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 สารจากอธิการบดี 

จากท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นตัวขับเคล่ือนหลัก 

ของเศรษฐกิจของประเทศ และในปัจจุบันดิจิทัลมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน  

ยงัสามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการยกระดับความสามารถของการแข่งขนัของธุรกิจให้มีศกัยภาพ 

โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ซ่ึงเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

ด้า น น วัต ก ร ร ม  เ พื่ อ ย ก ร ะ ดับ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขัน ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น อ น า ค ต  

โดยกาํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั  พฒันากาํลงัคน ให้พร้อมเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั  

และสร้างความเช่ือมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

งานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 16 นับเป็นโครงการท่ี

ตอบสนองรองรับนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์ด้านดิจิทลั เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง  

และการเผยแพร่นวตักรรมดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั เป็นเวทีวิชาการ

สําหรับอาจารย์ นักวิจยัและนักศึกษา ท่ีมีผลงานวิจยันําเสนอและเผยแพร่งานวิจยัดังกล่าวสู่สาธารณะ 

แลกเปล่ียนความรู้และแสวงหาความร่วมมือ เป็นการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพการวิจยั 

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้งานจริง ขบัเคล่ือนประเทศ 

ไปสู่การแข่งขนัในภูมิภาคและสากลต่อไป 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบพระคุณกรรมการเครือข่ายหน่วยงานวิชาการ คณะกรรมการจดังานทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ

ท่ีได้ร่วมจัดงานประชุมทางวิชาการอย่างต่อเ น่ือง ขออวยพรให้การประชุมทางวิชาการคร้ังน้ี 

ประสบความสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวทุ้กประการ 
  
 
 

 
(ศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ  เซ่ียงฉิน) 

อธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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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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สารจากประธานจัดงานประชมุวิชาการ 

งานประชุมวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(NCCIT และ IC2IT) เป็นความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายวิชาการจัดงานประชุมวิชาการ NCCIT  

และ IC2IT ซ่ึงจดัเป็นประจาํทุกปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซ่ึงคร้ังน้ีเป็นการจดังานประชุมวิชาการคร้ังท่ี 16  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทีสําหรับการนาํเสนอผลงานวิจยัดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของอาจารย ์นักศึกษา และนักวิจยั จากสถาบนัต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้พบปะกนัทั้งภาครัฐ 

และภาคธุรกิจ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทฤษฎีสู่งานประยุกต ์

เพื่อขบัเคล่ือนสังคม 

งานประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT มีคณาจารย ์นกัศึกษา นกัวิจยัให้ความสนใจส่งผลงานวิจยั 

เขา้ร่วมเป็นจาํนวนมาก โดยมีการนาํเสนอในภาคบรรยาย สําหรับบทความวิจยัท่ีได้รับการนาํเสนอนั้น  

ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาอยา่งนอ้ยสองในสามท่าน งานวจิยัท่ีมีคุณภาพ

ระดบัดีเด่นจะไดรั้บการขยายเพิ่มเติมและตีพิมพล์งในวารสารเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป 

ขอขอบคุณนกัวจิยัทุกท่านสาํหรับการเขา้ร่วมนาํเสนอผลงานท่ีมีคุณภาพสูง ทั้งน้ีมีบทความจาํนวนหน่ึง

ท่ีไม่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมนําเสนอ เน่ืองจากความเข้มข้นของการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ี 

ต้องการรักษาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจยั NCCIT ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาบทความ 

ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อให้ได้ผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพในการลงพิมพ์ในเอกสารรวมเล่มรายงานผลวิจยั 

ซ่ึงไดร้วบรวมบทความท่ีไดน้าํเสนอในท่ีประชุมวชิาการ NCCIT คร้ังน้ีไวทุ้กบทความ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทยทั้ ง 10 แห่ง ท่ีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 

ทั้ งด้านคณาจารย์ บุคลากรในการร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย  คณะกรรมการดํา เ นินงาน 

และคณะกรรมการพิจารณาบทความ อีกทั้งดา้นงบประมาณ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน 

อธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ สาํหรับการสนบัสนุนการประชุมวิชาการ NCCIT 

อย่างต่อเน่ือง ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัฑา สดสี อาจารย ์ดร.วชัรีวรรณ จิตต์สกุล และทีมงาน 

จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

ท่ีได้ประสานงานกบันักวิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อรวบรวม ทาํเล่มรายงานผลการวิจยัสําหรับงานประชุม 

ใหเ้สร็จในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ทา้ยน้ีกระผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานประชุมวิชาการ NCCIT จะเป็นเวทีการนาํเสนอผลงานวิจยั 

และนาํไปสู่การพฒันาตนเองเพื่อเป็นนกัวิจยัท่ีดีมีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป NCCIT จะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับ 

การแลกเปล่ียนความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างแรงบนัดาลใจให้นักวิจยั 

เพื่อสร้างความคิดใหม่การคิดคน้นวตักรรม และพบพนัธมิตรใหม่ ๆ เป็นเครือข่ายการวิจยัสู่การพฒันาชาติ 

อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร. พยงุ มีสัจ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประธานเครือข่ายงานประชุมวชิาการ 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 
งานวิจัยนี ้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยอุณหภูมิ  และ

ความช้ืน ของสภาพแวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่ง
ข้อมูลไร้สายชนิดท่ีใช้พลังงานต า่แบบซิกบี ท่ีมีผลท าให้ค่า
ความแรงสัญญาณท่ี อุปกรณ์ได้รับมีค่าเพ่ิมขึน้หรือลดลง 
ท าให้อุปกรณ์อาจมีการใช้พลังงานแบตเตอร่ีท่ีมีอยู่จ ากัด
ได้ไม่ เหมาะสม โดยมีการ เก็บ ข้อมูลการรับ ส่งใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิและความช้ืน 
หลังจากนั้นน าผลท่ีได้มาใช้เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความแรงของสัญญาณ, อุณหภูมิและความช้ืน เพ่ือใช้ใน
การออกแบบสมการ ส าหรับปรับค่าระดับพลังงานท่ีใช้ส่ง
ข้อมูลให้เหมาะสม ท าให้เกิดการประหยัดพลังงานและลด
อัตราการสูญหายของการส่งข้อมูล ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการส่งข้อมูลโดยรวมของอุปกรณ์ ผลการ
ทดลองแบบจ าลองแสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานน้อยลง 
และค่าอัตราการสูญหายของข้อมูลลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
ค ำส ำคัญ: ซิกบี การส่งขอ้มูลแบบไร้สาย  อุณหภูมิ 

ความช้ืน 
 

Abstract 
This paper studies the effect of ambient temperature 

and humidity on low power wireless data 

transmission, Zigbee. These two factors cause an 

increase or decrease in the received signal strength 

and may lead to inappropriate energy consumption 

of limited battery power. Data collection process is 

by sending and receiving data in natural 

environment, which temperature and humidity 

change according to weather. After that, the 

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 consumption reduction and significant 

decrease in loss rate. 
Keyword: Zigbee, Wireless Transmission, Temperature,  

Humidity  

 

1. บทน ำ 
     ในปัจจุบันมีการน าอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบไร้สายเพื่อ
น าม าใช้ ใน ก าร เก็ บ ข้อ มู ล ท่ี สน ใจ  ได้ แ ก่  ข้ อ มู ล
สภาพแวดลอ้ม, ขอ้มูลทางการแพทย ์เป็นตน้ โดยอุปกรณ์
เหล่าน้ีจะใชพ้ลงังานต ่าในการส่งขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของ 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
802.15.4 โดยได้มีการก าหนดเป็นมาตรฐานตัวรับส่ง
สัญญาณวิทยุแบบซิกบี (ZigBee) ส าหรับใช้ในเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย เน่ืองจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบไร้สายจะ
นิยมใชแ้บตเตอร่ีกอ้นเลก็ เช่น ชนิด AA 2 กอ้น ส าหรับใช้
งานและมีจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
ระดับ เดือนห รือปี    จากข้อจ ากัด เร่ืองพลังงานจาก
แบตเตอร่ีน้ีจึงมีงานวิจัยศึกษาค้นควา้ เพื่อลดพลงังานท่ี
อุปกรณ์ใช้ในการรับส่งข้อมูล โดยท่ีไม่ท าให้ เกิดผล
กระทบต่อการสูญหายของขอ้มูล หรือเกิดผลกระทบน้อย
ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการท่ีใชส่้งขอ้มูลดว้ยค่าระดบั

ผลกระทบของอุณหภูมแิละความช้ืนต่อการส่งข้อมูลไร้สายพลงังานต ่ามาตรฐานซิกบี 
Effect of temperature and humidity on low power wireless data transmission 

ZigBee Standard 
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พลังงานสูงสุด นอกจากน้ีมีงานวิจัยหลายช้ินระบุ ว่า 
อุณหภูมิและความช้ืนของสภาพแวดลอ้ม มีผลกระทบต่อ
ความแรงของสัญญาณไร้สาย ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจะศึกษา
ถึงผลกระทบของทั้งสองปัจจยัน้ี เพื่อน ามาใชป้รับค่าระดบั
พลงังานให้เหมาะสมในการส่งขอ้มูลต่อไป 

   

2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
ผลงานของ Lin และคณะ [1] ศึกษาสภาพแวดล้อม

ต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อความแรงของสัญญาณ (Received 

signal strength-RSS) โดยงานวิจยัน้ีสรุปว่าปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบน่าจะมาจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ, ความช้ืน
และปัจจัยอื่นๆ ต่อมา Bannister และคณะ [2] ได้ศึกษา
เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างความแรงสัญญาณและ
อุณหภูมิ ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 25°C ถึง 65°C พบว่า
ความแรงสัญญาณจะลดลงเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น และมีการ
เสนอสมการเพ่ือชดเชยความแรงของสัญญาณท่ีลดลงดงัน้ี: 
 
 Pr − TL(T) ≥ Ps            

(1) 

 
โดย Pr คือค่าพลงังานท่ีเคร่ืองฝ่ังรับขอ้มูล, Ps คือค่าความ
แรงสัญญาณขั้นต ่าท่ีสามารถรับได ้ และ TL (T) เป็น
ผลกระทบจากการเปล่ียนอุณหภูมิ T °C ซ่ึงค านวณไดจ้าก: 
 
 TL(T) = 0.1996 * (T − 25)            

(2)  
 
โดยค่า T เป็นค่าอุณหภูมิในช่วงระหว่าง 25°C ถึง 65°C  
ต่อมา Lee และ Chung [3] ไดมี้เสนอสมการในการปรับ
ก าลงัในการส่งดงัน้ี: 
 
 Plevel = ((Pout + 40) / 12)2.91              

(3) 
 
โดยค่า Plevel เป็นระดบัพลงังานท่ีส่ง และ Pout เป็นพลงังาน
ขาออกของอุปกรณ์ในหน่วยเดซิเบล (dBm) หลงัจากนั้น 
Rukpakavong และคณะ [4]  ไดเ้สนอวิธีการคน้หาโหนด
ข้างเคียงเพื่อเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดย

เลือกโหนดข้างเคียงท่ีสามารถติดต่อได้  ด้วยค่าระดับ
พลงังานท่ีต ่าท่ีสุดเพื่อเป็นการประหยดัพลงังาน โดยใช้
วิธีการส่งข้อมูลคร้ังแรกด้วยค่าระดับพลังงานสูงสุด 
หลังจากนั้ นให้โหนดผู ้รับตอบกลับพร้อมส่งค่าระดับ
พลังงานท่ีได้รับ  กลับมายงัโหนดผู ้ส่ง เพื่อใช้ในการ
ค านวณหาค่าพลงังานท่ีเหมาะสมดงัน้ี 
 

Pmin = RSSmin – RSSmax + Pmax 

 (4)  
 
โดยท่ี RSSmin เป็นค่าระดบัขั้นต ่าของความแรงสัญญาณท่ี
สามารถรับข้อมูลได้ โดยมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ได้
ก าหนดค่าไวป้ระมาณ -85 dBm [5] Pmax เป็นค่าระดับ
พลงังานสูงสุดท่ีสามารถส่งได ้โดยยกตวัอย่างเช่น 0 dBm 
ส าหรับ IEEE 802.15.4/ZigBee และ RSSmax เป็นค่าความ
แรงสัญญาณท่ีโหนดผูรั้บไดรั้บขอ้มูล จากการส่งท่ีใช้ค่า
พลงังานระดับสูงสุดของโหนดผูส่้ง ต่อมาวิลาวรรณ รัก
ผกาวงศ์และคณะ [6] ได้เพ่ิมปัจจัยอุณหภูมิท่ีส่งผลต่อ
ความแรงสัญญาณ และได้เสนอสมการในการปรับค่า
พลงังานท่ีเหมาะสม โดยจะตอ้งเก็บค่าอุณหภูมิเร่ิมตน้ของ
โหนดผูส่้ง (Ts) และอุณหภูมิเร่ิมต้นของโหนดผูรั้บ (Tr) 
หลงัจากนั้นการปรับก าลงัส่งค านวณไดจ้าก 
 
  Pmin(Tns,Tnr) = Pmin +τ((Tns −Ts)+(Tnr – Tr))

 (5) 
 
โดยท่ี Tns และ Tnr เป็นค่าอุณหภูมิใหม่ของโหนดผูส่้งและ

โหนดผูรั้บ และค่า τ คือค่าเอฟเฟคอุณหภูมิตามแต่ละ
แพลตฟอร์ม วิทยเุช่นประมาณ 0.2 dBm ส าหรับ CC2420 
 
อยา่งไรก็ดีสมการจากการศึกษาผลงานทั้งหมด ก่อนหนา้น้ี 
ใช้ได้เฉพาะกับตัวรับส่งสัญญาณวิทยุแพลตฟอร์ม 
CC2420 เท่านั้นและศึกษาเฉพาะผลกระทบของอุณหภูมิ 
ต่อการรับส่งสัญญาณ นอกจากน้ีงานวิจยัเหล่านั้นไม่ได้
ศึกษาถึงผลกระทบของความช้ืนร่วมด้วย ดังนั้ นใน
งานวิจัยน้ีจะศึกษาถึงผลกระทบของทั้ งอุณหภูมิและ
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ความช้ืน ต่อการส่งสัญญาณของซิกบี ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม
ท่ีมีราคาถูกและนิยมใชใ้นเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
 

3.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
     การทดลองในงานวิจยัน้ี ใชอุ้ปกรณ์ XBee Pro Series 2 
[7] ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีการส่งสัญญาณไร้สายตามมาตรฐาน 
IEEE 802.15.4 /ZigBee  
 

3.1 หำผลกระทบของอุณหภูมิและควำมช้ืน 
ผูวิ้จยัไดท้  าการทดลองรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ท่ีใช ้
XBee ในการรับส่งข้อมูล 2 โหนดท่ีมีระยะห่างระหว่าง
โหนด 10 เมตร โดยโหนดหน่ึงท าหน้าท่ีส่งข้อมูลไปยงั
โหนดผูรั้บทุกๆ 500 มิลลิวินาที ขนาดขอ้มูลในการส่งคือ 
6 ไบต์  ในแต่ละรอบของการทดลองเก็บข้อมูลเป็น
ระยะเวลา 20 นาที เน่ืองจากอุณหภูมิและความช้ืนจะค่อยๆ
เป ล่ียนแปลงทีละเล็กน้อย  และแบตเตอ ร่ี ท่ี ใช้ เป็น
แหล่งจ่ายไฟหลกัให้กบัอุปกรณ์มีจ ากดั จึงตอ้งแบ่งเวลาท่ี
ใชท้ดลองออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ ซ่ึงจะมีการทดลองและ
เก็บข้อมูลทุกวัน  แบ่งเป็นวันละ 2 ช่วงคือ  ช่วงเวลา
กลางวนัและกลางคืนเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเลือก
สถานท่ีทดลองตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นพ้ืนท่ีโล่งมี
สัญญาณรบกวนน้อย มีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและ
ความช้ืนท่ีเหมาะสม ในการทดลองรับส่งขอ้มูล อุปกรณ์
จะตั้งอยู่ท่ีต  าแหน่งเดิมทุกคร้ังของการทดลอง เพื่อศึกษา
ช่วงของอุณห ภู มิและความ ช้ืน ท่ี เป ล่ียนแปลงตาม
สภาพแวดลอ้ม โดยจะมีการตั้งค่า XBee [7] ดงัน้ี  

• โหนดท่ี ส่งข้อ มูลจะตั้ งค่ า XBee เป็น  End 
Device API Mode และโหนดท่ีท าหน้าท่ีรับ
ขอ้มูลตั้งคา่เป็น Coordinator API Mode   

• มีการก าหนดค่าพลงังานท่ีใช้ส่งข้อมูลจากผูส่้ง
ให้มีค่าแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็นระดบัพลงังานท่ี
ใช้ (Power Level) 4 ระดบั  คือ Low, Medium, 
High และ Highest  

มีการเก็บขอ้มูลความแรงของสัญญาณท่ีไดรั้บ (RSS) โดย
อ่านค่าจากเก็บไวท่ี้เคร่ืองแล็ปท็อปท่ีต่อเขา้กบัโหนดผูรั้บ 
ดังแสดงในภาพท่ี 1 หลงัจากนั้นน าข้อมูลมาค านวณหา

ค่าเฉล่ียแบบ ถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average) โดย
ค านวณไดจ้าก: 

 

 

 
โดย RSSi, Wi คือค่ าความแรงของสัญญาณ  และค่ า
น ้าหนกั ของขอ้มูลล าดบัที่ i 

 

 

  
ภำพที่1: ตั้งค่าอุปกรณ์ XBee เพื่อใชรั้บส่งขอ้มูล 

 
ขอ้มูลจะมีค่าน ้าหนกัไม่เท่ากนั ซ่ึงพิจารณาจากความถ่ีของ
ข้อมูลโดยค่าน ้ าหนักจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ถ้าข้อมูลใดมี
ค่าความถ่ีมากท่ี สุดจะให้ค่าน ้ าหนักเป็น  0.4 ส่วนค่า
น ้าหนกัล าดบัถดัไปคือ 0.3, 0.2 และ 0.1 ตามล าดบั ค่าของ
ขอ้มูลท่ีเกินล าดับท่ี 4 ขึ้นไปจะถูกตัดทิ้ง กรณีความถ่ีใน
ล าดับใดระหว่าง  1-4 มีค่าเท่ากัน จะน าข้อมูลความแรง
สัญญาณของค่ าความ ถ่ี เห ล่านั้ นมาค านวณค่ าเฉ ล่ีย 
(Average) ก่อนจะไปคูณกบัค่าน ้าหนกั 

3.1.1 หำค่ำควำมต่ำงของแต่ละระดับพลังงำน 
ผูวิ้จยัได้ท าการทดลองส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ในช่วง
เวลาหน่ึงท่ีอุณหภูมิและความช้ืนคงท่ี โดยส่งในค่าระดบั
พลงังานท่ีต่างกนั 4 ระดบั ผลค านวณค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ดงัตารางท่ี 1  
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ตำรำงท่ี 1: ความแรงสัญญาณในการส่งท่ีค่าอุณหภูมิและความช้ืน
คงท่ี 

ระดับพลังงานส่ง ความแรงสัญญาณ (dBm) 

Low -89.6 

Medium -67.7 

High -66.3 

Highest -54.9 

 
จากผลการทดลองดังกล่าวสรุปได้ว่า  ถ้าป รับระดับ
พลังงานจาก Low →Medium, Medium → High, High → 
Highest จะมีผลท าให้ค่าความแรงสัญญาณเพ่ิมขึ้น 21.9, 
1.4, 11.4 dBm ตามล าดบั ในทางตรงกนัขา้มหากลดระดบั
พลงังาน จะท าให้ความแรงสัญญาณลดลงตามค่าดงักล่าว
เช่นกนั 

3.1.2 หำค่ำผลกระทบของอุณหภูมิ ต่อควำมแรง
สัญญำณ 
ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลความแรงสัญญาณท่ีไดรั้บ โดยส่งขอ้มูล
ดว้ยระดับค่าพลงังานสูงสุดตลอดระยะเวลาเก็บ 2 เดือน 
น าค่าช่วงท่ีมีค่าความช้ืนเท่ากัน (50%) แต่ค่าอุณหภูมิ
ต่างกนัไดผ้ลว่า ท่ีอุณหภูมิ 25°C ไดผ้ลค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
-54.50 dBm  และท่ีอุณหภูมิ 30°C  ได้ผลค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกั -55.30 dBm จึงสรุปไดค้่าความแรงสัญญาณแปร
ผนัตรงขา้มกบัอุณหภูมิ โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลง 1°C 
ความแรงของสัญญาณเปล่ียนแปลงเฉล่ียประมาณ 0.16 
dBm ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 25°C ถึง 30°C 

3.1.3 หำค่ำผลกระทบของควำมช้ืนต่อควำมแรง
สัญญำณ 
ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลความแรงสัญญาณท่ีไดรั้บ โดยน าเอาช่วง
ท่ีมีค่าอุณหภูมิเท่ากนั (30°C) แต่ค่าระดบัความช้ืนต่างกนั
ไดผ้ลว่าท่ีค่าความช้ืน 50%, 60% และ 70% ไดผ้ลค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนัก    -55.3, -54.4 และ -53.7 dBm จากผลการ
ทดลองพบว่าค่าความช้ืน เพ่ิมขึ้ นจะท าให้ความแรง
สัญญาณเพ่ิมขึ้น โดยในช่วงระหว่าง 50-60% จะเพ่ิมขึ้น 
0.09 dBm/1% และช่วงระหว่าง 60-70% จะเพ่ิมขึ้ น 0.07 
dBm/1% ดงันั้นจึงสรุปไดว่้าค่าความแรงสัญญาณแปรผนั
ตามค่าความช้ืน โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงความช้ืน 1% 

ความแรงของสัญญาณเปล่ียนแปลงเฉล่ียประมาณ 0.08 
dBm ท่ีค่าความช้ืนระหว่าง 50% ถึง 70% 

3.2 กำรออกแบบกำรชดเชยพลังงำน  
จากสมการ (5) ได้มีการปรับสมการชดเชยพลังงาน

ภายใต้สมมุติฐานว่าโหนดผู ้รับ และโหนดผู ้ส่งอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน และน าปัจจัยความช้ืนท่ีมีผลต่อ
ความแรงของสัญญาณมาใชพ้ิจารณาเพ่ิมเขา้ไปในสมการ 
(5) โดยเพ่ิมค่าผลกระทบของความช้ืนและบันทึกค่า
ความช้ืนเร่ิมต้น และค่าความช้ืนท่ีเปล่ียนแปลง โดย
อุณหภูมิเร่ิมตน้และค่าความช้ืนเร่ิมตน้ท่ีบนัทึกไว ้เรียกว่า 
Ts และ Hs จะได้ผลกระทบของอุณหภูมิและความช้ืน 
ส าหรับการปรับก าลงัส่งค านวณไดจ้าก 
 

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

    (6) 
 
โดยท่ี Tns และ Hns เป็นค่าอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเปล่ียน
ค่าใหม่ ส่วน  และ  คือค่าเอฟเฟคอุณหภูมิและความช้ืน
ของแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น ประมาณ 0.016 และ 0.08 
dBm ส่วน XBee  หาไดจ้ากการทดลองในหวัขอ้ 3.1.2 และ 
3.1.3 

3.3 ผลกำรทดลอง  
เพื่ อ ต รวจสอบสมการข้ างต้น  จะ มี วัด ผลและ

เปรียบเทียบ ระหว่างสามเทคนิคคือ Static ตามสมการ (4) 
สมการท่ีใส่ ผลกระทบต่ออุณหภูมิ  Temp Effect ตาม
สมการ (5) และสมการท่ีใส่ผลกระทบต่ออุณหภูมิและ
ความช้ืน T&H Effect ท่ีน าเสนอในงานวิจยัน้ีตามสมการ 
(6) โดยจ าลองการรับส่งขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ XBee บน
ซอฟต์แวร์ช่ือ Cupcarbon     U-One Simulator ซ่ึงท างาน
บนระบบปฎิบติัการ Linux โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) วางโหนดรับข้อมูลแบบ สุ่มต าแหน่ง  1 
โหนด  

2) วางโหนดท่ีใช้ส่งข้อมูลแบบสุ่มต าแหน่ง
จ านวน 12 โหนด  

3) โหนดผู ้ส่ งทั้ ง  12 โหนดจะค านวณค่ า
พลงังานท่ีใชส่้งตามสมการ (4) เพื่อให้ไดค้่า
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ระดับพลังงานท่ีเหมาะสมในการส่งข้อมูล
ไปยงัโหนดผูรั้บ  

4) หลังจากนั้ นปรับเปล่ียนค่าอุณหภูมิ และ
ความช้ืนของสภาพแวดลอ้มให้มีทั้งเพ่ิมขึ้น
และลดลง 

5) ค านวณค่าอตัราการสูญหายขอ้มูลและการใช้
พลงังานของแต่ละโหนดผูส่้งทั้ง 12 โหนด
และค านวณหาค่าเฉล่ีย 

6) ท าการทดลองซ ้ าในขั้นตอนท่ี 4 และ 5 แต่
ให้มีการปรับค่าพลงังานตามสมการ (5)  

7) ท าการทดลองซ ้ าในขั้นตอนท่ี 4 และ 5 แต่
ให้มีการปรับค่าพลงังานตามสมการ (6)   

จากนั้นจึงท าการทดลองในขั้นตอนท่ี 1-7 ซ ้ า โดยสุ่ม
ต าแหน่งในการวางโหนดท่ีแตกต่างกัน 10 คร้ังเพ่ือค่า
ค่าเฉล่ียของผลการทดลองท่ีไดจ้ากทั้ง 3 วิธี 

3.3.1 ผลกำรทดลองเม่ือใช้พลังงำนส่งแบบคงท่ี 
ผูวิ้จัยท าการทดลองส่งขอ้มูลจากโหนดทั้งหมด โดย

เร่ิมต้นใช้ค่าพลงังาน Highest  เพื่อส่งข้อมูลออกไปก่อน
แล้วจึงน าเอาค่า RSS ท่ีโหนดผูรั้บรับสัญญาณได้มาใช้
ค  านวณเพื่อหาค่าระดับพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับส่ง
ขอ้มูล จากนั้นโหนดส่งขอ้มูลจะใช้ระดบัพลงังานใหม่ท่ี
ค านวณไดต้ามสมการ (4) โดยไม่มีการปรับค่าพลงังานใน
การส่ง ถึงแม้เปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความช้ืน ผลการ
ทดลองจะมีอตัราการใชพ้ลงังานเฉล่ียของโหนดส่งขอ้มูล 
และอตัราเฉล่ียของการสูญหายของข้อมูล 0.0120 J และ 
45% ตามล าดบั 

3.3.2 ผลกำรทดลองเม่ือปรับค่ำพลังงำนตำมอุณหภูมิ 
ผู ้วิจัยใช้วิธีการค านวณหาค่าพลังงาน ท่ีเหมาะสม

ส าหรับ โหนดส่งข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีในหัวข้อ 3.3.1 
จากนั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความช้ืน จะมี
การปรับเปล่ียนค่าระดบัพลงังานของโหนดท่ีใชส่้งขอ้มูล
ให้มีความเหมาะสม โดยใชเ้พียงแค่อุณหภูมิเป็นปัจจยัตาม
สมการ (5) ผลการทดลองจะมีการใช้พลังงานเฉล่ียของ
โหนดส่งขอ้มูล และอตัราเฉล่ียของการสูญหายของขอ้มูล 
0.0107 J และ 29% ตามล าดบั 

3.3.3 ผลกำรทดลองเม่ือปรับค่ำพลังงำนตำมอุณหภูมิ
และควำมช้ืน 

ผู ้วิจัยใช้วิธีการค านวณหาค่าพลังงานท่ีเหมาะสม 
ส าหรับโหนดส่งข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีในหัวข้อ 3.3.1 
จากนั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความช้ืน จะมี
การปรับเปล่ียนค่าระดบัพลงังานของโหนดท่ีใชส่้งขอ้มูล
ให้มีความเหมาะสม โดยการปรับค่าระดบัพลงังาน จะใช้
อุณหภูมิและความช้ืนเป็นปัจจัยตามสมการ (6) ผลการ
ทดลองจะมีอตัราการใชพ้ลงังานเฉล่ียของโหนดส่งขอ้มูล 
และอตัราการสูญหายของขอ้มูลเฉล่ีย 0.0107 J และ 18% 
ตามล าดบั 

 
ตำรำงท่ี 2: ผลการทดลองเปรียบเทียบทั้ง 3 วิธี 
Technique Packet Loss (%) Energy (J) 

Static 45% 0.0120 

Temp. Effect 29% 0.0107 

T&H Effect 18% 0.0107 

 
3.4 วิเครำะห์ผลกำรทดลอง 
จากผลการทดลองวิเคราะห์ไดว่้า เม่ือโหนดส่งขอ้มูล

ใช้ค่าพลังงานในการส่งสัญญาณ โดยไม่มีการปรับค่า
พลงังานตามการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความช้ืนของ
สภาพแวดลอ้ม จะใชค้่าพลงังานในการส่งขอ้มูลสูงกว่าอีก 
2 วิธีเล็กน้อย แต่จะมีอตัราการสูญหายของขอ้มูลโดยเฉล่ีย
สูงกว่าอีก 2 วิธีอย่างเด่นชดั โดยท่ีการปรับค่าพลงังานของ
โหนดโดยใช้ปัจจยัอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว จะช่วยส่งผล
ให้อตัราการสูญหายของข้อมูลลดลง 16% และอตัราการ
ใช้พลังงานโดยเฉล่ียลดลงเล็กน้อย  เน่ืองมาจากเม่ือ
อุณหภูมิสูงขึ้นจะมีผลท าให้ความแรงสัญญาณลดลง ถา้ไม่
มีการปรับพลงังานในการส่งเพ่ิม จะท าให้สัญญาณอาจจะ
ไปไม่ ถึงปลายทาง จึงเกิดเป็นข้อมูลสูญหาย ในทาง
กลบักนัถา้หากอุณหภูมิลดต ่าลง จะท าให้สัญญาณแรงขึ้น
ซ่ึงอาจเกินความจ าเป็น ถา้ใช้ระดบัพลงังานในการส่งเท่า
เดิมจะเป็นการส้ินเปลืองพลงังาน ดังนั้นจึงสามารถปรับ
ระดบัพลงังานในการส่งให้ลดลง เพียงระดบัท่ีให้สัญญาณ
ไปถึงปลายทาง จะเป็นการประหยดัพลงังานในการส่งลง
ได้ การท่ีมีการปรับระดับพลงังานในการส่ง ทั้งเพ่ิมขึ้น
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และลดลงตามการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ท าให้อตัราการใช้
พลงังานโดยเฉล่ียลดลงไม่มากนกั ส่วนในกรณีท่ีใชวิ้ธีการ
ปรับเปล่ียนพลงังาน โดยน าเอาทั้งอุณหภูมิและความช้ืน
ของสภาพแวดล้อม มาเป็นปัจจัยใช้ปรับค่าพลงังานด้วย
แล้ว จะช่วยลดอัตราการสูญหายของข้อมูลลงอีก 11%  
โดยการใชพ้ลงังานเฉล่ียไม่แตกต่างกนัเม่ือเปรียบเทียบกบั
การใชอุ้ณหภูมิเป็นปัจจยัเพียงอยา่งเดียว 

 
3.5 สรุป  
งาน วิจัย น้ี ได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและ

ความช้ืนของสภาพแวดล้อม ต่อความแรงของสัญญาณ
ของอุปกรณ์ไร้สายพลงังานต ่าแบบซิกบี หลงัจากนั้นไดมี้
การเสนอสมการชดเชยพลังงานจากผลกระทบของ
อุณหภูมิและความช้ืน  พ ร้อมทั้ งมีการทดสอบ  เพื่ อ
ประเมินผลประสิทธิภาพของสมการท่ีน าเสนอ โดยใช้
ตวัช้ีวดัคือ อตัราการใชพ้ลงังานและอตัราการสูญหายของ
ขอ้มูลเปรียบเทียบกบังานวิจยัก่อนหน้า จากผลการทดลอง
ท่ีไดพ้บว่า สมการท่ีน าเสนอใหม่ให้ผลท่ีดีกว่า โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงลดอตัราการสูญหายของข้อมูล ดังนั้นควรท่ีจะมี
การปรับเปล่ียนพลังงานในการส่งของโหนดผูส่้ง โดย
ค านึงถึงผลกระทบของอุณหภูมิและความช้ืน ท่ีมีต่อความ
แรงของสัญญาณท่ีใชรั้บส่งขอ้มูลประกอบดว้ย ซ่ึงจะช่วย
ให้สามารถใช้พลงังานแบตเตอร่ี ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ี
จ ากดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการช่วยเพ่ิม
เวลาในการท างานของอุปกรณ์ไดน้านมากขึ้น 

งาน วิจัยต่ อไปควรจะพิ จารณ าถึงปั จจัยอื่ น ท่ี มี
ผลกระทบต่อสัญญาณของข้อมูลไร้สาย เช่น สัญญาณ
รบกวนจากกระแสลม, คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

ตามท่ี โครงการการตอบสนองความต้องการไฟฟ้า 
หรือ Demand Response ได้ถูกน ามาใช้ในประเทศไทย 
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและใช้มิเตอร์ชนิดจานหมุน
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เน่ืองจากการเข้าร่วม
โครงการต้องใช้ข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าเป็นค่าตาม
ช่วงเวลาเพ่ือน าไปค านวณค่าชดเชยการเข้าร่วมโครงการได้ 
ผู้ วิจัยจึงได้พัฒนาท้ังด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ จาก 

อุปกรณ์ IoT แบบ Open Source Platform เพ่ือเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือจ าลองการค านวณค่าชดเชยของ
การเข้าร่วมโครงการการตอบสนองความต้องการไฟฟ้า 
(Demand Response) 
จากผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถจ าลองการ

ค านวณค่าชดเชยของโครงการดังกล่าวได้ และมีการ
ทดสอบการวัดค่าพลังงานไฟฟ้ามีค่าแตกต่างจากมิเตอร์
มาตรฐานสูงสุดท่ี 0.1 kWh และระดับความพึงพอใจของ
ระบบ จากความเห็นของผู้เช่ียวชาญอยู่ ในเกณฑ์ดี 
ค าส าคัญ: การตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้า ไอโอที     
                 จ าลองค่าชดเชย เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า  
 เซนเซอร์วดัพลงังานไฟฟ้า 
 

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 

collect electric data to make incentive simulation in 

the program. 

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. บทน า 
การด าเนินการดา้นการตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้า 

หรือ โครงการ Demand Response เป็นมาตรการเพื่อการ
ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีระบบมีความ
ตอ้งการใช้ก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูง โดยให้ค่าตอบแทนแก่
ผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีให้ความร่วมมือลดการใชไ้ฟฟ้าในขณะท่ีเกิด
เหตุการณ์เป็นเงินค่าชดเชยตามปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี
สามารถบริหารจดัการให้มีการใชล้ดลง โดยการรับสมคัร
ผู ้ท่ีจะเข้าร่วมต้องมีเค ร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าแบบ AMR 
(Automatic Meter Reading) ซ่ึงท าให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภท
บ้านอยู่อ าศัย ท่ี มี มิ เตอ ร์ช นิดจานหมุน ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ 

ผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ของไอโอที (Internet of 
Things) รูป แบบ  Open Source Platform เพื่ อ ให้ ม าใช้
พฒันาทั้งด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เพื่อแสดงผลการ
จ าลองการค านวณค่าชดเชยของการเขา้ร่วมโครงการการ
ตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้า (Demand Response) จาก
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การวัดค่าพลังงานท่ีใช้งานจริง เพื่ อเป็นข้อมูลในการ
ตดัสินใจการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว และสร้างประโยชน์
มากย่ิงขึ้นให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าและประเทศ ต่อไป 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand 
Response) 

นิยามของ Demand Response หรือการตอบสนองความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า คือ การเปล่ียนแปลงการใช้ไฟฟ้าโดย
ภาคอุปสงค์ (Demand Resource) ไปจากรูปแบบการใช้
ไฟฟ้าปกติ เพื่อตอบสนองต่อค่าไฟฟ้า (Electricity Price) 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้า (Marginal 
Cost) ขณะนั้น หรือเพื่อตอบสนองต่อเงินสนบัสนุนพิเศษ 
(Incentive Payment) ท่ีถูกก าหนดไว ้โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อชักจูงให้เกิดการลดใชไ้ฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีตน้ทุนของ
ระบบมีค่าสูง หรือในช่วงท่ีมีความเส่ียงด้านความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า ตัวอย่างการด าเนินการไดแ้ก่ในปี 2560 
ได้มี โครงการ Demand Response รองรับการขาดแคลน
ก๊าซธรรมชาติ เดือน มีนาคม—เมษายน 2560 [1] และถือ
เป็นส่วนหน่ึงในแผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะส้ัน (พ.ศ. 2560 – 2564) [2] 

2.2 การวัดพลังงานไฟฟ้าด้วย Current Transformer 
Sensor 

จากการศึกษาของผูวิ้จัย หลกัการท างานของ Current 
Transformer Sensor (CT) [3] คือ การก าหนดให้ฐานขอ้มูล
เก็บขอ้มูลไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อวดัค่าการใชพ้ลงังานโดย
ข้อมูลจะส่งไปท่ีบอร์ด ESP8266 ผ่านช่องทางการส่ือสาร
Wi-Fi ซ่ึงมี Current Transformer Sensor เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้
ประกอบการวดักระแสไฟฟ้าโดยอ้อม โดยก าหนดให้ 
สายไฟ Primary เป็นสายไฟท่ีต้องการวดักระแสไฟฟ้า 
ส่วน Secondary คือขดลวดท่ีเรียกว่า Current Transformer 
เม่ือมีไฟฟ้ากระแสสลับว่ิงผ่านฝ่ัง Primary จะท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของสนามแม่เหล็กขึ้นเม่ือต่อกับโหลด 
ซ่ึงจะวดัไดเ้ฉพาะไฟฟ้ากระแสสลบัเท่านั้น โดยแต่ละรุ่น
จะมีการก าหนดค่าอตัราส่วนการแปลงกระแส ดงัภาพท่ี 1  

 
ภาพที ่1:  หลกัการวดักระแสดว้ย Current Transformer 

Sensor [4]  
 
ส่วนการวดัแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถวดัค่า

โดยให้เซนเซอร์วดัค่าไฟฟ้าแบบขนานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ของเซนเซอร์ ดงันั้น ขอ้มูลกระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบั จะถูกน าไปแปลงเป็นก าลงัไฟฟ้า 

2.3 Wemos D1 Mini 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นบอร์ดอินพุตเอาต์พุต

มาพร้อมกับโมดูล Wi-Fi  (ESP8266) [5] ซ่ึงเป็นอุปกรณ์
ส าคญัในการใชต้่อกบัอินเทอร์เน็ต โดยตวัโมดูลท่ีผูวิ้จยัใช ้
คือ Wemos D1 Mini เน่ืองจากมีการส่ือสารโดย Wi-Fi 
และมีขนาดเล็ก โดย Wemos D1 Mini ไดถู้กออกแบบให้
คล้ายบอร์ด Arduino Uno ใช้ ESP8266-12E เป็นตัวหลัก 
ชิฟ CH340 เป็นภาค USB TTL รองรับไฟ 9-12V ท่ีช่อง 
Adapter , รองรับไฟ 5V ท่ีช่อง micro usb และ 3.3V ท่ีช่อง 
VIN และแปลงบอร์ดให้มีขนาดเล็กลง โดยมีลกัษณะดัง
ภาพท่ี 2   

 
ภาพที่ 2:  Wemos D1 Mini [6] 

 

ซ่ึงสามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได ้
โดยไม่ตอ้งผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และสามารถเขียน Arduino 
IDE ใช้งานร่วมกบั Wemos D1 Mini ได้จึงท าให้ใช้ภาษา 
C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ท าให้เราสามารถใช้งาน
มนัไดห้ลากหลายมากย่ิงขึ้น เป็นตน้ 
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2.4 UART 
จาก การวิจยั อุปกรณ์ของการส่งขอ้มูลระหว่างเซนเซอร์

วดัการใช้พลังงานไฟฟ้า ส่งข้อมูลให้ Wemos D1 Mini 
โด ย  UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)  
ซ่ึงแบ่งเป็น  2 แบบ คือ 1) การส่ือสารอนุกรมแบบ 
Synchronous เป็นรูปแบบที่ใชวิ้ธีส่งขอ้มูล โดยใชสั้ญญาณ 
Clock มาเป็นตวัก าหนดจงัหวะ การรับส่งขอ้มูล และ 2) 
การส่ือสารอนุกรมแบบ Asynchronous เป็นการส่งขอ้มูลท่ี
ไม่ต้องใช้สัญญาณ Clock มาเป็นตัวก าหนดจังหวะการ
รับส่งขอ้มูลแต่ ใช้วิธีก าหนด รูปแบบ Format การรับส่ง
ขอ้มูลขึ้นมาแทน และ อาศยัการก าหนด ความเร็วของการ
รับ และ ส่ง ท่ีเท่ากนัทั้งฝ่ังรับและฝ่ังส่ง โดยงานวิจยัน้ีใช้
การส่ือสารแบบท่ี 1 

2.5 Wi-Fi 
ในการวิจยัน้ีเลือกรูปแบบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 

เป็นแบบ Wi-Fi โดยเทคโนโลยี Wi-Fi คือ การเช่ือมต่อ
อุปกรณ์บนเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัคล่ืนวิทยุ แทน
การใชส้ายสัญญาณในการรับส่งขอ้มูล ซ่ึงท าให้เกิดความ
สะดวกในการติดตั้ งอุปกรณ์ในการวิจัย ส าหรับการ
เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายแบบ Wi-Fi มกัจะนิยมใชอุ้ปกรณ์
ทางเครือข่ายเป็นตวักลางดว้ยเร้าท์เตอร์แบบไร้สาย และมี
การก าหนดมาตรฐานเพื่อรับรองความเร็วในการใชง้าน [8] 

2.6 ThinkSpeak 
ThingSpeak คือผูใ้ห้บริการ Cloud ส าหรับการพฒันา

อุปกรณ์ Internet of Things ท่ีอนุญาตให้สามารถส่งค่า
ต่างๆ ขึ้นเพื่อไปเก็บบนฐานขอ้มูลท่ีเปิดให้ใช้บริการ [9] 
และยังเปิดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ีได้จากเว็บ
บราวเซอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจึงนับเป็นการเข้าถึง
ขอ้มูลในรูปแบบ IoT (Internet of Things)  

ซ่ึงมีความสามารถในการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์เก็บ
ขอ้มูลท่ีคลาวน์ วิเคราะห์และแสดงผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
MATLAB และท าการส่งสัญญาณทริกได ้

 

3. วิธีการด าเนินงาน 
การออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลการ

ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศยั ผูวิ้จัยได้

แบ่งขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย ออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

3.1 ออกแบบฮาร์ดแวร์เพ่ือส่ือสารข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
จาก เซนเซอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า  

โดย เซนเซอร์วดัการใช้พลงังานไฟฟ้า ท่ีเลือกใช้ คือ  
PZEM-004T V3 AC Digital Power Energy Meter Module  
เป็นเวอร์ชัน่ 3.0 พร้อมกบั CT (Current Transformer) โดย 
Module PZEM-004T มีค่าอินพุทท่ีไดรั้บการวดั ไดแ้ก่ ค่า
แรงดันไฟฟ้าและ ค่ากระแสไฟฟ้า ซ่ึงจะได้ค่าเอาท์พุท 
ไดแ้ก่ ค่าแรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า หน่วยการใชไ้ฟฟ้า 
ค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ ค่าความเพ้ียนฮาร์มอนิกส์ และ
เซนเซอร์ดังกล่าวส่ือสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย 
UART โดยวิจัยน้ี ใช้บอร์ดพัฒนา รุ่น Wemos D1 Mini 
V3.0 4MB Wi-Fi IoT Development Board Based และใช ้
โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมส่ังงาน เก็บ
ขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ ข้อมูลก าลงัไฟฟ้า ขอ้มูลหน่วยการใช้
ไฟฟ้า ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและข้อมูลกระแสไฟฟ้า จาก
เซนเซอร์วดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ส่งขอ้มลูผา่นการส่ือสาร
แบบ Wi-Fi ไปเก็บท่ีระบบฐานข้อมูล ThingSpeak  และ
ให้แสดงผลผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ ดงัภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3: ภาพรวมการส่งขอ้มูลใชไ้ฟฟ้าจากเซนเซอร์วดัการใช้
 พลงังานไฟฟ้าไปยงัฐานขอ้มูล 
 

ซ่ึงการท างานของระบบเร่ิมตน้จากเซนเซอร์วดัการใช้
พลงังานไฟฟ้าจากจุดท่ีตอ้งการ จากนั้นขอ้มูลจะถูกส่งไป
ท่ี  Wemos D1 Mini ผ่ าน  UART และ  ส่ งข้อมู ลไปยัง
ฐานขอ้มูลของ ThingSpeak ผา่นอินเทอร์เน็ตผา่นเครือข่าย 
Wi-Fi  หลงัจากนั้น ท่ี ThinkSpeak Platform ข้อมูลจะถูก
เก็บไว้ และน ามาใช้ในการค านวณค่าชดเชยและการ
แสดงผลต่างๆ บนเวบ็แอพพลิเคชัน่ ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4: ขั้นตอนการท างานของระบบ 

 
3.2 ออกแบบระบบฐานข้อมลู 
โดย ThingSpeak มีระบบฐานข้อมูลรองรับแล้ว ซ่ึง

ผู ้วิจัยได้  ได้แบ่ งฐานข้อมูลออกเป็น 8 ค่า  ได้แก่  ค่ า
ก าลงัไฟฟ้า คา่หน่วยการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ค่าแรงดนัไฟฟ้า 
คา่กระแสไฟฟ้า ค่าราคาการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ค่าเฉล่ียการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าทุก 15 นาที  ค่าราคาการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต่อวนั และค่าชดเชย   

3.3 ออกแบบระบบค านวณค่าชดเชยและส่วนแสดงผล 
การค านวณค่าชดเชย ตาม โครงการ Demand Response 

รองรับการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ เดือน มีนาคม—
เมษายน 2560 [1] โดยมีค านวณเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

3.3.1 การค านวณจากปริมาณไฟฟ้าท่ีลดได้ทั้ งหมด 
(kW) จะคิดเฉพาะปริมาณไฟฟ้าท่ีอยู่ต  ่ากว่าการใช้ไฟฟ้า
ฐานเท่านั้น หากช่วงเวลาใดมีการใชไ้ฟฟ้าเกินกว่าปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าฐานจะน าปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินนั้ นมาหัก
ออกจากปริมาณไฟฟ้าท่ีลดไดท้ั้งหมด ตามสมการ 3-1 โดย
การค านวณการใชไ้ฟฟ้าฐาน ค านวณจากค่า kW เฉล่ียของ

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากมิเตอร์แต่ละ 15 นาทีของช่วงเวลาเดียวกนั
ยอ้นหลงั 10 วนั  

 

3.3.2 การค านวณค่าชดเชย สามารถค านวณไดจ้ากการ
การค านวณจากปริมาณไฟฟ้าท่ีลดได้ทั้ งหมด หารด้วย
จ านวนคร้ังท่ีอ่านค่าในวนันั้ น คูณด้วยจ านวนชั่วโมงท่ี
ด าเนินการและคูณค่าชดเชย ซ่ึงในโครงการน้ี มีค่าชดเชย
เท่ากบั 3 บาท/หน่วยท่ีลดได ้ตามสมการ 3-2 ดงัน้ี 

 
ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ขียนสคริปจากสมการดงักล่าว ในเคร่ืองมือ 

MATLAB Analysis เพื่อการค านวณค่าชดเชยจากข้อมูล
พลังงานไฟฟ้าท่ี เก็บในฐานข้อมูล และใช้เค ร่ืองมือ 
MATLAB Visualizations  เพื่ อการแสดงกราฟการใช้
พลงังานเปรียบเทียบระหว่างการใชไ้ฟฟ้าฐานและการใช้
ไฟฟ้าในวนัท่ีตอ้งการค านวณค่าชดเชย 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
การสรุปผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยได ้

ดงัต่อไปน้ี 
4.1 ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการออกแบบระบบโดยท าการเช่ือมต่อ

ระห ว่างแหล่ งจ่ ายไฟ ฟ้ า 220 โวลต์  อุปกรณ์ แปลง
แรงดนัไฟฟ้า เซนเซอร์วดัค่าพลงังานไฟฟ้า และ Wemos 
D1 Miniโดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 5  

 
ภาพที่ 5: ผงัวงจรการเช่ือมต่อของระบบ 

(3-1) 

(3-2) 
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และได้ติดตั้งเพื่อท าการทดสอบระบบ โดยมีรายการ
อุปกรณ์และรูปแบบการติดตั้ง ดงัภาพท่ี 6 

 

 
ภาพที่ 6: ติดตั้งเพ่ือทดสอบระบบ 

 
4.2 ผลการทดสอบความถูกต้องของการวัดค่าพลงังาน

ไฟฟ้า 
ผูไ้ด้ติดตั้งมิเตอร์ท่ีได้มาตรฐานในการทดสอบความ

ถูกตอ้งของการวดัค่าพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถวดัค่าได ้
ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 1: ทดสอบความถูกตอ้งของการวดัค่าพลงังานไฟฟ้า 

ค่าท่ี 
ค่าหน่วย
จากมิเตอร์ 

(kWh) 

ค่าหน่วยจาก
ระบบตน้แบบ 

(kWh) 

ค่าความ
แตกต่าง 

1 0.6 0.59 -0.01 
2 0.8 0.85 +0.05 
3 1 1.01 +0.01 
4 1.1 1.03 -0.07 
5 1.2 1.17 -0.03 
6 1.9 1.9 0.00 
7 2.2 2.19 -0.01 
8 2.4 2.41 -0.01 
9 2.7 2.7 0.00 
10 8.5 8.6 +0.1 

 
ซ่ึงค่าท่ีทดสอบของระบบตน้แบบมีค่าการหน่วยการใช้

ไฟฟ้าความแตกต่างมิเตอร์มาตรฐานวดั สูงสุด คือ 0.1 kWh  
โดยสามารถสรุปได้ว่าสามารถน าไปใช้ในการค านวณ
ค่าชดเชยค่าชดเชยการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จึงได้น า

ระบบไปค านวณผลการจ าลองค่าชดเชยการเข้าร่วม
โครงการฯ ของบา้นอยูอ่าศยั และให้ผูเ้ช่ียวชาญไดท้ดสอบ
ระบบ โดยการให้แบบประเมินความพึงพอใจระบบ
ประเมินผลการตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้าในบา้นอยู่
อาศยั 

4.3 ผลการทดสอบระบบค านวณค่าชดเชยและส่วน
แสดงผล 

ตามท่ีผูวิ้จัยได้ใช้เคร่ืองมือ MATLAB Analysis  และ 
MATLAB Visualizations กับข้อมูลพลังงานไฟฟ้าท่ีเก็บ
ในฐานข้อมูลนั้ น  ท าให้ระบบสามารถจ าลองการคิ ด
ค่าชดเชยการเข้าร่วมโครงการฯ ของบ้านอยู่อาศยัได้ ดัง
ภาพท่ี  7 และแสดงกราฟการใช้พลังงานเปรียบเทียบ
ระหว่างการใชไ้ฟฟ้าฐานและการใชไ้ฟฟ้าในวนัท่ีต้องการ
ค านวณค่าชดเชย ดงัภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 7: แสดงผลค่าชดเชย 

 
ภาพที่ 8: แสดงกราฟการใชพ้ลงังานเปรียบเทียบระหว่างการใช้
ไฟฟ้าฐานและการใชไ้ฟฟ้าในวนัท่ีตอ้งการค านวณค่าชดเชย 

4.4 ผลการทดสอบแบบประเมินผล 
ผูวิ้จัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 

จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน สรุปผลการประเมินระบบ 
ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: ผลการประเมินระบบ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ดา้นการตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

4.37 0.82 

2. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 4.55 0.58 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ 

4.24 0.6 

ภาพรวมของระบบ 4.39 0.67 

ซ่ึงจากเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนน
เฉล่ียความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ก าหนดไว้
ดงัน้ี 

 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี 
 2.51 – 3.50 หมายถึง พอใช ้
 1.51 – 2.50 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 
 ต ่ากว่า 1.50 หมายถึง ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  
โดยผลการประเมินดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า คะแนน

ภาพรวมระบบอยูใ่นเกณฑดี์ 
 
5. สรุป 

ระบบประเมินผลการตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้า
ในบา้นอยู่อาศยั สามารถใชใ้นการประเมินผลการค านวณ
ค่าชดเชยตามโครงการ Demand Response รองรับการขาด
แคลนก๊าซธรรมชาติ เดือน มีนาคม—เมษายน 2560 โดย
จากการทดสอบแตกต่างของการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างระบบท่ีและมิเตอร์มาตรฐาน มีค่าความแตกต่าง
ของข้อมูลสูงสุดท่ี 0.1 kWh เม่ือได้รับข้อมูลแล้ว ระบบ
สามารถค านวณค่าชดเชยและแสดงผลให้ผูใ้ช้ระบบได ้
จากนั้นผูวิ้จยัไดใ้นระบบให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความพึง
พอใจระบบ สรุปได้ว่า ภาพรวมระบบมีค่าเฉล่ียระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ “4.39” ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี  และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั “0.67” 
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ระบบแสดงสถานะและควบคุมพลงังานส าหรับพลงังานทางเลือก 
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บทคัดย่อ 
พลังงานทางเลือกคือพลังงานท่ีจะถูกน ามาใช้ทดแทน

พลังงานแบบเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อม รูปแบบของพลังงานทดแทนท่ีเร่ิมน ามาใช้
แล้วได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม อย่างไรก็
ตามการใช้พลังงานทางเลือกเหล่านี ้จะต้องมีการใช้
อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ี จัดเก็บพลังงานท่ี เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ การท าโครงงานมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ระบบแสดงสถานะพลังงานไฟฟ้าส าหรับพลังงาน
ทางเลือก เพ่ือน ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการแสดง
สถานะของพลังงานท่ีเหลืออยู่ในแบตเตอร่ีและเลือกสลับ
แหล่งพลังงานได้อย่างสะดวก ท าให้การใช้งานพลังงาน
ทางเลือกและพลังงานทดแทน มีประสิทธิภาพมากขึน้ ท้ัง
ยังช่วยแสดงประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีอีกด้วย อีกท้ัง
ขณะท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้า  คุณภาพของแบตเตอร่ีก็จะ
เส่ือมสภาพลงตามการเวลา ระบบท่ีน าเสนอจึงเป็นส่วน
ส าคัญในการตรวจสอบสถานะพลังงานและแสดง
ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีแบบเวลาจริงได้ โดยข้อมูล
เหล่านั้นจะถูกแสดงในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน อีก
ท้ังยังสามารถเลือกแหล่งพลังงานท่ีใช้ได้ทันที ท าให้เกิด
ความสะดวกต่อผู้ท่ีต้องการใช้พลังงานทางเลือก 

ค าส าคัญ: พลงังานทางเลือก แบตเตอร่ี อินเตอร์เน็ตในทุก
ส่ิง 

Abstract 

Alternative energy is energy that will be used to 

replace the old energy currently used. Which does not 

cause pollution to the environment The most popular 

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. บทน า 
พลงังานไฟฟ้า คือหน่ึงในพลงังานท่ีมีความส าคญัท่ีสุด

ในบรรดาพลงังานทั้งหมด เพราะในชีวิตประจ าวนัของ 
มนุษยเ์รานั้นพลงังานไฟฟ้าแทบจะมาเก่ียวขอ้งกบัทุกส่ิง
ทุกอย่าง มีการน าพลงังานไฟฟ้าไปประยุกต์และดดัแปลง
การใช้งานอย่างหลากหลาย ท าให้มีอุปกรณ์ท่ีต้องการ
พลงังานไฟฟ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตประจ าวนัของเราอยู่
ตลอดเวลา [1] และในปัจจุบนัพลงังานทางเลือกเร่ิมมีการ
น ามาใช้งานมากขึ้น ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้ในพ้ืนท่ีท่ีพลงังาน 
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ไฟฟ้าหลักย ัง เข้าไม่ ถึง  เ ช่น  พลังงานลม  พลังงาน
แสงอาทิตย ์
      เน่ืองจากพลังงานทางเลือกเหล่าน้ี ต้องใช้อุปกรณ์
จดัเก็บพลงังานคือแบตเตอร่ี ซ่ึงมีการเส่ือมตามอายุการใช้
งาน จึงตอ้งมีการตรวจเช็คปริมาณและประสิทธิภาพของ
ตวัแบตเตอร่ีเป็นระยะ [2] แต่ในบางกรณีการตรวจเช็คนั้น
อาจจะยากล าบาก เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์ไวบ้นท่ีสูง หรือ 
อุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีท างานอตัโนมติัซ่ึงผูใ้ชง้านแทบ
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเลย ท าให้ไม่รู้เลยว่า แบตเตอร่ีมีปริมาณ
เหลืออยูเ่ท่าไหร่และจะมีการเส่ือมสภาพเม่ือไหร่ 

ดงันั้นเพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ีทางผูพ้ฒันาจึงมีความตอ้งการ
ในการสร้างระบบแสดงสถานะและควบคุมพลังงาน
ส าหรับพลงังานทางเลือก [3] โดยระบบจะแสดงสถานะ
ของพลังงานท่ีย ังเหลืออยู่ในแต่ละแหล่งพลังง าน ว่า
เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่  หากไม่พอจะท าการแจ้ง
เ ตือนเพื่อให้ผู ้ใช้งานท าการสลับจากแหล่งพลังงาน
ปัจจุบันไปยงัพลังงานอีกแหล่ง  โดยมีชุดเซ็นเซอร์วัด
สถานะพลังงานท่ีสร้างขึ้ นมาและชุดควบคุมการสลับ
พลงังาน นอกจากน้ีระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าน้ียงัต้อง
สามารถควบคุมจากระยะไกลผา่นระบบ ไร้สายไดเ้พื่อง่าย
ต่อการควบคุมและเพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบการ
ท างานของระบบผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนไดอ้ยู่
ตลอดเวลา โดยระบบจะแสดงสถานะของพลังงานท่ี
เหลืออยู่  และยังสามารถควบคุมการเลือกแหล่งจ่าย
พลงังานไฟฟ้าได้ ทางผูพ้ฒันาหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าระบบ
แสดงสถานะและควบคุมพลังงานส าหรับพลังงาน
ทางเลือกน้ีจะลดปัญหาต่างๆ และเพ่ิมความสะดวกสบาย
แก่ผูใ้ชง้าน 

 
2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

พลงังานทางเลือกท่ีน ามาใช้ในงานวิจยัน้ีคือพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ซ่ึงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น
แหล่งพลงังานธรรมชาติท่ีสะอาดและมีมากมายมหาศาล
จนไม่มีวนัใช้ไดห้มด เพราะตราบใดท่ียงัมีดวงอาทิตยอ์ยู่
ในระบบสุริยจกัรวาลน้ี ตราบนั้นยงัคงมีพลงังานจากดวง
อาทิตยส่์งมายงัโลกเราทุกเวลาวนั เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการ

เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง คือ 
เซลลแ์สงอาทิตย ์(solar cell) [4] ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ี นิยม
ใชก้นัมากขึ้น เพราะการติดตั้งและการดูแลรักษาค่อนขา้ง
สะดวก อีกทั้ งอายุการใช้งาน ค่อนข้างยาวนานคือ 
ประมาณ 20 ปี  
      โดยพลงังานลมเป็นแหล่งพลงังานสะอาดชนิดหน่ึงท่ี
สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวนัหมดในปัจจุบันได้มีการใช้
ประโยชน์จากพลงังานลม เพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าทดแทน
การผลิตด้วยพลังงานจากซากดึกด าบรรพ์ [5] หลักการ
ทัว่ไปในการน าพลงังานลมมาใชค้ือเม่ือมีลมพดัมาปะทะ
กับใบพัดของกังหันลมกังหันลมจะท าหน้าท่ี เปล่ียน
พลงังานลมท่ีอยูใ่นรูปของพลงังานจลน์ไปเป็นพลงังานกล
โดยการหมุนของใบพดัแรงจากการหมุนของใบพดัน้ี จะ
ถูกส่งผ่านแกนหมุนท าให้เฟืองเกียร์ท่ีติดอยู่กบัแกนหมุน
เกิดการหมุนตามไปดว้ยพลงังานกลท่ีไดจ้ากการหมุนของ
เฟืองเกียร์น่ีเอง ท่ีจะต่อเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเขา้ไป ซ่ึงเม่ือ 
เฟืองเกียร์ของกังหันลมเกิดการหมุนจะไปขบัเคล่ือนให้
แกนหมุนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าหมุนตาม ดว้ยหลกัการน้ี
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได ้ 

งานวิจยัท่ีมีความใกลเ้คียงจะมีเร่ืองการออกแบบสวิตซ์
เปล่ียนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอตัโนมติั ส าหรับโซลาร์เซลล์ใน
ครัวเรือน [6] เป็นระบบที่ใชก้บัพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อม
กับแหล่งไฟฟ้าหลัก เ ม่ื อแรงดันไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยต์  ่ากว่า 200โวลต์ อุปกรณ์จะท าการสลบัไปใช้
แหล่งพลงังานหลกั และเม่ือพลงังานแสงอาทิตยมี์แรงดนั
เกิน 200 โวลต์ อุปกรณ์ก็จะกลบัมาใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์
ตามเดิมและ การออกแบบสวิตซ์เปล่ียนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
อตัโนมัติส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กบั
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าร่วมกบัพลงังานไฟฟ้าหลกั โดยจะใช้
พลงังานหลกัไปก่อน หากพลงังานหลกัดบัลง จะท าการ
สลบัไปยงัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และท าการสตาร์ทเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าโดยอตัโนมติั โดยมีการแสดงสถานะผ่านจอ 
lcd [7] 

ระบบตรวจสอบแบตเตอร่ีใน Smart Micro grid เป็น
ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (Iot) [8] ท่ีแสดงแรงดนัและ
อุณหภูมิของแบตเตอร่ี โดยใช ้เฟรมเวิร์ก ExtJS / HTML5  
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อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลบั (AC) 
จากแหล่งจ่ายไฟทัว่ไปท่ีมีแรงดนัและความถ่ีคงท่ี ให้เป็น
ไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter 
Circuit) จากนั้ นไฟกระแสตรงจะ ถูกแปลง เ ป็นไฟ
กระแสสลบัที่สามารถปรับขนาดแรงดนัและความถ่ีไดโ้ดย
วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองน้ีจะเป็น
วงจรหลกัท่ีท าหน้าท่ีแปลงรูปคล่ืน และผ่านพลงังานของ
อินเวอร์เตอร์ [9] 

3.  วิธีด าเนินงาน 
3.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
การใช้พลงังานทางเลือกในปัจจุบนัจะตอ้งใช้ร่วมกบั

แบตเตอร่ี การตรวจเช็คปริมาณและการเส่ือมสภาพของ
แบตเตอร่ีตอ้งไปดูท่ีตวัอุปกรณ์เอง ซ่ึงอาจจะใช้เวลามาก 
หรือในกรณีท่ีใช้พลังงานอยากหลายแหล่ง  การสลับ
เปล่ียนแหล่งพลังงานตัวเองมีความยุ่งยาก ซ่ึงเราจะน า
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิงมาประยุกต์ เข้ากับ
กระบวนการ ท าให้ประหยดัเวลา และไม่ตอ้งเดินทางไปยงั
ตวัอุปกรณ์โดยตรง 

3.2 การออกแบบระบบ 
ภาพรวมการท างานของระบบนั้นจะมีเซ็นเซอร์ท่ีใชใ้น

การตรวจเช็คแบตเตอร่ีและโหลดของตัวอินเวอร์เตอร์  

(Inverter) โดยจะมีการเช่ือมต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(Microcontroller) และส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สาย เผื่อ
แสดงผลให้กบัแอปพลิเคชนั และมีการใชรี้เลยใ์นการสลบั
แหล่งพลังงานในกรณีท่ีผู ้ใช้งานต้องการเลือกใช้ด้วย
ตนเองผ่านแอปพลิเคชัน โดยรีเลย์จะถูกควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ดงัภาพท่ี 1 

ในการพฒันาฮาร์ดแวร์ในส่วนเช็คแบตเตอร่ีและวดั
กระแสไฟฟ้าท่ีใช้จากอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะใช้ออป
โ ต้ ใ น ก า ร รั บ ค่ า ข อ งหลอดแ อลอี ดี  (Led) ใ น ตั ว
อินเวอร์เตอร์ และส่งไปยงัไมโครคอลโทรลเลอร์ เพื่อ
ค านวณค่าแบตเตอร่ีและกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ออกไปด้วย
ภาษา C ในการพฒันา มีการส่งผ่านสัญญาณไร้สายและ
แสดงผลผา่นแอปพลิเคชนัในอุปกรณ์เคล่ือนท่ีโดยมีระบบ
การท างานโดยรวมดงัแสดงในภาพท่ี 2 

ส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชันส าหรับดูสถานะการ
ท างานต่างๆของระบบบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีดว้ย Android 
studio โดยตวัแอปพลิเคชนัจะมีการแสดงสถานะแบตเตอร่ี
ของแต่ละแหล่ง ผูใ้ช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการดู
แหล่งไหน และ หากผูใ้ช้งานตอ้งการสลบัแหล่งพลงังาน 
สามารถเลือกไดด้ว้ยตนเองทนัที 

 

ภาพที่ 1 : ภาพรวมของระบบ 
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การพฒันาแอปพลิเคชันเพื่อตรวจเช็คการเส่ือมของ
แบตเตอร่ีนั้น จะมีการตรวจเช็คว่าแบตเตอร่ีนั้น ๆ ถา้เต็ม
จะมีปริมาณอยู่เท่าไหร่ ถ้าหากในอนาคตแบตเตอร่ีน้ีไม่
สามารถชาร์จไดถึ้งปริมาณก่อนหน้า จะมีการแจง้เตือนไป
ยงัผู ้ใช้งานให้ท าการเปล่ียนแบตเตอร่ี  และผู ้ใช้งานยงั
สามารถเลือกการใช้งานแบตเตอร่ีได้จากแอปพลิเคชั่น
ดงักล่าว ซ่ึงมีการท างานดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 

 

ภาพที่ 3 : ขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชนั 

4. ผลการด าเนินงาน  
      ผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็นสองส่วนหลกั ได้แก่
ส่วนแอปพลิเคชั่นท่ีเอาไวแ้สดงข้อมูลและเลือกใช้งาน
พลงังานแต่ละแหล่ง และส่วนของฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ในการ
เช็คค่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีเหลืออยูใ่นแต่ละแหล่ง โดย
มีตวัอยา่งของตวัตน้แบบฮาร์ดแวร์ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 4 องคป์ระกอบบางส่วนของฮาร์ดแวร์ส าหรับการควบคุม
การสลบัแหล่งพลงังานและการตรวจวดัปริมาณไฟฟ้าท่ีคงเหลือ 

 
4.1 ส่วนแอปพลิเคช่ัน 
     แอปพลิเคชนัสามารถดูปริมาณของแบตเตอร่ีท่ีเหลืออยู่
และการใช้ไฟฟ้าในแต่ละแหล่งได ้และมีส่วนสับเปล่ียน
แหล่งพลงังาน โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกไดเ้องและการแสดง

 
 

ภาพที่ 2 : การท างานของระบบ 
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ค่าพลงังานต่าง ๆ ณ ขณะนั้น ดงัแสดงในภาพท่ี 5, 6, และ 
7 ตามล าดบั 
 

  
 

ภาพที ่5 หนา้แอปพลิเคชนัในส่วนแสดงผลพลงังานแสงอาทิตย ์
 

 

ภาพที ่6 หนา้แอปพลิเคชนัในส่วนแสดงผลพลงังานลม 

 

ภาพที่ 7 หนา้แอปพลิเคชนัในส่วนเลอืกพลงังาน 

4.2 การทดสอบระบบ 
     4.2.1 ทดลองในส่วนการตรวจวัดแบตเตอร่ี 
 จากการตารางท่ี1 ผลทดลองการวดัแบตเตอร่ีจาก 
1 0  ร ะดับ  ส าม ารถ รับค่ า ได้ต ร งต าม ท่ี แสดงบน
อินเวอร์เตอร์ และสามารถส่งผ่านระบบไร้สาย เพื่อแสดง
บนแอปพลิเคชนัไดทุ้กระดบั 

ตารางท่ี 1 : การทดลองการวดัแบตเตอร่ี 
ระดับของพลังงาน(โวลต์) ปริมาณที่วัดได้เป็นร้อยละ 

นอ้ยกว่า 1.2 0 
1.2-2.3 10 
2.4-3.5 20 
3.6-4.7 30 
4.8-5.9 40 
6-7.1 50 

7.2-8.3 60 
8.4-9.5 70 

9.6-10.7 80 
10.8-11.9 90 
≥ 12 100 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงการบนัทึกการทดลองเพื่อ
อ่านค่าท่ีไดจ้ากระบบเทียบกบัปริมาณพลงังาน (ความต่าง
ศกัย)์ ท่ีสะสมอยู่ในแบตเตอร่ีท่ีวดัจากการใช้มลัติมิเตอร์ 
ซ่ึงค่าจริงท่ีวดัไดน้ั้นจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงต่าง ๆ ดงัแสดง
ในส่วนของหัวตาราง ค่าท่ีระบบแสดงผลออกมาจะถูก
บันทึกตามช่วงเวลาตั้ งแต่ เ ร่ิมมีการใช้พลังงานอย่าง
ต่อเน่ือง และท าการอ่านค่าจากระบบทุก ๆ คร้ังท่ีค่า
พลังงานจริงท่ีแบตเตอร่ีเปล่ียนแปลงไป แล้วจึงน าค่า
เหล่านั้นมาค านวณหาค่าเฉล่ียเพื่อเทียบกบัค่าร้อยละของ
การแสดงผล โดยค่าท่ีค  านวณไดน้ั้นหากอยู่ในช่วง ±5% 
ถือว่าระบบสามารถแสดงค่าไดอ้ย่างถูกตอ้ง เม่ือน าค่าจริง
และค่าท่ีระบบแสดงผลมาเปรียบเทียบความถูกต้อง จะ
แสดงไดด้งัภาพท่ี 8 
 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2020 

 

18 

 

 
ภาพที ่8 หนา้แอปพลิเคชนัในส่วนแสดงผลพลงังานลม 

    4.2.2 ทดลองในส่วนการสับเปลี่ยนแหล่งพลังงาน 
 จากการทดสอบผู ้ใช้งานสามารถเลือกแหล่ง
พลงังานจากแอปพลิเคชัน และสับเปล่ียนแหล่งพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยไ์ปเป็นพลงังานไฟฟ้าจาก
กังหันลมได้ และสามารถเปล่ียนจากพลงังานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตยไ์ปเป็นพลงังานไฟฟ้าจากกงัหันลมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและระบบสามารถตอบสนองการท างานได้
ทนัทีในสภาวะท่ีระบบเครือข่ายปกติ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
    ทีมผูวิ้จยัไดเ้สนอระบบแแสดงสถานะและควบคุมการ
จ่ายพลงังานส าหรับพลงังานทางเลือกผ่านทางแอปพลิเค
ชนับนสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดยมี
ส่วนฮาร์ดแวร์ท่ีมีเซ็นเซอร์ในการรับปริมาณพลงังานท่ี
เหลืออยู่ จ ากแหล่งพลังงานไฟฟ้า  ได้แ ก่  พลังงาน
แสงอาทิตย ์พลงังานลม และค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีตอ้งการใช้
งานในช่วงเวลาขณะนั้น ค่าความเส่ือมของแบตเตอร่ีท่ีใช้
ในการเก็บพลงังาน เพื่อแสดขอ้มูลต่าง ๆ บนแอปพลิเคชนั 
เพื่อให้ผูใ้ชง้านท าการเลือกการใชง้านแหล่งพลงังานไฟฟ้า
ดว้ยตนเอง จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถ
แสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า อีกทั้งยงัสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามระบบน้ียงัจ ากัดการ
ท างานท่ีต้องอยู่บนพ้ืนฐานการส่ือสารอินเทอร์เน็ตท่ี
เสถียร ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความผิดพลาดขณะส่ังการสลบั
เปล่ียนแหล่งพลงังานจากระยะไกลได ้
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 บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันระบบระบุต ำแหน่งท่ีนิยมใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย
คือ ระบบก ำหนดต ำแหน่งบนโลกโดยใช้ดำวเทียม แต่ระบบนีม้ี
ข้อจ ำกัดคือ ไม่สำมำรถใช้ระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรได้ 
เน่ืองจำกพืน้ท่ีในอำคำรมีก ำแพง เพดำน หรือส่ิงกีดขวำงต่ำง ๆ 
ท่ีท ำให้สัญญำณดำวเทียมท่ีส่งมำยังอุปกรณ์รับสัญญำณอ่อนลง
ยังผลท ำให้กำรระบุต ำแหน่งคลำดเคล่ือน ดังนั้นจึงมีกำร
น ำเสนอระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรขึน้ท่ีมีควำมซับซ้อน
และพิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม โดยในปัจจุบันมี
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรส่ือสำรไร้สำยเพ่ือระบุต ำแหน่ง
ภำยในอำคำรท่ีหำได้ท่ัวไป เช่น เทคโนโลยีบลูทูธ อย่ำงไรก็
ตำมก็ยังมีข้อจ ำกัดในหลำยด้ำน เช่น กำรประมำณต ำแหน่ง  3 
มิติ ดังนั้นงำนวิจัยนี ้จึงน ำเสนอกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดังกล่ำวในกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรโดยใช้วิธีประมำณค่ำ
พิกัดจำก RSSI และค ำนวณด้วยวิธี  Trilatertation ผนวกกับ
ฟังก์ชันเสริมในกำรน ำทำงภำยในอำคำรโดยสำมำรถระบุ
ต ำแหน่งและน ำทำงภำยในอำคำรท่ีมีพื้นท่ีระนำบเดียวและมี
อำคำรหลำยช้ันได้ กำรทดลองเบือ้งต้นพบว่ำควำมแม่นย ำของ
ต ำแหน่งโดยเฉลี่ย 86.49% และควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนอยู่
ในระดับดี 
ค ำส ำคัญ: ระบบระบุต ำแหน่งในอำคำร เทคโนโลยีกำรส่ือสำร
ไร้สำย บลูทูธ 
 

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 

location within the building due to the existence of walls, 

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. บทน ำ 
 ระบบระบุต ำแหน่งถูกน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวนัในหลำย
ภำคส่วนทั้ งภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม [1]โดยทั่วไปแล้ว
เทคโนโลยีระบุต  ำแหน่งตวับุคคลมกัจะมีกำรประยุกต์ใชร้ะบบ
ระบุต ำแหน่งบนพ้ืนผิวโลกโดยใช้ดำวเทียมท่ีอยู่ใกล้กับ
ต ำแหน่งท่ีต้องกำรท่ีสุดในกำรอ้ำงอิงต ำแหน่งท่ีอยู่ได้อย่ำง

ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรโดยใช้วธีิกำรประมำณค่ำพกิดัด้วยสัญญำณบลทููธ 
Indoor Positioning Systems using Bluetooth Signal Location Estimation 
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แม่นย  ำ แต่ เทคโนโลยีน้ีมีข้อจ ำกัดท่ีส ำคัญคือไม่สำมำรถ
น ำมำใช้ภำยในอำคำรได้ เน่ืองจำกสัญญำณจำกดำวเทียมถูก
ลดทอนลง เม่ือกระทบกบัส่ิงกีดขวำงภำยในอำคำรต่ำง ๆ  จึงไม่
เหมำะสมกบักำรใชง้ำนระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร [2] 
 ในกำรใช้ ง ำนระบบระบุต ำ แห น่งภำยในอำคำร มี
องค์ประกอบท่ีหลำกหลำยมำกกว่ำกำรระบุต ำแหน่งในพ้ืนท่ี
โล่งทัว่ไปท่ีไม่มีส่ิงกีดขวำง โดยในปัจจุบนัระบบระบุต ำแหน่ง
ภำยในอำคำรมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเคร่ือข่ำยไร้สำยเพื่อ
ระบุต ำแหน่งไดจ้ำกกำรประมวลผล ซ่ึงมีงำนวิจยัต่ำง ๆ ท่ีมีกำร
พฒันำขึ้นเพ่ือเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงควำมแม่นย  ำ [3] 
 นอกจำกน้ีกำรประยุกต์ใช้งำนจริงในกำรระบุต ำแหน่งใน
อำคำรและกำรน ำทำงทั้งแบบระนำบเดียวและระหว่ำงชั้นยงัไม่
เพียงพอ ดังนั้นงำนวิจยัน้ีจึงศึกษำและพฒันำแอปพลิเคชัน ท่ี
สำมำรถใช้งำนบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบปฏิบัติกำรแอน
ดรอยด์ [4] โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ  ซ่ึงสำมำรถ
แสดงผลกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรในรูปแบบ แผนผงั
อำคำร โดยมีควำมสำมำรถในกำรระบุต ำแหน่งของตนเองและ
บุคคลอื่นท่ีใช้งำนในระบบเดียวกนัหรือกำรปักหมุดต ำแหน่ง
ของสถำนท่ีภำยในอำคำร โดยอ้ำงอิงจำกเสำสัญญำณภำยใน
อำคำรท่ีน ำมำค ำนวณหำต ำแหน่งท่ีตั้งของพ้ืนท่ีๆ ปักกหมุดใน
สถำนท่ีภำยในอำคำรนั้น ๆ ได ้
 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 Received Signal Strength Indicator (RSSI) คือ กำร

วัดควำมแรงหรือควำมเข้มของสัญญำณ เพื่อใช้ค  ำนวณ
ระยะห่ำงระหว่ำงวตัถุโดยกำรวดัควำมแรงของสัญญำณมำเป็น
ควำมแรงของแรงดนัไฟฟ้ำ โดยระดบัควำมแรงของสัญญำณท่ี
ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ dBm (decibel - milliwatts) โดยมีสูตร
กำรค ำนวณดงัน้ี 

𝑥 = 10 𝑙𝑜𝑔10

𝑃

1𝑚𝑊
, 𝑃 = 1𝑚𝑤 ⋅ 10

𝑥
10 (1) 

 

โดยท่ี x คือ ระดับ RSSI มีหน่วยเป็น dBm และ P คือก ำลงั มี
หน่วยเป็น Watt [5] 

2.1.2 Trilatertation เ ป็นทฤษฎีท่ีใช้ในกำรค ำนวณหำ
ต ำแหน่งของวตัถุโดยใชรู้ปสำมเหล่ียม (ภำพที่ 1) ซ่ึงมีจุดอำ้งอิง
หรือเสำสัญญำณตั้งแต่  3 จุดขึ้นไปในกำรหำต ำแหน่งวตัถุโดย

วดัจำกระยะห่ำงระหว่ำงวตัถุกบัตวัเสำสัญญำณแต่ละตวัโดยมี
สูตรค ำนวณในกำรหำต ำแหน่งของวตัถุคือ 

𝑥 =
𝑟1

2 − 𝑟2
2 + 𝑑2

2𝑑
 (2) 

𝑦 = 𝑟1
2 − 𝑟3

2 + ⅈ2 + 𝑗̇2 −
ⅈ

𝑗
𝑥 (3) 

 

โดยท่ี 𝑥 คือ จุดคู่อนัดบัแกน 𝑥 และ 𝑦 คือ จุดคู่อนัดบัแกน 𝑦 
 𝑟1 คือ รัศมีเสำสัญญำณท่ี 1 และ 𝑟2 คือ รัศมีเสำสัญญำณท่ี 2 
 𝑟3 คือ รัศมีเสำสัญญำณท่ี 3  
 ⅈ คือ ระยะห่ำงแนวแกน 𝑥 ระหว่ำงเสำร์สัญญำณท่ี 1 กบั 3 
𝑗 คือ ระยะห่ำงแนวแกน 𝑦 ระหว่ำงเสำร์สัญญำณท่ี 1 กบั 3 [6] 

 
 

ภำพที่ 1: เสำสัญญำณรับส่งขอ้มูล 
 

2.1.3 Internet of Things (IoT) หมำยถึง กำรเช่ือมต่อส่ิง
ต่ำง ๆ เข้ำกับโลกอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้มนุษยส์ำมำรถส่ังกำร 
ควบคุมอุปกรณ์ต่ำง  ๆ  ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต เช่น กำรควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้น [7] เป็นตน้ 

2.1.4 Micro controller เ ป็นอุปกรณ์ทำงอิ เล็กทรอนิกส์
ชนิดหน่ึง ซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนและเป็นอุปกรณ์
ควบคุมท่ีสำมำรถเขียนโปรแกรมกำรท ำงำนได ้ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี
มีกำรประยกุตใ์ชง้ำนอยำ่งแพร่หลำย [8] 

 

2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1 Indoor Atlas งำนวิจยัน้ีเป็นกำรระบุต ำแหน่งภำยใน

อำคำรโดยใชเ้ทคโนโลยี Wi-Fi ในกำรตรวจคน้หำต ำแหน่งของ
ผูใ้ช้งำนระบบซ่ึงแสดงผลผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในรูปแบบ
แผนผงัอำคำรและมีจุดแสดงต ำแหน่งผูใ้ช้งำนเป็นระบบแบบ
เวลำจริง [9] 

2.2.2 Unai3D งำนวิจัยน้ีเป็นกำรระบุต ำแหน่งหรือข้อมูล
เส้นทำงกำรเคล่ือนท่ี ของคนหรือส่ิงของภำยในอำคำร โดย
ระบบประกอบดว้ยอุปกรณ์รับสัญญำณไร้สำยและอุปกรณ์ส่ง
สัญญำณไร้สำยโดยใชบ้ลูทูธ ซ่ึงขอ้มูลต ำแหน่งจะค ำนวณจำก
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ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอ้มูลต่ำง ๆ จะจดัเก็บโดยประยุกต์ใช้ 
Cloud Computing [10] 

2.2.3 SubPos Positioning System งำนวิจัย น้ี เ ป็นระบบ
ก ำหนดต ำแหน่ง ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชร่้วมกบัอุปกรณ์ IoT พร้อม
อธิบำยถึงทฤษฎีท่ีใช้ในกำรหำต ำแหน่งของของวตัถุโดยใช้
เทคโนโลยี Wi-Fi โดยมีอุปกรณ์เสำสัญญำณจ ำนวน 4  ตวัใน
กำรอ้ำงอิงสัญญำณและให้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นวตัถุในกำร
ค้นหำ โดยใช้ทฤษฎี RSSI ในกำรระบุต ำแหน่งตำมท่ีอยู่
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูใ้ชง้ำน [11] 

2.2.4 ระบบระบุต ำแหน่งวัตถุภำยในอำคำรโดยใช้มำตรฐำน 
IEEE 802.15.4 งำนวิจยัน้ีน ำเสนอถึงกำรศึกษำและกำรทดสอบ
ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรโดยใช้เครือข่ำยไร้สำย
มำตรฐำน IEEE 802.15.4 หรือ Zigbee ซ่ึงใช้วิธีกำรค ำนวณ
ต ำแหน่งคือ กำรหำจุดตดัของรัศมีในแต่ละจุดอ้ำงอิง จำกนั้น
ค ำนวณกำรจับคู่ควำมเข้มของสัญญำณในแต่ละระยะของ
จุดอำ้งอิง แลว้น ำผลกำรค ำนวณไปแสดงผลในโปรแกรมเพื่อ
ระบุต ำแหน่งในแผนที่ [12] 

 

3. วิธีด ำเนินงำน 
3.1 กำรออกแบบระบบและวิเครำะห์ระบบ 

 
 

ภำพที่ 2: ภำพรวมระบบ 
 

ภำพที่ 2 เป็นกำรออกแบบระบบในกำรใช้ระบุต ำแหน่ง
โทรศัพท์ เ ค ล่ื อน ท่ี โดย มี เ ส ำ สัญญำณ ท่ี ใช้ เ ป็ นบอ ร์ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ ESP 32 ปล่อยสัญญำณบลูทูธอย่ำงนอ้ย 3 
จุด จำกนั้นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท ำกำรคน้หำเสำสัญญำณแต่ละจุด
โดยไดผ้ลลพัธ์เป็นค่ำ RSSI จึงส่งผำ่นเวบ็เซอร์วิสเพื่อเก็บค่ำไว้
ในฐำนขอ้มูลและดึงค่ำ RSSI กลบัมำค ำนวณโดยใช้กำรแปลง
ค่ำ RSSI ให้เป็นระยะทำง (เมตร) จำกนั้นน ำผลลพัธ์ท่ีไดท้ั้ง 3 
จุดมำค ำนวณโดยใช ้Trilatertation หำต ำแหน่ง เม่ือไดต้  ำแหน่ง
แล้วจึงมำระบุลงบนแผนท่ี จำกนั้นแสดงผลในแอปพลิเคชัน
และเวบ็ของผูดู้แลระบบ 

 

3.2 Use Case Diagram  
ประกอบดว้ยผูใ้ช ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ผูใ้ชง้ำนทัว่ไป ซ่ึงมีฟังกช์นั

หลกั คือคน้หำสถำนท่ีและระบุต ำแหน่ง และในส่วนผูค้วบคุม
ระบบ มีฟังก์ชันหลัก คือจัดกำรข้อมูลผงัอำคำรและจัดกำร
ขอ้มูลผูใ้ชง้ำน แสดงไดด้งัภำพท่ี 3 

 
 

ภำพที่ 3: Use Case Diagram ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร 
 

3.2.1 Use Case ระบุต ำแหน่ง ผูใ้ชง้ำนทัว่ไปเขำ้สู่ระบบโดย
บญัชีท่ีท ำกำรลงทะเบียนไว ้ระบบจะท ำกำรค ำนวณต ำแหน่งท่ี
อยู่ของผูใ้ช้งำนและแสดงผลต ำแหน่งในอำคำรหน้ำบนจอ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูใ้ชง้ำน 

3.2.2 Use Case น ำทำง ผูใ้ช้งำนทัว่ไปเลือกฟังก์ชันคน้หำ
สถำนท่ี จำกนั้นกรอกช่ือหรือหมำยเลขห้องท่ีต้องกำรน ำทำง 
ระบบจะค ำนวณหำเส้นทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำงและแสดง
เส้นทำงจำกจุดเร่ิมต้นท่ีผูใ้ช้งำนอยู่ ไปถึงจุดส้ินสุดซ่ึงเป็น
สถำนท่ีปลำยทำงท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

3.2.3 Use Case จัดกำรข้อมูลแผนผังอำคำร ผูค้วบคุมระบบ
เลือกใช้ฟังก์ชันจดักำรขอ้มูลแผนผงัอำคำรเพ่ือท ำกำรเพ่ิม ลบ 
หรือแกไ้ขแผนผงัอำคำร โดยกรอกช่ืออำคำร หมำยเลขชั้นและ
เลือกไฟลแ์ผนผงัอำคำรเพื่อท ำกำรส่งขอ้มูลไปเก็บท่ีฐำนขอ้มูล 

3.2.4  Use Case จัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำน ผู ้ควบคุมระบบ
เลือกใช้ฟังก์ชันจดักำรขอ้มูลผูใ้ช้งำนเพ่ือท ำกำรเพ่ิม ลบ หรือ
แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้ำน เม่ือผูใ้ชง้ำนไม่สำมำรถท ำกำรเองได ้
 

3.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
งำนวิจยัน้ีประยุกต์ใช้ ESP32 LOLIN32 V1.0.0 เป็นบอร์ด

ไมโครคอนโทลเลอร์หน่วยประมวล ESP32 dual core และ
ระบบบลูทูธ 4.2 แบบฝ่ังตวัโดยใชพ้ลงังำนจำกแบตเตอร่ีลิเทียม 
18650 ควำมจุ 2000 mAh  

 

3.4 เทคนิคที่ใช้ในกำรพฒันำ  
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ประยุกต์ใช้ RSSI Distance Estimation โดยกำรน ำค่ำ RSSI 
ท่ีไดรั้บจำกเสำสัญญำณมำค ำนวณหำระยะทำงจำกสมกำรดงัน้ี 

𝑆 = 10((𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 – 𝑅𝑆𝑆𝐼)/(10 × 𝑁)) (4) 

โดยท่ี Measured Power คือค่ำตวัเลขควำมเขม้สัญญำณท่ีบลู
ทูธปล่อยออกมำ N คือค่ำคงท่ีในช่วง 2 ถึง 4 ขึ้นอยู่กับปัจจยั
สภำพแวดลอ้มส่ิงกีดขวำงในแต่ละพ้ืนท่ี [13] 
หลงัจำกนั้นจึงน ำระยะทำงท่ีไดม้ำแบ่งกลุ่มเสำส่งสัญญำณ

โดยประยุกต์ใช้เทคนิค K-Nearest Neighbour  ในกำรจัดกลุ่ม
ข้อมูลต ำแหน่งของเสำสัญญำณท่ีใกล้เคียงกันท่ีสุด  เพื่อใช้
เลือกใชเ้สำสัญญำณมำใชร้ะบุต ำแหน่ง เช่น จำกภำพที่ 4  ท่ีเสำ
สัญญำณกลุ่มแรกภำยในวงดำ้นในมีรัศมีอยู่ระยะ 4 เมตร และ
กลุ่มท่ี 2 วงนอกอยูร่ะยะ 8  เมตร [14] 

 
 

ภำพที่ 4: กำรจดักลุ่มเสำสัญญำณ 

ในส่วนของกำรระบุต ำแหน่งระหว่ำงชั้ นใช้กำรจดจ ำ
หมำยเลข UUID ของเสำสัญญำณท่ีติดตั้งบริเวณจุดเช่ือมต่อ
ระหว่ำงชั้นเช่นบนัไดหรือลิฟต์หำกอยู่ใกลเ้สำสัญญำณกลุ่มน้ี
มำกพอระบบจะแสดงผลผงัอำคำรในชั้นถดัไป ดงัตวัอยำ่งรหัส
เทียมต่อไปน้ี 

 

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

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 

4.1 ตัวอย่ำงกำรพฒันำแอปพลิเคชัน 
ภำพที่ 5 แสดงส่วนของกำรระบุต ำแหน่งและกำรน ำทำงไป

ยงัจุดหมำยระหว่ำงชั้น ในส่วนของภำพที่ 6 แสดงส่วนของกำร
ระบุตวัตนในส่วนของเวบ็ผูดู้แลระบบ 

  
(ก)  (ข) 

ภำพที่ 5: (ก) กำรระบุต ำแหน่งของผูใ้ชง้ำนระบบ 
(ข) กำรน ำทำงไปยงัจุดหมำยระหว่ำงชั้น 

 

 
 

ภำพที่ 6: กำรระบุตวัตนในส่วนของผูดู้แลระบบ 

4.2 กำรทดสอบระบบ 
กำรทดสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือกำรทดสอบควำมแม่นย  ำใน

กำรระบุต ำแหน่งควำมเข้มของสัญญำณในแต่ละจุด , กำร
ทดสอบกำรระบุต ำแหน่งระหว่ำงชั้นและแบบสอบถำมกำรใช้
งำนของแอปพลิเคชนัดงัน้ี  

4.2.1 ทดสอบควำมแม่นย ำในกำรระบุต ำแหน่งและควำม
เข้มของสัญญำณ ในกระบวนกำรทดสอบจะใช้บอร์ด ESP32 
เป็นเสำสัญญำณบลูทูธท ำกำรติดตั้งไว ้4 จุดแทนตวัอกัษร A, B, 
C และ D ตำมภำพที่ 7 โดยทดลองควำมหนำแน่นของเสำ
สัญญำณท่ีติดตั้งอยู่ท่ี 3 จุดต่อ 100 ตำรำงเมตรโดยวดัจำกรัศมี
กำรใช้งำนของสัญญำณบลุทูธอยู่ท่ี 10 เมตรในอำคำร แล้ว
จำกนั้นบนัทึกค่ำสัญญำณในแต่ละต ำแหน่งในห้องขนำด 9×18 
ตำรำงเมตรโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 9 ต ำแหน่ง ตำม ภำพที่ 7 เก็บ
ค่ำสัญญำณจุดละ10 คร้ังแลว้น ำมำเฉล่ีย ไดผ้ลกำรทดสอบดงั
ตำรำงท่ี 1 
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ภำพที่ 7: แผนผงักำรทดลองวดัค่ำควำมเขม้สัญญำณ 
 

ตำรำงที่ 1: ทดสอบควำมเขม้ของสัญญำณ 
 

ต ำแหน่ง  ค่ำเฉลี่ยควำมเข้มสัญญำณ (dBm) 

A B C D 
1 -55.5 -66.6 -79.5 -77.8 
2 -66.2 -69.2 -79.7 -85.3 
3 -74.1 -73.1 -81.8 -83.3 
4 -82.2 -78.1 -75.7 -83.9 
5 -83.8 -82.3 -83 -78 
6 -80.5 85.5 -76.6 -77 
7 -94.3 -81.3 -76.4 -69.1 
8 -90.5 -81.3 -73.4 -79.5 
9 -78.5 -92 -72.8 -76.7 

  

ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำเฉล่ียของควำมเข้มสัญญำณในแต่ละ
ต ำแหน่งน ำมำวัดระยะทำง  (เมตร) จำกเสำสัญญำณถึงตัว
ผูใ้ชง้ำนจำกนั้นน ำมำวิเครำะห์หำต ำแหน่งบนแผนภำพจุดพิกดั 
(แกนX, แกน Y) ได้ผลกำรทดสอบดังตำรำงที่  2 โดยจำก
ผลทดสอบเป็นกำรระบุต ำแหน่งใน 9  ต ำแหน่งมีควำม
คลำดเคล่ือนของต ำแหน่งโดยเฉล่ียคิดเป็น 13.504% 
 ตำรำงที่ 2: ทดสอบกำรระบุต ำแหน่ง 
 

ต ำแหน่ง ต ำแหน่งจริง  
(x, y) 

ต ำแหน่งที่ได้ 
 (x, y) 

ควำมคลำดเคล่ือน 
(%) 

1 (3, 2) (3.52, 2.11) 11.4% 
2 (4, 5) (3.39, 6.34) 21.025% 
3 (4, 8) (4.59, 7.45) 10.812% 
4 (9, 2) (9.61, 2.78) 22.85% 
5 (10, 5) (10.33, 4.49) 6.75% 
6 (9, 8) (9.91, 8.25) 13.306% 
7 (16, 2) (16.72, 2.63) 18% 
8 (15, 5) (15.29, 4.18) 11.217% 
9 (17, 8) (16.38, 7.39) 6.18% 
  ค่ำเฉลี่ย 13.504% 

4.2.2 ทดสอบกำรระบุต ำแหน่งระหว่ำงช้ัน ในกำรทดสอบน้ี
เป็นกำรทดสอบในกำรเดินไปยงับนัไดโดยทดสอบกำรเดินขึ้น
ลงระหว่ำงชั้น 2 และชั้น 3 ของอำคำรผงัอำคำรจะแสดงผล
เปล่ียนไปตำมชั้นท่ีอยู่ทดสอบจ ำนวน 10 คร้ังได้ผลทดสอบ
ดงัน้ี 
ตำรำงที่ 3: ทดสอบกำรระบุต ำแหน่งระหว่ำงชั้น 
 

 คร้ังท่ี 
ชั้นท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ไปชั้น 3 / / / / / / / / / / 
3 ไปชั้น 2 / / / / / / / / / / 

 

จำกตำรำงที่ 3 ในกำรทดสอบเดินขึ้นจำกชั้น 2 ไปยงัชั้น 3 
จ ำนวน 10 คร้ัง ผงัอำคำรเปล่ียนเป็นชั้นท่ี 3 ทั้ง 10 คร้ังและ
ทดสอบเดินลงจำกชั้น 3 ไปยงัชั้น 2 ผงัอำคำรเปล่ียนเป็นชั้นท่ี 2 
ทั้ง 10 คร้ัง 

4.2.3  แบบสอบถำมกำรใช้งำนของแอปพลิ เคชัน  โดย
ผลสรุปจำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำน
แอปพลิเคชันระบบระบุต ำแหน่งในอำคำรจ ำนวน 10  คน ดงั
ตำรำงที่ 4 พบว่ำควำมพึงพอใจของกระบวนกำรติดตั้งอยู่ใน
ระดบัดี รูปแบบและภำพลกัษณ์ตั้งอยูใ่นระดบัพอใช ้กำรใชง้ำน
ตั้งอยู่ในระดับดี ภำพรวมของแอปพลิเคชันคิดเป็นตั้งอยู่ใน
ระดบัดี ระดบัควำมพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัตั้งอยูใ่นระดบัดี  

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
งำนวิจัยน้ีน ำเสนอระบบระบุต ำแหน่งในอำคำรท ำงำนบน

ระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชนัประกอบดว้ย 2 
ฟังก์ชันหลัก คือฟังก์ชันระบุต ำแหน่งและฟังก์ชันน ำทำง 
นอกจำกน้ีจำกกำรทดสอบระบบผูใ้ชง้ำนสำมำรถใชแ้อปพลิเค
ชันระบบต ำแหน่งภำยในอำคำรบอกจุดพิกัดของผูใ้ช้งำนได้
ควำมแม่นย  ำโดยเฉล่ีย 86.49% และควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำน
อยูใ่นระดบัดี 
อยำ่งไรก็ตำมยงัมีขอ้ผิดพลำดในดำ้นระบุต ำแหน่งหำกพบส่ิง

กีดขวำงมำกขึ้นอำจท ำให้มีควำมคลำดเคล่ือนสูงขึ้นไปด้วยใน
อนำคตจะมีกำรปรับเปล่ียนอุปกรณ์เสำสัญญำณท่ีสำมำรถใช้ 
บลูทูธ เวอร์ชัน 5.0ไดเ้น่ืองจำกรัศมีในกำรใช้งำนไดไ้กลกว่ำ
เวอร์ชนั 4.2 ถึง 4 เท่ำมีควำมเขม้ของสัญญำณท่ีสูงกว่ำ จึงจะท ำ
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ให้ระบบควำมสมบูรณ์มำกขึ้นน ำไปใชจ้ริงในอำคำรไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
ตำรำงที่ 4: ผลสรุปควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำน โดยค่ำประสิทธิภำพและ
คุณภำพ 5 ระดบัดงัน้ี 5 = ระดบัดีมำก, 4 = ระดบัดี, 3 = ระดบัปำนกลำง, 2 
= ระดบันอ้ย, 1 = ระดบัปรับปรุง 
 

รำยกำรสอบถำมกำรใช้งำน 
ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร 

ควำม
พึง
พอใจ 

1. กระบวนกำรติดตั้ง  

1.1 กำรติดตั้ ง อุปกรณ์และแอปพลิ เคชันง่ำยและ
เหมำะสม 

3.9 

1.2 ผู ้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ และใช้งำนแอป
พลิเคชนัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

4.1 

2. รูปแบบและภำพลักษณ์ 
2.1 สีสัน สีตวัอกัษร มีควำมเหมำะสมมำกนอ้ยเพียงใด 3.3 
2.2 ต ำแหน่งกำรจดัวำงปุ่ ม มีควำมเหมำะสมมำกน้อย

เพียงใด 
4.2 

2.3 ขนำด และรูปแบบของตวัอกัษร มีควำมเหมำะสม
มำกนอ้ยเพียงใด 

3.2 

3. กำรใช้งำน 

3.1 แ อปพลิ เ ค ชั น ใ ช้ ง ำ น ร ะ บุ ต ำ แ ห น่ ง ไ ด้ มี
ประสิทธิภำพมำกนอ้ยเพียงใด 

4 

3.2 แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อผู ้ใช้งำนมำกน้อย
เพียงใด 

4 

4. ภำพรวมของแอปพลิเคชัน 
4.1 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถใชง้ำน และเขำ้ใจไดง่้ำยระดบัใด 4.4 

5. ระดับควำมพึงพอใจ 
5.1 ผูใ้ชง้ำนมีควำมพึงพอใจในระดบัมำกนอ้ยเพียงใด 4 
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
[1] กลุ่มวิจยักำรส่ือสำรและเครือข่ำย. (2562, มีนำคม).ระบบระบุ

ต ำแหน่งภำยในอำคำรด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงำนต ่ำ (อยู่
ไ หน  3  มิ ติ ) .  สื บค้น เ มื่ อ  2 8  กัน ย ำ ยน  2 5 6 2  จ ำ ก , 
https://www2.mtec.or.th/nacclient/boothinfo.php?id=

rs.73 

[2] ProsoftGPS. วิธีท ำให้ GPS บนโทรศัพท์เคล่ือนที่ Android 
นั้ น แ ร ง ขึ้ น . สื บ ค้น เ มื่ อ  2 8  กั น ย ำ ยน  2 5 6 2  จ ำ ก , 
https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/82471 

[3] เกรียงไกร มณีรัตน์. (2559). ระบบระบุต ำแหน่งวัตถุไร้สำย
ภำยในอำคำรแบบหลำยช้ันที่ใช้เทคนิคฟิงเกอร์ปริ้นท์ติ้งซ่ึงมี
ควำมคงทนและมีควำมซับซ้อนต ่ำ. สืบคน้เมื่อ 28 กันยำยน 
2562 จำก, http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/ 

123456789/6192 
[4] เติมศักด์ิ ตันติวิวัฒน์ . (2561, พฤษภำคม). แอปฟลิเคชัน

แนะน ำสถำนที่อัตโนมัติโดย Estimote Location Beacon.

สื บค้น เ มื่ อ  2 8  กัน ย ำ ยน  2 5 6 2  จ ำ ก , http://alphap-

inc.blogspot.com/2018/05/estimote-location-

beacon.html 
[5] พ.อ.อ.เฉลิมพล โกมะลำนนท์. (2554, มกรำคม). กำรติดตำม

เป้ำหมำยในโรงเก็บอำกำศยำนด้วยระบบเครือข่ำยเซนเซอร์
ไร้สำย. คน้เมื่อ เมื่อ 26 สิงหำคม 2561. จำก,  
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7840/1/350

995.pdf 

[6] กัณวตัม์ ไชยำรัศมี) .2553, กุมภำพนัธ์ .(ระบบติดตำม และ
ระบุต ำแหน่งของวัตถุในพ้ืนที่โล่ง โดยใช้เครือข่ำยตรวจจับไร้
สำย Zigbee. สืบคน้เมื่อ 26 สิงหำคม 2561 จำก,  
https://gsbooks.gs.kku.ac.th/53/grc11/files/pmp4.pdf 

[7] VEEDVIL. (2558, สิงหำคม .(Internet of Things (IoT). 

สื บ ค้ น เ มื่ อ  3 ตุ ล ำ ค ม  2561 จ ำ ก , 
http://www.veedvil.com/news/internet-of-things-iot/ 

[8] EPro. (2560, มกรำคม.( ท ำควำมรู้จักกัไมโครคอนโทรลเลอร์
เบ้ืองต้น. สืบคน้เมื่อ 3 ตุลำคม 2561 จำก,  
https://goo.gl/nQoFdv 

[9] Indoor Atlas Ltd. (2556,ก ร ก ฎ ำ ค ม  . ( Indoor Atlas. 
สืบคน้เมื่อ 26 สิงหำคม 2561 จำก,  
https://docs.indooratlas.com/introduction/ 

[10] ดร .กมล เขมะรังษี) . 2560, กันยำยน .(ระบบระบุต ำแหน่ง
ภำยในอำคำรด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงำนต ่ำ )อยู่ ไหน 3 
มิติ.( สืบคน้เมื่อ 26 สิงหำคม 2561  
จำก, https://www.nstda.or.th/investorsday/2017/ 

projects-unai.html  
[11] Blecky. (2559, มิถุนำยน ).  SubPos Positioning Systems : 

ระบบระบุต ำแหน่งในอำคำรแบบไม่ใช้ GPS. สืบคน้เมื่อ 26 
สิงหำคม 2561 จำก, 
http://www.ayarafun.com/2016/06/subpos-

positioning-system/ 
[12] ภำคย ์สธนเสำวภำคย)์ .2552, พฤษภำคม.( ระบบระบุต ำแหน่ง

วัตถุภำยในอำคำรโดยใช้มำตรฐำน IEEE 802.15.4. สืบคน้
เมื่อ 26 สิงหำคม 2561 จำก, 
http://www.ectithailand.org/assets/papers/4_pub_1.p

df  
[13] IOT AND ELECTRONICS. (2559 , ตุลำคม ).  How to 

Calculate Distance from the RSSI value of the BLE 

Beacon.  สื บ ค้ น เ มื่ อ  2 0  สิ ง ห ำ ค ม  2 5 6 2  จ ำ ก , 
https://iotandelectronics.wordpress.com/2016/10/07/

how-to-calculate-distance-from-the-rssi-value-of-the-

ble-beacon/ 
[14] Pongthep Vijite. (2558, มิถุนำยน). K Nearest Neighbor 

เ บ้ื อ ง ต้ น .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  2 0  สิ ง ห ำ ค ม  2 5 6 2  จ ำ ก , 
https://medium.com/coeffest/k-nearest-neighbor 

 

http://alphap-inc.blogspot.com/2018/05/estimote-location-beacon.html
http://alphap-inc.blogspot.com/2018/05/estimote-location-beacon.html
http://alphap-inc.blogspot.com/2018/05/estimote-location-beacon.html
http://www.veedvil.com/news/internet-of-things-iot/
https://docs.indooratlas.com/introduction/
http://www.ayarafun.com/2016/06/subpos-positioning-system/
http://www.ayarafun.com/2016/06/subpos-positioning-system/
http://www.ectithailand.org/assets/papers/4_pub_1.pdf
http://www.ectithailand.org/assets/papers/4_pub_1.pdf
https://iotandelectronics.wordpress.com/2016/10/07/how-to-calculate-distance-from-the-rssi-value-of-the-ble-beacon/
https://iotandelectronics.wordpress.com/2016/10/07/how-to-calculate-distance-from-the-rssi-value-of-the-ble-beacon/
https://iotandelectronics.wordpress.com/2016/10/07/how-to-calculate-distance-from-the-rssi-value-of-the-ble-beacon/
https://medium.com/coeffest/k-nearest-neighbor


The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2020 

 

25 

 

อุปกรณ์ IoT รดน ้ำอตัโนมัติอ้ำงองิตำมควำมช้ืนในดินและสภำพอำกำศ 

IoT Auto-watering control by soil moisture and weather 
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บทคัดย่อ 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าในการปลูกพืชน ้านั้นเป็นส่ิงท่ี 
จ าเป็นอย่างมากการเจริญเติบโตของพืชพันธ์ุท าให้ 
เกษตรกรต้องท าการรดน า้กับพืชผักอย่างสม า่เสมอ โดยท่ี 
เกษตรกรอาจไม่ทราบว่ามีโอกาสท่ีฝนจะตกลงมาภายใน 
วันนีห้รือไม่ซ่ึงหากว่ามีฝนตกลงมาหลังจากท่ีท าการรดน า้ 
ไปแล้วกจ็ะเป็นการใช้งานน า้อย่างไม่จ าเป็น งานวิจัยช้ินนี ้
จึงน าเสนออปุกรณ์ไอโอทีรดน า้ต้นไม้อัตโนมัติโดย ใช้ 
sensor ความช้ืนในดินและผลการพยากรณ์อากาศในการ 
ประมวลผลตัดสินใจส่ังการรดน า้  

ผลจากการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ไอโอทีสามารถเกบ็
ค่า จาก sensor แล้วส่งไปยังเอพีไอให้ท าการประมวลผล 
ร่วมกับสภาพอากาศเพ่ือตัดสินใจส่ังการรดน า้หรือไม่ส่ัง 
การรดน ้าได้ตามท่ีผู้ วิ จัยก าหนดไว้ และสามารถส่ง 
ข้อความแจ้งไปยังผู้ใช้งานถึง สถานการณ์ท างานว่ามีการ
รดน า้หรือไม่และเหตุผลท่ีตัดสินใจส่ังการในรูปแบบนั้น 
ค ำส ำคัญ : ไอโอที    เซนเซอร์ความช้ืน ระบบให้น ้ า

อตัโนมติั 
 

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 

forecast and sensor data for decide watering or not 

and send decision results to the user.   

Keywords: IoT, Soil Moisture sensor, auto-

watering 

 
1. บทน ำ 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าในการปลูกพืชน ้ านั้ นเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นอย่างมากการเจริญเติบโตของพืชพันธ์ุ ท าให้
เกษตรกรตอ้งท าการรดน ้ ากบัพืชผกัอย่างสม ่าเสมอ โดยท่ี
เกษตรกรอาจไม่ทราบว่ามีโอกาสท่ีฝนจะตกลงมาภายใน
วนัน้ีหรือไม่ซ่ึงหากว่ามีฝนตกลงมาหลงัจากท่ีท าการรดน ้ า
ไปแลว้ก็จะเป็นการใชง้านน ้าอยา่งไม่จ าเป็น และในการรด
น ้ าแต่ละคร้ังนั้นมีโอกาสท่ีจะรดน ้ าในปริมาณท่ีไม่เท่ากนั
เน่ืองจากไม่มีหลกัเกณฑที์แน่ชดั ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะรดน ้ าใน
ปริมาณท่ีมากจนเกินไปจนท าให้รากเน่าหรือรดน ้ า 
นอ้ยเกินไปจนท าให้พืชผกัไม่โต 

ปัจจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
ชีวิตของมนุษย์เ ป็นอย่างมาก  ไม่ ว่าจะเป็นโทรศัพท์ 
โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ก็สามารถท่ีจะ
เช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตไดท้ั้งหมดนั้นท าใหเ้ราสามารถ
ท่ีจะควบคุมอุปกรณ์เหล่าน้ีได้จากระยะไกล และยัง
สามารถท่ีจะรับรู้ถึงสถานะของอุปกรณ์นั้ นได้ด้วยว่า
ปัจจุบันมีสถานะเป็นอย่างไร ยงัเปิดใช้งานอยู่หรือไม่  
ซ่ึงเทคโนโลยีน้ีรู้จกักนัในช่ือ “อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง” 
(Internet of Things) หรือ “ไอโอที” (IoT) โดยเราสามารถ
ท่ีจะน าอุปกรณ์เหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้งานกับการเกษตร 
เพื่อให้สามารถท่ีจะบริหารจัดการระบบการเกษตรได้
สะดวกสบายย่ิงขึ้น 
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จากท่ีได้กล่าวมาในขา้งตน้ ผูวิ้จัยจึงไดจ้ดัท าอุปกรณ์ 
ไอโอทีรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัโดยอา้งอิงตามสภาพความช้ืน
ในดินและสภาพอากาศ โดยอุปกรณ์น้ีจะท าการดึงขอ้มูล
สภาพอากาศภายในวนัน้ีมาท าการตรวจสอบถึงโอกาสท่ี
จะมีฝนตกซ่ึงหากพบโอกาสท่ีฝนตกอุปกรณ์ไม่ส่ังการให้
รดน ้ า  แต่หากพบว่าจะไม่มีฝนตกอุปกรณ์จะท าการ
ตรวจสอบค่าความช้ืนในดินว่าน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้
เท่ าไห ร่  จากนั้ น อุปกรณ์จะ ส่ังการให้รดน ้ าจนได ้
ค่าความช้ืนเท่ากับท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงจะท าให้เกษตรกร
สามารถบริหารจดัการการรดน ้ าพืชผกัไดอ้ย่างเหมาะสม
และไม่ใชง้านทรัพยากรน ้าไปอยา่งส้ินเปลือง 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเกีย่วข้อง 
2.1  เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงหรือ ไอโอที หมายถึงอุปกรณ์

หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกเช่ือมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้มนุษยส์ามารถควบคุมการท างาน ส่ังการส่ิงต่าง ๆ 
ในระยะไกล เช่น ส่ังเปิดการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เคร่ืองมืออุตสาหกรรม อุปกรณ์การเกษตร เคร่ืองมือ
ส านักงาน หรืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้านผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต โดยไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ภายในสถานท่ีนั้น หรือ
ในบางแห่งเรียกว่า M2M (Machine to Machine) หรือ
การเช่ือมต่อกันระหว่างอุปกรณ์กับเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น 
เซนเซอร์ เคร่ืองมือส่ือสาร รถยนต์ เป็นต้น [1] โดยมี
งานวิจยัท่ีทางผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ดงัน้ี 

ทวีป, ทศพร และ ปวรัชฎ (2559) “อินเทอร์เน็ตกับ 
ทุกส่ิงของสวนอจัฉริยะ” : ไดท้  าการพฒันาอุปกรณ์ไอโอที
เพื่อท าการวดัค่าจากเซนเซอร์แลว้น าออกมาแสดงผลใน
รูปแบบกราฟผ่านทางหน้าเว็บ  ซ่ึงประกอบด้วย กราฟ
อุณหภูมิ กราฟความช้ืนในดิน และกราฟความช้ืนใน
อากาศ และสามารถส่ังการจ่ายน ้ าผ่านทางหน้า เว็บ 
แอปพลิเคชันโดยในการทดสอบการวดัค่าจากเซนเซอร์
ต่างนั้นท าให้พบค่าความคลาดเคล่ือนของเซนเซอร์วดัค่า
ความช้ืนในดินอยูท่ี่ 0.83 เปอร์เซ็นตใ์นสภาพดินแห้ง 1.81 
เปอร์เซ็นต์ในสภาพดินช้ืน 0.891 เปอร์เซ็นต์ในสภาพดิน
เปียก เซนเซอร์วดัอุณหภูมิอยู่ท่ี 1.62 เปอร์เซ็นต์ในพ้ืนท่ี
เ ปิด  2.182 เปอร์ เ ซ็นต์ในพ้ืนท่ีปิด และเซนเซอร์วัด

ความช้ืนในอากาศอยู่ท่ี 3.37 เปอร์เซ็นต์ในพ้ืนท่ีเปิด 0.6 
เปอร์เซ็นตใ์นพ้ืนท่ีปิด [2] 

วริศร์ รัตนนิมตร(2560) “การติดตามและแจ้งเตือน
ขอ้มูลทางเกษตรกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
ทุกสรรพส่ิง” : เป็นการใช้งานอุปกรณ์ไอโอทีเพื่อเก็บ
ข้อมูล แสงแดด อุณหภูมิความช้ืนในดินและความช้ืน
อากาศ ผา่นเซนเซอร์แลว้ท าการส่งขอ้มูลผ่านระบบ Wi-Fi 
เก็บเขา้ฐานขอ้มูล โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้ดูขอ้มูลทั้งหมด
ผ่านทางหน้าเวบ็แอปพลิเคชนัหรือผา่นทางโทรศพัท ์และ
ระบบยงัท าการส่งข้อมูลท่ีเก็บได้จากเซนเซอร์ให้กับ
ผูใ้ชง้านผ่านทาง LINE แอปพลิเคชนัเพื่อให้ทราบถึงค่าท่ี
วดัไดจ้ากเซนเซอร์ไดแ้บบ real time [3] 

วิทธวัช เจริญศรี และสนั่น การค้า (2562)  “ระบบ
ควบคุมการให้น ้ าแบบหยดอัตโนมัติในการปลูกพืช
แนวตั้ง” : งานวิจัยน้ีเป็นการพฒันาระบบการให้น ้ าโดย
ควบคุณตามระดับความช้ืนในดิน ซ่ึงจะท าการวัดค่า
ความช้ืนในดินโดยหากว่ามีค่าท่ีต ่ากว่า 25 เปอร์เซ็นต ์
จะท าการจ่ายน ้ าให้กบักระถาง และหากตรวจสอบพบว่า
ค่าความช้ืนในดินต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็นต์ระบบก็จะท าการ
ปิดการจ่ายน ้ าทนัที โดยจากการทดลองทั้งหมด 5 คร้ังใน
กระถางตัวอย่างทั้งหมด 9 กระถางมีการใช้งานน ้ าอยู่ท่ี 
244, 256, 230, 255 แ ล ะ  240 มิ ล ลิ ลิ ต ร  ต า ม ล า ดับ  
เม่ือค านวณกับปริมาณถงัเก็บน ้ า 5 ลิตรจะสามารถใชง้าน
ได้ประมาณ 15-18 วันท าให้ให้ในการเพาะปลูกนั้ นมี 
การใชง้านปริมาณน ้าท่ีนอ้ยและไม่ส้ินเปลืองน ้า [4] 

สกุล และชม (2560) “อินเทอร์เน็ตออฟติงการรดน ้าใน
แปลงผกัชีพร้อมแจง้เตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชนั” : ไดท้  า
การพฒันาอุปกรณ์ไอโอทีเพื่อรดน ้ าในแปลงผกัชีแบบ
อตัโนมัติโดยจะมีการตั้งค่าให้ส่ังการรดน ้ าแปลผกัใน 3 
ช่วงเวลา และใช้เซนเซอร์ในการตรวจจบัพบว่าเกิดฝนตก
อุปกรณ์ก็จะส่ังการรดน ้ าเพ่ือล้างน ้ าค้าออกจากผกัชี ซ่ึง
หลงัจากท่ีอุปกรณ์ส่ังการรดน ้ าก็จะมีการส่งแจง้เตือนผ่าน
ทางแอปพลิเคชนั LINE ออกไปยงัผูใ้ชง้านว่ามีการส่ังการ
รดน ้ าแลว้ หลงัจากท่ีอุปกรณ์ส่ังการให้หยุดรดน ้ าก็จะส่ง
แจง้เตือนออกไปอีกคร้ัง [5] 
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีมีความใกล้เคียงกับผู ้วิจัย  
โดยส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์อุปกรณ์ไอโอทีในการเก็บ
ข้อมูลจากเซนเซอร์ จากนั้นน ามาแสดงเป็น Dashboard  
บนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชันในโทรศพัท์ และขอ้มูล
จากเซนเซอร์นั้นยงัใชเ้พ่ือท าการประมวลผลส่ังการรดน ้ า
หรือในบางงานวิจยัจะเป็นการส่ังการโดยผูใ้ชง้านผา่นทาง
แอปพลิเคชนั ทั้งยงัมีการส่งขอ้มูลบางส่วนไปยงัผูใ้ช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซ่ึงท าให้ผู ้วิจัยได้น างานวิจัย
เหล่าน้ีมาประยุกต์รวมกับงานวิจัยน้ี โดยท าการเพ่ิมใน
ส่วนของการดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศมาเพื่อช่วยในการ
ประมวลผลเพ่ือส่ังการรดน ้าอตัโนมติัดว้ย 

2.2  อุปกรณ์เซนเซอร์วัดควำมช้ืนในดิน 
ใช้ส าหรับวดัความช้ืนในดิน หรือใช้เป็นเซนเซอร์น ้ า

สามารถต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ 
แอนะล็อกอินพุตอ่านค่าความช้ืน การใชง้านจะตอ้งเสียบ
แผ่น PCB ส าหรับวดัลงดินเพื่อให้วงจรท างานได้ครบ
วงจร จากนั้นจึงใช้วงจรเปรียบเทียบแรงดันโดยใช้ไอซี
ออปแอมปเบอร์ LM393 เพื่อวดัแรงดันเปรียบเทียบกนั
ระหว่างแรงดนัดนัท่ีวดัไดจ้ากความช้ืนในดิน กบัแรงดนัท่ี
วดัไดจ้ากวงจรแบ่งแรงดนัปรับค่าโดยใช้ Trimmer หาก
แรงดนัท่ีวดัไดจ้ากความช้ืนของดินมีมากกว่า ก็จะท าให้
วงจรปล่อยลอจิก 1 ไปท่ีขา D0 แต่หากความช้ืนในดินมี
น้อย ลอจิก 0 จะถูกปล่อยไปท่ีขา A0 เป็นขาท่ีต่อโดยตรง
กบัวงจรท่ีใช้วงความช้ืนในดิน โดยหากความช้ืนในดินมี
มาก  แรงดัน ท่ีปล่อยออกไปก็จะน้อยตามไปด้วย  
ในลกัษณะของการแปรผนักลบั [6] 

 
 

ภำพที่ 1: อุปกรณ์เซนเซอร์วดัความช้ืนในดิน 
2.3  เซนเซอร์ส ำหรับวัดอุณหภูมิและควำมช้ืนสัมพทัธ์ 

อุปกรณ์เซนเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์ เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้งาน
ทางดา้นระบบสมองกลฝังตวัไดห้ลากหลาย เช่น การวดั
และควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ระบบบันทึกข้อมูล
เก่ียวกับอุณหภูมิและความช้ืนในห้อง เป็นต้น อุปกรณ์
ประเภทน้ีแตกต่างกันตามผู ้ผลิต ราคา ความแม่นย  า  
ความละเอียดในการวดั การให้ค่าแบบดิจิทัลหรือแบบ 
แอนะล็อก เป็นตน้ บทความน้ีกล่าวถึงการทดลองใชง้าน
โมดูล DHT22/AM2302 ซ่ึงมีราคาถูก ให้ค่าเป็นแบบ
ดิจิทัล ใช้ขาสัญญาณดิจิทัลเพียงขาเดียวในการเช่ือมต่อ
แบบบิตอนุกรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) 
โดยน ามาเช่ือมต่อกับ Arduino เพื่ออ่านค่าจากเซนเซอร์ 
[7] 

 
 
ภำพที่ 2: เซนเซอร์ส าหรับวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ 
 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
การออกแบบและพฒันาไอโอทีรดน ้ าอตัโนมติัอา้งอิง

ตามความช้ืนในดินและสภาพอากาศจะประกอบไปดว้ย 3 
ส่วนการท างานดงัภาพท่ี 3 

 
 

ภำพที่ 3: โครงสร้างโดยรมของงานวิจยั 
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ในภาพท่ี 3 ประกอบดว้ยส่วนการท างานของอุปกรณ์
ไอโอที ส่วนการประมวลผลและรวบรวมขอ้มูล และส่วน
หน้าเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดการท างาน
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 กำรท ำงำนของอุปกรณ์ ไอโอที 
ในส่วนของการท างานของอุปกรณ์ไอโอทีนั้นจะเป็น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเซนเซอร์ทั้งหมด 2 ชนิดไดแ้ก่ 
เซนเซอร์ตรวจวดัค่าความช้ืนในดินและเซนเซอร์ตรวจวดั
ค่าความช้ืนในอากาศ โดยเซนเซอร์ตรวจวดัค่าความช้ืนใน
ดินจะท าการเก็บข้อมูลค่าความช้ืนในดินเพ่ือส่งออกไป
ประมวลผลว่าควรส่ังการรดน ้าแลว้หรือไม่ ส่วนเซนเซอร์
ตรวจวดัค่าความช้ืนในอากาศนั้นจะท าการเก็บค่าความช้ืน
และอุณหภูมิ ปัจจุบันว่าในขณะน้ีฝนตกอยู่ห รือไม่   
เพื่อท าการเก็บผลของการพยากรณ์อากาศ นอกจากท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้แลว้อุปกรณ์ไอโอทีน้ียงัท าหนา้ท่ีในการส่ัง
การให้ท าการรดน ้าตน้ไมด้ว้ย 

3.2 กำรท ำงำนในส่วนประมวลผลและรวบรวมข้อมูล 
 ในส่วนของการประมวลผลและรวบขอ้มูลนั้นจะเป็น

ส่วนการท างานท่ีท าหน้าท่ีในการดึงข้อมูลสภาพอากาศ
จากเวบ็ไซดพ์ยากรณ์อากาศเพื่อน ามาตรวจสอบถึงโอกาส
ท่ีจะมีฝนตกลงมาในวนัน้ี และรับขอ้มูลค่าความช้ืนในดิน
จากอุปกรณ์ไอโอที หลังจากท่ีได้ข้อมูลเหล่าน้ีแล้วจะ 
ท าการประมวลแล้วส่งค าส่ังไปยังอุปกรณ์ไอโอทีว่า
จะตอ้งรดน ้ าพืชผกัหรือไม่ โดยเร่ิมจากการตรวจสอบว่า
เวลาในปัจจุบันว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ ซ่ึงหากเป็นเวลา  
08:00 น. จะท าการตรวจสอบผลการพยากรณ์อากาศว่า
ภายในวนัน้ีมีฝนตกหรือไม่หากมีโอกาศท่ีฝนตกจะไม่ส่ัง
การรดน ้ า หากไม่มีโอกาศท่ีฝนตกจะท าการตรวจสอบค่า
ความช้ืนในดินว่าต ่ากว่าก าหนดหรือไม่ หากต ่ากว่าจะส่ัง
การรดน ้ า หลังจากนั้ นจะท าการส่งข้อความแจ้งไปยงั
ผูใ้ช้งานถึงผลการส่ังการของระบบประมวลผล และหาก
ปัจจุบนัเป็นเวลา 16:00 น. จะท าการตรวจสอบว่ามีฝนตก
หรือไม่ หากมีฝนตกจะไม่ส่ังการรดน ้ า หากไม่มีฝนตกจะ
ท าการตรวจสอบค่าความช้ืนหากพบว่าค่าความช้ืนต ่ากว่า
ท่ีก าหนดจะส่ังการรดน ้ า หากความช้ืนสูงกว่าท่ีก าหนดจะ

ไม่ส่ังการรดน ้ า หลงัจากนั้นส่งขอ้ความแจง้ไปยงัผูใ้ชง้าน
ถึงผลการส่ังการของระบบประมวลผลดงัภาพท่ี 4 

 

 
 

ภำพที่ 4: การท างานของส่วนประมวลผล 
 

จากนั้นระบบจะท าการส่งการแจง้เตือนไปยงัผูใ้ชง้าน
ให้ทราบว่าท าการรดน ้ าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้หรือยงัไม่ท า
การรดน ้ าเน่ืองจากเหตุใด  และระบบยงัท าการเก็บบนัทึก
ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากอุปกรณ์ไอโอที ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผลและขอ้มูลสภาพอากาศลงในฐานขอ้มูลเพื่อ
น าไปแสดงผลท่ีหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

3.3 กำรท ำงำนในส่วนของหน้ำเว็บแอปพลิเคชัน 
ในส่วนการท างานของหน้าเว็บแอปพลิเคชันนั้ น

ประกอบไปดว้ยหน้าแสดงค่าสถานะปัจจุบนัของอุปกรณ์
ไอโอทีว่าท าการรดน ้ าแล้วหรือไม่ หน้าการปรับแต่งค่า
ความช้ืนได้ตามท่ีผูใ้ช้งานต้องการและการแก้ไขข้อมูล
พ้ืนท่ีของอุปกรณ์ 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
จากขั้นตอนทั้งหมดสามารถสรุปผลการด าเนินการออก

ไดเ้ป็น 2 คือการท างานของอุปกรณ์ไอโอทีร่วมกบัเอพีไอ 
และส่วนของการแสดงผลบนเวบ็แอปพลิเคชนั 

4.1กำรท ำงำนของอุปกรณ์ไอโอทีร่วมกับเอพไีอ 
ส่วนการท างานของอุปกรณ์ท่ีท าการติดตั้งไวท่ี้กระถาง

ตน้ไมต้ามภาพท่ี 4 จะท าการท าการเก็บขอ้มูลค่าความช้ืน
ในดิน อุณหภูมิและค่าตวามช้ืนสัมพทัธ์  ทุก 1 ชัว่โมงและ
ส่งไปยงัเอพีไอ จากนั้นเอพีไอจะท าการเก็บขอ้มมูลสภาพ
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อากาศภายในวนันั้น ๆ เพ่ือท าการประมวลผลส่ังการรดน ้ า
และเก็บลงฐานขอ้มูล จากนั้นในช่วงเวลาท่ีก าหนดเอพีไอ
จะท าการส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชัน  LINE ถึง
สถานะการท าการและเหตุผล 

 
 

ภำพที่ 5: อุปกรณ์ไอโอที 
 

โดยในการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าการประมวลผลการรดน ้ า 
ทางผู ้วิจัยได้ก าหนดเวลาในการรดน ้ าคือ ช่วง เวลา  
08:00 น. และ 16:00 น. ซ่ึงพบว่าในช่วงท่ีท าการเก็บผล
การใชง้านจริงนั้น อุปกรณ์สามารถท างานไดต้ามท่ีก าหนด
ไว ้โดยในวนัท่ีท าการเก็บผลอุปกรณ์ไม่ส่ังการให้ท าการ
รดน ้ าเน่ืองจากพบว่ามีค่าความช้ืนในดินท่ีสูงเกินกว่าท่ี
ก าหนด และระบบได้ท าการส่งแจ้ง เ ตือนเข้ามาย ัง  
แอปพลิเคชนั LINE ถึงสถานะการด าเนินการและเหตุผล
ท่ีไม่ท าการรดน ้าดงัในภาพท่ี 6  

 
 

ภำพที่ 6: ขอ้ความแจง้สถานการณ์ท างานและเหตุผล 
 

จากท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบการท างานของระบบเป็น
เวลา 3 วนัพบว่าระบบสามารถด าเนินการตดัสินใจส่ังการ
อุปกรณ์สามารถท างานไดต้รงตามท่ีก าหนดไว ้ตามขอ้มูล
ในตารางท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1: ผลการด าเนินการตดัสินใจสั่งการอุปกรณ์ 

วัน/เวลำ ผลกำร
พยำกรณ์
อำกำศ 

เกณฑ์
ควำมช้ืน
ในดิน 

ควำมช้ืน
ในดิน 

สถำนะกำร
ส่ังกำร 

วนัท่ี 1  
08:00 น. 

ฝนไม่ตก 60% 89.45% ไม่สั่ งการ
รดน ้า 

วนัท่ี 1  
16:00 น. 

ฝนไม่ตก 60% 89.16% ไม่สั่ งการ
รดน ้า 

วนัท่ี 2 
08:00 น. 

ฝนไม่ตก 60% 85.43% ไม่สั่ งการ
รดน ้า 

วนัท่ี 2  
16:00 น. 

ฝนไม่ตก 60% 72.67% ไม่สั่ งการ
รดน ้า 

วนัท่ี 3  
08:00 น. 

ฝนไม่ตก 60% 65.12% ไม่สั่ งการ
รดน ้า 

วนัท่ี 3  
16:00 น. 

ฝนไม่ตก 60% 58.59% สั่ งการรด
น ้า 

 
4.2 ส่วนของกำรแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน 

ในส่วนการแสดงผลนั้นทางผูวิ้จยัไดท้  าการจดัท าหน้า
เวบ็แอปพลิเคชนัในการแสดงผลขอ้มูลจากอุปกรณ์ไอโอที
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

4.2.1 ส่วนการแสดงผลกราฟข้อมูลจากเซนเซอร์ใน
รูปแบบกราฟเส้นตรง 

 
 

ภำพที่ 7: กราฟแสดงผลขอ้มูลจากเซนเซอร์ 
 

จากภาพท่ี 7 จะเป็นการแสดงผลขอ้มูลของขอ้มูลจาก 

เซนเซอร์  ซ่ึงจะประกอบไปด้วยค่าความช้ืนในดิน 
ความช้ืนสัมพทัธ์ และอุณหภูมิ โดยท่ีผูใ้ช้งานสามารถ
เลือกดูขอ้มูลไดท้ั้งหมด 
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4.2.2 ส่ วนของการตั้ ง ค่ า ท่ี อยู่ ของ อุปกร ณ์และ
สถานะปัจจุบนัของอุปกรณ์ 

 
ภำพที่ 8: หนา้แสดงการตั้งค่าอุปกรณ์ 

 

จากภาพท่ี 8 เป็นหน้าท่ีแสดงขอ้มูลสถานะการท างาน
ปัจจุบนัว่าอุปกรณ์ไดส่ั้งการรดน ้าหรือไม่ และภายในหนา้
น้ีผู ้ใช้งานสามารถปรับท่ีอยู่ของอุปกรณ์เพ่ือให้ระบบ
สามารถเก็บขอ้มูลสภาพอากาศไดถู้กตอ้ง และยงัสามารถ
ปรับค่าความช้ืนนอ้ยท่ีสุดท่ีอุปกรณ์จะส่ังการรดน ้า 
 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ี ทางผูวิ้จยัไดท้  าการจดัท าอุปกรณ์ไอโอทีท า

การเก็บค่าจาก เซนเซอร์  แล้วส่งไปยัง เอพีไอให้ท า 
การประมวลผลร่วมกบัสภาพอากาศเพ่ือตดัสินใจส่ังการ
รดน ้ าหรือไม่ส่ังการรดน ้ าได้ตามท่ีผูวิ้จยัก าหนดไว ้และ
สามารถส่งขอ้ความแจง้ไปยงัผูใ้ชง้านถึงสถานะการท างาน
ว่ามีการรดน ้ าหรือไม่ และเหตุผลท่ีตัดสินใจส่ังการใน
รูปแบบนั้น และอุปกรณ์น้ียงัมีการเก็บข้อมูลความช้ืน
สัมพทัธ์ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ท่ีมาจากเว็บพยากรณ์
อากาศ รวมถึงสภาพอากาศในปัจจุบันนั้นมีฝนตกลงมา
หรือไม่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นสามารถน ามาต่อยอดใชง้านใน
การประมวลผลเพื่อท านายสภาพอากาศได ้
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันแรงงานในด้านการเกษตรได้ลดลง และ
ผู้คนโดยท่ัวไปไม่ค่อยมีเวลาว่างในการท าสวนเหมือน
ผู้คนสมัยก่อน ท าให้ผู้ วิจัยได้เลง็เห็นว่าการน าเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพส่ิงมาช่วยแก้ปัญหาในการปลูก
พืชไฮโดรโปนิกส์หรือปลูกพืชแบบไร้ดิน ด้วยการทดลอง
ปลูกผักกวางตุ้ ง โดยใช้อุปกรณ์บอร์ดราสเบอร์ร่ีพายใน
การเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัด
อุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดการน าไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดระดับ
น ้าแบบเรียลไทม์ ด้วยการส่งข้อมูลขึ้นไปยัง Firebase 
Real-time Database ในรูปแบบของ Json โดยได้มีการ
น ามาแสดงผลบน Web Application ในรูปแบบของกราฟ
และข้อความแจ้งเตือน โดยได้มีการเกบ็ผลเป็นเวลา 27 วัน
โดยได้ผลผักสามารถเติบโตและเกบ็เกี่ยวได้  
ค าส าคัญ: ผกัไฮโดรโปนิกส์ เทคโนโลยีอินเตอร์เนต็เพ่ือ

ทุกสรรพส่ิง อุปกรณ์บอร์ดราสเบอร์ร่ีพาย 
 

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 Real-

time Database in the format of Json. The data is 

showed in graph format and notification messages 

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. บทน า 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาท

ในชีวิตประจ าวนัและเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกให้กบั
มนุษยเ์ช่น การเขา้ถึงขอ้มูลขนาดใหญ่บนโลกอินเตอร์เน็ต 
การส่ังซ้ือของออนไลน์ เป็นต้น ท าให้ชีวิตมนุษย์ต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีในการใชชี้วิตประจ าวนัอยู่เสมอ รวมถึง
ในดา้นอุสาหกรรมต่างๆ ก็ไดมี้การน าเทคโนโลยีมีมาใช้
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตแม้แต่ในอุตสหากรรมพ้ืนฐาน
อย่างอุตสาหกรรมการเกษตรก็ยงัมีการน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้งาน 
โดยในปัจุบนัไดมี้แนวคิดการน าอินเทอร์เน็ตไปเช่ือมต่อ
กับอุปกรณ์ต่างๆให้อุปกรณ์นั้ นสามารถรับ -ส่งข้อมูล 
เพ่ือให้เราสามารถควบคุมหรือน าขอ้มูลจากอุปกรณ์นั้นมา
ใช้งานได้ จากสถานการณ์ในปัจจุบันประชากรวยัหนุ่ม-
สาวในสังคมไทยไดมี้แนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองและจาก
บทความเร่ือง “ความต้องการแรงงานของครัวเรือนภาค
การเกษตร ตามชนิดสินคา้และขนาดฟาร์ม”   ท่ีกล่าวถึง
ทศัคติในการท างานท่ีหันเหจากภาคการเกษตรเขา้สู่ภาค
อุตสหกรรมท าให้การท าเกษตรกรรมไม่สามารถหา
แรงงานมาช่วยในการท าการเกษตรและประชากรไทยยงั
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สนใจงานด้านเกษตรกรรมน้อยลง โดยหันมาท างานใน
เมืองมากขึ้น ท าให้การท าเกษตรกรรมตอ้งหาตวัช่วยเพ่ือ
ทดแทนแรงงานท่ีหายไปและเพ่ิมประสิทธิภาพในกบัการ
ท าเกษตรเช่น เคร่ืองมือเก็บเก้ียวผลผลิตเคร่ืองมือในการ
รดน ้ าอตัโนมติั เป็นตน้ ทางผูพ้ฒันาไดเ้ห็นถึงปัญหาและ
ความส าคัญของการท าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่เกษตรกรโดยได้น าแนวคิดเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเพ่ือทุกส่ิงมาพฒันาแบบจ าลองแปลงปลูกผกั
ไฮโดรโปนิกแบบน ้ าไหลโดยใช ้เซ็นเซอร์ต่างๆในการวดั
ข้อมูลแล้วน าส่งไปยงัฐานข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูล
รวมถึงจัดท าเว็บแอพพลิเคชั่นในการควบคุมการท างาน
และประมวลผลให้กบัแปลงปลูกผกัไฮโดรโปรนิก 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยว 
จากการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

เพ่ือสรรพส่ิงในฐานขอ้มูล IEEE จะมีความหลากหลายใน
การในเทคโนโลยีเพ่ือสรรพส่ิงไปใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ือประสิทธิภาพของงานนั้นๆ เช่น ศิริวรรณ 
ไดน้ าเสนอการน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิงไป
ใช้ท าให้บ้านอัจฉริยะมากขึ้ นโดยการตรวจจับการ
เค ล่ือนไหวและส่ังงานจากแอพพลิเคชั่น [1]หรือใน
งาน วิจัยของ  ณั ฐ กิต ต์ิ  และคณะได้น า เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิงได้น ามาใช้กับรถเข็นเพ่ือให้
สามารถเฝ้าระวงัสุขภาะโดยการจบัการเคลือนไหวของชีพ
จรการควบคุมเบาะท่ีนั่งโดยส่งค่าไปยงัเวบ็แอพพลิเคชั่น
[2] ต่อมา Wu-jeng Li และคณะได้ทดลองน า firebase 
real-time database ม าป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เท ค โ น โ ล ยี
อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิงเพ่ือเพ่ิทประสิทธิภาะในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนั[3] ต่อมา ธีระชัย และคณะไดน้ า
เทคโนโลยีเพ่ือสรรพส่ิงมาใขก้บัสวนผลไมเ้พ่ือแจง้เตือน
ค่าน ้าเคม็โดยท าเคร่ืองวดัน ้าเคม็ไปติดตั้งและส่งขอ้มูลเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการรับข่าวสาร[4] 

3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่วข้อง 
3.1 การปลกูผักไฮโดรโบนิกแบบน ้าไหล (NFT) 
การปลูกแบบน้ีจะเป็นการปลูกพืชโดยรากแช่อยู่ใน

สารละลายโดยตรง สารละลายธาตุอาหารจะไหลเป็น
แผ่นฟิล์มบางๆ (หนาประมาณ 2-3 มิลิเมตร) ในรางปลูก

พืชกว้างตั้ งแต่  5 -35 เซน ติ เมตร สู งประมาณ  5 -10 
เซนติเมตร ความกวา้งราง ขึ้นอยู่กบัชนิดพืชท่ีปลูก ความ
ยาวของราง ตั้งแต่ 5-20 เมตร การไหลของสารละลายอาจ
เป็นแบบต่อเน่ืองหรือแบบสลบัก็ไดโ้ดยทัว่ไปสารละลาย
จะไหลแบบต่อเน่ืองอตัราไหลอยูใ่นช่วง 1 - 2 ลิตร/นาที 

 
ภาพที่ 1: การปลูกผกัไฮโดรโบนิกแบบน ้าไหล (NFT) 

3.2 Firebase Real-time Database 
เป็น No-Sql ท่ีเก็บข้อมูลมูลรูปแบบ Json และมีการ 

Sync ข้ อ มู ล ทุ ก  dervices แ บ บ  Real Time โด ย จ ะ มี 
Security Rule เพื่อก าหนดสิทธ์ในการเขา้ถึงขอ้มูล 

3.3 ค่าการน าไฟฟ้าของน ้า 
ค่าการน าไฟฟ้าส าหรับพืชหมายถึงเกลือของธาตุ

อาหารท่ีละลายอยู่ในน ้ าโดยสามารถแตกตัวเป็นไอออน
ประจุบวกและประจุลบซ่ึงการน าไฟฟ้าของน ้าจะขึ้นอยูก่บั
ความเขม้ขน้ของไอออน ความเค็ม และของแข็งท่ีละลาย
ได้ทั้ งหมด เพื่อใช้ในการระบุความบริสุทธ์ิของ น ้ าท่ี
บริสุทธ์ิมากการน าไฟฟ้าจะต ่าส่วนน ้ าท่ีเค็มจะมีค่าการน า
ไฟฟ้าท่ีสูงโดยค่าการน าไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบั
ปริมาณเกลือของธาตุอาหารท่ีละลายอยูใ่นน ้าเพื่อน าไปใช้
ในการปลูกพืขโดยรักษาค่าการน าไฟฟ้าให้คงท่ีและมีการ
ปรับค่าให้เหมาะสมกบัพืชนั้นๆ  
ตารางท่ี 1: ค่า EC ท่ีเหมาะของพืชแต่ละชนิด 

ชนิดของพีช ค่า EC ท่ีเหมาะสม mS/cm 
คะนา้เห็ดหอม 4.5 
คะนา้ฮ่องกง 4.5 

สลดั 1.8-2.0 
ผกักาดขาว 3.5 
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กวางตุง้ฮ่องเต ้ 3-4 
กวางตุง้ 3 
ผกัโขม 2.0-2.5 
ผกับุง้ 2.0 

อา้งอิง “โครงการ การพ้ืนฟูและเยียวยาผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน ้ า
ลดดว้ยงานวิจยัของ วช” 

3.4 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพส่ิง 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพส่ิง (Internet of 

Things) คือ โครงข่ายท่ีเช่ือมต่อสรรพส่ิงใดๆ ซ่ึงมีลกัษณะ
ท่ีระบุเอกลกัษณ์ได ้เขา้กบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน โพร
โทคอลการส่ือสารทั้งแบบใชส้ายและไร้สาย โดยท่ี สรรพ 
ส่ิงใดๆ จะมีความสามารถในการรับรู้ ตอบสนองและมี
ศกัยภาพ ในการโปรแกรมหรือส่ังการการท างานได ้

 
ภาพที่ 2: การเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ 

4. การออกแบบระบบ 
รูปแบบของระบบโดยรวมจะเป็นการอ่านข้อมูลจาก

เซ็นเซอร์ต่างๆและส่งข้อมูลไปยงัฐานข้อมูลท่ีเป็น No 
SQL ของ Firebase และท าการแสดงข้อมู ลผ่ าน เว็บ
แอพพลิเคชั่น ใน รูปแบบของกราฟ   ซ่ึ งจะแบ่ งการ
ออกแบบเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ส่วนงาน Hardware และ ส่วน
งาน Software  

4.1 Hardward  
อุปกรณ์ เซ็น เซอร์ท่ี จะใช้ในการวัดค่ าต่ างๆจะมี

ดงัต่อไปน้ี เซ็นเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจวดัค่า
การน าไฟฟ้า และเซ็นเซอร์ตรวจวดัระดับน ้ าซ่ึงจากส่ง
ข้อมูลจะมี  2 รูปแบบได้แก่  Digital และ Analog โดย
เซ็นเซอร์ท่ีใช้จะมีรูปแบบดังน้ี  1) เซ็นเซอร์ตรวจวัด
อุณหภูมิ เป็น Digital 2) เซ็นเซอร์ตรวจวดัการน าไฟฟ้า 
เป็น  Analog และ 3) เซ็น เซอร์ตรวจวัดระดับน ้ า เป็น 
Analog ในตวัควบคุมระบบหรือ Raspberry pi จะรับค่าได้
รูปแบบเดียวคือ Digital ท าให้ถ้าเซ็นเซอร์นั้ นๆท่ี เป็น 
Analog จะต้องผ่านการ Convert ค่าจากตัว Covert โดย

ผูพ้ฒันาได้ใช้ MCP3208 ในการ Covert จาก Analog ไป
เป็น Digital โดยมีชนิดและประเภทดงัน้ี 
 
 
ตารางท่ี 2: ประเภทของเซ็นเซอร์ 

Sensor Detail Type 
Sensor EC การน าไฟฟ้า Analog 

Sensor Water Level วดัระดบัน ้า Analog 
Sensor Temperature วดัอุณหภูมิ Digital 

และมีรูปแบบในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ดัง Diagram 
ดา้นล่างน้ี 

 
ภาพที่ 3: การต่อเซ็นเซอร์กบัอุปกรณ์ควบคุม 

 
ภาพที่ 4: เซ็นเซอร์แต่ละชนิด 

 

4.2 Software  
ในส่วนของ Software การท างานของระบบจะเร่ิมจาก

การอ่านเซ็นเซอร์และแปลงค่าโดยถา้ขอ้มูลเป็น Analog 
จะต้องท าการแปลงเป็น Digital แล้วท าการ Convert ค่า
เป็นรูปแบบของ Json แลว้ท าการส่งขอ้มูลไปยงั Firebase 
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real-time database ซ่ึงจะส่งค่าทุกๆ 1 นาทีแล้วท าการ
แสดงผลในรูปแบบของกราฟผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ดงัน้ี 

 
ภาพที่ 5: สถาปัตยกรรมของระบบ 

 

4.3 การวางระบบ 
ใชแ้ปลงปลูกผกัขนาด 12 หลุมแลว้น าเซ็นเซอร์ติดตั้ง

ตามจุดต่างๆ ดงัน้ี 

 
ภาพที่ 6: จุดติดตั้งเซ็นเซอร์ 

 
ภาพที่ 7: แปลงปลูกผกัขนาด 12 หลมุ 

5. ผลการทดลอง 
งานวิจยัเร่ือง “การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

เพ่ือทุกสรรพ ส่ิงในการป ลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าเทคโนโลยีเพ่ือทุกส่ิง 
(Internet of Thing) มาพฒันาร่วมกบัเกษตรกรรมสมยัใหม่

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ผลการพฒันาระบบและผลการ
ปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 

5.1 ผลการพฒันาระบบ 
ระบบตรวจสอบค่าเซ็นเซอร์ การน าไฟฟ้า อุณหภูมิ 

ระดับน ้ า ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นเป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้ น
เพื่อให้ผู ้ใช้งานสามารถตรวจสอบค่าเซ็นเซอร์ต่างๆท่ี
สามารถใชง้านไดจ้ริงในราคาท่ีไม่สูงมากนกัการท างานจะ
เร่ิมจาก Raspberry Pi ท าการอ่านค่าต่างๆจากตวัเซ็นเซอร์
และส่งไปเก็บท่ี Cloud Server เพื่อเป็นการลดต้นทุนใน
การท า Server เองโดยจะการแสดงผลขอ้มูลเป็นรูปจ านวน 
2 กราฟ และ ขอ้ความแจง้เตือนดงัน้ี 

 
ภาพที่ 8: กราฟแสดงอุณหภูมิ 

 

 
ภาพที่ 9: กราฟแสดงการน าไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 10: ภาพรวมหนา้ Dashboard 

5.2 ผลการปลกูผักไฮโดรโปนกิส์ 
จากงานวิจัย “ความเหมาะสมของสารละลายธาตุ

อาหาร ระยะปลูก และ วสัดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของ
ผกักาดเขียวกวางตุง้ฮ่องเตใ้น ระบบ NFT” [6] ไดอ้ธิบาย
ว่าการเพาะดว้ยถว้ยเพอไลน์ไดผ้ลดีและจากงานวิจยั “ผล
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ของค่ าความเป็นกรด -ด่างและค่าการน าไฟฟ้ าของ
สารละลายธาตุอาหารท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และ
ปริมาณไนเตรทของผกักาดฮ่องเตท่ี้ปลูกในระบบ Nutrient 
Film Technique (NFT)” [5] ไดอ้ธิบายว่าค่าการน าไฟฟ้าท่ี
เหมาะสมกับการปลูกผักกาดฮ่องได้ค่าประมาณ 2.4 
ms/cm ซ่ึงอยู่ในเครือญาติเดียวกับผกักวางตุง้ซ่ึงผูวิ้จยัได้
ท าการทดลองปลูกผกักวางตุ้งและใช้เวลา 27 วนัในการ
เก็บขอ้มูลโดยอา้งอิงงานวิจยัทั้ง 2 ฉบบัไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางท่ี 3: ค่า EC เฉลี่ย 

วนัท่ี ค่าการน าไฟฟ้าเฉล่ียต่อวนั 
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 

1/02/2020 3.04 
2/02/2020 3.58 
รวม 27 วัน ค่าเฉลี่ย 2.28 

ซ่ึงในวนัท่ี 09/01/2020 ระบบปล่อยน ้ ามีความขดัขอ้งท า
ให้ไม่สามารถวดัค่าการน าไฟฟ้าได้และจากการควบคุมค่า
การน าไฟฟ้ามีค่าเฉล่ีย 2.28 และส่วนเบ่ียงเบนมาตาฐานท่ี 
0.78 ได้ผลผลิตของแปลงปลูกผกัท่ีสมบูรณ์สามารถเก็บ
เก่ียวไดด้งัภาพต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 11: วนัท่ีเร่ิมเพาะปลูก 

 
ภาพที่ 12: วนัท่ีเก็บเก่ียว 

6. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพส่ิง

ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จากผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
พฒันาระบบและผลจากการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะต่างๆไดด้งัน้ี 

6.1 สรุปผลการท างานของระบบ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพ

ส่ิงในการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์โดยใช ้Raspberry Pi เป็น
ตวัควบคุมเซ็นเซอร์แลว้อพัโหลดขอ้มูลไปยงัฐานข้อมูล 
No Sql และท าเวบ็แอพพลิเคชัน่ในการ Monitor เซ็นเซอร์
ในรูปแบบของกราฟโดยมีทั้งหมด 2 กราฟคือ อุณหภูมิ 
และการน าไฟฟ้าพร้อมทั้งสีขอ้ความแจง้เตือนซ่ึงไดมี้การ
ทดลองกบัแปลงปลูกขนาด 12 หลุมใช้ระยะเวลาในการ
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เก็บขอ้มูล 27 วนัไดค้่าเฉล่ียการน าไฟฟ้าท่ี 2.28 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.78 ได้ผลผักสามารถเติบโตได้
สมบูรณ์และสามารถเก็บเก่ียวได ้
 

6.2 อภิปรายผล 
  การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพ

ส่ิงในการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ สามารถน าไปปรับใชใ้น
ภาคการเกษตรขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการเกษตรใน
ครัวเรือน สร้างฐานเศรษฐกิจในครัวเรือน พร้อมทั้งได้
บริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภยั สามารถควบคุมดูแลการ
ผลิตไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกบังานวิจยัของธีระชยั [4] 
ท่ีมีการประยุกต์น าไอโอทีเขา้มาใชล้ดตน้ทุนดา้นแรงงาน 
และสามารถควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้ระบบในการควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้ น

ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าควรท่ีจะพฒันาระบบเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
6.3.1 อุปกรณ์ควบคุม 
อุปกรณ์ควบคุมควรเลือกตัว ท่ี มี  Port ในการต่อ

อนาล็อคเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาอาทิเช่น Arduino ท่ีมี 
Port เช่ือมแอนาลอ็ค เป็นตน้ 

6.3.2 การท างานของเซ็นเซอร์การน าไฟฟ้า 
เซ็นเซอร์มีความละเอียดอ่อนในการวดัค่อนขา้งมากท า

ให้การต่อระบบไฟฟ้ากบัตวัเซ็นเซอร์อาจตอ้งแยกตวัแปลง
ตอ้งอานาล็อคไปยงัดิจิตอลโดยไม่ใช้รวมกบัเซ็นเซอร์อื่น
เน่ืองจากจะท าให้เซ็นเซอร์วดัค่าไดไ้ม่ตรงเท่าท่ีควรท าให้
ผูวิ้จยัตอ้งค านวณค่าเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์เท่ากมาตรฐาน 

6.3.3 การเพิม่ตัวควบคุมน ้า 
การเพ่ิมตวัควบคุมน ้ าจะสามารถท าให้ระบบสามารถ

ไม่ตอ้งคนดูแลอย่างแทจ้ริงอาทิเช่นเม่ือค่าการน าไฟฟ้าตก
ลงระบบไดท้ าการเติมสารละลายเพ่ือเพ่ิมค่าการน าไฟฟ้า
หรือถา้น ้าหมดก็เติมน ้าให้กบัแปลงแปลงผกัเป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การเลีย้งโดยท่ัวไปมักเลีย้งไก่แบบปล่อยตามธรรมชาติ
ซ่ึงมี ปัจจัยเส่ียงหลายด้าน เช่น  ถูกสัตว์อ่ืนกิน ไก่ไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้ ซ่ึงปัญหาเหล่านี ้
ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของไก่ งานนี ้จึงเสนอ
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบผสมผสานอัตโนมัติส าหรับ
โรงเรือนเลีย้งไก่ขนาดเล็กจะควบคุมอุณภูมิอัตโนมัติให้
เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ไก่ เกิดอาการช็อคจากอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยระบบสามารถควบคุมพัด
ลมภายในโรงเรือน การเปิด-ปิด ผนังด้านข้างโรงเรือน 
และการเปิดสปริงเกลอร์บนหลังคา เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนไม่ให้ สูงจนเป็นอันตรายต่อไก่และ
ผู้ใช้งานยังสามารถการตรวจสอบสถานะการท างานและ
ค่าอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชัน จากการทดสอบระบบเป็น
ระยะเวลาหลายสัปดาห์ พบว่าระบบท่ีน าเสนอสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนได้เป็นอย่างดี  อ านวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าของฟาร์ม ต้นทุนระบบท่ีไม่สูง จึงเหมาะ
ส าหรับเกษตรกรรายย่อยท่ัวไป 
ค าส าคัญ: โรงเรือนเล้ียงไก่ขนาดเล็ก เปิดพดัลมภายใน
โรงเรือน การเปิด-ปิด ผนงัดา้นขา้งโรงเรือน การเปิดสปริง
เกลอร์บนหลงัคา 
 

Abstract 

 In general, raising chickens are naturally 

released with many risk factors such as being eaten 

by other animals. Chickens cannot adapt to the 

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. บทน า 
เน่ืองจากการเล้ียงไก่ส าหรับเกษตรกรหรือบคุคลทัว่ไป

ท่ีสนใจท าเป็นอาชีพเสริมท่ีมีตน้ทุนไม่มาก โดยส่วนใหญ่
มักเล้ียงไก่ในระบบเปิด เป็นการเล้ียงไก่แบบปล่อยตาม
ธรรมชาติ ดงันั้น ซ่ึงอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กบัสภาพของอากาศ
โดยรอบ ท าให้ไก่ท่ีเล้ียงเส่ียงต่อปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ 
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อากาศ เป ล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน  ห รืออากาศท่ี สูง
จนเกินไป ท าให้ไก่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
อากาศได ้ซ่ึงจะส่งผลให้ไก่ป่วยและไม่ไดคุ้ณภาพ 

โรงเรือนท่ีเป็นท่ีนิยมคือระบบปิด หรือการเล้ียงไก่ใน
โรงเรือน ท าให้สามารถควบคุมส่ิงแวดลอ้ม และอุณหภมิ
ให้เหมาะสมกบัความเป็นอยู่ สามารถป้องกนัสัตวอ์ื่นได้ 
แต่การเล้ียงไก่ในโรงเรือนนั้นใชเ้วลาดูแลมาก ในการให้
น ้ า ให้อาหาร อีกทั้งยงัต้องคอยตรวจสอบอุณภูมิภายใน
โรงเรือน หากไม่มีการดูแลอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึง
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลมากนัก ท าให้ไก่ท่ีเล้ียง
ไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการขาย ส่งผลให้เสียรายได ้และ
ถ้าหากเกษตรกรต้องการระบบท่ีสามารถควบคุมดูแล
โรงเรือนได้ มีเพียงระบบท่ีควบคุมโรงเรือนตั้งแต่ขนาด
กลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ซ่ึงต้นทุนสูง ไม่เหมาะสมกับ
รายรับท่ีไดปั้จจุบนั ระบบควบคุมโรงเรือนเล้ียงไก่ เป็นท่ี
แพร่หลายอย่างมากในโรงเรือนขนาดใหญ่ และโรงเรือน
ขนาดกลางบางส่วน เพื่ อน ามาควบคุมคุณภาพของ
โรงเรือนและไก่ให้เหมาะสม แต่เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูง จึง
ไม่สามารถน ามาใชง้านกบัโรงเรือนเล้ียงขนาดเลก็ได ้

ทางผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาระบบควบคุมโรงเรือนเล้ียงไก่
โดยน ามาประยุกต์ใชก้บัหลกัการ IoT (Internet of Things) 
และอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีมีขนาดเล็กและ
ต้นทุนต ่ามาพัฒนาระบบ ซ่ึงระบบสามารถท างานได้
อัตโนมัติ  แม้ไม่ มีการเช่ือมต่อกับอิน เทอร์เน็ต และ
ผูใ้ช้งานยงัสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ จากสมาร์ทได้
จากท่ึใด เวลาใดก็ได ้จากปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูจ้ดัท า
เห็นว่าควรท่ีจะท าการพฒันาระบบควบคุมโรงเรือนเล้ียง
ไก่ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi ซ่ึงสามารถ
ท างานโดยอตัโนมติั ไดแ้ก่ เปิดพดัลมภายในโรงเรือน การ
เปิด-ปิดผนงัดา้นขา้งฟาร์ม การเปิดสปริงเกลอร์บนหลงัคา
ฟาร์ม การเปิดไฟภายในโรงเรือน 

 
2. ทฤษฎีและงานท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรือนระบบปิด [1] คือโรงเรือนท่ีสามารถควบคุม

ส่ิงแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิ ความช้ืน การระบาย อากาศ 

และแสงสว่างให้ เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสัตว ์
สามารถป้องกันแมลงและสัตว์อื่นเข้าออกได้ โรงเรือน
ระบบปิดแบบควบคุมอุณหภูมิดว้ยการระเหยน ้ าส าหรับ
การเล้ียงสัตว์ เป็นโรงเรือนเล้ียงสัตว์แบบปิดท่ีใช้ระบบ
การระบายอากาศร่วมกบัการท าความเยน็ดว้ยการระเหยน ้ า 
เป็นการน าเอาหลักการระบายอากาศแบบอุโมงค์ลม 
(tunnel ventilation) การท าความเย็นด้วยวิ ธีระเหยน ้ า
อุณหภูมิท่ีเกิดจากความเร็วลม (effective cooling) และ
หลักวิชาการสัตว์บาล (animal husbandry) มาใช้ร่วมกัน
อย่างเหมาะสม เป็นการ เปล่ียนความร้อนให้กลายเป็น
ความร้อนแฝง ( latent heat) ในการเพ่ิมไอน ้ าเพ่ือลด
อุณหภูมิในอากาศจากการเพ่ิมขึ้นของความช้ืนสัมพทัธ์
และไอน ้ าในอากาศเพ่ือปรับปรุงสภาวะอากาศท่ีใชใ้นการ
เล้ียงสัตวต์ามชนิด เพศ พนัธ์ุ และอายุสัตว ์ให้มีความสุข
สบายมากกว่าสภาวะอากาศตามธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์มี
สุขภาพดีให้ผลผลิตสูง และมีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ  

เน่ืองจากไก่เป็นสัตวท่ี์ไม่มีต่อมเหง่ือ การระบายความ
ร้อนออกจากร่างกายไม่สามารถระบายออกทางผิวหนัง 
ดงันั้นการระบายความร้อนออกจากร่างกายโดยหายใจเอา
อากาศเข้าไปในปอด เข้าถุง ลม ส่วนน ้ าท่ีไก่กินเข้าไป
บางส่วนจะระเหยรวมออกมากับอากาศท่ีไก่หายใจออก 
เน่ืองจากร่างกายไก่ไม่มีความร้อน (การระเหยของน ้ า
เกิดขึ้นได้ต้องอาศยัความร้อน) ดังนั้นการหายใจก็จะน า
ความร้อนออกมาดว้ย ซ่ึงการควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
ของไก่ [2] โดยมีต่อมไฮโปทาลามสั (hypothalamus) ต่อม
ใตส้มอง ท าหน้าท่ีเสมือนศูนยค์วบคุมการปรับอุณหภูมิ
ของร่างกายไก่ในระดบัท่ีค่อนขา้งคงท่ี เพราะถา้อุณหภูมิ
สูงร่างกายจ าเป็นต้องระบายความร้อนออกจากร่างกาย 
เพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายลงโดยการอา้ปาก หอบ กางปีก 
กินน ้ ามากขึ้ น ถ่ายเหลว และกินอาหารน้อยลง แต่ถ้า
อุณหภูมิต ่า ร่างกายจ าเป็นต้องสร้างความร้อนเพื่อชดเชย 
โดยห่อตวันอน อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม หรือนอนโดยเอาหัว
ซุกไวท่ี้ปีก กินอาหารเพ่ิมขึ้น  

เม่ือไก่ไดรั้บผลกระทบของความเครียดจากความร้อน
ต่อการผลิตสัตว์ปีก [3] รายงานว่าความเครียดจากความ
ร้อนเป็นหน่ึงในความเครียดท่ีส าคญัท่ีสุดในส่ิงแวดลอ้มท่ี
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ส่งผลต่อการผลิตสัตว์ปีก ผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายจาก
ความเครียดเน่ืองจากความร้อนในไก่ไข่ มีตั้ งแต่การ
เจริญเติบโตและการผลิตไข่ลดลง และส่งผลให้ลดคุณภาพ
และความปลอดภยัของไข่และเน้ือไก่ นอกจากน้ีมีขอ้มูล
มากมายเก่ียวกบัผลกระทบของความเครียดจากความร้อน
ต่อผลผลิตและการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัในสัตว์
ปีก  

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบผสมผสานอัตโนมัติ
ส าหรับโรงเรือนเล้ียงไก่ขนาดเล็กนั้นใชห้ลกัการ Internet 
of Things เขา้มาใชส่ั้งการท างาน ควบคุม และประมวณผล
ข้อมูลต่างๆโดยโหนดเอ็มซียู (NodeMCU) [4] ซ่ึงเป็น
บอร์ดท่ีสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
(Wireless) สามารถใชใ้นการรับค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ หรือ 
ควบคุม รี เลย์ (Relay) เพื่ อใช้ในการเปิ ดปิดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เช่น โซลีนอยด์วาล์วให้ท าการจ่ายน ้ าเป็น
ต้น จากนั้ นท าการส่งค่าข้อมูลต่างๆไปประมวลผลยงั
บอร์ดราสเบอร์ร่ีพาย [5] (Raspberry Pi) ซ่ึงเปรียบเสมือน
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีมีความสามารถในการท างาน 
ประมวลผลค่าต่างๆไดต้ลอดเวลา ท าให้สามารถน าขอ้มูล
ต่างๆจากโหนดมาประมวลผลและควบคุมการท างานแบบ
อตัโนมติัได ้ 

2.2 งานที่เกี่ยวข้อง 
ฟาร์มไก่เน้ือจ่าอ๊อด [8] เป็นฟาร์มไก่ระบบปิด มีการ

ให้ระบบการให้อาหารอตัโนมติั และมีกลอ้งวงจรปิด เพื่อ
ดูไก่ และมีพดัลมระบายอากาศ ข้อดีคือ มีการให้อาหาร
อตัโนมัติ มีพดัลมระบายอากาศท่ีดี ข้อเสียคือ ไม่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีการคุมความช้ืน ไม่มีการตรวจสอบ
ค่าผา่นแอปพลิเคชนั ในขณะท่ีฟาร์มไก่เน้ือสมเกียรติฟาร์ม 
[6] เป็นฟาร์มเล้ียงไก่แบบปิด อากาศขา้งนอกไม่สามารถ
เขา้ไปไก ้มีพดัลมขนาดใหญ่เพื่อดูดอากาศออก ติดฟอยลท่ี์
ท าความเย็นอยู่ด้านใดด้านหน่ึง ข้อดีคือ มีพดัลมระบาย
อากาศมีการควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั ขอ้จ ากดั ยงัตอ้งให้
คนให้อาหาร ไม่สามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ในหน้า
ร้อน ไม่มีการควบคุมความช้ืน ไม่มีการส่ังงานผ่านแอป
พลิเคชัน แต่ส าหรับฟาร์มไก่เน้ือชัยรุ่งเรืองฟาร์ม [7] เป็น
โรงเรือนท่ีพัฒนาเพื่อให้สมารถควบคุมอุณหภูมิไม่ให้

เปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศภายนอก และเป็นโรงเรือน
ขนาดใหญ่  มีตู ้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิและ
ความช้ืน ขอ้ดีคือ มีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนได ้มี
สปริงเกลอร์ให้น ้ าบนหลงัคาเพ่ือคลายร้อน แต่ขอ้เสียคือ 
ไม่มีการตรวจสอบค่าผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการด าเนินงานวิจยั ทางผูจ้ดัท าไดแ้บ่งวิธีการเป็น 3 

ส่วนท่ีส าคญั ซ่ึงส่วนแรกคือภาพรวมระบบ ซ่ึงจะอธิบาย
ถึงระบบการท างานโดยสังเขปดงัภาพท่ี 1 ในส่วนท่ีสอง
คือการออกแบบและพฒันาระบบ และส่วนท่ีสามคือการ
ออกแบบการทดสอบระบบ 

3.1 ภาพรวมระบบ 
ระบบควบคุมโรงเรือนเล้ียงไก่นั้ นสามารถควบคุม

อุณหภูมิ โดยจะใช้พดัลมระบายอากาศร้อนซ่ึงลมจะผ่าน
น ้ าท่ีผ่านเส้นเชือกท าให้ลมมีอุณภูมิท่ีต ่าขึ้น จากนั้นจะท า
การเปิดผนังโรงเรือนดา้นใดดา้นหน่ึงเพื่อให้อากาศร้อน
ออกไป และมีการลดความร้อนบนหลังคาด้วยการเปิด
สป ริงเกลอ ร์บนหลังคา  ซ่ึ งการท างานจะถูกส่ งค่ า
สถานะการท างานและค่าอุณหภูมิจากโหนดเอ็มซียู ไปยงั
ราสเบอร์ร่ีพายเพื่อท าการประมวลผลและควบคุมการ
ท างานของแต่ละระบบให้สัมพนัธ์กนั จากนั้นราสเบอร์ร่ี
จึงท าการเก็บค่าสถานะการท างานและอุณหภมิไว้บน
ฐานขอ้มูล Firebase  

3.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบในส่วนของการเปิด-ปิดผนงัโรงเรือน

เพ่ือระบายอากาศออกจากโรงเรือน ระบบน้ีจะใชก้ารเติม
น ้ าเขา้ไปในถงัให้หนัก เพ่ือให้ถงัสามารถดึงผา้ใบชกัรอก
ขึ้นได ้โดยระบบจะเติมน ้าโดยการเปิดโซลินอยดว์าลว์เพ่ือ
เติมน ้ าเขา้ไป เม่ืออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินไปและ
เม่ืออุณหภูมิอยู่ในช่วงท่ีพอดีไม่ร้อน  ระบบจะส่ังการโซลิ
นอยด์อีกตวัเพ่ือปล่อยน ้ าออกจากถงั เพ่ือให้คลายลอกลง 
ดังภาพท่ี 2 และ 3 ในส่วนของการระบายอากาศ ใช้การ
เปิดพดัลมเพ่ือดูดอากาศเขา้ไปและท าให้ลมผ่านหยดน ้ า 
เพ่ือท าให้เกิดความเย็นขึ้น  โดยระบบจะควบคุมพัดลม
และการเปิดน ้ าเข้าไปในท่อเพ่ือให้น ้ าหยดลงตามเชือกท่ี
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ร้อยไวก้บัท่อ และใชพ้ดัลมเป่าผ่านน ้ าท่ีหยดตามเชือก ถา้
อุณภูมิภายในโรงเรือนร้อน ระบบจะส่ังให้เปิดพดัลมกบั
เปิดโซลินอยด์วาลว์เพ่ือให้น ้ าไหลหยดลงตามเชือก แต่ถา้
อุณภูมิอยูใ่นช่วงปกติ ระบบจะส่ังปิดการท างานของพดัลม
และโซลินอยดว์าลว์ ดงัภาพท่ี 4 และ 5 

 

ภาพที่ 2 ระบบเปิดปิดผนงัโรงเรือน 

 

ภาพที่ 3 ระบบเปิดปิดผนงัโรงเรือนท่ีพฒันาแลว้ 

ในส่วนของสปริงเกลอร์บนหลงัคา เน่ืองจากหลงัคา
ในหน้าร้อน หลังคาจะร้อนมาก ๆ ท าให้อากาศภายใน

โรงเรือนร้อนไปดว้ย จึงไดใ้ช้สปริงเกลอร์เพ่ือกระจายน ้ า
ให้ทัว่หลงัคา ท าให้หลงัคาเยน็ขึ้น ระบบจะส่ังการเปิดโซลิ 

 

ภาพที่ 4 พดัลมระบายอากาศ 

 

ภาพที่ 5 พดัลมระบายอากาศท่ีพฒันาแลว้ 

นอยด์วาลว์เพ่ือให้น ้าไหลเขา้สู่สปริงเกลอร์ เม่ืออุณภูมิเกิน
ท่ีเราไดก้ าหนดไว ้โดยหวัสปริงเกลอร์จะเป็นหัวพ่นหมอก
เพ่ือให้เป็นละอองน ้า จะท าให้ประหยดัน ้ากว่าสปริงเกลอร์
ปกติ แต่เม่ืออุณหภูมิลดลงจนถึงช่วงท่ีพอดีแลว้ ระบบจะ

 
 

ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
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ท าการส่ังปิดโซลินอยด์วาวเพ่ือปิดน ้ า ท าให้สปริงเกลอร์
หยดุท างาน ดงัภาพท่ี 5 และ 6 

 

ภาพที่ 5 สปริงเกลอร์บนหลงัคา 

 

ภาพที่ 6 สปริงเกลอร์บนหลงัคาท่ีพฒันาแลว้ 

ตน้แบบส่วนของการส่ังการกลไกทั้งหมดท่ีถูกติดตั้งใน
โรงเรือน แสดงไดด้งัภาพท่ี 7 โดยประกอบดว้ยส่วนจ่าย
พลงังาน ส่วนเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ส่วน
การควบคุมอุปกรณ์ระดบัไฟบา้น การท างานถูกออกแบบ
และพฒันาขึ้นดว้ยภาษา C ให้มีลกัษณะการท างานแบบวฏั
จักรและส่ือสารกับส่วนของการประมวลผล โดยใช ้
Raspberry Pi ซ่ึงพฒันากระบวนการท างานทั้งหมดด้วย
ภาษาไพธอน (Python) รันอยู่บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
ติดตั้งอยู่ ณ ห้องเซิร์ฟเวอร์ของฟาร์ม ซ่ึงมีส่วนของการ
รีโมทจากระยะไกลเพ่ือพฒันาปรับแกโ้คด้ค าส่ังไดอ้ย่าง
สะดวก 

3.3 การออกแบบการทดสอบระบบ 
ระบบจะถูกทดสอบในสภาพอากาศแดดจา้ อุณหภูมิ

เฉล่ียท่ี 37 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว 
ทดสอบการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนขนาด  5 x 4 เมตร 
โดยจะท าการเปิดระบบทีละอยา่ง เร่ิมตน้จาก ระบบสปริง
เกลอร์ และตามด้วยระบบเปิด -ปิดผนังโรงเรือน และ
สุดท้ายจะเป็นระบบระบบพดัลมระบายอากาศ โดยการ

ทดสอบจะท าการเปิดระบบ ระบบละ 5 นาที และสุดทา้ย
เปิดทั้ง 3 ระบบรวมกนั เป็นเวลา 5 นาที 

 

ภาพที่ 7 ส่วนการควบคุมการท างานของโรงเรือน 

4. ผลการด าเนินงาน 
หลงัจากเปิดใช้งานระบบเพื่อทดสอบเป็นระยะเวลา

ต่อเน่ือง 2 สัปดาห์ เพื่อให้ระบบท าการควบคุมโรงเรือน
ตามเง่ือนไขท่ีได้ออกแบบไว้ จากนั้ นท าการบันทึก
อุณหภูมิภายในโรงเรือนในรูปแบบเง่ือนไขต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การให้ระบบสปริงเกลอร์ท างานเพียงอย่างเดียว การเปิด
ปิดผนังโรงเรือนอย่างเดียว การควบคุมพดัลมเพียงอย่าง
เดียว และการเปิดท างานอย่างเต็มระบบ โดยในแต่ละคร้ัง
ของการเปิดระบบแบบต่าง ๆ จะท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิ
ไวแ้ลว้เฉล่ียไดด้งัแดสงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลอุณหภูมิของแต่ละระบบ 
        นาทีท่ี 
ระบบ 

1 2 3 4 5 

ระบบสปริง
เกลอร์ 

37°c 37°c 36°c 36°c 36°c 

ระบบเปิด-
ปิดผนัง
โรงเรือน 

37°c 37°c 37°c 37°c 36°c 

ระบบพัดลม
ระบาย
อากาศ 

37°c 36°c 35°c 35°c 34°c 
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เปิด3ระบบ
พร้อมกัน 

36°c 34°c 33°c 33°c 33°c 

 
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบอุณภูมิโรงเรือนจากการเปิดระบบ

แบบต่าง ๆ 
จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่า ระบบสปริงเกลอร์ 

และระบบเปิด-ปิดผนังโรงเรือน เม่ือท างานแล้วสามารถ
ลดอุณหภูมิได้สูงสุด 1 องศาเซลเซียส ซ่ึงระบบสปริง
เกลอร์นั้นสามารถลดอุณหภูมิได้ตั้งแต่นาทีท่ี 3 ต่างจาก
ระบบเปิดผนังโรงเรือนท่ีลดอุณหภูมิได้ในนาที ท่ี  5 
เน่ืองจากใชเ้วลาถ่ายเทอากาศร้อนออกจากโรงเรือนนั้นใช้
เวลาพอสมควร ในส่วนของระบบพดัลมระบายอากาศนั้น
สามารถลดอุณหภูมิไดสู้งสุดถึง 3 องศา และสามารถลดอุณ
ภูมิไดเ้ร็วกว่า 2 ระบบท่ีกล่าวมาอยา่งเห็นไดช้ดั และเม่ือท า
การการเปิดทั้งสามระบบพร้อมกนั จะท าให้อุณหภูมิภายใน
โรงเรือนลดลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยงัลดได้สูงสุดถึง 4 
องศา ในสภาพอากาศแดดจา้ท่ีอุณหภูมิ 37 องศา ดงัภาพท่ี 8 

 

5. สรุป 
งานวิจัยน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมใน

โรงเรือนท่ีไม่เหมาะสมต่อไก่ ซ่ึงจะท าให้ไก่นั้นกินอาหาร
ไดน้้อยลง และส่งผลให้ไก่ป่วย เกิดโรค และอาจถึงตายได ้
จากการทดสอบพบว่าการท างานทั้งสามระบบพร้อมกัน
สามารถลดอุณหภูมิเป็น 33 องศาเซลเซียส จากเดิม 37 
องศาเซลเซียส ภายในเวลา 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึง
จากการทดลองของระบบท าให้สภาพอากาศภายใน
โรงเรือนมีอุณหภูมิท่ีลดลง ท าให้ไม่อึดอดัและเหมาะต่อ
การเล้ียงไก่ ท าให้ไก่ไม่ร้อนจนเกินไปจนเกิดอาการช๊อค 
เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรือนธรรมดาท่ีไม่มีระบบลด
อุณหภูมิ โรงเรือนแบบควมคุมอุณหภูมิจะท าให้ไก่ ไม่

เครียดและไม่ร้อน ท าให้ไก่ออกไข่ได้เยอะขึ้ นและไก่
เจริญเติบโตไดดี้เม่ือมีอากาศท่ีเหมาะสม การทดลองระบบ
ทางผูจ้ ัดท าได้ออกแบบการทดลองโดยแยกทีละระบบ 
เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละระบบสามารถลดอุณหภูมิไดม้าก
น้อยเพียงใด แต่ในความเป็นจริงระบบของเราจะท างาน
อตัโนมัติเม่ืออุณภูมิภายในโรงเรือนสูงจนเกินไป แต่ละ
ระบบจะท างานเป็นล าดบั ในขั้นแรก เม่ืออุณหภูมิสูงกว่า 
35 องศาเซลเซียส ระบบเปิด-ปิดผนังโรงเรือนจะท างาน 
หากระบบเช็คว่าอุณหภูมิยงัลดลงไดไ้ม่ถึงจุดท่ีเหมาะสม
ต่อไก่ ระบบท่ีสองจะท างานต่อ คือระบบสปริงเกลอร์ และ
ระบบของเราจะเช็คว่าอุณหภูมิลดลงจนถึงจุดท่ีเหมาะสม
ต่อไก่หรือไม่ หากยงัร้อนอยู่ ระบบสุดท้ายจะท างาน คือ
ระบบพดัลมระบายอากาศ สุดท้ายทั้ ง3ระบบจะท างาน
พร้อมกันเพ่ือให้อุณหภูมิอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อไก่ได้
ตลอดทั้งวนั 
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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง
หรือไอโอที  กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงในกรณีท่ีมีการ
ซ่อมแซมหรือน าอุปกรณ์ไอโอทีไปติดตั้งยังสถานท่ีใหม่ๆ 
ท าให้ต้องตั้งค่าให้กับอุปกรณ์เพ่ือให้เช่ือมต่อกับอินเตอร์
ใหม่อยู่เสมอ ซ่ึงในบางคร้ังการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์นั้นอาจ
ต้ อ งถอดตั วอุ ปกร ณ์ เ พ่ื อ ใ ห้ส าม ารถ เ ช่ื อม ต่อกับ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีหลายตัวท าให้เกิดความยุ่งยาก 
ล่าช้าในการตั้งค่าและผู้คนท่ัวไปเข้าถึงการตั้งค่าอุปกรณ์
ไอโอทีได้ยาก ดังนั้น พวกเราจึงได้จัดท า ระบบรับส่งคล่ืน
สัญญาณเสียงเพ่ือการตั้งค่าการเช่ือมต่อเครือข่ายส าหรับ
อุปกรณ์ไอโอที โดยใช้การประมวลผลคล่ืนสัญญาณเสียง
(Signal Processing) ในการส่งข้อมูลท่ีใช้ในการตั้งค่าผ่าน
ทางสมาร์ทโฟน ไปยังโมดูลไมโครโฟนท่ีอยู่ กับตัว
อุปกรณ์ไอโอที จากนั้นระบบก็จะแปลงสัญญาณเสียงท่ี
ได้รับไปเป็นการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์ ไอโอที เพ่ือท่ีจะ
สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ และสามารถ
ตั้งหลายตัวได้พร้อมกัน ผลการทดลองนั้นจะแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพความแม่นย าของข้อมูลท่ีมีความแม่นย า
ในระยะใกล้ซ่ึงความแม่นย าจะลดลงตามระยะท่ีห่าง
ออกไปตั้งแต่ 0 เซนติเมตรถึง 200 เซนติเมตร 
ค าส าคัญ: การประมวลผลคล่ืนสญัญาณเสียง อินเตอร์เน็ต

ในทุกส่ิง การส่งขอ้มูลแบบไร้สาย 
 

 

 

Abstract 

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. บทน า 
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of Thing) หรือ ไอโอที

หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆหรือส่ิงต่างๆท่ีไดถู้กเช่ือมโยงเข้าสู่
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โลกของอินเตอร์เน็ตท าให้มนุษย์สามรถส่ังการใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถท างาน
ร่วมกนัหรือมีการน าอุปกรณ์มาเช่ือมต่อการรับส่งข้อมูล
กนัผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในปัจจุบันอุปกรณ์
ไ อ โอ ที ไ ด้ เ ข้ า ม า มี บทบ าท เ ป็ น ส่ิ ง อ า น ว ยคว าม
สะดวกสบายในชีวิตประจ าวนัอย่างมากมาย เช่น การเปิด
ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผ่านโทรศพัท์มือถือหรืออินเตอร์เน็ต 
ตั้งแต่ พดัลม ตูเ้ยน็ไปจนถึงระบบอากาศยาน วาลว์จ่ายน ้ า 
แผงโซล่าเซลล ์เป็นตน้  

จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว่้าหวัใจหลกัของไอโอ
ทีท่ีจ าเป็นตอ้งพึ่งพาตลอดคืออินเตอร์เน็ต หากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใชง้านได ้ก็จะส่งผลให้อุปกรณ์ไม่
สามารถท างานได ้และหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาคร้ัง
หน่ึงก็จะส่งผลให้อาจหมดความน่าเช่ือถือเพราะมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้ป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงในกรณีท่ีมีการขนยา้ย
เพ่ือน าไปติดตั้งยงัสถานท่ีใหม่ๆนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงการเช่ือมต่อของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
สามารถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตของสถานท่ีนั้นๆได ้บาง
ระบบมีการติดตั้งท่ีเขา้ถึงไดย้ากหรือผูใ้ช้งานบางคนไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ไอโอที โดยสมาร์ทโฟนเป็นอีกส่ิง
หน่ึงท่ีมีการใชง้านเป็นอย่างมากในปัจจุบนั การท่ีสามารถ
ใชง้านระบบเหล่าน้ีบนแอปพลิเคชัน่ท่ีสมาร์ทโฟนเป็นส่ิง
ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกสบายเป็นอยา่งมาก 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะห์เสียงเช่น 
Xiangtao Qi [1] ไดเ้ลือกท าการ พฒันาระบบการออกแบบ
แพ็ก เก็ตของข้อมูลส าห รับระบบฝังตัว  (Embedded 
system) เป็นระบบท่ีเหมาะกับความต้องการเฉพาะของ
ระบบฝังตวัแต่ส่งไดเ้ฉพาะขอ้ความส้ันๆ เช่นเดียวกบัของ 
Shijue Zheng [2] ท่ีรายงานถึงการออกแบบการส่งขอ้มูล
แบบไร้สาย ระบบแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 
(ADC) อีกทั้งยงัเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับแพ็คเก็ตข้อมูล
และการส่งข้อมูล แต่ไม่สามารถวิเคราะห์กระบวนการ
แบบเรียลไทม์ ในขณะท่ี Kiho Cho [3] ได้ท าการพฒันา
ระบบการซ่อนขอ้มูลส าหรับการส่งสัญญาณเสียงดว้ยเสียง
แบบ MCLT ทางตวัรับสามารถดึงขอ้มูลจากเสียงไดแ้มใ้น
สภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงดงั มีการเพ่ิมสเปกตรัมของเสียงได้

โดยไม่ท าให้คุณภาพของเสียงดอ้ยลง ยงัสามารถปรับปรุง
การส่งสัญญาณโดยฝังเฟรมแบบเลือกเฉพาะสัญญาณท่ี
อ่อนเท่านั้น  
 Zhaoyan Fan [4] กล่าวถึงการส่งสัญญาณเสียงซ่ึงมี
พารามิเตอร์หลายตัวโดยใช้แค่แพ็กเก็ตเดียวบทความน้ี
ทดสอบสมมติฐานการใชค้ล่ืนอะคูสติกส าหรับการส่ือสาร
ข้อมู ล ร ะบบจะป รับความกว้า งของค ล่ืนและ ส่ง
พารามิเตอร์ผ่าน RF-shielded ผลลพัธ์จะเป็นแนวทางการ
เลือกให้ความถ่ีของให้บริการช่องทางส่งขอ้มูลหลายตวั
แปร โดย Heung-Gyoon Ryu [5] ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์
และออกแบบระบบส่งสัญญาณเสียงส าหรับมลัติมีเดียไร้
สาย ซ่ึงเสียงท่ีส่งออกไปนั้นจะสูญเสียคุณภาพของเสียง
และสัญญาณเสียงท่ีน้อยท่ีสุดและยงัมีประสิทธิภาพท่ีดี 
นอกเหนือจากน้ียงัชดเชยการลดประสิทธิภาพของระบบ
โดยใช้งาน LS-ZF ขณะท่ีระบบจะเหมือนกบั Z.Fan [6] 

ท่ีไดก้ล่าวถึงการส่งขอ้มูลจากเซ็นเซอร์ภายในเคร่ืองไปยงั
เคร่ืองรับภายนอกโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อสายไฟ นอกจากน้ียงั
มีเทคนิคการขยายลายน ้ าของเสียง [7] ท่ีใชส้ าหรับการส่ง
สัญญาณเสียงอะคูสติกส์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
กระบวนการส่งขอ้มูล ซ่ึงตอ้งใช้เคร่ืองมือเสริมคือ ADT 
และตอ้งมีการใชอ้ยา่งระมดัระวงั  
 Maksym [8] ท าการออกแบบการเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลส าหรับระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ระบบ 

DAQ ท่ี เป็นระบบอะนาล็อกและดิจิตอลเช่ือมต่อการ
ประมวลผลสัญญาณ ซ่ึงมีความยืดหยุ่นสูงแต่ใชเ้คร่ืองมือ
ซอร์ฟแวร์ท่ีมีขนาดใหญ่ มีความคลา้ยกบั Chanho Jin [9] 

ท่ีออกแบบการส่งขอ้มูลไร้สายส าหรับอุปกรณ์การแพทย ์
เป็นการถ่ายโอนวิดีโอความละเอียดสูงซ่ึงใชก้ารส่งขอ้มูล
แบบเรียลไทม์ ส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ขนาดใหญ่  
เช่นเดียวกับ Wang Bo [10] ท่ีออกแบบการส่งข้อมูลไร้
สายยึดตาม nRF2401 ท่ีเป็นการส่งข้อมุลระยะไกลท่ีมี
ความยืดหยุ่นสูงและต้นทุนต ่า และออกแบบมาส าหรับ
อุปกรณ์ไร้สาย 

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมา การส่งขอ้มูลผ่านสัญญาณเสียง
มีข้อเสียคือการส่งข้อความได้ในระยะส้ัน ไม่สามารถ
ประมวลผลในทันทีและยงัมีการใช้งานส าหรับอุปกรณ์
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ขนาดใหญ่ เพ่ือท่ีจะน าระบบน้ีมาใช้งานในการเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของระบบไอโอที ผู ้เขียนจึงเกิด
แนวคิดการพฒันาระบบรับส่งคล่ืนสัญญาณเสียงเพื่อการ
ตั้งค่าการเช่ือมต่อเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์ไอโอที โดยการ
น าเอาเทคนิคการประมวลผลคล่ืนสัญญาณเสียง (Signal 
processing) มาเพื่อท่ีจะสามารถใช้คล่ืนสัญญาณเสียงใน
การส่งข้อมูล และสามารถตั้งค่าระบบการเช่ือมต่อของ
อุปกรณ์ไอโอทีได้จากทางแอปพลิเคชั่น โดยท่ีผูใ้ช้ไม่
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นโปรแกรมม่ิงก็สามารถใชง้าน
ระบบน้ีได ้

 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 แอปพลิเคชั่นรับส่งคล่ืนสัญญาณเสียงเพ่ือการตั้งค่า
การเช่ือมต่อส าหรับอุปกรณ์ไอโอที เร่ิมด้วยการแปลงฟู
เรียร์ (Fourier Tranform) คือ วิเคราะห์ฟังกช์นัของสัญญาณ 
(signal) ท่ีมีความถ่ีเป็นส่วนประกอบ ฟูเ รียร์หมายถึง
โดเมนความถ่ีและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ท่ี
เ ช่ือมโยงการแสดงโดเมนความถ่ีไปยังฟังก์ชันของ
เวลา การแปลงฟูเรียร์ฟังก์ชันของเวลาเป็นฟังก์ชันคอม
เพล็กซ์ค่าของความถ่ี การประยุกต์การใช้งานการแปลงฟู
เ รี ย ร์ ถูกใช้ในทั้ ง  2  ส่วนของระบบ ทั้ ง ในภาค ส่ง
สัญญาณเสียงโดยจะน าตารางคล่ืนความถ่ีต่าง ๆ ของแต่ละ
ตวัอกัษรเพื่อป้อนเขา้สู่ตวัแบบการสร้างเสียงตามความถ่ี
ของอักขระนั้ น ๆ และภาครับสัญญาณเสียง ซ่ึงจะมี
กระบวนการท่ีซบัซอ้นขึ้น นัน่คือการรับเสียงเป็นชุดขอ้มูล
แบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลาเข้ามา ข้อมูลทั้ งหมดจะถูก
แบ่งเป็นแต่ละช่วงเวลา โดยแต่ละข้อมูลในช่วงนั้นจะถูก
ประมวลผลตั้งแต่ขอ้มูลแรก n = 0 จนถึงขอ้มูลสุดทา้ย N-1 
ของชุดนั้น ๆ แต่ละขอ้มูล xn จะถูกคูณเขา้กบัค่าพลงังาน e 
ท่ีไดจ้ากการค านวณค่าเชิงมุม (2𝜋/𝑁) ∗ 𝑘𝑛 ในส่วนของ
ค่ า จ ริ ง  cos((2𝜋/𝑁) ∗ 𝑘𝑛) ลบด้ว ยค่ าท า ง จินตภาพ 
sin((2𝜋/𝑁) ∗ 𝑘𝑛) ณ ต าแหน่งข้อมูล  n และต าแหน่ง
ผลลัพธ์ท่ี k ของชุดข้อมูลนั้น เม่ือท าการคูณจนครบทุก
ขอ้มูลและรวมผลลพัธ์ทั้งหมดแลว้จะไดข้อ้มูลชุดใหม่ท่ีมี
ลกัษณะเชิงความถ่ี 𝑋 ของขอ้มูลชุดเดิม 𝑥 ดงัสมการท่ี (1)  

(1) 
เม่ือน าชุดขอ้มูล 𝑋 เขา้สู่ขั้นตอนค านวณอากิวเมน้ตข์อง
ค่าสูงสุดโดย 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1 ของ 𝑋𝑘  จะไดต้ าแหน่ง
ท่ีมีการตอบสนองทางพลงังานท่ีสูงท่ีสุดของชุดขอ้มูลนั้น 
𝜃 ̂ ดงัสมการท่ี (2) เม่ือท าการเทียบกบัความถ่ีต ่าท่ีสุดและ
สูงท่ีสุดท่ีก าหนดไว ้จะไดค้วามถ่ีสุดทา้ยของขอ้มูลชุดนั้น
ในหน่วยเฮิรตซ์ ในขั้นตอนสุดทา้ยความถ่ีนั้นจะถูกน าไป
เทียบเคียงกบัตารางอกัขระท่ีก าหนดไวแ้ลว้เพื่อให้ได้
อกัษรออกมาในท่ีสุด 

𝜃 =  arg max
0≤𝑘≤𝑁−1

𝑋𝑘
𝑁−1 (2) 

ในระบบน้ีไดน้ าเอาการเขา้รหสัและถอดรหสัขอ้มูล มา
ใชเ้ขา้รหัสขอ้มูลก่อนท่ีจะส่งขอ้มูลออก ทางฝ่ังตวัรับก็จะ
ท าการถอดรหัสขอ้มูล ซ่ึงเป็นวิธีการเปล่ียนแปลงข้อมูล
เพื่อท าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลท่ีเราไม่
ต้องการให้เข้าใจ การเข้ารหัสข้อมูลต้องท าการน าเอา
ขอ้ความเดิมมาเปล่ียนแปลงขอ้ความนั้นไปเป็นขอ้ความท่ี
ถูกเขา้รหัส ก่อนจะส่งไปให้บุคคลท่ีเราตอ้งการจะติดต่อ
ดว้ย เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นสามารถอ่านขอ้ความเดิม
ของขอ้มูลท่ีเราไดท้  าการเขา้รหสัแลว้ได ้ 

นอกจากน้ีเราย ังได้มีการใช้งาน  Block Coding ใน
กระบวนการส่งสัญญาณเสียง โดยท าการส่ง Block Coding 
สลบักบัการส่งสัญญาณเสียงของขอ้มูล Block Coding คือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของ line coding ให้ดีขึ้น ท าให้
ความผิดพลาดจากการส่งน้อยลง โดยจะมีการเพ่ิม check 
bit จ านวนหน่ึงเข้าไป เพื่อช่วยในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกันในการส่งข้อมูล และตรวจความผิดพลาด 
แบ่ง 3 ขั้นตอน เร่ิมจากการแบ่งบิตข้อมูล แบ่งข้อมูล
ออกเป็นย่อยๆ ตามการเขา้รหัสขอ้มูล ขอ้มูล แลว้ท าการ
แทนท่ีบิตขอ้มูล คือขั้นตอนการเพ่ิมบิตพิเศษเขา้ไป เพ่ือ
ช่วยในการตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัในการส่งขอ้มูล 
และตรวจความผิดพลาด จากนั้นท าการ Line coding เพื่อ
แปลงขอ้มูลบิตเป็นสัญญาณดิจิตอล  

 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

46 

 

3.  วิธีการด าเนินงานวิจัย  
     3.1 ภาพรวมระบบ 

 หลกัการท างานของระบบรับส่งคล่ืนสัญญาณเสียง
เพ่ือการตั้งค่าการเช่ือมต่อเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์ไอโอที
นั้น โดยภาพรวมนั้นคือการเลือกเครือค่ายอินเตอร์เน็ตท่ี
ตอ้งการเช่ือมต่อ ทางแอปพลิเคชั่น ระบบจะประมวลผล
และส่งคล่ืนสัญญาณเสียงออกไป ทางฝ่ังตวัรับก็จะรับคล่ืน
สัญญาณเสียงแล้วก็จะประมวลผลเสียงจากของต้นทาง
เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปตั้งค่าอุปกรณ์ไอโอทีให้สามารถ
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้

  
ภาพที่ 1 : อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

ทาง ฝ่ั ง แอปพ ลิ เ คชั่ น จ ะ ให้ เ ลื อก เ ค รื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ตท่ีตอ้งการจะเช่ือมต่อให้ใส่ช่ือและพาสเวิร์ด
ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น เม่ือกดยืนยนัระบบก็จะเร่ิม
กระบวนการเปล่ียนขอ้ความนั้นเป็นคล่ืนสัญญาณเสียง ซ่ึง
แต่ละตัวจะมีระยะห่างของช่วงความถ่ี ท่ีแตกต่างกัน 
จากนั้นจะท าการส่งสัญญาณเสียงออกไปตามรูปแบบของ
โปรโตคอลท่ีไดส้ร้างขึ้น ดงัภาพท่ี 2 
 ทางฝ่ังตวัประมวลผลโมดูลล์ไมโครโฟนจะไดรั้บ
ความถ่ีเสียงแลว้ส่งไปประมวลผลท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จากนั้นจะผา่นกระบวนการฟูเรียส์ทรานสฟอร์ม เพื่อน ามา
ตีความให้ได้ความถ่ี เม่ือได้รับคล่ืนความถ่ีของข้อมูล
มาแลว้ ก็จะน าความถ่ีนั้นมาผา่นกระบวนการแปลงออกมา
เป็นชุดข้อมูลแล้วน ามาถอดรหัสเพื่อให้ได้ชุดข้อมูล  
 

                 
ภาพที่ 2 : การท างานส่วนของแอปพลิเคชัน่ 

ออกมา จากนั้นจะผ่านเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องข้อมูลซ่ึงถ้าข้อมูลท่ีได้มานั้นไม่ถูกต้องตรงกับ
ขอ้มูลของฝ่ังตน้ทางก็จะกลบัไปรับคล่ืนสัญญาณเสียงใหม่ 
แต่ว่าถา้หากขอ้มูลถูกตอ้ง  ก็จะน าขอ้มูลนั้นลงไปบนัทึกท่ี 
รอมของอุปกรณ์ ท าให้อุปกรณ์นั้นสามารถเช่ือมต่อเขา้กบั
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้ก็จะจบกระบวนการท างานและ
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชง้านต่อไป ดงัภาพท่ี 3  
 

                    
ภาพที่ 3 : การท างานส่วนของตวัประมวลผล 

 
3.2 การออกแบบการทดลอง 
    ซ่ึงในการทดลองกระบวนการท างานของระบบนั้นจะ
ท าการทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ดงัภาพท่ี 4 ในการ
ส่งท่ีระยะแตกต่างกนัตั้งแต่ 0 เซนติเมตร 200 เซนติเมตร 
ในระยะห่างกันทุกๆ 25 เซนติเมตร ระดับความดังของ



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

47 

 

เสียงท่ีเปิด โดยทดสอบส่งขอ้ความตั้งแต่ A-Z ซ่ึงมีขนาด
ความยาว 26 ตวัอกัษร และตวัเลข 0-9 ขนาด 10 ตวัอกัษร 
รวมทั้งหมดเป็น 36 ตัวอกัษร และท าการทดลองการส่ง
สัญญาณ 10 คร้ังในแต่ละระยะห่าง โดยท าการทดลองใน
ห้องปิดทึบโล่ง ขนาดกวา้ง 6 เมตรยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร 
มีสัญญาณรบกวน (Noise) -49 dB และสัญญาณเสียงใน
การทดลอง มีความดัง  - 8 2  dB ซ่ึ งการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขอ้มูลนั้นวดัเป็นความถูกตอ้งว่าระบบมี
ประสิทธิภาพแม่นย  ามากนอ้ยแค่ไหน โดยตรวจสอบความ
ถูกตอ้งแบ่งเป็นร้อยละของขอ้มูล 
 

ภาพที่ 4 : การออกแบบการทดลอง 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
    จากการทดลองเน่ีองจากงานวิจยัน้ีเป็นระบบรับส่งคล่ืน
สัญญาณเสียงเพ่ือการตั้งค่าการเช่ือมต่อเครือข่ายส าหรับ
อุปกรณ์ไอโอที จากการทดลองใน ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็น
ถึงจ านวนคร้ังของการทดลองซ่ึงทดลองจ านวน 10 คร้ัง 
ซ่ึงในการทดลองระยะห่าง ท่ี  0  เซนติเมตร กับ 25 
เซนติเมตรนั้ นไม่มีความผิดพลาดของข้อมูลเลย ใน
ระยะห่างท่ี 50 เซนติเมตรเร่ิมจะมีความผิดพลาดมาในคร้ัง
แรกๆ ในระยะห่างท่ี 75 เซนติเมตร มีความผิดพลาดท่ีมาก
ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ในระยะท่ี 100 เซนติเมตร เร่ิมมีความ
ผิดพลาดมากขึ้นและผิดพลาดถึง 2 คร้ัง ในระยะห่างท่ี 125 
เซนติเมตร มีความผิดพลาดมากขึ้นและผิดพลาด 3 คร้ัง ใน
ระยะท่ี 150 เซนติเมตร มีความผิดพลาดน้อยกว่าในระยะ
ก่อนหนา้ ในระยะท่ี 175 เซนติเมตร มีความผิดพลาดท่ีมาก
ขึ้นกว่าก่อนหน้าและมีความผิดพลาดถึง 2 คร้ัง ในระยะ
สุดทา้ยท่ี 200 เซนติเมตรนั้นมีความผิดพลาดถึง 4 คร้ัง และ
ยงัมีความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน้อยลงไปอีกดว้ย ซ่ึงท าการ

วดัประสิทธิภาพของระบบท่ีน าเสนอ โดยการวดัผลความ
แม่นย  าในการรับส่งขอ้มูลเพ่ือน าไปตั้งค่าให้กบัอุปกรณ์ไอ
โอที ซ่ึงแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของการท างานมีท่ี
ความแม่นย  าของการรับส่งข้อมูลท่ีมีความถูกต้องใน
ระยะใกลแ้ละจะเร่ิมมีความผิดพลาดมากขึ้นในระยะท่ีห่าง
ออกไป 
 จากตารางท่ี 1 จะแสดงถึงค่าเฉล่ียของความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลในระยะต่างๆของการทดลอง ซ่ึงวิธีการ
หาค่าเฉล่ียนั้นใช้ สมการค่าเฉล่ียดังแสดงในสมการท่ี 
(2)โดยน าเอา ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลของการ 
 
ตารางท่ี 1 : ความแม่นย  าของขอ้มูลในแต่ละระยะห่าง 
 

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 มารวมกนัแลว้น ามาหารดว้ย
จ านวนคร้ังของการทดลอง จะไดอ้อกมาเป็นค่าเฉล่ียดงัท่ี
แสดงในตาราง จากนั้ นน าค่าเฉล่ียท่ีได้ทั้ งหมดแสดง
ออกมาในรูปแบบของกราฟ จะได้สมการโพลิโนเมียล
อนัดบัสอง ดงัแสดงในสมการท่ี (3) 
 

X̄   =  
∑𝑥

𝑛
                               (2) 

 
 

y = -0.0855x2 + 0.285x + 99.671       (3) 
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 ภาพที่ 5 : กราฟค่าเฉล่ียความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 
 จากภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงกราฟความถูกตอ้ง
ของข้อมูลซ่ึงในระยะใกล้จะมีความแม่นย  ามากและมี
ความแม่นย  านอ้ยลงเร่ือยๆตามระยะห่าง ซ่ึงในระยะห่างท่ี 
125 เซนติเมตรนั้น ค่าเฉล่ียของความถูกตอ้งนั้นลดลงไป
มากเน่ืองจากมีเสียงรบกวนท่ีมีความดงัแทรกมา และใน
ระยะห่างท่ี 150 เซนติเมตร และ 175 เซนติเมตร มีความ
แม่นย  าสูงกว่าในระยะก่อนหนา้ เน่ืองจากสัญญาณรบกวน
นอ้ยลง 
 

5. สรุป  
ระบบรับส่งคล่ืนสัญญาณเสียงเพ่ือการตั้ งค่าการ

เช่ือมต่อเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์ไอโอที น าเสนอการ
รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล เ พ่ื อ น า ไ ป ตั้ ง ค่ า ย ั ง อุ ป ก ร ณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงจากการทดลองพบว่าในการ
รับส่งข้อมูลเพ่ือน าไปตั้งค่าระบบ โดยเทียบเป็นร้อยละ
ความถูกตอ้ง ซ่ึงท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใชก้ับระบบ
อื่นๆไดม้ากมาย ส่วนขอ้เสียของระบบคือ ไม่สามารถใช้
งานในระยะไกลไดถ้า้หากย่ิงไกลก็จะเกิดความผิดพลาด
มากขึ้ นและถ้าหากมีเสียงรบกวนก็จะท าให้เกิดความ
ผิดพลาดมากขึ้นไปอีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 
ประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของธนำคำร

ออนไลน์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคือกำรพิสูจน์ตัวตน ใน
งำนวิจัยนีเ้น้นกำรพิสูจน์ตัวตนในกำรใช้บริกำรถอนเงิน
สดแบบไม่ใช้บัตร ซ่ึงเป็นบริกำรแบบใหม่ส ำหรับกำร
ถอนเงินสดจำกเคร่ืองจ่ำยเงินอัตโนมัติผ่ำนทำงโปรแกรม
บนสมำร์ทโฟน จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระบบกำรถอนเงิน
แบบไร้บัตรในปัจจุบันมีช่องโหว่และมีโอกำสถูกจู่โจม 
ดังนั้นงำนวิจัยนีจึ้งได้น ำเสนอวิธีกำรพิสูจน์ตัวตนท่ีน ำค่ำ
ต ำแหน่งและรหัสผ่ำนคร้ังเดียว โดยใช้วิธีกำรเข้ำรหัสแบบ
กุญแจสำธำรณะมำใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน เพ่ือเพ่ิมควำม
ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงกำรถูกโจมตี  
ค ำส ำคัญ: ความปลอดภยั ธนาคารออนไลน์ สมาร์ทโฟน  
                 ต าแหน่ง รหสัผา่นแบบใชค้ร้ังเดียว การเขา้รหสั 
                 แบบกุญแจสาธารณะ การพิสูจน์ตวัตน 
 

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 

password by using public key encryption for 

authentication in order to increase the security and 

avoid attacks. 

Keywords: Security, Online Banking, Smartphone, 

Location, One Time Password, Public Key 

Encryption, Authentication  

 

1. บทน ำ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ท่ี

สนับสนุนระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
National e-Payment [1] เพื่อเป็นการสนับสนุนการลด
การใช้เงินสดในทุกภาคส่วน โดยมีการพฒันาระบบการ
ช าระเงินให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างธนาคาร
ในรูปแบบหมายเลขใดๆ (Any ID) ท่ีสามารถระบุในฝ่ัง
ผูรั้บโอน เช่น หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เลขประจ าตัว
ประชาชน เลขท่ีบัญชีธนาคาร หมายเลขกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) ซ่ึงมีผลท าให้พฤติกรรม
ของผูท่ี้ใชบ้ริการทางการเงินเปล่ียนแปลงไปโดยใชบ้ริการ
ทางการเงินแบบบริการตวัเอง (Self-Service) มากขึ้น โดย
บริการประเภทหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัสูงส าหรับธนาคารใน
ประเทศไทยคือบริการกดเงินแบบไม่ใช้บัตร (Cardless 

Withdrawal) ซ่ึงเป็นการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันเพื่อ
ถอนเงินสดจากเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติ  (Automatic 
Teller Machine-ATM) ซ่ึงมีการพิสูจน์ตวัตนทั้งแบบปัจจยั
เดียว (One Factor Authentication) และแบบหลายปัจจยั 
(Multi-Factor Authentication) อย่างไรก็ดีวิธีการพิสูจน์

กำรผนวกต ำแหน่งกบัรหัสผ่ำนคร้ังเดียวโดยเข้ำรหัสแบบกุญแจสำธำรณะ 
ส ำหรับกำรพสูิจน์ตัวตน 

Combining Location with One Time Password by using Public Key Encryption 

for Authentication 

 
นำยจิรพงศ์ แซ่ตั้ง (Jirapong Sae-tang)1  และ วิลำวรรณ รักผกำวงศ์ (Wilawan Rukpakavong)2 

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

1pingsilvia2309@gmail.com, 2wilawan@cs.tu.ac.th 
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ตวัตนในปัจจุบนัอาจถูกคุกคามจากการโจมตีแบบคนกลาง 
(Man In The Middle) ดังนั้ นในงานวิจัยน้ีจะน าเสนอ
วิธีการเพ่ิมความปลอดภยัในการท าธุรกรรมกดเงินไม่ใช้
บัตรให้ปลอดภยัจากการจู่โจมดังกล่าวโดยไม่เพ่ิมความ
ซบัซอ้นและเพ่ิมค่าใชจ้่ายในการใชง้าน 

   

2. พื้นควำมรู้และวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 วิธีกำรพสูิจน์ตัวตนแบบหลำยปัจจัย 
จากวิธีการพิสูจน์ตวัตนโดยทัว่ไปประกอบดว้ยปัจจยั

หลัก  ๆ  3 ปัจจัย [2] ได้แก่  ปั จจัย ส่ิง ท่ี รู้  (Knowledge 

Factor or Something you know) ปัจจยัส่ิงท่ีครอบครอง 
(Possession Factor or Something you have) ปัจจัยส่ิง
ประจ าตวั (Inherent Factor or Something you are) โดย
การพิสูจน์ตวัตนท่ีใช้ตั้งแต่ 2 ปัจจยัขึ้นไปนั้นเรียกว่าการ
พิ สู จ น์ ตั ว ต น แ บ บ ห ล า ย ปั จ จั ย  (Multi-Factor 

Authentication) ตัวอย่างเช่น การใช้บัตร ATM จะเป็น
การพิ สูจน์ ตัวตน  2 ปั จจัย  (2-Factor Authentication) 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร มี บั ต ร  (Possession)  แ ล ะ รู้ ค่ า  PIN 
(Knowledge) ซ่ึงการใช้หลายปัจจัยในการพิสูจน์ตัวตน 
จะท าให้มีความปลอดภยัมากกว่าการใชเ้พียงแคปั่จจยัเดียว 

2.2 ข้อก ำหนดในกำรพสูิจน์ตัวตน 
Park และคณะ [3] น าเสนอข้อก าหนดในการพิสูจน์

ตวัตนส าหรับการให้บริการธนาคารผ่านทางสมาร์ทโฟน 
โดยยึดตามหลัก ISO 2002 (ISO 7498-2) และงานวิจัย
ต่างๆซ่ึงควรค านึง 3 ดา้นไดแ้ก่ ความปลอดภยั (Security) 
ความสะดวกสบาย (Convenience) และ ค่าใชจ้่าย (Cost) 
งานวิจยัต่อมา [4, 5, 6] วิเคราะห์ดา้นความปลอดภยั โดย
ระบุภัยคุมคามท่ีส าคัญคือ  การเดารหัสผ่าน (Password 
Guessing) การโจมตีแบบคนกลาง (Man In The Middle) 
เช่นการลักลอบเอาข้อมูลระหว่างทางหรือการแอบดู 
(Shoulder Surfing) การใช้เทคนิคจู่โจมแบบการส่งต่อ 
(Relay Attack) เป็นตน้ 

2.3 วรรณกรรมเกี่ยวข้องกับกำรพสูิจน์ตัวตน  
วิธีการพิสูจน์ตัวตนท่ีนิยมใช้เน่ืองจากสะดวกและ

ค่าใช้จ่ายน้อย คือการใช้ปัจจัยส่ิง ท่ี รู้ได้แก่  รหัสลับ 
(Password) หรือ PIN แต่มีความเส่ียงต่อการจู่โจมแบบ

แอบมองไดถ้า้ไม่ระวงั รวมถึงภยัคุกคามจากการเดาถา้มีตั้ง
ค่าง่ายเกินไป หรือใชข้อ้มูลส่วนตวัในการตั้งค่า ดงันั้นจึงมี
งานวิจยัต่อมา [4] แนะน าให้เพ่ิมปัจจยัในการพิสูจน์ตวัตน
เช่น การเพ่ิมปัจจัยท่ีครอบครองเบอร์มือถือ โดยใช้ผ่าน
การส่งข้อความส้ัน  ๆ  (Short Message Service-SMS) 
เป็นรหัสผ่านคร้ังเดียว (One Time Password-OTP) แต่
ปัญหาการใช้งาน SMS ท่ีส าคญัคือ สามารถถูกลกัลอบดู
ระหว่างทางหรือถูกแอบมองได้  ดังนั้ น  Harini และ 
Padmanabhan [5] จึงเสนอให้ใช้ร่วมระหว่างคิวอาร์โคด้
และรหัสผ่านคร้ังเดียว เพื่ อป้องกันการถูกลักลอบดู
ระห ว่ างท าง  ห รือถู กแอบมอง   ต่ อม า  Dewi และ 
Amiruddin [6] ไดน้ าเสนอการใชต้ าแหน่ง (Location) มา
เพ่ิมเป็นปัจจยัในการพิสูจน์ตวัตน แต่อย่างไรก็ดีงานวิจยั
เหล่าน้ีพิจารณาในการพิสูจน์ตวัตนเพียงทางเดียว (One-

way Authentication) ซ่ึงอาจท าให้ถูกจู่โจมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได ้ดงันั้นการพิสูจน์ตวัตนท่ีดีควรกระท าทั้ง 2 ทาง 
(Mutual Authentication) 

2.4 กำรใช้บริกำรกดเงินไม่ใช้บัตร  
จากการศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้บริการกดเงินไม่ใช้

บตัรของธนาคารต่าง ๆ ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย มีขั้นตอนการ
ท างานดงัต่อไปน้ี: 

1) ลงทะเบียนใช้งานบริการธนาคารโมบายแอป
พลิเคชนัคร้ังแรกดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 ผูใ้ชด้าวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชนั 

 เข้าใช้งานคร้ังแรกโดยใช้ Username และ 
Password ชุ ด เ ดี ย ว กั บ ท่ี ใ ช้ ส า ห รั บ
อินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิง ซ่ึงเป็นการพิสูจน์
ตวัตนแบบปัจจยัเดียว  

 มีการส่ง OTP ผ่านทาง SMS มายงัมือถือ
ของผู ้ใช้หลังจากนั้ นผู ้ใช้กรอกค่า OTP 
พร้อมขอ้มูลส่วนตวั  ผ่านโมบายแอปพลิเค
ชันเพื่อส่งต่อไปยงั เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงเป็นการ
พิสูจน์ตวัตนแบบสองปัจจยั 
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 เคร่ืองมือถือส่งรายละเอียดของฮาร์ดแวร์
เช่น IMIE, IMSI หรือค่า SIM ไปยงัเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ตรวจสอบโมบายแอป
พลิเคชนักบัตวัเคร่ืองมือถือท่ีติดตั้ง 

 โมบายแอปพลิเคชันเสนอทางเลือกให้ผูใ้ช้
ส าหรับพิสูจน์ตวัตนในการเขา้ใชค้ร้ังต่อไป
ระหว่าง PIN หรือ ไบโอเมทริกซ์ (เช่น
ลายน้ิวมือ) 

2) เขา้ใชโ้มบายแอปพลิเคชนั โดยใชวิ้ธีพิสูจน์ตวัตน
ท่ีเลือกไว ้(PIN หรือ ไบโอเมทริกซ์) หลงัจากนั้น
เลือกบริการกดเงินไม่ใชบ้ตัรพร้อมระบุยอดเงินท่ี
ตอ้งการ  ซ่ึงบางธนาคารจะมีการส่งค่า OTP มายงั
โมบายแอปพลิเคชนั 

 
ภำพที ่1: การลงทะเบียนใชง้านโมบายแอพคร้ังแรก 

 

3) เลือกเคร่ือง ATM บริเวณใกล้เคียง เพื่อถอนเงิน
สดโดยในขั้นตอนพิสูจน์ตัวตนท่ีเคร่ือง ATM น้ี
จะมีการท างาน 2 รูปแบบคือ 
• รูปแบบท่ี 1 กรณีมีการส่ง OTP ให้ใส่เบอร์

มือถือ ท่ี ใช้งาน  (บางธนาคารอาจรวม
ยอดเงินท่ีระบุถอนไวก่้อนหน้าน้ี) และค่า 
OTP ท่ี เค ร่ือง ATM ดังภาพ ท่ี  2 [7] โดย
ธนาคารท่ีใช้รูปแบบน้ีได้แก่ ธนาคารไทย
พาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ธนาคารกรุงไทย  

• รูปแบบท่ี 2 ไม่มีค่า OTP ก่อนหน้า เคร่ือง 
ATM จะแสดงคิวอาร์โคด้เพื่อให้ผูใ้ชส้แกน
ท่ีภาพคิวอาร์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ดัง
ภาพท่ี  3 [8] โดยธนาคารท่ีใช้รูปแบบท่ี 2 
ไดแ้ก่ธนาคารกสิกรไทย  

 
ภำพที่ 2: การใชง้านกดเงินไม่ใชบ้ตัรรูปแบบท่ี 1 

 

 
ภำพที่ 3: การใชง้านกดเงินไม่ใชบ้ตัรรูปแบบท่ี 2 

 
     การใช้บ ริการถอนเงินแบบไร้บัตรท่ี เค ร่ือง  ATM 
รูปแบบท่ี 1 ซ่ึงใชวิ้ธีส่ง OTP มาท่ีโมบายแอปพลิเคชนับน
มือถือนั้น เป็นการพิสูจน์ปัจจยัการครอบครอง ส่วนการให้
กรอกเบอร์มือถือท่ีใช้งาน (หรือจ านวนเงิน) เป็นการ
พิสูจน์ปัจจัยส่ิงท่ี รู้ จัดว่าเป็นการพิสูจน์ตัวตนแบบ  2 
ปัจจยั แต่อยา่งไรก็ตามในแต่ละปัจจยัน้ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะ
ถูกจู่โจม เน่ืองจากปัจจุบันหมายเลขโทรศพัท์มือถือของ
บุคคล เป็นท่ีรับรู้โดยบุคคลอื่นทั่วไปโดยง่าย จึงขาด
คุณสมบัติด้านความลบั (Confidentiality) ดังนั้นไม่ควร
จะน ามาใชใ้นการพิสูจน์ตวัตน ส่วน OTP ท่ีส่งยงัเคร่ืองมือ
ถืออาจถูกแอบมองได ้และอายุของรหัสผ่านคร้ังเดียวนั้น
ประมาณ 5-30 นาทีขึ้นอยูก่บัแต่ละธนาคาร ซ่ึงเวลาเหล่าน้ี
เพียงพอท่ีผูไ้ม่ประสงค์ดีจะสามารถไปท าธุรกรรมแทน
เจา้ของมือถือได ้
     ส าหรับกรณีรูปแบบท่ี 2 เป็นการพิสูจน์ตวัตนโดยใช้
เพียงปัจจัยเดียวคือ ส่ิงท่ีครอบครอง (เคร่ืองมือถือ) โดย
ผูใ้ช้ตอ้งใช้มือถือท่ีติดตั้งโมบายแอปพลิเคชัน เพ่ือสแกน
ภาพคิวอาร์ท่ีปรากฏบนเคร่ือง ATM การใช้วิธีน้ีแม้จะ
สามารถป้องกนัการจู่โจมแบบการถูกแอบมองได ้แต่ยงัคง
เป็นการพิสูจน์ตัวตนเพียงปัจจัยเดียว ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
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มาตรฐานความปลอดภยัในปัจจุบัน ซ่ึงควรเป็นรูปแบบ
หลายปัจจยั    

จากการวิเคราะห์การใช้งานทั้ง  2 รูปแบบ พบว่าไม่
สามารถป้องกนัการจู่โจมในรูปแบบการส่งต่อได ้ดงันั้น
ในงานวิจยัน้ีจึงได้น าเสนอวิธีการการผนวกต าแหน่งกับ
รหัสผ่านค ร้ัง เดียว โดยใช้การเข้ารหัสแบบกุญแจ
สาธารณะ เพื่อเป็นการพิสูจน์ตวัตนแบบหลายปัจจยั และ
แบบสองท าง  (Mutual Authentication) ซ่ึ งส าม ารถ
ป้องกนัการจู่โจมในรูปแบบการส่งต่อ และไม่เพ่ิมขั้นตอน
และค่าใชจ้่ายส าหรับผูง้าน  

 

3.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
     ในงานวิจัยน้ีได้เสนอใช้ต าแหน่ง รหัสผ่านคร้ังเดียว 
และการเขา้รหสัแบบกุญแจสาธารณะ เพื่อใชใ้นการพิสูจน์
ตวัตน (Combining Location, One time password and 

Public key encryption for Authentication- CLOPA)  
แทนวิธีการกดเงินแบบไร้บตัรท่ีธนาคารใชง้านในปัจจุบนั 
หลงัจากนั้นมีศึกษาและเปรียบเทียบการใช้บริการกดเงิน
แบบใชบ้ตัรแบบเดิม วิธีแบบไม่ใชบ้ตัรของธนาคารต่าง ๆ 
กบัวิธีท่ีน าเสนอในงานวิจยัน้ี โดยค านึงถึงดา้นการพิสูจน์
ตวัตน และการป้องกนัการจู่โจมหรือการคุกคาม 
 

 
ภำพที ่4: การลงทะเบียนใชง้านโมบายแอพคร้ังแรกท่ีแกไ้ข 

 
3.1 วิธีกำรพสูิจน์ตัวตนท่ีน ำเสนอ (CLOPA) 

     ในขั้นตอนท่ี  1)ในหวัขอ้ 2.4 ลงทะเบียนใชง้านบริการ
ธนาคารโมบายแอปพลิเคชันคร้ังแรกจากภาพท่ี 1 นั้นมี
การเพ่ิมกระบวนการ (โดยผูใ้ช้ไม่จ าเป็นต้องทราบ) ใน
ขั้นตอนท่ี 4 โดยทางโมบายแบงก้ิงเซิร์ฟเวอร์ (Mobile 

Banking Server) จะส ร้างกุญแจสาธารณะขึ้ น  1 ชุด  
(Public key  และ Private key) ตามหลักการของ RSA 
[9]  และมีการส่งค่า Private key มาให้กับทางฝ่ังมือถือ 
ส่วนค่า Public key เก็บไว้ท่ี เซิ ร์ฟเวอร์ ตามภาพท่ี  4
หลงัจากนั้นในขั้นตอนท่ี 2) ท าเช่นเดิมดงัท่ีธนาคารท าอยู่
ในปัจจุบัน แต่ขั้ นตอนท่ี 3) ให้ใช้วิธีตามภาพท่ี 5 ซ่ึง
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 เคร่ือง ATM แสดงค่าคิวอาร์ซ่ึงระบุหมายเลข
เคร่ืองของ ATM นั้น 

 เคร่ืองสมาร์ทโฟนสแกนภาพคิวอาร์ผ่านทางโม
บายแอปพลิเคชนั 

 โมบายแอปพลิเคชันส่งหมายเลขเคร่ือง ATM 
ไปยงัโมบายแบงก้ิงเซิร์ฟเวอร์ 

 เคร่ืองโมบายแบงก้ิงเซิร์ฟเวอร์สร้างรหัสผ่านใช้
คร้ังเดียว (OTP) แล้วส่งค่าต าแหน่งของเคร่ือง 
ATM  (พิกดัภูมิศาสตร์) พร้อมค่า OTP มาให้กบั
โมบายแอปพลิเคชันโดยใส่รหัสข้อมูลด้วย 
Public key ท่ีเก็บไวต้อนลงทะเบียน 

 โมบายแอปพลิเคชันถอดรหัสข้อมูลโดยใช ้
Private key ท่ีได้รับตอนขั้นตอนลงทะเบียน 
แล้วตรวจสอบพิกัดของเคร่ือง ATM และพิกัด
ของเคร่ืองมือถือว่าอยู่ในพิกัดเดียวกันหรือไม่ 
(สามารถปรับให้มีระยะห่างได้เล็กน้อยตามค่า
ความแม่นย  าของเคร่ืองอ่านพิกัดบนสมาร์ท
โฟน) ซ่ึงเป็นการพิสูจน์เคร่ือง ATM ว่าเป็นของ
ธนาคารจริง 

 หลงัจากผา่นการตรวจสอบพิกดัของเคร่ือง ATM
แล้ว โมบายแอปพลิเคชันจะส่งค่ าพิกัดของ
เคร่ืองมือถือ พร้อมค่า OTP ท่ีได้รับกลบัไปให้
เค ร่ืองโมบายแบงก้ิงเซิร์ฟเวอร์ โดยใส่รหัส
ขอ้มูลดว้ย Private Key  

 เคร่ืองโมบายแบงก้ิงเซิร์ฟเวอร์ท าการถอดรหัส
ขอ้มูลดว้ย Public key หลงัจากนั้นตรวจสอบค่า
OTP ว่าตรงกับท่ีส่งไปหรือไม่ พร้อมพิกัดของ
เคร่ืองมือถือและเคร่ือง ATM ซ่ึงควรอยู่พิกัด
เดียวกนั ถา้ผ่านการตรวจสอบแลว้เคร่ืองโมบาย
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แบงก้ิงเซิร์ฟเวอร์จะส่งค าส่ังอนุมติั ไปให้เคร่ือง 
ATM ปล่อยเงินสดให้กบัผูใ้ชต้่อไป 

 

 
ภำพที่ 5: ขั้นตอนการพิสูจน์ตวัตน CLOPA 

 

3.2 วิเครำะห์เร่ืองกำรพสูิจน์ตัวตน 

ในการวิเคราะห์เร่ืองพิสูจน์ตวัตนแบ่งเป็น 2 ประเด็น
ไดแ้ก่ การพิสูจน์ตวัตนผูมี้ส่วนร่วม (ทางเดียว/สองทาง) 
และจ านวนปัจจัยท่ีใช้ในการพิสูจน์ตัวตน (ปัจจัยเดียว/
หลายปัจจยั) โดย 2 ฝ่ังของผูมี้ส่วนร่วมคือ ผูใ้ช้งาน และ 
เคร่ือง ATM  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1  

 
ตำรำงท่ี 1: เปรียบเทียบการพิสูจน์ตวัตน 

วิธี 
กำรพสูิจน์ผู้มีส่วน

ร่วม 
จ ำปัจจัยที่ใช้ 

แบบใชบ้ตัร ทางเดียว หลายปัจจยั 

ไร้บตัรรูปแบบ 1 ทางเดียว หลายปัจจยั 

ไร้บตัรรูปแบบ 2 ทางเดียว ปัจจยัเดียว 

CLOPA สองทาง หลายปัจจยั 

 
3.3 วิเครำะห์เร่ืองกำรถูกคุกคำม 
ในการวิเคราะห์เร่ืองการถูกคุกคามในงานวิจยัน้ี จะ

เนน้ประเด็นการโจมตีแบบคนกลาง  
• การการแอบดู โดยจ าลองให้มีบคุลท่ี 3 ท่ีสามารถ

เห็นขอ้ความท่ีมือถือของผูใ้ชไ้ด ้ 
• การจู่โจมแบบส่งต่อโดยผูจู้โ่จม (Attacker) จะไป

ท่ีเคร่ือง ATM จริงหลงัจากนั้นจะส่งต่อขอ้มูลไป
ยงัเคร่ือง ATM ปลอม (Fake ATM Machine) 
เช่นสแกนคิวอาร์ท่ีปรากฏบนเคร่ือง ATM จริง

นั้น แลว้ส่งต่อภาพคิวอาร์ไปยงัเคร่ืองปลอม (โดย
ในการจ าลองใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์หน่ึงเคร่ือง
เสมือนเป็นเคร่ือง ATMปลอม) หลงัจากนั้นเคร่ือง
ปลอมจะแสดงค่าคิวอาร์ท่ีไดรั้บบนจอภาพของ
เคร่ืองปลอม เพื่อรอใหผู้ใ้ชท่ี้เป็นเหยื่อมาใชง้าน
เคร่ืองปลอม หลงัจากการท างานเสร็จส้ิน เงินสด
ท่ีผูใ้ชถ้อนนั้นจะออกท่ีเคร่ืองจริงซ่ึง Attacker จะ
ไดเ้งินนั้นไป ซ่ึงจากการทดสอบไดผ้ลดงัตารางท่ี 
2  

 

 
ภำพที่ 6: การโจมตีแบบส่งต่อ 

 
ตำรำงท่ี 2: เปรียบเทียบการถูกคุกคาม 

วิธี 
กำรโจมตีแบบ

แอบมอง 

กำรโจมตีแบบส่ง

ต่อ 

แบบใชบ้ตัร ไม่ส าเร็จ ส าเร็จ 

ไร้บตัรรูปแบบ 1 ส าเร็จ ส าเร็จ 

ไร้บตัรรูปแบบ 2 ไม่ส าเร็จ ส าเร็จ 

CLOPA ไม่ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

 
3.4 ผลกำรทดลองและวิเครำะห์ 
จากผลการทดลองและผลการวิเคราะห์พบว่าวิธีการ

พิสูจน์ตวัตนท่ีน าเสนอเป็นการพิสูจน์ตวัตนแบบสองทาง 
ซ่ึงมีการตรวจสอบเคร่ือง ATM โดยโมบายแอปพลิเคชัน
ด้วย ในขณะท่ีวิธีอื่น ๆ จะพิสูจน์ตัวตนผูใ้ช้ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชนัแค่ทางเดียว นอกจากน้ีในการพิสูจน์ตวัตนท่ี
น าเสนอ ยงัเป็นการใช้หลายปัจจัยมาร่วมในการพิสูจน์
ตวัตน ซ่ึงท าให้ป้องกนัการคุกคามไดดี้ขึ้น โดยวิธีแบบใช้
บตัรแบบเดิมกเ็ป็นแบบหลายปัจจยั ดงันั้นเม่ือถูกแอบมอง 
(เห็นค่า PIN) ยงัไม่สามารถจู่โจมได้ส าเร็จ เน่ืองจากยงัมี
อีกหน่ึงปัจจยัคือการมีบัตร ในขณะท่ีไร้บตัรรูปแบบท่ี 1 
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แมจ้ะเป็นหลายปัจจยัแต่การจู่โจมแบบแอบมองอาจส าเร็จ
ไดเ้น่ืองจากปัจจยัไม่มีความลบัเพียงพอ ดงัท่ีไดอ้ธิบายแลว้
ในหัวข้อ 2.4 นอกจากน้ีมีเพียงวิธีท่ีน าเสนอเท่านั้ นท่ี
สามารถป้องกันการจู่โจมแบบส่งต่อได้ เน่ืองจากมีการ
พิสูจน์ตวัตนแบบสองทางนัน่เอง อย่างไรก็ดีวิธีท่ีน าเสนอ
มีจุดท่ีต้องระวงัในการน าไปใช้งานจริงคือ จะใช้เวลา
ส าหรับการท างานของแต่ละรายการของถอนเงินเพ่ิมขึ้น
เลก็นอ้ย เน่ืองจากวิธีท่ีน าเสนอจะมีการเพ่ิมขั้นตอนในการ
รับส่งขอ้มูลระหว่างโมบายแอปพลิเคชนัและเคร่ืองโมบาย
แบงก้ิงเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้ งเวลาท่ีใช้ส าหรับการใส่และ
ถอดรหัสแบบกุญแจสาธารณะ นอกจากน้ีความถูกต้อง
ของวิธีท่ีน าเสนอขึ้นอยู่กับความถูกตอ้งและแม่นย  าของ
เคร่ืองรับจีพีเอส (GPS Receiver) ท่ีมีบนโทรศพัท์มือถือ 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีความคลาดเคล่ือนในระยะประมาณ 5 
เมตร [10] ท าให้มีขอ้จ ากดัว่าเคร่ือง Fake ATM และเคร่ือง 
ATM จริงตอ้งอยูร่ะยะห่างกนัมากกว่า 5 เมตรตามขอ้จ ากดั
นั้น  

3.5 สรุป  
งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความปลอดภยัของธุรกรรม

การถอนเงินในประเทศไทย โดยเนน้ประเด็นการถอนเงิน
แบบไร้บตัร หลงัจากนั้นไดมี้การน าเสนอวิธีการเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการท าธุรกรรมดังกล่าวโดยใช้ต าแหน่งกับ
รหัสผ่านแบบใช้คร้ังเดียว และการเข้ารหัสแบบกุญแจ
สาธารณะมาใช้ในการพิสูจน์ตัวตน โดยผลการทดสอบ
และวิเคราะห์พบว่าให้ผลดีกว่าแบบเดิมทั้ งด้านความ
ปลอดภัย ป้องกันการคุกคาม โดยไม่ เพ่ิมภาระและ
ค่าใช้จ่ายให้กบัผูใ้ช้ เน่ืองจากอุปกรณ์ในการอ่านค่าพิกัด
ในปัจจุบนัเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน และผูใ้ชส่้วนใหญ่เปิดใช้
งานบนโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเป็นปกติอยูแ่ลว้  

งานวิจยัต่อไปควรจะพิจารณาถึงภยัคุกคามรูปแบบอื่น
เช่น มัลแวร์ หรือ สปายแวร์ พร้อมศึกษาในการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างโมบายแอปพลิเคชัน กับ โมบายแบงก้ิง
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อหาช่องโหว่และเพ่ิมความปลอดภยัในการ
รับส่งขอ้มูลให้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

ระบบตรวจจับเพ่ือความปลอดภัยส าหรับรถตู้ รับส่ง
นักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบต้นแบบในรักษา
ความปลอดภัยส าหรับรถตู้ รับส่งนักเรียนให้สามารถรับมือ
กับปัญหาท่ีเดก็นักเรียนติดอยู่ในรถเป็นเวลานานจนอาจท า
ให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ตัวระบบจะจะแบ่งการท างาน
ออกเป็นสองส่วนคือฮาร์ดแวร์ส าหรับติดตั้งท่ีตัวรถตู้และ
ซอฟต์แวร์ท่ีเป็นโมบายล์แอปพลิเคชันส าหรับคนขับรถ, 
คุณครู และผู้ ปกครอง  ในส่วนของฮาร์ดแวร์มีการใช้ 
Raspberry Pi เป็นตัวควมคุมการท างานของ GSM, GPS 
ไมโครสวิทช์ และเซนเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหว โดย
จะมีการติดตั้งการติดตั้งเซนเซอร์ 4 ตัวในต าแหน่งท่ี
ต่างกันเหนือศีรษะของผู้โดยสาร และติดตั้งไมโครสวิทช์
ไว้ท่ีเบาะของคนขับ ในส่วนของซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาด้วย
ภาษา Swift รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 10 ขึน้ไป เพ่ือให้
ผู้ใช้เข้าดูข้อมูลประวัติการเกิดเหตุและรับการแจ้งเตือนได้
ทันทีเม่ือเกิดเหตุจากรถตู้ขึน้ 

ผลจากการทดสอบโดยการติดตั้งฮาร์ดแวร์ท้ังหมดไว้
ในรถตู้และให้ผู้โดยสารลองนั่งอยู่ในรถโดยไม่มีคนขับนั่ง
อยู่ ท่ีเบาะเป็นเวลา 15 นาทีขึน้ไปพบว่าตัวฮาร์ดแวร์มีการ
ส่งข้อมูลเพ่ือโทรหาคนขับ รวมถึงมีการส่งข้อความระบุ
เวลา, วันท่ี และสถานท่ีเกิดเหตุเป็นลิงก์ของ Google Maps 
ทันที และเม่ือได้ท าการตรวจสอบท่ีแอปพลิเคชันจะพบว่า
มีการอัปเดตและเก็บประวัติเหตุการณ์ในคร้ังนั้นไว้แบบ
เรียลไทม์ หลังจากท่ีได้ทดสอบกระบวนการท างานของ
ระบบแล้วพบว่าท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถ
ท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีตามขอบเขตท่ีระบุไว้  
ค าส าคัญ: ระบบตรวจจบั แอปพลิเคชนั  เซนเซอร์  รถตู ้ 

Abstract 
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. บทน า 
เน่ืองจากปัจจุบันท่ีเวลาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากต่อการใช้

ชีวิตประจ าวนั ในบางคนท่ีมีลูกหลานจึงทุ่นเวลาดว้ยการ
ใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียนเป็นตวัช่วยในการแบ่งเบาภาระ 
ก็มักจะตามมาด้วยปัญหาท่ีน่ากลวัมากมาย กรมควบคุม
โรค เผยว่า ใน ช่วง  7 ปี  (พ .ศ .2555 - 2561) พบ ว่า มี
เหตุการณ์ท่ีเด็กถูกลืม/ทิ้งไวใ้นรถ จ านวน 26 เหตุการณ์ 
เด็กเสียชีวิตทั้ งหมด 9 ราย และช่วยไว้ได้ทัน  17 ราย 
ทั้งหมดอายุ 3-7 ปี โดยผูเ้สียชีวิตถูกลืม/ทิ้งไวใ้นรถรับส่ง
นักเรียน 7 ราย และรถยนต์ส่วนบุคคล 2 ราย ทั้งหมดถูก
ลืม/ทิ้งไวน้านกว่า 6 ชัว่โมงขึ้นไป ส่วนเด็กท่ีช่วยไวไ้ดท้นั
ทั้งหมดผูป้กครองไม่ได้ลืม แต่ตั้ งใจทิ้งเด็กไวใ้นรถเอง 
เพราะคิดว่าลงไปท าธุระไม่นาน (โดยติดเคร่ืองยนต์และ
เปิดแอร์ทิ้งไว)้ นอกจากน้ี ยงัพบว่าในจ านวนท่ีเกิดเหตุ
ทั้ งหมด เกิดในภาคกลางมากท่ี สุด ถึง 12 เหตุการณ์ 
รองลงมาคือภาคใต้ 6 เหตุการณ์ และในขณะเกิดเหตุเด็ก
อยู่กบัผูป้กครอง 18 เหตุการณ์ คนขบัรถ 6 เหตุการณ์ และ
ครู 2 เหตุการณ์ 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์ท าให้ผูวิ้จยัมี
แนวคิดในการพฒันาระบบท่ีสามารถช่วยรองรับปัญหาท่ี
เกิดขึ้น โดยน าเซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหวติดตั้งไว้
ท่ีตัวรถ ให้ท างานร่วมกับไมโครสวิตซ์ท่ีติดตั้งไวท่ี้เบาะ
คนขับ  เม่ือคนขับไม่นั่ งอยู่ ท่ี เบาะเป็น เวลา 15 นาที 
เซนเซอร์จะท าการตรวจจับความเคล่ือนไหว หากมีการ
เคล่ือนไหวเกิดขึ้นจากระบบจะท าการโทรหาคนขบัรถตูท่ี้
ดูแลรถคันนั้ นเป็นเวลา 30 วินาที หลังจากวางสายแล้ว
ระบบจะส่งมีการ SMS ท่ีมีรายระเอียดของเหตุการ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1.ไอดีของรถตูค้นัท่ีเกิดเหตุ 2.วนัท่ีเกิดเหตุ 
3.เวลาท่ีเกิดเหตุ  4.ต าแหน่งของรถตู้เป็นลิงก์  Google 

Maps และระบบจะส่งขอ้มูลของเหตุการ์คร้ังนั้นไปเก็บไว้
ท่ี Firebase ทันทีพร้อมทั้งส่ง Notification แจง้เตือนไป
ยงัผู ้ใช้แอปพลิเคชัน เม่ือคนคนขับรถได้รับ SMS แล้ว 
คนขบัจะตอ้งท าการตรวจสอบรถตูค้นันั้นทนัทีเพ่ือยืนยนั
เหตุการณ์ผ่านแอปพลิเคชันว่าเหตุการณ์ในคร้ังนั้นมีเด็ก
ติดอยูท่ี่รถตูจ้ริงหรือไม่  

 

2. ทฤษฎีและงานท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 Firebase Realtime Database [1] 
Firebase Realtime Database  เป็ น  NoSQL Cloud 

Database ท่ีเก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีการ 
Sync ข้อมูลแบบ Realtime กับทุก Devices ท่ี เช่ือมต่อ
แบบอัตโนมัติ รองรับการท างานเม่ือ Offline รวมถึงมี 
Security Rules ให้ผู ้ใช้สามารถออกแบบเง่ือนไขการ
เข้าถึงข้อมูลทั้ งการอ่านและเขียนได้ทั้ ง Android, iOS 

แ ล ะ  Web โ ด ย ใ น ก า ร พั ฒ น า  Firebase Realtime 

Database จะมีวิธีการใชง้านแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ 1) 

การ Set up Firebase และ Realtime Database SDK  2) 

สร้างรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล  3) จัดเก็บข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล และท าการรอการเปล่ียนแปลงของข้อมูล 4) 

การเปิดใชง้านโหมด Offline เพื่อให้ขอ้มูลสามารถจดัเก็บ
ลงใน Local Storage ไดเ้พื่อให้ขอ้มูลยงัคงมีอยู่เม่ือมีการ 
Offline เกิดขึ้น 5) ก าหนดนโยบายความปลอดภยั และกฏ
ต่างๆ โดยในการพฒันางานวิจยัช้ินน้ีผูวิ้จยัไดน้ า Firebase 
มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

2.2 Raspberry Pi 3 Model B+ [2] 
Raspberry Pi 3 Model B+ (RPi 3B+) ใ ช้ ชิ พ 

Broadcom BCM2837B0 Quad-Core ARM Cortex-

A53 (ARMv8) ความ เร็ว  1.4 GHz มีห น่ วยความจ า 
LPDDR2 SDRAM ขน าด  1 GB พ ร้อม ชิพ  Cypress 

CYW43455 Dual-Band Wi-Fi 2.4 GHz / 5GHz และ 
Bluetooth 4.2 BLE ชิพ  Microchip LAN7515 รองรับ 
Gigabit Ethernet ท่ี  300 Mbps แล ะพ อ ร์ต  USB 2.0 

Host จ านวน 4 พอร์ต รองรับระบบปฏิบัติการ Linux 

Raspbian และอื่นๆ RPi 3B+ เป็นรุ่นท่ีอปัเกรดจาก RPi 

3B ซ่ึงมีโครงสร้างหลักคล้ายกับบอร์ดธรรมดา แต่ มี
คุณสมบัติส าคัญเพ่ิมเติมเช่น ความเร็ว การรองรับการ
เช่ือมต่อต่างๆ ท่ีดีขึ้น โดยในการพฒันางานวิจยัช้ินน้ีผูวิ้จยั
ได้น า Raspberry Pi มาใช้ในการเป็นตัวควบคุมการ
ท างานของฮาร์ดแวร์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

2.3 3G HAT Expansion for Raspberry Pi [3] 
3G Expansion for Raspberry Pi (UC20-G) เ ป็ น

บอร์ดส่ือสารเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ใช้
โมดูลส่ือสารยี่ห้อ Quectel รุ่น UC20-G รองรับความถ่ี 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

57 

 

800/850/900/1900/2100 MHz ในระบบ UMTS (3G) 

และรองรับความถ่ี 850/900/1800/1900 MHz ในระบบ 
GSM (2G) มีความเร็วในการส่ือสารขอ้มูลสูงสุดระหว่าง
โมดูลกับเครือข่ายท่ี  14.4 Mbps Downlink และ 5.76 

Mbps Uplink เม่ือเช่ือมต่อกับ เครือข่าย  3G โมดูลมา
พร้อมตวัรับสัญญาณระบบน าร่องดว้ยดาวเทียม (Global 

Navigation Satellite System: GNSS) ร อ ง รั บ
ช่องส่ือสาร GPS และช่องส่ือสาร GLONASS เหมาะ
ส าหรับผูท่ี้ต้องการท าให้ระบบเช่ือมต่อกบัเครือข่าย 3G 

หรือผู ้ท่ีต้องการอัป เกรดระบบจาก 2G เป็น  3G ท่ี มี
ฟังก์ชนัการใช้งานครอบคลุมทั้งการส่ือสารและระบุพิกดั 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น ระบบขนส่ง
และติดตามต าแหน่งรถบรรทุกสินคา้ มิเตอร์อจัฉริยะ จุด
ขายสินค้าไร้สาย การรักษาความปลอดภัย  งานด้าน
สาธารณะสุข การติดตามบุคคลหรือส่ิงของ การควบคุม
และบ ารุงรักษาทางไกล เป็นตน้ โดยในการพฒันางานวิจยั
ช้ินน้ีผูวิ้จัยได้น า 3G HAT Expansion มาใช้ในการเป็น
โมดูลในการเช่ือมต่อเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G   

2.4 HC-SR501 PIR Sensor [4] 
HC-SR5 0 1  PIR Motion Sensor เ ป็ น เซ น เซ อ ร์

ส าหรับตรวจจบัความเคล่ือนไหว ระยะสูงสุด 6 เมตร ให้ 
Output แบบ Digital ท่ีขา OUT มีตวัตา้นทานปรับค่าได ้
ส าหรับปรับ Sensitivity และปรับ Output ให้หน่วงเวลา
ค้างไว้ได้ โดยในการพัฒนางานวิจัยช้ินน้ีผู ้วิจัยได้น า
เซนเซอร์น้ีใชส้ าหรับตรวจจบัความเคล่ือนไหว โดยท าการ
ติดตั้ง 4 เพือ่ให้มีรัศมีท่ีคลอบคลุมกบัพ้ืนท่ีภายในรถตู ้

2.5 Vehicle’s Interior Movement Detection and 

Notification System [5] 
เป็นงานวิจยัท่ีเป็นการใช ้PIR Motion Sensor ในการ

ตรวจจับความเคล่ือนไหวภายในรถยนต์ โดยจะท างาน
ร่วมกบั การตรวจสอบการลอ็คของประตู การเขา้เกียร์เป็น
เกียร์ P ซ่ึงหากเง่ือนไขครบถว้นคือ ประตูมีการล็อค มีการ
เข้าเกียร์เป็นเกียร์ P ระบบตรวจจับการเคล่ือนไหวจะ
ท างาน และหากมีการตรวจจับการเคล่ือนไหวได้ จะท า
การส่ง SMS แจง้เตือนไปยงัโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงผูใ้ชไ้ดน้ า
ส่วนของการน าเซนเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว และส่ง 
SMS มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยน้ี  และท าการพัฒนา

เพ่ิมเติม คือ เพ่ิมการโทรออกจากระบบด้วย เน่ืองจาก
บางคร้ังผูใ้ช้อาจจะไม่ได้อ่านข้อความ จึงได้ท าการโทร
ก่อน  และส่ง SMS โดยมีการระบุ รายละเอี ยดของ
เหตุการณ์ใน SMS เน่ืองจากระบบท่ีพัฒนาน้ี ต้องการ
รองรับจ านวนรถท่ีใชม้ากกว่า 1 คนัในพ้ืนท่ีหน่ึงๆ 

2.6 Vehicle’s Interior Presence Detection 

and Notification System [6] 
เป็นงานวิจยัท่ีเป็นการใช ้PIR Motion Sensor ร่วมกบั

กล้อง เพื่อใช้ในการตรวจจับความเคล่ือนไหวภายใน
รถยนต์ โดยงานวิจยัน้ีเน้นไปท่ีเด็กทารก และเด็กวยัท่ียงั
สามารถนั่งในคาร์ซีทบริเวณเบาะด้านหลัง ซ่ึงจะมีการ
ตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกจะท าการตรวจสอบ
ว่า รถมีการเคล่ือนท่ีหรือไม่ ถา้ไม่มีการเคล่ือนท่ีจะท าการ
ตรวจสอบการเคล่ือนไหว หากตรวจจบัการเคล่ือนไหวได ้
จะท าการส่ง SMS เพ่ือเป็นการแจง้เตือน หลงัจากนั้นจะ
ท าการเปิดระบบกล้อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่า การ
เคล่ือนไหวท่ีสามารถตรวจจับได้นั้ น เป็นมนุษย์จริง
หรือไม่ ซ่ึงหากใช่จะท าการส่ง SMS เพ่ือแจง้เตือนอีกคร้ัง 

2.7 OVEC Kids Alarm [7] 
เป็นระบบเตือนภยัท่ีทางส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปางสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจจับความเคล่ือนไหว
ภายในรถยนต์ ซ่ึงหลงัจากท่ีผูข้ ับขี่ปิดสวิตช์กุญแจและ
ออกจากรถแล้วเป็นระยะเวลา 30 วินาที ระบบจะเร่ิม
ตรวจจบั การเคล่ือนไหวภายในรถตู ้และจะท างานเม่ือมี
การตรวจจบัการเคล่ือนไหวได ้โดยจะมีการท างานเป็น 3 
ส่วนพร้อมกนั ไดแ้ก่ 1) ระบบจะส่ังการลดระดบักระจก
ไฟฟ้าลงเป็นเวลา 2 วินาที 2) ส่งสัญญาณเตือนภัยด้วย
เสียงแจง้เตือนจากไซเรน 3) ส่งขอ้ความแบบ SMS ท่ีระบุ
พิกัดสถานท่ีด้วย GPS ไปยงัโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีตั้ งค่า
เบอร์โทรศพัทไ์ว ้ทั้งน้ีหากผูใ้ชง้านใชอุ้ปกรณ์สมาร์ทโฟน
ท่ีต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไวจ้ะสามารถเปิดดูต าแหน่งพิกดั
สถานท่ีได้ในทันที ซ่ึงในระบบน้ียงัไม่มีแอปพลิเคชัน
เฉพาะ เพื่อให้ผูป้กครองติดตามขอ้มูลได ้จะเป็นเพียงการ
แจง้ไปยงัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น ดงันั้น
ผูวิ้จัยจึงมีการประยุกต์จากงานช้ินน้ี คือ การพฒันาแอป
พลิเคชันเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับ
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เหตุการณ์โดยเฉพาะ และสามารเปิด Google Map ดูท่ีเกิด
เหตุไดท้นัที 

 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  

3.1 ภาพรวมของระบบ 

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมระบบ 
จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงการท างานของ Module 

ทั้ ง ส า ม ช นิ ด ไ ด้ แ ก่  Motion Sensor Module, GPS 

Module และ GSM Module โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีจะถูก
ค ว บ คุ ม ด้ ว ย  Raspberry Pi ซ่ึ ง Raspberry Pi แ ล ะ 
Module ทั้ งสามชนิดน้ีจะยังไม่ท างานจนกว่า Micro 

Switch ท่ีอยูต่รงเบาะคนขบัไม่มีการถูกกดทบัเป็นเวลา 15 
นาท่ีขึ้นไป ส่วนอุปกรณ์ Module ท้งัสามชนิดมีรูปบบการ
ท างานท่ีผสานงานกนัดงัน้ี 

1) Motion Sensor Module จะท าหน้าท่ีตรวจจับ
การเค ล่ือนไหวภายในรถ  หากพบ ว่ามีการ
เคล่ือนไหวจะส่งข้อมูลไปยงั Raspberry Pi ให้
ท างานในขั้นต่อไป 

2) GPS Module จะท าหน้ า ท่ี ห า  Latitude และ 
Longitude จากสัญญาณดาวเทียมเพื่อค านวนหา
ต าแหน่ง และจะเร่ิมหาพิกดัก็ต่อเม่ือ Raspberry 

Pi ได้ข้อมูลจาก Motion Sensor Module ว่ามี
การเคล่ือนไหวเกิดขึ้น จากนั้น Raspberry Pi จะ
ดึงข้อมูลพิ กัด  Latitude และ Longitude จาก 
GPS Module มา 

3) GSM Module ท า ห น้ า ท่ี เป รี ย บ เส มื อ น
โทรศพัท์มือถือ ในขั้นน้ี Raspberry Pi จะส่ังให้ 

GSM Module โทรเข้ามือถือของคนขับและ
ขอ้ความในรูปแบบ SMS หลงัจากการโทรส้ินสุด
ลง พร้อมทั้ งน า Latitude และ Longitude จาก 
GPS Module ส่ งข้อมู ลไป ให้  GSM Module 

แลว้ส่งไปเก็บท่ี Firebase เพื่อให้มีการแจง้เตือน
เขา้ไปยงัแอปพลิเคชนั 

 

 

 

 
ภาพที่ 2: การท างานร่วมกนัของซอฟตแ์วร์ 

จากภาพท่ี 2 แอปพลิเคชันน้ีมีฐานขอ้มูลท่ีถูกเก็บไวท่ี้ 
Firebase ใน รูปแบบของ Real-Time Database และมี 
Admin ท่ีดูแลระบบอยู่เบ้ืองหลงัโดยสามารถบันทึก ลบ 
และแก้ไขข้อโดยให้ Firebase เป็นตัวกลางในการเก็บ
ขอ้มูลและดึงขอ้มูลมาใช ้

 

3.2 ฐานข้อมูล  
ระบบน้ีใช้ Firebase เป็นฐานขอ้มูล จากรูปจะเห็นได้

ว่ามีเอนทิตีทั้งหมด 2 เอนทิตีคือ Users และ Vans โดยท่ี¬ 
Users สามารถดูข้อมูลการเกิดเหตุจาก Vans ได้หลาย
เหตุการณ์ และขณะเดียวกัน Vans ก็สามารถถูกเรียกดู
ขอ้มูลจาก Users ไดห้ลายคน  

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4: Real-Time Database ของ users 

 
ภาพที่ 5: Real-Time Database ของ vans 
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3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในรถตู้ และ ระยะการ
ท างาน 

 
ภาพที่ 6: การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในรถตู ้

จากภาพท่ี 6 จะแสดงให้ เห็นถึงการติดตั้ ง Motion 

Sensor ทั้ง 4 ตวั แทนดว้ยสีเขียวและ Micro Switch แทน
ดว้ยสีฟ้าส่วนตวั Raspberry Pi จะติดไวต้รงกลางเพดาน
รถ และ ระยะท่ีเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้ จะเป็นดัง
แสดงในภาพท่ี 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7: ระยะการท างานการตรวจจบัของเซ็นเซอร์ 

 
4. ผลการด าเนินงาน  
ทนัทีท่ีเปิดอุปกรณ์ ซ่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมท างานตวัอุปกรณ์จะ

ท าการเตียมตัวก่อนเป็นเวลา 30 วินาที เพ่ือให้สัญญาณ 
GSM Module สเถียรก่อนเร่ิมท างาน ในกรอบส่ีเหล่ียมส่ี
เขี่ยวจะแสดงให้เห็นถึงการท างานของ GPS ในทุกๆ 1 
วินาที ค่าท่ีได้จะประกอบไปด้วย Latitude, Longitude, 

UTC Time, Altitude, EPV, EPT, Speed แ ล ะ  Climb 

หลังจากท่ีตัว Motion Sensor PIR 1 ใน 4 ตัว สามารถ
ตรวจจบัการเคล่ือนไหวได ้ตัว GSM Module จะท าการ

โทรเข้ามือถือของคนขบัเป็นเวลา 30 วินาทีแล้ววางสาย 
ต่อจากนั้นจะท าการส่งขอ้ความในรูปแบบ SMS 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8: การท างานของ GPS Module 
 

 

 

ภาพที่ 9: การท างานของ GSM Module 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 10: รูปแบบขอ้ความ SMS ท่ีส่งไปยงัคนขบั 

หลงัอปัเดตขอ้มูลไปท่ี Firebase แลว้ผูท่ี้ใช้แอปพลิเค
ชนัจะมามารถรับการแจง้เตือนไดท้นัทีขอ้มูลการแจง้เตือน
ท่ีส่งมาจะประกอบไปดว้ย ช่ือขอ้ความ, ช่ือของผูดู้แลรถ
คนัท่ีเกิดเหตุ, เวลาท่ีเกิดเหตุ, วนัท่ีเกิดเหตุ, ต าแหน่งท่ีเกิด
เหตุ โดยจะส่งมาทุกคร้ังหลงัจากการโทรเสร็จส้ินเช่นกนั 

เม่ือกดส่งกดเขา้ในเหตุการนั้นๆ ก็จะเขา้มาสู่หน้าราย
ระเอียด ในหนา้น้ีจะบอกถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเรา
กดเขา้มา และส าหรับผูท่ี้เป็น Admin จะสามารถกดยืนยนั
ว่าเหตุการณ์นั้นไดต้รวจสอบแลว้ 
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ภาพที่ 11: รูปแบบการแจง้เตือนไปท่ีแอปพลิเคชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12: หนา้รายละเอียดของเหตุการณ์ 

 

5. สรุป 
หลงัจากท่ีได้ทดสอบกระบวนการท างานของระบบ

แล้วพบว่าทั้ งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถท างาน
ร่วมกันได้ตามขอบเขตท่ีระบุไว้คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับ
ความเคล่ือนไหวทั้ง 4 ตวั ท่ีไดติ้ดตั้งไวใ้นต าแหน่งท่ีต่างๆ
เซ็นเซอร์ทุกตวัสามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวไดทุ้ก
คร้ังเม่ือมีการเคล่ือนไหว การท างานของ GPS Module 

สามารถระบุพิกัดของตัวรถได้ถูกต้อง การท างานของ 

GSM Module สามารถโทรเข้ามือถือ รวมถึงสามารถส่ง 
SMS เพื่ อแจ้งไปยังคนขับทุกค ร้ังเม่ือไมโครสวิท ช์
ตรวจสอบได้ว่าไม่มีคนนั่งอยู่เกิน 15 นาที และพบว่า มี
เคล่ือนไหว จากการตรวจจับจากเซนเซอร์ตรวจจับการ
เคล่ือนไหว และการท างานของระบบทั้ งหมดจะหยุด
ท างานทนัท่ีเม่ือไมโครสวิทช์ท่ีติดไวท่ี้เบาะคนขบัตรวจจบั
ไดว่้ามีคนขบันัง่อยู ่และจะเร่ิมท างานต่อหลงัจากคนขบัลุก
ออกจากเบาะเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป 

ทางด้านของซอฟต์แวร์ผูใ้ช้งานสามารถสามารถใช้
งานแอปพลิเคชนัจากสมาร์ทโฟนท่ีมีระบบปฏิบติัการ iOS 

10 หรือสูงกว่าเท่านั้ น สามารถรับการแจ้งเตือนและดู
ประวติัการเกิดเหตุผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีหลงัจากท่ี
เซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหวภายในรถสามารถจบั
ความ เค ล่ือนไหวได้แบบ  Real-Time ท าให้ค รูห รือ
ผู ้ปกครองสามารถติดตามสถานการณ์ จากรถตู้ได้
ตลอดเวลา และสามารถเปิดดูต าแหน่งของรถได้จาก 
Google Map ภายในแอปพลิเคชนั  
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บทคัดย่อ 

การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) 
ระยะไกลนั้นผู้บังคับยังคงเห็นภาพแบบ 2 มิติท าให้การ
ควบคุมมีประสิทธิภาพไม่ดีพอเน่ืองจากภาพ 2 มิติไม่
สามารถเห็นความลึกของภาพได้ งานวิจัยนี ้มุ่ งน าเสนอ
ระบบการควบคุมโดรนโดยผ่านระบบการมองเห็นภาพ 3 
มิติแบบเรียลไทม์ด้วยการควบคุมระยะไกล ซ่ึงเป็นเทคนิค
การมอง เห็น ค ล้ ายตามนุ ษ ย์  ท าให้ ส ามารถ รับชม
ภาพเสมือนอยู่ในสถานท่ีจริง การควบคุมโดรนโดยการ
มองภาพ 3 มิติ มีข้อดีคือเราสามารถมองเห็นระยะลึกของ
ภาพซ่ึงเป็นการมองเห็นภาพเสมือนจริงผ่านจอภาพ 3 มิติท่ี
สามารถควบคุมระยะไกลได้ จากการทดสอบพบว่า การ
ควบคุมโดรนด้วยระบบการมองเห็นแบบ 3 มิติ ผู้ควบคุม
ระยะไกลสามารถบังคับความเร็วได้มากกว่าเม่ือเทียบกับ
การ ควบคุมด้วยระบบการมองเห็นแบบ 2 มิติ และมีอัตรา
การเรียนรู้สถานการณ์ได้เร็วกว่าเม่ือเทียบกับระบบ 2 มิติ  
เพ่ือท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งโดรนเข้าไปในพืน้ท่ีท่ี
ต้องการควบคุมได้อย่างแม่นย าและรวดเร็ว เช่น  การ
ส ารวจพืน้ท่ีป่าไม้ พืน้ท่ีอุทกภัยแผ่นดินไหว โดยมนุษย์ไม่
ต้องเส่ียงต่อความสูญเสียชีวิต 
ค าส าคัญ: อากาศยานไร้คนขบั  การควบคุมระยะไกล    

ภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิก  
 

Abstract 

The remote vision of a rescue Drone is still two-

dimension vision that cannot see the depth of the 

image. This research aims to present a drone control 

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. บทน า 
ปัจจุบนัโดรนถูกพฒันาให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในภาระกิจต่าง ๆ ท่ียากต่อ
การท างานของมนุษย ์อีกทั้งยงัช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายใน
การท างาน ซ่ึงได้น าไปใช้ประโยชน์ในต่าง ๆ อย่าง
มากมาย เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การลาดตระเวน 
การส ารวจหรือถ่ายภาพพ้ืนท่ีทางอากาศและการเกษตร 

เน่ืองจากในบางคร้ังการเขา้ไปส ารวจพ้ืนท่ีจะต้องใช้
ความรวดเร็วในการเข้าถึงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู ้
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ประสบเหตุได้ทันท่วงที ซ่ึงหากเข้าไปในพ้ืนท่ีด้วยคน
อาจจะท าไดย้ากหรือ อาจจะท าให้เป็นอนัตรายถึงชีวิตได้
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเส่ียง เช่น พ้ืนท่ีประสบอุบัติภยั หรือ
พ้ืนท่ีท่ีประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติไม่ว่า จะเป็นอุทกภยั 
แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม คล่ืนใต้น ้ า หรืออคัคีภยั  จาก
ปัญหาท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าการน าโดรนเข้าไปเพื่อน า
ร่องจะสามารถลดการสูญเสียและเพ่ิมความรวดเร็วในการ
เขา้ไปในพ้ืนท่ี ในปัจจุบนัการควบคุมโดรนผูบ้งัคบัจะใช้
การควบคุมผ่านรีโมทบงัคบัวิทยุและดูภาพผ่านระบบการ
มองเห็นภาพแบบ 2 มิติ ซ่ึงการคุมคุมแบบดังกล่าวจะ
สามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ได้แค่บางมุม ซ่ึงระบบภาพ 2 
มิติจะไม่สามารถเห็นความต้ืนลึกของภาพได้ หากเรา
ควบคุมโดรนโดยใช้ระบบภาพ 2 มิติน้ีอาจท าให้โดรนมี
โอกาสชนส่ิงกีดขวางหรือชนกบัวตัถุได ้ท าให้โดรนไดรั้บ
ความเสียหาย และมีการเขา้ถึงพ้ืนท่ีเป้าหมายไดช้า้ ซ่ึงการ
เข้าพ้ืนท่ี เส่ียงในปัจจุบันมีการใช้การควบคุมหุ่นยนต์
ระยะไกลด้วยระบบภาพ 3 มิติแบบเรียลไทม์  [1] โดย
งานวิจัยน้ีเน้นวดัประสิทธิภาพการส่งภาพแบบสเตอริ
โอสโคปิค 3 มิติผ่านระบบเครือข่าย ท าให้ไม่สามารถ
วดัผลการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ 3 มิติได้ อีกทั้ ง
หุ่นยนต์มีความเร็วในการเคล่ือนท่ีช้า ซ่ึงมีข้อเสียคือการ
วดัผลจากการวดัประสิทธิภาพของการควบคุมผ่านระบบ
สามมิตินั้นไม่ดีพอ ระบบ 3 มิติยงัถูกใช้หาพ้ืนท่ีลงจอด
ของโดรน [2] ซ่ึงเม่ือโดรนหมดพลงังานโดรนจะหาท่ีลง
จอดเองอัตโนมัติ โดยงานวิจัยน้ีติดกล้องจะติดกล้องไว้
ดา้นล่างโดรนและมีหน่วยประมวลผลอยู่ท่ีโดรนซ่ึงระบบ
จะรับภาพเข้ามาจากกลอ้งกล้องสามมิติและประมวลผล
เพ่ือหาพ้ืนท่ีลงจอดว่าสามารถลงจอดไดห้รือไม่ อย่างไรก็
ตาม งานน้ีก็ใชง้านกลอ้ง 3 มิติเฉพาะภารกิจเก่ียวกบัการลง
จอดเท่านั้ น ในสถานการการบินปกติ กล้อง 3 มิตินั้ น
สามารถประยุกต์น าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นไดโ้ดยเฉพาะ
การสตรีมม่ิงภาพ 3 มิติเพื่อการควบคุมระยะไกลได ้

จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัยน้ีจึงน าเสนอระบบการ
ควบคุมโดรนโดยใชวิ้ธีการมองวิสัยทศัน์แบบสามมิติ ซ่ึง
เป็นเทคนิคเดียวกบัการมองเห็นของตามนุษย ์ซ่ึงการมอง
โดยใชเ้ทคนิคน้ีจะท าให้สามารถบอกเห็นความลึกต้ืนของ

ภาพท่ี เรามองได้ ต่างจากการมองแบย 2 มิติ  ท่ี เราไม่
สามารถมองเห็นระยะลึกของภาพได ้ระบบมองภาพแบบ 
3 มิติจะใช้กลอ้ง 2 ตวัติดตั้งไวท่ี้ขา้งโดรนเสมือนเป็นตา
ซ้ายและตขวาของมนุษยแ์ละส่งภาพสามมิติมายงัสถานี
ควบคุมเพื่อให้ผูค้วบคุมสามารถมองภาพแบบสามมิติผ่าน
แว่นหรือจอแสดงภาพสามมิติ ท าให้ผูค้วบคุมมีมุมมอง
ภาพเปรียบเสมือนอยู่ในสถานการณ์จริง ท าให้ผูบ้ ังคับ
สามารถเห็นความลึกของภาพได้และสามารถควบคุม      
โดรนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
การมองภาพ 3 มิติ มีหลกัการมาจากการมองเห็นของ

ของตามนุษย ์[3, 4] ซ่ึงตามนุษยท์ั้งสองขา้งจะเห็นภาพท่ี
แตกต่างกนั ความแตกต่างกนัน้ีท าให้เราสามารถมองเห็น
วตัถุท่ีมีความลึกได้ ดงันั้นหากเราน ากล้องสองตวัมาวาง
เลียนแบบตามนุษย ์ก็จะท าให้เราสามารถสร้างภาพ 3 มิติ
ขึ้ นมาได้ ภาพท่ีได้นั้ นถูกสร้างขึ้ นโดยอาศัยหลักทาง
กายภาพคลา้ยกบั ตาขา้งซ้าย และ ตาขา้งขวา ของคน โดย
คนเราจะมองต าแหน่งวตัถุท่ีอยูบ่ริเวณกลางตาแต่ต าแหน่ง
ไม่เท่ากนั โดยต าแหน่งท่ีเหล่ือมกนัของภาพซ้ายและภาพ
ขวาสามารถน ามาสร้างเป็นภาพ 3 มิติได้ [5] การมองภาพ 
3 มิติของงานวิจยัน้ีตอ้งการน าเสนอคือการมองภาพโดยใช้
อุปกรณ์ในการช่วยมองเพื่อให้ภาพท่ีแสดงออกมาสามารถ
รับรู้ถึงความลึกของภาพได้ เทคนิคดังกล่าวจะใช้แว่น
โพลาไรซ์เป็นอุปกรณ์ช่วยมองผา่นทางจอแสดงภาพ 3 มิติ 
การแสดงภาพ 3 มิติเป็นการฉายภาพทั้งภาพซ้ายและขวา
ลงสกรีน (Screen) โดยภาพทั้ งสองถูกฟิลเตอร์ด้วยตัว
โพลาไรซ์  (Polarize) ท่ีต่างกัน กล่าวคือ ภาพซ้ายจะถูก
ฟิลเตอร์ดว้ยตวัโพลาไรซ์แนวตั้ง ส่วนภาพขวาถูกฟิลเตอร์
ดว้ยตวัโพลาไรซ์แนวนอน จากนั้นเราจะแยกภาพของตา
ซ้ายและขวาด้วยแว่นตาโพลาไรซ์ท่ีมีแกนตั้งฉากกัน ซ่ึง
ผูช้มจะต้องสวมแว่นตาแบบโพลาไรซ์ด้วยท าให้ตาซ้าย
เห็นเฉพาะภาพซ้าย และส่วนตาขวาก็จะเห็นเฉพาะภาพ
ขวา ซ่ึงสีของภาพยงัคงเป็นธรรมชาติ ท าให้ตาแต่ละขา้ง
สามารถรับภาพทีต่างกัน สมองก็จะแปลผลภาพให้เป็น
ภาพ 3 มิติ ซ่ึงอุปกรณ์แบบโพลาไรซ์มีขอ้ดีคือ สามารถหา
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อุปกรณ์ได้ง่าย แว่นตามีราคาถูก และให้ภาพ 3 มิติ ท่ี
สมจริง และสีของภาพเป็นธรรมชาติ 

ปัจจุบันไดมี้การประยุกต์การใช้ภาพ 3 มิติเพื่อจ าลอง
รายละเอียดพ้ืนท่ีนั้ น ๆ โดยใช้โดรนโดรนส่งภาพผ่าน
ระบบคลาวด์ (Cloud) มายงัสถานนีควบคุมโดยการสร้าง
รายละเอียดด้วยเทคนิค SLAM (Simultaneous Location 
and Mapping) ซ่ึงเป็นการระบุต าแหน่งและสร้างแผนท่ี
จ าลองขึ้นมา [6] ซ่ึงเทคนิคน้ีมีข้อเสียคือต้องใช้อุปกรณ์
ติดตั้งเพ่ิมเติม เช่น อุปกรณ์วดัระยะด้วยเลเซอร์ ร่วมกับ
กล้องวิดีโอหากน าไปใช้กับโดรนอาจท าให้ส้ินเปลือง
พลงังานโดยไม่สามารถใชโ้ดรนไดเ้ต็มประสิทธิภาพ โดย
ปัจจุบันระบบภาพ 3 มิติถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจจบัวตัถุโดยใชก้ลอ้ง 2 ตวัติดตั้งกบัโดรนโดยเนน้การ
บอกทิศทางการหลบหลีกส่ิงกีดขวาง และบอกระยะของ
วตัถุนั้น [7] ซ่ึงระบบดงักล่าวมีขอ้เสียคือภาพ 3 มิติท่ีไดไ้ม่
สามารถส่งมายงัภาคควบคุม ท าให้ไม่สามารถมองภาพ 3 
มิติในระยะไกลได้ ซ่ึงท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการ
ควบคุม 

ระบบสเตอรริโอสโคปิคคือเทคนิคการเก็บขอ้มูลภาพ
เป็น 3 มิติ โดยเก็บสองภาพให้มีลกัษณะต่างกนัเล็กน้อย
ส าหรับตาซ้ายและตาขวา การแสดงภาพแบบสเตอริ
โอสโคปิค 3 มิติ มีขอ้ดีคือจะท าให้ผูช้มสามารถมองเห็น
ความลึกของภาพไดท้ าให้ผูค้วบคุมโดรนสามารถควบคุม
อยู่ท่ีสถานีควบคุม การส่งภาพจากโดรนมายงัผูค้วบคุม
ผ่านระบบเครือข่าย โดยอาศยัโปรโตคอลยูดีพีไอพี (UDP 
Protocol) ขอ้ดีของโปรโตคอลยดีูพีคือสามารถส่งขอ้มูลได้
อยา่งรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง ซ่ึง
เราจะใช้ภาพท่ีส่งผ่านมายงัเครือข่ายมาควบคุมโดรน
ระยะไกลโดยให้ผูบ้งัคบัมองผา่นระบบ 3 มิติ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินงานวิจัยถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพ

รวบระบบซ่ึงประกอบด้วยส่วนการสร้างฮาร์ดแวร์และ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งอุปกรณ์การส่ือสาร
ไร้สายและการพฒันากระบวนการหลกัของงานวิจยั และ
ส่วนท่ีสองไดแ้ก่การออกแบบกระบวนการทดสอบระบบ 
ซ่ึงท าการทดลองในพ้ืนท่ีจริง 

3.1 ภาพรวมระบบ 
การควบคุมโดรนระยะไกลโดยใช้ภาพ 3 มิติแบบ

เรียลไทม์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ ส่วนของโดรน 
และส่วนของการควบคุมระยะไกล ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ใน
การควบคุมโดรนผูใ้ช้จะควบคุมผ่านรีโมทโดยมีการส่ง
ขอ้มูลแบบคล่ืนวิทยุ และผูใ้ช้จะต้องสวมแว่น 3 มิติเพื่อ
มองผา่นจอแสดงผล 3 มิติ เพื่อดูภาพจากสถานีควบคุม ซ่ึง
ภาพจากโดรนจะส่งผา่นระบบเครือข่ายมายงัส่วนควบคุม  

 

 
ภาพที่ 1: ภาพรวมระบบ 

 
โดรนจะมีไมโครคอนโทลเลอร์ (Microcontroller) ใน

การรับภาพจากกลอ้งสามมิติส าหรับประมวลและส่งภาพ
ไปยงัส่วนควบคุมระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้
โปรโตคอลยูดีพี กลอ้งสามมิติจะถูกติดตั้งไวบ้นขา้งหน้า
ของโดรนซ่ึงถูกติดตั้งไว ้ดงัภาพท่ี 2  

โดยกล้องสามมิ ติจะมี  2  ตัว  คือกล้องซ้ าย  (Left 
Camera) และกล้องขวา (Right Camera) ซ่ึงกล้องทั้งสอง
ถูกก าหนดระยะห่างระหว่างกล้องทั้งสอง มุมองศาของ
กล้องและจุดโฟกัสเองได้ ซ่ึงในงานวิจัยน้ีได้ก าหนดจุด
โฟกสัไวท่ี้ระยะ 3 เมตร และระยะห่างระหว่างกลอ้งซ้าย

กบักลอ้งขวาอยู่ท่ี 18 เซนติเมตร ท ามุม  θ1 θ2  ดงัภาพท่ี 

3 เม่ือน าภาพมาแสดงจะเห็นเป็นภาพจากกลอ้งซ้ายและ
กล้องขวาต่อกันแนวนอนเป็นภาพแบบ Side By Side 
ออกมา ดงัแสดงในภาพท่ี 4 ซ่ึงในการมองแบบภาพ 3 มิติ
นั้น หากน าภาพแบบ Side By Side ไปเขา้อุปกรณ์ฉายภาพ 
3 มิติ เคร่ืองจะท าการแสดงภาพ 3 มิติให้เองโดยอตัโนมติั 
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ภาพที่ 2: กลอ้งสามมิติติดอยูข่า้งหนา้โดรน 
 

 
ภาพที่ 3: โครงสร้างกลอ้ง 3 มิติ 

 

 

ภาพที่ 4: ภาพแบบ Side By Side 
 
ภาพ 3 มิติท่ีไดจ้ากกลอ้งจะถูกน าเขา้หน่วยประมวลผล

ท่ีติดอยู่กบัโดรนซ่ึงจะไดภ้าพแบบ Side By Side ดงัแสดง
ในภาพท่ี  4 ซ่ึงภาพจะถูกประมวลและส่งไปยังส่วน
ควบคุมผ่านระบบเครือข่ายดว้ยโปรโตคอลยูดีพีดงัแสดง
ในภาพท่ี 5 

ส่วนของการควบคุมระยะไกลจะท าหนา้ท่ีรับภาพแบบ 
Side By Side มาแสดงผลผ่านจอภาพ 3 มิติแบบพาสซีฟ 
ซ่ึงในการควบคุมนั้น ผูบ้ังคบัจะควบคุมโดรนดว้ยรีโมท
ผา่นคล่ืนวิทยุ โดยท่ีผูบ้งัคบัและใส่แว่น 3 มิติแบบพาสซีฟ
จะท าให้มุมของผูใ้ชบ้งัคบัเห็นความลึกของภาพเสมือนไป
อยูใ่นสถานท่ีจริง  

ในการแสดงผลภาพ 3 มิติ ผูบ้งัคบัจะตอ้งสวมใส่แว่น
โพลาไรซ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 6 พร้อมกบัจอแสดงผล 3 มิติ
โดยภาพท่ีไดรั้บมาจากโดรนดงัจะแสดงดงัภาพท่ี 7 ซ่ึงเป็น
ภาพแบบเรียลไทม์ท่ีส่งผ่านเครือข่ายเป็นภาพแบบ Side 
By Side ท าให้ภาพท่ีได้ออกมามีความเสมือนจริงท าให้
เห็นความลึกของภาพในการรับชมเสมือนเข้าไปอยู่ใน
สถานท่ีจริง 
 

 
 

ภาพที่ 5: ขั้นตอนการส่งภาพ Side By Side 
      

 

ภาพที่ 6: แว่นส าหรับมองภาพ Side By Side บนจอ 3 มิติ 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

65 

 

3.2 การออกแบบการทดสอบ 
 เน่ืองจากการควบคุมโดรนตอ้งใชผู้ท่ี้มีพ้ืนฐานในการ
ควบคุมและมีทักษะในการมองภาพจากระบบควบคุม
ระยะไกล ในการทดสอบคร้ังน้ีจึงมีผูค้วบคุมโดรนเพียง 1 
คนท่ีมีประสบการณ์ เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิด
ขึ้นกบัโดรนอนัเน่ืองมาจากการควบคุมจากผูท่ี้ไม่มีทกัษะ
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกนัการเอนเอียงของผลการทดลอง 
ทีมผูวิ้จยัจึงออกแบบการทดลองสลบักนัระหว่างการมอง
ภาพ  2  มิ ติสลับกับ ภาพ  3  มิ ติ  และท าการทดลอง
ต่อเน่ืองกนัเพื่อลดความคลาดเคล่ือนของผลลพัธ์อนัเกิด
จากประสบการณ์และระยะเวลาท่ีแตกต่างของแต่ละคร้ัง
ของเที่ยวบินทดสอบ การบินทดสอบในสถานท่ีท่ีจ าลอง
ส่ิงกีดขวางท่ีออกแบบไวด้งัภาพท่ี 7 (ซ้าย) และทดสอบใน
เวลาและสภาพอากาศแจ่มใส ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมนอ้ยกว่า 1 เมตรต่อวินาที 

 

 
ภาพที่ 7: รูปแบบสนามทดสอบ 

สนามทดสอบมีขนาด  40 x 60 เมตร โดยวางระยะห่าง
ของส่ิงกีดขวางแนวยาวระยะห่างกนั 4  เมตร และแนวลึก 
2 เมตร โดยมีเป้าหมายอยู่ขา้งหน้า ซ่ึงมีระยะทาง 35 เมตร
จากจุดเร่ิมต้น การวางส่ิงกีดขวางจะวางสลับฟันปลา
เพื่อให้เห็นความแตกต่างของความลึกของภาพจากการ
มองภาพ 3 มิติ ดงัภาพท่ี 7 (ขวา) ขณะทดสอบ ผูค้วบคุม
โดรนจะท าการควบคุมระยะไกลจากห้องควบคุมดงัภาพท่ี 
8 ซ่ึงจะท าการบินเส้นทางเดียวกันโดยจะบินหลบหลีก
อุปสรรคสลบัฟันปลาตามเส้นทางการบิน โดยจะทดสอบ
การบินโดยการมองภาพ 2 มิติก่อนแลว้จึงท าการทดสอบ
กับการมองภาพ 3 มิติ โดยท าการทดสอบสลับกันรวม
รูปแบบละละ 10 รอบ 

 

 
ภาพที่ 8:  หอ้งควบคุมจากระยะไกล 

4. ผลการด าเนินงาน 
งานวิจยัน้ีเป็นการควบคุมโดรนระยะไกลโดยใชร้ะบบ

ภาพสามมิติ ซ่ึงท าการวัดประสิทธิภาพของระบบท่ี
น าเสนอ โดยการวดัผลความเร็วในควบคุมโดรนผ่านการ
บินหลบหลีกอุปสรรคไปยงัเป้าหมายโดยผ่านการมอง 2 
รูปแบบ คือ 1) ผ่านระบบภาพ 2 มิติ และ 2) ผ่านระบบ
ภาพ 3 มิติ 

ตารางท่ี 1 เวลาท่ีใชใ้นการบินทั้ง 2 แบบ 
  คร้ังที ่

 
ระบบภาพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 มิติ 
(วินาที) 

85 82 89 78 77 73 73 72 70 70 

3 มิติ 
(วินาที) 

82 78 78 75 72 70 68 68 66 65 

จากการทดสอบโดยการควบคุมโดรนผา่นระบบภาพ 3 
มิติ เทียบพบว่าสามารถควบคุมโดรนผ่านส่ิงกีดขวางไปยงั
เป้าหมายไดเ้ร็วกว่าแบบ 2 มิติ ดงัตารางท่ี 1 เน่ืองจากการ
มองภาพแบบบสามมิติสามารถมองเห็นภาพเสมือนอยู่ใน
สถานท่ีจริง เสมือนควบคุมอยู่บนตัวโดรนซ่ึงสามารถ
มองเห็นความลึกของภาพ ท าให้เห็นมุมมองท่ีจะหลบหลีก 
จึงสามารถบินไดอ้ยา่งรวดเร็วมากขึ้น 
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ภาพที่ 9: เวลาท่ีใชใ้นการควบคุมการบินจากระยะไกล 

จากภาพ ท่ี  9  แสดงให้ เห็ น ว่าระบบภาพ  3  มิ ติ 
(เส้นประ) นั้นจะท าให้ผูบ้งัคบัสามารถเรียนรู้สถานการณ์
ไดเ้ร็วกว่าภาพแบบ 2 มิติ (เส้นทึบ) ซ่ึงเม่ือเทียบกบัการบิน
ในสถานการณ์เดิมโดยมีปัจจยัส่ิงแวดลอ้มเหมือนเดิม เม่ือ
วิเคราะห์ความชันจองกราฟพบว่าผูบ้ังคับมีอนัตราการ
เรียนรู้เร็วกว่าระบบภาพ 2 มิติ เน่ืองจากภาพ 3 มิติเป็นภาพ
แบบการมองของตามนุษยซ่ึ์งผูบ้งัคบัมีการคุน้ชินกบัระบบ
ภาพแบบน้ีท าให้การควบคุมโดรนมีประสิทธิภาพและ
แม่นย  ามากขึ้นกว่าเดิม 

5. สรุป 
งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งเน้นการควบคุมโดรนระยะไกลผ่าน

ระบบภาพ 3 มิติ ซ่ึงท าให้ภาพมีความเสมือนจริงมีความลึก
ของภาพท าให้สามารถควบคุมโดรนเพ่ือหลบหลีกส่ิงกีด
ขวางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบพบว่าในการ
บินหลบหลีกส่ิงกีดขวางไปยงัเป้าหมายมีความเร็วมากกว่า
เม่ือเทียบกบัการควบคุมโดยการมองดว้ยภาพ 2 มิติ และ
เม่ือ เจอสถานการณ์ เดิม  ๆ  ผู ้ฝึ ก บินสามารถเรียน รู้
ส่ิงแวดล้อมได้เร็วกว่าการมองภาพ 2 มิติ ท าให้สามารถ
น าไปประยกุต์ใชก้บังานท่ีตอ้งการความแม่นย  าและความ
รวดเร็วในการเชา้ถึง โดยให้ผูบ้งัคบัโดรนฝึกบินกบัระบบ 
3 มิติ เช่น การน าโดรนเข้าไปน าร่องจะในพ้ืนท่ีเส่ียง
อนัตราย พ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นอุทกภยั แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม คล่ืนใตน ้ า หรือ
อคัคีภยั หรือภารกิจทางการทหาร เช่น การสอดแนมผูร้้าย
ในอาคาร แต่ระบบภาพ 3 มิติยงัต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งใน

ด้านการรับส่งภาพ ท าให้การน าไปใช้งานอาจจะต้องมี
ค่าใชจ้่ายและเสียเวลาในการติดตั้งระบบ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี ้น าเสนอการการพัฒนาแอปพลิเค ชัน
อินเทอร์เนต็ของสรรพส่ิงด้วยเทคโนโลยีออกเมนเตด็เรียล
ลิตี การพัฒนาแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การพัฒนา
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงด้วยภาษาซีพลัสพลัส 
(C++) ซ่ึงเป็นการเขียนค าส่ังเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ฝังตัวผ่าน
โปรแกรมอาดูโน่ไอดีอี (Arduino IDE) และส่วนของแอป
พลิเคชันออกเมนเต็ดเรียลลิตี พัฒนาด้วยโปรแกรมยูนิตี  ้
(Unity) ร่วมกับภาษาซีชาร์ป (C#) ในการควบคุมอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตท่ี
ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการพัฒนาและทดสอบ
ระบบพบว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถควบคุมอุปกรณ์
อินเทอร์เนต็ของสรรพส่ิงได้ตามวัตถปุระสงค์  
ค าส าคัญ: ออกเมนเตด็เรียลลิตี  ไอโอที  อินเทอร์เน็ตของ

สรรพส่ิง อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย   
 

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 

internet of things devices as according to the 

objective.  

Keywords: Augmented Reality, Internet of Things, 

IoT, Networked Appliance. 

 

1. บทน า 
เ ท ค โนโลยี อ อก เ มน เ ต็ ด เ รี ย ล ลิ ตี  ( Augmented 

Reality)[1] หรือ AR ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีผสานโลกของ
ความจริง (Real world)เขา้กบัโลกเสมือน (Virtual world) 
โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติท่ีอยู่ในโลกเสมือนไปอยู่บน
ภาพท่ีเห็นจริงๆ ในโลกของความเป็นจริงผ่านกลอ้งของ
แท็บเล็ตหรือกล้องสมาร์ทโฟนในรูปแบบสามมิติท่ี มี
มุมมอง 360 องศาท าให้เกิดการมองเห็นและสัมผสัท่ีแปลก
ใหม่ ซ่ึงเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีถูกน าไปใชง้านใน
หลายๆ ดา้นเช่น ดา้นการศึกษา ดา้นความบนัเทิง ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ หรือแมก้ระทัง่ในดา้นการแพทย ์เน่ืองจาก
ชีวิตประจ าวนัของสังคมท่ีเต็มไปดว้ยสมาร์ทโฟน แท็บ
เลต็และนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ง่ายต่อ
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี ท่ีให้
ผูใ้ชง้านไดสั้มผสัประสบการณ์ใหม่ในมิติท่ีเสมือนจริง  

นอกจากเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีแล้ว ยงัมี
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง[2]ท่ีช่วยให้ส่ิงของ
สามารถส่ือสารกนัไดผ้่านระบบเครือข่าย ช่วยให้สามารถ
ควบคุม ตรวจสอบการท างาน บริหารจดัการ และสามารถ
ระบุตัวตนของส่ิงของนั้ นผ่านเครือข่ายท้องถ่ินหรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีการน าอินเทอร์เน็ตของ
สรรพส่ิงไปใช้ในหลายโดเมนตามความสนใจเพื่อสร่าง
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ระบบอจัฉริยะในดา้นตา่งๆ เช่น ดา้นอุตสาหกรรม สุขภาพ 
เกษตรอจัฉริยะ เมืองอจัฉริยะ เป็นตน้ 

ในบทความน้ีจะน าเสนอแนวคิดในการจัดท าแอป
พลิเคชันด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ด เ รียลลิตีในการ
ควบคุมอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงบนสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตท่ีใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ี
เพื่อท าให้ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของ
สรรพส่ิง โดยในหัวขอ้ท่ี 2 จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง หัวข้อท่ี 3 จะกล่าวถึงออกแบบและพฒันา
ระบบ หัวข้อท่ี 4 เป็นตัวอย่างอุปกรณ์ต้นแบบและแอป
พลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้น รวมทั้งผลการทดสอบการท างานของ
ระบบ และในหวัขอ้ท่ี 5 เป็นการสรุป 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง  
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

(Internet of Things) หรือ IoT [2] หมายถึงการท่ีส่ิงของ
สามารถส่ือสารและเช่ือมต่อกนัผา่นโพรโทคอลของระบบ
เครือข่ายทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ท าให้สามารถ
ควบคุม ตรวจสอบการท างาน บริหารจดัการ และสามารถ
ระบุตัวตนของส่ิงของนั้ นผ่านเครือข่ายท้องถ่ินหรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ทั้งน้ีฟังก์ชันในการท างานของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง อาจจะมีเพียงฟังกช์นัเดียวหรือมี
หลากหลายฟังก์ชันก็ได้ โดยมีการน าอินเทอร์เน็ตของ
สรรพส่ิงไปใช้ในหลายโดเมนตามความสนใจ ได้แก่
อุตสาหกรรม เกษตร ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม  

การน าเอาแนวคิดของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ มา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง โดย
นิยามความหมายของเซอร์วิสว่าเป็นส่วนประกอบของ
ฟังกช์นัการท างานของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงท่ีแยกเป็น
อิสระต่อกนั มีการประกาศและอธิบายการเรียกใช ้สามารถ
ถูกเรียกใช้งานและน ากลับมาใช้ซ ้ าเพ่ือท างานร่วมกับ
เซอร์วิสอื่นเพื่อสร้างเป็นฟังก์ชนัการท างานใหม่ๆได ้ การ
รวมเซอร์วิสเหล่าน้ีให้ท างานร่วมกนัจะน ามาซ่ึงการรับรู้
บริบทของสภาพแวดลอ้ม การปฏิสัมพนัธ์โตต้อบและการ
ท างานร่วมกนัระหว่างส่ิงของได ้

เวบ็โพรโทคอลก็เป็นหน่ึงในโพรโทคอลท่ีสนับสนุน
การท างานของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงท่ีท าให้การ
พฒันาเซอร์วิสของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงนั้นท าได้
สะดวก ย่ิ งขึ้ น  เพื่ อ ให้ ก าร ให้บ ริการ เซอ ร์ วิสของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงไดง้่ายขึ้น การก าหนดรูปแบบ
ของการอธิบายเซอร์วิสจะช่วยให้ผูข้อใช้บริการทราบ
ส่วนประกอบและวิธีในการเรียกใชบ้ริการ ท าให้สามารถ
การน าเซอร์วิสมาท างานร่วมกนั และพฒันาโปรแกรมใน
ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านเพื่อเรียกใชเ้ซอร์วิสจากอินเทอร์เน็ต
ของสรรพส่ิงได้จากรูปแบบของการอธิบายเซอร์วิส
ดงักล่าว 

2.2 ออกเมนเต็ดเรียลลิตี 
ออกเมนเต็ดเรียลลิตี (Augmented Reality) [1] เป็น

เทคโนโลยีท่ีผสานเอาวตัถุเสมือนท่ีสร้างขึ้นมาผสมกับ
วตัถุทางกายภาพท่ีเป็นจริงในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ของโลกแห่งความเป็นจริงท่ีมีแบบมุมมอง 360 องศา ช่วย
ท าให้ผูใ้ชเ้ห็นภาพเสมือนจริงไดร้อบดา้น การท างานของ
ออกเมนเตด็เรียลลิตี จะเร่ิมจากการมาคน้หามาร์กเกอร์จาก
ฐานขอ้มูลมาร์กเกอร์ท่ีเก็บขอ้มูลต่างๆ ของมาร์กเกอร์ไว ้
โดยรูปแบบของมาร์กเกอร์ในปัจจุบันอาจใช้ต าแหน่ง
บางส่วนของภาพซ่ึงอ่านไดจ้ากกลอ้ง หรือต าแหน่งจากจีพี
เอสจากเซนเซอร์มา หรือใชร้หัสคิวอาร์โคด้ในการอา้งอิง 
ก็ได้ หลงัจากระบุมาร์กเกอร์ไดแ้ลว้จะท าการค านวณค่า
ต าแหน่งเชิง 3 มิติของมาร์กเกอร์เทียบกับกล้อง โดย
ต าแหน่งอ้างอิงของมาร์กเกอร์ในเฟรมจะสัมพันธ์กับ
ต าแหน่งอ้างอิงจากแต่ละเฟรมของกล้อง ในรูปของมุม
ตามแกน x และแกน y แล้วเพ่ิมโมเดลสามมิติเข้าไปใน
ภาพโดยใช้ค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ ท่ีค  านวณได ้เพื่อแสดง
ภาพวตัถุเสมือนผสานเขา้กับภาพสภาพแวดลอ้มจริง ผ่าน
หนา้จอ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการน า เอา เทคโนโลยีออกเมนเต็ด เ รียลลิตีมา

ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้ท าให้ผูใ้ชง้านไดเ้ห็นภาพไดห้ลาย
มุมมองและใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากกว่าแบบสองมิติ
ท่ีเห็นเพียงดา้นเดียว โดยสุมิตรา นวลมีศรี และคณะ[3] ได้
พฒันาระบบส่ือเสมือนจริงส าหรับชุดไทยพระราชนิยม
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โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี เพื่อน ามาช่วย
ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัชุดไทยพระราชนิยม 
วรุณนภา ศรีโสภาพและคณะ [4] ไดพ้ฒันาหนังสือเสริม
บทเรียนสามมิติดว้ยเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริงเร่ือง
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีของผูป่้วยไขสันหลงับาดเจ็บ  
ผลจากงานวิจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดพบว่าการน าเทคโนโลยี
ออกเมนเต็ดเรียลลิตีมาใช้งานช่วยสร้างความเข้าใจใน
เน้ือหาของบทเรียนแก่ผูเ้รียนมากขึ้น 

ในส่วนของการพฒันาอุปกรณ์อินเทอร์น็ตของสรรพ
ส่ิงนั้นในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาอุปกรณ์อินเทอร์น็ตของ
สรรพส่ิงเพ่ือใชง้านในบา้น เช่น สมประสงค ์และสุนนัทา 
[5] ไดพ้ฒันาแอปพลิเคชันส าหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ี
สามารถใช้ในการควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เนต็ โดยใช ้ESP8266  ไพโรจน์ และคณะ 
[6]ได้ใช้   ESP8266 ร่วมกับ เ ซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส 
เซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ และเซ็นเซอร์ตรวจจับการ
เคล่ือนไหว มาสร้างอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงเพ่ือ
รักษาปลอดภยัส าหรับท่ีพกัอาศยั  นอกจากน้ี Teemu และ
คณะ [7] ได้พฒันาระบบเว็บแอปพลิเคชันความเป็นจริง
เสมือน ดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงเป็นตวักลางโดยใช้
เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันออกเมนเต็ดเรียลลิตีและ
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงในการอ่านค่าเซนเซอร์และ
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ต่าง เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกในการใชอุ้ปกรณ์ IoT ผา่นเวบ็บราวเซอร์ 

จากงานวิจัยท่ีได้กล่าวมาแล้วทั้ ง 2 กลุ่มผู ้วิจัยจึงมี
แนวคิดว่าในการใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีมา
ประยุกต์ใชค้วบคุมอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและ
ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบจะท าให้การควบคุมอุปกรณ์มี
ความง่ายในการส่ือสารและสะดวกสบายต่อการใชง้าน 

 

3.  ออกแบบและพฒันาระบบ  
3.1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
ระบบท่ีพฒันาขึ้นมีโครงสร้างการท างานดงัแสดงใน

ภาพท่ี 1  
 

 
 

ภาพที่ 1: ภาพรวมการท างานของระบบ 
 
จากภาพท่ี 1 อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง

จะมีหมายเลขไอพีแอดเดรสประจ าตัวท่ีได้จากการ
เช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายเพื่ออา้งอิงในการใชบ้ริการ โดย
สร้างคิวอาร์โคด้ของหมายเลขดงักล่าวเพื่อใชเ้ป็นใช้มาร์ก
เกอร์ และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงจะรอรับการ
ขอใช้บริการผ้านเว็บโพรโทรคอลท่ีหมายเลขไอพี
แอด เดรสดังกล่ า ว  เ ม่ื อผู ้ใ ช้ ง านใช้ แอปพลิ เ คชัน
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงผ่านสมาร์ทโฟนส่องไปยงัคิว
อาร์โคด้ จะขอขอ้มูลการเรียกใชเ้ซอร์วิสจากหมายเลขไอพี
แอดเดรสท่ีสแกนไดเ้พื่อน ามาสร้างเป็นปุ่ มให้ผูใ้ชเ้ลือกใช้
งานในรูปแบบของออกเมนเตด็เรียลลิตี  

3.2 การพฒันาอปุกรณ์อินเทอร์เนต็ของสรรพส่ิง  
ผู ้วิจัยได้ท าการออกแบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของ

สรรพส่ิงท่ีให้บริการเซอร์วิสเพ่ือทดสอบการท างานโดยใช้
ส่วนฮาร์ดแวร์ท่ีเป็นบอร์ดทดลอง ESP201 [8] ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 2 และบอร์ด Sonoff Smart Switch [9] ท่ีแสดงใน
ภาพท่ี 3 โดยมี CPU รุ่นเดียวกนัคือ ESP8266 และพฒันา
ส่วนของซอฟทแ์วร์ท่ีเป็นโปรแกรมควบคุมและส่ังงานให้
ฮาร์ดแวร์ท างานตามท่ีต้องการ และส่วนของการน าเอา
ฟังก์ชันการท างานท่ีฮาร์ดแวร์สามารถท างานได้มา
ให้บริการผา่นเวบ็โพรโตคอลซ่ึงเรียกว่าเซอร์วิส  
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ภาพที่ 2: บอร์ดทดลอง ESP201 [8] 

 

 
 

ภาพที่ 3: บอร์ด Sonoff Smart Switch [9] 
 

โดยใช้ภาษาซีพลสัพลสั (C++) ในการเขียนค าส่ังเพ่ือ
พฒันาโปรแกรมและเซอร์วิสของอุปกรณ์ผา่นอาดูโน่ไอดี
อี (Arduino IDE) ซ่ึงในบอร์ดทดลอง ESP201 จะประกอบ
ไปด้วยเซอร์วิสส าหรับเปิด/ปิดไฟฟ้า จ านวน 6 เซอร์วิส
และเซอร์วิสส าหรับวดัค่าอุณหภูมิและความช้ืน บอร์ด 

Sonoff Smart Switch จะประกอบไปดว้ยเซอร์วิสส าหรับ
เปิด/ปิดไฟฟ้า จ านวน 1 เซอร์วิส 

 

3.3 การพฒันาแอปพลิเคชัน 
ในการพฒันาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบติัการแอน

ดรอยด์ เพื่อเรียกใช้เซอร์วิสจากอุปกรณ์ดว้ยสมาร์ทโฟน
ผ่านการอ่านคิวอาร์โคด้ นั้นแอปพลิเคชันท่ีพฒันาขึ้นจะ
สร้างเมนูในการเรียกใช้เซอร์วิสในแต่ละอุปกรณ์ผ่าน 
URL ของอุปกรณ์นั้นๆ โดยจะท าการประมวลผลขอ้มูลท่ี
ไดม้าสร้างเป็นเมนูให้ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกใชเ้ซอร์วิสท่ีผสานผ่าน
กลอ้งของสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเซอร์วิส
ท่ีต้องการจะเรียกใช้เซอร์วิสไปยังอุปกรณ์  และเ ม่ือ
อุปกรณ์ส่งผลกลบัคืนให้โปรแกรม จะท าการประมวลผล
ขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมาแสดงผลต่อผูใ้ช้ท่ีผสานผ่านกลอ้งของ
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเช่นเดียวกนั แอปพลิเคชันออก
เมนเต็ดเรียลลิตีท่ีพฒันาขึ้นด้วยโปรแกรมยูนิต้ี (Unity) 
ร่ วมกับภาษาซีชา ร์ป  (C#) ในการควบคุมอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตท่ี
ใชร้ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ 

  

4.  ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบนั้นอุปกรณ์จะอพัเดทค่าของอุปกรณ์

ทุก ๆ 1 วินาทีและจะส่งขอ้มูลมาแสดงท่ีสมาร์ทโฟนหรือ 
โปรแกรม AR โดยมีการท างานเร่ิมจากการแสกนมาร์ก
เกอร์ โดยข้อมูลถูกส่งขึ้นไปยงัเซิร์ฟเวอร์ ในโครงสร้าง
รูปแบบ Json และ AR จะดึงค่าท่ีส่งขึ้นไปยงัเซิร์ฟเวอร์มา
แสดงท่ี AR หรือสมาร์ทโฟน เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
สถานะท่ีสมาร์ทโฟนหรือ AR จะส่งค่ากลบัไปยงับอร์ด
ผ่านการอพัเดทค่า Json ท่ีเซิร์ฟเวอร์และส่งสถานะไปยงั
บอร์ดเพื่อเปล่ียนค่าของบอร์ด ค่าสถานะของอุปกรณ์หรือ
เซิร์ฟเวอร์จะอัพเดททุก ๆ  1 วินาที  ในภาพท่ี 4 แสดง
เซอร์วิสท่ีมีอยู่ทั้งหมด 6 เซอร์วิส โดยจะอา้งอิงบริการท่ีมี
อยูด่ว้ยหมายเลขไอพีแอดเดรสจากมาร์กเกอร์ โดยเซอร์วิส
ท่ีปิดอยู่จะมีสถานะสีแดง เม่ือกดปุ่ มเพื่อเปิดเซอร์วิส
สถานะของเซอร์วิสจะเปล่ียนแปลงไปดงัภาพท่ี 5 ซ่ึงแสดง
เซอร์วิสเปิดท างานอยู่  1 เซอร์วิส และภาพท่ี 6 ท่ีแสดง
เซอร์วิสเปิดท างานอยู ่2 เซอร์วิสซ่ึงจะอา้งอิงจากหมายเลข
ไอพีแอดเดรสท่ีไดจ้ากมาร์กเกอร์ 
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ภาพที่ 4: เซอร์วิส 6 เซอร์วิสท่ีปิดอยู ่
 

 
 

ภาพที่ 5: เซอร์วิสท่ีเปิดอยู ่1 เซอร์วิส 
 

 
 

ภาพที่ 6: เซอร์วิสท่ีเปิดอยู ่2 เซอร์วิส 
 

เม่ือทดลองใช้แอปพลิเคชันกับอุปกรณ์ท่ีมีจ านวน
เซอร์วิสอยู่ 3 เซอร์วิส พบว่าแอปพลิเคชันท่ีพฒันาขึ้น
สามารถแสดงส่วนติดต่อกบัผูใ้ชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งและเม่ือมี
การเรียกใชเ้ซอร์วิสผ่านเมนูท่ีถูกสร้างขึ้นก็สามารถขอใช้
บริการเซอร์วิสจากอุปกรณ์ท่ีพฒันาขึ้นได้อย่างถูกต้อง
เช่นเดียวกัน  ดังภาพท่ี 7 และภาพท่ี 8 โดยในภาพท่ี 7 
แสดงเซอร์วิสปิดท างานอยู่ 3 เซอร์วิส และภาพท่ี 8 แสดง
เซอร์วิสเปิดท างานอยู ่2 เซอร์วิส 

 

 
 

ภาพที่ 7: เซอร์วิส 3 เซอร์วิสท่ีปิดอยู ่
 

 
 

ภาพที่ 8: เซอร์วิส 3 เซอร์วิสท่ีเปิดอยู ่1 เซอร์วิส 
 

4.2 การทดสอบการท างานแบบแบล็กบอ็กซ์  
การทดสอบการท างานแบบแบล็กบ็อกซ์ ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบการท างานของระบบโดยรวมทั้ งหมดว่ามี
กระบวนการท างานถูกต้องตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ โดยผูพ้ฒันาระบบเป็นผูท้ดสอบโดยการส่งขอ้มูล
ท่ีโดยใช้ postman [10] ในการส่งข้อมูลทดสอบเป็นทั้ง
ข้อมูล ท่ีถูกต้องและข้อมูล ท่ีไม่ถูกต้องแล้วเพื่อ ดู ว่า
โปรแกรมสามารถท างานและให้ผลตามท่ีตอ้งการหรือไม่
ซ่ึงในการทดสอบน้ีจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน
หลัก ๆ ดัง น้ีการทดสอบส่วน post data เพื่อส่งข้อมูล
กลับไปท่ีบอร์ดและส่วน get data เพื่อดูสถานะและค่า
เซ็นเซอร์ของบอร์ด ผลจากการทดลองพบว่าสามารถ
ท างานไดต้ามปกติ นอกจากน้ียงัมีการทดสอบการใชแ้อป
พลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ซ่ึงไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 
อย่างไรก็ตามพบว่าการใชก้ลอ้งเพื่ออ่านคิวอาร์โคด้จะท า
ให้ระบบคา้งและท างานชา้ 
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ตารางท่ี 1: ผลการทดสอบการใชแ้อปพลิเคชนั 
รายการ
ทดสอบ  

เง่ือนไขการทดสอบ ผลการทดสอบ 

การอ่าน
คิวอาร์
โคด้ 

1. ส่องกลอ้งไปยงัคิว
อาร์โคด้ท่ีมีเซอร์วิสท่ี
ให้บริการ 

แสดงต าแหน่ง
ขอ้มูลบริการได้
ถูกตอ้ง 

2. ส่องกลอ้งไปยงัคิว
อาร์โคด้ท่ีไม่มีท่ีอยู่
ให้บริการเซอร์วิส 

แสดงต าแหน่ง
ขอ้มูลหมายเลข
ไอพีไดถู้กตอ้ง 

การดึง
ขอ้มูลจาก
ต าแหน่ง
ขอ้มูล
บริการ
ของ
อุปกรณ์ 

1. เรียกไปยงัต าเหน่ง
ขอ้มูลบริการท่ีไดจ้าก
คิวอาร์โคด้ท่ีมี
เซอร์วิสท่ีให้บริการ 1 
-6  เซอร์วิส 

ดึงขอ้มูลจาก
ต าแหน่งขอ้มูล
มาแสดงจ านวน
เซอร์วิสท่ี
ให้บริการได้
ถูกตอ้ง 

2. เรียกไปยงัต าเหน่ง
ท่ีไม่มีท่ีอยูใ่ห้บริการ
เซอร์วิส 

ไม่แสดง
เซอร์วิสท่ี
ให้บริการ 

การ
เรียกใช้
บริการ
เซอร์วิส 

1. เม่ือเรียกใชบ้ริการ
เซอร์วิสท่ีมีการ
เช่ือมต่อเครือข่าย 

เรียกใชเ้ซอร์วิส
ท่ีใหบ้ริการได้
ถูกตอ้ง 

2. เม่ือเรียกใชบ้ริการ
เซอร์วิสท่ีมีการ
เช่ือมต่อเครือข่าย 

แสดงขอ้มูล
สถานะเซอร์วิส
ท่ีใหบ้ริการได้
ถูกตอ้ง 

 

5. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบควบคุมอุปกรณ์

อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงดว้ยเทคโนโลยีออกเมนเตด็เรียล
ลิตี โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วน
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง และส่วนของแอป
พลิเคชันออกเมนเต็ดเรียลลิตี เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ผลการพฒันาและทดสอบระบบ
ด้วยวิธีแบล็กบ็อกซ์พบว่าสามารถท างานได้ได้ตาม
วตัถุประสงค ์ ขอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบเพ่ิมเติมคือ
การเปล่ียนรูปแบบของมาร์กเกอร์โดยใช้ภาพของตัว

อุปกรณ์ และการปรับส่วนติดต่อกบัผูใ้ชใ้ห้ดูน่าสนใจและ
สวยงามมากขึ้น รวมถึงการปรับให้การอ่านคิวอาร์โคด้ส
เถียรมากย่ิงขึ้น  
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บทคัดย่อ 
บทความนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือจ าแนกรูปแบบเอกสารจาก

ภาพสแกนเอกสารโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัต-
นาการ ฟิลเตอร์เกาส์เซียนได้ถูกประยุกต์ใช้ส าหรับท าการ
ประมวลผลล่วงหน้ากับภาพเอกสารเพ่ือลดสารสนเทศท่ีไม่
จ าเป็น เช่น วันท่ี จ านวนเงิน ช่ือสินค้า ซ่ึงมีความเกี่ยวข้อง
น้อยในการระบุรูปแบบเอกสาร ผู้ วิจัยได้ท าการทดลองเพ่ือ
เปรียบเทียบวิธีการท่ีน าเสนอกับวิธีการท่ีไม่ใช้เทคนิคการ
เบลอ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีน าเสนอให้
ความถูก ต้อง ท่ี  99% และไ ด้ผลดีก ว่ า วิ ธีการ ท่ีน าม า
เปรียบเทียบ 
ค าส าคัญ: การเบลอภาพ รูปแบบเอกสาร โครงข่ายประสาท

เทียมแบบสังวตันาการ 

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 

1. บทน า 
การท างานส่วนของการท าบัญชีในแต่ละบริษทั มีการ

จัดเก็บเอกสารทางการเ งินต่างๆ เช่น  ใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากบัภาษี เป็นตน้ ส่วนของการขอเบิกจ่าย ทางบญัชีตอ้ง
มีการตรวจสอบยอดเงินท่ีจ่ายกับยอดตามใบเสร็จถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ ท าการจัดเก็บเอกสารให้คงอยู่เพื่อเป็น
หลักฐานและการตรวจสอบย้อนกลับได้ ท าให้มีจ านวน
เอกสารเป็นจ านวนมากท่ีต้องจัดเก็บและมีความกระจัด
กระจายเพราะรวบรวมมาจากหลากหลายแหล่ง เอกสารมี
รูปแบบ (form document) ท่ีมาจากบริษทัหลากหลายองคก์ร
ท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ตอ้งใช้เวลาในการจ าแนกเอกสาร
ตามบริษทั เพื่อท าการจ่ายเงินให้กบับริษทัตามเอกสาร ท าให้
ตอ้งใชเ้วลาในการจ าแนกและตรวจสอบความถูกตอ้ง ผูวิ้จยั
จึงเล็งเห็นปัญหาและต้องการพัฒนาระบบการท างาน
ทางด้านบัญชี ให้สามารถปรับตัวให้ก้าวทันเทคโลยีใน
ปัจจุบนั สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลา 
และลดตน้ทุนมากย่ิงขึ้น  

งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอแนวคิดการจ าแนกรูปแบบเอกสาร 
(document form) แยกตามรายบริษทัแบบอตัโนมติั โดยท่ีแต่
ละบริษทัจะมีรูปแบบเอกสารเฉพาะตวัไม่เหมือนบริษทัอื่น 
โดยน าเทคนิคของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ดว้ย
วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันาการ (Convolution 

Neural Network – CNN) แทนท่ีการจดัเก็บเอกสารโดยใช้
คนในการจ าแนก เพื่อให้สามารถจัดการเอกสาร จัดกลุ่ม
เอกสาร สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว ช่วยลดเวลา ทรัพยากร
และต้นทุนจากปัจจุบันมากย่ิงขึ้น  และเป็นข้อมูลในการ
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เตรียมพร้อมส าหรับการแปลงขอ้ความจากเอกสารมีรูปแบบ
ด้วย วิ ธีการ รู้จ าอักขระด้วยแสง  – โอซีอา ร์  (Optical 

Character Recognition – OCR) ในอนาคตต่อไป 
อย่างไรก็ดี เน้ือหาในเอกสารของแต่ละบริษทันอกจาก

จะมีรูปแบบท่ีแน่นอนซ่ึงจ าเป็นส าหรับระบุบริษทัแลว้ ยงัมี
ข้อความบางส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไม่แน่นอน เช่น รายการ
สินคา้ วนัท่ีเดือนปีหรือยอดเงิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการระบุบริษทัและท าให้โครงข่ายประสาทเทียมตรวจจบั
ผิดพลาดได้ ผูวิ้จัยจึงได้น าเสนอวิธีการเบลอภาพเพื่อลด
รายละเอียดของขอ้มูล แต่ยงัคงรูปแบบของเอกสารของแต่
ละบริษทัไว ้แม้ว่าเทคนิคน้ีจะเรียบง่าย แต่การทดลองได้
แสดงให้เห็นว่าเทคนิคน้ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการรู้จ า
รูปแบบเอกสารไดอ้ยา่งดี 

 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจยัน้ีตอ้งการสร้างแบบจ าลองการเรียนรู้ของเคร่ือง

ด้วยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมสังวตันาการ  ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีประกอบดว้ยทฤษฎีการประมวลผล
ภาพโดยใชวิ้ธีการกรองสัญญาณรบกวนภาพ และโครงข่าย
ประสาทเทียมสังวตันาการ 

การประมวลผลภาพ [1] เป็นกระบวนการประมวลผล
ภาพน่ิงหรือภาพวิดีทัศน์ 2  มิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมี
ขั้นตอนต่างๆ เป็นการปรับปรุงรูปภาพให้มีคุณภาพเพื่อ
น าไปใช้งานตามความต้องการ ได้น ากระบวนการกรอง
สัญญาณรบกวนภาพ ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงของการ
ประมวลผลภาพ โดยน าวิธีการเบลอภาพ มาใชใ้นงานวิจยัน้ี 
เป็นกระบวนการปรับภาพให้เรียบ (Smoothing) เพื่อท าให้
รูปภาพลดรายละเอียดท่ีไม่ตอ้งการ ก่อนน ารูปภาพไปใชใ้น
กระบวนการการสร้างแบบจ าลอง หลกัการคือพิจารณาแต่ละ
จุดภาพ (Pixel) ท าการปรับค่าตามน ้ าหนักตามจุดรอบขา้ง 
โดยมีสมการ [2]  ดงัน้ี  

 g(i,j) = ∑(k,l)f(i + k,j + l)h(k,l)       (1) 

โดยท่ี g(i,j) เป็นจุดภาพ f(i + k,j + l) เป็นจุดภาพรอบขา้ง k 
และ l แทนค่าสัมประสิทธ์ิของตัวกรอง เรียกว่า เคอร์เนล 
(Kernel) [3] ท่ีช่วยในการแสดงผลของ โดยวิธีการเบลอ

ภาพท่ีต้องการเปรียบเทียบมี 4 แบบ ได้แก่  Normalized 

Box Filter, Gaussian Filter, Median Filter และ  Bilateral 

Filter โดย ท่ี  Normalized Box Filter เ ป็น วิ ธีการน าค่ า
น ้ าหนักของจุดภาพรอบข้างมาหาค่าเฉล่ีย มีค่า K หรือ 
Kernel เป็นดงัน้ี 
   

(2) 

 

โดยท่ี Kwidth เป็นความกวา้งของเคอร์เนล และ Kheight เป็น
ความสูงของเคอร์เนล 

ฟิลเตอร์เกาส์เซียน (Gaussian Filter) เป็นวิธีการปรับ
น ้ าหนักแต่ละจุดภาพด้วยเคอร์เนลเกาส์เซียน (Gaussian 

Kernel) และสรุปผลทั้งหมดออกมาเป็นอาร์เรย ์(Array) จาก
ภาพท่ี 1 เป็นกราฟแสดงค่าของเกาส์เซียน 1 มิติ จะเห็นว่าค่า
ของจุดท่ีอยู่บริเวณตรงกลางจะมีน ้ าหนักมากท่ีสุด และไล่
ระดบัน ้าหนกัเพ่ือนบา้นลดลงเร่ือยๆ 

 
ภาพที่ 1: เกาส์เซียน 1 มิติ 

[ท่ี ม า  :  https://docs.opencv.org/3.4/dc/dd3/tutorial_ gausian_ 
median _blur_bilateral_filter.html Accessed: November 21, 2019] 

Median Filter เป็นการค านวณหาค่าน ้ าหนักของแต่ละ
จุดจากค่ามธัยฐานของจุดภาพในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนั และ 
Bilateral Filter เป็นการเบลอภาพโดยไม่ลดรายละเอียดของ
ขอบ จะค านวณน ้ าหนักของแต่ละจุดภาพ ด้วยวิธีเดียวกับ
ฟิลเตอร์เกาส์เซียน แต่มีเพ่ิมการพิจารณาความแตกต่างของ
ความเขม้ของจุดภาพขา้งเคียง 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convol-

utional neural networks - CNN) เป็นขั้นตอนวิธีการเรียนรู้
แบบสอน (Supervised Learning) เ ป็น เทคนิคหน่ึงใน
กระบวนการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ เ ก่ียวกับรูปภาพ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
โครงสร้างของคอร์เทกซ์สายตา (Visual Cortex) ในสมอง
กลีบท้ายทอยของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม[4] ในปี ค.ศ. 1962 

https://docs.opencv.org/3.4/dc/dd3/tutorial_
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Hubel และ Wiesel ทดลองน าขั้วไฟฟ้าไปเช่ือมกบัสมองของ
แมว และท าการฉายแสงเป็นแท่งท่ีฉาก เพื่อดูว่าแมวสามารถ
รับรู้การมองเห็นภาพเป็นอย่างไรท่ีผ่านระบบประสาทส่วน
คอร์เทกซ์สายตา พบว่าในระบบประสาทส่วนคอร์เทกซ์
สายตา มีเซลล์เ ย่ือหุ้มสมองเรียงตัวเป็นล าดับชั้น ได้แก่ 
Simple cell, Complex cell และ  Hyper-complex cell [5] 
ตามล าดบั จึงน าหลกัการน้ีมาใช้ในโครงข่ายประสาทเทียม
แบบสังวตันาการ โดยใช้หลกัการพิจารณาส่วนย่อยๆของ
ภาพเป็นล าดบัชั้น เพ่ือหาคุณลกัษณะพิเศษของแต่ละพ้ืนท่ี 
จากนั้นน าส่วนยอ่ยมาผสานกนั หลกัการท างานเร่ิมจากการ
น ารูปภาพน าเขา้แปลงให้อยู่ในรูปอาร์เรยข์องจุดภาพหรือ
พิกเซล (Pixel) ตามความละเอียดของภาพ  [6] ขนาดของ
รูปภาพจะเป็น h × w × d โดยท่ี h = ความสูง (Height), w = 
ความกวา้ง (Width), d = จ านวนชั้นสี (Dimension) และท า
การประมวลผลเป็นล าดบัชั้น ดงัภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2: โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันาการ  
[ท่ีมา : https://www.mathworks.com/solutions/deep-learning/ 

convolutional-neural-network.html] 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันาการ ประกอบดว้ย
ล าดับชั้นเบ้ืองต้น ได้แก่ ชั้นคอนโวลูชัน (Convolution 

Layer) ชั้นพูลลิง (Pooling Layer) และชั้นการเช่ือมโยงเต็ม
รูปแบบ (Fully Connected Layer) โดยท่ีชั้นคอนโวลูชัน 
เป็นชั้นแรกท่ีมีหน้าท่ีดึงคุณลกัษณะพิเศษจากรูปภาพน าเขา้
แต่ละรูป โดยการพิจารณาแต่ละจุดภาพ เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างจุดภาพ ค านวณจากขอ้มูลน าเขา้ 2 ขอ้มูล ไดแ้ก่ เมท
ริกซ์ของ รูปภาพและตัวกรอง  (Filter) หรือเคอร์ เนล 
(Kernal) ตวักรองสามารถท าให้รูปภาพเปล่ียนแปลงไปตาม
ความตอ้งการ โดยเมทริกซ์ของรูปภาพจะแสดงเป็น (h × w 

× d) และตัวกรองจะมีขนาดเป็น (fh × fw × d) จะได้ขนาด
ของผลลพัธ์เป็น (h -fh + 1) × ( w - fw + 1) เรียกส่วนน้ีว่าลาน
รับความรู้สึก (Receptive Field) [7]   ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3: ขนาดของผลลพัธ์ท่ีเกิดจากเมทริกซ์รูปภาพคูณกบัตวักรอง
น าเขา้ [ท่ีมา : https://www.javatpoint.com/pytorch-convolutional-

neural-network] 

วิธีการค านวณแต่ละจุดภาพ จะมีการก าหนดค่าต่างๆ 
ดงัน้ี ไดแ้ก่ Stride เป็นการบอกจ านวนของต าแหน่งในการ
เล่ือนตวักรองไปทางขวา ว่าให้เล่ือนตวักรองไปก่ีต าแหน่ง
ของจุดภาพในการค านวณแต่ละคร้ัง ส่วน Padding เป็นการ
เพ่ิมจ านวนของจุดภาพในกรณีท่ีจ านวนจุดภาพของรูปภาพ
น าเข้าท าการค านวณโดยเล่ือนจ านวนของ stride แล้วไม่
พอดีกับฟิลเตอร์ ต้องเพ่ิมจ านวนจุดภาพเพ่ือให้สามารถ
ค านวณได้ หรือในกรณีท่ีปรับค่า  Padding เพื่อได้ขนาด
ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ และฟังก์ชันกระตุ้น (Activation 

Function) เ ป็นฟังก์ชัน ท่ีค านวณหาความน่าจะเป็นว่า
ผลลัพธ์ท่ีได้จะอยู่ในกลุ่มไหน[8] สามารถค านวณข้อมูล
น าเขา้แบบสมการไม่เป็นเชิงเส้น ใชใ้นการค านวณแกปั้ญหา
ท่ีซับซ้อน เพื่อจ าแนกประเภทของผลลพัธ์และไดน้ ้ าหนัก
เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าท่ีใช้ในกระบวนการค านวณในชั้น
ถดัไป มีฟังก์ชนัอยู่หลากหลายประเภท เช่น ฟังก์ชนัเชิงเส้น 
(Linear Function) ฟังก์ชันซิกมอยด์ (Sigmoid Function) 
ฟังก์ชันแทนเจนต์ไฮเพอร์โบลิก (Tanh Function หรือ 
Hyperbolic Tangent Function) ฟังก์ชันเรคคิไฟต์เชิงเส้น 
(Rectified Linear Unit Function หรือ  ReLU Function) 
และฟังก์ชัน เรคคิไฟต์ เ ชิง เ ส้นแบบร่ัว  (Leaky ReLU 

Function) เป็นต้น ชั้นท่ี 2 ชั้นพูลลิง เป็นชั้นของการตัด
จุดภาพท่ีไม่มีลกัษณะเด่นออก คดัเลือกจุดภาพท่ีมีลกัษณะ
เด่นท่ีสุด เป็นตวัแทนของจดุภาพ เพื่อยงัคงคุณลกัษณะส าคญั
นั้นไวต้่อไป ช่วยลดขนาดของภาพให้มีขนาดเล็กลงและ
น าไปใชใ้นการค านวณเป็นจุดภาพน าเขา้ในล าดบัชั้นถดัไป 
มีหลายวิธี เช่น แบบหาค่ามากท่ีสุด (Max Pooling) แบบหา
ค่าเฉล่ีย (Average Pooling) แบบหาผลรวม (Sum Pooling) 
เป็นตน้ โดยตอ้งก าหนดขนาดของพูลลิง ท่ีตอ้งการจากนั้น
เลือกจุดภาพท่ีมีค่าสูงสุดมาเก็บไวใ้นจุดภาพของชั้นพูลลิงท่ี
เตรียมไว ้และชั้นท่ี 3 ชั้นการเช่ือมโยงเต็มรูปแบบ เป็นชั้น
ของการรวมชั้นคอนโวลูชันและชั้นพูลลิงท่ีมีการค านวณ

https://www.mathworks.com/solutions/deep-learning/%20convolutional-neural-network.html
https://www.mathworks.com/solutions/deep-learning/%20convolutional-neural-network.html
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เป็นจ านวนหลายๆล าดบัชั้นมารวมกนัให้เป็นโครงสร้างของ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันาการ เพื่อให้ผลลพัธ์
ออกมาเป็นประเภทของกลุ่มขอ้มูลท่ีมีการจ าแนกไว ้

 

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ง า น วิ จั ย ข อ ง  Simeng Wang, Liangcai Gao แ ละ 

Yuehan Wang ในหัวขอ้เร่ือง Classification of Forms With 
Similar Layouts Based on Mixed Gaussian Weighted Mask 
[9] เป็นงานวิจยัท่ีตอ้งการจ าแนกประเภทรูปแบบเอกสารใน
กรณีท่ีรูปแบบของเอกสารมีลกัษณะเป็นเคา้โครง (Layout) 
ท่ีคล้ายกัน เช่น เอกสารใบฝากเงินกับเอกสารใบถอนเงิน 
เป็นตน้ ท าการแยกต าแหน่งส่วนของรูปแบบกบัส่วนท่ีกรอก
เพ่ิม เพื่อท่ีจะสามารถจ าแนกประเภทเอกสารไดถู้กตอ้ง โดย
คิ ด วิ ธี ใหม่ ท่ี ช่ื อ ว่ า  Mixed Gaussian Weighted Mask 

(MGWM) เพื่อใช้จ าแนกประเภทของเอกสาร โดยการน า
เอกสารไปท าการแปลงจากภาพให้อยูใ่นรูปของขอ้ความโดย
วิธีการ โอซีอาร์ ท าการให้น ้ าหนักของขอ้ความว่าขอ้ความ
ไหนเป็นฟอร์ม หรือเป็นส่วนท่ีผู ้ใช้กรอก จากนั้ นท า  
Variation Weighted Mask (VWM), Consistency Weighted 
Mask (CWM) และ Dithering Weighted Mask (DWM) เพื่อ
ท าการใส่น ้ าหนกัของแต่ละขอ้ความ ทดลองกบัชุดขอ้มูล 2 
ชุด ชุดละ 200 เอกสาร มี 10 ประเภท ชุดแรกเป็นชุดขอ้มูลท่ี
มีผูใ้ช้กรอกแบบฟอร์มเพียงเล็กน้อย ให้ค่าความแม่นย  าใน
การจ าแนกประเภทเอกสารถึง 94.67% ชุดขอ้มูลท่ีสองเป็น
ชุดข้อมูลท่ีให้ผู ้ใช้มีการกรอกแบบฟอร์มท่ีท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงมาก สามารถจ าแนกประเภทไดแ้ม่นย  าถึง 86% 
จะเห็นว่าเป็นแนวคิดท่ีสามารถจ าแนกประเภทเอกสารท่ีเป็น
คนเขียนขอ้มูลลงบนเอกสาร แต่ไม่สามารถจ าแนกเอกสารท่ี
ถูกพิมพม์าทั้งหมดได ้และค่าความแม่นย  ายงัน้อย งานวิจยั
ข อ ง  Ahmad S. Tarawneh, Ahmad B. Hassanat, Dmitry 
Chetverikov, Imre Lendak และ  Chaman Verma ในหัวข้อ
เ ร่ื อ ง  Invoice Classification Using Deep Features and 
Machine Learning Techniques [10] เป็นงานวิจัยท่ีต้องการ
จ าแนกประเภทเอกสาร 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารท่ีกรอก
ขอ้มูลดว้ยลายมือ เอกสารท่ีมีขอ้มูลถูกพิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพ ์
และเอกสารท่ีมีลักษณะเป็นใบเสร็จ ด้วยวิธีการ Deep 

Convolutional Neural Network โดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบ 

AlexNet และเปรียบเทียบความถูกต้องของผลลัพธ์กับ
อัลกอริทึมแบบต่างๆ ได้แก่  Random Forests, K-nearest 
neighbors (KNN), and Naive Bayes ใชเ้อกสารในการเรียนรู้
ทั้งหมด 1,380 เอกสาร เป็นเอกสารท่ีกรอกขอ้มูลดว้ยลายมือ 
220 เอกสาร เอกสารท่ีมีขอ้มูลถูกพิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพ ์1,070 
เอกสาร และเอกสารท่ีมีลักษณะเป็นใบเสร็จ 90 เอกสาร  
โดยผลลพัธ์ไดว่้าอลักอริทึมท่ีสามารถจ าแนกประเภทได้ดี
ท่ีสุดคือ KNN โดยมีผลความแม่นย  าถึง 98.4% อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลท่ีน าไปเรียนรู้ในแต่ละประเภท มีจ านวนท่ีไม่
เท่ากนั อาจท าให้เกิดความไม่สมดุลของชุดขอ้มูล และอาจ
ท าให้จ าแนกผิดพลาดได้ และงานวิจัยของ Abhishek 

Verma, Piyush Singh และ  John Sahaya Rani Alex ใน
หั ว ข้ อ เ ร่ื อ ง  Modified Convolutional Neural Network 
Architecture Analysis for Facial Emotion Recognition [11] 
ท่ีเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม
แบบสังวตันาการ เพื่อใช้ในการจดจ าอารมณ์ท่ีแสดงบน
ใบหน้า งานวิจยัน้ีแบ่งอารมณ์ออกเป็น 7 แบบ ไดแ้ก่ กลวั 
โกรธ เบ่ือ มีความสุข ปกติ เศร้า และตกใจ โดยใช้เทคนิค 
CNN ท าการเปรียบเทียบโครงสร้างสถาปัตยกรรม 3 แบบ
เพื่อเปรียบเทียบค่าความแม่นย  าในการตรวจจับอารมณ์ 
ได้แ ก่  แบบ  Rectangular architecture แบบ  Modified 

Triangular Architecture และแบบ  Venturi Architecture 
โดยใชข้อ้มูลอารมณ์บนใบหน้าทั้งหมด 4,900 รูป ใช ้3,920 
รูปในการเรียนรู้ และ 980 รูปในการทดสอบ ผลการทดลอง
สรุปว่าแบบ Venturi architecture มีความแม่นย  ามากท่ีสุด 
ถึง 98.87% 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจยัน้ีตอ้งการหาวิธีในการจ าแนกเอกสารมีรูปแบบ

ได้อย่างแม่นย  ามากท่ีสุด โดยใช้ข้อมูลรูปภาพน าเข้า สู่
โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันาการ นอกจากนั้นยงัได้
เ พ่ิ มประ สิท ธิภาพของการ รู้ จ า รูปแบบด้วย เทคนิค
กระบวนการประมวลผลภาพด้วยวิธีการเบลอภาพ เพื่อ
ตอ้งการลดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีไม่เป็นคุณลกัษณะเฉพาะ
ในการจ าแนกรูปแบบเอกสารของแต่ละบริษทั เช่น เลขท่ี
เอกสาร ช่ือสินคา้ จ านวนเงิน เป็นตน้ รายละเอียดเหล่าน้ีไม่มี
ความจ าเป็นในการระบุรูปแบบของเอกสารบริษทั หากแต่
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โครงร่างของขอ้มูลท่ีผา่นการเบลอควรก็เพียงพอส าหรับระบุ
รูปแบบของแต่ละบริษทั วิธีการน้ีจะสร้างแบบจ าลองการ
เรียนรู้ของเคร่ือง และคาดหวงัว่าจะท าให้ไดแ้บบจ าลองท่ี
จ าแนกเอกสารมีรูปแบบได้แม่นย  ามากย่ิงขึ้น โดยทดลอง
เปรียบเทียบการท าเบลอดว้ยฟิลเตอร์แบบต่างๆ และไดใ้ช้
จ านวนของเอกสารท่ีมีรูปแบบของบริษทัเป็นจ านวน 9,605 
เอกสาร และจ าแนก ออกเป็น 50 ประเภทเอกสารตามบริษทั
ท่ีมีรูปแบบเอกสารท่ีแตกต่างกนั (50 บริษทั) แต่ละประเภทมี
จ านวนเอกสารประมาณ 150-200 เอกสาร น ามาท าการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันา
การ เพื่อสร้างแบบจ าลองท่ีสามารถจ าแนกรูปแบบเอกสาร
ไดอ้ย่างแม่นย  า โดยมีขั้นตอนเร่ิมจากการรวบรวมเอกสารมี
รูปแบบ ท่ี มี ไฟล์น ามสกุ ลพี ดี เ อฟ  ( Netware Printer 

Definition File (pdf)) โดยมาจากการสแกนเอกสารผ่าน
ทางเคร่ืองสแกน มีการจ าแนกกลุ่มไว้ โดยจ าแนกตามช่ือ
บริษทั จากนั้นน าเอกสารมีรูปแบบมาแปลงเป็นรูปภาพ ดงั
แสดงตวัอยา่งเอกสารมีรูปแบบในภาพท่ี 4  

รูปแบบท่ี 1     รูปแบบท่ี 2    รูปแบบท่ี 3 

    

ภาพที่ 4: ตวัอยา่งเอกสารมีรูปแบบ 

 น ารูปภาพท่ีไดจ้ากการแปลงมาท าการปรับสีให้รูปภาพ
เป็นสีขาวด า และท าการเบลอภาพของเอกสารมีรูปแบบ โดย
ใช้ไลบาร่ีของ OpenCV โดยมีวิธีการเบลอภาพ ได้แก่ 
Normalized Box Filter, Gaussian Filter,  Median Filter 
และ Bilateral Filter ดงัแสดงในภาพท่ี 5 น ารูปภาพท าการ
เรียนรู้ดว้ยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันาการ 
โดยใช้ Tensorflow ซ่ึงเป็นไลบรารีท่ี เก็บรวบรวมค าส่ัง
เฉพาะต่างๆในการท าการเรียนรู้เชิงลึกของบริษัทกูเก้ิล 
ร่วมกบัการใช ้Keras โดยขั้นตอนการเรียนรู้เร่ิมจากการแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็นชุดขอ้มูลเรียนรู้ 
80% และชุดขอ้มูลทดสอบ 20% ของจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
ก าหนดค่า Stride, Padding ขนาดของ pooling และก าหนด

จ านวนชั้นการเช่ือมโยงเต็มรูปแบบให้เหมาะสม โดยการท า
ทีละชั้นวนซ ้ า และท าการประเมินผลลัพธ์ความแม่นย  า 
จากนั้นจึงปรับแกค้่าต่างๆให้มีความแม่นย  ามากขึ้น และท า
การประเมินความแม่นย  าดว้ยวิธีการเบลอภาพทั้ง 4 แบบ 

  
(ก)                    (ข) 

  
(ค)                    (ง) 

ภาพที่ 5: เอกสารมีรูปแบบดว้ยวิธีการปรับสีขาวด า และการเบลอ
ภาพแบบต่างๆ (ก) Normalized Box Filter (ข) Gaussian Filter  (ค) 

Median Filter และ (ง) Bilateral Filter 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
ผลการเป รียบเ ทียบเ ม่ือน าข้อมูลน า เข้า ท่ี ไม่ผ่ าน

กระบวนการเบลอภาพ และผ่านกระบวนการเบลอภาพทั้ง 4 
แ บ บ  ไ ด้ แ ก่  Normalized Box Filter, Gaussian Filter, 
Median Filter และ Bilateral Filter มาท าการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างแบบจ าลอง ทดสอบโดยท าการเรียนรู้ในแต่ละแบบ 
จนกระทั่งลู่เข้า เม่ือน าแบบจ าลองท่ีได้ไปทดสอบกับชุด
ข้อมูลทดสอบแล้ว ผลลพัธ์ท่ีได้คือข้อมูลน าเข้าท่ีถูกเบลอ
ภาพแบบ Normalized Box Filter ให้ค่ าความแม่นย  า  
98.18% แบบฟิลเตอร์เกาส์เซียน ให้ค่าความแม่นย  า 99.43% 
Median Filter ให้ค่าความแม่นย  า 94.90% Bilateral Filter 
ให้ค่าความย  า 98.39% และแบบท่ีน าขอ้มูลรูปภาพท่ีไม่ผา่น
กระบวนการเบลอภาพ ให้ค่าความแม่นย  า 96.56% จะเห็น
ว่าการลดรายละเอียดขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็นดว้ยการเบลอภาพให้
ความแม่นย  าท่ีสูงกว่าภาพเดิมท่ีไม่ท าการเบลอ นอกจากนั้น
การเบลอภาพด้วยฟิลเตอร์เกาส์เซียนจะสามารถจ าแนก
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ประเภทเอกสารดว้ยความแม่นย  ามากท่ีสุด ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 1 และภาพท่ี 6  

ตารางท่ี 1: ค่าความสูญเสียและค่าความแม่นย  าชุดขอ้มูลน าเขา้ 
 

loss accuracy 

Normalized Box Filter  0.0575 0.9818 

Gaussian Filter 0.0422 0.9943 

Median Filter 0.2218 0.9490 

Bilateral Filter 0.0527 0.9839 

No Blur 0.1350 0.9656 

 

 
ภาพที่ 6: ค่าความแม่นย  าของชุดขอ้มูลน าเขา้ 

 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีเร่ิมจากปัญหาการจ าแนกเอกสารโดยใชค้นใน

การจ าแนก ท าให้ตอ้งใช้เวลาและเกิดขอ้ผิดพลาด ผูวิ้จยัจึง
น าเสนอวิธีการจ าแนกประเภทรูปแบบของเอกสาร น า
เอกสารท่ีเป็นขอ้มูลน าเขา้มาสร้างแบบจ าลองการเรียนรู้ดว้ย
วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันาการ เพื่อสามารถ
จ าแนกประเภทเอกสารได้แม่นย  าและถูกต้อง โดยการ
เปรียบเทียบขอ้มูลเอกสารน าเขา้แบบปกติกบัขอ้มูลเอกสารท่ี
ผา่นการเบลอภาพ ไดผ้ลลพัธ์ว่าการใชข้อ้มูลน าเขา้ท่ีผ่านการ
เบลอดว้ยวิธีฟิลเตอร์เกาส์เซียน ให้ความถูกตอ้งมากกว่าแบบ
ไม่ผ่านกระบวนการเบลอภาพตามท่ีคาดหวงัไว้ สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได ้ส าหรับงานวิจยัในอนาคตนั้น 
ผูวิ้จยัตอ้งการพฒันาให้สามารถจ าแนกเอกสารมีรูปแบบผ่าน
ทางการถ่ายรูปหรือรูปถ่ายท่ีมีความแม่นย  าต่อไป 
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การแยกส่วนภาพเมลด็ข้าวที่สัมผัสกนัโดยการอนุรักษ์ความโค้งนูน 

Segmentation of Connected Rice Kernels by Convexity Preservation 

 
กฤษฏากร หาดวรรณ์ (Kidsadakorn Hadwan)1  และนวภัค เอือ้อนันต์ (Nawapak Eua-Anant)2  

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1kidsadakron@kkumail.com, 2nawapak@kku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้  าเสนอขั้นตอนวิธีการแยกส่วนภาพเมล็ด
ข้าวท่ีสัมผัสกันโดยใช้สมมุติฐานว่าเมล็ดข้าวส่วนใหญ่
เป็นรูปทรงท่ีโค้งนูน   เร่ิมต้นจากภาพเส้นขอบของเมลด็
ข้าวท่ีมีความหนา 1 พิกเซล การตรวจหาจุดเว้าบนเส้นขอบ
ท่ีเมลด็ข้าวสัมผัสกันท าได้โดยหาจุดก่ึงกลางของ Path บน
เส้นขอบของเมล็ดข้าวท่ีห่างจากจุด Centroid ของ Path 
นั้นๆ มากกว่าค่าท่ีก าหนด จุดเว้าท่ีถูกตรวจพบจะถูกจับคู่
ตามวิธีการจับคู่แบบอนุรักษ์ความโค้งนูนเพ่ือสร้างส่วน
ของเส้นตรงท่ีใช้แยกส่วนเมลด็ข้าวท่ีติดกัน ผลการทดลอง
พบว่าวิธีการท่ีน าเสนอมีประสิทธิภาพมากโดยให้ค่าความ
ถูกต้องของการตรวจจับมุมและการแยกส่วนภาพเป็นร้อย
ละ 98.16 และ 93.89 ตามล าดับในกรณีของเมลด็ข้าวขาว
และร้อยละ 98.42 และ 95.64 ตามล าดับในกรณีของเมลด็
ข้าวกล้อง 
ค าส าคัญ: การแยกส่วนภาพเมลด็ขา้วท่ีสัมผสักนั การ

อนุรักษค์วามโคง้นูน  
 

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 

separation. Experimental results show that the 

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. บทน า 
คุณภาพของเมล็ดขา้วตามมาตรฐานสินคา้เกษตร [1] 

แบ่งเป็น 2 ดา้นคือ ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ สี ความยาว พ้ืนท่ี
ของเมลด็ขา้ว ส่ิงปลอมปน เมลด็ขา้วท่ีเสีย ร้อยละของการ
แตกหัก และด้านองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน  
สารปนเป้ือน สารพิษตกค้าง เป็นต้น ในการวดัคุณภาพ
ด้านกายภาพของเมล็ดข้าวนั้น ปกติแล้วองค์ประกอบท่ี
เก่ียวกับมิติของเมล็ดข้าวจะต้องวดัโดยใช้เคร่ืองมือวัด
ความยาวประกอบกบัใช้สายตาของเจา้หน้าท่ีในการอ่าน
สเกล ส่วนการวดัร้อยละของการแตกหักท าไดโ้ดยการใช้
ตะแกรงท่ีมีรูหลายขนาดคดัแยกช้ินส่วนของเมล็ดขา้วท่ี
แตกหักและวดัโดยการชั่งน ้ าหนกั อย่างไรก็ตามการวดัท่ี
ใชม้นุษยเ์ป็นผูด้  าเนินการย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
จากการท างานของมนุษย ์และใชเ้วลานานเน่ืองจากเมล็ด
ข้าวตัวอย่าง มีจ านวนมาก ดั งนั้ น เ พ่ือลดภาระงาน
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดขา้วโดยใช้มนุษย ์จึงไดมี้งานวิจยั
หลายงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบ
คุณภาพของเมล็ดข้าวโดยใช้คอมพิวเตอร์ [2-13 ] และ
เช่นเดียวกัน งานวิจัยน้ีได้น าวิธีการประมวลผลภาพเชิง
ดิจิทลัมาใชใ้นการแยกส่วนภาพถ่ายเมล็ดขา้วเพื่อจะน าผล
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ท่ีไดไ้ปใชใ้นงานดา้นการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดขา้ว
เพ่ือแบ่งเบาภาระของมนุษยใ์นงานดา้นน้ีต่อไป  
 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
ปัจจุบันได้มีงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้งานการ

ประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล (Digital Image Processing) 
หลายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเมลด็ขา้วเพื่อจ าแนก
และตรวจสอบความผิดปกติ และประเมินคุณภาพของ
เมล็ดขา้วโดยอตัโนมติั  ไพศาล [2] จ าแนกสายพนัธ์ุข้าว
จากภาพถ่ายขา้วเปลือก Phuvin Kongsawat และ Sorawat 

Chivapreecha [3] วดัความยาวและความกวา้งของเมล็ด
ข้าวตามแกนเอกและแกนโทของเมล็ดข้าวเพื่อประเมิน
ขนาดและคุณภาพของเมล็ดข้าว Wu และคณะ [4] ได้
พัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือเพื่อวิเคราะห์ภาพ
ถ่ายภาพเมล็ดขา้วดว้ยโทรศพัท์มือถือ การประยุกต์ใชง้าน 
Machine learning ในการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดขา้วจาก
ภาพถ่ายเมลด็ขา้วพบไดใ้นงานของ Hemad Zareiforoush 
[5] และงานของ Ozan Aki และ Aydın Güllü [6]  

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมา อุปสรรคส าคญัในการวิเคราะห์
ภาพถ่ายเมล็ดขา้วโดยใชก้ารประมวลผลภาพเชิงดิจิทลัคือ 
เม่ือเมล็ดข้าวมีการสัมผสักันจะท าให้การแยกส่วนภาพ
เมล็ดขา้วมีความผิดพลาด ผลการวิเคราะห์ท่ีตามมาจะเกิด
ความผิดพลาดได ้ เพื่อป้องกนัเมล็ดขา้วสัมผสักนั ไพศาล 
[2]  , Phuvin Kongsawat และ  Sorawat Chivapreecha 

[3], Hemad Zareiforoush [5] และ Ozan Aki และ Aydın 

Güllü [6] ใช้วิธีจัดเรียงเมล็ดข้าวในภาพถ่ายไม่ให้เมล็ด
ข้าวสัมผสักัน ในขณะท่ี Chaladchai Siriwongkul และ 
Pattarawit Polpinit [7] ใชถ้าดพิเศษท่ีออกแบบมาเพื่อให้
เมล็ดขา้วเรียงตวัในแนวยาวและสัมผสักนัเฉพาะบริเวณ
ปลายของเมล็ดขา้ว ท าให้การแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วท าได้
ง่ายขึ้น นอกจากน้ี Yuan Yao [8] ได้พฒันาเคร่ืองเขย่า
เมล็ดข้าวเพ่ือให้เมล็ดข้าวสัมผัสกันน้อยลงก่อนการ
บนัทึกภาพเมลด็ขา้วเพื่อน าไปวิเคราะห์  

อย่างไรก็ตามวิธีการจดัเรียงเมล็ดขา้วเป็นวิธีการท่ีท า
ไดย้ากในทางปฏิบติัส าหรับระบบตรวจสอบคุณภาพเมลด็
ขา้วแบบอตัโนมติั เน่ืองจากการจดัเรียงเมลด็ขา้วดว้ยมือจะ

ท าให้เสียเวลามาก แต่ถ้าเป็นการจัดเรียงด้วยเคร่ืองจักร 
จะต้องมีกลไกในการเกล่ียหรือเขย่าเมล็ดข้าวหรือถาด
พิเศษส าหรับเรียงเมล็ดขา้วเพ่ิมขึ้น ดงันั้นหลายงานวิจยัจึง
ไม่ใช้วิธีการจดัเรียงเมล็ดขา้วในภาพแต่จะใช้วิธีการแยก
ส่วนภาพเมล็ดข้าวท่ีสัมผัสกันโดยตรง Bhagyashree 

Mahale และ  Sapana Korde [9]  ใ ช้ ตั ว ด า เ นิ น ก า ร 

Morphological Erosion ในการแยกเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนั
ในขณะท่ี Wenhua Wu และคณะ [4] ใช้วิธี Watershed 

segmentation ในการแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนั 
ทั้งสองวิธีน้ีมีขอ้จ ากดัคือ การแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วนั้น
ใช้ได้เฉพาะในกรณีท่ีส่วนของเมล็ดขา้วมีการสัมผสักนั
เลก็นอ้ยเท่านั้น มีงานวิจยัหลายงาน [6, 8, 10, 12] แยกส่วน
ภาพเมล็ดข้าวท่ีสัมผสักันโดยใช้คู่ของจุดเวา้ท่ีเกิดขึ้น ณ 
บริ เวณท่ี เมล็ดข้าวสัมผัสกันเป็นเส้นแบ่งเมล็ดข้าว 
Matthieu Faessel และ Francis Courtois [10]  น าเสนอ
วิธีการแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนัโดยใชส่้วนของ
เส้นตรงท่ีเช่ือมระหว่างปลายของเส้นกระดูกของร่อง
ระหว่างเมล็ดข้าวท่ีสัมผสักันเป็นเส้นแบ่งระหว่างเมล็ด
ขา้ว Yuan Yao [8] และ P. Lin และคณะ [11] ใชส่้วนของ
เส้นตรงท่ีเช่ือมระหว่างจุดเวา้บนเส้นรอบรูปของเมลด็ขา้ว
ท่ีสัมผัสกันท่ีอยู่ ฝ่ังตรงข้ามกันส าหรับแบ่งเมล็ดข้าวท่ี
ติดกนั โดยจุดเวา้ท่ีจบัคู่กนัจะตอ้งอยู่ภายในขอบเขตองศา
ท่ีก าหนดโดยจุดเวา้ฝ่ังตรงขา้ม Qing Yao [12] น าเสนอ
วิธีการจบัคู่จุดเวา้บนเส้นรอบรูปของเมลด็ขา้วโดยการหาคู่
ของจุดเวา้ท่ีอยู่ใกล้กันมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า
วิธีการเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพดี แต่วิธีการเหล่าน้ีมี
ขอ้จ ากดัคือ หากคู่จุดเวา้อยูห่่างกนัมากหรือหากมีเมลด็ขา้ว
จ านวนมากสัมผสักนัอยา่งต่อเน่ืองเป็นกลุ่มใหญ่จนเกิดจุด
เวา้จ านวนมาก การจบัคู่จุดเวา้โดยพิจารณาจากระยะทางท่ี
ส้ันท่ีสุดหรือพิจารณาจากการจบัคู่จุดเวา้ท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้าม
กันอาจเกิดความผิดพลาดได้ นอกจากน้ีเมล็ดข้าวมี
คุณสมบติัทางเรขาคณิตคุณสมบติัหน่ึงคือ เมล็ดขา้วส่วน
ใหญ่เป็นรูปทรงท่ีโคง้นูน (Convex) ยงัไม่มีงานวิจยัใดน า
คุณสมบัติน้ีมาใช้ประโยชน์ในการแยกส่วนเมล็ดข้าวท่ี
สัมผสักนั บทความน้ีเป็นการน าเสนอขั้นตอนวิธีใหม่ใน
การแยกส่วนเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนัโดยอาศยัหลกัการท่ีว่า



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

81 

 

เมล็ดขา้วส่วนใหญ่มีลกัษณะโคง้นูนกล่าวคือ เป็นรูปทรง
ไม่มีจุดเวา้ ดังนั้นการแยกส่วนเมล็ดข้าวท่ีสัมผสักันได้
อย่างถูกต้อง ควรจะได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปทรงท่ีโค้งนูน
เช่นกนั ขั้นตอนวิธีการแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนั
โดยการอนุรักษ์ความโค้งนูนท่ีน าเสนอในบทความน้ีมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนวิธีการแยกส่วนภาพเมล็ดข้าวท่ีสัมผสักันท่ี
น าเสนอในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนใหญ่ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 โดยเร่ิมจากการรับภาพ จากนั้นน าภาพท่ีไดท้  า 
Preprocessing เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพและแปลง
ภาพท่ีได้เป็นภาพเส้นขอบของเมล็ดข้าว ขั้นตอนท่ีสอง
เป็นการแยกส่วนภาพ (Segmentation) โดยเร่ิมจากการ
ตรวจจบัจุดเวา้ท่ีปรากฏบนเส้นขอบซ่ึงเกิดขึ้น ณ รอยต่อ
ของเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนั หลงัจากนั้นจึงเป็นการจบัคู่จุด
เว้าท่ีเพื่อสร้างส่วนของเส้นตรงท่ีใช้แบ่งเมล็ดข้าวดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 
ภาพที่ 1: ขั้นตอนวิธีการแยกส่วนภาพเมลด็ขา้วท่ีสัมผสักนัท่ี

น าเสนอในงานวิจยัน้ี 
 

3.1 Preprocessing 

ขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมขอ้มูลภาพให้เหมาะสมก่อน
จะน าไปใชก้ระบวนการแยกส่วนภาพเมลด็ขา้วท่ีสัมผสักนั 
โดยเร่ิมจากการแปลงภาพเมล็ดข้าวต้นฉบบัท่ีเป็นภาพสี 
RGB ให้เป็นภาพเฉดสีเทาดังแสดงในภาพท่ี 2 (ก) แล้ว

แปลงเป็นภาพขาวด าดว้ยวิธีการ Intensity Thresholding 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2 (ข) ซ่ึงภาพท่ีไดจ้ะมีสัญญานรบกวนท่ี
มีลักษณะเหมือนผงฝุ่ นขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วภาพ 
งานวิจยัน้ีไดใ้ชต้วักรองภาพแบบมธัยฐาน (Median filter) 
เพื่อก าจดัสัญญาณรบกวนในลกัษณะน้ีท าให้ไดผ้ลลพัธ์ดงั
แสดงในภาพท่ี 2 (ค) หลงัจากนั้นจึงเป็นการหาเส้นขอบ
ของเมล็ดข้าวโดยการน าภาพขาวด าท่ีผ่านการก าจัด
สัญญาณรบกวนมาใช้เป็นภาพตั้งต้นแล้วลบด้วยภาพท่ี
ผ่านการท า Erosion จะไดภ้าพเส้นขอบของเมล็ดขา้ว แต่
เน่ืองจากเส้นขอบท่ีไดย้งัมีบางส่วนท่ีมีความหนามากกว่า 
1 พิกเซล ดงันั้นขั้นตอนถดัมาจึงเป็นการ Thinning เพื่อให้
ไดภ้าพเส้นขอบของเมล็ดขา้วท่ีมีความหนา 1 พิกเซล ดงั
แสดงเป็นตวัอยา่งในภาพท่ี 2 (ง) 

 

    
    (ก)                      (ข)         (ค)   (ง) 

ภาพที่ 2: ผลลพัธ์ของกระบวนการ Preprocessing ท่ีน าเสนอ 
(ก) ภาพเฉดสีเทาของเมลด็ขา้ว (ข) ภาพขาวด า (ค) ภาพหลงัจากผ่าน

การกรองแบบมธัยฐาน (ง) ภาพเส้นขอบของเมลด็ขา้ว 
 

3.2 Segmentation 

หลงัจากไดภ้าพเส้นขอบของเมล็ดขา้วแลว้ เส้นขอบ
ของเมลด็ขา้วท่ีอยูโ่ดดๆ ส่วนใหญ่จะไม่มีจุดเวา้ปรากฏบน
เส้นขอบ ยกเว้นต าแหน่งท่ีเป็นจมูกข้าวของบางเมล็ด
อาจจะแหว่งไปท าให้ปรากฏเป็นจุดเว้าขนาดใหญ่ขึ้น 
ในทางตรงกนัขา้ม เส้นขอบของเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนัจะมี
จุดเวา้ท่ีมียอดแหลมปรากฏบนเส้นขอบ 1 คู่ต่อการสัมผสั
กนั 1 จุดดงัแสดงในภาพท่ี 2 (ง) ดงันั้นคู่จุดเวา้ท่ีปรากฏบน
เส้นขอบของเมลด็ขา้วสามารถใชเ้ป็นจุดอา้งอิงในการแยก
ส่วนภาพเมล็ดข้าวท่ีสัมผสักันได้ ขั้นตอนการแยกส่วน
ภาพเมล็ดข้าวท่ีสัมผัสกันประกอบด้วยการตรวจจับ
ต าแหน่งของจุดเวา้บนเส้นขอบของเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนั
และตามดว้ยการจบัคู่จุดเวา้เพื่อสร้างส่วนของเส้นตรงท่ี
เช่ือมระหว่างจุดเวา้คู่นั้นและน าไปใชใ้นการแบ่งเมลด็ขา้ว
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
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Concave Point Detection 

การตรวจจบัจุดหักมุมบนเส้นขอบของเมล็ดขา้วท่ีใช้
ในงานวิจยัน้ีมีหลกัการคือ เร่ิมจากภาพเส้นขอบของเมล็ด
ข้ า ว ท่ี มี ค ว ามหนา  1 พิ ก เ ซล  ก า หนด ให้ พิ ก เ ซล 

( , )i i ip x y  เป็นพิกเซลบนเส้นขอบของเมลด็ขา้วท่ีถูก
เรียงล าดบัหมายเลขให้เป็น Circular Path  1, , Np p

พิจารณา Path ย่อยบนเส้นขอบของเมล็ดขา้ว จากพิกเซล  

wnp − ไปถึงพิกเซล wnp +  คือ , ,n w n wp p− + โดยมี
พิกเซล np  เ ป็นพิกเซลศูนย์กลางของ Path ย่อย จุด 
Centroid nC  ของ Path ยอ่ยน้ีสามารถค านวณไดจ้าก 
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โดยทั่วไปถ้า Path  , ,n w n wp p− + มีความโค้งน้อย 
จุด Centroid  nC จะอยู่ใกล้เคียงกับจุด np  ดังแสดงใน
ภ าพ ท่ี  3 ( ก )   ใ นท า ง ต ร ง กัน ข้ า ม  ถ้ า ห า ก  Path 
 , ,n w n wp p− +  เป็นส่วนของเส้นขอบของเมล็ดขา้ว
ท่ีมีจุดหักมุมปรากฏอยู่  ดังแสดงในภาพท่ี 3 (ข) จุด 
Centroid nC จะอยู่ห่างจาก np  มาก ดงันั้นเราสามารถใช้
ขนาดของระยะขจัดระหว่างจุด Centroid nC กับพิกเซล
ศูนย์กลาง  np  ของ  Path  , ,n w n wp p− + ในการ
ตรวจจับจุดหักมุมบนเส้นขอบของเมล็ดข้าวได้ ใน
ขณะเดียวกนัการตรวจสอบว่าจุดหกัมุมท่ีไดเ้ป็นจุดเวา้หรือ
จุดนูนพิจารณาจาก ถา้จุด nC  ตั้งอยู่บนฉากหลงัแสดงว่า
จุดหักมุมนั้นเป็นจุดเวา้ แต่ถ้าจุด nC  ตั้งอยู่ภายในเมล็ด
ข้าวแสดงว่าจุดหักมุมนั้นเป็นจุดนูน สรุปขั้นตอนวิธีใน
การตรวจจบัจุดเวา้บนเส้นขอบท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีมีดงัน้ี 

1. ก าหนดให้ 1 2 N
p , p ,…, p  เป็นพิกเซลบนเส้นขอบ

ของเมลด็ขา้วท่ีเรียงล าดบัเป็น Circular path 

2. ส าหรับพิกเซล n
p  แต่ละพิกเซล ( n = 1,…,N ) 

a. ค  า น ว ณ ห า จุ ด  Centroid  n
C ข อ ง  Path  

n-w n+w
p ,…, p ตามสมการท่ี 1 

b. ค  านวณหาระยะทางจากจุด n
C ถึง n

p  จาก

สมการ 2 2

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

c. พิกเซลท่ีถูกตดัสินให้เป็นจุดเวา้ คือพิกเซลท่ี

จุด 
n

C  อยู่บนฉากหลงั และมีค่า 
n

d > Thd  และ 
n

d  เป็น 

Local maxima กล่าวคือ 
1n n

d d
−

  และ  
n n+1

d > d  
 

 
           (ก)       (ข) 

ภาพที่ 3: จุด Centroid nC  และจุดศูนยก์ลาง np ของ Path 
บนเส้นขอบของเมลด็ขา้ว (ก) บริเวณท่ีเส้นขอบมีความโคง้น้อย (ข) 
บริเวณท่ีเส้นขอบมีจุดเวา้ปรากฏอยู ่

 
Concave Point Matching 

ในการจับคู่จุดเวา้นั้น อาศยัสมมุติฐานท่ีว่าเมล็ดข้าว
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะใกล้เคี ยงกับคอนเวกซ์ฮัลล์  
(Convex Hull) ซ่ึงหมายถึงรูปทรงท่ีประกอบด้วยมุม

ภายในทุกมุมมีขนาด 180 กล่าวคือ เป็นรูปทรงท่ีไม่มีจดุ
เวา้ ดงันั้นการจบัคู่จุดเวา้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งให้ผลการแยก 

 

 
ภาพที่ 4: ตวัอยา่งจุดเวา้ท่ีตรวจจบัไดโ้ดยใชข้ั้นตอนวิธีท่ี

น าเสนอโดยใช ้w = 5 และ Thd = 1.5 
 

ส่วนภาพเมล็ดขา้วท่ีเป็นช้ินส่วนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
คอนเวกซ์ฮัลล์มากท่ีสุดเพื่อเป็นการอนุรักษ์คุณสมบัติ
ความโคง้นูนของเมลด็ขา้ว 

ก าหนดให้จุดC และ C  เป็นจุดเวา้บนเส้นขอบของ

เมล็ดขา้ว โดยมีจุด L  และ Lและจุด R และ R บนเส้น
ขอบของเมลด็ขา้วเป็นจุดท่ีประกอบเป็นแขนดา้นซ้ายและ
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แขนดา้นขวาของมุมท่ีจุดเวา้ทั้งสองตามล าดบั จะได ้ LCR


และ L C R


   แทนมุมท่ีจุดเว้าทั้ งสอง เ ม่ือใช้ส่วนของ
เส้นตรงท่ีเช่ือมระหว่างจุดเวา้ทั้งสองในการแยกส่วนภาพ
จะเ กิด ช้ินส่วนขึ้ น  2 ช้ินโดย ช้ินส่วนแรกจะมี  Path

LCC R  เป็นเส้นขอบท่ีเกิดขึ้นใหม่ขณะท่ีอีกช้ินส่วนจะมี 

Path RCC L  เ ป็นเส้นขอบท่ีเกิดขึ้ นใหม่ เ พ่ือ ท่ีจะให้
ช้ินส่วนท่ีเกิดขึ้ นใหม่เป็นคอนเวกซ์ฮัลล์ มุมภายในท่ี

เกิดขึ้นใหม่ทุกมุม กล่าวคือ มุม LCC


 , CC R


  , RCC


  

และCC L


  จะตอ้งมีขนาด 180 ดงัแสดงเป็นตวัอย่างใน

ภาพท่ี 5 ซ่ึงเป็นการจบัคู่จุดเวา้ท่ีถูกตอ้ง จะพบว่า LCC


 , 

CC R


  , RCC


  และ  CC L


   ทั้ งหมดมีขนาด  180

ในทางตรงกนัขา้มหากการจบัคู่จุดเวา้ไม่ถูกตอ้ง จะมีบาง

มุมบนเส้นขอบท่ีเกิดใหม่มีขนาด 180 ดงัแสดงในภาพ

ท่ี 6 ซ่ึงมีมุม LCC


  และ CC R


   ท่ีมีขนาด 180  

เม่ืออาศัยหลักการจับคู่จุดเวา้ C และ C  ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ เราสามารถจะใชส่้วนของเส้นตรงท่ีเช่ือมระหว่าง

C และ C ในการแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักันได ้
ทั้งน้ีการจับคู่จุดเวา้จะพิจารณาจากคู่ของจุดเวา้ทุกจุดท่ี
เป็นไปไดท่ี้อยู่ภายในกลุ่มของเมล็ดขา้วท่ีติดกนัเป็นกลุ่ม
เดียวกนั แลว้หาคู่ของจุดเวา้ท่ีให้ผลลพัธ์การแบ่งส่วนภาพ

ท่ีมีมุมท่ีเกิดขึ้ นใหม่ทุกมุมมีขนาด  180  และระยะ
ระหว่าง C  และ C  มีขนาดส้ันท่ีสุด เม่ือจับคู่จุดเวา้ได้
แล้ว ขั้นตอนถัดมาจึงเป็นการแยกส่วนภาพเมล็ดข้าวท่ี
สัมผสักนัโดยใช้ส่วนของเส้นตรงท่ีเช่ือมระหว่างคู่จุดเวา้
เป็นเส้นแบ่งเมลด็ขา้วดงัแสดงเป็นตวัอยา่งในภาพท่ี 7 

 

 
ภาพที่ 5: ตวัอยา่งการจบัคู่จุดเวา้ท่ีถูกตอ้ง 

 
ภาพที่ 6: ตวัอย่างการจบัคู่จุดเวา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 

 
ภาพที่ 7: ตวัอยา่งผลลพัธ์การแยกส่วนภาพเมลด็ขา้วท่ีสัมผสักนั 

 

 
ภาพที่ 8: ภาพถ่ายเมลด็ขา้วขาวท่ีใชง้านวิจยัน้ี 

 

 
ภาพที่ 9: ภาพถ่ายเมลด็ขา้วกลอ้งท่ีใชง้านวิจยัน้ี 

 

 
ภาพที่ 10: ตวัอยา่งผลลพัธ์การแยกส่วนภาพถ่ายเมลด็ขา้วขาว 
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ภาพที่ 11: ตวัอยา่งผลลพัธ์การแยกส่วนภาพถ่ายเมลด็ขา้วกลอ้ง 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
ภาพท่ี 8-9 (ก)-(ง) เป็นภาพตั้งตน้ขนาด 2400×3400  

พิกเซลท่ีใช้ในการทดลองซ่ึงเป็นภาพถ่ายเมล็ดข้าวขาว
และข้าวกล้องหอมมะลิจ านวน 5, 10,  10 และ 25 กรัม 
ตามล าดับ ท่ีถูกโปรยลงบน  Glass plate ของเค ร่ือง 
Scanner ยี่ห้อ Epson รุ่น Perfection V39 และสแกนภาพ
ท่ีความละเอียด 300 DPI ผลการทดลองการตรวจจบัจุดเวา้
และการแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนัโดยใชวิ้ธีการท่ี
น าเสนอในงานวิจยัน้ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1-4 ตามล าดบั 
ผลการทดลองในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 3 พบว่าวิธีการ
ตรวจจบัจุดเวา้ท่ีน าเสนอโดยใชค้่า w = 5 และ Thd = 1.5 

ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับภาพท่ีความละเอียด 300 DPI  
โดยสามารถตรวจจบัจุดเวา้ของขา้วขาวไดถู้กตอ้งให้ผล
เป็น True Positive (จุดท่ีเป็นจุดเวา้จริงและถูกตรวจจบัได้
จริง) จ านวน 2,089 จุด จากจุดเวา้ทั้งหมด 2,128 จุด คิดเป็น
ร้อยละของความถูกตอ้ง 98.16 และสามารถตรวจจบัจุดเวา้
ของขา้วกลอ้งไดถู้กตอ้งให้ผลเป็น True Positive จ านวน 
1,626 จุด จากจุดเวา้ทั้งหมด 1,652 จุด คิดเป็นร้อยละของ
ความถูกตอ้ง 98.42 ในขณะเดียวกนั จากผลการทดลองใน
ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4 พบว่าการแยกส่วนภาพเมล็ดขา้ว
ท่ีสัมผสักนัโดยใชวิ้ธีการท่ีน าเสนอสามารถแยกส่วนภาพ
เมล็ดขา้วขาวท่ีสัมผสักนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ให้ผลเป็น True 

Positive (เมล็ดข้าวสัมผัสกันจริงและถูกแบ่งด้วยวิธีท่ี
น าเสนอได้จริง) จ านวน 999 เมล็ดจากจ านวนเมล็ดท่ี
สัมผสักันทั้งหมด 1,064 เมล็ด คิดเป็นร้อยละของความ
ถูกตอ้ง 93.89 และสามารถแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วกลอ้งท่ี
สัมผสักนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ให้ผลเป็น True Positive จ านวน 
790 เมล็ด จากจ านวนเมล็ดท่ีสัมผสักนัทั้งหมด 826 เมล็ด 
คิดเป็นร้อยละของความถูกตอ้ง 95.64 

 

ตารางท่ี 1: ผลการตรวจจบัจุดเวา้บนเส้นขอบของเมลด็ขา้วขาว 
ภาพท่ี 

จ านวนจุดเวา้จริงท่ีเกดิจาก
การสัมผสักนัของเมล็ดขา้ว 

จ านวนจุดเวา้ทีต่รวจพบ 
True Positive False Negative False Positive 

1 284 281 3 0 
2 394 392 2 2 
3 402 392 10 2 
4 1,048 1,024 24 1 

รวม 2,128 2,089 39 5 

ตารางท่ี 2: ผลการแยกส่วนภาพเมลด็ขา้วขาวท่ีสัมผสักนั 
ล าดบั จ านวนเมล็ดขา้วที่สัมผสักนั จ านวนเมล็ดขา้วที่แยกส่วนไดถู้กตอ้ง ความถูกตอ้ง 
1 142 133 93.66% 
2 197 189 95.93% 
3 201 191 95.02% 
4 452  486 7492. % 

รวม 1,064 999 93.89% 

ตารางท่ี 3: ผลการตรวจจบัจุดเวา้บนเส้นขอบของเมลด็ขา้วกลอ้ง 
ภาพท่ี 

จ านวนจุดเวา้จริงท่ีเกดิจาก
การสัมผสักนัของเมล็ดขา้ว 

จ านวนจุดเวา้ทีต่รวจพบ 
True Positive False Negative False Positive 

1 186 184 2 2 
2 372 366 6 6 
3 410 405 5 4 
4 684 671 13 1 

รวม 1,652 1,626 26 13 

ตารางท่ี 4: ผลการแยกส่วนภาพเมลด็ขา้วกลอ้งท่ีสัมผสักนั 
ล าดบั จ านวนเมล็ดขา้วที่สัมผสักนั จ านวนเมล็ดขา้วที่แยกส่วนไดถู้กตอ้ง ความถูกตอ้ง 
1 93 87 93.54% 
2 186 175 94.08% 
3 520  194 63.49 % 
4 342 334 66.79 % 

รวม 826 790 95.64% 

 
สาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดคือ จุดเวา้บางจุด

ไม่ลึกมากพอ ดงัแสดงในภาพท่ี 12 (ก) ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจจบัไดแ้ละเกิดผลลพัธ์แบบ False Negative (จุดท่ีเป็น
เวา้จริงแต่ไม่สามารถตรวจจบัได้) ในขณะท่ีสาเหตุรองท า
ให้เกิดผลลพัธ์แบบ False Positive (จุดท่ีไม่ใช่จุดเวา้จริงท่ี
เกิดจากการสัมผสักนัของเมลด็ขา้วแต่ถูกรายงานว่าเป็นจุด
เวา้) ซ่ึงพบไม่บ่อยคือ จุดเวา้ในบริเวณท่ีเป็นจมูกของเมลด็
ขา้วท่ีแหว่งถูกรวมเขา้ไปในผลลพัธ์การตรวจจบัจุดเวา้ดว้ย
ดังแสดงในภาพท่ี 12 (ข) นอกจากน้ีย ังมีกรณีท่ีการ
ตรวจจบัจุดเวา้ถูกตอ้ง แต่การจบัคู่จุดเวา้ผิดพลาดเน่ืองจาก
ทิศทางของจุดเวา้เบ่ียงเบนไปจากแนวยาวของเมลด็ขา้วจน
ไม่สามารถจบัคู่จุดเวา้ไดด้งัภาพท่ี 12 (ค) 
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               (ก)                (ข)                             (ค) 

ภาพที่ 12: ตวัอยา่งความผิดพลาดท่ีพบ (ก) การตรวจไม่พบจุดเวา้
ท่ีต้ืน (ข) การตรวจพบจุดเวา้ท่ีเป็นต าแหน่งของจมูกขา้วท่ีแหว่งไป 
(ค) การจบัคู่จุดเวา้ไม่ไดเ้น่ืองจากทิศทางของจุดเวา้เบ่ียงเบนไปมาก 

 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอวิธีการแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วท่ี

สัมผสักนัโดยใช้หลกัการอนุรักษ์ความโคง้นูนของเมล็ด
ขา้ว ขั้นตอนวิธีเร่ิมจากการปรับปรุงภาพและการหาเส้น
ขอบของเมล็ดข้าว จากนั้นจึงเป็นการตรวจจับจุดเวา้ท่ี
ปรากฏบนเส้นขอบของเมล็ดขา้วโดยใช้ขนาดของระยะ
ขจดัระหว่างพิกเซลศูนยก์ลางของ Local Path บนเส้นขอบ
กบัจุด Centroid ของ Local Path นั้นเป็นตวัตดัสิน จุดเวา้ท่ี
ตรวจพบจะถูกน ามาจับคู่ เพื่อใช้ในการสร้างส่วนของ
เส้นตรงส าหรับแยกส่วนเมล็ดข้าว การจับคู่ จุดเว้าใช้
หลกัการอนุรักษค์วามโคง้นูนของเมล็ดขา้ว โดยเลือกคู่จุด
เวา้ท่ีให้ผลลพัธ์ของการแยกส่วนภาพท่ีเป็นคอนเวกฮัลล์
ผลการทดลอง เ บ้ือ งต้นพบว่ า วิ ธีก าร ท่ีน า เสนอมี
ประสิทธิภาพมากโดยให้ค่าความถูกตอ้งในการตรวจจบั
มุมเป็นร้อยละ 98.16 และ 98.42 ในกรณีของภาพถ่ายเมล็ด
ขา้วขาวและภาพถ่ายเมล็ดขา้วกลอ้งตามล าดบั และให้ค่า
ความถูกตอ้งในการแยกส่วนภาพเมล็ดขา้วท่ีสัมผสักนัได้
ร้อยละ 93.89 และ 95.64 ในกรณีของภาพถ่ายเมล็ดขา้ว
ขาวและภาพถ่ายเมลด็ขา้วกลอ้งตามล าดบั 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันยานพาหนะมีจ านวนมากขึน้ทุกวัน ท าให้พืน้ท่ี
จอดน้อยลง เกิดปัญหาท่ีจอดไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จึงมีการสร้างท่ีจอดยานพาหนะเพ่ิมเพ่ือรองรับ ถึงจะมีการ
สร้างท่ีจอดเพ่ิมขึน้ แต่กย็ังมีหลายแห่งท่ียังประสบปัญหาท่ี
จอดไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กับพื้นท่ีจอด
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  ขอนแก่น 
(KICE) ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการบริหารจัดการพืน้ท่ี
จอดท่ีไม่ดีพอ คงเป็นเร่ืองดีถ้ามีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย
ในการตรวจสอบจ านวนยานพาหนะโดยไม่ต้องอาศัย
แรงงานมนุษย์ในการด าเนินการ ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาดได้สูง งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ
ตรวจจับและจ าแนกยานพาหนะจากกล้องวีดิโอรักษา
ความปลอดภัย โดยน าเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกและ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันมาประยกุต์ใช้ใน
การพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่าการน าโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแบบคอนโวลูชัน ssd_mobilenet_v2 

มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับและจ าแนกยานพาหนะ
ท้ังในภาพน่ิงและภาพวีดิโอ   
ค าส าคัญ:  การตรวจจบัและจ าแนกยานพาหนะ การเรียนรู้

เชิงลึก การประมวลผลภาพ โครงข่ายประสาท
เทียมแบบแบบคอนโวลูชนั  

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 

resolve this problem.  Although the parking is built 

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. บทน า 
พ้ืนท่ีจอดยานพาหนะถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานของ

ระบบการขนส่ง ซ่ึงยานพาหนะทุกชนิดเม่ือส้ินสุดการ
เดินทางแลว้จ าเป็นตอ้งมีสถานท่ีจอดรองรับ ศูนยป์ระชุม
แล ะแส ด ง สิ น ค้ าน าน าช า ติ  ข อน แ ก่ น  (KICE) ก็
เช่นเดียวกนั ไดมี้สถานท่ีจอดไวร้องรับบุคคลภายนอกท่ีมา
ติดต่อประสานงานหรือลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ และจาก
การศึกษาพบว่าบางช่วงเวลามีผูใ้ช้บริการจ านวนมาก ท า
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ให้พ้ืนท่ีจอดไม่เพียงพอและถา้เจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการดา้น
การจดัการพ้ืนท่ีจอดไม่สามามารถให้บริการไดท้นัท่วงที 
มกัจะมีปัญหาในการหาท่ีจอด  

จึ งได้ มี ก าร ศึ กษ าระบ บ ตรวจจับ แล ะจ าแน ก
ยานพาหนะท่ีเขา้มาใช้บริการ เพื่อหาขอ้มูลแต่ละงานว่ามี
ปริมาณมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวาง
แผนการจดัการพ้ืนท่ีจอดให้เพียงพอ ดว้ยการประยุกต์ใช้
เทคนิคต่างๆทางคอมพิวเตอร์ช่วยให้การตรวจจับและ
จ าแนกยานพาหนะท าไดอ้ย่างอตัโนมติั โดยไม่ตอ้งอาศยั
แรงงานมนุษยใ์นการด าเนินการและมีโอการผิดพลาดได้
สูง 

โดยเทคนิคการตรวจจบัและแยกแยะวตัถุในภาพ บน
ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวมีความส าคัญอย่างย่ิงใน
ปัจจุบนั ช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถวิเคราะห์จ าแนกวตัถุต่างๆ
ท่ีสนใจ ซ่ึงเทคนิคเก่ียวกบัการตรวจจบัและแยกแยะวตัถุ
ในภาพ  ถูกน าไปประยุกต์ใชใ้นงานหลายๆดา้น อาทิเช่น 
การตรวจจบัการการจราจรบนท้องถนน [1] การจ าแนก
ภาพแมมโมแกรมโดยการประมวลผลภาพ [2]  เป็นตน้   

งาน วิจัย น้ี ได้น า เทคนิคการเรียน รู้เชิง ลึก  (Deep 

Learning) ควบคู่กบัโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชัน (Convolutional Neural Network) ในการตรวจจับ
และจ าแนกประเภทยานพาหนะ จากกล้องวีดิโอรักษา
ความปลอดภัย เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจจบัและแยกประเภทยานพาหนะท่ีเข้ามาใช้บริการ
ภายในศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ ขอนแก่น 
(KICE) ใน ส่ วน ถัด ไป ของบท ความ จะอ ธิบ าย ถึ ง
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เทคนิคและอลักอลิทึมท่ีเลือกใช ้
วิธีการด าเนินงานวิจยั ผลการด าเนินงานวิจยัและสรุป 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
2.1 ตรวจจับวัตถุในภาพ (Object Detection) 
คือเทคนิคอย่างหน่ึงทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

(Computer Vision)  และการประมวลผลภาพ (Image 

Processing) [3] ท่ีถูกน ามาใชใ้นการตรวจจบัขอบเขตของ
วตัถุ  หรือส่ิงท่ีเราสนใจในส่ือดิจิทลั วตัถุในภาพแต่ละช้ิน
จะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ก่อนท่ีจะถูกวิเคราะห์
และสรุปผลออกมาเป็นวตัถุประเภทใดๆ  

2.2 การเรียนรู้เชิงลึก 
เป็น เทคนิคห น่ึ งทางด้านการ เรียน รู้ของเค ร่ื อง 

(Machine Learning) [4] ท่ีถูกพฒันาขึ้นมาอยู่บนพ้ืนฐาน
ของโครงข่ ายไร้สายประสาท เที ยมแบบ ลึก (Deep 

Artificial Neural Networks) [5] เทคนิคของการเรียนรู้
เชิงลึกได้ถูกน าไปใช้แก้ปัญหาหลายๆด้าน โดยเฉพาะ
อ ย่ า ง ย่ิ ง ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ปั ญ ญ าป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ( Artificial 

Intelligence) [6] และการประมวลผลรูปภาพ (Image 

Processing)  

ภาพที่ 1: การจ าแนกวตัถุในภาพ 

2.3 Convolutional Neural Network 

Convolutional Neural Network (CNN) [7] 
โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนั เป็นโครงข่ายประสาท
เทียมหน่ึงในกลุ่ม Bio-Inspired โดยจะจ าลองการมองเห็น
ของมนุษยท่ี์มองพ้ืนท่ีเป็นท่ีย่อยๆ และน ากลุ่มของพ้ืนท่ี
ย่อยๆมาผสานกนั เพื่อดูว่าส่ิงท่ีเห็นอยู่เป็นอะไร การมอง
พ้ืนท่ีย่อยของมนุษย์จะมีการแยกคุณลักษณะ (feature) 

ของพ้ืนท่ียอ่ยนั้น เช่น ลายเส้น และการตดักนัของสี CNN 
จะมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ Hidden layers 

หรือ Feature extraction และ Classification 

ภาพที่ 2: Convolutional Neural Network Architecture            

ท่ีมา: https://towardsdatascience.com 

2.4 SSD (Single Shot multibox Detector)    
SSD (Single Shot multibox Detector) [8] เป็นเทคนิค

ประมวลผลรูปภาพ ถูกใช้ในการวิเคราะห์ขอบเขตของ
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วตัถุยานพาหนะโดยอาศยัการจบักลุ่มของคุณลกัษณะย่อย
ต่างๆ ของแต่ละวตัถุในภาพและท าการวิเคราะห์คะแนน
เพื่อก าหนดขอบเขตของแต่ละวตัถุออกมาซ่ึงสามารถน ามา

ประยกุตใ์ชร่้วมกบัโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก 

ภาพที่ 3: SSD (Single Shot multibox Detector) Architecture  

ท่ีมา: https://github.com/enginBozkurt/Object_Detection 

2.5 MobileNet 
MobileNet [9] เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกแต่

มีขนาดท่ีเล็กกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกทัว่ๆ ไป
เพื่ อ ให้ ส าม ารถน าโม เด ล ไป ใช้ ง าน บน อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ อาทิเช่น สมาร์ทโฟนหรือ แทบ็เลต 
อาจจะมีความแม่นย  าน้อยกว่าโมเดลเต็มรูปแบบท่ีเป็นท่ี
นิยม แต่ก็แลกมากบั Latency ท่ีนอ้ยลง และขนาดท่ีเลก็ลง
มาก ส่งผลให้ใชก้ารประมวลผลนอ้ยลง 

ภาพที ่4: MobileNet Architecture                                         

ท่ีมา: https://github.com/Zehaos/MobileNet 

2.6 TensorFlow 

TensorFlow [10]  คือ  Deep Learning Library ของ 
Google มาจากช่ือเฟรมเวิร์กท่ีถูกน ามาพัฒนาต่ออย่าง 
Tensor การค าณวนทั้ งหมดจึงเก่ียวข้องเวกเตอร์ และ       
เมทริกซ์หลายมิติ ท่ี มีข้อมูลจุอยู่หลากหลายชนิด ค่า
ทั้งหมดในหน่ึง Tensor จะมีขนาดของขอ้มูลแตกต่างกนั

ไปท่ีเรียกว่า Shape Tensor จะมาจากอะไรกไ็ดท้ั้งขอ้มูลท่ี
ป้อนเขา้ไป การค านวณทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใน graph คือ
ล าดบัของการประมวลผลอย่างต่อเน่ือง ในแต่ล าดบัก็มีช่ือ
เรียกว่า OP Node และแต่ละ OP Node ก็ เช่ือมถึงกัน 
Graph เป็นโครงสร้างของตวัประมวลตวัและการเช่ือมต่อ
กันระหว่าง Node และในแต่ละ Node ก็มี  Tensor อยู่
มากมายท่ีรอประมวลผล 

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

3 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ผูวิ้จยัมีจุดประสงคท่ี์จะน าเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกและ

เทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการตรวจจบัและจ าแนก
ยานพาหนะท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในศูนยป์ระชุมและแสดง
สินคา้นานาชาติ ขอนแก่น งานวิจยัน้ีไดใ้ช้ภาพจากกล้อง
วีดิโอรักษาความปลอดภยัจ านวน 2 จุด ท่ีมีทั้งภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหวมาท าการทดสอบ โดยท าการเน้นไปท่ีการ
ตรวจจับยานพาหนะประเภทต่างๆ แบ่งเป็น 6 ประเภท
ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต์ รถกระบะ รถเก๋ง รถตู ้รถบรรทุก
และรถโดยสาร จึงได้ออกแบบการด าเนินออกแบบการ
ด า เนิ น ง าน วิจัย ไว้ดั ง น้ี  1.การ เก็ บ รวม รวมข้อมู ล
ยานพาหนะ 2.การสร้างจุดก าหนดขอบเขตวตัถุ  3.การ
ฝึกฝนชุดข้อมูล 4.การทดสอบกับภาพน่ิง 5.ทดสอบกับ
ภาพวิดีโอ 6.การวิเคระห์ผลการทดลอง 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ 
รวบรวมขอ้มูลภาพยานพาหนะประเภทต่างๆ ท่ีไดจ้าก

อินเทอร์เน็ตและจากกล้องวงจรปิดของศูนยป์ระชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น จ านวน 2 จุด เพื่อน ามา
เป็นขอ้มูลในการประมวลผล จ านวนทั้งส้ิน 2,660 ภาพ  
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3.2 สร้างจุดก าหนดขอบเขตวัตถ ุ
การสร้างจุดก าหนดขอบเขตวัตถุ  ห รือ Labeling 

Picture คือการท า Markup Language (.XML) เพื่อบอก
ว่าวตัถุน้ีคืออะไร ในการ Training Data โดยจะท าการ 
Mapping ช่ือ Class Name (วตัถุ) กบั Class ID  

ท าการจัดกลุ่มชุดข้อมูลภาพยานพาหนะ ตารางท่ี 1
แบ่งประเภทยานพาหนะออกเป็น 6 ประเภท    

ภาพที่ 6: ภาพยานพาหนะประเภทต่างๆ 

ตารางท่ี 1: ตารางแสดงการแบ่งประเภทยานพาหนะ 
ประเภทยานพาหนะ จ านวนภาพ 

รถจกัรยานยนต ์ 450 
รถกระบะ  860 
รถเก๋ง  580 
รถตู ้ 235 
รถบรรทุก  335 
รถโดยสาร  200 

Create Label Map ภาพยานพาหนะโดยใช้โปรแกรม 
LabelImg แล้วแบ่งภาพเป็นชุดข้อมูลส าหรับฝึก 90 % 
(Training Data) และ 10 % ส าห รับ ชุดข้อมูลทดสอบ 
(Testing Data) 

ภาพที่ 7: ตวัอย่างภาพยานพาหนะท่ีผ่านการท า Labeling Picture 

3.3 การฝึกฝนชุดข้อมูล 
งานวิจยัน้ีไดใ้ช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู

ชนั (CNN) และฝึกฝนชุดขอ้มูลเขา้กบั TensorFlow ผ่าน 
Google Colab จ านวน 200,000 รอบ เพื่อความแม่นย  าใน
การทดสอบประสิท ธิภาพ  ภาพ ท่ี  8 กราฟ ท่ีได้จาก 
TensorBoard จ ะ สั ง เก ต ได้ ว่ า ย่ิ ง มี ก าร ฝึ ก ฝ น ม าก 
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นก็จะมีนอ้ยตามล าดบั 

ภาพที่ 8: ภาพกราฟแสดงขอ้มูล BoxClassifierLoss 

ภาพที่ 9: ภาพการตรวจจบัยานพาหนะจาก TensorBoard 

4.  ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 การทดสอบกับภาพนิง่ 
ชุดข้อมูล ท่ีผ่านการฝึก (Training Data) ในแต่ละ

โครงข่ายประสาทเทียมมาท าการทดสอบเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกบัภาพน่ิง โดยการน ารูปภาพทั้งหมด 2,660 

ภาพ ท าการเรียนรู้กับโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชัน ตารางท่ี 2 ตารางแสดงประสิทธิภาพการท างาน
ของโครงข่ายประสาทเทียมทั้ง 3 แบบท่ีเป็นท่ีนิยม [11] 

โด ย เ ร่ิ ม จ าก โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส าท เที ย ม แ บ บ ท่ี  1 
faster_rcnn_resnet50 มีค่าความแม่นย  าเฉล่ีย 30  ใช้เวลา
ในการท างาน 89 มิลลิวินาที ต่อมาโครงข่ายประสาทเทียม
แบบท่ี 2 ssd_inception_v3 มีค่าความแม่นย  าเฉล่ีย 24 ใช้



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

90 

 

เวลาในการท างาน 42 มิลลิวินาที และสุดท้ายโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบท่ี  3 ssd_mobilenet_v2  มีค่าความ
แม่นย  าเฉล่ีย 22 ใชเ้วลาในการท างาน 31 มิลลิวินาที  
ตารางที ่2: ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของ CNN 

 4.2 การทดสอบกับภาพวิดีโอ 
เลือกโครงข่ายประสาทเทียมท่ี มีค่ าความถูกต้อง 

ความเร็วและขนาดท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นทางผูวิ้จยัจึงได้เลือกท่ี
จะน าโครงข่ายประสาทเทียมแบบ ssd_mobilenet_v2 มา
ท าการทดสอบกบัวีดิโอจากกลอ้งวงจรปิด 2 จุด จ านวนจุด
ละ 10 ชุด ชุดละ 1 นาทีรวม 20 นาที ในตารางท่ี 3 และ
ตารางท่ี 4 เป็นตารางแสดงผลการตรวจจับและจ าแนก
ยานพาหนะจากภาพวีดิโอ 

 ตารางท่ี  3 ได้แสดงผลการตรวจจับและจ าแนก
ยานพาหนะดว้ยกลอ้งวีดิโอจุดท่ี 1 จากการทดลองพบว่ามี
จ านวนผลการตรวจจบัยานพาหนะจ านวนทั้งส้ิน 76 คนั 
ถู ก แบ่ ง อ อ ก เป็ น ป ระ เภ ท ต่ างๆ  6  ป ระ เภท ดั ง น้ี 
รถจกัรยานยนตจ์ านวน 8 คนั รถกระบะจ านวน 22 คนั รถ
เก๋งจ านวน 25 คนั รถตูจ้  านวน 11 รถบรรทุกจ านวน 6 คนั 
และโดยสารจ านวน 4 คนั  เม่ือท าการทดสอบภาพวีดิโอ 
พบว่าระบบสามารถตรวจจบัและจ าแนกยานพาหนะไดทุ้ก
ประเภทถูกตอ้ง 100 %  
 ตารางท่ี 3: ตารางแสดงผลการตรวจจบัและจ าแนกยานพาหนะ
จากภาพวีดิโอจุดท่ี 1 

ประเภท
ยานพาหนะ 

จ านวน
ท่ีมี 
(คนั) 

ถูก
ประเภท

(คนั) 

ผดิ
ประเภท

(คนั) 

ถูกตอ้ง 
(%) 

จกัรยานยนต ์ 8 8 - 100 
กระบะ 22 22 - 100 
เก๋ง 25 25 - 100 
ตู ้ 11 11 - 100 
บรรทุก 6 6 - 100 
โดยสาร 4 4 - 100 

ตารางท่ี  4 ได้แสดงผลการตรวจจับและจ าแนก
ยานพาหนะดว้ยกลอ้งวีดิโอจุดท่ี 2 จากการทดลองพบว่ามี
จ านวนผลการตรวจจับยานพาหนะจ านวนทั้งส้ิน 85 คนั 
ท าการทดสอบภาพวีดิโอ มีจ านวนรถจกัรยานยนตใ์นภาพ
ท่ีถูกพบแบบถูกตอ้งตามประเภทจ านวนทั้งส้ิน 16 คนั คิด
เป็นจ านวน 100% จ านวนรถกระบะในภาพท่ีถูกพบแบบ
ถูกตอ้งตามประเภทจ านวนทั้งส้ิน 24 คนั คิดเป็นจ านวน 
100% จ านวนรถเก๋งในภาพท่ีถูกพบแบบถูกต้องตาม
ประเภทจ านวนทั้ งส้ิน  35 คัน คิดเป็นจ านวน 100% 
จ านวนรถตู้ในภาพท่ีถูกพบแบบถูกต้องตามประเภท
จ านวนทั้ งส้ิน 4 คัน คิดเป็นจ านวน 66.67% จ านวน
รถบรรทุกในภาพท่ีถูกพบแบบถูกตอ้งตามประเภทจ านวน
ทั้ งส้ิน 3 คัน คิดเป็นจ านวน 75% ในขณะท่ีมีจ านวน
ยานพาหนะท่ีระบุประเภทผิดพลาดคือรถตู้จ  านวน 2 คนั 
คิดเป็น 33.33% และรถบรรทุกจ านวน 1 คนั คิดเป็น 25% 
ตารางท่ี 4: ตารางแสดงผลการตรวจจบัและจ าแนกยานพาหนะจาก
ภาพวิดีโอจุดท่ี 2 

ภาพที่ 10: ตวัอยา่งภาพการตรวจจบัรถกระบะ 

Model name Speed 

(ms.) 

COCO 

mAP[^1] 

Outputs 

faster_rcnn_resnet50 89 30 Boxes 
ssd_inception_v3 42 24 Boxes 
ssd_mobilenet_v2 31 22 Boxes 

ประเภท
ยานพาหนะ 

จ านวน
ท่ีมี 
(คนั) 

ถูก
ประเภท

(คนั) 

ผิด
ประเภท

(คนั) 

ถูกตอ้ง 
(%) 

จกัรยานยนต ์ 16 16 - 100 

กระบะ 24 24 - 100 
เก๋ง 35 35 - 100 
ตู ้ 6 4 2 66.67 
บรรทุก 4 3 1 75 
โดยสาร - - - - 
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จากการตรวจสอบอย่างละเอียดจะพบว่ามีจ านวน
ยานพาหนะท่ีระบุประเภทผดิพลาดคอืประเภทรถตูจ้  านวน 
2 คัน  และประเภทรถบรรทุกจ านวน 1 คัน  ซ่ึงทั้ ง 2 
ประเภทน้ีเป็นภาพของยานพาหนะท่ีมีขนาดใหญ่ สาเหตุ
มาจากภาพจากกลอ้งไม่สามารถจบัภาพได้ทั้งคนั ซ่ึงอาจ
วิเคราะห์ได้ว่าระบบท่ีพฒันาขึ้นน้ีมีข้อผิดพลาดกับภาพ
ยานพาหนะท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ประเภทรถตู้ขึ้นไปของ
ภาพท่ีไดจ้ากวีดิโอจุดท่ี 2  

ภาพที ่11: ภาพตวัอย่างของยานพาหนะท่ีเกิดขอ้ผิดพลาด 

 5.  สรุป 
จากการทดลองจะพบว่าเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก โดย

ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน  (CNN) 

ssd_mobilenet_v2 มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและ
จ าแนกยานพาหนะทั้ง 6 ประเภทมีความถูกต้องสูง ใน
ส่วนของการทดสอบกับ วี ดิ โอจุด ท่ี  1 การจ าแนก
ยานพาหนะทั้ง 6 ประเภทมีความถูกตอ้งทั้งหมด แต่ทว่ายงั
มีความผิดพลาดกับวิดีโอจุดท่ี 2 ท่ีไม่สามารถจับภาพ
ยานพาหนะไดท้ั้งคนั ท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ประเภทรถตูข้ึ้น
ไป ซ่ึงส่งผลให้เกิดขอ้ผิดพลาดดงักล่าว  

ในงานช้ินต่อไปผูวิ้จยัจะท าการขยบักลอ้งวิดีโอจุดท่ี 2 
ท่ีเกิดความผิดพลาด ให้สามารถจับภาพยานพาหนะท่ีมี
ข น าด ให ญ่ ตั้ ง แ ต่ ร ถ ตู้ ขึ้ น ไป ได้ทั้ ง คั น  เ พ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการตรวจจบั และจะท าการพฒันาระบบ
การตรวจจับและแยกประเภทยานพาหนะท่ีเข้ามาใช้
บริการภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
ขอนแก่น (KICE) ให้สามารถใช้งานได้จริงในขั้นตอน
ต่อไป 
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ด้วยอิมพลัซเรสพอนซ์ของระบบ FIR การด าเนินงานเร่ิม 
ต้นด้วยการค้นหาบริเวณท่ีเป็นตัวเลข ตัวอักษร และสัญ-
ลักษณ์ท่ีด้านหน้าของไอซีด้วยวิธี MSER ท า Labeling 
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ภาพท่ีท า Labeling ไว้ทีละภาพน าไปหาขอบภาพ หาพิกัด
จุดภาพบนเส้นขอบภาพ ท า Normalization เพ่ือหมนุภาพ
ให้อยู่ในแนวเดียวกัน และค านวณค่าสัมประสิทธ์ิของ 1D-
DCT ของพิกัดจุดภาพในแนวแกน x และ y สุดท้ายน าค่า
สัมประสิทธ์ิ DCT ในแนวแกน x และ y มาใช้เป็นอินพุตและ
เอาท์พุตของระบบ FIR เพ่ือค านวนหาค่าอิมพลัซเรสพอนซ์
และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการรู้จ า ผลการรู้จ าหมายเลข
ไอซีจ านวน 120 ภาพ มีความถูกต้อง 95% 
ค าส าคัญ: หมายเลขไอซี ระบบเอฟไออาร์ อิมพลซัเรส 
                 พอนซ ์
 

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 

system to compute the impulse response of system and 

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. บทน า 
ในปัจจบุนัวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ในแขนงต่างๆมีความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งมาก ส่งผลให้
การใชชี้วิตของเรามีความสะดวกสะบายย่ิงขึ้น ดงันั้นเทค 
โนโลยีดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ จึงเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา
ในดา้นต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ยานพาหนะ เคร่ือง 
มือทางการแพทย ์ ลว้นแลว้แต่ใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
เป็นส่วนประกอบทั้งส้ินและหวัใจส าคญัของอุปกรณ์อิเลค็ 
ทรอนิกส์ต่าง ๆนั้นคือไอซี (Integrated Circuit) 

 ไอซีคือวงจรรวมท่ีน าเอาอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 
เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตวัตา้นทาน เป็นตน้ มาประกอบ
เป็นวงจรบนแผงวงจรขนาดเล็กท่ีท ามาจากซิลิคอน ไอซี
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆคือ ไอซีดิจิตอลและ
ไอซีอนาลอ็ก ไอซีท่ีผลิตในปัจจุบนัมีขนาดเลก็มาก ซ่ึง
ไอซีบางแพคเกจ (Package) ไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนดว้ยตาเปล่า 

ไอซีมีกระบวนการผลิตท่ีซบัซอ้น และมีกระบวนการ 
ตรวจสอบหลายขั้นตอนก่อนส่งมอบให้ลูกคา้ ซ่ึงกระบวน 
การหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากคือ การตรวจสอบหมายเลข
ไอซี ถา้หมายเลขไอซีผิดก็จะส่งผลเสียโดยตรงต่อผูใ้ชง้าน 
เม่ือน าเอาไปติดตั้งบนแผงวงจร อาจท าให้วงจรท างานผดิ 
พลาดหรือเสียหายได ้ 
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ในอุตสาหกรรมการผลิตไอซีนั้นขั้นตอนในการตรวจ 
สอบหมายเลขไอซี จะใชเ้คร่ืองจกัรในการตรวจสอบแทน
มนุษยซ่ึ์งมีความแม่นย  าและเท่ียงตรงสูง และสามารถท า 
งานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองจกัรท่ีใช้
ส าหรับตรวจสอบหมายเลขไอซีในสายการผลิตในปัจจบุนั
ใชวิ้ธีการรู้จ าแบบ Template Matching ซ่ึงวิธีการดงักล่าว
จะตอ้งท าการสร้างภาพตน้แบบ (Master) ทุกคร้ังท่ีมีการ
ทดสอบกบัไอซีลอ็ตใหม่หรือไอซีเบอร์อ่ืน โดยขั้นตอน
การสร้างภาพตน้แบบนั้นจะตอ้งน าไอซีตวัอยา่งจากลอ็ตท่ี 
จะน ามาท าการทดสอบอยา่งนอ้ย 5 ตวั มาท าการเก็บขอ้มูล
ของหมายเลขไอซีไว ้ เพื่อท่ีจะใชใ้นการเปรียบเทียบกบั
ไอซีตวัอื่น ๆท่ีน ามาทดสอบในลอ็ตเดียวกนั จะเห็นไดว่้า
ขั้นตอนดงักล่าวนั้นมีความยุง่ยาก และท าใหข้าดความต่อ 
เน่ืองในการผลิต  

ส่ิงท่ีพิมพบ์นไอซีท่ีตอ้งการตรวจสอบจะประกอบดว้ย
หมายเลขอุปกรณ์ โลโกบ้ริษทั วนัท่ีผลิต ลอ็ตท่ีผลิต เป็นตน้ 
ภาพท่ี 1 แสดงตวัอย่างต าแหน่งต่าง ๆท่ีตอ้งการการรู้จ าและ
ความหมายของแต่ละต าแหน่งบนไอซีของบริษทั Avago 
 

 
ภาพที่ 1: ต าแหน่งต่างๆท่ีตอ้งการรู้จ าและความหมาย 

 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้จ าตวัเลข ตวัอกัษรบน

ไอซีมีอยูจ่  านวนมาก ดงัเช่น ระบบการรู้จ าตวัอกัษรบนไอซี
อตัโนมติัส าหรับเคร่ืองทดสอบไอซีบนพ้ืนฐานของ SVM 
(Support Vector Machine) ท่ีน าเสนอโดย J. Fan และคณะ
[1] การรู้จ าวิธีน้ีหลงัจากท าการแยกตวัอกัษร (Character 
Segmentation) และท าการ Normalization เพื่อให้ภาพมี
ขนาดเท่ากนัแลว้ จะหาลกัษณะเด่น (Feature Extraction) 

บนตวัอกัษรบนพ้ืนฐานของ Grid Feature และใช ้ SVM 
เพื่อการจ าแนกและรู้จ าตวัอกัษร ซ่ึงผลการทดลองไดร้าย 
งานว่ามีประสิทธิผล F. H, Hsu และคณะ [2] ไดพ้ฒันา
ระบบการตรวจสอบหมายเลขไอซีแบบอตัโนมติั โดยได้
พฒันาทั้ง Hardware และ Software เพื่อให้การท างานของ
ระบบเป็น Real Time และใชเ้วลานอ้ยกว่าการท างานปกติ
ทัว่ไป ในดา้นการรู้จ าตวัอกัษรไดใ้ชวิ้ธี Template Mat-
ching ร่วมกบัวิธีการประเมินมุมท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อหมุน
ต าแหน่งของไอซีมายงัต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ผลการทดลองได้
รายงานว่า วิธีท่ีน าเสนอสามารถปรับปรุงความถูกตอ้งของ
วิธี Conventional Template Matching ไดถึ้ง 98% และใช้
เวลาประมวลผลเพียง 31 ms ส าหรับภาพขนาด 640x480 
pixels   R. Nagarajan และคณะ [3] ไดน้ าเสนอวิธีการ
ตรวจสอบหมายเลขไอซีแบบ Real Time ส าหรับอุตสาห-
กรรมสารก่ึงตวัน า การตรวจสอบจะใชส่ี้เทคนิคของการ
ตรวจหาลกัษณะเด่น (Feature Extraction) ท่ีประกอบดว้ย 
Projection Profile, Zoning, Moments และ Contour Profile 
ลกัษณะเด่นเหล่าน้ีถูกป้อนให้กบัโครงข่ายนิวรอลแบบฟีด
ฟอร์เวิอด ์(Feed Forward Neural Network) เพื่อการจ าแนก
และรู้จ าตวัอกัษร จากการทดลองพบว่าลกัษณะเด่นชนิด 
Projection Profile ใชเ้วลาในการประมวลผลนอ้ยท่ีสุดและ
เหมาะส าหรับการตรวจสอบหมายเลขไอซี  B. C. Jiang 
และคณะ [4] ไดศึ้กษาการบง่ช้ีตวัอกัษร (Character 
Identification) บนชิพไอซีโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความ 
สัมพนัธ์เชิงเทียงเคียงของระดบัสีเทาและการวิเคราะห์องค์ 
ประกอบความสัมพนัธ์ของระดบัสีเทา วิธีน้ีให้อตัราความ 
ส าเร็จของการบง่ช้ีตวัอกัษรไดถึ้ง 97.5%  เม่ือไม่นานมาน้ี 
K. Sirisantisamrid ไดน้ าเสนอวิธีการแทนลกัษณะเด่นของ
ตวัอกัษรไทยดว้ยอิมพลซัเรสพอนซ์ของระบบ FIR [5] และ 
น าไปประยกุตใ์ชก้บัการบ่งช้ีตวัอกัษร และตวัเลขบนแผน่
ป้ายทะเบียนรถยต ์[6] ซ่ึงให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

ส่ิงท่ีเหลือในบทความน้ี ระบบการตรวจสอบหมายไอซี
ไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3 วิธีการด าเนินงานเพื่อการรู้จ าตวั 
เลข ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์บนไอซีไดน้ าเสนอไวใ้นหวั 
ขอ้ท่ี 4 และผลการทดลองกบัไอซี 3 หมายเลขจ านวน 120 
ตวั แสดงไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 สุดทา้ยหวัขอ้ท่ี 6 เป็นบทสรุป 
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3. ระบบการตรวจสอบหมายเลขไอซี 
การท างานของระบบตรวจสอบหมายเลขไอซีจะใช ้PLC 

(Programmable Logic Controller) ควบคุมการท างานทั้ง 
หมด  เร่ิมจากชุดป้อนงาน (Loader) ท าการส่งตวัไอซีท่ีอยู่
ในหลอดบรรจุงานไปยงัรางของตวัป้อนงาน (Feeder) เม่ือ 
ตวัไอซีไหลเขา้ไปจนถึงจุดตรวจสอบ PLC จะส่งค าส่ังไป
ยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทางพอร์ตแลน เพ่ือส่ังให้กลอ้ง CCD 
ถ่ายภาพตวัไอซี โดยคอมพิวเตอร์และกลอ้ง CCD ท าการ
ส่ือสารกนัผา่นทางพอร์ต IEEE 1394 จากนั้นคอมพิวเตอร์
ก็จะท าการประมวลผลภาพท่ีไดจ้าก CCD และส่งผลการ
ตรวจสอบกลบัมาให้ PLC เพื่อควบคุมตวัแยก (Sorter) ว่า
ไอซีตวัท่ีก าลงัตรวจสอบถูกตอ้งตามท่ีก าหนดหรือไม่ ถา้
ถูกตอ้งก็จะแยกเป็นสินคา้ท่ีดี ท าการบรรจุในหลอดบรรจุ
งานและรอส่งมอบให้ลูกคา้ต่อไป แต่ถา้ไม่ถูกตอ้งจะถูก
คดัออกไป แผนผงัการท างานของระบบตรวจสอบหมาย 
เลขไอซี แสดงไดด้งัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2: แผนผงัการท างานของระบบ 
         ตรวจสอบหมายเลขไอซี 

 

4.  วิธีการด าเนินงาน  
ในหวัขอ้น้ีเป็นการอธิบายวิธีการรู้จ าหมายเลขไอซี โดย

ปกติแลว้ส่ิงท่ีพิมพอ์ยูบ่นไอซีจะประกอบดว้ย 1) หมายเลข
อุปกรณ์ (Device Part Number) 2) โลโกบ้ริษทั (Company 
Logo) 3) วนัท่ีผลิต (Date Code) 4) ลอ็ตท่ีผลิต (Lot Code) 5) 
อื่นๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ซ่ึงจะมีตวัเลข ตวัอกัษร และ
สัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการรู้จ าจ านวน 15 ตวั ขั้นตอนการด าเนิน 

งานเพื่อการรู้จ าตวัเลข และตวัอกัษรท่ีพิมพอ์ยูบ่นไอซี เป็น
ดงัต่อน้ี 
1. เม่ือไอซีอยู่ท่ีจุดตรวจสอบ กลอ้ง CCD จะถ่ายภาพไอซี
ตวัอยา่งภาพถ่ายดา้นบนของไอซีท่ีตอ้งการตรวจสอบแสดง
ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3: ภาพถ่ายดา้นบนของไอซี 
 
2. คน้หาบริเวณท่ีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร และสัญลกัษณ์บน
ตวัไอซีโดยใชวิ้ธี Maximum Stable Extremal Region 
(MSER) ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบพ้ืนท่ีทั้งหมดของภาพ เพื่อตรวจหาวตัถุท่ี
เป็นตวัเลข ตวัอกัษร และสัญลกัษณ์ จากนั้นตีกรอบส่ี 
เหล่ียมเพื่อระบุต  าแหน่งของวตัถใุนภาพ 

2) ตดัพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่ตวัอกัษร ตวัเลขและสัญลกัษณ์ออก
โดยใชคุ้ณสมบติัทางเรขาคณิตพ้ืนฐาน (Basic Geometric 
Property) และ Stroke Width Variation 

3) หลงัจากตดัพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่ตวัอกัษร ตวัเลข และสัญ-
ลกัษณ์ออกแลว้ ตรวจสอบพ้ืนท่ีของวตัถุท่ีถูกตีกรอบระบุ
ต าแหน่งท่ีเหลือ ถา้มีพ้ืนท่ีคาบเก่ียวกนัให้ยบุพ้ืนท่ีรวมกนั
และตีกรอบระบุต าแหน่งใหม ่

รายละเอียดวิธี MSER ผูอ่้านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้
จาก [7] ผลลพัธ์ของการคน้หาบริเวณท่ีเป็นตวัอกัษร ตวั 
เลขและสัญลกัษณ์บนไอซีแสดงดงัภาพท่ี 4 ซ่ึงพบว่าบริเวณ 
ท่ีคาดว่าเป็นตวัอกัษร ตวัเลข และสัญลกัษณ์มี 3 ต าแหน่ง 
อยา่งไรก็ดีเราจะพจิารณาให้บริเวณท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดเป็น
พ้ืนท่ีของหมายเลขไอซีท่ีตอ้งการรู้จ า 
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3. ตดัภาพเฉพาะบริเวณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด จากนั้นท าการ
แปลงภาพจากภาพสีเป็นภาพระดบัสีเทา และภาพขาวด า 
ตามล าดบั ท าการ Labeling พ้ืนท่ีเป็นสีขาวและตีกรอบ
ลอ้มรอบพ้ืนท่ีนั้นๆดว้ยสีเขียว ดงัแสดงในภาพท่ี 5 
4. ตดัภาพท่ีท า Labeling ไวที้ละภาพ มาหาขอบภาพโดย
วิธี Gradient Operator  จากนั้นหาพิกดัจุดภาพบนเส้นขอบ 
 

 
 

ภาพที่ 4: บริเวณท่ีคาดว่าเป็นตวัอกัษรตวัเลขและสัญลกัษณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 5: Labeling พ้ืนท่ีสีขาวและตีกรอบลอ้มรอบ 
 
ภาพในแนวแกน x และ y โดยใชวิ้ธี Edge Tracing และให้ 
𝔸 เป็นเวคเตอร์พิกดัจดุภาพ 
     𝔸𝑖 = [

𝑥𝑖
𝑦𝑖
]                                                             (3-1)            

เม่ือ xi และ yi เป็นพิกดัจุดภาพในแนวแกน x และ y ตาม 
ล าดบั และ i = 1, …. , n เป็นจ านวนจุดบนเส้นขอบภาพ  

5. อยา่งไรก็ตาม มีความเป็นไปไดท่ี้ไอซีท่ีเขา้มาท่ีจดุตรวจ 
สอบอาจมีการเอียงเลก็นอ้ย ดงันั้นก่อนการรู้จ าตวัอกัษร
และตวัเลข จ าเป็นตอ้งท า Normalization ก่อนเพื่อหมุน
ภาพให้อยูใ่นแนวเดียวกนั ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) หาค่าเฉล่ียของเวคเตอร์พิกดัจดุภาพ 
�̅�𝑖 =

1

𝑛
∑ 𝔸𝑖
𝑛
𝑖=1                                (3-2) 

2) หาค่าเบ่ียงเบนจากค่าเฉล่ีย 
𝔹𝑖 = 𝔸𝑖 − �̅�𝑖                                                     (3-3) 
3) ค านวณค่า Covariance Matrix (ℂ) 
ℂ =

1

𝑛
∑ 𝔹𝑖𝔹𝑖

′𝑛
𝑖=1                                       (3-4) 

4) ค านวณ Eigenvalue และ Eigenvector จาก Cova-
riance Matrix 

ℂ𝕧𝑗 = 𝜆𝑗𝕧𝑗          (3-5) 
เม่ือ j = 1, 2 

5) ค านวณเวคเตอร์พิกดัจุดภาพอนัใหม่ จาก 

𝔻𝑖 = 𝔹𝑖
′𝕧𝑗                         (3-6) 

6. ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิของ 1D-DCT ในแนวแกน x และ 
y จากเวคเตอร์พิกดัจุดภาพอนัใหม่ จาก 

𝐸(𝑢) = 𝜔𝑢 ∑ �̂�𝑖𝑐𝑜𝑠
(2𝑖+1)𝑢𝜋

2𝑛

𝑛−1
𝑖=0                        (3-7) 

𝐹(𝑢) = 𝜔𝑢 ∑ �̂�𝑖𝑐𝑜𝑠
(2𝑖+1)𝑢𝜋

2𝑛

𝑛−1
𝑖=0                        (3-8) 

𝑤𝑢 =

{
 
 

 
 
1

√𝑛
                เมื่อ 𝑢 = 0

√
2

𝑛
 เมื่อ 1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑛 − 1

 

เม่ือ �̂�𝑖 และ �̂�𝑖 คือพิกดัจุดภาพใหม่ในแนวแกน x และ y 
หลงัจาก Normalization และ u = 0, 1, … n-1 
7. น าค่าสัมประสิทธ์ิ DCT ในแนวแกน x และ y (E และ F) 
ท่ีค  านวณไดใ้นขั้นตอนท่ี 6 มาเป็นอินพุต (Input) และ
เอาตพ์ุต (Output) ของระบบ FIR ซ่ึงระบบ FIR สามารถ
อธิบายไดด้ว้ยสมการ 

𝐹𝑚 = ∑ 𝛿𝑠
𝐿
𝑠=0 𝐸𝑚−𝑠                                            (3-9) 

เม่ือ s คือค่าอิมพลซัเรสพอนซ์ของระบบ FIR 
       L คือจ านวนอิมพลซัเรสพอนซ์ และ m = 0, …, n-1 

จากนั้นค านวณค่าอิมพลซัเรสพอนซ์ของระบบ FIR ดว้ย 
วิธี Least Square 

∆= (𝐺′𝐺)−1𝐺′𝐻                                               (3-10) 
เม่ือ  คือเวคเตอร์ของอิมพลซัเรสพอนซ์ 
       G คือแมทริคท่ีสร้างจากค่าสัมประสิทธ์ิ DCT ในแนว 
แกน x 
       H คือเวคเตอร์ท่ีสร้างจากค่าสัมประสิทธ์ิ DCT ในแนว 
แกน y 

ตวัอยา่งอิมพลซัเรสพอนซ์ของระบบ FIR ของตวัเลข 
“5” แสดงไดด้งัภาพท่ี 6 จ านวนอิมพลซัเรสพอนซ์ของตวัเลข 
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ภาพที่ 6: อิมพลซัเรสพอนซ์ของระบบ FIR  
ของตวัเลข “5” 

 
ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์แต่ละตวัจะมีเพียง 49 ตวั และจะ
ถูกเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อการรู้จ าต่อไป 
 

5. ผลการด าเนินงาน 
ไอซี 3 หมายเลขคือ A3120V A3140V และ A3150V 

ของบริษทั Avago จ านวน 120 ตวั ไดถู้กน ามาทดสอบกบั
วิธีท่ีน าเสนอท่ีเขียนดว้ยโปรแกรม MATLAB และประ- 
มวลผลบนคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม จากไอซี
จ านวน 120 ตวั เม่ือคิดเป็นภาพหลงัผา่นการท า Labeling 
เพื่อแยกตวัอกัษรและตวัเลขแต่ละตวัแลว้ จะมีภาพยอ่ย ๆ
จ านวนทั้งหมด 1,800 ภาพ ซ่ึงภาพยอ่ย ๆแต่ละภาพเหล่าน้ี
จะถูกน าไปรู้จ าตวัเลขและตวัอกัษรต่อไป ผลการทดลอง
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 ซ่ึงจะพบว่าสามารถแยกตวั
อกัษรในขั้นตอนการท า Labeling ได ้ 100% ส่วนในขั้น 
ตอนการรู้จ าตวัเลขและตวัอกัษรดว้ยวิธีท่ีน าเสนอสามารถ
รู้จ าไดถู้กตอ้งจ านวน 1,790 ภาพ คิดเป็นเปอร์เซ็นตค์วาม
ถูกตอ้งได ้ 99.44% แต่เม่ือพิจารณาเป็นความผิดพลาดของ
ตวัไอซีจะมีจ านวน 6 ตวั จากไอซีทั้งหมด 120 ตวั นัน่คือมี
ความถูกตอ้งในการรู้จ าหมายเลขไอซี 95% ความผิดพลาด
ของการรู้จ า เช่น ตวัเลข “9” ของลอ็ตท่ีผลิตและตวัเลข “6” 
ของวนัท่ีผลิต มีการรู้จ าผิดพลาดแสดงผลการรู้จ าเป็นเลข 
“0” เป็นตน้ 

ตวัอยา่งของผลการรู้จ าหมายเลขไอซีแสดงดงัภาพท่ี 7
โดยดา้นซา้ยมือของภาพแสดงภาพดา้นบนของไอซี ท่ีถูกตี 

ตารางท่ี 1: ผลการทดสอบของไอซีจ านวน 120 ตวั 
การ

ประมวลผล
ภาพ 

จ านวนภาพ
ตวัอกัษร
ทั้งหมด 

จ านวน
ทดสอบ
ผา่น 

เปอร์เซ็น
ความ
ถูกตอ้ง 

การแยกตวั
อกัษร 

1800 1800 100% 

การรู้จ า
ตวัอกัษร 

1800 1790 99.44% 

 
กรอบลอ้มรอบดว้ยสีเขียวหลงัจากผา่นการท า Labeling 
ภาพแต่ละภาพท่ีถูกตีกรอบลอ้มรอบจะถูกน าไปค านวณค่า 
อิมพลซัเรสพอนซ์ตามวิธีการท่ีน าเสนอไวใ้นหวัขอ้ท่ี 4 และ
น าไปเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูล ดา้นขวามือบนสุดของภาพ
แสดงผลลพัธ์ของการรู้จ าของภาพไอซีดา้นซา้ยมือ หลงัจาก
เปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูล อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากสัญลกัษณ์
ของ Lead Free มีลกัษณะคลา้ยกบัจุดดงันั้นจึงแทนดว้ย “.” 
และสัญลกัษณ์ UL Logo มีลกัษณะคลา้ยกบัตวัอกัษรอาร์
กลบัดา้นจึงแทนดว้ย “R” ผลของการรู้จ าจะแสดงว่า 
“ผา่น” (PASS) หรือ “ไม่ผา่น” (FAIL) ถูกแสดงในแถวท่ี
สาม ซ่ึงในภาพแสดงว่าไอซีท่ีก าลงัถูกตรวจสอบ “ผา่น” 
ตรงกบัลอ็ตท่ีก าลงัตรวจสอบ ในแถวท่ีห้าถึงแปดดา้นขวา 
มือของภาพแสดงจ านวนไอซีทั้งหมดท่ีน ามาทดสอบ ซ่ึงมี
จ านวน 120 ตวั มีหมายเลขไอซีตรงกบัลอ็ตท่ีก าลงัตรวจ 
สอบจ านวน 114 ตวั และมีความผิดพลาดจ านวน 6 ตวั มี
ความถูกตอ้งคิดเป็น 95% ซ่ึงความผิดพลาดของการรู้จ า
ส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่ น และรอยขดีข่วนท่ีดา้นหนา้ของไอซี 
ตวัอยา่งของรอยขีดข่วนบนตวัไอซีท่ีมีผลกระทบต่อการรู้จ า 
แสดงดงัภาพท่ี 8 

เน่ืองจาก Front ของตวัเลขและตวัอกัษรท่ีใชใ้นการ
ผลิตไอซีจะเป็น Front ชนิดเดียวกนั ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบ
กบัวิธีของ B. C. Jiang และคณะ [4] ซ่ึงรายงานว่าอตัรา
ความส าเร็จของการรู้จ าหรือการบ่งช้ีตวัอกัษรอยูท่ี่ 97.5% 
แต่ไม่ไดร้ายงานจ านวนไอซีท่ีน ามาทดสอบ แสดงให้เห็น 
ว่าวิธีท่ีน าเสนอให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 
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ภาพที่ 7: ผลการรู้จ าหมายเลขไอซี 
 

  
 

ภาพที่ 8: ตวัอยา่งรอยขดีข่วนบนตวัไอซี 
 

6. สรุป 
ในบทความน้ีอิมพลซัเรสพอนซ์ของระบบ FIR ไดถู้ก

น ามาใชเ้พื่อแทนลกัษณะเด่น (Feature) ของตวัเลข ตวั 
อกัษรและสัญลกัษณ์ ซ่ึงจ านวนอิมพลซัเรสพอนซ์ของตวั 
เลข ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์แต่ละตวัมีเพียง 49 ตวั ท าให้
ตอ้งการพ้ืนท่ีในการจดัเก็บอิมพลซัเรสพอนซ์ในฐานขอ้มูล
จ านวนนอ้ย และเวลาในการประมวลผลเพื่อการรู้จ าลดลง 
จากการทดลองกบัไอซี 3 หมายเลข จ านวน 120 ตวั วิธีท่ี
น าเสนอให้ความถูกตอ้ง 95% ผิดพลาด 5% ซ่ึงความผิด 
พลาดส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่ นและรอยขีดข่วนท่ีดา้นบนของตวั
ไอซี 

เน่ืองจากจ านวนไอซี และหมายเลขไอซีท่ีน ามาใชใ้น
การทดลองมีจ านวนนอ้ย ท าให้ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนว่า
วิธีท่ีน าเสนอมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ดงันั้นการ
ทดสอบวิธีท่ีน าเสนอกบัหมายเลขไอซีจ านวนท่ีมากพอ จึง
เป็นเป้าหมายของงานวิจยัต่อไป 
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ปัจจุบันออนโทโลยีมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในขอบเขตของทาง วิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะการสร้างออนโทโลยีเพ่ือน ามาใช้
เป็นฐานความรู้เชิงความหมายในระบบอัจฉริยะต่างๆ 
งานวิจัยนี ้มี วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานความรู้เชิงความหมายของระบบศูนย์กลางซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์โดยใช้ออนโทโลยีเป็นฐานความรู้ การ
ออกแบบการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนคือการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้โดยใช้ภาษา OWL/RDF และประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบฐานความรู้ออนโทโลยีโดย
ผู้ เช่ียวชาญ แบบจ าลองฐานความรู้ออนโทโลยีพัฒนามา
จากความรู้ในกระบวนการของระบบศูนย์กลางซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์  ประกอบด้วยแนวคิดหรือของคลาส 
ความสัมพันธ์ในรูปของคุณสมบัติ และตัวแทนข้อมูลใน
อนาคต ออนโทโลยีของระบบศูนย์กลางซ่อมบ า รุง
คอมพิว เตอ ร์ประกอบด้วยคลาส 226 คลาส  และ
ค ว า ม สั มพั น ธ์  168 ค ว า ม สั มพั น ธ์  ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพของออนโทโลยีได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านออนโทโลยีพบว่ามีความถูกต้อง
อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 
0.37 และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: ออนโทโลยี  ศูนยก์ลางซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ฐานความรู้ 
 

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 

various intelligent systems.  The purpose of this 

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. บทน า 
การจัดการความรู้เป็นเร่ืองส าคญัอย่างย่ิงท่ีท าให้เกิด

การถ่ายทอดและน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การ
จัดการความรู้เ ชิงความหมาย (Semantic Knowledge 

Management) ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัการความรู้ในเชิงลึก 
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(Deep Knowledge) การพฒันาและจัดเก็บองค์ความรู้ใน
รูปแบบของฐานความรู้ออนโทโลยี  (Ontology) เ ป็น
ความรู้ในรูปแบบท่ีสามารถประมวลผลไดอ้ย่างอตัโนมติั 
เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ใ น ด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) [1] เช่น การ
พัฒนาระบบผู ้ เ ช่ี ย วช าญ  (Expert Systems)  ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) เป็น
ตน้ [2]                   ออนโทโลยีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือจดัเก็บ
องคค์วามรู้ในขอบเขตขอ้มูลนั้นๆ โดยมีความสามารถใน
การใช้ข้อมูลร่วมกัน การน าข้อมูลกลบัมาใช้ซ ้ า (Reuse) 
แ ล ะ มี ค ว ามส าม า ร ถ ในก า รถ่ า ยทอดคุ ณสมบั ติ  
(Inheritance) การน าออนโทโลยีไปใชง้านจึงเป็นทางเลือก
หน่ึงในการจดัการองคค์วามรู้ และแยกองคค์วามรู้ออกจาก
ฐานขอ้มูล  

ปั จ จุ บัน ธุ ร กิ จ เ ก่ี ยวกับ ง าน ซ่อมบ า รุ ง อุ ปกร ณ์
คอมพิวเตอร์และไอทีมีมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ร้านขนาด
ใหญ่จะเป็นผูไ้ด้รับงานจากลูกค้าเน่ืองจากได้รับความ
ไวว้างใจมากกว่าร้านขนาดเล็ก ส่งผลให้งานท่ีรอซ่อมใน
ร้านค้าใหญ่มีปริมาณมากท าให้ลูกคา้ไดรั้บงานค่อนขา้ง
ล่าช้า อีกทั้งร้านขนาดเล็กจ านวนมาก ไม่สามารถเข้าถึง
ลูกคา้ส่งผลในเร่ืองของรายไดท่ี้ลดลง จากประเด็นปัญหา
ดังกล่ าว  ผู ้วิจัย จึ งได้ร่วมกับผู ้ประกอบการพัฒนา                 
แอพลิเคชันท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ ได้มีช่องทางและโอกาสรับงานได้มากขึ้นเกิดการ
กระจายงานท่ีสมดุลมากขึ้น  โดยหลกัการของแอพลิเคชนั 
จะเป็นศูนย์กลางเร่ืองการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                     
มีวตัถุประสงคห์ลกัคือเช่ือมโยงผูป้ระกอบการให้สามารถ
ทราบความต้องการซ่อมจากลูกค้าท่ีแจ้งเข้ามาในระบบ  
และเป็นช่องทางให้ร้านคา้สามารถรับงานผ่านระบบได้
โดยอตัโนมติั  ลูกคา้สามารถเขา้ถึงและเลือกใชบ้ริการร้าน
ซ่อมตามความพึงพอใจของตนเอง สามารถเลือกร้าน เลือก
ช่ า ง  เ ลื อกราค า  และ ติ ดตามสถานการ ณ์ ซ่อมได้                        
แอพลิเคชนัจะช่วยอ านวยความสะดวกในการแจง้และรับ
บริการการซ่อมจากร้านคา้รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึง
ลูกคา้และสร้างรายไดใ้ห้ร้านค้าอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ร้านขนาดกลางและเล็ก ในมุมมององค์ความรู้ใหม่ด้าน
วิชาการแอพลิเคชัน ดังกล่าว จะใช้ทฤษฎีการจัดการ
ฐานความรู้โดยใชเ้ทคนิคการสร้างออนโทโลยี (Ontology) 

และฐานกฎ (Rule Base) เพ่ือเพ่ิมความชาญฉลาดให้แก่
ระบบรองรับการแนะน าร้านคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ฝ่ังลูกค้าท่ีท าการแจ้งซ่อม ซ่ึงแตกต่างจากระบบท่ีมี
ลักษณะคล้ายกันในปัจจุบัน  จากประเด็นท่ีมาและ
ความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นการพฒันา
ฐานความรู้ (Knowledge Base)ในเร่ืองของระบบศูนย์
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance Center) 

โดยใชเ้ทคโนโลยีออนโทโลยีในการสร้างฐานความรู้เชิง
ความหมาย ส าหรับเป็นฐานความรู้ในการพฒันาต่อยอด
เป็นแอพลิเคชนัท่ีสามารถใชง้านจริงไดต้่อไป 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
2.1 ออนโทโลยี (Ontology) 
เป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ

ความรู้ เป็นท่ีนิยมใช้และศึกษาอย่างแพร่หลาย สามารถ
จดัการและน าเสนอความรู้ในรูปแบบของกลุ่มแนวคิดและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีสนใจ โดย
การรวบรวมข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ให้อยู่ใน
รูปแบบล าดับชั้น ใช้เป็นโครงร่างพ้ืนฐานในการอธิบาย
ความรู้เฉพาะด้าน มักถูกใช้ในสาขาปัญญาประดิษฐ์                 
ออนโทโลยีเป็นระบบค าศพัทเ์ชิงความหมาย โดยกลุ่มของ
ค าท่ีมีโครงสร้างแบบล าดบัชั้นส าหรับใช้อธิบายขอบเขต
เน้ือหาท่ีสนใจ และสามารถน าไปประยุกต์กบัระบบต่างๆ 
ได้ การสร้างออนโทโลยีนั้นจะต้องอาศยัภาษาเว็บออน
โทโลยี (Ontology Web Language: OWL) ส าหรับอธิบาย
โครงสร้างของความรู้ อยู่บนพ้ืนฐานของภาษาอาร์ดีเอฟ 
(Resource Description Framework: RDF Language) ซ่ึง
ใช้หลักไวยากร ณ์ตามภาษา เอ็ก ซ์ เ อ็ม เ อล  (XML: 

Extensible Markup Language)  ซ่ึ ง เ ป็ นภ าษ า ท่ี เ ป็ น
มาตรฐาน และถูกรับรองโดยองค์กร W3C ซ่ึงยงัคงใช้
รูปแบบและไวยากรณ์ตามแบบภาษาอาร์ดีเอฟ ถูกสร้าง
ขึ้ นมาเพ่ือรองรับการท าออนโทโลยีโดยเฉพาะ โดยมี
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วตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาษามาตรฐานส าหรับเว็บเชิง
ความหมาย [3]  

2.2 การจัดการความรู้เชิงความหมาย 
ก า ร จัด ก า ร ค ว าม รู้ เ ชิ ง ค ว ามหม า ย  (Semantic 

Knowledge Management) จึง เ ป็นรูปแบบการจัดการ
ความรู้ ท่ีมุ่งเน้นการจดัเก็บองคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปใช้
งานในโปรแกรมคอมพิว เตอร์ได้ ในรูปแบบของ
ฐานความรู้ออนโทโลยี (Ontology) พัฒนาโดยการใช้
ก ร ะบ วนก า รท า ง วิ ศ วก ร รมค ว าม รู้  (Knowledge 

Engineering) อาศยัแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ ทั้งท่ีอยู่ในรูปแบบ
ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีอยูใ่น
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เข้าด้วยกัน [4] ประโยชน์
ของการพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยี คือ เ พ่ิมความ
อัตโนมัติของกระบวนการ (Automation) ลดภาระของ
มนุษย์ (Reduced Workloads)  เ พ่ิมความแม่นย  า  ลด
ขอ้ผิดพลาดในกระบวนการท างาน (Reduced Errors) และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดใ้นระบบสารสนเทศต่างๆ 
ได้กว้างขวางย่ิงขึ้น (Interoperability) สามารถแบ่งปัน
และใชซ้ ้าได ้(Share and Reuse)  

2.3 เคร่ืองมือสนับสนุนการพฒันาออนโทโลยี 
โปรแกรมเคร่ืองมือส าหรับสนบัสนุนการพฒันาออน

โทโลยี (Ontology Editor) ในปัจจุบันท่ีได้รับความนิยม 
เ ช่น  โปรแกรมโปร ที เ จ  (Protégé)  ซ่ึ งพัฒนาโด ย 
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford University) โปรแกรม
โฮโซะ (Hozo) ซ่ึงพฒันาโดยมหาวิทยาลยัโอซากา (Osaka 

University) เป็นต้น โดยเคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนกระบวนการวิศวกรรมความรู้ ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้ท่ี
เป็นวิศวกรความรู้ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา สามารถ
ถ่ายทอดและจดัเก็บองคค์วามรู้ในรูปแบบของออนโทโลยี
ไดส้ะดวก และง่ายดายย่ิงขึ้น  

2.4 ฐานความรู้ออนโทโลยีและการจัดการความรู้ 
ปัจจุบันมีการน าออนโทโลยีมาใช้ในการสร้าง

ฐานความรู้ในหลายขอบเขตความรู้ เช่น วรรษพร อารยะ
พนัธ์ และพฑัรา พนมมิตร [5] ไดพ้ฒันาออนโทโลยีความรู้
ดา้นผา้ลา้นนา โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาจากทรัพยากรสารสนเทศท่ี

เก่ียวข้องโดยใช้ทฤษฎีการจัดหมวดหมู่ เพื่อสร้างเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการคน้คืนความรู้ดา้นผา้ลา้นนาท่ีจดัเป็น
องค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าและความส าคัญต่อภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมของชาติ วินยั บงัคมเนตร และ จนัทร์จิรา พยคัฆ์
เพศ [6] ไดพ้ฒันาฐานความรู้ออนโทโลยีในการผลิตล าไย
ให้ได้คุณภาพต้องอาศัยประสบการณ์โดยเฉพาะการ
จัดการโรคในล าไยและแมลงศัตรู มีการพัฒนาระบบ
สืบค้นข้อมูลโรคล าไยเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจใน
การวินิจฉัยโรคของเกษตรกรเพื่อรักษาโรคได้ถูกวิธี              
สิรยา สิทธิสาร และคณะ [7]  ได้พัฒนาฐานความรู้                     
ออนโทโลยีดา้นศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
จังหวัดพัทลุง ส าหรับใช้เ ป็นฐานค าศัพท์ในการให้
ค  าอธิบายเชิงความหมายเอกสารด้านวฒันธรรมและเพื่อ
สนับสนุนการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทาง
วฒันธรรมในมิติท่ีหลากหลาย  T. V. Avdeenko และคณะ 
[8] น าเสนอระบบการจัดการความรู้ในองค์กรท่ีอ านวย
ความสะดวกในการเปล่ียนความรู้จากรูปแบบโดยนยัไปสู่
ความรู้ชัดแจ้ง มีการน าเสนอวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
ส าหรับการแปลงความรู้จากแบบจ าลองบนพ้ืนฐานของ
วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ J. Dang และคณะ [9] พฒันาออน
โทโลยีเป็นเคร่ืองมือจดัการความรู้เชิงความหมาย และสร้าง
ระบบคน้หาขอ้มูลเชิงความหมายแบบอตัโนมติั ใชเ้ทคนิค
การคน้หาตามความหมายของค าคน้หาและสร้างดชันีของ
ความหมาย ช่วยให้ผลการคน้หาขอ้มูลท่ีไดท่ี้มีความแม่นย  า
สูง L. Y. Ding และคณะ [10] พัฒนาฐานความรู้โดยใช้
เทคนิคเวบ็เชิงความหมาย ในขอบเขตของการจดัการความ
ปลอดภยัและความเส่ียงการก่อสร้าง ตน้แบบออนโทโลยี
ไดรั้บการพฒันาเป็นเคร่ืองมือเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจดัการความรู้ความเส่ียงในการก่อสร้าง                                            

 

3.ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย   
3. 1 ระบบ ศูน ย์กล า ง ซ่ อมบ า รุ ง คอมพิ ว เ ตอ ร์  

(Computer Maintenance Center System)  

ระบบศูนยก์ลางซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แบ่งส่วนการ
ท างานเป็น 3  ส่วน คือ 1) ผูดู้แลระบบ มีหน้าท่ีจัดการ
ขอ้มูลร้านคา้ เรียกดูประวติัการซ่อม จดัการขอ้มูลสมาชิก 
แจง้ช าระเงินให้ร้านคา้ จดัการขอ้มูลธนาคาร จดัการขอ้มูล
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ค่าตอบแทน และจัดการข้อมูลระบบอื่นๆ 2) ร้านค้า                     
มีหน้าท่ี ได้รับการแจง้เตือนกรณีท่ีลูกคา้เลือก แจ้งเตือน
รายการซ่อมใหม่ ดูประวติัการซ่อมของร้าน จดัการขอ้มูล
ร้านเป็นตน้  3) ลูกคา้ มีหนา้ท่ี แจง้ซ่อมแบบเลือกร้านซ่อม 
แจง้ซ่อมให้ร้านคา้เสนอรับซ่อม ดูขอ้มูลร้านคา้ ดูประวติั
การซ่อม และเห็นสถานะของการซ่อมเป็นระยะๆ จนซ่อม
เสร็จ แจง้ช าระเงิน ดว้ยการโอนเงินให้กบับริษทัตามราคา
ท่ีไดต้กลงกบัร้านคา้ไว ้ 

3.2 การพฒันาออนโทโลยี 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาออนโทโลยี ระบบ

ศูนย์กลาง ซ่อมบ า รุ งคอมพิ ว เ ตอ ร์  ประกอบด้วย
กระบวนการหลกั 7กระบวนการคือ โครงสร้างฐานความรู้
ออนโทโลยีประกอบดว้ยขั้นตอนการสร้าง 7 ขั้นตอน [11] 

1) ขั้ นตอนการก าหนดขอบเขตของการพัฒนา               
ออนโทโลยี มีเน้ือหาครอบคลุมระบบหลกั 3 ระบบ คือ 
ระบบผู ้ดูแลระบบ ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ และลูกค้า
ผูใ้ชบ้ริการ (Specification) 

2) ขั้นตอนการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ ทั้ ง
ความรู้โดยนยั และความรู้ชดัแจง้ รวบรวมให้อยูใ่นลกัษณะ
ของหมวดหมู่ ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจยั และจากตวับุคคล (Knowledge Acquisition) 

3) ขั้ นตอนการสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์
เบ้ืองต้น (Conceptualization) ผลท่ีได้เป็นลักษณะเป็น
โครงร่างล าดับชั้น (Hierarchy) แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิด ค าส าคญั  

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) ในรูปแบบของค าพอ้งความ (Synonym) 

ค าแปล (Translated Term) และค ายอ่ (Acronym) 
5) ขั้ น ต อนก ารน า ส่ วน ท่ี ไ ด้ทั้ ง หมดม าส ร้ า ง                          

ออนโทโลย ี(Implementation) ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัเลือกใช้
โ ป ร แ ก ร ม  Hozo Ontology Editor ซ่ึ ง พัฒ น า โ ด ย
มหาวิทยาลยัโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญ่ีปุ่ น 
ขั้นตอนของการสร้างฐานความรู้ออนโทโลยีประกอบไป
ดว้ย ก าหนดคลาส (Class) ก าหนดความสัมพนัธ์ เช่น Is-A, 

Part-of (p/o)  และ Attribute-of และก าหนดค่ าข้อมูล
อินสแตนส์ (Instants)  

6) การประเ มิน  ความถูกต้องของออนโทโลยี  
(Evaluation)  ประเมินจากประสิทธิภาพการใช้งานวัด
ความถูกตอ้งของฐานความรู้ 4 ดา้นคือ การส่ือความหมาย 
(Interpretability:  I) ความถูกต้อง (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) ประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมี
ระดบัคะแนนตั้งแต่ 0 คะแนน (เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด) จนถึง
ระดับ 5 คะแนน (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) ค านวณหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

7) เป็นการบันทึกข้อมูลการสร้าง การดูแลรักษา 
(Documentation) และการน าออนโทโลยีไปใชง้าน 

ภาพที่ 1: การพฒันาออนโทโลยีระบบศูนยก์ลางซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 

 

4.ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 โครงสร้างออนโทโลยี 
ผลการพฒันาออนโทโลยีในการสร้างฐานความรู้เชิง

ความหมายของระบบศูนยก์ลางซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
ผู ้วิจัยได้พัฒนาโดยใช้เลือกใช้เคร่ืองมือคือ โปรแกรม 
Hozo ซ่ึงเป็นโปรแกรมฟรีแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์ส              
ออนโทโลยีระบบซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ไดน้ าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาเอกสาร และประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึง
เป็นฐานความรู้ค าศพัทท่ี์มีความสัมพนัธ์ในเชิงความหมาย 
และใช้เป็นโครงร่างพ้ืนฐานในการอธิบายความรู้เฉพาะ
ด้าน ฐานความรู้   ออนโทโลยีน้ีประกอบด้วยคลาส 
คุณสมบติัหรือความสัมพนัธ์ และขอ้มูลอินสแตนท์ ออน
โทโลยีประกอบดว้ยคลาส 226 คลาส  และความสัมพนัธ์ 
168 ความสัมพนัธ์ คลาสของออนโทโลยีระบบศูนยก์ลาง
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย  
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ค ล า ส ห ลั ก  ( Super- Class)  คื อ  Shop_Member,  

User_Member, User_Status, Condition_Paid, Bank_ 

Name, Qualification_Certificate, Repair_Detail 

,Repair_Status, Bank_Transfer_Details, Device_Type 

และ  Webboard 
คุณสมบั ติ มี  2 ประ เภท  คื อ  คุณสมบั ติ ท่ี แสดง

ค ว าม สัมพัน ธ์ ร ะห ว่ า ง ค ล าสกับ ข้อ มู ล (Datatype 

Properties) เ ช่ น  ช่ื อ คุ ณ ส มบั ติ  has_repaid_id เ ป็ น
คุณสมบติัท่ีระบุค่าคงท่ีชนิดตวัเลข (Integer) เพื่อใชอ้ธิบาย
รหัสของการซ่อม และคุณสมบัติท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างคลาสกับคลาส (Object Properties)  เ ช่น ช่ือ
คุณสมบติั has_status ใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระว่างคลาส 
User_Member กบัคลาส User_Status เป็นตน้ 

สรุปผลการพฒันาออนโทโลยีระบบศูนย์กลางซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

ภาพที ่2: โครงสร้างคลาสของออนโทโลยีระบบศูนยก์ลางซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ 

 ออนโทโลยี ข อ ง ร ะบบ ศู น ย์ก ล า ง ซ่ อ มบ า รุ ง
คอมพิวเตอร์สามารถถ่ายโอนออกมาไว้รูปแบบแฟ้ม
เอกสาร OWL และ RDF ดงัแสดงในภาพท่ี 3 และ 4  ออน
โทโลยีระบบศูนยก์ลางซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์พฒันาขึ้น
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชเ้ป็นฐานความรู้ในระบบ             
แอพลิเคชันซ่ึงท างานบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ฐานความรู้
ออนโทโลยีท่ีสร้างจะช่วยเพ่ิมความอตัโนมติัในการคน้หา
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว และช่วยเพ่ิมความฉลาดในการ
แนะน าร้านซ่อม และช่วยตัดสินใจในการซ่อม ไฟล์ 
OWL/RDF น้ีสามารถน าไปใช้เป็นฐานความรู้ในการ
คน้หาความรู้เชิงความหมาย และเป็นฐานความรู้ของระบบ
อจัฉริยะต่างๆ เช่น ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ระบบให้
ค าแนะน า ตลอดจนน าไปใชใ้นระบบสารสนเทศอื่นๆได ้  

ภาพที่ 3: เอกสาร OWL  

ภาพที่ 4: เอกสาร RDF  
4.2 การวิเคราะห์ความถกูต้องของออนโทโลยี 

การตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจสอบ
โครงสร้างออนโทโลยีแต่ละขั้นตอนถูกตรวจสอบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านออนโทโลยีจ านวน 3 ท่าน และ
ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจร้านซ่อมคอมพิวเตอร์จ านวน 2 
ท่าน รวม 5 ท่านดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: ผลการประเมินฐานความรู้ออนโทโลยี 

รายการทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

การใชค้  าในการส่ือความหมาย 4.32 0.36 มาก 
ความถูกตอ้งของความรู้ 4.48 0.34 มาก 

ความชดัเจนในการน าเสนอ
ความรู้ 

4.42 0.40 มาก 

ความครอบคลุมของการน าเสนอ
ความรู้ 

4.26 0.38 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.37 0.37 มาก 
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จากผลการประเมินฐานความรู้ออนโทโลยีพบว่าใน
ภาพรวมผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.37 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 
ทั้ ง 4 ด้าน และน าผลการประเมินและค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลให้เป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด 

 

5. สรุป  
ฐานความรู้ออนโทโลยีของระบบศูนย์กลางซ่อม

บ ารุงคอมพิวเตอร์ ท่ีพฒันาขึ้นจะเก็บข้อมูลในรูปแบบ
คลาส คุณสมบติั หรือความสัมพนัธ์ และค่าตวัแทนขอ้มูล 
ข้อมูลทั้ งหมดจะถูกเก็บในรูปแบบของการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัแบบเป็นล าดบัขั้น และไดรั้บ
การตรวจสอบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญพบมีความ
ถูกตอ้งอยู่ในระดบัดี และสามารถด าเนินการใช้เป็นฐาน
องคค์วามรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการพฒันาระบบใน
อนาคตผูวิ้จยัจะมีการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ิมเติมในส่วนของ
การสร้างกฎเชิงความหมาย (Rules) และฐานความรู้ของกฎ
เข้าไปในออนโทโลยีเพื่อท่ีสามารถสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามความหมายมาก
ขึ้น  และเพ่ือน าไปใช้เป็นฐานความรู้ในแอพลิเคชันของ
ระบบท่ีมีระบบอตัโนมติั ในการดึงองคค์วามรู้ออกมาเพื่อ
ช่วยสนับสนุนตดัสินใจ ท่ีวิเคราะห์อาการเสียของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ประเมินการการซ่อม ประเมินราคาเบ้ืองตน้ 
และช่วยตดัสินใจในการเลือกร้านซ่อมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบ โมไบ ล์แอปพลิ เค ชันส าห รับ เด็ก
จ าเป็น ต้องค านึ งถึงประสบการณ์ของผู้ ใ ช้งานและ
ความสามารถในการใช้งาน งานวิจัยนี ้มีแนวคิดในการ
รวบรวมแนวทางการออกแบบความสามารถในการใช้งาน 
เชิงฮิวริสติกส าหรับโมไบล์แอปพลิเคชันเพ่ือเดก็อาย ุ6–12 
ปี และพัฒนาเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการใช้งาน 
ซ่ึงสามารถประเมินจากรหัสต้นฉบับของแอปพลิเคชัน 
แอนดรอยด์ ตามแนวทางการออกแบบเฉพาะในส่วนท่ี
สามารถตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถรายงาน
จุดผิดพลาดในรหัสต้นฉบับท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางการ 
ออกแบบ จากการทดลองพบว่าเคร่ืองมือสามารถช่วยแบ่ง
เบาภาระของผู้ ประเมินความสามารถในการใช้งาน 
และสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดในการออกแบบซ่ึงผู้
ประเมินตรวจไม่พบได้ 
ค าส าคัญ: การออกแบบส าหรับเด็ก ความสามารถในการ
ใช้งาน การประเมินเชิงฮิวริสติก ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์
 

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 

be automatically evaluated. The tool will report the 

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. บทน า 
การออกแบบแอปพลิเคชันส าหรับเด็กนั้ นมีความ

แตกต่างกบัผูใ้หญ่ เน่ืองจากมีพฤติกรรมและพฒันาการท่ี
แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงประสบการณ์ของ
ผูใ้ช ้(User Experience) และ ความสามารถในการใชง้าน 
(Usability) อีกด้วย โดยแอปพลิเคชันท่ีมีการออกแบบ
ประสบการณ์ของผูใ้ชท่ี้ดีจะช่วยให้ผูใ้ชง้านท างานไดง้่าย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การประเมินเชิงฮิวริสติก 
(Heuristic Evaluation) [1] เ ป็ น วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการใช้งานของส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
(User Interface) ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว าม นิ ย ม โ ด ย เป็ น ก า ร
เปรียบเทียบการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้กับ
แนวทางการออกแบบหรือฮิวริสติก ว่ามีความขดัแยง้กับ
แนวทางการออกแบบแต่ละขอ้หรือไม่ แต่เน่ืองจากแนว
ทางการออกแบบมีเป็นจ านวนมากจึงท าให้เป็นภาระใน
การประเมิน ท าให้บ่อยคร้ังเกิดการตรวจพบขอ้ผิดพลาด
ไดไ้ม่ครบถว้น จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการประเมิน
ได้  งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดในการรวบรวมและปรับปรุง
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แนวทางการออกแบบความสามารถในการใช้งานเชิงฮิว 
ริสติกส าหรับโมไบล์แอปพลิเคชันเพื่อเด็กอายุ 6–12 ปี 
และพฒันาเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการใช้งาน 
ซ่ึงสามารถประเมินจากรหัสต้นฉบับของแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์ ตามแนวทางการออกแบบเฉพาะในส่วนท่ี
สามารถตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติ  จากนั้ นท าการ 
ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการสนับสนุน 
ผูป้ระเมินความสามารถในการใชง้านเชิงฮิวริสติก 

หัวขอ้ท่ี 2 ของบทความจะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง หัวขอ้ท่ี 3 จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงาน หัวขอ้
ท่ี 4 กล่าวถึงผลการทดสอบ และบทสรุปในหวัขอ้ท่ี 5   

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ประสบการณ์ของผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งาน 

และการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ส าหรับเด็ก 
ประสบการณ์ของผูใ้ช้ (User Experience หรือ UX) 

[2] หมายถึงผล ท่ี เกิดขึ้ น จากการใช้ผ ลิตภัณฑ์ ท าง
เทคโนโลยี   องค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคัญ ท่ีท าให้ เกิด 
ประสบการณ์ของผู ้ใช้ ท่ี ดีคือการออกแบบ ส่วนต่อ 
ประสานกบัผูใ้ชใ้ห้มีความสามารถในการใชง้าน 

ความสามารถในการใช้งาน (Usability) [3] หมายถึง 
ความสามารถในการตอบสนองต่อเป้าหมายเฉพาะของ
ผู ้ใช้จากการใช้งานสินค้าหรือบริการใด ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และท าให้ผู ้ใช้เกิดความพึง
พอใจ หลกัการออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ Jakob 
Nielsen’s Heuristics [1] เป็นหลักการออกแบบ ส่วนต่อ
ประสานกบัผูใ้ช้โดยทัว่ไปท่ีนิยมน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวาง
เพื่อให้ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้มีความสามารถในการใช้ 
งาน  ป ระกอบ ด้ ว ยห ลัก ก ารทั้ งห ม ด  10 ร ายก าร 
อยา่งไรก็ตาม Liu และคณะไดก้ล่าวไวโ้ดยสรุปในหนงัสือ 
UX Design for Children (Ages 3-12) [4] ว่า  เด็ กและ
ผู ้ใหญ่ต้องการการออกแบบท่ีอ้างอิงถึงข้อก าหนด
ความสามารถในการใช้งานท่ีแตกต่างกนัด้วยพฤติกรรม
และพฒันาการท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษาพบว่าเด็กในแต่
ละช่วงอายุต้องการแนวทางการออกแบบในบางข้อท่ี
แตกต่างกนั เช่น เด็กอายตุ  ่ากว่า 6 ปีควรหลีกเล่ียงการเล่ือน

ขึ้นลง (Scrolling) แต่เด็กท่ีอายุมากกว่า 6 ปี ควรออกแบบ
ให้ มีการเล่ือนขึ้ นลง  นอกจากน้ียังมีลักษณะพิ เศษ
โดยเฉพาะแบบอื่นส าหรับเด็กท่ีอายุ 6 ปีขึ้นไป เช่น ควร
ออกแบบให้มีระบบการค้นหา (Search Feature) เป็นต้น 
กล่าวคือการออกแบบแอปพลิเคชนัส าหรับเด็กอาย ุ6–12 ปี
ขึ้นไปสามารถออกแบบให้มีความซบัซ้อนของการใชง้าน
ไดม้ากกว่าเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปีเน่ืองจากมีทกัษะการพฒันา
กล้าม เน้ือ และ การประสาน ส่ังการท่ี สูงกว่า แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยงัต้องมีการออกแบบในการจ ากัดการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
มากกว่าเด็กท่ีอายตุั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป  

2.2 การประเมินเชิงฮิวริสติก  
การประเมินเชิงฮิวริสติก [1] เป็นวิธีการตรวจสอบ

ความสามารถในการใช้งานของการออกแบบส่วนต่อ
ประสานกบัผูใ้ช ้โดยให้ผูป้ระเมินจ านวน 3-5 คน ท าการ
ตรวจสอบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชจ้ากประสบการณ์ของผู ้
ประเมินว่าได้ป ฏิบัติตามแนวทางการออกแบบด้าน
ความสามารถในการใช้งานซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัหรือไม่ ผู ้
ประเมินสามารถถามค าถามกับทีมผู ้พัฒนาระบบได ้
จากนั้ นจะท าการบันทึกผลการประเมินและรายการ
ขอ้ผิดพลาดให้ผูพ้ฒันาทราบ 

2.3 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แอนดรอยด์ (Android) [5]  คือระบบปฏิบัติการท่ีมี

พ้ืนฐานอยูบ่นลินุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบติัการโอเพน
ซอร์ซและกูเกิลไดเ้ผยแพร่ภายใตลิ้ขสิทธ์ิอาปาเช ใชภ้าษา
จาวาในการพฒันาแอปพลิเคชนั 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจยัหลายงานท่ีน าเสนอแนว

ทางการออกแบบแอปพลิเคชันส าหรับเด็ก เช่น Liu และ
คณะ [4] ได้น าเสนอแนวทางการออกแบบเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชนัส าหรับเด็กทั้งหมด 156 ขอ้ Arif และ Tahir 
[6] น าเสนอแนวทางการออกแบบทั้งหมด 50 ขอ้ Kioko 
และคณะ [7] น าเสนอแบบจ าลองของความสามารถในการ
เรียนรู้ได้ (Learnability Model) ซ่ึงสามารถแบ่งได้ 7 
หมวดหมู่โดยแต่ละหมวดหมู่ประกอบด้วยแนวทางการ
ออกแบบรวมทั้ งหมด 64 ข้อ  Hujainah และคณะ  [8] 
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น า เส น อ แ น วท าง ก าร อ อ ก แ บ บ ทั้ ง ห ม ด  9 ข้ อ 
ซ่ึ ง ง า น วิ จั ย ทั้ ง ห ล า ย น้ี มี ทั้ ง ท่ี น า เส น อ แ น ว 
ทางการออกแบบส าหรับเด็ก ส าหรับการใช้งานแอป 
พลิเคชันทั่วไป หรือส าหรับช่วงอายุท่ีต่างกัน หรือเป็น 
แนวทางเฉพาะด้านซ่ึงไม่ครอบคลุมแง่มุมทั้ งหมดของ 
ความสามารถในการใช้งาน ผูวิ้จยัจะท าการรวบรวม ละ 
ปรับปรุงแนวทางการออกแบบโมไบล์แอปพลิเคชัน 
ส าหรับเด็กจากหลายแหล่งเพื่อให้ครอบคลุมความสามารถ
ในการใช้งานและเน้นท่ีช่วงอายุ 6 -12 ปี  โดยจัดกลุ่ม
แนวทางการออกแบบตามกลุ่มฮิวริสติก 12 กลุ่มตาม
งาน วิจัยข อง  Thitichaimongkhol และ  Senivongse [9] 
รวมทั้งพฒันาเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการใช ้
ง าน ด้ ว ย  ซ่ึ ง เป็ น ไป ต าม แ น วท าง ง าน วิ จั ย ข อ ง 
Phetcharakarn และ Senivongse [10] ท่ีได้น าเสนอเคร่ือง 
มือในการประเมินความสามารถในการใช้งานของแอป
พลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ แต่เคร่ืองมือจาก 
งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้รองรับการประเมินตามแนวทาง 
การออกแบบส าหรับเด็กอาย ุ6-12 ปี  

 

3. แนวคิดในการออกแบบและวิธีพฒันาเคร่ืองมือ  
      ขั้นตอนการด าเนินงานสามารถแสดงไดด้งัรูปที่ 1  
 

 
รูปท่ี 1: ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1 ศึกษาและปรับปรุงแนวทางการออกแบบ 
ผูวิ้จยัท าการศึกษางานวิจยัของ Liu และคณะ [4] ซ่ึงมี

แนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ส าหรับเด็ก
ทั้งส้ิน 156 ขอ้ มาใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบตั้งตน้ โดย
จะตัดแนวทางการออกแบบท่ีไม่เก่ียวกับการออกแบบ
โมไบล์แอปพลิเคชันและไม่เก่ียวกบัเด็กอายุ 6-12 ปี ออก 
โดยจะไดเ้ป็นแนวทางการออกแบบตั้งตน้ทั้งส้ิน 114 ขอ้ 
จากนั้นเลือกแนวทางการออกแบบจากงานวิจยั [8] 3 ข้อ 
งานวิจยั [6] 6 ขอ้ งานวิจยั [7] จ านวน 17 ขอ้ มาปรับปรุง 
โดยการผนวกรวม (Merge) ห รือ  เพ่ิมเติม  (Enhance) 
ร่ ว ม กั บ ง าน วิ จั ย  [4] เพื่ อ ส ร้ า ง ร าย ก าร ป ร ะ เมิ น
ความสามารถในการใช้งานของโมไบล์แอปพลิเคชัน
ส าหรับเด็กอายุ 6-12 ปี และจัดกลุ่มตามฮิวริสติกได้ 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 เน่ื อ งด้วยข้อ จ ากัด 
ดา้นเน้ือท่ี ผูวิ้จยัขอเสนอตวัอยา่งการปรับปรุงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1: ตวัอยา่งบางส่วนของการปรับปรุงรายการประเมิน 

Proposed Guideline 

Design Heuristic : User control and freedom 

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 ท าการประเมินรายการประเมิน 
ผู ้วิจัยน ารายการประเมิน ท่ีผ่านการรวบรวมและ

ปรับปรุงแลว้มาประเมินว่ารายการประเมินใหม่นั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ส าหรับโมไบลแ์อปพลิเคชนัเพื่อเด็กอาย ุ
6-12 ปี  โดยท าการเชิญผู ้เช่ียวชาญท่ี มีประสบการณ์ 
ในการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ของโมไบลแ์อป
พลิเคชันจ านวน 3 คนโดย 1 คนเป็นผูมี้ประสบการณ์ 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 
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คนมีประสบการณ์กับแอปพลิเคชันทั่วไป 2 ปี และ 7 ปี 
ผูป้ระเมินไดท้  าการพิจารณารายการประเมินแต่ละขอ้ และ
บนัทึกผลลงในแบบฟอร์มพิจารณา หลงัจากไดรั้บผลการ
ตรวจสอบแลว้ ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ 
โดยการก าหนดคะแนนให้กับผลการประเมินแต่ละข้อ 
โดยมีล าดับคะแนนตั้งแต่ 1-5 จากนั้นจึงคิดคะแนนรวม
ของรายการประเมินแต่ละข้อและน ามาหาค่าเฉล่ีย หาก
รายการประเมินข้อใดมีค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ 3 
ผูวิ้จยัจะคงรายการประเมินขอ้นั้นไว ้หากมีค่าเฉล่ียต ่ากว่า 
3  จะท าการพิจารณารายการประเมินขอ้นั้นร่วมกบัความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมร่วมกับผูป้ระเมินว่าสามารถปรับปรุงให้
สามารถคงรายการประเมินนั้นไวไ้ดห้รือไม่ หากไม่ก็จะ
น ารายการประเมินนั้นออกไป ผลลพัธ์จากการประเมินท า
ให้ จ านวน รายการลดลงเห ลือ  94 รายการ  (ดู ได้ ท่ี 
https://www.cp.eng.chula.ac.th/~twittie/research/publicati
ons/Natthika_Usability_Guidelines_for_Kids_6-
12_yrs.pdf). 

3.3 ออกแบบขั้นตอนตรวจสอบรายการประเมิน 
เน่ืองจากการประเมินความสามารถในการใช้งานเชิง 
ฮิวริสติกตามรายการประเมินนั้น ตามปกติแลว้ตอ้งอาศยั 
การพิจารณาโดยผูป้ระเมินท่ีมีความรู้ด้านความสามารถ 
ในการใชง้าน [1] แต่การประเมินนั้นเป็นภาระมากเช่นกนั 
เน่ืองจากผูป้ระเมินตอ้งทดลองใช้งานแอปพลิเคชันทีละ 
หน้าจอเพื่อตรวจสอบกบัรายการประเมินทั้งหมดทีละขอ้ 
ซ่ึงมีจ านวนมาก ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดในการช่วยแบ่งเบา 
ภาระน้ี โดยคดัเลือกรายการประเมินท่ีสามารถตรวจสอบ
ได้โดยอตัโนมัติจากรหัสต้นฉบับของแอปพลิเคชันโดย
ไม่ตอ้งอาศยัความรู้สึกและวิจารณญาณของผูป้ระเมินมา
เก่ี ยวข้อ ง  เพื่ อม าออกแบบขั้ น ตอน วิ ธี  (Algorithm) 
และพัฒนา เคร่ืองมือตรวจสอบต่อไป ตัวอย่างรายการ
ประเมินท่ีไม่สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งอตัโนมติัแสดงดงั
ตารางท่ี 2 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2: ตวัอยา่งรายการประเมินท่ีไม่สามารถตรวจสอบไดโ้ดย
อตัโนมติั 

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 ตอ้งอาศยัการพิจารณา
ดว้ยวิจารณญาณของผูป้ระเมินเป็นหลกั 

        
ทั้งน้ีจะไดร้ายการประเมินท่ีสามารถตรวจอตัโนมติัได้

ทั้งส้ิน 25 รายการ ซ่ึงถึงแมจ้ะมีจ านวนไม่มากเม่ือเทียบกบั 
จ านวนรายการประเมินทั้งหมด 94 รายการ แต่ผูป้ระเมิน 
สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีไดพ้ฒันาขึ้นเป็นส่วนเสริมในการ 
ช่วยลดภาระการประเมินบางส่วนได้ โดยแนวทางการ
ตรวจสอบรายการประเมินท่ีสามารถตรวจสอบได้โดย
อตัโนมติัโดยยอ่แสดงดงัตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3: รายการประเมินท่ีสามารถตรวจสอบไดโ้ดยอตัโนมติั
และแนวทางการตรวจสอบโดยยอ่ 

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 : ตรวจสอบ เอลิ เมนต์ ช่ือ
“ProgressBar” ว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากบัหน่ึงหรือไม่ 
2. Give a positive feedback whenever children have 

completed a game or an activity. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบการปรากฏของ 
Negative words ว่ามีค่าตามท่ีผู ้ใช้งานก าหนดหรือไม่ 
เช่นค าว่า “Idiot” เป็นตน้ 
Design Heuristic : User control and freedom  

3. Include navigation button such as “Quit”. 

แนวทางการตรวจสอบ  : ตรวจสอบแอตท ริบิ วต ์
“android:text” ในเอลิเมนต์ “Button” ว่ามีช่ือปุ่ มส าหรับ
ออกจากหนา้จอตามท่ีมีการก าหนดหรือไม่ เช่น“Done”  



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

108 

 

  

Automated Guideline (Continued) 

4. Allow the user to control multimedia clips.  

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ
เอลิเมนต ์<MediaController> หรือไม่ 
5. The interface should allow users to control audio 

and make it visible. 

แนวทางการตรวจสอบ  : ตรวจสอบแอตท ริบิ วต ์
“android:text” ในเอลิเมนต์ “Button” ว่ามีช่ือปุ่ มส าหรับ
ควบคุมการใช้งานเสียงตามท่ีผูใ้ช้งานก าหนดค่าหรือไม่ 
เช่น “Play” หรือ “Pause” เป็นตน้ 
6. Do not offer to change the user’s settings 

permanently with dialog boxes, pop-ups, or alerts. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ 
เอลิเมนต ์<uses-permission> หรือไม่ 
Design Heuristic : Consistency and standards  
7. Make sure all pages on an application have a 

consistent look and feel with adherence to the basic 

principles of good design. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบการใชแ้บบอกัษรว่า
มีการใชแ้บบอกัษรมากกว่าค่าท่ีผูใ้ชง้านก าหนดหรือไม่  
8. Create big target at least 2x2 CM, to tap. 

แนวทางการตรวจสอบ  : ตรวจสอบแอตท ริบิ วต ์
“ layout_width” แ ล ะ  “ layout_height” ใน เอ ลิ เม น ต ์
“Button” ว่ามีค่าเกินกว่าขนาดท่ีก าหนดหรือไม่ 
9. Avoid write text in upper-case only. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบจ านวนตวัพิมพใ์หญ่
ท่ีพิมพติ์ดกนัมีค่ามากกว่าท่ีผูใ้ชง้านก าหนดหรือไม่ 
10. Text should be left-aligned for English.  

แนวทางการตรวจสอบ  : ตรวจสอบแอตท ริบิ วต ์
“android:textAlignment”  ว่ าถู ก ก าห น ด ค่ า เป็ น  left 
หรือไม่ 
Design Heuristic : Recognition rather than recall  

11. Design for scrolling, use inline scrolling only 

when necessary. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีแอตทริบิวต ์
<ScrollView> ในแต่ละหนา้หรือไม่ 

Automated Guideline (Continued) 

Design Heuristic : Flexibility and efficiency of use  
12. For those application that require space or 

interaction, use landscape orientation.  

แนวทางการตรวจสอบ  : ตรวจสอบแอตท ริบิ วต ์ 
“android:screenOrientation”  ว่ ามี ก ารก าหนดค่ า เป็ น 
landscape หรือไม่ 
13. If your users are familiar with other ways of 

logging in, make those options available. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบการเขา้ใช้งานระบบ
ดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น Facebook โดยตรวจสอบแอตทริบิวต ์
“android:name” ในเอลิเมนต์ “activity” ว่าถูกก าหนดค่า
เป็น “com.facebook.FacebookActivity” หรือไม่ 
14. Do not include multiple search boxes on a page. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ 
เอลิเมนต ์<SearchView> มากกว่า 1 อนัหรือไม่ 
15. Make sure your search box is big enough. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริบิวต ์
“android:layout_width” ในเอลิเมนต ์“SearchView”  
ว่ามีการก าหนดค่าเป็น “match_parent” หรือไม่ 
16. Use typo-correction and auto-suggest. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ 
เอลิเมนต ์“AutoCompleteTextview” หรือไม่ 
17. For young kids (under 7) use short words. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบการใช้ค  าว่าเป็นค าท่ี 
ง่ายเหมาะสมกบัเด็กหรือไม่โดยอา้งอิงจากค าศพัทง์่ายของ 
Dale-Chall [11]   
Design Heuristic : Aesthetic and minimalist 

design 

18. For kids over 7, use simple dropdowns when 

appropriate. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ 
เอลิเมนต ์<item> ใตเ้อลิเมนต ์<menu> หรือไม่ 
19. Use font size at least 12-point print type.  

แนวทางการตรวจสอบ  : ตรวจสอบแอตท ริบิ วต ์
“android:textSize” ว่ามีค่านอ้ยกว่า 12sp หรือไม่ 
 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

109 

 

 
      การออกแบบขั้ นตอนการท างานของเค ร่ืองมือ
ตรวจสอบรายการประเมินท่ีสามารถตรวจสอบได้อย่าง
อตัโนมติั ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

1. น าเข้าขอ้มูลจากไฟล์นามสกุลเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ท่ี
ตอ้งการตรวจสอบ เช่น ไฟล ์Manifest.xml  
2. ท าการ Config ขอ้มูลในกรณีท่ีรายการประเมินข้อนั้น
ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการระบุโดยผูใ้ช้งาน เช่น ระบุ
ว่าในหน่ึงหน้าจอควรมีช่องส าหรับการค้นหา  (Search 
Bar) ได้ไม่เกิน 2 อัน ส าหรับให้เคร่ืองมือใช้ตรวจสอบ 
จ านวนช่องส าหรับการคน้หาท่ีปรากฏบนหนา้จอต่อไป 
3.  ท าการสร้างตัวแปรอ็อบเจกต์ส่งขอ้มูล (Data Transfer 
Object) และท าการอ่านไฟลข์อ้มูลท่ีผูใ้ช้งานไดท้ าการใส่
เข้ามาในโปรแกรม โดยเคร่ืองมือจะท าการอ่านรหัส
ตน้ฉบบัเพื่อคน้หาบรรทดัของอกัขระท่ีตอ้งการตรวจสอบ
ตวัอย่างเช่น การอ่านรหัสตน้ฉบบัเพื่อคน้หาขอ้มูลแอตทริ
บิวต์ (Attribute) ในเอลิเมนต์ (Element) activity ท่ี ช่ือว่า 
“android:screenOrientation” เพื่อท าการตรวจสอบว่ามีการ
ก าหนดค่าเป็น “landscape” หรือไม่  และท าการเก็บค่า
ขอ้มูลท่ีอ่านไดล้งในตวัแปรออ็บเจกตส่์งขอ้มูลท่ีสร้างขึ้น 
4. ท าการเปรียบเทียบค่าท่ีอ่านไดจ้ากตวัแปรอ็อบเจกต์ส่ง
ข้อมูลกับแนวทางการออกแบบหรือค่าการ  config ท่ี
ผูใ้ชง้านไดก้ าหนดไว ้ ตวัอยา่งเช่น หากขอ้มูลแอตทริบิวต ์
“ android:screenOrientation” มี ก า ร ก า ห น ด ค่ า เ ป็ น 
“landscape” ตามแนวทางการออกแบบ หรือ มีช่องส าหรับ
การคน้หาไม่เกิน 2 อนั ตามค่าท่ีผูใ้ชง้านไดท้  าการ Config 
ไว ้ก็จะเป็นไปตามแนวทางการออกแบบ  
5. เม่ือรหสัตน้ฉบบัผา่นการตรวจสอบแลว้ เคร่ืองมือจะท า
การแสดงหน้าจอรายละเอียดของรหัสตน้ฉบบัโดยแสดง
จุดท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางการออกแบบในกรณีท่ีตรวจ
พบ โดยการแสดงผลจะเป็นการ Highlight พ้ืนท่ีขอ้ความ
ของรหสัตน้ฉบบัโดยอาศยัการท างานของ CodeMirror   

ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบรายการประเมินท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งอตัโนมติัแสดงดงัตารางท่ี 4 

 
 ตารางท่ี 4: ตวัอยา่งวิธีการตรวจสอบรายการประเมินท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งอตัโนมติั  

Method for Automated Checking  

Guideline : 

For those application that require space or 

interaction, use landscape orientation. 

Automated Guideline (Continued) 

20. Do not use animated text. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริบิวต ์
“android:ellipsize” ว่ามีการก าหนดค่าเป็น
“marquee”หรือไม่ 
21. Chunk text into 3-8 sentences in paragraph 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบเคร่ืองหมายจบ 
ประโยค “.”, “!”, “?” ในแต่ละแอตทริบิวต ์
“android:text” ว่ามีจ านวนมากกว่า 8 หรือไม่ 
22. Avoid crowding text into a small textbox with a 

scrollbar. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ
แอตทริบิวต ์“android:scrollbars” ในเอลิเมนต ์
“TextView” หรือไม่ 
Design Heuristic : Pleasurable and Respectful 
Interaction 
23. Make introductory animation short and 

interesting. Allow to skip the introductory part. 

แนวทางการตรวจสอบ  : ตรวจสอบแอตท ริบิ วต ์
“android:text” ในเอลิเมนต์ “TextView” และ “Button” 
ว่ามีค่าตามท่ีก าหนดหรือไม่ 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 : ตรวจสอบแอตทริบิวต ์
“android:inputType” ในเอลิเมนต์  “EditText” ว่ามีการ
ก าหนดค่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ควรเปิดเผยหรือไม่ 
เช่น “textEmailAddress” 
25. Don’t ask kids to read or accept user agreements. 

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบ “android:text”  
ในเอลิเมนต ์“TextView” ว่ามีการก าหนดค่า เช่น “accept 
user agreements” หรือไม่ 
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3.4 พฒันาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีพฒันาเป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีสามารถใช้
งานได้บนกู เกิลโครมพัฒนาด้วยภาษาเฮชที เอ็มแอล 
(HTML) แล ะจ าว าส ค ริป ต์  (JavaScript) ท าง าน บ น 
Apache Framework  ผู ้ใช้งานต้องท าการน าเข้าข้อมูล
ไฟล์นามสกุลเอ็กซ์เอ็มแอลและท าการก าหนดค่าเพ่ิมเติม
ส าหรับแนวทางการตรวจสอบบางข้อท่ีต้องการข้อมูล
เพ่ิมเติม เช่น ในแอปพลิเคชันสามารถมีตัวพิมพ์ใหญ่
ติดกนัไดไ้ม่เกินก่ีตวั เป็นตน้  โดยเคร่ืองมือท่ีพฒันาจะท า
การตรวจสอบรหัสต้นฉบับว่าเป็นไปตามแนวทางการ
ออกแบบหรือไม่และแสดงผลบนหน้าจอ ภาพรวมการ
ท างานของเคร่ืองมือท่ีพฒันาแสดงดงัรูปท่ี  2 หน้าจอการ
แสดงจุดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางการออกแบบแสดงดงั
รูปที่ 3 (Avoid write text in upper-case only.) 

 

 
รูปท่ี 2: ภาพรวมการท างานของเคร่ืองมือท่ีพฒันา 

 

 

 
รูปท่ี 3: หนา้จอการแสดงจดุท่ีไม่สอดคลอ้ง 

กบัแนวทางการออกแบบ 

 
4. ผลการทดสอบ  

การทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีไดพ้ฒันาเป็น
การเปรียบเทียบการตรวจหาส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชท่ี้ไม่
เป็นไปตามแนวทางการออกแบบท่ีตรวจหาดว้ยเคร่ืองมือ 
และ ตรวจหาด้วยผู ้ประเมิน  เน่ืองจากแอปพลิเคชัน
ส่วนมากจะไม่มีการเปิดเผยรหัสตน้ฉบบัดว้ยเหตุผลทาง
การคา้ ดังนั้นจึงท าการเลือกแอปพลิเคชันท่ีมีการเปิดเผย
รหัสต้นฉบับจากเว็บไซต์ GitHub โดยแอปพลิเคชันท่ี
น ามาท าการทดสอบไดแ้ก่ แอปพลิเคชัน Bit Forest  ซ่ึง
แสดงดงัรูปท่ี 4 โดยเป็นประกอบดว้ยเกมเพื่อความบนัเทิง 
และ เน้ือหาเพ่ือการเรียนรู้ ผูวิ้จยัได้ท าการเชิญผูป้ระเมิน
ท่ีมีประสบการณ์ 3-7 ปีในดา้นการออกแบบโมไบล-์ 
แอปพลิเคชันเพื่อความสามารถดา้นการใช้งาน จ านวน 3 
คน ท าการทดลองใช้แอปพลิเคชันและประเมินตาม
รายการประเมิน 25 รายการซ่ึงตรวจสอบไดอ้ยา่งอตัโนมติั 
จากนั้ น จึงใช้ เค ร่ืองมือตรวจสอบจากรหัสต้นฉบับ 
แลว้เปรียบเทียบผลการประเมินท่ีได ้โดยมีผลการทดลอง
แสดงดงัตารางท่ี 5  
 

 
รูปท่ี 4: แอปพลิเคชนั Bit Forest 

Method for Automated Checking (Continued) 

Evaluation Method: 

1. น าเขา้ไฟล ์“AndroidManifest.xml”  
2. อ่านค่าจากรูทเอลิเมนต ์“manifest” 
3. อ่านค่าจากเอลิเมนต ์“android:screenOrientation”  
ว่ามีค่าเป็น “landscape” หรือไม่ 
4. เก็บค่าลงใน DTO (Data Transfer Object) 

5. เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณา 
6. แสดงผลการตรวจสอบท่ีหนา้จอ 
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ตารางท่ี 5 : ผลการทดสอบ  
ผู ้

ประเมิน 
จ านวนท่ี

ตรวจสอบพบ 
จ านวนท่ี 

ตรวจสอบไม่พบ 
เวลา 

(นาที) 
1  4 3 8.46 
2 3 4 6.38 
3 4 3 7.25 

เคร่ืองมือ 7 -    6.24 
 

จากผลการทดลองพบว่าจ านวนของจุดผิดพลาดท่ีผู ้
ประเมินทั้งสามไม่สามารถตรวจสอบได้พบเหมือนกัน
แสดงตามแนวทางการออกแบบไดด้งัน้ี  
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. 

เหตุผลของการ ท่ี ผู ้ป ระเมินทั้ งสามไม่สามารถ
ตรวจสอบจุดผิดพลาดทั้งสาม แสดงดงัตารางท่ี 6 การใช ้
เคร่ืองมือร่วมด้วยในการประเมิน จึงช่วยลดขอ้ผิดพลาด 
จากการตรวจสอบไม่ พบและช่วยลด เวลาในการ 
ประเมินได ้
 
ตารางท่ี 6  : เหตุผลท่ีผูป้ระเมินไม่สามารถตรวจพบขอ้ผิดพลาด
ไดเ้หมือนกนัทั้งสามแห่ง 

ขอ้ เหตผุล 
1  ผูป้ระเมินทั้งสามต้องท าการประมาณขนาด

ของปุ่ มในการประเมินและแอปพลิเคชนัท่ีใช้
ทดสอบมีปุ่ มเป็นจ านวนมาก นอกจากจะไม่
สามารถประมาณขนาดท่ีแน่นอนไดแ้ลว้ยงัใช้
เวลาในการประเมินมากอีกดว้ย 

2 แอปพลิเคชันท่ีท าการทดสอบมีจ านวนหลาย
หน้าท าให้ไม่สามารถตรวจสอบตวัพิมพใ์หญ่
ท่ีพิมพติ์ดกนัไดค้รบทุกหนา้ ซ่ึงอาจมีบางแห่ง
ท่ีมีการใช้ขอ้ความท่ีมีตวัพิมพใ์หญ่ติดกนัใน
จุดท่ีไม่สามารถเห็นไดเ้ด่นชดั  

3 ผูป้ระเมินทั้งสามไม่สามารถวดัขนาดตวัอกัษร
ท่ีแน่นอนได ้จึงตอ้งท าการประมาณขนาดของ
ตวัอกัษรในการประเมิน 

5. บทสรุปและแนวทางวิจัยในอนาคต 
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

ความสามารถในการใช้งานส าหรับโมไบล์แอปพลิเคชัน
เพื่อเด็กอายุ 6–12 ปี จากนั้นจึงน าเสนอเคร่ืองมือประเมิน
ความสามารถในการใชง้านเชิงฮิวริสติก ส าหรับตรวจสอบ
แนวทางการประเมินเฉพาะส่วนท่ีสามารถตรวจสอบ
ได้จากรหัสต้นฉบับของแอปพลิเคชันแอนดรอยด์อย่าง
อัตโนมัติเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการประเมินของผู ้
ประเมินท่ีตอ้งท าการพิจารณาแนวทางการออกแบบเป็น
จ านวนมากและยงัช่วยแบ่งภาระในดา้นเวลาของผูป้ระเมิน
ไดอ้ีกดว้ย 

แนวทางการวิจยัในอนาคตและส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการต่อ
คือการพฒันาเคร่ืองมือให้สามารถตรวจสอบรหสัตน้ฉบบั
อื่นไดน้อกเหนือจากไฟลน์ามสกุลเอ็กซ์เอ็มแอล เช่น ไฟล์
ต้นฉบับนามสกุลจาวา และปรับปรุงขั้ นตอนวิธีเพ่ือ 
ให้สามารถตรวจสอบรายการประเมินขอ้อ่ืน ๆ ไดม้ากขึ้น 
และทดสอบกับแอปพลิเคชันจ านวนมากขึ้ นและจาก
หลากหลายหมวดหมู่ อาทิ แอปพลิเคชนัเพื่อการอ่าน หรือ 
แอปพลิเคชนัเกม เป็นตน้  

รวมถึงแนวทางของงานวิจัยย ังสามารถขยายให้ 
ครอบคลุมแนวทางการออกแบบส าหรับผูใ้ชก้ลุ่มอื่น เช่น 
ผูใ้ช้ในช่วงอายุอื่นหรือมีลกัษณะเฉพาะอื่นท่ีจะส่งผลต่อ 
การใชง้านโมไบลแ์อปพลิเคชนั  
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การสืบค้นเชิงความหมายบนโดเมนพระราชบัญญัติรถยนต์ 
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บทคัดย่อ 
      งานวิจัยนี ้น าเสนอวิธีการสืบค้นเชิงความหมายบน
โดเมนองค์ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ ซ่ึงช่วย
ให้ผู้ท่ีไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือผู้ท่ีกระท าความผิดขัด
ต่อข้อกฎหมาย ได้รับค าตอบเกี่ยวกับกฎหมาย และ
บทลงโทษชัดเจน ไม่มีความก ากวม  กระบวนการ
ประกอบด้วย การสร้างออนโทโลยี การนิยามเง่ือนไขหรือ
กฎ และการสร้างข้อค าถาม ส่วนการทดลองจะสร้าง        
ชุดค าถาม 62 ค าถาม เพ่ือส่งไปค้นหาบนเคร่ืองมืออนุมาน 
และวัดประสิทธิภาพด้วยเอฟเมเชอร์ จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมพบว่ามี ค่า (F-Measure) 

เท่ากับ 96.67% 
ค าส าคัญ: พระราชบญัญติัรถยนต ์ ออนโทโลย ี สืบคน้เชิง  
                 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 F-

Measure. 

Keywords: Vehicle Act Law, Ontology, Semantic    

                    Search, Inference 

1. บทน า 
      รถยนต์ถือเป็นส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงส าหรับการด าเนินชีวิต
ในยุคปัจจุบนั การน ารถหรือยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ไปใช้
บนทอ้งถนนไดน้ั้น จะตอ้งมีกฎหมายคุม้ครองผูใ้ชร้ถ ซ่ึง
กฎหมายนั้นหมายถึง พระราชบัญญติัรถยนต์ พ.ศ. 2522
อนัจะน าไปสู่การใช้รถยนต์ และปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกตอ้งเม่ืออยู่บนทอ้งถนน พระราชบญัญติัรถยนต์ 
พ.ศ. 2522  เป็นบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้รถยนต์ใน
ชีวิตประจ าวนัของประชาชน ซ่ึงรายละเอียดครอบคลุมถึง
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ เ ก่ียวกับการจดทะเบียน 
เคร่ืองหมาย การใชร้ถ ภาษีประจ าปี ใบอนุญาตขบัรถ และ
บทก าหนดโทษ  
      ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบในปัจจุบัน พบว่าประชากรจ านวน
มาก มีความ รู้ เ ร่ื อ งกฎหมาย  และความ รู้ เ ก่ี ย วกับ 
พระราชบัญญัติรถยนต์น้อยมาก  แม้ว่าปัจจุบันจะมี
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.2522 ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร หนังสือ ซ่ึงส่วนใหญ่มักถูก
จดัเก็บในรูปแบบของไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์ ซ่ึงมีความ
หลากหลายรูปแบบ เช่น ไฟล์เอกสาร PDF ไฟล์เอกสาร 
HTML ข้อมูลท่ีอยู่บนเอกสารเหล่าน้ีมักอยู่ในรูปแบบ
ขอ้ความธรรมดา (Plain Text) หรือขอ้ความก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structured Text) ท าให้มีความยุ่งยากต่อผูท่ี้ตอ้งการ
ทราบข้อมูล โดยเฉพาะการเข้าถึง และค้นหาเพื่อให้ได้
ค  าตอบท่ีตรงตามความตอ้งการชดัเจนมากท่ีสุด แมว่้าเสิร์
ชเอนจิน (Search Engine) จะช่วยให้สามารถคน้หาขอ้มูล
ได้ก็ตาม แต่ค  าตอบท่ีได้รับจากเสิร์ชเอนจินยงัมีความ
หลากหลาย ท าให้อาจเกิดความก ากวม ไม่ชดัเจน 
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      งานวิจัยท่ีน าเสนอแนวทางในการแก้ไขการสืบค้น
ขอ้มูล เพื่อให้ไดรั้บค าตอบที่ชดัเจน ไม่ก ากวม ในปัจจุบนั
ไดน้ าออนโทโลยีมาใชใ้นการจดัโครงสร้าง และเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ เพื่ออธิบายความหมายระหว่างข้อมูลทุก
ส่วนอย่างชัดเจน โดยวิเคราะห์ขอ้ความประกอบกับการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นใช้วิธีการแทนความรู้ 
(Knowledge Representation) ในรูปแบบมาตรฐาน เพื่อให้
ไดฐ้านความรู้ (Knowledge Base) ท่ีสามารถน าไปสืบคน้
เพื่อให้ไดค้  าตอบที่ถูกตอ้งและชดัเจน ตวัอยา่งเช่น งานวิจยั
ดา้นสุขภาพท่ีพฒันาตน้แบบออนโทโลยีสมุนไพร [1] ได้
พฒันาตน้แบบออนโทโลยีของพืชสมุนไพรไทย ท่ีใชเ้ป็น
ส่วนประกอบของยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 27 
ชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะน า
ออนโทโลยีมาใชใ้นงานดา้นสุขภาพแลว้ ยงัมีงานวิจยัดา้น
โภชนาการ เช่น การพฒันาออนโทโลยีผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร  [2] เพื่ อ ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร  และ
พฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร [3] อีก
ทั้ งงานวิจัยด้านกฎหมาย เช่น ขั้นตอนการขยายค าค้น
ส าหรับการสืบคน้ค าพิพากษาศาลฎีกาดว้ยออนโทโลยี ซ่ึง
จะเห็นไดว่้าออนโทโลยีไดถู้กน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาใน
หลากหลายวงการ แต่ย ังไม่ปรากฏการน าไปใช้ใน
กฎหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์  ท าให้งานวิจัยน้ีได้
น าเสนอ การสร้างออนโทโลยีกฎหมายพระราชบัญญัติ
รถยนต์ขึ้ น  เพื่ อ เ ป็นต้นแบบส าหรับการสืบค้นเ ชิง
ความหมายบนโดเมนพระราชบญัญติัรถยนต์ ใชห้ลกัการ
อนุมานความสัมพันธ์  และการก าหนดกฎส าห รับ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าของ
ค าตอบ ซ่ึงท าให้ไดรั้บค าตอบที่มีความถูกตอ้งและมีความ
ชดัเจนมากท่ีสุด 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      2.1 ความรู้ทางด้านกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ 
      พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ.2522  [4] เป็นบทบญัญติัท่ี
มีความเก่ียวข้องกับการใช้รถยนต์ในชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนซ่ึงมีรายละเอียดครอบคลุมถึงการใชร้ถ ใชถ้นน
ของประชาชน ดงันั้นพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 จึง

มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชน
ในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ประชาชนจึงจ าเป็นตอ้งทราบกฎ 
ระเบียบและบทลงโทษต่าง ๆ ท่ี เ ป็นข้อกฎหมายใน
พระราชบญัญติัรถยนต ์จากตารางท่ี 1 เป็นส่วนหน่ึงท่ีหยิบ
ยกมาแสดง 
ตารางท่ี 1: ตวัอยา่งขอ้หาหรือฐานความผิด 

ข้อหาหรือฐานความผิด ปรับไม่เกิน/บาท 

รถท่ีแสดงแผน่ป้ายไม่ครบ 2,000 
รถท่ีอุปกรณ์ไม่ครบ 2,000 
ไม่แจง้เปลี่ยนแปลงสี 2,000 
เปลี่ยนแปลงตวัรถ 2,000 
ไม่ปฏิบติันายทะเบียนหรือผูต้รวจการ 1,000 
รถไม่แจง้การยา้ย 2,000 

      2.2 ออนโทโลยี 
      ออนโทโลยี คือ การอธิบายองคค์วามรู้ตามขอบเขตท่ี
สนใจ เพื่อใช้เ ป็นตัวกลางระหว่างซอฟท์แวร์  หรือ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ภาษาออนโทโลยีในปัจจุบันมี
ความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการใชง้าน ภาษาหน่ึงซ่ึง
ถูกพัฒนาเพื่อเป็นภาษาออนโทโลยี  คือ ภาษา OWL 
งานวิจยัน้ีเลือกภาษา OWL เพื่ออธิบายองคป์ระกอบหลกั 4 
ส่วน คือ  อินสแตนซ์ (Instance) คุณสมบัติ  (Property) 
คลาส และการสืบทอดคลาส 

1) อินสแตนซ์ คือ อ็อบเจกต์ของคลาสในองค์
ความรู้ ซ่ึงอยู่บนหน่วยความจ าของรีซันเนอร์ 
(Reasoner) ในช่วงการประมวลผล  

2) คุณสมบัติ คือ ความสัมพนัธ์ระหว่าง ตัวอย่าง 
งานวิจยัน้ีใช้คุณสมบติัเพ่ือบรรยายลกัษณะของ 
อินสแตนซ์ท่ีใช้ในการค้นหาพระราชบัญญัติ
รถยนต ์ 

3) คลาส คือ กลุ่มหรือประเภทของอินสแตนซ์ 
คลาสจะท าหน้าท่ีอธิบายคุณสมบัติทั่วไปท่ี
ต้องการส าหรับการเป็นสมาชิกคลาส ในส่วน
งานวิจัยน้ีได้ก าหนดคลาสเพ่ือเป็นตัวแทนของ
ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัรถยนตท์ั้งหมด  

4) การสืบทอดคลาส คือ การใชคุ้ณสมบติัของคลาส
เดิมเพื่อขยายเป็นคลาสใหม่ ท่ีมีความจ าเพาะ
เจาะจงมากขึ้นดว้ยความสัมพนัธ์แบบเช่ือมโยง 
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(Subsumption relationship) ความ สัมพัน ธ์ใน
แบบน้ีสามารถประมวลผลอัตโนมัติโดยรีซัน
เนอร์ได ้เพื่อพิสูจน์ชนิดของคลาสและคุณสมบติั
ท่ีไดรั้บการสืบทอดจากบรรพบุรุษ งานวิจยัน้ีได้
ใช้คุณสมบัติการสืบทอดคลาสเพื่อนิยามล าดบั
ชั้นของส่วนประกอบต่าง ๆ ของพระราชบญัญติั
รถยนต ์และชนิดของขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคน้หา
ค าตอบที่เก่ียวกบัพระราชบญัญติัรถยนต ์

      องค์ประกอบหลักทั้ง 4 ส่วน ซ่ึงได้แก่ อินสแตนซ์ 
คุณสมบติั คลาส และการสืบทอดคลาส เป็นส่วนส าคญัใน
การอธิบายองคค์วามรู้ของพระราชบญัญติัรถยนต์ แนวคิด
ท่ีนิยามดว้ยองคป์ระกอบเหล่าน้ีถูกท างานโดย OWL รีซัน
เนอร์ (OWL Reasoner) ซ่ึงท าหน้าท่ีให้เหตุผลเก่ียวกับ
แนวคิดบนออนโทโลยีและประมวลผลจดัแบ่งประเภท ท า
ให้การสืบค้นได้รับค าตอบท่ีสมเหตุสมผล  หรืออยู่ใน
รูปแบบการสืบคน้เชิงความหมาย 
      2.3 การนิยามกฎและเง่ือนไขบนออนโทโลยี 
      องค์ประกอบของออนโทโลยีท่ีกล่าวมา แมว่้าจะช่วย
ให้เกิดการอนุมานเพื่อให้สืบคน้เชิงความหมายไดแ้ลว้ แต่
องค์ความรู้บางส่วนอาจมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันได้ ซ่ึง
ความแตกต่างน้ีอาจส่งผลให้การอนุมาณผิดพลาด การเพ่ิม
กฎและเง่ือนไขเข้าไปในองค์ความรู้ จะช่วยเสริมความ
แม่นย  าของค าตอบมากขึ้น ซ่ึงในบทความน้ีจะช้ีให้เห็นใน
ส่วนวิธีด าเนินงาน ท่ีเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง
ออนโทโลยีท่ีไม่มีการก าหนดกฎและเง่ือนไข กับออน
โทโลยีท่ีมีการก าหนดกฎและเง่ือนไข ปัจจุบันมีภาษา
ส าหรับแทนกฎและเง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงงานวิจยัน้ี
ได้น ามาปรับใช้ คือ ภาษาเอสดับบิวอาร์แอล (Semantic 
Web Rule Language: SWRL) [5] เป็นภาษากฎท่ีมีพ้ืนฐาน
ของการรวมกันระหว่างภาษา RuleML และ OWL ซ่ึง
พฒันามาเพื่อท างานร่วมกบัเทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมาย
ท่ีใชใ้นการอนุมานความรู้ใหม่จากฐานความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้        
      2.4 โปรทีเจ (Protégé) 
      โปรทีเจเป็นโปรแกรมท่ีใช้พฒันาออนโทโลยี  และ
ฐานความรู้ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานโปรแกรม  [6] 
ซ่ึงถูกพฒันาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีส่วนการติดต่อผูใ้ชง้านเป็นแบบกราฟฟิก
ท่ีตอบสนอง และอ านวยความสะดวกต่อนักพฒันาออน
โทโลยี และยงัช่วยให้นกัพฒันาไม่ตอ้งกงัวลกบัไวยากรณ์
ภาษามาตรฐานต่างๆ เ น่ืองจากมีการจัดการ รูปแบบ
แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย มี
เคร่ืองมือส าหรับสร้างโดเมนของออนโทโลยี และรูปแบบ
ขอ้มูลท่ีสะดวกในการป้อนขอ้มูลโดยยอมให้ผูใ้ช้ท  างาน
พร้อมกนับนคลาสหรืออินสแตนซ์เดียวกนั 
      2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีศึกษาและสร้างระบบตอบ
ค าถามขึ้น เช่น การพฒันาออนโทโลยีส าหรับให้ค  าแนะน า
ขอ้มูลการท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ [7] เป็น
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศ มีระบบจัดการ
แนะน าข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล นอกจากน้ี
งานวิจยั [8] การสืบคน้รูปภาพบนอินเตอร์เน็ตใชห้ลกัการ
เวบ็เชิงความหมาย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
คือ การเตรียมขอ้มูลส าหรับการสืบคน้ และขั้นตอนท่ีสอง
เป็นการออกแบบขั้นตอนสืบคน้และพฒันาแบบจ าลองใน
การสืบคน้ ท าให้สามารถเขา้ใจถึงความหมายของข้อมูล 
อีกทั้งงานวิจยั [9] น าเสนอฐานความรู้ออนโทโลยีโรคใน
ล าไย และระบบสืบคน้ขอ้มูลโรคล าไย เพื่อแกปั้ญหาการ
จัดการโรคในล าไยและแมลงศัตรูล าไย  สามารถเป็น
ต้นแบบของระบบผู ้เ ช่ียวชาญด้านโรคล าไยได้ ส่วน
งานวิจยั [10] เป็นงานเก่ียวกบักฎหมายอาญาท่ีไดก้ าหนด
เร่ืองความผิด บทลงโทษ มีการสร้างองค์ความรู้กฎหมาย
อาญาด้วยออนโทโลยี และสร้างกฎเอสดบับลิวอาร์แอล 
เพื่อใช้ส าหรับพิจารณาเจตนาขอ้มูลต่าง ๆ ท าให้เขา้ใจถึง
ความหมาย  นอกจากน้ีในต่ างประเทศได้มีการน า
ฐานความรู้ออนโทโลยีมาช่วยในการสืบคน้เชิงความหมาย
โดยมี [11] การสร้างระบบตอบค าถามโดเมนการเกษตร 
เพื่อตอบค าถามเก่ียวกับการเกษตรท าให้ระบบมีความ
แม่นย  ามากย่ิงขึ้น งาน [12] สร้างออนโทโลยีส าหรับตอบ
ค าถามกฎหมายอาญา เพื่อตอบค าถามในกระบวนการทาง
กฎหมายอาญาของอเมริกา โดยใชก้ระบวนการสร้างออน
โทโลยีท่ีจัดเก็บในลักษณะตัวอย่างสถานการณ์ เพื่อให้
ค  าปรึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเ้ช่ียวชาญ [13] และน าเสนอ
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ระบบตอบค าถามโดเมนฟิสิกส์ โดยการน าเทคโนโลยีการ
ดึ ง ข้ อ มู ล ออนโทโล ยี แ ล ะก า รป ร ะม วลผลขอ ง
ภาษาธรรมชาติมาประยกุตใ์ชร่้วมกนั 
      จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวผูวิ้จยัเห็นว่าออนโทโลยี
ถูกน าไปใช้ในงานวิจยัท่ีหลากหลายแต่ยงัไม่ปรากฏการ
น าไปใช้ในกฎหมายพระราชบญัญติัรถยนต์ งานวิจยัน้ีจึง
เล็งเห็นถึงความส าคญัในการน าออนโทโลยีมาเพื่อใช้
สืบคน้เชิงความหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัรถยนต์เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีมีองคค์วามรู้ดา้น
กฎหมายไม่เพียงพอ และมีการใชก้ฎส าหรับการอนุมานท า
ให้เกิดขอ้มูลใหม่และท าให้ขอ้มูลมีความถูกต้องแม่นย  า
มากขึ้น 

3.  วิธีการด าเนินงาน 

      งานวิจัยน้ีได้น าเสนอกระบวนการตั้ งแต่การสร้าง
โดเมนออนโทโลยีกฎหมายพระราชบญัญติัรถยนต์ การ
นิยามกฎและเง่ือนไข (Define Constraint and Rule) และ
การสร้างส่วนสืบคน้เชิงความหมาย โครงสร้างของระบบ
แสดงดงัภาพท่ี 1  

Semantic 

Search Tool 

(SPARQL)

Knowledge 

Base

(Ontology)
Defining 

Constraint and 

Semantic Rule 

(SWRL)

Ontology 

Building

(Protégé)
Inference 

Engine

User or Application

Question Answer

 

ภาพที่ 1: โครงสร้างของระบบ 

      3.1 การออกแบบออนโทโลยี   
      การสร้างออนโทโลยีของระบบ เร่ิมจากการจ าแนก
ประเภทของส่ิงต่างๆ ออกเป็นคลาสหลกั และคลาสย่อย 
โดยใช้การสืบทอดคลาส (subClassOf) ซ่ึงเป็นแกนหลกั
ขององค์ความรู้ หลังจากนั้นวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหว่างคลาส ซ่ึงต้องวิ เคราะห์ ช่ือความสัมพันธ์ ท่ี
สอดคลอ้งและให้ความหมายชดัเจน การศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับโดเมนจะท าให้ไดอ้ินสแตนซ์ของคลาส ซ่ึงเป็น
เสมือนขอ้มูลท่ีจะถูกน าไปใช้เป็นค าตอบ ภาพท่ี 2 แสดง
โครงสร้างออนโทโลยีโดเมนพระราชบญัญติัรถยนต ์ 
      3.2 การนิยามเง่ือนไข 
      การสร้างเง่ือนไข (Defining Constraint) และสร้างกฎ
เชิงความหมาย (Semantic Rule)  เป็นการระบุกฎส าหรับ
ใชใ้นการพิสูจน์ตรรกะในการอนุมาน เพื่อท าให้เกิดขอ้มูล 

 

พระราชบัญญัติ
รถยนต์

การจดทะเบ ียน
และการ ช้รถ

ภาษีประจ าปี  บอน ญาตขับรถ บทก าหนดโทษ

โทษ
มาตรา

พาหนะ

รถยนต์ รถจักยาน
ยนต์

อัตรา
ค่าปรับ

SubClssOf

Literal

Literal

มาตรา
56

 ู้ ไม่มี บอน ญาต
ขับรถ

มาตรา60

รถยนต์สาธาร ะไม่มี บอน ญาต
ขับรถ

                       synonyms

          

           

         

           

type
type

type

type

500 
บาท

 
ภาพที่ 2: โครงสร้างออนโทโลยโีดเมนพระราชบญัญติัรถยนต์

ใหม่ โดยนิยามจากภาษา SWRL ตวัอยา่งการนิยามเง่ือนไข
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล แสดงดงัภาพท่ี 3 ใชก้ าหนดกฎท่ี
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มีความหมายว่า "ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ x และใช้พาหนะ 
y และ y มีค่าปรับขั้นต า่ 500 บาท ดังนั้น ผู้ไม่มีใบอนุญาต
ขับรถมีค่าปรับขั้นต า่ 500" 

ใบอนุญาตขบัรถ ( ผูไ้ม่มีใบอนุญาตขบัรถ ) 
  มีบทลงโทษ ( ผูไ้มม่ีใบอนุญาตขบัรถ, ?x ) 
  พาหนะ ( ?y ) 
  มีค่าปรับขั้นต ่า ( ?y, 500บาท ) 
→  มีพาหนะ( ผูไ้มม่ีใบอนุญาตขบัรถ, ?y ) 

ภาพที่ 3: ตวัอย่างกฎ 
      3.3 การสืบค้นเชิงความหมาย 
      การสืบคน้เชิงความหมายคือส่วนท่ีสร้างขอ้ค าถามขึ้น
เพ่ือใชป้ระโยชน์จากการอนุมานบนออนโทโลยี งานวิจยัน้ี
จะเร่ิมตน้การคน้หาจากการสร้างคิวรี (Query) ซ่ึงงานท่ีจะ
ต่อขยายในอนาคตนั้น ก่อนจะสืบคน้เชิงความหมาย จะรับ
ค าถามจากผูใ้ชใ้นรูปแบบภาษามนุษย ์แลว้น ามาแปลดว้ย
เคร่ืองมือวิเคราะห์ค  า (Parser) สกดัค านาม และค ากริยา ท่ี
ส าคญั เพื่อน ามาจดัเป็นโครงสร้างของคิวรีส าหรับใชก้บั
ออนโทโลยี ในบทความน้ีจะข้ามขั้นตอนน้ีไป โดยจะ
กล่าวถึงหลงัจากท่ีไดค้  าหลกัออกมาแลว้และสร้างคิวรี ซ่ึง
ในงานวิจัยน้ีใช้ภาษา SPAQL ซ่ึงเป็นภาษามาตรฐานใน
การดึงขอ้มูลจากออนโทโลยี ตวัอย่างเช่น เม่ือมีค าถามว่า 
"ผู ้ท่ีไม่ มีใบอนุญาตขับรถท่ีมีพาหนะตามท่ีระบุจะมี
ค่าปรับเท่าไร" จะไดรู้ปแบบคิวรีแสดงดงัภาพท่ี 4 

SELECT  
     ?พาหนะ ?อัตราคา่ปรับ 
WHERE { 
     ns:ผูไ้มม่ใีบอนญุาตขับรถ  ns:มพีาหนะ  ?พาหนะ. 
     ?พาหนะ  ns:มอีัตราคา่ปรับ  ?อัตราคา่ปรับ 
} 

ภาพที่ 4: ตวัอย่างค าถาม 
4.  ลการด าเนินงาน 
      4.1 การวัดประสิทธิภาพ 
      งานวิจัยน้ีได้เลือกการวดัประสิทธิภาพด้วยค่าเอฟเม
เชอร์  (F-measure) ซ่ึง เ ป็นค่า ท่ีใช้อย่างแพร่หลายใน
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูล ค่าเอฟเมเชอร์ คือ ค่า
วดัประสิทธิภาพพ้ืนฐานในการค้นหาข้อมูล ซ่ึงเกิดจาก
การน าค่า Precision และ Recall มาใช้ในการค านวณ การ
หาค่าเอฟเมเชอร์แสดงดงัสมการท่ี (1) ถึง (3) ค่า Recall คือ 

ค่าท่ีบ่งบอกถึงอตัราผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งจากการคน้หา ส่วน
ค่า Precision คือ ค่าท่ีบ่งบอกถึงอตัราผลลพัธ์ท่ีไม่ถูกตอ้ง
จากการคน้หา ค่า Precision และ Recall จะแปรผกผนักนั 
กล่าวคือ เม่ือค่า Recall สูงแลว้ Precision จะต ่า ซ่ึงหมายถึง 
อัตราของผลลัพธ์ท่ีถูกต้องสูง แต่เม่ือค่า Recall ต ่าแล้ว 
Precision จะสูง ซ่ึงหมายถึง อตัราของผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งต ่า 
การวดัประสิทธิภาพของการคน้หาขอ้มูลนั้นอาจเลือกใช้
ค่า Precision หรือ Recall ก็ได้ แต่เม่ือต้องการค่า ท่ีเป็น
ตวัแทนของทั้ง Precision และ Recall จะใช้ค่าเอฟเมเชอร์ 
ซ่ึงเป็นค่าวดัประสิทธิภาพท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรวมค่า 
Precision และ Recall ให้เหลือเพียงค่าเดียว เพื่อให้ง่ายต่อ
การวิเคราะห์ผล 
F-measure =  

2𝑅𝑃

𝑅+𝑃
               (1) 

 

R (Recall) =  
จ านวนผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง

จ านวนขอ้มูลทั้งหมดในกลุ่มขอ้มูลตวัอยา่ง
   (2) 

 
 

P (Precision) = 
จ านวนผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง

จ านวนผลลพัธ์ทั้งหมดท่ีคน้หาเจอ
             (3) 

   

      4.2 การทดสอบและประเมิน ล 
      ชุดค าถามท่ีใช้ในการทดสอบมี 62 ค  าถามโดยเขียน
ค าถามทั้ งหมดท่ีครอบคลุมความรู้ในออนโทโลยีใน
รูปแบบภาษามนุษย ์หลงัจากนั้นน ามาแปลงเป็นคิวรีใน
รูปแบบภาษา SPARQL และทดสอบคิวร่ี ผ่านเคร่ืองมือ
อนุมาน ซ่ึงการทดสอบน้ีต้องการพิสูจน์ว่าการหาออน
โทโลยีนั้นไม่มีการนิยามกฎและเง่ือนไข จะให้ค  าตอบท่ี
แตกต่างจากออนโทโลยีท่ีมีการนิยามกฎและเง่ือนไข
หรือไม่ โดยน าคิวรีทั้ง 62 ค าถาม ประมวลผลเคร่ืองมือ
อนุมาน ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า การสืบคน้บนออนโทโล
ยีท่ีสร้างขึ้ น ท าให้ได้รับค าตอบท่ีมีความถูกต้องสูง 
โดยเฉพาะเม่ือมีการนิยามกฎและเง่ือนไขจะท าให้มีความ
ถูกต้องเพ่ิมมากขึ้นโดยมีค่าความแม่นย  า (Precision) คิด
เป็น 100% ค่าความถูกตอ้ง (Recall) คิดเป็น 93.54% และ
ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F- measure) คิดเป็น 96.67% ดงั
ตารางท่ี 2       
ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบ 
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ค่าท่ีวดั สืบค้นบนออนโทโลยีทีไ่ม่
นิยามกฎและเง่ือนไข 

สืบค้นบนออนโทโลยีที่
นิยามกฎและเง่ือนไข 

Precision 100.00% 100.00% 
Recall 90.32% 93.54% 
F-measure 94.91% 96.67% 

 
5. สร ป  
      งานวิจยัน้ีน าเสนอการสืบคน้เชิงความหมายบนโดเมน
กฎหมายพระราชบญัญติัรถยนต์โดยใชอ้อนโทโลยี โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ผู ้ท่ีไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือผู ้ท่ี
ตอ้งการทราบบทลงโทษของการกระท าความผิด สามารถ
ได้รับค าตอบท่ีมีความชัดเจน ไม่มีความก ากวม โดย
สังเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่หลากหลาย เพื่อ
น ามาสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบออนโทโลยี ท่ีมีการ
เ ช่ือมโยงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่ างๆ  ช่วยให้ มี
ความหมายท่ีชัดเจน และส่งผลไปยงัการสืบคน้ท่ีมีความ
ถูกตอ้งตามความตอ้งการ นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัช้ีให้เห็น
ว่า นอกจากการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยออนโทโลยีแลว้ การ
นิยามกฎและเง่ือนไขเพ่ิมเติม ยงัช่วยให้การคน้หามีความ
ถูกตอ้งมากย่ิงขึ้นด้วย แนวทางในการพฒันาต่อ คือ การ
น าไปประกอบเป็นส่วนหน่ึงของระบบถามตอบแบบ
อตัโนมติั ซ่ึงปัจจุบนัมีความนิยมแพร่หลาย ในรูปแบบของ
แชทบอท (Chatbot) ซ่ึงปัจจุบนัใชเ้ทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ และการค้นคืนข้อมูลเป็นหลักในการ
ท างาน หากน าออนโทโลยีไปเป็นส่วนหน่ึงของระบบ 
ผูวิ้จยัเห็นว่าจะช่วยเพ่ิมความถูกตอ้ง หรือเสริมการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นได ้
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บทคัดย่อ 
ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีใชยื้นยนัการซ้ือขาย

สินค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อมูลในใบเสร็จรับเงินนั้นเป็น
ข้อมูลส าคัญ ในกรณีท่ีใช้เพื่อการรับประกันสินค้า  แต่
ใบเสร็จรับเงินในปัจจุบนัยงัมีผลกระทบทั้งดา้นการใช้งาน 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ผู ้วิจัยจึงพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
ใบเสร็จ ในรูปแบบเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้ Smart contract บนเครือข่าย 
อี เ ธ อ เ รี ย ม  ( Ethereum) ท่ี ใ ช้ เ ท ค โน โ ล ยี บ ล็ อ ก เ ช น 
(Blockchain) ท่ีเป็นท่ียอมรับว่ามีความปลอดภยัสูง  

ค ำส ำคัญ - ใบเสร็จรับเงิน, อีเธอเรียม, บลอ็กเชน, เวบ็แอป
พลิเคชนั, สัญญาอจัฉริยะ 

 
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. 

 Keywords: Receipt, Ethereum, Blockchain, Web 

Application, Smart contract 

1. บทน ำ 
ใบเสร็จรับเงิน [1] เป็นหลกัฐานท่ีใชใ้นการยืนยนัว่า ผูข้าย

ไดรั้บเงินจากผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ รวมถึงสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง ห้าง
ร้านส่วนใหญ่จะอา้งอิงขอ้มูลในใบเสร็จ ซ่ึงต่อเน่ืองกบัการมี
บริการการรับประกนัสินคา้ให้ลูกคา้สามารถเปล่ียน คืน หรือ
ใช้บริการซ่อมสินคา้ให้ฟรี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตาม
เง่ือนไขของห้างร้านนั้น ๆ ซ่ึงส่ิงส าคัญท่ีลูกค้าต้องน าไป
แสดงให้กับร้านค้าคือ ใบเสร็จรับเงินตัวจริงท่ีเป็นกระดาษ 
เพ่ือแสดงเป็นหลกัฐานยืนยนัการซ้ือขายสินคา้ช้ินนั้นจริง 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัใบเสร็จ การรับประกนัสินคา้ 
และขอ้มูลการใชก้ระดาษ พบว่าปัญหาส าคญัแบ่งออกเป็น 2 
หัวขอ้ คือ ปัญหาดา้นการใชง้านใบเสร็จ และ ปัญหาใบเสร็จ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1.1 ปัญหำด้ำนกำรใช้งำนใบเสร็จ 
การใชบ้ริการการรับประกนัสินคา้ จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐาน

เพื่อยืนยนัการซ้ือขาย เม่ือลูกค้าน าสินค้ามาขอใช้บริการ
รับประกนัสินคา้ ลูกคา้ก็จ าเป็นตอ้งน าใบเสร็จตวัจริง หรือใบ
รับประกันมาแสดงให้กับร้านค้า หากลูกค้าไม่มีหลักฐาน
ดงักล่าว ร้านคา้ก็ไม่สามารถอา้งอิงหลกัฐานได ้ดงันั้นลูกคา้
จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกนัสินคา้ไว้
ตลอดระยะเวลาการรับประกนัสินคา้ 

ในการเก็บใบเสร็จรับเงินไวน้ั้น เป็นวิธีการท่ีค่อนข้าง
ยุ่งยาก ไม่สะดวกต่อการเก็บรักษา การช ารุด การสูญหายได้
ง่าย และร้านคา้ส่วนใหญ่พิมพใ์บเสร็จบนกระดาษความร้อน 
ซ่ึงหากใบเสร็จนั้ นโดนความร้อน หรือเก็บไว้เป็นระยะ
เวลานาน ข้อมูลในใบเสร็จก็จะเลือนหายไปได้ เม่ือลูกค้า
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ได้รับใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจต้องถ่ายรูปใบเสร็จเก็บไว ้
เพ่ือป้องกนัขอ้มูล หรือใบเสร็จนั้นสูญหาย นอกจากน้ีใบเสร็จ
ท่ีพิมพ์จากกระดาษความร้อนนั้นถูกเคลือบด้วยสาร BPA 
(Bisphenol A) ซ่ึงหากได้รับสารชนิดน้ีในปริมาณมากก็อาจ
ส่งผลเสียต่าง ๆ ต่อร่างกายไดอ้ีกดว้ย [2] 

1.2. ปัญหำใบเสร็จต่อส่ิงแวดล้อม  
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมนั้นสามารถแบ่งปัญหาได้เป็น 2 

ส่วนดงัน้ี 
1.2.1. กระบวนกำรผลิต  
ในขั้นตอนการผลิตกระดาษทั่วไปนั้น จากการส ารวจ

พบว่าจ าเป็นตอ้งใชต้น้ไมใ้นการผลิต และปล่อยของเสียเป็น
จ านวนมาก ทั้งการปล่อยสารเคมี เช่น คลอรีนลงสู่แหล่งน ้ า 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงตอ้ง
ใชต้น้ไมจ้ านวนมากในการดูดซบั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
ถูกปล่อยออกมา [3] 

1.2.2. ผลกระทบหลังกำรใช้งำน  
เม่ือใบเสร็จหรือใบรับประกนันั้นหมดอายุการรับประกนั

สินคา้แลว้ กระดาษเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะมากมาย และ
ขยะกระดาษเหล่านั้นไม่สามารถน ามารีไซเคิลไดท้ั้งหมด 

จากปัญหาท่ีกล่าวมานั้น ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของ
ใบเสร็จ โดยเฉพาะท่ีใช้เพื่อการรับประกันสินค้า ซ่ึงหากมี
ระบบท่ีช่วยเก็บบนัทึกขอ้มูลใบเสร็จโดยการใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) ท่ีเป็นระบบดิจิทลั มีความปลอดภยั
สูง และเช่ือถือได ้ก็จะช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายในการเก็บ
รักษาใบเสร็จของลูกคา้  ไม่ตอ้งเก็บใบเสร็จในรูปแบบของ
กระดาษ ข้อมูลไม่สูญหาย มีความน่าเช่ือถือในการใช้เป็น
หลักฐานยืนยันการซ้ือขายสินค้าได้ ช่วยลดขั้นตอนการ
ท างานจากระบบเดิมของร้านคา้ในการตรวจสอบหลกัฐาน อีก
ทั้งยงัช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษ ในการออกใบเสร็จให้กบั
ลูกคา้ และลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นไดอ้ีกดว้ย [3] 

 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ ใบเสร็จ , การใช้

กระดาษและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันา
ระบบ  ทดแทนใบ เสร็จกระดาษ  ทั้ ง น้ี เ พ่ือให้ เ ห็นถึง

ความส าคญัของใบเสร็จ และให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาระบบอยา่งแทจ้ริง 

2.1. ข้อมูลใบเสร็จและกำรใช้กระดำษ 
2.1.1. ควำมส ำคัญของใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน [1] เป็นเอกสารหรือหลกัฐานส าคัญท่ีใช้

ยืนยนัการท าธุรกรรม ซ้ือขายสินคา้ระหว่าง ผูซ้ื้อ และ ผูข้าย 
ว่ามีการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีการออกใบเสร็จรับเงิน
เป็นหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยกฎหมายก าหนดให้ “ผู้ รับเงิน 
ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้อีกฝ่ายในทันทีและในทุก ๆ  คร้ัง ท่ี
รับเงินมาไม่ว่าอีกฝ่ายจะขอให้ออกหรือไม่ก็ตาม”  ดงันั้นจะ
เห็นไดว่้าใบเสร็จเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีใช้ยืนยนัการซ้ือขาย
สินคา้และการรับเงินจากลูกคา้ 

2.1.2. บทบำทของใบเสร็จต่อกำรรับประกันสินค้ำ 
ในสินค้าบางประเภทท่ีมีมูลค่าค่อนข้างสูง จะมีการ

รับประกันสินค้าให้กับลูกค้า โดยมีเง่ือนไขการรับประกัน
สินค้าต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านนั้น ๆ ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่แลว้การน าสินคา้ไปเปล่ียน คืน หรือส่งซ่อม ตามเง่ือนไข
การรับประกนัของร้านคา้นั้น ลูกคา้จะตอ้งแนบใบเสร็จรับเงิน
ไปกบัผลิตภณัฑ์ดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยนัว่าไดท้  าการซ้ือ
สินคา้จากทางร้านจริง ดงันั้นลูกคา้จ าเป็นจะตอ้งเก็บใบเสร็จ
ไวต้ลอดระยะเวลาของการรับประกนัสินคา้ หากลูกคา้ไม่มี
หลักฐานดังกล่าวไปแสดงกับร้านค้า ก็ไม่สามารถท าการ
เปล่ียนคืนสินคา้ได ้หรือลูกคา้อาจตอ้งไปแจง้ความเพื่อน าใบ
แจง้ความมาใชแ้สดงเป็นหลกัฐานแทน [4], [5], [6], [7] 

2.1.3. สถิติกำรใช้กระดำษในประเทศไทย  
ขอ้มูลจากโครงการกระดาษเพื่อตน้ไม ้โดย มูลนิธิศูนยส่ื์อ

เพื่อการพฒันา [3] ระบุว่า ในปีพ.ศ. 2556 คนไทยใชก้ระดาษ
เฉล่ียคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี  คิดตามจ านวน
ประชากรแลว้ คนไทยใชก้ระดาษเฉล่ียประมาณ 3.9 ลา้นตนั
ต่อปี ในการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น 
หากจะผลิตกระดาษให้เพียงพอต่อความตอ้งการของคนไทย
ใน 1 ปีจะตอ้งตดัตน้ไมม้ากถึง 66.3 ลา้นตน้เลยทีเดียว 

ในขอ้มูลยงัไดร้ะบุอีกว่า การผลิตกระดาษให้ไดป้ริมาณ 1 
ตัน นอกจากจะใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้นแล้ว ย ังต้องใช้
กระแสไฟฟ้ามากถึง 4,100 กิโลวตัต์ชั่วโมง, ใช้น ้ ามากถึง 
31,500 ลิตร, ปล่อยคลอรีนท่ีใช้ในการฟอกกระดาษเป็นของ
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เ สียลงสู่แหล่งน ้ ากว่า 7 กิโลกรัม และการผลิตไฟฟ้า 1 
กิโลวตัต์ต่อชั่วโมง จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 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
คาร์บอนไดออกไซดไ์ดเ้พียงปีละ 15 กิโลกรัมเท่านั้น 

เม่ือไดผ้ลผลิตเป็นกระดาษมาใชง้านแลว้ หลงัใชง้านเสร็จ 
กระดาษเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะ ซ่ึงขยะกระดาษนั้นมี
จ านวนมากท่ีสุด มากกว่า พลาสติก, แกว้ และโลหะ คิดเป็น
ขยะท่ีเกิดขึ้นทัว่ประเทศประมาณ 2.47 ลา้นตนั 

และขยะกระดาษนั้นมีจ านวนเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นท่ี
สามารถน าไปรีไซเคิลได ้เน่ืองจากขยะท่ีเหลืออีกร้อยละ 70 
เป็นขยะกระดาษท่ีถูกทิ้งปะปนกับขยะอ่ืน ๆ หรือเป็นกระ
ดาษท่ีถูกเคลือบดว้ยสารเคมีท่ีไม่สามารถน าเขา้สู่กระบวนการ
รีไซเคิลได้เพราะสารเคมีท่ีเคลือบจะไปอุดตนัและขดัขวาง
การท างานของเคร่ืองจกัรรีไซเคิล 

 
2.2. ควำมส ำคัญของ Smart contract และเทคโนโลยี  

Blockchain 
ผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากบทความตีพิมพ์

งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Smart contract  และเทคโนโลยี 
Blockchain โดยพบว่ามีส่ิงส าคญัอยู่ 2 ประการ คือเร่ืองของ
การประยกุตใ์ช ้และความปลอดภยัดงัน้ี 

2.2.1. กำรประยุกต์ใช้ Smart contract ร่วมกับเทคโนโลยี 
Blockchain 

ในการน าเทคโนโลยี Blockchain และ Smart contract มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกนันั้นเป็นการน าเอาความสามารถของทั้ง 2 
เทคโนโลยีมาสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ โดยเอาจุดเด่นในเร่ืองของ
ความสามารถ และความปลอดภยัของ 2 เทคโนโลยีน้ีมาใช ้ 

กล่าวคือ Blockchain เขา้มาช่วยแกปั้ญหาตวักลางในการ
จัดการข้อมูลของระบบ ท าให้ระบบนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
ข้อมูลหรือการท างานต่าง ๆ ไม่ต้องผ่านตัวกลาง ข้อมูลไม่
สามารถแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงได ้ส่วนของ Smart contract 
มีความสามารถในการท างานท่ีเป็นอตัโนมติั เม่ือมีใครก็ตาม
ส่งขอ้มูลเขา้ไปใน Smart contract และตรงตามเง่ือนไขท่ีถูก
ก าหนดไว ้Smart contract นั้นก็จะท างานทนัทีโดยอตัโนมติั 
และตรวจสอบไดด้ว้ยตวัมนัเอง 

เ ม่ือน าเทคโนโลยี  Blockchain และ Smart contract มา
ประยุกต์ใชร่้วมกนั ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ใน
เร่ืองของการท างานท่ีปลอดภยั และเป็นอตัโนมติั ไม่ตอ้งผา่น
ตวักลาง ลดเวลาและขั้นตอนในการท างาน สามารถน ามาใช้
ในการพฒันาร่วมกบัเทคโนโลยีอื่นเช่น แอปพลิเคชัน, เว็บ
แอปพลิเคชัน, Internet of Things หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อ
สร้างสรรค์แพลตฟอร์ม หรือนวตักรรมใหม่ ๆ ได้มากมาย 
ขึ้นอยูก่บัผูพ้ฒันา 

Blockchain ท่ีนกัพฒันานิยมใชม้ากท่ีสุดคือ Ethereum ซ่ึง
เป็นสกุลเงินดิจิตอลท่ีสามารถพฒันา Smart contract ขึ้นไป
ท างานบนเครือข่ายของ Ethereum ได ้ [8], [9] 

2.2.2. ควำมปลอดภัยของ Blockchain 
จ ากการ ศึกษาพบ ว่ า  เทคโนโลยี  Blockchain เ ป็น

เทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภยัสูงมาก เน่ืองจากถือก าเนิดมา
เพื่ อแก้ปัญหาการ เ ก่ี ยวกับการ เ งิน  และถูกพัฒนาขีด
ความสามารถเพ่ิมเติมมาเร่ือย ๆ โดยความปลอดภัยของ
เทคโนโลยี Blockchain นั้นจะเป็นความปลอดภยัในแง่ของ 
ความโปร่งใสของข้อมูล ข้อมูลบนเครือข่ายสามารถ
ตรวจสอบได ้ขอ้มูลท่ีอยู่บนเครือข่าย ไม่สามารถลบ แกไ้ข 
หรือเปล่ียนแปลงได้ ข้อมูลชุดนั้ นจะคงอยู่ตลอดไปบน
เครือข่าย ดงันั้นหมายความว่า ความปลอดภยัของเทคโนโลยี 
Blockchain คื อ ค ว าม น่ า เ ช่ื อ ถื อ ของข้อ มู ล  ท่ี ไ ม่ มี วัน
เปล่ียนแปลงไดเ้ลย และสามารถตรวจสอบได ้ขอ้มูลมีความ
โปร่งใส่ ไม่ไดเ้ป็นความลบั 

ในการน าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ จึงควร
ค านึงถึงความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีจะบนัทึกไวบ้นเครือข่าย
ให้ดี ควรพิจารณาให้ดีว่าควรบนัทึกขอ้มูลใดบา้ง เพราะหาก
เราพฒันาบนเครือข่ายท่ีเป็นสาธารณะ การบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนอื่นจึงไม่ควรท า อาจเป็นการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีระบุตวัตนเจา้ของขอ้มูลนั้นได ้ [10], [11] 

 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ในหัวขอ้น้ีผูวิ้จยักล่าวถึงการวิเคราะห์ระบบจากปัญหาท่ี

พบเพ่ือน ามาออกแบบระบบ ก่อนท่ีจะพฒันาในขั้นต่อไป 
โดยมีการแสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ รวมถึง
ขั้นตอนการท างานของระบบเพ่ือให้ง่ายต่อการพฒันา 
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3.1. Input/Output Specification 

• Input คือ  
- ข้อมูลใบเสร็จ โดยดึงข้อมูลมาจากฐานขอ้มูลของ

ร้านค้า พนักงานท าหน้าท่ีกรอกเลขท่ีใบเสร็จเพื่อ
เรียกใชข้อ้มูลจากใบเสร็จนั้น ๆ 

- ข้อมูลลูกค้ำ โดยพนักงานกรอกเบอร์โทรศพัท์ของ
ลูกคา้ เพื่อตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ในระบบ เพื่อใชใ้น
การระบุเจา้ของใบเสร็จ 

• Output คือ ขอ้มูลใบเสร็จท่ีถูกบนัทึกบนเครือข่ายอี
เธอเรียมเรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลใบเสร็จจะระบุ ข้อมูล
การซ้ือสินคา้/ขอ้มูลสินคา้, ขอ้มูลร้านคา้ และขอ้มูลลูกคา้
ท่ีเป็นเจา้ของใบเสร็จ  
 
3.2. โครงสร้ำงของระบบ (System Architecture) 
 แสดงภาพรวมโครงสร้างของระบบดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภำพที่ 1: โครงสร้างของระบบ KeepSlip 
 
• User ผูใ้ชง้านระบบประกอบดว้ย ร้านคา้ และลูกคา้ 

มีความสามารถในการใชง้านระบบต่างกนัดงัน้ี 
- ร้ำนค้ำ ท าหนา้ท่ีบนัทึกใบเสร็จไวบ้นเครือข่ายอีเธอ

เรียมให้กบัลูกคา้ 
- ลูกค้ำ สามารถเรียกดูขอ้มูลใบเสร็จท่ีถูกบนัทึกบน

เครือข่ายอีเธอเรียมแลว้ได ้
• User Interface ส่วนติดต่อผูใ้ชง้านระบบเป็น Web 

Application ซ่ึ ง ใน ฝ่ั งของ ร้ านค้า จ า เ ป็นต้อง ติดตั้ ง 

MetaMask เป็นส่วนเสริมของเว็บบราวเซอร์ เพื่อใช้ใน
การจ่ายค่าธรรมเนียมในการบนัทึกขอ้มูลใบเสร็จ 
• Back-end ประกอบดว้ย Web Server ท่ีเช่ือมต่อกบั

ฐานข้อมูลของระบบ KeepSlip ซ่ึงเก็บข้อมูลผูใ้ช้ระบบ
เอาไว ้และเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลของร้านคา้ ท่ีเก็บขอ้มูล
สินคา้ และขอ้มูลใบเสร็จของร้านคา้นั้น ๆ ไว ้
• Ethereum Network คือเครือข่ายอีเธอเรียมบล็อก

เชน ซ่ึงประกอบด้วย Smart contract หรือชุดค าส่ัง ท่ี
ออกแบบไวส้ าหรับร้านคา้ท่ีส่งขอ้มูลใบเสร็จมาบนัทึก 
 
3.3. โครงสร้ำง Smart contract 

เน่ืองจากระบบนั้นพฒันาเป็น Decentralized App จึง
ขออธิบายโครงสร้างของ Smart contract ท่ีท างานใน
ระบบโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

• ตัวแปร ประกอบดว้ย Receipt, receipts, Item, items 
- Receipt  ขอ้มูลใบเสร็จ เป็นขอ้มูลประเภท struct ซ่ึง

ภ า ย ใ นป ร ะ กอบด้ ว ย  receiptId, customerId แ ล ะ 
customerName 

- reciepts คือการก าหนดตัวแปรประเภท mapping 
เ พ่ือใช้เ ป็นคีย์ในการช้ีข้อมูลใน Receipt ซ่ึงในท่ีน้ี
ก าหนดให้เป็นตวัแปร receiptId 

- Item  ข้อมูลสินค้าแต่ละช้ินในใบเสร็จ เป็นข้อมูล
ประเภท struct ซ่ึงภายใน ประกอบด้วย receiptId, 
productName, price และ amount 

- items คือการก าหนดตัวแปรประเภท mapping ใช้
เป็นคียใ์นการช้ีมูลใน Item ซ่ึงในท่ีน้ีก าหนดให้เป็นตวั
แปร receiptId และใช ้Index เป็นตวัช้ีขอ้มูลสินคา้แต่ละ
ช้ินในใบเสร็จ 
• ฟังก์ชันกำรท ำงำน ประกอบดว้ย 

- createReceipt() ส าหรับสร้างใบเสร็จ ขอ้มูลภายใน
ประกอบด้วยข้อมูลหมายเลขใบเสร็จและข้อมูล
หมายเลขลูกคา้ 

- getReceiptInformation() ส า ห รั บ เ รี ย ก ดู ข้ อ มู ล
ใบเสร็จว่าใบเสร็จหมายเลขใด เป็นของลูกคา้คนไหน 

- addItemIntoReceipt() ส าหรับเพ่ิมสินค้าลงไปใน
ใบเสร็จ 
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- getItem() ส าหรับเรียกดูข้อมูลสินค้าจากใบเสร็จ 
โดยเรียกดูทีละช้ิน 

- getAllItemFromReceipt() ส าห รับ เ รี ยก ดู ข้อมู ล
สินคา้ทั้งหมดจากใบเสร็จ 

- countItem ส าหรับเรียกดูจ านวนสินค้าในใบเสร็จ
เพื่อท่ีจะทราบจ านวนของสินคา้ในแต่ละใบเสร็จ 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการด าเนินการพัฒนาระบบ  สามารถสรุปผลการ

ด าเนินการพฒันาตามฟีเจอร์ต่าง ๆ ของระบบดงัน้ี 
• กำรบันทึกข้อมูลใบเสร็จ เป็นส่วนท่ีร้านคา้จะตอ้งท าการ

น าข้อมูลใบเสร็จของร้านค้าเข้ามาในระบบ และน าเข้า
ขอ้มูลลูกคา้ดงัภาพท่ี 2 และ 3 เพื่อท าการตรวจสอบขอ้มูล
ว่า ขอ้มูลใบเสร็จนั้นเป็นของผูใ้ชค้นใด แลว้ท าการบนัทึก
ขอ้มูลลงบน Smart contract ในเครือข่ายอีเธอเรียม 
 

 
 

ภำพที่ 2: การกรอกหมายเลขใบเสร็จ และหมายเลขโทรศพัทข์องลูกคา้ 
 

 
 

ภำพที่ 3: ระบบแสดงขอ้มูลใบเสร็จ และขอ้มูลของลูกคา้ 
 

• กำรเรียกดูข้อมูลใบเสร็จ ระบบจะท าการแสดงข้อมูล
ใบเสร็จแบบย่อ ของผูใ้ช้งาน และมีปุ่ ม “Read more” ให้

ผูใ้ชส้ามารถกดเขา้ไปดูรายละเอียดทั้งหมดของใบสร็จใบ
นั้นไดด้งัภาพท่ี 4 (a) 
 

               
 (a) ใบเสร็จขนาดยอ่ทั้งหมดของลูกคา้   (b) หนา้ใบเสร็จเต็มรูปแบบ 

ภำพที่ 4: การเรียกดูใบเสร็จของลูกคา้ 
 
• กำรส่งออกข้อมูลใบเสร็จ ภายในหน้าแสดงขอ้มูลทั้งหมด

ของใบเสร็จ จะมีปุ่ ม “Export” ให้ผูใ้ช้สามารเลือกท่ีจะ
บนัทึกไฟลเ์ป็น JPG หรือ PDF ได ้ดงัภาพท่ี 4 (b) 

• กำรค้นหำข้อมูลใบเสร็จ ผูใ้ช้สามารถค้นหาข้อมูลบน
ใบเสร็จได ้โดยการพิมพค์  าคน้ท่ีช่อง “Search” แลว้ระบบ
จะแสดงเฉพาะใบเสร็จท่ีมีขอ้มูลตามค าคน้ 

• กำรแจ้งเตือนวันหมดอำยุกำรรับประกันสินค้ำ ระบบ
จะแจง้เตือนให้กบัผูใ้ชท้ราบก่อนใบเสร็จจะหมดอายุการ
รับประกนัสินคา้เป็นเวลา 7 วนั รูปแบบการแจง้เตือนเป็น
ดงัภาพท่ี 5 
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ภำพที่ 5: การแจง้เตือนวนัหมดอายกุารรับประกนัสินคา้ 
 

5. บทสรุป 
งานวิจยัน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงการน าเทคโนโลยีบล็อคเชน 

มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลใบเสร็จ ซ่ึง
สามารถช่วยแกไ้ขปัญหา ท าให้การเก็บขอ้มูลใบเสร็จของผูใ้ช้
ในฐานะลูกค้านั้ นง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้ น และประหยดั
กระดาษ ส่วนของร้านคา้ก็สามารถลดขั้นตอนการยืนยนั และ
ระยะเวลาในการอา้งอิงหลกัฐานได ้

ส่วนของระบบ ผูวิ้จัยมีความคิดท่ีจะพฒันาต่อเน่ือง ให้
ระบบนั้นมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นในด้านของการจัดการ
ขอ้มูลภายในระบบ การท างานอื่น ๆ รวมถึงการทดสอบ ให้
เหมาะสมกบัการใชง้านตามกลุ่มผูใ้ชใ้ห้มากท่ีสุด ท าให้ระบบ
จัดการง่ายขึ้ น การใช้งานระบบง่าย สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ย ังมี ส่ิง ท่ีควร
พิจารณาควบคู่ไปกบัการพฒันา คือ ระยะเวลาในการยืนยนั
ข้อมูล และค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลลงบน
เครือข่าย ซ่ึงอาจเป็นขอ้จ ากดัหรือเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการ
ใชเ้ทคโนโลยีน้ี รวมถึงความสามารถท่ีจะพฒันาต่อไปในแง่
ของความสมบูรณ์ดา้นอื่นๆ ให้มากขึ้น เช่น ระดบัการเขา้ถึง
ข้อมูล ระดับความปลอดภัยเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้ ซ่ึงต้องมีการ
พฒันาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการพัฒนาระบบจัด
เส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าอัจฉริยะ โดยแบ่งงานวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ในส่วนแรกเป็นการคัดเลือกวิธีหา
เส้นทางท่ีส้ันท่ีสุดด้วยวิธีตัวแบบปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย  และ วิ ธีของได ก์สตรา  ท าการสร้าง
แบบจ า ลอ งจ าก ข้ อมู ล ลู ก ค้ า  16 เ ข ตของ จั งห วัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 311 ราย โดยจัดชุดข้อมูลด้วย
การสุ่ม ชุดละ 5 ราย จ านวน 50 ชุดต่อเขต ร่วมกับการใช้
ข้อมูลระยะทางจาก  Google Maps API จ ากนั้ น วัด
ประสิทธิภาพในเร่ืองระยะทาง และระยะเวลาในการ
ประมวลผล ผลการวิจัยพบว่า วิธีตัวแบบปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขายให้ประสิทธิภาพท่ีดีกว่า โดยใน
เร่ืองของระยะทางให้ผลมากกว่า หรือเท่ากับอัลกอริทึม
ของไดก์สตรา แต่ระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลเฉลี่ย
เร็วกว่าถึง 7.01 เท่า จากนั้นน าวิธีตัวแบบปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขายไปท าการพัฒนาระบบจัด
เส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าอัจฉริยะ ท าการประเมินผล
ความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมเฉลี่ย
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 และประเมินการยอมรับโดยผู้ใช้งาน
พบว่า มีการยอมรับเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  

ค าส าคัญ: อัลกอริทึมการหาเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด ตัวแบบ 
                 ปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย ไดกส์ตรา 

 

 

 
 

 

Abstract 

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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1. บทน า 
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ท าให้ภาคธุรกิจต้องมองหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อ
ยกระดบัความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงการส่งสินคา้
จากผูป้ระกอบธุรกิจถึงผูบ้ริโภค โดยการหาเส้นทางท่ีส้ัน
ท่ีสุด ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถน ามาสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจได ้ทั้งเป็นการลดตน้ทุน
ในการขนส่งสินคา้ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

อลักอริทึมการหาเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด (Shortest Path 

Algorithm) มีอลักอริทึมท่ีไดรั้บความนิยมมากมายหลาย
วิธี เช่น วิธีตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย 
(Traveling Salesman Problems) [1] อลักอริทึมของไดก์
สตรา (Dijkstra's Algorithm) [2] อลักอริทึมของฟลอยด-์
วอร์แชล (Floyd–Warshall Algorithm) [3] อัลกอริทึม
ของจอห์นสัน (Johnson's Algorithm) [4] อลักอริทึมของ
เบลแมน-ฟอร์ด (Bellman-Ford Algorithm) [5]  และ
อลักอริทึมของเอสตาร์ (A*Algorithm) [6] เป็นตน้ 

ดงันั้นงานวิจยัน้ี จึงไดท้  าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั 2 อลักอริทึม คือ 1) วิธีตวัแบบปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย (Traveling Salesman Problems)  และ 2) 
อัลกอริทึมของไดก์สตรา (Dijkstra's Algorithm) มา
เปรียบเทียบกนั โดยท าการสร้างแบบจ าลองเส้นทางจาก
ขอ้มูลตวัอย่าง ร่วมกบัการใชข้อ้มูลระยะทางจาก Google 

Maps API เพื่อหาอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุด มาช่วยในการเลือก
เส้นทางท่ีเหมาะสม และน าอัลกอริทึมท่ีเลือกมาพฒันา
ระบบจดัเส้นทางเดินรถขนส่งสินคา้อจัฉริยะต่อไป 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 อัลกอริทึมการหาเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด (Shortest Path 

Algorithm) 
2.1.1 วิธีตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

วิธีน้ีได้รับความนิยมในการน ามาประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาการเดินทางไปยงัจุดต่าง ๆ โดยใช้หลกัการเพื่อน

บา้นใกลสุ้ด (Nearest Neighbor) โดยใช้ตารางระยะทาง 
(Distance Matrix) ช่วยในการค านวณระยะทางดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1  น าจุด S และลูกคา้ A, B, C, D, E มาใส่
ในตาราง และใส่ระยะระหว่างจุดดว้ย แสดงดงัตารางท่ี 1   
  ตารางที ่1 : ตารางระยะทาง 

 

ขั้นตอนท่ี 2 หาลูกคา้ท่ีระยะทางส้ันท่ีสุดจากจุด S คือ 
ลูกคา้ A ท่ีมีระยะทางเท่ากบั 17.7  

ขั้นตอนท่ี 3 หาลูกคา้ท่ีระยะทางส้ันท่ีสุดจากลูกคา้ A 
ซ่ึงไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 คือ ลูกคา้ C ท่ีระยะทางเท่ากบั 3.2 

ขั้นตอนท่ี 4 หาลูกคา้ท่ีระยะทางส้ันท่ีสุดจากลูกคา้ C 
ซ่ึงได้จากขั้นตอนท่ี 3 คือ ลูกค้า B หรือ ลูกค้า D ท่ีมี
ระยะทางเท่ากับ 3.2 ซ่ึงทั้ง 2 ต าแหน่งนั้นมีระยะทางท่ี
เท่ากนั  ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจะเลือกลูกคา้ B เพราะถือไดว่้า
เป็นลูกคา้ท่ีมีล าดบัก่อนหนา้ D 

ขั้นตอนท่ี 5 หาลูกคา้ท่ีระยะทางส้ันท่ีสุดจากลูกคา้ B 
ซ่ึงไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 คือ ลูกคา้ D ท่ีระยะทางเท่ากบั 1.6 

ขั้นตอนท่ี 6 หาลูกคา้ท่ีระยะทางส้ันท่ีสุดจากลูกคา้ D 
ซ่ึงไดจ้ากขั้นตอนท่ี 5 คือ ลูกคา้ E ท่ีระยะทางเท่ากบั 6.4 
ซ่ึงก็คือลูกคา้รายสุดทา้ยท่ีจะตอ้งเดินทางไปพบ และจาก
ลูกคา้ E กลบัไปยงัจุด S ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินทาง
ท่ีมีระยะทางเท่ากบั 20.9 จึงถือว่าจบการเดินทาง ซ่ึงการ
เดินทางน้ีมีระยะทางสะสมเท่ากบั 53  ดงัตารางท่ี 2 
  ตารางที ่2 : ตารางระยะทาง 

ระยะ S A C B D E S 

ต่อจุด 0 17.7 3.2 3.2 1.6 6.4 20.9 
สะสม 0 17.7 20.9 24.1 25.7 32.1 53 

 

2.1.2 อัลกอริทึมของไดก์สตรา  
อลักอริทึมน้ีใชแ้กไ้ขปัญหาวิถีส้ันสุดจากจุดหน่ึงไปยงั

จุดหน่ึงใด ๆ บนกราฟ  สามารถใช้ไดก้บักราฟทั้งแบบมี
ทิศทางและแบบไม่มีทิศทาง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ลูกค้า S A B C D E 

S - 17.7 20.9 19.3 22.5 20.9 
A 17.7 - 4.8 3.2 6.4 6.4 
B 20.9 4.8 - 3.2 1.6 4.8 
C 19.3 3.2 3.2 - 3.2 6.4 
D 22.5 6.4 1.6 3.2 - 6.4 
E 20.9 6.4 4.8 6.4 6.4 - 
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ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดให้จุดเร่ิมตน้ S มีค่าเป็นศูนย ์และ
จุดอ่ืน ๆ มีค่าตามระยะทางของจุดนั้น ๆ ไวก่้อน แต่ค่าของ
เส้นเช่ือมให้มีค่าเป็น α 

ขั้นตอนท่ี 2 ท าเคร่ืองหมายทุกจุดว่ายงัไม่ผ่านยกเวน้
จุดเร่ิมตน้ แลว้สร้างเซตของจุดท่ียงัไม่ผา่นขึ้นมา 1 เซต ซ่ึง
ประกอบดว้ยทุกจุดยกเวน้จุดเร่ิมตน้ เช่น A, B, C, D, E 

ขั้นตอนท่ี 3 จากจุดปัจจุบนั (ถ้าเป็นจุดเร่ิมตน้คือ S) 
พิจารณาจุดขา้งเคียงตามเส้นเช่ือมทุกจุด ท่ียงัไม่ผ่าน และ
ค านวณระยะทางต่อเน่ืองของเส้นเช่ือม ตวัอย่างเช่น ถา้จุด
ปัจจุบนัคือ S มีระยะทางของจุดเป็น 1 และเส้นเช่ือมท่ีต่อ
จาก S ไปจุดขา้งเคียง A มีระยะทางเป็น 2 ดงันั้นระยะทาง
ของจุด A (โดยผ่าน S) จึงเท่ากับ 1+2=3 เป็นต้น ถ้า
ระยะทางท่ีค านวณไดน้ี้มีค่าน้อยกว่าค่าระยะทางท่ีบนัทึก
ไวก่้อนหน้าของจุดนั้น ให้เขียนทับค่าระยะทางของจุด
ดงักล่าว แมว่้าจุดขา้งเคียงจะไดถู้กพิจารณาแลว้ แต่ก็ยงัไม่
ท าเคร่ืองหมายว่าไปผ่านในขั้นตอนน้ี จุดขา้งเคียงนั้นจะ
ยงัคงอยูใ่นเซตของจุดท่ียงัไม่ไปผา่นเช่นเดิม 

ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือพิจารณาจุดข้างเคียงจากจุดปัจจุบนั
ครบทุกจุดแลว้ ท าเคร่ืองหมายจุดปัจจุบนัว่าผ่านแลว้ และ
น าออกจากเซตของจุดท่ียงัไม่ไปผา่น ซ่ึงจุดท่ีไปผา่นแลว้น้ี
จะไม่ถูกน ามาตรวจสอบอีก ค่าระยะทางท่ีบันทึกอยู่จะ
ส้ินสุดและมีค่านอ้ยสุด 

ขั้นตอนท่ี 5 จุดปัจจุบนัตวัถดัไปท่ีถูกเลือก จะเป็นจุด
ท่ีมีค่าระยะทางนอ้ยสุดในเซตของจุดท่ียงัไม่ไปผา่น 

ขั้นตอนท่ี 6 ถา้เซตของจุดท่ียงัไม่ผา่นว่างแลว้ คือผา่น
ทุกจุดแลว้ ถือว่าขั้นตอนเสร็จส้ิน แต่หากไม่ใช่ให้เลือกจุด
ท่ียงัไม่ผ่านท่ีมีค่าระยะทางน้อยสุดเป็นจุดปัจจุบนั แลว้วน
กลบัไปท าขั้นตอนท่ี 3 และขั้นตอนต่อไปเร่ือย ๆ จนกว่า
เซตของจุดว่างลง  
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิรัลพชัร [1] น าเสนอการเปรียบเทียบในการออกแบบ
เส้นทางท่องเท่ียว กรณีศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา โดย
วิธีการออกแบบเส้นทาง 3 วิธี  คือ 1) แบบเรียงล าดบัตาม
ความนิยม 2) อลักอริทึมละโมบ และ 3) ตวัแบบปัญหาการ
เดินทางของพนกังานขายจากนั้นน าทั้ง 3 วิธีมาเปรียบเทียบ
กัน เ พื่ อ ห า วิ ธี ท่ี ดี ท่ี สุ ด  คื อ ไ ด้ ร ะ ย ะท า ง ท่ี ดี ท่ี สุ ด 

ประหยดัเวลา และเท่ียวชมจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ไดม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาภายใน 1 วนั หรือ 9 ชั่วโมง 
โดยวิธีท่ี 1) แบบเรียงตามความนิยม ผลรวมระยะทาง 56 
กิโลเมตร รวมเวลา 121 นาที วิธีท่ี 2) อลักอริทึมละโมบ 
ผลรวมระยะทาง 58.6 กิโลเมตร รวมเวลา 104 นาที และ 
วิธี ท่ี  3) ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย 
ผลรวมระยะทาง 45.95 กิโลเมตร รวมเวลา 90 นาที ซ่ึงผา่น
สถาน ท่ีท่ อ ง เ ท่ี ยวได้ม าก ท่ี สุด  7 สถาน ท่ี  ผลการ
เปรียบเทียบสรุปว่าวิธีตัวแบบปัญหาการเดินทางของ
พนกังานขาย ออกแบบเส้นทางไดดี้ท่ีสุด 

Hagai and et. al. [2] ค านวณหาเส้นทางท่ีเป็นไปได้
ทั้งหมด จากการจ าลองพิกัดของโหนด 20 โหนด ซ่ึงถูก
ป้อนเขา้สู่ซอฟต์แวร์ Microsoft Office Excel รวมไปถึง
การล าดบัความส าคญัของแต่ละโหนด จากนั้นเลือกหน่ึง
เส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด โดยจัดล าดับความส าคัญของส่ิงท่ี
พิจารณา ได้แก่ระยะทางและการล าดบัความส าคญั การ
จัดส่งท าได้อย่างรวดเร็วผ่านเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด โดยใช้
อลักอริทึมของไดก์สตรา สร้างแบบจ าลองของระบบการ
จดัส่งสินคา้ สามารถท าไดโ้ดยแสดงผลลพัธ์ของเส้นทาง
และระยะทางด้วยกราฟ ซ่ึงกราฟสมบูรณ์ระยะทางได้ 
473.83 เหมาะสมกว่ากราฟท่ีไม่สมบูรณ์ท่ีมีระยะทาง 
989.24 กราฟท่ีสมบูรณ์มีจ านวน 190 เส้น เวลาด าเนินการ 
0.8 วินาที ในขณะท่ีกราฟท่ีไม่สมบูรณ์มีจ านวน 131 เส้น 
เวลาด าเนินการ 1.66 วินาที 

จารุพงษ ์และคณะ [7] เสนอการจดัเส้นทางบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย ์กรณีศึกษาโรงพยาบาลใน จ.นครราชสีมา 
โดยการประยุกต์ใช้วิธีตัวแบบปัญหาการเดินทางของ
พนกังานขาย (Traveling salesman problem) ร่วมกบัการ
ประยกุตใ์ชร้ะยะทางจาก Google Maps โดยจะมีต าแหน่ง
บริษทัซ่อมบ ารุง 1 ต าแหน่ง และโรงพยาบาล 20 ต าแหน่ง 
แลว้ท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ไดร้ะยะทางท่ี
ส้ันท่ีสุด คือ 419.6 กิโลเมตร และมีตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด  

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
การพัฒนาระบบจัดเ ส้นทางเดินรถขนส่งสินค้า

อจัฉริยะผูวิ้จยัมีกรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด  

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวิจยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 การเปรียบเทียบและคัดเลือกวิธีการหาเส้นทาง 

น าขอ้มูลตวัอย่างจ านวน 311 ต าแหน่ง ใน 16 เขต ของ 
จ.กรุงเทพฯ คือ คลองเตย พระโขนง ดุสิต บึงกุ่ม บางแค 
ลาดพร้าว จตุจกัร บางกอกน้อย บางกะปิ ดินแดง บางนา 
บางเขน บางบอน มีนบุรี สวนหลวง และบางซ่ือ แลว้ท า
การสุ่มและจัดเป็นชุด ๆ ละ 5 ต าแหน่ง รวม 50 ชุด/เขต 
โดยแต่ละชุดจะมีต าแหน่งในเขตนั้น ๆ ท่ีซ ้ ากนัมากสุดกบั
ชุดอื่น ๆ ไดเ้พียง 4 ต าแหน่ง แลว้ค านวณหาระยะทางเช่ือม
ทุกจุดโดยใชข้อ้มูลระยะทางจาก Google maps API แลว้
เก็บไวใ้น Distance Matrix จากนั้นประมวลผลเส้นทาง
โดยสร้างแบบจ าลอง และใชเ้ทคโนโลยีของ SQL Server 
มาช่วยประมวลผลจากจุดเร่ิมตน้ 13.891683, 100.411869 
และเช่ือมผา่นทุกจุดแลว้กลบัมายงัจนเร่ิมตน้  
 

3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาระบบ 
น าวิธีการหาเส้นทางท่ีเลือกมาพฒันาระบบจดัเส้นทาง

เดินรถขนส่งสินคา้อจัฉริยะ โดยแบ่งการพฒันาเป็น 4 ส่วน
ดงัน้ี 1) การออกแบบและสร้างฐานขอ้มูล 2) การออกแบบ
และสร้างส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้านบน PC และ Mobile 
3) การน าวิธีการหาเส้นทางท่ีคดัเลือกมาพฒันาระบบ และ 
4) การออกแบบรายงานเส้นทางการเดินรถส่งสินคา้ 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม 

การสร้างแบบจ าลองการเดินทาง สามารถสรุปผลการ
เปรียบเทียบอลักอริทึมแสดงดงัตารางท่ี 3 และ4 

ตารางที ่3 : ตารางระยะทางและระยะเวลาประมวลผลเฉลี่ย 
เขต TPS DJS 

ระยะ 
เฉลี่ย 
(ก.ม.) 

ประมวลผล
เฉลี่ย 

)มิลลิวินาที(  

ระยะ 
เฉลี่ย 
(ก.ม.) 

ประมวลผล
เฉลี่ย 

)มิลลิวินาที(  

คลองเตย 60.48 5 59.78 43 

จตุจกัร 68.27 4 66.30 39 

ดินแดง 57.00 4 55.94 31 

ดุสิต 44.87 5 44.42 37 

บางกอกนอ้ย 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 

บางซ่ือ 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 
 

ตารางที ่4 : ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบอลักอริทึม 
 

เขต 

Compare TSP vs DJS อัตราส่วนเวลา
ประมวลผล ระยะเฉลี่ย 

(ก.ม.) 
ประมวลผลเฉลี่ย
(มิลลิวินาที) 

คลองเตย 0.71 -38 7.60 

จตุจกัร 1.96 -35 8.75 

ดินแดง 1.06 -27 6.75 

ดุสิต 0.45 -32 6.40 

บางกอกนอ้ย 0.55 -44 8.80 

บางกะปิ 0.74 -37 9.25 

บางเขน 2.38 -29 9.67 

บางแค 0.93 -46 2.88 

บางซ่ือ 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 
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จากตารางท่ี 3 และ 4 สรุปไดว่้าวิธี TPS ให้ประสิทธิภาพ
ท่ีดีกว่า โดยระยะทางให้ผลมากกว่าหรือเท่ากบัอลักอริทึม 
DJS และเวลาในการประมวลผลเฉล่ียเร็วกว่าถึง 7.01 เท่า 
4.2 ผลการพฒันาระบบฯ 

การพฒันาระบบส่วนของ PC ประกอบดว้ยเมนูดงัน้ี 

 
ภาพที่ 2 : เมนูการท างานของระบบ 

ข้อมูลลูกค้าเพ่ือก าหนดกลุ่มพ้ืนท่ี และก าหนดพิกัด
ของลูกคา้แสดงดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 : เมนูการก าหนดขอ้มูลลูกคา้ 

ข้อมูลสินค้าเพื่อก าหนดขนาดและน ้ าหนัก รวมถึง
รูปภาพของสินคา้แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 : เมนูการก าหนดขอ้มูลสินคา้ 

ข้อมูลกลุ่มพ้ืนท่ีจัดส่ง เพ่ือก าหนดกลุ่มพ้ืนท่ีในการ
จดัส่งสินคา้แสดงดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 : เมนูการก าหนดกลุ่มพ้ืนท่ีจดัส่ง 

ข้อมูลใบส่ังซ้ือสินคา้เพ่ือแสดงรายการของใบส่ังซ้ือ
สินคา้ท่ีเขา้มาในระบบแสดงดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 : เมนูใบสั่งซ้ือสินคา้ 

การค านวณระยะทางลูกค้าเพื่อท าการประมวลผล
ระยะทางระหว่างลูกคา้ในพ้ืนท่ีเดียวกนัแสดงดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 : เมนูค านวณระยะทางลูกคา้ 

จดัเส้นทางการส่งสินคา้ท าการประมวลผลเส้นทางการ
ส่งสินค้าของลูกค้า ในวนัท่ีจัดส่งวนัเดียวกัน และอยู่ใน
พ้ืนท่ีเดียวกนัแสดงดงัภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8 : เมนูจดัเส้นทางการส่งสินคา้ 

รายการส่งสินคา้เพื่อแสดงรายการท่ีถูกประมวลผลมา
จากเมนูจดัเส้นทางการส่งสินคา้แสดงดงัภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 : เมนูรายการส่งสินคา้ 

การพฒันาระบบส่วนของ Mobile จะท างานเหมือนกบั 
PC แต่หนา้จอจะถูกปรับใหข้นาดพอดีกบั Mobile เท่านั้น 
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4.3 ผลการประเมินระบบ 

4.3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ 
ต่อการใชง้านระบบ 5 ดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5 : ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการ X ̄ S.D. 
1. ความสามารถของระบบตรงตามความ 
    ตอ้งการของผูใ้ช ้

4.05 0.39 

2. ความถูกตอ้งของการท างานของฟังกช์นั 4.11 0.67 
3. ความง่ายและเหมาะสมในการใชง้านระบบ 3.78 0.65 
4. ความรวดเร็วในการท างานของระบบ 4.25 0.43 
5. ความปลอดภยัของขอ้มูลและการใชง้านระบบ 4.47 0.35 
สรุปผล 4.13 0.50 

ดงันั้น จึงสรุปผลไดว่้าระบบจดัเส้นทางเดินรถขนส่ง
สินคา้อจัฉริยะมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 

4.3.3 ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านต่อการใช้
งานระบบ 4 ดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 6 : ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านระบบ 

การประเมินการยอมรับ X ̄ S.D. 
1. ปัจจยัดา้นรับรู้ประโยชน์ 4.42 0.64 
2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 4.34 0.61 
3. ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช ้ 4.50 0.57 
4. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการยอมรับ 4.35 0.64 
สรุปผล 4.40 0.61 

ดงันั้น จึงสรุปผลไดว่้าระบบจดัเส้นทางเดินรถขนส่ง
สินคา้อจัฉริยะไดรั้บการยอมรับอยูใ่นระดบัยอมรับมาก 

5. สรุป 
จากการเปรียบเทียบวิธีการหาเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด 2 วิธี 

ไดแ้ก่ วิธีตวัแบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย และ
อลักอริทึมของไดก์สตรา โดยท าการสร้างแบบจ าลองจาก
ขอ้มูลตวัอย่าง ร่วมกบัการใช้ขอ้มูลระยะทางจาก Google 
Maps API และวดัประสิทธิภาพในเร่ืองของระยะทาง และ
ระยะเวลาในการประมวลผล ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า วิธีตัว
แบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขายให้ประสิทธิภาพ
ท่ีดีกว่า โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลเฉล่ียเร็วกว่า
ถึง 7.01 เท่า แมว่้าระยะทางจะไดผ้ลมากกว่า หรือเท่ากบั
อลักอริทึมของไดก์สตรา แต่ระยะทางท่ีไดไ้ม่ไดต้่างกนั
มากนัก ดงันั้นจึงไดน้ าวิธีตวัแบบปัญหาการเดินทางของ

พนักงานขาย มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัด
เส้นทางเดินรถขนส่งสินคา้อจัฉริยะ หลงัจากพฒันาระบบ
เรียบร้อยแลว้ ท าการประเมินผลความเหมาะสมของระบบ
โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมเฉล่ียในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.50 และประเมินการยอมรับโดยผูใ้ช้งานพบว่า มีการ
ยอมรับเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 
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บทคัดย่อ 
จำกสถิติปีพ.ศ. 2560 ของกรมปศุสัตว์ พบว่ำมีกำรเลีย้ง

สุกรและมีจ ำนวนมำกถึงอันดับ 3  จำกจ ำนวนสัตว์
เศรษฐกิจท่ีนิยมเลีย้งท้ัง 8 ชนิด แต่เจ้ำของฟำร์มสุกรมักจะ
ประสบปัญหำท่ีส ำคัญภำยในฟำร์มคือ กำรระบุตัวตนและ
กำรจัดกำรข้อมูลของสุกรแม่พันธ์ุและพ่อพันธ์ุ รวมถึงกำร
ให้คะแนนสภำวะร่ำงกำยของสุกร เพ่ือประเมินกำรให้
อำหำรสุกร อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่ำง ๆ 
เข้ำมำอ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี กำรระบุตัวตนโดยใช้คล่ืน
ควำมถี่วิทยุ  หรือแม้แต่กำรเรียนรู้เคร่ือง ดังนั้นโครงงำนนี ้
จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
เพ่ือให้สำมำรถรำยงำนประสิทธิภำพและผลผลิตของฟำร์ม
สุกรแม่พันธ์ุ โดยประยุกต์เทคโนโลยีกำรระบุตัวตนของ
สุกรเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือบันทึกกำร
เจริญเติบโต นอกจำกนีย้ังผนวกเทคโนโลยีกำรเรียนรู้เชิง
ลึกมำใช้ในกำรให้คะแนนสภำวะร่ำงกำยของสุกรแม่พันธ์ุ
เพ่ือช่วยวิเครำะห์ควำมสมบูรณ์ของสุกรเบื้องต้น  ร่วมกับ
กำรวัดประเมินจำกเจ้ำของฟำร์มสุกร โครงงำนนีท้ดสอบ
กำรใช้งำนจำกกลุ่ มตัวอย่ำงจำกสุกรในฟำร์มทดลอง 
ภำยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  
ค าส าคัญ: สุกร, การระบุตวัตน, การเรียนรู้เชิงลึก 
 

 

Abstract 
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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1. บทน า 
 ในปัจจุบนัมีฟาร์มสุกรเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงเจา้ของฟาร์ม

สุกรมักจะประสบปัญหาภายในฟาร์มสุกรคือ การระบุ
ตัวตน การจัดการข้อมูลของสุกรแม่พันธ์ุและพ่อพนัธ์ุ 
รวมถึงการให้คะแนนสภาวะร่างกายของสุกรแม่พนัธ์ุ โดย
ท่ีในแต่ละฟาร์มมีระบบการจัดการหลากหลายรูปแบบ 
โดยส่วนมากใชวิ้ธีการจดบนัทึกผา่นทางบตัรประจ าตวั [1] 
จากนั้นจึงน าขอ้มูลไปบนัทึกท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการ
ติดตั้งแอปพลิเคชันการจดัการฟาร์มสุกร ซ่ึงมีขั้นตอนท่ี
ซับซ้อนและเกิดความยุง่ยากในการบนัทึกขอ้มูล เน่ืองจาก
จะตอ้งใชเ้จา้หน้าท่ีประจ าฟาร์มท่ีช านาญการใช้แอปพลิเค
ชัน และหากเจ้าของฟาร์มต้องการทราบถึงค่าคะแนน
สภาวะร่างกายของสุกร ก็จะต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการ
ประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีต่อไป [2] 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารและเทคนิคความเป็นอจัฉริยะ เช่น การเรียนรู้
เชิงลึก เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั มีการประยุกต์
และพฒันาเทคโนโลยีเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ [3-4] ดงันั้น
ผูพ้ฒันาจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะพฒันาระบบจดัการฟาร์มสุกร
แม่พนัธ์ุ โดยใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อใช้ระบุตัวตนสุกร 
และใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกจ าแนกคะแนนสภาวะ
ร่างกายของสุกรแม่พนัธ์ุ 

นอกจากน้ีโครงงานยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก คือ 
ฟังกช์นับนัทึกประวติัสุกร, ฟังกช์นับนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบั
สุกร, ฟังก์ชนัดูรายละเอียดขอ้มูลสุกร, ฟังก์ชนัแสดงผลและ
ออกรายงาน และฟังกช์นัวิเคราะห์สภาวะรูปร่างสุกร 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 การเลี้ยงสุกร โดยสุกรเป็นสัตวส่ี์เทา้ท่ีนิยมเล้ียง

อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเล้ียงง่ายและให้ลูกเร็ว สีขนของ
สุกรมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัสายพนัธ์ุ สุกรท่ีนิยม
เล้ียงส่วนเป็นพนัธ์ุต่างประเทศและพนัธ์ุลูกผสม เน่ืองจาก
เติบโตเร็วและคุณภาพของซากดี สามารถขุนให้อว้นง่าย 

เม่ือสุกรอายุ 5 ถึง 6 เดือน ไดรั้บอาหารเต็มท่ีจะมีน ้ าหนกั
ราว 90 ถึง 100 กิโลกรัม จะสามารถขายส่งตลาดได ้[5] 

2.1.2 Radio Frequency Identification (RFID) คื อ 
เทคโนโลยีท่ีถูกพฒันาขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ในการใชง้าน
แทนท่ีระบบฉลากแบบบาร์โคด้ โดยมีจุดเด่นคือ การอ่าน
ข้อมูลได้โดยท่ีไม่ต้องมีการสัมผสั สามารถอ่านค่าได้
แม่นย  าแมใ้นสภาพท่ีทศันวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกช้ืน 
แรงส่ันสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถอ่าน
ขอ้มูลไดด้ว้ยความเร็วสูง [6] 

2.1.4 การเรียนรู้เชิงลึก คือชุดค าส่ัง ท่ีถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย
ชุดค าส่ังน้ีจะท าให้ตวัเคร่ืองจกัรสามารถประมวลผลขอ้มูล
จ านวนมาก เป็นวิธีการหน่ึงของการเรียนรู้ของเคร่ืองท่ี
พยายามเรียนรู้วิธีการแทนขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
หลกัการของ การเรียนรู้เชิงลึกจะมีลกัษณะเป็นโครงข่าย
ประสาท เ ที ยม ท่ีแบ่ ง โหนดหลายชั้ น  และใช้ก าร
ประมวลผลแบบขนาน ท าให้สามารถประมวลผลไดค้ร้ัง
ละจ านวนมาก ช่วยให้การเรียนรู้ของเคร่ืองสามารถให้
ผลลพัธ์ในการตดัสินใจและคาดการณ์ไดดี้มากย่ิงขึ้น [7] 

2.1.5 Android คือ ซอฟต์แวร์ท่ีมีโครงสร้างแบบเรียง
ทบัซ้อนซ่ึงรวมเอาระบบปฏิบติัการ Middleware และแอป
พลิเคชันท่ีส าคญัเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อใช้ส าหรับท างานบน
อุปกรณ์พกพาเคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี [8] 

2.16 TensorFlow คือ คลงัขอ้มูลท่ีจดัเก็บรายละเอียด
เก่ียวกับการเรียนรู้เชิงลึกของ Google โดยใช้การเรียนรู้
เคร่ืองเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการงาน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้ งเป็น Open Source ท่ี
สามารถรองรับการท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี [9] 

 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1 PigBase Version 1.0 เป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้ใน

การบริหารจดัการฟาร์มเล้ียงสุกรแม่พนัธ์ุและพ่อพนัธ์ุ และ
ฟาร์มสุกรขุนโดยทัว่ไป และสามารถใชง้านร่วมกบั RFID 
ได ้สามารถบนัทึกขอ้มูลครอบคลุมในทุกเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นกบัตวัสุกร [10] 
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2.2.2 ISAPORK เป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้ตรวจสุขภาพ
สุกร มีฟังก์ชนัพ้ืนฐานในการสุ่มเก็บตวัอย่างเลือด อุจจาระ 
และปัสสาวะ รวมถึงสามารถบันทึกผลการตรวจนั้นเป็น
รายตวัได ้ใชเ้ทคโนโลยีการระบุขอ้มูลโดยใช ้RFID ในการ
ระบุตัวตนของสุกรก่อนบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ภายในคอมพิวเตอร์ อีกทั้งแอปพลิเคชนัสามารถแจง้ประวติั
การป่วย การเขา้รับการรักษาของสุกรอยา่งละเอียด [11] 

2.2.3 “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ วินโดวส์ 2000 เวอร์ชัน 
3.0 เป็นแอปพลิเคชนับริหารจดัการฟาร์มสุกรแม่พนัธ์ุและพ่อ
พนัธ์ุ และฟาร์มสุกรลูกขุน และช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา
ผลผลิตสุกรในระดบัฝงู สามารถบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล
ภายในตวัเคร่ืองและแสดงรายงานผลการวิเคราะห์ไดล้ะเอียด 
และสามารถแยกตรวจสอบในแต่ละเหตุการณ์ได ้[12] 

2.2.4 AutoFarm เ ป็นแอปพลิเคชันบริหารจัดการ
ฟาร์มสุกรแม่พนัธ์ุและพ่อพนัธ์ุ สามารถบนัทึกขอ้มูลต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในฟาร์ม สามารถบริหารจดัการฟาร์มได้
จากทุกท่ีผา่นระบบอินเทอร์เน็ต มีระบบจดัเก็บและส ารอง
ขอ้มูลแบบออนไลน์ [13] 

2 .2 .5  BSC SowDition เ ป็นแอปพลิ เคชันส าหรับ
ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายสุกรแม่พนัธ์ุ โดยการ
ถ่ายภาพร่วมกับการเลือกตัวเลือกเพื่อช่วยสร้างคะแนน
ความสมบูรณ์ของร่างกาย [14] 

จากงานท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ปรากฏว่าแอปพลิเคชนัท่ี
ใช้เทคโนโลยี RFID จะอยู่ในส่วนของ PigBase Version 
1.0 และ ISAPORK และส าหรับการบนัทึกขอ้มูลสุกรจะมี
อยู่ในทุกแอปพลิเคชัน นอกจากน้ีส่วนการจดัเก็บขอ้มูล
ออนไลน์จะมีในแอปพลิเคชัน AutoFarm, ส่วนของการ
ออกรายงานการวิเคราะห์ไดอ้ยา่งละเอียดจะมีในแอปพลิเค
ชัน “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ วินโดวส์ 2000 เวอร์ชัน 3.0 
ส่วนการวิเคราะห์คะแนนสภาวะร่างกายแม่พนัธ์ุจะมีใน
แอปพลิเคชนั BSC SowDition เท่านั้น 

ดงันั้นโครงงานน้ีน าจุดเด่นของแอปพลิเคชนัต่าง ๆ น ามา
พฒันา ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาวะร่างกายแม่พนัธ์ุ 
ซ่ึงจะแตกต่างจากแอปพลิเคชัน BSC SowDition ท่ี มีการ
ถ่ายภาพร่วมกับเลือกตัวเลือกในการประเมิน ให้เป็นการ
ถ่ายภาพและสามารถประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายไดท้นัที 

 

3. วิธีด าเนินงาน  
3.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  
ในขั้นตอนน้ีมีการสอบถามและหาความตอ้งการจากผู ้

ท่ี มี ส่ วน เ ก่ี ย วข้อ งกับ ก า ร เ ล้ี ย ง สุ กร ใน พ้ืน ท่ี ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้แอปพลิเค
ชันจัดการฟาร์มสุกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในแก้ไขและ
พฒันาแอปพลิเคชนั 

 

3.2 ค้นคว้า ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ในส่วนน้ีมีการท างานโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

• ศึกษาการเล้ียงสุกรจากผูเ้ล้ียงสุกรและจากเวบ็ไซตต์่าง ๆ 
• ศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับการพฒันาแอป

พลิเคชนั รวมไปถึงการท างานของ RFID และเทคนิค
การเรียนรู้เชิงลึก 

• ศึกษาข้อมูล ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ และ
วิธีการใช้งานเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น Java, Python และ 
Android Studio 
 

3.3 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพรวมระบบ 
 

ภาพที่ 1 แสดงถึงภาพรวมระบบโดยผูใ้ชง้านตอ้งเขา้สู่
ระบบแอปพลิเคชนัแลว้ผูใ้ชง้านจะสามารถบนัทึกประวติั
และบนัทึกเหตุการณ์สุกร เม่ือกดบนัทึก ขอ้มูลสุกรจะถูก
น าไปเก็บท่ีฐานขอ้มูล หรือผูใ้ชส้ามารถเลือกเมนูวิเคราะห์
หุ่นสุกรเพื่อถ่ายภาพหุ่นสุกร ภาพถ่ายสุกรจะถูกน าไป
เปรียบเทียบ โดยจะใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีน าภาพถ่ายหุ่นสุกรน ามาเปรียบเทียบกบั
ภาพท่ีอยู่ภายในฐานขอ้มูลเพื่อให้คะแนนสภาวะร่างกาย
สุกร จากนั้นจะบนัทึกคะแนนเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูล  

นอกจากน้ีผู ้ใช้งานสามารถเลือกเมนูรายงาน เพื่อ
แสดงข้อมูลประสิทธิภาพภายในฟาร์ม อีกทั้งสามารถ
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ตรวจสอบข้อผิดพลาดของการท างานภายในฟาร์มและ
ขอ้ผิดพลาดการบนัทึกขอ้มูลภายในฟาร์มบางส่วนได ้

 

3.4 Use Case Diagram  
ในโครงงานน้ีมีการแบง่ออกเป็น 5 ฟังกช์นัหลกั (ภาพที่ 2) 

ดงัน้ี 

 
 

ภาพที่ 2 Use Case Diagram 
 

3.4.1 บันทึกประวัติสุกร โดยผูใ้ช้เลือกฟังก์ชันบันทึก
เหตุการณ์ แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าให้ผู ้ใช้กรอกข้อมูล
ประวติัสุกร 

3.4.2 บันทึกเหตุการณ์ โดยผูใ้ช้เลือกฟังก์ชันบันทึก
เหตุการณ์ แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าให้ผูใ้ช้กรอกขอ้มูล
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัสุกร 

3.4.3 จัดการข้อมูลสุกร โดยผูใ้ช้เลือกฟังก์ชันจดัการ
ข้อมูลสุกร แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าข้อมูลสุกรผูใ้ช้
สามารถดูขอ้มูลสุกร, แกไ้ขขอ้มูลสุกร, ดูขอ้มูลเหตุการณ์ 
และแกไ้ขขอ้มูลเหตุการณ์ 

3.4.4 ออกรายงาน  โดยผู ้ใช้งานเลือกฟังก์ชันออก
รายงาน ผูใ้ช้สามารถดูการออกรายงานผลจากขอ้มูลท่ีผู ้
ใชไ้ดท้  ากรอกได ้

3.4.5 วิเคราะห์สภาวะรูปร่างสุกร โดยผูใ้ช้งานเลือก
ฟังกช์นัวิเคราะห์หุ่นสุกร ผูใ้ชท้  าการถ่ายภาพหุ่นสุกรบริเวณ
สะโพกหรือบริเวณกระดูกโคนหาง ก าหนดมุมท่ีใชถ้่ายภาพ
คือมุมตั้งฉากกับสุกร และจะท าการย่อขนาดภาพถ่ายให้มี
ความละเอียด 1200 × 1600 พิกเซลจากนั้นท าการประมวลผล
ภาพ และแสดงผลประเมินว่าจดัอยูใ่นระดบัคะแนนใด 

3.5 เทคนิคท่ีใช้พฒันา  
โครงงานน้ีมีการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 

ซ่ึงก็คือ อัลกอริทึมท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือการเรียนรู้ของ
เคร่ือง โดยเลียนแบบการท างานของสมองมนุษยใ์นการ
ประมวลผลขอ้มูลและสร้างรูปแบบเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ของเคร่ือง ดงัภาพที่ 3 [15] 

ในการประยุกต์ใช้งานมีการจัดเก็บภาพถ่ายหุ่นสุกร 
แบ่งเป็น 4 ช่วงคะแนน และน าภาพถ่ายของแต่ละช่วง
คะแนน มาแบ่งแยกเป็นชุดขอ้มูลฝึก และชุดขอ้มูลทดสอบ 
จากนั้นน าชุดขอ้มูลฝึกไปท าการฝึกฝนรูปแบบ โดยจะฝึก
ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ให้ผลลพัธ์เป็นไปตามชุดขอ้มลู
ตน้ฉบบั จากนั้นน ารูปแบบท่ีไดฝึ้กฝนไปใช้งานโดยการ
ป้อนภาพในชุดขอ้มูลทดสอบให้รูปแบบประมวลผล และ
จะแสดงผลลพัธ์เป็นกลุ่มของประเภทหุ่นสุกรออกมา โดย
อา้งอิงจากชุดขอ้มูลฝึกท่ีไดฝึ้กฝนไว ้

 
 
 

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของการเรียนรู้เชิงลึก 
 

 โครงงานประยุกต์ใช้ เทคนิค  Deep Learning ซ่ึ ง
ประกอบไปด้วย Input Layer มีหน้าท่ีในการรับข้อมูล , 
Hidden Layer เป็นชั้นซ้อนท่ีใช้ในการประมวลขอ้มูล ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ค่า Bias และค่า Weight และ Output 
Layer เป็นส่วนสุดทา้ยในการแสดงผลขอ้มูลในการจ าแนก
ออกมาอยูใ่นระดบัคะแนนใด 
 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

ภาพที่ 4 )ก (  การเขา้สู่ระบบ (ข) การเลือกยนิูต  
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(ค) การแสดงผล 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

ภาพที่ 5 (ก) การแสดงผล (ข) การเปิดประวติัสุกร  
(ค) การจดัการขอ้มูล 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

ภาพที่ 6 (ก) การวิเคราะห์หุ่นสุกร (ข) การประเมินหุ่น
สุกร (ค) การเลือกรายงาน 

 

4.2 การทดสอบการใช้งานของระบบ  
ในส่วนน้ีจะเป็นการทดสอบโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ 1) การทดสอบฟังกช์นัในแอปพลิเคชนั 2) การทดสอบ
ความแม่นย  าในการวิเคราะห์การให้คะแนนสภาวะร่างกาย
สุกร และ 3) ทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ช้งานโดยใช้
แบบสอบถาม 

4.2.1 ทดสอบฟังก์ชันใช้งาน เป็นการทดสอบฟังก์ชนั
หลกั 5 ฟังก์ชนัหลกัจ านวน 10 คร้ัง พบว่าผ่านทั้ง 10 คร้ัง 
ดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 การทดสอบฟังกช์นัใชง้าน 

ฟังก์ชัน จ านวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

จ านวน
ที่ผ่าน 

ความถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

บนัทึกประวติัสุกร 10 10 100 
บนัทึกเหตุการณ์ 10 10 100 
ดูรายละเอียดสุกร 10 10 100 
ออกรายงาน 10 10 100 
วิเคราะห์สภาวะรูปปร่าง
สุกร 

10 10 100 

เฉลี่ย 100 

 

4.2.2 การทดสอบความแม่นย าในการวิเคราะห์การให้
คะแนนสภาวะร่างกายสุกร เป็นการทดสอบโดยการให้
คะแนน โดยจะน ามาทดสอบในช่วงคะแนนท่ี คือ 2, 2.5, 3 
และ 3.5 โดยจะมีระดบัละ 5 ถึง 20 รูป โดยขอ้ก าหนดของ
การถ่ายภาพต้องถ่ายช่วงบริเวณด้านหลังของสุกร ดัง
ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 การแยกคะแนนสภาวะร่างกายสุกร 

 

จากตารางที่ 2 ตารางการทดสอบความแม่นย  าในการ
วิเคราะห์การให้คะแนนสภาวะร่างกายสุกร โดยสรุป
ค่าเฉล่ียความแม่นย  าการให้คะแนนไดร้้อยละ 67.27 

4.2.3 ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใ ช้งานโดยใ ช้
แบบสอบถาม โดยผลจากการทดสอบความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั จ านวน 10 คน โดนแบ่งออกเป็น 4 
ดา้นคือ 1) ดา้นรูปแบบและภาพลกัษณ์, 2) การใช้งาน, 3) 
ด้านแอปพลิเคชัน และ 4) ด้านแอปพลิเคชัน ซ่ึงระดับ
ประมาณค่าประสิทธิภาพและคุณภาพ 5 ระดบัดงัน้ีคือ 5 = 
ระดบัดีมาก, 4 = ระดบัดี, 3 = ระดบัปานกลาง, 2 = ระดบั
น้อย และ 1 = ระดับปรับปรุง โดยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 77.78 และระดบัความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.22 ดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลจาการตอบแบบสอบถามของผูใ้ช ้ 

รายการสอบถามการใช้งาน 
ระบบแจ้งเตือน ตรวจสอบและระบสุุนัขท่ีสูญหาย 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 

1. กระบวนการติดตั้ง 
1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชนัง่ายและเหมาะสม 3.9 
1.2 ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจ เรียนรู้ และใชง้าน

แอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4.4 

2. ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ 
2.1 รูปแบบ และขนาดของตวัอกัษร มีความ

เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
4.1 

 

ช่วง
คะแนน 

รูปที่ใช้
ทดสอบ 

รูปที่
เหมือน 

ค่าความเป็นจริง 
)Recall  (  

ค่าท านาย 
)Precision( 

2 10 5 50 71.43 
2.5 20 16 80 64 
3 20 14 70 73.68 

3.5 5 2 40 60 
ค่าความแม่นย าโดยเฉลี่ย) Accuracy( 67.07 
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ตารางท่ี 3 ผลจาการตอบแบบสอบถามของผูใ้ช ้(ต่อ) 
รายการสอบถามการใช้งาน 

ระบบแจ้งเตือน ตรวจสอบและระบสุุนัขท่ีสูญหาย 
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 

2. ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ 
2.2 สีของตวัอกัษร และพื้นหลงัมีความ

เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
4.1 

2.3 ต าแหน่งการจดัวางปุ่ม มีความเหมาะสม
มากนอ้ยเพียงใด 

3.8 

3. ด้านการใช้งาน 
3.1 ความเร็วในการตอบสนองของแอปพลิเค

ชนัมากนอ้ยเพียงใด 
4.4 

3.2 มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านมากนอ้ยเพียงใด 4.4 
4. ภาพรวมแอปพลิเคชัน 
4.2 ความน่าสนใจของแอปพลิเคชนั  4.2 
4.3 ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจการใช้งานไดอ้ย่าง

ง่าย 
4.3 

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 โครงงานการพฒันาระบบจดัการฟาร์มสุกรแม่พนัธ์ุ

ท างานบนระบบปฏิบัติการ  Android รุ่น 5.0 ขึ้นไป ซ่ึง
ผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันคือเจ้าหน้าท่ีประจ าฟาร์มสุกร 
ฟังก์ชันหลกัของแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 5 ฟังก์ชนัคือ 
1)บนัทึกประวติัสุกร, 2) บนัทึกเหตุการณ์, 3) จดัการขอ้มูล
สุกร, 4) ออกรายงาน และ 5) วิเคราะห์หุ่นสุกร ซ่ึงจากการ
ทดสอบฟังก์ชนัหลกั แอปพลิเคชนัสามารถท างานร่วมกบั 
RFID ไดต้ามท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการ และความแม่นย  าในการ
แยกประเภทของสุกรในแต่ละช่วงคะแนนได้ค่าเฉล่ียมี
ความถูกตอ้งร้อยละ 67.27 และจากการประเมินการใช้งาน
แอปพลิ เคชัน  จ าก เจ้าของฟา ร์มสุกร  ภายในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แสดงความพึงพอใจในระดบัดี 

อย่างไรก็ตามยงัมีข้อจ ากัดในเร่ืองของการคัดแยก
ประเภทของสุกรในแต่ละคะแนน โดยแยกได้ 4 ช่วง
คะแนนจาก 7 ช่วงคะแนน ในอนาคตจะน าสุกรในแต่ละ
ช่วงคะแนนอ่ืนมาพฒันาต่อยอดเพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากบางจังหวัดในประเทศไทยไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมให้กับนักท่องเท่ียว    
ได้โดยตรง และนักท่องเท่ียวท าการคัดกรองข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่จากส่ือและแอปพลิเคชันต่าง ๆได้ไม่สะดวก 
ดังนั้น งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไทยออนไลน์ให้สามารถ     
1) น าเสนอข้อมูลงานกิจกรรมในรูปแบบสารสนเทศเชิง
ภูมิศาสตร์ ซ่ึงสามารถแสดงพิกัดจังหวัดท่ีจัดงานกิจกรรม 
2) แสดงรายละเอียดส าคัญเกี่ยวกับงานกิจกรรม  และ       
3) แสดงรายละเอียดของสถานท่ีจัดงานซ่ึงรวบรวมมาจาก
วิกีพีเดียเวบ็เซอร์วิสผ่านทาง ‘มีเดียวิกิ แอคช่ัน เอพีไอ’  

ระบบประชาสัมพันธ์งานมหกรรมออนไลน์นี ้มี
ฟังก์ช่ันการท างาน 1) นักท่องเท่ียวสามารถคัดกรองงาน
กิจกรรม 2) ผู้ จัดงานกิจกรรม สามารถลงทะเบียนกิจกรรม
ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์  3) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ
สิทธ์ิผู้ใช้งาน 4) ผู้ตรวจสอบกิจกรรมสามารถตรวจสอบ
และจัดการข้อมูลกิจกรรม  ผลการทดสอบระบบซ่ึงวัดจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเลข
คณิต 4.31 จาก 5.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.70 

ค าส าคัญ: ภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี การเขา้ถึงพิกดัต าแหน่ง 
ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ วิกีพีเดียเอพีไอ ระบบ
ประชาสัมพนัธ ์
 
 
 
 
 

Abstract 
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. 

Keyword: geospatial information, geo-location, GIS, 

Wikipedia API, promotion system 
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1. บทน า 
 ธุรกิจการท่องเท่ียวช่วยขับ เค ล่ือนเศรษฐกิจไทย 

กล่าวคือ การท่องเท่ียวคิดเป็นคร่ึงหน่ึงจากอตัราการเติบ 
โตของเศรษฐกิจภายในประเทศ  ในปี 2561 ภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงภาคเอกชนไดร้ณรงค์ให้จดั
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงมุ่งขยายแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ โดยเน้นการ
ท่องเท่ียวเชิงกิจกรรมเพื่อสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว
ได้มากขึ้ น อาทิ  จังหวัดท่ีจัดงานกิจกรรม (มหกรรม)      
สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย  เช่น งานประเพณีต่าง ๆ     
ในภาคเหนือ  กลาง  ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และใต ้ ไดแ้ก่      
อุม้พระด าน ้ า  เผาเทียนเล่นไฟ  ไหลเรือไฟ  และลากพระ 
ตามล าดับ  [1], [2]  แม้ว่าธุรกิจการท่องเท่ียวของไทย
เติบโตดี แต่มีประชากรบางกลุ่มยงัไม่ไดรั้บประโยชน์จาก
การขยายตัวของการท่องเท่ียวน้ี เน่ืองจากนักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงหรือมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมอยู่เดิม หรือทราบจากการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ จังหวดัท่ีได้รับประโยชน์
จากการท่องเท่ียวมาก ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร มีทั้งกลุ่ม
นกัท่องเที่ยวท่ีสนใจวฒันธรรมไทยและกลุ่มท่ีชอบแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ [3]  รองลงมา ไดแ้ก่ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ 
สุราษฎร์ธานี และกระบ่ี ในขณะท่ีจังหวดัอื่น ๆ ได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนอ้ยมาก [1]   

ถึงแมว่้าเวบ็ไซต์การท่องเท่ียวเชิงกิจกรรมท่ีบริการอยู่
ในปัจจุบัน ได้แก่  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  [4]    
และ Zipeventapp ได้ประชาสัมพนัธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ 
แต่สิทธ์ิในการประชาสัมพนัธ์นั้นเป็นของเว็บมาสเตอร์ 
และไม่ได้น าเสนองานกิจกรรมด้วยระบบสารสนเทศ    
เชิงภูมิศาสตร์ ส่วนเว็บไซต์ Eventbrite และ Wongnai 
ประชาสัมพนัธ์งานกิจกรรมด้วยพิกดัภูมิศาสตร์  แต่ทว่า
แอปพลิเคชนัถูกจ ากดัสิทธ์ิลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพนัธ์
งานกิจกรรมไวท่ี้เวบ็มาสเตอร์ 
 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงพฒันาระบบออนไลน์น้ีขึ้นมาเพ่ือเปิด

โอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาประชาสัมพันธ์     
การท่องเท่ียวเชิงกิจกรรม โดยน าข้อมูลงานกิจกรรมทั่ว
ประเทศมาน าเสนอไว ้ณ จุดเดียว  เพื่อให้นักท่องเท่ียว

ค้นหากิจกรรมท่ีผูจ้ ัดงานลงทะเบียนไว ้โดยสามารถตั้ง   
ค่าคัดกรองกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก ได้แก่ ช่วงวันท่ี  
ระยะเวลาท่ีจดังาน  และจงัหวดั โดยระบุพิกดัของจงัหวดั
ท่ีจัดงานเหล่านั้ น  นอกจากน้ีโปรแกรมยงัสามารถน า
ค าอธิบายของสถานท่ีจดังานกิจกรรมมาจากวิกีพีเดีย เพื่อ
แสดงขอ้มูลงานกิจกรรมไดล้ะเอียดและน่าสนใจมากขึ้น 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

 GIS (Geographic Information System) เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีประกอบไปด้วย 1) data aggregation and 

preparation การจัดเตรียมรวบ รวมข้อมูลท่ีหลากหลาย
รูปแบบเขา้สู่ระบบ และปรับขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบและ
ขนาดอนัเหมาะสม 2) data management จดัเก็บขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูล และบริหารจดัการดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูล 
3) data manipulation and analysis ปรับข้อมูลให้พร้อม
ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล แลว้ท าการวิเคราะห์ให้ไดผ้ลลพัธ์
สารสนเทศ 4) data visualisation น าเสนอสารสนเทศท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ หลกัการ GIS น าเสนอในภาพท่ี 1 [5] 

 
 

ภาพท่ี 1: หลกัการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน GIS นั้นเป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial 

Data) ไดแ้ก่  ตวัเลขจ านวนจริงท่ีวดัมาจากรีโมทเซ็นเซอร์
ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิน ้ าทะเล ทิศทางและความเร็วของลม  
และความช้ืน  โดยข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีน้ีสามารถน ามาเช่ือม 
โยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย  ( Attribute Data) เพื่อหาความ 
สัมพนัธ์ให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน ามา
ช่วยในการตัดสินใจ ยกตัวอย่างในงานหลายด้าน อาทิ 
ดา้นเกษตรกรรม [7] ไดน้ าเสนอ GIS ท่ีแสดงสารสนเทศ
ในฟาร์มย่อย ๆ และการท าเกษตรในระดบัภูมิภาค  ส่วน
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ในดา้นการท่องเท่ียว [8] ได้ประยุกต์ใช้โมบาย GIS เพื่อ
ให้บริการขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 การเข้าถึงพกิัดต าแหน่ง (Geo-location) 

ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและขอ้มูลเชิงบรรยายใน GIS สามารถ
อ้างอิงถึงต าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบนพ้ืนผิวโลกได้โดยอาศัย
ระบบพิกดัทางภูมิศาสตร์ (Geocode) โดยสามารถอ้างอิง
โดยตรง ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีมีค่าพิกดัหรือมีต าแหน่งจริงบนพ้ืน
โลก หรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลท่ีอยู่ของอาคาร สถานท่ี 

(บา้น /อาคารเลขท่ี  ถนน  ซอย  ต าบล  อ าเภอ  จงัหวดั และ
รหัสไปรษณีย)์ ซ่ึงมีท่ีตั้งเป็นเอกลกัษณ์ สามารถทราบได้
ว่าสถานท่ีน้ีมีพิกดัต าแหน่งอยู ่ณ จุดใดบนพ้ืนโลก [5] 

ภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี  (Geospatial Information) 
เป็นสารสนเทศ ซ่ึงประมวลผลมาจากขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี  เช่น 
แผนท่ี ภูมิประเทศการเดินป่าท่ีแสดงพิกัดภูมิศาสตร์      
ด้วยการเข้าถึงพิกัดต าแหน่งอันเป็นความสามารถใน     
การติดตามต าแหน่งของอุปกรณ์โดยใช้ GPS (Global 

Positioning System)  ซ่ึงเป็นระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืน
โลกด้วยเสาสัญญาณโมบาย หรือจุดเช่ือมต่อ WiFi หรือ
ทั้งสองอยา่งร่วมกนั [5], [6] 

2.3 Media Wikipedia API 

วิกิพีเดีย เป็นสารนุกรมออนไลน์ ท่ีน าเสนอบทความ
ฟรีมากกว่า 35 ลา้นบทความ ดว้ยภาษาต่าง ๆ มากว่า 300 
ภาษา [9]  รวมทั้งภาษาไทย  Alexa.com จดัล าดบัวิกิพีเดีย
เป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงในอนัดบัตน้ ๆ [10] ดว้ย
จ านวนผูอ้่านมากกว่า 365 ลา้นคน เน้ือหาของสารนุกรมน้ี
ถูกสร้างจากการเขียนของอาสาสมคัรท่ีลงทะเบียนไวก้ับ  
วิกิพีเดีย โดยสามารถสร้าง แก้ไข และลบเน้ือหาในบท 
ความได ้ ผ่านเคร่ืองมือท่ีอยู่ใน MediaWiki ของวิกีพีเดีย
ดว้ยไวยกรณ์ในการสร้างเน้ือหาคลา้ย hypertext markup 

language [9], [11]  

วิกิพีเดียจัดเตรียม API (Application Programming 

Interface) หรือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ไว้
บริการแก่นกัพฒันาโปรแกรมเพื่อไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลบทความ
ในสารนุกรม  อีกทั้งยงัสามารถคน้หาและรวบรวมเน้ือหา
บทความมาใชใ้นเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีตนพฒันาไดอ้ีกดว้ย 
API  ท่ีส าคัญส าหรับนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่  

‘MediaWiki Action API’ ซ่ึ ง เป็น เว็บ เซอร์วิส ท่ีสนับ 
สนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางระบบเครือข่ายผ่าน HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) ขอ้มูลท่ีวิกิพีเดียจดัเตรียม
ไว้มีหลายรูปแบบ เช่นไฟล์ JSON (JavaScript Object 

Notation) ท่ีมีรูปแบบสะดวกต่อการส่งข้อมูลระหว่าง
แอปพลิเคชันเพราะเป็นข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย และสามารถ    
ใชง้านไดอ้ยา่งอิสระ 

ในการเขียนโปรแกรม ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชันสามารถ
ส่งค าขอจากเคร่ืองลูกข่ายไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายวิกิพีเดีย   
ผ่านทาง API น้ี อาจเพื่อ query ช่ือบทความหรือเน้ือหา
บทความในสารนุกรม  โดยการก าหนดรูปแบบไวยกรณ์
ของการ query ไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายของวิกิพีเดียผ่านทาง 
API  น้ี โดยสามารถก าหนด action ให้เป็น ‘query’  และ
ระบุส่วน ‘endpoint’  ท่ีส่ังการไปยงัเพจปฏิบัติการของ 
MediaWiki  ดงัแสดงในภาพท่ี 2  ซ่ึงรายละเอียดของการ
ปฎิบติัการAPI น้ี สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www. 

Media wiki.org/ wiki/API: Tutorial 
 

Endpoint Query String Parameters

http://mediawiki.org/w/api.php

http://en.wikipedia.org/w/api.php

http://test.wikipedia.org/w/ap.php

action=query

meta=value

list=value

prop=value

.. format=json&&&

 
 

ภาพท่ี 2: รูปแบบในการ query ผา่น API [9] 
 

2.4 MVC (Model-View-Controller) 

MVC เป็นโมเดลท่ีน ามาใชอ้อกแบบเวบ็แอปพลิเคชนั 
ในการพัฒนา user interface ส าหรับการออกแบบเว็บ

เพจ โดย MVC ประกอบไปด้วย 1) Controllers ท าการ
จดัการค าขอของผูใ้ช้และดึงข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จาก
แบบจ าลอง 2) Models ท าการโตต้อบกบัฐานขอ้มูลและ
ดึงขอ้มูลวตัถุ และ 3) Views ท าการแสดงเพจส่งกลบัไป
ยงัผูใ้ชง้าน [12] ดงัภาพท่ี 3   

 
 

ภาพท่ี 3: แผนภาพจ าลอง MVC [9]  
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัย [13] พฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ

จัดเก็บ แสดงผลเน้ือหา และต าแหน่งท่ีตั้ งของแหล่ง
ท่องเท่ียวดว้ยแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดยเน้นแหล่งท่องเท่ียวใน
จงัหวดัภูเก็ต  งานวิจยั [14] พฒันาเว็บแอปพลิเคชันท่ีน า 
เสนอข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังตะวนัออกด้วยแผนท่ี
ภูมิศาสตร์ผ่าน Google maps API งานวิจยั [15] น าเสนอ 
แหล่งท่องเท่ียวในจังหวดักระบ่ี  ส่วนการพฒันาระบบ
ประชาสัมพนัธ์งานมหกรรมไทยออนไลน์ ฯ ในบทความ
น้ีน าเสนองานกิจกรรมในจงัหวดัต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและศิลปวฒันธรรม 
ซ่ึงระบบให้สิทธ์ิแก่ผูจ้ดังานมหกรรมได้ประชาสัมพนัธ์
งานของตน โดยงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องมากท่ี สุด ได้แก่ 
เว็บไซต์ Zipeventapp  EventBrite และWongnai  ท่ีให้
สิทธ์ิการประชาสัมพนัธง์านกิจกรรมแก่เวบ็มาสเตอร์  

 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
3.1 วิเคราะห์ระบบ   
3.1.1 ศึกษาปัญหาในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลงาน

กิจกรรม ได้แก่ งานมหกรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆ 
ในวนัส าคัญของไทย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารต ารา 
เวบ็ไซตต์่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2 วิเคราะห์ระบบจากปัญหาท่ีศึกษาจาก 3.1.1 
ทราบว่าผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับระบบงานประกอบไปด้วย
ผูใ้ช้งาน  4 กลุ่ม โดยหน้าท่ีของแต่ละบุคคลดงัแสดงดว้ย         
use case diagram ในภาพท่ี 4 อธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1) นกัท่องเท่ียว มีสิทธ์ิกรองและเรียกดูรายละเอียดของ
งานกิจกรรมต่าง ๆ  

2) ผูจ้ดังานกิจกรรม มีสิทธ์ิลงทะเบียนเพ่ือสร้าง เพ่ิม 
ลบ แกไ้ข ขอ้มูลงานกิจกรรมท่ีตนตอ้งการประชาสัมพนัธ์  
อีกทั้งยงัสามารถกรองและเรียกดูกิจกรรมไดเ้ช่นเดียวกบั
นกัท่องเท่ียว  

3) ผู ้ดูแลระบบ มีสิทธ์ิจัดการข้อมูลผู ้ใช้งานโดย
สามารถปรับเปล่ียนสิทธ์ิในการเข้าถึงระบบ รวมถึง
สามารถใช้งานแดชบอร์ดท่ีแสดงสารสนเทศสรุปการใช้
งานเวบ็  

4) ผู ้ตรวจสอบงานกิจกรรม  มี สิท ธ์ิจัดการข้อมูล
กิจกรรม โดยตรวจสอบ ยืนยนัขอ้มูลงานกิจกรรม รวมถึง
สามารถใช้งานแดชบอร์ดท่ีแสดงสารสนเทศสรุปงาน
กิจกรรม 

             

                              

           

«extends»

          

«extends»
                                

«extends»

«uses»

           

                    

                           
Facebook/Google

           

                   

               

        

«uses»

           

«uses»

            

              

«uses»

 
ภาพท่ี 4:  Use Case Diagram ของระบบประชาสัมพนัธ ์ฯ 

3.2 ออกแบบระบบ  
ระบบประชาสัมพนัธ์งานมหกรรมไทยออนไลน์ ฯ ท่ี

พฒันาขึ้นน้ี ให้บริการแก่ผูใ้ช้งานดว้ยแอปพลิเคชันแบบ 
web-based ซ่ึงผูวิ้จัยได้ออกแบบฐานข้อมูลและกิจกรรม
หลกัของระบบงานประชาสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยน าเสนอดว้ย 
ER (Entity Relations) model  ดังแสดงในภาพท่ี 5 ซ่ึง
ประกอบไปด้วยความสัมพนัธ์ของ 8 ตารางข้อมูล ไดแ้ก่  
1) รายละ เอี ยดของผู ้ใช้ ง านทั้ งหมด  ( ‘user’ 2) การ
เช่ือมโยงงานกิจกรรมของนักท่องเท่ียว  ( ‘user_profiles  

3) การเช่ือมโยงผู ้จัดงานกิจกรรม และงานกิจกรรม 
(‘user_events’)   4) รายละเอียดงานกิจกรรม  ‘events’   

5) รายละเอียดสถานท่ี ‘locations’ 6) การเลือกเข้าร่วม 
ง าน กิ จก รรม  ‘favorites’ 7) ร ายล ะ เอี ย ด รหั ส ผ่ าน
ใหม่‘password _resets’ และ 8) รายละเอียดวนัส าคญั ๆ
‘daylists’  
 

https://tryfree.caspio.com/m-build-web-apps-without-coding/
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ภาพท่ี 5   แผนผงัขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของระบบประชาสัมพนัธ์ ฯ

3.2.2 ออกแบบกิจกรรมการท างานของระบบ 
 ผูวิ้จัยได้ออกแบบกระบวนการท างานหลักของ

ระบบ ได้แก่ การคัดกรองดูข้อมูลรายละเอียดของงาน
กิจกรรม ท่ีน าเสนอดว้ยแผนภาพเชิงกิจกรรม ดงัภาพท่ี 6  

 
MEMBER ADMIN APPROVER SYSTEM
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ภาพท่ี 6: แผนภาพเชิงกิจกรรมดูรายละเอียดกิจกรรม 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย  

4.1 ผลการพฒันาระบบ 
งานวิจัยน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์หลัก กล่าวคือได้

ระบบประชาสัมพันธ์งานมหกรรมออนไลน์ท่ีน าเสนอ
ข้อมูลกิจกรรมด้วยภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี โดยผลลัพธ์
จากการพฒันาระบบส าหรับผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถคน้หา
ตามการคดักรองท่ีผูใ้ชก้ าหนดได ้เช่น ช่วงวนัเวลา จงัหวดั 
ระยะเวลาท่ีจดังาน วนัท่ีส าคญั ดงัหนา้จอหลกัในภาพท่ี 7 

 บรรลุวตัถุประสงค์ย่อยท่ี 1 กล่าวคือ แอปพลิเคชัน
สามารถน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวในรูปแบบสารสนเทศ
เชิงภูมิศาสตร์แสดงพิกัดสถานท่ีจัดกิจกรรมด้วยแผนท่ี        
ดงัแสดงในภาพท่ี 8  และบรรลุวตัถุประสงค์ย่อยท่ี 2 โดย
สามารถแสดงรายละเอียดของกิจกรรมด้วยภาพและ
ขอ้ความ  ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

 
 

ภาพท่ี 7: หนา้จอหลกัส าหรับผูใ้ชง้านทัว่ไป (all users) 
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ภาพท่ี 8: แสดงพิกดัของกิจกรรมดว้ยแผนท่ี 
 

 

บรรลุวตัถุประสงคย์่อยท่ี 3 สามารถแสดงราย ละเอียด
ส าคญัเก่ียวสถานท่ีจัดงาน ซ่ึงน ามาจากวิกีพีเดีย  แสดง
หนา้จอผลลพัธ์ดงัภาพท่ี 9 

 
 

ภาพท่ี 9: แสดงรายละเอียดส าคญัของงานกิจกรรม 

ระบบออนไลน์น้ีมีฟังก์ชัน่รองรับการท างานของผูจ้ดั
งานกิจกรรม ท่ีสามารถลงทะเบียนสร้างกิจกรรมท่ีตน
ตอ้งการประชาสัมพนัธ์  ดงัแสดงหนา้จอในภาพท่ี 10 ส่วน
ผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลกิจกรรมท่ีลงทะเบียนไว้
ดงัแสดงหนา้จอในภาพท่ี 11 

 

 
 

ภาพท่ี 10: หนอ้จอฟังกช์นัส าหรับผูจ้ดังานกิจกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 11: หนา้จอฟังกช์นัส าหรับผูดู้แลระบบ 

4.2 ผลการทดสอบระบบ 
ระบบงานประชาสัมพนัธ์น้ีไดรั้บการทดสอบจาก

บุคคลทั่วไปท่ีใช้เว็บแอปพลิเคชันในชีวิตประจ าวัน 
จ านวน 30 คน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชาย 15 คน 
และเพศหญิง 15 คน โดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ ๆ 
ละ 5 คน ไดแ้ก่ 20-34 ปี  35-49 ปี และ 50-64 ปี โดยผลการ
ทดสอบระบบนั้นวดัจากความพึงพอใจในการใช้งานทั้ง
ด้านการออกแบบ  ด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนา
ระบบ  และดา้นการท างาน  ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านอยู่ในระดบัดี  ดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต 4.31 จาก 
5.00  และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.70 ดังน าเสนอใน
ตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1: ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

 
 
5. สรุปผลการวิจัย  

งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการประชาสัมพนัธ์งานกิจกรรม
ให้น่าสนใจขึ้นด้วยระบบภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี โดย
น าเสนอพิกัดของงานกิจกรรมด้วยภาพแผนท่ี ๆ จัดงาน
กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรม  อีกทั้ งยงัได้น าข้อมูล   
รายละเอียดท่ีอธิบายถึงสถานท่ีจัดงานกิจกรรมมาจาก       
วิกิพีเดีย  นักท่องเท่ียวสามารถคน้หางานกิจกรรมดว้ยตวั
คดักรองท่ีแอปพลิเคชนัเตรียมไวใ้ห้  ผูต้รวจสอบกิจกรรม 
และผูดู้แลระบบสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ตามท่ีได้
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ออกแบบและพฒันา โดยผลการทดสอบระบบจากความ
พึงพอใจในการใชง้านของผูใ้ชง้านนั้น อยูใ่นระดบัดี 

การท างานของระบบในอนาคต ควรพฒันาต่อให้มี
ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน กิจกรรมแบบอัตโนมัติ  (push 

notification) ฟังก์ชัน่การท างานของผูต้รวจสอบกิจกรรม
ควรท างานได้อย่างอตัโนมัติ กล่าวคือ สามารถดึงข้อมูล   
ฟีดจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งมาได ้  
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การเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ด้วยการใช้เทคโนโลยกีารรู้จ าตัวอกัษร   

และเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแบบ 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) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้น าเสนอกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและนับทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส านักงานใหญ่ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรู้จ าตัวอักษร  และ
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ แบบ QR code โดยกระบวนการนีเ้ร่ิม
จาก 1) การศึกษา 2) ออกแบบ 3) พัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชัน
บน โทรศัพท์มือถือด้วย Flutter ร่วมกับ ML Kit โดยผู้ วิจัยได้ใช้ 
API Text recognition และ API Barcode scanning ส าหรับอ่านป้าย
รหัสทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินไปยัง
ระบบส ารวจตรวจนับทรัพย์สิน ส านักงานใหญ่ได้โดยทันที 
และ 4) พัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ด้วย Laravel ร่วมกับ 
Simple QR Code เพ่ื อใช้ ในการสร้ างป้ ายทรัพย์ สิ นด้ วย
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ในรูปแบบไฟล์ XLSX 

จากการทดลองใช้งานเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้
วิธีการหาค่าถูกต้องของการท างานของระบบ จากการส ารวจและ
ตรวจนับทรัพย์สินจากป้ายพิมพ์เลข และป้ายบาร์โค้ดสองมิติ 
จ านวนอย่างละ 50 ป้าย ซ่ึงผลสรุปท่ีได้จากการวัดประสิทธิภาพ
ของระบบตามฟังก์ชันการใช้งานหลักมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 
100%  อีกท้ังสามารถลดขั้นตอนการท างานจากเดิม 7 ขั้นตอน 
เหลือเพยีง 4 ขั้นตอน และผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
ของผู้ เช่ียวชาญและผู้ใช้งานท่ัวไปอยู่ ท่ี 4.405 และ 4.8575 ซ่ึงอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก และมากท่ีสุดตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การตรวจสอบทรัพยสิ์น  การรู้จ าตวัอกัษร บาร์โคด้

สองมิติ 

 
Abstract 

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. บทน า 
ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดท่ี 9 ก าหนดให้หน่วยงาน



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

145 

 

ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องจัดท าการบริหารด้านครุภัณฑ์เป็น
ประจ าทุ กปี  [1] ปั จจุบันการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค (กฟภ.) 
ส านักงานใหญ่นั้ นมีจ านวนครุภัณฑ์ ท่ีต้องท าการบริหาร
ทรัพยสิ์นนั้ น จ านวนทั้งส้ิน 23,753 รายการ และรูปแบบป้าย
รหัสทรัพยสิ์นยงัคงเป็นลกัษณะแบบพิมพเ์ลขรหัสทรัพยสิ์นท่ี
ป้าย [2] ดงัภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 1: ป้ายรหสัทรัพยสิ์น กฟภ.ส านกังานใหญ่ในปัจจุบนั [2] 

ขั้นตอนการตรวจนับทรัพยสิ์นของ กฟภ. แห่งน้ี เจา้หน้าท่ี
จะด าเนินการส ารวจตรวจนับทรัพยสิ์น โดยพิมพ์รายการรหัส
ทรัพยสิ์นท่ีหน่วยงานครอบครอง และน าไปเทียบเคียงกบัป้าย
รหสัทรัพยสิ์นท่ีติดอยูท่ี่ทรัพยสิ์นดงักล่าว จากนั้นน าขอ้มูลการ
ตรวจนับทรัพยสิ์นท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมด เขา้สู่ระบบเพื่อให้กอง
บญัชีทรัพยสิ์นรวบรวมต่อไป จากวิธีการตรวจนับดงักล่าว  มี
ประเด็นปัญหาหลักท่ีพบดังน้ี  หน่ึงใช้เวลาเทียบเคียงรหัส
ทรัพยสิ์นนาน สองตรวจนับทรัพย์สินซ ้ าซ้อน สามขั้นตอน
ส ารวจมีความซ ้าซอ้น ซ่ึงมีโอกาสผิดพลาดได ้

จากการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ในกรุงเทพมหานคร [3] พบว่ามีประชากร
ใชโ้ทรศพัทมื์อถือถึงร้อยละ 97.7 ดงันั้นจึงไดมี้ผูวิ้จยัหลายท่าน
ไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัท่ีใชก้บัโทรศพัท์มือถือประเภทสมาร์ท
โฟนเพื่อแก้ปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ 
แอปพลิเคชั่นการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยป้ายรหัสรายการ
ทรัพย์สินแบบบาร์โค้ดหน่ึงมิติ  [4] และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศครุภณัฑ์ ดว้ยบาร์โคด้สองมิติแบบ QR code [5]  เป็น
ตน้ แต่หากองคก์รใดยงัไม่มีการจดัท าป้ายรหสัรายการทรัพยสิ์น
เป็นแบบบาร์โคด้ จะไม่สามารถใชง้านระบบน้ีได ้ 

เทคนิคการรู้จ าตวัอกัษร (Text Recognition) เป็นเทคนิคหน่ึง
ท่ีถูกพฒันาขึ้นเพือ่ช่วยอ่านขอ้มูลจากตวัอกัษรหรือภาพเพื่อแปล
ผลเป็นสารสนเทศให้สามารถประมวลผลต่อไปได ้อีกทั้งยงัช่วย
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เช่น การน ามาประยุกต์ใช้
อ่านป้ายทะเบียนรถยนต ์การอ่านเลขบตัรเครดิต [6] เป็นตน้   

ส าหรับหน่วยงานบางหน่วยงานท่ียงัไม่การน าป้ายรหัส
ประเภทบาร์โค้ดมาใช้ หรือมีการใช้แต่ไม่ทั่วถึง จึงอาจไม่
สามารถใช้ระบบดงักล่าวเพียงระบบเดียวได ้ดงัเช่นใน กฟภ.
ส านักงานใหญ่ เน่ืองจากการเปล่ียนป้ายรหัสทรัพยสิ์นจาก
ลกัษณะเดิม เป็นลกัษณะบาร์โคด้ในคราวเดียวนั้นท าไดย้าก 
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงได้น าแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคนิคการรู้จ า
ตัวอักษรมาใช้ควบคู่ เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติกันใน
กระบวนการตรวจสอบทรัพยสิ์นประเภทครุภณัฑ ์เพื่อในกรณี
ท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัใชป้้ายลกัษณะเดิมอยู่ก็สามารถส ารวจ
และตรวจนบัทรัพยสิ์นไดโ้ดยกระบวนการน้ีประกอบดว้ยการ
พฒันาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และระบบจัดการ
ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ ควบคู่กบัเทคนิคทั้ง 2 ประเภทดงักล่าว ซ่ึง
จะช่วยอ านวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
แก่เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบการส ารวจและตรวจนับทรัพยสิ์น
ประจ าปี ให้สามารถด าเนินการไดร้วดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า อีก
ทั้งยงัลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้าซอ้นไดอ้ีกดว้ย 
 

2. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
QR Code เป็นบาร์โค้ดประเภทบาร์โค้ดสองมิติ ท่ีมีความ

นิยมมากในปัจจุบัน สามารถเก็บและจัดการข้อมูลได้มากกว่า
บาร์โคด้ทัว่ไปถึงหลายเท่าตวั สามารถอ่านไดจ้ากทุกทิศทาง 360 
องศา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกน ามาใช้งานกับ
สินคา้ ส่ือโฆษณา URL เวบ็ไซต ์และการช าระเงิน เป็นตน้ [7]  

นราธิป [5] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์  ด้วย
บาร์โค้ดสองมิติ ประเภท QR Code ส าหรับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง โดยได้น า กูเก้ิล 
ชาร์ต เอพีไอ มาใชใ้นการแสดงผลบาร์โคด้สองมิติ และพฒันา
ระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงผลการประเมินของ
ผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัดีมาก 

ในส่วนของเทคนิคการรู้จ าตัวอกัษรเพื่ออ่านข้อมูลจาก
ตัวอักษรนั้ น ได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษาและ
ประยกุตใ์นงานประเภทต่าง ๆ    เช่น กิตติ และจารุวรรณ [6] ได้
ท าวิจยัในเร่ืองการพฒันาการตรวจจบัป้ายทะเบียนรถยนตโ์ดย
อตัโนมติัโดยใช ้OpenCV และโครงข่ายประสาทเทียม ซ่ึงการ
รู้จ าป้ายทะเบียนโดยอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยี Computer 
Vision ท่ีสามารถรับรู้หมายเลขทะเบียนรถได้ ซ่ึงผู ้วิจัย
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ดังกล่าวได้พฒันาขึ้นโดยใช้ Neural Network และเคร่ืองมือ 
OpenCV ในการประมวลผลภาพการน ามาใชอ้่านป้ายทะเบียน
รถยนต ์นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัเร่ืองการรู้จ าหมายเลขสลากกิน
แบ่งรัฐบาลส าหรับผูพ้ิการทางสายตางาน โดยงานวิจยัน้ีได้
พฒันาแอปพลิเคชนัท างานผ่านระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์
บนสมาร์ตโฟนโดยใช ้Tesseract OCR Engine ร่วมกบัอุปกรณ์
ตั้งมือถือ ในการอ่านหมายเลข และตรวจรางวลัสลากกินแบ่ง
รัฐบาลนั้นการทดสอบให้ผลการรู้จ าถูกต้องร้อยละ 86 และ
ให้ผลการตรวจรางวลัถูกตอ้งถึงร้อยละ 100 [8] 

จากงานวิจยัในดา้นการรู้จ าตวัอกัษรนั้นพบว่าในปัจจุบัน
นั้ นมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการท าการรู้จ าตัวอักษรหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์  เช่น ML Kit, OpenCV และ Tesseract OCR Engine 
เป็นต้น ซ่ึงความแม่นย  าในการรู้จ านั้ นจะแตกต่างกันไปตาม
ลกัษณะการรู้จ าตวัอกัษรในแต่ละงานวิจยั ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยั
ได้เลือกใช้ ML Kit ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ของ Google ในการพฒันา
ระบบ ML Kit คือ Mobile SDK ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google 
โดย ML Kit นั้นช่วยให้ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชันบน Android และ 
iOS สามารถใช้  API ของ Google Machine Learning ได้  โดย
สามารถเร่ิมตน้ และเรียกใชง้านไดไ้ดง้่ายไม่ซับซ้อน นอกจากน้ี 
ML Kit ยงัประกอบด้วยฟีเจอร์ดา้น AI พ้ืนฐานหลายอย่าง เช่น 
แปลงภาพเป็นข้อความ คัดแยกประเภทรูปภาพ อ่านบาร์โค้ด 
ตรวจจบัใบหนา้ คน้หาสถานท่ีจากรูปภาพ  ซ่ึงทั้ง 5 คุณสมบติัน้ี
สามารถจะใช้งานได้ทั้ งแบบ On-device และ in the Cloud และ
เรียกใช้งานโดยประมวลผลภาพแบบ Real-time โดยรับรูปจาก
กลอ้ง หรือวีดีโอ เพื่อท าการประมวลผล [9] 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การออกแบบและพฒันากระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การส ารวจและตรวจนบัครุภณัฑ์ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยกีารรู้จ า
ตัวอักษร  และเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ  ผู ้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ 

3.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหากระบวนการ
ในปัจจุบัน 

จากการศึกษา รวบรวมขอ้มูล และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการตรวจนับทรัพยสิ์นนั้น มีการส ารวจและตรวจนับมี
ขั้นตอนในปัจจบุนัดงัน้ี 1) ด าเนินการพิมพร์ายการทรัพยสิ์นใน

หน่วยงาน 2) ส ารวจทรัพยสิ์นตามรายงานรายการทรัพยสิ์นใน
หน่วยงาน โดยการเทียบเคียงรหัสทรัพยสิ์นด้วยตาเปล่า 3) 
ตรวจสอบความถูกต้องของสถานะทรัพย์สิน 4) ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของช่ือและหน่วยงานผูค้รอบครอง 5) จดบนัทึก
ผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น 6) รวบรวมผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น
ทั้งหมด 7) น าผลการตรวจนบัเขา้สู่ระบบ 

ปัญหาท่ีมกัพบเจอในการตรวจทรัพยสิ์นประจ าปี คือความ
ยุ่งยาก และความผิดพลาดในการเทียบเคียงรหัสทรัพยสิ์นดว้ย
ตาเปล่า การตรวจนบัทรัพยสิ์นซ ้ าซ้อนในรายการท่ีผูอ้ื่นตรวจ
นบัแลว้ ความซ ้าซอ้นในขั้นตอนด าเนินการ  

3.2 ออกแบบกระบวนการ 
ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์รูปแบบการด าเนินการ และปัญหาท่ีพบ

ในปัจจุบนั ของ กฟภ.ส านกังานใหญ่ และด าเนินการออกแบบ
กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพยสิ์นประเภท
ค รุ ภัณฑ์  ใน รู ปแบบการพั ฒ นาแอปพ ลิ เคชั นบน
โทรศพัท์มือถือ และการพฒันาแอปพลิเคชนับนเวบ็ไซต์ โดย
แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือไดน้ าผลิตภณัฑ์ ML Kit  มา
ประยุกต์ใช้ในการแปลงข้อความรหัสทรัพย์สินจากป้าย
ทรัพยสิ์น และอ่านป้ายบาร์โคด้สองมิติท่ีจดัเก็บรหสัทรัพยสิ์น 
เพื่อด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบทรัพยสิ์นต่อไป และ
แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ไดน้ าผลิตภณัฑ์ SimpleQRCode มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างป้ายรหัสทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยี
บาร์โคด้สองมิติแบบ QR Code โดยมีภาพรวมของกระบวนการ
ดงัภาพท่ี 3 ซ่ึงประกอบดว้ย แอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ 
และเวบ็ไซตท่ี์มีการเช่ือมโยงไปยงัฐานขอ้มูลท่ีเดียวกนั 

 
ภาพที่ 3: ภาพรวมกระบวนการ  

ในส่วนของแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์ มือถือ นั้ น
ประกอบดว้ย 3 ฟังก์ชนัท่ีส าคญัคือ 1) การส ารวจทรัพยสิ์นจาก
ป้ายรหัสทรัพย์สินแบบพิมพ์เลขด้วยเทคโนโลยีการรู้จ า
ตวัอกัษร และแบบบาร์โคด้สองมิติแบบ QR Code   2) การตรวจ
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นับทรัพย์สิน และ 3) การเรียกดูรายการทรัพย์สิน ซ่ึงทั้ ง 3 
ฟังกช์นั ในส่วนของแอปพลิเคชนับนเวบ็ไซต ์นั้นประกอบดว้ย
ฟังก์ชันการพิมพ์รายการป้ายทรัพยสิ์นแบบบาร์โค้ดสองมิติ 
ตามรายการทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  

3.3 พฒันาระบบ 
การพฒันาระบบการส ารวจและตรวจนบัครุภณัฑ์ ดว้ยการใช้

เทคโนโลยีการรู้จ าตวัอกัษร  และเทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิตินั้น 
พฒันาดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีการรู้จ าตวัอกัษร และเทคโนโลยี
บาร์โคด้สองมิติแบบ QR Code ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาโดยใช ้Firebase 
ML Vision รุ่น 0.9.3+5 ซ่ึงเป็น Flutter Plugin ส าหรับใชง้าน ML 
Kit Vision for Firebase API  

 
ภาพที่ 4: ตวัอยา่งหลกัการพฒันาการส ารวจทรัพยสิ์นจากป้ายรหสั

ทรัพยสิ์นแบบพิมพเ์ลขดว้ยเทคโนโลยกีารรู้จ าตวัอกัษร 

ขั้นตอนการใชง้าน Firebase ML Vision เพื่อรู้จ าตวัอกัษร มี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนแรก คือการเรียกใช้รู้จ าตัวอักษรจากรูปภาพท่ี
ต้องการ มีล าดับการเรียกใช้ดังน้ี  1) ด าเนิ นการสร้าง  
FirebaseVisionImage Object จากรูปหรือแหล่งของภาพตามท่ี
ตอ้งการใช้  2) เรียกใชง้าน Instance Text Recognizer  3) ส่งภาพ
ท่ีไดไ้ปประมวลผลโดยค าส่ัง processImage 

ขั้นตอนท่ีสอง คือการแยกขอ้ความจากบล็อกของขอ้ความ
ท่ี รู้ จ า เม่ื อ ก าร รู้ จ าตั วอั กษ รท างาน ส าเร็ จ  จ ะได ้
FirebaseVisionText Object ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มตัวอกัษรท่ีได้
จากภาพ ซ่ึงเรียกว่า TextBlock objects ในแต่ละ TextBlock จะ
ประกอบด้ วย Line Object และในแต่ ละ Line Object จะ
ประกอบดว้ย Element Object ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงค า ท่ีระบบ
รู้จ าได้ ซ่ึงในระบบผูวิ้จัยได้ท าการอ่านค่าท่ีได้จากการรู้จ า
ตวัอกัษร และน าเขา้ฟังก์ชนั เพื่อตรวจสอบรูปแบบ ให้ตรงกบั
เง่ือนไขของรูปแบบรหัสทรัพยสิ์นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เพื่อน ารหัสทรัพย์สินท่ีได้ไปหาข้อมูลจากฐานข้อมูล และ
แสดงผลรายละเอียดทรัพยสิ์นให้ผูใ้ช ้

ขั้ นตอนการใช้งาน Firebase ML Vision เพื่ ออ่ านป้ าย
ทรัพยสิ์นแบบ QR Code มีสองขั้นตอนท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนแรกการเรียกใช้การตรวจจบับาร์โคด้ มีล าดบัการ
เรียกใช้งานดังน้ี 1) สร้าง  FirebaseVisionImage Object จากรูป 
หรือแหล่ งของภาพตามท่ี ต้องการใช้  2) เรี ยกใช้ งาน 
InstancebarcodeDetector 3) ส่งภาพท่ีได้ไปประมวลผลโดยใช้
ค  าส่ัง processImage  

ขั้นตอนท่ีสอง เม่ือ barcode recognition ท างานส าเร็จ จะได ้
Firebase Vision Barcode Object ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มบาร์โคด้ท่ี
อ่านได้จากภาพ ในแต่ละ Object จะประกอบด้วย ข้อมูล
ต าแหน่งของบาร์โคด้ในภาพ และขอ้มูลท่ีถูกเก็บในบาร์โค้ด 
ซ่ึงในระบบผูวิ้จยัได้ท าการอ่านค่าท่ีไดบ้าร์โคด้สองมิติ และ
ค่าท่ีไดน้ าเขา้ฟังกช์นั เพื่อตรวจสอบรูปแบบ ให้ตรงกบัเง่ือนไข
ของรูปแบบรหัสทรัพยสิ์นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อน า
รหัสทรัพยสิ์นท่ีได้ไปหาข้อมูลจากฐานข้อมูล และแสดงผล
รายละเอียดทรัพยสิ์นให้ผูใ้ช ้

3.4 ทดสอบระบบ และประเมินประสิทธภิาพ 
ผูวิ้จยัทดสอบความถูกตอ้งของฟังกช์นัการใชง้าน และความ

แม่นย  าของระบบในการอ่านป้ายรหัสทรัพยสิ์นดว้ยเทคโนโลยี
การรู้จ าตวัอกัษร  และเทคโนโลยีอ่านบาร์โคด้สองมิติแบบ QR 
Code จ านวนอย่างละ 50 ป้าย ท าการวดัร้อยละความถูกตอ้ง โดย
ทดสอบตามหลกัการกระบวนการทดสอบแบบ Black Box Testing 
และท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ โดยใช้
แบบสอบถาม ในการวดัความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
การส ารวจและตรวจนับทรัพยสิ์นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
ผูใ้ช้งานทั่วไป โดยแบ่งหัวขอ้ในการประเมินออกเป็น 1) ด้าน
ความสามารถของระบบตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 2) ดา้น
ความเหมาะสมดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบ 3) ดา้นความ
ปลอดภัยของระบบ 4) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการตรวจนบัทรัพยสิ์นรูปแบบเดิม 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการศึกษาและพฒันากระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ส ารวจและตรวจนับครุภณัฑ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรู้จ า
ตวัอกัษร  และเทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ ในรูปแบบการพฒันา
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แอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ และการพฒันาแอปพลิเคชนับน
เวบ็ โดยแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ มีส่วนประกอบดงัน้ี 1) 
ฟังก์ชนัการเขา้สู่ระบบเพื่อก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลรายการ
ทรัพย์สิน 2) ฟั งก์ชันการแสดงรายการทรัพย์สินภายใน
ครอบครอง 3) ฟังก์ชันการส ารวจและตรวจนับทรัพยสิ์นโดยใช้
เทคโนโลยีการรู้จ าตวัอกัษร 4) ฟังก์ชันการส ารวจและตรวจนับ
ทรัพยสิ์นโดยใชเ้ทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ แอปพลิเคชนับนเวบ็ 
มีส่วนประกอบดงัน้ี 1) ฟังก์ชนัการเขา้สู่ระบบเพื่อก าหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลรายการทรัพย์สิน 2) การจัดท าไฟล์ป้ายรหัส
ทรัพยสิ์นดว้ยเทคโนโลยีบารโคด้สองมิติ  

 

ภาพที่ 5: ตวัอยา่งหน้าจอการส ารวจและตรวจนบัทรัพยสิ์นดว้ย 
                     แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์ 
 

 

ภาพที่ 6: ตวัอยา่งไฟลป้์ายรหสัทรัพยสิ์นดว้ยเทคโนโลย ีQR Code 

จากการพฒันานั้นช่วยลดขั้นตอนการด าเนินการส ารวจและ
ตรวจนับครุภณัฑ์ประจ าปี โดยลดขั้นตอนจาก 7 ขั้นตอน เหลือ
เพียง 4 ขั้นตอน โดยลดขั้นตอนท่ีด าเนินการซ ้ าซ้อนดงัน้ี 1) การ
พิมพร์ายการทรัพยสิ์น 2) การจดบนัทึกผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น
ลงกระดาษ 3) การรวบรวมผลการตรวจนับทรัพยสิ์นจากผูต้รวจ
นบัทั้งหมด และ 4) การบนัทึกผลการตรวจนับทรัพยสิ์นทั้งหมด
ลงระบบอีกคร้ังหน่ึง 

ผลประเมินประเมินประสิทธิภาพระบบ ตามหลักการ
กระบวนการทดสอบแบบแบล็คบอกซ์ (Black Box Testing) โดย
ผูวิ้จยัเลือกประเด็นการวดัประสิทธิภาพความถูกตอ้งการท างาน
ของแอปพลิเคชนัส่วนท่ีเป็นฟังก์ชนัการใชง้านหลกัของระบบ 3 
ฟังกช์นั โดยทดลองจากการเดินส ารวจและตรวจนบัทรัพยสิ์นจาก
ป้ายพิมพเ์ลข และป้ายบาร์โคด้สองมิติจ านวนละ 50 รายการ และ
ทดสอบสร้างป้ายหรัสทรัพยสิ์นแบบ QR Code จ านวน 50 รายการ  
มีผลการทดสอบดงัน้ี 
ตารางที ่1: ผลประเมินประเมินประสิทธิภาพระบบ 

ฟังก์ชัน จ านวนที่
ทดสอบ 

% ความ
ถูกต้อง 

การสืบคน้และตรวจนบัทรัพยสิ์นดว้ย
เทคโนโลยีการรู้จ าตวัอกัษร 

50 100 

การสืบคน้และตรวจนบัทรัพยสิ์นดว้ย
เทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ 

50 100 

การสร้างป้ายรหสัทรัพยสิ์นดว้ย
เทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ 

50 100 

 
ตารางที่ 2: ผลรายการประเมนิความพึงพอใจ 

รายการประเมิน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ใช้ทั่วไป 

 
S.D. 

 
S.D. 

ด้านความสามารถของระบบตรง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.4 0.61 
 

4.95 
 

0.16 
 

ด้ านความเหมาะสมด้ านการ
ออกแบบและการจดัรูปแบบ 

4.36 0.49 
 

4.68 
 

0.47 
 

ดา้นความปลอดภยัของระบบ 4.33 0.64 4.90 0.25 
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ
เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจนับ
ทรัพยสิ์นรูปแบบเดิม 

4.53 0.66 
 

4.90 
 

0.25 
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5. สรุป และอภิปรายผล 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สินประเภท

ครุภัณฑ์ในคร้ังน้ี  ได้พัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชันบน
โทรศพัท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วย Flutter 
ร่วมกบั ML Kit เพ่ือจดัการการอ่านป้ายรหัสทรัพยสิ์น ทั้งแบบ
รหัสป้ายทรัพย์สินพิมพ์เลข และแบบรหัสป้ายทรัพย์สิน
บาร์โคด้สองมิติ แบบอตัโนมติัช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการตรวจสอบนบัทรัพยสิ์นประจ าปี โดย
ลดความผิดพลาดจากการอ่านรหัสทรัพยสิ์นดว้ยตาเปล่า และ
ช่วยให้เจา้หน้าท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลการตรวจนบัทรัพยสิ์น
ไปยงัระบบส ารวจตรวจนับทรัพยสิ์น ส านักงานใหญ่ ได้โดย
ทันทีผ่านโทรศัพท์ มือถือ ซ่ึ งการออกแบบและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเน้นการใชง้านง่าย และช่วยลดความซับซ้อนใน
การตรวจนับทรัพย์สินประจ าปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ส ารวจและนบัครุภณัฑป์ระจ าปี  

การพฒันาแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ผูวิ้จยัได้พฒันาแอป
พลิเคชนับนเวบ็ไซตด์ว้ย Laravel ร่วมกบั Simple QR Code เพื่อ
ใช้ในการสร้างป้ายทรัพยสิ์นดว้ยเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ 
และผูใ้ช้งานสามารถเลือกขนาดป้ายบาร์โค้ดสองมิติ ได้ 3 
ขนาด ตามความเหมาะสมของขนาดครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการน าป้าย
ดงักล่าวไป 

ภายหลังการพัฒนาระบบ ได้มีการทดลองใช้งานเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการหาค่าถูกต้อง (Accuracy) 
การท างานของระบบ ซ่ึงผลสรุปท่ีไดจ้ากการวดัประสิทธิภาพ
นั้น ผลการทดสอบระบบตามฟังกช์นัการใชง้านหลกัของระบบ
มีค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 100%  และการลดขั้นตอนการท างาน
จากเดิม 7 ขั้นตอน เหลือเพียง 4 ขั้นตอน และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน และผูใ้ช้งานทั่วไป
จ านวน 10 คน นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยผลประเมินความ
พึงพอใจทั้ง 4 ดา้นมีดงัน้ี คือ 1) ดา้นความสามารถของระบบตรง
กบัความตอ้งการของผูใ้ช้งาน โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไป 
มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด 2) ดา้นความ
เหมาะสมดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูใ้ช้งานทั่วไป มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมาก
ท่ีสุด 3) ด้านความปลอดภัยของระบบ โดยผู ้เช่ียวชาญ และ
ผูใ้ช้งานทั่วไป มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมาก

ท่ีสุด  4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากระบบเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ตรวจนับทรัพย์สินรูปแบบเดิม โดยผู ้เช่ียวชาญ และผูใ้ช้งาน
ทัว่ไป มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
        ส าหรับปัญหาท่ีพบในการทดลองคร้ังน้ีคือ ระบบยงัไม่
สามารถอ่านป้ายในส่วนตัวอกัษรของช่ือทรัพยสิ์นในลกัษณะ
กลบัหัวได ้ดงันั้นจึงเป็นประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจในการต่อยอด
งานวิจัยในอนาคตเพ่ือเพ่ิมความสามารถและความฉลาดในการ
ท างานของระบบให้ตอบสนองต่อการใชง้านมากย่ิงขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  กระทรวงการคลงั, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560. 
[2]  กองบญัชีทรัพยสิ์น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, รายงานจ านวนทรัพย์สิน

ภายในส านักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วนัท่ี 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562. 

[3]  ส านกังานสถิติแห่งชาติ, “สรุปผลท่ีส าคญั การส ารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1),”  
http://www.nso.go.th/ 

[4]  มานะชยั เปียมี นะรัตร์ คงสวสัด์ิ และ สุภชยั ธนานุวตัรพงศ,์ 

“ฐานขอ้มูลครุภณัฑก์า้วสู่ยคุแอพพลิเคชัน่บนSmartphone,” 

PULINET Journal ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 หนา้ 232-236, 2560. 
[5]  นราธิป วงษปั์น, “การพฒันาระบบสารสนเทศครุภณัฑ ์ดว้ยบาร์โคด้

สองมิติ,” วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 2 หนา้ 12-23, 2556. 

[6]  กิตติ ทูลธรรม และจารุวรรณ ทูลธรรม, “ระบบรู้จ าป้ายทะเบียน
รถยนตไ์ทย ดว้ยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลบั,” 

วารสาร มทร.อีสาน ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 หนา้ 50-62, 2559 
[7] Sumit, T, “An Introduction to QR Code Technology” 2016 

International Conference on Information Technology (ICIT), 

India, 2016. 

[8]  วนิดา แซ่ตั้ง, “การรู้จ าหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลส าหรับผูพิ้การ
ทางสายตา,” ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2557 

[9]  Google, “Machine learning for mobile developers,” 

https://developers.google.com/ml-kit/, 2562 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

150 
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A Compact Project Management System for small businesses 
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บทคัดย่อ 

ธุรกิจขนาดเล็กท่ีด าเนินงานในลักษณะโครงการจะ
มุ่งเน้นการติดต่อส่ือสารเป็นหลักเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ด าเนินโครงการ  การมีซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมจะช่วยใน
การบริหารโครงการให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
งานวิจัยนี ้จึงได้ประยุกต์แนวคิดการท างานเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารโครงการท่ีเหมาะส าหรับธุรกิจขนาดเลก็ โดย
ออกแบบระบบบตามทฤษฎกีารรับรู้เชิงภาพของเกต็สตลัท์
ใ ห้ ใ ช้ง าน ง่าย  รวม ท้ั งออกแบบหน้าจอ ท่ีสามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้กับอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย และวัด
ประสิทธิภาพของระบบริหารโครงการ  ซ่ึงระบบ
สารสนเทศท่ีได้พัฒนาขึ้น สามารถวางแผนโครงการ 
ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดการงบประมาณได้ โดย
ได้ทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Black Box Testing ตาม
หลัก UAT สามารถท างานได้อยากถูกต้อง ครบถ้วน และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศอยู่ในระดับ
ดี  ท่ีค่าเฉลี่ย 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.61 
ค าส าคัญ: การบริหารโครงการ   ธุรกิจขนาดเล็ก   การ
ออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้แสดงผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

Abstract 

Small businesses that operate on a project-

oriented 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, 

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. 

 

1. บทน า 
การบริหารโครงการในองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก การ

ส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัย่ิง การพฒันาโครงการในธุรกิจขนาด
เล็กปัจจุบนัจะมุ่งเน้นติดต่อส่ือสารและการส่งมอบอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน [1] 

ซอฟต์แวร์ท่ีสนับสนุนการบริหารโครงการจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและซอฟตแ์วร์ดงักล่าวควรจะมีความสะดวก 
สามารถตอบสนองต่ออุปกรณ์ไดห้ลายแบบ และง่ายต่อ
การใชง้าน [2] 

จากการศึกษาปัจจัยในการบริหารโครงการพบว่า 
ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสารเป็นปัจจยัหลกัของปัญหาใน
การบริหารโครงการ เน่ืองจากซอฟต์แวร์ส่วนมากเป็น
ซอฟต์ แ ว ร์ ป ระ เ ภท ใช้ ง าน เ ด่ี ย ว  ไม่ มี ร ะบบการ
ติดต่อส่ือสาร รองลงมาคือความรู้ ความเขา้ใจดา้นวิธีการ
ปฏิบัติงาน [2] และเม่ือศึกษาซอฟต์แวร์ในตลาด พบว่า 
ซอฟต์แวร์มีราคาสูง ไม่สะดวกต่อการท างาน ใช้งานได้
ยาก อีกทั้งฟังก์ชัน่การท างานบางรายการไม่มีความจ าเป็น
ต่อการบริหารโครงการ ท าให้ไม่เหมาะสมกบัธุรกิจขนาด
เล็กท่ีมีขอบเขตงานไม่ซับซ้อน และมีข้อจ ากัดในการใช้
งาน เช่น ใช้งานไดบ้างระบบปฏิบติัการ และไม่สามารถ
ตอบสนองไดห้ลายอุปกรณ์ [3] 

 จ าก ปัญหาดัง กล่ า ว  ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการแบบกระทัดรัดท่ี
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เหมาะส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก กล่าวคือ เป็นระบบขนาด
เล็ก ท่ีสะดวกต่อการใช้งาน  มี ฟังก์ชั่นการใช้งานท่ี
เหมาะสม ตามแนวทางการพฒันาระบบให้ใชง้านได ้และ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้ง่าย  ไม่ยุ่งยาก มี
ฟังก์ชัน่ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการใชง้าน [4] เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในการบริหารโครงการ สามารถใชง้านไดง้่าย 
และตอบสนองการใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ 

 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 แนวคิดการพฒันาระบบ 
ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นธุรกิจท่ีเจา้ของกิจการด าเนินงาน

ไดอ้ย่างอิสระ และกิจการนั้น ๆ จะไม่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ
อื่น ๆ ในแขนงเดียวกนัและมีเงินทุนจดทะเบียนหรือมูลค่า
ทรัพยสิ์นถาวร ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงธุรกิจขนาดเลก็        มี
บทบาท ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศท่ี
จะสามารถผลกัดันให้ประเทศสามารถแข่งขนัในระดับ
โลกเพ่ือน าไปสู่ความมัง่คัง่ในธุรกิจยุคปัจจุบนัน้ี  โดยการ
ด าเนินโครงการในธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความส าเร็จ
ได้ ต้องค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ แนวความคิดใหม่ ๆ 
การติดต่อ ส่ือสาร ความพร้อมในการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา และการวางแผนธุรกิจ [12] 

ช่วงเร่ิมต้นของการพัฒนาระบบ ได้มีแนวทางการ
พฒันาระบบแบบขั้นน ้ าตก ซ่ึงง่ายต่อการวางแผน แต่ยาก
ต่อการเปล่ียนแปลง รวมทั้งยงัส่งผลถึงความเส่ียงต่อการ
ลม้เหลวของโครงการ [1] จึงเกิดกระบวนการพฒันาแบบ
แอลไจล ์จะช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องของกระบวนการพฒันา
ซอฟต์แวร์แบบขั้นน ้ าตก โดยน ากระบวนงานมาแบ่งเป็น
ส่วนเลก็ ๆ เพ่ือการท ารอบซ ้า ๆ และเพ่ิมจ านวนการพฒันา
ในแต่ละรอบให้มากขึ้น ท่ีเนน้ถึงการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  เพื่อให้สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ไป
ยงัลูกค้าให้เร็วท่ีสุด แต่ยงัมีข้อจ ากัดท่ีไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบธุรกิจ [5] ท าให้มีแนวคิดพฒันาซอฟต์แวร์แบบ 
DevOps โดยช่วยเติมเต็มช่องว่างของแอจไจล์   โดย 
DevOps จะช่วยส่งมอบคุณค่ าของซอฟต์แวร์ไปยัง
ผูใ้ชง้านไดต้่อเน่ืองมากขึ้น ซ่ึงมีการสร้างความร่วมมือท่ีดี
ระหว่างทีมนกัพฒันาซอฟตแ์วร์และทีมปฏิบติัการ  เพื่อให้

แต่ละทีมสามารถด าเนินงานร่วมกนัไดอ้ย่างราบร่ืน ท าให้
ระเบียบวิธีการพฒันาซอฟต์แวร์เกิดความต่อเน่ืองมากขึ้น
จากความเป็นอตัโนมติั ส่งผลให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ และ
รองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการ [6] 

 
2.2 การออกแบบส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้ 

วิธีการรับรู้เชิงภาพดว้ยทฤษฎีเก็ตสตลัท์ คือการ
อาศยักลไกการรับรู้เชิงภาพและรูปร่างแทนท่ีจะมองเห็น
เป็นเส้นหรือพ้ืนท่ีไม่ปะติดปะต่อกนั ซ่ึงแนวคิดท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
ความใกลชิ้ด (Proximity) เป็นการใช้ระยะห่างในการจดั
กลุ่มการออกแบบ ความคลา้ยคลึง (Similarity) ใช้ความ
เหมือนหรือคลา้ยคลึงเพื่อจดักลุ่มในการออกแบบ ความ
ต่อ เ น่ือง  (Continuity) เ ป็นการโน้ม เอี ยง เ ช่ือมโยง
ต่อเน่ืองกัน มากกว่ามองแบบกระจัดกระจาย การปิด 
(Closure) การรับรู้ของเราพยายามปิดหรือเติมช่องว่างท่ี
หายไป ความสมมาตร (Symmetry) ลดภาระผูใ้ช้ในการ
มองและจัดกลุ่มภาพ และยังช่วยให้ผู ้ใช้จดจ่อกับส่ือ 
รูปร่างและพ้ืนหลงั (Figure/ Ground) การรับรู้เชิงภาพจะ
แยกภาพออกเป็นส่วน คือ รูปร่างเป็นจุดหลกั และมอง
ส่วนพ้ืนหลังอยู่นอกเหนือความสนใจ และทางร่วม 
(Common Fate) การออกแบบท่ีจัดกลุ่มท่ีเคล่ือนท่ีไป
ดว้ยกนัหรือเคล่ือนท่ีไปทิศทางเดียวกนัว่าเป็นกลุ่มเดียวกนั 
[7] ซ่ึงผูวิ้จยัจะน าหลกัการออกแบบดงักล่าวมาประยุกต์ใช้
กบัระบบท่ีไดพ้ฒันาขึ้น 

ประสบการณ์ของผูใ้ชง้านต่อการใชง้านและการ
เข้า ถึงของผู ้ใช้งาน (User Experiences)  ซ่ึงหมายถึง 
ประสบการณ์ของผูใ้ช้งานดา้นความรู้สึกท่ีตอบสนองต่อ
การใช้งานผลิตภณัฑ์ เช่น ความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย 
จนเกิดเป็นความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงไดมี้ค าแนะน าพ้ืนฐาน
ในออกแบบไว  ้[8] คือ ใช้ฟอนต์ท่ีดูสบายตา เช่น Sans-

serif หรือ Arial ใช้ตวัอกัษรขนาด 13 ถึง 14 พิกเซล โดย
ส่วนหวัเร่ือง ใชข้นาด 19 ถึง 20 พิกเซล ใชสี้พ้ืนหลงัสีขาว
หรือสีเทา และไม่ควรใช้สีหลกัในการออกแบบเกิน 3 สี 
โดยแต่ละสีควรมีลักษณะท่ีเป็นสีตรงข้ามหรือโทนสี
เ ดี ยวกัน  และ มีแนวทางในการออกแบบส่วนต่อ
ประสานงานกับผู ้ใช้ให้สามารถตอบสนองได้หลาย
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อุปกรณ์ [9] โดยได้แนะน าให้ออกแบบในลกัษณะของ 
กริดจ านวน 12 กริด โดยสามารถเปล่ียนแปลงขนาดท่ี
เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอ โดย 1 กริดมีความกวา้ง 
436 พิเซล จะสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.  วิธีด าเนินการวิจัย  
3.1 ศึกษาปัญหาจากงานวิจัยท่ีเกีย่วช้อง 
ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาป ญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาระบบ พบว่า การวางแผนและพฒันาระบบโดย
ส่วนมาก จะเน้นการติดต่อส่ือสารเป็นหลกั มีแนวทางการ
พฒันาระบบท่ีหลากหลาย การมีซอฟต์แวร์ช่วยจัดการ
ระบบท่ีสามารถใช้งานไดง้่าย ไม่ซับซ้อน  จะช่วยให้การ
บริหารโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น [1]-[4] เม่ือได้
ศึกษาและสรุปปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงไดว้างกรอบแนวคดิ
ในการพฒันาระบบ ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการพฒันาระบบ 

 จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดการ
พฒันาระบบโดยเร่ิมจากการสร้างโครงการ การวางแผน
โครงการ ผูรั้บผิดชอบในแต่ละส่วนจะสามารถวางแผน
ตามแนวทางพฒันาระบบต้องการได้ ก่อนท่ีจะส่งมอบ
โครงการท่ีเสร็จสมบูรณ์และบ ารุงรักษาต่อไป ซ่ึงระบบ
บริหารโครงการท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึ้นจะสามารถช่วยจดัการ
แผนการบ ริหารโครงการ ท่ีแตกต่ างกันได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ 

3.2 ออกแบบและพฒันาระบบ 
เม่ือผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์และสรุปปัญหาแลว้ จึงได้

ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้ ER-

Diagram ในการออกแบบฐานข้อมูล และออกแบบการ
บวนการท างานของระบบด้วยวิธี  Business Process 

Model และพฒันาระบบในลกัษณะเวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ย

ภาษา PHP และ JS โดยมี MDBootstrap เป็น Framework 

ท่ีช่วยในการออกแบบส่วนต่อประสานงานผูใ้ช้ และใช้
ฐานขอ้มูล SQL Server ในการจดัเก็บขอ้มูล 

โดยในขั้นตอนการออกแบบระบบ ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบ
ระบบตามวิธีการรับรู้เชิงภาพดว้ยทฤษฎีเก็ตสตลัท์ [7] การ
ออกแบบส่วนต่อประสานงานผู ้ใช้ เพื่ อตอบสนอง
ประสบการณ์การใช้งานต่อผูใ้ช้อย่างมีประสิทธิภาพ  [8] 
และการออกแบบระบบให้ตอบสนองไดห้ลายอุปกรณ์ [9] 
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 : การประยกุตใ์ชห้ลกัการออกแบบระบบ 

แนวทางการออกแบบ การประยุกต์ใช้ 
ทฤษฎีเก็ตสตลัท ์
ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด แ ล ะ
ความคลา้ยคลึง 

ใช้รูปภาพแทนข้อความใน
หน้ า เ ม นู หลัก เ พื่ อ ส่ื อ ถึ ง
ค าอธิบายในการบวนการนั้น 

การปิด ใช้สัญลักษณ์การน าทางเพื่อ
เปิดและปิดเมนูเม่ือหน้าจอมี
ขนาดเลก็ 

ทางร่วม ใช้สัญลักษณ์ลูกศรช้ีลงเ ม่ือ
ต้ อ ง ก า ร เ ปิ ด ห รื อ ซ่ อ น
ขอ้ความ 

การออกแบบส่วนต่อประสานงานผูใ้ช ้
รูปแบบตวัอกัษร ใช้ฟอนต์ san-serif ขนาด 14 

พิกเซลกบัขอ้ความหลกั และ
ขนาด 20 พิกเซลกบัหวัขอ้ 

การใชสี้ สีระบบหลกัใชสี้ฟ้าและสีส้ม 
พ้ืนหลังของระบบใช้สีขาว
และสีเทา 

การออกแบบให้ตอบสนองหลายอุปกรณ์ 
การออกแบบหนา้จอ ใชก้ริดในการออกแบบ โดย 1 

กริด มีขนาด 436 พิกเซลและ 
1 แถวมีจ านวน 12 กริด 

 
3.3 ทดสอบและประเมินผล 

3.3.1 เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพระบบ 
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เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของระบบจะใช้
วิ ธีการทดสอบ Black box testing แบบ UAT (User 

Acceptance Test) ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ีจะทดสอบ 
ขอ้มูลน าเขา้ กระบวนการทดสอบ และผลลพัธ์ท่ีควรไดรั้บ
จากระบบเพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถท างานถูกต้อง
ตอบสนองตามความต้องการของผูใ้ช้ตามกระบวนการ
ท างานจริง  [11] จากนั้นจึงท าการสรุปผลโดยวิธีการหา
ค่าเฉล่ีย 

 

ภาพที่ 2 : ตวัอยา่งแบบประเมินประสิทธิภาพ 

3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ 
ใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจ ท่ี มีต่ อระบบท่ี

พฒันาขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผูท้ดลองใช้งานระบบ 
จ านวน 10 ท่าน ซ่ึงข้อค าถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดา้น
ระบบสานสนเทศ และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยก าหนด
เกณฑ์ในการประเมิน และเปรียบเทียบตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) [10] โดยประกอบด้วยมาตราอันดับเชิง
คุณภาพ 5 ระดบั จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในการวดัค่ากลางของขอ้มูลโดย
ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใช้
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4. ผลการด าเนินงาน  
เวบ็ไซต์การบริหารโครงการถูกพฒันาขึ้นโดยใชภ้าษา 

PHP ร่ วมกับฐานข้อมู ล  SQL Server โดย มีผลการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

4.1 การออกแบบสีหลักของระบบ จะใช้สีฟ้าเป็นสี
หลกัและตดัดว้ยสีส้มซ่ึงเป็นสีขั้วตรงขา้มของสีฟ้า ท าให้
ระบบดูมีความเรียบร้อย และมีความสวยงาม ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 3 : ภาพแสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 

4.2 การออกแบบการแสดงผล ได้ออกแบบโดยใช้
ทฤษฎีของเก็ตสตลัท์ โดยอาศยัรูปภาพสัญลกัษณ์แทนช่ือ
เมนูเพียงอย่างเดียว รวมทั้งออกแบบให้ผูใ้ช้งานสามารถ
เขา้ใจการใชง้านในขั้นตอนนั้น ๆ และเลือกใชอ้กัษร โทน
สี ออกแบบการจดัวางผูใ้ช้งานมีความรู้สึกท่ีสบายตา [8] 
ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 4 : ภาพแสดงเมนูของระบบ 

4.3 ระบบจดัการขอ้มูล สามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
ก าหนดสิทธ์ิในการใช้งานและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ใน
ระบบได ้เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของ
ขอ้มูล ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 5 : ภาพแสดงการบริหารสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 

4.4 ระบบบริหารโครงการ เ ร่ิมต้นจากการจัดการ
โครงการ ระบุผู ้รับผิดชอบ และวางแผนการบริหาร
โครงการ ตามวิธีการบริหารโครงการท่ีตอ้งการ สามารถ
สรุปแผนการด าเนินงานและความกา้วหนา้โครงการได ้ดงั
ภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 6 : ภาพแสดงแผนการบริหารโครงการ 

4.5 ระบบติดตามผลการด าเนินนาน สามารถรายงาน
ผลการปฎิบติังาน ความกา้วหน้า งบประมาณท่ีใช้ภายใน
โครงการ และสถานะของโครงการเพื่อช่วยในการ
สนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือ
แผนการด าเนินงานในอนาคต ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 7 : ภาพแสดงผลการด าเนินงาน 

4.6 การออกแบบให้สามารถแสดงผลไดห้ลายอุปกรณ์ 
โดยใช้การออกแบบลักษณะกริด ท าให้สามารถแสดง
ขอ้มูลไดต้ามลกัษณะท่ีเหมาะสม ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 8 : ภาพแสดงการตอบสนองหลายอุปกรณ์ 

4.7 ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Black Box 

Testing โดยใช้เคร่ืองมือทดสอบความถูกตอ้งของระบบ
แบบ User Acceptance Test ดังภาพท่ี 2 พบว่า ค่าเฉล่ีย
ความถูกต้องอยู่ท่ีระดับร้อยละ 100 สามารถสรุปได้ว่า 
ระบบสารสนเทศสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เป็นท่ียอมรับของผูท้ดสอบ  

4.8 ผลการประเ มินความพึงพอใจ ท่ี มีต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ กลุ่มผูป้ระเมินเป็น
เพศชายจ านวน 5 และเป็นเพศหญิงจ านวน 5 คน  ส่วน
ใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 21-30 ปี จ านวน 7 คน และช่วง
อายุ 30-40 ปีจ านวน 3 คน โดยเป็นต าแหน่ง ผู ้บริหาร
จ านวน 2 คน นักพฒันาระบบจ านวน 4 คน นักวิเคราะห์
ระบบจ านวน 2 คน และประสานงานโครงการจ านวน 2 
คน ผลการประเมินสามารถสรุปไดว่้า ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการอยู่ในระดบั 
ดีมาก โดยมีค่า เฉ ล่ียอยู่ ท่ี  4.41 โดยมีส่วนเ บ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.61 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความ
ปลอดภยัในการจดัการรหสัผ่าน มีความพึงพอใจมากทีสุด 
(ค่ า เฉ ล่ีย ท่ี  4.8 และส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐานท่ี  0.63) 
รองลงมาคือ ความปลอดภยัดา้นการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึง
และการแสดงผลไดอ้ย่าวรวดเร็ว (ค่าเฉล่ียท่ี 4.7 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.48) และความเป็นปัจจุบันของ
ฐานขอ้มูล (ค่าเฉล่ียท่ี 4.6 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
0.52) ตามล าดบั 

เ ม่ือพิจารณาขอเสนอแนะจากกลุ่มผู ้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ พบว่า ระบบยงัมีความซับซ้อนในการใชง้าน
อยู่บ้างเล็กน้อยในบางจุด แต่ ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย
เน่ืองจากการออกแบบหนา้จอให้ใชง้านง่าย ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ความคิดเห็นว่า ระบบควรมีการต่อยอดในด้านการ
ค านวณต้นทุน และรายงานสถานะการท างานของ
พนักงานในแต่ละวัน จะท าให้ระบบสามารถช่วยส
นุบสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารและจะสามารถใช้งาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5. สรุป และอภิปรายผล 
งานวิจัยน้ีได้ประยุกต์แนวทางการบริหารโครงการมา

พฒันาเป็นระบบสารสนเทศแบบกระทัดรัด ท่ีออกแบบมา
เพ่ือการบริหารโครงการส าหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยไดเ้ร่ิมตน้
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ปัจจยัปัญในในการ
บริหารโครงการ แนวคิดการออกแบบส่วนต่อประสานงาน
ผูใ้ช ้จากนั้นจึงไดท้  าการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้
ทฤษฎีเก็ตสตลัท์ แนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานงาน 
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และประสบการณ์ท่ีดีกบักบัผูใ้ช ้และท าการพฒันาระบบโดย
ใช้ภาษา PHP  กับ SQL Server และขั้ นตอนสุดท้ายคือ
ทดสอบและประเมินผล สามารถสรุปได ้ดั้งน้ี 

5.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารโครงการ สามารถ
ประยุกต์แนวคิดการบริหารโครงการมาใช้ในการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ ประกอบดว้ย
ระบบจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ การบริหารข้อมูล
ผูใ้ชง้าน บริหารสิทธ์ิผูใ้ชง้าน จดัการผูค้า้ ทีมพฒันาระบบ 
ระบบบริหารโครงการ ไดแ้ก่ การจดัการขอ้มูลโครงการ 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ระบบวางแผนโครงการ 
ไดแ้ก่ การวางแผนโครงการ การวางแผนการท างาน การ
วางแผนการน าเนินปฏิบติังาน และระบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การติดตามผลการฏิบัติงาน และการ
เบิกจ่าย 

5 .2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบดว้ยวิธีทดสอบ Black box testing 

แบบ UAT สามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโครงการ สามารถท างานไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และผลการประเมินความพึงพอใจ สามารถสรุปไดว่้า ความ
พึงพอใจท่ีมีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการอยู่
ในระดบั ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.41 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.61 

ส่ิง ท่ีผู ้วิจัยค้นพบได้จากการวิจัยในคร้ัง น้ีคือได้
แนวทางในการพฒันาระบบ ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชใ้น
การพฒันาระบบสารสนเทศในด้านอื่น โดยท่ีระบบนั้น
อาจไม่จ าเป็นตอ้งมีฟังก์ชัน่การท างานท่ีซับซ้อน แต่มีการ
ออกแบบให้เหมาะสมกบัการใช้งานจริงก็สามารถท างาน
ได้ อีกทั้งยงัสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้อีกด้วย ในส่วน
ค าแนะน าจากผูป้ระเมินเพื่อใช้การต่อยอดงานวิจัยน้ีใน
อนาคต คือควรน ากระบวนการจดัการตน้ทุน งบประมาณ 
มาพัฒนาเพ่ิมลงไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการใครสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  แต่
ควรคงไวซ่ึ้งแนวทางการออกแบบท่ีใชง้านง่าย 
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งานวิจัยนีน้  าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เ พ่ือค้นหาศูนย์บริการ บ๊ิกไบค์บนระบบปฏิบั ติการ 
แอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวก
กับผู้ขับขี่บ๊ิกไบค์ค้นหาศูนย์บริการ แจ้งเตือนเม่ือถึงรอบ
ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา รวมท้ังแจ้งเตือนเม่ือใบขับขี่
หมดอายุ ซ่ึงผู้ วิ จัยได้พัฒนาระบบในรูปแบบ Mobile 

Application ใ ห้ เ ป็น  Application Tracking โดยมี ระบบ
ติดตาม ระบบแจ้งเตือนเม่ือถึงรอบระยะเวลาในการเข้ารับ
บริการบ ารุงรักษา การแจ้งเตือนล่วงหน้าเม่ือใบขับขี่
หมดอายุ และค้นหาศูนย์บริการท่ีใกล้เคียงหรือท่ีต้องการ 
มีบริการน าทาง เบอร์ติดต่อเพ่ือสอบถามหรือนัดหมาย  
รวมท้ังแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยและช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 การประเมินคุณภาพของผู้ เ ช่ียวชาญท่ีมี ต่อระบบ 
ท่ีพัฒนาขึ้นได้ ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.78 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42 อยู่ ในระดับดีมาก และผลความ 
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีพัฒนาขึน้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79 และและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46  อยู่ ใน
ระดับดีมาก จึงสามารถน าระบบมาใช้งานได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ: บ๊ิกไบค ์ ศนูยบ์ริการบ๊ิกไบค ์แอนดรอยด ์ระบบ
ติดตาม ระบบแจง้เตือน ใบขบัขีห่มดอาย ุ
 

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 

license has expired and search for nearby or desired 

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. บทน า 
ปัจจุบนัการเดินทางบนทอ้งถนนโดยเฉพาะในตวัเมือง

นั้นไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน เน่ืองจาก จ านวนประชากรเพ่ิม
มากขึ้น รถยนต์เพ่ิมขึ้นเพราะตอ้งการความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ท าให้ในปัจจุบนันั้นมีการจราจรติดขดัย่ิงขึ้น
กว่าแต่ก่อน ดงันั้น นอกจากรถยนต์แล้วรถจักรยานยนต์ 
จึงเ ป็นตัวเลือกอีกทางหน่ึงส าหรับผู ้ท่ีใช้รถใช้ถนน  
ท่ีสามารถท าให้การเดินทางนั้นสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
เน่ืองจากมีความคล่องตัวและประหยดัเวลากว่ารถยนต์ 
โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน จึงท าให้ผูค้นบางส่วนนั้นหนัมา
ใชร้ถจกัรยานยนตก์นัมากขึ้น รวมถึงรถจกัรยานยนตข์นาด
ใหญ่อยา่ง “บ๊ิกไบค”์ (Big Bike)  ซ่ึงรถจกัยานยนตบ๊ิ์กไบค์
น้ีจะมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีรูปลักษณ์ท่ี
แตกต่างกันออกไป รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์นั้นสามารถ
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แบ่งประเภทได ้9 ประเภทคือ สปอร์ต , ทวัร่ิง, ช็อปเปอร์
หรือทรงครุยเซอร์, เน็คเก็ต, เอ็นดูโร่, โมตาร์ด, ดูออล 
เพอร์โพส, สกู๊ตเตอร์ และ โมโตครอส ทั้งหมดน้ีจะมีตั้งแต่
ขนาดความจุของเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 150 ซีซี ขึ้นไป จนถึง 
2400 ซีซี ปัจจุบันจ านวนรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ 
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในทุกปี โดยเฉพาะในช่วง  
5 ปีท่ีผ่านมา ยอดขายรถมอเตอร์ไซคข์นาดใหญ่ 5 ปีล่าสุด 
ไดแ้ก่ ปี 2555 ขายได ้6,206 คนั ปี 2556 ขายได ้13,423 คนั 
ปี 2557 ขายได ้16,603 คนั ปี 2558 ขายได ้19,962 คนั ปี 
2559 ขายได ้ 23,985 คนั ปี 2560 คร่ึงปีแรก ขายได ้17,098 
คนั ซ่ึงจะเห็นว่าตลาดรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เติบโต
อย่างก้าวกระโดด และบริษทัฮอนด้า (Honda) เป็นผูถื้อ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยูป่ระมาณ 43%  
 ถึงแม้ว่ารถจักยานยนต์จะเป็นตัวเลือกอีกทางหน่ึง
ส าหรับผูท่ี้ใช้รถใช้ถนน เพราะสะดวก ว่องไว แต่ยงัพบว่า 
มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง น ามาซ่ึงการบาดเจ็บเล็กน้อย
จนถึงเสียชีวิต นอกจากทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัยท่ี
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีแล้ว  
การดูแลรักษารถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ยงัเป็นเร่ืองส าคญั
อีกเร่ืองหน่ึง ผูข้ ับขี่จ  านวนมากละเลยในการดูแลรักษา 
รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ของตนเอง จากหลายสาเหตุ 
เช่น หลงลืมวนัเวลา ไม่สะดวกเร่ืองศูนยบ์ริการ ความใส่ใจ 
เป็นต้น ซ่ึงการดูแลรักษารถนั้นเป็นปัจจยัส าคญัในเร่ือง
ของความปลอดภยัในการขบัขี่ ลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนนไดอ้ีกทางหน่ึง 

ผูวิ้จัยมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จึงพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือค้นหาศูนย์บริการบ๊ิกไบค์ยี่ห้อฮอนด้า 
บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เพื่ออ านวยความสะดวก
กบัผูข้บัขี่บ๊ิกไบคโ์ดยมีระบบติดตาม ระบบแจง้เตือนเม่ือ
ถึงรอบระยะเวลาในการเขา้รับบริการบ ารุงรักษา การแจง้
เตือนล่วงหน้าเม่ือใบขบัขี่หมดอายุ และคน้หาศูนยบ์ริการ
ท่ีใกลเ้คียงหรือท่ีตอ้งการ มีบริการน าทาง เบอร์ติดต่อเพื่อ
สอบถามหรือนัดหมาย  รวมทั้งแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการช่วยลดความเส่ียงในการเกิด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนนไดอ้ีกทางหน่ึง 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาและคน้ควา้แนวความคิด ทฤษฎี
และผลงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพฒันา
และวิเคราะห์การวิจัยน้ีได้ โดยมีทฤษฎีและผลงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 3 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี  
 2.1 ประวติัมอเตอร์ไซตแ์ละฮอนดา้บ๊ิกไบค ์
 2.2 การพฒันาระบบสารสนเทศ โดยศึกษา ดงัน้ี  
 2.2.1 ระบบปฏิบั ติ การแอนดรอยด์  (Android)  

เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบ
สแต็ก (Stack) ซ่ึงรวมเอาระบบปฏิบัติการ (Operating 

System), มิดเดิลแวร์  (Middleware) และแอปพลิเคชัน 
ท่ีส าคญัเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อใชส้ าหรับท างานบนอุปกรณ์พกพา
เคล่ือนท่ี (Mobile Devices) เช่น โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้  
 2.2.2 ระบบหาพิกัดบนพ้ืนโลก (GPS) เป็นระบบ 
หาพิกัดบนพ้ืนโลกโดยการอ้างอิงจากดาวเทียมท่ีมีความ
แม่นย  าสูง สามารถใช้หาพิกัดใด ๆ  บนพ้ืนโลก ได้ ทุกเวลา  
ทุกสภาพอากาศ ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีเร่ิมเขา้มา บทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัมากขึ้น มีการน าไปใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย 
 2.2.3 เอพีไอ (Application Programming Interface) 

คือช่องทางการเช่ือมต่อระหว่างเวบ็ไซตห์น่ึงไปยงัอีกเวบ็ไซต์
หน่ึง หรือเป็นการเช่ือมต่อระหว่าผูใ้ชง้านกบั Server หรือจาก 
Server เช่ือมต่อไปหา Server  

 
 

ภาพที่ 1: การท างานของ API 

 2.2.4 อื่น ๆ เช่น Android Studio, Kotlin Language  
 2.2.5 เคร่ืองมือท่ีช่วยในการเขียนโปรแกรม เช่น 
WebStorm, JavaScript, SQL, SCSS, Google Maps API 

เป็นตน้ 
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 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3.1 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์ 
เคล่ือนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อคน้หาเส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครท่ีมีระยะทางส้ันท่ีสุด [1] 
โดยงานวิจยัน้ีเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กบัผูใ้ชง้านประหยดัเวลา
ในการเดินทาง แต่ย ังพบว่าใช้งานยาก เป็นประโยชน์ 
เฉพาะกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้รถประจ ามากกว่า  และยังไม่มu
รายละเอียดการเดินรถคนัแรกคนัสุดทา้ยหรือว่ิงทั้งคืน  
 2.3.2 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อ
แนะน า เส้นทางการออกนิ เทศงานสหกิจศึกษาและ 
การประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา [2] งานวิจัยน้ีพบว่า  
ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการท างาน เพ่ิมความสะดวกในการ
ท างานสามารถน าไปพฒันาใช้กบัหน่วยงานอื่นได ้แต่ถา้อยู่
ในท่ีอับสัญญานจะแสดงผลช้า  และยงัเป็นการใช้งาน
เฉพาะกลุ่ม 
 2.3.3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
บนอินเทอร์เน็ตส าหรับการคน้หาเส้นทางของชุดปฏิบติัการ
การแพทยฉุ์กเฉิน [3] งานวิจัยน้ีพบว่า ช่วยเจ้าหน้าท่ีในการ
ตัดสินใจเบ้ืองต้น ค้นหาเส้นทางได้ดี  ค้นหาเส้นทางใหม ่
ท่ีดีกว่าได ้แต่ยงัไม่สามารถก าหนดตวัแปรอื่น ๆ  ท่ีเกิดขึ้นได้
แต่บางเส้นทางยงัไม่เปิดใช้เป็นทางสาธารณะ และไม่สามาถ
ใชง้านบนอุปกรณ์พกพาไดเ้ตม็ท่ี 

2.3.4 ระบบแจง้เตือนอุบติัเหตุและการระบุต าแหน่ง
บนแผนท่ีโดยการใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับบริการทาง
การแพทยฉุ์กเฉิน [4] งานวิจยัน้ีพบว่า ระบบมีความทนัสมยั
สะดวกในการใช้งาน สามารถเข้าถึงผุ ้ประสบอุบัติเหตุ 
ได้ทันท่วงที แต่ยงัมีข้อจ ากัดในการใช้งานด้วยตัวอุปกรณ์
ตอ้งเป็น Tablet เท่านั้น 

2.3.5 การแจง้พิกดัต าแหน่งอุบติัเหตุจกันยานยนต์
ด้วย  GPS ผ่านเค รือข่ าย  GSM [5]  งานวิจัย น้ีพบว่า  
ช่วยแจ้งเตือนไปยงัเบอร์ท่ีติดต่อได้ทนัท่วงที ท าให้การ
ช่วยชีวิตได้รวดเร็วขึ้น และสามารถระบุพิกัดต าแหน่ง 
GPS ได ้แตจ่ะตอ้งมีเงินอยูใ่นซิมท่ีจะใชส่้ง SMS อุปกรณ์
ท่ีใชมี้ขนาดใหญ่เม่ือรวมกบัตวัรถ ถา้ไปเกิดอุบติัเหตุในจดุ
อบัสัญญานจะไม่แจง้เตือน 

2.3.6 Accident Detection and Smart Rescue 

System using Android Smartphone with Real-Time 

Location Tracking [6] งานวิจัยน้ีพบว่า สามารถติดตาม
ต าแหน่งแบบเรียลไทม์ทั้งผูเ้สียหายและผูติ้ดตาม เพ่ิมอตัรา
การรอดชีวิตของผู ้ประสบอุบัติเหตุอย่างมาก ให้ความ
ช่วยเหลือไดท้นัเวลา และให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
อื่น ๆ เช่น อคัคีภยั โจรกรรม และเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
อื่น ๆ แต่ยงัพบขอ้ผิดพลาดในการตรวจจบัการเกิดอุบติัเหตุ 
และขอ้ผิดพลาดจากการใชส้มาร์ทโฟน 

2.3.7 Determine the best option for nearest 

medical services using Google maps API, Haversine 

and TOPSIS algorithm [7]  งานวิจัยน้ีพบว่า ระยะทาง 
มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ ระยะทางไกลกว่า แต่อาจ
ใช้เวลาในการเดินทางส้ันกว่า ขึ้นอยู่กับปัจจยัความแออดั 
บนท้องถนน การวิจัยน้ี มี ปัจจัยท่ี เ ก่ียวข้อง 3 ปัจจัย 
ประกอบด้วย รัศมีระยะทาง และเวลาของงการเดินทาง  
ผลการตัดสินใจมาจากปัจจยัทั้งสามซ่ึงดีกว่าการตัดสินใจ
เพียงแค่เหตุผลของรัศมีเพียงอยา่งเดียว 

3. ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือคน้หาศูนยบ์ริการบ๊ิกไบคบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
สรุปไดด้งัน้ี 
 3.1 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของระบบ ดงัน้ี 

3.1.1 ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบโดย
วิธีการต่าง ๆ ในการพฒันาระบบ โปรแกรมส าหรับพฒันา 
Mobile Application โดยภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม
คือ ภาษา Kotlin Java  CSS และ MySQL 

 
ภาพที่ 2: อลักอริทึม Distance Matrix ท่ีใชง้าน 
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   3.1.2 ศึกษาเก่ียวกบัศูนยบ์ริการฮอนดา้บ๊ิกไบค ์
   3.1.3 ศึกษาการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัท ์ 
มือถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การพฒันาระบบ ภาษาท่ีใช้พฒันา วิธีการ เทคนิค ขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการพฒันาระบบ 
 3.2 การวิเคราะห์ระบบ 
 จาการวิเคราะห์ระบบ แบ่งกระบวนการท างานออกเป็น  
3 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 เป็นการลงทะเบียนและเขา้ใชง้าน และรหสัผา่น 
 ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของการวิเคราะห์ เส้นทาง และ 
การแจง้เตือน ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชัน่ 

 
ภาพที่ 3: การใชอ้ลักอริทึม Distance Matrix 

 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของความสามารถของระบบซ่ึงเป็นการ
ผนวกส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 เขา้ดว้ยกนั เป็นแอพพลิเคชัน่ขึ้นมา 

 
ภาพที่ 4: การท างานของระบบทั้งหมด 

 3.3 การออกแบบและพฒันาระบบ  
 ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาระบบในรูปแบบ Mobile Application 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และใชง้านง่ายโดยใชโ้ปรแกรม 
และเคร่ืองมือ ได้แก่ Androids Studio, Androids SDK, 
Kotlin Language ระบบจัดการฐานข้อมูลท่ีใช้ คือ My SQL 

และ Google Maps API ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ 
ให้เป็น Application Tracking เพื่ออ านวยความสะดวกกบั

ผูข้บัขี่บ๊ิกไบค์โดยมีระบบติดตาม ระบบแจ้งเตือนเม่ือถึง
รอบระยะเวลาในการเขา้รับบริการดูแลรักษา การแจง้เตือน
ล่วงหน้าเม่ือใบขับขี่หมดอายุ และค้นหาศูนย์บริการท่ี
ใกล้เคียงหรือท่ีต้องการ มีบริการน าทาง เบอร์ติดต่อเพื่อ
สอบถามหรือนดัหมาย  รวมทั้งแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
ภาพที่ 5: การท างานของอลักอริทึม Tracking 

 3.4 การทดสอบระบบ 
 เป็นการทดสอบระบบแบบไม่สนใจกระบวนการท างาน
ภายในของโปรแกรม แต่เนน้ไปท่ีขอ้มูลเขา้และผลลพัธ์ท่ีได้
ว่าการท างานต่าง ๆ ถูกต้องตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทดสอบระบบขั้น
อัลฟ่า (Alpha Testing) และการทดสอบระบบขั้นเบต้า 
(Beta Testing) 

 3.5  การประเมินระบบ 
 ให้คะแนนของแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมิน
ความพึงพอใจของระบบได้ก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอนัดับ (Rating 

Scale) 5 ระดบั  

 สถิติท่ีใช้ส าหรับทางด้านการประเมินคุณภาพของ
ระบบ และดา้นการประเมินความพึงพอใจของระบบ ท่ีได้
สร้างขึ้นนั้นจะใชสู้ตรการหาค่าเฉล่ีย เพ่ือน าค่าท่ีไดไ้ปท า
การเปรียบเทียบกบัเกณฑค์ะแนนท่ีไดต้ั้งขึ้นมา สูตรการหา
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อหาความน่าเช่ือถือท่ีไดท้างขอ้มูล 
และค่าความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมัน่ (Validity and 

Reliability) โดยใชก้ารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item Objective Congruence: IOC) 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินงานการพฒันาแอพพลิเคชัน่คน้หาศูนยบ์ริการ
บ๊ิกไบคบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์สรุปไดด้งัน้ี 
 4.1 ผลการพัฒนาระบบในส่วนผู ้ใช้งาน โดยผู ้ใช้งาน
สามารถลงทะเบียนเขา้สู่ระบบติดตามและแจง้เตือนได ้
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ภาพที่ 6: การคน้หาศูนยบ์ริการ และการแจง้เตือนใบขบัขีห่มดอาย ุ

 4.2 ผลการพัฒนาระบบในส่วนผู ้ดูแลระบบ  โดย 
การ เข้าสู่ระบบด้วย  Web Browser ด้วย Username และ
Password ส าหรับเขา้สู่ระบบเพื่อเรียกดูขอ้มูลหรือรายงาน
ของแอพพลิเคชนั  
 4.3 ผลการประเมินระบบ  มีวตัถุประสงค์เพื่อวดัผล 
การใชง้านระบบท่ีไดพ้ฒันาขึ้น ประกอบดว้ย 
  4.3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญของ
แอพพลิเคชัน โดยมีการจัดท าแบบประเมินคุณภาพของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อการใชง้านระบบจ านวน 4 ดา้น ซ่ึงท าการประเมิน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพระบบ
ของผูเ้ช่ียวชาญต่อการใชง้านระบบ สรุปผลไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 2: ผลการประเมินคุณภาพระบบของผูเ้ช่ียวชาญ 

การประเมินคุณภาพของระบบ X̄ S.D. 

1. การทดสอบระบบเก่ียวกบัความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ 
(Functional Requirement test) 

4.78 0.42 

2. การทดสอบระบบด้านความถูกต้อง 
(Functional Test) 

4.80 
 

0.41 
 

3. การทดสอบระบบดา้นความเหมาะสม
ในการใชง้าน (Usability Test) 

4.73 
 

0.45 
 

4. การประเมินประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบ (Performance Test) 

4.75 
 

0.44 
 

รวม 4.78 0.42 

 จากตารางสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ค้นหาศูนยบ์ริการบ๊ิกไบค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
ท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมทั้งระบบอยูใ่นระดบัดีมาก   

  4.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน 
แอพพลิเคชัน โดยมีการจัดท าแบบประเมินคุณภาพของ
ผู ้ใช้งานต่อการใช้งานระบบ จ านวน 3 ด้าน ซ่ึงท าการ
ประเมินโดยผูใ้ชง้าน จ านวน 30 ท่าน ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ชต้่อการใชง้านระบบ สรุปผลไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 3: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอพพลิเคชนั 

ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทัว่ไป X̄ S.D. 

1. ดา้นความเหมาะสมในการใชง้าน 
(Usability Test) 

4.62 0.65 

2. การทดสอบระบบดา้นความถูกตอ้ง 
(Functional Test) 

4.89 0.32 

3. ดา้นการประเมินประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบ (Performance Test) 

4.82 0.39 

รวม 4.79 0.46 

   จากตารางสามารถสรุปได้ว่าการพฒันาแอพพลิเคชั่น
ค้นหาศูนยบ์ริการบ๊ิกไบค์บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์   
ท่ีผูวิ้จัยไดพ้ฒันาขึ้น ผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจทั้งระบบโดย
รวมอยู่ในระดบัดีมาก สามารถช่วยในการอ านวยความสะดวก
ในการแจง้เตือนรอบระยะเวลาการเขา้รับบริการบ ารุงรักษา 
และคน้หาศนูยบ์ริการท่ีใกลเ้คียง หรือท่ีตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. สรุป 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาศูนย์บริการ
บ๊ิกไบค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีการท างานใน
ลกัษณะ Mobile Application โดยผูใ้ช้งานตอ้งลงทะเบียน 
เขา้ใชง้านระบบ โดยกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น เม่ือลงทะเบียน
เสร็จเรียบร้อย จะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลตามท่ีได้
ลงทะเบียนไว ้ ซ่ึงแอพพลิเคชั่นน้ีจะมีระบบติดตาม ระบบ
แจ้งเตือนเม่ือถึงรอบระยะเวลาในการเข้ารับบริการดูแล
รักษา การแจง้เตือนล่วงหนา้เม่ือใบขบัขี่หมดอายุ และคน้หา
ศูนยบ์ริการท่ีใกลเ้คียงหรือท่ีตอ้งการ มีบริการน าทาง เบอร์
ติดต่อเพ่ือสอบถามหรือนดัหมาย  รวมทั้งแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และผูดู้แลระบบสามารถดูรายงาน
สรุปแยกตามประเภทต่าง ๆ ในการใชง้านแอปพลิเคชนัของ
สมาชิกผูใ้ชง้านได ้โดยผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ การประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญต่อการใช้งาน
ระบบจ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การทดสอบระบบ
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เก่ียวกับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผู ้ใช้ (Functional Requirement test) 2. การทดสอบระบบ
ดา้นความถูกตอ้ง (Functional Test) 3. การทดสอบระบบ
ดา้นความเหมาะสมในการใช้งาน (Usability Test)  4. การ
ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ (Performance 

Test) ซ่ึงท าการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และ
การประเมินคุณภาพของผูใ้ชง้านต่อการใชง้านระบบจ านวน 
3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน 
(Usability Test) 2. การทดสอบระบบด้านความถูกต้อง 
(Functional Test) 3. ดา้นการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบ (Performance Test) ซ่ึงท าการประเมินโดย
ผูใ้ชง้าน จ านวน 30 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
และการประเมินความพึงพอใจ ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ
โดยสรุปค่าเฉล่ียทั้ ง 4 ด้านอยู่ ท่ีระดับ 4.78 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.42 ดังนั้ นจึงสรุปได้ ว่ า 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อคน้หาศูนยบ์ริการบ๊ิกไบค์
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้ น 
มีคุณภาพโดยรวมทั้งระบบอยูใ่นระดบัดีมาก 

 5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน โดย
สรุปค่าเฉล่ียทั้ง 3 ดา้นอยู่ท่ีระดบั 4.79 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 ดงันั้นจึงสรุปไดว่้าการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่ อค้นหาศูนย์บริการบ๊ิกไบค์บนระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์  ท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้ นมีคุณภาพ
โดยรวมทั้ งระบบอยู่ในระดับดีมาก สามารถช่วยในการ
อ านวยความสะดวกในการแจง้เตือนรอบระยะเวลาการเข้า
รับบริการบ ารุงรักษา และคน้หาศูนยบ์ริการท่ีใกลเ้คียง หรือ
ท่ีตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.3 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาศูนยบ์ริการ
บ๊ิกไบค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ควรมีการพฒันา
และต่อยอด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูข้ ับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในการใช้งาน เช่น แจ้งเตือนความผิดปกติต่าง ๆ ของ
รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์แจง้โปรโมชัน่ต่าง ๆ ของศูนยบ์ริการ 
เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนหน่ึงการรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการใชร้ถใชถ้นน รวมทั้งสามารถช่วยเป็นส่วน
หน่ึงในการลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีท้ าการพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มท่ี

สามารถสร้างและปรับปรุงขั้นตอนการท างานของบริการ
ระบบตอบรับอัตโนมัติ จากนั้นระบบจะท าการสร้าง 
VXML File ขึน้มาเพ่ือน าไฟล์นีไ้ปวางบนเซิร์ฟเวอร์เพ่ือให้
ลูกค้าสามารถใช้งานโดยการโทรเข้ามายังเบอร์ท่ีทาง
องค์กรก าหนดเพ่ือท าธุรกรรมบางอย่างโดยการกดผ่านมือ
ถือ (Dual Tone Multi Frequency : DTMF) ได้ ซ่ึงการสร้าง
เว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนีผู้้ใช้งานจะสามารถสร้าง
หรือแก้ไขขั้นตอนการท างานของระบบตอบรับอัตโนมิติ
ได้เลยโดยไม่ต้องรอทางทีมพัฒนาและผู้ประสานงาน ซ่ึง
ผู้ วิจัยได้ท าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้วิธีแองกูลา 
(client side MVC / MVVM framework)  JavaScript และ 
ฐานข้อมูลมองโกในการพัฒนา จากการพัฒนาได้ท าการ
ประเมินผลจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ ใช้งานพบว่าเว็บแอป
พ ลิ เ ค ชัน แพลตฟอ ร์ มมี ค ว าม เ หม า ะ สม ท้ั ง ด้ า น
ความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
ด้านความถูกต้อง ด้านความง่าย ด้านความรวดเร็ว ด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
ค าส าคัญ: เว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม ระบบตอบรับ

อตัโนมติั DTMF 
 

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. 

The transaction was created by customer put number 

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. บทน า 
ในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการสร้างและปรับปรุง

ขั้นตอนการท างานของบริการระบบตอบรับอตัโนมติัอยู่
ตลอดเวลา โดยการสร้างและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
นั้นเร่ิมตน้จากทางทีมการตลาดจะท าการปรึกษาเก่ียวกบั
โปรโมชันเพ่ือท าการสร้างระบบตอบรับอัตโนมัติขึ้น
จ ากนั้ น ทีมการตลาดจะท าก ารนัดประ ชุมกับ ทีม
ประสานงานถึงล าดบัการท างานเพื่อให้ทีมประสานงานรู้
และเขา้ใจถึงความตอ้งการ หลงัจากนั้นทีมประสานงานจะ
ท าการประชุมกบัทีมพฒันาเพื่อบอกถึงความตอ้งการของ
ทีมการตลาดท่ีตอ้งการสร้างหรือแกไ้ขขั้นตอนการท างาน
ระบบตอบรับอัตโนมัติจากนั้ นทีมพัฒนาจะท าการ
จดัล าดบัความส าคญัและประเมินเวลาในการพฒันา หาก
ถูกจดัอยู่ในล าดบัความส าคญัท่ีสูงจะไดรั้บการพฒันาก่อน 
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เ ม่ือทีมพัฒนาท าการพัฒนาเสร็จ ทีมพัฒนาจะท าการ
ประสานงานกบัทีมโอเปอร์เรชนัเพื่อท าการน าระบบตอบ
รับอตัโนมัติขึ้นสู่ระบบในล าดับถดัไป จากการกล่าวไป
ขา้งตน้สามารถแสดงขั้นตอนการท างานไดด้งัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการท างานก่อนมีการพฒันาเวบ็

แอปพลิเคชนั 
จากภาพท่ี 1 ปัญหาท่ีอาจจะพบในระหว่างการท างาน

ดงัน้ี 
1. ใช้เวลาในการท างานมาก เน่ืองจากขั้นตอนการ

ท างานในการสร้างและปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
บริการระบบตอบรับอตัโนมติั มีขึ้นตอนการท างานหลาย
ขั้นตอน 

2. เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน เน่ืองจากขั้นตอนการ
ท างานในการสร้างและปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
บริการระบบตอบรับอตัโนมัติ ทางทีมการตลาดจะต้อง
รวบรวมความต้องการท่ีจะสร้างหรือปรับปรุงส่งไปให้
ทางทีมประสานงานก่อน และเม่ือทีมประสานงานท างาน
ในส่วนท่ีตอ้งรับผิดชอบจนเสร็จจึงจะส่งความตอ้งการไป
ให้กบัทางทีมพฒันา ในระหว่างการส่งความตอ้งการให้แต่
ละทีมท างาน อาจจะท าให้ความตอ้งการเปล่ียนไปจากเดิม 
ท าให้ทางทีมพฒันาท างานไดไ้ม่ถูกตอ้งตามท่ีทีมการตลาด
ต้องการ ปัญหาน้ีจะส่งผลให้เสียเวลาในการท างานเพ่ิม
มากขึ้น 

3. การใช้ทรัพยากร เช่น บุคลลากรท่ีมากเกินไป
เน่ืองจากมีทีมในการพฒันาหลายทีม 

จากปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันา
เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าว  โดยท าการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันท่ีสามารถสร้างและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานของบริการระบบตอบรับอตัโนมติัได้
โดยไม่ตอ้งรอทางทีมพฒันาและผูป้ระสานงานทีมต่าง ๆ 

มาช่วยในการพฒันา ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาจากงานวิจยัท่ี
ได้ใช้วิธีแองกูลาในการพฒันาระบบดงัน้ี จากการศึกษา
งานวิจยัไดท้  าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใชเ้ฟรมเวิร์ก
แองกูลาร์เจเอสแบบอิงแบบจ าลองซ่ึงผลท่ีไดค้ือเวบ็แอพ
พลิเคชันสามารถ แสดงผลออกมาพบว่าสัดส่วนในการ
แปลงแบบจ าลองเป็น โคด้ของเคร่ืองมือและกฎการแปลง
ท่ีไดพ้ฒันาออกมานั้นมีสัดส่วนการแปลงเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 
87 ของโค้ด ท่ีสมบูรณ์ดังนั้ นประโยชน์ท่ีจะได้รับคือ
นกัพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับนเฟรมเวิร์กแองกูลาร์ และได้
ใช้ฐานขอ้มูลแบบมองโก เป็นหน่ึงในฐานขอ้มูลแบบ ไร้
ความสัมพนัธ์ ซ่ึงจะมีโครงสร้างท่ีมีความยืดหยุ่น ท าให้
การใช้งานมีความรวดเร็วกว่า และง่ายต่อการขยาย
ฐานขอ้มูลในอนาคต ซ่ึงหลงัจากการพฒันาแล้วขั้นตอน
การท างานจะเป็นดงัน้ี  

 
ภาพท่ี 2 : ขั้นตอนการท างานหลงัมีการพฒันาเวบ็แอป

พลิเคชนั 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ Angular (Angular  

Framework) 

เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ Angular คือ หน่ึงใน 
Front-end framework ท่ีถูกพฒันาโดย Google เพื่อน ามาใช้
ในการสร้างโปรเจคแบบ Single Page Application ซ่ึง
กล่าวคือเป็นแอปพลิเคชนัท่ีมีเพียง page เดียว โดยท่ี client 
จะติดต่อกบั server ดว้ยการเรียก AJAX ไปท่ี Restful API 
ของ server  
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ภาพท่ี 3 : เทคโนโลยีการพฒันาระบบ Angular 
เทคโนโลยีการพฒันาระบบ Angular มีลกัษณะหลกั

เฉพาะ คือ 
1) Data-binding คือ การเช่ือมถึงขอ้มูลแบบอตัโนมติั

ระหว่าง Controller และ  View 
2) Scope คือ  ส่วน ท่ีท าหน้ า ท่ี เ ช่ือมโยงระหว่าง 

Controller กบั View 
3) Controller คือ  เ ป็นฟังก์ชัน ท่ีก าหนดค่า เ ร่ิมต้น 

รวมถึงควบคุมการท างานต่าง ๆ 
4) Services คือ ตวัช่วยสามารถท างานต่าง ๆ ไดส้ะดวก

ขึ้น เช่น $http ส าหรับท า HTTP Request  
5) Directives คือ เป็น Custom HTML tag ท่ีสามารถ

ก าหนด และควบคุมการท างานของ tag ได ้
6) Templates คือ ส่วนท่ีจะแสดงข้อมูลท่ีได้รับจาก 

controller 
7) Routing คือ การเปล่ียนแปลง View ท่ีแสดงผล โดย

ไม่เกิดการดาวน์โหลดใหม่ทั้งหมด 
8) Dependency Injection คือ ตวัช่วยให้สามารถเขา้ถึง

ส่วนย่อยต่าง ๆ ของ Application ทั้ งท่ีเป็น built-in และ 
custom ไดอ้ยา่งง่าย 

2.1.2 ฐานข้อมูลมองโก (Mongo Database) 

ฐานขอ้มูลมองโกเป็นฐานขอ้มูลประเภทหน่ึง โดยเป็น
ฐานข้อมูลแบบ ไม่ มีความสัมพัน ธ์  (Non-relational 
databases)  จะไม่มีการใช้ค  าส่ัง SQL ไม่เน้นในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบ JSON ซ่ึง
จะเก็บค่าเป็น key และ value โดยจุดเด่นอยู่ท่ีความเร็วใน
การท างานเป็นหลกั คน้หาขอ้มูลไดเ้ร็วขึ้น การท างานใน
ส่วนของฐานขอ้มูลจะลดลง แต่จะไปเน้นการท างานใน
ส่วนของโปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นมาแทน  โดยฐานข้อมูล
ประเภทน้ี จะเหมาะกบัขอ้มูลขนาดใหญ่ ท่ีไม่ซบัซอ้น การ

ท างานท่ีไม่หนักมาก สามารถท างานกบัระบบท่ีเป็นการ
ท างานแบบเรียลไทม ์(Real Time) ไดดี้ 

 
ภาพท่ี 4 : ขอ้มูลจดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบ JSON 
โดยมีรูปแบบการจดัเก็บ คือ 
1) Collections การเก็บขอ้มูล Document ในฐานขอ้มูล 

มองโกจะถูกเก็บไว้ใน Collections เปรียบเทียบได้กับ 
ตารางในฐานขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ทัว่ ๆ ไป แต่ต่างกนัท่ี 
Collections ไ ม่ จ า เ ป็ น ท่ี จ ะ ต้ อ ง มี ส คี ม า  ( Schema) 
เหมือนกนัก็สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้

2) Schemaless คือ การไม่ตอ้งก าหนดโครงสร้างใด ๆ
ให้มนัเหมือน SQL ปกติทัว่ไป  
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Dustin (2560) [1] พฒันาระบบตอบรับอตัโนมัติเพื่อ
ท าการส ารวจอาการต่าง ๆ ของโรคติดต่อต่าง ๆ ของผูป่้วย
โดยจะถามอาการข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลข้างต้นในการ
ตรวจสอบอาการของผูป่้วยรายอื่น ๆ มีขอ้ดีคือผูป่้วยเป็น
ผูต้อบแบบสอบถามเองจริง ๆ  แต่ขอ้เสียคือผูป่้วยอาจตอบ
ค าถามตามระบบไม่ครบอาจมีการวางสายก่อน โดยวิธีการ
ส ารวจคือจะท าการตรวจสอบข้อมูลเป็นข้อ ๆ และให้
ผูป่้วยท าการตอบโดยการ DTMF  

Dale (2559) [2] เป็นการพฒันาระบบตอบรับอตัโนมติั 
โดยท าการโปรแกรมขึ้นมาและจะมีการตรวจสอบความ
ต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาหากความต้องการของ
ลูกค้าเปล่ียนไประบบจะท าการแจ้งเตือนไปยงัผูพ้ฒันา
จากนั้ นผู ้พัฒนาจะท าการเข้าไปแก้ไขระบบตอบรับ
อตัโนมัติโดยการพฒันาน้ี ผูพ้ฒันาได้ใช้ DTMF ในการ
ตรวจสอบความตอ้งการต่าง ๆ ของลูกคา้ 
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Amrun (2561) [3] ได้ท าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน
เก่ียวกับการการเรียนการสอนเพื่อใช้ส าหรับการเรียน
ออนไลน์โดยผูดู้แลระบบจะท าการอปัโหลดบทเรียนและ
แบบฝึกหัดให้แก่นกัเรียน เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จ
ก็สามารถส่งงานได้ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาคือ 
PHP WAMP Serve และ MySQL 

Steven (2561) [4] เป็นการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันท่ี
ทันสมัยส าห รับการคัด เ ลื อกลักษณะ เฉพาะและ
กระบวนการวิวฒันาการความหลากหลายทางพนัธุกรรม 
ซ่ึงพบว่ามีค่าใชจ้่ายจ านวนมากจึงไดท้  าการพฒันาเวบ็แอป
พลิเคชนัขึ้นเพ่ือช่วยในการวิเคราะหืพร้อมทั้งลดค่าใชจ้่าย 
โดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้คือ Datamonkey2.0 เป็นตวัท่ีช่วยใน
การวิเคราะห์ ในการพฒันาอื่น ๆ ท่ีใช้คือ  Python และ 
JavaScript 

Aihaiti (2560) [5] ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาเวป็
แอพพลิเคชันแบบ Single Page โดยใช้เทมเพลตส าหรับ
แองกูลาร์และพฒันาเว็ปแอพพลิเคชันแบบ Non-Single 
Page โดยใช้เทมเพลตอื่นในการพฒันา และไดผ้ลสรุปว่า
การพฒันาเว็ปแอพพลิเคชันแบบ Single Page โดยใช้เทม
เพลตส าหรับแองกูลาร์มีประสิทธิภาพดีกว่าเทมเพลตอื่น ๆ 
 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม มีกรอบ

แนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5: กรอบแนวคิดเวบ็แอปพลิเคชนัแพลตฟอร์ม 

จากภาพท่ี 5 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

3.1 ส่วนท่ี 1 ส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและความ
ต้องการ 

เป็นส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความตอ้งการ
ต่าง ๆ จากผูใ้ช้งาน จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
ได้มา แล้วจึงน ามาออกแบบระบบทั้งในด้านฐานข้อมูล
และส่วนต่อประสาน (User Interface) 

3.2 ส่วนที่ 2 ส่วนของการพฒันาระบบเว็บแอปพลิเค
ชันแพลตฟอร์ม 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของการพฒันาระบบเว็บแอปพลิเค
ชนัโดยแบ่งเป็นหนา้ส่วนต่อประสานท่ีใชง้านหลกัๆคือ 1) 
ส่วนต่อประสานท่ีสามารถให้ผูใ้ชเ้ขา้มาเขา้ระบบ 2) ส่วน
ต่อประสานท่ีให้ผูใ้ช้เขา้มาสร้างหรือปรับปรุงการท างาน
ของระบบตอบรับอตัโนมติั 3) ส่วนต่อประสานท่ีสามารถ
แสดงตวัอยา่งการท างานระบบตอบรับอตัโนมติั ไดเ้สมือน
จริง และ 4) ส่วนของการจัดการไฟล์ ซ่ึงในการใช้งาน
ระบบเว็บแอปพลิเคชันนั้นมีการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน
แบ่งออกเป็นดงัน้ี  

(1) ทีมการตลาดหรือบุคคลต่าง ๆ ท่ีเขา้ใช้งานระบบ 
ซ่ึงมีหน้าท่ีในการสร้างหรือปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของระบบตอบรับอตัโนมติั 

(2) ผูดู้แลระบบ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการเพ่ิมสิทธิการเขา้ใช้
งานให้แก่ ทีมการตลาดหรือบุคคลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเขา้ใช้
งานเว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการระบบ
ตอบรับอตัโนมติั 

(3) ทีมโอเปอร์เรชันซ่ึงมีหน้าท่ีในการเข้ามาดาวน์
โหลด VXML ไฟล์ท่ีทีมการตลาดไดก้ าหนดขั้นตอนการ
ท างานของระบบตอบรับอตัโนมัติ เพ่ือน าไปท าการขึ้น
โปรดกัชนัให้ลูกคา้ใชง้านจริง 

และในส่วนท่ี 2 น้ียงัรวมถึงการสร้าง VXML ไฟลท่ี์ใช้
เป็นตวัก าหนดการท างานของระบบตอบรับอตัโนมติัโดย
ในไฟลน์นั้นจะถูกก าหนดดว้ยวากยสัมพนัธ์ (Syntax) เพื่อ
ก าหนดการท างานของระบบ อีกทั้งในส่วนน้ีจะรวมถึงการ
ทดสอบและสรุปผลการท างานของระบบด้วยการให้
ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ช้งานท าการประเมินผลเว็บแอปพลิเค
ชนัดว้ย   

 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

166 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผลการ

พฒันาระบบ และส่วนของผลการประเมิน แสดงผลดงัน้ี 
 

4.1 ผลการพฒันาระบบ 
จากผลการวิจัย ผู ้วิจัยได้ท าการออกแบบส่วนต่อ

ประสานให้แสดงผลเวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อการจดัการระบบ
ตอบรับอตัโนมติั ดงัน้ี 

4.1.1 หนา้จอการเขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้สู่
ระบบเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น แสดง
ดงัภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6: หนา้จอการเขา้สู่ระบบสามารถเขา้สู่ระบบ 

 
4.1.2 หน้าจอในส่วนของการจดัการไฟล์ โดยในส่วน

น้ีผู ้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าถึงจะเป็น ทีมโอเปอร์เรชันเพื่อท าการ
จัดการไฟล์ขึ้นสู่ระบบเพ่ือให้ลูกคา้ใช้งาน โดยแสดงดงั
ภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7: หนา้จอในส่วนของการจดัการไฟล์ 
 
4.1.3 หน้าจอในส่วนของการสร้างและแก้ไขการ

ท างานของระบบตอบรับ โดยในส่วนน้ีผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ถึงจะ
เป็น ทีมการตลาดหรือบุคคลต่าง ๆ ท่ีเข้าใช้งานระบบ  
แสดงดงัภาพท่ี 8 

 

ภาพที่ 8: ส่วนของการแกไ้ขการท างานของระบบตอบรับ 

 
4.1.4 หน้าจอในส่วนของการแสดงตวัอย่างของระบบ 

แสดงดงัภาพท่ี 9 

 

ภาพที่ 9: หนา้จอในส่วนของการแสดงตวัอยา่งของระบบ 
 

4.2 ส่วนของผลประเมินการ 
ส่วนของผลประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนประเมินคุณภาพจากผู ้เ ช่ียวชาญ และ ส่วนการ
ประเมินการยอมรับของผูใ้ชง้าน 

4.2.1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน สรุปผลไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี1  : ผลการประเมินคุณภาพของเวบ็แอปพลิเคชนั 

รายการประเมิน Mean S.D. 
1. ดา้นความสามารถของระบบตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

4.66 0.28 

2. ด้านความถูกตอ้งของการท างาน
ของ Function ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบ 

4.72 0.23 

3. ด้านความง่ายและเหมาะสมใน
การใชง้านระบบ 

4.23 0.08 

4. ด้านความรวดเร็วในการท างาน
ของระบบ 

4.8 0.24 

5. ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและ
การใชง้านระบบ 

4.68 0.28 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

167 

 

จากผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ สามารถ
สรุปไดว่้าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัแพลตฟอร์มเพื่อการ
จดัการระบบตอบรับอตัโนมติั มีคุณภาพโดยรวมทั้งหมด
อยูใ่นเกณฑดี์ 

4.2.2 ผลการประเมินการยอมรับของผูใ้ชง้าน จ านวน 
10 ท่าน สรุปผลไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี2  : ผลการประเมินคุณภาพของผูใ้ชง้าน 

รายการประเมิน Mean S.D. 
1. ปัจจยัดา้นรับรู้ประโยชน์ 4.03 0.25 
2. ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน 

4.00 0.20 

3. ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช ้ 3.52 0.30 
4. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการยอมรับ 4.38 0.19 

จากผลการประเมินการยอมรับของผูใ้ช้งาน สามารถ
สรุปไดว่้าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัแพลตฟอร์มเพื่อการ
จดัการระบบตอบรับอตัโนมติั มีการยอมรับของผูใ้ช้งาน
โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ 
5. สรุป และอภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีสรุปได้ว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์มเพื่อการจดัการระบบตอบรับอตัโนมติั เพื่อใช้
ในการแกปั้ญหา เช่น ใช้เวลาในการท างานมากเกินความ
จ าเป็น เกิดความเขา้ใจไม่ตรงกนั เป็นตน้ ผูวิ้จยัจึงน าการ
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใชแ้องกูลา และใชฐ้านขอ้มูล
มองโกซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลไม่เชิงสัมพนัธ์ โดยเวบ็แอปพลิเค
ชนัน้ีจะก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านดงัน้ี  

(1) ทีมการตลาดหรือบุคคลต่าง ๆ ท่ีเขา้ใช้งานระบบ 
ซ่ึงมีหน้าท่ีในการสร้างหรือปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของระบบตอบรับอตัโนมติั 

(2) ผูดู้แลระบบ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการเพ่ิมสิทธิการเขา้ใช้
งานให้แก่ ทีมการตลาดหรือบุคคลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเขา้ใช้
งานเว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการระบบ
ตอบรับอตัโนมติั 

(3) ทีมโอเปอร์เรชัน ซ่ึงมีหน้าท่ีในการเข้ามาดาวน์
โหลด VXML ไฟลเ์พื่อน าไปท าการขึ้นโปรดกัชนัให้ลูกคา้
ใชง้านจริง 

จากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญและการประเมิน
ความพึงพอใจผูใ้ชง้าน พบว่า มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัที่ดีจึงสามารถสรุปไดว่้า การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั
แพลตฟอร์มเพื่อการจัดการระบบตอบรับอัตโนมัติ  
ดังกล่าว สามารถบอกได้ว่าเว็บแอปพลิเคชันมีความ
เหมาะสมทั้งด้านความสามารถของระบบตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ช้ ด้านความถูกต้อง ด้านความง่าย ด้าน
ความรวดเร็วและดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล อีกทั้งจาก
การประเมินจากผูใ้ช้งานก็มีการยอมรับการใช้งานระบบ
เวบ็แอปพลิเคชนัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี สามารถช่วยเหลือในการ
ท างานของผู ้ใช้งานได้ และยงัช่วยลดปัญหาต่าง  ๆ ท่ี
เกิดขึ้นไดข้า้งตน้ได ้

จากผลการทดลองสามารถอภิปรายผลไดว่้าการพฒันา
เวบ็แอปพลิเคชนัแพลตฟอร์มเพื่อการจดัการระบบตอบรับ
อตัโนมติั สามารถช่วยลดเวลาการท างานของฝ่ายพฒันา
ระบบ และสามารถลดขั้นตอนการด าเนินงาน รวมทั้ง
สามารถออกแบบโดยผูใ้ช้งานได้ตรงตามความต้องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยรวมขององคก์ร ซ่ึงระบบ
น้ีสามารถน ามาเป็นตน้แบบในการพฒันาระบบการตอบ
รับโทรศพัทอ์ตัโนมติั 
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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนีม้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำหุ่นยนต์ช่วยส่ือ
ควำมส ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรพูด ด้วยกำรน ำเทคโนโลยี
ต่ำง ๆ เข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำหุ่นยนต์ เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้ ท่ีมีภำวะบกพร่องทำงกำรในกำร
ส่ือสำรระหว่ำงผู้ป่วย และ ผู้ดูแล โดยใช้หลักกำรแจ้งเตือน
ผู้ดูแลผ่ำนโซเชียลแอพพลิเคช่ัน ( Social application ) ต่ำง 
ๆ  และหลักกำรของอินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิง ( IoT : 
Internet Of Things ) ท่ีมีกำรควบคุมกำรใช้งำนอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ภำยในท่ีพักอำศัย เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกสบำยแก่ผู้ ป่วย โดยกำรประมวลผลท่ีเกิดขึ้น
หุ่นยนต์จะได้รับค ำส่ังจำกผู้ ป่วยผ่ำนกำรเลือกหมวดหมู่
เมนูบนหน้ำจอทัชสกรีนของหุ่นยนต์ หลังจำกนั้นจะท ำ
กำรคัดแยกค ำ ส่ัง ท่ีได้มำไปประมวลผลผ่ำนระบบ
ฐำนข้อมูล เพ่ือน ำผลลัพธ์ท่ีได้ตั้งค่ำไว้ น ำออกไปแสดงผล 
แก่ผู้ ป่วยและผู้ ดูแลจำกผลกำรวิจัยพบว่ำกำรใช้งำน
หุ่นยนต์ร่วมกับผู้ป่วยท่ีมีภำวะบกพร่องทำงกำรส่ือสำรนั้น 
ได้สร้ำงควำมสะดวกสบำยมำกขึน้ ในกำรพัฒนำหุ่นยนต์
ช่วยเหลือผู้ ท่ีมีภำวะบกพร่องทำงกำรส่ือสำรในคร้ังนี ้ ท่ีมี
ฟังก์ช่ันกำรใช้งำนทำงกำรส่ืออำรมณ์และควำมหมำยใน
ชีวิตประจ ำวันท่ีหลำกหลำย รวมถึงกำรใช้งำนควบคู่กับ
อุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยีต่ำง ๆ จะท ำให้ผู้ ป่วยหรือ
ผู้ใช้งำนได้รู้สึกว่ำได้รับควำมเข้ำใจ ควำมเอำใจใส่อย่ำง
เต็มท่ี เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสุขให้กับผู้ ป่วยและ
ครอบครัว 
ค าส าคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง โซเชียลแอพพลิเคชัน่  
ผูป่้วยท่ีมีภาวะบกพร่องทางการส่ือสาร 

Abstract 
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. บทน า 
 โรคหลอดเลือดสมอง ( stroke )เ ป็นโรคทาง

ระบบประสาทที่มีความรุนแรงมากมกัพบบ่อยในผูสู้งอายุ
[1] เม่ือผูป่้วยรอดชีวิตไดม้กัจะพบกบัภาวะความผิดปกติ
ของการส่ือความหมายโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ
ความผิดปกติทางภาษา  (Language disorder)และความ
ผิดปกติทางการพูด (Speech disorder) [2] ความบกพร่อง
ประเภทน้ีพบมากคือการติดอ่างและพูดเร็วรัว คนติดอ่าง
จะมีความ ผิดปกติเก่ียวกับการพูด เช่น พูดซ ้ าค  าค  าเดียว
หลายๆ คร้ัง หรืออึดอักๆ เสียงยืดยานค้าง พูดขาดเป็น
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ห้วงๆ  ในยุคปัจจุบัน ได้มีซอฟต์แวร์ส าหรับช่วยการ
ส่ือสารของคนไข ้ซ่ึงมีการพฒันามากมายในต่างประเทศ
ไดมี้การรวบรวมไวท่ี้ www.aphasia softwarefinder.org ซ่ึง
ซอฟตแ์วร์มีหลายรายการครอบคลุมทั้งการฝึก อ่านค า การ
ฝึก อ่านประโยค การฝึกเขียน  และฝึกการออกเสียง  
นอกจากน้ีย ังมี  นอกจากซอฟต์แวร์ข้างต้นแล้วย ังมี
เทคโนโลยีหุ่นยนตท่ี์น่าสนใจน ามาใชก้บัการดูแลผูสู้งอายุ
ในชีวิตประจ าวนัรวมทั้งประยุกต์ใชใ้นทางการแพทยเ์พ่ือ
รองรับจ านวนผูสู้งอายท่ีุมากขึ้น  

จากปัญหาข้างต้นผู ้ศึกษาจึงต้องการท่ี  พัฒนา
เคร่ืองมือส่ือสารเป็นหุ่นยนต์ส่ือสารขึ้นมา โดยท่ีหุ่นยนต์
สามารถเป็นตวักลางในการส่ือสารได ้สามารถส่งขอ้ความ
ผา่นโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไปให้แก่ผูดู้แลโดยอตัโนมติั ทั้งยงั
สามารถติดตามพฤติกรรมผูป่้วยได้ รวมถึงในหุ่นยนต์
สามารถอ านวยความสะดวกในด้าน IOT (Internet of 
Thing) ไดอ้ีกดว้ย  

 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

ทบทวน ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

2.1 การท างานของระบบ 
ส าหรับงานวิจยัน้ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยี 2 ส่วนหลกัๆ 

ไดแ้ก่ API (Application Program Interface) ท่ีใชส้ าหรับ
การประมวลผลจะตอ้งถูกเขียนเป็นภาษา programming 
และพฒันาเพ่ิมไดง้่าย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบ
โครงสร้าง API เพราะฉะนั้น API ท่ีดี ผูท่ี้ออกแบบตอ้งให้
ความส าคญัในการทดสอบเพื่อตรวจสอบ logic ท่ีสามารถ
เกิดขึ้นไดจ้ากการใชง้าน ปัจจบุนัน้ี API ถูกใชง้านใน 
application เพื่อส่ือสารกบั user โดยไม่จ าเป้นตอ้งมีความรู้ 
บริษทัใหญ่ๆหลายบริษทัมีการเปิด API ให้ภายนอกเขา้มา
ใชง้าน เช่น facebook, google, twitter ผูพ้ฒันาระบบที่
สนใจ สามารถน าเอา API เหล่าน้ีไปไปต่อยอด ซ่ึงทาง
บริษทัก็สามารถขยายฐานลูกคา้ออกไปไดอ้ีก รูปแบบการ
น าเอา API ไปใชง้าน [5] ส่วนท่ี 2 การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยี  IoT ทางผูวิ้จยัไดมี้การใช ้ Model ตน้แบบใน

การท างานโดยท่ีมีการเช่ือมต่อกนัผา่นแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงค าส่ังทั้งหมดท่ีจะส่งไปให้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
นั้นจะเป็นชุดค าส่ังท่ีมาจากการท่ีผูป่้วยเป็นผูเ้ลือกใช้
ชุดค าส่ังผา่นระบบฐานขอ้มูลและผา่นการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
ในขั้นตอนน้ีหลงัจากท่ีผูป่้วยไดเ้ลือกค าส่ัง ระบบจะไปดึง
ค าส่ังจากฐานขอ้มูล และท าการส่งผลลพัธ์ไปท่ี Arduino 
board เพ่ือรับค่าท่ีไดส่้งไปท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามท่ีไดต้ั้งค่า
ไว ้ โดยผูวิ้จยัไดอ้อกแบบการท างานของระบบและเทคนิค
ท่ีใช ้ดงัน้ี [6]  

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถ สุขเจริญ, ผศ.ดร.เบญจพร ศกัด์ิศิริ [8] 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลการใชโ้ปรแกรม
ประยกุตภ์าพส่ือความ หมายส าหรับผูป่้วย ท่ีมีภาวะ Motor 
Aphasia บนอุปกรณ์แทบ็เล็ตซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีพฒันาขึ้น
เพื่อช่วยในการส่ือความหมาย ระหว่างผูป่้วย ญาติ ผูดู้แล 
และทีม สหวิชาชีพ โดยการน าภาพ  จ ากผลการ วิจัย
กระด าน ส่ือสารส าห รับผู ้ ป่ ว ยช าวไทย ท่ี สูญ เ สี ย 
ความสามารถทางการพูด มาประยุกต์ใช้บนอุปกรณ์แบบ
เคล่ือนยา้ยง่ายโดย พฒันาเป็นโปรแกรมการใช้ภาพส่ือ
ความหมาย ส าหรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีปัญหา
ดา้น การพูดโดยประยกุตใ์ชก้บัระบบ 

ไพโรจน์ วิไลนุช   [9] งานวิจัยน้ีบันทึกการให้
ค  าปรึกษาระหว่างพยาบาล ผูป่้วย และญาติท่ีบา้นโดยใช้
กลอ้งวีดิทศัน์และอุปกรณ์บนัทึกเสียง จากนั้นน ามาถอด 
บทสัมภาษณ์ตามระเบียบของวิธีการวิเคราะห์การสนทนา
และวิเคราะห์ ขอ้มูล โดยพบว่าพยาบาลออกแบบการถาม
จะถาทค าถามส้ันๆ เช่น ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบว่า “ใช่” 
“ไม่ใช่” “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” ผู ้ป่วยจะใช้ทุกอย่างท่ี
เหลืออยู่ในการส่ือสารกับพยาบาล ส่ิงท่ีผูป่้วย มีได้แก่
ค าพูดท่ีไม่ชดั การพูดตะกุกตะกกั การออกเสียงไดบ้างค า
นอกจากน้ีผูป่้วยยงัใช้ท่าทางทดแทนค าพูดท่ีเสียไป เช่น 
การช้ี (pointing) การผงกศีรษะหรือการส่ายศีรษะ  

 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยัน้ี ไดน้ าเสนอ วิธีการ
ใหม่ท่ีพฒันาขึ้น ซ่ึงมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

http://www.aphasia/
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3.1 แนวคิดในการออกแบบ 
จากแนวคิดในการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะบกพร่อง

ทางการส่ือสาร หรือ  ผูป่้วยติดเตียงนั้นมีความยากล าบาก
ในการส่ือสารและการดูแลมาก ซ่ึงปัจจุบนัจะใชส้มุดภาพ
แทนการส่ือความหมายซ่ีงมีความยุ่งยากไม่สะดวกสบาย  
จากข้อจ ากดัดังกล่าว เป็นเหตุผลส าคญัให้ผูวิ้จยัต้องการ
พฒันาการหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถใช้
งานไดจึ้งแบ่งกลุ่ม การพฒันาออกเป็น  3 ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 การแจง้เตือนความตอ้งการของผูป่้วยให้ ผูดู้แล
ผ่าน social application ส่วนท่ี 2 การส่ังการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
โดยติดต่อกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านระบบ
เครือข่าย หรือ Internet of thing และ ส่วนท่ี 3 คือ ส่วน
แสดงผลความตอ้งการผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ โดยสามารถ
เขียนในรูปแบบกรอบงานวิจยัได ้ดงัน้ี 

 
ภาพที่ 3-1 แนวคิดในการออกแบบ 

3.2 กระบวนการท างาน 
ในงานวิจัยน้ีได้น าเสนอกระบวนการการท างานกับ

ผูป่้วยท่ีมีภาวะบกพร่องทางการส่ือสาร โดยผูวิ้จยัไดแ้บ่ง
กระบวนการท างาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1: การติดตั้งอุปกรณ์ น าหุ่นยนต์ท่ีพฒันาไป
ติดตั้งไวใ้นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการใชง้าน 

ขั้นตอนท่ี 2: การรับค่าอินพุต 
จากหุ่นยนต์ท่ีติดตั้งไว ้จะมีหน้าจอไวส้ าหรับส าหรับ

รับค่าแบบเรียลไทม์ โดยข้อมูลท่ีท่ีเข้ามาเกิดจากความ
ตอ้งการของผูใ้ช้งานเป็นผูเ้ลือกหัวขอ้ท่ีตอ้งการผ่านการ
ทชัสกรีน 

ขั้นตอนที่ 3: การประมวลผลจากชุดค าส่ัง 
ในงานวิจยัน้ีขั้นตอนการประมวลผลจากชุดค าส่ังถือว่า

เป็นหวัใจหลกัของงานวิจยัช้ินน้ี โดยชุดค าส่ัง จะประกอบ
ไปด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนท่ีติดต่อกับ

ผูใ้ช้งาน ส่วนท่ีสองคือส่วนท่ีติดต่อกบั API และส่วนท่ี 3 
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์ IoT (Internet of things ) เพื่อ
การท างานท่ีเช่ือมต่อกนัของทั้งสามส่วนจะมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1.ส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้าน ไดใ้ชห้ลกัการการออกแบบ 
UI หรือ User Interface ในการสร้างส่วนตอบรับ การสร้าง
กราฟฟิค การสร้างไอคอนส่ือความหมาย ไม่ว่าจะอยู่ใน
แบบรูปภาพ หรือ อยู่ในรูปแบบของขอ้ความ ทางผูวิ้จยัได้
ออกแบบ ให้ใช้งานผ่านการกดปุ่ ม ไม่ก่ีคร้ังเพ่ือให้ผูป่้วย
เข้าถึงส่ิงท่ีผูป่้วยต้องการ ส่วน Menu ผูวิ้จัยได้ออกแบบ
เป็นหมวดหมู่ เพียงเลือกหมวดหมู่ท่ีต้องการในขั้นตอน
แรกหลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูล หัวขอ้ย่อยให้ผูป่้วย
ไดเ้ลือกใช ้ พอผูป่้วยไดเ้ลือกหมวดหมู่ย่อยแลว้นั้น ระบบ
จะแสดงผลลพัธ์ให้แก่ผูดู้แลผ่านทางหน้าจอโดยแสดงทั้ง
ไอคอนและขอ้ความทนัที 

2.ส่วนท่ีติดต่อกบั Open source ในการวิจยัช้ินน้ีผูวิ้จยั
ได้ใช้ Messaging API ( LINE API ) มาประยุกต์ใช้ โดย 
LINE API  ท าการเช่ือมต่อระหว่าง user ผา่น Line account  
ท่ีเราตั้งไวใ้นรูปแบบ interactive โตต้อบ โดยทางผูวิ้จยัได้
เลือกใช ้Line Notify ในการแจง้เตือน หรือ Alert ขอ้ความ 
ให้แก่ผูดู้แล 

3.ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ IoT 

 
ภาพที่ 3-2 ขั้นตอนการท างานของอุปกรณ์ กบั IOT 

จากภาพท่ี  3-2 แสดงถึงส่วนท่ี เ ก่ียวข้องกับ
อุปกรณ์ IoT สามารถอธิบายได้ดังต่อไปน้ี ผู ้ใช้งานส่ง
ค าส่ังเสียงหรือเลือกชุดค าส่ังจากหน้าจอไปยงัหุ่นยนต์
ช่วยเหลือผู ้ป่วย เ ม่ือหุ่นยนต์ได้รับค าส่ัง ระบบจะน า
สัญญาณเสียง ท่ีได้รับเข้าสู่ขั้นตอนการรู้จ าเพ่ือแปลง
เสียงพูดหรือชุดค าส่ังแปลงไปเป็นขอ้ความ แลว้น าไปท า
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กระบวนการแยกค าเพ่ือตอบสนองกลบัแก่ผูใ้ช้งาน. เม่ือ
ได้รับค าส่ังท่ีผูใ้ช้ส่งมา ระบบจะส่งข้อมูลไปท่ี บอร์ด 
Arduino ผ่าน Wi-Fi ในรูปแบบ IP Address เ ม่ือบอร์ด 
Arduino ได้รับ  IP Address บอร์ดจะท าการประมวลผล 
และออกค าส่ังเพ่ือเปิดปิดอุปกรณ์ IoT ท่ีเราตั้งค่าไว ้เม่ือ
ได้รับสัญญาณไฟฟ้า จากบอร์ด  Arduino อุปกรณ์ไฟฟ้า
ท่ีตั้งค่าไวจ้ะตอบสนอง เปิด หรือ ปิด ให้สอดคล้องกับ
ค าส่ังใชง้านท่ีผูใ้ชไ้ดเ้ลือกไว ้

ขั้นตอนท่ี 4: การแสดงผลลพัธ์ (output) 
ในหัวขอ้น้ีจะอธิบายถึงรูปแบบการแสดงผลลพัธ์ จาก

ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาจากขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
รูปภาพและขอ้ความผ่านหน้าจอ การส่งขอ้ความผ่าน API 
และการท างานกบัอุปกรณ์ IoT   

 

4. ผลการด าเนินงาน  
 หลังจากออกแบบวิธีการวิจัย และพัฒนา

อัลกอริทึม ส าหรับหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู ้ป่วยท่ีมีภาวะ
บกพร่องทางการพูด ผูวิ้จยัไดผ้ลการพฒันางานวิจยั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 4.1 ผลการพฒันาระบบ 
 จากผลการการพฒันาโปรแกรมแสดงผลมีผลลพัธ์
การพฒันาระบบดงัน้ี  
 4.1.1 รูปแบบหุ่นยนต์และโมเดลบ้านต้นแบบ
พร้อมแผงวงจรภายใน แสดงดงัภาพท่ี 4-1 , 4-2  

 
ภาพที่ 4-1 ภาพโมเดล หุ่นยนต ์ส าหรับใชส่ั้งการ 

 
ภาพที่ 4-2 ภาพโมเดลบา้นตน้แบบ 

 
 4.1.2 เป็นหน้าแรกท่ีผูใ้ชง้านจะเปิดขึ้นมาเจอ โดย
มีเมนูต่างๆให้เลือก ตรง tab menu  จะมีส่วนท่ีเป็น Home 
,Application, Internet of things, Contact  ซ่ึงแต่ละปุ่ มเม่ือ
กดเขา้ไปจะแสดงผลต่างกนั แสดงดงัภาพท่ี 4-4 

 
 

ภาพที่ 4-4 หนา้จอท่ีเป็นภาพโลโกข้องระบบ 
 4.1.3 หน้ า จ อหลัง จ ากผู ้ใ ช้ ง าน เ ลื อกหั วข้อ 
application ก่อนหน้า น้ี  ซ่ึงหน้าจอน้ีจะแสดงด้วยกัน
ทั้งหมด 4 หัวขอ้ คือ หมวดความตอ้งการทัว่ไป หมวดการ
นอน หมวดอารมณ์ หมวดการเจ็บป่วยแสดงดงัภาพท่ี 4-5 

 

ภาพที่ 4-5 หนา้จอ ส าหรับผูป่้วย และ ผูดู้แลในการเลือก
หมวด ทั้ง 4 หมวด 

 4.1.4 หน้าจอย่อยหลงัจากท่ีเลือกเขา้หัวขอ้ ความ
ตอ้งการทัว่ไป ซ่ึงภายในหนา้จอน้ี จะประกอบไปดว้ยอีก 8 
หัวขอ้ย่อย ดงัน้ี  หิวขา้ว อาบน ้ า แปรงฟัน ปัสสาวะ ปวด
อุจจาระ อยากออกนอกบา้น อยากออกก าลงักาย อยากสระ
ผม แสดงดงัภาพท่ี 4-6 

 
 

ภาพที่ 4-6 ตวัอยา่งหนา้จอ ส าหรับผูป่้วย และ ผูดู้แล
หลงัจากเลือกเขา้หมวดความตอ้งการทัว่ไป 
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4.1.5 หน้าจอย่อยหลังจากท่ี เ ลือกเข้าหัวข้อ 
หมวดการนอน ซ่ึงภายในช้ินงานน้ี จะประกอบไปดว้ยอีก 
8 หัวข้อย่อย ดังน้ี  อยากนอนตะแคงซ้าย อยากนอนคว ่า 
อยากนอนหงาย  อยากนอนตะแคงขวา อยากได้ผ ้าห่ม 
อยากได้หมอน อยากนั่ง อยากลุกจากเตียง       แสดงดัง
ภาพท่ี 4-7 

 
ภาพที่ 4-7 ตวัอยา่งหนา้จอ ส าหรับผูป่้วย และ ผูดู้แล

หลงัจากเลือกเขา้หมวดการนอน 
4.1.8 หน้าจอย่อยหลังจากท่ีเ ลือกเข้าหัวข้อ 

หมวดอารมณ์ ซ่ึงภายในช้ินงานน้ี จะประกอบไปดว้ยอีก 8 
หัวขอ้ย่อย ดงัน้ี  รู้สึกโมโห รู้สึกตกใจ รู้สึกตลก รู้สึกง่วง 
รู้สึกเสียใจ รู้สึกเศร้า รู้สึกเป็นท่ีรัก     แสดงดงัภาพท่ี 4-8 

 
ภาพที่ 4-8 ตวัอยา่งหนา้จอ ส าหรับผูป่้วย และ ผูดู้แล

หลงัจากเลือกเขา้หมวดอารมณ์ 
4.1.7 หน้าจอย่อยหลังจากท่ีเ ลือกเข้าหัวข้อ 

หมวดการเจ็บป่วย จะประกอบไปด้วยอีก  8 หัวข้อย่อย 
ดังน้ี  เจ็บคอ  เป็นหวัด  ปวดท้อง  ท้องเสีย  มีอาการไอ 
พะอืดพะอม เป็นไข ้ไม่สบาย แสดงดงัภาพท่ี 4-9 

 
ภาพที่ 4-9 ตวัอยา่งหนา้จอ ส าหรับผูป่้วย และ ผูดู้แล

หลงัจากเลือกเขา้หมวดการเจ็บป่วย 

4.1.8 หน้าจอน้ีเป็นหน้าจอแสดงผลหลงัจากท่ี 
ผูใ้ชง้านไดเ้ลือกหวัขอ้ยอ่ย ๆ ในภาพ 4.5 ถึง 4.9 หนา้จอจะ
แสดงรูปภาพไอคอน และ ขอ้ความตามท่ีผูป่้วยไดเ้ลือกไว ้
เพื่อแสดงให้ผูดู้แลได้รับทราบความต้องการของ ผูป่้วย
แสดงดงัภาพท่ี 4-10 

 
ภาพที่ 4-10 ตวัอยา่งหนา้จอส าหรับผูป่้วย และ ผูดู้แล
หลงัจากเลือกกิจกรรม ยอ่ยกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

4.1.9 ส าหรับรูปภาพน้ีคือข้อความใน  social 
application Line ท่ีแสดงผลแจง้เตือนแก่ผูดู้แล ตามหวัย่อย
ท่ีผูป่้วยไดเ้ลือก ซ่ึงขอ้ความต่าง ๆ จะขึ้นตามหัวขอ้ย่อย ๆ 
เหมือนในระบบแสดงดงัภาพท่ี 4-11 

 
ภาพที่ 4-11 ตวัอยา่งหนา้จอท่ีไดรั้บขอ้ความผา่นไลน์ 
ส าหรับผูดู้แลหลงัจากเลือกผูป่้วยเลือกกิจกรรมยอ่ย

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 
4.1.10 หน้าจอส าหรับผูป่้วยเขา้ไปส่ังการเปิดปิด

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกตั้งค่าไว ้ในหุ่นยนต์ จาการกดปุ่ มเพ่ือ
เปิดปิดไฟ นอกจากน้ียงัมี การแจ้งเหตุด่วนและการเปิด
แอพพลิเคชัน่เพ่ือความบนัเทิงอีกดว้ย แสดงดงัภาพท่ี 4-12 

 
ภาพที่ 4-12 ตวัอยา่งหนา้จอท่ีส าหรับผูป่้วย ส าหรับใชง้าน

ค าส่ัง เปิด ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
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5. สรุป 
จากการศึกษาและการวิเคราะห์การออกแบบ

พฒันาระบบ หุ่นยนต์ช่วยเหลือผูบ้กพร่องทางการส่ือสาร 
พบว่า เม่ือได้น าหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการส่ือสารท่ีทาง
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันามาเพื่อน ามาทดแทนท่ีการส่ือสารผ่านสมุด
ภาพ จะเห็นไดช้ดัว่า หุ่นยนตช่์วยส่ือความหมายนั้นมีความ
รวดเร็วในการเขา้ถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากย่ิงขึ้น
ทั้งยงัอ านวยความสะดวกแก่ผูดู้แลผูป่้วยในดา้นต่างๆ ถือ
ว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลเป็นอยา่งมาก เพียงแค่สถานท่ีติดตั้งหุ่นยนต์
นั้น ๆ มีสัญญาณอินเตอร์เนท ไวส้ าหรับเช่ือมต่อขอ้มูลได ้
ตัวหุ่นยนต์ก็สามารถท างานได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงในตัว
หุ่นยนต์ผูวิ้จยั ประกอบไปดว้ย  3 ส่วนหลกั ๆ คือ   1.การ
ตอบสนองระหว่างหนา้จอ 2.การส่งขอ้ความแจง้เตือนแก่ผู ้
แล 3.การประยุกต์การส่ังงานผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถ
สรุปผลไดว่้า 

5.1.1 สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการ
ส่ือความหมายระหว่างผูป่้วยและผูดู้แลไดร้วดเร็วสะดวก
และง่ายต่อการใช้งานดีย่ิงขึ้นโดยผูป่้วยไม่ตอ้งพลิกสมุด
ภาพกลบัไปกลบัมาจากแบบเดิม 

5.1.2 สามารถแจง้เตือนผูดู้แลกรณี ผูดู้แลไม่ได้
อยู่กบัผูป่้วย โดยการส่งขอ้ความการแจง้เตือนผา่นแอพพลิ
เคชั่น ไลน์  ท าให้ผูดู้แลไม่จ าเป็นตอ้งนั่งเฝ้าผูป่้วยตลอด
หรือสามารถไปท ากิจกรรมส่วนตวัอยา่งอื่นภายในละแวก
ใกลเ้คียงได ้ 

5.1.3 อ านวยความสะดวกแก่ผูป่้วย ในการใชง้าน
ไม่ตอ้งเปิดหรือแบกสมุดภาพ พร้อมทั้งยงัสามารถเปิด ปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามท่ีไดต้ั้งค่าไวผ้า่นหุ่นยนต ์โดยไม่ตอ้งลุก
เดิน หรือ เคล่ือนตวัไปปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น 

5.1.4 สามารถติดตามพฤติกรรมผูป่้วยได้ ผูดู้แล
สามารถติดตามกิจวตัรผูป่้วยส่ิงใดท่ีผูป่้วยตอ้งการบ่อย ๆ 
หรือแมก้ระทัง่เวลาการเขา้ห้องท่ีเป็นเวลา 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันธนาคารออมสินมีเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
หรือเคร่ือง ATM จ านวน 8,234 เคร่ืองกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ือง ATM ยังพบปัญหาใน
การค้นหาต าแหน่งของเคร่ือง ATM ของธนาคารอยู่
พอสมควร เน่ืองจากส่วนใหญ่ยังมีการบันทึกต าแหน่งท่ีอยู่
ในรูปแบบเอกสาร Excel บางคร้ังไม่ตรงกับข้อมูลท่ีแสดง
บนแผนท่ีกูเกิล เน่ืองจากมีการตั้งช่ือท่ีไม่เป็นมาตราฐาน
เดียวกัน ท าให้การค้นหาบางคร้ังเกิดความสับสน และเม่ือมี
การย้ายเคร่ือง ATM ไปยังสถานท่ีใหม่กไ็ม่ได้มีการอัพเดท
ข้อมูล ท าให้ค้นหาไม่พบในต าแหน่งดังกล่าว งานวิจัยนีจึ้ง
น าเสนอระบบค้นหา และจัดการข้อมูลต าแหน่งของเคร่ือง 
ATM ของธนาคารออมสินในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันให้
ง่ายต่อการใช้งานและสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และสะดวกย่ิงขึน้ โดยน าบริการให้
ข้ อมู ลแผนท่ี โลกจากกู เ กิ ล  (Google Maps API) มา
ประยุกต์ใช้ ร่วมกับใช้หลักการออกแบบส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้งานระบบ ด้วยวิธีการออกแบบโดยเน้นความเรียบ
ง่าย และเทคนิคการแสดงผลท่ีเหมาะสมบนอุปกรณ์
หลากหลายรูปแบบร่วมในการออกแบบ จากผลประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบมีความถูกต้องร้อยละ 100 และการ
ประเมินความความเหมาะสมของระบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 
พบว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และผลการประเมินความ
พึงใจของระบบโดยผู้ใช้งาน พบว่าอยู่ ในระดับความพึง
พอใจมาก สรุปได้ว่า ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้งาน 

ค าส าคัญ: เคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั เว็บแอปพลิเคชัน  บริการ
ให้ขอ้มูลแผนท่ีโลกจากกูเกิล การออกแบบโดยเน้นความเรียบ
ง่าย การแสดงผลท่ีเหมาะสมบนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ  

 

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. บทน า 
การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท

ส าคญัต่อการด าเนินการธุรกิจธนาคาร ธนาคารออมสินจึง
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ไดมี้การพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน และตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ความส าคญักบัการให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ซ่ึง
เค ร่ืองถอนเ งินอัตโนมัติ  หรือเค ร่ือง  ATM ช่วยให้
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบาย และไม่มีขอ้จ ากดัใน
เร่ืองของเวลา ปัจจุบันธนาคารออมสินมีเคร่ือง ATM 
จ านวน 8,234 เคร่ือง [3] โดยมีพนักงานธนาคารและ
เจ้าหน้าท่ี IT Outsource เป็นผูดู้แล ซ่ึงพบปัญหาในการ
ค้นหาเคร่ือง ATM ของธนาคาร มีการตั้ งช่ือท่ีไม่เป็น
มาตราฐานเดียวกัน ท าให้การค้นหาบางคร้ังเกิดความ
สับสน และเม่ือมีการยา้ยเคร่ือง ATM ไปยงัสถานท่ีใหม่
ไม่ไดมี้การอพัเดทขอ้มูล ท าให้คน้หาไม่พบในต าแหน่ง
ดงักล่าว 

ผูวิ้จยัจึงพฒันาระบบคน้หาและจดัการขอ้มูลต าแหน่ง
ของเคร่ืองถอนเงินอตัโนมัติ กรณีศึกษาเคร่ืองถอนเงิน
อตัโนมติัธนาคารออมสิน เพื่อปรับปรุงขอ้มูลเดิมท่ีเก็บอยู่
ใ น รูปแบบไฟล์  Excel ให้ อ ยู่ ใ น รูปแบบของ เ ว็บ                          
แอปพลิเคชนัโดยเช่ือมต่อกบั Google Maps API สามารถ
คน้หาเคร่ือง ATM จากเลขประจ าเคร่ือง เพื่อแกปั้ญหาจาก
การค้นหาช่ือสถานท่ี ท่ีตั้งช่ือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และสามารถค้นหาเส้นทางไปถึงต าแหน่งท่ีตั้ งเคร่ือง 
ATM เม่ือตอ้งการเดินทางไปแกไ้ขปัญหาเคร่ืองขดัขอ้งได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
  2.1 ความรู้เบื้องต้นของเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ เคร่ือง
ถอนเงินอตัโนมติั หรือท่ีเรียกว่า Automatic Teller Machine 
: ATM) คือเคร่ืองท่ีช่วยอ านวยความสะดวกสบายให้การ
ท าธุรกรรมทางการเ งิน เป็นระบบการท างานแบบ
อตัโนมติั สามารถท าธุรกรรมฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน 
ช าระค่าบริการต่าง  ๆ จนถึงการเ ติมเ งินค่าบริการ
สาธารณูปโภค 
  2.2 Google Maps API ส าหรับพฒันา Web Application 
และ Mobile Application (Android, iOS) ไว้ส าหรับเรียกใช้
แผนท่ีและชุด Service ต่าง ๆ  เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนั ได ้เช่น 
การน าทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง (Directions Service) 

การค านวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service) การ
แปลงท่ีอยูเ่ป็นพิกดัละติจูดและลองติจูด  
2.3 Design System and Flat Design 
  2.3.1  Design System นั้นสามารถท าได้ทั้งก่อนและ
หลังพฒันาผลิตภัณฑ์ คือการเร่ิมจากรูปแบบหลักของ
ผลิตภัณฑ์ก่อน ซ่ึงส่ิงท่ีท าให้ UI ของแต่ละเว็บไซต์  
ต่างกนั ซ่ึงหลกัๆ ประกอบดว้ย สี รูปแบบของตวัอกัษร 
ภาพ กราฟิก วีดีโอ การตอบสนอง ภาษาและการส่ือสาร  
  2.3.2  Flat Design  คือ หลกัการออกแบบท่ีเขา้ใจง่าย 
ส่ือสารถึงผู ้ใช้งานได้ทันทีโดยผ่านองค์ประกอบเช่น 
รูปภาพ ขอ้ความ การจดัว่างท่ีเรียบง่าย โดยเฉพาะภาพท่ี
เรียบง่ายจะถ่ายทอดขอ้ความออกมาไดร้วดเร็ว ภาพท่ีผสม
กับไอคอนจะช่วยเพ่ิมการรับรู้ให้กับผูใ้ช้งานได้ละเอียด
มากขึ้น ส่วนไอคอนท่ีมีค าอธิบายเพ่ิมเติมช่วยให้ผูใ้ชง้าน
เขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารไดม้ากขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
2.4  Responsive Web Design 
  2.4.1  หลกัการท างานของ Responsive Web Design จะ
ใช้การก าหนดขนาดของเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS3 และ 
Java ซ่ึงจะสามารถปรับขนาดของเวบ็ไซต์ไดอ้ตัโนมติัตาม
ขนาดของอุปกรณ์ท่ีใช้งานอยู่ ไม่จ าเป็นตอ้งแยกเว็บไซต์
เ ป็น เวอร์ชัน  Desktop และ Mobile จะประกอบด้วย
องคป์ระกอบหลกั ๆ 3 ส่วนคือ Fluid Grid , Flexible images 
and media, CSS3 Media Queries  
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ดุษฏี [1] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการ
ใชง้านเคร่ืองท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติั : กรณีศึกษา
เคร่ือง ATM วิธีการด าเนินการคือ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
ใช้สถิ ติ เ ชิงพรรณนา สถิ ติ เ ชิงอนุมาน ท าการออก
แบบสอบถามโดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งานมีระดบัความส าคญัในระดับ
มาก โดยการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการปรับปรุงการท าธุรกรรมทางการเ งินให้
เหมาะสม 

ธัชพล  [2] ได้พัฒนา เว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่ง
โบราณคดีในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย โดยพฒันา
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีท่ีอยู่ในหนังสือให้อยู่ในรูปแบบ
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ดิจิตอล ท างานร่วมกบัเคร่ืองมือส่วนต่อประสาน Google 
Map API ในการแสดงต าแหน่งแหล่งโบราณคดีในภูมิ
ตะวนัตกผา่นทางการคน้หาขอ้มูลจากระบบ 

ศศิชา [4] ไดพ้ฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อการท่องเท่ียว
และเดินทางแสดงต าแหน่งโดยส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ของแผนท่ีกูเกิล วิธีการด าเนินการ คือ พฒันา
เว็บไซต์ท่ีสามารถแสดงเส้นทางจากจุดต้นทางและ
ปลายทางท่ีตอ้งการคน้หาและสามารถแสดงรายช่ือของ
อุทยานแห่งชาติ ไดมี้การใชเ้ทคนิคการปักหมุดบนแผนท่ี 
(Custom Marker) และการประยุกต์ใชจุ้ดบนเส้นทางท่ีอยู่
ระหว่างต้นทางและปลายทาง (Waypoint) ซ่ึงผู ้วิจัยจะ
น ามาปรับใช้ในส่วนของการแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
คน้หาเส้นทาง เพื่อท่ีผูใ้ชส้ามารถน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
คน้หาน้ีไปใชป้ระโยชน์ได ้

Paul and Ionel [7]  ท าการพฒันาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับอ านวยความสะดวกด้านการแพทย์
ฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงด้วยระยะทางท่ีส้ันท่ีสุด ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กบัสภาพของยานพาหนะและส่ิงกีดขวางบนถนน 
โดยการสร้างระบบที่ใชเ้ทคโนโลยี GIS มาประยกุตใ์ชใ้น 
ประเทศโรมาเนียระบบส่วนกลางน้ีช่วย 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1  การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1.1  รวบรวมขอ้มูลปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค้นหา
ขอ้มูลและพิกดัสถานท่ีตั้งเคร่ือง ATM พบว่า 
  3.1.1.1  การจดัเก็บไฟลเ์อกสารขอ้มูลของเคร่ือง 
ATM ในปัจจุบนัเป็นรูปแบบนามสกุล .xlxs  
  3.1.1.2  ขอ้มูลเคร่ือง ATM และขอ้มูลพิกดัของ
เคร่ือง ATM มีการเก็บไฟลแ์ยกกนั  
  3.1.1.3  หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องมีการจัดเก็บ
ไฟลข์อ้มูลแยกกนัซ่ึงส่งผลให้ขอ้มูลไม่ตรงกนั 
  3.1.1.4  การตั้งช่ือเคร่ือง ATM ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันท าให้ไม่สามารถค้นหาพิกัดสถานท่ีติดตั้งของ
เคร่ือง ATM ได ้
  3.1.2  ศึกษาการทฤษฎีท่ีน ามาประยุกต์ใช้พฒันา 
ไดแ้ก่ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
จดัการระบบฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

  3.2  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3.2.1  ผังงานของระบบค้นหาและจัดการข้อมูล

ต าแหน่งของเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั 
 

ภาพที่ 1: ผงังานโดยรวมของระบบคน้หาและจดัการขอ้มูล
ต าแหน่งของเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั 

 

 จากภาพท่ี 1  เร่ิมตน้จากการกรอกขอ้มูลเคร่ือง ATM 
ท่ีตอ้งการ จากนั้นท าการตรวจสอบขอ้มูลว่าพบหรือไม่ ถา้
ไม่พบให้ท าการตรวจสอบขอ้มูลและท าการคน้หาใหม่อีก
คร้ัง ถา้พบขอ้มูลจะแสดงรายการเคร่ือง ATM ตามเง่ือนไข
ท่ีได้กรอกข้อมูลข้างต้น หลังจากนั้ นสามารถเลือกท า
รายการท่ีตอ้งการต่อไป คือ 1) รายงานเคร่ือง ATM เพื่อ
เป็นการออกรายงาน และ 2) การบันทึกสถานะเคร่ือง 
ATM ส าหรับการเพ่ิม แกไ้ข ขอ้มูลการปฏิบติังาน 
 3.2.2  ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้ (UX/UI) 
ผูวิ้จยัไดท้  าการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชร้ะบบคน้หาเคร่ือง
ถอนเ งินอัตโนมัติ  โดยท าการออกแบบโครง ร่าง 
(Wireframe) โดยแต่ละหน้าก าหนดการท างานและขอ้มูล
ท่ีจะแสดงผล โดยใช้หลักการ Design System and  Flat 
Design เพื่อช่วยให้ประสบการณ์ของผูใ้ช้ระบบ ท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการผา่นอุปกรณ์ต่าง ๆ สอดคลอ้งกนั ภายใต ้แบรนด์
ขององคก์ร ดงัภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 2: ส่วนการคน้หาขอ้มูล 
 

ภาพที่ 3: ส่วนการบริหารจดัการขอ้มูล 
 3.2.3  ออกแบบระบบฐานขอ้มูล (Database)  โดยสร้าง 
Context Diagram และ Data Flow Diagram แสดงวิธีการ
ไหลขอ้มูลภายในระบบ ออกแบบแผนผงั Flow Chart การ
ท า ง า น ข อ ง ร ะบบ  อ อ ก แบบ  ER-Diagram แสด ง
ความสัมพันธ์ของระบบ และ Data Dictionary อธิบาย
รายละเอียดของตาราง 
  3.3  การพฒันาระบบ 
  3.3.1  การน าแผน ท่ีจาก  Google Maps มาพัฒนา
ส าหรับใช้งานบนเว็บไซต์ ท าได้โดยลงทะเบียนขอ 
Google Maps API Key เพื่อน าคีย์ ท่ีได้มาใช้งานส าหรับ
การดึงขอ้มูลจาก Google Map  
  3.3.2  การสร้างส่วนติดต่อผู ้ใช้งานและโครงสร้าง
เว็บไซต์ ด าเนินการสร้างระบบ ตามขั้นตอนท่ีไดว้างแผน
ออกแบบไวข้้างต้น โดยใช้โปรแกรม Visual Studio เพื่อ
ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน และใชโ้ปรแกรม NetBeans 
ส าหรับจดัการฐานขอ้มูลและโครงสร้างเวบ็ไซต ์ 

  3.4  การทดสอบระบบ 
 3.4.1  ก าหนดเง่ือนไขการทดสอบระบบ เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบในดา้น ต่าง ๆ 
 3.4.2  พฒันาแบบประเมิน กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญฝ่าย
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ท่าน ประเมินความ
เหมาะสมของระบบ โดยเน้ือหาการประเมินแบ่งออกเป็น 
4 ดา้น  คือ ดา้นความสามารถของระบบ ดา้นความถูกตอ้ง
ของการท างาน ดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ 
ด้านความปลอดภัยของระบบ  และพนักงานระดับ
ปฏิบัติการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ท่าน
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ โดยเน้ือหาแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านการติดต่อ
ระหว่างระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ ดา้นความปลอดภยัของระบบ  
3.5  การสรุปผลการวิจัย 
  ประเมินระบบค้นหาและจัดการข้อมูลต าแหน่งของ
เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ  ซ่ึงประกอบด้วยสถิติในการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง คือ ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย t-test และการแปลความหมายทางสถิติในการวิจยั 

 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
 4.1  ผลการพฒันาระบบ 

การพฒันาระบบในส่วนการคน้หาขอ้มูลและต าแหน่ง
เคร่ือง ATM ส่วนบริหารจดัการขอ้มูล ส่วนบนัทึกขอ้มูล
การปฏิบติังาน และส่วนบริหารจดัการผูใ้ชง้านระบบ ซ่ึง
ได้ผลลัพธ์ในการแสดงผลในรูปแบบ  Desktop และ 
Mobile ดงัภาพท่ี 4-7 

 

ภาพที่ 4: ส่วนการคน้หาขอ้มลูแสดงผลผา่น Desktop 
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ภาพที่ 5: ส่วนการบริหารจดัการขอ้มูลแสดงผลผา่น Desktop 

ภาพที่ 6: ส่วนการคน้หาขอ้มูล แสดงผลผา่น Mobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 : ส่วนการบริหารจดัการขอ้มูล แสดงผลผา่น Mobile 

 
 
 

 4.2  การทดสอบประสิทธภิาพของระบบ 
  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ ดงัน้ี 
1. การคน้หาช่ือสถานท่ี 2. การแสดงต าแหน่งตามเง่ือนไข         
3. การเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูล และ 4. การสร้างรายงานผลการ
คน้หา  พบว่ามีความถูกตอ้งร้อยละ 100 
 4.3  ผลการประเมินความเหมาะสมและประเมิน
ความพงึพอใจผู้ใช้งาน 
 4.3.1  ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1: ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

  ตารางท่ี 1 แสดงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อด้าน
ความเหมาะสมของระบบ ทั้งดา้นความสามารถของระบบ 
การติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ช้ระบบและความปลอดภยั
ของระบบ ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
ซ่ึงผลการประเมินเฉล่ียมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
โดยค่าเฉล่ียความเหมาะสมท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินเท่ากบั 
4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 มีค่า sig น้อยกว่า 
0.05 ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ว่า ระบบท่ีพัฒนามีความ
เหมาะสมมาก โดยยอมรับ 𝐻1 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบมี
ความเหมาะสมท่ีจะสามารถน าไปใชง้านได ้
 4.3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ช้งานทั้ง 3 ดา้น 
ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้าน 

   

ดา้นความเหมาะสม 𝒙 S.D. t Sig. 
ความสามารถของ
ระบบ 

4.43 0.54 4.36 0.02 

ความถูกตอ้งของการ
ท างาน 

4.68 0.36 5.25 0.01 

การติดต่อระหว่าง
ระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ 

4.31 0.56 3.35 0.03 

ความปลอดภยัของ
ระบบ 

4.35 0.54 3.77 0.06 

ดา้นความพึงพอใจ 𝒙 S.D. t Sig. 
ประสิทธิภาพ 4.45 0.51 7.22 0 
การติดต่อระหว่างระบบ
กบัผูใ้ชร้ะบบ 

4.51 0.61 5.94 0.01 

ความปลอดภยัของระบบ 4.11 0.74 3.09 0.17 
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  ตาราง ท่ี  2 แสดงให้ เ ห็นถึ งความพึ งพอใจด้าน
ประสิทธิภาพระบบ การติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ช้ระบบ
และความปลอดภยัของระบบ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี
ผูใ้ช้งานใน 3 ด้าน เท่ากับ 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.62 ค่า sig น้อยกว่า 0.05 ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ว่า 
ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาขึ้นในระดบัความ   
พึงพอใจมาก โดยยอมรับ 𝐻1 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบ
สามารถตอบสนองการใช้งานและน าข้อมูลไปใช้งานได้
อยา่งถูกตอ้ง 

  

5. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันาระบบคน้หา และจดัการขอ้มูล
ต าแหน่งของเคร่ืองถอนเงินอตัโนมัติ กรณีศึกษาเคร่ือง
ถอนเงินอัตโนมัติธนาคารออมสิน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนัให้ง่ายต่อการใชง้านและสามารถ
น าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และ
สะดวกย่ิงขึ้น โดยน าบริการให้ขอ้มูลแผนท่ีโลกจากกูเกิล 
(Google Maps API) มาประยุกต์ใช้  และใช้หลักการ
ออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้งานระบบ ดว้ยวิธีการ
ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย และเทคนิคการแสดงผล
ท่ีเหมาะสมบนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบร่วมในการ
ออกแบบ  
 กล่าวคือการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน มี
ความถูกต้องของการท างานท่ีร้อยละ 100 และผลการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญนั้น
พบว่ามีภาพรวมท่ีเหมาะสมมาก และผูใ้ช้งานมีพึงพอใจ
ในการใชร้ะบบอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็น
ว่าระบบที่พฒันาสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เจา้หนา้
ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และลดขั้นตอนการท างาน อีกทั้งยงั
ช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลเคร่ือง ATM ให้มีความ
ถูกต้องและความปลอดภยั และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกมากย่ิงขึ้น ซ่ึงผลการประเมินสอดคลอ้งไปในทาง
เดียวกบังานวิจยัของ ธชัพล [2]  และศศิชา [4] อีกดว้ย   
 ซ่ึงผลจากการวิจยัน้ีนอกจากจะน าไปใชง้านไดจ้ริงใน
ค้นหาและจัดการข้อมูลต าแหน่งของเคร่ือง ATM ของ
ธนาคารออมสินแล้ว  ย ังสามารถน าแนวคิด น้ี ไป

ประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดงานวิจยัในอนาคตไดอ้ีกดว้ย ซ่ึง
จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรพฒันาระบบให้มี
ความเช่ือมโยงกับระบบจัดการข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนการท างาน ได้อย่างครบ
คลุม และมีประสิทธิภาพการท างานท่ีมากย่ิงขึ้น 
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ระบบลาออนไลน์โดยประยุกต์ใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line 
Online Leave System by Applying Line Notification 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้มี วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบลางาน
ส าหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยระบบสามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ี ท าให้สามารถลางาน
ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ รวมถึงช่วยให้กรมสามารถ
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการลา  

นอกจากนีย้ังมีการประยุกต์ใช้ Line Notify ในการแจ้ง
เตือน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถรับรู้ผลการลาได้อย่าง
รวดเร็วมากขึน้ ซ่ึงมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
ตามความสะดวก และใช้ One Sample t-test เป็นสถิติใน
การทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัย สรุปได้ว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับของผู้ใช้งาน และการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งานของผู้ใช้งานระบบมากกว่าร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ระบบลา Line Notification การรับรู้ถึงประโยชน์ 

  การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
 

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 

hypotheses. The results indicated that system's 

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. บทน า 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม [1] ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

และกลยุทธ์ให้มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ทางดา้นดิจิทลั เพื่อกา้วสู่ยุคกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 
โดยปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ ์วิธีการท างาน และขอ้มูลให้เป็น
ระบบดิจิทัลด้วยมาตรฐานและภาษาสากล ซ่ึงงานท่ี
เ ก่ียวข้องกับข้อมูลของบุคลากร เจ้าหน้าท่ี  ก็ควรน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการบุคลากร
เช่นกนั เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในปัจจุบนัการลาของเจา้หน้าท่ีเป็นการกรอกขอ้มูลลง
แบบฟอร์มเอกสารใบลาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจดัส่ง
ใบลาให้ผู ้มีอ  านาจชั้นเหนือขึ้นไปเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
การลา รวมถึงให้ส่วนราชการรายงานจ านวนวนัลา เพื่อใช้
ประเมินผลและการเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการ ซ่ึงการใช้
แบบฟอร์มเอกสารใบลาท าให้ใช้เวลานานในการเดิน
เอกสาร การรายงานใชร้ะยะเวลานาน การตรวจสอบวนัลา
ไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง เกิดการล่าช้าในการค้นหา
เอกสารใบลา รวมถึง ในการด าเนินโครงการหรือพฒันา
ระบบนั้น จ าเป็นต้องจัดท ากรอบค าขอด าเนินโครงการ  
ค าของบประมาณ จัดซ้ือจัดจา้ง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานาน 
และตอ้งใชง้บประมาณของส่วนราชการในการด าเนินการ 
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จากการศึกษาและปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงพฒันาระบบ
ลาออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัเจา้หนา้ท่ีให้
มีการด าเนินการท่ีสะดวกเร็วมากขึ้น ลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรกระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
วนัลา นอกจากน้ี เพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาสามารถรับรู้การลา
ของเจา้หนา้ท่ีและเจา้หน้าท่ีสามารถรับรู้ผลอนุมติัการลาได้
อย่างรวดเร็วจะตอ้งมีการแจง้เตือนให้ทราบ โดยประยุกต์ 
ใชก้บัการแจง้เตือนผา่น Line  

เร่ิมตน้

เจ้า น้าท  ผ ้อ าน ยการกลุ่ /ส่ น เจ้า น้าท   ่ายบร  าร

จดัท าเอกสารการลา

ผ ้อ าน ยการกอง/  นย์

เสนอเอกสารการลา

เสนอเอกสารการลา

ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง

ตรวจสอบ
สิทธิ การลา

ตรวจสอบ
จ  านวนวนัลา

พิจารณาอนุมัติ

ให้ความเห็นชอบ
ข ั้นตน้

บนัทึกข้อมูลและ
จดัเก็บเอกสารการลา

ทราบผลอนุมัติการลา แจง้ผลอนุมติัการลา

จบ

Yes

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

 
ภาพท   1: Swimlane Diagram แสดงขั้นตอนการท างานแบบเดิม 

ทั้งน้ี ผูวิ้จยัก าหนดสมมติฐานการวิจยัไว ้คือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Perceived Usefulness: PU) มีค่า
มากกว่าร้อยละ 80 และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use: PEOU) มีค่ามากกว่าร้อยละ 80 

 

2. ทฤษฎ และงาน  จัยท  เก  ย ข้อง 
ในการพฒันาระบบลาออนไลน์โดยประยกุต์ใชก้ารแจง้

เตือนผา่น Line ผูวิ้จยัไดศึ้กษาทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันา
ระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 Line Notify 

Line Notify [2] เป็นบริการของแอปพลิเคชนัไลน์ท่ีให้
สามารถส่งขอ้ความการแจง้เตือนจากเซอร์วิสต่าง ๆ ไปยงั

บัญชีไลน์หรือกลุ่มต่าง ๆ ผ่านทาง API โดยหลังจาก 
การเช่ือมต่อกบัทางเวบ็เซอร์วิสแลว้ จะไดรั้บการแจง้เตือน
จากบญัชีทางการของ Line Notify โดยสามารถเช่ือมต่อกบั
บริการท่ีหลากหลาย และสามารถรับการแจง้เตือนทางกลุ่ม
ไดด้ว้ย ซ่ึงบริการหลกั ๆ  ท่ีสามารถเช่ือมต่อไดแ้ก่ GitHub, 

IFTTT หรือ Mackerel เป็นต้น ทั้ งน้ี  สามารถใช้ Line 

Notify เพื่อแจง้สถานะการออนไลน์ไปอีกระบบปลายทาง
ได ้จึงท าให้สามารถส่งขอ้ความแจง้เตือนจากอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ซ่ึงการใชง้านของ Line 

Notify จะมีรูปแบบดังน้ี คือ ต้องสร้าง Token ของบัญชี
ไลน์ก่อน จากนั้นใช ้Token เพื่อส่งขอ้ความแจง้เตือน 

2.2 แบบจ าลองการยอ รับเทคโนโลย  (Technology 

Acceptance Model: TAM) 
การใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เพื่ออธิบาย

ถึงการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลและไดรั้บ
การพิสูจน์ว่าการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการ
รับรู้ว่าเทคโนโลยีมีวิธีการใชง้านท่ีเขา้ใจไดง้่ายเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีส่งผลต่อการยอมรับและน าไปสู่การใชเ้ทคโนโลยี
ของแต่ละบุคคล  

ตั แปร
ภายนอก

การรับร ้ ประโยชน์
การใช้

การรับร ้ ค า ง่าย
ในการใช้

ทั นคต 
ต่อการใช้

ค า ตั งใจ
ในการใช้ การใช้งานจร ง

 
ภาพท   2: แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 

การศึกษาของ Davis [3] ได้ใช้ทฤษฎีแบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีในการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศใหม่ 
พบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจใชง้านหรือพฤติกรรม และ
พบว่าการท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดการตดัสินใจใช้บริการหรือไม่
นั้ น เป็นเพราะการรับรู้ของผู ้บริโภคในเร่ืองการรับรู้
ประโยชน์ในการใชง้าน และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
ซ่ึงเก่ียวกบัทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี จึงสรุป
ไดว่้า แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงการ
รับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้
ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ส่งผลต่อ
พฤติกรรม ความต้องการใช้งาน และท้ายท่ีสุดท าให้เกิด
ความตั้งใจในการใชง้านระบบท่ีแทจ้ริง 
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2.3 งาน  จัยท  เก  ย ข้อง 
จ ากง าน วิจัย ของ  A.MohanaPriya, G.Shyamala, 

R.Dharshini [4] ได้พัฒนาระบบการลาออนไลน์ ซ่ึ งมี
ความส าคญัต่อองคก์ร โดยมีการจดัการเพื่อบนัทึกขอ้มูลการ
ลาใน Mobile HRM ซ่ึ ง เ ป็นแอปพลิ เคชั่น ท่ี ใช้ ง าน
อินทราเน็ต สามารถเขา้ถึงไดท้ั้งองคก์ร มีเป้าหมายเพ่ือใชล้ด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน โดยผูวิ้จยัออกแบบดว้ย Data 

Flow Diagram และพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ ผลจากการ
พฒันาระบบ คือ Mobile HRM ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและช่วยลดระยะเวลาในการขอลาผ่านทางออนไลน์
และไดรั้บการอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 

จ ากง าน วิ จั ย ของ  Pilawan Kongtongnok, Pijitra 

Jomsri [5] ผูวิ้จยัพบว่า Internet of Things เป็นแนวคิดของ
การตรวจสอบและแจง้เตือนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้
ท า ง าน ร่วมกับ เ ซ็น เซอ ร์ ในการตรวจสอบการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึง มีการแจ้งเตือนผ่านทาง Line ซ่ึงเป็น
การจัดการแบบเรียลไทม์ ส าหรับการตรวจสอบโดยใช้
เซ็นเซอร์การเคล่ือนไหว PIR ระบบใชเ้ซ็นเซอร์อินฟราเรด
และกลอ้งวงจรปิด เพื่อตรวจสอบเม่ือมีผูใ้ชห้้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในตารางเรียน ระบบจะแจง้เตือน
ผ่านทางแอปพลิเคชัน่ Line ให้กบัผูดู้แลระบบ ผลการวิจยั
พบว่า ระบบจะท าการตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านทาง 
Line ให้กบัผูดู้แลระบบ ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการตรวจสอบ
และแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็วเพราะสามารถแจง้เตือนและ
ตรวจสอบแบบเรียลไทม ์

 

3.    ธ ด าเน นงาน  จัย  
ในการพฒันาระบบลาออนไลน์โดยประยกุต์ใชก้ารแจง้

เตือนผา่น Line มีขั้นตอนในการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
3.1 การ ึกษาและ  เคราะ ์ระบบ 

 
ภาพท   3: กรอบแนวคิดกระบวนการท างานของระบบ 

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลปัญหาการ
ลาของเจา้หนา้ท่ีแบบเดิม ศึกษาเคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการ
พฒันาระบบ รวมถึงศึกษาโครงสร้างของระบบงานใหม่  
เพื่อน าออกแบบกระบวนการท างานของระบบ โดยใชก้าร
แจง้เตือนผา่น Line เขา้มาประยกุต ์ใชร้วมกนั ซ่ึงใชร้ะบบ
ฐานขอ้มูลและระบบการท างานของเวบ็เซิร์ฟเวอร์  

เร่ิมตน้

เจ้า น้าท  ผ ้อ าน ยการกลุ่ /ส่ น ผ ้อ าน ยการกอง/  นย์

บนัทึก
ขอ้มูลการลา

Admin

คน้หา
ประวตัิการลา

จบ

No Yes

ตรวจสอบ
ผูใ้ชง้าน

ตรวจสอบ
ขอ้มูลการลา

แกไ้ข
ขอ้มูลการลา

แสดงขอ้มูลการลา

ตรวจสอบ
ผูใ้ชง้าน

คน้หาขอ้มูลก ารลา
ของเจา้หน้าที่

แสดงขอ้มูลการลา
ของเจา้หน้าที่

ให้ความเห็น
ขั้นตน้

ตรวจสอบ
ผูใ้ชง้าน

คน้หาขอ้มูลก ารลา
ของเจา้หน้าที่

แสดงขอ้มูลการลา
ของเจา้หน้าที่

พิจารณา
อนุมัติ

แจง้เตือน
ขอ้มูลการลา

แจง้เตือนขอ้มูล
การพิจารณาขั้นตน้

ยืนยนั
ขอ้มูลการลา

ลบขอ้มูลการลา

Yes

No

No

Yes

No

Yes

No

Yes

A

No

Yes

No

แจง้ผลการอนุมตัิ

A

Yes

บนัทึกข้อมูล
เจา้หน้าที่

ก  าหนดสิทธิ 
เจา้หน้าที่

แกไ้ข/ลบขอ้มูล
เจา้หน้าที่

แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลการลา

จดัท ารายงาน
สรุปวนัลา

A

 
ภาพท   4: Swimlane Diagram แสดงขั้นตอนการท างานระบบลา 
     ออนไลน์โดยประยกุตใ์ชก้ารแจง้เตือนผา่น Line 

ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ใชร้ะบบลาออนไลน์ไดผ้่าน
โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ เม่ือเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลการลา 
จะมีการแจง้เตือนผา่น Line ไปยงัผูอ้  านวยการกลุ่มเพื่อให้
ความเห็นขั้นตน้ จากนั้นจะมีการแจง้เตือนผา่น Line ไปยงั
ผูอ้  านวยการศูนย ์เพื่อพิจารณาอนุมติั เม่ือผูอ้  านวยการศูนย์
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งเตือนผ่าน Line ไปยงั
เจา้หนา้ท่ีเพื่อแจง้ผลการลา 

3.2 การพฒันาระบบ 
การพัฒนาระบบ ใช้ เทคโนโลยีในรูปแบบเว็บ

แอพพลิเคชัน่ ซ่ึงท าให้เจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้านมีความสะดวกใน
การเขา้ใชร้ะบบ โดยไดจ้ดัเตรียมเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการ
บริการเวิลดไ์วดเ์วบ็ เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับบริการฐานขอ้มูล 
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เคร่ืองลูกข่าย โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ASP และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแจง้เตือน 
ได้แก่ Line Notify โดยสร้าง Token เพื่อรับข้อความ มี
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ขั้นตอนการด าเนินลงทะเบียน เพ่ือรับบริการแจง้เตือนผา่น
ทาง LINE รายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพท   5: การบนัทึกขอ้มูลรหสั Token 

เขา้สู่ระบบบญัชีของแอพพลิเคชัน่ Line เลือกเมนูหนา้
ของฉัน กดเลือกออก Token ใส่ช่ือ Token การแจง้เตือน
เป็น “DIW” และเลือกการส่งเป็น “รับการแจง้เตือนแบบ
ตวัต่อตวัจาก Line Notify” จากนั้นเขา้ระบบบนัทึกขอ้มูล 
Token ส าหรับเจา้หน้าท่ี ในการบนัทึกขอ้มูลรหัส Token 
เพื่อรับการแจง้เตือน 

3.3 การทดสอบระบบและการประเ  นผล 
การทดสอบระบบและการประเมินผล เ ป็นการ

ตรวจสอบการท างานของระบบและความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ว่าระบบสามารถท างานตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทดสอบระบบขั้นอัลฟ่า 
เป็นการทดสอบการท างานของระบบโดยผูพ้ฒันา และการ
ทดสอบขั้ นเบต้า เ พ่ือทดสอบคุณภาพของระบบ คือ 
ก าหนดให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ไดล้องใชง้านระบบท่ี
ไดด้ าเนินการติดตั้งไว ้ เพ่ือดูว่าระบบสามารถใช้งานได้ดี
หรือไม่ โดยมีมาตรฐานการประเมิน 5 ระดบั ตามรูปแบบ
ของ Likert’s Scale และก าหนดให้ผูใ้ชง้าน จ านวน 20 คน 
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ เน่ืองจากทศันคติ
ท่ีมีต่อการใชง้าน ไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากเทคโนโลยีและการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ โดยมีมาตรฐานการประเมิน 7 ระดับ ตามรูปแบบ
ของ Likert’s Scale 

 

4. ผลการด าเน นงาน  
4.1 ผลการพฒันาระบบ 

 
ภาพท   6: หนา้จอเมนูหลกัของระบบ 

ผูพ้ฒันาพฒันาระบบโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
เมนูการท างานของผูใ้ช้งานระบบส าหรับเจ้าหน้าท่ี และ
ส่วนของเมนูการท างานส าหรับผูดู้แลระบบและผูมี้สิทธิ 
เท่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

 4.1.1 เมนูบันทึกข้อมูลการลา เป็นส่วนท่ีบันทึก
จดัเก็บขอ้มูลการลาของเจา้หนา้ท่ี  

 4.1.2 เมนูค้นหาขอ้มูลการลา สามารถค้นหาข้อมูล
การลาในปีงบประมาณของตนเองไดผ้า่นระบบ  

 4.1.3 เมนูบนัทึกขอ้มูลไปราชการ เน่ืองจากไม่ไดล้ง
เวลาเขา้ – ออกในการปฏิบติังาน  

 4.1.4 เมนูคน้หา/แก้ไขขอ้มูลไปราชการ เม่ือมีการ
บนัทึกขอ้มูลผิดพลาด หรือตอ้งการบนัทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม  

 4.1.5 เมนูความคิดเห็นผูบ้งัคบับญัชาขั้นต้น (ผส., 
ผก.) เป็นรายการข้อมูลการลาท่ีรอการพิจารณาจาก
ผูอ้  านวยการส่วน เม่ือมีเจา้หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูลการลา เพื่อ
เสนอความเห็นชอบขั้นตน้ 

 4.1.6 เมนูอนุญาตวนัลา (ผอ.) เป็นรายการขอ้มูลการ
ลาท่ีรอการพิจารณาจากผูอ้  านวยการกอง เม่ือผูอ้  านวยการ 
ส่วนพิจารณาเห็นชอบการลาของเจา้หนา้ท่ีขั้นตน้ 

 4.1.7 เมนูรายงานสรุปวันลา เป็นส่วนท่ีสามารถ
จดัท ารายงานสรุปขอ้มูลการลาในรูปแบบต่าง ๆ 

 4.1.8 การแจง้เตือนผ่าน Line โดยจะมีขอ้ความแจง้
เตือนผา่น Line Notify  

  
 ภาพท   7: หนา้จอการแจง้เตือนผา่น Line 

ซ่ึงจะมีข้อความแจ้งเตือนเม่ือมีการด าเนินการ ดังน้ี  
1) ผูอ้  านวยการกลุ่ม/ส่วน จะไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน เม่ือ
เจ้าหน้าท่ีลูกส่วนมีการบันทึกข้อมูลการลา เพื่อพิจารณา
เห็นชอบการลาขั้นตน้ 2) ผูอ้  านวยการกอง/ศูนย ์จะไดรั้บ
ข้อความแจ้งเตือน เม่ือผูอ้  านวยการกลุ่ม/ส่วน พิจารณา
เห็นชอบการลาของเจ้าหน้าท่ีในขั้นต้น เพ่ือพิจารณา
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อนุญาตการลา และ 3) เจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน 
เม่ือผูอ้  านวยการกลุ่ม/ส่วน พิจารณาอนุญาตการลา หรือไม่
อนุญาตการลา 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 4.2.1 การประเมินความพึงพอใจของระบบ เพื่อ

ทดสอบคุณภาพของระบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ One Sample t-test 
มีผลการประเมินตามหวัขอ้ ดงัน้ี 
ตารางท   1: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเ  น �̅� Sig. t 
1. ด้านค า สา ารถของระบบตรงตา ค า ต้องการของผ ้ใช้ 

1. 1 สามารถก าหนดสิทธิ ผูใ้ชใ้นระดบัต่าง ๆ ได ้ 4.6 0.07 2.449 
1.2 ความสามารถในการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 4.8 .016* 4.000 
1.3 ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล 4.8 .016* 4.000 
1.4 ความสามารถในการคน้หาขอ้มูล 4.8 .016* 4.000 
1.5 ความสามารถของระบบในภาพรวม 4.8 .016* 4.000 
2. ด้านค า ถ กต้องของระบบ 

2.1 ความถูกตอ้งของในการจดัประเภทของขอ้มูล 4.8 .016* 4.000 
2.2 ความถูกตอ้งในการเพิ่มขอ้มูล 4.8 .016* 4.000 
2.3 ความถูกตอ้งในการปรับปรุงขอ้มูล 4.6 .070 2.449 
2.4 ความถูกตอ้งในการน าเสนอขอ้มูล 4.8 .016* 4.000 
2.5 ความถูกตอ้งของ Function โดยรวม 4.6 .070 2.449 
3. ด้านค า เ  าะส ในการใช้งานระบบ 

3.1 ความเหมาะสมของกราฟฟิก 4.2 .621 0.535 
3.2 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยรวม 4.8 .016* 4.000 
3.3 ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพ  4.8 .016* 4.000 
3.4 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอกัษรท่ีเลือกใช้ 4.8 .016* 4.000 
3.5 ความน่าใชข้องระบบในภาพรวม 4.6 .070 2.449 

4. ด้านประส ทธ ภาพของระบบ 

4.1 ความเร็วในการท างานในภาพรวม 4.4 .178 1.633 
4.2 ความเร็วในดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาแสดงผล 4.8 .016* 4.000 
4.3 ความเร็วในการสืบคน้ขอ้มูล และแสดงผลลพัธ์ 4.8 .016* 4.000 
4.4 ความเร็วในการบนัทึก ปรับปรุงขอ้มูล 4.8 .016* 4.000 
4.5 ความเร็วในการน าเสนอขอ้มูล 4.4 .016* 1.633 
5. ด้านค า ปลอดภัยของระบบ 

5.1 การก าหนดและตรวจสอบรหัสผูใ้ชง้าน 4.8 .016* 4.000 
5.2 การใชง้านตามระดบัสิทธิ ท่ีก านหด 4.6 .070 2.449 
5.3 ความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล 4.8 .016* 4.000 
5.4 ความปลอดภยัของระบบโดยรวม 4.8 .016* 4.000 

จากค่าสถิติในตารางท่ี 1 พบว่า รายการประเมินท่ีมีค่า 
Sig. นอ้ยกว่า .05 ดา้นความสามารถของระบบตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ช้ ได้แก่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ด้านความถูกต้อง
ของระบบ ไดแ้ก่ 2.1, 2.2, 2.4 ดา้นความเหมาะสมในการใช้
งานระบบ ไดแ้ก่ 3.2, 3.3, 3.4 ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 
ได้แก่ 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 และด้านความปลอดภัยของระบบ 
ได้แก่ 5.1, 5.3, 5.4 ตามล าดับ สามารถสรุปได้ว่า ความพึง
พอใจของผู ้ เ ช่ี ยวชาญท่ี มีต่อระบบลาออนไลน์ โดย
ประยกุตใ์ชก้ารแจง้เตือนผ่าน Line มากกว่าเกณฑร้์อยละ 80 
อยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั .05  

 4.2.1 การประเมินความพึงพอใจของระบบ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบ โดยผูใ้ช้งาน
จ านวน 20 คน และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ One 

Sample t-test มีผลการประเมินตามหวัขอ้ ดงัน้ี 
ตารางท   2: ผลการประเมินความคิดเห็นของผูใ้ชง้าน 

รายการประเ  น �̅� Sig. t 
1. ด้านการรับร ้ถึงประโยชน์ท  จะได้รับ (Perceived Usefulness) 

1.1 ระบบลาท าให้สามารถลางานไดเ้ร็วขึ้น   6.15 .002* 3.667 
1.2 ระบบลาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลา 6.05 .009* 2.932 
1.3 ระบบลาจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการลา 5.85 .112 1.667 
1.4 ระบบลาจะช่วยให้การลางานสะดวกมากขึ้น 6.45 .000* 7.447 
1.5 ผูใ้ชพ้บว่าระบบมีประโยชน์ต่อการท างาน 6.30 .001* 3.907 
2. ด้านการรับร ้ถึงค า ง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of used) 

2.1 ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใชง้านระบบลาไดง้่าย 6.00 .013* 2.757 

2.2 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการไดง้่าย 6.15 .000* 4.189 
2.3 การส่ือสารระหว่างผูใ้ชง้านกบัระบบชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 

6.25 .000* 4.551 

2.4 ผูใ้ชพ้บว่าการใชง้านระบบลาชดัเจนและ 
เขา้ใจง่าย 

6.10 .002* 3.490 

2.5 ผูใ้ชพ้บว่าสามารถมีทกัษะในการใชง้าน
โดยง่าย 

6.30 .000* 5.480 

2.6 ผูใ้ชพ้บว่าสามารถใชง้านระบบลาไดง้่าย 6.35 .000* 5.713 
 

จากตารางค่าสถิติ พบว่า รายการประเมินท่ีมีค่า Sig. 
น้อยกว่า .05 ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ไดแ้ก่ 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5 และด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
ไดแ้ก่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ตามล าดบั สามารถสรุปไดว่้า  
ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานท่ีมีต่อระบบลาออนไลน์โดย
ประยกุตใ์ชก้ารแจง้เตือนผ่าน Line มากกว่าเกณฑร้์อยละ 80 
อยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั .05  
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5. สรุป  
การพฒันาระบบลาออนไลน์โดยประยุกต์ใช้การแจ้ง

เตือนผ่าน Line เป็นระบบท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลการลา 
ค้นหาข้อมูลการลา แสดงข้อมูลการลา บันทึกข้อมูลไป
ราชการ อนุมติัการลา แสดงรายงานสรุปการลา เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการลาให้กบัขา้ราชการ และผูบ้งัคบับญัชา 
ให้สามารถด าเนินการไดส้ะดวกขึ้น เร็วมากขึ้น ลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรกระดาษ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการวนัลา นอกจากน้ี ผูบ้งัคบับญัชายงัสามารถ
รับทราบการลาของเจา้หน้าท่ีและเจา้หน้าท่ีสามารถทราบ
ผลอนุมติัการลาไดอ้ย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีการแจง้เตือน
ให้ทราบ โดยประยกุตใ์ชก้บัการแจง้เตือนผา่น Line 

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบลาออนไลน์
โดยประยุกต์ใชก้ารแจง้เตือนผ่าน Line มีผลการประเมิน 
ดัง น้ี  ความพึงพอใจของผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อระบบลา
ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้การแจง้เตือนผ่าน Line มากกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั .05 และผลการ
ทดสอบสมมติฐานการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับของ
เจา้หน้าท่ีผูใ้ชง้านระบบ พบว่า การใชง้านระบบลาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิผลในการลามีค่า Sig. มากกว่า .05  นอกจากนั้นได้
ค่าสถิติทดสอบ Sig. น้อยกว่า .05 ทุกรายการ จึงท าการ 
ปฎิเสธ H0 และยอมรับ H1 สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บของเจา้หน้าท่ีผูใ้ช้งานระบบมากกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งานของเจ้าหน้าท่ีผู ้ใช้งานระบบ พบว่า ได้ค่าสถิติ
ทดสอบ Sig. น้อยกว่า .05 ทุกรายการ จึงท าการปฎิเสธ H0 
และยอมรับ H1 สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ถึงความง่าย 
ในการใช้งานของเจา้หน้าท่ีผูใ้ช้งานระบบมากกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงการใช้
มาตรฐานการประเมิน 7 ระดบั ตามรูปแบบของ Likert’s 

Scale  นั้น ท าให้ขอ้มูลมีค่าต่อเน่ืองมากกว่าและน ้ าหนัก
คะแนนท่ีมีช่วงการกระจายมีความถ่ีมากกว่า เน่ืองจาก 
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบลาออนไลน์
โดยประยุกต์ใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line จะส่งผลต่อ 
การยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ชง้าน 

ทั้งน้ี ผลประเมินการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับและ 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของเจ้าหน้าท่ีผู ้ใช้งาน
ระบบ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานหรือพฤติกรรมและ
ความต้องการใช้ของผู ้ใช้งาน โดยหากมีการใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีมีการพฒันาขึ้นมาใหม่ ระบบสารสนเทศท่ีมี
การพัฒนาขึ้ นมาใหม่นั้ นช่วยอ านวยความสะดวกใน 
การท างานและช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการยอมรับและน าไปสู่ 
การใชง้านจริงของผูใ้ชง้าน 
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บทคัดย่อ 

ใน ธุ ร กิ จท าง ด้ าน ก าร รับ จั ด ต ก แ ต่ งส วน นั้ น 
กระบวนการจัดการข้อมูล และการประสานงานเป็น
ส่ิงจ าเป็นอย่างย่ิง ท้ังในส่วนพนักงานกับลูกค้า และ
พนักงานท่ีดูแลโครงการการจัดสวนด้วยกัน เอง ซ่ึง
กระบวนการท างานบริหารงานจัดสวนมีหลายขัน้ตอนและ
มีความซับซ้อนมาก มีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบกระดาษ 
มีปัญหาการจัดเกบ็ข้อมูลเอกสาร การสืบค้นข้อมูล และมี
ปัญหาเร่ืองเอกสารเกิดการสูญหายบ่อยคร้ัง ขาดความ
เช่ือมโยงของข้อมูลและการท างานระบบขาดความ
คล่องตัว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานและ
ท าการพัฒนาระบบจัดการกระบวนการท างานส าหรับงาน
จัดสวนให้มีความหมาะสม ในรูปแบบแอปพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์   

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจาก
การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี และผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเช่นกัน ซ่ึงผลดังกล่าวเป็นไป
ตามสมมติฐานของงานวิจัยท่ีตั้งไว้ 

ค าส าคัญ : โมบ ายแอปพ ลิ เคชั่น  โครงการจัดสวน 
กระบวนการจดัการ 

 

 

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 

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 

1. บทน า 
การจัดตกแต่งสวนในอดีต เป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการทางดา้นจิตใจของเจ้าของหรือบุคคลในสถานท่ี
นั้นเป็นส าคัญ และได้มีการพฒันาการจัดแต่งสวน การ
ปลูกตน้ไมแ้ละการจดับริเวณบา้นให้ดูดี ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การตกแต่งสวนเพื่อสร้างความสวยงามและน่าอยู่อาศัย
ของบ้านหรือสถานท่ี  สร้างความสวยงาม ท าให้ เกิด
ความสุขทางดา้นจิตใจ [1] 

ในปัจจุบันธุรกิจทางด้านการรับจัดตกแต่งสวนนั้ น
เกิดขึ้นมากมายหลายบริษัท เพื่ออ านวยต่อความสะดวก
และความต้องต้องการของลูกค้าท่ีจะต้องการปรับแต่ง
สถานท่ี หรือบ้านเรือน นั้ นหาได้ง่ายขึ้ น และสามารถ
ติดต่อส่ือสารไดห้ลายช่องทาง ทั้งทางเว็ปไซต์ Facebook 
เบอร์ติดต่อ E-mail และทาง Line 

แต่กระบวนการท างานท่ีมีในปัจจุบันนั้ นส่วนมาก
บริษทัที่รับจดัสวนยงัมีการบนัทึกขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร
ท่ีเป็นกระดาษในทุก ๆ กระบวนการท างาน ท าให้เกิด
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ปัญหาการจัดเก็บขอ้มูล และการสืบคน้ข้อมูล ก่อให้เกิด
ความสูญหาย ความสับสน และเกิดขอ้ผิดพลาดไดบ้่อยคร้ัง 
ท าให้ขาดการเช่ือมโยงของข้อมูลและท าให้ระบบขาด
ความคล่องตัว ในการติดตามการท างาน  และการ
ตรวจสอบความคืบหนา้ของงานตอ้งให้หัวหนา้งานเขา้ไป
ควบคุมหน้างานด้วยตนเองตลอด ท าให้เสียทรัพยากร
บุคคลในการเข้าควบคุมหน้างาน จึงท าให้เล็งเห็นว่า ณ 
โลกปัจจุบันน้ี โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทมากกับ
ชีวิตประจ าวนั ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดทุ้กคนทุกกลุ่ม [2]  

ผูวิ้จยัจึงได้น าเสนอระบบจดัการกระบวนการท างาน
ส าห รับ งาน จัดสวนผ่ านโมบ ายแอปพ ลิ เคชัน บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ให้ มีความถูกต้องแม่นย  าของข้อมูล สามารถ
ตรวจสอบความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของการเข้า
ปฏิบัติงานได้ ลดเวลาในกาค้นหาเอกสาร ลดการใช้
กระดาษ และลดระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ไดม้ากย่ิงขึ้น 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี และและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1 ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ (Android) 
แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการของ Google ซ่ึง

ท างานร่วมกับซอฟต์ท่ี เปิดเผยหลักการ (Open Source 
Software)  โดยอนุญาตให้ผู ้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สามารถปรับแต่งและวางจ าหน่ายได้ ภายใต้เง่ือนไขท่ี 
Google ก าหนด อีกทั้งแอนดรอยด์ยงัเป็นระบบปฏิบติัการ
ท่ีรวมนกัพฒันาท่ีเขียนโปรแกรมประยกุตม์ากมาย จากการ
ส ารวจช่วงเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ในปี พ.ศ. 2556 
พบว่าแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบติัการท่ีนกัพฒันาเลือกท่ี
จะพฒันาโปรแกรมมากท่ีสุด ถึง 71% จึงท าให้แอนดรอยด์
เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ซ่ึง
ภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมท่ีนิยมใชค้ือภาษาจาวา [3] 

2.2 ภาษา Java  
      เป็นภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรมท่ีท ากาสนบัสนุน
การเขี ยนโปรแกรม เชิงวัตถุ  (OOP : Object-Oriented 
Programming) โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส 

ดงันั้นคลาส คือ ท่ีเก็บ หรือพฤติกรรม ซ่ึงมีสถานะ และ
รูปพรรณ ประจ าพฤติกรรม ส าหรับการพฒันาภาษา Java 
สามารถพัฒนา Application ได้หลากหลายรูปแบบมาก 
เช่น Application ท่ีท างานบน Windows , Mac ,Linux หรือ
บน Web Application (JSP Java Servlet) และท่ีก าลังมา
แรงสุดในตอนน้ีคือ การพัฒนา Application บน Mobile 
ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถพฒันาไดบ้น Android [4] 

2.3 ภาษา Kotlin 
       เป็นภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบ  Statically-
typed ท่ี ถู ก รั น บ น  Java Virtual Machine (JVM) ถู ก
พฒันาขึ้นโดยทีมงาน JetBrains โดยถูกออกแบบให้ท างาน
ร่วมกบัโคด้ Java ไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงไฟลข์อง Kotlin จะมี
น าม ส กุ ล คื อ  .kt แ ล ะ มี ตั ว  compiler ช่ื อ ว่ า  Kotlinc 
เช่นเดียวกับ Java ท่ีช่ือ javac ซ่ึงมีกระบวนการ compiler 
ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 : กระบวนการ compiler 

จากภาพจะเห็นไดว่้าไฟล์ .kt ถูกแปลงเป็น .class และ 
.jar ตามล าดบัและไปรันบน JVM เม่ือเปรียบเทียบกบั Java 
แล้วไม่มีอะไรแตกต่างกัน เพราะ Kotlin ถูกออกแบบมา
เพื่อให้ใชง้านร่วมกบั ภาษา Java [5] 

2.4 User Interface Design 
      คือ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ ระหว่าง
ผูใ้ช้กับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีกระบวนการท่ีเร่ิมจากกการ
รวบรวมข้อมูล ท่ี เก่ียวข้องตลอดจน ภูมิความ รู้ของ
นักจิตวิทยา นักการศึกษา นักออกแบบกราฟฟิก ช่าง
เทคนิ ค  ผู ้ เ ช่ี ยวชาญด้านมนุษย์วิทยา นักออกแบบ
สถาปัตยกรรมขอ้มูล และนักสังคมศาสตร์เพื่อมาร่วมกนั
พัฒ นากระบวนการออกแบบ ให้ ใช้งานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ วตัถุประสงคห์ลกัคือ สามารถใชง้านง่าย ใช้
ทกัษะส่วนบุคคลน้อย มีการฝึกอบรมการใชง้านนอ้ย เพื่อ
มาตรฐานการออกแบบ [6] 
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 2.5 User Experience Design 
     User Experience คือ ประสบการณ์ของผูใ้ช้งานต่อการใช้
งานของผูใ้ช้งาน และการเขา้ถึง โดยจะโยงในความหมายของ
การใช้งานของระบบงาน ท่ีมองถึงประสบการณ์การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ชง้าน (User) ต่อการใช้งานระบบงานและ
ต่อ User Interface (UI) ซ่ึงหมายถึงความง่าย ความยากในการ
ใช้งานของผูใ้ช้งาน การเขา้ถึง User Experience Design สร้าง
ให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้งาน และรวมถึง
ประสบการณ์ต่อฟังกช์นัการใชง้าน [7] 

2.6 Data Flow Diagram 
     เป็นเคร่ืองมือเชิงโครงสร้างท่ีใช้บรรยายภาพรวมของ
ระบบโดยแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ หรือโพ
รเซส (process) ระบุแหล่งก าเนิดของข้อมูล การไหลของ
ข้อมูล  ปลายทางของข้อมูล  การเก็บข้อมูลและการ
ประมวลผลขอ้มูล จะแสดงแผนภาพว่าขอ้มูลจากไหน จะ
ไปไหน เก็บข้อมูลไว้ท่ีไหน มีอะไรเกิดขึ้ นกับข้อมูล
ระหว่างทาง  

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      Pannu , et al. [8] ได้พัฒนาเว็บไซต์ในการจัดการ
โครงการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยได้
กล่าวถึงปัจจยัหลกัในการท าวิจยัน้ีว่า ในปัจจุบนัเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการพัฒนาโครงการมีอยู่มาก เช่น  Microsoft 
Project , Google G Suite , BlueJeans , GoToMeeting และ
อื่น ๆ ซ่ึง ปัญหาหลกัท่ีพบ คือ ซอฟตแ์วร์บางชนิดสามารถ
ใช้ไดบ้างอุปกรณ์เท่านั้น และไม่สามารถเช่ือมต่อส่ือสาร
กันได้ และซอฟต์แวร์บางชนิด มีราคาแพง และฟังก์ชั่น
การใชง้านมากเกินไป กล่าวคือเป็นซอฟต์แวร์ท่ีใชส้ าหรบ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่เหมาะกบัธุรกิจขนาดเลก็ ผูวิ้จยัจึงไดมี้
การพฒันาระบบเพื่อใชใ้นการจดัการโครงการ จดัการการ
ส่ือสาร และสร้างรายงานเพื่อตอสนองความตอ้งการของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็   ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
คือ วิเคราะห์และออกแบระบบตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั ด าเนินการพฒันาระบบโดยใชภ้าษา PHP และจดัเก็บ
ขอ้มูลลง MySQL ทดสอบและน าระบไปใช ้
     ผลการด าเนินการคือ ระบบสามารถจัดการข้อมูล
ผูใ้ชง้านได ้โดยแบ่งเป็น ผูจ้ดัการโครงการ สามารถสร้าง

โครงการและระบุรายละเอียดแผนงานของโรงการนั้นและ
ระบุผู ้รับผิดชออภายในโครงการ สามารถนัดประชุม
ออนไลน์ได้ และผูป้ฏิบัติงานสามารถดูแผนการท างาน
และอัพโหลดไฟล์งานได้ สามารถดูตารางแผนการ
ด าเนินงานได ้ติดต่อส่ือสารและสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนะวา่ ระบบที่พฒันาขึ้นยงัไม่สามารถ
น าไปแข่งขนักบัระบบอื่น ๆ ในตลาดได ้ตอ้งมีการพฒันา
ต่อยอดให้มากขึ้น 
     ราเชนทร์,สุภาวดีและณัฏฐ์ [9] ไดศึ้กษาวิจยัเพื่อพฒันา
เว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับสนับสนุนการจัดการข้อเสนอ
โครงงานในการจดัการกระบวนการเรียนรู้ด้านวิจัยเป็น
ฐาน โดยใช้ PHP และ MySQL ได้ท าการออกแบบ และ
พัฒนาระบบโดยอิงหลักการพัฒนาโจทย์วิจัยส าหรับ
โครงงานบนฐานวิจยั 
     โดยวิธีการด าเนินงาน คือ วิเคราะห์ภาพรวมของระบบ 
โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้น มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผูใ้ช้งาน 
ระดบัการจดัการ และระบบฐานขอ้มูล , การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ โดยแบ่งระบบตามกลุ่มผูใ้ช้งาน ได้แก่ 
ผูดู้แลระบบ ผูส้อน ผูป้รึกษา และผูเ้รียน และออกแบบ
โดย ER-Diagram และ  Data Flow Diagram , พัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นโดยใช้ภาษา PHP เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล 
MySQL และ Bootstrap Framework ช่วยจัดหน้ าจอให้ 
Responsive กบัโทรศพัท ์ การทดสอบระบบและวิเคราะห์
ผลการวิจัย โดยทดสอบแบบ Black-Box Testing และ
น าไปให้ผูเ้ชียวชาญ จ านวน 33 คน ประเมินคุณภาพโดย
ใช้ตารางคะแนนระดับตามหลักประเมินคุณภาพ และ
วิเคราะห์ผลการทดสอบโดยใช้ค่ าเฉ ล่ียและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ผลการทดสอบด้วย วิ ธี  Black-Box-Testing พบ ว่า 
รายการหลกัของระบบสามารถเรียกใชง้านได ้และท างาน
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผลการประเมินคุณภาพ แบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ การออกแบบเวบ็ ประสิทธิภาพของระบบ และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั มาก ท่ี 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 ผูวิ้จยัจึง
สรุปว่า เวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาขึ้น สามารถน าไปใชง้าน
เพื่อสนบัสนุนการจดัการขอ้เสนอโครงการไดดี้ 
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3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
3.1 การศึกษาระบบการท างานเดิม 

     กระบวนการท างานของการรับจัดตกแต่งสวนใน
ปัจจุบันมีการท างานหลายขั้นตอนและมีความซับซ้อน 
และมีการบนัทึกขอ้มูลในรูปแบบเอกสารท่ีเป็นกระดาษ
ในทุก ๆ กระบวนการท างาน มีปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
เอกสาร การสืบคน้ขอ้มูล เอกสารเกิดการสูญหายบ่อยคร้ัง 
ขาดความเช่ือมโยงของข้อมูลและการท างานระบบขาด
ความคล่องตวั 

3.2 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ 
     ทางผู ้ วิจัยได้ท าการวิ เคราะห์ ระบบงานเดิม จนได้
กระบวนการจดัการท างานส าหรับงานจดัสวนใหมด่งัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 : ภาพรวมของกระบวนการจดัการการท างาน 
ออกแบบแนวความคิดขั้นตอนการท างานในรูปแบบของ

โมบายแอปพลิเคชนั ส าหรับใชง้านผ่านมือถือโดยท่ีขอ้มูลทุก
อย่างจะเก็บภายในฐานขอ้มูล MySQL และสามารถท าการออก 
Report ให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลของลูกคา้ ดงัภาพท่ี 3 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 : ภาพกรอบแนวความคิดในการออกแบบระบบ
จดัการกระบวนการท างาน 

ออกแบบโครงร่างหน้าจอของระบบโดยเป็นหน้า 
Login ท่ี ใช้ในการเข้าระบบ สามารถใส่  Username และ 
Password เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ โครงร่างหน้าจอท่ีสองเป็น

ส่วนขอหน้าการรอโหลดขอ้มูล และโครงร่างหน้าจอท่ีสาม
เป็นหนา้กรอกรายละเอียดขอ้มูลของลูกคา้ ดงัภาพท่ี 4 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4  : ออกแบบหนา้จอการท างานของระบบ 
3.3 การท างานของระบบ 

     ขั้นตอนการท างานของระบบประกอบดว้ย 
1. ธุรการท าการ Login เม่ือเร่ิมจากรับงานลูกคา้ใหม่

ทางโทรศพัทธุ์รการท าการกรอกขอ้มูลลูกคา้เบ้ืองตน้ 
2. ฝ่ายจัดสวนท าการเข้าระบบ Login เพื่อดูงานว่ามี

ลูกคา้ใหม่เขา้มาหรือไม่ ถา้มีจะมีปรากฎขึ้นท่ีจอว่ามีลูกค้า
ใหม่ แลว้ท าการกดดูรายละเอียดพร้อมกดรับงาน พร้อมท า
การนัดลูกค้าในการเข้าวดัพ้ืนท่ีและเก็บความต้องการข้อง
ลูกคา้ลงในระบบเพือ่ฝ่ายออกแบบไดท้ าการออกแบบต่อไป 

3.ฝ่ายแบบการเขา้ระบบ Login แลว้จะเห็นงานใหม่
ท่ีฝ่ายจดัสวนท าการบนัทึกรายละเอียดเขา้มาท าการรับงาน
เพื่อท าการออกแบบ  

4.ฝ่ายแบบท าการอพัโหลดรายละเอียดพร้อมแบบท่ี
ออกให้ฝ่ายจดัสวนน าไปคุยกบัลูกคา้ 

5.ลูกคา้ตกลงท าการเซ็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรไดบ้น
โมบายไดเ้ลยเพื่อเป็นการยืนยนัในการรับงาน 

6. หัวหน้าจดัสวนพร้อมทีมงานเขา้จดัสวนพร้อม    อพั
โหลดความคืบหนา้ของงานทั้งรูปภาพ และรายเอียดงาน 

7.ลูกคา้เขา้ระบบ Login เพื่อดูความคืบหนา้ของงาน 
8.เม่ืองานเสร็จลูกคา้จะไดเ้อกสารใบตรวจรับงาน  

3.4 การทดสอบ และประเมินระบบ 
ท าการทดสอบด้วยผู ้พัฒนา จากนั้ นท าการประเมิน

ประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และประเมินความ
พึงพอใจกบักลุ่มทดสอบตวัอยา่ง บริษทั ประกายเงิน จ ากดั ซ่ึง
มีจ านวนของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบในการใชง้านอยู่ ฝ่ายธุรการ
จดัสวน จ านวน 2 คน ฝ่ายหัวหน้างานจดัสวนและทีมงานอยู ่
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15 คน ฝ่ายออกแบบภูมิทศัน์ 4 คน และสุ่มกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ 
9 คน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบจริง จ านวนทั้งส้ิน 30 คน  

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 ผลการออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชัน 
ผลการออกแบบในส่วนของหน้าธุรการ ประกอบดว้ยหน้า

แรก เป็นหน้าแรกของฝ่ายธุรการ หน้าท่ีสองเป็นหน้ า
ด าเนินการ หน้าท่ีสามเป็นหน้ารายการขอ้มูลของลูกคา้ท่ีเดิม
มีอยู่แล้ว ถา้ตอ้งการเพ่ิมลูกค้าใหม่ให้กดปุ่ มสีเขียวเพ่ือเพ่ิม
รายการลูกคา้ใหม่เขา้ไป หน้าท่ีส่ีเป็นหน้าธุรการท่ีตอ้งป้อน
ขอ้มูลลูกคา้เบ้ืองตน้ เพ่ือท าการบนัทึกลูกคา้ใหม่ ดงัภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 : การออกแบบในส่วนหนา้งานธุรการ 

     การออกแบบในส่วนของหน้างานจัดสวน โดยจะ
ประกอบไปด้วย หน้า Login ของหัวหน้างานจัดสวน 
หน้าท่ีสองเป็นหน้ากดเขา้ไปดูงานของตนเอง หน้าท่ีสาม
เป็นงานของหัวหน้างานท่ีรับงานมาแล้ว และงานอื่นท่ี
เพ่ิมเติมเขา้มาใหม่จากธุรการ หน้าท่ีส่ีเป็นหน้าท่ีหัวหน้า
งานเข้าไปคุยกับลูกค้าถึงความต้องการคราวๆ ว่าลูกค้า
ตอ้งการอะไรบา้ง และหัวหน้างานถ่ายรูปเพื่อให้ทราบว่า
หน้างานท่ีจะจดัสวนบริเวณน้ี เพื่อท าการบนัทึกและส่งให้
ฝ่ายแบบไดอ้อกแบบให้ลูกคา้ดูต่อไปดงัภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 : การออกแบบในส่วนหนา้งานจดัสวน 
การออกแบบในส่วนของหน้างานภูมิทัศน์ โดยจะ

ประกอบไปดว้ยหน้าแรก Login หน้าท่ีสองเป็นการกดเขา้
ไปเพื่อดูงานของตนเอง หน้าท่ีสามเป็นหน้างานของภูมิ
ทศัน์ท่ีรับงานมาแลว้ และงานอ่ืนท่ีเพ่ิมเติมจากหวัหนา้งาน
จัดสวนท่ีได้ไปคุยกับลูกค้าและเก็บความต้องการของ

ลูกคา้เบ้ืองตน้ส่งให้ฝ่ายภูมิทศัน์ หน้าท่ีส่ีฝ่ายแบบท าการ
ออกแบบ และอพัโหลดตวัแบบ พร้อมทั้งรายละเอียดว่ามี
ต้นไม้อะไรบ้าง จ านวนก่ีต้น ท าการบนทึกและยืนยนั
เพื่อให้ลูกคา้ดูว่าชอบแบบน้ีหรือไม่ ดงัภาพท่ี 8 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 : การออกแบบในส่วนหนา้งานภูมิทศัน์ 

ในส่วนของหน้างานลูกคา้ โดยประกอบไปดว้ยหน้าแรก 
Login หน้าท่ีสองเป็นการกดเข้าไปเพื่อดูงานจัดสวนของ
ตนเอง หน้าท่ีสามเป็นหน้าดูความคืบหน้าในการด าเนินงาน
จัดสวนของหน้างานลูกค้าเองว่าได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
หน้าท่ีส่ีเป็นหน้าท่ีลูกคา้เซ็นรับใบเสนอราคาเพื่อให้ฝ่ายจดั
สวนและทีมงานไดเ้ขา้ด าเนินการจดัสวนดงัภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 : การออกแบบในส่วนหนา้งานลูกคา้ 
4.2 ผลการประเมินระบบ        
ประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ด้าน    

1. ดา้นความสามารถของระบบตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3 SD. เท่ากบั 0.05 และค่า Sig.เท่ากบั 0.023 
มีค่าอยู่ในระดับดี 2.ด้านความถูกต้องของการท างานของ 
Function ต่าง ๆ ท่ี มีอยู่ในระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.4 SD. 
เท่ากับ 0.04 และค่า Sig.เท่ากับ 0.020 มีค่าอยู่ในระดับดี  3.
ด้านความง่ายและเหมาะสมในการใช้งานระบบ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.3 SD. เท่ากับ 0.05 และค่า Sig.เท่ากับ 0.020 มีค่าอยู่
ในระดับดี 4.ด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3 SD. เท่ากับ 0.05 และค่า Sig.เท่ากับ 0.021 
มีค่าอยู่ในระดบัดี 5.ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและการใช้
งานระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3 SD. เท่ากับ 0.05 และค่า Sig.
เท่ากบั 0.021 มีค่าอยู่ในระดบัดี และผลการประเมินความพึง
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พอใจ (ส าหรับผูใ้ชง้านทัว่ไป) มี 5 ดา้น 1. การประเมินความ
พึงพอใจดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ชมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.3 SD. เท่ากบั 0.06 และค่า Sig.เท่ากบั 0.000 มีค่าอยู่ในระดบั
ดี 2.การประเมินความพึงพอใจดา้นการประมวลผลของระบบ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2 SD. เท่ากบั 0.10 และค่า Sig.เท่ากบั 0.000 
มีค่าอยู่ในระดับดี  3.การประเมินความพึงพอใจด้านความ
ปลอดภยัของระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.1 SD. เท่ากบั 0.06 และ
ค่า Sig.เท่ากบั 0.000 มีค่าอยูใ่นระดบัดี 4.การประเมินความพึง
พอใจดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.3 SD. เท่ากบั 0.04 และค่า Sig.เท่ากบั 0.000 มีค่าอยู่ในระดบั
ดี 
     ดงันั้น จึงสรุปผลได้ว่าระบบการจดัการกระบวนการ
ท างานส าหรับงานจัดสวนผ่านโมบายแอปพลิเคชันมี
ประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจต่อผูใ้ช้งานระบบใน
เกณฑท่ี์ดี ตรงตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
     5.1 สรุปผล 

งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาระบบจดัการกระบวนการท างานส าหรับ
งานจดัสวนผ่านโมบายแอปพลิเคชนัขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กบัผูใ้ช้งานในการติดต่อประสานงานและด าเนินการท างาน
จดัสวนไดอ้ยา่งเป็นระบบ ลดขั้นตอนการใชก้ระดาษในขั้นตอน
การท างาน ลดความซบัซอ้นของกระบวนการท างาน  
      ผลจากการประเมินพบประเด็นหลกัท่ีส าคญั 3 ประเด็น 
ได้แก่ ระบบแอปพลิเคชันท่ีพฒันามีความง่ายต่อการใช้งาน 
ระบบแอปพลิเคชนัท่ีมีความสามารถของระบบในการอ านวย
ความสะดวกให้กับผูใ้ช้งาน และระบบมีความสามารถของ
ระบบในการน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใชง้านไดจ้ริง  
     5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบจดัการกระบวนการท างานท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้นนั้น 
จะเห็นได้ว่าสามารถให้ผูใ้ช้งานท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ
ต่าง ๆ  นั้นมีความง่ายต่อการติดต่อประสานงานในการท างาน
ไดม้ากขึ้น เน่ืองจากรูปแบบต่าง ๆ  ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งาน
พฒันาขึ้น การพฒันานั้นซ่ึงไดม้าจากการศึกษาความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านโดยตรง และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการประยุกต์ใช ้
ท าให้ง่ายต่อการใชง้าน ดงันั้นกระบวนการพฒันาระบบระบน้ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาแอปพลิเคชนัอื่น ๆ  ท่ี

สามารถใชไ้ดก้บับริษทัท่ีด าเนินธุรกิจการจดัสวนท่ีมีบริบท
การท างานท่ีคลา้ยกนัได ้

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเพียง
แค่ ธุรการ หัวหน้างานจดัสวนและทีมงาน ฝ่ายออกแบบ
ภูมิทศัน์ และลูกคา้ ในอนาคตหากมีการเพ่ิมเติมการจดัการ
ขอ้มูลในส่วนของแอดมินให้สามารถตั้งค่าระบบ และส่วน
ต่อประสานกบัระบบบญัชีการเงิน จะท าให้ระบบมีความ
ยืดหยุน่ และมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

3. บริษทัที่ด าเนินธุรกิจทางดา้นจดัสวน ผูวิ้จยัแนะน าว่า
ควรมีการเปล่ียนแปลงกลุ่มตวัอย่างท่ีกวา้งขึ้นไป เพื่อให้มี
ความหลากหลายในรายละเอียดท่ีต้องใช้งานเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น อาจเป็นกลุ่มตัวอย่างของงานดูแลสวน ท่ีสามารถ
ท างานควบคู่กันไปกบังานจัดสวนเพ่ิมเติมขึ้นมาด้วยได ้
เพื่อสามารถใชง้านไดค้รบทั้งองคก์ร 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา         

แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนส าหรับการติดตามภาวะ
ซึมเศร้าและความเส่ียงในการฆ่าตัวตาย  2) ประเมิน           
ความเหมาะสมและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน เพ่ือใช้
ส าหรับติดตามภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงในการ             
ฆ่ าตั วตาย  พัฒนาระบบโดยประยุก ต์ใ ช้โมเดลใน               
การพัฒนาแบบน ้าตก ท้ังนี ้ได้ใช้ภาษาจาวาพัฒนาเป็น    
แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน  มีกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้ เ ช่ียวชาญ 3 คน และบุคคลท่ีมีเกี่ยวข้องกับภาวะ
ซึมเศร้า 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบประเมินความ
เหมาะสมของผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานของแอปพลิเคชัน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า มีผลการประเมินความเหมาะสม
ของผู้ เ ช่ี ยวชาญท่ีมี ต่อแอปพลิ เคชัน อยู่ ในระดับดี                      
(�̅� = 4.25, S.D. = 0.79) และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานท่ีมีต่อแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.19, 
S.D. = 0.69) และสรุปได้ว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับการติดตามภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงในการ     
ฆ่าตัวตาย สามารถเก็บบันทึกผลการท าแบบประเมินของ  
ผู้มีภาวะซึมเศร้า เพ่ือใช้ตรวจสอบและติดตามอาการได้
โดยท่ีไม่มีความจ าเป็นในการใช้กระดาษเพ่ือท าแบบ
ประเมิน และสามารถแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
ได้ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน  

 

ค าส าคัญ: แอปพลิเคชนั ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตวัตาย 

 
 

Abstract 
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 (�̅� = 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 (�̅� = 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. บทน า 
ขอ้มูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข       

ปี 2561 ไดมี้การเปิดเผยตวัเลขจ านวนผูป่้วยโรคซึมเศร้าใน
ประเทศไทยมี 1.5 ล้านคน คิดเป็น 2.27% จากประชากร
ไทยทั้งหมด โดยทุก ๆ 2 ชั่วโมง จะมีคนฆ่าตวัตายส าเร็จ
เฉล่ีย 1 คน ซ่ึงโรคซึมเศร้าเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้เกิด
การฆ่าตัวตาย โดยทั่วโลกพบว่ามีผูป่้วยโรคซึมเศร้ากว่า 
300 ลา้นคนและมีการฆ่าตวัตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทัว่
โลก จ านวนกว่า  8 แสนคนต่อปี ซ่ึงคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 1.5 
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ล้านคน ในปี 2563 [1] สาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้า มี
ปัจจัยหลกั คือ การเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีใน
สมองช่ือ ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินลดต ่าลงท าให้
ผูป่้วยมีความรู้สึกทอ้แท้ เบ่ือหน่าย เป็นตน้ ถา้หากไดรั้บ
การบ าบดัรักษาอยา่งถูกตอ้งก็จะสามารถหายได ้[2] อาการ
ซึมเศร้านั้นมีดว้ยกนัหลายระดบัตั้งแต่ระดบัเลก็น้อยไปจน
เร่ิมมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั กระบวนการ
ในการติดตามเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้านั้น ผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
วินิจฉัยจากแพทยแ์ลว้ ตอ้งท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย และติดตามผลการรักษาทุก
เดือน ซ่ึงในกรณีท่ีผูป่้วยมีผลการประเมินแบบทดสอบอยู่
ในระดบัรุนแรงหรือมีแนวโนม้ท่ีจะฆ่าตวัตายสูงจะตอ้งถูก
ส่งตวัไปท่ีโรงพยาบาลจิตเวช [3] 

ในขั้นตอนการรักษา ผูมี้ภาวะซึมเศร้าจะตอ้งท า
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า และบนัทึกผลในการประเมิน 
เพื่อรอน าส่งผลให้แพทยผ์ูดู้แลท าการติดตามผลการรักษา 
แต่เน่ืองจากส่วนใหญ่ผูมี้ภาวะซึมเศร้าจะท าการบันทึก
ขอ้มูลลงเป็นเอกสารรูปแบบกระดาษ ท าให้ตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมเอาไวเ้พื่อรอเวลาการน าส่งให้แพทย ์ซ่ึงอาจท าให้
มีความเส่ียงในเร่ืองการสูญหายหรือเกิดความเสียหายกบั
เอกสาร ท าให้การติดตามการรักษาท าได้อย่างไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

 จากปัญหาข้างต้น จึงท าให้ผูวิ้จัยมีความสนใจ
แนวคิดท่ีจะพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีช่วยเหลือผู ้มีภาวะ
ซึมเศร้า ซ่ึงสามารถช่วยเพ่ิมแนวทางการติดตามผลการ
ประเมิน รวมทั้งเป็นการพฒันาโดยน าเอาเทคโนโลยีเขา้มา
ประยุกต์ใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บบันทึก
ขอ้มูล สามารถน าขอ้มูลมาใช้งานในการวางแผนติดตาม
ผลการรักษา และยงัมีการแจง้เตือนผลการประเมินความ
เส่ียงในการฆ่าตัวตายของผู ้มีภาวะซึมเศร้าไปยังผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดรั้บรู้ถึงสภาวะทางอารมณ์ของผูมี้ภาวะ
ซึมเศร้าและเขา้ให้ความช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1 แนวทางการดูแลรักษาโรคซึมเศร้า 

     กิ จ ก ร รมก า ร แก้ ไ ข ปัญหา โ รค ซึม เ ศ ร้ า 
ประกอบดว้ย  
   2.1.1 การวินิจฉัยโรคซึมเศร้านั้ น สามารถ
ด าเนินการโดยแพทยท์ัว่ไป ดว้ยแบบประเมินโรคซึมเศร้า
ด้วย 9Q แล้วให้การช่วยเหลือหรือรักษาสอดคล้องกับ      
ความรุนแรงของโรคตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ผู ้ป่วย         
ควรไดรั้บการประเมินการฆ่าตวัตาย ซ่ึงแบบประเมินการ
ฆ่าตวัตายดว้ย 8Q นั้น เป็นการประเมินแนวโนม้ท่ีจะฆ่าตวั
ตายในปัจจุบันของผูป่้วยท่ีวดัได้แม่นย  า ท าให้สามารถ
หาทางป้องกนัไดล้่วงหนา้จากแนวทางท่ีก าหนดไว ้
   2.1.2 การดูแลช่วยเหลือและรักษาโรคซึมเศร้า 
จะเน้นการรักษาดว้ยยาตา้นเศร้าร่วมกบัการให้การปรึกษา
ช่วยแกไ้ขปัญหาในจิตใจเป็นหลกั การติดตามผลการรักษา
นั้น จะใชแ้บบประเมินโรคซึมเศร้าดว้ย 9Q แพทยพ์ยาบาล
ผูรั้กษาจะนัดพบผูป่้วยทุกเดือนเพื่อประเมินอาการ แลว้ก็
จะตอ้งให้การรักษาต่อเน่ืองหลงัจากทุเลาไปอีก 6 เดือน จึง
ค่อย ๆ ลดยาลงจนหยดุยาได ้ 
   2.1.3 การติดตามเฝ้าระวงัการกลบัมาเป็นใหม่ 
เม่ือผูป่้วยหยุดยาได้แล้ว จะต้องติดตามเพื่อป้องกันการ
กลบัมาเป็นซ ้าอีก โดยใชแ้บบประเมินโรคซึมเศร้าดว้ย 9Q 
ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี หากผูป่้วยไม่มีอาการก าเริบเกิน
จุดตัดคะแนนในเคร่ืองมือ 9Q คือ มากกว่า 7 คะแนน 
ตลอด 1 ปี สามารถยุติหรือจ าหน่ายผูป่้วยจากระบบได ้แต่
ถา้ผูป่้วยมีอาการก าเริบของโรคซึมเศร้าจะตอ้งส่งต่อผูป่้วย
ไปรับการประเมินและรักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นการน า
ผูป่้วยเขา้สู่กระบวนการรักษาใหม่อีกคร้ัง 
 2.2 Web Services 
 Web Services คือระบบซอฟต์แวร์ท่ีออกแบบมา 
เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูล ระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยภาษาท่ีถูกใชเ้ป็นส่ือ
ในการแลกเปล่ียนคือ XML หรือ JSON ท าให้เราสามารถ
เรียกใชส่้วนประกอบใด ๆ ก็ไดบ้นโพรโทคอล HTTP ซ่ึง
เป็นโพรโทคอล ส าหรับเวิลด์ไวด์เว็บอนัเป็นช่องทางท่ี
ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการส่ือสารกันระหว่างแอป
พลิเคชนักบัแอปพลิเคชนัในปัจจุบนั 
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2.3 Push Notification 
Push Notification เป็นตวักลางในการส่งขอ้ความ

เตือนหรือเรียกความสนใจของผูใ้ช้ โดยการท่ีแอปพลิเค
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
ระบบปฏิบติัการนั้นๆ ก าหนด ไม่ว่าจะเป็น IOS, Android 
หรือ Web Browser การท่ีจะส่ง Push Notification อุปกรณ์
ตน้ทางตอ้งอาศยั Messaging Token ส่งขอ้มูลไปเก็บไวท่ี้ 
Cloud Messaging Server ซ่ึงจะเป็นตัวจัดการส่งข้อความ
ของเราไปยงัเคร่ืองปลายทางเอง แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1: Push Notification 

 

 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    2.4.1 การพฒันาโปรแกรมตน้แบบระบบการ
ส่งขอ้มูลเพื่อเฝ้าระวงัผูป่้วย โดยเป็นการส่งขอ้มูลอุณหภูมิ
ของผูป่้วยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในกรณีท่ีตรวจ
พบความผิดปกติของขอ้มูลอุณหภูมิ ระบบจะท าการแจง้
เตือนไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป ผลจากการวิจยัพบว่า สามารถ
ติดตามขอ้มูลอุณหภูมิของผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อช่วย
ให้แพทย์สามารถติดตามผลการรักษาผู ้ป่วยได้อย่าง
สะดวก และเป็นการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป่้วย ช่วยให้
ญาติหรือผูดู้แลผูป่้วยสามารถตัดสินใจน าผูป่้วยเดินทาง
เพื่อการดูแลรักษาไดท้นัเวลา [4] 
     2.4.2 การศึกษาความตอ้งการและพฒันาระบบ
สารสนเทศติดตามตวัตามรอยทางคลินิกผูป่้วยโรคซึมเศร้า 
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Access พบว่าระบบสามารถช่วย
ให้การติดตามผูป่้วยไดส้ะดวกขึ้น แล้วประมวลผลลพัธ์           
การรักษาไดร้วดเร็ว ลดเวลาการเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดั พยาบาล
สามารถเพ่ิมเวลาในการบริการผูป่้วยไดม้ากขึ้นผูใ้ชร้ะบบ
และผูบ้ริหารสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการวาง
แผนการดูแลผูป่้วยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น [5] 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับการติดตามภาวะ

ซึม เศ ร้ าและความ เ ส่ียงในการฆ่ าตัวตายโดยการ

ประยุกต์ใช้โมเดลในการพฒันาแบบน ้ าตก ตามหลกัวฎั
จกัรการพฒันาระบบ แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

3.1 ศึกษารายละเอียดและวิธีการด าเนินงาน 
   ในขั้ นตอนการรักษานั้ นผู ้มีภาวะซึมเศร้า

จะตอ้งท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้าอยู่เสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษา โดยแต่คร้ังจะตอ้งบนัทึกผลในการประเมิน
ไวร้อน าส่งให้แพทยผ์ูดู้แลท าการติดตามผล แต่การบนัทึก
ขอ้มูลลงเป็นเอกสารรูปแบบกระดาษ ท าให้ตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมคะแนนเอาไว ้ซ่ึงอาจท าให้มีความเส่ียงในเร่ือง
การสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับเอกสาร ท าให้การ
ติดตามการรักษาท าได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
การพฒันาแอปพลิเคชันส าหรับการติดตามภาวะซึมเศร้า
และความเส่ียงในการฆ่าตวัตาย มีความตอ้งการท่ีจะน าเอา
เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนช่วยในการติดตามการรักษาภาวะ
ซึมเศร้า โดยมีกรอบแนวคิด แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที ่2: กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบ 
 

 3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

    การวิเคราะห์การท างานของแอปพลิเคชัน
ส าหรับการติดตามภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงในการฆ่า
ตัวตาย สามารถแบ่งการท างานตามประเภทผู ้ใช้งาน 
ออกเป็น 3 ฝ่าย ดงัน้ี  

      3.2.1  ผูมี้ภาวะซึมเศร้า สามารถสมคัรสมาชิก 
เขา้สู่ระบบ สามารถท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 ค  าถาม 
และแบบประเมินการฆ่าตัวตายดว้ย 8 ค าถาม โดยมีการ
บนัทึกคะแนนเก็บเป็นประวติัในการประเมินในแต่ละคร้ัง 
สามารถเรียกดูผลการประเมินของตนเองยอ้นหลงั และ
สามารถเข้าดูข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับภาวะ
ซึมเศร้าท่ีมีการรวบรวมเอาไวไ้ด ้

      3.2.2  ผูดู้แลของผูมี้ภาวะซึมเศร้า ไดแ้ก่ ผูดู้แล
หรือผูป้กครองของผูมี้ภาวะซึมเศร้า สามารถสมคัรสมาชิก
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เขา้สู่ระบบและสร้างกลุ่มการดูแล เพื่อน าผูมี้ภาวะซึมเศร้า
ท่ีตนต้องการติดตามดูแลเข้ามาย ังกลุ่ม เ ม่ือผู ้มีภาวะ
ซึมเศร้ามีการท าแบบประเมิน ผูดู้แลสามารถติดตามผลการ
ประเมิน และจะมีการแจง้เตือนหากมีผลการประเมินของ
ประเมินการฆ่าตัวตายอยูในระดับปานกลางถึงรุนแรง    
เพื่อสามารถวางแผนการดูแลไดต้่อไป 

      3.2.3  ผูดู้แลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อ         
การจดัการผูใ้ช้งาน ดูขอ้มูลรายละเอียดของผูใ้ช้งาน และ
เรียกดูรายงานท่ีแบ่งตามประเภทต่าง ๆ  
 3.3 พฒันาโปรแกรมและฐานข้อมูล 

   จากการศึกษาขอ้มูลและออกแบบระบบ ท าให้
ผูวิ้จยัทราบถึงขั้นตอนในการด าเนินงานของระบบ รวมถึง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบท่ีท างานในลักษณะ      
โมบายแอปพลิเคชนัโดยเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ของกลุ่ม
ผูใ้ช้งานท่ีได้ออกแบบไวใ้นขั้นต้น จากนั้นพฒันาแอป
พลิเคชันแบ่งตามการท างานตามกลุ่มผู ้ใช้งานโดยใช้
แผนภาพเป็นเคร่ืองมือช่วย  

3.4 ทดสอบโปรแกรม 
   การทดสอบความเหมาะสมของแอปพลิเคชนั 

โดยให้ผูใ้ชง้านเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
เป็นผู ้ทดสอบ หากผ่านการทดสอบแบบ ต้องท าการ
ทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานต่อ ซ่ึงเป็นการ
ทดสอบด้ว ยก าร ให้ ผู ้ ใ ช้ ง านด า เ นิ นก ารทดสอบ                 
แอปพลิเคชันบนสถานการณ์จริง ๆ และใช้ขอ้มูลจริงใน
การทดสอบ ซ่ึงทางผูวิ้จัยเข้าร่วมตรวจสอบการบันทึก
ขอ้มูลทุกวนั เพ่ือคน้หาขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.5 ประเมินผลระบบ 
   ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน

ความเหมาะสม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
งาน มีเกณฑก์ารให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามแบบ
ก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเกิร์ต  และประเมินค่าด้วย
ค่าเฉล่ีย กับ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงเป็นการวัด           
การกระจาย 

3.6 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 
   การปรับปรุงแกไ้ขแอปพลิเคชนัเป็นขั้นตอนท่ี

ด าเนินการโดยน าผลท่ีได้จากขั้นตอนการทดสอบมาท า     

การปรับแก ้โดยรวบรวมขอ้ผิดพลาดจากการรายงานของผู ้
ทดสอบและจากผูพ้ฒันาระบบเป็นผูท้ดสอบดว้ยตนเอง 

3.7 จัดท าเอกสารและข้อมูลการใช้งาน 
   จัดท าเอกสารและข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน

ส าหรับการติดตามภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงใน                 
การฆ่าตวัตาย ภายหลงัจากท่ีท าการปรับปรุงระบบโดยเป็น
เอกสารอธิบายและแนะน าขั้นตอนการท างาน 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1 ผลการพฒันาระบบในส่วนผู้ใช้งาน 
    4.1.1 การสมัครสมาชิกส าหรับผูใ้ช้งาน เม่ือ
ผูใ้ชต้อ้งการใชง้านแอปพลิเคชนัส าหรับการติดตามภาวะ
ซึมเศร้าและความเส่ียงในการฆ่าตวัตาย จะตอ้งสร้างบญัชี
ผูใ้ชง้าน โดยกรอกขอ้มูลส่วนตวั และเลือกสถานะผูใ้ชง้าน
ระหว่าง ผูดู้แลผูมี้ภาวะซึมเศร้ากบัผูมี้ภาวะซึมเศร้า  
    4.1.2 หน้าเมนูของผูใ้ช้ท่ีมีสถานะผูดู้แลผู ้มี
ภาวะ ซึมเศร้า จะสามารถใช้งานเมนู ดังน้ี เมนูกลุ่มการ
ดูแล คู่มือการใช้งาน ผลการประเมินและออกจากระบบ 
และหน้าเมนูของผู ้ใช้ท่ีมีสถานะผู ้มีภาวะซึมเศร้า จะ
สามารถใชง้านเมนู ดงัน้ี เมนูท าแบบประเมิน คู่มือการใช้
งาน ผลการประเมินและออกจากระบบ  
    4.1.3 เมนูกลุ่มการดูแล ส าหรับผูดู้แลผูมี้ภาวะ
ซึมเศร้าสามารถสร้างกลุ่มการดูแล ระบบจะสร้างรหสัผา่น
ประจ ากลุ่มในการเขา้กลุ่ม จากนั้นผูดู้แลผูมี้ภาวะซึมเศร้า
จะตอ้งน ารหัสผ่านไปแก่ผูใ้ชง้านสถานะผูมี้ภาวะซึมเศร้า
เข้ากลุ่ม เพื่อใช้ส าหรับการติดตามผลการประเมินภาวะ
ซึมเศร้าและรับการแจง้เตือนของสมาชิกภายในกลุ่ม 
    4 .1.4 เมนูผลการประเมิน ผู ้ดูแลผู ้มีภาวะ
ซึมเศร้าสามารถเข้าดูรายละเอียดผลการประเมินแบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้าของสมาชิก โดยเลือกช่ือสมาชิกท่ี
ต้องการดู ระบบจะแสดงผลการประเมินทั้งหมด และ
สามารถดูผลการตอบแบบประเมินได ้

   4.1.5 เมนูกระดานข่าวสาร/กิจกรรม ผูดู้แลผูมี้
ภาวะซึมเศร้าสามารถเขา้ดูข่าวสารและกิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาวะของโรคซึมเศร้าได ้ 
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   4.1.6 เมนูท าแบบประเมิน ผูมี้ภาวะซึมเศร้า
สามารถท าแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม และแบบ
ประเมินความเส่ียงในการฆ่าตวัตาย 8 ค าถาม และสามารถ
ดูผลการท าแบบประเมินของตนเองได ้แสดงดงัภาพท่ี 3 

 

  
 

ภาพที ่3: หนา้เมนูท าแบบประเมินและดูผลการประเมิน 
  

    4.1.7 การรับการแจง้เตือน เม่ือมีสมาชิกภายใน
กลุ่มท าแบบประเมินความเส่ียงในการฆ่าตัวตายอยู่ใน
ระดบัปานกลางและสูง ระบบจะแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลผูมี้
ภาวะซึมเศร้าให้รับทราบ  

 

 4.2 ผลการพฒันาระบบในส่วนผู้ดูแลระบบ 
    4.2.1 การเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ ผูดู้แล
ระบบเขา้สู่ระบบดว้ยเว็บเบราวเ์ซอร์ เขา้ดูขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
และสามารถเรียกดูรายละเอียดอื่น ๆ  
    4.2.2 ผู ้ดูแลระบบสามารถดู รายงานสรุป
จ านวนผู ้ใช้งานแยกตามประเภทผู ้ใช้งานในระบบ 
แบ่งเป็นจ านวนผู ้ดูแลผู ้มีภาวะซึมเศร้าและผู ้มี ภาวะ
ซึมเศร้า รายงานแบบประเมินความเส่ียงในการฆ่าตวัตาย 
และรายงานแบบประเมินภาวะซึมเศร้าของผู ้มีภาวะ
ซึมเศร้าโดยเป็นคะแนนเฉล่ียแยกตามรายขอ้ในรูปแบบ
กราฟ แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที ่4: หนา้เมนูท าแบบประเมินและดูผลการประเมิน 
 

 4.3 ผลการประเมินระบบ 
   การประเมินแอปพลิเคชันส าหรับการติดตาม

ภาวะ ซึม เศ ร้ าและความ เ ส่ี ยง ในการฆ่ าตัวต าย  มี

วตัถุประสงค์เพ่ือวดัผลการใช้งานระบบท่ีได้พฒันาขึ้น 
แบ่งได ้ดงัน้ี 

   4.3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อแอปพลิเคชนั โดยมีการจดัท าแบบประเมิน
ความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ 
ดา้นความถูกตอ้งของการท างานของฟังกช์นั ดา้นความง่าย
และเหมาะสมในการใช้งานระบบ ด้านความรวดเร็วใน               
การท างานของระบบ และดา้นความปลอดภยัของข้อมูล
และการใช้งานระบบ ซ่ึงท าการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน โดยผลการ  ประเมินความเหมาะสมของ
ผู ้เ ช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  4.25 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.79 จึงสามารถสรุปไดว่้า แอปพลิเคชนัส าหรับ
การติดตามภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงในการฆ่าตวัตายท่ี
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึ้น มีความเหมาะสมโดยรวมทั้งระบบอยู่
ในระดบัดี 

 

   4.3.2 ผลการประเ มินความพึ งพอใจของ
ผูใ้ชง้านต่อแอปพลิเคชนัส าหรับการติดตามภาวะซึมเศร้า
และความเส่ียงในการฆ่าตวัตาย โดยแบ่งการจัดท าแบบ
ประเมินออกเป็นจ านวน 4 ดา้น คือ ดา้นการติดต่อระหว่าง
ระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ ดา้นการประมวลผลระบบ ดา้นความ
ปลอดภยัของระบบ และด้านการตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ช ้ซ่ึงท าการประเมินโดยผูใ้ชง้านจ านวน 20 คน โดย
ผลการ  ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.19 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 จึงสามารถสรุป
ได้ว่าแอปพลิเคชันส าหรับการติดตามภาวะซึมเศร้าและ
ความเส่ียงในการฆ่าตวัตายท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึ้นมีความพึง
พอใจโดยรวมทั้งระบบอยูใ่นระดบัดี 

 

5. สรุป  
การพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับการติดตามภาวะ

ซึมเศร้าและความเส่ียงในการฆ่าตัวตาย มีการท างานใน
ลกัษณะโมบายแอปพลิเคชัน ผูใ้ช้งานสมคัรสมาชิก โดย
กรอกขอ้มูลและเลือกสถานะผูใ้ช ้ผูใ้ชง้านท่ีมีภาวะซึมเศร้า
จะไดรั้บสถานะผูมี้ภาวะซึมเศร้า และผูดู้แลหรือผูป้กครอง
จะไดรั้บสถานะผูดู้แลผูมี้ภาวะซึมเศร้า เม่ือสมคัรสมาชิก 
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จะสามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยแบ่งลกัษณะการใช้งานตาม
ประเภทผูใ้ช้ ผูมี้ภาวะซึมเศร้าสามารถท าแบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้า ซ่ึงหากมีผลการประเมินภาวะซึมเศร้า
มากกว่าหรือเท่ากบั 7 คะแนน จะตอ้งไดรั้บการประเมิน
ความเส่ียงในการฆ่าตวัตาย จากนั้นสามารถดูรายงานผล
การประเมินตามแต่ละประเภท และหากผูมี้ภาวะซึมเศร้ามี
ผูดู้แลผูมี้ภาวะซึมเศร้า ผูดู้แลสามารถสร้างกลุ่มการดูแล 
และผูมี้ภาวะซึมเศร้าสามารถขอเขา้ร่วมกลุ่มได ้ซ่ึงผูดู้แล
จะสามารถดูผลการประเมินและรับการแจง้เตือนผลการ
ประเมิน เม่ือผูมี้ภาวะซึมเศร้าท่ียู่ในกลุ่มการดูแลมีผลการ
ประเมินความเส่ียงในการฆ่าตวัตายอยู่ในระดบัปานกลาง
ถึงระดับสูง และผูดู้แลระบบสามารถดูรายงานสรุปแยก
ตามประเภทต่าง ๆ ในการใชง้านแอปพลิเคชนัของสมาชิก
ผูใ้ช้งานได ้โดยผลการประเมินของระบบแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ การประเมินความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ 
และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน  

ผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี           
การพฒันาแอปพลิเคชันส าหรับการติดตามภาวะซึมเศร้า
และความเส่ียงในการฆ่าตวัตาย สามารถเก็บบนัทึกผลการ
ท าแบบประเมินของผูมี้ภาวะซึมเศร้า เพื่อใช้ตรวจสอบ
และติดตามอาการ ซ่ึงสามารถท างานไดผ้่านทางแอปพลิเค
ชนัโดยตรง ท าให้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ระดาษใน
การประเมินหรือเก็บบนัทึกผล และยงัสามารถแจง้เตือน
แก่ผูดู้แลผูมี้ภาวะซึมเศร้า จากผลการประเมินแอปพลิเคชนั
โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าความเหมาะสมโดยรวมของระบบ
อยู่ในระดบัดี และผลการประเมินแอปพลิเคชันความพึง
พอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ดี จึงสามารถสรุปไดว่้า ระบบท่ีไดพ้ฒันาขึ้นสามารถช่วย
เร่ือง การติดตามผลการอาการของผูป่้วยได ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยั เร่ืองการพฒันาโปรแกรมการส่งขอ้มูลเพื่อเฝ้า
ระวงัผูป่้วย ในกรณีท่ีตรวจพบความผิดปกติ ระบบจะแจง้
เตือนไปยงัผูเ้ก่ียวข้อง มีผลพบว่าสามารถติดตามข้อมูล
ของผูป่้วยได ้ ช่วยให้แพทยส์ามารถติดตามผลการรักษา
ผูป่้วยได้อย่างสะดวก และช่วยให้ผูดู้แลผูป่้วยสามารถ
ตัด สินใจ ช่วย เหลือผู ้ป่วยได้ทัน เวลา  นอกจากน้ีย ัง
สอดคล้องกับงานวิจัย เร่ืองการศึกษาความต้องการและ

พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามตัวตามรอยทางคลินิก
ผูป่้วยโรคซึมเศร้า ดว้ยโปรแกรม Microsoft Access พบว่า
ระบบสามารถช่วยให้การติดตามผูป่้วยไดส้ะดวก ลดเวลา
การเก็บขอ้มูล สามารถน าขอ้มูลไปวางแผนการดูแลผูป่้วย
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การโจรกรรมรถยนต์เป็นปัญหาส าคัญของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ สถิติระหว่างปีพ.ศ. 2560 ถึง 2561 ระบุว่า
มีรถยนต์ท่ีถูกโจรกรรมประมาณ 10% ท่ีสามารถติดตาม
คืนเจ้าของได้ จากความก้าวหน้าของเทคนิคการเรียนรู้เชิง
ลึกในการตรวจจับพฤติกรรมท่ีผิดปกติท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
งานวิจัยนีจึ้งเสนอวิธีการตรวจจับการโจรกรรมรถยนต์จาก
พฤติกรรมท่ีผิดปกติในการเปิดประตูรถยนต์โดยท าการ
สร้างโมเดลท่ีเรียนรู้เฉพาะล าดับท่าทางปกติของมนุษย์ใน
การเปิดประตูรถยนต์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกคือ 
Long-Short Term Memory (LSTM) ร่ ว ม กั บ เท ค นิ ค 
Autoencoder ผลจ าก ก ารท ดสอบ โด ยใ ช้ ชุ ด ข้ อ มู ล
กรณีศึกษาในสถานท่ีจอดรถแบบต่าง  ๆ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ล าดับท่าทางการเปิดประตูรถแบบปกติและผิดปกติจ านวน 
173 และ 42 ล าดับ พบว่าระบบท่ีน าเสนอให้ความถูกต้อง
ในการท านายโดยรวม 95.81 %  รวมถึงให้การแจ้งเตือน
ผิดพลาดท่ีน้อยมาก 
ค าส าคัญ: การตรวจจบัการโจรกรรมรถยนต ์   การเรียนรู้

เชิงลึก พฤติกรรมการเปิดประตรูถยนต ์ การ
ประมาณจุดส าคญัของร่างกายมนุษย ์ 

 

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 

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, 

Car Door Opening Behavior, Human Pose 

Estimation 

 

1. บทน า 
ประเทศไทยมีสถิติรถยนต์ในแต่ละปีถูกขโมยเป็น

จ านวนมาก ซ่ึงสถิติการรับแจ้งฐานความผิดโจรกรรม
รถยนต์จากส านักงานต ารวจแห่งชาติระบุว่า มีเหตุการ
โจรกรรมรถยนต์  ระห ว่างปี  2560 ถึงปี  2561 เฉล่ีย
ประมาณ 300 คนัต่อปี แต่มีเพียง 10 % ของรถยนต์ท่ีถูก
โจรกรรมเท่านั้นท่ีสามารถติดตามคืนเจา้ของได ้[1, 2] อีก
ทั้ งการติดตามรถยนต์สูญหาย มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก และ
โอกาสในการได้รถคืนน้อยมาก ซ่ึงปัจจุบันการใช้
ประโยชน์จากกลอ้งวงจรปิดท าได้เพียงหลงัเกิดเหตุแล้ว
เท่านั้น นอกจากน้ีข้อมูลท่ีเป็นพฤติกรรมผิดปกติในการ
ขึ้น-ลง รถยนต์ยงัมีจ านวนน้อยมาก (Imbalance data) และ
ให้ค  าจ ากัดความยากกว่าพฤติกรรมแบบปกติ อีกทั้งการ
ตรวจจบักิจกรรมของบุคคลดว้ยภาพเพียงภาพเดียวยงัไม่
แม่นย  านกั 

 งานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาโมเดลในการ
เป็นผูช่้วยให้กับผูรั้กษาความปลอดภยั และเป็นการช่วย
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ป้องกนัการเกิดการโจรกรรมรถยนต์ในอาคารจอดรถ เช่น
คอนโดมิเนียม หรือ ห้างสรรพสินคา้ โดยประยุกต์ใชก้าร
เรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ในการสร้างโมเดลส าหรับ
เรียนรู้ล าดบัท่าทางการเปิดประตูรถยนตท่ี์ปกติของมนุษย์ 
โดยมีการท างานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการ
ตรวจจบัคนท่ีเขา้ใกลก้บัรถยนต์ โดยใชอ้ลักอริทึมท่ีช่ือว่า 
Masked-R-CNN [3] ขั้นตอนท่ี  2 การตรวจจบัพฤติกรรม
ท่ีผิดปกติ โดยเร่ิมจากการบนัทึกท่าทางในการเปิดประตู
รถยนต์ของบุคคลโดยใช้เทคนิค Human Pose Estimation 
[4] แล้วน าล าดับท่าทางการเปิดประตูแบบปกติมาสร้าง
โมเดลโดยใช้เทคนิค LSTM [5] (ซ่ึงรับข้อมูลเป็นแบบ
ล าดบั) ร่วมกบัเทคนิค Autoencoder [6] โดยโมเดลจะให้
ผลลัพธ์เป็นค่า  Reconstruction Error (RE) ซ่ึงสามารถ
ตรวจจบัล าดบัท่าทางการเปิดประตูแบบผิดปกติไดจ้ากค่า 
RE ท่ีสูงขึ้น 

ผล ท่ี ได้จ ากงาน วิจัย น้ี ท าให้ ส าม ารถพยากรณ์
พฤติกรรมท่ีผิดปกติไดโ้ดยใช้เวลาเพียง 1.5 วินาที ท าให้
สามารถลดโอกาสเกิดการโจรกรรม อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือ
ในการช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าท่ี  ซ่ึ ง
สามารถตรวจจับได้ตลอดเวลา และทันท่วงที ภายใต้
ส่ิงแวดล้อมในการติดตั้งมุมกล้องวงจรปิดจากด้านท้าย
รถยนตแ์บบใกลชิ้ด 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
Mask R-CNN เป็น Framework ท่ีออกแบบมาส าหรับ

การตรวจจบัวตัถุ (Object Detection) ไดอ้ย่างยืดหยุ่น โดย
ท าการสร้างกล่องขอบเขต และแบ่งเซ็กเมนตส์ าหรับแต่ละ
อินสแตนซ์ของวตัถุในภาพ โดยสร้างจาก Python และ 
Keras (Neural Network API) [3] 

OpenPose [7] เป็นไลบราร่ีแบบเรียลไทม์ระบบแรกท่ี
ตรวจจับร่างกายมนุษย์มือและใบหน้าท่ีส าคัญ โดยให้
ผลลพัธ์เป็นจุดส าคญั ๆ ทั้งหมด 18 จุด ดงัน้ี จมูก ตาขวา 
ตาซ้าย หูขวา หูซ้าย คอ ไหล่ขวา ไหล่ซ้าย ข้อศอกขวา 
ขอ้ศอกซา้ย ขอ้มือขวา ขอ้มือซ้าย สะโพกขวา สะโพกซ้าย 
หวัเข่าขวา หวัเข่าซา้ย ขอ้เทา้ขวา ขอ้เทา้ซา้ย [4] 

Long Short-Term Memory (LSTM) เป็ น โค ร งข่ าย
ประสาทเทียมแบบหน่ึงท่ีถูกออกแบบมาส าหรับการ
ประมวลผลล าดบั (sequence) จดัว่าเป็นโครงข่ายประเภท 
Recurrent Neural Network (RNN) นั่นคือเป็นโครงข่าย
ประสาทเทียมท่ีมีการน าเอา output ของมนัเองก่อนหน้าน้ี
กลบัมาใชใ้หม่ [5] 

Autoencoder เป็นประเภทของเครือข่ายประสาทเทียม
ท่ีใชใ้นการเรียนรู้การเขา้รหสัขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
รับ Input เข้ามา แล้ว Output ออกมาเป็นข้อมูลเดิม แต่
ความพิเศษก็คือ ท่ีตรงกลางของเน็ตเวิร์คโดยทัว่ไปแลว้จะ
บีบอดัขอ้มูลให้มีขนาดเลก็ลง [6] 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในงานวิจยั [8] ไดน้ าเสนอเทคนิค maximum entropy 
Markov model (MEMM) มาใชใ้นการจ าแนกกิจกรรมของ
บุคคล โดยการตรวจจับ คุณสมบัติของร่างกาย ต าแหน่ง
ของมือ และขอ้มูลการเคล่ือนไหว น ามาสอนเพื่อให้จดจ า
กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น 
และส านกังาน ฯลฯ 

ในงานวิจัย [9] ได้น าเสนอเทคนิค Pose Estimation 
/Joint Localization และ โครงข่ายประสาทเทียม (CNN) 
มาจ าแนกกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์โดยมีความแม่นย  า 
80.51% จาก 20 กิจกรรม โดยงานวิจยัน้ีได้มีการน า Pose 
Estimation น ามาประยกุตใ์ช ้

ในงานวิจัย [10] ได้น าเสนออัลกอริทึมส าหรับการ
ตรวจจบัเหตุการณ์ผิดปกติในพ้ืนท่ี จ ากดั เช่นห้อง ATM, 
ห้องเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ โดยในอลักอริทึมจะเรียนรู้เส้นทาง
การเคล่ือนท่ีและความเร็วของวตัถุในวิดีโอ หากมีการ
เคล่ือนไหวใด ๆ เกิดขึ้ นนอกเหนือจากในเส้นทางการ
เคล่ือนท่ีท่ีเรียนรู้หรือความเร็วของวตัถุมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมากจากความเร็วท่ีเรียนรู้ จะมีการแจ้งเตือนว่าเป็น
เหตุการณ์ท่ีผิดปกติ  

ในงานวิจัย [11] ได้น าเสนอการตรวจจับพฤติกรรม
ผิดปกติ โดยการเรียนรู้ลกัษณะและการเคล่ือนไหวของ
พฤติกรรมปกติ โดยตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติดว้ยค่า 
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Sparse reconstruction ท าให้การพยากรรวดเร็วและแม่นย  า
ย่ิงขึ้น 

 

3.  วิธีวิจัย 
3.1 การสร้างโมเดล (Build Model) 

 

 
ภาพที่ 1: แผนผงัการสร้างโมเดลส าหรับเรียนรู้พฤติกรรมท่ีปกติ

ในการเปิดประตูรถยนต ์

 
ขั้นตอนการสร้างโมเดลส าหรับเรียนรู้พฤติกรรมปกติ

ของการเปิดประตูรถยนต์ (ภาพท่ี  1) ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี  1 บันทึกวีดีโอโดยใช้ resolution 1080p 
30fps ของการขึ้นลงรถยนต์แบบปกติในลานจอดรถจาก
สถานท่ีต่าง ๆ โดยยึดมุมกลอ้งเป็นแบบใกลชิ้ดรถยนตด์า้น
คนขบั ทั้งดา้นหน้ารถและดา้นหลงัรถ สภาพแวดลอ้มของ
ชุดข้อมูลแบ่งเป็น มุมภายในบริเวณลานจอดรถ มุมเงย 
และมุมสูง มุมภายในลานจอดรถเปิดโล่งท่ีคนไม่ถูกบงั มุม
ภายในบริเวณลานจอดรถท่ีหันหน้าเขา้ซอง และมุมกลอ้ง
ภายในบริเวณลานจอดรถท่ีมีแสงสว่างนอ้ย (ภาพท่ี 2) 

ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจจับวตัถุ (Object detect) เม่ือมี
การ Input Video เขา้มาจะท าการตรวจจบัวตัถุดว้ยการน า
เทคนิค Mask R C-NN โดยใช ้pre-trained weights for MS 
COCO มาท าการตรวจจับเฉพาะคนและรถยนต์ท่ีอยู่ใน
เฟรมเท่านั้น 

 
ภาพที่ 2: ตวัอยา่งพฤติกรรมแบบปกติจากมุมกลอ้งต่าง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบเหตุการณ์ (Event trigger) 
หลงัจากตรวจพบคน และรถยนตใ์นเฟรมเรียบร้อยแลว้ ท า
การตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีคนเขา้ไปกระท ากบัตวัรถยนต์
โดยใช ้Intersection over Union (IOU) [11] คือการท่ีกรอบ
ของคน และรถยนตมี์การทบัซอ้นกนัเกินกว่า 5% (IOU >= 
0.05) จะท าการส่งต่อไปยงัโมเดลถดัไป โดยจะหยุดการ
ท างานหาก IOU นอ้ยกว่า 5% และกลบัไปตรวจสอบเฟรม
อื่น ๆ ต่อไป 

ขั้ นตอน ท่ี  4 การตรวจจับจุดส าคัญของร่างกาย 
(Human Pose Estimation) เม่ือกรอบของคน และรถยนต์มี
ค่า IOU เกินกว่า 5% จะท าการตรวจจบัความเคล่ือนไหว
ของมนุษย์ โดยใช้ Openpose 18 point model มาท าการ
ตรวจจบัและบนัทึกจุดส าคญัต่าง ๆ ของคน โดยผลลพัธ์ท่ี
ได ้จะไดจุ้ดส าคญัทั้งหมด 18 จุด 

ขั้นตอนท่ี  5 หลังจากได้ผลลัพธ์จาก Openpose 18 
point model เรียบร้อยแลว้ จะท าการลดจ านวนจุดท่ีไม่ใช้
งาน จากเดิม 18 จุด ให้เหลือ 14 จุดท่ีส าคญั โดยก าหนดให้
จมูกเป็นตวัแทนศูนยก์ลางของใบหน้า และตดัตาขวา ตา
ซ้าย หูขวา หูซ้ายออก ดังแสดงในภาพท่ี 3 และปรับปรุง
ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีเตรียมไวท้ั้ง 14 จุด มาอยู่จุดก่ึงกลาง
โดยยึดจุดของคอเป็นจุดศูนยก์ลาง ดว้ยการน าค่าจากจุดท่ี
คอไปลบออกจากจุดอ่ืน ๆ ทั้ ง 14 จุด ดังแสดงภาพท่ี 4 
จากนั้ นท าการรวบรวมผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากปรับปรุง
ข้อมูล โดยเก็บจ านวน 3 เฟรม ต่อ 1 ไฟล์ Numpy array 
โดยให้แต่ละเฟรมห่างกัน  500 มิลลิ วินาที  แบ่งเป็น
พฤติกรรมปกติ 173 ชุดขอ้มูล และพฤติกรรมผิดปกติ 42 
ชุดขอ้มูล 
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ภาพที่ 3: ตวัอยา่งการลดจ านวนจุดท่ีไม่ใชง้าน 

 

 
ภาพที่ 4: ตวัอยา่งการปรับปรุงขอ้มูลให้อยูก่ึ่งกลาง 

 
ขั้นตอนท่ี 6 ท าการสร้างโมเดลเพื่อเรียนรู้พฤติกรรม

ปกติของการเปิดประตูรถยนต์เท่านั้นซ่ึงเป็นล าดบัท่าทาง
ของมนุษยจ์ากขั้นตอนท่ี 5 ท าให้ต้องใช้เทคนิค LSTM 
ร่วมกบั AutoEncoder ในการสร้างโมเดล ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 5 โดยรายละเอียดของสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาท
เทียมแสดงในรูปที่ 6  

 โดยในงานวิจัยน้ีท าการฝึกสอนโมเดลด้วยข้อมูลท่ี
เป็นพฤติกรรมปกติเพียงอย่างเดียวโดยใช้พารามิเตอร์ดัง
แสดงในตารางท่ี  1  และให้โมเดลท านายพฤติกรรม
ผิดปกติให้อตัโนมติั โดยท าการสุ่มแบ่งขอ้มูลพฤติกรรม
ปกติ ออกเป็นขอ้มูลฝึกสอน 90% และขอ้มูลทดสอบ 10% 
 

ตารางท่ี 1: พารามิเตอร์ท่ีใชใ้นโมเดล 

Optimizer = ‘adam’ Loss = ‘mean squared error’ 

Metrics = Accuracy’ Batch_size = 5 

Epochs = 1,000 Class = Normal 

 
ภาพที่ 5: ภาพรวมของ LSTM AutoEncoder 

 

 
ภาพที่ 6: สถาปัตยกรรมของ LSTM Autoencoder 

 
3.2 การน าไปใช้งาน (Prediction Model Framework) 
 

 
ภาพที่ 7: ขั้นตอนการน าโมเดลไปใชง้าน 

 

ก ารน าไป ใช้ ง าน มี ขั้ น ต อน ก าร เต รี ยม ข้อ มู ล
เช่นเดียวกับข้อ 3.1 ขั้นตอนท่ี 1 ถึง 5 แต่มีรายละเอียด
เพ่ิมเติมในการท านาย และการแจง้เตือน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 6 ท านายขอ้มูลล าดบัต าแหน่งของจุดส าคญั
ของร่างกายว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผิดปกติหรือไม่ โดยการใช้
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โมเดล LSTM Autoencoder ท่ีสร้างไวจ้ากขั้นตอนท่ี 3.1 
โดยผลลัพ ธ์ จ ากก ารท าน าย ท่ี เร าสน ใจคื อ ค่ า  RE 
(Reconstruction error) ในกรณีท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีผิดปกติ
ค่า RE ท่ีได้จะมีค่าสูง เน่ืองจากโมเดลท่ีสร้างขึ้นท าการ
เรียนรู้เฉพาะพฤติกรรมท่ีปกติเท่านั้ น ในท่ีน้ีได้มีการ
ก าหนดค่า Threshold = 0.0002 ซ่ึงเป็นค่าท่ีได้จากการ
ค านวณ Average จากค่า RE ของชุดข้อมูลปกติ (Normal 
class) จากการขั้นตอนการสร้างโมเดล โดยตัวอย่างการ
ท านายพฤติกรรมท่ีปกติและผิดปกติในการเปิดประตู
รถยนตแ์สดงในภาพท่ี 8 และ 9 

 

 
ภาพที่ 8: ตวัอยา่งการท านายพฤติกรรมท่ีผิดปกติ 

 

 
ภาพที่ 9: ตวัอยา่งการท านายพฤติกรรมท่ีปกติ 

 
4 ผลการด าเนินการวิจัย 

4.1 ผลการวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของโมเดล 
ข้อมูล ท่ี ใช้ในการทดสอบจ านวน  205 ชุดข้อมูล 

แบ่ งเป็นพฤติกรรมปกติจ านวน 173 ชุดข้อมูล และ
พฤติกรรมผิดปกติจ านวน 42 ชุดขอ้มูล ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัตามภาพท่ี 11 โดยจากผลการทดลองดว้ยการตั้งค่า RE 
Threshold 0.0002 ส าม ารถส รุปผลการ เป รียบ เที ยบ

ประสิทธิภาพได้ดงัแสดงในตาราง Confusion Matrix ใน
ภาพท่ี 11 และตารางท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 10: ค่า RE ส าหรับพฤติกรรมปกติและผิดปกติ 

 

 
ภาพที่ 11: Confusion matrix ของการจ าแนกพฤติกรรมท่ีปกติ 

(Normal) และ ผิดปกติ (Abnormal) 
 

ตารางท่ี 2: สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล
จ าแนกพฤติกรรมปกติและผิดปกติ 

Accuracy 95.81 
Precision ส าหรับพฤติกรรมปกติ 98.81 
Precision ส าหรับพฤติกรรมผิดปกติ 85.11 
Recall (True Positive Rate) 95.95 
Recall (True Negative Rate) 95.24 
F-Measure ส าหรับพฤติกรรมปกติ 97.36 
F-Measure ส าหรับพฤติกรรมผิดปกติ 89.89 
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จากผลการทดลองดงัภาพท่ี 12 พบว่า การใช้ค่า RE ท่ี 
0.0002 ให้ความแม่นย  าในการตรวจจับพฤติกรรมท่ี
ผิดปกติสูงมาก โดยให้ค่าความแม่นย  าโดยรวม (Accuracy) 
สูงถึง 95.81% และให้ค่า Fault Alarm ท่ีต  ่ามาก (แสดงโดย
จุดท่ีมีลูกศรสีเขียวช้ีในภาพท่ี 11)  

 
4.2 การวิเคราะห์การเกิด Fault alarm 
เกิดจากปัญหาเงาคนในรถยนต์  โดยพบปัญหาใน

ลกัษณะดงักล่าวอยู่ท่ี 1.8 % ของขอ้มูลทั้งหมด ท าให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดในการท านาย ดงัแสดงในรูปที่ 13 

 

 
ภาพที่ 12: ตวัอยา่งขอ้มูลพฤติกรรมปกติ แต่ท านายว่าผิดปกติ 

 

5 สรุป  
งานวิจัยน้ีน าเสนอวิธีการตรวจจับการโจรกรรม

รถยนต์โดยการตรวจจบัพฤติกรรมการท่ีผิดปกติของการ
เปิดประตูรถยนต์ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก โดยท าการ
สร้างโมเดลส าหรับเรียนรู้เฉพาะล าดับท่าทางท่ีปกติของ
การเปิดประตูโดยใช้เทคนิค LSTM ร่วมกบั Autoencoder 
ส าหรับพฤติกรรมการเปิดประตูรถท่ีผิดปกติเม่ือน าเป็น
อินพุตให้กบัโมเดล จะไดผ้ลลพัธ์เป็นค่า Reconstruction 
Error (RE) ท่ีมากกว่าค่าเฉล่ีย RE ในขั้นตอนการสร้าง
โมเดล (เท่ากบั 0.0002)  จากผลการทดลองพบว่าโมเดลท่ี
น าเสนอให้ความแม่นย  าท่ี  95.81% และค่าค้นคืน 95%  
อย่างไรก็ตามเงามนุษย์เป็นปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ
ท านายว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผิดปกติหรือไม่  ท าให้ค่าท่ี
ท านายเกิดความคลาดเคล่ือน และส่งผลให้เกิดขอ้ผิดพลาด 
ซ่ึงผู ้วิจัยจะน าปัญหาน้ีมาศึกษาวิจัย และหาทางแก้ไข
ส าหรับงานวิจยัในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การจัดตารางการเรียนการสอนบ่อยคร้ังจะพบว่า มี
ข้อจ ากัดของความซ ้าซ้อนของเวลาสอนของผู้สอนหลาย
คนในหน่ึงรายวิชา และความซ ้าซ้อนของเวลาเรียนของ
ผู้ เรียนหลายช้ันปีในหน่ึงรายวิชา ซ่ึงในกระบวนการปกติ
จะเกิดการท างานท่ีซ ้าซ้อน และความสับสนแก่ผู้ ท่ีท า
หน้าท่ี จัดตารางได้ ท าให้ต้องใช้เวลานานในการจัด
ตารางสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบปัญหานีอ้ย่างต่อเน่ืองเช่นกัน งานวิจัยนีม้ี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว โดยการน า
ขั้นตอนวิธีแบบละโมบมาใช้ในการแก้ปัญหา ซ่ึงจะช่วยจัด
ตารางการเรียนการสอนท้ังของผู้ เ รียนและผู้ สอนท่ี
สอดคล้องกัน และช่ัวโมงถูกต้องตามจ านวนหน่วยกิตได้
สะดวกขึ้น โดยการหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในขณะนั้น
ส าหรับทุกรายวิชาเพ่ือท่ีจะท าการจัดตารางสอน ผลการ
ทดสอบ พบว่า การจัดตารางสอนด้วยวิธีการแก้ปัญหาท่ี
น าเสนอมีความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 93.15 ซ่ึงสามารถสร้าง
ตารางสอนของผู้สอนแต่ละคน และตารางเรียนของผู้ เรียน
ในแต่ละช้ันปีได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน 
ค าส าคัญ: ปัญหาการจดัตาราง  ตารางการเรียนการสอน  

ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ   
 

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 

process, it had redundant operations and confusion 

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. บทน า 
ปัญหาการจัดตารางการเ รียนการสอนในระดับ

มหาวิทยาลยันบัว่าเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนและยากท่ี
จะแกไ้ขไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากมีเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีตอ้ง
พิจารณาร่วมกันหลายด้าน การจัดตารางจึงจ าเป็นต้อง
เลือกใช้วิธีท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้ งในด้าน
คุณภาพของตารางและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ ้มค่า 
แมว่้าปัญหาการจดัตารางจะไดรั้บการแกปั้ญหามาแลว้ใน
หลาย ๆ งานวิจยั [1], [2], [3] , [4], [5], [6] และไดผ้ลลพัธ์
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ในการแก้ปัญหาท่ีดี แต่วิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นยงัไม่
เหมาะกบัปัญหาการจดัตารางของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ซ่ึงมีทรัพยากรและขอ้จ ากัดท่ี
อาจแตกต่างกนั ในปัจจุบนัการจดัตารางของหลกัสูตรจะ
จดัโดยผูท่ี้มีหน้าท่ีในการจดัท าตารางสอน แต่เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของความซ ้ าซ้อนของเวลาผูส้อนมากกว่า
หน่ึงคนในหน่ึงรายวิชา และเวลาของผูเ้รียนหลายชั้นปีใน
หน่ึงรายวิชา ซ่ึงท าให้เกิดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน และความ
สับสนแก่ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีจดัตารางสอน รวมถึงความผิดพลาด
ท่ีมกัเกิดขึ้นและตอ้งใช้เวลานานในการจดัตารางสอนแต่
ละคร้ัง ด้วยเหตุน้ีเอง งานวิจัยน้ีจึงได้น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาการจัดตารางด้วยขั้นตอนวิธีแบบละโมบ เพื่อ
ช่วยในการจดัตารางสอน โดยการหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ของทั้งผูส้อนและผูเ้รียนในขณะนั้นส าหรับแต่ละรายวิชา 
เพื่อจะไดต้ารางสอนของผูส้อนแต่ละคนและตารางเรียน
ของผูเ้รียนแต่ละชั้นปีท่ีถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนั 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จยัได้

ทบทวน ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

2.1 ปัญหาการจัดตารางสอน (Scheduling Problem) 
การจัดการปัญหาท่ีเ กิดขึ้ นในการจัดตารางเ รียน 

ตารางสอนของมหาวิทยาลยั จะเก่ียวข้องกับการจัดการ
ปัญหาความทบัซอ้นของเวลา โดยท่ีปัญหาในดา้นของการ
จัดด้านช่วงเวลา ถือว่าเป็น NP-complete [1] ซ่ึงมีความ
จ าเป็นท่ีต้องหาวิธีเฉพาะในการค านวณหาค าตอบของ
ปัญหาน้ี โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีผูเ้รียนหลายชั้นปี และ
ผูส้อนหลายคน จะย่ิงเกิดขอ้จ ากดัในการจดัตาราง ช่วงเวลา
ท่ีทบัซอ้นกนัจะเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

2.2 ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ (Greedy Algorithm) 
เป็นขั้นตอนวิธีท่ีตดัสินใจเลือกหนทางท่ีจะปฏิบติัโดย

พิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้น โดยไม่สนใจต่อ
ผลกระทบหรือทางเลือกท่ีจะต้องตดัสินใจในอนาคต ซ่ึง
หนทางปฏิบติัท่ีเลือกอาจเป็นเพียงทางเลือกดีท่ีสุด ณ จุด

นั้นเท่านั้น อาจตอ้งมีการปรับเลือกหนทางปฏิบติัใหม่อีก
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดของปัญหา [7] 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัมุ่งเน้นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการดา้น

เวลา แนวทางการใช้ขั้นตอนวิธิการแบบละโมบ และ
วิธีการแกไ้ขปัญหาการจดัตารางเรียนในมหาวิทยาลยั โดย
สามารถสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

งานวิจยั [1] ไดเ้สนอวิธีการแกไ้ขปัญหาการจดัตาราง
เ รี ยนในมหา วิทยาลัย  ด้วย เทค นิค  Integer Linear 

Programming ซ่ึงผลการทดลองบ่งช้ีว่า วิธีการท่ีน าเสนอ
นั้น สามารถแกปั้ญหาการจดัตารางเรียนของมหาวิทยาลยั
ท่ีมีขนาดเหมาะสมได ้

งานวิจัย  [2], [3] ได้น าเสนอการแก้ปัญหาการจัด
ตารางเวลาเรียน โดยการใชเ้ทคนิคขั้นตอนวิธีแบบละโมบ 
ร่วมกนักบัขั้นตอนวิธีการเชิงพนัธุกรรม ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี
ในการจดัตารางเวลาเรียน 

S. Singh และ K. Kant [4] ไดน้ าเสนอการเปรียบเทียบ
การจดัตารางเวลางาน โดยการใช้ขั้นตอนวิธี Greedy และ 

Sequential Assignment โดยผลลพัธ์ท่ีได ้คือ ขั้นตอนวิธี 
Greedy มีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า 

ในงานวิจัย [5] ได้น าเสนอการแก้ไขปัญหาการจัด
ตารางเรียนในมหาวิทยาลยัท่ีมีความซับซ้อน โดยการใช้
ขั้นตอนวิธี Greedy Heuristic ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เม่ือเทียบกบัวิธีการเดิม 

งานวิจยั [6] ไดน้ าเสนอการแกไ้ขปัญหาการจดัตาราง
เรียนในมหาวิทยาลยั ด้วยวิธีการแบบไดนามิก ร่วมกับ
วิธีการระบายสีกราฟ ผลลัพธ์คือ  เวลาท่ีใช้ในการ
ประมวลผลนอ้ย 

งานวิจัย [8] ได้น าเสนอการค านวณหาค าตอบของ
ปัญหาท่ีเป็น NP-complete โดยได้มีการใช้ขั้นตอนวิธี 
Greedy เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยหาค าตอบ 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว
ขา้งตน้ พบว่า ขั้นตอนวิธีแบบละโมบสามารถแกไ้ขปัญหา
การจดัตารางเวลาไดผ้ลลพัธ์เป็นอย่างดี ดงันั้น งานวิจยัน้ี
จะใช้ขั้นตอนวิธีแบบละโมบในการคดัเลือกช่วงเวลาใน
การจดัตารางสอน โดยพิจารณาเฉพาะความเหมาะสมของ
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เวลาของทั้งผูเ้รียนและผูส้อน ณ ขณะนั้น เพ่ือเพ่ิมรายวิชา
ลงในตารางสอน โดยจะไม่ค  านึงถึงผลลพัธ์โดยรวมของ
ตารางสอน ทั้งน้ีจะท าการจัดตารางสอนแต่ละรายวิชา
ตามล าดับชั้นปีของผู ้เรียน โดยเรียงล าดับจากจ านวน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีบังคับให้ลงเ รียน
จ านวนจากมากไปน้อย และเรียงล าดับตามจ านวนของ
ชัว่โมงท่ีตอ้งการของแต่ละรายวิชา จ านวนจากมากไปนอ้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 1: ขั้นตอนวิธีการจดัตาราง 

3.  ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย  
ขั้นตอนวิธีการจดัตารางสอนแบบละโมบ ในงานวิจยัน้ี 

มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล  
2) สร้างตารางเร่ิมตน้ของผูส้อนทุกคนและผูเ้รียนทุกชั้นปี 

3) เรียงล าดบัรายวิชาท่ีจะจดัลงตารางตามชั้นปีของผูเ้รียน
และจ านวนชัว่โมงท่ีใชเ้รียน 4) หาช่วงเวลาว่างท่ีเหมาะสม
ตามชัว่โมงเรียนท่ีจะสามารถลงรายวิชานั้นไดจ้ากน าตาราง
ผูเ้รียนและผูส้อนในรายวิชานั้น มาท าการยูเนียน (Union) 
และสุ่มเลือกช่วงเวลาจากช่วงท่ีไดม้าในขั้นตอนก่อนหน้า 
และ 5) เพ่ิมรายวิชาลงในตารางเวลา ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ ตาราง
เรียนของผูเ้รียนแต่ละชั้นปี และตารางสอนของผูส้อนแต่ละ
ท่าน รายละเอียดแสดงดงัภาพท่ี 1 

3.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลรายวิชาท่ี

ท าการเปิดสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบว่า แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี รายวิชาส่วน
หน่ึง คือ รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีถูก
ก าหนดวันและ เวลา ท่ีจะ เ รี ยนจากส่วนกลางของ
มหาวิทยาลยั และส่วนท่ีสอง คือ รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา (1  ปีการศึกษา มี  2  ภาค
การศึกษา) ซ่ึงจะถูกก าหนดวนัและเวลา โดยผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัตารางสอนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

 
ภาพที่ 2: จ านวนรายวิชาท่ีเปิดในปีการศึกษา 2561 และ ปี

การศึกษา 2562 ส าหรับผูเ้รียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา ช้ันปี

จ านวนวิชา

หมวดศึกษา

ทั่วไป

จ านวนวิชา

ในหลักสูตร

จ านวนผู้สอน

ในหลักสูตร

1 5 3
2 4 5
3 2 9
4 2 6

รวม 13 23
1 4 5
2 3 6
3 3 8
4 3 7

รวม 13 26
1 4 3
2 3 7
3 2 11
4 2 7

รวม 11 28
1 3 4
2 2 4
3 1 7
4 1 4

รวม 7 19

1/2561

2/2561

1/2562

2/2562

9 คน

9 คน

9 คน

10 คน
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จากภาพท่ี 2 แสดงจ านวนรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป
และรายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2562 ส าหรับผู ้เ รียนชั้ นปี ท่ี  1-4 ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และจ านวนผูส้อนใน
หลกัสูตร ทั้งน้ีงานวิจยัน้ีเลือกใชก้ลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
นั่นคือ รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมด รายวิชาใน
หลกัสูตรบางส่วน และจ านวนผูส้อนทั้งหมด เป็นขอ้มูล
น าเขา้ โดยรายวิชาในหลกัสูตรท่ีใช้เป็นขอ้มูลน าเข้าเพื่อ
ทดสอบการท างานของวิธีการแกปั้ญหาท่ีน าเสนอ คือ ภาค
การศึกษาท่ี 1/2561 เลือกใช้ 18 วิชา ภาคการศึกษาท่ี 
2/2561 เลือกใช้ 16 วิชา ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 เลือกใช้ 
21 วิชา และภาคการศึกษาท่ี 2/2562 เลือกใช ้18 วิชา ส่วน
รายวิชาท่ีไม่ได้น ามาพิจารณาเป็นรายวิชาท่ีมีหน่วยกิต
พิเศษ เช่น รายวิชาสหกิจมี 6 หน่วยกิต  

3.2 ขั้นตอนการสร้างตารางเร่ิมต้น 
ในการสร้างตารางเร่ิมตน้ของผูส้อนในตารางจะเร่ิมท่ี

ว่างทั้งหมด แต่ในส่วนของตารางผูเ้รียนจะมีรายวิชาเรียน
ท่ีถูกก าหนดวนัและเวลามาตั้งแต่ตน้ ตามตารางวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยท่ีในหน่ึงสัปดาห์จะเรียนทั้งหมด 5 วนั (เรียง
ตามล าดับ จันทร์-ศุกร์ ท่ีแสดงตามแถว) ในแต่ละวนัมี
ชั่วโมงเรียนทั้งหมด 10 ชั่วโมง โดยเร่ิมตน้ท่ี 8.00 น. ถึง 
17.00 น. (เวลาเร่ิมตน้ของชัว่โมงเรียนสุดทา้ย) 
 

 
 
 

ภาพที่ 3: ตวัอยา่งตารางเร่ิมตน้ของผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 

จากภาพท่ี 3 แสดงตารางเร่ิมต้นของผูเ้รียนชั้นปีท่ี  1 
แต่ละช่วงเวลาจะมีการแทนค่าเป็น 1 หรือ 0 โดยท่ี 1 คือ 
ช่วงเวลาเรียนของรายวิชาศึกษาทัว่ไป ตามตารางวิชาศึกษา
ทัว่ไป และ 0 คือ ช่วงเวลาท่ีว่างท่ีจะสามารถเพ่ิมรายวิชา
ใหม่ลงไปได ้

ทั้งน้ีช่วงเวลาว่าง (ช่วงเวลาท่ีระบุค่า 0) ของผูเ้รียนใน
แต่ละชั้นปีจากการลงช่วงเวลาเรียนของรายวิชาศึกษา
ทั่วไปเรียบร้อยแล้ว จะน าช่วงเวลาดังกล่าวมาใช้เพ่ือลง
ช่วงเวลาเรียนของรายวิชาในหลักสูตรในล าดับถัดไป 

รายละเอียดขอ้มูลรายวิชาท่ีใช้ในการจดัตาราง แสดงดงั
ภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: ตวัอยา่งขอ้มูลรายวิชาท่ีใชใ้นการจดัตาราง 

3.3 ขั้นตอนการเรียงล าดับ 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการเรียงตามล าดบัชั้นปีท่ีจะไดรั้บการ

จดัตารางให้ก่อน โดยชั้นปีท่ีมีจ านวนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปมากจะไดรั้บการจดัตารางให้ก่อน เน่ืองจากจะ
มีช่วงเวลาว่างของผูเ้รียนท่ีน้อยจึงจ าเป็นตอ้งจดัสรรเวลา
ให้ก่อน จากนั้นจะพิจารณาจ านวนชั่วโมงท่ีเรียน ได้แก่ 
จ านวนชัว่โมงบรรยาย และ จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ โดย
ท่ีจ านวนชัว่โมงท่ีตอ้งการในแต่ละรายวิชาจะพิจารณาตาม
ข้อมูลหน่วยกิต แสดงดังภาพท่ี 5 ทั้ งน้ีจ านวนชั่วโมงท่ี
เรียนจะเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย เช่น รายวิชาท่ีมี
หน่วยกิต 3(3-0-6) จะไดรั้บการพิจารณาในการจดัตาราง
ให้ก่อนรายวิชาท่ีมีหน่วยกิต 3(2-3-4) หรือ 1(0-2-1) 

 
ภาพที่ 5: รายละเอียดขอ้มูลหน่วยกิต 

3.4 ขั้นตอนการหาช่วงเวลา 
ขั้นตอนน้ีจะท าการน าตารางเวลาของทั้งผูเ้รียนและ

ผูส้อนในรายวิชา มาท าการยเูนียนกนั เพื่อหาช่วงเวลาท่ีทั้ง
ผูเ้รียนและผูส้อนว่างตรงกนั โดยเร่ิมตน้ตารางท่ีไดจ้ากการ
ยเูนียนกนั คือ ตารางของผูเ้รียน เน่ืองจากตารางเร่ิมตน้ของ
ผูส้อนเป็นตารางท่ีทุกช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาว่าง และท า
การยเูนียนตารางไปจนกระทัง่จดัตารางไดค้รบทุกวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกติ ผู้สอน 1 ผู้สอน 2 ช้ันปี

1104102 Discrete Mathematics 3(3-0-6) อ.A 1

1104153 Introduction to Computer Science 3(3-0-6) อ.B 1

1104154 Programming Fundamental 3(2-3-6) อ.C อ.D 1

1104251 Operating System 3(3-0-6) อ.E อ.A 2

1104252 Linux Operating System 1(0-2-1) อ.F 2

1104355 Software Engineering 3(3-0-6) อ.G อ.B 3

1104442 Pattern and Software Design 3(3-0-6) อ.B 3, 4

1104482 Artificial Intelligence 3(3-0-6) อ.C อ.G 3, 4
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จากขั้นตอนการเรียงล าดบัในหวัขอ้ 3.3 ท าให้ไดว่้า ชั้น
ปีท่ี 1 และรายวิชา 1104102 (รายวิชาแรกในภาพท่ี 4) จะ
ไดรั้บการจดัตารางให้ก่อน ในขั้นตอนน้ีจึงตอ้งหาช่วงเวลา
ว่างระหว่างผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 และผูส้อนในรายวิชา 1104102 
ซ่ึงมี อ. A เป็นผูส้อนท่านเดียว โดยจะน าตารางของผูเ้รียน
ชั้นปีท่ี 1 และตารางของ อ. A มายเูนียนกนัเพื่อหาช่วงเวลา
ว่างท่ีตรงกนั (แทนค่าดว้ย 0) ผลลพัธ์แสดงดงัภาพท่ี 6  

 
 
 
 

ภาพที่ 6: ผลลพัธ์ช่วงเวลาว่างท่ีตรงกนัระหว่างผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 
และอ. A 

3.5 ขั้นตอนการเพิม่รายวิชาลงในตาราง 
หลงัจากไดช่้วงเวลาว่างท่ีตรงกนัระหว่างผูเ้รียนและ

ผูส้อนแลว้ ในขั้นตอนน้ีเป็นการเพ่ิมรายวิชาลงตารางของ
ทั้งผูเ้รียนและตารางของผูส้อนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ใน
งานวิจยัน้ี วิธีการเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสม จะใช้วิธีการ
สุ่มช่วงเวลาว่างท่ีตรงกันเพียงช่วงเดียวจากช่วงเวลาว่าง
ทั้งหมดในขณะนั้น และช่วงเวลาว่างท่ีตรงกนันั้นจะตอ้ง
เป็นช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับจ านวนชั่วโมงท่ีเรียนด้วย 
ส าหรับรายวิชาในหลกัสูตรจะจดัตารางโดยเร่ิมท่ีช่วงเวลา
ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 18.00 น. ยกเวน้ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00 
จนถึง 13.00 น. นั่นคือ ไม่เร่ิมตน้ท่ีช่วงเวลา 8.00 น. และ
ไม่มีคาบเก่ียวกับช่วงเวลา 12.00 น. ดังนั้น จากภาพท่ี 6 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากการสุ่มในขณะน้ีคือ ช่วงเวลา
ท่ีว่างติดต่อกนั 3 ชัว่โมง ของวนัศุกร์ (แถวท่ี 5) โดยเร่ิมตน้
ท่ีช่วงเวลา 9.00 น. และส้ินสุดท่ีช่วงเวลา 11.00 น. ผลการ
เพ่ิมรายวิชา 1104102 ลงตารางเรียนของผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 
และตารางของผูส้อน อ. A แสดงดงัภาพท่ี 7 และ ภาพท่ี 8 
ตามล าดบั 

หลังจากเสร็จส้ินขั้นตอนน้ี จะวนกลับไปท าซ ้ าท่ี
ขั้นตอนท่ี 3.3-3.5 เพื่อท่ีจะท าการจัดตารางในรายวิชา
ถดัไป จนกระทัง่ถึงรายวิชาสุดทา้ยจึงจะไดต้ารางเรียนของ
ทุกชั้นปี และตารางสอนของผูส้อนทุกคน ผลการจดัตาราง

เรียนทุกรายวิชาของผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 ตามรายวิชาในภาพท่ี 
4 ขา้งตน้ แสดงดงัภาพท่ี 9 
 
 
 
 

ภาพที่ 7: ผลลพัธ์หลงัจากการเพ่ิมรายวิชา 1104102 ลงในตาราง
เรียนของผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพที่ 8: ผลลพัธ์หลงัจากการเพ่ิมรายวิชา 1104102 ลงใน
ตารางสอนของผูส้อน อ. A 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 9: ผลการจดัตารางเรียนทุกรายวิชาของผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
การพฒันาขั้นตอนวิธีการจดัตารางการเรียนการสอน 

ด้วยขั้นตอนวิธีแบบละโมบ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีศึกษา คือ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ของผูส้อนทุกท่านในหลกัสูตรและ
ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1-4 ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 
2562 โดยท าการทดสอบประสิทธิภาพของ วิ ธีการ
แกปั้ญหาท่ีน าเสนอ ทั้งหมด 4 รอบ ดว้ยขอ้มูลรายวิชาท่ี
เปิดสอนในหลักสูตร ดังน้ี รอบท่ี 1: ภาคการศึกษาท่ี 
1/2561 จ านวน 18 วิชา รอบท่ี 2: ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 
จ านวน 16 วิชา รอบท่ี 3: ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จ านวน 
21 วิชา และรอบท่ี 4: ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จ านวน 18 
วิชา 

ผลการทดสอบ พบว่า การจัดตารางสอนด้วยวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีน าเสนอสามารถสร้างตารางสอนผูส้อนแต่ละ
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คน และตารางเรียนของผู ้เรียนในแต่ละชั้ นปีได้ โดย
ทดสอบทั้งหมด 4 รอบ จ านวน 73 วิชา จดัตารางไดถู้กตอ้ง 
68 วิชา คิดเป็นเฉล่ียร้อยละ 93.15 และผิดพลาด 5 วิชา คิด
เป็นเฉล่ียร้อยละ 6.85 เน่ืองจากไม่สามารถหาช่วงเวลาท่ี
ว่างตรงกันระหว่างผู ้เ รียนและผู ้สอนได้ ในส่วนของ
รายละเอียดการท างานท่ีสมบูรณ์ นั่นคือ จัดตารางได้
ถูกตอ้งนั้น แต่ละรอบรายวิชาสามารถถูกเพ่ิมลงในตาราง
เ รียนของผู ้เ รียนและตารางสอนของผู ้สอนท่ีมีความ
สอดคล้องกันในรายวิชาท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกันได้อย่าง
ถูกตอ้ง รวมทั้งจ านวนชัว่โมงเรียนและจ านวนชัว่โมงสอน
ในตารางตรงตามข้อมูลหน่วยกิตทุกรายวิชา ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้จ ากดัในดา้นของความซ ้ าซ้อนของเวลาสอนของ
ผูส้อนหลายคนในหน่ึงรายวิชา และความซ ้ าซ้อนของเวลา
เรียนของผูเ้รียนหลายชั้นปีในหน่ึงรายวิชา  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 10: ตารางเรียนของผูเ้รียนทุกชั้นปีหลงัการจดัตาราง
ของรายวิชา 1104482 

ตวัอยา่งรายวิชาท่ีมีขอ้จ ากดัดงักล่าวขา้งตน้ คือ รายวิชา 
1104482 ในภาพท่ี 4 จะเห็นว่า เป็นรายวิชาท่ีมีผูเ้รียนชั้นปี
ท่ี 3 และ ชั้นปีท่ี 4 โดยมีผูส้อน 2 คน คือ อ. C และ อ. G 
เม่ือใช้วิธีการแกปั้ญหาท่ีน าเสนอจดัตารางแลว้ พบว่า ได้

ผลลพัธ์ตารางเรียนและตารางสอนท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัภาพ
ท่ี 10 และภาพท่ี 11 ตามล าดบั นัน่คือ รายวิชา 1104482 จะ
ท าการเรียนการสอนไดใ้นวนัพฤหสับดี (แถวท่ี 4) จ านวน 
3 ชัว่โมงติดกนั ท่ีจะเร่ิมในช่วงเวลา 15.00 น. 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 11: ตารางของผูส้อน อ. C และ อ. G หลงัการจดัตาราง
ของรายวิชา 1104482 

5. สรุป 
งานวิจัยน้ีน าเสนอขั้นตอนวิธีการจัดตารางการเรียน

การสอนแบบละโมบ เพื่อท่ีจะแกไ้ขกระบวนการของการ
จดัตารางการเรียนการสอนท่ีมีความซ ้าซอ้นของการท างาน 
และความสับสนท่ีเกิดขึ้นกบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัตารางสอน  

ผลการวิจยั พบว่า การจดัตารางการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการแก้ปัญหาท่ีน าเสนอมีความถูกต้องเฉล่ียร้อยละ 
93.15 นั่นคือ วิธีการท่ีน าเสนอสามารถสร้างตารางสอน
ส าหรับผูส้อนแต่ละคน และสามารถสร้างตารางเรียนของ
ผูเ้รียนในแต่ละชั้นปีได้ โดยท่ีตารางของทั้งผูเ้รียนและ
ผูส้อนมีความสอดคล้องกัน รวมถึงจ านวนชั่วโมงเรียน
และจ านวนชั่วโมงสอนในตารางตรงตามข้อมูลหน่วยกิ
ตทุกรายวิชา ซ่ึงเป็นไปตามข้อจ ากัดในด้านของความ
ซ ้ าซ้อนของเวลาสอนของผูส้อนหลายคนในหน่ึงรายวิชา 
และความซ ้ าซ้อนของเวลาเรียนของผูเ้รียนหลายชั้นปีใน
หน่ึงรายวิชา อย่างไรก็ดี ในส่วนของข้อผิดพลาดท่ีพบ
เฉล่ียร้อยละ 6.85 นั้น เกิดจากไม่สามารถหาช่วงเวลาท่ีว่าง
ตรงกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนได้ในบางรายวิชา  แสดง
ให้เห็นว่า วิธีการแกปั้ญหาท่ีน าเสนอน้ีสามารถน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหาการจดัตารางไดเ้ป็นอยา่งดี  

ส าหรับการวิจัยในอนาคต ผูวิ้จัยมีแนวความคิดท่ีจะ
เพ่ิมจ านวนและความหลากหลายของขอ้จ ากดัของรายวิชา
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ท่ีจะทดสอบ และเพ่ิมเง่ือนไขในการจดัตาราง เช่น เง่ือนไข
การใช้ห้องเรียน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัตารางการ
เรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกเง่ือนไขท่ีใช้งานจริง และ
อาจน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีน าเสนอน้ีไปทดสอบกบัการจดั
ตารางการเรียนการสอนของสาขาวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนีเ้สนอการปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหา

การตัด ช้ินงานแบบหน่ึงมิ ติ  ด้วย วิ ธี เมตาฮิว ริสติก
อัลกอริทึม โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนเชิงพันธุกรรมมาผสาน
กับพา ทิ เ คิลสวอมออปทิไม เซ ช่ันอัลกอริ ทึม  ซ่ึ งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดเศษวัสดุเหลือทิ้งให้น้อยท่ีสุด มีการ
ทดสอบแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน 3 รูปแบบ โดยผลการ
แก้ปัญหาท้ัง 3 รูปแบบพบว่าวิธีการท่ีน าเสนอมีผลลัพธ์ท่ี
ดีกว่าวิธี MHA ประมาณ 59% และดีกว่าวิธี  SA-GPSO 
ประมาณ 68% ส าหรับวิธี GA ให้ผลลัพธ์เหมือนกัน 
ค าส าคัญ: ปัญหาการตดัแบบหน่ึงมิติ เมตาฮิวริสติกอลักอริ
ท่ึม เหลือเศษวสัดุน้อยท่ีสุด ขั้นตอนเชิงพนัธุกรรม พาทิ
เคิลสวอมออปทิไมเซชัน่ 

 
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, 

Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm 

Optimization (PSO) 

 

1. บทน า 
ปัญหาการตดัช้ินงาน (Cutting Stock Problem : CSP) 

เป็นปัญหาท่ีมีการศึกษากนัมาอย่างยาวนาน ปัญหาแบบน้ี
มกัพบไดใ้นงานอุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายงาน ซ่ึง
มกัพบว่าเศษวสัดุท่ีเหลือจากการตดัช้ินงานมีปริมาณเยอะ
มากและ ในงานบางอย่างไม่สามารถน าไปใชต้่อไดอ้ีกใน
คร้ังต่อไป และเน่ืองจากงานวิจยัฉบบัน้ีสนใจปัญหาการ
ตดัช้ินงานแบบหน่ึงมิติ (1D-CSP) โดยวิธีการแกปั้ญหาท่ี
นิยมใช้มีอยู่ 3 แบบคือ การใช้สมการเชิงเส้น (Linear 

Programming: LP) การแกปั้ญหาดว้ยฮิวริสติกอลักอริท่ึม 
(Heuristic Algorithm: HA) และอลักอริท่ึมแบบผสมโดย
วิธี LP เป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีต้องใช้โปรแกรมขนาดใหญ่
พิจารณาปัญหาไปทีละส่วน  ส่วนวิธี HA คือการใชอ้ลักอ
ริท่ึมอย่างใดอย่างหน่ึงมาแกปั้ญหา ซ่ึงยงัมีขอ้ดอ้ยของแต่
ละอลักอริท่ึมอยู ่และวิธีแกปั้ญหาดว้ยอลักอริท่ึมแบบผสม
เป็นการประยุกต์อลักอริท่ึม 2 แบบขึ้นไปเขา้ดว้ยกนัและ
ประสิทธิภาพมักจะดีกว่าแบบ HA ท่ีใช้อลักอริท่ึมเพียง
แบบเดียว และงานวิจัยฉบบัน้ีตอ้งการน าเสนอทางเลือก
ของอัลกอริท่ึมแบบผสมท่ีผสมระหว่างขั้ นตอนเชิง
พนัธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) และพาทิเคิลสวอม
ออปทิไมเซชั่น  (Particle Swarm Optimization: PSO) 

เขา้ดว้ยกนัมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา 1D-CSP   
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2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ง าน วิ จั ย ข อ ง  Gilmore and Gomory [1], [2] ได้

ปรับปรุง LP เพื่อใชแ้กปั้ญหา CSP ไดมี้ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น งานวิจัยของ Jahromi et al.[3] น าการจ าลองการอบ
เหนียว (Simulated Annealing: SA) และ การคา้หาแบบ
ทาบู มาเปรียบเทียบกนัในการแกปั้ญหา CSP และผลลพัธ์
ท่ีไดค้ือ การแกปั้ญหาโดยวิธี SA น้ีไดข้นาดของของเสีย ท่ี
เกิดขึ้นน้อยกว่า แต่เวลาท่ีใช้ในการะประมวลผล (CPU 

Time) มากกว่าแบบทาบู  งานวิจยัของปรีชาและนุสรา [4] 

ได้ศึกษาเปรียบเทียบฮิวริสติกอัลกอริท่ึม 4 แบบคือ วิธี
ความยาวมากสุด วิธีความยาวน้อยสุด  วิธีสุ่ม และวิธีสุ่ม
แบบละโมบ ซ่ึงผลท่ีไดท้  าให้สรุปไดว่้าวิธีความยาวมาก
สุดให้ผลลพัธ์ดีท่ีสุดทั้งในดา้นจ านวนวตัถุดิบ และจ านวน
เศษเหลือทิ้งดีกว่าอีก 3 วิธี ส่วนวิธีท่ีแย่สุดคือ วิธีความยาว
น้อยสุด งานวิจัยของ Petridis and Kazarlis[5] ใช้ GA 
แบบ Dynamic Function เปรียบเทียบกบั Static Function 

ในการแกไ้ขปัญหาการตดัแบบสองมิติ (2D-CSP) พบว่า 
แบบ Dynamic Function ช่วยให้กระบวนการค้นหา
ค าตอบมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบ Static Function งานวิจยั
ของ Yuanxiang Li et al.[6] น า GPSO (General Particle 

Swarm Optimization) ผสานกับ  SA เ ป็น  SA-GPSO 

แล้วเปรียบเทียบกับ  HGA (High Genetic Algorithm) 

พบว่าอัตรา Utilize ของ SA-GPSO เป็น 99.98% ดีกว่า 
HGA ท่ีมีอตัรา Utilize 99.81% งานวิจยัของ จตุพร และ 
พิชญา [7] ได้พัฒนาฮิวริสติกแบบรวมขึ้ นมา (Merge 

Heuristic: MH) ซ่ึงเป็นการรวมฮิวริสติกแบบจัดเรียง
ช้ินงานยาวก่อน (First-Fit Decreasing: FFD) และวิธีฮิวริ
สติกแบบไปข้างหน้าแบบช้ินงานยาวก่อน (Forward 

Decreasing: FD) มาหาค่าระยะและเวลา  ผลท่ีไดค้ือ MH 

สามารถลดเวลาในการหาเป้าหมายไดดี้กว่า FFD แต่ใช้
เวลาในการคน้หามากกว่า FD แต่ใช้จ านวนวตัถุดิบน้อย
กว่าแบบ FFD และ FD งานวิจัยของ Kashyap et al.[8] 
ไดท้  าการส ารวจและเปรียบเทียบวิธีฮิวริสติก และวิธีเมตา
ฮิวริสติกหลายแบบท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 1D-CSP เข้า
ด้วยกัน พบว่า วิธีแบบอาณาจกัรมด (ACO)  ขั้นตอนวิธี
เชิงวิวัฒน์ (EP) และ GA เป็นวิธีท่ีมีความแม่นย  าและ

ความเร็วในการหาค่าท่ีดีท่ีสุดอยู่ในช่วงท่ีใกลเ้คียงกนัมาก 
ส่วนวิธีแบบ  PSO หาค าตอบแบบเฉพาะจุดได้ดี  แต่
ขอบเขตการค้นหาค่อนข้างแคบ จากงานวิจัยของนุตยะ
สกุล  [9] เปรียบเทียบระหว่าง GA กับ  PSO ในการ
แกปั้ญหาท่ีซับซ้อนขนาด 10 มิติ ดว้ย Sphere และ Peaks 

ผลสรุปคือ PSO สามารถหาต าแหน่งท่ีไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด
ในแต่ละรุ่นได้ดีกว่าวิธี  GA งานวิจัยของ Auttanit et 

al.[10] น า  GA มาผสมกับ  PSO เ ป็น  SGA(Swarm 

Genetic Algorithm) แล้ว เป รี ยบ เ ที ยบกับ  GA โดย
น ามาใชใ้นปัญหาการเลือกโปรโตไทป์  พบว่าในชุดขอ้มูล
ขนาดเล็กไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่แตกต่าง แต่ชุดขอ้มูลขนาดใหญ่ 
SGA ให้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า 

ดงันั้นงานวิจยัฉบบัน้ีเสนอแนวทางแกปั้ญหา 1D-CSP 

โดยใช้ GA มาผสมผสานกบั PSO แมจ้ะมีแนวทางคลา้ย
กบังานวิจัย[10] แต่ยงัมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีแตกต่าง 
เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา 1D-CSP ให้ไดค้  าตอบท่ีดี
ท่ีสุดท่ีท าให้เศษวสัดุเหลือทิ้งนอ้ยท่ีสุด 

 

3. ข้ันตอนเชิงพนัธุกรรม และพาทิเคิลสวอมออปทิ
ไมเซช่ัน 

การผสาน GA และ PSO เขา้ดว้ยกนั มีขั้นตอนเร่ิมตน้
ดว้ยการสุ่มแบบธรรมดาในการสร้างโครโมโซมชุดแรก
ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบัความยาวแต่ละขนาดของวตัถุดิบตั้งตน้ 
จากนั้นน าโครโมโซมชุดแรกมาสร้าง pattern ของการตดั
วตัถุดิบตั้งตน้แต่ละช้ินโดย pattern ท่ีท าให้เศษวสัดุเหลือ
ทิ้งเป็น 0 จากสมการ(1) จะถูกเก็บเป็นค่าอา้งอิง(เทียบได้
กบัค่า velocity) ในการสร้างโครโมโซมท่ีถูกตอ้งในการ
ปรับปรุงโครโมโซมชุดถดัไป เม่ือมีชุดโครโมโซมครบ
ตามจ านวนประชากรท่ีก าหนด โครโมโซมแต่ละชุดจะถูก
เปรียบเทียบหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดโดยใชส้มการ (2) แลว้เก็บ
ชุดโครโมโซมท่ีดีท่ีสุดไว ้จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
คดัเลือกประชากร โดยแต่ละคร้ังค่าอา้งอิงของ pattern จะ
ถูกน ามาใช้ในการสร้าง pattern จากโครโมโซมแต่ละชุด
ของประชากรรุ่นต่อไป และเก็บชุดโครโมโซมท่ีดีท่ีสุด
เสมอ โดยสามารถเขียนสมการวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี       
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 min    𝑊𝑗𝑘 =  ∑ 𝑎𝑐𝑗𝑘𝑥𝑐𝑗𝑘
𝑛
𝑐=1       (1) 

 

 และสมการท่ีใชห้าค่าความเหมาะสมคือ 
 

   𝑃 =  
∑ (𝐿𝑗𝑘−𝑚

𝑘=1 𝑊𝑗𝑘)

∑ 𝐿𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1

 × 100%                   (2) 

 

ซ่ึงมีขอ้จ ากดัของปัญหาดงัสมการต่อไปน้ี 

 
    ∑ 𝑎𝑐𝑗𝑘𝑥𝑐𝑗𝑘  ≤  𝐿𝑗𝑘

𝑛
𝑐=1                 (3) 

         𝑥𝑐𝑗𝑘 =  𝑙𝑖            (4)   

         0 ≤ 𝑎𝑐𝑗𝑘 ≤  𝑑𝑖             (5)   

 
โดย      𝑊    คือ ความยาวรวมเศษวสัดุของวตัถุดิบตั้งตน้ 
                    ขนาด 𝑗 ช้ินท่ี  𝑘    
               𝑃     คือ ร้อยละของเศษวสัดุเหลือทิ้ง 
            𝐿𝑗𝑘    คือ ความยาววตัถุดิบตั้งตน้ขนาด 𝑗 ช้ินท่ี  𝑘    
                     จากทั้งหมด 𝑚 ช้ิน  
             𝑥𝑐𝑗𝑘   คือ ความยาวช้ินงานตดั  𝑐 ท่ีถูกตดัจาก 
                      วตัถุดิบตั้งตน้ขนาด 𝑗 ช้ินท่ี  𝑘    
             𝑎𝑐𝑗𝑘    คอื ความถ่ีของช้ินงานตดั  𝑐 ท่ีถูกตดัจาก 
                      วตัถุดิบตั้งตน้ขนาด 𝑗 ช้ินท่ี  𝑘    
                  𝑙𝑖       คือ ความยาวของช้ินงาน 𝑖  ท่ีตอ้งการ มี 
                      ทั้งหมด 𝑛 ช้ิน 
            𝑑𝑖    คือ จ านวนของช้ินงาน  𝑖 ท่ีตอ้งการ 
 

เม่ือน ำอลักอริท่ึมผสำนเขำ้ดว้ยกนัแลว้ขอเรียกว่ำ “GA-

PSO” และน ำมำประยุกต์ใช้ส ำหรับปัญหำ 1D-CSP จะ
สำมำรถเขียนล ำดบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเป็นดงัภำพท่ี 1 
โดยตัวอย่าง ชุดข้อมูล ท่ีน ามาใช้ในการจ าลองการ
แก้ปัญหา 1D-CSP มาจากงานวิจยั [6] ซ่ึงมีขนาดความ
ยาววัตถุดิบตั้ งต้น 3 ขนาด คือ 6000, 8000 และ 9000 

โดยมีความยาวและจ านวนของช้ินงานท่ีตอ้งการดงัตาราง
ท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1:  ล าดบัขั้นตอนการด าเนินการของ GA-PSO 

 
ตารางที่ 1: ความยาวและจ านวนช้ินงานท่ีตอ้งการ 

𝑖        1 2 3 4 5 6 7 

𝑙𝑖        2144 2137 1694 1687 1676 1541 1494 

𝑑𝑖 4 4 4 2 2 1 4 

𝑖        8 9 10 11 12 13 14 

𝑙𝑖        1464 1446 1426 1422 1419 1416 1400 

𝑑𝑖 4 1 1 4 2 4 1 

𝑖        15 16 17 18 19 20 21 

𝑙𝑖        1394 1392 1389 1387 1343 1337 1296 

𝑑𝑖 1 4 4 1 1 1 3 

𝑖        22 23 24 25 26 27 28 

𝑙𝑖        1167 1107 1094 1081 1034 984 978 

𝑑𝑖 8 2 4 16 8 8 8 

𝑖        29 30 31 32 33 34 35 

𝑙𝑖        925 906 889 885 861 855 828 

𝑑𝑖 9 1 8 8 9 8 8 

𝑖        36 37 38 39    

𝑙𝑖        817 811 808 807    

𝑑𝑖 8 8 8 8    

 
และเม่ือน าตวัอย่างชุดขอ้มูลมาใชใ้นการสร้างรูปแบบ

ของชุดโครโมโซม สามารถสร้างไดด้งัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2: รูปแบบชุดโครโมโซม 
 2144 2137 1694 1687 1676  807 

6000 1 0 3 0 1 … 2 

8000 2 0 0 2 1 … 5 

9000 1 4 1 0 0 … 1 

Sum  4 4 4 2 2 … 8 

 
จากรูปแบบชุดของโครโมโซม สามารถสร้างรูปแบบ

ของ pattern การตดัไดด้งัตวัอยา่ง pattern จากโครโมโซม
ของความยาววตัถุดิบตั้งตน้ขนาด 6000 ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3:  รูปแบบ pattern  
 2144 2137 1694 1687  807 

𝐿6000,1 1 0 1 0 … 0 

𝐿6000,2 0 0 0 0 … 0 

𝐿6000,𝑘 ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

𝐿6000,𝑚 0 0 1 0 … 1 

Sum  1 0 3 0 … 2 

 
จากตารางท่ี 3 ส าหรับวตัถุดิบตั้งต้นความยาว 6000 

ช้ินท่ี 1 น ามาตดัช้ินงานท่ีมีความยาวขนาด 2144 จ านวน 
1 ช้ิน และตัดความยาว 1694 จ านวน 1 ช้ิน และขนาด
ช้ินงานต่างๆตามรูปแบบ เม่ือรวมความยาวและจ านวน
ของช้ินงานท่ีตัดแล้วจะต้องมีความยาวรวมกันไม่เกิน 

6000 จากนั้นท าการทดสอบค่าตัวแปรของการทดลอง 
โดยตวัแปรหลกัท่ีสนใจคือ Crossover Rate ท่ีอยู่ในช่วง 
0.01 – 0.03 และ Mutation Rate ท่ีอยู่ในช่วง 0. 5 – 0.8 
โดยเปรียบเทียบผลไดจ้าก จ านวนค่าเฉล่ียของร้อยละวสัดุ
ท่ีเหลือทิ้งดงัภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2:  กราฟค่าเฉ่ียของการทดลองเปลี่ยนแปลงค่าตวัแปร 

 

จากภาพท่ี 2 พบว่าค่าท่ีดีท่ีสุดของ Crossover Rate 
คือ 0.8 และMutation Rate คือ 0.01 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
ชุดขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการจ าลองการแกปั้ญหา 1D-CSP 

มีขนาดปัญหาท่ีแตกต่างกนั 3 แบบคือ ปัญหาขนาดใหญ ่
ขนาดกลาง และ ขนาดเลก็ โดยใชชุ้ดขอ้มูลท่ี 1 จาก
งานวิจยั [11] ชุดขอ้มูลท่ี 2 จากงานวิจยั [6] และชุดขอ้มูล
ท่ี 3 จากงานวิจยั [12] ตามล าดบั  

ชุดขอ้มูลท่ี 1 มีขนาดความยาววตัถุดิบตั้งตน้ 1 ขนาด 
คือ 3000 โดยมีความยาวและจ านวนของช้ินงานท่ีตอ้งการ
ดงัตารางท่ี 4 และผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 5 

ตารางที่ 4: ความยาวและจ านวนช้ินงานท่ีตอ้งการของชุดขอ้มูลท่ี 1 
𝑖        1 2 3 4 5 6 7 

𝑙𝑖        1743 1680 1532 1477 1313 1285 1232 

𝑑𝑖 4 216 104 38 4 60 4 

𝑖        8 9 10 11 12 13 14 

𝑙𝑖        1217 1180 1177 1105 1055 1046 1032 

𝑑𝑖 8 6 10 8 2 4 8 

𝑖        15 16 17 18 19 20 21 

𝑙𝑖        1030 975 893 882 847 845 830 

𝑑𝑖 8 2 8 301 6 38 30 

𝑖        22 23 24 25 26 27 28 

𝑙𝑖        795 766 745 732 719 714 690 

𝑑𝑖 8 4 4 34 18 4 4 

𝑖        29 30 31 32 33 34 35 

𝑙𝑖        665 633 630 600 590 588 582 

𝑑𝑖 90 30 30 212 108 482 196 

𝑖        36 37 38 39 40 41 42 

𝑙𝑖        578 540 488 455 434 420 415 

𝑑𝑖 8 32 4 52 42 8 8 

𝑖        43 44 45 46 47 48 49 

𝑙𝑖        414 411 405 328 313 290 275 

𝑑𝑖 8 60 136 4 68 286 502 

𝑖        50 51 52 53    

𝑙𝑖        265 255 184 155    

𝑑𝑖 286 292 57 24    

 
ตารางที่ 5: ผลลพัธ์ของชุดขอ้มูลท่ี 1 

Pattern Combination (part label, quantity of parts) Qty. 

1 (49,1), (48,1), (40,1), (36,2), (20,1) 4 

2 (49,1), (41,1), (21,1), (35,1), (17,1) 8 

     3 (49,4), (48,1), (40,1), (34,2) 38 

4 (2,1), (45,2), (51,2)  68 

5 (2,1), (28,1), (31,1) 4 

6 (21,3), (51,2) 7 

7 (37,1), (52,1), (34,1), (32,2), (38,1) 4 

8 (50,1), (52,2), (47,1), (35,1), (33,1), (18,1) 26 

9 (49,2), (20,1), (16,1), (31,1) 2 

10 (50,2), (21,1), (22,1), (20,1) 1 

11 (6,1), (43,1), (35,1), (26,1) 8 

12 (47,1) (8,1), (34,1), (18,1) 8 

13 (50,1), (29,1), (10,1), (48,2), (47,1) 10 

14 (49,3), (44,1), (34,3) 60 

15 (49,1), (37,1), (5,1), (48,1), (35,1) 4 

16 (34,1), (33,2), (7,1) 4 

17 (15,1), (2,1), (48,1) 8 

18 (14,1), (49,1), (34,1), (11,1) 8 

19 (12,1), (20,1), (33,1), (51,2) 2 

20 (50,1), (2,1), (48,1), (51,3) 46 

21 (13,1), (52,1), (35,1), (34,1), (32,1) 1 

22 (49,4), (48,1), (47,1), (42,1), (18,1) 8 

23 (50,1), (49,3), (48,1), (47,1), (34,1), (26,1)  10 

24 (50,1), (2,1), (39,1), (32,1)  52 

25 (49,2), (37,4), (48,1)  6 

26 (49,1), (29,1), (34,1), (33,1), (18,1) 68 

27 (48,1), (34,1), (33,1), (3,1) 4 

28 (50,1), (48,2), (47,1), (35,1), (31,2) 6 

29 (6,1), (48,3), (20,1)  29 

30 (2,1), (34,1), (25,1)  34 

31 (48,1), (35,1), (22,1), (34,1), (24,1) 4 

32 (6,1), (48,1), (22,1), (31,1) 3 

33 (6,1), (50,3), (48,1), (31,1) 9 

34 (50,1), (29,1), (34,1), (32,1), (18,1) 12 

35 (9,1), (46,2), (35,2)  2 

36 (32,5) 27 

37 (48,1), (4,1), (32,1), (30,1)  4 

38 (6,1), (2,1)  4 

39 (6,1), (53,1), (4,1) 7 

40 (13,1), (53,1) 1743  3 

41 (50,1), (48,1), (34,1) 1473 1 

42 (50,2), (48,1), (53,1), (34,1), (30,1), (23,1) 4 

43 (48,1), (9,1), (34,1), (18,1) 4 

44 (50,1), (4,1), (34,2) 27 

45 (48,2), (35,2), (34,2) 3 

46 (48,2), (53,1), (27,1), (19,1), (30,1) 2 

47 (50,1), (53,3), (27,1), (19,1), (30,1) 2 

48 (50,4), (53,2), (35,1), (18,1) 1 

49 (50,2), (18,1), (3,1)  26 

50 (50,1), (30,1), (3,1) 1 

51 (35,1), (18,1), (3,1) 73 

52 (35,1), (19,1), (18,1), (30,1) 2 

53 (35,1), (18,2), (30,1) 15 

54 (35,2), (18,2) 19 
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Pattern Combination (part label, quantity of parts) Qty. 

55 (18,3) 1 

56 (18,2) 1 

 
จากงานวิจัย [11] ซ่ึงใช้วิธี MHA ท่ีผสานระหว่าง 

inferior patterns และ Greedy ผลท่ีไดใ้ชว้ตัถุดิบรวม 800 
ช้ิน ส่วนของเศษวสัดุเหลือทิ้งคิดเป็น 25012/(3000*800) 

= 1.04% และอตัรา Utilize คิดเป็น 2374988/(3000*800) 

= 98.96% จากตารางท่ี 5 ใช ้GA-PSO ผลท่ีไดใ้ชว้ตัถุดิบ
รวม  795 ช้ิ น  ส่ วนของ เ ศษวัส ดุ เ ห ลื อ ทิ้ ง คิ ด เ ป็น 
10012/(3000*795) = 0.42% และอัตรา Utilize คิดเป็น 
2374988/(3000*800) = 99.58% ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์แล้วพบว่าวิธีการแก้ปัญหาด้วย วิธีน้ี ดีกว่าทั้ ง
ปริมาณของเศษวสัดุเหลือทิ้งและจ านวนวตัถุดิบ 

ชุดขอ้มูลท่ี 2 มีขนาดความยาววตัถุดิบตั้งต้น 3 ขนาด 
คือ 6000, 8000 และ 9000 โดยมีความยาวและจ านวนของ
ช้ินงานท่ีตอ้งการดงัตารางท่ี 1 และผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางที่ 6: ผลลพัธ์ท่ีของชุดขอ้มูลท่ี 2 

Pattern Combination (part label, quantity of parts) Qty. 

1 (29,2), (3,1), (38,1), (37,1), (28,1), (25,1), (31,2) 2 

2 (3,1), (39,1), (36,1), (34,2), (33,3), (17,1) 1 

3 (9,1), (37,3), (35,1), (34,2), (33,3)  1 

4 (39,3), (35,2), (24,1), (28,1), (25,1), (32,2) 1 

5 
(29,1), (36,2), (35,1), (7,1), (27,1), (33,1), (17,1), 

(32,1) 
1 

6 (29,2), (25,3), (2,1), (32,2) 1 

7 (4,1), (36,1), (26,1), (25,1), (34,1), (2,1), (17,1) 1 

8 (21,2), (39,1), (25,1), (7,1), (2,1), (31,1) 1 

9 (30,1), (22,2), (10,1), (37,1), (20,1), (35,1), (31,1) 1 

10 (12,1), (11,1), (24,1), (18,1), (16,2), (32,1) 1 

11 (11,1), (19,1), (28,4), (15,1), (32,1) 1 

12 (22,2), (39,1), (38,1), (26,1), (25,2), (34,1) 1 

13 (38,3), (8,1), (27,2), (1,1) 1 

14 (4,1), (11,1), (21,1), (8,1), (26,1), (25,1) 1 

15 (13,1), (12,1), (4,1), (22,1), (36,1), (7,1)  1 

16 (29,1), (38,1), (36,1), (24,1), (27,3), (14,1) 1 

17 (13,1), (22,2), (26,1), (27,2), (33,1) 1 

18 (13,1), (22,1), (8,1), (26,1), (7,1), (17,1)  1 

19 (4,1), (29,1), (36,1), (34,2), (33,1) 1 

20 (6,1), (39,1), (8,1), (23,1), (25,1)  1 

21 (39,1), (37,1), (35,1), (25,2), (16,1) 1 

22 (3,1), (25,2), (1,1)  1 

23 (13,1), (38,1), (37,1), (35,1), (2,1) 1 

24 (36,1), (35,1), (28,1), (23,1), (1,1) 1 

25 (24,1), (1,1), (32,1), (31,2) 1 

26 (11,1), (26,3), (16,1)  1 

 
จากงานวิจัย [6] ใช้วิธี SA-GPSO ผลท่ีได้ใช้วตัถุดิบ

รวม 28 ช้ิน คือ ความยาว 9000 จ านวน 10 ช้ิน ความยาว 
8000 จ านวน 8 ช้ิน และ ความยาว 6000 จ านวน 10 ช้ิน 
ส่วนของเศษวสัดุเหลือทิ้งคิดเป็น 4157 / ( (9000*10) + 

(8000*8) + (6000*10) ) = 1.94% และอตัรา Utilize คิด
เป็น 209843 / ( (9000*10) + (8000*8) + (6000*10)) = 

98.06% จากตารางท่ี 6 ใช ้ GA-PSO ผลท่ีไดค้ือใชว้ตัถุดิบ
รวม 27 ช้ิน คือ pattern 1-11 ใช้วตัถุดิบความยาว 9000 
จ านวน 12 ช้ิน pattern 12-18 ใช้วตัถุดิบความยาว 8000 
จ านวน 7 ช้ิน และ pattern 19-26 ใช้วัตถุดิบความยาว 
6000 จ านวน 8 ช้ิน ส่วนของเศษวัสดุเหลือทิ้งคิดเป็น 
1296 / ( (9000*12) + (8000*7) + (6000*8) ) = 0.61% 
และอัตร า  Utilize คิ ด เ ป็น  210704 / ( (9000*12) + 

(8000*7) + (6000*8) ) = 99.39%  ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์แล้วพบว่าวิธีการแก้ปัญหาด้วย วิธีน้ี ดีกว่าทั้ ง
ปริมาณของเศษวสัดุเหลือทิ้งและจ านวนวตัถุดิบ 

ชุดขอ้มูลท่ี 3 มีขนาดความยาววตัถุดิบตั้งต้น 3 ขนาด 
คือ 12000, 1000 และ 9000 โดยมีความยาวและจ านวน
ของช้ินงานท่ีตอ้งการดงัตารางท่ี 7 และผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 
8 

 
ตารางที่ 7: ความยาวและจ านวนช้ินงานท่ีตอ้งการของชุดขอ้มูลท่ี 3 

𝑖        1 2 3 4 5 

𝑙𝑖        150 385 850 1000 6530 

𝑑𝑖 25 30 15 20 10 

 
ตารางที่ 8: ผลลพัธ์ท่ีของชุดขอ้มูลท่ี 3 

Pattern Combination (part label, quantity of parts) Qty. 

1 (4,1), (3,2), (3,4), (5,1), (1,2) 1 

2 (4,3), (3,2), (3,2), (5,1) 1 

3    (4,3), (3,4), (3,1), (5,1) 1 

4 (4,2), (3,9), (5,1) 1 

5 (3,2), (3,3), (5,1), (1,1) 2 

6 (4,9), (3,1), (1,3) 1 

7 (3,2), (3,2), (5,1) 1 

8 (3,5), (5,1), (1,3) 1 

9 (4,1), (3,1), (5,1), (1,7) 1 

10 (4,1), (5,1), (1,8) 1 

 
จากงานวิจัย [12] ซ่ึงใช้ GA ผลท่ีได้ คือใช้วตัถุดิบ

รวม 10 ช้ิน คือความยาว 12000 จ านวน 8 ช้ิน ความยาว 

9000 จ านวน 2 ช้ิน ส่วนของเศษวสัดุเหลือทิ้งคิดเป็น 650 

/ ( (12000*8) + (9000*2) ) =  0.57% และอตัรา Utilize 
คิดเ ป็น 113350 / ( (12000*8) + (9000*2) ) = 99.43%

จากตารางท่ี 8 ใช ้GA-PSO ผลท่ีไดใ้ชว้ตัถุดิบรวม 11 ช้ิน
คือ pattern 1-4 ใชว้ตัถุดิบความยาว 12000 จ านวน 4 ช้ิน 
pattern 5-6 ใชว้ตัถุดิบความยาว 10000 จ านวน 3 ช้ิน และ 
pattern 7-10 ใช้วัตถุดิบความยาว 9000  จ านวน 4  ช้ิน  
ส่วนของเศษวสัดุเหลือทิ้งคิดเป็น 650 / ( (12000*4) + 

(1000*3) +(9000*4) ) =  0.57% และอัตรา Utilize คิด
เ ป็น  113350 / ( (12000*4) + (1000*3) +(9000*4) ) = 

99.43%ดงันั้นผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งเท่ากนั 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

216 

 

5. สรุปผล 
 งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณเศษวสัดุ

เหลือทิ้ง จากปัญหาการตดัแบบหน่ึงมิติ ดว้ยการน าเสนอ
วิธีการแกปั้ญหา ดว้ยวิธีเมตาฮิวริสติก ท่ีผสานขั้นตอนเชิง
พนัธุกรรมกับพาทิเคิลสวอมออปทิไมเซชั่นเข้าด้วยกัน
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 9  

 
ตารางที่ 9: เปรียบเทียบผลลพัธ์ของแต่ละชุดขอ้มูล 
Dataset Method Waste Utilize 

1 
MHA 1.04% 98.96% 

GA-PSO 0.42% 99.58% 

2 
SA-GPSO 1.94% 98.06% 

GA-PSO 0.61% 99.39% 

3 
GA 0.57% 99.43% 

GA-PSO 0.57% 99.43% 

 
พบว่า วิธีดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาการ

ตดัหน่ึงมิติไดท้ั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้ง
แบบท่ีมีความยาวของวตัถุดิบตั้งตน้หลายขนาดและขนาด
เดียว โดยเม่ือใช้ GA-PSO ผลลพัธ์ท่ีได้ดีกว่าวิธี MHA ท่ี
เป็นปัญหาขนาดใหญ่  และ  วัตถุดิบตั้ งต้นขนาดเดียว 
ประมาณ 59% และดีกว่าวิธี SA-GPSO ท่ีเป็นปัญหาขนาด
กลาง และวตัถุดิบตั้งตน้หลายขนาดประมาณ 68% แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัวิธี GA พบว่าเม่ือเป็นปัญหาขนาดเล็กแลว้
ให้ผลลพัธ์เหมือนกนั 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบวิเคราะห์
ความเส่ียงการเกิดโรคภูมิแพ้อากาศด้วยเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน  โดยใช้การ
วิเคราะห์จ าแนกกลุ่ ม  3 อัลกอริทึมจากเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ คือ J48, RandomTree และ REPTree จากการน า
ปัจจัย 12 ปัจจัย เข้าไปวิเคราะห์สร้างแบบจ าลอง ผลการ
ทดสอบระบบแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 1) การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบจ าลองด้วยวิธี Confusion Matrix พบว่า
แบบจ าลองจากอัลกอรึทึม RandomTree มีค่าประสิทธิภาพ
ดีท่ีสุดมีค่าความถูกต้อง 87.00% ค่าความแม่นย า 87.20% 
ค่าความระลึก 87.00%  และ 2) การทดสอบระบบจากผู้ใช้
จ านวน 20 คน พบว่าค่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ดังนั้นระบบท่ีพัฒนาขึน้นีม้ี
ประสิทธิภาพอยู่ ในระดับดี สามารถช่วยวิเคราะห์ความ
เส่ียงการเกิดโรคภูมิแพ้ด้วยตนเองได้และช่วยลดอัตราการ
เกิดโรคภูมิแพ้เน่ืองจากเม่ือผู้ใช้ทราบว่าตนเองมีแนวโน้ม
ท่ีจะเส่ียงต่อโรคจะได้ป้องกันและระมัดระวังในการ
ด าเนินชีวิตมากย่ิงขึน้  
ค าส าคัญ: ระบบวิเคราะห์ความเส่ียง โรคภูมิแพ ้ 
                 ตน้ไมต้ดัสินใจ  แอนดรอยดแ์อปพลิเคชนั   
 

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 

Matrix method, found that the model from 

RandomTree algorithm has the best efficiency with 

the accuracy is 87 .00 % , precision is 8 7 .20%  and 

recall is 87 .00%  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. 
 

Keywords: System to Analyze the Risk, Allergy,  

                    Decision Tree, Android Application. 

 

1. บทน า 
โรคภูมิแพเ้กิดจากภูมิคุม้กนัของร่างกายไวต่อโปรตีน

หรือสารก่อภูมิแพ้จากส่ิงแวดล้อม [1] ซ่ึงปกติแล้วสาร
เหล่าน้ีจะไม่มีอันตรายต่อผู ้ท่ี มีภูมิคุ ้มกันปกติ ในทาง
กลับกันผูท่ี้เป็นโรคภูมิแพ้จะไวต่อฝุ่ น ไรฝุ่ น เช้ือราใน
อากาศ  ขน สัตว์  เกส รดอกไม้ห รือแม้แต่ อ าห าร ท่ี
รับประทานเป็นประจ า โดยในปัจจุบันพบว่าโรคภูมิแพ้
อากาศเป็นโรคภูมิแพท่ี้พบบ่อยท่ีสุดในคนไทยอุบติัการณ์
ประมาณร้อยละ 20-40 ของประชากร [2] การตรวจสอบ
คดักรองโรคจึงเป็นส่วนส าคญัในการลดปริมาณผูป่้วย
หรือเป็นการเตือนผูท่ี้มีแนวโนม้ให้ป้องกนัและระมดัระวงั
ในการด าเนินชีวิตมากย่ิงขึ้น แต่การพฒันาเคร่ืองมือช่วย
ในการตรวจ วิเคราะห์ โรค จ าเป็นต้องอาศัยความ รู้
ความสามารถในการตดัสินใจท่ีมีความยุ่งยากและซบัซ้อน
ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะวิเคราะห์จ าแนกค่าต่างๆได้อย่าง
ถูกตอ้ง หากไม่ไดมี้ความช านาญเฉพาะดา้นอย่างแทจ้ริงก็
อาจจะเกิดการผิดพลาดไดง้่าย  
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ดังนั้ นจากเหตุผลข้างต้น คณะผูวิ้จัยจึงได้ศึกษาการ
จ าแนกขอ้มูลดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ  (Decision Tree) 
ซ่ึงเป็นวิธีการทางดา้นเหมืองข้อมูลเพื่อน าความสามารถ
ของตน้ไมต้ดัสินใจเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์โรคเพื่อหา
แบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการวิเคราะห์ความ
เส่ียงโรคภูมิแพแ้ละพฒันาระบบวิเคราะห์ความเส่ียงการ
เกิดโรคภูมิแพใ้นรูปแบบโมบายแอปพลิเคชนั ซ่ึงจะท าให้
ผูใ้ชส้ามารถวิเคราะห์ความเส่ียงไดด้ว้ยตนเองเบ้ืองตน้จาก
ลกัษณะอาการท่ีพบว่ามีความเส่ียงต่อการเกิดโรคภูมิแพอ้ยู่
ในระดับใด ช่วยลดอตัราการเกิดโรคภูมิแพ้เน่ืองจากถ้า
ผู ้ใช้ทราบว่าตนเองมีแนวโน้มท่ีจะเส่ียงต่อโรคจะได ้
ป้องกันและระมัดระวังในการด าเนินชีวิตมากย่ิงขึ้ น 
นอกจากน้ีระบบยงัมีค าแนะน าพร้อมวิธีการรักษาเบ้ืองตน้
เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชต้่อไป 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในการด าเนินงานวิจยันั้น ไดมี้การศึกษาและน าทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชด้งัน้ีคือ 
2.1 โรคภูมิแพ้ 
โรคภูมิแพ้หรือโรคแพ้ (Allergy) [1] หมายถึงโรคท่ี

เกิดขึ้ นกับผู ้ท่ี มีอาการไวผิดปกติต่อ ส่ิ ง ซ่ึ งสามารถ
ก่อให้เกิดอาการแพ ้โรคภูมิแพเ้กิดไดทุ้กเพศทุกวยัผูป่้วย
มัก มีอาการ เวลาสัมผัสกับสารก่อ ภู มิ แพ้  เช่น  การ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและความช้ืนตลอดจนฝุ่ นละออง
ในอากาศ บางคนท่ีเป็นเร้ือรังจะพบมีภาวะแทรกซ้อนคือ 
โรคไซนัสอกัเสบซ่ึงเป็นการอกัเสบของโพรงอากาศใน
จมูก โรคหูชั้นกลางอกัเสบและเป็นหอบหืดร่วมดว้ย   

โรคภูมิแพ้อากาศ (Allergic Rhinitis)  [1,2] หรือจมูก
อกัเสบจากภูมิแพเ้กิดจากการอกัเสบของเน้ือเย่ือจมูก หู ตา
และล าคอ ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุม้กนัต่อสารก่อภูมิแพเ้พ่ือก าจดัสารก่อภูมิแพอ้อกจาก
ร่างกาย แมโ้รคน้ีไม่เป็นอนัตรายถึงชีวิตหากไม่เกิดร่วมกบั
หอบหืดและอาการแพรุ้นแรง (Anaphylaxis) แต่อาจท าให้
ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตแย่ลงได ้อาการของโรคจะมีอาการคดั
จมูก น ้ามูกไหลทนัทีเม่ือสัมผสักบัสารก่อภูมิแพ ้ 

งานวิจัยน้ีเน้นการศึกษาเก่ียวกับโรคภูมิแพ้อากาศ 
เน่ืองจากพบปรากฏการณ์ท่ีโรคภูมิแพ้อากาศเป็นโรค
ภูมิแพท่ี้พบบ่อยท่ีสุดในคนไทย อุบติัการณ์ประมาณร้อย
ละ 20-40 ของประชากร [2] อาจเน่ืองจากปัจจุบันค่าฝุ่ น
และควนัพิษในประเทศเพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้ประชาชน
สัมผสัสารก่อภูมิแพม้ากขึ้น 

2.2 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
ต้นไม้ตัดสินใจ  (Decision Tree) [3] เป็นการจ าแนก

ประเภทข้อมูลซ่ึงมีลกัษณะเหมือนโครงสร้างต้นไม้ท่ีมี
โหนดแสดงถึงคุณลักษณะของข้อมูล  (Attribute) แต่ละ
โหนดจะมีก่ิงเพ่ือแสดงผลในการทดสอบของขอ้มูลและ
ลิฟโหนด  (Leaf Node) แสดงถึงประเภทของข้อมูล ท่ี
ก าหนดไว้ ต้นไม้ตัดสินใจสามารถสร้างกฎได้ง่ายและ
เลือกเฉพาะคุณลกัษณะของขอ้มูล (Attribute) ท่ีส าคญัใน
การสร้างแบบจ าลอง 

2.3 การตรวจสอบแบบไขว้ 
การตรวจสอบแบบไขว  ้(k-fold Cross-validation) [4] 

เป็นวิธีการทดสอบโดยแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น  k กลุ่ม
ขอ้มูลในแต่ละกลุ่มจะมีจ านวนเท่ากนั ขอ้มูลจะถูกวนให้
เป็นข้อมูลการสอน (Train set) และข้อมูลทดสอบ (Test 
set) ตวัอย่างเช่น การแบ่งชุดขอ้มูลออกเป็น 5 กลุ่ม (k = 5) 
โดยในรอบท่ี 1 จะใชชุ้ดขอ้มูล 2-5 เป็นชุดขอ้มูลการสอน
และใช้ชุดข้อมุลท่ี  1 เป็นชุดข้อมูลทดสอบและท าการ
สับเปล่ียนขอ้มูลจนครบ 5 รอบ อธิบายการท างานดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1: แสดงการแบ่งชุดขอ้มูลแบบ k-fold โดยท่ี k=5  
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุรวัชรและคณะ [5] ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพวิธีการจ าแนกกลุ่มการเป็นโรคไตเร้ือรังโดย
เลือกใช้วิธีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด  ต้นไม้ตัดสินใจ 
โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ฐานกฎ 
การถดถอยลอจิสติกและนาอีฟเบย์ เพื่อวดัประสิทธิภาพ
การจ าแนกกลุ่มโดยใช้ข้อมูลผู ้ป่วยโรคไตเร้ือรังของ
โรงพยาบาลอพอลโลประเทศอินเดีย แบ่งข้อมูลเป็นชุด
สร้างตวัแบบและชุดทดสอบตวัแบบ อตัราส่วน 70 และ 30 
ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่าวิธีการจ าแนกกลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ ตน้ไมต้ดัสินใจให้ค่าความถูกตอ้ง 
100 %  กิตติพัฒน์และคณะ [6] วิจัยเร่ืองการพยากรณ์
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก งานวิจัยน้ีได้พัฒนาระบบการ
เรียนรู้อตัโนมติัโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบต่างๆ คือ การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (LR) และตน้ไมต้ดัสินใจ ซ่ึง
ขอ้มูลตวัแปรในการเกิดโรคของกลุ่มผูป่้วยท่ีศึกษาทั้ง 164 
คน ใช้วิธีการตรวจสอบไขว้ (10-fold cross-validation) 
ผลการวิจัยพบว่าต้นไม้ตัดสินใจมีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ดีกว่าการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ค่าความถูก
ตอ้งของตน้ไมต้ดัสินใจเท่ากบั 93.86  บรรจบและคณะ [7] 
ท าการวิจยัเร่ืองการสร้างแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์การเกิด
แผลท่ีเท้าของผู ้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อช่วยในการวาง
แผนการรักษาและป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้าของผูป่้วย
โรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม  ซัพ
พอร์ตเวคเตอร์แมทชีนและต้นไม้ตัดสินใจ  ผลการวิจัย
พบว่าแบบจ าลองจากต้นไม้ตัดสินใจมีความแม่นย  าการ 
พยากรณ์ดีท่ีสุดท่ี 75.90% 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าเทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจเป็นเทคนิคท่ีไดรั้บความนิยมและมีประสิทธิภาพ
ท่ีดีในการจ าแนกกลุ่มขอ้มูล ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงน าเทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจมาประยุกต์ใช้กับการจ าแนกและสร้าง
แบบจ าลองวิเคราะห์ความเส่ียงโรคภูมิแพ ้
 

3.  วิธีการด าเนินงาน  
การศึกษาน้ีสามารถออกแบบขั้นตอนการด าเนินงาน

ได้ทั้ งหมด  5  ขั้ นตอนประกอบไปด้วย 1) การศึกษา

รวบรวมและเตรียมขอ้มูล 2) การสร้างแบบจ าลอง 3) การ
วดัประสิทธิภาพแบบจ าลอง 4) การพฒันาระบบและ 5) 
การทดสอบระบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2: แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

3.1 การศึกษารวบรวมและเตรียมข้อมูล 
การศึกษาน้ีคณะผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั โดยศึกษาผ่านทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเกิดโรคภูมิแพ ้ไดแ้ก่ หนังสือโรคภูมิแพ  ้[1] เลือก
ศึกษาเก่ียวกบัโรคภูมิแพท่ี้เกิดจากภูมิแพอ้ากาศร่วมกบัการ
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการแพทย ์จากนั้นด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง   เพื่อน ามาคดัเลือกปัจจยัหรือ
แอททริบิวต์ (Attribute) ส าหรับน ามาใช้สร้างแบบจ าลอง
พยากรณ์ โดยสามารถคดัเลือกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
โรคภูมิแพอ้ากาศไดจ้ านวน 12 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยั
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ปัจจัยลักษณะอาการ ได้แก่ 
น ้ ามูกไหล คดัจมูก จาม คนัตา คนัหู คนัจมูก มีเสมหะ ตา
แดง ใตต้าคล ่า จมูกไม่ไดก้ล่ินและคลาสผลลพัธ์ความเส่ียง
การเกิดโรคภูมิแพ ้รายละเอียดปัจจยัท่ีใชส้ าหรับวิเคราะห์ 
มีรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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 ตารางท่ี 1:  ปัจจยัส าหรับการสร้างแบบจ าลอง 
ข้อมูล /ปัจจัย  ค่าของข้อมูล /ความหมาย  

1.เพศ ชาย , หญิง 

2. อาย ุ

 1  – 12 ปี  หมายถึง เด็ก , 
 13  – 19 ปี  หมายถึง วยัรุ่น,  
 20  – 60  ปี  หมายถึง ผูใ้หญ่, 
 >60  ปี  หมายถึง ผูสู้งอาย ุ

3. น ้ามูกไหล มีอาการ , ไม่มีอาการ 
4. คดัจมูก มีอาการ , ไม่มีอาการ 
5. จาม มีอาการ , ไม่มีอาการ 
6. มีอาการคนัตา มีอาการ , ไม่มีอาการ 
7. มีอาการคนัหู มีอาการ , ไม่มีอาการ 
8. มีอาการคนัจมูก มีอาการ , ไม่มีอาการ 
9. มีเสมหะ มีอาการ , ไม่มีอาการ 
10. ตาแดง มีอาการ , ไม่มีอาการ 
11. ใตต้าคล ่า มีอาการ , ไม่มีอาการ 
12. จมูกไม่ไดก้ลื่น มีอาการ , ไม่มีอาการ 

13.ความเส่ียง 
ไม่มีความเส่ียง ,   
มีความเส่ียงต ่า,  มีความเส่ียงสูง 

 

การเตรียมขอ้มูลไดด้ าเนินการจดัท าแบบสอบถามและ
เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน
จังหวดัพิษณุโลกจ านวนข้อมูลทั้ งหมด 300  ชุดข้อมูล 
ด าเนินการคดัเลือกขอ้มูลลงในโปรแกรม MS Excel แลว้
ท าการแปลงขอ้มูลเพื่อเขา้สู่โปรแกรม WEKA แบ่งเป็นไม่
มีความเส่ียงจ านวน 77 ชุดข้อมูล มีความเส่ียงต ่าจ านวน 
120 ชุดขอ้มูลและความเส่ียงสูงจ านวน 103 ชุดขอ้มูล  

3.2 การสร้างแบบจ าลอง 
งานวิจยัน้ีท าการสร้างแบบจ าลองโดยใชเ้ทคนิคตน้ไม้

ตัดสินใจเลือกเป รียบ เทียบ  3 อัลกอริทึมจากต้นไม้
ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ แ ก่  อั ล ก อ ริ ทึ ม  J48, REPTree แ ล ะ 
RandomTree เค ร่ื อ ง มื อ ใน ก าร วิ เค ร าะห์ แล ะส ร้ าง
แบบจ าลอง ได้แก่  โปรแกรม WEKA แบ่ งชุดข้อมูล
ทดสอบดว้ยการตรวจสอบแบบไขวใ้ช้ค่า k=10 fold และ
วดัประสิทธิภาพแบบจ าลองดว้ยค่าความถูกตอ้ง ค่าความ
แม่นย  าและค่าความระลึก 

 
 

3.3 การวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
การวดัประสิทธิภาพแบบจ าลองด้วยเทคนิค 10-fold 

cross validation เป็นการจ าแนกข้อมูลออกเป็นสองกลุ่ม
คือ  ข้อมูลการสอน (Training set) และข้อมูลทดสอบ 
(Testing set) ท า ก า ร สุ่ ม อ ย่ า ง ง่ า ย  (Simple random 
sampling) ในอัตราส่วนของชุดข้อมูลการเรียนรู้และชุด
ข้อมูลการทดสอบแล้วสลับชุดข้อมูลเพื่อให้ได้รับการ
ทดสอบจนครบ 10 ชุด วดัประสิทธิภาพแบบจ าลองดว้ยวิธี 
Confusion Matrix ตั ว ช้ี วั ด ไ ด้ แ ก่  ค่ า ค ว าม ถู ก ต้ อ ง 
(Accuracy) ดงัสมการท่ี 1 ค่าความแม่นย  า (Precision) ดัง
สมการท่ี 2 และค่าความระลึก (Recall) ดงัสมการท่ี 3  

 
Accuracy  =          (TP + TN)                        (1) 

     (TP + FP + FN + TN) 

    
       Precision  =          TP                                       (2) 

    TP + FP    

      
          Recall    =        TP                                       (3) 

  TP + FN    

 

โดยท่ี  
TP คือ จ านวนขอ้มูลท่ีถูกจ าแนกออกมาอยา่งถูกตอ้ง 
FP คือ จ านวนขอ้มูลท่ีผดิพลาดท่ีถูกจ าแนกออกมา 
TN คือ จ านวนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแต่ไม่ถูกจ าแนกออกมา 
FN คือ  จ านวนข้อมูลท่ีผิดพลาดแต่ไม่ถูกจ าแนก

ออกมา 
3.4 การพฒันาระบบ 
การพฒันาแอปพลิเคชนัจะน าแบบจ าลองพยากรณ์ท่ีมี

ค่าประสิทธิภาพดีท่ีสุดมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้สะดวก
และง่ายต่อการน าไปใช้งาน  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย
โปรแกรม  Android Studio และภาษา JAVA เป็นภาษา
หลกัส าหรับการพฒันา 

3.5 การทดสอบระบบ 
การทดสอบระบบใชวิ้ธีทดสอบระบบแบบ Black Box 

Testing โดยน าขอ้มูลท่ีมีอยูม่าทดสอบในระบบ จากนั้นน า
ระบบน้ีไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานจ านวน 20 คน 
ทดสอบฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบและประเมินความพึง
พอใจในการใชร้ะบบ 
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4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ

ต้นไม้ตัดสินใจ 3 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึม  J48, 
REPTree และ  RandomTree จ ากก ารท ดส อบ พบ ว่ า
อลักอริทึม RandomTree มีค่าประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่า
ความถูกตอ้งเท่ากบั 87.00% ค่าความแม่นย  า 87.20% และ
ค่าความระลึก  87.00% เม่ือเปรียบเทียบกบัแบบจ าลอง J48 
และ REPTree แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3 
ซ่ึงแบบจ าลองท่ีไดน้ี้สามารถสร้างเป็นกฎการตดัสินใจฝัง
รหัสในแอปพลิเคชันได้จ านวน  161 กฎการตัดสินใจ 
ตวัอยา่งกฏการตดัสินใจบางส่วนแสดงในตารางท่ี 3 

 

  ตารางท่ี 2: ผลการวดัประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
อัลกอริทึม Accuracy 

(%) 
Precision 

(%) 
Recall 

(%) 

J48 82.00 81.80 82.00 
REPTree 80.33 80.20 80.30 

RandomTree 87.00 87.20 87.00 

 

 
ภาพที่ 3: ตวัอย่างกฎการตดัสินใจจากแบบจ าลอง RandomTree 

 

ตารางท่ี 3: ตวัอยา่งกฎการตดัสินใจท่ีไดจ้าก RandomTree 
กฏ กฏจากต้นไม้ตัดสินใจ ผลลัพธ์ 

1 if sneeze=yes and age>=60 and sex=m ไม่มีความเส่ียง 

2 if sneeze=yes and age=20-60 and 
rodear=yes 

มีความเส่ียงต ่า 

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

มีความเส่ียงสูง 

4.2 ผลการพฒันาระบบ 
ผลการพฒันาระบบประกอบด้วยการท างานในส่วน

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ภาพท่ี 4 แสดงตวัอย่างหน้าจอแอปพลิเค
ชัน  ซ่ึงประกอบด้วยเมนูหลัก 3 ส่วนได้แก่  1)  เมนู
พยากรณ์โรคภูมิแพ ้2) เมนูท าความรู้จกัไรฝุ่ นและ 3) เมนู
วิธีป้องกนัและรักษาโรคภูมิแพ ้ 

 

   
     ภาพที่ 4: แสดงหนา้จอหลกัแอปพลิเคชนัและหนา้จอค าถาม 

 

เม่ือผูใ้ช้งานเลือกเมนูพยากรณ์โรคภูมิแพจ้ะตอ้งตอบ
ค าถามเก่ียวกับลักษณะอาการต่างๆ จากนั้ นระบบจะ
ประมวลผลตามกฏการตดัสินใจและวิเคราะห์ความเส่ียงว่า
มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัใด ดงัภาพท่ี 5 

 

    
ภาพที่ 5: แสดงหนา้จอผลลพัธ์และวธีิป้องกนัรักษาโรคภูมิแพ ้

          
4.3 ผลการประเมินระบบจากผู้ใช้ 
การประเมินระบบโดยน าระบบไปให้กลุ่มตัวอย่าง

ทดลองใช้งานจ านวน 20 คน ทดสอบฟังก์ชันต่างๆ ของ
ระบบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ซ่ึงเกณฑ์
การให้คะแนนใช้ตามเกณฑ์ของลิเคิ ร์ทสเกล  (Likert 
Scale) ระดับคะแนน 1-5 ผลการประเมินระบบโดย
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ผูใ้ช้งาน พบว่าโดยรวมผูใ้ช้มีความพึงพอใจระบบอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4. 20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.56 รายละเอียดในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4: ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านระบบ 

รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 

1. ด้านการท างานได้ตาม
ฟังกช์นังานของระบบ 

4.15 0..48 ดี 

2 .  ด้ าน ต ร งต าม ค ว าม
ตอ้งการของผูใ้ช ้

4.10 0.54 ดี 

3. ด้านความสะดวกและ
ง่ายต่อการใชง้าน 

4.35 0.65 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.56 ดี 
 

5. สรุป  
งานวิจยัน้ีน าเสนอระบบเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงโรค

ภูมิแพ้อากาศด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเป็นระบบท่ี
พฒันาขึ้นมีลกัษณะเป็นแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน  การ
ด าเนินงานเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามา
คัดเลือกปัจจัยส าหรับสร้างแบบจ าลองพยากรณ์โดย
สามารถคัดเลือกปัจจัยได้ 12 ปัจจัยและคลาสผลลัพธ์ 
ไดแ้ก่ ไม่มีความเส่ียง  ความเส่ียงต ่าและความเส่ียงสูง เก็บ
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 300 ชุดขอ้มูล การสร้าง
แบบจ าลองพยากรณ์โรคภูมิแพ้เลือกใช้อัลกอรึทึมของ
ต้นไม้ตัดสินใจ 3 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึม J48, 
REPTree และ RandomTree  ใชวิ้ธีการแบ่งทดสอบดว้ยวิธี 
10-fold cross validation ผลการทดลองพบว่าอัลกอริทึม 
RandomTree มีค่ าประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่ าความ
ถูกต้องเท่ากับ 87.00% ค่าความแม่นย  า 87.20% และค่า
ความระลึก 87.00% แบบจ าลองท่ีไดน้ี้สามารถสร้างเป็น
กฏการตดัสินใจฝังรหสัในแอปพลิเคชนัไดจ้ านวน 161 กฎ
การตดัสินใจ  

จากนั้ นน าแบบจ าลองพยากรณ์ท่ีได้ไปพัฒนาเป็น
ระบบในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชนับนระบบปฎิบติัการ
แอนดรอยด์โดยใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา 
JAVA เป็นภาษาหลกัในการพฒันา ผลการประเมินความ
พึงพอใจแอปพลิเคชนัโดยผูใ้ชง้านพบว่ามีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจเท่ากบั 4. 20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 อยูใ่นระดบัดี 

เน่ืองจากมีการออกแบบระบบท่ีง่ายต่อการใช้งานและมี
ประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ดงันั้นสามารถสรุปไดว่้าแอปพลิเคชนัท่ี
พฒันาขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
ช่วยให้ผู ้ใช้สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงได้ด้วยตนเอง
เบ้ืองต้นช่วยลดอตัราการเกิดโรคภูมิแพเ้น่ืองจากถ้าผูใ้ช้
ทราบว่าตนเองมีแนวโน้มท่ีจะเส่ียงต่อโรคจะได้ป้องกัน
และระมดัระวงัในการด าเนินชีวิตมากขึ้น  

ข้อ เสนอแนะส าห รับ งาน วิจัยในอนาคตควรมี
การศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคภูมิแพเ้พ่ิมเติม 
เพื่อให้ค่าความถูกตอ้งในการพยากรณ์โรคภูมิแพมี้ความ
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี ้มี วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบ
วิเคราะห์พัน ธ์ุข้าวด้วยภาพถ่ายเมล็ดข้าวเปลือกโดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกส าหรับใช้งานบน
สมาร์ทโฟนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานท่ีต้องการ
ทราบช่ือพันธ์ุและข้อมูลเกี่ยวกับพันธ์ุข้าว ส่วนประกอบ
หลักของระบบประกอบด้วย 1) โครงข่ายประสาทเทียม
การเรียนรู้เชิงลึกท่ีมีการใช้อัลกอริทึม MobileNet ผ่าน
ไลบรารี TensorFlow ส าหรับการสร้างโมเดลในการ
จ าแนกภาพ ซ่ึงฝึกสอนให้สามารถจ าแนกพันธ์ุข้าวได้
จ านวน 4 พันธ์ุ โดยสอนด้วยภาพพันธ์ุข้าวประเภทละ 100 
ภาพ ฝึกสอนจ านวน 500 รอบ ผลการทดลองพบว่าโมเดล
มีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 98.10% 2) แอปพลิเคชันบนสมาร์ท
โฟนส าหรับผู้ ใช้งานท่ีสามารถวิเคราะห์พันธ์ุข้าวด้วย
ภาพถ่าย ซ่ึงพัฒนาด้วยโปรแกรม Android Studio ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพระบบจากการใช้จริง พบว่าระบบ
สามารถจ าแนกพันธ์ุข้าวได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ย 85.00%  
สามารถสรุปได้ว่าระบบนีม้ีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้
งานจริงได้  
ค าส าคัญ: พนัธ์ุขา้ว  การจ าแนกหมวดหมู่ภาพ  
เทนเซอร์โฟล  การเรียนรู้เชิงลึก  โมบายแอปพลิเคชนั 
 

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 

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. 
 

Keywords: Rice Varieties, Image Classification,   

TensorFlow, Deep Learning, Mobile Application. 

 

1. บทน า 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิงของ

ประเทศไทย มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 59 ล้านไร่ [1] 
พ้ื น ท่ี ที มี ก า ร ป ลู ก ข้ า ว ม า ก ท่ี สุ ด ไ ด้ แ ก่ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 36 ลา้นไร่ ภาคเหนือ 13 ลา้นไร่ และ
ภาคกลาง 8 ลา้นไร่ ซ่ึงในแต่ละพ้ืนท่ีมีการใชพ้นัธ์ุขา้วใน
การเพาะปลูกท่ีแตกต่างกันออกไป  แต่ละพันธ์ุมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของระยะเวลาในการเพาะปลูก พ้ืนท่ีท า
การเพาะปลูก ลกัษณะประจ าพนัธ์ุและความตอ้งการของ
ตลาดท าให้ขา้วแต่ละพนัธ์ุมีราคาท่ีแตกต่างกนัออกไป จึง
ท าให้เกิดการทุจริตในเร่ืองของราคาขา้วเปลือกตามโรงสี
ข้าวชุมชน การซ้ือข้าวเปลือกต่อกันในชุมชน เน่ืองจาก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโรงสีขา้วไดมี้การตรวจสอบเมล็ด
ขา้วจากชาวนาโดยการใชส้ายตาของผูเ้ช่ียวชาญจากโรงสี
ข้าวเป็นส่วนใหญ่ ท าให้กลุ่มชาวนาไม่สามารถเจรจา
ต่อรองราคาข้าวได้  โดยเฉพาะเม่ือโรงสีข้าวได้ท าการ
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ประเมินผิดพลาด ซ่ึงอาจเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบของ
ทางผูป้ระกอบการหรือความไม่ช านาญของผูป้ระเมินเอง 

จากปัญหาดังกล่าว ถ้ามีเคร่ืองมือท่ีสามารถจ าแนก
ประเภทพันธ์ุข้าวได้ก็จะช่วยให้ชาวนาและโรงสีข้าว
สามารถตรวจสอบพนัธ์ุขา้วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น
คณะผูวิ้จยัจึงน าเสนอการพฒันาระบบวิเคราะห์พนัธ์ุขา้ว
ดว้ยภาพถ่ายขา้วเปลือกโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
เชิงลึก โดยพฒันาในรูปแบบแอปพลิเคชนับนระบบปฎิบติั
การแอนดรอยด์ ท่ีสามารถบอกช่ือพัน ธ์ุข้าวด้วยการ
ถ่ายภาพพร้อมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุขา้ว เช่น ระยะเวลา
ในการปลูก พ้ืนท่ีการเพาะปลูก เพ่ือช่วยให้ชาวนาและ
โรงสีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและให้ค  าแนะน าแก่เกษตรกร
เก่ียวกบัพนัธ์ุขา้วต่างๆ ไดอ้ีกดว้ย 

 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 พนัธ์ุข้าว 
พนัธ์ุขา้ว [2] เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอนัดบัแรก

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยไม่ต้องเพ่ิม
ตน้ทุนการผลิต ถา้มีพนัธ์ุขา้วท่ีให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
ตรงกบัความตอ้งการของตลาดและมีความตา้นทานตอ่โรค
แมลง มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งถ่ิน
แลว้จะเป็นการลดค่าใชจ้่ายในการผลิตขา้วหรือเป็นการลด
ตน้ทุนการผลิตขา้วไดเ้ป็นอยา่งดี ส านกัวิจยัและพฒันาขา้ว 
กรมการข้าว [2]ได้ด าเนินงานปรับปรุงพนัธ์ุข้าวมาอย่าง
ต่อเน่ืองจนได้ข้าวพัน ธ์ุรับรองและพัน ธ์ุแนะน าให้
เกษตรกรปลูกในระบบนิเวศน์ต่างๆ จ านวน 116 พันธ์ุ 
ส าหรับการศึกษาวิจยัน้ี ท าการศึกษาพนัธ์ุขา้วแนะน าจาก
กรมการขา้วในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างจ านวน 4 พนัธ์ุ 
ไดแ้ก่ พนัธ์ุชัยนาท 1 พนัธ์ุพิษณุโลก 2 พนัธ์ุ กข 29 และ
พนัธ์ุ กข 47  

2.2 การเรียนรู้เชิงลึก 
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) [3] คือชุดค าส่ังท่ีถูก

สร้างขึ้ นมาเพ่ือการเรียนรู้ของเคร่ืองจักรหรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยชุดค าส่ังน้ีจะท าให้ตวัเคร่ืองจกัรสามารถ
ประมวลผลข้อมูลจ านวนมากด้วยการจ าลองเครือข่าย
ประสาทแบบเดียวกบัในสมองของมนุษย ์เทคนิคของการ

เรียนรู้เชิงลึกได้ถูกน าไปใช้แก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงด้าน ท่ี เก่ี ยวกับ ปัญญาประดิษ ฐ์ 
(Artificial Intelligence) และการป ระมวลผล รูป ภาพ 
(Image Processing) ซ่ึงรวมทั้งการรู้จ าและจ าแนกรูปภาพ
ดว้ย 

 

 
ภาพที ่1: แสดงโครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึก 

 

2.3 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
โ ค ร ง ข่ า ย 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 รูป แบ บ
หน่ึงของการจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Networks: ANN) ให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงลึก 
(Deep Learning) ท่ีเป็นลกัษณะโครงข่ายประสาทเทียมเชิง
ลึก (Deep Learning Neural Network) โดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีจะสร้างเคร่ืองมือซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรู้การ
จดจ ารูปแบบ (Pattern Recognition) และการสร้างความรู้
ใหม่ (Knowledge Extraction) เช่นเดียวกบัความสามารถท่ี
มีในสมองมนุษย์ โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกมีการ
เรียนรู้วิธีการแทนขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.4 TensorFlow 
TensorFlow เป็นไลบราร่ี [5] ส าหรับใช้พัฒนาการ

เรียน รู้ เชิ งลึก เป็น  Open source (เขี ยนด้วย Python) ท่ี
พฒันาโดยกูเก้ิล กระบวนการพฒันาการเรียนรู้เชิงลึกของ 
TensorFlow สามารถเทรนข้อมูลจากภายนอกแล้วน าผล
ไปท างานบนอุปกรณ์พกพาได ้ 

2.5 MobileNet 
MobileNet [6] เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบ CNN

ท่ี ถูกพัฒนาขึ้ นโดย Andrew G. Howard และคณะในปี 
พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบของ MobileNet ถูกพฒันาให้เป็น 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบ  CNN ท่ี มีขนาดเล็กกว่า
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โครงข่ายประสาทเทียมแบบ CNN ทัว่ไปแต่ประสิทธิภาพ
เท่ากบัโครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่ ดงันั้นงานวิจยัน้ี
จึงเลือกประยุกต์ใช้อัลกอริทึม  MobileNet เน่ื องจาก
สามารถน าโมเดลการเรียนรู้ไปใชง้านบนอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนได ้

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พรระดิชัยและคณะ [6] ศึกษาเร่ืองการตรวจจับและ

จ าแนกยานพาหนะดว้ยการเรียนรู้เชิงลึกโดยพฒันาระบบ
อตัโนมติัส าหรับตรวจจบัและจ าแนกรถจกัรยานยนต์ออก
จากยานพาหนะประเภทอื่นๆ งานวิจยัน้ีไดน้ าเทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึกแบบ Inception และ  MobileNet มาท าการ
ทดลองเปรียบเทียบการจ าแนกรถจกัรยานยนต ์ผลการวิจยั
พบว่าเทคนิค Inception มีค่าความถูกตอ้งท่ีใกลเ้คียงกนักบั 
MobileNet มี ค่ าความถูกต้อ ง 91 .50% และ 91.33% 
ตามล าดับ รัตนโชติและคณะ  [7] วิจัยเร่ืองการตรวจหา
โรคพืชอัตโนมัติด้วยโดรนโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึก ซ่ึงใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชนักบัภาพท่ีไดจ้ากโดรนท่ีถ่ายจากมุมสูงภายในสวนของ
เกษตรกร ผลการทดลองจากสวนทุเรียนแสดงให้เห็นว่า
การสร้างโมเดลจากเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกให้ความ
แม่นย  าท่ีสูงและครบถ้วนในการสามารถตรวจจับต้น
ทุ เรียนท่ี เป็นโรค  มีค่า mAP@IoU 0.5 เท่ากับ  75.36% 
นพรัตน์และคณะ [8] น าเสนอการออกแบบและพฒันา
ระบบแบ่งปันสูตรการท าอาหารและค้นหาสูตรการ
ท าอาหารจากภาพวัตถุ ดิบโดยประยุกต์ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมการเรียนรู้เชิงลึกท่ีมีการใช้อัลกอริธึม 
YOLO ผ่านไลบรารี Darknet ส าหรับการสร้างโมเดลใน
การรู้จ าภาพโมเดลได้ฝึกสอนให้สามารถรู้จ าวตัถุดิบได้
จ านวน 20 ประเภท ผลการทดลองพบว่าโมเดลมีค่าความ
แม่นย  าอยูท่ี่ 96..00%  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่าเทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึกแบบคอนโวลูชัน (CNN) มีประสิทธิภาพใน
การจ าแนกภาพท่ีมีความแม่นย  าสูง ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงน า
เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบคอนโวลูชนัมาประยกุตใ์ชก้บั
การจ าแนกภาพพนัธ์ุขา้ว  
 

3.  วิธีการด าเนินงาน  
การด าเนินงานศึกษาน้ีสามารถสร้างกรอบแนวคิดใน

การวิจยั แสดงรายละเอียดไดด้งัภาพท่ี 2 
3.1 การเตรียมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลรูปภาพกลุ่มตวัอย่างไดม้าจาก

การถ่ายภาพด้วยตนเอง โดยท าการคัดเลือกพันธ์ุข้าวท่ี
เกษตกรนิยมปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 4   
พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 กข 29 และกข 47 
สามารถแบ่งรูปภาพไดเ้ป็น 4 คลาส กลุ่มตวัอยา่งคลาสละ  
100 ภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด 400 ภาพ การเก็บขอ้มูลแต่
ละคลาสแยกเป็นโฟลเดอร์ได้ทั้ งหมด 4 โฟลเดอร์ ภาพ
ทั้งหมดก าหนดค่าความละเอียดภาพเท่ากบั 224x224 พิก
เซล  

 

 
ภาพที ่2: แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจยั 

 

 

ภาพที ่3: ตวัอยา่งภาพในคลาสพนัธ์ุขา้วชยันาท 1 พิษณุโลก 2  
กข 29 และ กข 47 
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   3.2 การฝึกสอนและสร้างโมเดล 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าข้อมูลท่ีจัดเตรียมไวม้าท าการ

ประมวลผลเพื่อฝึกสอน (Train data) และสร้างโมเดลเพื่อ
รู้จ าและจ าแนกภาพพนัธ์ุขา้วประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการเรียนรู้
เชิงลึกเลือกใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ CNN 
ภายใต้อัลกอ ริ ทึม  MobileNet เค ร่ืองมือส าห รับการ
ด าเนินงาน ได้แก่ ไลบราร่ี TensorFlow ซ่ึงเป็นไลบราร่ี
ส าหรับพฒันาโมเดลและภาษา Phython ส าหรับฝึกสอน
และสร้างโมเดล ด าเนินการฝึกสอนจ านวน 500 รอบ 
ตัวอย่างโค้ดการฝึกสอนข้อมูลและสร้างโมเดลรู้จ าภาพ
แสดงในภาพ ท่ี  4 โดยก าหนดค่ า  Image Size เท่ ากับ 
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/ 
 

ภาพที ่4: แสดงตวัอยา่งโคด้การเทรนและสร้างโมเดล 
 

3.3 การวัดประสิทธิภาพโมเดล 
การวดัประสิทธิภาพโมเดลจ าแนกภาพพนัธ์ุขา้ว โดย

ไลบราร่ี TensorFlow จะด าเนินการแบ่งขอ้มูลภาพทั้งหมด 
ออกเป็น 2 ส่วนแบบอตัโนมติั  ส่วนท่ีหน่ึง 90% ส าหรับ
การฝึกสอนและสร้างโมเดล ส่วนท่ีสอง 10% ส าหรับเป็น
ขอ้มูลทดสอบ ซ่ึงจะไดข้อ้มูลจ านวน 40 ภาพ (คลาสละ 10 
ภาพ) มาท าการทดสอบโมเดลและน าโมเดลจ าแนกภาพท่ี
สร้างเสร็จเรียบร้อยมาทดสอบค่าความถูกต้องของการ
ท านาย การวดัประสิทธิภาพโมเดลใช้ตัวช้ีวดั ได้แก่ ค่า
ความถูกตอ้ง (Accuracy) ดงัสมการท่ี 1  
 

Accuracy =          TP + TN                         (1) 

                      (TP + TN + FP + FN)   
 

โดยท่ี 
True Positive (TP) คือ คลาสบอกว่าจริงและท านายว่าจริง 
True Negative (TN) คือ คลาสบอกว่าไม่จริงและท านายว่า 
ไม่จริง 
False Positive (FP) คือ คลาสบอกว่าจริงและท านายว่าไม่
จริง 

False Negative (FN) คือ คลาสบอกว่าไม่จริงและท านายว่า
จริง 

3.4 การพฒันาระบบ  
ระบบวิเคราะห์พัน ธ์ุข้าวด้วยภาพถ่ายข้าวเปลือก 

ด าเนินการออกแบบระบบดว้ยแผนภาพ Use case diagram 
(ภาพท่ี  5) การท างานของระบบจะสามารถถ่ายภาพ
ขา้วเปลือกด้วยกล้องสมาร์ทโฟนจากนั้นท าการรู้จ าและ
จ าแนกภาพดว้ยโมเดลท่ีผา่นการฝึกสอนเรียบร้อยแลว้และ
ท าการแสดงผลดว้ยการระบุพนัธ์ุขา้วของภาพขา้วเปลือกท่ี
ตรวจพบ ซ่ึงมีการประมวลผลในแบบเรียลไทม์  

 

 
ภาพที ่5: แสดง Use case diagram ของระบบ 

 

การพฒันาระบบด าเนินการพฒันาระบบในรูปแบบโม
บายแอปพลิเคชนับนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์เพื่อให้
สะดวกต่อการใช้งานโดยใช้โปรแกรม Android Studio 
และภาษา JAVA เป็นภาษาหลักในการพัฒนา โดยน า
โมเดลจ าแนกภาพท่ีผ่านการฝึกสอนเรียบร้อยแล้วเข้า
โปรแกรม Android Studio เพื่อเรียกใชป้ระมวลผลในแอป
พลิเคชนั ซ่ึงไฟลท่ี์ไดจ้ากการฝึกสอนจะมีจ านวนสองไฟล ์
คือไฟล ์retrained_graph.pb และ ไฟล ์retrained_labels.txt 

3.5 การทดสอบระบบ  
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบใชวิ้ธีการทดสอบ

แบบ Black Box Testing เป็นการทดสอบฟังก์ชันการ
ท างานต่างๆ ของระบบ เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของ
ระบบโดยผูใ้ชง้าน 
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4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการทดสอบประสิทธภิาพโมเดล   
ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ได้ผลค่าความ

ถูกตอ้ง (Accuracy) แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1: แสดงผลการทดสอบประสิทธภาพโมเดล  
ล าดับ ชนิดพันธ์ุข้าว Accuracy (%) 
1 ชยันาท 1 99.89% 
2 พิษณุโลก 2 97.65% 
3 กข 29 94.87% 
4 กข 47 100.00% 

เฉลี่ย 98.10% 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าการจ าแนกภาพพนัธ์ุขา้ว กข 47 มี
ความถูกต้องสูงกว่าคลาสอื่น  คือ  100.00% ส่วนการ
จ าแนกภาพพนัธ์ุขา้ว กข 29 มีความถูกตอ้งต ่ากว่าคลาสอื่น 
คือ 94.87% เน่ืองจากในชุดขอ้มูลของคลาสพนัธ์ุขา้ว กข 
29 ภาพมีความคลา้ยคลึงใกลเ้คียงกบัพนัธ์ุชยันาท 1 ซ่ึงท า
ให้การท านายผลมีค่าความถูกตอ้งต ่ากว่าคลาสอื่น ผลลพัธ์
ค่าความถูกต้องเฉล่ียของโมเดลเท่ ากับ  98.10% ซ่ึ งมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี สามารถน ามาใช้พฒันาแอป
พลิเคชันวิเคราะห์พันธ์ุข้าวจากภาพถ่ายข้าวเปลือกบน
สมาร์ทโฟนได ้

4.2 ผลการพฒันาแอปพลิเคชัน   
แอปพลิเคชันมีหน้าจอหลักแสดงดังภาพท่ี  6  ซ่ึง

ประกอบด้วยฟังก์ชันการท างาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) เมนู
ถ่ายภาพและ 2) เมนูขอ้มูลพนัธ์ุขา้ว เม่ือผูใ้ชง้านเลือกเมนู
ถ่ายภาพ ผูใ้ชต้อ้งใชก้ลอ้งสมาร์ทโฟนถ่ายภาพขา้วเปลือก 
จากนั้นแอปพลิเคชนัจะเรียกใชก้ารประมวลผลจากโมเดล
การเรียนรู้เชิงลึกท่ีไดเ้ทรนไวเ้พื่อจ าแนกภาพพนัธ์ุขา้วและ
แสดงผลลพัธ์หน้าจอ (ภาพท่ี 7) เม่ือเลือกท่ีเมนูขอ้มูลพนัธ์ุ
ขา้ว จะแสดงขอ้มูลพนัธ์ุขา้วต่างๆ ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที ่6: หนา้จอหลกัแอปพลิเคชนั 

 
ภาพที ่7: หนา้จอผลลพัธ์ 

 

   
ภาพที ่8: หนา้จอขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุขา้ว 

 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจ าแนกภาพพนัธ์ุขา้ว 
จากการใช้งานจริง โดยการทดสอบถ่ายภาพข้าวเปลือก
ผ่านกล้องสมาร์ทโฟนจ านวนชนิดละ 10 คร้ัง ซ่ึงการ
ทดสอบน้ี เป็นข้าวเปลือกท่ีย ังไม่ เคยฝึกสอนมาก่อน 
(Unseen Data) พบว่าระบบท่ีพฒันาขึ้นสามารถใช้ในการ
ระบุพนัธ์ุได ้โดยให้ค่าความถูกตอ้งเฉล่ีย 85.00% พนัธ์ุขา้ว
ท่ีแอปพลิเคชันสามารถท านายไดถู้กต้องมากท่ีสุดได้แก่ 
พนัธ์ุ กข 47 ส่วนพนัธ์ุข้าวท่ีท านายได้ถูกต้องน้อยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข 29 รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

 

 ตารางท่ี 2: แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชนั  
พันธ์ุ จ านวนความ

ถูกต้อง 
จ านวนความ
ผิดพลาด 

Accuracy 
(%) 

ชยันาท 1 9 1 90.00% 
พิษณุโลก 2 8 2 80.00% 
กข 29 7 3 70.00% 
กข 47 10 0 100.00% 

ค่าเฉลี่ย 85.00% 
 

ขอ้จ ากดัท่ีพบจากการทดสอบการใชง้าน คือ 1) ระบบ
สามารถประมวลผลไดเ้ฉพาะกบัภาพขา้วเปลือก 1 เมล็ด
เท่านั้น 2) การประมวลผลภาพควรถ่ายภาพในท่ีท่ีมีแสง
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สว่างเพียงพอและ 3) ระยะห่างระหว่างกลอ้งสมาร์ทโฟน
กับข้าวเปลือกไม่ควรห่างกันมากกว่า 4 น้ิว ถ้ามากกว่า
ระยะท่ีก าหนดจะมีผลต่อความแม่นย  าในการท านายได ้ 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบท่ีช่วย

ชาวนาและโรงสีขา้วให้ตรวจสอบชนิดพนัธ์ุขา้วผ่านการ
ถ่ายภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดราคารับช้ือข้าวเปลือกได้ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกแบบ CNN การ
ด าเนินงานเร่ิมจากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างภาพ
พนัธ์ุขา้ว โดยแบ่งคลาสท่ีตอ้งการจ าแนกออกเป็น 4 คลาส 
คลาสละ 100 ภาพ จ านวนภาพทั้งหมด 400 ภาพ น ามา
สร้างโมเดลจ าแนกภาพด้วยไลบราร่ี Tensorflow และ
ภาษา Phython ท าการแบ่งชุดขอ้มูลส าหรับฝึกสอน (Train 
Data Set) 90% และชุดขอ้มูลทดสอบ (Test Data Set) 10%  
รอบการเทรนจ านวน 500 รอบ ผลการสร้างโมเดลจ าแนก
ภาพ พบว่าโมเดลมีค่าความถูกต้องเฉล่ีย 98.10% ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี จากนั้นน าโมเดลไปพฒันาเป็น
แอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
โดยใช้โปรแกรม Android Studio ภาษา JAVA ผลการ
ทดสอบการใชง้านจริงของแอปพลิเคชนั พบว่าแอปพลิเค
ชนัสามารถจ าแนกและระบุชนิดพนัธ์ุขา้วไดถู้กตอ้งเฉล่ีย 
85.00% 

พนัธ์ุข้าวท่ีสามารถจ าแนกได้ถูกตอ้งมากท่ีสุด ได้แก่ 
พนัธ์ุ กข 47 ส่วนพนัธ์ุข้าวท่ีจ าแนกได้ถูกต้องน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ พนัธ์ุ กข 29 เน่ืองจากในชุดข้อมูลของคลาสพนัธ์ุ 
กข 29 ภาพมีความคลา้ยคลึงใกลเ้คียงกบักบัพนัธ์ุชยันาท 1 
ซ่ึงอาจท าให้การท านายผลมีค่าความถูกตอ้งน้อยกว่าคลาส
อื่น นอกจากน้ีจากการทดสอบการใชง้านจริงแอปพลิเคชนั
ยงัพบขอ้จ ากดั คือ ระบบสามารถประมวลผลไดเ้ฉพาะกบั
ภาพขา้วเปลือกเมลด็เดียวเท่านั้นและระยะห่างการถ่ายภาพ
มีผลต่อความแม่นย  าของการจ าแนกภาพพัน ธ์ุข้า ว 
เน่ืองจากขา้วเปลือกมีขนาดเล็ก จึงท าให้แสงและระยะการ
ถ่ายภาพมีผลต่อความแม่นย  าในการท านายได ้

แนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต ได้แ ก่  1 ) การ
ปรับปรุงระบบให้สามารถประมวลผลภาพเมล็ดขา้วไดท้ั้ง

แบบเมล็ดเดียวและเมล็ดกลุ่ม 2) ปรับปรุงกระบวนการ
เตรียมข้อมูลเพ่ิมการท า Validation set ของข้อมูลเพื่อให้
การฝึกสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้มีการพัฒนานวัตกรรมในการวัดค่าความ

หวานของสับปะรดขึน้มาใหม่จากการพัฒนาแอพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ด้วยเทคนิคการประมวลผล
ภาพจากการใช้เครือข่ายใยประสาทเทียมแบบสังวัฒนาการ
ท่ีมกีารปรับค่าพารามิเตอร์จากการปรับขั้นตอนวิธีการด้วย
ปัญญารวมหมู่ แบบนกและขั้นตอนวิธีการเชิงพั น ธุ
วิศวกรรม ได้ค่าความถูกต้องจากการใช้แอพลิเคชันท่ี 78% 
และมีค่าความน่าเช่ือถือท่ี 95% 
ค าส าคัญ: เครือข่ายใยประสาทเทียม  การเรียนรู้เชิงลึก 
 

Abstract 
This paper presents the development of innova-

tion 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. บทน า 
สับปะรดนับ เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดห น่ึงของ

ประเทศไทย ช่ือสามัญของสับปะรดคือ Pineapple ช่ือ

วิทยาศาสตร์ 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 มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆว่า มะนัด มะขะนัด บ่อ
นดั (ภาคเหนือ) บกันัด (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ย่านัด 
ขนุนทอง (ภาคใต้) เป็นต้น สับปะรดจัดว่าเป็นผลไม้
เศรษฐกิจของประเทศไทย ส าหรับพันธ์ุท่ีนิยมปลูกใน
ประเทศไทยมีหลายสายพันธ์ุ เช่น พนัธ์ุปัตตาเวีย พันธ์ุ
อินทรชิต พนัธ์ุภูเก็ต พนัธ์ุนางแล เป็นตน้ สับปะรดจดัเป็น
ผลไมเ้พื่อสุขภาพอีกชนิดหน่ึงโดยประโยชน์ของสับปะรด
นั้นมีอยู่หลากหลาย เพราะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุและวิตามิน
ต่าง ๆจ านวนมาก ซ่ึงเหล่าน้ีถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย
และสุขภาพเราเป็นอย่างมาก และสรรพคุณสับปะรดทาง
สมุนไพรนั้น ก็ชวยรักษาอาการต่าง ๆไดอ้ย่างหลากหลาย
เช่นกนั เช่น โรคบิด โรคน่ิว ช่วยบรรเทาอาการแผล เป็น
หนอง ขบัปัสสาวะ เป็นตน้ [1] 

ปัญหาหลักของการบริโภคสับปะรดผลสดคือการ
เลือกสับปะรดท่ีมีคุณภาพมีความหวานท่ีเหมาะสมกบัการ
บริโภคถา้ตอ้งการวดัค่าความหวานดว้ยวิธีการมาตรฐาน
คือการใช้เค ร่ืองมือท่ีใช้วัดค่าความหวานเราเรียกว่า  
Refractometer ซ่ึงหน่วยวัด ท่ีได้ก็จะเป็นองศาบริกซ์       
(° Brix) ซ่ึงตั้งช่ือตามนักเคมีชาวเยอรมัน  “Adolf Brix” 
เป็นตวัช้ีวดัความสัมพนัธ์ของปริมาณของน ้ าตาลซูโครส
ในสารละลาย วิธีการวดัตอ้งมีการท าลายผลสดเพื่อน ามา
สกัดเอาน ้ ามาท าการวัด ซ่ึงไม่สะดวกต่อผู ้บริโภคและ
ผูผ้ลิตในการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั [2] แต่โดยสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบนัการวดัความหวานเพื่อขายผลสด
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เกษตรกรจะใช้ วิ ธี เค าะสับปะรดเพื่ อ ฟังเสียงความ
หนาแน่นของซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีใช้กันมานาน 
มาตรฐานขึ้นอยู่กบัความช านาญและประสบการณ์ในการ
ฟังเสียง อยา่งไรก็ตามจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวดัค่าความหวานมีการน าเอาเทคนิคต่างๆมาใชใ้นการ
วดัค่าความหวาน เช่น ชมทิพและคณะ ท าการวิจัยเร่ือง 
การวดัความหวานของสับปะรดโดยการประมวลผลภาพ
ดิจิทัล ใช้การถ่ายภาพแล้วของสับปะรดโดยการควบคุม
ความเขม้ของแสงในห้องทดลอง จากนั้นผา่ช้ินเน้ือออกมา
เพ่ื อคั้ นน ้ าแล้วท าการวัดค่ าความหวานด้วยเค ร่ือง 
Refractometer เพื่ อ วัด ออกมาเป็ น เป อ ร์ เซ็ น ต์  Brix 
จากนั้ น ก็จะเก็บ เข้าฐานข้อ มูลแล้วท าการเรียกจาก
ฐานข้อมูลเพื่อท าการแยกประเภทของสับปะรดด้วย 
ขั้นตอนวิธีการเครือข่ายใยประสาทเทียม ซ่ึงให้ค่าความ
เช่ื อ มั่ น ท่ี  8 3 .0 8%  [3] Sontisuk et.al. ได้ น า เส น อ
ผลงานวิจยัในการวิเคราะห์อตัราการสุกของผลมงัคุดโดย
ใชรู้ปภาพมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาความหนาแน่นในการ
ประมาณการการสุกของมงัคุดเพื่อให้เหมาะกบัการบริโภค 
โดยใช้การวิเคราะห์สี RGB จากภาพถ่ายแบบ 2 มิติ ผล
การท าน ายมี ความ เช่ื อมั่น ท่ี ดี  ได้ค่ า  สั มป ระสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์สูงคือ (R=0.91) [4] Kaurได้มี
การน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการใชก้ารวิเคราะห์ภาพจาก
คุณลักษณะโดยอัตโนมัติของผลไม้เพื่อใช้วดัค่าความ
หวาน  โดยผลไมท่ี้ถูกเลือกใชน้ั้นจะใชลู้กแอปเป้ิลและลูก
แพร ในการวิเคราะห์นั้น จะมีการตดัช้ินเน้ือมาเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ความเต่งตึง ขนาด สี และรูปร่าง เพื่อวดัค่าความ
หวานออกมา ในการจ าแนกความหวานนั้นนกัวิจยัเลือกใช้
ขั้นตอนวิธีการแบบเครือข่ายใยประสาทเทียม ผลของการ
วิจัยนั้ นให้ค่าความเช่ือมั่นได้ถึง 91.86% [5]  สาโรจน์ 
ท าการศึกษาหาระยะเวลาท่ีเหมาะส าหรับการเก็บเก่ียว
สับปะรดภูแลท่ีมีความแก่หรือสุกตามท่ีตลาดตอ้งการและ
ก าหนดเป็นขอ้มูลจ าเพาะดา้นวตัถุดิบ โดยการเก็บเก่ียวมี
การก าหนด การบริบูรณ์ของผลตั้ งแต่ เบอร์ 0-7 โดย
พิจารณาสีเปลือกของสับปะรด การวดัค่าความเป็นกรด
ด่างของดิน วดัค่าความหวานของสับปะรด แลว้เก็บเป็น

ฐานขอ้มูล เพื่อใชใ้นการจ าแนกความหวานของสับปะรด 
และก าหนดช่วงเวลาของการเก็บเก่ียวต่อไป [6] เป็นตน้ 

จากงานวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้นั้นเทคนิคหน่ึง
ท่ีน่าสนใจคือการใชก้ารประมวลผลภาพเขา้มาช่วยในการ
วิเคราะห์ค่าความหวานโดยขั้นตอนวิธีการท่ีเข้ามาใช้
ร่วมกนัท่ีน่าสนใจขั้นตอนหน่ึงคือขั้นตอนวิธีการเครือข่าย
ใยประสาทเทียม ซ่ึงโครงข่ายใยประสาทเทียมมีทั้งแบบ
ธรรมดาและโครงข่ายใยประสาทเทียมเชิงลึกโดยเฉพาะ
การใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมเชิงลึกนั้นเป็นท่ีนิยมใช้
ในปัจจุบนัเพราะปัจจุบนัน้ีขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัจะเป็น
ขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงขอ้มูลภาพก็เป็นขอ้มูลท่ีมีขนาด
ใหญ่ ดงัมีงานวิจยัท่ีใช้การจ าแนกประเภทขอ้มูลของภาพ
ด้วยเครือข่ายใยประสาทเทียมในเชิงลึก Kishna [7] ใช้
การเรียนรู้ในเชิงลึกแบบสังวฒันาการ (Convolutional 

Neural Network) เข้ามาช่วยในการจ าแนกประเภทของ
ภาพ ซ่ึงผลท่ีได้มีความถูกต้อง สามารถจ าแนกประเภท
ของภาพไดอ้ยา่งแม่นย  า  

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจะใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึกของโครงข่ายใยประสาทเทียม
แบบสังวฒันาการโดยมีการปรับค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม
ดว้ยขั้นตอนวิธีการปัญญารวมหมู่ (Swarm Intelligence) 
เพื่อวคัค่าความหวานของสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวียและน า
ขั้นตอนวิธีการท่ีไดท้ั้งหมดมาพฒันาเป็นแอพลิเคชันบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยเ์พื่อให้มีความง่ายต่อการใชง้าน 
อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นการส่งเสริม
การขายให้กบัเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดต่อไป 

2.  วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
2.1 การเรียนรู้เชิงลึกแบบสังวฒันาการ (CNN) 

โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน เป็นโครงข่าย
ประสาทเทียมหน่ึงในกลุ่ม bio-inspired โดยท่ี CNN จะ
จ าลองการมองเห็นของมนุษยท่ี์มองพ้ืนท่ีเป็นท่ียอ่ย ๆ และ
น ากลุ่มของพ้ืนท่ีย่อย ๆ มาผสานกนั เพ่ือดูว่าส่ิงท่ีเห็นอยู่
เป็นอะไรกนัแน่ การมองพ้ืนท่ีย่อยของมนุษยจ์ะมีการแยก
คุณลกัษณะ (feature) ของพ้ืนท่ีย่อยนั้น เช่น ลายเส้น และ
การตดักนัของสี ซ่ึงการท่ีมนุษยรู้์ว่าพ้ืนท่ีตรงน้ีเป็นเส้นตรง
หรือสีตดักนัเพราะมนุษยดู์ทั้งจุดท่ีสนใจและบริเวณรอบ ๆ 
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ประกอบกัน  โด ย ท่ี  CNN จะป ระกอบ ไปด้ วย  1.) 
Convolution stage ใน ขั้ น ต อน น้ี เร าจ ะส ร้ าง  Sliding 
window (Filter) มาสแกนรูป input เพื่อท า Feature map 
2.) Detector stage ชั้ น น้ีจะท าหน้าท่ี รับ output จาก 2.1 
แปลงให้ อ ยู่ ใน รูป ของ nonlinear โดยใช้  activation 
อย่างเช่น Rectified Linear Units (ReLU) เพื่อความง่ายใน
การค านวณและประสิทธิภาพของผลลัพธ์  3.) Pooling 
stage Pooling ท าหน้าท่ี resize ขอ้มูลให้ขนาดเลก็ลงโดยท่ี
รายละเอียดของ input ยงัครบถว้นเหมือนเดิม Pooling มี
ประโยชน์ใน เร่ืองเพ่ิมความไวในการค านวณ และ
แกปั้ญหา overfitting [8] 

2.2 ปัญญารวมหมู่ (Swarm Intelligence) 
ปัญญารวมหมู่คือความฉลาดแบบรวมกนัเป็นกลุ่มเป็น

แขนงหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ และเป็นแขนงหน่ึงใน
สาขาแรงบันดาลใจชีวภาพจากการค านวณคอมพิวเตอร์ 
(Biologically-Inspired Computing) โดยเป็นการศึกษา
และเลียนแบบวิธีการทางธรรมชาติด้วยการสังเกต
ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีด ารงชีวิตกันเป็นฝูง ประกอบไปด้วย 
กลุ่มสมาชิกท่ีท างานไม่ซบัซอ้นสมาชิกสามารถส่ือสารกนั
ภายในกลุ่ม (Social Behaviour) และส่ือสารกับสภาวะ
แวดล้อมได้ไม่มีการควบคุมจากส่วนกลางแต่กลับเป็น
หน้าท่ี เฉพาะอย่างมีการจัดระบบด้วยตัวเอง โดยเม่ือ
รวมกันแล้วจะเป็นระบบใหญ่ ทั้งหมดอาศยัหลกัการซ่ึง
ส่ิงมีชีวิตใชก้ารร่วมมือกนัแทนท่ีจะแข่งขนักนั เป็นฝงูสัตว์
ท่ีมีสังคมแบบไม่มีผูน้ าหรือจ่าฝูง เช่น มด ผึ้ ง ต่อ ปลวก 
ปลาและนก เป็นตน้ [9]  

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1: แสดงกรอบการท างานของการพฒันาแอพลิเชนั 

จากกรอบการท างานของการพฒันาแอพลิเคชนัวดัค่า
ความหวานของสับปะรดดว้ยเทคนิคการประมวลผลภาพ
ตามภาพท่ี 1 นั้นแบ่งออกเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 การเตรียมขอ้มูล 
ใชก้ารถ่ายภาพจากลูกสับปะรดในแต่ละฤดูทั้งสามฤดู

ละ 30 ลูกในแต่ละลูกจะถ่ายภาพลูกละ 6 ภาพเพื่อให้ได้
ภาพท่ีครอบคลุมทั้งลูกการถ่ายภาพนั้นใชก้ารถ่ายภาพจาก
กลอ้งโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท าให้ไดภ้าพทั้งหมดจากทั้งสาม
ฤดูเป็นจ านวน 540 ภาพดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2: การเตรียมขอ้มูลดว้ยการถ่ายสับปะรด 1 ลูกเพื่อ
ใชใ้นการเตรียมขอ้มูลจ านวน 6 ภาพ 

จากนั้นท าการผา่เพ่ือท าการวดัค่าความหวานจาก
เคร่ืองวดัท่ีเป็นมาตรฐานจากเคร่ือง Refractometer เพื่อ
เก็บเป็นค่าความหวานประจ าภาพ เพื่อใชใ้นการฝึกหดั
ต่อไป 

 
ภาพที่ 3: แสดงการวดัค่าความหวานของสับปะรดดว้ย
เคร่ือง Refractometer เพื่อเก็บเป็นค่าประจ าภาพ 
 น าภาพสับปะรดในแต่ละภาพจากลูกสับปะรดแต่ละ
ลูกมาท า การหาขอบภาพ (Edge Detection) ท่ีเหมาะสม

Image Data Image Data 
Set

Optimization Image Data Size

Feed Image Data 
Set to Deep 
Learning using 
CNN

Adaptive Behavior of Swarm 
Intelligence using Particle Optimization 
and Genetic Algorithm  for 
Optimization CNN 

Optimized 
Parameter
of CNN

Take a photo 

Development to Pineapple 
Measurement Sweetness Application

Adaptive CNN on Cloud



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

232 

 

ท่ีสุดเพื่อหาภาพท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการ
เรียนรู้จากงานวิจยัน้ีไดข้นาดภาพท่ี มีขนาดภาพ 300x300 
พิดเซลเป็นภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ โดยภาพท่ี
ใชน้ั้นใชภ้าพท่ีเป็นภาพสี RGB และใชภ้าพท่ีเป็นระบบสี
พ้ืนฐานตามสายตามนุษย์ (HSB) เม่ือได้ขอบภาพ ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดแล้วน าภาพมาท าการตัดภาพจากภาพลูก
ของสับปะรดนั้นในแต่ละภาพจะตัดออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนหัว กลาง และทา้ย ของภาพของรูปสับปะรดน ามาลด
ขนาดให้เหลือ 300 x 300 พิกเซล ดังนั้นในแต่ละลูกของ
สับปะรดจะได้จ านวนภาพทั้ งหมด 54 ภาพ ดังแสดง
ตวัอย่างการหาขอบ การตดัภาพ และการลดขนาดภาพ ดงั
ภาพท่ี 4 และ 5 ตามล าดบั 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4: แสดงภาพสับปะรดตน้ฉบบัและท าการหา
ขอบภาพท่ีเหมาะสมไดข้นาดภาพ 1,000x2,400 พิกเซล 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 5: แสดงภาพจากขนาดภาพ 1,000x2,400 พิกเซล 
ลดขนาดลงใหเ้หลือ 300X300 พกิเซล 

  
 ท าให้ไดภ้าพทั้งหมดส าหรับใชใ้นการเรียนรู้เป็น
จ านวน 4,860 ภาพ จากนั้นน าภาพมาท าการจดักลุ่มภาพ
โดยการจดักลุ่มใชค้่าความหวานในการจดักลุ่มโดย
แบ่งกลุ่มออกเป็นดงัน้ีคือ ความหวาน 5-7 องศาบริกซ์ 8-
10 องศาบริกซ์ 10-12 องศาบริกซ์ และ 13-15 องศาบริกซ์ 
เพ่ือท่ีจะให้การเรียนรู้มีความละเอียดมากขึ้น 

 3.2 การปรับค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของขั้นตอน
วิธีการแบบสังวัฒนาการด้วยการปรับขั้นตอนวิธีการ
ปัญญารวมหมู่ 
ใช้การพฒันาขั้นตอนวิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
กลุ่มอนุภาคผสมผสานกับขั้นตอนวิธีการเชิงพนัธุกรรม 
โดยใช้ขั้นตอนวิธีการเชิงพนัธุกรรมในการก าหนดและ
คัดเลือกกลุ่มประชากรของกลุ่มอนุภาคเพื่อให้ได้กลุ่ม
ประชากรท่ีแข็งแรงและเหมาะสม จากนั้ นน าก ลุ่ม
ประชากรของนกท่ีไดท้  าการพฒันาน าไปใชใ้นการหาค่าท่ี
เหมาะสมท่ีสุดของชั้นเลเยอร์ของขั้นตอนวิธีการการเรียนรู้
เชิงลึกแบบสังวฒันาการซ่ึงสรุปโมเดลไดด้งัภาพท่ี 6 และ 
ค าส่ังเทียมในการปรับค่าพารามิเตอร์ในAlgorithmท่ี 1 

ภาพที่ 6: แสดงสรุปการก าหนดคา่พารามิเตอร์ต่างๆท่ี 
    เหมาะสมจากการใชข้ั้นตอนวิธีการท่ีพฒันาขึ้น 
Algorithm 1 HybridPSO algorithm for 

simultaneous optimization of weights and 

architecture  
 
  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 
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ค่าของสมการท่ีใชใ้นการค านวณของฟังกช์นัวตัถุประสงค ์

เม่ือ ค่า  คือค่าความเร็ว และ   คือทิศทาง  ,   คือ

ค่าคงท่ีของการเร่งความเร็วอยู่ในช่วง  [0..2],  และ   

คือค่าตวัเลขท่ีไดจ้ากการสุ่ม เลขในช่วง [0..1]  และ  คือ 
ค่าความเฉ่ือย 

เป็นสมการของระบบการเรียนรู้ใยประสาทเทียมในเชิงลึก 

 คือค่าถ่วงน ้ าหนกั  คือชั้นในการเรียนรู้ และ  คือ
คา่ความล าเอียง 

เป็นสมการการวดัค่าความเช่ือมัน่ของการจ าแนกประเภท
ของขอ้มูล 
3.3 การพฒันาแอพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอย ์
 เม่ือได้ขั้ นตอนวิธีการท่ี เหมาะสมแล้ว จึงได้น า
ขั้นตอนวิธีการนั้นขึ้นไปใชง้านบนระบบคอมพิวเตอร์บน
กลุ่มเมฆ ( Cloud Computing ดงัแสดงในภาพท่ี 8 และ 9 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8: แสดงแอพลิเคชนัท่ีท าการพฒันาขึ้นบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอย ์

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9: แสดงหนา้จอหลกัของแอพลิเคชนั 

4. ผลการวิจัย 
 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอการพฒันา
แอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ        แอนดรอยด์ เพื่อ
พฒันาปัจจยัการผลิตของสับปะรดจงัหวดัราชบุรี ในการ
จดัเตรียมรูปภาพของสับปะรดไดท้ดลองจดัเตรียมรูปภาพ
ในขนาดต่างๆพบว่าภาพท่ีมีขนาด 300 x 300 พิกเซลมีการ
เรียนรู้และการทดสอบได้ดีผลของการทดลองในการใช้
ขอ้มูลภาพท่ีมีขนาดต่าง ๆ กนักบัการท างานทั้งหมด 500 

epoch, epoch ละ 200  times ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1: แสดงค่าความเช่ือมัน่และค่าความผิดพลาด 

Image Size ACC 

Train 

% 

RMSE 

Train  

ACC 

Test % 

RMSE 

Test 

25 x 25 24.33% 0.7650 24.76% 0.7590 

250x210 Resize to 22 

x22  

250 x 250 Resize to 25 
x 25 

64.30% 

72.71% 

0.1605 

0.1478 

67.82% 

74.15% 

0.1570 

0.1219 

300 x 300 Resize to 30 
x 30 

72.38% 0.1362 78.50% 0.1156 

 

จากผลการทดลองใชภ้าพขนาดต่าง ๆ กนัเพื่อเป็นขอ้มูลใน
การเรียนรู้และการทดสอบข้อมูลพบว่าภาพท่ี มีขนาด 
300x300 พิกเซล ท าการลดขนาดลงให้เหลือ 30x30 พิก
เซลเป็นภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการ
ใช้งานร่วมกับขั้นตอนวิธีการท าการพฒันาขึ้นมาท าการ
ปรับค่าพารามิเตอร์ของการเรียนรู้ใยประสาทเทียมในเชิง
ลึ ก  ได้ผ ลดั ง น้ี  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 จึงน าขั้ นตอน
วิธีการทั้ งหมดมาพัฒนาเป็นแอพลิเคชันผลปรากฏว่า

𝑉𝑖 ,(𝑡+1) = 𝜔𝑉𝑖 ,(𝑡) + 𝑐1𝑟1(𝑃𝑙 − 𝑥𝑖 , 𝑡 ) + 𝑐2𝑟2(𝑃𝑔 − 𝑥𝑖 , 𝑡 ) 

𝑥𝑖 ,(𝑡+1) = 𝑥𝑖 ,(𝑡) + 𝑉𝑖,(𝑡+1) 

ℎ𝑜𝑖 = 𝑓( 𝑖𝑤𝑖𝑗  𝑥𝑗 + ℎ𝑏𝑖 ), 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁,

𝑅

𝑗=1

 

𝑦𝑖 = 𝑓( ℎ𝑤𝑖𝑘  𝑜𝑏𝑖 + ℎ𝑏𝑖  ),𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑆,

𝑅

𝑗=1

 

𝐴𝑐𝑐 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑡𝑎
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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สามารถท านายไดมี้ความถูกตอ้ง ไม่น้อยกว่า 78% และมี
ค่าความน่าเช่ือถือท่ีไม่น้อยกว่า 95%  ดังแสดงการใช ้    
แอพลิเคชนัตามภาพท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10: แสดงการใชแ้อพลิเคชนั 

 
4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จ าก ง าน วิ จั ย ท่ี ไ ด้ ท า ก าร ท ด ล อ ง น้ี ไ ด้ ตั้ ง
วตัถุประสงค์งานวิจัยไวค้ือการพัฒนาขั้นตอนวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการท่ีจะวดัค่าความหวานของสับปะรด
จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายซ่ึงจากผลการทดลองปรากฏว่า
ขั้นตอนวิธีการท่ีท าการพฒันานั้นสามารถใชก้ารท านายค่า
ความหวานของสับปะรดไดจ้ริงโดยท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ใน
การทดสอบถึง 78% ซ่ึงการใชง้านนั้นมีความสะดวกสบาย
กับผู ้ใช้งานมากแค่เพียงถ่ายภาพผลสับปะรดผลสดก็
จะแจง้ค่าความหวานออกมาเป็น % บริกซ์ อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การถ่ายภาพเพียงแค่ใช้โทรศพัท์มือถือท่ีมีกล้องถ่ายรูป
และสามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตได ้ก็สามารถท่ีจะใช้
งานได ้ท าให้สะดวกในการท่ีจะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ทั้งเกษตรกรเองและทั้งผูบ้ริโภคต่อไป  
 ขอ้จ ากดัอย่างหน่ึงของแอพลิเคชันน้ีคือถา้ผลของ
สับปะรดมีสีออกส้มมากเกินไปการท านายท่ีได้จะมี
ขอ้ผิดพลาดสูงเพราะตวัอย่างท่ีใชใ้นการเรียนรู้สีส้มนั้นมี
นอ้ยซ่ึงถา้จะให้หารท านายมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากขึ้นมี
ข้อเสนอแนะคือ ต้องมีการเก็บภาพของผลสับปะรดให้
มากขึ้นในแต่ละฤดูกาลซ่ึงในแต่ละฤดูกาลก็จะให้สีและ
ความหวานท่ีแตกต่างกันออกไปแต่ก็ต้องใช้ เงินลงทุน
ค่อนขา้งสูงตามไปดว้ย นอกจากน้ีแอพลิเคชันน้ีสามารถ

ใชไ้ดก้บัสับปะรดหรือผลไมไ้ดห้ลายอย่างเพียงแต่เปล่ียน
ชุดข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการเรียนรู้เท่านั้น อนัจะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านทั้งต่อเกษตรกรและต่อผูบ้ริโภค เป็น
การยกระดบัส าหรับการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต
เพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันผู้ เช่ียวชาญเพ่ือ

สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในรูปแบบแชทบอท (Chatbot) ท่ีมี
เกณฑ์การประเมินภาวะสุขภาพและให้ค าแนะน าการดูแล
สุขภาพโดยใช้ข้อมูลการตรวจสุขภาพอ้างอิงกับเกณฑ์การ
ประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์  โดยใช้เทคนิค 
Rule Base ในการก าหนดกฎ 31 กฎ ท่ีมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยผู้เช่ียวชาญและใช้เทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (NLP) มาวิเคราะห์ประโยคค าถามสุขภาพ  
เพ่ือหาความต้องการของประโยค (Intent) และตอบกลับ
แก่ผู้ใช้  ผลการทดสอบแอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่างหญิง
ตั้งครรภ์ 30 คนพบว่า ระบบสามารถตอบค าถามโดยมี
ความถูกต้อง (Accuracy) ท่ี 91.80% 
ค ำส ำคัญ: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การแทนความรู้ 
ดว้ยกฎ, แชทบอท, สุขภาพหญิงตั้งครรภ ์

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 

analyze and find the intent of the sentence to reply to 

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. บทน ำ 

ประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทยส์ าหรับให้บริการ
ดูแลสุขภาพ เม่ือกล่าวถึงการเขา้รับบริการฝากครรภ์  นับ
ไดว่้าเป็นขั้นตอนแรกท่ีท าให้หญิงตั้งครรภ์มีสุขภาพดีต่อ
ตนเองและทารกในครรภ ์ขั้นตอนในการให้บริการรับฝาก
ครรภ์ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การแจ้งผลตรวจ 
และการให้ค  าแนะน าการดูแลสุขภาพ การท่ีหญิงตั้งครรภ์
มีสุขภาพท่ีดีและเป็นไปตามขอ้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพ  
หญิงตั้งครรภค์วรปฏิบติัตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญทุก
ขั้นตอน  จากขั้นตอนดงักล่าว ทีมผูวิ้จยัไดศึ้กษาปัญหาท่ี
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ พบปัญหา 3 ประเด็น ประเด็น
แรกคือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญมีไม่เพียงพอต่อหญิงตั้งครรภ ์ 
ประเด็นถดัมาคือ พยาบาลจบใหม่ขาดประสบการณ์ใน
การให้ค  าแนะน าสุขภาพ และประเด็นสุดท้ายคือ การ
ส่ือสารขอ้มูลท่ีไม่ชัดเจนผ่านสมุดฝากครรภ์ท่ีไม่สามารถ
ตีความได้  จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ทางทีมผูวิ้จัยได้ท าการ
พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญในรูปแบบแอปพลิเคชนัแชทบอท
มาช่วยแกปั้ญหา โดยศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัการดูแล
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สุขภาพ รวมทั้ งศึกษากระบวนการ NLP ท่ี ใช้ในการ
วิเคราะห์ประโยคค าถามจากผูใ้ช ้ และศึกษาเทคนิค Rule 
Base ท่ีใชใ้นการรวบรวมกฎเพื่อใชป้ระเมินภาวะสุขภาพ   

หัวข้อหลกัถดัไปท่ีน าเสนอประกอบดว้ย ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง , วิธีด าเนินงานวิจัย , ผลการด าเนิน
งานวิจยั สรุป และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบั 

 
2. ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 2.1 ระบบผู้เช่ียวชำญ (Expert System) 
ระบบผู ้เช่ี ยวชาญ  คือ  ระบบสารสน เทศ ท่ี

น าเสนอองค์ความ รู้ เฉพาะด้านของผู ้เช่ียวชาญ  เพื่ อ
แก้ปัญหาและให้ค  าแนะน าอย่างเป็นเชิงเหตุและผล [1]  
ความรู้ท่ีเก็บมีทั้งความรู้ท่ีเป็นความจริงท่ีอาจจะถูกบนัทึก
ไวใ้นรูปของต าราหรือเอกสารทางวิชาการและความรู้ท่ีได้
จากประสบการณ์  และเป็นส่วนหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) [2]  การท างานของระบบผูเ้ช่ียวชาญมีหลกัการท างาน
แสดงดังภาพท่ี 1 ผูใ้ช้ (User) กรอกข้อมูลท่ีจ าเป็นเข้าสู่
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) ระบบประมวลผลโดย
ใชข้อ้มูลจากฐานความรู้ (Knowledge Base) ท่ีไดร้วบรวม 
และท าการควบคุม (Inference Engines) การใช้ความรู้ใน
ฐานความรู้   และส่งข้อมูลท่ีเป็นความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert) มาแสดงผลแก่ผูใ้ช ้[3] 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1: การท างานระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

 
2.2 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ (Natural  

Language Processing) 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือ สาขาหน่ึง 

ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
เป็นกระบวนการท่ีท าให้คอมพิวเตอร์เขา้ใจภาษาธรรมชาติ
ขอ งม นุ ษ ย์  [4 ]   ก ารท าง าน ขอ งก ารป ระมวลผล

ภาษาธรรมชาติ  แสดงดังภาพท่ี 2 มีขั้นตอนการท างาน
ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติดังน้ี น าเข้าประโยค 
(Sentence) มายงัระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ค  า (Lexical 
Analysis) โดยใชข้อ้มูลจากพจนานุกรม (Dictionary) ของ
ภาษา วิเคราะห์ประโยคและโครงสร้าง (Syntax Analysis) 
โดยใช้ข้อมูลไวยากรณ์ (Grammar) วิเคราะห์ความหมาย 
(Semantic Analysis) โดยอิงจากฐานความรู้  (Knowledge 
base) ท่ีไดร้วบรวมไว ้ จากนั้นท าการแปลงขอ้มูล (Output 
Transformation) ท่ีคอมพิวเตอร์เข้าใจและแสดงผลลัพธ์ 
(Output Data) แก่ผูใ้ช ้

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                  

   ภำพที่ 2: การท างานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  

 
2.3 แชทบอท (Chatbot) และกำรแทนควำมรู้

ด้วยกฎ (Rule Base)  
แชทบอท (Chatbot)  คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ท่ีจ าลองบทสนทนาของมนุษย์ เข้าใจภาษามนุษย์ และ

โตต้อบกบัมนุษยไ์ดอ้ตัโนมติั  โดยใช้ NLP เพื่อให้เขา้ใจ

ภาษามนุษย ์[5]            

การแทนความรู้ด้วยกฎ (Rule Base)  คือ การ

รวบรวมความรู้จากผู ้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยน ามาสร้างเป็นกฎ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ

และท างานไดอ้ยา่งอตัโนมติั  [6, 7] 

sentence 

Lexical Analysis 

Syntax Analysis 
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Knowledge 
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แอปพลิเคชันแชทบอท ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ท าหน้าท่ีในการรับค าถามสุขภาพจาก

ผูใ้ช้เข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อ

ตีความและแปลความหมายของค าถาม และแสดงค าตอบ

แก่ผู ้ใช้ในรูปแบบผลสุขภาพและค าแนะน าการดูแล

สุขภาพ โดยอา้งอิงจากการแทนความรู้ดว้ยกฎท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนงานวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

NLP ท่ีใช้พฒันาแอปพลิเคชันแชทบอท โดยมีงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 4 เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

งานวิจัยเร่ืองแรก A Medical ChatBot [9]  ได้
พฒันาแชทบอท โดยใช้กระบวนการ NLP เพื่อวิเคราะห์
ความหมายและท าความเข้าใจค าถามท่ีรับจากผู ้ใช้ใน
รูปแบบเสียง (voice) งานวิจยัเร่ืองท่ีสอง A Self-Diagnosis 
Medical Chatbot Using Artificial Intelligence [10] ไ ด้
พฒันาแชทบอทเพื่อให้ขอ้มูลอาการก่อนพบแพทย ์โดยใช ้
NLP  เพื่อวิเคราะห์ประโยคท่ีผูใ้ชป้้อนอาการ โดยการแยก
ค าเพื่อหาความหมาย และท าการเปรียบเทียบกบัอาการท่ีมี
อ ยู่ ใน ฐ าน ข้อ มู ล  ง าน วิ จัย เ ร่ื อ ง ท่ี ส าม  Aquabot: A 
Diagnostic Chatbot for Achluophobia and Autism [11] 
ไดพ้ฒันาแชทบอท โดยน า NLP มาแยกค าเพื่อหาค าส าคญั
และวิเคราะห์ เพ่ือตอบค าถามแก่ผู ้ใช้ และใช้เทคนิค 
Decision tree เพื่อบอกลกัษณะผูป่้วย และงานวิจัยล าดับ
สุดท้าย เร่ือ ง Pharmabot: A Pediatric Generic Medicine 
Consultant Chatbot [12 ] ได้พัฒ น าแชทบอท เพื่ อ ให้
ค  าปรึกษาการให้ยาสามญัทัว่ไปแก่เด็ก โดยใช้  NLP แยก
ค าเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูล วิเคราะห์และแจง้
ผลเป็นรายละเอียดของยาท่ีใชใ้นการรักษาโรค 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า NLP 
เป็นท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในการพฒันาแอปพลิเค
ชันแชทบอท เป็นกระบวนการท่ีเหมาะแก่การน ามาแปล
ความของประโยค ซ่ึงมีความเหมาะสมกบังานวิจยัช้ินน้ี 
แต่ก็ยงัพบว่า ไม่มีงานวิจยัใดท่ีมีขอบเขตเก่ียวกับการให้
ค  าแนะน าสุขภาพหญิงตั้งครรภ ์ทีมผูวิ้จยัจึงน า NLP มาใช ้

ในการวิเคราะห์ประโยคค าถามสุขภาพจากผูใ้ช ้ น าเทคนิค 
Rule Base โดยใชเ้กณฑ์การประเมินภาวะสุขภาพมาสร้าง
เป็นกฎ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ได้ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด  และพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญในรูปแบบ
แอปพลิเคชันแชทบอท เพ่ือตอบค าถามสุขภาพแก่หญิง
ตั้งครรภ ์

 

3. วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
3.1 ศึกษำเกณฑ์กำรประเมินภำวะสุขภำพหญิง

ตั้งครรภ์และน ำมำสร้ำเป็นกฎ (Rule Base) 
 ทีมผู ้วิจัยได้ศึกษาเกณฑ์การประเมินภาวะ

สุขภาพหญิงตั้งครรภ์  และน ามาสร้างเป็นกฎ โดยการน า
ค่าท่ีอยู่ในเกณฑ์การประเมินและขอ้มูลค าแนะน าสุขภาพ
มาจดัให้อยู่ในรูปแบบ IF… Then…  เพื่อให้คอมพิวเตอร์
เขา้ใจและวิเคราะห์ขอ้มูลไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

 การก าหนดกฎ (Rule) กระท าโดยการรวบรวม
ขอ้มูลเกณฑ์การประเมินสุขภาพ การให้ค  าแนะน าสุขภาพ
โดยอา้งอิงจากสมุดฝากครรภแ์ละจากผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้มูลท่ี
ถูกน ามาสร้างเป็นกฎประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมินภาวะ
สุขภาพทั้ งหมด 8 เกณฑ์  ได้แก่ น ้ าหนัก โปรตีนใน
ปัสสาวะ ความดนัโลหิต ท่าทารก ขนาดยอดมดลูก อตัรา
การเตน้หัวใจ วคัซีน และการนบัลูกดิ้น โดยแสดงตวัอยา่ง
กฎการประเมินภาวะสุขภาพ  ดงัตารางท่ี 1 
ตำรำงท่ี 1: ตวัอยา่งกฎการประเมินภาวะสุขภาพ 
เกณฑ์กำรประเมนิ 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
น าเป็นศีรษะ” ; 
If  PRE == “Br” Then “ส่วนน า
เป็นกน้” ; 
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NLP 

Rule Base 

3.2 ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบข้อมูล  
 ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย สูตินรี

แพทย ์1 คน  พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าแผนกฝากครรภ์ 1 
คน พยาบาลวิชาชีพทั่วไป 1 คน และอาจารยพ์ยาบาล 1 
คน ซ่ึงมีหน้าท่ีและความเช่ียวชาญแตกต่างกัน ทั้ งสาย
วิชาการและปฏิบัติการ ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกฎทั้งหมด ในจ านวน 31 กฎ ท าให้ข้อมูลมี
ความถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 

3.3 พฒันำแอปพลิเคชันแชทบอท 
 3.3 .1  สถาปัตยกรรมการท างาน แชทบอท 

ประกอบด้วยการท างานร่วมกัน 2 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ 
เทคนิค Rule Base และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
(NLP) อธิบายการท างานแสดงดังภาพท่ี  3 มีขั้ นตอน
ดังต่อไปน้ี  (1) ผู ้ใช้ (User)  ส่งค าถามสุขภาพโดยผ่าน
ช่องทางแอปพลิเคชนัแชทบอท (2) ระบบวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อหา
หมวดหมู่ของขอ้มูล (Intent Classification) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ค าถามสุขภาพท่ีรับมาจากผูใ้ช้ โดยอาศยัการเรียนรู้จาก
ข้อมูลท่ีได้ท าการสอน (Training phase) (3) Fulfillment 
ท าหน้าท่ีในการจดัการกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก โดยอาศยั
การท างานของ Webhook  ในการติดต่อกับแหล่งข้อมูล
ภายนอก โดยท างานผ่าน API เพื่ อ ติดต่อฐานข้อมูล 
(Database) และติดต่อApi จากภายนอกในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล  เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์หาเจตนาของประโยค 
(Intent) ท่ี รับมาจากผู ้ใช้  (4) ระบบประมวลผลเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์คือเจตนาของประโยค (Intent)  (5) น า Intent มา
จดัให้อยูใ่นรูปแบบของ Api โดยแสดงผลแบบ JavaScript 
Object Notation (JSON) เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
ผูพ้ฒันาและผูใ้ห้บริการ (6)  พฒันาแอปพลิเคชนั (Mobile 
development) โดยรับขอ้มูลจาก API ก่อนหน้า  ส่งขอ้มูล
ผ่าน Api เพื่อติดต่อกบัฐานความรู้ (Knowledge Base) ซ่ึง
ถูกจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล (Database)  ใช้เทคนิค 
Rule Base ท าง าน โด ยการจับ คู่  (Matching) ข้อมู ล ท่ี
เก่ียวข้อง โดยอาศัยข้อมูลจากฐานความรู้ (7) แสดงผล 
(Output) ค าตอบสุขภาพแก่ผูใ้ช้ ประกอบด้วยผลตรวจ
สุขภาพและการให้ค  าแนะน าการดูแลสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3: สถาปัตยกรรมการท างานแชทบอท 
  

3.3.2 การ Training ขอ้มูล  
 โปรแกรม Dialogflow ถูกใช้ส าหรับ 

Training ขอ้มูลแต่ละประเภทค าถาม เพื่อให้แชทบอทเกิด
การเรียนรู้และท าความเขา้ใจกบัประโยค โดยแบ่งจ านวน
ขอ้มูลท่ีใช ้Training   ดงัตารางท่ี 2   

 
ตำรำงท่ี 2: จ านวนขอ้มูลท่ีใช ้Training  
ประเภทค ำถำม จ ำนวนข้อมลู (แถว) 
1. น ้าหนกั 100 
2. โปรตีนในปัสสาวะ 100 
3. ความดนัโลหิต 100 
4. ท่าทารก 100 
5. ขนาดยอดมดลูก 100 
6. อตัราการเตน้หวัใจ 100 
7. วคัซีน 110 
8. การนบัลูกดิ้น 120 

  

1.User 

 2.Intent Classification Training phase 

3. Fulfillment Webhook 

4. Intent 
Database 

External 
 

API 

API 

5. API 

6.Mobile development 

7.Output 

API 

Matching 

Knowledge Base 

 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

239 

 

3.3.3 พัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท โดยมี
ขอบเขตของค าถามตามตารางท่ี 2 และพฒันาฟังก์ชันการ
ท างานเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหญิงตั้งครรภ์ ไดแ้ก่ บันทึก
ขอ้มูลสุขภาพ  บันทึกน ้ าหนัก กราฟแสดงผลพฒันาการ
น ้าหนกั  บนัทึกลูกดิ้น ประเมินวนัคลอด 

 
3.4 กำรพทัิกษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง 
 งานวิจัยน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จงัหวดั
ส ง ข ล า  (The Research Ethics Committee of Hatyai 
Hospital) ทีมผูวิ้จยัมีการพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอยา่งโดยช้ีแจง 
วตัถุประสงค ์ประโยชน์ และวิธีการด าเนินการวิจยัแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งช้ีแจงให้
ทราบถึงการเขา้ร่วมวิจยัคร้ังน้ี      

 
4. ผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอท 

ท่ีครอบคลุมขอบเขตของค าถามทั้งหมด ใชเ้กณฑป์ระเมิน
ภาวะสุขภาพ 8 เกณฑ์ น ามาสร้างเป็นกฎได้ 31 กฎ  โดย
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้ งครรภ์ท่ีเข้ารับการฝาก
ครรภท์ัว่ไป ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา จ านวน 30 
คน รวมถึงฟังก์ชันท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การคาดคะเนวนั
คลอด การบันทึกน ้ าหนักและพัฒนาการน ้ าหนัก การ
บนัทึกลูกดิ้น    แสดงตวัอย่างหน้าจอแอปพลิเคชนัดงัภาพ
ท่ี 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
             ภำพที่ 4: ตวัอยา่งหนา้จอแอปพลิเคชนั 

จากการทดสอบแอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่าง
หญิ งตั้ งครรภ์  น ามาหาค่ าร้อยละของความถูกต้อง 
(Accuracy) เป็น 

       จ านวนค าตอบที่ระบบตอบถูก 
              จ านวนค าถามทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบค าถามแต่ละ

ประเภทท่ีกลุ่มตัวอย่างถามผ่านทางแอปพลิเคชัน  โดย
คอลมัน์แรกเป็นประเภทค าถาม คอลมัน์ถดัมาเป็นผลการ
ตอบค าถามของแชทบอท      และคอลมัน์สุดท้ายเป็นค่า
ร้อยละความถูกตอ้ง 

 
ตำรำงท่ี 4: ผลการทดสอบค าถามแต่ละประเภท 

ค ำถำม แชทบอท
ตอบ 

ควำมถูกต้อง 
( % ) 

ประเภท ทั้งหมด   

1. น ้าหนกั  36 35 1 97.22 
2. โปรตีนในปัสสาวะ 12 11 1 91.67 
3. ความดนัโลหิต 25 23 2 92.00 
4. ท่าทารก 8 6 2 75.00 
5. ขนาดยอดมดลูก 24 20 4 83.33 
6. อตัราการเตน้หวัใจ 7 5 2 71.43 
7. วคัซีน 32 30 2 93.75 
8. การนบัลูกดิ้น 39 38 1 97.44 

รวม 183 168 15 91.80 

  
ผลการทดสอบแอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่างหญิง

ตั้งครรภพ์บว่า แอปพลิเคชนัแชทบอทสามารถตอบค าถาม
แก่กลุ่มตวัอย่างได ้โดยมีค่าความถูกตอ้งท่ี 91.80 %  และ
ยงัพบว่า ระบบสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แมผู้ใ้ช้
จะพิมพผ์ิดในบางค าถาม อยา่งไรก็ตามมีค าถามท่ีระบบไม่
สามารถตอบได้ เน่ืองจากมีการพิมพ์ค  าถามผิดจนไม่
สามารถตีความได ้ส าหรับการตอบค าถามในเร่ืองท่าทารก
และอัตราการเต้นหัวใจท่ีมีความถูกต้องน้อยกว่า 80% 
เน่ืองจากมีจ านวนค าหรือประโยคท่ีใช้ในการ Training มี
ไม่เพียงพอและไม่ตรงประเด็นกับเร่ืองท่ีผูใ้ช้ถาม ท าให้

×   100 
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ระบบขาดการเรียนรู้ค าถามในกลุ่มดังกล่าว จึงส่งผลต่อ
ความถูกตอ้งในการตอบค าถาม 

 
5. สรุป 

ระบบแนะน าอย่างเช่ี ยวชาญส าห รับหญิ ง
ตั้งครรภ์โดยใช้กระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
เป็นการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญในรูปแบบแอปพลิเคชัน
แชทบอท โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในการ
วิเคราะห์ประโยคค าถาม และใช้เทคนิค Rule Base น ามา
สร้างเป็นกฎเพื่อใชป้ระเมินภาวะสุขภาพและให้ค  าแนะน า
สุขภาพ ผลท่ีได้คือ แอปพลิเคชันแชทบอทท่ีสามารถให้
ค  าแนะน าสุขภาพแก่ผูใ้ช ้โดยครอบคลุมกฎทั้งหมด 31 กฎ 
และมีค่าความถูกตอ้งท่ี 91.80 % 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
    6.1 การเพ่ิมการเก็บรวบรวมขอ้มูลค าถามสุขภาพท่ี

ใช้ Training จากผูใ้ช้งานจริง โดยเฉพาะในกลุ่มประเภท
ท่าทารกและประเภทอตัราการเต้นหัวใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความถูกตอ้งของการตอบค าถามของแชทบอท 

    6.2 การพฒันาโปรแกรม โดยเพ่ิมเทคนิคการตดัค า 
และการขยาย เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนและตรงประเด็นของ
ค าถาม 

     6.3 การเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือให้ไดรั้บขอ้มูล
ค าถามท่ีหลากหลายและครอบคลุม 
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ระบบแนะน ำแพลตฟอร์มกำรลงโฆษณำ 
โดยใช้ทฤษฎีกำรกรองแบบองิเน้ือหำและกำรเรียนรู้แบบกลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

การลงโฆษณาออนไลน์ขยายตัวอย่างกว้างขวาง 
ค าถามคือจะเลือกแพลตฟอร์มใดในการลงโฆษณาท่ีท าให้
คุ้มค่ากับการลงทุนท่ีสุด บริษัทเดนท์สุ เอกซ์ ประเทศไทย 
เป็นบริษัทรับท าการตลาดออนไลน์ได้ให้ข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาระบบแนะน าแพลตฟอร์มการลงโฆษณาพร้อม
ท้ังท านายค่าการแสดงผลโฆษณา การคลิก จ านวนผู้รับชม 
ท่ีประยกุต์ใช้ทฤษฎีการกรองแบบอิงเนือ้หาและทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม ขั้นตอนของการแนะน าจะใช้วิธีการวัด
ค ว ามค ล้ า ย เ ชิ งมุ ม เ พ่ื อ แนะน า แพลตฟอ ร์มและ
วัตถุประสงค์ในการลงโฆษณาตามรูปแบบการจ่ายค่าลง
โฆษณาท่ีต้องการ (ซีพีเอ็ม ซีพีซี ซีพีวี) ในขั้นตอนการ
ท านายค่า ต้นไม้ตัดสินใจ ป่าแบบสุ่ม เกรเดียนต์บูสติง 
เอกซ์ตรีมเกรเดียนต์บูสติง เป็นเทคนิคในการสร้าง
แบบจ าลองการท านายค่า ซ่ึงแบบจ าลองท่ีมีความถูกต้อง
ท่ีสุดคือ เอกซ์ตรีมเกรเดียนต์บูสติง เทคนิคท้ังหมดใช้ใน
การพัฒนาระบบแนะน าแพลตฟอร์มการลงโฆษณาท่ีสร้าง
ขึน้โดยเทคโนโลยีเวบ็และไพทอน 

ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้ของเคร่ือง ระบบ
แนะน า การโฆษณา 

 

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 

advertising platform and predicts number of 

impression, click, and view based on Content-Based-

Filtering 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. บทน ำ 
ในปัจจุบันการลงโฆษณาส าหรับธุรกิจโดยใช้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าการลงโฆษณาออนไลน์ 
มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง ผู ้ให้บริการลงโฆษณา
ออนไลน์ มีแพลตฟอ ร์มให้ เ ลือกลงโฆษณาหลาย
แพลตฟอ ร์ม  เ ช่น  เ ฟซบุ๊ ก แอด ส์  (Facebook Ads) 

สนับสนุนรูปแบบการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก กูเกิลแอดส์ 
(Google Ads) สนับสนุนการโฆษณาท่ีหน้าค้นหาของ 
กู เ กิล  (SEM) โฆษณาผ่านเว็บไซต์  (Google Display 

Network) โฆษณาผ่านยูทูบ (Youtube) และในแต่ละ
แพลตฟอร์มก็ย ัง มีวัตถุประสงค์ของการลงโฆษณา 
(Objective) ให้เลือกมากมาย ค าถามท่ีเกิดขึ้นในการลงส่ือ
โฆษณาคือ ถา้ตอ้งการลงโฆษณาสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง 
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จะเลือกแพลตฟอร์มใดในการลงโฆษณา ท่ีจะท าให้มี
ประ สิท ธิภาพคุ้มค่ ากับการลงทุน ท่ี สุ ด  ในการวัด
ประสิท ธิภาพของการลงโฆษณานั้ นจะขึ้ นอยู่ กับ
วตัถุประสงคข์องการลงโฆษณาและรูปแบบการจ่ายค่าลง
โฆษณา (Pricing Model) เช่น ลงโฆษณาเพื่อสร้างการ
รับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) รูปแบบการจ่ายค่าลง
โฆษณาจะเ ป็น ซีพี เ อ็ม  (CPM : Cost Per Mille) ลง
โฆษณาเพื่อให้คนเขา้มาดูขอ้มูลในเว็บไซต์ รูปแบบการ
จ่ายค่าลงโฆษณาจะเป็นซีพีซี (CPC : Cost Per Click)  ลง
โฆษณาโดยส่ือท่ีเลือกใช้เป็นวิดิโอ รูปแบบการจ่ายค่าลง
โฆษณาจะเป็นซีพีวี (CPV : Cost Per View) เม่ือทราบ
รูปแบบการจ่ายค่าลงโฆษณาก็จะสามารถวดัประสิทธิภาพ
ไ ด้ ว่ า ล ง ทุ น ไปแ ล้ ว ไ ด้ค่ า ก า ร แสด งผ ลโฆษณา 
( Impression) การคลิก (Click) หรือ จ านวนผู ้รับชม 
(View) เป็นเท่าใดคุม้ค่าหรือไม่   

ในงานวิจัยน้ีใดน้ าเสนอระบบแนะน าแพลตฟอร์ม
การลงโฆษณาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท 
เดนท์สุ  เอกซ์ ประเทศไทย  [1] ซ่ึง เ ป็นบริษัทรับท า
การตลาดออนไลน์ไดใ้ห้ขอ้มูลการลงโฆษณาออนไลน์ใน
แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแอดส์และกูเกิลแอดส์ในอดีตจ านวน 
3000 รายการเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาระบบท่ีจะช่วยใน
การแนะน าแพลตฟอร์มการลงโฆษณาโดยใช้ทฤษฎีการ
กรองแบบอิงเน้ือหา (Content-Based Filtering) โดยวดั
ความคล้ายจากค าส าคัญ (Keyword) กลุ่มอุตสาหกรรม 
(Industry) ของสินค้า  ด้วย วิ ธี วัดความคล้าย เ ชิงมุม 
(Cosine Similarity) เม่ือไดโ้ฆษณาสินคา้ท่ีคลา้ยกบัสินคา้
ดังกล่ าวมาแล้วจะท าการแนะน าแพลตฟอร์มและ
วตัถุประสงค์ของการลงโฆษณาโดยเลือกจากผลลพัธ์ท่ีดี
ท่ีสุดของค่า ซีพีเอ็ม ซีพีซี ซีพีวี เม่ือไดค้่าทั้งสองมาแลว้จะ
ท าการท านายค่าการแสดงผลโฆษณา การคลิก จ านวนผู ้
รับชม ตามรูปแบบการจ่ายค่าลงโฆษณาท่ีเลือก ในการ
ท านายค่าจะใช้อัลกอริทึม ต้นไม้ตัดสินใจ  (Decision 

Tree) ป่าแบบสุ่ม  (Random Forest) เกรเดียนต์บูสติง 
(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

เปรียบเทียบอาร์สแควร์ (R2) และท าการเลือกอลักอริทึมท่ี
ให้ผลค่าอาร์สแควร์มากท่ีสุดมาใชใ้นการพฒันาระบบ 

 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 รูปแบบกำรจ่ำยค่ำลงโฆษณำออนไลน์ [2] 
2.1.2 ซีพีเอม็ คือรูปแบบการคิดคา่โฆษณาต่อการแสดง

โฆษณาครบ 1,000 การแสดงผล ค านวณมาจาก CPM = 

Cost x 1000 / Impressions 

2.1.2 ซีพีซี คือรูปแบบในการคิดค่าโฆษณาต่อการคลิก 
1 คร้ัง ค านวณมาจาก CPC = Cost /Clicks 

2.1.3 ซีพีวี คือรูปแบบในการคิดค่าโฆษณาต่อการชม
วิดีโอหน่ึงคร้ัง ค านวณมาจาก CPV = Cost /Views 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำระบบแนะน ำ 
2.2.1 กระบวนการเตรียมขอ้มูล [3] 
คือการเตรียมข้อมูลให้พร้อมน าไปใช้กับอลักอริทึม

การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 

2.2.1.1 การลดขนาดขอ้มูลท่ีเป็นค่าต่อเน่ือง 
เป็นการปรับให้ความแปรปรวนและค่าเฉล่ียของขอ้มูล

ท่ีเป็นค่าต่อเน่ือง เช่น จ านวนเงินท่ีใช้ในการลงโฆษณา 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการลงโฆษณา ให้มีค่าเท่าๆกนัก่อนท่ีจะ
น าขอ้มูล (Training Data) ไปใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง  

2.2.1.2 การแปลงขอ้ความตวัอกัษรเป็นตวัเลข 
อลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็น

ตัวเลข โดยในงานวิจัยน้ีมีข้อมูลตัวอักษรแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะคือขอ้ความ (Text) และประเภท (Category) 

1) การแปลงขอ้มูลตวัอกัษรท่ีเป็นขอ้ความ 
เป็นการแปลงขอ้มูลท่ีเป็นค าส าคญัเก่ียวกบัโฆษณา 

สินคา้ให้เป็นเวกเตอร์  
2) การแปลงขอ้มูลตวัอกัษรท่ีเป็นประเภท 
เ ป็นการแปลงวัตถุประสงค์ในการลงโฆษณา 

แพลตฟอร์มท่ีใช้ลงโฆษณาให้เป็นตัวเลข โดยใช้การ
เข้ารหัสแบบวันฮ็อต (1-hot encoding) ท าการแปลง
ขอ้ความเป็นเลข 0 และ 1 โดยท่ีจะเป็น 1 ก็ต่อเม่ือมีขอ้มูล
ชนิดนั้น และจะเป็น 0 เม่ือไม่มีขอ้มูลชนิดนั้น  

2.2.2 การกรองแบบอิงเน้ือหา [4] 
การกรองแบบอิงเน้ือหาคือวิธีแนะน าแบบพิจารณา

เน้ือหาจะประเมินค่าความคล้ายกันระหว่างวตัถุท่ีจะถูก
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แนะน าให้กับผูใ้ช้กับวตัถุท่ีผูใ้ช้คุ ้นเคยและชอบในอดีต 
โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีอธิบายลกัษณะของวตัถุนั้น และ
เลือกท่ีจะแนะน าวัตถุ ท่ีมีลักษณะคล้ายกับวัตถุ ท่ีผู ้ใช้
คุน้เคยและชอบมากในอดีตให้กบัผูใ้ช ้ 

ในงานวิจยัน้ีไดน้ ามาประยุกต์ใชใ้นการวดัความคลา้ย
ของค าส าคญัท่ีเก่ียวกบัสินคา้และกลุ่มอุตสาหกรรมของ
สินค้าเม่ือได้โฆษณาสินค้าท่ีคล้ายกับสินค้าดังกล่าวจะ
แนะน าแพลตฟอร์มและวตัถุประสงคข์องการลงโฆษณา
โดยเลือกจากผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดของค่า ซีพีเอม็ ซีพีซี ซีพีวี 

2.2.3 การวดัความคลา้ยเชิงมุม [4] 
เป็นการค านวณค่าความเหมือนของมุมระหว่าง 2 

เวกเตอร์แสดงได้ดังสมการท่ี 2-1 ถ้ามีค่าใกล้เคียงกับ 1 
สองเวกเตอร์มีความคล้ายกันมาก ถ้ามีค่าใกล้เคียงกับ 0 
สองเวกเตอร์มีความคลา้ยกนันอ้ย 

cos(𝑥, 𝑦) = 
(𝑥∗𝑦)

||𝑥||||𝑦||
       (2-1) 

โดยท่ี  𝑥 ∗ 𝑦 คือการคูณกันระหว่างเวกเตอร์ 𝑥 และ
เวกเตอร์ 𝑦 

||𝑥||||𝑦|| คือ  ขนาดของ เวกเตอร์  𝑥 คูณด้วย 
ขนาดของเวกเตอร์ 𝑦 

2.2.4 การเรียนรู้แบบกลุ่ม [5] 
ในงานวิจยัน้ีไดน้ าทฤษฎีน้ีมาใช้ในการท านายค่าการ

แสดงผลโฆษณา การคลิก จ านวนผูรั้บชม โดยทฤษฎีน้ี
เป็นการสร้างหลายๆแบบจ าลองจากข้อมูลชุดเดียวกัน 
เทคนิคยอดนิยมของการเรียนรู้แบบกลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.4.1 แบก็กิง (Bagging) 

เป็นเทคนิคการสร้างแบบจ าลองหลายชุดแต่เป็น
ประเภทเดียวกนั เพื่อท าการทดสอบกบัเซตย่อย (Subset) 
ของขอ้มูลท่ีแบ่งออกจากขอ้มูลทั้งหมด จากนั้นน าผลการ
ท านายของแบบจ าลองต่างๆมารวมกนั ตวัอย่างอลักอริทึม
กลุ่มน้ีเช่นตน้ไมต้ดัสินใจ ป่าแบบสุ่ม 

2.2.4.2 บูสติง (Boosting) 

เ ป็นเทคนิคการสร้างแบบจ าลองหลายชุดแต่เป็น
ประเภทเดียวกนั ท าการทดสอบกบัขอ้มูลชุดเดียวกนั โดย
ท าการทดสอบแบบวนลูป (Iteration) ปรับค่าน ้าหนกั เพื่อ
ท าให้ผลการท านายของแบบจ าลองดีขึ้นปรับปรุงเร่ือยๆจน

ได้แบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดตัวอย่างอัลกอริทึมกลุ่มน้ีเ ช่น  
เกรเดียนตบ์ูสติง 

2.2.5 การวดัผลแบบจ าลองการถดถอย [6] 
ในงานวิจยัน้ีจะท าการวดัผลแบบจ าลองการท านายค่า

การแสดงผลโฆษณา การคลิก จ านวนผูรั้บชมโดยใช้การ
วดัค่าอาร์สแควร์ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ย่ิงเข้าใกล้ 1 
แปลว่าแบบจ าลองท านายผลไดดี้มาก แสดงไดด้งัสมการท่ี 
(2-2) 

𝑅2 = 1 - (
∑(𝑦−�̂�)2

∑(𝑦−�̅�)2
)       (2-2) 

โดยท่ี �̂� คือค่าท่ีไดจ้ากการท านาย 
�̅� คือค่าเฉล่ียของ 𝑦 

2.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มีงานวิจัยหลายงานท่ีใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม

หรือเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยมาใชใ้นการท านายค่า
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงโฆษณาออนไลน์ เช่นงานวิจยั
ของ Çakmak และคณะ [7] ไดน้ าเสนอการท านายค่าการ
แสดงผลโฆษณา และท านายอตัราการคลิกเม่ือเทียบกบั
การแสดงผลโฆษณา และใช้สองค่าน้ีในการค านวณ
จ านวนท่ีโฆษณาจะถูกคลิกโดยการน าเอาค่าทั้งสองมาคูณ
กนัหรืองานวิจยัของ Yeming Shi และคณะ [8] เสนองาน
ท่ีเ ก่ียวกับวิธีการค านวณการแสดงผลโฆษณาโดยใช้
เ ง่ือนไขของโฆษณา เป็นตัวแปรน าเข้าจากนั้ นสร้าง
แบบจ าลองการค านวณตัวเลขของการแสดงผลโฆษณา
ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดใน
การน าแนวทางจากงานวิจัยเหล่าน้ีมาใช้ในการพฒันา
ระบบขึ้นมา 

 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลกัคือการพฒันา

แบบจ าลองและขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมประยุกต์บน
เวบ็ 

3.1 ขั้นตอนกำรพฒันำแบบจ ำลอง 
ขั้นตอนของการพัฒนาแบบจ าลองส าหรับการท า

ระบบแนะน าแพลตฟอร์มการลงโฆษณาแสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภำพที่ 1: ขั้นตอนการพฒันาแบบจ าลองส าหรับการท าระบบ

แนะน าแพลตฟอร์มการลงโฆษณา 
 

3.1.1 การรวบรวมขอ้มูล (Stored Data) 

เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการลงโฆษณาใน
แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแอดส์และกูเกิลแอดส์จ านวน 3000 
รายการ มาเก็บในฐานขอ้มูลแสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
ภำพที่ 2: แสดงแผนภาพท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

ตำรำงท่ี 1: ตารางท่ีเก็บขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัโฆษณา 

ช่ือตำรำง : แคมเปญ (campaign) 

ค ำอธิบำย : ตำรำงที่เก็บข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับโฆษณำ 

คอลัมน์ ค ำอธิบำย 
id  รหสัของตารางแคมเปญ 

name ช่ือของโฆษณา 
keyword ค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโฆษณา 
cost จ านวนเงินใชใ้นการลงโฆษณา 
start_date วนัท่ีเร่ิมตน้ลงโฆษณา 
end_date วนัท่ีส้ินสุดการลงโฆษณา 
objective วตัถุประสงคใ์นการลงโฆษณา 
bid_strategy รูปแบบการจ่ายค่าโฆษณา 
impressions จ านวนการแสดงผลโฆษณา 
clicks จ านวนการคลิกโฆษณา 
views จ านวนการดูโฆษณา (มีเฉพาะโฆษณาท่ีเป็น

วีดีโอ) 
account_id รหสัของตารางบญัชีผูล้งโฆษณา 

 

ตำรำงท่ี 2: ตารางเก็บขอ้มูลบญัชีผูล้งโฆษณา 
ช่ือตำรำง : บัญชีผู้ลงโฆษณำ (account) 

ค ำอธิบำย : เป็นตำรำงข้อมูลรำยละเอียดของบัญชีผู้ลงโฆษณำ 

คอลัมน์ ค ำอธิบำย 
id  รหสัของตารางบญัชีผูล้งโฆษณา 
name ช่ือบญัชีผูล้งโฆษณา 
industry กลุ่มอุตสาหกรรมของสินคา้ท่ีลงโฆษณา  
currency สกุลเงินท่ีใชใ้นการลงโฆษณา 
api_id รหสัของตารางแพลตฟอร์ม 

 

ตำรำงท่ี 3: ตารางเก็บขอ้มูลแพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการลงโฆษณา 
ช่ือตำรำง : แพลตฟอร์ม (apis) 

ค ำอธิบำย : เป็นตำรำงข้อมูลแพลตฟอร์มที่ใช้ในกำรลงโฆษณำ 

คอลัมน์ ค ำอธิบำย 
id  รหสัของตารางแพลตฟอร์ม 

name ช่ือแพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการลงโฆษณา 

 
3.1.2 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) 

เป็นขั้นตอนท่ีน าข้อมูลตารางแคมเปญ (campaign) 
ตารางบัญชีผู ้ลงโฆษณา  (account) ตารางแพลตฟอร์ม 
(apis) มารวมกนั (join) และท าการท าความสะอาดขอ้มูล 
ตัดค า และแปลงข้อความกับข้อมูลท่ีเป็นประเภทเป็น
เวกเตอร์เพ่ือน าไปใชง้านในขั้นตอนถดัไป โดยคุณลกัษณะ 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

245 

 

(feature) ท่ีเลือกใช้ในการท าการแนะน าแพลตฟอร์มกับ
การท านายค่าเป็นดงัตารางท่ี 4 และ 5  
ตำรำงท่ี 4: คุณลกัษณะท่ีใชใ้นการท าการแนะน าแพลตฟอร์ม 

คุณลักษณะ ค ำอธิบำย ชนิดของ
ข้อมูล 

word ค าส าคญัท่ีเก่ียวกับโฆษณาท่ี
ผ่ า น ก ร ะบ วนก า ร ตั ด ค า
มาแลว้ 

text 

bid_strategy รูปแบบการจ่ายค่าโฆษณา categorical 

objective วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ล ง
โฆษณา 

categorical 

realCost ตน้ทุนท่ีใช้ในการลงโฆษณา
ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินไทย 

numerical 

name_api แพลตฟอร์มท่ีใชล้งโฆษณา categorical 

impressions จ านวนการแสดงผลโฆษณา numerical 

clicks จ านวนการคลิกโฆษณา numerical 

views จ านวนการรับชมโฆษณา numerical 

cpm รูปแบบในการคิดค่าโฆษณา
ต่อการแสดงโฆษณาครบ 
1,000 impressions  

numerical 

cpc รูปแบบในการคิดค่าโฆษณา
ต่อการคลิก 1 คร้ัง 

numerical 

cpv รูปแบบในการคิดค่าโฆษณา
ต่อการชมวิดีโอหน่ึงคร้ัง  

numerical 

 

ตำรำงท่ี 5: คุณลกัษณะท่ีใชใ้นการท านายค่า 
คุณลักษณะ ค ำอธิบำย ชนิดของ

ข้อมูล 
objective วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ล ง

โฆษณา 

categorical 

realCost ต้นทุนท่ีใช้ในการลงโฆษณา
ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินไทย 

numerical 

name_api แพลตฟอร์มท่ีใชล้งโฆษณา categorical 

duration จ านวนวัน ท่ี ใ ช้ ในก า รล ง
โฆษณา 

numerical 

industry กลุ่มอุตสาหกรรมของสินคา้ท่ี
ลงโฆษณา 

categorical 

impressions จ านวนการแสดงผลโฆษณา numerical 

clicks จ านวนการคลิกโฆษณา numerical 

views จ านวนการชมโฆษณา numerical 

ctr (click-

through 

rate) 

อตัราการคลิกเมื่อเทียบกบัการ
แสดงผลโฆษณาค านวณมา
จาก 
clicks/impressions *100 

numerical 

 

3.1.3 ขั้นตอนการท าการแนะน าแพลตฟอร์มการลง
โฆษณา (Recommend) 

เป็นขั้นตอนการท าการแนะน าแพลตฟอร์มโดยใช้
เทคนิคการวดัความคลา้ยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

3.1.3.1 ท าการหาค่าความคลา้ยโดยใชวิ้ธีวดัความคลา้ย
เชิงมุมของค าส าคญัระหว่างโฆษณาในอดีตกบัโฆษณาตวั
ใหม่  

3.1.3.2 เ ม่ือได้รายการของโฆษณาท่ีมีความคล้าย
มาแลว้ท าการเลือกเฉพาะรูปแบบการจ่ายค่าโฆษณาท่ีเลือก 

3.1.3.3 เลือกเฉพาะรายการโฆษณาท่ีมีค าส าคญัปรากฏ 
3.1.3.4 เลือกแนะน าแพลตฟอร์มท่ีมีประสิทธิภาพใน

การลงโฆษณาโดยดูจากรูปแบบการจ่ายค่าโฆษณาท่ีเลือก 
เช่นถา้เลือกซีพีซีจะแนะน าแพลตฟอร์มและวตัถุประสงค์
ในการลงโฆษณาท่ีไดค้่าซีพีซีนอ้ยท่ีสุดมาให้  

3.1.4 ขั้นตอนการท านายค่า (Prediction) 
ขั้ น ต อนก า รท า น า ย ค่ า ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ท า ก า รห าค่ า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ของ
ค่ า ท่ี เ ป็ น ค่ า ต่ อ เ น่ื อ ง  (Continuous) เ พื่ อ ดู ทิ ศ ท า ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัไดผ้ลลพัธ์แสดงดงัภาพ
ท่ี 3 

 
ภำพที่ 3: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

      จากผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ผูวิ้จยัไดท้ดลอง
เลือกคุณลกัษณะจ านวนเงินท่ีใช้ในการลงโฆษณาเพื่อใช้
ในการท านายค่ าการแสดงผลโฆษณา เพราะ มีค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.733951 โดยใชแ้บบจ าลองการ
ถดถอยเชิงเส้นไดผ้ลอาร์สแควร์เท่ากบั 0.528 
      จากผลอาร์สแควร์ของวิธีการถดถอยเชิงเส้นผู ้วิจยัได้
ทดลองเพ่ิมคุณลักษณะเพื่อใช้ในการท านายค่าหลาย
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คุณลักษณะ แต่คุณลักษณะท่ีให้ผลถูกต้องท่ีสุด เป็นดัง
ตารางท่ี 6 และใช้แบบจ าลองในการท านายค่าคือ ตน้ไม้
ตัด สินใจ ป่ าแบบสุ่ม เกร เ ดียนต์บูสติง   เอกซ์ตรีม 
เกรเดียนตบ์ูสติง 
ตำรำงท่ี 6: คุณลกัษณะท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลองการท านายค่า 

ท านายค่า คุณลักษณะ 
การแสดงผลโฆษณา 
(Impression) 

objective + realCost + name_api 

+ duration 

อตัราการคลิกเมื่อเทียบ
กบัการแสดงผล 
(CTR) 

objective + realCost + name_api 

+ duration + Impressions 

จ านวนผูรั้บชม 
(View) 

objective + realCost + name_api 

+ duration + Impressions 

การคลิก (Click) objective + realCost + name_api 

+ duration + Impressions + CTR 

3.1.5 ขั้นตอนการน าออกแบบจ าลอง 
      การน าออกแบบจ าลองนั้ นสามารถท าได้โดยใช้
ไลบรารีของภาษาไพทอนท่ีช่ือว่า joblib [9] ท าการน า
ออกแบบจ าลองออกมาเป็นไฟลน์ามสกุล .pkl [10]  

3.2 ขั้นตอนกำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาแบบจ าลองท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 

3.1 มาพฒันาเป็นระบบแนะน าแพลตฟอร์มการลงโฆษณา
โดยมีสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบเป็นดงัภาพท่ี 4 

 

 
ภำพที่ 4: สถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ 

ซ่ึงขั้นตอนการสร้างเอพีไอของไพทอนผูวิ้จัยได้ใช ้
ไลบราลีของภาษาไพทอน ท่ีช่ือว่า flask [11] ในการโหลด
แบบจ าลองท่ีไดส้ร้างไวเ้ขา้มาใช้งานสามารถใช้ไลบรารี
ของภาษาไพทอนท่ีช่ือว่า joblib 

ในส่วนของโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ผูวิ้จยัไดใ้ชภ้าษา
เอชทีเอม็แอล เจคิวร่ี ในการพฒันา 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1 ผลกำรทดสอบใช้แบบจ ำลองในกำรท ำนำยค่ำ 
ผูวิ้จัยได้ท าการทดสอบแบบจ าลองทั้ง 4 ด้วยวิธีการ

ตรวจสอบแบบไขว ้(10 Fold Cross Validation) ไดผ้ลดงั
ตารางท่ี 7  

ตำรำงท่ี 7: ค่าอาร์สแควร์ของแบบจ าลองในการท านายค่า 
ท านายค่า แบบจ าลอง อาร์สแควร์ 

การแสดงผล
โฆษณา 

ตน้ไมต้ดัสินใจ 0.778 
ป่าแบบสุ่ม 0.804 
เกรเดียนตบ์ูสติง 0.810 
เอกซ์ตรีมเกรเดียนตบ์ูสติง 0.812 

การคลิก ตน้ไมต้ดัสินใจ 0.858 
ป่าแบบสุ่ม 0.896 
เกรเดียนตบ์ูสติง 0.844 
เอกซ์ตรีมเกรเดียนตบ์ูสติง 0.936 

อตัราการคลิกเมื่อ
เทียบกบัการ
แสดงผลโฆษณา 

ตน้ไมต้ดัสินใจ 0.697 
ป่าแบบสุ่ม 0.750 
เกรเดียนตบ์ูสติง 0.750 
เอกซ์ตรีมเกรเดียนตบ์ูสติง 0.763 

จ านวนผูรั้บชม ตน้ไมต้ดัสินใจ 0.735 
ป่าแบบสุ่ม 0.863 
เกรเดียนตบ์ูสติง 0.861 
เอกซ์ตรีมเกรเดียนตบ์ูสติง 0.860 

 

จากตารางพบว่าแบบจ าลองท่ีให้ค่าอาร์สแควร์ท่ีดีท่ีสุด
ในการท านายค่าทั้ง 4 คือเอกซ์ตรีมเกรเดียนต์บูสติง จาก
ผลของค่าอา ร์สแควร์ผู ้วิจัยได้เ ลือกใช้แบบจ าลอง 
เอกซ์ตรีมเกรเดียนต์บูสติงเพื่อใช้ในการพฒันาโปรแกรม
ประยกุตบ์นเวบ็ 

4.2 ผลกำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
ในส่วนของโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ประกอบไปดว้ย

ขอ้มูลน าเขา้เป็นดงัตารางท่ี 8 เม่ือท าการกรอกขอ้มูลและ
ท าการกดปุ่ มระบบจะท าการแสดงผลลพัธ์ดงัภาพท่ี 5 

 

 
ภำพที่ 5: ผลลพัธ์จากระบบแนะน าแพลตฟอร์มการลงโฆษณา 
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ตำรำงท่ี 8: ขอ้มูลน าเขา้ส าหรับใชใ้นการแนะน า 
ขอ้มูลน าเขา้ ค าอธิบาย 

Keyword ค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัโฆษณา 
Industry กลุ่มอุตสาหกรรมของสินคา้หรือบริการ 
Cost  จ านวนเงินท่ีตอ้งการใชใ้นการลงโฆษณา 
Duration ระยะเวลาท่ีใชใ้นการลงโฆษณา 
Model รูปแบบการจ่ายค่าโฆษณาออนไลน์ 

 

5. สรุป 
    ในงานวิจัย น้ีได้น า เสนอการพัฒนาระบบแนะน า
แพลตฟอร์มการลงโฆษณาประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัสอง
ขั้นตอนคือขั้นตอนการพฒันาแบบจ าลองและขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นตอนการพัฒนา
แบบจ าลองมีขั้นตอนท่ีส าคญัคือการท าการแนะน าและ
การท านายค่า การแนะน านั้ นใช้วิธีการวัดความคล้าย
เชิงมุมกับค าส าคัญของโฆษณาท่ีมีอยู่ในระบบโดยค า
ส าคญัในงานวิจยัน้ีรองรับเพียงแค่ภาษาองักฤษเท่านั้นและ
ข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากโฆษณาท่ีลงท่ีเฟซบุ๊กและกูเกิล 
ขั้ น ต อนขอ งก า ร แนะน า ไ ด้ผ ลลัพท์ อ อกมา เ ป็ น 
แพลตฟอร์ม และวตัถุประสงค์ท่ีแนะน าให้ลงโฆษณา 
ขั้นตอนของการท านายค่านั้นพบว่าแบบจ าลองท่ีให้ค่า
อาร์สแควร์ท่ีดีท่ีสุดคือเอกซ์ตรีมเกรเดียนตบ์ูสติง  

เม่ือได้แบบจ าลองการท านายค่ามาแล้วน าไปสร้าง
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยมีขอ้มูลน าเขา้คือค าส าคญั 
จ านวนเงิน ระยะเวลา รูปแบบการจ่ายค่าลงโฆษณา ระบบ
จะท าการแนะน าแพลตฟอร์ม วตัถุประสงค ์และท านายค่า
การแสดงผลโฆษณา การคลิก จ านวนผูรั้บชม ตามรูปแบบ
การจ่ายค่าลงโฆษณาท่ีเลือกใชอ้อกมา 

ในอนาคตผูวิ้จยัมีแนวทางในการพฒันารวบรวมเก็บ
ขอ้มูลการลงโฆษณาจากแพลตฟอร์มอื่นนอกจากเฟซบุ๊ก
และกูเกิลและเก็บรวมรวมขอ้มูลค าส าคญัท่ีเป็นภาษาไทย
เพ่ือพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้น าเสนอเกี่ยวกับระบบแนะน าผู้บริหาร
โครงการระดับเร่ิมต้น โดยระบบท าการค านวณค่าตัวแปร
ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการจ านวน 11 ตัวแปร ได้แก่ มูลค่า
ปัจจุบัน ต้นทุนของโครงการ มูลค่าของงานท่ีท างาน ณ 
ปัจจุบัน ต้นทุนโดยประมาณ จ านวนงานท่ีควรท าเสร็จ
เทียบกับเวลา ต้นทุนท่ีควรใช้ เวลาท่ีควรใช้ มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสามารถในการ
สร้างก าไร และระยะเวลาในการคืนทุน ต่อมาน าผลท่ีได้มา
ท าการค านวณค่าความเส่ียง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ 
ด้านเวลาในการด าเนินงาน และด้านการด าเนินโครงการ 
จากนั้นน าผลลัพธ์มาท าการสรุปแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ 
ได้แก่ ล าดับความส าคัญของความเส่ียง รายละเอียดความ
เส่ียงท่ีเกิดขึ้น และค าแนะน าเพ่ือลดความเส่ียงโดยใช้
อัลกอริทึมกระบวนแบ่งแยกและเอาชนะ ซ่ึงผลการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้ เช่ียวชาญอยู่ใน
ระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75 และผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับดีโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61   
ค ำส ำคัญ: ระบบให้ค ำแนะน ำ กำรบริหำรโครงกำร  
 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

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 

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. บทน ำ 
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรรวมถึงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำง เวลำ รำคำ และคุณภำพทรัพยำกรท่ีมีอยู่เพื่อให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยจะเห็นได้ว่ำกำรเป็น
ผูบ้ริหำรโครงกำรนั้นต้องรับผิดชอบหลำยอย่ำง เพ่ือให้
กำรบริหำรโครงกำรส ำเร็จ และมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ในกำรควบคุมบริหำรโครงกำร กำรติดตำมหรือ
ประเมินค่ำควำมเส่ียงต่ำง ๆ ของโครงกำรนั้ นต้องใช้
ประสบกำรณ์ และมีกำรน ำเคร่ืองมือหรือระบบมำช่วย
สนบัสนุนกำรท ำงำน กำรให้ค  ำแนะน ำ และสนบัสนุนกำร
ตัดสินใจ ได้มีผูวิ้จยัน ำเสนอวิธีกำรต่ำง ๆ มำช่วยในกำร
แกไ้ขปัญหำ เช่น กำรวำงแผน และควบคุมตำรำงเวลำและ
ต้นทุนของโครงกำรยำ้ยระบบสำยพำนล ำเลียงถ่ำนหิน
ลิกไนต์ [1] นอกจำกวิธีกำรท่ีน ำมำใช้ในกำรสนับสนุน
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กำรตดัสินใจ ยงักำรน ำเอำเทคนิคกำรรู้จ ำใบหน้ำของผูใ้ช้
เขำ้มำท ำงำนร่วมกบัระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพดำ้นควำม
ปลอดภัยของระบบงำนท่ีใช้ เ ช่น ระบบตรวจสอบ
นักศึกษำเข้ำเรียนด้วยวิธีกำรรู้จ ำใบหน้ำ ซ่ึงใช้  Local 
Binary Pattern Histograms) ในกำรจดจ ำใบหน้ำนักศึกษำ 
[2] และระบบบันทึกเวลำเรียนด้วยกำรตรวจจับ [3]  
เป็นตน้ 

ดังนั้นในงำนวิจัยน้ี ผูวิ้จัยจึงมีแนวคิดในกำรพฒันำ
ระบบแนะน ำผูบ้ริหำรโครงกำรระดบัตน้ โดยน ำค่ำควำม
เส่ียงของโครงกำรมำวิเครำะห์ปัญหำ และให้ค  ำแนะน ำเพือ่
เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข หรือป้องกันควำมเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้ น และใช้เทคนิคกำรรู้จ ำใบหน้ำของผูใ้ช้งำนเข้ำ
มำร่วมด้วยเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภำพด้ำนควำม
ปลอดภยั 

2. ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

ทบทวน ศึกษำทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

2.1 ระบบกำรรู้จ ำใบหน้ำ 
ส ำหรับงำนวิจัยในปัจจุบนัระบบกำรรู้จ ำใบหน้ำ 

และกำรจดจ ำใบหน้ำมีกำรพฒันำน ำเอำเทคนิคต่ำง ๆ มำ
ใช้งำน เช่น เทคนิคกำรรู้จ ำใบหน้ำแบบ Eigenface [2] 
เทคนิค Face Recognition และเทคนิค Local Binary Pattern 
Histograms เป็นตน้ โดยขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบจะ
เปรียบเทียบใบหน้ำบุคคลท่ีเรำสนใจกบัขอ้มูลใบหน้ำท่ีมี
อยู่ในฐำนข้อมูล โดยกำรสร้ำงแม่แบบ และขั้นตอนกำร
เปรียบเทียบจะประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 กำรตรวจจบัใบหน้ำ (Face Detection) 
คือ กระบวนกำรค้นหำใบหน้ำของบุคคลจำกภำพหรือ
วีดิโอ และน ำมำประมวลผลภำพใบหน้ำเพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง กัน ขั้นตอนกำรท ำงำนของ Viola-Jones 
Algorithm 

ขั้นตอนท่ี 2 กำรรู้จ ำใบหน้ำ )Face Recognition) 
คือกระบวนกำรท่ีน ำภำพใบหน้ำท่ีตรวจจับได้แล้วน ำ
ประมวลผล เพื่อระบุว่ำใบหนำ้ท่ีตรวจจบัไดเ้ป็นของบคุคล
ใด ตวัอย่ำงคือ กำรวิเครำะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal 

Component Analysis) กำรท ำงำนคือ น ำภำพถ่ำยใบหน้ำ
บุคคล แปลงเป็นเวกเตอร์ 1 มิติ และเก็บลงฐำนขอ้มูล เม่ือ
ต้องกำรตรวจสอบน ำภำพใบหน้ำท่ีตอ้งกำรเปรียบเทียบ

แปลงเป็นเวกเตอร์ 1 มิติ และ มำเปรียบเทียบกบัฐำนขอ้มูล  
2.2 ระบบแนะน ำ  

            ส ำหรับกำรให้ค  ำแนะน ำนั้ น ผู ้วิจัยต้องท ำกำร
รวบรวมขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน และวิธีกำรแกปั้ญหำ
จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงของโครงกำร โดยระบบจะรู้
ไดจ้ำกผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง และน ำเสนอค ำแนะน ำ
พร้อมทั้งบอกวิธีกำรแกไ้ขปัญหำให้เบ้ืองตน้ ตวัอย่ำงเช่น 
ผลกำรค ำนวณของโครงกำร A มีมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิท่ีต ่ำ
กว่ำตน้ทุนมำก แต่งบประมำณในกำรด ำเนินงำนยงันอ้ยอยู่
อำจเป็นไปได้ว่ำโครงกำรไม่มีปัญหำเกิดขึ้ น เพียงต้น
โครงกำรก ำลงัเร่ิมตน้กำรพฒันำเท่ำนั้น 

2.3 กำรค ำนวณหำค่ำควำมเส่ียงของโครงกำร 
      ผูวิ้จัยได้ศึกษำวิธีกำรหำค่ำตัวแปรของกำรหำค่ำ

ควำมเส่ียงของโครงกำร ได้แก่ มูลค่ำปัจจุบัน (Present 
Value : PV) ตน้ทุนของโครงกำร (Actual Cost : AC) มูลค่ำ
ของงำนท่ีท ำงำน ณ ปัจจุบนั (Earned Value : EV) ตน้ทุน
โดยประมำณ (Cost Variance : CV) จ ำนวนงำนท่ีควรท ำ
เสร็จเทียบกบัเวลำ (Schedule Variance : SV) ตน้ทุนท่ีควร
ใ ช้  (Cost Performance Index :  CPI)  เ ว ล ำ ท่ี ค ว ร ใ ช้  
(Schedule Performance Index : SPI) มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 
(Internal Rate of Return : IRR) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ก ำไร (Return on Investment : ROI) และระยะเวลำในกำร
คืนทุน (Payback Period : PP) 

2.4 อัลกอริทึมกำรแนะน ำ 
ในกำรเลือกค ำแนะน ำนั้น สำมำรถเลือกได้จำก

ปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น กำรท ำแบบสอบถำม กำรวิจัยจำก
ขอ้มูลในอดีต กำรค ำนวณ และกำรใช้อลักอริทึม เป็นตน้ 
ผู ้วิจัยจะเลือกวิธีกำรให้ค  ำแนะน ำโดยใช้อัลกอริทึม
แบ่งแยกเพื่อเอำชนะ (Decrease and Conquer Algorithm) 
มำใชส้ ำหรับเลือกวิธีกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัโครงกำร
เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรเลือก และให้ค  ำแนะน ำท่ีเหมำะสม
ท่ีสุดสำมำรถแสดงรูปแบบกำรท ำงำนจำกสมกำร ดงัน้ี 
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D = <d1, d2, d3, …, dn> 
โดยท่ี d1 <= d2 <= d3 <= … dn และ di ตอ้งเป็น

จ ำนวนจริง แสดงดงัภำพท่ี         1  
 

 
ภำพที่ 1: Decrease and Conquer Algorithm 

 

วิเครำะห์จำกข้อมูลท่ีผู ้ใช้งำนกรอกเข้ำมำในระบบ 
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ในฐำนขอ้มูล โดยแบ่งปัญหำ
ออกเป็นปัญหำย่อย 2 ส่วนหรือมำกกว่ำ ปัญหำถูกแบ่งไป
เร่ือย ๆ จนเล็ก และง่ำยพอท่ีจะแก้ได้ โดยส่ิงท่ีผูวิ้จัยจะ
น ำมำประยุกต์คือ กำรน ำปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัโครงกำรแบ่ง
ออกเป็นปัญหำย่อยหลำย ๆ ส่วน เพื่อหำปัญหำท่ี มี
ผลกระทบท่ีสุด และแนะน ำวิธีกำรแกไ้ขปัญหำ 
2.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Vanchai and Sunth [1] ไดศึ้กษำกำรวำงแผนตำรำงเวลำ
ของโครงกำรยำ้ยระบบสำยพำนล ำเลียงถ่ำนหินลิกไนต์
เพื่อกำรบริหำรโครงกำร โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์
โปรเจคท ์(Microsoft Project) เป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผน
ด ำเนินโครงกำร ผลจำกกำรวิจยัพบว่ำ โครงกำรยำ้ยระบบ
สำยพำนล ำเลียงถ่ำนหินลิกไนต์ใช้เวลำ 303 วนัในกำร
ท ำงำน แบ่งงำนเป็น 21 งำน และเป็นงำนวิกฤต 13 งำน 

ภัคภัทร และไพชยนต์ [2] ได้ท ำกำรพัฒนำระบบ
ตรวจสอบนักศึกษำดว้ยวิธีกำรรู้จ ำใบหน้ำ โดยไดท้  ำกำร
ทดลองจำกเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยม 3 เทคนิค คือ เทคนิคกำร
รู้จ ำใบหนำ้แบบไอเกนเฟซ (Eigenface) เทคนิครู้จ ำใบหนำ้ 
(Face Recognition) และเทคนิคโลคอลไบนำร่ีแพทเทนฮิส
โทแกรม (Local Binary Pattern Histograms) ผลกำรวิจัย
พบว่ำ เทคนิคโลคอลไบนำร่ีแพทเทนฮิสโทแกรม ไดค้่ำ

ควำมถูกต้องมำกท่ีสุดท่ี 94.21% ส่วนเทคนิค กำรรู้จ ำ
ใบหน้ำแบบไอเกนเฟซ และเทคนิครู้จ ำใบหนำ้ไดค้่ำควำม
ถูกตอ้งท่ี 92.15% และ 91.21% ตำมล ำดบั 

Wiyada and Khwanruethai [3] น ำเสนอแอปพลิเคชัน
บนโทรศพัทมื์อถือ ส ำหรับระบบลงเวลำกำรเขำ้ปฏิบติังำน
โดยใชเ้ทคนิคไอเกนเฟซ จำกผูท้ดสอบ จ ำนวน 20 คน เพศ
ชำย และเพศหญิง โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท ำกำรกรอกขอ้มูล และ
ถ่ำยภำพใบหนำ้ในกำรใชง้ำนคร้ังแรกจึงจะสำมำรถใชง้ำน
ได้กำรใช้งำนผู ้ใช้ต้องอยู่ในลักษณะหน้ำตรงเพื่อจะ
ตรวจจับใบหน้ำได้แล้วกดปุ่ มสแกน ซ่ึงจะแสดงรหัส
ประจ ำตวั เวลำขณะใช้งำน และท่ีอยู่ปัจจุบนั ผลกำรวิจยั
พบว่ำ จำกผูท้ดลอง 20 คน แบ่งเป็นเพศชำย 11 คน และ
เพศหญิง 9 คน ไดค้่ำควำมถูกตอ้งของระบบที่ 100% 

กลัยำ [4] พฒันำระบบกำรใชค้  ำแนะน ำในกำรวำงแผน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยเก็บขอ้มูลจำกผูน้ ำชุมชนหัวหน้ำ
กลุ่มแต่ละกลุ่มในหมู่บ้ำน และผู ้น ำท่องเท่ียว ผลกำร
สัมภำษณ์จะถูกน ำมำวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพร่วมกบั
กำรสร้ำงกฎเพื่อให้ได้ฐำนควำมรู้ (Knowledge Base) 
จำกนั้นน ำไปใช้ในกำรพฒันำระบบแนะน ำกำรท่องเท่ียว
ในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั ซ่ึงผูใ้ชส้ำมำรถใชง้ำนผำ่น
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได ้ผลกำรวิจยัพบว่ำ งำนวิจยัน้ี
สำมำรถเป็นประโยชน์กบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่คุน้เคยกบักำร
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และช่วยให้นักท่องเท่ียวสำมำรถ
วำงแผน  กำรท่องเที่ยวไดต้รงกบัควำมตอ้งกำร 
 

3.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
ระบบแนะน ำผู ้บริหำรโครงกำรระดับต้น มีกรอบ

แนวควำมคิดแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 

 
ภำพที่ 1:  กระบวนกำรลงทะเบียน  
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จำกภำพท่ี 1 เป็นกระบวนกำรลงทะเบียน เพื่อเข้ำใช้
งำนระบบแนะน ำ โดย   กำรลงทะเบียนจะสำมำรถเลือก
รูปแบบลงทะเบียนได ้ไดแ้ก่ กำรลงทะเบียนดว้ยใบหน้ำ 
และกำรลงทะเบียนใช้รหัสผ่ำน โดยระบบจะตรวจสอบ
ขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูล ถำ้ตรวจสอบพบขอ้มูลพบระบบจะ
ตอบกลับมำให้ลกัษณะกำรอนุญำติให้เข้ำใช้งำน แต่ถ้ำ
หำกไม่พบขอ้มูลจะไม่สำมำรถเขำ้ใชง้ำนระบบได ้

 

 
ภำพที่ 2:  กระบวนกำรค ำนวณหำค่ำควำมเส่ียง 

 

จำกภำพท่ี 2 เป็นค ำนวณหำค่ำควำมเส่ียงท่ีใชว้ดัผลกำร
ด ำเนินงำน ควำมกำ้วหนำ้ หรือ ปริมำณงำนท่ีไดด้ ำเนินกำร
ไปแล้วจริงของโครงกำร ใช้พยำกรณ์ต้นทุนท่ีจะใช้
ทั้งหมดของโครงกำรและวนัท่ีโครงกำรควรจะแลว้เสร็จ 
โดยกำรน ำขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตงำน เวลำ และตน้ทุนมำ
พิจำรณำดว้ยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำท่ีก ำหนดไวต้ำม
แผนงำนโครงกำรกบัค่ำท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

 
ภำพที่ 3:  ควำมสำมำรถของระบบ 

 

 จำกภำพท่ี 3 เป็นควำมสำมำรถของระบบสนับสนุน
กำรตัดสินใจทั้งหมด นอกจำกระบบจะสำมำรถแนะน ำ
วิธีกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัโครงกำรโดยกำรวิเครำะห์
ปัญหำท่ี เ กิดขึ้ นด้วยอัลกอริ ทึมแล้วนั้ น  ระบบยัง มี
ควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรสร้ำงก ำหนดกำรของ
โครงกำร กำรเก็บรำยละเอียดของโครงกำร และบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงกำร กำรควบคุม และประเมินค่ำควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้นกบัโครงกำร  

4. ผลกำรด ำเนินงำน  
ผลกำรวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนผลกำรพฒันำ

ระบบแนะน ำผูบ้ริหำรโครงกำรระดบัตน้ ส่วนของผลกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ช่ียวชำญ และส่วนของผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำน 

4.1 ผลกำรพฒันำระบบแนะน ำผูบ้ริหำรโครงกำรระดบั
ต้นโดยใช้เคร่ืองมือในกำรพฒันำ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ  
กำรพฒันำเว็บไซต์เลือกพีเอชพี กำรพฒันำเว็บเซอร์วิซ
เพื่อให้ในกำรดึงขอ้มูลเลือกภำษำจำวำสคริปต์ และสุดทำ้ย
กำรพฒันำฐำนขอ้มูลเลือกเอคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ในกำรพฒันำ 
ผลกำรด ำเนินกำร แสดงดงัภำพท่ี 4 ถึงภำพท่ี 7 

 

 
ภำพที่ 4: หนำ้จอกำรเขำ้ในงำนระบบ 

 

ภำพท่ี  4 เ ป็นหน้ำจอท่ีใช้เข้ำใช้งำนระบบโดยมี
ส่วนประกอบ คือ กำรเขำ้ใช้งำนระบบดว้ยใบหน้ำกำรเขำ้
งำนระบบดว้ยกำรพิมพช่ื์อผูใ้ช ้และรหสัผำ่น 

 

 
ภำพที่ 5: หนำ้จอควบคุมหลกั 
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ภำพท่ี 5 เป็นหน้ำจอควบคุมกำรท ำงำนของระบบเป็น
หนำ้ท่ีรำยละเอียด และขอ้มูลทั้งหมดของผูใ้ชง้ำนรวมแสดง
รำยละเอียด เช่น จ ำนวนของโครงกำรท่ีผูใ้ชง้ำนรับผิดชอบ
อยู ่จ  ำนวนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีผูใ้ชค้วบคุมดูแล และดู
รำยละเอียดงำนท่ีด ำเนินงำนอยู ่

 

 
ภำพที่ 6: หนำ้จอโครงกำร 

 

จำกภำพท่ี 6 เป็นหน้ำจอโครงกำรโดยจะมีกำรแสดง
รำยละเอียดของโครงกำร เช่น ช่ือของโครงกำร จ ำนวน
บุคลำกรท่ีรับผิดชอบโครงกำร งบประมำณท่ีโครงกำรใช้ 
และสถำนกำรณ์ควำมส ำเร็จของโครงกำรแสดงในรูปแบบ
ของเปอร์เซ็นต ์(%) เพื่อผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ใจไดง้่ำย 
 

 
ภำพที ่7: หนำ้จอแสดงผลกำรค ำนวณหำค่ำควำมเส่ียง 

 
 

ภำพท่ี 7 แสดงผลกำรค ำนวณหำค่ำควำมเส่ียงของ
โครงกำรโดยระบุเป็นตวัแปรท่ีมีควำมส ำเร็จกบัโครงกำร
ทั้ งหมด  11 ตัวแปร  ดัง น้ี  Planed Value, Actual Cost, 
Earned Value ,Cost Variance ,Schedule Variance ,Cost 

Performance Index, Schedule Performance Index, Net 
Present Value, Internal Rate of Return, Return on 
Investment และ Payback Period  

 

 
ภำพที่ 8:  แสดงกำรให้ค ำแนะน ำ 

จำกภำพท่ี 8 เป็นหนำ้จอกำรให้ค  ำแนะน ำ หน้ำจอน้ีจะ
ท ำหน้ำท่ีสรุปควำมเส่ียงของโครงกำรโดยน ำค่ำตัวแปร
ทั้ งหมดมำจำกหน้ำจอกำรค ำนวณค่ำควำมเส่ียงของ
โครงกำร เพื่อน ำมำหำวิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียง และ
น ำเสนอค ำแนะน ำกำรแกไ้ขปัญหำโดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 กรำฟผลจำกค ำนวณควำมเส่ียงโดยใชก้รำฟน้ี
จะแบ่งควำมเส่ียงเป็น 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนงบประมำณ 2) 
ดำ้นเวลำในกำรด ำเนินงำน 3) ดำ้นกำรด ำเนินโครงกำรโดย
ผลลัพธ์ของกรำฟสำมำรถค ำนวณได้จำกสมกำร ทั้ง 2 
สมกำร ดงัน้ี 

สมกำรท่ี 1 กำรค ำนวณหำควำมเส่ียงดำ้นงบประมำณ  
 

      Budget Risk = (5𝐴 + 5𝐵)𝐶     (1) 
 

A = ค่ำของตัวแปร Cost Variance (CV) บวกกับ 
Cost Performance Index (CPI) 

B = ค่ำของตัวแปร Planed Value (PV) บวกกับ 
Earned Value  ) EV( 

C = จ ำนวนของปีท่ีด ำเนินโครงกำร 
 

สมกำรท่ี 2 กำรค ำนวณหำควำมเส่ียงดำ้นงบประมำณ  
 

Working/Time Risk = (5𝐸)𝐶                          (2) 
 

E = ค่ำของตวัแปร Planed Value (PV) หรือ 
Schedule Performance Index (SV)  

C = จ ำนวนของปีท่ีด ำเนินโครงกำร 
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ส่วนท่ี 2 กำรสรุปและให้ค  ำแนะน ำผูใ้ชง้ำนระบบโดย
จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ 1) ล ำดับควำมส ำคญัของควำม
เส่ียง 2) รำยละเอียดของควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 3) ค  ำแนะน ำท่ี
ระบบมอบให้เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดยกำรจดัล ำดบั
ควำมเส่ียง 

4.2 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ช่ียวชำญ 
ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 

5 ท่ำนซ่ึงผูเ้ช่ียวชำญทั้งหมดแบ่งเป็น นกัพฒันำโปรแกรม
ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรเขียนโปรแกรม ประสบกำรณ์
มำกกว่ำ 10 ปี 2 คน นกัวิเครำะห์ และบริหำรฐำนขอ้มูล 2 
คน และผูจ้ดักำรแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 คน ผลกำร
ประพบว่ำ มีควำมเหมำะสมเฉล่ียภำพรวมอยู่ในระดบัดี 
โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.75 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน
เท่ำกบั 0.75 แสดงดงัตำรำงท่ี 1 

 

ตำรำงท่ี 1: ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ช่ียวชำญ 
รำยกำรประเมิน Mean S.D. ระดับ 

ดำ้นควำมสำมำรถของระบบตรง
ตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้

3.67 0.57 ดี 

ดำ้นควำมถูกตอ้งของกำรท ำงำนของ
ฟังกช์นัต่ำง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบ  

3.69 0.73 ดี 

ดำ้นควำมง่ำย และเหมำะสมในกำร
ใชง้ำน  

3.78 0.70 ดี 

ดำ้นควำมรวดเร็วในกำรท ำงำนของ
ระบบ  

3.92 0.67 ดี 

ดำ้นควำมปลอดภยัของขอ้มูล และ
กำรใชง้ำนระบบ  

3.70 0.62 ดี 

ผลกำรประเมิน 3.75 0.75 ดี 

 

4.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำน 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำน จ ำนวน 30 

ท่ำน พบว่ำ มีควำมพึงพอใจเฉล่ียภำพรวมอยู่ในระดับดี
โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน
เท่ำกบั 0.61 แสดงดงัตำรำงท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 2: ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยผูใ้ชง้ำน 
รำยกำรประเมิน Mean S.D. ระดับ 

ดำ้นกำรติดต่อระหว่ำงระบบกบั
ผูใ้ชร้ะบบ  

4.09 0.61 ดี 

ดำ้นกำรประมวลผลของระบบ  4.03 0.62 ดี 

ดำ้นควำมปลอกภยัของระบบ  3.77 0.56 ดี 

ดำ้นกำรตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ชง้ำน 

3.99 0.65 ดี 

ผลกำรประเมิน 3.97 0.61 ดี 
 

5. สรุป 
กำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ท ำกำรพัฒนำระบบ

แนะน ำผูบ้ริหำรโครงกำรระดบัเร่ิมตน้ ผลกำรพฒันำพบว่ำ 
ระบบสำมำรถค ำนวณหำท่ีเก่ียวข้องกับควำมเส่ียงของ
โครงกำร ไดแ้ก่ มูลค่ำปัจจุบนั ตน้ทุนของโครงกำร มูลค่ำ
ของงำนท่ีท ำงำน ณ ปัจจุบนั ตน้ทุนโดยประมำณ จ ำนวน
งำนท่ีควรท ำเสร็จเทียบกบัเวลำ ตน้ทุนท่ีควรใช ้เวลำท่ีควร
ใช้ มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ใน
กำรสร้ำงก ำไร และระยะเวลำในกำรคืนทุน โดยแสดงผล
เป็นกรำฟแท่ง ซ่ึงผลดงักล่ำวช่วยให้ผูบ้ริหำรระดบัตน้ได้
ทรำบถึงควำมเส่ียงของโครงกำรเพื่อให้ค  ำแนะน ำ และ
วิธีกำรในกำรแกไ้ขปัญหำ 
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บทคัดย่อ 

ง ำน วิ จั ยนี ้มี วั ตถุประสง ค์ คื อ  1 )  พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้วยวิธีวงจรพัฒนำ
ระบบผ่ำนรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ส ำหรับพนักงำน
มหำวิทยำลัย (สำยวิชำกำร) ผู้ บริหำรระดับต้น และ
ผู้บริหำรระดับสูง และ 2) พัฒนำแบบจ ำลองอัตรำกำร
เพ่ิมขึน้ของเงินเดือนอย่ำงอัตโนมัติด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
เพ่ือก ำหนดกรอบอัตรำกำรปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับ
งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร ผลกำรวิจัยกำรพัฒนำ
ระบบสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพคือ 1) ผล
ประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของ
ผู้ใช้อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.63 และ 
2) ผลกำรทดสอบแบบกล่องด ำของแบบจ ำลองท่ีค ำนวณ
เล่ือนขึน้เงินเดือน มีผลประเมินประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ
มำกท่ีสุด ค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.93 
ค าส าคัญ: ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ตน้ไมต้ดัสินใจ 

ระบบสารสนเทศ เวบ็แอปพลิเคชนั 
 

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 

for academic employees of Udon Thani Rajabhat 

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. บทน า 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศการ
เล่ือนเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั (สายวิชาการ) มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลและ
เง่ือนไขการเล่ือนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัระบบบริหารงานตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
การเล่ือนเงินเดือนท่ีก าหนดขึ้น ลดความซับซ้อนในการ
ประ เ มินผลการท าง านน าไป สู่การบ ริหารจัดการ
งบประมาณ และการพิจารณาอตัราการเล่ือนเงินเดือนอยา่ง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น จากรูปแบบ
กระบวนการท างานดงักล่าว ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาปัญหา
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีปัจจุบนัยงัไม่ไดใ้ช้
ร ะบบสารสน เทศ ในการบ ริหารจัดก า ร  และ ใน
กระบวนการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนควรจะน า
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ขั้นตอนวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบงานโดยการเสนอเทคนิควิธีแบบตน้ไมต้ดัสินใจ 
น ามาใช้ในการพฒันาแบบจ าลองสนบัสนุนการตดัสินใจ 
เพื่อการปรับรูปแบบการค านวณอยา่งอตัโนมติัและรวมไป
ถึงสามารถเช่ือมโยงผลคะแนนประเมินกับการพิจารณา
อตัราการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกรอบงบประมาณท่ีไดรั้บ
การจดัสรร 

วัตถุประสงค์ของงาน วิจัย น้ี  เพื่ อพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
“พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)” หรือท่ีเรียกว่า 
“อาจารย”์ ส าหรับใชใ้นการสนบัสนุนการการประเมินผล
การปฏิบัติงานและเล่ือนขั้นเงินเดือน ตามแบบฟอร์ม
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดย
ระบบจะสนับสนุนการท างานทั้ งหมด 3 กลุ่ม คือ 1) 
ผูใ้ชบ้ริการพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 2) ผูบ้ริหาร
ระดับต้น ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลท่ี
อาจารยส่์งผ่านระบบสารสนเทศ และด าเนินการค านวณ
คะแนนผลการปฏิบัติงาน 3) ผูบ้ริหารระดับสูงมีระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อช่วยพิจารณาอตัราเง่ือนไขการ
เล่ือนเงินเดือน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) [1] เป็นการ

น าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ผนวกกับศาสตร์อื่นๆ 
พร้อมกับเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การท างาน เช่น การประมวผลภาษาธรรมชาติ (Natural 
Language Processing) , ร ะ บ บ ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ  ( Expert 
Systems), วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และ เครือข่าย
ประสาท เ ทียม  (Artificial Neural Networks)  เ ป็นต้น 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญห า ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
ปัญญาประดิษฐ์  ต้องอาศัยการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 
(Machine Learning) โดยการเรียนรู้จะมีหลากหลายวิธีการ 
หน่ึงในขั้นตอนวิธีการท่ีน่าสนใจและไดรั้บความนิยมคือ 
การ เ รี ยน รู้ต้นไม้ตัด สินใจ  (Decision Tree Learning) 
เน่ืองจากมีขั้นตอนเขา้ใจง่าย สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บั
ทั้งขอ้มูลท่ีมีค่าไม่ต่อเน่ือง (Discrete Values) และขอ้มูลค่า

ต่อเน่ือง (Continuous Values) เพื่อช่วยให้แปลผลได้ง่าย
ขึ้น ขั้นตอนการจ าแนกขอ้มูลจะมีการคดัเลือกแอตทริบิวต์
ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดมาเป็นโหนดหลกับนสุด ดงัตวัอย่าง
ในภาพท่ี 1 จะเห็นไดว่้า X และ Y เป็นลกัษณะประจ าท่ีมี
ค่าอยูบ่นแกนจ านวนจริงแบบต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถน ามาใช้
ในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจด้วยวิธีการแบ่งค่าออกเป็น
ช่วงๆ ตามเง่ือนไขหรือความเหมาะสม  

 
ภาพที่ 1: ตวัอยา่งตน้ไมต้ดัสินใจแบบค่าจริง 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการ

วางแผนการเกษตรของพืชเศรษฐกิจ [2] เช่น ข้าว อ้อย 
ข้าวโพด และผลไม้เมืองร้อน ด้วยการน าเทคโนโลยี  
องค์ความรู้ เทคนิคการเพาะปลูก มาช่วยส่งเสริมให้ เกิด
การเพาะปลูกอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ และวิเคราะห์ คาดการณ์ สนับสนุนการ
ตดัสินใจในการเพาะปลูกให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
นอกจ ากนั้ น ง าน วิจัยของ  [3]  ได้ มี วิ เ ค ร าะห์ ผ่ าน
กระบวนการของระบบการตัดสินใจในประเด็นของ
ผลกระทบของขา้ว 

งานวิจัยของ [4] , [5]  ได้น าระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับลูกค้า นอกจากนั้นงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเร่ืองความปลอดภยั [6] ประยุกต์ใช้
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบูรณาการร่วมกับ
วิธีการอื่นๆ เพื่อป้องกนัการโจมตีกบัธุรกิจ SME 

งานวิจัย [7] พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาด้วยวิธีการจ าลองสถานการณ์เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ ส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการท างาน
ของสถาบนัการศึกษา ระบบจะสนบัสนุนในการเลือกทุน
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วิจัย และการประยุกต์ใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจในการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ท่ีจะเข้า
ศึ กษาต่ อ ในระดับป ริญญาต รี ในงาน วิจัยของ  [8] 
นอกจากนั้นการพฒันาระบบบนพ้ืนฐานการตดัสินใจของ
งานวิจัย [9] ได้ประยุกต์การใช้งานร่วมกับเหมืองขอ้มูล 
(Data Mining) และออนโทโลยี (Ontology) เพื่อใชใ้นการ
พฒันาระบบให้สอดคลอ้งกบัการท างานและการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ส าหรับดา้นการบริหารจดัการองค์กรเพื่อชุมชนไดมี้
การวิจัยโดย [10] ท่ีศึกษาสถานการณ์การบริหารจดัการ
ขยะโดยน าการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจและ
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยในการส่งเสริม
วางแผนการบริหารจดัการขยะของชุมชนให้ดีย่ิงขึ้น 

3. ขั้นตอนวิธีการวิจัย  
การพัฒนาระบบสนับส นุนการตัด สิน ใจ เพื่ อ

ประเมินผลการปฏิบติังานและเล่ือนขั้นเงินเดือนอาจารย ์
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาระบบ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดงัน้ี 

3.1 พฒันาระบบดว้ยวิธีการพฒันาระบบงาน (System 
Development Life Cycle: SDLC) ประกอบด้วย 1) ศึกษา
ความตอ้งการ และเก็บรวบรวมขอ้มูล 2) วิเคราะห์ขอ้มูล
เอกสารท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั และสอบถามหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 3) ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบระบบ
ตามขอบเขตการพฒันาแบบจ าลองท่ีก าหนด 4) พฒันา
ซอฟตแ์วร์เวบ็แอปพลิเคชนั 5) ติดตั้งเวบ็แอปพลิเคชนัและ
ทดสอบการใชง้านระบบ 6) ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา และการ
ซ่อมบ ารุงรักษาระบบ  

3.2 สร้างแบบจ าลองระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการ
เล่ือนเงินเดือน ขั้นตอนวิธีการสร้างแบบจ าลองระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจการเล่ือนขั้นเงินเดือน ผูวิ้จัยได้
ท าการศึกษา ส ารวจขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูลในส่วนของการ
ประมวลผลการเล่ือนเงินเดือน ระเบียบว่าดว้ยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน ส าหรับเง่ือนไขระดับการเล่ือนเงินเดือนจะใช้
การสอบถามเจ้าหน้าท่ี ดูแล และสัมภาษณ์ผู ้บ ริหาร
ระดับสูง แล้วน าข้อมูลมาสร้างตามกระบวนการสร้าง

แบบจ าลองพยากรณ์ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจในการ
เล่ือนเงินเดือน ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี  

3.2.1 การเก็บขอ้มูลและเตรียมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดจ้ดัเตรียม
ขอ้มูล เก็บขอ้มูล ท าความสะอาดขอ้มูล แปลงรูปขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 60 คน โดยสุ่มเลือกขอ้มูลจากทั้งหมด 
5 คณะ คณะละ 10 คน ส านัก 1 ส านัก จ านวน 10 คน รวม
ทั้งส้ิน 60 คน  

3.2.2 การค านวณอัตราฐานการเล่ือนเงินเดือน ใช้
เง่ือนไขการก าหนดอตัราฐานการเล่ือนเงินเดือนและช่วง
เงินเดือนส าหรับการเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา ส าหรับการคดัเลือกคุณลกัษณะเพื่อ
ก าหนดเป็นตวัแปรที่เก่ียวขอ้งในการสร้างแบบจ าลองตาม
ขั้นตอนวิธีแบบต้นไม้ตัดสินใจ มีข้อมูลตัวแปรในการ
วิเคราะห์ดัง น้ี  1)  ตัวแปรต าแหน่งทางวิชาการ และ  
2) ตวัแปรเงินเดือน ดงัตวัอย่างขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
และ ตาราง ท่ี  2 ซ่ึง เ ป็นตัวแปรท่ีส าคัญในการสร้าง
แบบจ าลองตน้ไมต้ดัสินใจการก าหนดฐานอตัราการเล่ือน
เงินเดือน ดังแสดงในภาพท่ี 2 แทนแบบจ าลองต้นไม้
ตดัสินใจซ่ึงจะถูกน าไปใช้ในการค านวณภายใต้ขั้นตอน
หลกัวิธีการค านวณการเล่ือนขั้นเงินเดือนต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2: ตน้ไมต้ดัสินใจก าหนดฐานอตัราการเลื่อนเงินเดือน 

ตารางท่ี 1: ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัการก าหนดฐานอตัราการเลื่อน
เงินเดือน 

ช่ือตัวแปร ค าอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ 
AcadPosi ต าแหน่งทางวิชาการ Lect.  /Asst.  / 

Assoc. / Prof. 
Score คะแนนผลการประเมิน Real 
Salary เงินเดือนปัจจุบนั Real 
UpRate อตัราการเลื่อนเงินเดือน Real 

เงินเดือน เงินเดือน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เงินเดือน เงินเดือน 

68,560 62,210 

60,990 52,320 

51,290 37,830 

37,080 24,030 

19,190-
29,500 29,510-

43,600 

<=40,820 40,830-
59,500 

<=52,320 52,330-
70,360 

<=62,210 >=62,220 

=Professor 
=Assoc.  
Prof. =Asst.  

Prof. 

=Lecturer 
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ตารางท่ี 2: ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยั 

ข้อมูล AcadPosi Salary Score 
D1 Lecturer 33,292 89 
... ... ... ... 

D60 Asst. Prof. 35,840 92 

 
ภาพที่ 3: ตวัอยา่งฮิสโตแกรมขอ้มูลผลประเมิน 

ภาพท่ี 3 เป็นตวัอยา่งฮิสโตแกรมของการกระจายขอ้มลู
ซ่ึงจะแสดงถึงภาพรวมของขอ้มูล 

iX  ท่ีจะถูกน ามาใช้ใน
การวดัค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวดั
ค่าความเบ(้Skewness) ของขอ้มูลดงัสมการท่ี 1  

( )

( )

3

31

N

i

i

X

Skewness
N





−

=
−


  (1) 

โดย   คือค่าเฉล่ีย และ  คือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การปรับเล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าตัวแปรต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เขา้สู่ขั้นตอนการประมวลผล มีเง่ือนไขว่าจ านวน
เงินท่ีได้รับการปรับเพ่ิมขึ้ นจะต้องไม่เกินจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร ซ่ึงจะแบ่งช่วงย่อยของผล
ประเมินโดยพิจารณาจากการกระจายของขอ้มูลท่ีมีความ
หนาแน่นมาก ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะแบ่งช่วงของผลประเมิน
ท่ีอยู่ในช่วง “ดี” และ “ดีมาก” และใชเ้ง่ือนไขจากความเบ้
ของขอ้มูล 3 ประเด็น คือ เบซ้า้ย เบข้วา และปกติ แลว้แบ่ง
ขอ้มูลออกเป็น 3 ช่วงย่อยแสดงเป็นร้อยละของแต่ละช่วง
ดงัภาพท่ี 4 ในแต่ละช่วงยอ่ยจะถูกก าหนดเพื่อให้อตัราการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนมีการกระจายอย่างเหมาะสม รวมไปถึง
สอดคล้องกับอัตรางบประมาณท่ีได้รับ แต่ถ้ากรณีท่ี
ผลรวมของการปรับเงินท่ีเพ่ิมขึ้นมีค่ามากหรือน้อยกว่า
งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร ก็จะปรับลดหรือปรับเพ่ิม
ตามอตัราส่วนพร้อมกนัทุกช่วงตามความเหมาะสม เพื่อให้

การเล่ือนขั้นเงินเดือนน้อยกว่าและเข้าสู่งบประมาณท่ี
ไดรั้บการจดัสรรมากท่ีสุด  

 
ภาพที่ 4: วิธีการแบ่งผลประเมินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.3 การทดสอบระบบ ด าเนินการทดสอบความถูกตอ้ง

ของแบบจ าลอง ด้วยเทคนิคการทดสอบแบบกล่องด า 
(Blackbox Testing) โดยจะพิจารณาค่าผลลพัธ์ (Output) ท่ี
ค  านวณได ้จากขอ้มูลน าเขา้ (Input) ว่ามีความสอดคล้อง
กนัและถูกตอ้งตามท่ีคาดหมายไว ้จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดอตัราการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
จ านวน 5 ท่าน ค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานจากการประเมินเพื่อทดสอบระบบ  
3 ประเด็นดงัน้ี 1) ความถูกตอ้งของการท างานในภาพรวม 
2) ความยากง่ายในการใชง้าน 3) ดา้นสมรรถนะการท างาน 
นอกจากนั้นในส่วนของการประเมินความพึงพอใจการใช้
งานระบบซ่ึงผู ้วิจัยพิจารณา 4 ประเด็นดัง น้ี  1)  ด้าน
ความสามารถของระบบ 2) ดา้นการใช้งานของระบบ 3) 
ดา้นการออกแบบระบบ 4) ดา้นความปลอดภยัของระบบ 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
4.1 ผลการศึกษาและการพฒันาระบบ 
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการส าหรับอาจารย์ ผูบ้ริหารระดับต้น และผูบ้ริหาร
ระดับสูง  โดยการพัฒนาระบบด้วยวิ ธีวงจรพัฒนา
ระบบงาน ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ 
http://academic.udru.ac.th/eport/ นอกจากนั้นในระบบมี
แบบจ าลองท่ีค านวณอตัราการเล่ือนเงินเดือนดว้ยวิธีตน้ไม้
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ตดัสินใจ เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับ
ผู ้บริหารระดับสูงในการพยากรณ์แบ่งอัตราการเล่ือน
เงินเดือนจากงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรทั้งหมด ดงั
ภาพท่ี 5 หน้าหลักระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบติังานอาจารย ์

 
ภาพที่ 5: หนา้หลกัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อประเมินผล

การปฏิบติังานอาจารย ์

ผลการค านวณเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยใช้เทคนิต้นไม้
ตดัสินใจจากภาพท่ี 2 ในการพิจารณาฐานเงินเดือน และวดั
การกระจายของขอ้มูลดว้ยค่าความเบจ้ากภาพท่ี 4 แลว้น า
ผลคะแนนประเมินท่ีมีช่วงความหนาแน่นมากคือช่วง “ดี” 
และ “ดีมาก” ส าหรับใช้ในการค านวณอตัราร้อยละการ
เพ่ิมเงินเดือนอย่างอตัโนมติั ดงัแสดงผลลพัธ์ในตารางท่ี 3 
โดยใชเ้ง่ือนไขการป้อนขอ้มูลเร่ิมตน้เพื่อใชใ้นการค านวณ
ของแบบจ าลองอตัราการเล่ือนเงินเดือนดังภาพท่ี 6 และ
การรายงานผลลพัธ์จากการค านวณการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของอาจารยแ์สดงรายการดงัภาพท่ี 7 
ตารางท่ี 3: ผลการค านวณร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้อมูล ฐาน

เงินเดือน 
คะแนน ช่วง

ประเมิน 
ความ
เบ้ 

%   
การเพ่ิม 

D1 37,080 89 ดีมาก ขวา 2.15 

D2 24,030 79 ดี ซ้าย 1.78 

D3 24,030 77 ดี ซ้าย 1.78 

…    -  

D60 37,830 92 ดีเด่น - 2.5 

 

 
ภาพที่ 6: หนา้หลกัการกรอกขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการค านวณ

อตัราการขึ้นเงินเดือน 

 
ภาพที่ 7: รายงานผลการค านวณอตัราการขึ้นเงินเดือน 

4.2 การอภิปรายผล 
4.2.1 ผลการทดสอบของแบบจ าลองการก าหนดอตัรา

การเล่ือนขั้นเงินเดือนด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ ผลการ
ทดสอบพประสิทธิภาพของแบบจ าลองผ่านกระบวนการ
ของการทดสอบแบบกล่ องด า  พบ ว่ าผลประ เ มิน
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
4.93 ดงัแสดงรายละเอียด ตารางท่ี 4 

4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบผ่าน
รูปแบบการส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบ 
พิจารณาการประเมินทั้ง 4 ดา้น จากผูป้ระเมินจ านวน 30 
คน ประกอบดว้ยอาจารย ์จ านวน 25 คน ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
จ านวน 3 คน และผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวน 2 คน ดงัตาราง
ท่ี 5 พบว่าผูใ้ชบ้ริการ มีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 4.63  

 
ตารางท่ี 4: ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ประสิทธิภาพ 

ความถูกตอ้งของการท างานใน
ภาพรวม 

5 มากท่ีสุด 

ความยากง่ายในการใชง้าน 5 มากท่ีสุด 

ดา้นสมรรถนะการท างานของระบบ 4.8   มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.93 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5: ผลการประเมินความพึงพอใจการใชร้ะบบสารสนเทศ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดา้นความสามารถของระบบของ
ผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศ 

4.64   มากท่ีสุด 

ดา้นการใชง้านของระบบของ
ผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศ 

4.43 มาก 

ดา้นการออกแบบระบบของ
ผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศ 

4.62   มากท่ีสุด 

ดา้นความปลอดภยัของระบบของ
ผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศ 

4.84   มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 มากท่ีสุด 

6. สรุป  
การพฒันาระบบประกอบด้วยส่วนของการบริหาร

จัดการการประเมินผลการปฏิบติังานของอาจารย ์ระบบ
สามารถประเมินผลงานของอาจารยผ์่านผูบ้ริหารระดบัตน้ 
และผูบ้ริหารระดับสูงในการพิจารณาและตรวจสอบผล
ประเมินทั้งหมด ส าหรับส่วนของแบบจ าลองสนับสนุน
การตัดสินใจ จะใช้เง่ือนไขของต้นไม้ตัดสินใจในการ
พิจารณาฐานเงินเดือนและอัตราร้อยละการเพ่ิมขึ้นของ
เงินเดือนเพื่อใช้ในการค านวณการเล่ือนขั้นเงินเดือน
อตัโนมติั ภายใตเ้ง่ือนไขการก าหนดอตัราการปรับเล่ือน
เงินเดือนของอาจารยใ์ห้สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีไดรั้บ
การจดัสรร 

5. กติติกรรมประกาศ 
บทความวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสถาบนัวิจยัและ

พฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนีม้ีจุดประสงค์ในกำรน ำเสนอเกี่ยวกับระบบ
สนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรเลือกลงทุนในวิสำหกิจ
เร่ิมต้น เป็นกำรพัฒนำระบบในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเค
ชันเพ่ือให้ผู้ ประกอบกำรวิสำหกิจเ ร่ิมต้น นักลงทุน
สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์ศักยภำพและควำมน่ำลงทุนของ
สตำร์ทอัพ งำนวิจัยนีเ้ป็นงำนวิจัยพัฒนำ โดยเร่ิมจำกกำร
เปรียบเทียบอัลกอริทึม 3 รูปแบบคือ นำอีฟเบส์(Naïve 
Bayes) กฎของริปเปอร์ (JRip) และต้นไม้ตัดสินใจ J48  
หลังจำกนั้น จึงใช้ภำษำเฮชที เอ็มแอล (HTML) พี เอช
พี(PHP) ในกำรพัฒนำส่วนต่อประสำนงำนผู้ใช้ ซ่ึงมีระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูลมำยเอซคิวเอลเซิร์ฟเวอร์(MySQL) เป็น
เคร่ืองมือเก็บข้อมูล และมีกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูล
โดยมีผู้ใช้งำน 2 กลุ่มคือ ผู้ ใช้งำนท่ัวไปและผู้ดูแลระบบ 
โดยผู้ดูแลสำมำรถท ำกำรเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ ในกำร
ค ำนวณหำศักยภำพของวิสำหกิจจะมีค่ำของตัวแปรท่ี
เกี่ยวข้องและส่งผลต่อศักยภำพทำงธุรกิจ 10 ค่ำตัวแปร 
ได้แก่ ควำมมุ่ งมั่นในควำมส ำเร็จ  กำรท ำงำนเชิงรุก 
จิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบ  จริยธรรมในกำรด ำเนินงำน 
กำรเผชิญหน้ำกับควำมเส่ียง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง กำร
สร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อ่ืน ควำมประนีประนอมและพร้อม
ให้ควำมร่วมมือ ทักษะด้ำนกำรส่ือสำรและทักษะด้ำนกำร
ปรำกฏ ตัวแปรท้ังหมดจะส่งผลต่อโครงกำร รำยงำนกำร
วิเครำะห์จะบอกถึงปัจจัยควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน และสรุปผลควำมน่ำ
ลงทุนโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจส ำหรับกำรให้

ค ำแนะน ำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้งำนพบว่ำ
ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34 คะแนน ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.82   
ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ วิสาหกิจเร่ิมตน้ 

สตาร์ทอพัประเทศไทย 

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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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. บทน า  
ในปัจจุบันการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ

องค์กรธุรกิจ  ในด้านต่าง  ๆ ทั้ งการรวบรวมข้อ มูล  
การวิเคราะห์  การน า เสนอ รวมไปถึงการใช้ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจเขา้มาช่วยให้การด าเนินงานเกิดได้
ไวขึ้นและง่ายมากขึ้น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั้น
สามารถประมวลผลข้อมูลจ านวนมากได้ไวกว่า และมี
ความแม่นย  าการท่ีบุคลากรจะประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูล
เอง เม่ือเปรียบเทียบโดยใช้เวลาและทรัพยากรเป็นหน่วย
วดัจะเห็นไดว่้าการใช้ระบบสนับสนุนการตดัสินใจช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ขอ้มูลจ านวนมากเพ่ิมขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดั  

ปัจจยัท่ีท าให้นกัลงทุนท าการลงทุนเป็นส่ิงท่ีผูวิ้จยั
สนใจ น ามาศึกษาและพฒันาต่อยอดเป็นระบบสนับสนุน
การตัด สินใจส าห รับการ เ ลือกลงทุนใน วิสาหกิจ
เร่ิมตน้ (Start-up) โดยเก็บขอ้มูลการด าเนินงานทั้งดา้นเงิน
ลงทุน ขอ้มูลสินทรัพย ์หน้ีสิน เงินกู ้เงินสดรับ เงินสดจ่าย 
และผลการด าเนินงานในกิจการช่วงเวลาหน่ึงรวมไปถึง
การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการค านวน  การจัดเก็บ
ข้อมูลของธุรกิจไวอ้ย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการค้นหา
และวิเคราะห์แนวโน้มในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของ
ธุรกิจสตาร์ทอพั ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรวมไป
ถึงการให้ค  าแนะน าส าหรับผูป้ระกอบการเร่ิมตน้และนกั
ลงทุนเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนให้เกิดขึ้น 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System: DSS) คือซอฟต์แว ร์ ท่ี ช่วยในการ  ตัด สินใจ
เก่ียวกบัการจดัการ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และการสร้างตวัแบบท่ีซับซ้อน ภายใตซ้อฟต์แวร์เดียวกนั 
นอกจากนั้น DSS ยงัเป็นการประสานการท างานระหว่าง

บุคลากรกับ เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการ
กระท าโต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง 
และ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูใ้ช้ตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุด
ขั้นตอนหรืออาจกล่าวไดว่้า DSS เป็นระบบท่ี โตต้อบกนั
โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค าตอบท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว
จากปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้างท่ี แน่นอน ดังนั้นระบบการ
สนบัสนุนการตดัสินใจจึงประกอบดว้ยชุดเคร่ืองมือ ขอ้มูล 
ตัวแบบ  (Model) และท รัพยากรอื่ น  ๆ  ท่ี ผู ้ใ ช้ห รือ
นักวิเคราะห์น ามาใช้ในการประเมินผลและแกไ้ข  ปัญหา 
ดงันั้นหลกัการของ DSS จึงเป็นการให้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น
แก่ผูบ้ริหาร ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีรูปแบบท่ีซับซ้อน 
แต่มีวิธีการปฏิบติัท่ียืดหยุ่น DSS จึงถูกออกแบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ไม่เพียงแต่การตอบสนองใน
เร่ืองความตอ้งการของขอ้มูลเท่านั้น 

 ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษากระบวนการสร้างระบบท่ีจะ
ช่วยสนับสนุนในการตดัสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการข้อ
มุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การวิเคราะห์ขอ้มูล และสร้าง
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลการลงทุน เพื่อใชใ้นการ
ประเมินผลและให้ค  าแนะน า 

2.2 การพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน  
จากข้อจ ากัดของเพจแบบ Static Web Page จึงมีการ

พฒันาเพจในรูปแบบท่ีเรียกว่า Dynamic Web Page ซ่ึงมี
โครงสร้างทั่วไปเหมือนกับ Static Web Page แต่มีความ
ยืดหยุ่นในการท างานมากกว่า และผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบั
เวบ็เพจได ้เช่น เขียนค าส่ังให้แสดงจ านวนสินคา้ ปัจจุบนั
เม่ือผู ้ใช้คลิกปุ่ ม “จ านวนสินค้า” หรือการใส่ช่ือ 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
เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งผลลพัธ์กลบัมายงั
ไคลเอนต ์Dynamic Web Page จะมีรูปแบบการเขียนค าส่ัง
ท่ียุ่งยากกว่า Static Web Page คือจะมีชุดค าส่ังท่ีเรียกว่า 
“โปรแกรมสคริปต์” เข้ามาควบคุมหรือก าหนดรูปแบบ
การท างานร่วมกบัภาษา HTML ส าหรับภาษาท่ีใช้ในการ
พฒันาโปรแกรมสคริปต์มีอยู่หลายภาษา เช่น  VBScript, 
JavaScript และ Jscript เป็นตน้ เรียกภาษาเหล่าน้ีว่า “ภาษา
สคริปต์” ถึงแม้จะมีหลายภาษา สคริปต์ให้เลือก แต่การ
เลือกภาษามาใช้งานก็เป็นส่ิงจ าเป็น เน่ืองจากโปรแกรม
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เว็บบราวเซอร์บาง  ตัวไม่รองรับค าส่ังของบางภาษา
สคริปต ์

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาการสร้างระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อความง่ายและสะดวกในการใช้
งาน รองรับการแสดงผลท่ีหลายรูปแบบ  

2.3 ต้นไม้ตัดสินใจ 
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาวิธีการหาค่าตวัแปรของการหาค่าความ

น่าลงทุนของวิสาหกิจเร่ิมต้นโดยใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree)  วิธีตน้ไมต้ดัสินใจเป็นโมเดลท่ีมีรูปแบบ
ท่ีได้รับความนิยม โครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจเป็นแบบ
ล าดบัชั้นโดยมีการตดัสินใจ ซ่ึงประกอบดว้ย โหนดท่ีใช้
ในการตัดสินใจ (Decision Node) และโหนดใบ (Leaf 
node) แต่ละโหนดตัดสินใจนั้นจะมีการสร้างฟังค์ชันท่ี
เอาไว้ทดสอบทางเลือก ƒm(x) จากการป้อนข้อมูลเข้า 
(Input) จะทดสอบตามทางเลือกไปเร่ือ ยๆ ไปจนถึงโหนด
ใบ จะไดค้  าตอบในท่ีสุด 

 
ภาพที่ 1: Decision Tree 

 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
การวิจัยฉบับน้ี  มีจุดประสงค์ในการศึกษาข้อมูล 

เปรียบเทียบ เพื่อพฒันาแพลตฟอร์มระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัและ
รายละเอียด 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการ
ออกแบบระบบ 

 ในการศึกษาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันาระบบผูพ้ฒันา
ไดศึ้กษาปัญหา และขอ้จ ากดั ในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบ

ต่อการพฒันาระบบตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

 

3.2 การพฒันารูปแบบการตัดสินใจ 
ท าการพฒันารูปแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ส าหรับการเลือกลงทุนในวิสาหกิจเ ร่ิมต้น ด้วยการ
ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เพื่อให้ได้รูปแบบ
การด าเนินการของระบบ ท าการรวบรวมแนวความคิดของ
การพฒันาเพื่อออกแบบ โดยอาศยัขอ้มูลการตดัสินใจของ
นักลงทุน วิธีการคิด ปัจจัยท่ีท าให้เลือกลงทุนเป็นหลกั 
รวมไปถึงเปรียบเทียบรูปแบบจ าลองเหมืองขอ้มูลท่ีใชใ้น
การตดัสินใจ 
3.3 การพฒันา  

โดยการพฒันาระบบเป็นรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั
เป็นส่วนต่อประสานงานกบัผูใ้ช ้ฐานขอ้มูลเลือกใชเ้อซคิว
เอลเซิร์ฟเวอร์เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้าน และการเพ่ิม 
ลบ แก้ไขข้อมูล และการค านวณหาค่าความเส่ียงของ
โครงการจะท างานผา่นเวบ็เซอร์วิส 
3.4 การทดสอบ และการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 
        ในการประเมินและทดสอบระบบจะท าการทดสอบ
ระบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการลงทุน และผูเ้ช่ียวชาญความรู้ท่ีมีความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูเ้ก่ียวขอ้งในการใช้
งาน โดยวิเคราะห์ถึงความสามารถและความเหมาะสมของ
ระบบท่ีพฒันาขึ้น  
 

 4. ผลการด าเนินงาน  
ในส่วนของผลการเปรียบเทียบการท าเหมืองข้อมูล

พบว่าวิธีตน้ไมต้ดัสินใจ อลักอริทึม J48 มีค่าความแม่นย  า
มากท่ีสุด จึงน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาสร้างเป็นกฎการ
ตัดสินใจ (Decision Rile) ท่ีได้จากแบบจ าลอง เพื่อน ามา
พฒันาเป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจในการเลือกลงทุน
ในวิสาหกิจเร่ิมต้น ตัวอย่างต้นไม้ตัดสินใจในการเลือก
ลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมตน้มีรายละเอียดแสดงดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2: ตน้ไมต้ดัสินใจในการเลือกลงทุน 

 

จากต้นไมต้ัดสินใจในการเลือกลงทุน สามารถสร้าง
เป็นกฎการตดัสินใจไดด้งัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3: กฎการตดัสินใจในการเลือกลงทุน 

 
ผลการด าเนินงานวิจยัน้ีจะกล่าวถึงผลของการพฒันา

ระบบจากการออกแบบ พฒันาโปรแกรม โดยพฒันาอยู่ใน
รูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน่ดว้ยภาษา HTML และ PHP โดย
มีผลลพัธ์ของการพฒันาดงัน้ี  

หน้าจอการยืนยนัตัวตนผู ้ใช้งานส าหรับเข้าระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในวิสาหกิจ
เร่ิมตน้ในประเทศไทยแสดงดงัภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 4: หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 

หน้าจอหลกัในการแสดงผลของระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจในการเลือกลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมตน้ในประเทศ
ไทยแสดงดงัภาพท่ี 5 

 
 

ภาพที่ 5: หนา้จอหลกัในการแสดงผล 
 

หน้าจอการขั้ นตอนการประเ มินขั้ นแรกกรอก
รายละเอียดธุรกิจสตาร์ทอพัแสดงดงัภาพท่ี 6 

 
 

ภาพที่ 6: หนา้จอขั้นตอนการประเมินขั้นแรก 
 

หน้าจอการขั้นตอนการประเมินขั้นท่ีสองตรวจสอบ
เง่ือนไขหรือสถานการณ์ท่ีท าให้ บริษทั อยู่ในต าแหน่งท่ีดี
หรือธุรกิจท่ีเหนือกว่าแสดงดงัภาพท่ี 7 

 
 

ภาพที่ 7: หนา้จอขั้นตอนการประเมินขั้นท่ีสอง 
 

หน้าจอการขั้นตอนการประเมินขั้นท่ีสามการด าเนิน
ธุรกิจสตาร์ตอพัแสดงดงัภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8: หนา้จอขั้นตอนการประเมินขั้นท่ีสาม 
 

หน้าจอการขั้นตอนการประเมินขั้นท่ีสุดท้ายก่อน
แสดงผลรายงานการประเมินแสดงดงัภาพท่ี 9 

 
 

ภาพที่ 9: หนา้จอขั้นตอนสุดทา้ย 
 

หลกัการท างานตอ้งท าผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เท่านั้ น หน้าจอน้ีจะท าหน้าท่ีค  านวณความเส่ียงท่ีเกิด
ขึ้นกบัโครงการโดยจะระบุเป็นตวัแปรท่ีมีความส าเร็จกบั
โครงการทั้งหมด 10 ตวัแปร ดงัน้ี      

1 มุ่ งมั่นในความส า เ ร็จ  (Commitment to Success) 
หมายถึง คุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีมีเป้าหมายและลงมือ
ปฏิบัติอย่างเต็มท่ีท่ีจะทางานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีองคก์ารตอ้งการ สร้างความมุ่งมัน่
อย่างอดทนเพ่ือท างานนั้ นให้ส าเร็จด้วยตัวเอง (self-
actualization) 2 ท า ง าน เ ชิ ง รุ ก  ( Proactive) หมาย ถึ ง 
ผู ้ประกอบการสตาร์ทอัพท่ีเ ร่ิมเปิดธุรกิจใหม่จะต้อง
กระตือรือร้นในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ 3 
จิ ต ส า นึ ก ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  ( Consciousness of 
Responsibility) หมาย ถึ ง  ก า รแสดงออกด้ว ยความ
รับผิดชอบทางพฤติกรรมการลงมือปฏิบติัอย่างตั้งใจโดย
ไม่ทิ้งงาน 4 จริยธรรมในการด าเนินงาน (Business Ethics) 
องค์กรเป็นท่ี รู้จักทางด้านการประกอบธุรกิจอย่างมี

จริยธรรมคุณธรรมท าให้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ชุมชน 5 เผชิญหน้ากับความเส่ียง (Risk Confrontation) 
ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพัตอ้งรอบคอบและประเมินความ
เ ส่ียงนั้ น มิให้ ธุร กิจ เ สียหาย  6 เ รียน รู้อย่างต่อ เ น่ื อง
(Continuous Learning)  ผู ้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพท่ี
เรียนรู้อย่างเป็นระบบตลอดชีวิตจะช่วยพฒันาทกัษะการ
ท า ง าน  7 ก า รส ร้ า ง สั มพัน ธภ าพกับ ผู ้อื่ น  ( Good 
Relationship) ถ้ าห ากผู ้ป ร ะกอบการสตา ร์ทอัพให้
ความส าคญักบัการสร้างสัมพนัธภาพกบัคนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การจะท าให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 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) ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีสามารถ
ลดข้อขัดแยง้ท่ีไม่สร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความขัดแยง้เม่ือต้องเผชิญหน้ากันระหว่างพนักงาน 9 
ทกัษะดา้นการส่ือสาร(Articulation Skills) ผูป้ระกอบการ
ท่ีสามารถสร้างความความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยการ
ใช้ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 10 ทักษะด้าน
การปรากฏกาย (Body Language) สามารถท าให้ผู ้คน
เช่ือถือและปฏิบติัตามก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจสตาร์ตอพั
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

จากการค านวณค่าตัวแปรทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ 10 ตัวแปร จะสามารถน ามาสรุปเป็น
รูปแบบบาร์ และตารางสรุป เพื่อช่วยให้นักลงทุนและ
ผูป้ระกอบการเห็นภาพรวมของธุรกิจสตาร์ทอพั แสดงดงั
ภาพท่ี 8 

 
 

ภาพที่ 8: หนา้จอสรุปผลการวิเคราะห ์
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ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแนะน า
ผูบ้ริหารระดับเร่ิมต้น มีผูป้ระเมินทั้งหมด 15 คน โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลงทุน จ านวน 5 คน
กลุ่มท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบสารสนเทศ จ านวน 5 คน
และกลุ่มท่ี 3 ผูใ้ช้งานทั่วไป จ านวน 5 คน หัวข้อในการ
ประเมินจะแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการติดต่อระหว่าง
ระบบกบัผูใ้ช้ระบบ ดา้นการประมวลผลของระบบ ดา้น
ความปลอกภัยของระบบ และด้านการตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช้งาน จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ย
การหาค่าสถิติ โดยสามารถแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) แสดงดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้าน
ทัว่ไป 

รายการประเมิน 
ค่าสถิติ 

X  SD  ระดบั 

ดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบั
ผูใ้ชร้ะบบ  

4.33 0.86 ดี 

ดา้นการประมวลผลของระบบ  4.37 0.83 ดี 

ดา้นความปลอดภยัของระบบ  4.33 0.81 ดี 

ดา้นการตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน 

4.34 0.84 ดี 

ผลการประเมิน 4.34 0.82 ดี 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน พบว่า 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.82 ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจของระบบท่ีไดใ้น
ภาพรวมอยูใ่นระดบัผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจปานกลาง 

5. สรุป 
งานวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ท าการเสนอแนวคิดในการ

พฒันาระบบสนับสนุนนการตดัสินใจในการเลือกลงทุน
ในวิสาหกิจระดับเร่ิมต้น โดยใช้ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision Support System) และทฤษฎีต้นไม้
ตดัสินใจ เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลของสตาร์ทอพั

ในการเลือกลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมตน้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ้งขึ้น อย่างไรก็ตามผลการพฒันางานวิจยัน้ี
พบว่า ระบบยงัมีขอ้จ ากดัในการใชง้านท่ียงัไม่ครอบคลุม
ถึงขอ้มูลการเงินรวมของธุรกิจ ความคุม้ทุนในการลงทุน 
ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก และยงัไม่ครอบคลุมถึงการ
ป้องกนัความเส่ียงดา้นความปลอดภยับางส่วน เช่นการเปิด
ระบบให้ผูใ้ช้งานเขา้ถึงฐานขอ้มูลท่ียงัไม่เขา้รหัสเป็นตน้
รวมไปถึงควรน าระบบ น้ีไปพัฒนาต่อ เ พ่ือให้ เ กิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานและความสามารถในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพดี
ย่ิงขึ้นอีกต่อไป 
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2560. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณด้วยเทคนิคกระบวนการล าดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
การตัดสินส าหรับผู้ บ ริหาร ในการพิจารณาอนุมั ติแผน
งบประมาณ โดยการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ คณะกรรมการได้ท า
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทีละคู่  เพ่ือหาน า้หนักความส าคัญ
ของแต่ละปัจจัย ได้ผลเรียงล าดับตามความส าคัญดังนี ้(1) ด้าน
เหตุผล ร้อยละ 29.39 (2) ด้านความเร่งด่วน ร้อยละ 19.99 (3) 
ด้านผลการลงทุน/ประโยชน์ ร้อยละ 17.52 (4) ด้านแผนเดิมปี
ก่อน ร้อยละ17.39 (5) ปัจจัยลักษณะความส าคัญ ร้อยละ 11.00 
และ (6) ด้านการตอบสนอง ร้อยละ 4.71 อัตราความสอดคล้อง 
มีค่าเท่ากับ 0.07 ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจนีพ้ัฒนาด้วยภาษาเอเอสพีดอทเนต็และฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล ประกอบด้วยระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน ระบบ
จัดการรายการแผน ระบบจัดการข้อมูลเกณฑ์พิจารณา และ
ระบบจัดการข้อมูลพิจารณาแผน ผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 
ผู้ดูแลระบบ ผู้ รับผิดชอบแผน ผู้บริหารและคณะกรรมการ การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) 
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจการจัดสรร
งบประมาณโดยค านวณค่าร้อยละของผลการอนุมัติรายการแผน
ในปีงบประมาณ 2560 เทียบกับรายการแผนท่ีระบบแนะน า 
และ (2) ความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบซ่ึงประเมินจาก
แบบสอบถาม โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร จ านวน 9 คน 
และผู้ ใ ช้ ง านระบบจ านวน  21 คน  ผลการ วิ จั ย  พบ ว่า 

ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจการจัดสรร
งบประมาณมีความแม่นย าร้อยละ 94.73 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีต่อระบบท่ีพัฒนาขึน้เท่ากับ 
4.42 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56) ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 
และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเท่ากับ  4.51 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74) ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค ำส ำคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เว็บแอปพลิเคชัน 

งบประมาณ กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
 

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 

กำรพฒันำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพ่ือกำรจัดสรรงบประมำณด้วยวธีิ 
กระบวนกำรล ำดับช้ันเชิงวเิครำะห์ 

Development of Decision Support System for Budget Management Using 

Analytical Hierarchy Process 
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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. บทน ำ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 
เป็นระบบย่อยหน่ึงในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ โดยท่ี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู ้บริหารในเร่ืองการ
ตดัสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีไม่มีโครงสร้าง
แน่นอน หรือก่ึงโครงสร้าง ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอาจจะ
ใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม 
นอกจากนั้น ยงัมีระบบสนบัสนุนผูบ้ริหารเพ่ือช่วยผูบ้ริหารใน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เป็นการเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากร
สมองมนุษยใ์ห้ท างานร่วมกบัความสามารถของคอมพิวเตอร์  
เพื่อ ช่วยให้ผู ้บ ริหารสามารถตัดสินใจได้ ง่ ายขึ้ นอย่าง มี
ประสิทธิภาพ กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Hierarchy Process:  AHP)  เ ป็ น เ ป็ น เทค นิคห น่ึ ง ท่ี ใ ช้ ใน
กระบวนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพมาก เร่ิมต้นด้วยการ
เปรียบเทียบ “ความส าคญั” ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ เพื่อ
หา “น ้ าหนัก” ของแต่ละเกณฑ์ก่อน หลังจากนั้ น จึงน า  
“ทางเลือก” ท่ีมีทั้ งหมดมาประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือ
จดัล าดบัความส าคญัของแต่ละทางเลือก จากการศึกษางานวิจยั
ได้มีการประยุกต์ใช้ AHP ในการพฒันาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ วิเคราะห์ความเส่ียงต่าง ๆ ดงัเช่นปรากฎใน [1] ท่ีได้
น ามาใชวิ้เคราะห์ความเส่ียงน ้ าท่วม หรือในดา้นการศึกษาท่ีใช้
ในการตัดสินใจพิจารณาการให้ทุนการศึกษา [2, 3] หรือการ
ตดัสินใจเลือกหอพกัส าหรับนกัศึกษา [4] ทั้งยงัมีประสิทธิภาพ
ดีการวิเคราะห์ดา้นธุรกิจและการคา้ [5, 6, 7, 8] 

ในการวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดมี้แนวคิดการประยกุต์ใช ้AHP ในการ
พฒันาระบบเพื่อมาสนับสนุนกบัระบบแผนงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารและพฒันาเป็นเว็บแอป-
พลิเคชันเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองการเก็บขอ้มูล การรวบรวมข้อมูล 
การแสดงขอ้มูล ทั้งการตดัสต๊อกรายการท่ีด าเนินการไปแลว้ใน
แผนงบประมาณอีกดว้ย 

  

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาและพฒันาขั้นตอนในการจดัสรรงบประมาณ

ดว้ยวิธีการกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
2.2 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ

การจัดสรรงบประมาณดว้ยเทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจการจดัสรรงบประมาณดว้ยเทคนิคกระบวนการล าดบั
ชั้นเชิงวิเคราะห์ 
 
3. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ระบบสนับสนุนกำรตัด สินใจ  (Decision Support 
System: DSS) [9] เป็นระบบย่อยหน่ึงในระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ โดยท่ีระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจะช่วยผูบ้ริหาร
ในเร่ืองการตดัสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีไม่มี
โครงสร้างแน่นอน หรือก่ึงโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจอาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการ
ตดัสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้น ยงัมีระบบสนับสนุนผูบ้ริหาร
เพื่อช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ ระบบสนับสนุน
การตดัสินใจ ไดเ้ร่ิมขึ้นในช่วง ปี พ.ศ. 2513 โดยมีหลายบริษทั
เร่ิมท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือท่ีจะช่วยผูบ้ริหารในการ
ตดัสินใจปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน หรือก่ึงโครงสร้าง
โดยขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงตลอด ซ่ึงระบบสารสนเทศเดิมท่ี
ใช้ในลักษณะระบบการประมวลผลรายการ (Transaction 
processing system) ไม่สามารถกระท าได้ นอกจากนั้ นย ังมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดแรงงาน ตน้ทุนท่ีต ่าลงและยงัช่วยในเร่ือง
การวิเคราะห์การสร้างตวัแบบ (Model) เพื่ออธิบายปัญหาและ
ตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2529 ความพยายามใน
การใช้ระบบน้ีเพ่ือช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจไดแ้พร่
ออกไป ยงักลุ่มและองคก์ารต่าง ๆ ขั้นตอนการตดัสินใจโดยใช้
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบท่ีซับซ้อน ภายใต้
ซอฟต์แวร์เดียวกนั นอกจากนั้น DSS ยงัเป็นการประสานการ
ท างานระหว่างบุคลากรกบัเทคโนโลยีทางดา้นซอฟต์แวร์ โดย
เป็นการกระท าโต้ตอบกนั เพื่อแก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง 
และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู ้ใช้ตั้ งแต่ เ ร่ิมต้นถึงส้ินสุด
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ขั้นตอนหรืออาจกล่าวไดว่้า DSS เป็นระบบที่โตต้อบกนัโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค าตอบท่ีง่าย สะดวก รวดเร็วจากปัญหาท่ี
ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน ดังนั้ นระบบการสนับสนุนการ
ตดัสินใจ จึงประกอบดว้ยชุดเคร่ืองมือ ขอ้มูล ตวัแบบ (Model) 
และทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีผูใ้ช้หรือนักวิเคราะห์น ามาใช้ในการ
ประเมินผลและแกไ้ขปัญหา ดงันั้นหลกัการของ DSS จึงเป็น
การให้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นแก่ผูบ้ริหาร ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมี
รูปแบบท่ีซับซ้อน แต่มีวิธีการปฏิบัติท่ียืดหยุ่น DSS จึงถูก
ออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

3.2 กระบวนกำรล ำดับ ช้ัน เ ชิ งวิ เครำะ ห์  (Analytical 
Hierarchy Process: AHP) [10] เป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก เร่ิมตน้ดว้ยการเปรียบเทียบ “ความส าคญั” 
ของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือหา “น ้ าหนัก” ของแต่ละ
เกณฑ์ก่อน หลังจากนั้ นจึงน า “ทางเลือก” ท่ีมีทั้ งหมดมา
ประเมินผ่านเกณฑ์ดงักล่าว เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละ
ทางเลือก โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี (1) สร้างแผนภูมิล าดบั
ชั้นหรือแบบจ าลองของการตดัสินใจ (2) หาล าดบัความส าคญั
ของแต่ละปัจจยั โดยมีการก าหนดมาตราส่วนค่าความส าคญั ดงั
ตารางท่ี 1 
ตำรำงท่ี 1  มาตราส่วนวินิจฉยัเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ  
ล ำดับ ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

1 ความส าคญั
เท่ากนั 

ทั้งสองปัจจยัมีความส าคญัเท่ากนั 

3 ส าคญักว่าปาน
กลาง 

ปัจจยัพิจารณามีความส าคญั
มากกว่าอีกปัจจยัหน่ึงในระดบั
ปานกลาง 

5 ส าคญักว่าอยา่ง
ชดัเจน 

ปัจจยัพิจารณามีความส าคญั
มากกว่าอีกปัจจยัหน่ึงในระดบั
อยา่งชดัเจน 

7 ส าคญักว่าอยา่ง
เด่นชดัมาก 

ปัจจยัพิจารณามีความส าคญั
มากกว่าอีกปัจจยัหน่ึงในระดบั
อยา่งชดัเจนมาก 

9 ส าคญักว่า
สูงสุด 

ปัจจยัพิจารณามีความส าคญั
มากกว่าอีกปัจจยัหน่ึงในมี
ความส าคญัสูงสุด 

2, 4, 
6, 8 

ส าคญัท่ีอยู่
ระหว่างแต่ละ

ระดบั 

ความส าคญัก ้าก่ึงระหว่าง
ความส าคญั แต่ละระดบั 

   
4.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

4.1 สถำปัตยกรรมของระบบ 

 
ภำพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

ผู ้วิจัยออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบดังภาพท่ี 1 ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี (1) ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัความส าคญัท่ี
มีผลต่อการพิจารณาอนุมติัแผนงบประมาณดว้ย AHP และ (2) 
ส่วนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจอนุมัติแผน
งบประมาณ ซ่ึงพฒันาในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั 

4.2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำคัญที่มีผลต่อกำรพิจำรณำ
อนุมัติแผนงบประมำณด้วย AHP 

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการรวบรวบขอ้มูลเพื่อให้ปัจจยัความส าคญั
ท่ีมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณปีงบประมาณ 
2559 โดยการประชุมของคณะกรรมบริหาร และสรุปไดเ้ป็น 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ดา้นความเร่งด่วน (2) ดา้นลกัษณะความส าคญั 
(3) ดา้นเหตุผลการซ้ือ (4) ดา้นการตอบสนอง (5) ดา้นแผนเดิม
ปีก่อน และ (6) ด้านผลการลงทุน/ประโยชน์ และด าเนินการ
ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจยัความส าคญัดว้ย AHP ดงัน้ี 

4.2.1 เปรียบเทียบปัจจัยต่ าง  ๆ ของการจัดสรร
งบประมาณ ดงัตารางท่ี 2 
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ตำรำงท่ี 2 การเปรียบเทียบปัจจยัของการจดัสรรงบประมาณ 
เกณฑ์ ควำม

เร่งด่วน 
ลักษณะ

ควำมส ำคัญ 
เหตุผล
กำร
ซ้ือ 

กำร
ตอบสนอง 

แผน
เดิมปี
ก่อน 

ผลกำร
ลงทุน 

ความ
เร่งด่วน 1 2 5 7 5  1/2 
ลกัษณะ
ความส าคญั  1/2 1 5     5     7  1/2 
เหตุผลการ
ซ้ือ  1/5  1/5 1 3  1/2  1/3 
การ
ตอบสนอง  1/7  1/5  1/3 1  1/3  1/4 
แผนเดิมปี
ก่อน  1/5  1/7 2 3 1  1/5 
ผลการ
ลงทุน 1 2 3 4 5 1 

4.2.2 การค านวณตามกระบวนการล าดับชั้ นเชิง
วิเคราะห์ โดยการหาผลรวมน ้ าหนกัล าดบัความส าคญั หาร้อย
ละความส าคญัของแต่ละปัจจยั หาค่า Eigen สูงสุด หาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง ค านวณอตัราส่วนความสอดคลอ้ง ตามล าดบั 

4.3 กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจอนุมัติแผน
งบประมำณ ซ่ึงพฒันาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษาเอเอส
พีดอท เน็ต  (ASP.NET)  และฐานข้อมูลมาย เอสคิวแอล 
(MySQL) การออกแบบระบบแสดงด้วย Data Flow Diagram 
ดงัภาพท่ี 2 ซ่ึงประกอบดว้ย 7 Process ไดแ้ก่ ลงทะเบียน-เขา้สู่
ระบบ จดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน จดัการรายการแผน จดัการขอ้มูล
เกณฑ์พิจารณา จัดการข้อมูลพิจารณาแผน จัดการข้อมูลขอ
ด าเนินการ และพิมพร์ายงาน และฐานขอ้มูลจ านวน 8 ตาราง 

 
ภำพที่ 2 Data Flow Diagram Level 0 ของระบบ 

4.4 กำรทดสอบและประเมินผลวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) 
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจการจัดสรร
งบประมาณโดยค านวณค่าร้อยละของผลการอนุมติัรายการแผน
ในปีงบประมาณ 2560 เทียบกับรายการแผนท่ีระบบแนะน า 
และ (2) ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบซ่ึงประเมินจาก
แบบสอบถามออกแบบตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ใช้เกณฑ์ 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ท่ีสุด จ านวน 15 ค  าถาม แบ่งเป็น 5 ดา้นและมีค าถามปลายเปิด
ในส่วนทา้ยของแบบสอบถาม   
 
5. ผลกำรวิจัย 

5.1 ผลกำรค ำนวณตำมกระบวนกำรล ำดับช้ันเชิงวิเครำะห์ 
จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ คณะกรรมการได้ท าการ

เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ทีละคู ่เพ่ือหาน ้าหนกัความส าคญัของ
แต่ละปัจจยั ของปีงบประมาณ 2560 ผลการค านวณปัจจยัแสดง
ดงัตารางท่ี 3 ซ่ึงมีอตัราความสอดคลอ้ง เท่ากบั 0.07 อยู่ในช่วง
ท่ี ยอม รับได้  คื อค่ าความสอดคล้องจะต้องไม่ เ กิน  0.1 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

270 

 

ผู ้วิจัยพัฒนาระบบในการค านวณคะแนนตามกระบวนการ
ล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ตวัอยา่งหนา้จอแสดงดงัภาพท่ี 3 
ตำรำงท่ี 3 ผลการค านวณปัจจยัในการพิจารณา  

เกณฑ์ปัจจัยกำรพจิำรณำ ร้อยละ 
เหตผุลการซ้ือ 29.39 
ความเร่งด่วน 19.99 
ผลการลงทุน 17.52 
แผนเดิมปีก่อน 17.39 
ลกัษณะความส าคญั 11.00 
การตอบสนอง 4.71 

รวม 100.00 

 
ภำพที่ 3 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลคะแนนและค านวณตาม

กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห ์
5.2 ผลกำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันระบบสนับสนุนกำร

ตัดสินใจกำรจัดสรรงบประมำณด้วยเทคนิคกระบวนกำรล ำดับ
ช้ันเชิงวิเครำะห์ แสดงตวัอยา่งหนา้จอผลการพฒันาดงัภาพท่ี 4-
7  

 
ภำพที่ 4 หนา้จอระบบการจดัเรียงล าดบัความส าคญัและการ
พิจารณาอนุมติัแผนของกลุ่มผูบ้ริหารและคณะกรรมการ 

 

 

ภำพที่ 5 การจดัการรายการแผนของผูดู้แลระบบ 

 

ภำพที่ 6 การพิจารณาอนุมติัแผนงบประมาณ 

 
ภำพที่ 7 การเพ่ิมรายการแผน 

 
5.3 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบ 

5.3.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การตดัสินใจ โดยการเปรียบเทียบผลการอนุมติัรายการแผนใน
ปีงบประมาณ 2560 เทียบกบัรายการแผนท่ีแนะน าโดยระบบท่ี
พฒันาขึ้น ผลการจดัเรียงขอ้มูล พบว่ามีจ านวนรายการท่ีได้รับ
การอนุมัติ จ านวน 891 จากรายการในแผนท่ีเสนอพิจารณา
ทั้งหมด จ านวน 964 รายการ ปีงบประมาณ 2560 ความถูกตอ้ง
ในการจดัเรียงล าดบัความส าคญัท่ีไดรั้บการอนุมติั 844 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 94.73 และท่ีไม่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 47 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.27 ดงัตารางท่ี 4 
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ตำรำงท่ี 4 ผลการวดัประสิทธิภาพการสนบัสนุนการตดัสินใจ  
รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ 

ยื่นเสนอพิจารณารวม 964 100.00 
ไม่อนุมติั 73 7.57 
อนุมติั 891 92.43 
       -ระบบแนะน าไดรั้บอนุมติั 844 94.73 
       -ระบบแนะน าไม่ไดรั้บอนุมติั 47 5.27 

5.3.2 ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบ โดย
การทดสอบและประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้งานโดยการ
เลือกแบบเจาะจงจ านวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวน 9 คน และกลุ่มผูใ้ช้งาน
ระบบจ านวน 21 คน ผลการประเมินแสดงดงัตารางท่ี 5 

ตำรำงท่ี 5 ผลการประเมินความคดิเห็นของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบ
เปรียบเทียบกลุ่มคณะกรรมการบริหารและผูใ้ชง้านระบบ  

รำยกำรประเมิน ผู้ใช้งำน กรรมกำร 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. ดา้นความสามารถในการ
ท างานตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้

4.53 0.50 4.56 0.52 

2. ดา้นความสามารถในการ
ท างานของระบบ 

4.49 0.46 4.30 0.62 

3. ดา้นรูปแบบการน าเสนอ 4.45 0.53 4.36 0.63 
4. ดา้นความปลอดภยั 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 
จากตารางท่ี 5 สรุปผลความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบของคณะกรรมการและผู ้บริหารเท่ากับ 4.42 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับมาก และของ
ผูใ้ชง้านเท่ากบั 4.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 
6. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจการจดัสรรงบประมาณโดยน าเอาเทคนิคกระบวนการ
ล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ประยุกต์ใชร่้วมกบัระบบจดัการแผนเงิน

งบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัแผนงบประมาณ
ให้ผูบ้ริหารสามารถตัดสินใจได้สะดวกขึ้นการพฒันาระบบ
และทดสอบระบบ พบว่าระบบสามารถจดัเรียงขอ้มูลรายการ
แผนงบประมาณ ตามล าดบัความส าคญัของปัจจยัความส าคญั
ส าหรับคณะกรรมและผูบ้ริหาร โดยมีการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
คณะกรรมการไดท้  าการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ทีละคู่ เพื่อ
หาน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยั ของปีงบประมาณ 2560 
รวม 6 ปัจจยั อตัราความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั 0.07 อยูใ่นช่วงท่ี
ยอมรับได ้ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้งาน จ านวน 
30 คน พบว่า ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาขึ้นใน
ระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

      ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาซ่ึงมีการ
ก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจวัสดุค้าวัสดุก่อสร้างจึงเป็น
ธุรกิจหน่ึงท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ แต่เน่ืองจาก
จ านวนลูกค้าท่ีมีปริมาณมาก ประกอบกับสินค้าท่ีขายมี
ความใกล้เคียงกัน ราคาและคุณภาพใกล้เคียงกัน ท าให้การ
แข่งขันนั้นสูง การบูรณาการระบบสารสนเทศจะช่วยสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและช่วยลดต้นทุนให้แก่
ธุรกิจได้ ผู้ วิจัยจึงได้น าระบบวางแผนทรัพยากร ซ่ึงเหมาะ
กับธุรกิจขนาดเลก็ถึงกลาง เข้ามาพัฒนาปรับแต่งเพ่ิมเติม
และประยุกต์ใช้กับธุรกิจวัสดุก่อสร้างรายย่อยแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทยท่ีมีเป็นรูปแบบเดิม ซ่ึงก าลังประสบปัญหาใน
ด้านการจัดการคลังสินค้า โดยมีการออกแบบกระบวนการ
ธุรกิจใหม่ให้รองรับกับการน าระบบวางแผนทรัพยากรเข้า
มาใช้งานและส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

ค าส าคัญ: ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร, ธุรกิจคา้วสัดุ
ก่อสร้างขนาดเลก็, ระบบวางแผนทรัพยากร
ส าหรับธุรกิจขนาดเลก็ 

 

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 

competitive advantage and reduce business costs. The 

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. บทน า 
ธุรกิจก่อสร้างจัดเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคัญในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาท าให้ความเจริญ
เร่ิมแผ่ขยายจากในเมืองไปยงัพ้ืนท่ีเขตปริมณฑลและ
ต่างจังหวดัเป็นจ านวนมาก จากการวิจัยกรุงศรี ได้ช้ีว่า
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศมีสัดส่วนเฉล่ีย 8.4% 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product:  GDP) [1] ซ่ึงมีผลต่อการจ้างงานและมีความ
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย หน่ึงในนั้นคือ
ธุรกิจวสัดุก่อสร้างท่ีมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตาม
ไปดว้ยเช่นกนั ท าให้ภาวะการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
ในตลาด มีค่อนขา้งสูง ทั้งจากกลุ่มธุรกิจโมเดิร์นเทรดวสัดุ
ก่อสร้างท่ีเป็น Home Center ร้านค้าวัสดุก่อสร้างตาม
ชุมชนและจากกลุ่มร้านคา้เฉพาะอย่าง เน่ืองดว้ยธุรกิจคา้
วสัดุก่อสร้างนั้นมีจ านวนลูกคา้ท่ีมีปริมาณมาก ประกอบ
กับสินค้าท่ีขายมีความใกล้เคียงกัน ราคาและคุณภาพ
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ใกลเ้คียงกนั ท าให้การแข่งขนันั้นสูงขึ้นไปดว้ย การบูรณา
การระบบสารสนเทศจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัและช่วยลดตน้ทุนให้แก่ธุรกิจได ้

ปัจจุบนัโลกมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว
อย่างย่ิง ซ่ึงเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจต่างๆ
เป็นจ านวนมาก ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่
ผู ้ประกอบการในแต่ละประเทศ ท า ให้ลู กค้าและ
ผูป้ระกอบการเข้าถึงกันได้ง่ายย่ิงขึ้น ลดต้นทุนในการ
ประชาสัมพนัธ์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกคา้ไดห้ลากหลาย
ช่องทาง โดยเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีช่วยในดา้นการบูรณา
การระบบสารสนเทศและการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ภายในองค์กรท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก คือระบบ
วางแผนทรัพยากร ซ่ึงมีส่วนช่วยให้บริษทับรรลุเป้าหมาย
ในเชิงกลยทุธ์และช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ให้แก่ธุรกิจ [2] นอกจากน้ีย ังช่วยลดต้นทุน ช่วยให้
ผู ้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่าง  Real-time [3] อีกด้วย 
ผูวิ้จยัจึงไดน้ าระบบวางแผนทรัพยากรซ่ึงเหมาะกบัธุรกิจ
ขนาดเล็กถึงกลาง เขา้มาพฒันาปรับแต่งและประยุกต์ใช้
กบัธุรกิจวสัดุก่อสร้างรายย่อยแห่งหน่ึงในประเทศไทยท่ีมี
เป็นรูปแบบเดิม ซ่ึงก าลงัประสบปัญหาในดา้นการจดัการ
คลังสินค้า เ น่ืองจากพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้ามีจ ากัด ท าให้
ลกัษณะการเก็บสินคา้นั้นเป็นชั้นวางคน้หายากหรือบางที
หาสินคา้ไม่พบ ซ่ึงปัญหาพวกน้ีน ามาซ่ึงตน้ทุนในการเก็บ
ดูแลสินคา้จ านวนมาก นอกจากน้ีการท างานส่วนมากยงัคง
เป็นการออกเอกสารต่างๆยงัมีการออกนอกระบบ ท าให้
บางคร้ังการค้นหาเอกสารเป็นไปด้วยความล าบากและ
ข้อมูลขาดความถูกต้อง  โดยผู ้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูล
กระบวนการท างานปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานภายใน ลดงานท่ี
ซ ้าซอ้น เพ่ิมความถูกตอ้งของขอ้มูลและช่วยให้การท างาน
สะดวกมากย่ิงขึ้น โดยมีการออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการน าระบบวางแผนทรัพยากร
และแสดงเป็น  Swim lane มีการออกแบบและพัฒนา
ระบบวางแผนทรัพยากรให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ชง้าน และท าการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
ท่ีมีต่อระบบโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
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 หมายถึง ระบบวางแผนทรัพยากร
ขององคก์ร เป็นระบบท่ีใชใ้นการจดัการและวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กร โดยเป็นการเช่ือมโยง
ระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การ
วางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรมีประสิทธิภาพ 
ลดเวลาและขั้นตอนการท างาน 

2.2 วิธีการวางแผนระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ 
      Luvai F.Motiwalla และ  Leff Thompson [5] ได้
กล่าวถึงกลยุทธ์ในการอิมพลีเม้นต์ (Implement) ระบบ
วางแผนทรัพยากรธุรกิจ  โดยขั้นตอนในการอิมพลีเมน้ต์
ระบบวางแผนทรัพยากรมี ดงัน้ี 
 2.2.1. Scope and commitment stage – เ ป็ น
ขั้นตอนของการวางขอบเขตในการอิมพลีเม้นต์ระบบ
วางแผนทรัพยากร  
 2.2.2 Analysis and design stage –ก า ร ศึ ก ษ า
กระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบนัรวมทั้งเก็บความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน เพื่อน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัระบบ
ใหม่ท่ีจะน ามาใชง้าน การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
ใหม่ รวมทั้งรายการท่ีตอ้งปรับแต่งระบบเพ่ิมเติม  
 2.2.3 Acquisition and dvelopment stage -ขั้นตอน
การพฒันาระบบตามท่ีไดอ้อกแบบและการทดสอบระบบ
ในฟังก์ชนัท่ีปรับแต่ง รวมถึงการการยา้ยขอ้มูลจากระบบ
เก่าไปสู่ระบบใหม่ (Migration data) 
 2.2.4 Implementation  stage – ขั้นตอนในการติดตั้ง
ระบบ อบรมผูใ้ชง้านเก่ียวกบัการใชง้านระบบ รวมถึงการ
ทดสอบระบบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่โดยจากนั้ นจะ 
Parallel run ระบบใหม่ ควบคู่ ไปกับระบบเก่า  เ พ่ือ
ทดสอบว่าระบบใหม่ท างานไดผ้ลลพัธ์เหมือนระบบเก่า
หรือไม่ ก่อนจะเร่ิม Single run คือยกเลิกการใชง้านระบบ
เก่าและยา้ยมาใชร้ะบบใหม่ระบบเดียว  
 2.2.5 Operation stage – การสนบัสนุนในการแกไ้ข
หรือแนะน าเม่ือเกิดปัญหาในการใช้ระบบจากซัพพลาย
เออร์ 
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2.3 ระบบวางแผนทรัพยากร Microsoft Dynamics 

Business Central 

ระบบวางแผนทรัพยากร Microsoft Dynamics Business 

Central เป็นซอร์ฟแวร์ของบริษัท  Microsoft ตัวหน่ึงท่ี
เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย ถูกพฒันาดว้ยภาษา AL  เหมาะ
ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยมีฟังก์ชันการ
ท างานหลัก ดังน้ี ฟังก์ชันการจัดการบัญชี ฟังก์ชันการ
จดัการห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงคลอบคลุมในส่วนของการจดัซ้ือ
สินค้า การออกใบส่ังขายและการส่งของ  การจัดการ
คลัง สินค้า  ฟั งก์ชันการผ ลิต  ซ่ึ ง จะ ช่วยป รับป รุ ง
ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมการขายและ
สามารถใชง้านระบบไดทุ้กท่ี [6] 
 
      2.4 การเขียนแผนผังกระบวนการท างานในองค์กร 
           ผงังาน (Flowchart) คือ แผนภาพท่ีแสดงถึงล าดบั
ขั้นตอนการท างานของอัลกอลิท่ึมหรือกระบวนการ
ท างาน ซ่ึงสัญลกัษณ์ของ Flowchart จะแสดงถึงลกัษณะ
การท างานต่างๆเช่ือมต่อกันเป็นล าดับ Flowchart ถูก
ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้เห็นภาพส่ิงท่ีเกิดขึ้นและช่วยให้
เข้าใจกระบวนการท างานได้ง่ายย่ิงขึ้น ท าให้เห็นการ
เช่ือมโยงของขอ้มูลและกระบวนนั้นๆ 
 
2.5 สาเหตุและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

วงเดือน,ธันยวตั, Jian และณัฐกานต์ [7] ไดวิ้เคราะห์
สาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการวางระบบ 
ERP พบว่าองค์ประกอบและทักษะของคณะท างานการ
วางแผนระบบมีผลต่อความส าเ ร็จในการวางระบบ
ว า ง แ ผนท รัพ ย า ก ร  ตั้ ง แ ต่ ก า ร เ ลื อ ก  Vendor ท่ี มี
ประสบการณ์ การวาง Gap Analysis การมี Requirement ท่ี
ชัดเจนตั้งแต่เร่ิมโครงการจะช่วยให้การวางแผนในดา้น
เวลาและงบประมาณของโครงการมีประสิทธิภาพ  การ
ติดตามความกา้วหน้าของโครงการและการใช้งานระบบ
ไดอ้ย่างครอบคลุม นอกจากน้ีการตระหนกัถึงความส าคญั
ของการน าระบบวางแผนทรัพยากรเข้ามาใช้งาน การ
สนบัสนุนของผูบ้ริหารและงบประมาณยงัมีส่วนในการท า
ให้การน าระบบวางแผนทรัพยากรมาใชส้ าเร็จ [8] 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจยัจะยึดหลกัทฤษฎี ERP Implement 

Methodology ตามทฤษฎีของ  Luvai F.Motiwalla และ 
Leff Thompson [5]  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  การวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้
ท าการศึกษากระบวนการการท างานของธุรกิจค้าวัสดุ
ก่อสร้างรายย่อยแห่งหน่ึงในประเทศไทย และท าการ
วิเคราะห์ปัญหา ความตอ้งการเพื่อประยุกต์เข้ากบัระบบ
วางแผนทรัพยากร แลว้ท าการวิเคราะห์ส่วนท่ีตอ้งท าการ
ปรับปรุงระบบ พฒันา ทดสอบระบบและท าการสอนการ
ใชง้านระบบให้แก่ผูใ้ชง้านพร้อมทั้งท าการส ารวจความพึง
พอใจของผูใ้ชง้านโดยใชแ้บบสอบถาม สามารถเขียนเป็น
ภาพรวมได ้ดงัน้ี 

 
ภาพที่ 2   วิธีการด าเนินการวิจยั 
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3.2 การศึกษาท่ีมาของปัญหา การก าหนดหัวขอ้การ
วิจัย ขอบเขตและวัตถุประสงค์ บริษัทดังกล่าวน้ีก าลัง
ประสบปัญหาในด้านการจัดการคลังสินค้า เน่ืองจาก
สินคา้ท่ีขายนั้นมีหลากหลายประเภท พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้มี
จ ากัด ค้นหาสินค้ายาก การออกเอกสารต่างๆยงัท านอก
ระบบ ท าให้ผูบ้ริหารมีความคิดท่ีจะน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชง้าน 

3.3 ศึกษากระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจโดยการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใช้งาน
ระบบต่างๆ แลว้น ามาวิเคราะห์  

3.4 วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการทางธุรกิจเดิม
และแนวทางการแกไ้ข เพื่อแกปั้ญหาการท างานในปัจจบุนั 

3.5 ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่และแสดง
กระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบ swim lane 

3.6 ก าหนดหวัขอ้ปรับแต่งระบบ (Customization) 

3.7 พฒันาระบบ หลงัจากได้ท าการก าหนดหัวข้อ
และออกแบบส่วนของระบบท่ีตอ้งมีการปรับแต่งเพ่ิมเติม
แลว้ จากนั้นท าการพฒันาระบบโดยใชภ้าษา C/AL เม่ือท า
การพฒันาส าเร็จแลว้ตอ้งมีการทดสอบระบบเบ้ืองตน้ ว่า
ส่วนท่ี มีการปรับแต่งนั้ นได้พัฒนาออกมาตามท่ีได้
ออกแบบและสามารถท างานไดถู้กตอ้ง 

3.8 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะบบ  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม ค าถามในแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความ
พึงพอใจในการใชง้านระบบวางแผนทรัพยากรรวม 10 ขอ้ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ตาม รูปแบบ  Likert’s Scale หลัง จ ากนั้ นน า
แบบสอบถามไปใชง้านและน ามาวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ
พ้ืนฐาน เช่น ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
(S.D)  ส่วนท่ี  3 ขอ้เสนอแนะ 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการทางธุรกิจ  

 
 

กระบวนการ 
ขั้นตอนยอ่ย

เก่า 
(จ านวน) 

ขั้นตอนยอ่ย
ใหม ่

(จ านวน) 

ถูกตอ้งมาก
ขึ้น  

(จ านวน) 

ใชง้านง่าย
ขึ้น 

(จ านวน) 
   กระบวนการจดัซ้ือ 8 7 4 2 

กระบวนการรับสินคา้ 7 6 3 2 

กระบวนการบัน ทึ ก
เจา้หน้ีและการจ่ายเงิน 

5 7 2 0 

กระบวนการขายและ
การส่งสินคา้ 

12 10 4 3 

กระบวนการบันทึก
ลูกหน้ีและรับ ช าระเงิน 

7 9 2 0 

 Total 39 39 15 7 

ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบกระบวนการด าเนินการเก่าและใหม่ 
 

      4.1.1 กระบวนการจดัซ้ือ หลงัการน าระบบเขา้มา
ใชพ้บว่าช่วยลดขั้นตอนยอ่ย 1 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ
สร้างใบส่ังซ้ือ ช่วยให้การท างานง่ายขึ้น 2 ขั้นตอนย่อย 
ได้แก่ ขั้นตอนการสร้างใบส่ังซ้ือและการพิมพ์รายงาน
ใบส่ังซ้ือ  

      4.1.2 กระบวนการรับสินคา้ หลงัการน าระบบเขา้
มาใชพ้บว่ามีขั้นตอนยอ่ยลดลง 1 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การกรอก
รายละเอียดการรับสินค้า การท างานถูกต้องมากขึ้ น 3 
ขั้นตอน ได้แก่การอัพเดทสต็อกสินค้าและการกรอก
รายละเอียดการรับสินคา้ รวมถึงการออกเอกสารรายงาน
การรับสินคา้ 

4.1.3 กระบวนการบันทึกเจ้าหน้ีและการจ่ายเงิน 
หลงัการน าระบบเขา้มาใชพ้บว่าขั้นตอนยอ่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 2 
ขั้นตอน ได้แก่ การพิมพ์เอกสารใบส าคญั และการพิมพ์
เอกสารใบส าคญัจ่าย โดยกระบวนการใหม่จะช่วยเพ่ิม
ความถูกตอ้งมากขึ้น 2 ขั้นตอนย่อย คือขั้นตอนการบนัทึก
การตั้งเจา้หน้ี (Purchase Invoice) และขั้นตอนการบนัทึก
การจ่าย  

4.1.4 กระบวนการบันทึกลูกหน้ีและการรับช าระ
เงินหลงัการน าระบบมาใชพ้บว่าขั้นตอนการท างาน 
เ พ่ิมขึ้ น  2 ขั้นตอนจากกระบวนการในปัจจุบัน ได้แก่ 
กระบวนการพิมพ์ใบส าคญัขาย และกระบวนการพิมพ์
ใบส าคัญรับโดยกระบวนการใหม่น้ีช่วยให้การท างาน
ถูกต้องมากย่ิงขึ้น 2 ขั้นตอน คือ การบันทึกบัญชีลูกหน้ี
และขั้นตอนการบนัทึกการรับช าระ 
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4.1.5 กระบวนการขายและการส่งสินคา้  จากภาพ 
ท่ี 3 จะเห็นไดว่้าภาพขวาเป็นการท างานบนระบบวางแผน
ทรัพยากร หลงัการน าระบบเขา้มาใชพ้บว่าช่วยให้ขั้นตอน
ลดลง 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการสร้างรายงานจดัสินคา้
และขั้นตอนการสร้างรายงานส่งของรายวนั เน่ืองจาก
ระบบจะน าขอ้มูลท่ีผูง้านกรอกในตอนท่ีสร้างรายการมา
ออกรายงานโดยไม่ตอ้งท าการสร้างรายงานเองใหม่อีกคร้ัง 
ความถูกต้องมากขึ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเช็ค
สต็อกสินค้าเน่ืองจากข้อมูลสินค้าบนระบบผ่านการ
ตรวจสอบก่อนการบันทึก ขั้นตอนการบันทึกใบส่ังขาย 
เน่ืองจากระบบจะมีการตรวจเช็คข้อมูลกับข้อมูลหลัก 
(Master Data) ขณะท่ีสร้าง หากไม่ถูกตอ้งระบบจะไม่ยอม
ให้บนัทึกรายการต่อ  ขั้นตอนการพิมพเ์อกสารใบส่ังขาย
และขั้นตอนการบนัทึกการส่งสินคา้ รายงานต่างๆมีความ
ถูกต้องมากขึ้นเน่ืองจากขอ้มูลท่ีน ามาออกรายงานมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งตั้งแต่ตอนบนัทึกแลว้ 

4.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้งานท่ีมีต่อ
ระบบ ในด้านข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม
น าเสนอเป็นกราฟได ้ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงขอ้มูลเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชายและจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10  ปีขึ้นไปท่ีสามารถ
ให้ขอ้มูล รวมถึงระบุขอ้ดี ขอ้เสีย และปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง
และยงัสามารถเปรียบเทียบการท างานในปัจจุบนักบัการ
ท างานใหม่ได ้ 

ภาพที่ 3 Swim lane แสดงกระบวนการขายก่อนและหลงัใชร้ะบบวางแผนทรัพยากร 
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ความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย, 
S.D สรุปผล  

1. ดา้นการอบรม
การใชง้าน 

4.05, 
0.75 

ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก  

2. ฟังกช์นัการ
ท างานของระบบ 

3.61, 
0.68 

ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก  

3. ดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการใชง้าน 

3.80, 
0.60 

ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก  

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 
 
ผูใ้ช้งานระบบภายในบริษทัมีความพึงพอใจในการ

อบรมการใชง้านระบบอยูใ่นระดบัมาก ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่
ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้ นหลังเข้ารับการอบรมและใช้งาน
ระบบ ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ชง้านไดโ้ดย แต่เน่ืองจากผูใ้ชง้านเพ่ิงเร่ิมใชร้ะบบใหม่ 
ท าให้ยงัไม่สามารถจดจ าขั้นตอนทุกขั้นตอนบนระบบ
ใหม่ไดแ้ม่นย  า ท าให้ยงัตอ้งใช้คู่มือควบคู่กบัการท างาน
บนระบบใหม่อยู่ท  าให้การท างานโดยรวมยังไม่เ ร็ว
เท่าท่ีควร ประกอบกับงบประมาณในการ  Implement 
ระบบมีจ ากัด  ท าให้ย ังไม่สามารถใช้งานระบบได้
ครอบคลุมทุกฟังกช์นัท่ีระบบมี 
          

5. สรุปและอภิปรายผล 
      หลังการน าระบบวางแผนทรัพยากรมาท าการ
ออกแบบและพฒันากระบวนการทางธุรกิจใหม่ ช่วยลด
งานท่ีซ ้ าซ้อนลงได ้ช่วยเพ่ิมความถูกตอ้งของขอ้มูลและ
ช่วยให้การท างานบางขั้นตอนง่ายย่ิงขึ้น ผูใ้ช้งานมีความ
พึงพอใจต่อระบบ ระบบมีฟังก์ชันรองรับความต้องการ
ของผูใ้ชง้านในระดบัหน่ึง การน าระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กรเข้ามาใช้ ช่วยให้สามารถสืนค้นหลกัฐานได้จาก
ระบบและทุกคนในบริษัทสามารถ เ ห็นข้อมูลบน
ฐานข้อมูลเดียวกันและข้อมูลมีความน่าเช่ือถือมากกว่า
ข้อมูลบน Microsoft Excel และยงัช่วยลดเวลาและการ
ท างานท่ีซ ้ าซ้อนลงได ้ แต่เน่ืองจากผูใ้ช้งานยงัไม่คุน้เคย
กบัระบบท าให้ยงัตอ้งใช้คู่มือการใช้งานท่ีไดรั้บจากการ
อบรมการใช้งานระบบควบคู่กบัการท างาน บางขั้นตอน
ต้องมีการท างานต้องเป็นระบบและประสานงานกัน

ระหว่างแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกันมากย่ิงขึ้น บางขั้นตอนการ
ท างานไม่สามารถข้ามขั้ นตอนได้ ซ่ึงในทางปฏิบัติ  
ผูป้ฏิบติังานตอ้งวางแผนการท างานเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ขั้นตอนในระบบมากกว่าเดิม ท าให้บางคร้ังผูใ้ช้งานรู้สึก
ว่าการท างานแบบใหม่ยากกว่าการท างานแบบเดิม การใช้
ประโยชน์จากระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรยังไม่
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูใ้ชง้าน
ยงัไม่คุน้เคยกบัระบบ ดงันั้นจึงยงัตอ้งการการสนับสนุน
การใชง้านระบบจากทางทีมท่ีปรึกษาระบบอยู่ 
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บทคัดย่อ 

การรักษาความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน
ต้องอาศัยเคร่ืองมือท่ีมีความแม่นย าในการตรวจสอบช่อง
โหว่ของแอปพลิเคชัน การวิจัยคร้ังนีเ้ลือกใช้เคร่ืองมือใน
การตรวจสอบ ได้แก่ Snyk และ OWASP ZAP ซ่ึง เป็น
เคร่ืองมือท่ีสามารถค้นหาช่องโหว่ของแอปพลิเคชัน และ
ด าเนินการทดสอบกับแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาด้วย Node.js 
โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ความเส่ียงของช่องโหว่ท่ีอาจ
เกิดขึน้ในแอปพลิเคชัน จากนั้นใช้เคร่ืองมือท่ีเลือกในการ
ตรวจสอบช่องโหว่ สรุปผลท่ีได้จากการตรวจสอบแต่ละ
เคร่ืองมือ และท าการเปรียบเทียบเคร่ืองมือท่ีใช้ เพ่ือหา
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบช่องโหว่ได้ตรงตาม
ความเส่ียงในเร่ืองของความปลอดภัยท่ีได้ท าการวิเคราะห์ 
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการเปรียบเทียบเคร่ืองมือสามารถแสดง
ให้เห็นได้ว่า  OWASP ZAP สามารถท าการค้นหาช่องโหว่
ของแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาด้วย Node.js เช่นเดียวกับ Snyk 
เพราะท้ังสองเคร่ืองมือสามารถตรวจสอบพบช่องโหว่ คือ 
Cross-Site Scripting สามารถบ่งบอกได้ ว่ า  Snyk และ 
OWASP ZAP ต่ าง เ ป็น เค ร่ือง มือ ท่ี เหมาะสมในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาด้วย 
Node.js แต่อย่างไรก็ตามท้ังสองเคร่ืองมือมีรายละเอียด
ของผลการตรวจสอบท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงหากต้องการให้
แอปพลิ เค ชันมีความปลอดภัยควรใ ช้ เค ร่ื อง มือ ท่ี
หลากหลายและครอบคลมุในการทดสอบ 
ค าส าคัญ: ความปลอดภยั  Node.js เคร่ืองมือทดสอบความ
ปลอดภยั เวบ็แอปพลิเคชนั 

Abstract 
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, cross-

site. 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. บทน า 
แอปพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาควรมีการจัดการความ

ปลอดภยัของขอ้มูล นกัพฒันาจะตอ้งสร้างแอปพลิเคชนัท่ี
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มีความพร้อมในการใช้งานและสร้างความเช่ือมัน่ในการ
ใช้งานด้วยการใช้หลักการของความปลอดภัยต่าง ๆ ท่ี
สามารถสร้างความปลอดภยัให้กับข้อมูล เช่น หลกัการ
ข อ ง  CIA ย่ อ ม า จ า ก  Confidentiality, Integrity แ ล ะ 
Availability ท่ีมุ่งเนน้ท่ีความสามารถในการรักษาความลบั
ของข้อมูล โดยผู ้ท่ีมีสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้ นท่ี
สามารถเขา้ถึงขอ้มูล ขอ้มูลตอ้งมีความถูกตอ้ง และผูท่ี้มี
สิทธ์ิต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา หากไม่
สามารถด าเนินการปกป้องขอ้มูล อาจเกิดการโจมตีผ่าน
ช่องโหว่ของระบบจากผูโ้จมตีระบบ ท าให้แอปพลิเคชนั
เปิดเผยขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้มูล ส่งผลให้เกิดความเสียหาย  

ช่องโหว่ถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีผูโ้จมตีระบบใช้เป็น
ประโยชน์ในการค้นหา จัดเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
โจมตีระบบ เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลท่ีปกปิด เปล่ียนแปลง หรือ
ท าลายขอ้มูล ส่งผลให้แอปพลิเคชนัมีความน่าเช่ือถือลดลง 
ดังนั้นผูดู้แลระบบจึงจ าเป็นท าการค้นหาช่องโหว่ของ
ระบบเพื่อป้องกนัการโจมตี ช่วยให้สามารถลดความเส่ียง
ในเร่ืองของการโดนโจมตีด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีผู ้โจมตี
ระบบใชใ้นการหาผลประโยชน์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยใน
ปัจจุบันมีหลากหลายมากขึ้น การน าเคร่ืองมือต่างๆ มา
เปรียบเทียบจะท าให้สามารถทราบได้ว่าเคร่ืองมือใดมี
ความเหมาะสมในการตรวจสอบความปลอดภยั เพื่อช่วย
ในการตัดสินใจในการเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการ
ตรวจสอบความปลอดภยั โดยเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ความปลอดภยัจะตอ้งสามารถแสดงรายละเอียดของช่อง
โหว่ท่ีตรวจสอบพบ เพื่อท าให้นักทดสอบหรือนกัพฒันา
เข้าใจถึงช่องโหว่ท่ีมีภายในแอปพลิเคชันท่ีได้ท าการ
ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาช่องโหว่ 10 อนัดบัท่ีพบใน
แอปพลิเคชนัมากท่ีสุด อา้งอิงจาก Open Web Application 
Security Project [1] และช่องโหว่ท่ีส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาดว้ย Node.js วิเคราะห์ความเส่ียง
จากช่องโหว่ของแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาด้วย Node.js 
จากนั้ นเปรียบเทียบเคร่ืองมือในการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของแอปพลิเคชันว่า เคร่ืองมือใดสามารถคน้หา

ช่องโหว่ รายงานผลเก่ียวกับช่องโหว่ท่ีพบ และมีความ
เหมาะสมในการน ามาปรับใช้  เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภยัแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาดว้ย Node.js  

    

2. หลกัการและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ช่องโหว่ 
ช่องโหว่ คือ ความไม่สมบูรณ์ท่ีท าให้เกิดเป็นจุดอ่อน

ของระบบท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ในการโจมตี เพื่อท าลาย
หรือก่อกวนให้เกิดผลเสียต่อระบบ การวิจัยคร้ังน้ีได้
เลือกใช้ 10 อนัดบัช่องโหว่ และช่องโหว่ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อแอปพลิเคชนั ซ่ึงมีรายละเอียดของช่องโหว่ท่ีเกิดขึ้นกบั
แอปพลิเคชนั ดงัน้ี  

1. Injection   
Injection เกิดขึ้นเม่ือผูโ้จมตีระบบท าการส่งชุดค าส่ัง

เพ่ือให้เกิดการประมวลชุดค าส่ังปกติและชุดค าส่ังท่ีมาจาก
การแทรกชุดค าส่ังของผูโ้จมตีระบบ ซ่ึงการโจมตีจะท าให้
มีการแปลส่วนของค าส่ังหรือการ Query การโจมตีขอ้มูลท่ี
สามารถหลอกหลวงให้แปลเป็นค าส่ังท่ีไม่ได้ตั้งใจหรือ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

2. XML External Entities (XXE) 
ขอ้บกพร่องน้ีเกิดขึ้นเม่ือขอ้มูล XML มีการอา้งอิงไป

ยงั Entity ภายนอกและไดรั้บการประมวลผล  
3. Cross-Site Scripting (XSS) 
ข้อบกพร่อง XSS เกิดขึ้ นทุกคร้ังท่ีแอปพลิเคชันมี

ข้อมูล ท่ีไม่ น่า เ ช่ือถือในหน้า เว็บใหม่  โดยไม่ มีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งท่ีเหมาะสม โดย XSS อนุญาตให้ผู ้
ไม่หวงัดีส่ังประมวลผลค าส่ังแบบสคริปต์ในเบราเซอร์
ของผู ้เ สียหายด้วยการท าการขโมย (Hijack)  โดยใช้ 
Session ก าหนดค่าเวบ็ไซตห์รือเปล่ียนเส้นทางผูใ้ชง้านไป
ยงัเวบ็ไซตท่ี์เป็นอนัตราย 

4. Remote Code Execution (RCE) 
เป็นหน่ึงในช่องโหว่ท่ีอนัตราย ผูไ้ม่หวงัดีสามารถใช้

ประโยชน์จากการท่ีผูใ้ช้งานกรอกขอ้มูลลงในไฟล์หรือ 
String และด าเนินการอนุญาตให้ผูไ้ม่หวงัดีเรียกใชโ้คด้ท่ี
เ ป็นอันตรายจากระยะไกลโดยผ่านเป้าหมายท่ีเป็น
เครือข่ายหรือผา่นทางอินเทอร์เน็ต  
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5. Broken Access Control 
ขอ้จ ากดัในการพิสูจน์ตวัตนผูใ้ช้งานเป็นการอนุญาต

ให้ท าโดยไม่บงัคบัใช้อย่างถูกตอ้ง ผูไ้ม่หวงัดีสามารถใช้
ประโยชน์ขอ้บกพร่องเหล่าน้ี เพ่ือเขา้ถึงฟังกช์นัหรือขอ้มูล
ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต  

6. Using Components with Known Vulnerabilities 
Component เ ช่ น  libraries, frameworks และมอ ดูล

ซอฟต์แวร์ท่ีมีช่องโหว่อยูแ่ลว้ ท าให้ผูไ้ม่หวงัดีโจมตีไปยงั
คอมโพเนนท์นั้นและเรียกท างานโคด้ท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึง
การท างานนั้นจะใช้สิทธ์ิเช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน หาก
คอมโพเนนท์ท่ีมีช่องโหว่ถูกโจมตี จะก่อให้เกิดความ
เสียหาย 

7. Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
การโจมตี CSRF บังคับให้เบราว์เซอร์ของผู ้ท่ีเข้าสู่

ระบบส่งค าขอ HTTP ปลอมรวมถึงคุกก้ี เซสชันของ
ผูใ้ชง้านและขอ้มูลการตรวจสอบอื่น ๆ  ท่ีรวมโดยอตัโนมติั
ไปยงัเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีมีช่องโหว่  

2.2 Snyk 
เคร่ืองมือ Snyk เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ในการ

ตรวจสอบแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาด้วย Node.js ซ่ึงการ
ตรวจสอบความปลอดภยัจะเป็นการตรวจสอบซอร์สโคด้
ของแอปพลิเคชนัท่ีถูกจดัเก็บในแหล่งท่ีจดัเก็บซอร์สโคด้ 
( repository)  ต่ า งๆ  เ ช่น  npm, Docker และ  GitHub ซ่ึ ง
วิธีการตรวจสอบของเคร่ืองมือ Snyk จะท าการตรวจสอบ
ซอร์สโค้ดแล้วท าการเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลความ
ปลอดภัยของ Snyk (Vulnerability DB) การตรวจสอบ
เคร่ืองมือ Synk จะเป็นการทดสอบรูปแบบของ White Box 
การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชวิ้ธีการระบุ URL ของ  GitHub ท่ีจดัเกบ็
ซอร์สโคด้ของแอปพลิเคชัน เพื่อท าการตรวจสอบความ
ปลอดภยั Snyk จะท าหน้าท่ีในการรับขอ้มูลภาพรวมและ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อหาช่องโหว่ มีการให้บริการผ่าน
ทางเว็บไซต์และส่ังผ่านค าส่ัง (Command line interface : 
CLI)   [2] 

2.3 OWASP ZAP 
OWASP ZAP เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อ

ตรวจสอบความปลอดภยั ซ่ึงเป็นการทดสอบในรูปแบบ

ของ Black Box ผู ้ใช้งานเคร่ืองมือจะต้องระบุท่ีอยู่ของ
เวบ็ไซต์ (URL) ท่ีตอ้งการการตรวจสอบ ในการวิจยัคร้ังน้ี
มีการน า URL ของแอปพลิเคชนัท่ีตอ้งการตรวจสอบช่อง
โหว่ มาใช้เพื่อตรวจสอบโดยเคร่ืองมือ OWASP ZAP 
เคร่ืองมือจะท าการสแกนช่องโหว่ และแสดงรายละเอียด
ของช่องโหว่ท่ีตรวจสอบพบ OWASP ZAP ช่วยให้พบ
ช่องโหว่ของแอปพลิเคชนั [3] 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Keyur Patel [4] ได้ท าการประเมินช่องโหว่และการ

ทดสอบการเจาะเพื่อการส่ือสารท่ีปลอดภยั โดยไดท้  าการ
ส ารวจโดยใช้ เทค นิค   Vulnerability Assessment and 
Penetration Testing (VAPT)  ซ่ึ ง เ ป็น เทคนิค ท่ีใช้การ
ประเมินความเส่ียงและทดสอบการเจาะระบบ โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนเทคนิค VAPT เช่น NMAP, Burp 
Suite, Acunetix และ Wireshark เป็นต้น  โดยอ้างอิงช่อง
โหว่ในการส ารวจจาก OWASP TOP 10 2017 จากการ
ส ารวจในปี 2560 ซ่ึงแสดงช่องโหว่ท่ีพบ 10 อนัดับแรก 
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้สดงให้เห็นว่าในการประเมินช่อง
โหว่ ช่องโหว่ควรไดรั้บการเพ่ิมแบบวนัต่อวนัเพ่ือหาทาง
ป้องกนัไม่ให้ถูกโจมตี และลดความเส่ียงจากการถูกโจมตี 
เพื่อให้ผลลัพธ์ VAPT มีความหมายจะต้องจัดล าดับ
ความส าคญัและอธิบายดว้ยหมายเลข CVE ซ่ึงสามารถใช้
ประโยชน์จากการอา้งอิงมาตรฐานอุตสาหกรรม 

Shweta Thakre [5] ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ในตรวจจบักลไกการป้องกนัท่ีถูกน าไปใช้
ในเวบ็แอปพลิเคชนั โดยท าการประเมินความปลอดภยัใน
แอปพลิเคชันจ าลอง มีการใช้เคร่ืองมือจ านวนมาก เช่น 
WebInspect, Acunetix, NMAP และ Zed Attack Proxy เพื่อ
คน้หาช่องโหว่จ านวนมากในแอปพลิเคชนั จากการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า เคร่ืองมือทั้งหมดไม่สามารถค้นหา
ปัญหาไดใ้นคร้ังเดียว การประเมินแอปพลิเคชนัท่ีเป็นเวบ็
หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีควรเป็นการผสมผสานระหว่างการ
ทดสอบอัตโนมัติและการทดสอบด้วยตนเอง  ไม่ควร
มุ่งเนน้ท่ีการตรวจสอบแต่ละประเภทเดียว 
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3.  วิธีการด าเนินงานวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการเปรียบเทียบเคร่ืองมือ

ตรวจสอบความปลอดภยัของแอปพลิเคชันท่ีพฒันาดว้ย 
Node.js ผู ้วิจัย เ ลือกศึกษางานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ
ทดสอบความปลอดภยั ถดัมาท าการประเมินความเส่ียง
ของช่องโหว่ จากนั้นน าเคร่ืองมือทดสอบความปลอดภยั
มาใช้ทดสอบแอปพลิชัน ซ่ึงแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบ คือ ระบบไดอะเกม เป็นแอปพลิเคชันท่ีพฒันา
ด้วย Node.js เป็นแอปพลิเคชันประเภทส่ือการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาในรูปแบบเกม เพื่อให้ผูใ้ช้เรียนรู้และฝึกฝน
การคิดเชิงตรรกะและการจัดล าดับความคิดโดยระบบ
ไดอะเกมจะมีการใช้ฐานขอ้มูล Firebase Cloud FireStore
ในการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความปลอดภัยจะ
น าไปสู่การป้องกนัช่องโหว่ท่ีอาจเกิดขึ้นกบัแอปพลิเคชนั 
และใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกและเหมาะสม 

3.1 ระเบียบวธิีวิจัย 
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 
1. การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัช่องโหว่ท่ีอาจเกิดขึ้นกบั

แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาดว้ย Node.js    
2. ด าเนินการประเมินความเส่ียงโดยอาศยัช่องโหว่ท่ี

อาจเกิดขึ้นกบัแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาดว้ย Node.js   
3. ศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองมือท่ีสามารถตรวจสอบช่อง

โหว่ของแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาดว้ย Node.js   
4. ด าเนินการทดสอบตรวจสอบความปลอดภยัโดยใช้

เคร่ืองมือ Snyk และ OWASP ZAP กบัแอปพลิเคชันท่ีใช้
เป็นกรณีศึกษา 

5. เปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากแต่ละเคร่ืองมือ 
6. สรุปผลการด าเนินงานวิจยั 
3.2 การประเมินความเส่ียง  
การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภยั ผูวิ้จัยได้

พิจารณาช่องโหว่ท่ีเก่ียวข้องกับแอปพลิเคชัน ผู ้โจมตี
ระบบอาจใชวิ้ธีการโจมตีท่ีแตกต่างกนัจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
ความเส่ียงของระบบท่ีอาจเกิดขึ้น เพ่ือลดความเส่ียงในการ
โดนโจมตีจากผูโ้จมตีระบบ โดยแบ่งการประเมินความ
เส่ียงออกเป็น 4 ส่วน [6] ดงัต่อไปน้ี  

1. การแบ่งเกณฑร์ะดบัโอกาสท่ีจะเกิด แสดงในตาราง
ท่ี 1 ซ่ึงเป็นการแบ่งเกณฑ์โดยอ้างอิงจากจ านวนคร้ังท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละรอบปี เรียงหมายเลขระดับตามรายการ 
ระดับท่ี 5 หมายความว่า มีโอกาสท่ีจะเกิดสูงมาก จนถึง
ระดบัที่ 1 หมายความว่า โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี 
ตารางท่ี 1: ระดบัโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 

ระดบั โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 5 คร้ังขึ้นไป/ปี 

4 สูง 4 คร้ัง/ปี 

3 ปานกลาง 3 คร้ัง/ปี 

2 นอ้ย 2 คร้ัง/ปี 

1 นอ้ยมาก ไม่เกิน 1 คร้ัง/ปี 

 
2. การแบ่งเกณฑ์ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ โดย

ใชห้ลกัการแบ่งเกณฑต์ามความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นของความเส่ียงนั้น ๆ แสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2: ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ (Impact) 

ระดบั ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 

เกิดความสูญหายต่อระบบ IT 
ท่ีส าคญัทั้งหมดและเกิดความ
เสียหายอย่างมากต่อความ
ปลอดภยัของขอ้มูล 

4 สูง 

เกิดความสูญหายต่อระบบ IT 
ท่ีส าคญัทั้งหมดและเกิดความ
เสียหายอย่างมากต่อความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลบางส่วน 

3 ปานกลาง 
ระบบมีปัญหาและมีความ
เสียหายไม่มาก 

2 นอ้ย เกิดเหตุร้ายเลก็นอ้ยท่ีแกไ้ขได ้

1 นอ้ยมาก เกิดเหตุร้ายท่ีไม่มีความส าคญั 

จากตารางท่ี  2  เกณฑ์ถูกแบ่ง เ ป็น 5  ระดับ โดย
เรียงล าดับจากระดับ 5 ส่งผลกระทบเสียหายมากท่ีสุด 
หมายความว่า ระบบสารสนเทศถูกท าลายหรือเกิดความ
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เสียหายขึ้น ไปจนถึงระดบัท่ี 1 ส่งผลกระทบท่ีไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายท่ีรุนแรงหรือไม่ส าคญัต่อระบบสารสนเทศ 
หมายความว่า เ ม่ือเกิดผลกระทบในระดับน้ี ระบบ
สารสนเทศไดรั้บความเสียหายในส่วนท่ีสามารถแกไ้ขได้ 
และไม่มีส่วนส าคญัใดเสียหาย 

3. ศึกษาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันท่ี
พฒันาด้วย Node.js โดยประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
และประเมินความรุนแรงผลกระทบ เพื่อประเมินความ
สอดคลอ้งโอกาสท่ีจะเกิดกบัความรุนแรงของผลกระทบ 
ซ่ึงจะแสดงรายการความเส่ียง ระดบัโอกาสท่ีจะเกิด และ
ระดบัผลกระทบ แสดงดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3: ความเส่ียงในดา้นความปลอดภยั 

รหสั ความเส่ียง 
ระดบั

โอกาสท่ี
จะเกิด 

ระดบั
ผลกระทบ 

R01 Injection 5 4 

R02 
XML External 
Entities (XXE) 

3 4 

R03 
Cross-Site 
Scripting (XSS) 

2 5 

R04 
Remote Code 
Execution (RCE) 

2 4 

R05 
Broken Access 
Control 

1 5 

R06 
Using Components 
with Known 
Vulnerabilities 

2 3 

R07 
 Cross-Site Request 
Forgery (CSRF) 

1 5 

 
4. การสรุปผลการประเมินความเส่ียงจะแสดงภาพรวม

ของความเส่ียงและก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงท่ี
ใชบ้่งบอกถึงควมเส่ียงใดควรไดรั้บการจดัการก่อน ดงัภาพ
ท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า Injection เป็นช่องโหว่ท่ีมีความเส่ียงท่ี
มีโอกาสเกิดขึ้ นมากท่ีสุดและส่งผลกระทบมาก XML 
External Entities และ Cross-Site Scripting เป็นช่องโหว่ท่ี

มีโอกาสเกิดขึ้นในระดบัปานกลาง และยงัส่งผลกระทบท่ี
ส่งผลเสียหายต่อขอ้มูล แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชนัควร
ป้องกันช่องโหว่ในเร่ืองของ Injection, XML External 
Entities และ Cross-Site Scripting ก่อนเป็นอนัดบัแรกของ
การรักษาความปลอดภยั 

 
ภาพที่ 1: ผลการประเมินค่าความเส่ียง 

 
4.  การเปรียบเทียบและผลทดสอบ 

การเปรียบเทียบเคร่ืองมือ Snyk และ OWASP ZAP 
ผู ้วิจัยได้แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถของ
เคร่ืองมือ 2 เคร่ืองมือ โดยพิจารณาเพียงเฉพาะความเส่ียงท่ี
อาจเกิดกบัแอปพลิเคชันท่ีใช้ในกรณีศึกษาน้ีเท่านั้น โดย
ผลการเปรียบเทียบความสามารถของเคร่ืองมือแสดงดงั
ตารางท่ี 4 ซ่ึงพบว่าเคร่ืองมือ Synk สามารถตรวจสอบช่อง
โหว่  Reflected File Download (RFD) ได้  แต่ เค ร่ืองมือ  
OWASP ZAP ไม่สามารถตรวจสอบช่องโหว่ดงักล่าวได้ 
แต่อย่างไรก็ดีเคร่ืองมือ OWASP ZAP สามารถตรวจสอบ
ช่องโหว่ Underprotected APIs, Broken Authentication and 
Session Management และ Security Misconfiguration ได้
มากกว่าเคร่ืองมือ Snyk 

หลงัจากเปรียบเทียบความสามารถของเคร่ืองมือแลว้ 
ผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบการตรวจสอบความปลอดภยัของ
ระบบไดอะเกมซ่ึงเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึง
ระบบไดอะเกมเป็นแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาดว้ย Node.js ผล
การเปรียบเทียบเคร่ืองมือจะแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือ
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สามารถตรวจพบช่องโหว่ใดบ้าง แสดงดงัตารางท่ี 5 ผล
การตรวจสอบความปลอดภยัระบบไดอะเกมของแต่ละ
เคร่ืองมือ 
ตารางท่ี 4: การเปรียบเทียบความสามารถของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบช่องโหว่ 

ช่องโหว่ Snyk 
OWASP 

ZAP 

Injection   

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) 

  

Reflected File Download 
(RFD) 

  

Information Exposure   

Underprotected APIs   

Broken Authentication and 
Session Management 

  

Security Misconfiguration   

เค ร่ืองมือ Snyk ผู ้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความ
ปลอดภยัผา่น GitHub ในส่วนของเคร่ืองมือ OWASP ZAP 
ผูวิ้จัยได้ท าการติดตั้งเคร่ืองมือและเรียกการท างานโดย
ระบุ URL ของเว็บไซต์ระบบไดอะเกม ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการตรวจสอบความปลอดภัยน้ีมีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ เค ร่ืองมือ Snyk จะเป็นการตรวจสอบแบบ 
Whitebox ซ่ึงท าการตรวจสอบท่ีซอร์สโคด้ แต่เคร่ืองมือ 
OWASP ZAP จะเป็นการตรวจสอบแบบ Blackbox ซ่ึงท า
การตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของระบบเท่านั้น โดยการ

ทดสอบน้ีจะทดสอบตามช่องโหว่ท่ีได้ท าการวิเคราะห์
ความเส่ียงในตารางท่ี 3 เท่านั้ น ผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ตรวจสอบความปลอดภยัของระบบไดอะเกม จะแสดงใน
ตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5: ผลการตรวจสอบความปลอดภยัระบบไดอะเกม 

ช่องโหว่ Snyk 
OWASP 

ZAP 

Injection   

XML External Entities 
(XXE) 

  

Cross-Site Scripting (XSS) 2 2 

Remote Code Execution 
(RCE) 

  

Broken Access Control   

Using Components with 
Known Vulnerabilities 

  

Cross-Site Request Forgery 
(CSRF) 

 4 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าทั้ง 2 เคร่ืองมือตรวสอบพบช่อง

โหว่ XSS จ านวน  2 รายการเหมือนกัน  นอกจากน้ี 

OWASP ZAP ยังตรวจสอบพบ  CSRF อีกจ านวน  4 
รายการ แต่เม่ือผูวิ้จยัศึกษารายละเอียดของผลการทดสอบ
ของระบบพบว่ามีความแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

เค ร่ืองมือ Synk ตรวจสอบพบ XSS โดยแสดงถึง
ปัญหาท่ีอาจถูกโจมตีดว้ยวิธีการน้ีได ้และยงัแสดงผลว่า
เกิดการสาเหตุใด โดยผลท่ีเกิดขึ้นในกรณีทดสอบ คือ เกิด
จากคอมโพเนนทข์องระบบน ามาใชง้านมีช่องโหว่ 

ส่วนเคร่ืองมือ OWASP ZAP ตรวจสอบพบ XSS โดย
แจ้งเตือนว่า Header ของ HTTP ควรก าหนดให้มีการ
ป้องกนั HTTP response header มีค่าเป็น 1 ทั้งสองรายการ 
นอกจากน้ีในส่วนของ CSRF ควรก าหนดการป้องกัน 

CSFR ในฟอร์มของในเวบ็ไซตด์ว้ย 
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบของเคร่ืองมือ Snyk 

และ OWASP ZAP มีส่วนท่ีเหมือนกนั คือ มีการแสดงผล
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ซอร์สโคด้ส่วนท่ีพบเป็นช่องโหว่ของระบบ สาเหตุ และ
วิธีการปรับปรุงซอร์สโคด้ให้มีความปลอดภยัมากย่ิงขึ้น  

5.  สรุปผลการด าเนินการ 
การเลือกใช้เคร่ืองมือตรวจสอบความปลอดภัยท่ี

เหมาะสมกบัแอปพลิเคชนัเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะช่วยให้
การพัฒนาแอปพลิเคชันมีคุณภาพในเร่ืองของความ
ปลอดภยั การใช้เคร่ืองมือท่ีสามารถใช้งานไดง้่ายและไม่
ซับซ้อน ช่วยให้การตรวจสอบความปลอดภยัเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน นักพฒันาสามารถตรวจสอบและปรับปรุงแอป
พลิเคชนัให้มีความปลอดภยัสูงขึ้น ในการวิจยัคร้ังน้ีด าเนิน
เปรียบเทียบเคร่ืองมือตรววจสอบความปลอดภยัทั้งหมด 2 
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Snyk และ OWASP ZAP  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การตรวจสอบความปลอดภัยเหมือนกัน คือ ทั้ งสอง
เคร่ืองมือตรวจพบช่องโหว่ท่ีเป็น Cross-Site Scripting แต่
พบรายละเอียดของช่องโหว่ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเคร่ืองมือ 
Snyk จะแสดงถึงถึงช่ือคอมโพเนนท์ท่ีมีช่องโหว่ท่ีเป็นท่ี
รู้จักอยู่แล้ว แต่ส่วน OWASP ZAP จะอธิบายเพียงว่าพบ
ช่องโหว่ท่ีเกิดขึ้น แต่ OWASP ZAP สามารถตรวจสอบ
การท างานของแอปพลิเคชันท่ีเสมือนการใช้จริงได้
มากกว่า เน่ืองจากทดสอบในสภาพแวดลอ้มท่ีระบบไดถู้ก
ติดตั้ งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้ว ซ่ึงสามารถสรุปผลการ
เปรียบเทียบซอฟตแ์วร์ไดว่้า ทั้ง 2 เคร่ืองมือไม่สามารถหา
ช่องโหว่ท่ีมีอยูภ่ายในแอปพลิเคชนัไดค้ร้ังเดียวเป็นไปตาม
ผลการวิจัย  [5] ท่ีกล่าวว่าเค ร่ืองมือตรวจสอบความ
ปลอดภัยเพียงเคร่ืองมือเดียวไม่สามารถตรวจสอบช่อง
โหว่ไดท้ั้งหมด และมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชห้ลายเคร่ืองมือ
ในการตรวจสอบช่องโหว่  

จากกรณีศึกษาท าให้สามารถสรุปไดว่้าการตรวจสอบ
ความปลอดภยัของเคร่ืองมือ Snyk และ OWASP ZAP มี
ความสามารถในการตรวจสอบช่องโหว่ท่ีแตกต่างกนั โดย
เคร่ือง Snyk จะช่วยให้นกัพฒันาทราบถึงช่ือคอมโพเนนท์
ท่ีมีช่องโหว่ ท าให้นักพฒันาปรับปรุงคอมโพเนนท์เป็น
เวอร์ชนัใหม่หรือเปล่ียนคอมโพเนนท์ไดส้ะดวกขึ้น แต่ใน
กรณีของ OWASP ZAP จะแสดงถึงซอร์สโคด้ท่ีพบปัญหา 
ซ่ึงผูพ้ฒันาสามารถปรับปรุงซอร์สโคด้ให้ปลอดภยัมาก
ย่ิงขึ้น แต่เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการตรวจสอบความ

ปลอดภยัของระบบไดอะเกมเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถสรุป
ประสิทธิภาพทั้งหมดของแต่ละเคร่ืองมือได ้ซ่ึงผูพ้ฒันา
ซอฟต์แวร์ควรตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นของแต่
ละระบบท่ีมีความแตกต่างกนัดว้ย โดยผลการทดสอบใน
กรณีศึกษาน้ี พบว่า ทั้ง 2 เคร่ืองมือสามารถตรวจสอบความ
ปลอดภยัแอปพลิเคชันท่ีพฒันาด้วย Node.js ได้ตรงตาม
ความเหมาะสมของความเส่ียงท่ีผูวิ้จัยได้วิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียง ทั้ งน้ีผู ้วิจัยท าการส่งมอบผลการ
ตรวจสอบช่องโหว่ให้กับนักพฒันาเพื่อปรับปรุงระบบ
ไดอะเกมให้มีความปลอดภยั ในอนาคตผูวิ้จยัมีแนวคิดท่ี
จะน าเคร่ืองมือ Snyk และ OWASP ZAP ไปปรับใช้กับ
แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาดว้ย Node.js  อื่นๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

แผนภาพอีเวนท์ดริฟเวนโพรเซสเชนมักถูกน ามาใช้ใน
ขั้นตอนการจัดท าแบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ และ
เน่ืองจากขั้นตอนดังกล่าวอยู่ในช่วงแรกของกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้องท าการทวนสอบ
แบบจ าลองเพ่ือหาจุดผิดพลาดก่อนน าไปใช้ในการเร่ิมต้น
พัฒนาระบบ งานวิจัยนีจึ้งน าเสนอทางเลือกในการทวน
สอบแผนภาพอีพีซีโดยใช้คัลเลอร์เพทริเน็ต อย่างไรกต็าม
การเขียนคัลเลอร์เพทริเน็ตไม่ง่ายนักเพราะต้องมีทักษะใน
การใช้สัญลักษณ์และการเขียนโปรแกรมซีพีเอน็เอม็แอล 

งานวิจัยนี ้น าเสนอเคร่ืองมืออัตโนมัติ  และกฎการ
แปลงส่วนประกอบแผนภาพอีพีซีไปเป็นส่วนประกอบ
ของคัลเลอร์เพทริเน็ตท้ังหมด 9 กฎ โดยสนใจเฉพาะ
แผนภาพอีพีซีท่ีประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ เหตุการณ์ 
ฟังก์ชัน ทรัพยากรสารสนเทศ ตัวด าเนินการแอนด์ ตัว
ด าเนินการออร์ ตัวด าเนินการเอ็กซ์คลูซิฟออร์ สายงาน
ควบคุม และสายงานสารสนเทศเท่านั้น ซ่ึงเคร่ืองมือ
ดังกล่าวได้ใช้กฎท่ีได้ก าหนดขึ้นท าการแปลงแผนภาพอี
พีซีเป็นคัลเลอร์เพทริเน็ตให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือน าไปใช้
ทวนสอบด้วยซีพีเอน็ทูล  
ค าส าคัญ: อีเวนทด์ริฟเวนโพรเซสเชน  คลัเลอร์เพทริเน็ตส์ 

การทวนสอบ 
 

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 

modeling to find out the fallibility before developing 

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 Event-

driven 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. บทน า 

แผนภาพอีเวนทด์ริฟเวนโพรเซสเชนหรืออีพีซี (Event-
driven Process Chain: EPC) [1] เป็ นแผนภาพ ท่ี ได้ รับ
ความนิยมน ามาใช้ในการออกแบบและจดัท าแบบจ าลอง
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Modeling) เพื่อ
ใช้อธิบายถึงกระบวนการท างานทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้นใน
รูปแบบการไหลของกระบวนการ (Process Flow) และ
เน่ืองจากขั้นตอนการออกแบบและจัดท าแบบจ าลอง
กระบวนการทางธุรกิจ เป็นขั้นตอนท่ีอยู่ในช่วงต้นของ
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กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development 
Process) [2] จึงควรท่ีจะต้องท าการทวนสอบแผนภาพ
ก่อนท่ีจะน าไปใชง้านว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเน่ืองจาก
การออกแบบหรือไม่ รวมถึงแบบจ าลองกระบวนการ
ธุรกิจท่ีได้ถูกตอ้งตามความต้องการหลกัหรือไม่อย่างไร 
หน่ึงในตวัเลือกในการทวนสอบความถูกตอ้งของอีพีซีคือ
การจ าลองการท างานด้วยคัลเลอร์เพทริเน็ตส์ (Colored 
Petri Nets) [3] ผา่นเคร่ืองมือซีพีเอน็ทูล (CPN tools) [4]  

คลัเลอร์เพทริเน็ตส์เป็นแผนภาพท่ีใช้ภาษาเชิงรูปนัย 
(Formal Language) [5,6] มีคุณสมบัติ เหมาะสมในการ
น ามาใชใ้นการจ าลองพฤติกรรมการท างานและใชอ้ธิบาย
ถึงทิศทางการไหลของกระบวนการการท างานของระบบ
ไดเ้ป็นอย่างดี [7] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของอีพีซีท่ีเป็น
แผนภาพท่ีแสดงถึงทิศทางการไหลกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Workflows) 

ท่ีผ่านมามีหลายงานวิจัยท่ีน าเสนอวิธีการทวนสอบ
แผนภาพอีพีซี ทั้งการน าเสนอวิธีการทวนสอบแผนภาพอี
พีซีโดยใชเ้พทริเน็ตส์ปกติ ทั้งการน าเสนอวิธีการทวนสอบ
แผนภาพอีพีซีท่ีมีความซับซ้อนทางลอจิกมากย่ิงขึ้นดว้ย
การใช้คลัเลอร์เพทริเน็ตส์ [8] และงานวิจัยท่ีได้น าเสนอ
ทางเลือกในการทวนสอบแผนภาพอีพีซีด้วยการใช้ไทม์
เพทริเน็ตส์ (Time Petri Nets) และไทมอ์อโตมาตา (Timed 
Automata) [9] ซ่ึงจากหลากหลายงานวิจยัท่ีไดน้ าเสนอมา
นั้นยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีน าเสนอกฏการแปลงท่ีครอบคลุม
ทุกส่วนประกอบพ้ืนฐานของแผนภาพอีพีซี และยงัไม่มี
งานวิจัยใดท่ีน าเสนอเคร่ืองมืออัตโนมัติในการแปลง
แผนภาพอีพีซีไปเป็นคลัเลอร์เพทริเน็ตส์ เพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ในการทวนสอบความถูกตอ้งของแผนภาพอีพีซี
ผา่นการจ าลองการท างานในเคร่ืองมือซีพีเอน็ทูลได ้
 

 
ภาพที่ 1 สัญลกัษณ์ส่วนประกอบพ้ืนฐานในแผนภาพอีพีซี [10] 

งานวิจัยน้ีจึงน าเสนอกฎในการแปลงแผนภาพ และ
น าเสนอเคร่ืองมืออตัโนมติัในการแปลงแผนภาพอีพีซีไป
เป็นคลัเลอร์เพทริเน็ตส์ และน าแผนภาพท่ีไดห้ลงัจากการ
แปลงมาเข้าสู่ซีพีเอ็นทูล เพื่อจ าลองการท างานและทวน
สอบความถูกตอ้งของแผนภาพอีพีซีท่ีสร้างไว ้

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 แผนภาพอีเวนท์ดริฟเวนโพรเซสเชน 
แผนภาพอีเวนท์ดริฟเวนโพรเซสเชนหรืออีพีซีเป็น

ภาษาเชิงสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการอธิบายกระบวนการทาง
ธุรกิจในลกัษณะกราฟิก (Graphical Business Process) ถูก
คิดค้นขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1992 โดย ออกัส วิลเฮลม เซียร์ 
(August Wilhelm Scheer) โดยแผนภาพอีพีซีเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีถูกคิดค้นวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการช่ืออาริส 
(ARIS: Architecture of Integrated Information Systems) 
จุดมุ่งหมายในการพฒันาแผนภาพอีพีซี เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีน ามาใช้ในส าหรับการอธิบายขั้นตอนการท างานทาง
ธุรกิจของระบบ จากกิจกรรมหน่ึงไปยงัอีกกิจกรรมหน่ึง 
ในลกัษณะการไหลของกระบวนการ โดยเน้นให้ทุกคน
สามารถท าความเขา้ใจกระบวนการท างานทางธุรกิจไดง้่าย
ย่ิงขึ้น และไม่ยึดติดกบัรูปแบบท่ีเป็นขอ้ความทางการมาก
จนเกินไป 

ปัจจุบันมีหลายเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการออกแบบ
แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจด้วยสัญลักษณ์ของ
แผนภาพอีพีซี เช่น เคร่ืองมือวิสิโอ (Visio) เคร่ืองมืออาริส
เอ็กเพรส (Aris Express) หรือเคร่ืองมือวิชวลพาราไดม ์
(Visual Paradigm) โดยในงานวิจยัน้ีจะอ้างอิงสัญลักษณ์
ตามแบบของเคร่ืองมือวิชวลพาราไดมเ์ท่านั้น [10] 

สัญลักษณ์ส่วนประกอบพ้ืนฐานของแผนภาพอีพีซี
แสดงดงัภาพท่ี 1 ประกอบไปดว้ย 

- เหตุการณ์ (Event) แสดงถึงสถานะของฟังก์ชัน โดย
จะเป็นได้ทั้ งสถานะตั้งต้นก่อนกระบวนการ หรือเป็น
สถานะท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นหลงัผา่นกระบวนการแลว้ 

- ฟังก์ชัน (Function) แสดงถึงกระบวนการท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสถานะตั้งตน้ไปสู่สถานะ
ท่ีเป็นผลลพัธ์ 
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- ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource) แสดง
ถึงอ็อบเจกต์ท่ีสามารถน ามาป้อนเป็นขอ้มูลน าเขา้ (Input 
data) ท่ีใช้ในการท างานของฟังก์ชัน หรืออ็อบเจกต์ขอ้มูล
น าออก (Output data) ท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีไดม้าจากการท างาน
ฟังกช์นันั้น 

- ตั วด า เนิ น ก าร แอน ด์  (AND Operator) ใช้ เป็ น
สัญลักษณ์ในการควบคุมการไหลของกระบวนการใน
ลกัษณะการกระจาย (Split) ออกจะตอ้งท างานไปพร้อมๆ 
กัน (Concurrent) หรือใช้เช่ือมต่อ (Join) กระบวนการท่ี
ท างานพร้อมกนัอยู ่

- ตัวด าเนินการเอ็กซ์คลูซิฟออร์ (XOR Operator) ใช้
เป็นสัญลกัษณ์ในการควบคุมการไหลของกระบวนการใน
ลกัษณะการกระจายออกจะเลือกท างานในเส้นทางใดทาง
หน่ึงเท่านั้ น (Conflict) หรือใช้เช่ือมต่อกระบวนการท่ีมี
เส้นทางท างานอยูเ่พียงเส้นเดียวเท่านั้น 

- ตัวด าเนินการออร์ (OR Operator) ใช้เป็นสัญลกัษณ์
ในการควบคุมการไหลของกระบวนการในลกัษณะการ
กระจายออกจะท างานได้มากกว่า 1 เส้นทาง หรือใช้
เช่ือมต่อกระบวนการท่ีมีเส้นทางท างานอยู่อย่างน้อย 1 
เส้นทาง 

- สายงานควบคุม (Control Flow) ใชเ้ป็นเส้นเช่ือมต่อ
ระหว่างเหตุการณ์ ฟังกช์นั และตวัด าเนินการเขา้ดว้ยกนั 

- สายงานสารสนเทศ (Information Flow) ใช้เป็นเส้น
เช่ือมต่อระหว่างฟังก์ชันและทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งท่ี
เป็นขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก 

ขอ้ก าหนดพ้ืนฐานแผนภาพอีพีซีคือส่วนเร่ิมต้นและ
ส่วนส้ินสุดจะแทนดว้ยสัญลกัษณ์เหตุการณ์เท่านั้น 

2.2 คัลเลอร์เพทริเน็ตส์ 
เพทริเน็ตส์ เป็นภาษาเชิงสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการจ าลอง

การท างานและออกแบบระบบการท างานแบบกระจาย 
(Distributed System) ระบบการท างานแบบพ้องกัน 
(Concurrent System) หรือระบบการท างานแบบขนาน 
(Parallel System) ประกอบไปด้วยเพลส (Place) ทรานซิ
ชนั (Transition) อาร์ก (Arc) และโทเคน็ (Token) 

คลัเลอร์เพทริเน็ตส์หรือซีพีเอ็น (CPN) คิดค้นขึ้นใน 
ค.ศ. 1996 โดย เคิร์ท เจนเซน (Kurt Jensen) ท าการพฒันา

ขีดความสามารถของเพทริเน็ตส์แบบดั้งเดิมให้สามารถ
อธิบายพฤติกรรมของระบบท่ีมีความซับซ้อนไดม้ากขึ้น 
โดยเพ่ิมคุณสมบติัท่ีเรียกว่าคลัเลอร์เซ็ต (Colored Set) เพื่อ
ใชเ้ป็นตวัจดัการการก าหนดค่าขอ้มูลและชนิดขอ้มูลให้กบั
โทเค็น ก าหนดอ็อบเจกต์ข้อมูล ชนิดของเพลส และ
เง่ือนไขขอ้บังคบัให้กบัทรานซิชันได้ การก าหนดข้อมูล
และเง่ือนไขเหล่าน้ีอาศัยภาษาโปรแกรมช่วยอธิบาย
เง่ือนไขการท างานบนทรานซิชนัหรืออาร์ก โดยเคร่ืองมือ
เช่นซีพีเอน็ทูลใชภ้าษาซีพีเอน็เอม็แอล (CPN ML) 

2.3 ซีพเีอ็นทูล  
ซีพีเอน็ทูลเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้าง แกไ้ข จ าลอง

การท างาน วิเคราะห์และตรวจสอบคัลเลอร์เพทริเน็ตส์ 
ตรวจสอบไวยากรณ์ ซ่ึงหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้ น จะมี
ขอ้ความแสดงรายละเอียดขอ้ผิดพลาดนั้นใกลก้บัต าแหน่ง
ท่ีเกิดข้อผิดพลาด โดยการตรวจสอบไวยากรณ์และการ
สร้างคลัเลอร์เพทริเน็ตส์จะเกิดขึ้นพร้อมๆกนั นัน่หมายถึง
ซีพี เอ็นทูลสามารถท าการประมวลผลบางส่วนของ
แผนภาพของคลัเลอร์เพทริเน็ตส์ได ้ทั้งยงัมีฟังก์ชนัในการ
วิเคราะห์ปริภูมิสถานะของคลัเลอร์เพทริเน็ตส์ เช่น การติด
ตาย (Dead Transition) และความคงอยู ่(Live Transition) 

 
3.  วิธีการด าเนินงานวิจัย  

การแปลงแผนภาพอีพี ซี เป็นคัลเลอร์เพทริ เน็ ตส์ 
เพื่อท่ีจะน าไปใช้จ าลองการทวนสอบแผนภาพ ผูวิ้จัยได้
แบ่งขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจยัออกเป็น 4 ขั้นตอน ดัง
แสดงในภาพท่ี 2 

3.1 น าเข้าไฟล์แผนภาพอีเวนท์ดริฟเวนโพรเซสเชน 
ขั้นตอนน้ีจะเป็นการโหลดขอ้มูลแผนภาพอีพีซีเขา้มาสู่

เคร่ืองมือแปลง โดยแผนภาพจะถูกจดัเก็บอยู่ในรูปแบบ
ของไฟลเ์อกซ์เอ็มแอลท่ีมีโครงสร้าง (XML Schema) [11] 
ตามรูปแบบท่ีได้จากเค ร่ืองมือวิชวลพาราไดม์  โดย
แผนภาพอีพีซีท่ีน าเขา้มาจะตอ้งมีความครบถว้นสมบูรณ์
ในการระบุขอ้มูลอาทิ ส่วนประกอบหลกั และเส้นเช่ือมต่อ
แต่ละส่วนประกอบ 
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ภาพที่ 2 ภาพรวมขั้นตอนวิธีการแปลงแผนภาพ 

 
3.2 สกัดแต่ละส่วนประกอบของแผนภาพอีเวนท์ดริฟ

เวนโพรเซสเชน  
ในขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบและ

สกดัแต่ละส่วนประกอบแผนภาพอีพีซี โดนอ่านไฟลเ์อกซ์
เอ็มแอลท่ีได้น าเขา้ จากนั้นจะใช้ JAXB  Library [12] ใน
โปรแกรมภาษาจาวามาช่วยในการสกัดและแปลงไฟล ์
แลว้จึงจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบออ็บเจกตเ์พื่อน าไปใชง้าน 

3.3 แปลงแต่ละส่วนประกอบของแผนภาพอีเวนท์ดริฟ
เวนโพรเซสเชนด้วยกฎการแปลงที่สร้างขึน้ 

ในการแปลงส่วนประกอบของแผนภาพอีพีซีเป็นคลั
เลอร์เพทริเน็ตนั้นจะใชก้ฎท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้น ซ่ึงผูวิ้จยัได้
ท าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับคลัเลอร์เพทริเน็ต และท าการ
สร้างกฎจากหลกัพ้ืนฐานของคลัเลอร์เพทริเน็ต 2 ขอ้คือ 

- การกระท าท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจะท า
ในทรานซิชนัเท่านั้น 

- คัลเลอร์เพทริเน็ตไม่สามารถเช่ือมต่อเพลสกับ
เพลส หรือ ทรานซิชนักนัทรานซิชนัได ้ 

ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดน้ ากฏการแปลงตวัด าเนินการแอนด์แบบ
กระจาย และตัวด าเนินการเอ็กซ์คลูซิฟออร์แบบกระจาย
เฉพาะกรณี ท่ีไม่ได้ก าหนดเง่ือนไข (Condition) จาก
เอกสารอ้างอิงท่ี  1 มาประยุกต์ใช้ ส่วนกฏการแปลง
สัญลกัษณ์ตวัด าเนินการออร์แบบเช่ือมต่อไดด้ดัแปลงจาก
งานวิจยัเร่ือง “Transforming YAWL Workflows into Petri 

Nets” โดย W. Paakbua [14] น ามาทดลองต่อยอดจนเกิด
เป็นกฏท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี  ตามตารางท่ี 1 แสดงกฏการ
แปลงอีพีซีเป็นคลัเลอร์เพทริเน็ตส์ทั้ง 9 ขอ้ 
 
ตารางท่ี 1 กฏการแปลงอีพีซีเป็นคลัเลอร์เพทริเน็ตส์ 

ล าดบั อีพีซี คลัเลอร์เพทริเน็ต 

1 
  

2 
  

3 

  

4 
  

5   
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7   

  

8 

  
9 
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1) กฏการแปลงเหตุการณ์ สัญลกัษณ์เหตุการณ์จะ
เป็นได้ทั้ งจุดเร่ิมต้น จุดส้ินสุด หรืออยู่ในกระบวนการ
ภายในแผนภาพ เพื่อบอกถึงสถานะท่ีเกิดขึ้น ดงันั้นจะถูก
แปลงไปเป็นเพลส 

2) กฏการแปลงฟังกช์นั สัญลกัษณ์ฟังกช์นัเป็นส่ิงท่ี
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างานท่ีเกิดขึ้น ดงันั้นจะถูก
แปลงไปทรานสิชนั 

3) กฏการแปลงตัวด าเนินการแอนด์แบบกระจาย 
ซ่ึงแสดงถึงการกระจายการท างานและการไหลข้อมูลจะ
ออกไปพร้อมกนั ดงันั้นจะถูกแปลงเป็น เพลสต่อกบัอาร์ค
พุ่งออกต่อกับทรานสิชัน และ ทรานสิชันต่อกบัอาร์คพุ่ง
ออกสองเส้น โดยแต่ละเส้นต่อกบัเพลส 

4) กฏการแปลงตัวด าเนินการแอนด์แบบเช่ือมต่อ 
ซ่ึงแสดงการเช่ือมต่อโฟวล์ของกระบวนการท างานท่ีพุ่ง
เข้าพร้อมๆ กัน ดังนั้ นจะถูกแปลงเป็นเพลสสองด้าน
เช่ือมต่อกบัทรานสิชัน และ ทรานสิชันจะต่อกบัอาร์คพุ่ง
ออกต่อกบัเพลส  

5) กฏการแปลงตวัด าเนินการเอ็กซ์คลูซิฟออร์แบบ
กระจาย ซ่ึงแสดงถึงการกระจายการท างานการไหลขอ้มูล
จะไปได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้ น ทั้ งน้ีกฏการแปลงท่ี
พฒันาขึ้นแบ่งออกได ้2 รูปแบบคือแบบก าหนดเง่ือนไข 
และแบบไม่ก าหนดเง่ือนไข โดยหากมีเง่ือนไขระบุ 
เง่ือนไขจะถูกแปลงไปเป็นค าส่ังภาษาซีพีเอ็นเอ็มแอล เพื่อ
ใชเ้ป็นส่วนตัดสินใจในการก าหนดทิศทางการไหลของ
กระบวนการ ส่วนกรณีแบบไม่ก าหนดเง่ือนไข ทิศทางการ
ไหลของกระบวนการท่ีไดจ้ะเป็นไปแบบสุ่ม 

6) กฏการแปลงตวัด าเนินการเอ็กซ์คลูซิฟออร์แบบ
เช่ือมต่อ ซ่ึงแสดงการเช่ือมต่อโฟวล์ของกระบวนการ
ท างานท่ีขอ้มูลไหลเขา้มา ตอ้งเขา้มาเพียงทิศทางใดทิศทาง
หน่ึงเท่านั้น 

7) กฏการแปลงตวัด าเนินการออร์แบบกระจาย ซ่ึง
แสดงถึงการกระจายการท างานการไหลขอ้มูลจะออกไป 1 
ทิศทาง หรือมากกว่าได ้

8) กฏการแปลงตวัด าเนินการออร์แบบเช่ือมต่อ ซ่ึง
แสดงการเช่ือมต่อโฟวล์ของกระบวนการโดยทิศทางท่ี
ขอ้มลูไหลเขา้มาตอ้งเขา้มาอยา่งนอ้ย 1 ทิศทาง 

9) กฏการแปลงทรัพยากรสารสนเทศ จะถูกแปลง
ไปเป็นเพลส ท่ีสามารถก าหนดคลัเลอร์เซ็ต และค่าตวัแปร
ด้วยการตั้ งช่ือตามรูปแบบ TYPE|NAME|VALUE เช่น
ขอ้มูลช่ือ money คลัเลอร์เซ็ตประเภทจ านวนเต็ม (INT) มี
ค่าตวัแปร 10 จะเขียนไดเ้ป็น INT|money|10 

3.4 บันทึกคัลเลอร์เพทริเน็ตส์และเรียกซีพเีอ็นทูลเพ่ือ
ท าการทวนสอบ 

เม่ือท าการแปลงส่วนประกอบของแผนภาพอีพีซีเป็น
คลัเลอร์เพทริเน็ตแล้ว จากนั้นท าการบันทึกผลลพัท์การ
แปลงท่ีได้โดยจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ซีพีเอ็น  แล้ว
เรียกใชง้านซีพีเอน็ทูลเพื่อจ าลองการทวนสอบได ้
 

4. ผลการด าเนินงาน  
การทดสอบการแปลงแผนภาพอีพีซีไปเป็นคัลเลอร์

เพทริเน็ต จะใช้กรณีทดสอบ 2 กรณี เพื่อให้ครอบคลุม
ส่วนประกอบของแผนภาพอีพีซี ทั้ งสองกรณีจะใช้การ
แปลงผ่านเคร่ืองมือท่ีพฒันาขึ้น ตามตวัอย่างในภาพท่ี 3 ท่ี
แสดงขั้นตอนการน าเขา้ไฟล์ และภาพท่ี 4 แสดงขอ้มูลท่ี
สกดัไดห้ลงัการน าเขา้ไฟล ์ 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพหนา้จอเคร่ืองมือแปลงแสดงขั้นตอนแรกในการเรียก

น าเขา้ไฟลแ์ผนภาพอีเวนทด์ริฟเวนโพรเซส 

 
กรณีศึกษาท่ี 1: กระบวนการช าระและจดัส่งสินคา้ 
กรณีศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการทดสอบการแปลง

สัญลกัษณ์ตวัด าเนินการเอ็กซ์คลูซิฟออร์ ทั้งแบบกระจาย
และแบบเช่ือมต่อ และมีการก าหนดเง่ือนไขการใชข้อ้มูลท่ี
อยู่ในทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการใช้สัญลกัษณ์ตัว
ด าเนินการแอนด์ทั้ งแบบกระจายและเช่ือมต่อ โดยใช้
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แผนภาพอีพีซีแสดงในภาพท่ี 5 ผลลัพธ์ของการแปลง
กระบวนการช าระและจดัส่งสินคา้ท่ีไดเ้ม่ือน าไปทวนสอบ
ในเคร่ืองมือซีพีเอน็ทูลจะแสดงในภาพท่ี 6 

กรณีศึกษาท่ี 2: กระบวนการรับส่งขอ้มูลบนเครือข่าย 
กรณีศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการทดสอบการแปลง

สัญลักษณ์ตัวด าเนินการออร์ทั้งแบบกระจาย และแบบ
เช่ือมต่อ โดยใชแ้ผนภาพอีพีซีในภาพท่ี 7  
 

 

ภาพที ่4 ภาพหนา้จอเคร่ืองมือแปลงหลงัขั้นตอนน าเขา้ไฟล์ 
 

 
ภาพที่ 5 ตวัอยา่งแผนภาพอีเวนทด์ริฟเวนโพรเซสเชน 

ของกระบวนการช าระและจดัส่งสินคา้ 

ผลลัพธ์ของการแปลงกระบวนการรับส่งข้อมูลบน
เครือข่ายในแบบคลัเลอร์เพทริเน็ตแสดงในภาพท่ี 8 
 

 
ภาพที่ 6 ตวัอยา่งคลัเลอร์เพทริเน็ตของการช าระและจดัส่งสินคา้ 

 

5. สรุป  
งานวิจัยน้ีท าการออกแบบกฎและพัฒนาเคร่ืองมือ

อตัโนมัติในการแปลงแผนภาพอีเวนท์ดริฟเวนโพรเซส
เชนไปเป็นแผนภาพคลัเลอร์เพทริเน็ต เพื่อให้แผนภาพคลั
เลอร์เพทริเน็ตท่ีได้สามารถเปิดใช้งานกับซีพีเอ็นทูลได้
ทนัที โดยผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นตอ้งแกไ้ขอะไรเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 7 ตวัอยา่งแผนภาพอีเวนทด์ริฟเวนโพรเซสเชน 

ของกระบวนการรับส่งขอ้มูลบนเครือข่าย 

 

 
ภาพที่ 8 คลัเลอร์เพทริเน็ตของการรับส่งขอ้มูลบนเครือข่าย 

 
ผลการทวนสอบคลัเลอร์เพทริเน็ต โดยใชก้รณีศึกษา 2 

กรณี เพื่อให้ครอบคลุมส่วนประกอบของแผนภาพอีพีซี 
พบว่าเคร่ืองมือสามารถแปลงแผนภาพอีพีซีเป็นคลัเลอร์
เพทริเน็ตไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎท่ีก าหนดไว ้และสามารถ
เปิดไฟลแ์ละท าการทวนสอบโดยเคร่ืองมือซีพีเอน็ทูล เพื่อ
ตรวจดูทิศทางการไหลขอ้มูลว่าเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

เคร่ืองมืออตัโนมติัน้ีจะช่วยให้ผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการทวน
สอบแผนภาพอีเวนท์ดริฟเวนโพรเซสเชนท่ีสร้างขึ้นผ่าน
เคร่ืองมือซีพีเอน็ทูลได ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี ้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ดร่วมกับ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยระบบสามารถบันทึกข้อมูลผ่าน
โทรศัพท์มือถือโดยใช้เทคนิคการสแกนรหัส QR และการ
บันทึกลายเซ็นดิจิทัล ผู้ วิจัยท าการพัฒนาระบบโดยใช้
ภาษา ASP.NET และ SQL Server เป็นระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล ในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน นอกจากนีผ้ลลัพธ์
ของระบบ คือการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
เตรียมการวางแผนการปฏิบัติงานและการส ารองอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบสามารถแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือการ
วิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการและมุมมองข้อมูลของ
ผู้ใช้ ระบบท าทดสอบโดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 คน และผู้ใช้งานซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดใน
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 8 คน ผู้ เช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของระบบซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย 4.22 
(S.D. = 0.16) ส าหรับการยอมรับของผู้ใช้งาน จากผลลัพธ์
พบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ ท่ี 4.08 (S.D. = 0.48) จากผลลัพธ์
สามารถแสดงได้ว่าระบบนี ้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกคน 
ค าส าคัญ: ระบบธุรกิจอจัฉริยะ, ลายเซนต์ดิจิตอล, คิวอาร์

โคด้, การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 

Abstract 
The aim of research was to Computer Preventive 

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. บทน า 
ในปัจจุบนัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถือเป็นปัจจยัส าคญัใน

การด าเนินงานเพื่อสนบัสนุนการท างาน จึงเกิดเป็นหนา้ท่ี
ของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีต้องให้บริการ
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บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบริหารจดัการขอ้มูล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขององคก์ร  

การท างานดา้นการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนั เจา้หน้าท่ียงัด าเนินการโดยใช้เอกสาร ซ่ึงอาจจะ
ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งยงัเกิดความล่าช้าใน
การรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ีไดมี้ผูวิ้จยัน าเสนอวิธีการพฒันา
ระบบต่ างๆ  เพื่ อ ช่วยในการแก้ไขปัญหา และเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ตัวอย่างงานวิจัยท่ีเกิดขึ้น เช่น 
การพฒันาระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เครือข่ายหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง [1] และการใชร้หัส
คิวอาร์-โคด้บนระบบปฏิบติัการบนมือถือเพื่อการบริหาร
จดัการครุภณัฑ ์[2] เป็นตน้ 

จากข้อมูลข้างต้นผูวิ้จัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะพฒันา
ระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยคิวอาร์โคด้
ร่วมกบัระบบธุรกิจอจัริยะ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ใน
การจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิเตอร์ วิเคราะห์ขอ้มูล และ
การให้บริการท างานบ ารุงรักษาเชิง ป้องกัน  โดยใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้  ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่อ
การตรวจสอบอุปกรณ์ และบนัทึกขอ้มูลผ่านอุปกรณ์มือ
ถือ ซ่ึงระบบ มีการใช้เทคนิคลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ [3] 
เพื่อให้พนกังานเซ็นรับทราบผลการตรวจสอบ บนอุปกรณ์
มือถือได้ อีกทั้งระบบสามารถแสดงผลขอ้มูลดว้ยระบบ
ธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence) เพ่ือเพ่ิมมุมมองใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ชง้าน หรือ ผูบ้ริหารอีกดว้ย 

 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ส าหรับส่วนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จยัได้

ท าการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้
หลกั ดงัน้ี 

2.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั และการจัดเก็บข้อมูล 
ในปัจจุบัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นส่วน

ส าคญัในการด าเนินงาน และเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยสนบัสนุน
การท างาน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีความจ าเป็น
ต่อองค์กรเช่นเดียวกัน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล [1] 
พบว่าการใช้ระบบการจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance 

Management System : MMS) ห รือระบบการจัดการ
บ ารุงรักษา ดว้ยคอมพิวเตอร์ (Computerize Maintenance 
Management System : CMMS) จะช่วยประหยดัเวลาได้ 
และอาจจะประหยดัไดถึ้งร้อยละ 20 นอกจากน้ียงัมีขอ้ดี
ด้านต่างๆ เพ่ิมเติม อาทิ อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ยาวนานขึ้ น(ร้อยละ 10) ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านของ
แรงงาน และลดขั้นตอนในการเก็บรักษาในคลงั (ร้อยละ 
10-20) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถลดค่าใช้จ่าย ในการ
บ ารุงรักษาทั้งหมดลงได้ประมาณร้อยละ 10 – 20 ซ่ึงใน
องค์กรแต่ละองค์กรมักมีอุปกรณ์แตกต่างชนิดกันต่าง
จ านวน อุปกรณ์บางชนิดต้องใช้การบ ารุงรักษาแบบ
ป้องกนั (Protection Maintenance: PM) เพื่อให้สามารถใช้
งานเต็มประสิทธิภาพตามก าหนด กรณีท่ีองค์กรไม่ไดท้  า 
PM มักจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นเสมอ และท าให้เสีย
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะนั้นการมี ระบบ PM จะช่วย
ให้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัด าเนินไปตามแผนไดอ้ย่างดี
ท่ีสุด 

2.2 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะในปัจจุบันถือว่าเป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัท่ีช่วย จดัเก็บ วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลในหลาย
มิติจากหลายมุมมอง เพื่อช่วยสนับสนุนการตดัสินใจของ
หน่วยงาน และองค์กร ในหลากหลายประเภทธุรกิจ  โดย
สามารถน าไปใช้ในระดบัของผูบ้ริหารหรือในหน่วยงาน
ขององค์กร ท่ีต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ ทั้งน้ี ผูวิ้จัยได้เลือกใช้โปรแกรม 
Power BI ส าหรับการพฒันา เน่ืองจากพบว่า Power BI เป็น
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขมากท่ีสุด [4]  

 

3.  วิธีด าเนินการ  
 การพัฒนาระบบการบ า รุ ง รักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ดร่วมกับระบบธุรกิจอจัริยะ
เบ้ืองตน้ ผูวิ้จยัไดมี้กรอบแนวความคิดส าหรับการพฒันา
ระบบ ดงัแสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดการวิจยั 

 
จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการพฒันาระบบระบบ

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยคิวอาร์โคด้ร่วมกบั
ระบบธุรกิจอจัริยะ มีรายละเอียดและขั้นตอนวิธีด าเนินงาน 
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.1 การศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาปัญหาการด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
พฒันาระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยคิว
อาร์โคด้ร่วมกบัระบบธุรกิจอจัฉริยะ 

 

3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการศึกษาปัญหาและ

รวบรวมข้อมูล มาท าการออกแบบระบบการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยคิวอาร์โคด้ร่วมกบัระบบธุรกิจ
อจัฉริยะโดยน าเทคนิคคิวอาร์โคด้ มาประยุกต์ใชใ้นระบบ 
ส าหรับการติดตั้งบนอุปกรณ์ต่างๆ เน่ืองจากพบว่า คิวร์
อาร์โค้ด เป็นรหัสท่ีใช้งานง่าย สามารถจัดเก็บข้อมูลได้
จ านวนมากและยงัสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
เพียงแค่ มีอุปกรณ์มือถือ  รวมทั้ งย ัง มีการน า เทคนิค 
อิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์ ในการยืนยนัตวัตนส าหรับการ
ให้พนักงานเซ็นรับทราบการด าเนินการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถเซ็นผ่านอุปกรณ์มือถือ
แทนการลงลายเซ็นผ่านกระดาษตามปกติ เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวก และง่ายในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมากย่ิงขึ้น 
ทั้ งน้ีการออกแบบระบบสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
ออกแบบภาพรวมการไหลของขอ้มูล ความสัมพนัธ์ และ
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูล โดยออกแบบช่ือตาราง 
คียห์ลกั ประเภทและความจุของตวัแปรท่ีน ามาใชใ้นระบบ  

2) การออกแบบส่วนบริหารข้อมูลโดยผู ้ใช้งาน โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนบริหารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ประกอบดว้ยเมนู เมนูก าหนดขอ้มูล PM เมนูก าหนดขอ้มลู
พนกังาน เมนูบนัทึกขอ้มูล PM เมนูคน้หา เมนูงานคงคา้ง 
และเมนูรายงาน และส่วนแสดงข้อมูลผ่านระบบธุรกิจ
อัจฉริยะประกอบด้วย รายงานแสดงข้อมูลบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ รายงานแสดงขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายงาน
แสดงรายละเอียดผู ้ถือครองคอมพิวเตอร์ และรายงาน
แสดงจ านวนอุปกรณ์เทียบกบัผูถื้อครองโดยหน้าจอและ
รายงานทั้ งหมดเป็นการออกแบบเพ่ือน าไปใช้ในการ
พฒันาระบบ 

3.3 การพฒันาระบบ  
การพฒันาระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ดว้ยคิวอาร์โคด้ร่วมกบัระบบธุรกิจอจัริยะ ถูกพฒันาขึ้นใน
รูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันเป็นส่วนจดัการขอ้มูล และ
ต่อประสานงานกับผู ้ใช้  ฐานข้อมูล เ ป็นเอสคิวเอล
เซิร์ฟเวอร์ส าหรับ เก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ  และน า
ขอ้มูลไปสร้างรูปแบบรายงานเพ่ือเพ่ิมมุมมอง วิเคราะห์ 
โดยใชโ้ปรแกรม ธุรกิจอจัฉริยะ  

3.4 การทดสอบ และการประเมินผลความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบและ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) กลุ่มตัวอย่างส าหรับทดสอบความเหมาะสมโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน 2)
กลุ่มประชากรส าหรับ  ทดสอบหาความยอมรับจาก 
พนักงานทั้งหมดในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
บริษทัซ่ึงเป็นผูใ้ชง้านระบบ จ านวน 8 คน  

ในส่วนของการทดสอบความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
แบ่งการทดสอบออกเป็น 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความสามารถ
ของระบบตรงตามความตอ้งการของ 2) ดา้นความถูกตอ้ง
ของการท างานของ Function ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบ 3) ดา้น
ความง่ายและเหมาะสมในการใชง้านระบบ 4) ดา้นความ
ปลอดภยั และ 5) ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและการใช้
งานระบบ  
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ส าหรับส่วนของการทดสอบการยอมรับ ส าหรับ
ผูใ้ชง้านทัว่ไป แบ่งการทดสอบหาความยอมรับออกเป็น 4 
ดา้น คือ 1) ดา้นปัจจยัรับรู้ประโยชน์ 2) ดา้นปัจจยัการรับรู้
ความง่ายในการใช้ 3) ดา้นทศันคติต่อการใช้ และ4) ดา้น
พฤติกรรมการยอมรับ  

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานจะกล่าวถึงผลของการพฒันาระบบ 

โดยแบ่งผลการวิจยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
4.1 ผลการพฒันาระบบส่วนบริหารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ในส่วนน้ีแสดงถึงผลการพฒันาระบบในส่วนบริหาร

ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ โดยระบบประกอบไปดว้ย หน้าจอเขา้
สู่ระบบและ หน้าจอหลกั แสดงเมนูทั้งหมดในระบบ ดงั
ตวัอยา่งภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 

 

 

ภาพที่ 2: หนา้จอเขา้สู่ระบบ 
 

จากภาพท่ี 2 เป็นการแสดงหน้าจอ เขา้สู่ระบบในส่วน
บริหารขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะผูไ้ดรั้บสิทธิเท่านั้น
จึงจะสามารถเขา้สู่ระบบได ้ 

 

 
 

ภาพที่ 3: หนา้จอหลกัแสดงเมนูทั้งหมดในระบบ 
 

จากภาพท่ี 3 เป็นตวัอย่างการแสดงหน้าจอหลกั และ 
เมนูทั้งหมด ของระบบ ประกอบดว้ย เมนูก าหนดขอ้มูล 
PM เมนูก าหนดขอ้มูลพนกังาน เมนูบนัทึกขอ้มูล PM เมนู
ค้นหา เมนูงานคงคา้ง และ เมนูรายงาน ซ่ึงในแต่ละเมนู 
สามารถเขา้ใชไ้ดต้ามสิทธิท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บเท่านั้น   

4.2 ผลการพฒันาระบบส่วนการใช้งานผ่านการสแกน 
คิวอาร์โค้ด 

ในส่วนน้ี แสดงถึงผลการพฒันาระบบในส่วนการใช้
งานผา่นการสแกนคิวอาร์โคด้ ท่ีติดตั้งอยูท่ี่อุปกรณ์ โดยใช้
อุปกรณ์มือถือ ระบบจะแสดงขอ้มูลอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4: หนา้จอแสดงขอ้มูลอุปกรณ์  

 
จากภาพท่ี  4 กรณีผู ้สแกนคิวอาร์โค้ดเป็นพนักงาน

ทั่วไป หรือ ไม่ได้อยู่ในช่วงบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบ
แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ท่ีหน้าจอเท่านั้ น โดยข้อมูล
ประกอบไปด้วย ข้อมูลประเภทอุปกรณ์ Serial Number  
Brand รุ่น ผูถื้อครอง วนัท่ีครอบครอง วนัท่ีส้ินสุดการถือ
ครอง และ ขอ้มูลประวติัการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

กรณีผู ้ท  าการสแกนคิวอา ร์โค้ด  เ ป็น เจ้าหน้า ท่ี
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอยู่ในระยะเวลาท า
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เม่ือท าการสแกนคิว
อาร์โคด้ ระบบจะแสดงหน้าจอให้บนัทึกขอ้มูล และ ให้
พนักงานเซ็นรับทราบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ดงัตวัอย่าง
ภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที่ 5: หนา้จอแสดงส่วนบนัทึกขอ้มูลการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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4.3 ผลการพฒันาระบบส่วนระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ในส่วนน้ี แสดงถึงผลการพัฒนาระบบส่วนระบบ

ธุรกิจอจัฉริยะโดยใช้โปรแกรม Power BI พฒันารายงาน 
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย รายงานขอ้มูลการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ ซ่ึงแสดงขอ้มูลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้ งหมด ข้อมูลประเภทอุปกรณ์ ข้อมูล
พนักงาน และอุปกรณ์ท่ีพบปัญหา รายงานขอ้มูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงขอ้มูลจ านวน ประเภทอุปกรณ์ ใน
ระบบเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการถือครองในอุปกรณ์แต่ละ
ประเภท รายงานรายละเอียดผูถื้อครองคอมพิวเตอร์ แสดง
ข้อมูลประเภทและจ านวนอุปกรณ์ของผูถื้อครอง  และ
รายงานจ านวนอุปกรณ์เทียบกบัผูถื้อครองแสดงขอ้มูลการ
เปรียบเทียบจ านวนอุปกรณ์และการถือครองทั้งหมดของ
พนกังาน แสดงดงัตวัอยา่งภาพท่ี 6, 7, 8 และ 9 ตามล าดบั 

 

 
ภาพที่ 6: หนา้จอแสดงขอ้มูลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

  

 
ภาพที่ 7: หนา้จอแสดงขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
 

 
ภาพที่ 8: หนา้จอแสดงรายละเอียดผูถื้อครองคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภาพที่ 9: หนา้จอแสดงจ านวนอปุกรณ์เทียบกบัผูถื้อครอง 

 
จากการพฒันาระบบในส่วนระบบธุรกิจอจัฉริยะ ผูใ้ช้

สามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการแสดงรายงานเพื่อวางแผน
เก่ียวกบัการด าเนินงาน ตวัอย่างเช่น รายงานขอ้มูลปัญหา
อุปกรณ์ท่ีตรวจพบ สามารถน าไปวิเคราะห์จ านวนอุปกรณ์
ท่ีตอ้งท าการส ารอง เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ้่ายในการจดัซ้ือ
จดัเก็บอุปกรณ์ เป็นตน้ 

4.4 ผลการประเมินของระบบ 
การประเมินผลของผูใ้ช้งานส าหรับระบบธุรกิจ

อจัฉริยะส าหรับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทาง
ผู ้จัดท าได้ออกแบบประเมินผลของระบบ โดยแบ่งผู ้
ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 คน ทดสอบความเหมาะสมของระบบ โดยมีหัวขอ้ใน
การประเมินทั้งหมด 5  ดา้น และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ย
การหาค่าสถิติ โดยสามารถแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) แสดงผลดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที่  1 สรุปผลการประเมินความ เหมาะสมโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ค่าสถิติ 

X  SD  ระดบั 

ดา้นความสามารถของระบบ
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

4.13 0.29 ดี 

ดา้นความถูกตอ้งของการ
ท างานของ Function ต่างๆ ท่ีมี
อยูใ่นระบบ  

4.73 0.23 ดีมาก 

ดา้นความง่ายและเหมาะสมใน
การใชง้านระบบ 

3.91 0.16 ดี 
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ดา้นความรวดเร็วในการท างาน
ของระบบ  

4.25 0.00 ดี 

ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
และการใชง้านระบบ  

4.08 0.14 ดี 

ผลการประเมิน 4.22 0.16 ดี 
 

สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ โดย
ผู ้เ ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.22 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.16 ซ่ึงผล
การประเมินความเหมาะสมของระบบท่ีไดใ้นภาพรวมอยู่
ในระดบัดี 

กลุ่มท่ี 2 ผูใ้ช้งานระบบทัว่ไป ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ี
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด จ านวน 8 คน 
ทดสอบการยอมรับของระบบ โดยแบ่งการทดสอบหา
ความยอมรับออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัรับรู้ประโยชน์ 
ดา้นปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นทศันคติต่อ
การใช ้และ ดา้นพฤติกรรมการยอมรับ จากนั้นน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าสถิติ โดยสามารถแสดงเป็นค่าเฉล่ีย 
( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) และค่าระดับการ
ยอมรับที่ไดจ้ากการประเมิน แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการยอมรับโดยผูใ้ชง้านระบบทัว่ไป 

รายการประเมิน 
ค่าสถิติ 

X  SD  ระดบั 

ดา้นปัจจยัรับรู้ประโยชน์  4.14 0.54 ดี 

ดา้นปัจจยัการรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน 

4.10 0.36 ดี 

ดา้นทศันคติต่อการใช ้ 3.88 0.62 ดี 

ดา้นพฤติกรรมการยอมรับ  4.19 0.4 ดี 

ผลการประเมิน 4.08 0.48 ดี 
 

สรุปการประเมินความเหมาะสมและการยอมรับ
ของระบบ ท่ีได้จากการประเมินของผู ้เ ช่ียวชาญ และ
ผูใ้ชง้าน ในการตอบแบบประเมินความเหมาะสม และการ
ยอมรับ ผลการทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัดี และ

ผลการทดสอบโดยผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัดี สามารถน าระบบ
ไปใชง้านไดจ้ริง 

 

5. สรุป 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ท าการพฒันาระบบการ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ดร่วมกับ
ระบบธุรกิจอจัริยะ ผลการพฒันาและทดสอบพบว่า ระบบ
มีความเหมาะสมและไดรั้บการยอมรับ สามารถน าระบบ
ไปใชง้านไดจ้ริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในดา้น
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขององคก์ร และเพ่ิม
มุมมองใน การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวางแผนการ
ท างานของบุคคลากรในหน่วยงาน หรือ วางแผนการ
ส ารองอุปกรณ์ของหน่วยงาน ไดจ้ริง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลในการจ าแนก
ค าอธิบายรายวิชาส าหรับการเทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้วิธีการ
คัดเลือกคุณลักษณะมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโครงข่ายประสาท
เทียมแบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน และเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของโมเดลในการจ าแนกท่ีใช้วิธีการคัดเลือก
คุณลั กษณะ  3 วิ ธี  ไ ด้ แ ก่  1) Correlation - based Feature 
Selection (CFS) 2) Information Gain และ 3) วิธีการหาค่าเฉลี่ย
จากผลรวมของความถี่ของเทอม ใช้โปรแกรม Weka ในการ
วิเคราะห์และพัฒนาโมเดล ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองเป็นข้อมูล
ค าอธิบายรายวิชาในภาษาไทยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ซ่ึงรวบรวมจากผลการพิจารณา
เทียบโอนหน่วยกิตในปีการศึกษา 2560 – 2562 จ านวน 60 
รายวิชา ผลการวิจัยพบว่า วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี 
CFS ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม ได้ค่าความถูกต้อง เท่ากับ
ร้อยละ 100 ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเปรียบเทียบ
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
ค ำส ำคัญ: การจ าแนก การเทียบโอนหน่วยกิต การคัดเลือก

คุณลกัษณะ โครงข่ายประสาทเทียม 
 

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 

different feature selection methods including 1) 

Correlation-based Feature Selection (CFS) 2) Information 

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. บทน ำ 
ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนจ านวน

มากมาย รวมถึงหลกัสูตรพนัธ์ุใหม่ท่ีเป็นการจดัการศึกษาระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในระดบัอุดมศึกษา ท่ีให้ผูเ้รียน
สามารถน าผลการเรียนท่ีได้จากการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และจากประสบการณ์ของบุคคล 
มาเก็บสะสมไวใ้นธนาคารหน่วยกิตมาสะสมเพื่อให้ผูเ้รียน
ได้รับคุณวุฒิระดับและสาขาวิชาท่ีได้สะสมผลการเรียนรู้ไว ้
โดยไม่จ ากัดอายุของผูเ้รียน คุณวุฒิผูเ้ รียน ระยะเวลาในการ
สะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในเวลาเรียน โดยใชห้ลกัเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนของส านักงานคณะกรรมการการ

กำรจ ำแนกค ำอธิบำยรำยวชิำเพ่ือกำรเทียบโอนหน่วยกติโดยใช้วธีิกำรคดัเลือกคุณลกัษณะ
ร่วมกบัโครงข่ำยประสำทเทียม 

Course Description Classification for Credit Transfer Using Feature Selection 

and Artificial Neural Network 
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อุดมศึกษา [1] ซ่ึงจะส่งผลให้มีจ านวนของนกัศึกษาท่ีขอเทียบ
โอนผลการเรียนมีมากขึ้ น และก่อให้ เ กิดความล่าช้าใน
กระบวนการการขอเทียบโอนผลการเรียน 

จากปัญหาของประสิทธิภาพของการเทียบโอนรายวิชาท่ีมี
ความล่าช้า ท าให้กระบวนการเทียบโอนใช้เวลามากขึ้น ผูวิ้จยั
จึงเห็นว่าควรมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นย  า สามารถใช้ประกอบการตดัสินใจ
เลือกรายวิชามาเทียบโอนไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงไดศึ้กษางานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อท่ีจะน ามาพฒันาโมเดลท่ีใช้ในการเทียบโอน
หน่วยกิต พบว่า มีงานวิจยัท่ีน าเสนอวิธีการเทียบโอนรายวิชา
ดว้ยวิธีวดัความคลา้ยคลึงของค าเป็นจ านวนมากแล้ว ซ่ึงมีผล
การของการประเมินประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 80-90 % ดงันั้น 
ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการเทียบโอนรายวิชาด้วยการ
จ าแนกขอ้ความโดยใชวิ้ธีการคดัเลือกคุณลกัษณะมาประยกุตใ์ช้
ร่วมกบัโครงข่ายประสาทเทียม เน่ืองจากค าอธิบายรายวิชามีค า
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงค าเหล่านั้นจะตอ้งน ามาเป็นคุณลกัษณะ จึง
ตอ้งมีการคดัเลือกคุณลกัษณะเพื่อลดขนาดของมิติขอ้ความลง
และใชเ้วลาในการประมวลผลน้อยลง ดงัเช่นงานวิจยัของวงกต 
ศรีอุไร [2] ท่ีน าเสนอวิธีการจ าแนกผูป่้วยลงพุงด้วยวิธีการ
คดัเลือกคุณลกัษณะ 2 แบบ ไดแ้ก่ Correlation - based Feature 
Selection และ Information Gain โดยใชร่้วมกบัเทคนิคโครงขา่ย
ประสาทเทียม  และงานวิจยัของทิพยห์ทยั ทองธรรมชาติ [3] ท่ี
ท าการคดัเลือกคุณลกัษณะโดยใช ้Information Gain และเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลบัและตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 
สร้างโมเดลส าหรับการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของรัชพล กลดัช่ืน  และจรัญ แสนราช 
[4] น าเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการ
จ าแนกขอ้มูลในการท านายและคุณลกัษณะท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะน า
เทคนิคการจ าแนกข้อมูลมาใช้ในการเทียบโอนรายวิชา โดย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความถูกต้องในการเปรียบเทียบ
ค าอธิบายรายวิชา โดยวิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะกบัโครงข่าย
ประสาทเทียม และเพื่อสร้างโมเดลในการจ าแนกค าอธิบาย
รายวิชาและพฒันาเป็นระบบส าหรับการเทียบโอนหน่วยกิต

ภายในหลกัสูตรเดียวกนัหรือระหว่างหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั
ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาโมเดลในการจ าแนกค าอธิบายรายวิชา

ส าห รับการ เ ทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้ วิ ธีการคัด เ ลือก
คุณลกัษณะและโครงข่ายประสาทเทียม 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลในการจ าแนก
ค าอธิบายรายวิชาโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมท่ีพัฒนา
ร่วมกบัวิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะ 

 

3. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
3.1 กำรท ำเหมืองข้อควำม [5] เป็นเทคนิคการคน้หาความรู้

ใหม่จากขอ้มูลประเภทขอ้ความท่ีมีปริมาณมากโดยอตัโนมัติ 
โดยการสกดัค า คน้หารูปแบบ และความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ใน
ชุดขอ้ความเอกสาร เพื่อให้เกิดความหมายและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ โดยสถาปัตยกรรมระบบของการท าเหมือง
ขอ้ความมีความคลา้ยคลึงกบัสถาปัตยกรรมระบบในการคน้หา
ความรู้ในฐานขอ้มูลประเภทขอ้ความ ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอน
การเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการค้นหากฎความสัมพันธ์ และ
ขั้นตอนการน าเสนอผลลพัธ์ท่ีชดัเจน 

3.2 กำรตัดค ำภำษำไทยด้วยโปรแกรม Deepcut การตดัค า
ภาษาไทย ไดรั้บการพฒันาขึ้นมาโดยใชวิ้ธีการต่าง ๆ ท่ีต่างกนั 
เ น่ื องจากการตัดค า เ ป็นกระบวนการ พ้ืนฐานของการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยใชวิ้ธีท่ีจะแยกค าแต่ละค าออก
จากประโยคซ่ึงมีการเขียนติดกนัไปอย่างต่อเน่ืองทั้งประโยค 
ในงานวิจัยน้ีจะกล่าวถึงการตัดค าด้วยโปรแกรม Deepcut ซ่ึง
เป็นโปรแกรมตดัค าภาษาไทย โดยใช ้AI (Deep Learning) เป็น
โมเดลแบบ CNN (Convolutional Neural Network แบบ 1 มิติ) 
มาท านายด้วยวิธี Binary Classification ด้วย Keras ข้อมูลท่ีใช้
ในการฝึกฝนเป็นชุดข้อมูลของ NECTEC โปรแกรมน้ีพฒันา
โดยบริษทั True Corporation 

3.3 ฐำนข้อมูลเวิร์ดเน็ตภำษำไทย (WordNet) เป็นฐานขอ้มลู
ค า ศัพท์  (Lexical Database) ของภาษ าอัง กฤษ  กลุ่ ม ค า
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นเซ็ตของค าพ้องความหมาย (Synonyms) 
เรียกว่า Synset สร้างโดย The Cognitive Science Laboratory of 
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Princeton University ภายใต้การน าของศาสตราจารยภ์าควิชา
จิตวิทยา George A. Miller ถูกน าไปใชง้านโดย นกัภาษาศาสตร์ 
นัก จิต วิทยา  นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์  นักพัฒนาการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ปัจจุบนัน้ี WordNet ไม่ไดมี้เฉพาะ
ภาษาองักฤษ ไดมี้การน าหลกัการ WordNet ไปประยุกต์ใช้กบั
ภาษาต่าง ๆ ทัว่โลก  

3.4 กำรสกัดคุณลักษณะของเอกสำร การสกดัคุณลกัษณะ
ของเอกสาร คือการหาลกัษณะตวัแทนของเอกสารนั้นๆ โดย
พิจารณาจากความถ่ีค าท่ีปรากฏในเอกสาร (Term Frequency: 
TF) 

3.5 กำรคัดเลือกคุณลักษณะ [6] เป็นขั้นตอนการเตรียม
ขอ้มูลก่อนการท าเหมืองขอ้มูล เป็นเทคนิคการลดขนาดของมิติ 
ลดจ านวนคุณลกัษณะ และคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญั
ต่อการพยากรณ์เท่านั้น อาจกล่าวไดว่้าประสิทธิภาพของการ
จ าแนกประเภทเหมืองขอ้มูลนั้นขึ้นอยูก่บัคุณลกัษณะ (Feature) 
ท่ีน ามาใช ้ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกวิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะ
มา 3 วิธี ไดแ้ก่ 1) Correlation - based Feature Selection [7] เป็น
วิธีการหาคุณลกัษณะท่ีรวมกนัแล้วให้ค่าท่ีสามารถให้ผลการ
ท านายเป็นกลุ่ม ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาใชใ้นการ
จ าแนกขอ้มูลจะเป็นกลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะของขอ้มูลเลก็ท่ีสุดแตมี่
ประสิทธิภาพท่ีสุด 2) Information Gain [8] เป็นวิธีการค านวณ
ค่า Gain เพื่อใชใ้นการแบ่งขอ้มูล ส าหรับแต่ละมิติขอ้มูล ถา้มิติ
ขอ้มูลใดมีค่า Gain สูงสุด จะถูกเลือกให้เป็นโหนดราก  และ 3) 
วิธีการหาค่าเฉล่ียจากผลรวมของความถ่ีของเทอม เป็นวิธีการที่
ผูวิ้จยัสนใจโดยน าผลรวมของจ านวนความถ่ีของเทอมทั้งหมด
ท่ีปรากฏในรายวิชามาหาค่า เฉ ล่ียโดยหารด้วยจ านวน
คุณลักษณะทั้ งหมด และคัด เ ลือกคุณสมบัติโดยการตัด
คุณลกัษณะท่ีมีค่าต ่ากว่าค่าเฉล่ียท่ีหาได ้

3.6 โครงข่ำยประสำทเทียม [9] ประกอบดว้ยเซลลป์ระสาท
เทียม หรือโหนดจ านวนมากเช่ือมต่อกันซ่ึงการเช่ือมต่อแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อย เรียกว่า ชั้น (Layer) ชั้นแรก เป็นชั้นน าขอ้มูล
เขา้ เรียกว่า ชั้นรับขอ้มูลป้อนเขา้ (Input Layer) ส่วนชั้นสุดทา้ย
เรียกว่า ชั้นส่งขอ้มูลออก (Output Layer) และชั้นท่ีอยู่ระหว่าง
ชั้นรับขอ้มูลป้อนเขา้และชั้นส่งขอ้มูลออกเรียกว่า ชั้นแอบแฝง 
(Hidden Layer) ซ่ึงโดยทัว่ไปชั้นแอบแฝงอาจมีมากกว่า 1 ชั้นก็
ได ้

4.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
จากการศึกษาวิธีการวดัความคลา้ยคลึงของขอ้ความเพื่อการ

เทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ผูวิ้จัยได้
ออกแบบกระบวนการท างานออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 1: วิธีการด าเนินงานวิจยั 
  

4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลค ำอธิบำยรำยวิชำ ขอ้มูลท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลรายวิชาของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต มหาวิทยาลยันครพนม ซ่ึงรวบรวมจากผลการพิจารณา
เทียบโอนหน่วยกิตในปีการศึกษา 2560 – 2562 จ านวน 60 
รายวิชา น ามาบันทึกไว้เป็นไฟล์ Microsoft Excel ซ่ึงข้อมูล
เหล่าน้ีจะถูกน ามาใชใ้นการก าหนดคุณลกัษณะต่อไป ดงัตาราง
ท่ี 1  

4.2 กำรตัดค ำภำษำไทย เป็นขั้นตอนแรกในการประมวลผล 
ซ่ึงจะท าการตัดขอ้ความท่ีเป็นประโยคออกเป็นค าหรือเทอม 
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โดยงานวิจัยน้ีได้เลือกใช้โปรแกรม Deepcut ในการตัดค า
ภาษาไทย ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 2 
ตำรำงท่ี 1: ตวัอยา่งขอ้มูลค าอธิบายรายวิชา 

Course ID Course Description 
31201211 แนวคิ ด พ้ื น ฐ าน เ ก่ี ย ว กับ กลศ าสต ร์

วิศวกรรม ผลลัพธ์ของระบบแรง การ
สมดุล แรงกระจาย โครงสร้างและแรง
ภายใน การเคล่ือนท่ีของอนุภาค คิเนติกส์
ของอนุภาค วิธีของนิวตัน พลังงานและ
โมเมนตมั  ระบบอนุภาค  วตัถุเกร็ง 

4.3 กำรรวมควำมหมำยของค ำโดยใช้พจนำนุกรมเป็นฐำน 
ผลจากขั้นตอนการตดัค าภาษาไทยดว้ยโปรแกรม Deepcut ท า
ให้เกิดค ามูลจ านวนมากซ่ึงค ามูลเหล่าน้ีสามารถรวมกนัเป็นค า
ประสมท่ีมีความหมาย เช่น ค าว่า "เก่ียว" และ "กบั" ถูกตดัแยก
ออกจากกนั ซ่ึงสามารถรวมกนัไดก้ลายเป็นค าว่า "เก่ียวกบั" ใน
ขั้นตอนน้ีจึงประยุกต์ใช้ฐานขอ้มูลพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการตรวจสอบค าท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนัระยะห่าง 2 ค า หาก
พบค าในพจนานุกรมจะท าการรวมค ามูลเป็นค าประสมเพียงค า
เดียว ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 2 

4.4 กำรก ำจัดค ำหยุด เป็นค าท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเอกสาร หรือ
ค าท่ีปรากฏบ่อยคร้ังในเอกสารแต่ไม่ไดบ้่งบอกคุณลกัษณะของ
เอกสารนั้น ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 2 

4.5 กำรวิเครำะห์ค ำเชิงควำมหมำย ในค าอธิบายรายวิชาของ
แต่ละหลกัสูตรโดยเฉพาะหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนั ค าอธิบายรายวิชาหลายวิชาใชค้  าท่ีแตกต่างกนัแต่
ความหมายเหมือนกนั เช่น ค าว่า “คณิตศาสตร์” “คณิต” “เลข” 
“แมท็”  หรือ “จลนศาสตร์” “คิเนมาติกส์” “คิเนติกส์” ค าเหล่าน้ี
ส่ือความหมายเหมือนกนั จึงควรถูกพิจารณานบัความถ่ีของค า
ในค าอธิบายรายวิชารวมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เปรียบเทียบความคลา้ยคลึงของค าอธิบายรายวิชา ในขั้นตอนน้ี
จึงประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล  WordNet ภาษาไทยมาใช้ในการ
วิเคราะห์ค  าเชิงความหมาย ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 2 

4.6 กำรหำค่ำน ้ำหนักของค ำโดยใช้ TF การหาค่าน ้ าหนัก
ของค าหรือเทอม (Term) เพื่อสกดัคุณลกัษณะของเอกสารโดย
ค าอธิบายรายวิชาทั้งหมดจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ
เวกเตอร์ การสกัดคุณลกัษณะของเอกสาร คือการหาลกัษณะ

ตวัแทนของเอกสารนั้น ๆ โดยพิจารณาจากความถ่ีค าท่ีปรากฏ
ในเอกสาร (Term Frequency: TF) ในขั้นตอนน้ีจะไดชุ้ดขอ้มูล
และคุณลกัษณะตามขั้นตอนท่ีไดแ้สดงขา้งตน้ แลว้น าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปสร้างโมเดลท่ีใชใ้นการจ าแนกค าอธิบายรายวิชา ดงัแสดง
ตวัอยา่งในตารางท่ี 2 

            4.2 
แนว | คิด | พ้ืนฐาน | เก่ียว | กับ | กลศาสตร์ | วิศวกรรม | 
ผลลพัธ์ | ของ | ระบบ | แรง | การ | สมดุล | แรง | กระจาย | 
โครงสร้าง | และ | แรง | ภาย | ใน | การ | เคล่ือน | ท่ี | ของ | 
อนุภาค | คิ เนติคส์ | ของ | อนุภาค | วิธี | ของ | นิวตัน | 
พลงังาน | และ | โมเมนตมั | ระบบ | อนุภาค | วตัถุเกร็ง 

            4.3       
แนวคิด | พ้ืนฐาน | เก่ียวกบั | กลศาสตร์ | วิศวกรรม | ผลลพัธ์ 
| ของ | ระบบ | แรง | การสมดุล | แรงกระจาย | โครงสร้าง | 
และ | แรงภายใน | การ | เคล่ือนท่ี | ของ | อนุภาค | คิเนติคส์ | 
ของ | อนุภาค | วิธี | ของ | นิวตนั | พลงังาน | และ | โมเมนตมั 
| ระบบ | อนุภาค | วตัถุเกร็ง 

            4.4 
แนวคิด | พ้ืนฐาน | เก่ียวกบั | กลศาสตร์ | วิศวกรรม | ผลลพัธ์ 
| ของ | ระบบ | แรง | การสมดุล | แรงกระจาย | โครงสร้าง | 
และ | แรงภายใน | การ | เคล่ือนท่ี | ของ | อนุภาค | คิเนติคส์ | 
ของ | อนุภาค | วิธี | ของ | นิวตนั | พลงังาน | และ | โมเมนตมั 
| ระบบ | อนุภาค | วตัถุเกร็ง 

            4.5 
แนวคิด | พ้ืนฐาน | กลศาสตร์ | วิศวกรรม | ผลลพัธ์ | ระบบ | 
แรง | การสมดุล | แรงกระจาย | โครงสร้าง | แรงภายใน | 
เคล่ือนท่ี | อนุภาค | คิเนติคส์ | อนุภาค | วิธี | นิวตนั | พลงังาน 
| โมเมนตมั | ระบบ | อนุภาค | วตัถุเกร็ง 

ภำพที่ 2: ตวัอยา่งการตดัค า การรวมความหมายของค า  
การก าจดัค าหยดุ การวิเคราะหค์  าเชิงความหมาย 

ตำรำงท่ี 2: ตวัอยา่งการแปลงขอ้มูลเป็น TF ในรูปแบบของเวกเตอร์ 
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 กำรสร้ำงโมเดลและกำรประเมินประสิทธิภำพ 
ขั้นตอนน้ีจะเป็นกระบวนการคดัเลือกคุณลกัษณะ เน่ืองจาก
จ านวนคุณลกัษณะท่ีไดจ้ากกระบวนการขา้งตน้มีจ านวน 546 
คุณลักษณะ ท าให้การประมวลผลข้อมูลใช้เวลานานและมี
ประสิทธิภาพต ่ า  ผู ้วิจัยจึงใช้วิธี Correlation - based Feature 
Selection (CFS), Information Gain (IG) และวิธีการหาค่าเฉล่ีย
จากผลรวมของความถ่ีของเทอม (Average) เพื่อลดจ านวน
คุณลักษณะลง ซ่ึงพบว่าได้จ านวนคุณลักษณะ เท่ากับ 152 
คุณลักษณะ ซ่ึงเป็นจ านวนคุณลักษณะท่ีได้จากวิธีการหา
ค่าเฉล่ียจากผลรวมของความถ่ีของเทอมนั่นเอง และการ
คัดเลือกคุณลกัษณะด้วยวิธี CFS และ IG ใช้วิธีการจัดล าดับ 
(Ranking) ตามความส าคญัของคุณลกัษณะแต่ละตวั หลงัจาก
นั้นจึงใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบมลัติเลเยอร์เพอร์
เซ็ปตรอน โดยใชโ้ปรแกรม Weka 3.9 มาประเมินประสิทธิภาพ
และสร้างโมเดล เลือกชุดขอ้มูลเป็น Use Training Set กล่าวคือ 
ข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างโมเดล และข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบ
โมเดลเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั และก าหนดค่าพารามิเตอร์ Hidden 
Layer เป็น a ก าหนดค่า Learning rate เป็น 0.1-0.3 ก าหนดค่า 
Momentum เท่ากับ 0.2 และคลาสท่ีใช้ทดสอบ คือ จ านวน
รายวิชาท่ีน ามาเทียบโอน 30 คลาส เพื่อเปรียบเทียบค่าความ
ถูกตอ้งของโมเดล  

การประเมินประสิทธิภาพในงานวิจยัน้ีใชวิ้ธีการวดัค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) ของโมเดลท่ีใช้ในการจ าแนกค าอธิบาย
รายวิชา ดงัสมการ 
 
ค่าความถูกตอ้ง =                      x 100 
 
 

ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute Error, 
MAE) [10] เป็นตวัช้ีวดัความถูกตอ้งของการท านาย โดยโมเดล
ท่ีมีค่า MAE น้อยท่ีสุด จะท าให้มีประสิทธิภาพในการท านาย
ผลดีท่ีสุด ค านวณไดจ้ากสมการ 
 
              MAE = 
  
 
 

5. ผลกำรด ำเนินกำรวิจัย 
จากการน าขอ้มูลค าอธิบายรายวิชาของหลกัสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยันครพนม ซ่ึงรวบรวมจากผลการ
พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตในปีการศึกษา 2560 – 2562 จ านวน 
60 รายวิชา ไปสร้างโมเดลดว้ยวิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะ แบบ
Correlation-based Feature Selection (CFS),  Information Gain 
(IG) และวิธีการหาค่าเฉล่ียจากผลรวมของความถ่ีของเทอม 
(Average) ร่วมกบัโครงข่ายประสาทเทียมแบบมลัติเลเยอร์เพอร์
เ ซ็ปตรอน  ในโปรแกรม  Weka 3.9 และ เป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพของการจ าแนกค าอธิบายรายวิชา ผลลพัธ์ท่ีไดด้งั
แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตำรำงท่ี 3: ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคดัเลือก
คุณลกัษณะและโครงข่ายประสาทเทียมแบบมลัติเลเยอร์เพอร์
เซ็ปตรอน 

Model Feature MAE Learning 
Rate 

Accur
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 

  
จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคดัเลือก

คุณลกัษณะและโครงข่ายประสาทเทียมแบบมลัติเลเยอร์เพอร์
เซ็ปตรอน ดงัตารางท่ี 3 พบว่า วิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะดว้ย
วิ ธี  Correlation - based Feature Selection (CFS) ให้ค่ าความ
ถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ วิธีการหาค่าเฉล่ียจากผลรวมของ
ค ว าม ถ่ี ข อ ง เทอม  (Average) เ ท่ า กับ ร้ อ ย ละ  100 ซ่ึ ง มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า  การคัด เ ลือกคุณลักษณะ ด้วย วิ ธี  
Information Gain แต่เน่ืองจากค่า  ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์
เฉ ล่ีย  (MAE) ของ วิ ธี  Correlation - based Feature Selection  

    จ านวนขอ้มูลท่ีโมเดลท านายถกูตอ้ง 
              จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

    Σ |ค่าท่ีเกิดขึ้นจริง – ค่าท่ีท านาย| 
              จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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(CFS) มีค่าน้อยกว่าวิธีการหาค่าเฉล่ียจากผลรวมของความถ่ี
ของเทอม (Average) จึงสรุปผลได้ว่า วิธี Correlation - based 
Feature Selection  (CFS) มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยโมเดลท่ี
ดีท่ีสุดท่ีไดจ้ากการทดลอง ไดแ้ก่ ค่า Hidden Layer = a, Output 
Node = 30, Learning rate = 0.3 และ Momentum = 0.2 
 

6. สรุปผลกำรวิจัย 
งานวิจยัน้ีน าเสนอการสร้างโมเดลในการจ าแนกค าอธิบาย

รายวิชาส าหรับการเทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้วิธีการคดัเลือก
คุณลักษณะและโครงข่ายประสาทเทียม และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการจ าแนกค าอธิบายรายวิชาโดยใชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียมโดยใช้วิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะ 3 วิธี ได้แก่  
Correlation - based Feature Selection,  Information Gain และ
วิธีการหาค่าเฉล่ียจากผลรวมของความถ่ีของเทอม ร่วมกับ
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบมลัติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน 
จากผลการวิจัยพบว่า  วิ ธีการคัด เ ลือกคุณลักษณะด้วย 
Correlation - based Feature Selection  (CFS) ให้ค่าความถูกตอ้ง 
เท่ากบัร้อยละ 100 และมีค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดแสดงให้เห็นว่า วิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีดี มีผลต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการจ าแนกข้อมูลได้ และสามารถน า
โมเดลไปใช้ในการสร้างระบบส าหรับการจ าแนกค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือเทียบโอนหน่วยกิตได ้ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควร
เพ่ิมข้อมูลรายวิชาของหลกัสูตรอ่ืนเพ่ิมเติมและพฒันาระบบ
เทียบโอนรายวิชาเพื่อให้อาจารย ์เจ้าหน้าท่ี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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ระบบวเิคราะห์แนวโน้มหุ้นบนโซเชียลมีเดีย 
Stock Market Trends Analysis On Social Media 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้น าเสนอระบบวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นบน
โซเชียลมีเดีย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิพ 
จากนั้นน าข้อมูลผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูล ต่อมาท า
การ เป รี ยบ เที ยบ อั ลกอ ริ ทึ ม จ าแน กค วาม คิ ด เห็ น  
3 อัลกอริทึม ได้แก่อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม และอัลกอริทึมนาอีฟ
เบย์ วัดประสิทธิภาพด้วยค่าความถูกต้อง ผลการทดสอบ
พบว่าอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนได้ผลความ
ถูกต้องสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 76.62% อัลกอริทึมโครงข่าย
ประสาทเทียม และอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ เท่ากับ 72.66% 
และ71.42% ตามล าดับ จากนั้นจึงท าการน าโมเดลท่ีได้มา
ท าการพัฒนาเป็นระบบวิเคราะห์ หุ้ น ผ่ าน เว็บไซ ต์ 
Grafana แสดงผลความคิดเห็นหุ้นในเชิงบวก และเชิงลบ
ภาพรวม 5 ล าดับแรก  และแจ้งเตือนผลความคิดเห็นผ่าน
ทางระบบไลน์ 

ค าส าคัญ: หุ้น อลักอริทึมการจ าแนก โซเชียลมีเดีย 
 

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 

model for text analysis and display the result on 

Grafana website that shows top 5 stock sentiment 

positive and negative and send data via LINE 

application. 
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1. บทน า 
ตั้งแต่อดีตนั้นการคา้ขายหรือการแลกเปล่ียนสินคา้นั้น

เป็นเร่ืองราวทัว่ทัว่ไปท่ีพบไดท้กุท่ีกล่าวคือน าสินคา้ท่ีเรามี
ไปแลกกบัผูอ่ื้นเวลาไดด้ าเนินล่วงเลยไปจนกระทัง่ก าหนด
จุดเร่ิมต้นของการเก็งก าไรท่ีเรียกว่าหุ้นในยุคสมัยของ
จกัรวรรดิเปอร์เซียมีความนิยมในดอกทิวลิปเป็นอยา่งมาก
เน่ืองจากมีสีสันท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะทางพนัธุกรรม 
เน่ืองจากความนิยมท่ีแพร่หลายนั้น และราคาท่ีสูงขึ้นท าให้
มีเกษตรกรเร่ิมปลูกทิวลิป 

ในการวิเคราะห์หุ้นเพราะมีปัจจยัมากมายท่ีท าให้ราคา
หุ้นนั้นขึ้นหรือลง ในส่วนของนกัลงทุนหน้าใหม่อาจเลือก
ท่ีจะอ่านบทความของผูอ้ื่นท่ีเขียนหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์
น าเสนอบทข่าวเก่ียวกบัหุ้นว่าควรลงทุนหรือไม่ทั้งยงัตอ้ง
เฝ้าดูข่าวสารจากแหล่งข่าวอื่นๆ อีกมากมายจะเห็นไดว่้า
การลงทุนในหุ้นนั้นมีปัจจัยมากมายอีกทั้งยงัต้องมีเวลา
ส าหรับติดตามข่าวสารอีกดว้ยจึงเกิดการน าการเรียนรู้ดว้ย
ตัวเองของเคร่ืองอัลกอริทึมนาอีฟเบยใ์ห้ผลแม่นย  าเป็น
อย่างมากในการวิเคราะห์ขอ้ความบนส่ือออนไลน์ และได้
มีการน าอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนน ามา
วิเคราะห์ความคิดเห็นเชิงลบและไม่เชิงลบ  

ผู ้วิจัยเห็นสาเหตุดังกล่าวจึงพัฒนาระบบวิเคราะห์
แนวโน้ม หุ้ นบนโซ เชี ยลมี เดี ย เพื่ อ เป็นข้อมูล ช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการลงทุน ว่าควรลงทุนใน
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หุ้นดังกล่าวหรือไม่  ทั้ งน้ีข้อมูลจากงานวิจัยน้ี เหมาะ
ส าหรับนกัลงทุนใหม่ และนกัลงทุนท่ีเป็นพนกังานประจ า 
โดยการน าอัลกอริทึมต่างๆ มาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ 
 การจดักลุ่มของชุดขอ้ความ เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อ
ยอดทางธุรกิจ และเพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวโน้มว่า  
ณ ขณะนั้น ๆหุ้นไหนท่ีเป็นท่ีพูดถึงบนส่ือออนไลน์ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องของการ
วิเคราะห์แนวโน้มหุ้น ผูวิ้จัยได้มีการศึกษา และค้นควา้
งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 

Machine) 

จดัเป็นการเรียนรู้ของเคร่ืองประเภทแบบเรียนรู้โดย
อาศยัตัวอย่างประเภทหน่ึง ซ่ึงมีความสามารถในการจัด
หมวดหมู่ และการท านายโดยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ฟั งชั น ก์ แ ก น พ้ื น ฐ าน  ไ ด้ แ ก่  Linear, Non-Linear, 
Polynomial, Radius Basis และSigmoid  

2.1.2 โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) 

คือการท่ีเอาเทคนิคการพยาการณ์ดว้ยเส้นสมการเชิง
เส้นมาใช้ต่อกันหลายๆตัว และหลายๆชั้ น ท าเกิดการ
คาดการณ์ (Prediction) ท่ีจากเดิมอา้งอิงจากเส้นตรงเส้น
เดียว กลายเป็นเส้นตรงหลายๆเส้นท่ีช่วยกนั คาดการณ์ ท า
ไดอ้ยา่งละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม และแม่นย  ากว่าเดิม 

 

 
 

ภาพที่ 1: Neural Network โครงข่ายประสาทเทียม 

ในส่วนท่ี 1 Input Layer ท่ีชั้นน้ีจะเป็นข้อมูล Input 
ขอ้มูลเขา้ไป จ านวนของโหนดขึ้นอยูก่บัจ านวนของ Input 
ว่ามีขอ้มูลอะไรบา้งท่ีน าเขา้มาคิดในโมเดล 

ในส่วนท่ี 2 Hidden Layer เป็นชั้นท่ีอยู่ระหว่างกลาง 
ซ่ึงจะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของ
โมเดล ซ่ึง Hidden Layer นั้นจะมีก่ีชั้นก็ได ้แล้วแต่ละชั้น
จะมีจ านวนของ Neuron เท่าไหร่ก็ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงการเพ่ิม
ชั้ นและจ านวน Neuron ก็จะส่งผลต่อการท างานของ
โม เด ล  ใน ส่ วน ข อ ง  Hidden Layer มี ก ารท า ง าน
เปรียบเสมือนส่วนท่ี เรียน รู้ข้อมูลเชิงลึก ห รือ Deep 

Learning  

ในส่วนท่ี 3 Output Layer ชั้นท่ีจะน าเอาข้อมูลจาก
การค านวณไปใช้ จ านวนของโหนดในชั้นน้ี ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของ Output ท่ีจะเอาไปใช ้ 

2.1.3 นาอีฟเบย์ (Navie Bayes)  

คื อ ก าร ใช้ ห ลั ก ก าร ค าน วณ ค ว าม น่ าจ ะ เป็ น 
(Probability) เป็นหลกัการท่ีว่าดว้ยโอกาสการเกิดเหตุการ
ต่างๆซ่ึงมีสมการดงัต่อไปน้ี 

 

 
            (2-1)        

 

 

โดยท่ี  C คือ Class (ทศันคติเชิงลบ, ทศันคติเชิงบวก)  
X คือ Attribute (ดี,แย,่เยี่ยม,ต ่า,สูง)  
P  คือ ความน่าจะเป็น 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Lakshmana [1] ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เป รี ย บ เที ย บ

อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองในการทดสอบบนส่ือ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่เก่ียวขอ้งกบัการ
ระบุ และจ าแนกความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีแอบแฝงอยู่
ในขอ้ความบนโซเชียลมีเดียก าลงัถูกสร้างจ านวนมาก ผา่น
การแสดงความคิดเห็นการอัพเดทสถานะการวิเคราะห์
ความเช่ือมัน่ของขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้ร้างขึ้นน้ีมีประโยชน์มากใน
การรับรู้ความคิดเห็นของสาธารณะโดยวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเชิงบวกเชิงลบจากอัลกอริทึมนาอีฟเบย ์(Naive 

Bayes: NB) อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) 
อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด  (K-Nearest Neighbors: 

KNN) และอัลกอ ริ ทึ มซั พพอ ร์ต เวก เตอ ร์แมท ชีน 

P(c|x) = 

P(x|c)P(c) 

 

   P(x) 
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(Support Vector Machine: SVM) ส าหรับการค านวณ
ผลลัพ ธ์ของความ รู้ สึ กของผู ้ ท่ี วิ จ ารณ์ ภ าพยนต ร์ 
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  (SVM) ได้ความ
แม่นย  ามากท่ีสุดท่ี 72.7% โดยท่ีมีข้อจ ากัดบางอย่าง เช่น 
อลักอริทึมเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด (KNN) ไม่สามารถจดัการ
ข้อมูลจ านวนมากได้ และในส่วนของอัลกอริทึมต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) นั้ นก็ไม่สามารถใช้ได้กับ
ขอ้มูลเชิงเส้นท่ีมีปัจจยัเดียว 

Abdalraouf [2] งาน วิจัยฉบับ น้ี ได้น าอัลกอ ริทึ ม
โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวตันาการ  (CNN) และ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ ้ า (Recurrent Neural 

Network: RNN) เข้ารวมกันเป็นโมเดลโดยทดสอบการ
ข้อมูลจาก IMDB จ านวน 50,000 ข้อความท่ีแสดงความ
คิด เห็น เก่ียวกับภาพยนตร์บน  IMDB โดยแบ่ งเป็น 
ท ดสอบ  50% และ ฝึกสอน  50% โดยผลลัพท์ ท่ี ได้
อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (NB) ได้ค่าความถูกต้องสูงสุดท่ี 
81.8% และอลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมนชีน  (SVM) 
79.4% จากงานวิจยัฉบบัน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
กรองขอ้ความประเภทสแปมหรือใชก้รองในเวบ็คน้หาได ้

รวิสุดา และ นิเวศ [3] การวิเคราะห์ความคิดเห็น
ภาษาไทยเก่ี ยวกับการ รี วิวสินค้าออนไลน์ โดยใช้
อัลกอริทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์แมทชีน  (SVM) โดยเก็บ
ขอ้มูล จ านวน 2,890 ขอ้มูล โดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้ความ 
วิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกับการรีวิวสินค้า
ออนไลน์ และสร้างแบบจ าลองดว้ยอลักอริทึม 4 วิธี ไดแ้ก่
อลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน (SVM) อลักอริทึม
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) อัลกอริทึมนาอีฟเบย ์
(NB) และอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ท่ี สุด  (KNN) เพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธ์ิภาพการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ภาษาไทย จากการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองจักรการเรียนรู้ทั้ง 4 
อัลกอริทึมพบว่าอัลกอริทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน 
(SVM) ให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกคุณลกัษณะท่ีดีสุด
คือ ท่ีคุณลกัษณะท่ี 1,000 มีค่าความแม่นย  า 83.38% ระดบั
รองลงมาเป็นเนอีฟเบย์ (NB) ท่ีคุณลักษณะท่ี  500 มีค่า
ความแม่นย  า 83.31% ระดับถัดลงมาคือต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) ท่ีคุณลักษณะท่ี500มีค่าความแม่นย  า 

79.92% ระดับ สุดท้ายเพื่ อนบ้านใกล้ท่ี สุด  (KNN) ท่ี
คุณลกัษณะท่ี 100 มีค่าความแม่นย  า 71.26%  

สุพัตรา ปริญญา พิสิษฐ์ และชูชาติ [4] ระบบแจ้ง
เตือนโซเชียลมีเดียไทยส าห รับธุรกิจด้วยซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีน  (SVM) งานวิจัยน้ี เก็บความคิดเห็น
ภาษาไทยท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจจากเว็บบอร์ดพัน ทิพ 
(PANTIP) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะจ าแนกความคิดเห็นเป็น2
กลุ่มไดแ้ก่ขอ้มูลเชิงลบ และไม่เชิงลบ ค่าพารามิเตอร์ของ
อลักอริทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SVM) จะถูกปรับ
เพื่อหาค่าท่ีเหมาะสม และไดค้วามถูกตอ้งมากท่ีสุดในการ
ทดลอง ไดรั้บค่าความถูกตอ้ง 95%  

 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
กระบวนการด าเนินของงานวิจัยของระบบวิเคราะห์
แนวโน้มหุ้นบนโซเชียลมีเดีย นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 5
ขั้นตอนหลกัท่ีส าคญั 

3.1 กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบ 
ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา และคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการวิเคราะห์ขอ้ความรวมไปถึงกระบวนการรวบรวม
ข้อมูล ท่ี จะน ามาใช้ในงาน วิจัยโดยมีกระบวนการ 
ดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิด 
 

จากกรอบแนวคิดสามารถแบ่งไดเ้ป็นทั้งหมด 3 ส่วน
การท างาน ส่วนท่ี 1 คือขั้นตอนการคดัเลือกขอ้มูล เร่ิมตน้
จากการเก็บข้อมูลท าการคดัเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
เวบ็ไซต์พนัทิพท่ีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวหุ้น  ส่วนท่ี 2 
คือกระบวนการน าข้อมูลท่ีได้นั้ นไปตัดค าเพ่ือท าให้
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ขอ้ความท่ีอยู่ในรูปแบบประโยค และส่วนสุดทา้ยคือการ
ก าจดัค าหยุดคือการเอาน าค าออกโดยไม่ท าให้ความหมาย
ของขอ้ความเปล่ียน ส่วนท่ี 3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเตรียม
ขอ้มูลไปใชก้บัอลักอริทึมทั้ง 3 อลักอริทึม จากนั้นทดสอบ
ค่าความแม่นย  า ค่าความถูกตอ้งเพื่อหาอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุด 
จากนั้ นน าโมเดลท่ีได้ไปพัฒนา และแสดงผลผ่าน 
Grafana dashboard 

3.2 ขั้นตอนการคัดเลือกข้อมลู 
ท าการคดัเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ Pantip.com ท่ีมี

การแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัหุ้น โดยใช้โปรแกรมโร
บอทเฟรมเวิร์ค (RobotFramework) ในการดึงขอ้มูลจากผู ้
ท่ีตั้งกระทูเ้ก่ียวกบัหุ้น  

3.3 ขั้นตอนการคัดกรองข้อมูล 
ขั้นตอนท่ีส าคญัต่อมาคือการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาท า

การคดักรองขอ้มูลเน่ืองจากขอ้มูลท่ีรวบรวมไวข้า้งตน้นั้น 
ยงัอยูใ่นรูปแบบภาษาธรรมชาติ และขอ้ความบางประเภท
ท่ีไม่สามารถน ามาวิ เคราะห์ ได้ โดยมีกระบวนการ
ดงัต่อไปน้ี การตดัค า,การปรับขนาดขอ้ความให้เป็นตวัเล็ก 
และการก าจดัการหยดุ 

3.4 ขั้นตอนการคัดเลือกอัลกอริทมึ 
หลงัผ่านกระบวนการคดัเลือกข้อมูล และท าการคัด

กรองข้อมูลแล้วน าข้อมูล แบ่งออกเป็นจ านวน 70%  
น ามาผ่านอัลกอริทึมต่างๆดังต่อไปน้ี Support Vector 

Machine, Neural Network และ  Navie Bayes เพื่ อท า
การคดัเลือกหาอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุด 

3.5 การสร้างโมเดล และทดสอบประสิทธิภาพ 
ในการจ าแนก และวดัประสิทธิของอลักอริทึมท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ ข้อความ ผู ้ วิจัยใช้ค่ าความถูกต้อง 
(Accuracy) ค่าความแม่นย  า (Precision) และค่าความ
ระลึก (Recall) ของทั้ง 3 อลักอริทึม  
 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนของการตรียม

ขอ้มูลก่อนการประมวลผล ส่วนของผลการจ าแนกความ
คิดเห็น ส่วนของผลการเปรียบเทียบอลักอริทึม ส่วนของ
การแสดงผลผา่นเวบ็ไซต ์Grafana และส่งผา่นระบบไลน์ 

 

4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมโรบอทเฟรมเวิร์ค

โดยการเปิดบราวเซอร์แล้วเข้าไปรวบรวมข้อมูลจาก
เวบ็ไซต ์Pantip.com หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นโดยรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมด 500 ข้อมูลแบ่งข้อมูลเป็น  2 ประเภท คือ
ความคิดเห็นเชิงลบ 250 ขอ้มูล และความคิดเห็นเชิงบวก 
250 ขอ้มูล แสดงดงัภาพท่ี 3  

 

 
 

ภาพที่ 3: การรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์Pantip.com 

 
4.2 ผลการจ าแนกความคิดเหน็ 
ผลการจ าแนกการแสดงความคิดเห็น สามารถจ าแนก

ไดอ้อกเป็น 2 ประเภทคือขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นเชิงบวก
และความคิดเห็นเชิงลบ แสดงดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1:  ตวัอยา่งผลการจ าแนกความคิดเห็น 

Text Symbol  Sentiment 

Advanc แขง็จริง ADVANC Positive 
งบ PTT กบัยคุน ้ามนัขาลง
เร่ือยๆมาแลว้ 

PTT Negative 

Gulf จา้วก าลงัจะเลิกเลน่ GULF Negative 

SCB เขียวววมากกก SCB Positive 

 

4.3 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทมึโมเดลจ าแนกความ
คิดเห็น 

 จากการจ าแนกความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับหุ้น ด้วย
สามารถแบ่งกลุ่มของการจ าแนกข้อมูลออกเป็นความ
คิดเห็นในเชิงบวก และความคิดเห็นในเชิงลบ โดยไดท้  า
การทดสอบประสิทธิภาพในการจ าแนกความคิดเห็นดว้ย
อัลกอริทึมประเภทแบ่ งกลุ่มข้อมูล ท่ีท าการเลือก 3 
อัลกอริทึม ได้แก่ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่าย
ประสาททียม และอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ โดยได้ท าการ
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ทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ท่ีให้ผลการ
ทดสอบท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงวดัจากค่าความแม่นย  า ค่าความถูกตอ้ง 
และค่าเรียกคืน จากนั้ นจึงท าการคดัเลือกพารามิเตอร์ท่ี
ให้ ผ ลก ารท ดสอบ ดี ท่ี สุ ด  ม าท าก าร เป รี ยบ เที ยบ
ประสิทธิภาพ  ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2:  Parameter ของแต่ละอลักอริทึม 
Algorithm Parameter  Value 

Support Vector 

Machine 
C 1-1000 

Gamma 0.01-1 

Kernal Sigmoid, Rbf 

Scoring Accuracy, F1 

Neural 

Network 
Activation Elu, hard_sigmoid 

Epoch 5-10 

 

ตารางท่ี 3 :  ผลลพัธ์ของแต่ละอลักอริทึม 

Algorithm 
Accuracy 

(%) 

Precision 

(%) 

Recall 

(%) 

Support 

Vector 

Machine 

76.62 81.96 66.66 

75.32 77.27 68.91 

72.72 74.28 68.42 

72.72 77.92 70.58 

Neural 

Network 

72.66 - - 

71.42 - - 

70.77 - - 

70.77 - - 

70.12 - - 

Naïve 

bayes 

71.42 75.36 65.82 

70.12 79.71 63.21 

69.48 71.64 63.15 

69.48 73.13 62.82 

68.83 66.66 64.78 

 

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า อัลกอริทึม Support 

Vector Machine มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดโดยมีค่าความ
ถูกตอ้งเท่ากบั 76.62%  

4.4 ผลการแสดงรายงานบนโปรแกรม Grafana 
จากผลการวิจยั ผูวิ้จยัได้ท าการออกแบบให้แสดงผล 

โดยผูวิ้จยัแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ดงัต่อไปน้ี 

4.4.1.1 การแสดงผลข้อมูล ท่ี เป็นข้อมูล เชิงบวก  

ในรูปกราฟ 
 

 
 

ภาพที่ 4: การแสดงรูปแบบของกราฟหุ้นเชิงบวก 
 

จากภาพท่ี 4 เป็นการแสดงผลลพัธ์ของขอ้ความท่ีมีการ
แสดงความคิดเชิงบวก และแสดงผลหุ้นท่ีมีการพูดถึง โดย
หุ้นท่ีมีการพูดถึงเป็นล าดบัแรก จากภาพท่ี 4 คือมีการพูด
ถึง SET ในเชิงบวก 1335 คร้ัง ,หุ้น GULF และหุ้นอื่นๆ
ตามล าดบั 

4.4.1.2 การแสดงผลขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลเชิงบวกแสดง
หุ้นสูงสุด 5 ล าดบัแรก 

 

 
 

ภาพที่ 5: การแสดงหุ้นท่ีมีการพูดถึงสูงสุด 5 ล าดบั 

 

จากภาพท่ี 5 เป็นการแสดงผลลัพธ์ของข้อความท่ีมี
การแสดงความคิดเชิงบวกท่ีมีการพูดถึงมากที่สุด 5 ล าดบั
แรก โดย SET มีการพูดถึงมากสุดท่ี ล าดับรองลงมาคือ 

GULF BEAUTY SCB และ BAM ตามล าดบั 
4.4.2.1 การแสดงผลข้อมู ล ท่ี เป็ น ข้อมู ล เชิ ง ลบ  

ในรูปกราฟ 
 

 
 

ภาพที่ 6: การแสดงรูปแบบของกราฟหุ้นเชิงบวก 
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จากภาพท่ี 6  เป็นการแสดงผลลพัธ์ของข้อความท่ีมี
การแสดงความคิดเชิงลบ และแสดงผลหุ้นท่ีมีการพูดถึง 
โดยหุ้นท่ีมีการพูดถึงเป็นล าดบัแรก จากภาพท่ี 6 คือ มีการ
พูดถึง SET ในเชิงบวก 1508 คร้ัง หุ้น BAM และหุ้น
อื่นๆ ตามล าดบั 

4.4.2.2 การแสดงผลข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลเชิงลบแสดง
หุ้นสูงสุด 5 ล าดบัแรก 

 

 
 

ภาพที่ 7: การแสดงหุน้ท่ีมีการพดูถึงสูงสุด 5 ล าดบั 
 

จากภาพท่ี 7 เป็นการแสดงผลลัพธ์ของข้อความท่ีมี
การแสดงความคิดเชิงบวกท่ีมีการพูดถึงมากที่สุด 5 ล าดบั
แรก โดย SET มีการพูดถึงมากสุดท่ี ล าดับรองลงมาคือ 

BAM SCB GULF และ BEAUTY ตามล าดบั 

4.5 ส่งข้อความผ่านระบบ LINE Notification 

ท าการรวบรวมข้อมูล ท่ี มีความคิด เห็น เชิงบวก  
และเชิงลบ 5 ล าดบัแรกท่ีมีการพูดถึงหุ้น ดงัภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที่ 8: ส่งขอ้ความผา่นระบบ LINE 

 
 

 

 

 

 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดน้ าเสนอระบบวิเคราะหแ์นวโนม้หุน้

บนโซเชียลมีเดีย ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต ์
Pantip.com โดยเก็บเฉพาะความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับหุ้น 
หลงัจากนั้นท าการเปรียบเทียบอัลกอริทึมจ าแนกความ
คิดเห็นทั้ ง 3 โดยวัดประสิทธิภาพจากค่าความถูกต้อง 
พ บ ว่ าอั ล ก อ ริ ทึ ม ท่ี  มี ค่ า ค ว าม ถู ก ต้ อ ง ท่ี สุ ด คื อ 
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยได้ผลความ
ถูกต้องสูงสุดท่ี 76.62% สามารถน าวิจัยน้ีไปใช้ประยุกต์
กบัการวิเคราะห์ขอ้ความ ดูแนวโนม้ความคิดเห็น  
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การจ าแนกความคดิเห็นของผู้ใช้งานทวติเตอร์ที่มีต่อผลติภัณฑ์สมาร์ทโฟน 
Twitter Text Mining for Sentiment Classification of A Smart Phone Brand 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้  าเสนอการจ าแนกความคิดเห็นของผู้ใช้งาน
ทวิตเตอร์ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทวิตเตอร์มาท าการเปรียบเทียบด้วยอัลกอริทึม
จ าแนกประเภท 3 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึมซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน อัลกอริทึมการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย และ
อัลกอริทึมเอ็กตรีมกราเดีย้นบูธติ้ง วัดประสิทธิภาพของ
โมเดลด้วยค่าความถูกต้อง และค่าเส้นโค้งคุณลักษณะ
สมบัติการท างาน จากนั้นน าโมเดลท่ีได้ไปพัฒนาเป็น 
เว็ปแอปพลิเคชันส าหรับจ าแนกความคิดเห็น  ผลการ
ทดสอบพบว่า อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้ผล
การจ าแนกท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 76% ค่า
เส้นโค้งคุณลักษณะสมบัติการท างานเท่ากับ 0.76 รองลงมา
คือ อัลกอริทึมการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย มีค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 72.67% ค่าเส้นโค้งคุณลักษณะสมบัติการท างาน
เท่ากับ 0.72 และอัลกอริทึมเอ็กตรีมกราเดี ้ยนบูธติ้ง  
มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 67.32% ค่าเส้นโค้งคุณลักษณะ
สมบัติการท างานเท่ากับ 0.67 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การท าเหมืองขอ้ความ อลักอริทึมการจ าแนก    

ผลิตภณัฑส์มาร์ทโฟน 
 

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 

characteristic curve. After that, the model was 

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. บทน า 
ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนนบัเป็นอุปกรณ์ท่ีมี

การใช้งานอย่างแพร่หลาย  อ้างอิงจากผลส ารวจ  ของ 
“Global Digital 2019” [1] พบว่ามีผู ้ใช้สมาร์ทโฟนทั่ว
โลกจ านวน 5,112 ลา้นคน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 
7,876 ลา้นคน คิดเป็น 64.9% ของประชากร และมีบริษทั
ท่ีผลิตสมาร์ทโฟนเพ่ิมมากขึ้นอนัเน่ืองมากจากตลาดท่ีมี
ขนาดใหญ่ โดย Counterpoint ได้เปิดเผยผลส ารวจส่วน
แบ่งการตลาดทั่วโลกของบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน 5 อันดับแรกในไตรมาตรท่ี 1 ของปี พ.ศ 

2562 ไดแ้ก่ ซมัซุง (Samsung) หวัเว่ย (Huawei) แอปเปิล
(Apple) ออปโป้ (Oppo) และวีโว ้(Vivo) สาเหตุท่ีสมาร์ท
โฟนมีผู ้ใช้งานจ านวนมากเป็นผลมาจากฟังก์ชันของ
สมาร์ทโฟนท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เช่น ความละเอียด
หน้าจอ หน่วยประมวลผล กลอ้งถ่ายรูป และ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นตน้  
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จากเหตุผลข้างต้นจึงเกิดการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับสมาร์ทโฟนในโซเชียลมีเดียใหม่ ๆ ทุกวนัโดย
ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียอยูใ่นรูปแบบภาษาธรรมชาติ 
ซ่ึงมีโครงสร้างภาษาท่ีไม่แน่นอน จึงจ าเป็นจะต้องใช้
กระบวนการท่ีชาญฉลาดในการประมวลผลข้อมูล เช่น 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือวิธีการจ าแนก เป็นตน้ 

ส าหรับการจ าแนกความคิดเห็นได้มีผูวิ้จัยน าเสนอ
เทคนิคอลักอริทึมต่าง ๆ เช่น การจ าแนกความรู้สึกของผู ้
แสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์เพื่อประโยชน์ในการ
สืบคน้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคด้วยอลักอริทึมนาอีฟเบย ์
และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน [2] การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี  

2551 – 2557 ด้วยอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ ตัวแบบเชิงเส้น 
วางนยัทัว่ไป การถดถอยแบบโลจิสติก ตน้ไมต้ดัสินใจ ป่า
สุ่ม และเอก็ตรีมกราเดียน์บูธทรี  [3]  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการน า
อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และ 
เอ็กตรีมกราเด้ียนบูธติ้ง มาท าการจ าแนกความคิดเห็นของ
ผูใ้ชง้านทวิตเตอร์ท่ีมีต่อผลิตภณัฑส์มาร์ทโฟน 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  (Natural 

Language Processing) 

 ภาษาธรรมชาติคือ ภาษาท่ีมนุษยใ์ชใ้นการส่ือสารเป็น
ประจ าทุกวัน แต่ไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ [4] เน่ืองจากความก ากวม 
ของภาษาท่ีมนุษย์ใช้ในการส่ือสาร การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติจึงเป็นวิธีท่ีช่วยให้คอมพิวเตอร์เขา้ใจภาษา
ของมนุษย ์[5] โดยระบบจะท าการวิเคราะห์รูปแบบภาษา
ในเชิงโครงสร้างและความหมายทางภาษาจากฐานความรู้
ท่ีมีเพื่อหาค าตอบและสร้างเป็นเอาต์พุตท่ีมีความถูกต้อง
มากท่ีสุดซ่ึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถแบ่ง

ภาษาขอ้ความออกไปเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) ระบบ
ท าความเขา้ใจภาษา 2) ระบบสร้างภาษา  

2.1.2 อัลกอริทึมนาอีฟเบย์  (Naïve Bayes) 
เป็นวิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองเพื่อสร้างแบบจ าลองใน

การจ าแนกขอ้ความ โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความน่าจะ
เป็นของเบย์ (Bay Theorem) โดยแบบจ าลองจะอยู่ใน
รูปแบบความน่าจะเป็น ซ่ึงอาศยัค่าความน่าจะเป็นจากชุด
ข้อมูลฝึกสอน มาใช้ในการท านายผลชุดข้อมูลทดสอบ 
ความน่าจะเป็นของคลาสใดท่ีมากท่ีสุดจะถูกเลือกเป็น
ค าตอบซ่ึงมีสมการดงัต่อไปน้ี 

P(c|x) = P(x|c)P(c) / P(x)               

 
 
 

\ซ่ึงสามารถแทนค่า C เท่ากบัคลาส(ความคิดเห็นเชิงบวก
และความคิดเห็นเชิงลบ) X เท่ากบั Attribute และ P เท่ากบั
ความน่าจะเป็น  

2.1.3 อัลกอริทึมเอ็กตรีมกราเดียร์บูธติ้ง (Extreme 
Gradient Boosting)  

เป็นอลักอริทึมในรูปแบบร่วมกันจ าแนก (Ensemble 
Classifier) รูปแบบหน่ึงท่ีได้รับการปรับปรุงให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความรวดเร็วมาก
ขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากการท างานแบบหลายเทรด 
(Multithread) ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

2.1.4 อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support 
Vector Machine)  

เป็นเทคนิคท่ีไดรั้บการพฒันามากจาก Vapnik เพื่อใช้
ในการจ าแนกประเภทข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยเส้น
ระนาบแบ่งข้อมูล (Hyperplane) ซ่ึงท าให้ได้ระยะขอบ
ระหว่างประเภทมากท่ีสุดดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3: ระนาบการแบ่งขอ้มูลดว้ยซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ตรี เทพ และจันทร์ เจ้า  [6] ได้พัฒนาระบบสรุป 

บทวิจารณ์สินคา้ภาษาไทยโดยผูบ้ริโภคแบบอตัโนมติัโดย
น าขอ้มูลบทวิจารณ์สินคา้แบบมีโครงสร้าง มาท าการตดัค า
และน าค าเหล่านั้นมาก าหนดหน้าท่ีเพ่ือกรองค าท่ีไม่ใช้
ออก เช่น ค ากริยา ค าสรรพนาม และค าลกัษณะนาม เป็น
ตน้ จากนั้นในการระบุทิศทางให้กบัค าแสดงความคิดเห็น
จะมีค าแสดงความคิดเห็นท่ีมีการระบุทิศทางไวแ้ลว้หรือ
รายการตน้ก าเนิดเพ่ือระบุทิศทางให้กบัค าใหม่ท่ีเพ่ิมเขา้มา 
โ ด ย ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้ วิ ธี  Wordnet ใ น ก า ร ค้นห า
ความสัมพนัธ์ของค า โดยจากการทดลองไดน้ าระบบมาท า
การเปรียบเทียบกบัผลสรุปจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อวดัค่าระลึก 
ค่าความแม่นย  าหลงัการกรอง  และค่าถูกตอ้งในการระบุ
ทิศทางของคุณลกัษณะไดผ้ลลพัธ์ค่าระลึก เท่ากบั 0.77 ค่า
ความแม่นย  าหลงัการกรองเท่ากบั 0.33 และค่าถูกตอ้งใน
การระบุทิศทางของคุณลกัษณะเท่ากบั 0.58 

สถิตโชค และปิติภูมิ [7] ไดพ้ฒันาเทคนิคการจ าแนก
พฤติกรรมการขบัขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยใช้วิธีการ
สกดัขอ้ความและเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง เพื่อจ าแนก
ประเภทข้อร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการขับขี่และ
คุณภาพการบริการ ท าการรวบรวมขอ้มูลจากความคิดเห็น
ของผู ้ใช้บ ริการบนกระดานสนทนาแล้วส ร้ างตัว
แบบจ าลอง จากนั้ น จึงได้ท าการจ าแนกข้อมูลด้วย
อัลกอริทึมจ าแนกข้อมูลจ านวน 5 เทคนิค ได้แก่ ต้นไม้
ตดัสินใจ นาอีฟเบย ์ เพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด ซพัพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลาย
ชั้น พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมสามารถจ าแนกขอ้ความ
พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะได้ค่า  Accuracy 
เท่ ากับ  90.23% ค่ า  Precision 91.9% ค่ า  Recallเท่ ากับ 
90.2% และค่า F-measure เท่ากบั 90.5% 

วาทินี และพยุง [8] ไดน้ าเสนอการเปรียบเทียบเทคนิค
การคดัเลือกคุณลกัษณะแบบการกรองขอ้ความและการ
ควบรวมการท าเหมืองข้อความเพื่อการจ าแนกข้อความ 
โดยใช้ เทคนิคการคัด เ ลือกคุณลักษณะเพื่อได้ค  า ท่ี
เหมาะสมในการแทนเอกสารและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จ าแนกเอกสารให้มีค่าความถูกตอ้งมากขึ้น โดยผูวิ้จยัไดท้  า

การเปรียบเทียบการคดัเลือกคุณลกัษณะแบบการกรองโดย
เลือกใชอ้ินฟอร์เมชนัเกน เกนเรโช และไคสแควร์ วิธีการ
เลือกแบบไคสคแวร์ให้ผลดีท่ีสุด วดัประสิทธิภาพโดยรวม
ได้ 92.2% และการควบรวมโดยใช้เทคนิคซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine) ร่วมกับการ
คน้หาดว้ยวิธีเชิงพนัธุกรรม และคน้หาดว้ยวิธีละโมบโดย
วิธีการคัดเลือกแบบ เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ร่วมกับการค้นหาด้วย วิ ธีละโมบให้ ผล ดี ท่ี สุดวัด
ประสิทธิภาพโดยรวม 94% 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ผูวิ้จยั

ได้ออกแบบกระบวนการในการด าเนินงานวิจัยการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้ใช้งานทวิตเตอร์ท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟนสามารถแบ่งออกได ้4 ขั้นตอนหลกั
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบ  
ผูวิ้จยัท าการศึกษาและคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขั้วความคิดเห็นรวมไป
ถึงกระบวนการประมลผลภาษาธรรมชาติ ท่ีจะน ามาใชใ้น
การงานวิจยัโดยมีกระบวนการดงัภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4: กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจยั 

 
จากกรอบแนวคิดในขอ้ท่ี 3.1 สามารถแบ่งกระบวนการ

ด าเนินงานออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนท่ี 1 การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและเตรียมขอ้มูลก่อนประมวลผล ส่วนท่ี 2 
การสร้างโมเดลและจ าแนกประเภทและการทดสอบ
ประสิทธิภาพ และส่วนท่ี 3 การแสดงผลการจ าแนกความ
คิดเห็น 
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3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลก่อน
ประมวลผล 

ในการเก็บขอ้มูลผูวิ้จยัไดน้ าโปรแกรม Rapid Miner 
ซ่ึงสามารถดึงข้อมูลจากทวิตเตอร์เข้ามาใช้ในการเก็บ
ขอ้มูลความคิดเห็นโดยใช้ค  าในการคน้หาจากช่ือแบรนด์ 
ผลิตภนัฑ์สมาร์ทโฟนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย
ท าการคัดเลือกข้อมูลท่ีจะน ามาทดสอบทั้ งส้ิน 1,000
ขอ้ความแบ่งออกเป็นความคิดเห็นภาษาไทยเชิงบวก และ
เชิงลบจ านวน 500 ขอ้ความ และความคิดเห็นภาษาองักฤษ
เชิงบวก และเชิงลบจ านวน 500 ขอ้ความ  

3.2 การสร้างโมเดลและจ าแนกประเภทและการทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

เม่ือไดข้อ้มูลความคิดเห็นท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์แลว้ 
ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการพฒันาโมเดลจ าแนกความคิดเห็น โดยได้
น าความคิดเห็นท่ีไดม้าท าการตดัค า และก าจัดค าหยุดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จากนั้นน าค าท่ีเหลือมาท าการ
แกไ้ขการสะกดเน่ืองจากการใชค้  าของผูใ้ชง้านอาจจะมีการ
สะกดผิด จากนั้นจึงไดน้ าขอ้มูลมาท าการแปลงเป็นขอ้มูล
เวกเตอร์ทางภาษาด้วยเทคนิคการหาค่าน ้ าหนักของค าใน
เอกสาร (Term Frequency Inverted Document Frequency : 
TFIDF) และน าขอ้มูลท่ีท าการแปลงแลว้มาท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูลของอลักอริทึมนาอีฟเบย ์
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และเอก็ตรีมกราเด้ียนบูธติ้ง โดย
วัดประสิทธิภาพจากค่าความถูกต้อง  และค่าเส้นโค้ง
คุณลักษณะสมบัติการท าง าน  โดยได้ท าการป รับ
พารามิเตอร์ของอลักอริทึมโดยใชเ้คร่ืองมือ sklearn เขา้มา
ช่วยในการคน้หาค่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุด 

3.3 การแสดงผลการจ าแนกความคิดเห็น 
เ ม่ือได้อัลกอริทึมท่ีเหมาะสมในการจ าแนกความ

คิดเห็นแล้ว จึงน าโมเดลจ าแนกประเภทไปพฒันาต่อใน
รูปแบบการให้บริการขอ้มูลแบบ API เพื่อให้เว็ปไซต์ท่ี
พฒันาขึ้นสามารถเรียกใชข้อ้มูลเพื่อน าไปแสดงผล ซ่ึงใน
งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกใช้ Django Framework มาใช้ใน
การพัฒนาหน้า เว็ปแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็น 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการเปรียบเทียบ

อลักอริทึมจ าแนกความคิดเห็น และการแสดงผลการจ า
ขอ้มูล 

4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึมจ าแนกความคิดเห็น 
จากการน าชุดข้อมูลฝึกสอนมาท าการทดสอบหา

พารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการจ าแนกข้อมูลส าหรับ
อลักอริทึมทั้ง 3 เทคนิค โดยไดท้  าการหาดว้ยวิธีการจบัคู่
พารามิเตอร์โดยท าการวดัประสิทธิภาพจากค่า  Accuracy 
และค่า ROC ได้ผลการทดสอบสูงสุด 3 อันดับแรกของ 
อลักอริทึมทั้ง 3 แสดงดงัตารางท่ี 1 ถึง 3 

 
ตารางท่ี 1: อลักอริทึม Support Vector Machine  

Parameter 
Accuracy 

(%) 
ROC (%) 

C = 0.82, gamma = 0.1, 

kernel = linear 
76 0.75 

C = 0.72, gamma = 0.1, 

kernel = linear 
75 0.74 

C = 0.98, gamma = 0.1, 

kernel = linear 
75.67 0.74 

 

ตารางท่ี 2: อลักอริทึม Naïve Bayes  

Parameter 
Accuracy 

(%) 

ROC 

(%) 

alpha = 0.29, fit_prior = 

True 
72.66 0.71 

alpha = 0.28, fit_prior = 

False 
72.67 0.67 

alpha = 0.37, fit_prior = 

True 
71.67 0.70 

 

ตารางท่ี 3: อลักอริทึม Extreme Gradient Boosting  

Parameter 
Accuracy 

(%) 

ROC 

(%) 

colsample_bytree = 0.80, 

learning_rate = 0.06 

n_estimators = 900, 

subsample = 0.95 

67.32 0.66 

colsample_bytree = 0.80, 

learning_rate = 0.06 

n_estimators = 900, 

subsample = 0.85 

65.09 0.65 

colsample_bytree = 0.80, 

learning_rate = 0.06 

n_estimators = 900, 

subsample = 0.91 

66.12 0.66 

 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

314 

 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูล
ของอลักอริทึมพบว่า อลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  
สามารถจ าแนกความคิดเห็นได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าความ
ถูกตอ้งเท่ากบั 76% ค่า ROC เท่ากบั 0.75 ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 5 รองลงมาคืออลักอริทึม นาอีฟ เบย ์ มีค่าความถูกตอ้ง
เท่ากบั 72.66% ค่า ROC เท่ากบั 0.71 ดงัแสดงในภาพท่ี 6  
และอลักอริทึมเอ็กตรีมกราเด้ียนบูธติ้ง มีค่าความถูกตอ้ง
เท่ากบั 67.32% ค่า ROC เท่ากบั 0.66 ดงัแสดงในภาพท่ี 7 
ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที่ 5: ROC: Support Vector Machine 

 

 
 

ภาพที่ 5: ROC: Naïve Bayes 

 

 
 

ภาพที่ 5: ROC: Extreme Gradient Boosting 

 

4.2 การแสดงผลการจ าแนกข้อมูล 
จากผลการด าเนินงาน ผูวิ้จัยได้ท าการออกแบบการ

แสดงผลการจ าแนกขอ้มูลในรูปแบบเวป็แอปพลิเคชนัโดย
แบ่งส่วนการแสดงผลออกเป็น 2 ส่วน 

4.2.1 การแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นใน
รูปแบบกราฟแท่ง 

 

 
 
ภาพที่ 5: การแสดงผลความคิดเห็นในรูปแบบกราฟ 

 
จากภาพท่ี 5 เป็นส่วนการแสดงผลในรูปแบบกราฟ

แท่งและตัวเลขเพื่อแสดงผลจ านวนข้อมูลท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลแบบตวัเลขเพื่อแสดง
จ านวนขอ้มูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ทั้งหมด จ านวนขอ้มูลท่ี
เป็นขอ้มูลความคิดเห็นในเชิงบวก และจ านวนขอ้มูลความ
คิดเห็นในเชิงลบ 2) ขอ้มูลในรูปแบบกราฟแท่งเพื่อแสดง
จ านวนขอ้มูลความคิดเห็นในเชิงบวก และเชิงลบโดยแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็นยี่ห้อผลิตภณัฑส์มาร์ทโฟน 
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4.2.1 การแสดงผลความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็นความ
คิดเห็นในเชิงบวกและความคิดเห็นในเชิงลบในรูปแบบ
ขอ้ความ 
 

 
 

ภาพที่ 6: การแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบขอ้ความ 
 

จากภาพท่ี 6 คือส่วนการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ข้อความ ซ่ึงจะแสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู ้ใช้งาน 
ทวิตเตอร์ท่ีมีต่อผลิตภณัฑส์มาร์ทโฟนในรูปแบบขอ้ความ
เพื่อให้ผูใ้ช้งาน สามารถทราบถึงความคิดเห็นท่ีกล่าวถึง
ผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟนแต่ละยี่ห้อ โดยแบ่งออกเป็นความ
คิดเห็นในเชิงบวก และความคิดเห็นในเชิงลบ 

 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ช้งาน

ทวิตเตอร์ท่ีกล่าวถึงยี่ห้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนจ านวน  
5 ยี่ห้อ มาท าการวิเคราะห์ขั้วความคิดเห็นโดยใช้เทคนิค
การประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคนิคการท าเหมือง
ความคิดเห็น ในการจ าแนกประเภทความคิดเห็นทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พบว่าอัลกอริทึมจ าแนก
ประเภทท่ีเหมาะสมในการจ าแนกความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลิตภณัฑส์มาร์ทโฟน คือ อลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์
แมช ชีน  (Support Vector Machine) ซ่ึ งสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ วาทินี และพยุง [8] ได้ช้ีให้เห็นว่าการใช้
เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนร่วมกบัการคน้หาดว้ยวิธี
ละโมบให้ผลท่ีดีท่ีสุดในการคดัเลือกคุณลกัษณะแบบการ
กรองขอ้ความ และการควบรวมการท าเหมืองขอ้ความเพื่อ
การจ าแนกขอ้ความ โดยงานวิจยัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการ
จ าแนกความคิดเห็นของผูใ้ชง้านผลิตภณัฑ์ท าให้ทราบถึง
ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานหรือขอ้ต าหนิท่ีเกิดจากการใช้
งานจริงของผูใ้ช ้เพ่ือน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์และท าการวิเคราะห์การตลาด
ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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อิเล็กทรอนิกส์นั้นรวดเร็วมาก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุค
สมัยนีน้ั้นการซ้ือของท่ีต้องการนั้นสามารถท าได้ง่าย จาก
แต่ก่อนอาจจะต้องไปห้างสรรพสินค้าหรือเดินทางไปยัง
แหล่งสินค้าท่ีต้องการซ้ือ แต่ในปัจจุบันไม่ว่าอยู่ ท่ีไหนก็
สามารถซ้ือของออนไลน์ได้ ด้วยเหตุนี ้จึงท าให้มีความ
จ าเป็นในการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุ 
      ผู้ จัดท าวิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนาแบบจ าลองในการ
จ าแนกข้อความภาษาไทยท่ีเป็นความคิดเห็นเชิงบวกและ
เชิงลบเกี่ยวกับการใช้บริการระบบขนส่งพัสดุในประเทศ
ไทย โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความมาช่วย (Text Mining) 
เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองในการจ าแนกความคิดเห็นท่ีเป็นเชิง
บวกและเชิงลบจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อ
การให้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยจากส่ือออนไลน์ 
ท วิต เตอร์  จากนั้ น วัดประสิท ธิภาพการท านายจาก
ความเห็นท้ัง 2 กลุ่ มและเลือกเพียง 1 อัลกอริทึมจาก
ท้ังหมด 5 อัลกอริทึมคือ  คือ อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random 
Forest) อัลกอริทึม การเรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) 
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 
Machine) อัลกอริทึม เพ่ือนบ้านใกล้ ท่ี สุด  (K-Nearest 
Neighbors Algorithm) และอัลกอริทึมXGBoost (Extreme 
Gradient Boosting) ท่ี ใ ห้ ค่ าค วาม แ ม่น ย า  (Accuracy) 
มากกว่าร้อยละ 80 นั้น คือเทคนิค  XGBoost (Extreme 

Gradient Boosting) ให้ค่าความถูกต้องสูงท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 
80.34% 
ค ำส ำคัญ: ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์, อลักอริทึมป่าสุ่ม, 
อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ท่ี สุด , อัลกอริทึมซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน 

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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1. บทน า 
ในปัจจุบนัคงไม่อาจปฏิเสธไดว่้าก าลงัอยู่ในยุคโลกาภิวตัน์ 
เพราะทุกอย่างลว้นสะดวกสบาย การเช่ือมต่ออย่างไร้พรหม
แดนสามารถท าได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเพราะด้วยยุคสมัยน้ีนั้น
แทบทุกคนลว้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดภ้ายใน
เวลาไม่นาน ส่งผลให้เว็บไซต์ และ ส่ือสังคมออนไลน์ เข้า
มามีบทบาทกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน รวมถึงใน
ปัจจุบันความเติบโตของด้านธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) นั้นรวดเร็วมาก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุค
สมยัน้ีนั้นการซ้ือของท่ีตอ้งการนั้นสามารถท าไดง้่าย จากแต่
ก่อนอาจจะตอ้งไปห้างสรรพสินคา้หรือเดินทางไปยงัแหล่ง
สินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ แต่ในปัจจุบนัไม่ว่าอยู่ท่ีไหนก็สามารถ
ซ้ือของออนไลน์ได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มีความจ าเป็นในการ
ขนส่งพัสดุ ไม่ ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทท่ี
ให้บริการในการขอส่งพสัดุนั้นในประเทศไทยนั้นมีจ านวน
หลายเจา้ซ่ึงเป็นขอ้ดีของผูใ้ช้บริการเพราะสามารถเลือกใช้
บริการตามความพอใจของตนเองไม่ไดเ้ป็นธุรกิจท่ีผูกขาด
แต่อย่างใด แต่เม่ือถึงเวลาใช้บริการในบางคร้ังผูใ้ชบ้ริการก็
อาจเกิดข้อสงสัยของความแต่งต่าง หรือคุณภาพของการ
ให้บริการของบริษัทผูใ้ห้บริการแต่ละเจ้าประกอบด้วยท่ี
กล่าวข้างต้นด้วยข้อดีของยุคโลกาภิวตัน์คือสามารถข้าถึง
ขอ้มูลส่ิงท่ีตอ้งการไดโ้ดยใช้เวลาไม่นานท าให้สามารถเข้า
ไปหาอ่านรีวิวบริการขนส่งท่ีสนใจไดต้ามส่ือออนไลน์ได้
หลายแหล่ง เช่น Facebook Twitter และอื่นๆอีกมากมาย
เพ่ือหาถึงข้อดีและข้อเสียของผู ้ให้บริการนั้ นเพ่ือน ามา
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านคุณภาพของการบริการ ความปลอดภัย ราคา ความ
สะดวกรวดเร็วในการจดัส่ง 
     จากปัญหาและความเป็นมาท่ีกล่าวขา้งตน้ ทางผูจ้ดัท า
วิจยัจึงมีแนวคิดการพฒันาแบบจ าลองในการจ าแนก
ขอ้ความภาษาไทยท่ีเป็นความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ
เก่ียวกบัการใชบ้ริการระบบขนส่งพสัดุในประเทศไทย 
โดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้ความมาช่วย เพื่อพฒันา
แบบจ าลองในการจ าแนกความคดิเห็นท่ีเป็นเชิงบวกและ

เชิงลบจากความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการขนส่งพสัดุในประเทศไทยจากส่ือออนไลน์ 
Twitter 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาและคน้ควา้แนวความคิด ทฤษฎี
และผลงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพฒันา
และวิเคราะห์การวิจัยน้ี ได้ โดยมีทฤษฎีและผลงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 4 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี  
 2.1 การท าเหมืองขอ้มูล 
 การท าเหมืองข้อมูลหรืออาจจะเรียกว่า การค้นหา
ความรู้ใน เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบของจากข้อมูล
จ านวนมหาศาลโดยอตัโนมติั โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชา
สถิติ การเรียนรู้ของเคร่ือง และ การรู้จ าแบบ หรือในอีก
นิยามหน่ึง การท าเหมืองขอ้มูล คือ กระบวนการท่ีกระท า
กับข้อมูล(โดยส่วนใหญ่จะมีจ านวนมาก) เพื่อค้นหา
รูปแบบ แนวทาง และความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูล
นั้น โดยอาศยัหลกัสถิติ การรู้จ า การเรียนรู้ของเคร่ือง และ
หลกัคณิตศาสตร์ 
 2.2 การตดัค า 
 การตัดค าภาษาไทยเป็นงานพ้ืนฐานของ Thai NLP ท่ีท า
กันมาตั้ งแต่แรกเร่ิมของการใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
แนวคิดพ้ืนฐานคือเอาค าในพจนานุกรมไปเทียบกบัขอ้มูลหาก
พบรูปตรงก็จะตัดได้ โดยมีหลากหลายเทคนิคเช่น longest 

matching คื อตั ดค าให้ ยาว ท่ี สุ ด ก่ อนห รือ  maximum 

matching คือตดัค าให้ไดจ้ านวนน้อยท่ีสุด โดยงานวิจยัน้ีได้
น าเทคนิค attacut ซ่ึงเป็นตัวตัดค าท่ีใช้ deep learning ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงและ เร็วท่ีสุดในภาษาไทยของโครงการ 
PyThaiNLP มาใชง้าน 
 2.3 TF-IDF 

 TF-IDF ห รื อ  term frequency-inverse document 

frequency เป็นหน่ึงในวิธีหาความส าคญัของ term ในเอกสาร
โดยดูจาก weight มกัจะใช้ในงานพวก Information-retrieval 
หรือ Text mining TF-IDF มาจากผลการคูณของสองค่านั้นคือ 
TF (term frequency) กั บ  IDF (inverse document 

frequency) 

Term Frequencyใช้ส าหรับวดัความถ่ีของ term ในเอกสาร
และเน่ืองจากว่าแต่ละเอกสารอาจจะมีความยาวท่ีแตกต่างกนั 
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ดงันั้นการค านวณ term frequency จึงมกัจะหารดว้ยความยาว
ของเอกสาร  (จ านวนค าทั้ งหมดในเอกสารนั้ น ) เพ่ื อ 
normalization  
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.4.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกบั
การรีวิวสินค้าออนไลน์  โดยใช้ขั้ นตอนวิธีซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมทชีน  [1] ผูท้ดลองจ าแนกความคิดเห็นโดย
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการด้านการให้บริการ
ห้องพกั โรงแรม รีสอร์ทโดยน าขอ้มูลมาจาก Agoda และ 
Twitter และเปรียบเทียบอลักอริทึม 4 วิธีไดแ้ก่ ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมทชีน ตน้ไมต้ดัสินใจ นาอีฟเบย ์และเคเนียเรส
เนเบอร์ เพื่อเปรียบเทียบในการจ าแนกหมวดหมู่โดยแบ่ง
ได้เป็น 5 หมวดหมู่คือ ความสะอาด ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความสะดวกสบายและคุณภาพห้องพัก การ
ให้บริการ ความคุ้มค่า ผลการทดลองท่ีได้คือ ซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีน (SVMlinear) ท่ีคุณลกัษณะท่ี 1,000 มีค่า
ความแม่นย  า 83.38% 
 2.4.2 Twitter Sentiment to Analyze Net Brand 

Reputation of Mobile Phone Providers [2] ท าการดึงขอ้มูล
มาจาก Twitter โดยใช ้php ในการเขียนดึงขอ้มูลโดยดึงขอ้มูล
ผู ้ให้ บริการทางโทรศัพท์มา 3  รายได้แก่  XL Axiata , 

Telkomsel และ Indosat ท าการสร้าง Model  Naïve  Bayes,  

Support  Vector Machine และ Decision Tree ใชข้อ้มูลในการ
สอนจ านวน 10,000 ชุด ท าการทดสอบโมเดลโดยใชข้อ้มูลชุด
เดียวกันกับทั้ ง 3 โมเดลผลการทดลอง Support  Vector 

Machine ให้ความแม่นย  าท่ีสุดท่ี 82.40% 
 2.4.3 Twitter Pornography Multilingual Content 

Identification Based on Machine Learning [3] ท าการดึ ง
ข้อมู ลจาก Twitter ด้วยโปรแกรม Rapidminer โดยใช ้
extension API AYLIEN โดยใช ้keyword ทั้งหมด 15 ค  าใน
การคน้หา และท าการเลือกคุณสมบติัและจ าแนกออกเป็นสอง
ประเภทคือเชิงและลบ ต่อมาท าการสร้างโมเดลและทดสอบ
ทั้ งหมด 2 อัลกอริทึมคือ Naïve Baye และ SVM โดย svm 
เลือกใช้สมการทั้ งหมด 4 แบบคือ linear, ANOVA, radial, 
และ polynomial ทดสอบโดยใช้ K-Fold ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ผล
การทดลอง Naïve Baye ให้ความถูกตอ้งท่ีสุดท่ี 92.78% 

2.4.4 Comparative Analysis Of Twitter Data 

Using Supervised Classifiers ในงานวิจัยน้ี ผู ้ท  าการวิจัย
รวบ รวมท วี ตโดยใช้  KEYWORD #FAN, #Bajarangi 

Bhaijaan, #The Jungle Book เป็นจ านวน 17,000 ข้อความ 
ผูจ้ดัท าไดท้  าการเตรียมขอ้มูลให้พร้อมใชง้านโดยน าขอ้มูลเขา้
จาก Twitter4j  java API โดยแบ่ งเป็นข้อความ positive, 
negative และ neutral ท าการเทรนโมเดลทั้ ง 3 โมเดลคือ 
SVM, Naïve-Bayes และ Maximum Entropy โดยใช้ข้อมูล
ในการสอนทั้ งหมด 5,000 ข้อความและในการทดสอบใช้
ทั้งหมด 2,000 ขอ้ความ ผลการทดลอง SVM มีความแม่นย  า
สูงท่ีสุดท่ี 84% 

2.4.5 Twitter Sentiment Analysis of Online 

Transportation Service Providers [5] ผูจ้ดัท าไดท้  าการ
เตรียมขอ้มูลให้พร้อมใช้งานโดยน าขอ้มูลเขา้จาก twitter 
โดยใช้ twitter Search API โดยใช้โปรแกรม R โดยเก็บ
ข้อมูลทุกวัน เป็นจ านวน 30  วันโดยใช้ KEYWORD 

gojek, grad, @gojekindonesia, @grabid ท าการ Clean 

Data โดยท าการลบขอ้ความท่ีเป็นสแปมออก แปลงเป็น
ตวัเลก็ ตดัค า และติดแท็กว่าเป็น เชิงบวก เชิงลบ หรือเป็น
กลาง ท าการสร้างโมเดลทั้ง 3 แบบไดแ้ก่ Support Vector 

Machine, Naïve Bayes และ Decision Tree ผู ้ท  าวิจัยได้
สรุปไวว่้าในกรณีท่ีจ านวนกลุ่มตวัอย่างนอ้ย Naïve Bayes 
และ Decision Tree จะให้ความแม่นย  าสูงสุด แต่ในกรณี
ท่ี กลุ่ ม ตั วอ ย่ าง เยอะ  Support Vector Machine และ 
Decision Tree จะให้ความแม่นย  าสูงสุด 

 

3. ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัยในการพัฒนาแบบจ าลองในการ
จ าแนกความพึงพอใจเก่ียวกบัการใช้บริการระบบขนส่งพสัดุ
ในประเทศไทย ส่วนของวิธีการด าเนินการวิจัยผู ้จัดท าได้
ด าเนินงาน 3 ส่วนหลักได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Rapid Miner Studio เม่ือไดข้อ้มูลดิบมาก็จะน ามาก็
จ าน าไปท าความสะอาดขอ้มูล เช่น น าขอ้มูลท่ีเป็นการโฆษณา 
และเป็นการรีทวีตออกไปและหาคุณลกัษณะของขอ้มูลว่าเป็น
เชิงบวกหรือเชิงลบพร้อมกบัการแปะป้ายก ากบัขอ้มูล หลงัจาก
ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้จึงน าไปตดัค า ก าจดัค าหยุด และให้ค่า



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

319 

 

น ้ าหนักของค า พร้อมกบัแบ่งขอ้มูลออกเป็นชุดทดสอบและ
ชุดสอนโดยจดัท าผา่น Python และสร้างโมเดลเพื่อทดสอบและ
วดัประสิทธิภาพ ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: แสดงภาพรวมของระบบ 

 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลก่อน
ประมวลผล 
  3.1.1 งานวิจัยน้ีผูวิ้จัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจท่ีมีเก่ียวกบัการใชบ้ริการระบบขนส่งพสัดุ
ในประเทศไทยโดยใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio 
โ ด ย มี ก า ร เรี ย ก ใ ช้  Operation Search Twitter เพื่ อ
รวบรวมความพึงพอใจท่ีมีเก่ียวกับการใช้บริการระบบ
ขนส่งพสัดุในประเทศไทยทั้งหมด โดยใชข้อ้มูลทั้งหมด 7 
ผูใ้ห้บริการไดแ้ก่ ไปรษณียไ์ทย, Kerry, Alpha fast, Dhl, 
Nim express, Fedex และ Scg logistics ในรูปแบบไฟล ์
.xlsx รวมทั้งหมด 1,086 ข้อความ โดยแบ่งเป็นเชิงบวก
และเชิงลบดา้นละ 543 ขอ้ความ ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2: แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  23.1.  การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล (Data 

Preprocessing) 

       3.1.2.1 การติดป้ายก ากบัให้กบัขอ้ความในงานวิจยัน้ี
ไดแ้บ่งพึงพอใจท่ีมีเก่ียวกบัการใช้บริการระบบขนส่งพสัดุ

ในประเทศไทยออกเป็น 2 อย่างคือ ความพึงพอใจเชิงบวก 
และความพึงพอใจเชิงลบโดยเทคนิคในการติดป้ายก ากับ
ความพึงพอใจนั้นผูจ้ดัท าผ่าน Python โดยใช้ API ของทาง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) โดยเลือกใช้เทคนิคเอสเซนส์ ระบบวิเคราะห์
ความคิดเห็นจากขอ้ความ (Social Sensing: SSENSE) 
  23.1.2.  การก าจดัค าหยดุ (Stopword) เป็นการน าค าท่ีไมI
มีนัยส าคัญออก โดยท่ีไม่ท าให้ความหมายของประโยค
เปล่ียนแปลง ในขั้นตอนน้ีผูจ้ ัดท าได้ท าการก าจัดค าหยุดผ่าน 
Python โดยใช้  Library และคลัง Corpus ค าหยุดของทาง 
PyThaiNLP 

  33.1.2.  การหาค่าน ้ าหนกัค า (Term Weighting) เป็นการ
ก าหนดค่าน ้ าหนักค าให้กับความพึงพอใจท่ีมีเก่ียวกับการใช้
บริการระบบขนส่งพสัดุในประเทศไทยบนทวิตเตอร์ ผูวิ้จยัได้
ใช้วิธีการหาค่าน ้ าหนักของค าในเอกสาร (Term Frequency 

Inverted Document Frequency : TF-IDF) 

 3.2 การสร้างโมเดลและประเมินประสิทธิภาพหลงัจาก
ไดชุ้ดขอ้มูลท่ีผา่นการเตรียมพร้อมและพร้อมใชง้าน
เรียบร้อยแลว้ขั้นตอนน้ีจะเป็นส่วนของการสร้างโมเดลและ
ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.2.1 การแบ่งชุดขอ้มูล ท าการแบ่งขอ้มูลในส่วน
ท่ีใช้ส าหรับท าการทดสอบโมเดล ในงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใช้
วิธี K-Folds Cross Validation  และ Train Test Split 
  3.2.2 ท าการคดัเลือกอลักอริทึม เพื่อให้ได้โมเดล
ส าหรับการจ าแนกข้อมูล โดยน าชุดข้อมูลท่ีพร้อมใช้งาน
แลว้ไปท าการสร้างโมเดลการจ าแนกดว้ยอลักอริทึมในแบบ
ต่าง ๆ โดยในงานวิจัยน้ีอัลกอริทึมท่ีเลือกมานั้ น ได้แก่ 
Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Naive 

Bayes, Random Forest และ XGBoost 

 แนวความคิดของอลักอริทึม Support Vector Machine 
เกิดจากการท่ีน าค่าของกลุ่มขอ้มูลมาวางลงในฟีเจอร์สเปซ 
(Feature Space) จากนั้ นจึงหาเส้นท่ีใช้แบ่งข้อมูลทั้ งสอง
ออกจากกันโดยจะสร้างเส้นแบ่ ง  (Hyperplane) ท่ี เป็น
เส้นตรงขึ้นมา และเพ่ือให้ทราบว่าเส้นตรงท่ีแบ่งสองกลุ่ม
ออกจากกนันั้น เส้นตรงใดเป็นเส้นท่ีดีท่ีสุดดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3: ตวัอยา่งอลักอริทึม Support Vector Machine 

 K-Nearest Neighbors Algorithm เป็นวิธีท่ี ใช้ในการ
จดัแบ่งคลาส โดยเทคนิคน้ีจะตดัสินใจว่า คลาสใดท่ีจะแทน
เง่ือนไขหรือกรณีใหม่ๆ ได้บ้าง โดยการตรวจสอบจ านวน
บางจ านวน (“K” ในขั้นตอนวิธีการเพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด) 
ของกรณีหรือเง่ือนไขท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 
จากในภาพถ้า k=3 แล้ว วงกลมสี เขียวจะอยู่ในคลาส
สามเหล่ียม เพราะมี ส่ีเหล่ียม 1 รูป และ สามเหล่ียม 2 รูป อยู่
ในวงกลมวงในถ้า k=5 แล้ว วงกลมสีเขียวจะอยู่ในคลาส
ส่ีเหล่ียมเพราะมี ส่ีเหล่ียม 3 รูป และ สามเหล่ียม 2 รูป อยู่ใน
วงกลมวงนอกดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: ตวัอยา่งอลักอริทึม XGBoost 

 XGBoost เป็น Ensemble Learning Method ถูกพฒันา
มาต่อจากอลักอริทึม Gradient boosting ซ่ึงเป็นการเรียนรู้
แบบ Multiple-Learners หรือก็คือการเรียนรู้แบบมีผูเ้รียน
หลายๆคน ช่วยๆกนัเรียน โดยใช้วิธี Boosting คือการเรียน
แบบเป็นล าดับ โดย learner ก่อนหน้าเรียน แล้วน าเอา
ขอ้ผิดพลาด ของตวัเอง มาปรับปรุง learner ต่อๆไป เพื่อลด 
error จาก learner ก่อนหนา้ดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5: ตวัอยา่งการสร้างโมเดลวิธี Boosting 

  3.2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
จะใช ้Cross-validation Test โดยท าการแบ่งขอ้มูล ออกเป็น
หลายส่วนโดยท่ีแต่ละส่วนมีจ านวนข้อมูลเท่ากัน แล้วน า
ข้อมูลหน่ึงส่วนไวใ้ช้เป็นตัวทดสอบ ประสิทธิภาพของ
โมเดล และน าข้อมูลส่วนท่ีเหลือไปสร้างโมเดลท าวนไป
เช่นน้ีจนครบจ านวนท่ีแบ่งไวแ้ลว้ค านวณหาค่า Confusion 

Matrix ค่าความถูกตอ้ง ค่าความแม่นย  า ค่าความระลึก และ
ค่าความถ่วงดุล โดยมีสมการดงัต่อไปน้ี 

สมการ True Positive rate ดงัสมการท่ี 1 

 Σ True positive / Σ Condition positive  (1) 

สมการ True Negative rate ดงัสมการท่ี 2  

 Σ True negative / Σ Condition negative  (2) 
สมการ False Positive rate ดงัสมการท่ี 3  

Σ False positive / Σ Condition negative  (3) 
สมการ False Negative rate ดงัสมการท่ี 4  

Σ False negative /Σ Condition positive  (4) 

สมการ Recall  ดงัสมการท่ี 5 

TP / (TP + FN)    (5)  
สมการ F-measure ดงัสมการท่ี 6  

[2(Precision x Re-call) / (Precision + Re-call)] (6)  

สมการ Precision ดงัสมการท่ี 7 
 TP / (TP + FP)    (7) 

สมการ Accuracy ดงัสมการท่ี 8 
 (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)   (8) 

 

  3.2.4 หลังจากท าการทดสอบแต่ละแบบจ าลอง
แล้วจะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขอแบบจ าลองใน
การจ าแนกความพึงพอใจเก่ียวกบัการใชบ้ริการระบบขนส่ง
พสัดุในประเทศไทย ระหว่างวิธี Support Vector Machine  
วิ ธี  K-Nearest Neighbor วิ ธี  Naive Bayes วิ ธี  Random 

Forest และวิธี XGBoost โดยเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง 
ค่าความแม่นย  า ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุล ท่ีวดัได้
จากขา้งตน้ของทั้งส่ีวิธีเพ่ือหาวิธีท่ีดีท่ีสุด 
 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินงานการพัฒนาแบบจ าลองการพัฒนา
แบบจ าลองในการจ าแนกความพึงพอใจเก่ียวกับการใช้
บริการระบบขนส่งพสัดุในประเทศไทยสรุปไดด้งัน้ี 
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 4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอลักอริทึม 
Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Naive 

Bayes, Random Forest แ ล ะ  XGBoost ด้ ว ย  K-Fold 

Cross Validation โดยผลการทดสอบอลักอริทึม XGBoost 
ให้ค่าความแม่นย  า 80.34% ดว้ยการก าหนดค่า K เท่ากบั 9 
ถือว่าแม่นย  าท่ีสุดจากอลักอริทึมทั้ง 5 อลักอริทึม 

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบดว้ย 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 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอลักอริทึม 
Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Naive 

Bayes , Random Forest และ  XGBoost ด้ วย  Test Split 
โดยผลการทดสอบอัลกอริทึม Support Vector Machine 
ให้ค่ าความแม่นย  า 80.00% ด้วยการก าหนด Test Set 

เท่ ากับ  25% ถือว่าแม่นย  าท่ี สุดจากอัลกอริ ทึมทั้ ง 5 
อลักอริทึม 

ตารางที่ 2: ผลการทดสอบดว้ย 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% 

 

5. สรุป 
 งานวิจัยน้ีได้น าเสนอการพัฒนาแบบจ าลองในการ
จ าแนกความพึงพอใจเก่ียวกับการใช้บริการระบบขนส่ง
พสัดุในประเทศไทย ในการพฒันาแบบจ าลองเร่ิมต้นจาก
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม ตดัค า
ภาษาไทย และก าจัดค าหยุด จากนั้นพฒันาแบบจ าลองเพ่ือ
จ าแนกข้อมูลความคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบ และ

เปรียบเทียบอัลกอริทึมเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการ
จ าแนกข้อความในด้านความถูกต้อง ความแม่นย  า ความ
ระลึกและค่าความถ่วงดุล ซ่ึงพบว่าในการแบ่งกลุ่มสอนและ
ทดสอบแบบ K-Fold อลักอริทึม XGBoost  มีประสิทธิภาพ
ในการจ าแนกข้อความมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่า Accuracy อยู่ท่ี 
ร้อยละ 80.34 ค่า Precision อยู่ท่ี ร้อยละ 92.16 ค่า Recall 
อยู่ท่ี ร้อยละ 71.21และค่า F-measure อยู่ท่ี ร้อยละ 80.34 
และการแบ่งกลุ่มสอนและทดสอบแบบ Train Test Split 
อัลกอริทึม Support Vector Machine มีประสิทธิภาพใน
การจ าแนกข้อความมากที่สุด ซ่ึงมีค่า Accuracy อยู่ท่ี ร้อย
ละ 80.00 ค่า Precision อยู่ท่ีร้อยละ 81.54 ค่า Recall อยู่ท่ี
ร้อยละ 78.52 และค่า F-measure อยู่ท่ี ร้อยละ 80.00  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีไดต้ั้งไว ้
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บทคัดย่อ 

การฆ่าตัวตายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอัตราท่ีเพ่ิม
สูงขึน้ โดย 25-30% ของคนท่ีต้องการท่ีจะฆ่าตัวตายหรือ
ฆ่าตัวตายส าเร็จแล้วมักทิ้งจดหมายลาตายไว้ งานวิจัยนี ้      
จึงน าเสนอวิธีการประเมินข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์
ว่ ามี ค วาม เส่ี ย งห รื อ ไ ม่ ท่ี จ ะ เป็ น จดห ม ายล าต าย                
โดยกระบวนการมีการใช้กฎเชิงความหมายในการ
ตรวจสอบความเส่ียงการฆ่าตัวตายจากข้อความบน         
ส่ือสังคมออนไลน์ควบคู่กับ การใช้ออนโทโลยีสาเหตุการ
ฆ่าตัวตายเพ่ือบ่งบอกถึงสาเหตุท่ีอยากฆ่าตัวตาย ซ่ึงมี
ตัวอย่างข้อความจ านวน 100 ข้อความจากทวิตเตอร์ โดยมี
ผู้เช่ียวชาญด้านจิตเวชจากโรงพยาบาลศรีธัญญาให้ค าตอบ
และวัดประสิทธิภาพด้วยสูตรการวัดประสิทธิภาพเอฟ        
เมเชอร์อยู่ท่ี 91 % 
ค าส าคัญ: จดหมายลาตาย  ออนโทโลยี  กฎเชิงความหมาย 
 

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        

from twitter by psychiatric experts from Srithanya 

Hospital provide the answers and measuring 

performance with F-measure has 91 %. 

Keywords: Suicide Note, Ontology, Semantic Web 

Rule Language 

 

1. บทน า 
ส่ือสังคมออนไลน์ก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากผูค้นมกัใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ออกมา ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีสะทอ้นถึง
ความคิด เช่น เร่ืองราวต่าง ๆ ในอดีตท่ีกระทบกระเทือน
ต่ อ จิ ต ใจ  ส่ิ ง ไ ม่ ดี ท่ี เผ ชิ ญ ใน ชี วิต ป ระจ าวัน ห รื อ
สภาพแวดล้อมท่ีพบเจอ อาจท าให้บุคคลคนหน่ึงเกิด
ความเครียดสะสมหรือปมในใจ ส่งผลให้สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตเสีย โดยอาจร้ายแรงถึงขั้นอาจจะท าให้บุคคล
นั้นเกิดความคิดท่ีจะฆ่าตวัตาย (Suicide) ได ้[1] 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : 
WHO) ได้มีการประมาณการว่าในแต่ละปี มีประชากร       
1 ลา้นคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ซ่ึงมีอตัราการฆ่าตัว
ตายรอบโลก 16 คนต่อ 100,000 คน หรือทุก ๆ 40 วินาที 
จะมีผูเ้สียชีวิตเพราะฆ่าตวัตายเฉล่ีย 1 คน โดยในช่วง 45 ปี
ท่ีผ่านมาอตัราการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น 60% ทั่วโลก และมี
การคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 อัตราการฆ่าตัวตายจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 1 คนต่อทุก ๆ 20 วินาที [2] ซ่ึงในปัจจุบนัการ
ฆ่าตัวตาย ถือเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างมาก จากสถิติข้อมูลขององค์การอนามัยโลก 
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เผยให้เห็นว่าการฆ่าตวัตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบั 2 
ของผูท่ี้มีอาย ุ15-29 ปี รองลงมาจากอุบติัเหตุบนถนน วิธีท่ี
พบบ่อยท่ีสุดในการฆ่าตวัตาย คือการแขวนคอ กินยาพิษ 
และใชปื้นยิง ซ่ึงมากกว่าจ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมาลาเรีย 
มะเร็งเต้านม สงคราม หรือแม้แต่เหตุฆาตกรรม [3] โดย
จากสถิติผู ้คนจ านวน 25-30% ได้ท าการท าบันทึกการ      
ฆ่าตัวตายก่อนท่ีจะลงมือฆ่าตัวตายส าเร็จ [4] ทั้ งน้ีจาก
งานวิจยัหลาย ๆ งานวิจยั [5-7] ไดมี้การวิเคราะห์รูปแบบ
ของจดหมายลาตายแต่อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหาทางด้าน
การวิเคราะห์ความถูกต้องของรูปแบบจดหมายลาตาย 
ดงัต่อไปน้ี  

(1) ไม่สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงจากข้อความว่า
เป็นจดหมายลาตายหรือไม่ และไม่สามารถระบุสาเหตุใน
การฆ่าตวัตายได ้

(2) ไม่ มีการพัฒนาฐานองค์ความ รู้ท่ี ใช้ในการ
วิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตวัตาย 

จากปัญหาดังกล่าวงานวิจัยน้ีจึงจัดท าการวิเคราะห์
ความรู้สึกส าหรับความเส่ียงการฆ่าตัวตายบนส่ือสังคม
ออนไลน์โดยใชวิ้ธีการกฎเชิงความหมายเพื่อแกไ้ขปัญหา
ดังกล่าวโดยใช้ เทค เทคนิคการวิเคราะห์ความ รู้สึก 
(Sentiment Analysis) ร่วมกับออนโทโลยีสาเหตุการ              
ฆ่ าตัวตาย ท่ี งาน วิจัย น้ี ได้พัฒน าขึ้ น  และใช้กฎ เชิ ง
ความหมาย (Semantic Web Rule Language) เพื่อน าไป
วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีอาจจะฆ่าตัวตายจากข้อความบน    
ส่ือสังคมออนไลน์  ซ่ึงจะมีผู ้เช่ียวชาญด้านจิตเวชให้
ค  าตอบควบคู่ และมีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ถูกตอ้งของการวิเคราะห์โดยใช้สูตรการวดัประสิทธิภาพ
เอฟเมเชอร์ (F-measure) 

 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ความรู้สึก [8] เป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้น

การวิเคราะห์ และตรวจสอบความรู้สึกของผูบ้ริโภคจาก
ข้อความท่ีผู ้บ ริโภคเห ล่าน้ี จะโพสต์ไว้เพ่ื อบ่ งบอก
ความรู้สึกของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับบางส่ิงบางอย่างท่ี
ผูบ้ริโภคสนใจ เช่น โพสต์บ่งบอกความรู้สึกเชิงบวก หรือ

ความรู้สึกเชิงลบ ทั้งน้ีในปัจจุบนัไดมี้งานวิจยัมากมายท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
ความรู้สึกโดยใชภ้าษาเอสดบับิวอาร์แอล [9] ซ่ึงเป็นภาษา
กฎท่ีมีพ้ืนฐานของการรวมกันระหว่างภาษารูลเอ็มแอล 
(RuleML) และโอดับบิวแอลซ่ึงพัฒนามาเพื่อท างาน
ร่วมกบัเทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมายท่ีใช้ในการอนุมาน
ความรู้ใหม่จากฐานความรู้ท่ีมีอยู่แล้ว และสามารถดึง
ข้อมูลจากออนโทโลยีหรือดึงความรู้มาใช้ได้ทันที การ
เขียนกฎของเอสดับบิวอาร์แอลสามารถเขียนให้อยู่ใน
รูปแบบประโยคได้โดยไม่จ ากดัด้วยเคร่ืองมือให้เหตุผล 
(Rule Reasoner)  

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มีงานวิจยัจ านวนมากท่ีศึกษาจดหมายลาตายรวมไปถึง

รูปแบบการเขียนจดหมายลาตาย ซ่ึงจากงานวิจัยเร่ือง 
Characteristics of suicide notes of children and young 
adolescents: An examination of the notes from suicide 
victims 15 years and younger [5 ]  ซ่ึ งท าก าร วิ เค ราะห์
บนัทึกการฆ่าตวัตายจากเหยื่อผูท่ี้ฆ่าตวัตาย 15 ปีหรือน้อย
กว่านั้นเพ่ือท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีน าไปสู่การฆ่าตวั
ตายของเยาวชนและส ารวจลกัษณะของนักเขียนจดหมาย
ลาตาย พบว่าขอ้ความส าคญัมีดงัน้ีอธิบายเหตุผลของการ
ฆ่าตวัตายรวมถึงลกัษณะประโยคอื่น ๆ เช่น การประกาศ
ความรักและให้ค  าแนะน า ต่อมางานวิจยัเร่ือง Suicide as 
an Escape from Pain: An Analysis of Suicide Notes and 
Case Files [6] เป็นการวิจยัเก่ียวกบัจดหมายลาตายซ่ึงเป็น
หลกัฐานส าคญัในขอ้ความทางนิติวิทยาศาสตร์มีค าท่ีอาจ
ถ่ายทอดอารมณ์ของผูเ้ขียนอย่างชัดเจน รวมวิธีการทาง
ความหมายและในทางปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อความ    
ตัวแปรในข้อความ เพ่ือท่ีจะจบัความตั้งใจท่ีแท้จริงของ
ผูเ้ขียนจดหมายลาตาย นอกจากน้ีงานวิจัยเร่ือง Suicide 
notes: Clinical and linguistic analysis from the 
perspective of the Interpersonal Theory of Suicide [ 7 ] 
เป็นการศึกษาสาเหตุและวิธีการฆ่าตัวตาย ซ่ึง 20% ของ
ผูเ้สียชีวิตท่ีมีประวติัของการรักษาสุขภาพจิต โดยสัดส่วน
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย และการใช้ยาพิษเป็นวิธีการฆ่า



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

324 

 

ตวัตายท่ีพบมากในหมู่ผูห้ญิงในขณะท่ีเพศชายชอบใช้การ
แขวนคอ ในการฆ่าตวัตาย 

จากการศึกษาสถิติและงานวิจัยข้างต้นผูวิ้จยัเห็นว่ามี
การศึกษารูปแบบการเขียนจดหมายลาตาย ทั้งรูปแบบและ
เง่ือนไขการเกิดขึ้น งานวิจยัน้ีจึงเห็นถึงความส าคญัและคิด
แนวทางการวิเคราะห์ ส่ิงท่ีผู ้คนเขียนลงบนส่ือสังคม
ออนไลน์ว่ามีความเส่ียงในการฆ่าตวัตายหรือไม่ และหาก
ขอ้ความนั้น ๆ เส่ียงต่อการเกิดการฆ่าตวัตาย มีสาเหตุเกิด
จากส่ิงใด 

 
3.  วิธีการด าเนินงานวิจัย  

3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 
งานวิจัย น้ี ได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการ

วิเคราะห์ความรู้สึกส าหรับความเส่ียงการฆ่าตวัตายบนส่ือ
สังคมออนไลน ์ดงัภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมระบบ 

  
 จากภาพท่ี 1 เป็นการแสดงสถาปัตยกรรมของระบบท่ี
มีสามระดบัชั้นไดแ้ก่  

ชั้ น ท่ี ห น่ึ ง ร ะ ดั บ น า เส น อ  (Presentation Level) 
ระดับชั้ น น้ีจะเป็น ส่วน ท่ีน าเข้าข้อมูลจากส่ือสังคม
ออนไลน์ นอกจากน้ียงัเป็นส่วนท่ีน าเสนอผลท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผลจากชั้ นระดับตัวกลาง และน าไปเสนอต่อ
ผูใ้ชง้าน โดยแสดงออกมาเป็นขอ้ความ  

ชั้นท่ีสองระดบัตวักลาง (Mediator Layer) ระดบัชั้นน้ี
เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีประมวลความเส่ียงและสาเหตุของ
ขอ้มูลท่ีน าเขา้มาโดยใชก้ารเปรียบเทียบค ากบัพจนานุกรม 
และออนโทโลยี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ขั้นท่ีหน่ึง

เตรียมขอ้มูลเพื่อการประมวลผล (Pre-Processing) เป็นการ
น าข้อความจากส่ือสังคมออนไลน์มาท าการท าความ
สะอาดเช่น ตดัอิโมติคอน ตดัอกัขระพิเศษต่าง ๆ จากนั้น
ตดัประโยคโดยการตดัเม่ือลงทา้ยดว้ยจุด (.) ตดัค า และคืน
ค่ารากศพัท์โดยใชพ้จนานุกรม Stanford CoreNLP เพื่อให้
การประมวลผลค าถูกตอ้ง ขั้นท่ีสองวิเคราะห์ความเส่ียงใน
การฆ่าตัวตาย (Suicide Risk Analysis)โดยน าข้อความมา
มาจ าแนกประเภทประโยคโดยใชอ้อนโทโลยีประเภทของ
ประโยคและพจนานุกรม wordnet 3.0 จากนั้น น าประโยค
ท่ีไดท้  าการจ าแนกประเภทเรียบร้อยแลว้มาเขา้การกฎการ
ตดัสินใจดว้ยภาษาเอสดบับิวอาร์แอล เพื่อวิเคราะห์ความ
เส่ียงในการฆ่าตัวตาย และน าประโยคท่ีท าการจ าแนก
ประเภทแล้วมาวิเคราะห์ความรู้สึกของประโยคโดยใช ้
SentiWordnet 3.0 วิเคราะห์ความรู้สึกว่าประโยคใดมีค่า
ลบเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุในการฆ่ าตัวตาย 
(Reason Analysis) โดยการน าประโยคท่ีมีความเส่ียงมา
ตรวจสอบค าศพัทต์ามออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตวัตาย 
 ชั้นท่ีสามระดบัแหล่งขอ้มูล ระดบัชั้นน้ีเป็นส่วนท่ีท า
หนา้ท่ีในการจดัเก็บแหล่งขอ้มูลในลกัษณะฐานขอ้มูลและ
ออนโทโลยี 

3.2 การออกแบบออนโทโลย ี
งานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบออนโทโลยีประเภทประโยคท่ี

ปรากฏในจดหมายลาตายและออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตวั
ตาย ดงัภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 ตามล าดบั 

 

 
 
ภาพที่ 2: ออนโทโลยปีระเภทประโยคท่ีปรากฏในจดหมายลาตาย 

 
จากภาพท่ี 2 ออนโทโลยีประเภทประโยคท่ีปรากฏใน

จดหมายลาตายแบ่งไดเ้ป็น 17 ประเภท ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1: ประเภทประโยคท่ีปรากฏในจดหมายลาตาย 
ประเภท ตัวอย่างประโยค 

Instructions careful, cyanide gas in the bathroom. 
Hopelessness I find the hopelessness of the situation very 

depressing. 
Love I love her. 
Information I have no debts except for what my wife 

knows. 
Addressed 
Someone 

to my dear 

GiveReason For 
Suicide 

I’m sick to go on. 

Guilt Forgive me please. 
Sorrow Oh, how I suffer. 
Blame I have been pushed around too much. 
Hopefulness I hope you happy and healthy life 
Thankfulness Thank you for coming to my life. 
Anger I anger to faded. 
Fear I am terrified 
Happy/ Peace I’m ready for the next step with joy and 

anticipation 
Pride We have another sweet little daughter 
Forgiveness I do not blame you for anything, my dear 
Abuse Life is so cruel when you are persecuted by 

in-laws and ex-wife 

 
 

 
 

ภาพที่ 3: ออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตวัตาย 
 

จากภาพท่ี 3 ออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตัวตายแบ่งได้
เป็น 2 สาเหตุหลกั ๆ  คือ  

Private Matter (สาเหตุ ส่ วนตัว) ซ่ึ งแบ่ ง เป็นอีก  4 
สาเหตุประกอบดว้ย  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 (ส่ิงแวดล้อม) ซ่ึงแบ่งเป็นอีก 5 สาเหตุ
ประกอบด้วย Economy (เศรษฐกิจ) เช่น Finance Work , 
Social (สังคม) เช่น Classmate Workmate Lover , Culture 
(วฒันธรรม) เช่น Sati Seppuku , Education (การศึกษา) 
เช่น Transcript และ Social Media(ส่ือสังคม) เช่น Bully 
Game 

3.3 การออกแบบกฎเชิงความหมาย 
งานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบกฎเชิงความหมายเพื่อวิเคราะห์

ประโยคว่ารูปแบบการเขียนขอ้ความมีความเส่ียงหรือไม่
ต่อการเป็นจดหมายลาตายโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ          
ดงัตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2: ตวัยอ่ในการเขียนกฎ 

ค า ตัวย่อ ค า ตัวย่อ 

Instructions I Thankfulness T 
Hopelessness HL Anger AG 
Love L Fear F 
Information IM Happy/ Peace HP 
Addressed 
Someone 

ADS Pride P 

GiveReason For 
Suicide 

GRS Forgiveness FN 

Guilt G Abuse AB 
Sorrow SR Article A 

Blame B Sentence S 
Hopefulness HF Word W 

 

 
 

ภาพที่ 4: ตวัอยา่งการเขียนกฎเชิงความหมาย 
จากภาพท่ี 4 อธิบายไดว่้า ให้ขอ้ความแทนดว้ย A ,ให้

ประโยคแทนด้วย S ,ค าแทนด้วย W หากค าทั้งหมดมีค่า
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นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 150 ค า และประโยคท่ีเจอมีค่าตรงกบั
ประเภทประโยคกล่าวถึงบุคคล หรือ ประโยคกล่าวถึง
เหตุผลในการฆ่าตัวตาย หรือ ประโยคกล่าวถึงความส้ิน
หวงั หรือ ประโยคกล่าวถึงความเสียใจ หรือ ประโยค
กล่าวถึงความรู้สึกผิด หรือ ประโยคกล่าวถึงการต าหนิ 
บทความน้ีถือว่ามีความเส่ียงท่ีจะเป็นจดหมายลาตาย 

3.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเส่ียงและสาเหต ุ
1. น าขอ้ความจากทวิตเตอร์มาเขา้สู่กระบวนการ Pre-

Processing (Data Cleansing, Sentence Extraction, 
Tokenizer, Streaming Word, Parts of Speech) จ ะ ไ ด้
ขอ้ความท่ีท าการ Pre-Processing ดงัภาพท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5: ตวัอยา่งขอ้ความท่ีท าการ Pre-Processing แลว้ 

 
2. น าข้อความท่ีท าการ Pre-Processing แล้วมาเข้า

กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงโดยจ าแนกประเภท
ประโยค โดยจะได้ขอ้ความท่ีท าจ าแนกประโยคแล้ว ดัง
ภาพท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6: ตวัอยา่งขอ้ความท่ีท าการจ าแนกประโยคแลว้ 

3. น ามาสู่การวิเคราะห์รูปแบบประโยคโดยใช ้SWRL 
หากผลออกมาว่าเส่ียงจะน าไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุท่ี
ตอ้งการฆ่าตวัตาย 

4. การวิเคราะห์สาเหตุในการตอ้งการฆ่าตวัตายเร่ิมจาก
ใช้ Sentiment Analysis ในการคิดคะแนนทั้ งประโยคว่า
ประโยคใดมีการติดลบ เพ่ือน าประโยคเล่านั้นมาวิเคราะห์
ค  าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุอีกคร้ังดงัภาพท่ี 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7: ตวัอยา่งขอ้ความท่ีท าการคิดคะแนนทั้งประโยคดว้ยวิธี 

Sentiment Analysis แลว้ 
 

5. จากขั้นตอนท่ี 4 จะพบว่ามีประโยคท่ีเป็นลบเพียง
ประโยคเดียวคือ I am go to leave you forever because I 
am too sick to go on.  การวิเคราะห์จะท าการหาค าใน
ประโยคท่ีตรงกบัสาเหตุในออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตัว
ตายแลว้น ามาเป็นค าตอบเช่นประโยคดงักล่าว จะพบค าว่า 
Sick ซ่ึ ง เป็ น  Subclass of ข อ ง  Class Disease ซ่ึ ง เป็ น 
Subclass of ของ Private_Matter นัน่เอง 

  
4. ผลการด าเนินงาน  

4.1 การวัดประสิทธิภาพ 
งาน วิจัย น้ี ป ระ เมิ น ผลด้ วยก ารวัด สู ต รก ารวัด

ประสิทธิภาพเอฟเมเชอร์ [10]  ดงัสมการ 1 , 2 และ 3 ดงัน้ี 

               (1) 
จากสมการท่ี 1 เป็นการวดัความแม่นย  าของโมเดล 

โดยพิจารณาแยกทีละคลาส 

• 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 

• 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) 

• 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 
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                (2) 
จากสมการท่ี 2 เป็นการวดัความถูกต้องของโมเดล 

โดยพิจารณาแยกทีละคลาส 

                (3) 
จากสมการท่ี 3 เป็นการวัดค่า Precision และ Recall 

พร้อมกนัของโมเดล โดยพิจารณาแยกทีละคลาส 
4.2 การทดสอบและประเมินผล 
ข้อความท่ีใช้ในการทดสอบมีทั้งหมด 100 ข้อความ 

จากทวิตเตอร์โดยมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตเวชจากโรงพยาบาล
ศรีธญัญาให้ค  าตอบเทียบกบัผลการวิเคราะห์จากงานวิจยัน้ี 
ไดผ้ลลพัธ์ดงัสมการท่ี 4  

 

  (4) 

 
5. สรุป  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงการ
เกิดการฆ่าตวัตายจากการโพสขอ้ความลาตายบนส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยบูรณะขอ้มูลซ่ึงมีผูวิ้จยัรูปแบบในการเขียน
จดหมายลาตายไวม้าท าการสร้างองคค์วามรู้ใหม่และใชก้ฎ
เชิงความหมายเพ่ือท าการวิเคราะห์ให้ได้แม่นย  าขึ้ น 
นอกจากนั้น ยงัมีการใชอ้อนโทโลยีเพ่ือหาสาเหตุของการ
ท่ีผูเ้ขียนข้อความคิดท่ีจะฆ่าตัวตาย มีผลการวดัค่าความ
แม่นย  าอยูท่ี่ 91 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงแนวทางในการพฒันาต่อคือ
การน าวิธีการน้ีไปตรวจจับและวิเคราะห์ความเส่ียงของ
ขอ้ความท่ีผูเ้ขียนโพสไดท้นัทีหรือเร็วท่ีสุด เพื่อท าให้การ
ยบัย ั้งหรือป้องกันการฆ่าตัวตายเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ปลอดภยัท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนีน้  ำเสนอเกี่ยวกับระบบกำรจ ำแนกควำม
เหมำะสมของเนื้อหำก่อนเผยแพร่สู่สำธำรณะ  โดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อควำม ท ำกำรเปรียบเทียบหำอัลกอริทึม
ท่ีเหมำะสมกับตัวอย่ำงข้อมูลจำกอัลกอริทึมโครงข่ำย
ประสำทเทียม อัลกอริทึมป่ำสุ่ม และอัลกอริทึมซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน ข้อมูลท่ีใช้เป็นเนื้อหำท่ีอยู่ในรูปแบบ
ของข้อควำมภำษำไทยจ ำนวน 500 ข้อควำมจำกเวบ็ไซต์
ต่ำง ๆ ผ่ำนกระบวนกำรเตรียมข้อมูล โดยกำรลบแท็ค 
HTML ลิ้งค์รูปภำพ ท ำกำรแยกข้อควำมเป็นค ำและใช้
เทคนิคกำรหำรำกศัพท์ของค ำ น ำข้อมูลท่ีได้มำท ำกำร
ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพ  ผลกำรทดสอบ
กำรจ ำแนกควำม เหมำะสมของเ นื้อหำ  โดยกำร
เปรียบเทียบค่ำควำมถูกต้อง และควำมควำมแม่นย ำของ
ท้ัง 3 อัลกอริทึม พบว่ำ อัลกอริทึมป่ำสุ่ม มีประสิทธิภำพ
ในกำรจ ำแนกสูงท่ีสุด โดยมีค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 
99.05% ค่ำควำมแม่นย ำเท่ำกับ 100%  ค่ำระทึก 98.80% 
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีค่ำควำมถูกต้อง
เท่ำกับ 98.48% ค่ำควำมแม่นย ำเท่ำกับ 98.36% ค่ำระทึก 
100%  และอัลกอริทึมโครงข่ำยประสำทเทียม มีค่ำควำม
ถูกต้องเท่ำกับ 96.36% และค่ำควำมแม่นย ำเท่ำกับ 
96.35% ค่ำระทึก 100% ตำมล ำดับ จำกนั้นท ำไปพัฒนำ
ต่อเป็นระบบคัดกรองผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ โดยท ำกำรแสดง
ผลลัพธ์เป็นกำรแบ่งค ำจำกข้อควำม และค่ำควำมเป็นไป
ได้ท่ีจะเป็นข้อควำมเหมำะสมและไม่เหมำะสมแสดง
เป็นค่ำร้อยละ 
ค าส าคัญ: อัลกอริทึมป่าสุ่ม โครงข่ายประสาทเทียม  
                  ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การจ าแนกขอ้ความ 

Abstract 

 This object of this research is classification of 

content suitability before publish system with text 

mining technique. By choosing to use difference-

base 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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1. บทน า 
 ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้การรับ
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
และสามารถสร้างคอนเทนต์เข้าสู่ระบบได้ง่ายเช่นกนั  
ท าให้มีผูเ้ขา้ถึงคอนเทนตไ์ดร้วดเร็ว แต่เทคโนโลยีก็มีทั้ง
ด้านดีและไม่ดี ซ่ึงด้านไม่ดีก็สามารถพบได้ง่ าย เช่น 
ผูไ้ม่หวงัดีน าเข้าข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบ โดย 
ไม่มีผูใ้ดคดักรองเน้ือหาก่อนน าเสนอต่อผูค้น และเม่ือมี 
ผูเ้ข้าถึงคอนเทนต์นั้น ขาดการคดักรองความจริง และ
หลงเช่ือในขอ้มูลมกัจะมีการส่งต่อให้กบัผูใ้กลชิ้ด เพื่อน 
และคนรู้จกัต่อ ๆ กนัจนอาจท าให้ข่าวนั้นเผยแพร่ต่อไป
ได้กว้าง และอาจมีคนเข้าใจผิดเ พ่ิมขึ้ น หากมีการ
ตรวจสอบ หรือตรวจสอบยอ้นหลงัแล้วพบว่า เน้ือหา
ของคอนเทนตน์ั้นมีความไม่เหมาะสม หม่ินประมาทต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์นอกจากจะโดนโจมตีจากกลุ่ม
คนบางกลุ่มแลว้อาจจะถูกด าเนินการทางกฎหมาย 
 การจดักลุ่มของค าในขอ้ความเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาว่า
กลุ่มค าน้ีหรือขอ้ความน้ีจดัอยู่ในกลุ่มใดท่ีเราสนใจถูก
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อความต่าง ๆ หลายรูปแบบ
และในการวิเคราะห์แต่ละแบบนั้นก็มักจะมีการใช้
อลักอริทึมในการจ าแนกท่ีแตกต่างกนั เช่น การน าไปใช้
ในการจ าแนกความน่าเ ช่ือถือของเ น้ือหาเว็บไซต์
ภาษาไทยดา้นมะเร็ง [1] คือ จดักลุ่มของเน้ือหาเวบ็ไซตท่ี์
มีเ น้ือหาเก่ียวกับมะเร็งว่าเน้ือหาท่ีส่งเข้ามามีความ
น่าเช่ือถืออยู่ในกลุ่มใดโดยใชเ้ทคนิคตน้ไมก้ารตัดสินใจ 
(Decision Tree) ร่วมกับการสกัดค าด้วย CancerDic+ 
การน าไปใชใ้นการจ าแนกเน้ือหาท่ีเขา้ข่ายหม่ินประมาท
บนส่ือออนไลน์ [2] มีการใช้อลักอริทึมเพอร์เซ็ปตรอน 
หลายชั้ น  (Multi-Layer Perceptron) ร่วมกับการใช้ 
คุณลกัษณะจากคลงัศพัท์จากศาลฎีกาและคุณลักษณะ
แบบ  n-grams เ พื่ อ ให้ ได้ป ระ สิท ธิภ าพตร งต าม
วตัถุประสงค์ของงานมากท่ีสุด โดยท่ีอัลกอริทึมท่ีถูก
น ามาใชน้ั้นมีหลากหลายอลักอริทึมและแต่ละอลักอริทึม
นั้ น ก็ มี พ้ืนฐานของการท างาน ท่ีแตกต่ างกัน  เ ช่น 
อัลกอริ ทึม ท่ีอยู่ ในกลุ่มการ เ รียน รู้แบบลึก (Deep 

Learning) [3] ก็จะมีอลักอริทึมให้เลือกใช้ในการสร้าง

แบบจ าลองเช่นอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสัง
วัตนาการ (Convolutional Neural Networks : CNN) ท่ี
เหมาะกบัการใชจ้ าแนกขอ้ความท่ีมีความยาว เป็นตน้ 
 จากปัญหางาน และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้
จ ะพบ ว่ า มี ก า ร ใช้ ง านการจ า แนกข้อคว าม เพื่ อ
วัตถุประสงค์บางอย่างเก่ียวกับเน้ือหาท่ีมีภาษาไทย 
งานวิจัย ช้ินน้ี จึงมีแนวคิดในการน า เทคนิคการใช้
อัลกอ ริ ทึมในการท าการจ าแนกข้อความ  ( Text 

Classification) โดยจะเป็นเลือกใช้อัลกอริทึมป่าสุ่ม 
(Random Forest) อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Networks : NN) และอัลกอริ ทึมซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine) มาพฒันา
สร้างแบบจ าลองเพื่อใชใ้นการจ าแนกความเหมาะสมไม่
เหมาะสมของเน้ือหา โดยมีจุดประสงคท่ี์จะในการใชใ้น
การจ าแนกขอ้ความภาษาไทยให้เหมาะสม 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้
ทบทวน ศึกษาทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น  
3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 2.1 การจ าแนกข้อความ 
       เป็นการสร้างระบบขึ้นมาเพ่ือใช้ในการจ าแนก
ข้อความ โดยมีการสร้างแบบจ าลองจากชุดข้อมูลท่ีมี
ผลลพัธ์อยู ่(Training Set) จากนั้นน าแบบจ าลองท่ีไดไ้ป
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไม่ทราบผลลพัธ์ (Test Set) โดยวิธีการ
จ าแนกข้อความถูกแบ่งเป็น 2 วิธีหลัก คือ 1. วิธีแบบ
วิ ศ ว ก ร ร ม อ งค์ ค ว า ม รู้  (Knowledge Engineering 

Approach) ท่ีเป็นการสร้างการจ าแนกดว้ยกฎ โดยอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญก าหนดลกัษณะส าคญัของขอ้ความและระบุ
กลุ่มของข้อความ และ 2. วิธีการเ รียนรู้ของเคร่ือง 
(Machine Learning Approach) เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
แบบจ าลองจากการเรียนรู้ของขอ้มูลตวัอยา่ง [4] 
 2.2 อัลกอริทึมส าหรับจ าแนกข้อความ 
   งานวิจัยน้ีใช้อัลกอริทึม 3 อัลกอริทึมได้แก่ 
อลักอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) [5] เป็นอลักอริทึม
ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มของอลักอริทึมฐานตน้ไม ้ (Tree-Based) 
เ ป็นอัลกอริ ทึม ท่ีพัฒนาจากอัลกอริทึมต้นไม้การ
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ตดัสินใจ (Decision Tree) โดยการท างานของ Random 

Forest เป็นการสร้างแบบจ าลอง (Model) ของอลักอริทึม 

Decision Tree ตั้งแต่ 10 แบบขึ้นไป เม่ือท าการใส่ขอ้มูล
เขา้ไปในอลักอริทึม ขอ้มูลจะถูกแบ่งออกเป็น N ชุดท่ีไม่
เหมือนกนัตามจ านวนของ Decision Tree Model และ
จะท าการท านายผลลพัธ์แยกตามแบบจ าลองนั้น เม่ือได้
ผลลพัธ์ของแต่ละแบบจ าลองแลว้ผลลพัธ์จะถูกน ามาให้
คะแนน หรือน ามาหาค่าเฉล่ีย ตามรูปแบบท่ีถูกน าไปใช้
งาน อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support 

Vector Machine: SVM) [4] เป็นอลักอริทึมท่ีถูกจดัให้
อยู่ ในกลุ่มของอัลกอริทึมพ้ืนฐานการเ รียนรู้  เ ป็น
อลักอริทึมท่ีนิยมใช้กบัการจดจ ารูปแบบการท างาน จดั
กลุ่มขอ้มูล อาศยัหลกัการหาสัมประสิทธ์ิของสมการเพื่อ
สร้างเส้นแบ่งกลุ่ม โดยท่ีเส้นแบ่งขอ้มูลจะมีระยะของ
ความห่างมากท่ีสุดจากขอบเขตของขอ้มูลท่ีใกลท่ี้สุดทั้ง
สองส่วน  และอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Network) [3] เป็นอลักอริทึมท่ีมีแนวคิดมาจาก
จ าลองการท างานของสมองมนุษย ์มีการเรียนรู้จากขอ้มูล
ท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อท านายขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  
 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  รัชกฤต [2] มีการน าเสนอการจ าแนกขอ้ความเขา้
ข่ ายหม่ินประมาทบนส่ือสังคมออนไลน์  โดยการ
เปรียบเทียบอลักอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น และ 
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และการถดถอยลอจิสติค โดย
ใช้คุณลักษณะคลังศัพท์จากศาลฎีกา และคุณลักษณะ
โครงสร้างต้นไม้ไวยากรณ์ การวิจัยพบว่าการใช้
คุณลกัษณะทั้งสองร่วมกบัการใช้คุณลกัษณะ n-grams 
และจ าแนกด้วยวิธีอลักอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น 
ให้ค่าความแม่นย  าอยู่ท่ี 91% โดยท่ีจ านวนของ n-grams 
มีผลต่อการจ าแนกขอ้ความ 
 Xiangyang and Di [5] มีการเอาอลักอริทึมโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบสังวตันาการ และโครงข่ายประสาท
เทียมแบบหน่วยความจ าระยะส้ันแบบยาวมาท างานร่วม
การในสร้างแบบจ าลองการจ าแนกข้อความผลการ
ด าเนินการวิจัยพบว่าการใช้งานอัลกอริทึมสองตัว
ร่วมกันสามารถแยกบริบทของค าได้ดีขึ้น เพ่ิมความ

แม่นย  า เพ่ิมประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้ความและมี
ความน่าเช่ือถือ 
 Jingjing, Jianping, Wei and Ji [3]  มีการน าเสนอ
แบบจ าลองท่ีใช้ในการท าการจ าแนกข้อความโดยใช้
อัลกอริทึมในกลุ่มการเรียนรู้แบบลึก  โดยมีการใช้
อลักอริทึม 3 ตวั คืออลักอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม
แบบสังวตันาการ โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ ้ า 
ผลการวิจัยพบว่าขอ้ความท่ีมีการเรียงล าดับแบบพิเศษ
และมีการพึงพาความหมายกนัการใชน้ ามาผา่นโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบวนซ ้าจะให้ผลท่ีดีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 วัชรีวรรณ และสุนันฑา [4]  มีการน าเสนอการ
เปรียบเทียบการใช้อลักอริทึมในการจ าแนกค าโดยใช้
ความเสถียรของอลักอริทึม โดยเลือกใช้การวิเคราะห์
ถดถอยแบบเบยส์ อลักอริทึมป่าสุ่ม กฎการเช่ือมต่อกนั 
และซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ
มาจากฐานขอ้มูล UCI Machine Learning Repository 

ท าการทดสอบโดยใช้วิธี 10-Fold Cross Validation 
และ Test Dataset การทดลองพบว่า อลักอริทึมป่าสุ่มมี
ความแม่นย  าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยหลงัจาก
การวดัค่า ROC แลว้ไดค้่าท่ีมากกว่า 0.8 และมีความต่าง
ของค่ากลางความถูกตอ้งเท่ากบั 0 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ในการด าเนินการวิจยัมีการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคในการ
จ าแนกขอ้ความจากอลักอริทึมท่ีใชใ้นการจ าแนก โดยมี
กรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด 

 

 จากภาพกรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินงานวิจยัออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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  3.1  การด าเนินการศึกษา เปรียบเทียบ และ
เลือกอัลกอริทึม 
  จากภาพท่ี 1 มีการน าเ น้ือหาตัวอย่างท่ีเป็น
ประเภทข้อความมาด าเนินการในขั้นตอนการเตรียม
ข้อมูลให้พร้อมส าหรับการด าเนินการจ าแนกข้อความ 
จากนั้ น มีการด า เ นินการศึกษา และเป รียบเ ทียบ
ความสามารถของอลักอริทึมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าแนก
ขอ้ความ โดยเลือกอลักอริทึมในการด าเนินการ 3 ตวั คือ 
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: 

SVM) อัล ก อ ริ ทึ ม ป่ า สุ่ ม  ( Random Forest) แ ล ะ
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ท าการ
เปรียบเทียบการด าเนินการจากขอ้มูลชุดเดียวกนั โดยมี
การเปรียบเทียบความถูกตอ้ง (Accuracy) ความแม่นย  า 
(Prediction) และค่าระทึก (Re-Call) จากนั้ นท าการ
เ ลือกอัลกอ ริ ทึม ท่ี เหมาะสม ท่ี สุดมาพัฒนา เ ป็น
แบบจ าลอง 
 3.2 การพฒันาแบบจ าลองการจ าแนกข้อความ 
  จากภาพท่ี 1 จะมีการด าเนินการพฒันาเซิฟเวอร์ 
(Server) ท่ีประกอบไปด้วยส่วนของการรับข้อมูลจาก
ผูใ้ช้งาน การเตรียมขอ้มูล (Extract-Transform-Load : 

ETL) ก่อนเข้าสู่การจ าแนกขอ้ความ และส่วนของการ
จ าแนกเหมาะสมของเน้ือหา และมีการตอบกลบัผูใ้ชง้าน 
  3.2.1 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งาน ประกอบไปดว้ย 
2 รูปแบบ คือ เว็บไซต์ และส่วนโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Programming Interface: API) ในส่วนท่ี
เ ป็น เว็บไซต์ มีการพัฒนาด้วยภาษา  HTML และ 
JavaScript และในส่วนท่ีเป็น API มีการพัฒนาด้วย
ภาษา Python การท างานของส่วนน้ีท าหน้าท่ีรับข้อมูล
จากผูใ้ช้ และแสดงขอ้มูลเม่ือผ่านกระบวนการคดักรอง 
โดยส่วนท่ีเป็นเวบ็ไซตค์ือตวัอยา่งการน าระบบไปใชง้าน  
  3.2.2 ส่วนการ เต รียมความพร้อมข้อมู ล
ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการลบตวัอกัษรท่ีไม่ตอ้งการ 
เช่น ภาษาท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็เพจ (Hypertext Markup 

Language: HTML) ลิงค์รูปภาพ เป็นตน้ จากนั้นน ามา
ผ่านกระบวกการตัดค าโดยใช้ฟังก์ชัน word_tokenize 
จาก PythaiNLP และท าให้อยูใ่นรูปแบบของเวกเตอร์ 

  3.2.4 ส่วนการจ าแนกความเหมาะสมของ
เน้ือหา น าอัลกอริทึม และแบบจ าลองท่ีได้จากการ
ด าเนินการในขอ้ 3.1 มาพฒันาต่อให้เกิดเป็นบริการ ท่ีมี
ความเหมาะสมในการจ าแนกขอ้ความ และระบุสถานะ
ของเน้ือหาท่ีส่งเขา้มา  
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการวิจยัจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการ
ทดสอบประสิทธิภาพ และส่วนท่ีพฒันาระบบ 
 4.1 ผลการทดลองอัลกอริทึม Random Forest 

  ท าการทดสอบดว้ยการใชค้่าตั้งตน้ของอลักอริทึม 
และท าการปรับแต่งค่าของตัวแปรท่ีใช้กับอัลกอริทึม 
เพื่อหาค่าท่ีดีท่ีสุดจากอลักอริทึม  
 

ตารางท่ี 1: ผลการปรับค่าตวัแปร Num of Tree 
Num  Accuracy Precision Recall 

60 98.10 100.00 97.59 

70 99.05 100.00 98.80 

80 99.05 100.00 98.80 

90 99.05 100.00 98.80 

100 99.05 100.00 98.80    

  จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดลองอัลกอริทึม 
Random Forest โดยการปรับค่าตัวแปร Num of Tree 
โดยท่ีค่า Num of tree ท่ีให้ค่าท่ีดีท่ีสุดคือ  70 ท่ีให้ค่า
ความถูกตอ้งเท่ากบั 99.05%  
 

ตารางท่ี 2: ผลการปรับค่าตวัแปร Seed 
Num  Seed Accuracy Precision Recall 

70 1 99.05 100.00 98.80 

70 2 98.10 100.00 97.59 

70 3 99.05 100.00 98.80 

70 4 98.10 100.00 97.59 

70 5 99.05 100.00 98.80    

  จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดลองอัลกอริทึม 
Random Forest โดยมีการปรับค่าตัวแปรเพ่ิมเติมจาก
ตารางท่ี 2 คือ มีการปรับค่าตัวแปร seed ผลการปรับ
พบว่า เม่ือใช้ค่า Num of Tree เท่ากับ 70 และค่า Seed 

เท่ากบั 1 ให้ค่าความถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 4.2 ผลการทดลอง Support Vector Machine 
ตารางท่ี 3: ผลการปรับค่าตวัแปร Kernel 

Kernel Accuracy Precision Recall 

linear 92.96 93.11 99.67 

rbf 79.05 79.05 100.00 

poly 79.05 79.05 100.00 

sigmoid 94.13 94.13 100.00 
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  จากตารางท่ี  3 แสดงผลการทดลองปรับค่า 
ตวัแปรเคอร์เนลท่ีประกอบไปดว้ย linear, rbf, poly และ 
sigmoid โดยท่ีเคอร์เนล sigmoid สามารถจ าแนกความ
ถูกตอ้งเท่ากบั 94.13%  
 

ตารางท่ี 4: ผลการปรับค่าตวัแปร Gamma 
Kernel G Accuracy Precision Recall 

sigmoid 0.1 86.36 86.36 100.00 

sigmoid 0.2 87.12 86.61 100.00 

sigmoid 0.3 87.88 87.20 100.00 

sigmoid 0.4 90.91 90.24 100.00 

sigmoid 0.5 92.42 91.67 99.69 

sigmoid 0.6 96.97 96.55 100.00 

sigmoid 0.7 97.73 97.46 100.00 

sigmoid 0.8 96.97 96.46 99.69 

sigmoid 0.9 98.48 98.32 99.68 

sigmoid 1.0 97.73 97.35 99.68 
 

  จากตารางท่ี 4 แสดงผลการทดลองอัลกอริทึม 
SVM โดยมีการปรับค่าตัวแปร Gamma (G)  เพ่ิมเติม 
โดยมีค่าตั้งแต่ 0.1 ถึง 1 พบว่าค่า Gamma ท่ีให้ค่าความ
ถูกตอ้งมากท่ีสุดคือค่า Gamma เท่ากบั 0.9 โดยท่ีให้ค่า
ความถูกตอ้งเท่ากบั 98.48%  
 

ตารางท่ี 5: ผลการปรับค่าตวัแปร C 
Kernel G C Accuracy Precision Recall 

sigmoid 0.9 0.1 86.36 86.36 100.00 

sigmoid 0.9 1 96.21 95.83 100.00 

sigmoid 0.9 10 98.48 98.36 100.00 

sigmoid 0.9 100 98.48 98.26 100.00 

sigmoid 0.9 1000 98.48 98.35 100.00    

  จากตารางท่ี 5 แสดงผลการทดลองอัลกอริทึม 
SVM โดยการปรับค่าตวัแปร C เพ่ิมเติมจากตารางท่ี 5 

โดยใชค้่าดงัน้ี คือ 0.1, 1, 10, 100 และ 1000 พบว่าค่า C 
ท่ีให้ค่าความถูกต้องมากท่ีสุดคือ 10  โดยให้ค่าความ
ถูกตอ้งเท่ากบั 98.48%  
  ผลการทดลองอัลกอริทึม   และปรับค่าตัวแปร
ของอลักอริทึม SVM พบว่า เม่ือใช้เคอร์เนล sigmoid 
ร่วมกบัค่า Gamma เท่ากบั 0.9 และค่า C เท่ากบั 10 ให้
ค่าความถูกตอ้งมากท่ีสุด เท่ากบั 98.48% 

 4.4 ผลการทดลองอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Network) 
 

ตารางท่ี 6: ผลการทดลองอลักอริทึม Neural Network 
Activation Optimizer Acc Precision recall 

elu Adam 92.72 92.32 99.82 

hard_sigmoid Adam 82.72 82.73 100.00 

linear Adam 93.63 92.93 99.87 

relu Adam 96.36 96.33 100.00 

Activation Optimizer Acc Precision recall 

sigmoid Adam 88.18 82.72 96.89 

softmax Adam 82.72 82.72 100.00 

softplus Adam 84.54 85.45 98.28 

softsign Adam 91.81 90.80 98.05 

tanh Adam 93.63 91.52 99.67 

 

  จากตารางท่ี 6 แสดงผลการทดลองอัลกอริทึม 
Neural Network โดยการปรับค่าตัวแปร Activation 
โดยการปรับใช้ค่ า  elu, hard_sigmoid, linear, relu, 

sigmoid, softmax, softplus, softsign และ tanh พบว่า
ค่า relu เป็นค่า Activation ท่ีให้ค่าความถูกต้องท่ีมาก
ท่ีสุดคือ 96.36%  
 4.5 ผลการพฒันาระบบคัดกรองความเหมาะสม 
  ระบบคดักรองเน้ือหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  4.5.1 ตัวอย่างส่วนต่อประสานผูใ้ช้งาน พฒันา
ด้วย เฟรม เ วิ ร์ค  Vue.js + Python โดย ท่ี ส่วนท่ี เ ป็น
เวบ็ไซต์จะพฒันาดว้ย Vue.js ประกอบไปดว้ยส่วนท่ีท า
หน้าท่ีรับข้อมูล และส่วนท่ีแสดงผลการท างานของ
ระบบ แสดงดงัภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 2: หนา้เวบ็ไซตส่์วนรับขอ้ความ 

   

  4.5.2 ส่วนท่ีเป็น Server ประมวลผลพฒันาดว้ย
ภาษา Python ท่ีพฒันาเป็น API ให้สามารถใช้งานได้
สะดวก มีการรับค่าผ่านพารามิเตอร์ช่ือ “txt_input” 
แสดงดงัภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3: ส่วนประสานแบบ API 
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  เม่ือข้อมูลท่ีส่งเข้ามาผ่านกระบวนการเตรียม
ความพร้อมและผ่านการประมวลผล ระบบจะตอบ
กลบัไปท่ีผูใ้ชง้าน โดยประกอบไปดว้ยผลการแบ่งค า ผล
การประมวลผล ผลการตัดสินใจของระบบ แสดงดัง 
ภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 4: ผลการประมวลผลแบบ API 

   

  จากภาพท่ี 4 ประกอบไปดว้ยค่าความเป็นไปไดท่ี้
จะเป็นขอ้ความท่ีมีความเหมาะสม  (pos)  ค่าความเป็น 
ไปได้ท่ีจะเป็นข้อความท่ีไม่เหมาะสม   (neg)  ผลการ
ตัดสินใจของระบบ    (status)   และผลการแบ่งค า  
(text_token) 

 

 
 

 
ภาพที่ 5: ผลการคดักรองขอ้ความ 

 

  จากภาพท่ี 5 ประกอบไปดว้ยผลของการแบ่งค า
บริเวณดา้นล่างช่องรับขอ้มูล ผลการตดัสินใจของระบบ 
(Status) ค่ า ค ว าม เ ป็นไปได้ ท่ี จ ะ เ ป็ นข้อค ว าม ท่ี 
ไม่เหมาะสม (Neg) และค่าความเป็นไปได้ท่ีจะเป็น
ขอ้ความท่ีเหมาะสม (Pos)  
 

 

5. สรุป 
 งานวิจยัน้ีน าเสนอระบบคดักรองความเหมาะสมของ
เน้ือหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ ด้วยการใช้อลักอริทึม
จ าแนกประเภทของขอ้ความ โดยการน าอลักอริทึมป่าสุ่ม 
อลักอริทึม SVM และอลักอริทึม Neural Network มา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่า อลักอริทึมป่าสุ่มให้ 
ค่าความถูกต้อง และค่าความแม่นย  าดีท่ีสุด จากนั้นน า
อลักอริทึมป่าสุ่มท่ีผ่านการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์มา
พฒันาต่อเป็นระบบคดักรองความเหมาะสมของเน้ือหาท่ี
มีกระบวนการเต รียมความพร้อมข้อมูลและการ
ประมวลผลขอ้มูลอยู่ในระบบเดียว จากนั้นแสดงผลการ
ประมวลผลออกเป็นตัวเลขท่ีระบุถึงความเป็นไปไดท่ี้
ขอ้ความจะเป็นเชิงลบและเชิงบวก และผลของระบบท่ี
ตัดสินใจว่าเป็นข้อความเชิงลบหรือเชิงบวก สามารถ
สรุปไดว่้าระบบสามารถบอกไดว่้าขอ้ความท่ีก าลงัจะเขา้
สู่ระบบมีความเหมาะสมหรือไม่ ช่วยให้สามารถลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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การวเิคราะห์ข้อความที่เป็นการกลัน่แกล้งในโลกไซเบอร์บนเวบ็ไซต์ยทููป  
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อความ 

Analysis of Cyberbullying Comments on YouTube 

Using Text Mining Techniques 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีวิ้เคราะห์การแสดงออกถึงการกลั่นแกล้งใน

โลกไซเบอร์ จากข้อความแสดงความคิดเห็นบนเวบ็ไซต์ยู
ทูป โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อความ โดยข้อความท่ี
ท าการศึกษาท้ังหมด 76,100  ข้อความ รวบรวมมาจาก
คลิปวิดีโอจ านวน 39 คลิปซ่ึงมีการอับโหลดในเว็บไซต์
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 เม่ือ
ทดสอบการจ าแนกข้อความท่ีแสดงออกถึงการกลั่นแกล้ง
ในโลกไซเบอร์ โดยใช้พจนานุกรมค าศัพท์ ซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีน นาอีฟเบย์ และเคเนียเรสเนเบอร์ พบว่า
วิธีการจ าแนกโดยใช้พจนานุกรมค าศัพท์มีประสิทธิภาพดี
ท่ีสุด เม่ือน าวิธีการดังกล่าวไปจ าแนกข้อความแสดงความ
คิดเห็น พบว่ามีข้อความท่ีแสดงออกถึงการกลั่นแกล้งใน
โลกไซเบอร์จ านวน 27,105 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 35.62 

ของข้อความท้ังหมด เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
ใช้ค าแต่ละประเภท โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบเป็น
ขั้นตอน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่ามักจะมีการ
ใช้ค าพูดในลักษณะของการกล่าวถึงบุคลิก รูปลักษณ์ 
พฤติกรรม ร่วมกับค าพูดท่ีกล่าวถึง เช้ือชาติ ก าเนิด และ
การใช้ชีวิต ท้ังนีค้ าศัพท์ท่ีได้จากการวิจัยนีถู้กน าไปพัฒนา
เป็นระบบตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นท่ีแสดงออกถึง

การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ในรูปแบบของ  API ท่ี
สามารถใช้งานได้จริง 

ค าส าคัญ:  การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ ค าศพัท์ท่ี
แสดงถึงการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ การท าเหมือง
ขอ้ความ  
 

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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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. บทน า 
การกลัน่แกลง้กนัผ่านพ้ืนท่ีไซเบอร์เป็นความรุนแรง

รูปแบบหน่ึงท่ีสามารถเกิดขึ้นไดก้ับคนทุกเพศทุกวยัใน
สังคม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกลุ่มวยัรุ่น พฤติกรรมการกลัน่
แกลง้ผูอ่ื้นบนพ้ืนท่ีสาธารณะออนไลน์ (Cyber Bullying) 

มีรูปแบบการกลัน่แกลง้ท่ีหลากหลาย ทั้งการใช้ขอ้ความ
เพื่อใส่ร้ายป้ายสี การใช้ถอ้ยค าหยาบคายต่อว่าผูอ้ื่น หรือ
การส่งต่อขอ้มูลลบัเพื่อท าให้ผูอ้ื่นเสียหาย ซ่ึงส่งผลให้ฝ่าย
ท่ีถูกกระท าไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจ โดยไม่สามารถ
รับรู้ได้ว่าใครเป็นผูก้ระท า เป็นการกระท าท่ีมีผูรั้บชม
จ านวนมากและแพร่กระจายไปทั่วโลก [1-2] การกลั่น
แกลง้ในโลกไซเบอร์แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ การ
โจมตีกนัดว้ยขอ้ความท่ีรุนแรงหรือหยาบคาย (Flaming) 

การก่อกวนคุกคาม (Harassment) การเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตวัหรือความลบัของผูอ้ื่น (Outgoing and Trickery) 

การเผยแพร่ขอ้มูลเทจ็ท าให้ผูอ่ื้นเสียหาย อบัอาย ถูกดูหม่ิน
เกลียดชัง (Denigration) การสวมรอยตัวตนผูอ้ื่นเพื่อไป
สร้างความเสียหาย (Impersonation) การติดตามข่มขู่ผูอ้ื่น
ซ ้ า ๆ (Cyberstalking) การลบ การบล็อก ขัดขวางผูอ้ื่น
จากกลุ่มสังคมออนไลน์ (Exclusion or Ostracism) การ
ท าร้ายร่างกายแล้วถ่ายภาพหรือวีดีโอประจานทางส่ือ
ออนไลน์หรือส่งต่อ (Happy Slapping) [3-4]  สาเหตุ
ส าคญัท่ีก่อให้เกิดการกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์ คือการใช้
ขอ้ความท่ีมีลกัษณะรุนแรง หยาบคาย ดูถูก เหยียดหยาม 
ลอ้เลียนสีผิว เช้ือชาติ เพศสภาพ มีการข่มขู่โดยใชถ้อ้ยค าท่ี
รุนแรง หรือยุยงผ่านส่ือออนไลน์ให้คุกคามผูอ้ื่น รวมทั้ง
ขอ้ความท่ีแสดงออกถึงการส่ือสารท่ีสร้างความเกลียดชงั 

โดยมียูทูปเป็นส่ือออนไลน์ท่ีพบการใช้ข้อความความ
ลกัษณะดงักล่าวมากท่ีสุด [5-6] ไดมี้งานวิจยัท่ีน าเทคนิค
การท าเหมืองขอ้ความ มาใชใ้นการจ าแนกกลุ่มขอ้ความท่ี
พบในส่ือออนไลน์เช่น Tweeter โดยใช้เทคนิคการสร้าง
แบบจ าลองหัวข้อแบบไม่ต้องมีผู ้สอน [7-8] รวมถึงมี
งานวิจยัท่ีประยุกต์ใช้เทคนิคการจ าแนกขอ้ความ ในการ
จ าแนกขอ้ความท่ีมีลกัษณะของการกลัน่แกลง้ท่ีพบบนส่ือ
ออนไลน์ [9-10] 

หากสามารถตรวจสอบคดักรองขอ้ความว่าเขา้ข่ายเป็น
ขอ้ความท่ีเป็นการกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์ได ้ก็จะช่วย
ลดปัญหาการแพร่กระจายของขอ้ความท่ีมีลกัษณะดงักล่าว
ได้อีกทางหน่ึง ดังนั้ นทางผูวิ้จัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษา
ลักษณะของข้อความท่ีมีการแสดงความคิดเห็นบน
เวบ็ไซต์ยูทูป เพื่อคน้หารูปแบบของค าท่ีแสดงออกถึงการ
กลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การใชค้  าท่ีมีลกัษณะแสดงออกถึงการกลัน่แกลง้ในโลกไซ
เบอร์แต่ละประเภท โดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้ความ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 การท าเหมืองข้อความ (Text mining) 

การท าเหมืองขอ้ความเป็นกระบวนการในการค้นหา
รูปแบบ โมเดล หรือความสัมพนัธ์ ท่ีอยู่ในขอ้ความโดยใช้
หลกัการทางสถิติ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
คื อ  ก า รส รุปข้อค ว าม  (Text Summarization) ก า ร
แบ่งกลุ่มข้อความ (Text clustering) และ การจ าแนก
ขอ้ความ (Text classification) [11] 

2.2 การจ าแนกข้อความ 

ในการจ าแนกขอ้ความมีวิธีการท่ีใช้หลายรูปแบบ ซ่ึง
วิธีท่ีนิยมใช้กนัในปัจจุบนั คือ นาอีฟเบย ์(Naïve-Bayes) 
ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: 

SVM)  และ เคเนียเรสเนเบอร์  (K-Nearest Neighbor) 

โดยนาอีฟเบยเ์ป็นวิธีการท่ีใช้ทฤษฎีทางดา้นสถิติ โดยน า
ความน่าจะเป็นมาใชเ้พื่อสร้างแบบจ าลอง มีวิธีการค านวณ
ท่ีไม่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพส าหรับการจ าแนก
ข้อความ ในส่วนของซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนป็นการ
จ าแนกขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่มด้วยเส้นระนาบแบ่งขอ้มูล 
(Hyperplane) ซ่ึงสามารถจ าแนกไดท้ั้งขอ้มูลท่ีมีรูปแบบ
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ท่ีสามารถจ าแนกไดด้ว้ยเส้นแบ่งขอ้มูลท่ีเป็นเส้นตรงและ
ไม่เป็นเส้นตรง โดยใช้ฟังก์ชั่นคอร์เนลหลายรูปแบบท่ี
สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได ้[12] ส าหรับเคเนียเรสเน
เบอร์จะพิจารณาขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงท่ีสุด k ตวั
จากขอ้มูลบนชุดขอ้มูล จากนั้นจะเลือกกลุ่มท่ีสมาชิกสวน
ใหญ่ในกลุ่ม k ดงักล่าวอยูม่ากท่ีสุด 

2.3  การ จัดกลุ่ มแบบ เ ป็นขั้ นตอน  hierarchical 

cluster analysis (HCA) และheat map 

การวิเคราะห์การจดักลุ่มเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบไม่
มีผูส้อน (Unsupervised Learning) ใชใ้นการแบ่งตวัแปร 
โดยท่ีตัวแปรท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันจะถูกจดัให้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกนั และแสดงการจดักลุ่มขอ้มูลโดยใชค้วามเขม้
ของสีในการน าเสนอค่าของขอ้มูล [13] 

2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Loading) 

เพื่อคน้หาความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยใชส้ถิติ KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) ในการวดัความเหมาะสมของขอ้มูลก่อนท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบ และใช้ค่า Eigenvalues เพื่อ
เลือกจ านวนองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม [14] 

 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัน้ีท าการศึกษาขอ้ความแสดงความคิดเห็น

ของผูใ้ช้งานท่ีมีต่อคลิปวิดีโอท่ีอบัโหลดในเว็บไซต์ยูทูป
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – วนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 
ทั้งหมด 39 คลิป ซ่ึงมีจ านวนผูเ้ข้าชมเว็บไซต์โดยเฉล่ีย 
543, 859 คน และมีจ านวนข้อความแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมด 76,100 ข้อความ ทั้งน้ีผูวิ้จัยได้ท าการรวบรวม
ขอ้ความแสดงความคิดเห็นจากเวบ็ไซตย์ทููปแบบอตัโนมติั
โดยใชเ้ทคนิคการท า Web Scraping   

ตวัอย่างขอ้ความแสดงความคิดเห็นจากเวบ็ไซตย์ทููปท่ี
ไดจ้ากการสกดัขอ้มูล 

- รักลูก...ให้ตี..!!..รักลูกปากดีให้..กระทืบ..!!!!! 
- อีสัตวช์ดใชพ้่อมึงสิ ดีแต่พูด 
- ไร้สาระพวกมึงอะแยกแยะไม่ออกปัญญาอ่อน 

3.2 การเตรียมข้อมลู  

การเตรียมข้อมูลเ ร่ิมต้นด้วยการท าความสะอาด
ขอ้ความโดยการตดัตวัอกัษรพิเศษ ตวัเลข สัญลกัษณ์ หรือ
เคร่ืองหมายต่าง ๆ ออกจากขอ้ความ จากนั้นตดัค าให้อยูใ่น
ลกัษณะของหน่วยค า โดยใชรู้ปแบบการตดัค าดว้ยวิธีการ
เทียบค าท่ียาวท่ีสุด ร่วมกบัการใชพ้จนานุกรม  

3.3 การสร้างพจนานุกรมค าศัพท์ 
ในงานวิจยัน้ีไดส้ร้างพจนานุกรมค าศพัท์ท่ีแสดงออก

ถึงการกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์ โดยน าค าศพัทส่์วนหน่ึง
มาจากรายการค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่าทอจากงานวิจยั
ของอรทัย ชินอัครพงศ์ [15] และผูวิ้จัยท าการรวบรวม
ค าศัพท์ เ พ่ิมเติมจากข้อความแสดงความคิดเห็นบน
เวบ็ไซต์ยูทูปท่ีสกดัมาไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3.1 โดยท าการสุ่ม
ขอ้ความมา 27, 662 ขอ้ความ จากนั้นน าค าศพัทท่ี์รวบรวม
ได้ทั้ งหมด 472  ค  า ให้แพทย์ผู ้เ ช่ียวชาญด้านจิตเวช
ตรวจสอบความเหมาะสม โดยค าศพัท์ท่ีรวบรวมไดแ้บ่ง
ออกเป็น 6 ประเภท ตามลกัษณะความหมายของการใช้
ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทที่ 1: ค าท่ีกล่าวถึงบุคลิก รูปลักษณ์ และ 
พฤติกรรม (จ านวน 76 ค  า) เช่น ค่อม เหยิน เสือก 
โสโครก สันดาน  
ประเภทที่ 2: ค าท่ีเป็นค าด่า ค  าหยาบคาย (จ านวน 81 
ค า)  เช่น อห่ีา สัตว ์เช่ีย ส้นตีน ฉิบหาย ไอเ้วร แม่ง  
ประเภทที่ 3: ค าพูดคุกคามเก่ียวกบัทางเพศ (จ านวน 
117 ค  า) เช่น ร่าน กะหร่ี ตุ๊ด กระเทย อีดอก หนงัไข่ 
ประเภทที่ 4: ค าท่ีกล่าวถึง เช้ือชาติ ก าเนิด และการใช้
ชีวิต (จ านวน 78 ค  า) เช่น ขยะสังคม ตลาดล่าง ชั้นต ่า  
ประเภทที่ 5: ค าท่ีกล่าวถึงสติปัญญา และความฉลาด 
(จ านวน 35 ค  า) เช่น ปัญญาต ่า ไร้สมอง ควาย  
ประเภทที่ 6: ค าท่ีเป็นถอ้ยค ารุนแรง การข่มขู่ (จ านวน 
85 ค  า) เช่น สมควรตาย กระทืบ ยิงทิ้ง โดนตีน กินตีน 

3.4 วิธีการด าเนนิการวิจัย 
ในงานวิจยัน้ีจะท าการศึกษาลกัษณะของขอ้ความแสดง

ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ยูทูป โดยในขั้นตอนแรกจะเป็น
การทดสอบเพื่อหาวิธีท่ีเหมาะส าหรับการจ าแนกขอ้ความ
แสดงความคิดเห็น จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ลกัษณะ
ของค าท่ีแสดงออกถึงการกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์ โดย
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ใช้พจนานุกรมค าศพัท์ท่ีรวบรวมไว ้และท าการวิเคราะห์
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชค้  าแต่ละประเภทใน
ขอ้ความแสดงความคิดเห็น โดยใชเ้ทคนิคการจดักลุ่มแบบ
เป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

 

4. ผลการทดลอง 
วิธีท่ีใชใ้นการทดสอบเพื่อจ าแนกขอ้ความมี 4 แบบคือ 

ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SVM) นาอีฟเบย์(Naïve-

Bayes ) เคเนียเรสเนเบอร์(KNN) และการใชพ้จนานุกรม
ค าศัพท์(Dictionary based )โดยข้อความท่ีใช้ในการ
ทดสอบทั้งหมด 500 ขอ้ความ จะถูกระบุประเภทว่าเป็น
ขอ้ความทัว่ไป(N) หรือเป็นขอ้ความท่ีมีลกัษณะของการ
กลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์(B) จากนั้ นจะแบ่งข้อความ
ออกเป็นชุดข้อมูลส าหรับการเรียนรู้และการทดสอบใน
อัตราส่วน 80:20 จากผลการทดสอบพบว่า การใช้
พจนานุกรมค าศัพท์ในการจ าแนกข้อความแสดงความ
คิดเห็น มีประสิทธิภาพในการจ าแนกมากท่ีสุด ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: ผลลพัธ์ของการจ าแนกขอ้ความ  

Methods precision recall f1-score 

SVM 
B 0.83 0.62 0.71 

N 0.64 0.84 0.73 

Naïve-

Bayes  

B 0.72 0.65 0.69 

N 0.62 0.69 0.65 

KNN  
B 0.78 0.45 0.57 

N 0.56 0.84 0.67 

Dictionary 

based  

B 0.96 0.87 0.91 

N 0.86 0.96 0.91 

 

จากผลการจ าแนกขอ้ความแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
76,100  ขอ้ความ โดยใชพ้จนานุกรมค าศพัท์ พบว่ามีการ
ใช้ค  าพูดท่ีแสดงออกถึงการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ 
27,105 ข้อความ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35.62 และข้อความ
แสดงความคิดเห็นบางขอ้ความมีการใชค้  าพูดท่ีแสดงออก
ถึงการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์หลายประเภท โดย
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าแนกแสดงดงัภาพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1: ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าแนกขอ้ความแสดงความคิดเห็น

ในเวบ็ไซตย์ทููปโดยใชพ้จนานุกรมค าศพัท์ 

เม่ือพิจารณาขอ้ความแสดงความคิดเห็นท่ีพบการกลัน่
แกล้งในโลกไซเบอร์ เทียบกับข้อความทั้ งหมด และ
ขอ้ความทัว่ไปในแต่ละคลิป ไดผ้ลลพัธ์ดงัแสดงในภาพท่ี 
2 จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าบางคลิปวิดีโอมีการใชข้อ้ความ
ท่ีมีลกัษณะของกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์ในสัดส่วนท่ีสูง
มาก ในขณะท่ีบางคลิปวิดีโอพบในสัดส่วนท่ีนอ้ย 

 

ภาพที่ 2: แสดงสัดส่วนของขอ้ความแสดงความคิดเห็นท่ีใชค้  าพูด
ซ่ึงมีลกัษณะของการกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์ในแต่ละคลิปวิดีโอ  

 
ภาพที่ 3: word cloud ของค าด่าท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 50 ค าแรก 
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เ ม่ือพิจารณาค าท่ีนิยมใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นใน
ขอ้ความท่ีมีลกัษณะแสดงออกถึงการกลัน่แกลง้ในโลกไซ
เบอร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 พบว่าส่วนมากเป็นค าด่า หรือค า
หยาบคาย  เม่ือน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าแนกขอ้ความมา
ค านวณสัดส่วนตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

𝐶𝑘
𝑖 =

จ านวนขอ้ความท่ีพบค าศพัทป์ระเภทท่ี 𝑘 ในคลิป 𝑖

จ านวนขอ้ความแสดงความคิดเห็นทั้งหมดในคลิป 𝑖
 

𝑁𝑖 =
จ านวนขอ้ความแสดงความคิดเห็นทัว่ไปในคลิป 𝑖

จ านวนขอ้ความแสดงความคิดเห็นทั้งหมดในคลิป 𝑖
 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชค้  า
ท่ีแสดงออกถึงการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์แต่ละ
ประเภท ในขอ้ความแสดงความคิดเห็น โดยใชเ้ทคนิคการ
จดักลุ่มแบบเป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ได้ผลลัพธ์ดังภาพท่ี 4 และตารางท่ี 2 โดยท่ี C1-C6  คือ
ขอ้ความท่ีแสดงออกถึงการกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์ทั้ง 
6 ประเภท ดงัท่ีอธิบายในหัวขอ้ 3.3 และ N คือขอ้ความ
ทัว่ไป 

 

ภาพที่ 4: การจดักลุ่มขอ้ความดว้ยเทคนิค heat map และ HCA 

เ ม่ือพิจารณาการจัดกลุ่มข้อความด้วยเทคนิค HCA  
พบว่ามีการแสดงความคิดเห็น  4 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี  

แบบที่ 1 : ความคิดเห็นท่ีเป็นขอ้ความทัว่ไป  
แบบที่ 2 : ความคิดเห็นท่ีใชค้  าด่า ค าหยาบคาย 

แบบที่  3  : ความคิดเห็นท่ีกล่าวถึงบุคลิก รูปลักษณ์ 
พฤติกรรม เช้ือชาติ ก าเนิด และการใชชี้วิต 

แบบที่ 4 : ความคิดเห็นท่ีกล่าวถึงสติปัญญา และความ
ฉลาด การคุกคามเก่ียวกบัทางเพศ ถอ้ยค ารุนแรง และ
การข่มขู่ 

ตารางท่ี 2: ผลลพัธ์จากวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ  

ประเภท F1 F2 F3 com. 

C1 0.59 0.22 -0.22 0.45 

C2 0.27 0.82 0.17 0.78 

C3 -0.08 0.29 0.01 0.09 

C4 1.09 -0.21 0.18 1.27 

C5 0.05 0.08 0.99 0.99 

C6 0.13 0.55 -0.02 0.32 
 

จากตารางท่ี 2 ตัวแปร F1-F3 คือองค์ประกอบ(factor) 

และ com. คือค่า Communality ซ่ึงหากมีค่าต ่าแสดงว่า 
ตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนๆ น้อย ดงันั้นจึง
อาจพิจารณาตดัออกจากการวิเคราะห์ได ้เม่ือพิจารณาค่า
น ้ าหนกั(loading) จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ พบว่ามี
ข้อความแสดงความคิดเห็นท่ีแสดงออกใน 3 ลักษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

แบบที่ 1 : แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวถึงบุคลิก รูปลกัษณ์ 
พฤติกรรม รวมถึงเช้ือชาติ ก าเนิด และการใชชี้วิต 
แบบที่ 2 : แสดงความคิดเห็นโดยใช้ค  าด่า ค  าหยาบคาย 
การใชถ้อ้ยค ารุนแรง และการข่มขู่ 
แบบที่ 3 : แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวถึงสติปัญญา และ
ความฉลาด 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัน้ีท าการศึกษาขอ้ความท่ีแสดงออกถึงการกลัน่

แกลง้ในโลกไซเบอร์จากขอ้ความแสดงความคิดเห็นบน
เว็บไซต์ยูทูป โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อความ เม่ือ
วิเคราะห์รูปแบบของการใช้ค  าในข้อความแสดงความ
คิดเห็นโดยใช้พจนานุกรมค าศัพท์ พบว่ามีข้อความท่ี
แสดงออกถึงการกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์คิดเป็นร้อยละ 
35.62 โดยขอ้ความท่ีพบส่วนมากเป็นขอ้ความท่ีมีการใช้
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ค าพูดท่ีเป็นค าด่า หรือค าหยาบคาย และเม่ือน าผลการ
จ าแนกท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชค้  าซ่ึง
แสดงออกถึงการกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์แต่ละประเภท
ในขอ้ความแสดงความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคการจดักลุ่ม
แบบเป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า
ขอ้ความแสดงความคิดเห็นในเวบ็ไซตย์ทููป มกัจะมีการใช้
ค  าพูดท่ีกล่าวถึงบุคลิก รูปลกัษณ์ พฤติกรรม ร่วมกบัค าท่ี
กล่าวถึง เช้ือชาติ ก าเนิด และการใชชี้วิต  

ทั้งน้ีทางผูวิ้จยัได้น าขอ้มูลคลงัค าศพัท์จากการวิจยัน้ี 
ไปพัฒนาระบบตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ลกัษณะของการกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์ ในรูปแบบการ
ให้บริการ (API) ผ่านแพลตฟอร์ม AI for Thai ของศูนย์
เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ไปทดลองใชบ้ริการ Cyber 

Bully Expression Detector ในส่วนของบริการวิเคราะห์
ความคิดเห็น ไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://aiforthai.in.th  
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การประยุกต์ใช้เทคนิคอลักอริทึมในการท าเหมืองข้อความเพ่ือวเิคราะห์ทัศนคต ิ
ของผู้ใช้ที่มีต่อการเลือกซ้ือโฟมล้างหน้า บน ทวติเตอร์ 

Text mining algorithm techniques to analyze user attitudes towards buying. 

Facial foam on Twitter 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติและปัจจัย
ในการเลือกซ้ือโฟมล้างหน้าของผู้ใช้ บน ทวิตเตอร์ และ 
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคอัลกอรึทึมท า
เหมืองข้อความในการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ใช้ท่ีมีต่อการ
เลือกซ้ือ โฟมล้างหน้า บน ทวิตเตอร์  โดยท าการรวบรวม
ข้อมูลจากทวิตเตอร์ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ถึง 
ธันวาคม 2562 มาประยุกต์ใช้เทคนิคอัลกอริทึมในการท า
เหมืองข้อความเพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ใช้ท่ีมีต่อการ
เลือกซ้ือโฟมล้างหน้า บน ทวิตเตอร์ ผ่านทางโปรแกรม 
RapidMiner โดยท าการแบ่งคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ ด้าน
คุณสมบัติ  ด้านประเภทโฟมล้างหน้า ด้านผลิตภัณฑ์  และ
ด้านส่งเสริมทางด้านการตลาด และท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง โดยใช้เทคนิคอัลกอรึทึมนา
อีฟเบย์  (Naïve Bayes) และ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
(Support Vector Machine)  เ พ่ื อ ห า วิ ธี ก า ร จ า แ น ก
คุณลักษณะท่ีดีท่ีสุด 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง  
สามารถสรุปผลได้ว่าแบบจ าลองของอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ 
สามารถจ าแนกข้อความโดยประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
ใ ห้ ค่ าค ว าม ถู ก ต้ อ ง เท่ ากั บ  89.81% ร อ งล งม า  คื อ 
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ให้ค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 89.58% ดังนั้นอัลกอริทึมนาอีฟเบย์มีประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลองให้ค่าความถูกต้อง มากว่า อัลกอริทึมซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีช และจากการวิเคราะห์ทัศนคติของ
ผู้ใช้ท่ีมีต่อโฟมล้างหน้า ผู้ ใช้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือโฟมใน

ด้านคุณสมบัติมากท่ีสุด คือการรักษาสิว ถึง  90% ด้าน
ประเภทโฟมล้างห น้ า คือ  เนื้ อโฟมมีฟอง 5% ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ คือ เร่ืองกล่ิน 3% ด้านการส่งเสริมทางด้าน
การตลาด  คือ เร่ือง 1 แถม 1 2% ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: เหมืองขอ้ความ  นาอีฟเบย ์  ซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน  ทวิตเตอร์  โฟมลา้งหนา้ 
 

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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1. บทน า 
ในปัจจุบันธุรกิจการขายเคร่ืองส าอางออนไลน์ของ

ไทยมีการเติบโตท่ีสูงขึ้ น โดยผู ้ประกอบการ ต่างก็ท า
การตลาดออนไลน์เพื่อขายสินค้าให้ได้มากกว่าการขาย
หน้ าร้าน ซ่ึงใน ปัจจุบัน สั งคมไทยอยู่ในยุค ท่ี มีการ
ติดต่อส่ือสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่าเดิม โดย
ส่งผลให้เว็บไซต์ และ ส่ือสังคมออนไลน์ มีบทบาทใน
สังคมไทย โดยเฉพาะด้านธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์
เน่ืองจากเข้าถึงได้ง่าย ท าให้ผู ้ใช้สามารถท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารได้ง่ายย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจการขายเคร่ืองส าอางออนไลน์
ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางท่ี ดู
รีวิวสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือไดก่้อนคือ ส่ือสังคมออนไลน์ 

เน่ืองจากข่าวสารและธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์มี
ความรวดเร็ว และมีผูใ้ชง้าน ทวิตเตอร์ มาก โดยผูใ้ช ้มกัจะ
มีการสร้าง #แฮชแท๊ก เพื่อใช้ในการติดตามข่าวสาร 
ติดตามหวัขอ้ท่ีเราสนใจ และ ท าการรีวิวสินคา้ รวมถึงการ
แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการ เพื่อเรียกความ
สนใจให้ผู ้ใช้มีความตั้ งใจซ้ือสินค้าหรือการตัดสินใจ
เพ่ือท่ีจะซ้ือสินคา้หรือใช้บริการและมีการเผยแพร่ต่อไป
โดยการ Retweet ทวิตเตอร์ สามารถสืบคน้ง่าย เน่ืองจาก 
ทวิตเตอร์ มีขอ้มูลมากโดยในงานวิจยัน้ีจะท าการศึกษาการ
ท าเหมืองขอ้ความจากทวิตเตอร์เพื่อวิเคราะห์ ทศันคติของ
ผูใ้ช้ท่ีมีการเลือกซ้ือโฟมลา้งหน้า บน ทวิตเตอร์ โดยการ
น าเทคนิคการท าเหมืองข้อความมาใช้ในการจ าแนก
ขอ้ความ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ความว่าปัจจยัใดท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เลือกซ้ือโฟมลา้งหน้า หรือเพราะเหตุใดจึงเลือกซ้ือเพ่ือน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการปรับปรุงในดา้นผลิตภณัฑ์ให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผูบ้ริโภคต่อไป 

 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ปัจจยัใดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือโฟมลา้งหน้า ผูวิ้จยั

ได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเทคนิคการท าเหมือง
ขอ้ความต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

2.1 ทวิตเตอร์ (Twitter)  
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก 

(Micro Blogging) ผูใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความยาวไม่เกิน 280 
ตวัอกัษร ว่าท าอะไรอยู่หรือ Re-tweet ข่าวสารท่ีน่าสนใจ 
และขอ้ความท่ีส่งถึงกนัมีศพัท์เรียกว่า "Tweets" ขอ้ความท่ี
จะส่งนั้ นต้อง  เป็น  Plain text เท่ านั้ น จะแทรกค าส่ั ง
โปรแกรมไม่ได ้ยกเวน้แต่ Hyperlink  

2.2 เหมืองข้อความ (Text mining) 
เป็นเทคนิคคน้หาความรู้ใหม่จากขอ้ความท่ีมีปริมาณ

มากอัตโนมัติ  โดยการสกัดค า ค้นหารูปแบบ และ
ความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้ความเอกสาร เพื่อให้เกิด
ความหมายและน ามาใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงประกอบด้วย 
ขั้ น ต อนก าร เต รี ยมข้อ มู ล  ขั้ น ต อนก ารค้น ห ากฎ
ความสัมพนัธ์ และขั้นตอนการน าเสนอผลลพัธ์ท่ีชดัเจน[1]   

2.3 การตัดค า (Word Segmentation) 
การประมวลผลจ าแนกหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยให้

มีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมีการตดัค าเน่ืองจากภาษาไทย มี
การเขียนติดต่อกันเป็นสายอกัขระโดยไม่มีเคร่ืองหมาย
วรรคตอนแสดงการแบ่งค า ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการ
ประมวลผล โดยการตัดค า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 
หลกัการตดัค าโดยใชก้ฎ หลกัการตดัค าโดยใชพ้จนานุกรม 
และหลกัการตดัค าโดยใชค้ลงัขอ้มูล[1] [7]    

2.4 การก าจัดค าหยุด (Stop word)  
การน าค าท่ีไม่มีนยัส าคญัออกโดยไม่ท าให้ความหมาย

ของเอกสารเปล่ียนแปลง ค าท่ีไม่มีนยัส าคญั หมายถึงค าท่ี
ใชท้ัว่ไปไม่มีความหมายส าคญัต่อเอกสาร เม่ือตดัออกแลว้
ไม่ท าให้ใจความของเอกสารเปล่ียนแปลง[1] [8]    

2.5 อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) 
เป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างตัวจ าแนกข้อมูลโดยอาศยั

หลกัทฤษฎีความน่าจะเป็น มีความคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
ของเบย ์(Bay theorem) ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ท่ียงัไม่เคยเกิดขึ้น โดยคาดเดาจากเหตุการณ์
ท่ีเคยเกิดขึ้น โดยตวัแปรแต่ละตวัมีความเป็นอิสระต่อกนั 
โดยมีสูตรความน่าจะเป็น [10] ดงัสมการท่ี 1 

 P(B|A) = P(A|B)xP(B)                                    (1) 
                               P(A) 
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ก าหนด   P(A) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ A 
P(B) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ B 
P(A|B) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ A 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ B    
P(B|A) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ B 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ A 
2.6 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 

Machine: SVM) 
เป็นการจ าแนกเชิงเส้นแบบ 2 คลาส ขอ้ไดเ้ปรียบของ 

SVM คือมีประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูลท่ีมีมิติจ านวน
มาก มีการใช้ฟังก์ชนัเคอร์เนล เพื่อแปลงขอ้มูลไปยงัมิติท่ี
สูงขึ้น สามารถจ าแนกขอ้มูลท่ีมีความคลุมเครือไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ หลกัการ คือ การหาเส้นตรงท่ีมีมาร์จินท่ีโต
ท่ีสุด ท่ีสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 คลาส เป็นข้อมูล
ขนาด 2 มิติ [9] ดงัภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1: ภาพแสดงการแบ่งกลุ่มขอ้มูลของ SVM 
วตัถุประสงค์ คือ ลดความผิดพลาดการท านายกบัเพ่ิม

ระยะระหว่างขอบเขตทั้งสองกลุ่มให้มากท่ีสุด ดงัสมการ 2 
(xi,yi),…,(xn,yn) เม่ือ x ϵ Rm , y ϵ {+1,-1} (2)   

ก าหนด  (xi , yi),..,(xn , yn) เป็นตวัอยา่งใชส้ าหรับสอน 
n คือ จ านวนขอ้มูลตวัอยา่ง 
m  คือ จ านวนมิติขอ้มูลเขา้ 
y  คือ ผลลพัธ์ท่ีมีค่า +1 หรือ -1 

 

3.  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
จากการศึกษางานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

น าเทคนิคการท าเหมืองข้อความมาใช้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน การน าอลักอริทึมมาใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง 
และมีการน ากระบวนการวดัประสิทธิภาพมาใชใ้นการวดั
ความถูกต้องของแบบจ าลองเพื่อให้ได้แบบจ าลองท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ ามาปรับใชก้บังานวิจยัน้ี โดยมี
กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจยัได ้ดงัภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดงานวิจยั 
จากกรอบแนวคิดงานวิจัยจะแบ่งการท างานเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเตรียม
ข้อมูลก่อนการประมวลผล เร่ิมต้นด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่าน API โดยใช้โปรแกรม Rapidminer Studio ใน
การเก็บขอ้มูลจากทวิตเตอร์และเตรียมขอ้มูลโดยใชภ้าษา
ไพธอน ในส่วนท่ี 2 การสร้างแบบจ าลองและทดสอบ
ประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้ความ โดยการน าขอ้มูลท่ี
ผา่นการเตรียมขอ้มูลไปใชก้บัแบบจ าลอง โดยการจ าแนก
ประเภทด้วย 2 อัลกอริทึมคือ นาอีฟเบย์ และ ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลอง
โดยเปรียบเทียบความถูกตอ้งของแต่ละอลักอริทึม 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลก่อน
ประมวลผล 

ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบการท าเหมืองขอ้ความจากทวิตเตอร์ 
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลก่อน
การประมวลผล ออกแบบขั้นตอนดงัน้ี    

3.1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทศันคติของผูใ้ชท่ี้มี

ต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าจากทวิตเตอร์ 
(www.Twitter.com)โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio 
เก็บขอ้มูลในรูปแบบไฟล์ Excel โดยขอ้มูลท่ีน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ทศันคติของผูใ้ชท่ี้มีต่อการเลือกซ้ือ โฟมลา้ง
หน้า บน ทวิตเตอร์ ท่ีมีค  าเก่ียวข้องกับ “สบู่รักษาสิว” , 
“สบู่สิว” , “โฟม” , “โฟมลา้งหน้า” , “ผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดผิวหน้า” และ “รีวิวโฟมล้างหน้า”  ในประโยคท่ี
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ทวีต หรือผ่านทาง #แฮชแท๊ก  โดยมีช่วงเวลาในการเก็บ
ข้อมูลตั้ งแต่ เดือน สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 
จ านวน 520 ขอ้ความ  

3.1.2 การเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล 
การเตรียมขอ้มูลก่อนการประมวลผลใชวิ้ธีการตดัค า 

และการก าจดัค าหยุด โดยใช้โมดูล Pythainlp ในภาษาไพ
ธอน และ ใชฟั้งกช์นั stopwords.words('thai')ใชอ้ลักอริทึม 
Maximum Matching ในการตัดค าด้วยวิธีการตัดค าแบบ
เหมือนมาก  

3.1.3 การเลือกคุณลักษณะ 
เพ่ือเลือกค าส าคญับางค าจากค าทั้งหมด เน่ืองจากการ

น าคุณลกัษณะจ านวนมากมาใช้ในการประมวลผลจะใช้
เวลาและทรัพยากรในการประมวลผลมากดังนั้ น จึง
จ าเป็นต้องมีการเลือกคุณลักษณะเพื่อให้ข้อมูลมีขนาด
ลดลง โดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัของค าส าคญันั้น ๆ โดย
งานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชวิ้ธีดงัน้ี 

3.1.3.1 TF-IDF (Term Frequency-Inverse 
Document Frequency) 

เทคนิคส าหรับการสร้าง Vector Space Model โดย
แทนท่ีเอกสารและขอ้มูลสืบคน้ดว้ย Vector of Terms และ
นบัความถ่ีในเอกสาร และความถ่ีผกผนักบัเอกสารทั้งหมด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความถูกต้องของการค้นคืน
ขอ้มูล [1][2] ดงัสมการท่ี 3 และ 4 

W(f,d) = TF(f,d) x IDF(f)       (3) 
IDF(f) = log|D||DF(f)|        (4) 

โดยท่ี W(f,d) คือ น ้าหนกัของค า (Weight) 
TF(f,d) คือ ความถ่ีของค าในเอกสาร 
|D| คือ จ านวนเอกสารทั้งหมดท่ีมีค านั้นปรากฏ 
|DF(f)| คือจ านวนเอกสารทั้งหมด 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากงานวิจยัท่ีไดศึ้กษามานั้นผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ทศันคติ

ของผูใ้ช้ท่ีมีต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า บน
ทวิตเตอร์ โดยแบ่งคุณลักษณะออกเป็น 4 ด้าน  ด้าน
คุณสมบติั ดา้นประเภทโฟมลา้งหน้า ดา้นผลิตภณัฑ์ และ 
ดา้นการส่งเสริมทางดา้นการตลาด ผูวิ้จยัน าความคิดเห็น
บนทวิตเตอร์ท่ีรวบรวมได ้มาวิเคราะห์ตามคุณสมบติัยอ่ย

ท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโฟมลา้ง
หนา้ จดัท าเป็นขอ้มูลท่ีแสดงคุณลกัษณะ คือ  
ด้านคุณสมบัติ แบ่งไดจ้ากประสิทธิภาพของโฟม  
ด้านประเภทของโฟม แบ่งไดจ้ากลกัษณะของเน้ือโฟม  
ด้ านผลิตภัณ ฑ์   แบ่ งคุณลักษณะได้จากกล่ิน  สูตร 
ส่วนผสม   
ด้านส่งเสริมการตลาด แบ่งได้จากการขาย การเชิญชวน 
และการโฆษณา [2][3][4] ดงัตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 1: ตารางแสดงคุณลกัษณะ 

คุณสมบัต ิ
ประเภท
โฟม 

ผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริม
การตลาด 

1.เพ่ิมความ
ชุ่มช้ืน 

1. มีฟอง 
 

1.ไม่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล ์

1.โปรโมชนั 

2.เพ่ิมความ
ยืดหยุน่ 

2. ไม่มี
ฟอง 

2. กล่ินหอม 2.การลดราคา 

3. เพ่ือเพ่ิม
ความตึงผิว 

3. โคลน 
 

3. มีหลายสูตร 
 

3.เพ่ิมปริมาณ
ราคาเท่าเดิม 

4. รักษาสิว 4. วิปโฟม 4. ลา้งออกง่าย 4. 1 แถม 1 

ตารางท่ี 2: ตารางตวัอยา่งการแบง่กลุ่มคุณลกัษณะ 
ข้อความ กลุ่มคุณลักษณะ 

นอกใจโฟมลา้งหนา้ท่ีใช ้เคลยโ์ฟ
มของ Pond's ซ้ือเพราะชอบ คือนอ้ง
ดีแบบท่ีเห็นรีวิวเลย หลงัใชห้นา้มนั
นอ้ยลง ผิวหนา้ไม่แหง้ตึงเกินไป  

 
ดา้นคุณสมบติั 

รีวิว เซนกะสีชมพู สูตรใหม่Senka 
Perfect Whip Collagen วิปโฟม 

ประเภทโฟมลา้ง
หนา้ 

รีวิวโฟมลา้งหนา้ Hada Labo 
เปล่ียนแพคเกจใหม่ละ ดูดีกว่าเดิม
เราใชสี้เขียว เป็นสารสกดัจากใบชา 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

โฟมหอมโอ๊คตวัดงั #eveandboy จดั
โปรส้ินปี ราคาดีมากๆเลย 

ดา้นการส่งเสริม
ทางดา้นการตลาด 

จากขอ้ความทั้งหมดจ านวน 520 ขอ้ความสามารถแบ่ง
ดา้นคุณสมบติัไดเ้ป็น 465 ขอ้ความ ดา้นประเภทโฟมลา้ง
หนา้ 29 ขอ้ความ ดา้นผลิตภณัฑ ์13 ขอ้ความ และ ดา้นการ
ส่งเสริมทางดา้นการตลาด 13 ขอ้ความ 
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3.3 การพฒันาแบบจ าลองและประเมินประสิทธภิาพ 
การพัฒนาแบบจ าลองและประเมินประสิทธิภาพ 

สามารถแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือ สร้าง
แบบจ าลองโดย RapidMiner เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์จาการสกดั
คุณลกัษณะ โดยใชอ้ลักอริทึมเปรียบเทียบ คือ อลักอริทึม
นาอีฟเบย ์และ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ดงัภาพท่ี 3 ภาพ
ท่ี  4  และ  ภาพ ท่ี   5  ตามล าดับ  ส่ วน ท่ี  2 คื อ  การใช้
แบบจ าลองในการจ าแนกโดยการน าข้อมูลท่ีผ่านการ
ประมวลผลมาใชใ้นการกระบวนการสร้างแบบจ าลอง 

ภาพที่ 3: การสกดัคุณลกัษณะของขอ้ความทวิตเตอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 4: แบบจ าลองอลักอริทึม Naïve Bayes 
 

 
 

ภาพที่ 5: แบบจ าลองอลักอริทึม SVM 
จากภาพท่ี 3 น าขอ้มูลท่ีผ่านการตดัค าและการก าจดั

ค าหยุด มาสกดัคุณลกัษณะของขอ้ความโดยท าการก าจดั
ค าหยุดภาษาองักฤษ และกรองค าให้มีความยาวตั้งแต่ 4 ถึง 
25 ตวัอกัษร ภาพท่ี 4 และ 5 เป็นการสร้างแบบจ าลองเพื่อ
เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ระหว่างวิธีนา
อีฟเบย ์และ ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

3.4 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองใชก้าร

วดัค่าความถูกตอ้ง ค่าความแม่นย  า  และค่าความระลึก ดงั
สมการท่ี 5 6 และ 7 

  TP                                                (5) 
               TF+FN 

  TP                                                (6) 
               TP+FP 

            TP+TN                                              (7) 
      TP+TN+FP+FN 

ก าหนด  TP คือ True Positive จ านวนขอ้มลูท่ีท านายถูก
ว่าเป็นคลาสท่ีก าลงัสนใจ  

TN คือ True Negative จ านวนขอ้มูลท่ีท านายถูก
ว่าเป็นคลาสไม่ไดส้นใจ 

FP คือ False Positive จ านวนข้อมูลท่ีท านายผิด
ว่าเป็นคลาสท่ีก าลงัสนใจ 

FN คือ False Negative จ านวนขอ้มูลท่ีท านายผิด
ว่าเป็นคลาสท่ีไม่ไดส้นใจ 

3.5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
หลงัจากท าการทดสอบแต่ละแบบจ าลองแลว้จะท าการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ระหว่างวิธี นา
อีฟเบย ์และ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนโดยเปรียบเทียบค่า
ความถูกตอ้ง ค่าความแม่นย  า และ ค่าความระลึก 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการสร้างแบบจ าลองและทดสอบประสิทธิภาพ 
จากการจ าแนกข้อความทัศนคติของผูใ้ช้ท่ีมีต่อโฟม

ล้างหน้าเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยการวดัค่าความ
ถูกตอ้ง ค่าความแม่นย  า  และค่าความระลึก ในการจ าแนก
ขอ้ความทวิตเตอร์ออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดว้ยอลักอริทึมนา
อีฟเบย ์และซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  

4.1.1 ผลการเรียนรู้เปรียบเทียบการจ าแนกข้อความ
ด้วยอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ และ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

จากการสร้างแบบจ าลองจากการเปรียบเทียบการ
จ าแนกขอ้ความทวิตเตอร์ดว้ยอลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน โดยประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ให้ค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย  า (Precision) เท่ากับ 
และค่าความระลึก (Recall) ดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
อัลกอริทึม Accuracy  Precision  Recall  

Naïve Bayes 89.81% 89.79% 89.82% 
SVM 89.58% 89.58% 89.58% 

จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปผลไดว่้าแบบจ าลองของ
อัลกอริทึมนาอีฟ เบย์ สามารถจ าแนกข้อความโดย
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ประสิทธิภาพของแบบจ าลองให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 
89.81% รองลงมา คือ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้ค่า
ความถูกตอ้งเท่ากบั 89.58% ดงันั้นอลักอริทึมนาอีฟเบยมี์
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองให้ค่าความถูกต้อง มากว่า 
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของผู้ใช้ท่ีมีต่อ
การเลือกซ้ือโฟมล้างหน้า บน ทวิตเตอร์ 

งานวิจัยในคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ทัศนคติของผูใ้ช้ท่ีมี
ต่อโฟมลา้งหน้าท่ีตรงกบัคุณลกัษณะท่ีก าหนด 4 ดา้น คือ 
ดา้นคุณสมบติั  ดา้นประเภทโฟมลา้งหน้า ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
และด้านส่งเสริมทางด้านการตลาด โดยมีข้อมูลทั้งหมด 
520 ข้อความ โดย จาการแบ่งคุณลักษณะจากข้อความ
ทั้งหมดสามารถน ามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยผูใ้ช้ส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือโฟมในดา้นคุณสมบติัมากท่ีสุดคือการรักษา
สิว ถึง 90% ดา้นประเภทโฟมลา้งหน้า คือ เน้ือโฟมมีฟอง 
5% ด้านผลิตภัณฑ์ คือ เร่ืองกล่ิน 3% ด้านการส่งเสริม
ทางดา้นการตลาด  คือ เร่ือง 1 แถม 1 2% ตามล าดบั 

 

5. สรุป 
ผลสรุปของงานวิจัยน้ีพบว่าประสิทธิภาพของ

แบบจ าลองอลักอริทึมนาอีฟเบยใ์ห้ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 
89.81% รองลงมา คือ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ให้ค่า
ค ว าม ถู ก ต้ อ ง เท่ ากั บ  89.58% ดั งนั้ น น า อี ฟ เบ ย์ มี
ประสิทธิภาพท่ีดี มากกว่าซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ซ่ึง
สอดคล้อ งกับ สมม ติ ฐาน ขอ ง งาน วิจัย ท่ี ตั้ ง ไว้ ว่ า
ประสิทธิภาพการท างานของเทคนิคอัลกอริทึมการท า
เหมืองข้อความเพื่อวิเคราะห์ข้อตวามมีความถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75% และ จาการแบ่งคุณลักษณะจาก
ขอ้ความผูใ้ชส่้วนใหญ่เลือกซ้ือโฟมในดา้นคุณสมบติัมาก
ท่ีสุด คือการรักษาสิว ถึง 90% ดา้นประเภทโฟมลา้งหน้า 
คือ เน้ือโฟมมีฟอง 5% ด้านผลิตภณัฑ์ คือ เร่ืองกล่ิน 3% 
ดา้นการส่งเสริมทางดา้นการตลาด  คือ เร่ือง 1 แถม 1 2% 
ตามล าดบั 
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ความคิดเห็นของผู้บริโภคถือว่ามีความส าคัญมาก 
เน่ืองจากท าให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพัก
จากผู้ใช้บริการบนเฟสบุ๊ค ด้วยการจ าแนกความรู้สึกจาก
คอมเม้นท์ว่ามีแนวโน้มเป็นบวก เป็นลบ หรือเป็นกลาง 
โดยใช้หลักการท าเหมืองความคิดเห็น และเทคนิคนาอีฟ
เบย์พัฒนาโมเดลจ าแนกข้อความ วิธีวิจัยประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลจากคอมเม้นท์บนเฟสบุ๊ค 
2) การตัดค าภาษาไทย 3) ตรวจสอบฐานข้อมูลค าศัพท์จาก
พจนานุกรม 4) จัดหมวดหมู่ ข้อความ 5) สร้างโมเดล
จ าแนกความรู้สึก ผลการวิจัยโดยการทดลองในเบื้องต้น 
พบว่า การวิเคราะห์และจ าแนกความรู้สึกจากความคิดเห็น
จากวิธีท่ีพัฒนาขึ้นมีความแม่นย า ค่าความระลึก และ
ความถูกต้อง ร้อยละ 97.10, 97.10 และ 97.05 ตามล าดับ   
ค าส าคัญ : นาอีฟเบย์ การท าเหมืองความคิดเห็น  การ

จ าแนกขอ้มูล 
 

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 

classification techniques to develop the classification 

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. บทน า 
การค้นหาข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  (Facebook) เร่ิมได้รับ

ความนิยม ไม่ต่างจากการคน้หาโดยเสิร์ชเอ็นจิน (Search 
Engine) อื่น ๆ เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูใ้ช้เฟสบุ๊คเป็นจ านวน
มาก ดังจะเห็นจากสถิติของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 8 
ด้วยยอดผู ้ใช้รวม 52 ล้านคน [1] การค้นหาท่ีพักและ
สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจ าเป็นต้องค้นหาข้อมูล
ก่อนการเดินทางเสมอ แต่การตดัสินเขา้พกัยงัโรงแรมหรือ
ไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ยงัตอ้งศึกษาขอ้ความคอม
เม้นท์ (Comment) จากผูท่ี้เคยไปมาแล้ว หรือเคยเข้าพัก
โรงแรมนั้ นมาแล้ว ซ่ึงในคอมเม้นท์ดังกล่าวมักจะเป็น
ความคิดเห็นแสดงความรู้สึกต่อสถานท่ีนั้น ๆ ดว้ยโพสต์
หรือความคิดเห็นใตโ้พสตท์ าให้การคน้หาไดต้รงเป้าหมาย
มากขึ้น ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นต่อโพสตต์่าง ๆ เหล่าน้ี
ถือว่ามีค่ามหาศาลทางธุรกิจ หากรวบรวมและจดัหมวดหมู่
ไว้อย่างเป็นระบบระเบียบจะท าให้ เกิดประโยชน์ต่อ
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ผู ้ป ระกอบการธุร กิ จ เป็ นอย่างมาก  รวม ถึงใช้ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกท่ีพัก หรือสถานท่ี
ท่องเที่ยวไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกับการท าเหมืองขอ้ความ 
(Text Mining) พบว่า มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีน าเสนอ
วิธีการวิเคราะห์และจ าแนกข้อความดังเช่น การพัฒนา
ระบบสรุปบทวิจารณ์สินค้าภาษาไทย [2] โดยผูบ้ริโภค
แบบอัตโนมัติ  โดยจะสรุปคุณลักษณะของสินค้าท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและทิศทางความเห็นท่ีผูบ้ริโภคมี
ต่อสินค้าว่าเป็นความคิดเห็นในเชิงบวกหรือลบ การท า
เห มืองความคิ ด เห็ น  (Opinion Mining) ส าห รับการ
ตรวจสอบความคิดเห็นในคอลมัน์ข่าวการเมืองไทย [3] 
จากการทดลองเลือกเทคนิคในการจ าแนกขอ้มูลแบบต่างๆ 
พบว่าวิธี Multinomial Naïve Bayes คู่กบั Prior-knowledge 
ซ่ึงได้ค่า Precision, Recall และ F-Measure เท่ากับ 0.809, 
0.804 และ 0.803 ตามล าดับ การวิเคราะห์และจ าแนก
ขอ้มูล Twitter โดยใช้วิธีการทางสถิติบอกถึงทิศทางของ
ขอ้ความว่ามีค่าความเป็นบวก เป็นลบ หรือเป็นกลาง [4] 
ด้วยเทคนิคนาอีฟเบย ์(Naïve Bayes) ให้ค่าความแม่นย  า 
(Precision) เท่ากบั 0.706 นอกจากน้ี เทคนิค Naïve Bayes 
ยงัประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
จ าแนกค าท่ีส่ือถึงอารมณ์ [5] บนส่ือสังคมออนไลน์จาก
ทวิตเตอร์ อยา่งไรก็ตาม การจดัหมวดหมู่ของอารมณ์ ยงัมี
ขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถแยกได ้จึงแยกโดยการแบ่งขั้วของค า
เป็นขั้ วบวก ขั้ วลบ และกลาง แล้วแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 
Happy, Anger, Sadness  

จากผลการวิจัยท่ีผ่านมา พบว่าการวิเคราะห์และ
จ าแนกขอ้ความท่ีเขียนดว้ยภาษาไทยเกิดจากขอ้มูลเฉพาะ
กลุ่ม ท าให้ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ไม่หลากหลาย ส่งผล
ให้ผลการจ าแนกไม่ชัดเจน งานวิจัยน้ีจึงรวบรวมข้อมูล
ความรู้สึกจากส่ือสังคมออนไลน์โดยการน าความคิดเห็น
จากโพสต์และการเช็คอิน มาพฒันาโมเดลวิเคราะห์และ
จ าแนกความรู้สึก โดยแบ่งเป็นความรู้สึกในเชิงบวก เชิง
ลบ และกลาง ต่อสถานท่ีนั้น ๆ โดยใช้หลกัการ Opinion 
Mining และเทคนิค Naïve Bayes  ในการจ าแนกขอ้ความ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาโมเดลในการวิเคราะห์และจ าแนก

ความรู้สึกจากขอ้ความภาษาไทยดว้ยเทคนิคนาอีฟเบย ์
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลในการวิเคราะห์

และจ าแนกความรู้สึกจากขอ้ความภาษาไทยท่ีรวบรวมมา
จากขอ้คิดเห็นในเฟสบุ๊ค 

 
3.  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

3.1 การท าเหมืองความคิดเห็น (Opinion Mining) คือ
การจดัการกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจ านวนมาก
ในสังคมออนไลน์ ท าให้ทราบความรู้สึกของผูบ้ริโภคทั้ง
ในแง่บวกและลบ [6] เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคา้หรือบริการ กระบวนการท าเหมืองความคิดเห็น
ประกอบดว้ยการน าข้อความปริมาณมากมาจดักลุ่ม และ
ก าหนดคุณลกัษณะข้อความ จากนั้นท าการตัดส่วนท่ีไม่
ส าคญัออกจากชุดขอ้ความและแยกข้อความออกจากกัน 
แลว้จึงน ามาวิเคราะห์โดยเทคนิคต่าง ๆ 

3.2 การตัดค าภาษาไทย หรือการแบ่งค าไทยส าหรับ
มนุษย์นั้ นเป็นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีเข้าใจได้ง่าย แต่ส าหรับ
คอมพิวเตอร์แลว้ไม่สามารถเขา้ใจไดเ้หมือนมนุษย ์เพราะ
คอมพิ ว เตอ ร์จะ รู้จัก เพี ยงแค่ รหัสอักษร ไม่ เข้ าใจ
ความหมายของค า และเน่ืองจากประโยคในภาษาไทยจะ
เขี ยนค าติดต่อกัน โดยไม่ มี ขอบ เขตของค าดัง เช่น
ภาษาอังกฤษ ดังนั้ นในการประมวลผลข้อความด้วย
คอมพิวเตอร์จึงจ าเป็นต้องมีการระบุขอบเขตของค า 
ง า น วิ จั ย น้ี ไ ด้ น า วิ ธี  LexToPlus (A Thai Lexeme 
Tokenization and Normalization Tool) มาใช้ในการตดัค า
ไทย ซ่ึงเป็นระบบแบ่งค าส าหรับภาษาไทยท่ีให้ความ
แม่นย  าสูง แบบอิงพจนานุกรม (Dictionary-based) โดยใช้
เทคนิคการแบ่งค าแบบ Longest matching [7] ผูใ้ชส้ามารถ
เพ่ิมรายการ ค าศัพท์ได้ตามต้องการ เพ่ือให้การตัดค า
เหมาะสมกบังานท่ีน าไปใช ้เช่น งานทางดา้นการวิเคราะห์ 
อารมณ์ของ นอกจากน้ีระบบยงัรองรับการท า Normalize 
ค าในภาษาโซเชียล เช่น ดีมากกก จะถูกแปลงเป็น ดีมาก 
อีกทั้งยงัมีโมดูลส าหรับจดัการค าท่ีไม่อยู่ในพจนานุกรม 
เพื่อให้การแบ่งค าเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  
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3.3 NECTEC's LEXiTRON Dictionary   
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คู่ภาษาไทยอังกฤษ [8] 

พัฒนาขึ้ น โดยศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรกนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ค าว่า LEXiTRON เกิด
จากค าว่า lexicon (คลงัศพัท์) ผนวกกับ electron (อนุภาค
มูลฐาน) เพื่อใชใ้นความหมายว่า ค าศพัท์ท่ีบรรจุอยู่ในรูป
ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการส าคัญของการพัฒนา 
LEXiTRON [9] คือการน าเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่เข้ามาช่วยในการวิจยัและพฒันา ร่วมกับศาสตร์ใน
สาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เรียกว่า การสร้าง
พจนานุกรมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Corpus-Based 
Dictionary) และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวบรวมและ
คดัเลือกค า ประโยค หรือข้อความ ท่ีมีใช้จริงและมีอตัรา
การปรากฏสูงในบริบทต่างๆ ท่ีเช่ือถือได ้เช่น วรรณกรรม 
บทความ  เอกสารท างวิชาการ  ข้อมู ลข่ าวสารจาก
หนงัสือพิมพ ์

3.4 นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) หรือความน่าจะเป็นแบบ
เบย ์เป็นทฤษฎีท่ีพูดถึงความน่าจะเป็นในการเกิดส่ิงหน่ึง ก็
ต่อ เม่ืออีก ส่ิงท่ีได้ เกิดขึ้ น  [10] ห รือเรียกว่า “Given” 
ลกัษณะของการเขียนสัญลกัษณ์ คือ P(A|B) อ่านว่า ความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เม่ือเกิดเหตุการณ์ B แลว้ 

ทฤษฎี Bayes เป็นทฤษฎีทางด้านสถิติ โดยน าความ
น่าจะเป็นมาใชป้ระเมินความไม่แน่นอนเป็นตวัเลขได ้

ทฤษฎี Bayes จะว่าถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ี
จะเกิด (A) ถา้มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หน่ึงเกิดมาแลว้ (B) 

ทฤษฎี Bayes สามารถเขียนอยูใ่นรูปอยา่งง่ายคือ 

 
P(A|B) = ความน่าจะเป็น ท่ี เหตุการณ์  A จะเกิดถ้า

เหตุการณ์ B เกิดขึ้นแลว้ 
P(B|A) = ความน่าจะเป็นท่ี เหตุการณ์  B จะเกิดถ้า

เหตุการณ์ A เกิดขึ้นแลว้ 
P(A) = ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ A 
P(B) = ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ B 
3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ในปี 2553 Choochart Haruechaiyasak และคณะ [11] 

สร้างเหมืองความคิดเห็นคุณลกัษณะและการท าเหมือง

ความคิดเห็นตามคุณลักษณะเป็นหลักจากการใช้ศัพท์
เฉพาะสองลกัษณะและค าท่ีมีความหมายก ากวมโดยใช้
กรณีศึกจากการรีวิวโรงแรม จากการวิจยัพบว่าการสร้าง
เหมืองข้อมูลรูปแบบท่ีไม่ซับซ้อนแยกคุณลักษณะของ
หมวดอาหารเชา้ในโรงแรมมีความถูกตอ้งประมาณ 95%  

ในปี 2554 ตรีเทพ ธ ารงลกัษณ์ และ จนัทร์เจา้ มงคล
นาวิน [2] พฒันาระบบสรุปบทวิจารณ์สินคา้ภาษาไทยโดย
ผูบ้ริโภคแบบอตัโนมติัโดยจะสรุปคุณลกัษณะของสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและทิศทางความเห็นท่ีผูบ้ริโภคมี
ต่อคุณลกัษณะของสินคา้ ว่าเป็นความคิดเห็นในเชิงบวก
หรือลบ แต่ปัญหาท่ีพบคือ จ านวนบทวิจารณ์สินค้าโดย
ผูบ้ริโภคเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 

ในปี 2555 Khampol Sukhum และคณะ [3] เสนอการ
ท าเหมืองความคิดเห็นส าหรับการตรวจสอบความคิดเห็น
ในคอลัมน์ข่าวการเมืองไทย เพื่อสร้างแบบจ าลองการ
กรองขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบเน้ือหาข่าวท่ีมีการแสดงความ
คิดเห็นในปริมาณมาก จากการวิจยัพบว่า ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด
ในการตรวจสอบความคิดเห็นในคอลมัน์ข่าวการเมืองไทย
คือวิธี Multinomial Naïve Bayes คู่กบั prior-knowledge 

ในปี 2557 Jahiruddin [4] วิเคราะห์และจ าแนกขอ้มูล 
Twitter โดยใชวิ้ธีการทางสถิติบอกทิศทางของขอ้ความว่า
มีค่าเป็นบวก เป็นลบ หรือเป็นกลาง ด้วยเทคนิค Naïve 
Bayes จากผลการวิจัย ให้ค่าความแม่นย  า (Precision = 
0.706) ซ่ึงเป็นค่าท่ีมากท่ีสุด  

ใ น ปี  2 5 5 7  Pakawan Pugsee แ ล ะ  Monsinee 
Niyomvanich [12] วิเคราะห์ความคิดเห็นจากสูตรอาหาร
ของแต่ละสูตรจากสมาชิก และจัดกลุ่มค าวิจารณ์ท่ีเป็น
กลาง เป็นบวกหรือเป็นลบ เพื่อจ าแนกความคิดเห็นจาก
สูตรอาหารของสมาชิกแต่ละคน ผลการวิจัยพบว่าการ
วิเคราะห์ความคิดเห็น ให้ค่าความถูกตอ้งความคิดเห็นเป็น
กลางและเป็นบวกประมาณ 90% ความถูกตอ้งของความ
คิดเห็นเชิงลบมากกว่า 70% 

ในปี 2558 L.Divya Vani และ D.Suneetha [5] ศึกษา
ปัญหาการเลือกคุณลักษณะ ส าหรับจัดกลุ่มประเภท
ขอ้ความของขอ้มูลส่ือสังคมออนไลน์จากทวิตเตอร์ โดย
ใช้อลักอรึทึมนาอีฟเบยจ์ าแนกค าท่ีส่ือถึงอารมณ์ และค า
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ทั่วไปท่ีบอกขั้วของค าเป็นลบหรือเป็นบวก จากการใช้
เค ร่ืองมือวิเคราะห์อารมณ์ Sentiment Lexicon ยังมีผล
ส่วนมากท่ีไม่สามารถแยกได้ จึงได้แยกโดยการแบ่งขั้ว
ของค าเป็น Positive, Negative, Neutral จากนั้น จึงน าผล
ทั้งสองอย่างมารวมกัน แล้วแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Happy, 
Anger, Sadness 

ในปี 2558 Phakhawat Sarakit และคณะ [13] น าเสนอ
วิธีการจ าแนกอารมณ์ความรู้สึกของคลิปส่ือไทยบน 
YouTube โดยใช้ความคิดเห็นท่ีให้ไว้กับคลิป โดยใช้
อัลกอริทึมการเรียนรู้ 3 วิธี คือ Multinial Naïve Bayes, 
Decision tree และ  Support Vector Machine เพื่ อ ศึ กษ า
วิธีการจ าแนกวิเคราะห์ขอ้ความท่ีส่ืออารมณ์เชิงบวก,ลบ
และเป็นกลาง จากการวิจยัพบว่า กลุ่มของขอ้มูลท่ีแตกต่าง
กนัจ าเป็นตอ้งเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มขอ้มูล  

ในปี 2560 รวิสุดา เทศเมือง และ นิเวศ จิระวิชิตชัย 
[14] เปรียบเทียบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ภาษาไทยเก่ียวกบัการรีวิวสินคา้ออนไลน์ ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการ
จ าแนกความคิดเห็นดว้ยเทคนิค ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
ตน้ไมต้ดัสินใจ เนอีฟเบย ์และเคเนียเรสเนเบอร์ โดยการ
จ าแนกหมวดหมู่ความคิดเห็น ออกเป็น 5  หมวด จาก
ผลการวิจยัพบว่าอลักอรึทึมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดคือ 
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน  

ในปี 2561 Choochart Haruechaiyasak และคณะ [15] 
น าเสนอ S-Sense ซ่ึงเป็นกรอบในการวิเคราะห์ความ
เช่ือมั่นทางสังคมออนไลน์ของไทย จากการวิจยั ผลการ
ทดลองแสดงให้ เห็ น ว่าการ เพ่ิ มค าใบ้ ใน เวค เตอ ร์
คุณลกัษณะเพ่ือการฝึกอบรมแบบจ าแนกประเภทช่วยเพ่ิม
ความถูกต้องของโมเดลการวิเคราะห์เจตนาและความ
เช่ือมัน่ทั้งหมด และยงัพบว่า การเพ่ิม Clue words เขา้ไป
ในกระบวนการ จะท าให้ค่าความถูกตอ้งเพ่ิมมากขึ้น 

ในปี 2561 Ali Hasan, Sana Moin, Ahmad Karim และ 
Shahaboddin Shamshirband [16 ] ท ดลอ งก ารจ าแน ก
ความรู้สึกดว้ย Machine Learning โดยใชอ้ลักอริทึม Naïve 
Bayes และ SVM โดยผูวิ้จัยต้องการเปรียบเทียบระหว่าง 
Lexicons กบั (W-WSD, SentiWordNet, TextBlob) เพื่อหา
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด จากการวิจัย การใช้

เทคนิค Naïve Bayes ในการจ าแนก ผลปรากฏกว่า W-
WSD มีค่าความถูกต้องสูงท่ีสุด รองลงมาคือ TextBlob
และ SentiWordNet ผลจากการใชเ้ทคนิค SVM ผลปรากฏ
ว่า TextBlob และ W-WSD มีความถูกตอ้งสูงท่ีสุด 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจยัน้ีไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยัดงัภาพ
ท่ี 1 โดยรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นจากส่ือสังคมออนไลน ์
Facebook มาท าการวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพที่ 1: ขั้นตอนด าเนินการวิจยั 

 
4.1 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
ผู ้วิจัยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ท่ี มีต่อสถานท่ี

ท่องเที่ยวในจงัหวดัอุบลราชธานี ช่ือสามพนัโบก จ านวน 
177 ความคิดเห็น จาก Facebook ช่ือเพจ UnseenThailand 
น าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกในไฟล ์Excel  

4.2 การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) 
ชุดข้อมูลความคิดเห็นท่ีรวบรวมได้เป็นข้อความ

ภาษาไทยจึงท าการตัดค า  (Word Segmentation) ด้วย 
LexTo (www.sansarn.com/lexto) แ ล้ วคัด เลื อ ก เฉพ าะ
ค าคุณศพัท์ (Adjective) หรือค าวิเศษณ์ (Adverb) โดยน า
ผลลพัธ์จากการตัดค าอ้างอิงจาก LEXiTRON Dictionary 
ท าให้ได้ข้อมูลจ านวน 68 รายการ น ามาสร้างเป็น Word 
Vector แลว้พิจารณาความหมายของค าในเชิงบวก เชิงลบ 
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ค านวณหาความถ่ีของค า (TF) และ TF-IDF โดยท่ี TF คือ
ความถ่ีของค าท่ีเกิดขึ้นในแต่ละรายการซ่ึงในแต่ละความ
คิดเห็นถา้พบค าท่ีซ ้ ากนัก็จะนบัเพ่ิมจ านวนของค านั้นขึ้น
เร่ือยๆ เช่น “งามมากค่ะ แถบน้ีน ้ าไม่ท่วมหรือ มีหลุมเต็ม
ไปหมดแปลกมาก” ในประโยคปรากฎค าว่ามาก 2 คร้ังก็
นบัจ านวนเป็น 2  และ TF-IDF  คือการหาน ้ าหนักของค า 
(Weight) โดยใช้ สูตร Weight = TF*IDF โดยท่ี  IDF = 
ln(N/n) (N คือ จ านวณ ความคิดเห็นทั้งหมด, n คือ จ านวณ
ความคิดเห็นท่ีค านั้นปรากฎ) ภาพท่ี 2 แสดงตวัอยา่ง Word 
Vector ท่ีไดซ่ึ้งประกอบดว้ยค าจ านวน 47 ค า ค  าเหล่าน้ีจะ
ใช้แทนปัจจัย (Attributes) ในการจ าแนกข้อความใน
ขั้นตอนถดัไป   

 
ภาพที่ 2: Word Vector ของค าท่ีแทนดว้ยค่า TF-IDF 

 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) การ

ค านวณหาคลาสท่ีใช้จ าแนก และ (2) การสร้างโมเดลใน
การจ าแนกขอ้ความดว้ยเทคนิค Naïve Bayes 

4.3.1 งานวิจยัน้ีแบ่งคลาสในการจ าแนกข้อความ
เป็น 3 คลาส ประกอบดว้ย  

Negative (N) หมายถึง ค าในความคิด เห็นทั้ ง
ประโยคมีค าคุณศพัทท่ี์ให้ความหมายในทางลบ  

Positive (P) หมาย ถึ ง  ค าใน ความคิ ด เห็ น ทั้ ง
ประโยคมีค าคุณศพัทท่ี์ให้ความหมายในทางบวก 

Balance (B) หมาย ถึ ง  ค าใน ความคิ ด เห็ น ทั้ ง
ประโยคมีค าคุณศพัท์ท่ีให้ความหมายในทางลบและบวก
เท่ากนั 

โดยการค านวณความถ่ีของค าในข้อความความ
คิดเห็นในแต่ละระเบียน สรุปเป็นคลาส เช่น N = 3, P = 1 
ดงันั้น คลาสคือ N เป็นตน้ 

4.3.2 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ความจนไดค้ลาส N, 
P, B ผูวิ้จยัสร้างโมเดลในการจ าแนกขอ้ความดว้ยเทคนิค 
Naïve Bayes และ Neural Network ด้วยโปรแกรม Weka 
โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลท่ีสร้างจาก TF 
เทียบกับ TF-IDF วัดประสิทธิภาพด้วย 10-Folds Cross 
Validation 
 

5. ผลการวิจัย  
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการ

วิเคราะห์ความรู้สึกจากขอ้ความภาษาไทยของขอ้คิดเห็น
ในเฟสบุ๊ค ด้วยค่าความแม่นย  า (Precision) ความระลึก 
(Recall) ความถูกตอ้ง (Accuracy) แสดงดงัตารางท่ี 1 และ 
ตารางท่ี 2 ซ่ึงพบว่าวิธี Naïve Bayes ไดค้่าประสิทธิภาพสูง
กว่า Neural Network 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลท่ีแทน
ดว้ย Word Vector ของค าท่ีค  านวณดว้ยค่า TF 

TF Neural Network Naive Bayes 
Precision 80.60% 85.30% 

Recall 85.30% 88.20% 
Accuracy 85.29% 88.23% 

MAE 0.0998 0.1014 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลท่ีแทน
ดว้ย Word Vector ของค าท่ีค  านวณดว้ยค่า TF-IDF 

TF-IDF Neural Network Naive Bayes 
Precision 97.20% 97.10% 

Recall 97.10% 97.10% 
Accuracy 97.05% 97.05% 

MAE 0.0478 0.0238 

 
6. สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

งานวิจยัน้ีน าเสนอการวิเคราะห์ความรู้สึกจากขอ้ความ
ภาษาไทยของขอ้คิดเห็นในเฟสบุ๊ค โดยการแบ่งคลาสเป็น 
3 ประเภท ไดแ้ก่ บวก ลบและกลาง เปรียบเทียบวิธีจ าแนก
ขอ้มูลดว้ยอลักอริทึมนาอีฟเบย ์และนิวรอลเน็ตเวิร์ค จาก
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การทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า Word Vector แบบ TF-
IDF ให้ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าแบบ TF เพียงอย่างเดียวและ
วิธีนาอีฟเบยใ์ห้ผลความแม่นย  าดีกว่า งานวิจยัน้ีเป็นเพียง
การทดลองเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
สถานท่ี เพื่อต้องการทราบว่าความคิดเห็นเป็นไปใน
แนวทางใด เช่น สถานท่ีในความคิดเห็นนั้นดี หรือไม่ดี
จ ากค วามคิ ด ทั้ งห มด  ท าให้ มี ป ระ โยชน์ ส าห รับ
ผูป้ระกอบการ และนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในสถานท่ี
นั้น ๆ อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีน ามาทดลองเป็นเพียงขอ้มูล
ขนาดเลก็ งานวิจยัต่อไปจะไดท้ดสอบกบัขอ้มูลท่ีมีขนาดท่ี
ใหญ่ขึ้ นและอาจต้องประยุกต์ขั้ นตอนบางอย่างเพ่ือ
ลดทอนจ านวนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานให้ความส าคัญกับปัญหา

หรือข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึน้เพ่ิมมากขึน้ ซ่ึงจะต้องท าการจัดเกบ็ 
บริหารจัดการ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนีเ้พ่ือพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และ
จ าแนกปัญหาร้องเรียนบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงท าการ
พัฒนาอิงตามกระบวนการมาตรฐานในการท าเหมืองข้อมูล 
(Cross Industry Standard Process for Data Mining: CRISP-DM) 
โดยประยกุต์ใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio Version 9.0 ท่ีใช้
วิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  (Support Vector Machine: 
SVM) ส าหรับพัฒนาแบบจ าลอง ซ่ึงใช้โปรแกรมภาษาไพธอน 
(Python) ส าหรับการตัดค าโดยใช้ไลบรารี PyThaiNLP ท าการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio Code และภาษาพีเอชพี 
(Hypertext Preprocessor: PHP) ท าการจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์
โดยใช้โปรแกรม XAMPP Version 3.2.2 และระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อโปรแกรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้รองรับความต้องการ
ของผู้ ใช้งาน สามารถวิเคราะห์ และจ าแนกปัญหาร้องเรียน
บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้อย่างเหมาะสม 
ค ำส ำคัญ:  ปัญหาร้องเรียน โปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนก 
                   ปัญหาร้องเรียน กระบวนการมาตรฐานในการท า 
                   เหมืองขอ้มูล  
 

Abstract 
Nowadays, complaint problem and recommendation from 

customers are getting more important to business. The 

organization must focus to the collection, management and 

use of the information to benefit. The objective of  

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. บทน ำ 
ปัจจุบันการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย 

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ในดา้นการบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีการแข่งขนัทาง
ธุรกิจสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง [1] ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใชง้าน
ได้อย่างหลากหลาย โดยผู ้ให้บริการโทรศัพท์ เค ล่ือนท่ี 
ต่างมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในการให้บริการท่ีเพียงพอ 
ต่อความตอ้งการ เพื่อกา้วสู่การเป็นผูน้ าทางดา้นธุรกิจ  

โปรแกรมวเิครำะห์และจ ำแนกปัญหำร้องเรียนบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
A Complaint Analysis and Classification Program for Mobile Services 
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ธุรกิจปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับปัญหาร้องเรียน และ
ค าแนะน าต่าง ๆ ของลูกคา้เพ่ิมมากขึ้น บางองคก์รหรือหน่วยงาน 
มีการจดัเก็บขอ้มูล บริหารจดัการ และน าขอ้มูลส่วนน้ีมาต่อยอด 
หรือใช้งานให้เกิดประโยชน์ เน่ืองจากข้อมูลเปรียบเสมือน
สินทรัพยอ์นัมีค่าขององค์กร อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมความได้เปรียบ 
ในการแข่งขนัทางธุรกิจทางด้านการบริการ  โดยวตัถุประสงค์
ของการวิจยัน้ีไดท้  าการพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนก
ปัญหาร้องเรียนท่ีใช้กรณีศึกษาบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึง 
การพฒันาโปรแกรมอิงตามกระบวนการมาตรฐานในการท า
เหมืองข้อมูล (Cross Industry Standard Process for Data Mining: 
CRISP-DM) เพื่อรองรับความต้องการของผูใ้ช้งาน สามารถ
วิเคราะห์ และจ าแนกปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ  ท่ีเขา้มา ในบทความ
วิจยัน้ีประกอบดว้ยเน้ือหาหลกั 5 ส่วน ไดแ้ก่ บทน า วรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีด าเนินการวิจยั ผลการด าเนินงานวิจยั และสรุป
ผลการวิจยั 

 

2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง  
2.1 เหมืองข้อมูล 
เห มืองข้อมูล .(Data Mining).เ ป็นกระบวนการค้นหา 

องค์ความรู้จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่  เพื่อค้นหารูปแบบ และ
ความสัมพันธ์ท่ีซ่อนอยู่ภายในชุดข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
สามารถน ามาวิเคราะห์ และใชป้ระโยชน์  

 

   

ภำพที่ 1:  กระบวนการมาตรฐานในการท าเหมืองขอ้มูล (CRISP-DM) [2] 
 

โดยกระบวนการเหมืองขอ้มูลในปัจจุบนัมีอยู่หลายวิธีการ 
ตวัอย่างเช่น กระบวนการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูล (Knowledge 
Discovery in Database: KDD) ซ่ึงเป็นกระบวนการในการค้นหา

ความรู้สารสนเทศจากกลุ่มข้อมูลท่ีมีจ านวนมาก [3] และ
กระบวนการมาตรฐานในการท าเหมืองขอ้มูล (Cross Industry 
Standard Process for Data Mining: CRISP-DM) เป็นต้น จาก
ภาพท่ี 1 แสดงถึงกระบวนการมาตรฐานในการท าเหมืองขอ้มูล
ที่ใช้ในการพฒันาโปรแกรม ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ 
การท าความเขา้ใจธุรกิจ.(Business Understanding).การท าความ
เข้าใจกับขอ้มูล (Data Understanding).การเตรียมข้อมูล (Data 
Preparation) การพฒันาแบบจ าลอง (Modeling) การประเมิน
ประสิทธิภาพแบบจ าลอง (Evaluation).และการน าไปประยุกต์ 
ใชง้านจริง (Deployment)  

2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาคน้ควา้และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนกปัญหาร้องเรียน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาแบบจ าลองการจ าแนก
อารมณ์ท่ีประยุกต์ใช้วิธีการปรับปรุงดัชนีของค าร่วมกับการ
เรียนรู้ของเคร่ือง [4] โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ การสกดัคุณลกัษณะ การก าจดัค าหยดุ การสร้างดชันีของ
ค า การลดคุณลกัษณะ และการสร้างแบบจ าลอง.ส่วนงานวิจยัท่ี
ประยุกต์ใช้การท าเหมืองขอ้ความเพื่อจ าแนกประเภทโรคจาก
อาการ โดยการสร้างแบบจ าลองแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั 
คือ ส่วนการประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยท าการตดัค าท่ีไม่
ส าคญัและท าการเลือกคุณลกัษณะ และส่วนการจ าแนกประเภท
โรคโดยประยุกต์ใชวิ้ธีการตน้ไมต้ดัสินใจ นาอีฟเบย ์ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียม [5] 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทย  
ซ่ึงท าการหาน ้าหนกัของค าโดยใช ้Boolean Weighting, TF-IDF 
Weighting, TFC-Weighting, LTC-Weighting, Entropy Weighting 
และ Term Frequency Relevance Frequency Weighting จาก
ผลการวิจยัพบว่า วิธีการถ่วงน ้ าหนกัแบบ Term Frequency 
Relevance Frequency Weighting ให้ค่าประสิทธิภาพดีท่ีสุด [6] 
ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้ความค าติชมของ
ลูกคา้ส าหรับรีวิวร้านคา้ออนไลน์ไดท้  าการถ่วงน ้าหนกัค า และ
แยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่โดยใช้ Binary, TF และ TF-IDF.จาก
ผลการวิจัยพบว่า การใช้การถ่วงน ้ าหนักแบบ .TF-IDF มี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด [7] 
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จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบจ าลอง
การจดัหมวดหมู่สถานท่ีท่องเท่ียวแบบอตัโนมติัใพบว่า วิธีการ
นาอีฟเบย์ให้ค่าความถูกต้องดีท่ีสุดเท่ากับใ88.70 % โดยมี
คุณลักษณะจ านวน .700ใคุณลักษณะ  ซ่ึ งหากมีจ านวน
คุณลกัษณะเพ่ิมมากขึ้นจะส่งผลให้ความถูกตอ้งมีมากขึ้น [8]. 
ส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจ าแนกกลุ่มข้อความรีวิวโดยใช้
เหมืองข้อมูล ซ่ึ งประกอบด้วย วิ ธี ก า รต้น ไม้ตัด สิน ใ จ  
นาอีฟเบย ์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และเพื่อนบา้นใกลเ้คียง
ท่ีสุด พบว่า วิธีการซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้ค่าความถูกตอ้ง 
สูงท่ีสุดเท่ากับ 86.26 % [9] และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
จ าแนกกลุ่มขอ้ความภาษาไทยแบบอตัโนมติัโดยใช้การเรียนรู้
ของ เค ร่ืองด้วยการ เ รี ยน รู้แบบไม่ มีผู ้สอนร่วมกับการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ [10] ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 มอดูล 
(Modules) ไดแ้ก่ มอดูลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ส าหรับ
วิเคราะห์โครงสร้างขอ้ความภาษาไทย มอดูลการเรียนรู้ของ
เคร่ืองแบบไม่มีผู ้สอน ส าหรับการเรียนรู้เพื่อจ าแนกกลุ่ม
ข้อความภาษาไทย และมอดูลเหมืองความรู้ ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีผ่านการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบไม่มีผูส้อนท่ีน ามาใช้
ส าหรับจ าแนกกลุ่มขอ้ความภาษาไทย  

 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัยของการพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์และ
จ าแนกปัญหาร้องเรียนบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

กรณีศึกษา และแนวทางการแก้ปัญหา ซ่ึงพบว่าในปัจจุบัน
องค์กรหรือหน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับปัญหาหรือ 
ขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ช้บริการ หรือบุคคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน อีกทั้งน ามาช่วยในการพฒันา
สินคา้และบริการให้ดีย่ิงขึ้น โดยวตัถุประสงค์การวิจยัน้ีจึงได ้
ท าการพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนกปัญหาร้องเรียน 
ท่ีใชก้รณีศึกษาบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

3.2 กำรวิเครำะห์และออกแบบกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
จากการวิเคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย ซ่ึง

ผู ้วิจัยได้ท าการพัฒนาโปรแกรมโดยน าเข้าข้อมูลปัญหา
ร้องเรียนท่ีเ ก่ียวข้องกับบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีทั้ งจาก

พนักงานท่ีให้บริการลูกค้า และพนักงานขาย ในการพฒันา
โปรแกรมอิงตามกระบวนการมาตรฐานในการท าเหมืองขอ้มูล 
ประกอบไปดว้ย 6.ขั้นตอน ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจธุรกิจ.การ
ท าความ เข้า ใจกับข้อมูล  การ เต รียมข้อมูล .การพัฒนา
แบบจ าลอง.การประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง และการ
น าไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยกรอบแนวคิดการวิจยัสามารถ
แสดงไดด้งัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภำพที่  2: กรอบแนวคิดการวิจยัในการพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์และ 
  จ าแนกปัญหาร้องเรียนบริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

 

3.3 กำรท ำควำมเข้ำใจและเตรียมข้อมูล 
ผูวิ้จัยไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจกบัการพฒันาโปรแกรม

วิเคราะห์และจ าแนกปัญหาร้องเรียน จากนั้นท าการจดัเตรียม
ขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1 การคดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) 
งานวิจัยใช้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาร้องเรียนบริการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน  56,536 รายการ ซ่ึงประกอบด้วย 
ข้อมูลการรับเร่ืองร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีส่วนสนับสนุน
ผูใ้ช้งาน จ านวน 37,416.รายการ ข้อมูลรับเร่ืองร้องเรียนของ
ฝ่ายการตลาด จ านวน 15,905 รายการ และขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการ 
จ านวน 3,215 รายการ 

3.3.2 การท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning) 
หลงัจากคดัเลือกขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั ขั้นตอนถดัไป

จึงได้ท าความสะอาดข้อมูล โดยตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมท่ีจะ
น าไปใชใ้นการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงพบว่าขอ้มูล
มีค ายอ่ และค าผิดจ านวนมาก ซ่ึงแสดงตวัอยา่งไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตำรำงท่ี 1: ตวัอยา่งการท าความสะอาดขอ้มูล 
 

ล ำดับ 
 

ข้อมูลน ำเข้ำ 
ข้อมูลหลังกำรท ำ 
ควำมสะอำดข้อมูล 

1 ลค.ตอ้งการโอนเงิน ลูกคา้ตอ้งการโอนเงิน 

2 ลูกคา้ใชโ้ปรฯเสริม ลูกคา้ใชโ้ปรโมชัน่เสริม 

3 ไม่สามารถตรวจสอยประวติั ไม่สามารถตรวจสอบประวติั 
 

   3.3.3 การแปลงรูปแบบขอ้มูล (Data Transformation). 
การแปลงรูปแบบขอ้มูลเป็นการเตรียมขอ้มูลให้พร้อมและ

เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในขั้นตอนถัดไป โดยงานวิจัยใช้
โปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับการตดัค า และช่วยในการแปลง
ขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสม งานวิจยัประยุกต์ใชไ้ลบรารี 
PyThaiNLP [11].ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติส าหรับน ามาช่วยในการตัดค าภาษาไทย โดย
สามารถตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรมภาษาไพธอนท่ีใชใ้นการตดัค า
ภาษาไทยไดด้งัภาพท่ี 3 

 

 

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") 

 

ภำพที่  3: ตวัอย่างการตดัค าท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

3.4 กำรวิเครำะห์และออกแบบโปรแกรม 
ผู ้วิจัยประยุกต์ใช้เคร่ืองมือยูเอ็มแอล (Unified Modeling 

Language: UML) ท่ีประกอบดว้ย ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case 
Diagram) ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram)  และคลาส
ไดอะแกรม (Class Diagram) โดยตัวอย่างยูสเคสไดอะแกรม
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 4 

 

 
 

ภำพที่  4: ยสูเคสไดอะแกรมของโปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนก 
ปัญหาร้องเรียนบริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

 
3.5 กำรพฒันำโปรแกรม 
งานวิจัยใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio Version 9 .0 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และจ าแนกปัญหาร้องเรียนโดย
ประยุกต์ใช้วิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 
Machine: SVM) ในส่วนของการตัดค าใช้โปรแกรมภาษา 
ไพธอนร่วมกับการใช้งานไลบรารี PyThaiNLP และท าการ
พฒันาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Application) 
โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ภาษาพีเอชพี 
(Hypertext Preprocessor: PHP) โปรแกรม XAMPP Version 
3.2.2 ใชส้ าหรับการจ าลองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ และระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูล MySQL 

 
4. ผลกำรด ำเนินกำรวิจัย 

จากการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนกปัญหา
ร้องเรียนบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  สามารถแสดงผลการ
ด าเนินการวิจยัไดด้งัน้ี 

4.1 ผลกำรพัฒนำโปรแกรมวิเครำะห์และจ ำแนกปัญหำ
ร้องเรียน 

จากการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนกปัญหา
ร้องเรียนบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั 
สามารถแสดงตวัอยา่งโปรแกรมไดด้งัภาพท่ี 5 
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ภำพที่  5: ตวัอย่างโปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนกปัญหาร้องเรียน 
                         บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
 

ตัวอย่างการแสดงข้อมูลรายการปัญหาร้องเรียนบริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 6 

 

 
 

ภำพที่  6 : หนา้จอโปรแกรมท่ีแสดงขอ้มูลรายการปัญหาร้องเรียน 
                          ในดา้นต่าง ๆ ของบริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
 

ตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและจ าแนก
ปัญหาร้องเรียนบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี สามารถแสดงได้ 
ดงัภาพท่ี 7 

 

 
 

ภำพที่  7 : ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และจ าแนกปัญหาร้องเรียน 
                        ของบริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
 

4.2 ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้ใช้งำนท่ีมีต่อโปรแกรม 
หลงัจากพฒันาโปรแกรมได้ท าการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้งานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 10 คน ซ่ึงใช้วิธีการทดสอบ
แบบกล่องด า  (Black Box Testing) ท่ี เน้นการประเมินจาก 
ข้อมูลน าเข้า และผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรม โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความสามารถของโปรแกรม
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ช้ (Functional Requirement Test)  
 

ด้านความถูกต้องของการท างานของโปรแกรม (Functional 
Test) และด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม (Usability 
Test)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานท่ี มีต่อ
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้ นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงมี 
ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.68 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.58 โดยด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรมผู ้ใช้งานมี 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนด้านความถูกตอ้งในการท างาน
ของโปรแกรม และดา้นโปรแกรมตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากัน ซ่ึงสามารถแสดงผลการประเมิน 
ไดด้งัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อโปรแกรม 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

x ̅
 

S.D. 
 

แปลผล 
ดา้นโปรแกรมตรงต่อ 
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
(Functional Requirement Test) 

4.64 0.61 ดีมาก 

ดา้นความถูกตอ้งในการท างาน 
ของโปรแกรม (Functional Test) 

 

4.64 
 

0.62 ดีมาก 

ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน
โปรแกรม (Usability Test) 

 

4.76 
 

0.50 ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินโดยภำพรวม 4.68 0.58 ดีมำก 

 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานท่ี มีต่อ
โปรแกรม สามารถแสดงเป็นกราฟแท่งไดด้งัภาพท่ี 8 

 
 

 
 

ภำพที่  8 : ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อโปรแกรม 
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5. สรุปผลกำรวิจัย 
หลังจากพัฒนาแบบจ าลองการจ าแนกปัญหาร้องเรียน

บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยประยุกต์ใช้วิธีการซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน เพ่ือให้ไดแ้บบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพ จากนั้น
น ามาต่อยอดส าหรับพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์และจ าแนก
ปัญหาร้องเรียนบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในรูปแบบเวบ็แอปพลิ
ชนัท่ีรองรับการน าเขา้ขอ้มูลปัญหาร้องเรียน การวิเคราะห์และ
จ าแนกปัญหาร้องเ รียน และการแสดงผลลัพธ์ ท่ีได้จาก
โปรแกรม จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน 
ท่ี มีต่อโปรแกรมซ่ึงใช้วิ ธีการทดสอบแบบกล่องด า พบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.68 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจากการ
พฒันาโปรแกรมสามารถรองรับความต้องการของผูใ้ช้งาน  
ช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งาน สามารถวิเคราะห์และ
จ าแนกปัญหาร้องเรียนบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในแต่ละดา้น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการวิจยัในอนาคตควรเพ่ิมปริมาณขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการวิจยัและค าศพัท์ในพจนานุกรมส าหรับน ามาใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล อีกทั้งอาจน าวิธีการเคร่ืองจักรเรียนรู้ (Machine 
Learning) มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการจ าแนกปัญหาร้องเรียน
ให้มีความถูกตอ้งมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองจ าแนก
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ ป่วย
โรคเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายช้ัน ข้อมูลท่ีใช้ในการจ าแนกเป็นข้อมูล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 2,036 เรคคอร์ด ระหว่างปี พ.ศ. 
2550 - 2562 ซ่ึงข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วย 
ได้แก่ เพศ อายุ การสูบบุหร่ี และข้อมูลผลตรวจเลือดจาก
ห้องปฏิบัติการ ข้อมูลเหล่านีถู้กน ามาปรับความสมดุลด้วย
วิธี SMOTE โดยได้เพ่ิมจ านวนข้อมูลตั้งแต่ 100% ถึง 400 % 
จากนั้นประยุกต์ใช้การคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูลด้วยวิธี 
Information Gain (IG) เป รี ยบ เที ยบ กั บ วิ ธี  Chi-Square  
ร่วมกับการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
แบบ เพอ ร์ เซฟตรอนหลาย ช้ั น      ผลการป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพแบบจ าลองด้วยวิธี  10-fold cross validation 
พบว่าการจ าแนกความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในผู้ ป่วยโรคเบาหวานโดยการคัดเลือกคุณลักษณะ
ข้อมูลด้วยวิธี Information Gain (IG) ร่วมกับวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายช้ันมีประสิทธิภาพ
ดีท่ีสุด โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของการจ าแนก
เท่ากับ 98.03 %  จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าสามารถ
น าแบบจ าลองนีม้าพัฒนาเป็นระบบประเมินความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายช้ันได้  
ค าส าคัญ:โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอน
หลายชั้น, หวัใจและหลอดเลือด, การคดัเลือกคุณลกัษณะ, 
จ าแนกความเส่ียง 

Abstract 
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 2007- 2019 , 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. บทน า 
โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีเกิดจากภาวะแทรกซ้อน

ของโรคเบาหวาน เป็นผลมาจากร่างกายมีระดบัน ้ าตาลใน
เลือดสูงเป็นเวลานาน ท าให้ผนังหลอดเลือดแดงผิดปกติ
และเส่ือมสภาพ เลือดจึงไม่สามารถเคล่ือนท่ีผ่านหลอด
เลือดแดงได้โดยปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด 
และหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก [1] ซ่ึงผูท่ี้มีความเส่ียง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนใหญ่ไม่ทราบมา
ก่อนว่าตนเองมีความเส่ียง โดยในผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน
นั้นถือว่ามีความเส่ียงมากกว่าคนทัว่ไปถึงสองเท่าเน่ืองจาก
ค่าน ้ าตาลในเลือดท่ีสูงผิดปกติ ปัจจุบันมีวิธีการตรวจคัด
กรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบ
ใช้ตารางสี [2] ซ่ึงไม่สามารถคดักรองผูป่้วยได้ครอบคลุม
เน่ืองจากตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีจ านวนนอ้ยใน
การสอบถามขอ้มูลจากผูป่้วยและแปลผลการประเมินความ
เส่ียง ท าให้ผูป่้วยขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการรักษาหรือดูแล
ตนเองอยา่งถูกวิธี ในการลดปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัจึงไดส้ร้าง
แบบจ าลองเพื่อจ าแนกความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบาหวาน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือไป
ใชใ้นการพฒันาระบบแจง้เตือนความเส่ียง  

ดังนั้ น งาน วิจัย น้ี จึ ง มี จุ ดป ระสงค์ เพ่ื อพัฒ น า
แบบจ าลองเพื่อจ าแนกความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบาหวานดว้ยวิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น ซ่ึงโครงข่ายประสาท
เทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้นเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีนกัวิจยั
ส่วนใหญ่น ามาใช้จ าแนกข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนและให้
ผลลพัธ์เป็นอย่างดี งานวิจยัน้ีจะน าแบบจ าลองท่ีได้ไปใช้
พฒันาตน้แบบระบบประเมินความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบาหวานเพื่อให้ผูป่้วยท่ีเป็น
โรคเบาหวานได้รับค าแนะน าหรือรับการตรวจรักษาได้
อยา่งรวดเร็วและทนัเวลา รวมถึงการปฏิบติัตวัของผูป่้วยท่ีมี
ความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือดในอนาคต 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลาย

ช้ัน (Multi - Layer Perceptron Neural Network : 
MLP) 

 
ภาพที่ 1 :โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น 

ดังภาพท่ี 1 ประกอบไปด้วยชั้นอินพุต (Input layer) ชั้น
ซ่อน (Hidden layer) และชั้นเอาทพ์ุต (Output layer) ในแต่
ละชั้ นของโครงข่ายประสาทจะประกอบด้วยหน่วย
ประมวลผลหรือโหนดและจ านวนชั้นซ่อนนั้ นจะมีได้
มากกว่า 1 ชั้น [3]  การท างานโดยการน าเขา้ขอ้มูล ซ่ึงจะ
ถูกส่งเขา้ชั้นอินพุต เพื่อท าการประมวลผลและส่งผลลพัธ์
ออกทางชั้ นเอาท์พุตถัดไป การประมวลผลนั้ นจะใช้
ผลรวมของผลคูณขอ้มูลน าเขา้และค่าน ้ าหนกั ดงัสมการท่ี 
1 จากนั้นน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปค านวณในฟังก์ชันการแปลง
(sigmoid function) ดงัสมการท่ี 2 ผลลพัธ์ในชั้นซ่อนจะถูก
ส่งไปยงัชั้นเอาท์พุต โดยจะมีการเปรียบเทียบค่าผลลพัธ์ท่ี
ประมวลผลไดก้บัผลลพัธ์เป้าหมาย หากมีค่าแตกต่างกนัท่ี
ยอมรับไม่ได ้จะเขา้สู่กระบวนการแพร่ยอ้นกลบัไปยงัชั้น
ซ่อนและชั้นอินพุตตามล าดับ ในขณะเดียวกันนั้ นจะมี
กระบวนการปรับค่าน ้าหนกัจนไดค้่าท่ีเหมาะสมแลว้จึงไป
ใช้ในการทดสอบกบัขอ้มูล จากนั้นน าผลลพัธ์ไปค านวณ
กบัฟังกช์นัการแปลงอีกคร้ัง [3] 

  
=

= k
1i iWiPn      (1) 

n  คือ ค่าผลรวมของผลคูณขอ้มูลเขา้ 
i

P   กบัน ้าหนกั 
i

W   
i คือ จ านวนเขา้มูลเขา้หรือค่าน ้าหนกั 

x
e1

1

x
f

−
+

=          (2) 

2.3 การคัดเลือกคุณลักษณะ 
การคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) เป็น

วิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะของขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงค์
ในการเลือกขอ้มูลเอาเฉพาะขอ้มูลท่ีมีความส าคญัเท่านั้น 
ซ่ึ งข้อมูล ท่ี ผ่ านการคัด เลือกคุณลักษณะจะช่วยให้
สังเคราะห์โมเดลไดอ้ย่างรวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจ าแนกข้อมูล ในงานวิจัยน้ีประยุกต์ใช้วิธีคัดเลือก
คุณลกัษณะมา 2 วิธี ดงัน้ี 
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2.3.1 Information Gain (IG) ซ่ึงเป็นวิธีการคัดเลือก
คุณลักษณะโดยการวัดค่า Gain ของแต่ละโหนด หาก
โหนดใดมีค่า Gain สูงสุดจะถูกเลือกเป็นโหนดราก และ
น าข้อมูลท่ีเหลือมาหาค่า Gain อีกคร้ังเพ่ือให้ได้โหนด
ถดัไป โดยการค านวณค่า IG ดงัสมการท่ี 3 [4] 
       X)|H(YH(Y)X)Gain(Y; −=                      (3) 
โดย H(Y)  คือความน่าจะเป็นจากการสุ่มตวัอยา่งของ Y 
       X)|H(Y คือค่าความน่าจะเป็นจากการสุ่มตัวอย่าง

ของ Y เทียบกบั X 
      X)Gain(Y; คือค่าของคะแนนจากการสุ่มตัวอย่างท่ี

ค านวณไดโ้ดยจะมีตั้งแต่ 0 ถึง 1 
ค่า Y เป็นค่าคุณสมบัติท่ีเป็นคลาสของข้อมูลซ่ึงค านวณ

ตั้งแต่ {Y 1 , Y 2 ,…,Y n } 
ค่า X เป็นค่าคุณสมบติัอ่ืนๆท่ีไม่ใช่คลาส ซ่ึงค านวณตั้งแต่ 

{ X 1 , X 2 ,…,X n } 

ค่าของ )H(Y และ X)|H(Y ค านวณมาจาก 

 =
=

==−= ki
1i

)iyP(Y2log)iyP(YH(Y)  

 =
=

==−= ki
1i

)ixX|H(Y)ixP(XX)|H(Y  
โดย )

i
yP(Y = คือ ค่าความน่าจะเป็นตั้งแต่  y 1 ถึง y k  

        )
i

xP(X = คือ ค่าความน่าจะเป็นตั้งแต่ x 1 ถึง x k  

2.3.2 Chi Square การประเมินค่าของคุณลกัษณะโดย
การใชก้ารค านวณค่า Chi-Square ทางสถิติเพื่อศึกษาว่าการ
แจกแจงความถ่ีของตวัแปรคุณลกัษณะเป็นไปตามรูปแบบ
ท่ีก าหนดไว ้หรือไม่  [5] ดงัสมการท่ี 4   

 =

−
= n

1i
Ei

)EiOi(
2

X
2   (4) 

โดยท่ี  O1 , O 2 … O n  เป็นความถ่ีของตวัแปรท่ีไดจ้าก
การศึกษา  

      E1 , E 2 … E n  เป็นความถ่ีท่ีคาดหวงั 
                                (หรือความถ่ีท่ีควรจะเป็น) 
2.4 การแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุล (Data Imbalance) 
 ในงานวิจยัน้ีประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการแกปั้ญหาขอ้มูลไม่

ส ม ดุ ล ด้ ว ย วิ ธี  Synthetic Minority Over-sampling 
technique : SMOTE ซ่ึงเป็นวิธีการสังเคราะห์ขอ้มูลขึ้นมา
ใหม่ โดยท าให้ประเภทท่ีมีขอ้มูลนอ้ยให้เพ่ิมปริมาณขอ้มูล

ใกลเ้คียงกบัประเภทท่ีมีมากท่ีสุดโดยสุ่มค่าขึ้นมาหน่ึงค่า
และหาค่าระยะห่างระหว่างค่าท่ีเลือกกบัทุก ๆ ค่าเลือกค่าท่ี  
ใกลเ้คียงท่ีสุด [6]             

2.5 การประเมินประสิทธิภาพ    
การวดัประสิทธิภาพดว้ย Confusion matrix เป็นวิธีหา

ความถูกตอ้ง (Accuracy) ของตวัแบบจ าแนก ซ่ึงหมายถึง 
ตวัแบบสามารถจ าแนกไดต้รงกบัค่าจริง สามารถค านวณ
ไดจ้ากสมการท่ี 5 ค่าความแม่นย  า (Precision) จากสมการ
ท่ี 6 และค่าระลึก (Recall) จากสมการท่ี 7 โดยแทนค่าท่ีได้
จากตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 : ตาราง Confusion matrix 

 Predict : No Predict : Yes 

Actual : No TN FP 

Actual : Yes FN TP 

 

TP  : คลาสเป้าหมายคือ Yes และโมเดลท านายว่า Yes  
FN : คลาสเป้าหมายคือ Yes และโมเดลท านายว่า No  

TN  : คลาสเป้าหมายคือ No และโมเดลท านายว่า No  
FP   :  คลาสเป้าหมายคือ No และโมเดลท านายว่า Yes 

        100x
FNFPTNTP

TNTP
Accuracy

+++

+
=                  (5) 

         100x
FPTP

TP
Precision

+
=             (6) 

        100x
FNTP

TP
Recall

+
=             (7) 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เชาวนันท์ โสโท และคณะ[7] ได้ศึกษาแบบจ าลอง

เพื่อท านายผลการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งปากมดลูกด้วย
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลับ ผลการวิจัย
พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมท่ีปรับความไม่สมดุลดว้ยวิธี 
SMOTE และทดสอบประสิทธิภาพแบบ 5-fold validation  
มีค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุด 96.12 % ค่าความไว 97.62 % 
  วิชญ์วิสิฐ เกสรสิทธ์ิ และคณะ [8] ได้ศึกษาการแก ้
ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลของข้อมูลการจ าแนกผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน ด้วยวิธีถดถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียล
และวิธีต้นไม้ตัดสินใจ พบว่าวิธีปรับความไม่สมดุลของ
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ขอ้มูลดว้ยวิธี SMOTE และจ าแนกผูป่้วยโรคเบาหวานดว้ย
วิธีตน้ไมก้ารตดัสินใจมีผลลพัธ์ดีท่ีสุด 

K. Rajeswari และคณะ[9] ได้ศึกษาการจ าแนกการเกิด
โรคหัวใจโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกบัการลด
คุณสมบติัโดย ผลการทดลองพบว่า สามารถลดคุณลกัษณะ
จาก 17 ให้เหลือ 12 คุณลกัษณะ ให้ค่าความแม่นย  าในชุด
ขอ้มูลฝึกสอน 89.4 % และชุดขอ้มูลทดสอบ 82.2 %  

A. Khemphila และ  V. Boonjing [10] ได้ ศึ กษ าก าร
จ าแนกโรคหวัใจโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม ร่วมกบัการ
คัดเลือกคุณลักษณะโดยใช้ Information Gain ผลพบว่า
สามารถลดจ านวนคุณลกัษณะ จาก 13 เหลือ 8 คุณลกัษณะ 
โดยให้ค่าความแม่นย  าเพ่ิมขึ้ นจากเดิมในชุดข้อมูลชุด
ฝึกสอน 1.1% และชุดขอ้มูลทดสอบ 0.82% 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การพฒันาแบบจ าลองมี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) รวบรวม

และเตรียมขอ้มูล (2) ลดความไม่สมดุลของขอ้มูลดว้ยวิธี 
SMOTE (3) คัด เลือกคุณ ลักษณะของข้อมู ลด้วย วิ ธี 
Information Gain (IG) แ ล ะ  Chi-Square  (4) ส ร้ า ง
แบบจ าลองด้วยโครงข่ ายประสาท เทียมแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายชั้น (5) วดัประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
ดว้ยวิธี cross validation (6) สรุปผลวิจยั 

3.1 รวบรวมและเตรียมข้อมูล 
  งานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลผูป่้วยโรคเบาหวานท่ี มา
รักษาท่ีคลินิกโรคเบาหวานจากระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวดัอุบลราชธานี 
ระหว่างปี พ.ศ.2550 – 2562 จ านวน 2,036 เรคคอร์ด โดย
เก็บขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย คือ เพศ อายุ การสูบบุหร่ี และ
ข้อมูลจากห้องป ฏิบั ติ การ จากนั้ นน าข้อมูลมาผ่าน
กระบวนการ Preprocessing ไดแ้ก่ การเลือกเฉพาะผูป่้วย
โรค เบ าห วาน ท่ี ลงรหั ส  (ICD-10)  E10 – E149 และ
คัดเลือกเฉพาะผู ้ป่วยท่ี มีผลตรวจ Cholesterol จากนั้ น
แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อน าเข้าสู่
กระบวนการสร้างตัวแบบด้วยโปรแกรม Weka 3.9 โดย
ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วยประกอบกบั
ขอ้มูลผลตรวจจากห้องปฏิบติัการ มีจ านวน 9 แอตทริบิวท ์

และค่าเป้าหมายหรือคลาส เป็นระดบัความเส่ียงของการ
เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด 5 ระดบั ดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ชุดขอ้มูล 
แอตทริบิวท์ ความหมาย : ค่าข้อมูล 

Smoke การสูบบุหร่ี 1= สูบ   2 =ไม่สูบ 
Sex เพศ M = ชาย  F = หญิง 
Sbp ค่าความดนัโลหิตตวับน (mmHg) 

0-139 ,140-159, 160-179, >=180 
Age อาย ุ 0–49, 50–59, 60 –69, >=70 
Total 

cholesterol 
ค่าคอเรสทอรอลรวม (mg/dL) 
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 ไขมนัแทจ้ริง  (mg/dL) 
 50–149, 150 – 199, 200 – 499, >=500                           

FBS ค่าระดบัน ้าตาลในเลือด (mg/dL) 
 <=130, >130 

RISK(Class) ระดบัความเส่ียง      
- ความเส่ียงต ่า (< 10 %) 
-ปานกลาง (10 - <20%) 
-สูง (20 - <30%) 
-สูงมาก (30 - <40%) 
-สูงอนัตราย (>40%) 

 
3.2 ลดความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธี SMOTE 

 ข้อมูลท่ีผ่านการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่ามี
ความไม่สมดุลของคลาสค าตอบระดบัความเส่ียงของการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดงัน้ี ระดบัความเส่ียงต ่ามี
ข้อมูลจ านวน 1,516 เรคคอร์ด  ระดับปานกลางมีข้อมูล 
366 เรคคอร์ด ระดับสูงมีข้อมูล 101 เรคคอร์ด ระดับสูง
มากมีข้อมูล 27 เรคคอร์ด และระดบัสูงอนัตรายมีข้อมูล
จ านวน 26 เรคคอร์ด จากปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัจึงปรับความ
ไม่สมดุลของขอ้มูลโดยการสุ่มเพ่ิมจ านวนขอ้มูลคลาส ท่ีมี
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จ านวนคลาสน้อย  โดยท าการทดลองเพ่ิมค่า K ทีละ 1 
จนถึง 5 แลว้พบว่าค่า K ท่ีดีท่ีสุดคือ 5 และค่า randomSeed 
เท่ากบั 1 เป็นค่าท่ีให้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด จากนั้นเร่ิมเพ่ิม
ขนาดของขอ้มูลตั้งแต่ 100% จนกว่าจะไดค้่าประสิทธิภาพ
ท่ีดีท่ีสุดด้วยการทดสอบวดัประสิทธิภาพด้วย 10-fold 
cross validation ผลการทดลองพบว่าขนาดชุดข้อมูลท่ี
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   
 งานวิจยัน้ีไดน้ าขอ้มูลท่ีผ่านการเตรียมขอ้มูลและปรับ
ความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธี SMOTE แล้วน ามาเข้า
กระบวนการคดัเลือกคุณลกัษณะโดยท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการคดัเลือกดว้ยเทคนิค Information Gain 
(IG) แ ล ะ  Chi-Square ผ ล จ า ก ก า ร เป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายชั้นในชุดข้อมูลท่ีผ่านการปรับความไม่
สมดุลของขอ้มูลดว้ยวิธี SMOTE แลว้ พบว่าการคดัเลือก
คุณลักษณะด้วยวิธี IG ให้ประสิทธิภาพดีกว่าวิธี Chi-
Square  และสามารถลดคุณลักษณะจาก  9 ให้ เหลือ 8 
คุณลกัษณะคือ Sbp, Age,  Total cholesterol, Triglyceride, 
Sex, LDL-c, Smoke และ  FBS  ซ่ึ ง มีความส าคัญ เรียง
ตามล าดบัและให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
 3.4 สร้างแบบจ าลองด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
เพอร์เซฟตรอนหลายช้ัน 
    ข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการปรับความไม่สมดุลของ
ขอ้มูลแล้ว จะถูกน าเขา้สู่การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบจ าลอง 
โดย ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการคดัเลือกคุณลกัษณะดว้ยวิธี IG และ
วิธี Chi-Square  ร่วมกบัโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายชั้ น  โดยผู ้ วิ จัยได้ทดลองก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ในการสร้างแบบจ าลองโครงข่ายประสาท
เที ยม  และได้ค่ า  hidden layer เท่ ากับ  4 ,  training time 
เท่ากับ 500 , learning rate เท่ากับ 0.3 และค่า momentum 
เท่ ากับ  0.2 เป็นค่ าท่ี ให้ประสิท ธิภาพสูงสุดและวัด
ประสิทธิภาพดว้ย 10-fold cross validation ดงัภาพท่ี 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2  สถาปัตยกรรมแบบจ าลอง 

4. ผลการวิจัย 
การพฒันาแบบจ าลองเพื่อจ าแนกความเส่ียงต่อการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบาหวานด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น 
จากการทดลองพบว่าข้อมูลคลาสค าตอบมีจ านวนข้อมูล
คลาสหน่ึงมากกว่าอีกคลาสหน่ึงมาก ผูวิ้จยัไดท้  าการแกไ้ข
ปัญหาความไม่สมดุลของขอ้มูลดว้ยวิธี SMOTE โดยสุ่ม
เพ่ิมจ านวนข้อมูลคลาส ท่ีมีจ านวนคลาสน้อย จากการ
ทดลองจ าแนกความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในผูป่้วยโรคเบาหวานดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
แบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้ น ร่วมกับวิธี SMOTE ได ้
ขนาดชุดขอ้มูลท่ีเหมาะสมและให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ 
คือ 400% ท าให้จ านวนขอ้มูลเพ่ิมขึ้นจาก 2,036 เรคคอร์ด 
เป็น 2,140 เรคคอร์ด ดงัภาพท่ี 3  

 
 

ภาพที่  3 จ านวนขอ้มูลท่ีเพ่ิมขึ้นจากการท า SMOTE 
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 เม่ือไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์แลว้ท าการคดัเลือกคุณลกัษณะ
ของข้อมูลโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 2 เทคนิคคือ 
Information Gain (IG) และ Chi-Square ร่วมกับการสร้าง
ตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลาย
ชั้น และ วดัประสิทธิภาพดว้ย 10-fold cross validation ผล
ดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

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 
 จากตารางท่ี 3 วิธีการจ าแนกขอ้มูลดว้ยการแบ่งขอ้มูล
แบบ 10-fold validation ของชุดขอ้มูล SMOTE+IG+MLP 
มีค่าความถูกต้อง(Accuracy) 98.03 % ค่าความแม่นย  า
(Precision) 98.10 % และค่าระลึก(Recall) 98.00 % สูงสุด 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันาแบบจ าลอง
เพื่อจ าแนกความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผูป่้วยโรคเบาหวานดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
เพอร์เซฟตรอนหลายชั้นโดยไดท้  าการปรับความไม่สมดุล
ของข้อมูลดว้ยวิธี SMOTE และคดัเลือกคุณลกัษณะของ
ข้อมูลด้วยวิธี Information Gain(IG) เปรียบเทียบกับวิธี 
Chi-Square จากนั้นจ าแนกข้อมูลด้วยโครงข่ายประสาท
เทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น และวดัประสิทธิภาพ
แบบจ าลองดว้ย 10-fold cross validation  ผลการวิจยัสรุป
ได้ว่า ขนาดชุดข้อมูลท่ีเหมาะสมหลังจากปรับความไม่
สมดุลคือ  400% มีตัวแปรอินพุตท่ีดีท่ีสุดท่ีได้จากการ
คดัเลือกคุณลกัษณะ 8 ตวัแปร เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้าง
แบบจ าลองเพื่อจ าแนกข้อมูลพบว่า แบบจ าลองท่ีมีการ
ปรับค่าความไม่สมดุลของขอ้มูลดว้ยวิธี SMOTE ร่วมกบั
การคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี  Information Gain(IG) 
และจ าแนกขอ้มูลดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายชั้น มีประสิทธิภาพการจ าแนกดีท่ีสุดให้ค่า
ความถูกตอ้ง (Accuracy) 98.03 % สามารถน าแบบจ าลอง
ท่ีได้มาพฒันาระบบแจง้เตือนความเส่ียงต่อการเกิดโรค 
หวัใจและหลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบาหวานได ้
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การพฒันาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์การอนุมัติสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 

Development of models for forecasting housing loan approvals 
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บทความนี ้มี วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการพัฒนา
แบบจ าลองส าหรับพยากรณ์การอนุมัติสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศัย เพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันของสถาบันการเงิน ใน
การให้สินเช่ือแก่ผู้กู้  ซ่ึงการอนุมัติสินเช่ือท่ีมีความรวดเร็ว
และถูกต้องในการประเมินความเส่ียงของผู้กู้  ก่อนการ
ตัดสินใจอนุมัติสินเช่ือ เพ่ือป้องกันการเกิดสินเช่ือท่ีไม่
ก่อใ ห้ เ กิดร ายไ ด้  (Non-performing Loan: NPL) จึ งมี
ความส าคัญอย่างย่ิงต่อรายได้ของสถาบันการเงิน ซ่ึงผู้ วิจัย
ได้น าข้อมูลการอนุมัติสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย จ านวน 614 
รายการในอดีต จาก Analytics Vidhya มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์การ
อนุมัติสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ด้วยกระบวนการ CRISP-DM 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Rapid Miner ใน
การวิจัยและท าการทดลองหาอัลกอริทึมท่ีให้ค่าความ
ถูกต้องสูงท่ีสุด ซ่ึงใช้อัลกอริทึมท้ังหมด 3 อัลกอริทึมใน
การทดลอง คือ  Decision Tree, Bagging และRandom 
Forest โดยวัดผลด้วยวิธีการวัดความถูกต้องแบบไขว้ 
(Cross Validation) ผลการทดลองพบว่ าอั ลกอ ริ ทึม 
Random Forest มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดส าหรับชุดข้อมูลนี ้
และน าอัลกอริทึม Random Forest มาปรับค่าพารามิเตอร์
ให้มีค่าความถูกต้องมากขึน้ โดยค่าความถูกต้องสูงสุดใน
การพยากรณ์การอนุมัติสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงมีค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 82.09% สรุปได้ว่า แบบจ าลองส าหรับการ
พยากรณ์การอนุมัติสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  
ค าส าคัญ: การพยากรณ์  วิเคราะห์สินเช่ือ  การจ าแนก

ขอ้มูล  สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

Abstract 
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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1. บทน า 
สถิติสถาบันการเงิน มีรายงานรายได้ค่าใช้จ่ายของ

ธนาคารพาณิชย์ทั้ งระบบในประเทศไทย จากตัวอย่าง
ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 
แสดงผลประกอบการเก่ียวกับรายไดร้ายจ่ายในประเภท
ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ารายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ มี
ปริมาณสูงสุดของรายไดจ้ากดอกเบ้ีย [1] ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: รายไดค้่าใชจ่้ายของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ  

ส่งผลให้สถาบนัการเงินมีการแข่งขนัสูงในดา้นผลิตภณัฑ์
สินเช่ือ เม่ือสถาบนัการเงินมีความตอ้งการเพ่ิมปริมาณการ
ให้สินเช่ือ ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงเป็นส าคัญคือการประเมิน
ความเส่ียงเบ้ืองต้นของการให้สินเช่ือ เพ่ือป้องการเกิด
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-Performing Loan: NPL) 
หากสถาบนัการเงินมีประมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในปริมาณท่ีสูง จะส่งผลต่อรายไดห้ลกัของสถาบนัการเงิน 
เน่ืองจากต้องมีการกันเงินส ารองตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้ นจากสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loan: NPL)  

จากภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่
อาศัยในขณะน้ี [2] ท าให้สถาบันการเงินมีความกังวล
เก่ียวกับสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing 
Loan: NPL) มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขนัของ
สถาบนัการเงินหลายแห่งในการให้สินเช่ือมีการแข่งขนัสูง 
ดงันั้นผูวิ้จยัมีแนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองส าหรับการ
พยากรณ์การอนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัให้มีความถูกตอ้ง
แม่นย  า เพ่ือเป็นการประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้ของการ
อนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั และยงัสามารถช่วยลดโอกาส

ท่ีจะเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing 
Loan: NPL) ไดอ้ีกดว้ย 

 งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์
การอนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั โดยการใชเ้ทคนิคการท า
เหมืองขอ้มูล (Data Mining) ในรูปแบบการจ าแนกขอ้มูล 
(Data Classification) กบัขอ้มูลการอนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่
อาศยัท่ีมีอยูใ่นอดีต 

 
2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพฒันาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์การอนุมติั
สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย  ผู ้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการประเมินและการพิจารณาสินเช่ือ 
รวมทั้งเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดการประเมินและการพจิารณาสินเช่ือโดยวิธี 
6C ตัวช้ีวัดเครดิต (6 Cs Policy) 

6 Cs Policy [3] เป็นแนวทางในการดูขอ้มูลเครดิตของ
ผูข้อสินเช่ือในเบ้ืองตน้ โดยใชเ้อกสารอา้งอิงประกอบการ
ตดัสินใจในเร่ืองความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีคืนของ
ผูกู้ ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะ (Character) หรือวินยั
ในการใชจ้่ายและการช าระสินเช่ือในอดีตของผูข้อเครดิต 
โดยดูได้จากรายงานของเครดิตบูโร  ความสามารถ 
(Capacity) ในการจ่ายช าระหน้ีคืนพิจารณาจากการท างาน
ท่ีมัน่คงและอายุการท างานปัจจุบนั เงินทุน (Capital) หรือ
สินทรัพยท่ี์เป็นแหล่งเงินส ารองส าหรับการช าระหน้ีใน
กรณีเกิดปัญหากับรายได้ของผูกู้ ้ ท  าให้ไม่สามารถจ่าย
ช าระหน้ีคืนได้ ปัจจัยท่ี เ ป็นเ ง่ือนไข  (Conditions) ท่ี มี
ผลกระทบต่อรายได ้เช่น เศรษฐกิจ อาชีพหรือเง่ือนไขใน
การกู ้หลกัประกนั (Collateral) ท่ีเป็นทรัพยสิ์นซ่ึงผูกู้น้  ามา
จ าน าหรือจ านอง เพ่ือให้สถาบนัการเงินมีความมัน่ใจ และ
ลดความเส่ียง หากผูข้อสินเช่ือไม่ช าระหน้ีตามก าหนด 
รวมถึงการวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจของประเทศ (Country) 
นั้น ๆ ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างไร ตลอดจนถึง
สภาวะการเมืองของประเทศ เพื่อประกอบในการพิจารณา
สินเช่ือ และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสถาบันการเงินใช้ในการ
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือว่า ผูข้อสินเช่ือจะใช้สินเช่ืออย่าง
สมเหตุสมผล 
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2.2 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นเทคนิคการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อคน้หารูปแบบ (Pattern) ความสัมพนัธ์
ของข้อมูลท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นโดยอาศัยหลักสถิติ
และการเรียนรู้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้น าผลวิเคราะห์
ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการเรียนรู้ของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใกล้เคียงกับสมองมนุษย์ 
(Machin Learning) มีชนิดของการเรียนรู้ข้อมูล 2 แบบคือ 
1) การเรียนรู้แบบมีการสอน (Supervised Learning) เป็น
การเรียนรู้จากขอ้มูลท่ีมีผูส้อน หรือกล่าว ไดว่้าขอ้มูลนั้นมี
การก าหนดคลาสหรือค าเฉลย และ 2) การเรียนรู้แบบไม่มี
การสอน (Unsupervised Learning) เป็นการเรียนรู้แบบไม่
มีผูส้อน หรือกล่าวไดว่้าขอ้มูลนั้น ไม่มีการก าหนดคลาส
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลธรรมชาติท่ีพบได ้กระบวนการท า
เหมืองขอ้มูลใช้โมเดลในการเรียนรู้ จึงตอ้งน าอลักอริทึม
ของการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) มาใช้โดย
ชนิดของอลักอริทึมในการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining 
Algorithms) 

2.3 เทคนิคการจ าแนกข้อมูล (Data Classification) 
เทคนิคการจ าแนกข้อมูล (Data Classification) เป็น

เทคนิคหน่ึงของการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์เหมืองขอ้มูลเพื่อการท านาย (Predictive) มี
การเ รียนรู้แบบมีการสอน (Supervised Learning)โดย
เรียนรู้จากข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมเพื่อท านายข้อมูลใหม่ท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น ถา้ขอ้มูลมีการจดัล าดบัของผูเ้รียน
ไวแ้ลว้ว่าใครเป็นผูเ้รียนกลุ่มเก่ง ใครเป็นผูเ้รียนกลุ่มปาน
กลาง และใครเป็นผูเ้รียนกลุ่มอ่อน เหมืองขอ้มูลสามารถ
เรียนรู้จากขอ้มูลเหล่าน้ีและคน้หาแบบจ าลองท่ีสามารถใช้
อธิบายลกัษณะของผูเ้รียนกลุ่มต่าง ๆ จากแบบจ าลองท่ีได้
น้ีสามารถน าไปใช้ท านายผูเ้รียนใหม่ว่าน่าจะเป็นผูเ้รียน 
กลุ่มประเภทใด หรือการสร้างแบบจ าลองการท านาย 
(Prediction Models)  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการ CRISP-DM 
กระบวนการ  CRISP-DM [4] เ ป็นกระบวนการ

มาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านเหมืองขอ้มูล (Data 
Mining) ท่ีถูกพฒันาขึ้นในปี ค.ศ. 1996 โดยกระบวนการ 

CRISP-DM ประกอบด้วย 6 ขั้ นตอนดังน้ี 1). Business 
Understanding เป็นการเนน้การเขา้ใจปัญหาของธุรกิจและ
แปลงปัญหาท่ีไดใ้ห้อยูใ่นรูปโจทยข์องการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ใน รูปแบบเหมืองข้อ มูลพร้อมทั้ งวางแผนในการ
ด าเนินการ  2). Data Understanding เป็นขั้นตอนเร่ิมเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์ 3). Data Preparation เป็นขั้นตอนการน าข้อมูล 
(Raw Data) ท่ีเก็บรวบรวมมาท าให้อยูใ่นรูปแบบที่สามารถ
น าไปวิเคราะห์ได ้โดยการจดัการขอ้มูลท่ีเป็นขยะทิ้งไป
และท าให้ข้อมูล มีความถูกต้อง  (Data Cleaning) 4). 
Modelling เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล  เ ช่ น  ก า ร จ า แ น กป ร ะ เ ภท ข้ อ มู ล 
(Classification) หรือ การแบ่งกลุ่มขอ้มูล (Clustering) ซ่ึง
ในขั้นตอนน้ีหลายเทคนิคจะถูกน ามาใชเ้พ่ือให้ไดค้  าตอบท่ี
ดีท่ีสุด ดังนั้นในบางคร้ังอาจจะต้องมีการยอ้นกลบัไปท่ี
ขั้นตอนท่ี Data Preparation เพื่อแปลงข้อมูลบางส่วนให้
เหมาะสมกบัแต่ละเทคนิคดว้ย 5). Evaluation เป็นขั้นตอน
ท่ีไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล
แ ล้ ว  ส า ห รั บ ก า ร ส ร้ า ง แบบ จ า ล อ ง ด้ ว ย เ ท ค นิ ค 
Classification มีการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
อยู่ 3 แบบใหญ่ คือSelf-consistency Test, Split Test และ 
Cross-validation Test 6). Deployment กระบวนการท างาน
ของ CRISP-DM จะตอ้งน าองคค์วามรู้ท่ีได้จากการพฒันา
ไปใช้ไดจ้ริงในองค์กรหรือบริษทั ตวัอย่างเช่น การสร้าง
รายงานเพื่อให้ผูบ้ริหารหรือนกัการตลาดเขา้ใจไดง้่ายและ
สามารถน าไปออกโปรโมชัน่ได ้เป็นตน้  

2.5 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) [5] เป็นหน่ึงในเทคนิค

การท าเหมืองข้อมูลในรูปแบบการจ าแนกประเภทของ
ขอ้มูลออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อการพยากรณ์ ส าหรับโครงสร้าง
ของตน้ไมต้ดัสินใจ จะมีลกัษณะคลา้ยโครงสร้างตน้ไม ้ท่ี
มีการแตกแขนงไปตามเง่ือนไขหรือเส้นทางก่ิงไม้ และ
ขอ้มูลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงจะใชก้ฎในรูปแบบ IF-THEN 
Rule มาประกอบการสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ 
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2.6 Bootstrap Aggregating (Bagging)  
Bagging Tree หรือ Bagging คือการสร้างหลาย ๆ ชุด

ขอ้มูลย่อย แบบสุ่มจากขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ แลว้แต่ละ
ชุดจะถูก เ รียน รู้ด้วย เทคนิคต้นไม้ตัด สินใจ  (สร้าง
แบบจ าลองดว้ยเทคนิคเดียวกนัทั้งหมด) ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ
ตน้ไมต้ดัสินใจท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเรียนรู้จากชุดขอ้มูล
แบบสุ่ม 

2.7 Random Forest 
Random Forest [6] เป็นการรวมกลุ่มของการพยากรณ์

แบบตน้ไมต้ดัสินใจ โดยค่าของการพยากรณ์แบบต้นไม้
ตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับทิศทางของต้นไม้แต่ละต้น ท่ีเป็น
อิสระต่อกนั เหมือนกบัการกระจายตวัของตน้ไมใ้นป่า ซ่ึง
Random Forest มีลกัษณะคลา้ยกบั Bagging แต่จะแตกต่าง
กนัท่ี Random Forest มีการสุ่มเลือกแอตทริบิวต์ (Feature) 
ต่าง ๆ ออกมาเป็นหลาย ๆ ชุดขอ้มูล และสร้างแบบจ าลอง
ดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจหลาย ๆ ตน้ โดยขอ้มูลท่ีใชใ้น
การสร้างแบบจ าลองเ รียกว่า ข้อมูลส าหรับเ รียน รู้  
(Training Data) ประกอบดว้ย แอตทริบิวต์ทัว่ไป และแอ
ตทริบิวตป์ระเภทลาเบล (Label) หรือ คลาส (Class) คือส่ิง
ท่ีสนใจให้แบบจ าลองท านาย (Prediction) 

 
ภาพที่ 2: หลกัการท างานของอลักอริทึม Random Forest 

2.8 การวัดผลด้วยวิธีการวัดความถูกต้องแบบไขว้ 
(Cross Validation)  

การวดัผลดว้ยวิธีการวดัความถูกตอ้งแบบไขว ้(Cross 
Validation) เป็นการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มออกเป็นจ านวน
กลุ่มเท่า ๆ กนั ตามตวัเลขท่ีก าหนด เพื่อหาประสิทธิภาพ
ดว้ยวิธีการวดัความถูกตอ้งแบบไขว ้ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีนิยม
ใช้ในการวดัผลความถูกตอ้ง ของขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจัยด้านเหมืองข้อมูล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองเน่ืองจากผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ โดยค่า
ตวัเลขคือ N ของจ านวนกลุ่มของขอ้มูลท่ีถูกแบ่งเป็นกลุ่ม

ย่อย ๆ และจ านวนรอบในการทดสอบประสิทธิภาพ ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีถูกแบ่งไวจ้ านวน N-1 ชุด จะเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
พฒันาแบบจ าลอง และข้อมูล 1 ชุดท่ีเหลือจะถูกเก็บไว้
ส าหรับทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีพฒันาขึ้น 
โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนน้ีจะน ามาพฒันาแบบจ าลองและจะ
ท าวนไปจนกว่าขอ้มูลจะถูกน ามาใชท้ดสอบครบทุกส่วน 

 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผูวิ้จยัไดท้  ากรอบแนวความคิดการวิจยั จากการทบทวน
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับกระบวนการท าความเข้าใจ
ขอ้มูล ท าขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง (Data Cleansing) พร้อม
ใช้งาน พฒันาแบบจ าลองดว้ยชุดขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ 
และทดสอบแบบจ าลองดว้ยขอ้มูลชุดทดสอบ รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง โดยการแบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ส่วนตามภาพท่ี 3  

 
ภาพที่ 3: กรอบแนวความคิดการวิจยั 

 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและเตรียมขอ้มูล เป็นการท าให้

ข้อมูลอยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับการน าไปพัฒนา
แบบจ าลอง โดยข้อมูลท่ีน ามาให้งานในงานวิจัยน้ีเป็น
ขอ้มูลการอนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัท่ีประกอบด้วย 12 
แอตทริบิวต์ และ 1 แอตทริบิวต์ท่ี เ ป็นคลาส  (Target) 
จ านวน 614 รายการ และท าขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง (Data 
Cleansing) ด้วยการเ ลือกข้อมูล Loan Amount (วงเ งิน
สินเช่ือท่ีขออนุมติั) ท่ีมีค่าเป็น 0 ออกไปจากชุดขอ้มูล จะ
ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ 592 รายการ และแบ่งชุดขอ้มูล
ดว้ยการวดัผลดว้ยวิธีการวดัความถูกตอ้งแบบไขว ้ (Cross 
Validation) คือชุดขอ้มูลส าหรับพฒันาแบบจ าลอง จ านวน 
N-1 ชุด และชุดขอ้มูลท่ีเหลือส าหรับทดสอบแบบจ าลอง 
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โดยในงานวิจยัน้ีขอ้มูลการอนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัท่ี
ประกอบด้วย 12 แอตทริบิวต์ และ 1 แอตทริบิวต์ท่ีเป็น
คลาส (Target) ส าหรับการฝึกสอนหรือชุดขอ้มูลส าหรับ
การเรียนรู้ ตามภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: ตวัแปรท่ีใชใ้นการพฒันาแบบจ าลอง 

3.2 การพฒันาแบบจ าลอง  
งานวิจัยน้ีประยุกต์ใช้หลักการท าเหมืองข้อมูล เพื่อ

พฒันาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์การอนุมติัสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินงานจะถูกแบ่ง เป็น 2 
ส่วนคือ 1. การท าความเขา้ใจขอ้มูล 2.พฒันาแบบจ าลอง
และเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล โดยมีรายละเอียด
การพฒันาแบบจ าลองดงัภาพท่ี 5 

  
ภาพที่ 5: ภาพรวมขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

3.3 การประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
การประเมินประสิทธิภาพของการพยากรณ์การอนุมติั

สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั เน้นความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 

ผู ้วิจัยจึงน าการประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
แบบจ าลอง โดยการหาค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) หรือ
บอกว่าแบบจ าลองมีการพยากรณ์ถูกต้องทั้ งหมดก่ี
เปอร์เซ็น โดยพิจารณารวมทุกคลาส ดงัสมการ 
 

Accuracy =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 
โดยท่ี TP คือ จ านวนข้อมูลท่ีตัวพยากรณ์ท านายถูกว่า
ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 
           TN คือ จ านวนข้อมูลท่ีตัวพยากรณ์ท านายถูกว่า
ไม่ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 
           FP คือ จ านวนข้อมูลท่ีตัวพยากรณ์ท านายผิดว่า
ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 
           FN คือ จ านวนข้อมูลท่ีตัวพยากรณ์ท านายผิดว่า
ไม่ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลการเปรียบเทียบแบบจ าลอง 
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง และ

การแบ่งขอ้มูลส าหรับเรียนรู้และทดสอบ โดยใช้ค่าความ
ถูกต้องเป็นเกณฑ์ในการเลือกเทคนิค ซ่ึงประกอบด้วย
เ ทค นิค  Decision Tree, Bagging และ  Random Forest 
ส าหรับการน ามาใชพ้ฒันาแบบจ าลองให้มีประสิทธิภาพดี
ท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบ ดงัภาพท่ี 6 ท าให้เห็นว่าเทคนิค 
Random Forest มีค่าความถูกตอ้งมากท่ีสุด ดงันั้น เทคนิค 
Random Forest จึงถูกน ามาพัฒนาเป็นแบบจ าลองใน
งานวิจยัน้ี 

 
ภาพที่ 6: ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

4.2 ผลการทดสอบประสิทธภิาพแบบจ าลอง 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลองส าหรับการ

พยากรณ์การอนุมัติสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย ท่ีพฒันาด้วย
เทคนิค Random Forest โดยสามารถสรุปผลได ้ดงัภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7: ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลองการพยากรณ์
การอนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ดว้ยอลักอริทึม Random Forest 
จากภาพท่ี 6 แสดงค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของ

แบบจ าลอง เท่ากับ 82.09% โดยอธิบายไดว่้าจากจ านวน
ข้อมูลส าหรับการทดสอบจ านวน 592 รายการ จ านวน
ขอ้มูลท่ีตวัพยากรณ์ท านายถูกว่าไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 397
รายการ จ านวนขอ้มูลท่ีตวัพยากรณ์ท านายถูกว่าไม่ไดรั้บ
อนุมัติสินเช่ือ 89 รายการ จ านวนข้อมูลท่ีตัวพยากรณ์
ท านายผิดว่าไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 14 รายการ และจ านวน
ขอ้มูลท่ีตวัพยากรณ์ท านายผิดว่าไม่ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 92 
รายการ 

 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

การพฒันาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์การอนุมติั
สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย โดยการประยุกต์ใช้หลักการท า
เหมืองข้อมูล ซ่ึงใช้วิธีการจ าแนกข้อมูลเข้ามาใช้ในการ
พัฒนา ท าการรวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
อนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั โดยการพฒันาแบบจ าลองโดย
ใช้วิธีการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการต้นไม้ตัดสินใจ 3 
อัลกอ ริ ทึม  คื อ  Decision Tree, Bagging และ  Random 
Forest เข้ามาเปรียบเทียบหาอัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุดในการ
พฒันาแบบจ าลอง ผลการวิจัยพบว่าอลักอริทึม Random 
Forest ท่ีมีการแบ่งขอ้มูลส าหรับเรียนรู้ และขอ้มูลส าหรับ
ทดสอบด้วยวิธีการวดัความถูกต้องแบบไขว้ มีค่าความ
ถูกต้อง 82.09% ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่าค่าความ
ถูกตอ้งอยู่ในระดบัดี สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ใน
การพิจารณาสถานะการอนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั หรือ
ประเมินความเส่ียงของการผิดนดัช าระหน้ีของผูกู้สิ้นเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  

ส าหรับงานวิจัยน้ีเป็นเพียงการน าเสนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองเท่านั้น ยงัไม่ไดใ้ช้งานจริง ดงันั้น

เ ม่ือต้องการน าแบบจ าลองน้ีไปใช้งานจริงควรน า
แบบจ าลองไปท าประเมินผลซ ้ าอีกคร้ังกับชุดขอ้มูลจริง 
เพื่อพฒันาให้ตรงกับความต้องการและให้แบบจ าลองมี
ความถูกต้องแม่นย  ามากท่ีสุด ในด้านของข้อมูลควรน า
ขอ้มูลอื่นมาเป็นตวัแปรพฒันาแบบจ าลองดว้ย ซ่ึงอาจเป็น
ปัจจยัท่ีจะสามารถช่วยให้การจ าแนกขอ้มูลมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาต้นแบบการให้
คะแนนสินเช่ือ โดยการใช้เหมืองข้อมูลช่วยตัดสินใจใน
การอนุมัติสินเช่ือ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีช่วยลดความแตกต่างใน
การพิจารณาอนุมั ติ สินเช่ือและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตให้ดีย่ิงขึน้ 

การท าเหมืองข้อมูลด าเนินการตามกระบวนการ 
CRIPT-DM โดยใช้ข้อมูลท่ีผ่านการเตรียมและปรับปรุงใน
การน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการจ าแนกประเภทข้อมูล และ
ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ด้วยวิธี 10-folder 
Cross-Validation โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนการท างาน คือ การ
สอนแบบจ าลอง และการทดสอบแบบจ าลอง  โดย 
แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) มีค่า
ความเช่ือมั่นสูงสุด  82.40%  ในการน าไปพัฒนาระบบ
ต้นแบบการให้คะแนนสินเช่ือ ผลความพึงพอใจโดยรวม
ของผู้ ใช้งานจ านวน 20 คน ได้ค่ าเฉลี่ย 4.20 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 สรุปได้ว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจระบบอยู่ในเกณฑ์ดี 
ค าส าคัญ: อนุมติัสินเช่ือ เครดิตสกอร์ จ ำแนกประเภท

ขอ้มูล เหมืองขอ้มูล 
 

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. 

The data mining follows the Cross-Industry 

Process for Data Mining (CRISP-DM), using data 

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. บทน า 
กำรบริหำรควำมเส่ียงของสถำบนักำรเงิน เป็นสำเหตุ

หน่ึงท่ีก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหำหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รำยไดห้รือสินเช่ือดอ้ยคุณภำพ (Non Performing Loan) ท่ี
เกิดขึ้นโดยปรำศจำกกำรควบคุมท่ีดีพอ ซ่ึงกำรตดัสินใจใน
กำรพิจำรณำอนุมติัสินเช่ือให้กบัลูกคำ้แต่ละรำยส่วนหน่ึง
ขึ้นอยู่กับวิจำรณญำณส่วนบุคคล ของเจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือ 
ดว้ยประเด็นน้ีจึงค่อนขำ้งจะมีควำมส ำคญักบัตลำดสินเช่ือ
ส่วนบุคคล เพรำะไม่สำมำรถวดัควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงแม่นย  ำ จึงสำมำรถน ำภยัมำสู่ธุรกิจ
และเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงมหันต์ได้  จึงควรมี
เคร่ืองมือท่ีแม่นย  ำในกำรท ำนำยพฤติกรรมและควำมเส่ียง
ในอนำคตจำกกำรอนุมติัสินเช่ือ 
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ระบบเครดิตสกอร่ิงเป็นเทคนิคท่ีมีคุณสมบติัดงักล่ำว  
หำกแต่ค่อนข้ำงใช้ในวงจ ำกัด เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปภำยใตส้ภำวะแวดลอ้มใหม่ ซ่ึง
มีผู ้วิจัยน ำเสนอวิธีกำรพัฒนำต้นแบบกำรให้คะแนน
สินเช่ือ โดยกำรใชเ้หมืองขอ้มูลช่วยในกำรตดัสินใจกำรให้
คะแนนสินเช่ือ [1] เพื่ อเป็นแนวทำงสนับสนุนกำร
ตดัสินใจกำรอนุมติัสินเช่ือไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ส ำหรับ
เทคนิคกำรทดสอบผลลัพธ์ของอัลกอริท่ึมท่ีใช้ในกำร
พัฒนำต้นแบบ ท่ี ดี  เช่น  ผลของตัวแบบ ท่ี ส่ งผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระสินเช่ือ [2] กบักำรเปรียบเทียบ
อลักอริทึมกำรและคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมำะสม [3] 
เป็นตน้ 

จำกปัญหำดังกล่ำว ผู ้วิจัยจึงมีแนวควำมคิดท่ีจะน ำ
อัลกอริทึมเข้ำมำใช้ส ำหรับวิเครำะห์กำรจ ำแนกข้อมูล
ล ำดับคะแนนเครดิตของท่ีแท้จริงในกำรให้สินเช่ือแก่
ลูกคำ้ เพื่อช่วยในกำรแกปั้ญหำกำรพิจำรณำอนุมติัสินเช่ือ
เบ้ืองตน้ และลดควำมเส่ียงปัญหำหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้
ห รือ สิน เช่ือด้อยคุณภำพ  (Non Performing Loan) ใน
อนำคต จำกกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้แต่ละรำยท่ียื่นค ำขอได ้

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 ระบบการให้คะแนนเครดติ (Credit Scoring) 
ระบบกำรให้คะแนนสินเช่ือ [7] เป็นระบบงำนท่ีมีกำร

ให้คะแนนกบัลูกค้ำแต่ละรำยท่ีมำขอสินเช่ือจำกสถำบัน
กำรเงิน และมีกำรประเมินเพื่อจัดอันดับหรือเกรดของ
ลูกคำ้ โดยน ำขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมน่ำเช่ือถือของผูกู้ม้ำประเมินและมีกำรก ำหนดค่ำ
คะแนนขั้นต ่ำ (Threshold) ท่ีชัดเจนในกำรตัดสินใจให้กู ้
ซ่ึงเป็นวิธีกำรท่ีช่วยลดควำมแตกต่ำงในกำรพิจำรณำอนุมติั
สินเช่ือและเพ่ิมประสิทธิภำพในขั้นตอนกำรประเมินควำม
เส่ียงดำ้นเครดิต กำรคดักรองและพิจำรณำค ำขอกูย้ืม จึงถือ
เป็นขั้นตอนส ำคญัในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

2.2 เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining Techniques) 
กำรท ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นเทคนิคกำร

วิเครำะห์ของข้อมูลจ ำนวนมำก เพื่อค้นหำควำมสัมพนัธ์
และรูปแบบทั้งหมด ซ่ึงถูกซ่อนไวภ้ำยในขอ้มูลขนำดใหญ่ 

โดยอำศัยหลักสถิติและกำรเรียนรู้ของเคร่ือง(Machine 
Learning) และน ำผลวิเครำะห์ไปใชป้ระโยชน์  

2.3 การจ าแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) 
กำรจ ำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) [3] 

เป็นโมเดลจ ำแนกประเภทเพื่อท ำนำยกลุ่มของขอ้มูลใหม่ 
ซ่ึงค ำตอบท่ีเป็นประเภทค่ำต่ำงๆ เหล่ำน้ีในกำรวิเครำะห์ 
กำรสร้ำงโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูลเกิดจำกกำรหำ
ควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล โดยขอ้มูลทั้งหมดจะแบ่งเป็น  2  
ส่วน คือ ข้อมูลเรียนรู้  เป็นชุดข้อมูลท่ีใช้ในกำรสร้ำง
โมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูลขึ้นมำใหม่ เพ่ือให้โมเดลท่ี
สร้ำงไดเ้รียนรู้ขอ้มูล และข้อมูลท่ีใช้ในกำรทดสอบ เป็น
ชุดประเมินควำมถูกต้องของโม เดล  [4] งำน วิจัย น้ี
คณะผู ้วิจัยได้เลือกเทคนิคของกำรท ำเหมืองข้อมูล 3 
เทคนิค 

2.3.1 นำอีฟเบย ์(Naive Bayes) [9] เป็นกำรน ำโมเดล
มำใช้คดัแยกประเภทข้อมูลผ่ำนหลกักำรควำมน่ำจะเป็น 
(Probability) เป็นขั้นตอนวิธีในกำรจ ำแนกขอ้มูล โดยกำร
เรียนรู้ปัญหำท่ีเกิดขึ้น เพ่ือน ำมำสร้ำงเง่ือนไขกำรจ ำแนก
ข้อมูลใหม่  เป็นเทคนิคท่ีไม่มีกำรหมุนวนท่ีซับซ้อน 
แกปั้ญหำแบบจ ำแนกประเภทที่สำมำรถคำดกำรณ์ผลลพัธ์
ได ้โดยท ำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรเพื่อ
ใช้ในกำรสร้ำงเง่ือนไขควำมน่ำจะเป็นส ำหรับแต่ละ
ควำมสัมพนัธ์ ค่ำท่ีใชท้  ำนำยเป็นอิสระต่อกนั 

2.3.2 ตน้ไมต้ัดสินใจ (Decision Tree) [8] เทคนิคกำร
ท ำเหมืองข้อมูลในรูปแบบวิธีกำรจัดหมวดหมู่ จ  ำแนก
ประเภทขอ้มูลท่ีมีควำมแม่นย  ำสูง แต่ประสิทธิภำพของตวั
แบบขึ้ นอยู่กับคุณลักษณะของข้อมูลท่ีน ำมำใช้ ต้นไม้
ตดัสินใจเป็นโครงสร้ำงขอ้มูลชนิดเป็นล ำดบัขั้น ใชก้ฎใน
รูปแบบ “ถำ้ (เง่ือนไข) แลว้ (ผลลพัธ์)” ใช้สนับสนุนกำร
ตัดสินใจ โดยจะมีลักษณะคล้ำยต้นไม้จริงกลับหัวท่ีมี
โหนดรำก (Root Node) อยู่ด้ำนบนสุดมีอิทธิพลต่อกำร
จ ำแนกกลุ่มมำกท่ีสุด ภำยในตน้ไมป้ระกอบไปดว้ย โหนด
จะมีคุณลกัษณะเป็นตวัทดสอบ ก่ิงเป็นตัวเช่ือมระหว่ำง
โหนด แสดงถึงค่ำท่ีเป็นไปไดข้องคุณลกัษณะท่ีทดสอบ 
และใบอยูใ่นล่ำงสุดของตน้ไมต้ดัสินใจแสดงผลลพัธ์ของ
เง่ือนไข หรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรท ำนำย 
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2.3.3 โครงข่ำยประสำทเทียม (Neural Networks) [5] 
เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูลโดยใช้โมเดลคณิตศำสตร์ท่ี
จ ำลองกำรท ำงำนของเซลประสำทของเซลล์สมองมนุษย ์
ซ่ึงประกอบขึ้นจำกแบบจ ำลองของโหนดจ ำนวนมำกมำย
เช่ือมต่อกันเป็นโครงข่ำย จะมีอินพุตหลำยค่ำเข้ำมำใน
โครงข่ำย โดยจะถูกแทนด้วยสัญลกัษณ์ทำงคณิตศำสตร์ 
X(n) และแต่ละอินพุตจะถูกน ำมำคูณด้วยค่ำควำมรู้หรือ
อำจเรียกได้ว่ำ เป็นค่ำน ้ ำหนัก ซ่ึงแทนด้วย W(n) โดยท่ี
ปกติผลคูณของค่ำน ้ ำหนกัท่ีถูกน ำเขำ้สู่โครงข่ำยนั้นจะถูก
น ำมำรวมกัน และส่งเข้ำไปในฟังก์ชั่น  เพื่อน ำไปหำ
ผลลพัธ์หรือเอำตพ์ุต  

 

3.  วิธีด าเนินการวิจัย  
3.1 กรอบแนวความคิดของงานวจัิย 
ใน ส่ วน น้ี จะ เป็ น ส่วนกรอบแนวควำมคิ ดของ

กระบวนกำรขั้นตอนในกำรพฒันำตน้แบบกำรให้คะแนน
สินเช่ือเพื่อกำรพิจำรณำอนุมติัสินเช่ือ ดว้ยเทคนิคเหมือง
ขอ้มลู 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวควำมคิดของงำนวิจยั 

 
จำกภำพท่ี 1 แสดงกรอบแนวควำมคิดของงำนวิจยัน้ี 

กระบวนกำรท ำงำนจะแบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ กำรเตรียม
ขอ้มูล กำรพฒันำแบบจ ำลอง และกำรน ำแบบจ ำลองไปใช้
งำน 

3.2  การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง  
โด ยป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ก ร ะบ วน ก ำร  CRIPT-DM คื อ 

แบบจ ำลองกระบวนกำรท่ีใช้ในกำรเตรียมขอ้มูลทำงกำร
ท ำเหมืองข้อมูล โดยกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลปี พ.ศ. 2560 
ของสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง ท่ีใช้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตน้แบบ  

 

3.2.1 กำรท ำควำมเขำ้ใจในธุรกิจ 
กำรตดัสินใจในกำรพิจำรณำอนุมติัสินเช่ือให้กบัลูกคำ้

ขึ้นอยู่กบัวิจำรณญำณส่วนบุคคลของเจำ้หน้ำท่ีสินเช่ือ ไม่
สำมำรถวดัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกค้ำได้
อย่ำงแม่นย  ำ จึงท ำให้เกิดสถำบันกำรเงินเกิดผลขำดทุน
และ ไม่สำมำรถขยำยกำรปล่อยสินเช่ือได ้

ด้วยเหตุ น้ี  ผู ้วิจัยมีควำมสนใจท่ีจะต้นแบบกำรให้
คะแนนสินเช่ือเพื่อกำรพิจำรณำอนุมติัสินเช่ือ โดยก ำหนด
เกณฑไ์วท่ี้ควำมถูกตอ้ง (Accuracy) ของแบบจ ำลอง ตอ้งมี
ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 80% 

3.2.2 กำรเขำ้ใจเก่ียวขอ้มูล 
หลงัจำกกำรรวบรวมขอ้มูลลูกคำ้ท่ีสนใจจัดท ำสินเช่ือ 

จึงท ำกำรคดัเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งกำรน ำมำวิเครำะห์ และหำ
ควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีส่งผลต่อกนั และเป็นประโยชน์
ต่อกำรท ำนำย 
ตารางท่ี 1 รำยละเอียดตวัแปรท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์ 

กลุ่มตัวแปร รายละเอียด 
ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลส่วนบุคคล ขนำดธุรกิจ เช่น  

เพศ อำย ุกำรศึกษำ อำชีพ เคร่ืองช้ี
ดำ้นสภำพคล่องในกำรช ำระหน้ี  
ยอดหน้ีคงคำ้ง 

ขอ้มูล
หลกัประกนั 

ประเภทหลกัประกนั เช่น รำคำ
ประเมินหลกัประกนั ประเภท
หลกัประกนั 

3.2.3 กำรปรับปรุงขอ้มูล  
กำรตรวจสอบข้อมูล ท่ีคัด เลือก โดยกำรก ำจัดค่ำ 

Missing Value ห รือกำรท ำกำรแปลงข้อมูลประเภท 
Numeric ป้องกนักำรประมวลผลผิดเพ้ียนไป 

3.3 การออกแบบและพฒันาแบบจ าลอง 
ผูวิ้จัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงแบบจ ำลองโดยท ำกำรแบ่ง

ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนคือ Training (กำรสอนแบบจ ำลอง) 
และ Testing (กำรทดสอบแบบจ ำลอง) 

3.3.1 เทคนิคกำรจ ำแนกขอ้มูล ผูวิ้จยัไดเ้ลือกกำรสร้ำง
แบบจ ำลอง จำกเทคนิคกำรจ ำแนกข้อมูล โดยท ำกำร
เปรียบเทียบผลลพัธ์จำกกำรทดลองสร้ำงแบบจ ำลองของ
อลักอริทึม 3 วิธีกำร คือ นำอีฟเบย ์(Naive Bayes) ต้นไม้
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ตัดสินใจ (Decision Tree) และโครงข่ำยประสำทเทียม 
(Neural Networks)  

3.3 .2  กำรทดสอบประสิท ธิภำพ  หลังจำกสร้ำง
แบบจ ำลอง จะด ำเนินกำรทดสอบประสิทธิภำพของ
แบบจ ำลองด้วย 10-folder Cross-Validation [6] โดยกำร
แบ่งชุดขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะมีจ ำนวน
ขอ้มูลเท่ำกนั แลว้ท ำกำรวดัค่ำควำมถูกตอ้ง (Accuracy)  

3.4 การออกแบบและพฒันาระบบ  
กำรออกแบบเป็นขั้นตอนของกำรน ำแบบจ ำลองท่ีผำ่น

กำรประเมินประสิทธิภำพ โดยมีค่ำควำมถูกตอ้งและควำม
แม่นย  ำมำกท่ีสุดมำใชใ้นกำรพฒันำระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กำรออกแบบระบบ Use Case Diagram 

 
จำกภำพ ท่ี  2  เป็นกำรออกแบบระบบ  Use Case 

Diagram ซ่ึงแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูใ้ชง้ำนกบัระบบ 
ผูวิ้จยัไดแ้บ่งผูใ้ช้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูใ้ช้งำน และผูดู้แล
ระบบ โดยผูใ้ช้งำนสำมำรถกรอกข้อมูลของลูกค้ำ และ
เรียกดูผลพิจำรณำอนุมัติสิน เช่ือตำมต้นแบบกำรให้
คะแนนสินเช่ือ และในส่วนของผู ้ดูแลระบบ สำมำรถ
น ำเขำ้ขอ้มูลแบบจ ำลอง ปรับปรุงตน้แบบกำรให้คะแนน
สินเช่ือ และก ำหนดสิทธ์ิของผูใ้ชง้ำนได ้

 
4. ผลการด าเนินงาน  

ผลกำรพฒันำแบบจ ำลอง ผลสรุปกำรวิเครำะห์ท่ีได้
จำกกำรสร้ำงแบบจ ำลอง ดงัน้ี 

4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธภิาพแบบจ าลอง 
ในงำนวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันำแบบจ ำลองของอลักอริทึม 3 

ประเภท ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ นำอีฟเบย ์และโครงข่ำย
ประสำทเทียม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนกำรท ำงำน คือ กำร

ฝึกสอน (Training) ใชข้อ้มูลร้อยละ 80 ของขอ้มูลทั้งหมด 
และกำรทดสอบ (Testing) ใช้ขอ้มูลร้อยละ 20 ของขอ้มูล
ทั้งหมด 

ท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพของแบบจ ำลอง ดว้ยวิธี 
1 0 -folder Cross-Validation โด ย วัด ค่ ำค ว ำม ถู ก ต้ อ ง 
(Accuracy) นั่นหมำยถึงควำมสำมำรถของแบบจ ำลองให้
ค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัควำมจริงมำกท่ีสุด 
ตารางท่ี 2 แสดงสรุปผลกำรทดสอบแบบจ ำลอง 

Model Accuracy (%) 
Decision Tree 80.91% 
Naïve Baye 35.63% 

Neural Network 82.40% 
 
จำกตำรำงท่ี  2 ท ำกำรเป รียบเทียบประสิทธิภำพ

แบบ จ ำลอ ง  โดยแบบ จ ำลอ ง ท่ี มี ค่ ำค วำม ถู กต้อ ง 
(Accuracy) สูงสุด คือ แบบจ ำลองโครงข่ำยประสำทเทียม 
(Neural Network) รองลงมำคือ แบบจ ำลองตน้ไมต้ดัสินใจ 
(Decision Tree)  และแบบจ ำลองนำอีฟเบย ์(Naive Baye) 
ตำมล ำดับ แต่เน่ืองจำกข้อจ ำกัดของข้อมูลท่ีมี ช่วงกำร
กระจำยของข้อมูลท่ีค่อนข้ำงห่ำงกนั มีควำมหลำกหลำย
ของข้อมูล และจ ำนวนข้อมูลท่ีอำจน้อยเกินไป ท ำให้
แบบจ ำลองมีค่ำควำมถูกตอ้งไม่สูงมำก 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลอง 

 
ภาพที่ 4 แบบจ ำลองโครงข่ำยประสำทเทียม  

Admin User 

Edit Model 

Input Data 

Login 

Set up 
Permission 

Register 

Sign Out 
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จำกภำพท่ี 4 แสดงแบบจ ำลองโครงข่ำยประสำทเทียม
ประกอบด้วยโหนดและเส้นเช่ือมโยงแต่ละโหนด แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ชั้น คือ  

ชั้นท่ี 1 Input Layer จ ำนวน 17 แอตทริบิวต ์ท่ีใชน้ ำเขำ้
ในกำรวิเครำะห์ ดงัตำรำงท่ี 3 
ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูล Input Layer 

กลุ่มตัวแปร ตัวแปร 
ขอ้มูลทัว่ไป GENDER, AGE, OCC_DES, 

OCC_GROUP, MAR_STA, 
PROVINCE, OVD, 
FIN_AMOUNT, RANG_FIN, 
STATUS , REASON, RES_STA 

ขอ้มูลหลกัประกนั TYPE_CAR, BRAND_CODE , 
SIZE_CAR, YEAR_CAR, NEW 

 
ชั้นท่ี 2 Hidden Layer เป็นชั้นท่ีเพ่ิมประสิทธิภำพใน

กำรจดักลุ่มขอ้มูล ประกอบดว้ย Node1 ถึง Node 12 
ชั้ น ท่ี  3  Output Layer เป็ นผลลัพ ธ์ของโครงข่ ำย

ประสำทเทียม  โดยผลลพัธ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 
A ลูกค้ำระดับดีมำก กลุ่ม B ลูกค้ำระดับดี กลุ่ม C ลูกค้ำ
ระดบัปำนกลำง และกลุ่ม D ลูกคำ้ระดบัพอใช ้

4.3 ผลการพฒันาระบบ 
ผูวิ้จัยได้พฒันำระบบต้นแบบกำรให้คะแนนสินเช่ือ

เพื่อกำรพิจำรณำอนุมติัจำกแบบจ ำลองโครงข่ำยประสำท
เที ยม  ให้ กับห น่วยงำน ท่ี เก่ียวข้อง ใน รูปแบบของ
โปรแกรม Microsoft Access โดยสำมำรถกรอกขอ้มูลท่ีใช้
ในกำรวิเครำะห์ และแสดงผลในรูปแบบของกำรจดักลุ่ม
ลูกคำ้ตำมแบบจ ำลอง ดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 5 หนำ้จอเขำ้สู่ระบบ 

จำกภำพท่ี 5 เป็นหน้ำจอท่ีเข้ำใช้งำนระบบ โดยมี
ส่วนประกอบ คือ กำรเข้ำใช้งำนระบบด้วยกำรพิมพ์ช่ือ
ผูใ้ช้ และรหัสผ่ำน โดยสำมำรถลงทะเบียนเขำ้ใชง้ำนเพ่ิม
ได ้

 
ภาพที่ 6 หนำ้จอกำรกรอกขอ้มูลพยำกรณ์กลุ่มลูกคำ้ 
 
จำกภำพท่ี 6 เป็นหน้ำจอให้กรอกข้อมูลประกอบไป

ดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั เม่ือ
ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลครบถ้วน ต้องบันทึกข้อมูลเข้ำ
ระบบ 

.  
ภาพที่ 7 หนำ้จอแสดงผลกำรพยำกรณ์กลุ่มลูกคำ้ 

 
จำกภำพท่ี 7 เป็นหน้ำจอแสดงขอ้มูลผลกำรวิเครำะห์

จำกตน้แบบกำรให้คะแนนสินเช่ือ ซ่ึงหน้ำจอน้ีท ำหน้ำท่ี
ค  ำนวณกำรให้คะแนนสินเช่ือแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยน ำค่ำตวั
แปรทั้งหมดมำจำกหน้ำจอกำรกรอกขอ้มูลพยำกรณ์กลุ่ม
ลูกคำ้ ดงัภำพท่ี 6 แต่ละแอตทริบิวต์จะตอ้งท ำกำรแปลงค่ำ
ให้อยู่ในช่วง -1 ถึง 1 แล้วจึงน ำมำแทนค่ำในสมกำรกำร
ค ำนวณ Hidden Layer และกำรค ำนวณหำค่ำ Network 
Output เพื่อพยำกรณ์กลุ่มลูกคำ้ 
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4.4 ผลการประเมินความพงึพอใจระบบ 
ผู ้จัดท ำปัญหำพิ เศษได้คัดเลือกผู ้ท่ีปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำอนุมติัสินเช่ือ 
จ ำนวน 20 คน ประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละดำ้น แสดง
ค่ำเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยสรุปผลกำร
ประเมินทั้ง 3 ดำ้น ดงัน้ี 

4.4.1 ด้ำน Usability Test กำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมและควำมพึงพอใจของระบบที่พฒันำ 

4.4.2 ดำ้น Functional Test กำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
ควำมสำมำรถในกำรใชง้ำนของระบบ 

4.4.3 ด้ำน Security Test กำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
กำรป้องกนัควำมปลอดภยัของขอ้มูล 
ตารางท่ี 4 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจภำพรวม 

รำยกำรประเมิน ระดบัควำมพึงพอใจ 
X S.D. ระดบั 

1. ดำ้น  Usability Test 4.21 0.95 ดี 
2. ดำ้น  Functional Test 4.36 0.62 ดี 
3. ดำ้น  Security Test 4.04 0.97 ดี 
ผลการประเมินโดยรวม 4.20 0.84 ดี 

 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผูจ้ดัท ำปัญหำพิเศษไดจ้ดัด ำเนินกำรสร้ำงแบบจ ำลอง 

ด้วยเทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล โดยกำรเปรียบเทียบ
อัลกอ ริ ทึ มผลจำกกำร เป รียบ เที ยบประสิท ธิภำพ
แบบจ ำลอง โดยแบบจ ำลองท่ีมีค่ำควำมเช่ือมัน่ (Accuracy) 
สูงสุด คือ แบบจ ำลองโครงข่ำยประสำทเทียม สำมำรถ
วิเครำะห์ค่ำควำมถูกตอ้งอยู่ท่ี 82.40% และน ำแบบจ ำลอง
ไปพฒันำเป็นระบบตน้แบบกำรให้คะแนน  

อภิปรำยผลกำรวิจยัโดยควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้ใชง้ำน
จ ำนวน 20 คน โดยมีค่ำเฉล่ียโดยรวมเท่ำกับ 4.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยรวมเท่ำกบั 0.84 ซ่ึงสำมำรถสรุปได้
ว่ำ ระบบมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  มี
ควำมส ำเร็จตรงตำมวตัถุประสงค์ของกำรวิจยั สำมำรถน ำ
ระบบไปประยุกต์ใช้ในกำรอนุมัติสินเช่ือบุคคลของ
ธนำคำร เพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำกำรพิจำรณำอนุมัติ
สินเช่ือเบ้ืองตน้ภำยในองค์กรให้ดีย่ิงขึ้น และสำมำรถลด

ควำมเส่ียงปัญหำหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดห้รือสินเช่ือดอ้ย
คุณภำพ (Non Performing Loan) ในอนำคตได ้
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์การท าทุจริตใน
ธุรกิจค้าปลีก โดยใช้ข้อมูลรายการรายละเอียดการขายใน
ธุรกิจค้าปลีกท่ีเกิดขึน้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 
จ านวน 315 ,425  รายการ มาท าการเปรียบเทียบด้วย
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึมป่าสุ่ม และ
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน วัดประสิทธิภาพด้วย
ค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นย า และค่าระทึก  

ผลการทดสอบพบว่า อัลกอริทึมป่าสุ่มให้ค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 99.92% ค่าความแม่นย าเท่ากับ 89.80% 

และค่าระทึกเท่ากับ 65.67% รองลงมา คือ อัลกอริทึมซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 99.86% 
ค่าความความแม่นย าเท่ากับ 79.41% และค่าระทึก เท่ากับ 
40.30% และอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 99.83% ค่าความความแม่นย าเท่ากับ 
58.06% และค่าระทึกเท่ากับ 53.73% ตามล าดับ จากนั้น
น าข้อมูลการพยากรณ์ท่ีได้ท าการพัฒนาบนเว็บไซต์
แสดงผลในรูปแบบของแดชบอร์ด ท าการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจ
เฉลี่ยการใช้งานอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 

ค าส าคัญ: การท าทุจริต การพยากรณ์ เหมืองขอ้มูล  
  ธุรกิจคา้ปลีก 

 
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 

compare with the Artificial Neural Network, Random 

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. บทน า 
 ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยมีมูลค่าการสูญเสีย หรือ
การทุจริตท่ีตรวจจับได้ นั้นพบว่า 60-70% เกิดจากการ
ทุจริตของลูกจา้งในร้าน 30-40% เกิดจากการกระท าของ
ลูกคา้ และท่ีเหลืออีก 5-10% เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การ
ผิดพลาดจากการขนส่ง รวมทั้งความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
ของลูกจ้าง [1] แต่ซ่ึงในปัจจุบันฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัทค้าปลีกแห่งหน่ึงในประเทศไทยได้มีการ
ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบพร้อมทั้ งวิ ธีการ

นั้นบในการตรวจหาการท าทุจริตในองคก์รตรวจสอ พบว่า
การตรวจสอบการทุจริตในองคก์รนั้นจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
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หลากหลาย และจ านวนเยอะเกินกว่าจะจดัท าไดท้นัเวลา 
และครบถว้นจึงด าเนินการไดเ้พียงสุ่มตรวจสอบรายการ
เป็นช่วงเวลาและสาขาเท่านั้น ซ่ึงอาจจะไม่ทนัต่อการตรวจ
ติดตามการทุจริตต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 
 ในการตรวจติดตามการท าทุจริตหรือหาความ
ผิดปกติของขอ้มูลไดมี้ผูวิ้จยัน าเสนออลักอริทึมของเหมือง
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมาช่วยในการแก้ปัญหา เช่น การพฒันา
โมเดลในการประเมินหาธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัสงสัยในการ
ฟอกเ งินโดยใช้อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network: ANN) [2[ การตรวจจบัการ
ฉ้อโกงบัตรเครดิต โดยใช้อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random 

Forest) [3[ รวมทั้งมีการท านายการฉ้อโกงธนาคารท่ีมีการ
ท าธุรกรรมบัตรเครดิตขนาดใหญ่ โดยใช้อัลกอริทึม  
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  (Support Vector Machine: 

SVM) [4[ เป็นตน้ 
 จากปัญหา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้
พบว่า มีหลายอัลกอริทึมท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
พยากรณ์เหตุไม่ปกติทางการเงิน จึงท าให้เกิดเป็นแนวคิด
ในการหาอลักอริทึมท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์การท า
ทุจริต โดยการเลือกใชอ้ลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 
อลักอริทึมป่าสุ่ม และอลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

ทบทวน ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

2.1 อัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์  
ส าหรับงานวิจัยน้ีได้ใช้อัลกอริทึม 3 อัลกอริทึม 

ได้แก่ อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเป็นโมเดลทาง
คณิตศาสตร์หรือโมเดลทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส าหรับการ
ประมวลผลสารสนเทศ โดยโมเดลประสาทเทียมนั้นมี
แนวคิดมาจากการท างานของโครงข่ายไฟฟ้าในสมอง 
(Bioelectric Network) ท่ีมีโครงข่ายการท างานเช่ือมโยง
ร่วมกนั ]5,6] ส่วนอลักอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) คือ 
อลักอริทึมมีการท างานพ้ืนฐานมาจากโมเดลแบบ Rule-

Base โดยมีการน าเอา Tree หลาย ๆ คร้ังมาฝึกสอนร่วมกนั 

โดยท่ีจะได้รับข้อมูลแตกเป็น Subset ของกลุ่มข้อมูล
ทั้งหมดแบบสุ่ม (Random) และจะท าการเลือกผลลพัธ์
การตดัสินใจจากการท า Bagging หรือ Bootstrapping [7] 
ในแต่ละกลุ่มท่ีมีการแบ่งออกไป และอลักอริทึมซพัพอร์ต
แวกเตอร์แมชชีน จะท าการแบ่งชั้นของข้อมูลด้วยแนว
ระนาบ (Liner) หลายมิติ ]8] โดยโครงสร้างท่ีเหมาะสม
ในการคดัเลือก (Feature Selection) และจ านวนของเซต
ท่ีผูแ้บ่งตามโครงสร้างเราจะเรียกว่า เวกเตอร์ (Vector) 
โดยจากการแบ่งกลุ่มของการท างานหรือการหาเส้นแบ่ง 
(Hyper-planes) ท่ีใช้ในการแบ่งข้อมูลสองคลาสจาก
สมการเส้นตรง Hyper-Planes และ SVMs จะท าการหา
โครงสร้างท่ีอยู่ใกล้กับเส้นแบ่ง เราจึงเรียกว่า Support 

Vector [9, 10] 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นฤป ]2] พฒันาโมเดลในการประเมินหาธุรกรรมท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยในการฟอกเงิน ซ่ึงองค์กรธุรกิจ และ
หน่วยงานต่าง ๆ มีความพยายามอยา่งย่ิงในการต่อตา้นการ
ทุจริตทางดา้นการเงิน ละดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 
( Artificial Neural Network: ANN) โดย ใช้ข้อมู ล ท่ี
เกิดขึ้ นในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 พบว่า 
ระบบให้ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 90%  
 Navanshu and Saad [3] ได้ด าเนินการตรวจจับการ
ฉ้อโกงในการใช้งานบัตรเครดิตท่ีมีการบิดเบือนสูงโดย
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 

Machines: SVM) อัล กอ ริ ทึ มต้น ไม้ก า ร ตัด สิ น ใ จ 
(Decision Tree) อลักอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) และ
อลักอริทึมการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression) 
ข้อมูลจากการท าธุรกรรมการจ านวน 284,786 รายการ 
จากการประเมินโดยแบ่งการหาประสิทธิภาพ พบว่า 
Random Forest มีประสิทธิภาพดีกว่าอลักอริทึมอื่น 
 Nana [4] ด าเนินการใช้อลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) กับ  Spark 

(SVM-S) เพื่อสร้างแบบจ าลองท่ีแสดงพฤติกรรมของ
ลูกคา้ปกติ และผิดปกติ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลการท า
ธุรกรรมบัตรเครดิตแสดงให้เห็นว่าเทคนิค SVM กับ 
Spark (SVM-S) ว่า SVM-S มีประสิทธิภาพการท านาย
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ได้อย่างดีและจะมีความแม่นย  ามากขึ้นเม่ือฝึกฝนข้อมูล
มาก 
 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
จากการศึกษาเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล และงานวิจยั

ต่าง ๆ ผูวิ้จยัจึงออกแบบกรอบแนวคิดในการด าเนินการ
วิจยัการพยากรณ์การท าทุจริตในธุรกิจคา้ปลีก แสดงดงั
ภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิด 
 

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจยัน้ี โดย
มีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาโดยทางผูวิ้จยัได้น า

ชุดขอ้มูลท่ีเป็นรายงานรายละเอียดการขายสินคา้ในธุรกิจ
คา้ปลีกท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 2562 จ านวน 
315,425 รายการ และเง่ือนไขในการมองว่าเหตุอนัควร
สงสัยการท าทุจริตการมาตรฐานภายในองค์กร โดยมี
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัการขายจ านวน 3 รายการ เหตุการณ์ท่ี
เก่ียวกบัการคืนสินคา้จ านวน 7 รายการ เหตุการณ์ท่ีเก่ียว
การปรับราคาจ านวน 1 รายการ 

3.2 ขั้นตอนการออกแบบและน าเข้าข้อมูล 
ทางผู ้วิจัยได้ท าการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อน าเข้า

ขอ้มูลรายการรายละเอียดการขายสินคา้และจึงท าการลด
ความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล ซ่ึงในการใชง้านส าหรับวิเคราะห์
ผูวิ้จัยไดด้ าเนินงานน าขอ้มูลรายการรายละเอียดการขาย
สินคา้โดยท าการตดัฟิลด์ขอ้มูลบางส่วนท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการ

วิเคราะห์ออกและจึงน าเฉพาะข้อมูลท่ีมีจ าเป็นในการ
วิเคราะห์ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1: รายละเอียดขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  
ล าดบั ช่ือขอ้มูล ค าอธิบาย 

1 Cashier_ID รหัสผูใ้ชง้าน 
2 Transaction_Date วนัท่ีท ารายการ 
3 Transaction_Time เวลาท่ีท ารายการ 
4 Sale_Type ประเภทของการท ารายการ 
5 Ticket_no เลขท่ีการขาย 
6 Ref_Ticket_No เลขท่ีอา้งอิงการเลขท่ีการขายเก่า 
7 Item_Code รหัสสินคา้ 
8 Qty จ านวนท่ีขาย 
9 Unit_Price ราคาขายต่อหน่วย 

10 Before_Discount ราคาก่อนไดรั้บส่วนลด 
11 Percent_Discount เปอร์เซ็นตก์ารไดรั้บส่วนลด 
12 Amount มูลค่าการรับช าระเงิน 
13 Label เหตุอนัตอ้งสงสัยการท าทุจริต 

  

 จากตารางท่ี 1 ในส่วนของ Label ผูวิ้จยัไดท้  าการแยก
กออกเป็น Class Yes ท่ีมีการท าทุจริตจ านวน 542 รายการ  
และ No จ านวน 314,883 รายการ แลว้จึงท าการเลือกน า
ข้อ มูล ท่ี ลดความซ ้ าซ้ อนมาใช้ ในการด า เ นินการ
เปรียบเทียบอลักอริทึมในส่วนถดัไป  

3.3 ขั้นตอนการเปรียบเทียบอัลกอริทึม 
จากท าการลดความซ ้ าซ้อนของข้อมูลแล้วผูวิ้จัยได้

ทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึมของข้อมูลรายการ
ขายสินคา้ท่ีเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 110,931 
รายการ มาท าการเปรียบเทียบอลักอริทึมไดแ้ก่อลักอริทึม
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: 

ANN) อั ล ก อ ริ ทึ ม สุ่ ม ป่ า  ( Random Forest) แ ล ะ
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 

Machines: SVM) โดยประเ มินจากค่ าความถูกต้อง 
(Accuracy) ค่าความแม่นย  า (Precision) และค่าระทึก 
(Recall) พบว่าค่าพารามิเตอร์ท่ีดีสุดของแต่ละอลักอริทึม
จ านวน 84 คร้ังโดยใช้โปรแกรม Rapid Miner แสดงได้
ดงัตารางท่ี 2 

 

 
 
 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

379 

 

ตารางท่ี 2: ตารางแสดงค่า Parameter ในการก าหนดอลักอริทึม 
Algorithm Parameter ค่าท่ีใชง้าน 

ANN 

Training Cycles 1100 

Learning Rate 0.0496 

Momentum 0.9 

Error epsilon 1.0E4 

Hidden Layer Sizes 2 

RF 

Number Of Trees 100 

Criterion Information_Gain 

Maximal Depth 50 

Voting Strategy Confidence Vote 

SVM 

Kernel Type Radial 

Kernel gramma 0.586471 

Kernel Cache 200 

C 1.51689023 

Convergence Epsilon 0.001 

L pos 1.0 

L Neg 1.0 

Epsilon Plus 0.0 

Epsilon Minus 0.0 

  

จากตารางท่ี  2 ผู ้วิจัย จึงด า เนินการจัดแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลส าหรับฝึกสอนอลักอริทึมเป็น 
70% ของขอ้มูลหรือเท่ากบั 220,797 รายการ และขอ้มูล
ส าหรับทดสอบอัลกอริทึมเป็น 30% ของข้อมูลเท่ากับ 
94,628 รายการ และน าขอ้มูลไปใชด้ าเนินการเปรียบเทียบ
อลักอริทึม 

3.4 ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรม 
 ในส่วนถัดมาผู ้วิจัยน าผลจากการเปรียบเทียบ
อลักอริทึมมาแสดงรายงานผ่านเว็บบราวเซอร์ในรูปแบบ

ของ  Dashboard โดยใช้ภาษา  PHP เพื่ อ ใช้ในการ
ตอบสนองกบัผูใ้ชง้านไดใ้ห้สามารถเลือกดูรายงานตามท่ี
ตอ้งการ 
 

4. ผลการด าเนินงาน  
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลลพัธ์การด าเนินงานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์การท าทุจริตในธุรกิจคา้ปลีก 
โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
 4.1 ผลการท าเหมืองข้อมูล 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการทดสอบประสิทธิภาพ
อลักอริทึมโดยท าการวดัประสิทธิภาพของการท านายของ
อัลกอริทึมด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความ
แม่นย  า (Precision) และค่าระทึก (Recall) ท าการทดสอบ
ซ ้า จ านวน 5 คร้ัง แสดงดงัตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3: แสดงการทดสอบอลักอริทึม 
Algorithm Accuracy Precision Recall 

ANN 99.83 58.06 53.73 

RF 99.82 89.80 65.67 

SVM 99.86 79.41 40.30 

  

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลเก่ียวกับการประเมินผลการ
ทดสอบดว้ย 10- fold cross validation ของอลักอริทึมทั้ง 
3 อลักอริทึม พบว่า อลักอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) 
นั้นมีค่าความถูกต้องท่ีวดัได้ (Accuracy) ท่ี 99.92% ค่า
ความแม่นย  า  ( Precision) ท่ี  89.90% และค่ า ระ ทึก 
(Recall) ท่ี 65.67% ซ่ึงดีกว่าอลักอริทึมโครงข่ายประสาท
เทียม และอลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
 4.2 ผลการพฒันาระบบ 
  จากผลการทดสอบประสิทธิภาพจึงเอาน าผลลพัธ์
ท่ีได้จากการพยากรณ์มาด าเนินการพัฒนาโปรแกรม
แสดงผลในรูปแบบ Dashboard ด้วยภาษา PHP โดยมี
ผลลพัธ์การพฒันาระบบดงัน้ี  
 4.2.1 หนา้จอยืนยนัตวัตนผูใ้ชง้าน (Log in) เพื่อใชใ้น
การยืนยนัตวัตนก่อนเขา้ใชง้านโปรแกรมส าหรับพยากรณ์
การท าทุจริตในธุรกิจคา้ปลีก แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2: หนา้จอส าหรับการยืนยนัตนตวัผูใ้ชง้าน 
 

 4.2.2 หน้าจอแสดงผูใ้ชง้านระบบในการขอสมคัรเข้า
ใช้งานระบบการพยากรณ์การท าทุจริตในธุรกิจค้าปลีก
แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 3: หนา้จอการแสดงการสมคัรเขา้ใชง้าน 
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 4.2.3 หน้าจอหลักในการแสดงผลของโปรแกรม
ส าหรับการพยากรณ์การท าทุจริตในธุรกิจค้าปลีกโดย
แสดงข้อมูลตามวนัท่ี เดือน ปี ท่ีเป็นประเภทให้เลือกใช้
งาน แสดงดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 4: หนา้จอหลกัในการแสดงผลของโปรแกรมส าหรับพยากรณ์
การท าทุจริตในธุรกิจคา้ปลีก 

 

 4.2.4 กราฟแสดงผลกราฟแบบวงกลม เพื่อให้ทราบถึง
สินคา้จ านวนเยอะท่ีสุดท่ีมีการพยากรณ์ว่ามีการท าทุจริต 
แสดงดงัภาพท่ี 4 

 

 
 

 

ภาพที่ 5: หนา้จอหลกัท่ีแสดงผลสินคา้ท่ีถูกท าทุจริตในรูปกราฟวงกลม 
 

 4.2.5 หน้าแสดงผลแบบแท่ง ในการพยากรณ์การท า
ทุจริตของจ านวนสินคา้ท่ีท ารายการแยกตามพนกังานขาย
จ านวนสูงสุด 10 อนั แสดงดงัภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที ่6: แสดงผลแบบกราฟเส้นของพนกังานขายกบัจ านวนสินคา้ 

 4.2.6 หน้าจอแสดงผลข้อมูลประเภทกล่องข้อความ
โดยแสดงขอ้มูลของยอดขาย ข้อมูลของมูลค่าท่ีมีการท า
ทุจริต ขอ้มูลเปอร์เซ็นของพนนัขายท่ีท าทุจริต และจ านวน
พนกังานท่ีมีการท าทุจริตในวนัท่ีเลือก ดงัภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที่ 6: หนา้แสดงขอ้มูลประเภทของกล่องขอ้ความ 

 

 4.2.7 หน้าจอส าหรับแสดงผลการท าทุจริตในธุรกิจคา้
ปลีกให้แสดงในรูปแบบตาราง แสดงดงัภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพที่ 7: หน้าจอการแสดงการท าทุจริตในธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ
ตาราง 
 

 4.2.8 หน้าจอแสดงผูใ้ชง้านระบบในการท าการแกไ้ข
รหสัผา่นหรือลบผูใ้ชง้านในโปรแกรมระบบ แสดงดงัภาพ
ท่ี 8  
 

 
 

ภาพที่ 8: หนา้จอการแสดงการตั้งค่าผูใ้ชง้านของผูไ้ดรั้บสิทธิ Admin 
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4.3 การประเมินผู้ใช้งาน 
 โดยจากการน าไปให้ผูใ้ช้งานจ านวน 30 คนผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบการพยากรณ์การ
ท าทุจริตในธุรกิจคา้ปลีกมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.142 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.809 แสดงดงัตาราง 4 
 

ตารางท่ี 4: ผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน Mean S.D. ระดบั 

ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับ
ผูใ้ชร้ะบบ 

4.185 0.770 ดี 

ดา้นการประมวลผลของระบบ 4.140 0.826 ดี 
ดา้นความปลอดภยัของระบบ 4.067 0.944 ดี 
ดา้นการตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้

4.080 0.833 ดี 

ผลการประเมิน 4.142 0.809 ด ี

 

5. สรุป 
 งานวิจัยได้ศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคของเหมือง
ข้อมูล เพื่ อใช้ในการพยากรณ์การท าทุจ ริตโดยใช้
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม  (Artificial Neural 

Network: ANN) อัลกอ ริ ทึมป่า สุ่ม  (Random Forest) 

และอัลกอริทึมซัพพอร์ตแวกเตอร์แมชชีน  (Support 

Vector Machines: SVM) มาท าการทดสอบกับข้อมูล
รายละเอียดการขายสินค้าท่ีเกิดขึ้นในเดือน มีนาคม – 
พฤษภาคม 2562 จ านวน 315,425 รายการ และท าการ
ก าหนดค่าตามท่ีปรากฏ แล้วจึงท าการทดสอบ 10-fold 

Cross Validation ในการประเมินประสิทธิภาพ ซ่ึงพบว่า
ประสิทธิภาพของอลักอริทึมป่าสุ่ม ให้ประสิทธิภาพทั้งค่า
ความถูกต้องได้ ค่าความแมนย  า และค่าระทึกมากกว่า
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม และอัลกอริทึมซัพ
พอร์ตแวกเตอร์แมชชีน และการแสดงผลในรูปแบบ 

Dashboard โดยจากการท าการประเมินผลความพึงพอใจ
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.142 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.809 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี 
 
 
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] utaisuk. (2014). ธุรกิจคา้ปลีกกบัมูลค่าการสูญเสียจากการ

ทุจริต. คน้เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562. https://utaiacademy 
.wordpress.com/2014/01/18/ธุรกิจคา้ปลีกกบัมลูค่า 

[2]  นฤป รักงาม. (2560). การพยากรณ์ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควร
สงสัยโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม. The Thirteenth 

National Conference on Computing and Information 

Technology NCCIT2017. หนา้ 14-19. 

[3]  Navanshu Khare and Saad Yunus Sait. (2561). Credit 

Card Fraud Detection Using Machine Learning 

Models. International Journal of Pure and Applied 

Mathematics Volume 118 No.20 2018. Page 825-

838. 

[4]  Nana Kwame Gyamfi and Jamal-Deen Abdulai. 

(2561). Bank Fraud Detection Using Support Vector 

Machine. IEEE 9th Annual Information Technology, 

Electronics and Mobile  Communication Conference 

(IEMCON). Page 37-41. 

 [5] วชิราภรณ์ แกว้มาตย ์และสุรชยั จนัทร์จรัส.(2556) .การใช้
โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ดชันีราคาหลกัทรัพย.์
วารสารวิจยั มข. มส. (บศ.) ม.ค. - เม.ย. 2556 หนา้ 108-118 

[6] กรวฒัน์ พลเยี่ยม และผุสดี บุญรอด. (2559). ระบบพยากรณ์
ราคาและวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัโดยใชวิ้ธีการ
ผสมผสาน. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ภาค
วิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ. 

[7] ยทุธนา ลงักาตุง และมาลีรัตน์ โสดานิล. (2558). การจ าแนก
หมวดหมู่ขอ้ความข่าวสารภยัพิบติัแผน่ดินไหวภาษาไทยจาก
แหล่งขอ้มูลสาธารณะ. The Eleventh National 

Conference on Computing and Information 

Technology NCCIT2015. หนา้ 188-123. 

[8] ศาสตรา วงศธ์นวสุ, ปัญญาประดิษฐ์ ทฤษฎี โปรแกรม และ
การประยกุต,์ ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่น, 2560 

[9] จิราภา เลาหะวรนนัท ์รชต ลิ้มสุทธิวนัภูมิ และบณัฑิต ฐานะ
โสภณ. (2561). การใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลในการ
จ าแนกและคดัเลือกแขนงวิชาส าหรับนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

382 

 

แบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ยอดขำยสินค้ำและกำรส่ังซ้ือในปริมำณที่เหมำะสม 

Forecast Model for Sales Product and Economic Order Quantity 

 
ณัฐพล เผือกวัฒนะ (Nuttapon Phuakwattana)1  และวัชรีวรรณ จิตต์สกุล (Watchareewan Jitsakul)2  

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

1s6007021858085@email.kmutnb.ac.th, 2watchareewan.j@it.kmutnb.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ 
    งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสม
ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา  
ประกอบด้วย 3 วิธี ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี   วิธีปรับเรียบ
เอก็ซ์โปเนนเชียล และวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลัง
สอง ท าการวัดประสิทธิภาพแบบจ าลองด้วยค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ และค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือน
สมบูรณ์ท่ีต า่ท่ีสุด โดยใช้ข้อมูลยอดขายรายเดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560  ถึงเดือนธันวาคม 2561 ในการสร้างแบบจ าลอง
และใช้ข้อมูลยอดขายรายเดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2562 ท า
การทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง ผลการศึกษาพบว่า 
วิธีค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี ให้ค่า MAPE ต า่ท่ีสุด ของสินค้าจ านวน 3 
รายการ จากสินค้า 4 รายการ ผู้ วิจัยจึงได้น าวิธีค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี
เป็นตัวแบบในการพยากรณ์ และน าผลการพยากรณ์มาท าการ
ค านวณหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดของสินค้า เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการส่ังซ้ือสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้า
ของลูกค้าในอนาคต และลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  
ค ำส ำคัญ: การพยากรณ์ ยอดขาย  การส่ังซ้ือท่ีประหยดั 
 

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 

MAPE and MAD were used to evaluate performance of 

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. บทน ำ 
     ปัจจุบันเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทันสมัยได้
มาตรฐานสูง ไดเ้ขา้มาเสริมประสิทธิภาพในการรักษาและการ
ช่วยเหลือผูป่้วยในกรณีต่างๆ ส่งผลให้การแข่งขนัทางธุรกิจ
ดา้นเคร่ืองมือแพทยใ์นประเทศไทย มีการแข่งขนัเพ่ิมมากขึ้น
และมีการพฒันารูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยน า
การพยากรณ์หรือการคาดการณ์ความตอ้งการสินคา้ลูกคา้ มาใช้
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวางแผน หรือการก าหนดแผนกลยุทธ์
ของบริษทั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพ่ิม
ความแม่นย  าในการส่ังซ้ือสินคา้จากซัพพลายเออร์ ให้เพียงพอ
กบัความตอ้งการของลูกคา้ มีผูวิ้จยัท าการศึกษาวิธีการพยากรณ์
เพื่อหาแบบจ าลองพยากรณ์ท่ีเหมาะสม ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา ท าการเปรียบเทียบแบบจ าลอง โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ และค่าเฉล่ียความ
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ผิดพลาดสัมบูรณ์จากค่าท่ีต ่าท่ีสุด ซ่ึงจะใชข้อ้มูลแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนท่ี  1 Train Set ส าหรับการสร้างแบบจ าลอง
พยากรณ์ และส่วนท่ี 2 Test Set ส าหรับการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของแบบจ าลองพยากรณ์ [1]  ซ่ึงเทคนิคการพยากรณ์ท่ี
ได้สามารถน าไประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารสินค้า 
การส่ังผลิตสินค้าและสามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าได้
หลากหลาย อาทิ  เช่น การน าเทคนิคการพยากรณ์มาใชใ้นการ
บริหารพสัดุคงคลงั: กรณีศึกษาบริษทัผลิตเคร่ืองตดัโลหะ [2] 
และการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์กระจูด กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ จ.พทัลุง [3] เป็นตน้ พร้อมทั้งการ
บริหารสินคา้คงคลงั โดยพิจารณาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดั 
(EOQ) ท่ีท  าให้ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้นต ่าท่ีสุด เช่น การปรับปรุง
ระบบสินคา้คงคลงั คลินิกบริการทันต-กรรมพิเศษคณะทนัต
แพทยศาสตร์ [4] และการบริหารวสัดุคงคลัง ประเภทวสัดุ
สนับสนุนการผลิตโดยใช้การจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษา
โรงงานแปรรูปกระจก [5] เป็นตน้ 
     จากงานวิจัยข้างต้น ผูวิ้จัยจึงมีแนวคิดในการน าเทคนิคการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา มาท าการศึกษาคัดเลือกแบบจ าลอง
พยากรณ์ยอดขายสินค้า เปรียบเทียบประสิทธิภาพและทวน
สอบความถูกต้องของแบบจ าลอง พิจารณาจากค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) และ ค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด พร้อมทั้งพิจารณา
ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดั (EOQ)  น าเสนอขอ้มูลพยากรณ์
และขอ้มูลปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดั  
 
2. เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ผูวิ้จยัไดท้บทวน ศึกษาทฤษฎี  การประยุกต์ใชเ้ทคนิคของ
การพยากรณ์ ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีกำรพยำกรณ์แบบอนุกรมเวลำ (Time Series 

Forecasting) เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณซ่ึงจะตอ้งอาศยัขอ้มลู
หลักการทางสถิตในอดีต เพ่ือช่วยในการพยากรณ์ส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต สามารถน าขอ้มูลท่ีมีค่าหลากหลายจ านวน
มากมาค านวณหาค่าการพยากรณ์ได ้โดยมีช่วงระยะเวลาในการ
เก็บขอ้มูลจะตอ้งมีระยะเวลาท่ีเท่า ๆ กนั เช่น การเก็บขอ้มูลทุก
เดือน ทุกปี เป็นตน้ 

โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ไดแ้ก่ 

1.วิธีค่ำเฉลี่ยเคล่ือนที่ (Moving Average Model) เป็นการ
น าเอาข้อมูลในอดีตมาถ่วงน ้ าหนักเท่า ๆ กัน เป็นเทคนิคท่ี
เหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงมาก [2] โดยมี
สมการดงัน้ี 

 

 𝐹𝑡+1  = 
(𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1+ 𝑌𝑡−2+⋯+𝑌𝑡−𝑛+1)

𝑁
               (1) 

โดย     𝐹𝑡  =  ค่าพยากรณ์ในเวลา t 
                    t  =  เวลาท่ีท าการพยากรณ์ 
    𝐴𝑡  =  ค่าความตอ้งการในงวดท่ี  t  
                  N =  จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาเฉล่ีย 
 
 

2. วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Single Exponential 

Smoothing Model) ใชห้ลกัการเดียวกนักบัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
อย่างง่าย โดยน ้ าหนกัท่ีใช้กบัขอ้มูลในอดีตต่างกนัคือ ขอ้มูลท่ี
ไกลจากปัจจุบนัมากจะให้น ้ าหนกัต ่ากว่าขอ้มูลท่ีใกลก้บัขอ้มูล
ในปัจจุบนั โดยท่ีค่า α จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ซ่ึงค่า α ท่ีแตกต่าง
กันมีผลส่งให้น ้ าหนักของข้อมูลในอดีตต่างกัน [2] โดยมี
สมการดงัน้ี 
 

𝐹𝑡+1 = 𝛼 𝑌𝑡+ (1-  𝛼)𝐹𝑡                                         (2) 
 

เม่ือ α+ (ขอ้มูลในปัจจบุนั) (1-  α) (ค่าพยากรณ์ท่ีผา่นมาล่าสุด) 
     จากสมการจะได ้ 𝐹𝑡 = 𝛼 (𝑌𝑡+𝐹𝑡)   (3) 

    โดย  𝐹𝑡       = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
      Ft−1  = ค่าพยากรณในช่วงเวลา t – 1 
 Yt−1  = ค่าจริงในช่วงเวลา t 
 α        = มีค่าเท่ากบั 0 ≤ α ≤ 1 
 

3. วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก ำลังสอง  (Double 

Exponential Smoothing Mode) เ ป็นการน าค่ าของการ
พยากรณ์มาปรับซ ้ าอีกคร้ัง เพื่อลดปัจจัยอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถอธิบายไม่ได ้[5] โดยมีสมการดงัน้ี 

     𝐹𝑡   =  𝛼 𝑌𝑡−1+ (1-  𝛼)𝐹𝑡−1   (4) 
 

                    𝐹′𝑡 =  𝛼 𝐹𝑡+ (1-  𝛼)𝐹′𝑡−1                 (5)       

     โดย   𝐹𝑡   =   ค่าพยากรณ์ความตอ้งการจากวิธี SES 

              Yt    =   ค่าจริงท่ีเกิดขึ้น ณ เวลา t  
             𝐹′     =   ค่าพยากรณ์จากวิธี DES ส าหรับเวลา t                                                                                              
     กำรวัดควำมถูกต้องของกำรพยำกรณ์ กล่าวคือ ค่าความถูก
ต้องของการพยากรณ์ขึ้ นอยู่กับความคลาดเคล่ือนในการ
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พยากรณ์ (Forecast  Errors: et ) ซ่ึงการวดัความถูกต้องของ
การพยากรณ์จะเป็นการตรวจสอบค่า ท่ีได้จากการพยากรณ์ 
แตกต่างจากค่าจริงมากนอ้ยเพียงใด ณ ช่วงเวลา t เดียวกนัใด ๆ   
       1.ค่ำควำมคลำดเคล่ือนของค่ำพยำกรณ์ [1] โดยมีสูตรดงัน้ี  

     (𝑒𝑡)  = ค่าท่ีเกิดขึ้นจริง (𝐴𝑡) – ค่าพยากรณ์ (𝐹𝑡)           (6) 

      โดย   𝑒𝑡   คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 
      2.ค่ำเฉลี่ยควำมคลำดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute 

Deviation: MAD) เป็นวิธีการท่ีวดัการแกปั้ญหาวิธีหาค่าเฉล่ีย
ความผิดพลาด พิจารณาความแตกต่างของยอดขายจริงกบัยอด
พยากรณ์ โดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมายโดยมีสูตรดงัน้ี 

    MAD =  ∑
ค่าจริง - ค่าพยากรณ์

N
   (7) 

 

      3.ค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean 

Absolute Percentage Error: MAPE) เ ป็ น วิ ธี การค านวณ
เปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดในการพยากรณ์ โดยไม่ค  านึงถึง
เคร่ืองหมาย ค่าท่ีไดต้  ่า แสดงถึงความแม่นย  าสูง โดยมีสูตรดงัน้ี 

MAPE = ∑
(ค่าจริง - ค่าพยากรณ์)/ค่าท่ีเกิดจริง

N
X100    (8) 

 

2.2 ทฤษฎีขนำดกำรส่ังซ้ือที่ประหยัด (Economic Order 

Quantity: EOQ) การค านวณหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดั
ท่ีสุด ช่วยในการก าหนดปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการส่ังซ้ือในแต่ละ
คร้ัง ว่าเป็นคร้ังละเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและก่อให้เกิดตน้ทุน
หรือค่าใชจ้่ายต ่าท่ีสุด [4] โดยมีสมการดงัน้ี 

EOQ = √
2𝐶𝑜𝐷

𝐶𝑐
                                     (9) 

 

โดยท่ี EOQ คือ ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดั, Co คือ ค่าใชจ้่าย
ส่ังซ้ือต่อคร้ัง (บาท), D คือ ปริมาณการใชต้่อปี (หน่วย), Cc คือ 
ตน้ทุนสินคา้คงคลงัต่อหน่วยต่อปี 
     2.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อรภา และพงษ์เพ็ญ [2] น าเสนอการน าเทคนิคการ
พยากรณ์มาใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่ังซ้ือพสัดุ  
ดว้ยวิธี ABC Analysis จากนั้นน าพสัดุในกลุ่ม A และ B  เป็น
ขอ้มูลปริมาณการใชพ้สัดุยอ้นหลงั มาท าการพยากรณ์ พิจารณา
เลือกเทคนิคการพยากรณ์โดยการเปรียบเทียบความแม่นย  า  
จากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (MSE)  พบว่า ตวัแบบ
ท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ปริมาณการใช้พสัดุ ได้แก่  

วิธีปรับให้เรียบแบบ  Winters วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอย่างง่าย  
วิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีค่าเฉล่ียแบบเอ็กโปเนนเชียลคร้ัง
เดียว ตามล าดบั และหลงัจากค านวณปริมาณส่ังซ้ือท่ีประหยดั 
และจุดส่ังซ้ือใหม่ ผลจากการวิจยัพบว่า การพยากรณ์การส่ังซ้ือ
ล่วงหนา้ มีความใกลเ้คียงเม่ือเปรียบเทียบการปริมาณการใชจ้ริง 

วีระชัย , ชไมพร , ธนพงษ์ และสาริศ [3] น าเสนอการ
พยากรณ์ดว้ยวิธีอนุกรมเวลา 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี วิธี
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 เดือน และวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนน
เชียล ท าการค านวณหาค่าความคลาดเคล่ือน MAD, MSE และ 
MAPE พิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด พบว่า 
วิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีโดยการให้น ้าหนกัแบบเอก็ซ์โปแนน
เชียลเป็นวิธีท่ีมีความยืดหยุน่มากท่ีสุด 
     อตัถพิชญ์ [4] น าเสนอการพฒันาระบบคงคลงัสินค้า โดย
การน าหลกัการจดัการสินคา้คงคลงั เร่ิมตน้จากการจ าแนกวสัดุ
คงคลังตามความส าคัญด้วยวิธี ABC Analysis และท าการ
พยากรณ์อุปสงคข์องวสัดุคงคลงัในกลุ่มของ A และ B บางตวั 
มาประยุกต์ใชก้บันโยบายการส่ังซ้ือ (EOQ) และจุดส่ังซ้ือ โดย
จัดท าแบบจ าลองการจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel พบว่าสามารถควบคุมปริมาณวัสดุคงคลัง
และก าหนดจุดส่ังซ้ือไดอ้ย่างเหมาะสมและเพ่ิมความถูกตอ้งใน
การจดัการปริมาณสินคา้คงคลงั 

 

3. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย  
งานวิจยัเร่ือง แบบจ าลองการพยากรณ์ยอดขายสินค้าและ

การส่ังซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสม ผูวิ้จยัไดก้ าหนดแนวทางใน
การด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
      3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรจัดกำรข้อมูล 
      รวบรวมขอ้มูลยอดขายรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 
ถึงเดือนธันวาคม 2562 รายการดังน้ี  1. ผา้พนัแขนส าหรับ
เคร่ืองวัดความดันโลหิต (Nibp Cuff)  2.แบตเตอร่ีส าหรับ
เคร่ืองมือแพทย ์(Battery)  3.สายส าหรับเคร่ืองวดัค่าคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจ (EKG Cable) และ 4.สายวดัความอ่ิมตัวออกซิเจนใน
เส้นเลือด (Spo2 Sensor) ท าการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลยอดขายรายเดือน จ านวน 24 เดือน ในการ
ท า Train Set  เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2560  ถึงเดือน 
ธันวาคม 2561 ส าหรับการสร้างแบบจ าลองและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง  
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ส่วนท่ี  2  ข้อมูลยอดขายรายเ ดือน  จ านวน  12 เ ดือน  
ในการท า Test Set  เป็นข้อมูลในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธนัวาคม 2562  ส าหรับการทวนสอบความถูกตอ้ง 

3.2 กำรสร้ำงแบบจ ำลองพยำกรณ์  
      น าขอ้มูล Train Set มาสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติดว้ยโปรแกรม Minitab 

3.3 กำรเปรียบเทียบและคัดเลือกแบบจ ำลอง 
      พิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน  (Forecast Error: et) ของ
ขอ้มูล Train set ดว้ยค่า MAPE และ MAD ท่ีต  ่าท่ีสุด 

3.4 กำรทวนสอบควำมถกูต้องของแบบจ ำลองพยำกรณ์ 
      น าขอ้มูล Test Set  มาท าการทวนสอบแบบจ าลอง พิจารณา
ดว้ยค่า MAPE 

     3.5 กำรพจิำรณำปริมำณกำรส่ังซ้ือที่ประหยัด 
     พิจารณาระดับปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ัง  โดยใช้ข้อมูล 
ค่าใชจ้่ายในการส่ังซ้ือสินคา้ ค่าใชจ้่ายในการเก็บรักษาต่อช้ินตอ่
ปี และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
     3.6 กำรน ำเสนอข้อมูลกำรพยำกรณ์และผลลัพธ์ของปริมำณ
กำรส่ังซ้ือที่ประหยัด 
    น าเสนอข้อมูลแสดงการพยากรณ์และผลลพัธ์ของปริมาณ
การส่ังซ้ือท่ีประหยดัในรูปแบบของรายงาน ด้วยโปรแกรม 
Power BI Desktop  
 

 4. ผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 

     4.1 ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมลูและกำรจัดกำรข้อมูล 
     ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลยอดขายรายเดือน จ านวน 24 เดือน ใน
การท า Train Set  แสดงดงัตารางท่ี 1 
 

  ตำรำงท่ี 1 : ตวัอยา่งขอ้มูล Train Set 
 

 

Month 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 

   ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลยอดขายรายเดือน จ านวน 12 เดือนในการท า 
Test Set  แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

  ตารางท่ี 2 : ขอ้มูล 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 ผลกำรสร้ำงแบบจ ำลองพยำกรณ์ 
     ผูวิ้จัยได้พล็อตกราฟตามหลกัการวิเคราะห์การพยาการณ์
แบบอนุกรมเวลาของสินคา้ทั้ง 4 รายการ แสดงตัวอย่างของ
สินคา้ Battery ดงัภาพท่ี 1  

 
 

ภาพที่ 1: กราฟอนุกรมเวลาของสินคา้ Battery 
 

      ก าหนดค่าพารามิเตอร์ของการพยากรณ์ในแต่ละวิธีการ
พยากรณ์ ไดแ้ก่ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ก าหนดค่า MA Length 3, 

6 , 9 , 12  ตามล าดับ วิธีจ าลองปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล 
ก าหนดค่า α เท่ากับ 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 ตามล าดับ  และ
วิธีจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลังสอง (DES) 

ก าหนดค่า  α  และ  γ  เท่ากับ (0.02, 0.05), (0.03, 0.10), (0.04, 

0.15), (0.05, 0.20) ตามล าดบั   
4.3 ผลกำรเปรียบเทียบและคัดเลือกแบบจ ำลอง 

จากการก าหนดค่าพารามิเตอร์ของการพยากรณ์ในแต่ละ
วิธีการพยากรณ์  เม่ือไดผ้ลลพัธ์ค่าสถิติ ดงัตารางท่ี 3 ถึงตารางท่ี 
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5 ท าการพิจารณาค่าความผิดพลาด 2 ค่า ได้แก่ ค่า MAPE , 

MAD ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาผลของวิธีการพยากรณ์ค่าใดท่ีมี
ค่าความผิดพลาดต ่าท่ีสุด 

 

  ตารางท่ี 3 : พิจารณาการพยากรณ์ตามแบบวิธี MA   

Product 

วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (MA)   

MA 3 MA 6 MA 9 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 

EKG 18.88 11.65 23.91 15.57 28.45 18.28 31.48 20.41 

Spo2 13.95 14.73 17.14 18.00 20.00 21.12 23.64 25.54 

   

  ตารางท่ี 4 : พิจารณาการพยากรณ์ตามวิธี SES  

Product 

วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล (SES) 

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 

 

  ตารางท่ี 5 : พิจารณาการพยากรณ์ตามวิธี DES  

Product 

วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลงัสอง (DES) 

α (level) = 0.02 α (level) = 0.03 α (level) = 0.04 α (level) = 0.05 

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 

 

จากตารางท่ี 3-5  เม่ือพิจารณาค่าความผิดพลาดของวิธีการ
พยากรณ์ 2 ค่า ได้แก่ ค่า MAPE, MAD ท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด 
สองอันดับแรกของการพยากรณ์ ได้แก่ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
(MA) และวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียล (SES) ดงัตารางท่ี 6 
 

  ตารางท่ี 6 : พิจารณาการพยากรณ์ตามวิธี MA และวิธี SES 

Product 

วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนที ่ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล 

MAPE MAD Parameter MAPE MAD Parameter 

Nibp 15.43 23.167 MA6 19.93 31.21 α = 0.02 

Battery 8.736 8.742 MA6 22.416 22.316 α = 0.05 

EKG 18.884 11.652 MA3 29.395 20.241 α = 0.05 

Spo2 13.947 14.727 MA3 19.49 22.34 α = 0.05 

 

4.4 ผลกำรทวนสอบควำมถูกต้องของแบบจ ำลองพยำกรณ์ 
     จากการพิจารณาค่าความผิดพลาด 2 ค่า ไดแ้ก่ ค่า MAPE, 

MAD  ท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด สองอนัดบัแรกของการพยากรณ์ 

ไดแ้ก่ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (MA) และ วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โปเนน
เชียล (SES) จึงน าผลการพยากรณ์ท่ีไดข้องทั้ง 2 วิธี มาท าการ
ทวนสอบข้อมูลของสินค้าทั้ ง 4 รายการ โดยท าการแสดง
ตวัอย่างผลการทวนสอบของสินคา้ Battery ดงัตารางท่ี 7 และ
พิจารณา Forecast error จากค่า MAPE เป็นค่าวัดการทวน
สอบความถูกตอ้งแบบจ าลองการพยากรณ์ 
 

ตารางท่ี 7 :  ผลการทวนสอบแบบจ าลองสินคา้ Battery 

Product Battery วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนที ่ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล 

Month 
Test 

Set 
Forecast Error MAPE Forecast Error MAPE 

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 0.04 

  MAPE 13.25% MAPE 17.66% 

 

  ตารางที่ 8 : พิจารณา Forecast error ค่า MAPE ของวิธีพยากรณ์ทั้ง 2 วิธี 

Product 
วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนที ่ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล 

MAPE MAPE 

Nibp 28.50% 27.33% 

Battery 13.25% 17.66% 

EKG 27.58% 54.00% 

Spo2 9.50% 23.58% 

   จากตารางท่ี 8 เม่ือพิจารณาค่า MAPE เป็นค่าวดัการทวนสอบ
ความถูกต้องของวิธีการพยากรณ์ ทั้ง 2 วิธี พบว่าวิธีค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีและวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล ให้ค่า MAPE 
ใกลเ้คียงกนัของทั้งสินคา้ 4 รายการ ซ่ึงวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีให้
ค่า MAPE ต ่าท่ีสุดของสินค้า จ านวน 3 รายการจากสินค้า 4 
รายการ ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดพิ้จารณาน าวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี เป็น
ตวัแบบในการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ 
    4.5 ผลกำรพจิำรณำปริมำณกำรส่ังซ้ือที่ประหยัด 
   หลังจากทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลองและได้ตัว
แบบในการพยากรณ์ ผูวิ้จัยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อท า
การค านวณหาค่าพารามิเตอร์ท่ีจ าเป็นในการใชพ้ิจารณาปริมาณ
การส่ังซ้ือท่ีประหยัด  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือสินค้า 
(Ordering Cost) การค านวณต้นทุนการส่ังซ้ือจะคิดค านวณ
เป็นจ านวนเงินต่อการส่ังซ้ือหน่ึงคร้ัง และ ค่าใชจ้่ายในการเก็บ
รักษาสินคา้(Inventory Carrying Cost)         
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     ท าการค านวณหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดัของสินคา้ทั้ง 
4 รายการ โดยแทนค่าพารามิเตอร์ โดยใช้ขอ้มูลยอดขายท่ีได้
จากการพยากรณ์ปี 2562 ดว้ยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ดงัตารางท่ี 9 
 

 

ตารางท่ี 9 : ค านวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัจากยอดพยากรณ์ 

ค่าพารามิเตอร์ 

D CO Cc EOQ 
มูลค่า
สินคา้ พยากรณ์

ปี 2019 
ค่าใชจ่้าย
สั่งซ้ือ 

ค่าใชจ่้าย
ในการเก็บ
สินคา้ 

ปริมาณ
การสั่งซ้ือ
ท่ีประหยดั 

Nibp 2,050.00 1,750.00 320.98 149.51 269,116.83 

Battery 1,421.00 1,750.00 336.73 121.53 243,064.10 

EKG 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 

 

    4.6 ผลกำรน ำเสนอข้อมูลกำรพยำกรณ์และผลลัพธ์ของ
ปริมำณกำรส่ังซ้ือที่ประหยัด 
    น าเสนอผลการพยากรณ์โดยน าวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (MA) ท่ี
ไดจ้ากการคดัเลือกในการพยากรณ์เป็นตวัแบบในการพยากรณ์
ยอดขายสินคา้ในอนาคต โดยใช้เคร่ืองมือในการช่วยแสดงผล
ดว้ยโปรแกรม Power BI Desktop   ดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2: ผลขอ้มูลภาพรวมของสินคา้รายปีรายเดือน 

 
5. สรุปกำรวิจัย 
    งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสม
ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา  เม่ือ
พิจารณาจากค่า MAPE และ MAD ท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด สอง
อนัดบัแรกข ไดแ้ก่ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี และวิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โปเนนเชียล จึงน าผลการพยากรณ์ของทั้ง 2 วิธี มาท าการทวน
สอบขอ้มูลและพิจารณาค่า MAPE  พบว่าวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
และวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล ให้ค่า MAPE ใกลเ้คียงกนั 
ซ่ึงวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีให้ค่า MAPE ต ่าท่ีสุดของสินคา้ จ านวน 
3 รายการจากสินคา้ 4 รายการ จึงไดน้ าวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเป็น

ตวัแบบในการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ และน าผลการพยากรณ์
มาพิจารณาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดั (EOQ)  ซ่ึงจะพิจารณา
ค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือสินคา้ (Ordering 

Cost) และค่าใชจ้่ายในการเก็บรักษาสินคา้ (Inventory Carrying 
Cost)  ท าการค านวณหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดัของสินคา้
ทั้ง 4 รายการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับก าหนดความตอ้งการ
สินคา้ หรือปริมาณการส่ังซ้ือของแต่ละเดือน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้  าเสนอการพยากรณ์น า้ท่วมเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยบริเวณท้ายเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ โดยใช้
ข้อมูลน ้าเข่ือน และน ้าฝน ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 มา
เปรียบเทียบการพยากรณ์ด้วยอัลกอริทึมโครงข่ายประสาท
เทียม (Artificial Neural Network: ANN) และการถดถอย
แบบ เ ชิ ง เ ส้น  (Linear Regression: LR) จ ากนั้ น วั ด
ประสิทธิภาพด้วยรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาด
ก าลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) และค่า
ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Absolute Error : AE) ผลการ
ทดสอบพบว่า การพยากรณ์น า้เข่ือนด้วยอัลกอริทึม LR ให้
ค่า RMSE เท่ากับ 0.6431 และ AE เท่ากับ 0.5918 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าอัลกอริทึม ANN ท่ีให้ค่า RMSE เท่ากับ 0.6805 

และ AE เท่ากับ 0.6060  และการพยากรณ์น ้าฝนด้วย
อัลกอริทึม LR ค่า RMSE เท่ากับ 0.0006 และ AE เท่ากับ 
0.0004 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าอัลกอริทึม ANN ท่ีให้ผลการ
พยากรณ์ท่ีมีค่า RMSE เท่ากับ 0.0008 และ AE เท่ากับ 
0.0005 จากนั้นน าข้อมูลการพยากรณ์ท่ีได้ของน ้าเข่ือน
และน า้ฝน ด้วยอัลกอริทึม LR มารวมกันเพ่ือน าผลลัพธ์ท่ี
ได้ไปหาค่าความเส่ียงการเกิดน า้ท่วมกับระดับตล่ิงของแต่
ละพื้นท่ี และรายงานผลการพยากรณ์น ้าท่วม ปริมาณ
จ านวนประชากรในแต่ละพืน้ท่ี โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานผ่านโปรแกรมรายงานผลพบว่า มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยการใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 

ค าส าคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม ถดถอยแบบเชิงเส้น  
                 พยากรณ์น ้าท่วม 

Abstract 
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. บทน า 
เน่ืองจากปัจจุบันปัญหาการเกิดอุทกภยัหรือน ้ าท่วม 

เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นคู่กบัประเทศไทยท่ีมีมายาวนานมกัจะ
เกิดขึ้นในทุก ๆ ปีซ่ึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นยงัตอ้งมีการวางแผน
ในการรับมือปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยมีสาเหตุ
หลกั ๆ ท่ีท าให้เกิดน ้ าท่วม คือ ธรรมชาติ มกัเกิดจากฝนท่ี
เกิดจากพายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะนอ้ง น ้ าทะเลหนุน
ท่ีเกิดจากประกฎการณ์น ้ าขึ้นน ้ าลง ฝนท่ีตกนอกพ้ืนท่ีการ
กักเก็บของชลประทาน ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2562 เกิดพ้ืนท่ีน ้าท่วมเฉล่ีย 10.17 ลา้น
ไร่ต่อปีโดยท่ีปี พ.ศ. 2554 ไดถื้อว่าเป็นปีท่ีเกิดมหาอุทกภยั
คร้ังใหญ่ภายในรอบ 10 ปี ท่ีกินระยะเวลายาวนาน และกิน
พ้ืนท่ีมากกว่า 150 ล้านไร่ ได้รับความเสียหายทั้งหมด  

65 จั งหวัด  684 อ า เ ภอ  เ ป็ นทั้ ง พ้ืน ท่ี เ กษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และท่ีอยูอ่าศยั มีราษฎร์ไดรั้บความเดือดร้อน
มากกว่า 4 ลา้นครัวเรือน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และต่างประเทศ เข้าให้การช่วยเหลือ  เพื่อจะเข้ามา
สนับสนุนการช่วยเหลือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ให้สามารถช่วยเหลือไดอ้ย่างรวดเร็วการท าระบบ
พยากรณ์น ้ าท่วมท่ีสามารถบอกถึงสถานการณ์การเกิดน ้ า
ท่วมล่วงหน้า และยงัสามารถบอกจ านวนประชากรท่ี
ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้ง่ายต่อ
การวางแผนในการช่วยเหลือ 

ส าหรับการพยากรณ์น ้ าท่วมได้มีผู ้วิจัยน า เสนอ
อลักอริทึมต่าง ๆ เช่น โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 

Neural Network) ตน้ไมเ้อ็มไฟวที์ (Model Tree) เทคนิค
ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์ (Support Vector Machine) 

ส าหรับการพยากรณ์ปริมาณน ้ าในเขื่อนก่ิวลม [1] การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Liner 

Regression Analysis) ดั ช นี พื ช พ ร รณ  (Normalized 

Differential Vegetation Indices) ก า ร แบ่ ง ก ลุ่ ม  (K-

means Clustering) เ พื่ อพัฒนาแบบจ า ลอ งส าห รับ
คาดการณ์ปริมาณน ้ าท่าบริเวณลุ่มน ้ ามูล [2] การใช้วิธี
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อการวิเคราะห์ความ
เส่ียงพ้ืนท่ีน ้ าท่วมบริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา [3] แต่
ปัจจยัส าคญัอีกหน่ึงประการท่ีส่งผลต่อการเกิดน ้ าท่วม คือ 

ปริมาณน ้ าฝน ผูวิ้จัยเล็งเห็นถึงการน าขอ้มูลของปริมาณ
น ้ าฝนเข้ามาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีด้วย และยงัเพ่ิมการน า
ขอ้มูลประชากรท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณลุ่มน ้ าเขา้มาเป็นปัจจยั
ในการท่ีจะช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีในการวางแผนรับมือกบั
เหตุการณ์การเกิดน ้าท่วมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการน า
อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม และการถดถอยแบบ
เชิงเส้น มาท าการเปรียบเทียบเพื่อหาเทคนิคท่ีเหมาะสมใน
การพยากรณ์น ้าท่วมเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยับริเวณ
ทา้ยเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้
ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 

Network: ANN) 

โครงข่ า ยประสาท เ ที ยม  คื อ  แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์พฒันาเพื่อจ าลองการท างานโครงข่ายประสาท
ในสมองมนุษย ์มีความสามารถในการรวบรวมองคค์วามรู้ 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการจัดเก็บความรู้ในรูปค่า
น ้าหนกั ค่าจะถูกเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

จากกระบวนการเรียนรู้ท่ีเข้ามา การประมวลผลต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในหน่วยประมวลผลเรียกว่า โหนด โดยท่ีแต่ละ
โหนดเป็นการจ าลองคุณสมบติัมาจากเซลลก์ารส่งสัญญาณ
ระหว่างโหนดท่ีเช่ือมต่อกันโดยจะมีฟังก์ชันท่ีก าหนด
สัญญาณส่งออกเรียกว่า สัญญาณกระตุ้น ท าหน้าท่ีเป็น
เสมือนกระบวนการท างานในเซลล ์[4] แสดงดงัภาพท่ี 1   

  

 

ภาพที่ 1: เซลประสาทเทียมท่ีถูกจ าลอง 
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2.1.2 การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 

Regression) 

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเป็นการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือตัวแปร X และ 
ตวัแปร Y โดยจะมีการหาค่าเฉล่ียของตวัแปร Y เน่ืองจาก
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนั้น ตัวแปร X จะถูก
ก าหนดค่าไวก่้อน และค่า Y จะเปล่ียนแปลงไปตามตวัแปร 
X จากนั้นเม่ือน าคา่ของ X และ Y ไปพล๊อตบนแกน X, Y 

แล้วลากเส้นเช่ือมระหว่างจุดท่ีปรากฏเส้นกราฟท่ีไดจ้ะ
เป็นเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียของตวั
แปร X กับตัวแปร ซ่ึงคือ การถดถอยเชิงเส้น (Linear 

Regression) 

 

Y =~ +̀⋯ ́X (1) 

จากสมการท่ี 1 ~ ̀ และ ⋯ ́  เป็นพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบ
ค่าจึงจะตอ้งประมาณค่าโดยใชข้อ้มูลจากตวัอยา่ง โดยวิธีท่ี
นิยมใช้ในการประมาณค่า ~ ̀ และ ⋯ ́  คือ วิธีก าลงัสอง
น้อยสุด (The Least Squares Method) ซ่ึงจะแทนค่าดว้ย
ค่า a และ b โดยท่ี a คือค่าคงท่ี เป็นค่าท่ีเส้นกราฟถดถอย
ตดักบัแกน Y ส่วน b เป็นความชนัของเส้นกราฟ ซ่ึงแสดง
ถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของ Y เม่ือ X เปล่ียนแปลง เรียก
ส่ วน น้ี ว่ า  สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร ถ ด ถ อ ย  (Regression 

Coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ [6] สมการ
ถดถอยอยา่งง่ายเขียนไดด้งัน้ี 

 

Y = a + bX (2-2) 

เม่ือ  
 Y = ตวัแปรตาม 

 X = ตวัอิสระหรือตวัแปรตน้ 

a = ค่าคงท่ี (Constant) 

b = ความชนั (Slope) ของเส้นกราฟ 

สามารถเขียนเป็นกราฟสมการเส้นตรง แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2: สมการเส้นตรงการถดถอย 
 

2.1.3 แนวคิดการวิเคราะห์รายงานผลด้วยโปรแกรม 
Power BI 

เน่ืองจากโปรแกรม Power BI เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การแสดงรูปแบบของการรายงานผลขอ้มูลท่ีใชง้านง่าย มี
รูปแบบของการแสดงผลท่ีหลากหลาย และยงัสามารถ
รองรับขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ  และสามารถแสดง
ข้อมูลในรูปแบบแผนท่ีได้ จึ งท าให้ผู ้ด าเนินการวิจัย
เลือกใช้โปรแกรม Power BI ส าหรับในส่วนของการ
แสดงรายงานผลข้อมูลการพยากรณ์น ้ าท่วม ปริมาณ
ประชากร และแผนท่ีแสดงระดบัความเส่ียง 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วีรศักด์ิ วรปภา และเผด็จ [1] ได้ท าการพยากรณ์
ปริมาณน ้าในเขื่อนก่ิวลมลม โดยใชเ้ทคนิคในการพยากรณ์
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 ห ์
การถดถอย (RA) วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) วิธี
แบบจ าลองต้นไม้เอ็มไฟว์พี  (M5P) และวิธีเทคนิคซัพ
พอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์ (SVM) ผลการวิจยัพบว่า M5P 
เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดรองลงมา คือ SVM, RA และ 
ANN ตามล าดับ  โดยวัดจากค่ า สัมบู ร ณ์ของความ
คลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุด 

รติพร เกตุกาญจน์ กิตติศกัด์ิ และนิตยา [2] ไดท้  าการ
วิจยัการพฒันาแบบจ าลองส าหรับคาดการณ์ปริมาณน ้ าท่า
บริเวณลุ่มน ้ ามูล โดยใช้เทคนิควิธีการพฒันา ไดแ้ก่ ดชันี
ผลต่างพืชพรรณ  การแบ่งกลุ่มดว้ยขอ้มูล อุณหภูมิ ปริมาณ
น ้ าฝน จ านวนวนัท่ีฝนตก และปริมาณน ้ าท่า เพ่ือสร้าง
โมเดลคาดการณ์น ้ าท่ าด้วยโครงข่ ายประสาทเทียม 
ผลการวิจยัพบว่า การจดักลุ่มร่วมกบัพารามิเตอร์อื่น ๆ เพื่อ
น ามาสร้างโมเดลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการคาดการณ์ได ้ 

ธิดาภทัร และนิติ [3] ไดท้  าการวิจยัการวิเคราะห์ความ
เส่ียงพ้ืนท่ีน ้ าท่วมโดยใช้แบบจ าลองต้นไม้การตัดสินใจ 
บริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา โดยการน าปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเกิดน ้ าท่วมมาพิจารณาร่วมกบัพ้ืนท่ีน ้าท่วมท่ีเกิดขึ้น
ในอดีต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557 จากนั้นท าการวดั
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองด้วยค่าการจัดกลุ่มความ
ถูกตอ้ง ค่าการจดักลุ่มความไม่ถูกตอ้ง ค่าความแม่นย  าของ
แบบจ าลอง ค่าความระลึกของแบบจ าลอง ค่าความเหว่ียง
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ของแบบจ าลอง และค่าพ้ืนท่ีโคง้จาก ROC คือ 95.21, 4.79, 

0.896, 0.813, 0.853 และ  0.895 ตามล าดับ  และ เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลน ้ าท่วมท่ีเกิดขึ้ นจริงพบว่ามีค่าท่ี
ท านายถูกตอ้งสูงถึงร้อยละ 95 
 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
การพยากรณ์น ้ าท่วมเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย

บริเวณทา้ยเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ มีกรอบแนวความคิดแสดง
ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3: กรอบแนวคิด 

 

จากภาพท่ี 3 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

3.1 การพยากรณ์ข้อมลูน ้าเข่ือน และน ้าฝน 
ในส่วนท่ี 1 คือ ส่วนของการน าเขา้ขอ้มูลส าหรับใชใ้น

การพยากรณ์ ใชห้ลกัการในการพยากรณ์แบบ 5-4-1 โดย 
5 คือ จ านวนวนัท่ีใช้ในการพยากรณ์ 4 คือ จ านวนวนัทบั
ซ้อนของข้อมูลท่ีใช้ในการพยากรณ์  และ 1 คือ จ านวน
วนัท่ีท าการพยากรณ์ค่าของน ้ าเขื่อน และค่าของน ้ าฝนใน
แต่ละวนั จากนั้นท าการตรวจสอบความผิดพลาดของการ
พยากรณ์ดว้ยค่า RMSE และ AE และเก็บผลการพยากรณ์
เพื่อใช้ในส่วนท่ี 2  ส าหรับค่าพารามิเตอร์ของอลักอริทึม
โครงข่ายประสาทเทียม  ก าหนดค่าดังน้ี ค่า Training 

Cycles เ ท่ า กับ  172 ค่ า  Learning Rate เ ท่ า กับ  0.01 

Momentum เท่ากบั 0.9 และ Hidden Layer เท่ากบั 1 ใน 

1 Hidden ประกอบด้วย  Node ทั้ งหมด  6 Node และ
ค่ าพารา มิ เตอร์ของการถดถอย เ ชิง เ ส้นก าหนดค่ า  
Min Tolerance เท่ากบั 0.0   

 

 

 

3.2 การหาระดบัความเส่ียง  
ในส่วนท่ี 2 คือ ส่วนของการน าขอ้มูลจากการพยากรณ์

มาท าการค านวณกบัค่าระดบัน ้าท่า เพื่อหาระดบัความเส่ียง
ในการเกิดน ้ าท่วมโดยมีการแบ่งระดบัความเส่ียงออกเป็น 
5 ระดบั โดยแต่ละระดบัคิดเป็นร้อยละ 20 ของระดบัน ้ าสู.
สุดจากตะล่ิง ดงัน้ี มากท่ีสุด หมายถึง ระดบัน ้ าขั้นวิกฤต 
อยูท่ี่ร้อยละ 100 ของตะล่ิง มาก หมายถึง ระดบัน ้าค่อนขา้ง
วิกฤต อยูท่ี่ร้อยละ 80 ของตะล่ิง ปานกลาง หมายถึง ระดบั
น ้ าปานกลาง อยู่ท่ี ร้อยละ 60 ของตะล่ิง น้อย หมายถึง 
ระดับน ้ าน้อย อยู่ท่ี ร้อยละ 40 ของตะล่ิง และน้อยมาก 
หมายถึง ระดับน ้ าน้อยมาก อยู่ท่ี ร้อยละ 20 ของตะล่ิง 
จากนั้นเก็บขอ้มูลประจ าวนัเพื่อใชส้ าหรับในส่วนท่ี 3 

3.3 การแสดงผลการายงานผ่านโปรแกรม Power BI 
ในส่วน ท่ี  3 คือ  ส่วนของการน าข้อมูล รายงาน

ประจ าวนั และขอ้มูลประชากรน าเขา้โปรแกรมรายงานผล 
(Power BI) เพื่อน ามาแสดงผลการพยากรณ์น ้าเขื่อน น ้าฝน 
ปริมาณประชากร และระดบัความเส่ียงของแต่ละพ้ืนท่ี  

 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของทดสอบ

ประสิทธิภาพการพยากรณ์ ส่วนผลการหาระดบัความเส่ียง 
ส่วนของการแสดงรายงานบนโปรแกรม Power BI และ
ส่วนของผลประเมินความพึงพอใจผูใ้ชง้าน แสดงดงัน้ี 

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูล
น ้าเข่ือน และปริมาณน ้าฝน 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมในการพยากรณ์ข้อมูลน ้ าเขื่อน และปริมาณ
น ้ าฝน ซ่ึงแสดงผลค่า  RMSE และค่า AE โดยท าการ
ทดสอบข้อมูลจ านวน 5 คร้ัง จากนั้ นน ามาหาค่าเฉล่ีย 
แสดงดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่1: ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดของ RMSE และ AE ของน ้าเขื่อน 
Algorithm RMSE AE 

ANN 0.6805 0.6059 

LR 0.6431 0.5917 
 

ตารางท่ี 2: ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดของ RMSE และ AE ของน ้าฝน 
Algorithm RMSE AE 

ANN 0.0007 0.0005 

LR 0.0005 0.0003 
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จากผลการทดลองสรุปได้ว่ า  อัลกอริ ทึม  LR มี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ท่ีดีกว่า ANN ซ่ึงจากตาราง
ท่ี 1 พบว่า การพยากรณ์น ้ าเขื่อน อัลกอริทึม LR ให้ค่า 
RMSE เท่ากับ 0.6431 และ AE เท่ากับ 0.5917 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าอลักอริทึม ANN ท่ีให้ค่า RMSE เท่ากบั 0.6805 

และ AE เท่ากับ 0.6059  และจากตารางท่ี 2 พบว่า การ
พยากรณ์ปริมาณน ้ าฝน อัลกอริทึม LR ให้ค่า RMSE 

เท่ากับ 0.0005 และ AE เท่ากับ 0.003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า
อลักอริทึม ANN ท่ีให้ค่า RMSE เท่ากบั 0.0007 และ AE 
เท่ากบั 0.0005 ตามล าดบั 

4.2 ผลการหาระดับความเส่ียง 
จากผลการหาระดับความเส่ียงจากการเปรียบเทียบ

ระดบัน ้าระดบัน ้าท่าแสดงขอ้มูลไดด้งัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3: ค่าระดบัความเส่ียง 
จุดวัดระดับน ้า ระดับความเส่ียง รายละเอียด ช่วง 

อ าเภอ 
ชยับาดาล 

1 นอ้ยมาก 0 - 8.652 

2 นอ้ย 8.653 - 17.305 

3 ปานกลาง 17.306 - 25.958 

4 มาก 25.959 - 34.611 

5 มากสุด 34.612 - 43.264 

อ าเภอวงัม่วง 

1 นอ้ยมาก 0 - 4.234 

2 นอ้ย 4.235 - 8.469 

3 ปานกลาง 8.47 - 12.704 

4 มาก 12.705 - 16.939 

5 มากสุด 16.94 - 21.174 

อ าเภอ 
เมืองสระบุรี 

1 นอ้ยมาก 0 - 2.244 

2 นอ้ย 2.245 - 4.489 

3 ปานกลาง 4.49 - 6.734 

4 มาก 6.735 - 8.979 

5 มากสุด 8.98 - 11.224 

อ าเภอท่าเรือ 

1 นอ้ยมาก 0 - 1.344 

2 นอ้ย 1.345 - 2.689 

3 ปานกลาง 2.69 - 4.034 

4 มาก 4.035 - 5.379 

5 มากสุด 5.38 - 6.724 

อ าเภอ 
นครหลวง 

1 นอ้ยมาก 0 - 0.776 

2 นอ้ย 0.777 - 1.553 

3 ปานกลาง 1.554 - 2.33 

4 มาก 2.331 - 3.107 

5 มากสุด 3.108 - 3.884 

 

 

 

 

4.3 ผลการแสดงรายงานบนโปรแกรม Power Bi 

จากผลการวิจัย ผู ้วิจัยได้ท าการออกแบบให้ มีการ
แสดงผลรายงานแบ่งแยกตามลกัษณะของขอ้มูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

4.3.1 ส่วนของการแสดงผลการพยากรณ์ข้อมูลน ้ า
เขื่อน และขอ้มูลปริมาณน ้ าเขื่อนจริง โดยท่ีผูใ้ช้สามารถ
เลือกวนัท่ีเป็นช่วงเพื่อดูผลการพยากรณ์ขอ้มูลได้ แสดงดงั
ภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 4: รายงานผลการพยากรณ์ขอ้มูลน ้าเขื่อน 

4.3.2 ส่วนของการแสดงผลการพยากรณ์ขอ้มูลน ้ าฝน 
และขอ้มูลน ้าฝนจริง โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกวนัท่ีเป็นช่วง
เพื่อดูผลการพยากรณ์ขอ้มูลได ้แสดงดงัภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5: รายงานผลการพยากรณ์ขอ้มูลน ้าฝน 
4.3.3 ส่วนของการแสดงผลการพยากรณ์น ้ าท่วมและ

ปริมาณประชากรในแต่ละพ้ืนท่ี โดยแยกออกเป็นอายุ เพศ
ของประชากร โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกวนัท่ีเป็นช่วงเพื่อดู
ผลการพยากรณ์ขอ้มูล ระดบัความเส่ียง และพ้ืนท่ี แสดงดงั
ภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6: รายงานผลการพยากรณ์ขอ้มูลและปริมาณประชากร 
 

4.3.3 ส่วนของการแสดงแผนท่ีระดับความเส่ียงตาม
จุดวัดระดับน ้ า  ผู ้ใช้สามารถเลือกวันท่ี เพื่อดูผลการ
พยากรณ์ขอ้มูลความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนัของแต่ละ
พ้ืนท่ี แสดงดงัภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7: รายงานแผนท่ีระดบัความเส่ียง 
 

4.4 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ พบว่า มีความ

พึงพอใจเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.07 แสดง
ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  : ผลประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

1. ดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ช้ 4.45 0.07 มาก 
2. ดา้นการประมวลผลของระบบ 4.41 0.10 มาก 
3. ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 4.39 0.04 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.42 0.07 มาก 

 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีน าเสนอการพยากรณ์น ้าท่วมเพ่ือช่วยเหลือผู ้

ประสบอุทกภยับริเวณทา้ยเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ โดยการน า
ข้อมูลน ้ าเขื่อน และข้อมูลน ้ าฝน น ามาเปรียบเทียบการ
พยากรณ์ดว้ยอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม และการ

ถดถอยแบบเชิงเส้น โดยผลการวิจยัพบว่า การถดถอยแบบ
เชิงเส้นให้ค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์น้อยกว่า
อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีได้
จากการพยากรณ์ทั้งของน ้ าเขื่อน และน ้ าฝน มาหาหาค่า
ความเส่ียงของการเกิดน ้ าท่วมของแต่ละพ้ืนท่ีโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั และยงัมีการน าขอ้มูลประชากรท่ีอาศัย
อยูบ่ริเวณท่ีเป็นจุดวดัระดบัความเส่ียง เพื่อแสดงถึงจ านวน
ประชากรท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยแยกออก
ตาม เพศ อายุ ของประชากรในพ้ืนท่ีนั้น รวมถึงการแสดง
แผนท่ีระดับความเ ส่ียง  สามารถเ ลือกดูข้อมูลตาม 
ความตอ้งการจากโปรแกรมรายงานผล จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน พบว่า มีความพึงพอใจเฉล่ีย
รวมอยู่ในระดับมาก จึงสามารถสรุปได้ว่า การแสดง
รายงานการพยากรณ์น ้ าท่วมดังกล่าว สามารถบอกถึง
ขอ้มูลปริมาณน ้ า ระดบัของความเส่ียง จ านวนประชากร
ของแต่ละพ้ืนท่ี อีกทั้ งยงัสามารถช่วยในเร่ืองของการ
วางแผนในการเขา้ช่วยเหลือของเจา้หน้าท่ีของภาครัฐ และ
เอกชน 
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ระบบบันทึกเวลาแบบใหม่โดยใช้ LBPH ที่มีประสิทธิภาพ 
New time attendance system using effective LBPH 
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บทคัดย่อ 
การบันทึกเวลาเข้างานของพนักงานตามองค์กรมีการ

น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นเวลาหลายปี 
โดยบางองค์กรก็มีการน าเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ
เพ่ือท่ีจะสามารถยืนยันตัวตนพนักงาน ซ่ึงเทคโนโลยี
สแกนลายนิ้วมือได้รับความนิยมอย่างสูงในอดีตและ
ปัจจุบัน  

ปั จจุบั น ได้มี เทคโน โลยีการ รู้จ า ใบห น้ าเข้ าม า
ประยุกต์ใช้ในองค์กรหลายๆแห่ง แต่เทคโนโลยีจดจ า
ใบหน้าในบางอัลกอริทึมยังมีความแม่นย าไม่มากพอ 

ดังนั้นบทความนีจึ้งได้น าเสนอเทคนิคการรู้จ าใบหน้า
แบบใหม่ส าหรับการบันทึกเวลาเข้างานของพนักงาน เพ่ือ
ปรับปรุงปัญหาการรู้จ าใบหน้าท่ีไม่แม่นย า โดยมีความ
แม่นย ามากย่ิงขึ้น  วิธีการนี ้ใช้การป รับปรุงเพ่ิมเติม
ผสมผสานอัลกอริทึมท่ีมีอยู่  เพ่ือค้นหาความแม่นย าท่ีดี
ท่ีสุด โดยน าภาพพนักงานมาปรับปรุงก่อนท่ีจะน าไป
ประมวลผลในการค้นหาระบุบุคคล และน าผลลัพธ์ท่ีได้
จากการระบุตัวตนมาเข้ากระบวนการหาผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 

เทคนิคท่ีได้น าเสนอในบทความนีส้ามารถตอบโจทย์
เพ่ิ ม ค ว าม แ ม่ น ย า ใ ห้ อั ล ก อ ริ ทึ ม ท่ี มี อ ยู่ แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการระบุตัวตนได้ดีย่ิงขึ้น ด้วยอัลกอริทึม
ท่ัวไปกับกระบวนการท่ีปรังปรุงขึน้มาทดสอบ  
ค าส าคัญ:  การจ าใบหนา้ การคน้หาใบหนา้  

การประมวลผลภาพ 
 

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 

the identity of employees. The fingerprint scanning 

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. บทน า 
ในปัจจุบนัน้ีระบบจดจ าใบหนา้ไดก้ลายเป็นส่ิงท่ี

น่าสนใจในแวดวงกลุ่มนักวิจัย  ซ่ึงหลายคร้ังนักวิจัยใน
สาขาได้ท าการทดลองด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้วพบเจอกับ
ปัญหาในการรู้จ าใบหน้าหลายอย่าง โดยนักวิจัยในด้าน
การจดจ ารูปแบบใบหน้าไดเ้สนอวิธีแกปั้ญหามากมายเพื่อ
ลดปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้ น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
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ความแม่นย  าให้ดีย่ิงขึ้น เทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับตรวจการ
เขา้ออกงานของพนกังานมีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอยา่ง
มาก ไม่ว่าจะเป็นการรู้จ าใบหน้า, การสแกนลายน้ิวมือ, 
การบันทึกเวลาจากการตอกบัตร ซ่ึงการรู้จ าใบหน้าหรือ
การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาใช ้แน่นอนว่าตอ้งการความ
แม่นย  าในการตรวจจบัที่ถูกตอ้ง 

ปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการรู้จ าใบหน้า คือ 
ความแม่นย  าในการตรวจจบัใบหน้าดว้ยอลักอริทึม LBPH 
(Local Binary Patterns Histograms) ท่ี ว่ า เป็ น ห น่ึ ง ใน
อัลกอริทึมของ OpenCV[1] สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความแม่นย  าไดม้กาขึ้น ทั้งน้ีจึงได้เกิดงานวิจยัมากมายท่ี
พ ย าย ามพัฒ น าต่ อ ยอ ดป รับ ป รุ ง แก้ ไข แล ะ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพของการตรวจจบัใบหนา้ดว้ยอลักอริทึมน้ีอยู ่ 

ดว้ยเหตุผลน้ีเองท าให้เกิดการศึกษาและพฒันา
กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพให้การรู้จ าใบหน้าด้วย 
LBPH มีความแม่นย  ามากย่ิงขึ้น  

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
2.1 หลักการท างานของระบบรู้จ าใบหน้า 
ระบบรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) เป็นการรู้จ า

ใบหน้าโดยการเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลท่ีสนใจกับ
ฐานขอ้มูลใบหน้าท่ีมีอยู่ ในแต่ละอลักอริทึมในการสร้าง
แม่แบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบนั้นอาจแตกต่างกนัไป 
แต่กระบวนการหลักและขั้ นตอนโดยรวมพ้ืนฐาน
เหมือนกนัอยู่ ซ่ึงโดยทัว่ไประบบรู้จ าใบหน้าจะประกอบ
ไปด้วย 2 ขั้นตอนหลักคือ การตรวจจับใบหน้า (Face 
Detection) กบั การรู้จ าใบหนา้ (Face Recognition) 

ส าหรับการท างานของการรู้จ าใบหน้า มีกระบวนการ
ง่ายๆ 

1) ตรวจจบัใบหน้าโดยน าแต่ส่วนของใบหนา้จากรูปท่ี
เราสนใจ 

2) ตรวจจับหรือสกัดจุดท่ีส าคญัต่าง ๆ จุดสังเกตบน
ใบหน้าเป็นชุดของจุดท่ีหาไดง้่ายบนใบหน้าเช่นรูม่านตา
หรือปลายจมูก โดยค่าเร่ิมตน้มีจุดสังเกตท่ีก าหนดไว ้27 
จุด ภาพท่ี 1 ต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึง 27 จุด ทั้งหมด  

 
ภาพที่ 1 : Face landmarks 

 
3) หลังจากนั้ นจะน าข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 ไปผ่าน

กระบวนการเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึม แล้วเอาค่าท่ีได้ไป
เปรียบเทียบกบัรูปถ่ายว่ามีความใกลเ้คียงกบัรูปไหนท่ีสุด 
จากนั้นจะตอบไดว่้าคือบุคคลไหนดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 : การท างาน FaceRecognition 

 
 2.2 OpenCV 
OpenCV (Open Source Computer Vision) เป็น 

computer vision library ท่ีเร่ิมเปิดใชใ้นปี 1999 โดย บริษทั 
Intel โดยเป็น cross-platform library ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการ
ประมวลผลภาพแบบ real-time และเป็น computer vision 
algorithms ท่ีเปิดให้ใชฟ้รี  

 
2.3 Eigenfaces 
ปี  พ.ศ. 2530 Sirovich และ Kirby พัฒนา Eigenface 

ให้เป็นท่ีรู้จกั โดยเรียกชุดเวกเตอร์ท่ีใช้ในการระบุตวัตน
ดว้ยใบหน้าของมนุษยว่์า Eigenface หรืออีกอย่างหน่ึงว่า
เป็นช่ือเรียกเซตของ Eigen Vector จากกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติของใบหนา้ท่ีหลากหลาย  

ยกตวัอยา่งการเปรียบเทียบใบหน้า ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 : ตวัอย่างของใบหนา้ Eigenface 

 
ขั้นตอนการสร้าง Eigenface 

1)  จั ด เต รี ยม ภ าพ ส าห รั บ ก ารท ดส อบ ท่ี
หลากหลาย  

2) ค  านวณหาหน้าลักษณะเฉพาะ หรือ eigen 
Vector 

3) น าภาพระดบัเทามาแปลงเป็นเวกเตอร์เพื่อหา
ค่าลกัษณะเฉพาะและน าค่าลกัษณะเฉพาะของตวัอยา่งภาพ
หนา้บุคคล 
 4) น าฟังก์ชันเกาส์เซียน (Gaussian function) มา
ประมาณกลุ่มการกระจายของค่าเฉล่ียกลุ่มตัวอย่าง ดัง
แสดงในภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 4 : การกระจายตวัของขอ้มูลตวัอย่าง 

2.4 Fisherfaces [3] 
เป็นวิธีวิเคราะห์ภาพเชิงเส้นโดยวิธีวัดหลายวิธีใน

ปัญหาการแยกหมวดหมู่ แบ่งการท างาน เป็น 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนการประมวลผลก่อน เป็นการน าชุดภาพขอ้มูล

ส าหรับการรู้จ ามาท าการแบ่งกลุ่มก่อนหาลกัษณะเด่น โดย
ภาพท่ีมาจากบุคคลเดียวกนัให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั จากนั้น

ค านวนค่าการกระจายตัวระหว่างกลุ่ม 𝑆𝐵  และค่าการ
กระจายตวัภายในกลุ่ม 𝑆𝑊 ดว้ย 

เมตริกซ์การกระจาย 𝑆𝐵 และ 𝑆𝑊 ค  านวณไดด้งัน้ี 

 
โดย 𝑐 คือจ านวนกลุ่ม  
𝑁𝑖 คือจ านวนภาพของขอ้มูลกลุ่ม 𝑖   
𝝁𝑖 คือค่าเฉล่ียของขอ้มูลกลุ่ม 𝑖  
𝝁 คือค่าเฉล่ียของทุกขอ้มูล  
𝒙𝑗 คือเวกเตอร์ขนาด 𝑝 × 𝑞 ท่ีอยูใ่นกลุ่ม 𝑖  

2.5 Local Binary Patterns Histograms [4],[5],[6]  
LBPH (Local Binary Patterns Histograms) เ ป็ น

เทคนิคการระบุตวัตน โดยน าค่า LBP ท่ีค  านวณได้มาท า 
Histogram ส าหรับการระบุลกัษณะพิเศษในใบหนา้ 

LBPH (Local Binary Patterns Histograms) นั้ น มีการ
ท างานโดยการแบ่งภาพออกขนาด 3x3 พิกเซล คือการ
ท างานโดยบล็อกของ 3x3 พิกเซล พิกเซลท่ีอยู่ตรงกลาง
นั้นถูกน าไปเปรียบเทียบกบัเพ่ือนบา้น และท าการค านวณ
ค่าไบนาร่ีความยาว 8 บิท จากค่าสีเทาของแต่ละพิกเซล 
โดยใชค้่าสีเทาของพิกเซลตรงกลางเป็นค่า threshold หาก
ค่าสีของพิกเซลนั้นมีค่าสูงกว่าพิกเซลตรงกลาง จะแทนบิท
นั้นด้วยค่า 1 ถา้น้อยกว่า จะแทนค่าบิทนั้นด้วย 0 แล้วน า
ค่าไบนาร่ีท่ีไดจ้ากทุกๆส่วนมากท าการสร้างเป็นเวกเตอร์
เพ่ือแทนใบหน้านั้นต่อไป จากการใชค้่าไบนารีน่ีเองท่ีท า
ให้ อัล กอ ริ ทึ ม น้ี มี จุ ด เด่ น อยู่ ท่ี ส าม ารถทนต่ อการ
เปล่ียนแปลงระดบัของแสงในภาพไดดี้ เพราะไม่ว่าภาพจะ
มืดหรือสว่างเท่าใด หากจุดก าเนิดแสงเป็นจุดเดียวกนั ก็จะ
สามารถสร้างเวกเตอร์ท่ีมีลักษณะเหมือนกันได้นั่นเอง 
และแสดงเป็น Histograms ดงัแสดงในภาพท่ี 5 และ 6 

 
ภาพที่ 5 : ตวัอย่างการค านวณของ Local Binary Pattern 
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ภาพที่ 6 : Histogram 

 
2.6 Attendance monitoring system with face 

recognition technologies [3] งานวิจัยน้ีกล่าวถึงปัญหา
ส าหรับผูส้อนท่ียาวนานส าหรับการตรวจสอบการเขา้เรียน
ของนักเรียน ทั้ งน้ีงานวิจัยดังกล่าวได้ท าการทดสอบ 
อัลกอ ริ ทึ มจาก เทค นิ ค ท่ี เป็ น ท่ี นิ ยม  3 เท ค นิ ค  คื อ  
Eigenface recognition เทคนิค,Fisherface recognition และ
Local Binary Pattern Histograms (LBPH) recognition 
เพื่อน าไปใชใ้น ระบบท่ีเขาไดพ้ฒันา 

สรุป งานวิจัยน้ีท าการทดลองความสามารถของ 3 
เทคนิคแล้วเขาพบว่า LBPH recognition มีความถูกต้อง
มากท่ีสุดสูงสุดถึง 94.21%   

ขอ้ดีของงานวิจยั คือ การทดลอง 3 เทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยม
และน าไปประยกุตใ์ชใ้นระบบของเขาได ้

2.7 IBAtS - Image Based Attendance System: A 
Low Cost Solution to Record Student Attendance in a 
Classroom [5] งานวิจยัน้ีกล่าวถึงวิธีการแกปั้ญหาตน้ทุน
ในการตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียน ซ่ึงวิธีท่ีเขา
น าเสนอประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน 

1) รับภาพ 2) ตรวจจบัใบหนา้ 
3) การลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม 4) การตรวจสอบการเขา้

ร่วม โดยเขาตั้งช่ือโซลูชนัน้ีว่า IBAtS  
สรุป งานวิจยัดงักล่าวเป็นเพียงการบ่งบอกถึงการน า

เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้าเขา้มาใชง้านเพื่อลดตน้ทุนและลด
ภาระงานของอาจารยเ์ท่านั้น 

2.8 Facial Based Attendance Monitoring System 
Using Discriminative Robust Local Binary Pattern [6] 
งานวิจยัน้ีกล่าวถึงการน าเทคโนโลยีจดจ าใบหน้ามาใชใ้น
การจดจ านักเรียน ซ่ึงในงานวิจัยน้ีมีการใช้อัลกอริทึม 
DRLBP และเขาได้บอกว่าเขาเลือกใช้  face recognition 
เพราะ อุปกรณ์ finger print และ Iris มีราคาแพงกว่า ซ่ึง
อลักอริทึม DRLBP ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 : ภาพรวมของโครงสร้างระบบ 

 

สรุป งานวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่าน า RLBP และ DLBP มาท า
สมการใหม่ท าให้เกิด DRLBP ท่ีมีความแม่นย  า 95%  

ขอ้ดีของงานวิจยั คือ มีการน าอลักอริทึม 2 ตวัมาผสม
กนัจนท าให้เกิดกระบวนการใหม่ 

3.  ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ภาพรวมของเทคนิคที่น าเสนอ 
บทความน้ีได้น าเสนอแนวคิดของการพัฒนาระบบ

บันทึกเวลาการเข้าออกงานของพนักงานโดยการน า
อลักอริทึม LBPH มาพฒันาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของ LBPH โดยผู ้ วิจัย  IEEFLBPH (increase efficiency 
Eigen Fisher LBPH) โดยเทคนิคท่ีน าเสนอคือการน า 
LBPH มาเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการปรับภาพขาเข้าและ
จัด ก ารกับ ผลลัพ ธ์ ท่ี ได้ จ าก  LBPH พ ร้อมทั้ ง เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ LBPH โดยการน า Eigenface, Fisherface 
เขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการรู้จ าท่ีถูกตอ้งมากขึ้น 
ทั้งน้ีระยะเวลาในการท างานของกระบวนการจะเพ่ิมขึ้นแต่
ได้มาซ่ึงประสิทธิภาพท่ีระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นย  า
เทคนิคดงักล่าวสามารถแสดงขั้นตอนไดด้งัน้ี 

- น าภาพบุคคลเขา้มา 
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- จดัการกบัภาพท่ีไดรั้บมา 
- สกดัเอาแต่ใบหนา้เอาส่ิงท่ีไม่สนใจออกไป 
- น าเขา้สู่กระบวนการตรวจจบับุคคลโดยใช้

อลักอริทึม IEEFLBPH 
- ค่าท่ีไดจ้ากผลลพัธ์ของอลักอริทึมจะระบุไดว่้า

เป็นบุคคลใดในฐานขอ้มูล 
3.2 ขั้นตอนการท างานของเทคนคิท่ีน าเสนอ 
1) การปรับขนาดของรูปภาพโดยใชส้มการ  
I’ = f(I) 
โดยท่ี I คือรูปภาพท่ีน าเข้ามามีขนาดเท่ากับ 1280  × 

720 พิกเซล  
I’ คือ รูปภาพท่ีมีขนาดเท่ากบั 780 × 520 พิกเซล  
ส่วน f() คือ ฟังก์ชนัส าหรับการปรับขนาดรูปภาพจาก 

1280 × 720 พิกเซล เป็น 780 × 520 พิกเซล ดงัภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8 : แสดงตวัอยา่งการปรับขนาดของรูปภาพ 

 
2) ขั้นตอนการตรวจจบัเอาเฉพาะใบหนา้ 
ขั้นตอนน้ีจะเป็นการตดัภาพส่วนท่ีไม่จ าเป็นออกและ

เอาเฉพาะใบหนา้ท่ีเราสนใจ ดงัภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 : แสดงตวัอยา่งการตรวจจบัเอาเฉพาะภาพใบหนา้ 

 
3) ขั้นตอนทดสอบและขั้นตอนการตรวจสอบใบหนา้ 
ขั้ นตอน น้ี เป็นการตรวจสอบใบหน้ าว่าตรงกับ

ฐานขอ้มูลใบหน้าหรือไม่ โดยจะมีการน าอลักอริทึมท่ีได้
พฒันาต่อยอดมาใช ้ซ่ึงช่ือว่า “IEEFLBPH” วิธีการจะเป็น
ดงัภาพท่ี 10 

 
ภาพที่ 10 : แสดงการตรวจสอบดว้ยอลักอริทึม IEEFLBPH 

     
     จากภาพท่ี 10 จะเห็นไดว่้ามีการน าการตรวจสอบดว้ย 
Eigenface, Fisherface, LBPH มาผสมผสานกนั ซ่ึงการ
ท างานจะมีการส่งต่อขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการระบุดว้ย
อลักอริทึมแต่ละตวันั้น มาตรวจสอบว่า ถา้เป็นบคุคลนั้น
จริงๆดว้ยสาม อลักอริทึม ระบบก็จะสามารถระบุไดว่้าเป็น
บุคคลไหน ซ่ีงจะท าให้เกิดความแม่นย  ามากขึ้น 

4.  ผลการด าเนินงาน 
จากภาพท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นถึง data set ท่ีมีการเก็บไว้
เพื่อให้แต่ละอลักอริทึมไดเ้รียนรู้และจดจ า 
 

 
ภาพที่ 11 : Data Set 
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ภาพที่ 12 : แสดงตวัอย่างการตรวจสอบใบหนา้ดว้ย IEEFLBPH 

     จากการด าเนินการทดสอบแลว้ดงัภาพท่ี 12 แสดงให้
เห็ น ถึงหน้ าตาของการทดสอบระบุ ตัวบุ คคลด้วย
อลักอริทึม IEEFLBPH ซ่ึงจ านวนใบหน้าส าหรับทดสอบ 
22 คน คนละ 50 ใบหนา้ โดยทดสอบดว้ยแต่ละอลักอริทึม 
ไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีไดว้างไว ้และมีผลลพัธ์ตาม
ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1. ตารางสรุปผลการทดลอง 

Algorithm 

จ านวน
คร้ังที่
ทดสอบ
ทั้งหมด 
(คร้ัง) 

จ านวนที่
ระบุบุคคล
ได้และบอก
ช่ือได้ถูกต้อง

(คร้ัง) 

จ านวนที่ระบุ
บุคคลได้แต่
บอกช่ือไม่
ถูกต้อง(คร้ัง) 

Eigen face 22 16 5 
Fisher face 22 18 2 

LBPH 22 18 5 
IEEFLBPH 22 16 1 

 

     จากตารางจะเห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละอัลกอริทึมนั้นมี
ผลลพัธ์ใกลเ้คียงกนั  แต่อตัราการระบุบุคคลไดแ้ต่ผิดของ 
IEEFLBPH  มีจ านวน 1 คร้ัง ซ่ึงน้อยกว่าอัลกอริทึมตัว
อื่นๆ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยด้วย ทั้งน้ีการตรวจสอบ
ใบหน้าจะขึ้นอยู่กบัหลายส่ิงหลายอย่าง เช่น แสง, รวมไป
ถึงความละเอียดของกลอ้งดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีท า
ให้เกิดขอ้ผิดพลาดได ้

5.  สรุป 
เทคนิคท่ีไดน้ าเสนอในบทความน้ีสามารถตอบโจทย์

เ พ่ิ ม ค ว าม แ ม่ น ย  า ให้ อั ล ก อ ริ ทึ ม ท่ี มี อ ยู่ แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิท ธิภาพการระบุ ตัวตนได้ ดีขึ้ น จาก เดิม  ด้วย
อัลกอริทึมทั่วไปกับกระบวนการท่ี ได้ทดสอบ ซ่ึง

อลักอริทึม IEEFLBPH มีความแม่นย  าไม่ระบุบุคคลผิดพลาด
ถึง 95%  

แนวทางในอนาคตคือจะท าการทดสอบระบบจดจ า
ใบหน้ากับส่ิงแวดล้อมท่ีต่าง ๆกัน และจะน าส่ิงท่ีได้
ทดสอบน้ีไปพฒันาให้สามารถใชก้บัระบบการระบุตวัตน
ของพนักงานหรือตรวจสอบใบหน้าอาชญากรให้ มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยอาจน าเทคโนโลยี AI เขา้มาช่วยใน
การเรียนรู้ กรณีท่ีมีฐานขอ้มูลใบหนา้จ านวนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานการรู้จ าใบหน้าท่ี

หลากหลายและด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ถูกปรับปรุงขึ้นมา
เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการรู้จ า อย่างไรก็ตามยังคงมี
ข้อจ ากัดต่าง ๆ และหน่ึงในนั้นท่ีส าคัญกคื็อการรู้จ าใบหน้า
ท่ีมีอารมณ์หรือความรู้สึก ดังนั้นงานวิจัยนีจึ้งน าเสนอการ
วิเคราะห์การรู้จ าประเภทนี ้โดยอ้างอังกับฐานข้อมูล FRE 
2013 โดยมี 5 อารมณ์ได้แก่ มีความสุข , เศร้า, รังเกียจ, 
โกรธ และ ประหลาดใจ โดยผ่านขั้นตอนการตรวจจับ
ใบหน้าของ Haar-Like Feature แล้วจากนั้นเพ่ิม Facial 
Key-Points บนใบหน้า แล้วจึงสกัดคุณลักษณะพิเศษด้วย
วิธีการ SIFT ผลท่ีได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองจักร 
MLP (หรือ เ รี ยกรวมว่า  KPMLP) งาน วิ จั ยนี ้ทดสอบ
ประสิทธิภาพเทียบกับ MLP, SVM และ  KNN โดยผล
การศึกษาพบว่าการจ าแนกข้อมูลอารมณ์โดยเฉลี่ย KPMLP 
มีประสิทธิภาพ 67.74% ซ่ึงมีความแม่นย ามากกว่า MLP 
2.80 %, SVM 0.75% และ KNN 0.96% ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การรู้จ าอารมณ์บนใบหนา้,การคน้หาใบหนา้

และ การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองจกัร 
 

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, 

(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. 

 

Keywords: facial expressions, face detection and 

machine learning 

 
1. บทน า 

 เทคนิคการรู้จ า [1] เป็นงานศึกษาวิจัยท่ีได้รับความ
นิยมในระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยทัว่ไประบบรู้จ าไดถู้ก
น าไปประยกุต์ใชใ้นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์เช่น การรู้จ า
ใบหน้า, การรู้จ าลกัษณะท่าทาง และการรู้จ าลายเซ็น เป็น
ต้น ซ่ึงระบบน้ีท างานด้วยคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงมีความ
รวดเร็วในการท างานและสามารถท างานได้ตลอดเวลา 
เ ช่น  ตรวจจับใบหน้ า เพื่ อยื นย ันตัวตน และระบบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีส่ังการดว้ยท่าทาง 

 อย่างไรก็ตามการรู้จ ายงัคงมีข้อจ ากัดท่ีหลากหลาย 
เช่น การหันขา้งหรือการมีส่ิงท่ีบดบงัใบหน้า และปัญหา
หน่ึงท่ีส าคัญก็คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ เช่น ความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น  ซ่ึงในงานวิจัยปัจจุบันได้
น าเสนอการตรวจจบัอารมณ์บนใบหนา้ [2-5]  

 ดงันั้นงานวิจยัน้ีมุ่งเน้นการปรับปรุงความแม่นย  าบน
ใบหน้าท่ีมีความรู้สึกแตกต่างกัน โดยการประยุกต์ใช้
วิ ธีการประมวลผลภาพ  ร่วมกับ เทคนิคการ เ รียนรู้
เคร่ืองจกัรเพื่อช่วยในการตรวจสอบอารมณ์บนใบหนา้โดย
มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน 1) ค้นหาใบหน้าด้วยวิธีการ 
Haar-Like Feature 2) การหาคุณลกัษณะพิเศษดว้ยวิธีการ 
SIFT แลว้จากนั้นจึงใช้ 3) การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร MLP 
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เพื่อท าการเรียนรู้ของใบหน้า  ในการจัดหมวดหมู่ของ
อารมณ์ โดยอารมณ์ท่ีเข้ามาใช้ทดสอบประกอบด้วย มี
ความสุข, เศร้า, รังเกียจ, โกรธ และ ประหลาดใจ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1 การค้นหาใบหน้าด้วยวิธีการ Haar-like feature [6] 

 การคน้หาใบหน้าของรูปภาพดว้ย Sub-Window ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมท่ีมีส่วนสีด าและสีขาวใชใ้นการ
หาความเขม้ของแสงระหว่างพ้ืนท่ีท่ีเป็นสีด าและสีขาวโดย
ท าการตรวจจับใบหน้าหลาย ๆ คร้ังบนภาพเดิม ซ่ึงเป็น
เทคนิคของ Haar-Like Feature ของ Viola-Jones แต่ด้วย
ผลลัพธ์ของ Sub-Window จ านวนมากยงัคงเป็นลบ ซ่ึง
ปัญหาน้ีแก้ไดโ้ดยใช้การปฏิเสธส่ิงท่ีไม่ใช่ใบหน้า แทน
การคน้หาใบหน้าเพราะการตดัสินใจว่าบริเวณใด  ๆ  ไม่ใช่
ใบหน้านั้ น ท าได้เ ร็วกว่าการค้นหาใบหน้า เ ม่ือ Sub-
Window ถูกจดัประเภทเป็น ไม่ใช่ใบหน้า (Non-Face) จะ
ถูกตดัทิ้งทนัที แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ Sub-Window นั้น 
ถูกจ าแนกว่าเป็น มีโอกาสเป็นใบหน้า (Maybe-Face) จะ
ถูกส่งต่อไปยงั Classifier ตวัถดัไปตามล าดบั 
 2.2 การหาคุณลกัษณะพเิศษของใบหน้า 

โดยใช้ วิ ธี ก าร  Scale-Invariant Features Transform 
(SIFT) [5] เป็นวิธีการค านวณหาจุดส าคญั (Key point) จาก
รูปภาพทั้ งภาพ จากนั้ นน าจุด Key point แต่ละจุดมา
ค านวณหาคุณลกัษณะพิเศษ โดยมีทั้งส้ิน 128 จ านวน ซ่ึง
ค านวณไดจ้ากการน าพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ จุด Key point มา
แบ่งออกเป็น 4x4 พ้ืนท่ี (Block) เท่าๆ กัน และน าแต่ละ 
Block ไปค านวณหา Gradient Magnitude และ Gradient 
Orientation จากนั้ นค่ าของ  Gradient Orientation จะถูก
จัดเก็บใน Orientation Bin ท่ีก าหนดให้มีขนาดเท่ากับ 8 
ช่อง (Bin) ค่าท่ีค  านวณไดจ้าก Key point จ านวน 1 จุดจะมี
ขนาดเท่ากับ 128 จ านวน (4x4x8) ดังนั้ นหากรูปภาพมี
จ านวน Key point ทั้งหมด 4 จุดก็จะมีทั้งส้ิน 512 จ านวน 
ทั้ งน้ีการค านวณจุด Key point ในแต่ล่ะรูปมีขนาดไม่
เท่ากนัจึงไดแ้บ่งภาพออกเป็นพ้ืนท่ียอ่ย ซ่ึงเรียกว่า Block มี
ขนาด (N x N) และน าแต่ล่ะบล็อคไปน าค านวณเพื่อหา

คุณลกัษณะพิเศษในการค านวณรูปภาพจะใช ้Convolution 
โดยใช ้Gaussian Kernel ในการค านวณดงัสมการท่ี (1) 

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎)  =  𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) 𝑥 1(𝑥, 𝑦) (1) 
 

โดยท่ี 1(𝑥, 𝑦) คือค่าความสว่างของแต่ละพิกเซล ณ 
ต าแหน่ง 𝑥, 𝑦 ของรูปภาพ และ 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) คือ Gaussian 
Kernel โดยก าหนดให้  σ เ ป็นขนาดความกว้างของ 
Gaussian Kernel 
 2.3 วิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

ในงานวิจยัน้ีมีการทดสอบ 3 วิธีการดงัน้ีคือ 
• Multi-Layer Perceptron [7] เ ป็ น โ ม เ ด ล ท า ง

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลสารสนเทศดว้ยการ
ค านวณแบบคอนเนคชันนิสต์ (Connectionist) โดย
ส่วนประกอบของ Neural Network (NN) นั้นจะมี 4 
ส่วนได้แก่ 1) Neurons เป็นโครงข่ายประสาทเทียม
โดยจะมีการรับค่า Layer และส่งค่าไปยงั Layer ถดัไป 
2) Input Layer มีหน้า ท่ีในการรับข้อมูลเข้ามาใน
โครงข่ายประสาทโดย Input Layer จะมีเพียงชั้นเดียว
เท่านั้น และมีหน้าส่งขอ้มูลไปยงัชั้นถดัไป 3) Hidden 
Layer มีหน้าท่ีรับข้อมูลจาก Layer ก่อนหน้า โดยท่ี 
Hidden Layer สามารถมีจ านวนมากกว่า 1 ได้ และ
โดยพ้ืนฐาน หากต้องการความแม่นย  าท่ีมากขึ้ น
สามารถเพ่ิมจ านวนชั้นของ Hidden Layer และจ านวน 
Neurons ให้มากขึ้นก็สามารถช่วยแกข้อ้ผิดพลาดได้ 
4) Output Layer เป็น Layer ท่ีอยู่ทา้ยสุดรอรับค่าจาก 
Hidden Layer โดยในชั้น Output นั้นแต่ละ Neurons 
จะมีค่าน ้าหนกัของคลาสอยู ่

การพฒันา MLP ไดถู้กออกแบบมาเพื่อแกปั้ญหา 
XOR problem นั้ นคือการเพ่ิม Hidden Layer เข้าไป 
และมี Output Layer เ ช่ือมติดกันโดยปกติ Neural 
Network เราจะเรียกว่า Feed Forward / Forward Pass 
คือการไปขา้งหนา้ โดยปกติแลว้ NN จะรับขอ้มูลจาก 
Input Layer ด้วยการสร้างน ้ าหนักแล้วประมวลผล
ผ่ าน  Hidden Layer ออก ท่ี  Output โดยจะท าให้
ยอ้นกลับจาก Output กลับมาท่ี Input โดยในแต่ล่ะ
คร้ังจะท าการปรับค่าน ้าหนกัในแต่ละเส้นอีกคร้ังโดย
ดูจาก Error/Cost ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ Neurons 
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• Support Vector Machine [8] เป็นตวัจ าแนกเชิงเส้น 
( Linear Classifier) แ บ บ  2  ค ล า ส  ข้ อ ดี คื อ มี
ประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูลท่ีมีมิติจ านวนมาก
ได ้โดยการก าหนดเส้นไฮเปอร์แพลนแบ่งระยะห่าง
ระหว่างจุดท่ีไกลท่ีสุดกับข้อมูลท่ีเราน ามาฝึกสอน
โดยการหาเส้นไฮเปอร์เพลนจะใชร้ะยะห่างของขอบ
สูงสุด (Maximum Margin) จากระยะของขอ้มูลทั้ง 2 
คลาสโดยมีเส้น Support Vector ท่ีอยู่ห่างจากเส้น
ไฮเปอร์เพลน ซ่ึงเป็นเส้นบอกให้ทราบว่าส่วนถดัไป
เ ป็นข้อมูลของ  Support Vector จึ ง ถือ ว่าเ ป็นเส้น
ไฮเปอร์เพลนท่ีดีท่ีสุด จากสมการท่ี (2) เพื่อหาการ
แบ่ ง ข้ อ มู ล ออกจ ากกันห รื อ เ รี ย ก ว่ า  Optimal 
Separating Hyperplane โดยจะมีพารามิเตอร์ C เป็น
ค่าคงท่ี ใชก้ าหนดความกวา้งของขอ้ผิดพลาดท่ีรับได้
จากระยะห่างจากเส้นไฮเปอร์เพลน 

                Minimize ∶  
1

2
‖𝑤‖2 + 𝑐 ∑ 𝑠𝑖  

𝑛
𝑖=1          (2) 

หมายเหตุ การแบ่งขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่ใช่เชิง
เส้นก่อนน าขอ้มูลไปใชจ้ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลเปล่ียนไป
ในรูปแบบเชิงเส้นดว้ยสมการ Kernel Function ของ 
Radial Basis Function (RBF) ดงัสมการท่ี (3) เพื่อช่วย
ในการท างานให้ง่ายขึ้นและเพ่ิมความถูกต้องของ
ขอ้มูล 

             𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑒𝑥𝑝 (𝛾(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2

)        (3) 
โดยท่ี 𝛾 เป็นค่าท่ีใชใ้นการก าหนดของวงรอบ ใชใ้น
การแบ่งขอ้มูลจากนั้นจะน าไปค านวณว่าขอ้มูลอยูใ่น
คลาสใดซ่ึงค านวณได้จากสมการท่ี (4) โดยการ
ก าหนดจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวณว่า หากขอ้มูลท่ี
ไดค้่า f(x) > 0 จะอยู่ในคลาส 1 และ f(x) < 0 จะอยูใ่น
คลาส 2 ซ่ึงเป็นการท าข้อมูลการฝึกสอน (Training 
Set) เม่ือการรู้จ าการท างานของส่วนน้ีแล้วจะท าให้
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบมาท าการทดลองว่าไดผ้ล
ตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่  

                                 𝑓(𝑥) = ∑𝜆𝑖𝑦𝑖𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)        (4) 
• K-Nearest Neighbour Algorithm (KNN) [9] ใช้ใน

การจดัแบ่งคลาส เทคนิคน้ีจะตดัสินใจว่าคลาสใดท่ี
จะแทนเง่ือนไขหรือกรณีใหม่ๆ ได้บ้าง โดยการ

ตรวจสอบจ านวนบางจ านวน K ใน  K-Nearest 
Neighbour ของกรณีหรือเง่ือนไขท่ีเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด โดยจะหาผลรวมของจ านวน
เง่ือนไข หรือกรณีต่าง ๆส าหรับแต่ละคลาส และ
ก าหนดเง่ือนไขใหม่ๆ ให้คลาสท่ีเหมือนกนักบัคลาส
ท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสุดในการน าเทคนิคของ KNN 
ไปใช้ในนั้น เป็นการหาวิธีการวดัระยะห่างระหว่าง
แต่ละ  Attribute ในข้อมูลท่ีให้  จากนั้ นค านวณค่า
ออกมา ซ่ึงวิธีน้ีจะเหมาะส าหรับขอ้มูลแบบตัวเลข 
ส าหรับชุดขอ้มูลท่ีน าเขา้ KNN คือจ านวนขอ้มูลท่ีอยู่
ในรูปแบบของข้อมูลท่ีเป็นคุณลักษณะพิเศษของ
จ านวน K ขอ้มูล โดยผลลพัธ์ขึ้นอยู่กบั K ท่ีถูกเลือก
การค านวณหาระยะห่างระหว่างชุดขอ้มูลและขอ้มูลท่ี
ตอ้งจ าแนกก็คือการหาแบบยุคลิตสามารถค านวณได้
ดงัสมการท่ี (5) 

                        ⅆ(𝑥, 𝑦) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2 𝑁

1=1          (5) 
โดยท่ี N คือขอ้ท่ีเป็นคณุลกัษณะพิเศษ ขณะท่ี x และ y 
คือข้อมูลชุดเรียนรู้ และข้อมูลท่ีต้องการจ าแนก
ตามล าดบั 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในปัจจุบนัมีงานวิจยัไดท้  าการศึกษาถึงประสิทธิภาพ

การรู้จ าแต่ละวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการรู้จ าดว้ยวิธีต่าง ๆ ท่ี
มีการพฒันาขึ้นมากมาย เช่น  

Hivi Ismat และคณะ [2] ไดเ้สนอการแยกฉากหลงัออก
จากใบหนา้โดยใชท้ฤษฎีของ Haar-Like Feature ซ่ึงเรียนรู้
โดยใช้ SVM, MLP และ KNN โดยใช้ 10 -Fold Cross-
Validation ในการ Classifier ซ่ึงผลลพัธ์ดีท่ีสุดเป็น SVM 
อยูท่ี่ 65.53%, MLP 62.87 % และ KNN 58.45% ตามล าดบั 
ซ่ึงไดท้  าการทดสอบกบัฐานขอ้มูล FRE 2013 นอกจากน้ี 
Mollahosseini และคณะ [3] ได้ใช้ Image Data Generator 
หมุนภาพใบหน้าเพ่ือเพ่ิมความทนทานของโมเดลซ่ึงได้
ทดสอบโดยใช้ SIFT ร่วมกับ  SVM ซ่ึงผลลัพธ์ 63.45% 
โดยใชฐ้านขอ้มูล FRE 2013  

Liang, Jian และคณะ [4] ได้เสนอการแยกฉากหลัง
ออกจากใบหน้าโดยใชท้ฤษฎีของ Haar-Like Feature และ
ไดใ้ช้ Local Binary Patterns ในการควบคุมความเขม้ของ
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แสงจากนั้ นท าการหาคุณลักษณะพิเศษด้วย SIFT และ
เรียนรู้โดยใช้ SVM และ MLP ซ่ึงได้ผลลัพธ์ SVM 58% 
และ MLP 52% โดยทดสอบกบัฐานขอ้มูล FRE 2013 อีก
ทั้ง Minaee และคณะ [5] ได้ท าการหาคุณลักษณะพิเศษ
ดว้ย SIFT และเรียนรู้โดยใช ้SVM ซ่ึงผลลพัธ์ความแม่นย  า
อยู่ท่ี 66.31% โดยใชฐ้านขอ้มูลของ FRE-2013 ซ่ึงมีปัญหา
กบัอารมณ์รังเกียจเน่ืองจากมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด  

นอกจากน้ี Qingxuan Jia และคณะ [12] ได้น าเสนอ
การน า  Facial Key-Points ของ  SIFT เ ข้ามา เ พ่ือ เ พ่ิม
คุณสมบติัในการเรียนรู้โดยการทดสอบจะใช ้SIFT ในการ
หาคุณลกัษณะพิเศษ และเรียนรู้โดยใช ้SVM ซ่ึงผลลพัธ์ท่ี
ได ้60.6% โดยทดสอบกบัฐานขอ้มูล FRE 2013 

จากงานวิจยัขา้งตน้โดยสรุปเป็นการแยกฉากหลงัออก
จากใบหน้า  และเ พ่ิม  Facial Key-Points สามารถเ พ่ิม
ประสิทธิภาพได ้ซ่ึงบางงานวิจยั SVM จะไดผ้ลลพัธ์ดีกว่า
แต่ยงัไม่ปรากฏการทดลองกบั MLP ดงันั้นทางผูวิ้จยัจึงได้
น าเอาการแยกฉากหลงัออกจากใบหน้า และเพ่ิม Facial 
Key-Points มาท าการทดลอง ซ่ึงผู ้วิจัยจะใช้ฐานข้อมูล 
FRE 2013 เดียวกนั 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 

ในงานวิจยัน้ีไดน้ าภาพใบหนา้ท่ีมีอารมณ์ ไดแ้ก่ โกรธ, 
มีความสุข, ประหลาดใจ, รังเกียจ และ เศร้า โดยน ามาเพ่ิม 
Facial Key-Points บนใบหน้าและท าการ เ รี ยน รู้ด้วย
เคร่ืองจักร MLP และเปรียบเทียบกับ SVM, KNN และ 
MLP เดิม ซ่ึงผูวิ้จยัแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.1 น าเข้าข้อมูล (Dataset)  
 ทางผู ้วิจัยได้น าฐานข้อมูล FRE 2013 [10] มาใช้ใน

การทดสอบซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ยภาพใบหน้าสีเทาขนาด 
48x48 พิกเซล โดยท่ีฐานข้อมูล FRE 2013 ได้มีการแบ่ง

ไฟลส์ าหรับชุดฝึกสอนและชุดทดสอบท่ีช่ือว่า Public Test 
ซ่ึงมีไฟลรู์ปภาพท่ีแสดงอารมณ์ดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: ชุดฝึกสอน (Train) และ ชุดทดสอบ (Test) 

Emotion Train Set Test Set  

โกรธ (Anger) 3,995 467 
รังเกียจ (Disgust) 436 56 
มีความสุข (Happy) 7,215 895 
เศร้า (Sad) 4,830 653 
ประหลาดใจ (Surprise) 3,171 415 
รวมทั้งส้ิน 19,652 2,491 

  
 3.2 การตรวจจับใบหน้า (Face Detection)  

ดว้ยวิธีของ Viola-Jones[13] ดงัภาพท่ี 2 โดยใชส้มการ 
ท่ี (6) 

               𝐼𝐼(𝑥𝑦) = ∑ ∑ 𝑌(𝑝, 𝑞)𝑋
𝑞=0

𝑦

𝑝=0
         (6) 

จากสมการท่ี (6) เป็นการค านวณโดยเพ่ิมตวัเลขส่ีตัว
เท่านั้น เช่น Integral ของพ้ืนท่ี A, B, C และ D โดยค านวณ
ดังตัวอย่างน้ี 𝐼𝐼(𝑦𝐴, 𝑥𝐴) − 𝐼𝐼(𝑦𝐵, 𝑥𝐵)– 𝐼𝐼(𝑦𝐶, 𝑥𝐶) +

𝐼𝐼(𝑦𝐷, 𝑥𝐷)  

 
ภาพที่ 2 : การแยกฉากหลงักบัใบหนา้ 

 3.3 ท าการเพิม่ Facial Key-Points บนภาพ  
 เพื่อช่วยในการหาต าแหน่ง ดวงตา, คิ้ว, จมูก และปาก 

โดยใชไ้ลบราร่ี shape _predictor_68_face_ landmarks [11] 
ซ่ึงถูกออกแบบมาให้สามารถวางจุดทั้งหมด 68 จุด และ
วิเคราะห์การอ่านองคป์ระกอบของใบหนา้ เพื่อให้จ าแนก
ส่วนต่าง ๆได้ เช่น ปาก, ตา, จมูก, คิ้ว และขอบใบหน้า 
เป็นตน้ ยกตวัอยา่งดงัภาพท่ี 3 

 
 ภาพที่ 3 : การตรวจหา Facial Key-Points จากใบหนา้ โดย
สมมติว่ารูปร่างท่ีคาดการณ์คือ S จากนั้นสามารคน้หาโดย
ใช ้สมการท่ี (7) 

                        𝑠0 = arg 
𝑚𝑖𝑛

𝑖 = 1, . . , 𝑛 
 ‖𝑠𝑖 − 𝑠‖2        (7) 
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 3.4 การหาคุณลักษณะพิเศษของใบหน้าโดยใช้วิธีการ 
SIFT 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการน าภาพท่ีมีใบหน้ามาเข้าสู่การหา
คุณลักษณะพิเศษ ในการสร้างชุดข้อมูลตัวเลขเพื่อให้
คอมพิวเตอร์สามารถน าไปค านวณเปรียบเทียบได้โดย
ก าหนด Grid Spacing เ ป็น  10 และ Patch Size เ ป็น  20 
จากนั้นก็ท าการเก็บขอ้มูล Features ในรูปแบบไฟล์ .xml 
โดยแบ่งเป็น 2 ไฟล์ ไดแ้ก่ไฟล์ขอ้มูลเรียนรู้ (Train) และ 
ไฟลข์อ้มูลทดสอบ (Test) ดงัตารางท่ี 1 
 3.5 การเรียนรู้ของเคร่ืองจักรด้วยเทคนิค KP-MLP 

 น าไฟล ์.xml จากวิธีขา้งตน้มาค านวณซ่ึง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลเรียนรู้ (Train) และข้อมูลทดสอบ (Test) โดย 
เ รียนรู้ด้วย MLP (โดยน า Facial Key-Points ผนวกกับ 
MLP ผลลพัธ์ท่ีได้คือวิธีการใหม่ท่ีเรียกว่า KPMLP) โดย
ก าหนดค่าขนาดของ Hidden Layer (องค์ประกอบท่ีเขา
แสดงจ านวนของเซลล์ประสาทในชั้นท่ีซ่อนอยู่) เป็น 
(100,100), Random State ให้เป็น 5 (เพ่ือเวลาทดสอบคร้ัง
ต่อไปจะได้ค่า Test และ Train ค่าเดียว) โดยมี Learning 
Rate เท่ากับ 0.001 (อัตราการเรียนรู้เร่ิมต้นท่ีใช้ควบคุม
ขนาดขั้นตอนในการปรับปรุงน ้าหนกั) Solver ชนิด adam 
 
4. วิธีการด าเนินประสิทธิภาพ 
4.1 วิธีการทดสอบ 

 การทดสอบทางผูวิ้จยัไดใ้ช้ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 
เวอร์ชัน 16 และ Open CV เวอร์ชัน 2.4 โดยการแบ่ง 
Dataset Train และ Test ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงในการทดสอบ
โดยจะแบ่งการทดสอบออกเป็นสองส่วนดงัน้ี 
• ส่วนแรกไดท้ดสอบกบั MLP โดยก าหนด Solver  

ให้เป็น adam ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้พ่ิม Facial Key-Points  
เขา้ไปในส่วนของการหาคุณลกัษณะพิเศษ 

• ส่วนท่ีสอง ได้ท าการทดสอบร่วมกับ SVM, KNN 
และ MLP โดยส่วนน้ีจะไม่มี Facial Key-Points 

 4.1.1 เรียนรู้ด้วย MLP 
 โดยก าหนดให้ Hidden Layer Sizes (องค์ประกอบท่ี

เขาแสดงจ านวนของเซลล์ประสาทในชั้นท่ีซ่อนอยู่) เป็น 

(100,100), Random State ให้เป็น 5 (เพ่ือเวลาทดสอบคร้ัง
ต่อไปจะได้ค่า Train และ Test ค่าเดียว), Learning Rate 
เท่ากับ 0.001 (อตัราการเรียนรู้เร่ิมต้นท่ีใช้ควบคุมขนาด
ขั้นตอนในการปรับปรุงน ้ าหนัก) Solver ชนิด sgd, lbfgs 
และ adam 
 4.1.2 การเรียนรู้ด้วย SVM 

 ก าหนดให้ค่า C อยูใ่นช่วงระหว่าง 10−2 และค่าแกรม 
ม่าอยู่ในช่วงระหว่าง 10 −3 โดยได้ก าหนด Kernel ชนิด 
rbf และ sigmoid 
 4.1.3 การเรียนรู้ด้วย KNN 

ก าหนดให้ค่า C อยู่ในช่วง 0.1 , Maxiter (จ านวนกา
รวนซ ้าสูงสุดท่ีจะเรียกใช)้ เป็น 20, Solver เป็น liblinear 
 4.2 ตัวช้ีวัดประสิทธภิาพ 

 ผลลพัธ์การค านวณในส่วนของ Recall ดังสมการท่ี 
(8) คือความแม่นย  าท่ีสนใจในส่วนของความเป็นจริงและ
เป็นการหาความแม่นย  าของระบบ โดยสนใจแค่ในส่วน
ของความเป็นจริง 

    𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  𝑇𝑃 / (𝑇𝑃 +  𝐹𝑁) (8) 
โดยท่ี TP คือ True Positive และ FN คือ False Negative 

และค่า F-Measure คือค่าเฉล่ียของ Precision และ Recall 
ดงัสมการท่ี (9)  

             𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗ ( 
Precision * Recall

Precision + Recall
)  (9) 

โดยท่ี Precision จะค านวณไดด้งัสมการท่ี (10) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (10) 

ส่วนค่า Accuracy คือค่าความแม่นย  าโดยรวม โดยท่ี 
TP คือ True Positive, TN คือ True Negative และ FP คือ 
False Positive โดยสามารถวัดความแม่นย  าของระบบ
ทั้งหมดดงัสมการท่ี (11) 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  (𝑇𝑃 +  𝑇𝑁)/ 𝑁  (11) 
4.3 ผลการทดสอบ 

 ได้ทดสอบหาค่าผลลัพธ์โดยท าการทดสอบแยก
อารมณ์ทั้ง 5 อารมณ์ และสรุปผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 2 ถึง 7 

จากตาราง ท่ี  2 พบว่า  Kernel adam ใน ส่วนของ 
KPMLP มีค่ า  recall เท่ ากับ  61% เ ป็นอันดับหน่ึง  ซ่ึง
มากกว่า MLP อยู่ 5% และ SVM มีค่าน้อยท่ีสุด โดยพบว่า 
Kernel ชนิด sigmoid มีค่า Recall เท่ากบั 22% 
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ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบอารมณ์ โกรธ 

Model Kernel SIFT (grid Spacing 10) 

Recall 

 

F-

measure 

Accuracy 

Score 

SVM rbf 49% 56% 64.19% 

sigmoid 22% 25% 33.7% 

KNN 

 

K=1 51% 51% 63.23% 

K=3 50% 44% 59.85% 

K=5 44% 43% 59.61% 

MLP 

 

sgd 44% 43% 64.94% 

adam 56% 52% 64.40% 

lbfgs 48% 48% 64.64% 

KPMLP adam 61% 57% 67.74% 

  
ตารางท่ี 3: ผลการทดสอบอารมณ์ รังเกียจ 

Model Kernel SIFT (grid Spacing 10) 

Recall 

 

F-

measure 

Accuracy 

Score 

SVM rbf 45% 48% 64.19% 

sigmoid 31% 11% 33.7% 

KNN 

 

K=1 59% 62% 63.23% 

K=3 43% 38% 59.85% 

K=5 34% 37% 59.61% 

MLP 

 

sgd 0% 0% 64.94% 

adam 45% 57% 64.40% 

lbfgs 25% 31% 64.64% 

KPMLP adam 48% 60% 67.74% 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า KNN โดยท่ี K เท่ากับ  1 มีค่า 
Recall 59% เป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงมากกว่า KPMLP อยู่ 11% 
และ MLP มีค่าน้อยท่ีสุด โดยพบว่า Kernel ชนิด sgd ไม่
สามารถค านวณได ้
ตารางท่ี 4: ผลการทดสอบอารมณ์ มีความสุข 

Model Kernel SIFT (grid Spacing 10) 

Recall 

 

F-

measure 

Accuracy 

Score 

SVM rbf 75% 75% 64.19% 

sigmoid 55% 59% 33.7% 

KNN 

 

K=1 76% 72% 63.23% 

K=3 79% 72% 59.85% 

K=5 80% 72% 59.61% 

MLP 
 

sgd 77% 75% 64.94% 

adam 74% 75% 64.40% 

lbfgs 75% 76% 64.64% 

KPMLP adam 77% 78% 67.74% 

  
 จากตารางท่ี 4 พบว่า KNN โดยท่ี K=5 มีค่า recall 

เท่ากับ 80% เป็นอนัดับหน่ึง ซ่ึงต่างจาก KPMLP อยู่ 3% 

โดยท่ี SVM มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยพบว่า Kernel ชนิด sigmoid 
มีค่า Recall ท่ี 55% 
ตารางท่ี 5: ผลการทดสอบอารมณ์ เศร้า 

Model Kernel SIFT (grid Spacing 10) 

Recall 

 

F-

measure 

Accuracy 

Score 

SVM rbf 50% 55% 64.19% 

sigmoid 33% 0% 33.7% 

KNN 

 

K=1 49% 53% 63.23% 

K=3 37% 47% 59.85% 

K=5 37% 46% 59.61% 

MLP 

 

sgd 55% 53% 64.94% 

adam 51% 55% 64.40% 

lbfgs 58% 57% 64.64% 

KPMLP adam 55% 58% 67.74% 

  
ตารางท่ี 6: ผลการทดสอบอารมณ์ ประหลาดใจ 

Model Kernel SIFT (grid Spacing 10) 

Recall 

 

F-

measure 

Accuracy 

Score 

SVM rbf 74% 76% 64.19% 

sigmoid 39% 42% 33.7% 

KNN 

 

K=1 74% 72% 63.23% 

K=3 68% 70% 59.85% 

K=5 66% 69% 59.61% 

MLP 

 

sgd 71% 72% 64.94% 

adam 76% 71% 64.40% 

lbfgs 77% 74% 64.64% 

KPMLP adam 78% 74% 67.74% 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า MLP โดยท่ี Kernel ชนิด lbfgs มี
ค่า Recall 58% เป็นอันดับหน่ึง ซ่ึงมากกว่า KPMLP อยู่ 
3% และ SVM มีค่าน้อยท่ีสุด โดยพบว่า Kernel ชนิด 
sigmoid มีค่า Recall ท่ี 33% 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า KPMLP มีค่า Recall 78 % เป็น
อนัดบัหน่ึง ซ่ึงมากกว่า MLP อยู่ 1% โดยใช้ Kernel ชนิด 
adam และ SVM มีค่าน้อยท่ีสุด โดยพบว่า Kernel ชนิด 
sigmoid มีค่า Recall ท่ี 39% 

ตารางท่ี 7 : ผลการทดสอบอารมณ์ โดยเฉล่ีย 5 อารมณ์ 
Model Kernel SIFT (grid Spacing 10) 

recall 

 

F-

measure 

Accuracy 

Score 

SVM rbf 58.60% 62.00% 64.19% 

sigmoid 45.80% 27.40% 33.70% 

KNN 

 

K=1 61.80% 62.00% 63.23% 

K=3 55.40% 54.20% 59.85% 

K=5 52.80% 53.40% 59.61% 

MLP sgd 49.40% 48.60% 64.94% 
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 adam 60.40% 62.00% 64.40% 

lbfgs 56.60% 57.20% 64.64% 

KPMLP adam 62.64% 65.46% 67.74% 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า KPMLP มีค่า Recall 62.64 % 
เ ป็นอันดับหน่ึง ซ่ึงมากกว่า KNN ท่ี0.84% โดยใช้ K 

เท่ากับ 1 โดยท่ี SVM มีค่าน้อยท่ีสุด โดยพบว่า Kernel 
ชนิด sigmoid มีค่า Recall ท่ี 45.80 %  

 
5. สรุป 

 งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการหาค่าผลลพัธ์ของอารมณ์ต่าง 
ๆ ซ่ึงผลการทดสอบ อารมณ์มีความสุขกบัอารมรณ์รังเกียจ 
ไดผ้ลลพัธ์ Recall ดีท่ีสุดดว้ยเทคนิค KNN อารมณ์เศร้าได้
ผลลพัธ์ Recall ดีท่ีสุดดว้ยเทคนิค MLP และอารมณ์โกรธ 
กับอารมณ์ประหลาดใจได้ผลลัพธ์  Recall ดี ท่ีสุดด้วย
เทคนิค KPMLP ในส่วนของค่าเฉล่ีย Accuracy ทั้ ง  5 
อารมณ์ เทคนิคท่ีมีค่า  Accuracy สูง ท่ี สุดคือ  KPMLP 
นอกจากนั้นแลว้เทคนิค KPMLP ยงัให้ผลลพัธ์ค่า Recall 
น้อยกว่าเทคนิค KNN ซ่ึงมาจากวิธีการตรวจหา Facial 
Key-Points จากใบหนา้ อยา่งไรก็ตามบางคร้ังการตรวจจบั
อาจเกิดขอ้ผิดพลาดในบางกรณี เช่นอารมณ์เศร้าเน่ืองจาก
การแสดงริมฝีปากท่ีตรงขา้มกบัการยิม้นั้นซ่ึงวิธีการ Facial 
Key-Points ตรวจจับริมฝีปากได้ไม่ถูกต้องซ่ึงเกิดจาก
ขอ้จ ากดัของโมเดล  
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ระบบสแกนใบหน้าเพ่ือปลดลอ็คประตูโดยใช้การเรียนรู้เคร่ือง 
Face Recognition Access Control System using Machine Learning  

 

รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ (Ratthaslip Ranokphanuwat) 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์  
udom.ran@dpu.ac.th

บทคัดย่อ 
การควบคุมอุปกรณ์ ต่าง ๆ  ผ่านระบบเค รือข่าย

อินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกว่า Internet of thing(IoT) ได้รับ
ความนิยมมากในปัจจุบัน ผู้ วิจัยจึงได้น าระบบ IoT มา
ประยุกต์ใช้กับการสแกนใบหน้าเพ่ือปลดล็อคประตูบ้าน 
สามารถควบคุมการท างานได้แบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ของเคร่ือง มาช่วยวิเคราะห์และจดจ าใบหน้า 
ด้วยหลักการถ่ายรูปใบหน้าจากกล้องท่ีติดไว้หน้าประตู
บ้าน และน าภาพถ่ายท่ีได้มาตรวจสอบกับโมเดลท่ีผ่านการ
เทรนแล้วซ่ึงติดตั้งไว้ใน Raspberry Pi ในกล่องควบคุม 
ในส่วนการเทรนโมเดลนั้นจะส่งภาพใบหน้าท้ังหมดไปยัง 
AWS Cloud ท่ี ติ ด ตั้ ง เค ร่ือ ง มื อ  Intel TensorFlow Deep  
learning จากนั้นระบบจะท าการเทรนโมเดล แล้วน าผลท่ี
ได้ส่งกลับมาท่ีกล่องควบคุมท่ีติดตั้งไว้ท่ีประตูบ้าน เพ่ือท า
การวิเคราะห์ใบหน้าในคร้ังต่อไป 
ค าส าคัญ: อินเตอร์ของสรรพส่ิง, การเรียนรู้ของเคร่ือง, 
ปลดลอ็คประตู 

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 

Machine learning system is working on the AWS EC2 

with Intel TensorFlow Deep learning tool. 

Keywords:  Internet of Things, Machine Learning, 

Unlock the door 
  

1. บทน า 
ความปลอดภยัในบา้นพกัหรือท่ีอยู่อาศยัเป็นส่ิงส าคญั 

โดยเฉพาะการล็อคประตูเขา้ออกบา้นนั้นถือเป็นการรักษา
ความปลอดภยัของทรัพยสิ์นภายในท่ีบา้น ส่วนใหญ่จะใช้
การปลดล็อคด้วยกุญ แจ  คี ย์ก าร์ด  และ  การสแกน
ลายน้ิวมือ ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม คือการ
สแกนใบหน้าเพื่อการปลดล็อคประตูบ้าน อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีน้ีส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศ  

ดงันั้นทางผูวิ้จยั จึงได้ท าการออกแบบพฒันาระบบ
ควบคุมการปลดลอ็คประตูบา้นอตัโนมติัดว้ยวิธีการสแกน
ใบหน้า โดยน าเทคโนโลยี Internet of Things [1][2] มา
ควบคุมการปลดล้อคประตู ทั้ งแบบแมนนวลและแบบ
อตัโนมัติ ร่วมกับ Machine Learning โดยใช้ TensorFlow 
Machine learning tool [3] มาช่วยวิเคราะห์ใบหน้า ด้วย
หลักการถ่ายรูปภาพใบหน้าโดยกล้องท่ีติดตรงทางเข้า
ประตูบ้าน  แล้วน ารูปถ่ายท่ีได้ส่งไปยัง Raspberry Pi 
(ติดตั้ งไวข้้างประตูบ้าน) เพ่ือท าการวิเคราะห์ว่าใช่รูป
ใบหน้าของผูใ้ชท่ี้จดจ าในระบบหรือไม่ ถา้ใช่ก็ให้ท าการ
ปลดล็อคประตูอญาตให้ผูใ้ช้นั้นเขา้ไปขา้งในบา้นได ้ ซ่ึง
จะท าให้การปลดล็อคประตู มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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อย่างไรก็ตามผูใ้ช้ตอ้งให้ระบบจดจ ารูปใบหน้าก่อน 
ด้วยการถ่ายรูปหลายๆรูปแตกต่างกันไปแล้วส่งไป 
Training ท่ี AWS Cloud [4] โดยการเก็บรูปภาพไวท่ี้ AWS 
Cloud Storage ท่ีเรียกว่า  AWS S3 จากนั้นระบบจะดึงภาพ
ไปประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เสมือน AWS EC2 ซ่ึง
ติดตั้ง Intel TensorFlow tool ท าการเทรนเพื่อสร้างโมเดล
การวิเคราะห์รูปหน้า จากนั้นน าโมเดลท่ีไดส่้งกลบัไปเก็บ
ไว้ยงั Raspberry Pi เพื่อใช้เป็นโมเดลวิเคราะห์ รูปหน้า
ต่อไป ขอ้ดีของวิธีการน้ีคือ Raspberry Pi ไม่ตอ้งติดต่อกบั 
AWS Cloud บ่อยเกินไป รวมถึงย ังคงสามารถท างาน
ต่อไปไดแ้มจ้ะตดัขาดการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ซ่ึงตรงกบั
แนวคิดของ Edge computing [5] 
        งานวิจยัท่ีน าเสนอจะแบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ ส่วน
การพฒันาระบบควบคุมการปลดลอ็คประตูบา้นและส่วน
การสร้างโมเดลเพื่อการรวิเคราะห์รูปใบหนา้ดว้ย Machine 
learning ท่ีติดตั้งบนเคร่ือง AWS EC2 
 
2. การออกแบบและพฒันา  
2.1   ภาพรวมระบบ 

การควบคุมระบบในส่วนของอุปกรปลดลอ็คประตู
บา้นจะใช ้ Raspberry PI 4 ซ่ึงมีโมดูล WiFi สามารถ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดแ้ละมีโมดูล Camera ใชใ้นการ
ถ่ายรูปใบหนา้ นอกจากน้ียงัสามารถแสดงผลออกมาทาง
จอภาพ เพื่อแสดงภาพในขณะใชง้าน ภาพรวมระบบแสดง
ดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 ภาพรวมระบบ 

 
2.2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

โครงสร้างการท างานด้านซอฟต์แวร์ของระบบ 
ประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ท่ีควบคุมอุปกรณ์ด้วย 
Raspberry PI และใช้เก็บโมเดลท่ีผ่านการเทรนแลว้ และ
ส่วน AWS Cloud ใชส้ าหรับการเทรนโมเดลดว้ยไลบรารี 
TensorFlow Machine learning ทั้ งหมดพัฒนาด้วยภาษา 
python แสดงดงัรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 

 
2.3 Use case 

ไดอะแกรม Use case ของผูใ้ช้ ประกอบด้วยผูใ้ช้ท่ีมี
ในระบบและผูใ้ชใ้หม่ แสดงดงัรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 ไดอะแกรม Use case 

2.4 ส่วนควบคุมกล้องถ่ายภาพและเช่ือมต่อกบั AWS 
Cloud 

ระบบใช้อุปกรณ์  Raspberry PI ควบคุมการถ่ายภาพ 
โดยโมดูลกลอ้งต่อเขา้กบัพอร์ต  CSI ส่งภาพไปยงั AWS 
Cloud ผ่าน WIFI   และเช่ือมต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผา่นสาย USB แสดงดงัรูปที่ 4 
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รูปที่  4  แสดงฮาร์ดแวร์ควบคุมกลอ้งถ่ายภาพและเช่ือมต่อ

กบั AWS Cloud 

 

2.5 เคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้เคร่ือง 

ในการจดจ ารูปหน้าจะใชโ้มเดล Neural Network ใน
การเรียน รู้ของเค ร่ืองประ เภท  Convolutional Neural 
Network (CNNs) [6][7] ซ่ึงจะมีชั้น Convolutional Layer 
เพ่ิมขึ้นมาเป็นส่วนท่ีใช้สกัดลกัษณะส าคญัของภาพออก
จากรูปหน้า จากนั้นจบัคู่เวคเตอร์ของ 3 ใบหน้า แลว้น ามา
ค านวณหาค่า distance ของหน้าท่ีเหมือนและต่างกนั โดย
ใช้ฟังก์ชัน  Triplet loss เพื่อให้โมเดลเรียนรู้และสร้าง 
embedding features ท่ีแบ่งแยกความแตกต่างของรูปหน้า
ออกมาให้ท่ีสุด ส าหรับเฟรมเวิร์กจะใช้ FaceNet  [8] และ
ใช้  SDK ของ TensorFlow Machine learning tool [3] ใน
การพฒันาโมเดล ซ่ึงไดติ้ดตั้งไวบ้นเคร่ือง AWS EC2 และ
ไฟลภ์าพรูปหน้าท่ีใช้เป็นชุด Training จะเก็บไวบ้น AWS 
S3 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ฮาร์ดแวร์ระบบ 

 
รูปที่ 5 ภาพรวมฮาร์ดแวร์ของระบบภายในกล่อง 

ภายในกล่องจะมี Raspberry Pi เป็นตัวกลางการส่ัง
การต่างๆภายในระบบ มีการเช่ือมต่อกบั Relay เพ่ือส่ังการ

ปลดล็อคประตู และในตัว Raspberry Pi ก็จะมีอุปกรณ์
ต่างๆ ไดแ้ก่ กลอ้ง Web cam  ปุ่ มกด  Keypad และ จอภาพ  
 
3.1.1 จอภาพ 

 
รูปที่ 6 ฮาร์ดแวร์ส่วนแสดงผลภายนอกกล่อง 

 
รูปท่ี 6 แสดงส่วนภายนอกกล่อง ประกอบด้วย จอภาพ 
ส าหรับท าการแสดงใบหน้าของผูใ้ข้ ขณะท าการสแกน
ใบหน้า รวมถึงหนา้จอของ UI เม่ือผูใ้ชต้อ้งการท่ีจะท าการ
เพ่ิมใบหนา้  

 
3.1.2 Keypad 

  
รูปที่ 7 ฮาร์ดแวร์ส่วนแสดงผลภายนอก Keypad 

 
 รูปที่ 7 แสดงส่วน Keypad ซ่ึงถูกติดตั้งไวภ้ายนอกบา้น จะ

มีไวเ้พื่อท าการใส่รหัสปลดล็อคประตูในกรณีท่ีกล้องมี
ปัญหา เม่ือกดรหัสผ่าน 4 หลกัแลว้ระบบน ารหัสผ่านไป
ตรวจสอบกบัรหัสผา่นท่ีเขา้รหสัไวใ้นในระบบ ว่าตรงกนั
ไหมหรือไม่ ถา้มีค่าตรงกนัระบบจะท าการปลดล็อคประตู 
5 วินาที หลงัจากนั้นประตูจะท าการลอ็คต่ออตัโนมติั 
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3.1.3 ปุ่ มกด 
 

                 

รูปที่ 8 ฮาร์ดแวร์ส่วนแสดงผลภายนอกปุ่ มกด 
 

 รูปท่ี 8 แสดงปุ่ มกดท่ีถูกติดตั้งไวภ้ายในท่ีพกั ในกรณีท่ี
ผูใ้ช้ตอ้งการท่ีจะออกไปภายนอกท่ีพกั เม่ือผูใ้ชท้  าการกด
ปุ่ มจากภายในห้อง ระบบจะท าการปลดล็อคและแสดงผล
ทางจอภาพเป็น Unlock หลงัจาก นั้น 5 วินาที ประตูจะท า
การลอ็คต่อ เน่ืองจากไดท้  าการตั้ง sleep ให้ไวท่ี้ 5 วินาที  
 
3.2 การแสดงผลหน้าจอและการใช้งาน 
3.2.1 UI แสดงการเพิม่ผู้ใช้  
 

     
รูปที่ 8 ผลลพัธ์แสดงการท างานของการเพ่ิมผูใ้ช ้

 
 เม่ือตอ้งการท่ีจะเพ่ิมผูใ้ชใ้หม่ตอ้งท าการเปิดหน้า UI และ

พิมพช่ื์อผูใ้ช้ เพ่ือจะใช้ช่ือน้ีเป็นช่ือของโฟนเดอร์ส าหรับ
เก็บรูปใบหน้า เพื่อการ Training โมเดลบน AWS Cloud 
จากนั้นกด Add User กลอ้งจะท าการบนัทึกภาพของผูใ้ช้
ในทุกมุม จนครบ 20 รูป จึงจะหยุด  แสดงดังรูปท่ี  9 
หลงัจากนั้น กดปุ่ ม Uploadเพื่อส่งภาพขึ้นไปเก็บบน AWS 
S3 ส าหรับใช้ Training บน AWS Cloud ต่อไป แสดงดัง
รูปที่ 10 

 
รูปที่ 9 แสดงสถานะการ Training โมเดล 

 

 
รูปที่ 10 สถานะการ Training โมเดล 

 
ในขั้นตอนการ Upload น้ีจะตอ้งมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ 
ถา้ไม่มีการเช่ือมต่อ จะไม่สามารถท่ีจะ Upload รูปภาพขึ้น
ไปยัง AWS S3 ได้ เม่ือ Upload รูปภาพเสร็จจะขึ้ น ว่า 
Success จากนั้ นรอให้โมเดลท าการ Training บน AWS  
EC2 ต่อไป  
 

 3.2.2 สแกนใบหน้า 

   
รูปที่ 11 การท างานของการสแกนใบหนา้เพื่อปลดลอ็คประตู 

 
เม่ือผูใ้ชท้  าการสแกนใบหนา้ท่ีกลอ้งท่ีติดอยูก่บัหนา้ประตู 
ถา้รูปภาพของผูใ้ชมี้ตรงกบัโมเดลท่ีเก็บอยูใ่น Raspberry 
PI ประตูกจ็ะเปิด แต่ถา้ไม่มี ประตูก็จะไม่เปิด แสดงดงัรูป
ท่ี 11 
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3.3 การ Training โมเดล 
เร่ิมตน้ท าการสร้างโฟนเดอร์ของแต่ละผูใ้ช้เพื่อเก็บ

รูปภาพส าหรับใช้ในการ Training โมเดลบน AWS S3 
และเม่ือมีการ Upload รูปภาพใบหน้าผูใ้ช้ จ านวน 20 รูป 
จาก Raspberry Pi ผลท่ีไดแ้สดงดงัรูปที่ 12 
 

              

 
            รูปที่ 12 รูปภาพใน AWS S3 ส าหรับการ Training 

โมเดล 
 

จากนั้ นโปรแกรมบน AWS EC2 จะท าการ Download 
รูปภาพมาท าการ Preprocessing ก่อนท่ีจะท าการ Training 
และส่งต่อให้กบัโปรแกรมท าการ Training ดว้ยเคร่ืองมือ 
TensorFlow Machine learning tool และข้อความแสดง
สถานะระหว่างการ Training แสดงดงัรูปที่ 13 
 

  
รูปที่ 13 ขั้นตอนของการ Training 

 
โมเดลใหม่ท่ีได ้จะถูก Upload มาเก็บไวท่ี้ AWS S3 แสดง
ดัง รูป ท่ี  14 เพื่ อ รอ ให้  Raspberry Pi ท าการ เช่ื อมต่ อ 
Dowload มาเก็บไวใ้ชง้านต่อไป  
 

   
รูปที่ 14  โมเดลใหม่ถูกจดัเก็บไวท่ี้ AWS S3 

 
 

3.4 การทดสอบโมเดล 
3.4.1 ทดสอบรูปภาพผู้ใช้ที่มีในโมเดล 

 
รูปที่ 15 ผลการทดสอบในกรณี Know 

 
ทดสอบโมเดลกับผูใ้ช้ท่ีมีรูปภาพท่ีมีอยู่ในโมเดล พบว่า
สามารถวิเคราะห์ถูก 100%  แสดงดงัรูปที่ 15 

 
3.4.2 ทดสอบรูปภาพผู้ใช้ท่ีไม่มีในโมเดล 

 
รูปที่ 16 ผลการทดสอบในการณี  Unknown 

 
ทดสอบโมเดลกบัผูใ้ชท่ี้ไม่มีรูปภาพท่ีมีอยูใ่นโมเดล พบว่า
สามารถวิเคราะห์ถูก 100%  แสดงดงัรูปท่ี 16 
 
4.สรุปผล 

ระบบสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคประตูโดยใช้การ
เรียน รู้เค ร่ือง  ใช้  Raspberry Pi ในควบคุมการสแกน
ใบหนา้และปลอดลอ็คประตู รวมถึงส่งรูปภาพผูใ้ชใ้หม่ไป
เก็บบน  AWS S3 และจัด เก็บโม เดลใหม่ ท่ี ผ่ านการ 
Training เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการ Training จะใช้
เคร่ืองมือ TensorFlow Machine learning tool ท่ีท างานบน 
AWS EC2 ท าการ  Training จากผลการทดลองพบว่า
สามารถวิเคราะห์รูปภาพผูใ้ชไ้ด ้100% 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้  าเสนอการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนแบบ  
2 ปัจจัยเพ่ือเข้าศูนย์ข้อมูลด้วยอัลกอริทึมการรู้จ าใบหน้า
ร่วมกับรหัสผ่าน โดยท าการเปรียบเทียบอัลกอริทึมการรู้จ า
ใบหน้า 2 วิธี ได้แก่ อัลกอริทึมโลคอลไบนาร่ีแพทเทินฮิส
โตรแกรม และอัลกอริทึมไอเกนเฟซ  วัดค่าความแม่นย า
ในการรู้จ าใบหน้า ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า อัลกอริทึมโล
คอลไบนาร่ีแพทเทินฮิสโตรแกรม  ให้ค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 95% ซ่ึงสูงกว่าอัลกอริทึมไอเกนเฟซ ท่ีให้ค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 80% จากนั้นน าลกอริทึมโลคอลไบนาร่ี
แพทเทินฮิสโตรแกรมไปใช้ในการพัฒนาระบบพิสูจน์
ตัวตนแบบ 2 ปัจจัยเพ่ือเข้าศูนย์ข้อมูล โดยผลการท างาน
ของระบบ พบว่า สามารถท าการยืนยันตัวตนได้ถูกต้อง 
80% และท าการประเมินผลความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ 

พบว่า มีความเหมาะสมเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 และการ
ประเมินการยอมรับโดยผู้ใช้งานพบว่า มีการยอมรับเฉลี่ย
อยู่ ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 

ค าส าคัญ: การรู้จ าใบหน้า ไอเกนเฟซ  โลคอลไบนาร่ี  
แพทเทินฮิสโตรแกรม 

 

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 

algorithm to develop Two Factor Authentication 

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. บทน า 
ในปัจจุบันแต่ละองค์กรนิยมตั้ งศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้

ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันไป การป้องกันการเข้าถึง และ
รักษาความลบัของขอ้มูลจึงเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความ
น่าเช่ือถือของแต่ละองคก์ร จึงท าให้ตอ้งมีการพิสูจน์ตวัตน 
(Authentication) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผูท่ี้ไม่ได้รับ
สิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้โดยลกัษณะของ
การพิสูจน์ตวัตนนั้นมีดว้ยกนั 3 ปัจจยั คือ การพิสูจน์ตวัตน
ด้วยส่ิงท่ีคุณรู้ (Something You Know) การพิสูจน์ตัวตน
ด้วยส่ิง ท่ีคุณมี (Something You Have) และการพิสูจน์
ตัวตนด้วยส่ิงท่ีคุณเป็น (Something You Are) ซ่ึงส าหรับ
การเขา้ถึงศูนยข์อ้มูลนั้นการพิสูจน์ตวัตนเพียง 1 ปัจจยัอาจ    
ยงัไม่เพียงพอ และเน่ืองจากการพิสูจน์ตวัตน 2 ปัจจยัแรก
ขา้งตน้สามารถท าการปลอมแปลงหรือขโมยมาใชง้านได ้
ดังนั้ น  จึงควรน าการพิสูจน์ตัวตนด้วยส่ิง ท่ีคุณเ ป็น 
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(Something You Are) มาใชร่้วมกบัการพิสูจน์ตวัตนปัจจยั
อ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยืนยนัตวัตนให้สูงขึ้น 

การน าขอ้มูลทางชีวภาพ (Biometric) เขา้มาใช้ในการ
พิสูจน์ตวัตน โดยเฉพาะการรู้จ าใบหน้าเป็นท่ีนิยมมากใน
ปัจจุบัน ซ่ึงได้มีผูวิ้จัยน าเสนอการน าอลักอริทึมการรู้จ า
ใบหนา้มาประยกุตใ์ชง้าน เช่น การพฒันาระบบตรวจสอบ
นกัศึกษาเขา้เรียนดว้ยวิธีการรู้จ าใบหนา้ [1]  เวบ็ตรวจสอบ
ใบหน้าจากวิ ดีโอแบบขนาน [2]  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และรู้จ าใบหน้าบุคคลแบบ 
Realtime [3] การพิสูจน์ตัวตน 2 ปัจจัย โดยใช้รหัสผ่าน
และการรู้จ าใบหนา้ส าหรับการท าธุรกรรมบนสมาร์ทโฟน 
[4] การพฒันาระบบบนัทึกเวลาเรียนดว้ยการตรวจจบั และ
รู้จ าใบหนา้ [5] เป็นตน้ 

จากปัญหา และงานวิจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ จะเห็นไดว่้ามี
การใช้เทคนิคการรู้จ าใบหน้าเข้ามาช่วยในการพิสูจน์
ตวัตนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั แต่ทั้งน้ีหากน ามาประยกุตใ์ช้
เพ่ือพิสูจน์ตวัตนก่อนเขา้ถึงศูนยข์อ้มูล อาจตอ้งมีระบบท่ี
ใช้ในการตรวจสอบ เพื่อให้ผู ้ดูแลศูนย์ข้อมูลสามารถ
เรียกดูประวติัการเข้าถึงศูนยข์้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนั้น
ผูวิ้จัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบพิสูจน์ตัวตนแบบ 2
ปัจจัยเพื่อเขา้ศูนยข์อ้มูล โดยระบบจะมีในส่วนเว็บแอป
พลิเคชนั เพื่อให้ผูดู้แลศูนยข์อ้มูลสามารถท าการตรวจสอบ
ประวิติการเขา้ถึงศูนยข์อ้มูลได ้

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 การพสูิจน์ตัวตน 

การพิสูจน์ตวัตน (Authentication) เป็นขั้นตอนท่ีใชใ้น
การระบุว่าบุคคลนั้นเป็นใคร และไดรั้บอนุญาตในการเขา้
ใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ไดห้รือไม่ เช่น การยืนยนัตัวตน
ด้วยรหัสผ่าน การยืนยนัตัวตนดว้ยลายน้ิวมือ การยืนยนั
ตวัตนดว้ยบตัรประจ าตวั [4] เป็นตน้ 

 

2.1.2 การรู้จ าใบหน้า 
การรู้จ าใบหนา้ (Face Recognition) คือ กระบวนการท่ี

ไดน้ าภาพใบหน้าท่ีตรวจจบัได ้จากขั้นตอนการตรวจจบั
ใบหน้ามาท าการประมวลผล และเปรียบเทียบกับขอ้มูล
ใบหน้าในฐานขอ้มูลเพื่อระบุว่าใบหน้าท่ีตรวจจบัไดต้รง
กบับุคคลใด [3] แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1: การรู้จ าใบหนา้ 
 

อลักอริทึมไอเกนเฟซ (Eigenface) เป็นอลักอรึทึมท่ีท า
การสร้างแบบจ าลอง โดยใช้ขั้นตอนวิธีทางสถิติจาก      
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเก่ียว (covariance matrix) 
และใชไ้อเกนเวกเตอร์ (Eigen Vector) ร่วมกบัทฤษฎีเร่ือง
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ Principle component analysis 
(PCA) คือ วิธีการแปลงภาพถ่ายใบหน้าบุคคลสองมิติไป
เป็นเวคเตอร์หน่ึงมิติ และน าไปเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล หาก
ตอ้งการเปรียบเทียบรูปภาพใบหน้าบุคคลท่ีสนใจกบัภาพ
ในฐานขอ้มูลก็จะน าภาพดงักล่าวมาแปลงเป็นเป็นเวคเตอร์
หน่ึงมิติ แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเวคเตอร์ในฐานขอ้มูล
เพื่อหาผลลพัธ์ แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2: ขั้นตอนการท างานของไอเกนเฟช 
 

อลักอริทึมอลักอริทึมโลคอลไบนาร่ีแพทเทินฮิสโตร
แกรมเป็นการน าอลักอริทึมโลคอลไบนาร่ีแพทเทิน (LBP) 
มารวมกบัฮิสโตแกรม (Histogram) [1] ซ่ึงท าให้สามารถ
ท าการแยกพ้ืนผิวของวตัถุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
จุดศูนย์กลางเป็นค่าอ้างอิง และแปลงให้อยู่ในรูปของ
เลขฐานสองซ่ึงสามารถน าไปสร้างเป็นฮิสโตรแกรม 
(Histogram) เ พ่ือแสดงคุณสมบัติของ พ้ืนผิวภาพได้      
แสดงดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3: ขั้นตอนการท างานของอลักอริทึมโลคอลไบนาร่ี 
แพทเทินฮิสโตรแกรม 

 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ภคัภทัร [1] น าเสนอระบบตรวจสอบนกัศึกษาเขา้เรียน

ด้วยวิธีการรู้จ าใบหน้า ซ่ึงส่วนตรวจจับใบหน้าได้น า
อัลกอริทึมฮาร์ไลค์ (Haar-Like) มาใช้ เน่ืองจากมีความ
แม่นย  าค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการประมวลผลน้อย   
ในส่วนของการรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) ได้น า 3 
อลักอริทึมมาทดลองเพื่อหาอัลกอริทึมท่ีมีความแม่นย  า
ท่ี สุด  ได้แ ก่   ไอ เกน เฟซ (Eigenface) ฟิช เชอ ร์ เฟส 
(Fisherfaces) และโลคอลไบนาร่ีแพทเทินฮิสโตรแกรม 
(Local Binary Patterns Histogram) ผลการทดลองพบว่า 
อัลกอริทึมมีความแม่นย  าเท่ากับ 92.15%, 91.21% และ 
94.21% ตามล าดับ  ส่วนบัน ทึกข้อมูลได้ใช้  Google 
Spreadsheet เ ป็นฐานข้อมูล และส่วนแสดงผลได้น า  
Google Site มาใชง้าน 

วีรชน และอภิญญา [2] ได้ท าการทดสอบอลักอริทึม
ฮา ร์ไลค์  (Haar-Like) กับอัลกอ ริ ทึมโลคอลไบนา ร่ี          
แพทเทิน (Local Binary Patterns) เพื่อคน้หาอลักอริทึมท่ีมี
ความแม่นย  าสูงสุดในการตรวจสอบใบหนา้จากวิดีโอแบบ
ขนาน ผลการทดลองพบว่าอัลกอริทึมโลคอลไบนาร่ี    
แพทเทิน (Local Binary Patterns) มีความแม่นย  าสูงกว่า
อลักอริทึมฮาร์ไลค์ (Haar-Like) เล็กน้อย โดยอลักอริทึม
ฮาร์ไลค์ (Haar-Like) ตรวจจับถูกต้อง 97.07%  และ
อลักอริทึมโลคอลไบนาร่ีแพทเทิน (Local Binary Patterns) 
ตรวจจบัถูกตอ้ง 95.63% 

พิษณุ [3] น าเสนอการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจสอบ และรู้จ าใบหน้าบุคคลแบบทันที (Realtime) 
เพื่อใชใ้นการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านในสถานท่ีต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลยั โดยน าอลักอริทึมฮาร์ไลค์ (Haar-Like)  
มาใชใ้นการตรวจจบัใบหนา้ และใชอ้ลักอริทึมไอเกนเฟซ 
(Eigenface) ในการรู้จ าใบหน้าเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับ

ฐานขอ้มูลใบหน้าท่ีไดท้  าการบนัทึกไวใ้นทะเบียนประวติั
การกระท าผิดหรือไม่ ถ้าหากตรงกันท่ีจะท าการเก็บ
ประวติัการเขา้ใช้งาน และแจง้เตือนไปยงัผูท่ี้ดูแลอาคาร
สถานท่ีให้รับทราบ ซ่ึงอัตราความถูกต้องในการรู้จ า
ใบหนา้คิดเป็น 90.00% 

ณัฐสุดา [4] น าเสนอการพิสูจน์ตัวตนแบบ 2 ปัจจัย 
(Two-factor Authentication) ซ่ึงจะน ามาประยุกต์ใช้บน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยประยุกต์การใช้รหัสผ่านแบบ
สมมาตร (Symmetric Key Cryptography) ร่วมกบัการรู้จ า
ใบหน้าแบบไอเกนเฟซ (Eigenface) เข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิม
ช่วยป้องกนัขอ้มูลจากผูไ้ม่หวงัดี และเพ่ิมความปลอดภยั
ให้กับข้อมูลของผูใ้ช้งานมากย่ิงขึ้น โดยผลการทดสอบ
พบว่า การท างานของโปรแกรมนั้นสามารถจดจ าใบหน้า
หน้าตรงได้ถูกต้องแม่นย  า มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี   ร้อยละ  80     
การจดจ าใบหนา้เอียงซ้ายไดถู้กตอ้งแม่นย  า มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่
ร้อยละ 72 การจดจ าใบหน้าเอียงขวาไดถู้กตอ้งแม่นย  า มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 76 

พิชญา และภาสินี [5] น าเสนอระบบบนัทึกเวลาเรียน
ด้วยการตรวจจับ และรู้จ าใบหน้า  ในส่วนการตรวจจับ
ใบหน้า (Face Detection) ไดน้ าอลักอริทึมฮาร์ไลค ์(Haar-
Like) ม า ใ ช้  แ ล ะ ใ น ส่ ว น ก า ร รู้ จ า ใ บหน้ า  ( Face 
Recognition) ไดท้ดลอง 3 อลักอริทึมเพื่อคน้หาอลักอริทึม
ท่ีมีความแม่นย  าท่ีสุด ได้แก่ ไอเกนเฟซ (Eigenface) ฟิช
เชอร์เฟส (Fisherfaces) และโลคอลไบนาร่ีแพทเทินฮิส
โตรแกรม (Local Binary Patterns Histogram) ซ่ึงผลลัพธ์
พบว่าอัลกอริทึมโลคอลไบนาร่ีแพทเทินฮิสโตรแกรม 
(Local Binary Patterns Histogram) มีความแม่นย  าสูงสุด 

 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
ระบบพิสูจน์ตวัตนแบบ 2 ปัจจยัเพื่อเขา้ศูนยข์อ้มูลแบ่ง

กระบวนการท างานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็น
การคัดเลือกอัลกอริทึมแบบรู้จ าใบหน้า ส่วนท่ี 2 การ
พฒันาระบบ ส่วนท่ี 3 เวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับการเรียกดู 
ประวติัการเขา้ถึงศูนยข์อ้มูล แสดงดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4: กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3.1 การคัดเลือกอัลกอริทึมการรู้จ าใบหน้า 
ท าการทดสอบอลักอริทึมระหว่างอลักอริทึมไอเกน

เฟซ (EigenFace) และอลักอริทึมโลคอลไบนาร่ีแพทเทิน
ฮิสโตรแกรม (Local Binary Patterns Histogram) โดย
ประเมินจากความแม่นย  าในรู้จ าใบหน้าจ านวน 20 ใบหนา้ 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินความแม่นย  านั้นแบ่งออกเป็น 
2 ชุด คือ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการฝึกสอน (Training Data) ไดแ้ก่
ขอ้มูลบุคคล 5 บุคคล คนละ 5  ภาพ รวมเป็น 25 ภาพ และ
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบ (Testing Data) ได้แก่ข้อมูล
บุคคล 5 บุคคล คนละ 4  ภาพ รวมเป็น 20 ภาพ 
 

3.2 การพฒันาระบบ 
น าอลักอริทึมท่ีไดจ้ากการคดัเลือกมาพฒันาระบบดว้ย

ภาษาไพธอน (Python(  โดยระบบจะรับรหัสผ่านจาก
ผูใ้ช้งาน หลงัจากนั้นจะเปรียบเทียบใบหน้าของผูใ้ช้งาน
กับในฐานข้อมูล ซ่ึงข้อมูลในฐานข้อมูลน้ีมาจากการ
ลงทะเบียนของผูใ้ช้งาน หากรหัสผ่านตรงกบัฐานข้อมูล 
ระบบจะท าการตรวจจบัใบหน้า หากใบหน้าของผูใ้ชง้าน
ตรงกบัท่ีลงทะเบียนไวจ้ะสามารถเขา้ถึงศูนยข์อ้มูลได ้ซ่ึง
ผลลพัธ์ของการพิสูจน์ตวัตนจะถูกบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
และแสดงประวติัการยืนยนัตวัตนบนเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

3.3 เว็บแอปพลิเคชันส าหรับการเรียกดูประวัตกิารเข้าถงึ 
ศูนย์ข้อมูล 

เว็บแอปพลิเคชันเป็นส่วนท่ีจะเขา้มาช่วยผูดู้แลศูนย์
ข้อมูล ท าให้สามารถตรวจสอบประวติัการยืนยนัตัวตน
ยอ้นหลงัได้ ซ่ึงข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบกราฟ 
และตาราง โดยเว็บแอพลิเคชันนั้นไดเ้ลือกภาษา C# .Net 
เขา้มาใชใ้นการพฒันา  

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ผลการคดัเลือก

อัลกอริ ทึม  ผลการพัฒนาระบบ  ผลการพัฒนาเว็บ           
แอปพลิเคชัน ผลการทดสอบความแม่นย  าในการท างาน
ร่วมกับระบบ ผลการประเมินความเหมาะสมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ และผลการประเมินประเมินความพึงพอใจจาก
ผูใ้ชง้าน 
 

4.1 ผลการคัดเลือกอัลกอริทึม 
ทดสอบประสิทธิภาพอลักอริทึมการรู้จ าใบหน้าจากชุด

ขอ้มูลของบุคคล 5 บุคคล คนละ 4  ภาพ รวมเป็น 20 ภาพ 
ด้วยค่าความแม่นย  า (Accuracy) และระยะเวลาในการ
ประมวลผล (Time) แสดงผลดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1: ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
Test  

Image 

LBPH Eigenface 

Time (s) Result Time (s) Result 

1 0.3161 Correct 1.3113 Correct 

2 0.2952 Correct 1.2556 Incorrect 

3 0.2949 Correct 1.2596 Correct 

4 0.5395 Correct 1.4867 Incorrect 

5 0.2543 Correct 1.2161 Correct 

6 0.3690 Correct 1.3215 Correct 

7 0.2374 Correct 1.2068 Correct 

8 0.2285 Correct 1.1941 Correct 

9 0.2244 Correct 1.2005 Correct 

10 0.2314 Incorrect 1.2028 Incorrect 

11 0.2144 Correct 1.1808 Correct 

12 0.2763 Correct 1.2447 Correct 

13 0.2679 Correct 1.2357 Correct 

14 0.2124 Correct 1.1789 Correct 

15 0.2184 Correct 1.1878 Correct 

16 0.2264 Correct 1.1898 Correct 

17 0.2314 Correct 1.1898 Correct 

18 0.2134 Correct 1.1918 Incorrect 

19 0.2149 Correct 1.1838 Correct 

20 0.2344 Correct 1.1968 Correct 

Avg. 0.2650 95% 1.2317 80% 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าอลักอริทึมโลคอลไบนาร่ีแพทเทิน
ฮิสโตรแกรม มีความแม่นย  าท่ีสูงกว่าอลักอริทึมไอเกน 
 

4.2 ผลการพฒันาระบบ 
โปรแกรมยืนยนัตวัตนแบบ 2 ปัจจยัจะแบ่งการท างาน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการลงทะเบียนผูใ้ชง้าน และ
ส่วนของการยืนยนัตวัตนแสดงดงัภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 5: ตวัอยา่งหน้าลงทะเบียนของผูใ้ชง้าน 
 

จากภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอตัวอย่างของขั้นตอนการ
ลงทะเบียนผูใ้ช้งาน โดยผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกขอ้มูล และ
ตั้งรหัสผ่าน รวมถึงถ่ายรูปเพ่ือใช้ในการรู้จ าใบหน้าของ
ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 6: ตวัอยา่งหน้าการยืนยนัตวัตน 
 

จากภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอตวัอย่างของขั้นตอนการ
ยืนยนัตัวตน โดยระบบจะตรวจสอบจาก 2 ปัจจัย ได้แก่
รหัสผ่าน และใบหนา้ของผูใ้ชง้าน หากทั้ง 2 ปัจจยัตรงกบั
ขอ้มูลท่ีลงทะเบียนไว ้ระบบจะแจง้ผูใ้ช้งานว่าการยืนยนั
ตวัตนส าเร็จ 
 

4.3 ผลการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน 

เวบ็แอปพลิเคชนัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการคน้หา
ขอ้มูล เพื่อตรวจสอบประวติัการยืนยนัตวัตน โดยขอ้มูลจะ
แสดงในรูปแบบของกราฟ และตาราง 
 

 
 

ภาพที่ 7: ตวัอยา่งหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

จากภาพท่ี 7 แสดงตวัอย่างหนา้เวบ็แอปลิเคชนัท่ีใชใ้น
การตรวจสอบประวติัการยืนยนัตวัตนโดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ ได้แก่ รหัสพนักงาน, ช่ือ-สกุล, วนั/เวลาท่ีท าการ
ยืนยนัตัวตน และผลการยืนยนัตัวตน ซ่ึงสามารถท าการ
คน้หาประวติัการยืนยนัตวัตนยอ้นหลงัดว้ยการใส่ค าหลกั 
(Key Word) ท่ีตอ้งการลงในช่องคน้หาได ้
 

4.4 ผลการทดลองความแม่นย า และการท างานร่วมกัน
ของระบบ 

ในส่วนน้ีไดน้ าโปรแกรมลงไปท างานใน raspberry pi 4  
ใช้ ชิ พ  Broadcom BCM2711 Quad-Core ARM Cortex-
A72 ความเร็ว 1.5 GHz มีหน่วยความจ า LPDDR4-2400 
ขนาด 4 GB แสดงดงัภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที่ 8: raspberry pi 4 
 

โดยน าบุคคลจ านวน 10 บุคคลมาลงทะเบียน และ
ถ่ายภาพเพ่ือใชใ้นการฝึกสอน หลงัจากนั้นจะท าการยืนยนั
ตวัตน พร้อมบนัทึกผลการยืนยนัตวัตน โดยผลการยืนยนั
ตวัตนจะแสดงบนเวบ็แอปพลิเคชนั ซ่ึงผลการยืนยนัตวัตน
มีความถูกตอ้งอยูท่ี่ 80% แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2: ผลการยืนยนัตวัตน 
ล าดับที่ รหัสพนักงาน ผลการยืนยันตัวตน 

1 88946 ส าเร็จ 
2 71240 ส าเร็จ 
3 42351 ส าเร็จ 
4 67842 ส าเร็จ 
5 96742 ไม่ส าเร็จ 
6 34261 ส าเร็จ 
7 44889 ส าเร็จ 
8 98426 ส าเร็จ 
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ล าดับที่ รหัสพนักงาน ผลการยืนยันตัวตน 
9 87667 ไม่ส าเร็จ 

10 555888 ส าเร็จ 
ยืนยนัตวัตนส าเร็จ 80% 

ยืนยนัตวัตนไม่ส าเร็จ 20% 
 

4.5 ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ 
ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 

คนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 แสดงดงัตารางท่ี 3 

 

  ตารางท่ี 3: ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ 
รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

ดา้นความสามารถของระบบตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

3.77 0.30 มาก 

ดา้นความถูกตอ้งของการท างาน
ของฟังกช์นัต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบ 

4.13 0.26 มาก 

ดา้นความง่ายและเหมาะสมใน
การใชง้านระบบ 

3.53 0.15 มาก 

ดา้นความรวดเร็วในการท างาน
ของระบบ 

3.67 0.15 มาก 

ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและ
การใชง้านระบบ 

3.00 0.26 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.63 0.41 มาก 
 

4.6 ผลการประเมินประเมินความพงึพอใจจากผู้ใช้งาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านจ านวน 20 คน 

เฉล่ียอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24 แสดงดงัตารางท่ี 4 

 

  ตารางท่ี 4: ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน 
รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

ดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบั
ผูใ้ชร้ะบบ 

4.07 0.09 มาก 

ดา้นการประมวลผลของระบบ 4.48 0.14 มาก 
ดา้นความปลอดภยัของระบบ 4.40 0.50 มาก 
ดา้นการตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

4.65 0.11 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.24 มาก 

 
 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีน าเสนอการพฒันาระบบพิสูจน์ตวัตนแบบ  

2 ปัจจยัเพื่อเขา้ศูนยข์อ้มูล โดยน าเอาวิธีการพิสูจน์ตวัตน
ด้วยการรู้จ าใบหน้ามาใช้ร่วมกับรหัสผ่าน พบว่าระบบ
สามารถน ามาใช้เพื่อเ พ่ิมมีความปลอดภัย และความ
น่าเช่ือถือให้กบัการยืนยนัตวัตนได้มากย่ิงขึ้น โดยผลการ
ยืนยนัตวัตนท่ีไดจ้ากโปรแกรมยืนยนัตวัตนแบบ 2 ปัจจยัมี
ความถูกตอ้งอยูท่ี่ 80% 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยช้ินนี ้ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบ
คอนโวลูชันเพ่ือท านายว่าภาพถ่ายดาวเทียมเป็นพื้นท่ีใน
เขตเมือง พืน้ท่ีการเกษตร หรือแหล่งน า้ โดยประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณถูกวิเคราะห์ด้วยตัววัด ความแม่นย าคะแนนเอฟ
วัน ความเท่ียงตรง และ รีคอล โดยใช้วิธีการพืน้ฐาน 3 วิธี
คือ ตัวจ าแนกแบบเบย์อย่างง่ายซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
และ ความถดถอยโลจิสติคส์ เพ่ือเปรียบเทียบกับโครงข่าย
ประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชัน จากผลการทดลอง
พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชันมี
ประสิทธิภาพ ดีท่ีสุดท่ี 0.9764 นอกจากนีป้ระสิทธิภาพเชิง
คุณภาพของการเรียนรู้เชิงลึกแบบคอนโวลูชันจะถูก
วิเคราะห์โดยวิธี Grad-Cam เพ่ือสร้างมโนภาพส าหรับการ
วิเคราะห์ 
ค าส าคัญ: โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชนั, 
ภาพถ่ายดาวเทียม, ตวัจ าแนกแบบเบยอ์ย่างง่าย, ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน, ความถดถอยโลจิสติคส์ 

 

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. 

 
 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันภาคเกษตรมีบทบาทความส าคญัอย่างย่ิงต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจาก เป็นแหล่งผลิต
อาหาร และเป็นฐานวตัถุดิบให้กบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ การพฒันาภาคเกษตรให้ย ัง่ยืน
จึงถือเป็นหัวใจของการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ดังนั้ น จึงจ าเป็นอย่างย่ิงในการจัดสรรพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรให้เพียงพอต่อการผลิต และให้สอดคลอ้ง
กับบริบทของพ้ืนท่ีท้องถ่ิน ตามนโยบายแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
[1] ดังนั้ นผู ้วิจัยได้มีแนวคิดในการน าข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมมาใชใ้นการศึกษาจ าแนกขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี เพื่อเป็น
แนวทางในการจ าแนกพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินทาง
การเกษตร และเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการช่วยจดัสรรพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรในอนาคต 

การจ าแนกประเภทข้อมูลภาพถ่ ายดาวเทียมนั้ น
จ าเป็นต้องอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการแปลภาพ เพื่อท าการ
แยกแยะและเทียบสีของแต่ละประเภทขอ้มูล รวมทั้งการ
วิเคราะห์ลกัษณะทรงพุ่ม หรือคุณลกัษณะของพืชแต่ละ
ชนิด ซ่ึงวิธีน้ีจะกระท าไดโ้ดยง่ายถา้ขอ้มูลแต่ละประเภท
ปรากฏสี และลกัษณะท่ีแตกต่างกนัชัดเจน ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
มีแนวคิดในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจ าแนก
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้ เกิดความถูกต้อง และ
แม่นย  าโดยไม่ตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการแปลภาพ 

ในงานวิจัยช้ินน้ีผูวิ้จัยเลือกใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบ
คอนโวลูชัน  (Deep Convolutional Neural Network) 
ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงของวิธีการเรียนรู้ของเค ร่ืองจักร 
เน่ืองจากการเรียนรู้เชิงลึกแบบคอนโวลูชันมีคุณสมบติัท่ี
สามารถเรียนรู้วิธีการสกดัคุณลกัษณะจากขอ้มูลได ้ซ่ึงต่าง
จากวิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองจักรแบบอื่นท่ีต้องก าหนด
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วิธีการสกัดคุณลกัษณะด้วยตนเอง การเรียนรู้เชิงลึกเป็น
โครงข่ายประสาทเทียมรูปแบบหน่ึงแต่จะมีจ านวนชั้นท่ี
มากกว่า โดยจ านวนชั้นท่ีมากขึ้นเหล่าน้ีจะท าการเรียนรู้
วิธีการสกดัคุณลกัษณะท่ีส าคญัออกมา  

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite Image) 

การส ารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) เป็น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ี
แล้วน ามาวิเคราะห์ โดยใช้อุปกรณ์ท่ีมิได้ไปสัมผสักับ
พ้ืนท่ีนั้น ๆ แต่อาศยัคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็น
ส่ือในการไดม้าของขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้รียกว่าขอ้มูลภาพ
ดาวเทียมเชิงตวัเลข (Satellite Image) 

ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มทั้งทางบก
และทางทะเลโดยเฉพาะบนพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ และยาก
ต่อการเขา้ส ารวจ ขอ้มูลภาพดาวเทียมเชิงตวัเลขช่วยในการ
แปลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ท่ีได้สามารถอธิบาย
ความหมายดา้นต่าง ๆ อีกทั้งยงัช่วยในการจดัการ การท า
แผนท่ี  และการศึกษาการเปล่ียนแปลงของพ้ืน ท่ี  ซ่ึง
ดาวเทียมจ านวนมากถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ โดยมีวตัถุประสงค์
การใชง้านท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงดาวเทียมท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น 
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร  (Remote Sensing Satellite) 

เป็นดาวเทียมท่ีใช้ส าหรับหาขอ้มูลหรือข่าวสารเก่ียวกับ
วตัถุ ส่ิงของ หรือพ้ืนท่ีเป้าหมาย เช่น ดาวเทียม IKONOS, 

ดาวเทียม LANDSAT-5, ดาวเทียม SPOT-5, ดาวเทียม 
LANDSAT-7เป็นตน้ [2], [3] 

ภาพถ่ายดาวเทียมท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีมาจาก Google 

map ซ่ึงเป็นภาพถ่ายดาวเทียมท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท้ั้ง
ประเทศ และทั่วโลก ซ่ึงในการวิจัยได้มีการเก็บข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมโดยแบ่งออกเป็นพ้ืนท่ี 3 ประเภทคือ 
พ้ืนท่ีการเกษตร (Farm) พ้ืนท่ีแหล่งน ้า  (River) และพ้ืนท่ี
เมือง (City) ดงัภาพตวัอยา่ง 

 

ภาพที่ 1: ตวัอยา่งภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนท่ีการเกษตร (Farm) 

 
ภาพที่ 2: ตวัอยา่งภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนท่ีเมือง (City) 

 
ภาพที่ 3: ตวัอยา่งภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนท่ีแหล่งน ้า  (River)  

2.2 การแยกประเภทรูปภาพและการเรียนรู้เชิงลึก 
การแยกประเภทรูปภาพ (Image Classification) คือ

การท านายว่ารูปภาพนั้นอยู่ในประเภทใดโดยประเภทจะ
ถูกก าหนดขึ้ นมาล่วงหน้าซ่ึงในการวิจัยได้ท าการแบ่ง
รูปภาพเป็น 3 ประเภท คือ ภาพพ้ืนท่ีการเกษตร (Farm) 

ภาพพ้ืนท่ีเมือง (City) และ ภาพพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า (River) 

งานวิจัยท่ีท าเก่ียวข้องการแยกประเภทรูปภาพเช่นใน
[4][5][6] ใน[6] นั้นผูวิ้จยัไดท้  าการสกดัคุณลกัษณะส าคญั
ของรูปภาพออกมาก่อน  

จากนั้นใชวิ้ธีการ SVM ในการท านายจากคุณลกัษณะ
ท่ีสกดัออกมาน้ี วิธีการน้ีอาจจะไดผ้ลดีในปัญหาการแยก
ประเภทรูปภาพให้หัวข้อหน่ึง และอาจไม่ได้ผลในอีก
หวัขอ้หน่ึง ดงัเช่นใน[10] และ [11]  ใน [10] Al-Azzawy 
ได้ท าการทดลองคุณลกัษณะต่างๆเช่น SIFT และ PCA 
ในการแยกประเภทรูปในหน้าชายและหญิง ผลการทดลอง
พบว่าความแม่นย  าของคุณลักษะ SIFT น้อยกว่า PCA 
โดยตัวแบบท านายท่ีใช้คือ SVM อย่างไรก็ตามใน [11] 

Ambardekar และคณะ ท าการทดลองพบว่า คุณลกัษณะ 
PCA นั้ นให้ความแม่นย  าต ่ากว่า  Constellation Model 
ซ่ึงเป็น Dense Representation ของ SIFTในการจ าแนก
ประเภทรถ ดงันั้นจะเห็นไดว่้าคุณลกัษณะแต่ละประเภท
จะมีความเหมาะสมกบัแต่ละหวัขอ้ต่างกนั 

ขอ้เสียหลกัสองประการของวิธีการน้ีคือผูวิ้จยัจะตอ้ง
เสียเวลาในการคิดและทดลองวิธีการท าวิศวกรรม
คุณลกัษณะ (Feature Engineering) ค่อนขา้งมาก ในทาง
กลับกันโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกสามารถเรียนรู้
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คุณลกัษณะส าคญัเหล่าน้ีไดจ้ากขอ้มูล ในปัญหาการแยก
ประเภท รูปภาพ  ชั้ นคอนโวลูชันจะถูกใช้ เพ่ื อสกัด
คุณลกัษณะของรูปภาพ ชั้นคอนโวลูชนัเหล่าน้ีเทียบเคียง
ไดก้บัฟิลเตอร์แบบต่างๆในสาขาการประมวลผลดว้ยภาพ
เช่ น ฟิ ล เต อ ร์ ใน ก ารห าเส้ น ขอบ  (Edge detection)  
ตวัอย่างงานวิจัยท่ีใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบ
คอนโวลูชนัในงานแยกประเภทรูปภาพคือ [7] 

ขอ้เสียข้อหน่ึงของโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกคือ
ตอ้งการขอ้มูลจ านวนมากวิธีการหน่ึงใชใ้นการแกปั้ญหาน้ี
คือการใช้ เทค นิคการ เรียน รู้แบบ ส่งผ่าน  (Transfer 

Learning) หน่ึงในโครงข่ายประสาทเทียมท่ีนิยมน ามาใช้
ในเทคนิค Transfer Learning ของปัญหาการแยกประเภท
รูปภาพคือ  VGG16 โดย VGG16 นั้ น เป็นโครงข่ าย
ประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชันพฒันาโดย Oxford 

Visual Geometry Group [7].   

 

3. วิธีการ 
3.1 ข้อมูล 

ขอ้มูลถูกเก็บจาก Google Map โดยผูจ้ดัเก็บ 2 คนแยก
เก็บขอ้มูลคนละชุด โดยขอ้มูลถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
พ้ืนท่ีการเกษตร (Farm) พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า  (River) และพ้ืนท่ี
เมือง (City) ดงัภาพท่ี 1, 2 และ 3 ขอ้มูลของผูเ้ก็บทั้งสอง
คนถูกน ามารวมกนัและท าการสุ่มแบบสม ่าเสมอเพื่อแยก
ข้อมูล เป็น ชุด เรียน รู้ (Training set) และชุดทดสอบ   
(Test set) โดยจะไม่ มี รูปในชุดทดสอบในชุดเรียน รู้ 
อตัราส่วนโดยประมาณของชุดเรียนรู้ต่อชุดทดสอบคือ 
80:20 ปริมาณข้อมูลในแต่ละประเภทในชุดเรียน รู้และ
ทดสอบเป็นดงัตารางดา้นล่าง 
ตารางที่ 1: ปริมาณขอ้มูลในชุดเรียนรู้และทดสอบในแต่ประเภท 

ประเภท ชุดเรียนรู้ ชุดทดสอบ รวม 
City 194 74 268 

Farm 652 177 829 

River 159 40 199 

รวม 1005 291 1296 

 
 
 

3.2 โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลกึแบบคอนโวลูชัน 
ในงานวิจัยน้ีผูวิ้จัยมีสมมุติฐานว่าโครงข่ายประสาท

เทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชัน  มีประสิทธิภาพในการ
ท านายสูงท่ีสุด โดยผู ้วิจัยได้ใช้สถาปัตยกรรมตามรูป
ดา้นล่าง 

 
     ภาพที่ 4: สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบ
คอนโวลูชนัท่ีใชใ้นงานวิจยั 

โดยโครงข่ายประสาทเทียมจะถูกแบ่งเป็นชั้น (Layer) 
ในตอนต้นของโครงข่ายประสาทเทียมน้ีจะเป็นการยืม    
เลเยอร์ท่ีผา่นการสอนมาแลว้จากขอ้มูลรูปภาพจ านวนมาก 
เรียกเทคนิคน้ี ว่า Transfer Learning โดยเลเยอร์ท่ี ใช ้    
ไดย้ืมมาจากโครงข่ายประสาทเทียมท่ีเรียกว่า VGG16 [7] 
โดยท าการยืมตั้งแต่เลเยอร์แรกจนถึงเลเยอร์ Block5_pool 
เลเยอร์ท่ียืมมาน้ีองค์ประกอบหลกัคือ คอนโวลูชัน และ   
พูลล่ิง จุดประสงค์หลักของชุดเลเยอร์น้ีคือการสกัด
คุณลกัษณะส าคญัของรูป และจุดประสงคห์ลกัของการท า 
Transfer Learning คือลดปริมาณจ านวนพารามิเตอร์
เรียนรู้ลง ซ่ึงจะลดปริมาณขอ้มูลท่ีใช้เรียนรู้ท่ีจะไม่ท าให้
เกิดปัญหา Overfitting ลงด้วย รายละเอียดเชิงลึกของ 
VGG16 สามารถศึกษาไดจ้าก [7] 

ในส่วนถดัมา ผูวิ้จยัใช้เลเยอร์แบบหนาแน่น (Dense) 
ทั้งหมดสองชั้น ชั้นละ 256 นิวรอน โดย พารามิเตอร์ส่วน
น้ี ตวัแบบท านายจะท าการเรียนรู้จากขอ้มูล จุดประสงค์
หลกัของส่วนน้ีคือการเรียนรู้วิธีการผสมผสานคุณลกัษณะ
ท่ีสกดัมาจากชั้นก่อนหนา้ ดว้ยค่าน ้ าหนกัท่ีเหมาะสม และ
ส าม ารถ เรี ยน รู้ ข อบ เข ต ก ารตั ด สิ น ใจ  (Decision 

boundary)  แบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) ได ้ 
ในส่วนสุดท้าย เป็นชั้นแบบหนาแน่นเช่นกัน แต่ฟัง

ชันการกระตุ้น  (Activation Function) เป็นแบบ Soft 

max จุดประสงค์ของส่วนน้ีคือการท านายความน่าจะเป็น
ในแต่ละประเภท โดยค าตอบสุดทา้ยคือ ประเภทท่ีมีความ
น่าจะเป็นสูงท่ีสุด ในชั้ นน้ีจะมีจ านวนนิวรอนเท่ากับ
ประเภทของรูปภาพซ่ึงในงานวิจัยน้ีคือ 3 ปะเภท (City, 

Farm, River) 
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ในการด าเนินงาน (Implementation) ผูวิ้จัยใช้ภาษา
ไพธอน (Python) และไลบรารีคีราส (Keras) ในการสร้าง
โครงข่ายประสาทเทียม จ านวนพารามิเตอร์ท่ีใช้ในการ
เรียน รู้ทั้ งหมด คือ  6 ,489 ,347  โดยส่วนใหญ่ เป็นค่า
น ้ าหนักระหว่างนิวรอนจาก VGG16 กับ Dense Layer 
ชั้นแรก (6422784 พารามิเตอร์) 
3.3 วิธีการมาตรฐานที่น ามาใช้เปรียบเทียบ 
วิธีการมาตรฐาน (Baselines) ท่ีใชเ้ปรียบเทียบมีทั้งหมด 3  
วิธีการ คือตวัจ าแนกแบบเบยอ์ย่างง่าย (Naïve Bayes) ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  (Support Vector Machine) และ 
ความถดถอยโลจิสติคส์ (Logistic Regression) ทั้งหมดน้ี
ในการด าเนินงาน ผูวิ้จยัได้ใช้ภาษาไพธอน และไลบรารี
ไซคิทเลิน  (Scikit-learn) ในการสร้างตัวแบบท านาย
เหล่าน้ี โดยพารามิเตอร์แบบไฮเปอร์ของตัวแบบท านาย
เหล่าน้ีจะใช้ค่าปริยายของไลบรารี หรือค่าท่ี เป็นใน
ตัวอย่ างจ าก เว็บ ไซต์ ข อไซคิ ท เลิน  (https://scikit-

learn.org/) https://scikit-learn.org/) เช่น ค่ า  kernel ของ 
svm จะใช้เป็น Radial Basis Function : RBF ซ่ึงเป็นค่า
ปริยายของไลบรารี ค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์เหล่าน้ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเป็นเพียงวิธีการอยา่ง
ง่ าย ท่ี น าม าใช้ เป รียบ เที ยบ  ผู ้ วิ จัย จึ งไม่ ได้ท ดลอง
ปรับเปล่ียนค่าเหล่าน้ี  

นอกจากน้ีผลการทดลองพบว่า โครงข่ายประสาท
เทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชันมีประสิทธิภาพสูงกว่าอย่าง
มาก ดงันั้นการเปล่ียนค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ น่าจะไม่มีผล
ต่อขอ้สรุปของงานวิจยัช้ินน้ีท่ีว่า โครงข่ายประสาทเทียม
เชิงลึกแบบคอนโวลูชนัมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

4. ผลการทดลอง 
มาตรวดั (Metrics) ท่ีใช้ในการวดัประสิทธิภาพของ

ตวัแบบท านายคือ ความแม่นย  า(Accuracy), คะแนนเอฟ
วัน  (F1-Score), ค วาม เท่ี ย งต รง  (Precision), รี ค อ ล 
(Recall) โดยมาตรวัดทั้ งหมดถูกค านวณจากเมทริกซ์
สับสน (Confusion Matrix) 

ในกรณีท่ีดีท่ีสุด ตวัแบบท านายควรจะท านายประเภท
รูปภาพ (Predicted Label) ไดต้รงกบัประเภทของรูปภาพ
ท่ีแทจ้ริง (True Label) ทั้งหมด (ค่าอื่นท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเส้น

ทแยงของเมทริกซ์สับสนเป็นศูนยท์ั้งหมด) ความแม่นย  า
คืออตัราส่วนระหว่างจ านวนรูปภาพท านายท่ีถูกต้องต่อ
จ านวนรูปภาพท่ีท านายทั้งหมด ขอ้ดีของการใช้มาตรวดั
ความแม่นย  า  คือแปลผลไดง้่าย อย่างไรก็ตามในชุดขอ้มูล
น้ีมีความไม่สมดุลของประเภทขอ้มูล (Imbalance Class) 
ก ารใช้ค วาม แม่ น ย  าอ ย่ าง เดี ยวอ าจท าให้ แป ลผล
คลาดเคล่ือนได้ ตัวอย่างเช่น ในข้อมูลชุดน้ี  มีข้อมูล
ทั้งหมดในชุดทดลอง 291 รูป มีรูปท่ีเป็นพ้ืนท่ีการเกษตร
ถึง 167 รูป ดังนั้ นหากท าการสุ่มเป็นพ้ืนท่ีการเกษตร
ทั้งหมด 291 รูปจะได้ความแม่นย  าถึง 167/291 ซ่ึงก็คือ 
0.5738  ดังนั้ น จึงต้องวดัคะแนนเอฟวนัควบคู่ไปด้วย  
คะแนนเอฟวนัเป็นการค านวณค่าเฉล่ียฮาร์โมนิค ระหว่าง
ความเท่ียงตรง (Precision) และ รีคอล (Recall)  เมทริกซ์
สับสน  (Confusion Matrix) ใช้เพื่อดูว่าตัวแบบท านาย
ท านายค่าในแต่ละคลาสเป็นอย่างไรบา้ง โดยผลรวมของ
ตัวเลขในแต่ละแถวจะบอกว่ามีข้อมูลในคลาสนั้นก่ีตัว 
และผลรวมของตัวเลขในแต่ละหลักจะบอกว่าตัวแบบ
ท านายท านายในคลาสนั้นเป็นจ านวนเท่าใด เช่นในตาราง
เมทริกซ์ความสับสนของวิธีการซับพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน 
จะพบว่า SVM เลือกท่ีจะไม่ท านายคลาส River เลยนั่นก็
คือค่าในหลกั River จะเป็น 0 ทั้งหมด โดยขอ้มูลท่ีมีป้าย
ข้อมูลจริงเป็น River นั้ น  SVM เลือกท่ีจะท านายเป็น 
Farm ทั้งหมดดงันั้นในแถว Farm จึงมีค่าเป็น 0,40,0 หรือ
กล่าวคือท านายป้ายข้อมูลจริง River เป็น City 0 ตัว , 
Farm 40 ตวั และ River 0 ตวั 

ความแม่นย  าและคะแนนเอฟวนัดงัตารางในหวัขอ้ 4.1 
โด ยแต่ ล ะ วิ ธี มี อัก ษ รย่ อ ดั ง น้ี  Deep Convolutional 

Neural Network (DCNN), Naïve Bayes (NB), 

Support Vector Machine (SVM), Logistic 

Regression (LGRG)  
4.1 ค่าความแม่นย าและคะแนนเอฟวัน 
ตารางที่ 2: ค่าความแม่นย  าและคะแนนเอฟวนั 

วิธีการ Accuracy F1-Score Precision Recall 

DCNN 0.9857 0.9764 
0.9591 

 

0.9678 

 

NB 0.5587 0.4924 
0.4864 

 

0.5128 

 

SVM 0.6370 0.3534 0.5167 0.3898 

LGRG 0.6120 0.4112 0.4938 0.4177 

 

https://scikit-learn.org/
https://scikit-learn.org/
https://scikit-learn.org/


The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

423 
 

4.2 เมทริกซ์ความสับสน 
ตารางที่ 3: เมทริกซ์ความสับสนของวิธีการ DCNN 

 Predicted Label 

True  

Label 

 City Farm River 

City 71 0 3 

Farm 0 166 1 

River 2 0 38 

ตารางที่ 4: เมทริกซ์ความสับสนของวิธีการ NB 
 Predicted Label 

True  

Label 

 City Farm River 

City 29 25 20 

Farm 38 108 21 

River 9 11 20 

ตารางที่ 5: เมทริกซ์ความสับสนของวิธีการ SVM 
 Predicted Label 

True  

Label 

 City Farm River 

City 13 61 0 

Farm 1 166 0 

River 0 40 0 

ตารางที่ 6: เมทริกซ์ความสับสนของวิธีการ  LGRG 
 Predicted Label 

True  

Label 

 City Farm River 

City 12 56 7 

Farm 7 153 7 

River 5 28 7 

4.3 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธีแกรดแคม 
 แม้ว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันจะมี
ความแม่นย  าเหนือกว่าวิธีอื่นๆดงัตารางท่ี 2 แต่ขอ้เสียข้อ
หน่ึงของวิธีการเรียนรู้เชิงลึกคือความเป็น “กล่องด า” ของ
วิธีการ กล่าวคือวิธีการน้ีเรียนรู้ตวัเลขพารามิเตอร์จ านวน
หลายตวัท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีมนุษยเ์ขา้ใจไดย้าก[8] แมว่้าจะ
สามารถวดัผลความแม่นย  าได ้แต่หากถามค าถามท่ีลึกลง
ไปกว่านั้น เช่นท าไมโครงข่ายจึงตดัสินใจว่ารูปท่ีเห็นคือ
เมือง หรือต าแหน่งพิกเซลใดท่ีโครงขา่ยใชใ้นการตดัสินใจ
ว่ารูปน้ีคือเมือง การสร้างมโนภาพเพื่อท าความเขา้ใจเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับขอ้มูลมิติสูงเช่นรูปภาพ    
 การสร้างมโนภาพส าหรับโครงข่ายประสาทเทียมมี
หลากหลายวิธีในงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีท่ีช่ือว่าแกรด
แคม  (Grad-Cam) [8][9] ซ่ึ ง วิ ธีแกรดแคมจะท าการ
กระจายค่าของฟังก์ชันกระตุ้นกลับ (Backpropagation) 
จากชั้นสุดท้ายของโครงข่ายประสาทเทียมกลบัไปยงัชั้น
แรก (Input Layer) ซ่ึงในท่ีน้ีคือแต่ละพิกเซลของรูปภาพ 

 
ภาพที่ 5: ตวัอย่างการใชวิ้ธี Grad-Cam บนภาพถ่ายประเภทเมือง 
(City) และโครงข่ายประสาทเทียมท านายไดถู้กตอ้ง 

 ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง วิ ธี ก า ร  Grad-Cam จ ะ ท าก าร ห า
ความส าคัญของแต่ละพิกเซลท่ีมีผลต่อการท านายโดย
ผูวิ้จยัไดท้  าการใช้แผนท่ีความร้อนเพ่ือแสดงค่าน ้ าหนักน้ี
ค่าท่ีเข้มใกล้สีแดง แปลว่ามีน ้ าหนักมากจะเห็นว่าในรูป
ด้านบนตรงบริเวณกลุ่มพิกเซลท่ีเป็นหลังคาเป็นส่วนท่ี
โครงข่ายใชเ้ป็นคุณลกัษณะส าคญัในการท านาย 

 
ภาพที่ 6: ตวัอยา่งภาพถ่ายประเภทพ้ืนท่ีแหล่งน ้า  (River) 
โครงข่ายประสาทเทียมท านายไดถู้กตอ้ง 

 ในกรณีของท านายรูปแหล่งน ้ าได้ถูกต้องจะพบว่า 
โครงข่ายมองไปที่กลุ่มพิกเซลบริเวณขอบแม่น ้ ากบัพ้ืนดิน
มากกว่าท่ี จะเป็น สีของแม่น ้ า และนอกจากน้ีย ังให้
ความส าคญับริเวณพ้ืนท่ีตน้ไม ้ 

 
ภาพที่ 7: ตวัอย่างภาพถ่ายประเภทพ้ืนท่ีเมือง (City) แต่โครงข่าย
ประสาทเทียมท านายผิดเป็นแม่น ้า (River)   
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 ภาพด้านบนโครงข่ายท านายผิด แต่เน่ืองด้วยวิธีการ 
Grad-Cam เราสามารถตั้งสมมุติฐานไดว่้าท าไมโครงข่าย
จึงคิดเช่นนั้น โครงข่ายเลือกใชพ้ิกเซลบริเวณถนนในการ
ท านายว่าเป็นแม่น ้ า ผูวิ้จยัคาดว่าเป็นเพราะในชุดขอ้มูลน้ี
รูปภาพประเภทแม่น ้ าจะมีขอบระหว่างแม่น ้ า และพ้ืนดิน 
โครงข่ายประสาทเทียมจึงเรียนรู้คุณลกัษณะน้ี (แทนท่ีจะ
เป็นสีน ้ าตาลของแม่น ้ า) เม่ือเจอถนนท่ีมีความคดเคี้ ยว
คลา้ยแม่น ้ าจึงท านายผิด  ดงันั้นชุดขอ้มูลเรียนรู้ (Training 

set ) ควรจะตอ้งมีตัวอย่างของรูปประเภทพ้ืนท่ีเมือง ท่ีมี
รูปถนนคดเคี้ ยวคล้ายแม่น ้ าดังรูปท่ีทายผิดน้ีให้มากขึ้น 
เพื่อให้โครงข่ายเรียนรู้  ในการวิจัยน้ี ผูวิ้จัยได้ใช้ภาษา    
ไพธอน และคีราสในการด าเนินการ(Implementation) 
วิธีการแกรดแคม 

5. สรุป 
 ในงานวิจัยช้ินน้ี ผูวิ้จัยได้เลือกใช้โครงข่ายประสาท
เทียมคอนโวลูชันแบบลึกในการวิเคราะห์ภาพถ่ าย
ดาวเทียม ผลการทดลองพบว่าวิธี น้ี มีประสิท ธิภาพ      
(F1-Score) สูงท่ีสุดท่ี 0.9764  โดยวิธีการเปรียบเทียบ 
(Baseline) อนัดบัท่ีดีท่ีสุด (Naïve Bayes) มีคะแนนเพียง
แค่ 0.4923 ปัญหาท่ีส าคัญ  2 ประการของวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียมคอนโวลูชนัแบบลึกคือ จ านวนท่ีขอ้มูลท่ีใช้
สอน และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินใจ ผู ้วิจัยแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการวิธีการ Transfer learning และ Grad-

Cam ตามล าดับ  โดยเม่ือประยุกต์เทคนิค 2 ข้อน้ีแล้ว
จ านวนท่ีใชส้อนจะลดลงเทียบเท่ากบัวิธีอื่นๆ และสามารถ
วิเคราะห์เหตุผลในการตัดสินใจของโครงข่ายประสาท
เทียมจากแผนภาพความร้อนในแต่ละพิกเซล 

6. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ นายวรกานต์ ศิริวฒันาวุธ และนายณฐภทัร 

หรรษกรคณโชค  ส าหรับการเก็บขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม
ท่ีใชใ้นการทดลอง 
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บทคดัย่อ
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคือการศึกษาการจ ำาแนกเสียงเรือ

ดว้ยเทคนิคดีมอนและโลฟาร์บนไมโครคอนโทรเลอร์ ขอ้มูล
เสียงเรือไดจ้ากการบนัทึกดว้ยไฮโดรโฟนและเสียงอื่น ๆ ได ้
จากการบนัทึกดว้ยสมาร์ทโฟนและดาวน์โหลดจากแหล่งขอ้มูล
ออนไลน์  คำานวณสเปกโทรแกรมของดีมอนและโลฟาร์ท่ีความ
ละเอียด 0.25 และ 8 เฮิรตซ์ต่อพิกเซลตามล ำาดบั ออกแบบ
แ บ บ จ ำา ล อ ง ส ำา ห ร ับ ก า ร จ ำา แ น ก ข อ้ ม ูล ด ว้ ย
Conv2D/MaxPooling2D  จ ำานวน 1 ช ั้น  และช ั้นหนาแน่น
จำานวน 2 ขั้น ผลการทดลองพบวา่แบบจำาลองน้ีสามารถจำาแนก
เสียงไดโ้ดยมีความความถูกตอ้ง 98.01 และมีค่าสูญเสีย 0.07
คำาสำาคญั : การจำาแนกเสียง, การเรียนรู้เชิงลึก, ดีมอน, โลฟาร์, 

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

1. บทนำา
การจ ำาแนก (classification) เสียงยานพาหนะทางนำ้าจากเสียง

อื่นมีประโยชน์หลาย ๆ ดา้น เช ่น การแจง้เต ือนเมื่อม ีเรือ
(vessel) ลุกลำ้าพื้นที่ป่าชายเลนหรือพื้นที่หวงหา้มอ่ืน ๆ เป็นตน้
โดยทัว่ไปการวเิคราะห์เสียงบนบกมักจะท ำาดว้ยการวเิคราะห์
เอม็เอฟซีซี (MEL-frequency cepstral coefficients : MFCC) [1]
สำาหรับการวิเคราะห์เสียงเรือซ่ึงเป็นเสียงใตน้ ำ้ านั้นอาจจะทำาได้

ดว้ยเทคนิคดีมอน (detection envelope modulation on noise :
DEMON)  [2] แ ล ะ โ ล ฟ า ร ์ (low  frequency  analysis  and
recording : LOFAR) ซ่ึงเป็นเทคนิคสำาหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล
เรือด ำาน ำ้ า จ า ก ข อ้ ม ูล โ ซ น า ร ์แ บ บ พ าส ซิฟ  (passive sonar
analysis) [3] โดยดีมอนนั้นเป็นวิเคราะห์แถบแคบ (narrow
band) ที่สามารถสกดัคุณลกัษณะเกี่ยวกบัใบจกัร (blades) และ
เพลา (shafts) ได ้ส ำาหรับโลฟาร์เป็นการวิเคราะห์แถบกวา้ง
(wide band) ซึ่ งสามารถสกดัคุณลกัษณะเกี่ยวกบัเรือ เช ่น
จ ำานวนและรายละเอียดของเคร่ืองยนตเ์รือได ้ ดงันั้นการศึกษา
น้ีจึงตอ้งการศึกษาและพฒันาตน้แบบการจ ำาแนกขอ้มูลเสียงเรือ
จากเสียงอ่ืนดว้ยเทคนิคดีมอนและโลฟาร์ซ่ึงสามารถทำางานได้
บนไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่ งสามารถน ำาไปประยกุตเ์พื่อการ
ระบบการแจง้เตือนต่าง ๆ แบบเวลาจริง หรือเพื่อการรู้จ ำา
(recognize) เสียงเรือแต่ละลำาได้

2. วธีิการทดลอง
ข ั้นตอนหลกัในงานวิจยันี้ประกอบดว้ยการเตรียมขอ้มูล

สำาหรับการจ ำาแนกขอ้มูลดว้ยการเรียนรู้เชิงลึก และข ั้นตอนที่
สองคือการพฒันาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรเลอร์ ดงัราย
ละเอียดต่อไปน้ี

ภาพที่ 1:  ไฮโดรโฟนท่ีใชใ้นการทดลอง

2.1 การเตรียมข้อมูลเสียง
คณะผูว้ิจยับนัทึกเสียงใตน้ ำ้ าโดยใชไ้ฮโดรโฟน H1A

[4]  ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 1 โดยต่อไฮโดรโฟนเขา้กบัเคร่ืองขยาย
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เสียงและบนัทึกเสียงลงบนเคร่ืองบนัทึกเสียงแบบพกพา โดย
ทำาการบนัทึกเสียงใตน้ ำ้ าบริเวณท่าเรือในจงัหวดัสมุทรสงคราม,
กรุงเทพมหานคร และ ระยองในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ถึง
ธนัวาคม 2562 รวมทั้งมีการบนัทึกเสียงยานพาหนะบนบกดว้ย
สมาร์ทโฟน สำาหรับกรณีของเสียงอ่ืน ๆ นั้นผูว้ิจยัใชฐ้านขอ้มูล
เสียง UrbanSound8K [5], เสียงเคร่ืองยนตร์ถยนต ์และ เสียง
สญัญาณรบกวนแวดลอ้มใตน้ ำ้ า (underwater ambient noise) ซ่ึง
บางส่วนรวบรวมจาก [6,7,8] จากน ั้นจึงน ำาไปสกดัฟีเจอร์
ท่ีตอ้งการ

2.2 การคำานวณดมีอนและโลฟาร์
การค ำานวณดีมอนและโลฟาร์นั้นมีความแตกต่างกนั

ไปบา้ง เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูลใบจกัรนั้นอาจท ำาดว้ยตวักรอง
ต ำ่าผา่น (lowpass filter) [9] หรืออาจท ำาไดด้ว้ยเทคนิคไอซีเอ
(independent component analysis : ICA) [3,10]   อยา่งไรกต็าม
งานวจิยัน้ีจะค ำานวณดีมอนและโลฟาร์โดยอา้งอิงแนวทางจาก
[10] และ [11] เป็นหลกั โดยผูว้ิจยัเตรียมขอ้มูลเสียงอินพตุจาก
แหล่งต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะมีอตัราการสุ่ม (sampling rate) ไม่เท่ากนั
และจากการทดลองเบื้องตน้พบวา่ความถี่สูงสุดส ำาหรับการ
ค ำานวณดีมอนอย ูใ่นช่วงประมาณ 2500 – 3000 เฮิรตซ์ และ
สำาหรับโลฟาร์อยูใ่นช่วงประมาณ 3000 - 4000 เฮิรตซ์  ดงันั้น
ผูว้ ิจยัจึงปรับอตัราการสุ่มขอ้มูลของขอ้มูลทุกชุดใหเ้ท ่ากบั
8192 เฮิรตซ์ ครอบคลุมความถี่ 0 - 4196 เฮิรตซ์ ซึ่ งเพียงพอ
สำาหรับการวิเคราะห์ทั้งดีมอนและโลฟาร์ตามขั้นตอนต่อไปน้ี

2.2.1 การคำานวณดมีอน
การสกดัฟีเจอร์ดีมอน มีข ั้นตอนหลกัสามข ั้นตอน

ดงัแสดงในภาพที่ 2 การค ำานวณเร่ิมดว้ยการน ำาขอ้มูลเสียง
อินพตุมาผา่นตวักรองแถบผา่น (bandpass filter) เพื่อกรอง
เฉพาะช่วงความถี่ที่สนใจ เช่น อาจจะเป็นช่วงความถี่ของการ
เกิดโพรงหรือคาวเิตชนั (cavitation) [3] ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนสภาพของนำ้าจากของเหลวเป็นไอซ่ึงอาจจะเน่ืองมา
จากแรงดนัของใบจกัรกบันำ้ า หลงัจากกรองขอ้มูลแลว้จึงน ำา
สญัญาณน้ีมาค ำานวณเอน็เวลโลป (envelope) ซ่ึงในงานวิจยัน้ี
ท ำาดว้ยการแปลงฮิลเบิร์ต (Hilbert transform) [12] เสร็จแลว้จึง
ลดอตัราการสุ่มสญัญาณน้ีจากช่วงกวา้งใหอ้ยูใ่นช่วงแคบตาม
ช่วงความถ่ีสนใจ เช่น 35 ถึง 150 เฮิรตซ์ เสร็จแลวันำาผลลพัธ์น้ี
ไปเกบ็ในบฟัเฟอร์แบบคิว (queue) เมื่อเวลาผา่นไปตามช่วงที่
กำาหนดจึงนำาขอ้มูลในบฟัเฟอร์ทั้งหมดมาแปลงใหอ้ยูใ่นโดเมน
ความถี่ (frequency domain) ดว้ยการแปลงฟ ูริ เยร์ (Fourier
transform) เพื่อสกดัฟีเจอร์ (feature) ดีมอนท่ีตอ้งการ

Audio

BPF

DEC

ENV

DEC

FFT FFT

DEMON LOFAR

LPF

ภาพที่ 2: การคำานวณดีมอนและโลฟาร์

2.2.2 การคำานวณโลฟาร์
ข ั้นตอนแรกของการสกดัฟีเจอร์โลฟาร์คือการน ำา

ขอ้มูลเสียงอินพตุมาผา่นตวักรองความถี่ต ำ่าผา่นเพื่อลดขอ้มูล
ความถี่ที่สูงเกินช่วงความถี่ที่สนใจ หลงัจากนั้นจึงเกบ็ขอ้มูลน้ี
ในบฟัเฟอร์แบบคิวแลว้แปลงใหอ้ย ูใ่นโดเมนความถี่ตาม
แนวทางเดียวกบัการคำานวณดีมอน

2.2.3 การคำานวณสเปกโทรแกรม
ข ั้นตอน ต ่อ ไป ค ือ กา รค ำาน วณ สเปก โท รแ กร ม

(spectrogarm) ของดีมอนและโลฟาร์ ซึ่ งท ำาดว้ยเทคนิคการ
แปลงฟูริเยร์เวลาส ั้น (short-time Fourier transform : STFT)
โดยนำาขอ้มูลดีมอนและโลฟาร์ที่สกดัไดก้่อนหนา้น้ีมาเรียงต่อ
กนัเป็นแถว โดยใหแ้กนนอนเป็นความถี่และแกนต ั้งโดยให้
ขอ้มูลที่ใหม่กวา่อยูด่า้นบน จะไดผ้ลลพัธ์เป็นขอ้มูลสองมิติที่
เรียกวา่วอเตอร์ฟอล (waterfall) โดยงานวิจยัน้ีจ ำานวนขอ้มูล
อินพตุสำาหรับการค ำานวณสเปกโทรแกรมเท่ากบั 1024 ขอ้มูล
และก ำาหนดใหม้ีส่วนซอ้น (overlap) ระหวา่งขอ้มูลแต่ละแถว
เท่ากบั 0.2 วินาที ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 3

(ก) ดีมอน (ข) โลฟาร์
ภาพที่ 3: ตวัอยา่งฟีเจอร์ท่ีสกดัได้
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ตารางที่ 1 สรุปพารามิเตอร์ที่ส ำาคญัสำาหรับการสกดัดีมอน
โดยงานวิจยัน้ีก ำาหนดช่วงความถี่ (fBPF_min, fBPF_max) ของตวักรอง
ความถ่ีแถบผา่นในช่วง [500, 2500] เฮิรตซ์ กำาหนดช่วงความถ่ี
เป้าหมายของการวเิคราะห์ดีมอนที่ 128 เฮิรตซ์ ซ่ึงจะไดข้อ้มูล
สเปกโทรแกรมของดีมอนที่มีความละเอียดแกนนอนเท่ากบั
0.25 เฮิรตซ์ต่อพิกเซล  และตารางที่ 2 สรุปพารามิเตอร์สำาหรับ
การคำานวณโลฟาร์

ตารางที่ 1: พารามิเตอร์สำาหรับการสกดัดีมอน
พารามิเตอร์ ค่า หน่วย

FS 8192 เฮิรตซ์
N 1024 ขอ้มูล
fBPF_min 500 เฮิรตซ์
fBPF_min 2500 เฮิรตซ์
sDEC 32 ไม่มีหน่วย
NFFT 256 ขอ้มูล

ตารางที่ 2: พารามิเตอร์สำาหรับการสกดัโลฟาร์
พารามิเตอร์ ค่า หน่วย

FS 8192 เฮิรตซ์
N 1024 ขอ้มูล
fLPF_max 2046 เฮิรตซ์
sDEC 32 ไม่มีหน่วย
NFFT 256 ขอ้มูล

2.3 การจำาแนกข้อมูลด้วยการเรียนรู้เชิงลกึ
ผูว้ิจยันำาขอ้มูลสเปกโทรแกรมที่ไดจ้ากขั้นตอนที่ 2.2

มาจดัเรียงและตดัแบ่งเป็นขอ้มูลช่วงละ 2 วินาที และกำาหนดให้
มีส่วนซอ้นระหวา่งขอ้มูลแต่ละชุดเท่ากบั 0.2 วินาที ซึ่ งจะ
ทำาใหข้อ้มูลแต่ละชุดมีขนาด HxWxC โดยท่ี H และ W คือความ
สูงและความกวา้งของสเปกโทรแกรม และ C คือจ ำานวน
แชนแนล โดยก ำาหนดแชนแนลแรกเป็นขอ้มูลดีมอนและ
แชนแนลที่สองเป็นขอ้มูลโลฟาร์   ก ำาหนดอตัราส่วนการฝึกฝน
(train) ต่อการทดสอบ (test) เท่ากบั 80:20 และก ำาหนดคลาส
สำาหรับการจ ำาแนกขอ้มูลเป็นสองคลาสคือ เรือ (เขียนแทนดว้ย
SHP) และไม่ใช่เรือ (เขียนแทนดว้ย OTH)  ตารางท่ี 3 แสดงราย
ละเอียดโครงสร้างแบบจ ำาลองสำาหรับการเรียนรู้เชิงลึก (deep
learning) ที่ไดจ้ากคลงัโปรแกรมเทนเซอร์โฟลว ์(Tensorflow)
[13] 

ตารางที่ 3: สถาปัตยกรรมโครงข่ายของการทดลอง
ช้ัน ขนาด พารามิเตอร์

Conv2D (None, 10, 128, 8) 152
MaxPooling2D (None, 5, 64, 8) 0

Dropout (None, 5, 64, 8) 0
Flattern (None, 2560) 0
Dense (None, 64) 163904

Dropout (None, 64) 0
Dense (None, 2) 195

ตารางที่ 4 สรุปขอ้มูลจ ำานวนขอ้มูลที่ใชใ้นการทดลอง ซ่ึง
เป็นเสียงเรือจ ำานวน 58 ไฟลแ์ละเสียงอื่น ๆ รวม 2421 ไฟล์
รวมความยาวเสียงทั้งหมดประมาณ 5 ชัว่โมง

ตารางที่ 4: สรุปจำานวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดลอง
คลาส การฝึกฝน การทดสอบ รวม
เรือ 5176 1235 6471

อ่ืน ๆ 5810 1453 7263
รวม 10986 2688 13734

2.4 การพฒันาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรเลอร์
ผูว้จิยัพฒันาชุดค ำาสัง่ทั้งหมดบนไมโครคอนโทรเลอร์

ตระกลู  STM32 จ ำานวน 3 รุ่น ไดแ้ก ่ STM32F429-DISCO,
STM32F746-DISCO และ STM32F508 โดยอ่านขอ้มูลเสียงเขา้
ดว้ยการอ ่านค ่าจากเอดีซี (analog-to-digital converter : adc)
โดยก ำาหนดความละเอียดของการควนัไทซ์เท ่ากบั 12 บิต
ต่อขอ้มูล และก ำาหนดค่าพรีสเกลลาร์ (prescalar) และตวันบั
(counter) ของตวัจบัเวลา (timer) ของแต่ละบอร์ดใหเ้หมาะสม
เพื่อใหไ้ดอ้ตัราการสุ่มเท่ากบั 8192 เฮิรตซ์  โดยขอ้มูลจากเอดีซี
จะถูกนำามาเกบ็ลงในแถวลำาดบัแบบวงกลม (circular array) ซ่ึง
ถูกน ำาไปสกดัและสร้างสเปกโทรแกรมทุก 0.2 วินาที และ
ขอ้มูลสเปกโทรแกรมน้ีจะส่งไปจำาแนกขอ้มูลโดยใชโ้ครงข่ายท่ี
เ รีย น รู ้ใ น ข ั้น ต อ น ท ี่ผ า่ น ม า  ซ ึ่ ง ท ำา ด ว้ ย ค ล งั โ ป ร แ ก ร ม
STM32CUBE-AI [14]

3. ผลการทดลอง
ภาพที่ 4 แสดงตวัอยา่งการสกดัฟีเจอร์บนไมโครคอนโทร

เลอร์ STM32F429-DISCO ซ่ึงบริเวณส่วนของหนา้จอในภาพ
แบ่งเป็นส่ีส่วนหลกั ส่วนบนสุดแสดงขอ้มูลเสียงในบฟัเฟอร์
ต่อลงมาเป็นแถบความถี่ท ั้งหมดของขอ้มูลเสียงน้ี ส่วนที่สาม
และส่ีแสดงฟีเจอร์ดีมอนและโลฟาร์ตามล ำาดบั จากภาพจะเห็น
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วา่โปรแกรมสามารถสกดัความถ่ีหลกัในดีมอนไดท่ี้ประมาณ 4,
8, 12 และ 16 เฮิรตซ์  และขอ้มูลโลฟาร์ในตวัอยา่งน้ีพบความถี่
ท่ีโดดเด่นในช่วง 600 – 650 เฮิรตซ์  ภาพท่ี 5 แสดงตวัอยา่งของ
สเปกโทรแกรมดีมอนและโลฟาร์ในแบบวอเตอร์ฟอล

ภาพที่ 4:  ตวัอยา่งฟีเจอร์ท่ีสกดัไดบ้นไมโครคอนโทรเลอร์

ภาพที่ 5:  ตวัอยา่งการแสดงผลแบบวอเตอร์ฟอล

(ก)

(ข)
ภาพที่ 6:  ตวัอยา่งการจำาแนกขอ้มูลแบบเวลาจริง

ภาพที่ 6 แสดงตวัอยา่งการจ ำาแนกขอ้มูลแบบเวลาจริงบน
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F746G-DISCO กรอบสีขาวใน
ภาพที่ 6 (ก) แสดงขอ้มูลเสียงในบฟัเฟอร์, ดีมอน และโลฟาร์
ตามลำาดบั สำาหรับภาพท่ี 6 (ข) แสดงสเปกโทรแกรมของเสียงน้ี
โดยขอ้มูลดีมอนในภาพที่ 6 (ก) แสดงความถี่ที่ส ำาคญัต ั้งแต่
ประมาณ 6, 12, 18, 24, 35 และมีค่าสูงสุดที่ประมาณ 40 เฮิรตซ์
โดยบริเวณดา้นซา้ยล่างของหนา้จอแสดงผลการจ ำาแนกเสียงน้ี
วา่ไม่ใช่เสียงเรือ (คลาส OTH) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
เน่ืองจากเสียงอินพตุน้ีเป็นเสียงเคร่ืองยนตร์ถบรรทุก [6]

ภาพที่ 7 แสดงตวัอยา่งความถี่ที่ส ำาคญัในดีมอนที่ประมาณ
6, 12 และ 24 เฮิรตซ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเน่ืองจาก
เสียงน้ีเป็นเสียงของเรือท่ีมี 4 ใบจกัรและมีความเร็วรอบต่อนาที
เท่ากบั 360

ภาพที่ 7:  ตวัอยา่งการจำาแนกขอ้มูลเสียงเรือ
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ภาพท่ี  8 แสดงผลการฝึกฝนโครงข่ายจำานวน  1000  รอบ
(แสดงเฉพาะรอบท่ี 1 – 500)  เส้นสีนำ้ าเงินเขม้และแดงเขม้แทน
คา่ความถูกตอ้ง (accuracy) และค่าสูญเสีย (loss) ตามลำาดบั เส้น
สีฟ้าและสีสม้แทนค่าค ว า ม ถ ูก ต อ้ ง ต ร ว จ ส อ บ  (validation
accuracy) และคา่สูญเสียตรวจสอบ (validation loss) ตามลำาดบั
จากภาพจะเห็นวา่โครงข่ายสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยมีความถูกตอ้ง
ประมาณ 98% เม่ือพิจารณาพบวา่โครงข่ายสามารถคำานวณจนมี
ความถูกตอ้งเกิน  95%  ตั้งแต่ประมาณรอบท่ี  25  ซ่ึงทั้งค่าความ
ถูกตอ้งและค่าสูญเสียเร่ิมคงท่ีหลงัจากรอบท่ี 100 เป็นตน้ไป 

(ก)  ค่าความถูกตอ้ง

(ข) ค่าสูญเสีย
ภาพที่ 8:  ผลการฝึกฝนโครงข่าย

4. อภิปรายผลการทดลอง
ผูว้ ิจยัทดลองปรับรายละเอียดของโครงข ่ายและทดสอบ

ความถูกตอ้งท ั้งหมด 4 แบบ โดยแบบ A หมายถึงแบบจ ำาลอง
โครงข่ายที่ไดอ้ธิบายมาก่อนหนา้น้ี สำาหรับแบบ B เป็นการนำา
แบบจ ำาลอง A มาลดจ ำานวนโหนดในช ั้น dense  เหลือ 16
โหนด และในกรณีของแบบจ ำาลอง C และ D นั้นเป็นการนำา
แบบจ ำาลอง  A และ B มาเพ ิ่มช ั้น  Conv2D/MaxPooling2D
จำานวน 1 ชั้น ดงัแสดงรายละอียดในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5: การทดลองการรู้จ ำาท่ีสถาปัตยกรรมโครงข่ายขนาดต่าง ๆ
A B C D

พารามิเตอร์ 164186 41162 33698 8978
CM 1 1 2 2

dense 32 16 32 16

ภาพท่ี 9 (ก) แสดงผลการเรียนรู้ทั้งหมด 1000 รอบ และภาพ
ที่ภาพที่ 9 (ข) แสดงภาพขยายของรอบที่ 1 – 100  โดยแทน
แบบจ ำาลอง A, B, C, และ D ดว้ยสีน ำ้ าเงิน, สีเขียว, สีส้ม และ
สีชมพ ูตามล ำาดบั จากภาพจะเห็นวา่แบบจ ำาลอง A (สีนำ้ าเงิน)
มีการเรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่และมีความถูกตอ้งมากกวา่แบบอ่ืน และ
แบบ D (สีชมพ)ู เรียนรู้ไดช้า้กวา่และมีความถูกตอ้งนอ้ยที่สุด
และทุกแบบเร่ิมมีการเรียนรู้คงที่หลงัจากรอบที่ 200 เป็นตน้ไป
เมื่อพจิารณาพบวา่การเพิม่แบบชั้น Conv2D/MaxPooling2D
นั้นช่วยใหโ้ครงข่ายเรียนรู้เร็วขึ้นเลก็นอ้ย (ความถูกตอ้งของ
เส้นสีส้มเพิ่มขึ้นสูงกวา่เส้นสีอ่ืนในช่วงประมาณรอบที่ 1 – 20)
แต่เมื่อเวลาผา่นไปกลบัไม่ช่วยเพิ่มความถูกตอ้งของการเรียนรู้
ไดแ้ตกต่างแบบแบบจ ำาลองอื่น อาจจะเน่ืองมาจากความซบั
ซอ้นของแบบจ ำาลองมีมากเกินจนไม่สามารถเพิ่มความถูกตอ้ง
ไดภ้ายใน 1,000 รอบ

(ก) รอบท่ี 1 - 1000

(ข)  รอบท่ี 1 - 100
ภาพที่ 9:  ตวัอยา่งดีมอนท่ีสกดัได้

5. สรุป
งานวิจยัน้ีศึกษาการจ ำาแนกเสียงเรือดว้ยเทคนิคดีมอนและ

โลฟาร์ โดยใชเ้สียงเรือผวินำ้ าและเสียงอื่น ๆ มาเป็นขอ้มูลหลกั
ในการจำาแนกเสียงเรือออกจากเสียงอ่ืน ๆ ซ่ึงการจ ำาแนกเสียงทำา
ดว้ยการเรียนรู้เชิงลึก ผูว้จิยัเสนอสถาปัตยกรรมที่มีความซบั
ซอ้นนอ้ย สามารถจ ำาแนกเสียงไดโ้ดยมีความความถูกตอ้ง
ประมาณ 98% อยา่งไรกต็ามงานวิจยันี้ ยงัคงมีขอ้จ ำากดัดา้น
จ ำานวนและประเภทของเสียงที่น ำามาใชใ้นการฝึกฝนเน่ืองจาก
ยงัมีเสียงสภาพแวดลอ้มและเสียงอ่ืน ๆ  ท่ีปรากฏใตน้ ำ้ านอ้ยเกิน
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ดงันั้นการเพิ่มจ ำานวนขอ้มูลเสียงเหล่าน้ีอาจจะช่วยเพิม่ความถูก
ตอ้งของการจำาแนกขอ้มูลใหสู้งข้ึนได้
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บทคัดย่อ 
 การเจ็บป่วยของมนุษย์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ท าให้
หลายคร้ังจ านวนผู้ ป่วยท่ีจะเข้ารับบริการในสถาน
พยาบาลมีมากเกินกว่าท่ี เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์จะ
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วย
เกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ ซ่ึงหากสถานพยาบาล
สามารถคาดการณ์จ านวนผู้ป่วยได้ล่วงหน้าจะสามารถบริ
หารจัดการอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณในการ
จ้างงานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลดีต่อสถานพยาบาลและ
ผู้ป่วย  
 ดังนั้นงานวิจัยนีจึ้งได้ศึกษาเพ่ือหาแบบจ าลองอนุกรม
เวลา ท่ี เหมาะสมในการพยากรณ์จ านวนผู้ ป่วยใน
สถานพยาบาลโดยใช้โปรแกรม Minitab 17  ซ่ึงมีด้วยกัน
3 วิธี คือ 1) วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 
2) วิธีการปรับให้เรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบสองคร้ัง 
(Double Exponential Smoothing)  แ ล ะ  3)  วิ ธี แ ย ก
องค์ประกอบ (Decomposition) ผลการวิจัยพบว่า วิธีแยก
องค์ประกอบ (Decomposition) ชนิด Additive Model มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เท่ากับ 9.86 เปอร์เซ็นต์ 
ค ำส ำคัญ: การพยากรณ์, แบบจ าลองอนุกรมเวลา, วิธีแยก

องค์ประกอบ, เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
สัมบูรณ์เฉล่ีย 

 
Abstract 

 The Number of Patient are normally 

unpredictable because human illnesses randomly 

occur all the time. This is the reason why medical 

staffs sometime provide ineffective services that 

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. บทน ำ 
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีสวสัดิการดา้นการรักษาหรือ
สถานพยาบาลเป็นของตนเอง บางองค์กรให้สวสัดิการ
การรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงครอบครัวพนกังานและผู ้
เกษียณอายุด้วย การให้สิทธิสวัสดิการท่ีครอบคลุมน้ี 
ส่งผลให้จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาล
มีจ านวนท่ีเ พ่ิมขึ้ นในแต่ละปี จากการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างอายุของประชากรไทยเข้าสู่การเป็น “สังคม
ผู ้สูงอายุ” ซ่ึงกลุ่มผู ้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีความต้องการ
สวสัดิการดา้นรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก กอปรกบัวิถี
การด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป มีรูปแบบพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง การไม่
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ออกก าลงักาย การมีความเครียดสูง เป็นตน้ ส่งผลให้เกิด
ความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-

communicable diseases; NCDs) เพ่ิมมากขึ้ นทุก ๆ ปี 
ท าให้สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจตอ้งรับภาระในการ
ดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วยมากขึ้น  
 ปัจจุบนัในต่างประเทศไดมี้ผูท้  าการศึกษาแบบจ าลอง
การพยากรณ์จ านวนผู ้ป่วย เพื่อ ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการแพทย์ต่าง ๆ อาทิเช่น การพยากรณ์
จ านวนผู ้ป่วยท่ีเข้ามาย ังแผนกฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการ
วางแผนอตัราก าลงัของแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล[1] 
การศึกษาแบบจ าลองการพยากรณ์จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มายงั
แผนกฉุกเฉินรายชั่วโมง เพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดและ
ปรับปรุงตารางงานของแผนกฉุกเฉิน[2] และการพยากรณ์
การมาถึงของผูป่้วยแผนกฉุกเฉินโดยใช้การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา เพื่อใชเ้ป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจใน
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ[3] เป็นตน้ 
 ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจน าแนวคิดดงักล่าวมาประยุกต์ใช้
ในสถานพยาบาลขององคก์รรัฐวิสาหกิจประเทศไทย เพื่อ
เป็นแนวทางในการพยากรณ์จ านวนผูป่้วย ซ่ึงเป็นส่วน
ช่วยในการสนับสนุนการวางแผนอตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ี
ทางการแพทย ์และควบคุมงบประมาณการจา้งหน่วยงาน
ภายนอกให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 
2. ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได ้
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับเทคนิคการ
พยากรณ์ดว้ยอนุกรมเวลาดงัน้ี 
 2.1 แบบจ ำลองอนุกรมเวลำ (Time Series Models) 
คือ การใช้ข้อมูลอดีตในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต 
โดยไม่น าตวัแปรอื่น ๆ มาพิจารณา ซ่ึงมีเวลาเป็นตวัแปร
อิสระ อาจก าหนดเป็นเดือน ปี หรืออ่ืน ๆ และมีส่ิงท่ี
ตอ้งการพยากรณ์เป็นตวัแปรตาม [4] 
 2.1.1 วิธีแนวโน้มเชิงเส้น (Trend Analysis) เป็นวิธี
ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง
เวลากบัส่ิงท่ีตอ้งการทราบ เหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีแนวโน้ม 
และไม่มีอิทธิพลการแปรผนัของฤดูกาล 

 2.1.2 วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Average Methods) 
 2.1.2.1 วิธีหาค่าเฉล่ียแบบธรรมดา (Simple Average 

Method)  เป็นการหาค่าเฉล่ียจากข้อมูลในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน แล้วน าค่าเฉล่ียท่ีได้ไปหาค่าพยากรณ์ของ
ช่วงเวลาอนาคต เหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีไม่มีแนวโนม้และ
ไม่มีอิทธิพลการแปรผนัของฤดูกาล 
 2.1.2.2 วิ ธีการหาค่า เฉ ล่ียแบบเคล่ือนท่ีอย่างง่าย 
(Simple Moving Average Method) โดยหาค่าเฉล่ียจาก
ค่าสังเกตท่ีผ่านมาชุดหน่ึง  น าไปหาค่าพยากรณ์ใน
ช่วงเวลาถดัไป ซ่ึงเหมาะส าหรับข้อมูลท่ีไม่มีแนวโน้ม
และไม่มีอิทธิพลการแปรผนัของฤดูกาล 
 2.1.3 วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียล (Exponential 

Smoothing Techniques) 
 2.1.3.1 วิ ธีป รับ เ รียบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่ าย 
(Single Exponential Smoothing)  เ ป็ น วิ ธี ก า ร ท่ี ให้
น ้ าหนักหรือความส าคัญของข้อมูลไม่เท่ากัน โดยให้
น ้ าหนักกบัขอ้มูลท่ีเกิดล่าสุดมากท่ีสุด และลดลงเร่ือย ๆ
ตามล าดบั เหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีไม่มีแนวโน้มและไม่มี
อิทธิพลการแปรผนัของฤดูกาล 
 2.1.3.2 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสองคร้ัง 
(Double Exponential Smoothing) โดยคร้ังแรกจะเป็น
การปรับเรียบของขอ้มูลเดิม และคร้ังท่ีสองเป็นการปรับ
เรียบข้อมูลท่ีได้จากการปรับเรียบในคร้ังแรก เหมาะ
ส าหรับข้อมูลท่ีมีแนวโน้มและไม่มีอิทธิพลการแปรผนั
ของฤดูกาล 
 2.1.3.3 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสามคร้ัง 
(Triple Exponential Smoothing) ใชห้ลกัการเดียวกบัวิธี
ปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสองคร้ัง แต่จะปรับเรียบ
เพ่ิมอีกหน่ึงคร้ัง เหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีมีแนวโน้มและมี
อิทธิพลการแปรผนัของฤดูกาล 

2. 1.4 วิ ธี วิ เ ค ร า ะห์ อ นุกรม เ วลาแบบแยก ส่วน 
(Classical Decomposition Method)  ใช้หลักการแยก
ส่วนประกอบของแต่ละตวัในอนุกรมเวลา คือ ส่วนของ
แน ว โน้ ม  (Trend Component)  ส่ ว น ข อ ง ฤ ดู ก า ล 
(Seasonal Component)  ส่วนของวัฏจักร  (Cyclical 

Component)  และส่วนของความผันแปรท่ีผิดปกติ  
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(Irregular Component)  ซ่ึงวิธี น้ีท าให้การพยากรณ์มี
ความแม่นย  า และช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของอนุกรมนั้น
ไดดี้ย่ิงขึ้น   
 ก. รูปแบบการบวก (Additive Model ) คือ รูปแบบท่ี
ส่วนประกอบทั้ง 4 ของอนุกรมเวลาเป็นอิสระต่อกนั  
 ข . รู ป แบบก า รคู ณ  (Multiplicative Model)  คื อ 
รูปแบบ ท่ี ส่วนประกอบทั้ ง  4 ของอนุกรม เ วลา มี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่เป็นอิสระต่อกนั  
 2.2 กำรตรวจสอบควำมแม่นย ำ 
 2.2.1 ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute 

Deviation: MAD) เป็นการพิจารณาความแตกต่างของค่า
ขอ้มูลจริงกบัค่าพยากรณ์โดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมาย 

                           MAD = ∑
|et|

n

n
t=1                   (2-1) 

 2.2.2 ค่าความผิดพลาดก าลังสองเฉล่ีย (Mean Sum of 

Square Error: MSE หรือ Mean Squared Deviation: MSD) 
เป็นการพิจารณาความแตกต่างของค่าข้อมูลจริงกับค่า
พยากรณ์ดว้ยวิธียกก าลงัสอง 

                                  MSE= ∑
et

2

n

n
t=1                           (2-2) 

 2.2.3 เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean 

Absolute Percentage Error: MAPE) เ ป็นวิธีวัดความ
แม่นย  าโดยค านวณเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ โดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมาย  

                                     MAPE= ∑
|
et×100

Yt
|

n

n
t=1                 (2-3) 

 

 2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เฉลิมชาติ [5] ศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในจังหวดันครพนมด้วยเทคนิค
อนุกรมเวลา 6 วิธีคือ 1) วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2) วิธีการ
วิเคราะห์แนวโน้ม 3) วิธีปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียลอย่าง
ง่าย 4) วิธีการปรับให้เรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบสองคร้ัง 
5) วิธีปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบสามคร้ัง และ 6) วิธี
แยกองค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรม Minitab 16  และใช้
เกณฑพ์ิจารณาค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAD) 
และค่า เปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ เฉล่ีย

(MAPE)  ท่ีต ่ า ท่ี สุด  ผลการศึกษาพบว่า  วิธีแยกส่วน 
ประกอบเป็นแบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
 บุญชัย แซ่ส้ิวและศุภรัชชัย วรรัตน์ [6] ศึกษาเทคนิค
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์
การพยากรณ์ยอดขายอาหารสัตว ์  3 วิธี คือ 1) วิธีค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี 2) วิธีการปรับให้เรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบสอง
คร้ัง และ 3) การประยกุตใ์ชวิ้ธีแยกองคป์ระกอบ ผลพบวา่
การพยากรณ์แบบประยุกตใ์ชวิ้ธีแยกองคป์ระกอบมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) ต ่าท่ีสุด  

Kibaek Kim และคณะ  [7] ศึกษาและเปรียบเทียบ
แบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณผูป่้วยในแผนกอายกุรรม 
คือ วิธีการปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียล วิธีบอกซ์-เจนกินส์ 
วิธี GARCH และ วิธี VAR โดยเปรียบเทียบคา่เปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย  (MAPE) กับวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยซ่ึงเป็นตวัแบบหลกัในการเปรียบเทียบ  
ผลการวิจยัพบว่าแบบจ าลอง ARIMA มีประสิทธิภาพใน
การพยากรณ์มากท่ีสุด  และการลดค่าเปอร์เซ็นต์ความ
คลาด เค ล่ือน สัมบู ร ณ์ เฉ ล่ี ยท า ให้ ก ารพยากร ณ์ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

 
3. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้
น าเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาใชใ้นการสร้างและ
เปรียบเทียบแบบจ าลองในการพยากรณ์จ านวนผูป่้วยใน
สถานพยาบาล 3 วิธี คือ 1) วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม 2) 
วิธีการปรับให้เรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบสองคร้ัง และ 3) 
วิธีแยกองค์ประกอบ  โดยใช้โปรแกรม Minitab 17 ซ่ึง
แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกั มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

3.1 สร้ำงกรอบแนวควำมคิด 

ภำพที่ 1: กรอบแนวคิด 
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 จากภาพท่ี  1 แสดงกรอบแนวความคิดการหา
แบบจ าลองอนุกรมเวลาจากข้อมูลจ านวนผู ้ป่วยใน
สถานพยาบาล เพื่อพยากรณ์จ านวนผูป่้วยร่วมกับการ
พิจารณาภาระงานประจ า ช่วยในการสนับสนุนการ
วางแผนอตัราก าลงัและงบประมาณดา้นการจา้งบุคลากร
ดา้นการแพทย ์

3.2 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจ านวนผูป่้วยในสถานพยาบาล

รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงแบบรายเดือนระหว่างปี 2557-2562 
โดยวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลเบ้ืองต้นด้วย Time Series 

Plot  ร่วมกับ กราฟในโปรแกรม Microsoft Excel และ
หาค่าผิดปกติ (Outliers) ด้วยวิธี Boxplots หากพบค่า
ผิดปกติ จะแทนท่ีค่าผิดปกตินั้นดว้ยค่าเฉล่ียของจ านวน
ผูป่้วยทั้งหมดของเดือนและปีของค่าผิดปกตินั้น ๆ  และ
ตรวจสอบค่าผิดปกติดว้ยวิธี Boxplots อีกคร้ัง  

3.3 กำรสร้ำงและเลือกแบบจ ำลองพยำกรณ์   
ผูวิ้จัยใช้ข้อมูลชุดทดสอบปี 2557-2561 ในการสร้าง

แบบจ าลองพยากรณ์  จากนั้ นน าแต่ละแบบจ าลองมา
เปรียบเทียบค่าความแม่นย  า 3 ค่า คือ 1) ค่าเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดสัมบูร ณ์ เฉ ล่ีย  (MAPE) 2) ค่ าความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAD) และ 3) ค่าความผิดพลาด
ก าลงัสองเฉล่ีย (MSD )  ซ่ึงหากแบบจ าลองพยากรณ์ใด
ให้ค่าทั้ง 3 ต ่าท่ีสุด ให้แบบจ าลองนั้นเป็นแบบจ าลองท่ีมี
ความเหมาะสมกับชุดขอ้มูล และน าไปตรวจสอบความ
แม่นย  าของแบบจ าลองต่อไป 

3.4 กำรตรวจสอบควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง 
ผูวิ้จยัใช้ขอ้มูลชุดพยากรณ์ปี 2562 ในการตรวจสอบ

ความแม่นย  าของแบบจ าลองด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE)  

            MAPE= ∑
|
et×100

Yt
|

n

n
t=1                       (3-1) 

เม่ือ Yt = ขอ้มูลจริง ณ เวลา t  
Ŷt = ค่าพยากรณ์ของขอ้มูล ณ เวลา t  
et  =  Yt-Ŷt 

 n  = จ านวนค่าพยากรณ์ 1, 2, 3, ..., n 
หากค่าดงักล่าวมีค่านอ้ยกว่า 10% แสดงว่าแบบจ าลอง

มีความแม่นย  าและเหมาะสมในการใชใ้นการพยากรณ์ 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 

ภำพที่ 2: Time Series Plot 

ภำพที่ 3: กราฟในโปรแกรม Microsoft Excel 

 
จากภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมี

ลกัษณะแบบมีแนวโน้มและไม่มีอิทธิพลการแปรผนัของ
ฤดูกาล ผูวิ้จยัจึงเลือกแบบจ าลองจากโปรแกรม Minitab 

17  2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์แนวโนม้ และวิธีการปรับให้
เรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบสองคร้ัง ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดเ้พ่ิมวิธี
แยกองคป์ระกอบเขา้มาพิจารณาดว้ย ซ่ึงเป็นวิธีท่ีให้ความ
แม่นย  าในการพยากรณ์ เน่ืองจากวิเคราะห์ครอบคลุมทุก
ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา 

ภำพที่ 4: ค่าผิดปกติ(Outliers) 
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 จากภาพท่ี  4 หาค่ าผิดปกติด้วย วิ ธี  Boxplots พบ

ทั้งหมด 2 ค่า ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงแทนท่ีค่าผิดปกติดว้ยค่าเฉล่ีย

ของจ านวนผูป่้วยทั้งหมดของเดือนและปีของค่าผิดปกติ

นั้น ๆ ดงัตารางท่ี 1 และตรวจสอบอีกคร้ัง ผลแสดงไม่พบ

ค่าผิดปกติ จึงท าการสร้างและเปรียบเทียบแบบจ าลอง

ต่อไป 

 

ตำรำงท่ี 1:  ขอ้มูลจ านวนผูป่้วยปี 2557-2561 ท่ีไดรั้บการแกไ้ขค่า

ผิดปกติ 

 
4.2 ผลกำรเปรียบเทียบแบบจ ำลองพยำกรณ์ 

ผลการเปรียบเทียบแบบจ าลอง จากการสร้างแบบ 
จ าลองดว้ยขอ้มูลชุดทดสอบดงัตารางท่ี 2 

 
ตำรำงที่ 2:  แสดงผลค่าความคลาดเคลื่อน MAPE MAD  และ 

MSD ของแบบจ าลอง 

  

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองวิธีแยก
องค์ประกอบ (Decomposition) ชนิด Additive Model 

มีค่าความคลาดเคล่ือน MAPE MAD  และ MSD ต ่าท่ีสุด 
จึงน าแบบจ าลองดงักล่าวไปตรวจสอบหาค่าความแม่นย  า
ของแบบจ าลองต่อไป 
 4.3 ผลกำรตรวจสอบค่ำควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง 
 การตรวจสอบค่าความแม่นย  าของแบบจ าลองวิธีแยก
องค์ประกอบชนิด Additive Model  ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE) แสดงดงัตารางท่ี 3 
และสมการท่ี 4-1 
 
ตำรำงท่ี 3:  ขอ้มูลส าหรับการหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาด

สัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) 
จ านวนผูป่้วย
ปี 2562 (Yt) 

ค่าพยากรณ์
(Ŷt) 

Yt-Ŷt= et |
et×100

Yt

| 

2270 2118.29 151.71 0.066833 
1935 2131.12 -196.12 0.101354 
2082 2225.86 -143.86 0.069097 
1951 2038.85 -87.85 0.045028 
1838 2086.31 -248.31 0.135098 
1957 2180.91 -223.91 0.114415 
1976 2052.78 -76.78 0.038856 
2046 2229.05 -183.05 0.089467 
2102 2250.30 -148.3 0.070552 
2118 2180.23 -62.23 0.029381 
1871 2285.98 -414.98 0.221796 
1939 2329.69 -390.69 0.20149 

    ∑ =1.1833 
  

   MAPE    = ∑
|
et×100

Yt
|

n

n
t=1               (4-1) 

              =  
1.1833

12
 

                    =  9.86 % 
 
 จากการตรวจสอบค่าความแม่นย  าของแบบจ าลองวิธี
แยกองค์ประกอบ  (Decomposition)  ชนิด  Additive 

Model พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉล่ีย
เท่ากบั 9.86 % 
 

           พ.ศ. 
เดือน 

2557 2558 2559 2560 2561 

มกราคม 2217.07 2225 2038 1966 2311 
กุมภาพนัธ์ 2216 2105 2226 1926 2251 
มีนาคม 2216 2169 2389 2171 2311 
เมษายน 2116 2224 1913 2107.87 1916 
พฤษภาคม 2116 1938 1977 2136 2274 
มิถุนายน 2242 2147 2164 2139 2323 
กรกฎาคม 2210 2148 1945 1939 2135 
สิงหาคม 2135 2183 2236 2395 2495 
กนัยายน 2512 2216 2239 2119 2225 
ตุลาคม 2423 2197 2114 2071 2296 

พฤศจิกายน 2101 2273 2325 2311 2300 
ธนัวาคม 2429 2316 2307 2276 2156 

แบบจ าลอง 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 
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5. สรุป 
 งานวิจยัน้ีท าการศึกษาเพื่อหาแบบจ าลองอนุกรมเวลา
ท่ี 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) 
วิธีการปรับให้เรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบสองคร้ัง และ 3) 
วิธีแยกองคป์ระกอบ ซ่ึงวิธีแยกองคป์ระกอบแบ่งออกเป็น 
2 ชนิด คือ Multiplicative Model และ Additive Model 

ผลพบว่าแบบจ าลองวิธีแยกองคป์ระกอบชนิด Additive 

Model มีความเหมาะสมในการพยากรณ์จ านวนผูป่้วยใน
สถานพยาบาลมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของยุพิน
ภรณ์ อารีพงษ์ [4] ท่ีกล่าวว่า วิธีการปรับเรียบไม่ได้เป็น
การพิสูจน์ให้เห็นถึงส่วนประกอบต่าง ๆ หากมีการแยก
รูปแบบให้ละเอียดขึ้ นจะท าให้การพยากรณ์มีความ
แม่นย  าขึ้น และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิมชาติ ธี-
ระวิริยะ[5] และ บุญชยั แซ่ส้ิวและศุภรัชชยั วรรัตน์[6]  
 ในการตรวจสอบค่าความแม่นย  าของแบบจ าลองวิธี
แยกองคป์ระกอบ มีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์
เฉล่ียเท่ากับ 9.86% สอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์
อ นุ ก รม เ ว ล า  ภ า ค วิ ช าส ถิ ติ  คณะ วิท ย า ศ าสต ร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น[8] ท่ีกล่าวว่า ค่าเปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์เฉล่ียน้อยกว่า 10% จดัว่าการพยากรณ์
ค่อนขา้งแม่นย  า และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kibaek 

Kim และคณะ[7] 

 ทั้งน้ีในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูวิ้จัยใช้ตัวแปรเวลาเพียงตวั
แปรเดียวในการพยากรณ์ ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นอาจมี
ปัจจยัอื่น ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น อุณหภูมิอากาศ อุบติัภยั
หมู่ จ านวนประชากรในพ้ืนท่ี เป็นตน้ ท่ีอาจมีผลต่อการ
เข้ารับบริการในสถานพยาบาล ดังนั้นจึงควรพิจารณา
ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย อีกทั้งผูวิ้จัยได้คาด
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ข้อมูลการ
พยากรณ์จ านวนผู ้ป่วยเป็นส่วนช่วยในการวางแผน
อตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีดา้นการแพทย์และเป็นส่วนช่วยใน
การจดัสรรงบประมาณดา้นการจา้งบุคลากรในหน่วยงาน
ดา้นการแพทย ์จึงควรมีการศึกษาต่อถึงผลลพัธ์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

      บทความนี ้มี วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างแบบจ าลอง 
พยากรณ์การเกิดอุบั ติ เหตุทางถนน โดยอาศัยปัจจัย
ทางด้านกายภาพของผู้ประสบอุบัติเหตุ และทางด้าน
สภาพแวดล้อม ซ่ึงผู้ วิจัยได้น าข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาล
ปีใหม่ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) มา
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการถดถอยทาง     
โล จิส ติกส์  (Logistic Regression) ด้ วยฟั งก์ ชัน  Binary 
Logistic Regression  โดยการก าหนดตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระท่ีมีแนวโน้มของโอกาสท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนน โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนีไ้ด้น า
ข้อมูลท้ังหมดมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม IBM 
SPSS Statistics version 26   
      จากการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีความเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ จนเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อ
ชีวิต และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน  ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 นั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเวลา 
ปัจจัยด้านการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และปัจจัยทางด้าน
ถนนท่ีใช้ในการสัญจร และตัวแปรอิสระท่ีไม่ส่งผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ .116  คือตัวแปร Safety 
หรือตัวแปรการป้องกันอุปกรณ์นิรภัย 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์  อุบติัเหตุ การถดถอยทางโลจิ

สติกส์ การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
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 

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 

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. บทน า 
     จากการเปิดเผยของเว็บไซต์เวิล์ดแอตลาสเก่ียวกับ
ประเทศท่ีมีการเสียชีวิตบนทอ้งถนนมากท่ีสุดในโลก  ใน
ปี 2560 ปรากฏว่า ประเทศไทยไดข้ยบัขึ้นมาเป็นอนัดบั 1 
ของโลก มีอัตราผู ้เสียชีวิต 36.2 รายต่อแสนประชากร      
ท าให้ประชากรไทยท่ี เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศลดน้อยลง โดยในการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนนจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงเทศกาล คือ
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่นั้ น ท าให้มีการ
สัญจรด้วยพาหนะบนท้องถนนเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงมี
พาหนะท่ีใช้ในการสัญจรและกฎในการควบคุมการใช้
ยานพาหนะนั้ นมีความแตกต่างกันไป โดยต่อให้การ
ควบคุมด้วยกฎหมายต่างๆ มีอยู่อย่างมากมายและมีการ
รณรงคจ์ากหน่วยงานรัฐและเอกชนอย่างชดัเจน แต่ก็ยงัมี
การละเมิดกฎหมายออกมาให้ได้เห็นและส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  อีกทั้งการเดินทางกลบัภูมิล าเนาและ
ท่องเที่ยวต่างจงัหวดั เพื่อพกัผ่อนหรือพบปะครอบครัว ท า
ให้มีปริมาณรถท่ีสัญจรบนทอ้งถนนเป็นจ านวนมาก และมี
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การจราจรท่ีหนาแน่นในทุกเส้นทางและในจังหวดัท่ีมี
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคญัหรือเมืองท่องเท่ียว  โดยสถิติการ
เกิดอุบติัเหตุนั้นมากขึ้น  ท าให้มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ังเพ่ิมมากขึ้ นอย่างเห็นได้ชัด          
ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล
การบาดเจ็บและเสียชี วิตในรูปแบบ Real Time จาก
ส ถ าน พ ย าบ าล ทั่ ว ป ร ะ เท ศ ผ่ า น เว็ บ ไ ซ ต์  ict-

pher.moph.go.th  ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน  โดยทุก
เทศกาลจะมีการน าขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุจากการจราจร
ทางถนนในแต่ละสถานพยาบาลจากพยาบาลฉุกเฉินท่ีมี
การรับรายงานการเกิดอุบั ติ เหตุ เป็นผู ้บัน ทึกข้อมูล
ผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต และเม่ือเสร็จส้ินเทศกาลในช่วง 7 
วันอันตรายแล้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส่วนกลางก็จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์  

      ผูวิ้จยัได้เล็งเห็นว่าข้อมูลผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตนั้นมี
จ านวนมากและมีขอ้มูลท่ีหลากหลาย  ไม่สามารถน าขอ้มูล
มาสรุปได ้ จึงตอ้งมีการน าแนวคิดท่ีไดศึ้กษามาใชก้ารการ
วิเคราะห์ โดยผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
ทางโลจิสติกส์ (Logistic Regression)  ผ่านฟังก์ชั่น การ
วิเคราะห์การถดถอยทางโลจิสติกส์แบบทวิ(Binary 

logistic regression) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลมากกว่า 1 
ตัวแปร และมีค่ าในตัวแปร เพี ยง 2 ค่ าเท่ านั้ น  โดย
วตัถุประสงค์ของในการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอย
ทางโลจิสติกส์  ผู ้วิจัยต้องการศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ท่ีมีโอกาสเกิด
เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ หรือตวัแปรท่ีส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุ
จากการจราจรทางถนน จนท าให้มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต
จากการจราจรทางถนน โดยทั้งน้ี เพ่ือเป็นการแสดงให้ผูใ้ช้
รถใช้ถนนเห็นถึงพฤติกรรมในการขับขี่ยานพาหนะท่ี
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ลูกหลาน และทรัพยสิ์น  อีกทั้ง
ยงัเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ผู ้ข ับขี่ เกิดความ
ระมดัระวงัในการใชร้ถใชถ้นนไดม้ากย่ิงขึ้น  

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
วิเคราะห์การถดถอยทางโลจิสติกส์ ข้อมูลอุบัติเหตุจาก

การจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา
และค้นคว้างานวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้องไว้ และเลือกใช้
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเข้าเพื่อน าเขา้มาใช้ด าเนินการวิจยั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
      2.1 อุ บั ติ เห ตุ จ าก ก าร จ ร าจ รท างถ น น  (Road 

Accident) ค  าว่าอุบติัเหตุ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต
สถาน  พ .ศ.2542 [1] ได้ให้ ความหมายของอุบั ติ เหตุ 
หมายถึง เหตุท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ความบงัเอิญ และให้
ความหมายจราจร หมายถึง การท่ียวดยานพาหนะ คน หรือ
สัตว์พาหนะเคล่ือนไปตามทาง  โดยสาเหตุในกาเกิด
อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยด้วยกัน  โดยจาก
ขอ้มูลงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปี 2553 ไดอ้อก
เอกสารเผยแพร่ความรู้พบว่า สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุมาก
ท่ีสุด คือการขบัรถเร็วขบัและประมาท  บุคคลผูข้บัขี่ไม่มี
ค วามพ ร้อม ใน การขับ ขี่ แ ละ ไม่ ช าน าญ เส้น ท าง 
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นของสภาพอากาศและสภาพถนน และ
กฎหมายยงัขาดการประชาสัมพนัธ์และบทลงโทษผูก้ระท า
ผิดยงัไม่รุนแรงเท่าท่ีควร ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีได้มีการน า
ข้อมูลมาท าการวิจัยอย่างมากมายถึงสาเหตุในการเกิด
อุบติัเหตุของประเทศไทย อาทิเช่น บุษบา เพญ็สุวรรณ [2] 
ได้มีการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ จากอุบัติ เหตุจราจรทางบกของผู ้ป่วยใน ณ 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปัญหาการบาดเจ็บและตายด้วย
อุบติัเหตุจราจรทางบกมีสาเหตุจากปัจจยัต่างๆ หลายปัจจยั 
โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติ เหตุจราจรทางบกของผู ้ป่วยใน ณ โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์จากแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ระหว่าง วนัท่ี 1 
พ.ย. 2539-15 ม.ค. 2540 จ านวน 420 ราย ผลการศึกษา
พบว่า ผูบ้าดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มี
ลกัษณะการเกิดอุบัติเหตุแบบรถชนกนั (ร้อยละ 57.6) มี
การด่ืมสุรา (ร้อยละ 46.7) ใช้ยามา้หรือยาบา้ (ร้อยละ 4.0) 
ไม่ไดส้วมหมวกนิรภยั (ร้อยละ 95.4)  
      ซ่ึงจากผลวิจยัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีสามารถสรุปไดว่้า 
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมาจาก การด่ืมสุรา 
และการเกิดอุบติัเหตุของรถสาธารณะนั้นมาจากดา้นความ
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พร้อมทางสภาพร่างกายของผูข้บัขี่ แต่ผูวิ้จยัมีความคิดเห็น
ท่ีแตกต่างออกไปว่ามีปัจจยัอื่น นอกเหนือจากการด่ืมสุรา 
ท่ีสามารถท าให้เกิดอุบติัไดจึ้งไดน้ าตวัแปรอิสระ หลายตวั
แปรเขา้มาร่วมใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีดว้ย 
     2.2 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์  (Logistic 

Regression Analysis) การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิ
สติกส์ เป็นการศึกษาการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ตามและตวัแปรอิสระ โดยเป็นการน าสมการความถดถอย
ท่ีไดท้  าการพยากรณ์ตามค่าของตวัแปรตาม โดยเม่ือท าการ
ก าหนดค่าตวัแปรอิสระ ตวัแปรตามในท่ีน้ีก็จะตอ้งเป็นตวั
แปรเชิงกลุ่ม ซ่ึงในขณะท่ีตวัแปรอิสระจะท าหน้าท่ีเป็นตวั
แปรเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ การ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ เป็นการศึกษาการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ โดย
เป็นการน าสมการความถดถอยท่ีไดท้  าการพยากรณ์ตามค่า
ของตวัแปรตาม โดยเม่ือท าการก าหนดค่าตวัแปรอิสระ ตวั
แปรตามในท่ีน้ีก็จะตอ้งเป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม ซ่ึงในขณะท่ี
ตวัแปรอิสระจะท าหน้าท่ีเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ โดยใน
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 
       2.2.1 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่ม 
(Multinomial logistic regression analysis) โดยในการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่ม เป็นการใช้เม่ือตวั
แปรตาม Y เป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม ท่ี มีมากกว่า 2 กลุ่ม 
(Polotomous variable) ตวัอยา่งเช่น ประเภทยานพาหนะ 
จกัรยานยนต ์รถยนต ์รถโดยสารประจ าทาง 
       2.2.2  การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ (Binary 

logistic regression analysis) โดยในการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์ทวิ จะมีการใช้ตัวแปรท่ีเป็น 2 กลุ่ม 
(Dichotomous variable) และมี 2 ค่า ได้แก่ ค่าท่ี เป็น 0 
และค่าท่ีเป็น 1 โดยในท่ีน้ีการการก าหนดตวัแปรอิสระจะ
สามารถแบ่งออกไดอ้ีก 2 กรณี ดงัน้ี 
      กรณีท่ี 1 กรณีตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร ซ่ึงจะมีสมการท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง x กบั y ท่ีอยู่ในรูปสมการเชิง
เส้น ดงัน้ี 
 

                            (2-1) 

      แต่ในการวิเคราะหค์วามถดถอยทางโลจิสติกส์ เม่ือ Y 
มี จ านวน 2 ค่า จะพบว่าความสัมพนัธ์ x และ y จะไม่อยู่
ในรูปสมการเชิงเส้น แต่อยูใ่นรูปสมการน้ี 
 

                                   (2-2) 
 

    โดยเราจะเรียกสมการน้ีว่า Logistic Response Function 

โ ด ย ท่ี  0 <= E(Y) <= 1 ห รื อ  E(Y) = P(event) = P(
เห ตุ การณ์ ท่ี น่ าสน ใจ) และ  P(no event) = P(ไม่ เกิ ด
เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ) ตวัอยา่งเช่น P(event) = P(ผูข้บัขี่ท่ีด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ Y = 1) และ P(no event) = P(ผูข้บัขี่ท่ี
ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์Y = 0) ดงันั้นจะไดส้มการ 
 

  

(2-3) 
 

      กรณี ท่ี  2 กรณี มีตัวแปรอิสระมากกว่า  1 ตัวแปร 
สมการ Logistic Response Function ก็จะได้รูปสมการ 
ดงัน้ี 

 

(2-4) 

  = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ 

 
(2-5) 

= ความน่าจะเป็นท่ีจะไม่เกิดเหตกุารณ์ท่ีน่าสนใจ 

จากสมการดงักล่าวจะพบว่า สมการ Logistic Response 

Function ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ระหว่างตวั
แปรตามและตวัแปรอิสระท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูป สมการเชิงเส้น 
จึงมีการปรับให้อยูใ่นรูปสมการเชิงเส้น โดยก าหนดให้ 

   

(2-6) 
                 คืออตัราส่วนความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์ท่ีศึกษา (P) กบัความน่าจะเป็นท่ีจะไมเ่กิด
เหตุการณ์ท่ีศึกษา (1-P) 
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                                                                                        (2-7) 
 

      ซ่ึงจากจากศึกษาทฤษฎีการถดถอยทางโลจิสติกส์ ไดมี้
ผูส้นใจและน าทฤษฎีดงักล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
และท านายหาโอกาสท่ีเกิดเหตุการณ์น่าสนใจ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผูวิ้จยั

ทราบถึงเทคนิคการถดถอยทางโลจิสติกส์ และน ามา
ประยุกต์ใชก้บังานวิจยัคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการจดัท า
กรอบแนวความคิดการวิจยั ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
ตามภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจยั   

                                                  

  3.1 การรวบรวมข้อมูลและการเตรียมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจัยได้น าข้อมูลจากการ

บาด เจ็บและเสี ย ชี วิตจากการจราจรทางถนน  ผ่ าน
ฐานข้อมูล http://ict-pher.moph.go.th  ซ่ึงเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากสถานพยาบาลทัว่ประเทศ โดยผูวิ้จยัได้
น าขอ้มูลผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 3 ปี
ยอ้นหลงั (พ.ศ.2559 – 2561) ซ่ึงมีขอ้มูลการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน ข้อมูลการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ข้อมูลเวลาท่ีเกิดเหตุ ข้อมูลถนนท่ี
เกิดเหตุ โดยขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถเปิดเผยได ้ และไดมี้การ
ท าความสะอาดขอ้มูลให้สามารถใชใ้นการวิเคราะห์ โดยมี
ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ทั้ งส้ิน 19,188  
เรทคอร์ด มีดงัน้ี  

3.1.1 ขอ้มูลช่วงเวลาในการเกิดอุบติัเหตุจากการจราจร
ทางถนน ผูวิ้จยัไดท้  าการแบ่งช่วงเวลาโดยมีการก าหนด

ช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 17.00 – 05.59 น. เป็น
ช่วงเวลากลางคืน ซ่ึงมีการก าหนดค่าเป็น 1 และช่วงเวลา 
06.00 – 16.59 น. เป็นช่วงเวลากลางวนั ซ่ึงก าหนด ค่าเป็น 2 

3.1.2 ข้อมูลการด่ืมแอลกอฮอล์ของผู ้ประสบเหตุ 
ก าหนดให้ผูด่ื้มแอลกอฮอล์ เป็น 1 และก าหนดให้ผูท่ี้ไม่
ด่ืมแอลกอฮอล ์เป็น 2 
       3.1.3 ขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนันิรภยัของผูบ้าดเจบ็ 
ก าหนดให้ผูท่ี้ไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเป็น 1 และผูท่ี้ใช้
อุปกรณ์ป้องกนัเป็น 2 
       3.1.4 ขอ้มูลถนนท่ีเกิดอบุติัเหตุ ก าหนดให้ถนนชนบท
เป็น 1 และถนนทางหลวงเป็น 2 
       3.1.5 ขอ้มูลอาการของผูป้ระสบอบุติัเหตุ ผูเ้สียชีวิต
เป็น 1 และผูบ้าดเจบ็เป็น 2  

3.2 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 
                 3.2.1 การก าหนดตวัแปร เม่ือท าความสะอาดขอ้มูล
เรียบร้อยแล้ว จึงได้ด าเนินการน าข้อมูลเข้าโปรแกรม  
IBM SPSS Statistics ด้ ว ย ฟั ง ก์ ชั น  Binary logistic 

regression โดยไดมี้การก าหนดตวัแปรตามตาราง ท่ี 1 
ตารางท่ี 1  การก าหนดตวัแปร  

การจัดเก็บข้อมูล ตัวแปร ประเภท 
ขอ้มูลบาดเจ็บและเสียชีวิต Result ตวัแปรตาม 
การป้องกนัอุปกรณ์นิรภยั Safly ตวัแปรอิสระ 
เวลาในการเกิดอุบติัเหตุ acc_time_num ตวัแปรอิสระ 
การใชเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ alcohol ตวัแปรอิสระ 
ถนนท่ีเกิดเหตุ road_type ตวัแปรอิสระ 

     3.2.2 การทดสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอยทางโลจิสติกส์
และสถิติวอลด์ (Wald test) ของปัจจัยท่ี มีโอกาสท าให้ เกิด
อุบติัเหตุ ซ่ึงสามารถเขียนสมการในการท านายไดด้งัน้ี         

                             
(3-1) 

         3.2.3  สมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นการถดถอย
ทางโลจิสติกส์ โดยในการวิเคราะห์  Binary logistic 

regression กรณีมีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวแปร ดัง
สมการท่ี 3-2 ถึงสมการท่ี 3-3 
 

 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

441 

 

 

(3-2) 
 

 

(3-3) 

4. ผลการด าเนินงาน  
จากการวิเคราะห์การถดถอยทางโลจิสติกส์ด้วยฟังก์ชัน 

Binary logistic regression ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
ตารางท่ี 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 

     จากตารางท่ี 2 ตารางน้ีจะน าค่า Chi-square มาใชใ้น
การทดสอบ โดยพบว่าค่าสถิติ  ใน Step Block และ 
model มีค่าเท่ากนัคือ 458.938 และมี ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 
.000  
ตารางท่ี  3 : ตาราง Variables in the Equation 

 
β 

S.E. Waild df Sig Eig(β) 

Step 1a  Acc_time -.203 .054 14.066 1 .000 .816 
Safety .101 .054 2.475 1 .116 1.107 
Alc .828 .053 240.281 1 .000 2.289 
road .338 .022 240.189 1 .000 1.402 
Constant .357 .133 7.170 1 .007 1.429 

      จากตารางท่ี 3 จะสังเกตุได้ว่าในตาราง Variables in 

the Equation จะเห็นไดว่้า มี 1 ตวัแปร ท่ีมีค่า Sig. เท่ากบั 
.116  นั่นคือ ตัวแปร Safly หรือตัวแปรด้านการป้องกัน
อุปกรณ์นิรภัย และ มี 3 ตัวแปร มีค่า sig. น้อยกว่า 0.05 
ได้แก่ ตัวแปร acc_time_num หรือตัวแปรด้านเวลาใน
การเกิดอุบัติ เหตุ ตัวแปร alcohol หรือตัวแปรการใช้
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นขณะขบัขี่ตวัแปร road_type หรือ
ตวัแปรถนนท่ีเกิดเหตุ 
      จากการสรุปผลขา้งต้นแลว้นั้นจะพบได้ว่ามี ตัวแปร
อิสระ 1 ตัวแปรท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05  ดังนั้นผูวิ้จัยจึง
ได้มีการน าตัวแปร Safty หรือตัวแปรด้านการป้องกัน
อุปกรณ์นิรภัย ออกและท าการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ก็จะ
ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 : ตาราง Variables in the Equation 

 β S.E. Waild df Sig Eig(β) 

Step 1a  Acc_time -.203 .054 14.066 1 .000 .816 
Alc .828 .053 240.281 1 .000 2.289 
road .338 .022 240.189 1 .000 1.402 
Constant .357 .133 7.170 1 .007 1.429 

     จากภาพท่ี 4 เม่ือท าการตดัตวัแปรอิสระท่ีไม่ผลต่อการ
เกิดอุบติัเหตุแลว้ ผูวิ้จยัจึงน าค่าเบต้าในตาราง Variables 

in the Equation  มาเขียนสมการเพื่อทดสอบสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยทางโลจิสติกส์และสถิติวอลด์ (Wald test) ของ
ปัจจยัท่ีมีโอกาสท าให้เกิดอุบติัเหตุ ไดด้งัน้ี  

 

จากสมการดังกล่าวสามารถเขียนสมการถดถอยทาง        
โลจิสติกส์เพื่อพยากรณ์ความน่าจะเป็นของการเกิด
อุบติัเหตุได ้ดงัน้ี 

 
โดยท่ี 
 

 
 

 

 

     ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผูวิ้จัยได้กล่าวมาแล้ว
ทั้งหมดนั้น ตารางท่ี 5 คือผลการวิเคราะห์ Classification  

ตารางน้ี เป็นการแสดงเปอร์เซ็นต์ในการท านายความ
ถูกต้องของข้อมูลโดยผูวิ้จัยก าหนดค่าให้ ตัวแปรอิสระ 
Result (ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต)  การตาย เป็น 1  
และ การบาดเจ็บ เป็น 2 ซ่ึงข้อมูลชุดน้ีสามารถท านาย
ความถูกตอ้งได ้ร้อยละ 90.9 เปอร์เซ็นต ์
ตารางท่ี 5 : ตาราง  Classification  Tablea,b 

 
 

Observed 

Predicted 
result Percentage 

1 2 Correct 
Step 0 result 1 0 1753 .0 

2 0 17435 100.0 
Overall Percentage   90.9 

a.Constant is included in the model 
b.The cut value is .500 
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         อย่างไรก็ตามข้อมูลชุดน้ีสามารถท านายโอกาสเกิด
อุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 2.4  เปอร์เซ็นต์ ตามค่า Cox & 

Snell R Square ดงัตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6  : ตาราง Model Summary 

 
Step 

-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 11271.502a .024 .052 
a. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less 
than .001 

     ซ่ึงแสดงให้ เห็นว่ายงัมีปัจจัยอื่น ท่ี ส่งผลท าให้ เกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน โดยต้องท าการศึกษา
ขอ้มูลปัจจยัเพ่ิมเติม 
  
5. สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการถดถอยทางโลจิสติกส์ 
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แบบ Binary logistic regression แลว้
นั้น ข้อมูลท่ีน ามาใช้มีทั้ งส้ิน 19,188 เรดคอร์ด ซ่ึงข้อมูล
สามารถน าใช้ในการวิเคราะห์ได้ 100% จากการวิจัย
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ มีทั้ งส้ิน 3 
ปัจจยั เน่ืองจาก มีค่า sig. ท่ีเป็น .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า .05 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่  

1.ตวัแปร acc_time_num หรือตวัแปรดา้นเวลาในการ
เกิดอุบติัเหตุ  

2.ตัวแปร  alcohol ห รือตัวแป รการใช้ เค ร่ือ ง ด่ืม
แอลกอฮอลใ์นขณะขบัขี่ 

3.ตวัแปร road_type หรือตวัแปรถนนท่ีเกิดเหตุ  
       และมี  1 ตัวแปร ท่ี มีค่ า Sig. เท่ ากับ  .116  ซ่ึ งมีค่ า
มากกว่า .05 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นั่นคือ ตัว
แปร Safly หรือตวัแปรดา้นการป้องกนัอุปกรณ์นิรภยั ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีท่ีไม่ส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ  
      โดยผลการวิจัยท่ีผูวิ้จัยได้สรุปผลมาแล้วนั้ นมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีไดศึ้กษาในดา้นของปัจจยัท่ีท าให้
เกิดอุบัติเหตุ ว่ามีปัจจยัหลายดา้นท่ีสามารถส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนไดแ้ละจากการวิจยัด้วย
การถดถอยทางโลจิสติกส์ท่ีมีตวัแปรอิสระหลายตัวแปร

ผู ้วิจัยย ังสามารถค้นพบตัวแปรท่ีท าให้ มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน นั่นคือ เร่ืองของสภาพ
ถนนอีกดว้ย ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูวิ้จยัไดน้ าเสนอ เป็นไป
ตามสมมติฐานโมเดลการท านายนั้นสามารถท านายความ
ถูกต้องได้มากกว่าร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงพบว่าจาก
โมเดลท่ีไดท้  าการวิเคราะห์นั้นร้อยละการท านายโอกาส
เกิดอุบัติเหตุมีความถูกต้องถึง ร้อยละ 90.9 เปอร์เซ็นต ์
และมีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากปัจจัยดังกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 2.4 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ท าให้พบว่านอกเหนือจาก
ปัจจยัท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการรวบรวมมานั้น ยงัไม่เพียงพอและ
ยงัมีปัจจยัอื่นๆ ท่ีมีผลท าให้เกิดอุบติัเหตุจากการจราจรทาง
ถนนไดเ้ช่นกนั 
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การพฒันาแบบจ าลองการพยากรณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5  
โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 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 

เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับ
มลพิษทางอากาศเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่า 2.5ไมครอน (PM2.5) ท าให้ส่งผลกระทบกับสุขภาพ
และการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก  งานวิจัยนี ้จึง
น าเสนอการพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ค่าฝุ่ นละออง 
PM2.5 เพ่ือน าผลลัพธ์ท่ีได้ไปวางแผนและรับมือกับปัญหา
ฝุ่ นละอองPM2.5 โดยใช้ข้อมูลความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 
PM2.5 (µg./m3) และข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2558 – 2562โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ด้วยการสร้าง
ตัวแบบผสม (Hybrid Models) ซ่ึ งใ ช้ตั วแบบอารีมา 
(ARIMA) ร่วมกับตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
(Support Vector Machines)  

ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบการพยากรณ์เชิงเส้นตรงท่ี
เหมาะสมส าหรับข้อมูลชุดนี ้คือ ARIMA (1,1,2) และน าค่า
ส่วนท่ีเหลือท่ีได้จากการพยากรณ์(Residual) มาสร้างตัว
แบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยตั้งค่าพารามิเตอร์ 
Kernel Type เป็น Radial และ SVM.C=1.4. เพ่ือท าให้ผล
การพยากรณ์มีความแม่นย าเพ่ิมมากขึน้ ซ่ึงผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีพัฒนาขึน้ในงานวิจัยนีม้ีค่า 
MAE, MSE, RMSE และ  MAPE เ ท่ ากับ  6.447, 85.571, 
9.250 และ 20.004 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การท าเหมืองขอ้มูล การพยากรณ์ ฝุ่ นละออง PM 

2.5 ตวัแบบผสม 
 

 

Abstract 

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 

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. บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหามลพิษทาง

อ า ก า ศ ซ่ึ ง ส่ ง ผ ล ก ร ะทบต่ อ สุ ข ภ าพ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจ าวนัมากขึ้น และยงัมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึ้นอีก
เร่ือย ๆ โดยสาเหตุของมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่มาจาก 2 
แหล่งใหญ่คือ ยานพาหนะและภาคอุตสาหกรรม [1] 

จงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นเมืองหน่ึงท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกบั
มลพิษทางอากาศ เ น่ืองจากเป็นเมืองท่ี มีประชากร
หนาแน่นท าให้มีการจารจรท่ีคบัคัง่และมีการก่อสร้างใน
หลายพ้ืนท่ี ท าให้มลพิษจากยานพาหนะ เขม่าจากน ้ ามัน
ดีเซล ฝุ่ นละอองจากถนน การก่อสร้าง จึงเป็นสาเหตุหลกั
ท่ีท าให้เกิดมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ และดว้ยลกัษณะ
ของเมืองกรุงเทพฯมีตึกสูงอยู่ทัว่เมืองท าให้เมืองกลายเป็น
เหมือนแอ่งกระทะ เม่ือเกิดฝุ่ นละอองกระจายตวัขึ้นสู่ชั้น
บรรยากาศท าให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปไดไ้ม่ดี มวลสาร
ท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศท่ีส าคญั คือ ฝุ่ นละออง 
โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และ 2.5 
ไมครอน (PM10 และ PM2.5)  

ด้วยสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยปี  
2561 พบว่าค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 3 - 
133 µg./m3 (ค่ามาตรฐาน 50) ค่าเฉล่ียรายปี9 - 41 µg./m3 
เฉล่ียทัว่ประเทศ 24 µg./m3 (ค่ามาตรฐาน 25) ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เกินค่ามาตรฐานท่ีองค์การอนามัย โลก (World Health 

Organization, WHO) ไดก้ าหนดไว ้

ผู ้วิจัยจึงน าเสนอการพัฒนาแบบจ าลองแบบผสม 
(Hybrid Models) ในการพยากรณ์ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองPM2.5 โ ด ย ใช้ แบบจ า ลอ งตัว แบบอา รีมา 
(ARIMA) ท่ีเป็นตวัแบบอนุกรมเวลาท่ีมีความโดดเด่นใน
การพยากรณ์ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นแบบเชิงเส้นตรง 
ร่วมกับแบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support 

Vector Machines) ท่ีมีความสามารถตรวจจบัรูปแบบไม่
เป็นเชิงเส้นไดดี้ เพื่อน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปวางแผนและรับมือ
กบัปัญหาฝุ่ นละอองต่อไป 
 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
เพื่อพฒันาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ค่าความ

เขม้ขน้ของฝุ่ นละออง PM2.5 ผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาทฤษฎี
และคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เป็น

ฝุ่ นละอองท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
สามารถเขา้ไปถึงถุงลมในปอดได ้เป็นผลท าให้เกิดโรคใน
ระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ ซ่ึงจากการศึกษา
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัฝุ่ นละอองและมลภาวะอากาศ ส่วนใหญ่
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดฝุ่ นละออง PM2.5 คือ ยาพาหนะ
จากการจราจรเป็นสาเหตุหลัก[1] โดยเฉพาะจังหวัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรหนาแน่น ท าให้การจารจร
หนาแน่นตามไปดว้ยรวมไปถึงการก่อสร้าง การท าโรงงาน
หรืออุตสาหกรรมต่างๆ และการเผาวสัดุการเกษตร ไฟป่า 
ซ่ึงตัวแปรท่ีมีความสัมพัทธ์กับการเกิดฝุ่ นละออง เช่น 
ความเร็วลม อุณภูมิตามฤดูกาล และปริมาณน ้าฝน [2] เป็น
ตน้ 

2.2 ตัวแบบอารีมา  
อารีมา (ARIMA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรม

เวลาท่ีถูกพฒันาขึ้นโดย George E.P.Box และ Gwilym 

M.Jenkins ในปี ค.ศ. 1970 เป็นวิธีการพยากรณ์ท่ีน าขอ้มูล
อนุกรมเวลาในอดีตท่ีเก็บรวบรวมตามล าดับเวลาอย่าง
ต่อเน่ืองมาหาตวัแบบท่ีเหมาะสม และน าตวัแบบท่ีไดม้า
พยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาในอนาคต  

อารีมา (ARIMA) ย่อมาจากค าว่า  Autoregressive 

Integrated Moving Average คือ Autoregressive (AR) 
เป็นส่วนของค่าสังเกตในอดีตท่ีอยู่ในตัวแบบเรียกเป็น
เทอมถดถอยในตวัเอง Moving Average (MA) เป็นส่วน
ของความคลาดเคล่ือนสุ่มในอดีตท่ีอยู่ในตวัแบบเรียกเป็น
เทอมค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี และ อนุกรมเวลาท่ีต้องมีการหา
ผลต่างก่อนเพ่ือแปลงให้เป็นอนุกรมเวลาท่ีมีลกัษณะคงท่ี 
เรียกว่า Integrated (I) [3] โดยขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีน ามา
วิเคราะห์นั้นเป็นไดท้ั้งแบบคงท่ี(Stationary) และไม่คงท่ี 
(Non-stationary) ได ้ซ่ึงการพยากรณ์ดว้ยตวัแบบอารีมา 
(ARIMA) มีขั้นตอนดงัน้ี  
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2.1 .1  ตรวจสอบข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีใช้ในการ
พยากรณ์ว่ามีความคงท่ี(Stationary) หรือไม่คงท่ี (Non-

stationary) กรณีอนุกรมเวลาไม่คงท่ีต้องสร้างอนุกรม
เวลาชุดใหม่โดยการหาผลต่างอนัดับท่ี 1 เพื่อให้อนุกรม
เวลามีความคงท่ี 

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) และฟังก์ชันอัตสห 
สัมพัน ธ์บาง ส่วน  (Partial Autocorrelation Function: 

PACF) ของอนุกรมเวลา  เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการ
ก าหนดรูปแบบหรือใชใ้นการเลือกตวัแบบ 

2.1.3 ก าหนดตวัแบบส าหรับใชพ้ยากรณ์ โดยพิจารณา
จากค่า ACF และPACF เพื่อหาตัวแบบท่ีเหมาะสมกับ
ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์  

2.1.4 ประมาณค่าพารามิ เตอร์  เ ป็นการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีอยูใ่นอนุกรมเวลา 

2.1.5 การพยากรณ์เป็นการน าสมการของตวัแบบไปใช้
ในการพยากรณ์ เพื่อหาค่าพยากรณ์ 

2.3 ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ 

Vapnik และ Chervonenkis ท่ีน าข้อมูลมาแยกกลุ่มของ
ขอ้มูลโดยอาศยัระนาบส าหรับแบ่งเขตแดนของกลุ่มขอ้มูล
ออกจากกันเป็นสองฝ่ังโดยท่ีมีเวกเตอร์ (Vector) แทน
จ านวนเซตของคุณลกัษณะ โดย Hyperplane เป็นตวัแยก
กลุ่มของเวกเตอร์ ส่วน Margin เป็นระยะห่างจากเส้นตรง 
Hyperplane ถึงเส้นตรงท่ีผ่านขอ้มูลท่ีใกลท่ี้สุดและขนาน
กับ Hyperplane ของทั้งสองกลุ่ม โดยท่ี SVM จะเลือก 
Hyperplane ท่ีมีค่า Margin สูงสุดตามภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1: หลกัการท างานของตวัแบบซพัพอร์ตแวกเตอร์แมชชีน 

 

2.4 แบบผสม (Hybrid Model) 
เป็นการน าตวัแบบท่ีใชส้ าหรับพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรม

เวลาส่วนท่ีเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรง คือ ตวัแบบ  ARIMA 
มารวมกับตัวแบบท่ีใช้ส าหรับพยากรณ์ข้อมูลส่วนท่ีไม่
เป็นฟังกช์นัเชิงเส้นตรง คือ ตวัแบบเครือข่ายประสาทเทียม
[4] หรือตวัแบบซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน[5] เพื่อท าให้ค่า
พยากรณ์ท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและมีความแม่นย  ามากย่ิงขึ้น
ซ่ึงตวัแบบผสมสามารถแสดงไดด้ว้ยสมการ 2-1 ดงัน้ี 

 yt = Lt + Nt        (2-1) 

โดย   yt คือ ค่าสังเกตของขอ้มูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t        
          Lt คือ ขอ้มูลส่วนท่ีเป็นฟังกช์นัเชิงเส้นตรงใน    
          เทอมของค่าพารามิเตอร์ ณ เวลา t 
          Nt คือ ขอ้มูลส่วนท่ีไม่เป็นฟังกช์นัเชิงเส้นตรงใน 
         เทอมของค่าพารามิเตอร์ ณ เวลา t 
 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
จากแนวคิด และงานวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษามานั้น  ผูวิ้จยั

เลือกใช้ตวัแบบอารีมาร่วมกบัตวัแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีนในการสร้างแบบจ าลองผสม(Hybrid) เพื่อใช้ใน
การพยากรณ์ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง PM2.5 โดยมี
การด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ผูวิ้จยัไดท้  าการแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ตามภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
 
 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

446 

 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูล 
เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลซ่ึงเป็นข้อมูลความ

เข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สถานีชุมชนเคหะดินแดง
(5 4 T) จากกรมควบคุมมลพิษและข้อมูลจากกรม
อุตุนิยมวิทยาย้อนหลัง 5 ปี ตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2558-2562 

ทั้งหมด 1149 ขอ้มูล โดยรายละเอียดขอ้มูลดงัตารางท่ี1  
ตารางท่ี1: รายละเอียดขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาแบบจ าลอง 

No. Attribute Type Description 

1 Date Date วนั/เดือน/ปี 
2 Temp_max Integer อุณหภูมิสูงสุด 
3 Temp_min Integer อุณหภูมิต ่าสุด  
4 wind_max Integer ความเร็วลมสูงสุด  
5 press Integer ความกดอากาศ  
6 rain Integer ปริมาณน ้ าฝน  
7 2.5PM Integer ความเขม้ขน้ของฝุ่ น

ละออง PM 2.5  
 

จากการรวบรวมขอ้มูลของทั้ง 2 หน่วยงานนั้นมีการ
เก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ผูวิ้จัยจึงท าการเตรียมข้อมูลให้
พร้อมใช้ในการด าเนินการ  (Data Cleaning) โดยการ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์และ จดัการขอ้มูลให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน และท าการแบ่งชุดข้อมูลเป็น 2 ชุด 
(cross-validation) คือ ชุดขอ้มูลฝึกสอน 70% จ านวน 804 
ข้อมูล และชุดข้อมูลทดสอบ 30% จ านวน 345 ข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อประสิทธิภาพในการพยากรณ์ค่า
ในอนาคต ตวัอยา่งการเตรียมขอ้มูล ตามภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3: ตวัอยา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 

3.2 การพฒันาแบบจ าลอง 
เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการท า

เหมืองขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนตามภาพท่ี 4 ดงัน้ี 
 

 
ภาพที่ 4: การพฒันาแบบจ าลอง 

 

จากภาพท่ี4 งานวิจยัน้ีไดท้  าการพฒันาแบบจ าลองแบบ
ผสมระหว่างตวัแบบอารีมาและตวัแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีนซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการพัฒนา
แบบจ าลองต่อไปน้ี 

3.2.1 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาดว้ยตัวแบบ 
ARIMA พยากรณ์ขอ้มูลส่วนท่ีเป็นฟังกช์นัเชิงเส้นตรง คือ 
Lt    

3.2.2 ค านวณค่าส่วนเหลือ (Residuals) จากตัวแบบ 
ARIMA ดงัสมการท่ี 3-1  

t = yt - Lt       (3-1) 

โดย     t  คือ ค่าสังเกตของค่าส่วนท่ีเหลือ (Residuals)  
yt  คือ ขอ้มูลส่วนท่ีเป็นขอ้มูลจริง ณ เวลา   
Lt  คือ ขอ้มูลส่วนท่ีเป็นค่าพยาการณ์ ณ เวลา   

3.2.3 น าค่าส่วนเหลือท่ีได้จากตัวแบบ ARIMA ไป
พยากรณ์ข้อมูลส่วนท่ีไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรง คือ Nt 
ดว้ยตวัแบบซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
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3.2.4 ค านวณหาค่าพยากรณ์รวม (Total forecasting) 

จากสมการ 3-2 ดงัน้ี 
yt = Lt + Nt                                       (3-2) 

โดย    yt คือ ค่าสังเกตของขอ้มูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t        
          Lt คือ ขอ้มูลส่วนท่ีเป็นฟังกช์นัเชิงเส้นตรงใน    
          เทอมของค่าพารามิเตอร์ ณ เวลา t 
          Nt คือ ขอ้มูลส่วนท่ีไม่เป็นฟังกช์นัเชิงเส้นตรงใน 
         เทอมของค่าพารามิเตอร์ ณ เวลา t 

ซ่ึงเป็นการรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นฟังก์ชนัเชิงเส้นตรง
ท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ดว้ยตวัแบบ ARIMA และขอ้มูลใน
ส่วนท่ีไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงท่ีได้จากการพยากรณ์
ดว้ยตวัแบบซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเขา้ดว้ยกนั 

3.3 การประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

เป็นขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์
ของแบบจ าลองท่ีพฒันาขึ้นคือตัวแบบผสมระหว่างตัว
แบบอารีมาและตวัแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยมี
เกณฑก์ารประเมิน 4 เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1 ค่ารากท่ีสองของค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง
เฉล่ีย (Root Mean Squared Error: RMSE) จากสมการ 
3-3 

RMSE = √
1

𝑛
∑  (𝑌𝑡 − �̂�𝑡)2𝑛

𝑡=1
       (3-3) 

 

3.3.2 ค่าความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย (Mean 

Squared Error: MSE) จากสมการ 3-4 
 

MSE =
1

𝑛
∑  (𝑌𝑡 − �̂�𝑡)2𝑛

𝑡=1
       (3-4) 

 

3.3.3 ค่ าความคลาดเค ล่ือนสัมบูรณ์ เฉ ล่ีย  (Mean 

Absolute Error: MAE) จากสมการ 3-5 
 

MAE =
1

𝑛
∑  |𝑌𝑡 − �̂�𝑡|

𝑛

𝑡=1
         (3-5) 

 

3.3.4 ค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นตข์องความ คลาดเคล่ือน 

(Mean Absolute Percentage Error: MAPE) จากสมการ
3-6 

MAPE =
1

𝑛
∑  |100 ×

𝑌𝑡−�̂�𝑡

𝑌𝑡
|

𝑛

𝑡=1
       (3-6) 

 

 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 แบบจ าลองการพยากรณ์ความเข้มข้นของฝุ่น

ละออง PM2.5 
จากการพฒันาแบบจ าลองการพยากรณ์โดยใชต้วัแบบ

ผสมระหว่างตวัแบบอารีมาและตวัแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน พบว่าตวัแบบการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับชุดขอ้มูลน้ี คือARIMA(1,1,2) ดงัสมการท่ี 4-1 

 

Xt = 5.503+1.432Xt-1-0.432Xt-2-0.586ut-1-0.178ut-2     (4-1) 

 

และเ ม่ือน าค่าส่วนท่ีเหลือ ท่ีได้จากการพยากรณ์ 
(Residual)  มาสร้างตวัแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนซ่ึง
เป็นแบบการพยากรณ์ไม่เชิงเส้นตรง โดยค่าพารามิเตอร์ท่ี
เ หม าะสม ท่ี สุ ดคื อ  Kernel Type เ ป็ น  Radial และ 
SVM.C=1.4   

4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในการ
พยากรณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองในการ

พยากรณ์ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง PM2.5 โดยตวัแบบ
อารีมาผสมร่วมกบัตวัแบบซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนซ่ึงผล
ของการพยากรณ์แสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

Model 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 

 

จากผลการทดลองสรุปไดว่้า แบบจ าลองท่ีสร้างดว้ยตวั
แบบอารีมา (ARIMA) เชิงเด่ียว มีค่า MAE, MSE, RMSE 
และ MAPE  เท่ากับ 6.467, 88.379, 9.401 และ 20.053 

ตามล าดับ แต่แบบจ าลองแบบผสม (Hybrid Model) ท่ี
สร้างดว้ยตวัแบบอารีมาร่วมกบัซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
นั้ นให้ผลการพยากรณ์แม่นย  ามากกว่า คือมีค่า MAE, 

MSE, RMSE และ MAPE เท่ากบั 6.447, 85.571, 9.250 

และ 20.004 ตามล าดบั  
 

5. สรุป 
จากการศึกษาและพฒันาแบบจ าลองการพยากรณ์ค่า

ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองPM2.5 โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล กรณีศึกษาชุมชนเคหะดินแดง ซ่ึงผูวิ้จัยได้พฒันา
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แบบจ าลองแบบผสมระหว่าง ตัวแบบอารีมา  และ 
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สามารถสรุปว่า ตวัแบบผสมให้
ค่าพยากรณ์ไดดี้กว่าตวัแบบอารีมาเชิงเด่ียว โดยตวัแบบท่ี
เ ห ม า ะ ส ม ม า ก ท่ี 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
ตวัแบบซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนท่ีน ามาพยากรณ์ร่วมโดย
มีค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมคือ Kernel Type เป็น Radial 

และ SVM.C=1.4  ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองแบบผสมคือ  MAE, MSE, RMSE และ 
MAPE เ ท่ า กั บ 6.447, 85.571, 9.250 แ ล ะ 20.004 
ตามล าดับ และได้ผลการประเมินประสิทธิภาพของตัว
แบบอารีมาเชิงเด่ียว คือ MAE, MSE, RMSE และ MAPE

เท่ากบั 6.467, 88.379, 9.401 และ 20.053 ตามล าดบั 
จากการสรุปผลการพฒันาแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ค่า

ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 52. ไมครอน(PM2.5) โดยใช้
เทคนิคเหมืองขอ้มูล กรณีศึกษา: สถานีชุมชนเคหะดินแดง 
พบว่าผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัตวัแบบผสม
อารีมา-ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนองค์ประกอบเชิงบวก 
ส าหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน[4] ท่ีน าขอ้มูลปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน10
ไมครอน(PM10) ยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ .ศ.  
2550 ถึง เดือนสิงหาคม พ .ศ.  2560 ซ่ึงเป็นค่าสูงสุดเฉล่ีย
ราย 24 ชั่วโมง ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหน้าพระลาน อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสระบุรี จากกรมควบคุมมลพิษ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชค้วามสามารถท่ีมีความโดดเด่น
ของตวัแบบอารีมาและตวัแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  
ในการพยากรณ์ปริมาณฝุ่ นละอองPM10 ซ่ึงผลสรุปท่ีได้
จากงานวิจยั คือ ตวัแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้ผล
การพยากรณ์ท่ีดีกว่าตัวแบบอารีมาเพียงเล็กน้อย แต่ตัว
แบบผสม(Hybrid) ให้ผลพยากรณ์ท่ีมีความถูกต้องเพ่ิม
มากขึ้นกว่าตวัแบบเชิงเด่ียวของทั้งสองตวัแบบ  

ส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ค่าฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน(PM2.5) โดยใช้เทคนิค
เหมืองขอ้มูล กรณีศึกษา: สถานีชุมชนเคหะดินแดง ผูวิ้จยัมี
ข้อเสนอแนะ  คือ งานวิจัยน้ีสามารถน าแบบจ าลองท่ี
พฒันาขึ้นไปพฒันาต่อยอดเป็นระบบการพยากรณ์ค่าฝุ่ น

ละอองขนาดไม่เกิน 2 .5ไมครอน(PM2.5) ในรูปแบบ 
Real Time เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการดูผลพยากรณ์ซ่ึง
ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชน 
สามารถวางแผนรับมือต่อปัญหาเร่ืองฝุ่ นละออง PM2.5 
ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
บทงำนวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบ

ธุรกิจอัจฉ ริยะส ำห รับกำรตรวจสอบและวิเคร ำะห์
กระบวนกำรผลิต โดยได้ท ำกำรออกแบบและสร้ำง
แบบจ ำลองหลำยมิติในรูปแบบโครงสร้ำงแบบดำว ช่วยให้
สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้หลำยมิติ และยังสำมำรถน ำไป
ประมวลผลเชิงวิเครำะห์แบบออนไลน์ได้ แสดงถึง
แน วโ น้ ม ผ ล ท่ี ค ำด ว่ ำจ ะ เกิ ด ขึ้ น ใน อน ำค ต แล ะ
ควำมสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกันของคุณลักษณะงำนทำงด้ำน
ต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนคุณภำพสินค้ำ ด้ำนต้นทุนกำรผลิตและ
ด้ำนกำรส่งมอบ ซ่ึงงำนวิจัยนี ้ได้ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ 
Microsoft Power BI โดยข้อมูลท่ีน ำมำใช้ในงำนวิจัยคร้ังนี ้
เป็นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 ของ
บริษัท คำร์เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด [1] 
ค าส าคัญ: ธุรกิจอจัฉริยะ, การท าเหมืองขอ้มูล, ระบบผลิต
อจัฉริยะ 
 

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 

of Carpet Maker (Thailand) Company Limited [1] in 

Thailand from the past five years during 2015-2019. 

Keywords: Business Intelligence, Data Mining, 

Manufacturing Intelligence. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มามีบทบาทส าคญัเป็น

อย่างมากในอุตสาหกรรมของไทย ท่ีก าลงัก้าวเข้าสู่การ
ป ฏิวัติ ค ร้ังให ม่ ท่ี เรียก ว่า  ยุค อุตสาหกรรม  4 .0  [2 ]  
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จ าเป็นต้องพึ่ งพาการวิเคราะห์
ขอ้มูลการผลิตท่ีถูกตอ้ง รวดเร็วและแม่นย  า  แนวโน้มท่ี
เห็นได้ชัดเจนก็คือเร่ิมมีการน าเคร่ืองมือทางด้าน Data 
Analytics มาใช้เพื่อท าความเข้าใจขอ้มูลในกระบวนการ
ผลิต และน ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของข้อมูล ช่วย
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจหรือจดัท าแผนกลยทุธ์ไดดี้มาก
ย่ิงขึ้น ท าให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

งานวิจัยน้ีได้เห็นความส าคัญของปัญหา ในการ
ปรับตวัของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย ท่ีก าลงั
มีการปรับเปล่ียนเพื่อกา้วเขา้ไปสู่กระบวนการท างานใน
รูปแบบดิจิทัล จึงได้มุ่งเน้นการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
วางแผนและควบคุมการผลิต โดยน าระบบธุรกิจอจัฉริยะ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรม ดว้ยการบริหาร
จัดการท่ีครอบคลุมด้วยส่วนท่ีส าคญั 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพ(Quality) ดา้นตน้ทุน (Cost) และดา้นการส่งออก
(Delivery) 
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2. ทฤษฎีและงานท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎีระบบธุรกิจอัจฉริยะ [4] 
เป็นระบบท่ีพฒันาขึ้นมาส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีท าการเก็บรวบรวมไวใ้นคลงัขอ้มูล(Data 
Warehouse) เพื่อสนับสนุนการวางแผน การตดัสินใจและ
การบริหารงานของผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผา่นการประมวลผล
เชิ ง วิ เค ร า ะ ห์ แ บ บ อ อ น ไ ล น์  (Online Analytical 
Processing) ดงัภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ [6] 
 
ซ่ึงระบบธุรกิจอจัฉริยะน้ีช่วยให้ผูใ้ชง้านในองคก์รท า

การตัด สินใจและวิเคราะห์ การด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยน าข้อมูลจากหลายๆแหล่งท่ีมี
รูปแบบหรือโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั มาท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบเดียวกนัท่ีสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู ้ใช้งาน ท าให้ องค์กรสามารถ
พยากรณ์ความต้องการของผูใ้ช้งานได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย  า เพื่อจดัเตรียมขอ้มูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการด าเนิ น ธุร กิจและสามารถ เข้า ถึ งข้อมูลได้
หลากหลายมิติ ซ่ึงมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 การใช้งานและประโยชน์ของ OLAP ช่วยเพ่ิม
ผลผลิตหรือประสิทธิภาพในการท างานของผูจ้ดัการและ
นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ มีความยืดหยุ่น ซ่ึงผูใ้ช้สามารถท า
การส่ังประมวลผลคิวรีต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากฝ่ายไอทีแต่อยา่งใด 

1.1.2 การสร้างแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ ประกอบดว้ย
มิ ติ ท า ง ธุ ร กิ จ (Business Dimensions) ตั ว ช้ี วัด ต่ า ง ๆ
(Measurements or Metrics) และมาตราวดัหรือขอ้เท็จจริง 
(Facts) 

1.1.3 การสร้างอีอาร์ไดอะแกรม (ER diagram) มี 3 
รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบโครงสร้างแบบดาว(Star Schema) 
รูปแบบโครงสร้างแบบเกล็ดหิมะ(Snowflake Schema) 
และรูปแบบโครงสร้างแบบกลุ่มดาว(Family of Stars or 
Galaxy) 

1.1.4 คุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีใช้ Roll up/Consolidation, 
Drill Down, Slice และ Dice 

1.1 .5 การวิ เคราะห์ ธุรกิจ(Business Analytics) มี  3 
แบบ คือ การวิเคราะห์เชิงบรรยาย(Descriptive Analytics) 
การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์(Predictive Analytics) และการ
วิเคราะห์แบบก าหนดเป้าหมาย(Prescriptive Analytics) 

 
2.2 ทฤษฎีการท าเหมืองข้อมูล 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์

และรูปแบบท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้นเพ่ือน าสารสนเทศท่ี
ไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจ หรือพยากรณ์วางแผนเพื่อ
พฒันาธุรกิจให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานเป็น
การสร้างความได้เป รียบทางธุรกิจ โดยใช้เทคนิคท่ี
หลากหลาย ซ่ึงรูปแบบการท าเหมืองข้อมูลได้น าความรู้
จากหลายๆแขนงมารวมกันประกอบด้วยการรวมของ
ระบบการเรียน รู้ของเค ร่ืองจักร(Machine Learning) 
วิท ยาศ าสต ร์ส ารสน เทศ( Information Science) ส ถิ ติ
(Statistics) แล ะ ระบ บ ฐ าน ข้ อ มู ล (Database System) 
กระบวนการในการไดม้าซ่ึงความรู้นั้นสามารถแบ่งออก
ได ้ดงัน้ี [5] 

2.2.1 การเรียนรู้แบบมีผู ้สอน(Supervised Learning) 
คือกระบวนการเรียนรู้แบบท่ีต้องมีการสอนก่อนจึงจะ
สามารถพยากรณ์ค าตอบได้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีได้
ค  าตอบเร็ว ใช้เวลาในการประมวลผลไม่นาน รูปแบบ
กระบวนการป ระกอบด้วย  Decision Tree, Bayesian 
Statistics, Neural Network, Support Vector Machine, 
Regression และ Nearest Neighbor 
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2.2.2 ก าร เรี ยน รู้ แบ บ ไม่ มี ผู ้ส อน (Unsupervised 
Learning) คือกระบวนการเรียนรู้ด้วยตวัเอง ระบบจะท า
การประมวลผลเองแต่ตอ้งมีข้อมูลท่ีมากพอเพื่อให้ไดต้ัว
แบบ ซ่ึงระบบน้ีต้องใช้เวลาในการประมวลผลนานกว่า
การเรียนรู้แบบมีผูส้อน 

2.2.3 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ สามารถแบ่งได้
อ อ ก เป็ น  3 ป ร ะ เภ ท  ไ ด้ แ ก่  ก า ร แ ย ก ป ร ะ เภ ท
(Classification), ก ารพ ย าก ร ณ์ (Prediction) แ ล ะ ก าร
วิเคราะห์อนุกรมเวลา(Time Series Analysis) 

2.2.4 เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย สามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การจัดกลุ่มข้อมูล
(Clustering), การสรุป(Summarization) และการหากฎ
ความสัมพนัธ์(Association Rules)  

2.2.5 การท าเหมืองข้อมูล เป็นกระบวนการท่ีกระท า
กบัขอ้มูลจ านวนมากเพื่อคน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์
ท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้ น ซ่ึงในปัจจุบันการท าเหมือง
ขอ้มูลไดถู้กน าไปประยุกต์ใชใ้นงานหลายประเภท ทั้งใน
ด้านธุรกิจท่ีช่วยในการตัดสินใจของผู ้บริหาร ในด้าน
วิทยาศาสตร์และการแพทย ์รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  
 

3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รวบรวมและเตรียมข้อมูล 
ผูวิ้จยัเร่ิมตน้จากการท าความเขา้ใจขอ้มูลและวิเคราะห์

ปัญหาขององคก์ร โดยการรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ี
องคก์รเก็บไวใ้นอดีต [3] ของแผนกขาย  แผนกผลิต แผนก
ควบคุมคุณภาพ และแผนกขนส่ง การสัมภาษณ์พนักงาน
ถึงความตอ้งการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีใช้ในการบริหารจดัการ
งานประจ าวัน การขอรับนโยบายความต้องการของ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายงานสรุปผลการด าเนินงานในช่วงท่ี
ผ่านมา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัทางด้าน
คุณภาพ ดา้นตน้ทุน และดา้นการส่งออก ท่ีเป็นสาเหตุหลกั
ของปัญหาท่ีมีผลกระทบกับองค์กร รวมถึงการค้นหา
สารสนเทศท่ีส าคญัจากชุดขอ้มูลในอดีตเพื่อน ามาก าหนด
ตัวช้ีวดัและจัดท าแผนการด าเนินงานในอนาคตให้กับ
องคก์ร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2: แสดงขั้นตอนการด าเนนิงานวิจัย 
 

จากการศึกษาระบบงานเดิมพบว่าองคก์รยงัขาดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการขอ้มูล ขอ้มูลดิบ
ท่ีได้จากระบบฐานข้อมูลพบว่าข้อมูลไม่สามารถน ามา
ประยุกต์ใชก้บัโปรแกรม Microsoft Power BI ไดโ้ดยตรง 
เน่ืองจากข้อมูลดิบท่ีได้มีลักษณะข้อมูลบางส่วนไม่
สมบูรณ์(Incomplete data), ข้อมูลบางส่วนมีค่าผิดพลาด
(Error), ข้อมูลมีค่าผิดปรกติ(Outliers), ขอ้มูลบางส่วนไม่
สอดคลอ้งกนั(Inconsistent data)  

ดังนั้ น  จึงต้องน าข้อมูลดิบมาท าการจัดให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกันด้วยเทคนิควิธีการเตรียมข้อมูล ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีช่วยแก้ปัญหา ช่วยท าให้ข้อมูลอยู่ในมาตรฐาน
เดียวกนั สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์
ทางดา้นต่างๆได ้

 
3.2 สร้างแบบจ าลองข้อมูล 
หลงัจากท่ีได้ศึกษาการด าเนินงานปัจจุบัน วิเคราะห์

ปัญหาและรวบรวมความต้องการของผูใ้ช้งานเรียบร้อย
แลว้ ถดัไปผูวิ้จยัไดท้  าการออกแบบโครงสร้างของระบบ
ใหม่ เพื่อเตรียมท่ีจะน ามาใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
ระบบใหม่ ซ่ึงในส่วนของการสร้างและการออกแบบ
คลงัขอ้มูลนั้นไดเ้ลือกใช้โครงสร้างแบบดาว เพ่ือให้ผูใ้ช้
ท  างานง่าย เรียกดูขอ้มูลไดร้วดเร็ว ลดขอ้มูลท่ีตอ้งท าการ



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

452 

 

ตรวจสอบเน่ืองจากจ านวนตารางน้อย และสนับสนุน
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย โครงสร้างแบบดาว จะมีตาราง
ขอ้เทจ็จริงอยูต่รงกลาง ส่วนภายนอกถูกลอ้มดว้ยตารางมิติ
ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนกต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลมิติ
ของสินคา้(Product) มิติของลูกคา้(Customer) มิติของส่วน
งานผลิต(Section) มิติของเวลา(Time) และมิติสาเหตุหลกั
ของปัญหาทั้ง 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ(Quality) ดา้น
ต้นทุน (Cost) และด้านการส่งออก(Delivery) ท่ีผู ้วิจัย
น ามาใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการผลิต 
โดยมีค่าการช้ีวดั(Fact Table) คือ จ านวนค าส่ังซ้ือท่ีพบ
ปัญหา(Order of problem), จ านวนสาเหตุของปัญหา
(Cause count), มูลค่าความเสียหาย(Damage value) และ
จ านวนวนัท่ีมีปัญหา(Day of problem) [10] ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3: รูปแบบโครงสร้างแบบดาว 
 
3.3 การประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 
1. การวิเคราะห์เชิงบรรยาย เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 

และบอกถึงช่วงเวลาท่ีผา่นมาว่ามีปัญหางานผลิตท่ีเกิดจาก
สาเหตุและประเภทอะไรบ้าง อีกทั้งยงัแสดงถึงสัดส่วน
ของช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหาไดอ้ย่างชดัเจน และ ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

2. การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา(Time Series Analysis) เป็นการพยากรณ์/

คาดการณ์ค่าท่ีเป็นไปไดข้องขอ้มูลท่ีหายไปหรือขอ้มูลใน
อนาคต ซ่ึงการพฒันาแบบจ าลองขึ้นอยู่กบัปริมาณขอ้มูลท่ี
มีอยู่ ตัวอย่างเช่นแบบจ าลองสามารถพยากรณ์แนวโน้ม
ของจ านวนปัญหาหรือมูลค่าความเสียหายในอีก 1-2 ปี
ขา้งหน้า หากองค์กรยงัไม่มีแผนป้องกนัรองรับ ซ่ึงผูวิ้จยั
ไดวิ้เคราะห์และให้หัวขอ้แผนการด าเนินงานท่ีตอ้งจดัท า
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการ
ส่งออก เพื่อวางแผนหาทางป้องกันช่วยลดความเสียหาย
จากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากสภาพในปัจจุบนัขององคก์ร  

 
4. ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประยกุตใ์ชร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะ 

โดยการน าชุดขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลและโครงสร้างระบบ
ใหม่ทีใชรู้ปแบบโครงสร้างแบบดาว ไดผ้ลการวิเคราะห์
ภาพรวมทางดา้น QCD  ปี 2558 -2562 ดงัภาพท่ี 4-8  

 

 
ภาพที่ 4: รายงานแสดง QCD-Dashboard ภาพรวม 

 
ซ่ึงมีจ ำนวนรำยกำรส่ังผลิตทั้งหมด 19,241 รำยกำร พบ

ปัญหำคุณภำพ 3,687 รำยกำร (19%) ,ปัญหำด้ำนต้นทุน 
854 รำยกำร (5%) และปัญหำกำรส่งมอบ 1,897 รำยกำร 
(10%) โดยสำเหตุหลกัของปัญหำมีดงัน้ี 
1.ดำ้นคุณภำพ เกิดจำกโทนสีเพ้ียน45%, กำรทอ30%  
2.ดำ้นตน้ทุน เกิดจำกโทนสีเพ้ียน50%, ค ำส่ังผลิตผิด23% 
3.ดำ้นกำรส่งมอบ เกิดจำกผลิตภณัฑท์อมือ65%, ทอก่ี18% 
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ภาพที่ 5: รายงานด้านคุณภาพและแผนการด าเนินงาน 
 

การพยากรณ์ปัญหาทางดา้นคุณภาพ ปี  2563 คาดว่าจะ
เกิดมูลค่าความเสียหายรวมทั้งส้ิน  1,939,249 บาท  และ
ตอ้งจดัท าแผนการด าเนินงานเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหา
ดา้นคุณภาพ ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.แผนพฒันางาน Lab ท่ีออกสูตรยอ้มไดถู้กตอ้ง
แม่นย  า (Right first Time) 

2.แผนพฒันาทกัษะพนกังานทอมือเพื่อช่วยลดปัญหา
คุณภาพการทอ 

3.แผนอบรมเจา้หนา้ท่ีควบคุมการยอ้มเพื่อแกปั้ญหา
การยอ้มไหมด่าง 

 4.แผนการอบรมดีไซนเ์นอร์ให้เขา้ใจเทคนิคการผลิต
พรมเพื่อออกแบบ Art work ส าหรับการท างานไดถู้กตอ้ง 
 
 

 
 
ภาพท่ี 6 : รายงานด้านต้นทุนและแผนการด าเนินงาน 

 

การพยากรณ์ปัญหาทางดา้นตน้ทนุ ปี  2563 คาดว่าจะ
เกิดมูลค่าความเสียหายรวมทั้งส้ิน  2,651,521 บาท  และ
ตอ้งจดัท าแผนการด าเนินงานเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหา
ดา้นตน้ทนุ ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.แผนปรับปรุง Lab สีตามความตอ้งการลูกคา้ OT 
,CON ,JA  และ CHR 

2.แผนตรวจรับวตัถุดิบน าเขา้ท่ีสอดคลอ้งตามเกณฑ์
ของลูกคา้ OT  

3.จดัท าประกนัการขนส่งให้กบัสินคา้ของลูกคา้ CCC 
และ TUP  

4.แผนพฒันาคุณภาพทีมทอส าหรับรับงานลูกคา้ CRO 
5.แผนปรับปรุงการส่ือสารกบัลูกคา้ CLU เพื่อให้ออก

ค าส่ังผลิตไดถู้กตอ้ง 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 : รายงานการส่งออกและแผนการด าเนินงาน 
 

การพยากรณ์ปัญหาทางดา้นการส่งมอบ ปี  2563  คาด
ว่าจะเกิดปัญหารวมทั้งส้ิน 586 คร้ัง และตอ้งจดัท าแผน 
การด าเนินงานเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาดา้นการส่งมอบ 
ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.ปรับปรุงแผนการผลิตและการขนส่งสินคา้ลูกคา้ 
JAN  และ CHR 

2.หาสาเหตุและจดัท าแผนรองรับการส่งออกสินคา้ใน
วนัพฤหสับดีท่ีพบปัญหาบ่อยท่ีสุดในทุกสัปดาห์ 

3.แผนรองรับการจดัส่งสินคา้เดือน ธ.ค. ถึง ม.ค. ช่วง
เทศกาลปีใหม ่
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4.2 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้ไดท้  าการ

ทดสอบการใชง้านจริงจากผูเ้ช่ียวชาญของ บริษทั คาร์
เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 7 ท่าน ซ่ึงมี
หวัขอ้การประเมินอยู ่3 ดา้น และก าหนดเกณฑใ์นการ
ประเมินไว ้5 ระดบั คือ (1) ระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
(2) ระบบมีประสิทธิภาพมาก(3) ระบบมีประสิทธิภาพ
ปาน กลาง (4) ระบบประสิทธิภาพนอ้ย และ(5) ระบบมี
ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีรายการประเมิน ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1: แสดงผลการประเมนิความพงึพอใจผู้ใช้ 
ล าดับ รายการประเมิน Avg. S.D. ระดับ 

1 ความสามารถระบบ 4.70 0.09 มาก 
2 ความถูกตอ้งของระบบ 4.73 0.08 มาก 
3 การใชง้านระบบ 4.71 0.12 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.71 0.54 มาก 

 
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ หลงัจากท่ีได้

ทดลองวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยระบบธุรกิจ อจัฉริยะ พบว่า
ค่าเฉล่ียทั้ง 3 ดา้นเท่ากบั 4.71 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทั้ง 3 ดา้นเท่ากบั 0.54 ผลจากการประเมินอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจมาก  

 

5. สรุป 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีทางดา้นระบบธุรกิจอจัฉริยะในการวิเคราะห์
และควบคุมการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการ
พฒันาไดม้าจากความรู้ท่ีสกดัจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่
โดยใชเ้คร่ืองมือ Power BI และเพ่ือให้มัน่ใจว่าวิธีการและ
รูปแบบท่ีเสนอนั้น สามารถน าไปใชใ้นการใชง้านจริง จึง
ไดน้ ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษากบั บริษทั คาร์เปทเมกเกอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั จากขอ้มูลในช่วงห้าปีท่ีผา่นมา
ระหว่างปี 2558-2562 รวม 53,626 รายการ คลงัขอ้มูล
ไดรั้บการออกแบบและพฒันาโดยใชโ้ครงสร้างแบบดาว 
และมีการน าเทคนิคการวิเคราะหข์อ้มูลต่างๆ มาใชใ้นใน
งานวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก และความรู้จากผลการวิจยั
พบว่าการใชเ้ทคโนโลยี BI ดว้ยการวิเคราะหข์อ้มูล

รูปแบบการตรวจสอบ QCD ช่วยให้ขอ้มูลความรู้ส าหรับ
สนบัสนุนการตดัสินใจในการบริหารจดัการ การจดัท า
แผนการด าเนินงาน และลดค่าใชจ้่ายในการจดัการให้กบั
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทัมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้  าเสนอเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้แนะน าการลงทุน โดยใช้
ข้อมูลนักลงทุนท่ีมีการลงทุนระหว่างเดือนพฤษภาคม 
 ปี 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 64,369 รายการ 
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ข้อมูลส่วนท่ี 1 ได้แก่ ข้อมูลรายการซ้ือ
กองทุน ประกอบด้วย วันท่ีท ารายการ ช่ือกองทุน และ
ระดับความเส่ียงกองทุน ข้อมูลส่วนท่ี 2 ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า
นักลงทุน ประกอบด้วย เพศ รายได้เฉลี่ย ช่วงอายุ อาชีพ 
และระดับความเส่ียงท่ีรับได้  

จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์หากลุ่มลูกค้านัก
ลงทุน โดยก าหนดค่า K เท่ากับ 12 เพ่ือให้ได้กลุ่มนักลงทนุ
ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับจัดกลุ่ มนักลงทุน อีกท้ังยัง
เปรียบเทียบอัลกอริทึม 3 อัลกอริทึมดังนี ้ การแบ่งกลุ่ม
แบบข้อมูลเคมีน การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเอ็กมีน และการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีดอยส์ พบว่า การแบ่งกลุ่มแบบ
ข้อมูลเคมีนให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยระยะห่าง
ของทุกจุดจากจุดศูนย์กลางของคลัสเตอร์เท่ากับ 2.618 ค่า 
Davies Bouldin Index เท่ากับ 1.330 และค่าเวลาในการ
ประมวลผลเท่ากับ 3 วินาที จากนั้นน าผลการจัดกลุ่มนัก
ลงทุนท่ีได้ท าการออกแบบรายงานในรูปแบบออนไลน์
เพ่ือให้ผู้แนะน าการลงทุนสามารถน าไปใช้งานเพ่ือแนะน า
ผู้ลงทุน จากผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 
30 คน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 
ค าส าคัญ: นกัลงทุน การจดักลุ่มลกูคา้ เหมืองขอ้มูล 

 

Abstract 

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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1. บทน า 
“กองทุน” คือ การน าเงินไปลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน โดยผูล้งทุนแต่ละรายจะไดรั้บ "หน่วย
ลงทุน (Investment Unit)" เป็นหลกัฐานเพื่อยืนยนัฐานะ
ความเป็นเจ้าของในเงินท่ีตนได้ลงทุนไป โดยมี บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน "บลจ." เป็นผูจ้ดัตั้งและท าหนา้ท่ี
บริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แลว้น ามาเฉล่ียคืน
ให้แก่ผู ้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนท่ีลงทุนหากเป็น
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายปันผล 

ปัจจุบนังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักลุ่มลูกคา้จะเป็น
การวิเคราะห์จากพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ [1] ไดศึ้กษาแนวทางใน
การแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพด้วย RFM โดยเป็น
การแบ่งกลุ่มของลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีคล้ายกัน ในเร่ือง
ของการหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ [2] ไดก้ารศึกษา
ระบบส่งเสริมการขายด้วยวิธีการจัดกลุ่มลูกค้าด้าน
พฤติกรรมการใชบ้ริการการทางพิเศษ เพื่อหากลุ่มลูกคา้ท่ี
เหมาะสม และหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ท่ีคลา้ยกนั
และแตกต่างกนั ดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล และใน
ส่วนของเร่ืองการลงทุนในดา้นกองทุน [3] ไดศึ้กษาการ
จัดกลุ่มกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพ่ือจัดกลุ่มกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามคุณลกัษณะและผลการด าเนินงาน
ท่ีมีตวัแปรเชิงคุณภาพ คือ ระดบัความเส่ียงและประเภท
การลงทุนตวัแปรเชิงตวัเลข คือ จ านวนหน่วยลงทุนมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ ผลตอบแทนยอ้นหลงัจ านวน 1 ปี มูลค่า
หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการจดัการโดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบสอง
ขั้นตอนส าหรับขอ้มูลท่ีมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงตวัเลข  

จากการวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องส าหรับการจัดกลุ่มหรือ
แบ่งกลุ่มลูกคา้ ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการ
ลงทุนของนักลงทุนเพื่อน ามาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า โดย
อา้งอิงจากรายการซ้ือขายหน่วยลงทุน ผนวกกบัขอ้มูลของ
ลูกคา้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุน และ
ความสัมพนัธ์ของนกัลงทุนกบัการซ้ือหน่วยลงทุน ส าหรับ
การน าข้อมูลในส่วนของข้อมูลลูกค้าซ่ึงจะประกอบไป

ดว้ยขอ้มูลช่วงอาย ุรายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ และความเส่ียงพอร์ต
การลงทุน 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัได้

ทบทวน ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 การแบ่ งกลุ่ มข้อมู ล แบบ เค มีน  (K-Means 
Clustering) เป็นอลักอริทึมเพื่อการจดักลุ่มข้อมูลท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากแบบหน่ึง โดยเคมีนนั้นอาศยัเทคนิคการจดั
กลุ่มด้วยการแบ่งข้อมูล  (Partitioning) อลักอริทึมน้ีจะ
เร่ิมตน้ดว้ยการแบ่งขอ้มูลออกเป็น K กลุ่ม จากนั้น ค านวน
ค่าก่ึงกลางของแต่ละกลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นค่าอา้งอิงส าหรับการ
วดั ระยะห่างระหว่างขอ้มูลแต่ละตวัแบบกลุ่มทั้ง K กลุ่ม 
ข้อมูลจะถูกจัด เข้าอยู่กลุ่มท่ีใกล้ท่ีสุด กระบวนการจะ
ด าเนินไปจนกระทัง่ ขอ้มูลทั้งหมดไม่มีการเปล่ียนกลุ่มอีก
ต่อไป  

ขั้นตอนการก าหนดค่าจะก าหนดแต่ละขอ้มูลการ
สังเกตไปยงัการคลสัเตอร์ โดยเลือกคลสัเตอร์ท่ีจะท าให้ค่า
ผลบวกก าลังสองภายในคลัสเตอร์นั้น ๆ มีค่าน้อยท่ีสุด
เน่ืองจากผลบวกของค่าก าลงัสองเป็นค่าก าลังสองของ
ระยะทางแบบยุคลิดจึงเป็นค่าเฉล่ีย  “ท่ีใกล้ท่ีสุด” ดัง
สมการท่ี 1  

 
Si

(t)
= {Xp: || xp −  mi

(t)
||2  ≤   xp −  mj

(t)
||2   ∀j, 1 ≤ j ≤ k } (1) 

 
โดยท่ี ค่า xp แต่ละค่ามีแค่หน่ึงค่า st แมว่้าจะมีค่าท่ี

เป็นไปไดส้องค่าขึ้นไป 

ขั้นตอนการปรับค่าจะค านวณค่าเฉล่ียค่าใหม่เพ่ือเป็น
จุดศนูยก์ลางของขอ้มูลในแต่ละคลสัเตอร์ท่ีสร้างขึ้นใหม่ 
ดงัสมการท่ี 2  

mi
(t+1)

=  
1

S
i
(t)  ∑ dn

Xj∈S
i
(t)                       (2) 

ซ่ึงจะท าให้ค่าผลบวกก าลงัสองภายในคลสัเตอร์ใหม่
นั้ นมีค่าน้อยกว่าเก่า เน่ืองจากว่าค่าเฉล่ียเลขคณิตเป็น 
ตวัประมาณค่าก าลงัสองนอ้ยสุด 
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2.1.2 การแบ่ งกลุ่มข้อมูลแบบเอ็กมีน (X-Means 

Clustering)  

การแบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบเอ็กมีน คือ อลักอริทึมท่ีเป็น
เคมีนแบบขยาย ซ่ึงพยายามก าหนดจ านวนของกลุ่มโดย
อัตโนมัติตามคะแนน BIC อัลกอริทึมเอ็กมีนจะเ ร่ิม
ด าเนินการหลงัจากการไดมี้การประมวลผลของเคมีน ใน
แต่ละคร้ัง โดยความแตกต่างระหว่างการแบ่งกลุ่มข้อมูล
แบบเคมีนและแบบเอกมีน  แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1: ความแตกต่างระหว่างการแบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบเคมีน  

และแบบเอกมีน 
 

2.2.3 การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีดอยส์ (K-Medoids 
Clustering)  

เป็นอลักอริทึมท่ีถูกน าเสนอโดย Kaufmann โดยแทนท่ี
จะค านวณต าแหน่งกลางของกลุ่มด้วยค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
หรือค่า mean ในเคมีดอยซ์ ต าแหน่งกลางจะแทนท่ีดว้ยค่า
วตัถุจริง ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มนั้น [4] การท างานของอลักอริทึม
เคมีดอยซ์ จะตอ้งมีการนิยามเง่ือนไขเป้าหมาย เป็นความ
ห น า แ น่ น ข อ ง ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล  ( Compactness of the 

Clustering, CPC) สามารถค านวณไดด้งัสมการท่ี 3 

                    CPC =  ∑ CPC (C2)K
k=1                    (3) 

                                                                       

โดยความหนาแน่นของข้อมูลแต่ละกลุ่มค านวณได้จาก
สมการท่ี 4 
 

  CPC(CK) = ∑ dn
Xn∈Ck

(xn ,mk)           (4) 

                                    
โดยท่ี 

CK คือ กลุ่มขอ้มูล k 
K คือ จ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการแบ่ง 

xn คือ ขอ้มูลในกลุ่ม k 
mk คือ ค่า medoid หรือค่ากลางของกลุ่ม k 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

A. Joy Christy and et. al. [1] ผลการวิจยัพบว่า สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได ้และแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม
พฤ ติ ก ร รมก า ร ซ้ื อ ในอน าคต  ร วม ถึ ง ก า ร ศึ กษ า
ประสิทธิภาพของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ
บ่อยโดยสมาชิกของแต่ละกลุ่ม เป็นตน้ 
ไอลดา [2] ผลการวิจยัพบว่า ได้ผลลพัธ์ทั้งหมด 7 กลุ่ม

ลูกคา้โดยพิจารณาจากปัจจยัในดา้นพฤติกรรม ระยะเวลาท่ี
ลูกค้าใช้บริการคร้ังล่าสุด ความถ่ีท่ีลูกค้าใช้บริการและ 
ยอดการใชบ้ริการรวมของลูกคา้ 

ปัญญด์าว และคณะ [3] ผลการวิจัยพบว่า สามารถ
อธิบายการจดักลุ่มได ้ทั้งหมดจ านวน 4 กลุ่ม โดยท่ี กลุ่มท่ี 
1 มีจ านวนกองทุนทั้งหมด 35 กองทุน กลุ่มท่ี 2 มีจ านวน
กองทุนทั้งหมด 26 กลุ่มท่ี 3 มีจ านวนกองทุนทั้งหมด 13 
กองทุน และกลุ่มท่ี 4 มีจ านวนกองทุนทั้งหมด 43 กองทุน 

กฤษณา และคณะ[4] ผลการวิจยัพบว่า สามารถจ าแนก
กลุ่มลูกค้าได้ทั้งหมด 6 กลุ่มดังน้ี กลุ่มท่ี 1 อายุ 36-40 ปี 
อาชีพค้าขายหรือเจ้าของธุรกิจ กลุ่มท่ี 2 อายุ 18-30 ปี 
นกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มท่ี 3 อาย ุ26-30 ปี นกัเรียน/นกัศึกษา 
กลุ่มท่ี 4 อายุ 31-40 ปี พนักงานบริษัท และมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า กลุ่ม ท่ี  5 อายุ  36-40 ปี  
พนกังานบริษทั กลุ่มท่ี 6 อายไุม่เกิน 18 ปี การศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

สุพิชฌาย ์[5] ท าการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม และน าไป
คน้หาความสัมพนัธ์ สรุปไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม
ลุ กค้ า ท่ี นิ ยม ซ้ื อ สินค้ า วันศุ ก ร์ และวันอัง ค า ร  กฎ
ความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ไดท้ั้งหมด 66 กฎ กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีนิยมซ้ือสินคา้วนัอาทิตยก์ฎความสัมพนัธ์สินคา้ได้
ทั้ งหมด 53 กฎ กลุ่มท่ี 3 กลุ่มลูกค้าท่ีนิยมซ้ือสินค้าวัน
อังคารและวันพุธ  กฎความสัมพันธ์การซ้ือสินค้าได้
ทั้งหมด 29 กฎ กลุ่มท่ี 4 กลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมซ้ือสินคา้วนัเสาร์ 
กฎความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ไดท้ั้งหมด 30 กฎ  
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะส าหรับสนับสนุนการ

ตัดสินใจการขายกองทุนเพื่อผูแ้นะน าการลงทุน มีกรอบ
แนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 

ภาพที่ 2: กรอบแนวความคิดของงานวิจยั 
 จากกรอบแนวความคิด ผูวิ้จยัได้ด าเนินการน าข้อมูล
ของรายการการซ้ือกองทุน และขอ้มูลลูกคา้นกัลงทุน ใน
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 
มาวิเคราะห์หากลุ่มลูกคา้ท่ีเหมาะสมต่อการจดัพอร์ต โดย
ประกอบไปดว้ยขอ้มูลนกัลงทุน (Customer Profile) และ
ขอ้มูลรายการซ้ือกองทุน (Order Transaction) น าขอ้มูลท่ี
ได้มาผ่านกระบวนการ ETL จากนั้นน าข้อมูลไปท าการ
สร้างแบบจ าลอง ซ่ึงการท าแบบจ าลองนั้นผูวิ้จัยได้ใช้
เคมีนอลักอริทึมในการจดักลุ่มนกัลงทุนโดยก าหนดค่า K 
มีค่าเท่ากับ 12 ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีสุดในการจัดกลุ่ม
ลูกคา้นกัลงทุนและไดค้ดัเลือกอลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการจดักลุ่มขอ้มูล เพื่อท าการเปรียบเทียบ 3 อลักอริทึม 
คือ เคมีน เอ็กมีน และ เคมีดอยซ์ ด้วยค่า  Avg. within 

centroid distance ค่า Davies Bouldin Index และค่าเวลา
ในการประมวลผล เม่ือไดอ้ลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี
ท่ี สุด จากนั้ นน าผลการจัดกลุ่มนักลงทุนท่ีได้ท าการ
ออกแบบรายงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ผูแ้นะน าการ
ลงทุนสามารถน าไปใชง้านเพื่อแนะน าผูล้งทุน 
 
 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของทดสอบ

ประสิทธิภาพการจดักลุ่ม ส่วนของรายละเอียดพฤติกรรม
การลงทุนของลูกค้านักลงทุนแต่ละกลุ่ม ส่วนของการ
แสดงรายงานบนโปรแกรม Power BI และส่วนของผล
ประเมินความพึงพอใจผูใ้ชง้าน แสดงดงัน้ี 
4.1 ส่วนของทดสอบประสิทธภิาพการจัดกลุ่ม 

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการในแต่ละอลักอริทึมเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิท่ีดีท่ีสุดส าหรับการจัดกลุ่มนักลงทุน โดยได้
ผลลพัธ์ในการทดสอบแสดงดงัตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1: ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

Algorithm Avg. within 

centroid distance 

Davies 

Bouldin 

Execution 

time 

K-Means 2.618 1.330 3s 

X-Means 2.683 1.435 31s 

K-Medoids 4.355 1.522 4:46:42s 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบพบว่า  เคมีนนั้ นให้
ผลลพัธ์ในดา้นของประสิทธิภาพดีท่ีสุด ค่า Avg. within 

centroid distance เ ท่ ากับ  2.618 ค่ า  Davies Bouldin 
Index เท่ากบั 1.330 และค่าเวลาในการประมวลผลเท่ากบั 
3 วินาที  
4.2 ส่วนของรายละเอียดพฤติกรรมการลงทุน 

ลูกคา้นกัลงทุนแต่ละกลุ่มแสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 : ตารางรายละเอียดพฤติกรรมการลงทุน 

กลุ่มนักลงทุน ค าอธิบายกลุ่มลูกค้านักลงทุน 
นกัลงทุนกลุ่มท่ี 1 - เพศชาย, รายไดร้ะหว่าง 15,000 บาท 

ถึง 30,000 บาท, อายตุ ่ากว่า 35 ปี, 
อาชีพพนกังานบริษทั,  
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งสูง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารหน้ี 

นกัลงทุนกลุ่มท่ี 2 เพศชาย, รายไดร้ะหว่าง 100,000 บาท 

ถึง 500,000 บาท, อายรุะหว่าง 35-44 ปี,
อาชีพพนกังานบริษทั 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปานกลาง
ค่อนขา้งสูง 

  -  ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 
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กลุ่มนักลงทุน ค าอธิบายกลุ่มลูกค้านักลงทุน 
นกัลงทุนกลุ่มท่ี 3 - เพศชาย, รายไดร้ะหว่าง 15,000 บาท 

ถึง 30,000 บาท, อายตุ ่ากว่า 35 ปี, 
นกัศึกษา 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งสูง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 

นกัลงทุนกลุ่มท่ี 4 - เพศหญิง, รายไดร้ะหว่าง 15,000 บาท 

ถึง 30,000 บาท, อายตุ ่ากว่า 35 ปี, 
อาชีพพนกังานบริษทั 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งต ่า 
- ลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม 

นกัลงทุนกลุ่มท่ี 5 - เพศชาย, รายไดร้ะหว่าง 50,000 บาท 

ถึง 100,000 บาท, อายรุะหว่าง 35-44 ปี, 
อาชีพพนกังานบริษทั 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ  
ปานกลาง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 

นกัลงทุนกลุ่มท่ี 6 - เพศชาย, รายไดร้ะหว่าง 15,000 บาท 

ถึง 30,000 บาท, อายรุะหว่าง 35-44 ปี, 
อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งสูง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 

นกัลงกลุ่มท่ี 7 - เพศชาย, รายไดร้ะหว่าง 15,000 บาท 

ถึง 30,000 บาท, อายรุะหว่าง 35-44 ปี, 
อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งสูง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 

นกัลงทุนกลุ่มท่ี 8 - เพศชาย, รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท, 
อายตุ ่ากว่า 35 ปี, นกัศึกษา 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลาง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม 

นกัลงทุนกลุ่มท่ี 9 - เพศชาย, รายไดร้ะหว่าง 15,000 บาท 

ถึง 30,000 บาท, อายรุะหว่าง 35-44 ปี, 
พนกังานภาครัฐบาล 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งสูง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 

กลุ่มนักลงทุน ค าอธิบายกลุ่มลูกค้านักลงทุน 
นกัลงทุนกลุ่มท่ี 10 - เพศชาย, รายไดร้ะหว่าง 50,000 บาท 

ถึง 100,000 บาท, อายรุะหว่าง 35-44 ปี,
อาชีพพนกังานบริษทั 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งสูง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 

นกัลงทุนกลุ่มท่ี 11 - เพศชาย, รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท, 
อายรุะหว่าง 35-44 ปี, พนกังาน
ภาครัฐบาล 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งสูง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 

นกัลงทุนกลุ่มท่ี 12 - เพศชาย, รายได ้30,000 – 50,000 บาท,  
อายตุ ่ากว่า 35 ปี, อาชีพพนกังานบริษทั 
- พอร์ตความเส่ียงท่ีรับได ้คือ ปาน
กลางค่อนขา้งสูง 
- ลงทุนท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุน 

 

4.3 ส่วนของการแสดงรายงานบนโปรแกรม Power BI 
4.3.1 ส่วนของการแสดงผลภาพรวมของรายการขาย 

(Order Transaction) โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกดูภาพรวม
ของขอ้มูล ดงัภาพท่ี 3 

 
 

 

ภาพที่ 3: รายงานภาพรวมของรายการขาย  
 

4.3.2 ส่วนของการแสดงผลกลุ่มนักลงทุน (Investor 

Group โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกดูขอ้มูลกลุ่มนกัลงทุนใน
แต่ละกลุ่มได้ท่ีส่วนน้ี ซ่ึงจะประกอบไปด้วยข้อมูลเพศ 
ช่วงอายุ รายได้เฉล่ีย กลุ่มอาชีพ ประเภทกองทุน และ
ระดบัความเส่ียงของนกัลงทุนในแต่ละกลุ่ม ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4: รายงานการแสดงผลกลุ่มนกัลงทุน 

 

4.3.3 ส่วนของการแนะน าการลงทุนส าหรับนกัลงทุน
รายใหม่ ซ่ึงจะสามารถระบุขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือแนะน าการ
ลงทุนได ้ดงัภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5: รายงานการแนะน าการลงทุน 
 

4.4 ส่วนของผลประเมนิความพงึพอใจผู้ใช้งาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบ

ทั้งหมด 30 คน ประกอบไปดว้ยผูแ้นะน าการลงทุนจ านวน 
20 คน และบุคคลทั่วไปท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
จ านวน 10 คน มีความพึงพอใจเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.76 แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 : ผลประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

ดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ช้
ระบบ  

4.00 
 

0.78 
 

ดี 

ดา้นการประมวลผลของระบบ 3.97 0.75 ดี 

ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 3.84 0.72 ดี 
เฉลี่ยรวม 3.94 0.76 ดี 

 
 

5. สรุป 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ศึกษาพฤติกรรมการ

ลงทุนของนักลงทุนระหว่างเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ถึง 
เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 64,369 รายการ จากนั้น
ด าเนินการหากลุ่มนกัลงทุนสามารถจดักลุ่มไดท้ั้งหมด 12
กลุ่มนกัลงทุนท่ีมีพฤติกรรมการลงทุนสอดคลอ้งกนั อีกทั้ง
ยงัท าการเปรียบเทียบอลักอริทึมเคมีน เอ็กมีน และเคมี
ดอยซ์ ผลการทดสอบพบว่า อลักอริทึมเคมีน ให้ผลลพัธ์
ลพัธ์ในดา้นของประสิทธิภาพดีท่ีสุดดว้ยค่า Avg. within 

centroid distance เ ท่ ากับ  2.618 ค่ า  Davies Bouldin 
Index เท่ากบั 1.330 และค่าเวลาในการประมวลผลเท่ากบั 
3 วินาที จากนั้นสามารถน ากลุ่มนกัลงทุนท่ีไดไ้ปออกแบบ
รายงานในรูปแบบของออนไลน์ (Online Report) เพื่อให้ผู ้
แนะน าการลงทุนสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชง้าน ทั้งน้ีได้
มีการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้งานระบบ กล่าวคือ มี
ความพึงพอใจเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือการจัดกลุ่มพฤติกรรม
การแจ้ง และค้นหากฎความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มว่ามี
ความสัมพันธ์กับการแจ้งปัญหาทางด้านใด เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้แจ้ง และน าเสนอผลจากการท า
เหมืองข้อมูลบนระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพ่ือให้ง่ายต่อความ
เข้าใจ และสามารถน ามาสนับสนุนในการวิเคราะห์ปัญหา 
ให้เข้าใจพฤติกรรมการแจ้งปัญหามากย่ิงขึน้ งานวิจัยนีใ้ช้
ข้อมูลท่ีผ่านการเตรียมข้อมูลแล้วจ านวน 50 ,514 รายการ 
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มอัลกอริทึม K-Means และ
หากฎความสัมพัน ธ์ด้วยอัลกอริทึม  FP-Growth การ
ประเมินผลการจัดกลุ่มตามพฤติกรรมการแจ้งปัญหาได้ค่า 
K ท่ีเหมาะสมคือ 10 และสามารถหากฎความสัมพันธ์จาก
พฤติกรรมการแจ้งในแต่ละกลุ่มได้ โดยมีค่าสนับสนุนขั้น
ต ่า 40% และค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 80% ผลความพึง
พอใจโดยรวมของผู้ ใช้งานจ านวน 30 คน ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 สรุปได้
ว่าผลการประเมินความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ: การจัดกลุ่ม  กฎความสัมพนัธ์  ปัญหาการใช้

งาน  ระบบธุรกิจอจัฉริยะ เหมืองขอ้มูล 
 

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 

data 50,514 records. Data analyzing by K-Means 

algorithms and association rules by using FP-

Growth 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. บทน า 
ในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กร ได้มีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในองค์กรมากขึ้ น  และเพ่ือให้การ
สนบัสนุนในการท างานของระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปดว้ยดี
จึงเกิด Helpdesk Support System ขึ้ นมาเพ่ือสนับสนุน 
แนะน า และแก้ไขปัญหาให้กับผู ้ใช้งาน  แต่เน่ืองจาก
จ านวนผูใ้ชง้าน จ านวนปัญหา จ านวนระบบท่ีเพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมากในองคก์รท าให้เกิดความลา้ชา้ในการให้บริการ 

เพ่ือลดจ านวนปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น ลดจ านวนงานคงคา้ง
รอการแก้ไข และเป็นการหาแนวทางการแก้ไขในระยะ
ยาว จึงจ าเป็นตอ้งมีการน าขอ้มูลการแจง้ปัญหาท่ีบนัทึกไว้
บนระบบมาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคเหมืองขอ้มูลมาช่วย
ในการสนับสนุนแก้ไขปัญหา ส าหรับอลักอริทึมในการ
สนับสนุนการตดัสินใจ เช่น การคน้พบกฎความสัมพนัธ์



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

462 

 

จากระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้งาน [1] โดยใช้
อัลกอริทึม Apriori เป็นการค้นหากฎความสัมพนัธ์จาก
ระบบสนับสนุนการแกปั้ญหาการใช้งาน เพื่อน ากฎท่ีได้
รับมาจัดวางแผนการฝึกอบรมให้กับผู ้ใช้งาน และเพื่อ
ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคต นอกจากน้ียงัมี
งานวิจยัส าหรับวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ [2] ซ่ึงเป็นการจดักลุ่ม
ลูกคา้และหาความสัมพนัธ์ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เป็นตน้ 

จากปัญหา และงาน วิจัยต่ าง  ๆ  ข้ า งต้น  การใช้
อัลกอริทึมในการท าเหมืองข้อมูลสามารถช่วยในการ
คน้หาขอ้มูลท่ีซอ้นอยูใ่นขอ้มูลจ านวนมาก และสามารถน า
ขอ้มูลมาช่วยในการสนบัสนุนแนวทางการแกไ้ขปัญหาใน
องค์กรได ้โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมการแจง้ และหากฎ
ความสัมพนัธ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้
แจ้ง และน าเสนอผลจากการท าเหมืองข้อมูลบนระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถ
สนับสนุนในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เขา้ใจพฤติกรรม
การแจง้ปัญหามากขึ้น โดยแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบของ 
Dashboard 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นการพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะดว้ย

เทคนิคเหมือนขอ้มูล เพื่อจดักลุ่มเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
การแจ้งปัญหา และหากฎความสัมพันธ์ ในแต่ละกลุ่ม 
เพ่ือให้เขา้ใจผูแ้จง้ปัญหามากย่ิงขึ้น  

2.1 เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining Techniques) 
 ก ารท า เห มื อ งข้ อ มู ล  (Data Mining) [2] เป็ น

กระบวนการท่ีกระท ากับข้อมูลจ านวนมากเพื่อค้นหา
รูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในขอ้มูลขนาดใหญ่ 
แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

 2.1.1  การวิเคราะห์ เพื่อการท านาย (Predictive) 
การเรียนรู้แบบมีผูส้อน 

 2.1.2  การวิเคราะห์เพื่อการอธิบาย (Descriptive) 
การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน 

2.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล CRISP-DM 

 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล CRISP-DM [4] เป็น
กระบวนการมาตรฐานส าหรับการท าเหมืองข้อมูล โดย
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดงัน้ี  

 (1) ท าความเขา้ใจธุรกิจ (Business Understanding) 
เป็นการท าความเขา้ใจกบัปัญหา หรือโอกาสเชิงธุรกิจ (2) 
ท าความเขา้ใจขอ้มูล (Data Understanding) ขั้นตอนน้ีเร่ิม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลเพื่อดูความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล เลือกข้อมูลบางส่วนมา  (3) การเตรียม
ขอ้มูล (Data Preparation) เป็นการแปลงขอ้มูลท่ีไดท้  าการ
เก็บรวบรวมมาให้กลายเป็นข้อมูล ท่ีสามารถน าไป
วิเคราะห์ได้ (4) การพฒันาแบบจ าลอง (Modeling) เป็น
ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคทางเหมืองข้อมูล 
(5) การประเมินแบบจ าลอง (Evaluation) เป็นขั้นตอนใน
การวัดป ระ สิท ธิภ าพของแบบ จ าลอ ง  (6) การน า
แบบจ าลองไปใช้ (Deployment) เป็นขั้นตอนในการน า
แบบจ าลองท่ีผ่านการวดัประสิทธิภาพแลว้ไปใช้งาน โดย
อาจน ามาแสดงในรูปแบบของ Dashboard 

2.3 การจัดกลุ่มด้วยเทคนิคเคมีน (K-Means) 
 การจดักลุ่มดว้ยเทคนิคเคมีน (K-Means) อยูใ่นกลุ่ม

ของ Unsupervised Learning เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการ
แบ่งกลุ่มขอ้มูล โดยใชว้ดัระยะห่างระหว่างขอ้มูลแต่ละตวั
กบัจุดศูนยก์ลาง (centroid) ของแต่ละคลสัเตอร์ ซ่ึงจริงๆ 
แลว้จุดศูนยก์ลางของแต่ละคลสัเตอร์คือค่าเฉล่ียของแต่ละ
แอคทริบิวต์ของขอ้มูลท่ีอยู่ในคลสัเตอร์ การแบ่งกลุ่มดว้ย
วิธี K-Means [4] แสดงดงัสมการท่ี (1) 

D Euclidean =    (1) 
โดยท่ี x1 คือ แอตทริบิวตท่ี์ 1 ของขอ้มูลจุดท่ี1 และ y1 

คือ แอตทริบิวต์ท่ี 1 ของขอ้มูลท่ี 2 โดยขอ้มูลทั้ง 2 ตวั (x 
และ y) มีจ านวนแอตทริบิวตเ์ท่ากนั 

2.4 ทฤษฎีการวัดประสิทธภิาพ 
 2.4.1 การหาประสิท ธิภาพการจัดกลุ่มข้อมูล 

(Cluster) แสดงดงัสมการท่ี (2) 

       
 วิธีการคดัเลือกกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด [4] ดงัน้ี 

(1) ปรับเปล่ียนจ านวนของคลัสเตอร์ (ค่า k) (2) Plot กราฟ
จ านวนกลุ่มของคลัสเตอร์กับ Average within Centroid 

(2) 
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Distance (3) จ านวนกลุ่มท่ี เหมาะสมท่ีสุดคือจุดท่ีเป็น 
“Elbow point” 

 2.4.2 การหาประสิทธิภาพกฎความสัมพันธ์ วัด
ประสิทธิภาพของกฎความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

 1. Confidence เ ป็ น ค่ า ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง ก ฎ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีรูปแบบ LHS เกิดขึ้น แลว้รูปแบบ RHS 
จะเกิดขึ้นดว้ย ก่ีเปอร์เซ็นต ์เช่น การซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือ 
จะซ้ือกางเกงคู่กนั แสดงดงัสมการท่ี 3 

           
 2. Lift เป็นค่าท่ีบ่งบอกว่าการเกิดรูปแบบ LHS 

และ RHS มีความสัมพนัธ์กนัมากแค่ไหน หรือโอกาสท่ีซ้ือ
สินคา้คู่กนัมากแค่ไหน ถา้ค่า Lift ใกล ้1 แสดงว่ารูปแบบ 
LHS และ RHS ไม่ขึ้ นต่ อกัน  (Independent) แสดงดัง
สมการท่ี 4 

       
นิยามความหมาย  (1) Support หมายถึง ค่ าสนับสนุน
จ านวนคร้ังในการซ้ือสินค้าตามท่ีก าหนด (2) LHS (Left 
Hand Side) คือสินค้าท่ีซ้ือพร้อมกันบ่อย ๆ ด้านซ้ายของ
กฎ (3) RHS (Right Hand Side) คือสินค้าท่ี ซ้ือพร้อมกัน
บ่อย ๆ ดา้นขวาของกฎ 

2.5 ทฤษฎีเคร่ืองมือที่ใช้พฒันา 
 โปรแกรมทาโบลว ์[5] เป็นโปรแกรมระบบธุรกิจ

อจัฉริยะท่ีสามารถน าขอ้มูลท่ีมีอยู่จ  านวนมากและมีความ
หลากหลายในองค์กรมาท าการวิ เคราะห์  เพ่ื อ เพ่ิ ม
ความสามารถในการตดัสินใจอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด 
โดยจดัท าในรูปแบบของขอ้มูลท่ีเขา้ใชง้่ายในรูปแบบของ 
Data Visualization  

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี [1] เป็นการค้นหากฎ
ความสัมพนัธ์จากระบบสนบัสนุนการแกปั้ญหาการใชง้าน 
เพื่อน ากฎท่ีได้รับมาจัดวางแผนการฝึกอบรมให้กับ
ผูใ้ช้งาน และเพ่ือป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกบัระบบใน
อนาคต โดยใช้เทคนิค Apriori หรือ [2] การน าเทคนิค
เหมืองข้อมูลมาศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพื่อสนบัสนุนการวางแผนทางการตลาด
โดยใชเ้ทคนิค Apriori และแสดงผลบน Power BI หรือ [3] 

เป็นการจดักลุ่มปัญหาทางดา้นสารสนเทศในองค์กรดว้ย
วิธีการท าเหมืองข้อความ และน าเสนอผ่านระบบธุรกิจ
อจัฉริยะ หรือ [4] เป็นการพฒันาอลักอริทึมการจัดกลุ่ม
และค้นหาความสัมพนัธ์ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขาย 
และน าความสัมพนัธ์ของลูกคา้แต่ละกลุ่มไปจดัโปรโมชัน่ 
ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อหา

ความสัมพันธ์ของปัญหาทางด้านสารสนเทศในองค์กร 
ผูจ้ดัท าการวิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ซ่ึงไดน้ ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการ
วิจยัโดยเรียงตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

3.1 กรอบแนวคิดในการด าเนนิงานวิจัย 
 ผู ้ วิ จัย จึ งได้ออกแบบกรอบแน วคิ ด ใน การ

ด าเนินการวิจยั โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน โดยกรอบแนวคิด
ในการท าวิจยัครอบคลุมการท างาน แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดในการท าวิจยั 

 

 1. ขั้นตอนการคดัเลือกข้อมูล ผูวิ้จยัได้ด าเนินการ
ศึกษา และรวบรวมข้อมูล Raw data ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ 
จากนั้ นจึงท าการเลือก Attribute เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
แล้วจึงท าการ Cleaning Data เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูลได ้ 

 2. ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองเหมืองข้อมูล น า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Clustering โดยวิเคราะห์เพื่อ
หาค่า K ท่ีเหมาะสมก่อน คือจุดท่ีเป็น “Elbow point” แลว้
จัดกลุ่ ม ด้วยอัลกอ ริ ทึ ม  K-Means จ ากนั้ น จึ งห ากฎ
ความสัมพนัธ์ดว้ยอลักอริทึม FP-Grow ในแต่ละกลุ่ม โดย

(3) 

(4) 
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ให้ค่าความเช่ือมั่น 80% ขึ้ นไป และค่า Support ท่ี 40% 
จากนั้นจึงน าผลท่ีไดเ้ขา้ Server 

 3. ขั้นตอนการพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะ ท าการ
ดึงข้อมูลจาก Server ด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ Tableau 
เพื่อพฒันาขอ้มูลในรูปแบบของ Dashboard 

 4. ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน เม่ือด าเนินการ
พฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะเรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอขอ้มูล
ท่ีไดใ้นรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจ
ผลจากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล  

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
 ผู ้วิจัยได้น าชุดข้อมูลท่ี เป็นข้อมูลการรับแจ้ง
ปัญหาจากระบบรับแจง้ปัญหา ฝ่ายสารสนเทศขององคก์ร 
ตั้ งแต่ เดือน 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562  และ
ขอ้มูลพนกังานในองค์กรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยจะ
วิเคราะห์เฉพาะบุคลากรท่ีมีการแจง้ปัญหาเข้ามาเท่านั้น 
จ านวนการแจง้ทั้งส้ิน 60,000 รายการ เม่ือท าการ Cleaning 
Data แล้ว เห ลือ  50,514 ร ายก าร  โดยข้อมู ลส าห รับ
วิเคราะห์ ดว้ยโปรแกรม RapidMiner แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1:  ขอ้มูลส าหรับวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 
ล าดับ ช่ือข้อมูล ชนิด ค าอธิบาย 

1. Open_Daye_weekday Integer วัน ท่ี แจ้งปัญหาระบุ
รายวัน เช่น วันจันทร์ 
เลข 1 วันอังคาร เลข 2 
เป็นตน้ 

2. Platform_Group_ID Integer รหัสประเภทการแจง้ 

3. Platform_ ID Integer รหั สหมวดใหญ่ การ
แจง้ 

4. time Integer ช่วงเวลาท่ีแจ้งปัญหา
รายชัว่โมง 

5. Problem_Name VARCHAR ชนิดยอ่ยของปัญหา 

6. ZORG_LV3 Integer รหัสหน่วยงานผู้แจ้ง
ปัญหา 

  
 แสดงรายละเอียดของหมวดใหญ่การแจง้ แสดงดงั
ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2:  นิยามหมวดใหญ่การแจง้ 

ค านิยาม ค าอธิบาย 

1 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลใหม่ (eHIS) 
2 ระบบโรงพยาบาล 
3 ระบบ SINET 

ตารางท่ี 2:  (ต่อ) 
ค านิยาม ค าอธิบาย 

4 ระบบ SIWEB 
5 ระบบส านกังาน 
6 IT Service 
7 ระบบ Network 
8 ระบบ RCA 
9 ระบบ SAP R/3 
10 ระบบอื่นๆ 
11 ระบบ eDoc & HR ESS 
12 งานธุรการ 
13 ระบบ Si vWORK 
14 ระบบ Siriraj Connect 
15 ระบบ Si-Flow ระบบบริหารจดัการคิวผูป่้วยนอกในเวลา 

 
 เน่ืองจากยงัไม่สามารถทราบกลุ่มแน่ชัด จึงท าการ

หาค่า K ท่ีเหมาะสมก่อน โดยการหาจุด elbow point โดย
การสร้างสร้างแบบจ าลอง แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2: แสดงแบบจ าลองในการหาค่า K ท่ีเหมาะสม 

 

 เม่ือเข้าไปในโอเปอเรเตอร์ Loop Parameters จะมี
โอเปอเรเตอร์การจดักลุ่ม และหา Performance แลว้จึงท า
การเก็บข้อมูลท่ีได้จากการค านวณ แสดงดงัภาพท่ี 3 เม่ือ
ไดค้่า K ท่ีเหมาะสมจึงท าการจดักลุ่มขอ้มูล 
 

 
ภาพที่ 3: แสดงโอเปอเรเตอร์การจดักลุ่ม และหา Performance 

 

เม่ือได้ผลจากการจัดกลุ่มแล้วจึงน ามาวิ เคราะห์
ความสัมพนัธ์ดว้ยอลักอริทึม FP Growth แสดงดงัภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4: แสดงแบบจ าลองการหากฏความสัมพนัธ์ 

 
3.3 การสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะในรูปแบบรายงาน  
 3.3.1 การออกแบบระบบ 
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ภาพที่ 5: แสดง Use Case Diagram 

 

 จากภาพท่ี 5 การออกแบบแผนภาพกิจกรรมของ
ระบบ Use Case Diagram ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูใ้ช้งานกบัระบบ เป็นการแสดงภาพรวมการท างานของ
ผู ้ใช้งานระบบ ผู ้วิจัยได้แบ่งผู ้ใช้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผูใ้ชง้านทัว่ไปและผูดู้แลระบบ โดยผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถ
ดูรายงาน และสามารถดาวน์โหลดได้เพียงบางส่วน 
ส าหรับผูดู้แลระบบมีหน้าท่ี น าเข้ารายงาน ปรับปรุง/ลบ
รายงาน  ดาวน์ โหลดรายงาน  ดู รายงานได้ทั้ งหมด
ก าหนดค่าการแสดงผลของรายงานต่างๆ และก าหนดสิทธ์ิ
ของผูใ้ชง้านได ้ 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลลพัธ์การด าเนินงานของระบบ

โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
4.1 ผลการพฒันาระบบ 
 4.1.1 เม่ือ Login เข้าระบบแล้ว จะแสดงหน้าจอ

หลกั โดยเป็นหน้ารวมของรายงานทั้งหมดตามสิทธ์ิของ
ผูใ้ชง้าน แสดงดงัภาพท่ี 6 

 

 
ภาพที่ 6: แสดงหนา้หลกัของระบบ (Home Page) 

 4.1.2 แสดงขอ้มูลผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
เหมืองขอ้มูลดว้ยการจดักลุ่ม เพื่อดูพฤติกรรมการแจง้ใน
แต่ละกลุ่ม โดยเม่ือเลือกขอ้มูลกลุ่ม 1 จะแสดงพฤติกรรม
การแจ้ง เช่น วนั ช่วงเวลา ประเภทการแจ้ง และหมวด
ใหญ่การแจง้ เพื่อดูขอ้มูลพฤติกรรมแบบเจาะจง แสดงดงั
ภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7: แสดงผลการจดักลุ่ม 

 

 4.1.3 แสดงผลของการหากฎความสัมพนัธ์แต่ละ
กลุ่ม  เม่ือ เลือกข้อมูลกลุ่ม  1 ห รือ  cluster 0 จะแสดง
ความสัมพนัธ์ในกลุ่มว่ามีการแจง้ชนิดย่อยของปัญหาใดท่ี
สัมพนัธ์กนับา้ง แสดงดงัภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที่ 8: 20 อนัดบั การแจง้แยกตามหน่วยงาน และต าแหน่งงาน 

4.2 ผลการท าเหมืองข้อมลู  
 4.2.1 ผลการจดักลุ่มจากพฤติกรรมดว้ยอลักอริทึม 

K-Means ทั้งหมด 10 กลุ่ม แสดงดงัภาพท่ี 9 
 

 
ภาพที่ 9: ผลโมเดลการจดักลุ่มพฤติกรรมผูแ้จง้ 
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 4.2.2 ผลการหากฎความสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค FP-
Growth ผลบางส่วนจากการหากฎความสัมพนัธ์ในแต่ละ
กลุ่ม โดยเป็นการแสดงผลของกฎความสัมพนัธ์ กลุ่มท่ี 1 
ซ่ึงจะเห็นไดว่้า เม่ือมีการแจง้เก่ียวกบั Application แลว้จะ
มีการแจง้ Reset SAP และ ขอลงโปรแกรม SAP GUI  โดย
มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 100% ซ่ึงท าให้ทราบว่าความสัมพนัธ์
ของกลุ่มท่ี 1 จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัระบบส านกังานท่ีใชง้าน
ระบบ SAP เป็นส่วนใหญ่ โดยขอ้มูลส่วนน้ีสามารถน าไป
วิเคราะห์เพื่อจดัอบรมให้ตรงกบัพฤติกรรมในแต่ละกลุ่ม
ได ้แสดงดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3:   แสดงผลการหากฎความสัมพนัธ์บางส่วน 

Conclusion Premises Support Confidence Lift 

Application Reset / Unlocked User 
SAP R/3 , SAP GUI 

0.429 1.000 1.069 

Application Desktop PC/Notebook , 
Reset / Unlocked User 
SAP R/3 , SAP GUI 

0.403 1.000 1.069 

Application Desktop PC/Notebook , 
SAP GUI 

0.468 0.973 1.041 

 
4.3 ผลการประเมินความพงึพอใจ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของ

ผูใ้ชง้านซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการรับแจง้ปัญหา หรือการ
ขอรับบริการของฝ่ายสารสนเทศจ านวน 30 คน สรุปผล
การประเมินมีค่าเฉ ล่ียโดยรวมเท่ ากับ 4.15 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 สรุปไดว่้าผลการประเมิน
คุณภาพระบบอยูใ่นระดบัดี แสดงดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4:   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

ด้านการประเมิน  S.D ระดับความพึงพอใจ 

1. ประเมินระบบดา้น System 
Test 

4.17 0.35 ระดบัดี 

2. ประเมินระบบดา้นการใชง้าน 
Usability Test 

4.13 0.50 ระดบัดี 

ผลการประเมินจากผู้ใช้งาน
โดยรวม 

4.15 0.40 ระดบัดี 

 

5. สรุป  
งานวิจยัน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล โดยใชอ้ลักอริทึม 

K-Means ในการแบ่งกลุ่ม และใช้อลักอริทึม FP-Growth
เพื่อหากฎความสัมพนัธ์ จากผลลพัธ์การจดัท าปัญหาพิเศษ 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัญหา

ทางด้านสารสนเทศในองค์กร สามารถวดัประสิทธิภาพ
ความเช่ือมั่นของแบบจ าลองการหากฎความสัมพนัธ์ได้
มากกว่าร้อยละ 80 และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านจ านวน 
30 คน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.15 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมม ติฐาน ท่ี ผู ้จัดท าปั ญห าพิ เศษได้ตั้ งไว้ เม่ื อน า
แบบจ าลองไปประยุกต์ใชก้บัโปรแกรม Tableau ซ่ึงท าให้
เกิดรายงานในรูปแบบธุรกิจอจัฉริยะท่ีเขา้ใจง่าย ยืดหยุ่น
และตอบสนองความตอ้งการ ช่วยสนับสนุบการตดัสินใจ
ของผูใ้ชง้านได ้ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน 
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น 
สามารถส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ดังนั้นงานวิจัยนี ้น าเสนอเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม
ลูกค้าเพ่ือค้นหาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ ม โดยท าการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและข้อมูล
ธุ ร ก ร รม ตั้ ง แ ต่ ปี  2560 ถึ ง ปี  2561 แ ล ะ น า เ ข้ า สู่
กระบวนการท าเหมืองข้อมูล โดยเปรียบเทียบ3 อัลกอริธึม
การจัดกลุ่ม ได้แก่ อัลกอริทึมเคมีน อัลกอริทึมเอ็กซ์มีน 
และอัลกอริทึมเคมีดอยส์  

การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ 3 อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม
ลูก ค้ าแสดงให้ เห็น ว่าอัลกอริทึม เคมีน  (K-Means)  
มีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในการจัดกลุ่ม  โดยการวัดจาก
ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะ ย ะ ห่ า ง ท่ี เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข้ อ มู ล  
(Avg. Within Centroid Distance: Intra) ซ่ึ ง มี ค่ า
เท่ากับ 0.792 และวัดประสิทธิภาพจากความคล้ายคลึงกัน
ของข้อมูลโดยเฉลี่ยในกลุ่ม (Davies Bouldin: DBI) 

คือ 0.936 และวัดจากเวลาในการด าเนินการท่ีใช้เวลาใน
การประมวลผลเพียง 3 วินาทีโดยมีค่า K ท่ี เหมาะสม
เท่ากับ 10 กลุ่ม หลังจากนั้นน าผลลัพธ์มาแสดงรายงานผล
การจัดกลุ่มลูกค้าในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboards) 
และผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ ใช้งาน
รายงานผ่านโปรแกรม Power BI มีระดับการยอมรับ
เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 

 

ค าส าคัญ: การท าเหมืองขอ้มูล การจดักลุ่มลูกคา้ การขาย
ต่อเน่ือง 

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, Cross-

Selling 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้มี

ก าร เป ล่ี ยน แปลงอย่ าง เห็ น ได้ชัด เจน  เม่ื อท าก าร
เปรียบเทียบกบัสมยัก่อนในยคุท่ียงัไม่มีอินเทอร์เน็ตใชง้าน
มากนั ก  ห าก เราต้อ งก าร เลื อก ซ้ื อ สิน ค้าบ างอย่าง  
ก็จ าเป็นตอ้งเดินทางไปถึงร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นการ
เสียทั้ ง เวลาและค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางอย่างมาก  
แต่ในปัจจุบนัเม่ือสังคมเขา้สู่ยคุดิจิตอล เทคโนโลยีเขา้มามี
อิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวนัของเรามากขึ้น การเลือก
ซ้ือสินคา้ต่างๆเป็นเร่ืองท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพราะ
เราสามารถเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดผ้่านโทรศพัท์มือถือ
หรือคอมพิวเตอร์เพียงแค่ใชน้ิ้วคลิกเท่านั้น สินคา้ก็พร้อม
จดัส่งถึงบา้นอยา่งรวดเร็ว 

ซ่ึงจากการส ารวจตลาดการคา้ขายผ่านช่องทาออนไลน์
ห รือ  การพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์  เป็ น ช่องท างท่ี มี
ความส าคญัอยา่งมากในการเพ่ิมยอดขายให้แก่องคก์ร และ
เป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา
ในประเทศไทย ผูค้นเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดม้ากขึ้น ส่งผล
ให้การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยเติบโตตาม
ไปด้วย ทั้ งจ านวนผู ้ซ้ื อ  จ านวนผู ้ข าย ผ่ าน ช่องทาง
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น สอดรับกบัจ านวนแพลตฟอร์มโดย
ผูป้ระกอบการในไทยและต่างประเทศเกิดขึ้นเป็นจ านวน
มากเช่นกันดังนั้ นการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
สินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จึงมีความส าคัญอย่างมาก
ส าหรับทุกองคก์ร เพื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด  

ดงันั้นการท าเหมืองขอ้มูลจึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลจ านวนมากท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วย
วิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นย  ามากขึ้ น  และน าผลจาก 
การท าเหมืองข้อมูลมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ให้ตรงความต้องการของลูกคา้ จดักลยุทธ์การตลาดและ 
จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ 
กบัลูกคา้ (CRM) สร้างความพึงพอใจ สร้างฐานลูกคา้ใหม่
และรักษาฐานลูกคา้เดิม รวมถึงการเพ่ิมเปอร์เซ็นลูกคา้ท่ีมี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และสามารถสร้างผลก าไรให้แก่
องคก์รไดม้ากย่ิงขึ้น 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการขายต่อเน่ืองส าหรับการพาณิชย ์
อิ เล็ กทรอนิก ส์ด้วย เทค นิค เห มืองข้อมู ล  ผู ้ วิจัยได ้
มีการศึกษาและคน้ควา้งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

กฤษณพร สุริยะบันเทิง [1] การสร้างแบบจ าลองการ
ขายผลิตภณัฑ์ประกันภยัให้กับลูกค้าผูสู้งอายุกลุ่มบัญชี
ออมทรัพยโ์ดยการท าเหมืองขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนกิจกรรม
ทางการตลาดระหว่างสององคก์ร ตามกรอบการท าเหมือง
ข้อมู ล  (CRISP-DM) โดยการสร้างแบบจ าลองการ
แบ่ งก ลุ่มด้วยขั้ นตอนวิธี เคมีนอย่างง่าย (Simple K-

Means) และวิ เคราะห์ ห าความ สัมพัน ธ์ด้วยการห า
ความสัมพนัธ์ (Association Rule) ด้วยขั้นตอนวิธีเอไพ
ออริ (Apriori) โดยผลลพัธ์การแบ่งกลุ่มของลูกคา้แบ่งได ้
4 กลุ่ม และสามารถสร้างกฎความสัมพนัธ์ได้ 14 กฎ ซ่ึง
สามารถมาเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยตัดสินใจการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุรีพร หวานแท ้[2] การจดักลุ่มลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล 
กรณีศึกษาของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เป็นการจดักลุ่ม
เพื่อหาลักษณะและปัจจัยส าคัญของลูกค้าท่ีค้างช าระ
สินเช่ือ ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน (K-Means)  
ซ่ึงสามารถน าผลการวิเคราะห์ปัญหาน ามาใช้ปรับปรุง
วางแผนงานให้กับธนาคารและน าในประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ผลการวิเคราะห์สามารถ
จดักลุ่มไดท้ั้งหมด 5 กลุ่ม 

Sajedun and Tanya [3 ] ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม เ ป็ น
กระบวนการในการพฒันากลุ่มลูกค้า ด้วยการใช้การจัด
กลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (K-means) วตัถุประสงค์หลักคือ
การจดักลุ่มลูกคา้โดยใชล้กัษณะพฤติกรรมและให้บริการ
ตามกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แ ก่  Cluster 1) Low Profitable Customers, Cluster 

2) High Profitable Customers, Cluster 3) Profitable 

Customers ซ่ึงลูกคา้กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีสามารถสร้างผล
ก าไรไดม้ากท่ีสุด  

จากแนวคิด และงานวิจัยท่ีผู ้ วิจัยได้ศึกษามานั้ น   
ผูวิ้จยัจึงเลือกใช้เทคนิควิธีการจดักลุ่มดว้ยอลักอริทึมเคมีน 
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(K-Means) เพื่อใช้ในการสร้างแบบจ าลองการจัดกลุ่ม
ลูกคา้  และแสดงขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของ
ลูกคา้แต่ละกลุ่มผา่นโปรแกรมรายงานผลต่อไป 

ใน ส่วน น้ี จะ เป็ นการกล่ าวถึงทฤษ ฎี ท่ี ได้น าม า
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

2.1 การจัดกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (K-Means) 

การจดักลุ่มขอ้มูลอลักอริทึมเคมีน (K-Means) นั้น 
เป็นอลักอริทึมในการจัดกลุ่มท่ีสมาชิกภายในกลุ่ม จะมี
ระยะใกล้จุดศูนย์กลางหรือตัวแทนของกลุ่ม (Mean)  
มากท่ี สุด  โดยวิธีการจัดกลุ่ มข้อมูลอัลกอริทึมเคมีน  
(K-Means) นั้นจะประกอบด้วยการก าหนดจ านวนกลุ่ม
เร่ิมต้น หรือค่า K และก าหนดตัวแทนกลุ่มเพื่อเป็นจุด
ศูนยก์ลาง (Centroid) ในแต่ละกลุ่ม แลว้ท าการจดัขอ้มูล
แต่ละตัวเข้ากลุ่มท่ีอยู่ใกล้เคียงกับตัวแทนมากท่ีสุด และ
สุดท้ายคือการปรับปรุงตัวแทนในแต่ละกลุ่ม เพื่อหาจุด
ศูนยก์ลางท่ีดีทีสุดจนกว่าขอ้มูลจะไม่มีการเปล่ียนแปลง
โดยขั้ นตอน วิธีการจัดก ลุ่มข้อ มูลอัลกอริทึม เค มีน  
(K-Means) มีขั้นตอนดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1: ขั้นตอนการจดักลุ่มอลักอริทึมเคมีน (K-Means) 

ท่ีมา: http://e-book.ram.edu 

 
ขั้ นตอนแรก ก าหนดจ านวนกลุ่ม ท่ีต้องการโดย

ก าหนดให้  K เท่ ากับจ านวนกลุ่ม ท่ีต้องการจัดกลุ่ม  
และเลือกจุดศูนยก์ลางของกลุ่มเร่ิมตน้ 

ขั้ น ตอน ท่ีสอง  ค านวณหาตัวแทนกลุ่มห รือ จุด
ศูนย์์กลาง (Centroid) ในแต่ละกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ีสาม จดักลุ่มขอ้มูลใหม่โดยพิจารณาจากค่า
ความใกลชิ้ดหรือระยะห่างของข้อมูลในกลุ่มกบัตวัแทน
ของกลุ่มต่างๆ ว่าขอ้มูลนั้นสมควรท่ีจะอยู่กลุ่มใด โดยการ
ค าน วณห าระยะห่ างของข้อมู ลแต่ละจุดไปยังจุ ด
ก์ึ์่งกลางแต่ละตวัจะใชก้ารค านวณแบบระยะทางแบบ

ยุคลิด (Euclidean Distance) และจัดกลุ่มให้ เข้ากับจุด
ก่ึงกลางตวัท่ีใกลท่ี้สุดดงัสมการดงัต่อไปน้ี 
 

  (2-1) 

 

เม่ือ 
Dij = ระยะห่างหน่วยท่ี i และหน่วยท่ี j; i ≠ j 
P = จ านวนตวัแปร 
K = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (case) 
Xij = ค่าตวัแปร ท่ี ใน case ท่ี ij 
Xjk = ค่าตวัแปร ท่ี ใน case ท่ี jk 

 
ขั้นตอนท่ีส่ี ท าการปรับปรุงการจดักลุ่มโดยยอ้นกลบั

ไปท าขั้นตอนท่ีสอง  
ขั้นตอนท่ีห้า หยดุเม่ือขอ้มูลสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่ม

นั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง โดยรูปการเปล่ียนแปลงของการ
จดักลุ่ม แสดงไดด้งัภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: แสดงรูปการเปลี่ยนแปลงของการจดักลุ่ม 

ท่ีมา: http://e-book.ram.edu 

 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการวิจยัการประยกุตใ์ช้

เทคนิคเหมืองขอ้มูล และอลักอริทึมในการจดักลุ่มมาใชใ้น
การวิเคราะห์พฤติกรรมและจดักลุ่มลูกคา้ ผูวิ้จยัไดมี้วิธีการ
ด าเนินการวิจยัตามภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการวิจยั 
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จากภาพท่ี 3 กรอบแนวความคิดการวิจยัพฤติกรรมและ
การจัดกลุ่มลูกค้าของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
มีการแบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

3.1 การจัดการข้อมลูน าเข้า 
ในส่วนท่ี 1 คือขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์

ปัญหาเร่ิมจากการน าชุดข้อมูลดิบท่ีเป็นรายละเอียดของ
ลูกค้าท่ีเคยท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ และข้อมูล
รายละเอียดธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง 
เดือนธันวาคม 2561  ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูลลูกค้า
จ านวน 56,540 คน ไดแ้ก่ขอ้มูล ช่ือลูกคา้ เพศ อาย ุจ านวน
ธุรกรรมท่ีเคยส่ังซ้ือ อายุสมาชิกบนเว็บไซด์ เป็นตน้ และ
ขอ้มูลธุรกรรมจ านวน 277,915 รายการ ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้
ท่ีลูกคา้เลือกซ้ือ รายการสินคา้ จ านวนสินคา้ ยอดรวมการ
ท าธุรกรรม เป็นต้น น ามาผ่านกระบวนการตรวจสอบ 
แกไ้ขและคดัเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ 
ซ่ึงทางผูวิ้จัยได้คดัเลือกข้อมูลโดยพิจารณาจากลักษณะ
และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ จ านวน
ธุรกรรม อายสุมาชิก และน าขอ้มูลมาจดัให้อยูใ่นรูปแบบท่ี
สมบูรณ์ โดยการก าหนดขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของตวัเลข เช่น 
เพศหญิงก าหนดให้เป็นเลข 1 เพศชายก าหนดให้เป็นเลข 2 
เป็น และน าขอ้มูลเขา้สู่กระบวนการการท าเหมืองขอ้มูลใน
ขั้นตอนถดัไป 

3.2 การเปรียบเทียบอลักอริทึมการจัดกลุ่ม 
ในส่วนท่ี 2 คือส่วนของการน าขอ้มูลเขา้กระบวนการ

ท าเหมืองข้อมูล โดยท าการเปรียบเทียบ 3 อัลกอริทึม 
ได้แก่ อลักอริทึมเคมีน (K-Means), อลักอริทึมเอ็กซ์มีน 
(X-Means) และอัลกอ ริทึ ม เค มีดอยส์  (K-Medoids)  
ในการจดักลุ่ม เพื่อเลือกอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุดในการจดักลุ่ม
ลูกค้า และน าผลการจัดกลุ่มน าเข้าโปรแกรมรายงานผล 
ในส่วนถดัไป 

3.3 การแสดงผลการายงานผ่านโปรแกรมรายงานผล 
ในส่วนท่ี 3 คือส่วนของการน าผลการจดักลุ่มลูกคา้มา

ผสานเขา้กบัขอ้มูลธุรกรรมของลูกคา้ และน าเขา้โปรแกรม
รายงานผล (Power BI) เพื่อหาพฤติกรรมและลักษณะ
กลุ่มของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อน าไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ในดา้นของการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการให้

ตรงความตอ้งการของลูกคา้ จัดกลยุทธ์การตลาดและจัด
โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพ่ือรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (CRM) สร้างความพึงพอใจ สร้างฐานลูกค้าใหม่
และรักษาฐานลูกคา้เดิมต่อไป 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึมในการ

จัดกลุ่มลูกค้า 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ในการจัดกลุ่ ม ของอัลกอ ริ ทึ ม  3  อัลกอ ริ ทึมได้แ ก่ 
อัลกอ ริ ทึ ม เค มีน  (K-Means), อัลกอ ริ ทึ ม เอ็ ก ซ์ มี น  
(X-Means) และอัลกอ ริทึ ม เค มีดอยส์  (K-Medoids)  
ซ่ึงผลของการจดักลุ่มแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดักลุ่ม 3 อลักอริทึม 

Algorithm 

Avg. 

within 

centroid 

distance 

Davies 

Bouldin 

Execution 

Time 

K-Means 0.792 0.936 3 Second 

X-Means 0.777 1.161 4 Second 

K-Medoids 1.238 1.395 1.37 Hours 

 
จากผลการทดลองส รุปได้ ว่ า อัลกอ ริทึ ม เค มีน  

(K-Means) มีค่าเฉล่ียจากระยะห่างของจุดศูนยก์ลางของ
กลุ่ ม ข้ อ มู ล  (Avg. Within Centroid Distance: Intra) 
เท่ากับ 0.792 มีค่าเฉล่ียความคลา้ยกนัของข้อมูลในกลุ่ม 

(Davies Bouldin: DBI) อยู่ท่ี 0.936 และมีค่าเวลาในการ
ประมวลผล (Execution Time) อยูท่ี่ 3 วินาที ซ่ึงเป็นค่าท่ี
ดี ท่ี สุด จึงพิจารณาเลือกอัลกอริทึมเคมีน (K-Means)  
ให้เป็นอลักอริทึมท่ีเหมาะสมในการจัดกลุ่มข้อมูล  โดย
ก าหนดค่า K ท่ีเหมาะสมเท่ากบั 10 ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีค่าเฉล่ีย
เขา้ใกลศู้นยแ์ละเร่ิมเปล่ียนแปลงไม่มาก และมีค่า DBI มี
ตวัเลขท่ีน้อยซ่ึงบ่งบอกได้ว่าสามารถท าการจดักลุ่มได้ดี 
โดยมีค่า Intra เท่ากบั 0.444 และมีค่า DBI เท่ากบั 1.090 

4.2 ผลการจัดกลุ่มลูกค้า 
ผลการจัดกลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็น 10 

กลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็มีลักษณะและมีมูลค่าท่ีแตกต่างกัน 
รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ 
กลุ่ม ช่ือกลุ่ม ลกัษณะ 

Cluster 0 
(2,706 คน) 

กลุ่มชาย วยักลางคน 
Old Member 

เป็นสมาชิก 5-6  ปี  
เฉล่ียธุรกรรม 1-10  

Cluster 1 

(140 คน) 
กลุ่มชาย วยักลางคน 
L-Orders 

เป็นสมาชิก 3-4 ปี  
เฉล่ียธุรกรรม 91-100 

ลูกคา้ระดบัธุรกิจขนาดใหญ ่
Cluster 2 

(16,531 คน) กลุ่มหญิง วยัท างาน 
เป็นสมาชิก 1-2 ปี  
เฉล่ียธุรกรรม 1-10  

Cluster 3 

(9,300 คน) กลุ่มชาย วยักลางคน 
เป็นสมาชิก 3-4 ปี  
เฉล่ียธุรกรรม 1-10  

Cluster 4 

(7,717 คน) กลุ่มชาย วยัท างาน 
เป็นสมาชิก 1-2 ปี  
เฉล่ียธุรกรรม 1-10  

Cluster 5 

(293 คน) 
กลุ่มชาย วยักลางคน 
M-Orders 

เป็นสมาชิก 3-4 ปี มีจ านวน
เฉล่ียธุรกรรม 51-60  
ลูกคา้ระดบัธุรกิจขนาดกลาง 

Cluster 6 

(8,184 คน) กลุ่มชาย วยัรุ่น 
เป็นสมาชิก 1-2 ปี 

เฉล่ียธุรกรรม 1-10  
Cluster 7 

(2,226 คน) กลุ่มชาย วยัเกษยีณ 
เป็นสมาชิก 3-4 ปี   
เฉล่ียธุรกรรม 1-10  

Cluster 8 

(8,582 คน) 
กลุ่มหญิง วยั
กลางคน 

เป็นสมาชิก 3-4 ปี  
เฉล่ียธุรกรรม 1-10  

Cluster 9 

(861 คน) 
กลุ่มชาย วยักลางคน 
S-Orders 

เป็นสมาชิก 3-4 ปี เฉล่ีย
ธุรกรรม 21-30  

ลูกคา้ระดบัธุรกิจขนาดเล็ก 
 

โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีน่าสนใจคือกลุ่ม Cluster 2 ท่ีมีลูกคา้
เป็นจ านวนมากถึง 16,531 รายการ และกลุ่ม Cluster 3 
จ านวนลูกคา้ 9,300 รายการ เป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าค่อนขา้งสูง 
เหมาะท่ีจะน ามาวิเคราะห์ในเร่ืองของพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือสินคา้และท าการตลาดต่อไป  

4.3 ผลการแสดงรายงานบนโปรแกรม Power BI 

จากผลการวิจยั ผูวิ้จยัได้ท าการออกแบบให้แสดงผล
รายงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

4.3.1 ร าย ง าน ภ าพ ร วม ยอ ด ข าย สิ น ค้ า  (Sale 

Performance) ผูใ้ช้สามารถก าหนดช่วงเวลา วนัท่ี เดือน 
ไตรมาส และเลือกกลุ่มสินคา้ไดต้ามภาพท่ี 4 โดยรายงาน
ส่วนน้ีจะเป็นการแสดงภาพรวมยอดขายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น
ผ่านระบบออนไลน์ แสดงกลุ่มสินคา้ท่ีขายดี และแบรนด์

ท่ีได้รับความนิยม โดยมีกราฟแท่งแสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตของยอดขายรายเดือน 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4: รายงานผลยอดขายภาพรวม 

 

4.3.2 รายงานยอดขายตามกลุ่มลูกค้า (Customer 

Groups Value) ผูใ้ชส้ามารถก าหนดช่วงเวลา วนัท่ี เดือน 
ไตรมาส และเลือกดูภาพรวมไดต้ามกลุ่มลูกคา้ดงัภาพท่ี 5 

โดยรายงานน้ีจะแสดงภาพรวมการขาย จ านวนธุรกรรมท่ี
เกิดและมูลค่าของลูกคา้แต่ละกลุ่ม รวมถึงประเภทสินคา้ 
แบรนดสิ์นคา้ สามารถน าขอ้มูลส่วนน้ีไปวางแผนน าเสนอ
สินคา้ให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มเพื่อเพ่ิมยอดขายได ้
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5: รายงานยอดขายตามกลุ่มลูกคา้ 
 

4.3.3 รายงานพฤติกรรมการซ้ือร่วมกนัตามกลุ่มสินคา้ 
(Transaction Behavior) ผูใ้ช้สามารถเลือกดูพฤติกรรม
การซ้ือร่วมกันของแต่ละกลุ่มสินค้าได้ตามภาพท่ี 6 โดย
รายงานน้ีจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของตะกร้าสินคา้ของ
ลูกคา้แต่ละกลุ่ม เช่น หากเลือกซ้ือสินค้ากลุ่ม A มักจะมี
สินคา้กลุ่ม B, C หรือ D ร่วมอยู่ในตะกร้าดว้ย ซ่ึงทางการ
ตลาดสามารถน าข้อมูลส่วนน้ีไปสร้างกลยุทธ์การขาย
เพ่ิมเติมให้แก่ลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึ้น 
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ภาพที่ 6: รายงานพฤติกรรมการซ้ือร่วมกนัตามกลุ่มสินคา้ 
 

4.3.4 รายงานจ านวนผูเ้ข้าใช้งานเว็บไซต์ (Website 

Traffic) ผู ้ใช้สามารถก าหนดช่วงเวลาได้ตามความ
ตอ้งการ หน้าจอแสดงผลตามภาพท่ี 7 โดยหน้ารายงานจะ
แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการเข้าออกหน้าเว็บไซด์ ว่ามา
จากช่องทางใด ปริมาณเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ผลกัดนัช่องทางนั้นให้เกิดยอดขายมากขึ้น 

ภาพที่ 7: รายงานจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ 
 

4.4 ผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยี 
จากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีจากผูใ้ชง้านจริง

จ านวน 53 ท่าน โดยผูใ้ช้งานเป็นบุคคลท่ีท างานเก่ียวกบั
ดา้นการตลาดและการบริหารข้อมูล ผลการประเมินการ
ยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้งาน รายงานผ่านโปรแกรม 
Power BI มีระดบัการยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัดีมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.45 โดยผลการประเมินแสดงดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 : ผลประเมินการยอมรับเทคโนโลยี 
รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

1.1 ปัจจยัดา้นรับรู้ประโยชน์  4.37 0.46 ดีมาก 
1.2 ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน  

4.33 0.42 ดีมาก 

 

ตารางท่ี 3 : (ต่อ) 
รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

1.3 ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช ้ 4.44 0.45 ดีมาก 
1.4 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการยอมรับ 4.39 0.46 ดีมาก 

ผลรวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.38 0.45 ดีมาก 

 

5. สรุป 
งานวิจัยน้ีผู ้วิจัยได้น าข้อมูลของลูกค้าและข้อมูล

ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มาท าการจดักลุ่มลูกคา้ดว้ย
เทคนิคเหมืองขอ้มูล พบว่าอลักอริทึมท่ีเหมาะสมในการ 
จัดกลุ่ มลูกค้าได้อย่างมีประสิท ธิภาพมาก ท่ี สุด คือ 
อลักอริทึมเคมีน (K-Means) จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
จดักลุ่มมาใชวิ้เคราะห์ถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผา่น
ช่องทางออนไลน์ของลูกคา้แต่ละกลุ่ม และแสดงรายงาน
ผลออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboards) เส่ียง  
จากผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยี พบว่าผูใ้ชง้าน
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีมาก จึงสามารถ
สรุปได้ว่าระบบธุรกิจอจัฉริยะน้ีสามารถน าไปใช้งานได้
จริงและเหมาะสม โดยข้อมูลการจัดกลุ่มลูกค้าสามารถ
น าไปวางแผนทางดา้นการตลาด จดักลยุทธ์การตลาดและ
จดัโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อรักษาความสัมพนัธ์กับ
ลูกค้า (CRM) สร้างความพึงพอใจ สร้างฐานลูกค้าใหม่
และรักษาฐานลูกคา้เดิม รวมถึงการเพ่ิมร้อยละของลูกคา้ท่ี
มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และสามารถสร้างผลก าไร
ให้แก่องคก์รไดม้ากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต 
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การประยุกต์ใช้อลักอริทึมการจัดกลุ่มลูกค้าและค้นหาความสัมพนัธ์โดยใช้เทคนิค  
K-Means ร่วมกบั FP-Growth ร้านทรัพย์เจริญ 

Application of the algorithm Customer Segment and Association Rule Base 

on K-Means and FP - Growth For Supjarern 
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บทคัดย่อ 

      งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอัลกอริทึมการจัด
กลุ่มลูกค้าและค้นหาความสัมพันธ์ในการซ้ือสินค้า เพ่ือ
เป็นข้อมูลสนับสนุนกลยุทธ์การขายและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และน าความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มไปจัดโปรโมช่ัน เพ่ือส่งเสริมการขาย ซ่ึงผู้ วิจัยได้น า
ข้อมูลการขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกแห่งหน่ึง เป็นข้อมูล
การขายตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2560 
มีจ านวนนวน 223,929 รายการ น ามาวิเคราะห์แนวโน้ม
การซ้ือสินค้าท่ีเกิดขึน้ในอดีตด้วยการท าเหมืองข้อมูล  โดย
ใช้โปรแกรม Rapid Miner ผู้ วิจัยเลือกใช้ อัลกอริทึม K-
Means ในการจัดกลุ่มลูกค้าท้ังหมดออกเป็น 6 กลุ่มโดยใช้
เทคนิค Elbow Method ในการค านวณหาจ านวนกลุ่มท่ี
เหมาะสม จากนั้นน ามาค้นหาความสัมพันธ์พฤติกรรมการ
ซ้ือสินค้าท่ีซ้ือคู่ กันด้วยอัลกอริทึม FP- Growth โดยใช้
เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของกฎความสัมพันธ์ท่ีได้ ด้วยค่า
สนับสนุนขั้นต า่ (Minimum Support) 50% ค่าความเช่ือมัน 
(Confidence) 80%  และค่าความสัมพันธ์การซ้ือสินค้า
ร่วมกัน  (Lift ) การประเมินประสิทธิภาพกฎความสัมพันธ์
ได้ค่าความเช่ือมั่น และประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานระบบซ่ึงผลการประเมินมีค่า เฉลี่ย 4.32 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 สรุปได้ว่า อัลกอริทึมท่ีพัฒนาขึน้
มีประสิทธิภาพอยู่ ในเกณฑ์ดี และสามารถน าไปเป็น
เคร่ืองมือในการค้นหา ความสัมพันธ์การซ้ือสินค้า และ
การจัดโปรโมช่ันและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 

ค าส าคัญ: การท าเหมืองขอ้มูล, เคมีน, เอพพรี-กโรธ, การ                 
                จดักลุ่ม, การคน้หาความสัมพนัธ์ 
 

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 FP-
Growth 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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Keywords: Data Mining, K-Mean, Association Rule,  
                    FP-Growth, Clustering. 

1. บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทใน

ชี วิตประจ าวัน  ผู ้ประกอบธุร กิจ ส่วนใหญ่ เ ร่ิ ม ให้
ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชใ้น
องค์กรมากขึ้ น และเพ่ือเป็นแนวทางการในตัดสินใจ 
ผูป้ระกอบการจึงต้องสรรหากลยุทธ์เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า จากการส ารวจธุรกิจร้านค้าแห่งหน่ึง
พบว่า ปริมาณการซ้ือสินคา้ประจ าวนั ขอ้มูลไม่มีการน ามา
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ ท าให้ไม่สามารถเขา้
ใจความตอ้งการลูกคา้ได ้[3] การประยุกต์ใช้ FP-Growth 
Algorithm ในงานวิจัย เหมาะสมกับชุดข้อมูลท่ีปริมาณ
มาก เทคนิค K-Means เป็นอลักอริทึมในการจดักลุ่มขอ้มูล
ท่ีมีลักษณะเดียวกันไว้กลุ่มเ ดียวกัน ซ่ึงจะแบ่งกลุ่ม
ออกเป็นจ านวน k คลสัเตอร์ ตามท่ีผูวิ้จยัก าหนดขึ้น โดย
ใช้การวดัระยะห่าง (Distance) ของขอ้มูลแต่ละตวักบัจุด
ศูนย์กลาง (Centroid) และเทคนิคการหาความสัมพันธ์ 
(Associations Rule) เป็นการค้นหาความสัมพนัธ์ในการ
ซ้ือสินค้าท่ีซ่อนอยู่ในข้อมูล ท าให้ทราบพฤติกรรมซ้ือ
สินคา้ท่ีลูกคา้มกัซ้ือคู่กนั โดยใชอ้ลักอริทึม FP-Growth [1] 
การพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะได้มีการน าระบบจัดการ
ฐานขอ้มูลไปสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย แสดง
ออกมาในรูปแบบรายงาน และสามารถปรับมุมมองในการ
วิเคราะห์ ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้งานระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ ช่วยให้การท างานมีความสะดวกและ
รวดเร็ว เน่ืองดว้ยระบบออกแบบให้ใชง้านไดง้่าย สะดวก 
สามารถน า ไปใช้ ง านได้ร วด เ ร็ วและยัง ช่ ว ย เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยให้ยอดขายเพ่ิมมากขึ้น 
ลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดทรัพยากรท่ีน าไปใช้ด้าน
ทรัพยากรบุคคล [2] การพฒันาระบบให้อยูใ่นรูปแบบของ
เวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยระบบธุรกิจอจัฉริยะ เพื่อให้ระบบมี
ความง่ายในใชง้านผา่นเวบ็แอปลิเคชนั ท าให้การน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์สามารถท าได้สะดวก จากการศึกษาค้นควา้ 
ผูวิ้จยัเลือกขอ้มูลการขายสินคา้จากร้านคา้หน่ึง จึงมีแนวคดิ

การท า เหมืองข้อมูล  โดย วิ ธีการจัดกลุ่มลูกค้าด้วย
อลักอริทึม K-Means แล้วน าไปหาความสัมพนัธ์ร่วมกบั
เทคนิค FP-Growth เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้แต่ละ
กลุ่มในการซ้ือสินค้า เพ่ือน าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายหรือโปรโมชั่นให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการซ้ือซ ้ า ซ่ึงมีผลดีต่อ
ธุรกิจการขายปลีกในระยะยาว 
     1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1.1.1 เพื่อการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม
ลูกค้าและค้นหาความสัมพนัธ์โดยใช้เทคนิค K-Means 
ร่วมกบั FP-Growth กรณีศึกษาร้านทรัพยเ์จริญ 

      1.1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของอลักอริทึมส าหรับ
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มลูกค้าและค้นหา
ค ว า ม สั ม พัน ธ์ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค  K-Means ร่ ว ม กับ  
FP-Growth กรณีศึกษาร้านทรัพยเ์จริญ 

     1.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชง้านการ
ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มลูกค้าและค้น หา
ความสัมพนัธ์โดยใชเ้ทคนิค K-Means ร่วมกบั FP-Growth 
กรณีศึกษาร้านทรัพยเ์จริญ 
     1.2 ขอบเขตงานวิจัย 

       ในการวิจยัคร้ังน้ีระบบจะถูกพฒันาขึ้นในรูปแบบเวบ็
แอปพลิเคชนั โดยมีขอบเขตของระบบ ประกอบดว้ย 
           1.2.1 ขอบเขตดา้นขอ้มูล ขอ้มูลตวัอย่างท่ีน าใชใ้น
การวิจยัเพ่ือเป็นตน้แบบในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลการ
ขายสินคา้ของร้านทรัพยเ์จริญ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ท่ีได้
จัดเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูลในเดือนมกราคม 2558 ถึง 
เดือนมกราคม 2560 เป็นเวลาทั้งส้ิน 25 เดือน  
           1.2.2 ขอบเขตดา้นการท าเหมืองขอ้มูล 
                    1.2.2.1 การจดักลุ่มขอ้มูล โดยใชเ้หมืองขอ้มูล 
ส าหรับจดักลุ่มขอ้มูล 
                        1.2.2.2 การหากฎความสัมพนัธ์ เพื่อใชใ้นการ 
คน้หารูปแบบความสัมพนัธ์ของการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
     ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี 
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

475 

 

     2.1 ทฤษฎีการวัดประสิทธิภาพ  
           2.1.1 การหาประสิทธิภาพการจดักลุ่มขอ้มูล 
(Cluster) แสดงดงัสมการท่ี 2-1   

 
วิธีการคดัเลือกกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด ดงัน้ี  
1. ปรับเปล่ียนจ านวนของคลสัเตอร์ (ค่า k)  
2. Plot กราฟจ านวนกลุ่มของคลสัเตอร์กบั Average within 
Centroid Distance 
3. จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดคอืจุดท่ีเป็น “Elbow point”  
     2.2 เทคนิคการจัดกลุ่ม (Clustering) 
      Clustering เทคนิคการจดักลุ่ม ตามหลกัการของ Data 
Mining จะต่างกับการแบ่งกลุ่มในเชิงสถิติ เน่ืองจากการ
แบ่งกลุ่มทางสถิติ จะหมายถึง การท าการสุ่มข้อมูล 
(Sampling) การแบ่งกลุ่ม Data Mining ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลของ
ทุกกลุ่มในการหาจุดเด่นของแต่ละกลุ่มออกมาให้เห็น
อยา่งชดัเจน เพ่ือไดม้าซ่ึงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มนั้น ๆ  
            2.2.1 K-means คือ อัลกอริทึมเทคนิคการเรียนรู้
โดยไม่มีผูส้อนท่ีง่ายท่ีสุด โดยอลักอริทึม K-Means จะตดั
แบ่ง (Partition) วตัถุออกเป็น K กลุ่ม โดยแทนแต่ละกลุ่ม
ด้วยค่าเฉล่ียของกลุ่ม ซ่ึงใช้เป็นจุดศูนย์กลาง (centroid) 
ของกลุ่มในการวดัระยะห่างของขอ้มูลในกลุ่มเดียวกนั ใน
ขั้นแรกของการจัดกลุ่มต้องก าหนดจ านวนกลุ่ม (K) ท่ี
ตอ้งการ และก าหนดจุดศูนยก์ลางเร่ิมตน้จ านวน K จุด 
     2.3 กฎคว าม สัมพั น ธ์  (Association Rules)  เ ป็ น
กระบวนการห น่ึ ง ในการท า  Data Mining การห า
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสองชุดหรือมากกว่า ภายในกลุ่ม
ข้อมู ล ท่ี มี ขน าด ใหญ่  ส่ วน ใหญ่ จ ะ  ใช้ ในก ารหา
ความสัมพนัธ์ของสินคา้ท่ีลูกคา้มกัซ้ือพร้อมกนั[4] 
การหากฎความสัมพนัธ์ แสดงดงัสมการท่ี 2-5 

I = {i1, i2………., in} 

      กฎความสัมพนัธ์ทุกกฎจะประกอบดว้ยค่าสนับสนุน 
(Support) และค่าความเช่ือมั่น (Confidence) ซ่ึงมีนิยาม 
ดงัน้ี  
      ค่าสนบัสนุน คือ สัดส่วนของจ านวนทรานแซคชัน่ท่ีมี 
X และ Y ปรากฏอยูต่่อจ านวนทราน แซคชัน่ทั้งหมดในชุด
ขอ้มูล  แสดงดงัสมการท่ี 2-6 

 

      ค่าความเช่ือมัน่ของ X →  Y คืออตัราส่วนของ
จ านวนทรานแซคชัน่ท่ีมีทั้ง X และ Y ต่อจ านวนทราน 
แซคชัน่ท่ีมี X แสดงดงัสมการท่ี 2-7  

 
โดยท่ี  N   คือจ านวนทรานแซคชัน่ทั้งหมด      
 σ  (X U Y)  คือจ านวนคร้ังท่ีเกิด 
     ค่าสหสัมพนัธ์หรือหน่วยวดัความสัมพนัธ์ (Correlation 
Analysis หรือ Lift) คือค่าท่ีบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ท่ี
น่าสนใจแสดงดงัสมการท่ี 2-8 
                    P(B\A) = (P(AU B) / PA) 
โดยท่ี   A คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดก่อน (Antecedent) หรือ
Item ท่ีอยูท่างซา้ย  
 B คือ ส่ิงที g เกิดขึ้นตามมา (Consequence) หรือ
Item ท่ี j อยูท่างขวา   
 P(A) คือ จ านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ A  
 P(B) คือ จ านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ B 

3. วิธีการด าเนนิงาน 
     3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
           3.1.1 ขั้นตอนการจัดรูปแบบการน าเข้าขอ้มูล ท า
การแปลงขอ้มูลท่ีไดท้  าการเก็บรวบรวมมา (raw data) ให้
กลายเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ในขั้นถดัไปได้ 
โดยการแปลงขอ้มูลน้ีอาจจะตอ้งมีการท าขอ้มูลให้ถูกตอ้ง 
(data cleaning) 
           3.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคทาง
ดาต้าไมน์น่ิง โดยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
Clustering โดยวิเคราะห์เพื่อ หาค่า K ท่ีเหมาะสมเท่ากบั 6 
กลุ่มซ่ึงค่า K คือจุดท่ีเป็น “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
ความสัมพนัธ์ด้วยอัลกอริทึม FP-Growth ในแต่ละกลุ่ม 
โดย ให้ค่าความเช่ือมัน่ 80% ขึ้นไป และค่า Support ท่ี 50% 
           3.1.3 ขั้นตอนการพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะ น าผล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์จัดกลุ่มและหาความสัมพนัธ์ของ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้ามาเข้าระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ Power BI เพื่อพัฒนาข้อมูลในรูปแบบของ 
Dashboard 
           3.1.4 ขั้นตอนการน าเสนอรายงานรูปแบบของเวบ็
แอปลิเคชัน เม่ือด าเนินการพฒันาระบบธุรกิจอัจฉริยะ
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เ รียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอข้อมูล ท่ีได้ในรูปแบบของ 
Dashboard เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเข้าใจข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 
       3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล  
       ผู ้วิจัยได้น าข้อมูลการขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีก 
ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2558 – มกราคม 2560 จ านวนทั้งส้ิน 
250 ,000  รายการ เ ม่ือท าการ Cleaning Data แล้วเหลือ 
223,929 รายการ โดยขอ้มูลส าหรับเคราะห์ ดว้ยโปรแกรม 
RapidMiner แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: ขอ้มูลส าหรับวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 

ล าดับ ฟิลด์ข้อมูล ประเภท ความหมาย 

1 ProductName Integer ช่ือสินคา้ 
2 ProductPrice Integer ราคาของสินคา้ 
3 ProductQty Integer จ านวนสินคา้ 
4 ProductSum Integer จ านวนรวมสินคา้ 
5 ProductCost Integer ราคาตน้ทุนของสินคา้ 
6 LineNum Integer จ านวนรายการท่ีลูกคา้

ซ้ือ 
7 OrderDate Date วนัท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ 
8 OrderResult Integer ยอดรวมที่ลูกคา้ตอ้ง

ช าระ 
9 OrderPay Integer  ยอดท่ีลูกคา้จ่าย 
10 CustomerName Integer ช่ือลูกคา้ 
11 CategoryName VARCHAR ช่ือประเภทสินคา้ 

      
       ท าการหาค่า K ท่ีเหมาะสมโดยการหาจุด elbow point 
โดย การสร้างสร้างแบบจ าลอง แสดงดงัภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 1: แบบจ าลองจดักลุ่มลูกคา้และหาประสิทธิภาพ 
     จากภาพท่ี  1  K-Means K คือจ านวนกลุ่มข้อมูล ท่ี
ตอ้งการ ก าหนดค่าเท่ากบั 10 Max runs คือจ านวนรอบท่ี
จะท าการจดักลุ่มขอ้มูล เม่ือไดผ้ลจากการจดักลุ่มแล้วจึง
น ามาวิเคราะห์ความ สัมพนัธ์ด้วยอลักอริทึม FP Growth 
ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลลูกคา้แต่ละกลุ่มมาคน้หาความสัมพนัธ์
การซ้ือสินคา้  

  
ภาพที ่2: แสดงแบบจ าลองการหากฎความสัมพนัธ์ 

     จากภาพท่ี 2 จากการจดักลุ่มการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่
ละกลุ่ม น ามาหาความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้คู่กนั เลือก 
แอตทริบิวตท่ี์จะน าไปหาความสัมพนัธ์ดว้ยโอเปอร์เรเตอร์ 
Pivot หลังจากนั้นจึงใช้โอเปอร์เรเตอร์ FP-Growth เพื่อ
คน้หาความสัมพนัธ์ 
     3.3 การสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะในรูปแบบรายงาน  
           3.3.1 การออกแบบระบบ 

 
ภาพที่ 3: แสดง Use Case Diagram 

     จากภาพท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง ผูใ้ช้งานกบั
ระบบ ผูวิ้จัยได้แบ่งผูใ้ช้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผูใ้ช้งานท่ีเป็น
เจ้าของร้านและพนักงาน โดยพนักงานสามารถเพ่ิม ลบ 
แกไ้ข ขอ้มูลโปรโมชั่นได ้ส าหรับเจา้ของร้านสามารถดู
รายงานต่าง ๆได ้

4. ผลการด าเนินงาน 
     ผลการการพัฒนาอัลกอริทึมการจัดกลุ่มลูกค้าและ
คน้หาความสัมพนัธ์โดยใช้เทคนิค K-Means ร่วมกบั FP-
Growth น าแสดงในรูปแบบของ Web Application 
     4.1 ผลการพฒันาระบบ 
          4.1.1 เม่ือ Login เขา้ระบบแลว้ จะแสดงหนา้จอ หลกั
โดยเป็นหนา้รวมของรายงานทั้งหมดแสดงดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4: แสดงตวัอยา่งหนา้ขอ้มลูการจดักลุ่มบนหนา้เวบ็ 
        4.1.2 แสดงข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
เหมืองขอ้มูลดว้ยการจดักลุม่ เพื่อดูพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 
โดยแสดงขอ้มูล แยกแต่ละกลุ่ม แยกตามวนั โดยสามารถ
ฟิลดเ์ตอร์ขอ้มูล ตามกลุ่ม สินคา้ขายดี ช่วงวนัการซ้ือสินคา้ 
ประเภทสินคา้ ลูกคา้ท่ีมียอดซ้ือมาก ตน้ทุนสินคา้และราคา
ขาย เพื่อดูขอ้มูลแบบเจาะจง แสดงดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5: แสดงตวัอยา่งขอ้มูลบนหนา้เวบ็ 

     4.2 ผลการท าเหมืองข้อมูล 
          4.2.1 การจัดกลุ่มลูกค้า ผูวิ้จัยได้ใช้ข้อมูลการซ้ือ
สินคา้ของลูกคา้ มาจดักลุ่มลูกคา้ ท าให้ทราบพฤติกรรมใน
การซ้ือสินค้าของลูกค้าผูวิ้จัยได้ใช้เทคนิค K-Means ใน
การจดักลุ่ม โดยผูวิ้จยัไดห้าประสิทธิภาพจ านวนกลุ่มตาม
ทฤษฎีการวดัประสิทธิภาพด้วยจุด  Elbow Point ได้ค่า K 
เท่ากบั 6 กลุ่ม ผลการจดักลุ่มลูกคา้ 

 
ภาพที่ 6: โมเดลการจดักลุ่มลูกคา้ (Cluster Model) 

           4.2.2 การค้นหาความสัมพันธ์การซ้ือสินค้า น า
ขอ้มูลการซ้ือสินคา้ของแต่ละกลุ่มน ามาหาความสัมพนัธ์ 
ในการซ้ือสินคา้คู่กนั โดยผูวิ้จยัไดแ้สดงกฎความสัมพนัธ์
เป็นตาราง เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ แสดงดงัตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2: แสดงผลการหากฎความสัมพนัธบ์นหนา้เวบ็ 

 

     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในการซ้ือสินคา้ของลูกค้า
ทั้ง 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. ความสัมพันธ์กลุ่ม ท่ี  1  (Cluster_0)  ผลการค้นหา
ความสัมพันธ์ในการซ้ือสินค้าของลูกค้ากลุ่มท่ี 1 ซ่ึงมี
พฤติกรรมในการซ้ือสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์ของใช้ใน
ครัว ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ในวนัอาทิตยแ์ละ
วนัจนัทร์ ช่วงเวลาท่ีมีการซ้ือสินคา้มากท่ีสุด คือช่วงเวลา 
06.00 – 08.00 น. ซ่ึงพบกฎความสัมพนัธ์ทั้งหมด 34 กฎ 
โดย สรุปไดว่้าการซ้ือสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์ของใชใ้น
ครัว มีการซ้ือสินค้าร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยค่าความเช่ือมั่น 
(Confidence) มากท่ีสุด 1.00 (100%) และโอกาสซ้ือสินคา้
คู่กนั 1.21 เม่ือมีการซ้ือสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์ของใชใ้น
ครัว มีโอกาสท่ีจะซ้ือสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์ของใช้ใน
ห้องน ้า แสดงดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงกลุ่มท่ี 1 (Cluster_0) 

2 .  ความสัมพัน ธ์กลุ่ ม ท่ี  2 (Cluster_1) ผลการค้นหา
ความสัมพันธ์ในการซ้ือสินค้าของลูกค้ากลุ่มท่ี 2 ซ่ึงมี
พฤติกรรมในการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม ช่วงเดือน
มีนาคมและเมษายน ในวนัเสาร์, วนัอาทิตยแ์ละวนัจนัทร์ 
ช่วงเวลาท่ีมีการซ้ือสินค้ามากท่ีสุด คือช่วงเวลา 12.00 – 
14.00 น. ซ่ึงพบกฎความสัมพนัธ์ทั้งหมด 1287 กฎ โดย 
สรุปไดว่้าการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม มีการซ้ือสินคา้
ร่วมกนับ่อย ๆ ดว้ยค่าความเช่ือมัน่ (Confidence) มากท่ีสุด 
1.00 (100%) และโอกาสซ้ือสินคา้คู่กนั 1.03 เม่ือมีการซ้ือ
สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม มีโอกาสท่ีจะซ้ือสินคา้ประเภท
บุหร่ี-ยาสูบ  
3.  ความสัมพันธ์กลุ่ม ท่ี  3  (Cluster_2)  ผลการค้นหา

ความสัมพันธ์ในการซ้ือสินค้าของลูกค้ากลุ่มท่ี 3 ซ่ึงมี
พฤติกรรมในการ ซ้ือสินค้าประ เภทเค ร่ือง ด่ืมและ
ผลิตภณัฑข์องใชใ้นครัว ช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ 
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ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ ช่วงเวลาท่ีมีการซ้ือสินค้ามาก
ท่ีสุด คือช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. และช่วงเวลา 15.00 – 
17.00 น. ซ่ึงพบกฎความสัมพนัธ์ทั้งหมด 106 กฎ โดย สรุป
ไดว่้าการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑ์ของใช้
ในครัว มีการซ้ือสินคา้ร่วมกนับ่อย ๆ ดว้ยค่าความเช่ือมัน่ 
(Confidence) มากท่ีสุด 1.00 (100%) และโอกาสซ้ือสินคา้
คู่กัน 1.197 เม่ือมีการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมและ
ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัว มีโอกาสท่ีจะซ้ือสินคา้ประเภท
บุหร่ี-ยาสูบ, อื่น ๆ เป็นตน้ 
     4.3 ผลการประเมินความพงึพอใจ   
      ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของ 
ผูใ้ชง้านจ านวน 30 คน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย 4.32 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32  สรุปได้ว่าผลการ
ประเมินคุณภาพระบบอยูใ่นระดบัดี แสดงดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3: สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ   

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

�̅� S.D เชิงคุณภาพ 

1. ดา้นคุณภาพระบบ 4.23 0.40 ดีมาก 
2. ดา้นคุณภาพของระบบ 4.37 0.36 ดีมาก 
3. ดา้นการใชง้านระบบ 4.23 0.42 ดีมาก 

สรุปการประเมิน 4.32 0.32 ดีมาก 

 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
      การประยุกต์ใชอ้ลักอริทึมการจดักลุ่มลูกคา้และคน้หา
ความสัมพนัธ์โดยใชเ้ทคนิค K-Means ร่วมกบั FP-growth 
กรณีศึกษาร้านทรัพย์เจริญ โดยในขั้นตอนการพัฒนา 
ระบบนั้น ผูวิ้จยัใช้ภาษา ASP.NET เรียกใช้โมเดลการจดั
กลุ่มและหากฎความสัมพนัธ์ในโปรแกรม Rapid Miner 
และใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ในการจัดเก็บ
ขอ้มูล หลงัจากไดพ้ฒันาระบบเสร็จส้ิน ไดท้  าการประเมิน
ความพึงพอใจในการใชง้านของระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ
ให้สมบูรณ์ท่ีสุด สรุปไดว่้า การท าเหมืองขอ้มูลการจดักลุม่
มีประสิทธิภาพ กฎความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้มีค่าความ
เช่ือมัน่ตั้งแต่ 80% สามารถน าไปใชง้านไดใ้นเชิงธุรกิจ ผล
การประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 จึงสรุปได้ว่า การ
พฒันาอลักอริทึมของงานวิจัยน้ี อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ

น าไปจัดโปรโมชั่นเพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจ
การคา้ปลีกและคา้ส่ง ท่ีตอ้งการสร้างยอดขาย อีกทั้งยงัเป็น
ระบบท่ีสามารถเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่
ละกลุม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
     5.1 ข้อเสนอแนะ 
           5.1.1 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับผูส้นใจท่ีจะน า
ระบบน้ีไปพฒันาต่อให้มีขีดความสามารถ เพ่ิมขึ้น และจดั 
การขอ้มูลไดห้ลากหลายมากขึ้น  
                     5.1.1.1 ด้านการท าเหมืองข้อมูลสามารถ
น าไปพฒันาเพื่อการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ ท่ีจะเกิดขึ้น
สินค้ากับลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละเดือนหรือการประยุกต์
ขอ้มูลน้ีไปพฒันาปรับใช้กบัอลักอริทึมอ่ืนๆได ้เน่ืองจาก
วิ ธี น้ีอาจไม่ใ ช่ วิ ธี ท่ี ดี สุดเ น่ืองจากผู ้วิจัยได้เ ลือกใช้
อลักอริทึมท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล และสามารถน าไปใชใ้น
การท างานจริงได ้
                     5.1.1.2 ด้านการพัฒนาระบบสามารถใช้
ขอ้มูลดา้นอื่น ๆ และใชภ้าษาท่ีมีความยืดหยุน่ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี ้มี วัตถุประสงค์  พัฒนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพ่ือการพยากรณ์แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้ใช้ชุดข้อมูลจากโครงการการส ารวจภาวะการ
ท างานของประชากรพ.ศ. 2561 ซ่ึงด าเนินการส ารวจโดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 387,030 รายการ เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูล
ระหว่างเทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbors) 
เท ค นิ ค ซัพพอ ร์ต เวก เตอ ร์แมช ชีน  (Support Vector 
Machine) และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป RapidMiner 
Studio 9.4 และน าผลท่ีได้จากการพยากรณ์มาพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันส าหรับแสดงผลในรูปแบบของรายงาน
อัจฉริยะ (Dashboard) ต่อไป 

ผ ลก าร วิ จั ยพ บ ว่ า  เท ค นิ ค ก ารพ ย าก ร ณ์ มี ค่ า
ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดคือ เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์โดยท่ี
มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 98.28% และค่าความคลาดเคล่ือน
เฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 0.129 และ ผลการประเมินความพึง
พอใจของระบบโดยผู้ใช้งานจ านวน 30 ท่าน โดยรวมได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.02 ซ่ึงการประเมินการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ
คร้ังนี ้ภาพรวมอยู่ในระดับดี เหมาะแก่การน าไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้าง และพัฒนากลยุทธ์ในด้านการ
วางแผนความต้องการแรงงานในอนาคตได้  
ค าส าคัญ: แรงงาน การท าเหมืองขอ้มูล การพยากรณ์ 

Abstract 
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 k-

nearest 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.  บทน า  
ปัจจุบนั ตลาดแรงงานไทย มีความตอ้งการแรงงานเพ่ิม

มากขึ้ น เป็นจ านวนมากไม่ ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการคา้และ
การบริการ แต่ในทางตรงกนัขา้มประเทศไทยก็ยงัประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาคน
ตกงาน ปัญหาเร่ืองค่าแรง และคุณภาพของแรงงานเพ่ิม
มากขึ้นเช่นกนั นอกจากน้ียงัพบว่าระบบการศึกษาก็เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลในการผลิตแรงงาน เช่น หลักสูตร
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การศึกษาท่ีไม่มีมาตรฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตบณัฑิต
ให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานแลว้ ปัญหาอีก
ประการหน่ึงในตลาดแรงงานไทย คือ ค่านิยมดา้นการหา
งาน เช่น ต้องการท างานสบาย รายได้ดี จะเห็นได้ว่า
แรงงานเป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาใน
ทุกระดบั กล่าวคือ ถา้แรงงานในทุกภาคส่วนของประเทศ
มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะและศกัยภาพสูง จะส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดีมากย่ิงขึ้น 

ด้วยเหตุ น้ีผู ้วิจัยจึงได้มีความสนใจท่ีจะน าเทคนิค
เหมืองข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพยากรณ์และน า
ผลลัพธ์ท่ีได้มาประยุกต์ในพฒันาระบบเพื่อช่วยในการ
พยากรณ์แนวโน้มความตอ้งการแรงงานของตลาดแรงงาน 
ในประเทศไทย โดยงาน วิจัยน้ี ได้ท าการศึกษาการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเหมืองขอ้มูล โดยใชเ้ทคนิค
เคเนียร์เรสเนเบอร์ เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และ
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม มาท าการทดสอบผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป RapidMiner Studio 9.4 และเลือก
เทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีค่าความแม่นย  ามากท่ีสุดเพื่อให้ได้
ตวัแบบพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับการ
พยากรณ์ค่าในอนาคตต่อไป 

2.  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่ อการ

พยากรณ์แนวโน้มความตอ้งการแรงงานของตลาดแรงงาน
ในประเทศไทย โดยเทคนิคเหมืองขอ้มูล ผูจ้ดัท าไดศึ้กษา
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง สามาร5
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์และทดลองในงานวิจยัน้ี 
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปน้ี     

จิราภา, รชต และ บัณฑิต [1] ได้ศึกษาเก่ียวกับ
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการจ าแนกและคัดเลือก
แขนงวิชาส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เน่ืองจากปัจจุบนันักศึกษาท่ีเรียนสาขาคอมพิวเตอร์มีพ้ืน
ฐานความรู้ท่ีแตกต่างกนั ทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ จึงท า
ให้ยงัขาดบุคลากรทางด้านไอทีเป็นจ านวนมาก และเกิด
ปัญหาบัณฑิตด้านไอทีท างานไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียนมา 
ดังนั้ นทางผู ้พัฒนาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและน า

แนวคิดมาท าการศึกษา เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกแขนงวิชาท่ีเหมาะสมกับความถนัดของ
นกัศึกษา โดยไดใ้ชปั้จจยัจากเกรดรายวิชาต่างๆ เพศ และ
แบบทดสอบความถนดั มาใช้เป็นตวัแปรในการพยากรณ์
ข้อมูล ซ่ึงได้ท าการพฒันาโมเดลการคัดเลือกแขนงของ
นักศึกษาจ านวน 5 เทคนิค ได้แก่ Decision Tree, Naïve 

Bayesian, Neural Network, Support Vector Machine 

และ Logistic Regression การทดสอบแบบจ าลองการ
พยากรณ์โดยท าการวดัค่าความถูกตอ้งแม่นย  า และความ
ความน่าเช่ือถือของแบบพยากรณ์โดยใช้เกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพดว้ยวิธี Confusion Matrix 

Babkina, Karlinab and Epifanova [2] ไ ด้ ศึ ก ษ า
เก่ียวกบัการพยากรณ์เพื่อน าไปปรับใชใ้นการพยากรณ์การ
พฒันาเชิงกลยทุธ์ของระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากผูวิ้จยัจะได้
ขอ้มูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ เพื่อเป็นการสะทอ้นถึงแนวโน้ม
ระบบเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้ในการ
พฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยท่ีผูวิ้จัยได้มีความ
สนใจท่ีจะเทคนิคการพยากรณ์มาใช้ในการพยากรณ์การ
พฒันาเชิงกลยทุธ์ของระบบเศรษฐกิจและสังคม 

2.1  กระบวนมาตรฐานในการท าเหมืองข้อมูล [3] 
เน่ืองจากความซับซ้อนในกระบวนการการท าเหมือง

ขอ้มูล จึงจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการมาตรฐานในการท า
เมืองข้อมูล (Mining Methodology) ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือ 
Cross Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ท่ี เป็น
มาตรฐานในการท าเหมืองข้อมูลน้ี เกิดจากความร่วมมือ
ระห ว่าง  บ ริษัท  DaimlerChrysler บ ริษัท  SPSS และ 
บริษทั NCR โดยเป็นแบบจ าลองในการท าเหมืองขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ อีกทั้งสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยคนท่ีมี
พ้ืนฐานความรู้ดา้นเหมืองขอ้มูลน้อยก็สามารถใช้งานได ้
แบบจ าลอง CRISP-DM เป็นแบบจ าลองแสดงวงจรชีวิต
ของโครงการท า เห มืองข้อมูล  โดยแบบจ าลองจะ
ครอบคลุมระยะเวลาหรือเฟส  (Phase) การท างานใน
โครงการตามล าดบัของความสัมพนัธ์ระหว่างงานทั้งหมด
ในโครงการ โดยวงจรชีวิตของโครงการท าเหมืองขอ้มูล มี
ดว้ยกนั 6 ระยะหรือเฟส โดยล าดบัของงานแต่ละเฟสไม่มี
ตายตัว การเคล่ือนยา้ยไปข้างหน้าหรือถอยหลงัระหว่าง



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

481 

 

เฟสสามารถกระท าไดต้ลอดเวลา ผลท่ีไดรั้บในแต่ละเฟส 
จะท าให้ทราบว่าตอ้งด าเนินการเฟสใดต่อไป โดยการท า
เหมืองขอ้มูลจะไม่มีส้ินสุดเม่ือมีการน าผลไปใช้ แต่ส่ิงท่ี
ไดรั้บหรือการเรียนรู้ในระหว่างกระบวนการและจากการ
น าผลไปใชจ้ะสามารถก่อให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงมกัจะมุ่งเน้น
เพ่ือตอบค าถามให้แก่การด าเนินงานของหน่วยงานได ้โดย
ผลท่ีได้รับจากกระบวนการท าเห มืองข้อมูลจะเป็น
ประโยชน์มากเม่ือประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการวนซ ้ าของ
กระบวน  

2.2  เทคนิคการพยากรณ์ที่น ามาใช้ส าหรับการท า
เหมืองข้อมูล 

เทคนิคท่ีใชใ้นการท าเหมืองขอ้มูล การท าเหมืองขอ้มูล
มีเทคนิคท่ีใช้ไดห้ลายอย่างตามความเหมาะสมของขอ้มูล
และการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทยต์ามความต้องการ โดย
เทคนิคส่วนใหญ่ท่ีใชมี้ดงัน้ี 

2.2.1  เค เนี ย ร์ เรส เน เบอ ร์  (k-Nearest Neighbors, 

KNN) [4] เป็นการเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบกนัระหว่าง
เรค -คอร์ดของข้อมูล ท่ีต้องการจ าแนกห รือท านาย
หมวดหมู่กบัเรคคอร์ดทั้งหมดในชุดขอ้มูลสอน(Training 

Data) ท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันด้วยการ
พิจารณาขอ้มูลแอทริบิวต่างๆ โดยขอ้มูลเรคคอร์ดหน่ึงจะ
สามารถถูกมองว่าเป็นจุดหน่ึงในระนาบ n มิติ (เม่ือ n คือ
จ านวนแอทริบิวทั้งหมด) ถา้เราน าขอ้มูลทุกๆเรคคอร์ดใน
ชุดข้อมูลสอนมาวางในระนาบ n มิติ จากนั้ นน าข้อมูล
เรคคอร์ดท่ีตอ้งการจ าแนกหรือท านายหมวดหมู่มาวางใน
ระนาบดว้ยเช่นกนั จากนั้นพิจารณาหาว่ามีขอ้มูลจุดใดบา้ง 
(เรคคอร์ดใดบา้ง) ท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบัเรคคอร์ดท่ี
ตอ้งการจ าแนกหมวดหมู่มากท่ีสุดเป็นจ านวน k เรคคอร์ด
ในการท่ีจะหาความเหมือนกัน ต่างกัน หรือค่าความ
ใกลเ้คียงกนัระหว่างเรคคอร์ดใดๆ  

2.2.2  ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  (Support Vector 

Machine, SVM) [1] เป็นอัลกอริทึมท่ีน ามาใช้ในการ
วิ เคราะห์ และจ าแนกข้อมู ล  โดยอาศัยโม เดลท าง
คณิตศาสตร์ในเร่ืองของการหาสัมประสิทธ์ิของสมการ
เพื่ อส ร้ างเส้ น แบ่ งแยกกลุ่ ม ข้ อ มู ล ท่ี ถู ก ป้ อน เข้ า สู่

กระบวนการสอนในระบบเรียนรู้ โดยเน้นเลือกเส้นท่ีแบ่ง
ขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเส้นตรงเสมอไป  

หลกัการของอลักอริทึมคือ การน าขอ้มูลท่ีใช้สอนมา
กระจายเป็นเวกเตอร์ในระนาบ หรือ สเปซ N มิติ (Feature 
Space) จากนั้นค านวณหาเส้นไฮเปอร์เพลน (Hyperplane) 
ท่ีจะแยกกลุ่มของเวกเตอร์อินพุตเป็นประเภทต่าง ๆ โดย
เส้นไฮเปอร์เพลนจะต้องเป็นเส้นท่ี มีค่ า margin หรือ
ระยะห่างระหว่างจุดของขอ้มูลท่ีอยู่ใกลก้บัไฮเปอร์เพลน
ทั้ งสองด้าน คือ d+ และ d- มากท่ีสุด เพราะค่า margin 
น้อย แสดงว่าอาจจะมีจุดหน่ึงของไฮเปอร์เพลนท่ีอยู่ใกล้
ข้อมูลของแต่ละคลาสมากเกินไป ท าให้ข้อมูลใหม่ท่ีอยู่
ห่างออกไปเล็กน้อยเกิดการท านายท่ีผิดพลาดได้ โดย
ขอ้มูลท่ีอยูบ่นขอบของ margin เรียกว่า support vector  

2.2.3  โครงข่ ายประสาท เทียม  (Artificial Neural 

Network, ANN) [1] เป็นหน่ึงในเทคนิคการท าเหมือง
ข้อมู ล ท่ี ใช้โม เดลทางค ณิ ตศาสต ร์มาประมวลผล
สารสนเทศด้วยการค านวณแบบคอน เนคชัน นิสต ์
(Connectionist) โดยได้แนวคิดมาจากการจ าลองการ
ท างานของเซลลส์มองของมนุษย ์ท่ีแต่ละเซลลป์ระสาทจะ
ประกอบไปด้วยเดนไดรต์ (Dendrite) หรือปลายในการ
รับกระแสประสาท ซ่ึงเป็นตัว input ของเซลล์ และแอก
ซอน (Axon) เป็นเสมือน output ของเซลลท่ี์จะส่งกระแส
ประสาทไปยงัเซลลต์วัอื่น ถา้สมองไดรั้บกระแสไฟฟ้ามาก
พอจะท าให้เซลลส่์งต่อกระแสประสาทไปเร่ือย ๆ  

ส าหรับโครงสร้างของประสาทเทียมจะประกอบไป
ดว้ย input และ output เช่นกนั โดยแบ่งเป็นชั้นหรือ layer 
ซ่ึงจะมีชั้นคั่นตรงกลางคือ hidden layer โดยโครงสร้าง
ประสาทเทียมจะมีหน่วยย่อยเรียกว่า perceptron ซ่ึ ง
เทียบเท่าไดก้บัเซลลส์มองของมนุษยห์น่ึงเซลล ์ 
2.3  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) [5] 

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีรวบรวมเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน า
ข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมมารวบรวม จัดเก็บ สร้างวิธีการเข้าถึง
ข้อมูล ให้เหมาะกับการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์และท านายผลลัพธ์ของแนวโน้มท่ีอาจ
เกิดขึ้ น  รวม ถึงการ วิ เค ราะห์ แบบจ าลองหลายมิ ติ 
(Multidimensional Model) ของแต่หน่วยงาน ซ่ึงช่วยให้
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ผูใ้ช้งานในองคก์รท าการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีดีย่ิงขึ้นและ
ท าให้สามารถวิเคราะห์การด าเนินงานไดเ้หมาะสม ดงันั้น
ผูบ้ริหารและผูใ้ช้งานจะได้รับข้อมูลท่ีถูกวิเคราะห์และ
สามารถน าไปใช้เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจอย่าง
รวดเร็วและสามารถน าไปวางแผนหรือตอบปัญหาเชิง
ธุรกิจไดท้นัต่อเหตุการณ์โดยการไดม้าขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ
ตัดสินใจเชิงลึกเหล่าน้ีจะต้องพึ่ งพาการท างานร่วมกับ
เทคโนโลยีหลายด้านและแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ทั้ ง
ขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร  

 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  

ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการวิจยัจะเป็นส่วนของ
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะส าหรับการพยากรณ์
แนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน ใน
ประเทศไทย โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล มีกระบวนการ
ท างาน ดงัรูปภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดของงานวิจยั 
โดยผูวิ้จยัไดแ้บ่งกระบวนการท างานออกเป็น 3 ส่วน โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลก่อนการ
ประมวลผล 

3.1.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผู ้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการท า

แบบสอบถามของโครงการส ารวจ “ภาวะการท างานของ

ประชากร”  ท่ีจดัท าโดย ส านกังานสถิติแห่งชาติ ยอ้นหลงั
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 387,030 รายการ 

3.1.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั มีจ านวนทั้งส้ิน 8 ตวัแปรไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการท างาน อาชีพ 
ประเภทอุตสาหกรรม ภูมิภาค จงัหวดั 

3.1.3  การเตรียมขอ้มูลก่อนการประมวลผล  
หลงัจากท าการรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ผูวิ้จยัได้

ท าการท าการเรียบเรียง และท าความเข้าใจ ถึงรูปแบบ
ขอ้มูล ประเภทของตวัแปร เน่ืองจากชุดขอ้มูลดงักล่าวเป็น
ชุดขอ้มูลดิบ (Raw Data) ท่ียงัไม่ผา่นกระบวรการวิเคราะห์ 
และผ่านกระบวนการท าความสะอาดขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ี
ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ได้ท าการตัดออกจากชุด
ขอ้มูล จึงไดท้  าการคดักรองขอ้มูลเพ่ือลดความซ ้าซ้อนของ
ข้อมูล แล้วจึงน าเข้าเฉพาะข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
วิเคราะห์  

3.2  การสร้างโมเดลและทดสอบประสิทธิภาพ 
3.2.1  การสร้างโมเดล 
หลังจากท่ีได้น าข้อมูลผ่านกระบวนการท าความ

สะอาดขอ้มูล และลดความซ ้าซอ้นของขอ้มูลเรียบร้อยและ 
จะไดชุ้ดขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลท่ีได้มาจาก
การเตรียมขอ้มูลทั้งหมดไปทดสอบสร้างแบบจ าลอง ผูวิ้จยั 
ได้ด าเนินการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูล
ส าหรับฝึกสอนอลักอริทึมเป็น 70% ของขอ้มูลหรือเท่ากบั 
270,921 รายการ และขอ้มูลส าหรับทดสอบอลักอริทึมเป็น 
30% ของข้อมูลเท่ากับ 116,109 รายการ และได้น าข้อมูล
ไปใช้ในการด าเนินการเปรียบเทียบเทคนิคเหมืองข้อมูล 
โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 3 เทคนิค 
คือ เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชชีน และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม วิธีการทั้งหมดจะ
ให้ผลลพัธ์ในรูปแบบของแบบจ าลอง แสดงดงัภาพท่ี 2 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2: การสร้างโมเดลและการทดสอบประสิทธิภาพ 
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3.2.2  การทดสอบประสิทธิภาพ 
ใน ง าน วิ จั ย น้ี ผู ้ วิ จั ย ได้ เลื อ ก ใช้ แบ บ ท ด สอ บ

ประสิทธิภาพ โดยการวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลังสอง (Root Mean 

Squared Error: RMSE) มาเป็นตวัช้ีวดัในการหาค่าความ
ถูกต้องของแบบจ าลอง และค่าท่ีได้แต่ละโมเดล มาการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง เพื่อเลือก
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมไปใชใ้นการพฒันาระบบต่อไป  

3.3  การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผล
ข้อมูล 

หลังจ าก ท่ี ได้ท าก ารส ร้างโม เดลและทดสอบ
ประสิทธิภาพแลว้ ส่วนน้ีจะเป็นส่วนการน าโมเดลท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพความถูกต้องสูงท่ีสุดมาประยุกต์ใช้กับชุด
ขอ้มูล เพื่อน ามาแสดงผล โดยจะแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบ
รายงานอจัฉริยะ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาแสดงจะเป็นขอ้มูลท่ีผา่น
การวิเคราะห์จากการท าเหมืองข้อมูล  โดยมีแผนภาพ
กระแสขอ้มูลระดบั 0 (Data Flow Diagram: DFD Level 

0) แสดงดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: แผนภาพกระแสขอ้มูลของระบบ 
 

4.  ผลการด าเนินงาน  
4.1  ผลการทดสอบประสิทธภิาพโมเดล 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพของ

เทคนิคการพยากรณ์ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดงค่าความถูกตอ้ง 
และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลงั แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ 

Model Accuracy (%) RMSE 

KNN 98.28% 0.129 

SVM 97.70% 0.154 

ANN 97.21% 0.162 

 

จากตารางท่ี 1 สรุปได้ว่าเทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์
สามารถพยากรณ์แนวโน้มความต้องการแรงงานของ

ตลาดแรงงาน ในประเทศไทย โดยประสิทธิภาพของ
เทคนิคการพยากรณ์ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 98.28% 
และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลังสองเท่ากับ 0.129 
รองลงมาคือเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้ค่าความ
ถูกตอ้งเท่ากบั 97.70% และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลงั
สองเท่ากบั 0.154 และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ให้
ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 97.21% และค่าความคลาดเคล่ือน
เฉล่ียก าลงัสองเท่ากบั 0.162 ตามล าดบั   

จากผลการด าเนินงานวิจัยของเทคนิคการพยากรณ์
แนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน ใน
ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบผลการพยากรณ์  พบว่า
เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ให้ค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุด  

4.2  ผลการพฒันาระบบ 
ระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อการพยากรณ์แนวโน้มความ

ต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย
เทคนิคเหมืองขอ้มูล เป็นระบบท่ีพฒันาขึ้นมาเพ่ือช่วยให้
ผูใ้ชส้ามารถดูแนวโนม้ของแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ
และแสดงผลลพัธ์ในลกัษณะของรายงาน และกราฟ โดย
สามารถก าหนดเง่ือนไขไดเ้ช่น รายไตรมาส รายเดือน และ
ภูมิภาค เพื่อดูแนวโน้มจ านวนผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ ใน
อนาคต แสดงดงัภาพท่ี 4 และ ภาพท่ี 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4: รายงานการคาดการณ์ของจ านวนผูม้ีงานท าและผูว่้างงาน 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5: กราฟเปรียบเทียบขอ้มูลการคาดการณ์ของจ านวน 
ผูม้ีงานท าและผูว่้างงาน 
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จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบ
พฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อการพยากรณ์แนวโนม้ความ
ต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย
เทคนิคเหมืองขอ้มูล จากผูใ้ชง้านจ านวน 30 ท่าน ซ่ึงมีผล
การประเมินตามล าดบัดงัน้ี การประเมินในดา้นการท างาน
ได้ต รงต าม ค วามต้ อ งก ารข อ งระบบ  (Functional 

Requirement Test) มี ค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  3 .84  และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.07 ดา้นการท างานของระบบ 
(Functional Test) มี ค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ  3 .74  และ ส่ วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 และด้านการใช้งานของ
ระบบ (Usability Test) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 ซ่ึงผลการประเมินแต่ละ
ดา้นอยู่ในระดบัดี และผลการประเมินโดยรวมไดค้่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02 ซ่ึง
การประเมินการพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะน้ีภาพรวมอยู่
ในระดบัดี เหมาะแก่การน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
และพัฒนากลยุทธ์ในด้านการวางแผนความต้องการ
แรงงานในอนาคตได ้
 

5.  สรุป 
การจัดท า วิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้ วิ จัยได้ท าการศึกษาและ

เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ของเหมืองขอ้มูลเพื่อใช้
ส าหรับการพยากรณ์แนวโน้มความตอ้งการแรงงานของ
ตลาดแรงงาน ในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคท่ีใช้ได้แก่ 
เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชชีน และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม มาท าการ
ทดสอบกบัชุดขอ้มูล โครงการการส ารวจภาวะการท างาน
ของประชากรพ.ศ . 2561 ซ่ึงด าเนินการส ารวจโดย
ส านักงานสถิติแ ห่ งชาติ  จ านวน  387 ,030 รายการ 
ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ ให้ค่าความ
ถูกตอ้งเท่ากบั 98.28% และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลงั
สองเท่ากบั 0.129 รองลงมาคือเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีนให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 97.70% และค่าความ
คลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลังสองเท่ากับ 0.154 และเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม ให้ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 97.21% 
และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลังสองเท่ากับ 0.162 

ตามล าดบั และผลการความพงึพอใจของระบบโดยรวมได้
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลงั
สอง เท่ากับ 0.02 ซ่ึงการประเมินการพฒันาระบบธุรกิจ
อจัฉริยะในคร้ังน้ีภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

จากการสรุปความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบธุรกิจ
อจัฉริยะเพื่อการพยากรณ์แนวโน้มความตอ้งการแรงงาน
ของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 
ท่ีพฒันาขึ้นสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปจดัท ารายงานให้
อยู่ใน รูปแบบของรายงานอัจฉริยะ(Dashboard) เพื่ อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนากลยุทธ์ใน
ดา้นวางแผนความตอ้งการแรงงานในอนาคตได ้
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244. 
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บทคัดย่อ 

อาการปวดข้อเข่าพบมากเป็นระดับต้นๆ ในผู้ สูงอาย ุ
ซ่ึงการบริหารข้อเข่าให้ได้ผลนั้นต้องท าอย่างเหมาะสม
สม ่า เสมอ  ดั งนั้ นนั กกายภาพบ าบั ด จึ งจ าเป็ น ต้อง
สังเกตการณ์และปรับจ านวนคร้ังให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ซ่ึงใช้เวลาในการดูแลสูง ผู้ วิจัยเห็นถึงความส าคัญในการ
แบ่งเบาภาระหน้าท่ีของนักกายภาพบ าบัด จึงพัฒนาเกมส์
บริหารข้อเข่าแบบปรับจ านวนคร้ังให้ เหมาะสมตาม
หลักการรักษาและฟ้ืนฟู โดยออกแบบให้จูงใจผ่านเนือ้หา
ของเกมส์ท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน กติกาการเล่นไม่
ซับซ้อน มีองค์ประกอบภายในเกมส์เรียบง่ายเท่าท่ีจ าเป็น 
มีวิดีโอแนะน าวิธีเล่น และใช้กล้องคินเน็คท์ตรวจจับการ
เคล่ือนไหวของผู้ เล่นให้ผสานกับตัวละครในเกมส์ ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของเกมส์โดยผู้ เช่ียวชาญพบว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.12) ผลการ
ประเมินโดยผู้สูงอายพุบว่ายอมรับเกมส์ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.75) และพบว่าการท ากายภาพบ าบัดร่วมกับ
เกมส์สามารถลดเวลาการปฏิบัติงานลดได้ร้อยละ 53.8 
ค าส าคัญ: เกมผูสู้งอาย,ุ ปรับเหมาะ, บริหารขอ้เข่า, คิน
เน็คท,์ นกักายภาพบาํบดั  

Abstract 
Knee pains are primarily found in the elderly. 

The knee exercises for a good result requires proper 

methods and regularity. Therefore, 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 

duty by developing the knee exercises adaptive game 

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: Game for Elderly, Adaptive, Knee 
Exercises, Kinect, Physiotherapist 

 

1. บทน า 
การศึกษาภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุในประเทศไทย

พบว่า มีปัญหาปวดขอ้เข่า ร้อยละ 43.9 ส่วนใหญ่อาการ
ปวดขอ้เข่ามาจากสาเหตุขอ้เข่าเส่ือม โรคขอ้เข่าเส่ือมเป็น
สาเหตุสําคัญท่ีก่อให้เกิดทุพพลภาพในผู ้สูงอายุ ทําให้
ผู ้สู งอายุดํารงชี วิตอยู่อย่างไร้สมรรถภาพใน การใช้
ชีวิตประจาํวนั [1] ทั้งน้ีการออกกาํลงักายโดยการบริหาร
ขอ้เข่านบัว่าเป็นวิธีท่ีช่วยลดอาการเข่าเส่ือมก่อนถึงเวลาได ้
แต่การบริหารขอ้เข่าสําหรับผูสู้งอายุในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้ง
อาศยัผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํอย่างสมํ่าเสมอ เพราะหากบริหาร
มากเกินไปจะทาํให้กลา้มเน้ือตน้ขาหรือเข่าท่ีไม่แข็งแรง
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เกิดการบาดเจ็บ และการบริหารขอ้เข่าท่ีมีจาํนวนคร้ังต่อ
รอบนอ้ยเกินไปจะทาํให้กลา้มเน้ือตน้ขาหรือเข่าท่ีแขง็แรง 
ไม่ได้รับประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี  [2] หากจะเพ่ิมหรือลด
จาํนวนคร้ังต่อรอบในการบริหารจะอาศยัหลกัเพ่ิมหรือลด
จํานวนคร้ังลงเป็นจํานวน 5 คร้ังต่อรอบ  แต่เพื่อความ
เหมาะสมจํานวน  5 คร้ัง ท่ีจะเพ่ิมหรือลดเป็นเพียงค่า
แนะนาํเบ้ืองตน้ท่ีใช้ในการกาํหนดคร้ังในการบริหารคร้ัง
ถดัไป ผูบ้ริหารขอ้เข่าสามารถเลือกได ้แต่การเพ่ิมไม่ควร
เพ่ิมมากกว่า 5 คร้ังในรอบถดัไปโดยทนัที เพราะจะทาํให้
เกิดอาการเจ็บเข่าได ้ 

ผูวิ้จยัเห็นถึงความสําคญัของการสร้างแรงจูงใจในการ
บริหารขอ้เข่าเส่ือมในผูสู้งอายุ โดยการบริหารขอ้เข่าดว้ย
ท่า Long arc quadriceps exercise ดว้ยวิธีแบบปรับเหมาะ 
สร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือต้นขาและเข่าสําหรับ
ผูสู้งอายุ จึงนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาเกมส์ สําหรับการบริหารข้อเข่า
ให้กบัผูสู้งอายุ โดยสร้างความสมจริงให้กบัการเล่นเกมส์
ดว้ยอุปกรณ์คินเน็ค (Kinect) ตรวจจบัการเคล่ือนไหวของ
ผู ้สูงอายุ เพื่อให้ผู ้สูงอายุสามารถทํากายภาพบําบัดได้
ปริมาณท่ีเหมาะสม ลดความเบ่ือหน่ายในการบริหาร ลด
ระยะเวลาของนกักายภาพในการสังเกตการณ์ผูสู้งอายขุณะ
ทาํการบริหาร  

  

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
      โดยใชท้ฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 การบริหารข้อเข่าแบบปรับเหมาะกับความแข็งแรง
ของกล้ามเน้ือขา และข้อเข่า  

ในงานวิจยัน้ีไดก้ล่าวถึงคาํว่า “ปรับเหมาะ” ซ่ึงใช้กับ
การออกกาํลงักายและการบริหารขอ้เข่าของผูสู้งอาย ุจึงขอ
สรุปคาํนิยามออกเป็น 2 ส่วน คือ 

2.1.1 ปรับเหมาะโดยภาพรวม ได้นิยามจากวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับทางการศึกษา ท่ีระบุให้ทราบว่า การปรับ
เหมาะคือการปรับระดบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยจะมีการปรับให้
ยากขึ้น ง่ายลง หรือเท่าเดิม เพื่อให้เหมาะกบัความสามารถ
ท่ีแทจ้ริงของแต่ละบุคคล เช่น ขอ้สอบท่ีง่ายเกินไปจะไม่
ทา้ทายความสามารถในการสอบของผูท่ี้เก่งทาํให้เกิดความ

เบื่อหน่ายในการตอบ และทาํขอ้สอบไม่เต็มความสามารถ 
ส่วนขอ้สอบท่ียากเกินไปสําหรับผูท่ี้อ่อน ก็จะทาํให้ผูส้อบ
รู้สึกทอ้ถอยและใชวิ้ธีการเดา ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีทาํให้ความ
ถูกตอ้งและแม่นยาํในการทดสอบลดลง [4] งานวิจยัน้ีจึง
ได้นํ าห ลักการป รับ เห ม าะม าแน ะนําจําน วน ค ร้ัง ท่ี
เหมาะสมในการเล่นสําหรับผูสู้งอายุ ตามสภาพร่างกาย
ของแต่ละคน 

2.1.2 ปรับเหมาะในขั้นตอนการประเมิน ไดนิ้ยามจาก
วิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทางการแพทย ์ท่ีระบุให้ทราบว่า การ
เปล่ียนแปลงจาํนวนคร้ังในการบริหารร่างกายท่ีเหมาะสม
ควรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงคร้ังละ 5 เพราะเป็นจาํนวนเร่ิมตน้ท่ี
ส่งผลต่อกลา้มเน้ือตน้ขาอย่างมีนยัสําคญั [5] แต่เพื่อความ
เหมาะสมจํานวน 5 คร้ัง ท่ีจะเพ่ิมหรือลดเป็นเพียงค่า
แนะนาํเบ้ืองตน้ท่ีใช้ในการกาํหนดคร้ังในการบริหารคร้ัง
ถดัไป ผูบ้ริหารสามารถลดลงได้มากกว่าค่าแนะนําหาก
ผูบ้ริหารมีความรู้สึกเป็นจาํนวนท่ีเพ่ิมมากเกินไป แต่ไม่
ควรเพ่ิมมากกว่า 5 คร้ังในรอบถดัไปโดยทนัทีเพราะจะทาํ
ให้เกิดอาการเจ็บหรือปวดได ้[6] 

ดังนั้ นการบริหารข้อเข่าแบบปรับเหมาะกับความ
แข็งแรงของกล้าม เน้ื อขาและข้อ เข่ า (Adaptive knee 
exercises) จึ ง เ ป็ น ก า ร บ ริ ห า ร โ ด ย ใ ช้ ท่ า  Long arc 
quadriceps exercise โดยมีการระบุจาํนวนคร้ังต่อรอบการ
บริหารในระดบัท่ีเหมาะสม [7]  สําหรับผูสู้งอายุท่ีมีความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือขาและข้อเข่าท่ีต่างกัน จะอยู่บน
พ้ืนฐานของการบริหารรอบท่ีผ่านมา เม่ือผู ้สูงอายุทํา
แบบทดสอบก่อนการบริหาร และการบริหารในรอบแรก 
จะมีการประเมินความสามารถของผูสู้งอายุเบ้ืองตน้ เพ่ือ
ระบุองศาของขอ้เข่า และจาํนวนคร้ังต่อรอบในการบริหาร
ในคร้ังถดัไป โดยอาศยัหลกัท่ีว่า ถา้การบริหารรอบก่อน
หน้าผ่านการประเมิน การบริหารในคร้ังถัดไปจะเพ่ิม
จาํนวนคร้ังต่อรอบขึ้น แต่ถา้การบริหารรอบก่อนหน้าไม่
ผา่นการประเมินจะลดจาํนวนคร้ังต่อรอบลง 

2.2 การออกแบบเกมส์ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ
หลักเกณ ฑ์ ในการออกแบบตามความเห มาะสมกับ
ขอ้จาํกดัของผูสู้งอาย ุ[8] มีแนวทางการออกแบบ ดงัน้ี 
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2.2.1 คาํนึงถึงความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ทางด้าน ร่ายกายของผู ้สู งอายุ  ระบ บ กล้าม เน้ื อ การ
เส่ือมสภาพของอวยัวะต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการ
เคล่ือนท่ีท่ีลดลง ปัญหาการไดย้ิน ความสามารถในการเก็บ
ขอ้มูลหรือเรียนรู้ลดลง โดยรูปแบบเกมส์ควรมีความง่าย
ต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นและความเหมาะสมกับ
ผูสู้งอายุ ดว้ยการใชภ้าพและสัญลกัษณ์ ไม่ซบัซ้อนยากต่อ
การใช้งาน ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้เน้น  ให้ มีค ําอธิบายท่ีใช้
สัญลกัษณ์สากล เช่น ใชเ้คร่ืองหมายกากบาทเพื่อส่ือถึงปุ่ ม
ปิดหน้าเล่นเกมส์ ใช้สี เขียวรอบตัวเลขคะแนนเม่ือเล่น
เกมส์ไดถู้กตอ้ง เพื่อลดเวลาในการเรียนรู้การใชง้าน 

2.2.2 เน้ือหาของเกมส์ เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
การเคล่ือนไหว เกมส์จึงเน้นการเคล่ือนไหวดว้ยขาและขอ้
เข่าเป็นหลกั 

2.2.3 เกมส์จะต้องมีส่วนการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
วิดีโอแนะนาํวิธีการเล่น วิธีการเล่น กฎ กติกา  

2.3 กล้องคินเน็คท์ (Kinect) 
กล้องคินเน็คท์  เป็นอุปกรณ์  VR ท่ีพัฒนาขึ้ นโดย

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) สามารถประมวลผล เพื่อหา
ระยะความลึกของผูเ้ล่นได ้โดยใช้เทคนิครังสีอินฟราเรด
[9]  ผูวิ้จยัจึงไดน้าํเทคนิคดงักล่าวมาประยุกต์เพื่อทาํให้ผู ้
เล่นเกมสามารถควบคุม ส่ังการ วตัถุภายในเกมส์ผ่านการ
เคล่ือนไหวขณะเล่นเกมส์ 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การออกแบบและพฒันาต้นแบบเกมส์บริหารขอ้เข่า
แบบปรับเหมาะสําหรับผูสู้งอายุ ผูวิ้จยัไดแ้บ่งขั้นตอนการ
ดาํเนินงานวิจยัออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การออกแบบเกมส์สําหรับผู ้สูงอายุด้วยกล้องคิน
เน็คท์ การออกแบบเน้นผูเ้ล่นเกมส์ คือ ผูสู้งอายุเป็นหลกั 
โดยจะออกแบบเร่ืองราวของเกมส์ให้ สอดคล้องกับ
ชีวิตประจาํวนั การจาํลองเหตุการณ์ ให้ผูเ้ล่นเขา้ใจไดง้่าย 
ใชสี้สันท่ีไม่ฉูดฉาด เพื่อให้เหมาะกบัผูสู้งอาย ุการเลือกใช้
ปุ่ มและการเข้าถึงเกมส์ทําได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้ งยงั
เลือกใช้กลอ้งคินเน็คท์รุ่นใหม่ V2  เพ่ือเพ่ิมความแม่นยาํ

ในการตรวจจับการเคล่ือนไหวร่างกาย และใช้งานได้
สะดวกเพียงติดตั้งกลอ้งคินเน็คท ์ไวด้า้นหนา้ของผูเ้ล่น 

2) การออกแบบวิธีการเล่นเกมส์บริหารข้อเข่าแบบ
ปรับเหมาะสําหรับผูสู้งอายุ มีขั้นตอนการออกแบบดงัน้ี 
เร่ิมจากการสอบถามผูเ้ล่นว่าเคยเล่นเกมส์หรือไม่ หากผู ้
เล่นเคยเล่นเกมส์แล้ว ให้ระบุช่ือ และเร่ิมเล่นเกมส์ได ้
ระบบจะบันทึกข้อมูลของผู ้เล่น  และปรับจํานวนให้
เหมาะสมในการเล่นคร้ังถัดไป แต่หากผูเ้ล่นไม่เคยเล่น
เกมส์ให้ผูเ้ล่นกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ในระบบ เช่น ช่ือ เพศ 
ส่วนสูง นํ้ าหนกั จากนั้นระบบจะแนะนาํวิธีการเล่น พร้อม
ทั้งให้ผูเ้ล่นทาํแบบสอบถามก่อนเร่ิมเล่นเกมส์ เม่ือเล่น
เกมส์เสร็จระบบจะบันทึกข้อมูลการเล่น เพื่อนําไปปรับ
จาํนวนให้เหมาะสมกบัการบริหารในคร้ังถดัไปตามสภาพ
ร่างกายของแต่ละคน 

3) การออกแบบขั้นตอนการประเมินผลการเล่นเกมส์
ตน้แบบบริหารขอ้เข่าแบบปรับเหมาะสาํหรับผูสู้งอายุ 
โดยเร่ิมออกแบบจากการสอบถามผูเ้ล่นว่าเคยเล่นเกมส์
หรือไม่ หากไม่เคยเล่น ให้ผูเ้ล่นเร่ิมเล่นเกมส์บริหารขอ้เข่า
ก่อนจาํนวน 20 คร้ังต่อรอบ เพื่อประเมินความพร้อมใน
การบริหารข้อเข่าและใช้เป็นข้อมูลประเมินในการปรับ
จาํนวนคร้ังในการเล่นคร้ังถดัไป หากผูเ้ล่นเคยเล่นเกมส์
มาแลว้ให้โหลดจาํนวนคร้ังล่าสุดท่ีเคยเล่นมาเป็นจาํนวน
คร้ังในการบริหาร จากนั้นเร่ิมเล่นเกมส์ตามจาํนวนคร้ัง
ล่าสุดท่ีโหลดขอ้มูลมา บนัทึกผลการเล่นเกมส์ พร้อมทั้ง
ประเมินผลการเล่นเกมส์ตน้แบบเป็น 3 ประเภท ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1: หลกัการให้คาํแนะนาํจาํนวนคร้ังการเล่นเกมส์แต่ละรอบ 

4) ทดสอบระบบร่วมกบันกักายภาพบาํบดั เป็นการนาํ
เกม ส์ ต้น แบ บ ม าท ด ส อ บ ใช้กับ ผู ้สู งอ ายุ  โด ยมี นั ก
กายภาพบาํบดัเป็นผูร่้วมทดสอบใชง้านร่วมกนั พร้อมทั้ง
สังเกตการณ์ เสนอแนะ ให้คาํแนะนํา เพื่อเป็นข้อมูลใน
ก าร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า เก ม ส์ ต้ น แ บ บ  โ ด ย ร ะ บ บ มี
กระบวนการทาํงานและการเช่ือมต่อ แสดงดงัภาพท่ี 2 การ
เช่ือมต่อใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เช่ือมต่อเขา้กับ
กล้องคินเน็คท์ ร่วมกับซอฟต์แวร์ Kinect for Windows 
SDK ตรวจจับการเคล่ือนไหวร่างกายของผูเ้ล่น เพื่อนํา
ขอ้มูลไปวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการเล่นผ่านเกมส์
ปรับเหมาะ และแสดงผลในจอภาพ 

 

-  

องค์ประกอบของเกมส์ 

- ตัวละคร,  าก, ปุ่มกด 
- สี 
- ท่าทางการเคล่ือนไหว 
- เสียงประกอบ 
- การวางต าแหน่ง 
- คู่มือการเล่น 

หลกัการ ห้ค าแนะน า 

- ความเจ็บปวดของร่างกาย 
- ความ ูกต้องของท่าบริหาร 

การตรวจจับการเคล่ือนไหว 

- Kinect for 

Windows SDK 

 

 านข้อมูล 

- ข้อมูลผู้เล่น 
- ประวตัิการเล่น  
- จ านวนคร้ัง นการเล่นรอบ

 ัดไป 

           

                

            

 
 

ภาพที่ 2: กระบวนการทาํงานของระบบ 
จากภาพท่ี 2 ในส่วนการวิเคราะห์ ผูเ้ช่ียวชาญจะทาํการ
สอบถามผู ้เล่นก่อนเร่ิมเล่นเกม โดยการใช้ Numerical 
rating pain scale สอบถามระดับความปวด แล้วกรอก
ขอ้มูลลงในระบบ เพื่อใชป้ระกอบการประเมินจาํนวนคร้ัง
ท่ีเล่นได ้เน่ืองจากยงัไม่มีงานวิจยัใดรับรองว่าความถูกตอ้ง
ควรอยู่ในระดบัก่ีเปอร์เซ็นต์จึงจะนาํมาใช้ได้ ฉะนั้นการ
ประเมินโดยระบบ จะตรวจความถูกตอ้งทุกคร้ังในการเล่น
เกมส์ และระดบัความปวดหลงัเล่นนาํมาวิเคราะห์ร่วมกนั 
แสดงเป็นจาํนวนคร้ังท่ีแนะนาํในการเล่นคร้ังถดัไป 

5) ขั้นตอนการประเมิน 3 ดา้น ประกอบดว้ย  
5.1 ประเมินความเหมาะสมของเกมส์โดยผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จาํนวน 4 ท่าน โดยใช้
แบบสอบถาม Likert Scale เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 
ซ่ึงระบุ เกณฑ์การประเมินไว้ 3 ด้าน ดังน้ี  1. การรับรู้
ประโยชน์ 2. รับรู้การใชง้านง่าย  3. ความตั้งใจใช ้ 

5.2 ประเมินการยอมรับเกมส์โดยผู ้สูงอายุ  ชมรม
ผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลสงขลา จาํนวน 9 ท่าน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ี
ใช้ประเมินคือแบบสอบถาม Likert Scale โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินไว ้4 ดา้น คือ 1. รับรู้ประโยชน์ 2. รับรู้
ว่าใชง้านง่าย 3. ทศันคติ 4. ความตั้งใจใช ้  

5.3 ประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนัก
กายภาพบําบัด  โดยการเปรียบเทียบผลต่างระหว่าง
กายภาพบาํบดัแบบดั้งเดิม และกายภาพบาํบดักบัเกมส์ ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินคือ การสังเกต และ log file (ประวติั

1 เร่ิมตน้ 
2 ทาํแบบทดสอบวดัความปวดแบบตวัเลขก่อนเล่น 
3 ถา้ มีระดบัความปวดก่อนเล่นมากกว่าหรือเท่ากบั 4  

งดการเล่นในวนันั้น 
4 ถา้ เล่นเกมส์คร้ังแรก 

4.1 เล่นเกมส์ 20 คร้ัง / รอบ 
    ถา้ ไม่ไดเ้ล่นเกมส์คร้ังแรก 

      4.2    คน้หาขอ้มูลประวติัการเล่นคร้ังสุดท่ีบนัทึกในระบบ  
5 เล่นเกมส์ ตามจาํนวนคร้ังท่ีกาํหนด 
6 ทาํแบบทดสอบวดัความปวดแบบตวัเลขหลงัเล่น 
7 ถา้ เล่นถูกตอ้งทุกคร้ัง และมีระดบัความปวดหลงัเล่นนอ้ยกว่า 4 

7.1 แนะนาํเพ่ิมจาํนวนคร้ังในการเล่น (5 คร้ัง / รอบ) 
ถา้ เล่นถูกตอ้งทุกคร้ัง และมีระดบัความปวดหลงัเล่นมากกว่า
หรือเท่ากบั 4  

7.2 แนะนาํลดจาํนวนคร้ังในการเล่น (5 คร้ัง / รอบ)  
ถา้ เล่นไมถ่กูตอ้งทุกคร้ัง และมีระดบัความปวดหลงัเล่นนอ้ย
กว่า 4  

7.3 แนะนาํคงเดิมจาํนวนคร้ังในการเล่น 
ถา้ เล่นไมถ่กูตอ้งทุกคร้ัง และ มีระดบัความปวดหลงัเล่น
มากกว่าหรือเท่ากบั 4  

7.4 แนะนาํลดจาํนวนคร้ังในการเล่น (5 คร้ัง / รอบ) 
8 ถา้ เลือกปรับจาํนวนตามคาํแนะนาํ 

8.1 เปลี่ยนจาํนวนคร้ังตามคาํแนะนาํของเกมส์ 
    ถา้ ไม่เลือกปรับจาํนวนคร้ังตามคาํแนะนาํ 

8.2 ระบุจาํนวนคร้ังดว้ยตนเอง  
9 บนัทึกขอ้มูล และจาํนวนคร้ังในการเล่นคร้ังถดัไป 
10 จบ 

10  
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การเข้าใช้งานระบบ) โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมินไว ้    
4 ด้าน คือ 1. ก่อนการบริหาร 2. ขณะทําการบริหาร         
3. หลงัทาํการบริหาร 4. เวลารวมในการบริหาร 
 
4. ผลการด าเนินงาน  

ผลการพัฒนาระบบโดยใช้ Phaser HTML5 ร่วมกับ
หลกัการออกแบบเกมส์สําหรับผูสู้งอายุ เช่น ผูสู้งอายุใช้
ชีวิตประจาํวนัในห้องนัง่เล่นของบา้นเป็นส่วนใหญ่จึงได้
ออกแบบภาพฉากหลักภายในเกมส์เป็นห้องนั่งเล่น ซ่ึง
ประกอบดว้ยโทรทศัน์ โคมไฟ นาฬิกา และตูเ้ก็บของ ท่ีมี
การวางตําแหน่งให้วตัถุไม่ทับซ้อนกัน จึงได้เกมส์บน
บราวเซอร์ออกมาดงัภาพท่ี 3  

 
ภาพที่ 3: การออกแบบภายในเกมส์ 

โดยออกแบบให้มีการวางกลอ้งคินเน็คท์ให้ห่างจากเกา้อ้ีผู ้
เล่นระยะ 2.5 เมตร พร้อมทั้งวางอุปกรณ์กาํกบัการเตะขา 
ห่างจากเกา้อ้ีผูเ้ล่นระยะ 1.5 เมตร เพ่ือลดค่าความผิดพลาด
ของมุมเข่าท่ีไดเ้ม่ือผูเ้ล่นเตะขาไปดา้นหนา้ ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: การใชเ้กมส์บริหารขอ้เข่าแบบปรับเหมาะร่วมกบัการทาํ
กายภาพบาํบดัแบบดั้งเดิม 

และเม่ือเล่นเกมส์เสร็จจึงให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบ
ประเมิน โดยผู ้วิจัยสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนา
ต้นแบบเกมส์บริหารข้อเข่าแบบปรับเหมาะสําหรับ
ผูสู้งอาย ุ3 ดา้น ดงัน้ี 

1)  ประเมินความเหมาะสมของเกมส์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
สามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 1 

ตารางที่  1: ผล ก ารประเมิ น ความเห มาะส มของเกม ส์โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็น ค่าเ ลี่ย S.D. ความหมาย 

การรับรู้ประโยชน์ 4.15 0.29 เหมาะสมมาก 
รับรู้ว่าใชง้านง่าย  4.21 0.32 เหมาะสมมาก 
ความตั้งใจใช ้  4.00 0.27 เหมาะสมมาก 

ค่าเ ลี่ยรวม 4.12 0.29 เหมาะสมมาก 

ผลการทดสอบโดยผู ้เช่ียวชาญพบว่าเกมส์มีความ
เหมาะสมกบัการนาํมาบริหารขอ้เข่าให้กบัผูสู้งอาย ุมีกลอ้ง
จับภาพการเคล่ือนไหวของร่ายกาย ใช้งานง่าย มีการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน การจําลอง
เหตุการณ์ท่ีไม่ไกลตวั ทาํให้การเล่นเกมส์ไม่น่าเบ่ือ ซ่ึงผล
การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่าอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก 

2) ผลการประเมินการยอมรับ เกมส์โดยผู ้สูงอาย ุ
สามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินการยอมรับเกมส์โดยผูสู้งอาย ุ

ประเด็น ค่าเ ลี่ย S.D. ความหมาย 

การรับรู้ประโยชน์ 4.05 0.42 เหมาะสมมาก 
รับรู้ว่าใชง้านง่าย  4.02 0.54 เหมาะสมมาก 
ทศันคติ  3.33 0.50 เหมาะสมปานกลาง 
ความตั้งใจใช ้ 3.61 0.48 เหมาะสมปานกลาง 

ค่าเ ลี่ยรวม 3.75 0.48 เหมาะสมปานกลาง 

ผลการทดสอบพบว่าผูสู้งอายุมีความสนใจและอยาก
กลบัมาเล่นเกมส์บริหารขอ้เข่าอีก เพราะการออกแบบทาํ
ไดน่้าสนใจ  เลือกใชสี้ไม่ฉูดฉาด ลกัษณะขอ้ความอ่านง่าย 
การจาํลองเหตุการณ์เขา้ใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลให้
ผูสู้งอายุมีความสนใจและตั้งใจในการเล่นเกมส์ โดยผล
การประเมินของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง  

3) ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบติังานของ
นกักายภาพบาํบดั สามารถสรุปผลไดด้งัภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 5: ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบติังานของนกั
กายภาพบาํบดั 

ผลการทดสอบพบว่าการบริหารข้อเข่าด้วยต้นแบบ
เกมส์บริหารข้อเข่าแบบปรับเหมาะสําหรับผู ้สูงอายุ 
สาม ารถลด ระยะเว ลาการทํากายภาพ บ บัด ข องนั ก
กายภาพบาํบดัไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัการทาํกายภาพบาํบดั
แบบเดิม ซ่ึงเฉล่ียการบริหารขอ้เข่าโดยใช้เกมส์ใช้เวลา 5 
นาที 24 วินาที แต่แบบเดิมต้องใช้เวลา 10 นาที 2 วินาที 
ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าผลการทดสอบการใช้เกมส์ในการ
บริหารข้อเข่าลดระยะเวลาในการดูแลผู ้สูงอายุของนัก
กายภาพบาํบดัลงได ้คิดเป็นร้อยละ 53.8 ของเวลาทั้งหมด
ในการทาํกายภาพบาํบดั  

 
5. สรุป  

ในอดีตการตรวจจบัการเคล่ือนไหวขอ้เข่าด้วยกล้อง
คินเน็คท์มีการพฒันามาแลว้ งานวิจยัน้ีจึงไดต้่อยอด และ
เสนอความแตกต่างในประเด็นด้านการลดเวลาการทํา
กายภาพบาํบัดของนักกายภาพบาํบัด เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนนักกายภาพบาํบัดในปัจจุบัน ซ่ึงต้นแบบ
เกมส์บริหารข้อ เข่าแบบปรับเหมาะสําหรับผู ้สูงอายุ 
สาม ารถลด ระยะเวลาการทํากายภาพ บําบัดไ ด้ เม่ื อ
เปรียบเทียบกบัการทาํกายภาพบาํบดัแบบเดิม ซ่ึงช่วงเวลา
ท่ีลดลงได้มากท่ีสุดคือ ขณะทาํการบริหาร เน่ืองจากเดิม
นักกายภาพบาํบัดตอ้งสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา เม่ือนํา
เกม ส์ บ ริห ารข้อ เข่ าม าใช้  ระบ บ จ ะต รวจ จับ ค วาม
เคล่ือนไหวโดยกลอ้งคินเน็คท์ และแนะนาํจาํนวนคร้ังใน
การบริหารคร้ังถดัไปแทน  รวมถึงลกัษณะการออกแบบ
เกมส์ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั เหตุการณ์ไม่ไกลตวั มี
การใช้สีสัน ลกัษณะขอ้ความ ท่ีเหมาะกบัผูสู้งอายุ มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ี สามารถตรวจจบัการเคล่ือนไหวร่างกาย

ได ้ทาํให้ตน้แบบเกมส์บริหารขอ้เขา่แบบปรับเหมาะไดรั้บ
ความสนใจทั้งจากผูสู้งอาย ุและนกักายภาพบาํบดั  

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป ขอเสนอให้
เพ่ิมกลอ้งคินเน็คท์จาํนวน 1 ตวั เพ่ือเพ่ิมความแม่นยาํใน
การตรวจจบั และลดขอ้ผิดพลาดในการวดัมุมขอ้เข่าขณะ
เล่นเกมส์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างเป็น
ระบบโดยใช้เกมมิฟิเคชัน 2) วัดประสิทธิภาพการใช้งาน
แอปพลิเคชัน ซ่ึงประกอบด้วยคุณภาพของแอปพลิเคชัน 
ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านประสิทธิภาพ ด้าน
ข้อผิดพลาด ด้านความสวยงาม น่าดึงดูด และประเมิน
ความพึงพอใจและการรับรู้ประโยชน์ของผู้ ใ ช้  กลุ่ ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน 91 คน จากการพัฒนา 
แอปพลิเคชันโดยใช้แนวคิดของเกมมิฟิเคชันได้ออกแบบ
บทเรียนให้เป็นด่าน และมีการเก็บข้อมูลความส าเร็จของ
ผู้ใช้เม่ือมีเรียนรู้เร่ืองนั้นส าเร็จ แอปพลิเคชันได้ออกแบบ
โดยเน้นส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน 
หลังจากน าไปทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า ระดับความคิดเห็นด้าน
ความสวยงาม น่าดึงดูดอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91, 
S.D. = 0.92) การรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.83, S.D. = 0.91) ความพึงพอใจของระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82, S.D. = 0.88) ความสามารถใน
การเรียนรู้อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67, S.D. = 1.10) 
ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62, S.D. = 
0.95) และข้อผิดพลาดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.94, 
S.D. = 1.20) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของแอปพลิเคชัน
ท่ีพัฒนาขึ้นนั้นอยู่ ในเกณฑ์ดี และผู้ใช้พึงพอใจและรับรู้
ประโยชน์ของแอปพลิเคชันในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ผงังาน เกมมิฟิเคชนั การคิดอยา่งเป็นระบบ 

Abstract 
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. บทน า 
การขาดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การจัดล าดับ

ความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงตรรกะ มักน าไปสู่การ
ตัดสินใจท่ีผิดพลาด ส าหรับการเขียนโปรแกรม การไม่
จัดล าดับความคิดก่อนการเขียนโปรแกรม ปัญหาน้ีเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัและพบบ่อยในผูท่ี้เร่ิมตน้หรือสนใจในการ
เขียนโปรแกรม เพราะหากคิดล าดบัการท างานไม่ออกก็มกั
เขียนโปรแกรมไม่ได้ไปด้วย ดังนั้น รายวิชาท่ีสอนการ
เขียนโปรแกรมมกัมีการสอนการออกแบบการท างานดว้ย
แผนภาพล าดบัการท างาน (Flowchart) ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิธีท่ี
ถูกน ามาใช้ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัการคิดแบบเป็น
ระบบและการจัดล าดับความคิดท่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก แผนภาพล าดับการท างานจะแสดงล าดับการ
ท างานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบายถึง
ล าดบัการท างานต่าง ๆ  แผนภาพล าดบัการท างานนั้นจะ
ช่วยผูใ้ช้ท  าความเขา้ใจและวิเคราะห์การท างานไดง้่ายขึ้น 
ช่วยให้การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นไดง้่าย และ
ไม่ขึ้นกบัภาษาใดภาษาหน่ึง ทั้งยงัสามารถประยุกต์ใชไ้ด้
กับหลาย ๆ ภาษา อย่างไรก็ตาม การเขียนแผนล าดับ
ความคิดด้วยกระดาษยังมีรูปแบบท่ีไม่น่าสนใจ หรือ
เคร่ืองมือท่ีเป็นแอปพลิเคชนัท่ีใชอ้อกแบบแผนภาพล าดบั
ความคิดก็เหมาะกับผูท่ี้มีความรู้ ความเข้าใจอยู่แล้ว ซ่ึง
เคร่ืองมือเหล่าน้ีไม่ช่วยให้ผู ้ท่ียงัไม่สามารถจัดล าดับ
ความคิดดว้ยตนเองเขา้ใจหลกัการคิดเชิงตรรกะหรือการ
ออกแบบล าดบัการท างาน และจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวิธีการสังเกตของผูวิ้จยัในชั้นเรียนของวิชาการเขียน
โปรแกรม ผู ้วิจัยพบว่า ปัญหาของนักศึกษาส่วนใหญ่
ระหว่างการเขียนโปรแกรมเกิดจากการไม่จัดล าดับ
ความคิดก่อนการเขียนโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม
ผิดหลกัไวยากรณ์ของภาษา งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นท่ีปัญหาการ
จดัล าดบัความคิดและการคิดเชิงตรรกะ โดยตวัอยา่งปัญหา
ท่ีพบ เ ช่น การเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวอักษร
ภาษาองักฤษว่าเป็นสระหรือไม่ โดยโปรแกรมมีขั้นตอน
คือ รับค่าตวัอกัษรจากผูใ้ช้และตรวจสอบตวัอกัษรนั้นว่า
เป็นสระหรือไม่ หากเป็นสระให้แสดงค าว่า Vowel หาก
ไม่ใช่ให้แสดงค าว่า No vowel ปัญหาท่ีผูวิ้จยัพบ เช่น  

1) การน าตวัอกัษรท่ีรับค่ามาเปรียบเทียบกบัตวัอกัษร 
A, E, I, O และ U ในคร้ังเดียว  

2) การน าตวัอกัษรท่ีรับค่ามาเปรียบเทียบว่าเป็น A และ 
(and) ตัวอักษรนั้ นเป็น E หรือไม่ ซ่ึงการเปรียบเทียบ
ถูกตอ้งควรจะเป็นการใชห้รือ (or) ในการเปรียบเทียบแทน 

3) โปรแกรมมีการแสดงขอ้ความทั้งค  าว่า Vowel และ 
No vowel หรือแสดงเพียงค าใดค าหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงจากการ
สังเกตพบว่านักศึกษาคิดเง่ือนไขในการตรวจสอบได้
บางส่วน และเม่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิม ท าให้ทราบว่า 
นกัศึกษาคิดเง่ือนไขในการตรวจสอบไม่ออก 

แต่อย่างไรก็ดี เม่ือผูวิ้จัยได้แนะน าให้นักศึกษาเขียน
แผนภาพล าดบัการท างานก่อนการเขียนโปรแกรม พบว่า
นักศึกษาส่วนหน่ึงสามารถออกแบบได้และน าไปใช้ใน
การเขียนโปรแกรม แต่นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถ
ออกแบบขั้นตอนล าดบัการเขียนโปรแกรม 

ตวัอยา่งปัญหาอื่น เช่น เม่ือนกัศึกษาเรียนรู้เคร่ืองหมาย
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร มอดุโล แลว้
ให้นกัศึกษาตรวจสอบว่าตวัเลขท่ีรับมาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ 
พบว่านกัศึกษาใชวิ้ธีการน าตวัเลขมาหารดว้ย 2 หรือปัญหา
การก าหนดค่าของตวัแปรท่ีสลบัต าแหน่งกนั เช่น a=b และ 
b=a หรือปัญหาท่ีนกัศึกษาประกาศตวัแปร a = 5 หลงัจาก
นั้น นกัศึกษาเขียนค าส่ังท่ีก าหนดค่าตวัแปร a=10 แลว้ เม่ือ
สอบถามถึงผลลพัธ์สุดทา้ยของค่า a นกัศึกษาบางส่วนคิด
ว่าตวัแปร a นั้นมีค่าเป็น 5 เน่ืองจากนกัศึกษาใชเ้พียงการดู
ค าส่ังท่ีก าหนดค่าเท่านั้น ไม่ได้ไล่ล าดับการท างานของ
ค าส่ังในโปรแกรม  

   ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาแอปพลิเคชันท่ีจะมี
ส่วนช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถท าความเขา้ใจหลกัการการคิดเชิง
ตรรกะและฝึกฝนการจัดล าดับความคิด เพื่อน าไปสู่การ
เขียนแผนภาพล าดบัการท างาน โดยแอปพลิเคชันท่ีผูวิ้จยั
จะจดัท านั้นไดต้ั้งช่ือว่า ไดอะเกม (DiaGame)  

 
2. ทฤษฎีและการวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

กระบวนการศึกษาในปัจจุบันมีการน าเกมเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เกิดความเพลิดเพลิน อีกทั้งยงัไดรั้บ
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ความรู้ท่ีผูส้อนตอ้งการจะส่ือ ดงันั้นการน าแนวคิดเก่ียวกบั
เกมมาใช้ ผูวิ้จัยจ าเป็นตอ้งศึกษาทฤษฎีของเกมให้เขา้ใจ 
เพื่อน าแนวคิดของเกมมาประยุกต์เขา้กบัส่ือการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยทฤษฎีของเกมมี
รายละเอียดดงัน้ี 

2.1 Gamification 
เกมมิฟิเคชัน (Gamification) หมายถึง การน ารูปแบบ

และเทคนิคแนวคิดของการเล่นเกมมาใชใ้นสถานการณ์อืน่
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเล่นเกม เพื่อสร้างความน่าสนใจและ
กระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ช่วยในการเรียนรู้และกระตุน้ความสนใจให้แก่ผูเ้รียน ท า
ให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน [1] เกมมิฟิเคชันเป็น
การน าเอาหลกัการพ้ืนฐานในการออกแบบกลไกของเกม 
เช่น แต้มสะสม (Points) ระดับขั้น (Levels) การได้รับ
รางวัล  (Rewards) กระดานผู ้น า  (Leaderboards) หรือ
จดัการแข่งขนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วม (Competition) มาช่วยท า
ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และการหาวิธีการแกไ้ข
ปัญหา ซ่ึงองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน มีดงัน้ี 1) กลไก
ของเกม เช่น รูปแบบวิธีการเล่น กติกาขอ้บงัคบั ของรางวลั 
เป้าหมายของการเล่น  2)  พลวัตของเกมมิฟิเคชันเป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงปฏิกิ ริยาตอบสนองของผู ้เล่น  
3) อารมณ์และความรู้สึกของผูเ้ล่นแต่ละคนในขณะท่ีก าลงั
เล่นเกม [2], [3] 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชนตัถ ์พูนเดช  และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ [2] ไดอ้ธิบาย

ถึงการน าเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ ซ่ึงช่วยให้บรรยากาศในการเรียนมีความ
สนุกสนาน กระตุน้ความสนใจเรียนมากขึ้น นอกจากน้ียงั
มีผูวิ้จยัท่ีน าเกมมิฟิเคชนัมาใช้ระบบการศึกษาทางไกล [4] 
คือ ระบบ IDEA ท่ีมีฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ เช่น การ
เรียนรู้ การอภิปราย แบบทดสอบ และการมอบหมายงาน
โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงระบบ 5 ขั้นตอนดังน้ี  1) ท า
ความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายและบริบทต่าง ๆ 2) ก าหนด
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 3) การสร้างประสบการณ์ 4) ระบุ
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 5) การประยกุตใ์ช ้โดยมีองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเกมอยู ่4 ส่วน คือ คะแนน สัญลกัษณ์ กระดาน

คะแนนผูน้ า และรางวลัตอบแทน แต่เกมมิฟิเคชนัก็มิไดอ้ยู่
ในแวดวงการศึกษาเท่านั้น งานวิจยั [5] ไดน้ าเกมมิฟิเคชนั
ไปใช้ในการแกไ้ขปัญหา เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซ่ึง
ปกติจะน าหลกั Agile มาใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ ใน
องค์กรขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีความสามารถในการ
กระจายงานให้ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดน้ าหลกัการ
เกมมิฟิเคชนัมาช่วยส่งเสริมในการท างานให้ส าเร็จเร็วขึ้น 
และยอมรับ User Stories ในทีม Agile โดยแนวทาง คือ 
รวบรวมเหตุการณ์ส าคญัจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน
และความคืบหน้าของงานจากทีมย่อย เพื่อให้ได้ User 
Stories ท่ีรวดเร็วย่ิงขึ้นและน ามาใช้ในการก าหนดแนว
ทางการท างานในวงรอบถดัไป 

 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีไดมี้วตัถุประสงคค์ือ 

1) เพื่อพฒันาแอปพลิเคชันส าหรับส่งเสริมการคิด
เชิงตรรกะและการคิดอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้กมมิฟิเคชนั 

2) เพื่อวดัประสิทธิภาพการใชง้านแอปพลิเคชนั ซ่ึง
ประกอบดว้ย คุณภาพของแอปพลิเคชนั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ช ้และการรับรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชนั 

ผูวิ้จัยได้ก าหนดค าถามในการวิจัยคือ ผูใ้ช้มีความพึง
พอใจในคุณภาพของแอปพลิเคชันในแต่ละด้านมีความ
แตกต่างกนัหรือไม่ และดา้นใดแตกต่างกนั 

หลงัจากนั้นจึงออกแบบขั้นตอนการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
1) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ออกแบบและประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม 
3) ออกแบบการท างานของระบบ 
4) พฒันาและทดสอบระบบ 
5) น าระบบไปทดลองใชง้าน 
6) เก็บรวบรวมและสรุปผล 

การพฒันาไดอะเกมซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันส่งเสริมการ
คิดอยา่งเป็นระบบให้แก่ผูใ้ช ้ซ่ึงผูใ้ชข้องระบบมีเพียง Actor 
เดียว คือ ผูเ้ล่น (Player) และได้มีการก าหนดฟังก์ชันการ
ท างานของระบบ ดงัน้ี 

1) สมคัรสมาชิก (Register)  
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2) เขา้สู่ระบบ (Login)  
3) เล่นเกม (Play Game)  
 - ด่านตัวแปร (Variable) ประกอบด้วย ด่านท า

น ้าส้มคั้น ด่านท าอาหารซีเรียล ด่านท าสลดัผกั 
 - ด่านการน าเข้าข้อมูลและการแสดงผล (Input/ 

Output) ประกอบดว้ย ด่านท าน าแอปเป้ิลคั้น ด่านขนมปัง
ป้ิง ด่านเบคอน 

 - ด่านการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (Operator) 
มี 4 ระดบั แต่ละระดบัมีโจทยปั์ญหา 5 ขอ้ 

- ด่านตรรกะ (Logic) มี 4 ระดับ แต่ละระดับมี
โจทยปั์ญหา 5 ขอ้ 

 - ด่ านท า ง เ ลื อกก ารตัด สิน ใจ  (Condition) 
ประกอบดว้ย ด่านชงกาแฟ ด่านท าสเตก็ ด่านท าพาสตา้ 

4) ตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ช ้(View Profile) 
ความต้องการท่ีเป็นฟังก์ชันการท างานหลักของ

ระบบไดอะเกม อธิบายดว้ยแผนภาพยสูเคส ดงัภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1: แผนภาพยสูเคส 

 
ส่วนขอบเขตการท างานของระบบในส่วนความ

ตอ้งการท่ีมิใช่ฟังกช์นั (Non-functional requirements) ผูวิ้จยั
ไดก้ าหนดให้แอปพลิเคชนัตอ้งมีการท างานท่ีอยูใ่นรูปแบบ
เวบ็แอปพลิเคชนัและรองรับการใชง้านเวบ็เบราวเ์ซอร์ดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามผลวิจัย [6] ท่ีสรุปไวว่้าผูใ้ช้มีการ
เรียนรู้ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ผลท่ี
ดีกว่าการใช้งานด้วยอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี นอกจาก
การก าหนดให้แอปพลิเคชนัตอ้งมีการท างานในรูปแบบเวบ็
แอปพลิเคชันแล้ว ผูวิ้จยัยงัก าหนดให้แอปพลิเคชันควรมี
ความใชง้านไดง้่าย (Usability) เพื่อให้ผูใ้ชรู้้สึกสนุกสนาน 
 

4. ผลการวิจัย 
ผลการวิจยัมี 2 ส่วน คือ ผลการพฒันาแอปพลิเคชัน 

และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
4.1 ผลการพฒันาแอปพลิเคชัน 
การพฒันาไดอะเกมนั้นจะเป็นการประยุกต์หลกัการ

เกมมิฟิเคชันมาสร้างแอปพลิเคชันท่ีอยู่รูปแบบเกม โดย
แอปพลิเคชันจะเก่ียวข้องกับแผนภาพล าดับการท างาน 
การค านวณทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ 
เพื่อส่งเสริมให้ผูใ้ช้ฝึกฝนทกัษะการคิด โดยรูปแบบของ
เกมเป็นรูปแบบของเกมท าอาหาร และด่านต่าง ๆ ท่ีมีระดบั
ความง่ายยากแตกต่างกนั โดยผูเ้ล่นจะตอ้งผ่านด่านระดบั
ง่ายก่อนจึงสามารถเล่นในด่านท่ีมีระดบัยากขึ้น ซ่ึงผลลพัธ์
ของการพฒันาแอปพลิเคชนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ไดอะเกมเป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีผูใ้ช้งานสามารถใช้
เว็บเบราเซอร์เรียกใช้งานได้ทันที โดยหน้าแรกของ
เว็บไซต์จะให้ผูใ้ช้ท  าการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ 
ดว้ยบญัชีผูใ้ชง้านของ Google หรือ Facebook   

เม่ือท าการเขา้สู่ระบบแลว้ ระบบจะแสดงหนา้จอหลกั
ให้ผูใ้ชง้านสามารถเลือกฟังก์ชนัการท างานต่าง ๆ ได ้เช่น 
เล่นเกมหรือดูขอ้มูลต่าง ๆ ของผูเ้ล่นไดใ้นหน้าโปรไฟล์ 
โดยท่ีหน้าจอถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของสมุดท่ีให้
ผูใ้ชส้ามารถเลือกเล่นเกมแต่ละด่านได ้โดยสมุดแต่ละหนา้
เป็นหัวขอ้หลกัท่ีเปรียบเสมือนด่านหลกั และภายในสมุด
หนา้นั้นจะมีด่านยอ่ย โดยตวัอยา่งหนา้จอแสดงดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2: หนา้จอด่านเกม 

 
ด่านเกมประกอบดว้ย ด่านตวัแปร ด่านการน าเขา้ขอ้มูล

และการแสดงผล ด่านทางเลือกการตัดสินใจ  ด่านการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ และด่านตรรกะ ดงัต่อไปน้ี 
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เกมด่านตัวแปร (Variable) ด่านการน าเข้าข้อมูลและ
การแสดงผล (Input/Output) และด่ านทาง เ ลือกการ
ตัดสินใจ (Condition) จะมีรูปแบบหน้าจอท่ีคล้ายกันคือ 
ทางด้านซ้ายเป็นกล่องเคร่ืองมือส าหรับสร้างแผนล าดบั
การท างาน ถดัมาบริเวณกลางหน้าจอเป็นพ้ืนท่ีส าหรับให้
ผูใ้ชท้ดลองสร้างแผนภาพล าดบัการท างานตามค าแนะน า
ท่ีปรากฏอยู่ด้านขวาบน ซ่ึงผูใ้ช้จะต้องคิดวิเคราะห์และ
เลือกสัญลกัษณ์ของการท างานมาจดัล าดบัการท างาน  ดงั
ภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3: หนา้จอการจดัล าดบัการท างานด่านท าขนมปังป้ิง 
 
เม่ือผูใ้ชจ้ดัล าดบัการท างานเสร็จส้ิน จะตอ้งท าการกด

ปุ่ มยืนยนัการท างาน แล้วส่วนแสดงผลของเกมจะมีการ
แสดงผลตามขั้นตอนการท างาน ซ่ึงหากเป็นการป้อน
ข้อมูลเพ่ิมจากผูใ้ช้ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผูใ้ช้ป้อน
ขอ้มูลเพ่ิม ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: หนา้จอการจดัล าดบัการท างานด่านท าขนมปังป้ิง 
 
เ ม่ือผู ้ใช้ป้อนข้อมูลเสร็จส้ิน ระบบจะประมวลผล

ขั้นตอนถดัไปจนส้ินสุดการท างานตามแผนภาพล าดบัการ
ท างาน ระบบจะแสดงผลลัพธ์การท างานท่ีเกิดขึ้น ซ่ึง
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากล าดับ
ขั้ นตอนในแผนภาพการท างานต่างกัน หรือข้อมูลท่ี

ป้อนเขา้ไปจากผูใ้ชท่ี้มีความแตกต่างกนั เพื่อให้ผูใ้ชเ้รียนรู้
ว่าหากขั้นตอนการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจท าให้
ได้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี บางด่านอาจมี
ขั้นตอนท่ีแตกต่างกันแต่ย ังคงได้ผลลัพธ์ดังเดิม โดย
ตัวอย่างด่านการป้ิงขนมปัง เ ม่ือผู ้ใช้เ ลือกระดับไฟท่ี
ต่างกนัจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีต่างกนั ดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5: หนา้จอผลลพัธ์การท างานด่านท าขนมปังป้ิง 

 
เม่ือผูเ้ล่นจดัล าดับขั้นตอนการท างานตามขอ้ก าหนด

ของด่านแลว้ ระบบจะปลดล็อกรายการความส าเร็จของผู ้
เล่น ซ่ึงในบางด่านมีรายการความส าเร็จมากกว่า 1 รายการ 
ผู ้เล่นจะต้องค้นหาวิธีการจัดเรียงล าดับการท างานท่ี
แตกต่างกันเพื่อปลดล็อกความส าเร็จท่ีซ่อนอยู่ เพื่อให้ผู ้
เล่นเรียนรู้ถึงการก าหนดล าดบัขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัจะท า
ให้เกิดผลการท างานท่ีแตกต่าง ผูเ้ล่นสามารถดูรายการ
ความส าเร็จและขอ้มูลของตนเองท่ีหน้าสมุดหน้าโปรไฟล ์ 
ซ่ึงจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนของสมุดด้านซ้ายจะเป็น
ขอ้มูลผูเ้ล่น จ านวนรายการความส าเร็จท่ีท าส าเร็จแลว้ และ
เมนูการเปล่ียนภาษา ส่วนสมุดด้านขวาจะแสดงข้อมูล
รายการความส าเร็จท่ีท างาน ดว้ยรูปภาพของอาหารท่ีผูเ้ล่น
ไดเ้ล่นผา่นในแต่ละด่าน ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6: หนา้จอแสดงรายการความส าเร็จ 
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ด่านการด าเนินการทางคณิตศาสตร์  (Operator) และ
ด่านตรรกะ (Logic) ทั้งสองด่านมี 4 ระดับ คือ ง่าย ปาน
กลาง ยาก และแอดวานซ์  โดยทั้งสองด่านมีลกัษณะการ
เล่นคล้ายกัน คือ ระบบจะแสดงโจทยปั์ญหา และผูเ้ล่น
เลือกค าตอบ ซ่ึงในโจทยปั์ญหาอาจมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียง
ค าตอบเดียว เช่น ตัวด าเนินการใดท่ีท าให้ 2 และ 5 มีค่า
เท่ากับ 7 ซ่ึงค าตอบมีเพียงค าตอบเดียว คือ เคร่ืองหมาย
บวก (+) เท่านั้น แต่ในบางโจทยปั์ญหามีค าตอบมากกว่า
หน่ึงค าตอบที่ถูกตอ้ง  เช่น ตวัด าเนินการใดท่ีท าให้ 57 และ 
100 มีค่าความจริงเป็นจริง ซ่ึงค าตอบเป็นไปไดท้ั้งนอ้ยกว่า 
น้อยกว่าหรือเท่ากบั  และไม่เท่ากบั ส าหรับด่านระดบัท่ีมี
ความยากมากขึ้น โจทยปั์ญหาก็จะมีระดบัความยากท่ีมาก
ขึ้น เช่น การเพ่ิมจ านวนตวัเลข การเพ่ิมเคร่ืองหมายวงเลบ็ 
หรือผูเ้ล่นตอ้งเลือกค าตอบมากกว่า 1 เคร่ืองหมายในการ
ตอบปัญหา โดยหน้าจอของด่านตัวด า เนินการทาง
คณิตศาสตร์แสดงดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7: หนา้จอด่านตรรกะ 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถติิ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ท่ี ส ร้ า ง ขึ้ น เ พ่ื อ ให้ ค ร อบค ลุ มและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยแบบสอบถาม
เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อคุณภาพของแอปพลิเคชนัในแต่
ละดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability)  
2) ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3) ดา้นขอ้ผิดพลาด (Few errors) 
4) ดา้นความสวยงาม น่าดึงดูด (Attractiveness)  

นอกจากน้ียงัมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived of Usefulness) และความพึงพอใจต่อการใช้
งาน ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด มีค าตอบให้เลือก
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

แบบสอบถามท่ีได้ผ่านการประเมินความตรงเชิง
เน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยใช้ดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) และน าผลการพิจารณา
จากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มนกัศึกษาจ านวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 91 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
48 คน และเพศหญิง 43 คน  

การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ห้กลุ่มตวัอย่างใชง้านแอปพลิเคชนั
ไดอะเกมเป็นระยะเวลา 20-30 นาที หลังจากนั้ นให้
ผูใ้ช้งานท าการตอบแบบสอบถาม หลงัจากเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเสร็จส้ิน ผลการประเมินแสดงดงัตารางท่ี 1 
  
ตารางท่ี 1: ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานระดบัความ
คิดเห็นโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 
รายการ
ประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(SD) 

แปล
ผล 

ความสามารถ
ในการเรียนรู้ 

3.67 1.10 มาก 

ประสิทธิภาพ 3.62 0.95 มาก 
ขอ้ผิดพลาด  2.94 1.20 ปาน

กลาง 
ความสวยงาม 
น่าดึงดูด  

3.91 0.92 มาก 

การรับรู้
ประโยชน์  

3.83 0.91 มาก 

ความพึงพอใจ 3.82 0.88 มาก 
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จากตารางท่ี  1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้งานแต่ละดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย พบว่า 
ระดับความคิดเห็นดา้นความสวยงามน่าดึงดูดมีค่าเฉล่ีย 
3.91 การรับรู้ประโยชน์มีค่าเฉล่ีย 3.83 ความพึงพอใจของ
ระบบโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.82 ความสามารถในการเรียนรู้
ได ้มีค่าเฉล่ีย 3.67 ดา้นประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย 3.62 และ
ข้อผิดพลาดมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 2.94 เม่ือพิจารณาความ
คิดเห็นในแต่ละระดบัจ าแนกตามดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าดา้นความสามารถในการเรียนรู้  
ด้านประสิทธิภาพ ด้านสวยงาม น่าดึงดูด  การรับ รู้
ประโยชน์  และความพึงพอใจ  อยู่ ระดับ ดี  แต่ด้าน
ขอ้ผิดพลาด กลุ่มผูใ้ชง้านมีความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยแผนภูมิแสดงความพึงพอใจของกลุ่มผูท้ดลอง
แสดงดงัภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8: แผนภูมิแสดงความพึงพอใจแต่ละดา้นต่อซอฟตแ์วร์ 

 
จากความพึงพอใจการใช้งานในแต่ละด้าน ผู ้วิจัย

พิจารณาเฉพาะการวดัคุณภาพของซอฟตแ์วร์ ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยดา้นความสามารถในการเรียนรู้  ดา้นประสิทธิภาพ 
ด้านสวยงาม น่าดึงดูด  พบว่ามีระดับความพึงพอใจ
ใกลเ้คียงกนัและเพื่อตอบค าถามการวิจยัว่าผูใ้ชมี้ความพึง
พอใจคุณภาพของแอปพลิเคชันในแต่ละดา้นแตกต่างกนั
หรือไม่และดา้นใดแตกต่างกนั ผูวิ้จยัจึงใช้สถิติมาช่วยใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้น
ไม่ อ ยู่ ใ น รูปแบบการแจกแจงแบบปก ติ  (Normal 
Distribution) ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงใช้วิธีการทดสอบของครัส
คาลและวลัลิส (Kruskal-Wallis test) เพื่อพิสูจน์ว่าผู ้ใช้มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของซอฟต์แวร์แตกต่างกัน
หรือไม่  

ตารางที่ 2: ผลการวดัความความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย
วิธีการครัสคาลและวลัลิส 

Chi-Square 321.727 
Df 4 
Sig. 0.000 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 2 พบว่าค่า Chi-

Square 321.727 แ ล ะ มี ค่ า  Sig. เ ท่ า กั บ  0.000 ท า ให้
สมมุติฐานหลกัถูกปฏิเสธ ซ่ึงหมายความว่า คุณภาพของ
แอปพลิเคชนัแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนั ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
ท าการทดสอบว่าคุณภาพด้านใดบ้างท่ีแตกต่างกัน ณ 
ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยใช้การทดสอบด้วย Multiple 
comparison และมีการปรับค่านยัส าคญัดว้ยวิธี Bonferroni 
correctionไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบระหว่างดา้น 

ด้าน Test-Statistic Sig. 
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

162.992 0.000 

ข้ อ ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ
ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

186.029 0.000 

ขอ้ผิดพลาดและสวยงาม 
น่าดึงดูด 

-242.838 0.000 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

23.037 1.000 

ประสิทธิภาพและความ
สวยงาม น่าดึงดูด 

-79.846 0.023 

ความสามารถในการ
เรียนรู้และความสวยงาม 
น่าดึงดูด 

-56.809 0.070 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าผลประเมินความพึงพอใจจ านวน 

2 คู่ท่ีไม่มีความแตกต่างกัน คือ 1) ด้านความสามารถใน
ก า ร เ รี ย น รู้ 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) ดา้นประสิทธิภาพและดา้นความสามารถในการเรียนรู้ 
นอกจากนั้ นคู่ความสัมพันธ์อ่ืนๆ มีความแตกต่างกัน
ทั้งหมด ซ่ึงเน่ืองมาจากผลประเมินด้านข้อผิดพลาด มี
ค่าเฉล่ียท่ีต ่ ากว่าด้านอื่นเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นข้อมูล
สะท้อนกลับให้ผู ้พัฒนาควรเร่งปรับปรุงคุณภาพของ
ซอฟตแ์วร์ในการก าจดัขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย  
ไดอะเกมเป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีพฒันาขึ้น เพื่อช่วย

ฝึกฝนการจัดล าดับความคิดและการคิด เ ชิงตรรกะ 
เน่ืองจากการฝึกฝนการคิดอย่างสม ่าเสมอจะช่วยให้ผูใ้ช้มี
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบท่ีดีย่ิงขึ้น โดยไดอะเกมได้
น าแนวคิดของเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้
บทเรียนน่าสนใจ ท าให้ผูเ้รียนสนุกสนานควบคู่ไปกบัการ
เรียนรู้ ช่วยในการเสริมสร้างความเขา้ใจและฝึกฝนทกัษะ
การคิดเชิงตรรกะและการจัดล าดับการคิด ไดอะเกมจะ
แสดงให้ผูใ้ช้เห็นภาพล าดบัการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
โดยผลประเมินแอปพลิเคชนัพบว่า ผูใ้ชส้ามารถใชง้านได้
ง่าย ระบบมีความสวยงามน่าใช้งาน ท าให้ผู ้ใช้รับรู้
ประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตาม 
ระบบไดอะเกมยงัคงมีขอ้ผิดพลาดท่ีท าให้ผูใ้ช้สามารถพบ
เห็นไดร้ะหว่างการใช้งาน ซ่ึงในอนาคต ระบบควรไดรั้บ
การปรับปรุงด้านข้อผิดพลาดและประสิทธิภาพ รวมถึง
เพ่ิมความสามารถของระบบในการสร้างความท้าทาย
ให้แก่ผูเ้ล่นมากย่ิงขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูใ้ชใ้นการ
ฝึกฝนกระบวนการคิด ส าหรับงานในอนาคต ผูวิ้จัยจะ
ศึกษาหารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียน
รูปแบบผสมผสาน ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเม่ือมีการใชง้าน
แอปพลิเคชันท่ีใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน และแอปพลิเคชนั
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ช้เกิดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยช้ินนีเ้ป็นการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้แมชชีนเลิร์นน่ิง (Machine Learning) ในการวิเคราะห์
การแบ่งกลุ่ มข้อมูลด้วยวิธี K-Means Clustering และ
ท านายผลด้วยวิธี Decision Tree โดยใช้โปรแกรมภาษา
ไพธอน (Python programming language) และโปรแกรม 
RapidMiner Studio ซ่ึงน าข้อมูล “โปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)” ปี 2018 มา
ใช้ในการศึกษา โดยงานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือจัดคลัส
เตอร์ประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีเข้าร่วมโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และเพ่ือสร้าง
แบบจ าลองท านายคลัสเตอร์จากข้อมูลทางเศรษฐกิจ  
ผลการวิจัยพบว่าสามารถแบ่งประเทศ/เขตเศรษฐกิจ

ออกเป็นคลัสเตอร์ได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีคะแนนมาก 
เรียกว่า High performer ประกอบด้วย 43 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ หรือร้อยละ 55.8 และกลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย 
เรียกว่า Low performer ประกอบด้วย 34 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ หรือร้อยละ 44.2 แล้วน าคลัสเตอร์ท่ีได้มา
วิ เคราะ ห์ ร่วมกับ ข้อมู ล เ ชิ ง เศรษฐ กิจ  เ พ่ือสร้ า ง
แบบจ าลองท านายผลว่าประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีมีข้อมูล
ตามตัวแปรเศรษฐกิจท่ีใช้ในงานวิจัยนี ้จะอยู่ ในกลุ่ม 
performer ใด โดยพบว่าแบบจ าลองนี ้มีความแม่นย า 
90% 
ค าส าคัญ: แมชชีนเลิร์นน่ิง การแบ่งคลัสเตอร์ ต้นไม้
ตัด สินใจ  โปรแกรมประเ มินสมรรถนะนัก เ รียน
มาตรฐานสากล 2018 

 
 

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 

 
1. บทน า 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเก่ียวกับการประมวลผล
ขอ้มูลในปัจจุบนัมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเทคโนโลยี
ท่ีเกิดขึ้น เทคนิควิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยแมชชีนเลิร์น 
น่ิ ง  (Machine Learning) เ ป็น เทคโนโลยีห น่ึงของ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท่ีเนน้การสอน
อลักอริทึมให้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ และตัดสินใจด้วย
ตวัเอง จากขอ้มูลท่ีป้อนให้ ในงานวิจยัช้ินน้ีใชอ้ลักอริทึม 
K-Means Clustering ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน 
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(Unsupervised Learning) และใชอ้ลักอริทึม Decision 

Tree เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู้ แ บบ มี ผู ้ส อ น  (Supervised 

Learning) อัลกอริทึมเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
วิเคราะห์ดว้ยแมชชีนเลิร์นน่ิง 

PISA เป็นช่ือย่อของ Programme for International 

Student Assessment ซ่ึ ง เ ป็ น โ ป ร แ ก ร มป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล ริเร่ิมโดยองคก์ารเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation 

for the Economic Cooperation and Development 

หรือ OECD) มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของ
ระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชากรมี
ศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง [1] 

องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา
มีความคิดท่ีจะหาวิธีประเมินว่า เด็กอายุ 15 ปีทัว่โลก ท่ี
เป็นเด็กท่ีส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั มีความพร้อมท่ีจะ
อยูร่่วมในสังคมเพียงใด โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาทัว่
โลก จะช่วยกนัสร้างวิธีทดสอบ ซ่ึงมุ่งเนน้การวดัผลใน 3 
วิชาหลัก  ได้แ ก่  การอ่ าน  (Reading) คณิตศาสตร์  
(Mathematics) และวิทยาศาสตร์  (Science) ซ่ึงการ
ประเมินของ PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของ
นักเรียนเก่ียวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง
มากกว่าการเรียนรู้ตามหลกัสูตรในโรงเรียน หรือเรียกว่า 
ความฉลาดรู้ (Literacy) ซ่ึงความฉลาดรู้ในดา้นการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นส่ิงท่ีประชากร
จ าเป็นตอ้งมี เพื่อการพฒันาและการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ การจดัการทดสอบน้ี จะจดัขึ้นอยา่งต่อเน่ือง
ทุก ๆ 3 ปี และมีการสับเปล่ียนจุดมุ่งเนน้ในการทดสอบ
ใน 3 วิชาหลกั ในปี 2018 จะมุ่งเน้นความฉลาดรู้ด้าน
การอ่าน มากกว่าดา้นอื่น ๆ  

ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ี จะเป็นการใช้แมชชีนเลิร์นน่ิง 
ในการวิเคราะห์แบ่งคลสัเตอร์ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ี
เ ข้ า ร่ วม โปรแกรมประ เ มินสมรรถนะนัก เ รี ยน
มาตรฐานสากล (PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ท่ีจัดขึ้ นในปี 
2018 ท าให้ประเทศ/เขตเศรษฐกิจทราบถึงระดับ

สมรรถนะของตน และสามารถต่อยอดโดยน าผลท่ีไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการพฒันากลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะ
ในระดับท่ีสูงขึ้ น หรือสร้างความเท่าเทียมกันทาง
การศึกษาในระดบัสากล นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการ
สร้างแบบจ าลองท านายผลว่าประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีมี
ข้อมูลตามตัวแปรเศรษฐกิจท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี จะอยู่ใน
กลุ่ม performer ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางหน่ึงในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ/เขตเศรษฐกิจของตนสู่
ระดบัสากล 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 K-Means Clustering [2] เ ป็ น อั ล ก อ ริ ทึ ม ท่ี

เก่ียวกับการจัดคลัสเตอร์ข้อมูล ท่ีมีกระบวนการเพื่อ
แบ่งกลุ่มหรือจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยกนัมาก
ท่ีสุดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัจะถูกจดั
ให้อยู่คนละกลุ่มกนั โดยแต่ละกลุ่มจะเรียกว่าคลสัเตอร์ 
(Cluster) [3] โดยมีกระบวนการดงัน้ี 1) เลือกขอ้มูล di 
ส าหรับวดัระยะห่างกบัค่า K เร่ิมตน้ทุกค่า 2) ก าหนดชุด
ข้อมูล di ให้กับ K ท่ีใกล้ท่ีสุด และปรับค่า K ใหม่ ให้
เ ป็นค่ากลางของกลุ่มข้อมูล และหยุดเ ม่ือค่า K ไม่
เปล่ียนแปลง ทั้ ง น้ีการวัดระยะห่างระหว่างข้อมูล
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ได้ เช่น Euclidean, Person 

Correlation, Superman Rank Correlation เป็นตน้ 
2.2 Decision Tree [2][4] เป็นอลักอริทึมท่ีใชใ้นการ

สร้างโมเดลเพื่อท านาย โดยอลักอริทึมจะเรียนรู้โดยการ
จ าแนกประเภท (Classification) ขอ้มูลออกเป็นกลุ่ม ๆ 
โดยใชคุ้ณลกัษณะ (Attribute) ขอ้มูล Decision Tree ท่ี
ไดจ้ากการเรียนรู้จะท าให้ทราบว่าคุณลกัษณะใดเป็นตวั
ก าหนดการจ าแนกประเภท และคุณลกัษณะแต่ละตวัมี
ความส าคญัมากนอ้ยแตกต่างกนัอยา่งไร 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัดา้นวิทยาการขอ้มูล (Data 

Science) โดยเก็บรวบรวมจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
ก า ร พั ฒ น า  ( Organisation for the Economic 
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Cooperation and Development ห รือ  OECD) ท่ี เก็บ
ขอ้มูลประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในปี 2018 มี
นักเรียนเขา้ร่วมการประเมินประมาณ 600,000 คน ซ่ึง
เป็นตวัแทนของนักเรียนอายุ 15 ปี จ านวนประมาณ 32 
ลา้นคนทัว่โลก จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้แมชชีนเ ลิร์นน่ิง  โดยใช้
อัลกอ ริ ทึม  K-Means Clustering ในการแบ่ งกลุ่ ม
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีเข้าร่วมโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากลในปี 2018 จากขอ้มูล
คะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และใช้
อัลกอริทึม Decision Tree เพื่อสร้างแบบจ าลองท า
นายคลสัเตอร์ จากขอ้มูลทางเศรษฐกิจ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ภาษาไพธอน 
( Python Programming Language) ใ น ชุ ด ข อ ง 
Anaconda 2019.03 (64 bit), RapidMiner Studio เวอร์
ชั่น  9.4 และ  Microsoft Excel ใน  Microsoft Office 

Professional Plus 2016 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการท่ี
ใช ้คือ Windows 10 Pro 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  คะแนนสอบของแต่ละ

ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล ปี 2018  

4.2 วิเคราะห์ขอ้มูล 
-  Visualization โดยการสร้าง Plot ซ่ึง เป็นกราฟ

แสดงขอ้มูลในรูปต่าง ๆ ค านวณหาค่าต่าง ๆ แสดงในรูป
ตาราง และสร้าง 3D Map น าเสนอขอ้มูลในรูปแผนท่ี  

- จัดแบ่งคลสัเตอร์ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
โดยใช ้K-Means Clustering  

- สร้างแบบจ าลองท านายคลสัเตอร์ โดยใช ้Decision 

Tree ในงานวิจัยช้ินน้ีจะใช้ตัวแปรท านาย จากข้อมูล
เศรษฐกิจ ในงานวิจยัช้ินน้ี จะแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน 
คือ Training data และ Testing data ออกเป็น 70% และ 

30% ของขอ้มูลทั้งหมด ตามล าดบั โดย Training data 
ใช้ส าห รับสร้างแบบจ าลอง  Decision Tree ส่วน 
Testing data ใชส้ าหรับวดัความแม่นย  าของแบบจ าลอง 
ในงานวิจยัน้ีจะพิจารณาจากค่า Accuracy  
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในท่ีน้ี คือข้อมูล

คะแนนสอบของแต่ละประเทศท่ีเข้าร่วมโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ 
คะแนนการอ่าน (Reading Score) คะแนนคณิตศาสตร์ 
(Mathematics Score) แ ล ะ ค ะ แนน วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
(Science Score) ในปี 2018 ดงัน้ี [5] 
 
ตารางท่ี 1: ขอ้มูลคะแนนสอบของแต่ละประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 
ท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล 
เรียงล าดบัตามคะแนนการอ่านสูงสุดไปต ่าสุด (แสดง 10 ประเทศ
แรกท่ีมีคะแนนการอ่านสูงสุด) 

ล าดบั
ท่ี 

ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ 

คะแนน
การอ่าน 

คะแนน
คณิตศาสตร์ 

คะแนน
วิทยาศาสตร์ 

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 

10 Poland 512 516 511 

 
ตารางท่ี 2: แสดงขอ้มูลคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

วิชา 
คะแนน
การอ่าน 

คะแนน
คณิตศาสตร์ 

คะแนน
วิทยาศาสตร์ 

ค่าสูงสุด 555 591 590 

ค่าต ่าสุด 340 325 336 

ค่าเฉลี่ย 453.08 458.34 457.61 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

53.114 56.702 52.148 
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ภาพที่ 1: แสดงขอ้มูลคะแนนวิชาต่าง ๆ จ าแนกตามประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ เรียงล าดบัตามคะแนนการอ่านสูงสุดไปต ่าสุด 

 
จากตารางท่ี 1-2 และภาพท่ี 1 เป็นการแสดงข้อมูล

คะแนนสอบของแต่ละประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ท่ีเขา้ร่วม
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
เรียงล าดับตามคะแนนการอ่านสูงสุดไปต ่าสุด พบว่า
นกัเรียนจากประเทศจีน มีคะแนนสอบทั้งสามวิชา ไดแ้ก่ 
คะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงท่ีสุด 
ในขณะท่ีสิงคโปร และมาเก๊า มีคะแนนสอบทั้งสามวิชา
สูงสุดเป็นอันดับ 2 และอันดับท่ี 3 ตามล าดับ ส่วน
ประเทศท่ีมีคะแนนสอบทั้งสามวิชาต ่าสุด คือประเทศ
ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐโดมินิกนั คะแนนเฉล่ียของ
ทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีเข้าร่วมของวิชาการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คือ 453.08, 458.34 และ 
457.61 ตามล าดบั 

5.2 การวิเคราะห์ K-Means Clustering [6] ใชส้ าหรับ
การจดัคลสัเตอร์ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา ท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล ในงานวิจยัน้ี 
จะมี 2 ขั้นตอน คือ 1) เลือกจ านวนคลสัเตอร์ท่ีเหมาะสม 
และ 2) จดัคลสัเตอร์ให้กบัขอ้มูล 

1) จ านวนคลัสเตอร์ท่ีเหมาะสม ในงานวิจัยน้ีจะ
พิจารณาจากกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนคลสั
เ ตอ ร์  กับ ค่ า  Total Within-cluster Sum of Square 

(WSS) ท่ีน้อยท่ี สุดเท่ า ท่ี เ ป็นไปได้ ด้วยวิธี  Elbow 

method  
 

 
ภาพที่ 2: แสดงจ านวนคลสัเตอร์กบัค่า Total Within-cluster Sum 

of Square 
 

จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าจ านวนคลัสเตอร์ท่ี
เหมาะสมกบัขอ้มูลชุดน้ี คือ 2 

2) การวิเคราะห์ K-Means Clustering เพื่อจัดคลัส
เตอร์ ประเทศสมาชิกขององคก์ารเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพฒันา ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 2 คลสัเตอร์ 
ไดผ้ลดงัน้ี 

 

 
ภาพที่ 3: ขอ้มูลคะแนนของแต่ละรายวิชา ของแต่ละประเทศ/

เขตเศรษฐกิจ แยกสีตามคลสัเตอร์ 
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ภาพที่ 4: แสดงคลสัเตอร์ของแต่ละประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ในรูป

แผนท่ี 
 

ตารางท่ี 3: ค่า Centroid ของคะแนนรายวิชาในโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2018) แยก
ตามคลสัเตอร์ 

คลสั
เตอ
ร์ท่ี 

ค่า Centroid ช่ือคลสั
เตอร์ 

ภาษาไท
ย 

ช่ือคลสั
เตอร์ 

ภาษาองักฤ
ษ 

การอ่าน 
คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

1 494.256 501.163 497.326 กลุ่มที่มี
คะแนน
มาก 

High 

performer 

2 401.0 404.176 407.382 กลุ่มที่มี
คะแนน
นอ้ย 

Low 

performer 

 
ตารางท่ี 4: ขอ้มูลจ านวนประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และช่วงคะแนน
แยกตามคลสัเตอร์ 

คลสั
เตอร์
ท่ี 

จ านวน
ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ 

ร้อยละ 
ช่วงคะแนน 

การ
อ่าน 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

1 43 55.8% 448-
555 

472-
591 

457-
590 

2 34 44.2% 340-
452 

353-
417 

357-
444 

 

 
จากตารางท่ี 3-4 และภาพท่ี 3-4 แสดงขอ้มูลของแต่

ละประเทศ/เขตเศรษฐกิจ จ าแนกตามคลสัเตอร์ ไดแ้ก่ 
รายช่ือประเทศ ค่า Centroid ค่าช่วงคะแนนของแต่ละ
รายวิชา โดยจ านวนประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีอยู่ในคลสั
เตอร์ท่ี 1 มี 43 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 55.8 
ส่วนคลสัเตอร์ท่ี 2 มี 34 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 44.2 นอกจากน้ี อาจกล่าวไดว่้าคลสัเตอร์ท่ี 1 เป็น

กลุ่ม ท่ี มีคะแนนมาก อาจ เ รียกว่า  High performer 
ในขณะท่ี คลสัเตอร์ท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย อาจ
เรียกว่า Low performer 

5. 3 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  Decision Tree เ พื่ อ ส ร้ า ง
แบบจ าลองท านายคลสัเตอร์ ในงานวิจัยน้ีจะศึกษาตวั
แปรอิสระหรือตวัท านาย จากขอ้มูลเศรษฐกิจของ World 

Bank [7][8] ได้แก่ GDP คือจีดีพี (เป็น US$ ปัจจุบนั) 
หน่วยเป็นพนัลา้นเหรียญสหรัฐ GDP_growth คืออตัรา
การเติบโตของจีดีพี (% ต่อปี) Inflation คือตวัหักลดจีดี
พีของเงินเฟ้อ (% ต่อปี) Agriculture คือมูลค่าเพ่ิมของ
การเกษตร (คิดเป็น % ของจีดีพี) Industry คือมูลค่าเพ่ิม
ของอุตสาหกรรม (คิดเป็น % ของจีดีพี) Exports คือการ
ส่งออกสินคา้และบริการ (คิดเป็น % ของจีดีพี) Imports 
คือการน าเข้าสินค้าและบริการ (คิด เป็น % ของจีดีพี) 
Gross_capital คือการสะสมทุนเบ้ืองตน้ (คิดเป็น % ของ
จีดีพี) Revenue คือรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน (คิดเป็น % 
ของจีดีพี) Net_lending คือดุลการให้กูย้ืมสุทธิ/การกูย้ืม
สุทธิ (คิดเป็น % ของจีดีพี)  

ตวัแปร label หรือตวัแปรตาม ในท่ีน้ีคือคลสัเตอร์ ซ่ึง

เป็นตวัแปร dichotomous variable มี 2 ค่า คือ คลสัเตอร์

ท่ี 1 กบัคลสัเตอร์ท่ี 2 ไดม้าจากการวิเคราะหใ์นขอ้ 5.2 ใน

งานวิจยัช้ินน้ี จะแบง่ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ Training 

data และ Testing data ออกเป็น 70% และ 30% ของ

ขอ้มูลทั้งหมด ตามล าดบั โดย Training data ใชส้ าหรับ

สร้างแบบจ าลอง Decision Tree ส่วน Testing data ใช้

ส าหรับวดัความแม่นย  าของแบบจ าลอง ผลท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

 

ภาพที่ 5: แบบจ าลอง Decision Tree เพ่ือใชใ้นการท านาย 
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ได้ค่า Accuracy เท่ากับ 90% หมายถึง การท านาย
ด้วย Decision Tree ตามภาพท่ี 5 จะให้ความแม่นย  า 
90%  

 
ผลการท านายว่าเป็นคลสัเตอร์ท่ี 1 สามารถแปลงเป็น

กฎได ้4 กฎ ดงัน้ี 
กฎข้อท่ี 1: ถ้ามูลค่าเพ่ิมของการเกษตร > 3.500% 

ของจีดีพี และรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน > 29.050% ของ
จีดีพี และการสะสมทุนเบ้ืองตน้ > 22.500% ของจีดีพี  

กฎข้อท่ี 2: ถ้ามูลค่าเพ่ิมของการเกษตร > 3.500% 
ของจีดีพี และรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน > 29.050% ของ
จีดีพี และการสะสมทุนเบ้ืองต้น  22.500% ของจีดีพี 
และจีดีพี > 97.980 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ  

กฎข้อท่ี 3: ถ้ามูลค่าเพ่ิมของการเกษตร  3.500% 
ของจีดีพี และตวัหกัลดจีดีพีของเงินเฟ้อ  4.750% ต่อปี  

กฎข้อท่ี 4: ถ้ามูลค่าเพ่ิมของการเกษตร  3.500% 
ของจีดีพี และตวัหักลดจีดีพีของเงินเฟ้อ > 4.750% ต่อปี 
และรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน > 27.150% ของจีดีพี  

 
ผลการท านายว่าเป็นคลสัเตอร์ท่ี 2 สามารถแปลงเป็น

กฎได ้3 กฎ ดงัน้ี 
กฎข้อท่ี 1: ถ้ามูลค่าเพ่ิมของการเกษตร > 3.500% 

ของจีดีพี และรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน  29.050% ของ
จีดีพี  

กฎข้อท่ี 2: ถ้ามูลค่าเพ่ิมของการเกษตร > 3.500% 
ของจีดีพี และรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน > 29.050% ของ
จีดีพี และการสะสมทุนเบ้ืองต้น  22.500% ของจีดีพี 
และจีดีพ ี 97.980 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ  

กฎข้อท่ี 3:  ถ้ามูลค่าเพ่ิมของการเกษตร  3.500% 
ของจีดีพี และตวัหักลดจีดีพีของเงินเฟ้อ > 4.750% ต่อปี 
แลว้ และรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน  27.150% ของจีดีพี   
 

6. อภิปรายผล 
การจัดคลัสเตอร์ประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีเข้าร่วม

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล  
ในงานวิจัยน้ี ได้จัดคลัสเตอร์ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยคลสัเตอร์ท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีคะแนน

มาก เช่น ประเทศจีน ฟินแลนด์ และเกาหลีใต ้ส่วนคลสั
เตอร์ท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนนอ้ย เช่น ประเทศไทย และ
ฟิลิปปินส์ สอดคลอ้งกบัผลการประเมินของ OECD ได้
แบ่งระดบัความสามารถของนกัเรียนในแต่ละดา้นเป็น 6 
ระดบั ในดา้นการอ่าน ค่าเฉล่ีย OECD มีนักเรียน 77% 
ท่ีมีความสามารถด้านการอ่านตั้ งแต่ระดับ 2 ขึ้ นไป 
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีมีคะแนนสูงอย่างจีนส่ีมณฑล 
แคนาดา เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฮ่องกง ไอร์แลนด์ มาเก๊า 
โปแลนด์ และสิงคโปร์ มีนักเรียนมากกว่า 85% ท่ีมี
ความสามารถตั้งแต่ระดบั 2 ขึ้นไป [9][10] 

นอกจากน้ีผลการศึกษาในการจดัคลสัเตอร์กลุ่มท่ีมี
คะแนนมาก สอดคลอ้งกบั The Economist [11] ท่ีไดจ้ดั
อันดับประเทศเศรษฐกิจ 10 อันดับแรกท่ีอยู่ในกลุ่ม
คะแนนสูง ไดแ้ก่ ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด ์นิวซีแลนด์ 
สวีเดน แคนนาดา เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน สิงคโปร์ 
ฝร่ังเศส และองักฤษ 

 
7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

7.1 การสร้างโมเดลในการพยากรณ์ ย ังสามารถ
เลือกใช้อัลกอริทึมอื่น ๆ ของแมชชีนเลิร์นน่ิง เช่น 

Artificial Neural Network, Regression Analysis, 
Fuzzy Logics เป็นตน้ 

7.2 จากงานวิจัยช้ินน้ี พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่
ในคลสัเตอร์ท่ี 2 อยู่ในกลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย ซ่ึงประเทศ
ไทยจ าเป็นตอ้งยกระดบัสมรรถนะของนกัเรียนให้สูงขึ้น 
หรือสร้างความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาในระดบัสากล 
สามารถน าไปสู่การศึกษาวิจยัในอนาคตได ้

7.3 สามารถศึกษาในข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ เช่น ขอ้มูลดา้นการแข่งขนัภายใน
และต่างประเทศ ตลาดแรงงาน ระบบการเงิน การ
เปล่ียนแปลงธุรกิจ หรือความสามารถด้านนวตักรรม 
เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกมการสนทนา
ภาษาอังกฤษโดยใช้การรู้จ าเสียงพูดและความจริงเสมือน 
ซ่ึงสามารถท่ีจะช่วยในการฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การพัฒนางานวิจัยนีไ้ด้น า
เทคโนโลยีความจริงเสมือนมาใช้ เพ่ือสร้างประสบการณ์
สมจริงผ่านทางอุปกรณ์ HTC Vive และใช้เทคนิคการรู้จ า
เสียงพูด ในการแปลงจากเสียงพูดมาเป็นข้อความและเช็ค
ความถูกต้องของประโยค นอกจากนีผู้้ เล่นยังสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับตัวละครในฉากได้ เนื้อหาของส่ือพัฒนา
ตามรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น เกี่ยวกับการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 สถานการณ์ 
ได้แก่ การทักทาย การนัดหมาย การให้ความช่วยเหลือกับ
คนอ่ืน การส่ังอาหารในร้านอาหาร การซ้ือขายในตลาด 
และการบอกเส้นทางให้กับคนต่างชาติ ซ่ึงในแต่ละ
สถานการณ์จะมีบทสนทนาให้เลือกตอบโดยการพูดผ่าน
ไมโครโฟน และมีภารกิจให้ผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
ตัวละครในฉากได้ ในการสร้างโมเดล 3 มิติใช้โปรแกรม 
Maya การพัฒนาเกมใช้โปรแกรม Unity เขียนสคริปต์ด้วย
ภาษา C# ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่าเกม
ท่ีพัฒนาขึน้นีม้ีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากท่ีสุด 
(�̅�= 4.51, SD = 0.61) 
ค าส าคัญ: ความจริงเสมือน การรู้จ าเสียงพูด  
การสนทนาภาษาองักฤษ ส่ือการเรียนรู้ 
 

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 

English speaking skills in simulation situations for 

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 (�̅�= 4.51, SD = 0.61). 

Keywords: Virtual Reality, Speech Recognition,  

English Conversation, Learning Media. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัน้ีการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ผูเ้รียนยงั

ขาดโอกาสในการฝึกฝนสนทนาภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง 
หรือเกิดความเบ่ือหน่ายในการจดัการเรียนรูปแบบเก่าท่ี
เนน้โครงสร้างทางภาษามากกว่าการฝึกพูด หรือ ใชส่ื้อการ
สอนประเภทวิดีโอมากกว่าการน าไปประยุกต์ใช้ ท าให้
ผูเ้รียนไม่เข้าใจกระบวนการพูด ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ในชั้น
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เรียน ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่สามารถน าเร่ืองท่ีเรียน
ไปประยุกต์ใชใ้นการพูดส่ือสาร และเกิดความเขินอายใน
การส่ือสารหรือสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
เน่ืองจากผู ้เรียนไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ท าให้การเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในปัจจุบนัยากต่อการเรียนรู้ 

แนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการสนทนากบัชาวต่างชาตินั้นสามารถใช้
เทคโนโลย ีความจริงเสมือน (VR: Virtual Reality) ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยี ท่ีใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในการจ าลอง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยผูใ้ช้จะตอ้งสวมแว่น VR 
ซ่ึงจะท าให้มองภาพไดแ้บบ 360 องศา และให้ภาพแบบ
สามมิติ ท าให้ผูใ้ชไ้ดรั้บบรรยากาศเสมือนจริงมากกว่าการ
ดูภาพผา่นจอคอมพิวเตอร์โดยทัว่ไป 

ผูวิ้จยัจึงไดแ้นวคิดในการท าเกมเก่ียวกบัการสนทนา
ภาษาองักฤษโดยสร้างเหตุการณ์จ าลองในรูปแบบของ VR 
เพื่อให้ผูเ้รียนรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ท่ีจะตอ้งพบ
เจอชาวต่างชาติในสถานท่ีต่างๆ และมีการสนทนาตอบโต้
กันเป็นภาษาอังกฤษด้วยเสียงของผู ้เรียนเอง ซ่ึงจะใช้
เทคโนโลยีการรู้จ าเสียงพูด (Speech Recognition) โดย
รูปแบบของเกมท่ีพฒันาขึ้นน้ีจะท าให้ผูเ้รียนไดคุ้น้เคยกบั
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัชาวต่างชาติ ช่วยลดความประหม่าเม่ือ
ต้องสนทนากับชาวต่ างชาติในสถานการณ์จ ริงได้ 
นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
นอกจากการสนทนาด้วยเสียงได้ เช่น หยิบจับของด้วย
อุปกรณ์ควบคุม ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการเล่น
มากย่ิงขึ้น  

 
2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ความจ ริง เสมือน  (Virtual Reality: VR) [1 ]  เ ป็น
เทคโนโลยี ท่ีใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยผู ้ใช้งานจะต้องสวม
อุปกรณ์ครอบศีรษะซ่ึงจะท าให้ผูใ้ช้มองเห็นภาพ 3 มิติท่ี
สามารถรับรู้ระยะความลึกของวตัถุต่างๆ และยงัสามารถ
มองภาพไดโ้ดยรอบ 360 องศา โดยการขยบัศีรษะเพื่อปรับ
มุมมองของภาพ ซ่ึงการมองในลกัษณะน้ีจะใกลเ้คียงกับ

การมองภาพตามธรรมชาติของมนุษย ์นอกจากน้ีผูใ้ช้ยงั
สามารถควบคุมการเคล่ือนไหว และการมีปฏิสัมพนัธ์ได้
โดยการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมท่ีมือ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความรู้สึก
สมจริงมากกว่าการใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดตามปกติ ใน
ปัจจุบนัมีแพลตฟอร์มท่ีใชเ้ทคโนโลยีน้ีหลายแพลตฟอร์ม 
เ ช่น Oculus VR, Steam VR, Google VR, PlayStation VR 
ฯลฯ และมีแอปพลิเคชันทางด้าน VR ท่ีใช้ในด้านความ
บนัเทิง ส่ือการเรียนรู้ การจ าลองสถานการณ์ การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึงการฝึกอบรมอีกดว้ย มีงานวิจยั
หลายงานท่ีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR เข้ากับการ
เรียนการสอน ดงัน้ี 

ณัฏฐ์ ดิษเจริญ และคณะ [2] ไดพ้ฒันาห้องเรียนเสมือน
เพื่อเรียนรู้ระบบสุริยะดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ซ่ึง
ท าให้ผูเ้รียนได้สัมผสัประสบการณ์เสมือนอยู่ในระบบ
สุริยะจริง ห้องเรียนระบบสุริยะเสมือนจริงน้ี ประกอบดว้ย 
โมเดลและแอนิเมชันสามมิติของดวงอาทิตย์ และดาว
เคราะห์ 8 ดวง  ผลการพฒันาและทดสอบระบบ โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 32 คน พบว่า ผูเ้รียนมี
ความรู้หลงัเรียนเพ่ิมขึ้น และค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อ
ห้องเรียนระบบสุริยะเสมือนจริงน้ี มีค่าเท่ากบั 4.52 (จาก
คะแนนเตม็ 5.00) ซ่ึงสรุปไดว่้า คุณภาพโดยรวมของระบบ
อยู่ในระดับดีมาก ระบบช่วยส่งเสริมและเติมเต็มความรู้
เก่ียวกบัระบบสุริยะและดาราศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

Juan Guo et al. [3] ไดพ้ฒันาการเรียนรู้ภาษาท่ีสองโดย
ใช้ความจริงเสมือนและปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงในงานวิจยัน้ี
สามารถท าให้เห็นบรรยากาศ 360 องศา เสียง ภาพ ประโยค
ภาษาองักฤษ และผสมผสานปัญญาประดิษฐ์ เช่นการรู้จ า
เสียงพูดอตัโนมัติ ซ่ึงสามารถประเมินผลการฟังและพูด 
และช่วยพฒันาทกัษะของผูเ้รียนมากย่ิงขึ้น ผูเ้รียนสามารถ
ส่ือสารดว้ยเสียงของผูเ้รียนเองไดโ้ดยจะมีตวัอกัขระแสดง
ให้เห็น ผู ้เ รียนสามารถเพ่ิมระดับความช านาญได้เ ม่ือ
ผู ้เ รี ยนท าภารกิจนั้ นส า เ ร็จ  และสามารถเ รียนรู้ใน
สภาพแวดลอ้มอื่นๆ ต่อไปได ้ซ่ึงผลจากการทดลองพบว่า
มีความผิดพลาดในเร่ืองของการรู้จ าเสียงพูด ท่ีมีค  าหรือ
ประโยคท่ีไม่ถูกตอ้งเป็นจ านวนมากเม่ือผูเ้รียนพูดภาษา
นั้นๆ อยา่งรวดเร็ว 
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Bi-Wen et al. [4] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาการใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียวโดยใช้วิศกรรมรวมเป็นฐานองคค์วามรู้ เพื่อฝึก
ทกัษะภาษาองักฤษดา้นการท่องเท่ียว ขั้นตอนท่ีส าคญัของ
ระบบ คือ 1) น ากราฟมาสร้างเป็นฉากตามท่ีตอ้งการ 2) จดั
วางองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้งในฉาก 3) ก าหนดการเช่ือมต่อ
ระหว่างองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 4) ตรวจสอบความถูก
ต้องของเน้ือหา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ เ น้ือหา
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว โครงสร้างขอ้มูลตามองค์
ความรู้ดา้นวิศวกรรมในการสร้างแผนท่ีเส้นทาง และแอป
พลิเคชนั Holo Builder ในการสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นภาพ
แบบพาโนรามาให้มองได้ 360 องศา และสร้างตัวละคร
เสมือนจริงในการสนทนา ผลการวิจัยพบว่า ผู ้เ รียน
สามารถเรียนรู้ค าศพัท์ระดบัสูงได ้และมีระดับความพึง
พอใจระดบัดีมาก ท าให้มีประสิทธิผลในการน าเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนมาใชใ้นการศึกษา 

จากงานวิจยัขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการน าเทคโนโลยี 
VR มาใชเ้พ่ือสร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ความสมจริงและน่าสนใจ แต่ยงัไม่ไดมี้น าเสียงพูดของผู ้
เ ล่นมาใช้ เพื่ อจ าลองการสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยเพ่ิมทกัษะในการฟัง การ
พูด และยงัไดรั้บประสบการณ์เสมือนจริงดว้ยเทคโนโลยี 
VR ท่ีช่วยท าให้ผูเ้ล่นเกิดความตอ้งการในการเรียนรู้มาก
ขึ้น ซ่ึงผูวิ้จยัไดมี้แนวคิดในการน าเทคนิค การรู้จ าเสียงพูด 
มาใช้ในการพฒันาเกมเพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกพูดประโยค
สนทนาภาษาองักฤษ 

การรู้จ าเสียงพูด (Speech Recognition) [5] คือ การท่ี
คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้เสียงของมนุษยแ์ลว้แปลงไปเป็น
ข้อความท่ีสามารถท าความเข้าใจได้ การรู้จ าของระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นจะตอ้งใชศ้าสตร์ทางดา้นปัญญาประดิษฐ์
โดยวิธีการเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์จะจ าเอารูปแบบ
เสียงๆ นั้น มาสร้างเป็นฟังก์ชนัท่ีจะใชใ้นการค านวณของ
ระบบคอมพิวเตอร์เม่ือได้รับเสียงเขา้มาก็จะเอาเสียงไป
เทียบกบัฟังก์ชนัท่ีไดส้ร้างขึ้น เทคโนโลยีน้ีอาจถูกเรียกว่า 
automatic speech recognition (ASR), computer speech 
recognition หรือ speech to text (STT) 

การรู้จ าเสียงพูดมีทั้งแบบท่ีตอ้งมีการ train โดยจะตอ้ง
ให้ผูใ้ชแ้ต่ละคนออกเสียงในประโยคหรือค าท่ีก าหนดก่อน 
เพื่อให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์และปรับการท างานให้เหมาะ
กบัเสียงของคนๆ นั้น ซ่ึงจะเรียกว่าเป็นระบบแบบ speaker 
dependent นอกจากนั้ นย ัง มีระบบ ท่ีไ ม่ต้องใช้  train 
สามารถรับรู้เสียงของผูใ้ชท่ี้แตกต่างกนัไดโ้ดยอตัโนมติัซ่ึง
จะเรียกว่าเป็นระบบแบบ speaker independent 

ในปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีทางด้านการรู้จ าเสียงได้ถูก
น าไปใชเ้ป็นอยา่งมาก เช่น ใชใ้นส่ังงานระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยเสียง การสนทนากับระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ
สอบถามข้อมูลในด้านต่างๆ การพิมพ์ข้อความแบบ
อตัโนมติัดว้ยเสียง ฯลฯ 

 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  

วิธีการด าเนินการวิจยั มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทั้ ง

รวบรวมขอ้มูล  
2. วิเคราะห์และออกแบบเกมอยา่งเหมาะสม 
3. พฒันาแอปพลิเคชนัเกม 
4. ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชัน และแก้ไข

ปรับปรุง 
5. วดัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเกมท่ีพฒันาขึ้น 
3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 
การพฒันาเกมสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้การรู้จ า

เสียงพูดและความจริงเสมือน ไดพ้ฒันาอยู่ในรูปแบบของ 
VR ซ่ึงพฒันาโดยซอฟตแ์วร์ Unity โดยใชภ้าษา C# ในการ
ควบคุมตวัเกม และใชโ้ปรแกรม Maya ในการสร้างโมเดล 
3 มิติ เพื่อใชแ้ทนตวัละครและวตัถุต่างๆ ซ่ึงในตวัเกมมีการ
เช่ือมกบัอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ IBM Cloud Services ในการ
เรียกใชบ้ริการของ IBM Watson Speech to text API และมี
การเช่ือมต่อกบั HTC Vive controller เพื่อให้ผูเ้ล่นสามารถ
มีปฏิสัมพนัธ์ในเกม และ HTC Vive Headset ท่ีช่วยแสดง
ภาพจากการจ าลองสถานการณ์ในเกม และในส่วนของ 
Game Logic เป็นตรรกะการท างานต่างๆ ภายในเกม ซ่ึงใน
การเล่นนั้น ผูเ้ล่นต้องกดปุ่ มเปิดรับเสียงจาก HTC Vive 
Controller เพื่อรับเสียงจากไมโครโฟน และพูดประโยค
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บทสนทนาในแต่สถานการณ์ จากนั้ นตัว เกมจะส่ง
สั ญญ าณ เ สี ย ง ไ ป ยั ง  IBM Cloud Services แ ล ะ น า
สัญญาณเสียงไปแปลงเป็นข้อความโดย IBM Watson 
Speech to text API และส่งกลบัมาท่ีตวัเกม ซ่ึงภาพของเกม
จะไปแสดงที่ Headset ในรูปแบบ 3 มิติท่ีมองได ้360 องศา 
ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมของระบบ 
3.2 สถานการณ์ภายในเกม 
เ กม มี  6  ฉ าก  ซ่ึ งแต่ ละฉากจะ เ ป็นการจ าลอง

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การ
นัดหมาย การให้ความช่วยเหลือกบัคนอ่ืน การส่ังอาหาร
ในร้านอาหาร การซ้ือขายในตลาด และการบอกเส้นทาง
ให้กบัคนต่างชาติ ในแต่ละสถานการณ์ผูเ้ล่นจะไดพ้บกบั
ตวัละครซ่ึงมีการพูดเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงเม่ือตวัละครถาม
ผูเ้ล่นดว้ยประโยคค าถาม ผูเ้ล่นจะพบกบัตวัเลือกในการ
สนทนาตอบโต้ 3 ตัวเลือกบนหน้าจอ ผู ้เล่นจะเลือก
ตัว เ ลือกท่ีต้องการ โดยการพูดบนสนทนานั้ นผ่าน
ไมโครโฟน ยกตวัอยา่งบทสนทนาหน่ึงๆ ดงัต่อไปน้ี (John 
เป็นตวัละครในฉาก และผูเ้ล่นคือ Peter) 

John : Would like to play basketball with us ? 
Peter : _______________________. 
Choices 

 1. Of course! come and join us please. 
 2. Yes, I would like to play basketball.  
 3. No! Let’s play it now! 
ผูเ้ล่นเลือกตอบดว้ยตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงดว้ยการพูด

ประโยคในตวัเลือกนั้น หากเป็นตวัเลือกท่ีถูกตอ้งตวัละคร

มีการแสดงแอนิเมชันและแสดงขอ้ความ “Correct !” แลว้
เปล่ียนเป็นขอ้ถดัไป ซ่ึงจะมีทั้งหมด 5 ขอ้ แต่หากตอบผิด 
ตวัละครมีการแสดงแอนิเมชนั และแสดงขอ้ความ “Wrong 
!”  และไม่สามารถไปขอ้ถดัไปได ้จนกว่าผูเ้ล่นจะตอบถูก 
ดงัภาพท่ี 2 

นอกจากน้ีในแต่ละสถานการณ์หลงัจากจบการสนทนา
แลว้ ผูเ้ล่นจะไดท้  าภารกิจเพ่ิมเติมซ่ึงจะเปล่ียนไปในแต่ละ
สถานการณ์เพ่ือช่วยเพ่ิมความสนุกสนานและเรียนรู้ค าศพัท์
เพ่ิมเติม เช่น ในสถานการณ์ทักทาย ซ่ึงเป็นฉากในสนาม
บาสเกตบอล ผูเ้ล่นจะตอ้งโยนลูกบาสเกตบอลให้ลงห่วง
อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง โดยใช ้HTC Vive controller 

ภาพที่ 2: หนา้จอในการสนทนากบัตวัละคร 
3.3 การออกแบบเกม 

3.3.1 กฎในการเล่นเกม (Rules) 
- ให้ผู ้เล่นเลือกตอบประโยคบทสนทนาให้

ถูกตอ้งตามเวลาท่ีก าหนด โดยการพูดประโยคบทสนทนา
ท่ีเลือกไว ้ 

- เม่ือผูเ้ล่นเลือกตอบประโยคบทสนทนาถูกตอ้ง 
จะไดค้ะแนน 5 คะแนน  

- เ ม่ือผู ้เล่นเลือกตอบประโยคบทสนทนาไม่
ถูกตอ้ง จะถูกหกั 1 คะแนน  

- จะมีภารกิจให้ท า ผูเ้ล่นตอ้งท าภารกิจให้ส าเร็จ  
- เม่ือผูเ้ล่นท าภารกิจส าเร็จ จะไดแ้ตม้เพ่ิมอีก 5 

คะแนน 
- เม่ือผูเ้ล่นท าภารกิจไม่ส าเร็จ จะไม่ไดค้ะแนน  
3.3.2 กลไก (Mechanic) 
- ผูเ้ล่นสามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้ผ่าน 

microphone  
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- ผูเ้ล่นสามารถควบคุมมุมมองทิศทางในการเล่น
ไดผ้า่น Headset เช่น มองไดร้อบ 360 องศา  

- ผู ้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุได้ผ่าน 
Controller เช่น การหยิบจบัส่ิงของ 

3.3.3 ระบบเกม (Gameplay) 
 เม่ือเขา้มาในเกม จะปรากฏหน้าแรกของเกม คือ 
เมนูเกม ซ่ึงจะมีทั้งหมด 6 สถานการณ์ ผูเ้ล่นสามารถเลือก
เล่นไดต้ามใจชอบ ซ่ึงในแต่ละสถานการณ์จะมีคนต่างชาติ
มาขอความช่วย ผูเ้ล่นตอ้งเลือกตอบประโยคบทสนทนา
และพูดประโยคบทสนทนาให้ถูกตอ้ง หลงัจากนั้นผูเ้ล่น
จะตอ้งท าภารกิจให้ส าเร็จ เม่ือเล่นครบทุกด่านแลว้ จะมี
การสรุปคะแนน  หลงัจากเล่นครบทุกสถานการณ์ จะมี
การสรุปคะแนนรวมทั้งหมด 

3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของการออกเสียง 
ผูวิ้จัยได้ออกแบบเพื่อให้รู้จ าเสียงพูด โดยใช้บริการ

ของ IBM Watson เพื่อเรียกใช้งาน API Watson Speech to 
text ท่ีมีการสร้าง Transcripts โครงข่ายค าและแบบจ าลอง
ภาษา  ในการน าสัญญาณเสียงท่ีรับเขา้มาแปลงให้อยู่ใน
รูปแบบข้อความ จากนั้ นน าเสียงท่ีผ่านการแปลงเป็น
ขอ้ความแลว้ มาเปรียบเทียบกบัค าในประโยคบทสนทนา
ในแต่ละตวัเลือก โดยจะแบ่งประโยคบทสนทนาของแต่
ละตวัเลือกออกเป็นทีละค า และเสียงท่ีผ่านการแปลงเป็น
ขอ้ความออกเป็นทีละค าจากนั้นน าขอ้ความท่ีไดจ้ากการ
แปลงเสียงมาตรวจสอบกับประโยคตัวเลือกว่าตรงกับ
ประโยคตวัเลือกใดตั้งแต่ 80% และตรวจสอบว่าตรงกบั
ประโยคท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ถา้เสียงท่ีผ่านแปลงเป็นขอ้ความ
ตรงกบัประโยคบทสนทนาท่ีถูกตอ้งจะถือว่าตอบประโยค
ถูกต้อง และได้คะแนน 5 คะแนน แต่ถ้าเสียงท่ีผ่านการ
แปลงเป็นขอ้ความไม่ตรงกับประโยคท่ีถูกตอ้ง จะถือว่า
ตอบประโยคไม่ถูกตอ้ง และคะแนนจะถูกลดลง 1 คะแนน 
ดงัภาพท่ี 3  

4. ผลการด าเนินงาน 
เกมท่ีพฒันาขึ้นสามารถท างานไดต้ามท่ีออกแบบไว้

โดยในภาพท่ี 4 จะเป็นภาพหน้าจอเมนูหลักท่ีผู ้เล่น
สามารถเลือกสถานการณ์ท่ีตอ้งการเล่นได ้และในภาพท่ี 5 
จะเป็นภาพในสถานการณ์ทกัทายในสนามบาสเกตบอล 

 
ภาพที่ 3: การตรวจสอบความถูกตอ้งของการออกเสียง 

 

 
 

ภาพที่ 4: หนา้จอหลกัของเกม 

 

 
 

ภาพที่ 5: สถานการณ์ทกัทายในสนามบาสเกตบอล 
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4.1 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้งานจากกลุ่ม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง จ านวน 30 คน และใชเ้กณฑก์ารประเมินความ
พึ งพอใจตาม เกณฑ์ของลิ เคิ ร์ท  (Likert Scale) ซ่ึ ง มี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 และผลการประเมินท่ีไดใ้นแต่ละ
ขอ้ค าถาม แสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1: เกณฑก์ารให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

มากท่ีสุด 4.51-5.00 พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
มาก 3.51-4.50 พึงพอใจในระดบัมาก 
ปานกลาง 2.51-3.50 พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
นอ้ย 1.51-2.50 พึงพอใจในระดบันอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 1.00-1.50 พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

 
ค าถาม 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 
1-6 

 SD. สรุป 
ด้านการออกแบบ  
การควบคุมเกมท าไดง่้าย 4.23 0.63 มาก 
ความเร็วในการตอบสนอง 4.27 0.69 มาก 
ส่วนติดต่อผูใ้ชเ้ขา้ใจง่าย 4.20 0.85 มาก 
ความสวยงามของภาพ 4.40 0.81 มาก 
ความสนุกสนาน 4.60 0.62 มากท่ีสุด 
เสียงและดนตรีประกอบมี
ความเหมาะสม 

4.47 0.73 มาก 

เน้ือหามีความเหมาะสม 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
การโตต้อบกบัตวัละคร 4.57 0.57 มากท่ีสุด 
ความสมจริงจากการใช้
อุปกรณ์ VR 

4.40 0.67 มาก 

ด้านการเรียนรู้  
ช่วยฝึกการฟังบทสนทนา 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
ช่วยฝึกการพูดบทสนทนา 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
ช่วยเพ่ิมทกัษะการสนทนา
กบัชาวต่างชาติ 

4.70 0.41 มากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.61 มากที่สุด 

5.  สรุป 
สรุปผลประเมินความพึงพอใจจากจากตารางท่ี 2 พบว่า

มีค่าเฉล่ียรวม 4.51 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด และพบค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุดดา้นการออกแบบ 
คือ ความสนุกสนาน ดา้นการเรียนรู้ คือ ช่วยฝึกการฟังการ
พูดบทสนทนาภาษาองักฤษ  

จากผลการประเมินความพึงพอใจและจากการสังเกต
พบว่าเกมท่ีพฒันาขึ้น ผูเ้ล่นยงัควบคุมไดย้ากและตอ้งใช้
เวลาในการท าความคุน้เคยกับการใช้อุปกรณ์ VR แต่ใน
ส่วนของการไดฟั้งและพูดบทสนทนาภาษาองักฤษผูเ้ล่นมี
ความพึงพอใจมาก ดงันั้นหากน าการรู้จ าเสียงพูดไปใชใ้น
การพัฒนาภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่น ท่ีไม่ต้องใช้
เทคโนโลยี VR จึงเป็นแนวทางท่ีมีความน่าสนใจในการ
พฒันาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทความนีน้  าเสนอกรณีศึกษาความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ภัยทางไซเบอร์ของผู้บริหารในสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
โดยมี การจ าลองการโจมตี ด้ วย เทค นิ คการฟิ ช ช่ิ ง 
(Phishing) ในการศึกษานี ้มีการโจมตี 2 รอบ  และมีการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ใน
รูปแบบต่าง ๆ หลังการโจมตีรอบท่ี 1 (การจ าลองการ
โจมตีในรอบท่ี 2 ห่างจากรอบแรก 4 เดือน) เม่ือรวบรวม
ข้อมูลจากท้ัง 2 รอบ และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
พบว่า ตัวเลขของผู้ ท่ีมีโอกาสตกเป็นเหย่ือของการฟิชช่ิง 
ซ่ึงประกอยด้วยผู้ ท่ีเปิดอีเมลฟิชช่ิงและผู้ ป้อนรหัสผ่าน 
ลดลง 46.6% และ 75% ตามล าดับ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
การถ่ายทอดความรู้สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการ
โจมตีทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดขึน้กับบุคลากรและองค์กรได้ 

 ค าส าคัญ: ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ การรู้เท่า
ทนัภยัไซเบอร์ การฟิชช่ิง  
 

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 

conducted comparative analyzing, it was found that 

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. บทน า 
ปัจจุบนัน้ีมีการพฒันาแอปพลิเคชันและซอฟแวร์ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ท าให้ผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ไดส้ะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ้่ายไดม้ากขึ้น หาก
ผูใ้ช้งานน าขอ้มูลไปใช้ในทางท่ีสร้างสรรค์ ก็สามารถใช้
ให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล อย่างไรก็ดี หากมีผู ้ไม่
ประสงค์ดีไดพ้ฒันาเคร่ืองมืออนัทนัสมยัเพื่อโจมตีระบบ 
ขโมย ท าลาย บิดเบือนขอ้มูล หรือหลอกลวง ก็จะส่งผลให้
เกิดการแทรกแซงและท าลายความมัน่คงปลอดภยัทางไซ
เบอร์ได้ในทุกระดับ  ตั้ งแต่ในระดับบุคคลไปจนถึง
ระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงการโจมลกัษณะดงักล่าว
น้ีถือเป็นภยัทางไซเบอร์ และถือเป็น 1 ใน 10 ความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นบ่อยและส่งผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในโลก [1-2] 

การโจมตีทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นกบัหน่วยงานต่าง 
ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัททั่วไป ธนาคาร กิจการด้าน
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โทรคมนาคม หรือกิจการดา้นสาธารณูปโภคของรัฐ (เช่น 
โรงไฟฟ้า) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากร ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคปัจจุบันน้ี 
เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ตกลายเป็น ปัจจัยพ้ืนฐานใน
ชีวิตประจ าวนัของประชาชนทั่วไป ภัยทางไซเบอร์จึง
กลายเป็นเร่ืองใกลต้วั เพราะภยัหรือการโจมตีทางไซเบอร์
ไม่ไดเ้กิดขึ้นเฉพาะกบัหน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น แต่สามารถ
เกิดขึ้นกบัระดบับุคคลได ้ซ่ึงอาจสร้างความเสียหายมูลค่า
มหาศาลให้กับเหยื่อได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเหย่ือท่ีเป็น
ระดับผูบ้ริหารในองค์การ ท่ีความเสียหายอาจจะไม่ได้
จ ากัดเพียงตัวบุคคลเท่านั้ น แต่ย ังอาจท าให้ เกิดความ
เสียหายกบัหน่วยงานไดด้ว้ย  

จากประเด็น ท่ีกล่ าวมาข้างต้น  คณะผู ้ วิจัย จึงได้
ท าการศึกษาเก่ียวการรู้เท่าทนัภยัทางไซบอร์ของผูบ้ริหาร
ในหน่วยงานแห่งหน่ึง ประมาณ 600 คน  ในสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง โดยการทดลองโจมตีด้วยฟิชช่ิง ซ่ึงมี
รายละเอียดต่าง ๆ บรรยายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 2-5  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 การฟิชช่ิง  
การฟิชช่ิง (Phishing) เป็นค าท่ีใช้เรียกลักษณะการ

หลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อให้
ได้มาซ่ึงทรัพยสิ์น โดยอาจจะได้มาซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ก่อน เช่น รหสัผูใ้ชง้าน รหสัผา่น หรือขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน 
ๆ แล้วจึงน าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้มานั้ นไปแสวงหา
ประโยชน์โดยการละเมิดสิทธ์ิของเจา้ของขอ้มูลตวัจริง [3] 
การฟิชช่ิง (Phishing) ในความหมายของความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์นั้น นอกจากจะมาในรูปแบบของ
การล่อหลอกให้เหยื่อเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัท่ีส าคญัแลว้ ยงั
อาจลกัลอบติดตั้งสปายแวร์ (Spyware) มา้โทรจนั (Trojan 
Horse) ห รื อ มั ล แ ว ร์  (Malware) อื่ น  ๆ  บ น เค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์ของเหยื่อหรือผูเ้สียหายก็ได ้[4-6] 

ฟิ ช ช่ิ ง  (Phishing) คื อ  ค า ท่ี ใช้ เรี ยกลักษณ ะก าร
หลอกลวงโดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหนา้เวบ็ไซต์
ปลอมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น โดยอาจจะไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ส่วนบุคคลก่อน เช่น รหัสผูใ้ช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูล

ส่วนบุคคลอ่ืนๆ แลว้จึงนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดม้านั้นไป
แสวงหาประโยชน์ในเว็บไซต์จริงโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแท้จริง โดยฟิชช่ิงได้
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจานวน
มหาศาล รวมไปถึงขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน ปกติการโจมตีประเภทน้ีจะ
เก่ียวขอ้งกบัการส่งขอ้ความหรืออีเมล ท่ีมาพร้อมกบัลิงก ์
(Link) ของเว็บไซต์ท่ีควบคุมโดยฟิชเชอร์ (Phisher) ซ่ึง
หากไม่สังเกตก็อาจจะไม่ทราบว่าเป็นเหน้าเว็บไซต์ท่ีมี
ความผิดปกติบางอย่าง อย่างไรก็ดี การฟิชช่ิงไม่ไดอ้าศยั
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยงัอาศยัเทคนิคท่ีเรียกว่าวิศวกรรม
เชิงสังคม (Social Engineering) ดว้ย [4-6]   

การโจมตีดว้ยการฟิชช่ิงในปัจจุบนั มีรูปแบบท่ีไดรั้บ
การพฒันาให้มีความซับซ้อนขึ้นกว่าเม่ือก่อนมาก  จนท า
ให้ผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์หลงเช่ือ
และกลายเป็นเหยื่อได้ หน่ึงในรูปแบบท่ีนิยมใช้เรียกว่า 
สเปียร์ฟิชช่ิง (Spear Phishing) ซ่ึงเป็นรูปแบบการฟิชช่ิง
แบบมุ่งเป้า [7] การฟิชช่ิงรูปแบบน้ี สามารถท าไดโ้ดยการ
ส่งอีเมลไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะตกเป็นเหยื่อ โดยท่ี
เน้ือหาในอีเมลเป็นเร่ืองท่ีคาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะให้ความ
สนใจ เช่น การส่งเสริมการขายของสินคา้ยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง 
เป็นต้น การฟิชช่ิงแบบมุ่งเป้าอาจมีหลายระดับ ถ้าหาก
เหยื่อเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษทั อาจท าให้
เกิดความเสียหายหลายสิบหรือหลายร้อยลา้นได ้ 

 

 
 
ภาพที่ 1: สถิติการโจมตีดว้ยฟิชช่ิงแยกตามประเภทธุรกิจ [8] 

 
 2.2 กระบวนการฝึกบุคลากร: ด้ านความมั่ นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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การฝึกบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนกัถึงความเส่ียง
และรู้เท่าทันภยัคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น
และมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ีเป็น
สถาบันการเงินซ่ึงเป็นหน่ึงในเป้าหมายของแฮคเกอร์ 
(Hacker) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 [8] 

เพื่ อให้ มี การป รับป รุงและพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ของ
บุคลากรในหน่วยงาน สามารถท าการฝึกบุคลากรให้รู้เท่า
ทนัภยัคุกคามทางไซเบอร์ไดใ้นหลายรูปแบบ  

ส าหรับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
จัดท ากรอบการประเมินความพร้อมด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้น ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ในการบริหาร
ความ เส่ียงด้าน เทคโนโลยีสารสน เทศ ( Information 
Technology Risk Management) และมีการกล่าวถึงการฝึก
และทดสอบดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์หรือท่ี
เรียกว่า ไซเบอร์ดริลล์ (Cyber Drill) เอาไว้ โดยมีการ
อธิบายเอาไวว่้าเป็น การจ าลองสถานการณ์การโจมตีดว้ย
ภยัคุกคามท่ีมีรูปแบบและเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
ผู ้ใช้งานคุ้นเคยและรู้วิธีการป้องกัน รับมือภัยคุกคาม 
ตลอดจนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม ซ่ึงการ
จ าลองสถานการณ์การโจมตี สามารถวดัผลการรู้เท่าทนัภยั
ทางไซเบอร์ของบุคลากรและช่วยลดจ านวนปัญหาด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ของหน่วยงานได ้[9-10] 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการประมาณการว่า ภายในปี 2027 ทั่วโลกจะมี

ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานเพื่อให้มีความตระหนักรู้
เก่ียวกับความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์สูงถึง 300,000 
ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมเป็น 10 เท่าเม่ือเทียบกับตัวเลขปี 2014 
[11] และมีรายงานฉบับหน่ึงในปี 2018 ระบุว่า พบการฟิ
ชช่ิงประมาณ 22% ของรายงานการเกิดภยัคุกคามทางไซ
เบอร์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดในอเมริกา [12]  

นอกจากน้ี Diaz และคณะ [13] ไดท้  ากนัศึกษาดว้ยการ
ทดลองโจมตีด้วยฟิชช่ิงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยแมร่ีแลนด์ สหรัฐอเมริกา 
พบว่า เร่ืองและเน้ือหาท่ีอยู่ในอีเมลฟิชช่ิง มีผลต่อการ
ตอบสนองของผู ้รับอีเมลหรือเหยื่อ และนักศึกษาสาย

สังคมศาสตร์มีการตอบสนองต่ออีเมลฟิชช่ิงท่ีแตกต่างจาก
นกัศึกษาสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีเดียวกนัได้
มีรายงานฉบับหน่ึงระบุว่า 30% ของอีเมลฟิชช่ิงถูกเปิด
อ่านโดยผูท่ี้เป็นเป้าหมายของผูไ้ม่ประสงคดี์ และยงัมีการ
รายงานดว้ยว่า มี 12% ท่ีคลิกบนลิงกท่ี์มากบัในอีเมล [14]  

 

3.  การจ าลองการโจมตีด้วยอีเมลฟิชช่ิง  
3.1 การจ าลองการโจมตี รอบที่ 1  
การจ าลองการโจมตีดว้ยอีเมลฟิชช่ิงไดถู้กด าเนินการ

ขึ้นในสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงซ่ึงมีสาขาทัว่ประเทศ ดว้ย
การโจมตีกลุ่มผูบ้ริหารของหน่วยงาน     โดยการส่งอีเมล
ฟิช ช่ิง ท่ี มี เน้ื อห าเก่ี ยวกับ รายการส่ ง เส ริมการข าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี iPhone 11 ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2562 ดงัแสดงในภาพท่ี 2 แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการตอบสนองของผูท่ี้เป็นเป้าหมายทุกรูปแบบ ซ่ึง
รวมถึงการคลิกเปิดลิงก ์(Link) และ/หรือกรอกรหสัผา่น 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 2: (ก) ขอ้ความและภาพในอีเมลฟิชช่ิง รอบท่ี 1 (ข) หนา้จอ
ส าหรับกรอกรหสัผา่น 

3.2 การให้ความรู้ 
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การให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
โดยเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ ดงัน้ี 

1) บทเรียนออนไลน์ (E-leaning): กลุ่มผูบ้ริหารท่ีคลิก
เปิดลิงก์และ/หรือกรอกรหัสผ่านซ่ึงถูกนิยามให้เป็นกลุ่ม
เหยื่อของการจ าลองการโจมตีด้วยอีเมลฟิชช่ิง จะได้รับ
อีเมลท่ีแนบลิงกข์องบทเรียนเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัทาง
ไซเบอร์พร้อมทั้งแบบทดสอบโดยมีการตั้งเกณฑ์สอบผา่น
ไวท่ี้ 80% 

2) อีเมลเฉลย: เป็นการแจง้ดว้ยอีเมลว่ามีการจ าลองการ
โจมตีด้วยอีเมลฟิชช่ิง โดยมีการเฉลยให้ทราบถึงส่ิง
ผิดปกติหรือขอ้ควรสังเกตต่าง ๆ ท่ีมกัพบในอีเมลฟิชช่ิง 

3) การจดักิจกรรม: เป็นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัความ
มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ท่ีส านกังานใหญ่ ซ่ึงมีกิจกรรม
หลายอย่าง เช่น การสัมมนาให้ความรู้ในหัวขอ้ต่าง ๆ จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ และการจัดบูธกิจกรรมแบบ Workshop ใน
พ้ืนท่ีจดังานเพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดฝึ้กทกัษะและถาม
ตอบกบัเจา้หนา้ผูเ้ช่ียวชาญพร้อมแลกเปล่ียนประสบการณ์
และขอ้สงสัยอยา่งใกลชิ้ด 

3.3 การจ าลองการโจมตี รอบที่ 2  
การจ าลองการโจมตีในระยะท่ี 2 น้ี เป็นเหมือนการ

ทวนสอบ ดว้ยการโจมตีกลุ่มผูบ้ริหารของหน่วยงานเดิม 
โดยการส่งอีเมลฟิชช่ิงซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับการแจง้ให้ผูท่ี้
เป็น เป้ าหมายท าการเป ล่ียนรหัสผ่านระบบยื่นแบบ
ออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากร 
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 แลว้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการตอบสนองของผู ้ท่ี เป็นเป้าหมายในทุก
รูปแบบ เช่นเดียวกบัระยะท่ี 1 

3.4 การรวบรวมข้อมลู  
เม่ือกระบวนการการจ าลองการโจมตีดว้ยอีเมลฟิชช่ิง

เสร็จส้ินแลว้ ขอ้มูลไดถู้กรวมรวมโดยคดัเฉพาะขอ้มูลของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการโจมตีทั้งในรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 
โดยข้อมูลของผูท่ี้ทดสอบเพียงระยะเดียวจะถูกตัดออก 
เพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าและความน่าเช่ือถือ เม่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ 

4.  ผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  

จากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้สามารถแสดงผลไดด้งัภาพท่ี 3
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า จากการจ าลองการโจมตีรอบท่ี 1 มี 73%
หรือ ประมาณ 3 ใน 4 ของผูท่ี้ตกเป็นเป้าหมาย ท่ีเพิกเฉย
หรือไม่มีการตอบสนองต่ออีเมลฟิชช่ิง ส่วนผลจากการ
จ าลองการโจมตีรอบท่ี 2 พบว่ามี 83.7%  หรือมากกว่า 4 ใน 
5 ของผูท่ี้ตกเป็นเป้าหมาย ท่ีถือว่ารู้เท่าทนัภยัทางไซเบอร์ 

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาในรายละเอียดซ่ึงแสดงไวใ้น
ตารางท่ี  1 สามารถอธิบายผลจากการจ าลองการโจมตีรอบ
ท่ี 1 ในกลุ่มผูบ้ริหาร 627 คน ได้ดังน้ี มีผูเ้ปิดอีเมลฟิชช่ิง 
169 คน คิดเป็น 27% มีผู ้คลิกเปิดลิงก์  148 คน คิดเป็น 
23.6% และมีผูป้้อนรหสัผา่น 75 คน คิดเป็น 12% 

 

 
 

ภาพที่ 3: ผลท่ีไดจ้ากการจ าลองการโจมตีดว้ยอีเมลฟิชช่ิง 
(ก) รอบท่ี 1 (ข) รอบท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1: ผลจากการจ าลองการโจมตีดว้ยอีเมลฟิชช่ิง 

รายการ รอบที่ 
จ านวน 

คน % 

เปิดอีเมลฟิชช่ิง 
1 169 26.95 
2 102 16.27 

คลิกเปิดลิงก ์
1 148 23.60 
2 79 12.60 

ป้อนรหสัผา่น 
1 75 11.96 
2 21 3.35 

ตารางท่ี 2: ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

516 

 

รายการ 
จ านวนที่ลดลง 

คน % 
เปิดอีเมลฟิชช่ิง 67 39.64 
คลิกเปิดลิงก ์ 69 46.62 
ป้อนรหสัผา่น 54 75.00 

 
หลังจากกลุ่มผู ้บริหารทั้ งหมดได้ผ่านกระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ี 3 แลว้มีการ
จ าลองการโจมตีดว้ยอีเมลฟิชช่ิงในรอบท่ี 2 พบว่า มีผูเ้ปิด
อีเมลฟิชช่ิง 102 คน คิดเป็น 16.3% มีผูค้ลิกเปิดลิงก์ 79 คน 
คิดเป็น 12.6% และมีผูป้้อนรหสัผา่น 21 คน คิดเป็น 3.4% 

เม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังแสดในตารางท่ี 2 
พบว่า หลังจากท่ีมีการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคง
ปลอดภยั พบว่า มีผูเ้ปิดอีเมลฟิชช่ิงลดลง คิดเป็น 39.6 % มี
ผูค้ลิกเปิดลิงก์ลดลง คิดเป็น 46.6% และมีผูป้้อนรหัสผ่าน
ลดลง คิดเป็น 75% 

 
5. การอภิปรายผล  

จากผลการจ าลองการโจมตีดว้ยอีเมลฟิชช่ิงในรอบท่ี 1 จะ
เห็นไดว่้า จ านวนการเปิดอ่านอีเมลฟิชช่ิงของกลุ่มผูบ้ริหาร 
27% ในกรณีศึกษาน้ีต ่ากว่า ตัวเลข 30% ของอีเมลฟิชช่ิงถูก
เปิดอ่านโดยผูใ้ชง้านท่ีไดมี้การระบุไวใ้นการศึกษาก่อนหน้า
น้ี [16]  แต่จ านวนการคลิกเปิดลิงก์ท่ีมากับอีเมล 23.6% ของ
กลุ่มผูบ้ริหารในกรณีศึกษาน้ีสูงกว่าตวัเลขท่ีไดมี้การรายงาน
ไวใ้นรายงานเฉบบัเดียวกนัว่ามี 12% อยา่งเห็นไดช้ดั 

 

6. สรุป  
จากการศึกษาน้ีสรุปไดว่้า การถ่ายทอดความรู้ดา้นความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรภายในองค์กร 
สามารถสร้างความตระหนักรู้และเพ่ิมการรู้เท่าทนัภยัทางไซ
เบอร์ อีกทั้งยงัสามารถช่วยลดความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซ
เบอร์ท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูบ้ริหาร พนกังาน และองคก์รได ้ 

อย่างไรก็ดี ควรมีการจ าลองการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ 
ด้วย และควรมีการถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติม โดยด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ โดยจ านวนผู้ สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ล  าพังคนเดียวมี
แนวโน้มท่ีสูงขึน้ ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ เกิดความ
เหงา รู้สึกถูกทอดทิ้งและโดดเดี่ยว  งานวิจัยนี ้น าเสนอ
ระบบตอบโต้ท่ีท างานด้วยค าส่ังเสียงเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทาง
สังคมและการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ สูงอายุ  โดยใช้ 
อุปกรณ์ Google Home มาประยุกต์ใช้กับค าส่ังเสียง ซ่ึง
จากการทดสอบระบบเบื้องต้นพบว่า ระบบตอบโต้ ท่ี
ท างานด้วยค าส่ังเสียงสามารถตอบโต้การสนทนาได้
ครอบคลุมองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตท้ัง 4 ด้าน คือ 
ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
และด้านส่ิงแวดล้อม 
ค าส าคัญ: ผูสู้งอาย ุความเหงา ค าส่ังเสียง ระบบตอบโต ้

 
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 

1. บทน า 
ค านิยาม “ผู ้สูงอายุ” องค์การสหประชาชาติ หรือ 

United Nations (UN) ใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการน าเสนอ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู ้สูงอายุ ส าหรับประเทศไทยได้
ก าหนดนิยามของผูสู้งอายุไวใ้นพระราชบัญญติัผูสู้งอายุ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 3 หมายความว่าบุคคลท่ีมีอายุเกิน 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย [1] 

ขอ้มูลจากองค์การสหประชาชาติรายงานในบทความ 
World Population Prospects 2019  คาดการณ์ไว้ว่าในปี 
ค.ศ. 2050 ประชากรผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีมาก
ถึง 1.5 พนัลา้นคนทัว่โลก [2] 

ส าหรับสถานการณ์ผูสู้งอายุไทยนับจากปี พ.ศ. 2557 
ต่อไปในอนาคตอีก 7 ปี ประเทศไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั
อย่างสมบูรณ์ โดยจะมีผูสู้งอายุคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 
พ.ศ. 2564 โดยผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะติดสังคมมีปริมาณมาก
ถึง 79.5 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาติดบา้น 19.0 เปอร์เซ็นต ์และ
ติดเตียง 1.5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีมีการส ารวจการอยู่
อาศยัพบว่า ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ตามล าพงัมีสัดส่วนถึง 8.7 
เปอร์เซ็นต ์และ 18.8 เปอร์เซ็นตท่ี์อาศยัอยูก่บัคู่สมรส [3] 

จากสถิติขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าผูสู้งอายมีุโอกาสอยูใ่น
สภาวะท่ีตอ้งอยูต่ามล าพงั ขณะท่ีศกัยภาพการดูแลผูสู้งอายุ
ของครอบครัวลดลงจากขนาดของครอบครัวท่ีลดลง ตอ้ง
เผชิญกับสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง เช่น สูญเสียคนรอบตัว 
คู่ชีวิตเสียชีวิต ลูกหลานไปท างานต่างถ่ิน หรือแมแ้ต่การท่ี
สภาพร่างกายเส่ือมโทรมลง เกิดความวิตกกงัวล ส่งผลต่อ
สภาพจิตใจในดา้นต่างๆ ท้อแท้กบัการใช้ชีวิตประจ าวนั 
รู้สึกโดดเด่ียว รู้สึกไร้คุณค่า เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด 
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วิตกกงัวล หรืออาการซึมเศร้า จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึง
เป็นอย่างมากเพื่อป้องกันไม่ให้ผูสู้งอายุมีระดับคุณภาพ
ชีวิตท่ีลดลง และช่วยลดภาวะพึ่งพิงของผูสู้งอายุอีกดว้ย 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 สถิตภิาพรวมของผู้สูงอายุประเทศไทย 
จากสถิติในตารางท่ี 1 พบว่าสถานการณ์สังคมผูสู้งอายุ

ในประเทศไทย ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามีอัตราของ
ผูสู้งอายเุพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี [4] 
ตารางท่ี 1: จ านวนและอตัราผูสู้งอาย ุปี พ.ศ. 2551 – 2561 

ปี จ านวน
ประชากร 

จ านวน
ผูสู้งอายุ 

อตัราผูสู้งอายุ 

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: อตัราผูสู้งอาย ุหมายถึง อตัราส่วนของผูสู้งอายุต่อ
ประชากร 100 คน  

2.2 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 
โครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป และโครงสร้าง

ครอบครัวท่ีเล็กลงท าให้ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาผูสู้งอายุ
มีอตัราการอยู่คนเดียวเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 3.1 ในขณะท่ี
อัตราการอยู่อาศัย ท่ี มีจ านวนสมาชิกหลายคนลดลง
เช่นเดียวกนั [4] ดงัภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1: จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยัของผูสู้งอายุ ปี พ.ศ. 
2550, 2557 และ 2560  

2.3 ผลกระทบจากการอยู่อาศัยแบบโดดเดี่ยวล าพงั 
จากสถิติแสดงถึงการอยู่อาศยัของผูสู้งอายุมีแนวโน้ม

อยูต่ามล าพงัเพ่ิมมากขึ้น และส่ิงหน่ึงท่ีผูสู้งอายตุอ้งยอมรับ
และท าความเข้าใจว่าต้องเผชิญในสภาวะความเหงาท่ีจะ
เกิดขึ้นได ้ จากการท่ีสมาชิกในครอบครัวไดแ้ยกออกเป็น
ครอบครัวเด่ียวมากขึ้น การสูญเสียคู่ชีวิต เพื่อนพี่น้อง คน
ในครอบครัว รวมถึงการท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมท่ีลดลง ดงัภาพท่ี 2 [5] ถึงแมว่้าเหตุของความเหงาจะ
มาจากส่ิงท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัทั้งในอดีตปัจจุบนั 
และอนาคต  แต่ วิ ธีการบรรเท าความ เหงาสามารถ
เปล่ียนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ ดังเช่น 
การเจริญทางเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ครอบครัวท่ีอยู่ห่างไกล
กันได้มีป ฏิ สัมพัน ธ์การมากขึ้ น  ซ่ึ งการพัฒนาของ
อินเทอร์เน็ตในปัจุบันมีความส าคญัในการช่วยบรรเทา
ความเหงาต่อผูสู้งอาย ุ

 
ภาพที่ 2: สาเหตุและผลท่ีเก่ียวขอ้งของความเหงา  

2.4 คุณภาพชีวิตที่ด ี 
คุณภาพชีวิตท่ีดี คือ การท่ีสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่าง

เหมาะสม พึ่ งพาตนเองได้ เป็นความรู้สึกมีความสุข มี
ความพึงพอใจในการด ารงชีวิตท่ีผูสู้งอายุมีความเก่ียวขอ้ง
กบัองคป์ระกอบ 4 ดา้น [6] ดงัน้ี  

1.  ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การไม่มีความ
เจ็บปวดทางดา้นร่างกาย สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัได้
ตามศกัยภาพทางดา้นร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 

2. ด้าน จิตใจ (Psychological Domain) คือ  การรับ รู้
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และสภาพจิตใจของตนเอง 
การปรับตวั เรียนรู้ถึงความเปล่ียนแปลงต่อเร่ืองราวต่างๆ 
ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั รวมถึงการเห็นคุณค่า
ในตวัเอง 

3. ด้านความสัมพนัธ์ทางสัมคม (Social Relationship) 
คือการรับรู้ความสัมพนัธ์ท่ีตนเองมีต่อผูอ้ื่น การเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม ต้องการการยอมรับรวมถึงตอ้งการความ
น่าเช่ือถือจากสังคม 
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4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือการรับรู้เก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตมีความ
ปลอดภยั มัน่คง ปราศจากมลพิษต่างๆ  

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ดา้น 
หากมีดา้นใดดา้นหน่ึงบกพร่อง จะส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตอย่างผาสุขของผู ้สูงอายุได้ ดังนั้ นงานวิจัยน้ี จึงมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมและเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเองได ้พน้จากการ
เป็นภาระของครอบครัวหรือผูอ้ื่นในสังคม ให้ด าเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งผาสุขในยามบั้นปลายของชีวิต 

2.5  นวัตกรรมที่ ส่ ง เส ริมและ ช่ วย เห ลื อการ ใช้
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ  

2.5.1 หุ่นยนต์ดินสอมินิ 
ผูผ้ลิตหุ่นยนต์ดินสอมินิ [7] มีจุดประสงค์ในการให้

หุ่นยนตเ์ป็นตวัแทนดูแลผูป่้วย หรือผูสู้งอายท่ีุติดเตียง โดย
ระบบจะท าการแจง้เตือนไปยงัญาติหรือผูดู้แล เช่น แจ้ง
เตือนการให้ทานยา เตือนให้ออกก าลังกาย เตือนให้ เข้า
นอน ทั้งน้ีผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดขอ้มูลหรือวิดีโอใส่ใน
หุ่นยนต์ และสามารถโหลดเกมส์ต่างๆ ท่ีช่วยในการฝึก
สมองได้อีกด้วย ความสามารถของระบบเหล่าน้ีช่วยให้
เกิดความเพลิดเพลิน คลายเหงาได ้ดงัภาพท่ี 3     

ภาพที่ 3: หุ่นยนตดิ์นสอมินิท่ีใชใ้นการดูแลผูป่้วย 

2.5.2 หุ่นยนต์ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

A. M. Sabelli, T. Kanda และ N. Hagita [8] น าเสนอ
เก่ียวกบัการพฒันาหุ่นยนต์ในการสนทนากบัผูสู้งอาย ุโดย
ได้น าหุ่นยนต์ไปติดตั้ง ดังภาพท่ี 4 ในศูนยดู์แลผูสู้งอายุ
เป็นเวลา 3.5 เดือน ถูกออกแบบให้มีการสนทนาและ
ทกัทายผูสู้งอายทุุกวนั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูสู้งอายุ ผลการทดลอง
โดยการให้ผูสู้งอายุท าการสัมภาษณ์ พบว่าหุ่นยนต์ช่วย
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายมีุความมัน่ใจในการมีปฏิสัมพนัธท่ี์มาก
ขึ้น สามารถตอบสนองกับผูสู้งอายุได้ตามความต้องการ

ขั้นต ่าในการสนทนา ผลดงักล่าวช่วยให้ผูสู้งอายรูุ้สึกไดรั้บ
ความส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม ช่วย
ปลอบประโลมจิตใจเน่ืองจากมั่นใจได้ว่าหุ่นยนต์จะ
ตอบสนองเสมอเม่ือไดส้นทนาเป็นประจ า 

 
ภาพที่ 4: หุ่นยนตท์กัทายผูสู้งอายุ 

2.6 ระบบตอบโต้ด้วยเสียง โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ 
Voice-activated Speaker 

2.6.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์ Voice-activated Speaker 
ในปัจจุบนัมีอุปกรณ์ท่ีเป็นล าโพงอจัฉริยะ หรือ Smart 

Speaker มี ดั ง น้ี 1. Amazon Echo/Alexa 2. Apple Siri/ 
HomePod 3. Sonos One 4. Google Home/Google 
Assistant เม่ือเทียบราคาจะพบว่าอุปกรณ์ท่ีมีการขายทัว่ไป
ในราคาย่อมเยาท่ีสุดคือ Amazon Echo Dot และ Google 
Home Mini ในราคา 49 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,600 บาท 
หากพิจารณาผูสู้งอายุท่ีมีรายรับน้อยหรือไม่ต้องการใช้
ตน้ทุนสูงในการติดตั้งอุปกรณ์ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้
รวมถึงสามารถถือครองอุปกรณ์มากกว่า 1 เคร่ืองได้อีก
ด้วย [9] ดังในตารางท่ี 2 แต่ทั้ งหมดน้ีผู ้วิจัยได้เลือกน า 
Google Home Mini มาใช้เป็นอุปกรณ์ทดลองในงานวิจัย 
เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์หน่ึงเดียวท่ีสามารถรองรับเสียงพูด
ภาษาไทยได ้ 
ตารางที่  2: ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Voice-activated 
Speaker ในทอ้งตลาดในปัจจุบนั 

Bot Price Language Support ขอ้ด ี
Amazon 
Echo/ 
Alexa 

$49.99 
(ประมาณ 1,620 
บาท) 

four languages: English, French, 
German and Japanese 

มีสายสเตอริโอ
ขนาด 3.5 มม ที่ท า
ให้เช่ือมต่อกบั
อุปกรณ์สเตอริโอได ้

Apple Siri/ 
HomePod 

$349 จีน ทั้ง Mandarin และ Cantonese  
องักฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนั สเปน 
ญีปุ่่ น 

 

Sonos One 199 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 6,700 
บาท 

Danish, Dutch, English, French, 
German, Italian, Japanese, 
Norwegian, Simplified Chinese, 
Spanish, Swedish และ Brazilian 
Portuguese. 

 

Google 
Home 

99 ดอลลาร์
สหรัฐ 

over 30 languages คน้หาขอ้มูลไดด้ี
ทีสุ่ด 

Google 
Home Mini 

49 ดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 
1,600 บาท ไม่
รวมภาษีของรัฐ) 

over 30 languages including TH คน้หาขอ้มูลไดด้ี
ที่สุด 
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2.6.2 Google Assistant คือ Software ท่ีถูกพัฒนาขึ้ น โดยใช้ ง าน ผ่ าน เว็บ ไซต์  thispersondoesnotexist.com
โดย Google เปรียบเสมือนผูช่้วยส่วนตวัท่ีสามารถโตต้อบ
กับผูใ้ช้งานได้ด้วยค าส่ังเสียงและการพิมพ์ข้อความ ซ่ึง
ผู ้ใช้สามารถใช้ค  าส่ังควบคุม “OK Google” หรือ “Hey 
Google” เพ่ือเร่ิมตน้การสนทนาในการให้ช่วยท ากิจกรรม
ต่างๆ โดยในปัจจุบนัสามารถรองรับการใชง้านภาษาต่างๆ 
ได้มากกว่า 30 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย นอกจากน้ี
สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของ Google ท าให้
สามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายดายอีกดว้ย 

2.6.3 Dialogflow เป็นส่วนหน่ึงของบริการบน Google 
Cloud Platform ใช้ เทค นิคทางด้าน  Machine Learning 
แ ล ะ  Natural Language Processing (NLP) ส า ม า ร ถ
เช่ือมต่อเข้ากับ Platform ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น 
Line, Facebook Messenger, Google Assistant, Twitter, 
Slack, Skype, Viber, Amazon Alexa และอื่นๆ [10]  

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

งานวิจัยน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยผู ้วิจัยได้
น าเสนอ Prototype ของงานวิจัยในเบ้ืองต้นน้ีก่อน ซ่ึงมี
การตรวจสอบแลว้ว่าสามารถใชง้านไดจ้ริง หลงัจากนั้นจะ
มีการด าเนินการพฒันาให้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้นและน าไป
ทดลองใช้งานกับผู ้สูงอายุจริง พร้อมทั้ งเสนอขอ IRB 
ต่อไป ดงันั้น Prototype ในเบ้ืองตน้น้ี ผูวิ้จยัจึงไดต้ดัสินใจ
น า Persona มาใชจ้ าลองตวัตนผูสู้งอาย ุ

3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
3.1.1 จ าลองผู้สูงอายุ (Persona) 
เพื่อให้เขา้ใจภาพรวมของระบบ รวมถึงเขา้ใจผูใ้ชง้าน

ระบบ ผู ้วิจัยได้น าวิธีการสร้าง Persona คือ การจ าลอง 
ผูใ้ช้งานระบบเป็นตัวแทนในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ก าหนดรูปร่างลักษณะนิสัย ข้อมูลส่วนตัวขั้นพ้ืนฐาน
เก่ียวขอ้งกบัระบบ ซ่ึงมีประโยชน์ในขั้นตอนการพฒันา
ระบบอย่างมาก เน่ืองจากท าให้เห็นชัดเจนว่าผู ้ใช้งาน
ระบบคือคนกลุ่มใด 

ทั้งน้ีภาพท่ีใช้ประกอบการจ าลองผู ้สูงอายุ (Persona) 
ดงัภาพในตารางท่ี 3 ผูวิ้จยัสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีทาง AI 

ดงันั้นภาพบุคคลในงานวิจยัน้ีเป็นเพียงภาพท่ีถูกสร้างขึ้น
จากเทคโนโลยีไม่ใช่ภาพบุคคลจริง 
ตารางท่ี 3: จ าลองผูใ้ชง้านระบบ 

3.1.2 จ าลองเหตุการณ์ (Scenario) 
Scenario คือเทคนิคการจ าลองเหตุการณ์ท่ีจะเป็นไป

ได้ในการใช้งานระบบดังในตารางท่ี 4 ท าให้ทราบถึง
ปัจจยับางอยา่งความเป็นไปท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต น าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ไดอ้ย่างชัดเจน ส่งผลให้มีความเขา้ใจและ
ก าหนดขอบเขตของระบบไดม้ากขึ้น 
ตารางท่ี 4: จ าลองเหตุการณ์ท่ีจะเป็นไปไดใ้นการใชง้านระบบ 

 Scenario User says Bot Responses 

1 ทักทาย สอบถาม
อาการ 

ยายอ่อนเร่ิมบทสนทนา โดยการ
พูดว่า OK Google คุยกับ Lucky 
Moon (ช่ือเรียกของบอท) 

สวสัดีอาการเป็นอย่างไรบา้ง 

  สบายดีนะ เยี่ยมมาก ดูแลสุขภาพไดด้ีมากๆ 
2 ต้ อ ง ก า ร ท า

กิจกรรม 
ออกก าลงักาย มาเร่ิมกนัเลย  ท่าบริหารล าตวั  ท่า

บริหารขอ้เทา้ ท่ายืนดว้ยปลายเทา้ 
หรือ ท่ายืนดว้ยส้นเทา้ 

  บริหารล าตวั   ได้เลย ให้ยืนตัวตรงกางขาออก
เล็กน้อย ค่อยๆบิดล าตัวช่วงบน
ไปด้านขวา จากนั้ นบิดไปทาง
ดา้นซ้าย ท าซ ้ากนั 10 ครั้ ง 

3 หยุดท ากิจกรรม โอเค หยุด ไดเ้ลย กลบัมาใหมน่ะ 
4 ตั้งเวลาแจง้เตอืน แจง้เตือนทานยา เวลาหน่ึงทุ่ม ตั้งเวลาปลุก 19.00 น. 
5 ตรวจสอบปฏิทิน วนัน้ีมีนดัไหม มีนดัเพื่อนที่ชมรมตอน 10 โมง 
6 สอบถามสภ าพ

อากาศ 
วนัน้ีสภาพอากาศเป็นยงัไงบา้ง ทอ้งฟ้าแจ่มใส เมฆหนา แดดแรง 

7 บอกระยะทาง เดินทางไปเซ็นทรัลบางนาใช้
เวลาเท่าไหร่ 

ไป เซ็นทรัลบางนาใช้ เวลา 50 
นาท ี

8 ฟังข่าว เปิดข่าวล่าสุด ไดเ้ลย ข่าวล่าสุดคือ ฯลฯ 
จากนั้นยายอ่อนเตรียมออกไปพบเพื่อน 
9 ออกไปพบเพื่อน ออกไปขา้งนอกก่อนนะ ไดเ้ลย รีบกลบัมานะ 
10 กลบัถึงบา้น ถึงบา้นแลว้ ดีใจที่กลบัถึงบา้นนะ 
11 เล่าเร่ืองตลก อยากฟังเร่ืองตลก ไดสิ้ .... (เล่าเร่ืองตลก) 
12 ฟังเพลง เปิดเพลงจาก Spotify (เล่นเพลงจาก Spotify) 
13 ไดเ้วลานอน Good Night นอนหลบัฝันดีนะ (ปิดเสียงเงียบ) 

 

ช่ือ  : คุณยายอ่อน 

 

สุขภาพ มีอาการปวดขอ้เข่า 
รายได ้ เงินบ านาญ 
สถานภาพ สามีเสียชีวิต อยู่ล าพงั 
การศึกษา ปริญญาตรี 
อาชีพ รับราชการครู  

เพศ หญิง 
อายุ 66 ปี 

เทคโนโลยี ใชง้าน Social ไดด้ี  
ชอบติดตามข่าวสาร 

Background อาศยัอยู่จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ไม่มีลูกหลาน 

ความสนใจ ชอบท ากิจกรรมกับชุนชน ชอบพบปะพูดคุยกบัเพื่อนบา้นและ
คนอ่ืนๆ ในชุมชน 

ปัญหาทางดา้นกายภาพ โดยรวมสุขภาพแข็งแรงดี แต่มีอาการปวดข้อเข่าบ้าง จึงชอบ
ออกก าลงักายเพื่อบริหารร่างกายอยู่เป็นประจ า 
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ภาพที่ 5: Technical Architecture ของระบบตอบโตเ้พ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางสังคมและการใชชี้วิตประจ าวนัของผูสู้งอายุ
3.2 Technical Architecture 

ระบบตอบโตด้ว้ยเสียงน้ีผูวิ้จยัไดน้ าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
ในการพฒันา ดูไดจ้ากภาพท่ี 5 ซ่ึงการท างานของระบบจะ
รับค่ามาจากการพูดส่ังงานผ่านอุปกรณ์ Google Home ซ่ึง
มีซอฟต์แวร์  Google Assistant ในการรับค่ าค าส่ั ง มา
ประมวลผลแลว้เช่ือมต่อไปยงั Dialogflow เพื่อท าการหา 
Intent ท่ีตรงกับค าส่ังเสียง ถ้าหากพบ Intent หรือความ
ต้อ งการ ท่ี ตรงกัน ก็ จะ  Response กลับ ไปยัง  Google 
Assistant  

หาก  Intent มี การ เปิ ด เรียกใช้  Fulfillment คื อการ
เช่ือมต่อกบัส่วน Back-end โดยน าค่าท่ีรับมาจาก Intent ไม่
ว่าจะเป็น Action หรือ Parameter น าไปประมวลผลกับ
แอพพลิเคชนัท่ีไดพ้ฒันาไวโ้ดยใชภ้าษาโปรแกรม Python 
และ Deploy อยู่บน Heroku Server ทั้งน้ีสามารถเช่ือมต่อ
เขา้กบัฐานขอ้มูล Firebase  

เม่ือท าการสร้างระบบขึ้นเรียบร้อยแล้ว ผูวิ้จัยได้น า 
Scenario ตามท่ีได้น าเสนอไวใ้นตารางท่ี 4 เพ่ิมเขา้ไปใน
แต่ละส่วนของระบบตอบโตด้ว้ยเสียงน้ี 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

ผู ้ วิ จั ยท าก ารส ร้ าง  Persona เพื่ อ จ าล อ งบุ ค ค ล
กลุ่มเป้าหมายและสร้าง Scenario เพื่อจ าลองสถานการณ์ 
โดยไดค้  านึงถึงปัจจยัองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตทั้ง 4 
ดา้น ซ่ึงไดท้  าการสร้าง Test Scenario ดงัตารางท่ี 5 จากนั้น
เปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดก้บัค่า Expected Results  

ผูวิ้จยัทดลองสนทนาตาม Test Scenario เป็นจ านวน
ทั้งหมด 5 รอบ ซ่ึงแตล่ะรอบการทดลองผูวิ้จยัไดส้ลบั Test 
Case ไปมา ผลท่ีไดจ้ากการทดลองระบบตอบโตด้ว้ยค าส่ัง
เสียงสามารถสนทนาไดค้รอบคลมุปัจจยัองคป์ระกอบทั้ง  
4 ดา้น และตอบไดต้รงกบัค าถามหรือค าใกลเ้คียงท่ีผูวิ้จยั
ไดใ้ชค้  าส่ังเสียงไป 
ตารางท่ี 5: การสร้าง Test Scenario 

4.1 ข้อจ ากัดของงาน 
งานวิจยัน้ีมีขอ้จ ากดัของระบบและอุปกรณ์ ดงัน้ี 
• การใชง้าน Continue Conversation หรือการสนทนาท่ี
ไม่ต้องพูดค าว่า OK Google ขณะน้ีรองรับเฉพาะ
ภาษาองักฤษเท่านั้น 

Test 
Case 

องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิต 

Scenario Expected Result Status 

1 ดา้นร่างกาย ทกัทาย/สอบถาม
อาการ 

ตอบทกัทายได ้ Passed 

2 ดา้นร่างกาย ตอ้งการท า
กจิกรรม 

แนะน ากจิกรรมหรือท่ากาย
บริหารได ้

Passed 

3 - หยุดท ากิจกรรม หยุดใชง้านระบบเมื่อ User 
บอกให้หยุด 

Passed 

4 ดา้นร่างกาย ตั้งเวลาแจง้เตอืน สามารถบนัทึกและแจง้เตือน
ตามเวลาท่ีก าหนดได ้

Passed 

5 ดา้นความสัมพนัธ์
ทางสัมคม 

ตรวจสอบปฏิทิน ท าการบนัทกึนดัหมายและแจง้
รายการทีม่ีในแต่ละวนัได ้

Passed 

6 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สอบถามสภาพ
อากาศ 

แจง้สภาพอากาศในวนันั้นๆ ได ้ Passed 

7 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บอกระยะทาง บอกระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เดินทางไปยงัสถานที่ได ้

Passed 

8 ดา้นจิตใจ ฟังข่าว เล่าข่าวล่าสุดได ้ Passed 
9 ดา้นความสัมพนัธ์

ทางสัมคม 
บอกลาก่อน
ออกไปขา้งนอก 

ทกัทายได ้ Passed 

10 ดา้นจิตใจ กลบัถึงบา้น ทกัทายได ้ Passed 
11 ดา้นจิตใจ เล่าเร่ืองตลก เล่นมุขตลก มุขแป้กได ้ Passed 
12 ดา้นจิตใจ ฟังเพลง เปิดเพลงฟังได ้ และหยุดไดเ้มื่อ

บอกให้หยุด 
Passed 

13 ดา้นร่างกาย ไดเ้วลานอน บอก Good Night ได ้ Passed 
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• เน่ืองจากเป็นการแนะน ากิจกรรมดว้ยค าส่ังเสียงจึงไม่
สามารถติดตามไดว่้าผูใ้ชง้านท าตามท่ีระบบแนะน า 

• มีการตั้ งค่าเสียงส่วนตัวของ Voice Match Privacy 
ด้วยการจ าแนกและจดจ าเฉพาะเสียงของเจ้าของ
เท่านั้น 

• ก่ อน จะ เข้ า ใช้ ง าน ระบ บ ส่ วน ท่ี เช่ื อ ม ต่ อ กับ 
Dialogflow แล้วนั้ น  จะต้องท าการใช้ค  าส่ังเสียง
เรียกช่ือบอทท่ีไดมี้การตั้งค่าไวก่้อนทุกคร้ัง 

 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
ในปัจจุบนัจ านวนประชากรโลกมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ
อย่างสมบูรณ์ โดยสถิติผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ล  าพงัคนเดียวมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้ น เน่ืองมาจากศักยภาพการดูแล
ผูสู้งอายุของครอบครัวลดลงจากขนาดของครอบครัวท่ี
ลดลง หรือต้องเผชิญกับสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น การสูญเสียคนรอบตวั คู่ชีวิตเสียชีวิต 
ลูกหลายไปท างานต่างถ่ิน หรือแมแ้ต่การท่ีสภาพร่างกาย
เส่ือมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อจิตใจในดา้นต่างๆ  
งานวิจยัน้ีน าเสนอระบบตอบโตท่ี้ท างานดว้ยค าส่ังเสียง

เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางสังคมและการใช้ชีวิตประจ าวนัของ
ผูสู้งอายุ บรรเทาความเหงา ความรู้สึกโดดเด่ียวจากการ
อาศัยอยู่ตามล าพัง โดยเม่ือดูจากงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง
นวตักรรมท่ีส่งเสริมและช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจ าวนั
ของผูสู้งอายุ ไดมี้การน าหุ่นยนต์มาใช้ในการปฏิสัมพนัธ์
กับผู ้สูงอายุ ซ่ึงผลการวิจัยได้ระบุไว้ว่าหุ่นยนต์เหล่าน้ี 
สามารถสร้างความเพลิดเพลิน เยียวยา ลดทอนความเหงา
โดดเด่ียว สร้างเสริมให้ผูสู้งอายรูุ้สึกตนเองมีคุณค่า และได้
รักษาการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมดว้ย 
จากการทดสอบระบบเบ้ืองต้นพบว่า ระบบตอบโต้ท่ี

ท างานด้วยค าส่ังเสียงสามารถตอบโต้การสนทนาได้
ครอบคลุมองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต  4 ด้าน คือ 
ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายใุห้อยูใ่นระดบัที่ดีอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ  
แนวทางในการพฒันางานวิจยัในอนาคตจะมีการพฒันา

ให้ระบบสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น มีการปรับปรุงให้มีการท างาน
ท่ีเหมาะสมกบับริบทของคนไทย จากนั้นจะน าไปทดลอง
ใชก้บัอาสาสมคัรผูสู้งอาย ุนอกจากน้ีจะมีการพฒันาระบบ
ให้สามารถท าร่วมกับการติดตามโดยการจับภาพ หรือดู
ลกัษณะความเคล่ือนไหวของผูใ้ชง้านหรือผูสู้งอาย ุซ่ึงจะมี
ประโยชน์ในการช่วยลดการเกิดอุบัติ เหตุจากการใช้
ชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีสามารถใชง้านระบบตอบโตด้ว้ยค าส่ัง
เสียงได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด  สามารถอ านวยความ
สะดวก และเป็นเสมือนเพื่อนท่ีท าการสนทนากบัผูสู้งอายุ
อยูเ่สมอ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้ได้น าเสนอการพัฒนากระบวนการจัดการ
แพทช์ เพ่ือลดช่องโหว่ของระบบงานบริการลูกค้าหลัก 
ด้วยการจัดท าคู่ มือการบริหารจัดการช่องโหว่และขั้นตอน
การปรับปรุงข้อบกพร่องด้านความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้
ผู้ใช้งานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องขององค์กร มีกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่งผล
ต่อการลดช่องโหว่ท่ีจะเกิดขึน้ในซอฟต์แวร์ของระบบงาน
บริการลูกค้าหลักของธนาคารได้ 

การประเมินผลจากการก าหนดให้ผู้ พัฒนาระบบ
ด าเนินการติดตั้งแพทช์ลงบนถังทดสอบ และกู้ คืนการ
แพทช์ โดยน าระยะเวลามาเปรียบเทียบกัน ระหว่างการใช้
คู่ มือและไม่ใช้คู่ มือท่ีพัฒนาขึ้น จึงพบว่าการน ากรอบ
แนวทางด าเนินงานดังกล่าวมาใช้ สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาในการ
ติดตั้งแพทช์ และสามารถลดระยะเวลาในการกู้คืนหากการ
ติดตั้งแพทช์ แล้วเกิดผลกระทบต่อการใช้งานระบบงาน
บริการลูกค้าหลักได้รวดเร็วย่ิงขึน้ 
ค าส าคัญ:   แพทช ์ คู่มือ  ระบบงานบริการลูกคา้หลกั   
 ช่องโหว่ระบบงาน  ความเส่ียง 
 

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 

time to patch software and effect to reduce a 

vulnerability in Core Banking Systems. 

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. บทน า 
ในปัจจุบนัจุดอ่อนในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ สืบ 

เน่ืองมาจากกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ โดยจุดอ่อนนั้น 
นาํไปสู่ปัญหาต่างๆ ระหว่างการใชง้าน  ซ่ึงก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ระบบได้เป็นอย่างมาก เช่น การถูกโจรกรรม 
ขอ้มูล การทาํลายลา้งระบบ เป็นตน้ [1] ดงันั้นการบริหาร
จดัการช่องโหว่และเคร่ืองมือใน การประเมินช่องโหว่ ควร
มีมาตรฐานและระเบียบ วิธีปฏิบติั รวมทั้งกาํหนดขอบเขต
และความถ่ีของการประเมิน ช่องโหว่ให้ครอบคลุมทุก
ระบบอย่างสมํ่าเสมอตามระดับ ความเส่ียง [2] โดยได้มี
ผูวิ้จัยทาํการสํารวจภยัคุกคามทาง คอมพิวเตอร์ และการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูล สารสนเท ศ ของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ซ่ึงเลือกใชเ้ทคนิคการจดักลุ่มเพื่อ
สาํรวจขอ้มูลดา้นการรักษา ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การจัดกลุ่มเพื่อสํารวจการดําเนินการของ
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องค์กรสอดคล้องกับกฎหมาย  [3] ความเข้าใจด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยเลือกเครืองมือ แบบสอบถาม (Closed-
ended Questionnaires), t-test, Validity (Content validity), 
Reliability (Pre-Test/Post-Test) [4] การทาํคู่มือการจดัการ
แพทช์โดยรัฐบาลของเขต ปกครองพิเศษฮ่องกง โดยใช้
เค ร่ื องมื อTrends and Zeroday Attacks, Patch Management 
Deployment, Patch Management Governance [5] และวิ ธี 
ปฏิบัติท่ีแนะนําสําหรับระบบควบคุมการจัดการแพทช์ 
เลือกใช้เคร่ืองมือ Element of a Good Patch Management 
Program, Vulnerability Analysis [6] เป็นตน้  

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นพบว่า แนวทางการ 
บริหารจัดการช่องโหว่โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันา 
กรอบแนวคิด และวิธีปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อให้องคก์ร 
สามารถบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวให้เป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากทุกองค์กรจําเป็นต้องปกป้อง 
ขอ้มูลของระบบจากช่องโหว่ท่ีเคยเกิดขึ้นและท่ีไม่เคยเกิด 
ขึ้นมาก่อน อีกทั้งยงัมีระยะเวลาในการแพทช์ และการกูค้ืน 
แพทช์ท่ีจาํกดั ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการพฒันาคู่มือตาม 
กรอบแนวความคิดดงักล่าว เพื่อนาํไปใช้ในการลดความ 
เส่ียงในการเกิดช่องโหว่ของระบบงานบริการลูกคา้หลกั 
ของธนาคาร 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียด 
6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
2.1 กรอบการบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค [6],[7] 

2.1.1 กาํหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อ
มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการช่องโหว่ 

2.1.2 มีแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดใ้นการติดตามข่าวสาร 
ภยัจากช่องโหว่และการจดัการดา้นเทคนิค   

2.1.3 กาํหนดเกณฑพ์ิจารณาท่ีระบุถึงกรอบเวลาในการ 
แจง้ช่องโหว่ท่ีพบ และดาํเนินการจดัการรวมถึงแพทช์ใน
ระบบ หรือการใชม้าตรการควบคุมอื่น  

2.1.4 จัดการแก้ไขช่องโหว่ตามความรุนแรงของ 
เหตุการณ์  

2.1.5 หากมีชุดคาํส่ังแพทช์ ให้ประเมินความเส่ียง ใน
การติดตั้งชุดคาํส่ัง โดยเปรียบเทียบกบัความเส่ียงจาก ภยัท่ี
มีจากช่องโหว่  

2.1.6 ทําการท ดสอบชุดคําส่ังแพท ช์ และทําการ 
ประเมินก่อนท่ีจะติดตั้งแกไ้ขระบบ  

2.1.7 หากไม่มีแพทช์ (Patch) ให้พิจารณาการควบคุม
อื่นๆ เช่น ปิดการให้บริการหรือการใช้ระบบในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัช่องโหว่, ดดัแปลงหรือเพ่ิมมาตรการควบคุม 
เช่น การกาํหนด Firewall เฝ้าระวงัมากเพื่อตรวจจับหรือ
ป้องกันการบุกรุกจริง และแจ้งข่าวสาร หรือเพ่ิมความ
ตระหนกัถึงภยัช่องโหว่  

2.1.8 จดัเก็บ Audit Log  
2.1.9 ทาํการติดตามและประเมินกระบวนการในการ 

บริหารจดัการช่องโหว่อยา่งสมํ่าเสมอ  
2.1.10 ให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัระบบที่มีความเสียง 

สูง 
2.2 เกณฑ์การประเมินระดับความเส่ียง (Risk Severity) 
[5],[7] 

การดาํเนินการให้คะแนนความเส่ียงช่องโหว่จะช่วยให้
รู้ว่าควรจดัการกบัช่องโหว่ท่ีตรวจพบอย่างไร สูตรท่ีนาํมา
คาํนวณหาความเส่ียง คือ   
ความเส่ียง = ผลกระทบ × ความน่าจะเป็นในการถูกโจมตี 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง [7] 
จากภาพท่ี 1 แสดงถึงขั้นตอนการประเมินความเส่ียง 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงระดับความเส่ียง แล้วจึงนําไปวิเคราะห์
ระดบัผลกระทบต่อ โดยขั้นท่ี 1 ทาํการระบุความเส่ียง โดย
การ เก็ บ รวบ รวม ท่ี มี ข อ งภัยคุ ก ค าม  ขั้ น ท่ี  2 ค้น ห า
ผลกระทบ แบ่งเป็นผลกระทบทางเทคนิค และผลกระทบ
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ทางธุรกิจ ซ่ึงผลกระทบทางธุรกิจมีความสําคญักว่า เพราะ
ส่งผลโดยตรงต่อการดาํเนินธุรกิจ แล้วจึงนําขอ้มูลมาให้
คะแนน โดยแยกตามประเภทของผลกระทบจากการโจมตี
และแยกตามปัจจยัของความน่าจะเป็นในการถูกโจมตี เป็น
ตน้ 

ตารางท่ี 1  การจดัระดบัความเส่ียง  [6] 
Risk Severity Likelihood and Impact Levels 

6.00 – 9.00 High 
3.00 – 5.99 Medium 
0.00 – 2.99 Low 

เป็นการจัดระดับความเส่ียงโดยนํามาคาํนวณความ
เส่ียงเป็น 3 ระดบั เพื่อนาํไปวิเคราะห์ระดบัของผลกระทบ
ต่อระบบงานอีกคร้ัง 

ตารางท่ี 2  ตารางระดบัความเส่ียง (Risk Matrix) [5] 
ตาราง
ระดับ

ความเส่ียง 
(Risk 

Matrix) 

ระดับความน่าจะเป็นในการถกูโจมตี 
(Likelihood Level) 

ระดบั
ผลกระทบ 

(Impact 
Level) 

 LOW MEDIUM HIGH 
HIGH Medium High Critical 

MEDIUM Low Medium High 

LOW Note Low Medium 

เป็นการนําเอาระดับความเส่ียงจัดระดับผลกระทบ
เพื่อให้สามารถประเมินไดว่้าควรทาํการแกไ้ขความเส่ียง
ใดก่อน โดยจําเป็นต้องแก้ไขความเส่ียงในระดับวิกฤต 
(Critical) เป็นลาํดบัแรก รองลงมาเป็นความเส่ียงระดบัสูง 
(High) ความเส่ียงระดับปานกลาง (Medium) ความเส่ียง
ระดบัตํ่า (Low) และความเส่ียงท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ต่อตอ้งทาํการบนัทึกไวเ้พื่อติดตามและควบคุมไม่ให้เกิด
ความเส่ียงสูงขึ้น (Note) 
2.3 การจัดการช่องโหว่ [7] 

 ช่องโหว่ หมายถึง จุดอ่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากบุคลากร เป็นการเปิดช่องให้ผู ้
ไม่ประสงค์ดี หรือผู ้บุกรุก  สามารถเข้ามาสร้างความ

เสียหายให้กบัระบบงานสารสนเทศขององคก์รได ้จึงตอ้ง
มีการจดัการช่องโหว่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

2.3.1 Identifying Vulnerability (หาช่องโหว่) เร่ิมต้น
การหาช่องโหว่จากเคร่ืองมือท่ี ใช้ในการสแกน มี 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ีหน่ึงใช้เคร่ืองมือสแกนเนอร์ทําการ
สแกนระบบ ขั้นท่ีสองเข้าถึงเครือข่ายด้วยการส่งข้อมูล 
TCP/UPD เพื่อระบุ Port ให้ scanner ไดต้รวจหาช่องโหว่ 
ขั้นท่ีสามสามารถเข้าสู่ระบบได้จากระยะไกล (Remote-
Log in) ขั้นท่ีส่ีรวบรวมข้อมูลจากระบบอย่างถ่ีถ้วน และ 
เช่ือมโยงข้อมูลทั้ งหมดเพ่ือวางแผนแก้ไขช่องโหว่ท่ี
เกิดขึ้น 

2.3.2 Evaluating Vulnerabilities (การประเมินความ
เส่ียง) การประเมินความเส่ียงท่ีเกิดและมีการจดัการอย่าง
เหมาะสม โดยส่วนใหญ่องคก์รจะเลือกประเมินการแกไ้ข
โด ยใช้  Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 
เพื่อทาํการให้คะแนนการแกปั้ญหาของแนวทางแตล่ะแบบ 
ส่งผลให้การแกปั้ญหาถูกจุดมากท่ีสุด 

2.3.3 Treating Vulnerabilities (แก้ปัญ หาช่องโหว่ท่ี
เกิดขึ้น) เม่ือตรวจสอบความเส่ียงแล้วพบว่า ส่ิงท่ีเจอคือ 
ภยัคุกคามท่ีต้องมีการจัดการ จะต้องมีการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องโหว่ท่ีเกิดขึ้น โดยวิธีท่ีนิยม มีดงัน้ี  

Remediation คือ การแก้ไขเพื่อช่วยจดัการช่องโหว่ท่ี 
เกิดขึ้ นได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือไม่ให้สามารถเข้ามาสร้าง 
ผลกระทบต่อธุรกิจขององคก์รได ้ 

Mitigation คือ การลดโอกาสและผลกระทบของภัย 
คุกคาม หรือช่องโหว่ท่ีเกิดขึ้น ในบางคร้ังตอ้งแกไ้ขอปัเดต
แพทช์ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการความเส่ียงน้ี  

Acceptance คือ การยอมรับปัญหาท่ีเกิด โดยไม่แกไ้ข 
หรือหาวิธีลดความเส่ียงใดๆ 

2.3.4 Reporting Vulnerabilities (รายงานผล)  
การประเมินผลของการแกไ้ขปัญหาความเส่ียงท่ีเกิด 

พร้อมการทาํบนัทึกรายงานผล 
2.4 การบริหารจัดการ Patch (Patch Management) [8]  

เพื่อให้สถาบนัการเงิน มีการบริหารจดัจดัการ Patch 
โดยมีการควบคุมท่ีรัดกุมปลอดภยั และติดตั้งไดอ้ยา่ง
เหมาะสมทนัการณ์ สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 
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2.4.1 กําหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติใน 
กระบ วน การบ ริห ารจัด การ patch ท่ี ค รอบ คลุมการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของ patch และการประเมินความ
เส่ียง รวมทั้ งความจําเป็นในการติดตั้ ง patch ใหม่จาก
ผูผ้ลิตอยา่งเหมาะสมทนัการณ์  

2.4.2 มีการจดัเก็บการเปล่ียนแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ 
ระบบและระบบงาน (patch version control) โดยมีการ
รักษาความปลอดภยัท่ีรัดกุมเพียงพอ)  

2.4.3 มีกระบวนการทดสอบ patch ท่ีออกใหม่ทุกคร้ัง 
ก่อนนาํไปติดตั้งบนระบบท่ีให้บริการจริง 

2.4.4 การติดตั้ง patch บนระบบที่ให้บริการจริง  
2.4.5 มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจดัการ 

patch อยา่งสมํ่าเสมอ 
2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 การเขียนคู่มือปฏิบติังาน 
เสฏฐ์  นาคกล่อม  (2560) [9] ได้ศึกษาวรรณกรรม

เก่ียวกับการเขียนคู่มือ ปฏิบัติงาน เร่ือง การเขียนคู่มือ
ปฏิบติังาน (ฉบบัปรับปรุง) กนัยายน 2556  
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศรวสัย ์สนธิ (2557) [4] การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็น
พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งพบว่าเจา้หนา้ท่ี ท่ีผา่นการ  
อบรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมี
พฤติกรรมความเส่ียงตํ่าในการใชง้านระบบ  

วศิน รําพึงกิจ (2552) [3] การสํารวจภัยคุกคามทาง 
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ ก าร รัก ษ าค วาม ป ล อ ด ภัย ข้อ มู ล 
สารสนเทศ ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  

Homeland Security (2551) [6] วิธีป ฏิบั ติ ท่ี แนะนํา 
สําหรับระบบควบคุมการจัดการแพทช์ องค์ประ กอบ 
สําคัญในการปกป้องโครงสร้าง พ้ืนฐานท่ีสําคัญของ 
ประเทศและทรัพยากรท่ีสําคัญคือความปลอดภัยของ 
ระบบควบคุม รายงานน้ีแนะนาํแนวทางการจดัการแพทช์ 
สําหรับการพิจารณาและการปรับใช้โดยเจา้ของสินทรัพย ์
ระบบควบคุมอุตสาหกรรม  

The Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region (2551) [5] การจดัการแพทช์ ตาม 
CERT Coordination Center (CERT / CC) บทความน้ีมีชุด

หลกัของหลกัการและวิธีการท่ีสามารถใช้เป็นอ้างอิงใน 
การรวบรวมโปรแกรมการจดัการแพทช์ทีมประสิทธิภาพ  

ปุ ณ ธวัช  ว่องธวัชชัย . (2555).[1] “การกําห น ดวัน
หมดอายขุองจุดอ่อน ในซอฟตแ์วร์ระบบ.” 

เสฏฐ์ นาคกล่อม. (2560).[9] “กรอบแนวทางและการ
จัดทําคู่มือ สําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบ
สารสนเทศ เม่ือเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม.” 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 พัฒนาขั้ นตอนกระบวนการจัดการช่องโหว่และ
จุดอ่อน [2],[3],[6],[8] โดยไดก้าํหนดกิจกรรมและวิธีการ
ดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 2 แผนผงัการไหลแสดงขั้นตอนการจดัการช่องโหว่

และจุดอ่อน 
จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบติัของขั้นตอน
กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ และ ผู ้ท่ี มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
ประเมินความเส่ียงของช่องโหว่ 
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3.2 พัฒนาขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงข้อบกพร่องด้าน
ความปลอดภัย [5],[6],[8] โดยได้กําหนดกิจกรรมและ
วิธีการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แผนผงัการไหลแสดงขั้นตอนการปรับปรุง

ขอ้บกพร่องดา้นความปลอดภยั 
จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบติัของขั้นตอน
กระบ วน การแพ ท ช์  โด ยมี ลําดับ ข อ งกิจกรรม การ
ปฏิบัติงานก่อนการปรับปรุง ระหว่างการปรับปรุง และ
หลงัการปรับปรุง รวมทั้งไดร้ะบุผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบใน
แต่ละภาระไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.3 พัฒนาคู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการช่องโหว่ และ
ขั้นตอนการปรับปรุงข้อบกพร่องด้านความั่นคงปลอดภัย 
[7],[8],[9] 

นาํกระบวนการท่ีไดพ้ฒันาขึ้นตามขอ้ 3.1 และ 3.2 มา
จดัทาํเป็นคู่มือโดยพฒันาขึ้นตามกรอบแนวทางท่ีไดศึ้กษา
ตามวรรณกรรมเก่ียวกับการเขียนคู่มือ ปฏิบัติงาน เร่ือง 
การเขียนคู่มือปฏิบติังาน (ฉบบัปรับปรุง) [9] ซ่ึงมีหัวขอ้ใน
การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานดังน้ี ความเป็นมา วตัถุประสงค ์
ขอบเขต คาํจาํกดัความ บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
,ขั้นตอนปฏิบติังาน,แผนภาพ และเอกสารอา้งอิง  

4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ  
4.1.1 ดา้นความยาก-ง่ายในการใช้งาน ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง

สามท่านให้ความเห็นว่า คู่มือการปรับปรุงข้อบกพร่อง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยท่ีพัฒนาขึ้ น สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้งานกับส่วนงานต่างๆของระบบงานบริการ
ลูกคา้หลกั ได้ดีทั้งน้ีผูใ้ช้งานอาจตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้ใน
ดา้นกระบวนติดตั้ง และกูค้ืนแพทช์เป็นเบ้ืองตน้  

4.1.2 ดา้นเน้ือหา และกระบวนการทาํงาน ผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งสามท่านให้ความเห็นว่า คู่มือมีเน้ือหาในการปฏิบติังาน
ท่ีจาํเป็นอยา่งครบถว้น มีการจดัเรียงลาํดบัของเน้ือหา และ
หวัขอ้ต่างๆไดค้่อนขา้งดี  

4.1.3 ข้อเสนอแนะต่างๆ ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรให้เพ่ิม
Flowchart /Swim Lane, ค ว ร มี ตั ว อ ย่ า ง ห น้ า จ อ แ ล ะ
คําอธิบายของการติดตั้ ง และการกู้คืนแพทช์ควรเพ่ิม
คาํอธิบายภาระหน้าท่ีของฝ่ายงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และ
ความหมายของศพัทท์างเทคนิค   

4.2 ผลการทดสอบจากผูใ้ชง้าน  
ผลการวิจยัโดยแยกพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการ

ทาํวิจัย คือ ลดระยะเวลาท่ีใช้ในการติดตั้ งแพทช์ให้กับ 
ระบบงานบริการลูกคา้หลกั โดยการใช้และไม่ใช้คู่มือท่ี 
จดัทาํขึ้น และลดระยะเวลาท่ีใช้ในการกูค้ืนแพทช์เพื่อให้ 
ระบบงานบริการลูกคา้หลกั สามารถกลบัมาใชง้านไดป้กติ 
โดยการใชแ้ละไม่ใชคู้่มือ 
 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าทางสถิติของผลการทดลอง 
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 ติดตั้งแพทช ์

ระบบงาน 

Mean 
(ช่ัวโมง) 

S.D. Sig 
(2-

tailed) 
ไม่ใช้
คู่มือ 

ใช้
คู่มือ 

ไม่ใช้
คู่มือ 

ใช้
คู่มือ 

เงินฝาก 6.08 4.50 0.996 1.168 0.005 

สินเช่ือ 5.92 4.42 1.240 1.240 0.008 
ข้อมูลลูกค้า 5.92 4.25 1.165 1.288 0.003 
หลักประกัน 6.00 4.58 1.128 1.443 0.006 

จากตารางท่ี 3 พบว่าเม่ือใช้คู่มือค่าเฉล่ียชั่วโมงในการ
ดําเนินงานลดลงทั้ ง 4 ระบบงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
4.25-4.58 ชัว่โมง และสรุปไดว่้าการลดช่องโหว่หลงัจากผู ้
ใช้ได้ศึกษาคู่มือการบริหารจัดการช่องโหว่และขั้นตอน
การปรับปรุงข้อบกพร่องด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้ว 
ลด ลง อย่างมี นัยสํ าคัญ ท างสถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 ทั้ ง  4 
ระบบงานหลกัของธนาคาร 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงค่าทางสถิติของผลการทดลอง
ติดตั้งกูค้นืแพทช์ 

ระบบงาน 
Mean S.D. Sig 

(2-
tailed) 

ไม่ใช้
คู่มือ 

ใช้
คู่มือ 

ไม่ใช้
คู่มือ 

ใช้
คู่มือ 

เงินฝาก 65.17 62.08 3.099 2.151 0.012 
สินเช่ือ 64.67 61.33 3.143 3.846 0.005 

ข้อมูลลูกค้า 64.67 60.50 3.798 4.253 0.008 
หลักประกัน 67.33 64.25 2.462 3.957 0.011 

จากตารางท่ี 4 พบว่าเม่ือใชจ้าํนวนชัว่โมงในการ Rollback 
แพทช์ลดลงทั้ง 4 ระบบงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 60.50-
64.25 ชั่วโมง และสรุปได้ว่าการลดช่องโหว่หลังจากผู ้
ใช้ไดศึ้กษาคู่มือการปรับปรุงขอ้บกพร่องดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั(ดา้นการกูค้ืนแพทช์)แลว้ ลดลง อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทั้ง 4 ระบบงานหลกัของธนาคาร 

5. สรุป 
จากการท่ีผู ้ใช้งานปฏิบัติงานโดยศึกษาคู่ มือการ

บ ริห ารจัด ก ารช่อ งโห ว่แล ะขั้ น ต อ น ก ารป รับ ป รุง
ขอ้บกพร่องดา้นความมัน่คงปลอดภยั ก่อนการติดตั้งและ
การกูค้ืนแพทช์แสดงให้เห็นแลว้ว่าสามารถลดระยะเวลา

ในการปฏิบติังานไดดี้ขึ้นทั้ง 4 ระบบงานท่ีนาํมาทดสอบ 
ทั้งน้ีค่าอาจมีค่ามากน้อยไม่เท่ากันเน่ืองด้วยปัจจยัหลาย
อย่างท่ี มีความแตกต่างกัน  เช่น  ทักษะของพนักงาน 
ประสบการณ์และความชาํนาญของพนกังาน เคร่ืองมือใน
การดําเนินงาน การได้รับความรู้จากการฝึกอบรม อาจ
ส่งผลต่อการลดระยะเวลาการปฏิบติังาน ในเร่ืองดงักล่าว
ทั้งหมด  

ปัญหาท่ีพบในงานวิจยั ยกตวัอย่างเช่น ขอ้จาํกดัดา้น
กลุ่มตวัอย่าง ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นความรู้และประสบการณ์
ในแพทช์ ปัญหาด้านระยะเวลาในการพฒันาคู่มือกรอบ
แนวความคิดในการพฒันาคู่มือเพื่อการบริหารจดัการช่อง
โหว่น้ี สามารถนําไปพฒันาปรับปรุงต่อได้ใน อีกหลาย
กระบวนการของแพทช์ระบบงานของธนาคาร 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีน้  าเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ

บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
ส านักงานบริหารโครงการของธนาคารออมสิน (PMO) 
โดยพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบคู่ มือเพ่ือให้หน่วยงาน
ดังกล่าวนีไ้ด้น าไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุง ควบคุม 
และดูแลภาพรวมของกระบวนการบริหารโครงการของ
ธนาคารออมสินต่อไป ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาคู่ มือแนวทาง
ของ PMBOK ปรับปรุงคร้ังท่ี 6 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล โดยวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนือ้หาดังกล่าว ร่วมกับ
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาคู่มือท่ีดี แล้วน ามาปรับให้
เหมาะสมกับบริบทการด าเนินงานของธนาคารออมสิน  
ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญพบว่าแนวทางดังกล่าวมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังศึกษาคู่ มือ พบว่าคะแนนแบบทดสอบหลัง
ศึกษาแนวทางฯ เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
ค าส าคัญ: ส ำนกังำนบริหำรโครงกำร แนวทำง กระบวนกำร 
บริหำรโครงกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ธนำคำรออมสิน 
 

Abstract 
This study introduced a guideline to improve 

methods in information technologies projects 

management for Project Management office 

(PMO) .This guideline have developed in a form of a 

manual that can offer an organization to control, 

improve and supervise projects under Government 

Saving Bank organization.  Researchers studied 

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. บทน า 
      ปัจจุบันสถำบันกำร เ งินได้มีกำรน ำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนธุรกิจและด ำเนินงำนใน
ลกัษณะงำนโครงกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกย่ิงขึ้น 
จำกปัจจยัดงักล่ำว ท ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเล็งเห็น
ถึงควำมส ำคญัและควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้น จึงไดก้ ำหนด
หลกัเกณฑ์ในกำรบริหำรจดักำรโครงกำรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศขึ้น [1]  โดยสถำบันกำรเงินจะต้องจัดให้มี
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กำรศึกษำควำมจ ำเป็น และประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บของ
โครงกำรท่ีมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจก่อนเร่ิมโครงกำร โดยต้องมีกำรพิจำรณำ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม รวมทั้ งต้องมีกำร
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของโครงกำรและน ำเสนอขออนุมติั
ต่อคณะกรรมกำรของสถำบนักำรเงิน ต้องมีกำรก ำหนด
กรอบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร โดยให้ครอบคลุม
ขั้นตอนตั้งแต่กำรเร่ิมโครงกำร กำรด ำเนินกำร กำรควบคุม
โครงกำร กำรปิดโครงกำร และกำรสอบทำนโครงกำร
รวมทั้งตอ้งมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรควบคุมและก ำกบั
ดูแลโครงกำรท่ีชัดเจน (Project governance)โดยตอ้งจดั
ให้มีหน่วยงำนหรือทีมงำนดูแลภำพรวมของโครงกำร 
(Project Management Office : PMO) เพื่อท ำหน้ำท่ีใน
กำรก ำหนดรูปแบบ กระบวนกำร และเคร่ืองมือท่ีเป็น
มำตรฐำนในกำรบริหำรจดักำรและติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของโครงกำร รวมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำและภำพรวม
ของโครงกำรต่ำง ๆ ต่อคณะกรรมกำรของสถำบนักำรเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งทรำบเพื่อให้โครงกำรบรรลุวตัถุประสงคต์ำม
เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ แต่อยำ่งไรก็ตำมบุคลำกรของส ำนกังำน
บริหำรโครงกำรเองจ ำเป็นต้องรู้และเขำ้ใจแนวทำงกำร
ท ำงำนดังกล่ำวดว้ย ดังนั้นผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัท ำแนวทำงกำร
บ ริหำรโครงกำรด้ำน เทคโนโล ยีสำรสน เทศขึ้ น  
เพื่อก ำหนดและส่ือสำรนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งไปยงับุคลำกร
ทุกระดับในองค์กรเพื่อให้เกิดควำมตระหนักและควำม
เขำ้ใจ และมีกำรน ำนโยบำย ไปปฏิบติัดว้ยกระบวนกำรท่ี
เหมำะสม 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ศึกษาทฤษฎี PMBOK ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 6 

(Project Management Body of Knowledge) 

(6ed)  
PMBOK Guide 6ed เป็นหน่ึงในหลกักำรบริหำร

โครงกำร ท่ีพัฒนำมำในรูปแบบของคู่ มือ ท่ี เ รียกว่ำ  
คู่มือแนวทำงในกำรบริหำรโครงกำร ซ่ึงจัดท ำโดย PMI 
(Project Management Institute) หรือสถำบันเพื่อกำร
บริหำรโครงกำร ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล เน้ือหำใน
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรของ PMBOK Guide 6ed นั้น

ไดพ้ฒันำขึ้นจำก The Standard for Project Management 
ซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ีไดรั้บกำรรับรอง ครอบคลุมมำตรฐำน
กำรบริหำรโครงกำร ANSI/PMI99-001-2017  

กลุ่ มกระบวนกำรบ ริหำรโครงกำรตำมหลัก 
PMBOK แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี [2] 

2.1.1  Initiation Processes เป็นกำรศึกษำควำมเป็นไป
ไดข้องโครงกำร กำรขออนุมติัโครงกำร และกำรแต่งตั้ง
ผูจ้ดักำรโครงกำร รวมไปถึงกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละ
ภำพกวำ้ง ๆ ของโครงกำร  

2.1.2  Planning Process เป็นกำรลงรำยละเอียดกำร
วำงแผนโครงกำร ทั้งวตัถุประสงคโ์ครงกำร ขอบเขตและ
ลกัษณะงำนในโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ทรัพยำกร
ต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นโครงกำร และรำยละเอียดอื่น ๆในโครงกำร 
เพื่อให้โครงกำรมีแนวทำงในกำรปฏิบติั 

2.1.3  Executing Process เป็นกำรรวมทรัพยำกรมนุษย ์
และทรัพยำกรอื่น ๆในโครงกำร เพื่อด ำเนินโครงกำรตำม
แผน 

2.1.4  Monitoring & Controlling Process เป็นกำรวดั
ค่ำและประเมินผลโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร เพื่อ
ควบคุมให้เป็นไปตำมแผน รวมถึงก ำหนดวิธีกำรแกไ้ข ใน
กรณีท่ีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน 

2.1.5  Closing Process เ ป็ น ก ำ ร ส่ ง มอบผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร และเก็บขอ้มูลกำรด ำเนินงำนไวใ้น
ฐำนข้อมูล รวมถึงสรุปบทเรียนจำกข้อผิดพลำดในกำร
ด ำเนินงำน เพื่อน ำไปปรับปรุงพฒันำในโครงกำรอื่น ๆ
ต่อไป 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: กลุ่มกระบวนกำรบริหำรโครงกำร 
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จ ำกกำร ศึกษำคู่ มื อกำรบ ริหำรโคร งก ำร
สนบัสนุนขบวนองคก์รชุมชน ปีงบประมำณ 2560  [3] ได้
บรรยำยถึงส่วนประกอบและเทคนิคของกำรจัดท ำคู่มือ
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กำรปฏิบติังำน โดยมีส่วนประกอบโดยสรุปประเด็นหลกั
ออกเป็น 6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่ วน ท่ี  1 บทน ำ  ค ว ำม เ ป็นมำ  หลักคิ ดส ำ คัญ 
วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ  
มีข้อตกลงก ำหนดไว้อย่ำงไร มีปัจจัยควำมส ำเร็จและ
วิธีกำรประเมินผลลัพธ์ของควำมส ำเร็จด้วยวิธีกำรใด 
อธิบำยถึงกระบวนกำรในกำรพัฒนำ และกำรบริหำร
จดักำรงบประมำณโครงกำร 

ส่วนท่ี 2 กลไกลและแนวทำงกำรสนับสนุน อธิบำย
กลไกกำรบริหำรจดักำรโครงกำรในแต่ละระดบั บทบำท
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบโดยแยกออกเป็นหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบตำมลกัษณะงำนนั้น ๆ รวมไปถึงอธิบำยช้ีแจง
ถึงรำยละเอียดงบประมำณในดำ้นต่ำง ๆ 

ส่วนท่ี 3 มำตรฐำนและขั้นตอนในกำรบริหำรโครงกำร 
(Work Flow) โดยอธิบำยถึงควำมหมำยและวตัถุประสงค์
กำรจดัท ำมำตรฐำนกำรบริหำรโครงกำร และกระบวนกำร
บริหำรโครงกำรท่ีน ำมำใช ้

ส่วนท่ี 4 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ อธิบำยถึงรูปแบบ
และหลักเกณฑ์ในกำรเบิกจ่ ำยงบประมำณ วิธีกำร
ตรวจสอบเอกสำรในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ (Checklists) 

ส่วนท่ี 5 แบบฟอร์มเอกสำรท่ีต้องใช้ประกอบกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร (Templates) 

ส่วนท่ี 6 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรบริหำรจดักำรโครงกำร 
โดยใชโ้ปรแกรมบีมอส 

2.3 ปัญหาและปัจจัยความส า เ ร็จของการจัดตั้ ง
ส านักงานบริหารโครงการ  

อรินทรำ [4] ไดศึ้กษำลกัษณะ หน้ำท่ีและประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจำกส ำนกังำนบริหำรโครงกำร หรือ PMO (Project 

Management Office) ขององคก์รในประเทศไทย โดยได้
มีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกเจ้ำหน้ำท่ี PMO จำกองค์กร
ต่ำง ๆ ในประเทศไทย โดยไดส้อบถำมและรวบรวมควำม
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหำและปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของ 
PMO 

จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวพบว่ำปัญหำท่ีเก่ียวข้องกับ 
PMO ท่ีผูต้อบแบบสอบถำมพบมำกท่ีสุดในกำรบริหำร
โครงกำร คือ จุดประสงค์กำรจัดตั้ ง หน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน PMO ไม่ชัดเจน มีสำเหตุ

เ น่ืองมำจำก ขำดกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพภำยใน
องค์กรหรือโครงกำร ท ำให้ผูท่ี้เก่ียวข้องไม่เข้ำใจควำม
จ ำเป็นและจุดประสงคใ์นกำรจดัตั้งหน่วยงำน และหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย ไม่มีกำรก ำหนด
จุดประสงค์ในกำรจดัตั้ง หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำน PMO ซ่ึงส่งผลเสียให้แก่ PMO ท ำให้ขำดกำร
ยอมรับจำกบุคลำกรในองคก์รหรือโครงกำร ไม่เห็นคุณค่ำ
หรือประโยชน์ของกำรมี PMO รวมไปถึงส่งผลให้ผู ้ท่ี
ปฏิบัติงำนใน PMO เกิดควำมสับสนในหน้ำท่ีท่ีต้องท ำ 
และไม่มั่นใจในกิจกรรมหรืองำนท่ีก ำหนดออกไป  
จำกปัญหำดังกล่ ำวควร มีกำรก ำหนดหน้ำ ท่ี ควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน PMO ให้ชัดเจน โดยอำจจดัท ำ
เอกสำร PMO Charter ซ่ึงมีกำรระบุถึงอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
PMO รวมทั้ งแนวปฏิบัติ ท่ีดี  (Best Practice)  ท่ี  PMO 
จะต้องพฒันำให้กับองค์กร แล้วท ำกำรส่ือสำรให้คนใน
องค์กรทรำบอย่ำงทั่ว ถึง  รวมไปถึงปัญหำท่ี  PMO 
ก ำหนดให้มีเอกสำรและขั้นตอนมำกเกินควำมจ ำเป็น  
เป็นปกติขององคก์รทัว่ไปท่ียงัมีระดบักำรพฒันำไม่สูงนกั 
ไม่มีขั้ นตอน วิ ธีกำร และเอกสำรท่ีแน่ชัดหรือเป็น
มำตรฐำน เม่ือมีเอกสำรและขั้นตอนใหม่ ๆ ท่ีก ำหนดขึ้น
โดย PMO จึงเป็นเร่ืองท่ีถูกต่อตำ้นหรือถูกมองว่ำมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น หำกในมุมมองของกำรบริหำรโครงกำรเดียว
หรือหน่วยงำนเดียว เอกสำรบำงอยำ่งอำจไม่มีควำมจ ำเป็น
หรือไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรมีเอกสำรหรือขั้นตอน  
แต่ในอีกมุมหน่ึงมีหลำยโครงกำรด ำเนินกำรอยู่ในเวลำ
เดียวกนัหรือมีควำมเช่ือมโยงเก่ียวข้องระหว่ำงโครงกำร
มำกขึ้น กำรมีเอกสำรและขั้นตอนกำรบริหำรโครงกำรเพ่ือ
กำรประสำนงำน และกำรส่งต่อส่ิงท่ีได้กำรโครงกำร 
(Deliverable)  ให้ มี รูปแบบ วิธีกำร หรือควำมเข้ำใจ 
ท่ีตรงกนั เป็นส่ิงจ ำเป็น PMO ควรทบทวนและพิจำรณำ
เอกสำรและขั้นตอนต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ และแก้ไขให้มีควำม
รัดกุม กระชับมำกขึ้ น  และมีควำมรอบคอบในกำร
ออกแบบและก ำหนด เ อกสำรและขั้ น ตอนให ม่   
มีกระบวนกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชเ้อกสำรหรือขั้นตอน เพ่ือน ำมำปรับปรุง
แกไ้ขให้เหมำะสมก่อนประกำศออกใชง้ำนจริง รวมทั้งท ำ
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กำรส่ือสำรให้คนในองค์กรหรือโครงกำรเขำ้ใจถึงควำม
จ ำเป็นและประโยชน์ของกำรมีเอกสำรและขั้นตอนเพ่ือใช้
ในกำรบริหำรหลำยโครงกำรในองคก์ร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนของ PMO 
ต้องเร่ิมจำกกำรท่ีผูบ้ริหำรให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มท่ี 
โดยจดัโครงสร้ำงองคก์รอยำ่งชดัเจน ให้ PMO มีบุคลำกร
อย่ำงเพียงพอ ได้รับอ ำนำจกำรท ำงำน และได้รับกำร
สนับสนุนนโยบำย ขั้นตอนหรือวิธีกำรท่ี PMO ก ำหนด
ขึ้น ท ำให้คนในองคก์รหรือโครงกำรปฏิบติัตำม  

ดังนั้ น PMO จึงเป็นหน่วยงำนส ำคัญท่ีจะช่วยกำร
ประสำนงำนและกำรส่ือสำรดีขึ้น สร้ำงควำมพึงพอใจให้ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงกำรมำกขึ้น ขอบเขตงำนของโครงกำร
ชดัเจนขึ้น กำรวำงแผนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ค่ำใชจ้่ำย
โครงกำรอยู่ในงบประมำณท่ีก ำหนดไว ้สำมำรถช่วยให้
โครงกำรมีผลกำรด ำเนินกำรท่ีดีขึ้น  

แต่อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับ PMO ของธนำคำรออมสินนั้น 
ยังขำดคู่ มือแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำร
โครงกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำงท่ีเหมำะสม
สอดคล้องกับบริบทของกำรบริหำรโครงกำรขององค์กร  
จึงเป็นท่ีมำส ำคญัของงำนวิจยัน้ี โดยกำรจดัท ำแนวทำงผูวิ้จยั
ด ำเนินงำนตำมระเบียบวิธีวิจยัโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

3.  ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
ผูวิ้จัยได้แบ่งกระบวนกำรด ำเนินงำนวิจัย กำรจัดท ำ

คู่มือ และกำรประเมินผลประสิทธิภำพคู่มือไวด้งัน้ี  
3.1 ศึกษาและก าหนดขอบเขตของข้อมลู 

ศึกษำข้อมูลแนวทำงกำรบริหำรโครงกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย [1] 
และทฤษฎีต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  และศึกษำท ำควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติกำรบริหำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของธนำคำรออมสิน [5] ในปัจจุบนั และศึกษำ
กรอบกำรบริหำรโครงกำรของ PMBOK (6ed) เพื่อใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือในกำรปรับปรุงกระบวนกำร
บริหำรโครงกำร 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

เก็บขอ้มูลเชิงคุณภำพจำกผูป้ฏิบติังำนสังกดัฝ่ำยบริหำร
โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยใชก้ำร
สัมภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำงเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบ
ข้อมูล   น ำข้อมูลท่ีได้ไปสรุปผลควำมคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรท่ีตอ้งกำรจะปรับปรุง รวม
ไป ถึ ง ส่ิ ง ท่ี ห น่ วย ง ำนจะได้ รั บ จ ำกก ำรป รับป รุ ง
กระบวนกำรดงักล่ำว  

3.3 การออกแบบเน้ือหาหลักและการจัดท าคู่มือ 
ผู ้วิจัยได้ศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร

บริหำรโครงกำรในปัจจุบันของธนำคำรออมสินและ
ขั้นตอนในกำรจดัท ำคู่มือในกำรปฏิบติังำน ซ่ึงไดก้ ำหนด
โครงร่ำงของคู่ มือโดยเ น้ือหำจะต้องสอดคล้องกับ
กระบวนกำรป ฏิบั ติ ง ำนของธนำค ำรใน ปั จ จุ บัน 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 บทน ำ 
 ส่วนท่ี 2 วตัถุประสงคข์องแนวทำง 
 ส่วนท่ี 3 กรอบกำรบริหำรโครงกำร ประกอบไปดว้ย 
วิธีปฏิบติักำรบริหำรโครงกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตำมวิธีปฏิบติัของธนำคำร 

ส่วนท่ี 4 หลักเกณฑ์กำรจัดกลุ่มและกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญัของโครงกำร 

ส่วนท่ี 5 บทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ประกอบไป
ดว้ยโครงสร้ำงและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
ก ำกบัดูแลโครงกำร 

ส่วนท่ี 6 กำรแต่งตั้ งผูจ้ ัดกำรโครงกำร อธิบำยถึง 
บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผูจ้ดักำรโครงกำรดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส่วนท่ี 7 หลกัเกณฑ์กำรปฏิบติัแนวทำงกำรบริหำร
โครงกำรของหน่วยงำน ประกอบไปด้วย แผนผังวิธี
ปฏิบติักำรบริหำรโครงกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส่วนท่ี 8 กำรสอบทำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร 

ส่วนท่ี  9 ภำคผนวก ประกอบไปด้วย เอกสำร
ตรวจสอบกำรปฏิบติังำน (Checklist) และตวัอยำ่งหนงัสือ
บนัทึกขอ้ควำมในกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรต่ำง ๆ 
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ภาพที่ 2: คู่มือกำรปฏิบติังำนส่วนบริหำรโครงกำร 

3.4 ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล   
3.4.1 ออกแบบและพฒันำแบบสอบถำมควำม

คิดเห็นส ำหรับผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำรโครงกำร ท่ีมีต่อ
แนวทำงท่ีไดจ้ดัท ำขึ้น เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชำญประเมินคุณภำพ
ของคู่ มือกำรบริหำรโครงกำรโดยแบ่งเน้ือหำของกำร
ประเมินออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ควำมเหมำะสมของเน้ือหำ 

ส่วนท่ี 2 ควำมควำมยำก-ง่ำยต่อกำรเข้ำใจและ
น ำไปปฏิบติั 

ส่วนท่ี 3 ควำมเหมำะสมของรูปเล่ม 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

 3.4.2 ออกแบบแบบทดสอบเพื่อวดัควำมเขำ้ใจเร่ือง
กำรบริหำรโครงกำรฯ  และหำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำของ
แบบทดสอบโดยให้ผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบ ด้วยวิธีกำรหำค่ำ
ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมและวตัถุประสงค์ หรือ IOC 

(Index of Item – Objective Congruence) 
3.4.3 น ำแบบทดสอบวดัควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรบริหำร

โครงกำรฯ ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูเ้ช่ียวชำญเรียบร้อยแลว้ 
จ ำนวน 30 ขอ้ ให้กลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 10 ท่ำน ประกอบไป
ด้วย ผู ้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ธนำคำรออมสิน ท ำแบบทดสอบก่อนศึกษำ
แนวทำงฯ  

3.4.4 จัดกำรอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่ำง โดยกำร
จดักำรบรรยำย เร่ือง แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรฯ เพื่อให้
เข้ำใจและรับทรำบถึงแนวทำงปฏิบัติงำนให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ใช้เวลำในกำรบรรยำย 2 ชั่วโมง และ
หลงัจำกเสร็จส้ินกำรอบรม ให้กลุ่มตวัอย่ำงน ำคู่มือท่ีผ่ำน

กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมจำกผู ้เ ช่ี ยวชำญแล้ว 
ท ำกำรศึกษำและทบทวนเป็นระยะเวลำ 1 สัปดำห์ 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3: กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเขำ้รับกำรอบรมแนวทำงฯ 

 3.4.5 น ำแบบทดสอบวดัควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรบริหำร
โครงกำรฯ (แบบทดสอบชุดเดิม) ให้กลุ่มตวัอย่ำงกลุ่มเดิม 
ท ำแบบทดสอบหลงัศึกษำแนวทำงฯ  

 3.4.6 สรุปผลคะแนนรำยบุคคลก่อนและหลังท ำ
แบบทดสอบวดัควำมเข้ำใจเร่ืองกำรบริหำรโครงกำรฯ 
ของกลุ่มตวัอยำ่ง 

3.5 ประเมินผลการใช้คู่มือ 
ท ำกำรวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติของกลุ่มตวัอย่ำง ก่อน

และหลังศึกษำคู่มือกำรบริหำรโครงกำรฯ เพื่อเป็นกำร
ประเมินประสิทธิภำพของคู่มือ ดว้ยค่ำเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน  (Standard Deviation) และท ำกำร
เปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย t-test (Paired samples test)  

 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย  

ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของคู่มือแนวทำงกำร
บริหำรโครงกำรฯ โดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำรโครงกำร 
สรุปไดด้งัตำรำงท่ี 1 
ตารางท่ี 1: ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ช่ียวชำญฯ 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมินควำม

เหมำะสม 
X̅ S.D. Sig. 

ส่วนท่ี 1 ควำมเหมำะสม
ของเน้ือหำ 

4.82 0.24 0.000 

ส่วนท่ี 2 ควำมยำก-ง่ำยต่อ
กำรเขำ้ใจและน ำไปปฏิบติั 

4.84 0.18 0.000 

ส่วนท่ี 3 ควำมเหมำะสม
ของรูปเล่ม 

4.76 0.32 0.000 
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ตารางที่ 2: ตำรำงแสดงค่ำทำงสถิติของผลคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอยำ่ง 

ผลกำรท ำแบบทดสอบ ค่ำทำงสถิติของผลคะแนน 
X̅ S.D. Sig. 

ผลคะแนนเฉล่ียท่ีท ำ
แบบทดสอบก่อนศึกษำ 

12.40 1.350 0.000 

ผลคะแนนเฉล่ียท่ีท ำ
แบบทดสอบ หลงัศึกษำ 

25.30 1.703 0.000 

 ผลคะแนนเฉล่ียท่ีท ำแบบทดสอบก่อน-หลงัศึกษำ
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรคือ 12.40 คะแนน และ 25.30 
คะแนน ตำมล ำดับ ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard 

Deviation) มีค่ำ 1.350 และ 1.703 ผลกำรวิเครำะห์ทำง
สถิติ  มีค่ำ t เท่ำกับ 28.150 และ มีค่ำนัยส ำคญัทำงสถิติ 
(Sig.) ท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่ำ ค่ำนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงท ำกำรปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 ซ่ึงสำมำรถ
สรุปไดว่้ำ คะแนนกำรท ำแบบทดสอบหลงัศึกษำแนวทำงฯ 
เ พ่ิมขึ้ นอย่ ำง มีนัยส ำคัญทำงสถิ ติ ท่ีระดับ 0 .05  ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้

 
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

จำกกำรท่ีกลุ่มทดลองได้น ำแนวทำงที่พฒันำขึ้นไป
ศึกษำและใช้ในกำรตอบแบบทดสอบเพื่อวดัควำมเข้ำใจ
ในกำรบริหำรโครงกำรนั้ นสำมำรถท ำออกมำได้ดี
เน่ืองจำกเดิมผูบ้ริหำร พนักงำนและลูกจำ้งส่วนใหญ่ไม่มี
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบ ริหำรโครงกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเท่ำใดนักดังนั้นหำกมีแนวทำง
บริหำรโครงกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชง้ำนนั้น 
จะช่วยให้ตระหนักถึงวิธีกำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำร
โครงกำรของธนำคำร และมีเขำ้ใจในกระบวนกำรบริหำร
โครงกำรมำกย่ิงขึ้น ในกำรวิจยัคร้ังน้ีจึงสรุปกระบวนกำร
น ำแนวทำงท่ีพฒันำไปใชง้ำนไดด้งัภำพท่ี 5 

ภาพที่ 5: กระบวนกำรน ำแนวทำงท่ีพฒันำไปใชง้ำน 
ประเด็นอื่นท่ีพบในงำนวิจัยคือปัญหำด้ำนควำมรู้

พ้ืนฐำนในกำรบริหำรโครงกำรของผูป้ฏิบติังำนโครงกำร 
เม่ือมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอน 

และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งจ ำนวนมำก ซ่ึงผูป้ฏิบติังำนจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมวิธีปฏิบติัตำมท่ีธนำคำรก ำหนดขึ้น รวมไปถึง
กำรส่ือสำรวิธีปฏิบัติงำนไปยงัผูท่ี้เก่ียวข้องในโครงกำร
ประกอบไปดว้ยผูป้ฏิบติังำนจำกหลำยฝ่ำยงำน ท ำให้กำร
ส่ือสำรวิธีปฏิบติังำนไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง และไม่ทัว่ถึง 
ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนตำมท่ี
ธนำคำรก ำหนดขึ้น 

ขอ้เสนอแนะ ควรมีกำรจดัท ำคลงัขอ้มูลส่วนกลำงบน 
Website ของธนำคำร ท่ีรวบรวมวิธีปฏิบติังำนโครงกำรท่ี
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ เป็นพ้ืนท่ีในกำรส่ือสำรวิธี
ปฏิบติังำนไปยงัแต่ละฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร ให้สำมำรถศึกษำ ท ำควำมเขำ้ใจวิธีปฏิบติั และ
เอกสำรต่ำง ๆ ท่ีถูกต้องได้ก่อนเร่ิมปฏิบัติงำนโครงกำร 
รวมไปถึงพฒันำคู่มือแนวทำงให้อยู่ในรูปของกำรตอบ
กลับกำรสนทนำแบบอัตโนมั ติ ( Chat bot)  เ พื่ อ ให้
ผูป้ฏิบติังำนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไดอ้ย่ำงสะดวก
และรวดเร็วมำกย่ิงขึ้น 
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แนวทางการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของธนาคารตามกรอบ ITIL 

A Guideline of Incident Management and Problem Management  

in Information Technology based on ITIL for Banks  
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บทคัดย่อ 

ธนาคารจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนีย้ังเพ่ือสอดคล้องตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในประเดน็ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงาน
ของธนาคารมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามกรอบ
การบริหารจัดการเหล่านัน้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม งานวิจัยนี ้
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารตามกรอบ ITIL  และประเมินประสิทธิภาพแนวทาง
ดังกล่าว โดยกระบวนการวิจัยเร่ิมจากศึกษาการปฏิบัติงานบริการ 
ในประเดน็การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและการบริหาร
จัดการปัญหา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของบุคลากร
ในการด าเนินงานตามกรอบ ITIL โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์กรอบแนวทางของ ITIL  แล้วสังเคราะห์
จนได้ผลลัพธ์เป็นคู่ มือส าหรับปฏิบัติงาน ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแนวทางที่พัฒนาขึน้จากผู้ เช่ียวชาญ
อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินประสิทธิภาพ
ด้วยสถิติ  Paired Sample t-test จากการทดสอบความรู้
ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างจากการท าแบบทดสอบ
ก่อนและหลังศึกษาแนวทาง มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: ไอทิล การปฏิบติังานบริการ การบริหารจดัการ 
เหตุการณ์ผิดปกติ การบริหารจดัการปัญหา แนวทาง 
 

Abstract 
     It is mandatory for banks to focusing on 

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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1. บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคญั  

ในการขบัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจทุกภาคส่วน รวมไปถึง
ธุร กิ จการธน าคาร  การน า เท คโนโลยีส ารสน เทศ               
มาประยุกต์ใช้กับธนาคารนั้ นจะช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ และยงัสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน มุ่งเน้นให้เกิดการบริการท่ีดี 
น ามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกค้าและเพ่ิมรายได้ให้
ธนาคารอีกด้วย [1] แต่อย่างไรก็ตามการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน อาจส่งผลให้ธนาคาร
ต้องเผชิญกับความเส่ียงด้านความต่อเน่ืองของการ
ให้บริการ หน่ึงในนั้ น คือปัญหาจากการเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Incident) อนัส่งผล
ให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการ [2] ธนาคารจึง
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการให้บริการ 
โดยอาจมีการจัดเตรียมแผนการบริหารจดัการเหตุการณ์
ผิดปกติและปัญหาท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกล่าวน้ี อีกทั้ งยงัเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ   
การด าเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) [3] 

Information Technology Infrastructure Library ห รื อ 
ITIL เป็นระเบี ยบ วิ ธี ท่ี ใช้พัฒนาการบ ริหารจัดการ          
งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกน ามาอ้างอิง
แล ะใช้ ใน ภ าค ธุ ร กิ จห ล ายป ระ เภท  [2] [5] [7] [9]             
แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการ         
ตามกรอบของ ITIL ส าหรับผูป้ฏิบัติงานบริการรับแจ้ง
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารนั้น ยงัไม่
เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากการปฏิบัติงาน      
มีหลายขั้นตอน มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวนมาก และผูป้ฏิบติังาน
ยงัไม่เขา้ใจถึงความสอดคลอ้งในการปฏิบติังานกบักรอบ
ของ ITIL ส่งผลให้การปฏิบติังานมีความล่าช้า ทั้งยงัขาด
คู่มือท่ีใชอ้า้งอิงการปฏิบติังานดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นถึง
ทั้งความส าคญัและปัญหาของการประยกุตใ์ช ้ITIL ในการ
ปฏิบติังานดงักล่าว จึงศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา
แนวทางการบริหารจดัการภายใตก้รอบแนวทางของ ITIL  
โดยไดเ้น้นท่ีประเด็นการบริหารจดัการเหตุการณ์ผิดปกติ

และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร       
เป็นหลัก และเลือกธนาคารแห่งหน่ึงท่ีมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง
เป็นกรณีศึกษา ตลอดจนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามล าดบั เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์เป็นคู่มือ
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเหตุการณ์
ผิดปกติและปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร 
ภายใต้กรอบแนวทางของ ITIL เพื่อใช้ส าห รับยึดถือ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ITIL 
Information Technology Infrastructure Library 

หรือ ITIL เป็นระเบียบวิธีท่ีใช้พฒันาการบริหารจัดการ          
งานบ ริการด้าน เทคโนโลยีสารสน เทศในองคก์ ร            
โดยระบบสารสนเทศตอ้งสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
[4] ซ่ึง ITIL v.3 จะเน้นการบริหารจัดการกระบวนการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลกั ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1: โครงสรา้ง ITIL v.3 
      2.1.1 Service Strategy กลยทุธ์ดา้นการบริการ  
      2.1.2 Service Design การออกแบบการบริการ  
      2.1.3 Service Transition การส่งมอบงานบริการ  
      2.1.4 Service Operation การปฏิบติังานดา้นการบริการ  
      2.1.5 Continual Service Improvement  

การพฒันางานบริการให้มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  
งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษา Service Operation ซ่ึงเป็นการ

ด าเนินงานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ผูรั้บบริการ เพื่อให้บรรลุผลและเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีมี
ต่อผูรั้บบริการ โดยมีกระบวนการ Incident Management 
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และ Problem Management ซ่ึงถูกจดัอยูใ่นระยะแรกของ
การส่งมอบคุณภาพการบริการให้กบัผูรั้บบริการ แสดงให้
เห็นถึงความส าคญัของการแกไ้ขปัญหาของการให้บริการ          
ให้กลบัสู่สภาวะปกติ [5] ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

                 2.1.4.1 Incident Management กระบวนการ
จดัการกบัเหตุการณ์ผิดปกติท่ีท าให้การบริการหยุดชะงกั 
เพื่อกูค้ืนการให้บริการให้กลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2        

                  

ตารางท่ี 1: องคป์ระกอบท่ีควรพิจารณาของ Incident 

Management 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

Timescale ขอ้ตกลงในการให้บริการ  

Incident 

Model 

ขั้นตอนรับมือกบัเหตุการณ์ผิดปกติ      

Impact ระดบัผลกระทบของเหตุการณ์ผิดปกติ 
Urgency ระดบัความเร่งด่วนในการแกไ้ข 

Priority 
ล าดับความส าคัญ ของเหตุ ก ารณ์
ผิดปกติ 

Major 

Incident 

เหตุการณ์ผิดปกติท่ีกระทบต่อผูใ้ชง้าน
จ านวนมาก  ห รือระบบงานหลัก          
ท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 

ตารางท่ี 2: กิจกรรมของกระบวนการ Incident Management 
กิจกรรม รายละเอียด 

Identification การพบเหตุการณ์ผิดปกติ 
Logging การบนัทึกเหตุการณ์ผิดปกติ 
Categorization ประเภทของเหตุการณ์ผิดปกติ 
Prioritization การก าหนดล าดับความส าคัญ   

ของเหตุการณ์ผิดปกติ 
Diagnosis การวินิจฉยัเหตุการณ์ผิดปกติ 
Escalation การส่งต่องาน 
Incident Closure การปิดเหตุการณ์ผิดปกติท่ีแกไ้ข 

                     2.1.4.2 Problem Management กระบวนการ 
หาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา รวมถึงการป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้ นซ ้ าอีก  ประกอบด้วยรายละเอียดดังตารางท่ี  3        
และตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี 3: กระบวนการส าคญัของ Problem Management     

กระบวนการ รายละเอียด 
Reactive Problem 

Management 

การวิเคราะห์ แก้ไข ลดสาเหตุ  
การเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ  

Proactive Problem 

Management 

การตรวจสอบ ป้องกัน การเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติในอนาคต  

 

ตารางท่ี 4: กิจกรรมของกระบวนการ Problem Management 
กิจกรรม รายละเอียด 

Detection การตรวจพบปัญหา 
Logging การบนัทึกปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
Categorization การแบ่งประเภทของปัญหา 
Prioritization การล าดบัความส าคญัของปัญหา 
Investigate and 

diagnosis 

การวินิจฉยั และวิเคราะห์ปัญหา 

Workarounds การก าหนดวิธีแกไ้ขแบบชัว่คราว 
Raising a known 

error record 

การบัน ทึกรายละเอียด ปัญหา      
ท่ีทราบสาเหตุแลว้ 

Problem Closure การปิดปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข 
      

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
คู่มือปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการ

ท างาน โดยแสดงจุดเร่ิมต้น-ส้ินสุด และขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นล าดับ คู่มือปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ      
จ ะส ร้ างก ารป ฏิ บั ติ ง าน ท่ี เป็ น ม าตรฐ าน เดี ยวกัน                
ลดข้อผิดพลาด  ทั้ งย ังสามารถใช้เป็น เอกสารอ้างอิง        
การด าเนินงาน [6] คู่ มือปฏิบัติงานควรมีรายละเอียด        
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

     2.2.1 รูปเล่มคู่ มือปฏิบัติงาน ควรประกอบด้วย     
ปกนอก-ใน ค าน า สารบญั บญัชีตาราง/บญัชีภาพประกอบ 
(ถา้มี) 

     2.2.2  เน้ือหา ควรก าหนดตามประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
                2.2.2.1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมา

และความส าคญั วตัถุประสงค์ ขอบเขต นิยามศพัท์เฉพาะ
หรือค าจ ากดัความ เพื่อให้เขา้ใจตรงกนั 

               2.2.2.2 บทบาทความรับผิดชอบ เพื่อช้ีแจงให้
ผูศึ้กษาคู่มือทราบหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน    
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               2.2.2.3 หลกัเกณฑวิ์ธีการปฏิบติังาน 
               2.2.2.4 เทคนิคการปฏิบติังาน เป็นการอธิบาย

ขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียด ว่าใครท าอะไร อยา่งไร                
      2 .2.3 การเขี ยนคู่ มื อป ฏิบั ติงาน ควรค านึ งถึ ง      

ความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ทนัสมยัของเน้ือหา รูปแบบในการ
เขียน การล าดับเน้ือหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา  
และคุณค่าท่ีไดรั้บจากคู่มือ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ศิ ริ เช ฏ ฐ์  [1] น า เส น อ แน วท างก ารป รั บ ป รุ ง

กระบวนการแก้ไขปัญหาระบบงานธนาคาร โดย Six 

Sigma และ ITIL  เพื่อป้องกนัปัญหาการเกิดความขดัขอ้ง
ของระบบ  พ ร้อมทั้ งตอบสนองต่อ ธุร กิ จธน าคาร           
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรถึงความเขา้กนัได้ของ Six Sigma 

และ  ITIL เพื่ อพัฒนากระบวนการป ฏิบั ติ งาน ใหม่          
ในประเด็นการพฒันางานด้านการบริการ กระบวนการ     
ท่ีพฒันาขึ้นสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานการแก้ไข
ปัญหาของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ต่อเน่ืองได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ 

Lema-Moret and Calvo-Manzano [7]  พั ฒ น า        
กลยุทธ์ให้ผู ้ประกอบการ SMEs มีกระบวนการจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติ และวิเคราะห์กระบวนการ Incident 

Management ข อ ง  ITIL แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ใน เชิ ง ลึ ก          
เพ่ือตรวจสอบว่าขั้นตอนใดมีความสัมพันธ์กัน และใช้
เทคนิคเดลฟายคาดการณ์ผลลพัธ์ ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ คือ Basic, Intermediate และ Advance ซ่ึงกิจกรรม 
Identification, Logging, Recovery, Close  อยู่ในระดับ 
Basic เป็นกิจกรรมท่ีพ่ึงพาขั้นตอนอ่ืนน้อย ปฏิบติัไดง้่าย 
กิจกรรม Categories และ Prioritization  อยู่ในระดับ 
Intermediate เป็นกิจกรรมท่ีพึงพาขั้นตอนอ่ืนปานกลาง 
ป ฏิ บั ติ ได้ ง่ า ย  ส่ วน กิ จ ก รรม  Diagnosis, Escalate, 

Investigate and Diagnosis อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ  Advance       
เป็นกิจกรรมท่ีพึงพาขั้นตอนอ่ืนสูง ปฏิบัติได้ยากกว่า         
2 ระดบั ท่ีกล่าวมา 

เสฏฐ์ [8] น าเสนอแนวทางในการจัดท าคู่มือส าหรับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบส ารสนเทศเม่ือ เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
กบัองคก์รของตนเองเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผลการวิจยั
พบว่าการแกไ้ขปัญหาโดยใช้คู่มือท่ีพฒันาขึ้น สามารถลด
ระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉล่ีย
ไดถึ้ง 69% 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 

            3.1.1 ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานการบริการ    
รับแจ้งและแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันของธนาคาร ท่ี มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง                 
            3.1.2 ศึกษากรอบแนวทาง ITIL v.3 ในประเด็น
การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ซ่ึงอยู่ในส่วนของ 
Service Operation หัวข้อ  Incident Management และ 

Problem Management  
           3.1.3 ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกรอบแนวทาง
ของ ITIL ท่ีน าส่วนของการปฏิบัติงานด้านการบริการ 
(Service Operation) ไปประยกุตใ์ช ้

3.1.4 ท าการเก็บขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังานฝ่ายบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู ้ทรงคุณ วุฒิ ท่ี เก่ียวข้อง      
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ดว้ยขอ้ค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง 
เพื่อวิเคราะห์  และสังเคราะห์ ถึงความส าคัญ รวมถึง
ประเด็นส าคญัของคู่มือท่ีหน่วยงานควรมี  
            3.1.5 ศึกษาการจดัท าคู่มือปฏิบติังาน และแนวทาง
ในการจัดท าคู่มือในการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา [8] 

3.2 ออกแบบและพฒันาคู่มือ 
            3.2.1 สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดอ้ย่างเป็นระบบ 
เพื่ อ ออกแบบกรอบแนวความคิ ด การด า เนิ น งาน            
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องตามกรอบแนวทางของ 
ITIL ส าหรับใชอ้า้งอิงในการจดัท าคู่มือ 
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ภาพที่ 2: กระบวนการปฏิบติังานในปัจจุบนั 

 

 
ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 

 
            3.2 .2 จัดท าคู่ มื อการบ ริหารจัดการเหตุการณ์
ผิดปกติและปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร 
ตามกรอบ ITIL ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี ส่วนท่ี 1 บทน า 
ประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญั วตัถุประสงค ์
ขอบเขต นโยบาย และค าจ ากัดความ ส่วนท่ี 2 บทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ส่วนท่ี  3 หลักเกณฑ์ วิธีการ
ปฏิบติังานและเง่ือนไข ส่วนท่ี 4 เทคนิคในการปฏิบติังาน 
ประกอบด้วย แผนภาพล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่วนท่ี 5 การวดัผล 
และส่วนทา้ย บรรณาณุกรม และดชันี 

3.3 ออกแบบเคร่ืองมือส าหรับประเมินผล 
           3.3.1 พฒันาแบบประเมินเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินคุณภาพคู่มือการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารตามกรอบ ITIL โดยเน้ือหาการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ความเหมาะสม
ของเน้ือหา ส่วนท่ี 2 ความความยาก-ง่ายต่อการเข้าใจ    
และน าไปปฏิบัติ  ส่วนท่ี 3 ความเหมาะสมของรูปเล่ม    
และส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
           3.3.2 ออกแบบแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ   
และหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบโดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้อง
ของข้อค าถามและวัตถุประสงค์ หรือ IOC (Index of 

Item – Objective Congruence) 

 

 

 

 

     3.4 การประเมินผล 
     ประเมินคุณภาพของคู่มือโดยผูเ้ช่ียวชาญ และท าการ
ป รับ ป รุ งแก้ไข ให้ เห ม าะสม  จ ากนั้ น จึ งป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพของคู่มือท่ีใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการ
เหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารตามกรอบ  ITIL ท่ีพัฒนาขึ้ น โดยเลือก        
กลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานจ านวน 
10 คน ได้ลองท าแบบทดสอบก่อนและหลังการศึกษา
ข้อมูลจากคู่ มื อ  จากนั้ น จึงวิ เคราะห์ คะแนนการท า
แบบทดสอบ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผล คือการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย t-test   

  
4. ผลการด าเนินการวิจัย 

จากการวิจัยสามารถสรุปผลแนวทางท่ีได้พัฒนาขึ้ น   
จากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดงัน้ี 
ตารางที่ 5: ผลการประเมินการบริหารจดัการเหตุการณ์ผิดปกติ 
(Incident Management) 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบั 
1. ความเหมาะสมของเน้ือหา 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
2. ความความยาก-ง่ายต่อ
การเขา้ใจและน าไปปฏิบติั 

4.56 0.51 มากท่ีสุด 

            

ตารางที่ 6: ผลการประเมินการบริหารจดัการปัญหา (Problem 

Management)      

 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบั 
1. ความเหมาะสมของเน้ือหา 4.54 0.51 มากท่ีสุด 
2. ความความยาก-ง่ายต่อ
การเขา้ใจและน าไปปฏิบติั 

4.50 0.51 มาก 

 

ตารางที่ 7: ผลการประเมินรูปเล่มการบริหารจัดการเหตุการณ์
ผิดปกติและปัญหา (Incident Management and Problem 

Management) 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบั 
ความครบถ้วน เหมาะสม
ขององคป์ระกอบรูปเล่ม  

4.75 0.45 มากท่ีสุด 

 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

540 

 

นอกจาก น้ีผลการวิ เคราะห์ ค่ าท างส ถิ ติ โดยการ
เป รี ยบ เที ย บ ค่ า เฉ ล่ี ย  Paired Sample t-test  พ บ ว่ า 
ค่าเฉล่ียนคะแนนการท าแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากศึกษาคู่ มื อ ท่ีพัฒนาขึ้ น มีค่ าเพ่ิมขึ้ น  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการประเมินแนวทางการบริหารจัดการเหตุการณ์

ผิดปกติและปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร       
ตามกรอบ ITIL น้ีโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีความเหมาะสม
ในระดับมากท่ี สุด  ซ่ึงกระบวนการพัฒนาแนวทาง           
ในงานวิจัยน้ีย ังได้ผลลัพธ์ในทางท่ี ดี  สอดคล้องกับ       
แนวทางการพฒันาคู่มือปรับปรุงกระบวนการแกไ้ขปัญหา
ระบบงานดา้นอื่นของธนาคารท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา อาทิ 
ของศิริเชฏฐ์ [2]  ส าหรับผลของการน าคู่มือไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าของคะแนนการท าแบบทดสอบ
หลงัจากไดศึ้กษาแนวทางของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้ งน้ี เป็นไปได้ว่าเน่ืองจาก
แนวทางท่ีพัฒนาขึ้ น  มี เน้ื อห าท่ี เหมาะสม  มีความ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริการเทคโนโลยี
ส ารส น เท ศ ข อ งธน าค าร   แ ล ะ ก รอ บ ข อ ง  ITIL                    
มีองคป์ระกอบของคู่มือปฏิบติังานครบถว้น ท าให้ผูศึ้กษา
คู่มือเข้าใจเน้ือหา และการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ี  
ของตนเองได้ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า แนวทางปฏิบัติงาน    
ท่ีพฒันาออกมาอย่างเหมาะสมจะช่วยท าให้ผูป้ฏิบัติงาน
ทราบหน้าท่ีของตนเอง สามารถตอบสนองการปฏิบติังาน 
และแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ Yamami และคณะ [9] ท่ีได้ศึกษากระบวนการของ 
ITIL ในการจดัการเหตุการณ์ผิดปกติ ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ออกมา
ดีเช่นกนั 

นอกจากผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินดังกล่าวแล้ว 
คุณค่าของงานวิจยัในคร้ังน้ียงัสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การต่อยอด หรือการศึกษาเพ่ิมเติมส าหรับผูท่ี้มีความสนใจ
แนวทางการบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในหมวดอื่น ๆ ตามกรอบแนวทางของ ITIL 

และยงัรวมถึงการพฒันาคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานอื่นๆ   
ท่ีมีสภาพแวดลอ้มหรือบริบทงานท่ีคลา้ยคลึงกนัไดอ้ีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการทางการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เป็นส่ิงท่ีธนาคารทุกแห่งต่างให้ความส าคัญ การวิจัยคร้ังนี ้
ได้ท าการศึกษากรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO\IEC 
27001:2013 ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรฐานสากลส าหรับระบบ
การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ท่ี เป็น ท่ียอมรับ 
ตลอดจนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือท าการ
พัฒนาคู่ มือการปฏิบั ติงาน เพ่ือให้หน่วยงานใช้ เป็น
แนวทางในการด าเนินการปฏิบัติงาน ซ่ึงคู่มือท่ีพัฒนาขึน้นี ้
ประกอบด้วยประเดน็ส าคัญ ได้แก่ 1) บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและการบริหารจัดการ  โครงสร้างการบริหาร
ความเส่ียง และ 2) หลักเกณฑ์การปฏิบัติความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศในด้านต่าง ๆ โดยมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแนวทางโดยใช้ผู้ เช่ียวชาญ ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบพบว่าความเหมาะสมของเนือ้หามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของรูปเล่ม
แนวทางอยู่ ในเกณฑ์เหมาะสมมาก และค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมการน าไปใช้งานอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก  
ค าส าคัญ: แนวทางการบริหารความเส่ียง  การให้บริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  ลูกคา้นิติบุคคล 
 

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 

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 
 

1. บทน า 
ISO 27001 เป็นมาตรฐานการบริหารจดัการดา้นความ

มัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บการยอมรับ
ระดับสากล มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศตามระดับความเส่ียงด้านการรักษาความลับ 
การรักษาความถูกตอ้งสมบูรณ์ และความพร้อมใชง้าน [1]  

แต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ธนาคารต่างๆ เร่ิมให้ความ
ตระหนกัดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ เน่ืองจากมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในองคก์รมากมาย 
ซ่ึงแต่ละระบบงานถูกพฒันาขึ้นโดยกลุ่มคนท่ีหลากหลาย
และในบางคร้ังผูพ้ ัฒนาระบบงานมุ่งเน้นให้ระบบงาน
สามารถท างานไดต้ามท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่ไดค้  านึงถึงความ
มัน่คงปลอดภยัท่ีอาจเกิดขึ้นกบัระบบงานท่ีพฒันา [2] 

ปัจจุบันการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับความนิยมมากขึ้ น เพราะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี
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สะดวกสบาย สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่
ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง และถึงแมก้ารท าธุรกรรมผ่าน
อินเทอร์เน็ตจะมีขอ้ดี แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีความซับซ้อน
มีข้อจ ากัดในการใช้งานอยู่ เช่นกัน ต้องกระท าอย่าง
ละเอียดรอบคอบ จึงท าให้ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ความ
ปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นท่ีอาจส่งผลต่อความเสียหายทั้ง
ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการรวมถึงขอ้มูลภายในองคก์ร ธนาคาร
จึงให้ความส าคญักับการท าให้ระบบสารสนเทศมีความ
น่าเช่ือถือ และเป็นมาตรฐานสากล รองรับการตรวจ
ประเมินและขอใบรับรองในดา้นการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามหลัก
มาตราฐาน ISO/IEC 27001:2013 [3][4] 

ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จัยจึงไดเ้สนอแนวทางการบริหารความ
เส่ียงดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดย
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 เพ่ือเพ่ิม
ความมัน่คงปลอดภยัให้กบัระบบสารสนเทศ รวมถึงขอ้มูล
สารสนเทศขององค์กรในแง่ของความลับ ความถูกต้อง
ครบถว้น และความพร้อมใชง้าน ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้
องคก์รมีความตระหนักถึงภยัคุกคามในระบบสารสนเทศ 
รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง เพื่อให้องคก์ร
ทราบถึงความเส่ียงระดับความรุนแรงของช่องโหว่ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
รวมถึงเพื่อลดระยะเวลาในการประเมินความเส่ียงส าหรับ
องคก์รท่ีจ าเป็นตอ้งประเมินความเส่ียงดว้ย 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
      2.1 ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร 
             จากแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้
เป้าหมายเพื่อให้การท างานและการให้บริการของธนาคารอยู่
ในรูปแบบดิจิทัล “Everything Digital” มุ่งเน้นให้เกิดความ
สมดุลในการยอมรับและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ ความหน้าเช่ือถือ 
ความมั่นใจ ต่อผู ้ใช้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์มากย่ิงขึ้น ทางธนาคารจึงมุ่งหวงัในการสร้าง
มาตรฐานในการท าธุรกรรมทางการเงินให้มีความปลอดภยั
และยกระดับตามมาตรฐานสากล จึงได้มีการจัดการตรวจ

ประเมินเพื่อรับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ใน
ทุกระบบการบริการของทางธนาคาร ท าให้ธนาคารได้รับ
ใบรับรองระบบสารสนเทศท่ีแสดงถึงความเป็นเป็นมาตรฐาน
ของระบบสารสนเทศท่ีธนาคารท่ีให้บริการ [5] 
      2.2 รูปแบบการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านอินเทอร์เน็ตส าหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล 
            บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอินเทอร์เน็ต
ส าหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร นิติบุคคล (Corporate Internet 
Banking) สามารถช่วยในการบริหารจัดการทางการเงิน
แบบออนไลน์ จุดเด่นของบริการน้ี คือ ประหยดัเวลา 
ประหยดัค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร สามารถ
ตรวจสอบ Statement ได้แบบ Real Time และยอ้นหลัง
สูงสุด 1 ปี และสะดวกสบายด้วยการอนุมัติการโอนเงิน
ผา่น Application บน Smart Phone ไดทุ้กท่ีทัว่โลก [4] 
      2.3 มาตรฐานการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ISO\IEC 27001:2013 
           มาตรฐานหรือแนวทางในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ท่ีไดรั้บความนิยมทัว่โลกนั้นมีหลายมาตรฐาน หน่ึงในนั้นคือ 
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information Security Management 
Systems : ISMS) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดขึ้นโดยองค์การ
ระห ว่ างป ระ เท ศ  ISO (The International Organization for 
Standardization) แ ล ะ IEC (The International Electrotechnical 
Commission) มาตรฐานน้ีจะเก่ียวข้องกับการบริหารความ
มัน่คงของขอ้มูล หรือ ระบบการบริหารจดัการดา้นการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือให้ ธุรกิจมี
ด าเนินงานไปอย่างปราศจาคความเส่ียงหรือภยัคุกคามต่าง ๆ 
อีกทั้ งยงัมุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
ระบบสารสนเทศขององค์กร หลายองค์กรต่างเลือกใช้เป็น
มาตรฐานน้ีอา้งอิง โดยเน้ือหากล่าวถึงขอ้ก าหนดส าหรับใช้
เป็นเกณฑ์ในการตรวจรับรองความมีมาตรฐานของ “ระบบ
บริหารความมัน่คงขอ้มูล” (Information Security Management 
Systems – ISMS) มีรายละเอียดนบัตั้งแต่การริเร่ิมท าระบบการ
ปฏิบัติใช้งาน การทบทวน การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของหลกัการ PDCA เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้กับระบบสารสนเทศ
ขององคก์รต่อไป [7] 
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      2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ณัฎฐพร [3] ไดจ้ดัท าแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
ทั้งน้ีผลการทดสอบความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแนว
ทางการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยดงักล่าว
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 
 Nurbojatmiko, Susanto and Shobariah [7] น าเสนองานวิจัย
เก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นความมัน่คง
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซ่ึง
เป็นไปตามหลกั PDCA ซ่ึงไดท้  าการตรวจสอบ โดยแบบทดสอบ 
การสังเกต แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์รายบุคคล 
 ประวิทย ์[8] ไดน้ าเสนองานวิจยัเร่ือง การรับรู้ความเส่ียง
ของลูกค้าต่ อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์ เน็ ต
กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขากาฬสินธ์ุ 
โดยไดก้ล่าวถึงการรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ทั้งสองกลุ่ม โดย
ด้านท่ีมีระดับการรับรู้ความเส่ียงมากท่ีสุด คือ ด้านความ
ปลอดภัยรองลงมา ได้แก่  ด้านการเงิน ด้านจิตใจ ด้าน
ประสิทธิภาพ ดา้นเวลา และดา้นสังคม ตามล าดบั ทั้งน้ีผูใ้ช้
และไม่ใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมีการรับรู้ความเส่ียง
แตกต่างกนั ในดา้นประสิทธิภาพ คือความกงัวลว่าจะใชร้ะบบ
ไม่เป็น ด้านความปลอดภัย คือความไม่มั่นใจในความ
ปลอดภยัของการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร และ
ดา้นสังคม คือความกงัวลว่าคนรอบขา้งจะคดัคา้นการสมคัรใช้
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต โดยผูไ้ม่ใชบ้ริการมีระดบัการ
รับความรู้เส่ียงด้านต่าง ๆ ดังกล่าวสูงกว่าผูใ้ช้บริการ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนัไม่มีผลท าให้การรับรู้ความเส่ียง
ของลูกคา้แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงไทย
สาขากาฬสินธ์ุท่ีระดบันยัส าคญั  

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     3.1 การศึกษา และการรวบรวมข้อมลู 
            3.1.1 ศึกษาปัญหาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
การให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกลุ่ม

ลูกค้านิติบุคคล โดยเลือกธนาคารของรัฐแห่งหน่ึงใน
การศึกษา 
           3.1.2 ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียด
ข้อก าหนดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  
           3.1.3 ศึกษาคู่มือแนวทางการตรวจสอบดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
           3.1.4 ศึกษาแนวคดิและหลกัการ การวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap analysis) โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประเด็นการ
ให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เนต็ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 
          3 .1.5  ศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับ วิธีการ
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) 
         3.1.6 ศึกษาการจดัท าคู่มือปฏิบติังาน และก าหนด
โครงร่างของคู่มือ 
     3.2 การวิเคราะห์และออกแบบคู่มือ  
         3.2.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นก่ึงโครงสร้าง
เก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 
27001:2013 ของระบบการให้บ ริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตส าหรับลูกคา้นิติบุคคล            

3.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม
สัมภาษณ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

3.2.3 เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก พนักงานปฏิบติัการ
และลูกจา้งท่ีท าหนา้ท่ีดูแลระบบการให้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตส าหรับลูกคา้นิติบุคคล จ านวน 3 คน โดยใช้
การสัมภาษณ์ดงักล่าว 
       3.2.3 วิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
อาทิ การด าเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เพื่อออกแบบคู่มือแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึ งประกอบด้วยหัวข้อ  การตรวจสอบ 
วตัถุประสงค์การตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ ให้
สอดคล้องตามข้อก าหนด ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน  ISO 
27001:2013  
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ภาพที่ 1 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการระบบการ 
                ให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตส าหรับลูกคา้ 
                 นิติบคุคล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 

3.3  การตรวจสอบและพฒันาคู่มือโดยผู้เช่ียวชาญ      
         3.3.1 ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับวัดผลและ
ประเมินผลการวิจยัตรวจสอบความเหมาะสมแนวทางฯ ท่ี
จดัท าขึ้นโดยผูเ้ช่ียวชาญท าแบบประเมิน Rating Scale ซ่ึง
แบ่ งเป็น  2 ส่วน ดังน้ี ส่วน ท่ี  1 ค  าถามเก่ียวกับความ
เหมาะสมของแนวทางฯ ต่อการใช้งาน  และส่วนท่ี 2 
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อส ารวจความคิดเห็นและแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ขของผูเ้ช่ียวชาญต่อคู่มือฯ ท่ีไดจ้ดัท าขึ้น 
         3.3.2 น าคู่มือฯ และแบบสอบถามให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ส าหรับบริการธนาคารจ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินผล
และแสดงความคิดเห็น 
        3.3.2 น าข้อเสนอแนะจากผู ้เ ช่ียวชาญข้างต้น มา
ปรับปรุงและแกไ้ขคู่มือต่อไป 
3.4  การทดลองใชคู้่มือ  
      3.4.1 จัดท าแบบทดสอบส าหรับวัดผลความเข้าใจ
ก่อน-หลงัการศึกษาคู่มือแนวทางการบริหารความเส่ียงฯ
โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
โดยผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ 3 ท่าน  
      3.4.2 จัดให้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นพนักงานปฏิบัติการ
และลูกจ้างท่ี ดูแลระบบการให้บ ริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตส าหรับลูกค้านิติบุคคล (CoIB) จ านวน 10 

ท่าน ท าแบบทดสอบก่อนการศึกษาคู่มือ เป็นเวลา 60 นาที 
โดยใชวี้การคดัเลือกแบบเจาะจง 
     3.4.3 ให้กลุ่มตัวอย่างข้างต้น ศึกษาคู่มือแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการระบบการให้บริการธนาคารทาง
อิน เตอร์เน็ ตส าห รับลูกค้านิ ติบุ คคล ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 : 2013  ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
     3.4.4 จัดให้กลุ่มตัวอย่างจัดท าแบบทดสอบหลัง
การศึกษาคู่มืออีกคร้ัง เป็นเวลา 60 นาที 
    3.4.5 น าผลการศึกษาท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ เพื่อหาค่า
คะแนนแบบทดสอบก่อน-หลงัใชคู้่มือ 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดในการทดลองใชคู้่มือ 

      3.5 การประเมินผล 
      3.5.1 การประเมินผล คู่มืออา้งอิงหลกัการทฤษฎีทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (t-test) แก่กลุ่มตวัอยา่ง 
      3.5.2 การแปลความหมายทางสถิติในการวิจัยคร้ังน้ี 
ผู ้วิจัยแปลความหมายผลการวิจัยโดยก าหนดระดับ
นยัส าคญั ∝ = 0.05 ก าหนดขอบเขตวิกฤต d.f. = n-1 เป็น
การทดสอบแบบทางเดียว (H1 : μ1 > μ2) จะไดค้่าวิกฤต
ของ t จากตาราง จากนั้นวิเคราะห์ไดค้่า Sig 2 tailed ท่ีได้
จากผลการทดลองมาเปรียบเทียบกบัค่านยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
      ห ากได้ค่ า  Sig 2  tailed มากก ว่า 0 .05  ซ่ึ ง เป็ น ค่ า
นัยส าคัญทางสถิติ  จึงท าการยอมรับ  Ho ปฏิ เสธ H1 
สามารถสรุปไดว่้า คะแนนการท าแบบทดสอบหลงัศึกษา
คู่มือฯ ไม่เพ่ิมขึ้น อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
      ห ากได้ค่ า Sig 2  tailed น้อยก ว่า 0 .05  ซ่ึ ง เป็ น ค่ า
นัยส าคัญทางสถิติ  จึงท าการปฏิ เสธ Ho ยอมรับ H1 
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สามารถสรุปไดว่้า คะแนนการท าแบบทดสอบหลงัศึกษา
คู่มือฯ เพ่ิมขึ้นอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
     4.1  ผลการด าเนินงาน 
      โดยน าหลักเกณฑ์ มาตรฐานการจัดการด้านความ
มั่ น ค งป ล อด ภั ย ข อ งข้ อ มู ล ส ารส น เท ศ  ISO/IEC 
27001:2013  มาจัดท าคู่มือแนวทางจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยส ารสน เทศส าห รับบ ริก ารธน าคารท าง
อินเตอร์เน็ตส าหรับลูกคา้นิติบคุคลตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 : 2013 ไดแ้ก่  
      4.1.1 หลกัเกณฑ์การควบคุมการเข้าใช้งานทรัพยสิ์น
สารสนเทศ  
      4.1.2 หลกัเกณฑค์วามมัน่คงปลอดภยัดา้นกายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม  
      4.1.3 หลกัเกณฑค์วามสัมพนัธ์กบัผูใ้ห้บริการภายนอก  
      4.1.4 หลกัเกณฑ์ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับ
การบริหารความต่อเน่ืองเพื่อสามารถน าไปใช้ภายในองค์กร
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจและสถาบนัการเงินทัว่ไป 

4.1.5 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและการบริหาร
จดัการโครงสร้างการบริหารความเส่ียง  
      4.2 ผลการประเมิน  

   ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางจดัการ
ความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศส าหรับบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตส าหรับลูกค้านิติบุคคลตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 : 2013 โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านบริหารความ
เส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน
สรุปผลไดด้งัน้ี 1.ความเหมาะสมของเน้ือหา อยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก 2.ความเหมาะสมของรูปเล่มคู่มือแนวทาง 
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 3.ดา้นการน าไปใช้งาน อยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก ดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: ผลการประเมินความเหมาะสม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 
x̄ S.D. ระดบั 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหา 

▪ ขอบเขตของแนวทาง 4.33         0.47        มาก 

▪ นิยามความหมายของการบริหาร 4 0 มาก 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 
x ̄ S.D. ระดบั 

ความเส่ียง 

▪ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ
การบริหารจดัการ 

4.33 0.47 มาก 

▪ หลกัเกณฑก์ารควบคุมการเขา้ใชง้าน

ทรัพยสิ์นสารสนเทศ 
4.33 0.47 มาก 

▪ หลกัเกณฑค์วามมัน่คงปลอดภยัดา้น

กายภาพและสภาพแวดลอ้ม 
4 0 มาก 

▪ หลกัเกณฑค์วามสัมพนัธ์กบัผู ้

ให้บริการภายนอก  
4.33 0.47 มาก 

▪ หลกัเกณฑค์วามมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารความต่อเน่ือง 

4.67 0.47 
มาก
ท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของรูปเล่มคู่มือแนวทาง 

▪ การจดัรูปเล่มเป็นระเบียบ 3.67 0.47 มาก 

▪ แบ่งหมวดหมู่ชดัเจน 4.33 0.47 มาก 

▪ ความง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล 4.33 0.47 มาก 

3. การน าไปใชง้าน 

▪ ความเหมาะสมในภาพรวม 4.33 0.47 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.24 0.23 มาก 

5. สรุปผลและอภิปราย 
ผลการทดสอบวดัผลความเขา้ใจก่อน-หลงัการศึกษา

คู่มือฯ ดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 : คะแนนวดัผลรายบุคคลท าแบบทดสอบก่อน-หลงั 

ผู้ทำแบบทดสอบ ก่อนศึกษา
แนวทางฯ 

หลังศึกษาแนวทาง 

คนที่ 1 18 22 
คนที่ 2 15 23 
คนที่ 3 16 23 
คนที่ 4 15 24 
คนที่ 5 11 25 
คนที่ 6 11 23 
คนที่ 7 10 25 
คนที่ 8 14 24 
คนที่ 9 14 23 
คนที่ 10 20 23 
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ในส่วนผลสรุปผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญมี
ดงัน้ี 
      5.1 ความเหมาะสมของเน้ือหา 
       เน้ือหาของแนวทางดงักล่าวประกอบดว้ยขอบเขตของ
แนวทาง นิยามความหมายของการบริหารความเส่ียง 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการ 
หลกัเกณฑ์การควบคุมการเขา้ใชง้านทรัพยสิ์นสารสนเทศ 
หลัก เกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและ
สภาพแวดล้อม หลกัเกณฑ์ความสัมพนัธ์กับผูใ้ห้บริการ
ภายนอก ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก และ
หลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับการ
บริหารความต่อเน่ืองมีผลการประเมินเหมาะสมมากท่ีสุด 

5.2 ความเหมาะสมของรูปเล่มแนวทาง 
 พิจารณาจากความเป็นระเบียบของการการจดัรูปเล่ม 
การแบ่งหมวดหมู่ชดัเจน ความง่ายต่อการคน้หาขอ้มูลซ่ึง
ผลการประเมินอยูอ่ยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
        5.3 การน าไปใช้งาน 

ความเหมาะสมในการใช้งานในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมากซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์ 
          ดังนั้ นแนวทางบริหารความเส่ียงฯ ท่ีผ่านการ
ประเมินของผูเ้ชียวชาญในระดับดีขึ้นไป สามารถน าไป
ปฏิบัติงานตามบริบทต่างๆ ของสถาบนัการเงิน จะส่งผล
ให้สถาบันการเงินลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้และ
สร้างความตระหนักถึงความ เส่ียงด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ อีกทั้งสามารถท าให้สถาบนัการ
เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีอีกดว้ย 
       

     5.4  ข้อเสนอแนะ 
             ผลจาการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี นอกจากจะไดคู้่มือแนว
ทางการให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตส าหรับลูกค้า
นิ ติบุ คคลแล้ว  รูปแบบแนวทางดังกล่ าว ตลอดจน
กระบวนการศึกษาและพฒันาในคร้ังน้ียงัสามารถใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาแนวทางความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27000 : 2013  ใน
ประเด็นอื่น ๆ หรือกระบวนการท างานดา้นอื่นท่ีมีบริบท
ใกลเ้คียงกนัไดอ้ีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการ
สอนวิชา IPST-MicroBOXด้วยการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
ตามแนวคิดของบลูม และ2) ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชา IPST-MicroBOXด้วย
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เทคนิคเดลฟายในการ
ประเมินและใช้ ADDIE Model ในการวิเคราะห์รูปแบบ
การสอนด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 17 ท่าน กลุ่ ม
ทดลองคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 30 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมุติฐานประเภท 
nonparametric ด้วย Wilcoxon signed-rank test 

 ผลการวิ จั ยพบ ว่า รูป แบบการสอน วิชา IPST-
MicroBOX ด้วยการเรียน รู้ด้านพุท ธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูม ประกอบด้วย 6 ขั้นคือ  1) จ าเนือ้หาได้ รับรู้ไว 2) 
จับใจความ คาดคะเน3) ประยุกต์ใช้ น าไปใช้จริง  4) 
เปรียบเทียบแยกความแตกต่าง 5) พัฒนา บูรณาการ 
สังเคราะห์ 6) ตัดสิน พิจารณา ไตร่ตรอง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชา IPST-
MicroBOX ด้วยการเรียน รู้ด้านพุท ธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูมโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากท่ีสุด  (x̄ = 4.51 

S.D.= 0.57)   

ค าส าคัญ: รูปแบบการสอน1 วิชา IPST-MicroBOX 2  
ทฤษฎีการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูม3  

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, 
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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 IPST-

MicroBOX course was at the highest level (x̄ = 4.51 

S.D. = 0.57). 

Keywords: Instructional Model 1, IPST- 

MicroBOX2, Cognitive Domain of Bloom 

Taxonomy 3. 

 

1. บทน า 
แนวโน้มของสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 

21 มีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมากทั้งความก้าวหน้าทาง
เท ค โน โลยี แล ะระบบส ารสน เท ศท าให้ เกิ ดก าร
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย ์มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยา่ง
ไม่เคยมีมาก่อนและการท่ีมนุษยจ์ะสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้
อย่างมีคุณภาพจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึ้ นทุกด้าน การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็น
ส่ิงท่ีทุกคนหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป
แลว้ว่าการศึกษาคือเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคนและ
สังคม เพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมต่อไป 
การศึกษาจึงต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน [1] รูปแบบการ
เรียนรู้ก็ตอ้งปรับปรุงไปเร่ือย ๆ เพื่อให้เขา้กบัยคุสมยั 

 วิชา IPST-MicroBOX เป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียน รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดการเรียนการสอนส าหรับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะ
ในการเขียนโปรแกรมสามารถออกแบบและแกไ้ขปัญหา
โดยใชค้  าส่ังภาษาคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงในปีค.ศ. 1956 บลูม (Bloom) และคณะ ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้หรือพุทธิพิสัยว่ามีลกัษณะเป็น
กระบวนการทางปัญญาท่ี เป็นล าดับขั้ น (Benjamin 

Bloom's Tasonomy of Educational Objectives) แ ล ะ
จะค่อยๆเพ่ิมความซับซ้อนขึ้ นเร่ือยๆจนกระทั่งถึงขั้น

สุดท้ายท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะและความ
เช่ียวชาญจากเน้ือหาท่ีไดเ้ป็นผลท าให้มีความสามารถการ
คิดขั้นพ้ืนฐานไปสู่การคิดระดับสูงได้นักเรียนจะเข้าใจ
เน้ือหาสาระได้อย่างชัดเจน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของเหตุและผล หลกัการประเด็นย่อยสู่ประเด็นใหญ่ และ
แกปั้ญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดใ้นท่ีสุด 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบการสอนวิชา IPST-
MicroBOX ด้วยการเรียนรู้ด้านพุทธิพิ สัยตามแนวคิด
ของบลูมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ซ่ึงขอ้ดีของการเรียนรู้
ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม ท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เกิดทกัษะรวมทั้งศึกษาความพึงพอใจ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
2.1 IPST-MicroBOX 
ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE) จากการ

เร่ิมต้นพัฒนาชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOXโดย
สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหรือ สสวท.ท่ีสามารถน าไปบูรณาการกบั
วิชาอื่น ๆ ได ้ไดรั้บการตอบรับและมีการน าไปใชใ้นการ
เรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ดา้นการเขียนและ
พฒันาโปรแกรมภาษา C [2] 

กล่ อ งส ม อ งก ล  IPST-MicroBOXห ม าย ถึ ง  ชุ ด
แผงวงจรอเนกประสงคท่ี์ใชอุ้ปกรณ์ควบคุมโปรแกรมได ้
(ไมโครคอนโทรลเลอร์) ท างานร่วมกับวงจรเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ ถูกพฒันาขึ้นโดยสาขาคอมพิวเตอร์ สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โต ย ใน ชุ ด ป ระกอบ ด้ ว ย  แ ผ งวงจ รค วบ คุ ม ซ่ึ ง มี
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์หลัก แผงวงจร
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ กลุ่มของแผงวงจร
อุปกรณ์แสตงผลการท างานหรืออุปกรณ์เอาต์พุต อาทิ
แผงวงจรแสดงผลด้วยไคโอตเปล่งแลงลองสี แผงวงจร
แสดงผลตัวเลข 4 หลัก แผงวงจรขับแสงอินฟราเรด 
แผงวงจรขับมอเตอร์ และแผงวงจรขับ รีเลย์ รวมถึง
แผงวงจรอุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณหรือเซนเซอร์ (sensor) 
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ซ่ึงมีดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบ ใช้โปรแกรมภาษาซีเป็น
หลักในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน โดยต้อง
ติดตั้ งซอฟต์แวร์ 4 รายการได้แก่ ARV Studio ซ่ึงเป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการเขียนโคด้ค าส่ังโปรแกรม WinAVR 
เป็ น ตัวแป ลภาษ าซี  ไฟ ล์ไลบ รา ร่ี  ipst.h เป็ น ไฟล์
สนับสนุนชุดค าส่ังหรือฟังก์ชั่นต่างๆ และซอฟต์แวร์ 
PonyProg2000 เป็นโปรแกรมท่ีบันทึกโค้ดค าส่ังลงใน
หน่วยความจ าโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ATMEGA16  ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการเรียน รู้ การ
ทดลองและพฒันาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถ
บูรณาการกับวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนัได ้[3] 

ปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การ
พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง Ipst Microbox ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เค รือข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต  เร่ือง  Ipst Microbox ส าห รับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง Ipst Microbox ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุ รี ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 34 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบง่าย
ดว้ยการจบัสลากนักเรียนมา 1 ห้องเรียนโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี
ประกอบดว้ยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง Ipst 

Microbox จ านวน 5 หน่วยการเรียน แผนการจัดการ
เรี ย น รู้  เ ร่ื อ ง  Ipst Microbox ส าห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการซ่ึงมี
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.41-0.79 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.24-0.47 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 แบบ
ประเมินส่ือการสอนดา้นเน้ือหา ประเมินส่ือการสอนดา้น
เทคนิคการผลิตส่ือและแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เร่ือง Ipst Microbox ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  [4] 

สรุป IPST-MicroBOX เป็นส่ือการจัดการเรียนการ
สอนในระดบัมธัยมศึกษาชุดการเรียนการสอนน้ี จะเน้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนได้รู้
เก่ียวกับอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นการเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และเป็น
แนวทางหน่ึงในการสอนเพื่อให้นักเรียนรักการเขียน
โปรแกรม รู้จกัคิดวิเคราะห์ และแกปั้ญหาทั้งในวิชาท่ีเรียน
และในชีวิตประจ าวนั 

2.2 การเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิยตามแนวคิดของบลูม 
แนวคิ ดของบลูม ในพฤติกรรมด้านพุ ท ธิพิ สั ย 

(Cognitive domain) ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า (Knowledge) 

ค ว า ม เข้ า ใ จ  ( Comprehension) ก า ร น า ไ ป ใ ช้
(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ 
(Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) [5] 

สุวฒัน์ นิยมคา้(2531, น299) กล่าวว่าสมรรถภาพทาง
พุทธิพิสัยหรือความสามารถในดา้นความรู้และความคิด
ตามแนวของบลูม (B1oom) หมายถึง ความสามารถในการ
ระลึกได้และจ าได้ในความรู้ทั้ งหลายท่ี เรียนมาแล้ว 
ความสามารถในการอธิบายและยกตัวอย่างประกอบได้
ความสามารถในการน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาและ
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ความสามารถในการ
แยกแยะส่ิงต่างๆ การรวบรวมและประมวลข้อมูลต่างๆ 
เข้าเป็นความรู้ใหม่รวมทั้ งการวินิจฉัยและชั่งใจว่าจะ
ตัด สินใจใน เร่ืองใดอย่างไร  เพราะอะไรจะเห็น ว่า
ความสามารถด้านความรู้ความคิด น้ีจะเก่ียวข้องกับ
ความสามารถของสมองลว้น [6] 

วรัญญา วิศาลาภรณ์ (2533, 88)ไดก้ล่าวว่าพฤติกรรม
ทางดา้นพุทธิพิสัย เป็นความสามารถทางดา้นการคิด และ
ความสามารถทางปัญญาพฤติกรรมทางดา้นพุทธิพิสัยทั้ง 6 
ด้ าน ต ามแน วคิ ด ข อ งบ ลู ม  (Bloom) นั้ น ห ม าย ถึ ง
ความสามารถด้านการคิด ซ่ึงมีความส าคญัต่อตัวผูเ้รียน
และทางด้นการศึกษาผูเ้รียนทุกคนจะต้องมีเพื่อพัฒนา
สติปัญญาของตวัผูเ้รียนเอง [7] 
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สรุป การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม
ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การ
วิ เคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่ า เป็ น
ความสามารถด้านการคิดซ่ึงมีความส าคญัต่อผูเ้รียนและ
ทางดา้นการศึกษา 

3.  ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง กระบวนการวิจยั

ไดยึ้ดตามขั้นตอนของ ADDIE Model ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 
5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.การศึกษาข้อ มูลและวิ เคราะห์ เน้ื อหารายวิชา 
(Analysis) 

ศึกษาค าอธิบายรายวิชา วตัถุประสงค์ เน้ือหารายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2
จากนั้ นจึงท าการศึกษากระบวนการพัฒนาโดยใช้การ
เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 

2.ออกแบบการเรียน รู้ด้านพุทธิพิ สัยตามแนวคิด
ของบลูม (Design) 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนรู้ดา้น
พุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม มี 6 ขั้น 

1) ขั้นความรู้ความจ า (knowledge) จ าเน้ือหาได ้รับรู้
ไว เป็นการสอนโดยใช้ค  าถามท่ีถามถึงขอ้มูลรายละเอียด
ของส่ิงท่ีเรียนรู้ และให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีว่าตน
มีความรู้ความจ าในเร่ืองนั้น ๆ 

2) ขั้ น ค ว าม เข้ า ใ จ (Comprehend) จั บ ใ จ ค ว าม 
คาดคะเนเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นได้
ด้วยค าพูดของตนเองมีความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
หลงัจากไดค้วามรู้ในเร่ืองนั้นมาแลว้  

3) การน าไปใช้ (Application) ประยุกต์ใช้ น าไปใช้
จริง เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ประสบการณ์ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซ่ึงจะต้อง
อาศยัความรู้ความเขา้ใจ จึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้

4) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เปรียบเทียบ แยกความ
แตกต่าง เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถคิดหรือแยกแยะเร่ืองราว
ส่ิงต่างๆออกเป็นส่วนย่อยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญได้
และมองเห็นความสัมพัน ธ์ของส่วน ท่ี เก่ียวข้องกัน
ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่
ความคิดของแต่ละคน 

5) การสังเคราะห์ (Synthesis) พฒันา บูรณาการ เป็น
ขั้นท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถผสมผสานส่วนย่อย ๆ เขา้เป็น
เร่ืองราวเดียวกนัอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีสมบูรณ์
และดีกว่าเดิม                 

6) การประเมินค่ า (Evaluation) ตัดสิน  พิ จารณา 
ไตร่ตรอง เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถตดัสินหรือสรุปเก่ียวกบั
คุณค่าของส่ิงต่างๆออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมี
กฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นไปตามเน้ือหาสาระใน
เร่ืองนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑท่ี์สังคมยอมรับก็ได ้

 3.พฒันารูปแบบการสอนดว้ยการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย
ตามแนวคิดของบลูม (Development) 

 พฒันารูปแบบการสอนการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย
ตามแนวคิดของบลูมทั้ ง 6 ขั้น เตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใช้
พฒันาผูเ้รียน จัดท าเอกสารประกอบการเรียน จัดท าใบ
ความรู้ ใบงาน การตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์
ขั้นตน้ของเน้ือหา 

1.4 การทดลองใช ้(Implementation) 
 ทดลองขั้นต้นเพ่ือหาข้อบกพร่องและปัญหาท่ี

เกิดขึ้นของการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม
ซ่ึงทดลองโดยผู ้วิจัยเองจากนั้ น จึงด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงให้การจดัการเรียนรู้ดีย่ิงขึ้นมีความสมบูรณ์พร้อม
ท่ีจะน าไปทดลอง 

1.5 การประเมินผล (Evaluation) 
 1.5.1ทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายดว้ยรูปแบบการ

เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมท่ีได้ออกแบบ
เอาไวต้ามแผนการทดลองแบบ One-Group  

 1.5.2 วิเคราะห์ผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการ
ทดลองกบักลุ่มเป้าหมายดว้ยสถิติการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.  ผลการด าเนินการวิจัย 
ผลการสอนวิชา IPST-MicroBOXดว้ยการเรียนรู้ดา้น

พุทธิพิ สัยตามแนวคิดของบลูมส าห รับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 แสดงไดด้งัต่อไปน้ี   

4.1 ผลการพฒันารูปแบบการสอนวิชา IPST-

MicroBOX ด้วยการเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิยตามแนวคิด
ของบลูม 
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ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสอนรายวิชา IPST-MicroBOX

ดว้ยการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง การโปรแกรมเบ้ืองตน้
รายละเอียด ดงัน้ี 

 
 
ภาพที่ 1: รูปแบบการสอนวิชา IPST-MicroBOX ดว้ย
การเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
 จากภาพท่ี 1 ผูเ้รียนคือนกัเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงเคย
เรียน การเขียนโปรแกรมมาเบ้ืองตน้ โดยโมดูลน้ีมีการ
ท างานคือผูเ้รียนใชก้ารเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูมในการเรียนวิชา IPST-MicroBOXซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 1 โดยใชเ้ทคนิดเดลฟายในการ
ตรวจสอบ จากการเรียนรู้ส่งผลให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้สูงขึ้น 
ตารางท่ี 1: ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนราย
ห้องก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนต่อการเรียนการสอนวิชา IPST-
MicroBOXดว้ยการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
คะแนน N x̄ S.D. ต ่าสุด สูงสุด 
ก่อนเรียน 30 1.97 1.00 .00 3.00 

หลงัเรียน 30 7.80 .85 7.00 9.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (x̄) มีค่า
เท่ากบั 1.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.00 
คะแนนต ่าสุด มีค่าเท่ากบั 0 คะแนนสูงสุด มีค่าเท่ากบั 3  
และในส่วนของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน (x̄) มีค่าเท่ากบั 

7.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.85 คะแนน
ต ่าสุด เท่ากบั 7 สูงสุด มีค่าเท่ากบั 9 
ตารางท่ี 2: ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนต่อ
การเรียนการสอนวิชา IPST-MicroBOXดว้ยการเรียนรู้ดา้นพุทธิ
พิสัยตามแนวคิดของบลูมส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
คะแนนหลงัเรียน - 
คะแนนก่อนเรียน 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Sig. 

Negative Ranks 0(a) .00 .00 .00 

Positive Ranks 30(b) 15.50 465.00 

จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียนต่อการเรียนการสอนวิชา IPST-MicroBOX ดว้ยการ
เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม แสดงให้เห็นว่า
คะแนนหลงัเรียนดว้ยการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูมสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

4.1 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนการสอนวิชา IPST-MicroBOX ด้วยการเรียนรู้ด้าน
พุทธิพสัิยตามแนวคิดของบลูมส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียน
การสอนวิชา IPST-MicroBOXดว้ยการเรียนรู้ดา้นพุทธิ
พิสัยตามแนวคิดของบลูมส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 จ านวน 30 คน ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ดา้นเน้ือหา 
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ดา้นการสอนดว้ยการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูม และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนดว้ยการ
เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 

รายการ x̄ S.D. ระดบั
ความพึง
พอใจ 

1. ดา้นเน้ือหา 4.54 0.59 มากท่ีสุด 

2.ดา้นการสอนดว้ยการ
เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตาม
แนวคิดของบลูม 

4.47 0.54 มาก 

3.ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการเรียนดว้ยการ
เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตาม
แนวคิดของบลูม 

4.51 0.56 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.51 0.57 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 พบว่าการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อรูปแบบการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงดา้นเน้ือหามีค่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄= 

4.54 S.D.= 0.59) 

5.  สรุป 
จากการวิจัยรูปแบบการสอนวิชา IPST-MicroBOX

ดว้ยการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบดว้ย 6 ขั้นคือ   

1) จ าเน้ือหาได้ รับรู้ไว 2) จับใจความ คาดคะเน 3) 
ประยกุตใ์ช ้น าไปใชจ้ริง 4) เปรียบเทียบแยกความแตกต่าง 
5) พัฒนา บู รณาการ สังเคราะห์  6) ตัดสิน พิจารณา 
ไตร่ตรอง และ ส่วนท่ีท าการประเมินตามการก าหนด
วตัถุประสงค์ของผูวิ้จยั ไดรั้บการประเมินความพึงพอใจ
ของผู ้เรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตาม
แนวคิดของบลูม ทั้ งน้ี เน่ืองจากมีรูปแบบการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ผู ้เรียนมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.51 S.D.= 0.57)  ซ่ึงดา้น
เน้ือหามีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.54 S.D.= 0.59)

รองลงมาด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนด้วยการ

เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (x̄ = 4.51 S.D.= 0.56) และด้านการสอนด้วยการ
เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมอยู่ในระดบัมาก 
(x̄ = 4.47 S.D.= 0.54) ผลจากการใชA้DDIE Model กบั
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมโดยใช้
เทค นิค เดลฟายส่งผลให้ การ เรียน รู้ของนัก เรียน มี
ประสิทธิภาพซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นกัเรียนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า

ในบ้านหรือตามอาคารส่วนใหญ่ มักอาจจะดูได้จากมิเตอร์
ไฟฟ้าท่ีมีเพียงจุดเดียว เม่ือเกิดเหตุการใช้ไฟฟ้ามากเกินไป
เช่นในอาคารท่ีมีการใช้ไฟฟ้าหลายห้อง ท าให้ไม่สามารถ
แยกแยะปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพ่ือหาจุดท่ีเกิดการใช้ไฟฟ้าท่ี
ผิดปกติได้ ถ้าต้องการทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทุก ๆ 
ห้องในอาคารหรือบ้าน ต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในทุกจุดท่ี
เราต้องการข้อมูล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง ทางผู้ วิจัยจึงได้คิด
วิธีการน า เซ็นเซอร์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่าน
สายไฟฟ้าแบบ Digital Power Energy Meter มาช่วยในการ
วัดการใช้งานไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ โดยเช่ือมต่อกับ Arduino 
เพ่ือเช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ส่งข้อมูลมารวมไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์และประมวลผลออกมาเป็น
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟ ตามจุดต่าง ๆ เป็นต้น ท าให้ผู้ใช้
ได้ทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ และดูข้อมูลสถิติย้อนหลังได้ 
ค าส าคัญ:  บ้านอัจฉริยะ , เ ซ็น เซอวัดกระแสใฟฟ้า , 
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 
 

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 

know.  It is costly.  We designed a way to use sensors to 

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. บทน า 
ปัจจุบันการอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกเช่ือมโยงทุกส่ิงทุก

อย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกว่าว่าอินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพส่ิง (Internet of Thing) ท าให้มนุษยส์ามารถส่ังการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ส่ังการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเช่ือมต่ออุปกรณ์
ควบคุม เ ช่น มือถือ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  โดยเ รียก
เทคโนโลยีต่างๆ เหลา้น้ีว่า Smart Device เช่น Smart Home, 
Smart Grid เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัมิเตอร์ไฟฟ้า (Electricity meter) อุปกรณ์วดั
การใชง้านไฟฟ้าในบา้นส่วนมากยงัคงเป็นแบบ Watt-hour 
meter  โดย อาศัยหลักการของกระแสไหลวน (Eddy 
current) ขดลวดกระแสและขดลวดแรงดนั ท าหน้าท่ีสร้าง
สนามแม่เหล็ก ส่งผ่านไปยงัจานอะลูมิเนียม แกนของจาน
อะลูมิเนียมจะมีเฟืองติดอยู่จะไปขบั ชุดตัวเลขท่ีหน้าปัด
ของ เค ร่ืองวัด  แต่  Current Transformer (CT)  นั้ น เ ป็น
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อุปกรณ์วัดค่ากระแสไฟฟ้าท่ีสามารถท่ีท างานร่วมกับ 
Arduino Broad ได้ท าให้สามารถเก็บข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย อินเทอร์เน็ต และน าข้อมูลไปใช้งานได้หลาย
รูปแบบ 

ทางผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและแนวทางในการ
พัฒนาจึงได้จัดท า ชุดอุปกรณ์  Electricity Consumption 
Monitoring ซ่ึงจะท าการเก็บขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าตามจุดต่าง 
ๆ ไปไวใ้นระบบฐานขอ้มูลออนไลน์น์ และน าขอ้มูลนั้นไป
แสดผลให้ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าตามจุด
ต่าง ๆ ไดแ้บบตลอดเวลา และน าขอ้มูลท่ีเก็บไวม้าค านวณ
เพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บเพื่อให้ผูใ้ช้งานตรวจสอบการใช้
งานไฟฟ้ายอ้นหลงั ค่าไฟฟ้า และขอ้มูลอื่น ๆ เป็นตน้ แลว้
ยงัสามารถ ตรวจสอบการร่ัวไหลของไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ 
ภายในบา้น หรือ ตึก เก็บขอ้มูลการใชง้านไฟฟ้าตามจุดต่าง 
ๆ อย่างละเอียดเพื่อเป็นขอ้มูลในการหามาตรการประหยดั
ไฟฟ้าต่อไป 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
    2.1 การท างานของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร 
     2.1.1 วงจรไฟฟ้า[1] เป็นการน าเอาสายไฟฟ้าหรือ
ตวัน าไฟฟ้าท่ีเป็นเส้นทางเดินใหก้ระแสไฟฟ้า สามารถไหล
ผ่านต่อถึงกันได้นั้นเรา เรียกว่า วงจรไฟฟ้า การเคล่ือนท่ี
ของอิเล็กตรอนท่ีอยู่ภายในวงจรจะเร่ิมจากแหล่งจ่ายไฟไป
ยงัอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสามารถน ามาไดจ้าก
หลายแหล่งก าเนิด เช่น จากปฏิกิริยาเคมีจากขดลวดตัด
สนามแม่เหล็กและจากแสงสว่าง เป็นตน้ โหลดทางไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ไฟฟ้าในการ
ท างาน  โหลดจะท าหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าให้เป็น
พลงังานรูปอื่น ๆ เช่น เสียง แสง ความร้อน  ความเยน็ และ
การส่ันสะเทือน เป็นตน้ 
 2.1.2 หน่วยวดัไฟฟ้าเบ้ืองตน้[2] แรงเคล่ือนไฟฟ้า 
(Voltage) คือ แรงดันไฟฟ้าท่ีเกิดจากการสะสมตัวของ
ประจุไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดใช้สัญลักษณ์เ ป็น  V 
กระแสไฟฟ้า (Current) คือ อิเล็กตรอนจะเคล่ือนท่ีจากวตัถุ
ท่ี มีประจุ ไฟฟ้าลบ  ไปยังวัตถุ ท่ี มีประจุ ไฟฟ้ าบวก  
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนกระแสไฟฟ้า คือ I  กระแสไฟฟ้ามี

หน่วยวัดเป็นแอมแปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์เป็น A 
กระแสไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือกระแสไฟฟ้าตรงคือ ไฟฟ้าท่ีมี
ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวตลอด 
ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย, แบตเตอร่ี กระแสไฟฟ้าสลบั คือ ไฟฟ้า
ท่ี มี ทิ ศทางการไหลของอิ เ ล็ กตรอนไปในทิศทาง
เปล่ียนแปลงซ ้า ๆ กนัตลอดเวลา ก าลงัไฟฟ้า  คือ อตัราการ
เปล่ียนแปลงพลงังาน หรืออตัราการท างานมีหน่วยเป็นวตัต ์
(Watt) สัญลกัษณ์ใช้แทนคือ W พลงังานไฟฟ้า (Electrical 
Energy)  คือ ก าลังไฟฟ้าท่ีน าไปใช้ในระยะเวลาหน่ึง 
พลงังานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น วตัต์ชัว่โมง หรือ ยูนิต พลงังาน
ไฟฟ้าวดัไดด้ว้ยวตัต์เอาร์มิเตอร์ หรือ กิโลวตัต์เอาร์มิเตอร์ 
(KWh Meter) ซ่ึงเป็นมิเตอร์วดัพลงังานไฟฟ้าท่ีใชต้ามบา้น 

2.2 โมดูลวัดพลังงานไฟฟ้า  
    Digital Power Energy Meter Module: Pzem [3] โมดูลวดั
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า ใชว้ดัแรงดนัไฟฟ้าของไฟบา้น วดัค่า
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช ้วดัค่าก าลงัไฟฟ้า และ
วัดค่ าก าลังไฟฟ้าต่ อชั่ วโมง  (Wh)  สามารถวัดดค่ า
แรงดนัไฟฟ้าได ้80 - 260VAC กระแสไฟฟ้าได ้0 - 100A 
และส่ือสารกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ย UART  
    Current Transformer วดักระแสไฟฟ้า (Hall Effect) เม่ือ
น าแผน่ตวัน าบางท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่นไปวางไวใ้นบริเวณท่ี
มีสนามแม่เหล็ก พาหะประจุ (Charge Carriers) ในตัวน า
สามารถเบนไปจากแนวทางเดิมได ้และการเบนน้ีมีผลท า
ให้ เ กิดสนามไฟฟ้าในตัวน าบางในทิศตั้ งฉากกับทั้ ง
กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ 
 

 
ภาพที่ 1 Current Transformer 

 

 จากภาพท่ี 1 จะเห็นว่าขดลวดทางด้านปฐมภูมิ มี
สายไฟหรือบัสบาร์ ผ่านแกนของ CT เพียงเส้นเดียว 
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หมายความว่า CT วดักระแสหน่ึงตวัจะใช้งานได ้1 ตวัต่อ
เฟส ในส่วนของขดทางดา้นทุติยภูมิจะมีจ านวนรอบของ
ขดลวดมากกว่าด้านเข้าแกนรูปโดนัทของหม้อแปลงวดั
กระแสท ามาจากเหลก็ท่ีมีความสูญเสียต ่า ซ่ึงคุณภาพวสัดุท่ี
น ามาท าแกนของ CT มีความส าคัญมากเน่ืองจากมันมี
ผลกระทบกบัประสิทธิภาพและค่าความแม่นย  าของตวั CT 
    2.3 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์น์  
    Firebase [5] ถูกออกแบบมาให้เป็น API ส าหรับพฒันา 
Realtime Application รอง รับหลาย Platform เ ช่น  IOS, 
Android, Web เป็นตน้ Firebase เป็นระบบฐานขอ้มูลแบบ 
Realtime Database คือบริการฐานขอ้มูล NoSQL ใชวิ้ธีการ
เก็บข้อมูลเป็น JSON Tree ขนาดใหญ่ และสามารถ Sync 
สถานะขา้ม Client ไดแ้บบ Realtime หากเช่ือมต่อ Database 
เดียวกนั 2 ท่ี เม่ือใดที่ท่ีนึงมีการอพัเดตขอ้มูล อีกท่ีนึงก็จะมี
การอพัเดตข้อมูลให้เหมือนกันโดยอตัโนมัติ และท างาน
ร่วมกบั Ubidots คือ บริการท่ีสามารถส่งขอ้มูลขึ้นไปเก็บ
ใน Cloud มีหนา้ Dashboard ท่ีสวยงามและหลากหลาย 
    2.4 โครงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    2.4.1 พนา และ วชิรพนัธ [6] ไดพ้ฒันาระบบควบคุมและ
จัดการอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ภายในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์โดยใชเ้ทคโนโลยี เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะท าา
ก า ร ค วบ คุ ม แ ล ะ ต ร ว จ สอบก า ร ใ ช้ ง า น อุ ป ก ร ณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ไดง้่ายย่ิงขึ้น ระบบจะถูกออกแบบให้
มี ก า ร แสด ง ผลลสถ านะก า รท า ง านของอุ ปกร ณ์
เค ร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในห้องผ่านทาง Web Application 
เพ่ือให้ผูใ้ชรั้บทราบสถานะการท างานในขณะนั้น และผูใ้ช้
ยงัจะสามารถเขา้ถึงระบบไดจ้ากทุกท่ีบนโลกเม่ือเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตและเขา้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของ NETPIE 
ซ่ึงเป็นตวักลางในการเช่ือมต่อ NodeMCU ESP 8266 ท่ีคอย
ควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในห้อง นอกจากน้ีบอร์ด
ของหน่วยควบคุมทุกตวัยงัรองรับการเช่ือมต่อกบั เซ็นเซอร์ 
(Sensor) ต่าง ๆ ท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าในระบบ
ไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อกับหน่วยควบคุมนั้ นมีแรงดันไฟฟ้าท่ี
เหมาะสมและคงท่ีปกติดีหรือไม่ และทราบถึงการท างาน
ของอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ว่ามีการท างานท่ีปกติอยู่
หรือไม่ 

    2.4.2 พนา และ ณัฐภูมิ [7] ไดพ้ฒันาระบบบริหารและ
ยืนยนัตัวตนเพื่อเขา้ใช้งานลานจอดรถโดยใช้เทคโนโลยี
ข่ายส่ือสารระยะใกล ้ ผูจ้ดัท าจึงออกแบบและพฒันาระบบ
ลานจอดรถ ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยี NFC มาช่วยยืนยนั
ตวัตนของเจา้ของรถมีการติดตั้งกลอ้งเพ่ือถ่ายภาพรถท่ีเขา้
ออกและระบบ เ ปิด  –  ปิ ดประตู อัต โนมั ติ  โดยใช้
โทรศัพท์มือถือท่ีมี NFC ฝ่ังอยู่ใช้ยืนยนัตัวตนกับตัวรับ
สัญญาณตรงทางเขา้มหาวิทยาลยัจากนั้นขอ้มูลของผูใ้ชง้าน
จะแสดงสถานะบนจอคอมพิวเตอร์ กลอ้งท่ีติดตั้งไวจ้ะท า
การถ่ายภาพรถแลว้ประตูจะเปิดอตัโนมติั เพื่อเขา้ไปจอด
ในสถานท่ีท่ีก าหนด และผูท่ี้ตอ้งการเขา้ไปจอดรถภายใน
ลานจอดรถได้นั้นจะต้องน าโทรศพัท์มือถือท่ีมี NFC มา
ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าท่ีก่อน หรือมาลงทะเบียนเพ่ือรับ 
NFC TAG โดยระบบท่ีพฒันาขึ้นสามารถเพ่ือช่วยลดปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น และผูจ้ ัดท ายงัได้พฒันาระบบให้กวา้งขึ้นโดยมี
ระบบจองท่ีจอดรถผ่านเว็บไซต์ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับบุคลลากรภายนอกท่ีต้องการจองลานจอดรถ
ล่วงหนา้ 
 

3. การท างานระบบตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของการออกแบบ
ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง ตงัต่อไปน้ี 
    3.1 โครงสร้างโดยรวมของระบบ 
 

 
ภาพที่ 2 การท างานโดยรวมของระบบ 

จากภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างโดยรวมของระบบ
โดยระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ คือส่วนท่ีใช้ใน
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การเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอและส่งไปเก็บในฐานข้อมูล
ออนไลน์น์ ส่วนท่ีแสดงผลข้อมูลทั้งแบบ Realtime และ
ขอ้มูลยอ้นหลงัและส่วนท่ี 3 ส่วนของผูใ้ชง้าน 
 

 
ภาพที่ 3 การท างานส่วนการเก็บค่าปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงการท างานในส่วนแรก ระบบ
จะวดัปริมาณการใช้ไฟฟ้าเวลาปัจจุบัน โดยการวดัจาก
อุปกรณ์เซ็นเซอ Pzem ท่ีติดตั้งไวท่ี้สายเส้นกระแสไฟฟ้า
เขา้และวดัในส่วนของสาย นิวตรอน เป็นสายขาวออกจาก
โหลด เพื่อให้ไดค้วามต่างศกัยข์องกระแสไฟฟ้า แลว้บนัทึก
ค่าท่ีวดัไดใ้นรูปแบบของหน่วยทางไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 4 
หน่วยดังน้ี Voltage, Ampere, Watt, Kilowatt-hour เม่ือได้
ขอ้มูลจากเซ็นเซอแลว้จะส่งไปท่ี NodeMCU ท่ีเช่ือมต่ออยู่
กับเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลออนไลน์น์ 

 

 
ภาพที่ 4 การท างานส่วนประมวนผลและแสดงขอ้มูล 

 

จากภาพท่ี 4 แสดงการท างานของระบบในส่วน
ประมวลผลและแสดงขอ้มูล ส่วนน้ีน้ีจะเร่ิมส่งขอ้มูลให้กบั  
Firebase กบั Ubidots  โดยอุปกรณ์ NodeMCU จะท าการส่ง
ขอ้มูลให้แบบเรียลไทม์โดยดีเลยท่ี์มีอยู่ในตอนน้ีคือ 1 ถึง 3 
วินาที เพื่อให้ค่าใน database เป็นค่าปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา

และน าข้อมูลไปแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บแบบ Realtime 
แสดงกราฟและขอ้มูลอื่น ๆ จะน าเสนอในส่วนต่อไป 
3.2 ฮาร์ดแวร์ 
 

 
ภาพที่ 5 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 

 

จากภาพท่ี 5 แสดงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง
ประกอบด้วย  NodeMCU, Digital Power Energy Meter 
Module, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์โหลดไฟฟ้า 

 

4. ผลการด าเนินการ 
ท่ีไดจ้ากการงานวิจยัซ่ึงแบ่งเป็นการแสดงผลทาง

หน้าเวบ็แบบ Realtime การแสดงผลประวติัยอ้นหลงั และ
การแจง้เตือนกรณีมีการใชไ้ฟฟ้าผิดปกติ 
    4.1 ส่วนการแสดงผลแบบ Real Time 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าแบบ Realtime 

 

จากภาพท่ี 6 แสดงหน้าเว็บท่ีมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า แบบ 
Real Time ในระยะเวลาปัจจุบันคือ Voltage, Amp, Watt 
และ Kilowatt-Hour โดยประกอบดว้ยขอ้มูลในรูปแบบของ
กราฟและขอ้มูลท่ีแสดงเป็นตวัเลข 
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ภาพที่ 7 หนา้ตั้งค่า ระบบ แจง้เตือน การใชไ้ฟฟ้า ผา่น Line Notify 

 

จากภาพท่ี 7 แสดงหน้าการตั้ งค่า การแจ้งเตือนโดยท่ี
สามารถตั้งเวลาในการเร่ิมตน้และส้ินสุดในการแจง้เตือน
และสามารถตั้งค่าปริมาณไฟฟ้าให้เกินหรือต ่ากว่าเกณฑ์ 
โดยจะมีหนา้ต่างส าหรับบอกสถานะการตั้งค่า และสามารถ
เปิดปิดการตั้งค่าน้ีได ้
    4.2 ส่วนการแจ้งเตือน 
  การแจ้งเ ตือนจะส่งจากหน่วยประผลท่ีคอย
ตรวจหาความผิดปกติในการใช้งานตามท่ีตั้งค่าเอาไวแ้ละ
ส่งการแจง้เตือนผา่นส่ือสังคมออนไลน์น์เช่น Line เป็นตน้ 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงสถานะแจง้เตือนผา่น Line Notify 

 
จากภาพท่ี 8  แสดงสถานะการ เปิด-ปิด ของอุปกรณ์ การ
เร่ิมท างานตามเวลาท่ีตั้ง และเวลาท่ีหยุดการท างาน และ 
แจง้เตือนในกรณีท่ีมีการใช้งานไฟฟ้าเกิน หรือน้อยกว่าท่ี
ก าหนด 
4.3 ส่วนการแสดงผลข้อมูลย้อนหลัง 
 

 
ภาพที่ 9 หนา้ Dashboard  

 

จากภาพท่ี 9 แสดงหน้า Dashboard ซ่ึงเป็นหน้าแรกของ
ระบบที่แสดงห้องต่าง ๆ ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์อยู ่

 

 
ภาพที่ 10  หนา้ต่างยอ้นดูขอ้มูลยอ้นหลงั 

 

ภาพท่ี 10 แสดงถึงการแสดงผลประวติัการใชง้านยอ้นหลงั
สามารถเลือกช่อวงเวลาท่ีตอ้งการแสดงผลไดเ้ช่น 3 วนั 7 
วนั 1เดือน 1ปี เป็นตน้ 
4.4 การประเมินความพงึพอใจ 

จากการรวบรวมผลการสอบถามความพึงพอใจ
การใช้งานระบบ จากเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลฝ่ายอาคาร ภายใน
มหา วิทย าลัย จ า นวน  2 0  คน  โดย เ ก็ บข้อมู ลด้ว ย 
แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบ โดย ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ความพึงพอใจและแปลความหมายดงัน้ี   
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 คือ ความพึงพอใจระดบัดีมาก  
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 คือ ความพึงพอใจในระดบัดี  
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 คือ ความพึงพอใจระดบัปานกลาง   
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 คือ ความพึงพอใจระดบันอ้ย   
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 คือ มีความพงึพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด  
  
ตารางท่ี 1 : ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
ด้านการท างานของระบบ  
- ความถูกตอ้งในการแสดงผล 
 - ความถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากการส่ังงาน  
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม  

 
4.72  
4.70  
  
4.70 

 
ดีมาก  
ดีมาก 
  
ดีมาก 
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ด้านการใช้งานระบบ 
- ระบบใชง้านง่าย  
- ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ช ้ 
- ความเหมาะสมของขอ้ความ 
รูปภาพ และ สัญลกัษณ์ท่ีใช ้
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

 
4.62  
4.20  
 4.30 
  
4.38 

 
ดีมาก 
ดี 
ดี  
 
ดี 

ด้านความปลอดภัยของข้อมูล  
- การก าหนดผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  
- ความปลอดภยัของระบบ  
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

 
4.46  
4.41  
4.44 

 
ดี  
ดี  
ดี 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.36 ดี 
 
จากตาราง ท่ี  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่ อประ เ มิน
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นการท างานของระบบ ผูใ้ช้งานระบบมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก ด้านการใช้งานระบบ ผูใ้ช้งาน
ระบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี ดา้นความปลอดภยัของ
ข้อมูล ผูใ้ช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และ 
ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชง้านระบบอยูใ่นระดบัดี 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้ าด้วย

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง ได้พฒันาขึ้นใน
รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชันท่ีสามารถรองรับการใช้งาน
ผ่าน Web Browser โดยระบบประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่  
คุมการแจง้เตือน, ตรวจสอบสถานะการใชไ้ฟฟ้า Realtime, 
ตรวจสอบข้อมูลไฟฟ้ายอ้นหลัง , ตารางของอุปกรณ์ใน
ระบบ  ทั้งน้ี ผูพ้ฒันาระบบได้ท าการทดสอบระบบ และ
ทดลองใช้งาน ระบบกบักลุ่มตวัอย่าง 20 คน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึง พอใจต่อการใชง้านระบบ พบว่า 
ผู ้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบอยู่ใน
ระดบัดีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ซ่ึงระบบท่ี พฒันาขึ้นน้ีสามารถ
สร้างความสะดวกต่อการใชง้านระบบ รวมทั้ง สามารถลด
ภาระหนา้ท่ีของบุคคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เฝ้า
ระวงัและตรวจสอบการใชไ้ฟฟ้า อีกทั้งสามารถใชง้านบน 
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีไดจ้ากทุกพ้ืนท่ีทัว่โลกท่ีสามารถใช้งาน

เครือข่าย อินเทอร์เน็ตได ้ดว้ยการพฒันาระบบท่ีสามารถ
ใช้ได้กับอุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัจึงสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้แก่บุคคลากร องคก์ร และ หน่วยงานท่ีน ามาใช ้
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ลูกค้าและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์จึง
ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับการแจ้งเคลมส าหรับ
ผู้ใช้งานรถยนต์ งานวิจัยนี ้จึงมีจุดประสงค์ในการศึกษา
ปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันแจ้ง 
เคลมของผู้ใช้ประกันภัยรถยนต์ เพ่ือเพ่ิมระดับความตั้งใจ
ใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานรถยนต์ โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานรถยนต์ท่ีมีประกันภัยรถยนต์ท่ีไม่
เคยใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมรถยนต์ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษา
พบว่าผู้ใช้งานรถยนต์ให้ความส าคัญกับคุณภาพระบบสูง
ท่ีสุด ส่วนเกณฑ์ย่อยให้ความส าคัญสูงสุดเรียงตามล าดับ
คือ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและบรรทัดฐานทางสังคม 
ผลการวิจัยนีส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การส่งเส ริมและตอบสนองความ ต้องการของผู้ ใ ช้
ประกันภัยรถยนต์ในการใช้งานแอปพลิเคชันแจ้งเคลม
รถยนต์มากขึน้  
ค าส าคัญ: ประกนัภยัรถยนต ์  แอปพลิเคชนัแจง้เคลม 

แบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี  
 

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 

that influence the intention of using motor claim 

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. บทน า 
จำกอัตรำกำรเพ่ิมขึ้ นของรถยนต์ตำมสถิติกำรจด

ทะเบียนรถยนตใ์หม่ทัว่ประเทศของกรมกำรขนส่งทำงบก
พบว่ำมีแนวโนม้กำรเติบโตขึ้นในทุกปี และขอ้มูลสถิติกำร
เกิดอุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทยพบว่ำมีจ ำนวน
อุบติัเหตุ 85,949 คร้ัง ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2559  ร้อย
ละ 1.65 [1]  และรถยนต์ท่ีมีกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์
จ ำน วน  1 1 ,5 4 6 ,4 9 6  ก รม ธรรม์  จ ำก ข้ อ มู ล ข อ ง
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.)  [2] 
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ทำงคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัจึงไดจ้ดัโครงกำร Knock for Knock หรือ
สัญญำชนแล้วแยก เป็นสัญญำท่ีท ำขึ้ นระหว่ำงบริษัท
ป ระกัน วิน ำศภัย  เพื่ อ ลด ระยะ เวล ำใน กำรตกล ง
ผูรั้บผิดชอบเม่ือเกิดอุบติัเหตุแต่โครงกำรน้ีก็ยงัไม่สำมำรถ
แก้ไขปัญหำกำรจรำจรได้มำกนัก บริษทัประกันภยัหรือ
บริษัทคู่ค้ำประกันภัยจึงได้มีกำรจัดท ำแอปพลิเคชัน
ส ำหรับกำรแจง้เคลมประกนัภยัรถยนต์ขึ้นมำเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริกำร แต่พบว่ำสถิติกำรติดตั้งใช้
งำนแอปพลิเคชันเม่ือเทียบกบัจ ำนวนผูถื้อกรมธรรม์ยงัมี
กำรใชบ้ริกำรอยู่ไม่มำกนกั ดงันั้นเพ่ือเป็นกำรหำแนวทำง
ส ำหรับกำรพฒันำแอปพลิเคชันให้ตรงกบัควำมต้องกำร
ของผูใ้ช้บริกำรและตรงตำมวตัถุประสงคข์องผูใ้ห้บริกำร
แอปพลิเคชัน ผูจ้ ัดท ำจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำถึงกำร
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้งำนแอปพลิเคชันแจ้ง 
เคลมของผูใ้ชป้ระกนัภยัรถยนต ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำร
ออกแบบพัฒนำและปรับปรุงให้ เกิดประโยชน์และ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้บริกำรแอปพลิเคชันได้
มำกย่ิงขึ้น 

2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง  
2.1 แนวคิด แอปพลิ เค ชัน แ จ้ง เคลมของบ ริษั ท

ประกันภัยและบริษัทคู่ค้าประกันภัย 
โครงกำร “ชนแลว้แยก” เป็นโครงกำรส ำหรับรถท่ีท ำ

ประกันชั้น 1 ช่วยประหยดัเวลำผูเ้อำประกนัในกรณีเกิด
อุบติัเหตุสำมำรถแลกเอกสำรกบัคู่กรณีและแยกยำ้ยกนัได้
โดยไม่ต้องรอเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทประกัน หำกอุบัติเหตุมี
ลกัษณะเป็นไปตำมเง่ือนไขของกำรประกนัภยัก็สำมำรถ
ใช้บริกำรได ้แต่โครงกำรน้ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัเท่ำใดนักและ
กำรระบุฝ่ำยถูก-ผิดเป็นไปไดย้ำกท ำให้ไม่นิยมใชง้ำน และ
ปัจจุบนัสมำร์ทโฟนไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวนั
เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกมำกย่ิงขึ้น บริษทัประกนัจึงมี
กำรพฒันำแอปพลิเคชันส ำหรับแจง้เคลมประกนัของแต่
ละบริษัทประกันภัยและบริษัทคู่ค้ำประกันภัยซ่ึงมี
คุณสมบติัต่ำง ๆ เช่น เม่ือเกิดอุบติัเหตุผูใ้ชส้ำมำรถใชแ้อป
พลิเคชันเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรเรียก
บ ริษัทประกันและเรียกร้องสินไหมกับทำงบ ริษัท

ประกันภัย และสำมำรถเปิดแจ้งเคลมแห้งกรณีรถมีรอย
เลก็นอ้ยไดท้นัทีในแอปพลิเคชนัโดยไม่จ ำเป็นตอ้งโทรเขำ้
มำสอบถำมบริษัทฯ ไม่เสียเวลำในกำรรอกำรนัดหมำย 
รวมไปถึงลูกค้ำจะได้รับกำรอนุมัติ เคลม และได้รับ
หลักฐำนต่ ำงกำรขอเคลมผ่ ำนระบบ  และสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลของศูนยบ์ริกำรหรืออู่ซ่อมรถได้ ทั้ งยงั
สำมำรถจัดกำรข้อ มูลกรมธรรม์ห รือ ซ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนตไ์ดอ้ีกดว้ย 

2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กำรยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM ของ Davis (1989) 

เป็นแบบจ ำลองท่ีใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์
ของกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยใน
กำรใช้งำน  เน่ืองจำกกำรรับ รู้ถึงประโยชน์ ท่ี ได้รับ 
(Perceived Usefulness) และกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
งำน  (Perceivable Ease of Use) มีอิ ท ธิพลโดยตรงกับ
พฤติกรรมกำรใช้งำน แลว้ยงัมีตวัแปรภำยนอก (External 
Variables) [3] เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูใ้ชง้ำน โดยตวัแปรภำยนอกจะใช ้2 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจัยด้านระบบและเทคโนโลยี นัน่คือผูใ้ชง้ำนตอ้ง
มีควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี ก่อนจะกำรยอมรับและ
ตัดสินใจท่ีจะน ำเอำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ ำวนั 
(Afshan, 2016) ซ่ึ งกำรท ำควำม เข้ำใจใน เร่ื อ งของ
เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีคนทุกคนย่อมตอ้งเรียนรู้และรับรู้ ซ่ึง
จะส่งผลให้ทุกคนเกิดกำรยอมรับเทคโนโลยีและมี
พฤติกรรมต่ำง ๆ ตำมมำ [8] โดยผูใ้ช้งำนจะมีคำดหวงัว่ำ
ระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีจะต้องมีคุณภำพจำก
ทฤษฎี IS Success ของ Delone and McLean (1992) ระบบ
ท่ีมีคุณภำพนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนไดสู้งสุด โดยควำม
คำดหวังต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน กำรอ ำนวยควำม
สะดวกรวดเร็ว [4] 

ตำมทฤษฎีกำรยอมรับนวตักรรมของ Rogers (1995) 
เป็นกำรตดัสินใจท่ีจะน ำนวตักรรมนั้นไปใชอ้ยำ่งเตม็ท่ี ซ่ึง
จะตอ้งอำศยัคุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่ออตัรำกำร
ยอมรับ ท่ีสำมำรถแยกได ้5 ประกำร ไดแ้ก่ ประโยชน์เชิง
เป รี ยบ เที ยบ  (Relative Advantage) ค วำม เข้ ำกั น ได ้
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(Compatibility) ควำมซับซ้อน (Complexity) กำรทดลอง
ใช้งำน (Trialability) กำรสังเกตได้ (Observability) หำก
น วัต กรรม ท่ี ต้อ งก ำรน ำม ำใช้ ใน ก ำรด ำ เนิ น งำน
กระบวนกำรต่ำง ๆ ผู ้ใช้งำนจะยอมรับนวตักรรมและ
ยอมรับอย่ำงรวดเร็ว [5] เม่ือรับรู้ว่ำเป็นนวตักรรมท่ีดีกว่ำ
ระบบหรือกระบวนกำรท่ีใช้งำนเดิม สอดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ช้งำน โดยท่ีมีควำมซับซ้อนน้อย สำมำรถ
ทดลองใช้งำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมคุ้นเคยกับ
นวตักรรม อีกทั้ งยงัสำมำรถมองเห็นผลลัพธ์ท่ีสำมำรถ
ตอบสนองกับควำมต้องกำรได้ ผู ้ใช้งำนก็จะยอมรับ
นวตักรรมนั้น ๆ และน ำเอำไปใชง้ำนไดเ้ร็วกว่ำนวตักรรม
อื่น ๆ  

2. ปัจจัยด้านจิตวิทยา  ทฤษฎีกำรกระท ำตำมหลัก
เหตุผล หรือ TRA ของ Ajzen (1975) ได้อธิบำยถึงกำร
กระท ำด้วยเหตุผลไวว่้ำบุคคลจะตัดสินใจท่ีจะกระท ำ
หรือไม่กระท ำพฤติกรรมจะตดัสินใจจำกขอ้มูลท่ีมีอยู่ [6] 
โดยมนุษยจ์ะตั้งใจจะท ำพฤติกรรมบำงอย่ำงจะผ่ำนกำร
ประมวลผลต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกปัจจยัพ้ืนฐำนท่ีเป็น
ตวัก ำหนด 2 ตวั ไดแ้ก่  

1) ปัจจัยส่วนตัวบุคคล (Person factor) คือ เจตคติต่อ
กำรท ำพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) นั่นคือ
บุคคลมีควำมเช่ืออย่ำงไรต่อพฤติกรรมนั้น กำรประเมิน
ทำงบวกหรือลบ ของแต่ละบุคคลต่อกำรกระท ำหรือเป็น
ควำมรู้สึกโดยรวมของบุคคลไม่ทำงบวกก็ทำงลบ หรือ
ต่อตำ้น-สนับสนุนกบักำรกระท ำนั้น ๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปหำก
บุคคลมีเจตคติแง่ลบมำกเท่ำใด ก็ควรมีเจตนำหนกัแน่นท่ี
จะไม่แสดงพฤติกรรมมำกเท่ำนั้ น ตำมแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตำมแผน เจตคติต่อพฤติกรรมจะส่งผลกับ
พฤติกรรมในทำงอ้อม  ประสบกำรณ์ในอดีต  (Past 
Experience) จะมีผลต่อกำรตัดสินใจของบุคคลเป็นอย่ำง
มำก ดงันั้นทุกพฤติกรรมของมนุษยจ์ะไดรั้บอิทธิพลท่ีเป็น
แรงจูงใจในอดีตเป็นส่วนมำก โดยประสบกำรณ์ในดำ้นดี
และกลำยเป็นแรงจูงใจทำงบวกท ำให้มนุษย์มีควำม
ตอ้งกำรแสดงพฤติกรรมในทิศทำงนั้นมำกย่ิงขึ้น 

2) ปัจจยัแนวโน้มจำกอิทธิพลสังคม (Reflecting social 
influence) คือ  กำรคล้อยตำมกลุ่ มอ้ำงอิ ง  (Subjective 

Norm) กลุ่มอำ้งอิงหมำยถึงกลุ่มท่ีมีอิทธิพลหลกัและส ำคญั
ต่อตวับุคคล โดยบุคคลสำมำรถรับรู้ควำมคำดหวงัจำกกลุ่ม
อำ้งอิงไดว่้ำตอ้งกำรให้ตนท ำพฤติกรรมนั้นหรือไม่ ท ำให้
บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะท ำตำมควำมคำดหวงัจำกกลุ่มอำ้งอิง 
กล่ำวคือพฤติกรรมทำงสังคมของมนุษย ์(Social Behavior) 
ไม่ได้ถูกกระท ำโดยสำเหตุจูงใจท่ีขำดสติสัมปชัญญะ 
(Unconscious Motivate) หรือควำมขำดควำมคิดของแต่ละ
บุคคลจะตดัสินใจท่ีร่วมหรือไม่ร่วมมือในพฤติกรรมกำร
ปฏิบติัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  

3.  กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวิจยั 
สมมติฐานที่  1 (H1): ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีมี

อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจง้เคลมของผูใ้ช้
ประกนัภยัรถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานที่  2 (H2): ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจง้เคลมของผูใ้ช้
ประกนัภยัรถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้

สมมติฐานที่ 3 (H3): ควำมคำดหวงัของคุณภำพระบบ
มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัแจง้เคลมของผูใ้ช้
ประกันภัยรถยนต์ผ่ำนกำรรับ รู้ถึงประโยชน์ ท่ีได้รับ
สมมติฐานที่ 4 (H4): ควำมคำดหวงัของคุณภำพระบบมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจง้เคลมของผูใ้ช้
ประกนัภยัรถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้

สมมติฐานที่ 5 (H5): ควำมปลอดภยัในกำรใชร้ะบบมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจง้เคลมของผูใ้ช้
ประกนัภยัรถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

H6 

H4 

     H10 

H9 

H8 

H7 

H5 

H3 

H2 

H1 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 

ปัจจัยด้านระบบและเทคโนโลย ี
 

ควำมตั้งใจใชแ้อป
พลิเคชนัแจง้เคลม  

(IU) 
 

กำรรับรู้ประโยชน์ท่ีไดร้ับ (PU) 

กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช ้(PEU) 
 

บรรทดัฐำนทำงสังคม (SN) 

ประสบกำรณ์กำรใชง้ำนระบบเดิม 
(EXP) 

ควำมปลอดภยัในกำรใชร้ะบบ (SSE) 

ควำมคำดหวงัของคุณภำพระบบ (QEP) 

ควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยี (UT) 
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สมมติฐานที่ 6 (H6): ควำมปลอดภยัในกำรใชร้ะบบมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจง้เคลมของผูใ้ช้
ประกนัภยัรถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงถึงควำมง่ำยในกำรใช ้

สมมติฐานที่ 7 (H7): บรรทดัฐำนทำงสังคมมีอิทธิพล
ต่อควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัแจง้เคลมของผูใ้ชป้ระกนัภยั
รถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานที่ 8 (H8): บรรทดัฐำนทำงสังคมมีอิทธิพล
ต่อควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัแจง้เคลมของผูใ้ชป้ระกนัภยั
รถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้

สมมติฐานที่ 9 (H9): ประสบกำรณ์กำรใช้งำนระบบ
เดิมมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัแจง้เคลมของ
ผูใ้ชป้ระกนัภยัรถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานที่ 10 (H10): ประสบกำรณ์กำรใชง้ำนระบบ
เดิมมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัแจง้เคลมของ
ผูใ้ชป้ระกนัภยัรถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้ 

4.  วิธีการด าเนินงานวิจัย  
กำรศึกษำวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้

งำนแอปพลิเคชันแจง้เคลมบนมือถือสมำร์ทโฟนของผูใ้ช้
ประกันภยัรถยนต์ เป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative 
Research) และใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำร
รวบรวมข้อมูล เน่ืองจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรท่ี
แน่นอนได้ จึงก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงด้วยกำร
ค ำนวณขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร 
โดยสุ่มตัวอย่ำงก ำหนดค่ำ P เป็น 50% จำกประชำกร
ทั้ งหมด ท่ีระดับควำมเช่ือมั่น  95% หรือระดับควำม
คลำดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยค ำนวณจำกสูตรของ W.G. 
Cochran (1954) [7] เพื่อค ำนึงถึงควำมคำดเคล่ือนจำกกำร
เก็บขอ้มูลไม่ไดต้ำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว ้จึงบวกเพ่ิมขนำด
ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยัเท่ำกบั 400 คน โดยเลือกสุ่มกลุ่ม
ตวัอยำ่งเป็นผูใ้ชร้ถยนตท่ี์มีประกนัภยัรถยนตแ์ละไม่เคยใช้
แอปพ ลิ เคชัน แจ้ง เคลม  และใช้ วิ ธี ก ำร เก็บ ข้อมู ล 
แบบสอบถำมผ่ำนทำงออนไลน์ (Online Questionnaire) 
และใช้เอกสำรในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำง
เพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยของผูต้อบแบบสอบถำมในกำร
เก็บขอ้มูล 

5.  ผลการด าเนินงานวิจัย 

จำกกำรกำรวิเครำะห์ เส้นทำง (Path Analysis) เพื่ อ
วิเครำะห์ดูอิทธิพลทำงตรง (Direct Effect) และอิทธิพล
ทำงอ้อม (Indirect Effect) ของปัจจัยโดยอำศัยโปรแกรม 
AMOS ในกำรวิเครำะห์ ผูวิ้จัยจึงได้น ำกรอบแนวคิดงำน
ของงำนวิจยัมำสร้ำงเป็นโมเดลในโปรแกรม AMOS และ
ท ำกำรปรับแต่งโมเดล เพ่ือให้โมเดลท่ีสร้ำงขึ้ นมีควำม
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model Fit)  

 
 

ภาพที่ 2: ค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงมำตรฐำนของโมเดล 
จำกนั้ นน ำโมเดลดังกล่ำวมำวิเครำะห์โมเดลสมกำร

โครงสร้ำง เพื่อหำอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงว่ำมีอิทธิพลต่อ
อีกตวัแปรหรือไม่ กำรวิเครำะห์ผลแสดงในภำพท่ี 2 และ
ตำรำงท่ี 1  

 ตารางที่ 1: ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลเชิงสำเหตุภำยใน
โมเดล 

หมำยเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 
จำกตำรำง 1 สำมำรถตอบวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัจำก

สมมติฐำนกำรวิจยัได ้ดงัน้ี 
สมมติฐานที่  1 (H1) : ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีมี

อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ช้

ตัว
แปร
ผล 

อิทธิ
พล 

ตัวแปรเหตุ 

UT QEP SSE SN EXP PEU PU 

PEU 
ทำง 
ตรง 

-0.018 
 

0.296 
*** 

-0.001 
 

0.033 
 

-0.028 
 

- - 

PU 
ทำง 
ตรง 

0.351 
*** 

0.251 
*** 

0.028 
 

0.071 
** 

-0.004 
 

0.475 
*** 

- 

PEU 
→ 
IU 

ทำง 
ตรง 

- - - - - 
3.181 
*** 

- 

ทำง 
ออ้ม 

1.116 
** 

0.797 
*** 

0.09 
 

0.226 
** 

-0.012 
 

- - 

PU 
→ 
IU 

ทำง 
ตรง 

- - - - - - 
-1.654 

*** 

ทำง 
ออ้ม 

0.029 
 

-0.49 
** 

0.002 
 

-0.054 
 

0.047 
 

- - 
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ประกนัภยัรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบว่ำ 
ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ำกบั 0.337 ซ่ึง
มำกกว่ำระดบันัยส ำคญั 0.05 จึงไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน
ในงำนวิจยั 

สมมติฐานที่  2 (H2) : ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ช้
ประกนัภยัรถยนตผ์่ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้พบว่ำ 
มีอิทธิพลต่อ คิดเป็นค่ำน ้ำหนกั 1.116 ควำมสัมพนัธ์ทิศทำง
เดียวกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 เป็นไปตำม
สมมติฐำนในงำนวิจยั 

สมมติฐานที่ 3 (H3) : ควำมคำดหวงัของคุณภำพระบบ
มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชนัแจง้เคลมของผูใ้ช้
ประกันภัยรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ มี
อิทธิพล คิดเป็นค่ำน ้ ำหนกั -0.49 ควำมสัมพนัธ์ทิศทำงตรง
ขำ้มกนั อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 เป็นไปตำม
สมมติฐำนในงำนวิจยั 

สมมติฐานที่ 4 (H4) : ควำมคำดหวงัของคุณภำพระบบ
มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชนัแจง้เคลมของผูใ้ช้
ประกนัภยัรถยนตผ์่ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้พบว่ำ 
มีอิทธิพล คิดเป็นค่ำน ้ ำหนัก 0.797 ควำมสัมพนัธ์ทิศทำง
เดียวกัน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ 0.001 เป็นไป
ตำมสมมติฐำนในงำนวิจยั 

สมมติฐานที่ 5 (H5) : ควำมปลอดภยัในกำรใช้ระบบมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ช้
ประกนัภยัรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบว่ำ 
ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ำกับ 0.71 ซ่ึง
มำกกว่ำระดบันัยส ำคญั 0.05 ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนใน
งำนวิจยั 

สมมติฐานที่ 6 (H6) : ควำมปลอดภยัในกำรใช้ระบบมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ช้
ประกันภัยรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู้ถึงถึงควำมง่ำยในกำรใช ้
พบว่ำ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ำกับ 
0.597 ซ่ึงมำกกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 ไม่ เป็นไปตำม
สมมติฐำนในงำนวิจยั 

สมมติฐานที่ 7 (H7) : บรรทัดฐำนทำงสังคมมีอิทธิพล
ต่อควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัแจง้เคลมของผูใ้ชป้ระกนัภยั

รถยนต์ผ่ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ี ได้รับ พบว่ำ ไม่ มี
อิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ ำกับ 0.086 ซ่ึง
มำกกว่ำระดบันัยส ำคญั 0.05 จึงไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน
ในงำนวิจยั 

สมมติฐานที่ 8 (H8) : บรรทัดฐำนทำงสังคมมีอิทธิพล
ต่อควำมตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัแจง้เคลมของผูใ้ชป้ระกนัภยั
รถยนต์ผ่ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้ มีอิทธิพล คิด
เป็นค่ำน ้ ำหนัก 0.226 ควำมสัมพนัธ์ทิศทำงเดียวกนั อย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ 0.01 เป็นไปตำมสมมติฐำนใน
งำนวิจยั 

สมมติฐานที่ 9 (H9) : ประสบกำรณ์กำรใช้งำนระบบ
เดิมมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจง้เคลมของ
ผูใ้ชป้ระกนัภยัรถยนตผ์ำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไม่
มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ำกับ 0.191 ซ่ึง
มำกกว่ำระดบันัยส ำคญั 0.05 จึงไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน
ในงำนวิจยั 

สมมติฐานที่ 10 (H10) : ประสบกำรณ์กำรใชง้ำนระบบ
เดิมมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจง้เคลมของ
ผูใ้ช้ประกนัภยัรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้
ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ำกบั 0.892 ซ่ึง
มำกกว่ำระดบันัยส ำคญั 0.05 จึงไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน
ในงำนวิจยั 

จำกค ำถำมกำรวิจยั “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้
งำนแอปพลิเคชนัแจง้เคลมของผูใ้ช้ประกนัภยัรถยนต์” ผล
กำรทดสอบสมมติฐำนในกำรวิจยั สำมำรถตอบค ำถำมกำร
วิจยัได ้ดงัน้ี 

1. ควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้
ผำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้

2. ควำมคำดหวงัของคุณภำพระบบมีอิทธิพลต่อควำม
ตั้งใจใชผ้ำ่นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

3. ควำมคำดหวงัของคุณภำพระบบมีอิทธิพลต่อควำม
ตั้งใจใชผ้ำ่นกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้

4. บรรทดัฐำนทำงสังคมมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใชผ้ำ่น
กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช ้

6.  สรุป  



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

564 

 

งำน วิจัย น้ี ผู ้ วิ จัยได้ ใช้ แบ บจ ำลองก ำรยอม รับ
เท ค โ น โ ล ยี  (Technology Acceptance Model : TAM) 
น ำมำเป็นโมเดลตน้แบบหลกัในกำรศึกษำคร้ังน้ี และน ำมำ
ประยุกต์ให้เขำ้กบับริบทของกำรศึกษำ จำกกลุ่มตวัอย่ำง
เป็นผูใ้ชง้ำนรถยนต์ท่ีมีประกนัภยัรถยนต์ท่ีไม่เคยใช้แอป
พลิเคชันแจ้งเคลมรถยนต์ โดยใช้แบบสอบถำมเป็น
เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งประเภทสถิติท่ีใช้
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล และวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปร รวมทั้ งวิเครำะห์อิทธิพลทำงตรงและ
ทำงออ้มของตวัแปรท่ีมีต่อควำมตั้งใจใชง้ำนแอปพลิเคชนั
แจง้เคลม 

ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ 
(Perceived Usefulness) และกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้
งำน (Perceived Ease of Use) เป็นปัจจัยท่ีส่งอิทธิพลต่อ
กำรตั้งใจใชง้ำนแอปพลิเคชนัแจง้เคลม (Intention to Use) 
โดยมีกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใชง้ำนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
มำกท่ีสุด โดยมีปัจจยัท่ีเกิดขึ้นภำยนอกท่ีส่งผลต่อกำรรับรู้
หรือทัศนคติต่อกำรตั้งใจใช้งำนแอปพลิเคชันแจ้งเคลม 
ได้แก่ “ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี” “ควำมคำดหวงัของ
คุณภำพระบบ” และ “บรรทดัฐำนทำงสังคม” โดยมีควำม
คำดหวงัของคุณภำพระบบเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยั
ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ และมีควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดำ้นรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้
งำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลมำกที่สุด ประกอบกบัควำมคำดหวงั
ของคุณภำพระบบแอปพลิเคชนัตอ้งถูกพฒันำให้มีขั้นตอน
ในกำรใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อนและสะดวกเพื่อให้ผูใ้ช้งำน
สำมำรถรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำน แล้วยงัมีบรรทัด
ฐำนทำงสังคมเขำ้มำประกอบ เม่ือกลุ่มเพื่อน คนรู้จกัหรือ
เทคโนโลยีได้รับควำมนิยม มีกำรแนะน ำในกำรใช้แอป
พลิเคชันแจง้เคลม ก็จะท ำให้ผูใ้ช้งำนเกิดควำมตั้งใจท่ีจะ
ใชแ้อปพลิเคชนัแจง้เคลมเพ่ิมขึ้นดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองนี ้มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิบัติ และศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และ
เสริมสร้างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติตามการก ากับ
ดูแลข้อมูลได้อย่างเกิดประสิทธิผล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือบุคลากรของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหน่ึงจ านวน 21 ,500 คน และท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตาจาก 21 หน่วยงาน จ านวน 400 คน เกบ็
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลในการน าการ
ก ากับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นอยู่ ท่ีเห็น
ด้วยมาก และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน า
การก ากับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติ ได้แก่ ความพร้อมของ
ทรัพยากร สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน และโครงสร้าง
ของหน่วยงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
ค าส าคัญ: การก ากบัดูแลขอ้มูล ตวัแบบกระบวนการน า

นโยบายไปปฏิบติั ประสิทธิผล 
 

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 

individuals were randomly selected from 21 agencies 

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. บทน า 

ข้อมูลจัดเป็นสินทรัพยส์ าคญั และเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กร เพื่อการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
หากขอ้มูลไม่มีคุณภาพ จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว้ ในปี 2562 
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงประสบปัญหากับสถานการณ์
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในธนาคาร ซ่ึงสาเหตุ เกิดจากการขาดการ
วางแผนในการบริหารจดัการขอ้มูล 

ธนาคารไดเ้ห็นความส าคญั และตระหนักถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้น จึงได้น าการก ากบัดูแลขอ้มูล (Data Governance) 
เข้ามาใช้เพื่อก ากับดูแล และบริหารจัดการข้อมูลของ
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องคก์รทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และมีความชดัเจนมาก
ย่ิงขึ้น แต่จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า การน าการ
ก ากับ ดู แลข้อมู ล เข้ าม าใช้ภ ายในองค์กร  ยังไม่ ได้
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร บุคลากรโดยส่วนใหญ่ยงัคงมี
พฤติกรรม ในการปฏิบัติตามการก ากับดูแลข้อมูลไม่
เพียงพอ โดยเห็นไดจ้ากการไดรั้บการร้องเรียนจากลูกคา้ 
และจ านวนการพบความไม่ถูกตอ้งของขอ้มูลในการจดัท า
รายงานต่าง ๆ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษา ถึงปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูล
ไปปฏิบติั เน่ืองจากจะท าให้ทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
การน าการก ากับ ดูแลข้อมูลมาใช้ในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิผล และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข และเสริมสร้างในการน าการก ากับดูแล
ขอ้มูลมาใช้ภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางส าหรับองค์กรอ่ืน ๆ ในการน า
การก ากบัดูแลขอ้มูลมาด าเนินการในองคก์รดว้ย 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความชัดเจนของนโยบาย 
ปัจจัยทางด้านความชัดเจนของนโยบาย  (Policy 

Content) เป็น ส่ิงส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบั ติ 
เน่ืองจากนโยบายเสมือนเป็นก าหนดแนวการปฏิบติัต่าง ๆ 
ท าให้หน่วยงานหรือผูป้ฏิบัติมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั โดย
นโยบายจะตอ้งถูกก าหนดอย่างชดัเจน เพื่อสามารถน าไป
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทั้งตอ้งสามารถวดัได ้สอดคลอ้ง
กบั Kerr [1] ท่ีกล่าวไวว่้า ช่องทางท่ีท าให้นโยบายลม้เหลว
ประการหน่ึง คือ นโยบายไม่ชัดเจน ท าให้ฝ่ายท่ีน าไป
ปฏิบัติ  ห รือฝ่ายบริหารสามารถบิดเบือนได้ ในการ
พิจารณานโยบาย สามารถใช้ข้อความของผู ้ก าหนด
นโยบายซ่ึงปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงแสดงถึงหลกัใน
การประเมินสมรรถนะนโยบาย [2] 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทรัพยากรสนับสนุน 
การน านโยบายไปปฏิบัติให้ เกิดผลดีนั้ น จะต้องมี

ทรัพยากรสนบัสนุน (Resources Policy) เช่น จ านวน และ
คุณภาพของบุคลากร ข้อมูลท่ีทันสมัย การมอบอ านาจ
หน้าท่ีในการด าเนินงาน การจดัสรรงบประมาณ และการ

ให้ค  าแนะน า และความช่วยเหลือแก่ผูป้ฏิบัติงานเป็นไป
ตามท่ีต้องการ เช่นเดียวกับ Hogwood และ Gunn [3] วร
เดช จันทรศร  [4] และธันยวัฒน์  รัตน สัค  [5] ซ่ึ งให้
ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การผสมผสานของทรัพยากร 
อนัไดแ้ก่ เงิน ก าลงัคน ท่ีดิน เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี เวลา 
ตอ้งเป็นไปตามท่ีพึงปรารถนาหรือเป็นท่ีตอ้งการ คือมีมาก
พอต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีสัมฤทธ์ิผล  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารภายในองค์กร 
การ ส่ื อสารภายในองค์ก ร  (Communication) นั้ น

เก่ียวกบัระบบการส่งขอ้มูลข่าวสารของนโยบาย เพื่อให้ผู ้
ปฏิบติัในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร ท่ีร่วมรับผิดชอบ
มีความรู้ และความเขา้ใจท่ีสอดคล้องกัน โดย ธันยวฒัน์ 
รัตนสัค [5] ได้สรุปไวว่้า ในการช้ีแจงให้หน่วยปฏิบัติ
ทราบ ควรช้ีแจงให้กระจ่างชัด โดยอาจเรียกประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมารับฟังนโยบาย และเปิดโอกาสให้
หน่วยปฏิบัติได้มีโอกาสซักถาม ทั้งน้ีการส่ือสารภายใน
องค์กร จะถูกกลัน่กรองโดยความรู้สึกนึกคิดของผูป้ฏิบติั 
และจะมีการตอบสนองต่อนโยบายท่ีน าไปปฏิบติั ซ่ึงการ
ตอบสนองต่อนโยบายจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจจริง
ของผูป้ฏิบติั [2] 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการสนับสนุนจากผู้บริหาร
หน่วยงาน 

นโยบายท่ีขาดการสนับสนุนจากผูบ้ริหารหน่วยงาน 
(Supervisor Support) มี ความส าคัญ เป็ นอย่างมากต่ อ
ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบติั วรเดช จนัทรศร 
[4] ให้ความเห็นว่า ปัญหาดา้นการสนับสนุน หรือบุคคล
ส าคญัเป็นปัญหาอีกดา้นหน่ึงของการน านโยบายไปปฏิบติั 
ปัญหาดงักล่าวอาจลุกลามส่งผลไปถึงความลม้เหลวของ
นโยบาย ถา้องค์กรหรือบุคคลส าคญัไม่ให้การสนับสนุน
ทั้งในแง่การเมือง เงินทุน งบประมาณ เช่นเดียวกนักบัตวั
แบบวิเคราะห์ทางการเมือง (The Model of Politics or 
Political Model) ท่ีแสดงไวว่้า การน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นเร่ืองของการเผชิญหน้า การบริหารความขัดแย้ง 
แสวงหาการสนบัสนุน การโฆษณาชวนเช่ือ การรู้จกัสร้าง
เง่ือนไข และหาข้อต่อรองในการจัดสรรหรือแบ่งปัน
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ทรัพยากรทั้งระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง [6] 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีสัมพนัธภาพระหว่างหน่วยงาน 
การน านโยบายไปปฏิบัติต้องมีการท างานรวมกนัใน

หลาย ๆ หน่วยงาน สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน 
(Relationship of Department) จึงมีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก โดยความขดัแยง้นั้น เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นไดใ้น
องค์กร ดังท่ี  Sabatier และ  Mazmanian [7] มีความเห็น
พอ้งตอ้งกนัว่า การมีผูเ้ก่ียวขอ้งและหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มา
อยู่ในกรรมการปฏิบัติต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
แม้ว่าหน่วยงาน และผู ้เก่ียวข้องเหล่านั้ นจะเห็นพ้อง
ตอ้งกนัในเป้าหมายของนโยบาย แต่ก็มีความขดัแยง้กนัใน
ดา้นวิธีการ ตลอดจนมีวตัถุประสงค์หลกัของตนแตกต่าง
กันไป เม่ือโครงการต้องอาศัยผูป้ฏิบัติจ านวนมาก จึงมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความขดัแยง้ และสร้างความล่าชา้  

2.6 แนวคิดและทฤษฎีโครงสร้างของหน่วยงาน 
Hogwood และ Gunn [3] เห็นว่า การน านโยบายไป

ป ฏิ บั ติ ท่ี ส มบู ร ณ์  จ ะต้อ ง มี ก าร ส่ื อส าร  แ ละก าร
ประสานงานท่ีดีระหว่างองคก์ร และตวัแทนจากฝ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า การน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีบรรลุผลได้จะต้องมีการบริหารแบบหน่ึงเดียว 
เพื่ อให้สามารถส่ือสารเกิดการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกนักบัตัวแบบทางดา้นการจดัการ 
(Management Model) ท่ีแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของ
องค์กรเป็นกลไกท่ีจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบติัเกิด
ประสิทธิผล [4] 

2.7 แนวคิดทฤษฎีความตั้งใจ 
ความตั้ ง ใจ  (Intention of Implementers) หม าย ถึ ง 

เจตนาของผูป้ฏิบติัในการปฏิบติัตามนโยบาย โดยตวัแบบ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั (A Model of the Policy 
Implementation Process) ความตั้ งใจของผู ้ปฏิบัติจะถูก
กลัน่กรองโดยความรู้สึกนึกคิดของผูป้ฏิบติั และจะมีการ
ตอบสนองต่อนโยบายท่ีน าไปปฏิบัติ 3 ระดับ ซ่ึงการ
ตอบสนองต่อนโยบายแต่ละระดบั จะมีผลกระทบต่อการ
แสดงพลงัความสามารถ และความตั้งใจจริงของผูป้ฏิบัติ 
คือ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายท่ีจะน าไปปฏิบติั เจตคติ

ต่อนโยบาย (ยอมรับ เฉยๆ หรือปฏิเสธ) และความเขม้ขน้
ของเจตคติ [2]  

2.8 แนวคิดทฤษฎีประสิทธิผลในการน าการก ากับ
ข้อมูลไปปฏิบัติ 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบติัการท่ี
ท าให้เกิดปริมาณ และคุณภาพสูงสุด โดยในแต่ละกิจกรรม
หรือกิจการจะมีวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีต้องการจะ
บรรลุตามท่ีไดก้ าหนดไวท้ั้งในดา้นปริมาณ และคุณภาพ 
โดยการน าการก ากับข้อมูลมาปฏิบัติในองค์กรนั้ น คือ
กิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นการน านโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงการวดั
ประสิทธิผลในการน ากรอบการก ากบัดูแลขอ้มูลไปปฏิบติั
เป็นการวิเคราะห์ผลท่ีได ้ว่ามีความสอดคลอ้งเป็นไปตาม 
วตัถุประสงคห์รือไม่ [8] 

 
3.  กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง จึงน าปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไปปฏิบติัมาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิด แสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 (H1) : ความชัดเจนของนโยบาย (PC) 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบติั (EFTV) 

สมมติฐานที่ 2 (H2) : ความพร้อมของทรัพยากร (RS) 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบติั 

สมมติฐานที่ 3 (H3) : การส่ือสารสารภายในองค์กร 
(CM) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากับดูแล
ขอ้มูลไปปฏิบติั โดยผา่นความตั้งใจของผูป้ฏิบติั (ATT) 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

568 

 

สมมติฐานที่  4 (H4) : การสนับสนุนจากผู ้บริหาร
หน่วยงาน (SPS) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการ
ก ากบัดูแลขอ้มูลไปปฏิบติั โดยผา่นความตั้งใจของผูป้ฏิบติั 

สมมติฐานที่ 5 (H5) : สัมพนัธภาพระหว่างหน่วยงาน 
(RD) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากับดูแล
ขอ้มูลไปปฏิบติั โดยผา่นความตั้งใจของผูป้ฏิบติั 

สมมติฐานที่ 6 (H6) : โครงสร้างของหน่วยงาน (OS) 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบติั  

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการ
น าการก ากับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติ กรณีศึกษาธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูล โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากร
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจ านวน 21,500 คน  

การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดค่า P เป็น 
50% จากประชากรทั้งหมด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยค านวณจากสูตร
ข อ ง  Krejcie แ ล ะ  Morgan [9] เพื่ อ ค า นึ ง ถึ ง ค ว าม
คลาดเคล่ือนจากการเก็บขอ้มูลไม่ไดต้ามจ านวนท่ีก าหนด
ไว ้จึงบวกเพ่ิมขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเท่ากับ 400 
คน จากนั้ นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาแบบเป็น
สัดส่วนเพื่อให้ไดต้วัแทนจากทุกหน่วยงานของธนาคาร 

 
5. ผลการด าเนินงานวิจัย  

จากการการวิเคราะห์ เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อ
วิเคราะห์ดูอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect) ของปัจจยัโดยอาศยัโปรแกรม 
AMOS ในการวิเคราะห์ ผูวิ้จัยจึงได้น าแนวคิดงานของ
งานวิจัยมาสร้างเป็นโมเดล  และท าการปรับแต่งเพื่อให้
โมเดลท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
(Model Fit) จากนั้นน าโมเดลดงักล่าวมาวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง เพื่อหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงว่ามีอิทธิพลต่อ

อีกตัวแปรหรือไม่ โดยสามารถวิเคราะห์ผล  ดังแสดงใน
ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1  

 
 ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล  

 
ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

 ตวัแปรเหตุ 

ตวั
แปร
ผล 

อิทธิพล PC RS CM SPS RD OS ATT 

ATT ทางตรง - - -0.080 0.000 1.395*** - - 

 ทางออ้ม - - - - - - - 

EFTV ทางตรง -0.044 0.416*** - - - -0.372*** 0.643*** 

 ทางออ้ม - - -0.052 0.000 0.897** - - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 

จากตารางท่ี 1 สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั
จากสมมติฐานการวิจยัได ้ดงัน้ี 

สมมติฐานที่  1 (H1) : ความชัดเจนของนโยบายมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากับดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบัติ พบว่า ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.590 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่  2 (H2) : ความพร้อมของทรัพยากรมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบั ติ  พบ ว่า มี อิท ธิพล คิด เป็นค่าน ้ าหนัก 0.416 มี
ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่ 3 (H3) : การส่ือสารสารภายในองค์กรมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบติัโดยผา่นความตั้งใจของผูป้ฏิบติั พบว่า ไม่มีอิทธิพล 
เน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ ากับ  0.590 ซ่ึงมากกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงไม่ เป็นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั 
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สมมติฐานที่  4 (H4) : การสนับสนุนจากผู ้บริหาร
หน่วยงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากับ
ดูแลขอ้มูลไปปฏิบติัโดยผา่นความตั้งใจของผูป้ฏิบติั พบว่า 
ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.590 ซ่ึง
มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ในงานวิจยั 

สมมติฐานที่ 5 (H5) : สัมพนัธภาพระหว่างหน่วยงาน
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบัติโดยผ่านความตั้งใจของผูป้ฏิบัติ พบว่า มีอิทธิพล 
คิดเป็นค่าน ้ าหนัก 1.395 มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่  6 (H6) : โครงสร้างของหน่วยงานมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบัติ  พบว่า มี อิท ธิพล คิด เป็นค่าน ้ าหนัก -0.372 มี
ความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั 

 
6. สรุป  

จ ากการ ศึ กษ าวิจัย เร่ื อ ง  ปั จ จัย ท่ี มี อิ ท ธิพ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการน าการก ากับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์ในเชิงสถิติ และการสัมภาษณ์ขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก
ผูต้อบแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจึงสรุปผลตามสมมติฐาน ดงัน้ี 

ความชดัเจนของนโยบายมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไปปฏิบติั พบว่า ไม่มีอิทธิพล 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูใ้ห้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปฏิบติัการ จึงมีความใกลชิ้ดกบันโยบายน้อยกว่าบุคลากร
ในระดบับริหาร ซ่ึงจะรับรู้นโยบายการก ากบัขอ้มูลผ่าน
หัวหน้า มากกว่าหนังสือท่ีออกจากหน่วยงานส่วนกลาง
โดยตรง ขดัแยง้กบั Kerr [1] ท่ีไดก้ล่าวไวว่้า ช่องทางท่ีท า
ให้นโยบายลม้เหลวประการหน่ึง คือ นโยบายไม่ชัดเจน
ท าให้ ฝ่ายท่ีน าไปปฏิบัติสามารถบิดเบือนได้ ดังนั้ น
นโยบายหากมีความชดัเจน จะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จ  

ความพร้อมของทรัพยากรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การน าการก ากับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติ พบว่า มีอิทธิพล 

สอดคลอ้งกบั กลา้ ทองขาว [10] ท่ีไดส้รุปถึงปัจจยัในการ
ก าหนดวามส าเร็จของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั 
ซ่ึ ง ได้ แ ก่ ค ว าม เพี ย งพ อ ข อ งท รัพ ย าก ร  ร วม ทั้ ง
ความสามารถในการน าอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ได้
ทนัเวลา และสถานการณ์  

การส่ือสารสารภายในองคก์รมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ในการน าการก ากับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติ  โดยผ่านความ
ตั้งใจของผูป้ฏิบติั พบว่า ไม่มีอิทธิพล ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
บุคลากรโดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการก ากับดูแล
ข้อมูลในรูปแบบของการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ 
( Informal Communication) ม าก ก ว่ าก าร ส่ื อ ส าร ใน
รูปแบบเป็นทางการ (Formal communication) ขดัแยง้กบั
ตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (A Model of 
the Policy Implementation Process) ท่ีระบุว่าการส่ือสาร
ภายในองคก์ร จะถูกกลัน่กรองโดยความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ปฏิบติั และมีการตอบสนอง ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดง
พลงัความสามารถ และความตั้งใจจริงของผูป้ฏิบติั [2] 

การสนับสนุนจากผูบ้ริหารหน่วยงานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไปปฏิบติั โดย
ผ่านความตั้งใจของผูป้ฏิบติั พบว่า ไม่มีอิทธิพล ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากการก ากับดูแลข้อมูลนั้ นเก่ียวข้องกับปัจจัย
ภายนอก เช่น กฎหมาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรปฏิบติัตาม 
การไดรั้บ หรือไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหัวหน้างาน ท า
ให้ผูใ้ห้ขอ้มูล ไม่มีความรู้สึกว่าการปฏิบัติตามการก ากบั
ดูแลข้อมูลได้รับผลกระทบ ขดัแยง้กบัตัวแบบวิเคราะห์
ทางการเมือง (The Model of Politics or Political Model) 
ท่ีแสดงไวว่้าการน านโยบายไปปฏิบติัให้เกิดความส าเร็จ 
ขึ้นอยูก่บัการสนบัสนุนจากหวัหนา้หน่วยงาน [6] 

สั มพัน ธภาพ ระห ว่างห น่ วยงาน มีอิ ท ธิพลต่ อ
ประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไปปฏิบติั โดย
ผา่นความตั้งใจของผูป้ฏิบติั พบว่า มีอิทธิพล เน่ืองจากการ
น าการก ากบัดูแลขอ้มูลไปปฏิบติั มีการท างานร่วมกนัใน
หลายหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องเข้าใจ
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกั และมีวิธีการท างานท่ี
สอดคลอ้งกัน จึงจะท าให้การน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไป
ปฏิบติัเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัแห่ง
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ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ในการ
ก าหนดนโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มนอ้ย ในเมืองโอ๊ค
แลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย [4] ซ่ึงเกิดความขดัแยง้กันอย่าง
มากในด้านวิธีการของแต่ละหน่วยงาน ท าให้เกิดความ
แตกต่างกับในเร่ืองของวตัถุประสงค์หลกั ความรู้สึกใน
ความเร่งด่วน และมุมมองของความส าเร็จของนโยบาย 
และเกิดความล่าชา้ 

โครงสร้างของหน่วยงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การน าการก ากับดูแลข้อมูลไป พบว่า มีอิทธิพล ซ่ึงจาก
การวิจยัพบว่าโครงสร้างของหน่วยงาน มีอิทธิพลในทาง
ตรงกนัขา้มกบัประสิทธิผลในการน าการก ากบัดูแลขอ้มูล
ไปปฏิบัติ ซ่ึงโครงสร้างของหน่วยงานโดยส่วนมากนั้น 
เป็นหน่วยงานท่ีมีลกัษณะการบริหารแบบหน่ึงเดียว มีสาย
การบงัคบับญัชาเพียงสายเดียว โดยการน าการก ากบัดูแล
ขอ้มูลไปสู่การปฏิบติันั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีตอ้งอาศยัการ
ตดัสินใจจ านวนมาก ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามมาคือความล่าชา้ 
ความล่าชา้ท าให้การน าการก ากบัดูแลขอ้มูลไปปฏิบติันั้น
ขาดความคล่องตัว  จนไม่สามารถด าเนินงานให้ เกิด
ประสิทธิผลได ้[6] 

 
7. ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัย ผู ้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงการน าการก ากับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติให้ เกิด
ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ในการท างานขององคก์ร 
ดงัน้ี   

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ให้มี
ความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพื่อให้พนกังานมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติตามการก ากับดูแล
ข้อมูล และคู่ มือในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีหน่วยงาน
ส่วนกลางในการให้ค  าแนะน า และความช่วยเหลือ 

องค์กร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดให้มีการ
พูดคุยกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีการร่วมกนั เพื่อให้
ทุกหน่วยงานมองเห็นวตัถุประสงค ์เป้าหมายเดียวกนั และ
มีวิธีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนั 

องค์กรควรปรับปรุงให้แต่ละหน่วยงานมีลักษณะ
โครงสร้าง โดยไม่ควรมีสายการบงัคบับญัชาเพียงสายเดียว 

หรือมีล าดบัชั้นมากเกินไป เพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการ
พิจารณา หรืออนุมัติ  ท าให้ลดระยะเวลา และมีความ
คล่องตวัในการท างานมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟช่ัน
ผ่านเครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ และตรวจสอบความ
สอดคล้องโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
384 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟช่ันผ่านเครือข่ายสังคมค้าขาย
ออนไลน์ มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านเครือข่าย
สังคม ด้านสินค้า ด้านการบริการ ด้านลักษณะของร้านค้า 
และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผลการวิเคราะห์ความ
กลมกลืนโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก พบว่า มี
ค่า Chi-Square เท่ากับ 398.01 ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.65 ค่า 
GFI เท่ากับ 0.93 ค่า AGFI เท่ากับ 0.9 ค่า CFI เท่ากับ 0.97 
ค่า RMSEA เท่ากับ 0.04 และค่า RMR เท่ากับ 0.05 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมติฐาน 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ   การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั   ส่ือสังคม
ออนไลน์  พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 

 

Abstract 
The objectives of this research were to study the 

confirmatory factor analysis of factor affecting customer 

purchase decision making on social commerce. 

Questionnaires were used to gather the data from 384 

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 Chi-

Square = 398.01, df = 242, Chi-Square/df = 1.65, P-

Value = 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. บทน า 
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง เ ข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ต อ ล  ( Digital 

Transformation) อยา่งรวดเร็วส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้งาน
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จากการส ารวจ พบว่า ในปี 
2561 คนไทยใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉล่ียวนัละ 10 ชัว่โมง 5 นาที 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที นอกจากน้ียงั
พบว่าคนไทยใช้เวลาในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์สูง
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ถึงวนัละ 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยคนไทยนิยมซ้ือสินค้า/
บริการทางออนไลน์ถึงร้อยละ 51.3[1] ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้
กิจกรรมเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เติบโตมากย่ิงขึ้น โดย
อ้างอิงจากเอกสารการแถลงผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมี
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2,762,503.22 ล้าน
บาท  และใน ปี  2561 ประ เทศไทย มีมูลค่ าพา ณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3,150,232.96 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราการเติบโตร้อยละ 14.04[2] 

นอกจากน้ีคนไทยยังมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์สูงถึงร้อยละ 74.2 ท าให้มีการน าส่ือสังคมออนไลน์
มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากขึ้น เน่ืองจาก
ส่ือสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย จึง
กลายเป็นช่องทางการตลาดท่ีสร้างยอดขายไดเ้ป็นจ านวน
มาก ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีก่อใหเ้กิดธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์
อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกว่าการซ้ือขายสินค้าและบริการผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ หรือ Social Commerce [3] 

จากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผู ้บริโภคจะเห็นว่า
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แบบเดิมได้รับ
ความสนใจจากผูบ้ริโภคนอ้ยลง เน่ืองจากไม่รองรับกบัวิถี
ชีวิตในยคุปัจจุบนัท่ีส่ือสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทมาก
ขึ้น ผูบ้ริโภคนิยมค้นหาสินค้าและติดต่อส่ือสารกับผูค้ ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสอบถามเก่ียวกับสินค้าหรือ
บริการ[4] ท าให้ผูป้ระกอบการหนัมาให้ความสนใจการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น เพราะนอกจากส่ือสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพนัธ์สินค้าและบริการแล้วยงัเป็นช่อง
ทางการท าธุรกรรมในการซ้ือขายสินคา้และบริการไดอี้ก
ดว้ย นอกจากน้ีประเทศไทยมีจ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต
สูงถึง 57 ล้านคน ท าให้การคา้พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยเป็นท่ีนิยมอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ส่งผล
ให้เกิดการแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทั้งในระดบั
ภู มิภาคและระดับชา ติ  ดัง ร ายง าน  The Biggest E-
Commerce Website and Apps in Southeast Asia-Q1 2019 
ของ  iprice ท่ี แสดงรายง านการจัดอันดับพา ณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากปริมาณ

การใช้งานเฉล่ียรายไตรมาส อนัดับแอพพลิเคชั่นมือถือ 
จ านวนผู ้ติดตามส่ือสังคมออนไลน์  พบว่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีจ านวนผูเ้ขา้ใช้งานจ านวนมากท่ีสุดคือ 
Lazada รองลงมาคือ Shopee[5] 

ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัมองว่ายงัมีช่องว่างส าหรับการเติบโต
ของธุรกิจน้ี เน่ืองจากประเทศไทยก าลงัเขา้สู่ช่วงของการ
เติบโตของพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ และผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต
งานมีคุน้เคยกบัลกัษณะของพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ความนิยมของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมค้าขาย
ออนไลน์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางแผน
พฒันากลยุทธ์ในการใช้ Social Commerce ให้ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

วัตถปุระสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการผา่นเครือข่ายสังคมคา้ขายออนไลน์ 
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์
สมมติฐานการวิจัย 
โม เดลการวัดองค์ประกอบตามทฤษฎี มีความ

สอดคลอ้งกบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ขอบเขตการวิจัย 
ก าหนดกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรม

การส่ังซ้ือสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายสังคมค้าขาย
ออนไลน์ เป็นประจ าในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาด 

อันประกอบด้วย คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคได[้6] โดยจ าแนกเคร่ืองมือออกเป็น 4 กลุ่ม ท่ี
เรียกว่า 4P’s ไดแ้ก่ สินคา้ (Product) คือ ส่ิงท่ีน าเสนอขาย
ต่อลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้ ราคา (Price) คือ มูลค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีวดัเป็น
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จ านวนเงิน สถานท่ี (Place) คือ สถานท่ีและกระบวนการ
ในการจ าหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ลูกคา้ และการส่งเสริม
การจ าหน่าย (Promotion) คือ กิจกรรมและการส่ือสารท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไปยงัลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
เกิดการซ้ือสินคา้ [7][8] 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ 
เครือข่ายสังคมคา้ขายออนไลน์ หมายถึง ธุรกิจผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์  เ ป็นการค้าออนไลน์ รูปแบบใหม่ ท่ี
ผสมผสานพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ เข้ากับโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการซ้ือขายสินคา้และ
บริการต่างๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีมีกลไกตามบริบทหรือ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีโซเชียลมีเดียเป็นกระแสนิยมเพ่ิม
มากขึ้นในปัจจุบัน[9] ทั้งน้ี เคร่ืองมือของเครือข่ายสังคม
คา้ขายออนไลน์สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 ประเภท [10]ไดแ้ก่ 

1. การจดัอนัดบัและความคิดเห็นของลูกคา้ (Customer 
Ratings and Reviews) เป็นการแสดงความคิดเห็นของ
ลูกคา้ท่ีเคยใชสิ้นคา้/บริการ  

2. ข้อเสนอแนะของผูใ้ช้และการแนะน าผลิตภัณฑ์ 
(User Recommendations and Referrals) จดัเป็นการตลาด
รูปแบบหน่ึงท่ีเน้นการพูดแบบปากต่อปาก (Word of 
Mouth) ท่ีรู้จกักนัในช่ือ Viral Marketing 

3. เคร่ืองมือการซ้ือ-ขายทางสังคม (Social Shopping 
Tools) เป็นการน าส่ือเทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยมใน
ปัจจุบนัมาด าเนินธุรกรรมการซ้ือ-ขายสินคา้ เช่น การเปิด
ร้านคา้บน Facebook เป็นตน้ 

4. กระทูแ้ละชุมชนออนไลน์ (Forums and Communities) 
เป็นเวบ็ไซตท่ี์เป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  

5. Social Media Optimization (SMO) เป็นกลยุทธ์เพื่อ
ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการชักชวนผูค้นเขา้มามีส่วนร่วม
ในเวบ็ไซต ์

6 .  การโฆษณาผ่ าน ส่ื อ สั งคมออนไลน์  ( Social 
Advertising) ซ่ึงสามารถผา่นสายตาผูบ้ริโภคไดค้่อนขา้งมาก 

2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) หมายถึง 

เทคนิคทางสถิติท่ีรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไว้
ในองค์ประกอบเดียวกัน ซ่ึงความสัมพนัธ์ของตัวแปร

เหล่านั้ นเป็นไปได้ทั้ งทางบวกและทางลบ โดยแต่ละ
องคป์ระกอบจะประกอบดว้ยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูง ส่วนตัวแปรในองค์ประกอบท่ีต่างกันจะสัมพนัธ์กนั
น้อยหรือไม่มีความสัมพนัธ์กนั การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
สามารถใช้ไดท้ั้งการพฒันาทฤษฎีใหม่ หรือการทดสอบ
หรือยืนยนัทฤษฎีเดิม มี 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factory Analysis: CFA) 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผูวิ้จยัไดรั้บแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 414 ชุด เป็น

แบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์จ านวน 384 ชุด 
ซ่ึง เ ป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ท่ี เหมาะสมส าหรับการ
วิ เคราะห์องค์ประกอบเ ชิงยืนย ันตามแนวคิดของ 
Schumacker and Lomax (2010)[11] และ Hair, Black and 
Babin (2010)[12] ท่ีกล่าวว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 10-20 เท่าของตวั
แปรสังเกตได ้ซ่ึงในงานวิจยัน้ีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 15 เท่าของตวัแปรสังเกตจ านวน 25 ตวัแปร ดงันั้น
จึงควรมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 375 รายเป็นอยา่งนอ้ย 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) หลงัการศึกษาขอ้มูล ผูวิ้จยัไดก้ าหนดประเด็นและ

ร่างข้อค าถามโดยอ้างอิงจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง[6][13] 
[14][15][16][17][18][19][20] โดยแบ่งแบบสอบออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนส่ือสังคม
ออนไลน์ และส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินคา้บนส่ือสังคมออนไลน์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดบั ซ่ึงมีประเด็นค าถาม
ทั้งหมด 25 ขอ้ 

2) หาคุณภาพแบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญด้วยการ
ตรวจความ เ ท่ี ย ง ตรง  (Validity) และความ เ ช่ื อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทั้ง 25 
ขอ้ มีค่า IOC มากกว่า 0.5 แสดงว่า ขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รง
จุดประสงค์หรือตรงตามเน้ือหานั้น และมีค่า Cronbach’s 
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Alpha เท่ากบั 0.87 ถือว่ามีค่าความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีดี จึง
สรุปได้ว่าสามารถน าข้อค าถามทั้งหมดมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได ้

 
ภาพที ่1: ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
เป็นการส ารวจจ านวนองคป์ระกอบที่แฝงอยู่ภายใตต้วั

แปรท่ีสังเกตได ้เพื่อก าหนดจ านวนองคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์และอธิบายความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
แปรท่ีสังเกตได ้โดยการจดักลุ่มตวัแปรอิสระท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถาม ตัวแปรเหล่านั้นจะถูกวิเคราะห์โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจดัเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่ม
เรียกว่าปัจจัยแฝง หรืออาจถูกเรียกว่าองค์ประกอบก็ได้ 
จากนั้นผูวิ้จยัจะตั้งช่ือปัจจยัแฝงนั้นให้สะท้อนความเป็น
ลกัษณะตวัแปรอิสระท่ีอยูร่่วมกนั  

 
ภาพที ่2: ขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 

3.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบและยืนยนัความตรงของ

โมเดล และความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
มีขั้นตอนการวิเคราะห์แสดงดังภาพท่ี 3 โดยใช้ค่าดัชนี

ทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลในการวิจยักบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามเกณฑม์าตรฐาน[21] ดงัน้ี  

1. ค่าสถิติ Chi square (P-Value > 0.05) 
2. ค่า Chi square สัมพนัธ์ (CMIN/df < 3) 
3. ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลืน (GFI > 0.90) 
4. ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลืนปรับแกแ้ลว้ 

(AGFI > 0.80)   
5. ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI > 0.90)  
6. ดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

โดยประมาณ (RMSEA < 0.08)  

 
ภาพที่ 3: ขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

 
4. ผลการด าเนินงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเลือกส่ง
แบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้เวลาในการ
เก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 2 เดือน (เดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือน 
มกราคม 2563) และไดรั้บแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 414 
ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์จ านวน 
384 ชุด ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานมีดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ผูวิ้จัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS 

เพื่อให้ได้องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ก าหนดประเด็นและร่างขอ้ค าถาม 
 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
 

จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
 

ตรวจสอบค่า 
Validity และ Reliability 

 

ปรับปรุง 
 

เตรียมเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ 
 

สกดัองคป์ระกอบ 
 

การหมุนแกน 
 

การตั้งช่ือองคป์ระกอบ 
 

ก าหนดและวาดโมเดล 
 
เช่ือมขอ้มูลตวัแปร 

 
เลือกสถิติในการวิเคราะห์ 

 

ด าเนินการวิเคราะห์ 
 

ประมาณค่าพารามิเตอร์ 
 

ระบุความเป็นไปไดค้่าเดียว 
 

แปลผลการวิจยั 
 

ตรวจสอบความ 
สอดคลอ้งของโมเดล 

 

ปรับโมเดล 
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ซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ โดย
วิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตุไดจ้ านวน 25 
ตัวแปร ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือไม่ โดยได้ค่า Bartlett’s Test of Sphericity 
เท่ากบั 5331.84 ค่า Significance น้อยกว่า 0.05 และค่าดชันี 
KMO เท่ากบั 0.90 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสม
ในระดับดีท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงพบว่า
จ านวนองค์ประกอบท่ีมีความสามารถในการอธิบายความ
ผนัแปรท่ีมีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 มีจ านวนทั้งหมด 5 
องค์ประกอบ โดยผูวิ้จัยได้ตั้งช่ือองค์ประกอบตามความ
เหมาะสมของปัจจยั แสดงดงัคารางท่ี 1 
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านเครือข่ายสังคม ค่า Eigenvalues 8.54 
ตัวแปร ข้อค าถาม Loadings 

COM1 มี ก ารแจ้ ง ข่ า วส าร ให้ ลู กค้ าทร าบอย่ า ง
สม ่าเสมอ 

0.82 

COM2 มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 0.82 
COM3 มีการรีวิวสินคา้จากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ 0.80 
COM4 มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย 0.79 
COM5 มีการโตต้อบกบัลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 0.77 
COM6 เป็นร้านค้าท่ีมีจ านวนผู ้ติดตามในส่ือสังคม

ออนไลน์เป็นจ านวนมาก 
0.74 

COM7 เป็นสินคา้ท่ีมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก
จากสมาชิกในส่ืงสังคมออนไลน์จ านวนมาก 

0.71 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านสินค้า ค่า Eigenvalues 2.59 
ตัวแปร ข้อค าถาม Loadings 

PRO1 มีการแสดงราคาสินคา้ให้เห็นอยา่งชดัเจน 0.81 
PRO2 แสดงรายละเอียดสินคา้ชดัเจน ครบถว้น โดย

ไม่ตอ้งถามส่วนตวั 
0.74 

PRO3 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 0.69 
PRO4 สินคา้มีคุณภาพ น่าเช่ือถือ 0.66 
PRO5 ยี่ห้อสินคา้เป็นท่ีนิยมและรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 0.64 
PRO6 ราคาสินคา้ถูกกว่าซ้ือดว้ยช่องทางอ่ืน 0.54 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการ ค่า Eigenvalues 2.09 
ตัวแปร ข้อค าถาม Loadings 

SER1 รองรับการจดัส่งสินคา้หลากหลายช่องทาง 0.89 
SER2 จดัส่งสินคา้รวดเร็ว  0.85 
SER3 มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้าเกิด

การช ารุด 
0.84 

ตารางที่ 1:  (ต่อ) 
ตัวแปร ข้อค าถาม Loadings 

SER4 มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้จากร้านคา้ 0.83 
SER4 มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้จากร้านคา้ 0.83 
SER5 มีวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลาย 0.45 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านลักษณะของร้านค้า ค่า Eigenvalues 1.64 

ตัวแปร ข้อค าถาม Loadings 

FEA1 สามารถเลือกดูสินคา้ไดต้ลอดเวลา 0.75 
FEA2 สินคา้มีความแตกต่างจากร้านอ่ืน 0.73 
FEA3 สินคา้ในร้านมีความหลากหลาย 0.72 
FEA4 มีการจัดกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่ สามารถ

คน้หาสินคา้ไดง่้าย 
0.71 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่า Eigenvalues 1.37 
ตัวแปร ข้อค าถาม Loadings 

PR1 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 0.84 
PR2 มีการจดัรายการสินคา้ราคาพิเศษ (Flash Sale) 

เป็นประจ า 
0.77 

PR3 มีบริการส่งสินคา้ฟรี 0.47 

4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผูวิ้จยัไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ส ารวจมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดว้ยโปรแกรม 
SPSS AMOS เพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัทั้ง 5 นั้นมีความถูกตอ้งเหมาะสมตามทฤษฎีค่าสถิติ
ท่ีช้ีวดัความเหมาะสมของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ใน
การพิจารณาว่าตัวแบบการวัด (Measurement model) มี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั มีดงัน้ี 

 
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: โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นเครือข่ายสังคม 
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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 

ภาพที ่5: โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นสินคา้ 

 
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 

ภาพที ่6: โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นการบริการ 

 
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 

ภาพที ่7: โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นลกัษณะของร้านคา้ 

 
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: โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
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: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมค้าขาย
ออนไลน์ 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจสามารถ
จัดกลุ่ มได้ เ ป็น 5 องค์ประกอบ โดยผู ้ วิ จัยได้ตั้ ง ช่ือ
องคป์ระกอบตามความเหมาะสมของปัจจยั ดงัน้ี องคป์ระกอบ
ท่ี 1 ดา้นเครือข่ายสังคม มีตวัแปร มีการรีวิวสินคา้จากลูกคา้ท่ี
เคยซ้ือสินค้า มีค่ าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด (0.81) 
องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นสินคา้ ตวัแปร มีการแสดงราคาสินคา้ให้
เห็นอย่างชัดเจน มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด (0.79) 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการ ตัวแปร รองรับการจดัส่ง
สินค้าหลากหลายช่องทาง มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
(0.92) องค์ประกอบท่ี 4 ด้านลักษณะของร้านค้า ตัวแปร 
สามารถเลือกดูสินคา้ไดต้ลอดเวลา มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
สูงสุด (0.86) และองคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ตวัแปร มีบริการส่งสินคา้ฟรี มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด 
(0.65) และผลการสร้างโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลขององค์ประกอบทั้ง 5 พบว่า โมเดล
องคป์ระกอบทั้ง 5 มีค่าสถิติวดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลืน
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ผ่านเกณฑ์พิจารณา แสดงให้เห็นว่าโมเดลทั้ ง 5 มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามสมมติฐาน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์ ผ่านวดิีโอสตรีมมิ่ง 
FACTORS EFFECTING ON SELECTION OF MOVIE ONLINE  

ON VIDEO STREAMING 

 
เกวลิน สินธุสะ (Kaywalin Sintusa)1  และธนพล  เจนสุทธิเวชกุล (Tanapon Jensuttiwetchakul)2  

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1s6107021858700@email.kmutnb.ac.th, 2Tanapon.j@it.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการชมภาพยนตร์
ออนไลน์ ผ่านวีดีโอสตรีมม่ิง โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 ราย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
การเลือกชมภาพยนต์ออนไลน์ ผ่านวีดีโอสตรีมม่ิงมาก
ท่ีสุด คือ ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นราคา รองลงมาคือปัจจยั
การรับรู้คุณค่าดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้น
การให้บริการหลังการขายท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือน้อย
ท่ีสุด ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีค่าท่ียอมรับได ้53%  (R-Squared = 0.53) 
ค าส าคัญ: ภาพยนตร์,วิดีโอสตรีมม่ิง,ความตั้งใจซ้ือ 
 

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 

 

1. บทน า 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการ

ด ารงชีวิตของเราอย่างมาก ทั้ งอ านวยความสะดวก 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเรา  และสร้างธุรกิจใหม่ๆ อีก
หน่ึงธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงคือธุรกิจโทรทัศน์ หรือ
อุสาหกรรมส่ือ จากเดิมท่ีมีตัวเลือกไม่มากนัก แต่ด้วย
เทคโนโลยีท่ีมีพฒันาท าให้เกิดการเปล่ียนเปล่ียนแปลง
รูปแบบการเขา้ถึงส่ือท่ีเปล่ียนไป ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลส่ือ ขอ้มูลข่าวสาร ภาพยนตร์ และส่ือบนัเทิง
ไดส้ะดวกมากย่ิงขึ้น “วิดีโอสตรีมม่ิง” (Video- Streaming) 
จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีถูกพฒันาขึ้นและไดรั้บความนิยม 
ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเลือกไดเ้องว่าจะรับชมส่ือหรือเน้ือหา
รายการต่าง ๆ รูปแบบใด ท่ีไหน หรือเวลาใด 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู ้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
วิดีโอสตรีมม่ิงเป็นจ านวนมากทั้งรูปแบบท่ีไม่มีการเรียก
เก็บค่าบริการ เ ช่น Youtube, Line TV  หรือรูปแบบท่ี
ผูบ้ริโภคจะตอ้งเสียค่าใชบ้ริการ เช่น Netflix, Apple TV+, 
Monomax, doonee, HOOQ, AIS Play, WeTV, VIU, iflix, 
primetime เป็นตน้ และถึงแมจ้ะมีการเรียกเก็บค่าบริการใน
การใช้บริการแต่ผูบ้ริโภคก็ให้ความสนใจ และสมัครใช้
บริการเป็นจ านวนมาก เรียกไดว่้าในปัจจุบนัการรับชมส่ือ
จากวีดีโอสตรีมม่ิงก าลงัเป็นท่ีนิยมมากและค่อยๆเขา้มา
แทนท่ีช่องโทรทศัน์ 

จากท่ีกล่าวข้างต้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ ผา่นวิดีโอสตรีมม่ิง แบบตอ้งเสียค่าใช้
บริการเพ่ือเป็นกรณีศึกษา นอกจากน้ีอาจเป็นแนวทาง



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

579 

 

ส าหรับผูท่ี้อยู่ในอุสาหกรรมน้ีสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป
ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจของตนเองเพื่อเป็นกลยุทธ์ และ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาดไดอ้ีกดว้ย 

 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกชม

ภาพยนต์ออนไลน์ผ่านวีดีโอสตรีมม่ิง ผู ้วิจัยได้ศึกษา
ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Over The Top (OTT) หรือผู้
ให้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง ในประเทศไทย 

ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์ Over The Top (OTT) หรือเรียก
อีกอย่างว่าผูใ้ห้บริการวีดีโอสตรีมม่ิง ในประเทศไทยนั้น 
เร่ิมมีการให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และถือว่าเป็นตลาด
ท่ีมีผูเ้ขา้มาอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากบริษทัท่ีเป็นผูเ้ล่นรายใหม่
ซ่ึงไม่เคยให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโทรทัศน์  และ
กิจการกระจายเสียงมาก่อน บริษทัท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
โทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกเดิม นอกจากน้ียงัมีบริษทัท่ี
เกิดขึ้ นจากการรวมตัวกันของผูใ้ห้บริการช่องรายการ 
รวมถึงผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีเข้ามาเป็นผูใ้ห้บริการ
โทรทศัน์ OTT [1] 

 
ภาพที่ 1 : ผูใ้หบ้ริการวีดีโอสตรีมม่ิง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจที่จะซ้ือ (Purchase 
Intention) 

ความตั้งใจซ้ือเป็นความพยายามในการซ้ือสินคา้และ
บริการของผูบ้ริโภค โดยจะขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ 
เช่น ตราสินคา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย และเวลา การซ้ือสินคา้และ
บริการต่างๆ เป็นประสบการณ์ท่ีเพลิดเพลิน เช่น ความพึง
พอใจ ความตั้งใจซ้ือมีผลโดยตรงต่อปริมาณการซ้ือสินคา้
และบริการจากผู ้จัดจ าหน่าย โดยความตั้ งใจซ้ือของ
ผู ้บริโภคมักเกิดขึ้ นภายหลังจากท่ีผู ้บริโภคได้รับรู้ถึง
ประโยชน์ใช้สอย และคุณค่าของสินค้าและบริการ 

นอกจากน้ีความตั้งใจซ้ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ในทางผลลัพธ์ คือ ปริมาณการซ้ือ[2] สอดคล้องกับ
งานวิจัยท่ีกล่าวว่าความตั้งใจซ้ือ เป็นการท่ีผูบ้ริโภคได้
ประเมินตราสินค้าและการใช้บริการแล้วเกิดความพึง
พอใจ รวมถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าและบริษทั 
ส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในเร่ืองการซ้ือ
สินคา้ และบริการนั้น[3] 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีการรับรู้คุณค่า 
การรับรู้คือการเกิดภาพรวมของตราสินคา้ท่ีเกิดขึ้นจาก

การท่ีบุคคลมีการเลือกขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ มีการเลือกโดย
อาศยัปัจจยัทางประสบการณ์ส่วนบุคคล ทศัคติ และความ
เช่ือเข้ามาเป็นปัจจัยในการเลือก ซ่ึงจะรับรู้ภาพรวมของ
ตราสินคา้ท่ีเกิดมาจากความเช่ือ ความรู้สึกและทศัคติท่ีมี
ต่อตราสินคา้[4] สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่าการรับรู้ว่า คือ
ความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลในการมองและท าความ
เขา้ใจส่ิงกบัส่ิงรอบตวัต่างๆ หมายความว่าถึงแมบุ้คคลจะ
พบกบัส่ิงเร้าส่ิงเดียวกนัแต่ปัจจยัดา้นต่างๆจะท าให้แต่ละ
บุคคลมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั[5] 

2.4 แนวคิดและทฤษฏีการรับรู้คุณค่าด้านผลิตภณัฑ์ 
 การรับรู้ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ คือ ส่ิงส าคญัของ

การตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีจะส่งผลต่อเน่ืองไปยงั
พฤติกรรมการซ้ือในอนาคต[6] ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
การรับรู้ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑมี์ผลกระทบทั้งทางตรง 
และทางออ้มต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีซ้ือในเชิงบวก[7] 
และพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกรับชมรายการผา่นทางส่ืออนไลน์อยา่งมาก [8] 

2.5 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าด้านการ
ให้บริการ 

คุณภาพบริการเป็นการรับรู้ต่อบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ และคุณภาพ
โดยรวมท่ีลูกค้ารับรู้  ซ่ึงแนวคิดน้ีมาจากการท าวิจัยท่ี
เก่ียวกบัความประพฤติของผูบ้ริโภคกบัผลลพัธ์ท่ีผูบ้ริโภค
ค าดหวัง ไ ว้ [9] สอดคล้อ ง กับ ง าน วิ จั ย ท่ี ก ล่ า ว ว่ า
กระบวนการน าเสนอคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคต้องการโดยผ่าน
กิจกรรมหรือการด า เ นินงาน  ท่ีผู ้ให้บริการมอบให้
ผูรั้บบริการทั้งน้ีในการให้บริการนั้น อาจมีการใชอุ้ปกรณ์
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หรือเคร่ืองมือต่างๆ หรืออาจเป็นการกระท าลว้นๆ โดยท่ี
ไม่มีการใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ [10] 

2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าด้านราคา 
การรับรู้ราคาของผูบ้ริโภคมีผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่า

ของผลิตภัณฑ์ หากราคา เป็นไปในทิศทางบวกหรือ
ยุติธรรมผูบ้ริโภคจะสามารถเห็นถึงคุณค่าของสินคา้และ
บริการและเต็มใจทีจะใชบ้ริการส่งผลต่ออิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือ[11] ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีกล่าวว่า การรับรู้
คุณค่าของปัจจัยด้านราคาหมายถึง  การท่ีผู ้ซ้ือหรือ
ผูใ้ช้บริการประเมินถึงความคุม้ค่าของสินคา้ หรือบริการ
ก่อนการตัดสินใจซ้ือ หรือใช้บริการ[12] และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยท่ีวิจัยเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าท่ีจะส่งผลต่อ 
ความตั้งใจซ้ือและจากการวิจยัสรุปได้ว่า การรับรู้คุณค่า
ดา้นราคาส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค[13] 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพื่อรับชม

ภาพยนตร์ผ่าน Netflix กรณีศึกษาของนักศึกษาและ
บุคลากร ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ท่ีกล่าวว่าเหตุผลใน
การใชรั้บชมแอปพลิเคชนั Netflix เพราะคุณภาพของการ
รับชม เช่น ภาพและเสียงคมชัดไม่กระตุกระหว่างชม 
สามารถเลือกชมเน้ือหารายการได้ง่ายและสะดวกมี
ภาพยนตร์ท่ีหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ช่องทางมี
ความทนัสมยัใชง้านง่าย และสามารถเขา้ถึงรายการไดทุ้ก
ท่ีทุกเวลา[14] 

มุมมอง พฤติกรรม และผลจากการใช้บริการ ธุรกิจ
วีดีโอสตริมม่ิงในประเทศไทย กรณีศึกษา Netflix ซ่ึงพบว่า
ผูใ้ช้บริการวีดีโอสตรีมม่ิงมองว่า วีดีโอสตรีมม่ิงมีความ
ทนัสมยั มีซีรียท่ี์ผลิตขึ้นเอง คุณภาพของภาพในภาพยนต์
หรือซีรียมี์ความคมชดั ระบบใชง้านง่าย และไม่มีโฆษณา
ระหว่างรับชม และมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และ
สามารถรับชมไดห้ลายอุปกรณ์ อีกทั้งพบว่าผลจากการใช้
บริการไดรั้บความสนุกสนานและผอ่นคลาย[15]  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนบริการ
สมาชิกของแอปพลิเคชนัวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ์ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ 
ดา้นคุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มูล ดา้นคุณภาพการบริการ

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีม
ม่ิงเน็กฟลิกซ์ [16] 
 

3.  วิธีการด านินการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นทางผูวิ้จยัไดท้  าการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรม G*Powerโดยก าหนดค่าอิทธิพล
(effect size) เท่ากบั 0.3 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ 
0.05 ค่าอ านาจทดสอบ(power of test) เท่ากบั 0.08 ผลลพัท์
จากโปรแกรม G*Power ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 342
ซ่ึงทางผูวิ้จยัขอปัดเป็นเลขกลมเท่ากบั 400 ชุด 

ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 400
ชุด ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 : ค  านวณกลุ่มตวัอยา่งโดย G*Power  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัเชิง

ส ารวจในคร้ังน้ี คือ Google form ท่ีใชส้ร้างแบบสอบถาม 
และรวบรวมข้อมูล โดยสร้างแบบสอบถามซ่ึงค าถาม
ทั้ งหมดในแบบสอบถามชุดน้ีใช้ค  าถามแบบปลายปิด 
แบบสอบถามเหล่าน้ีไดส้ร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือก
ชมภาพยนตร์ออนไลน์ ผ่านวิดีโอสตรีมม่ิง และส่วนท่ี 3 
ความคิดเห็นเก่ียวกนัความตั้งใจซ้ือการเลือกชมภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านวิดีโอสตรีมม่ิง โดยใช้การวดัระดับข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น วดัระดับความคิดเห็นเป็นมาตร
ส่วนประมาณค่า เป็นการวดัแบบ Likert Scale  
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล    
ทางผูวิ้จยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามจากการศึกษา

ทฤษฏี บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ท่ีสามารถ
ประยุกต์ใชก้บังานวิจยัของผูวิ้จยัได ้จากนั้นน าแบบสอบถาม
ท่ีผ่านการตรวจสอบไปส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน
ผา่นแบบสอบถามออนไลน์  

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของข้อมูล

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อตอบวตัถุประสงค์ 
โดยสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  วิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

3.5 กรอบแนวความคิด 

 
ภาพที่ 3 : กรอบแนวความคิด 

 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย  
4.1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปกบักลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

ตางรางท่ี 1 : ตารางขอ้มูลทัว่ไป 

 

4.2 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory- 

Factor Analysis: EFA) เพื่อส ารวจหรือค้นหาตัวแปรแฝงท่ี
ซ่อนอยู่ภายใตต้วัแปรท่ีสังเกตไดห้รือวดัได ้ผลการทดสอบ
ความเหมาะสมของชุดตวัแปรท่ีท าการศึกษาพบว่าสามารถจดั
กลุ่มใหม่เพ่ือถ่วงน ้ าหนักข้อค าถามแบ่งได้ทั้งหมด 4 ด้าน 
โดยในแต่ละดา้นมีผลการวิเคราะห์เชิงส ารวจไดด้งัน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 20 ตวัแปร 
พบว่ามีค่า KMO เท่ากับ 0.854 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 และ   
เขา้ใกล ้1 แสดงถึงความสัมพนัธ์กนัของตวัแปรในขนาดท่ี
เหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์เชิงส ารวจได ้             และ
ค่าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติด้วย Barlett’s Test of 
Sphericity พบว่ามีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สามารถสรุปไดว่้าขอ้มูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้และค่าสัมประสิทธ์ิ (Factor Loadings) โดย
การหมุนแกนปัจจัยด้วยเทคนิค PCA & Varimax ซ่ึงพบว่า       
ค่า Factor Loadings แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับ
องค์ประกอบ แบ่งกลุ่มตัวแปรเป็น 4 กลุ่ม ซ่ึงมีบางตัวมีค่า
นอ้ยเกินไป หรืออยูน่อกกลุ่มตวัแปร จึงท าการตดัตวัแปรบาง
ตวัออก ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.5 และอยูน่อกกลุ่ม  

จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) อีกคร้ัง ดงัน้ี 

ตางรางที ่2 : KMO และ Barlett’s Test of Sphericity 

 
จากตารางท่ี 2 เน่ืองจากมีตวัแปรบางตวั มีค่านอ้ย หรือ

อยู่นอกกลุ่มของตัวแปรจึงท าการตัดออกไป 2 ตัวแปร 
เหลือข้อมูลด้วยข้อค าถาม 18 ตัวแปร  จากการวิเคราห์ 
พบว่ามีค่า KMO เท่ากบั 0.849 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 และเขา้
ใกล้ 1 แสดงถึงความสัมพนัธ์กันของตัวแปรในขนาดท่ี
เหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์เชิงส ารวจได ้และค่าการ
ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติดว้ย Barlett’s Test of Sphericity 
พบว่ามีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถสรุปได้
ว่าขอ้มูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้
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ตางรางท่ี 3 : Rotated Component Matrix 

 
จากตารางท่ี 3 Rotated Component Matrix ค่าสัมประสิทธ์ิ

หรือค่าแสดงความสัมพนัธ์(Factor Loadings) ระหว่างตวัแปร
กบัองค์ประกอบ หรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเหลือยู่ 18 
ตวัแปร หรือ 18 ขอ้ค าถาม จดักลุ่มตวัแปรเป็น 4 กลุ่ม พบว่า
ค่า Factor Loadings ท่ีมีค่ามากทีสุดคือ การรับรู้คุณค่าของ
ดา้นการให้บริการหลงัการขาย มีค่าเท่ากบั 0.829 

4.3 ผลจากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ทดสอบเคร่ืองมือจากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

400 ราย เพื่อทดสอบความเข้าใจ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน และวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) 

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามพบว่า
มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.756 ถึง 0.868 
ซ่ึ ง อ ยู่ ใ น ร ะดับ ท่ี ย อม รั บ ไ ด้  แ ส ด ง ว่ า เ ค ร่ื อ ง มื อ
แบบสอบถามท่ีใช่ในการส ารวจฉบบัน้ีมีความน่าเช่ือถือ
และผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานทั้ง 4 ดา้น 
พบว่า การรับรู้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(Mean = 4.100, SD = 0.739) ดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 : ผลการวิเคราะค่าความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย        และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

 Mean S.D. 

Cronbac

h's  

Alpha 

ปัจจยัการรับรู้คุณค่า 
ดา้นผลิตภณัฑ ์

4.100 0.739 0.868 

ปัจจยัการรับรู้ณค่า 
ดา้นการใหบ้ริการ 

3.904 0.679 0.756 

ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นราคา 3.829 0.742 0.849 

ความตั้งใจซ้ือบริการ 
วีดีโอสตรีมม่ิง 

3.870 0.766 0.840 

ตารางท่ี 5 : ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 

 
จากตารางท่ี 5  เม่ือพิจารณาค่า Sig. จะสามารถสรุปไดว่้า 

ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกชมภาพยนตร์
ออนไลน์ ผ่านวิดีโอสตรีมม่ิง พบว่าทุกด้านมีค่าเป็น Sig  
อย่างมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 และจากผลของการวิเคราะห์
ของแต่ละตัวแปรได้ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถอดถอย 
(Beta Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซ่ึงผลการวิเคราะห์การรับรู้
คุณค่าด้านราคามีผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้คุณค่า
ดา้นผลิตภณัฑ ์และการรับรู้คุณค่าดา้นการให้บริการหลงัการ
ขายส่งผลนอ้ยท่ีสุด 

 
ภาพที่ 4 : โมเดลท่ีอธิบายความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
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จากภาพท่ี 4 สามารถอธิบายการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ได ้
53% (R-Squared= 0.53) ซ่ึงมีการรับรู้คุณค่าดา้นราคา             มี
ผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้คุณค่าดา้นผลิตภณัฑ์ และ 
การรับรู้คุณค่าดา้นการให้บริการหลงัการขายส่งผลนอ้ยท่ีสุด 

 
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

การเลือกชมภาพยนต์ออนไลน์ ผ่านวีดีโอสตรีมม่ิงมาก
ท่ีสุด คือ ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยท่ีพบว่าการรับรู้คุณค่าด้านราคา ส่งผลต่อความ
ตั้ งใจ ซ้ือ [12] รองลงมาคือปัจจัยการรับรู้คุณค่าด้าน
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ท่ีพบว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกรับชมรายการ
ผ่านทางส่ืออนไลน์อย่างมาก[8] และปัจจยัการรับรู้คุณค่า
ดา้นการให้บริการหลงัการขายท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือน้อย
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีพบว่า คุณภาพการบริการ
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือแผนบริการสมาชิค ซ่ึงปัจจยัทั้ง
สามส่งผลต่อการตัด สินใจการ เ ลือกชมภาพยนตร์
ออนไลน์[15] และสอดคลอ้งกบังานวิจยัการรับรู้ราคาของ
ผูบ้ริโภคมีผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ ์หากราคา 
เป็นไปในทิศทางบวกหรือยุติธรรมผูบ้ริโภคจะสามารถเห็น
ถึงคุณค่าของสินคา้และบริการและเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการ[10] 
ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีค่าท่ียอมรับได ้53%  (R-Squared = 0.53) 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการชม

ภาพยนตร์ออนไลน์ ผ่านวีดีโอสตรีมม่ิงมีข้อเสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี 

1)  ผูวิ้จยัสามารถศึกษาปัจจยัดา้นอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการออนไลน์ได ้ไม่ใช่แค่วีดีโอสตรีมม่ิงอย่าง
เดียว เน่ืองจากมีเทคโนโลยีท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีก าลงัพฒันาอยู่
เป็นจ านวนมาก 

2)  ผูวิ้จัยสามารถท าการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้วิธีการ
วิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่กับ เ ชิงปริมาณ เพื่อให้ได้
ผลการวิจยัท่ีชดัเจนมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การใช้พลังงานไฟฟ้าบนโลกรวมท้ังประเทศไทยมี
แนวโน้มท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ งานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การใช้พลังงานไฟฟ้าและการท านายพลังงานไฟฟ้าจึงเป็น
เร่ืองท่ีจ าเป็น งานวิจัยนีศึ้กษาข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2561  โดยแบ่งประเภท
อาคารออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคาร
ส านักงาน อาคารอเนกประสงค์ อาคารวิจัย หอพัก และ
อาคารจอดรถ  งานวิจัยนี ้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้
พลังงานด้วยวิธีคัดเลือกตัวแปร และใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
เคร่ืองมาสร้างตัวแบบท านายการใช้พลังงานแบ่งตามช่วง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณ วิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม และวิธีป่าแบบสุ่ม ผลลัพธ์ของงานพบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมได้แก่ พืน้ท่ี
ใช้สอยและจ านวนช้ัน อาคารประเภทต่างๆ มีปัจจัยท่ี
ส่งผลแตกต่างกันออกไป นอกจากนีพ้บว่าวิธีป่าแบบสุ่ม
สามารถท านายการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีแม่นย ากว่าอีกสอง
วิธี งานวิจัยนีส้ามารถน าไปใช้กับข้อมูลอาคารอ่ืนๆเพ่ือ
ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ปัจจัย  การคัดเลือกตัวแปร การ

ท านายการใช้พลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์โครงข่ายประสาท
เทียม การวิเคราะห์ป่าแบบสุ่ม 

 

Abstract 
Electricity consumption has progressively 

increased all over the world, including Thailand.  

Thus, the research that studies the affected factors and 

the predictions on electricity consumption is 

mandatory. This 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. บทน า 
ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าบน

โลกไดเ้พ่ิมขึ้นถึงสามเท่า [1] โดยประเทศท่ีมีการขยายตวั
ทางธุรกิจสูง ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าจะสูงตามไป
ด้วย ในประเทศไทย ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั ในปี 2561 ปริมาณ
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การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ีย 2.9% [2]  มหาวิทยาลยัเป็น
สถานท่ีท่ีประกอบดว้ยอาคารหลากหลายรูปแบบ ในแต่ละ
เดือนมหาวิทยาลยัมีค่าใชจ้่ายพลงังานไฟฟ้าหลายลา้นบาท 
มหาวิทยาลยัมกัรณรงค์ให้ประหยดัไฟฟ้า หากแต่ในการ
รณรงค์นั้นเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุเน่ืองจากไม่ได้
พิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งแทจ้ริง 
งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เพ่ือ
น าไปสู่การลดการใช้พลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี ตัวแบบ 
(Model) ท่ีสามารถท านายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นตวัช่วย
ส าคญัในการศึกษาการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอีกดว้ย 

งานวิจยัน้ีน าเสนอการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
พลังงานไฟฟ้าและการท านายปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าผ่านวิธีการเรียนรู้ด้วยเคร่ือง (Machine Learning)  
โดยใช้ข้อมูลของมหา วิทยาลัย เกษตรศาสตร์และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เน่ืองจากอาคารในมหาวิทยาลยั
มีหลายประเภท ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
แต่ละประเภทอาคารอาจแตกต่างกนัออกไป จึงแบ่งอาคาร
ออกเป็น 6 ประเภทตามลกัษณะการใช้งาน ไดแ้ก่ อาคาร
เรียน อาคารวิจัย อาคารส านักงาน อาคารอเนกประสงค์ 
หอพกั และอาคารจอดรถ  งานวิจยัก่อนหนา้มีการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออาคารเรียนเพียงประเภทเดียว และใช้วิธี
วิเคราะห์ปัจจยัดว้ยวิธีฟิลเตอร์ดว้ยค่า Pearson Correlation 
Coefficients เท่ านั้ น  [3] ส่วนงาน วิจัย น้ี  นอกจาก วิ ธี
ฟิลเตอร์แลว้ ได้น าวิธีแรปเปอร์และวิธีฝังตวัมาวิเคราะห์
เพ่ิม เม่ือทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
อาคารประเภทต่างๆในมหาวิทยาลัยแล้ว  สามารถน า
ผลลัพธ์น้ีไปวิเคราะห์กับอาคารท่ีมีลักษณะการใช้งาน
คลา้ยๆกบัอาคารประเภทนั้น โดยไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งเป็น
อาคารภายในหรือนอกมหาวิทยาลยั 

นอกจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าแล้ว งานวิจัยน้ีน าเสนอการท านายการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า ในงานวิจัยก่อนหน้าท านายการใช้พลงังานไฟฟ้า
ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
[3] ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองท่ีไม่ซบัซ้อน  งานวิจยัน้ี
เสนอการท านายค่าการใช้ไฟฟ้าดว้ยวิธีโครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network) และวิธีป่าแบบสุ่ม (Random 

Forest)  เม่ือพิจารณาการกระจายตวัของการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า พบว่ามีการกระจายตวัสูง หากสร้างตวัแบบโดยใช้
ขอ้มูลทุกตวัจะพบความคลาดเคล่ือนสูง  ดงันั้นงานวิจยัน้ี
ขอเสนอการสร้างตัวแบบตามช่วงการใช้พลงังานไฟฟ้า 
ได้แก่ ช่วงท่ีมีค่าสูง ปานกลางและต ่า พบว่า การท านาย
ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ามีความคลาดเคล่ือนลดลง  
ดังนั้ นในการน าการท านายพลังงานไฟฟ้าไปใช้นั้ น 
งานวิจยัน้ีขอเสนอให้ท านายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแบ่งตาม
ช่วงปริมาณการใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้น  

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
2.1 วิธีการคัดเลือกตัวแปร (Feature Selection) 
เป็นการลดขนาดของตวัแปร [4] แบ่งได ้3 วิธี คือ 
2.1.1 วิธีฟิลเตอร์ (Filter Method) เป็นการคดัเลือกโดย

ประเมินความส าคญัของตวัแปร ซ่ึงวิธีฟิลเตอร์จะค านวณ
ดชันีวดัความส าคญัของตัวแปร เช่น Pearson Correlation 
Coefficients และเลือกตวัแปรท่ีให้ค่าดชันีสูง 

2.1.2 วิธีแรปเปอร์ (Wrapper Method) เป็นการคดัเลือก
ตวัแปรดว้ยการสร้างตวัแบบการท านายขึ้นมาจากเซตของ
ตวัแปรท่ีก าหนดไวแ้ละวดัประสิทธิภาพการท างานของตวั
แบบ งานวิจยัน้ีใชวิ้ธี Backward Selection ซ่ึงคือการน าตวั
แปรท านายทั้งหมดเข้าสมการ แล้วท าการขจัดตัวแปร
ท านายออกทีละตวั โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยของตัวแปรท านายท่ีอยู่ในตัวแบบ หากทดสอบ
แลว้พบว่าไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จึงจะน าออกจากตวัแบบ 

2.1.3 วิ ธี ฝั ง ตั ว  ( Embedded Method) เ ป็ น วิ ธี ก า ร
คัดเลือกตัวแปรท่ีท าการเลือกเซตย่อยของตัวแปรท่ี
เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนวิธีพร้อมไปกับการสร้างตัว
แบบส าหรับการท านาย 

2.2 วิธี วิ เคราะ ห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

เป็นวิธีท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ของตั้งแต่ 2 ตวัแปรขึ้นไป 
ในลกัษณะของสมการเชิงเส้นเพื่อประมาณค่าของตวัแปร
ตามจากตัวแปรอิสระ และน าผลของความสัมพนัธ์ท่ีได้
จากการวิเคราะห์ไปท านาย หากมีตวัแปรอิสระ k ตวั (X1 , 
X2 , …, Xk)  จ ะ ได้สมการคว ามถดถอย  ซ่ึ ง แสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง Y และ X1, X2, …, Xk ดงัน้ี 
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Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 +.... + βk Xk  
เม่ือ β0 คือ ส่วนตดัแกน Y เม่ือก าหนดให้ X1 = X2 =… = 
Xk = 0 และ β1 , β2 ,…, βk คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความ
ถดถอยเชิงส่วน (Partial Regression Coefficient) [5] 

2.3 วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) 
เ ป็นการจ าลองการท างานของสมองมนุษย์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามแนวความคิดท่ีต้องการให้
คอมพิวเตอร์มีความชาญฉลาดในการเรียนรู้เหมือนมนุษย ์
[6] ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อมูลป้อนเข้า 
( Input) ข้อมูล ส่งออก  (Output) ค่ าน ้ าหนัก  (Weight) 
ฟังก์ชันผลรวม (Summation Function) และฟังก์ชันการ
แปลง (Transfer Function) 

ลกัษณะของโครงข่ายประสาทเทียมสามารถแบ่งได ้2 
แบบ คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว (Single 
Layer) และโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-
Layer) ซ่ึ ง มีชั้ นแอบแฝง  (Hidden Layer) เ พ่ิมขึ้ น  อยู่
ระหว่างชั้นน าขอ้มูลป้อนเขา้และชั้นส่งขอ้มูลออก [7]  

2.4 วิธีป่าแบบสุ่ม (Random Forest) 
เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมีคุณสมบติัในการจ าแนกขอ้มูลท่ี

ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลจ าแนกโครงสร้างแบบต้นไม้ 
สามารถใช้ส าหรับการจ าแนกและการถดถอยของปัญหา 
ใชใ้นการท านายตวัแปรต่อเน่ือง และประมาณความน่าจะ
เป็นท่ีเกิดขึ้น [8] แนวคิดของป่าแบบสุ่มคือการสร้างตวั
แบบดว้ยวิธีการ Decision Tree ขึ้นมาหลายๆตวัแบบโดย
วิธีการสุ่มตวัแปร แลว้น าผลท่ีไดแ้ต่ละตวัแบบมารวมกนั 
โดยวิธีการจ าแนกข้อมูลจะนับผลท่ีมีจ านวนซ ้ ากันมาก
ท่ีสุดและเลือกออกมาเป็นผลลพัธ์สุดทา้ย และส าหรับการ
ถดถอยจะเป็นการเฉล่ียผลของตน้ไมทุ้กๆตน้ 

งานวิจยัน าวิธีการคดัเลือกตวัแปรไปวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า  และน าวิธีวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม วิธีป่าแบบสุ่ม
ไปใชก้บัการท านายการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
3.1 การรวบรวมข้อมลู 
ขอ้มูลในงานวิจยัน้ีแบ่งเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่  

3.1.1 ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
เก็บขอ้มูลของการใชไ้ฟฟ้าซ่ึงมีหน่วยเป็นกิโลวตัต์ต่อ

เดือนของอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน จ านวน 61  อาคาร และจุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลยั จ านวน 81 อาคาร ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2561 
จากนั้นท าการแบ่งอาคารตามลักษณะการใช้งานเป็น 6 
ประเภท ไดแ้ก่ อาคารเรียน อาคารวิจยั อาคารส านักงาน 
อาคารอเนกประสงค ์หอพกั และอาคารจอดรถ  

3.1.2 ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชไ้ฟฟ้าในอาคาร 
เก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้า 

จ านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีใช้สอย (ตารางเมตร (ตรม.))  
จ านวนชั้ น อายุ  (ปี)   อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศา
เซลเซียส) ดชันีเปิดปิดเทอม โดยพ้ืนท่ีใชส้อย และจ านวน
ชั้น รวบรวมจากข้อมูลอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส่วนขอ้มูลอายุมีใน
ชุดขอ้มูลของอาคารจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เท่านั้น  
อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนเก็บขอ้มูลจากสถานีวดัอุณภูมิท่ีใกล้
มหาวิทยาลยันั้นๆมากท่ีสุด [9] ส่วนดชันีเปิดปิดเทอมเป็น
ค่าช้ีวัดว่า เดือนดังกล่าวอยู่ระหว่างเปิดหรือปิดเทอม
หรือไม่ โดยดัชนีน้ีเป็นปัจจยัใหม่ท่ีไม่พบในการท านาย
การพลงังานไฟฟ้าของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า  
ผูวิ้จยัท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าของแต่ละประเภทอาคาร ดว้ยวิธีการคดัเลือกตวัแปร 
โดยใชเ้คร่ืองมือ Scikit-learn Python Library ซ่ึงก าหนดให้
ปัจจัยต่างๆเป็นตัวแปรต้น และค่าการใช้พลงังานไฟฟ้า
เป็นตวัแปรตาม มีเกณฑ์ในการการคดัเลือกตวัแปรของแต่
ละวิธีดังน้ี วิธีฟิลเตอร์คัดเลือกตัวแปรท่ีมีค่า Pearson 

correlation มากกว่า 0.5  ขึ้นไป  วิธีแรปเปอร์คดัเลือกตวั
แปรท่ีมีค่า p-value น้อยกว่า 0.05   ส่วนวิธีฝังตวั ท าการ
คัดเลือกตัวแปรด้วยการใช้ Lasso Regularization และ
เลือกตวัแปรท่ีสัมประสิทธ์ิไม่เป็นศูนย ์

3.3 การท านายการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ผูวิ้จยัใช้เคร่ืองมือ Scikit-learn Python Library ในการ

พฒันาตัวแบบท่ีใช้วิธีการเรียนรู้ทั้ง 3 วิธี เม่ือได้ตัวแบบ
การท านายแล้ว วดัความถูกต้องของการท านายด้วยค่า 
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Mean Absolute Percent Error (MAPE) โดยค านวณเป็น
เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน ไดจ้าก   

MAPE = 
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖−�̂�𝑖

𝑦𝑖
| × 100 

เม่ือค่า 𝑦𝑖  และ �̂�𝑖  คือ ค่าใช้พลงังานไฟฟ้าจริงและค่า
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีไดจ้ากท านายตามล าดบั 𝑛 คือ จ านวน
ขอ้มูลและ 𝑖 คือจ านวนค่าท่ีน ามาวิเคราะหแ์ละ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛  

 โดยน าค่า MAPE มาคดัเลือกพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียม ไดแ้ก่ 1 ชั้นแอบ
แฝงท่ีมี 10 จ านวนโหนดป้อนเขา้  และตวัแบบป่าแบบสุ่ม 
ท่ีมีจ านวนตน้ไม ้20 ตน้ จากนั้นน าค่า MAPE มาคดัเลือก
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับน าไปใช้ในการท านายการใช้
พลงังานไฟฟ้า หากวิธีการเรียนรู้ให้ค่า MAPE น้อย ถือว่า 
วิธีการเรียนรู้สามารถท านายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดดี้ 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า 
จากวิธีการคดัเลือกตวัแปร 3 วิธีเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ านวน 5 ปัจจยั พบปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการใช้พลงังานไฟฟ้าตามประเภทอาคารต่างๆ 
แสดงในดงัตารางท่ี 1 เห็นไดว่้าอาคารประเภทต่างๆกนัมี
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั   เม่ือน า
ปัจจัยท่ีส่งผลจากการคัดเลือกตัวแปรในตารางท่ี 1 ไป
ท านายการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่า วิธีฝังตัวให้ผลการ
ท านายท่ีถูกตอ้งกว่าวิธีฟิลเตอร์และวิธีแรปเปอร์ ดงันั้นใน
การพิจารณาว่าปัจจยัใดส่งผลต่อการใช้พลงังานไฟฟ้าใน
อาคารแต่ละประเภทจะใชปั้จจยัท่ีไดวิ้ธีฝังตวัเป็นหลกั  

สรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้พลงังานไฟฟ้าของอาคาร
ประเภทต่างๆ ท่ีไดจ้ากวิธีฝังตวั ไดด้งัน้ี 

-  ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่ออาคารเ รียน คือ  พ้ืนท่ีใช้สอย 
อุณหภูมิเฉล่ีย จ านวนชั้น และดชันีเปิดปิดเทอม 

- ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออาคารวิจยั คือ พ้ืนท่ีใชส้อย  จ านวน
ชั้น และอุณหภูมิเฉล่ีย  

- ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออาคารส านักงาน คือ พ้ืนท่ีใช้สอย
และจ านวนชั้น 

 

ตารางท่ี 1: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคาร
ประเภทต่างๆ โดย x แสดงว่า จากวิธีคดัเลือกตวัแปร ปัจจยั
ดงักล่าวส่งผลต่อการใชไ้ฟฟ้าในอาคารประเภทนั้น  

ประเภท
อาคาร 

วิธี
คัดเลือก
ตัวแปร 

พ้ืนที่
ใช้สอย 

จ านวน
ช้ัน 

อายุ
อาคาร 

อุณหภูมิ
เฉล่ีย 

ดัชนี
เปิดปิด
เทอม 

อาคาร
เรียน 

ฟิลเตอร์ x x    

แรปเปอร์ x   x x 

ฝังตวั x x  x x 

อาคารวิจยั 

ฟิลเตอร์ x     

แรปเปอร์ x x  x  

ฝังตวั x x  x  

อาคาร
ส านกังาน 

ฟิลเตอร์ x x    

แรปเปอร์ x x    

ฝังตวั x x    

อาคาร
อเนก 

ประสงค ์

ฟิลเตอร์ x x    

แรปเปอร์ x x  x  

ฝังตวั x x  x x 

อาคาร 
หอพกั 

ฟิลเตอร์ x x    

แรปเปอร์  x    

ฝังตวั  x    

อาคาร 
จอดรถ 

ฟิลเตอร์  x    

แรปเปอร์ x x x x  

ฝังตวั x x x x  

 
- ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออาคารอเนกประสงค์ คือ พ้ืนท่ีใช้

สอย จ านวนชั้น อุณหภูมิเฉล่ีย  และดชันีเปิดปิดเทอม 
- ปัจจยัท่ีส่งผลต่อหอพกั คือ จ านวนชั้น  
- ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออาคารจอดรถ คือ พ้ืนท่ีใช้สอย 

จ านวนชั้น อายอุาคาร และอุณหภูมิเฉล่ีย 
ปัจจยัโดยรวมท่ีส่งผลต่อการใช้พลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่

พ้ืนท่ีใช้สอยและจ านวนชั้ น เ ม่ือน าปัจจัยท่ีส่งผลไป
พิจารณาเพ่ิม พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีใชส้อย ซ่ึงส่งผลต่อเกือบทุกประเภท
อาคาร ยกเวน้หอพกัท่ีมีจ านวนชั้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลมาก
ท่ีสุด  ดชันีเปิดปิดเทอมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออาคารเรียน
และอาคารอเนกประสงค์เท่านั้น   ส่วนอุณหภูมิเฉล่ียมีผล
ต่ออาคารเรียน  อาคารวิจัย อาคารอเนกประสงค์ และ
อาคารจอดรถ ดงันั้นในการลดการใชพ้ลงังานควรพิจารณา
ลดพ้ืนท่ีใช้สอย และมาตรการการลดการใช้ไฟฟ้าควร
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ด าเนินการในช่วงเปิดเทอมหรือในเดือนท่ีอุณหภูมิสูง
ระหว่างปี เน่ืองจากมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูง 

4.2 ผลการท านายการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
ประเภทต่าง ๆ 

โดยเบ้ืองต้น เม่ือพิจารณาค่าการกระจายตัวการใช้
พลงังานไฟฟ้า พบว่าปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ามีการ
กระจายตวัสูง มีความหลากหลาย ดังนั้นงานวิจยัน้ีจึงท า
การแบ่งขอ้มูลตามปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็น 3 ช่วง 
ไดแ้ก่ ช่วงท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าสูง ปานกลางและต ่า เพื่อสร้าง
ตวัแบบการท านายแยกตามช่วง จากนั้นผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูล
ในแต่ละช่วงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า มาท าการเรียนรู้
ผ่านวิธีถดถอยพหุคูณ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม และวิธี
ป่าแบบสุ่ม เพื่อหาตวัแบบท านายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
แต่ละประเภทอาคารและแต่ละช่วง  ค่า MAPE เฉล่ียของ
การท านายน้ีแสดงในตารางท่ี 2 

จากตารางท่ี 2 พบว่า วิธีป่าแบบสุ่มให้ค่า MAPE เฉล่ีย
น้อยท่ี สุด (20.26%)  รองลงมาคือ วิ ธีถดถอยพหุคูณ 
(73.49%) และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (74.37%)  เม่ือ
พิจารณาผลลัพธ์ของวิธีถดถอยพหุคูณและวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม พบว่า ช่วงค่าใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่าของอาคาร
เรียนและอาคารอเนกประสงค ์มีค่า MAPE เกิน 100% เช่น 
จึงท าการวิเคราะห์ผลลพัธ์ส่วนน้ีเพ่ิมเติม 

ภาพท่ี 1 แสดงเปอร์เซนต์ของขอ้มูลของอาคารเรียนท่ี
มีค่า MAPE 0-20%, 20-100% และ >100% แบ่งตามช่วง
ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (สูง ปานกลาง ต ่า) และตาม
วิธีการเรียนรู้ทั้งสาม พบว่าวิธีป่าแบบสุ่มมีเปอร์เซ็นตข์อง
ข้อมูลท่ีมีค่า MAPE 0-20% สูง เม่ือเทียบกับวิธีถดถอย
พหุคูณและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม แสดงว่า ผลลพัธ์
ของวิธีป่าแบบสุ่มส่วนใหญ่มีความคลาดเคล่ือนน้อย เม่ือ
พิจารณาวิธีถดถอยพหุคูณและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 
ในช่วงค่าใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า พบเปอร์เซ็นตข์องขอ้มูลท่ีมี
ค่า MAPE > 100% มากถึง 28.55%  และ 38.03% ตามล าดบั
โดยขอ้มูลเหล่าน้ีเกิดจากท่ีค่าใชพ้ลงังานไฟฟ้าจริงมีค่าต ่า 
แต่ค่าใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีไดจ้ากตวัแบบท านายมีค่าสูง ท า 
ให้ค่า MAPE ท่ีไดมี้ค่าสูงตามไปดว้ย ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีหาก
ใชวิ้ธีป่าแบบสุ่ม จะพบเปอร์เซ็นตข์องขอ้มูลท่ีมีค่า MAPE 

ตารางที่ 2: ค่า MAPE เฉล่ียจากการท านายแบบแบ่งช่วง
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า และตามประเภทของอาคาร 
ประเภท
อาคาร 

ช่วงหน่วยการ
ใช้ไฟฟ้า 

ถดถอยพหุคูณ 
โครงข่าย 

ประสาทเทียม 
ป่าแบบสุ่ม 

อาคารเรียน 
90,001 ขึ้นไป 25.54 23.38 10.41 

30,001-90,000 26.34 35.01 10.55 

1-30,000 285.44 443.02 54.72 

อาคาร 
วิจยั 

75,001 ขึ้นไป 13.49 16.45 6.55 

25,001-75,000 20.25 22.13 8.54 

1-25,000 65.41 54.41 25.12 

อาคาร
ส านกังาน 

 90,001ขึ้นไป 28.73 27.50 6.94 

40,001-90,000 12.91 17.71 10.87 

1-40,000 80.60 90.07 47.73 

อาคารอเนก 
ประสงค ์

 20,001ขึ้นไป 26.76 66.28 10.07 

5,001-20,000 40.03 48.92 15.88 

1-5,000 573.38 363.76 43.78 

อาคาร
หอพกั 

15,001 ขึ้นไป 11.62 18.64 9.65 

5,001-15,000 26.15 28.49 23.86 

1-5,000 50.07 35.54 49.74 

อาคาร 
จอดรถ 

30,001 ขึ้นไป 6.76 9.17 5.01 

15,001-30,000 7.22 9.23 6.75 

1-15,000 22.03 28.89 18.46 

เฉล่ียรวมทุกอาคาร ทุกช่วง 73.49 74.36 20.26 

 

 
ภาพที่ 1: เปอร์เซนตข์องขอ้มูลของอาคารเรียนท่ีมีค่า 
MAPE 0-20%, 20-100% และ >100% แบ่งตามช่วง
ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และตามวิธีการเรียนรู้ทั้งสาม 
 
> 100% ลดลง  แสดงว่าวิธีป่าแบบสุ่มสามารถท านายค่าได้
ใกล้เคียงความจริงมากกว่า โดยไม่ขึ้นกับปริมาณการใช้
ไฟฟ้าจริงจะมีค่าสูงหรือต ่า   ส าหรับอาคารประเภทอื่นๆ 
กราฟเปอร์เซนตข์องขอ้มูลท่ีมีค่า MAPE 0-20%, 20-100% 
และ >100% ท่ีไดจ้ะคลา้ยกบัของอาคารเรียน 
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เม่ือพิจารณาอาคารประเภทเดียวกนั พบว่า ค่า MAPE 
เฉล่ียของช่วงปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าสูง มีค่าน้อย
กว่าช่วงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าปานกลางและต ่า ไม่
ว่าจะใชวิ้ธีการเรียนรู้แบบใด  ดงันั้น วิธีการเรียนรู้สามารถ
ท านายอาคารท่ีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงได้แม่นย  ากว่า
อาคารท่ีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าปานกลางและต ่า ซ่ึงในการ
น าไปท านายการใช้พลงังานไฟฟ้าจริง อาคารท่ีมีปริมาณ
การใชไ้ฟฟ้าสูงย่อมมีค่าใชจ้่ายไฟฟ้าสูงตามไปดว้ย ดงันั้น
ตวัแบบท่ีสามารถท านายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงไดดี้ ยอ่ม
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่า  ในอนาคต สามารถพฒันา
ประสิทธิภาพของตวัแบบในช่วงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า
ให้มีความแม่นย  าขึ้น 

5. สรุป  
งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

และการท านายการใช้พลงังานไฟฟ้า โดยงานวิจัยก่อน
หน้าวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออาคารเรียนเพียงประเภท
เดียวและใช้วิธีฟิลเตอร์และวิธีถดถอยพหุคูณเท่านั้ น  
ส าหรับงานวิจัยน้ีท าการคดัเลือกตัวแปร 3 วิธีได้แก่ วิธี
ฟิลเตอร์ วิธีแรปเปอร์และวิธีฝังตวัมาคดัเลือกปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการใช้พลงังานไฟฟ้า ได้แก่ พ้ืนท่ีใช้สอย จ านวนชั้น 
อายุ อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน และดชันีเปิดปิดเทอม พบว่า 
ปัจจัยโดยรวมท่ีส่งผลต่อการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคาร 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีใชส้อยและจ านวนชั้น ส่วนอาคารประเภทต่าง 
ๆ มีปัจจยัท่ีส่งผลแตกต่างกนัไป เช่น ดชันีเปิดปิดเทอมมี
ผลต่ออาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  เท่านั้ น  
อุณหภูมิเฉล่ียมีผลต่ออาคารเรียน  อาคารวิจยั และอาคาร
อเนกประสงค์ ดังนั้น ในการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าควรพิจารณาตามประเภทของอาคาร โดยทัว่ไปควร
ลดพ้ืนท่ีการใช้สอยและเพ่ิมมาตรการลดการใช้พลงังาน
ในช่วงเปิดเทอมหรือช่วงอุณหภูมิสูง นอกจากน้ีงานวิจยัน้ี
ไดส้ร้างตวัแบบเพื่อท านายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตามช่วง
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ช่วงท่ีมีค่าสูง ปาน
กลาง และต ่า  จากผลการท านาย พบว่า วิธีป่าแบบสุ่ม
ให้ผลการท านายท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีถดถอย
พหุคูณและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม และตัวแบบ
สามารถท านายค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของช่วงค่าพลงังาน

ไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงไดดี้กว่าช่วงท่ีค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าต ่า 
ดังนั้ น ในการสร้างตัวแบบการท านายการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าควรใช้วิธีป่าแบบสุ่มเพื่อให้ตัวแบบการท านายมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ในอนาคต สามารถพฒันาตวัแบบการ
ท านายในช่วงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต ่าให้แม่นย  าขึ้น 
และเพ่ิมปัจจยัท่ีส่งผลในตวัแบบการท านายการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า เพ่ือลดความคลาดเคล่ือน และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การท านายไดดี้ขึ้น 
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บทคัดย่อ 

      การวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเลท็ ในเจนเนอเร
ชันแซด (Generation Z) โดยผลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ ต่อบ ริษัทแอสเซนด์  มันนี่  จ ากัด  ในการ
ให้บริการแอปพลิเคชันทรูมันนี่  วอลเล็ท   ซ่ึงอาจจะน า
ข้อมูล ท่ี ได้จากการศึกษาคร้ังนี ้ เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
สามารถน าไปพัฒนาต่อในด้านของการตลาดและด้านการ
ใช้งานเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงขึน้  
     ในการศึกษาวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงผู้ วิจัยได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม Generation Z เป็นผู้ ท่ีเกิดหลัง
ปี ค.ศ.1995 ท่ีใช้งานธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของแอป
พลิเคชันทรูมันนี่  วอลเล็ท จ านวน 400 คนและท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันท
รูมันนี่ วอลเลท็ ในเจนเนอเรชันแซด พบว่าความตั้งใจใช้
แอปพลิเคชันทรูมันนี่  วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด มี
ระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ ท่ี  เห็นด้วยมาก และปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ทใน
เจนเนอเรชันแซด ได้แก่ คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 
คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้และสภาพส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน 
 ค าส าคัญ: กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ แบบจ าลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี เจนเนอเรชนัแซด 
 
 
 

Abstract 
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. บทน า 
กระแสบนโลกดิจิทลัท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจคงหนี

ไม่พน้การช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ (mobile payment)  
ท่ีไดรั้บความนิยมและค่อย ๆ เขา้มาทดแทนการช าระค่า 
สินคา้และบริการในรูปแบบเดิม ทรูมนัน่ี (True Money)  
เป็นหน่ึงในบริษทัที่หนัมาพฒันาแอปพลิเคชนัทรูมนัน่ี  
วอลเลท็ (True Money Wallet)  เพื่อเขา้มาตอบสนองต่อ 
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ไลฟ์สไตลก์ารท าธุรกรรมทางออนไลน์ท่ีมีแนวโนม้การใช้
บริการมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

โดยทรูมนัน่ี ไดน้ าเสนอสถิติท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการใช้
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) จากสถิติในช่วง 
มกราคม-เมษายน 2019 กลุ่ม Generation Z สามารถสร้าง
มูลค่าดา้นธุรกรรมต่าง ๆ บน ทรูมนัน่ี วอลเล็ท ได้หลาย
ร้อยล้านบาท ซ่ึง Generation Z หรือ เป็นผู ้ท่ี เกิดหลังปี 
ค.ศ.1995 [4] เป็นประชากรกลุ่มท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดในปัจจุบนั 
เป็นกลุ่มท่ีก าลงัศึกษาและเพ่ิงกา้วเขา้สู่วยัท างานท่ีมีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจในอนาคตเพราะจะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคหลกั 
ซ่ึงจากความส าคญัดงักล่าวผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัทรูมนัน่ี วอลเล็ท ใน
เจนเนอเรชันแซด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผูพ้ฒันา
แอปพลิเคชันทรูมันน่ี  วอลเล็ท ในการน าข้อมูลของ
ผูใ้ช้งานแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการพฒันาและปรับปรุง
การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันารูปแบบการ
ให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก
ย่ิงขึ้น 

 
2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง  

2.1 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม  
การแพร่กระจายนวตักรรม  (Diffusion of Innovation 

Theory) คือ กระบวนการท่ีนวตักรรมไดมี้การแพร่กระจาย
จากแหล่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยผา่นส่ือทางใดทางหน่ึงไปสู่
สังคมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงอาจมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมในเวลาต่อมา [5] หลังจากนั้ น 
Roger [6] ได้กล่าวว่าการยอมรับนวตักรรม คือ การน า
นวัตกรรมมาใช้เป็นคร้ังแรก โดยอาศัยกระบวนการ
ตดัสินใจและส่ือสารผา่นช่องทางต่าง ๆ ในสังคม  

 จากทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม ผู ้วิจัยน ามา
ประยุกต์ใชใ้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้
แอปพลิเคชัน ทรูมันน่ีวอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด ซ่ึง
แอปพลิเคชันทรูมันน่ีวอลเล็ท ถือเป็นนวตักรรมในการ
ช าระ เงินผ่ านระบบอิ เล็กทรอนิกส์อย่างห น่ึ ง  โดย
คุณลักษณะของนวตักรรมประกอบด้วย คุณลักษณะ 5 
ประการ  

1. คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative 
Advantage) ก าร รับ รู้ ว่ าน วัต ก รรม ดี ก ว่ า  มี
ประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบติัเดิม ๆ 

2. คุณลักษณะท่ี เข้ากันได้ (Compatibility) การท่ี
ผูใ้ช้บริการนวตักรรมรู้สึกเข้ากันได้กับวิถีชีวิต 
เม่ือเปรียบเทียบการใชบ้ริการรูปแบบเดิม ๆ 

3. คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) 
นวตักรรมท่ีน ามาใชมี้ความง่ายต่อการใชง้าน ไม่
เสียเวลามากในการเรียนรู้ระหว่างเขา้ใชบ้ริการทั้ง
ท่ีไม่เคยใชบ้ริการมาก่อน 

4. คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability) 
โดยการน าเอานวัตกรรมไปทดลองใช้ฟรีไม่มี
เง่ือนไข ผูกมดัและมีผูค้อยให้ค  าแนะน าระหว่าง
ใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาทดลองใช ้

5. คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้(Observability) ผล
ของนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได ้หมายความว่า 
ถา้นวตักรรมท าให้เกิดการมองเห็นไดก้็จะท าให้
การยอมรับมีน ้าหนกัมากขึ้น 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยและความเป็น 
ส่วนตัว  

นวตักรรมมักจะมาพร้อมความเส่ียง เช่นเดียวกบัการ
รับรู้ความเส่ียงจะเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมี
นัยส าคัญในการค้นหานวัตกรรมของผู ้บ ริโภค คน
ส่วนมากมักไม่รู้จกัการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ 
เช่น การช าระเงินทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือสินค้าท่ีจับ
ตอ้งไม่ได ้ย่ิงท าให้เกิดความเส่ียงและสุดทา้ยบริการช าระ
เงินผ่านทางออนไลน์มีความเก่ียวข้องกบัการสูญหายของ
ขอ้มูลส่วนตวั ความเป็นส่วนตวั (Privacy) และขอ้มูลการ
ท าธุรกรรม ซ่ึงท่ีกล่าวมานั้นท าให้ปัจจยัความเส่ียงของการ
บริการช าระเงินทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสูงมากย่ิงขึ้น [7] 

เน่ื อ งจากแอปพ ลิ เคชันท รูมัน น่ี  วอล เล็ท  เป็ น
นวตักรรมในการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
อาจมีความเส่ียงต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของผู ้ใช้งานแอปพลิ เคชัน  ผู ้วิจัย จึงน าทฤษฎีความ
ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั มาใชใ้นงานวิจยัเพื่อศึกษา
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ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรูมันน่ี 
วอลเลท็ ในเจนเนอเรชนัแซด  

2.3 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี   
แบบจ าลองการยอม รับ เทคโนโลยี  Technology 

Acceptance Model : TAM) เป็ นทฤษ ฎี ท่ี กล่ าว ถึ งการ
ยอมรับของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี โดยมีปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ตวัแปร
ภายนอก (External Variables) การรับ รู้ ถึงป ระโยชน์ 
(Perceived Usefulness) ซ่ึงหมายถึงระดับความเช่ือว่าจะ
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของตนได ้
และการรับรู้ในการใชง้านง่าย (Perceived Ease of Use) ซ่ึง
หมายถึง ระดับความเช่ือท่ีว่าเทคโนโลยีนั้ นไม่ต้องใช้
ความพยายามท่ีจะใชง้าน ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัทศันคติใน
ก า ร ใ ช้ (Attitude Toward Using) แ ล ะ ส่ ง ผ ล ไ ป ยั ง
พฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้จะใช ้(Behavioral Intention to use) 
จากนั้นจึงเกิดการใชง้านจริง (Actual System Use) [8] 

2.4 สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  
สภ าพ ส่ิ งอ าน วยค ว ามส ะด วก ใน ก ารใช้ ง าน 

(Facilitating Conditions) ห ม าย ถึ ง  ค ว าม พ ร้อ ม ข อ ง
องค์การและทรัพยากร ทั้ งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบซอฟต์แวร์ตลอดจนผู ้เช่ียวชาญ ท่ีองค์การได้
จดัเตรียมไวเ้พื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบเป้าหมาย 
[9] ปัจจยัทางดา้นสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูใ้ชง้าน
เก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่และส่งผลกระทบต่อ
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีในบริบทของเทคโนโลยี
การท างาน ร่วมกัน  [11] เช่น เดียวกับการศึกษาของ 
Venkatesh, Thong and Xu [10] ท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าสภาพ
ส่ิ งอ าน วยความสะดวกในการใช้ งาน  (Facilitating 
Conditions) เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการยอมรับและใช้งาน
เทคโนโลยี จากความส าคัญของสภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงสภาพส่ิง
อ านวยความสะดวกในการใช้งานของแอปพลิเคชัน       
ทรูมนัน่ี วอลเลท็ ในเจนเนอเรชนัแซด 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจที่จะใช้งาน  
ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to use) หมายถึง 

เจตนาของผูใ้ชใ้นการใชง้านและวางแผนท่ีจะใชง้านระบบ 
[12] สอดคล้องกับ Davis [8] ท่ีให้ความหมายว่า ความ
ตั้งใจในการใชง้านเทคโนโลยี หมายถึง แผนการท่ีรับรู้ได้
ว่าจะใชห้รือไม่ใชง้านเทคโนโลยีบางอยา่งในอนาคต และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Alharbi and Drew [13] ท่ีกล่าว
ว่า ความตั้งใจท่ีจะใช้งาน หมายถึง พฤติกรรมหรือความ
สนใจของผูใ้ชท่ี้พยายามจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ 
เป็นผลมาจากการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน  ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีก าหนดในแง่ปริมาณหรือความส าเร็จท่ีไดรั้บ
ว่าตรงกบัความตอ้งการหรือท่ีคาดหวงัไวแ้ละการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิด
การยอมรับการใชง้านจริงในท่ีสุด   

2.6 กรอบแนวความคิดของการวจัิย  
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง จึงน าปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ในการน าการก ากับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติมาสร้างเป็น  
กรอบแนวความคิด แสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวิจยั 

      สมมติฐานที่  1 (H1) : คุณลักษณะประโยชน์ เชิง
เปรียบเทียบ (RA) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ (IU) แอป
พลิเคชันทรูมันน่ีวอลเล็ทในเจนเนอเรชันแซด ผ่านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (PU) 
      สมมติฐานที่ 2 (H2) : คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได้ (CP) มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรูมันน่ีวอลเล็ท                  
ในเจนเนอเรชนัแซด ผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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      สมมติฐานที่ 3 (H3) : คุณลักษณะสามารถสังเกตได ้
(OB) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัทรูมนัน่ีวอล
เลท็ในเจนเนอเรชนัแซด ผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
      สมมติฐานที่ 4 (H4) : คุณลักษณะสามารถทดลอง
ใชไ้ด ้(TB) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัทรูมนั
น่ีวอลเลท็ในเจนเนอเรชนัแซด ผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ 
      สมมติฐานที่ 5 (H5) : ความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว (SP) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรู
มัน น่ีวอลเล็ทในเจนเนอเรชันแซด ผ่านการรับ รู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
      สมมติฐานที่ 6 (H6) : สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การใชง้าน (FC) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัท
รูมนัน่ีวอลเล็ทในเจนเนอเรชนัแซด ผ่านการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใชง้าน (PEU) 
 

3.  วิธีการด าเนินงานวิจัย  
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจใช ้ 

แอปพลิเคชนัทรูมนัน่ี วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด เป็น
ก าร วิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ (Quantitative Research) และ ใช้
แบบสอบถามเป็น เค ร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชโ้ทรศัพท์มือถือกลุ่มเจน
เนอเรชนัแซดท่ีเกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้ จึงก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี
ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยสุ่มตัวอย่างก าหนดค่า P 
เป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
หรือระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยค านวณจาก
สูตรของ W.G. Cochran และเพื่อค านึงถึงความคาดเคล่ือน
จากการเก็บข้อมูลไม่ได้ตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้จึงบวก
เพ่ิมขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 400 คน โดยเลือก
สุ่มกลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชันแซด ท่ีใช้
โทรศพัท์มือถือและเคยใช้แอปพลิเคชันทรูมนัน่ี วอลเล็ท 
อย่างน้อย 1 คร้ัง และใช้วิธีการเก็บข้อมูล คือ การแจก
แบบสอบถามผา่นทางออนไลน์ (Online Questionnaire) 
 

4.  ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมพบว่าเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 55.25 และเพศชาย ร้อยละ 44.75 ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเจนเนอเรชันแซดท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 19–22 ปี คิด
เป็นร้อยละ 42.25 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  61.50 ประกอบอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษาถึงร้อยละ 60 รองลงมาเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และส่วนใหญ่ยงัไม่มี
รายได ้คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมามีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 
15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.75 อีกทั้ งพบว่า 
คนเจนเนอเรชันแซดใช้บริการแอปพลิเคชันทรูมันน่ี    
วอลเล็ท ในการช าระสินค้าตามร้านค้าท่ีให้บริการมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.5  รองลงมาคือเติมเงินโทรศพัท ์
คิดเป็นร้อยละ 40.9 และอนัดับ 3 เติมเงินเกมส์ออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 34.9  

4.2 ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใช้แอปพลิเคชัน ทรูมันน่ีวอลเล็ทในเจนเนอเรชัน
แซด ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x ̄ = 4.17) โดย
พิจารณาเป็นรายปัจจัยดังน้ี คุณลักษณะประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ (x ̄ = 4.20)  คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได้ (x ̄ = 4.16) 
คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (x ̄ = 4.20) คุณลักษณะ
สามารถทดลองใชไ้ด ้(x ̄ = 4.27) ความปลอดภยัและความ
เป็นส่วนตัว (x ̄ = 3.93) สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน  (x ̄ = 4.16) การรับ รู้ถึงประโยชน์ ท่ี ได้รับ         
(x ̄ = 4.36)  การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (x ̄ = 4.14) 
และความตั้งใจใช ้(x ̄ = 4.07) 

4.3 ผลทดสอบสมมติฐาน  
จากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อวิเคราะห์

ดูอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect Effect) ของปัจจยัโดยอาศยัโปรแกรม AMOS ใน
การวิเคราะห์ ผูวิ้จยัจึงไดน้ ากรอบแนวคิดงานของงานวิจยั
มาสร้างเป็นโมเดลในโปรแกรม AMOS และท าการ
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ปรับแต่งโมเดล เพ่ือให้โมเดลท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model Fit)   

 
ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

จากนั้ นน าโมเดลดังกล่าวมาวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพื่อหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงว่ามีอิทธิพลต่อ
อีกตวัแปรหรือไม่ การวิเคราะห์ผลแสดงในภาพท่ี 2 และ
ตารางท่ี 1  

 ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน
โมเดล 

 
หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 1 
พบว่าตัวแปรคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ คุณลักษณะ
สามารถทดลองใช้ได ้และสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การใช้งานมี อิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้แอปพลิเคชัน                  
ทรูมนัน่ีวอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด มีนยัส าคญัทางสถิต
ท่ีระดบั 0.008, 0.001 และ 0.000 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
หรือยอมรับสมมติฐานในงานวิจัย  ในขณะท่ีตัวแปร
คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลกัษณะท่ีเขา้กนั
ได ้และความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั ไม่มีอิทธิพล 
เน่ืองจากมีค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig. (2-tailed) ท่ีระดบั 
0.957 , 0.145  และ 0.474  ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญั 0.05  

จากค าถามการวิจยั “ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใช้แอปพลิเคชันทรูมันน่ีวอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด”      
ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั สามารถตอบค าถาม
การวิจยัได ้ดงัน้ี  

1. คุณลกัษณะสามารถสังเกตไดมี้อิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใช้แอปพลิเคชันทรูมันน่ีวอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด    
ผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

2. คุณลกัษณะสามารถทดลองใช้ไดมี้อิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัทรูมนัน่ีวอลเล็ท ในเจนเนอเรชนัแซด 
ผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

3. สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัทรูมนัน่ีวอลเล็ทในเจนเนอเร
ชนัแซดผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
 

5.  สรุป  
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้

แอปพลิเคชันทรูมันน่ี วอลเล็ท  ในเจนเนอเรชันแซด     
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือกลุ่ม    
เจนเนอเรชันแซดท่ีเกิดตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 1995 และเคยใช ้        
แอปพลิเคชันทรูมันน่ี วอลเล็ท อย่างน้อย 1 คร้ัง โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า คุณลักษณะประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ (Relative Advantage) คุณลักษณะท่ีเข้ากัน
ได้(Compatibility) และความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตวั(Security and Privacy) ไม่มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจ
ใช้แอปพลิเคชันทรูมันน่ี วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด 
อาจเน่ืองมาจากคนกลุ่มเจนเนอเรชนัแซดส่วนใหญ่ยงัอยู่
ในวัยท่ีก าลังศึกษาซ่ึงยงัไม่มีรายได้ อาจได้รับเงินจาก
ผูป้กครองในรูปแบบเงินสด ท าให้ไม่สะดวกในการช าระ
เงินผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้ งร้านค้าหลายๆ ร้านยงัไม่
รองรับการให้บริการช าระผ่านแอปพลิเคชัน ท าให้เกิด
ความล่าชา้ไม่สะดวกในการใชง้าน จึงท าให้กลุ่มเจนเนอเร
ชนัแซดมองว่าการพกพาเงินสดบางคร้ังมีความจ าเป็นกว่า
จ่ายผ่านแอปพลิเคชนัและเน่ืองจากกลุ่มเจนเนอเรชนัแซด
เป็นกลุ่มท่ีก าลงัศึกษาและเพ่ิงกา้วเขา้สู่วยัท างานจึงอาจไม่



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

595 

 

ค่อยตระหนักถึงความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของ
ขอ้มูลในการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
การบริการช าระเงินผ่านทางออนไลน์อาจมีความเส่ียงต่อ
การสูญหายของขอ้มูลส่วนตวั ความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
และขอ้มูลการท าธุรกรรม [7]  

และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชัน       
ทรูมนัน่ี วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซดไดแ้ก่ คุณลกัษณะ
สามารถสังเกตได้(Observability) คุณลักษณะสามารถ
ทดลองใช้ได้ (Trialability) และสภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) เน่ืองจาก
คนกลุ่มเจนเนอเรชนัแซด ใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่บนเวบ็ไซต ์
ส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก การท่ีแอปพลิเคชัน     
ทรูมันน่ี วอลเล็ท มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าโปรโมชัน
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันฟรีไม่มี
เง่ือนไขผูกมดั รองรับการติดตั้งบนสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ
ได้ง่ายและมีผูค้อยให้ค  าแนะน าระหว่างใช้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาทดลองใช้ ท าให้สามารถเข้าถึง
แอปพลิเคชันได้ง่ายและรวดเร็ว จึงส่งผลให้คนกลุ่ม     
เจนเนอเรชนัแซดเกิดความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนั 
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บทคัดย่อ 

ระบบจัดการทรัพยากรหรือระบบ ERP เป็นระบบท่ี
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับการด าเนินงาน
ของธุรกิจได้อย่างมาก แต่จากการศึกษางานวิจัยพบว่า 
ระบบ ERP เป็นระบบท่ียุ่งยากและซับซ้อนเป็นอย่างมาก 
หากพัฒนาไม่ดี อาจจะท าให้การพัฒนาระบบ ERP มีความ
เส่ียงท่ีจะประสบความล้มเหลวสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลต่อความล้มเหลวในการด าเนินการ
พัฒนาระบบ ERP โดยเลือกศึกษากับองค์กรธุรกิจของ
ญี่ปุ่ นเน่ืองจากเป็นองค์กรอุตสาหกรรมท่ีปัจจุบันมีจ านวน
มากในประเทศไทย การศึกษาเร่ิมจากการศึกษา และ
ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาปัจจัย พบว่ามี
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารและจัดการโครงการ  5 
ปัจจัย ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากรในโครงการ ความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการวางแผนโครงการและการทดสอบระบบ 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกโครงการ อย่างละ 4 
ปัจจัย ตามล าดับ จากนั้นท าการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับ
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือจัดท าตารางแนวทางการจัดการความเส่ียง 

ค าส าคัญ : ระบบจัดการทรัพยากร, ปัจจัยความเส่ียง, 
องคก์รญ่ีปุ่ น 

 

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 

complex if it is ineffectively developed. It may make 

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. บทน า 
จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัระบบ ERP พบว่าเกินกว่า 

90% ของงานวิจยัท่ีได้ท าการศึกษา ไดก้ล่าวไปในแนวทาง
เดียวกัน สรุปได้ว่าระบบ ERP เป็นระบบท่ียุ่งยากและ
ซับซ้อนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากระบบ ERP มีความแตกต่าง
จาการท าระบบซอฟต์แวร์โดยทั่วไป กล่าวคือ โครงการ
ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการพฒันาตวัซอฟต์แวร์
แต่ขณะท่ีระบบ ERP มีทั้ งส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์
และกระบวนการทางธุรกิจประกอบกัน นั่นคือมีความ
เก่ียวเน่ืองกันทั้งกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร ระบบ
ซอฟต์แวร์และการปรับโครงสร้างกระบวนการด าเนินงาน 
ขององค์กร [1] ซ่ึงจากความซับซ้อนดังกล่างท าให้การท า
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โครงการระบบ ERP มีอตัราการประสบความลม้เหลวอยู่สูง 
โดยส่วนใหญ่ระบบ ERP มกัจะไดรั้บความนิยมน ามาใช ้
ในองค์กรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีการท างาน
ในหลายส่วน และในปัจจุบันการพฒันาระบบ ERP ใน
ประเทศไทยก็ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากขึ้น มีอตัราเติมโต
มาตลอดนับตั้ งแต่ ปี  2006 [1] ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ี
ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับแรกในแถบภูมิภาค
อาเซียนท่ีมีการลงทุนการท าอุตสาหกรรมการผลิต ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรท่ีมีการด าเนินงานเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการผลิตอยู่หลากหลายสัญชาติทั้งไทยและ
ต่ างช า ติ  โด ยอ งค์ ก รต่ างช าติ ท่ี นิ ยม ม าท า ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ องค์กร
สัญชาติญ่ีปุ่ น จากหอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพ พบว่าใน
ปัจจุบนัมีองคก์รสัญชาติญ่ีปุ่ นท่ีเขา้มาท าธุรกิจในประเทศ
ไทยอยู่ทั้งส้ิน 1,772 ราย โดยเป็นบริษทัที่มีการด าเนินงาน
เป็นอุตสาหกรรมการผลิตถึง 777 ราย คิดเป็น 43.8% ของ
องคก์รสัญชาติญ่ีปุ่ นทั้งหมดในประเทศไทย [2] 

จากความส าคญัของความเส่ียงท่ีมีต่อโครงการพฒันา
ระบบ ERP และจ านวนองค์กรสัญชาติญ่ีปุ่ นท่ีท าธุรกิจ
ภายในประเทศไทย น ามาสู่การศึกษาวิจยัน้ี เพ่ือให้ทราบ
ถึงปัจจยัความเส่ียงว่ามีปัจจยัความเส่ียงใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการท าโครงการพัฒนาระบบ ERP และศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงเหล่านั้น และน าปัจจยัท่ีไดท้ั้ง
มาจัดท าตารางจัดการความเส่ียง เพื่อเป็นการเตรียมการ
ตอบสนองความเส่ียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
เอกสารจัดการความเส่ียงในโครงการพฒันาระบบ ERP 
และช่วยให้ผู ้จัดการโครงการหรือผู ้มีส่วนรับผิดชอบ
โครงการไดรั้บรู้ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท า
ให้ผูจ้ดัการโครงการสามารถรับมือ หลีกเล่ียงหรือบรรเทา
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้ นได้ และจะส่งผลท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการพฒันาระบบ ERP 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาระบบ 
เน่ื องจากระบบ ERP มีความแตกต่ างจากระบบ

สารสนเทศทัว่ไปหลายอยา่ง อีกทั้งการท าโครงการพฒันา
ระบบ ERP เขา้มาใชใ้นองคก์รเป็นโครงการท่ีใช้เวลานาน 

โครงการส่วนใหญ่ใชเ้วลาตั้งแต่ตน้จนจบประมาณ 1 ปี ท า
ให้ขั้ นตอนในการท าโครงการพัฒนาระบบ ERP จึง
จ าเป็นตอ้งมีความแตกต่างกบัขั้นตอนในการพฒันาระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ซ่ึงระบบ ERP สามารถแบ่งขั้นตอนการ
ท างานไดต้ามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

ภาพที่ 1 ERP Life Cycle 
ขั้นตอนท่ี 1 Scope and planning เป็นขั้นตอนวางแผน

โครงการ จ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตของระบบ ก าหนด
กลุ่มบุคคลท่ีจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบและดูแลโครงการ ยงั
รวมไปถึงการตดัสินใจเลือกท่ีปรึกษาเพื่อมาดูแลโครงการ 
และการตัดสินใจเลือกผูรั้บจ้างท่ีจะเข้ามาพัฒนาระบบ 
ERP ให้กบัองคก์ร 

ขั้นตอนท่ี 2 Analysis and design เป็นขั้นตอนวิเคราะห์
และออกแบบระบบ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งการ
วิเคราะห์การท างานต่าง ๆ ขององค์กรและการวิเคราะห์
ระบบ ERP ท่ีจะน ามาใช้ในองคก์ร ว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการและการท างานขององค์กรได้ห รือไม่ 
จากนั้ นจึงท าการออกแบบระบบเพื่อให้ระบบสามารถ
ท างานตามการท างานและระบบธุรกิจขององคก์ร 

ขั้ น ต อ น ท่ี  3 Acquisition and development เ ป็ น
ขั้นตอนการพฒันาระบบ ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนในเชิง
เทคนิค เช่นการวิเคราะห์ การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ การ
พฒันาระบบตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และการตั้งค่า
การใชง้านต่าง ๆ ของระบบ ERP 

ขั้นตอนท่ี 4 Implementation เป็นขั้นตอนการน าระบบ
ท่ีพฒันาเสร็จแลว้ ไปทดสอบใชง้านกบัผูใ้ชง้านจริง 
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ขั้นตอนท่ี 5 Operations เป็นขั้นตอนการเร่ิมใชง้านระบบ
จริงของผูใ้ช้งาน ในขั้นตอนน้ียงัรวมไปถึงการสนับสนุน
การใชง้านระบบของผูใ้ชง้านและการบ ารุงดูแลรักษาระบบ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

Factor analysis มีช่ือเรียกในภาษาไทยอยู่หลายค า เช่น 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ตวัประกอบ เป็น
ต้น  ส าห รับในงาน วิจัย น้ี จะใช้ค  าว่ า การ วิ เคราะห์
องคป์ระกอบ ซ่ึงมีหลายงานวิจยัไดใ้ห้ความหมายไว ้เช่น 

กัลยา [3] ได้สรุปว่า เป็นการวิเคราะห์หลายตัวแปร
เทคนิคหน่ึงเพื่อเป็นการสรุปรายละเอียดของตวัแปรหลาย
ตวั หรือเรียกว่าเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการลดจ านวนตัวแปร
เทคนิคหน่ึง โดยการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร และสร้างตัวแปรใหม่เรียกว่า องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบ ท่ี ส ร้างขึ้ น จะ เป็นการน าตัวแปรท่ี มี
ความสัมพนัธ์กนัหรือมีความร่วมกนัสูงมารวมกลุ่มกนัเป็น
องคป์ระกอบเดียวกนั ส่วนตวัแปรท่ีอยูค่นละองคป์ระกอบ
จะมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยหรือไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 

จากหลายงานวิจัยท่ีได้ให้นิยามหรือความหมายของ
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจไว ้สามารถน ามาสรุป
ได้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ เทคนิควิธีการทาง
สถิติท่ีจะจบักลุ่มหรือรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ไวใ้นกลุ่มหรือองค์ประกอบเดียวกัน ซ่ึงความสัมพันธ์
เป็นไปได้ทั้ งทางบวกและทางลบ ตัวแปรท่ีอยู่ภายใน
องค์ประกอบเดียวกัน จะมีความสัมพนัธ์กันสูง ส่วนตัว
แปรท่ีอยู่ต่างองค์ประกอบกนั จะมีความสัมพนัธ์กันน้อย
หรือไม่ มีความสัมพันธ์กัน เลยก็ได้ ซ่ึงการวิ เคราะห์
องคป์ระกอบสามารถใช้ไดท้ั้งการพฒันาทฤษฎีใหม่หรือ
เป็นการทดสอบเพื่อยืนยนัทฤษฎีเดิม 

ประเภทของเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
สามารถแบ่ งออก เป็น  2  แบบ  คือ  1) การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงส 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 ย ัน 
(Confirmatory Factor Analysis) 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) 

คือ การวิเคราะห์เพื่อส ารวจและระบุองคป์ระกอบร่วม 
ท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีส ารวจได ้
ผลท่ีไดจ้าก EFA จะสามารถลดจ านวนตวัแปรท่ีส ารวจได้
โดยการสร้างตวัแปรใหม่ในรูปขององคป์ระกอบร่วม มกั
ใช้ในกรณีท่ีนักวิจัยยงัไม่มีทฤษฎีสนับสนุนท่ีชัดเจน
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีตอ้งการวดั
กบัคะแนนท่ีเป็นผลจากการวดัตามตวับ่งช้ี 

2.3 แนวคิดการจัดการความเส่ียง 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 

Tread Way Commission) ได้มีการก าหนดขั้ นตอนการ
ด าเนินการ หลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห์ ประเมินและจดัการ
ความเส่ียงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียงดงัน้ี [4] 

1. การก าหนดเป้าหมาย (Objective setting) 
จ าเป็นตอ้งพิจารณาและก าหนดวตัถุประสงค์ในการ

บริหารความเส่ียง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหาร
ความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

2. การระบุความเส่ียง (Event identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกบัโครงการ 

ทั้งในส่วนของปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอก
โครงการ  เช่น  นโยบ ายบ ริห ารงาน  บุ คลากร การ
ปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย 
เพ่ือท าความเขา้ใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้
ผูบ้ริหารสามารถก าหนดแนวทางและนโยบายในการ
จดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) 
การประเมินความเส่ียงเป็นการจ าแนกและพิจารณา

จัดล าดับความส าคญัของความเส่ียงท่ีมีอยู่ โดยประเมิน
จากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
โดยสามารถประเมินความเส่ียงไดท้ั้งจากปัจจยัความเส่ียง
ภายนอกและปัจจยัความเส่ียงภายในโครงการ 

4. การตอบสนองความเส่ียง (Risk response) 
เป็นการด าเนินการหลงัจากท่ีสามารถบ่งช้ีความเส่ียง

ได้ และประเมินความส าคัญของความเส่ียงแล้ว โดย
จะตอ้งน าความเส่ียงไปด าเนินการตอบสนองดว้ยวิธีการท่ี
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เหมาะสม เพื่ อลดความสูญเสียห รือโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

5. การบริหารความเส่ียง (Control activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีท าเพื่อลด

ค วาม เส่ี ย ง  แ ละท าให้ ก ารด า เนิ น งาน บ รรลุ ต าม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ  

6. สารสน เท ศและการ ส่ื อส าร  (Information and 
communication) 

ระบ บ ส ารสน เท ศ แล ะก าร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส าร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ เป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีจะน าไปพิจารณาการ
ด าเนินการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามกรอบ และ
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีก าหนด 

7. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
การติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่ามี

ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเส่ียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Zhenyu [5] ได้ศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ประสบ

ความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบจัดการทรัพยากร 
(ERP) พบว่าปัจจยัท่ีส าคญั เช่น การไดรั้บการสนับสนุน
ในการท าโครงการจากผูบ้ริหาร  

Zaitar and Ouzarf [6] ไดท้  าการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัปัจจยั
และความเส่ียงในการ ล้มเหลวในการท าโครงการ ERP 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัหลกั ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท า
โครงการ ERP คือการไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีจากผูบ้ริหาร 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

3.1 ศึกษาปัจจัยเส่ียงในอดีต 
ท าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัในอดีต ท่ี

มีความเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อโครงการ
พฒันาระบบ ERP โดยท าการศึกษางานวิจยัท่ีจดัท าขึ้นทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ี
หลากหลายและครบถว้น และน ามาเป็นแหล่งขอ้มูลอา้งอิง
ในการจัดท าแบบสอบถาม ท าให้ได้แบบสอบถามท่ีมี
ประสิทธิภาพและเท่ียงตรง 

3.2 สร้างเคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
น าปัจจัยเส่ียงท่ีได้จากการศึกษางานวิจัยในอดีต มา

จดัท าเป็นแบบสอบถาม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในสภาพแวดลอ้มท่ีสนใจ 

3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือ 
น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ ให้ท่ีปรึกษางานวิจยั

ท าการประเมินตรวจเช็คความถูกต้องของแบบสอบถาม 
และความเท่ียงตรงของขอ้มูลในเบ้ืองตน้ 

3.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามท่ีได้ มาจดัท าการวดัความเท่ียงตรง

และความสอดคลอ้งของแบบสอบถามกับวตัถุประสงค์
ของงานวิจยั โดยไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่าน ซ่ึงมีประสบการณ์การบริหารและจดัการโครงการ
ในองคก์รญ่ีปุ่ น 

3.5 เก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อส ารวจปัจจยัเส่ียงท่ีมีอิทธิพล

ท าให้เกิดความลม้เหลวในการพฒันาระบบ ERP ในองค์กร
ญ่ีปุ่ นท่ีด าเนินกิจการภายในประเทศไทย ได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างไดแ้ก่ พนักงานบริษทัไทย เอ็นเอส โซลูชั่น จ ากัด
และผูท่ี้ใชง้านระบบ ERP ขององคก์รสัญชาติญ่ีปุ่ น โดยเป็น
องค์กรสัญชาติญ่ีปุ่ นในประเทศไทยท่ีด าเนินธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต แล้วได้รับการพัฒนาระบบ ERP 
จ านวน 80 คน โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 1 เดือน 

3.6 การวิเคราะห์ผล 
เม่ือไดรั้บการตอบแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์แลว้ 

จึงน าข้อมูล ท่ี ได้ไป วิเคราะห์ห าองค์ ประกอบและ
ความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยั การด าเนินการวิจยัน้ี ผูวิ้จยั
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ได้น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบ มาป้อนลงโปรแกรม
วิเคราะห์สถิติ  โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 
Version 24 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดย
จัดการป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ ง 2 ส่วน  ทั้ ง
ส่วนข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนของ
ขอ้มูลปัจจยัเส่ียงลงในโปรแกรม SPSS แล้วจึงเลือกการ
วิ เคราะห์ แบบ  Dimension Reduction และ เลือกแบบ 
Factor ซ่ึงการวิเคราะห์จะได้ทั้งข้อมูลความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรแต่ละตวั และขอ้มูลการสกดัองคป์ระกอบ 

3.7 การหาแนวทางจัดการปัจจัยเส่ียง 
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกปัจจยัเส่ียงท่ีร้ายแรงและมีโอกาสเกิดสูง 

มาจดัท าการหาแนวทางการจดัการความเส่ียง ตามหลกัการ
บริหารความเส่ียง [4] เก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึง
มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการจากบริษทัไทย เอ็น
เอส โซลูชั่น จ ากดั จ านวน 3 ท่าน เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและ
แนวทางในการตอบสนองความเส่ียงท่ีเหมาะสม  ซ่ึงผล
ของการการศึกษาแนวทางการจดัการความเส่ียง ผูวิ้จยัได้
น ามาสรุปและแสดงผลในรูปแบบตารางจดัการความเส่ียง 

3.8 การสรุปผลการศึกษาวิจัย 
ท าการสรุปผลการศึกษาปัจจยั และสรุปแนวทางการ

จัดการปัจจัย เส่ี ยงท่ี ได้จากการศึกษาและสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ และน าผลการวิจยัท่ีไดม้าอภิปรายผลและจดัท า
ขอ้เสนอแนะในล าดบัต่อไป 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  แล้วน าข้อมูลท่ีได้มา

วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS สามารถสกดัองค์ประกอบ
ของขอ้มูลออกมาได ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ดา้นความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารและจดัการโครงการ 
ประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยั คือ 

1. มีการจดัการโครงการท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม 
2. ขาดการควบคุมและจดัการขอบเขตของโครงการ 
3. ขาดการบริหารและจดัการ การส่ือสารระหว่างผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการ 
4. การส่ือสารระหว่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการ

ไม่มีประสิทธิภาพ 
5. ขาดความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการทางธุรกิจ 

ด้านความ เส่ี ยง ท่ี เกิดจากบุ คลากรในโครงการ 
ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยัเส่ียง คือ 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงขาดความมุ่งมัน่และการสนบัสนุน
ในโครงการ 

2. ผูจ้ดัการโครงการขาดทักษะ ความสามารถในการ
บริหารจดัการโครงการ 

3. ขาดความร่วมือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการ 
4. ท่ีปรึกษาระบบขาดประสบการณ์  ความรู้และ

ความสามารถ 
 

ดา้นความเส่ียงท่ีเกิดจากการวางแผนโครงการและการ
ทดสอบระบบ ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั คือ 

1. มีการเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีเก่ียวข้องระหว่าง
ด าเนินโครงการ 

2. การเลือกระบบที่ไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การทดสอบระบบท่ีไม่เพียงพอ 
4. การฝึกอบรมผูใ้ชง้านไม่เพียงพอ 
 

ด้านความเส่ียงท่ี เกิดจากปัจจัยภายนอกโครงการ 
ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั คือ 

1. การไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
กระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร 

2. เวลาในการด าเนินงานโครงการไม่เพียงพอ 
3. มีการด าเนินงานโครงการร่วมกบักลุ่มบุคคลท่ีสาม 
4. ขาดการสนบัสนุนจากผูข้ายหรือซพัพลายเออร์ 
หลงัจากนั้นผูวิ้จยัไดน้ า 2 ปัจจยัท่ีมีความเส่ียงสูงจาก

แต่ละองคป์ระกอบ รวม 8 ปัจจยั มาจัดท าการหาแนวทาง
จัดการความเส่ียง โดยสัมภาษณ์จากผู ้เช่ียวชาญ ท่ี มี
ประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดท าโครงการพฒันา
ระบบ ERP จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงในเอกสารฉบบัน้ีผูวิ้จยัได้
ยกตัวอย่างตารางจัดการความเส่ียงมา 1 ปัจจัย ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุดจากการ
ส ารวจ คือ ผูจ้ดัการโครงการขาดทกัษะ ความสามารถใน
การบริหารจัดการโครงการ ดังตวัอย่างท่ีแสดงในตาราง   
ท่ี  1 
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ตารางที่ 1 การจดัการความเส่ียง ดา้นบุคลากรในโครงการ 

5. สรุป และข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ล้มเหลวในการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ ERP ของ
องคก์รญ่ีปุ่ นในประเทศไทย เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้
ว่าจะมีองคป์ระกอบที่คน้พบมากกว่า 2 องคป์ระกอบ และ
ผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต ซ่ึงสรุปไดว่้า
ปัจจัยท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุดของโครงการพัฒนาระบบ 
ERP คือ ปัจจัยด้านการบริหารและจัดการ ซ่ึงเกิดจาก
โครงการมีการบริหารจัดการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่นสาเหตุจากบุคลากร เช่น 
ผูจ้ดัการโครงการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงปัจจยัน้ีสอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ Zhenyu [6] และ Zaitar and Ouzarf  
[5] นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจัยจากผู ้ใช้งานระบบ หรือ
สาเหตุจากรูปแบบและวิธีการบริหารโครงการท่ีไม่ถูกตอ้ง
และเหมาะสม ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า ปัญหาของการ
บริหารจัดการโครงการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุ
ส าคญัให้เกิดปัจจยัเส่ียงอื่นตามมา และส่งผลให้โครงการ
ประสบความลม้เหลวได ้ซ่ึงในทางกลบักนั หากโครงการ
มีการจดัการและบริหารโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็
จะ ช่ วยความโอกาส เกิด ปั จจัย เส่ี ยงอื่ น ได้อี กด้ วย 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปผูวิ้จยัเห็นว่าควรจะน า
แนวทางการจดัการความเส่ียงไปพฒันาต่อยอดเป็นแผน
จดัการความเส่ียง หรือพฒันาระบบช่วยจดัการความเส่ียง
ต่าง ๆ ในประเด็นดงักล่าว 
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ประเภทความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ 
การประเมินความเส่ียง วิธีบริหารความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดบั 

ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
ท่ียอมรับได ้

กลยุทธ์การบริหาร 
ความเส่ียง 

แนวทางจดัการความเส่ียง ผูรั้บผิดชอบ 

ความเส่ียงทีเ่กดิจาก
บุคลากรในโครงการ 

ผูจ้ดัการโครงการขาด
ทกัษะ ความสามารถ
ในการบริหารจดัการ
โครงการ 

โครงการไม่ส าเร็จ
ลุล่วงตามแผนงาน
และส่งผลกระทบต่อ
แรงจูงใจของคนใน
โครงการได ้
เน่ืองจากแผนงานไม่
สัมพนัธ์กบังานท่ี
ตอ้งท าจริง ท าใหค้น
ในโครงการตอ้ง
ท างานหนกัข้ึน
เพ่ือใหโ้ครงการเสร็จ
ทนัก  าหนดเวลา 

4 4 4 4  หลีกเล่ียง 
 บรรเทา 
 กระจาย 
 ยอมรับ 

สามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์น้ี
โดยการหาผูท่ี้มีประสบการณ์
การบริหารโครงการวางระบบ
วางแผนทรัพยากรองคก์รมาเป็น
ผูจ้ดัการโครงการ แต่หาก
เหตุการณ์น้ีเกดิข้ึนแลว้ สามารถ
บรรเทาความเส่ียงไดโ้ดยการหา
ผูท่ี้มีประสบการณ์มาเป็นผูช่้วย
ผูจ้ดัการโครงการ เพ่ือช่วยเหลือ
งานต่างๆ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์  
Factors Effecting the Finance Transaction using of PromptPay System 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยด้าน 

ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ราย โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis : EFA) และการ
วิ เคราะห์สมการถดถอยเ ชิงพหุคูณ  (Multiple Linear 
Regression)  

ผลการศึกษาาและผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
มากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
บริการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านอันตราค่าบริการท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์  
โดยงานวิจัยนีม้ีค่าท่ียอมรับได้ 55% (R-Squared=0.55)   
ค าส าคัญ: ระบบการช าระเงินพร้อมเพย,์ ความตั้งใจใช้
บริการทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย,์ ธุรกรรมออนไลน์ 
                               

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 

factors can explain the dependent variable around 

55% (R-Squared = 0.55). 

Keywords: PromptPay payment services, Intention to 

use PromptPay, Online banking. 

 

1. บทน า 
ในยุคท่ีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามี

บทบาทส าคญัในชีวิต และไดส้ร้างการเปล่ียนแปลงดา้น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
จากสังคมเงินสดไปสู่การท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการใช้จ่ายช าระค่าบริการสินค้า
และบริการในชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้เกิดรูปแบบการ
ให้บริการทางการเงินท่ีอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ต่อไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ จากการด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลในการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National 
E-Payment) โดยมีเป้าหมาย เพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินของประเทศให้เป็นแบบอิเลก็ทรอนิกส์
อย่างครบวงจร สามารถรองรับการโอนเงิน การจ่ายเงิน
ระหว่างประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงพฒันาระบบภาษี และ
รวมศูนยจ์่ายเงินสวสัดิการของรัฐ  รัฐบาลจึงมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์และพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) 
โดยการด าเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในการท า
หนา้ท่ีก ากบัดูแลและเป็นคนกลางเพื่อประสานงานกบัภาค
ส่วนต่าง ๆ [1] 

ดังนั้นผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
นอกจากจะช่วยท าให้ไดรั้บขอ้มูลความคิดเห็นพ้ืนฐานจาก
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ประชาชนท่ีมีต่อบริการพร้อมเพยแ์ลว้ ยงัถือเป็นอีกหน่ึง
แนวทางในการน าเสนอขอ้ควรปรับปรุง หรือพฒันาต่อไป
ในอนาคต ในด้านการบริการ หรือการส่ือสารของทาง
ภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคาร
พาณิชย์  ตลาดหลักท รัพย์แ ห่ งประ เทศไทย  ห รื อ
กรมสรรพากร  

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ผูวิ้จัยได้ศึกษา
ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ระบบบริการพร้อมเพย์ 
ระบบบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) คือ ระบบการ

ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ท่ีคิดคน้และพฒันา
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ใชใ้นการโอนเงินและ
รับเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ใชเ้ลขท่ีประจ าประชาชน
หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือของผูรั้บเงินแทนการใชเ้ลข
บัญชีธนาคารร ท าให้สะดวกสบาย ปลอดภยัและง่ายต่อ
การจดจ า [1] 

2.2. การตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการเป็นส่วนหน่ึง

ของพฤติกรรมผู ้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซ้ือ
สินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไปหรือเป็นการบริโภคสินคา้และ
บริการทางธนาคาร [2]  

การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจใช้บริการของ
ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ [3] 

2.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ผู ้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม  และศึกษางานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.3.1. ด้านผลิตภณัฑ์ 
ส่ิงท่ี เสนอขายโดยธุรกิจ เ พ่ือตอบสนองความ

จ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ 
ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุ

ภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของ
ผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล 
หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) 
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้[4]  

2.3.2. ด้านอัตราค่าบริการ 
จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระให้กบัผูข้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

สินค้าและบริการ การก าหนดราคามีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ท าให้องค์กรมีก าไร และ
ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้และบริการในราคาท่ีก าหนดขึ้นได ้
[5]  

2.3.3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการ 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ แนวทางใน

การส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคา รวมถึงขอ้มูล
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ โดยนักการตลาดจะมี
เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดหลายเคร่ืองมือ อาทิ การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการ
ใช้พนักงานขาย โดยนักการตลาดจะใช้เคร่ืองมือส่งเสริม
การตลาดขา้งตน้อย่างประสมประสานเพื่อให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและงบประมาณของ
องคก์ร [6] 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้การวิจัยคร้ังน้ี เป็นประชากรสัญชาติ

ไทยท่ีเคยได้ยินช่ือ หรือรู้จักบริการพร้อมเพย์ ค  านวณ
ขนาดกลุ่ มตัวอย่ า ง โดยใช้ก ารอ้า งอิ ง แบบตัว เ ลข  
ด้วยโปรแกรม G*Power ในการค านวณได้ก าหนดค่า
เพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟ่า (α) เท่ากับ .05 
จ านวนตัวแปรท านายเท่ากับ 28 ค่าขนาดของอิทธิพล 
(Effect Size) เท่ากบั 0.3 ผลท่ีไดค้ือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดท่ีตอ้งเก็บส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีอย่างน้อย จ านวน 
385 ตวัอยา่ง  
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ภาพที่ 1: การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูป G*Power 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research Method) ในคร้ังน้ี คือ Google 
form ท่ีใชส้ร้างแบบสอบถามออนไลน์ และรวบรวมขอ้มูล 
โดยสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงค าถามทั้งหมด
ใ น แบบสอบถ า ม ชุ ด น้ี ใ ช้ ค  า ถ า ม แบบปล า ย ปิ ด
แบบสอบถาม เหล่า น้ีได้ส ร้ างขึ้ นจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยถูกแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยใช้การวัด
ระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้ น (Interval Scale) วัด
ระดับความคิดเห็นเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) เป็นการวดัแบบ Likert Scale  และส่วนท่ี 4 ค าถาม
เก่ียวกบัความตั้งใจเลือกใชบ้ริการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นระบบ PromptPay        

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จัยได้สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามจากการศึกษา

ทฤษฎี บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีสามารถ
ประยุ กต์ ใช้ กับ ง าน วิ จัยของผู ้ วิ จัย ได้  จ ากนั้ นน า
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบไปส ารวจกับกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 400 คนผา่นแบบสอบถามออนไลน์ 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของ

ค าตอบเรียบร้อยแลว้ มาประมวลผลและท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS เพื่อตอบวตัถุประสงค์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression)  

3.5 กรอบแนวคิด 

 
ภาพที่ 2: กรอบแนวคิด 

 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการทางการเงินผ่านระบพร้อมเพย ์(PromptPay) ผูวิ้จยั
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 
400 ราย สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

4.1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 
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จากตารางท่ี 4.1 สามารถสรุปไดว่้า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.8 
มากกว่าเพศชายจ านวน 173 คน คิดเป็น 43.3 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.8 และประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 

4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) เพื่อส ารวจหรือค้นหาตวัแปรแฝง 
ท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ตัวแปรท่ีสังเกตได้หรือวัดได้ ผลการ
ทดสอบความเหมาะสมของชุดตวัแปรท่ีท าการศึกษาพบว่า
สามารถจัดกลุ่มใหม่เพ่ือถ่วงน ้ าหนักข้อค าถามแบ่งได้
ทั้ งหมด 4 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีผลการวิเคราะห์เชิง
ส ารวจไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 1: KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity 1 

 
จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยข้อค าถาม

ทั้งหมด 22 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึง
การบริการได้ง่าย, สามารถสมัครใช้งาน PromptPay ได้
ห ล า ย ช่ อ งท า ง  เ ช่ น  ผ่ า น  Mobile Banking, Internet 
Banking, ตู้ ATM และสาขาของธนาคาร, การใช้งาน 
PromptPay ช่วยลดขั้นตอนการหาเลขท่ีบัญชีโอนเงิน,
ระบบการช าระเงินแบบ PromptPay ช่วยให้ผูใ้ช้บริการ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ี ทุกเวลา, ระบบ
การช าระเงินแบบ PromptPay ช่วยให้ได้รับเงินโดยตรง
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การขอคืนภาษีเงินได้, การ
บริการโอนเงินและรับเงินแบบ PromptPay เป็นระบบท่ีมี
ความ ปลอดภยัสูงตามมาตรฐานสากล, คุณภาพบริการ 
เช่น ระบบความปลอดภยั เปิดท าธุรกรรมกบัธนาคารได้
ตลอด 24 ชม., ลดความเส่ียงจากการพกพาเงินสดและส่ง
มอบเงินสด, อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินมีความ
เหมาะสม, มาตรฐานก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมท่ีชดัเจน
, อตัราค่าธรรมเนียมในการ โอนเงินผ่านพร้อมเพย ์คุม้ค่า
กับเวลาท่ีเสียไปกับการท าธุรกรรม, ฟรีค่าธรรมเนียม, 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท, ค่าธรรมเนียม 5 บาท, ค่าธรรมเนียม 
10 บาท, มีการประชาสัมพนัธ์ระบบพร้อมเพยอ์ย่างทั่วถึง
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและจากธนาคาร, การโฆษณาเพื่อ
ส่งเสริมและกระตุน้การใชบ้ริการโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง, มี
รายการส่งเสริมการสมคัรใชบ้ริการ เช่น แจกของท่ีระลึก
ให้แก่ลูกคา้ท่ีสมคัรใช้บริการ, และเม่ือมีปัญหาในการใช้
บริการ PromptPay ทางธนาคารมีเจา้หนา้ท่ีรับแจง้เหตุหรือ
มีเจา้หน้าท่ีคอยให้บริการผ่านทางโทรศพัท์ (Call Center) 
พบว่ามีค่า KMO เท่ากบั 0.874 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 และเขา้
ใกล้ 1 แสดงถึงความสัมพนัธ์กันของตัวแปรในขนาดท่ี
เหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์เชิงส ารวจได ้และค่าการ
ท ดสอบนั ย ส า คัญท า งส ถิ ติ ด้ ว ย  Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่ามีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สามารถสรุปไดว่้าขอ้มูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้
ตางรางที่ 2: Rotated Component Matrix 1 

 
จากตารางท่ี 2  Rotated Component Matrix แสดงค่า

สัมประสิทธ์ิ หรือท่ีเรียกกันว่า Factor Loadings เป็นค่าท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัองค์ประกอบหรือ ตวั
แปรทั้ง 4  โดยการหมุนแกนปัจจัยด้วยเทคนิค Principal 
Component Analysis และ Varimax ซ่ึงพบว่าค่า  Factor 
Loadings บางตวัมีค่าน้อยเกินไป หรืออยู่นอกกลุ่มตวัแปร 
จึงท าการตดัตวัแปรบางตวัออก 

จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ใหม่อีกคร้ัง ดงัน้ี 
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ตางรางท่ี 3: KMO และ Bartlet’s Test of Sphericity 2 

 
จากตารางท่ี 3 เน่ืองจากมีตวัแปรบางตวั มีค่าน้อยหรืออยู่
นอกกลุ่มของตวัแปรจึงท าการตดัออกไป 3 ตวัแปร เหลือ
ขอ้มูลดว้ยขอ้ค าถาม 19 ตวัแปร จากการวิเคราะห์ พบว่ามี
ค่า KMO เท่ากบั 0.859 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 และเขา้ใกล ้1 
แสดงถึงความสัมพนัธ์กนัของตวัแปรในขนาดท่ีเหมาะสม 
สามารถน าไปวิเคราะห์เชิงส ารวจได ้และค่าการทดสอบ
นยัส าคญัทางสถิติดว้ย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า
มีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า
ขอ้มูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้
ตางรางที่ 4: Rotated Component Matrix 2 

 
จากตารางท่ี  4 Rotated Component Matrix แสดงค่า

สัมประสิทธ์ิ หรือท่ีเรียกกันว่า Factor Loadings เป็นค่าท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัองค์ประกอบหรือ ตวั
แปรทั้ง 4 โดยการหมุนแกนปัจจัยด้วยเทคนิค Principal 
Component Analysis และ Varimax ซ่ึงพบว่าค่า  Factor 
Loadings ท่ีมีค่ามากทีสุดคือ อตัราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 
5 บาท มีค่าเท่ากบั 0.935 

4.3 ผลจากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ทดสอบเคร่ืองมือจากการส ารวจกลุ่มวอย่างทั้งหมด 

400 ราย เพื่อทดสอบความเข้าใจ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน และวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability)  

ตารางท่ี 5: ผลการวิเคราะค่าความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

 
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่น ของ

แบบสอบถามพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นอยู่
ระหว่าง 0.880 ถึง 0.911 ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้แสดง
ว่าเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใช่ในการส ารวจฉบบัน้ีมีความ
น่าเช่ือถือและผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน
ทั้ง 4 ด้าน พบว่า การรับรู้คุณค่าดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด (Mean = 4.151, SD = 0.646) 
ตารางท่ี 6: ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 

 
จากตารางท่ี 6 เม่ือพิจารณาค่า Sig. จะสามารถสรุปได้

ว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินผ่าน
ระบพร้อมเพย ์อย่างมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 (ปัจจยัท่ีมีค่า 
Sig. นอ้ยกว่า 0.05) มีจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้บริการ ด้านอตัราค่าบริการ และมี
จ านวน 1 ดา้นท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 โดยมีค่า Sig. อยูท่ี่ 
0.934 ไดแ้ก่ ดา้น ผลิตภณัฑ์ จากผลของการวิเคราะห์ของ
แต่ละตวัแปรไดค้่าสัมประสิทธ์ิของสมการถอดถอย (Beta 
Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระ และตัวแปรตาม ซ่ึงผลการวิเคราะห์สามารถ
เรียนจากมากไปน้อยดงัน้ี (1) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการใชบ้ริการ (2) ปัจจัยดา้นอตัราค่าบริการ (3) 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

 
ภาพที่ 3: โมเดลอธิบายความตั้งใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์
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จากภาพท่ี 4 สามารถอธิบายการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ได ้
53% (R-Squared= 0.53) โดยวิธีการ Regression ซ่ึงพบ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการส่งผล
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นอตัราค่าบริการ และปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑส่์งผลนอ้ยท่ีสุด 

 

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
จากการส ารวจจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ไดท้  า

การตรวจสอบความถูกตอ้ง และท าการวิเคราะห์หาปัจจยั
ด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์ผูวิ้จยัไดส้รุปผลเป็นรายดา้น 
พบว่า 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจใชบ้ริการ
พร้อมเพยพ์บว่า ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพร้อม
เ พ ย์  เ น่ื อ ง จ า กก า ร ให้ บ ริ ก า ร ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ มีหลายช่องทางและลกัษณะการให้บริการ
ท่ีไม่แตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จึงให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ประกอบการตดัสินใจใชม้ากกว่าปัจจยัน้ี 
ซ่ึงผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของทิพยสุ์ดา 
หม่ืนหาญ [7] 

ดา้นอตัราค่าบริการ ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจใช้
บริการพร้อมเพยพ์บว่า ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
พร้อมเพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของทิพยสุ์ดา หม่ืน
หาญ [7] และทิพยสิ์ริ ทิพยพ์รหม [8] 

ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการ ผลการ
วิเคราะห์การตดัสินใจใชบ้ริการพร้อมเพยพ์บว่า ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของทิพยสุ์ดา หม่ืนหาญ [7] 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัทั้งหมด 3 ดา้น พบว่าดา้นการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชบ้ริการส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านพร้อมเพยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ด้านอัตราค่าบริการ และด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลน้อยท่ีสุด 
 

  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยเพื่อหาปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการทางการเงินผา่นระบพร้อมเพย ์ 
 1)  ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ในรูปแบบปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการทางการเงินผา่นพร้อมเพย ์
 2)  ควรน าปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัจจยัทั้ง 3 
ด้านของการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์  เพื่อ เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใชพ้ฒันาดา้นอื่น ๆ 
 3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในรูปของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกหรือการท าโฟกัสกรุ๊ปในเร่ืองปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบพร้อมเพย ์ 
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บทคัดย่อ  
วัตถปุระสงค์ของงานวิจัยช้ินนีคื้อเพ่ือพัฒนาเกมฝึกสมองท่ี

สามารถใช้งานได้ท้ังบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และแอน
ดรอยด์ส าหรับการป้องกันภาวะความจ าเส่ือมของผู้สูงอาย ุ เกม
ท่ีพัฒนาขึ้นได้รับการออกแบบมาอย่างดีโดยมีด่านท่ีพัฒนา
ทักษะหลากหลาย เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การเพ่ิมความจ า 
ทักษะในการคิดค านวณ เป็นต้น  มีการน าทฤษฎีสีมาใช้ในการ
ออกแบบเกม เพ่ือช่วยให้ผู้ เล่นรู้สึกผ่อนคลายขณะเล่นเกม  
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการน าเกมไปใช้งานแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานซ่ึง
คือผู้สูงอายจุ านวน 30 คน มีความพึงพอใจอยู่ในการใช้งานเกม
ในระดับดีมาก 
ค ำส ำคัญ: ภาวะสมองเส่ือม ผูสู้งอายุ ปฏิสัมพนัธ์ เกมฝึกสมอง 

เกมิฟิเคชนั 
 

Abstract 
The objective of this research was to develop brain-

training game that can work with both Windows and 

Android operating system so as to prevent dementia in 

elders. This game was well-organized designed 

comprising three stages for enhancing diverse skills such 

as problem solving skill, memorization, calculation skill,  

etc. Also, color theory was utilized to design the game in 

order that users would feel relaxed while playing. The 

experimental results revealed that 30 elders as 

participant felt satisfied after using the developed game 

at very high level. 

Keywords: Dementia Prevention, Elders, Brain-Training 

Game, Gamification 

 

1. บทน ำ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยท่ี

เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วในช่วง 3–4 ทศวรรษท่ีผา่นมาท าให้ประเทศ
ไทยค่อย ๆ เร่ิมเข้าสู่การเป็นสังคมผูสู้งวยั ตั้ งแต่ประมาณปี 
2543–2544 นัน่คือประเทศไทยมีประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป คิด
เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นอกจาก
สัดส่วนผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมขึ้นแล้ว ยงัมีอีกตัวบ่งช้ีหน่ึงท่ีแสดงถึง
การก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งวยัแล้วนั่นคือ ดัชนีการสูงวยั (Aging 
Index) ซ่ึงแสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกัน
ของประชากรกลุ่มผูสู้งอายุกบักลุ่มประชากรวยัเด็กโดยดัชนี
การสูงวยัมีค่าต ่ากว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมี
นอ้ยกว่าจ านวนเด็ก แต่ในทางตรงขา้มถา้ดชันีมีค่าเกินกว่า 100 
แสดงว่าจ านวนประชากรผูสู้งอายุมีมากกว่าจ านวนประชากร
เด็ก [1] 

ปั จจุบัน สั งคมไทยก าลัง เผ ชิญกับการ เป ล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากรคร้ังส าคญัคือการเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ
โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวยัท างานและวยัเด็กลดลง 
เน่ืองจากอตัราการเกิดและอตัราการตายของประชากรสูงวยั
ลดลงอย่างต่อเน่ือง [2] จ านวนผู ้สูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้ นย่อมส่งผล
กระทบต่อการดูแลเก่ียวกับการใช้ชีวิตในช่วงสูงวยั ผูสู้งอายุ
เป็นวยัท่ีสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมได้เกิด
การเส่ือมถอย ทั้งน้ีได้รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางระบบ
ประสาท ท่ี มี ส่ วน เก่ี ยวข้อ งท างด้าน ความจ า ส่ งผลให้
ค ว ามส าม ารถ ใน ก าร รับ รู้ เ ร่ื อ งร าวต่ าง  ๆ  ใน ก ารใช้
ชีวิตประจ าวนัลดลงประมาณร้อยละ 20-40 ของภาพจ าท่ีไดรั้บรู้
ทั้งหมด และพบการลดลงของความจ าท่ีเกิดขึ้นภาวะความจ า
บกพร่องมากกว่าร้อยละ50 พบในผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
งานวิจยัในอดีต [3] พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีความผิดปกติใน

เกมฝึกสมองส ำหรับส ำหรับกำรป้องกนัภำวะสมองเส่ือมในผู้สูงอำย ุ
Brain-Training Game for Dementia Prevention in Elders 
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เร่ืองการคิดทบทวน ค านวณ การรับรู้ดา้นความใส่ใจ และการ
จดจ า ปัญหาในการรับรู้ท่ีเส่ือมถอยของผู ้สูงอายุก่อให้เกิด
ปัญหาแก่สังคมมากมาย ส่งผลให้ความสามารถในการรับรู้
เร่ืองราวลดลง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติม
จะท าให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาการดูแลผูสู้งอายุ อยา่งไรก็ตาม
การเปล่ียนแปลงทางดา้นความจ าในผูสู้งอายุเป็นปัญหาเกิดขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต  

เม่ื อ ศึกษาปัญหาดังกล่ าวแล้ว  ผู ้วิจัยได้ตระหนัก ถึง
ความส าคญัของวิธีการชะลอหรือลดอตัราการเกิดปัญหาของ
สมองทางด้านความทรงจ าท่ีลดลง โดยการฝึกบริหารสมอง
อย่างสม ่าเสมอ และไดมี้การน าทฤษฎีสีมาเป็นแนวทางในการ
สร้างรูปแบบของเกม ด้วยลกัษณะของสีท่ีมีผลต่อการท างาน
ของสมองในด้านการมองเห็นจะสามารถช่วยให้จดจ าข้อมูล
และกระตุ้นการท างานของสมองไดดี้ขึ้น ช่วยลดความเครียด
และลดภาวะซึมเศร้าให้กบัผูสู้งอายุ   ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันาเกมฝึก
สมองส าหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงช่วยเน้นการส่งเสริมความจ า กระตุน้
สมองให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมทกัษะการแกปั้ญหา อนัถือเป็นการ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องการและบรรเทาภาวะ
สมองเส่ือม และเพ่ิมโอกาสการท ากิจกรรมร่วมกันภายใน
ครอบครัวหรือสังคม 

 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ภำวะสมองเส่ือม 
ภาวะสมองเส่ือมคือการภาวะท่ีการท างานของสมองเส่ือม

ถอยลง โดยความเส่ือมถอยนั้น อาจเส่ือมถอยมากกว่าหน่ึงดา้น
จากหลายด้าน ได้แก่ ความจ าและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ การ
ประมวลผล สมาธิ การมีปฏิกิริยาตอบโต้ท่ีช้าลง ภาวะสมอง
เส่ือมประกอบดว้ยโรคต่าง ๆ หลายโรค โรคท่ีพบไดบ้่อยมาก
ท่ีสุดคือโรคอลัไซเมอร์ (Alzheimer Disease) ซ่ึงหากปล่อยไว้
โดยไม่ท าการรักษาและยบัย ั้งจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
การช่วยเหลือตวัเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั จนเขา้สู่ภาวะท่ี
ตอ้งพึ่งพิงผูอ้ื่นในท่ีสุด มีงานวิจยัหลายช้ินบ่งบอกว่าอายท่ีุเพ่ิม
มากขึ้นมีความสัมพนัธ์กบัภาวะสมองเส่ือมอยา่งมีนยัส าคญั [4] 

จากข้อมูลดังกล่าวเกมท่ีพัฒนาขึ้ นมีเป้าหมายของการ
ออกแบบเพ่ือยบัย ั้งการเส่ือมถอยในดา้นต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาทุก
ดา้น อนัเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ล่นเกมท่ีเป็นผูสู้งอายุ 

2.2 ทฤษฎีสี 
 สี [5] หมายถึง แสงท่ีดูซึมผา่นวตัถุและตกกระทบในสายตา
ท าให้เห็นเป็นสี มีผลถึงจิตวิทยา คือมีอ านาจให้เกิดความเข้ม
ของแสงท่ีช่วยให้มีอารมณ์และความรู้สึกได้ การท่ีได้เห็นสี  
สายตาจะส่งความรู้สึกไปยงัสมองท าให้เกิดความรู้สึกตาม
อิทธิพลของสี  ศิลปินตอ้งการใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทับใจ
ในผลงานของศิลปะและสะทอ้นความประทบัใจนั้นให้บงัเกิด
แก่ผูช้ม มนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งกบัสีอยูต่ลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ี
อยูร่อบตวันั้นลว้นแต่มีสีสันแตกต่างกนัมากมาย สีเป็นส่ิงท่ีควร
ศึกษาเพื่อประโยชน์กบัตนเอง  
 ผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของสี ท่ีมีผลต่อการท างานของ
สมองทางดา้นอารมณ์เม่ือไดม้องเห็น ผูวิ้จยัไดท้  าการออกแบบ
เกมโดยใช้สีท่ีเหมาะสมต่อการรับรู้ของผูสู้งอายุ และกระตุ้น
การท างานของสมอง จึงไดห้ลีกเล่ียงการใชสี้แดง สีม่วง และสี
ส้มในการออกแบบสีพ้ืนหลงั และเลือกสีท่ีตรงขา้มกบัพ้ืนหลงั
เพื่อให้มีการท างานของสมองสามารถท าความเขา้ใจเกมไดง้่าย 
 2.3 ภำษำแอ็กชันสคริปต์ 3.0 

ภาษาน้ีเป็นภาษาท่ีใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
(Object-Oriented Programming) เม่ือโปรแกรมพฒันาเสร็จแลว้
สามารถส่งออก (Publish) เพื่อใชง้านไดห้ลายแพลตฟอร์ม เช่น
บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ (Windows) ไอโอเอส (iOS) และ
แอนดรอยด์ (Android)  นอกจากน้ียงัสามารถท างานร่วมกับ 
เอนจินสามมิติ เช่น เสตจทรีดี (Stage3D) และเสกลฟอร์มจีเอฟ
เอก็ซ์ (Scaleform GFx) เพื่อสร้างเกมสามมิติไดอ้ีกดว้ย  

2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุพรรณี [6] ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมความจ าและ

สุขภาพจิตของผูสู้งอายุดว้ยการใชเ้กมบนเวบ็ไซต์  ณัฐณิชา [7] 
ไดศึ้กษารูปแบบของเกมสองมิติท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุในการ
เพ่ิมทกัษะความจ าของผูสู้งอายุในวยั 60 ปี  ผลการทดลองของ
งานวิจยัทั้งสองช้ินแสดงให้เห็นว่าเกมเป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนต่อ
การยกระดบัความจ าของผูสู้งอายไุดจ้ริง อยา่งไรก็ตาม กิจกรรม
ในเกมยงัไม่ครอบคลุมถึงความเส่ือมถอยของสมองทุกดา้นท่ี
กล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.1  

ตำรำงที่ 1: รายละเอียดของด่านในเกม 
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ช่ือด่ำน ลักษณะเกม ประโยชน์ของด่ำน 
ตลาดสดสุขภาพ เกมจะก าหนดรายการส่ิงของท่ีตอ้งการ มาให้เลือกซ้ือและหยิบผกัและผลไมท่ี้มีประโยชน์ในการบ ารุง

สมอง เพ่ือให้ผูเ้ล่นลากและปล่อยวางในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวใ้ห้ หากผูเ้ล่นเลือกส่ิงของได้ถูกตอ้ง เกมจะ
เปิดเผยรายการท่ีตอ้งการซ้ือถดัไป  หากผูเ้ล่นเลือกส่ิงของไม่ถูกตอ้ง ผูเ้ล่นตอ้งเลือกหยิบส่ิงของท่ีถูกตอ้ง
ตามก าหนดมาใส่ในพ้ืนท่ีให้ได ้กลไกการเล่นเกมในด่านน้ีแสดงในภาพท่ี 1 

1.เพ่ิมความจ าระยะสั้น 
2.เพ่ิมปฏิกิริยาการโตต้อบ 

จบัคู่รู้จ า เกมจะก าหนดไพ่มาให้เป็นจ านวนคู่ โดยจ านวนของไพ่จะขึ้นอยูก่บัระดบัของความยากของเกม ไพ่ทุกใบ
คว ่าหนา้อยู ่ผูเ้ล่นตอ้งหงายไพ่คร้ังละใบเพ่ือเปิดหาไพ่ท่ีมีรูปภาพท่ีตรงกนั หากผูเ้ล่นเปิดไพ่จ านวนสองใบ
และเป็นรูปภาพเดียวกนั ไพ่คู่นั้นจะหายไป กลไกการเล่นเกมในด่านน้ีแสดงในภาพท่ี 2 

1.เพ่ิมความจ าระยะสั้นและ
ระยะกลาง 
2.ลดอาการสมาธิสั้น 

ค านวณชวนคิด เกมจะก าหนดโจทยโ์ดยการสุ่มตวัเลขมาให้ผูเ้ล่นค านวณหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง จ านวนขอ้ขึ้นอยู่ตามระดับ
ความยากง่ายของเกม ผูเ้ล่นจะตอ้งดูโจทยแ์ละเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งมาใส่ในช่องค าตอบท่ีถูกตอ้ง กลไก
การเล่นเกมในด่านน้ีแสดงในภาพท่ี 3 

1.เพ่ิมทกัษะการค านวณ 
2.เพ่ิมทกัษะการแกปั้ญหา 

 

3.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
3.1 กำรออกแบบโปรแกรม 
ด้านการควบคุม : ผู ้ใช้งานสามารถควบคุมเกมได้ผ่าน

เหตุการณ์  (Event) ได้แก่ สัมผัส (Touch) หรือคลิก (Click) 
ส าหรับการเลือก  และลาก (Drag) ปล่อยวาง (Drop) ส าหรับ
การมีปฏิสัมพนัธใ์นเกม  

ดา้นเน้ือหา: เกมท่ีพฒันาขึ้นมีด่านให้เล่นทั้งหมดสามด่าน 
โดยท่ีผูเ้ล่นสามารถเร่ิมตน้เกมท่ีด่านใดก็ได ้รายละเอียดของแต่
ละด่านแสดงดงัตารางท่ี 1 แตล่ะด่านมีความยากสามระดบั ซ่ึงมี
ความแตกต่างกนั โดยรายเอียดของความยากแต่ละระดบัแสดง
ในตารางท่ี 2 ผูเ้ล่นสามารถเลือกระดับความยากใดก่อนก็ได้
ตามความตอ้งการ  

ด้านสถาปัตยกรรม : ผู ้ใช้งานสามารถเล่ม เกมได้ผ่าน
คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) และ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เพื่อความสะดวกใน
การใชง้าน 

ดา้นความเป็นมิตรกบัผูใ้ช้ : เน่ืองจากผูสู้งอายุเป็นกลุ่มท่ีมี
ความเปราะบาง  เกมจึงมีการเลือกใช้สีตามทฤษฎีสีท่ีท าให้
ผูสู้งอายุไม่รู้สึกเครียดและไม่สบายใจ  นอกจากน้ี การจบัเวลา
ภายในเกมเป็นการนับไปขา้งหน้า เพื่อลดความกดดนัเร่ืองการ
หมดเวลาในการเล่น เวลาท่ีนับจะนับไปเร่ือย ๆ จนกระทั่ง ผู ้
เล่นสามารถท าภารกิจในด่านนั้น ๆ ส าเร็จ และมีการเก็บสถิติ
เวลาท่ีใช้ในการเล่น เพื่ อให้ผู ้เล่นสามารถใช้เพื่ อ ติดตาม
พัฒนาการการเล่นของตนเองได้ ซ่ึงเป็นการเสริมแรงใน
ทางบวกต่อผูเ้ล่น 
ตำรำงท่ี 2: ค าอธิบายระดบัความยากของเกม 

ระดับ ค ำอธิบำย 

ด่านตลาดสดสุขภาพ 
ง่าย มีสินคา้ในค าสั่งซ้ือจ านวน 3 ช้ิน โดยจ านวนคร้ังของสินคา้แต่

ละช้ินท่ีตอ้งหยิบจะถูกสุ่ม ไม่เกิน 5 คร้ัง 
กลาง มีสินคา้ในค าสั่งซ้ือจ านวน 4 ช้ิน โดยจ านวนคร้ังของสินคา้แต่

ละช้ินท่ีตอ้งหยิบจะถูกสุ่ม ไม่เกิน 10 คร้ัง 

ยาก มีสินคา้ในค าสั่งซ้ือจ านวน 5 ช้ิน โดยจ านวนคร้ังของสินคา้แต่
ละช้ินท่ีตอ้งหยิบจะถูกสุ่ม ไม่เกิน 15 คร้ัง 

ด่านจบัคู่รู้จ า 
ง่าย มีจ านวนไพ่ 16 ใบ ให้ผูเ้ล่นจบัคู่ไพ่ทั้งหมด 8 คู ่ 
กลาง มีจ านวนไพ่ 24 ใบ ให้ผูเ้ล่นจบัคู่ไพ่ทั้งหมด 12 คู ่
ยาก มีจ านวนไพ่ 32 ใบ ให้ผูเ้ล่นจบัคู่ไพ่ทั้งหมด 16 คู ่

ด่านค านวณชวนคิด 
ง่าย มีค าถามเก่ียวกบัการบวกจ านวน 5 ขอ้ 
กลาง มีค าถามเก่ียวกบัการบวก 4 ขอ้ การลบ 3 ขอ้  
ยาก มีค าถามเก่ียวกบัการบวก 4 ขอ้ การลบ 4 ขอ้ การคูณ 2 ขอ้ 
 

3.2 กำรทดลองใช้และกำรวัดควำมพงึพอใจ 
เม่ือเกมไดรั้บการพฒันาแลว้ ผูวิ้จยัได้จดัท าแบบสอบถาม

วดัความพึงพอใจในการใชง้านเกมท่ีพฒันาขึ้น โดยวางแผนใน
การเก็บข้อมูลจากผู ้สูงอายุจากบ้านพักผู ้สูงอายุคามิเลียน 
จ านวน 30 คน แบบสอบถามชุดดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index Of Item 
Objective Congruence : IOC) จากผูท้รงคุณวุฒิสามท่าน ซ่ึงมี
คุณวุฒิขั้นต ่าระดับปริญญาโท เน้ือหาของแบบสอบถามวดั
ความพึงพอใจแบ่งออกเป็นสามด้านได้แก่ ด้านภาพรวมของ
เกม ดา้นเน้ือหาของเกม และดา้นความคล่องตวั  
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ภำพที่ 1: กลไกการเล่นเกมในด่านตลาดสดสุขภาพ 

 

 
ภำพที่ 2: กลไกการเล่นเกมในด่านจบัคู่รู้จ า 

 

 
ภำพที่ 3: กลไกการเล่นเกมในด่านค านวณชวนคิด 

4. ผลกำรด ำเนินกำรวิจัย  
4.1 ผลกำรพฒันำเกม 

 เม่ือผูใ้ชเ้ปิดเกมจะพบกบัหนา้จอเมนูดงัแสดงในภาพท่ี 4 ซ่ึง
แสดงด่านทั้งสามแบบให้ผูใ้ชเ้ลือกเล่น บริเวณมุมบนซ้ายเป็น
ปุ่ มท่ีใชเ้พื่อปิดโปรแกรม มุมบนขวาเป็นปุ่ มท่ีใชเ้พื่อปิดเสียง 
 

 
ภำพที่ 4: หนา้จอแรก 

 

เม่ือผูใ้ชง้านเลือกด่านตลาดสดสุขภาพ จะพบหน้าจอแสดง
วิธีการเล่นเกม ดงัแสดงในภาพท่ี 5 เม่ือกดปุ่ ม “เขา้ใจแลว้” จะ
แสดงหนา้จอในภาพท่ี 6 

 

 

ภำพที่ 5: วิธีการเล่นด่านตลาดสดสุขภาพ 
 

 
ภำพที่ 6: หนา้จอท่ีใชเ้ล่นด่านตลาดสดสุขภาพ 

แสดงค าสัง่ซ้ือและเร่ิม
จบัเวลาในการเล่น

จดัเก็บและแสดงเวลาท่ีเล่น

สินคา้ไม่ถูกตอ้งสินคา้ถูกตอ้ง

ไม่ใช่

ใช่

เร่ิมตน้

เลือกระดบัความยาก

ไม่ใช่

ส้ินสุด

แสดงสญัลกัษณ์กากบาท
พร้อมเล่นเสียงตอบผิด

แสดงเคร่ืองหมายถูก
พร้อมเล่นเสียงตอบถูก

ใช่

มีค  าสัง่ซ้ืออ่ืน

จ านวนครบถว้น

เลือกสินคา้
ตามค าสัง่ซ้ือ

แสดงไพท่ี่คว  ่าอยูแ่ละ
เร่ิมจบัเวลาในการเล่น

จดัเก็บและแสดงเวลาท่ีเล่น

ไม่ใช่

ใช่

เร่ิมตน้

เลือกระดบัความยาก

ไม่ใช่

ส้ินสุดใช่

ไม่มีไพเ่หลือแลว้

ไพห่งายและ
พบภาพเดียวกนั

เลือกไพส่องใบ

ไพคู่่ท่ีถูกตอ้งมีเคร่ืองหมาย
ถูกข้ึนและหายไปจากกอง

ไพคู่่นั้นกลบัไปคว ่า
เหมือนตอนเร่ิมตน้

แสดงโจทยเ์ลข ตวัเลือกค าตอบ 
และเร่ิมจบัเวลาในการเล่น

จดัเก็บและแสดงเวลาท่ีเล่น

ใช่

เร่ิมตน้

เลือกระดบัความยาก

ไม่ใช่

ส้ินสุดใช่

ตอบถูกทุกขอ้

ค าตอบถูกตอ้ง

ลากค าตอบ
ไปวางในช่องวา่ง

แสดงเคร่ืองหมายถูก
พร้อมเล่นเสียงตอบถูก

เล่นเสียงตอบผิด และน า
ค าตอบกลบัไปไวท่ี้เดิม

ไม่ใช่
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จากภาพท่ี 6 ค าส่ังซ้ือแสดงท่ีแถบดา้นซ้ายของจอภาพ ซ่ึง
ในภาพน้ีโจทยค์ือ ให้ผูเ้ล่นลากแครอทจากภาพผกัและผลไม้
ทั้งหมดไปวางในตระกร้าสีขาวจ านวนสามคร้ัง หากผูเ้ล่นลาก
สินคา้ผิดชนิดไปใส่ตะกร้า เกมจะแจง้เตือนว่าตอบผิด เม่ือผูเ้ล่น
ลากสินค้าครบแล้ว เกมจะแสดงเวลาท่ีใช้ดังภาพท่ี 7 จาก
หนา้จอน้ี เวลาท่ีใชจ้ะไดรั้บการบนัทึกในระบบ หากผูใ้ชก้ดปุ่ ม 
“ดูสถิติ” จะแสดงประวติัการเล่นด่านนั้น ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 8 
 

 
ภำพที่ 7: หนา้จอแสดงเวลาท่ีใช ้

 

 
ภำพที่ 8: หนา้จอท่ีใชเ้ล่นด่านจบัคู่รู้จ า 

 

จากเมนูในภาพท่ี 4 เม่ือผูใ้ช้งานเลือกด่านจับคู่รู้จ  า จะพบ
หน้าจอแสดงวิธีการเล่นเกม ดังแสดงในภาพท่ี 9 เม่ือกดปุ่ ม 
“เขา้ใจแลว้” จะแสดงหน้าจอในภาพท่ี 10  โดยในภาพน้ีมีไพ่
ทั้งหมด 16 ใบ  มีไพ่ 14 ใบท่ีคว ่าหน้าอยู่ และมีอีกสองใบท่ี
หงายหน้าซ่ึงหงายเพราะผา่นการคลิกหรือทชัโดยผูเ้ล่น หากไพ่
สองใบมีหน้าไพ่ท่ีเหมือนกนั จะแสดงหน้าจอดงัภาพท่ี 11 ซ่ึง
แสดงสัญลกัษณ์ถูกตอ้งบนไพ่ทั้งสองใบ จากนั้นไพ่สองใบน้ีจะ
หายไปจากจอภาพ เกมจะด าเนินไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ไพ่ทุกใบ
ไดรั้บการจบัคู่จนหมด เกมจะแสดงเวลาท่ีผูเ้ล่นใช้ในการเล่น
เกมดงัภาพท่ี 7 

 

 
ภำพที่ 9: วิธีการเล่นด่านจบัคู่รู้จ า 

 

 
ภำพที่ 10: หนา้จอท่ีใชเ้ล่นด่านจบัคู่รู้จ า 

 

 
ภำพที่ 11: หนา้จอท่ีใชเ้ล่นด่านจบัคู่รู้จ าเมื่อจบัคู่ไดถู้กตอ้ง 

 

จากเมนูในภาพท่ี 4 เม่ือผูใ้ช้งานเลือกด่านค านวณชวนคิด 
จะพบหน้าจอวิธีการเล่นเกม ดังภาพท่ี 12 เม่ือกดปุ่ ม “เข้าใจ
แลว้” จะแสดงหน้าจอในภาพท่ี 13  ผูเ้ล่นมีหน้าท่ีลากค าตอบท่ี
อยู่วตัถุทรงกลมสีน ้ าเงินท่ีอยู่บริเวณดา้นขวาของจอภาพ ไปใส่
กรอบสีเหล่ียมสีเขียวทา้ยค าถามท่ีอยูบ่ริเวณกลางจอภาพ เกมจะ
แสดงผลตอบกลับ โดยขึ้ นอยู่กับค าตอบของผู ้ใช้ว่าถูกต้อง
หรือไม่ เม่ือผูเ้ล่นตอบค าถามทั้งหมดอย่างถูกตอ้งแลว้ เกมจะ
แสดงเวลาท่ีใชด้งัภาพท่ี 7 
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ภำพที่ 12: วิธีการเล่นด่านค านวณชวนคิด 

 

 
ภำพที่ 13: หนา้จอท่ีใชเ้ล่นด่านค านวณชวนคิด 

 

ตำรำงท่ี 3: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 
รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย SD ระดับ 

ภำพรวมของเกม    

1.การพฒันาส่ือมีความคิดสร้างสรรค ์  5.00 0.00 ดีมาก 
2 .ภาพและเสียงมีความเหมาะสม  4.73 0.44 ดีมาก 
3 .ช่วยเสริมทกัษะความจ าให้ดีขึ้น   4.56 0.50 ดีมาก 
4.ส่ือประสานกบัประสบการณ์ในชีวิตจริง 4.33 0.66 ดี 
5.ขอ้มูลแสดงท่ีจอภาพมีความชดัเจน  4.96 0.18 ดีมาก 
6.ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ  4.66 0.49 ดีมาก 
7.การออกแบบเขา้ใจง่าย ใชง่้าย เมนูไม่สับสน  4.53 0.62 ดีมาก 

ด้ำนเน้ือหำของเกม    

1.มีความถูกตอ้ง  5.00 0.00 ดีมาก 
2.มีการสรุปเน้ือหาในแต่ละเกมอยา่ง
เหมาะสมเขา้ใจง่าย 

4.60 0.56 ดีมาก 

3.เน้ือหามีคุณค่าส าหรับผูใ้ชง้าน 4.66 0.54 ดีมาก 
4.เน้ือหาเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง  4.66 0.49 ดีมาก 

ควำมคล่องตัวของเกม    

1.ควบคุมไดง่้าย     5.00 0.00 ดีมาก 
2.มีความเสถียร 4.76 0.43 ดีมาก 
3.มีส่วนช้ีแนะหรือช่วยเหลือผูเ้ล่น 4.80 0.40 ดีมาก 

ค่ำเฉลี่ยทั้งหมด 4.73 0.37 ดีมาก 
 

4.2 ระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้งำน 
งานวิจยัช้ินน้ียงัได้ศึกษาความพึงพอใจจากผูเ้ล่นเกม โดย 

ผลการประเมินท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 3  
 

5. สรุป  
ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ท่ีก้าวหน้า ท าให้ผู ้สูงอายุใน

ประเทศไทยมีการเสียชีวิตท่ีช้ากว่าแต่ก่อนมาก  การมีอายุย่ิง
มากขึ้นเป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเกิดภาวะสมองเส่ือม เม่ือการ
ท างานของสมองเส่ือมถอยลงท าให้เกิดปัญหาท่ีผูสู้งอายตุอ้งเขา้
สู่ภาวะพึ่งพิง  ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันาเกมท่ีใชเ้พื่อฝึกการท างานของ
สมองท่ีใช้ เพ่ิมทักษะให้ผู ้เล่นหลายด้าน  เช่น  ทักษะการ
แกปั้ญหา ทักษะความจ า ทักษะการตอบโต ้เป็นตน้  เกมน้ีจะ
ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือมได ้  เม่ือเกมไดรั้บ
การพัฒนาเสร็จแล้ว จึงได้น าไปทดลองใช้งานกับผู ้สูงอายุ
จ านวน 30 คน ผลความพึงพอใจท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่าผูใ้ชง้านมี
ความพึงพอใจต่อเกมในระดบัดีมาก 
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SAP Module Production Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลติ 

Analysis of factors affecting success in the SAP Module Production 

Planning (PP) system in production 
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บทคัดย่อ 

บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP Module Production 
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยงานวิจัยนี ้
ได้ท าการศึกษาผลกระทบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์การ  
2) ด้านคุณภาพของระบบ 3) ด้านผู้ใช้งาน 4) ด้านท่ีปรึกษา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลได้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
คื อ  ผู้ ใ ช้ งาน ระบบ  SAP Module Production Planning 
(PP) ในบริษัท  บุญรอดบ ริวเวอร่ี จ ากัด  และในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยการสร้างเค ร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้ Factor Analysis 
เทคนิคของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท  คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส า ร ว จ  (Exploratory Factor Analysis) ก าร วิ เค ร าะ ห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis) 
ซ่ึงพบว่าการทดสอบตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แสดงให้เห็นว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ: ระบบบริหารจดัการทรัพยากรองค์กร, โมดูล, 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

 

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 

research is impact on production. 1) Organization 2) 

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. บทน า 
สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการ

แข่งขนักันอย่างสูง จึงหันมาให้ความสนใจในการสร้าง
ความแตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและ
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงลดตน้ทุนในการผลิต ส่งผลให้องคก์รได้
มี ก ารป รับ ตั ว ให้ ทั น กับ สภ าพ แวดล้อ ม ท่ี ม าก าร
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงได้น า
ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคก์ร ซ่ึงหน่ึงในซอฟแวร์ส าเร็จรูป
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ท่ีองคก์รธุรกิจต่าง ๆ น ามาใชง้านมากท่ีสุด คือ SAP-ERP 
ซ่ึ งบ ริษัท  SAP เป็ นผู ้ผ ลิต  ERP ( Enterprise Resource 
Planning )  เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีควบคุมกระบวนการ
ท างานในทุก ๆ  แผนกภายในองค์กรทั้ งระบบบัญชี 
การเงิน  การผลิต การขาย การบ ริหารสินค้าคงคลัง 
ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ มาท าให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติ
ภายในองคก์ร และเช่ือมโยงขอ้มูลจากทุกแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้สู่ฐานขอ้มูลศูนยก์ลาง จึงท าให้ขอ้มูลสอดประสานเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งองคก์ร 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise 

Resource Planning) หมายถึง การวางแผนเพื่อบ ริหาร
จดัการในส่วนของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้
บรรลุประโยชน์สูงสุด [1] โดยการบูรณาการ (Integrate) 
ส่วนของฟังก์ชั่นการท างานทั้ งหมดท่ีมีในองค์กรไว้
ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบ ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นการจดัซ้ือ 
ดา้นการขาย ดา้นบญัชีการเงิน และการบริหารบุคคล ให้มี
ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงกนัในลกัษณะแบบ Real Time 
ส่งผลให้การด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลทั้ งหมดนั้ น 
นอกจากน้ีแล้วระบบ ERP ยงัสามารถน าไปท าการปรับ
รูปแบบของการท างานในส่วนของระบบท่ีเป็นพ้ืนฐานเดิม 
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์รและเกิดประโยชน์
สูงสุดระบบ ERP เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2 ซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป (SAP) 
SAP เป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผนทรัพยากร

องคก์รท่ีช่วยให้กระบวนการท างานมี การเช่ือมต่อระหว่าง
องคก์รไปยงัคู่คา้ รวมไปถึงในส่วนของลูกคา้ โดยสามารถ
ก าหนดค่าของขอ้มูลให้ เขา้กบัองค์กร เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการขององค์กร [2] ในระบบ SAP จะประกอบ
ไปด้วยหลายโมดูลท่ีท าหน้าท่ีแตกต่างกัน แต่ท างาน
ร่วมกนัเป็นหน่ึงเดียวโดยผลิตภณัฑ์ SAP นั้นมีอยู่ 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ SAPR/2 ท่ีใชก้บัเมนเฟรมและ SAPR/3 ท่ีใชง้านกบั
ระบบ client/server และสามารถติดตั้ง R/3Application ได้

มากกว่า 1 ตัว เพ่ือช่วยให้การท างานเร็วขึ้ นเป้าหมาย
ระยะแรกของ SAP จะเน้น ไปทางลูกค้าท่ีเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ (Enterprise Scale) แต่ปัจจุบนัไดมี้การขยายไป
ทางกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้องคก์รขนาดกลางและขนาด
เล็ก (Small and Medium Enterprises: SMEs) [3] โมดูลท่ี
ส าคญัของระบบ SAP มีดงัน้ี 

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 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
2.3.1 การวิเคราะห์ เชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจจะใช้ใน
กรณีท่ีผูศึ้กษาไม่มีความรู้ หรือมีความรู้น้อยมากเก่ียวกับ
โครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพื่อศึกษาโครงสร้าง
ของตัวแปร และลดจ านวนตัวแปรท่ีมีอยู่เดิมให้มีการ
รวมกนัได ้ 

ภาพที่ 1: Statistical Model of EFA 
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2.3.2 การวิเคราะห์ เชิงยืนย ัน (Confirmatory Factor 
Analysis) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัจะใชก้รณีท่ี
ผูศึ้กษาทราบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตัวแปร หรือ
คาดว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรควรจะเป็น
รูปแบบใด หรือคาดว่าตวัแปรใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
มากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกนั หรือคาดว่ามีตวั
แปรใดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั ควรจะอยูต่่างองคป์ระกอบ
กนั หรือกล่าวไดว่้า ผูศึ้กษาทราบโครงสร้างความสัมพนัธ์
ของตวัแปร หรือคาดไวว่้าโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวั

แป ร เป็ น อย่ างไรและจะใช้ เท ค นิ ค ก าร วิ เค ร าะห์
อ งค์ป ระกอบ เชิ งยืน ย ัน ม าตรวจสอบห รือยืน ยัน
ความสัมพนัธ์ว่าเป็นอยา่งท่ีคาดไวห้รือไม่  

ภาพที่ 2: Confirmatory Factor Analysis 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้ นตอนการด าเนิ นการวิจัยเป็ นการน าเสนอวิ ธี
การศึกษาโดยการศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
Module PP มาใช้งานการผลิต ให้ได้ผลตามวตัถุประสงค์
หลกัท่ีก าหนด และสอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงาน
ดงักล่าว ของผูใ้ช้งานท่ีอยู่บริษทั บุญรอด บริวเวอร่ี จ ากัด 
โดยการจดัท าปัญหาพิเศษในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา แนวคิด 
ทฤษฎี  การสัมภาษณ์  การใช้งานจริง และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องพร้อมทั้งศึกษาตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ โดยคดั

สรรตัวแปรท่ีส าคัญ และให้ค  านิยามเชิงปฏิบัติการ โดย
จัดระบบความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยส่งเสริม
ความส าเร็จกับตัวแปร จากนั้นตรวจสอบความกลมกลืน
ของตวัแปรกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใชโ้ปรแกรม Amos 

3.1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: แสดงภาพรวมของงานวิจยั 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ และไดท้  าการก าหนด
ประเด็นท่ีจะตั้งค  าถามและร่างข้อค าถามให้ครอบคลุม
ประเด็นเพื่อน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา และ
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาแลว้น ามาจดัท าแบบสอบถามฉบบัร่าง 
ซ่ึงสามารถรวบรวมได ้4 ดา้น มีขอ้ค าถามทั้งหมด 24 ขอ้ 
แล้วน าไปหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยขอความ
คิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นน ามาค านวณหาค่า IOC ซ่ึง
ขอ้ค าถามใชไ้ดท้ั้งหมดและน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ โดยมี
การด าเนินงานดงัน้ี 

3.3.1 การจดัท าแบบสอบถาม 

3.2.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. ทบทวนวรรณกรรมจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 
2. กำหนดขอบเขตเนือ้หา สร้าง
กรอบแนวคิด 
3. สร้างโมเดลสมมติฐานการวิจัย 
4. สร้างแบบสอบถาม 
5. ตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถาม 
6. เกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 
สร้างเครื่องมือการ
วิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพ 

 

 ขั้นตอนท่ี 3 
วิเคราะห์

องค์ประกอบ 

 

 ขั้นตอนท่ี 4 
วิเคราะห์

องค์ประกอบ 

 ขั้นตอนท่ี 5 
สรปุผลการวิจัย 
อภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะ 

 

1. วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สำรวจ (EFA) 

1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของโมเดลทั้งหมด 

โมเดล 
สมมติฐานการ

วิจัย 

แบบสอบถามการ
วิจัย 

ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ

ปัจจัยเชิงสาเหต ุ

ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ

ปัจจัยเชิงยืนยัน 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปลายผล 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์ 
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การทดสอบคุณภาพในส่วนของเคร่ืองมือ โดยได้
ด าเนินการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้มูล 

การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท่ี้เช่ียวชาญทางดา้นการใช้
ระบบ SAP ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างขึ้น และน า
ผลการตรวจสอบท่ีได้มาท าการปรับปรุงแบบสอบถาม 
เพ่ือให้ไดข้อ้ค าถามท่ีมีความครอบคลุมเน้ือหา ความเขา้ใจ
ในแต่ละข้อค าถาม แล้วน าไปค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Item Objective Congruence : IOC)  

3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis : EFA) นั้นเป็นการวิเคราะห์ เพ่ือส ารวจ
และระบุ อ งค์ป ระกอบ ร่วม  (Common Factor) [4] ท่ี
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดผ้ล
ท่ีไดจ้าก EFA สามารถลดจ านวนตวัแปรสังเกตไดโ้ดยการ
สร้างตัวแปรใหม่ในรูปขององค์ประกอบร่วม มักใช้ใน
กรณีท่ีนักวิจัยยงัไม่มีทฤษฎีสนับสนุนท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีต้องการวัดกับ
คะแนนท่ีเป็นผลจากการวดัตามตวับ่งช้ี วิธีการวิเคราะห์ 
EFA มีขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ 
ขั้นตอนท่ี 2 การสกดัองคป์ระกอบ  
ขั้นตอนท่ี 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์และการ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล 
ขั้นตอนท่ี 4 การหมุนแกนองคป์ระกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4: ขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
3.4 การวิเคราะห์องประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั [5] เป็นขั้นตอน
ในการตรวจสอบและยืนยนั ความสอดคลอ้งของผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตามทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ สามารถแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัได ้5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐาน 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 
ขั้นตอนท่ี 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล 

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ขั้นตอนท่ี 5 การปรับโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5: ขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย 

4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคล ผลการศึกษา
พบว่าผูใ้ช้งานระบบ SAP จ านวน 307 คนส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.2 ช่วงส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 
25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.6 ต าแหน่งพนักงานส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัพนกังานฝ่ายผลิตระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อย
ละ 54.1 ช่วงประสบการณ์ส่วนใหญ่ คือ 1-3 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 43.6 ระดับ การศึกษาส่วนใหญ่ คือ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.7 
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2. ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อ
ความส าเร็จในการน าระบบ SAP Module Production 
Planning (PP) มาใชใ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบดว้ย 
ดา้นองคก์ร ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นผูใ้ชง้าน.และดา้น
ท่ีปรึกษา เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 4 อนัดบัแรกท่ีมี
อิทธิผลต่อความส าเร็จอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณภาพ
ของระบบ รองลงมา คือ ดา้นผูใ้ช้งาน ดา้นท่ีปรึกษา และ
ด้านองค์กร ตามล าดับ สรุปได้ดังน้ีปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อ
ความส าเร็จในการน าระบบ SAP Module Production 
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิตด้านองค์กร (= 
3.11, S.D. = .518) มีความส าคัญอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อนัดบัแรกท่ีปัจจยัท่ีมี
อิทธิผลต่อความส าเร็จอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ คาดว่า
ระบบ SAP จะช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ท าให้มีความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อความส าเร็จใน
การน าระบบ SAP Module Production Planning (PP) มา
ใชใ้นกระบวนการผลิต ดา้นผูใ้ชง้าน (= 2.69, S.D. = .448) 
มีความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า อนัดบัแรกท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อความส าเร็จอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด คือ ทกัษะ ประสบการณ์และความช านาญ
ของพนักงานปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบ SAP Module Production Planning (PP) มาใช้ใน
กระบวนการผลิต ด้านท่ีปรึกษา ( = 2.36, S.D.= .473) มี
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า อนัดบัแรกท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อความส าเร็จอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด คือ ทกัษะ ประสบการณ์และความช านาญ
ของพนักงานปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบ คือ ไม่มีอุปสรรคในการส่ือสารท่ีเก่ียวกับการให้
ข้อมู ลการใช้ งาน ระบบ  SAPปั จ จัย ท่ี มี อิ ท ธิผลต่ อ
ความส าเร็จในการน าระบบ SAP Module Production 
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิต ด้านองค์กร (= 
2.29, S.D. = .328) มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า อนัดับแรกท่ีปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อ
ความส าเร็จอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารเล็งเห็นถึง
ความส าคญัเข้าใจถึงการใช้งานระบบ SAP ว่าก่อให้เกิด
การบริหารงานท่ีดี 

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP Module Production 
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึง
ผลการวิจยัเพ่ือหาความเก่ียวข้องของตัวแปรก่อนท่ีจะมี
การสร้างโมเดลการวดั 

ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ระหว่าง
ตวัแปรในองคป์ระกอบในแต่ละดา้นสอดคลอ้งกนั 4 ดา้น 
โดยพบว่าผลการด าเนินการวิจัย พบว่า ด้านองค์กร เม่ือ
พิ จารณาจาก RMR = .0355, CMIN/DF = 1.567, GFI = 
.981, AGFI = .960, NFI = .951, CFI = .981, RMSEA = 
.043 การทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ดา้นคุณภาพของระบบ 
RMR = .0154, CMIN/DF = 1.664, GFI = .991, AGFI = 
.962,  NFI = .991,  CFI = .996,  RMSEA = .047 ก า ร
ทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ ท่ี ดี ด้านผู ้ใช้งาน RMR = .0100, 
CMIN/DF = .310, GFI = .998, AGFI = .993, NFI = .998, 
CFI = 1.000, RMSEA = .000 การทดสอบโม เดลตาม
ทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑ์
ท่ีดี ดา้นท่ีปรึกษา RMR = .0182, CMIN/DF = 1.798, GFI 
= .993, AGFI = .965, NFI = .991, CFI = .996, RMSEA = 
.051 การทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และผลการวิเคราะห์
ปัจจัยทั้ ง 4 ด้าน RMR = .054, CMIN/DF = 1.817, GFI = 
.898, AGFI = .865, NFI = .884, CFI = .944, RMSEA = 
.05 การทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่ในเกณฑท่ี์ดี แสดงให้เห็นว่าโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งแทจ้ริง 

 

5. สรุปผล  
สรุปผลไดว่้าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน า

ระบบ SAP Module Production Planning (PP) มาใช้ใน
กระบวนการผลิต โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ จาก
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การวิเคราะห์ไดท้ั้งหมด 4 ดา้นดงัน้ี ดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้น
องค์กรมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
Module Production Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต มีน ้ าหนักความส าคัญเท่ากับร้อยละ 30.93 ด้าน
คุณภาพของระบบ ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบมีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP Module Production 
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผ ลิต  มีน ้ าหนัก
ความส าคญัเท่ากบัร้อยละ 26.32 ด้านผูใ้ช้งาน ปัจจยัดา้น
ผูใ้ช้งานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
Module Production Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต มีน ้ าหนักความส าคัญเท่ากับร้อยละ 26.21 ด้านท่ี
ปรึกษา ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษามีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
น าระบบ SAP Module Production Planning (PP) มาใชใ้น
กระบวนการผลิต มีน ้ าหนักความส าคัญเท่ากับร้อยละ 
22.44 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 ดา้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการน าระบบ SAP Module Production 
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี สรุป
ได้ว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน าระบบ 
SAP  มาใชใ้นกระบวนการผลิต ทั้ง 4 ดา้นน้ี เป็นส่วนหน่ึง
เท่านั้น ยงัมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายประการ ท่ีเป็น
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
Module Production Planning (PP) 

ภาพที่ 6: โมเดลผลการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง 4 ดา้น 
การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลการวดั

องคป์ระกอบตามทฤษฎีกบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
Module Production Planning (PP) ตามสมมติฐาน 

 H0 : μ =  0 
  H1 : μ ≠ 0 

และพบ ว่าค่ า P-Value มีค่ ามากกว่า .05 แสดงว่า
ยอมรับ H0 นั่นหมายความว่าโมเดลการวดัองค์ประกอบ
ตามทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัโมเดลขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์
ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้โมบายแอปพลเิคชันวางแผนการเงินส่วน
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณนีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้โมบายแอปพลิเคชัน
วางแผนการเงินส่วนบุคคล สอดคล้องกับผลส ารวจ
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ มีการวางแผนด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่รวมถึงค้นหา
แอปพลิเคชันท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผนและจัด
การเงินต่างๆ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์และก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มเจเนอเรชันวาย
ในเขตกรุงเทพมหานครและไม่เคยใช้โมบายแอปพลิเคชัน
วางแผนการเงิน จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวม
ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้อยู่ ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยท่ีปัจจัยความกังวลทางการเงิน 
ความคาดหวังในความพยายาม และการรับรู้ความเส่ียง มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ผ่านทัศนคติท่ีมีต่อ    
โมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างมี
นัยส าคัญ ซ่ึงผลท่ีได้นีส้ามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ
และแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
ครอบคลมุการใช้งานท่ีจ าเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย 
ค าส าคัญ: โมบายแอปพลิเคชนัวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
เจเนอเรชนัวาย พฤติกรรมความตั้งใจใช ้ ความกงัวลทาง
การเงิน 
 

Abstract 

The objectives of this study were: (1) to identify the 

factors influencing the behavioral intention to use 

mobile personal financial planning application in 

generation Y; (2) to find the effective application for 

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. บทน า 
การวางแผนการเงินถือเป็นความท้าทายอย่างหน่ึง

เน่ืองมาจากการค านวณท่ีซับซ้อน เขา้ใจยาก หากมีความรู้
ทางการเงินท่ีไม่เพียงพอ รวมถึงพฤติกรรมการใชจ้่ายบน
พ้ืนฐานความสะดวกของการบริการช่องทางซ้ือขายหรือ
การท าธุรกรรมการเงินต่าง ๆ  ลว้นตอบสนองความตอ้งการ
และกระตุน้พฤติกรรมใชจ้่าย ท าให้หลายคร้ังการวางแผน
ทางด้านการเงินไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ปี 
2019 เวบ็ไซตก์ารตลาด Marketeer ไดเ้ผยแพร่ผลวิจยัของ
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แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้
เงินและการออมเงินของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยคุ 4.0 ช้ีให้เห็นว่า
คนรุ่นใหม่ยงัมีการจดัท าแผนการออมเงินและการลงทุน
ด้วยตนเองมากท่ีสุดถึง 76 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่าการ
วางแผนผ่านท่ีปรึกษาดา้นการวางแผนการเงินขององคก์ร
ต่างๆ เช่น ธนาคารหรือบริษทัประกนัภยั 19 เปอร์เซ็นต์ 
และไม่มีการวางแผน อยู่ท่ี 15 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ส่ิงท่ี
น่าสนใจจากผลการศึกษาน้ี คือ สัดส่วนเงินออมต่อรายได้
โดยเฉล่ียในแต่ละเดือนนั้นไม่ได้ก าหนดแน่นอนขึ้นอยู่
ยอดท่ีเหลือจากการใชจ้่าย สะทอ้นให้เห็นว่ากลุ่มเจเนอเร
ชันวาย ยงัขาดแบบแผนและวินัยการออมเงินอย่างเป็น
ระบบ สอดคลอ้งการวิจยัเชิงลึกพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ก าลงั
ค้นหาแอปพลิเคชันท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผน
การเงินรวมถึงติดตาม ควบคุมค่าใชจ้่าย และเพ่ิมการออม 
เพื่อลดปัญหาการจดัการเงินส่วนบุคคลต่างๆ 

ด้วยเหตุน้ีทางผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้โมบายแอปพลิเคชัน
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่ม เจเนอเรชันวาย 
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
(UTAUT) ร่วมกบัปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงและความ
กังวลทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัอิทธิพลท่ีส าคญั
น าไปสู่การเสนอแนวทางพฒันาและออกแบบแอปพลิเค
ชนัจูงใจให้กลุ่มเจเนอเรชนัวายยอมรับใชส้ าหรับวางแผน
การเงินส่วนบุคคลบนสมาร์ทโฟนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 

ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นอยู่ท่ีดีบนพ้ืนฐานพฤติกรรมทาง
การเงินท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต (Financial well-

being) 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 แนวคิดการวางแผนทางการ เงินส่วนบุคคล 

(Personal financial planning concept) 
รัชนีกร วงศ์จันทร์  [1] ได้ให้ค  านิยาม การวางแผน

การเงินส่วนบุคคล เป็นกระบวนการโดยรวมในการ
ออกแบบแนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการเงินภายใต้
เง่ือนไขเฉพาะแต่ละบุคคล การน าไปปฏิบติัและทบทวน
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินท่ีตอ้งการได ้แนวคิดดงักล่าวจะช่วยให้เตรียมความ

พร้อมและน าไปสู่ชีวิตท่ีมีความมั่นคงทางการเงินของ
บุคคลและครอบครัว  

กลุ่มเจเนอเรชันวายจดัอยู่ในช่วงเร่ิมท างาน หรือช่วง
สะสมความมั่งคัง่ ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีบุคคลมีรายได้ยงัไม่
ม ากนักแต่ จ ะ เ พ่ิมขึ้ น เ ร่ื อยๆ  ต ามระยะ เ วล าและ
ประสบการณ์การท างาน ส่วนรายจ่ายของกลุ่มบุคคลช่วง
อายุน้ีมีค่อนขา้งมาก เน่ืองจากส่วนใหญ่มีรูปแบบการใช้
ชีวิตท่ีทนัสมยั มีการใชจ้่ายบริโภคเพื่อคน้หาประสบการณ์
ใหม่ๆ การศึกษาต่อ หรือเร่ิมสร้างครอบครัวจึงตอ้งมีการ
ใชจ้่ายส าหรับเล้ียงดูบุตรและคู่สมรสเพ่ิมเติม ดงันั้นจะตอ้ง
มีการวางแผนการเงินในหลายเร่ืองในช่วงอายน้ีุ [2] 

 2.2 แอปพลิ เคชันการ เงิน ส่วนบุคคล  (Personal 

finance application) 
แอปพลิเคชนัส าหรับจดัการขอ้มูลทางการเงินเพื่อช่วย

ก าหนดเป้าหมายทางการเงิน บริหารจดัการงบประมาณ
และค่าใช้จ่ายประจ าวนัส่วนบุคคล รวมถึงโอกาสท่ีจะ
สามารถควบคุมการใช้จ่ายอย่างสมดุลและเหมาะสม 

ในขณะบางคนช่วยในการเร่ิมตน้วางแผนการออมเงินหรือ
ส ารองเงินเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต  [3]  
โดย Bankrate.com ได้แบ่งประเภทแอปการเงินส่วน
บุคคลไว้ 4 ประเภท ดัง น้ี  1) แอปพลิ เคชัน ติดตาม
งบประมาณ (Budget tracking apps) สามารถบันทึก
ค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามยอดเงินบัญชีธนาคารและวางแผน
งบประมาณตามกลุ่มรายรับ-รายจ่ายต่างๆ 2) แอปพลิเคชนั
ผูช่้วยทางการเงิน (Financial assistant apps) ช่วยรวบรวม 
จัดเก็บ และข้อมูลรายงานจากหลากหลายบัญชีออมเงิน
และการลงทุนไวใ้นท่ีเดียวเพื่อติดตามประสิทธิภาพของ
การจดัการสินทรัพยส่์วนบุคคล 3) แอปพลิเคชันค านวณ
สินเช่ือหรือเงินกู้ (Loan calculator apps) ช่วยประมาณ
การจ่ายเทียบกับยอดสินเช่ือหรือเงินกู้ในปัจจุบนัรวมถึง
ติดตามระยะเวลาการช าระสินเช่ือทั้งหมดหรือกูเ้พ่ิมเติม 4) 

แอปพลิเคชนัจดัการค่าใชจ้่ายและเงินออม (Spending and 

saving apps) ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถจ าลองเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์สมมุติต่างๆ เพื่อคน้หาทางเลือกในการจดัการ
การเงินส่วนบุคคลในการใช้จ่ายและสะสมเงินออมท่ี
เหมาะสม 
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2.3 ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
(UTAUT)  

Venkatesh, Morris [4] ไดเ้สนอทฤษฎีท่ีสร้างขึ้นจาก
งานวิจยัต่างๆท่ีผา่นมาเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี โดย
ถูกพฒันาจากการศึกษาองคก์รท่ีก าลงัใชเ้ทคโนโลยีใหม่ 4 
องค์กรแตกต่างกันเป็นการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีเขา้ดว้ยกัน 8 ทฤษฎี เพื่อใช้ศึกษา
พฤติกรรมการใช้ท่ีได้รับแรงขับเคล่ือนจากความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรม จนเป็นทฤษฎีรวมของการยอมรับและ
การใชเ้ทคโนโลย ี ซ่ีงประกอบดว้ย 4  ปัจจยั  คือ  1)  ความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance  expectancy) 

น ามาใช้วดัระดับประสิทธิภาพการท างาน ประโยชน์ท่ี
ได้รับ และผลผลิต  2) ความคาดหวงัในความพยายาม 
(Effort expectancy) น ามาใชว้ดัระดบัความง่ายต่อการใช้
งาน และการเรียนรู้ท่ีจะใช้งาน  3) อิทธิพลของสังคม 
(Social influence) น ามาใช้วดัระดบัความส าคญัอิทธิพล
จากบุคคลรอบขา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทของผูใ้ช้ เช่น 
ครอบครัวและเพื่อน เป็นต้น ส่วน4) ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน  (Facilitating  conditions) น ามาใช้
วดัระดบัดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และความเขา้กนัไดก้นัของระบบ
กบัอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงเช่ือว่ามีส่วนช่วยในการใชร้ะบบของ
ผูใ้ช ้ 

Wu [5] ได้ท าการศึกษา พบว่า ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพความ คาดหวงัในความพยายาม มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเงินส่วน
บุคคลในชนบทของประเทศจีน ในขณะท่ีผลวิจยัปัจจยัใน
การตั้งใจใช้โมบายแอปพลิเคชันท่ีมีการใช้งานประจ าวนั
พิสูจน์ได้ว่า ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ และ ความ
คาดหวงัในความพยายาม ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ใชอ้ยา่งมีนยัส าคญั [6, 7] 

2.4 ทฤษฎีแนวคิด เกี่ ยวกับการ รับ รู้ความ เ ส่ี ย ง 
(Perceived risk) 

การรับรู้ความเส่ียงมกัจะเป็นความไม่แน่นอนท่ีส าคญั
พฤติกรรมผูใ้ช้บริการและถูกน าไปใช้ในการคน้ควา้วิจัย
เป็นจ านวนมาก Veríssimo [8] พบว่าการรับรู้ความเส่ียง
ในระดบัสูงจะส่งผลต่อการไม่ใชโ้มบายแบงก้ิง  กล่าวสรุป

ไดว่้าเป็นการรับรู้ความไม่แน่นอนในดา้นความปลอดภยั 
การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวัและความไม่ชัดเจนครบถว้น
ของผูใ้ชไ้ดรั้บ ท าให้เกิดผลกระทบทางลบน าไปสู่การไม่
ใชแ้อปพลิเคชนัวางแผนการเงินท่ีไดรั้บรู้ความเส่ียง 

2.5 ทฤษฎีแนวคิดความกังวลทางการเงิน (Finance 

anxiety) 
ความกงัวลทางการเงิน คือ ความล าบากและทศันคติไม่

ดีท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ [9] จากศึกษาทดลองทางคลินิกเก่ียวกับ
ปัจจัย ท่ี มีอิ ท ธิพลต่อพฤติกรรมการตั้ ง ใจวางแผน 
( Planning intention) พบว่าความกังวลทางการ เ งิน
ระดบัสูงจะน าไปสู่รูปแบบของการท าอะไรดว้ยตนเองโดย
ไม่มีการบงัคบั (Self-imposed helplessness) ในบ่อยคร้ัง
รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากท่ีปรึกษาทางการเงิน 
(Financial advisor) นอ้ยกว่าผูท่ี้ความกงัวลทางการเงินต ่า
กว่า [10] ดว้ยเหตุน้ีทางผูวิ้จยัมีความสนใจในการน าปัจจยั
ดงักล่าวมาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจใช้โมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วน
บุคคล 

2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติผู้ใช้และพฤติกรรม
ความตั้งใจใช้ 

ทัศนคติ คือ แนวโน้มทางจิตวิทยาท่ีแสดงออกหรือ
กระท าในหนทางท่ีตัดสินใจด้วยการประเมินหรือความ
เช่ือส่วนบุคคลว่าชอบหรือไม่ชอบ การศึกษาส่วนใหญ่บน
โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี TAM และ UTAUT ซ่ึง
เก่ียวข้องกบัการยอมรับเทคโนโลยีหรือบริการใหม่ไดมี้
การแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและการ
ตั้งใจใชอ้ย่างมีนยัส าคญั Wu, Kang [11] ไดท้  าการศึกษา
ปัจจัยท่ีท าให้มีการซ้ือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนพบ
ความสัมพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแอปพลิเค
ชนับนสมาร์ทโฟนท่ีมีค่าใชจ้่าย (Paid Apps) กบัการตั้งใจ
ซ้ือแอปพลิเคชนัประเภทดงักล่าว 

2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง พบว่าแนวคิดจากทฤษฎีรวมของการยอมรับและ
การใชเ้ทคโนโลยี (UTAUT) สามารถใชแ้สดงพฤติกรรม
ความตั้งใจใช้ระดับบุคคลได้ดีกว่า นอกจากน้ียงัได้น า
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ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง และ ความกงัวลทางการเงิน
ซ่ึงระบุว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้ละการตั้งใจ
วางแผนมาศึกษาร่วมในการวิจยัคร้ังน้ี 

 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) : ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
(PE) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชผ้่านทศันคติท่ีมี
ต่อโมบายแอปพลิเคชนัวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) : ความคาดหวงัในความพยายาม 
(EE) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชผ้่านทศันคติท่ีมี
ต่อโมบายแอปพลิเคชนัวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) : อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชผ้า่นทศันคติท่ีมีต่อโมบายแอป
พลิเคชนัวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

สมมติฐานท่ี 4 (H4) : สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การใชง้าน (FC) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชผ้่าน
ทศันคติท่ีมีต่อโมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วน
บุคคล 

สมมติฐานท่ี 5 (H5) : การรับรู้ความเ ส่ียง (PR) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชผ้่านทศันคติท่ีมีต่อโม
บายแอปพลิเคชนัวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

สมมติฐานท่ี 6 (H6) : ความกงัวลทางการเงิน (FA) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชผ้่านทศันคติท่ีมีต่อโม
บายแอปพลิเคชนัวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

สมมติฐานท่ี 7 (H7) : ทศันคติท่ีมีต่อโมบายแอปพลิเค
ชันวางแผนการเ งินส่วนบุคคล (AT) มีอิท ธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้ งใจใช้โมบายแอปพลิเคชันวางแผน
การเงินส่วนบุคคล 

 

3.  วิธีการด าเนินงาน  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มเจเนอเรชันท่ีเกิด

ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 ภูมิล าเนาหรืออาศยัในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่ทราบจ านวน
ท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างการวิจยัคร้ังน้ีค  านวณจากสูตรของ 
W.G. Cochran ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วน
ของความคาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นได ้0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นจ านวน  385 คน โดยผู ้วิจัยได้เผื่อการสูญเสียของ
แบบสอบถาม 4% เท่ากับ 15 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างมี
จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความ
สะดวก (Convenience sampling) 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน Google Form 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอย่างจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary 

data) ท าการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผ่านการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านแลว้ รวมถึงทดสอบความ
เหมาะสมเบ้ืองต้น (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนแบค (Cronbach’s 

alpha) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นของค าถามแต่ละประเด็นอยู่
ระหว่าง 0.826 - 0.964 

3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผูวิ้จัยท าการกระจายแบบสอบถามช่องทางออนไลน์

และรวบรวมผลน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีก าหนดไว้
ส าหรับวิจยั ค่าสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
การศึกษาคร้ังน้ี คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) เพื่อบรรยายจากขอ้มูลดา้นประชา
กรศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่ า ง   โดยใช้ วิ ธีทางสถิ ติ  ดัง น้ี  ตารางความ ถ่ี  
(Frequency table) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่ า ส่วน เ บ่ี ยง เบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ของปัจจยัทศันคติท่ีมี
ต่อโมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินและปัจจัยท่ีมี
อิท ธิพลต่อพฤติกรรมการตั้ งใจใช้  2 )  การทดสอบ
สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) เพื่อ
หาอิทธิพลหรือสาเหตุของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามทั้ง
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อิทธิพลทางตรง (Direct effect) และอิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect effect) ของปัจจัยโดยอาศยัโปรแกรม AMOS 

เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมพบว่าเป็นเพศชาย ร้อย

ละ 53 และเพศหญิง ร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจเนอเร
ชนัวายท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง  31 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.5 
สถานภาพส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ สมรส 

คิดเป็นร้อยละ 41.5 และระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่
จบระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.5 ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนถึงร้อยละ  60 รองลงมาเป็น
ข้ า ร า ช ก า ร /รั ฐ วิ ส าห กิ จ  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  20.5 มี
ประสบการณ์การท างานทั้ งหมด 6 – 10 ปี ร้อยละ 42 

รองลงมาคือ 1 – 5 ปี  ท่ี ร้อยละ 30 และร้อยละ 23 มี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี รายไดส่้วนบุคคล
ส่วนใหญ่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 15,001 – 45,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 64 จากทั้งหมด  อีกทั้งพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมวางแผนการเงินอยู่แล้วถึง 89% โดยความถ่ี
มากท่ีสุดเรียงจาก ประจ าเดือน ประจ าสัปดาห์ ประจ าปี 
และประจ าวนั ตามล าดับ ในขณะท่ีร้อยละ 11 ไม่มีการ
วางแผนการเงิน 

4.2 ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะหค์่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก (�̅� = 3.68) โดยพิจารณาเป็นรายปัจจยัในระดบั
เห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (�̅� = 

3.81) ความคาดหวงัในความพยายาม (�̅� = 3.83) ส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการใชง้าน (�̅� = 3.71) การรับรู้ความเส่ียง 
(�̅� = 3.80) ทศันคติท่ีมีต่อโมบายแอปพลิเคชนัวางแผน
การเงิน (�̅�  = 3.74) และพฤติกรรมการตั้งใจใช ้(�̅�  = 3.68) 
ในขณะท่ีระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ไดแ้ก่ อิทธิพลทางสังคม 
(�̅� = 3.31) และ ความกงัวลทางการเงิน (�̅� = 3.46) 

4.3 ผลทดสอบสมมติฐาน 
ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดงานของงานวิจยัมาสร้างเป็นโมเดล

ในโปรแกรม AMOS และท าการปรับแต่งโมเดลตามดชันี

ป รับ เป ล่ียน  (Modification index: MI) ท่ี เหมาะสม 
เพ่ือให้โมเดลท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ (Model fit) แลว้ท าการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพื่อหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงว่ามีอิทธิพลต่อ
อีกตวัแปรหรือไม่ ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ในการวิจัยคร้ังน้ีก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน 
ซ่ึงผลวิเคราะห์อิทธิพลดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
ตัว
แปร
ผล 

อิทธิ 
พล 

ตัวแปรเหตุ 

PE EE SI FC PR FA BI 

AT 
ทาง 
ตรง 

0.072 0.842* -0.152 0.287 -0.586* 0.622***  

IU 

ทาง 
ตรง 

- - - - - - 
0.964 

*** 

ทางอ ้
อม 

0.07 0.812* -0.147 0.277 -0.565* 0.6*** - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 

เม่ือพิจารณาผลทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 1 พบว่า 
ตวัแปรความคาดหวงัในความพยายาม การรับรู้ความเส่ียง 
ความกังวลทางการเงิน และทัศนคติท่ีมีต่อโมบายแอป
พลิ เคชันวางแผนการเ งินส่วนบุคคล  มีอิท ธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้ งใจใช้โมบายแอปพลิเคชันวางแผน
การเงินส่วนบุคคล มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 

0.046 และ 0.000, 0.000  ตามล าดบั เป็นไปตามสมมติฐาน
หรือยอมรับสมมติฐานในงานวิจยั ในขณะท่ีตวัแปรความ
คาดหวงัในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิง
อ านวยความสะดวกในการใชง้าน ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมี
ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig. (2-tailed) ท่ีระดับ 0.752, 
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0.157 และ 0.399 ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคญั 
0.05  

 

5. สรุป  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความตั้ งใจใช้โมบายแอปพลิเคชันวางแผน
การเ งินส่วนบุคคลของกลุ่ม เจ เนอเรชันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณประยุกต์ใช้
ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี  
(UTAUT) และเพ่ิมปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียงและ
ความกงัวลทางการเงินน ามาสร้างกรอบแนวความคิด ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งและผา่นการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือตามเกณฑ ์

ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าปัจจยัทางดา้นทศันคติท่ีมี
ต่อแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความกังวล
ทางการเงิน ความคาดหวงัในความพยายาม และการรับรู้
ความเส่ียง เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญมาก
ตามล าดบั สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาหรือ
ปรับปรุงแอปพลิเคชันโดยเน้นการออกแบบการใชง้านท่ี
ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใช้งานได้
ด้วยตนเอง มีการน าเสนอข่าวสารและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองเพื่อจดัการความกงัวลทางการเงิน
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีควรมีการก าหนด
ขอ้ตกลงหรือนโยบายการใช้งานท่ีชัดเจน เพื่อสร้างความ
มั่นใจด้านความปลอดภยัและความเป็นส่วนตัวของผูใ้ช้ 
อีกทั้งเพ่ิมระดบัความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคชนั  

การศึกษาต่อยอดต่อไปควรเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง
อื่นๆ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ หรือศึกษาเชิงทดลองเพื่อ
ทดสอบคุณลกัษณะแอปพลิเคชนัและรูปแบบการใชง้านท่ี
เหมาะสมแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 
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บทคัดย่อ 
การงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในช่วงแฟลชเซลผ่าน
ทางอีมาร์เก็ตเพลส งานวิจัยน้ีเป็น งานวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ในช่วงแฟลชเซลผา่นทาง
อีมาร์เก็ตเพลส จ านวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา และท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 
ผลการศึกษาพบว่า ความตั้ งใจในการซ้ือสินค้าในช่วง
แฟลชเซลมีระดบัความคิดเห็นดว้ยอยู่ท่ีเห็นดว้ยมาก และ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจการซ้ือสินคา้ในช่วงแฟลช
เซล ไดแ้ก่ การรับรู้ราคาอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผา่นการ
รับรู้ถึงคุณภาพ ทูตตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
ผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพของ
สินคา้ และการรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซล ผลของการศึกษาจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจการขายสินคา้ผ่านทางอีมาร์เก็ต
เพลส สามารถน าข้อมูลท่ีไดไ้ปใช้วางแผนปรับปรุงหรือ
พฒันาธุรกิจต่อไปได ้
ค าส าคัญ : ความตั้งใจซ้ือ, แฟลชเซล, อีมาร์เก็ตเพลส 

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 

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. 

 

Keywords: Purchase Intention, Flash sale,  

e-Marketplace 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบันน้ีได้มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไป จากเดิมท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือสินค้า
ในห้างสรรพสินค้า หรือตามตลาดนัดต่างๆ แต่ประสบ
ปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถและเร่ืองของเวลา เพราะผูบ้ริโภคยุค
ใหม่เน้นความสะดวกสบายการซ้ือสินคา้มากขึ้น ส่งผลให้
ธุรกิจประเภทการคา้อีมาร์เก็ตเพลสเติบโตอย่างรวดเร็วใน
ประเทศไทย ในปี 2662 มีการเติบโต 12% มูลค่า 3.2 ลา้น
ล้านบาท ย ังได้มีข้อมูลอ้างอิงจากคุณสุรางคณา จาก
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และ
ใช้บริการทางออนไลน์ของคนไทยว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
เขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขายของออนไลน์จากโฆษณาและส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ มากท่ีสุด คิดเป็น 55.9% โดยมีขอ้มูลจาก
การรีวิวและคอมเมนตข์องผูเ้คยใชสิ้นคา้, ส่วนลดและของ
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แถม และอนัดับของเว็บไซต์จากการค้นหาทางเสิร์ชเอน
จิน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรองลงมา คิดเป็น 54.9%, 47.5% 
และ 41.9% จากการส ารวจยงัพบว่า คนส่วนใหญ่ หรือ 
40.7% ยงัไม่ไดซ้ื้อสินค้าและใช้บริการออนไลน์, 38.4% 
ซ้ือเดือนละคร้ัง, 17.7% ซ้ือ 2-5 คร้ังต่อ เดือน และ 3.2% 
ซ้ือมากกว่า 5 ค ร้ังต่อเดือน (ข้อมูลอ้างอิงจาก ETDA 
(เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผล
ส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ต ปี 2560) ธุรกิจประเภท
การคา้อีมาร์เก็ตเพลสเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตต่อเน่ืองทุกปี 
จากคนไทยท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการส่ังสินคา้ออนไลน์
มากขึ้น ผูวิ้จยัพบว่าอีมาร์เก็ตเพลสจะพยายามท่ีจะแข่งขนั
เร่ืองโปรโมชนัให้ชนะคู่แข่งอยูเ่สมอ และส่วนใหญ่จะจดั
โปรโมชันในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น 11.11 และ 12.12  อี
มาร์เก็ต เพลสจะจัดท าโฆษณาทั้ ง ส่ือโทรทัศน์ และ
อินเตอร์เน็ต ท่ีถือเป็นโปรโมชันใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคตั้งตารอ
คอยเพื่อจะช่ือสินคา้ในช่วงเวลาดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตามอี
มาร์เก็ตเพลสยงัมีการเล่นโปรโมชันแบบรายวนัดว้ยหรือท่ี
เรียกว่าแฟลชเซล ผูวิ้จยัพบว่าเม่ือพูดถึงแฟลชเซลกลบัไม่
มีงานวิจยัหรือการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเลยว่าอะไรท่ีเป็นปัจจยั
ท่ีแท้จริงท่ีท าให้การขายสินค้าในช่วงแฟลชเซลประสบ
ความส าเร็จ ผูวิ้จยัจึงไดมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาว่าอะไรคือ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วง
แฟลชเซลอยา่งแทจ้ริง  
 

2. แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานท่ีเกีย่วข้อง 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าในช่วงแฟลชเซล  ผู ้วิจัยได้ท าการ
ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

ราคาในตลาดถกูก าหนดโดยอิทธิพลของอุปสงค์
และอุปทานดงัท่ี Dodds et al. (1991) ไดก้ล่าว่าราคามกัจะ
ท าหน้าท่ี เป็นตัวบ่ งช้ีคุณภาพของผลิตภัณฑ์  นั่นคือ
ผูบ้ริโภคคาดหวงัคุณภาพสูงเม่ือราคาสูง หากราคาท่ีเสนอ
ค่อนขา้งต ่าผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าเป็นราคาท่ียุติธรรมซ่ึงบ่งช้ี
ว่าพวกเขารู้สึกว่าเป็นราคาท่ีรับรู้ได้ดี อย่างไรก็ตามการ
รับรู้คุณภาพเพ่ิมขึ้นเม่ือราคาเพ่ิมขึ้นแต่ตอ้งอยู่ภายในช่วง

ราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ (Dodds, W. B., Monroe, K. B., & 
Gewal, D, 1991) ดังนั้ นราคารับรู้ท่ีไม่แพงสูงขึ้ นจึงถูก
ตั้งสมมติฐานว่ามีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการรับรู้คุณภาพ 
โดยการรับรู้ราคาเป็นหน่ึงในข้อพิจารณาส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประเมินมูลค่า (ราคา
และคุณภาพรวม) ในการตัด สิ นใจ ซ้ือ  ผู ้วิ จัย จึ งได้
ตั้งสมมติฐานว่า การรับรู้ราคาของสินคา้ส่งผลโดยตรงกบั
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคแบบโดยตรง และยงั
ส่งผลกระทบของการรับรู้ราคาต่อการรับรู้ถึงคุณภาพและ
ความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ในทางออ้มดว้ยเช่นกนั 

ในส่วนของ ทูตตราสินคา้ (Brand Ambassador)  
Luffi และ Handoyo (2014)  ได้กล่าวว่า ทูตตราสินค้า 
(Brand Ambassador)  มีอิทธิพลในเชิงบวกและส าคัญ
ระหว่างคุณภาพของผลิตภณัฑ์และราคาในการตดัสินใจ
ซ้ือ ซ่ึงพบว่ามีอิทธิพลระหว่างภาพลกัษณ์ตราสินค้ากับ
การตัดสินใจซ้ือ การศึกษาอ่ืนท่ีใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน
การศึกษาน้ีคือการศึกษาท่ีด าเนินการโดย Surhayono และ 
Yusri (2014) พบ ว่า ทู ตตราสินค้า  มีอิท ธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออย่างมีนัยส าคญั ผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานว่า 
ทูตตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผ่านการรับรู้ถึง
คุณภาพของสินคา้ 

Dobni แ ล ะ  Zinkhan (1990) ไ ด้ อ ธิ บ า ย
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Band Image) ว่าหมายถึงการรับรู้
เหตุผลหรืออารมณ์ท่ีผูบ้ริโภคยึดติดกบัแบรนด์เฉพาะการ
รับรู้ของคุณภาพของสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัภาพลกัษร์ของ
ตราสินคา้ท่ีดีรวมคุณราคาท่ีเหมาะสมส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี
การพิจารณาท่ีจะซ้ือสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Sirohi et al. (1998) ให้ค  านิยมว่าของค าว่ารับรู้ถึงคุณภาพ
สินค้าว่า “ส่ิงท่ีคุณได้รับจากส่ิงท่ีคุณจ่าย” ผู ้วิจัยจึงได้
ตั้งสมมติฐานว่าภาพลกัษณ์ของสินคา้ส่งผลต่อการรับรู้ถึง
คุณภาพของสินคา้ซ่ึงเป็นผลโดยออ้มของการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้  

ความกดดันด้านเวลา (Time Pressure) ท่ีสูงขึ้น 
เม่ือมีเวลาจ ากดัในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอีมาร์เก็ตเพลส ท า
ให้ผูบ้ริโภคต้องรีบตัดสินใจซ้ือสินค้า การตัดสินใจเม่ือ
เวลามีจ ากดัจะน าไปสู่อารมณ์ความรู้สึกและมีอิทธิพลต่อ
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คุณภาพของการตัดสินจากงานวิจัยของ Svenson, O.& 
Maule, J. (1993) ความกดดนัดา้นเวลาท่ีสูงขึ้นนั้นจะท าให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บพฤติกรรมการซ้ือท่ีหุนหันพลนัแล่น เม่ือ
พูดถึงการโปรโมตผู ้บ ริโภคอาจนึกถึงความ "พลาด
โอกาส" นั่นคือเหตุผลท่ีปริมาณการขายเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
เม่ือถึงก าหนดส่งโปรโมชั่น ผูวิ้จยัจึงได้ตั้งสมมติฐานว่า
ช่วงเวลาท่ีจ ากัดส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบบ
โดยตรง 

การรับรู้โฆษณา (Advertising Perception) เป็น
ส่ือท่ีส าคญัมาก เพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงข่าวสารการขาย
สินค้าและโปรโมชั่นท่ี เกิดขึ้ นในแต่ละช่วงเวลา ได้มี
งานวิจัยท่ีว่าข้อความโฆษณาและโฆษณาท่ีท าให้ เกิด
อารมณ์เชิงบวกและมีความเป็นไปได้มากกว่าท่ีพวกเขา
ตั้งใจจะซ้ือพวกเขาจะมีแนวโน้มมากขึ้ นในผลิตภัณฑ์
โฆษณาท่ีเก่ียวข้อง (Kazmi, S.H.H.,& Batra K.S, 2009) 
นอกจากน้ี  Park และ Stoel (2005) พบ ว่าการเปิดรับ
โฆษณาก่อนหน้าน้ีเป็นหน่ึงในแหล่งขอ้มูลเพ่ือดึงความรู้
กระตุน้ความจ าของผูบ้ริโภคให้ตั้งตารอคอย อยา่งไรก็ตาม
การรับโฆษณาจะมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าในช่วง
แฟลชเซลอย่างไร ผูวิ้จัยจึงได้ตั้ งสมมติฐานการรับรู้ถึง
โฆษณาส่งผลโดยตรงกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้  

แนวคิดของการรับรู้คุณค่า  (Perceived Value) 
Monroe (1985) ได้น าเสนอว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ของ 
ราคา คุณภาพและมูลค่าท่ีรับรู้ และไดก้ล่าวว่าคุณค่าท่ีรับรู้
เป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
และผูบ้ริโภคจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง Sweeney และ 
Soutar (2001) ไดก้ล่าวว่าการรับรู้ถึงคุณค่ารวมถึงขั้นตอน
การซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการถูกสร้างซ้ือล่วงหน้าในขณะท่ี
ความพึงพอใจของลูกคา้เก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์การใช้
ผลิตภณัฑห์รือบริการหลงัการซ้ือ ผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งสมมติฐาน
การรับรู้คุณค่ากบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้  
ความตั้งใจในการซ้ือ (Purchase Intention) คือความตั้งใจ
ในการซ้ือเกิดจากท่ีผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ความพึงพอใจ 
(Yang, 2009) ความตั้งใจในการซ้ือของผูบ้ริโภคมาจาก
การรับรู้ประโยชน์ของผูบ้ริโภคและการรับรู้คุณค่าเป็น
กุญแจส าคญัในการท านายพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค

ได้ Monroe และ Krishnan (1985) ได้กล่าวว่าการรับ รู้
คุณค่าและการรับรู้คุณภาพจะมีผลต่อความตั้งใจซ้ือและย่ิง
มูลค่าการรับรู้และคุณภาพการรับรู้มากขึ้นความตั้งใจซ้ือท่ี
สูงขึ้น  ผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานว่าคุณภาพสินคา้มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยทางตรง 
 

3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด  และทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวข้องข้างต้น สามารถก าหนดกรอบของงานวิจัยท่ี
ศึกษาปัจจัยท่ีมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า
ในช่วงแฟลชเซล ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิด 

 
สมมติฐานที่ H1:  การรับรู้ราคา (PP) ของสินคา้มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือ (PI) สินคา้ของผูบ้ริโภค ในช่วงแฟลชเซล 
สมมติฐานที่ H2:  การรับรู้ราคา (PP) มีอิทธิพลต่อความ
ตั้ งใจซ้ือ (PI) ผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพ (PQ) ของสินค้า
ในช่วงแฟลชเซล 
สมมติ ฐ านที่  H3: ทู ตตราสินค้ าของบ ริษัทพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (BA) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (PI) ผา่นการ
รับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ (PQ) ในช่วงแฟลชเซล 
สมมติฐานที่ H4: ภาพลักษณ์ตราสินค้า (BI) มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือ (PI) ผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า (PQ) 
ในช่วงแฟลชเซล 
สมมติฐานที่ H5: การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า (PQ) ของ
สินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (PI) สินค้าของผูบ้ริโภค
ในช่วงแฟลชเซล 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2020 

 

629 

 

สมมติฐานที่ H6: ความกดดนัดา้นเวลา (TP) มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือ (PI) สินคา้ของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซล 
สมมติฐานที่ H7: การรับรู้โฆษณา (AP) มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือ (PI) สินคา้ของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซล 
สมมติฐานที่ H8: การรับรู้คุณค่า (PV) มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือ (PI) สินคา้ของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซล 
 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซลกรณีศึกษาอีมาร์
เก็ต เพลสในประเทศไทย เป็นการวิจัย เชิ งป ริมาณ 
(Quantitative Research) แ ล ะ ใช้ แ บ บ ส อ บ ถ าม เป็ น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือประชากรผูมี้ประสบการณ์
ซ้ือเคล่ือนจากการเก็บขอ้มูลไม่ไดต้ามจ านวนท่ีก าหนดไว ้
จึงบวกเพ่ิมขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเท่ากบั 400 คน 
โดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินค้าในช่วง
แฟลชเซลอย่างน้อย 1 คร้ัง และใช้วิธีการเก็บข้อมูล คือ 
การแจก  แบบสอบถามผ่ านท างออนไลน์  (Online 
Questionnaire) สินคา้ในช่วงแฟลชเซล เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้จึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยสุ่มตัวอย่างก าหนดค่า P เป็น 50% 
จากประชากรทั้ งหมด ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% หรือ
ระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%  
 

5. ผลการด าเนินงานวิจัย  
จากการการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 

เพื่ อ วิ เคราะห์ ดูอิท ธิพลทางตรง (Direct Effect) และ
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ของปัจจัยโดยอาศัย
โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ ผูวิ้จัยจึงได้น ากรอบ
แนวคิดงานของงานวิจยัมาสร้างเป็นโมเดลในโปรแกรม 
AMOS และท าการปรับแต่งโมเดล เพื่อให้โมเดลท่ีสร้าง
ขึ้นมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model Fit)   

 

ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 
จากนั้ นน าโมเดลดังกล่าวมาวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง เพื่อหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงว่ามีอิทธิพลต่อ
อีกตวัแปรหรือไม่ การวิเคราะห์ผลแสดงในภาพท่ี 2 และ
ตารางท่ี 1  

ตัวแปรเหตุ 
ตัว
แปร
ผล 

อิทธิพล PP PQ BA BI TP AP PV 

PQ ทางตรง 0.61***   -
.110*** 

0.384 
*** 

- - - 

  ทางอ้อม -   - - - - - 

PI ทางตรง 0.312 0.047 - -  -
.228 

0.259 0.822*** 

  ทางอ้อม 0.029 -  -.005 0.018 - - - 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 

จากตาราง 1 สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัจาก
สมมติฐานการวิจยัได ้ดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 (H1):  การรับรู้ราคา (PP) ของสินคา้
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (PI) สินค้าของผูบ้ริโภคในช่วง
แฟลชเซล  พบว่าไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั .067 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติ ฐ านที่  2 (H2):  ก าร รับ รู้ ราค า  (PP) มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (PI) ผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพ (PQ) 
ของสินค้า ในช่วงแฟลชเซล พบว่ามีอิทธิพล คิดเป็นค่า
น ้ าหนัก 0.61 มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั 

สมมติฐานที่  3 (H3): ทูตตราสินค้าของบริษัท
พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (BA) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (PI) 
ผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า (PQ) ในช่วงแฟลชเซล 
พบว่ามีอิทธิพล คิดเป็นค่าน ้ าหนัก -.110 มีความสัมพนัธ์
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ทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่ 4 (H4): ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (BI) มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (PI) ผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพของ
สินค้า (PQ) ในช่วงแฟลชเซล พบว่ามีพบว่ามีอิทธิพล คิด
เป็นค่าน ้าหนกั 0.384 มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั 

สมมติฐานที่  5  (H5): การรับรู้ถึงคุณภาพของ
สินคา้ (PQ) ของสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (PI) สินคา้
ของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซล พบว่าไม่มีอิทธิพล เน่ืองจาก
มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .670ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั 
0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่ 6  (H6): ความกดดนัดา้นเวลา (TP) 
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (PI) สินค้าของผูบ้ริโภคในช่วง
แฟลชเซล พบว่าไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ .324 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่  7 (H7): การรับรู้โฆษณา (AP) มี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือ (PI) สินค้าของผู ้บริโภคในช่วง
แฟลชเซล พบว่าไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ .033 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่  8 (H8): การรับ รู้คุณค่ า (PV) มี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือ (PI) สินค้าของผู ้บริโภคในช่วง
แฟลชเซล พบว่ามีอิทธิพล คิดเป็นค่าน ้ าหนัก 0.822 มี
ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั 

 

6. สรุป 
สมมติฐานท่ี 1 (H1):  การรับรู้ราคาของสินคา้มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซล  พบว่า
ไม่ มีอิทธิพลจึงไม่ เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจัย  
เน่ืองจากราคาไมใช่ส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคใช้ในตัดสินใจซ้ือ
สินคา้ในช่วงแฟลชเซล  ดงันั้นจึงขอสรุปว่าการรับรู้ราคา
ไม่ใช้ปัจจัยทางตรงท่ีผูบ้ริโภคใช้ในตัดสินใจซ้ือสินค้า

ในช่วงแฟลชเซล   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nah-
Hong  (2007) พบว่า การลดราคาอาจส่งสัญญาณถึง
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ในเชิงลบและอาจส่งผลกระทบต่อ
การประเมินผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซ้ือ แต่ต้องอาศัย
ปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเช่น การรับรู้คุณภาพสินค้าท่ีดี 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดี เป็นตน้ 
สมมติฐานท่ี 2 (H2):  การรับรู้ราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซ้ือผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ในช่วงแฟลชเซล 
พบว่ามีอิทธิพลตามสมมติฐานในงานวิจยั  เพราะผูบ้ริโภค
จะมองว่าสินคา้ท่ีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ีถูกเป็นปัจจยัท่ีท า
ให้ผู ้บ ริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าในช่วงแฟลชเซล  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Biswas และ Blair (1991) ท่ี
พบว่าผูค้า้ปลีกมกัใชก้ารส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลดราคาเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเข้าชมและกระตุ้นการซ้ือ
สินคา้จากการรับรู้คุณภาพและการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค
ดว้ยเช่นกนั 
สมมติฐานท่ี 3 (H3): ทูตตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซ้ือผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ในช่วงแฟลชเซล 
พบว่ามีอิทธิพลตามสมมติฐานในงานวิจยั  เพราะความช่ืน
ชอบในนิยมในตวัทูตตราสินคา้ยงัคงมีอธิพลทางออ้มผ่าน
การการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและเป็นปัจจยัท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ในช่วงแฟลชเซล   
สมมติฐานท่ี 4 (H4): ภาพลกัษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือผ่านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ในช่วง
แฟลชเซล พบว่ามีอิท ธิพลเป็นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั  ผูบ้ริโภคยงัมีความเช่ือถือตราสินคา้ท่ีเช่ือถือได้
และมีช่ือเสียงควบคู่กับคุณภาพสินค้าท่ี ดีท่ีน ามาขาย
ในช่วงแฟลชเซลเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท าให้ผู ้บริโภค
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในช่วงแฟลชเซล  ในงานวิจยัของ Nah-
Hong (2007) ได้กล่าวว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าช่วยเพ่ิม
ความตั้ งใจในการซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างแน่นอน ความ
ตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากภาพลกัษณ์แบรนด ์
ย่ิงภาพลกัษณ์ของแบรนด์สูงเท่าไหร่ก็ย่ิงมีความตั้งใจซ้ือ
มากขึ้นเท่านั้น 
สมมติฐานท่ี 5  (H5): การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าของ
สินค้ามี อิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าของผู ้บริโภค
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ในช่วงแฟลชเซล พบว่าไม่มีอิทธิพลจึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานในงานวิจัย เพราะในช่วงแฟลชเซลหากแค่
คุณภาพสินค้าท่ีดีไม่มีแรงจูงใจพิเศษท่ีจะเข้ามาส่ังซ้ือ
สินคา้ในช่วงแฟลชเซล เพราะสามารถเขา้มาส่ังซ้ือสินคา้
ไดต้ลอดเวลา 
สมมติฐานท่ี 6  (H6): ความกดดันด้านเวลามีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซลไม่มี
อิทธิพล ไม่ เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจัย เพราะ
ช่วงเวลาท่ีจ ากัด ไม่ได้สร้างความต่ืนเต้นหรือท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเขา้มาซ้ือสินคา้ในแฟลชเซล 
สมมติฐานท่ี 7 (H7): การรับรู้โฆษณามีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือ สินคา้ของผูบ้ริโภคในช่วงแฟลชเซลไม่มีอิทธิพล 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั เพราะว่าโฆษณาไม่
หรือการรับรู้ข่าวสารไม่ได้เป็นปัจจัยไม่ได้สร้างความ
ต่ืนเต้นหรือท าให้เกิดแรงจูงใจในการเขา้มาซ้ือสินค้าใน
แฟลชเซล 
สมมติฐานท่ี 8 (H8): การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคในช่วงแฟลชเซล พบว่ามี
อิท ธิพลตามสมมติฐานในงานวิจัย  เพราะผู ้บ ริโภค
ค านึงถึงซ้ือสินค้าท่ีจ าเป็น สินค้าท่ีมีประโยชน์ท่ีต้องใช้
งานจึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ในช่วง
แฟลชเซล   
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บทคัดย่อ 

ง าน วิ จั ยนี ้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ  (1) วิ เค ร าะ ห์
องค์ประกอบท่ีมีอิทธพลต่อการด าเนินงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดนนทบุรี 
(2) เพ่ือหาความสอดคล้องขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่ ม
ธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดนนทบุรี กลุ่ มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังนีคื้อ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 
360 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ  และการวิ เคราะ ห์ องค์ป ระกอบ เชิ ง ยืน ยัน 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ ได้องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ท้ังหมด 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านภาวะผู้ประกอบการ ด้าน
การเงิน  ด้านการจัดการสินค้าและคุณภาพ และด้าน
การตลาด ซ่ึงทุกองค์ประกอบมีค่า KMO มากกว่า 0.8 ขึน้
ไปและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดล
ทุกองค์ประกอบมีค่า RMSEA น้อยกว่า 0.05, GFI, AGFI 
ม ากก ว่ า 0.95 และ ค่ า  SRMR ต ่ าก ว่ า  0.05 ท าใ ห้ ทุ ก
องค์ประกอบแต่ละด้านมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อย่างดี  

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ   การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

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. บทน า 
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขน าดย่อม  (Small and Medium Enterprises ห รือ 
SMEs) ในปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยเน้นว่าจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ เน่ืองจาก SMEs เป็นตวั
ขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ซ่ึงปัจจุบันกิจการ
ประเภท SMEs มีส่วนส าคญัต่อการสร้างงาน สร้างรายได ้
และเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาธุรกิจขนาดใหญ่ [9] 

ส าหรับธุรกิจคา้ปลีก ถือเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง จากการขยายตวัของเศรษฐกิจ ท่ีขยายตวัออกไปสู่
รอบนอก และการท่องเท่ียวในประเทศ ท าให้วิสาหกิจ
ประเภทน้ีมีการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงส่วน
ใหญ่ท่ีเห็นไดช้ดัในธุรกิจประเภทคา้ปลีกนั้นยงัคงเป็นการ
ปรับตวัเขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ท าให้ร้านโชห่วยขนาด
เล็กต่างประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และระบบบริหารจดัการ
ใหม่ ๆ มาใชเ้พื่อไม่ให้ ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่กลืนกิน [10] 

จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาค
การค้าปลีกและค้าส่ง ปี 2561 พบว่า GDP ในกิจกรรม
การค้าปลีกและค้าส่ง มีการเติบโตได้ในอัตราท่ีสูงกว่า 
GDP ในกิจกรรมอื่น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
การบริโภคโดยรวมท่ีขยายตัวต่อเน่ือง โดย มี ปัจจัย
สนบัสนุนการเติบโตของภาคการคา้ การขยายตวัของภาค
การท่องเท่ียว และท่ีส าคัญคือการเติบโตของการค้าใน
รูปแบบ E-Commerce หรือการค้าออนไลน์ ท่ี มี ปัจจัย
ทางดา้นเทคโนโลยีทางการส่ือสารและเทคโนโลยีดา้นการ
ช าระเงินเขา้มาช่วยสนับสนุน [1] ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ว่ามีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีกหรือไม่อย่างไร และองค์ประกอบเหล่าน้ีมีความ
สอดคล้องกันอย่างไร เพื่ อเป็นแนวทางในน าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกให้สามารถแข่งขันและเติบโตอย่าง
มัน่คงต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่ อ วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีอิท ธิพลต่อการ

ด าเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจ
คา้ปลีก 

2. เพื่อหาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการด าเนินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่ม
ธุรกิจคา้ปลีก 

สมมติฐานการวิจัย 
โม เดลการวัดองค์ป ระกอบตามทฤษ ฎี มีความ

สอดคลอ้งกบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

H0 : µ  0 

                             H1 : µ  0 

      ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
กลุ่มตัวอย่างจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกในจงัหวดันนทบุรี และเลือก
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มวิสาหกิจท่ี

มี การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยงัเป็นภาคธุรกิจท่ีมี
บทบาทส าคัญในการกระตุ้นการ  ลงทุนในประเทศ 
นอกจากน้ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นภาค
ธุรกิจท่ีมีจ านวน การจา้งงานส่วนใหญ่ของประเทศ เป็น
ภาคธุรกิจ ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใชท้รัพยากรและสร้าง
ระบบการแข่งขนัซ่ึงจะช่วยลดการ ผูกขาดของผูผ้ลิตราย
ให ญ่  ซ่ึ ง จ ะท า ให้ เกิ ด ก ารจัด ส รรท รัพ ย าก ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยสร้างทางเลือกท่ีหลากลาย  แก่
ผูบ้ริโภค [2] 

การก าหนดขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม  ก าหนดจากมูลค่า ชั้นสูงของสินทรัพยถ์าวร ส าหรับ
กิจการแต่ละประเภทสามารถแยกเป็นดงัน้ี 

กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย ภาคการผลิต และภาค
การคา้และบริการ (คา้ส่ง-คา้ปลีก) จ านวนการจา้งแรงงาน
ไม่เกิน 5 คน รายไดกิ้จการไม่เกิน 1.8 ลา้นบาท 

กลุ่มวิสาหกิจขนาดขนาดย่อม ภาคการผลิต จ านวน
การจา้งแรงงานไม่เกิน 50 คน รายไดไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท 
ภาคการค้าและบริการ การจ้างแรงงานไม่เกิน 30 คน 
รายไดไ้ม่เกิน 50 ลา้นบาท 
      2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2020 

 

634 

 

การ วิ เค ร าะห์ ปั จ จัย  (Factor Analysis) ห รือ  ก าร
วิเคราะห์องคป์ระกอบเป็นวิธีการท่ีจะจบักลุ่มหรือรวมตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ไวใ้นกลุ่มหรือ Factor เดียวกัน ตัว
แปรท่ีอยูใ่น Factor เดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนัมาก โดย
ความสัมพนัธ์นั้นอาจจะเป็นไปในทิศทางบวก (ไปในทาง
เดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันข้าม) ก็ได ้
ส่วนตัวแปรท่ีอยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพนัธ์กัน 
ห รือมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบมี 2 ลกัษณะคือ เพื่อส ารวจหรือคน้หาตวัแปร
แฝง ท่ีซ่อนอยู่ภายใตต้วัแปรท่ีสังเกตไดห้รือวดัได ้เรียกว่า
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) และเพื่อทดสอบความสอดคล้องหรือ
ยืน ยัน ท ฤษ ฎี ท่ี ผู ้อื่ น ค้น พบ เรียก ว่ า ก าร วิ เค ราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA)  

 
3.  วิธีการด าเนินงาน  
     3.1 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ และน าผลท่ีไดม้าใช้
ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  

2) ผู ้ทรงคุณ วุฒิจ านวน  5 ท่ านตรวจคุณภาพของ
เคร่ืองมือแบบสอบถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา โดยการ
ตรวจสอบความสอดคล้อ งระห ว่างข้อค าถ ามกับ
จุ ด มุ่ ง ห ม าย ท่ี ต้ อ งก าร วัด  (Index of item-Objective 
Congruence หรือ IOC) 

3) ทดลองใชแ้บบสอบถามกบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจค้าปลีก จ านวน 30 
คน เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์  

4) น าผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไข และจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้อม
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง  

3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
น าข้อมูลท่ี เก็บรวบรวมมาได้ไปท าการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

คอมพิวเตอร์ SPSS เพื่อส ารวจจ านวนองคป์ระกอบท่ีแฝง
อยู่ ภ ายใต้ตัวแปร ท่ี สั ง เกตได้  เพื่ อก าหนดจ าน วน
องค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์และอธิบายความ
แปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรท่ีสังเกตุได ้ 

3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
การตรวจสอบและยืนยนัความสอดคล้องของตาม

ทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
AMOS ดงัน้ี 

1) ก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของโมเดล ระบุความเป็นไป
ไดค้่าเดียวของโมเดล และท าการประมาณค่าพารามิเตอร์
ในโมเดล มาท าการสร้างสเกลขององคป์ระกอบแต่ละดา้น 

2) ทดสอบความสอดคล้อ งของโม เดลการวัด
องค์ประกอบ ด้านต่าง ๆ  ซ่ึงถ้าโมเดลไม่สอดคล้องกัน
สามารถท่ีจะปรับสเกลของโมเดลช่วยจนสอดคลอ้งกนัได ้

3) ท าการแสดงผลการวิเคราะห์ และทดสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดล โดยพิจารณาค่าจากค่าความสัมพนัธ์
ระหว่างโมเดล (chi-square) ค่าความสามารถในการปรับ
โมเดล (df) ค่าทดสอบความสอดคลอ้ง (P-value) ค่าดชันี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) และค่าดชันีรากของก าลงั
ท่ีสองเฉล่ียส่วนท่ีเกิน (RMR)  

 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ องคป์ระกอบท่ีมี

อิทธิพลต่อการด าเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม กลุ่มธุรกิจค้าปลีกในจงัหวดันนทบุรีทั้งหมด 5 ดา้น 
โดยมีผลการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

ด้านนโยบ ายของรัฐ  จ าน วนองค์ป ระกอบ ท่ี มี
ความสามารถในการอธิบายความผนัแปร มีค่า eigenvalue 
> 1 มี  1 อ งค์ป ระกอบ  แป รผลได้ ว่ าการ วิ เค ราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั 
และมีค่า Bartlett’s Test of Sphericity = 1280.82 และค่า 
KMO = 0.880 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมาก
พอท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้
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ด้านภาวะผู ้ประกอบการ จ านวนองค์ประกอบท่ีมี
ความสามารถในการอธิบายความผนัแปร มีค่า eigenvalue 
> 1 มี  1 อ งค์ป ระกอบ  แป รผลได้ ว่ าการ วิ เค ราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั 
และมีค่า Bartlett’s Test of Sphericity = 1473.63 และค่า 
KMO = 0.810 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมาก
พอท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้

ดา้นการเงิน จ านวนองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถใน
ก ารอ ธิบ ายค ว าม ผัน แป ร  มี ค่ า  eigenvalue > 1 มี  1 
องค์ประกอบ แปรผลไดว่้าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ  ตัวแปรทุ กตัว มีความสัมพัน ธ์กัน  และมีค่ า 
Bartlett’s Test of Sphericity = 1628.91 และค่ า  KMO = 
0.820 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัมากพอท่ีจะน าไป
วิเคราะห์องคป์ระกอบได ้

ด้ าน ก าร จั ด ก าร สิ น ค้ าแ ล ะ คุ ณ ภ าพ  จ าน วน
องคป์ระกอบที่มีความสามารถในการอธิบายความผนัแปร 
มีค่า eigenvalue > 1 มี 1 องค์ประกอบ แปรผลได้ว่าการ
วิ เคราะห์ องค์ประกอบ เชิ งส ารวจ  ตัวแปรทุ กตัว มี
ความสัมพนัธ์กนั และมีค่า 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
ความสัมพนัธ์กนัมากพอท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ได ้

ดา้นการตลาด จ านวนองค์ประกอบท่ีมีความสามารถ
ในการอธิบายความผันแปร มีค่ า eigenvalue > 1 มี  1 
องค์ประกอบ แปรผลไดว่้าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ  ตัวแปรทุ กตัว มีความสัมพัน ธ์กัน  และมีค่ า 
Bartlett’s Test of Sphericity = 1428.65 และค่ า  KMO = 
0.821 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัมากพอท่ีจะน าไป
วิเคราะห์องคป์ระกอบได ้

4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผลการด าเนินการวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนัในแต่ละดา้น จากการสร้างโมเดล
การวัดและทดสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วย
โปรแกรม Amos ดงัน้ี 

โมเดลองคป์ระกอบดา้นนโยบายภาครัฐ เม่ือพิจารณา
จ า ก ค่ า  Chi-Square = 4.535, df = 3, p-Value = 0.209, 

RMSEA = 0.038 พบว่าการทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี โดยมีค่า GFI
เท่ ากับ  0.995 ค่ า  AGFI เท่ ากับ  0.975 และค่ า  SRMR 
เท่ากบั 0.0084 

 
ภาพที่ 4: โมเดลองคป์ระกอบดา้นนโยบายภาครัฐ 
 
โมเดลองค์ประกอบด้านภาวะผู ้ประกอบการ เม่ือ

พิจารณาจากค่า Chi-Square = 23.849, df = 18, p-Value = 
0.160, RMSEA = 0 .030 พบว่าการทดสอบโมเดลตาม
ทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์  โดยมีค่า 
GFI เท่ากับ 0.985 ค่า AGFI เท่ากับ 0.964 และค่า SRMR 
เท่ากบั 0.0204 

 
ภาพที่ 5: โมเดลองคป์ระกอบดา้นภาวะผูป้ระกอบการ 
 
โมเดลองค์ประกอบด้านการเงิน เม่ือพิจารณาจากค่า 

Chi-Square = 8.726, df = 5, p-Value = 0.120, RMSEA = 
0.046 พบ ว่าการทดสอบโม เดลตามทฤษ ฎี มี ความ
สอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ดี  โดยมีค่า GFI เท่ากับ 
0.992 ค่ า  AGFI เท่ ากับ  0.967 และค่ า  SRMR เท่ ากับ 
0.0111 
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ภาพที่ 6: โมเดลองคป์ระกอบดา้นการเงิน 
 
โมเดลดา้นการจดัการสินคา้และคุณภาพ เม่ือพิจารณา

จากค่ า  Chi-Square = 20.558, df = 10, p-Value = 0.024, 
RMSEA = 0.054 พบว่าการทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี โดยมีค่า GFI 
เท่ ากับ  0.986 ค่ า  AGFI เท่ ากับ  0.950 และค่ า  SRMR 
เท่ากบั 0.0124 

 
ภาพที่ 7: โมเดลองค์ประกอบด้านการจัดการสินค้า

และคุณภาพ 
โมเดลดา้นการตลาด เม่ือพิจารณาจากค่า Chi-Square = 

8.945, df = 5, p-Value = 0.111, RMSEA = 0.047 พบ ว่า
การทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษดี์ โดยมีค่า GFI เท่ากบั 0.992 ค่า AGFI เท่ากบั 
0.966 และค่ SRMR เท่ากบั 0.0140 

 
ภาพที่ 8: โมเดลองคป์ระกอบดา้นการตลาด 

5. สรุป  
1. การวิ เคราะห์ องค์ประกอบ เชิงส ารวจ  พบ ว่า

องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกทั้ง 5 ดา้น คือดา้นน
โนบายของรัฐ ดา้นภาวะผูป้ระกอบการ ดา้นการเงิน ดา้น
การจัดการสินค้าและคุณภาพ และด้านการตลาด  มีค่า
น ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั  

2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน  ส าห รับ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล
เชิงประจกัษข์องแต่ละดา้นมีดงัน้ี 

ดา้นนโยบายของรัฐ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา(องคก์าร
มห าชน )  (2016) ซ่ึ งได้ท าโครงการวิจัย เร่ื อ ง “การ
เปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและ
ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน” [3] พบว่า รัฐควรสนับสนุนให้
ประเทศมีระบบเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เช่ือมโยงระหว่าง
ศูนยก์ลางทางเทคโนโลยีกบั หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรระดบันานาชาติการส่งเสริมความ  ร่วมมือกัน
ระหว่างบริษทัขนาดใหญ่กบั SMEs  

ด้านภาวะผูป้ระกอบการ มีความสอดคล้องกับสุธีรา 
อะทะวงษา (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “คุณลกัษณะของ
ก าร เป็ น ผู ้ป ระกอบ ก าร  แ ล ะลักษณ ะขอ งสถ าน
ประกอบการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขน าดย่อมของประ เทศไท ย”  [4] พบ ว่า 
ผูป้ระกอบการมีความพยายามท่ีจะพฒันารูปแบบสินค้า
หรือบริการให้มีรูปแบบใหม่และมีคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้น มีการ
ปรับตวัเพ่ือพฒันาตนเองทั้งในดา้นสินคา้ บริการ อีกทั้งยงั
พบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางจะให้ความส าคญั
ในด้านการสร้างนวตักรรม การเรียนรู้ และความอดทน
มากกว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดยอ่ม 

ด้านการเงิน มีความสอดคล้องกับ โชษิตา เปสตันยี 
และสรียา วิจิตรเสถียร (2019) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยของการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีผลต่อความสามารถในการท า
ก าไร [5] พบว่า ควรบริหารสัดส่วนการลงทุนในเงินทุน
หมุนเวียนให้มีสภาพคล่องสูง ธุรกิจไม่ควรเพ่ิมสัดส่วน
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ของสินทรัพยห์มุนเวียนในรายการบญัชีท่ีท่ีมีสภาพคล่อง 
ควรเพ่ิมสัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนในรายการบญัชีท่ี
มีสภาพคล่องสูง  

ดา้นการจดัการสินคา้และคุณภาพ มีความสอดคล้อง
กับ  วิภาดา ไชยเชาวน์, ศศิกาญจน์ สุขเร่ห์  และเกตุวดี 
สมบูรณ์ทวี (2559) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “คุณภาพผลิตภณัฑ์
กบัการยอมรับในตราสินคา้ Lacoste ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” [6] พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์  เน่ื องจากเป็น ส่ิงท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพของตัวผลิตภณัฑ์ ส่งผลให้สินค้านั้นสร้าง
ความพอใจให้กบัลูกคา้  และมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์เป็น
ส่ิงท่ีท าให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภค  

ด้านการตลาด มีความสอดคล้องกับ ภัทรวรรณ สม
ประสงค ์และมฑุปายาส ทองมาก ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม” [7] พบว่า  การน า
ส่ือสังคมออนไลน์มาใช้ในการสร้าง  ความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์ช่วย
เพ่ิมยอดขายและขยายฐานลูกคา้ให้แก่ SMEs ไดจ้ริง และ
สอดคลอ้งกบั พีรญา กณัฑบุตร ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยั
แห่งความส าเร็จในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก” [8] ซ่ึงพบว่า ราคาเป็นตัวก าหนดให้เกิด
ปัจจัยในการซ้ือขาย หากสินค้าของเราจัดเป็นสินค้า
อุปโภคบริโภคหรือเป็นสินคา้ท่ีมีคู่แข่งขนัมากรายการตั้ง
ราคาควร  จัดตั้ งราคาให้ เหมาะสม และด้านส่งเสริม
การตลาดมีหลายช่องทางในการส่ือความหมายให้ตลาด 
เป้าหมายรับรู้ในตราสินค้าว่ามีจ าหน่าย ณ  ท่ีใด เวลาใด 
อย่างไร อาทิเช่น การโฆษณาทาง  โทรทัศน์ วิทยุ การ
ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยบุคคล การลดแลก แจก แถม 
การตลาดทางตรงผู ้ป ระกอบการควรเน้น ถึงความ 
เหมาะสมในการเลือกใชก้ลยทุธ์ในการส่งเสริม การตลาด    
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 
ในการท าการเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย ในขณะท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศกม็ีหลายประเภท มีคุณสมบัติและ
การใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป การพิจารณาคัดเลือก
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือให้ตรงกับวัตถปุระสงค์
จึงมีความส าคัญอย่างย่ิง การศึกษานี ้จึงมุ่ งใช้ Capability 
Maturity Model (CMM) ในการวัดระดับความสามารถของ
เกษตรกรผู้ เลี ้ยงกุ้ งขาวแวนนาไมในด้านต่างๆ และใช้ 
Analytic Hierarchy Process (AHP) เป็นเคร่ืองมือในการช่วย
พิจารณาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ผลจาก
การศึกษาพบว่า เกษตรกรมีระดับความสามารถด้านการ
บริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกร เช่น การจัดการส่ังซ้ือ
และจัดเก็บอาหารและแร่ธาตุ การจัดการบันทึกการกิน
อาหารของกุ้ง บันทึกการใช้ไฟฟ้าและน า้มัน เป็นต้น  และ
ด้านการบริหารจัดการต้นทุนอยู่ในระดับต า่ท่ีสุด มีระดับ
ความสามารถท่ีดีท่ีสุดอยู่ ท่ีด้านการจัดการคุณภาพน า้และ
การจัดการแร่ธาตุ ซ่ึงอยู่ ในระดับ 2 เป็นระดับ ท่ี เร่ิมมี
ระเบียบในการบริหารจัดการมากขึ้น เกษตรกรมีความ
ต้องการ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถให้ ข้อมูล
ส ภ าพ แวด ล้ อ ม ใน ท่ี ส าคั ญ ใน ก าร เพ าะ เลี ้ ย ง กุ้ ง               
ขาวแวนนาไม ซ่ึงหมายถึงข้อมูลท่ีมาจากแหล่งต่างๆ 

ภายนอกฟาร์ม เช่น พยากรณ์อากาศ  ราคาวัสดุส้ินเปลือง
จากร้านค้าหรือสหกรณ์ ราคาขายผลผลิต ณ ตลาดกลาง 
เป็นอันล าดับหน่ึง และต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สามารถบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในฟาร์มไว้
เป็นลักษณะของฐานข้อมูลท่ีสามารถเรียกใช้งานใน
ภายหลังได้ เป็นล าดับท่ีสอง   
ค าส าคัญ : กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น กุง้ขาวแวนนา
ไม  เทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการ
เพาะเล้ียงกุง้ 
 

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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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. บทน า 
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei) หรือ กุ้ง

ขาวแปซิฟิก (Pacific White Shrimp) [1] เป็นสัตว์ประจ า
ถ่ินในทวีปอเมริกาใต้ มีการเล้ียงเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เน่ืองจากเป็นกุง้ท่ีไดรั้บความนิยม
ในการบริโภค เล้ียงได้โตเร็วในระดบัความหนาแน่นสูง 
และได้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีมากกว่ากุ้งกุลาด า [2] ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีฟาร์ม เล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมท่ีได้รับ
มาตรฐานจ านวน 8,248 ฟาร์ม มีพ้ืนท่ีเล้ียงกุง้ขาวแวนนา
ไมทั้งหมดประมาณ 138,078.86 ไร่ และในปี พ.ศ.2560 
ประเทศไทยสามารถผลิตกุง้ขาวแวนนาไมได ้245,784 ตนั 
คิดเป็น 96.34% ของการผลิตกุง้น ้ าเค็มทุกชนิดในประเทศ
ไทย และมีปริมาณการส่งออกทั้งหมด 175,146.12 ตัน 
มูลค่า 58,933.34 ล้านบาท คิดเป็น 82.50% และ 84.33% 
ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งท่ีเล้ียงในน ้ าเค็มทุก
ชนิดจากประเทศไทย โดยในปัจจุบันมีตลาดหลักคือ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น แคนาดา และประเทศกลุ่ม
สหภาพยโุรป  

จากมูลค่าความส าคญัทางเศรษฐกิจดงักล่าวท าให้เห็น
ว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุง้ขาวแวนนาไมนั้น เป็น
เร่ือง ท่ี ส าคัญต่ อการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรและ
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในตลาดโลก 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2565) ส่วนท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศในเร่ือง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
การแข่งขันอย่างย ัง่ยืนท่ีกล่าวไว้ว่า “การขับเคล่ือนให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโต ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จะ
เน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวตักรรมขั้นกา้วหน้าท่ีเขม้ขน้มากขึ้น ควบคู่กบัการเพ่ิม
ผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอด
การผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
อจัฉริยะ” [3] เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลจึงควรน าเอาความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ใ น ก า ร พั ฒ น าอุ ต ส าห ก ร ร ม ท่ี เค ย ท า ใ น อ ดี ต  
มาพฒันาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมสมยัใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
การผลิต ท่ี สูงขึ้ นและเกิดการเป ล่ียนแปลงทางด้าน
อุตสาหกรรมตามไปดว้ย โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรม
การเกษตร เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผลผลิต 
ทางดา้นเกษตรกรรมมาอยา่งชา้นาน  

แต่อยา่งไรก็ตามการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้
งานเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะเล้ียงกุง้ขาวแวน
นาไมนั้นยงัคงพบปัญหาอยูห่ลายประการ ไดแ้ก่ 

ปัญหาด้านต้นทุน กล่าวคือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใชใ้นภาคการเกษตรมกัมีราคาสูง 
เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการท าเกษตรอจัฉริยะ 
(Smart Farm) ซ่ึงหมายถึงการท าเกษตรโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้เกิดความแม่นย  าสูง เพื่อให้ใชท้รัพยากร
คุ้มค่าท่ีสุด เพื่อลดแรงงาน และเพื่อตรวจวดัและจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท าการเกษตร เช่น 
อุณหภูมิ แสงแดด แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรด -ด่าง 
รวม ถึงศัต รูท างการ เกษตรต่ างๆ  อัน จะ ก่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตไดม้ากขึ้น และลดโอกาส
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ท่ีจะสูญเสียผลผลิตจากปัจจยัลบด้านต่างๆ ได้แก่ แมลง
ศัตรูพืช ดินไม่มีคุณภาพ แสงแดดไม่ เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของพืช [4] แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มกัจะมีราคาท่ีสูงมากจนท า
ให้เกษตรกรรายยอ่ยไม่สามารถเขา้ถึงได ้   

 นอกจากปัญหาดา้นราคาแล้ว ยงัมีปัญหาด้านความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ [5] 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่มีประสบการณ์ในการเทคโนโลยี 
และมักมีการน าเข้ามาใช้งานแต่ไม่สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาท่ี เกษตรกรก าลัง เผ ชิญห รือไม่สามารถเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างานไดจ้ริง สาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาดงักล่าวคือ เกษตรกรยงัไม่สามารถทราบขอ้มูลของ
ประสิทธิภาพการท างานของตนเองอย่างแท้จริง ไม่
ตระหนักรู้ถึงจุดดีและจุดด้อยในการท าการเกษตรของ
ตนเองได้  จึงท าให้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ไม่ถูกต้องตรงตามส่ิงท่ี
ตอ้งการจริง  

ผลเสียของการท่ีไม่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาแกไ้ขปัญหาการท างานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการท า
การเกษตรไดแ้ก่ [5] เกษตรกรตอ้งสูญเสียเงินท่ีใช้ในการ
ลงทุนเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัหาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้
มาใช้งานท าให้เป็นการเพ่ิมตน้ทุนการด าเนินงานโดยไม่
จ าเป็น ก่อให้เกิดภาระหน้ีสินให้แก่เกษตรกรท่ีตอ้งอาศยั
การกูย้ืมเงินมาลงทุน ในดา้นของการแข่งขนั เกษตรกรจะ
เสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดเน่ืองจากไม่สามารถ
พฒันาระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งผลถึงปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตท่ีได ้และในภาพรวมของประเทศ
สินค้าทางการเกษตรจะเสียโอกาสในการแข่งขันใน
ตลาดโลก  ตลอดจนเกษตรกรจะไม่สามารถพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความมั่นคงทางอาชีพ จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต
เพื่อให้เกิดรายไดท่ี้มากขึ้น  

 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 แบบจ าลองความสามารถ (Capability Maturity 

Model) 

ในการศึกษาเพื่ อพิ จารณาคัด เลือกเทคโนโลยี ท่ี
เห ม าะสม จ า เป็ น ต้อ ง มี ข้ อ มู ล ท่ี ส าคัญ  คื อ ร ะดับ
ประสิทธิภาพในการเพาะเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมท่ีมีอยู่เดิม
ของเกษตรกร ซ่ึงจะสามารถท าให้สามารถวางแผนและ
ก าหนดแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมไดถู้กตอ้ง 
ใน ก าร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี ใช้  Capability Maturity Model 

integration :CMMI  ท่ี พัฒน าโดยสถาบัน  Software 

Engineering Institute (SEI) แห่ง มหาวิทยาลัย คาร์เนกี 
เมลลอน การแสดงผลของ CMMI มีความสามารถในการ
น าไปใช้วางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาการด าเนินงานซ่ึง
มกัแสดงผลการประเมินในรูปแบบตารางการประเมินผล 
(Maturity model scorecard) [6] CCMI มีการก าหนด
ระดบัของประสิทธิภาพหรือความสามารถในการท างาน
ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดับท่ี 1 Performed Level เป็นความสามารถ
ในการท างานระดบัเบ้ืองตน้ คือยงัไม่มีระบบการท างานท่ี
ดี การท างานในระดับน้ีจะต้องใช้ความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เป็นหลกั 

ร ะ ดั บ ท่ี  2  Managed Level เ ป็ น ร ะ ดั บ
ความสามารถในการท างานท่ีเป็นระบบ มีระเบียบในการ
บริหารจัดการมากขึ้ น มีการน าหลักวิชาการและองค์
ความรู้ท่ีได้มาจากท่ีต่างๆ น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของฟาร์ม 

ระดบัท่ี 3 Defined Level เป็นระดับท่ีองค์กรมี
การจัดท ามาตรฐานในการท างานของหน่วยงานขึ้นเอง 
โดยปรับปรุงมาจากระดบัท่ี 2 ในระดบัน้ีการท างานจะมี
มาตรฐาน มีการวดัผลและจดัเก็บสถิติการด าเนินงานไว ้

ระดบัท่ี 4 Quantitatively Managed Level เป็น
ความสามารถในการท างานในระดับ ท่ีน าสถิติการ
ด าเนินงานท่ีจัดเก็บไวม้าวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่องใน
การปฏิบติังานและมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น 

ระดบัท่ี 5 Optimizing Level เป็นความสามารถ
ในการท างานระดับสูงท่ีสุด องค์กรมีการด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อแก้ไข
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ข้อบกพ ร่องและให้ สามารถรองรับการเข้ามาของ
เทคโนโลยีใหม่ๆได ้  

ในการประเมินระดับความสามารถของเกษตรกรผู ้
เล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมประกอบด้วยการประเมิน 5 ด้าน  
ได้แก่ 1) ระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการ
คุณภาพน ้ า (การควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2) ความเป็น
กรด -ด่ าง  (pH) ความ เค็ ม  (Salinity) ความกระด้าง 
(Alkalinity) ความโป ร่งแสงของน ้ า  (Transparency) 

ปริมาณไนไตรท ์(NO3) ในบ่อเล้ียง เป็นตน้) [7] 2) ระดบั
ความสามารถดา้นการจดัการแร่ธาตุอาหาร (การควบคุม
ปริมาณโซเดียม (Na) โปแตสเซียม (K) แคลเซียม (Ca2) 

และแมกนี เซี ยม  (Mg2) ในบ่ อ เล้ี ยง ) [8] 3) ระดับ
ความสามารถด้านการจัดการกับโรคระบาด (ชนิดและ
อาการของโรค การแก้ไขอาการป่วยของกุ้ง ระยะและ
อาการของโรค เป็นต้น) [9] 4) ระดับความสามารถการ
จดัการตน้ทุน (การจดัการเงินทุนท่ีน ามาใชใ้นฟาร์ม) [10]  

5) ระดบัความสามารถดา้นการบริหารจดัการฟาร์ม (การ
จัดการส่ังซ้ือและจัดเก็บอาหารและแร่ธาตุ การจัดการ
บันทึกการกินอาหารของกุ้ง บันทึกการใช้ไฟฟ้าและ
น ้ามนั) 

2.2  กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน  (Analytic 
Hierarchy Process) 

ในการศึกษาน้ีไดเ้ลือกใช้วิธีการ Analytic Hierarchy 

Process (AHP) หรือกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น 

มาใช้เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ [11] 
โดยมีหลักการแบ่งโครงสร้างของปัญหาท่ีต้องการแก้
ออกเป็นชั้นๆ ได้แก่ ชั้นเป้าหมาย (Goal) ชั้นของเกณฑ ์
(Criteria) ชั้นเกณฑ์ยอ่ย (Sub-Criteria) และชั้นทางเลือก 
หลังจากนั้ นใช้วิธีเปรียบเทียบเกณฑ์ทีละคู่จนครบทุก
เกณฑ์ พร้อมทั้ งให้ล าดับความส าคัญด้วยค่าน ้ าหนัก ท่ี
ให้ผลเป็นตวัเลขเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบเพื่อตดัสินใจ 
และสุดท้ายมีการวิเคราะห์หาความสมเหตุสมผลของ
ขอ้มูล AHP เป็นกระบวนการท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมาก
และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั 

ขั้นตอนของกระบวนการ AHP สามารถสรุปรวมได้
เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ไดแ้ก่[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) เป็นการสร้างแผนภูมิล าดบัชั้นท่ีแบง่
ออกเป็นระดบัได ้คือ ระดบัที่ 1  แสดงถึงเป้าหมายของการ
ตัดสินใจ (Goal) ระดับท่ี 2 แสดงเกณฑ์ตัดสินใจหลกัท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจ (Criteria) ระดับท่ี 3 (ถ้ามี)แสดง
เกณฑย์อ่ยท่ีใชใ้นการตดัสินใจร่วม (Sub-Criteria)ระดบัที่ 
4  (ระดบัล่างสุด) แสดงทางเลือก  (Alternative)   

2. การหาล าดับความส าคัญห รือน ้ าหนัก  
(Pairwise Comparision) โดยการเปรียบเทียบเกณฑ์และ
ทางเลือกท่ีมีอยูที่ละคู่ ท  าทีละล าดบัชั้นของแผนภูมิโดยเร่ิม
จากชั้ นบนลงล่างแล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของ
เมตริกซ์ โดยมีหลกัในการพิจารณาว่าในเกณฑ์หน่ึงๆ หาก
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์อยูใ่นระดบัชั้นเดียวกนันั้นจะ
ส่งผลกระทบกับเกณฑ์ท่ีสูงกว่าหรือเป้าหมายมากหรือ
น้อยกว่ากันในระดับค่าตัวเลขเท่าไร ตารางเมตริกซ์ถูก
ก าหนดให้เก็บค่าตวัเลขความส าคญั เช่น หากผลของการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ี 1 กบัเกณฑ์ท่ี 2  แลว้พบว่าเกณฑ์ท่ี 1 
มีความส าคญัมากกว่าเกณฑ์ท่ี 2 ในระดับส าคญักว่าอย่าง
เห็ น ได้ชั ด จะต้อ งแทนค่ าใน เมต ริก ซ์  ด า เนิ น การ
เปรียบเทียบเกณฑ์ทั้งหมดลงในเมตริกซ์แล้วจึงค านวณ 
Normalized matrix, ผ ล ร วม ข อ งแ ถ ว , แ ล ะ ล าดั บ
ความส าคญัของเกณฑ ์

3. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล 
(Consistency) เช่น เกณฑ์ท่ี 1 มีความส าคญักบัเกณฑ์ท่ี 2 
ในระดบั 2 เท่า และเกณฑ์ท่ี 2 มีความส าคญัมากกว่าเกณฑ์
ท่ี  3  ในระดับ  4  เท่ า ดังนั้ น เกณฑ์ ท่ี  1  ควรมี ระดับ
ความส าคญัมากกว่าเกณฑ์ท่ี 3 ในระดบั 8 เท่า แต่หากผล
การวิเคราะห์ออกมาว่างนั้นเกณฑ์ท่ี 1 มีระดบัความส าคญั
มากกว่าเกณฑ์ท่ี 3 ในระดับ 2 เท่า จะหมายความว่าการ
วิเคราะห์นั้นไดข้อ้มูลท่ีไม่มีความสมเหตุสมผล การแกไ้ข
คือการทบทวนกระบวนการให้ความส าคญัหรือน ้ าหนัก
ของเกณฑใ์หม่อีกคร้ังเพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ออกมาอยูใ่น 
ระดบัความสมเหตุสมผลท่ียอมรับได ้ 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้

ท่ีได้จากกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม 
และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชง้าน [13] พบว่า 
เกษตรกรท่ีมีการจัดการความรู้ทั้ งหมดท่ีเกิดจากการ
เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม ให้ เป็นระเบียบแบบแผน 
สามารถน ากลับมาใช้ ได้ในเชิงสถิติและการพยากรณ์
เหตุการณ์ในอนาคตไดแ้ลว้ จะท าให้ฟาร์มสามารถปรับตวั
เพื่อให้กลายเป็นฟาร์มท่ีมีผลก าไรสูงได้ ประกอบกบัการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลกับเกษตรกร 
ปศุสัตวเ์ก่ียวกบั ราคาอาหาร ยา ราคาจ าหน่ายผลผลิต ฯลฯ 
ของงานวิจัยอีกช้ินหน่ึง [14]  พบว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกร โดยสามารถเสนอข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประมาณการตน้ทุน
และผลตอบแทนเบ้ืองตน้และวางแผนการจดัการคุณภาพ
ฟาร์มท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสม และสามารถใช้งานได้
จริง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยอีกช้ินหน่ึง [15 ]พบว่า
ความส าเร็จของอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุ้งต้องใช้
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต โดยท าให้สามารถเพาะเล้ียงกุง้
ขาวแวนนาไมให้ไดผ้ลผลิตท่ีดีตลอดทั้งปี สามารถเล้ียงกุง้
ขาวแวนนาไมดว้ยความหนาแน่นสูงไดโ้ดยยงัมีอตัรารอด
ท่ีสูง ตลอดจนช่วยให้ฟาร์มสามารถเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ได้  ตลอดจนงานวิจัยอีกช้ินหน่ึงสรุปไวต้รงกัน [16] ว่า
เกษตรกรตอ้งให้ความส าคญักบัการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งในระดับปัจเจกและในระดับท่ีมีการแบ่งปันใช้งาน
ร่วมกนัของกลุ่มเกษตรกร เน่ืองจากการเพาะเล้ียงกุ้งขาว
แวนนาไมประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ีละเอียดอ่อนและตอ้ง
เฝ้าระวัง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเก็บบันทึก
ข้อมูลการท างานด้านต่างๆ จะช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูล
สนับสนุนในการวางแผนและตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่างๆ 
ในฟาร์ม ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
สามารถช่วยลดตน้ทุนได้  นอกจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากภายใน
ฟาร์มแลว้ การด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บข้อมูลจากภายนอก
ดว้ย จากงานวิจยัอีกช้ินหน่ึงท่ีประสบผลส าเร็จในการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
รายยอ่ย [17] ท่ีพบว่าการท าเกษตรกรรมนั้นเป็นอาชีพหลกั
ของเกษตรกรหลายลา้นคนในประเทศอินเดีย ในปัจจุบนั
ทรัพยากรดินและน ้ าใกลจ้ะถึงขีดจ ากดั การท าการเกษตร
แบบดั้งเดิมจึงส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีก าไรท่ีน้อย
มาก ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทบทวนและฟ้ืนฟูวิธี
ท าการเกษตรโดยใชเ้ทคโนโลยี แต่ขอ้จ ากดัของเกษตรกร
ชาวอินเดียคือโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเกษตรกรรายย่อย 
ซ่ึงมักจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นได ้โทรศพัท์มือถือจึงสามารถเข้ามา
ช่วยไดด้ว้ยโซลูชัน่ท่ีมีความสามารถในการจดัการฟาร์มท่ี
ติดตั้งไวบ้นโทรศพัท์มือถือของเกษตรกร จะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในดา้นผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนช่วย
ในการดูแลบ ารุงรักษาฟาร์ม จึงน าไปสู่ความเป็นเลิศทาง
การเกษตรได้ จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท  Mobile Application โดยใชช่ื้อ Kisan Suvidha ท่ี
มีความสามารถป้อนขอ้มูลท่ีจ าเป็นให้แก่เกษตรกรไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เช่น สภาพอากาศปัจจุบันและถัดไปอีก 5 วัน 
รายช่ือตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ราคาจ าหน่าย
ผลผลิต ค าแนะน าด้านการเกษตร เป็นต้น  และยังมี
คุณสมบติัพิเศษคือ การแจง้เตือนสภาพอากาศสุดขั้วและ
ราคาจ าหน่ายผลผลิตจากตลาดท่ีใกลต้วัท่ีสุดดว้ย 

แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจยัช้ินหน่ึง [18] พบว่าการไม่
ประสบผลส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้
ในฟาร์มเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมนั้น มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอยู่
หลายประการ เช่น อายุของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม 
การเข้าถึงแหล่งความรู้เช่นการฝึกอบรม และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน โดยมีการศึกษาถึงเทคโนโลยีการเล้ียงกุ้ง
แบบควบคุมตวัแปรทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานดว้ยการ
ใช้เทคโนโลยี IoT จะสามารถให้ผลตอบแทนทางด้าน
ประสิทธิภาพสูงสุดแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม เน่ืองจากงบประมาณใน
การลงทุนน าเทคโนโลยีเขา้มาใชสู้งมาก อาจท าให้ขาดเงิน
หมุนเวียนในฟาร์มและอาจกลบักลายเป็นผลเสียส าหรับ
เกษตรกรในกรณีท่ีไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเขา้มาเพ่ิม
ในระหว่างการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมได ้
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีการศึกษาข้อมูลท่ีได้มาจากจาก

ทฤษฎีต่างๆ ท่ี เก่ียวข้อง งานวิจัย หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์  เอกสารทางวิชาการ และเวบ็ไซตว์ารสารทาง
วิชาการต่างๆ  และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้น
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูล ซ่ึงด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน -
ตุลาคม  2562 โดยมีประชากรท่ี ใช้ในการศึกษาคือ 
เกษตรกรผู ้เล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐาน GAP จากกรมประมงในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว 
จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 478 ฟาร์ม ใช้การสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยท่ีทุกฟาร์มมี
โอกาสถูก เลือกในการถูก เก็บข้อมูลได้เท่ ากัน  โดย
ปราศจากอคติ (Bias) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 
2 0 7  ฟ า ร์ ม  ท่ี ค่ า  Confidence level 95% แ ล ะ ค่ า 
Confidence interval เท่ากับ 5.13 ด าเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยการใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน  ได้แก่ 1.) 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลดา้น
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 2.) ข้อมูลทั่วไปของ
ฟาร์ม เพื่อเก็บข้อมูลเร่ืองขนาดและมาตรฐานของฟาร์ม 
3.) ระดับของความสามารถของฟาร์ม (CMM : Capability 
Maturity Model) โ ด ย ใ ช้ Capability Maturity Model 
integration:CMMI  ท่ี พั ฒ น า โ ด ย ส ถ า บั น  Software 
Engineering Institute (SEI) แห่ ง มห าวิท ยาลั ย  ค าร์  เน กี 
เมลลอน เป็นเกณฑ์ในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูลระดบั
ความสามารถในด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่ของเกษตรกรเพื่อน ามา
ศึกษาหาดา้นท่ีเหมาะสมกบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้
มาช่วยเพ่ิมระดับสิทธิภาพในการด าเนินงาน 4.) ล าดับ
ความส าคญัของเกณฑ์ในกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบั
ชั้น (AHP : Analytic Hierarchy Process) โดยน าทฤษฎี
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นเป็นหลกัเกณฑ์ในการ
สร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บข้อมูลคุณสมบัติของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเกษตรให้น ้าหนกัความส าคญั ดงัภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีจ านวน 147 คน (71.01%) มีอายุระหว่าง 41-50 ปีจ านวน 
87 คน (42.03%) มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ท่ีประถมศึกษา 
จ านวน 80 คน (38.65%) ดา้นระยะเวลาของประสบการณ์
ในการเพาะเล้ียง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเพาะเล้ียงกุง้
ขาวแวนนาไมในช่วงระหว่าง 6 - 10 ปี จ านวน 107 คน  
(51.69) 

4.2 ระดับความสามารถของเกษตรกร 
จาการศึกษาระดบัความสามารถของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้

ขาวแวนนาไมในด้านต่างๆ พบว่าเกษตรกรมี ระดับ
ความสามารถสูงท่ีสุดอยู่ในระดับ 2 ซ่ึงเป็นระดับท่ีเร่ิมมี
การด าเนินงานท่ีเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น มีการน า
หลกัวิชาการและองค์ความรู้ท่ีได้มาจากท่ีต่างๆ น ามาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของฟาร์มได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการคุณภาพน ้ าอยู่ในระดับ 2.70 และด้านการ
จดัการแร่ธาตุอาหารอยู่ในระดับ 2.60 รองลงมาคือระดับ
ความสามารถระดับ 1 ซ่ึงเป็นความสามารถในการท างาน
ระดับเบ้ืองต้น คือยงัไม่มีระบบการท างานท่ีดี เป็นการ
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ด าเนินงานโดยใช้ความสามารถท่ีมาจากประสบการณ์ของ
เกษตรกรเป็นหลัก ยงัไม่มีระเบียบแบบแผนและการจด
บนัทึกเพื่อจดัเก็บเป็นสถิติ ไดแ้ก่ดา้นความสามารถในการ
จดัการโรคระบาดอยู่ในระดับ 1.99 และความสามารถใน
ก าร จั ด ก าร กั บ ต้ น ทุ น อ ยู่ ใน ร ะดั บ  1.87 ส าห รั บ
ความสามารถท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ความสามารถดา้น
การบริหารจดัการฟาร์มอยูใ่นระดบั 1.45 ดงัภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2 : แผนภูมิแสดงระดบัความสามารถของเกษตรกร 

 
 
 การเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ของเกษตรกรท่ีส่งผล

กระทบต่อระดบัความสามารถในการด าเนินงานดา้นต่างๆ 
พบว่า ปัจจัยด้านเพศของเกษตรกรจะส่งผลถึงความ
แตกต่างของระดบัความสามารถในดา้นการจดัการคุณภาพ
น ้ าและดา้นการบริหารตน้ทุนเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบถึง
ระดบัความสามารถดา้นการจดัการแร่ธาตุดา้นการจดัการ
โรคระบาด และด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ในขณะท่ี
ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลถึงความแตกต่างของ
ความสามารถในการด าเนินงานในทุกด้าน ยกเวน้เพียง
ดา้นการจดัการโรคระบาดท่ีไม่มีผลกระทบ ส าหรับปัจจยั
ดา้นระดบัการศึกษาของเกษตรกรส่งผลถึงความแตกต่าง
ของระดบัความสามารถในทุกดา้น ส าหรับปัจจยัสุดทา้ย
คือระยะเวลาของประสบการณ์ในการเพาะเล้ียงส่งผลถึง
ความแตกต่างของระดับความสามารถในทุกดา้น ยกเวน้
เพียงดา้นการจดัการโรคระบาดท่ีไม่มีผลกระทบ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบปัจจยัต่างๆ ของเกษตรกรท่ีส่งผล

กระทบต่อระดบัความสามารถในการด าเนินงาน 

ระดับความสามารถด้าน t F P-Value

1. เพศ

ดา้นคุณภาพน ้า 3.739 - 0.000*

ดา้นการจดัการแร่ธาตุ 1.829 - 0.07

ดา้นการจดัการโรคระบาด -0.425 - 0.671

ดา้นการบริหารตน้ทนุ 2.425 - 0.016*

ดา้นการจดัการฟาร์ม 1.454 - 0.205

2. อายุ

ดา้นคุณภาพน ้า - 13.855 .000*

ดา้นการจดัการแร่ธาตุ - 8.467 .000*

ดา้นการจดัการโรคระบาด - 0.061 0.993

ดา้นการบริหารตน้ทนุ - 12.588 .000*

ดา้นการจดัการฟาร์ม - 35.573 .000*

3. ระดับการศึกษา

ดา้นคุณภาพน ้า - 14.198 .000*

ดา้นการจดัการแร่ธาตุ - 13.451 .000*

ดา้นการจดัการโรคระบาด - 9.048 .000*

ดา้นการบริหารตน้ทนุ - 13.451 .000*

ดา้นการจดัการฟาร์ม - 8.296 .000*

4. ประสบการณ์การเพาะเลี้ยง

ดา้นคุณภาพน ้า - 11.297 .000*

ดา้นการจดัการแร่ธาตุ - 6.734 .000*

ดา้นการจดัการโรคระบาด - 0.056 0.983

ดา้นการบริหารตน้ทนุ - 4.933 .002*

ดา้นการจดัการฟาร์ม - 11.762 .000*
 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

4.3 วิเคราะห์น ้ าหนักของปัจจัยด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์ตามล าดับช้ัน 

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  เพื่ อท าการ
เปรียบเทียบหาความส าคญัของเกณฑท์ั้ง 7  เกณฑ์ท่ีใชเ้ป็น
ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ขอ้มูลท่ีได้รับมาจะถูกน าไปใช้ในการสร้างเมตริกซ์เพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยทีละคู่ โดยให้ค่าความส าคัญ
จาก 1-9 เม่ือไดผ้ลลพัธ์จึงจะสามารถน ามาค านวณหาค่า
น ้ าหนกัของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ เพื่อใช้ในการตดัสินใจใน
การพิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในฟาร์ม
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ต่อไป  โดยมีหลกัในการพิจารณาว่าในเกณฑ์หน่ึงๆ หาก
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์อยูใ่นระดบัชั้นเดียวกนันั้นจะ
ส่งผลกระทบกับเกณฑ์ท่ีสูงกว่าหรือเป้าหมายมากหรือ
น้อยกว่ากันในระดับค่าตัวเลขเท่าไร ตารางเมตริกซ์ถูก
ก าหนดให้เก็บค่าตวัเลขความส าคญั โดยแบ่งเมตริกซ์ดว้ย
เส้นทแยงมุม แลว้ใส่ค่าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบไวเ้หนือ
เส้นทแยงมุม ส่วนพ้ืนท่ีใตเ้ส้นทแยงมุมนั้นเป็นส่วนท่ีใส่
ค่าต่างตอบแทนหรือเศษส่วนของการเปรียบเทียบเกณฑ์คู่
นั้ น เช่น เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 207 ฟาร์มให้
น ้ าหนักความส าคญักับเกณฑ์ด้านระดับของเทคโนโลยี
น้อยกว่าเกณฑ์ด้านราคาเฉล่ียอยู่ ท่ี  2.9 การท าเมตริกซ์
แสดงน ้ าหนักความส าคญัของเกณฑ์จากเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 207 ฟาร์มแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 : ตารางเมตริกซ์แสดงน ้าหนกัความส าคญัเกณฑ ์
การประเมิน 

ปัจจยั

ระ
ดบั

ขอ
งเท

คโ
นโ

ลย
ี

ราค
า

คว
าม
ง่าย

ใน
กา
รใ
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าน

เท
คโ
นโ

ลย
ีที่ช่

วย
ให

้ขอ้
มูล

สภ
าพ
แว
ดล
อ้ม

เท
คโ
นโ

ลย
ีที่ส

าม
ารถ

บนั
ทึก

กา
รท

 างา
น

เท
คโ
นโ

ลย
ีที่ส

าม
ารถ

ช่ว
ยล
ดแ
รง
งาน

เท
คโ
นโ

ลย
ีที่ช่

วย
ให

้กา
รเพ

าะ
เลี้
ยง
แม

่ นย
 า

ระดบัของเทคโนโลยี 1 1/2.90 1/6.90 1/8.35 1/7.50 1/2.35 1/5.15

ราคา 2.9 1 1/5.60 1/7.65 1/7.70 1/1.05 1/3.55

ความง่ายในการใชง้าน 6.9 5.6 1 1/3.65 1/2.80 2.55 1.15

เทคโนโลยีท่ีช่วยให้

ขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม
8.35 7.65 3.65 1 2.1 7.2 6.25

เทคโนโลยีท่ีสามารถ

บนัทึกการท างาน
7.5 7.7 2.8 1/2.10 1 7.15 4.45

เทคโนโลยีท่ีสามารถ

ช่วยลดแรงงาน
2.35 1.05 1/2.55 1/7.20 1/7.15 1 1/3.30

เทคโนโลยีท่ีช่วยให้

การเพาะเล้ียงแม่นย  า
5.15 3.55 1/1.15 1/6.25 1/4.45 3.3 1

 

ค่าน ้ าหนักความส าคญัของปัจจัยหลกั ท่ีเกษตรกรให้
ความส าคญัในการประเมินเพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในฟาร์มโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยให้ข้อมูลสภาพแวดล้อม  
(0.388) รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถ
บนัทึกการท างาน (0.278) ตามดว้ย ความง่ายในการใชง้าน   
(0.133) เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยให้การเพาะเล้ียง
แม่นย  า (0.096) เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถช่วยลด
แรงงาน (0.043) ราคา (0.039) ระดบัของเทคโนโลยี (0.024) 
และค่าอัตราส่วนความไม่สอดคล้อง เท่ากับ  0.046 ซ่ึง 
น้อยกว่า 0.1 แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกัน  
มีความน่าเช่ือถือได ้ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3   

ตารางท่ี 3 : ผลการวิเคราะห์น ้าหนกัของปัจจยัในการ
ประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจยั
น ้าหนกั 

(Eigenvector)
ล าดบัท่ี

ระดบัของเทคโนโลยี 0.024 7

ราคา 0.039 6

ความง่ายในการใชง้าน 0.133 3

เทคโนโลยีท่ีช่วยให้ขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม 0.388 1

เทคโนโลยีท่ีสามารถบนัทึกการท างาน 0.278 2

เทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยลดแรงงาน 0.043 5

เทคโนโลยีท่ีช่วยให้การเพาะเล้ียงแม่นย  า 0.096 4

อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง (CR) = 0.046  

5. สรุปผลการวิจัย  
ในภาพรวม การจัดการฟาร์มเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม

ของเกษตรกรในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
มีระดบัความสามารถดา้นการบริหารจดัการฟาร์มและดา้น
การบริหารต้นทุนอยู่ในระดับต ่าสุด และเม่ือพิจารณา
ร่วมกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ของเกษตรกรท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถได ้พบว่าการด าเนินงานทั้ง 2 ดา้นสามารถ
ถูกไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทุกดา้น ยกเวน้เพียงแต่ดา้น
การบริหารจดัการฟาร์มนั้นท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยั
ด้านเพศของเกษตรกร ในขณะท่ีความสามารถด้านการ
จดัการกบัโรคระบาดท่ีเกษตรกรยงัอยู่ในระดบั 1.99 ซ่ึง
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เป็นความสามารถในการท างานระดบัเบ้ืองตน้ คือยงัไม่มี
ระบบการท างานท่ีดีนั้น ปัจจัยด้านการศึกษาเป็นปัจจัย
เดียวท่ีสามารถสร้างผลกระทบในถึงระดบัความสามารถ
ในปัจจยัน้ีได ้ 

การด า เนิ น งาน ในฟ าร์ม ท่ี ค วรน า เท คโน โลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในด้านต่างๆ ดังน้ี ด้านการจัดการ
ฟาร์มไดแ้ก่ การจดัการส่ังซ้ือและจดัเก็บอาหารกุง้และแร่
ธาต ุการจดัการบนัทึกการกินอาหารของกุง้ การบนัทึกการ
ใช้ไฟฟ้าและน ้ ามัน ด้านการบริหารต้นทุน ได้แก่ การ
วางแผน จัดหา การบริหารเงินทุนท่ีน ามาใช้ในฟาร์ม 
ตลอดจนการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทนุในต่างๆ และดา้น
การจดัการกบัโรคระบาด เช่นการบนัทึกชนิดและอาการ
ของโรค การแกไ้ขอาการป่วยของกุง้ ระยะและอาการของ
โรค เป็นตน้  เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานให้
อยูใ่นระดบัท่ีดีขึ้น   

ประกอบกบัการให้น ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัใน
การน าเทคโนโลยีสารเสนเทศเขา้มาใชก้ารด าเนินงานของ
เกษตรกรคือ ตอ้งการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถให้
ข้อมูลสภาพแวดล้อมในการเพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม
เป็นล าดบัหน่ึง และตอ้งการเทคโนโลยีท่ีสามารถบันทึก
การท างานไดเ้ป็นล าดบัท่ี 2 โดยมีความตอ้งการให้ใชง้าน
ไดง้่ายไม่ซบัซอ้นอยูใ่นล าดบัท่ี 3 ส่วนเทคโนโลยีท่ีช่วยให้
เพาะเล้ียงแม่นย  ามีส าคัญเป็นล าดับ 4 และให้ส าคัญแก่
เทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยลดแรงงานได้เป็นล าดับท่ี 5 
สุดท้ายได้ให้ส าคัญแก่ปัจจัยด้านราคาและระดับของ
เทคโนโลยเีป็นล าดบัที่ 6 และ 7 ตามล าดบั 

ดังนั้ นการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมจึงควรจะ
สามารถช่วยงานไดท้ั้งในดา้นการบริหารจดัการฟาร์มและ
ในด้านการบริหารต้นทุน และด้านการจัดการกับโรค
ระบ าดได้  โด ย มีความส ามารถ ให้ ข้อมู ล เก่ี ยวกับ
สภาพแวดลอ้มในการเพาะเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมเช่น ราคา
วสัดุ ราคาอาหารกุง้ ราคาแร่ธาตุ ราคาขายผลผลิต พร้อม
ทั้งสามารถให้ขอ้มูลดา้นการพยากรณ์อากาศได ้และควร
จะต้องสามารถบันทึกการท างานต่างๆ ในฟาร์มได้ เช่น 
ขอ้มูลสภาพน ้า ขอ้มูลการกินอาหารของกุง้ ขอ้มูลการให้แร่

ธาตุ อตัราการเจริญเติบโต การจัดการส่ังซ้ือและจัดเก็บ
อาหารและแร่ธาตุ  บันทึกการใช้ไฟฟ้าและน ้ ามัน และ
ขอ้มูลการบนัทึกชนิดและอาการของโรค การแกไ้ขอาการ
ป่วยของกุง้ ระยะและอาการของโรค  เพื่อจดัเก็บเป็นสถิติ
ท่ีจะสามารถน ามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์ในการปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานต่อไป 
  การจดัหาเทคโนโลยีสารสนเทศตามขอ้ก าหนด
ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะส่งผลให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้
ขาวแวนนาไม มีการพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ได้เป็นอย่างดี และยงัส่งผลให้ต้นทุนในการด าเนินงาน
ดา้นต่าง ๆ สามารถลดลงได ้ 

ขอ้เสนอแนะควรพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัต่างๆ และสามารถใช้
งานเพื่อรองรับการท างานในดา้นต่างๆ ของฟาร์ม ตามผล
แห่งการวิจัยในคร้ังน้ีส าหรับให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งขาว
แวนนาไมในเขตจงัหวดัสมุทรสาครใชง้านเป็นจงัหวดัน า
ร่อง และด าเนินการขยายต่อไปในจงัหวดัอื่น ๆ ในล าดบั
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงในจังหวัดภูเก็ต 
2. เพ่ือศึกษาช่องทางการรับรู้ข่าวสารกิจกรรมการว่ิงใน
จังหวัดภู เก็ต  โดยกลุ่ มตัวอ ย่าง ท่ีใ ช้ในงานวิ จัย คือ
นักท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงใน
ภูเกต็ ซ่ึงได้มีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิง
สูตรของ Cochran ซ่ึงสรุปได้จ านวน 168 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เอง ซ่ึงได้มีขบวนการใน
การประเมินแบบสอบถามโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ซ่ึงค่าท่ีได้อยู่ท่ี 
0.96    

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 54.1 อายุ 36-40ปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 
ระดับการศึกษา อยู่ ท่ีปริญญาตรีถึงร้อยละ 55.3 โดย
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ถึงร้อยละ 41.2 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001-30,000บาทร้อยละ25.9และ
อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร ถึงร้อยละ 21.2   

ส าหรับด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวกับระดับ
การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงในจังหวัดภูเกต็ คือ 1.
ด้านส่ิงดึงดูดใจ ระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ท่ี 4.29 เพราะ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับพื้นท่ีจัด

งานว่ิงท่ีมีช่ือเสียง ท่ี 4.37 2.ด้านท่ีพักค่า ท่ี 4.28 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดเพราะ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยของท่ีพัก ท่ี 4.44 3.ด้านการเข้าถึงพืน้ท่ีจัดงาน
ท่ี 4.18 อยู่ในระดับมาก เพราะมีเส้นทางเข้าถึงพื้นท่ีจัด

งานว่ิงมีความปลอดภัย ท่ี 4.32 4.ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ท่ี 4.13 อยู่ ในระดับมาก เพราะมีเจ้าหน้าท่ีดูแล
ความปลอดภัยท่ัวถึงและการมีสัญญานส่ือสารท่ัวถึงใน
งานว่ิง  ท่ี 4.24 5.ด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ท่ี 4.09 
เพราะมีประเภทของการว่ิงหลากหลายประเภท ท่ี 4.44  

ส าหรับความสัมพันธ์ของเพศ กับ ระดับการตัดสินใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงในจังหวัดภูเก็ต เห็นได้ว่าเพศท่ี
แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับการตัดสินใจ ในส่วนของ
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารกับความสัมพันธ์ด้านเพศท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการตัดสินใจ และในส่วน
ความสัมพันธ์ของประชากรศาสตร์ กับ ระดับการตัดสินใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการตัดสินใจ ส่วนใน
ด้านอ่ืนๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ค าส าคัญ: องคป์ระกอบการท่องเที่ยว  ช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  รายการว่ิง 

 

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: 

IOC at 0.96 

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. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัเทรนด์รักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมและหน่ึง

ในประเภทกีฬานั้นคือ ว่ิง ไม่ว่าจะเป็น มาราธอน ฮาล์ฟ
มาราธอน มินิฮาลฟ์ มาราธอน และ ฟันรัน ซ่ึงจงัหวดัภูเก็ต
เป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีไดรั้บโอกาสจดังานว่ิงใหญ่ๆมากมาย 
[1] ข้ อ มู ล จ า กสถ าบัน วิ จั ย ป ร ะช า ก ร แ ละ สั ง คม
มหาวิทยาลยัมหิดลพบว่า นกัว่ิงในไทยในปี 2560 มีจ านวน
กว่า 15 ลา้นคน จากในปี 2559 ท่ีมีอยู่ประมาณ 12 ลา้นคน 
และถ้าหากเปรียบเทียบจากปี 2545 ท่ีเป็นปีแรกๆ ท่ีทาง
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
รณรงค์ให้มีการว่ิงออกก าลงักาย พบว่ามีนักว่ิงประมาณ 
5.8 ล้านคนจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถยืนยนัไดว่้านักว่ิงในไทย
เพ่ิมขึ้นอยา่งกา้วกระโดด” เม่ือมีนกักีฬาว่ิงเยอะท าให้มีการ
จัดงานว่ิงมาราธอนมากขึ้นไปดว้ย  [1] จากการรวบรวม
ขอ้มูลรายการว่ิงทัว่ประเทศท่ีประกาศผา่นทางเวบ็ไซต ์ว่ิง
ไหนดีในรายการ มินิมาราธอน ฮาลฟ์มาราธอน มาราธอน
รวมทั้งการว่ิงแบบเทรล (การว่ิงแบบผจญภยั) พบว่าในปี 
2561 มีการจดังานว่ิงทั้งหมด 990 รายการเฉล่ียสัปดาห์ละ 
19 รายการถือเป็นประวัติการณ์ของการจัดงานว่ิงใน
ประเทศไทยซ่ึงสูงกว่า สถิติในปี 2560 ท่ีมีการจัดงานว่ิง 
696 รายการหรือเพ่ิมขึ้นมาถึง 294 รายการ ถ้าหากลอง
ประเมินมูลค่า การจดัการแข่งขนัว่ิงในระดบัมินิมาราธอน 
(5-10 กม .) อยู่ ท่ีประมาณ 8 แสนบาท รายการฮาล์ฟ
มาราธอน (21 กม.) ประมาณ 2 ล้านบาท รายการและ
มาราธอน (42.195 กม.) ประมาณ 5 ลา้นบาท มูลค่าการจดั
งานว่ิงในประเทศไทยปีน้ี จะมีเม็ดเงินรวมกันกว่า 729 - 
4,950 ลา้นบาท” ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 

ภาพท่ี 1.1 สถิติตวัเลขนกัว่ิงในไทยในปี 2545 , 2559 , 
2560 และ การจดัรายการว่ิงทัว่ประเทศ 
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ภาพที ่1: สถิติตวัเลขนกัว่ิงในไทย 

ขอ้มูลจากเวบ็ไซตว่ิ์งไหนดี [2] ไดจ้ดัอนัดบังานว่ิงยอด
เย่ียม งานว่ิงในจงัหวดัภูเก็ตได ้ ติดอนัดบั6 ประเภท Full 
Marathon งาน “Laguna Phuket Marathon 2017” และ  [3] 
อนัดบั 5 งาน “Laguna Phuket Marathon 2019” ท าให้มีเมด็
เ งินเข้าจังหวัดภู เ ก็ตอย่างมากมาย และเ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการดึงดูดลูกค้าท่ีมีความช่ืนชอบการว่ิง
มาราธอน 

ทางคณะผูจ้ ัดท าจึงเลือกศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต เพ่ือช่วย
ให้ผู ้จัดงานสามารถเตรียมงานให้ตอบสนองกับความ
ตอ้งการของผูร่้วมงานไดดี้ย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็นประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจ ส าหรับบริษทัรับจดังานว่ิงหรือ องค์กรท่ีสนใจจดั
งานว่ิง ในจงัหวดัภูเก็ต 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

กิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต  
2.2 เพ่ือศึกษาช่องทางการรับรู้ข่าวสารกิจกรรมการว่ิง

ในจงัหวดัภูเก็ต 

3. กรอบแนวคิด 
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยท าการศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงใน
จงัหวดัภูเก็ต 

 
ภาพที ่2: กรอบแนวคิดงานวิจยั 

4.  วิธีด าเนินงานวิจัย 

งานวิจยัน้ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
กิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบส ารวจ 
(Survey Research) ผ่ านกระบวนการ เก็บข้อมู ลท าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสรุปผลวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ี
สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต ในรายการ
ต่างๆเช่น ว่ิงมาราธอน ฮาลฟ์มาราธอน และฟันรัน ซ่ึงถือ
ได้ว่ามีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดขนาดใหญ่ และไม่
สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนได ้การก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจึงได้อ้างอิงสูตรของ Cochran โดยมีขนาด
ตวัอย่างของประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 93% และมีค่า
ความคลาดเค ล่ือนท่ียอมรับได้ไม่ เ กิน  7% โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต มีประเด็นสมมติฐานการ
วิจยัท่ีก าหนดไว ้โดยสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีเพศ
ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงใน
จงัหวดัภูเก็ตแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 1: ระดับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการว่ิง
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 

 
  จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1  พ บ ว่ า  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศ กบั ระดบัการตดัสินใจเขา้ร่วม
กิจกรรมการ ว่ิงในจังหวัดภู เ ก็ต ด้วยการ วิ เคราะห์  
Independent sample t-Test พบว่า มีค่า sig อยู่ท่ี 0.868  ซ่ึง
มากกว่า ระดับนัยส าคญัท่ีก าหนดไว ้จะเห็นได้ว่าเพศท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรม
การว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

5.2 สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการ
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ว่ิงในจงัหวดัภูเก็ตแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 2: ขอ้มูลระดบัการศึกษา 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ดา้นระดบัการศึกษา มีค่า sig อยูท่ี่ 
0.027 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้จะเห็นไดว่้า
ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันนั้ นมีผลต่อระดับการ
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงในจังหวดัภูเก็ต อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

5.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเท่ียวมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงใน
จงัหวดัภูเก็ตหรือไม่ 
ตารางที่ 3: ขอ้มูลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวั
แปรอิสระ 

 

 
 จากตารางท่ี 3 สรุปไดด้งัน้ี  

1. ดา้นส่ิงดึงดูดใจ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.29 และ
ให้ความส้าคญักบัพื นท่ีจดังานว่ิงมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

2. ด้ า นก า ร เ ข้ า ถึ ง พื  น ท่ี จัด ง าน  พบ ว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.18 และให้ความส้าคญักบัเส้นทางเขา้ถึงพื นท่ีจดั
งานว่ิงมีความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก  

3. ด้านกิจกรรม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ
การตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 และให้
ความส้าคญักบัประเภทของการว่ิงมีหลากหลายประเภท 
เช่น มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิฮาล์ฟ มาราธอน และ 
ฟันรัน เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4. ด้านท่ีพกั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.28 และให้
ความส้าคญักบัความปลอดภยัของท่ีพกั อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  

5. ด้ า น ส่ิ ง อ้ า น ว ยค ว ามสะด วก  พบ ว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.13 และให้ความส้าคญักับการมีเจ้าหน้าท่ีดูแล
ความปลอดภยัทัว่ถึงและการมีสัญญานเพ่ือส่ือสารไดทุ้ก
จุดภายในพื นท่ีงานว่ิง อยูใ่นระดบัมาก  

5.4 สมมติฐานข้อที่ 4 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเพศ
ท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเขา้ร่วมกิจกรรม
การว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต 
ตารางท่ี 4: ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า  ปัจจยัช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
ดา้นเพศ กบั การตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงในจงัหวดั
ภูเก็ต ดว้ยการวิเคราะห์ Independent sample t-Test พบว่า 
ในประเด็นการทราบข่าวสารผ่านทาง Facebook fanpage 
มีค่า sig อยู่ท่ี 0.008 ซ่ึงน้อยกว่า ระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด
ไว ้จะเห็นไดว่้าช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเพศท่ีแตกต่าง
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กันมีผลต่อระดบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงใน
จงัหวดัภูเก็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และในประเด็นการ
ทราบข่าวสารผ่านทาง Facebook group  มีค่า sig อยู่ ท่ี  
0.006 ซ่ึงนอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้จะเห็นไดว่้า
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ระดบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนในประเด็น ช่องทางการ
เข้าถึงข่าวสารการว่ิงในจังหวดัภูเก็ต, การทราบข่าวสาร
ผ่านทาง Facebook Website, ช่องทางการสมคัรงานว่ิงใน
จงัหวดัภูเก็ต, ช่องทางการดูรีวิว และการรีวิวเม่ือจบงานว่ิง
แต่ละคร้ัง มีค่า sig มากกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
จะเห็นไดว่้าช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเพศท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อระดับการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงใน
จงัหวดัภูเก็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

6. การอภิปรายผล 
6.1 สมมติฐานข้อที่ 1  
 เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเข้า

ร่ วม กิจกรรมการ ว่ิ ง ในจังหวัด ภู เ ก็ ต  ซ่ึ งสามารถ
ตีความหมายไดว่้า นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีเพศแตกต่างกนั
ก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ตไดเ้ช่นกนั 
ไม่มีปัญหาในเร่ืองขอ้จ ากดัทางร่างกายท่ีท าให้มีอุปสรรค
ในการว่ิง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 2 
เช่น [4] ท่ีพบว่าผูท่ี้มีเพศ ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจในการร่วมอี เวนต์มาราธอน ไม่แตกต่ างกัน 
เช่นเดียวกบั [5]  ท่ีพบว่าผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลตอ่
การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ : ใน
รายการการ แข่งขนับางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวลั 
จงัหวดัชลบุรี พบว่านักท่องเท่ียวเชิงกีฬาจ าแนกตามเพศ 
ไม่มีความแตกต่างกนั 

6.2 สมมติฐานข้อที่ 2  
ผลการทดสอบนั้ นสอดคล้องกับสมมติฐาน ซ่ึง

สามารถตีความหมายไดว่้า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัจะมีการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และ
ค านวนความคุ้มค่าท่ีจะได้รับ เพื่อตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ [6] ท่ีว่าการศึกษาท่ีแตกต่าง คือ ผูท่ี้ระดบัการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรี มีระดบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมงาน
ว่ิงมาราธอน โดยรวมมากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีหรือต ่ากว่า ซ่ึงผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาจมี
การตดัสินใจท่ีใชเ้หตุผลประกอบเชิงลึกกว่าในการเขา้ร่วม
กิจกรรมงานว่ิงมาราธอน 

6.3 สมมติฐานข้อที่ 3 
ผลการทดสอบนั้นสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ภาพรวม

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโดยเฉล่ียแล้วผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิง
ในจงัหวดัภูเก็ตอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนั
รถยนต์: ในรายการการแข่งขนั บางแสน ไทยแลนด์ สปีด 
เฟสติวลั จงัหวดัชลบุรี [5] ท่ีว่าผลระดบัการตดัสินใจเขา้
ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัรถยนต์: ในรายการการแข่งขนั 
บางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล จังหวัดชลบุรี ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

6.4 สมมติฐานข้อที่ 4 
ผลการทดสอบนั้นไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน พบว่า

ประเด็นการทราบข่าวสารผา่นทาง Facebook fanpage และ
ประเด็นการทราบข่าวสารผ่านทาง Facebook group มีค่า 
sig น้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีผลต่อระดบั
การตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนในประเด็น ช่องทางการเข้าถึง
ข่าวสารการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต, การทราบข่าวสารผ่านทาง 
Website, ช่องทางการสมัครงานว่ิงในจังหวดัภูเก็ต, ช่อง
ทางการดูรีวิว และการรีวิวเม่ือจบงานว่ิงแต่ละคร้ัง มีค่า sig 
มากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
ระดบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นสามารถตีความหมายไดว่้า 
นักท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีเพศต่างกัน จะมีช่องทางการรับรู้
ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้ขอ้มูลท่ีได้รับนั้นไม่เท่ากนั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ทางส่ือออนไลน์ (ส่ืออินเตอร์เน็ต) ของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร [7] ท่ีว่า เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา
ท่ีต่างกันนั้นมีระดบัการเปิดรับข่าวสารทางส่ือออนไลน์ 
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(ส่ืออินเตอร์เน็ต) ท่ีไม่แตกต่างกนั 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรปรับปรุงค าถามในแบบสอบถามส่วนท่ี2 ใน

ดา้นปัจจยัดา้นองคป์ระกอบการท่องเท่ียว ให้ตรงกบัปัจจยั
ในทั้ง 5 ดา้นมากขึ้น เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจได้
ง่ าย  และ  ลดจ านวนค าถามลงเพื่ อ ง่ ายต่อการ เก็บ
แบบสอบถาม  

7.2 ควรศึกษาช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นท่ีนิยม
เพ่ิมขึ้นเพ่ือง่ายต่อการเก็บขอ้มูลในดา้นช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร และไม่ควรให้เลือกตอบมากกว่า 1 ขอ้เพราะยาก
ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  

7.3 ควรเพ่ิมข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการตัดสินใจเข้า
ร่วมงานว่ิงในจงัหวดัภูเก็ต ควรเพ่ิมการท าวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
ควบคู่กบัการให้ท าแบบสอบถาม 

7.4 เพ่ือความหลากหลายของขอ้มูล ควรเพ่ิมประเภท
ของกลุ่มเป้าหมาย คือ การว่ิงแบบเทรล 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทกัษะดา้นดิจิทลัของบญัฑิตจบใหม่ 2) เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัทักษะดา้นดิจิทัลของบัญฑิตจบใหม่  3) 
เพื่อประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตจบใหม่  มี
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน และ
บณัฑิตจบใหม่ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือจ านวน  372 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 
แบบประเมินความเหมาะสมของผู ้เ ช่ียวชาญ และ
แบบสอบถามเ ก่ียวกับทักษะด้านดิ จิทัล  สถิติ ท่ีใช้
วิ เคราะห์ข้อมูลคือ ค่ า เฉ ล่ียและค่าส่วนเ บ่ียง เบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบ 
One way anova 

ผลการวิจัยพบว่ามีผลการประเ มินความ
เหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามเก่ียวกบั
ทักษะด้าน ดิ จิทัล ( IOC) อยู่ ในระดับ ดี  น าค่ า ของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง  แลว้เลือก
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป และผลการ
ประเมินแบบสอบถามทกัษะดา้นดิจิทลั จ านวน 372 คน 
เป็น เพศชาย จ านวน 168 คน  เพศหญิง จ านวน 204 คน 
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะด้านดิจิทัลของบณัฑิต
แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  7  ด้ า น ไ ด้ แ ก่    
1.ความสามารถดา้นความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
มีค่าเฉล่ีย 4.05 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  0.65   
2.ความสามารถด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน

ดิจิทลัมีค่าเฉล่ีย 3.83 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
0.93 
 3.ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ
ศกัยภาพองค์กร มีค่าเฉล่ีย 3.83 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน  0.95  4. ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล มี
ค่าเฉล่ีย 3.72 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  0.92 
5. ความสามารถด้านด้านการบริหารกลยุทธ์และการ
จัดการโครงการมีค่าเฉล่ีย 3.6 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน  1.02   6. ความสามารถด้านผูน้ าดิจิทัล   มี
ค่าเฉล่ีย 3.7 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  0.94 7.
ความสามารถด้านการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดา้น
ดิจิทลั  มีค่าเฉล่ีย 3.67 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
0.71         
ค าส าคญั : แบบสอบถาม,ทกัษะดา้นดิจิทลั, บัณฑิตจบ
ใหม ่

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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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.บทน า 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร [1] ได้กล่าวถึงบริบทของประเทศไทยใน
แผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่ืองการใช้
ประโยชน์ เทคโนโลยี ดิ จิทัลของประชาชนไว้ว่า 
เทคโนโลยีดิจิทลัสามารถช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้ในหลากหลายมิติ เช่น การสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ การเพ่ิมรายได้ การเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐ กลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ15-
34 ปีและเทคโนโลยีดิจิทลัถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการ
เรียนรู้และการศึกษาการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากอุปกรณ์
พกพา เช่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ส่ิงส าคญัคือการ
พฒันาทกัษะดิจิทลัท่ีจ าเป็นส าหรับสังคมใหม่ ท่ีรวมไป
ถึงการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ส่ือต่างๆ หรือท่ีเรียกว่าการ
รู้ เท่ าทัน ส่ือ  และการใช้ เทคโนโลยีอย่ า ง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมดว้ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ส าคญัของการพฒันาประเทศคือ การพฒันมนุษยสู่์ยุค
ดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี
ความรู้และทกัษะในการด าเนินชีวิต มีความสามารถใน
การพฒันาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

ปัจจุบันผู ้ประกอบการด าเนินธุรกิจได้โดยมีระบบ
เทคโนโลยีช่วยบริหารจดัการ มีเงินทุนหมุนเวียนตน้ทุน
ต ่า สินคา้ท่ีผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ผูป้ระกอบการมี
ความคิด ริ เ ร่ิมสร้างสรรค์ผ ลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยใช้
การตลาดแบบดิจิทัลและได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผล
ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
สามารถอธิบายได้โดยมี 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 1. การ
ปรับตัวสู่องค์การดิจิทัล 2.การใช้เทคโนโลยีทดแทน
แรงงานคน3.การสร้างนวตักรรม 4.ขบัเคล่ือนทุกส่ิงเขา้สู่
อินเทอร์เน็ต 5.การพฒันาตลาดออนไลน์ และ 6.การ
จดัการประสบการณ์ประสบการณ์ลูกคา้ งานวิจยัขา้งตน้
ท าให้ผูวิ้จยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ทกัษะดิจิทลั
ของบัณฑิตจบใหม่  ท าโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการส ารวจเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ท างานในสถานการณ์จริง ซ่ึงเทคโนโลยีสมัยน้ี มีการ
พฒันาอย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปล่ียนและด าเนินการ
แกไ้ขสถานการณ์เบ้ืองตน้ในองคก์รได ้

2.ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
          2.1 ทกัษะดา้นดิจิทลั[2]  

1.ความสามารถเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะดิจิทลั
มีการแบ่งความสามารถเป็น 7 กลุ่ม ความสามารถ ไดแ้ก่ 
 กลุ่มท่ี 1 ความสามารถดา้นความเขา้ใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy ) ความเข้าใจในใช้
เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทลัปัจจบุนัมาพฒันา
องคก์รให้มีความทนัสมยั  
                 กลุ่มท่ี 2 ความสามารถดา้นการควบคุมก ากบั
และการปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการ
จัดการด้านดิจิทัล(Digital Governance , Standard, and 
Compliance )ขอ้ควรปฏิบติัในสังคมดิจิทลั ตามขอ้บงัคบั
การใชง้านดา้นดิจิทลั  

กลุ่มท่ี 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อยกระดบัศกัยภาพองค์กร (Digital Technology) การ
พฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กร
ดิจิทลั โดยสามารถวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัเตรียมขอ้มูล  

 กลุ่มท่ี  4 ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการดว้ยระบบดิจิทลั (Digital 
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Process and Service Design) ปรับเปล่ียนการบริหารใหมี้
แรงจูงใจในการท างานสามารถเรียนรู้รูปแบบการท างาน
ใหมเ่พื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงองคก์ร 

กลุ่มท่ี 5 ความสามารถดา้นการบริหารกลยุทธ์
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร ( Strategic and Project 
management) การบริหารโครงการอย่าง มีขั้ นตอน
แผนงาน เวลา และงบประมาณ มีเทคนิคการคดัเลือก 
ติดตาม ประเมินผลโครงการให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ 

กลุ่มท่ี 6 ความสามารถดา้นผูน้ าดิจิทลั (Digital 
Leadership) เป็นผูน้ าทางความคิด วิสัยทัศน์ มีจิตวิทยา 
เทคนิคในการดึงศกัยภาพของทีมให้ท างานกบัผูอ้ื่นได ้ 

กลุ่มท่ี 7 ความสามารถดา้นการขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) การ
ด าเนินธุรกิจโดยการเช่ือมโยงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม 
เป้าหมายองคก์รสู่การพฒันากลยทุธ์ดา้นการท างาน 
 2.ความรู้ หมายถึง ความเขา้ใจเชิงวิชาการและ
วิชาชีพท่ีขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐควรตอ้งมีเพื่อให้
ปฏิบติัตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัในการปรับ 
เปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
 3.ประสบการณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีขา้ราชการและ
บุคลากรภาครัฐเคยปฏิบติั เคยกระท า เคยสัมผสั หรือได้
พบเห็นมาในอดีตท่ีจะสนับสนุนให้การปฏิบัติตาม
บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 4 .คุณลักษณะ หมายถึง  ความชอบ และ
แรงจูงใจของบุคลากรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานและความส าเร็จในงาน อนัจะมีส่วนสนับสนุน
การปฏิบติัตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัในการ
ปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทลั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ความส าคญัของยุทธศาสตร์และกลยุทธดิจิทัล 

[3] 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดิจิทลัจะเป็นตวัขบัเคล่ือน
การพฒันาทางดิจิทลัท่ีดี บริษทัท่ีมีการพฒันาดา้นดิจิทลั
ส่วนใหญ่จะมียทุธศาสตร์และกลยทุธ์ดิจิทลัท่ีชดัเจนและ
สอดคล้องกัน ท าให้องค์กรมีการพัฒนาได้น้อยกว่า
บริษทัท่ีมีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีชัดเจน
โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจเกิดจาก

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดิจิทลขององคก์รความส าคญัท่ี
องค์กรเหล่าน้ีไดก้ าหนดไวใ้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อปรับปรุงนวตักรรมและการตดัสินใจ การสร้างกล
ยุทธเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ี มีประสิทธิภาพต้องมี
โครงสร้างในการด าเนินการ 4 ขั้นตอนคือ 

1.ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ขั้นตอนการ

ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เป็นขั้นตอนท่ีแสดงให้

เห็นวิสัยทัศน์ขององค์กร เร่ิมต้นด้วยการคิดมุ่งเน้นท่ี

เ ป้ าหมายสุดท้าย ท่ีต้องการในการ เป ล่ียนแปลง

ประสบการณ์ของลูกคา้ 

2.ออกแบบ  กระบวนการคิดเชิงออกแบบจึงมี

ความส าคญัซ่ึงก็คือการเนน้ท่ีประสบการณ์ท่ีคุณตอ้งการ

สร้างให้กบัผูใ้ช ้

3. การบูรณาการ  การมียทุธศาสตร์และกลยทุธ์

และการออกแบบแลว้นับเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีส าหรับการ

เปล่ียนเป็นยคุดิจิทลั ซ่ึงองคก์รควรจะตอ้งสามารถบูรณา

การส่วนต่างๆ  ให้เป็นหน่ึงเดียวกนั   

4 .  ด า เ นินการ  ขั้ นตอน สุดท้า ยของการ

เปล่ียนแปลงทางดิจิทลัการท าให้ทุกอยา่งด าเนินไปอยา่ง

ราบร่ืนโดยเทคโนโลยีคลาวด์สามารถเป็นรากฐานท่ี

ส าคญัส าหรบการมีนวตักรรมท่ีต่อเน่ืองวมทั้งแผนการท่ี

จะท าให้แผนงานและโครงสร้างต่างๆ ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา องค์กรอาจจะตอ้งพิจารณาเร่ืองโครงสร้าง

การสนบัสนุนท่ีแบ่งปันและเก้ือกูลกนั 

 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
นันทพร ท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ เพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ยุคดิจิทลัสรุปผลการวิจยัไดว่้า ถา้ผูป้ระกอบการด าเนิน
ธุรกิจไดโ้ดยมีระบบเทคโนโลยีช่วยบริหารจดัการ สินคา้
ท่ีผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ผูป้ระกอบการมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆให้เกิดความแตกต่าง
โดยใชก้ารตลาดแบบดิจิทลั ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขนั
ไดท้ัว่โลกและยัง่ยืนในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั[4] 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

http://learn.ocsc.go.th/enrol/index.php?id=48
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 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั โดยแบบสอบถาม 
มุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจยัทกัษะดา้นดิจิทลัของบณัฑิตจบ
ใหม่ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
        3.1 รูปแบบการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
เชิงพรรณา(Descriptive research) โดยใชวิ้ธีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
       3.2.ประชากรท่ีศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ี คือ บณัฑิตจบใหม่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5,632 คน 
       3.3.กลุ่มตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี บัณฑิตจบใหม่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 372 คน โดย วิธี  Taro yamane ในการ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
       3.4.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
         3.4.1ลกัษณะของเคร่ืองมือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

   ส่วนท่ี 1 ทัว่ไปของบณัฑิตจบใหม่ 
                   ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะดา้น
ดิจิทลัของบณัฑิตจบใหม ่
         3.4.2  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 
            1.ศึกษาทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ
ดา้นดิจิทลัของบณัฑิตจบใหม ่
            2.ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับทกัษะดา้นดิจิทลั 
            3.ก าหนดขอบเขตเน้ือหาให้มีความครอบคลุม
วตัถุประสงค ์สร้างขอ้ค าถามและเกณฑก์ารให้คะแนน 
            4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและน ามา
ปรับปรุง 
         3 .4 .3  การตรวจสอบคุณภาพเค ร่ือง มือ  การ
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูวิ้จยั
ได้น าแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะดา้นดิจิทลั  โดยให้ผู ้
ท ร ง คุ ณ 
วุฒิ 3 ท่านท าการตรวจสอบเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล
โดยขอ้ค าถามถูกสร้างขึ้นครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวตัถุ 

ประสงค์ มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม
ดว้ย 

จากนั้ นท าการบันทึกผลการพิจารณาลง
ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิแต่ละคนในแต่ละขอ้โดยการ
ห า ค่ า ดั ช นี ค ว า มสอดคล้ อ ง ข อ ง ข้อ ค า ถ ามกับ
วัตถุประสงค์  ( Index of Item-Objective Congruence : 
IOC)โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารความสอดคลอ้งตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดโดยถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่า 0.50 ขึ้น
ไปแสดงว่าข้อค าถามนั้ นมีความสอดคล้องสามารถ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ต่ถา้ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งน้อยกว่า 0.50 ให้น าแบบสอบถามมาปรับแก้
ให้เหมาะสมต่อไปตามแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
        3.4.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้
ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช ้Google form 
        3.4.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 
ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ดงัน้ี  
                1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  การวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การ
ค านวณหาค่าร้อยละ 
                2. การวิเคราะห์ค  าตอบการวิจยั โดยใชส้ถิติหา 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
                3.การวิเคราะห์การตอบค าถามการวิจยั โดยใช้
โปรแกรม SPSS แบบ One way anova 

4.ผลการด าเนินการ 
จากการวิจยัคร้ังน้ีเร่ือง การวิเคราะห์ดา้นทกัษะ

ดิจิทลัของบณัฑิตจบใหม่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561  เป็นวิจยัเชิง
ส ารวจ  (Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัทกัษะดา้นดิจิทลัของบญัฑิตจบใหม่
เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะห์ แนวท า ง ปั จ จัย ทักษ ะด้ าน ดิ จิ ทัล
ของบัญฑิตจบใหม่ และเพื่อประเมินทักษะด้านดิจิทลั
ของบณัฑิตจบใหม่ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี เป็น
ขอ้มูลการวิเคราะห์ทกัษะดา้นดิจิทลัของบณัฑิตจบใหม่  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปี
การศึกษา 2561 
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        4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถาม 
          4.1.1 เพศ บณัฑิตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ เลือกกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 372 
คน      
          4.1.2 คณะท่ีจบ คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลยั
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

       4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลทกัษะดา้นดิจิทลัของบณัฑิต  

แบ่งโดยใชปั้จจยัดา้นเพศและปัจจยัคณะท่ีจบ ไดผ้ลตาม

ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 ตามล าดบั 

 ตารางที่ 1 ปัจจยัดา้นเพศส่งผลต่อทกัษะดา้นดิจิทลัของ

บณัฑิตจบใหม่ 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความแตกต่างของเพศไม่ส่งผล

ท าให้ทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัดา้นคณะท่ีจบส่งผลต่อทกัษะดา้นดิจิทลั

ของบณัฑิตจบใหม่ 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความแตกต่างของคณะท่ีจบไม่

ส่งผลท าให้ทกัษะดา้นดิจิทลัของบณัฑิตแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปผล 

 ด้านข้อมูลทั่วไปมีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 54.84 และ

เพศชาย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16 และคณะ

ท่ีจบ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 

97 คน คิดเป็นร้อยละ 26  บริหารธุรกิจ จ านวน 65 คนคดิ

เป็นร้อยละ 17.4 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

จ านวน  58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และผลจากการผูต้อบ

แบบสอบถามด้านทักษะดิจิทัลทั้ง 7 ด้าน โดยคิดจาก

ปัจจยั  2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเพศและปัจจยัคณะท่ีจบ 

พบว่าความแตกต่างของเพศและคณะท่ีจบไม่ส่งผลท าให้

ทกัษะดา้นดิจิทลัของบณัฑิตแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติ 

 

 

5.2 อภิปรายผล 
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จากการศึกษาทกัษะด้านดิจิทลั พบว่ามีปัจจยั

ด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการ

ควบคุมก ากับและปฏิบัติตามกฎหมาย  และด้าน

เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อยกระดบัองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีบณัฑิต

จบใหม่ควรมี ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะด้าน

ดิจิทลั พบว่าดา้นความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั  

กฎหมาย และการออกแบบการให้บริการในยคุปัจจุบนัมี

ความจ าเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันมีการใช้โซเซียล

มีเดียในการคา้ขายผา่นทางออนไลน์และอื่นๆ ซ่ึงในการ

ใช้ส่ือออน์ไลน์ควรมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึง

กฎหมายทางดิจิทลัว่ามีขอ้ปฏิบติัขอ้ห้ามอยา่งไร จากการ

ประเมินบณัฑิตพบว่า ปัจจยัทางเพศ มีความรู้ความเขา้ใจ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยก

ศกัยภาพองคก์รและการออกแบบกระบวนการมากท่ีสุด

และปัจจัยคณะท่ีจบ มีความรู้ด้านการยกระดับองค์กร 

ด้านการควบคุมก ากับและปฏิบัติตามกฏหมาย  ด้าน

ความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั มากท่ีสุดแต่ส่ิง

ท่ีพบคือบณัฑิตยงัมีความรู้ด้านการบริหารกลยุทธ์และ

จดัการโครงการ และดา้นการขบัเคล่ือนการเปล่ียงแปลง

ดา้นดิจิทลั ทั้งปัจจยัทางเพศและคณะท่ีจบ น้อย ซ่ึงโดย

ภาพรวมของการประเมิน ปัจจยัทางเพศของบณัฑิตไม่

ส่งผลท าให้ทกัษะดา้นดิจิทลัของบณัฑิตแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติ และปัจจยัคณะท่ีจบของบณัฑิต ไม่

ส่งผลท าให้ทกัษะดา้นดิจิทลัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา เ ร่ือง

แนวทางการพฒันาทักษะการรู้ดิจิทัลของดิจิทัลเนทีฟ

พบว่า ทุกวันน้ีผู ้ใหญ่มักเรียกเด็กและเยาวชนในยุค

ปัจจุบนัว่าเป็นดิจิทลัเนทีฟ เป็นกลุ่มคนท่ีเติบโตและใช้

ชีวิตในยุคดิจิทลั แมว่้าเทคโนโลยีดิจิทลัมากมายไม่ว่าจะ

เป็นเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการส่ือสารเป็น

ส่ิ ง ท่ี ทุ กคนสามารถ เ รี ยน รู้ และ ใช้ ง านได้อย่ า ง 

คล่องแคล่ว แต่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่าน้ีต้องใช้

อยา่งรู้เท่าทนัและใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  [5] 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 5.3.1 การวิเคราะห์ทกัษะดา้นดิจิทลัของบณัฑิต

ควรมีการน าไปประเมินความรู้ให้กับบณัฑิตรุ่นต่อไป

เพ่ือทราบถึงความรู้ความสามารถของบณัฑิตก่อนเขา้สู่

สถานการณ์จริง 

 5.3.2 การวิเคราะห์ทกัษะดา้นดิจิทลัของบณัฑิต

ควรมีการน าไปปรับปรุงปัจจัยด้านความสามารถท่ียงั

ดอ้ยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบับณัฑิตในรุ่นถดัไป 
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การวเิคราะห์ปัจจัยเพ่ือหาจุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุบริษัท ABC Express 

Factor Analysis for Finding Faults in Parcel Delivery ABC Express 

 
พัชรพร ขันตี (Patcharaporn Khuntee)1  และมหศักด์ิ เกตุฉ ำ่(Mahasak Ketcham)2  

ภำควิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

1s6107021858165@email.kmutnb.ac.th, 2maoquee@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

      การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาหา
จุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุของบริษทั ABC Express 
ซ่ึงก าหนดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 5 ปัจจยัหลกั โดยมีวิธี
การศึกษาใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการการ
ขนส่งพสัดุ และปัจจยัท่ีมีผลต่อจุดบกพร่องของการขนส่ง
พสัดุบริษทั ABC Express จ านวน 400 คน โดยได้น าผล
การวิเคราะห์มาพิจารณาร่วมกับ Factor Analysis ซ่ึงผล
วิเคราะห์พบจุดบกพร่องจากปัจจยัหลกั ๆ มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
(1) ดา้นความคุม้ค่าการบริการ เน่ืองจากโปรโมชัน่ยงัไม่ดี
พอและไม่คุม้การต่อการใช้บริการส าหรับผูใ้ช้บริการ ได้
ค่าเฉล่ีย 2.36 (2) อตัราค่าใชบ้ริการเร่ิมตน้หรือบรรจุภณัฑ์
มีอตัราสูงกว่าสินคา้ท่ีจดัส่งมากเกินไป ไดค้่าเฉล่ีย 2.41 (3) 
ด้านเวลาในการบริการ เน่ืองจากการบริการต่อลูกค้า 1 
ท่าน ใช้ระยะเวลาในการให้บริการนานเกินไป ท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้ากว่าท่ีควร ไดค้่าเฉล่ีย 3.42 และ (4) ดา้น
ประสิทธิภาพของบริษทั เน่ืองจากพนกังานยงัขาดความรู้
ในการให้บริการ ไม่สามารถตอบลูกคา้หรือแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้ ในขณะท่ีลูกค้าก าลังเข้ารับ
บริการ ไดค้่าเฉล่ีย 3.17 ผูวิ้จยัจึงมีการเสนอแนะและแกไ้ข
จุดพกบร่องในส่วนต่าง ๆ ให้กบับริษทั ABC Express โดย
เพ่ิมการจดัท าราคาพิเศษในการส่งโดยเฉพาะวนั ของแต่ละ
เดือน เพื่อให้คนสามารถเขา้ถึงข่าวสาร และกระจายข่าวต่อ
ได ้บริษทัอาจจะมีการปรับลดราคา ของแต่ละบรรจุภณัฑ์ 
เพ่ือให้เหมาะสม กับน ้ าหนัก และปริมาตรกล่อง หรือ
แนะน าลูกคา้ในการห่อบรรจุภณัฑ์ เพื่อจะไดมี้ราคาถูกลง 
มีการติดป้ายประกาศ ในส่วนของหน้าร้าน หรือ มีการ
ประกาศทางเพจของบริษทั เพื่อให้ลูกคา้ สามารถเข้าถึง

ขอ้มูลข่าวสารของทางขนส่งของบริษทัง่ายขึ้น ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถเรียงล าดบัการใชบ้ริการไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง
สอบถามพนกังาน เพื่อให้เวลาในการใชบ้ริการเร็วขึ้น และ
เป็นการประชาสัมพนัธ์บริษัทไปในตัว มีการจัดอบรม
พนักงาน ให้มีความช านาญในการบริการลูกคา้ มีการยิ้ม
แยม้แจ่มใส มีการตอ้นรับลูกคา้ มีการใส่ใจในรายละเอียด
ของลูกคา้ มีการติดตามของให้แก่ลูกคา้ และแจง้ข่าวสาร
ส าหรับลูกคา้พิเศษ 
ค าส าคัญ: จุดบกพร่อง, การขนส่ง, พสัดุ 
 

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 (�̅�=2.36). 

(2) The initial service rate or package is too much 

higher than the delivered product (�̅�=2.41). (3) In 

service time Because employees spend too much time 

in servicing customers per person (�̅�=2.42). (4) 

Company performance due to the staff lacking 

knowledge of service can't answer customers or Solve 

immediate problems for customers (�̅�=3.17). The 

researcher has suggested. And fixing points in various 

parts for ABC Express company by adding special 
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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. บทน า 
ปัจจุบนัความกา้วหนา้ธุรกิจการขนส่งเรียกไดอ้ย่างเต็ม

ปากว่าเป็นธุรกิจท่ีเติบโตท่ีรวดเร็ว เพื่อช่วยลดตน้ทุนการ
ขนส่งตอ้งศึกษาวิธีการขนส่งให้เหมาะกบัสินคา้นั้น ๆ ซ่ึง
พบว่าประเภทการขนส่งนั้นสามารถแยกไดเ้ป็น 5 ประเภท 
จึงท าให้มีการเปิดบริษทัเก่ียวกบัการขนส่งเพื่อแข่งขนักนั
มากขึ้น อย่างเช่น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เป็นองคก์ร
รัฐวิสาหกิจดว้ยความท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทยนั้นมีท่ีท าการ
กว่า 1,200 แห่งในประเทศ 

 จากการศึกษา พบว่า ปัญหาในปัจจุบนัของการ
วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อหาจุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุ
บริษทั ABC Express คือ ไม่ว่าต่อให้บริษทัจะมีสโลแกน
ในลกัษณะขนส่งรวดเร็ว ใชง้านง่าย มีความสะดวกมีความ
ปลอดภยั ฯลฯ หรือสโลแกนดึงดูดผูใ้ช้บริการขนาดไหน 
ก็ยงัคงพบเจอการขนส่งท่ียงัมีจุดบกพร่องเกือบทุกบริษทั
อยู่ดี ซ่ึงเป็นไปไดน้้อยคร้ังท่ีพสัดุท่ีไดจ้ะสมบูรณ์ 100% 
ซ่ึงจากกรณีบริษทั ABC Express พบจุดบกพร่องในส่วน
ของการใช้งานระบบ ย ังมีความไม่ เสถียร เ ช่น การ
อปัโหลด การสแกนในระบบดีเลย ์ท าให้ส่งผลกระทบใน
ส่วนงานดา้นต่าง ๆ มีสภาพปัญหา หรือขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ
ในการท างาน ท่ีท าให้งานหยุดชะงกัหรือสะดุดลง เป็นตน้ 
จึงท าให้กระบวนการท างานในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท างานต่อไม่ได้ หรือท างานได้ช้าลง เน่ืองจากยงัขาด
การศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
จุดบกพร่องต่าง ๆ ของการขนส่งพสัดุของบริษทั ABC 
Express ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อหาจุดบกพร่องของ
การขนส่งพัส ดุบ ริษัท  ABC Express เพื่ อน ามา เ ป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมจุดบกพร่องต่าง ๆ ของการขนส่ง
สินคา้ รวมถึงหาแนวทางในการแกไ้ขจุดบกพร่องเหล่านั้น
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยจะมีการลงพ้ืนท่ีเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามจากบริษทั ABC Express โดยผูวิ้จยั
จะมีการเก็บแบบส ารวจจากพนกังานบริษทั ABC Express 
และผู ้เข้าใช้บริการภายในบริษัท ABC Express เพื่อให้
ข้อมูลมีความน่า เ ช่ือ ถือ  และน ามา วิ เคราะห์แต่ละ
จุดบกพร่องไดอ้ย่างครอบคลุม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ของการขนส่ง
พสัดุของบริษทั ABC Express ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่องของการขนส่งพัสดุ

ของบริษทั ABC Express 
1.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยให้

ผูต้อบแบบสอบถามประเมินระดบัความส าคญั แลว้น ามา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ  t-test และใช้สถิ ติ เ ชิงอนุมาน ในการทดสอบ
สมมติฐานงานวิจยั มีการใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ คือ การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อเป็น
การจบักลุ่มหรือรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้
ดว้ยกนั 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ได้ทราบถึงจุดบกพร่องต่าง ๆ ในแต่ละจุด

ของการขนส่งพสัดุของบริษทั ABC Express 
1.3.2 เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาแนวทางในการ

พฒันาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ของการขนส่ง
พสัดุของบริษทั ABC Express 
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2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 วิธีการด าเนินและการรวบรวมข้อมลู 
 

                          
               ABC Express

                                
                       ABC 

Express

OBJECTIVES

         
   -                         
   -                    
   -                        
   -                      
   -                         

INPUTS PROCESSES

                  Microsoft Excel

         
  -        ABC Express
  -               ABC Express
  -                          

                       
            

                     SPSS

OUTPUT

                             
                           

       ABC Express

                                
                                 

          ABC Express

                   
Factor Analysis

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด 

จากกรอบแนวความคิดผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
จุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุของบริษทั  และวิเคราะห์
ปัจจยัเพื่อหาจุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุของบริษทั มี
การใชแ้บบสอบถามในการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ 
ด้านความคุ้มค่าการบริการ ด้านเวลาในการบริการ ด้าน
การใช้บริการของระบบ ดา้นคุณภาพของการขนส่ง และ
ดา้นประสิทธิภาพของบริษทั ซ่ึงจะมีการส ารวจจากบริษทั 
พนกังานบริษทั และประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ หลงัจาก
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู ้วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้เข้า 
Microsoft Excel และวิเคราะห์ผลแบบสอบถามจากการ
ส ารวจผา่นโปรแกรม SPSS และใช ้Factor ในการวิเคราะห์
ปัจจยัเหล่านั้น เม่ือเสร็จขั้นตอนวิเคราะห์ผูวิ้จยัจะไดท้ราบ
ถึงจุดบกพร่องต่าง ๆ ในแต่ละจุดของการขนส่งพสัดุของ
บริษัท และได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
จุดบกพร่องต่าง ๆ ของการขนส่งพสัดุของบริษทั 

                    

               

                   

                 

                    

                     
       ABC Express

 
ภาพที่ 2 โมเดลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหาจดุบกพร่อง

ของการขนส่งพสัดุบริษทั ABC Express 
ผูวิ้จัยจึงมีการท าโมเดลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อหา

จุดบกพร่องของการขนส่งพัสดุบริษัท ABC Express 
เ น่ืองจากปัจจัยหลัก ๆ ท่ีพบเห็นมีความเก่ียวข้องกับ

จุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุบริษทั ABC Express โดย
จะมี 5 ปัจจยัหลกั ๆ คือ ความคุม้ค่าการบริการ เวลาในการ
บริการ การใช้บริการของระบบ คุณภาพของการขนส่ง 
และประสิทธิภาพของบริษทั ดงัภาพท่ี 2 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการหาจุด- 

บกพร่องของการขนส่งพสัดุบริษทั ABC Express มีทั้งหมด 
5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าการบริการ เวลาในการบริการ การ
ใชบ้ริการของระบบ คุณภาพของการขนส่ง และประสิทธิ- 
ภาพของบริษทั 

2.2.2 ตัวแปรตาม คือ จุดบกพร่องของการขนส่ง
พสัดุบริษทั ABC Express โดยมีโมเดลการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อหาจุดบกพร่องของการขนส่งพัสดุบริษัท ABC 
Express 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลเป็นพนกังานบริษทัการขนส่ง 

และประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงจะไดท้  าการเกบ็ขอ้มูล
จากท่ีค านวณเป็น 400 ชุด ไดผ้ลประเมินดงัน้ี 
ตารางท่ี 1: ผลจากการวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
220 
180 

 
55 
45 

อาย ุ
     ต ่ากว่า 20 ปี 
     20 - 25 ปี 
     26 - 30 ปี 
     มากกว่า 30 ปี 

 
35 
100 
151 
114 

 
8.7 
25 
37.8 
28.5 

ช่วงเวลาใชบ้ริการ 
     08.00 - 12.00 น. 
     12.01 - 16.30 น. 
     16.31 - 20.00 น. 

 
149 
106 
145 

 
37.3 
26.4 
36.3 

สถานภาพผูใ้ชบ้ริการ 
     ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     นกัเรียน/นกัศึกษา 
     เกษตรกร/องคก์รเกษตรกร 
     ผูป้ระกอบการ 
     พนกังานบริษทั 
     ประชาชนทัว่ไป 
     อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

 
23 
124 
3 
183 
17 
50 
0 

 
5.7 
31 
0.8 
45.7 
4.3 
12.5 
0 

รวม 400 100 
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3.2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการศึกษา
จุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุของบริษัท ABC Express 

โดยหาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีได้ในแต่ละด้านมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน เพื่อพิจารณาค่าของความพึงพอใจใน
แต่ละล าดบั 
ตารางที่ 2: ผลการหาความพึงพอใจดา้นต่าง ๆ ในการศึกษา
จุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุของบริษทั ABC Express 

ด้านที่ประเมิน 

N = 400 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.  ด้านความคุ้มค่าการบริการ 
2.  ด้านเวลาในการบริการ 
3.  ด้านการใช้บริการของ
ระบบ 
4.  ด้านคุณภาพของการขนส่ง 
5.  ด้านประสิทธิภาพของ
บริษัท 

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 

รวม 3.82 0.24 มาก 

3.3 ผลจากปัจจัยท่ีมีผลต่อการหาจุดบกพร่องของการ
ขนส่งพัสดุบริษัท ABC Express ด้วย Factor Analysis 
ผ่านโปรแกรม SPSS 

3.3.1 ดา้นความคุม้ค่าการบริการ 
ตารางที่  4:  Rotated Component Matrixa ด้านความ
คุม้ค่าการบริการ 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 
อตัราค่าใชบ้ริการเหมาะสม .763  
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในดา้นความ
คุม้ค่าการบริการ 

-.755  

มีโปรโมชัน่ในการส่งพสัด ุ  .752 
การรับส่งพสัดุสะดวก สบาย  .713 

ด้านความคุ้มค่าการบริการ ซ่ึงผลการวิจัยได้ค่า 
KMO เท่ากบั 0.487 ซ่ึง และ Bartlett’s test มีนยัส าคญัทาง
สถิติ  (Sig.<0.05) ค่า  Sig. มีค่ า  0.036 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพนัธ์กัน  Rotated Component 
Matrix แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ หรือท่ีเรียกกันว่า Factor 
Loadings เป็นค่าท่ีแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับ
องค์ประกอบหรือ ตัวแปรทั้ง 2 โดยการหมุนแกนปัจจยั
ด้วยเทคนิค Principal Component Analysis และ Varimax 

ซ่ึงพบว่าค่า Factor Loadings ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ อตัราค่า
ใชบ้ริการเหมาะสม มีค่าเท่ากบั 0.763 

3.3.2 ดา้นเวลาในการบริการ 
ตารางที่ 6:  Rotated Component Matrixa ด้านเวลาใน
การบริการ 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 
การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

.773  

การจดัล าดบัขั้นตอนการให้บริการตามท่ี
ประกาศไว ้

.586  

ความพึงพอใจของภาพรวมในดา้นเวลาใน
การบริการ 

.486 .453 

การให้บริการตามล าดบัก่อนหลงั  .656 
ความรวดเร็วในการให้บริการ  .590 
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  .469 

ดา้นเวลาในการบริการ ซ่ึงผลการวิจยัไดค้่า KMO 
เท่ ากับ  0.504 และ  Bartlett’s test มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(Sig.<0.05) ค่า Sig. มีค่า 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กนั 

จากตารางท่ี 6 Rotated Component Matrix แสดงค่า
สัมประสิทธ์ิ หรือท่ีเรียกกันว่า Factor Loadings เป็นค่าท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัองค์ประกอบหรือ ตวั
แปรทั้ง 2 โดยการหมุนแกนปัจจัยด้วยเทคนิค Principal 
Component Analysis และ Varimax ซ่ึ งพบว่าค่ า  Factor 
Loadings ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ การติดป้ายประกาศหรือแจง้
ข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ มีค่า
เท่ากบั 0.773 

3.3.3 ดา้นการใชบ้ริการของระบบ 
ด้านการใช้บริการของระบบ ซ่ึงผลการวิจยัไดค้่า 

KMO เท่ากบั 0.480 และ Bartlett’s test มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(Sig.<0.05) ค่า Sig. มีค่า 0.341 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า
ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั Rotated Component Matrix 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ หรือท่ีเรียกกันว่า Factor Loadings 
เป็นค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัองคป์ระกอบ
หรือ ตัวแปรทั้ง 3 โดยการหมุนแกนปัจจัยด้วยเทคนิค 
Principal Component Analysis และ Varimax ซ่ึงพบว่าค่า 
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Factor Loadings ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ มีความปลอดภยัใน
การใชง้านระบบ มีค่าเท่ากบั 0.960 
ตารางที่ 8:  Rotated Component Matrixa ด้านเวลาใน
การบริการ 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 
ระบบตรวจเช็คเช่ือถือได ้ .834   
ระบบมีการแจง้เตือนการเคล่ือนยา้ยพสัดุ
สม ่าเสมอ 

.616 
-.451 .239 

ความพึงพอใจของภาพรวมในดา้นการใช้
บริการของระบบ 

 
.894  

มีความปลอดภยัในการใชง้านระบบ   .960 

3.3.4  ดา้นคุณภาพของการขนส่ง 
ตารางท่ี 10:  Rotated Component Matrixa ดา้นคุณภาพ
ของการขนส่ง 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 
ความพึงพอใจของภาพรวมในดา้นคุณภาพของ
การขนส่ง 

.754  

พนกังานให้ความร่วมมือในการจดัส่ง .738  
การห่อพสัดุมีการป้องกนัอยา่งดี  .749 
พสัดุถึงมือลูกคา้อยา่งสมบูรณ ์  .686 

ด้านคุณภาพของการขนส่ง ซ่ึงผลการวิจัยได้ค่า 
KMO เท่ากบั 0.490 และ Bartlett’s test มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(Sig.<0.05) ค่า Sig. มีค่า 0.091 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า
ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั Rotated Component Matrix 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ หรือท่ีเรียกกันว่า Factor Loadings 
เป็นค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัองคป์ระกอบ
หรือ ตัวแปรทั้ง 2 โดยการหมุนแกนปัจจัยด้วยเทคนิค 
Principal Component Analysis และ Varimax ซ่ึงพบว่าค่า 
Factor Loadings ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของ
ภาพรวมในดา้นคุณภาพของการขนส่ง มีค่าเท่ากบั 0.754 

3.3.5  ดา้นประสิทธิภาพของบริษทั 
การวิเคราะห์ปัจจยัด้วย Factor ด้านประสิทธิภาพ

ของบริษทั ซ่ึงผลการวิจัยได้ค่า KMO เท่ากับ 0.535 และ 
Bartlett’s test มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.<0.05) ค่า Sig. มีค่า 
0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั 
Rotated Component Matrix แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ หรือท่ี

เรียกกนัว่า Factor Loadings เป็นค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ของตัวแปรกับองค์ประกอบหรือ ตัวแปรทั้ง 3 โดยการ
หมุนแกนปัจจยัดว้ยเทคนิค Principal Component Analysis 
และ Varimax ซ่ึงพบว่าค่า Factor Loadings ท่ีมีค่ามากท่ีสุด 
คือ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ มีค่าเท่ากบั 0.739 
ตารางที่ 12:  Rotated Component Matrixa ดา้นประสิทธิ- 
ภาพของบริษทั 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 
ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

.680 
  

ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ -.654   
ความพึงพอใจของภาพรวมในดา้น
ประสิทธิภาพของบริษทั 

.531 
  

ความเตม็ใจและความพร้อมในการ
ให้บริการอยา่งสุภาพ 

 
.739  

ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบตัิหนา้ท่ี  .738  
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ -.255 -.296 .247 
การให้บริการเหมือนกนัทุกรายโดยไม่
เลือกปฏิบตัิ 

 
 -.743 

ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู ้
ให้บริการ 

.224 
 .692 

 

4. สรุปผล 
4.1 สรุปผลการวิจัย 

ดา้นลกัษณะขอ้มูลผูใ้ช้บริการการขนส่งพสัดุ เพื่อ
หาจุดบกพร่องของการขนส่งพสัดุบริษทั ABC Express 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งหมด จ านวน 
400 คน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบว่า ด้านลักษณะข้อมูล
ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26 -30 ปี โดย
ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ อยู่ในช่วง 08.00 - 12.00 น. ซ่ึงมี
สถานภาพผูใ้ชบ้ริการ เป็นผูป้ระกอบการ 

ด้านท่ี 1 ด้านความคุ้มค่าการบริการ พบว่า การ
รับส่งพสัดุสะดวก สบาย และความพึงพอใจโดยภาพรวม
ในดา้นความคุม้ค่าการบริการ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านท่ี 2 ด้านเวลาในการบริการ พบว่า ความ
รวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ด้านท่ี 3 ด้านการใช้บริการของระบบ ซ่ึงการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน พบว่า ระบบมีการแจง้
เตือนการเคล่ือนยา้ยพสัดุสม ่าเสมอ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นท่ี 4 ดา้นคุณภาพของการขนส่ง พบว่า พนกังาน
ให้ความร่วมมือในการจัดส่ง การห่อพสัดุมีการป้องกัน
อย่างดี พสัดุถึงมือลูกคา้อย่างสมบูรณ์ และความพึงพอใจ
ของภาพรวมในดา้นคุณภาพของการขนส่ง ซ่ึงอยู่ในระดบั
ปานกลาง 

ดา้นท่ี 5 ดา้นประสิทธิภาพของบริษทั พบว่า ความ
เต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และ
ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซ่ึงอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 

4.2  อภิปรายผลการวิจัย 
4.2.1 ดา้นความคุม้ค่าการบริการ 

การ มี โปรโมชั่ น ในการ ส่ งพัส ดุ  คื อ 
โปรโมชั่นย ังไม่ดีพอและไม่คุ ้มการต่อการใช้บริการ
ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [1] ผูวิ้จยั
จึงมีการเสนอแนะและแก้ไขให้ส าหรับบริษัท ABC 
Express โดยเพ่ิมการจดัท าราคาพิเศษในการส่งโดยเฉพาะ
วนั ของแต่ละเดือน เพื่อให้คนสามารถเขา้ถึงข่าวสาร และ
กระจายข่าวต่อได ้

อตัราค่าใชบ้ริการเหมาะสม คือ อตัราค่าใช้
บริการเร่ิมตน้หรือบรรจุภณัฑ์มีอตัราสูงกว่าสินคา้ท่ีจดัส่ง
มากเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [2] ผูวิ้จยัจึงมีการ
เสนอแนะและแกไ้ขให้ส าหรับบริษทั ABC Express โดย
บริษัทอาจจะมีการปรับลดราคา ของแต่ละบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือให้เหมาะสม กับน ้ าหนัก และปริมาตรกล่อง หรือ
แนะน าลูกคา้ในการห่อบรรจุภณัฑ ์เพื่อจะไดมี้ราคาถูกลง 

4.2.2 ดา้นเวลาในการบริการ 
การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ คือ การบริการต่อ
ลูกคา้ 1 ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการให้บริการนานเกินไป ท า
ให้การด าเนินงานล่าชา้กว่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ [3] ผู ้วิจัยจึงมีการเสนอแนะและแก้ไขให้ส าหรับ
บริษัท ABC Express โดยมีการติดป้ายประกาศ ในส่วน

ของหน้าร้าน หรือ มีการประกาศทางเพจของบริษัท 
เพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารของทางขนส่ง
ของบริษทัง่ายขึ้น ผูใ้ช้บริการสามารถเรียงล าดับการใช้
บริการไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งสอบถามพนกังาน เพื่อให้
เวลาในการใช้บริการเร็วขึ้น และเป็นการประชาสัมพนัธ์
บริษทัไปในตวั 

4.2.3 ดา้นประสิทธิภาพของบริษทั 
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ คือ 

พนักงานยงัขาดความรู้ในการให้บริการ ไม่สามารถตอบ
ลูกคา้หรือแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าให้กบัลูกคา้ได ้ในขณะ
ท่ีลูกคา้ก าลงัเขา้รับบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ  
[4] ผูวิ้จัยจึงมีการเสนอแนะและแก้ไขให้ส าหรับบริษทั 
ABC Express โดยมีการจัดอบรมพนักงาน ให้มีความ
ช านาญในการบริการลูกค้า มีการยิ้มแยม้แจ่มใส มีการ
ตอ้นรับลูกคา้ มีการใส่ใจในรายละเอียดของลูกคา้ มีการ
ติดตามของให้แก่ลูกค้า และแจ้งข่าวสารส าหรับลูกค้า
พิเศษ 
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การไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนคร. 

[4]  พภสัสรณ์ วรภทัร์ถิระกุล.  (2561).  ภาวะผู้น า และวัฒนธรรม
องค์การที่มีต่อผลส าเร็จในการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ : 
กรณีศึกษา สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด.  วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม. 



The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology                                                                              NCCIT2020 

 

666 

 

บทคัดย่อ 
เน่ืองจากสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทยอยู่ในสภาพท่ีหายาก  

การเรียนรู้ในเนือ้หานี ้จึงอยู่ในรูปแบบของการอ่านหนังสือเป็น
หลัก  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยช้ินนี ้คือเพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพ่ือศึกษาสัตว์ป่าสงวนในประเทศ
ไทย ท่ีจ าลองลักษณะรูปพรรณ ขนาด การเคล่ือนไหว รวมถึง
ถ่ินท่ีอยู่อาศัยตามสภาพจริง  ผลการทดลองท่ีได้พบว่า ระบบท่ี
พัฒนาขึ้น  สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ ใช้งานจ านวน 38 คน เร่ืองสัตว์ป่าสงวน สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้จริง  และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบที่พัฒนาขึน้ในระดับดี 
ค ำส ำคัญ: สัตว์ป่าสงวน ความจริงเสริม ทรัพยากรธรรมชาติ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

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 

 

 

1.บทน ำ 
ประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ สัตวป่์ามีอยู่ชุกชุมแต่มีการใชท้รัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือย
ไม่รู้คุณค่า โดยเฉพาะสัตว์ป่ามีการล่าเป็นอาหาร ล่าเพื่อเป็น
กีฬา และล่าเพ่ือการคา้ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
โดยปราศจากกฎหมายใด ๆ คุ ้มครอง ต่อมาเม่ือประชากร
เพ่ิมขึ้น การบุกรุกผืนป่าเพ่ือประกอบอาชีพและส่งผลให้ท่ีอยู่
อาศยัสัตวป่์าถูกคุกคามและลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วกว่าท่ีเคย
เป็นมาในรอบหลายสิบปีจนบางชนิด ได้สูญพันธ์ุไปจาก
เมืองไทยโดยการภาครัฐร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ต่าง  ๆ ได้
ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า ผลกัดนัให้มีกฎหมายคุม้ครอง
สัตวป่์าฉบบัแรกของประเทศไทยคือ พระราชบญัญติัสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2503 ซ่ึงในกฎหมายฉบับน้ีได้ก าหนด
สัตว์ป่าท่ีหายากเป็น “สัตว์ป่าสงวน” ท าให้มีสัตว์ป่าสงวน
จ านวนเก้าชนิด ต่อมาได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดสัตวป่์าสงวนไว ้15 ชนิด
ไดแ้ก่ กระซู่ กวางผา กูปรีหรือโคไพร เกง้หมอ้ ควายป่า พะยูน
หรือหมูน ้ า  แมวลายหินอ่อน แรด ละองหรือละมั่ง เลียงผา 
สมเสร็จ สมันหรือเน้ือสมัน  นกกระเรียน นกเจ้าฟ้าหญิง 
สิรินธร และนกแตว้แลว้ทอ้งด า [1] 

และในปัจจุบนัพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ.2562 [2] ไดป้ระกาศรายช่ือสัตวน์ ้าหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ 
เพื่อเพ่ิมเติมจาก 15 รายการ เป็น 19 รายการ หลงัจากที่ไม่เคยมี
การน าเสนอสัตวข์ึ้นเป็นสัตวส์งวนมาแลว้มากกว่า 23 ปี รายช่ือ
สัตว์หายากท่ีจะน าเสนอเพ่ิมเติมเป็นสัตว์สงวน ได้แก่ วาฬ 
บรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ ซ่ึงนับเป็น
คร้ังแรกของประเทศไทยท่ีสัตวส์งวนเป็นสัตวท่ี์มีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
อยูใ่นทะเล 

ระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพ่ือศึกษาสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย 
A Virtual-Reality System to Study Wildlife Preservation in Thailand 
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การเรียนการสอนเร่ืองสัตวป่์าสงวนเป็นส่วนหน่ึงของวิชา 
วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 การเรียนการสอนใน
บางคร้ังจะศึกษาผ่านรูปภาพประกอบแบบสองมิติ ท าให้ 
นกัเรียนตอ้งอาศยัจินตนาการช่วยในการท าความเขา้ใจเน้ือหา
รูปร่างลกัษณะและขนาดของสัตวป่์าสงวน จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
มีความเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะรูปพรรณและขนาดของสัตวป่์า
สงวนตามสภาพจริง  แม้ว่าการทัศนศึกษาท่ีสวนสัตว์เป็น
ทางเลือกท่ีดีในการเรียนรู้  แต่สัตว์เหล่าน้ีหาชมได้ยากใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ เป็น
รูปแบบ วีดี โอ  ห รือแอนิ เมชัน ใน รูปไฟล์แฟลช  (Flash 
Animation) สองมิติ ซ่ึงเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีไม่ช่วยให้ผูเ้รียน
เข้าใจและจินตนาการตามสภาพจริงสัตว์ป่าสงวนได้ ดังนั้ น
ผูพ้ฒันาจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างส่ือเร่ืองสัตว์ป่าสงวน โดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ซ่ึงผูใ้ช้งาน
สามารถมองเห็นไดแ้บบ 360 องศา ท าให้เขา้ใจลกัษณะท่าทาง
ผ่านการเคล่ือนไหว ลกัษณะรูปพรรณ และขนาดของสัตวป่์า
สงวน รวมถึงถ่ินท่ีอยูอ่าศยัตามสภาพจริง 

 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ควำมจริงเสมือน 
ความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นการจ าลอง

สถานการณ์เสมือนจริงท่ีสร้างสภาวะแวดล้อมทั้ งหมดด้วย
คอมพิวเตอร์  โดนส่วนใหญ่มกัใชเ้พื่อการสร้างสภาวะแวดลอ้ม
ท่ีไม่สามารถเกิดขึ้นไดใ้นสถานการณ์จริง  เทคโนโลยีความจริง
เสมือนในปัจจุบันมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์เสริมสวมศีรษะ 
(Headset)  บริษัทด้านเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ของโลกได้ผลิต
อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการใช้งานท่ีเป็นของตัวเอง เช่น กูเกิล 
ก าร์ดบอ ร์ด  (Google Cardboard) และซัม ซุ ง  เกี ย ร์  วีอ า ร์ 
(Samsung Gear VR) เป็นต้น ในบางคร้ังมีการใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น เซนเซอร์ท่ีติดตามตัว และจอยสติก 
(Joy Stick) เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมสัมผสัในสถานการณ์จ าลอง และ
เพื่อเอาชนะขอ้จ ากดัท่ีผูใ้ชง้านตอ้งเคล่ือนไหวตวัเองในกรณีท่ี
ถูกตดัขาดจากสถานการณ์จริง 

2.2 ยูนิตีทรีดี 
ยูนิตีทรีดี (Unity3D) [3] เป็นโปรแกรมท่ีใช้เพื่อพฒันาเกม

หรือโปรแกรมสองมิติ และสามมิติ ไฟล์ท่ีพฒันาขึ้นสามารถ

ท างานไดห้ลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น วินโดวส์ แอนดรอยด ์
และไอโอเอส เป็นตน้ ยูนิตีสามารถใช้เพื่อสร้างความซับซ้อน
ให้กบัตวัโปรแกรมไดโ้ดยการเขียนสคริปต ์(Script) ดว้ยการใช้
ภาษายูนิตีสคริปต์ หรือซีชาร์ป (C#) นอกจากน้ียงัสามารถใช้
น าเขา้โมเดลสามมิติท่ีสร้างจากโปรแกรมขึ้นรูปโมเดลสามมิติ 
เช่น เบลนเดอร์ (Blender) และสเกชอัพ (SketchUp) เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยนิูตีทรดียงัสามารถพฒันาเทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality) ผ่านแพลตฟอร์มวูโฟเรีย (Vuforia) และ
ท างานร่วมกบัเทคโนโลยีความจริงเสมือนไดด้ว้ย งานวิจยัช้ินน้ี
ผูวิ้จยัไดใ้ชง้านยนิูตีทรีดีร่วมกบัเบลนเดอร์ในการพฒันาโมเดล
และสร้างสภาพแวดลอ้มความจริงเสริมท่ีเป็นสามมิติ 

2.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พงษ์ศกัด์ิ และคณะ [4] ไดพ้ฒันาโปรแกรมประยุกต์บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 
เร่ือง สัตวป่์าสงวน โดยโปรแกรมดงักล่าวตอ้งท างานร่วมกับ
สมุดภาพสี เร่ืองสัตว์ป่ าสงวน  แม้ว่าโม เดลท่ีแสดงจาก
เทคโนโลยีความจริงเสริม จะสร้างขึ้นโดยเทียบเคียงกบัขนาด
ของมนุษย ์แต่ยงัมีขอ้จ ากดัหลายประการ ไดแ้ก่ จ านวนสัตวป่์า
สงวนยงัมีเพียงแค่ 15 ชนิด ซ่ึงไม่ครอบคลุมกับความเป็น
ปัจจุบัน โมเดลสัตว์ไม่สามารถเคล่ือนไหวได้ และไม่เห็น
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูข่องสัตวเ์หล่าน้ี 
 

3.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
3.1 กำรออกแบบระบบ 
ดา้นเน้ือหา : ผูวิ้จยัไดศึ้กษาขอ้มูลของสัตวป่์าสงวนทุกชนิด

จากแหล่งข้อมูลท่ีจากเว็บไซต์ของทางราชการได้แก่ ส านัก
อนุรักษสั์ตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ [5] ส าหรับขอ้มูลสัตวบ์ก
และสัตว์ปีก และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง [6] 
ส าหรับขอ้มูลสัตวท่ี์อาศยัอยู่ในทะเล  นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาจ านวนสามท่าน สอง
ท่านส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวาริชศาสตร์ และ
ชีววิทยา อีกหน่ึงท่านเป็นครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและสามารถ
น าไปใชง้านไดจ้ริงท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองขนาด ลกัษณะ
รูปพรรณ และถ่ินท่ีอยู่ อาศัย โดยสัตว์ป่าสงวนท่ีปรากฏใน
ระบบทั้งหมดเป็นขนาดท่ีโตเต็มวยัแล้วเท่านั้น ตัวอย่างการ
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ออกแบบท่ีมีการระบุสัดส่วนแสดงดังภาพท่ี 1  สัตว์ทุกตัว
สามารถเคล่ือนไหวได้ เน่ืองจากผู ้วิจัยได้สร้างโมเดลแยก
ช้ินส่วนกนั เช่น ส่วนหวั ส่วนปีก ส่วนเทา้ เป็นตน้ 
 

 
ภำพที่ 1: การออกแบบเพื่อระบุสัดส่วนของสัตวป่์าสงวน 

 

ดา้นการใชง้าน : ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบโหมดการใชง้านหลกัอยู่
สองแบบ ได้แก่โหมดศึกษา และโหมดสวนสัตว์ โดยท่ีใน
โหมดศึกษา ผู ้ใช้งานสามารถเลือกชมสัตว์ป่าสงวนตามท่ี
ผูใ้ชง้านตอ้งการแบบเจาะจงไดที้ละตวัตามตอ้งการ  ในโหมด
สวนสัตว ์จะอนุญาตให้ผูใ้ชเ้สมือนเดินเขา้ชมสัตวป่์าสงวนทุก
ตวัซ่ึงอาศยัอยูร่่วมกนัตามสภาพจริงในแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตว์
ชนิดนั้น ๆ การอยู่อาศยัร่วมกันเป็นกลุ่มของสัตวจ์ะแสดงให้
เห็นในโหมดน้ีดว้ย  การใช้งานทั้งสองโหมดท าให้ผูใ้ชง้านได้
เรียนรู้ เขา้ใจลกัษณะท่าทาง ลกัษณะรูปพรรณ และขนาดของ
สัตว์ป่าสงวน รวมถึงถ่ินท่ีอยู่อาศัยตามสภาพจริงได้ ความ
แตกต่างของการท างานทั้งสองโหมดแสดงให้เห็นในตารางท่ี 2 
โดยแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวมี์อยู่ห้าแหล่ง ได้แก่ ทะเล พ้ืนท่ี
ราบ ป่าและบึง ป่าดงดิบ และหน้าผาสูง รายช่ือสัตวแ์ต่ละชนิด
ท่ีอาศยัอยูต่ามแหล่งท่ีอยูอ่าศยัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตำรำงท่ี 1: รายละเอียดการท างานของโหมดการท างานทั้งสองแบบ 

โหมดศึกษา โหมดสวนสัตว์ 

1 .ผู ้ ใช้ เลื อ ก ช มสั ต ว์ ท่ี
ตอ้งการศึกษาเป็นรายตวั 

1.ผูใ้ชเ้ร่ิมตน้ดว้ยการเดินส ารวจภายในแหล่ง
ท่ีอยูอ่าศยัไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่เจอสัตว ์

2. เหมาะส าหรับผูม้ีเวลา
น้อย และต้องการศึกษา
ลัก ษณ ะ  ท่ าท าง  แ ล ะ
ขน าด ข อ งสั ต ว์นั้ น  ๆ 
เพราะผู ้ใช้สามารถเห็น
สัตวไ์ดท้นัที 

2.ผูใ้ช้ได้รับประสบการณ์เหมือนอยู่ในสวน
สัตวเ์ปิด ตามธรรมชาติ ท าให้เห็นพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกนัของสัตวบ์างชนิดท่ีมกัอาศยัอยู่
เป็นฝูง นอกจากน้ียงัใช้โหมดน้ีเพ่ือศึกษา
ลกัษณะ ท่าทาง และขนาดของสัตวน์ั้น ๆ ได ้

 

ตำรำงท่ี 2: รายช่ือสัตวป่์าสงวนท่ีอยู่ตามแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 

แหล่งที่อยู่อาศัย สัตว์ป่าสงวน 

ทะเล พะยนู วาฬบรูดา้ วาฬโอมูระ ปลาฉลามวาฬ และเต่า
มะเฟือง 

ป่าดงดิบ แมวลายหินอ่อน กระซู่ ควายป่า นกแต้วแล้วท้องด า 
และเกง้หมอ้ 

ป่าและบึง นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร นกกระเรียน และสมเสร็จ 
พ้ืนท่ีราบ แรด กูปรี ละมัง่ สมนั 
หนา้ผาสูง เลียงผา กวางผา 
 

เม่ือผู ้ใช้งานเปิดระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนท่ี
พฒันาขึ้นเพ่ือใชง้าน ขั้นตอนการท างานของระบบแสดงดว้ยผงั
งานในภาพท่ี 2 

 

 
ภำพที่ 2: กลไกการท างานของระบบท่ีพฒันาขึ้น 

 

ดา้นการควบคุม : ขณะใช้งานระบบ ผูใ้ช้ตอ้งสวมแว่นตา
เสมือน (Virtual Reality Glass) ท าให้เกิดสภาวะปิดกั้นการรับรู้ 
การเคล่ือนท่ีในโลกจริง อาจท าให้ผูใ้ช้งาน เป็นอันตรายได ้
ผูวิ้จยัจึงไดอ้อกแบบให้ผูใ้ช้งานใช้อุปกรณ์ควบคุมท่ีเช่ือมต่อ 
ผ่านบลูทูธ (Bluetooth) เพื่อควบคุมการเคล่ือนไหว นอกจากน้ี
ผูใ้ชส้ามารถหมุน/กม้/เงย คอ เพื่อปรับมุมมองไดต้ามปกติ  ปุ่ ม
ท่ีใชใ้นการควบคุมแสดงไดใ้นภาพท่ี 3 

ผูใ้ชส้วมแวน่ความจริงเสมือน

โหมดศึกษาโหมดสวนสตัว์

เร่ิมตน้

ประกอบสมาร์ทโฟนเขา้
กบัแวน่ความจริงเสมือน

ไม่ใช่

ส้ินส ด

ใช่ กลบัหนา้หลกั

เลือกโหมด
ใชง้าน

หนา้หลกั

ผูใ้ชเ้ลือกแหล่งท่ีอยูอ่าศยั

ผูใ้ชเ้ดินส ารวจสวนสตัว์

ระบบแสดงฉากแหล่งท่ี
อยูอ่าศยั และสตัว์

ทั้งหมดท่ีอาศยัในฉาก
ระบบแสดงสตัวท่ี์ผูใ้ช้
เลือกออกมาตวัเดียว

กลบัหนา้หลกั ใช่ไม่ใช่

ผูใ้ชเ้ลือกแหล่งท่ีอยูอ่าศยั

ผูใ้ชเ้ลือกสตัวท่ี์ตอ้งการชม
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ภำพที่ 3: การใชอุ้ปกรณ์เพื่อควบคุมการใชง้านระบบ 

 

3.2 กำรทดลองกับผู้ใช้งำน 
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้วดัประสิทธิภาพของระบบท่ี

พฒันาขึ้นจ านวนสองช้ิน ไดแ้ก่ แบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ซ่ึง
ใช้ เป็ นทั้ งแบบทดสอบ ก่อน เรียน และหลัง เรี ยน  โด ย
แบบทดสอบชุดน้ีผ่านการค านวณค่าความยากง่าย (Difficulty 
Index) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power)  และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ  ท่ีผ่านการวดัค่าความเท่ียงตรงเชิง
เ น้ื อ ห า  (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งสามท่านท่ีประเมินคุณภาพเคร่ืองมือสองช้ินน้ี 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกบัท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา
ท่ีใช้งานในระบบท่ีพฒันาขึ้น จากนั้นจึงน าไปใชง้านกบัผูร่้วม
ทดลอง ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 76 คน ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 38 คน และกลุ่มควบคุม 
38 คน โดยท่ีกลุ่มควบคุมใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ในการ
เรียนรู้ กลุ่มทดลองใชร้ะบบความจริงเสมือนท่ีพฒันาขึ้น 
 

4. ผลกำรด ำเนินกำรวิจัย 
4.1 ผลกำรพฒันำระบบ 

 เม่ือผูใ้ชเ้ปิดเกมจะพบกบัหนา้จอเมนูดงัแสดงในภาพท่ี 4 ซ่ึง
ผูใ้ช้งานต้องเลือกโหมดการท างานระหว่างโหมดศึกษา และ
โหมดสวนสัตว ์ 
 
 

 
ภำพที่ 4: หนา้จอแรกของโปรแกรม 

หากผูใ้ชเ้ลือกในโหมดศึกษาจะพบหน้าจอในภาพท่ี 5 หาก
ผูใ้ช้เลือกแหล่งท่ีอยู่อาศัย ในหน้าจอน้ี จะปรากฎหน้าจอท่ี
แสดงรายช่ือสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งท่ีอยู่อาศัยนั้ น  ภาพท่ี 6 
เป็นภาพท่ีแสดงรายช่ือสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีราบ 
 

 

ภำพที่ 5: หนา้จอท่ีผูใ้ชง้านเลือกถิ่นท่ีอยูอ่าศยั 
 

 

ภำพที่ 6: รายช่ือสัตว ์
 

ส าหรับโหมดสวนสัตว ์ผูใ้ชง้านสามารถกดปุ่ มบนอุปกรณ์
ควบคุมเพื่อเปิดแผนท่ีได้  แผนท่ีน้ีจะบอกพิกัดต าแหน่งท่ีอยู่
ของสัตวป่์าสงวน บนแผนท่ีจะแสดงต าแหน่งของผูใ้ชง้าน หาก
ผู ้ใช้งาน เค ล่ือน ท่ี  ต าแห น่ งผู ้ใช้งานบนแผน ท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงดว้ย 

 

 
ภำพที่ 7: การเปิดแผนท่ีในโหมดสวนสัตว ์

กดเล่ือนป ่ มเพื่อเดินหนา้ ถอยหลงั
ใชคู้่กบัการหนัศีรษะ
เพื่อการควบค มทิศทาง

กดป ่ มเม่ือตอ้งการเปิด
หนา้จอเพ่ือกลบัสู่หนา้หลกั

เปิดแผนท่ีเพ่ือแสดงต าแหน่งของ
สตัวท่ี์อยูใ่นฉาก  โหมดสวนสตัว ์
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ภำพที่ 8: ตวัอย่างสัตวป่์าสงวนท่ีอยูใ่นแหล่งท่ีอยูท่ี่แตกต่างกนัห้าแห่ง 

 

ภาพท่ี 8 เป็นภาพตัวอย่างท่ีแสดงสัตว์ป่าสงวนท่ีอยู่ตาม
แห ล่ ง ท่ี อ ยู่ ท่ี แตกต่ างกัน  สั ต ว์ ป่ าส งวน ท่ี อ าศัยอ ยู่ ใน
สภาพแวดล้อมทะเล เช่น วาฬโอมูระ (ดังภาพท่ี 8 ก) สัตวป่์า
สงวนท่ีอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มพ้ืนท่ีราบ เช่น แรด (ดงัภาพท่ี 
8 ข) และสมัน (ดังภาพท่ี 8 ค) สัตว์ป่าสงวนท่ีอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มหน้าผาสูง เช่น เลียงผา (ดงัภาพท่ี 8 ง) สัตวป่์า
สงวนท่ีอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มป่าดงดิบ เช่น เก้งหม้อ (ดัง

ภาพท่ี 8 จ) และกระซู่ (ดงัภาพท่ี 8 ฉ)  สัตวป่์าสงวนท่ีอาศยัอยู่
ในสภาพแวดลอ้มป่าและบึง เช่น สมเสร็จ (ดงัภาพท่ี 8 ช) และ
นกกระเรียน (ดงัภาพท่ี 8 ซ) 

 

 4.2 ผลกำรประเมินผู้ใช้งำน 
ผลการทดลองโดยใช้แบบทดสอบเพื่ อ เป รียบ เทียบ

ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนระหว่างกล ่มทดลองและกล ่มควบค ม มี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 ถึงตารางท่ี 5 

ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 
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ตำรำงท่ี 3: ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
การทดสอบ N x̅ S.D. t p 

กล ่มควบค ม 38 16.71 3.057 0.296 0.768 

กล ่มทดลอง 38 16.52 2.321 

*p ≥ 0.05 
 

 ตารางท่ี 3 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนของกล ่มควบค ม
(x̅ = 16.71 , S.D. = 3.057) ไม่แตกต่างกบักล ่มทดลอง (x̅ = 16.52, 
S.D. = 2.321    จึงสร ปได้ว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างความรู้
ก่อนเรียนของผูเ้รียนทั้งสองกล ่ม 
 

ตำรำงท่ี 4: ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
การทดสอบ N x̅ S.D. t p 

กล ่มควบค ม 38 20.39 2.871 3.548 0.001 

กล ่มทดลอง 38 22.71 2.817 

*p ≤ 0.05 
 

 ตารางท่ี  4 แสดงค่าผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนของกล ่ม
ทดลอง (x̅ = 22.71 , S.D. = 2.817  สูงกว่ากล ่มควบค ม (x̅ = 20.39 
, S.D. = 2.871) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงสร ปได้
ว่านักเรียนกล ่มทดลองมีความรู้ ความเขา้ใจใน เร่ือง สัตวป่์าสงวน 
สูงกว่ากล ่มควบค มท่ีใชห้นงัสือเรียนตามปกติ  
 

ตำรำงท่ี 5: ผลสัมฤทธ์ิก่อน-หลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 
การทดสอบ N x̅ S.D. t p 

กล ่มควบค ม 38 16.52 2.321 13.033 .000 

กล ่มทดลอง 38 22.71 2.817 

*p ≤ 0.05 
 

 ตารางท่ี 4 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (x̅ = 
22.71 , S.D. = 2.817) สู งกว่าก่อน เรียน  (x̅ = 16.71 , S.D. = 
3.057) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงสร ปได้ว่า
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้กบัผูเ้รียนไดจ้ริง 

งานวิจยัช้ินน้ียงัไดศึ้กษาความพึงพอใจจากผูใ้ช้งานระบบ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อศึกษาสัตวป่์าสงวนในประเทศ
ไทย โดยผลการประเมินท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 6 
 

 

ตำรำงท่ี 6: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 
รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ด้านเน้ือหา    

1.เน้ือหาเขา้ใจไดง่้าย กระชบัและชดัเจน 4.28 0.76 ดี 
2.เน้ือหาสอดคลอ้งกบัการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

4.44 0.64 ดี 

3.เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถ ประสงคข์อง
โครงงาน  

4.42 0.64 ดี 

4.เสียง และตวัอกัษรมีความคมชดั 4.50 0.64 ดีมาก 
5.ภาพประกอบช่วยให้ส่ือความหมายได้
ชดัเจนและเหมาะสม  

4.52 0.72 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.43 0.68 ดี 
 

5. สรุป 
ผูวิ้จัยได้พฒันาระบบความจริงเสมือนในการเรียนรู้เร่ือง

สัตวป่์าสงวน โดยเน้ือหามีความสมจริงและเป็นปัจจุบนั ระบบ
ดังกล่าวสามารถแสดงผลได้ด้วยโมเดลสามมิติ ท่ีสามารถ
เคล่ือนไหวได ้ขนาดของสัตวแ์ต่ละตวัอิงตามขนาดจริงท่ีโตเตม็
วยั  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระบบน้ีสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์ได้จริง ผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบในระดบัดี 
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