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 สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
จากท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นตัวขับเคล่ือนหลัก 

ของเศรษฐกิจของประเทศ และในปัจจุบันดิจิทัลมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน 
ยงัสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการยกระดับความสามารถของการแข่งขนัของธุรกิจให้มีศกัยภาพ
โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ซ่ึงเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
ด้านนวัตกรรม  เพื่ อยกระดับ ขีดคว ามสามารถในการแข่ ง ขันของประ เทศไทยในอนาคต 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลัพฒันาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
และสร้างความเช่ือมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

งานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 17 นับเป็นโครงการท่ี
ตอบสนองรองรับนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์ด้านดิจิทลั เพื่อ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง 
และการเผยแพร่นวตักรรมดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั เป็นเวทีวิชาการ
ส าหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ท่ีมีผลงานวิจยัน าเสนอและเผยแพร่งานวิจยัดังกล่าวสู่สาธารณะ
แลกเปล่ียนความรู้และแสวงหาความร่วมมือ เป็นการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพการวิจยั 
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้งานจริง ขบัเคล่ือนประเทศ  
ไปสู่การแข่งขนัในภูมิภาค และสากลต่อไป 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบพระคุณกรรมการเครือข่ายหน่วยงานวิชาการ คณะกรรมการจดังานทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิททลั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ท่ีได้ร่วมจัดงานประชุมทางวิชาการอย่างต่อเ น่ือง ขออวยพรให้การประชุมทางวิชาการคร้ังน้ี 
ประสบความส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวทุ้กประการ 

 

                                         
 

(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 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

งานประชุมวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คร้ังท่ี 17 เป็นความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายวิชาการจัดงานประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT  
ได้จดัเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานวิจยั  
ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ของอาจารย ์นกัศึกษา นกัวจิยั จากสถาบนัต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้ไดพ้บปะกนัทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ จากทฤษฎีงานประยกุตเ์พื่อขบัเคล่ือนสังคม 

จากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนในช่วงหน่ึงถึงสองปีท่ีผ่านมา  
ไดส่้งผลกระทบกบัการใชชี้วิตของมนุษยชาติเป็นอยา่งมาก แต่ผลกระทบน้ี ไม่ใช่เป็นผลกระทบทางลบเท่านั้น 
ในอีกมุมหน่ึง COVID-19 นบัวา่เป็นเหตุท่ีท าให้เกิดการพฒันาของเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทลั ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกวา่ Digital Transformation ในภาคส่วนต่าง ๆ  เช่น ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเงิน รวมไปถึงภาคการศึกษาดว้ย ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างกา้วกระโดด ท่ามกลางสถานการณ์
ดังกล่าว ยงันับเป็นความท้าทายท่ีต้องเร่งด าเนินการพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนและรองรับความตอ้งการในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ  

ในงานประชุมวิชาการคร้ังน้ีต้องขอขอบคุณทุกท่านส าหรับการน าเสนอผลงานการวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพสูง ทั้ ง น้ีมีบทความจ านวนหน่ึงท่ีไม่ได้รับการน าเสนอผลงาน เน่ืองจากความเข้มข้น 
ของการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย  ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการพิจารณาบทความทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อให้ไดผ้ลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพน าเสนอใน
งานประชุมวชิาการในคร้ังน้ีดว้ย 

ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง ท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีทั้งดา้นคณาจารย ์บุคลากร
ในการร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการพิจารณาบทความ  
อีกทั้ งด้านงบประมาณ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิบการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส าหรับการสนับสนุนการประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT  
อย่างต่อเน่ือง ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชาย ตั้งวรรณวิทย ์อาจารย ์ดร.วชัรีวรรณ จิตต์สกุล 
นางสาวพรพิมล  ฝ้ าย เทศ  และทีมงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิ จิทัล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีได้ประสานงานกับนักวิจัยและผูท่ี้เก่ียวข้อง 
เพื่อรวบรวม ผลงานการวจิยัส าหรับงานประชุมทางวชิาการใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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ท้ายน้ีหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT จะเป็นเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจยัและน าไปสู่การพฒันาตนเองเพื่อให้เป็นนักวิจยัท่ีดีและมีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป NCCIT และ 
IC2IT จะเป็นแพลตฟอร์มส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ในดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัวิจยัเพื่อสร้างคิดคน้นวตักรรมและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาชาติ
อยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

 
 

                
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัฑา สดสี) 
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประธานเครือข่ายงานประชุมวชิาการ NCCIT 
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MESSAGE FROM GENERAL CHAIR 

 The National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT) and  

the International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT) has been 

organized by academic network in conjunction since 2005. Since then, it has continually 

contributed to the state-of-the art through knowledge dissemination and discussion of 

Computing and Information Technologies and their impact on our lives. This, the 17th annual 

gathering, once again provides a unique platform both for showcasing innovative research  

in computer and information technology and for international and domestic academics and 

students to unite with and discuss their findings with delegates from government and business. 

Research contributions at this year’s Conference consider computer and Information 

Technology theory and practice for social mobilization. 

The Coronavirus (COVID-19) pandemic has not only profoundly affected humankind, 

it has also brought about significant shifts in the relationship between humans and digital 

technologies - from industry, finance and commerce to education, government and of course 

medicine. They have transformed dramatically during the outbreak and it is challenging to 

accelerate the development of knowledge and Information Technology Innovation to support 

demand in social and economic.   

Last but not least, this conference could not happen without the innovative and 

progressive contributions from the research community at large. 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 qualities and standards of  NCCIT. In addition, special thanks 

are due to our technical committee for their diligent consideration of all submissions and for 

maintaining and perpetuating the high standards for which this conference is justifiably 

renowned. A debt of gratitude is owed to our six university partners in Thailand for their 

financial support and for the contribution of all staffs in serving as network committees, 

executive director committees, and technical program committees. 

 Herein, huge thanks are extended to Professor Dr.-Ing.habil.Suchart Siengchin, 

President of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), for his 

unwavering support for NCCIT & IC2IT and providing us with the necessary resources.  

A very special thank you goes to Assistant Professor Dr.Sakchai Tangwannawit, 

Dr.Watchareewan Jitsakul, Miss Pornpimon Faythet, and all academic staffs from the Faculty 

of Information Technology and Digital Innovation (ITD), KMUTNB for collaborating, 
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collating and timely production of our quality conference proceedings. Thank you also to 

NCCIT & IC2IT network universities for providing personnel and budget support. 

Finally, NCCIT & IC2IT will continue to serve as a community platform for research, 

leading to self-development while raising the bar for high quality academic investigation; it 

will provide an enduring forum for knowledge exchange in computer and information 

technology; it will inspire researchers to develop innovative products, to exchange ideas and 

to build up a research network geared to sustainable development. 

 

 

                        
 

Assistant Professor Dr. Dr.-Ing.Sunantha Sodsee 

Dean, Faculty of Information Technology and Digital Innovation  

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

NCCIT2021 General Chair 
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บทคัดย่อ 
เครือข่ายไร้สายท้องถ่ินถูกใช้รวมเข้ากับเครือข่าย

องค์กรมากขึ้น จุดเข้าถึงสัญญาณเครือข่ายไร้สายถูกใช้
ส าหรับเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายแบบสาย การ
สร้างจุดเข้าถึงสัญญาณเครือข่ายไร้สายหลอกลวงสามารถ
จัดตั้งได้โดยง่ายเพ่ือเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญ ได้มีวิธีในการ
แก้ปัญหาท่ีถูกน าเสนอหลากหลายวิธี อย่างไรก็ตามวิธี
เหล่าน้ันยังคงมีข้อบกพร่อง ในงานวิจัยนีไ้ด้เสนอรูปแบบ
การใช้ดีโอเอชเพ่ือตรวจสอบการสร้างจุดเข้าถึงสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายหลอกลวง ผลการทดสอบโปรแกรม
ต้นแบบพบว่าสามารถตรวจพบจุดเข้าถึงสัญญาณเครือข่าย
ไร้สายท่ีหลอกลวงได้ และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหาท่ีน าเสนอ 
คาํสําคญั: เครือข่ายไร้สาย ดีโอเอช การสร้างจุดเขา้ถึง 

 สญัญาณเครือข่ายไร้สายหลอกลวง 

Abstract 
Wireless Local Area Networks (WLANs) are 

increasingly integrated into enterprise/campus 

networks. Access Points (APs) are used to connect 

WLAN devices to a wired network. Rogue access 

points can be easily set to access critical data. There 

have been several solutions to solve the problem. 

However, all of them still have some drawbacks. In 

this paper, rogue access point detection scheme is 

proposed based on DoH.  From experimental results, 

our prototype has demonstrated the effectiveness of 

the proposed solution. 
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1. บทนํา
ในปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตมีการใช้

งานเพ่ิมข้ึน ดว้ยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ท่ีใชเ้ขา้ถึง
อินเทอร์เน็ตแบบพกพา รวมไปถึงอุปกรณ์ Internet of

Things เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจและการใช้ใน
ชีวิตประจ าว ัน  โดยอาศัยเครือข่ายไร้สาย (Wireless

Networks) ดงันั้นเครือข่ายไร้สายจึงไดรั้บความนิยมอยา่ง
มาก เน่ืองจากมีความสามารถในการปรับขยายขนาดระบบ
เครือข่าย และสามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้ง
สายเคเบิลอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่รองรับการเช่ือมต่อ
เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซ่ึงมีสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย (Access Point : AP) เป็นตวักลางในการ
เช่ือมต่อกบัเครือข่ายแบบสายเพ่ือเขา้สู่อินเทอร์เน็ต ทั้งใน
องค์กรหรือสถานท่ีสาธาราณะ จะเห็นได้จากนโยบาย
ภาครัฐท่ีเพ่ิมการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้
สาย ในการใช้งานเครือข่ายไร้สายผูใ้ช้งานจะตอ้งเช่ือม
ต่อไปยงัช่ือของจุดเขา้ถึงเครือข่ายไร้สาย เรียกวา่ Service

Set Identifier (SSID) ซ่ึงจะถูกก าหนดโดยผูดู้แลเครือขา่ย  
อย่า งไร ก็ตาม เ พ่ือให้ จุด เข้า ถึง เค รือข่ ายไ ร้สาย

ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้งาน องค์กรจะต้องติดตั้ ง AP 
มากกว่า 1 ตวั แต่เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการ SSID จะถูก
ก าหนดเหมือนกนั ดงันั้นจึงเปิดโอกาสให้ผูไ้ม่ประสงคดี์
เข้ามาจัดตั้ ง  AP ท่ี มี  SSID ตรงกับ  SSID ขององค์กร 
เรียกว่า  การสร้างจุดเข้าถึงสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
หลอกลวง (Rogue AP) โดยท่ีผูใ้ชง้านจะไม่ทราบว่า AP 
ตัวใดเป็นตัวจริงขององค์กร  ปัจจุบันมีอุปกรณ์หรือ
ซอฟตแ์วร์เครือข่ายไร้สายเชิงพาณิชยท่ี์สามารถตรวจสอบ 
Rogue AP ได้ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์เชิง
พาณิชย์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้าง สูง  เ ช่น  Cisco [1], 
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Solarwinds [2] ได้มีงานวิจัยเ พ่ือเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา [3], [4], [5], [6] แต่ยงัมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชง้าน  

ดังนั้นงานวิจยัน้ีจึงได้เสนอแนวคิดการใช้ DoH เพื่อ
ตรวจสอบ  Rogue AP โดยโปรแกรมต้นแบบสามารถ
ติดตั้ งท่ีเคร่ืองผูใ้ช้งานและแจ้งเตือนเม่ือผูใ้ช้งานเช่ือม
ต่อไปยงั Rogue ลดปัญหาความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ืออุปกรณ์
หรือซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยท่ี์เหมาะส าหรับบุคคลทัว่ไปใช้
งาน องค์กรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง รวมถึงสถานท่ี
สาธารณะท่ีใหบ้ริการ Wi-Fi ฟรีทัว่ไป  

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 Wireless LANs 
เครือข่ายไร้สายท้องถ่ิน (Wireless LANs: WLAN) 

[7] เป็นเทคโนโลยีท่ีเช่ือมอุปกรณ์ตั้งแต่สองตวัข้ึนไปเขา้
ด้วยกันเพ่ือส่ือสารภายในเครือข่ายท้องถ่ิน ใช้วิธีการ
กระจายสัญญาณแบบไร้สายผ่านคล่ืนวิทยุแบบกระจาย
ความถ่ีท่ี 2.4GHz และ 5GHz โดยการเช่ือมต่อผ่านทาง
อุปกรณ์ AP เพื่อเขา้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สถาบันวิชาชีพ
วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers: IEEE) ไดก้ าหนดมาตรฐาน
เครือข่ายไร้สาย 802.11 เพื่อท่ีจะท าการเช่ือมโยงอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สายเข้าด้วยกันบนระบบมาตรฐาน IEEE 

802.11 และก าหนดมาตรฐานยอ่ย เช่น 802.11a, 802.11b, 

802.11g, 802.11n, 802.11ac และ 802.11ax เป็นตน้ 
โดยแต่ละมาตรฐานย่อยจะถูกพฒันาให้มีอตัราการรับส่ง
ขอ้มูล (data rate) เพ่ิมข้ึนและรองรับคล่ืนความถ่ีสัญญาณ
ท่ีแตกต่างกนั Wi-Fi alliance [8] ไดก้ าหนดรุ่นของ IEEE 
เป็น generation 6 ในปัจจุบันคือ IEEE 802.11ax data 

rate โดยประมาณ อยูท่ี่ 10Gbps 
2.2  DNS over HTTPS 

DNS over HTTPS (DoH) [9] เป็นโพรโทคอลส าหรับ
การแกปั้ญหา DNS ผ่านโพรโทคอล HTTPS จุดประสงค์
ของวิธีการน้ี คือการเพ่ิมความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชง้านโดยการป้องกนัการดกัฟังและการ
จดัการขอ้มูล DNS การตอบกลบัจะถูกเขา้รหัส แต่จะถูก
ส่งผา่นโปรโตคอล HTTP หรือ HTTP/2 แทนท่ีจะส่งผา่น 

UDP โดยตรง เพ่ือป้องกันการโจมตีของผูไ้ม่ประสงค์ดี
ระหวา่งทาง ท่ีรอดกัจบัขอ้มูลและเปล่ียนเสน้ทางผูใ้ชง้าน 

2.3  Rogue Access Point  

 
ภาพที ่1: Rogue Access Point 

การสร้างจุดเขา้ถึงสัญญาณเครือข่ายไร้สายหลอกลวง 
(Rogue AP) [10] ผูโ้จมตีจะจดัตั้ง AP ใหม่โดยท่ีไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากองคก์รและอาจจะก าหนด SSID ใหเ้หมือนกบั 
SSID ขององค์กร หลอกให้ผูใ้ช้บริการเช่ือมต่อกับ AP 
ของตน โดยมีจุดประสงค์ ดงัภาพท่ี 1 สภาพแวดลอ้มปกติ
ขององค์กร  (Normal Environment) โดยปกติมักจะ
ก าหนด SSID ของ AP เป็นช่ือเดียวกนั เช่น CS_IT_1 จาก
ภาพจะเห็นว่ามี AP 2 ตัวท่ีถูกตั้ ง SSID เป็น CS_IT_1 
และ AP ทั้งคู่จะมี MAC address ท่ีต่างกนั เม่ือเคร่ืองผูใ้ช้
อยู่ใกลก้บั AP ตวัใด หรือพบว่าสัญญาณของ AP ใดแรง
กวา่ก็จะท าการเช่ือมต่อไปยงั AP นั้นโดยอตัโนมติั อยา่งไร
ก็ตามเม่ือมีผูไ้ม่ประสงคดี์ตอ้งการจู่โจมเครือข่ายดงักล่าว
ด้วยวิ ธี  Rogue AP ดังสภาพแวดล้อมของผู ้โ จ ม ตี  
(Attacker Environment) จะเห็นว่าผูโ้จมตีท าการจัดตั้ง 
AP เพ่ิมข้ึนมาและก าหนด SSID ให้ตรงกับ SSID ของ
องคก์ร (CS_IT_1) แต่ MAC address จะแตกต่างกนั เรียก
การโจมตีลกัษณะน้ีว่า Evil-Twin นอกจากน้ี AP ของผู ้
โจมตีจะเช่ือมต่อไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูโ้จมตี 
ซ่ึงคนละเสน้ทางกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององคก์ร 

โดยปกติแลว้ผูใ้ช้งานจะไม่ทราบว่า AP ตวัไหนเป็น 
AP จริงขององค์กร หรือเป็น Rogue AP ซ่ึงผูใ้ช้งานจะ
ทราบช่ือของ SSID และเช่ือมต่อไปยงั SSID นั้น เม่ือมี 
SSID เดียวกนัและมี AP มากกว่า 1 ตวั ระบบปฏิบติัการ
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จะท าการเช่ือมไปยงั AP ท่ีมีสัญญาณแรงท่ีสุด (highest 

dBm) หรือ AP ท่ีอยู่ใกลก้ว่า (close AP) ดังภาพท่ี 1 จะ
เห็นวา่ AP ของผูโ้จมตีมีสญัญาณท่ี -20 dBm เม่ือเทียบกบั 
AP ขององคก์รจะท่ีมีสญัญาณต ่ากวา่  

Rogue AP มักใช้เพ่ือให้ผูไ้ม่ประสงค์ดีเข้าถึงข้อมูล
ส าคญัของผูใ้ชง้านในองคก์ร โดยการสร้างเวบ็ไซตป์ลอม
เพื่อท่ีจะขโมยขอ้มูลความลบั เม่ือผูใ้ช้งานเช่ือมต่อไปยงั 
AP ของผู ้โจมตี ตามการท างานของเครือข่ายปกติ AP 
ดงักล่าวจะส่ง IP information ไดแ้ก่ IP address, Subnet 

mask, DNS server, Gateway IP ให้กับเคร่ืองผู ้ใช้งาน
ตามการท างานของ DHCP ดังนั้นผูโ้จมตีสามารถปลอม
ข้อมูลเหล่าน้ีได้ทั้ งหมด โดยเฉพาะ DNS server เพราะ
สามารถบงัคบัให้เคร่ืองผูใ้ชเ้ขา้ใชบ้ริการ Web server ท่ีผู ้
โจมตีปลอมข้ึนมา ดังภาพจะเห็นว่ามี ibanking.com ซ่ึง
เป็นเวบ็ไซตป์ลอม เพื่อขโมยขอ้มูลท่ีส าคญั มีเคร่ืองมือท่ี
สามารถใชใ้นการสร้างจุดเขา้ถึงสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
หลอกลวงไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยการใช ้wifiphisher [11] ซ่ึง
ท า ง านอยู่บนระบบปฏิบัติการ  Linux Kali โดยใน
เคร่ืองมือ wifiphisher นั้น  กระบวนการแรกผูโ้จมตีจะ
เลือกเช่ือมโยงไปยงั Wi-Fi เป้าหมาย ท่ีต้องการสร้าง
เครือข่ายไร้สายปลอมท่ีมี SSID ตรงกับเครือข่ายของ
องค์ก ร  จ ากนั้ น กระบวนการถัดม า ใน เค ร่ื อง มือ 
wifiphisher จะให้ผูโ้จมตีเลือกโหมดเพื่อโจมตีผูใ้ช้งาน 
ซ่ึง wifiphisher ได้สร้างไฟล์รูปแบบส าเร็จรูปไวใ้ห้ผู ้
โจมตีเลือกใช้งาน ก่อนท่ีจะกระจายสัญญาณหลอกลวง
ออกไป มีทั้ งหมด 4 โหมด โดยในโหมดท่ี 1 Firmware 

Upgrade Page เม่ือผูใ้ช้งานเช่ือมต่อมายงัจุดเช่ือมปลอม
ช่ือ SSID เหมือนกบัขององคก์รท่ีผูโ้จมตีสร้างข้ึน เทมเพลต
น้ีจะแสดงหน้าต่าง upgrade firmware มีการหลอกให้
ยอมรับขอ้ตกลงเง่ือนไขและการระบุ  WPA2 Pre-Shared 

key ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายในการดกัและรับ PSK จากเครือข่ายท่ี
มีการป้องกนัดว้ยรหัสผ่าน โหมดท่ี 2 Network Manager 

Connect เลียนแบบพฤติกรรมของตัวจัดการเครือข่าย  
เทมเพลตน้ีจะแสดงหน้าการเ ช่ือมต่อล้มเหลวของ 
Browser อ่ืนท่ีผูใ้ช้ใช้งานและแสดงหน้าต่างตัวจัดการ
เครือข่ายผ่านหนา้เวบ็เพ่ือรับรหสัผา่นของ AP ท่ีถูกหลอก

ว่ า เ ป็ นขององค์กร  โหมด ท่ี  3 OAuth Login Page  
เทมเพลตน้ีจะแสดงหน้าต่างซ่ึงถูกตั้ งค่าหลอกว่าเป็น 
การรับเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตฟรีหรือ Free Wi-Fi โดยการ
หลอกขอขอ้มูลรับรองในการเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต มีการ
หลอกให้ Login  ด้วย  Email หรือเบอร์โทรศัพท์  ของ
บริการ Facebook หรืออ่ืน ๆ เพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิในการ
เขา้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซ่ึงวิธีน้ีจะท าให้ผูโ้จมตีไดข้อ้มูล 
Email หรือเบอร์โทรศัพท์ และ Password ของผูใ้ช้งาน  
ผูโ้จมตีสามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปโจมตีภายหลงัได้ และ
โหมดท่ี 4 Browse Plugin Update เทมเพลตน้ีเม่ือผูใ้ชง้าน
เปิด Browser ผูใ้ชง้านจะไดรั้บหนา้ปลอมส าหรับ Update 

Plugin เ ม่ือเหยื่อคลิก Update จะเร่ิมดาวน์โหลดไฟล์ 
Backdoor นอกจากน้ีผูโ้จมตียงัสามารถท่ีจะแก้ไขหน้า
เทมเพลตส าหรับ Phishing ในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามตอ้งการ
ได ้เช่น ปลอมหน้าเวบ็ไซต์ตามท่ีเหยื่อเขา้ใชง้านและใช้
ทดลองในการทดสอบระบบ 

2.4 แนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเชิงพาณิชย ์เช่น Cisco [1] มี

ความสามารถในการตรวจสอบ Rogue AP ได ้โดยให้ทุก ๆ 
AP ท าการเช่ือมต่อกับ Controller และมีกระบวนการ 
Authentication Information Element (IE) ท่ีจะจัดการ
ผ่ า น beacon/probe frame เ ม่ื อ AP ตั ว ใ ด พ บ ว่ า มี  
beacon/probe frame ใดท่ีผา่นกระบวนการ IE นั้น AP จะ
ท าการแจง้ Rogue AP ของ beacon/probe frame นั้นไปยงั 
Controller อย่างไรก็ตาม องค์กรจะต้องใช้อุปกรณ์
เครือข่ายไร้สายของบริษทัผูผ้ลิตเดียวกนัเท่านั้น อุปกรณ์
ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่เหมาะส าหรับองค์กร
ขนาดเลก็หรือขนาดกลาง  

งานวจิยั [3] ไดเ้สนอวธีิการตรวจสอบ Rogue AP โดย
ใชค้วามแรงของสัญญาณท่ีไดรั้บ (RSS) จากหลากหลาย
ต าแหน่ง (multi sniffers) โดยใชก้ารแบ่งกลุ่ม (k-medoid 

algorithm) แ บ่ ง เ ป็ น  offline profiling แ ล ะ  online 

detection ผลการทดสอบพบว่ามีความถูกต้องในการ
ตรวจสอบ Rogue AP ได ้80% โดยจะตอ้งมี sniffers ถึง 
6 เคร่ือง งานวิจัย [4], [5] ได้น าเสนออัลกอริธึมในการ
ตรวจสอบ Rogue AP โดยพิจารณาจาก RSS เช่นเดียวกนั 
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งานวิจัย [4] ได้ค  านวณระยะห่างระหว่างผูใ้ช้และ APs  
และยังพัฒนาอัลกอริธึมเ พ่ือค้นหาต าแหน่งของ AP  
หากต าแหน่งของ AP อยู่บนเส้นทางแทนท่ีจะอยู่นอก
เส้นทาง จะเป็นท่ีสงสัยวา่เป็น Rogue AP ในงานวิจยั [5] 
ไดเ้สนอวธีิ CRAD โดยใชป้ระโยชน์จากความสมัพนัธ์เชิง
พ้ืนท่ีของ RSS เพ่ือระบุตวัปลอมท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงควรอยู่
ในต าแหน่งท่ีแตกต่าง โดยการเก็บค่า RSS จาก mobile 

sensors เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ ผลการทดสอบ CRAD 
มีความแม่นย  า 90% อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั [5] อาศัย
การรวบรวม RSS จาก mobile sensors ดังนั้ นจะต้องมี 
mobile sensors มากกวา่ 15 ตวั เพื่อจะสามารถตรวจสอบ
ไดต้ามผลการทดลอง งานวิจยั [6] ไดอ้อกแบบการตวรจ
สอบ Rogue AP โดยอาศัย Round Tip Time (RTT) ท่ี
ได้รับจาก DNS ในกรณีท่ีมี Rogue AP จะพบว่า RTT 

ระหวา่งเคร่ืองผูใ้ชก้บั DNS จะแตกต่างกบั RTT ในสภาพ
ปกติ เพราะมีการเช่ือมต่อผา่น AP ของผูโ้จมตี 

 
3. การออกแบบระบบ  

3.1 แนวคดิการออกแบบระบบ 
งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอ โดยการใช ้DoH เพื่อตรวจสอบ

การสร้างจุดเขา้ถึงสญัญาณเครือข่ายไร้สายหลอกลวง ดงัท่ี
ไดก้ล่าวในหัวขอ้ 2.3 ผูโ้จมตีจดัตั้ง Rogue AP เพื่อเขา้ถึง
ข้อมูลความลับของผูใ้ช้งาน เม่ือผูใ้ช้งานเช่ือมต่อไปยงั 
Rogue AP  จะไดรั้บ DNS server ตามสภาพแวดลอ้มท่ีผู ้
โจมตีก าหนด ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงท าการ monitor และ 
ตรวจสอบผา่นไปยงั public DNS ภายนอกท่ีน่าเช่ือถือ คือ 
cloudflare DoH = 1.1.1.1 [12] โ ด ย ไ ด้ อ อ ก แ บ บ
อลักอริทึมการตรวจสอบในหวัขอ้ 3.2  

3.2 อลักอริทมึตรวจสอบ Rogue AP 
input: APs =  incoming Dot11 frame for all access points 
       doh_server = cloudflare doh server e.q., 1.1.1.1 

       nic = network interface card 

output: suspected access point 

 

APs = wifi_scan(nic) 

for ap in APs: 

     if ap.ssid.contain(another ap): 

    suspected_ap.put(ssid,mac,rss,ch) 

 

nic.connect(ap) 

dns_server = get dns server IP from connected access point  

suspected_ip = nslookup(dns_server,ibanking.com) 

actual_ip = dohlookup(doh_server,ibanking.com) 

if !suspected_ip.qual(actual_ip) 

    return ssid,mac,rss,ch 

ภาพที ่2: อลักอริทึมตรวจสอบ Rogue AP 

จากภาพท่ี 2 ขั้นตอนท างานและตรวจสอบ โดยใช้ 
DNS ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 โปรแกรมจะท าการสแกน AP 
ทั้ งหมดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีครอบคลุม โดยท าการอ่าน 802.11 
frame จากทุก AP ไดข้อ้มูล ssid, mac, channel และ rss  
มาท าการเก็บไวใ้น APs  

ขั้นตอนท่ี 2 ท าการตรวจสอบว่า SSID ท่ีเก็บใน APs 
ตรงกับ  SSID อ่ืนหรือไม่ ถ้าตรงกันท าการเก็บลงใน
suspected_ap 

ขั้นตอนท่ี 3 ผู ้ใช้ท าการเช่ือมต่อ AP ตามปกติ หาก
เช่ือมต่อไปยงั Rogue AP จะได้รับ IP information จาก
เครือข่ายผูโ้จมตี 

ขั้นตอนท่ี 4 ท าการ nslookup เว็บไซต์ท่ีผูใ้ช้ browse 
ไปยัง  DNS server ท่ีได้รับจากเครือข่ายของผู ้โจมตี  
จากนั้ นเก็บ IP address ท่ีตอบกลับไวใ้น suspected_ip 
และท าเช่นเดียวกัน แต่ ร้องขอไปยัง cloudflare DoH 

server =1.1.1.1 เก็บ IP address ท่ีตอบกลบัไวใ้น actual_ip  
ขั้นตอนท่ี 5 ท าการตรวจสอบวา่ suspected_ip ตรงกบั 

actual_ip หรือไม่ ถา้ไม่ตรงแสดง IP address ท่ีไดรั้บจาก 
DNS server ของเครือข่ายผูโ้จมตีเป็น IP address ปลอม 
หากผูใ้ชเ้ขา้เวบ็ไซตจ์ะไดเ้วบ็ไซตป์ลอมท่ีผูโ้จมตีสร้างข้ึน 
ดงันั้นโปรแกรมจะท าการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชท้ราบ 

 

4. การพฒันาและทดสอบระบบ 

 

ภาพที ่3: สภาพแวดลอ้มการทดสอบระบบ 

สภาพแวดลอ้มการทดสอบระบบดงัภาพท่ี 3 โปรแกรม
ตน้แบบพฒันาดว้ยภาษา Python ร่วมกบั Library scapy 

[13] และ DNSLib [14] เพื่อตรวจสอบ Rogue AP ไดถู้ก
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พัฒนาให้ติดตั้ งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft 

Windows ผลการทดลองดงัภาพท่ี 4 

 

ภาพที ่4: ผลการ monitor จากการสแกน (A) สภาพปกติ 
 (B) สภาพ Rogue AP  

จากภาพท่ี 4(A) โดยสภาพแวดลอ้มก่อน Rogue AP 
จะ เ ห็นว่ า  โปรแกรมจะท าการสแกนตรวจสอบ  
อ่าน 802.11 frame จากทุก AP หลงัจากนั้นทดสอบจดัตั้ง 
Rogue AP ด้วยการก าหนด SSID ให้ตรงกับ AP ของ
องคก์ร (CS_IT_1) ผลการทดสอบพบวา่มี SSID ท่ีตรงกนั  
MAC address ต่างกนั และความแรงของสญัญาณมากกวา่
เครือข่ายขององคก์ร (-33 dBm) ดงัภาพท่ี 4(B) 

 

 

ภาพที ่5: GUI Application 

จากภาพท่ี 5 โปรแกรมแจ้งเตือนผูใ้ช้เ ม่ือพบ Rogue 

AP โดยแสดงข้อมูล SSID, MAC, Channel, RSS และ 
Detail  เม่ือตรวจพบจะแสดงผล GUI Application ให้
ผูใ้ชง้านทราบในส่วนของ Detail อยูใ่นสถานะ Suspected 

AP  
 

5. บทสรุป 
การสร้างจุดเขา้ถึงสัญญาณเครือข่ายไร้สายหลอกลวง 

(Rogue AP) สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยทัว่ไป เพราะเป็นการ
โจมตี ท่ีท าได้โดยง่าย อุปกรณ์เ ชิงพาณิชย์สามารถ
ตรวจสอบ Rogue AP ได ้แต่มีราคาค่อนขา้งสูงดงัท่ีกล่าว
ไปแล้วนั้ น และมีงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา แต่ก็ยงัไม่

เหมาะสมในการน าไปใชง้านโดยง่าย ดงันั้นงานวิจยัน้ีได้
น าเสนอการใช้ DoH เพื่อตรวจสอบ  Rogue AP และ
พฒันาซอฟตแ์วร์ตน้แบบตามการออกแบบ ผลการทดสอบ
โปรแกรมตน้แบบพบว่ามีประสิทธิผลในการตรวจสอบ
การสร้างจุดเขา้ถึงสัญญาณเครือข่ายไร้สายหลอกลวงและ
สามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยง่ายเพ่ือให้ผูใ้ชท้ราบก่อนท่ีจะเขา้
เวบ็ไซตป์ลอมของผูโ้จมตี 
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โดเมนเนมซิสเตม็  ( Domain Name System: DNS) เป็น
หน่ึงในองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคัญของโครงสร้างระบบ
เค รื อ ข่ า ย  มี บทบาทในการขับ เ ค ล่ื อนระบบและ
แอพพลิเคช่ันโดยท าการแปลงช่ือ (Name)ไปเป็นหมายเลข 
IP Address ด้วยเหตุนี ้ DNS จึงเป็นองค์ประกอบท่ีขาด
ไม่ได้บนระบบเครือข่ายในปัจจุบัน จึงท าให้ตกเป็น
เป้าหมายจากนักเจาะระบบ (Hacker  (ท่ีหวังใช้ประโยชน์
จากช่องโหว่ ซ่ึงสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ระบบ
และการด าเนินธุรกิจ 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาส่งผลให้ โดเมนเนมซิสเตม็ น้ัน
จ าเป็นต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือลดความ
เส่ียงจากภัยคุกคามและการตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี 
ดังน้ันผู้ วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานีแ้ละ
ได้ จัดท าการทดสอบเ พ่ือ เปรียบเทียบ  2 ระบบ คือ  
1.อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยโดเมนเนมซิสเต็ม 
(DNS Security) 2.อุปกรณ์ รักษาความมั่นคงปลอดภั ย
เครือข่ายแบบ Next-Generation Firewall โดยท าการจ าลอง
การโจมตีใส่ระบบโดเมนเนมซิสเตม็ ด้วยวิธีต่าง ๆไปยงัแต่
ละอุปกรณ์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความ
แตกต่างของประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามท่ีเกิด
กับโดเมนเนมซิสเตม็ 

 
ค าส าคัญ: โดเมนเนมซิสเตม็ ระบบเครือข่าย  
                 นกัเจาะระบบ   
 
 
 

Abstract 
Domain Name System (DNS) is one of the most 

fundamental components of a network infrastructure. 

Play as a key component to driving the organization 

systems and applications and providing access to 

various websites, for this reason, DNS is an 

indispensable element on the network today. 

Therefore, it is targeted by hackers who seek to take 

an advantage of the vulnerability. This can damage 

systems and business operations.  

From the problems mentioned above, DNS Security 

is needed to reduce the risk of threats and targeting 

attacks. Therefore, we realize the importance of this 

issue and conduct a test to compare 2 systems: 1.DNS 

Security device 2. Next-Generation Firewall by 

simulating a domain name system attack with various 

attack techniques to each device to demonstrate the 

appropriateness and differentiability of effective in 

protection against DNS threats. 

Keyword: Domain Name System, Network System,     

              Hackers 

 

1. บทน า 
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศนั้นยงัเป็นประเด็นท่ี

ถูกยกมาเป็นประเด็นส าคญัในการบริหารจดัการบ่อยคร้ัง
ในการท าให้องคก์รต่าง ๆ มีการออกนโยบายในการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ เพ่ือสร้างความตระหนกั
และหามาตรการในการรับมือภยัคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบั
องค์กร [1] เน่ืองจากสาเหตุดงักล่าว ท าให้เกิดค าถามถึง
ความจ าเป็นและความเพียงพอในการลงทุนเพื่อพฒันาและ
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จัดซ้ือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยมั่นคงเครือข่าย
ภายในองคก์รวา่ระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัเครือข่าย
ใน ปัจ จุบัน มีความมั่นคงปลอดภัย เ พี ย งพอและ มี
ประสิทธิภาพพอต่อการรับมือภยัคุกคามหรือไม่ [2] ท าให้
การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงปัญหาท่ีระบบโดเมนเนม
ซิสเต็ม ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเพ่ือ
ลดความเส่ียงจากภยัคุกคามและการตกเป็นเป้าหมายใน
การโจมตี และเสริมการรักษาความลบั (Confidentiality) 
ความถูกตอ้งของขอ้มูล (Integrity) และความพร้อมใชง้าน
ของระบบ (Availability) จึงไดด้ าเนินการจ าลองการโจมตี
ใส่ระบบโดเมนเนมซิสเต็มโดยมีการคัดเลือกอุปกรณ์
รักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบต่าง ๆ มาเพื่อทดสอบ
เปรียบเทียบการท างานในเชิงของประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัและขอ้จ ากดัต่าง ๆ รวมไปถึงความเหมาะสมของ
การใชง้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนัระบบโดเมนเนม
ซิสเตม็ 
 

2. เอกสารและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 เอกสารที่เกีย่วข้อง 
จากการศึกษาและคน้ควา้ท าให้ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาเลือก

เคร่ืองมือท่ีมีช่ือว่า SOLIDserver™ มาท าการด าเนินการ
เป็นอุปกรณ์รักษาความมัน่คงปลอดภยัโดเมนเนมซิสเต็ม
ในคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีไดมี้การใชง้าน
อยา่งแพร่หลาย ในองคก์รต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนเพื่อท าหน้าท่ีให้บริการโดเมนเนมซิสเต็ม
และรักษาความมัน่คงปลอดภยัแก่ระบบ 

SOLIDserver™ ข อ งบ ริ ษัท  EfficientIP ปร ะ เ ท ศ
ฝร่ังเศส เป็นอุปกรณ์ประเภทเซิร์ฟเวอร์ ท่ีถูกออกแบบมา
ส าหรับให้บริการระบบ DDI (DNS-DHCP-IPAM) มีการ
ท างานในชั้ นท่ี  7 (Layer 7) ของแบบจ าลอง  OSI โดย
อุปกรณ์สามารถให้บริการระบบ DNS, DHCP, IPAM (IP 
Address Management) ภายในอุปกรณ์เดียว และมีความ
มั่นคงปลอดภัยด้วยการเสริมความสามารถด้าน DNS 
Security เพ่ิมเขา้ไปในอุปกรณ์ [3] 

DNS Guardian [4] เ ป็นระบบ รักษาความมั่นค ง
ปลอดภยัโดเมนเนมซิสเตม็ของ SOLIDserver™ ซ่ึงมุ่งเนน้

ไปยงัการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ 
DNS ใ น ส่ ว น ข อ ง  DNS Cache, Recursion DNS, 
Authoritative DNS โดยท าการตรวจสอบการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล DNS แบบเรียลไทม์ (DNS Transaction Inspection) 
ซ่ึงท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทศัน์ให้ผูดู้แลระบบ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกได ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: การท างานของ DNS Guardian 
 

ด้วยการวิ เคราะห์การส่งข้อมูลของ  DNS ในเร่ือง 
Fragments, Query, Answers (Response) รวมไปถึง ขนาด
และระยะเวลาของ Transaction ซ่ึงเป็นองค์ประกอบใน
การแลกเปล่ียนขอ้มูลหลกัในโปรโตคอล DNS ซ่ึงท าให้
ป้องกันการโจมตีได้โดยไม่กระทบประสิทธิภาพการ
ท างานรวมของระบบ DNS 

การวเิคราะห์ของ DNS Guardian ช่วยท าใหต้อบสนอง
ต่อการโจมตีไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามแต่ละท่ีในขั้นตอนการ
ท างานของระบบ DNS แบบเฉพาะเจาะจง โดยสามารถ
ตอบสนองต่อการโจมตีไดด้งัน้ี 

- ปิดกั้น (Block) ไอพตีน้ทางของการโจมตี 

- จ ากดั (Rate limit) อตัราการรับส่งขอ้มูล DNS  

ตน้ทางของการโจมตี  

- กกักนั (Quarantine) ไอพีตน้ทางท่ีน่าสงสัยวา่มี

การโจมตีใหส้ามารถท าการ Query ไดเ้ฉพาะ 

Cache ท่ีมีอยู ่ 

- โหมดกูภ้ยั (Rescue) ระบบจะยงัคงความต่อเน่ือง

ของการบริการ เม่ือเกิดการโจมตีท่ีรุนแรงและ 

ไม่สามารถระบุแหล่งโจมตีได ้

-  
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2.2 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
ระบบโดเมนเนมซิสเต็มมีการแบ่งขั้นตอนการท างาน

และหน้าท่ีบทบาทเอาไว้ ซ่ึงพบว่าบางขั้ นตอนนั้ นมี 
ช่องโหว่ท่ีสามารถน ามาโจมตีได้ โดยผูว้ิจัยท าการแบ่ง
หวัขอ้ดงัน้ีคือ 1.ประเภทและบทบาทการท างานของระบบ
โดเมนเนมซิสเตม็ 2.การโจมตีแบบ DNS Cache poisoning 
และ 3.การโจมตีแบบ DNS Tunneling 

ระบบโดเมนเนมซิสเต็มเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการ 
DNS สามารถท าการจ าแนกประเภทออกเป็น 3 ประเภท 
โดยจ าแนกจากลกัษณะการท างาน [5] 

Recursive Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ ท่ีให้บริการระบบ 
DNS ท่ีมีหน้าท่ีหลกัคือส่งต่อ Query จากผูใ้ชง้านออกไป
ยงัภายนอกเพื่อคน้หาหมายเลข IP address ของโดเมนตาม
หลกัการท างานของ DNS โดย Recursive DNS จะท าการ
ตรวจสอบรายการ Record และ Cache ภายในตวัเองก่อน
ถา้ไม่มีขอ้มูลค าตอบใด ๆ อยู่ ระบบจะท าการส่ง Query 
ออกไปเป็นแบบล าดับชั้นตามหลักการท างานโดยเร่ิม
ตั้งแต่ root [5] 

Authoritative Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการระบบ 
DNS ท่ีมีหน้าท่ีหลกัคือการตอบกลับค าร้อง  Query ท่ีมา
จาก Recursive Server โดยสามารถจ าแนก Authoritative 
Server ออกได้เ ป็น  2 ประเภทคือ Master และ Slave  
ความแตกต่างระหว่างสองประเภทคือ Master จะมีหน้าท่ี
ในการเก็บบันทึกรายการของรายช่ือ Resource record 
เอาไว้ ส่วน Slave จะมีหน้าท่ีแค่ท าส าเนารายการจาก 
Master [5] 

Root DNS Server นั้นอยูบ่นสุดของล าดบัชั้น DNS ซ่ึง 
Root DNS Server นั้นมีทั้งหมด 13 เซิร์ฟเวอร์ กระจายตวั
อยูใ่นสถานท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก โดยจะมีช่ือตวัอกัษรตั้งแต่ A 
ถึง M เช่น a.root-servers.net, b.root-server.net. เป็นตน้ [5] 

การโจมตีแบบ DNS Cache Poisoning  คือการโจมตีท่ี
พยายามจะปลอมแปลง DNS Response Authoritative DNS 
Server โ ด ย ก า รท า ใ ห้  DNS Response ท่ี ก ลับ ม า ย ัง 
Recursive DNS Server เก็บข้อมูลท่ีถูกปลอมแปลงจาก 
ผูโ้จมตี (Attacker) ในหน่วยความจ าภายใน (Cache) ของ 
Recursive DNS Server ดว้ยเหตุน้ีจึงเรียกการโจมตีประเภท

น้ีว่า  Cache poisoning  ซ่ึ งท าให้  Recursive DNS Server 
ตอบกลบั Query ท่ีเรียกมาไปดว้ยขอ้มูลท่ีถูกปลอมแปลง
ไปยงัจุดหมายท่ีไม่ถูกตอ้ง [6] 

การโจมตีแบบ DNS Tunneling ท างานโดยการห่อหุ้ม 
(Encapsulating) ขอ้มูลลงไปใน DNS Packet โดยท่ีตน้ทาง
จะห่อหุ้มขอ้มูลลงไปและส่งออกไปในรูปแบบของ DNS 
query โดยระบุเป็น Domain Name ซ่ึง DNS Server ท่ีไดรั้บ
จะมองเป็น DNS query ทัว่ไปและท าการ Recursive เพื่อ
ไป lookup ตามกระบวนการท างานของ DNS จนไปเจอ 
Tunnel Server ซ่ึงจะท าการแกะขอ้มูล DNS query เหล่านั้น
และพร้อมกบัตอบกลบัขอ้มูลไปในรูปแบบ DNS response 
กลบัไปยงั DNS server ตน้ทาง [5] 

 
3.  วธีิการด าเนินงานวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงจะ
ท าการติดตั้ งระบบทั้ งหมดอยู่ในรูปแบบของ Virtual 
Machine โดยผู ้วิ จัยได้คัดเ ลือกการโจมตี  2 แบบ  คือ  
1.DNS Tunneling และ 2.DNS Cache Poisoning ซ่ึ ง เ ป็น 
การโจมตีท่ีพบไดบ่้อยจากการส ารวจของ International Data 
Corporation (IDC) ในปี 2020 [7] และใชอุ้ปกรณ์ทั้งสองท่ียก
มาในการป้องกนัการโจมตีรูปแบบดงักล่าวโดยมีขั้นตอน 
การด าเนินงานดงัน้ี 

3.1 เ ต รี ย ม อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ อ อ ก แ บบ โ ค ร ง ส ร้ า ง
สถาปัตยกรรม (Architecture) 

การจ าลองการโจมตีทั้งสองแบบจะด าเนินการทั้งหมด 
2 คร้ังโดยท าการเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ป้องกันเพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยทางผู ้วิจัยจัด เตรียม
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 โซนคือ โซนภายนอกจ าลองเป็นเครือข่าย
ภายนอกองคก์รและโซนภายในจ าลองเป็นระบบเครือข่าย
ภายในองค์กรโดยมีอุปกรณ์ Next-Generation Firewall 
เป็นอุปกรณ์แบ่งแยกโซนทั้งสองออกจากกนั และใช้ใน
การป้องกนัการโจมตีทั้งสองแบบดว้ย 

อุปกรณ์ท่ีทางผูว้ิจยัน ามาประกอบการด าเนินงานวิจยั
นั้ นจะประกอบไปด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการ
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โจมตี (Kali Linux) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป้าหมาย 
(Ubuntu Linux) และโดเมนเนมเซิฟเวอร์ (BIND DNS) 

3.2 การก าหนดค่าอุปกรณ์ในแต่ละการทดสอบ 
การจ าลองการโจมตีแบบ DNS Cache Poisoning นั้น

จดัเป็นประเภทการโจมตีในลกัษณะของ DoS (Denial of 
Service) ท่ีอาศัยปริมาณทราฟฟิกจ านวนมากส่งไปหา
เป้าหมาย ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดก้  าหนดใหใ้ชร้ะดบั Volume ของ 
DNS Query ท่ีส่งไปยงัเป้าหมายท่ี 20,000 PPS (Packets 
per second) 

การจ าลองการโจมตีแบบ DNS Tunneling นั้นจดัเป็น
ประเภทการโจมตีในลกัษณะของ Exfiltration ท่ีท าให้เกิด
การสร้างการเ ช่ือมต่อท่ีไม่ได้รับอนุญาตผ่าน DNS 
Protocol ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้DNS2TCP ซ่ึงเป็น Network 
Tool ท่ีสามารถใช้ในการโจมตีแบบ DNS Tunneling ได้ 
โดยผูว้ิจยัจะก าหนดให้ DNS Resolver ท่ีใชป้ระกอบการ
ทดลองการโจมตีน้ีสร้าง Forwarding zone ข้ึนมาเ พ่ือ
จ าลองสถานการณ์เสมือนเม่ือไคลเอนต์ท าการ Query ไป
ยงัโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ของผู ้โจมตี (Attacker Server) 
ภายนอก 

3.3 ตดิตั้งอุปกรณ์และด าเนินการทดสอบ 
การจ าลองการโจมตีแบบ Cache Poisoning (ภาพท่ี 2) 

จะท าการจ าลองอุปกรณ์ท่ีใช้ในการโจมตีอยู่ในโซน
ภายนอกองค์กร การท างานเร่ิมจากหมายเลข 1 เ ม่ือ
ไคลเอนตท์ าการ Query DNS ตามปกติไปยงั DNS Resolver 
เพื่อท าการ Recursive lookup หมายเลข 2 ซ่ึงตามปกติแลว้ 
การท างานของระบบ DNS จะท าการ Recursive เพื่อน า 
Response กลับมาให้ไคลเอนต์หรือจากหมายเลข 3 คือ 
Authoritative DNS Server จ ะ ต อ บ ก ลั บ  
IP Address ของ Query ท่ีได้รับมา  แต่ในขณะเดียวกัน  
ผูโ้จมตีจะใชว้ิธีการโจมตีแบบ Kaminsky [8] เพื่อส่ง DNS 
Response จ านวนมากท่ีมีการ Random query ID ไปยงั DNS 
Resolver เพ่ือพยายามปลอมแปลงหน่วยความจ า Cache ของ 
DNS Resolver ก่ อน ท่ี  Response จาก  Authoritative DNS 
Server จะตอบกลับมาถึงหมายเลข 4 และหากผู ้โจมตี
ด าเนินการส าเร็จก็จะสามารถดัดแปลง Cache ของ DNS 
Resolver หมายเลข 5 ได ้โดยผูว้ิจยัให ้DNS Resolver ในภาพ

ท่ี 2 เป็นต าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์รักษาความมัน่คงปลอดภยั
โดเมนเนมซิสเตม็ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: DNS Cache Poisoning Scenario 
 

การจ าลองการโจมตีแบบ DNS Tunneling (ภาพท่ี 3) 
จะท าการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ของผูโ้จมตีท่ีใช้ในการเป็น 
DNS2TCP Server อยูท่ี่โซนภายนอกองคก์ร โดย หมายเลข 
1 คือไคลเอนต์ท่ีถูกท าการติดตั้ ง DNS2TCP ไว้จะเร่ิม
ด าเนินการส่ง Query ประเภท TXT ท่ีท าการเขา้รหัสดว้ย
วิธีการแบบ Base64 [9] เพื่อท่ีจะห่อหุ้มข้อมูลลงไปใน 
DNS Packet ลงไปในหลายๆโดเมนยอ่ย (Subdomain) และ
ส่งต่อไปยงั DNS Resolver เพื่อให้ DNS Resolver ท าการ 
Query ไปตามกระบวนการท างานของระบบ DNS ใน
หมายเลข 2 จนไปถึงยงัเซิร์ฟเวอร์ของผูโ้จมตี ในหมายเลข 
3 เปรียบเสมือนการสร้างช่องทางเช่ือมต่อ (Tunnel) ไปยงั
เ ซิ ร์ฟเวอร์ของผู ้โจมตีโดยอาศัย  DNS Protocol หรือ
ส าม า ร ถ เ รี ย ก ว่ า  SCP over DNS Query (SSH) เ ม่ื อ
เซิร์ฟเวอร์ของผูโ้จมตีไดรั้บ Query ท่ีถูกส่งมาก็จะท าการ
ถอดรหสัขอ้มูลนั้นไดแ้ละใชว้ิธีการเดียวกนัในการส่งกลบั
ขอ้มูลมายงัไคลเอนต์ โดยผูว้ิจยัให้ DNS Resolver ในภาพ
ท่ี 3 เป็นต าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์รักษาความมัน่คงปลอดภยั
โดเมนเนมซิสเตม็ (SOLIDserver™) 
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ภาพที่ 3: DNS Tunneling Scenario 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินการทดสอบสามารถแยกผลการทดสอบ

ออกเป็น 2 ส่วนคือความสามารถในการป้องกันและ
ความสามารถท่ีตรวจพบการโจมตีดงักล่าวหรือไม่ และ
เทคนิคท่ีอุปกรณ์น ามาใชก้บัความสามารถดงักล่าว 
 

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบ DNS Cache Poisoning 

อุปกรณ์ 
การ

ป้องกนั 
ตรวจจับและระบุ

การโจมตี 
DNS Security ✓ ✓ 

NGFW ✓ ✓ 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบพบวา่อุปกรณ์รักษาความ
มั่น ค งปลอดภัย โ ด เ มน เนม ซิส เ ต็ ม แล ะ อุ ป ก ร ณ์   
Next-Generation Firewall สามารถป้องกันการโจมตี
ประเภท Cache Poisoning ได้เน่ืองจากมีพฤติกรรมการ
โจมตีในรูปแบบของ DoS แต่ส าหรับ Cache Poisoning 
นั้ นพยายามท่ีตอบกลับ Fake response เพื่อปลอมแปลง
หน่วยความจ า Cache ของ DNS Resolverโดยลกัษณะของ 
DNS Packet ท่ีมีการใชใ้ส่เป้าหมายคือ DNS Response ท่ีมี
การ Random Query ID ไวด้้วยแล้ว แทนท่ีจะเป็น DNS 
Query ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีน ามาในงานวจิยัคร้ังน้ีใชห้ลกัการ Rate 
limit ซ่ึงสามารถ Drop Traffic ท่ี เ กินปริมาณท่ีก าหนด
ออกไปได ้

 
 

ตารางที ่2: ผลการทดสอบ DNS Tunneling 

อุปกรณ์ 
การ

ป้องกนั 
ตรวจจับและระบุ

การโจมตี 
DNS Security ✓ ✓ 

NGFW   
 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบพบว่ามีเพียงอุปกรณ์
รักษาความมั่นคงปลอดภยัโดเมนเนมซิสเต็มท่ีสามารถ
ตรวจพบและระบุถึงการโจมตีได ้รวมถึงสามารถป้องกนั
การโจมตีประเภท DNS Tunneling ได ้ซ่ึงอุปกรณ์ Next-
Generation Firewall ไม่สามารถตรวจพบ DNS Query ท่ี
เ ป็นในลักษณะ DGA (Domain Generation Algorithm) 
เพื่อ Query ไปยงัเป้าหมายและมีการท า SCP over DNS 
Query ไดเ้พราะอุปกรณ์รักษาความมัน่คงปลอดภยัโดเมน
เนมซิสเต็มนั้ นได้ใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า DNS Transaction 
Inspection ท่ีสามารถตรวจสอบลักษณะพฤติกรรมของ 
Query ได้  ว่ า มีความผิดปกติ เ กิด ข้ึนกับ  Query ของ
ไคลเอนตท่ี์เขา้มาวา่มีอตัราในการส่ง Query ท่ีมากผิดปกติ
หรือไม่และมีการส่ง Query ในลกัษณะท่ีไม่เป็นรูปแบบ
หรือไม่ และสามารถตรวจสอบได้ว่า Query ท่ีเขา้มาถึง
อุปกรณ์นั้นเคยถูกจดัเก็บเป็น Cache ในหน่วยความจ ามา
ก่อนหรือไม่ โดยอุปกรณ์รักษาความมัน่คงปลอดภยัโดเมน
เนมซิสเต็มจะน าพฤติกรรมเหล่าน้ีไปตรวจสอบในระบบ 
ซ่ึงหากผิดปกติจากค่าท่ีก าหนดไว ้อุปกรณ์ก็จะท าการ
ป้องกนัพฤติกรรมท่ีผดิปกติจากไคลเอนตไ์ด ้
 

5. สรุป 
จากการด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าการโจมตีผ่าน

ระบบโดเมนเนมซิสเต็มนั้ นมีความหลากหลายและมี
วตัถุประสงค์แตกต่างกนัออกไปตามการโจมตี โดยการ
โจมตีอยา่ง DNS Tunneling นั้นสามารถอาศยัช่องโหวข่อง
ระบบการท างานของโพรโทคอลเพื่อหลีกเ ล่ียงการ
ตรวจจับจากอุปกรณ์ป้องกันภัย คุกคามอย่าง  Next-
Generation Firewall ได ้รวมไปถึง DNS Cache Poisoning 
ท่ีใชเ้ทคนิคการโจมตีประเภท DoS ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะ
ดดัแปลงหน่วยความจ า Cache ของ DNS Server และ DNS 
Packet ท่ีน ามาใชโ้จมตีซ่ึงช้ีให้เห็นวา่ระบบโดเมนเนมซิส
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เต็มนั้นมีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัดว้ยอุปกรณ์
เฉพาะทาง เน่ืองจากอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภยั
ทัว่ไปนั้นไม่สามารถระบุถึงพฤติกรรมท่ีหลากหลายจาก
การโจมตีต่าง ๆ ได้ ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งานวจิยัท่ีไดต้ั้งไวใ้นคร้ังน้ี 
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ระบบเฝ้าระวงัโดยการตรวจจบัเสียงภายในฟาร์มไก่ 
Surveillance System by Detecting Sound for Chicken Farm  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์
เสียงท่ีอาจก่อนให้เกิดอันตรายต่อฟาร์มไก่ เช่น เสียงของ
สุนัขเห่าและเสียงไก่ตกใจ เน่ืองจากปัญหาในการเลีย้งไก่
ใ น ปั จ จุ บั น น้ั น มี ห ล า กห ล า ย  เ ช่ น  โ ร ค ร ะบ า ด 
สภาพแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนีย้งัมอีีกหน่ึงปัญหาท่ีเกิด
จากการบุกรุกเข้ามาของคนหรือสัตว์ท่ีเป็นอันตราย ซ่ึง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท าฟาร์มเลีย้งไก่ ดังน้ันผู้ วิจัย
จึงพัฒนาระบบเฝ้าระวงัโดยการตรวจจับเสียงภายในฟาร์ม
ไก่ โดยใช้เทคนิคการหาคุณลักษณะของเสียงจากการ
วิเคราะห์ช่วงของความถี่ฟอร์แมนต์ และค่าสูงสุด - ต า่สุด
ของความถี่เข้ามาช่วยแยกแยะว่าเป็นเสียงของสุนัขเห่า
หรือเสียงไก่ตกใจ จากน้ันเลือกช่วงความถี่ฟอร์แมนต์ท่ี
ลักษณะท่ีคล้ายกัน และน าช่วงของความถี่น้ันมาสร้าง
เง่ือนไขเพ่ือวิเคราะห์เสียงท่ีผู้ วิจัยได้ท าการบันทึกเข้ามา 
จากผลการวิจัยปรากฎว่าระบบเฝ้าระวังด้วยการตรวจจับ
ด้วยเสียงภายในฟาร์มไก่ สามารถท่ีจะแยกประเภทของ
เสียงได้อย่างถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 80.69  
ค าส าคญั: ฟาร์มไก่ ระบบเฝ้าระวงัตรวจจบัเสียง            
                 การวเิคราะห์เสียง การวเิคราะห์ฟอร์แมนต ์
 

Abstract 
The purposes of this research was to analysis and 

classify characteristics of sound which cause damage 

to chicken farm such as sound of dog’s bark and 

chicken’s panic. The problem of raising chickens is 

wide-ranging such as plague, environment, etc. In 

addition, there is another problem caused by the 

invasion of dangerous people or animals which cause 

damage to chicken farm. For this reason, the sound 

surveillance system within the chicken farm was 

developed by using the method of classified sound 

characteristics which ranges of formant frequencies 

and minimum value - maximum value of frequencies, 

and then choose the range of similar format 

frequencies for creating the condition to classify 

recorded sound.  The experimental results showed 

that the accuracy of classified sound for surveillance 

systems within chicken farm was about 80.69 percent.  

Keyword: Chicken farm, Surveillance system, 

 Sound detection, Formant analysis  

 

1.บทน า 
       เทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องและมีบทบาทใน
หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่ือสารท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารให้มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วไดย้ิ่งข้ึน แมก้ระทัง่ดา้นการรักษาความปลอดภยั  
ปัจจุบันมีการท าฟาร์มเล้ียงไก่กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่
ระดับขนาดเล็กจนไปถึงระดับอุตสาหกรรมจะเป็นการ
เล้ียงขนาดเล็กท่ีจะเป็นการเล้ียงไวเ้พ่ือบริโภคในครัวเรือน
หรือขายเพ่ือรายไดเ้สริม บางอยา่งอาจมีขอ้จ ากดัก็คือตอ้งมี
พ้ืนท่ีบริเวณบา้นเพ่ือใหไ้ก่ไดอ้อกหากินตามธรรมชาติ [1] 
       ปัญหาของการท าฟาร์มในปัจจุบนัส่วนใหญ่ท่ีพบคือ
การบุกรุกของคนหรือสัตว์ท่ีจะก่อให้เกิดการสูญเสีย
ผลผลิตหรือความเสียหายเกิดข้ึน ทั้งท่ีมีการลอ้มร้ัวป้องกนั
แต่ก็ยงัมีช่องโหวท่ี่เกิดข้ึน หรือกระทัง่ป้องกนัไดโ้ดยการ
ติดตั้ งกล้องวงจรปิดท่ีมีระบบการแจ้งเตือนแต่ก็ย ังมี
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ประสิทธิภาพท่ีไม่เพียงพอ เน่ืองจากระบบจะแจง้เตือนก็
ต่อเม่ือกลอ้งวงจรปิดตรวจพบส่ิงท่ีบุกรุกเขา้มาแลว้ท าให้
ไม่สามารถป้องกนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
       จากปัญหาขา้งตน้จึงท าให้เกิดระบบเฝ้าระวงัโดยการ
ตรวจจับเสียงภายในฟาร์มไก่ โดยท่ีระบบจะท าการ
ตรวจจับเสียงท่ีเข้ามาเพื่อน าไปวิเคราะห์หาค่าสูงสุด – 
ต ่ า สุด  และความถ่ีฟอร์แมนต์ของเ สียง  จากนั้ นหา
คุณลกัษณะเฉพาะจากช่วงความถ่ีฟอร์แมนตข์องเสียงสุนขั
เห่าและเสียงไก่ตกใจท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกัน และน าช่วง
ของความถ่ีนั้นมาสร้างเง่ือนไขเพ่ือน าเสียงท่ีบนัทึกเขา้มา
วิเคราะห์ว่าเป็นเสียงของสุนัขเห่าหรือเสียงไก่ตกใจ
หรือไม่ ถ้าใช่เสียงดังกล่าวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์
ออกมาวา่เป็นเสียงของสุนขัเห่า หรือเสียงไก่ตกใจ  
 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2 .1 .1  การแปลงฟู เ รีย ร์แบบเ ร็ว  (Fast Fourier 

Transformation (FFT) ) เป็นอลักอริทึมท่ีมีความซบัซอ้น
ต ่ากวา่การค านวณการแปลงฟเูรียร์แบบไม่ต่อเน่ือง (DFT) 
ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับการเขียนและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [2] เป็นการท่ีจะเปล่ียนสญัญาณใน
รูปแบบของสัญญาณทางเวลาไปเป็นสัญญาณในรูปแบบ
ของคล่ืนความถ่ี โดยท่ีการแปลงสัญญาณจะมีลกัษณะเป็น
รายคาบ ซ่ึงการแปลงจะใช้รูปแบบของการวิเคราะห์
สัญญาณโดยใชอ้นุกรมฟูเรียร์และในกรณีท่ีสัญญาณท่ีจะ
แปลงนั้นมีลกัษณะท่ีไม่เป็นรายคาบจะใชรู้ปแบบของการ
วเิคราะห์การแปลงสญัญาณโดยใชก้ารแปลงฟเูรียร์แบบเร็ว 

2.1.2 ความถ่ีขั้นมูลฐาน (Fundamental) คือ มีเสียง
สูงสุดและต ่าท่ีสุดซ่ึงไดย้ินโดยมีลกัษณะเป็นคล่ืนรูปไซน์ 
(Partial) ท่ีความถ่ีต ่าสุดเป็นความถ่ีเสียงท่ีสามารถบอก
ระดับเสียงได้รวมไปถึงย ังมีอิทธิพลต่อเสียงท่ีอยู่ใน
สเปกตรัม เ ดียวกัน [2] ความถ่ีมูลฐานจะเ ขียนเป็น
เคร่ืองหมาย 𝑓0 (หรือ FF) ซ่ึงระบุความถ่ีต ่าสุดจาก 0 และ
จะเขียนเป็นเคร่ืองหมาย 𝑓1ซ่ึงหมายถึงฮาร์มอนิกหรือ 
ความยาวคล่ืนลูกแรก ส่วนฮาร์มอนิกท่ีสองหรือความยาว
คล่ืนลูกต่อไปก็จะเขียนเป็น 𝑓2 = 2⋅𝑓1เป็นตน้ 

2.1.3 ความถ่ีฟอร์แมนต ์(Formant) หรือความถ่ีสัน่พอ้ง 
เป็นค่าความถ่ี ซ่ึงมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hertz) ท่ีสามารถ
แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะระดบัของเสียงหรือความพอ้งของเสียง 
เช่น การออกเสียงสระต่าง  ๆ  โดยท่ีจะสัมพันธ์กับการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะรูปร่างและความสั้นยาวของช่องเสียงท่ี
แตกต่างกนั ค่าความถ่ีฟอร์แมนตเ์ป็นค่าท่ีแตกต่างและเป็น
อิสระจากค่าความถ่ีมูลฐาน เน่ืองจากค่าความถ่ีฟอร์แมนต์
สมัพนัธ์กบัลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปของช่องเสียง [3] 

2.1.4 ความยาวคล่ืน (Wavelength) คือ ระยะท่ีวดั
จากจุดท่ีสูงสุดของลูกคล่ืนลูกหน่ึงไปจากจุดหน่ึงของคล่ืน 
ไปยงัต าแหน่งจุดสูงสุดของลูกคล่ืนลูกถดัไป ความยาว
คล่ืนสามารถน าบอกระดบัของความถ่ีได ้โดยท่ีหากสงัเกต
จะพบว่าความถ่ีต ่า จะมีความยาวคล่ืนมากกว่าความถ่ีสูง 
ซ่ึงแสดงให้เ ห็นว่าความถ่ีต ่ าจะมีก าลังและพลังงาน
มากกว่า ในขณะท่ีความถ่ีสูงจะมีความยาวคล่ืนสั้นกว่า มี
ก าลงัและพลงังานนอ้ยกวา่ความถ่ีต ่า ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทาง
ในการเคล่ือนท่ีของตัวคล่ืน แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันคือ ทั้ ง
ความถ่ีสูงและต ่าต่างมีความเร็วเท่ากนั [4] 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1 จังหวะ ผา้ไหมเมืองปักธงชัย: การประพนัธ์

เพลงโดยใช้แนวคิดจากผ้าไหม  [2] เ ป็นการน างาน
หัตถกรรมภายในท้องถ่ินมาเป็นองค์ประกอบในการ
ประพนัธ์บทเพลงเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกและชีวิตของคน
ทอผา้ใชว้ตัถุดิบทางดนตรีท่ีโดยมีการท างานของระบบไว้
ดงัคือ การบนัทึกเสียง การสงัเคราะห์เสียงและขั้นตอนการ
ท างาน รวมไปถึงการวเิคราะห์เสียง รวมไปถึงเสียงจากบท
สัมภาษณ์มาดดัแปลงเปล่ียนรูปลกัษณะเสียงแลว้จึงน ามา
ออกแบบให้สอดรับกบัเคร่ืองดนตรีอีกทั้งยงัน าเสียงไซด-์
เวฟ (Sine-Wave) 

2.2.2 ระบบตรวจจบัการจราจรบนถนนเชิงเสียงดว้ย
วิธีทางปัญญาประดิษฐ์ [5] โดยใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูล
ของสัญญาณเสียงท่ีได้จากพาหนะเคล่ือนท่ีบนถนน ซ่ึง
การท างาน ของระบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ
คือ (1) กระบวนการลดสัญญาณรบกวน และการปรับแต่ง
สญัญาณเสียง ดว้ยวธีิการประมวลผลสัญญาณเบ้ืองตน้ (2) 
กระบวนการสกดัค่า คุณลกัษณะเด่นของสญัญาณเสียงโดย
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การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั ด้วยวิธีการประยุกต์ ใช้
สัมประสิท ธ์ิ เซปสตรัลบนความถ่ี เมล  (MFCC) (3) 
กระบวนการเรียนรู้ ทดสอบความคลา้ยคลึง ของรูปแบบ
และกฎเกณฑก์ารตดัสินใจ ใชเ้ครือข่ายประสาทเทียมแบบ
ทฤษฎีเรโซแนนซ์ แบบปรับตวัดว้ยเครือข่าย simplified 

fuzzy ARTMAP 
 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
     3.1 ภาพรวมของระบบงาน 
     งานวิจัยน้ีได้ศึกษาเก่ียวกับวิธีวิเคราะห์เสียงท่ีเป็น
อนัตรายต่อฟาร์มไก่ โดยใชเ้ทคนิคการหารูปแบบของเสียง
เป็นตัวสร้างกฎในการแยกเสียงว่าเป็นสุนัขหรือไก่ มี
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัดงัภาพท่ี 1 

1) เป็นขั้นตอนในการน าสัญญาณเสียงเขา้ไปโดยจะ
บนัทึกเสียงเป็นดิจิทลัดว้ยการใชไ้มค์สเตอริโอ (Stereo) 
ในการบนัทึก ระยะเวลา 3 วินาทีเท่ากนั ก าหนดความถ่ีท่ี
ใช้ในการสุ่มตัวอย่างสัญญาณ (Samplings Frequency) 
เท่ากบั 44,100 เฮิรตซ์ เม่ือท าการบนัทึกเสียงเสร็จจะเก็บ
ตัวอย่างความถ่ีสมบูรณ์ (Samplings Complete) ไว้ท่ี
ประมาณ 7,168 สัญญาณ จากนั้นน าเสียงท่ีบนัทึกมาแยก
เป็นไฟล์เสียงใหม่อีก 3 ไฟล์ ไฟล์ละ 1 วินาที เพื่อให้
สามารถน าไปหาค่าในขั้นตอนอ่ืน ๆ  ไดอ้ยา่งละเอียดยิง่ข้ึน 

2 ) ขั้ นตอนแปลงฟู เ รีย ร์อย่าง เ ร็ว  (Fast Fourier 

Transform) เป็นขั้นตอนในการแปลงโดเมนเวลาเป็น
โดเมนความถ่ีเสียง โดยค านวณหาค่าจากการแปลงฟูเรียร์
อยา่งเร็วไดจ้ากสมการท่ี 1 [6] 

 

𝑋(𝑚) =  ∑ 𝑥(𝑛)𝑒−
𝑗2𝜋𝑛𝑚

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

=  ∑ 𝑥(𝑛)𝑊𝑁𝑚𝑛

𝑁−1

𝑛=0

      (1) 

 
เม่ือ  𝑊𝑁 =  𝑒−𝑗2𝜋1/𝑁   คือรากท่ี N ของ (1) ตวัหลกั และ
เม่ือท าการพลอ็ตกราฟ จะไดด้งัภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที ่1: ภาพรวมของการด าเนินงานวิจยั 

 

 
ภาพที ่2: กราฟเสียงท่ีผา่นกระบวนการแปลงฟเูรียร์อยา่งเร็ว 

 

3) ขั้นตอนการกรองเสียง (Filtering) เป็นขั้นตอนใน
การน าเสียงท่ีแปลงโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถ่ีแลว้มาท า
การกรองเสียงเพ่ือเลือกช่วงสัญญาณเสียงท่ีผูว้ิจัยสนใจ 
โดยในงานวิจัยน้ีผูว้ิจัยใช้การกรองเสียงแบบความถ่ีสูง
ผ่าน (High pass filter) เพ่ือตดัสัญญาณความถ่ีท่ีสูงกว่า 
1,050 เฮิรตซ์ หรือเสียงท่ีผูว้ิจยัไม่สนใจจะวิเคราะห์ออก 
เม่ือน าสัญญาณเสียงท่ีผ่านกระบวนการกรองเสียง (filter) 
มาพลอ็ตกราฟจะไดด้งัภาพท่ี 3 

4) ขั้นตอนการปรับเรียบ (Smoothing) เป็นขั้นตอน
ในการน าเสียงท่ีผ่านกระบวนการกรองเสียงแลว้มาปรับ
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เ รียบ เพื่อให้เสียงท่ีผู ้วิจัยสนใจมีความชัดข้ึน เ ม่ือน า
สัญญาณเสียงท่ีผ่านการปรับเรียบมาพล็อตกราฟจะไดด้งั
ภาพท่ี 4 

5) ขั้นตอนการหาค่าสูงสุดและต ่าสุดของสัญญาณ
ความถ่ีเพ่ือท่ีจะน าค่าต ่าสุดมาเป็นตวัช่วยแยกประเภทของ
เสียง เช่น เสียงของไก่ตกใจจะมีค่าต ่าสุดอยูร่ะหวา่ง 19 ถึง 
25 เฮิรตซ์ ส่วนเสียงของสุนขัเห่าจะมีค่าต ่าสุดอยู่ระหว่าง 
27 ถึง 30 เฮิรตซ์ จะเห็นไดว้า่รูปแบบของสัญญาณความถ่ี
ของเสียงไก่ร้องด้วยความตกใจท่ีมีค่าสัญญาณความถ่ี
ต ่าสุดดังภาพท่ี 5 และรูปแบบของสัญญาณความถ่ีของ
เสียงไก่ร้องดว้ยความตกใจท่ีมีค่าสัญญาณความถ่ีสูงสุดดงั
ภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่3: กราฟเสียงท่ีผา่นกระบวนการกรองเสียง 

 

 
ภาพที ่4: กราฟเสียงท่ีผา่นกระบวนการปรับเรียบ 

  
 

 

ภาพที ่5: ค่าต  ่าสุดของเสียงไก่ร้องดว้ยความตกใจ 
 

 

ภาพที ่6: ค่าสูงสุดของเสียงไก่ร้องดว้ยความตกใจ 

 
6) ขั้นตอนการหาค่าของความถ่ีฟอร์แมนต ์(Formant 

frequency) และน าค่าท่ีไดม้าพล็อตกราฟเพ่ือหารูปแบบ
ของเสียงท่ีสนใจ งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดห้ารูปแบบของเสียง
สุนัข เ ห่ า  และเ สียงไก่ตกใจ  โดยหาค่ าจากความ ถ่ี
ฟอร์แมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 จากช่วงเวลาท่ี 0.5 วินาที เพื่อหา
ค่าความถ่ีฟอร์แมนต์ของรูปแบบของเสียงท่ีผูว้ิจยัสนใจ 
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสียงตน้แบบมาทดลองทั้งหมด 65 เสียง 
แบ่งเป็นเสียงสุนัขเห่าทั้งหมด 40 เสียงและเสียงไก่ตกใจ
ทั้งหมด 25 เสียง จากนั้นน าค่าท่ีไดม้าหารูปแบบของเสียง
เพื่อน าไปแยกประเภทเสียงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

7) ขั้นตอนการสร้างเง่ือนไขจากรูปแบบของเสียง
ฟอร์แมนตข์องสัตวท่ี์อาจเป็นอนัตรายต่อฟาร์มไก่หรือไม่ 
เช่นเสียงสุนขัเห่า และเสียงไก่ตกใจ เม่ือเป็นเสียงของสตัว์
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะท าการแสดงผลลพัธ์ออกมาวา่เป็นสัตว์
ท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อฟาร์มไก่ โดยท่ีท าการก าหนด
เง่ือนไขจากการศึกษารูปแบบของกราฟท่ีท าการพลอ็ตจาก
ขั้นตอนการหาค่าของความถ่ีฟอร์แมนต ์
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4. ผลการด าเนินการวจัิย 
 งานวิจัยน้ีน าเสนอระบบเฝ้าระวงัโดยการตรวจจบั

เสียงภายในฟาร์มไก่ โดยท่ีระบบจะประกอบดว้ย 2 ส่วน 
คือ  ส่วนในการรับและท าการแปลงเสียง ได้แก่  การ
บนัทึกเสียง การแปลงฟูเรียร์ การท ากรองเสียง การปรับ
รูปคล่ืนเสียง การหาค่าสูงสุดและต ่าสุด และการหาความถ่ี
ฟอร์แมนต ์

การสร้างก าหนดเง่ือนไข และส่วนในการท าการ
ตัดสินตามเ ง่ือนไขท่ีก าหนดเ พ่ือท่ีจะแสดงผลลัพธ์   
โดยผูว้จิยัไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการน าเสียงของสุนขัและเสียงไก่เขา้
มาบนัทึกของแลว้ท าการน าเขา้กระบวนการขา้งตน้ เพื่อหา
ความถ่ีสูงสุดและต ่าสุดและความถ่ีฟอร์แมนต์แลว้จากนั้น
น าคล่ืนสัญญาณท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบของ
ลักษณะคล่ืนความถ่ีของเสียงท่ีจะน ามาใช้ในการสร้าง
เง่ือนไขการตดัสินใจ ผลจากการทดลองไดผ้ลดงัน้ี 

เม่ือให้กราฟเส้นประสีน ้ าเงินคือความถ่ีฟอร์แมนต ์
ของเสียงสุนัขเห่าและกราฟเส้นทึบสีเหลืองคือความถ่ี 
ฟอร์แมนตข์องเสียงไก่ตกใจ 

 

ภาพที ่7: กราฟเสียงความถ่ีฟอร์แมนตท่ี์ 1 ในวินาทีท่ี 3 

 

ภาพที ่8: กราฟเสียงความถ่ีฟอร์แมนตท่ี์ 2 ในวินาทีท่ี 3 

 

ภาพที ่9: กราฟเสียงความถ่ีฟอร์แมนตท่ี์ 3 ในวินาทีท่ี 3 

     จากกราฟความถ่ีฟอร์แมนต์ท่ี  1 , 2  และ 3  ข้างต้น  
จะพบวา่ฟอร์แมนตท่ี์ 3 ในวินาทีท่ี 3 ของเสียงท่ี 1 ถึง 10 
เสียงสุนัขเห่าและเสียงไก่ตกใจจะพบรูปแบบของเสียง
ชดัเจนท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใชค้่าความถ่ีฟอร์แมนต์ท่ี 
3 ในวนิาทีท่ี 3 มาเป็นตวัก าหนดเง่ือนไขของเสียง และเม่ือ
น ามาทดสอบโดยการรันผ่านโปรแกรม PyCharm ระบบ
สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1:  ผลการทดลองคร้ังท่ี 1 จากเสียงสุนขั, ไก่, แมว, นก 
จ านวนชนิดละ 10 เสียง 

ล าดบั 
เสียง
สุนขั 

เสียงไก่
ตกใจ 

เสียง
แมว 

เสียงนก 

1 เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน 

2 สุนขั ไก่ เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน 

3 สุนขั ไก่ เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน 

4 สุนขั ไก่ เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน 

5 สุนขั ไก่ เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน 

6 สุนขั ไก่ เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน 

7 สุนขั ไก่ เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน 

8 เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน เสียงอ่ืน 

9 สุนขั ไก่ สุนขั เสียงอ่ืน 

10 สุนขั ไก่ สุนขั เสียงอ่ืน 

ผูว้ิจัยได้น าเสียงไก่ตกใจทั้งหมด 25 เสียง เสียงสุนัข
เห่าทั้งหมด 40 เสียง และเสียงชนิดอ่ืน เช่น เสียงแมว, เสียง
ไก่ขนั, เสียงนก, เสียงฝนตก และเสียงฟ้าร้องรวมกนัเป็น 
199 เสียง ดงันั้นเสียงท่ีน ามาทดสอบมีทั้งหมด 264 เสียง
ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2:  ผลการทดลองจากเสียงสุนขัเห่าเสียงไก่ตกใจและเสียงอ่ืน  ๆ

เสียง 
จ านวน
ทดสอบ 

ความ
ถูกตอ้งโดย
การใชค้่า
ต  ่าสุด-
สูงสุด 

ความ
ถูกตอ้ง

โดยการใช้
ค่า

ฟอร์แมนต ์

ความ
ถูกตอ้ง
รวมร้อย
ละ 

สุนขั 40 37 25 77.5 

ไก่ตกใจ 25 25 15 80 

เสียงอ่ืนๆ 199 165 170 84.58 

รวม 264 227 210 80.69 

โดยการค านวณค่าความถูกตอ้งจากสมการ 

%𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = (|
𝑋𝑡

𝑋𝑐

| × 100) + (|
𝑋𝑡

𝑋𝑐

| × 100)     (2) 

เม่ือ 𝑋𝑡 คือ จ านวนท่ีถูกตอ้งจากการทดสอบท่ี 1,2,…,n  

     𝑋𝑐 คือ จ านวนทดสอบ 

       n   คือ จ านวนหรือรอบในการทดสอบ 

จากตารางท่ี 1 จะพบว่าโปรแกรมวิเคราะห์เสียงของ
สุนัขได้ถูกตอ้งร้อยละ 77.50 จากทั้ งหมด 40 เสียง และ
วิเคราะห์เสียงของไก่ตกใจไดถู้กตอ้งร้อยละ 80.00 จาก
ทั้งหมด 25 เสียง และเสียงอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อฟาร์ม
ไก่ เช่น เสียงคน แมว ไก่ขนั นกร้อง ฝนตก ฟ้าร้อง เป็นตน้ 
มาทดลองจ านวนทั้ งหมด 199  เสียง พบว่าโปรแกรม
วเิคราะห์เสียงสามารถบอกไดว้า่เป็นเสียงท่ีไม่เป็นอนัตราย
ต่อฟาร์มไก่ถูกตอ้งร้อยละ 84.58    

และเม่ือจากการทดลองในการวิเคราะห์เสียงทั้งหมด 
264 เสียงโดยแบ่งเป็นเสียงสุนขัเห่า 40 เสียง เสียงไก่ตกใจ 
25 เสียง และเสียงอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อฟาร์มไก่อีก 
199 เสียง ผูว้ิจยัจึงสรุปผลการทดลอง จากระบบเฝ้าระวงั
ด้วยการตรวจจับด้วยเสียงภายในฟาร์มไก่ สามารถแยก
ประเภทของเสียงไดอ้ย่างถูกตอ้งร้อยละ 80.69 ของเสียง
ทั้งหมดท่ีท าการทดลอง 

 
 
 

5. สรุปผล 
งานวิจัยน้ีน าเสนอระบบเฝ้าระวงั ในการตรวจจับ

เสียงภายในฟาร์มไก่ โดยใชเ้ทคนิคในการหาคุณลกัษณะ
ของเสียง เพื่อท่ีจะน ามาวิเคราะห์หารูปแบบของลกัษณะ
ของเสียงของสุนขัเวลาเห่าและลกัษณะของเสียงไก่ท่ีร้อง
ดว้ยความตกใจ โดยใชก้ระบวนการหาคุณลกัษณะจากการ
หาค่าสูงสุดและต ่าสุดของสัญญาณความถ่ีและการหาค่า
ของความถ่ีฟอร์แมนตเ์พ่ือท่ีจะน ามาก าหนดสร้างเง่ือนไข
การตดัสินใจให้กบัระบบ จากผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าวิธีท่ีน าเสนอสามารถแยกประเภทของเสียงได้อย่าง
ถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 80.69 
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนีไ้ด้เสนอวิธีการวินิจฉัยโรคมะนาวจากใบ
มะนาวโดยเทคนิคการประมวลภาพดิจิทัลและเทคนิคเค
เนียเรสเนเบอร์เพ่ือช่วยเกษตรกรในการวินิจฉัยโรคมะนาว 
ขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยเร่ิมจากกระบวนการสกัด
คุณลักษณะเด่นในภาพใบมะนาวโดยใช้วิธีเมทริกซ์ความ
สอดค ล้อ ง ระดั บ เ ท า  (Gray Level Co-Occurrence 

Matrix:GLCM) ขั้ น ต อ น ท่ี ส อ ง คื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
วินิจฉัยโรคจากใบมะนาวโดยเทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์มา
ใช้ในการวินิจฉัยโรคมะนาว ขั้นตอนสุดท้ายคือการ
ทดสอบประสิทธิภาพโดยจะใช้ผู้ เช่ียวชาญเป็นฐานข้อมูล
ความจริง ในงานวิจัยได้ใช้ใบมะนาวจ านวน 150 ใบ ของ
ทุกโรค ในงานวิจัยใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องโดย
ทดสอบทีละตั ว  (Leave-One-Out Cross-Validation: 

LOOCV) ในการใช้ทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการท่ี
น าเสนอ จากผลการทดลองท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าวิธีการ
ท่ีน าเสนอสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ง่ายต่อการใช้งาน ซ่ึงวิธีการท่ีน าเสนอจะเป็นวิธีการท่ีช่วย
เกษตรกรในการวินิจฉัยโรคมะนาวได้อย่างเหมาะสม  
ค าส าคญั:   ประมวลผลภาพดิจิทลั เคเนียเรสเนเบอร์  

โรคมะนาว  
 

Abstract 
This research presents a method for diagnosing 

lime disease from leaf of lime tree by using digital 

image processing and k-nearest neighbor. The 

proposed method is developed to help many 

agriculturists for diagnosing of lime disease. The first 

step of diagnosis is feature extraction process from leaf 

images of lime trees by using gray level co-occurrence 

matrix (GLCM). The second step is diagnosing of lime 

disease from leaf images by the k-nearest neighbor 

technique. Finally, is process of testing the efficiency of 

our method which is compared by using the opinions of 

the skilled expert as the ground truth. We used 150 

images of lime leaf for testing. Leave-One-Out Cross-

Validation (LOOCV) is used for testing the efficiency of 

techniques. From all experimental results show that the 

proposed method is able to provide accurate diagnosis 

results efficiently and easy to diagnosis the lime 

disease. The proposed method is very useful in assisting 

many agriculturists to accomplish the task of 

diagnosing lime disease efficiently.  
Keyword: Image Processing, K-Nearest Neighbor,    

  Lime Disease. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัมีการพฒันาโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์

ต่ าง  ๆ ข้ึนอย่างแพร่หลาย ซ่ึงแต่ละโปรแกรมจะมี
ประโยชน์และความสามารถท่ีแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็
ตามประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมดงันั้นเพ่ือพฒันา
ประเทศ พฒันาสินคา้เกษตรกรรมให้มีคุณภาพและเพื่อ
ช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือ
ตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นจึงมีความคิดท่ีจะท า
โปรแกรมทางปัญญาประดิษฐเ์พ่ือช่วยเหลือทางการเกษตร 
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โดยในงานวิจัยน้ีเป้าหมายหลักคือเกษตรกรท่ีท าสวน
มะนาวหรือผูท่ี้ตอ้งการทราบโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคมะนาว
แต่ยงัขาดความรู้ ไดท้ราบถึงอาการและโรคท่ีก าลงัประสบ
อยูใ่นปัจจุบนัเพ่ือจะไดป้้องกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงถา้ไม่
ป้องกนัก็อาจท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีนอ้ยกวา่ท่ีควรหรือผลผลิต
ท่ีไม่มีคุณภาพ ท าใหเ้กษตรกรตอ้งสูญเสียรายได ้ถา้เกษตร
รู้ก่อนก็จะมีการรักษาไดท้นัท่วงทีและนั้นจะท าให้มะนาว
มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน [1] 

ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงต้องการท่ีจะสร้างวิธีการท่ีสามารถ
วินิจฉัยโรคท่ีมีประสิทธิภาพและใกลเ้คียงกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยงานวิจยัน้ีใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image 
Processing) และปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) 
ช่วยในการตัดสินใจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรไดม้ากข้ึน จากท่ีเกษตรกรไม่มีความรู้
เร่ืองโรคมะนาวหรือมีความรู้อยู่แลว้แต่ตอ้งอาศยัวิธีการ
มองดว้ยตาโดยผูเ้ช่ียวชาญ แต่การมองดว้ยสายตานั้นอาจ
เกิดความผิดพลาดเพราะในแต่ละโรคของมะนาวนั้นมี
ความใกลเ้คียงกนัมากและเม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนท าให้
การรักษาไม่ถูกตอ้งดงันั้นโปรแกรมวินิจฉยัโรคมะนาวจะ
ช่วยไดใ้นการตรวจสอบวา่เป็นโรคอะไรควรรักษาแบบใด
และมีความแม่นย  ามากข้ึนประหยดัและลดการใชแ้รงงาน
ของมนุษยอี์กดว้ย โปรแกรมน้ีจะมีประโยชน์กบัเกษตรกร
ชาวสวนมะนาวหรือผูท่ี้ตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกนัโรค
มะนาวเป็นอยา่งมาก โปรแกรมจะบอกลกัษณะและจ าแนก
โรคมะนาวพร้อมวิธีการรักษา เพ่ือให้เกษตรกรแกปั้ญหา
ได้ทันท่วงที ท าให้เกษตรกรท าการปลูกมะนาวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  
2. วธีิการด าเนินการวจัิย 

2.1 ภาพรวมระบบ 
ภาพรวมระบบวินิจฉัยโรคมะนาวเร่ิมจากรับภาพใบ

มะนาวจากผูใ้ช้งาน จากนั้นระบบจะท าการประมวลผล
โดยเทคนิคการประมวลผลภาพและเทคนิคเคเนียเรสเน
เบอร์ โดยจะแสดงรายงานผลของโรคท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดดงั
แสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1: กระบวนการวินิจฉยัโรคมะนาว 

 
2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัโรคมะนาว 
 ในงานวจิยัสามารถวนิิจฉยัโรคมะนาวได ้5 กลุ่ม 

คือ ใบปกติ โรคแคงเกอร์ โรคราด า โรคกรีนน่ิง และโรค
หนอนชอนใบ [1]-[2] 

- ใบมะนาวปกต ิ

 

ภาพที ่2: ภาพใบมะนาวปกติ 

ใบของมะนาวมีลกัษณะเป็นใบเด่ียว คือมีแผ่นใบเดียว
ใบมีขนาดเลก็กวา้งประมาณ 3-6 ซม. ยาวประมาณ 6-12 ซม.
รูปร่างเป็นแบบรีหรือทรงไข่ ฐานใบมีลักษณะกลม  
ปลายใบมีลกัษณะแหลมบา้ง ขอบใบเป็นคล่ืน หรือเป็น
หยกัละเอียดกา้นใบสั้นและมีปีกใบแคบหรืออาจไม่มีปีก
ใบก็ได้ทั่งน้ีข้ึนอยู่กับพนัธ์มะนาว ใบอ่อนมีสีเขียวจาง
เกือบเป็นสีขาว ใบแก่มีสีเขียวเขม้ ผิวใบดา้นบนละเอียด
เป็นมนั  

 

https://silllovely.wordpress.com/2013/06/11/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2/
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- ใบมะนาวทีเ่ป็นโรคแคงเกอร์ 

 
ภาพที ่3: ภาพใบมะนาวท่ีเป็นโรคแคงเกอร์ 

ใบมีลกัษณะนูนและฟคูลา้ยฟองน ้ า จากระยะเร่ิมแรกท่ี
แผลมีสีขาว หรือเหลืองอ่อนก็เปล่ียนกลายเป็นสีน ้ าตาล
เขม้ ส่วนท่ีนูนและฟูคลา้ยฟองน ้ าก็จะแยกออกเป็นสะเก็ด
ขรุขระคลา้ยเปลือกไมแ้ตก  มีรอยบุ๋มเล็กน้อยตรงกลาง 
และมีวงสีเหลืองซีดลอ้มรอบรอยแผล  

- ใบมะนาวทีเ่ป็นโรคราด า 

 
ภาพที ่4: ภาพใบมะนาวท่ีเป็นโรคราด า 

ใบมีลกัษณะเป็นจุดใหญ่มีการสร้างเส้นใยและสปอร์
ข้ึนแผ่ปกคลุม  ลักษณะเป็นผงละเอียดเกาะติดแน่นบน
เน้ือเยือ่พืช ถา้เกิดมากๆอาจท าใหม้ะนาวมีขนาดเลก็  

- ใบมะนาวทีเ่ป็นโรคกรีนนิ่ง 

 
ภาพที ่5: ภาพใบมะนาวท่ีเป็นโรคกรีนน่ิง 

 ใบมีลกัษณะสีเหลืองจนถึงเหลืองซีดโดยท่ีเส้นกลาง
ใบและเสน้ใบยงัคงมีสีเขียวอยู ่ เน้ือใบส่วนท่ีติดกบัเสน้ใบ
อาจจะยงัคงมีสีเขียว แต่ในตน้ท่ีเป็นรุนแรงใบมีสีเหลืองทั้ง
ใบเหลืออยู่เฉพาะโคนเส้นกลางใบเท่านั้ นท่ีมีสีเขียว  
บางคร้ังพบอาการใบด่างเป็นแตม้ประสีเขียวกระจายทัว่ทั้งใบ 

ขนาดของใบเล็กลง เรียวยาว หนากวา่ปกติและปลายใบช้ี
ตั้งข้ึน  

- ใบมะนาวทีเ่ป็นโรคหนอนชอนใบ 

 
ภาพที ่6: ภาพใบมะนาวท่ีเป็นโรคหนอนชอนใบ 

เน่ืองจากมะนาวจะแตกใบอ่อนออกมารับน ้ าฝนท่ีเจือ
แร่ธาตุไนโตรเจนมาด้วย ใบอ่อนเหล่าน้ีจัดเป็นแหล่ง
อาหารชั้นดีและเป็นแหล่งวางไข่ของแม่ผีเส้ือกลางคืน 
หนอนจะท าลายใบจนบิดเบ้ียวผิดรูป เพราะรอยกัดกิน
ยึกยือคดเค้ียวไปมาถูกท าลาย รอยแผลจากการเขา้ท าลาย
จะก่อให้เกิดโรคได้ง่าย ถา้หนอนชอนใบมะนาวระบาด
รุนแรงจะท าลายก่ิงอ่อนและผลอ่อน มีผลท าให้ตน้มะนาว
ตน้เลก็ชะงกัการเจริญเติบโต 

2.3 การหาลกัษณะเด่นของภาพ (Feature Extraction) 
จากภาพใบมะนาวจะมีการแปลงภาพสีเป็นภาพระดบั

เทา  (Gray Level) จากนั้ นน าไปท าการ เทรชโฮลด้ิง 
(Thresholding) เ พ่ือให้แยกแยะและรู้ต าแหน่งของใบ
มะนาว [3] จากนั้นน าไปสกดัคุณลกัษณะเด่น [4]-[5] โดย
ใช้เทคนิควิ ธี  Gray-Level Co-Occurrence Matrix [6] 
โดยเร่ิมตน้จะมีการเเบ่งช่วงของค่าสีระดบัเทา ดงัน้ี 

ช่วง pixel 0 - 63   --> LV1 
ช่วง pixel 63 - 127 --> LV2 
ช่วง pixel 128 - 191 --> LV3 
ช่วง pixel 192 - 255 --> LV4 
 

 
 

ภาพที ่7: การแบ่งช่วงค่าระดบัสีเทา 
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 เ ม่ือแบ่งช่วงเ รียบร้อยแล้วจะท าการจับ คู่ตาม
แนวนอนตามเทคนิควธีิของ Gray-Level Co-Occurrence 

Matrix ดงัแสดงตวัอยา่งผลลพัธ์ในรูปท่ี 3 

 
ภาพที ่8: การจบัคู่ลกัษณะพ้ืนผิวตามแนวนอน (Count Matrix) 
 
 กระบวนการถัดไปจะท าการกลับแมททริกซ์
(Transpose Matrix) แล้วน ามารวมกับแมทริกซ์ท่ีจับคู่
ลักษณะพ้ืนผิวตามแนวนอน (Count Matrix) เพื่อให้
แมท ริกซ์สมมาตร  (Symmetrical Matrix) ดังแสดง
ตวัอยา่งผลลพัธ์ในภาพท่ี 9 

 
ภาพที ่9: การท าแมททริกซ์สมมาตร 

 
ล าดับถัดไปจะท าการ  Normalized symmetrical 

Horizontal โดยจะน าเอาผลรวมของทุกช่องมาหารดว้ยค่า
แต่ละช่อง ดงัแสดงในตวัอยา่งผลลพัธ์ในภาพท่ี 10 

 
ภาพที ่10: การหาค่าความน่าจะเป็น 

 
จ า กนั ้น จ ะ น า ค่ า  Co-occurrence matrix เ ข้ า สู่

กระบวนการหาคุณลักษณะเด่นจากพื้นผิว (Texture 

Feature) [7] ดงัสมการที ่1-5 
Entropy = ∑  p(

𝑛

𝑖,𝑗
𝑖, 𝑗) ∗ log (𝑝(𝑖, 𝑗)) 

 
(1) 

Energy   =∑ p2(
𝑛

𝑖,𝑗
𝑖, 𝑗)  (2) 

Contrast =  ∑  (i, j)2 p(
𝑛

𝑖,𝑗
𝑖, 𝑗)   (3) 

Dissimilarity = ∑  |i − j| p(
𝑛

𝑖,𝑗
𝑖, 𝑗) (4) 

Homogeneity = ∑  (p(
𝑛

𝑖,𝑗
𝑖, 𝑗)/(1 + |𝑖 − 𝑗|)) (5) 

2.4 การวนิิจฉัยโรคมะนาวจากใบโดยใช้วธีิเคเนียเรส
เนอเบอร์หรือวธีิเพ่ือนบ้านทีใ่กล้เคยีงทีสุ่ดจ านวน K ตวั 
(K-Nearest Neighbor: K-NN) 

วิ ธี ก า ร  K-NN [8]-[9] เ ป็ น วิ ธี ก า รห น่ึ งส าห รับ 
แ ก้ ปั ญห าป ร ะม าณค่ า ฟั ง ก์ ชันนอนพา ร า เ มต ริ ก 
(Nonparametric estimation) ส าหรับการจ าแนกกลุ่มของ
ข้อมูลท่ีกระจัดกระจาย หลักการก็คือจะเหมือนกับการ
ขยายขอบเขตของขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ (Test Data) 
เพ่ือหาจุดท่ีใกลเ้คียงท่ีไดเ้ท่ากบัจ านวน K ท่ีตอ้งการ เช่น 
5-NN มนัก็จะขยาย ขอบเขตของขอ้มูลไปจนกว่าจะเจอ
ขอ้มูลจ านวน 5 ตวัโดยใชข้อ้มูลฝึก (Train Data) เม่ือครบ
จ านวนจึงจะหยดุ จากนั้นดูวา่มนัมีความน่าจะเป็นวา่จะอยู่
ใกลก้บัขอ้มูลจุดไหนมากสุด จากนั้นก็ท าการจ าแนกกลุ่ม
ของขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1: ในงานวจิยัน้ีไดใ้ชว้ธีิการวดัระยะห่างของ
ขอ้มูลโดยวธีิการวดัระยะห่างยคูลิเดียน (Euclidean 

Distant) ดงัสมการ 
22 )(...)11( TrTeTrTeE FaFaFFD −+−=

 (6) 

DE คือระยะห่างระหวา่งขอ้มูลทดสอบและขอ้มูลฝึกท่ีได้
จากวธีิการวดัระห่างยคูลิเดียน (Euclidean Distant) 
Fa คือคุณลักษณะเด่นหรือฟีเจอร์ทั้ งหมด คือ Entropy, 

Energy, Contrast, Dissimilarity, Homogeneity 
Te คือขอ้มูลทดสอบ (Test Data) 
Tr คือขอ้มูลฝึก (Train Data) 
ขั้นตอนที่ 2: เม่ือท าการวดัระยะทางระหว่างขอ้มูลท่ีท า
การทดสอบกับขอ้มูลส าหรับฝึกเป็นท่ีเรียบร้อย จากนั้น
เรียงล าดบัขอ้มูลของระยะห่างจากนอ้ยไปมากเพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการพิจารณาในการวนิิจฉยั 
ขั้นตอนที ่3: ท าการขยายกรอบหรือขอบเขตของขอ้มูลซ่ึง
ในท่ีน้ีจะเป็นการเอาขอ้มูลตามจ านวน K-NN มาพิจารณา 
(ขอ้มูลท่ีเรียงจากน้อยไปมาก) เพ่ือดูว่าขอ้มูลท่ีทดสอบ
น่าจะถูกท านายว่าเป็นขอ้มูลกลุ่มใด โดยดูจากค่าความ
น่าจะเป็นท่ีไดจ้ากสมการดงัน้ี 

  (7) 

P(wn /x) คือค่าความน่าจะเป็นในการท านายของขอ้มูลวา่
อยูใ่นกลุ่มใด 

n

i
n

k

k
xwP =)/(
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ki คือจ านวนขอ้มูลของกลุ่ม i 
kn คือจ านวนขอ้มูลท่ีตอ้งการจะน ามาใชใ้นการพิจารณา
เพื่อท านาย (K-NN) 
wn คือกลุ่มของขอ้มูล (โรคมะนาว) 
ขั้นตอนที่ 4: ท าการวินิจฉัยโรคมะนาว สมมุติวา่มี 3 โรค 
ถา้ P(w1/x) > P(w2/x) & P(w3/x) แสดงวา่ผลการวนิิจฉยั
อยู่ในโรคท่ี 1 ถ้า P(w2/x) > P(w1/x) & P(w3/x) แสดง
ว่ามีผลการวินิจฉัยโรคอยู่ในโรคท่ี 2 และ ถา้ P(w3/x) > 

P(w2/x) & P(w1/x) แสดงว่ามีผลการวินิจฉัยโรคอยู่ใน
โรคท่ี 3 

 

3.  ผลการด าเนินการทดสอบ 
ในงานวิจัยได้มีการใช้คุณลักษณะเด่นจ านวน 5 

คุณลกัษณะเด่นส าหรับการวนิิจฉยัโรคมะนาว โดยสามารถ
วินิจฉัยโรคได ้5 กลุ่ม คือ 1) โรคแคงเกอร์ 2) โรคราด า 3) 
โรคกรีนน่ิง 4) โรคหนอนชอนใบ และ 5) ไม่เป็นโรค โดย
มีขอ้มูลส าหรับการทดสอบชนิดละ 30 ใบ ในแต่ละโรค 
รวมขอ้มูลทั้ งหมดจ านวน 150 รูป โดยในงานวิจัยได้ใช้
วธีิการทดสอบวดัประสิทธิภาพจากวธีิการท่ีน าเสนอโดยวิธี 
Leave One Out validation (LOOCV)  [10] -[11] โดย
ข้อมูลจะถูกทดสอบทีละตัวและข้อมูลท่ีเหลือคือข้อมูล
ส าหรับการฝึก 

ในการทดสอบแรกจะเป็นการทดสอบคุณลกัษณะเด่นท่ี
สกัดมาทั้ งหมดโดยใช้ วิธีการ Bhattacharyya Distance  
และวธีิการ Sequential Backward [12] เพื่อดูความสามารถ
ในการแยกกลุ่มดงัสมการ 

  (8) 

จากการวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มพบวา่จะมีเพียง 2 
คุณลกัษณะเด่น คือ Dissimilarity และ Contrast มีค่าความ
เหมาะสมท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเหมาะส าหรับการน าไปใช ้เน่ืองจากมี
ระยะห่างระหว่างกลุ่มท่ีมีความห่างกนัท าให้เม่ือน าไปใช้
ในวิธีการ K-NN จะท าให้มีประสิทธิภาพในการจ าแนก
กลุ่มเพ่ือการท านายท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือไดคุ้ณลกัษณะเด่น

ท่ีเหมาะสมแลว้ไดมี้การทดสอบกบัการหาค่าจ านวนของ K 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการทดสอบ ซ่ึงแสดงผลการทดสอบ
ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: ผลการทดสอบความถูกตอ้งจากการปรับค่า K 

K-NN ความผิดพลาดเฉล่ีย 
1-NN 9.13% 

3-NN 7.25% 

5-NN 8.17% 

7-NN 10.15% 

9-NN 10.74% 

11-NN 9.75% 

13-NN 9.79% 

15-NN 11.21% 

จากการทดสอบในการหาค่า K ท่ีดีท่ีสุดพบว่า 3-NN 
จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีสุด โดยการทดสอบล าดบัถดัไปจะเป็นการ
ทดสอบโดยใช ้3-NN เป็นตวัทดสอบ  

การทดสอบคุณลักษณะเด่น ได้มีการทดสอบจาก
คุณลักษณะเ ด่นทั้ งหมด 5 คุณลักษณะเ ด่น  และ 2 
คุณลกัษณะเด่นท่ีไดจ้ากวธีิการท่ีน าเสนอ ดงันั้นในงานวจิยั
น้ีจึงน าเอา 2 คุณลกัษณะเด่น และ 5 คุณลกัษณะเด่น โดยใช ้
3-NN ทดสอบ ซ่ึงจากการทดสอบดงัแสดงในตารางท่ี 2  
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบในการวินิจโรคมะนาวจากใบมะนาว
โดยใช ้3-NN 

ช่ือโรค ความผิดพลาด
เฉล่ีย  

(2 คุณลกัษะเด่น) 

ความผิดพลาด
เฉล่ีย  

(5 คุณลกัษะ
เด่น) 

โรคแคงเกอร์ 6.54% 7.74% 

โรคราด า 7.14% 7.41% 

โรคกรีนน่ิง 8.14% 9.01% 

โรคหนอนชอนใบ 8.23% 9.63% 

ไม่เป็นโรค 6.21% 7.54% 

เฉล่ีย 7.25% 8.27% 

ซ่ึงจากการทดสอบดังแสดงในตารางท่ี 2 พบ ว่า 2 
คุณลกัษณะเด่นท่ีไดจ้ากวิธีการท่ีน าเสนอมีประสิทธิภาพท่ี
ดีมากกว่า 5 คุณลกัษณะเด่น ดงันั้นจากการทดสอบระบบ
วินิจฉัยโรคมะนาวจึงได้ใช้ 2 คุณลักษณะเด่น นั่นคือ 
Dissimilarity และ Contrast และใช้ 3-NN มาสร้างเป็น
โปรแกรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้านดงัตวัอยา่งภาพท่ี 11-14 
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ภาพที ่11: ผลการทดสอบใบมะนาวท่ีไม่เป็นโรค 

ภาพที ่12: ผลการทดสอบใบมะนาวท่ีเป็นโรคกรีนน่ิง 

ภาพที ่13: ผลการทดสอบใบมะนาวท่ีเป็นโรคแคงเกอร์ 

 
ภาพที ่14: ผลการทดสอบใบมะนาวท่ีเป็นโรคราด า 

 

4.  สรุปผลการวจัิย 
งานวิจยัฉบบัน้ีไดเ้สนอวิธีการวินิจฉัยโรคมะนาวจาก

ใบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อหาคุณลักษณะ
เด่น ซ่ึงจากงานวิจยัไดใ้ชก้ารสกดัคุณลกัษณะของภาพโดย
วธีิ Gray-Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) จากนั้น
ท าการจ าแนกโรค โดยเทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest 

Neighbor) ซ่ึงจากการทดลองพบวา่ 2 คุณลกัษณะเด่น และ 
3-NN จะได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ี
น าเสนอมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานในการ
วนิิจฉยัโรคมะนาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยและ

พฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ผูส้นบัสนุนในการท า
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บทคัดย่อ 

ข้อมูลภาพเรดา ร์ตรวจอากาศ  (Weather Radar 

Image) คือผลผลิตท่ีได้จากเรดาร์ตรวจอากาศ ซ่ึงภาพท่ี
ได้แสดงผลการตรวจจับหาบริเวณท่ีมีฝนในพืน้ท่ีท่ีระยะ
รัศมีเรดาร์ท าการ รวมถึงตรวจหาค่าความเข้มของฝน 
(Rainfall Intensity) ท่ีเกิดขึน้จริงด้วย โดยท่ัวไปการอ่าน
และวิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจอากาศท าได้โดยการ
ประมาณค่าความเข้มของฝนจากข้อมูลสีท่ีปรากฏบน
ภาพเรดาร์เทียบกับเกณฑ์สีแสดงค่าสะท้อนกลบัของคล่ืน
เรดาร์ (Reflectivity) เท่านั้น เม่ือวิเคราะห์ผลจากข้อมูลท่ี
มี จึงทราบเพียงค่าความเข้มของฝนแต่ไม่ทราบปริมาณ
น ้าฝน (Rainfall) ในพื้นท่ีท่ีสนใจ ประกอบกับค่าท่ีได้
จากการวิเคราะห์น้ันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดเน่ืองจาก
เป็นเพียงการประมาณค่าเท่าน้ัน ดังน้ันในบทความนีจ้ะ
กล่าวถึงระบบวิเคราะห์การตรวจจับปริมาณน ้าฝนจาก
ภาพเรดาร์ เป็นการพัฒนาระบบวิเคราะห์หาค่าปริมาณ
น ้าฝนในพื้นท่ีท่ีสนใจให้มีประสิทธิภาพและมีความ
แม่นย า ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้ของระบบคือ ค่าปริมาณน ้าฝน
ของพื้นท่ี ท่ีสนใจบนภาพเรดาร์ โดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพ  (image processing) ในการหา ค่ า
สัญญาณสะท้อนกลับของคล่ืนเรดาร์  ใช้เทคนิคด้านภูมิ
สารสนเทศในการหาขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสนใจบนภาพเรดาร์  
และใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัญญาณสะท้อน
กลับของคล่ืนเรดาร์กับ ค่าความเ ข้มของฝน (Z-R 

Relationship)ในการหาค่าปริมาณน า้ฝน 
ค าส าคัญ: ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ปริมาณน ้าฝน  
ค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ ความเขม้ของฝน 
การประมวลผลภาพ 

 

Abstract 

The weather radar image is the weather radar 

products, whose images have shown the results of 

detecting rain in the area under the radar radius and 

detecting the actual rainfall rate. Generally, the 

weather radar images can be analyzed by only 

estimating the rainfall rate from the color 

information displayed on the radar image relative to 

the scale of reflectivity values. When analyzing the 

results from this data, only the rainfall rate is known 

but does not know the rainfall in the area of interest. 

In addition, the analyzed values are likely to be 

inaccurate since they are only approximations. In 

this paper, we present the analytical system for 

rainfall detection on radar image that analyzes the 

rainfall in the area of interest to be efficient and 

accurate.  The result of the system is the rainfall of 

the area of interest on the radar image. The system 

uses image-processing techniques to determine the 

reflectivity values. Use geospatial techniques to 

locate areas of interest on radar images and use the 

relationship between radar reflectivity value and 

rain rate (Z-R Relationship) to determine the 

rainfall rate. 

Keyword: weather radar image, rainfall, radar 

reflectivity values, rainfall intensity, image processing. 

 

1. บทน า 

เรดาร์ตรวจอากาศ [1] คือระบบเคร่ืองมือทางไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิคส์ท่ีใชส้ าหรับการตรวจวดัสภาพอากาศใน
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ก าหนดขอบเขต ตดัขอ้มูลภาพ 

ระยะไกลโดยผลผลิตของเรดาร์ตรวจอากาศ หรือ 
ขอ้มูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศท่ีใชใ้นการพฒันาระบบน้ี 
เป็นข้อมูลภาพเรดาร์จาก กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝน
หลวงการบินและการเกษตร และ ส านักการระบายน ้ า
กรุงเทพฯ ขอ้ดีของภาพเรดาร์ตรวจอากาศคือ สามารถ
ทราบถึงบริเวณท่ีมีฝนในพ้ืนท่ีท่ีระยะรัศมีเรดาร์ท าการ
ซ่ึงเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรรวมถึงตรวจหาความ
เขม้ของฝนท่ีก าลงัเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีดว้ย             

                       

(ก) ภาพเรดาร์สุราษฎร์ธานี           (ข) ภาพเรดาร์สัตหีบ 
ภาพที ่1 : ตวัอยา่งขอ้มูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

ปัจจุบนัการติดตามสถานการณ์น ้ าสามารถติดตามได้
จากหลายแหล่งขอ้มูล หน่ึงในแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั คือ
ขอ้มูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  ซ่ึงการอ่านและวิเคราะห์
จากภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  [2 ] นั้ นท าได้โดยการ
ประมาณค่าความเขม้ของฝนจากขอ้มูลสีท่ีปรากฏบน
ภาพเรดาร์เทียบกับเกณฑ์สีแสดงค่าสะท้อนกลับของ
คล่ืนเรดาร์เท่านั้น เพ่ือให้การติดตามสถานการณ์น ้ ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จึงได้พฒันาระบบวิเคราะห์การ
ตรวจจับปริมาณน ้ าฝนจากภาพเรดาร์โดยเป็นการ
วิเคราะห์หาค่าปริมาณน ้าฝนในพ้ืนท่ี 

2. ทฤษฎ ี

2.1 การตรึงค่าพกิดั (Georeference) 

 การตรึงค่าพิกัด (Georeference) [3] คือการตรึง
ขอ้มูลเวกเตอร์หรือภาพท่ีไม่มีพิกดัใหมี้พิกดัตามตอ้งการ 
โดยตอ้งอาศยัต าแหน่งท่ีทราบค่าพิกดัเป็นจุดอา้งอิง ซ่ึง
จะตอ้งปรากฏบนขอ้มูลท่ีตอ้งการตรึงพิกดั ซ่ึงจุดท่ีทราบ
ค่าพิกดัอา้งอิงน้ี หรือ GCPs (Ground Control Points) 

แ ล้ ว ใ ช้ ก ร ะ บ วน ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร
ความสัมพนัธ์จากข้อมูลทั้ งสองจากสมการการแปลง
พิกัด  (coordinates transformation)หรือแบบจ าลอง

คณิตศาสตร์ชนิด 2 มิติ ในการหาความสัมพนัธ์ของภาพ
และพ้ืนดินของจุดอา้งอิงท่ีต าแหน่งเดียวกนั  

2.2 การตดัข้อมูลภาพโดยเทคนิคภูมศิาสตร์ (Clip) 

การตดัขอ้มูลภาพโดยเทคนิคภูมิศาสตร์ [4] คือ การ
ตดัขอ้มูลท่ีตอ้งการตามขอบเขตท่ีก าหนด (Shape file)

โดยตดัขอ้มูลท่ีตอ้งการดว้ยแผนท่ีท่ีตดัเฉพาะขอบเขต
พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ (Clip Feature) ทั้งน้ีเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้
ส าหรับตดัขอ้มูลภาพในโปรแกรมภาษาไพทอนคือ gdal  
ซ่ึงเป็นโมดูลในการท างานเก่ียวกับภูมิศาสตร์ โดย
ฟังกช์ัน่ท่ีใชใ้นการตดัขอ้มูลภาพคือ gdalwarp   

                

                     
 

ภาพที ่2 : แผนภาพแสดงการตดัขอ้มูลภาพโดยเทคนิคภูมิศาสตร์ 

2.3 การตรวจจับข้อมูลสี (Color detection) 

การตรวจจบัขอ้มูลสี (Color detection) [5] เป็นหน่ึง
ในวิธีการท า Partial Segmentation [6]  ซ่ึงเป็นเทคนิค
การประมวลผลภาพ (Image processing) การตรวจจบั
ขอ้มูลสี คือ การตรวจจบัสี (ท่ีเราสนใจในภาพ) โดยภาพ
ปกติทั่วไปจะใช้ภาพแบบระบบสี เ ป็น  RGB นั้ น
หมายความวา่ภาพท่ีเห็นประกอบข้ึนจากการรวมกนัของ
ภาพ 3 ภาพ ซ่ึงแต่ละภาพจะเก็บค่าความเขม้แสง สีแดง 
สีเขียว และสีน ้าเงิน ไวต้ามล าดบั โดยแต่ละค่า จะมีค่าตวั
ละ 8 บิต หรือ (0–255) สี  เคร่ืองมือท่ีส าคญัในขั้นตอน
การตรวจจบัขอ้มูลสีในโปรแกรมภาษาไพทอนคือ PIL 
ซ่ึงเป็นโมดูลในการท างานเก่ียวกบัการประมวลผลภาพ 
โดยฟังกช์ัน่ท่ีใชใ้นการตรวจจบัขอ้มูลสีคือ getpixel 

2.4 ค่าสัญญาณการสะท้อนกลบัของคล่ืนเรดาร์ 
(Reflectivity) 

ค่าสัญญาณการสะทอ้นกลบัของเรดาร์ (reflectivity, 

Z) [7]  คื อ  ผลลัพธ์ ท่ี ได้จ ากการ ท่ี เ รดา ร์ ส่ งค ล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้าในช่วงของคล่ืนความถ่ีวิทยอุอกไปในชั้น

ขอบเขตที่ก าหนด ข้อมูลภาพตั้งต้น ผลลพัธ์ 
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บรรยากาศเม่ือพลังงานท่ีส่งออกไปกระทบเม็ดฝน 

พลงังานดงักล่าวจะแพร่กระจายทุกทิศทุกทางในพ้ืนท่ีท่ี

รัศมีของเรดาร์ครอบคลุมและจะมีพลงังานบางส่วนท่ี

แพร่กระจายกลบัไปยงัจานสายอากาศของเรดาร์ จากนั้น

เคร่ืองรับจะท าหนา้ท่ีจบัสัญญาณท่ีแพร่กระจายกลบัมา

และแปลงสัญญาณดังกล่าวให้มีความถ่ีท่ีต ่ าลงเพื่อ

ประมวลผลไดเ้ป็นค่าสัญญาณการสะทอ้นกลบั (Z) แต่

เน่ืองจากเรดาร์ไม่สามารถวดัปริมาณน ้ าฝนไดโ้ดยตรง

จากค่าการสะท้อนกลับท่ีตรวจวดัได้น้ีสามารถน าไป

แปลงเป็นความเขม้ฝน (R) โดยใชข้อ้มูลฝนท่ีวดัได ้ณ 

สถานีวดัน ้าฝนภาคพ้ืนดิน มาสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สัญญาณการสะท้อนกลับและความเข้มฝน (Z-R 

relationship) 

3. วธีิการด าเนินการวิจัย 
3.1 การจ าแนกข้อมูลน าเข้า  
ขอ้มูลน าเขา้ทั้งหมดของระบบวิเคราะห์การตรวจจบั

ปริมาณน ้ าฝนจากภาพเรดาร์ คือ ขอ้มูลภาพเรดาร์ตรวจ
อากาศจ านวน 28 สถานี โดยระบบน้ีไดจ้ าแนกขอ้มูล
ตามชนิดของเกณฑ์สีท่ีใชแ้สดงค่าสัญญาณสะทอ้นกลบั
ของคล่ืนเรดาร์ (Reflectivity) เน่ืองจากเกณฑ์สีมีผลต่อ
ระบบในขั้นตอนการหาค่าสัญญาณสะท้อนกลับของ
คล่ืนเรดาร์ซ่ึงเป็นหน่ึงในขั้นตอนการหาค่าปริมาณฝน 
โดยจ าแนกขอ้มูลเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี1: กลุ่มต าแหน่งเกณฑ์สีแสดงค่าสัญญาณสะทอ้น
กลบัของคล่ืนเรดาร์อยูฝ่ั่งซา้ยของภาพเรดาร์มีทั้งหมด 20 
สถานี ได้แก่  เรดาร์ เ ชียงราย , เรดาร์ล าพูน , เรดาร์
ขอนแก่น , เรดาร์ชัยนาท , เรดาร์สกลนคร,  เรดาร์
สมุทรสงคราม120, เรดาร์สมุทรสงคราม240, เรดาร์สุ
ราษฎร์ธานี, เรดาร์หนองจอก, เรดาร์หนองแขม, เรดาร์
พิษณุโลก, เรดาร์อุบลราชธานี120,เรดาร์อุบลราชธานี
240,เรดาร์ชุมพร,เรดาร์ภูเก็ต120,เรดาร์ภูเก็ต240,เรดาร์
อมก๋อย,เรดาร์น่าน120, เรดาร์น่าน240, เรดาร์นราธิวาส 
 

                                  
        (ก) เรดาร์เชียงราย                   (ข) เรดาร์ภูเกต็120                                    
ภาพที ่3 : ตวัอยา่งขอ้มูลน าเขา้กลุ่มต าแหน่งเกณฑสี์แสดงค่า
สญัญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์อยูฝ่ั่งซา้ยภาพเรดาร์ 

กลุ่มท่ี2 : กลุ่มต าแหน่งเกณฑสี์แสดงค่าสัญญาณสะทอ้น
กลบัของคล่ืนเรดาร์อยูฝ่ั่งขวาของภาพเรดาร์มีทั้งหมด 8 
สถานี ไดแ้ก่ เรดาร์นราธิวาส, เรดาร์ตาคลี, เรดาร์สุวรรณ
ภูมิ120, เรดาร์สุวรรณภูมิ240, เรดาร์กระบ่ี, เรดาร์พิมาย, 
เรดาร์สัตหีบ, เรดาร์สงขลา   

                                                                        
  (ก) เรดาร์พิมาย                               (ข) เรดาร์กระบ่ี       

ภาพที ่4 : ตวัอยา่งขอ้มูลน าเขา้กลุ่มต าแหน่งเกณฑสี์แสดงค่า
สญัญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์อยูฝ่ั่งขวาภาพเรดาร์ 

 

3.2 การท างานของระบบวเิคราะห์การตรวจจับ          
ปริมาณน า้ฝนจากภาพเรดาร์ 

 

 

 

 

                 ภาพที ่5 : ภาพรวมขั้นตอนการท างานของระบบ 

จากภาพท่ี 5 ภาพรวมการท างานของระบบเร่ิมจาก
การน าเขา้ขอ้มูลภาพเรดาร์และตดัภาพพ้ืนท่ีเฉพาะพ้ืนท่ี
ท่ีสนใจ ซ่ึงในระบบวิเคราะห์การตรวจจบัปริมาณน ้ าฝน
จากภาพเรดาร์มีจุดประสงคใ์นการหาค่าปริมาณฝนจาก
ภาพเรดาร์จงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง แต่ภาพเรดาร์น าเขา้มี
พ้ืนท่ีจังหวดัอ่ืนๆด้วย จึงต้องมีกระบวนการตัดภาพ
เฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดัท่ีตอ้งการ โดยกระบวนการดงัน้ี 

ขอ้มูลภาพเรดาร์น าเขา้ 

 ตดัภาพเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดั 

 

หาค่าสญัญาณสะทอ้นกลบั
ของคล่ืนเรดาร์   

หาค่าความเขม้ของฝน   

หาค่าปริมาณน ้าฝน   

แสดงค่าปริมาณน ้าฝน   
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               ภาพที ่6 : กระบวนการตดัภาพเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดั 
กระบวนการตดัภาพเฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดัเร่ิมจากการ

ตรึงค่าพิกดับนภาพ โดยระบบพิกดัแผนท่ีท่ีใชต้รึงภาพ
เรดาร์น้ีใชร้ะบบแผนท่ีระบบพิกดัภูมิศาสตร์และใชพ้ื้น
หลักฐานอ้างอิง  WGS84 [8]  จากนั้ นน าขอบเขต
จงัหวดัซ้อนทบัภาพเรดาร์เพ่ือหาขอบเขตพ้ืนท่ีบนภาพ
เรดาร์ท่ีตอ้งการ เม่ือเลือกพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการแลว้จึงท าการ
ตดัภาพโดยเทคนิคภูมิสารสนเทศ 

 
ภาพที่ 7 : ตวัอยา่งขอ้มูลน าเขา้กลุ่มต าแหน่งเกณฑสี์แสดงค่า
สญัญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์อยูฝ่ั่งขวาภาพเรดาร์ 

เม่ือไดภ้าพเรดาร์จงัหวดัแลว้  ขั้นตอนถดัไปคือการ
หาค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ (หน่วย dBZ) 

จากหัวขอ้ท่ี 3.1 เร่ืองการจ าแนกขอ้มูลนั้ น ได้จ  าแนก
ข้อมูลตามชนิดของเกณฑ์สี ท่ีใช้แสดงค่าสัญญาณ
สะท้อนกลับของคล่ืนเรดาร์เป็น 2 กลุ่ม  ฉะนั้ นจึงมี
กระบวนการหาค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ 
เ ป็น 2  กรณีส าหรับเกณฑ์สีทั้ ง  2  ประเภท  โดยมี
กระบวนการดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 : การหาค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์
กลุ่มต าแหน่งเกณฑสี์แสดงค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของ
คล่ืนเรดาร์อยูฝ่ั่งซา้ยของภาพเรดาร์ 

ภาพที่ 8 : ตวัอยา่งกระบวนการหาค่าสญัญาณสะทอ้นกลบัของ
คล่ืนเรดาร์กรณีท่ี 1 

จากภาพท่ี  8 แสดงตัวอย่างกระบวนการหาค่ า
สัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์กรณีท่ี 1 ในส่วน
ของเกณฑ์สีแสดงค่าสัญญาณสะท้อนกลับของคล่ืน
เรดาร์เร่ิมจากการจบักลุ่มสี เน่ืองจากเม่ือหาค่าขอ้มูลสี 
(RGB value)ในทุกๆระดับ สีแล้วพบว่า  ระดับ สี ท่ี
ใกลเ้คียงกนัมีค่าขอ้มูลสีท่ีใกลเ้คียงกนัมากหรือเท่ากนัท า
ให้เกิดปัญหาการไม่สามารถแยกแต่ละสีเพ่ือระบุค่า
สัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ (Reflectivity) นั้น ๆ  ได ้
จึงท าการจัดกลุ่มสี หาช่วงข้อมูลสีของกลุ่มสีนั้ น  ๆ  
ซ่ึงจ านวนกลุ่มข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของระดบัสีของภาพ
นั้น ๆ  ถา้ระดับสีท่ีใกลก้ันชัดเจนมาก การจับกลุ่มจะน้อย 
เน่ืองจากสามารถแยกสีเพ่ือระบุค่าเพ่ือระบุค่าสัญญาณ
สะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์นั้น ๆ ได ้ จากนั้นหาค่าเฉล่ีย
ของค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ของกลุ่มสี
นั้ น ๆ โดยใช้สมการการหาค่าเฉล่ียของค่าสัญญาณ
สะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ มีสมการดงัน้ี 

                              x̅    = ∑ x

n
                       (3-1) 

โดยท่ี     x̅   คือ ค่าเฉล่ียของค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของ 

                           คล่ืนเรดาร์ของกลุ่มสีนั้นๆ 

            ∑ x  คือ ผลบวกของขอ้มูลค่าเฉล่ียของสัญญาณ  

                   สะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์แต่ละค่าทั้งหมด 

      n    คือ จ านวนขอ้มูลค่าเฉล่ียของค่าสัญญาณ  

                            สะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ทั้งหมด 

ในส่วนของภาพเรดาร์จงัหวดัเร่ิมจากการหาขอ้มูลสี 
(RGB value)ของแต่ละพิกเซลในภาพโดยใชเ้ทคนิคการ
ประมวลผลภาพ  เม่ือไดค้่าขอ้มูลสีของภาพเรดาร์จงัหวดั
แลว้จึงน ามาเทียบกบัช่วงขอ้มูลสีของกลุ่มสีนั้นจะสรุป
ไดว้่าค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ของภาพ
เรดาร์มีค่าเท่ากบัหาค่าเฉล่ียของค่าสัญญาณสะทอ้นกลบั
ของคล่ืนเรดาร์ของกลุ่มสีนั้นๆ แต่ถา้ขอ้มูลสีไม่เท่ากนั
จะสรุปไดว้า่ค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ของ
ภาพเรดาร์มีค่าเท่ากบั 0 
กรณีท่ี 2 : การหาค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์
กลุ่มต าแหน่งเกณฑ์สีแสดงค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของ
คล่ืนเรดาร์อยูฝ่ั่งขวาของภาพเรดาร์ 

ภาพเรดาร์น าเขา้   

ตรึงค่าพิกดับนภาพเรดาร์ 

น าขอบเขตจงัหวดัซอ้นทบัภาพ
เรดาร์ 

ตดัภาพโดยเทคนิคภูมิสารสนเทศ 

ภาพเรดาร์จงัหวดั   
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ภาพที่ 9 : ตวัอยา่งกระบวนการหาค่าสญัญาณสะทอ้นกลบัของ
คล่ืนเรดาร์กรณีท่ี 2 

จากภาพท่ี  9 แสดงกระบวนการหาค่าสัญญาณ
สะท้อนกลับของคล่ืนเรดาร์กรณีท่ี 2 โดยภาพรวม
กระบวนการท างานเหมือนกรณีท่ี 1 แต่แตกต่างกนัใน
ส่วนของเกณฑสี์แสดงค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืน
เรดาร์  เ น่ืองจากลักษณะข้อมูลสีของเกณฑ์สีแต่ละ
ระดับสีมีค่าสี ท่ีชัดเจนหรือมีสัญญาณรบกวนเพียง
เลก็นอ้ยเท่านั้น และเม่ือสังเกตค่าขอ้มูลสี (RGB value) 
ในแต่ละระดบัสีนั้นสามารถระบุขอ้มูลสีไดช้ดัเจนเพียง
ค่าเดียว โดยท่ีไม่ตอ้งจดักลุ่มสีและหาค่าเฉล่ียค่าสัญญาณ
สะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์เหมือนกรณีท่ี 1  

เม่ือไดค้่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์ของ
ภาพเรดาร์จงัหวดัแลว้ขั้นตอนถดัไปคือการหาค่าความ
เข้มของฝนโดยใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า
สัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์กบัค่าความเขม้ของ
ฝน (Z-R Relationship) ดงัสมการต่อไปน้ี 
                                        Z=aRb                   (3-2) 

โดยท่ี  Z  คือ ค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์  
                      (mm6 /m3) 

           R คือ  ค่าความเขม้ของฝน (mm/hr) 
           a และ b คือ ค่าคงท่ีส าหรับระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ี 
เลือกใช้ค่าคงท่ีจากสมการของ Marshall และPalmer 

[9] โดยแทนค่า a=200  และ b=1.6  เม่ือแทนค่า a กบั b 
และแปลงหน่วยของ Z เป็น dBZ    จากสมการจะได้      

                                              R= [
10

z
10

200
]

1
1.6

                       (3-3) 

โดยท่ี  Z คือ ค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์              
           (dBZ) 

           R คือ ค่าความเขม้ของฝน (mm/hr) 
จากนั้นขั้นตอนสุดทา้ยคือการหาปริมาณฝนซ่ึงเป็น

ผลลพัธ์ของระบบ โดยหาจากค่าความเขม้ของฝนจาก

สมการความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเขม้ของฝนกบัค่า
ปริมาณฝนไดจ้าก ค่าปริมาณฝนในระยะเวลา 1 ชัว่โมง 
(หน่วยมิลลิเมตร)  เท่ากบั  ค่าความเขม้ของฝน (หน่วย 
มิลลิเมตรต่อชัว่โมง)   

ฉะนั้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบวิเคราะห์การตรวจจับ
ปริมาณน ้ าฝนจากภาพเรดาร์ คือ ค่าปริมาณฝนของภาพ
เรดาร์จงัหวดัในระยะเวลา 1 ชัว่โมง (หน่วยมิลลิเมตร) 

4. ผลการทดสอบ  
การทดสอบน้ีเป็นการทดสอบเพื่อหาความแม่นย  า

ของระบบท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงทดสอบโดยเทียบค่าปริมาณ
ฝนจากระบบกบัปริมาณฝนของโทรมาตร ณ ท่ีต าแหน่ง
เดียวกันในเวลาเดียวกัน ซ่ึงผลการทดสอบท่ีได้แสดง
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความแม่นย  าของขอ้มูล (Accuracy) 
และค่าเฉล่ียค่าความผิดพลาดของขอ้มูล (Error Value) 
หน่วย มิลลิเมตรต่อชัว่โมง ซ่ึงจ าแนกการทดสอบได ้2 กรณี 
ตามกระบวนการหาค่ าสัญญาณสะท้อนกลับของ 
คล่ืนเรดาร์ท่ีกล่าวขา้งตน้  โดยผลการทดสอบมีดงัน้ี 

กรณีท่ี1 : ผลการทดสอบกลุ่มต าแหน่งเกณฑ์สีแสดงค่า
สัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์อยู่ฝ่ังซ้ายของภาพ
เรดาร์ (กลุ่มท่ี 1) 

กรณีแรกทดสอบกบัภาพเรดาร์จงัหวดัจาก 20 สถานี 
ซ่ึงทดสอบ 1 ภาพ ต่อ 1 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 365 วนั 
โดยเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 

                       
  ภาพที ่10 : ผลการทดสอบของกรณีท่ี 1 

จากภาพท่ี  10 แสดงผลการทดสองของกรณีท่ี  1 

โดยค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความแม่นย  าขอ้มูลของปี 2562 
คือ 95.94 เปอร์เซ็นตแ์ละค่าเฉล่ียค่าความผิดพลาดของ
ขอ้มูลของปี 2562 คือ 0.08 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง  
กรณีท่ี 2 : ผลการทดสอบกลุ่มต าแหน่งเกณฑสี์แสดงค่า
สัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์อยู่ฝ่ังขวาของภาพ
เรดาร์ (กลุ่มท่ี 2) 
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กรณีท่ีสองทดสอบกบัภาพเรดาร์จงัหวดัจาก 8 สถานี 
ซ่ึงทดสอบ 1 ภาพ ต่อ 1 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 365 วนั 
โดยเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 

         
        ภาพที ่11 : ผลการทดสอบของกรณีท่ี 2    

จากภาพท่ี 11 แสดงผลการทดสอบของกรณีท่ี 2 โดย
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความแม่นย  าขอ้มูลของปี 2562 คือ 
97.12 เปอร์เซ็นต์และค่าเฉล่ียค่าความผิดพลาดของ
ขอ้มูลของปี 2562 คือ 0.07 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง  

จากผลการทดลองของทั้ งสองกรณีจะสังเกตว่า
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามแม่นย  าขอ้มูลของเดือนสิงหาคม
มีค่านอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเดือนอ่ืนและค่าเฉล่ียค่าความ
ผิดพลาดของขอ้มูลเดือนสิงหาคมมีค่ามากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัเดือนอ่ืน เน่ืองจากเดือนสิงหาคมมีฝนตกถ่ีมากท่ีสุด
ในปีพ .ศ. 2562 ฉะนั้ นเม่ือทดสอบจึงเกิดโอกาสการ
สะสมของค่าผิดพลาดของขอ้มูลและค่าเปอร์เซ็นตค์วาม
แม่นย  าขอ้มูลมากกว่าเดือนอ่ืน ท าให้ค่าเฉล่ียของขอ้มูล
เป็นดงัท่ีกล่าวขา้งตน้  

5. สรุปผล 
ระบบวิเคราะห์การตรวจจับปริมาณน ้ าฝนจากภาพ

เรดาร์เป็นการพฒันาระบบวิเคราะห์หาค่าปริมาณน ้ าฝน
ในพ้ืนท่ีท่ีสนใจจากภาพเรดาร์ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความแม่นย  า ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดข้องระบบคือ ค่าปริมาณ
น ้ าฝนของพ้ืนท่ีท่ีสนใจบนภาพเรดาร์ โดยใชเ้ทคนิคการ
ประมวลผลภาพในการหาค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของ
คล่ืนเรดาร์  ใช้เทคนิคด้านภูมิสารสนเทศในการหา
ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีสนใจบนภาพเรดาร์และใช้สมการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืน
เรดาร์กบัค่าความเขม้ของฝนในการหาค่าความเขม้ของ
ฝน จากผลการทดสอบสรุปไดว้า่กรณีท่ี 2 กลุ่มต าแหน่ง
เกณฑ์สีแสดงค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์อยู่
ฝ่ังขวาของภาพเรดาร์ มีความแม่นย  ามากกว่ากรณีท่ี 1 

กลุ่มต าแหน่งเกณฑ์สีแสดงค่าสัญญาณสะทอ้นกลบัของ
คล่ืนเรดาร์อยู่ฝ่ังซ้ายของภาพเรดาร์ แต่ผลการทดสอบ
ของกรณีท่ี 1 ต่างจากกรณีท่ี 2 เพียงเล็กนอ้ยซ่ึงถือไดว้่า
ผลการทดสอบมีความแม่นย  าสูง โดยในอนาคตจะพฒันา
ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนและมีความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน    
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีน้ าเสนอวิธีประมาณค่าระยะห่างจากกล้อง

ถึงวัตถุโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์วิทัศน์  เพ่ือตรวจหา
ต าแหน่งวัตถุท่ีก าหนดและใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
จัดการรูปภาพ โดยมีขั้นตอนด าเนินการวิจัย 4 ช่วง ได้แก่
ศึกษาทดลองวิธีวัดระยะวัตถุกับกล้องท่ีมีอยู่  สร้างชุด
ข้อมูลรูปภาพของวัตถุท่ีอยู่ ห่างจากกล้องระยะต่าง  ๆ  
จ านวน 25 ภาพ พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนและ
ฟังก์ชันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผล
ภาพ โปรแกรมท่ีพัฒนาสามารถวัดระยะห่างวัตถกุับกล้อง
โดยใช้หลักสามเหลี่ยมคล้าย และแสดงค่าระยะท่ีวัดได้ 
พร้อมค านวณค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ของแต่ละภาพ
ท่ีทดลอง ประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวัดด้วยค่า
ร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์เฉลีย่ แล้วใช้ค่านีจ้ าแนก
ภาพเป็นสองประเภท ได้แก่ ภาพท่ีประมาณระยะห่างง่าย
กับประเภทประมาณยาก วัดประสิทธิภาพการจ าแนกด้วย
ค่าความแม่นย าท่ีค านวณได้จากแมทริกซ์ความสับสน ผล
การทดลองพบว่า เคร่ืองมือท่ีน าเสนอนีม้ีค่าร้อยละความ
คลาดเคล่ือนสัมพัทธ์เฉลี่ย 3.84 ค่านี้สามารถจ าแนก
ประเภทภาพเป็นสองกลุ่มท่ีจ านวนภาพใกล้เคียงกัน และ
วดัความแม่นย าของการจ าแนกได้เป็นร้อยละ 84.5 
ค าส าคญั: คอมพิวเตอร์วทิศัน์ ความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์  
                 สามเหล่ียมคลา้ย ความแม่นย  า ระยะห่างของ 
                 กลอ้งกบัวตัถุ 

 
Abstract 

        This research presents a method for estimating the 

distance from camera to object using computer vision 

principles to detect edge of a given object and use the 

opensource image manipulation software. There are four 

stages of research: study and experiment on methods of 

measuring the distance of an object and camera. Create 

a data set of 25 images of various object-camera distance, 

develop a program with Python and some functions 

related to computer vision and image processing. This 

developed program can measure the distance from the 

object to the camera using a similar triangle, display the 

measured distance, and calculate the relative error of 

each tested image. Evaluate the efficiency of the 

developed measuring instruments with percentage of 

mean relative error. Then use this value to classify images 

into two categories: simple and hard approximate type. 

Measure classification performance with the accuracy 

calculated from the confusion matrix. The results of the 

experiment showed that this tool presented here has an 

average relative error percentage of 3.84. This value 

recognizes two groups of images with a similar number 

of images. And the accuracy of the classification was 

measured to be 84.5%. 

Keyword: Computer Vision, Relative Error, Similar  

                   Triangle, Accuracy, Camera-Object Distance 

 
1. บทน า 

การประมาณระยะห่างของวตัถุหน่ึงจากตัวเราด้วย
สายตาจะไดค้่าแม่นย  าหรือไม่ข้ึนกบัทกัษะของผูป้ระมาณ
และระยะห่าง เช่น ถา้วตัถุนั้นอยูห่่างจากตวัเราเกินกวา่ 10 เมตร 
จะมีความคลาดเคล่ือนมากกวา่วตัถุท่ีอยูใ่นระยะไม่เกิน 5 เมตร 
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เป็นต้น แต่ก็ย ังพอจะประมาณได้ง่ายกว่าการประมาณ
ระยะห่างของวตัถุในภาพถ่าย หากมีเคร่ืองมือท่ีสามารถวดั
หรือประมาณค่าระยะห่างในรูปภาพได ้จะช่วยอ านวยความ
สะดวกได้หลายด้าน อาทิเช่น ในด้านการแพทย์ การระบุ
ต าแหน่งหรือระยะของส่ิงแปลกปลอม/กอ้นเน้ือในร่างกาย
กบัผิวหนงัของมนุษย ์จากภาพถ่ายทางการแพทย ์ซึงเป็นการ
วดัความลึกจากระดับผิวหนัง ถ้าก้อนเน้ือนั้ นมีขนาดเล็ก
ความยากของการประมาณก็เพ่ิมข้ึน เพ่ิมความเส่ียงท่ีจะเกิด
จากการตัดก้อนเน้ือผิดต าแหน่งได้ วิธีการวัดระยะใน
ภาพถ่ายจึงจ าเป็น เพราะจะสามารถลดความเส่ียงดงักล่าวได ้ 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาและน าเสนอวิธีประมาณค่าระยะห่างจากกลอ้ง
ถึงวตัถุจากภาพถ่ายทั่วไปในเบ้ืองต้น โดยใช้หลักการ
คอมพิวเตอร์วทิศัน์ (Computer Vision) 

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 คอมพวิเตอร์วทิศัน์  
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ เป็นศาสตร์ท่ีใช้ในการท าความ

เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาพหรือวิดีโอใน
รูปแบบเดียวกับการมองเห็นของมนุษย์ โดยจะรวม
ขั้นตอน การไดม้า (หรือการตรวจจบัภาพ) การประมวลผล
ภาพ การวิเคราะห์ และเขา้ใจท่ีสามารถน าขอ้มูลออกมาใช้
ในการพยากรณ์หรือการตดัสินใจได ้ 

วตัถุประสงค์ของคอมพิวเตอร์วิทศัน์คือการตรวจจบั 
การแบ่งขอบเขต การระบุต าแหน่ง และการจดจ าวตัถุจาก
ภาพ รวมถึงการเปรียบเทียบวตัถุในมุมมองต่าง ๆ 

การตรวจหาขอบภาพ (Edge Detection) จึงเป็นแขนง
หน่ึงของคอมพิวเตอร์วิทศัน์ ขอบเขตภาพ หมายถึงเส้นท่ี
แบ่งระหว่างวตัถุกับพ้ืนหลัง ท าให้สามารถเห็นรูปร่าง 
รูปทรงของวตัถุได้ชัดเจนยิ่งข้ึน การหาขอบภาพจะเป็น
การประมวลผลจากจุดภาพท่ีแสดงบนหน้าจอ (พิกเซล) 
ความชัดเจนของขอบภาพจะข้ึนกับระดับความเขม้ของ
แสง (Intensity) หากความเขม้ของแสงมีค่ามาก ขอบภาพ
ท่ีแสดงออกมาไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  

ในปี  ค .ศ .  1986 John F. Canny [1] ได้น า เสนอ
ขั้นตอนวิธีหาขอบภาพ เรียกว่า การหาขอบภาพแบบ

แคนนี  (Canny Edge Detection) ซ่ึ งประกอบด้วย  5 
ขั้นตอนหลกัดงัน้ี  

(1) ใชต้วักรอง Gaussian เพื่อปรับภาพใหเ้รียบเพื่อลบ
จุดรบกวน 

(2) คน้หาการไล่ระดบัความเขม้ของภาพ  
(3) ใชเ้กณฑข์นาดไล่ระดบัสีหรือการป้องกนัการตดั

ขอบล่างเพ่ือก าจดัการตอบสนองต่อการตรวจจบั
ขอบท่ีปลอมแปลง 

(4) ใช ้double threshold เพ่ือก าหนดขอบท่ีเป็นไปได ้ 
(5) ติดตามขอบภาพโดยวธีิฮิสเทรีซิส นัน่คือท าการ

ตรวจจบัขอบท่ีสมบูรณ์โดยการตดัหรือลบขอบท่ี
ไม่ชดัหรือไม่เช่ือมต่อกบัขอบท่ีชดัเจน 

งานวิจยัน้ีจะใชก้ารตรวจหาขอบภาพแบบแคนนีโดย
การเรียกใช้ฟังก์ชัน cv.Canny() ซ่ึงมีพร้อมในไลบรารี 
OpenCV 

2.2 Opensource Computer Vision (OpenCV) 

OpenCV เป็นไลบรารี [2] ท่ีรวมวิธีการหรือชุดค าสั่ง
เก่ียวกบักระบวนการของคอมพิวเตอร์วิทศัน์ สามารถใช้
งานได้ฟรีภายใต้ลิขสิทธ์ิของ BSD แบบ Open Source 
โดยจะมีวตัถุประสงค์เพื่อการแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังน้ีจะใช้ร่วมกับการ
โปรแกรมภาษาไพทอน 

2.3 การวดัประสิทธิภาพของการประมาณ 

2.3.1 ค่าความคลาดเคล่ือนการประมาณ 

ค่าคลาดเคล่ือนการประมาณ [3] แยกออกเป็น  ค่า
ค ล า ด เ ค ล่ื อ น สั ม บู ร ณ์  (Absolute Error) แ ล ะ  ค่ า
คลาดเคล่ือนสัมพัทธ์  (Relative Error) ค่าคลาดเคล่ือน
สัมบูรณ์คือขนาดของผลต่างระหว่างค่า ท่ีแท้จริงกับ
ค่ าป ระม าณ  ส่ วนค่ า คล าด เ ค ล่ื อนสั มพัท ธ์ คื อค่ า
คลาดเค ล่ือนสัมบูรณ์หารด้วยค่ า ท่ีแท้จ ริง  และ  ค่ า
คลาดเคล่ือนร้อยละ (Percent Error) คือค่าคลาดเคล่ือน
สัมพทัธ์ท่ีแสดงในรูปแบบอตัราร้อยละ แต่ละค่านิยามได้
ดงัสมการ (1) ถึง (3) ตามล าดบั โดยก าหนดให้ 𝑥 เป็นค ่า
ใดๆ  และ 𝑥approx นิยาม ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์(e ) 
เท่ากบั 

e = | 𝑥- 𝑥approx. |                 (1) 
เม่ือ 𝑥 ≠ 0 ค่าความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ (Rel) เท่ากบั  
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 𝑅𝑒𝑙 =  
|𝑥− 𝑥

𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥
 |

|𝑥|
             (2) 

ค่าคลาดเคล่ือนร้อยละ (pe) ค านวณไดด้งัสมการ  (3)   

𝑝𝑒 =  
|𝑥− 𝑥

𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥
 |

|𝑥|
× 100%          (3) 

ความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์เฉล่ีย(Mean Relative Error) 
หมายถึง ค่าร้อยละของค่าเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือน
สัมพัทธ์ สามารถใช้วดัความแม่นย  า (Accuracy) ของ
เคร่ืองมือวดัได ้
โดยมีสูตรการค านวณดงัในสมการ (4)  

𝑀𝑅𝑃𝐸 =
100%

𝑁
∑  

|𝑥− 𝑥
𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥

 |

|𝑥|

𝑁
𝑖=1                       (4) 

โดยท่ี N คือจ านวนขอ้มูลหรือขนาดตวัอยา่ง 
2.3.2 เมทริกซ์ความสบัสน (Confusion Matrix) 

เมทริกซ์ความสับสน หรือ Confusion Matrix ดังใน
ภาพท่ี 1 หมายถึงในการวดัความสามารถของการเรียนรู้
ของเคร่ืองจกัร (Machine Learning) ในการแกปั้ญหาการ
จ าแนกขอ้มูล (Classification) [4]  

 
ภาพที ่1: ตารางเมทริกซ์ความสบัสน 

เม่ือ True Positive (TP) คือ กรณีท่ีตวัแบบท านายว่า 
“เป็น” ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง  ส่วน True Negative 

(TN) คือ กรณีท่ีตวัแบบท านายวา่ “ไม่เป็น” ถูกตอ้งตรงกบั
ความเป็นจริง False Positive (FP) คือ ส่ิงท่ีตวัแบบท านาย
ว่า “เป็น” แต่ไม่ตรงกับความเป็นจริงท่ี “ไม่เป็น” False 

Negative (FN) คือ ส่ิงท่ีตวัแบบท านายว่า “ไม่เป็น” แต่
ความจริงมีค่า “เป็น”  

ในการวิจัยคร้ังน้ีจะประเมินประสิทธิภาพของวิธีวดั
ระยะท่ีเสนอโดยใชค้่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์
และมีตวัวดัทั้งหมด 3 ค่า ไดแ้ก่ การวดัความแม่นย  าของ
ข้อมูล (Precision) การวดัความถูกต้องของแบบจ าลอง
โดยพิจารณาแยกทีละกลุ่ม (Recall) การวดัความถูกตอ้ง
ของโมลเดลโดยพิจารณารวมทุกกลุ่ม (Accuracy) 

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณหา
ระยะห่ าง  พบว่า  Adrian Rosebrock [5 ]  ท าการวัด
ระยะห่างระหว่างกล้องกับวตัถุในภาพโดยใช้หลักการ
ความคล้ายคลึงของสามเหล่ียม (Triangle Similarity 

Approach) โปรแกรมดว้ยภาษาไพทอน โดยวดัระยะห่าง
ท่ีมีหน่วยเป็นฟุต วิธีวดัน้ีมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี มี
ความคลาดเคล่ือนประมาณ ± 1 น้ิว  

สุจิตรา อดุลยเ์กษม จิตด ารง ปรีชาสุขและวลัลภ อดุลย์
เกษม [6] จดัท าตน้แบบระบบส าหรับวดัขนาดท่ีแทจ้ริงของ
วตัถุจากภาพฟิลม์เอกซเรย ์เกิดจากปัญหาท่ีเคร่ืองเอกซเรยมี์
ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัคือ ขนาดของวตัถุบนฟิล์มเอกซเรยไ์ม่ใช่
ขนาดท่ีแทจ้ริงของวตัถุอนัเน่ืองมาจากก าลงัขยายของภาพ 
(Magnification) ไม่คงท่ี การด าเนินการคร้ังน้ีประกอบไป
ดว้ยตน้แบบไมบ้รรทดัอา้งอิงท่ีสะดวกต่อการใชง้านและมี
ต้นทุนต ่า และโปรแกรมต้นแบบฯ ท่ีสามารถค านวณหา
ขนาดท่ีแท้จริงของวตัถุจากภาพฟิล์มเอกซเรย์ได้ถูกต้อง 
แม่นย  า ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้ง 99.48% จะเห็นไดว้า่
ระบบน้ีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้

ธนกร เทพกนัและวชัรี จ าปามูล [7] ไดพ้ฒันาแอปพลิเค
ชันแนะน าการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อลดอาการของโรค
คอมพวิเตอร์วทิศัน์ (Computer Vision Syndrome: CVS) ท่ี
เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อเน่ืองเป็นระยะนาน ๆ โดย
งานวิจยัน้ีเช่ือวา่หากผูใ้ชป้ฏิบติัตวัตามหลกั 20-20-20 แลว้
จะสามารถชะลอการเกิดอาการ CVS ได ้หลกัการ 20-20-20 
หมายถึง เม่ือใชง้านคอมพิวเตอร์ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 20 
นาที ให้หยดุพกัสายตาโดยมองไปท่ีวตัถุอ่ืนท่ีอยูห่่างออกไป
ไม่น้อยกว่า 20 ฟุต หรือหลับ เป็นระยะเวลา 20 วินาที   
แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาน้ี ท าหน้าท่ีแจง้เตือนและแนะน าวิธี
ปฏิบติัโดยช่วยประมาณคา่ระยะทางเพ่ือหาวตัถุท่ีอยูห่่างจาก
ผูใ้ช ้(กลอ้ง)ในระยะท่ีเหมาะสมดว้ยหลกัการของสามเหล่ียม
ในตรีโกนมิติ การท างานส่วนน้ีมีประสิทธิภาพดี 

จ า กก า ร ศึ กษ า ง าน วิ จั ย ไ ด้ข้อ ส รุ ป ว่ า เ ท ค นิ ค
คอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถแยกแยะวัตถุในการวัด
ระยะห่างระหวา่งกลอ้งกบัวตัถุท่ีก าหนดได ้โดยจะท าการ
ก าหนดชนิดวตัถุท่ีต้องการวดัระยะห่าง ถึงจะสามารถ
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ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นย  า เม่ือวิเคราะห์ค่า
ความถูกตอ้งจากงานวจิยัท่ีไดท้ าการศึกษา 

3.  วธีิด าเนินการศึกษา 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบทดลอง (Experimental 

Research) จึงแบ่งช่วงด าเนินการออกเป็น 5 ช่วง ไดแ้ก่ 1) 
ศึกษาแนวคิดการวดัระยะและหลกัการของคอมพิวเตอร์วิ
ทศัน์ เพื่อเลือกแนวทางการวดัท่ีเหมาะสม 2) เก็บรวบรวม
ขอ้มูล 3) สร้างเคร่ืองวดัและค านวณค่าความคลาดเคล่ือน 
4)  ทดลองและรวบรวมข้อมูล และ 5)  วิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวดั 

3.1 การศึกษาแนวคดิการค านวณระยะห่างระหว่าง
กล้องและวตัถุ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจัย
เลือกใชห้ลกัการสามเหล่ียมคลา้ย (Similar Triangles)  ซ่ึง
กลอ้งจะสร้างความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงระหว่างวตัถุ
และภาพ ตามหลกัการเกิดภาพจากเลนส์ [8] ดงัในภาพท่ี 2 
ซ่ึงมีตวัแปรต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ความยาวโฟกสั (f) ระยะห่างจาก
กลอ้งถึงวตัถ ุ(d) รัศมีหรือขนาดของวตัถใุนระนาบของภาพ 
(r) และรัศมีหรือขนาดของวตัถใุนระนาบจริง (R) 

 
ภาพที ่2: หลกัการการเกิดภาพจากเลนส์  

โดยมีความสมัพนัธ์ดงัสมการ (5) 
 𝑓 = (𝑟 × 𝑑)/𝑅                                       (5) 

เม่ือถ่ายภาพวตัถุเดียวกนัดว้ยกลอ้งตวัเดิม (ค่าของ 𝑓 
เท่าเดิม) แต่ระยะต่าง ๆกัน ท าให้เราสามารถค านวณหา
ระยะห่าง(d’) ไดด้งัสมการ (6) 

𝑑′ = (𝑓 × 𝑅)/𝑟                            (6) 
ด้วยหลักการดังกล่าวน าไป สู่การ เ ก็บรวบรวม

ข้อมูลภาพท่ีถ่ายวัตถุเ ดียวกันในระยะท่ีแตกต่างกัน 
นอกจากน้ี จากภาพท่ี 2 จะเห็นว่าตอ้งทราบต าแหน่งของ
วัต ถุ ในภาพจึงจะประมาณระยะห่ างได้  ผู ้วิ จัย จึ ง
ท าการศึกษาวิ ธีตรวจหาขอบภาพตามหลักการของ
คอมพิวเตอร์วทิศัน์และลือกใชว้ธีิหาขอบภาพแบบแคนนี 

3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมและเตรียมขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ี

ใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นรูปภาพของวตัถุเดียวกัน ดังภาพท่ี 3 
(ก) ดว้ยระยะห่างแตกต่างกนั  จ านวน 25 ภาพ  โดยท าการ
ถ่ายภาพแบบควบคุมแสง เน่ืองจากประสิทธิภาพการ
ตรวจหาขอบภาพข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสงจึงจะสามารถ
ตรวจจับขอบภาพได้อย่างชัดเจน ก าหนดขนาดภาพทุก
ภาพเท่ากบั 600 ×800 พิกเซล และหน่วยวดัเป็นเซนติเมตร 
วดัระยะจากขอบท่ีผ่านกระบวนการหาขอบภาพด้วยวิธี
แคนนี ดงัภาพท่ี 3 (ข) 

       
(ก)                                               (ข) 

ภาพที ่3: (ก) วตัถุท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ  
(ข) ภาพผลลพัธ์จากวิธีหาขอบภาพแบบแคนนี 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธีวดัระยะ จึงก าหนด
สัดส่วนจ านวนภาพส าหรับวิเคราะห์หาค่าคลาดเคล่ือนท่ี
ยอม รับได้ต่ อจ านวนภาพ ท่ีจะใช้ในการประ เ มิน
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวดั คิดเป็นสดัส่วน 70: 30   

3.3 การสร้างเคร่ืองมือวดัและค านวณค่าความคลาดเคล่ือน 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือวดัระยะห่างระหวา่งกลอ้งกบัวตัถุ 
เคร่ืองมือวดัท่ีน าเสนอน้ีโปรแกรมดว้ยภาษา Python 

โดยใช้ไลบรารี  OpenCV โดยมีอัลกอริ ทึมของการ
ประมาณระยะห่างของวตัถุกับกล้อง ท่ีประกอบด้วย 2 
ขั้นตอนหลัก โดยขั้นตอนแรก คือ การปรับเทียบและ
ค านวณความยาวโฟกสั (Focal Length) ในการท าส่ิงน้ี 
จ าเป็นตอ้งรู้: ระยะห่างของกลอ้งจากวตัถุ และความกวา้ง
ของวตัถุน้ี (สามารถใชค้วามสูงไดเ้ช่นกนั แต่ในงานวจิยัน้ี
ใช้ความกวา้ง) ขั้นตอนถดัไป คือการประมาณระยะห่าง
ของวตัถุกบักลอ้งไดโ้ดยใชค้่าความยาวโฟกสัท่ีค านวณได้
จากขั้นตอนแรก โดยในขั้นตอนน้ี มีงานส าคญั คือ การหา
วตัถุในภาพหรือเคร่ืองหมาย (ฟังก์ชนั find_marker()) 
และการประมาณระยะห่างวัตถุกับกล้อง ( ฟังก์ชัน 
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distance_to_camera() ซ่ึงค านวณตามสมการ (๖)) 
การหาวัตถุ ในภาพ  (find_marker()) เ ป็นการใช้
อัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผล
ภาพร่วมกนั โดยมีขั้นตอนวธีิดงัต่อไปน้ี 
(1) ปรับภาพสีเป็นโทนสีเทา ดว้ยฟังกช์นั 

cv2.cvtColor() 
(2) ท าการเบลอภาพดว้ยฟังกช์นั 

cv2.GaussianBlur() 
(3) ตรวจหาขอบภาพดว้ยฟังกช์นั cv2.Canny() 
(4) คน้หารูปทรงภายในขอบภาพและเก็บรูปท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ดว้ยฟังกช์นัcv2.findContours() และ 
imutils.grab_contours() 

3.3.2 การค านวณค่าความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองมือวดั 
งานวิจยัน้ีเป็นการประมาณหรือวดัค่า ความเท่ียงตรง

ของเคร่ืองมือมีความคลาดเคล่ือนไดร้ะดบัหน่ึง จึงเลือกใช้
ค่าร้อยละของความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์เฉล่ีย MRPE  (ซ่ึง
ค านวณไดต้ามสมการท่ี (4))  เป็นตวัจ าแนกภาพเป็นสอง
กลุ่ม คือกลุ่มท่ีว ัดระยะห่างวัตถุกับกล้องได้ง่าย (S: 
Simple) กับกลุ่มภาพท่ียาก  (C: Complicate) ต่อการวัด
ระยะห่างวตัถุกบักลอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยก าหนดให ้ภาพ
ท่ีค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
ค่า MRPE  เป็นภาพประเภท S มิฉะนั้นเป็นภาพประเภท C 

3.4 การทดลองและรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือให้ได้วิธีประมาณค่าท่ีท าให้ได้ค่าร้อยละความ
คลาดเคล่ือนสัมพทัธ์น้อยท่ีสุด ผูว้ิจยัไดท้ าการทดลองวดั
ระยะห่างวตัถุกับกลอ้ง 2 รอบ ด้วยข้อมูลภาพ 17 ภาพ  
(คิดเป็น 70% ของภาพทั้งหมดท่ีเตรียมไว)้ และแบ่งขอ้มูล 
8 ภาพส าหรับทดสอบเคร่ืองมือวดั รอบแรก ท าการเขียน
โปรแกรมตามอลักอริทึมท่ีออกแบบไวใ้นหัวขอ้ 3.3.1 
และเม่ือค านวณค่า MRPE  แลว้ ได้ 11.55% จึงทบทวน
การโปรแกรมใหม่ดว้ยการปรับค่าพารามิเตอร์ในการปรับ
คุณภาพของภาพและการหาขอบภาพท่ีชัดข้ึน หลังการ
ปรับปรุงโปรแกรม ท าให้ไดค้่า MRPE ลดลงเป็น 3.84% 
แลว้ใชค้่าน้ีเป็นตวัจ าแนกประเภทของภาพ    

3.5 การวเิคราะห์และประเมนิประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
งานวิจยัน้ีเช่ือวา่ หากเคร่ืองมือวดัมีความเท่ียงตรงเม่ือ

วดัระยะห่างของภาพประเภท S ก็ควรไดค้่าร้อยละความ
คลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่า MRPE  และ
เม่ือวดัระยะห่างวตัถุในภาพประเภท C ก็ควรไดค้่าร้อยละ

ความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ท่ีมากกวา่ค่า MRPE   งานวจิยัน้ี
จึงใช้ตารางความสับสน  เป็นเคร่ืองมือในการวดัความ
แม่นย  าของโมเดลวดัระยะห่างท่ีน าเสนอ โดยใชเ้คร่ืองมือ
วัดระยะห่างของวัตถุกับกล้องเป็นเหมือนตัวจ าแนก
ประเภทของภาพวา่เป็นภาพ ประเภท S หรือ C ใชจ้ าแนก
ภาพ 8 ภาพท่ีไม่เคยน าเขา้สู่การประมวลผลมาก่อน โดยมี
ตารางความสบัสน ดงัภาพท่ี 4 

  ประเภทภาพตามจริง 
  S C 

ประเภทภาพตามการ
ประมาณ 

S TP FP 

C FN TN 

ภาพที ่4: ตารางความสบัสนของเคร่ืองมือวดัระยะห่าง 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ตัวอย่างผลการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาซ่ึงวดั

ระยะวตัถุกบักลอ้งซ่ึงอยูห่่างจริง ๆ  30 เซนติเมตร ผลท่ีวดั
ได้แสดงดังในภาพท่ี 5 และมีผลการวัดและค่าความ
คลาดเคล่ือนซ่ึงวดัระยะของภาพ 17 ภาพไดด้งัตารางท่ี 1 

 
ภาพที ่5: ตวัอยา่งผลลพัธ์จากเคร่ืองมือวดัท่ีน าเสนอ 

      ตารางที ่1: ผลการวดัระยะเทียบกบัค่าจริง 

 
โดยมีค่าร้อยละความคลาดเค ล่ือนสัมพัทธ์ เฉ ล่ีย 

(MRPE) เป็น 3.84 สามารถจ าแนกภาพออกเป็นสองกลุ่ม
ด้วยจ านวนท่ีใกลเ้คียงกัน โดยส่วนใหญ่ภาพของวตัถุท่ี
ห่างจากกล้อง 2 เมตรข้ึนไป จะมีค่าคลาดเคล่ือนสูงกว่า
ค่าเฉล่ีย ส าหรับภาพของวตัถุท่ีห่างจากกลอ้งนอ้ยกวา่ 2 เมตร 
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แต่กลบัมีค่าคงามคลาดเคล่ือนท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียนั้น พบว่า
คุณภาพของภาพขอบภาพไ ม่ชัด เ จน  และอาจจะ
เน่ืองมาจากจ านวนภาพท่ีใชท้ดลองมีไม่มากพอ 

เม่ือวเิคราะห์ผลการวดัระยะของภาพทดสอบ 8 ภาพ 
ดว้ยแมทริกส์ความสบัสน ไดผ้ลตงัตารางท่ี 2 ไดค้่าความ
แม่นย  าของเคร่ืองมือเป็น 87.50% 
ตารางที ่2: ตารางความสบัสนของเคร่ืองมือวดั 

  ประเภทภาพตามจริง 
  S C 

ประเภทภาพตามการ
ประมาณ 

S 4 0 

C 1 3 

 
5. บทสรุป 

วิธีวดัระยะท่ีงานวิจยัน้ีน าเสนอใชค้วามคลา้ยคลึงกนั
ของรูปสามเหล่ียมซ่ึงมีพารามิเตอร์ส าคญั 2 ตวัท่ีตอ้งทราบ
ก่อนท่ีจะใชอ้ลักอริทึมวดัระยะ นัน่คือ 
- ความกวา้ง (หรือความสูง) ในการวดัระยะทาง หน่วย
เป็นน้ิวหรือเซนติเมตรของวตัถุท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองหมาย
(Marker)  

- ระยะห่าง (น้ิวหรือเซนติเมตร) ของกลอ้งถึงเคร่ืองหมาย 
จากนั้นใช้อลักอริทึมของคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการ

ประมวลผลภาพเพ่ือก าหนดความกวา้ง/ความสูงท่ีรับรู้ของ
วตัถุเป็นพิกเซลโดยอตัโนมติัและเติมเต็มความคลา้ยคลึง
กนัของสามเหล่ียมและค านวณความยาวโฟกสั ได ้ จากนั้น
ตอ้งหาเคร่ืองหมาย/วตัถุและใชค้วามยาวโฟกสัท่ีค านวณ
ไดเ้พื่อประมาณระยะทางไปยงัวตัถุจากกลอ้ง 

เคร่ืองมือวดัท่ีน าเสนอน้ีถูกประเมินประสิทธิภาพดว้ย 
สองวิธี คือวดัค่าร้อยละของค่าความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์
เฉล่ียจากการประมาณเป็น 3.84% และวดัความแม่นย  าเม่ือ
ใชเ้คร่ืองมือวดัระยะห่างเป็นตวัจ าแนกประเภทของภาพ
ดว้ยเมทริกซ์ความสบัสน ซ่ึงไดค้่าความแม่นย  าค่อนขา้งสูง
ถึง 87.5%  

จะอย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือน้ียงัมีขอ้จ ากดัคือวตัถุท่ีใช้
ทดลองเป็นเพียงทรงส่ีเหล่ียมเท่านั้ น และการตรวจหา
ขอบภาพมีความแม่นย  าเม่ือภาพท่ีมีความเขม้ของแสงมาก
เท่านั้น งานวิจัยในคร้ังน้ีถือเป็นแนวทางท่ีจะช่วยพฒันา
เทคโนโลยีดา้นการแพทยส์ าหรับการหาระยะห่างระหวา่ง

ของก้อนเน้ือร้ายกับผิวหนังของมนุษยจ์ากภาพถ่ายทาง
การแพทย ์ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยเป็นภาษีท่ีมีการจัดเก็บ

สูงสุดและเป็นรายได้หลักของรัฐบาล  งานวิจัยนีน้ าเสนอ
การปรับปรุงแบบจ าลองท านายภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยใช้
วิธีการเรียนรู้ด้วยเคร่ือง 4 วิธี  และน าขั้นตอนวิธีเชิง
วิวัฒนาการ  คือ  Genetic Algorithm และ  Differential 
Evolution ม าป ร ะ ยุ ก ต์  ใ ช้ กั บ วิ ธี  Neural Network 
นอกจากนี้ปรับดัชนีน าเข้าแบบจ าลองให้ใกล้เคียงกับ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึน้ โดยพบว่าการใช้
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการส่งผลให้แบบจ าลองท านายได้
ดีกว่าการใช้เพียง Neural Network และแบบจ าลองผสม
ของ วิ ธี  Neural Network และ  Differential Evolution  
ให้ผลลัพธ์ดีท่ีสุด เม่ือใช้แบบจ าลองผสมนีก้ับข้อมูลใน
อดีตสะสมพบว่า จ านวนปีในอดีตสะสมท่ีให้ความ
ผิดพลาดต า่ท่ีสุดคือ 4 ปี และให้ผลดีกว่าการใช้ปีปัจจุบัน
ท านาย โดยให้ค่าความผิดพลาดเฉลีย่ท่ี 1.188 พันล้านบาท 
หรือ 0.06% ของยอดรวมการจัดเก็บภาษีท้ังหมด เม่ือน า
วิธีการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองอ่ืน ๆ ไปใช้กับข้อมลูในอดีตสะสม 
4 ปีพบว่า ส่วนใหญ่ให้ผลลัพธ์ท่ีดีขึน้เช่นกัน ผลลัพธ์การ
ปรับปรุงแบบจ าลองการท านายภาษีมลูค่าเพ่ิมของงานวิจัย
นีช่้วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมาณภาษีมลูค่าเพ่ิมของ
ประเทศไทยให้ดีย่ิงขึน้ 
ค ำส ำคญั: การเรียนรู้ของเคร่ือง  การท านาย  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

Abstract 

Value Added Tax (VAT) is the highest collective 

tax in Thailand and considers as the government’s 

main revenue. This paper proposes the improvement 

of VAT prediction model, by using four machine 

learning methods. Additionally, two hybrid learning 

models that are the combination of neural network and 

two evolutionary algorithms, genetic algorithm and 

differential evolution, are used. Furthermore, the input 

indices of the prediction model are updated to accommodate 

Thailand’s economics better.  With the added evolutionary 

algorithms, the hybrid models perform better than the only 

neural network model.  It is found that the hybrid model with 

neural network and differential evolution performs the best, 

with 1.188-billion Baht error or 0.06% of the total tax 

collection. When this hybrid model is used with the collective 

past data, number of collective years that results to the lowest 

error is four years. Additionally, this error is lower than using 

the same-year data for prediction.  Last, with the 4-year past 

data, models using other machine learning methods tend to 

perform better as well. The findings of this paper can be used 

to help forecast VAT in Thailand more effectively. 

Keyword: Machine Learning, Prediction, VAT 
 

1. บทน ำ  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax: VAT) เป็นภาษีท่ี

มีมูลค่าการจดัเก็บสูงท่ีสุดและเป็นรายไดห้ลกัในประเทศไทย  
ในปีพ.ศ. 2562 กรมสรรพากรมียอดจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
ท่ี 799,850 ลา้นบาท (39.8%) จากยอดรวมการจดัเก็บภาษี
ทั้งหมด 2,009,310 ลา้นบาท ดงันั้นการประมาณภาษีมูลค่าเพ่ิม
มีบทบาทส าคัญในการประมาณรายได้ของรัฐบาล 
กรมสรรพากรสามารถน าแบบจ าลองการท านายไปช่วยใน
การวางแผนการจดัเก็บภาษีใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) สามารถ
น ามาสร้างแบบจ าลองการท านายและพฒันาผลการท านาย
ดว้ยตวัเอง งานวจิยัในพ.ศ. 2553 ท านายภาษีมูลค่าเพ่ิมของ
ประเทศไทยโดยใชข้อ้มูลระหว่างพ.ศ. 2544 – 2552 [1] 
พบว่าแบบจ าลอง  Neural Network ท านายได้ถูกต้อง
มากกว่าวิธี Linear Regression โดยงานวิจยั [1] ใชปั้จจยั
ทางเศรษฐศาสตร์ 5 ดชันี ไดแ้ก่ ดชันีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน (Private Consumption Index: PCI) ดัชนีราคา
ผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (Private Investment Index: PII) ดชันีสินคา้
น า เข้า  (Import Price Index : IPI) และรายจ่ายภาครัฐ 
(Government Expenditure: GE) 

จากงานวิจัยดังกล่ าว ท่ีผ่ านมากว่า  10 ปี  มูลค่ า
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในพ.ศ. 2552 เดิมอยู่ท่ี 431,775 ลา้นบาท 
เพ่ิมมาเป็น 799,850 ลา้นบาทในพ.ศ. 2562 เห็นไดว้า่ การท่ี
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเปล่ียนไป ควรมีการปรับปรุงแบบจ าลอง เช่น 
น าวิธีการเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองวิธีอ่ืน ๆ เขา้มาใช ้ประกอบกบั
โครงสร้างการใชจ่้ายของประเทศท่ีเปล่ียนไป ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยปรับปรุงการค านวณดชันีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน (PCI) แบ่งการใชจ่้ายออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 
ดชันีการใชจ่้ายสินคา้ไม่คงทน (Non-Durables Index: NDI) 
ดชันีการใชจ่้ายสินคา้ก่ึงคงทน (Semi- Durables Index: SDI) 
ดชันีการใชจ่้ายสินคา้คงทน (Durables Index: DI) ดชันีการ
ใชจ่้ายภาคบริการ (Service Spending Index: SSI) และดชันี
การใชจ่้ายของนักท่องเท่ียวต่างชาติ (Foreign Spending 

Index: FSI) ส่งผลใหด้ชันี PCI น้ีติดตามภาวะอุปโภคบริโภค
ของภาคเอกชนไดดี้ยิง่ข้ึน 

จากท่ีกล่าวมา งานวจิยัน้ีน าเสนอการปรับปรุงแบบจ าลอง
การท านายภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยใชว้ธีิการเรียนรู้ของเคร่ือง 4 
วิ ธี พ้ืนฐานได้แ ก่  Linear Regression, Support Vector 

Regression, Random Forest และ Neural Network นอกจากน้ี
ไดน้ าขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการคือ Genetic Algorithm และ 
Differential Evolution มาประยุกต์ใชร่้วมกบัวิธี Neural 

Network เ พ่ิมเ ติม รวมเป็น  6 วิ ธี  โดยขั้ นตอนวิ ธี เ ชิง
วิวฒันาการมีพ้ืนฐานจากชีววิทยา เป็นวิธีการท่ีออกแบบ
เพ่ือหาค าตอบของปัญหาท่ีตอ้งการหาค่าท่ีดีท่ีสุด นอกจาก
การใช ้4 ดชันีตามงานวจิยั [1] คือ ดชันี PCI, PII, IPI และ GE 

งานวจิยัน้ีไดน้ าดชันี NDI, SDI, DI, SSI และ FSI มาแทน
ดชันี PCI เดิม เพ่ือใหใ้กลเ้คียงกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมากข้ึน จากนั้นวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองการท านายภาษีมูลค่าเพ่ิมจากวธีิการเรียนรู้ทั้ง 6 วธีิ 
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลในปัจจุบนัและ
ในอดีตมาท านายภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวจิยั
น้ีสามารถน าไปปรับปรุงการท านายมูลค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ซ่ึงเป็นภาษีหลกัของประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 วธีิกำรเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 

เป็นการน าแนวคิดท่ีให้ระบบเรียนรู้จากขอ้มูล ระบุและ
ทราบรูปแบบท่ีเกิดข้ึน และน าไปสู่การตดัสินใจได้ด้วย
ตวัเอง ในงานวจิยัน้ีเลือกใชว้ธีิการเรียนรู้ 4 วธีิไดแ้ก่ 

2.1.1 การถดถอยเชิงเส้น  (Linear Regression) เป็น
การศึกษาความสัมพนัธ์แบบเชิงเสน้ เพ่ือน าค่าของตวัแปรตน้
ไปท านายตัวแปรตาม นอกจากงานวิจัย [1] แล้ว Asllani 
และคณะสร้างแบบจ าลองวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมของประเทศโคโซโว [2] 
โดยใชว้ิธี Linear Regression ผลลพัธ์ท่ีไดน้ าไปปรับปรุง
นโยบายทางภาษีภายในประเทศ  

2.1.2 ซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชัน (Support Vector 

Regression : SVR) มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากซัพพอร์ต
เวก เตอ ร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM)  
ท่ีน าเสนอโดย Vapnik [3] ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความ
ถดถอยระหวา่งอินพตุเวกเตอร์ (Input vector)  และตวัแปร
เอาท์พุต  (Output variables)  สามารถน ามาใช้ในการ
พยากรณ์อนุกรมเวลาได ้โดยเปล่ียนการจ าแนกคลาสดว้ย 
SVM เป็นการท านายค่าดว้ย  SVR  ในงานวิจยัก่อนหนา้ 
Kao และคณะท านายราคาหุ้นของตลาดหุ้นจีนและญ่ีปุ่น 
[4] พบว่าประสิทธิภาพของ SVR แบบบูรณาการให้การ
ท านายท่ีดีกวา่ใช ้SVR เท่านั้น 

2.1.3 วิธีป่าสุ่ม (Random Forest) พฒันามาจากตน้ไม้
ตดัสินใจ (Decision Tree) โดยแบ่งเป็นตน้ไมห้ลาย ๆ ตน้ 
เพ่ือความหลากหลายและความมีอิสระต่อกัน และเลือก
ผลลพัธ์สุดทา้ยจากตน้ท่ีได้รับการโหวตมากท่ีสุด Tan และ
คณะพฒันาแบบจ าลองเพื่อเลือกหุ้นในตลาดหุ้นจีน [5] 
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พบว่า Random Forest และ Deep Neural Network ให้
ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกนั และดีกวา่ Logistic Regression 

2.1.4 โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)  เป็น
โมเดลจ าลองการท างานของเครือข่ายประสาทสมองมนุษย ์
โดยมีโครงสร้าง 3 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นขอ้มูลเขา้ (Input Layer) 
ชั้นซ่อนตวั (Hidden Layer) และชั้นขอ้มูลออก (Output 

Layer) ในแต่ละชั้นของ Hidden Layer การประมวลผล
จะเกิดในหน่วยประมวลผลยอ่ย (Node) เม่ือมีขอ้มูลน าเขา้
แต่ละค่าจะถูกน ามาคูณกบัค่าถ่วงน ้ าหนักรวมกนัแลว้ส่งไป
ยงัฟังก์ชันการแปลง (Transfer Function) หรือฟังก์ชัน
กระตุน้ (Activation Function) เพื่อหาผลลพัธ์ Voorhees 
ท านายรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีของรัฐอินดีแอนา  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา [6] โดยพบวา่ Neural Network ให้ผลลพัธ์
การท านายท่่ีผิดพลาดนอ้ยกวา่ผลจากการท านายของรัฐ 

2.2 ขั้ นตอนวิ ธี เ ชิงวิวัฒนำกำร  (Evolutionary 

Algorithm)  เป็นการค านวณหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบบ
เมตาฮิวริสติก (Metaheuristic Optimization) ใชก้ระบวนการ
ท่ีเลียนแบบวิวฒันาการทางชีววิทยา ได้แก่ การสืบพนัธ์ุ 
(Reproduction) การแลกเปล่ียนยีน (Recombination) 

การกลายพันธ์ุ (Mutation) และการคัดเลือก (Selection)  

โดยขั้ นตอนวิ ธี เชิงวิว ัฒนาการสามารถน ามาช่วยใน
กระบวนการคดัเลือกค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองวิธีการ
เรียนรู้ของเคร่ือง ซ่ึงยนีท่ีไดจ้ากการคดัเลือกเปรียบเสมือน
ชุดค าตอบของพารามิเตอร์ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช ้
งานวิจยัน้ีน าเสนอการใชข้ั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการมาใช้
ร่วมกบั Neural Network  ดงัแสดงในภาพท่ี 1 เน่ืองจาก 
Neural Network มีจ านวนพารามิเตอร์ท่ีสามารถปรับได้
มากกว่าวิธีการเรียนด้วยเคร่ืองอีก 3 วิธี ในงานวิจัยน้ี
เลือกใชข้ั้นตอนวธีิเชิงววิฒันาการ 2 ขั้นตอน 

2.2.1 ขั้นตอนวธีิเชิงพนัธุกรรม  (Genetic  Algorithm: 

GA)  เป็นการพฒันายีนตน้แบบไปสู่ยีนท่ีดีกว่าเดิม เร่ิม
จากการสุ่มยนีมาเป็นตวัเร่ิมตน้ในแต่ละรุ่น ท าการประเมิน
คุณภาพและคดัเลือกตวัท่ีเหมาะสมมากลายพนัธ์ุและไขว้
เป ล่ียน  ( Cross over) จะได้ยีน รุ่นถัดไป  น าไป เข้า
กระบวนการเดิม จนกว่าจะถึงจุดท่ีเหมาะสมหรือเข้า
เง่ือนไขการหยดุ      

 
 

ภำพที ่1 : แผนภาพการท างานของแบบจ าลองผสมระหวา่ง 
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการและ Neural Network 

Ticona และคณะท านายการจัดเก็บภาษีของประเทศ
บราซิล [7] พบวา่แบบจ าลองผสมระหวา่ง Genetic Algorithm 
และ Neural Network ใหค้่าความผิดพลาดต ่ากวา่ท่ีรัฐบาล
บราซิลท านาย ส่วน Yang และคณะท านายรายไดก้ารคลงัของ
เมือง Harbin ประเทศจีน [8] โดยน าวิธี Genetic Algorithm 
ไปใชร่้วมกบั Neural Network สามารถท านายไดดี้กวา่วธีิ 
Neural Network และวธีิ Genetic Algorithm กบั SVM    

 2.2.2 ขั้นตอนวิธีวิวฒันาการเชิงผลต่าง  (Differential  

Evolution: DE)  เป็นเทคนิคท่ีคลา้ยกบั GA สร้างประชากร
รุ่นแรกจากการสุ่ม จากนั้นสร้าง Trial Vector ชุดใหม่จาก
ขั้นตอนกลายพนัธ์ุและไขวเ้ปล่ียน แล้วน าไปเทียบกับ 
Target Vector ซ่ึงคือประชากรรุ่นแรก หากยีนใดมีค่า 
Cost Function ต ่ากวา่จะถูกน าไปเป็นประชากรรุ่นถดัไป 
ท าซ ้ าจนกวา่จะถึงจุดท่ีเหมาะสมหรือเขา้เง่ือนไขการหยุด 
Kachitvichyanukul ท าการเปรียบเทียบวิวฒันาการเชิง
ผลต่างระหว่าง Genetic Algorithm, Differential Evolution 
และ Particle Swarm Optimization [9] พบว่า Differential 
Evolution ใหค้วามหลากหลายของค าตอบท่ีมากท่ีสุด   

งานวิจยัน้ีน าเสนอการใชข้ั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการมา
ใช้ร่วมกับวิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองเพื่อสร้างแบบจ าลอง
ท านายการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทย นอกจากน้ี
ปรับดชันีของแบบจ าลองเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาวะ ทาง
เศรษฐกิจ ผลลัพธ์ท่ีได้สามารถน าไปสร้างแบบจ าลอง 
ท านายภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3. วธีิด ำเนินงำน 
3.1 กำรเตรียมและศึกษำข้อมูลเบ้ืองต้น  
เร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาษีมูลค่าเพ่ิมและดชันี

ต่าง ๆ  จาก 3 แหล่งขอ้มูล คือ ดชันี CPI  จากกระทรวงพาณิชย ์
[10] ดชันี GE และขอ้มูลภาษีมูลค่าเพ่ิม จากกระทรวงการคลงั 
[11] และดชันี PII, IPI, NDI, SDI, DI, SSI และ FSI จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย [12] โดยเป็นขอ้มูลรายเดือน
ระหวา่งมกราคม 2553 - มีนาคม 2563 จากนั้นน าไปศึกษา
ความสมัพนัธ์ของดชันีต่าง ๆ ท่ีมีต่อภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาพท่ี 2 
แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficients) 
ระหวา่ง 9 ดชันีและภาษีมูลค่าเพ่ิม  

ภำพที ่2 : สหสมัพนัธ์ระหวา่ง 9 ดชันีและภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การค านวณค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งดชันีและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
โดยทัว่ไปจะใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ภาพท่ี 2 กราฟจึงเร่ิมในปี 
2556 จากภาพท่ี 2 เห็นไดว้า่ ก่อนปี 2557 ความสัมพนัธ์ของ
ดชันี CPI, PII, NDI, SDI, DI, SSI, FSI กบัภาษีมูลค่าเพ่ิม
ไปในทิศทางเดียวกนั ระหวา่งปี 2558-2560 ดชันี CPI, IPI, 

NDI, DI และ FSI มีค่าสหสมัพนัธ์เป็นลบ แต่หลงัจากปี 2561 
เป็นตน้ไป พบว่าทุกดชันีมีค่าสหสัมพนัธ์เพ่ิมข้ึน เม่ือน า
ดชันีทั้ง 9 ไปวิเคราะห์ว่าดชันีใดส่งผลต่อภาษีมูลค่าเพ่ิม
ดว้ยวิธี Recursive Feature Elimination พบวา่ มีดชันี 7 ตวั
ท่ีถูกเลือก ยกเวน้ดชันี GE ท่ีสัมพนัธ์นอ้ยและดชันี FSI ท่ี
สมัพนัธ์ไปในทิศทางท่ีลดลง จากการศึกษาเบ้ืองตน้ เห็นไดว้า่
ทุกดชันีมีความสมัพนัธ์กบัภาษีมูลค่าเพ่ิม ในขั้นตอนถดัไป
จะน าดชันีทั้ง 9 ตวัไปสร้างแบบจ าลองการท านาย  

3.2 กำรสร้ำงแบบจ ำลองท ำนำยภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยใช้
ข้อมูลดชันีในปีเดยีวกนัและข้อมูลดชันีในอดตีสะสม 

เร่ิมสร้างแบบจ าลองท านายภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยท าการ 
Normalization ขอ้มูลดชันี  จากนั้นใช ้ Scikit-learn Python 

Library  สร้างแบบจ าลองของวิธีการเรียนรู้ของเคร่ือง 6 วิธี 
คือ Linear Regression (LR),  Support  Vector  Regression 

(SVR),) Random  Forest  (RF),  Neural  Network  (NN),   
แบบจ าลองแบบผสม Neural  Network  และ  Genetic  

Algorithm  (NN+GA),  แบบจ าลองแบบผสม Neural  
Network  และ Differential  Evolution  (NN+DE)   

ในการสร้างแบบจ าลองดว้ยวิธีต่าง ๆ หลกัการในการ
เลือกค่าพารามิเตอร์คือทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ จนไดค้่า 
RMSE ท่ีต  ่าท่ีสุด โดยแบบจ าลอง LR, SVR, RF และ NN 
ได้ค่า  cross  validation  และ  random state ท่ี 10 และ 42  
ตามล าดบั  ส่วนแบบจ าลองวธีิ Neural Network  เน่ืองจาก
ขอ้มูลน าเขา้มีเพียง 9 ดชันี ก าหนดให้จ านวน  hidden layer 
เป็น 2  จากการปรับพารามิเตอร์ท่ีให้ค่า RMSE ท่ีต  ่าท่ีสุด 
สุดทา้ยได ้activation function เป็น rectifier และจ านวน  
node ใน hidden layer ชั้นท่ี 1 และ 2 คือ 2 และ 8 ตามล าดบั 
ส าหรับแบบจ าลองผสม GA+NN และ DE+NN หลงัการ
ปรับพารามิเตอร์ท่ีให้ค่า RMSE ท่ีต  ่าท่ีสุด แบบจ าลองผสม
ท่ีไดมี้ค่าพารามิเตอร์คือ population  size ท่ี 10,  mutation  

factor ท่ี 1,  recombination ท่ี 1, learning  rate ท่ี 0.09, จ านวน
รอบท่ี 30,  activation function  เป็น identity, solver เป็น 
adam  และจ านวน  node  ในชั้นท่ี 1 และ 2 คือ 30 ทั้งสองชั้น 

ผลลพัธ์ของการท านายภาษีมูลค่าเพ่ิม วดัความผิดพลาด
ด้วยค่า Root Mean Squared Error (RMSE) เ น่ืองจาก
เป็นค่าวดัความผิดพลาดท่ีใช้กันทั่วไป มีหน่วยเดียวกับ
ค่าท่ีท านาย ท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยค านวณได้จาก 

RMSE = √
1

n
∑ (Yt - Ŷt)

2n
t=1  ท่ีค่า   Yt  คือ ค่าจริง  Ŷt คือ 

ค่าท่ีท านายได้จากแบบจ าลอง และ n  คือ จ านวนค่า  
แบบจ าลองของวิธีใดมีค่า  RMSE  น้อย  ถือได้ว่าเป็น 
แบบจ าลองท่ีดี โดยปกติค่า RMSE ท่ียอมรับได้ในการ
ท านายภาษีมูลค่าเพ่ิม คือ ไม่เกิน 0.1% ของยอดรวมมูลค่า
การจัดเก็บภาษีทั้ งหมด ดังนั้ นในงานน้ี  ค่า RMSE ท่ี
ยอมรับไดใ้นปี 2562 มีค่าไม่เกิน 2 พนัลา้นบาท  

จากภาพท่ี 2 พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีต่าง ๆ 
และภาษีมูลค่าเพ่ิมเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
แสดงวา่ขอ้มูลดชันีในอดีต สามารถน ามาใชท้ านายภาษีได ้
แต่หากจ านวนปีเปล่ียนไปมาก ความสมัพนัธ์ระหวา่งดชันี
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และภาษีจะแตกต่างกนัมากดว้ย ในงานวิจยัน้ีเปรียบเทียบ
แบบจ าลองและพิจารณาดูวา่ ขอ้มูลในอดีตสะสมจ านวนก่ีปี
ระหวา่ง 1-9 ปีจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด  

4.  ผลกำรด ำเนินงำน 

4.1 ผลจำกแบบจ ำลองท ำนำยภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยใช้ทุก
วธีิ และข้อมูลดชันีในปีเดยีวกนั 

สร้างแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูล  9 ดัชนี เพื่อท านาย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในปีเดียวกนั ตารางท่ี 1 แสดงผลลพัธ์การท านาย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของแบบจ าลองทั้ง 6 วิธีการเรียนรู้ เห็นไดว้่า 
หากพิจารณาวิธีการเรียนรู้ทั้ ง 4 วิธี พ้ืนฐานและไม่รวม
แบบจ าลองแบบผสม พบว่าวิธี LR ให้ผลลพัธ์การท านายดี
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลลัพธ์ของแบบจ าลองแบบผสมท่ีน า
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการมาใช้ พบว่าแบบจ าลองผสมทั้ ง 
NN+GA และ NN+DE ใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่วิธี NN เพียงอย่าง
เดียว โดยลดความผิดพลาดไปไดถึ้ง 63%  โดยแบบจ าลองวิธี 
NN+DE จะให้ผลลัพธ์ ท่ี ดี ท่ี สุด มีค่ า RMSE ท่ี  1.888 
พนัลา้นบาท หรือ 0.09% ของมูลค่าการจดัเก็บภาษีทั้งหมด 

ตำรำงที ่1 : ผลลพัธ์แบบจ าลองการท านายภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบใช้ทุกวิธี 
และขอ้มูลดชันีในปีเดียวกนั  (หน่วยของ RMSE เป็นพนัลา้นบาท) 
 

วธิ ี LR SVR RF NN NN+ 

GA 

NN+ 

DE 

RMSE 1.985 4.707 2.149 5.128 1.895 1.888 

 

4.2 ผลจำกแบบจ ำลองท ำนำยภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยใช้วิธี 
NN+DE และข้อมูลดชันีในอดตีสะสม 

ภาพท่ี 3 แสดงผลลัพธ์ของแบบจ าลองการท านาย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยใชว้ิธี NN+DE และ 9 ดชันี โดยใชข้อ้มูล
ในอดีตสะสมจ านวน 1-9 ปีระหวา่ง 2553-2563 เพื่อท านาย
ปีปัจจุบนั โดยกราฟไดแ้สดงค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด
ของค่า RMSE (Avg RMSE, Min RMSE, Max RMSE) 
เพื่อแสดงขอบเขตของ RMSE พบวา่ เม่ือใชจ้ านวน 1-2 ปี
สะสมมาท านาย จะไดค้่า Min RMSE ท่ีต  ่า แต่ค่า Avg และ 
Max RMSE มีค่าสูง เม่ือใชจ้ านวน 3-5 ปีสะสม พบวา่ ค่า 
Min RMSE สูงกวา่เม่ือใช ้1-2 ปีสะสม แต่ค่า Max RMSE 
ลดลง โดยเม่ือใชข้อ้มูล 4 ปีสะสมจะใหค้่า Avg RMSE ท่ี
ต  ่าท่ีสุด เม่ือใชจ้ านวน 6-9 ปีสะสม พบวา่ ทั้งค่า Min, Avg 
และ Max RMSE มากกว่า 3-5 ปีสะสม แสดงว่า ข้อมูล

ดัชนีไม่เหมาะสมในการท านายเม่ือเวลาเปล่ียนไปมาก 
สรุปไดว้า่ค่า RMSE มีช่วงต ่าท่ีสุดเม่ือใชข้อ้มูลในอดีต 3-5 
ปีสะสม และการท านายโดยใช้ข้อมูล 4 ปีสะสม ให้ค่า 
Avg RMSE ต ่ า ท่ี สุด เ ท่ากับ  1.188 พันล้านบาท หรือ 
0.06% ของยอดรวมมูลค่าการจดัเก็บภาษีทั้งหมด  

 
ภำพที ่3 : ผลลพัธ์แบบจ าลองท่ีใชข้อ้มูลในอดีตสะสมท านายปี
ปัจจุบนัโดยใชวิ้ธี NN+DE และ 9 ดชันี 

4.3  ผลจำกแบบจ ำลองท ำนำยภำษีมูลค่ำเพิ่ม โดยใช้ทุก
วธีิ และข้อมูลดชันีในอดตีสะสม 4 ปี 

ในขั้นตอนน้ีจะสร้างแบบจ าลองโดยวิธีการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
และใชข้อ้มูลในอดีตสะสม 4 ปี ซ่ึงเป็นผลลพัธ์จาก 4.2  

 
ภำพที ่4 : ผลลพัธ์แบบจ าลองของทุกวิธีการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งการใชข้อ้มูลปีเดียวกนั และใชข้อ้มูลในอดีตสะสม 4 ปี 

        ภาพท่ี 4 แสดงผลลพัธ์การแบบจ าลองของ 6 วิธีการ
เรียนรู้ โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการใช้ข้อมูลในปี
เดียวกนัและในอดีตสะสม 4 ปี พบวา่ เม่ือใชข้อ้มูลในอดีต
สะสม 4 ปี วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่ให้ค่า RMSE ท่ีลดลง 
(22.3-41.2%) เม่ือเทียบกบัการใชข้อ้มูลในปีเดียวกนั โดยวิธี 
NN มีค่า RMSE ลดลงอยา่งมาก (75.2%)  แตส่ าหรับวธีิ LR 
เม่ือใชข้อ้มูลในอดีตสะสม 4 ปีจะให้ค่า RMSE มากกว่า
เลก็นอ้ย (22.0%) สรุปไดว้า่ การใชข้อ้มูลในอดีตสะสม 4 ปี 
มีแนวโนม้ท่ีช่วยท านายไดดี้ข้ึน 
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5. สรุป 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นภาษีรายไดห้ลกัของประเทศไทย  ดงันั้น 

แบบจ าลองการท านายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการคาดการณ์ภาษีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
งานวิจัยน้ีท าการปรับปรุงแบบจ าลองท านายภาษีมูลค่าเพ่ิม 
โดยแทนท่ีดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนดว้ย 5 ดชันี
ใหม่ เป็นการปรับดัชนีน าเขา้ของแบบจ าลองให้เขา้กับ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ในงานวิจัยน้ี สร้าง
แบบจ าลองท านายภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยใชว้ิธีการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
4 วิธี และสร้างแบบจ าลองผสมโดยน าขั้นตอนวิธีเชิง
วิวฒันาการวิธี Genetic Algorithm และวิธี Differential 
Evolution มาใชร่้วมกบัวธีิ Neural Network  

ผลลพัธ์แบบจ าลองการท านายภาษีมูลค่าเพ่ิมของงานวิจยัน้ี 
พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบวธีิการเรียนรู้ของเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 4 วธีิ 
แสดงว่า ดัชนีมีความสัมพนัธ์ในเชิงเส้นกับภาษีมูลค่าเพ่ิม
ค่อนข้างดี เม่ือพิจารณาแบบจ าลองผสมของวิธี Neural 
Network และขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการพบว่าให้ผลดีกว่า 
เม่ือใชว้ิธี Neural Network เพียงอย่างเดียว โดยแบบจ าลอง
ผสมของวิธี Neural Network และ Differential Evolution 
ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการปรับพารามิเตอร์ของ 
Neural Network เพ่ิมเติม และวิธี Differential Evolution 
ใหช่้วงค าตอบท่ีกวา้งและเหมาะสมกวา่ Genetic Algorithm 
แสดงว่า การน าขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการมาใชส้ามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองได ้นอกจากน้ีพบวา่ แบบจ าลอง
ผสมของวิธี Neural Network และ Differential Evolution 
เม่ือใชข้อ้มูลในอดีตสะสม 4 ปีจะใหค้า่ RMSE เฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด 
เม่ือน าขอ้มูลในอดีตสะสม 4 ปีไปใชก้บัวธีิการเรียนรู้วธีิอ่ืน ๆ 
ส่วนใหญ่ใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ใชข้อ้มูลปีเดียวกนัท านายเช่นกนั 

งานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการท านาย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งการน าขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการมาใช้
ร่วมกบัวิธีการเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง และการน าขอ้มูลในอดีต
สะสมมาท านาย โดยช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท านาย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไดดี้ยิ่งข้ึน ในอนาคตสามารถน าวิธี Neural 
Network และวิ ธี  Differential Evolution ไปปรับปรุง
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แบบจ าลองท่ีลดความผิดพลาดในการ
ท านายภาษีมูลค่าเพ่ิมใหล้ดลง 
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บทคัดย่อ 

บทควำมนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำวิธีกำรจ ำแนก
ภำพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography 
Scan : CT scan) โรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีกำรโครงข่ำย
ประสำทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional neural 
network: CNN) โดยใช้ชุดข้อมูลภำพท่ีผู้ วิจัยรวบรวมจำก
ภำพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมำตรฐำน DICOM ซ่ึงผ่ำน
กำรวินิจฉัยจำกแพทย์ในกลุ่มผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภำพผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ ภำพผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก และภำพ
หลอดเลือดสมองปกติ เป็นภำพควำมเข้มเทำ (Grayscale) 
ประเภทละ 150 ภำพ รวมท้ังส้ินจ ำนวน 450 ภำพ ขนำด 
512 * 512 พิกเซล ชุดข้อมลูภำพดังกล่ำวถกูน ำมำใช้ในกำร
เรียนรู้และทดสอบด้วย CNN โดยใช้วิธีกำรตรวจสอบไขว้ 
5-folds จ ำนวนรอบท่ีใช้ในกำรฝึกสอนและทดสอบ 500 
รอบ  และสัดส่วนข้อมูลภำพด้วยอัตรำส่วน 80:20 โดยมี
กำรเตรียมข้อมูลภำพเพ่ือใช้ในกำรทดลอง 3 แบบ เพ่ือ
เปรียบเทียบกัน ได้แก่ แบบแรก เป็นชุดข้อมูลภำพท่ีเป็น
แบบ Grayscale จำก DICOM ท่ีไม่มีกำรปรับแต่งใด ๆ  
แบบท่ี 2 น ำข้อมูลภำพชุดเดียวกันมำแปลงให้เป็นปริภูมิสี
แบบ HSV แล้วขจัดองค์ประกอบท่ีไม่เกี่ยวกับรอยโรคด้วย
กระบวนกำรกัดกล่อนลักษณะรูปร่ำง (Morphological 
Operations) และแบบสุดท้ำย น ำชุดข้อมูลภำพท่ีใช้ใน
แบบท่ี 2 มำปรับแต่งเพ่ิมเติม โดยใช้กำรปรับค่ำควำมสว่ำง
และคมชัด (Brightness/Contrast) ผลกำรทดลองพบว่ำ กำร

เตรียมข้อมลูท่ีใช้ในกำรทดลองแบบสุดท้ำย มคีวำมแม่นย ำ
มำกท่ีสุด 92.60%  
ค าส าคัญ : ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  โรคหลอดเลือด

สมอ ง   โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะส าท เ ที ย ม แบบ                  
คอนโวลูชนั ภาพความเขม้เทา 

Abstract 
This paper aims to develop a method to stroke 

disease classification on computerized tomography scan 

images using Convolutional Neural Network(CNN). The 

researchers' image datasets were collected from 

DICOM standardized computed tomography. These 

images were diagnosed by a doctor in a group of 

stroke patients. The dataset was divided into three types: 

150 images of ischemic stroke patients, 150 images of 

hemorrhagic stroke patients, and 150 images of 

normal, 450 images in total, grayscale images, each 

image is 512 * 512 pixels. Those images were used in 

CNN with 5- folds cross-validation, training 500 

epochs, training and testing ratio of 80:20.  This 

research has prepared images for use in three 

different experiments for comparison. In the first step, 

All original images from DICOM (grayscale image) 

without retouch. The next step, all images in the first 

step were processed by grayscale to HSV color space 

conversion and removing noise with morphological 

operations. In the last step, all images in the second 

step were processed with the adjustment of the 
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Brightness/Contrast. The experiment showed that the 

preparation of the image datasets in the last step was 

the most accurate at 92.60%. 

Keyword: Computerized tomography, StrokeDisease,  

     Convolutional NeuralNetwork, Grayscale  

     Image 

1. บทน า 
     โ รคหลอด เ ลือดสมอง  (Cerebrovascular Disease, 
Stroke) เ ป็นโรคทางระบบประสาทท่ีมีความรุนแรง              
เป็นสาเหตุการตายท่ีส าคญัของโลก [1] และประเทศไทย
ตามสถิติกระทรวงสาธารณสุข อนัดบั 2 ในปี พ.ศ.2562 [2] 
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Diseases)  เป็น
สาเหตุหลักน าไปสู่การสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability 
Adjusted Life Year) ความพิการทางร่างกายตลอดชีวิต  
โรคหลอดเลือดสมองมี 2 ประเภท คือโรคหลอดเลือดขาด
เลือด (Ischemic  Stroke) และโรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิด
จ า ก เ ลื อ ด อ อ ก ใ น ส ม อ ง  ( Haemorrhage stroke)                   
แนวทางการรักษาผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
เฉียบพลันเร่ิมต้น พยาบาลจะประเมินผูป่้วยและผูต้ ้อง
สงสัยวา่มีอาการจะตอ้งเขา้สู่ระบบ Stroke Fast track ทนัที
เพื่อเขา้รับการรักษาผูป่้วยจะไดรั้บการประเมินการรักษา          
ท่ี เหมาะสม ตั้ งแ ต่การประเ มินทางระบบประสาท                   
ซักประวัติ  ฯลฯ รวมไปถึงการสแกนสมอง CT non 
contrast อยา่งรวดเร็ว [3]  การ CT non contrast เป็น Digital 
Imaging and Communications in Medicine (DICOM)   
ต ามม าตร า ฐ าน ท่ี ก า หนด  โ ด ย  National Electrical 
Manufacturers Association (NEMA) ปัจ จุบันโครงข่ าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolution Neural 
Network) โดยการถ่ายโอนการเรียนรู้ Transfer-Leaning  
เป็นวิธีการรู้จ าท่ีไดรั้บการยอมรับในดา้นความแม่นย  า โดย
อาศยัการแปลงวตัถุเป็นเมทริกซ์ทางคณิตศาสตร์ เขา้สู่
สถาปัตยกรรมของการเรียนรู้ แบบเป็นชั้นๆ (Layer-by-
Layer) เ พื่ อ ห าค่ าพ า ร า มิ เ ตอ ร์ แ ต่ ล ะชั้ น ไป เ ร่ื อ ยๆ  
(Optimization) ของโครงสร้างการเรียนรู้เชิงลึกใหมี้โมเดล
ค่าท่ีดีท่ีสุดส าหรับขอ้มูลการสอน (Training)   และขอ้มูล
การทดสอบ (Testing) [7]     

จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัมีแนวคิด การพฒันาวิธีการ
จ าแนกภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ โรคหลอดเลือดสมอง 
ด้วยวิ ธี โครงข่ า ยประสาท เ ที ยมแบบคอนโว ลูชัน                  
โดย เต รี ยมการจัด เ ต รี ยมภาพ  (Data Preprocessing)                
ขอ้มูลจ านวน 450 ภาพในผูป่้วย 3 ประเภท ได้แก่ ภาพ
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ  ภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก และภาพหลอดเลือดสมองปกติ จากภาพความ
เข้มเทา (Gray Scale) ชุดเดียวกัน ท า เป็น 3 แบบเพื่อ
เปรียบเทียบกนัมีเทคนิคส าคญั ของการจดัเตรียมภาพคือ 
เทค นิคการแปลงใช้ป ริ ภู มิ สี แบบ  HSV แล้วขจัด
อ งค์ป ระกอบ ท่ี ไ ม่ เ ก่ี ย วกับ รอยโรค  ด้ว ย เทค นิค
กระบวนการกัดกล่อนลักษณะรูปร่าง (Morphological 
Operations) จึงใชเ้ทคนิคการปรับค่าความสวา่งและคมชดั 
(Brightness/Contrast)  แลว้ท าเรียนเรียนรู้และทดสอบให้
สามารถจ าแนกภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์โรคหลอดเลือด
สมอง แต่ละประเภท ดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชนั การเรียนรู้ Transfer-Leaning โดยใชเ้คร่ืองมือ 
TensorFlow ร่วมกบั Keras ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 โรคหลอดเลือดสมอง  
        โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) [3]   คือ ภาวะท่ีเน้ือ
สมองถูกท าลายโดยฉับพลนัเน่ืองจากเลือดไม่สามารถไป
เล้ียงเน้ือสมองบริเวณนั้นๆได ้เน่ืองจากมีการตีบตนัหรือ
แตกของหลอดเลือดในสมอง น าไปสู่การเสียชีวิตหรือเป็น
อมัพฤกษอ์มัพาตได ้

2.2 ก า ร รู้ จ า รู ป แ บ บ  Pattern Recognition [4 ]                    
เป็นกระบวนการในการจดักลุ่ม (Categorizing) ของทุกๆ
ประชากรของการวดัหรือขอ้มูลท่ีสังเกต (Any sample of 
measured or observed data)ใหเ้ป็นสมาชิก (Member)  ของ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จากหลายๆ Classes หรือ Categories  

2.3 การปรับค่าความสวา่งและความคมชดั (Brightness 
and Contrast Adjustments) เป็นการท าพิกเซลของภาพ ท่ี
รั บ เ ข้าม า เ พ่ื อ ให้ ดู ได้ ง่ า ย ข้ึน  โดยจะท า ก ารป รับ
ค่าพารามิเตอร์  เพื่อควบคุมความคมชัดและความสว่าง 
ส ร้างค่ าพิก เซลความแตกต่างของความสว่า งและ                  
ความคมชดัระหวา่งวตัถุหรือพ้ืนหลงั 
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2.4 การเปล่ียนแปลงลกัษณะรูปร่างหรือโครงร่างของ
ภาพ (Morphology) [6] เ ป็นการประมวลผลของภาพ
ทางด้านโครงสร้าง  โดยการก าหนดส่วนประกอบ
โครงสร้าง (Structuring Element) โอเปอเรชัน่พ้ืนฐาน ดา้น
เมทริกซ์ท่ีออกแบบ มี 4 รูปแบบ การขยาย (Dilation) การ
กดักล่อน (Erosion) การเปิดภาพ (Opening)  การปิดภาพ 
(Closing)  จากนั้นน าส่วนประกอบโครงสร้างไปกราดบน
ขอ้มูลภาพตามล าดบัตลอดทั้งภาพ  

2.5 การเรียนรู้เชิงลึก  
      การเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning) [8]  เป็นรูปแบบ
หน่ึงของ Machine Learning ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของระเบียบ
วิธีท่ีจะสร้างรูปแบบแนวคิดระดบัสูงให้กบัขอ้มูลโดยใช้
การประมวลผลบนโครงสร้างซับซ้อน การเรียนรู้เชิงลึก
สามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท ดงัต่อไปน้ี  1) โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน สามารถท าได้ทั้ งสกัด
คุณลกัษณะพิเศษ (Feature Extraction) และจ าแนกประเภท 
(Classification) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของโครงข่ายน้ี 
(Raksaard and Surinta, 2018; Jakkarin and Surinta, 2019) 
พิสูจน์ดงัสมการ (1) 

 
 

2 ) ชั้ น พู ล ล่ิ ง  Pooling Layer เ ป็ น ชั้ น ท่ี เ ช่ื อ ม จ า ก 
Convolutional Layer คือท าให้ขนาดของ  Feature Map 
ลดลงในการค านวณสามารถใช้ค่าต ่าสุด (Min Pooling) 
ค่ า สู ง สุด (Max Pooling) ผลรวม  (Sum Pooling) และ
ค่าเฉล่ีย (Average Pooling) ในการค านวณ Feature Map 
จะถูกแบ่งออกเป็นบลอ็กขนาด ซ่ึงหากใชว้ิธี Max Pooling 
ในการค านวณค่ า ท่ี ได้ก็ คื อค่ า สู ง สุ ด  (Max Value)                  
ของแต่ละบลอ็ก  

 
ภาพท่ี 1  Feature Map ใหเ้ป็น Pool มีขนาด 2 x 2  

      -  ReLU Function  ฟังกช์นัหน่ึงในฟังกช์นัท่ีรับผลรวม
การประมวลผลทั้งหมดจากทุก Input ทุก Dendrite ภายใน 

1 นิวรอน โดยเส้นตรงท่ีถูกปรับแก ้Rectified เป็นฟังก์ชนั
ท่ีเรียบง่ายถ้า Input เป็นบวก Slope จะมีค่าพารามิเตอร์
เท่ากับ 1 ท าให้  Gradient ไม่ เกิดการ Vanishing Gradient 
ระหว่างการเรียนรู้โมเดลแต่ละชั้น จะถูกอพัเดทค่าน ้ าหนัก 
(Weight) และค่ า ป้ อนกลับ  (Bias) ไปเ ร่ื อยจาก Partial 
Derivative ของ Loss Function ข้ึนกบั Weight, Bias ส่งผลให้
โมเดลเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนมาก โดยพิสูจนด์งัสมการ (2)  
 

𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥) = {
0

𝓍

𝑓𝑜𝑟
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0

𝑥

≤ 0

> 0
 

3) ชั้นการเช่ือมต่อกนัของแต่ละชั้นอย่างสมบูรณ์ (Fully 
Connected Layer ใช้ความชันในการปรับ Weight เช่ือม 
ทุกโหนด ของชั้ น  Input ชั้ น  layer Hidden Layer และ 
Output Layer ดังนั้ น Fully Connected Layer จึงท าหน้าท่ี
ในการเรียนรู้ (Training) โดยจะอพัเดต Weightจนสามารถ
แบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มออกเป็น Classตามท่ีตอ้งการจ าแนก    

3. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
   Chiun-Li Chin 1, Bing-Jhang Lin2, และคณะ (2017) 

[9] ไดท้  าเสนอการระบบตรวจจับโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดในระยะแรกโดยอตัโนมติัโดยใชอ้ลักอริทึมการ
เรียนรู้แบบลึกของคอนโวลูชันเน็ตเวริค์  ตรวจจับโรค
หลอดเลือดสมองตีบในระยะเฉียบพลนั โดยใชอ้ลักอริทึม
การเรียนรู้แบบ CNN หลังจากป้อนภาพ CT ของสมอง
ระบบจะเร่ิมการประมวลผลภาพล่วงหน้าเพ่ือลบพ้ืนท่ี
ไม่ใช่รอยโรค จากนั้นจะเลือกอิมเมจแพทช์และใชว้ิธีการ
เพ่ิมขอ้มูลจ านวนภาพแพทช์ ในเครือข่ายประสาทเทียม
ส าหรับการฝึกอบรม และการทดสอบ มีภาพจ านวน 256 
ภาพในการฝึกอบรม  และทดสอบโมดูล CNN   จากผล
การทดลองพบว่า อัตราความแม่นย  าของ ขั้นตอนการ 
Training คือ 97.656% และอตัราความแม่นย  าของขั้นตอน
การ Test คือ 92.969%  

  Yan Wang1, Heng Liu2 และคณะ (2018) [10] ไดท้ า
เสนอการแบ่งส่วนและตรวจจบัรูปแบบโรคหลอดเลือด
สมองแตก ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้การจับภาพ
องค์ประกอบ 3D การรวบรวมค าอธิบายโรคดว้ยตนเอง 
ร่วมกับ เทคนิค  Morphological ต่อการแบ่งส่วนและ

(1) 

(2) 
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ตรวจจับภาพทางการแพทย์ต่างๆ ผล Output สามารถ
จ าแนกภาพอีกด้วย ผลการแบ่งส่วนความหมายผลการ
ตรวจจับจังหวะเลือดออกระบุต าแหน่ง โดยใช้ Loss 
function ในเทคนิค Morphological  ผลการเรียนรู้เชิงลึก 
สามารถเป็นแนวทางในการตรวจจบั โรคอ่ืน ๆ สมองได ้
สามารถใชง้านประยุกต์ เช่น Brain Tumor หรือแผลทาง
สมองโดยน าสถาปัตยกรรมของเครือข่ายของใชร่้วมกบั                    
อลักอลิทึมอ่ืน ๆ 

  งานวิ จัยของ  Dorra Mellouli ,Tarek M. Hamdani 
(2019) [11] ได้น า เสนอรูปแบบการรู้จ าข้อมูลตัวเลข 
MNIST และ SVHN  โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
ดว้ยมอร์ฟอโลยีสถาปัตยกรรม Morph-CNN  ส าหรับการ
รู้จ าบนชุดขอ้มูล ในสถาปัตยกรรมท่ีทดลองหลายรูปแบบ
แตกต่างกนัไดแ้ก่ การกดักร่อนภาพ (Erosion) การขยาย
ภาพ (Dilation) แบบ (MConv1 layer)  ดว้ยวิธีการ Opening, 
Closing แบบมลัติคอนโวลูชนั 2 ชั้นเลเยอร์และมลัติคอน
โวลูชนัเลเยอร์แบบเชิงลึก (DNNs) ประสิทธิภาพของการ
ใช ้Morph-CNN ส าหรับการรู้จ า หลกัการวิจยัพบวา่โมเดล 
ชุดผลการทดลอง Morph-CNN ข้อมูล  MNIST มีความ
แม่นย  าการทดสอบ 99.07% และ SVHN การทดสอบ 
96.4% แสดงให้เห็นว่าในสถาปัตยกรรมน้ี ได้ผลดีกว่า
สถาปัตยกรรมทัว่ไป  

4. วธีิการด าเนินการวิจัย 
   4.1.1 รวบรวมและเตรียมขอ้มูล 

ข้อ มูลภาพจาก ถ่ ายภาพเอกซ เรย์คอมพิว เตอ ร์                   
ตามมาตรฐาน Digital Imaging and Communications  In 
Medicine (DICOM) มุมแกนตดัขวาง (Axial) ไดแ้ก่ ภาพ
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก และภาพหลอดเลือดสมองปกติ ระยะเวลาเกิด
โรค (Acute) 0 – 7 ว ัน กลุ่มอายุระหว่าง 15-70 ปี ใน
โ ร ง พ ย า บ า ล  ๕ ๐  พ ร ร ษ า  ม ห า ว ชิ ร า ล ง ก ร ณ                             
จังหวดัอุบลราชธานี  ส่งออกเป็นภาพภาพความเขม้เทา 
(Gray Scale) ขนาด 512*512 Pixel จ านวน 450 ภาพ  
4.1.2 ขั้นตอนการจดัเตรียมภาพ (Data Preprocessing) 

 การทดลองวิจัยได้ มีการเตรียมขอ้มูลภาพเพื่อสร้าง
Training Set  ส าหรับการทดลองโรคหลอดเลือดสมอง             

ท าการรวบรวมคือภาพผู ้ป่วยรอยโรคละ 150 ภาพ                 
รวม 450 ภาพ มาท าเป็น 3 แบบเพ่ือเปรียบเทียบกนั แบบ
แรก เป็นชุดขอ้มูลภาพท่ีไดจ้าก DICOM ส่งออกเป็นแบบ 
Grayscale   แบบท่ี 2 น าชุดขอ้มูลจากแบบท่ี 1 มาท าการหา 
Canny Edge Detection  และการสร้าง Mask ตามรูปร่าง
กะโหลก มาแปลงให้เป็นปริภูมิสีแบบ HSV แล้วขจัด
องคป์ระกอบท่ีไม่เก่ียวกบัรอยโรค เช่น ขอ้ความ ตวัอกัษร 
ขอบกะโหลก หนัง ศีรษะ โพรงอากาศ แคลเ ซ่ี ยม                        
ดว้ยกระบวนการกดักล่อนดว้ย Morphological Operations   
แบบ Erosion อาเรย์ขนาด 5*5   ลงไปในฟังก์ชันค่าสี 
ส่วนข้อ มูลแบบท่ี  3  น า ชุดข้อ มูลภาพจากแบบท่ี  2                    
มาปรับแต่งเพ่ิมเติมโดยใช้การปรับค่าความสว่างและ
คมชัด  ก าหนดค่ าพารามิ เตอร์  Brightness ท่ีค่ า  = 30                 
ค่าความคมชัด Contrast  ท่ีค่า = 60 โดยแสดงขั้นตอน
วิ ธี ก ารจัด เต รี ยมภาพ ก่อน เข้า เ รี ยน รู้และทดสอบ                        
ตามขั้นตอนวธีิ ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 2 

 
 

 ภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนวธีิการจดัเตรียมภาพและเรียนรู้และ
ทดสอบดว้ย CNN 
4.1.3 การสร้าง K-Fold และสัดส่วนการเรียนรู้   
      การแบ่งข้อ มูลออกเ ป็นหลายส่วน (k-fold cross 
validation) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น k = 5 ส่วน จ านวน
เท่าๆ กัน มีทั้ งหมด 3 คลาส รวม 450 ภาพ  ส าหรับใช้             
ฝึกการเรียนรู้ 80 % (จ านวน 360 ภาพ)  และทดสอบ 20 % 
(จ านวน 90 ภาพ) 
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ภาพต้นฉบับ 
DICOM แบบ Gray 

Scale 

ภาพปริภูมิสี  HSV           
& Morphology 

ปริภูมิสี HSV  & 
Morphology & 

Brightness/Contrast  

   
ภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 

   
โรคหลอดเลือดสมองตีบ 

   
ภาพหลอดเลือดสมองปกติ 

ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งภาพการจดัเตรียมภาพรูปแบบต่างๆ 
 

4 .2  ส ร้างแบบจ าลองด้วย โครงข่ายประสาทเทียม                    
แบบคอนโวลูชัน   
       การน าภาพมาวิเคราะห์เพื่อจ าแนกรอยโรค พฒันา 
โดยใชภ้าษาไฟทอน (Python)  ส าหรับจดัเตรียมขอ้มูลภาพ
เป็นแบบต่าง ๆ ส่วนการสร้างโมเดลโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนัใช ้Library  TensorFlow และ Keras 
ใชห้น่วยประมวลผลทางภาพท่ีมีแพลตฟอร์มแบบคู่ขนาน 
คือCUDA (Compute Unified Device Architecture) ใชก้าร
ถ่ายโอนการเรียนรู้ Transfer-Leaningแบบ Tuning น้ีมีชั้น
รับ Input_Layer จ านวน 32  ชั้น มีชั้นHidden Layer จ านวน 
4 Hidden  คือ 64 , 128 ,128, 256  ชั้นตามล าดบั มีชั้น Fully 
Connected layer แบบ  Batch Normalization เพื่ อการลด
การ Overfitting  ปรับแก้ Rectified ด้วย ReLU  เช่ือมต่อ
แบบ  Fully Connected Layer ให้ส่งยงัชั้นถดัไป โดยก่อน
ส่งออกไปยงัชั้น Output มี Flatten Image เพื่อท าการรวม
คอนโวลูชนัก่อนหนา้ จ านวน 512 มีพารามิเตอร์ Dropout 
ท่ี 0.5 ร่วมกบั Activation function แบบ SoftMax ระหว่าง
การเรียนรู้และทดสอบใช้เคร่ืองมือ Tensor Board แบบ 
Scalar เพ่ือวดัค่าประสิทธิความแม่นย  า 
 
 

5. ผลการทดลอง 
      จากการทดลอง การจ าแนกภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
โรคหลอดเลือดสมองดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชนั TensorFlow ร่วมกบั Keras  ค่าการเรียนรู้และ
ทดสอบโมเดล Epoch จ านวน 500 รอบ ไดท้ าการทดลอง
โดยขอ้มูลเป็น 3 แบบ เพ่ือเปรียบเทียบกนั  ขอ้มูลภาพแบบ
แรก เ ป็นชุดข้อมูลภาพแบบ Grayscale จาก DICOM                   
ท่ีไม่มีการปรับแต่งใด ๆ ค่าความแม่นย  าการเรียนรู้ 
(Training) 97.68% และทดสอบ (Testing) 74.28% 
 

 
 กราฟท่ี 1 แสดงค่าความแม่นย  าการการเรียนรู้และทดสอบ 
ภาพท่ีเป็นแบบ Grayscale จาก DICOM        
      จากนั้นท าชุดขอ้มูลแบบท่ี 2 โดยน าภาพแปลงให้เป็น
ปริภูมิสีแบบ HSV แลว้ขจดัองคป์ระกอบท่ีไม่เก่ียวกบัรอย
โรคร่วมกบั Morphological Operations แลว้ท าการทดลอง 
 

 

 
กราฟท่ี 2 แสดงค่าความแม่นย  าการการเรียนรู้และทดสอบ    
โดยใชป้ริภูมิสี HSV& Morphological Operations 
   ชุดขอ้มูลแบบท่ี 2 นั้น ใหผ้ลแสดงตามกราฟท่ี 2  มีความ
แม่นย  าการเรียนรู้  99.55 % และความแม่นย  าการทดสอบ             
88.99 % ส่วนชุดข้อมูลแบบท่ี 3 ได้เ พ่ิมกระบวนการ
ปรับแต่งค่าความสว่างและคมชัด (Brightness/Contrast)  
ก าหนดให้  Brightness  = 30 , Contrast = 60   แล้วน า                   
ไปท าการเรียนรู้และทดสอบดว้ย CNN โดยการทดลอง ชุด
ขอ้มูลแบบท่ี 3 ใหผ้ลแสดงตามกราฟท่ี 3                      
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กราฟท่ี 3 แสดงค่าความแม่นย  าการในการจ าแนกภาพ  
โดย ใช้ป ริ ภู มิ สี  HSV & Morphological Operations & 
Brightness/Contrast การทดลองพบว่า การจดัเตรียมภาพ
ชุดขอ้มูลท่ี 3 มีค่าความแม่นย  าการเรียนรู้ 99.96 % และ
ความแม่นย  าผลการทดสอบ 92.60 % จึงสรุปการทดลอง
ทั้ง 3 รูปแบบ  มีประสิทธิภาพตามตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 

Model Training Testing 
ภาพ Gray Scale   97.68 74.28 

HSV&  
Morphological Operations 

99.55 88.99 

HSV &  
Morphological Operations & 
Brightness/Contrast               

99.96 92.60 

 

ตารางท่ี  1 แสดงผลสรุปจัดเตรียมภาพดว้ยวิธีการต่างๆ                           
ท่ีทดลอง ดว้ยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั  
 

6. สรุปผลการวจิัย 
       ก า ร ท ด ล อ ง วิ จั ย  ก า ร จ า แ น กภ า พ เ อ ก ซ เ ร ย์                        
คอมพิวเตอร์โรคหลอดเลือดสมองด้วยวิ ธีโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน โดยการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ Transfer-leaning แบบ Fine-tuning ของภาพโรค
หลอดเลือดสมองแต่ละประเภท จ านวน 450 ภาพ                  
หากวิธีการจดัเตรียมภาพ โดยผา่นกระบวนการใชป้ริภูมิสี 
HSV และก ารกัด ก ล่ อน รูป ร่ า ง ด้ว ย  Morphological 
Operations แลว้ท าการปรับแต่ง ค่าความสว่างและความ
คมชัดของภาพ (Brightness/Contrast)  ก่อนท าการเรียนรู้
และทดสอบด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน               
โวลูชนั(CNN) TensorFlow ร่วมกบั Keras  ท่ีจ  านวน Epoch 
500  รอบ  พบว่ามีความแม่นย  าการเรียนรู้  (Training) 

99.96% และความแม่นย  าผลการทดสอบ (Testing) 92.60% 
สรุปวิธีการน้ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาวิธีการ
จ าแนกภาพจากเอกซเรยค์อมพิวเตอร์หรือประยุกต์ใชก้บั
การประมวลผลภาพลกัษณะอ่ืน ดว้ยโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนั ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบส าหรับการ

จ าแนกภาพสายพันธ์ุปลากัด โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค
การเรียนรู้เชิงลึก  การวิจัยนีใ้ช้ข้อมลูภาพตัวอย่างของปลากัด 
จ านวน 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ ปลากัดคราวน์เทล ปลากัดฮาล์ฟมูน 
และปลากัดหม้อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุปลากัดท่ีมีความยากใน
การจ าแนก เน่ืองจากมีลักษณะทางกายภาพท่ีใกล้เคียงกัน 
เ ช่น  สีและ รูป ร่ าง  ดั ง น้ันงานวิ จัย นี้จึ งใ ช้ไลบรา ร่ี  
TensorFlow ซ่ึงเป็นไลบราร่ีส าหรับการเรียนรู้เชิงลึกและ
ใช้อัลกอริทึม  Convolutional Neural Network ซ่ึง เป็น
อัลกอริทึมท่ีเหมาะสมส าหรับการจ าแนกภาพ มาท าการ
ฝึกสอนและพัฒนาโมเดลจ าแนกภาพ  ผลลัพธ์ท่ีได้จาก
งานวิจัยนี้ได้โมเดลท่ีมีค่าความถูกต้องสุดท้ายของการ
ฝึกสอนการเรียนรู้เท่ากับ 95.67% ซ่ึงถูกน าไปใช้พัฒนา
ส่วนติดต่อผู้ ใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน  ผลการ
ทดสอบแอปพลิเคชันพบว่าแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นมี
ความแม่นย าในการจ าแนกสายพันธ์ุปลากัดสูงถึง 83.33% 
ค าส าคญั: จ ำแนกพนัธ์ุปลำกดั  กำรเรียนรู้เชิงลึก  โครงข่ำย    
                ประสำทเทียมคอนโวลูชนั 
 

Abstract 

This research aims to develop system for betta 

species classification by using deep learning 

technique. There are three collections of the betta 

species, Crowntail, Halfmoon, and Pot Betta, to be 

used in the experiments. These betta species are very 

difficult to automatically identify as they are  virtually 

similar by low level features e.g. color and shape. The 

main novelty of this work is the use of Tensorflow 

library. This is a library for deep learning and 

algorithmic use Convolutional Neural Network, a 

suitable algorithm for classifying images, to train and 

develop a model. Results from this research, the 

model that have a final accuracy value 95.67%. Then, 

this model used to develop a user interface through a 

mobile application. The application testing results 

showed that the developed applications had an 

accuracy of classifying the betta species achieved up 

to 83.33%.  

Keyword: Betta Species Classification, Deep                   
                   Learning, Convolutional Neural Network. 

 

1. บทน า 
ปลำกดัมีช่ือวทิยำศำสตร์คือ Betta Splendens [1] และ

มีช่ือสำมัญคือ Siamese Fighting Fish เ ป็นปลำน ้ ำ จืด
พ้ืนเมืองของประเทศไทยท่ีมีควำมนิยมเพำะเล้ียงกนัมำเป็น
เวลำนำน ทั้งน้ีเพ่ือไวดู้เล่นและเพ่ือกำรกีฬำ โดยในปี พ.ศ. 
2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลำกดัไทยเป็นสัตว์
น ้ ำประจ ำชำติ เน่ืองจำกมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นสะท้อน
ควำมเป็นคนไทย นอกจำกน้ีกำรเพำะเล้ียงปลำกดัสวยงำม
ยงัท ำรำยไดใ้หก้บัประเทศไทยปีละหลำยลำ้นบำท [2] ปลำ
กัดมีหลำกหลำยสำยพันธ์ุ พันธ์ุท่ีได้รับควำมนิยมใน
ปัจจุบนั เช่น ปลำกดัหมอ้ ปลำกดัจีน ปลำกดัฮำลฟ์มูน ปลำ
กัดครำวน์เทล เป็นต้น ปลำกัดบำงสำยพันธ์ุสำมำรถ
ส่งออกได้และมีรำคำสูง โดยรำคำปลำกัดแต่ละตัวจะมี
รำคำตั้งแต่ 50 – 3,500 บำท ข้ึนอยูก่บัสำยพนัธ์ุ โครงสร้ำง
และสีสันท่ีสวยงำม ปัจจุบนัควำมนิยมเล้ียงปลำกดัไดเ้พ่ิม
มำกข้ึนในลกัษณะปลำสวยงำม  
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แต่ปัญหำท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ประชำชนท่ีสนใจเล้ียง
ปลำกัดสวยงำมไม่ทรำบสำยพนัธ์ุของปลำกัด ไม่มีองค์
ควำมรู้จึงท ำให้พ่อคำ้หลอกขำย [3] และอำ้งอิงปลำกดัท่ีมี
ช่ือเสียง เพ่ือท่ีจะเพ่ิมรำคำสินคำ้ถือว่ำเป็นกำรเอำเปรียบ
ลูกคำ้ และยงัไม่มีเทคโนโลยีท่ีหลำกหลำยในกำรท่ีเขำ้มำ
สนับสนุนในกำรสร้ำงเ ป็นองค์ควำมรู้  ส ำหรับกำร
ตรวจสอบชนิดสำยพนัธ์ุปลำกดัใหก้บัประชำชนทัว่ไป  

จำกปัญหำดังกล่ำว คณะผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดในกำรน ำ
เทคโนโลยีท่ีท ำงำนผ่ำนสมำร์ทโฟนเขำ้มำช่วย เพื่อให้ผูท่ี้
สนใจไดน้ ำเทคโนโลยเีหล่ำน้ี มำช่วยวเิครำะห์จ ำแนกพนัธ์ุ
ปลำกัดส ำหรับประชำชนท่ีสนใจเล้ียงปลำกัดสวยงำม 
ระบบจ ำแนกสำยพนัธ์ุปลำกัดท่ีน ำเสนอ จะประยุกต์ใช้
เทคนิคกำรเรียนรู้เชิงลึกและสร้ำงโมเดลเพื่อกำรวิเครำะห์
แยกประเภทภำพพนัธ์ุปลำกดั โดยสำมำรถประมวลผลจำก
กำรถ่ำยภำพปลำกดั จำกนั้นระบบจะตรวจสอบพนัธ์ุปลำ
กดัและแสดงผลลพัธ์ทำงหนำ้จอสมำร์ทโฟน 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 สายพนัธ์ุปลากดั 
งำนวิจัย น้ี เ ลือกศึกษำสำยพัน ธ์ุปลำกัด ท่ี นิยมใน

ประเทศไทย 3 สำยพันธ์ุ [1] ได้แก่ ปลำกัดครำวน์เทล  
ปลำกดัฮำลฟ์มูนและปลำกดัหมอ้ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ปลำกดัครำวน์เทล (Crowntail) หรือปลำกดัหำงมงกุฎ 
เป็นปลำกดัสำยพนัธ์ุใหม่ท่ีมีหำงเป็นหนำมเหมือนมงกุฎ 
ลกัษณะส ำคญั คือ ก้ำนครีบจะโผล่ยำวออกไปจำกปลำย
หำงลกัษณะเหมือนหนำม  

ปลำกัดฮำล์ฟมูน  ( Halfmoon) ห รือปลำกัดหำง
พระจนัทร์คร่ึงซีก ลกัษณะส ำคญั คือ มีหำงแผ่เป็นรูปคร่ึง
วงกลมโดยขอบครีบหำงจะแผ่เป็นแนวเส้นตรงเดียวกนั
เป็นมุม 180 องศำ   

ปลำกดัหมอ้ เป็นปลำกดัท่ีนักเพำะพนัธ์ุปลำได้น ำมำ
คดัสำยพนัธ์ุเพ่ือให้ไดป้ลำกัดท่ีมีลกัษณะท่ีดีส ำหรับกำร
ต่อสูแ้ละมีสีสนัท่ีสวยงำม ปลำกดัหมอ้จะมีรูปร่ำงใหญ่กวำ่
ปลำกดัทัว่ไป ครีบหำงเป็นรูปมนป้ำนหรือรูปใบโพธ์ิ  

 
 

2.2 การเรียนรู้เชิงลกึ 
กำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) [4] เป็นเทคนิคใน

กลุ่มโครงข่ำยประสำทเทียม (Artificial Neural Network 

: ANN) ท่ีมีโครงสร้ำงขนำดใหญ่ประกอบไปดว้ยนิวรอน
และชั้นซ่อนจ ำนวนมำก เป็นอลักอริทึมท่ีถูกสร้ำงข้ึนมำ
เพื่อกำรเรียนรู้ของเคร่ืองจักร แต่ระดับ Hidden Layer 
ของกำรเรียนรู้เชิงลึกมีมำกกว่ำ ANN (ภำพท่ี 1) เม่ือมีชุด
ขอ้มูลใหม่ ๆ เขำ้มำ กำรเรียนรู้เชิงลึกก็จะสำมำรถเรียนรู้
เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตวัเอง  

 

 
ภาพที ่1: โครงสร้ำงของกำรเรียนรู้เชิงลึก 

 

2.3 โครงข่ายประสาทเทยีมคอนโวลูชัน 
โครงข่ำยประสำทเทียมคอนโวลูชัน (Convolution 

Neural Network: CNN) [5] เ ป็ น รู ป แบบห น่ึ งของ
โครงข่ำยประสำทเทียม (Artificial Neural Networks: 

ANN) ซ่ึงเป็นลกัษณะโครงข่ำยประสำทเทียมแบบเชิงลึก 
(Deep Learning Neural Network) โดย ท่ี  CNN เ ป็น
อลักอริทึมท่ีเนน้ใชก้บัรูปภำพ โดยจะดึงจุดเด่นของภำพนั้น ๆ  
ออกมำ ส่วนกำรคอนโวลูชนั (Convolution) ภำพ หมำยถึง 
กำรมองภำพเป็นเมตริกซ์ของพิกเซลเรียงต่อกัน และ
จ ำลองกำรมองเห็นของมนุษยท่ี์มองพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ียอ่ย ๆ 
หรือน ำมำจ ำแนก (Classification) และน ำกลุ่มของพ้ืนท่ี
ยอ่ย ๆ มำผสำนกนัเพ่ือดูวำ่ส่ิงท่ีเห็นอยูเ่ป็นส่ิงใด  

2.4 MobileNet 

MobileNet [6] เป็นโครงข่ำยประสำทเทียมแบบเชิง
ลึกแต่มีขนำดท่ีเล็กกวำ่โครงข่ำยประสำทเทียมแบบเชิงลึก
ทัว่ ๆ ไปเพื่อให้สำมำรถน ำโมเดลกำรเรียนรู้ไปใชง้ำนบน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนำดเลก็ อำทิเช่น สมำร์ทโฟน  
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       2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเก่ียวกับกำรเรียนรู้เชิงลึกมีกำร

พฒันำไปอย่ำงมำก ดังนั้ นนักวิจัยจึงได้พยำยำมท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยดีงักล่ำวในกำรรู้จ ำและจ ำแนกภำพ 
โดยงำนวิจัยของ Soimart และคณะ [4] ได้น ำเสนอกำร
จ ำแนกส่วนผสมในภำพอำหำรและแนะน ำช่ืออำหำรไทย
โดยประยุกต์ใช้โครงข่ำยประสำทเทียมคอนโวลูชัน  
ใชข้อ้มูลภำพทั้งหมด 458 รูป ผลกำรทดลองพบวำ่มีควำม
แม่นย  ำอยูท่ี่ 74.00%    

รัตนโชติและคณะ [5] ศึกษำเร่ืองกำรตรวจจบัตน้ไมท่ี้
เป็นโรคโดยประยุกต์ใช้เทคนิคกำรเรียนรู้เชิงลึก  ซ่ึงใช้
โครงข่ำยประสำทเทียมคอนโวลูชนักบัภำพท่ีไดจ้ำกโดรน
ท่ีถ่ำยจำกมุมสูงภำยในสวนของเกษตรกร ผลกำรทดลอง 
พบวำ่มีค่ำควำมแม่นย  ำกำรตรวจจบัโรคเท่ำกบั 75.36% 

งำนวิจัยของ Islam และคณะ [6] ศึกษำกำรจ ำแนก
ชนิดของนกท้องถ่ินจำกข้อมูลภำพ  โดยประยุกต์ใช้
อลักอริทึมกำรเรียนรู้เชิงลึกแบบ MobileNet ในกำรสร้ำง
โมเดลจ ำแนกชนิดนก แบ่งชนิดของนกเป็น 5 ประเภทใช้
ขอ้มูลภำพส ำหรับทดลองประเภทละ 100 ภำพ จำกกำร
ทดลองพบวำ่มีอตัรำควำมถูกตอ้งอยูท่ี่ 100.00% 

งำนวิจยัของ Gavai และคณะ [7] ศึกษำประสิทธิภำพ
ของอัลกอ ริ ทึมกำร เ รี ยน รู้ เ ชิ ง ลึกแบบ  MobileNet  
บน TensorFlow เ พ่ือจ ำแนกและจัดหมวดหมู่ดอกไม้  
โดยศึกษำเปรียบเทียบกับอัลกอริทึม GoogleNet และ 
VGG16 ผลกำรศึกษำพบว่ำโมเดลจำก MobileNet ใช้
เวลำในกำรประมวลผลท่ีน้อยกว่ำและมีขนำดไฟล์ท่ีเล็ก
กวำ่ แต่ค่ำควำมแม่นย  ำจะนอ้ยกวำ่อลักอริทึมอ่ืนเลก็นอ้ย 

จำกงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำ
เทคนิคโครงข่ำยประสำทเทียมเชิงลึกคอนโวลูชนั (CNN) 
มีประสิทธิภำพในกำรจ ำแนกภำพท่ีมีควำมแม่นย  ำสูง 
ประกอบกับปัจจุบันกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนมีปริมำณ
เพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก ดงันั้นงำนวิจยัน้ีจึงน ำเทคนิคกำรเรียนรู้
เชิงลึกคอนโวลูชนั (CNN) เลือกใชโ้ครงสร้ำง MobileNet 
เพื่อให้ไดโ้มเดลกำรเรียนรู้ขนำดเล็กมำประยกุตใ์ชก้บักำร
จ ำแนกภำพสำยพนัธ์ุปลำกดัจำกภำพถ่ำยผำ่นสมำร์ทโฟน 
 

3.  วธีิการด าเนินงานวจัิย  
วิธีด ำเนินกำรศึกษำของกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำร

เ รียนรู้ เ ชิง ลึกส ำหรับระบบจ ำแนกสำยพัน ธ์ุปลำกัด  
มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดงัภำพท่ี 2 รำยละเอียดดงัน้ี 

 

 

ภาพที ่2: ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ตารางที ่1: แสดงตวัอยำ่งขอ้มูลรูปภำพปลำกดัท่ีใชพ้ฒันำโมเดล 
สายพนัธ์ุ
ปลากัด 

ตัวอย่างรูปภาพ 
จ านวน 
(ภาพ) 

ปลำกดั
ครำวน์เทล 

 

 
 

150 

ปลำกดั
ฮำลฟ์มูน 

 

 
 

150 

ปลำกดัหมอ้ 

 

 
 

150 

รวม  450 

 

3.1 การเกบ็รวบรวมชุดข้อมูลภาพ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูล  (รูปภำพ)  

ท่ีน ำมำใชใ้นระบบจ ำแนกพนัธ์ุปลำกดั เลือกศึกษำจ ำนวน 
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3 สำยพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ปลำกดัครำวน์เทล ปลำกดัฮำลฟ์มูนและ
ปลำกดัหมอ้ ด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลภำพจำกกำรถ่ำยภำพ
ด้วยตนเอง ได้ข้อมูลภำพปลำกัดสำยพันธ์ุละ 150 ภำพ  
รวมทั้งหมด 450 ภำพ โดยทั้งหมดจะถ่ำยภำพในแนวตรง
ให้เห็นปลำกดัทั้งตวั ระยะห่ำงจำกปลำกดัประมำณ 10-20 
เซนติเมตร ขนำดของรูปภำพคือ 224x224 พิกเซล ตวัอยำ่ง
ชุดขอ้มูลภำพท่ีใช้ในกำรฝึกสอนของโครงข่ำยแสดงดงั
ตำรำงท่ี 1  

3.2 การฝึกสอนและสร้างโมเดล 
กำรฝึกสอนและสร้ำงโมเดลจ ำแนกสำยพนัธ์ุปลำกดั

ประยุกต์ใช้เทคนิคกำรเรียนรู้เชิงลึกโครงข่ำยประสำท
เทียมคอนโวลูชนั (CNN) เลือกใชอ้ลักอริทึม MobileNet 
เพื่อให้ไดไ้ฟลโ์มเดลขนำดเล็ก ส ำหรับน ำไปประยุกต์ใช้
ผำ่นสมำร์ทโฟน  

คณะผูว้ิจัยได้พฒันำโปรแกรมด้วยภำษำ Python และ
ไลบรำร่ีมำตรฐำนส ำหรับกำรเรียนรู้เชิงลึก ท่ี มี ช่ือว่ำ 
TensorFlow ซ่ึงไลบรำร่ีน้ีจะท ำกำรแบ่งชุดขอ้มูลรูปภำพ
จ ำนวน 450 รูปออกเป็นสองส่วน คือ ชุดข้อมูลฝึกสอน 
(Training Data) แ ล ะ ข้ อ มู ล ท ดสอบ  (Testing Data)  
ให้โดยอตัโนมติั โดยในแต่ละคร้ังท่ีทดสอบกำรเรียนรู้ของ
โมเดล โปรแกรมจะท ำกำรแบ่งข้อมูลออกมำเป็นข้อมูล
ฝึกสอนจ ำนวน  90% และข้อมูลทดสอบจ ำนวน 10%  
ของขอ้มูลทั้งหมดโดยประมำณ นอกจำกน้ีโครงข่ำยประสำท
เทียมคอนโวลูชันย ังสำมำรถเรียนรู้และจ ำแนก (Learn 

Feature & Classification) เองได ้โดยท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งสร้ำง 
Feature Extraction เม่ือส้ินสุดกำรฝึกสอนสร้ำงโมเดลจะได้
ไฟล์ retrain_graph.pb ซ่ึงเป็นไฟล์ท่ีจะน ำไปใช้สร้ำงระบบ
ต่อไป ขั้นตอนกำรฝึกสอนและสร้ำงโมเดล ดงัภำพท่ี 3 

 

 

ภาพที ่3: แสดงขั้นตอนกำรฝึกสอนและสร้ำงโมเดล 

3.3 การประเมนิประสิทธิภาพโมเดล 
กำรประเมินประสิทธิภำพโมเดล ในงำนวิจัยน้ีใช ้

กำรวัดค่ำควำมถูกต้องหรือควำมแม่นย  ำ (Accuracy)  
ในกำรจ ำแนกประเภทภำพ ซ่ึง เป็นค่ำท่ีได้จำกวิธีกำร
ทดสอบเพ่ือหำค่ำพยำกรณ์ควำมถูกตอ้งของขอ้มูล โดยคิด
เป็นค่ำร้อยละ (%) ใชสู้ตรกำรค ำนวณดงัสมกำรท่ี 1 [4] 

 

Accuracy =          (TP + TN)            x 100         (1) 
                   (TP + TN + FP + FN)   
 

โดย  TP คือ คลำสบอกว่ำจริงและท ำนำยว่ำจริง TN 
คือ คลำสบอกว่ำไม่จริงและท ำนำยว่ำไม่จริง  FP คือ  
คลำสบอกวำ่จริงและท ำนำยว่ำไม่จริง  FN คือ คลำสบอก
วำ่ไม่จริงและท ำนำยวำ่จริง 

 

 
ภาพที ่4:  ตวัอยำ่งกำรน ำโมเดลเขำ้ใชง้ำนบน Android Studio 

 

 

ภาพที ่5:  แสดง Use Case Diagram ของระบบ 

 

3.4 การพฒันาระบบ  
กำรพฒันำระบบเป็นขั้นตอนของกำรน ำโมเดลจ ำแนก

ภำพ (ไฟล ์retrain_graph.pb) ท่ีไดจ้ำกขั้นตอนกำรพฒันำ
โมเดล ไปใส่ในโมบำยแอปพลิเคชนัระบบปฏิบติักำรแอน
ดรอยด์  (ภำพ ท่ี  4 ) เ พ่ื อ ให้สะดวกต่ อก ำร ใช้ ง ำน  
โดยด ำเนินกำรออกแบบระบบด้วย Use Case Diagram 
ดงัภำพท่ี 5  
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เคร่ืองมือในกำรพฒันำใช้โปรแกรม Android Studio 
และภำษำ JAVA เป็นภำษำหลกัในกำรพฒันำ  กำรท ำงำน
ของระบบจะสำมำรถถ่ำยภำพปลำกัดด้วยกลอ้งสมำร์ท
โฟน จำกนั้นท ำกำรประมวลผลและจ ำแนกภำพดว้ยโมเดล
กำรเรียนรู้เชิงลึกท่ีได้ฝึกสอนไว ้ เพื่อตรวจสอบรูปภำพ 
หลงัจำกนั้นระบบจะแสดงผลลพัธ์ดว้ยกำรระบุสำยพนัธ์ุ
ปลำกดัท่ีตรวจพบ พร้อมแสดงเปอร์เซ็นต์ควำมถูกตอ้งท่ี
หนำ้จอแอปพลิเคชนั 
 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล 
ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพโมเดล ท่ีได้จำกกำรน ำ

รูปภำพ 450 ภำพมำท ำกำรเรียนรู้กบัโครงข่ำยประสำทเทียม 
CNN แบบ MobileNet โดยท ำกำรแบ่งข้อมูลเป็นข้อมูล
ฝึกสอนจ ำนวน  90% และข้อมูลทดสอบจ ำนวน 10%  
ของขอ้มูลทั้งหมด ผลกำรทดสอบโมเดลแสดงในภำพท่ี 6 
 

 

ภาพที ่6: กรำฟแสดงค่ำควำมถูกตอ้งกำรจ ำแนกปลำกดัของโมเดล 

 

จำกภำพท่ี 6 พบว่ำกำรจ ำแนกภำพปลำกัดหมอ้ มีค่ำ
ควำมถูกตอ้งของกำรจ ำแนกสูงกว่ำคลำสอ่ืน คือ 98.00%  
กำรจ ำแนกภำพปลำกดัครำวนเ์ทล มีควำมถูกตอ้งนอ้ยท่ีสุด 
คือ 94.00% ผลลพัธ์ค่ำควำมถูกตอ้งเฉล่ียของโมเดลเท่ำกบั 
95.67% ซ่ึงมีประสิทธิภำพควำมแม่นย  ำอยู่ในระดับดี 
ดงันั้นจึงน ำโมเดลน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำแอปพลิเคชนั
จ ำแนกสำยพนัธ์ุปลำกดัจำกภำพถ่ำยต่อไป 

4.2 ผลการพฒันาแอปพลเิคชัน 
ผลกำรพฒันำโมบำยแอปพลิเคชนัจ ำแนกพนัธ์ุปลำกดั

จำกภำพถ่ำย แสดงรำยละเอียดแอปพลิเคชนัดงัน้ี หน้ำจอ
หลักแอปพลิเคชันแสดงดังภำพท่ี 7 เม่ือผู ้ใช้เลือกเมนู
ถ่ำยภำพ ผูใ้ชง้ำนตอ้งใชก้ลอ้งสมำร์ทโฟนถ่ำยภำพปลำกดั

ดงัภำพท่ี 8 จำกนั้นแอปพลิเคชนัจะเรียกใชก้ำรประมวลผล
จำกโมเดลกำรเรียนรู้เชิงลึกท่ีได้ฝึกสอนไว ้เพื่อวิเครำะห์
ภำพปลำกดัและแสดงผลลพัธ์ทำงหนำ้จอพร้อมเปอร์เซ็นต์
ค่ำควำมถูกตอ้ง (ภำพท่ี 9) 

 

 

ภาพที ่7: หนำ้จอหลกัแอปพลิเคชนั 

 

 

ภาพที ่8: หนำ้จอกำรถ่ำยรูป 

 

 

ภาพที ่9: หนำ้จอผลลพัธ์ 
 

4.3 ผลการทดสอบแอปพลเิคชัน 
กำรทดสอบควำมแม่นย  ำกำรจ ำแนกพนัธ์ุปลำกดัของ

แอปพลิเคชัน เป็นกำรทดสอบกำรจ ำแนกพนัธ์ุปลำกัด  
3 สำยพนัธ์ุ สำยพนัธ์ุละ 20 รูป โดยถ่ำยภำพปลำกดัผ่ำน
กลอ้งสมำร์ทโฟน ซ่ึงกำรทดสอบน้ีเป็นภำพท่ียงัไม่เคย
ฝึกสอนมำก่อน (Unseen Data) ข้อก ำหนดของกำร
ถ่ำยภำพปลำกดั คือ ตอ้งเห็นส่วนท่ีเป็นภำพปลำกดัทั้งตวั
ดังภำพท่ี 8  กำรทดสอบแอปพลิเคชันใช้ตวัช้ีวดั คือ ค่ำ
ควำมถูกตอ้ง (Accuracy) โดยมีสูตรค ำนวณดงัน้ี 
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       Accuracy =   จ ำนวนท่ีจ ำแนกถูกตอ้ง  x 100       (2) 
                  จ ำนวนท่ีจ ำแนกทั้งหมด  
 

 ตารางที ่2: แสดงผลกำรทดสอบกำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั 
สายพนัธ์ุปลากดั จ าแนก 

ถูกต้อง 
จ าแนก
ผดิพลาด 

Accuracy 

(%) 

ปลำกดัครำวนเ์ทล 15 5 75.00 

ปลำกดัฮำลฟ์มูน 17 3 85.00 

ปลำกดัหมอ้ 18 2 90.00 

เฉลีย่ 83.33 

 

จำกตำรำงท่ี 2 แสดงผลกำรทดสอบประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของแอปพลิเคชนั โดยสรุปค่ำเฉล่ียควำมถูกตอ้งใน
กำรจ ำแนกพนัธ์ุปลำกัดทั้ ง 3 พนัธ์ุเท่ำกับ 83.33% ซ่ึงมี
ประสิทธิภำพควำมแม่นย  ำอยู่ในระดับดี ปลำกัดท่ีแอป
พลิเคชนัสำมำรถจ ำแนกไดถู้กตอ้งมำกท่ีสุดไดแ้ก่ ปลำกดั
หมอ้ ส่วนปลำกดัท่ีจ ำแนกไดถู้กตอ้งนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ปลำ
กดัครำวน์เทล ซ่ึงกำรจ ำแนกท่ีผิดพลำดเน่ืองจำก ภำพปลำ
กัดครำวน์เทลมีลักษณะรูปทรงหำงแผ่เป็นคร่ึงวงกลม
คลำ้ยกบัลกัษณะหำงของปลำกดัฮำล์ฟมูน จึงท ำให้มีบำง
ภำพของปลำกดัครำวน์เทล ถูกจ ำแนกเป็นปลำกดัฮำลฟ์มูน 
ค่ำควำมถูกต้องกำรจ ำแนกจึงต ่ำกว่ำปลำกัดพนัธ์ุอ่ืน ๆ 
ในทำงตรงกันขำ้ม ปลำกัดหมอ้มีลกัษณะท่ีแตกต่ำงจำก
ปลำกัดพนัธ์ุอ่ืน ๆ อย่ำงชัดเจน จึงท ำให้โมเดลสำมำรถ
จ ำแนกลกัษณะของปลำกดัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งแม่นย  ำมำกกวำ่  
 

5. สรุป 
กำรศึกษำน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันำระบบจ ำแนกสำย

พันธ์ุปลำกัดผ่ำนกำรถ่ำยภำพจำกกล้องสมำร์ทโฟน  
ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรช่วยตรวจสอบพนัธ์ุ
ปลำกดัไดอ้ยำ่งสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้งโดยประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยกีำรเรียนรู้เชิงลึกแบบ CNN กำรด ำเนินงำนเร่ิม
จำกกำรรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงภำพพันธ์ุปลำกัด
จ ำนวน 3 สำยพันธ์ุ น ำมำสร้ำงโมเดลจ ำแนกภำพด้วย
ไลบรำร่ี Tensorflow และภำษำ Python  

ผลกำรสร้ำงโมเดลจ ำแนกภำพ พบวำ่โมเดลมีค่ำควำม
ถูกตอ้งเฉล่ีย 95.67% แสดงให้เห็นว่ำโมเดลกำรจ ำแนก
สำยพนัธ์ุปลำกดัท่ีสร้ำงข้ึน มีควำมสำมำรถในกำรจ ำแนก

สำยพันธ์ุปลำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงน ำไปใช้
พฒันำส่วนติดต่อผูใ้ช้งำนในรูปแบบแอปพลิเคชันบน
สมำร์ทโฟนระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด ์ 

ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของแอปพลิเคชนั โดยวดั
จำกร้อยละควำมถูกตอ้งของกำรจ ำแนกภำพ พบวำ่สำมำรถ
จ ำแนกภำพและระบุสำยพนัธ์ุปลำกดัคิดเป็นร้อยละควำม
ถูกตอ้งเฉล่ีย 83.33% ซ่ึงแสดงวำ่แอปพลิเคชนัท่ีพฒันำข้ึน
น้ีมีควำมแม่นย  ำสูง บรรลุวตัถุประสงคข์องงำนวิจยัในกำร
ช่วยตรวจสอบพนัธ์ุปลำกดัไดอ้ย่ำงสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ  

แนวทำงกำรพฒันำในอนำคต ไดแ้ก่ กำรเก็บขอ้มูลของ
รูปภำพพัน ธ์ุปลำกัด ให้ มี จ ำนวนมำกและ มีควำม
หลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน รวมทั้ งกำรศึกษำเทคนิควิธีกำร
เรียนรู้เชิงลึกแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม จะท ำให้ผลกำรทดสอบ
แอปพลิเคชนัมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างโมเดลส าหรับ
วิ นิจ ฉัยโรคไส้ ต่ิ ง อัก เสบ และเ พ่ือ ค้นหาปัจ จัย ท่ีมี
ความส าคัญต่อการวินิจฉัยโรคไส้ต่ิงอักเสบ  ผู้ วิจัยท าการ
ส ารวจกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 232 คน แบ่งออกเป็น ผู้ ท่ีเคย
เป็นโรคไส้ต่ิงอักเสบ จ านวน 63 คน และผู้ ท่ีไม่เคยเป็น
โรคไส้ต่ิงอักเสบ จ านวน 169 คน ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
นีน้  ามาใช้ส าหรับสร้างโมเดลในการวินิจฉัยโรคโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
อาการมีความส าคัญและให้ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ีงมีค่า 
Accuracy ร้อยละ 90-95 , Precision ร้อยละ 92-95 , 
Recall ร้อยละ 86-94, และ F1-score ร้อยละ 87-94 และ
พบว่า SVM ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มของเทคนิคการ
เรียนรู้ของเคร่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือใช้ SVM ร่วมกับ
ปัจจัยด้านอาการ ซ่ึงให้ค่า Accuracy ร้อยละ 95, Precision 
ร้อยละ 94, Recall ร้อยละ 94, และ F1-score ร้อยละ 94 
จากผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่า แนวทางท่ีน าเสนอนีส้ามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือในการวินิจฉัยโรคไส้ต่ิงอักเสบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ ท้ังบุคลากรทาง
การแพทย์และบุคคลท่ัวไป 
ค าส าคัญ: ไส้ต่ิงอกัเสบ การวนิิจฉยัโรค การท านาย การ

เรียนรู้ของเคร่ือง 
 

Abstract 

The objectives of this paper are to establish 

prediction models for diagnosing appendicitis disease 

and to find important factors to diagnosis the disease. 

In this paper, we collected 232 samples consisting of 

63 samples being appendicitis disease, and 169 

samples not being the disease. The samples were 

yielded to establish the model using machine learning 

techniques. The experimental results show that the 

symptom factors are the most important and provide 

the highest performance, i.e., Accuracy=90-95%, 

Precision=92-95%, Recall=86-94%, and F1-score 

87-94%. Additionally, SVM yields the highest 

performance among different machine learning 

techniques, especially, using SVM with symptom 

factors. The performance is 95%, 94%, 94%, and 94% 

for Accuracy, Precision, Recall, and F1-score, 

respectively. The results indicate that the proposed 

approach can be used for appendicitis diagnosis 

which can be benefit to not only medical personnel but 

also ordinary people. 

Keyword: Appendicitis, Diagnosis, Prediction,   

 Machine Learning 

 

1. บทน า 
การเกิดภาวะไส้ต่ิงอกัเสบเป็นอาการท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

เฉียบพลนัและพบไดทุ้กอายุ แต่พบบ่อยท่ีสุดอยู่ระหว่าง 
10-20 ปี [1] โดยลกัษณะอาการของภาวะไส้ต่ิงอกัเสบ
ประกอบดว้ย อาการปวดทอ้งมาก เร่ิมแรกอาจปวดเป็น  
พกั ๆ รอบสะดือ ต่อมาอาการปวดจะยา้ยมาท่ีท้องน้อย  
ขา้งขวา ลกัษณะปวดเสียดตลอดเวลา คล่ืนไส้อาเจียน และ
มีไข ้อาการจะเป็นอยูน่บัชัว่โมงถึงหลายวนั บางคนอาจมี
อาการปวดทอ้งนอ้ยขา้งขวา โดยไม่มีอาการอ่ืนน ามาก่อน
เลยก็ได ้[2], [3] ทั้งน้ีหากเกิดความล่าชา้ในการรักษาอาจ
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ท าให้ไส้ต่ิงอกัเสบหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นสาเหตุท า
ให้เสียชีวิตได ้[4] ดงันั้นการวินิจฉัยโรคอยา่งรวดเร็วและ
แม่นย  า จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการวินิจฉยัก่อนท่ีจะน า
ผูป่้วยไปรักษา และใหก้ารผา่ตดัอยา่งทนัท่วงที ซ่ึงสามารถ
ลดภาวะแทรกซอ้นรุนแรงไดอี้กดว้ย [1] งานวิจยัท่ีผา่นมา
ไดมี้การเสนอแนวทางในการวินิจฉยัโรคไส้ต่ิงอกัเสบดว้ย
วิธี ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ การอัลตร้าซาวด์ [5], การใช้
ค ะแนนพย ากร ณ์  [6], [7], [8] และก า ร เ อกซ เ ร ย์
คอมพิวเตอร์ [2], [9] อยา่งไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการ
วินิจฉัยการเกิดโรคไส้ต่ิงอกัเสบยงัตอ้งไดรั้บการปรับปรุง
ใหมี้ความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน เพ่ือลดตน้ทุนในการผา่ตดัโดย
ไม่จ าเป็นและลดอนัตรายต่อผูเ้ขา้รับการรักษา 

งานวิจยัน้ีเสนอแนวทางในการพฒันาโมเดลส าหรับ
การวินิจฉัยการเกิดโรคไส้ต่ิงอักเสบโดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้ของเคร่ือง และศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท านาย
การเ กิดโรคไส้ ต่ิงอัก เสบทั้ งด้านประชากรศาสตร์   
ดา้นพฤติกรรม และดา้นอาการ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

มีงานวิจยัท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการภาวะการเกิด
โรคไส้ต่ิงอกัเสบ ดงัน้ี 

อลิสรา วงศสุ์ทธิเลิศ และคณะ [5] ศึกษาประสิทธิภาพ
ในการประเมินภาวะไส้ต่ิงอกัเสบดว้ยอลัตร้าซาวดใ์นกลุ่ม
ผูป่้วยเด็ก โดยท าการรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยเด็กอาย ุ1-16 ปี 
ท่ีได้รับการท าอลัตร้าซาวด์เน่ืองจากสงสัยว่าเป็นไส้ต่ิง
อักเสบ จ านวนทั้ งหมด 428 คน ผลการศึกษาพบว่า 
การอัลตร้าซาวด์สามารถพบผูป่้วยท่ีเป็นไส้ต่ิงอักเสบ 
จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 โดยมีค่า Recall ร้อย
ละ 71.2 ค่า Precision ร้อยละ 88.1 และค่า Accuracy ร้อย
ละ 92.6 จากผลการศึกษา สรุปไดว้่า การอลัตร้าซาวด์มี
ประสิทธิภาพมากพอในการวินิจฉัยโรคไส้ต่ิงอักเสบ
โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยเด็กท่ีมีปัญหาในการวินิจฉัยจาก
ประวติัและการตรวจร่างกาย 

เนตรา  เนตรโพธ์ิแกว้ [6] ศึกษาการประเมินผลของ
ก า ร ใช้ ร ะบบคะแนน  Alvarado score เ พื่ อ ท า ก า ร
วินิจฉัยโรคไส้ต่ิงอกัเสบ โดยใชข้อ้มูลผูป่้วยท่ีวินิจฉัยว่า

เป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบและไดรั้บการผ่าตดัไส้ต่ิงในภาวะ
ฉุกเฉินทั้ งหมด 103 คน ผลการศึกษาพบว่า Alvarado 

Score ท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 7 ให้ค่า Recall ร้อยละ 
91.2 ค่า Precision ร้อยละ 89.25 และ Accuracy ร้อยละ 
82.52 จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการวินิจฉัยโรคไส้ต่ิง
อักเสบเฉียบพลันด้วยระบบคะแนน Alvarado Score 

สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติต่อการวินิจฉัยโรคไส้ต่ิง
อกัเสบเฉียบพลนั 

เนตรา เนตรโพธ์ิแกว้ [7] ศึกษาการเปรียบเทียบการ
ประเมินผลของ Alvarado Score  และ RIPASA Score 

ในการวินิจฉัยโรคไส้ต่ิงอกัเสบ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
ผูป่้วยทั้งหมด 145 คน จากการศึกษาพบวา่การวินิจฉยัโรค
ไส้ต่ิงอักเสบเฉียบพลนัด้วย RIPASA Score ท่ีค่าจุดตดั 
7.5 พบค่า Recall และ Accuracy ท่ีมากกว่า Alvarado 

Score แต่ไม่สามารถ Rule In โรคไส้ต่ิงอกัเสบไดเ้ลย เม่ือ
เปล่ียนค่าจุดตดัใน RIPASA score เป็นค่าจุดตดัท่ี 10.75 

พบวา่ มีความสามารถในการ Rule In และ Rule Out โรค
ไส้ต่ิงอกัเสบไดใ้กลเ้คียงกบัการประเมิน Alvarado Score 

ท่ี จุดตัด 7 ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณารับผูป่้วยโรคไส้ต่ิงอกัเสบไวรั้กษาได ้

ปรียาภรณ์ เสนะวตั และกิจจา เจียรวฒันกนก [8] ศึกษา
คะแนนการพยากรณ์ภาวะไส้ต่ิงแตกในผูป่้วยไส้ต่ิงอกัเสบ
เฉียบพลนัโดยใชอ้าการทางคลินิก ผูว้ิจยัท าการรวบรวม
ขอ้มูลผูป่้วยท่ีมีผลพยาธิวิทยาและไดรั้บการผ่าตดัทั้งหมด 
499 คน ผลการศึกษาพบปัจจยัเส่ียง 5 ปัจจยั ประกอบดว้ย 
เพศชาย อายุมากกว่า 20  ปี ระยะเวลาปวดท้องจนถึง
โรงพยาบาลมากกว่า 24 ชัว่โมง อตัราการเตน้ของหัวใจ
มากกว่าหรือเท่ากบั 130 คร้ังต่อนาที และการตรวจทอ้ง
พบอาการปล่อยเจ็บบริเวณขวาล่าง โดยระบบคะแนน
พยากรณ์น้ีใหป้ระสิทธิภาพร้อยละ 77.98  แสดงใหเ้ห็นวา่
ระบบคะแนนน้ี สามารถใช้เ พ่ือเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจในการรักษา  

ชนิกา มหารักษ์ [2] ศึกษาการวินิจฉัยโรคอ่ืนในผูป่้วย
ท่ีสงสัยว่าเป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบเฉียบพลนัและมีการตรวจ
ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง โดยใช้ข้อมูลผูป่้วย
ทั้งหมด 120 คน ท่ีสงสัยวา่เป็นไส้ต่ิงอกัเสบและไดรั้บการ
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เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ช่องทอ้ง ผลการศึกษาพบวา่ ผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการวินิจฉัยเป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบมีทั้ งหมด 68 คน  
คิดเป็นร้อยละ 56.7 วินิจฉัยเป็นโรคอ่ืน ๆ จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.8  และไม่สามารถวินิจฉัยโรคจากการ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ช่องทอ้ง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.5 จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
ช่องทอ้งเป็นการตรวจท่ีมีประโยชน์ในผูป่้วยท่ีสงสัยว่า
เป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบเฉียบพลนั  

จากงานวจิยัท่ีกล่าวมาพบวา่มีการเสนอแนวทางในการ
วินิจฉัยโรคไส้ต่ิงอักเสบด้วยวิธีการอัลตร้าซาวด์ การ
ค านวณคะแนนพยากรณ์ และการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
งานวิจัยน้ี  เสนอแนวทางในการวินิจฉัยโรคโดยการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง  

 
3.  วธีิด าเนินการวจิัย  

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู ้วิจัยจัดท าแบบสอบถามโดยปรับปรุงจากแบบ

ประเมิน Alvarado Score และ RIPASA Score [6], [7] 

จากนั้นใหผู้ใ้ชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ตอบแบบสอบถาม
ผ่านกูเกิลฟอร์ม (Google Form) จ านวน ทั้ งหมด 23 ขอ้ 
แบ่งเป็น 22 ขอ้ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นโรคไส้ต่ิง
อกัเสบ และอีก 1 ขอ้ เก่ียวกบัความเป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบ
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม (เป็นหรือไม่เป็นโรคไส้ ต่ิง
อัก เสบ ) ใน 22 ข้อ  แ บ่ง เ ป็น  3 ด้าน  ประกอบด้วย  
ด้านประชากรศาสตร์ มี 3 ขอ้ (อายุ, เพศ, และค่า BMI) 
ด้านพฤติกรรม  มี  12 ข้อ  (ประ เภทอาหาร ท่ี เ ลือก
รับประทาน ,  การรับประทานอาหารจ าพวกจังก์ฟู้ด ,   
การรับประทานอาหารก่ึงสุกก่ึงดิบ, การรับประทานอาหาร
จ าพวกของหวาน , การรับประทานอาหารจ าพวกกลุ่ม
โซเดียมสูง, การรับประทานเมล็ดของผลไม้, การด่ืมน ้ า, 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน, การด่ืมแอลกอฮอล์, การอั้น
อุจจาระเป็นประจ า, การพกัผ่อน, และการออกก าลงักาย) 
และดา้นอาการ มี 7 ขอ้ (อาการปวดทอ้งบริเวณรอบสะดือ
แลว้ยา้ยมาปวดบริเวณหน้าท้องด้านขวาตอนล่าง, รู้สึก
เหมือนมีกอ้นแขง็ ๆ เม่ือกดบริเวณทอ้งนอ้ยขวา, อาการไข้

สูง, รู้สึกคล่ืนไส้หรืออยากอาเจียน , อาการความเครียด
สะสม, รู้สึกเบ่ืออาหาร, และอาการทอ้งผกู) 

3.2 การสร้างโมเดล  
ผู ้วิจัยใช้เทคนิคการเ รียนรู้ของเค ร่ือง  (Machine 

Learning) [10] เพื่อสร้างโมเดลในท านายการเกิดโรค     
ไส้ ต่ิงอักเสบ มี 6 เทคนิค ได้แก่ การถดถอยโลจิสติค 

(Logistic Regression: LR), นาอีฟเบย์  ( Naïve Bayes: 

NB), ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree: DT), เพื่อนบา้นท่ี
ใกล้ ท่ี สุด  ( K-Nearest Neighbors: KNN), ซัพพอ ร์ต
เวค เตอ ร์แมชชีน  ( Support Vector Machine: SVM), 

และมลัติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน (Multilayer Perceptron: 

MLP)  

ตัวแปรต้นมีทั้ งหมด 22 ตัวแปร ได้มาจากค าถาม       
22 ขอ้ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบ   
ตัวแปรตามมี 1 ตัวแปร คือ ความเป็นโรคของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ในการสร้างโมเดลจะพิจารณาตวัแปรในแต่
ละด้านรวมถึงการน าตัวแปรของแต่ละด้านมาพิจารณา
ร่วมกนั ซ่ึงมีทั้งหมด 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์ 
(3 ตัวแปร), ด้านพฤติกรรม (12 ตัวแปร), ด้านอาการ  
(7 ตัวแปร), ด้านประชากรศาสตร์และด้านพฤติกรรม  
(15 ตัวแปร ), ด้านประชากรศาสตร์และด้านอาการ  
(10 ตวัแปร), ดา้นพฤติกรรมและดา้นอาการ (19 ตวัแปร), 
ทุกตวัแปร (22 ตวัแปร) ดงันั้นมีโมเดลทั้งหมด 42 โมเดล 
(6 เทคนิค × 7 กลุ่มตวัแปร) 

3.3 การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล 
ในส่วนน้ีกล่าวถึงการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
10-Fold Cross-Validation คือ  วิ ธี การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของโมเดลวา่สามารถเป็นอิสระต่อชุดขอ้มูล 
หรือไม่ ถ้าชุดข้อมูลมีทั้ งหมด 100 ตัวอย่าง จะถูกแบ่ง
ออกเป็น  10 กอง แต่ละกองมี  10 ตัวอย่าง  กองท่ี  1  

ใชส้ าหรับประเมินโมเดลดว้ย Evaluation Metrics กองท่ี   
2-10 ใชส้ าหรับสร้างโมเดล หลงัจากน้ี ใชก้องท่ี 2 ส าหรับ
ประเมินโมเดล กองท่ี 1 และกองท่ี 3-10 ใชส้ าหรับสร้าง
โมเดล ท าเช่นน้ีไปจนกว่าทั้ ง 10 กองจะถูกใช้ประเมิน
โมเดล ดงันั้น แต่ละโมเดลจะถูกประเมินทั้งหมด 10 คร้ัง 
และผลการประเมินสุดทา้ยของแต่ละโมเดล คือ ค่าเฉล่ีย 
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ของการประเมินจากทั้งหมด 10 คร้ัง 
Evaluation Metrics คื อ  เ มต ริกส าห รับประ เ มิน

ประสิทธิภาพของโมเดล ประกอบด้วย  Accuracy, 

Precision, Recall, และ F1-score ดงัสมการต่อไปน้ี  
 Accuracy = 

TP+TN

TP+TN+FP+FN
          (3-1) 

 Precision = 
TP

TP+FP
           (3-2) 

 Recall = 
TP

TP+FN
           (3-3) 

 F1-score = 2×
Precision × Recall

Precision + Recall
         (3-4) 

โดยท่ี  True Positive (TP) คือ ผลบวกจริง หรือผู ้ป่วย
ตรวจสอบพบว่าเป็นโรคจริง True Negative (TN) คือ ผล
ลบจริง หรือ คนปกติตรวจพบว่าไม่เป็นโรคจริง False 

Positive (FP) คือ ผลบวกเท็จ หรือ คนปกติแต่ถูกตรวจ 
พบว่าเป็นโรค False Negative (FN) คือ ผลลบเท็จ หรือ 
ผูป่้วยท่ีตรวจพบว่าไม่เป็นโรค Accuracy คือ อตัราส่วน
ของจ านวนตัวอย่าง (ทั้ งคนปกติและผูป่้วย) ท่ีวินิจฉัย
ถูกตอ้งต่อจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด Precision คือ อตัราส่วน
ของผลบวกจริงต่อจ านวนตัวอย่างท่ีวินิจฉัยว่าเป็นโรค 

Recall คือ อตัราส่วนของผลบวกจริงต่อจ านวนผูป่้วยท่ีเป็น
โรคจริง และ F1-score คือ ค่าเฉล่ียฮาร์โมนิค (Harmonic 

Mean) ของค่า Precision และ Recall 

 
4. ผลการด าเนินงาน  

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 232 คน แบ่งเป็น ผูท่ี้เคย
เป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบ 63 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.16 และผู ้
ท่ีไม่เคยเป็นโรคไส้ต่ิงอักเสบ 169 คน คิดเป็น ร้อยละ 
72.84 ตารางท่ี  1 แสดงสถิติปัจจัยในการท านายโรค 
คอลมัน์แรกแสดงช่ือปัจจยั คอลมัน์ท่ี 2 แสดงค่าท่ีแปลง
เป็นตวัเลขเพ่ือใชส้ าหรับการค านวณในขั้นตอนการสร้าง
โมเดล กรณีท่ีตวัแปรใดอยูใ่นระดบั Nominal และมี 2 ค่า 
จะใหค้่าใดค่าหน่ึงเป็น 0 และอีกค่าเป็น 1 เช่น ตวัแปรเพศ 
จะให้ “ชาย” เป็น 0 และ “หญิง” เป็น 1 กรณีท่ีตวัแปรใด
อยูใ่นระดบั Ordinal จะให้ค่าแรกเป็น 0 และเพ่ิมข้ึนทีละ 
1 เช่น ตวัแปรอาย ุจะให้ “อายนุอ้ยกวา่ 18 ปี” เป็น 0 “18-

35 ปี” เป็น 1 “35-60 ปี” เป็น 2 และ“มากกว่า 60 ปี” เป็น 
3 คอลมัน์ท่ี 3-5 แสดงความถ่ี และคอลมัน์สุดทา้ยแสดงค่า 
P-value  

ตารางที่ 1: สถิติของปัจจยัในการท านายโรคไส้ต่ิงอกัเสบ 
ปัจจยั ความถี่ 

P-value 
ช่ือปัจจยั 

ค่าที่
แปลง 

จ านวน 
เคย
เป็น 
ไส้ติง่ 

ไม่เคย
เป็น 
ไส้ติง่ 

ด้านประชากรศาสตร์ - - - - - 

1. อาย ุ - - - - 0.042 

    นอ้ยกวา่ 18 ปี 0 8 2 6 - 

    18- 35 ปี 1 165 37 128 - 

    35- 60 ปี 2 58 23 35 - 

    มากกวา่  60 ปี 3 1 0 1 - 

2. เพศ - - - - 0.149 

    ชาย 0 84 28 56 - 

    หญิง 1 148 35 113 - 

3. ค่า BMI     0.020 

    ต ่ากวา่ 20 0 72 12 60 - 

    20-30 1 143 45 95 - 

    มากกวา่ 30 2 17 3 14 - 

ด้านพฤตกิรรม - - - - - 

4. ประเภทอาหารท่ีเลือก
รับประทาน  
(>= 3 วนัต่อสปัดาห์) 

- - - - 0.106 

    ผกั 0 6 0 6 - 

    เน้ือสตัวแ์ละผกั 1 163 41 122 - 

    เน้ือสตัว ์ 2 63 22 41 - 

5. การรับประทานอาหารจ าพวก
จงักฟู้์ด (>= 3 วนัต่อสปัดาห์) 

- 

 

- - - 1.607 

    ไม่ใช่ 0 135 16 119 - 

    ใช่ 1 97 47 50 - 

6. การรับประทานอาหารก่ึงสุกก่ึง
ดิบ (>= 3 วนัต่อสปัดาห์) 

- - - - 0.027 

ไม่ใช่ 0 198 48 150 - 

ใช่ 1 34 15 19 - 

7. การรับประทานอาหารจ าพวก
ของหวาน (>= 3 วนัต่อสปัดาห์) 

- - - - 0.0005 

ไม่ใช่ 0 100 15 85 - 

ใช่ 1 132 48 84 - 

8. การรับประทานอาหารจ าพวก
กลุ่มโซเดียมสูง (>= 3 วนัต่อ
สปัดาห์) 

- - - - 4.09E-08 

ไม่ใช่ 0 99 8 91 - 

ใช่ 1 133 55 78 - 

9. การรับประทานเมลด็ของผลไม ้
(>= 3 วนัต่อสปัดาห์) 

- - - - 1.21E-09 

ไม่ใช่ 0 187 34 153 - 

ใช่ 1 45 29 16 - 

10. การด่ืมน ้า (< 7 แกว้ต่อวนั) - - - - 0.0009 

ไม่ใช่ 0 86 12 74 - 

ใช่ 1 146 51 95 - 
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ตารางที ่1: สถิติของปัจจยัในการท านายโรคไส้ต่ิงอกัเสบ (ต่อ) ตารางที ่1: สถิติของปัจจยัในการท านายโรคไส้ต่ิงอกัเสบ (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่ามีทั้ งหมด 11 ปัจจัยท่ีผลการ

ทดสอบ Chi-Square ให้ค่า P-value ต ่ากว่า 0.01 ท่ีระดบั
ความ เ ช่ือมั่น ร้อยละ  99 ซ่ึ ง ปั จจัย เห ล่ า น้ี แสดง ถึ ง
ความสามารถในการแยกความแตกต่างระหวา่งผูท่ี้เป็นโรค
ไส้ต่ิงอกัเสบและไม่เป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบ ทั้ง 11 ปัจจยั มี 6 
ปัจจยั อยูใ่นดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร
จ าพวกของหวาน , การรับประทานอาหารจ าพวกกลุ่ม
โซเดียม , การรับประทานเมล็ดของผลไม้, การด่ืมน ้ า,  
การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน , และการออกก าลังกาย  
มี 5 ปัจจยั อยูใ่นดา้นอาการ ไดแ้ก่ อาการปวดทอ้งบริเวณ
รอบสะดือแล้วย ้ายมาปวดบริเวณหน้าท้องด้านขวา
ตอนล่าง, รู้สึกเหมือนมีกอ้นแขง็ ๆ เม่ือกดบริเวณทอ้งนอ้ย
ขวา, อาการไขสู้ง, รู้สึกคล่ืนไส้หรืออยากอาเจียน , และ
อาการทอ้งผูก แมว้่าปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีค่า P-value 

ต ่ากว่า 0.01 มีจ านวนมากกว่าปัจจัยดา้นอาการ (6 ต่อ 5) 
แต่ส่วนมากปัจจัยด้านอาการมีค่า P-value ต ่ากว่า 0.01 

อย่างมากเม่ือเทียบกับปัจจัยด้านพฤติกรรม ซ่ึงพบว่า 5 

ปัจจยัดา้นอาการขา้งตน้มีค่า P-value อยูใ่นช่วง 4.46E-40 

ถึง 1.20E-11ขณะท่ี 6 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมขา้งตน้มีค่า  P-

value อยูใ่นช่วง 1.21E-09 ถึง 0.0009 ในส่วนของปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ไม่มีปัจจยัไหนท่ีมีค่า P-value ต ่ากวา่ 
0.01  

ในตารางท่ี 2 แสดงประสิทธิภาพการท างานของโมเดล 
คอลมัน์แรกแสดงปัจจยัท่ีใชใ้นการสร้างโมเดล คอลมัน์ท่ี 
2 แสดงเมตริกในการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล 
ประกอบด้วย  Accuracy, Precision, Recall, และ F1-

Score คอลมัน์ท่ี 3-8 แสดงเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง  
ตวัเลขท่ีขีดเส้นใตแ้ละอยูใ่นช่องทึบแสดงถึงค่าของเมตริก 

ปัจจยั ความถี่ 

P-value 
 

ช่ือปัจจยั 
ค่าที่
แปลง 

 
จ านวน 

เคย
เป็นไส้
ติง่ 

ไม่เคย
เป็นไส้
ติง่ 

11. การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน 
(>= 2 แกว้ต่อวนั) 

- - - - 0.0002 

    ไม่ใช่ 0 94 13 81 - 

    ใช่ 1 138 50 88 - 

12. การด่ืมแอลกอฮอล ์ 
(>= 3 วนัต่อสปัดาห์) 

- - - - 0.451 

    ไม่ใช่ 0 150 50 143 - 

    ใช่ 1 39 13 26 - 

13. การอั้นอุจจาระเป็นประจ า - - - - 0.025 

    ไม่ใช่ 0 183 61 122 - 

    ใช่ 1 49 2 47 - 

14. การพกัผอ่น  
(< 6 ชัว่โมงต่อวนั) 

- - - - 0.104 

    ไม่ใช่ 0 103 22 81 - 

    ใช่ 1 129 41 88 - 

15. การออกก าลงักาย 
 (< 3 คร้ังต่อสปัดาห์) 

- - - - 0.00018 

    ไม่ใช่ 0 75 8 67 - 

    ใช่ 1 157 55 102 - 

ด้านอาการ - - - - - 

16. อาการปวดทอ้งบริเวณรอบ
สะดือแลว้ยา้ยมาปวดบริเวณหนา้
ทอ้งดา้นขวาตอนล่าง 

- - - - 4.46E-40 

ไม่ใช่ 0 168 5 163 - 

ใช่ 1 64 58 6 - 

17. รู้สึกเหมือนมีกอ้นแขง็ ๆ เม่ือ
กดบริเวณทอ้งนอ้ยขวา 

- - - - 1.62E-29 

ไม่ใช่ 0 183 18 165 - 

ใช่ 1 49 45 4 - 

18. อาการไขสู้ง  
(> 37 ◦C) 

- - - - 3.31E-21 

ไม่ใช่ 0 185 24 161 - 

ใช่ 1 47 38 9 - 

19. รู้สึกคล่ืนไสห้รืออยากอาเจียน 
(>= 2 วนั) 

- - - - 1.55E-23 

ไม่ใช่ 0 188 24 164 - 

ใช่ 1 44 39 5 - 

20. อาการความเครียดสะสม - - - - 0.016 

ไม่ใช่ 0 120 24 96 - 

ใช่ 1 112 39 73 - 

21. รู้สึกเบ่ืออาหาร 
 (>= 2 วนั) 

- - - - 0.887 

ไม่ใช่ 0 192 53 139 - 

ใช่ 1 40 10 30 - 

ปัจจยั ความถี่  
P-value  

ช่ือปัจจยั 
ค่าที่
แปลง 

 
จ านวน 

เคย
เป็น
ไส้ติง่ 

ไม่เคย
เป็น 
ไส้ติง่ 

ด้านอาการ - - - - - 

22. อาการทอ้งผกู (>= 3 วนัต่อ
สปัดาห์) 

- - - - 1.20E-11 

    ไม่ใช่ 0 143 16 127 - 

    ใช่ 1 89 47 42 - 
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ตารางที ่2: ประสิทธิภาพการท างานของโมเดล 

 
ท่ี มีค่ า ดี ท่ี สุดจาก  7  กลุ่มของปัจจัย  และตัว เลข ท่ี มี
เคร่ืองหมายดอกจนัน าหนา้แสดงถึงค่าของเมตริกท่ีดีท่ีสุด
จาก 6 เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง 

จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละดา้นอยา่งอิสระ
โดยไม่มีการรวมปัจจัยจากดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั พบว่า 
หากใชปั้จจยัดา้นอาการเพียงอยา่งเดียวให้ประสิทธิภาพดี
ท่ีสุด (Accuracy ร้อยละ 90-95, Precision ร้อยละ 92-95, 
Recall ร้อยละ  86-94, และ  F1-score ร้อยละ  87-94) 
รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นพฤติกรรม (Accuracy ร้อยละ 73-

82, Precision ร้อยละ 68-79, Recall ร้อยละ 67-81, และ
F1-score ร้อยละ 67-79) และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
( Accuracy ร้ อ ยละ  70-72, Precision ร้ อ ยละ  36-62, 
Recall ร้อยละ 49-57, และ F1-score ร้อยละ 41-56) ซ่ึง 

 
ภาพที่ 1: เปรียบเทียบประสิทธิภาพของปัจจยั 

 
สอดคลอ้งกบัค่า P-value ของปัจจยั โดยท่ีปัจจยัดา้นอาการ
มีค่า P-value ต ่าท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นพฤติกรรม และ
ดา้นประชากรศาสตร์ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาจากการน า
ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มารวมกนั พบว่า การรวมกนัของปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์และด้านอาการให้ประสิทธิภาพดี
ท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ประสิทธิภาพจากการรวมกนัน้ีไม่ได้
ท าใหป้ระสิทธิภาพสูงข้ึนจากการใชเ้พียงปัจจยัดา้นอาการ
อยา่งเดียว เน่ืองมาจากการคน้พบขา้งตน้ท่ีว่าการใชปั้จจยั
ด้านประชากรศาสตร์เพียงอย่างเดียวให้ประสิทธิภาพ
ค่ อนข้า งต ่ า  โดย เฉพาะค่ า  Precision, Recall, และ            
F1-Score  

ปัจจยั เมตริก LR NB DT KNN SVM MLP 

ดา้น
ประชากรศาสตร์ 

Accuracy 71 70 70 *72 *72 *72 

Precision 36 54 42 *62 36 36 

Recall 49 51 50 *57 50 50 

F1-Score 41 49 43 *56 42 42 

ดา้นพฤติกรรม Accuracy 79 *82 73 77 78 79 

Precision 77 *79 68 72 75 75 

Recall 69 *81 67 71 68 69 

F1-Score 70 *79 67 70 68 69 

ดา้นอาการ Accuracy 94 94 90 94 *95 94 

Precision 94 *95 92 *95 94 93 

Recall 91 92 86 91 *94 92 

F1-Score 92 92 87 92 *94 92 

ดา้น
ประชากรศาสตร์
และดา้นพฤติกรรม 

Accuracy 81 *83 69 75 80 79 

Precision 78 *79 65 69 77 76 

Recall 74 *81 66 70 71 72 

F1-Score 75 *79 64 69 72 71 

ดา้น
ประชากรศาสตร์
และดา้นอาการ 

Accuracy 94 94 93 93 *95 93 

Precision 94 *95 93 94 94 93 

Recall 91 92 90 88 *94 91 

F1-Score 92 92 90 90 *94 91 

ดา้นพฤติกรรมและ
ดา้นอาการ 

Accuracy 93 92 91 *94 *94 93 

Precision 93 92 90 *96 94 92 

Recall 91 88 90 89 *93 91 

F1-Score 91 89 89 91 *93 92 

ทุกปัจจยั Accuracy *94 92 91 93 *94 *94 

Precision 94 92 90 *95 93 94 

Recall 91 88 89 89 *92 *92 

F1-Score *92 89 89 90 *92 *92 

ประชากรศาสตร์ (72%)

ประชากรศาสตร์ (39%)

ประชากรศาสตร์ (50%)

ประชากรศาสตร์ (43%)

พฤติกรรม (79%)

พฤติกรรม (75%)

พฤติกรรม (69%)

พฤติกรรม (70%)

อาการ (94%)

อาการ (94%)

อาการ (92%)

อาการ (92%)

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรม (80%)

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรม (77%)

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรม (72%)

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรม (72%)

ประชากรศาสตร์และอาการ (94%)

ประชากรศาสตร์และอาการ (94%)

ประชากรศาสตร์และอาการ (91%)

ประชากรศาสตร์และอาการ (92%)

พฤติกรรมและอาการ (93%)

พฤติกรรมและอาการ (93%)

พฤติกรรมและอาการ (91%)

พฤติกรรมและอาการ (91%)

ทุกปัจจยั (94%)

ทุกปัจจยั (94%)

ทุกปัจจยั (90%)

ทุกปัจจยั (91%)
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ภาพที่ 2: เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการเรียนรู้ 

ของเคร่ือง 
 

ในกลุ่มของเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง SVM ให้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือน า SVM มา
สร้างโมเดลดว้ยปัจจยัดา้นอาการ มีค่า Accuracy ร้อยละ 
95, Precision ร้อยละ  94, Recall ร้อยละ  94, และ F1-

score ร้อยละ 94 รองลงมาเป็น  NB, KNN, MLP, LR, 
และ DT ตามล าดบั ภาพท่ี 1 แสดงผลสรุปการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของปัจจยัดว้ยค่ากลาง (Median) ของเมตริก  
และภาพท่ี 2 แสดงผลสรุปการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง 

 
5. การอภิปราย 

จากผลการทดลอง พบว่า ปัจจัยท่ีมีค่า P-value ต ่า มี
ความส าคญัต่อการสร้างโมเดลท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึง
ปัจจัยด้านอาการมักจะมีค่า P-value ท่ีต  ่ามาก รองลงมา
เป็นปัจจยัดา้นพฤติกรรม และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปัจจัย พบว่า  
เม่ือน าปัจจยัดา้นอาการเพียงอยา่งเดียวไปใชส้ร้างโมเดลจะ
ใหป้ระสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นพฤติกรรม 
แ ล ะ ปั จ จั ย ด้ า น ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์  ต า ม ล า ดั บ  
โดยประสิทธิภาพดงักล่าวสอดคลอ้งกบัค่า P-value ตามท่ี
ได้อธิบายข้างต้น เป็นท่ีน่าสังเกตว่า แม้ว่าปัจจัยด้าน
พฤติกรรมไม่ได้ให้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่สามารถให้
ประสิทธิภาพท่ีอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ซ่ึงเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อประชาชนทั่วไป  ในการป้องกันและ
ตรวจสอบความเส่ียงของการเกิดโรคไส้ต่ิงอักเสบจาก
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะพฤติกรรมการกิน 
และแมว้่าปัจจยัดา้นอาการจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่
อาการส่วนใหญ่จะแสดงเม่ือไส้ต่ิงเร่ิมอักเสบแลว้ เช่น 
อาการปวดทอ้ง ดงันั้นปัจจยัดา้นอาการจึงเหมาะกบัการ
วิ นิ จฉัย เพื่ อท าการ รักษา  ขณะ ท่ีการใช้ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสต ร์ เ พี ย งอย่ า ง เ ดี ยว  ไ ม่สามารถให้
ประสิทธิภาพท่ีน่าพอใจได ้นอกจากน้ี เม่ือรวมปัจจยัแต่ละ
ดา้นเขา้ดว้ยกนัไม่สามารถท าให้มีประสิทธิภาพมากกว่า
ปัจจยัดา้นอาการเพียงอยา่งเดียว 

ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการเรียนรู้
ของเคร่ือง พบว่า เม่ือน าปัจจยัดา้นอาการมาสร้างโมเดล
ดว้ยเทคนิค SVM สามารถให้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด แมว้า่
เทคนิค NB, KNN, MLP, LR, และ DT ให้ประสิทธิภาพ
ท่ีต ่ากว่า SVM แต่ประสิทธิภาพยงัอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
นัน่แสดงให้เห็นว่าการใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองใน
การวินิจฉัยโรคไส้ต่ิงอกัเสบเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือจากการใชว้ิธีคะแนนพยากรณ์ การอลัตร้าซาวด ์
และการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 

 
6. สรุป  

งานวิจัยน้ีเสนอแนวทางในการพัฒนาโมเดลเพื่อ
วินิจฉัยโรคไส้ต่ิงอักเสบ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของ
เคร่ือง ผลการวิจัยพบว่า การใช้ปัจจัยด้านอาการให้
ประสิทธิภาพสูงสุด  มีค่ า  Accuracy ร้อยละ  90-95, 
Precision ร้อยละ  92-95, Recall ร้อยละ  86-94, และ  
F1-score ร้อยละ 87-94 และพบว่า SVM คือเทคนิคท่ีให้

LR (93%)

LR (93%)

LR (91%)

LR (91 %)

NB (92%)

NB (92%)

NB (88%)

NB (89%)

DT (90%)

DT (90%)

DT (86%)

DT (87%)

KNN (93%)

KNN (94%)

KNN (88%)

KNN (90%)

SVM (94%)

SVM (93%)

SVM (92%)

SVM (92%)

MLP (93%)

MLP (92%)

MLP (91%)

MLP (91%)
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ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เ ม่ือน า SVM         
มาสร้างโมเดลดว้ยปัจจยัดา้นอาการ มีค่า Accuracy ร้อย
ละ  95, Precision ร้อยละ  94, Recall ร้อยละ  94, และ     
F1-score ร้อยละ 94 

จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนา
โมเดลโดยใช้เทคนิค SVM ร่วมกับปัจจัยด้านอาการ
สามารถน าไปใชใ้นการวินิจฉยัโรคไส้ต่ิงอกัเสบไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์
ในการวินิจฉยัโรค และบุคคลทัว่ไปในการตรวจสอบความ
เส่ียงการเกิดไส้ต่ิงอกัเสบ ทั้งน้ี เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
และการประมวลผลภาพจะถูกน ามาใช้ส าหรับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

อะแคนทามีบาเป็นเชื้อโรคชนิดหน่ึงพบได้ตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเชื้อท่ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกายของมนุษย์ การตรวจสอบชนิดของสาย
พันธ์ุมีความจ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้สามารถท าการวินิจฉัย
และรักษาโรคน้ันๆได้อย่างถูกต้อง หน่ึงในวิธีการ
พืน้ฐานส าหรับตรวจสอบสายพันธ์ุอะแคนทามบีาคือการ
ระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อในระยะซีสต์ 
(cysts) ซ่ึงสามารถคัดแยกออกได้เป็น 3 กลุ่ม อย่างไรก็
ตามกระบวนการนีม้ีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องอาศัยเวลา
และผู้เช่ียวชาญเฉพาะเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและแม่นย า
มากท่ีสุด 

งานวิจัยนีน้  าเสนอระบบการเรียนรู้ของเคร่ืองด้วย
รูปภาพแบบอัตโนมัติเพ่ือท าการคัดแยกลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของอะแคนทะมีบา โดยผู้ วิจัยท าการศึกษา
และพัฒนาระบบโดยน าเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองและ
หลักการของคอมพิวเตอร์วิทัศน์เข้ามาช่วยวิเคราะห์
อัลกอริทึมการจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม้  
(Random Forest) ถูกน ามาใช้ในการคัดแยกภาพซีสต์
โดยมีการดึงลักษณะเด่นของรูปร่างและขนาดของภาพ
ซีสต์แต่ละกลุ่ม จากผลการทดลองพบว่าค่าความแม่นย า
ของระบบมีค่าอยู่ ท่ี ร้อยละ 71.12     อีกท้ังระบบยัง

สามารถท าการระบุและคัดแยกกลุ่ มของซีสต์ตาม
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาได้แบบอัตโนมติั 

ค าส าคัญ: อะแคนทามีบา สัณฐานวิทยา การเรียนรู้ 
                        ของเคร่ือง 

Abstract 

Acanthamoeba is free-living protozoa. They are 

the causative agents of granulomatous encephalitis 

and keratitis in humans. The simplified 

morphological identification was based on the shape 

of the inner (endocyst) and outer wall (ectocyst) and 

size of the cysts according to the standard criteria 

which can be classified into groups A, B, and C. 

Although morphology is simply isolated by the shape 

and the size of the cysts, it requires specifically 

expert-skilled of health promoters.   

This paper proposes the development of 

automatic image-based machine learning system for 

a morphological identification of Acanthamoeba 

spp. The Random Forest (RF) method applies to the 

classification following the shape-based feature 

extraction. The experimental results show that our 

proposed method has achieved highly accurate 

performances. 

Keyword: Acanthamoeba spp. Morphological 

                   identification, Machine learning 
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1.บทน า 
อะแคนทามีบา (Acanthamoeba spp.) สามารถพบ

ไดท้ัว่ไปตามสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้
เกิดการติดเช้ือและก่อให้เ กิดโรคท่ีมีผลกระทบต่อ
ร่างกายมนุษย์ เช่นโรคสมองอักเสบชนิดเร้ือรัง โรค
ผิวหนงัอกัเสบชนิดเฉียบพลนั และโรคกระจกตาอกัเสบ 
เป็นตน้[1-2]  ทั้งน้ีสาเหตุของโรคแต่ละชนิดท่ีเกิดข้ึนจะ
ข้ึนอยู่กบัชนิดสายพนัธ์ุของเช้ือ  การตรวจสอบชนิดแต่
ละสายพนัธ์ุนั้นมีการใชว้ธีิเพาะเช้ือ เพ่ือแบ่งแยกกลุ่มเช้ือ
ชนิดซีสต์ของอะแคนทามีบา โดยอาศยัความเช่ียวชาญ
ของนกัวิทยาศาสตร์ ผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นจุลชีววิทยา ใน
การวิเคราะห์และระบุถึงสาเหตุของโรค อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนันกัจุลชีววิทยา หรือผูท่ี้เช่ียวชาญนั้นมีอยา่งจ ากดั 
ทางผูว้ิจยัจึงเกิดเป็นแนวคิดท่ีตอ้งการจดัท าเคร่ืองมือท่ี
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่นักจุล
ชีววิทยาโดยสามารถลดระยะเวลา เพ่ิมความถูกตอ้งและ
แม่นย  าในการท างานใหม้ากข้ึน 

 ในงานวิจัยน้ีได้มีการศึกษาและพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ของเคร่ืองดว้ยรูปภาพแบบอตัโนมติัส าหรับการ
ระบุลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของกลุ่มซีสตโ์ดยสามารถ
แบ่งออกเป็นได้ 3 กลุ่ม ดังแสดงท่ีภาพท่ี 1 ระบบใน
งานวิจยัสามารถแบ่งการท างานออกไดเ้ป็น 3 กระบวน
ดงัน้ี 1) การรับภาพเช้ือจ านวนหน่ึงเซลล์ต่อรูปท่ีไดม้า
จากกลอ้งจุลทรรศน์ 2) การวิเคราะห์ภาพถ่ายและการดึง
คุณลักษณะเด่น (Feature extraction) ด้วยวิธีการหา
ค่าความถ่ีของค่าทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ (Histogram 

of oriented gradients : HOG) และ 3) ระบบการระบุ
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ืออะแคนทามีบาด้วย
อัลกอริทึมการจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม้ 
(Random Forest)  โดยผลลพัธ์ของระบบในงานวิจยัช้ิน
น้ี ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูหรือตรวจดูเช้ืออีกคร้ังได้ใน
ภายหลงัผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
เสียเวลาในการน ากลอ้งจุลทรรศน์มาใช้ในการจ าแนก 
ทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาในการท างานของนกัจุลชีววิทยา
อีกดว้ย 

 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 ลกัษณะทัว่ไปของอะแคนทามบีา 
การระบุลษัณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา

นั้นสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยแยกตามระยะการ
เจริญเติบโต และรูปทรง [3] 

 

ภาพที่ 1: ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา 

กลุ่ม  A จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า  18 
ไมโครเมตร ลกัษณะเป็นแฉกคลา้ยดาว มี ectocyst และ 
endocyst แยกห่างกันชัดเจน กลุ่ม B มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางน้อยกว่า 18 ไมโครเมตร ลกัษณะไม่แน่นอน 
และกลุ่ม  C มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 18 
ไมโครเมตร ectocyst บางมาก ลกัษณะค่อนขา้งกลม ไม่
เห็นเป็นแขนชดัเจน  

2.2  วิธีการหาค่าความถี่ของค่าทิศทางตามค่าเกร
เดยีนท์  

วิธีการหาค่าความถ่ีของค่าทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ 
( Histogram of oriented gradients : HOG) เ ป็นวิ ธี ท่ี
คิดค้น ข้ึนมาเ พ่ือการตรวจจับมนุษย์ด้วยการท่ีดึง
ลกัษณะเฉพาะของภาพในการกระจายตวัอยูบ่นพ้ืนหลงั 
(background) โดยท่ีใชก้ารกระจายตวัของ ความเขม้เกร
เดียนท ์หรือทิศทางของเส้นขอบวตัถุ [4] การท างานของ
การหาค่าความถ่ีของทิศทางตาม ค่าเกรเดียนท์จะแบ่ง
ภาพออกเป็นในพ้ืนท่ีเป็นส่วนเล็ก ๆ และ เรียกพ้ืนท่ีนั้น
วา่ เซลล ์(cell) โดยท่ีแต่ละเซลลจ์ะรวบรวมฮิสโตแกรม
ของทิศทางเกรเดียนทห์รือ ทิศทางของขอบภายในเซลล ์ 

2.3 การจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม้ (Random 

Forest)  

การจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม ้เป็นเทคนิคการ
สุ่มเลือกใชข้อ้มูลคุณสมบติั ออกมาจากชุดขอ้มูลหลายๆ
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ชุด [5] จากนั้นน าเอาชุดของคุณสมบติัเหล่านั้นมาสร้าง
เเบบจ าลองดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree)

หลายๆตน้ ลกัษณะของตน้ไมท่ี้อยูภ่ายในป่าของเทคนิค
การสุ่มป่าไม ้จะถูกควบคุมดว้ย 3 ปัจจยัคือ 1. ตน้ไมเ้เต่
ละตน้จะถูกสอน (Train) โดยการใชเ้ซตย่อยจากขอ้มูล
ตัวอย่าง  2. เ ม่ือต้นไม้โตข้ึน จะสามารถค้นหาโนด 
(Node) เเต่ละโนดท่ีอยู่ในก่ิงท่ีดีท่ีสุดของตน้ไมโ้ดยใช้
การสุ่มเลือกคุณสมบติัจาก N คุณสมบติั 3. ตน้ไมเ้เต่ละ
ตน้จะไม่มีการตดัออก เเต่จะปล่อยให้ตน้ไม้โตข้ึนไป
เร่ือย ๆ จนไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดหลงั จากการสร้างป่า เเลว้
ท าการให้คะเเนน (Vote) โดยต้นไม้ภายในป่า หาก
ตน้ไมต้น้ใดไดค้ะแนนสูงสุดกจ็ะน าเอาตน้ไมน้ั้นออกมา
สร้างเป็นโมเดล 

 

3. วธีิการด าเนินงาน 
ระบบการเรียนรู้ของเคร่ืองด้วยภาพถ่ายอัตโนมัติ

ส าหรับการระบุลกัษณะสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 กระบวนการ ดงัท่ีแสดงใน
ภาพท่ี 2  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพที่ 2: แผนผงัแสดงขั้นตอนการด าเนินงานท่ี 1-4  

1) การเตรียมชุดข้อมูลก่อนฝึกระบบ โดยใชว้ิธีการ
คดัแยกของมนุษยม์าช่วยในการระบุลกัษณะทางสัณฐาน
วิทยาของอะแคนทามีบา สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีรับเขา้มาจะตอ้ง เป็นภาพเช้ืออะแคนทามีบา
เพียงเซลล์เดียวเท่านั้น และอตัราส่วนของภาพคือ 1:1 

โดยชุดขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัน ามาใช ้มาจากการเก็บตวัอยา่งเช้ือ
ผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ จากสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะ
กายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2) กระบวนการก่อนการประมวลผลภาพ (Image 

Preprocessing) เป็นการปรับปรุงข้อมูลรูปภาพเพื่อ
เตรียมความพร้อม ให้มีความเหมาะสมส าหรับการ
วิเคราะห์และคน้หาคุณลกัษณะเด่นของภาพ เน่ืองจาก
ขอ้มูลรูปภาพท่ีไดรั้บมานั้น บางส่วนยงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้
สู่กระบวนการประมวลผล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การปรับความละเอียดภาพ (image Resolution) 
เป็นการลดความละเอียดหลังจากได้รับภาพเข้ามา 
เน่ืองจากภาพท่ีรับเขา้มามีความละเอียดท่ีแตกต่างกัน 
และบางคร้ังขอ้มูลรูปภาพมีความละเอียดสูง ซ่ึงจะท าให้
การประมวลผลภาพนั้นเกิดความล่าชา้ จึงตอ้งมีการปรับ
ความละเอียดของภาพใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั  

2.2 การแปลงภาพเป็นระดบัเทา (Grayscale) เป็นการ
แปลงภาพในระบบสี RGB เป็นภาพระดบัเทา เน่ืองจาก
ระบบสี RGB ประกอบดว้ยสีหลายระดบั ท าให้การแยก
วตัถุกบัพ้ืนหลงัเป็นไปไดย้าก และเพ่ือใหส้ามารถเห็นค่า
ต าแหน่งและลกัษณะของเช้ือไดง่้ายข้ึนในขั้นตอนของ
การประมวลผล โดยใชภ้าพท่ีผา่นการปรับขนาดแลว้ 

2.3 การปรับปรุงภาพ (Image Restoration) เป็นการ
ปรับปรุงภาพเพ่ือลดสัญญาณรบกวน โดยใชว้ิธีการกรอง
ภาพผ่านตวักรอง การสร้างส่วนประกอบโครงสร้างท่ีมี
ขนาดแปรผันตามความละเอียดของรูปภาพ ซ่ึงการ
ปรับปรุงภาพนั้นกลุ่มผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนการกรองภาพ
ดว้ย Gaussian Filter เพื่อใหก้ารประมวลผลภาพเป็นไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การหาขอบของวตัถุ (Edge Detection) เป็นการ
หาขอบของวัตถุในรูปภาพ เพ่ือหารูปร่างของวัตถุ
ส าหรับการแยกส่วนระหว่างพ้ืนหลังกับตัววตัถุ โดย
ผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนการเทคนิคการหาขอบดว้ย Canny 

Edge Detection 

3) การค้นหาคุณลกัษณะเด่น (Feature Extraction) 

เป็นการประมวลผลก่อนท่ีจะน าขอ้มูลไปเปรียบเทียบ
เพื่อระบุลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา 
โดยการคน้หาคุณลกัษณะเด่นของภาพจะตอ้งดึงขอ้มูล
ใหอ้อกมาอยูใ่นรูปขอ้มูลตวัเลข ซ่ึงในขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ า
วิ ธีการ  Local Binary Pattern : LBP, Histogram of 

oriented gradients : HOG และ  Hu Moments น ามา
ทดสอบ ร ะบบ  พบ ว่ า  ก า รห า คุณลั ก ษณะด้ ว ย
วิธี  Histogram of oriented gradients : HOG หรือการ
คน้หาคุณลกัษณะพ้ืนท่ี เป็นวธีิท่ีใหค้่าความแม่นย  าสูงสุด 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ทั้งยงัเป็นวิธีท่ีนิยมน ามาใชใ้นการ
ตรวจจบัวตัถุอีกดว้ย 

3.1 การค้นหาคุณลักษณะพ้ืนท่ี (Area Extraction) 
เป็นการดึงเอาคุณลกัษณะเด่นของขอ้มูลภาพในดา้นของ
รูป ร่ า งของ เ ช้ื ออะแคนทา มีบ า  ซ่ึ ง จะใช้วิ ธี ก า ร 
Histogram of oriented gradients : HOG โดยหาจาก
การกระจายตวัของความเขม้เกรเดียนท์หรือทิศทางของ
เส้นขอบวตัถุ เพ่ือให้ไดค้่าทิศทางและขนาดเวกเตอร์ท่ีช้ี
ไปในทิศต่าง ๆ บนวตัถุท่ีมีการเคล่ือนไหว โดยมีการ
ก าหนดเซลล์ของ HOG 1 บล็อก (block) ท่ี 6x6 เซลล์ 
(cell)  เพื่ อท าการ เ ล่ือนหาค่ า  HOG ในภาพขนาด 
100x100 พิกเซล ดังภาพท่ี 3   เ ม่ือน ามาค านวณกับ
ค่าความถ่ีและทิศทาง (vector and magnitude) ภายใน
บล็อก จะท าให้การหาคุณลกัษณะมีค่า HOG คือ 8100 
ค่าต่อ 1 ภาพ โดยค่า HOG จะถูกเก็บไวใ้น bin และ
ก าหนดไวท่ี้จ านวน 9 bin เม่ือน าค่าท่ีไดจ้าก 8100 ค่า ไป
ใส่ใน bin จะได้เป็นค่าเกรเดียนท์ออกมาในรูปแบบ     
ฮิสโตแกรม ดงัภาพท่ี 4 จากนั้นเก็บค่าของภาพต่าง ๆ ท่ี
ได ้ในลกัษณะของไฟล์ hdf5 ซ่ึงจะจดัเก็บโดยแบ่งเป็น
ของค่า Feature vector ของ Data และค่า Feature vector  

ของ label เพ่ือน าไปเปรียบเทียบในขั้นตอนการจ าแนก
ประเภทต่อไป 

 

ภาพที่ 3: ภาพท่ีได้จากการกระจายตัวของความเข้มเกร
เดียนทห์รือทิศทางของเส้นขอบวตัถุ 

 

ภาพที่ 4: ฮิสโตแกรมท่ีได้จากการหาคุณลักษณะด้วยวิธี 
Histogram of oriented gradients : HOG 

4) การจ าแนกประเภท  (Classification) เ ป็นการ
เรียนรู้ชนิดหน่ึงของเคร่ือง ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการ
ระบุลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบาได ้โดย
ผูว้ิจยัไดน้ าวิธีการจ าแนกประเภทมาเปรียบเทียบ จากค่า
ค ว า ม แ ม่ น ย  า ใ น ก า ร ฝึ ก ร ะบบ  ไ ด้ แ ก่   Logistic 

Regression : LR, Linear Discriminant Analysis : 
LDA, K-Nearest Neighbour : KNN, Classification 

And Regression Tree : CART, Naive Bayes : NB 
และRandom Forest Classifier : RF พบว่า  วิ ธีการ
จ า แนกประ เภทแบบ  Random Forest Classifier : 
RF  ดงัตารางท่ี 1 เป็นวธีิท่ีใหค้่าความแม่นย  าสูงสุด ผูว้ิจยั
จึงเลือกน ามาใชใ้นการจ าแนก 

4.1 การจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม ้Random 

Forest (RF) ซ่ึงในขั้นตอนของการจ าแนกประเภท ผูว้จิยั
ไดน้ าค่า Feature vector ของ Data และ Label  จากไฟล ์
hdf5 ท่ีผ่านการคน้หาคุณลกัษณะมาท าการฝึกระบบให้
สามารถจ าแนกประเภทได ้โดยการท านายผลลพัธ์ จาก
การท านายด้วยการโหวต  โดยผลลัพธ์ท่ีถูกเลือกจาก 
Decision Tree มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้ง (%) จากวิธีการ
จ าแนกประเภทต่างๆ และวธีิการดึงลกัษณะเด่น 

 

5) การทดสอบระบบ จะเป็นการทดสอบการท านาย
ผลลัพธ์ของระบบว่าระบบสามารถท านาย หรือ ระบุ
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบาไดถู้กตอ้ง
ตามท่ีไดฝึ้กไวห้รือไม่ โดยแบ่งขอ้มูลในการฝึกระบบ
และทดสอบระบบเป็นร้อยละ 90 และ 10 ของชุดขอ้มูล
ทั้งหมดตามล าดบั เน่ืองจากอตัราส่วนร้อยละ 90 และ 10 

ได้ค่าความแม่นย  าและประสิทธิภาพในการทดลองท่ี
ดีกว่าอัตราส่วน 80:20, 70:30 เป็นต้น ซ่ึงในการแบ่ง
ขอ้มูลผูว้ิจัยได้น าวิธีการ K-Fold Cross Validation มา
ใช ้ เพราะการแบ่งขอ้มูลออกเป็นจ านวน K ท่ีมาจากการ
สุ่มจะช่วยให้ข้อมูลท่ีได้มีการกระจายเท่า ๆกัน ใน
งานวจิยัช้ินน้ีทางผูว้ิจยัไดก้  าหนดค่า K = 10 

6) การประเมินประสิทธิภาพ จะเป็นการประเมินผล
ว่าระบบสามารถระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
เ ช้ื ออะแคนทา มีบา ได้ตร งกับผู ้ เ ช่ี ย วช าญและ มี
ประสิทธิภาพมากพอท่ีจะสามารถช่วยผูเ้ช่ียวชาญไดจ้ริง 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลทดสอบส่วนตรวจจับขอบเช้ือ  
การทดสอบในส่วนน้ีจะเป็นการน ารูปภาพเช้ือ 

อะแคนทามีบาท่ีผา่นการตดัภาพแลว้จ านวน 1229 ภาพ 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการตรวจจบัขอบเช้ือดว้ยวิธีการ Canny 

Edge Detection  ภ าพ ท่ี เ หม าะแ ก่ ก า รน า ไป ใช้

ป ร ะ ม ว ล ผ ล ส่ ว น ข อ ง  Histogram of oriented 

gradients เพื่อน าไปฝึกระบบต่อไดอ้ยูท่ี่ 750 ภาพ คิด
เป็นร้อยละ 61.02 ในส่วนผลของการตรวจจบัขอบเช้ือ
ท่ีไม่เหมาะแก่การน ามาใช้ ฝึกระบบ คิดเป็นร้อยละ 
38.98 เน่ืองจากรูปภาพเช้ืออะแคนทามีบาท่ีผ่านการ
ตรวจจบัขอบ ยงัไม่สมบูรณ์มากพอท่ีจะน ามาใชเ้ป็น
ในส่วนของ การฝึกระบบได ้อาจมาจากปัจจยัภายนอก 
เช่น แสง ระยะของกล้อง รวมไปถึงส่ิงรบกวนใน
รูปภาพ  

 

ภาพที่ 5: รูปท่ีเหมาะสมแก่การน าไปใชป้ระมวลผลต่อ 

 

ภาพที่ 6: รูปท่ีไม่เหมาะสมแก่การน าไปใชป้ระมวลผลต่อ 

4.2 ผลทดสอบส่วนการค้นหาคุณลกัษณะเด่น 

การทดสอบในส่วนน้ีจะเป็นการใชว้ิธี Histogram of 

oriented gradients (HOG) ในการค้นหาคุณลักษณะ
เ ด่นโดยการน า รู ป ท่ี ได้จ ากการท า  Canny Edge 

Detection ท่ีส ามารถมอง เ ห็นขอบของ เ ช้ือได้ชัด
พอประมาณ  เพื่อน าไปหาค่า HOG หรือค่าความถ่ีของ
ค่าทิศทางตามเกรเดียนท์ จะได้ค่าของ HOG ต่อการ
ตรวจจับ 1 ภาพ ออกมาทั้ งส้ิน 8100 ค่า ซ่ึงมาจากการ
ขยบัของบล็อก 6x6 เซลล์ ในภาพขนาด 100x100 พิก
เซล แล้วน าไปค านวณกับค่า vector และ magnitude 
แลว้จะไดโ้ครงร่างของ HOG 

 

ภาพที ่7: การคน้หาคุณลกัษณะเด่นดว้ยวธีิการ HOG 

 

วธีิการจ าแนก 

 

วธีิการดึงลกัษณะเด่น 

LBP Hu 

Moments 
HOG 

LR 63.54 44.15 69.03 

LDA 

 
58.51 44.28 66.79 

KNN 65.76 57.47 57.63 

CART 58.37 47.86 55.43 

NB 56.89 35.10 66.24 

RF 69.92 53.59 71.12 
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    4.3  ผลการทดสอบส่วนการระบุลักษณะทาง
สัณฐานวทิยาของเช้ืออะแคนทามบีา 

     การทดสอบในส่วน น้ีจะน าค่ า ท่ี ได้จ ากวิ ธี  
Histogram of oriented gradients ท่ีอยู่ ใน รูปของค่ า 
Feature vector มาท าการฝึกระบบดว้ยวิธีการสุ่มป่าไม ้
Random forest classifier : RF ซ่ึงจากการทดสอบค่า
ความแม่นย  า ไดค้่าความแม่นย  าในการฝึกระบบ 0.7112 

หรือคิดเป็นร้อยละ 71.12 และไดค้่าความแม่นย  าในการ
ทดสอบระบบ 0.7733 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.33 

ซ่ึงผลของงานวิจยัน้ีในการระบุลกัษณะทางสัณฐาน
วิทยาของเช้ืออะแคนทามีบาจากเปอร์เซ็นตค์วามแม่นย  า
อยูใ่นระดบัความถูกตอ้งท่ียอมรับได ้ซ่ึงจากการแบ่งภาพ
ทั้ งหมดออกเป็นการฝึกระบบ และการทดสอบระบบ 
โดยการสุ่มร้อยละ 90 และ 10 ได้ผลการทดสอบแบบ 
Confusion matrix ดงัน้ี 

ตารางที่ 2: ผลการทดลองวดัประสิทธิภาพด้วยค่าความ
ถูกต้อง (จ  านวนรูป ) ด้วยวิ ธีการท่ีน าเสนอ ในรูปแบบของ 
Confusion matrix 

 

การ
ท านาย 

ค่าจริง 
 

ความถูกต้อง  

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

20 

 

2 

 

0 

 

20 (74.07%) 

 

B 

 

7 

 

16 

 

4 

 

16 (72.72%) 

 

C 

 

0 

 

4 

 

22 

 

22 (84.62%) 

 

รวม 

 

 

27 

 

 

22 

 

 

26 

58 

 

75 

 

การสัณฐานท่ีผิดพลาดในการวิจยัน้ี เกิดข้ึนในกรณีท่ี
รูปภาพเช้ืออะแคนทามีบามีปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆท่ีท าให้
รูปภาพไม่สามารถประมวลผลเช้ืออะแคนทามีบาได้
ออกมาชดัเจนพอให้สามารถจ าแนกได ้เช่น แสง ระยะ
ของกลอ้ง และส่ิงรบกวนในรูปภาพ และอีกประการหน่ึง
คือ รูปร่างท่ีคลา้ยคลึงกนัของเช้ืออะแคนทามีบา อย่าง
เช้ือในกลุ่ม B นั้นมีความคลา้ยคลึงไดท้ั้งกบักลุ่ม A และ 
กลุ่ม C อาจท าให้โปรแกรมมีความคลาดเคล่ือนท าการ

ท านาย ออกมาเป็นกลุ่มอ่ืนได ้หรือกลุ่มอ่ืนออกมาเป็น
กลุ่ม B ได้ ซ่ึ งในงานวิจัย น้ีก ลุ่มท่ีสัณฐานออกมา
ผิดพลาดมากท่ีสุด คือเช้ือในกลุ่มท่ี A โดยท่ีโปรแกรม
สัณฐานเป็นกลุ่ม B คิดเป็นร้อยละ 25.92  ส่วนกลุ่มท่ี
สัณฐานออกมาผิดพลาดน้อยท่ีสุดคือ กลุ่ม C เน่ืองจาก
สามารถท านาย ออกมาเป็นกลุ่ม C คิดเป็นร้อยละ 84.62 

มีความผิดพลาดท่ีสัณฐานเป็นเพียงกลุ่ม B คิดเป็นร้อยละ 
15.38 สรุปไดว้่าขอ้มูลทั้งหมด 750 ภาพ โดยท าการสุ่ม 
ร้อยละ 90 และ10 ในการแบ่งเป็นการฝึกระบบ และการ
ทดสอบระบบตามล าดบั จาก 75 ภาพในส่วนการทดสอบ
ระบบ สามารถหาไดถู้กตอ้ง 58 ภาพ หรือคิดเป็นร้อยละ 
77.33 

 

5. สรุป 

    งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาโปรแกรมการระบุ
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยากลุ่มเช้ืออะแคนทามีบา เพ่ือ
ช่วยนกัจุลชีววิทยาให้มีเคร่ืองมือช่วยเหลือในการท างาน 
ผู ้วิจัยจึงน าคุณลักษณะเด่นมาช่วยในการวิ เคราะห์ 
รวมถึง วิธีการการเรียนรู้ของเคร่ือง และท าการจ าแนก
ประเภท เพ่ือท าใหป้ระสิทธิภาพการคน้หามีความแม่นย  า
มากข้ึน โดยจากการทดสอบท าการแบ่งภาพทั้ งหมด
ออกเป็นขอ้มูลในการฝึกระบบและทดสอบระบบเป็น
ร้อยละ 90 และ 10 ของชุดข้อมูลทั้ งหมดตามล าดับ 
จากนั้นในส่วนของการทดสอบความแม่นย  าได้น าวิธี 
การสุ่มป่าไม้ Random forest classifier : RF มาใช้ใน
ขั้นตอนจ าแนกประเภท ซ่ึงได้ค่าความแม่นย  าในการ
ทดสอบถึง 0.7733 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.33 และท าการ
สัณฐานกลุ่มเช้ืออะแคนทามีบาท่ีไม่ถูกตอ้งเป็นกลุ่มอ่ืน
คิดเป็นร้อยละ 22.67 ในส่วนขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเป็น
ผลมาจากภาพถ่ายท่ีมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีไม่
เหมาะสม เช่น แสง ระยะของกลอ้ง และส่ิงรบกวนใน
รูปภาพ รูปร่างท่ีคลา้ยคลึงกนัของเช้ือ จึงท าใหโ้ปรแกรม
มีการประมวลผลท่ีผิดพลาดไปได้ ซ่ึงในการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดอาจมีการเพ่ิมคุณลกัษณะเด่นในการคน้หา
ให้มากข้ึนเพราะจากการทดลองแสดงให้ เ ห็นว่ า
คุณลกัษณะชนิดเดียวอาจใหป้ระสิทธิภาพท่ีไม่ดีพอ การ
ใชคุ้ณลกัษณะเด่นหลายชนิด อาจท าให้ผลการคน้หานั้น
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มีประสิทธิภาพและแม่นย  ามากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนั
อาจจะท าให้แยล่งไดห้ากคุณลกัษณะอ่ืนท่ีไดม้ามีขอ้มูล
ท่ียากต่อการจ าแนกและอาจขดัแยง้กบัคุณลกัษณะเด่น
แต่ละชนิดดว้ยกนั 
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บทคัดย่อ 

ความส าคัญของการจัดการปัญหาขยะ คือ การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งลงถัง เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยเพ่ิมโอกาส
และปริมาณในการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ งานวิจัย
นีจึ้งมีวัตถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาตัวแบบในการจ าแนกรูปภาพ
ข ย ะ ท้ั ง  4 ป ร ะ เ ภ ท  ไ ด้ แ ก่  ถั ง ข ย ะ สี เ ขี ย ว  
ถังขยะสีเหลือง ถังขยะสีน ้าเงินและถังขยะสีแดง ผ่าน 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก
ด้วยเทคนิคการถ่ายโอนการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการปรับปรุงการ
เรียนรู้ในงานใหม่ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากตัวแบบท่ีถูก
ฝึกฝนมาแล้วล่วงหน้า ผลการประเมินประสิทธิภาพของตัว
แบบบนชุดข้อมูลทดสอบ พบว่า ตัวแบบ EfficientNet-

Lite0 ให้ค่าความถูกต้องมากท่ีสุด คือ 96.25%  และให้ค่า
ความสูญเสียน้อยท่ีสุด คือ 0.4906 วิธีการและตัวแบบท่ี
เสนอสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือคัดแยกขยะแบบอัตโนมัติใน
พื้นท่ีต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลขยะ เพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพส าหรับการจัดการขยะต่อไป 

 

ค าส าคัญ: การจ าแนกประเภทขยะ  การเรียนรู้เชิงลึก  การ
ถ่ายโอนการเรียนรู้  ตวัแบบท่ีถูกฝึกฝนมาแลว้
ล่วงหนา้ 

 

Abstract 
The importance of waste management is waste 

sorting before throwing it in the garbage bin to 

reducing the amount of waste and increases the 

opportunity for recycled waste. The objective of this 

research is to develop the image-based waste 

classification model into 4 types such as green 

garbage, yellow garbage, blue garbage, and red 

garbage using deep learning with transfer learning 

technique on mobile applications. This technique is 

improved learning in the new tasks through the 

transfer of knowledge from a pre-trained model. The 

model performance on the test dataset found that 

EfficientNet-Lite0 was the highest accuracy of 

96.25% and a loss of 0.4906. The study provides 

practical methodology and models that could be 

applied to automatically classify waste in other 

regions to support waste informatics, improve quality, 

and efficiency for waste management. 

Keyword: waste classification, deep learning,  

                     transfer learning, pre-trained model. 

 

1. บทน า 
ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงข้ึนต่อเน่ืองทุกปี จาก

รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอนัตรายปี 
2562 เทียบกับปี 2561 [1] พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 (ประมาณ 28.71 ลา้นตนั) เน่ืองจาก
การขยายตัวของชุมชนเมือง จ านวนประชากรแฝงจาก
แรงงานต่างดา้วเพ่ิมข้ึน พฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะ
การสั่งซ้ือสินคา้และการสั่งอาหารออนไลน์ท าให้เกิดขยะ
พลาสติกจ านวนมาก อีกทั้งการเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ี
เกิดจากการส่งเสริมการท่องเท่ียว นอกจากน้ีของเสีย
อันตรายจากชุมชนยังเ พ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6  (ประมาณ 
648,208 ตนั) ซ่ึงเป็นซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ ขยะมูลฝอยดงักล่าวก่อให้เกิดมลพิษส่งผล
กระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อมทั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม ประชาชนทุกคนตอ้งร่วมมือร่วมใจกันจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตาม
หลกั 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) [1] โดยเร่ิมจาก
ระดับครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ    
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ซ่ึงจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของ
ประเทศและน าทรัพยากรท่ีมีอยู่กลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่
หรือใชป้ระโยชน์ทางพาณิชยใ์หม้ากท่ีสุด [2] 

แม้ว่ า งานวิจัย ท่ีผ่ านมาของ  [3] และ  [4] พบว่า
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองขยะมูลฝอยในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนยงัมี
พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี ขาดความรู้
เก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อน
ท้ิงและการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ดงันั้น เพ่ือช่วย
ให้การจดัการขยะเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ควรมีการกระตุน้ใหป้ระชาชนในชุมชน ตระหนกั
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากขยะมูลฝอย สร้างระเบียบวินัย
ในการท้ิงขยะมูลฝอย และควรมีการแนะน าวิธีการคดัแยก
ขยะมูลฝอยทุกครัวเรือนก่อนท้ิงลงถงั เพื่อใหเ้ทศบาลหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบน าขยะไปก าจัดได้อย่างถูกวิธี 
รวดเร็วโดยไม่จ าเป็นตอ้งมาคดัแยกขยะในภายหลงั [5]  

งานวิจัยน้ีเสนอการจ าแนกประเภทขยะจากรูปภาพ
ผ่านแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือโดยใชว้ิธีการเรียนรู้  
เชิงลึก ซ่ึงเป็นขั้นตอนวิธีท่ีสามารถเรียนรู้และค านวณหา
คุณลกัษณะพิเศษของรูปภาพและจ าแนกประเภทขอ้มูล
แบบอตัโนมติัโดยไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการสกดัคุณลกัษณะ
พิเศษด้วยมือ [6] นอกจากน้ี การถ่ายโอนการเรียนรู้  
(Transfer learning) ถูกน ามาใช้ผ่านตัวแบบท่ีถูกฝึกมา
ล่วงหน้า (Pre-trained model) เพื่อประหยดัเวลาในการ
เรียนรู้ มีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าตัวแบบทั่วไปท่ีถูกสร้าง
ข้ึนมาเอง และไม่จ าเป็นตอ้งใชชุ้ดขอ้มูลฝึกฝนจ านวนมาก 
[7] ตวัแบบท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีถูกน ามาประยกุตใ์ชบ้นแอป
พลิเคชนัจ าแนกประเภทขยะดว้ยรูปภาพจากกลอ้งถ่ายรูป
บนโทรศพัทมื์อถือ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือแนะน าให้ผูใ้ชง้าน
รู้จกัการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงลงถงัต่อไป 

 

2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ประเภทขยะมูลฝอย 
โดยทั่วไปขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท [2] 

ไดแ้ก่ 1) ขยะยอ่ยสลายหรือมูลฝอยยอ่ยสลายตอ้งคดัแยก
หรือท้ิงลงในถงัขยะสีเขียว คือ ขยะท่ีเน่าเสียและยอ่ยสลาย

ไดเ้ร็วสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยได ้2) ขยะรีไซเคิลหรือมูล
ฝอยท่ียงัใชไ้ดต้อ้งคดัแยกหรือท้ิงลงในถงัขยะสีเหลือง คือ 
ของเสียบรรจุภณัฑ์หรือวสัดุเหลือใช้ท่ีสามารถน ากลบัมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 3) ขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไป   
ตอ้งคดัแยกหรือท้ิงลงในถงัขยะสีน ้ าเงิน คือ ขยะประเภท
อ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย  ขยะรีไซเ คิลและ 
ขยะอันตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่า
ส าหรับการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 4) ขยะอนัตราย
หรือมูลฝอยอนัตราย ตอ้งคดัแยกหรือท้ิงลงในถงัขยะสีแดง 
คือ มูลฝอยท่ีปนเป้ือน หรือมีองคป์ระกอบของวตัถุระเบิดได ้
วตัถุไวไฟ วตัถุออกไซดแ์ละวตัถุเปอร์ออกไซด์ วตัถุมีพิษ 
วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อใหเ้กิด
การระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล 
สัตว ์พืชหรือทรัพย ์ 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
หลายปีท่ีผ่านมา การจ าแนกประเภทขยะจากรูปภาพ

ไดใ้ช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึกดว้ยตวัแบบท่ีถูกฝึกฝนมาแลว้
ล่ ว งหน้ า  เพื่ อประหยัด เ วล า ในการ เ รี ยน รู้ และ มี
ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ตวัแบบทัว่ไปท่ีถูกสร้างข้ึนมาเอง อีก
ทั้ งไม่จ าเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลฝึกฝนจ านวนมาก ดังเช่น
งานวิจยัของ [8] เสนอตวัแบบ DeepWaste เพื่อน าไปใช้
บนโทรศพัทมื์อถือ ตวัแบบน้ีสามารถจ าแนกประเภทขยะ 
3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีท้ิงลงถงัทัว่ไป และ
ขยะท่ีน ามาท าปุ๋ยหมกั ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ตวัแบบบนชุดขอ้มูลรูปภาพทดสอบได้ค่าความแม่นย  า
เท่ากับ 88% ส่วนงานวิจัยของ [9] เสนอระบบจ าแนก
ประเภทขยะ 4 ประเภท ได้แก่ แก้ว เหล็กหรือโลหะ 
กระดาษและพลาสติกโดยใช้ตวัแบบ ResNet-50 ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบบนชุดขอ้มูลรูปภาพ
ทดสอบไดค้่าความแม่นย  าเท่ากบั 87%  

ส าหรับงานวิจัยของ [10], [11] และ [12] เสนอการ
จ าแนกประเภทขยะโดยใชว้ิธีการเรียนรู้เชิงลึกดว้ยตวัแบบ
ท่ีถูกฝึกฝนมาแล้วล่วงหน้า เพ่ือจ าแนกประเภทขยะ 6 
ประเภท ไดแ้ก่ กระดาษ กล่องลงั แกว้ โลหะ พลาสติกและ
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อ่ืน ๆ อยา่งไรกต็าม ในแต่ละงานวิจยัเลือกใชต้วัแบบท่ีถูก
ฝึกฝนมาแลว้ล่วงหนา้ท่ีเหมาะสมกบัชุดขอ้มูลรูปภาพของ
ผูว้ิจยัท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการ
ใช้งาน เช่น งานวิจัยของ [10] เสนอตวัแบบผสมผสาน
หลายชั้ น (Multilayer Hybrid Deep-Learning) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบบนชุดขอ้มูลรูปภาพ
ทดสอบไดค้่าความแม่นย  ามากกวา่ 90%  

งานวิจยัของ [11] เสนอวิธีการผนวกรวมหลายตวัแบบ
ท่ีถูกฝึกฝนมาแลว้ล่วงหน้า ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของตวัแบบบนชุดขอ้มูลทดสอบไดค้่าความแม่นย  าเท่ากบั 
96.5% ส่วนงานวิจัยของ [12] เสนอตัวแบบ WasteNet 
เพ่ือน าตัวแบบไปใช้งานบนอุปกรณ์ท่ีติดตั้ งในถังขยะ
อจัฉริยะ ผลการประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบบนชุด
ขอ้มูลทดสอบไดค้่าความแม่นย  าเท่ากบั 97% 

2.3 การเรียนรู้เชิงลกึ 
เป็นการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างเชิงลึกโดยใช้โครงข่าย

ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั (Convolutional Neural 

Network)  เ พ่ือสกัดคุณลักษณะเด่นจากรูปภาพโดย
อัตโนมัติ [13] แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนรู้ใช้
เวลานานและใช้ชุดขอ้มูลเป็นจ านวนมาก ดว้ยสาเหตุน้ี 
การถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer Learning) จึงถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ผ่านตัวแบบท่ีถูกฝึกฝนมาแล้วล่วงหน้า  
(Pre-trained Model) ซ่ึงเป็นการปรับปรุงการเรียนรู้ใน
งานใหม่ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากตวัแบบท่ีฝึกมาแลว้
ล่วงหนา้ ส่งผลให้ประหยดัเวลาการเรียนรู้ ไม่จ าเป็นตอ้ง
ใชชุ้ดขอ้มูลฝึกฝนจ านวนมาก และมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า
ตวัแบบทัว่ไปท่ีสร้างข้ึนมาเองตั้งแต่แรก [7] 

งานวิจยัน้ีเลือกใชต้วัแบบ EfficientNet-lite ซ่ึงเป็นตวั
แบบท่ีมีค่าความแม่นย  าสูง มีประสิทธิภาพในการจ าแนก
ข้อมูลรูปภาพได้รวดเร็วเม่ือน าตัวแบบไปใช้งานบน
โทรศพัท์มือถือ ยิ่งไปกว่านั้น ตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี
ควรมีโครงสร้างทั้งความลึก (Deep) และความกวา้ง (Wide) 
ในระดบัท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
ประมวลผลซ่ึงควรปรับขนาดทั้งความลึกและความกวา้งไป
พร้อม ๆ กนัตามทรัพยากรท่ีใชง้าน หากมีทรัพยากรนอ้ยให้
ปรับขนาดทั้ งความลึกและความกวา้งน้อย ๆ เรียกช่ือว่า 

EfficientNet-B0 หากมีทรัพยากรจ านวนมากข้ึนให้เพ่ิม
ขนาดทั้ งความลึกและความกว้างข้ึนเร่ือย ๆ เรียกช่ือว่า 
EfficientNet-B1, B2, B3, …, B7 ดงัแสดงในงานวิจยัของ 
[14] จากนั้นใชเ้ทคนิคการถ่ายโอนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง
การเรียนรู้ใหม่เพื่อจ าแนกประเภทขยะมูลฝอยใน 4 ประเภท
ตามการคดัแยกของประเทศไทย [1], [2]  
 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลรูปภาพขยะมูลฝอยถูกเก็บรวมรวมในจังหวดั

นครราชสีมา จากกลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัท์สมาร์ทโฟน  
มีความละเ อียดภาพขนาด 640x480 พิก เซล  โดยมี
รายละเอียดรูปภาพประเภทขยะมูลฝอย ดงัน้ี 1) รูปภาพ
ขยะมูลฝอยประเภทท้ิงลงถงัขยะสีเขียว เช่น เศษผกั เปลือก
ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ 2) รูปภาพ
ขยะมูลฝอยประเภทท้ิงลงถงัขยะสีเหลือง เช่น แกว้ กระดาษ  
กระป๋อง เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม กล่องเคร่ืองด่ืม
แบบ UHT เป็นตน้ 3) รูปภาพขยะมูลฝอยประเภทท้ิงลงถงั
ขยะสีน ้ าเงิน เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม พลาสติกห่อลูกอม 
ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร  
โฟมเป้ือนอาหาร เป็นต้น และ 4) รูปภาพขยะมูลฝอย
ประเภทท้ิงลงถังขยะสีแดง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี กระป๋อง
สเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ 

 

3.2 การเตรียมชุดข้อมูล  
ขอ้มูลรูปภาพขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ถูกจดัเก็บไว้

ในแต่ละโฟร์เดอร์ตามช่ือประเภทถังขยะ ได้แก่  1) 
GreenGarbage (ถงัขยะสีเขียว) 2) YellowGarbage (ถงั
ขยะสีเหลือง) 3) BlueGarbage (ถงัขยะสีน ้ าเงิน) และ 4) 

RedGarbage (ถงัขยะสีแดง) จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญในการ
คดัแยกขยะมูลฝอยตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปภาพให้
ตรงกบัประเภทถงัขยะนั้น ๆ ดงัภาพท่ี 1 จ านวนรูปภาพท่ี
ผา่นการตรวจสอบมีทั้งส้ิน 3,691 รูป ดงัตารางท่ี 1 จากนั้น
น ามาแบ่งดว้ยวิธีการสุ่มเพ่ือใชเ้ป็นชุดขอ้มูลฝึกสอนและ
ทดสอบจ านวน 2,951 และ 740 รูป 
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ภาพที่ 1: ชุดขอ้มูลรูปภาพขยะมูลฝอยท่ีท้ิงลงถงัขยะทั้ง 4 ประเภท 
 

ตารางที่ 1: จ านวนชุดขอ้มูลรูปภาพขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท 
ประเภทของ 
ถังขยะมูลฝอย 

จ านวนรูปภาพ 

Train Test รวม 
GreenGarbage  734 184 918 
YellowGarbage 789 198 987 
BlueGarbage 643 161 804 
RedGarbage 785 197 982 

รวม 2,951 740 3,691 
 

3.3 ตวัแบบทีใ่ช้ในการจ าแนกรูปภาพ 
ตวัแบบท่ีใชจ้ าแนกรูปภาพขยะมูลฝอย คือ ตวัแบบท่ี

ผา่นการฝึกมาแลว้ล่วงหนา้ ซ่ึงถูกพฒันามาจากเทนเซอร์โฟล 
(TensorFlow) เป็นไลบรารีโอเพ่นซอร์สส าหรับงานดา้น
การเรียนรู้ด้วยเคร่ือง ในงานวิจัยน้ีเลือกใช้ตัวแบบของ 
EfficientNet-lite0-4 มีทั้ งหมด 5 ตัวแบบ ท่ีให้ค่าความ
แม่นตรงสูง มีประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูลรูปภาพได้
เร็วเม่ือน าไปใชง้านไดดี้บนโทรศพัท์มือถือ [14] จากนั้น
ใชเ้ทคนิคการถ่ายโอนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้
ใหม่ส าหรับงานจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย 

 

3.4 การประเมนิประสิทธิภาพของตัวแบบ  
งานวิจัยน้ีประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบจ าแนก

ประเภทขยะดว้ยค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ค่าความแม่นย  า 

(Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าเอฟเมเชอร์  
(F-measure) ดงัสมการท่ี 1, 2, 3 และ 4 

 

   (1) 
 

   (2) 
 

   (3) 
 

  (4) 
 

 เม่ือ TP = จ านวนรูปภาพท่ีเป็นขยะมูลฝอยท่ีตอ้งท้ิงลง
ถงัในคลาส Cj และตวัแบบท านายวา่เป็นขยะมูลฝอยท่ีตอ้ง
ท้ิงลงถงัในคลาส Cj 

 FP = จ านวนรูปภาพท่ีเป็นขยะมูลฝอยท่ีตอ้งท้ิงลงถงั
ในคลาส Cj  แต่ตวัแบบท านายว่ารูปภาพนั้นไม่ใช่ขยะมูล
ฝอยท่ีตอ้งท้ิงลงถงัในคลาส Cj  
 FN = จ านวนรูปภาพท่ีไม่ใช่ขยะมูลฝอยท่ีตอ้งท้ิงลงถงั
ในคลาส Cj  แต่ตวัแบบท านายวา่เป็นขยะมูลฝอยท่ีตอ้งท้ิง
ลงถงัในคลาส Cj  
 TN = จ านวนรูปภาพไม่ใช่ขยะมูลฝอยท่ีตอ้งท้ิงลงถงั
ในคลาส Cj  และตวัแบบท านายวา่ไม่ใช่ขยะมูลฝอยท่ีตอ้ง
ท้ิงลงถงัในคลาส Cj  
 Cj  =  คลาสของรูปภาพขยะมูลฝอยท่ีต้องท้ิงลงถัง
จ านวน 4 ประเภท เม่ือ 1 < j < 4 

 

4. ผลการด าเนินการวิจัย  
การสร้างตวัแบบจ าแนกประเภทขยะมูลฝอยถูกฝึกฝน

และทดสอบบนกูเก้ิลโคแลป (Google Colab) ซ่ึงเป็น 
Jupyter Notebook ท่ีท างานอยูบ่นคราวดส์ามารถเรียกใช้
ไพธอน (Python) ในเบราวเ์ซอร์ท่ีเขา้ถึง GPU ไดโ้ดยไม่
มีค่าใชจ่้าย [15] การฝึกฝนตวัแบบไดก้ าหนดขนาดรูปภาพ
น าเขา้เท่ากบั 224x224 พิกเซล ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของตวั
แบบ EfficientNet-lite0-4 โดยก าหนดพารามิเตอร์ท่ีใช้
ในการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 2 ในระหวา่งการฝึกฝน
ตวัแบบผูว้ิจยัสังเกตค่าสูญเสียการสอน (Training Loss) 
และค่าสูญเสียการตรวจสอบ (Validation Loss) ซ่ึงค่า
สูญเสียจะค่อย ๆ ลดลงตามการฝึกฝนในแต่ละรอบหากค่า
การสูญเสียการตรวจสอบนั้นสูงข้ึนหรือเร่ิมคงท่ีผูว้ิจยัจะ
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หยุดการสอนท่ีรอบการสอนนั้น โดยค่า Loss จะบ่งบอก
ประสิทธิภาพของตวัแบบ หากตวัแบบท านายถูกดว้ยความ
มัน่ใจสูง (Confidence Score) ค่า Loss ก็จะนอ้ย บ่งบอก
ว่าตัวแบบมีประสิทธิภาพดี นอกจากน้ีเพ่ือป้องกันการ
จ าแนกประเภทพอดีเกินไป (Overfitting)  จึงก าหนด 
ดรอปเอา้ท์เท่ากับ 0.2 ซ่ึงเป็นการสุ่มปิดโหนดในเซลล์
ประสาทเทียมไม่ให้ส่งขอ้มูลโดยในแต่ละรอบการฝึกฝน
การไหลของขอ้มูลจะแตกต่างกนัท าใหก้ารเรียนรู้ในแต่ละ
โหนดกระจายอยา่งทัว่ถึงไม่กระจุกตวั 

 

ตารางที ่2: การก าหนดพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการทดลอง 

ช่ือพารามเิตอร์ ค่าทีก่ าหนด 
ขนาดรูปภาพน าเขา้ (Input Size) 224x224 พิกเซล 
จ านวนรอบในการฝึกฝน (Epoch) 500 รอบ 
ขนาดแบตซ์ (Batch Size) 32 
อตัราการเรียนรู้ (Learning Rate) 0.005 
ดรอปเอา้ท ์(Dropout) 0.2 

 

ตารางที่ 3: ผลการประเมินความแม่นตรงของตวัแบบ 

Model 
Accuracy of 

Train dataset 
Accuracy of Test 

dataset 

Train Loss Test Loss 
EfficientNet-Lite0 97.37 0.4633 96.25 0.4906 
EfficientNet-Lite1 97.71 0.4567 91.25 0.5309 
EfficientNet-Lite2 96.96 0.4702 92.52 0.5199 
EfficientNet-Lite3 99.75 0.4162 95.00 0.5086 
EfficientNet-Lite4 98.71 0.4444 94.42 0.5278 

 

จากตารางท่ี 3 ผลประเมินความถูกตอ้งของตวัแบบบน
ชุดขอ้มูลฝึกฝน พบว่า ตวัแบบ EfficientNet-Lite3 ไดค้่า
ค ว าม ถูกต้อ งม าก ท่ี สุ ด  คื อ  99.75% รองลงม า คื อ 
EfficientNet-Lite4, EfficientNet-Lite1, EfficientNet-

Lite0 และ EfficientNet-Lite2 ซ่ึ งได้ค่ าความถูกต้อง
เท่ากบั 98.71%, 97.71, 97.37 และ 96.96 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาค่า Loss พบว่า ตวัแบบ EfficientNet-Lite3 ได้
ค่า Loss นอ้ยท่ีสุด คือ 0.4162 รองลงมาคือ EfficientNet-

Lite4, EfficientNet-Lite1, EfficientNet-Lite0 แ ล ะ 
EfficientNet-Lite2 ซ่ึงได้ค่า Loss เท่ากับ 0.4444, 0.4567, 
0.4633 และ 0.4702 ตามล าดบั  

แต่อยา่งไรกต็าม เม่ือประเมินความถูกตอ้งของตวัแบบ
บนชุดขอ้มูลทดสอบ พบว่า ตวัแบบ EfficientNet-Lite0 
ได้ค่าความถูกต้องมากท่ีสุด คือ 96.25% รองลงมาคือ 
EfficientNet-Lite3, EfficientNet-Lite4, EfficientNet-

Lite2 และ EfficientNet-Lite1 ซ่ึ งได้ค่ าความถูกต้อง
เท่ากบั 95.00%, 94.42, 92.52 และ 91.25 ตามล าดบั เม่ือ
พิ จ า รณาค่ า สูญ เ สี ย ก า รทดสอบ  พบว่ า  ตัว แบบ 
EfficientNet-Lite0 ได้ค่าสูญเสียการทดสอบน้อยท่ีสุด 
คื อ  0.4906 ร อ ง ล ง ม า คื อ  EfficientNet-Lite3, 

EfficientNet-Lite2, EfficientNet-Lite4 และEfficientNet-

Lite1 ซ่ึงไดค้่าสูญเสียการทดสอบเท่ากบั 0.5086, 0.5199, 

0.5278 และ 0.5309 ตามล าดบั 
ในงานวิจัยน้ีจึงเลือกใช้ตัวแบบ EfficientNet-Lite0 

ซ่ึงไดค้่าความถูกตอ้งมากท่ีสุดและค่าสูญเสียการทดสอบ
น้อยท่ีสุด เม่ือประเมินความถูกต้องของตัวแบบบนชุด
ขอ้มูลทดสอบ ผลการประเมินค่าความแม่นย  า ค่าความ
ระลึกและค่าเอฟเมเชอร์โดยใช้ตัวแบบ EfficientNet-

Lite0 แสดงดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4: ผลการประเมินโดยใชต้วัแบบ EfficientNet-Lite0 
Class Precision Recall F-measure 

BlueGarbage 99.42 88.17 93.32 
GreenGarbage 97.64 94.18 96.59 
RedGarbage 96.67 95.33 94.74 

YellowGarbage 91.23 93.59 95.84 
 

จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาในแต่ละคลาส พบว่า ค่า
ความแม่นย  ามีค่าระหว่าง 91.23 – 99.42% ค่าความระลึก
มีค่าระหว่าง 88.17 – 95.33% และค่าเอฟเมเชอร์มีค่า
ระหวา่ง 93.32 – 96.59% 

จากนั้นน าตวัแบบท่ีไดไ้ปใช้งานบนโทรศพัท์มือถือ 
โดยพฒันาแอปพลิเคชันจ าแนกประเภทขยะมูลฝอยบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอย ์ดว้ยไลบรารีของเทนเซอร์โฟลไลต ์
(TensorFlow Lite) และใชแ้อนดรอยด ์สตูดิโอ Android 

Studio เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมและออกแบบ
หนา้จอการรับและแสดงผลขอ้มูลรูปภาพ [16] แอปพลิเคชนั
จ าแนกประเภทขยะมูลฝอยบนระบบปฏิบติัการแอนดรอย์
สามารถแนะน าช่ือประเภทถงัขยะส าหรับท้ิงลงถงัขยะใน
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แต่ละประเภทดว้ยค่าความมัน่ใจท่ีมากท่ีสุด (Confidence 

Score) ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2: ตวัอยา่งหนา้จอการน าตวัแบบไปใชบ้นโทรศพัทมื์อถือ 
 

5. สรุป  
งานวิจยัน้ีเสนอการจ าแนกประเภทขยะจากรูปภาพใน

กลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทมื์อถือโดยใชว้ิธีการเรียนรู้เชิงลึก 
และเทคนิคถ่ายโอนการเรียนรู้ ตวัแบบน้ีสามารถแนะน า
การคัดแยกขยะได้ทั้ ง 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะสีเขียว  
ถังขยะสีเหลือง ถังขยะสีน ้ าเงินและถังขยะสีแดง ผ่าน 
แอปพลิเคชนัท่ีถูกพฒันาบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์       
ผลการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบบนชุดข้อมูล
ทดสอบ พบว่า ตวัแบบ EfficientNet-Lite0 ให้ค่าความ
แม่นย  ามากท่ีสุด คือ 96.25%  และให้ค่าความสูญเสียนอ้ย
ท่ีสุด คือ 0.4906 ขั้นตอนวิธีและตวัแบบท่ีไดจ้ากงานวิจยั
น้ี สามารถน าไปใชใ้นการแนะน าการจ าแนกประเภทขยะ
มูลฝอยเพ่ือท้ิงลงถงัขยะในแต่ละประเภทในแต่ละพ้ืนท่ีได ้
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Development of Cross Platform Wheel Lock Management System  
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันจ านวนผู้ขับขี่ท่ีถูกลอ็คล้อเน่ืองจากฝ่าฝืน
กฎหมายจราจรมีจ านวนมาก เป็นเหตุให้เม่ือถูกล็อคล้อ
แล้วผู้ขับขี่ต้องเดินทางไปยังสถานีต ารวจเพ่ือช าระค่าปรับ 
แล้วเจ้าหน้าท่ีจึงจะมาปลดลอ็คให้ในภายหลงั ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการช าระค่าปรับทางจราจร 

ผู้ วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือจัดการการลอ็คล้อ 
(WlM) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ขับขี่สามารถปลดลอ็ค
ได้ด้วยตนเอง โดยทางผู้ วิจัยได้เลือกพัฒนาแอปพลิเคชัน
แบบหลายแพลตฟอร์ม (Cross - Platform) นอกจากน้ัน
ผู้ วิจัยได้พัฒนาโดยใช้พื้นฐานของฟลัตเตอร์เฟรมเวิร์ค
(Flutter Framework) ร่วมกับไฟร์เบส (Firebase) ในการ
เกบ็ข้อมลูร่วมกับการเรียกใช้กูเกิลแมพและไลบราร่ีส าหรับ
การช าระเงินพร้อมเพย์ร่วมกับเทคโนโลย ีGPS ในการระบุ
ต าแหน่งของยานพาหนะท่ีถูกลอ็คและช าระเงินเพ่ือความ
รวดเร็วในการปลดลอ็ค จากผลการวิจัยพบว่าแพลตฟอร์มมี
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ ท่ี 100% และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ : หลายแพลตฟอร์ม ฟลตัเตอร์ เฟรมเวิร์ค 
                 ไฟร์เบส 
   

Abstract 
    Currently, the number of drivers who have locked their 
wheels for breaking traffic laws is on the rise. As a result, 
if the wheels were locked, the driver had to go to the police 
station to pay the fine, and then the officer would unlock 
it. As a result, the process of paying traffic fines is delayed. 

As a result, the researcher created an application to 
manage wheel locks (WlM), intending to allow drivers to 
unlock them on their own. 

By the way, the researcher has chosen to create 
applications for a variety of platforms. Furthermore, the 
researcher created based on the flutter framework. In 
conjunction with the use of Google Maps and the   Prompt 
Pay payment library, as well as GPS technology to locate 
locked vehicles and pay for the convenience of unlocking. 
According to the research findings, the platform was found 
to be 100 percent efficient, with the highest level of user 
satisfaction. 
Keyword : Cross – Platform, Flutter Framework,   

                   Firebase 

 

1. บทน า 
เน่ืองจากการด ารงชีวิตในปัจจุบนั มีการใชร้ถยนตเ์ป็น

พาหนะจ านวนมาก อีกทั้ งการด ารงชีวิตท่ีเร่งรีบในการ
เดินทาง ซ่ึงปัญหาท่ีพบได้บ่อยคร้ังคือสถานท่ีจอดมีไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้ข้บัข่ีฝ่าฝืน
กฎหมายจราจร โดยจากผลส ารวจสถิติการล็อคล้อใน
ระยะเวลา 3 เดือน พบว่ามีรถยนต์ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายถึง 
50,284 คนั โดยแบ่งเป็น จอดในเวลาหา้มจอด 40,050 คนั 
จอดในท่ีห้ามจอด 6,646 คนัและจอดซ้อนคนั 3,588 คนั  
[1] จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เ ม่ือผู ้ขับข่ีถูกล็อครถ  
แล้วบริเวณดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีก าลงัคนจ ากดัหรืออยูน่อกเวลา
ปฏิบติัหน้าท่ี จึงเป็นเหตุให้ผูข้บัข่ีตอ้งเดินทางไปสถานี
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ต ารวจเพ่ือช าระค่าปรับ ในบางกรณี ผูข้บัข่ีอาจไม่สามารถ
เดินทางไปสถานีต ารวจได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการช าระค่าปรับทางการจราจร 

จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกพฒันาแอปพลิเคชัน
แบบ Cross – Platform เพ่ือเจาะกลุ่มผูใ้ชไ้ดห้ลากหลาย 
โดยพฒันาบนพ้ืนฐานของ Flutter Framework ร่วมกับ 
Cloud Firestore ในการเก็บขอ้มูลรวมไปถึงใช้ Google 

Maps API และไลบราร่ีส าหรับการช าระเงิน Prompt Pay 
ในการระบุต าแหน่งยานพาหนะและช าระเงินเพื่อความ
สะดวกสบายและรวดเร็วในการปลดลอ็ค 

 

2. ทฤษฎแีละผลงานที่เกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 กฎหมายการลอ็คลอ้ [2] 

     ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 การจอดในเวลา
หา้มจอดพ้ืนท่ีเขตชานเมือง มีค่าปรับขั้นต ่า 500 บาท พ้ืนท่ี
เขตในเมือง มีค่าปรับขั้นต ่า 700 บาท และจอดรถในท่ีหา้มจอด 
มีค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท หากประชาชนท าลายอุปกรณ์ 
ลอ็คลอ้ หรือถอดออกดว้ยตนเองจะถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย 
เช่นเดียวกันตาม พรบ. การจราจรทางบก มาตรา 59  
ในขอ้หา เคล่ือนยา้ยรถท่ีเจา้พนกังานจราจรไดใ้ชเ้คร่ืองมือ
บงัคบัมิให้เคล่ือนยา้ยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จะมีอตัราโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ ทั้งน้ีค่าปรับข้ึนกบัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี  

2.1.2 คิวอาร์โคด้ (QR Code) [3] 
คิวอาร์โคด้ (QR Code) ยอ่มาจากควกิเรสปอน (Quick 

Response) เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ มีคุณสมบติัเป็นสัญลกัษณ์
ท่ี ส าม า รถแทนข้อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ท่ี มี ก า ร ตอบสนอง 
ท่ีรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่จะน ามาใช้กับสินค้า และส่ือ
โฆษณาต่าง ๆ เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม หรือจะเป็นยอูาร์แอล 
(URL) เวบ็ไซต์ เม่ือน ากลอ้งของโทรศพัท์มือถือไปถ่าย
คิวอาร์โคด้ก็จะเขา้สู่เวบ็ไซต์ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลา
พิมพ์  ซ่ึ งสามารถน า คิวอา ร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ได้
หลากหลาย 

 
 

2.1.3 API (Application Programming Interface)   

Application Programming Interface [4] คือ ตัวกลาง
เช่ือมต่อช่องทางหน่ึงท่ีสามารถเช่ือมต่อกับเว็บไซต ์
ผู ้ให้บ ริการ  API จากท่ี อ่ืน  ซ่ึ ง เ ป็นตัวกลาง ท่ีท า ให้
โปรแกรมประยกุตเ์ช่ือมต่อกบัโปรแกรมประยกุตอ่ื์น หรือ
เช่ือมต่อการท างานเข้ากับระบบปฏิบัติการเป็นวิธีท่ีจะ
สามารถติดต่อส่ือสารกันระหว่างแอปพลิเคชันโดยไม่
ค านึงถึงว่าก าลังท างานอยู่บนท่ีใด เช่นคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์มือถือ หรือ เฟิร์มแวร์ หรือในอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่าง ๆ  

2.1.4 GPS (Global Positioning System) [5] 

จีพีเอส (GPS) ยอ่มาจาก Global Positioning System 
เป็นระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก สามารถบอกต าแหน่ง
พิกดั (X,Y,Z) ความเร็วและเวลา โดยการท างานของจีพีเอส 
มาจากดาวเทียมท่ีโคจรอยูร่อบโลกส่งสัญญาณกลบัมายงั
จุดรับสัญญาณต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบโลก เช่นโทรศพัท์มือถือ 
โดยค านวนจากระยะห่างจากดาวเทียมกบัจุดรับสัญญาณ 

2.1.5  Cross – Platform [6] 

ครอสแพลตฟอร์ม (Cross - Platform) หมายถึง การท่ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิบติัการ 
หรือซอฟต์แวร์ชนิดอ่ืน ๆ สามารถท างานได้หลาย
ระบบปฏิบติัการ เช่นแอปพลิชันท่ีสามารถใช้งานไดท้ั้ ง
ระบบปฏิบติัการ Android และ iOS 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในปี  2016 ทางบริษัท  Noke ได้ผ ลิต  NOKE [7]   

แ ม่กุญแจอัจฉ ริ ย ะโดย มีคอน เ ซ็ปต์  “No key. No 

problem.” เป็นแม่กุญแจปลดล็อคระยะไกล ควบคุมการ
ท างานผ่านแอปพลิเคชนัแบบหลายแพลตฟอร์ม เช่ือมต่อ
กบัแม่กุญแจดว้ยบลูทูธ และใชแ้บตเตอร่ี CR2032 ในการ
จ่ายไฟ ในกรณีท่ี ลืมโทรศัพท์จะต้องปลดล็อคด้วย 
รหัสมอสโดยต้องมีการตั้ งค่าไว้ในแอปพลิเคชันก่อน 
ต่อมาในปี 2017 สถาบนัศึกษาหลายแห่งไดเ้ร่ิมน าจกัรยาน 
Ofo Bike [8] บริการไบค์แชร์ร่ิงจากประเทศจีนเข้ามา
ทดลองใช้  ซ่ึ ง  Ofo Bike เ ป็นจักรยาน Smart Lock  
มีระบบล็อคอัจฉริยะ ท่ีท างานผ่านแอปพลิเคชันด้วย
ระบบบลูทูธ เพียงสแกน QR Code บนจกัรยานก็สามารถ
ปลดล็อคไดท้นัที ตวัจกัรยานมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อ
ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและจอดจกัรยานไดส้ะดวกข้ึน 
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ใช้งานได้ทั้ งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS อีกทั้ ง
นอกจากนั้นแลว้ในปี 2017 ไดมี้ผูป้ระกอบการ Lock Box 

Group ในกรุงเทพมหานครได้ติดตั้ งระบบตู้ฝากของ
อัตโนมัติ (LOCK BOX) [9] ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS 
และ MRT ท่ีสามารถฝากของไวช้ัว่คราวได ้หรือฝากของ
ใหผู้อ่ื้นมารับได ้โดยใชง้านผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีหนา้ตู ้
โดยเลือกขนาดตู้และช าระค่าบริการตามระยะเวลาท่ี
ตอ้งการฝาก พร้อมกบัตั้งรหัสผ่าน 4 หลกั ส าหรับน าของ
ออกเม่ือเสร็จภารกิจ 

 

3. วธีิการด าเนินงาน 
3.1 การออกแบบระบบและวเิคราะห์ระบบ 
การออกแบบระบบของแอปพลิเคชนัผูว้ิจยัไดน้ าระบบ 

GPS มาใช้งานในการระบุต าแหน่งรถและบนัทึกขอ้มูล
เพื่อเปรียบเทียบค่าปรับตามกฎหมาย พรบ. จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 และเลือกใช้ QR Code Prompt Pay ในการ
ช าระค่าปรับ ซ่ึงในงานวิจยัประกอบดว้ย 5 ฟังก์ชนัหลกั 
คือ  บัน ทึกข้อ มูลการล็อคล้อ  ดูข้อ มูลการล็อคล้อ  
ช าระค่าปรับ รับรหสัผา่นและปลดลอ็ค 

 
ภาพที่ 1 : ภาพรวมของแอปพลิเคชนั 

   

ภาพท่ี 1 แสดงถึงภาพรวมระบบโดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้สู่
ระบบแอปพลิเคชนัจึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูลรถท่ีล็อคได ้
หลงัจากนั้นผูข้บัข่ีสามารถคน้หารถดว้ยหมายเลขทะเบียน
เพ่ือช าระค่าปรับพร้อมค่ามดัจ าอุปกรณ์โดยการ Scan QR 

Code Prompt Pay และแนบหลกัฐานการช าระเงินผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว 
เจา้หน้าท่ีจะท าการกดยืนยนัการโอนเงินเพ่ือส่งรหัสผ่าน
กลบัมายงัผูข้บัข่ี เม่ือปลดล็อคแลว้ผูข้บัข่ีตอ้งน าอุปกรณ์
ส่งคืนท่ีสถานีต ารวจเพ่ือรับใบเสร็จและค่ามดัจ า  

3.2 Use Case Diagram  

  

 
ภาพที่ 2 : Use Case Diagram 

  

ภาพท่ี 2 แสดงถึง Use Case Diagram ของแอปพลิเคชนั
ประกอบดว้ย 5 ฟังกช์นัหลกั คือ บนัทึกขอ้มูลการลอ็คลอ้ 
ดูขอ้มูลการลอ็คลอ้ ช าระค่าปรับ รับรหสัผา่นและปลดลอ็ค  

3.2.1 บนัทึกขอ้มูลการลอ็คลอ้ 
  

    
(ก)                      (ข) 
ภาพที่ 2 : ตวัอยา่งภาพหนา้จอ 

     

 เจา้หน้าท่ีท าการเพ่ิมขอ้มูลรถท่ีล็อคลอ้โดยถ่ายภาพ
รถยนต์ท่ีล็อคลอ้ และกรอกรายละเอียด ไดแ้ก่ หมายเลข
ทะเบียน ยี่ห้อ/รุ่นรถ ขอ้หาท่ีกระท าผิด ค่าปรับ ค่ามดัจ า 
และปักหมุดสถานท่ี 

3.2.2 ดูขอ้มูลการลอ็คลอ้   
เจา้หนา้ท่ีสามารถดูขอ้มูลการลอ็คได ้โดยระบบแสดง

ใหเ้ห็นถึง หมายเลขทะเบียน ยีห่อ้/รุ่นรถ ขอ้หาท่ีกระท าผิด 
ค่าปรับ ค่ามดัจ า และสถานท่ีท่ีท าการปักหมุดไว ้
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3.2.3 ช าระค่าปรับ 
  

   
(ก)                         (ข) 
ภาพที่ 3 : ตวัอยา่งภาพหนา้จอ 

  

ผู ้ขับข่ีสามารถปลดล็อค โดยค้นหาด้วยหมายเลข
ทะเบียน ระบบจะแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดการลอ็คลอ้ท่ี
เจ้าหน้าท่ีต  ารวจไดท้ าการเพ่ิมไว ้รวมไปถึงค่าปรับและ 
ค่ามัดจ าอุปกรณ์ และระบบจะท าการสร้าง QR Code 

Prompt Pay โดยผูข้บัข่ีนั้นจะไม่สามารถแกไ้ขยอดเงินใน
การโอนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าปรับจ านวน 400 บาท  
ค่ามดัจ าอุปกรณ์จ านวน 1,000 บาท รวมยอดช าระทั้งหมด 
1,400 บาท โดย QR Code Prompt Pay ท่ีระบบสร้างข้ึน
จะก าหนดจ านวนเงิน 1,400 บาท อตัโนมติั) และเม่ือช าระ
เงินค่าปรับแลว้ ผูข้บัข่ีตอ้งท าการยืนยนัหลกัฐานการช าระ
เงินโดยแนบสลิปการโอนเงิน  
      3.2.4 รับรหสัผา่นและปลดลอ็ค   

การปลดลอ็คอุปกรณ์ลอ็คลอ้ ผูข้บัข่ีจะไดรั้บรหัสผา่น
เม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจกดยืนยนัการโอนเงิน ท่ีผูข้บัข่ีไดท้  า
การแจง้ไวเ้ท่านั้นและเม่ือผูข้บัข่ีปลดล็อคอุปกรณ์แลว้ ผู ้
ขบัข่ีตอ้งน าอุปกรณ์ไปคืนท่ีสถานีต ารวจเพื่อรับใบเสร็จ
และค่ามดัจ าคืน 

3.3 เทคนิคทีใ่ช้พฒันา  
ผูว้ิจยัเลือกพฒันาแอปพลิเคชนัแบบ Cross – Platform 

เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชง้านไดห้ลากหลาย โดยใช ้Flutter 

Framework ในการสร้างแอปพลิเคชันพฒันาด้วยภาษา 
Dart โดยในการออกแบบ User Interface (UI) ใหส้ามารถ
ใชง้านไดท้ั้ งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android ซ่ึงเป็น

ขอ้ดีท่ีท าให้งานด าเนินไดเ้ร็วข้ึน โดยในแอปพลิเคชนั      มี
การน า Firebase Plugin มาเ ช่ือมต่อในการเก็บข้อมูล       
ไว้ท่ี  Cloud Firestore ซ่ึงทุกบริการของ Firebase เป็น 
Serverless โดยท่ีผูพ้ฒันาไม่ตอ้งจดัเตรียมระบบ Back – end 
เพียงแค่จัดเตรียม SDK ของ Platform ซ่ึงผูว้ิจัยเลือกใช้ 
iOS และ Android โดยโครงสร้างจะเป็นการจดัเกบ็ขอ้มูล 
ท่ีผูก Fields และ Values เขา้ดว้ยกนั สามารถเรียกใชง้าน
ไดง่้ายโดยใชชุ้ดค าสั่งอย่างง่ายและในการเก็บขอ้มูลบน 
Cloud Firestore มีความปลอดภยัเน่ืองจากมีการป้องกัน
ความปลอดภยัซ่ึงเราสามารถก าหนดสิทธ์ิของผูใ้ชเ้องได ้

อีกทั้ งแอปพลิเคชันมีการใช้ Google Maps API ใน
การระบุต าแหน่งของรถท่ีท าการล็อค และใช้ไลบราร่ี
ส าหรับการช าระเงิน Prompt Pay ในการสร้าง QR Code 

Prompt Pay เพื่อให้ผูข้ ับข่ีสามารถช าระเงินได้สะดวก 
และไม่เสียค่าบริการ โดยในการ Scan QR Code ระบบได้
ท าการก าหนดจ านวนเงินไวซ่ึ้งผูข้บัข่ีจะไม่สามารถแกไ้ข้
จ  านวนเงินในการช าระค่าปรับได ้

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 
 

 
(ก)                                (ข) 

ภาพที่ 4 : อุปกรณ์ลอ็คลอ้และแม่กญุแจ 
 

ในขั้นตอนการล็อคลอ้ ใชอุ้ปกรณ์ล็อคลอ้ในลกัษณะ
เดียวกบัทางสถานีต ารวจ แต่จะเลือกใชเ้แม่กญุแจแบบลอ็ค
ดว้ยรหสัผา่น 4 หลกั เพื่อใหผู้ข้บัข่ีสามารถปลดลอ็คไดเ้อง
โดยแม่กุญแจสามารถเปล่ียนรหัสผ่านได้บ่อยคร้ังตาม
ตอ้งการ 
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4. ผลการด าเนินงาน  

 
ภาพที่ 6 : ภาพตวัอยา่งการปลดลอ็คอุปกรณ์ 

   

งานวิจยัน้ีน าเสนอการสร้างระบบจดัการการล็อคลอ้ 
เ พ่ือ เ ป็นอีกหน่ึงทางเ ลือกให้กับผู ้ขับ ข่ี ท่ีไ ม่สะดวก 
ในการช าระค่าปรับแบบปกติ หรือตอ้งการความสะดวก 
รวด เ ร็ วมากยิ่ ง ข้ึ น  โดยพัฒนาแอปพลิ เคชันแบบ  
Cross - Platform เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชง้านไดห้ลากหลาย 
จากผลการวิจยัพบว่าแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพการใช้
งานอยู่ท่ี 100% และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4.1 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
ตารางที ่1 : ตารางทดสอบประสิทธิภาพการใชง้าน 

ฟังก์ชัน 
ผลลพัธ์ที่
คาดหวงั 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
เวลา 
ตอบ 
สนอง 

ประ 
สิทธิ
ภาพ 

บนัทกึข้อมูล
การลอ็ค 

ขอ้มูลถูก
บนัทึก 

ขอ้มูลถูก
บนัทึก 

1.800s 100% 

ดูข้อมูลการ
ลอ็ค 

แสดงขอ้มูล
และ

ต าแหน่ง 

แสดงขอ้มูล
และ

ต าแหน่ง 

0.410s 100% 

ช าระค่าปรับ ช าระเงิน
ส าเร็จ 

ช าระเงิน
ส าเร็จ 

0.139s 100% 

รับรหัสผ่าน ไดรั้บ
รหสัผา่น 

ไดรั้บ
รหสัผา่น 

0.880s 100% 

ดูประวตัิลอ็ค
ล้อย้อนหลงั 

แสดงขอ้มูล
ของรถท่ี
ช าระเงิน
แลว้ 

แสดงขอ้มูล
ของรถท่ี
ช าระเงิน
แลว้ 

0.121s 100% 

รวมประสิทธิภาพการใช้งาน 100% 

 

4.2 การทดสอบระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
เกณฑ์คะแนนท่ีใช้ประเมินระดับความพึงพอใจ  

มี 5 ระดบั โดยแบ่งเกณฑค์ะแนน ดงัต่อไปน้ี  
- ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
- ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 อยูใ่นระดบัมาก 
- ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 อยูใ่นระดบัปานกลาง  
- ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 อยูใ่นระดบันอ้ย 
- ค่าเฉล่ีย 0.00 – 1.49 อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 

ตารางที ่2 : ค่าคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจ 

รายการสอบถามการใช้งาน
แอปพลเิคชัน 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

1. กระบวนการติดตั้ง 
1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชนั
มีความง่าย และเหมาะสม 

4.90 0.30 มากท่ีสุด 

1.2 ผูใ้ชง้านสามารถเรียนรู้ 
และใชง้านแอปพลิเคชนั
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.90 0.30 มากท่ีสุด 

2. ด้านการใช้งาน 
 2.1 สามารถท างาน และ
แสดงผลถูกตอ้ง 

4.95 0.22 มากท่ีสุด 

 2.2 มีการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว 

4.91 0.35 มากท่ีสุด 

3.ด้านการออกแบบแอปพลเิคชัน 
3.1 สีสนัของภาพ และสี
ตวัอกัษรมีความเหมาะสม 

4.80 0.51 มากท่ีสุด 

3.2 ต าแหน่งการจดัวางปุ่ม 
มีความเหมาะสม 

4.80 0.47 มากท่ีสุด 

3.3 ขนาดของตวัอกัษร มี
ความเหมาะสม 

4.85 0.48 มากท่ีสุด 

4. ภาพรวมของแอปพลเิคชัน 
4.1 แอปพลิเคชนัมีความ
น่าสนใจ 

4.85 0.48 มากท่ีสุด 

4.2 แอปพลิเคชนัมีรูปแบบ
การน าเสนอท่ีทนัสมยั 

4.7 0.78 มากท่ีสุด 

4.3 มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 4.85 0.48 มากท่ีสุด 
รวม 4.85 0.44 มากทีสุ่ด 
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5. สรุปผล 
งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการสร้างระบบจดัการการล็อคลอ้ 

เ พ่ือ เ ป็นอีกหน่ึงทางเ ลือกให้กับผู ้ขับ ข่ี ท่ีไ ม่สะดวก 
ในการช าระค่าปรับแบบปกติ หรือตอ้งการความสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยพฒันาแอปพลิเคชันแบบ Cross 

Platform เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชง้านไดห้ลากหลาย โดยใน
แอปพลิเคชนัประกอบดว้ย 5 ฟังก์ชนัหลกั ไดแ้ก่ บนัทึก
ข้อมูลการล็อคล้อ  ดูข้อมูลการล็อคล้อ  ช าระค่าปรับ  
รับรหสัผา่นและปลดลอ็ค  

งานวิจัย น้ีได้รวบรวมปัญหาจากผู ้วิ จัยและผู ้ท่ี มี
ประสบการณ์โดนล็อคลอ้โดยตรง พบว่า ในการช าระเงิน
แบบออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัส่งผลใหไ้ดรั้บความสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน จากผลการวิจัยพบว่า แพลตฟอร์มมี
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ท่ี 100% และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
แพลตฟอร์มไมโครเซอร์วิส  ส าหรับการหารค่า

เดินทาง พัฒนาขึน้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาค่าเดินทางท่ีมีราคา
สูง, เวลาการเดินทางท่ีนานเกินไปของผู้ ท่ีไม่มีรถส่วนตัว 
และประหยัดค่าน า้มันส าหรับผู้ ท่ีมีรถส่วนตัว เพราะมีผู้
ร่วมหารด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก,ค้นหา
การเดินทางท่ีสนใจ และร่วมเดินทางเพ่ือหารค่าโดยสาร
รถ หากผู้ใช้งานมีรถส่วนตัว สามารถสมัครคนขับ และ
โพสต์เส้นทางท่ีไป เพ่ือสามารถหาผู้ ร่วมเดินทาง และ
หารค่าเดินทางได้  ท าให้ผู้ ใช้งานท่ีไม่มีรถส่วนตัว 
สามารถประหยัดเวลาท่ีใช้ในการรอรถโดยสารประจ า
ทางได้ รวมถึงผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความหากันเพ่ือนัด
สถานท่ีรับส่งได้ แอปพลิเคชันนีส้ามารถช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าว และท าให้สามารถหาเพ่ือนร่วมเดินทางไป
ด้วยกัน การพัฒนาแอปพลิเคชันนีใ้ช้ React Native เป็น
เฟรมเวิ ร์ค  ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบครอส
แพลตฟอร์ม และใช้ Firebase เป็นฐานข้อมลู  
ค ำส ำคัญ: ครอสแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน การแชร์ค่า

เดินทาง โมบายแอปพลิเคชนั การเดินทาง 
 

Abstract 

  Micro- service platform developed for addressing 

high travel expenses and lengthy travel time with 

public transportation problem.  Drivers can save on 

gas cost if there are others to share travel expenses 

together.  Application users can register, then start 

using the application.  They can look for any travel 

posts of their interests and request to join the travel 

for a shared fare at a suitable travel time. If any user 

owns a car, he/she can register as a driver and post 

his/ her routine ( or not)  travel path for finding 

companions to share his/her travel expenses.  Users 

can send messages to each other to make an 

agreement on a pickup spot.  This application can 

help solve the above problems and allow one to find 

travel companions.  The application is developed 

using React Native as a framework for developing 

cross platform mobile application and using 

Firebase as a database. 

Keyword: Cross Platform Application, Share Travel 

Expenses, Mobile Application, Travel 

 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบันการเดินทางถือเป็นเร่ืองส าคัญมากใน

ชีวิตประจ าวนั การเดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ จะต้อง
เดินทางโดยรถโดยสาร เช่น รถเมล,์ รถตู,้ รถไฟฟ้า หรือ 
รถยนต์ส่วนบุคคล แม้ในปัจจุบันท่ีมีแอปพลิเคชันท่ี
เอ้ืออ านวยการเดินทางต่าง ๆ เช่น Grab MuvMi เป็นตน้  
ท่ีผูใ้ชง้านสามารถเรียกใชบ้ริการรถได ้โดยค่าบริการจะ
ค านวณตามเส้นทางและระยะทางท่ีจะเดินทางไป ซ่ึงถา้
เรียกรถมารับและเดินทางไปคนเดียว ด้วยระยะทางท่ี
ไกลก็ตอ้งจ่ายค่าเดินทางท่ีอาจจะมีราคาค่อนขา้งสูง จึง
ท าให้คิดแนวทางแก้ปัญหาว่าจะดีกว่าไหมหากมีแอป
พลิเคชนัท่ีเรียกรถไดแ้ต่ค่าโดยสารจะเป็นการหารของ
คนในรถ และคนท่ีมีรถยนต์สามารถน ารถยนต์มาหา
เพ่ือนร่วมทาง และร่วมแชร์ค่าน ้ ามนั ส่วนผูโ้ดยสารท่ีไม่
มีรถกจ็ะไดแ้ชร์ค่าเดินทางท่ีถูกกวา่การเหมารถ หรือการ
ใชแ้อปพลิเคชนัท่ีจ่ายค่าเดินทางตามระยะทาง ท าให้มี
เพ่ือนร่วมเดินทาง และเสียเงินค่าเดินทางน้อยลง โดย
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แอปพลิเคชนัน้ีจะช่วยแกปั้ญหาไดท้ั้งฝ่ังของผูใ้ชท่ี้เป็น
คนขบั และผูใ้ชท่ี้ไม่มีรถอีกดว้ย 

 

2. ทฤษฎแีละงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
แพ ล ตฟอ ร์ ม ไ ม โ ค ร เ ซ อ ร์ วิ ส  ( Microservice 

Platform) ส าหรับการแชร์ค่าเดินทางพฒันาข้ึนโดยใช้
เทคโนโลยดีงัน้ี 

2.1 React Native 

React Native [ 1]  เ ป็น เฟรม เวิ ร์ ค  (Framework) 
ส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถท า งานได้ทั้ ง
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ( iOS)  และแอนดรอยด์ 
( Android) ห รื อ เ รี ย ก ว่ า เ ป็ น  Cross Platform 

Technology โดย React Native นั้นเป็นการน า ReactJS 

ซ่ึงเป็นภาษา JavaScript ท่ีใชพ้ฒันาเวบ็ไซต์ (Website) 
ม า ต่ อ ย อดกับ โ มบ า ย ล์  แ อปพ ลิ เ ค ชัน  ( Mobile 

Application) จึงสามารถใชข้อ้ดีของ ReactJS เช่น การ
ใช ้Component ร่วมกบั React Native ได ้การท างานมี
ลกัษณะเป็น Bridge หรือ Serialization 

2.2 Firebase Realtime Database  

Firebase Realtime Database [ 2]  เ ป็นฐานข้อ มูล 
(Database) ท่ีบริการขอ้มูลแบบ NoSQL จะมีโครงสร้าง
ท่ีเป็น Key และ Value โดยฐานขอ้มูล (Database) แบบ 
NoSQL จะเป็นแบบ Schemaless สามารถเพ่ิม, ลดฟิลด์ 
(field) เข้าไปได้ ท าให้มีความยืดหยุ่นกว่าฐานข้อมูล 
( Database)  แ บ บ  SQL โ ด ย  Firebase Realtime 

Database จะใช้วิธีเก็บขอ้มูลเป็นแบบ JSON Tree ท่ีมี
ขนาดใหญ่ และจะสามารถน ามาซิงค ์(Sync) สถานะขา้ม
ฝ่ัง เค ร่ืองผู ้ใช้บ ริการ  ( Client)  ได้แบบเ รียลไทม์  
(Realtime)  ซ่ึ งหากเ ช่ือมต่อฐานข้อมูล (Database) 
เดียวกนั 2 ท่ีถา้หากขอ้มูลฝ่ังหน่ึงอพัเดตขอ้มูล อีกฝ่ังจะ
อัพเดท ข้อมูลด้วยทันที ส่วนมาก Firebase Realtime 

Database จะน ามาใช้ในการท าการส่งขอ้ความ (chat) 
แบบเรียลไทม ์(realtime) 

2.3 Firebase Storage Database 
Firebase Storage Database [ 3]  เ ป็ น บ ริ ก า ร ท่ี

ให้บริการฐานข้อมูล (Database)  ท่ีใช้ในการจัดเก็บ
ขอ้มูลรูปภาพ, เสียง, วีดีโอ เพื่อน าไปใชใ้นแอปพลิเคชนั

เช่น รูปอวาตาร์ (Avatar) ของผูใ้ชง้าน หรือรูปภาพท่ีอพั
โหลดแนบไปกับข้อมูลท่ีโพสต์ลงฐานข้อมูลข้อมูล
รูปภาพจะถูกเก็บอยู่ใน Storage และจะเก็บ URL ของ
รูปไวใ้นฐานขอ้มูล (Database) ในการพฒันา โดยการ
ใ ช้  Firebase Storage Databage นั้ น  จ ะ แ ย ก เ ป็ น
วิธีการใชง้านหลกั ๆ อยู ่6 ส่วน คือ ตั้งค่า Firebase และ 
Realtime Database SDK, อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูล, อัพ
โหลดไฟลท่ี์ตอ้งการเกบ็ไวใ้น Firebase Storage, อา้งอิง
ไปถึง Path ท่ีจะลบไฟล,์  การใช ้Metadata  

2.4 Firebase Firestore 

Firebase Firestore [4] เป็น Real-time Database ท่ี
น ามาป รับปรุงและพัฒนา ต่อ  ซ่ึ ง เ ป็นฐานข้อ มูล 
(Database) แบบ NoSQL Firebase Firestore สามารถ
คน้หาและปรับขนาดแบบอตัโนมติัท าใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน เช่น ปรับปรุงการจดัเก็บขอ้มูลเป็น Collection 
และ มีการสร้าง Sub-collection ภายใน Document ได ้
เพ่ือแบ่งข้อมูลเป็นล าดับชั้ นส าหรับรองรับการขยาย
จ านวนของข้อมูลในอนาคต , สามารถระบุชนิดของ
ขอ้มูลในฐานขอ้มูล เพ่ิมการจดัเรียงขอ้มูล 

2.5 Firebase Authentication 

Firebase Authentication [5]  เป็นบริการท่ีจัดการ
เก่ียวกบัเร่ืองการยืนยนัตวัตน (Authentication) และการ
ก าหนดสิทธิ (Authorization) ทั้งการสมคัรสมาชิก, การ
เข้าสู่ระบบ ทั้ งการเข้าสู่ระบบผ่านทางอีเมล (email), 

เฟซบุ๊ก (Facebook) , ทวิตเตอร์ (Twitter)  หรือเบอร์
โทรศพัท์, การออกจากระบบ, การเปล่ียนรหัสผา่น และ
จดัการเร่ืองเซสชนั (session) ของการเขา้สู่ระบบ และ
สามารถตรวจสอบผูใ้ชง้านได ้ 

 

3. วธีิกำรด ำเนินงำน 

การออกแบบแอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็น ส่วน
ผูใ้ชง้านท่ีเป็นคนขบั และผูใ้ชง้านท่ีเป็นผูโ้ดยสาร และ
ส่วนแอดมินท่ีจดัการ การท างานของระบบในตอนน้ี คือ
ผูโ้ดยสารจะต้องจ่ายเงินให้คนขับโดยตรง ระบบท า
หนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการใหค้นขบัไดพ้บผูโ้ดยสาร แต่
ในอนาคตหากมีการพัฒนาเพ่ิม คาดว่าจะเพ่ิมระบบ
จ่ายเงินให้กบัแอปพลิเคชนัดว้ย ให้ผูโ้ดยสารไดส้ะสม
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แตม้จากการเดินทาง และมีการเพ่ิมโคด้มาใชเ้ป็นส่วนลด
ในการเดินทาง  

3.1 กำรออกแบบส่วนเช่ือมต่อประสำนงำนกับผู้ใช้ 
(User Interface) 

เป็นหน้าจอต่างๆในแอปพลิเคชัน เช่น หน้าสมัคร
สมาชิก, หนา้เขา้สู่ระบบ, หนา้จอหลกั, เมนู, หนา้ประวติั
ส่วนตวั, หนา้โพสต,์ หนา้คน้หา, หนา้ส่งขอ้ความ  

3.2 กำรออกแบบฐำนข้อมูล (Database) 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลต่างๆท่ีจะเก็บและใชใ้นการท างานมา

ออกแบบเป็นตารางฐานข้อมูล (Database Schema 

Design) 

การเก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านทุกคน เม่ือสมคัรสมาชิก 
ผูใ้ชทุ้กคนตอ้งกรอกขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือ, นามสกุล, อีเมล, 
เบอร์โทรศพัท,์ รูปหนา้บตัรประชาชน(เพื่อยนืยนัตวัตน), 

ช่ือผูใ้ช้ (username), รหัสผ่าน และการเก็บขอ้มูลของ
ผูใ้ช้ท่ีสมคัรคนขบั จะมีการเก็บขอ้มูลท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก
ผูใ้ชท้ัว่ไป คือ มีการเกบ็ขอ้มูลรถ และหลกัฐานรถ ไดแ้ก่ 
รายการจดทะเบียนรถ, ใบขับข่ี, พ.ร .บ. รถยนต์, ป้าย
ก ากบัภาษี, รูปรถยนต,์ ทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, รุ่น, สีรถ 

 
ภำพที ่1: Schema Design Database 

3.3 กำรออกแบบ Diagram ของกำรท ำงำนในแอป
พลเิคชัน  

การออกแบบ Diagram ของการท างานในแอปพลิเค
ชนัท าใหช่้วยเพ่ิมความเขา้ใจขั้นตอนการท างานของแอป
พลิเคชนัท่ีวางแผนไว ้โดยระบุส่ิงท่ีตอ้งการจะท าในแอป
พลิเคชนัน้ีไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และเห็นภาพในส่ิงท่ีตอ้งการ
จะด าเนินการในแอปพลิเคชนัน้ี โดยภาพท่ี 2 แสดงการ
ออกแบบ Flow Chart ของแอปพลิเคชัน และภาพท่ี 3 
แสดง Use Case Diagram ของแอปพลิเคชนั 

 
ภำพที่ 2: Flow Chart 

 

 
ภำพที ่3: Use Case Diagram 

3.4  กำรพฒันำแอปพลเิคชัน  
โดยใช ้React Native Framework ในการพฒันา และ

ใช้ Firebase ซ่ึงเป็นบริการท่ีช่วยจัดการในด้านของ 
Backend ท่ีมีฟีเจอร์ (Feature) การท างานท่ีหลากหลาย 
ทั้งใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล, เกบ็รูปภาพ และการยนียนัตวัตน 
(Authentication)  โดยใช้โปรแกรม Visual Studio 

Code เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม และ ใน
การพัฒนาระบบจะมีส่วนการเ ช่ือมต่อฐานข้อมูล 
(Database), ส่วนของผูใ้ช ้รวมถึงผูใ้ชท่ี้สมคัรเป็นคนขบั 
ส่ิงท่ีท าในส่วนของขอ้มูลมีดงัน้ี 

- การเช่ือมต่อระบบฐานขอ้มูล (Database) 
- การยนืยนัตวัตน (Authentication) 

- การท างานกบัขอ้มูล 
- การเพ่ิมรูปภาพ 
- การส่งขอ้ความ 
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3.5 กำรทดสอบกำรใช้งำน  
จากนั้นไดท้ าการการทดสอบการใชง้าน เพื่อดูผลการ

ท างานของแอปพลิเคชันว่าเป็นไปตามท่ีออกแบบไว้
หรือไม่ โดยด าเนินการทั้ ง unit test และ การทดสอบ
ระบบรวม (integration Test) 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรทดสอบกำรท ำงำนของแอปพลเิคชัน  
ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชัน โดยการรัน

โปรแกรม ใชง้านแอปพลิเคชนั และทดสอบการท างาน 
เช่น การเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูล จากการทดสอบการท างาน
ของแอปพลิเคชนั ท าใหเ้ห็นขั้นตอนการท างานของแอป
พลิเคชัน ได้ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของแต่ละขั้นตอน 
สามารถปรับปรุงแกไ้ข ให้ตรงตามท่ีออกแบบไว ้และ
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่แอปพลิเคชนัสามารถท างานไดถู้กตอ้ง
ตามท่ีตอ้งการ โดยการท างานของแอปพลิเคชนั มีดงัน้ี 

เม่ือเปิดแอปพลิเคชนัจะเขา้สู่หน้าหลกั ในหน้าหลกั
จะมีการแนะน าการเดินทาง และเมนูต่างๆ รวมถึงเมนู
บาร์ทางดา้นซ้าย ผูใ้ชส้ามารถท ารายการต่างๆโดยเขา้ถึง
ไดจ้ากเมนู เช่น สมคัรคนขบั คน้หาการเดินทาง ฯลฯ 

 
ภำพที ่4: หนา้จอหลกั 

 
ภำพที่ 5: เมนูบาร์ 

การสมคัรคนขบั เพ่ือหาผูร่้วมเดินทาง จะตอ้งแนบ
หลกัฐาน เช่น ใบขบัข่ี เพ่ือยืนยนัว่าผูท่ี้จะสมคัรคนขบั
ผา่นการอบรมใบขบัข่ี หรือรถนั้นเป็นของคนขบัจริง เม่ือ
สมัครคนขับแล้วเมนู   “สมัครคนขับ” จะเปล่ียนเป็น 
“โพสต์หาผูร่้วมเดินทาง” และผูใ้ช้สามารถโพสต์หาผู ้
ร่วมเดินทางได ้

  
ภำพที ่6: หนา้จอสมคัรคนขบั 

การเพ่ิมเส้นทาง เพื่อหาผูร่้วมเดินทาง ผูใ้ชต้อ้งกรอก
ข้อมูลเก่ียวกับการเดินทาง โดยระบุ สถานท่ีต้นทาง 

ปลายทาง วนัท่ีเดินทางและอ่ืน ๆ 
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ภำพที ่7: หนา้จอเพิ่มการเดินทาง 

การคน้หาการเดินทาง ระบบจะแสดงเส้นทางทั้งหมด
ของคนขบั แสดงตน้ทางปลายทาง วนัท่ี เวลาท่ีเดินทาง 
จ านวนผูร่้วมเดินทาง และแสดงสถานะว่าเต็มหรือไม่ 
ผูใ้ชส้ามารถกดเขา้ไปท่ีโพสตเ์พ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
และสามารถกดร่วมเดินทาง และส่งขอ้ความได ้ 

 
ภำพที ่8: หนา้จอคน้หาการเดินทาง 

การร่วมเดินทางกบัคนขบั ผูใ้ชส้ามารถเลือกเขา้ร่วม
การเดินทางท่ีต้องการจากโพสต์ท่ีคนขับได้โพสต์ไว้ 
และกดปุ่มร่วมเดินทางดา้นล่างของหนา้จอ 

 
ภำพที ่9: หนา้จอรายละเอียดการเดินทางและร่วมเดินทาง 

 

  
ภำพที ่10: หนา้จอรายละเอียดการเดินทางและร่วมเดินทาง 
การส่งขอ้ความ คนขบัและผูร่้วมเดินทาง สามารถส่ง

ขอ้ความหากนัเพ่ือนดัหมาย หรือคุยรายละเอียดอ่ืนๆ ได ้

 
ภำพที ่11: หนา้จอส่งขอ้ความ 
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5. สรุป 

แอปพลิเคชนัแพลตฟอร์มหารค่าเดินทาง พฒันาข้ึน
เพ่ือแกปั้ญหาการเดินทางท่ีมีค่าเดินทางสูง และใชเ้วลา
การเดินทางมาก ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนผูใ้ชง้าน 
และ ส่วนคนขบั ส่วนของผูใ้ช้งานจะเห็นมุมมองของ
โพสตท่ี์คนขบัโพสตเ์พ่ือหาเพ่ือนร่วมเดินทาง และเลือก
เดินทางกบัโพสตก์ารเดินทางท่ีตนเองสนใจ ส่วนคนขบั
จะเห็นผูร่้วมเดินทางในโพสต์ท่ีไดโ้พสตไ์ว ้และคนขบั
สามารถเลือกร่วมเดินทางกับโพสต์การเดินทางของ
คนขบัอ่ืนๆได ้

การพฒันาแอปพลิเคชนัใชภ้าษา JavaScript โดยใช ้
React Native เป็นเฟรมเวิร์ค (Framework) ในการท า 
Cross Platform Mobile Application ซ่ึงสามารถใชง้าน
ไดท้ั้งระบบไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด ์(Android) 
และในส่วนของฐานข้อมูล ได้ใช้ Firebase Cloud 

Firestore ในการเก็บขอ้มูลต่างๆในระบบ ใช ้Firebase 

Authentication ในการยืนยนัตัวตน (Authentication) 
และการก าหนดสิทธิ (Authorization) ส าหรับแยกสิทธ์ิ
การเขา้ถึงส าหรับคนขบัและผูใ้ชง้าน และใช ้Firebase 

Cloud Storage ส าหรับเก็บรูปภาพหรือไฟล์ต่างๆท่ีได้
อพัโหลดข้ึนไปในระบบ  

เม่ือพฒันาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชนัเสร็จ แอปพลิเค
ชนัสามารถท างานตามท่ีตอ้งการ มีการแยกกฏระหว่าง
ผู ้ใช้งานและคนขับ ผู ้ใช้งานท่ีมีรถยนต์สามารถน า
รถยนต์ไปลงทะเบียนเพื่อท่ีจะมีสิทธิในการโพสต์หาผู ้
ร่วมเดินทางได ้ส่วนผูใ้ชง้านสามารถร่วมเดินทางไปกบั
คนขับได้ โดยการแก้ปัญหาน้ีจะช่วยแก้ปัญหาให้กับ
บุคคลท่ีมีรถยนต์เป็นของตนเองและต้องการท่ีจะหา
เพ่ือนร่วมเดินทางเพ่ือแชร์ค่าเดินทางกนั เพ่ือลดค่าใชจ่้าย
ของทั้ งคนท่ีมีรถยนต์และผูท่ี้ไม่มีรถยนต์ และผูท่ี้ไม่มี
รถยนตก์จ็ะไดเ้ดินทางไปตามท่ีท่ีตนเองตอ้งการ ในเวลา
นั้นๆ และลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ตอ้งเหมาจ่ายหรือรอรถ
โดยสารประจ าทางเป็นเวลานาน ๆ ท าให้ผูใ้ชท่ี้เดินทาง
ด้วยรถโดยสาร สามารถประหยดัเวลาในการเดินทาง
ไดม้ากข้ึนเม่ือใชแ้อปพลิเคชนัน้ี 

ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถท าการตรวจสอบขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน เช่น ขอ้มูลใบขบัข่ี หรือหลกัฐานต่างๆ เพราะ
การร่วมเดินทางกบัคนท่ีไม่รู้จัก มีความเส่ียง จีงตอ้งมี
กระบวนการยืนยนัตัวตน หรือท า background check 

เพื่อให้ผูใ้ช้งานระบบมั่นใจว่าผูท่ี้ร่วมเดินทางด้วยนั้ น
ไวใ้จได ้การดึง location ปัจจุบนัของผูใ้ช ้เพ่ือก าหนด
สถานท่ีเดินทาง และการคน้หาการเดินทางของผูใ้ช้ท่ี
ต้องการร่วมเดินทาง รวมถึงฟีเจอร์อ่ืนๆเช่น การเพ่ิม
ผูใ้ช้งานเป็นเพื่อน รีวิวหลงัร่วมเดินทาง ส่ิงท่ีกล่าวถึง
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจะน าไปพฒันาต่อในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้  าเสนอระบบฝึกปฏิบัติส าหรับผู้ เรียนการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีท่ีท างานร่วมกับ
ระบบการจัดการเรียนรู้บนเวิร์ดเพลสเพ่ือแก้ไขปัญหา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนท่ีบ้านของผู้ เรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19 และมี
ระบบการป้องกันการคัดลอกด้วยขั้นตอนวิธีพลวัตเพ่ือ
ตรวจสอบความเหมือนกันของโค้ดโปรแกรมผ่านล าดับ
ร่วมย่อยยาวท่ีสุด และระบบถูกออกแบบและพัฒนาเพ่ือ
การใช้งานกับเวิร์ดเพลสพัฒนาขึน้โดยเวิร์ดเพลสปลัก๊อิน 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบเรียนท่ีบ้าน ไวรัสโควิท19  
                   ระบบป้องกันการคัดลอก ระบบฝึกปฏิบัติ         
                   ส าหรับผูเ้รียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                   ดว้ยภาษาซี 
 

Abstract 

This paper represents c-programming language 

practice for student to learn from home as a result of 

the Global Covid-19 pandemic, via wordpress plugin, 

co-integrate with Learning Management System 

(LMS). And develop a dynamic programming to solve 

duplicate code checking problem with Long common 

subsequence(LCS). 

Keyword : Learn from home, wordpress plugin,  

                   covid-19, duplicate checking, lab online,  

                   c programming language 

 

1. บทน า 
ภาษาซีเป็นภาษาท่ีนิยมน ามาใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ใน

งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงระบบฝังตวั เพราะเป็นภาษา

ท่ีมีความใกลเ้คียงกบัการท างานของระบบคอมพิวเตอร์มาก
ท่ีสุด จึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ภาษาซีเป็นหน่ึงในวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีบรรจุอยู่ในหลักสูตร
วิศวกรรม แต่เน่ืองจาก ณ เวลาปัจจุบนัดว้ยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทัว่โลกท าให้วิถีชีวิตเกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัทั้ งรูปแบบการท างานและ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือลดการแพร่กระจายของ
เช้ือไม่ให้ลุกลามโดยยงัคงสามารถรักษาประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานเดิม ผูว้ิจัย
พบวา่ปัจจยัเร่ืองระยะเวลาในการท าแบบฝึกหดัและการบา้น
ของผูเ้รียนแปรผนัตรงกบัการเพ่ิมทกัษะการเขียนโปรแกรม
ของผูเ้รียน ผูว้จิยัจึงมุ่งเนน้การพฒันาระบบสร้างบททดสอบ
ทกัษะในการฝึกปฏิบติัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
พฒันาบนแพลตฟอร์มของเวร์ิดเพลสท่ีมีพ้ืนฐานอยูบ่นภาษา 
PHP และ MySQL ท่ีเปิดโอกาสให้ผูพ้ฒันาระบบสามารถ
สร้างโปรแกรมต่อพ่วงในลกัษณะการปลัก๊อินเขา้กบัระบบ
หลกัและเร่ิมตน้ใชง้านร่วมกบัการบริหารจดัการเน้ือหาได้
ในทนัที เพราะระบบการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ (LMS) 
ในปัจจุบนัยงัไม่มีความสามารถในการประมวลผลภาษาซี
และโฮสทัว่ไปไม่อนุญาตใหใ้ชง้าน GCC โดยปกติแลว้โฮส
ทั่วไปท าได้ เ พี ยงแค่ การมอบหมายงาน การส ร้ าง
แบบทดสอบทัว่ไป แต่ไม่สามารถทดสอบความถูกตอ้งของ
โคด้โปรแกรมท่ีไดจ้ากการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยตวัผูเ้รียนเอง
ได ้ท าให้ไม่สามารถวดัผลดา้นทกัษะการเขียนโปรแกรม
ของผูเ้รียนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
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2. ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) 
ค า ว่ า  LMS ย่ อ ม า จ า ก  Learning Management 

System เป็นซอฟตแ์วร์ส าหรับการบริหารจดัการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ (เป็นเซ็ตย่อยรองลงมาจาก CMS [1]) 
ภายในระบบจะมีเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกในการ
จดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ระบบจดัการการสร้างเน้ือหา 
การสร้างบทเรียน การจดัการผูเ้รียน ระบบการส่ือสารเพื่อ
สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ระบบการรายงานผลการเรียนรู้ 

2.2 เวร์ิดเพลส (Wordpress) 
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีผูค้นนิยมใชใ้นการบริหารจดัการ

เน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์(Contents Management System: 

CMS) มีความยืดหยุ่นในการสร้างเว็บไซต์ให้ข้อมูล
ร่วมกบัปลัก๊อินและธีมท่ีหลากหลายครบถว้นและเป็นท่ี
นิยมใช้งาน พร้อมกบัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีการ
อพัเดตขอ้มูลตลอดเวลา [2], [3] เวิร์ดเพลสถูกสร้างจาก
ภ าษ า  PHP โดย มี ฐ านข้อ มู ล คื อ  MySQL โดย ใช้  
PhpMyAdmin เป็นระบบช่วยในการรันเซิร์ฟเวอร์ 

2.3 เวร์ิดเพลส ปลัก๊อนิ (Wordpress Plugin) 
การออกแบบระบบเลือกใชง้านเวิร์ดเพลส เพราะเป็น

เวบ็ไซตส์ าเร็จรูปท่ีมีการบริหารจดัการบทความไดส้ะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั [4], [5] และเปิดโอกาสใหผู้พ้ฒันาระบบ
สร้างส่วนเสริมเขา้ไปต่อพ่วงกับระบบหลกัและใช้งาน
ร่วมกบัธีมทั้งหมดไดเ้ช่นเดียวกนั จึงมีความยืดหยุ่นและ
คล่องตวัในการพฒันาสูงมาก 

2.4 ระบบคอมไพล์ออนไลน์ส าหรับภาษาซี 
การแปลชุดค าสั่งของภาษาซีจะอยู่ภายใตม้าตรฐาน 

GNU Compiler Collection (GCC) [6], [7] ซ่ึ ง เ ป็ น
ซอฟต์แวร์ชุดมาตรฐานท่ีมีหลายภาษารวมถึงภาษาซี   
และสามารถใช้ได้ในหลายสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
ในปัจจุบนัยงัไม่ปรากฏเวบ็โฮสท่ีอนุญาตการใชง้าน GCC 

อยา่งเป็นทางการเน่ืองจากสาเหตุทางดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัในเครือข่ายขององค์กร ดงันั้นในกระบวนการ
ประมวลผลภาษาซีออนไลน์เพื่อวดัผลกระบวนการท างาน
และค าตอบจึงมีความยากล าบาก 

2.5 ระบบ THDDNS ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
เข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคล 

ดีดีเอน็เอส (Dynamic Domain Name System: DDNS) 
คือการแปลงหมายเลขไอพีให้กลายเป็นโดเมนเนม  
ซ่ึงเป็นกระบวนการตั้งค่าท่ีไดจ้ากไดดีเอ็นเอส (Dynamic 

DNS) จึงท าให้ผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายภายนอกสามารถ
เช่ือมโยงกบัโฮสเนมและไอพีแอดเดรสท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอได้ โดยทั่วไปกระบวนการน้ีมักนิยมใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการกลอ้งวงจรปิดภายในองค์กรและครัวเรือน 
ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์กระบวนการน้ีเขา้กบักระบวนการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชเ้ซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคลเพราะไม่สามารถ
ใชง้านฟังกช์นั GCC ได ้โดยเลือกใชบ้ริการ THDDNS ซ่ึง
เป็น DDNS ของเครือข่าย AIS Fiber ท่ีเป็นบริการฟรีโดย
ขอรับบญัชีใชง้านไดจ้าก thddns.net  

2.6 ระบบป้องกนัการคดัลอกโค้ดโปรแกรม 
งานวิจัย [8] น าเสนอขั้นตอนวิธีในการตรวจสอบการ

ลอกเลียนแบบของโคด้โปรแกรมในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
เพ่ือแก้ปัญหาลิขสิทธ์ิทางปัญญาของผู ้พัฒนาท่ีมีความ
ซับซ้อนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้ขั้นตอนวิธีของเฮิร์
ชเบิร์กท่ีใชส้ าหรับการเปรียบเทียบสายอกัขระท่ีออกแบบมา
เพ่ือแกไ้ขปัญหาล าดบัยอ่ยร่วมยาวท่ีสุด (Longest common 

subsequence: LCS) ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัญหาท่ีมกัถูกแกโ้ดย
ขั้นตอนวิธีแบบพลวตั (Dynamic programming) โดยการ
อ่านขอ้มูลทั้ งหมด กรองค าสงวนและค าศพัท์ส าคญั แยก
สัญลกัษณ์พิเศษออก จากนั้นจึงแยกขอ้มูลออกเป็น 2 พจน์
เพ่ือตรวจสอบชุดคู่ขอ้มูลเรียงล าดบัจากเร่ิมตน้ไปยงัส้ินสุด
และใส่ค่าน ้าหนกัในทุก ๆ คร้ังท่ีเกิดการวนรอบจนแลว้เสร็จ 

3.  ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวิจัยและการทดสอบ  
ผูว้ิจัยออกแบบและพฒันาระบบส าหรับการส่งโค้ด

โปรแกรมเพ่ือทดสอบกับชุดตัวป้อนท่ี เตรียมไว้ใน
ฐานข้อมูลและน ามาป้อนให้กับโค้ดโปรแกรมท่ีผูเ้รียน
กรอกเข้ามาในระบบเพ่ือตรวจทานผลลัพธ์ท่ีได้กับชุด
ค าตอบท่ี เตรียมไว้ โดยพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ 
เวิร์ดเพลสซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ส าเร็จรูปและสามารถน าไปต่อ
พ่วงกบัเวิร์ดเพลสในเวบ็ไซตใ์ดก็ไดโ้ดยยึดโครงสร้างการ
พฒันาระบบตามภาพท่ี 1 และเตรียมระบบการตรวจสอบ
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การคดัลอกผลงานซ่ึงออกแบบในภาพท่ี 1 เพ่ือป้องกนัการ
คดัลอกผลงานของผูอ่ื้น และเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ
ในการพฒันาโปรแกรมดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี [9], [11] 

3.1 การเช่ือมต่อกบัมาตรฐานของเวร์ิดเพลส 
ผูว้ิจยัเช่ือมต่อระบบกบัเวิร์ดเพลส เพราะเป็นเวบ็ไซต์

ส าเร็จรูปท่ีมีการบริหารจดัการบทความไดส้ะดวกรวดเร็ว 
และเปิดโอกาสให้ผูพ้ฒันาระบบสร้างส่วนเสริมเขา้ไปต่อ
พว่งกบัระบบหลกัและใชง้านร่วมกบัธีมทั้งหมด จึงมีความ
ยืดหยุน่และคล่องตวัในการพฒันาสูงมาก โดยงานวิจยัจะ
เช่ือมต่อผ่านโค้ดตัวย่อ (Shortcode)  ในการดึงข้อมูล
ภายในเวิร์ดเพลสปลัก๊อินเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการโดยเฉพาะ 
และเรียกใชง้านไดทุ้กท่ีในระบบของเวิร์ดเพลส 

 
ภาพที่ 1 : การเรียกโคด้ตวัยอ่ผา่นโพสขอ้ความเพื่อเรียกใชง้าน 
                    การเรียกดูโจทยภ์าษาซีของผูเ้รียน 
 

3.2 ระบบการส่งผลการปฏิบัติภาษาซี 
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อทดสอบ

ทักษะการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมีความจ าเป็น
จะต้องตรวจสอบกระบวนการคิดและกระบวนการ
แก้ปัญหาแบบเป็นล าดับขั้นตอนของผูเ้รียนผ่านผงังาน
และตรวจสอบความถูกต้องผ่านโคด้โปรแกรม ซ่ึงการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของโคด้โปรแกรมสามารถวดัผล
ได้จากการใช้ค่ า เ พ่ือทดสอบโปรแกรม  (Test case) 
ส าหรับกรณีต่างๆ เพ่ือก าหนดเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน
ไดจ้ากการกรอกค่าจากผูใ้ชง้าน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใช้
เวลานานในการตรวจสอบ ดงันั้นระบบท่ีผูว้ิจยัออกแบบ
มาเพื่อใชใ้นการตรวจสอบจึงมีลกัษณะดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 : ภาพรวบระบบการตรวจสอบผลลพัธ์การท างานโคด้ 
                   โปรแกรมของผูเ้รียน 
 

ในโจทยปั์ญหาหน่ึงขอ้ ผูว้ิจยัจะตอ้งเตรียมชุดตวัป้อน
ส าหรับกรณีต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และเตรียมชุดค าตอบต่าง ๆ 
ให้ตรงกับค่าดัชนีของตัวป้อน จากนั้ นในกระบวนการ
ท างาน เม่ือผูเ้รียนแกโ้จทยปั์ญหาตามกระบวนการของผงั
งาน และออกแบบช่องรับชุดตวัป้อนกบัชุดผลลพัธ์เพ่ือให้
ได้ค  าตอบเป็นแนวทางเดียวกับชุดค าตอบท่ีเตรียมไว้  
เม่ือผูเ้รียนส่งโคด้โปรแกรมท่ีผา่นกระบวนการทดสอบแลว้
เขา้มาในระบบ ระบบจะเร่ิมตน้คอมไพล์โคด้ภาษาซีของ
ผูเ้รียนเพื่อตรวจสอบส่ิงผิดปกติ จากนั้นจะเร่ิมตน้น าชุดตวั
ป้อนทยอยใส่ขอ้มูลเขา้ไปในโปรแกรมของผูเ้รียนและท าให้
ไดผ้ลลพัธ์ของการป้อนขอ้มูลออกมา หากผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การป้อนขอ้มูลชุดท่ี 1 ถึง N มีค  าตอบตรงกบัชุดค าตอบชุดท่ี 
1 ถึง N แสดงว่าโค้ดโปรแกรมมีความถูกต้อง และผ่าน
กระบวนการทดสอบไดค้รบทุกเหตุการณ์ 

3.3 ระบบป้องกนัการคดัลอก 
ส าหรับกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกโค้ด

โปรแกรมของผูอ่ื้นจะแสดงในภาพท่ี 3 จะเร่ิมตน้จากการ
ท่ีผูเ้รียนส่งโค้ดโปรแกรมการแก้โจทย์ปัญหาเข้ามาใน
ระบบ จากนั้นจะเขา้สู่กระบวนการดึงขอ้มูลโคด้โปรแกรม
ของผูท่ี้เคยส่งโคด้ค าตอบในขอ้น้ีมาก่อนโดยคน้หาจาก 
Lab ID และน า เอาค าตอบทั้ งหมดมาจัด เ รียงล าดับ
กระบวนการเพื่อเตรียมการวนรอบการตรวจสอบ 

ในกระบวนการตรวจสอบเร่ิมตน้ท่ีการน าโคด้โปรแกรม
ท่ีผูเ้รียนส่งมาล่าสุดมาตดัส่วนเกินออก ได้แก่ สัญลกัษณ์
พิเศษ การเวน้วรรค การเวน้บรรทดั เป็นตน้ จากนั้นท าการ
ลบค าเฉพาะ (Reserve Word) ท่ีเป็นค าสั่งเฉพาะส าหรับ
ภาษาซีเพ่ือคดักรองให้เหลือเฉพาะตวัแปรและค่าภายในตวั
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แปรในแต่ละบรรทดัเท่านั้น จากนั้นหากคน้พบตวัแปรหรือ
ค่าท่ีมีความเหมือนกนัให้นับจ านวนความเหมือนกนัในตวั
แปร Match (เพ่ือเกบ็ค่าเฉพาะส่วนท่ีเหมือนกนัเท่านั้น) และ
นบัจ านวนแค่ละค าเอาไวท่ี้ตวัแปร Total Word (เพ่ือเก็บค่า
ของค าทั้งหมดในโคด้โปรแกรม) และคิดค่าความเหมือนกนั
ระหว่างโคด้โปรแกรมของผูเ้รียนกบัโคด้โปรแกรมของผูท่ี้
เคยส่งมาก่อนแลว้จาก Dup Rate ดงัสมการท่ี (1) 

𝐷𝑢𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑜𝑟𝑑
× 100 (1) 

 

 

ส าหรับการตดัสินการคดัลอกผลงานของผูเ้รียนจะวดัผล
จากการเทียบกบัสัดส่วนความเหมือน (Ratio) ท่ีผูใ้ชก้  าหนด
ในเวิร์ดเพลสปลัก๊อินเพราะลกัษณะการแกไ้ขโจทยปั์ญหา
ของผูเ้รียนแมว้่าจะเป็นไปในทางเดียวกนั แต่ก็สามารถมี
ความแตกต่างในรูปแบบการพฒันาโปรแกรมได้ หากค่า 
Dup Rate มีค่ามากกว่า Ratio จะตัดสินและแจ้งเข้ามาใน
ระบบวา่พบผูท่ี้มีปัจจยัเส่ียงท่ีจะมีการคดัลอกผลงาน และจะ
บนัทึกค่าความหมายว่าเหมือนกบัผูท่ี้เคยส่งโคด้โปรแกรม
มาก่อนคนใดบ้าง อาจารย์สามารถเข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมในแต่ละรายการไดอ้ยา่งละเอียด 

 
ภาพที ่3 : ผงังานแสดงกระบวนการตรวจสอบการคดัลอกโคด้ 
                   โปรแกรมของผูเ้รียนกบัผูท่ี้เคยส่งมาก่อนแลว้ 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 การตั้งค่าทั่วไป 
ก า รตั้ ง ค่ า ภ าพร วมขอ ง ร ะบบ เ พ่ื อ ให้ ก า หนด

สภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ให้มีความเหมาะสมกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับการฝึกปฏิบัติ
ภาษาซี เช่น การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน การตั้งค่า
ระดับการคดัลอก การก าหนดช่วงเวลาการส่งงาน และ 
Dup Rate (ตามสมการท่ี 1) เพื่อก าหนดอตัราส่วนความ
เหมือนให้กบัระบบ เน่ืองจากผูเ้รียนในแต่ละห้องแต่ละ
ระดบัชั้นจะมีลกัษณะภาพรวมท่ีแตกต่างกนั และจะส่งผล
ให้โคด้โปรแกรมภาษาซีของแต่ละห้องมีความแตกต่าง  
ซ่ึงตวัอยา่งการตั้งค่าจะแสดงในภาพท่ี 4 

4.2 การก าหนดโจทย์และส่งผลการฝึกปฏิบัติ 
การก าหนดโจทยส์ามารถท าไดใ้นส่วนของการบริหาร

จัดการโจทย์ในเมนู Add Lab และก าหนดโครงสร้าง 
ตวัอยา่งของตวัป้อนและผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่ผู ้เ รียน พร้อมค าอธิบายประกอบตามความ
เหมาะสม ผูส้อนสามารถมอบหมายโจทยใ์ห้ผูเ้รียนผ่าน
การส ร้ างโค้ดตัวย่อ ในโครงส ร้ างของ เวิ ร์ ด เพลส  
ผูเ้รียนสามารถดูโจทยปั์ญหาไดต้ามรายละเอียดดงัภาพท่ี 5 
และสามารถแกโ้จทยพ์ร้อมกบัส่งโคด้โปรแกรมผลลพัธ์
ได้ท่ีส่วนท้ายของโจทย์แต่ละข้อ โดยค านึงถึงลักษณะ 
ตวัป้อนและผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะตอ้งตรงกบัท่ีโจทยก์ าหนด 

 

 
ภาพที่ 4 : การตั้งค่าท่ีพฒันาโดยใชเ้วร์ิดเพลสปลัก๊อิน 

                             เพื่อการปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัระบบLMS 
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ภาพที ่5 : ตวัอยา่งโจทยแ์ละการส่งโคด้โปรแกรมภาษาซี 
4.3 การดูภาพรวมคะแนนของผู้เรียน 
ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบผลการฝึกปฏิบติัทั้งหมดไดท่ี้

ส่วนของการแสดงภาพรวม ซ่ึงจะแสดงให้เห็นขอ้ท่ีผ่าน
การทดสอบและขอ้ท่ียงัไม่ผ่านการทดสอบดังแสดงใน
ภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 : ส่วนการแสดงผลการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน 

 

4.4 การตรวจสอบความถูกต้องและโอกาสในการ
คดัลอกของผู้เรียน 

ผูส้อนสามารถเข้ามาตรวจสอบประวติัการส่งและ
พฤติกรรมการส่งโค้ดโปรแกรมท่ีมีโอกาสเกิดความ
ผดิปกติไดด้งัภาพท่ี 7 ซ่ึงระบบจะท าการบนัทึก Dup Rate 
เอาไวต้ามระยะเวลาการส่งโค้ดโปรแกรมของผู ้เ รียน  
หากมีค่าเกินกวา่ท่ีก าหนดกจ็ะท าการแสดงขอ้มูลของผูท่ี้มี
โอกาสท่ีจะมีการคดัลอกตามอตัราส่วนท่ีผูส้อนก าหนด 
และผูส้อนสามารถเปิดผลการตรวจสอบเพื่อเทียงเคียงการ
ส่งโคด้โปรแกรมของผูเ้รียนทุกคนเพื่อน ามาประกอบใน
การตดัสินใจในภายหลงัได ้

 
ภาพที่ 7 : ส่วนการดูผลลพัธ์ของโคด้โปรแกรมและโอกาส 
                    ในการคดัลองผลงานของผูเ้รียน 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

93 

 

5. บทสรุป  
ระบบออกแบบมาสอดคล้องกับเวิ ร์ด เพลสและ

สามารถใช้งานร่วมกับธีมปัจจุบันได้ สามารถก าหนด
โจทย์ให้เหมาะสมกับผู ้เ รียนในหลายระดับได้ อีกทั้ ง 
ยงัก าหนดข้อสุ่มเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถได้รับโจทย์ใน
หมวดเดียวกันแต่ต่างขอ้กันได้ โดยระบบจะเรียกโจทย ์
ท่ีไดจ้ากคลงัท่ีมีการก าหนดโจทยโ์ดยผูส้อนตั้งแต่แรก 

ปัจจุบนัไม่มีโฮสใดให้บริการรัน GCC จึงท าให้ผูว้ิจยั
ตอ้งใชเ้ซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคลในการให้บริการกบัผูเ้รียนผ่าน 
THDDNS ส่ งผลให้ไ ม่สามารถให้บ ริการได้ตลอด  
24 ชั่วโมง จึงมีแนวทางเสนอในการปรับปรุงรูปแบบ 
การใหบ้ริการส าหรับการส่งโคด้โปรแกรมจากปกติผูเ้รียน
จะส่งโค้ดโปรแกรมผ่ านยัง เว็บไซต์และระบบจะ
ประมวลผลท่ีเซิร์ฟเวอร์ โดยเปล่ียนเป็นการสร้างโปรแกรม
ให้ผูเ้รียนดึงชุดตวัป้อนพร้อมกบัชุดค าตอบในเซิร์ฟเวอร์
เพื่อประมวลผลโปรแกรมและตรวจสอบค าตอบในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูเ้รียนท่ีมี GCC อยู่ภายใน
เคร่ืองอยูแ่ลว้ และเม่ือด าเนินการจนแลว้เสร็จ ระบบจึงเก็บ
ผลลัพธ์เข้าไปยังโฮสโดยท่ีไม่ต้องประมวลผล GCC  
ท่ีตวัโฮสเอง เพื่อลดระยะเวลาในการประมวลผลของโฮส 

เอกสารอ้างองิ 
[1] Rudy McDaniel, Joseph R. Fanfarelli, and Robb 

Lindgren, “Case Study - Creative Content 

Management : Importance, Novelty, and Affect as 

Design Heuristics for Learning Management Systems 

,”, IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL 

COMMUNICATION, VOL.60, No. 2, June 2017. 

[2] George F. Fragulis, Lazaros Lazaridis, Maria 

Papatsimouli and Ioannis A. Skordas , “O.D.E.S : An 

Online Dynamic Examination System based on a 

CMS Wordpress plugin,”, 2018 South-Eastern 

European Design Automation, Computer 

Engineering, Computer Networks and Society Media 

Conference (SEEDA_CECNSM), 22-24 Sept, 2018, 

INSPEC Accession Number: 18288898, Kastoria, 

Greece. 

[3] S. Fernandes and A. Vidyasagar, “Digital Marketing 

and wordpress,” Indian Journal of Science and 

Technology, vol. 8, no. S4, pp. 61-18, 2015. 

[4] T. Koskinen, P. Ihantol, and V. Karavirta, “Quality of 

wordpress plug-ins: an overview of security and user 

ratings,” in Privacy, Security, Risk and Trust 

(PSSAT), 2012 International Conference on Social 

Computing (SocialCom). IEEE, 2012, pp. 834-837. 

[5] B. Williams, O. Richard, and J. Tadlock, 

“Professional Wordpress Plugin Development,” Wrox 

Press Ltd., 2011. 

[6] Kazuhiro NAKAMURA and Nagisa ISHIURA, 

“Random Testing of C Compilers Based on Test 

Program Generation by Equivalence 

Transformation,” 2016 IEEE Asia Pacific Conference 

on Circuits and Systems (APCCAS). 25-28 Oct, 2016., 

Jeju, South Korea. 

[7]  James O.Hamblen, Zachery C. Smith, and Winne W. 

Woo, “Introducing Embedded Systems in the first 

C/C++ Programming Class,” 2013 IEEE 

International Conference on Microelectronics System 

Education (MSE), 2-3 June 2013, DOI: 10.1109 / 

MSE.2013.6566689, Austin, TX, USA. 

[8] Haoxin Wang, Jingdong Zhong, Defu Zhang, “A 

Duplicate Code Checking Algorithm for the 

Programming Experiment,” 2015 Second 

International Conference on Mathematics and 

Computers in Sciences and in Industry (MCSI), 17 

Aug 2015, Sliema, Malta. 

[9] TIOBE Software, “TIOBE programming community 

index for June 2011-2021,” 

[10] Zhizin Tie, Hong Zhuang, Qingyang Zhang, Zhaoqing 

Wang, “Analysis on the relationship between student 

grades and computer programming time in learning 

the C Programming language,” The 7th International 

Conference on Computer Science & Education 

(ICCSE2012), July 14-17, 2012. Melborune, 

Australia. 

[11] Jamie A. Kelly, “Work-in-Process—The Sudden 

Requirement to Work from Home Due to COVID-19 

Pandemic Restrictions: Attitudes and Changes in 

Perceived Value of Physical and Immersive 

Workspaces,” 6th International Conference of the 

Immersive Learning Research Network (iLRN 2020), 

Online, June 21-25, 2020. San Luis Obispo, CA, USA. 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

94 

 

การพฒันาระบบบริหารการจัดตารางรถขนส่งสินค้า 
โดยเทคนิคการหาค าตอบเฉพาะทีแ่บบวนซ ้า (Iterated Local Search) 

Scheduling Trucks Management System with ILS (Iterated Local Search) 

 
จุฑาภรณ์  อยู่คง (Juthaporn Yukong) 1 และมหศักด์ิ เกตฉุ า่ (Mahasak Ketcham) 2 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

s6207021858083@email.kmutnb.ac.th1, mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการ
จัดตารางรถขนส่งสินค้าโดยใช้เทคนิค Decision Tree ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจเลือกจ่ายงานให้กับรถขนส่ง
สินค้า น าเทคนิค FIFO ร่วมกับ Decision Tree มาใช้ใน
การจัดล าดับประตูโหลดสินค้าให้กับรถขนส่งสินค้า
หลงัจากได้รับงานแล้ว รวมถึงการใช้เทคนิคการหาค าตอบ
เฉพาะท่ีแบบวนซ ้า ILS (Iterated Local Search) ในการ
แนะน าเส้นทางการเดินรถในการขนส่งสินค้า ผลการวิจัย
พบว่าเม่ือเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ท่ีได้จากพนักงานจัดรถ
ขนส่งเองระบบสามารถจ่ายงานให้กับรถขนส่งสินค้าตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดใกล้เคียงกับการท างานจริงท่ีมีค่าความ
เหมือนอยู่ ท่ี 0.80 การจัดล าดับประตูโหลดสินค้าสามารถ
เลือกประตูได้ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เช่นกรณีท่ีรถ
ขนส่งสินค้าท่ีมีรายการส่งสินค้ามากกว่า 1 ชุด พบว่าจะถูก
ไปรอคิวโหลดสินค้าท่ีประตูบานเดียวกัน ไม่ถูกไปรอ
โหลดสินค้าท่ีประตูอ่ืนถึงแม้ว่ามีจ านวนคิวท่ีน้อยกว่า และ
ระบบท าการแนะน าเส้นทางการส่งสินค้าด้วยเทคนิคการ
ค้นหาค าตอบเฉพาะท่ีแบบวนซ ้ า  ILS (Iterated Local 
Search) ในการแนะน าเส้นทางการเดินรถในการขนส่ง
สินค้าเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการเดินรถในการขนส่ง
ซ่ึงได้ผลท่ีดีท่ีสุด การเดินทางมรีะยะทางรวมท่ีดีท่ีสุด 
ค าส าคัญ: เทคนิค Decision Tree, เทคนิค FIFO,  เทคนิค 

Iterated Local Search (ILS) 
 
 
 

Abstract 
The purpose of this research is to develop a 

management system for cargo vehicle scheduling 

using Decision Tree technique to support the decision 

to dispose of the freight trucks, using the FIFO 

technique in conjunction with the Decision Tree in 

order of loading doors. With the truck after receiving 

the job Including the use of a unique, Iterated Local 

Search technique to guide the routes of transporting 

goods. The research results showed that when 

compared with the results obtained from the 

transportation staff, the system was able to dispatch 

the cargo truck according to the specified conditions 

close to the actual operation with a similar value of 

0.80. Loading door order, the door can be selected 

according to the specified conditions. For example, in 

the case of a freight vehicle with more than one 

delivery list, it is found that it will be waiting in the 

queue to load the product at the same door. Not being 

waited for loading at other doors even though there is 

a smaller queue. And the system recommends the 

delivery route by using the Iterated Local Search 

technique for recommending the route of the truck to 

be used in the planning of the transport operation, 

which is effective. At best, the journey has the best 

total distance. 

Keyword: Decision Tree technique, FIFO 

technique, Iterated Local Search (ILS) techniques. 
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1. บทน า 
ระบบงานโลจิสติกส์ในยุคปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูง

และดุเดือด มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นธุรกิจท่ีมีการ
ใชง้านระบบโลจิสติกส์เพื่อเสริมประสิทธิภาพการใชง้าน
ไม่ว่าจะเป็นการน าระบบมาใชง้านเพ่ือช่วยให้การท างาน 
หุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ส่วนนึงท่ีท าให้
งานโลจิสติกส์เติบโตมากข้ึนมาจากการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce 
รวมถึงววิฒันาการของนวตักรรมทางเทคโนโลย ี[1]  

การขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท 
องค์กรให้ความส าคัญกับการบริหารการขนส่งและมี
ผลกระทบต่อการบริหารจดัการในส่วนต่างๆขององค์กร 
การบริหารการขนส่งท่ีดีนั้นจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง
ต่อประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ ยิ่งไปกว่า
นั้นการบริหารการปฏิบัติการขนส่งอย่างมีคุณภาพ การ
จดัส่งท่ีตรงต่อเวลาและส่งสินคา้ไดอ้ย่างครบถว้นไม่สูญ
หาย ท าใหก้ารบริการลูกคา้ท่ีดีข้ึน [2] 

ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีท าการพฒันาระบบบริหาร
การจดัตารางรถขนส่งเพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การจดัการขนส่ง โดยช่วยเหลือในการจดัตารางรถขนส่ง
สินค้าในแต่ละวัน โดยใช้เทคนิค Decision Tree การ
สนบัสนุนการตดัสินใจเลือกจ่ายงานให้กบัรถขนส่งสินคา้ 
น า เทคนิค  FIFO ร่วมกับ  Decision Tree มาใช้ในการ
จดัล าดบังานให้กบัประตูโหลดสินคา้กบัรถขนส่งสินคา้
หลังจากได้รับงานแล้ว รวมถึงการใช้เทคนิค Iterated 
Local Search (ILS) ในการแนะน าเส้นทางการเดินรถใน
การขนส่งสินคา้ และการสรุปรายงานในแต่ละวนัผา่นทาง
ระบบให้กับผูใ้ช้งาน หากมีการบริหารการจัดตารางรถ
ขนส่งท่ีดีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ 
จะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจท่ีดียิง่ข้ึน  

 
2. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฏีทีใ่ช้ 
2.1.1 เทคนิค Decision Tree 
 เป็นแผนผงัตน้ไมช่้วยในการตดัสินใจ โดยแสดง

ถึงมูลค่าของทรัพยากรท่ีจะใช ้ความเส่ียงในการลงทุนและ

ผลลพัธ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน ตน้ไมต้ดัสินใจสร้างข้ึนเพ่ือช่วย
การตดัสินใจเพื่อใชใ้นการสร้างแผนงาน ตน้ไมต้ดัสินใจ
เป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีการตัดสินใจ (decision theory) 
และ ทฤษฎีกราฟ 

2.1.2 เทคนิค Iterated Local Search (ILS) 
ILS[3] เป็นเมตาฮิวริสติกท่ีพฒันามาจากการหาค าตอบ

ท่ีดีท่ีสุดในแต่ละพ้ืนท่ี หลังจากนั้ นจะรบกวนค าตอบ 
(Perturbation) เ พ่ือให้ออกจากพ้ืนท่ีเดิม (Escape) แล้ว
คน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสุดในพ้ืนท่ีใหม่ หลกัการของ ILS ท่ีมี
การหาค าตอบในบริเวณรอบๆ ซ่ึงก็คือการหาค าตอบ
เฉพาะท่ี และรบกวนค าตอบเดิมเพ่ือใหไ้ดพ้ื้นท่ีใหม่ในการ
คน้หาค าตอบเฉพาะท่ี จากนั้นท าซ ้ าไปเร่ือยๆ จนกระทัง่
ผูอ้อกแบบพอใจ ฮิวริสติกท่ีไดจ้ากการประยกุตใ์ช ้ILS จะ
ข้ึนอยู่กบั 2 ประการหลกั คือ คุณภาพของการคน้หาหรือ
ปรับปรุงค าตอบเฉพาะท่ี (Local Search : LS) และเทคนิค
การรบกวนค าตอบ (Perturbation Techniques) 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
รัชฎาภรณ์[5] ไดมี้การน าเสนอการวิจยัเร่ืองการพฒันา

ระบบบริหารจดัการขนส่งโดยการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการ
บริหารความเส่ียงร่วมกบั Tabu Search โดยการประยกุตใ์ช้
เทคนิคการบริหารความเส่ียงร่วมกับ Tabu Search เพื่อ
คน้หาเส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุด และกูเกิลแมพ (Google Maps) 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัเส้นทางการขนส่ง มีการ
จดัการความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียง และปัญหาจาก
ความเส่ียงดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน  

มานิตา[6] ไดมี้การน าเสนอการวิจัยเร่ืองแบบจ าลอง
การตดัสินใจการจดัรถขนส่ง โดยการประยกุตแ์บบจ าลอง
ปัญหาการขนส่งเพ่ือน ามาใชใ้นแกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะท าให้
ได้วิธีการจัดสรรความต้องการในการขนส่งท่ีมีความ
สะดวกในการขนส่งและมีค่าใชจ่้ายในการขนส่งโดยรวม
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงผลการทดสอบระบบช่วยในการจดัสรรความ
ตอ้งการ 

อรประไพ[7] ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองฮิวริสติกส าหรับ
ก ารจัดเส้นท างเดินรถแบบเปิดเพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง 
โดยใช้เทคนิคการจัดเส้นทางปัญหาข้อมูลแบบพลวัต 
(Dynamic) ซ่ึงการหาค าตอบของวิธีการน้ีในแต่ละรอบจะ
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ท าการคน้หาว่างานขนส่งท่ีรอการจดัลงเส้นทางแต่ละจุด
รับ-ส่งสามารถแทรกลงในเส้นทางท่ีจัดค้างอยู่ได้ใน
ต าแหน่งใดบา้งและแต่ละต าแหน่งมีค่าใชจ่้ายในการแทรก
เป็นเท่าใด 

 
3.  ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิัย  

วิธีการด าเนินงานของการพฒันาระบบบริหารการจดั
ตารางรถขนส่งสินค้า ผูจ้ ัดท าได้ก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี  

 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิดของระบบ 

3.1 ส่วนของ Master Data 
โครงสร้างขอ้มูลท่ีถูกใชใ้นระบบ ซ่ึงโครงสร้างขอ้มูล

ในระบบบริหารการจดัตารางรถขนส่งสินคา้ประกอบดว้ย 
3.1.1 ขอ้มูลภายในระบบเช่น ขอ้มูลประตูโหลดสินคา้ 

ขอ้มูลรถขนส่งสินคา้  ขอ้มูลคนขบัรถและผูติ้ดตาม 
3.1.2 ขอ้มูลภายนอกระบบ เป็นการรับขอ้มูลจากระบบ 

TMS (Transport Management System) เพื่อน ามาประมวล 
ผลในระบบ ไดแ้ก่ ชุดขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีตอ้งท าการ
จดัส่ง  

3.2 สนับสนุนการตดัสินใจเลือกจ่ายงานให้กบัรถขนส่ง
สินค้า (Decision Tree Technique) 

น าเทคนิค Decision Tree มาประยุกตใ์ชก้  าหนดเกณฑ์
การจ่ายงานรายการสินค้าท่ีต้องท าการจัดส่งให้กับรถ
ขนส่งสินคา้ ซ่ึงมีรายละเอียดตามรูปภาพท่ี 2 

  
ภาพที ่2: การประยกุตใ์ชเ้ทคนิค Decision Tree ในการเลือกรถ 

การก าหนดเกณฑ์ในการเลือกจ่ายงานให้กบัรถขนส่ง
สินคา้น ามาจากการท างานจริงของบริษทักรณีศึกษาตาม
พนักงานจัดรถน ามาใช้ในการจ่ายงานให้กับรถขนส่ง
สินคา้ ซ่ึงผูจ้ดัท าน ามาประยกุตเ์ป็นเกณฑ์ในการเลือกจ่าย
งานให้กับรถขนส่งสินค้าร่วมกับข้อมูลรถขนส่งสินค้า 
(สถานะรถขนส่งสินคา้ท่ีพร้อมเดิน ความจุของรถ และ
สายขนส่งท่ีผูกกบัรถ) ขอ้มูลพนกังานขบัรถ (คะแนนการ
ประเมินการท างาน) และชุดข้อมูลสินค้าท่ีต้องท าการ
จดัส่ง (จ านวนน ้าหนกัและสายขนส่ง) มีรายละเอียดคือ  

1. มีรถขนส่งสินคา้ท่ีพร้อมเดินทางจากการ Check In 
ผา่นระบบ 

2. ความจุของรถขนส่งสินค้าเพียงพอกับจ านวน
น ้าหนกัของรายการส่งสินคา้ท่ีตอ้งท าการจดัส่ง 

3. รถขนส่งสินคา้เป็นสายขนส่งท่ีตรงกบัสายขนส่ง
ของรายการส่งสินคา้ท่ีตอ้งท าการจดัส่ง 

4. จากขอ้ท่ี 1 – 3 พนกังานท่ีมีคะแนนประเมินสูงท่ีสุด
จะไดรั้บงานรายการส่งสินคา้ก่อน 

3.3 จัดล าดบัประตูโหลดสินค้าให้กบัรถขนส่ง 
เม่ือมีการจ่ายงานให้กบัรถขนส่งสินคา้ ล  าดบัถดัไปท า

การก าหนดให้รถขนส่งสินคา้ไปรอโหลดสินคา้เหล่านั้น
ข้ึนรถท่ีประตูโหลดสินคา้บานใด โดยการน าเทคนิค FIFO 
(First In First Out) มาใชร่้วมกนัเทคนิค Decision Tree ตาม
รูปภาพท่ี 3  ชุดรายการส่งสินคา้ใดถูกเลือกจ่ายงานให้กบั
คนขบัรถ ชุดรายการส่งสินคา้นั้นถูกน าไปต่อคิวท่ีประตู
โหลดสินคา้ตามล าดบัของเวลาตามท่ีท าการเลือกคนขบัรถ 
ซ่ึงผูจ้ ัดท าได้ก าหนดเกณฑ์ในการจัดคิวจากขอ้มูลประตู
โหลดสินคา้ (สถานะของประตู จ านวนคิวของประตูและ
ปริมาณจ านวนงานของแต่ละประตู) และชุดขอ้มูลสินคา้ท่ี
ตอ้งท าการจดัส่ง (รถขนส่งสินคา้และปริมาณจ านวนงาน) 
ไดแ้บ่งเป็น 2 กรณีซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
 

สถานะ น า้หนกับรรจขุองรถ วิง่สายขนสง่ A1
คะแนนประเมนิ

(เต็ม 5 คะแนน)

นาย A วา่ง < = 300 KG Yes 4.75

นาย B วา่ง <= 100 KG Yes 5.00

นาย C ไมว่า่ง < = 500 KG No 4.85

นาย D วา่ง < = 300 KG Yes 4.69

นาย E วา่ง < = 500 KG No 4.52

เหตกุารณ์ รายการสง่สนิคา้ สายขนสง่:A1, น า้หนกั: 250 KG

รถขนสง่สนิคา้



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

97 

 

 

 
ภาพที่ 3: การประยกุตใ์ชเ้ทคนิค FIFO (First In First Out) 

 3.3.1 กรณีท่ีรถขนส่งสินคา้ ไม่มีคิวท่ีประตูโหลด
สินคา้ (มีชุดรายการส่งสินคา้เพียงชุดเดียว) 
 การก าหนดเกณฑ์ในการเลือกประตูโหลดสินคา้
ใหก้บัรถขนส่งสินคา้ มีรายละเอียดคือ 

1. มีประตูโหลดสินคา้ท่ีเปิดใชง้าน 
2. จากขอ้มูลขอ้ท่ี 1 ตอ้งไม่พบคิวของรถขนส่ง

สินคา้ท่ีประตูโหลดสินคา้ใดก่อนหนา้ 
3. จากขอ้มูลขอ้ท่ี 2 คน้หาประตูโหลดสินคา้ท่ีมี

คิวน้อยท่ีสุดและเลือกประตูเพื่อรอคิวโหลด
สินคา้ 

 3.3.2 กรณีท่ีรถขนส่งสินค้า มีคิวท่ีประตูโหลด
สินคา้อยูก่่อน (มีชุดรายการส่งสินคา้มากกวา่ 1 ชุด) 

การก าหนดเกณฑ์ในการเลือกประตูโหลดสินคา้
ใหก้บัรถขนส่งสินคา้ มีรายละเอียดคือ 

1. มีประตูโหลดสินคา้ท่ีเปิดใชง้าน 
2. จากขอ้มูลขอ้ท่ี 1 คน้หาประตูโหลดสินคา้ท่ีมี

คิวรถขนส่งสินคา้รออยู่ก่อนหน้า และเลือก
ประตูเดียวกนัเพ่ือรอคิวโหลดสินคา้ 

3.4 วางแผนการเดินรถในการส่งของ 
ระบบท าการช่วยการวางแผนการเดินของรถขนส่ง

สินคา้แต่ละคนัดว้ยการแนะน าล าดบัเส้นทางในการขนส่ง
สินคา้ของรถ โดยการน าเทคนิคการคน้หาค าตอบเฉพาะท่ี
แบบวนซ ้ า ILS (Iterated Local Search) สมมติให้มีจ านวน
ร้านคา้ท่ีจดัเส้นทางการเดินทางจ านวน 5 ร้านคา้ ขั้นตอน
ในการท างานมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ตอ้งท าการวดัระยะทาง โดยใช ้Google Map เป็น
เคร่ืองมือในการวดัระยะทางของแต่ละจุดส่งสินคา้แสดงใน

ภาพท่ี 4 ต้องท าการวดัระยะทางระหว่างร้านค้าท่ี 1 ไป
จนถึงร้านค้าท่ี 5 การเดินทางไปและกลับจากร้านค้าท่ี
หน่ึงๆซ่ึงอาจเท่ากนัหรือไม่เท่ากนัตามภาพท่ี 5 

 
ภาพที ่4: การวดัระยะทางโดยใช ้Google Map 

 
ภาพที ่5 : ระยะการเดินทางจากร้านคา้หน่ึงไปอีกร้านคา้หน่ึง 

2. ใช้รหัสเทียมภาพท่ี 6 เพื่อหาค าตอบ สมมุติ
ค าตอบเ ร่ิมต้น S = ล าดับเส้นทางของร้านค้า  Z(S) = 
ระยะทางรวม ดังนั้นค าตอบเร่ิมตน้คือ S* = 1-3-4-2-5-1 
Z(S*) = 83 ซ่ึงเป็นระยะทางรวมสั้นท่ีสุด 

 
ภาพที ่6: รหสัเทียมของการคน้หาค าตอบเฉพาะท่ีแบบวนซ ้ า ILS 

(Iterated Local Search) 

3. จากนั้นรบกวนค าตอบ S* คร้ังท่ี 1 ด้วยการสุ่ม
ต าแหน่งท่ี 1 และ 2 สลบัต าแหน่งกนั ตามรูปภาพท่ี 7 

 
ภาพที ่7: ตวัอยา่งการหาระยะทาง (1) 

4. เม่ือไดร้ะยะทางรวมท่ีสั้ นท่ีสุด จากนั้นรบกวน
ค าตอบ S* คร้ังท่ี 2 ดว้ยการสุ่มต าแหน่งท่ี 1 และ 3 สลบั
ต าแหน่งกนัตามรูปภาพท่ี 8 

 

รา้นคา้ 1 2 3 4 5

1 0 17 16 19 20

2 17 0 20 15 17

3 15 97 0 18 19

4 16 15 19 0 16

5 17 17 18 15 0

Iterated Local Search

input: starting solution, S 0

input: Local Search procedure, LS

current  = LS  (S 0)

while stopping criterion not met do

S  = perturbation of current  based on search history

S * = LS  (S )

if S* is accepted as the new current solution then

current  = S*

end if

end while

ต าแหน่งทีส่ลบั รา้นคา้ทีส่ลบั เสน้ทางทีไ่ด ้ ระยะทางรวม

(2,3) (3,4) 1-4-3-2-5-1 83

(2,4) (3,2) 1-2-4-3-5-1 87

(2,5) (3,5) 1-5-4-2-3-1 85

(3,4) (4,2) 1-3-2-4-5-1 161

(3,5) (4,5) 1-3-5-2-4-1 83

(4,5) (2,5) 1-3-4-5-2-1 84

คร ัง้ที ่1 หา N(S) โดยการสลบัต าแหน่งรา้นคา้ทีม่ทัีง้ส ิน้ 6 เสน้ทาง
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ภาพที ่8: ตวัอยา่งการหาระยะทาง (2) 

5. เม่ือไดร้ะยะทางรวมท่ีสั้ นท่ีสุด จากนั้นรบกวน
ค าตอบ S* คร้ังท่ี 3 ดว้ยการสุ่มต าแหน่งท่ี 2 และ 4 สลบั
ต าแหน่งกนัตามรูปภาพท่ี 9 

  
ภาพที ่9: ตวัอยา่งการหาระยะทาง (3) 

ซ่ึงระยะทางรวมท่ีสั้ นท่ีสุด คือ 83 เส้นทางท่ีไดไ้ดแ้ก่ 
{3-1-2-5-4-3} เป็นตวัแทนของค าตอบท่ีดีท่ีสุด 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการทดลองในงานวจิยัน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 การตัดสินใจเลือกจ่ายงานให้กบัรถขนส่งสินค้า 
โดยการน าเทคนิค Decision Tree มาประยกุตใ์ชง้านการ

ก าหนดเกณฑ์การจ่ายงานรายการสินคา้ท่ีตอ้งท าการจดัส่ง
ใหก้บัรถขนส่งสินคา้ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1: การจ่ายงานใหก้บัคนขบัรถ 

จากการสุ่มรายการส่งสินคา้จ านวน 10 ชุดพบวา่ระบบ
สามารถจ่ายงานให้กับรถขนส่งสินค้าตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด เม่ือเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากพนกังานจดัรถ
ขนส่งเองนั้ นใกล้เคียงกับการท างานจริงท่ีมีค่าความ
เหมือนอยูท่ี่ 0.80 ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัการท างานจริง ใน

ส่วนค่าความต่างนั้ นมาจากการท่ีระบบสามารถจ่ายได้
ถูกตอ้งตามเง่ือนไขไดม้ากกว่าพนักงานจัดรถขนส่งเอง 
จากในตารางพบวา่พนกังานขบัรถท่ีมีคะแนนสูงนั้นไดรั้บ
งานก่อนพนักงานท่ีมีคะแนนน้อยกว่า และไม่มีการจ่าย
งานให้ขา้มเลขท่ีรายการส่งสินคา้ ซ่ึงในขอ้มูลท่ีพนกังาน
จดัรถขนส่งสินคา้เองมีพนักงานท่ีไดรั้บคะแนนน้อยกว่า
ไดรั้บงานและงานถูกจ่ายใหค้นขบัรถขา้มล าดบัไปมา 

4.2 การจัดล าดบัประตูโหลดสินค้าให้กบัรถขนส่ง 
โดยก า รน า เ ท ค นิ ค  FIFO (First In First Out) ม า

ประยุกต์ใช้ร่วมกันเทคนิค Decision Tree ก าหนดให้รถ
ขนส่งสินคา้ไปรอโหลดสินคา้ท่ีประตู ไดผ้ลลพัธ์ดงัตาราง
ท่ี 2 

 
ตารางที ่2: การจดัคิวรถขนส่งท่ีประตูโหลดสินคา้ 

จากขอ้มูลในตารางพบว่าระบบสามารถเลือกประตูได้
ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เช่นกรณีท่ีรถขนส่งสินคา้ DC 
Bangkok มีรายการส่งสินคา้ 3 ชุดพบวา่ทั้ง 3 ชุดนั้นถูกไป
รอคิวโหลดสินคา้ท่ีประตูบานเดียวกนั ไม่ถูกรอคิวโหลด
สินคา้ท่ีประตูอ่ืนถึงแมว้า่มีคิววา่ง เพ่ือใหก้ารโหลดสินคา้มี
ความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

4.3 การวางแผนการเดินรถในการส่งของ 
โดยการน าเทคนิคการคน้หาค าตอบเฉพาะท่ีแบบวน

ซ ้ า  ILS ( Iterated Local Search) มาประยุกต์ใช้ในการ
แนะน าการเดินทางไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 3 

จากขอ้มูลพบว่าระบบท าการแนะน าเส้นทางการส่ง
สินคา้ดว้ยเทคนิคการคน้หาค าตอบเฉพาะท่ีแบบวนซ ้ า ผล
ท่ีดีท่ีสุดคือการเดินทางท่ี 1 มีระยะทางรวม 46.7 กิโลเมตร 
คือ W101คลังสินค้า ->  1. ประจัญเภสัช -> 2. ไพศาล
โอสถ -> 3. เกลด็ทองโอสถ -> 4. ศิริชยัเภสัช และแสดงผล
ดว้ยการปักหมุนลงบนแผนท่ี Google Map ดงัรูปภาพท่ี10 

ต าแหน่งทีส่ลบั รา้นคา้ทีส่ลบั เสน้ทางทีไ่ด ้ ระยะทางรวม

(1,2) (1,3) 3-1-5-2-4-3 86

ต าแหน่งทีส่ลบั รา้นคา้ทีส่ลบั เสน้ทางทีไ่ด ้ ระยะทางรวม

(2,3) (1,5) 3-5-1-2-4-3 87

(2,4) (1,2) 3-2-5-1-4-3 169

(2,5) (1,4) 3-4-5-2-1-3 84

(3,4) (5,2) 3-1-2-5-4-3 83

(3,5) (5,4) 3-1-4-2-5-3 84

(4,5) (2,4) 3-1-5-4-2-3 85

คร ัง้ที ่2 หา N(S) โดยการสลบัต าแหน่งของ       3-1-5-2-4-3

ต าแหน่งทีส่ลบั รา้นคา้ทีส่ลบั เสน้ทางทีไ่ด ้ ระยะทางรวม

(2,4) (1,5) 3-5-2-1-4-3 96

ต าแหน่งทีส่ลบั รา้นคา้ทีส่ลบั เสน้ทางทีไ่ด ้ ระยะทางรวม

(2,3) (5,2) 3-2-5-1-4-3 169

(2,4) (5,1) 3-1-2-5-4-3 83

(2,5) (5,4) 3-4-2-1-5-3 88

(3,4) (2,1) 3-5-1-2-4-3 87

(3,5) (2,4) 3-5-4-1-2-3 87

(4,5) (1,4) 3-5-2-4-1-3 83

คร ัง้ที ่3 หา N(S) โดยการสลบัต าแหน่งของ       3-5-2-1-4-3

ชือ่พนกังาน

ขบัรถ
คะแนน ทะเบยีนรถ

ชือ่พนกังาน

ขบัรถ
คะแนน ทะเบยีนรถ

0000329372 B13 398.14 นคิม 5 บพ-2171 นคิม 5 บพ-2171 1

0000329374 B15 302.30 นคิม 5 บพ-2171 ประพนัธ์ 4.75 บบ-6082 0

0000329376 B11 16.28 ชาญสทิธิ์ 5 บบ-6175 นคิม 5 บพ-2171 0

0000371294 DC5 4,356.38 DC5 สงขลา 5 DC5 สงขลา DC5 สงขลา 5 DC5 สงขลา 1

0000371324 DC1 1,537.48 DC1 เชยีงใหม่ 5 DC1 เชยีงใหม่ DC1 เชยีงใหม่ 5 DC1 เชยีงใหม่ 1

0000371325 DC2 374.17 DC2 พษิณุโลก 5 DC2 พษิณุโลก DC2 พษิณุโลก 5 DC2 พษิณุโลก 1

0000371327 DC4 603.07 DC4 สรุาษฏร์ 5 DC4 สรุาษฏร์ DC4 สรุาษฏร์ 5 DC4 สรุาษฏร์ 1

0000370935 B01 69.66 ทวเีกยีรต ิ 5 บบ-6075 ทวเีกยีรต ิ 5 บบ-6075 1

0000370938 B04 5.27 สมศกัด ิ์ 5 บบ-6076 สมศกัด ิ์ 5 บบ-6076 1

0000371126 B04 0.50 สมศกัด ิ์ 5 บบ-6076 สมศกัด ิ์ 5 บบ-6076 1

0.80

เลขทีร่ายการ

สง่สนิคา้

น า้หนกั

สนิคา้รวม

(KG)

Similarity

ผลลพัธจ์ากระบบ ผลลพัธจ์ากพนกังาน
Route

Zone

ล าดบั
เลขทีร่ายการ

สง่สนิคา้

จ านวน

Invoice
พนกังานขบัรถ ทะเบยีนรถ ประตู

ล าดบัควิ

ตาม

ประตู

1 0000370998 17 DC Bangkok DC Bangkok Door 1 1

2 0000370999 13 DC Bangkok DC Bangkok Door 1 2

3 0000371000 24 DC Bangkok DC Bangkok Door 1 3

4 0000371294 48 DC5 สงขลา DC5 สงขลา Door 3 1

5 0000371324 9 DC1 เชยีงใหม่ DC1 เชยีงใหม่ Door 2 1

6 0000371325 9 DC2 พษิณุโลก DC2 พษิณุโลก Door 3 2

7 0000371327 8 DC4 สรุาษฏรฯ์ DC4 สรุาษฏรฯ์ Door 2 2
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ตารางที ่3: ผลการคน้หาเส้นทางดว้ยเทคนิคการคน้หาค าตอบเฉพาะท่ี

แบบวนซ ้ า ILS (Iterated Local Search) 

 

 
ภาพที ่10: การปักหมุด Google Map 

ผลการคน้หาเส้นทางล าดบัถดัมาคือ การเดินทางท่ี 2 มี
ระยะทางรวม 49.1 กิโลเมตร คือ W101คลงัสินคา้ ->  1. 
เกลด็ทองโอสถ -> 2. ศิริชยัเภสัช -> 3. ไพศาลโอสถ -> 4. 
ประจญัเภสัช และแสดงผลดว้ยการปักหมุนลงบนแผนท่ี 
Google Map ดงัรูปภาพท่ี11 

 
ภาพที ่11: การปักหมุด Google Map 

ซ่ึงสามารถแนะน าใหพ้นกังานขบัรถน าไปวางแผนการ
เดินทางไดส้ะดวกรวดเร็ว ใชร้ะยะทางรวมไดส้ั้นท่ีสุด 

 

5. สรุป  
งานวิจัยฉบับน้ีสามารถน าไปใช้ในการท างานของ

บริษทักรณีศึกษา เพ่ือปรับปรุงการท างานในบางส่วนท่ีไม่

มีระบบมารองรับ และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเดิมให้
มีคุณภาพความถูกต้องมากยิ่งข้ึน ตั้ งแต่การแนะน าการ
ตดัสินใจเลือกจ่ายงานให้กบัรถขนส่งสินคา้ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด เพ่ือให้การส่งสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การ
จดัล าดบัประตูโหลดสินคา้ให้กบัรถขนส่งเพ่ือให้ขั้นตอน
การท างานมีความเป็นระบบทั้ งพนักงานท่ีตอ้งน าสินคา้
มารอโหลดข้ึนรถขนส่ง พนกังานขบัรถท่ีตอ้งมารอคิวตาม
ประตูไดถู้กตอ้ง และปรับขั้นตอนการท างานให้ใชเ้วลาท่ี
สั้ นลง รวมถึงช่วยแนะน าให้การเดินทางท่ีใชร้ะยะทางท่ี
สั้นท่ีสุดเพ่ือช่วยใหค้นขบัรถน าไปใชว้างแผนการเดินทาง
ในการขนส่งสินคา้ 
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รา้นคา้ W101
เกล็ดทอง

โอสถ
ศริชิยัเภสชั

ไพศาล

โอสถ

ประจญั

เภสชั

W101 0 16.3 16.3 13.3 14.3
เกล็ดทอง

โอสถ
19.5 0 0 30.2 31.2

ศริชิยัเภสชั 19.5 0 0 30.2 31.2
ไพศาล

โอสถ
11.9 27.6 27.6 0 2.6

ประจญั

เภสชั
16.8 34.9 34.9 4.8 0

2. W101 ->  เกล็ดทองโอสถ -> ศริชิยัเภสชั -> ไพศาลโอสถ -> ประจญัเภสชั

               16.3 KM     ->             0 KM       ->         30.2 KM       ->       2.6 KM

ระยะทางรวม 49.1 KM

ระยะทางของแตล่ะจดุ (KM)

1. W101 ->  ประจญัเภสชั -> ไพศาลโอสถ -> เกล็ดทองโอสถ -> ศริชิยัเภสชั

               14.3 KM     ->       4.8 KM       ->       27.6 KM       ->          0 KM

ระยะทางรวม 46.7 KM
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เชิงโครงสร้างส าคัญอยู่  2 ประการ ประการแรกคือปัญหา
เร่ืองโครงสร้างประชากร อัตราส่วนประชากรผู้ สูงอายุ
เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  แต่ด้วยอุปสรรคเกี่ยวกับความ
บกพร่องตามธรรมชาติท่ีเกิดจากอายท่ีุเพ่ิมขึน้ ผู้ สูงอายุจึง
ประสบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะ
เ ว็บ ไซ ต์  E-Commerce เ น่ื อ ง จ าก เ ว็บ ไซ ต์มี ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยท่ีีหลากหลายในการออกแบบและพัฒนา 

งานวิจัยนีจึ้งได้ออกแบบเวบ็ไซต์อีคอมเมิร์ซส าหรับ
ผู้ สูงอายุและน ามาทดสอบใช้งาน จ านวน 60 คน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 30 คน และกลุ่มทดลอง 30 คน และ
ประเมินการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ประโยชน์ท่ีได้รับ 
และความตั้งใจท่ีจะซ้ือ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
โดยรวมแล้ว ผู้สูงอายสุามารถรับรู้ถึงความง่ายจากเวบ็ไซต์
รูปแบบใหม่มากกว่ารูปแบบเดิม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนเร่ืองประโยชน์ท่ีได้รับ และความตั้งใจท่ีจะซ้ือ ไม่มี
ความแตกต่างท่ีชัดเจน แต่กส่็งผลต่อการตัดสินใจกลับมา
ซ้ือใหม่อีกคร้ัง อย่างมนัียส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: แนวทางการออกแบบ  ผูสู้งอาย ุ 
                ส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ อีคอมเมิร์ซ 
 

Abstract 
In these day, there are two major structural 

changes in the world. First, the aging population is 

steadily increasing.  With the obstacles to the natural 

deficiencies caused by increasing age, older people 

have difficulty in using websites, especially E-

Commerce websites. 

This research aims to design an e-commerce 

website for the elderly and tested with 60 people, 

divided into a control group of 30 people and a trial 

group of 30 people. Perceived ease of use, perceived 

usefulness, and purchase intention were used to test 

for the different perception of the two websites.  The 

results showed that elderly were able to perceive 

simplicity from the new web site significantly more 

than the previous model, while perceived usefulness 

and purchase intention were not significantly 

different.  However, the results also indicated that 

elderly tends to repeat purchase in new websites 

significantly more than the previous one.  

Keyword: Website Design, Elderly, User Interface,   

                   E-Commerce. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนั ทัว่โลกก าลงัเผชิญกบัปัญหาการเปล่ียนแปลง

เชิงโครงสร้างส าคญัอยู ่ 2 ประการ ประการแรกคือปัญหา
เร่ืองโครงสร้างประชากร อตัราส่วนประชากรผูสู้งอายุ
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประเทษไทยมีประชากรท่ีเป็นผูสู้งอาย ุ (อาย ุ 60 ปีข้ึนไป) 
คิดเป็นร้อยละ 18.09 [1] แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจุบนัประเทศ
ไทยเป็นสังคมผูสู้งวยัเรียบร้อยแลว้ และประการต่อมาคือ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี (Technology disruption)  
โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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ผูสู้งอายุมีความใกลชิ้ดกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ได้ รับประโยชน์หลายด้านจากการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต [3] แต่ดว้ยอุปสรรคเก่ียวกบั
ความบกพร่องตามธรรมชาติท่ี เกิดจากอายุท่ี เ พ่ิมข้ึน 
ผูสู้งอายุจึงประสบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ 
โดยเฉพาะเวบ็ไซต์ E-Commerce เน่ืองจากเวบ็ไซต์มีการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการออกแบบและพฒันา 
หลายเทคโนโลยีก็เป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงส าหรับคน
บางกลุ่ม  

ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้ผูป้ระกอบการคา้
ออนไลน์สามารถเขา้ถึงลูกคา้ในกลุ่มผูสู้งอายุไดม้ากข้ึน 
และเพ่ิมโอกาสใหผู้สู้งอายสุามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการ
ท่ีเป็นประโยชน์ และตรงความตอ้งการของตนเองมากข้ึน 
ผู ้วิจัย จึงสนใจท่ีจ าท าการวิจัยออกแบบเว็บไซต์ E-
Commerce เพื่อผูสู้งอาย ุ 

 
2. ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัผู้สูงอายุ 
ส าหรับประเทศไทย ความหมายของผูสู้งอายุ ตาม

พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 ส าหรับสังคมไทยนั้น
ก าหนดว่า ผูสู้งอายุหมายถึงบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยและมี
อายตุั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

มีงานวิจยัท่ีศึกษาปัญหาการเขา้ถึงท่ีเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์E-
Commerce ใ น ป ร ะ เ ท ศ ก า ลั ง พัฒ น า  พ บ ว่ า ไ ม่ มี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งการเขา้ถึงและปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์หรือทางเศรษฐกิจ แต่บกพร่องทางกายภาพ
ของผูใ้ชต่้างหากท่ีมีอิทธิพลมากในการเขา้ถึง [4] 

2.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของ
ผู้สูงอายุ 

ข้อมูลจากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบว่าคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียวนัละ 10 ชั่วโมง 22 นาที หากจ าแนก
ตามอายุพบว่ากลุ่มอายุ 55-73 ปี ใชง้านอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 
10 ชั่วโมงต่อวนั และส่วนใหญ่เป็นการใช้งานจากท่ีพกั
อาศยั โดยท ากิจกรรมการช าระเงินออนไลน์ ร้อยละ 58.8 
และการซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ ร้อยละ 46.9 สั่ง

อาหารออนไลน์ ร้อยละ 14.2 จองหรือซ้ือบัตร ร้อนละ 
12.2 จองโรงแรมท่ีพกั ร้อยละ 18.8 รับ-ส่งสินคา้หรือพสัดุ
ออนไลน์ ร้อยละ 12.4 เม่ือเทียบกบักลุ่มช่วงวยัอ่ืนๆ [2] 

2.3 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) 
/ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) 

พิจารณาเร่ืองการจัดวางองค์ประกอบ การแสดงผล 
รูปภาพ ตวัอกัษร การใช้สี ปุ่ม ลิงก์ ขั้นตอนการใช้งาน 
ระบบน าทาง ค  านึงถึงวา่ผูใ้ชจ้ะพบเจอส่ิงใด คลิกตรงไหน 
เห็นอะไร ขั้นตอนเป็นอยา่งไร และจบดว้ยการสั่งซ้ือสินคา้
ท่ีราบร่ืน 

การออกแบบสี มนุษยเ์รารู้สึกกบัสีแต่ละสีแตกต่างกนั 
ความรู้สึกต่อสีของเพศชาย และเพศหญิงต่างกัน, มี  
PERCEPTUAL SET ท่ีต่างกนั ส่ิงท่ีเราเขา้ใจหรือความนึก
คิดของเรามาจากความคาดหวงั ประสบการณ์ และขอ้มูล
ในอดีต 

 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงสีท่ีชอบแยกตามเพศ 

 

การออกแบบตวัอกัษรท่ีเห็น มีความคิดว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดี 
การใชฟ้อนต์ตวัใหญ่กว่าจะท าให้เป็นท่ีจดจ าไดม้ากกว่า 
[5] 

การออกแบบด้วยทฤษฎีเก็สตลัท์ (Gestalt Theory of 
Visual Perception)  กรอบแนวคิดการออกแบบการรับรู้
เชิงภาพ โดยการมองภาพแบบองค์รวม พยายามก าหนด
โครงสร้างของส่ิงท่ีมองเห็นให้เป็นลักษณะของภาพ 
รูปร่าง รูปทรง ท่ีไม่ใช่เพียงแคเ้ส้น หรือพ้ืนท่ีแยกส่วนท่ี
ไม่ประติดประต่อกนั ค านึงถึง ความใกลชิ้ด (Proximity), 
ความคลา้ยคลึง (Similarity), ความต่อเน่ือง (Continuity), 
การปิด (Closure), ความสมมาตร (Symmetry), รูปร่างและ
พ้ืนหลงั (Figure/ Ground), ทางร่วม (Common Fate) [6] 

การออกแบบปุ่ม (Button) แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) ปุ่มหลกั (Primary Button) ค านึงถึงระยะ Padding และ
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ระยะ  Margin ท่ี เหมาะสม  ไ ม่หนาแ น่นจน เ กินไป 
ตวัหนงัสือภายในปุ่มตอ้งใชค้  าท่ีชดัเจน เช่น บนัทึก หรือ
ยกเลิก แทนค ากลางๆ เช่น คลิกท่ีน่ี  

 

 
ภาพที่ 2 การออกแบบปุ่มหลกั ใชค้  าท่ีชดัเจน 

 

หลีกเล่ียงการน าปุ่มไปวางบนพ้ืนหลงัท่ีมีสีใกลเ้คียงกบัปุ่ม  
หรือบนรูปภาพ ซ่ึงท าใหปุ่้มจมไม่ชดัเจน 

  
ภาพที่ 3 การออกแบบการวางปุ่มหลกับนพื้นสีต่างๆ 

 

ภายในเน้ือหา 1 หน้าของเวบ็ไซต์ ปุ่มหลกัควรจะมีเพียง
ปุ่มเดียวเพ่ือป้องกนัความสับสนของผูใ้ชว้า่ควรจะตอ้งกด
ท่ีปุ่มใด จึงจะไปยงัขั้นตอนต่อไปได ้เม่ือน าเมาส์ไปคลิก
หรือเอาเมา้ส์ช้ี ปุ่มควรจะมีการตอบสนอง เช่น เปล่ียนสี  
 

 
 

ภาพที่ 4 การออกแบบการจดัวางปุ่ม 
 

2) ปุ่มรอง (Secondary Buttons) จะตอ้งไม่เลือกใชสี้ท่ีเด่น
จนเกินไป จนตีกับปุ่มหลัก และไม่สีจางหรือจมจนดู
เหมือนกดไม่ได้ หลีกเล่ียงการใช้ปุ่มแบบ Ghost Button 
หรือปุ่มท่ีไม่มีสีพ้ืนหลงั และตวัอกัษรอยูต่รงกลางเท่านั้น 

ปัญหาของปุ่มแบบน้ีคือผูใ้ชม้องไม่ค่อยเห็น หรือไม่ทราบ
วา่จุดน้ีคือปุ่ม 
 

 
 

ภาพที่ 5 Ghost Button 
 

3) ปุ่มประเภทอ่ืนๆ (Additional Button Types) เช่น ปุ่ม
เปิดเมนู หรือปุ่มท่ีเป็นลิงก์ ออกแบบแยกปุ่มกับลิงก์ให้
ชัดเจน  ปุ่มบางประเภท เช่น เมนู Dropdown อาจเป็น
อุปสรรคหน่ึงในการเข้าถึงเ น่ืองจากปัญหาบางเว็บ
บราวเซอร์ไม่รองรับกไ็ด ้[7] 

ความกังวล การออกแบบส าหรับการใช้งานของ
ผูสู้งอาย ุจะตอ้งสามารถใชง้านไดง่้าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มี
ขั้นตอนจ านวนมาก หรือมีหลายทิศทางในการด าเนินการ
ได ้จะท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดไดง่้าย อาจเกิดจากความเขา้ใจ
ผิด การออกแบบต้องชัดเจน เห็นความแตกต่างได้ชัด 
ระบบการแจง้เตือนหรือยืนยนัต่างๆ ท่ีจะปรากฏจะตอ้งมี
ขอ้ความและรูปแบบท่ีสุภาพ เพ่ือลดความกงัวลหรือความ
ไม่มั่นใจ ปุ่มต่างๆ จะต้องมีขนาดใหญ่ชัดเจน ควร
หลีกเล่ียงแถบเมนูประเภทท่ีต้องเ ล่ือน ปุ่มข้อความ
เคล่ือนไหว [8]  

ความน่าเช่ือถือ จะตอ้งออกแบบเว็บไซต์ให้ทนัสมยั 
ง่าย ดูโล่ง สะอาดตา น่าใช้ น่าเช่ือถือ ปลอดภัย เช่น 
Testimonial หรือ User Review ห รือใส่ใบรับรองจาก
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น DBD Verified หรือเคร่ืองหมาย
จากสถาบนัการเงินต่างๆ  

 

 
 

ภาพที่ 6 สญัลกัษณ์แสดงความน่าเช่ือถือ 
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อยา่ออกแบบโดยเนน้การ Hard Sell ระหวา่งท่ีลูกคา้ก าลงั
เยี่ยมชมร้านคา้อยู่นั้น ไม่ควรจะมี Pop up แสดงโฆษณา
หรือกรอกแบบฟอร์มข้ึนมารบกวน [8] งานวิจัยท่ีศึกษา
ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม กั บ ธ น า ค า ร ข อ ง ผู ้ สู ง อ า ยุ ผ่ า น
โทรศพัท์มือถือ พบว่าขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยั ความ
ไว้วางใจ การขาดความเป็นส่วนตัว  และความรู้ด้าน
เทคนิคท่ีจ ากัดของผูสู้งอายุ เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้
ผูสู้งอายุไม่นิยมท าธุรกรรมออนไลน์ [9] และงานวิจยัอีก
ช้ินหน่ึงไดศึ้กษาประสบการณ์ของผูห้ญิงสูงอายใุนการซ้ือ
เส้ือผา้ออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่ผูห้ญิงสูงอายสุ่วนใหญ่
มีความสนใจและไดรั้บประสบการณ์เชิงบวกในการซ้ือ
เส้ือผ้าออนไลน์ รู้สึกช่ืนชอบกับการซ้ือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เน่ืองจาก ความสะดวกสบาย ราคาท่ีถูกกวา่ การ
น าเสนอท่ีหลากหลาย แต่ก็มีความกงัวลเร่ืองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีปรากฏในหนา้เวบ็ไซต์, ขั้นตอนการคืนสินคา้ 
และความปลอดภยัในการช าระเงินค่าสินคา้ พวกเขาลด
ความกังวลเร่ืองดังกล่าวลงจากการดูรีวิวและการให้
คะแนนของผู ้ซ้ือ รวมถึงถ้ามีการระบุชัดเจนเก่ียวกับ
นโยบายการคืนและรับประกนั [10] 

 
3.  ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวจิัย   

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ส าห รับผู ้สู งอายุ  ได้แ บ่ งขั้ นตอนในการ
ด าเนินงานวิจยัออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ 

1)  ออกแบบเว็บไซต์ร้านคา้ออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับ
การใช้งานของผู ้สูงอายุ ด้วยซอฟแวร์ Adobe XD และ 
Adobe Photoshop ประกอบดว้ย 

- เลือกใช้สีน ้ า เ งิน ฟ้า และเขียว เป็นหลักในการ
ออกแบบ สีเหล่าน้ีเป็นสีท่ีพบเห็นได้ตามธรรมชาติ ให้
ความรู้สึกผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง เหมือนไดพ้กัผ่อน เป็น
การคลายความวุน่วายต่างๆ ใหค้วามรู้สึกร่มเยน็ สบายตา  

- ปุ่มกดและขอ้ความ มีขนาดใหญ่ สีท่ีส่ือความหมาย 
และค าอธิบายท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ป้องกนัความสับสน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 หนา้หลกั เวบ็ไซต ์E-Commerce ท่ีไดรั้บการออกแบบใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 หนา้หมวดหมู่ และรายละเอียดสินคา้ 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

104 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 หนา้ระบบตะกร้าสินคา้ และการช าระเงิน 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 10 หนา้ระบบช่วยเหลือในการเลือกสินคา้ และระบบสมาชิก 
 

- การจดัโครงสร้างของหนา้ (Layout) อยา่งเป็นระเบียบ 
ง่ายต่อการอ่าน ไม่ตอ้งกวาดสายตามาก และก าหนดให้เมนู
และตวัเลือกมาอยู่ดา้นขวามือ เพ่ือไม่ตอ้งขยบัเคล่ือนไหว
ร่างกายมาก 

- หลีกเล่ียงการใชเ้ทคโนโลยีการพฒันาเวบ็ไซต์ท่ีอาจ
เป็นอุปสรรคในการเขา้ถึงและใช้งาน เน่ืองจากขอ้จ ากัด
ดา้นร่างกายและอุปกรณ์ท่ีผูสู้งอายใุชง้าน 

2) ออกแบบเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์อีกหนึงเวบ็ไซตท่ี์
มีลกัษณะคลา้ยกบัเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์ทัว่ไปท่ีนิยมใน
ปัจจุบนั เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบมา 

3) ทดสอบเว็บไซต์กับกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอาย ุ60-
75 ปี จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีมีผล
การประเมินทักษะความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy) ใกลเ้คียงกนั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มทดลอง 
กลุ่มละ 30 คน ทดสอบใชง้านเวบ็ไซตต์ามขอ้ 1) และ 2) 

4) ประเมินกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มดว้ยแบบสอบถาม 
เก่ียวกับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน, การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความตั้งใจซ้ือ แบบ Rating Scale 
ตามแบบของ Likert ก าหนด 7 ระดบั  

 
4. ผลการทดลอง  

ผลการทดลองจากผุสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่ง 60 คน แบ่ง 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกทดลองใช้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ท่ี
ออกแบบคล้ายกับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ทั่วไปใน
ปัจจุบนั ประกอบดว้ยเพศชาย 8 คน เพศหญิง 22 คน กลุ่ม
ท่ีสองทดลองใชเ้วบ็ไซต์ร้านคา้ออนไลน์ท่ีออกแบบใหม่
เพื่อผูสู้งอาย ุประกอบดว้ยเพศชาย 11 คน เพศหญิง 19 คน 
พบว่าเพศไม่ส่งผลต่อผลการทดลองน้ี เม่ือน าผลการ
ประเมินแบบสอบถามมาท าการวิ เคราะห์สถิติด้วย 
Independent-Samples T Test ไดผ้ลการวเิคราห์ ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบการใชง้าน 
 

 
 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

105 

 

จากตารางท่ี 1 ไดแ้สดงผลการทดลองใชง้านเวบ็ไซต์
ร้านค้าออนไลน์รูปแบบทั่วไปเปรียบเทียบกับร้านค้า
ออนไลน์ท่ีผ่านการออกแบบมาเพ่ือผุ ้สูงอายุ ผลการ
ทดลองพบว่า เวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์ท่ีออกแบบใหม่ให้
ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าเว็บไซต์ในรูปแบบเดิม คือ 1) ผูสู้งอายุ
สามารถเขา้ใจถึงขั้นตอนในการใช้งานไดช้ัดเจนกว่า 2) 
สามารถใชปุ่้มกด เมนู และคลิกขอ้ความไดอ้ย่างสะดวก
กวา่ 3) การใชสี้ รูปภาพ ตวัอกัษร และเมนูปุ่มต่างๆ มีความ
เหมาะสม สวยงามกวา่ 4) ขั้นตอนการซ้ือสินคา้สะดวก ไม่
ซับซ้อน ง่ายกว่าแบบเดิม ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นคลา้ยคลึงกนั คือ 1) การท่ีสามารถสั่งซ้ือสินคา้ทาง
ออนไลน์ได ้เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ 2) จุดเด่นของการเลือก
ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ผูซ้ื้อมีเวลาในการศึกษา
รายละเอียดสินคา้ เปรียบเทียบคุณภาพและราคา รวมถึง
ขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ไป 3) ความสวยงาม
ของเว็บไซต์ การใช้งานง่าย ขอ้มูลท่ีชัดเจน ขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก และความน่าเช่ือถือ มีผลให้ท่านตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าจากร้านค้าออนไลน์  4) การซ้ือสินค้าออนไลน์ 
สะดวกสบาย รวดเร็ว และง่ายกว่าการออกไปซ้ือจาก
ร้านคา้ หรือห้างสรรพสินคา้ ในทา้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอย่างท่ี
ระบุว่าจะกลบัมาซ้ือสินคา้จากร้านคา้ออนไลน์ท่ีผ่านการ
ออกแบบใหม่มีมากกวา่ร้านคา้ออนไลน์รูปแบบเดิม อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
5. สรุป  

เว็บไซต์  E-Commerce ท่ีได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสมกับผูสู้งอายุ ให้ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนอย่างชัดเจนใน
เร่ืองของการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน และช่วยสร้าง
ความมั่นใจในการตัดสินใจซ้ือสินค้าได้มากข้ึน มีผล
ชดัเจนในการตดัสินใจกลบัมาซ้ือใหม่อีกคร้ัง 
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บทคัดย่อ 

           ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางเกษตรในในปัจจุบัน
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกท้ังใน
ปัจจุบันคุณภาพของผักในตลาดมีการปนเป้ือนสารเคมี อัน
เน่ืองมาจากการไม่ทราบแหล่งท่ีมาของผลผลิตทาง
การเกษตร  ฉะน้ันทางผู้ วิจัยจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมี
วัตถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ ซ้ือมีความมั่นใจว่าจะได้บริโภคผักท่ี
มีคุณภาพส่งตรงจากเกษตรกรและยังเป็นแพลตฟอร์มท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกในการซ้ือขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ
และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้ าโดยตรงจาก
เกษตรกร ดัง น้ันผู้ วิ จัย จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้พืน้ฐานจาก Android 

SDK ร่วมกับการเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
จากผลการทดลองโดยใช้การประเมินด้วยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลปรากฏว่างานวิจัยนีม้ีความระดับความ
พึงพอใจเฉลีย่อยู่ ท่ี 4.28 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 85.6 
ค าส าคัญ: ผกัปลอดสารพิษ จีพีเอส ระบบน าทาง  
                 ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
                                                

Abstract 

The distribution channels for agricultural 

products at present are not enough to meet the needs of 

consumers. Moreover, at present, the quality of 

vegetables in the market is contaminated with chemicals. 

Due to the unknown sources of agricultural products, 

Therefore, the researcher has developed a platform to 

increase distribution channels of agricultural products. It 

aims to give buyers the confidence to consume quality 

vegetables directly from farmers and to provide a 

platform that facilitates online trading. By acting as an 

intermediary in management and increasing distribution 

channels of products directly from farmers, Therefore, 

the researcher has developed an Android-based platform 

based on the Android SDK in conjunction with cloud-

based database storage. From the experimental results by 

using the satisfaction questionnaire. The results showed 

that the average satisfaction level of this research was 

4.28 points or 85.6%. 

Keyword: agricultural products, GPS, Navigation, 

                  Android Operation System 

 

1. บทน า 
     ในปัจจุบัน มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพไดไ้ม่เพียงพอ เน่ืองจาก
ปัจจัยหลายด้าน อาทิ แหล่งจ าหน่ายท่ีไม่เพียงพอต่อ
ผูบ้ริโภค อีกทั้ งราคาของพืชผกัท่ีปลอดสารพิษนั้ นยงัมี
ราคาสูง [1] เน่ืองจากตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง ท าให้ราคา
สูงข้ึนและอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อการขายพืชผกัปลอดสารพิษ 
คือ เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายจากการขายส่งสินคา้ 
ท าให้ต้อง เ สียค่ าใช้จ่ าย เ ป็นจ านวนมากไปกับการ
ด าเนินงานทางการตลาดเพื่อกระจายสินคา้และยงัส่งผลให้
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ผูบ้ริโภคไม่สามารถเขา้ถึงผกัปลอดสารพิษจากเกษตรกร
โดยตรงได ้ 
     เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีส่วนอย่างมากในการเข้าถึง
สินคา้โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งเดินทางออกไปซ้ือสินคา้ดว้ย
ตนเอง ]2] และมีช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ผู ้วิจัยจึงเกิดแนวคิดว่าการน าเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ี
สามารถอ านวยความสะดวกให้ผูบ้ริโภคมาปรับใช้เพื่อ
แก้ปัญหาข้างต้น เพื่อให้สามารถเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และเพ่ิมโอกาส
ใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
     ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดัท าแพลตฟอร์มเพ่ือการจ าหน่ายสินคา้
ทางการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีระบบเป็น
ตัวกลางในการจัดการและน าเสนอสินค้าในช่องทาง
ออนไลน์ โดยพฒันาระบบดว้ยชุดพฒันา Android Studio 
ด้วยภาษา Kotlin ในการพัฒนา เ น่ืองจากเป็นภาษา
โปรแกรมท่ีถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากท่ี สุดบน
ระบบป ฏิบั ติ ก า ร  Android [3] และรอง รับการ ใช้
ประโยชน์จาก Library API และ Tools จ านวนมากใน
การพฒันาแพลตฟอร์ม [4] นอกจากนั้นยงัใชก้ารเช่ือมต่อ
เข้ากับ Google Map API โดยวัตถุประสงค์การจัดท า
แพลตฟอร์มจะช่วยเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
เกษตรกรและช่องทางการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 ตลาดผกัสดและกลุ่มเกษตรกร [5] 

      กลุ่มเกษตรกรคือเกษตรกรจ านวนมากท่ีรวมตวักนัเป็น
กลุ่มสหกรณ์เพ่ือร่วมกนัสร้างแปลงผกั เป็นตลาดขนาดเลก็ 
เพื่ อกระจาย สินค้าทางการ เกษตร ไปยังผู ้บ ริ โภค  
โดยจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ อีกทั้ งยงัเป็นแหล่งรวม
สถานท่ีเพื่อการเจรจาซ้ือขายสินคา้เกษตรท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้าย
จ านวนมาก เขา้มาท าการซ้ือขายโดยตรง ดว้ยวิธีการตกลง
ราคาหรือประมูลราคากนัอยา่งเปิดเผยในราคาท่ีเป็นธรรม  

2.1.2 ชุดพฒันาโปรแกรม Android Studio [6] 
      เป็นโปรแกรม IDE จากบริษัท Google เพื่อใช้พฒันา
แอปพลิเคชนัส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีในระบบปฏิบติัการ

แอนดรอยน์ โดยพฒันาต่อจาก IntelU IDES สามารถช่วยให้
นกัพฒันาสร้างแอปลพิเคชนัไดง่้ายข้ึน โดยมีขอ้ดีสนบัสนุน
การติดตั้งในหลายระบบปฏิบติัการและมีเคร่ืองมือช่วยใน
การออกแบบหนา้จอท่ีเป็นส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 
    2.1.3 เทคโนโลยรีะบบบอกพิกดัผา่นทางดาวเทียม [7] 

       ระบบบอกพิกดัโดยใชด้าวเทียม ซ่ึงดาวเทียมเหล่าน้ีจะ
คอยส่งสัญญาณใหก้บัเคร่ืองลูกข่าย เพ่ือบอกพิกดัต าแหน่ง
บนผิวโลกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดว้ยการระบุเป็นจุดตดัของ
เส้นรุ้งและเส้นแวง เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกบัแผนท่ีและ
แสดงต าแหน่งปัจจุบนั แลว้จึงน าไปใชป้ระโยชน์ ปัจจุบนั
เทคโนโลยีน้ีไดพ้ฒันาไปมากไปถึงอุปกรณ์ท่ีมีระบบบอก
พิกดัผ่านทางดาวเทียมมีขนาดท่ีเล็กลงและสามารถน ามา
ใส่ร่วมกบัอุปกรณ์ชนิดอ่ืน เช่น โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 
    2.1.4 Firebase ]8[ 

       Firebase คือแพลตฟอร์มท่ีรวบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ี
ถูกออกแบบมาเพื่อใชใ้นการพฒันา Realtime Application 
รองรับหลายแพลตฟอร์มทั้ ง Android, IOS และ Web 

Application เป็นฐานขอ้มูลเรียลไทม์ซ่ึงมี API ท่ีช่วยให้
นักพฒันาในการจัดเก็บขอ้มูล และมีการพฒันา มาเป็น 
แพลตฟอร์ม ครบวงจรส าหรับนักพัฒนาแอพ รองรับ
บริการท่ีนกัพฒันาแอปพลิเคชนัตอ้งการใชง้าน 

2.2 ผลงานทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1 แพลตฟอร์มจ าหน่ายสินคา้เกษตร (Veget Deli) [9] 
ระบบซ้ือขายสินคา้การเกษตรออนไลน์ โดยจ าหน่าย

ผักออร์แกนิคปลอดสารพิษ มี จุด มุ่งหมายหลัก  คือ  
การจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษจากเกษตรกรชุมชนไปถึงมือ
ผูบ้ริโภค สินคา้ปลอดภยัจากสารเคมี จ าหน่ายในลกัษณะ
บรรจุกล่องสวยงาม ประดบัโลโกแ้บรนดพ์ร้อมเบอร์
โทรศพัทเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ พร้อมบริการจดัส่ง  

  2.2.2 แพลตฟอร์มจ าหน่ายสินคา้เกษตรออนไลน์ 
(FreshKet)[10] 
        FreshKet คือบริการขายสินค้า เกษตรออนไลน์   
ท่ีมีเป้าหมายหลักคือการช่วยผูผ้ลิตและร้านอาหารได้
พบปะและตกลงซ้ือขายไดง่้ายข้ึน ผา่นระบบการจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ใชง้านง่าย ซ่ึงจะ
ช่วยประหยดัเวลาและตน้ทุน รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ ๆ ให้กบัทั้งสองฝ่าย โดยมีขอ้ดี เช่น เป็นเวบ็ไซตท่ี์มี
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การกระจายข่าวสารด้านสินค้า เกษตรให้ลูกค้าและ
เกษตรกร  

  2.2.3 แพลตฟอร์มจ าหน่ายสินคา้เกษตรออนไลน์  
(I Fresh Delivery) [11] 
         I Fresh Delivery คือบริการจดัส่งผกัสด ส่งอาหารสด 
ส่งวัตถุ ดิบส าหรับอาหารทั้ งของสด ของแห้ง  และ
เคร่ืองปรุง แบบครบถว้น มีกระบวนการจดัการ และคดั
แยกไดต้ามความตอ้งการ จดัส่งทุกวนัโดยรถบรรทุกห้อง
เยน็มาตรฐาน 

2.2 เปรียบเทียบข้อดีของงานวิจัยและผลงานที่
เกีย่วข้อง 
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบผลงาน 
ความสามารถของ
ระบบ/ผลงาน 

แพลตฟอร์ม
บริหารฯ 

[8] [9] [10] 

1. จ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ติดตามรายงาน
การขนส่ง ✓ ✓   

3. ช่องทางช าระ
เงินออนไลน ์ ✓  ✓ ✓ 

4. แสดงขอ้มูล
แปลงผกั/เกษตรกร ✓  ✓  

5. มีระบบสหกรณ์
ตวักลาง ✓    

6. มีระบบใหผู้ ้
ขนส่ง ✓ ✓   

 

จากตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดีท่ีของแต่ละ
ผลงานมีจากฟังก์ชันการท างานของระบบ โดยการ
เปรียบเทียบแพลตฟอร์มท่ีจดัท าข้ึนโดยผูว้ิจยักบัผลงานท่ี
เก่ียวข้องและน าข้อดีของแต่ละผลงานข้างต้นมาใช้ใน 
การพฒันาแพลตฟอร์มบริหารจัดการตลาดผกัสดผ่าน 
โมบายแอปพลิเคชนั 
 

3. วธีิการด าเนินงาน  
3.1 วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
จากการส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ

ผลผลิตท่ีปลอดสารพิษท่ีส่งตรงมาจากเกษตรกรโดยตรง
และความตอ้งการของเกษตรกรท่ีตอ้งการเพ่ิมช่องทาง 

การจ าหน่ายท่ีนอกเหนือจากการผ่านตลาดสดและพ่อคา้
คนกลาง จึงสรุปได้ว่าจากปัญหาของผู ้บริโภคและ
เกษตรกรขา้งตน้คือไม่มีระบบบริหารจดัการในการติดต่อ
ซ้ือขาย 

3.2 การพฒันาระบบ 
พฒันาระบบโดยใชแ้นวทางแบบ Agile พฒันาระบบ

และทดสอบไปพร้อมกันในหลายฟังก์ชัน โดยยึดการ
ท างานของระบบมาจากระบบ E-Commerce ด้วยชุด
พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี Android Studio 

ดว้ยภาษาโปรแกรม Kotlin และมี Library Google Map 

API เป็นส่วนเสริม โดยมี Node.js ท าหน้าท่ีเป็น Web 

Server เช่ือมต่อแพลตฟอร์มเขา้กบัฐานขอ้มูล 
3.3 ภาพรวมระบบ 
ประกอบไปด้วย 4  ผู ้ใช้งานหลัก คือ ผู ้บ ริโภค , 

สหกรณ์, เกษตรกร, คนส่ง 

      
 

         ภาพที่ 1: ภาพรวมของระบบ 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงภาพรวมของระบบท่ีประกอบไป
ดว้ยผูใ้ชไ้ดแ้ก่ ผูบ้ริโภค, สหกรณ์, เกษตรกร และพนกังาน
ขนส่งโดยมีแพลตฟอร์มตลาดผกัสดเป็นตวักลางในการ
เช่ือมต่อผูใ้ชท้ั้ง 4 ประเภท และมีการส่งและรับขอ้มูลใน
ตวัแพลตฟอร์มของระบบผา่นฐานขอ้มูล 
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3.4 Use Case Diagram 
                                              

            ภาพที ่2: Use Case Diagram หลกัของระบบ 
 

จากภาพท่ี 2 Use Case Diagram หลกัของระบบแบ่ง
ผู ้ใช้ออกเป็น 4  ประเภท ได้แก่  ผู ้บ ริโภค , สหกรณ์ , 
เกษตรกร และพนกังานขนส่ง แสดงฟังก์ชนัหลกัท่ีส าคญั
ของผูใ้ชแ้ต่ละประเภท โดยเร่ิมจากการยนืยนัค าสั่งซ้ือของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะถูกส่งไปยงัสหกรณ์เพ่ือตรวจสอบและอนุมติั
ค าสั่งซ้ือไปยงัเกษตรกรเพ่ือท าการจัดเตรียมสินคา้ เม่ือ
เสร็จส้ินพนักงงานขนส่งจะเข้ามารับสินค้าส่งไปยัง
ผูบ้ริโภคต่อไป 

 
3.5 ER Diagram 

 

                                               

        จากภาพท่ี 3 ER Diagram ของระบบ เป็นการแสดง
แผนผงัฐานขอ้มูลของแพลตฟอร์มท่ีมีตาราง orders เป็น
ตารางเช่ือมโยงผูใ้ชท้ั้ง 4 ประเภทเขา้ดว้ยกนั  
 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 หน้าจอหลกัแอปพลเิคชันส าหรับผู้ซ้ือ 
4.1.1 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันแสดงรายช่ือ

ร้านคา้และรายละเอียดขอ้มูลแปลงผกั    

                              

                            (ก)                                        (ข) 
 

               ภาพที่ 4: (ก) หนา้จอแสดงรายช่ือร้านคา้แปลงผกั 
                                   (ข) หนา้จอรายละเอียดร้านคา้แปลงผกั 

 

 
ภาพที ่3: ER Diagram 
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                4.1.2 หนา้จอแสดงการติดตามรายงานค าสั่งซ้ือ 

                                 

            (ก)                                     (ข) 
 

                 ภาพที ่5: (ก) หนา้จอแสดงค าสัง่ซ้ือทั้งหมด  
  (ข) หนา้จอรายละเอียดและติดตามค าสัง่ซ้ือ 

 

4.2 หน้าจอหลกัแอปพลเิคชันส าหรับสหกรณ์ 
 หน้าจอหลกัเพื่อใชใ้นการตรวจสอบค าสั่งซ้ือใหม่ท่ี

รอการอนุมัติจากสหกรณ์เพ่ือส่งไปยังเกษตรกรเพ่ือ
จัดเตรียมสินค้าก่อนน าส่ง, ตรวจสอบแปลงผักท่ีเป็น
สมาชิกของระบบ โดยจะแสดงช่ือเกษตรกรผูเ้ป็นเจา้ของ
ในหนา้ถดัไป และตรวจสอบสินคา้จากเกษตรกรท่ีร้องขอ
การอนุมติั 

                       

                   

        ภาพที ่6: หนา้จอหลกัส าหรับสหกรณ์ 
 

 
 
 
 

4.3 หน้าจอแอปพลเิคชันส าหรับเกษตรกร/ร้านค้า 
             4.3.1 หนา้จอหลกัส าหรับร้านคา้ของเกษตรกร  

        แสดงรายการสินคา้ ณ ปัจจุบนัโดยแบ่งเป็นสินคา้
พร้อมจ าหน่าย โดยมีรายละเอียดสินคา้เบ้ืองตน้ และ
ออเดอร์ท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่

                         
       (ก)                                          (ข) 

 

                 ภาพที ่7: (ก) หนา้จอหลกัเกษตรกร 
(ข ) หน้าจอแสดงค าสั่ ง ซ้ือ ท่ีก าลัง                      
ด าเนินการอยู ่

 

4.4 หน้าจอหลกัแอปพลเิคชันส าหรับพนักงานขนส่ง  
       4.4.1 หนา้จอส าหรับพนกังานขนส่ง 

แสดงรายการค าสั่งซ้ือท่ีก าลงัเดินการ, สินคา้ท่ีรอ
ขนส่งและสินคา้ท่ีเสร็จส้ิน                     

                               

(ก)                 (ข) 
 

                        ภาพที ่8: (ก) หนา้จอหลกัส าหรับพนกังานขนส่ง 
          (ข) หนา้จอน าทางไปยงัจุดส่งสินคา้ 
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4.5 การทดสอบประสิทธิภาพแอปพลเิคชัน 
      ทดสอบการใช้งานของระบบตามฟังก์ชันต่าง ๆ 

โดยผูใ้ช ้4 ประเภท โดยฟังก์ชนัหลกัคือการสั่งซ้ือสินคา้
จากผูบ้ริโภค จากนั้นระบบส่งขอ้มูลไปให้สหกรณ์เพ่ือ
อนุมติัและส่งต่อไปให้เกษตรจดัเตรียมสินคา้ เม่ือสินคา้
พร้อมจึงจะส่งขอ้มูลไปให้พนกังานขนส่งเขา้ไปรับสินคา้
แลว้จึงน าไปส่งใหผู้บ้ริโภค 
ตารางที ่3: การทดสอบฟังกช์นัหลกั 

กลุ่มผู้
ทดสอบ 

รายการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผู้ซ้ือ เขา้สู่ระบบ ✓  

 เลือกร้าน/สินคา้ ✓  

 เลือกต าแหน่งท่ีอยูรั่บสินคา้ดว้ย 
Google Map API ✓ 

 

 ผูซ้ื้อติดตามสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ 
✓  

 ผูซ้ื้อติดตามต าแหน่งการขนส่ง
จากรถขนส่ง ✓ 

 

สหกรณ์ เขา้สู่ระบบ ✓  

 ตรวจสอบค าสัง่ซ้ือใหม่ ✓  

 อนุมติัการเพิ่มสินคา้ของ
เกษตรกร ✓ 

 

 ตรวจสอบรายไดป้ระจ าเดือนของ
แต่ละร้าน ✓ 

 

เกษตรกร เขา้สู่ระบบ ✓  

 แกไ้ขขอ้มูลร้าน/แปลงผกั ✓  

 เพิ่มสินคา้/แกไ้ขขอ้มูลสินคา้/ลบ ✓  

 รับค าสัง่ซ้ือใหม่มาจากสหกรณ์ ✓  

 ฟังกช์นัพร้อมน าส่งสินคา้ ✓  

พนักงาน
ขนส่ง 

เขา้สู่ระบบ 
✓ 

 

 รับสินคา้ท่ีพร้อมส่งจากเกษตรกร ✓  

 ตรวจสอบท่ีอยูส่ าหรับจดัส่ง
สินคา้ ✓ 

 

 การน าทางดว้ย Google Map API ✓  

            

จากขอ้มูลตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นการทดสอบการใช้
งานแพลตฟอร์มจากผู ้ใช้ 4 ประเภท ได้แก่ ผู ้บริโภค, 
สหกรณ์, เกษตรกร, พนกังานขนส่ง รวมเป็นจ านวน 50 คน  

4.6 การประเมนิความพงึพอใจการใช้งานแพลตฟอร์ม 
ท าแบบสอบถามเพื่อท าการส ารวจความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้ทั้ ง 4 ประเภท ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค, สหกรณ์, เกษตรกร 
และคนขนส่ ง สินค้า  โดยก าหนดก ลุ่มผู ้ใ ช้ ให้ ท า
แบบสอบถามรวมทั้ง 4 ประเภทผูใ้ช ้เป็นจ านวน 50 คน 
โดยแบ่งแบบการประเมินเป็น 4  หัวข้อหลักได้แ ก่   
1) กระบวนการติดตั้ง 2) ดา้นรูปแบบ 3) ดา้นการใชง้าน 
4) ภาพรวมของแอปพลิเคชันโดยแบ่งเป็นระดับความ
พอใจ 5 ระดบั คือ 5 = ระดบัดีมาก, 4 = ระดบัดี, 3 = ระดบั
ปานกลาง, 2 = ระดบันอ้ย และ 1 = ระดบัปรับปรุง  
ตารางที ่4: ผลการทดสอบความพึงพอใจ 

 
รายการสอบถามการใช้งาน 

คะแนน
เฉลีย่ความ
พงึพอใจ  

     ค่า  
SD 

1. กระบวนการติดตั้ง  
1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชนัง่ายและ

เหมาะสม 
4.32 1.05 

1.2 ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจเรียนรู้และ
ใชง้านแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.94 1.23 

2. ด้านรูปแบบ 

2.1 รูปแบบ และขนาดของตวัอกัษร มี
ความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

4.16 1.13 

3. ด้านการใช้งาน 

3.1 ความมีประโยชน์จากการใชง้าน
แอปพลิเคชนั 

4.38 0.92 

4. ภาพรวมแอปพลเิคชัน 

4.1 ความน่าสนใจของแอปพลิเคชนั 4.64 0.59 

รวม  21.44 4.94 

เฉลีย่ 4.28 0.98 
 

        จากตารางท่ี 4 ไดมี้การส ารวจค่าความพึงพอใจจาก
ผูใ้ชง้าน 4 ประเภท ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค, สหกรณ์, เกษตรกร
และผูข้นส่ง รวมทั้งหมดจ านวน 50 คน แบ่งเป็น ผูบ้ริโภค
จ านวน 20 คน เกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์จากสหกรณ์
บา้นโตน้ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 20 คน และผูข้บั
รถขนส่งสินค้าจากสหกรณ์ 10 คน มีค่าเฉล่ียความพึง



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

112 

 

พอใจทั้ งหมดเท่ากับ 4.28  อยู่ในระดับดีหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 85.6 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.98 
 

5. สรุปผล 
     การพฒันาแพลตฟอร์มบริหารจดัการตลาดผกัสดผ่าน
โมบายแอปพลิเคชันจัดท าข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมากยิ่งข้ึน
และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคในยุค
ปัจจุบันและได้ท าการแบ่งประเภทผู ้ใช้งานออกเป็น 
ประเภท ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค, สหกรณ์, เกษตรกร, พนักงาน
ขนส่งสินคา้ โดยแอปพลิเคชนัมีขอ้จ ากดัการท างานอยูใ่น
ระบบแอนดรอยด์ เ ท่ านั้ นและจ า เ ป็นต้อง เ ช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตขณะใชง้าน จากผลการทดลองพบว่า ผูใ้ชท้ั้ง 
4 ประเภท มีความพึงพอใจกบัระบบและการน าเสนอของ
แอปพลิเคชัน อยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 
4.12 และคิดเป็นร้อยละ 82.4 อีกทั้งยงัมีการเสนอแนะให้
แก้ไขฟังก์ชันต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบสมบูรณ์และ
ตอบรับการใชง้านไดดี้ยิง่ข้ึน  

 

6. กติติกรรมประกาศ 

     การจดัท างานวิจยั แพลตฟอร์มบริหารจดัการตลาดผกั
สดผ่านโมบายแอปพลิเคชนัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทาง
ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณผูมี้ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
ทดสอบระบบ กลุ่มเกษตรกรผกัปลอดสารพิษ บา้นโตน้ 
อ  าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยเร่ืองนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าระบบการ

ให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการตอบกลับอัตโนมัติด้วย
การใช้บริการแจ้งข่าวสารด้วยไลน์ ส าหรับผู้สมัครออนไลน์
เข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ระบบนี้ช่วย
แก้ปัญหาผู้สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีไม่ได้ทราบ
ปฏิทินการสมคัรเข้าศึกษาต่อ ลืมก าหนดเวลาท่ีส าคัญ เช่น วัน
ช าระเงิน วันรายงานตัว เป็นต้น อันท าให้เสียโอกาสส าคัญใน
การศึกษาต่อ  เม่ือพัฒนาเสร็จแล้วจึงได้น าไปทดลองใช้งาน
กับผู้ ใช้งานจ านวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า ผู้ ใช้งานมี
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบท่ีพัฒนาขึน้ในระดับดี 
ค ำส ำคัญ: บญัชีไลน์อยา่งเป็นทางการ  บริการแจง้ข่าวสาร

ดว้ยไลน์  ระบบผูส้มคัรออนไลน์ 
 

Abstract 

This research project aims to develop information 

notification service and automatic responding service 

using Line notification service (LNS) in order that 

Rambhai Barni Rajabhat University’s Applicants 

would not miss important deadlines such as payment 

schedule and official reporting day, etc. These missing 

leads to severely lose a studying opportunity. After 

that, thirty participants were employed to assess 

effective of the notifying module and the experimental 

results revealed that satisfaction level was high. 

Keyword: LINE Official Account, Line Notification  

 Service, Online Applicant System 

1. บทน ำ 
ทุกวนัน้ีเทคโนโลยีการส่ือสารมีความเปล่ียนแปลงไป

อย่างมาก การส่ือสารมีวิวฒันาการในระดับท่ีสูงข้ึนด้วย
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้มีผูคิ้ดคน้เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารท่ี
หลากหลายเพื่อน ามาเลือกใชง้าน และสนองความตอ้งการใน
การส่ือสาร รับสาร หรือส่งขอ้มูลข่าวสารทั้งใกลแ้ละไกล 
เช่นวิทยุ ส่ือสาร โทรเลข โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์โทรศพัท์ 
โทรสาร ซ่ึงเป็นส่ือดั้งเดิมท่ีรู้จกักนัดีและไดรั้บความนิยม
อย่างมากในช่วงเวลานั้ น ตามมาด้วยการคิดค้นประดิษฐ์
เคร่ืองมือช่วยอ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ในยุค
เร่ิมตน้ท่ีเร่ิมเขา้มามีความเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนั
ของผูค้นคือช่วยในการ ประมวลผลขอ้มูลเพ่ือน ามาใชด้า้น
ต่าง ๆ เช่น ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้น
การศึกษา ดา้นการท างาน และดา้นความบันเทิง จึงเป็นท่ี
นิยมของผูใ้ชง้านอยา่ง แพร่หลายในวงกวา้งมากข้ึน [1] 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี สังกัดอยู่ภายใต้
ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั 
และนวัตกรรม ตั้ งอยู่ เลขท่ี  41 หมู่ท่ี  5 ต าบลท่าช้าง  
อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
โดยประกาศจัดตั้ งคร้ังแรกในฐานะวิทยาลยัครูจันทบุรี  
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2515 บริเวณท่ีเป็นสวนบา้นแกว้ 
พระราชฐานส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ 
พรรณีพระบรมราชินินาถในรัชกาลท่ี 7 มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัร าไพพรรณี มีการเปิดรับสมคัรนักเรียนเขา้ศึกษา 
ทั้งภาคพิเศษ และภาคปกติ เปิดรับสมคัรแบบให้มาสมคัร
ดว้ยตนเองท่ีมหาวิทยาลยั ทั้งมีการให้อาจารยไ์ปแนะแนว 

บริกำรแจ้งข่ำวสำรด้วยไลน์ส ำหรับระบบผู้สมคัรออนไลน์เพ่ือศึกษำต่อ 
ของมหำวทิยำลยัรำชภัฏร ำไพพรรณี 

Line Notification Service for Rambhai Barni Rajabhat University’s Online 

Appicant System  

 

นารีรัตน์ อ่ิมผ่อง (Nareerat Impong)1  และเดชาวฒิุ  วานิชสรรพ์ (Dechawut  Wanichsan)2  
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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เ ก่ียวกับมหาวิทยาลัยคณะต่าง ๆ และมีการรับสมัคร
นกัศึกษาออนไลน์ ผา่นเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

ในระบบสมคัรเขา้ศึกษาออนไลน์ มีขั้นตอนการสมคัร
ทั้ งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) ผูส้มัครกรอกข้อมูลผูส้มัคร  
2) ผูส้มคัรพิมพแ์บบฟอร์มช าระเงิน 3) ผูส้มคัรช าระเงินท่ี
ธนาคาร และ 4) ผูส้มคัรพิมพห์ลกัฐานการสมคัร  โดยท่ีใน
บางคร้ังมหาวิทยาลยัอาจมีการเปล่ียนรายละเอียดบางส่วน
ท่ีระบุไว้ในก าหนดการการรับสมัคร และได้แจ้งการ
เปล่ียนแปลงน้ีทางเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั อยา่งไรกต็าม 
บ่อยคร้ังท่ีผู ้สมัครไม่ได้ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั ท าให้พลาดก าหนดการส าคญัในการสมคัร
เรียน เช่น วนัช าระค่าลงทะเบียน วนัรายงานตวั เป็นตน้ 
ปัญหาเหล่าน้ีท าใหผู้ส้มคัรเสียโอกาสในการศึกษาต่อ 

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจัยไดต้ระหนักถึงความสูญเสีย
โอกาสของนักศึกษา ความสูญเสียรายไดข้องมหาวิทยาลยั  
จึงไดอ้อกแบบการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัขั้นตอน
ในการรับสมคัรนกัศึกษา และการสร้างบริการแจง้ข่าวสาร
ดว้ยไลน์ (Line Notification Service) ดว้ยบญัชีไลน์อย่าง
เป็นทางการ (Line Official Account: Line OA) มาเป็น
แนวทางในการสร้างระบบแจ้งข่าวสารและตอบกลับ
อตัโนมติั  เพ่ือใหผู้ส้มคัรทราบข่าวสารเก่ียวกบัการรับสมคัร
นกัศึกษาอยา่งรวดเร็ว  การส่ือสารช่องทางน้ีเป็นแนวทางการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีทนัสมยั รวดเร็ว ตอบสนองตลอดเวลา และ
ช่วยอ านวยสะดวกใหแ้ก่ผูส้มคัรสอบเขา้มหาวิทยาลยั 

 

2. ทฤษฎีและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 ระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏร ำไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรรณี  [2] ได้พัฒนา

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เม่ือเขา้ไปท่ี
หนา้ของระบบดงักล่าว จะแสดงหนา้จอดงัภาพท่ี 1 

 
ภำพที ่1: เวบ็ไซตรั์บสมคัรนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

ขั้นตอนการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แก่ ขั้นท่ี 1 
กรอกข้อมูลผู ้สมัคร โดยผู ้สมัครกรอกข้อมูลท่ีถูกต้อง  
จด บนัทึก รหัสประจ าตวัผูส้มคัร เม่ือผูส้มคัรไดก้ดยืนยนั
การสมัครระบบจะส่ง อี เมลยืนย ันการรับสมัครโดย
อตัโนมติัเม่ือการสมคัรเสร็จสมบูรณ์ โดยอีเมลอาจอยู่ใน
กล่องขยะ (Junk Mail) และผูส้มคัร ขั้นท่ี 2 พิมพแ์บบฟอร์ม
ช าระการเงิน โดยผูส้มคัรเลือก 1 สาขา ค่าสมคัร 200 บาท 
ผูส้มัครเลือกตั้ งแต่ 2 สาขาวิชาข้ึนไปค่าสมัคร 300 บาท  
ปริญญาตรีภาคพิเศษค่าสมคัร 300 บาท ขั้นท่ี 3 ช าระเงินท่ี
ธนาคาร โดยผูส้มคัรตอ้งพิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงิน และ
ช าระเงินไดต้ามธนาคารท่ีระบุในแบบฟอร์มช าระเงิน ขั้นท่ี 4 
พิมพเ์อกสารหลกัฐานการสมคัร ตรวจสอบสถานะผูส้มคัร
ไดจ้ากเมนู “ตรวจสอบขอ้มูลผูส้มคัร” เอกสารหลกัฐานการ
รับสมคัรน ามาแสดงในวนัสอบขอ้เขียน และสัมภาษณ์  

จากสถิติการรับสมัครเขา้ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัร าไพพรรณี ดงัแสดงในภาพท่ี 2 พบวา่ผูส้มคัร 2 ปี
ล่าสุดมีค่าเฉล่ียลดลงจากปีก่อน การพฒันาในบริการแจง้
ข่าวสารดว้ยไลน์ จะช่วยใหผู้ส้มคัรท่ีไม่ไดติ้ดตามข่าวสาร
ตลอดเวลา หรือการท่ีลืมวนัจ่ายค่าสมคัร อนัท าใหเ้สียสิทธิ
ในการสมคัรคร้ังนั้น 
 

 
ภำพที ่2: สถิติการสมคัรเขา้ศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

 

2.2 แอปพลเิคชันไลน์ 
แอปพลิเคชนัไลน์ [3] หรือไลน์ไดรั้บการนิยามว่าเป็น

แอปพลิเคชนัท่ีอ  านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ออกแบบ
มาส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ไลน์มีการรวมบริการระหว่าง 
การส่งข้อความ และวอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voice Over 

Internet Protocol :VOIP) ท าให้เป็นแอปพลิชนัท่ีสามารถ
แชท สร้างกลุ่ม ส่งขอ้ความ ส่งรูป หรือโทรคุยแบบใชเ้สียงได ้ 
โดยขอ้มูลทั้งหมดไม่ตอ้งเสียเงินหากใชง้านบนโทรศพัท์ท่ี
มีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว  สามารถใช้งานร่วมกัน
ร ะห ว่ า ง ร ะ บบป ฏิ บั ติ ก า ร ไ อ โ อ เ อ ส  (iOS) แ ล ะ
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ร ะบบป ฏิ บั ติ ก า ร แอนดรอ ยด์  (Android) ร ว มทั้ ง
ระบบปฏิบติัการอ่ืนได ้การท างานของไลน์ นั้นมีลกัษณะ
คลา้ยกบั วอทส์แอป (WhatsApp) ท่ีตอ้งใชเ้บอร์โทรศพัท์
เพ่ือยืนยนัการใช้งาน แต่ไลน์ได้เพ่ิมลูกเล่นอ่ืน ท าให้มี
จุดเด่นท่ีเหนือกว่าวอทส์แอป ไลน์มีรูปแบบบริการต่าง ๆ  
ท่ีดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตำรำงที ่1: การบริการต่าง ๆ ของแอปพลิเคชนัไลน ์
รำยละเอยีด LINE official 

account 
LINE  
notify 

LINE  
chat bot 

LINE 
openchat 

ส่งขอ้ความ 1000/เดือน 1000/ชัว่โมง ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
จ านวนเพื่อน 5000คน 1000คน 50คน 5000คน 
แอดมิน 100บญัชี ไม่ระบุ ไม่ระบุ 100บญัชี 
การตอบกลบั
แบบคียเ์วิร์ด 

ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

รูปแบบ
สนทนา 

1-1 1-1 1-1 กลุ่ม 

อายใุชง้าน เท่ากบัอายุ
ไลน์ 

เท่ากบัอายุ
token 

เท่ากบัอายุ
ไลน์ 

เท่ากบัอายุ
ไลน์ 

ความน่าสนใจ มีลูกเล่นเช่น 
การริชเมนู 

แชททัว่ไป แชททัว่ไป แชททัว่ไป 

 

จากตารางท่ี 1 หากเปรียบเทียบการให้บริการต่าง ๆ ของ
ไลน์จะเห็นได้ว่าบริการของบัญชีไลน์อย่างเป็นทางการ 
(Line Official Account) มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ผูว้ิจยั
จึงไดเ้ลือกท าบริการแจง้เตือนข่าวสาร (Line Notification 

Service) โดยใชง้านบญัชีไลนอ์ยา่งเป็นทางการ 
2.3 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
วิศรุตม์ แสงจง และ นลินภสัร์ ปรวฒัน์ปรียากร [4] 

ไดจ้ดัท าวิจยัเร่ือง ระบบแจง้เตือนอุณหภูมิ และความช้ืน
สัมพทัธ์ของศูนยค์อมพิวเตอร์ ดว้ยการใชอิ้นเตอร์เน็ตทุก
สรรพส่ิง เพ่ือสร้างระบบแจง้เตือนอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพทัธ์ของศูนยค์อมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวก 
และสามารถแจง้เตือนความผิดปกติของแม่ข่ายไดทุ้กเม่ือ 
โดยใช้  NETPIE  AM2 3 15  sensor module PHT22 

sensor module  program Fritzing  line notify และ เทอร์โม–
ไฮโกรมิเตอร์  เอกลกัษณ์ นาคสุทธิ และนวพร วิสิฐพงศ์พนัธ์ 
[5] ได้จัดท าวิ จัย เ ร่ือง  แชทบอท  แพลตฟอร์มการ
ติดต่อส่ือสารส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ เพ่ือมุ่งพัฒนา

ห้องเรียนให้มี เค ร่ืองมือท่ีจะช่วยให้สามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนให้ง่ายยิ่งข้ึนโดย โมดูลการ
ประเมินผลภาพ โมดูลการประเมินผลเสียง โมดูลการ
ประเ มินผลแรงสั่นสะเ ทือน เ ซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ   
ความร้อน และแสง   

งานวิจยัทั้งสองช้ินน้ีไดแ้สดงให้เห็นวา่การใชง้านไลน์ 
ซ่ึ ง เ ป็น ส่ื อสั งคมออนไลน์  ( Online Social Media)  
ยอดนิยม ส าหรับการรับขอ้มูลข่าวสาร เพราะท าให้ผูรั้บ
สารสามารถรับทราบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที
ท าใหไ้ม่พลาดโอกาสส าคญัในการใชชี้วติในยคุปัจจุบนั  

 

3. วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
3.1 กำรออกแบบระบบ 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบใหบ้ริการแจง้เตือนข่าวสารผา่นไลน์ 

ท างานร่วมกับระบบการสมัคร เ รียนออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีท่ีมีอยู่ เ ดิม โดยการ
เช่ือมโยงระหวา่งทั้งสองส่วนแสดงดงัภาพท่ี 3 

 

 
ภำพที่ 3: การเช่ือมโยงระหวา่งส่วนบริการแจง้เตือนและระบบ 

การสมคัรเรียนออนไลน์ 
 

จากภาพท่ี 3 กรอบด้านซ้ายหมายถึงส่วนบัญชีไลน์
อย่างเป็นทางการ ท่ีเช่ือมกับระบบการสมัครนักศึกษา
ออนไลน์ท่ีแสดงในกรอบดา้นขวา  โดยนกัศึกษาท่ีสมคัร

เร่ิม

ผูว้จิยัสร้างบญัชีไลน์อยา่งเป็น
ทางการ

ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลผูส้มคัร

ผูส้มคัรแสกนรหสัคิวอาร์เพื่อ
เพ่ิมเพ่ือนกบับญัชีไลน์อยา่งเป็น

ทางการ

การเพ่ิมเพ่ือน
ในไลน์ส าเร็จ

ผูส้มคัรกดปุ่มเพื่อด าเนินการ
พิมพใ์บเสร็จต่อไป

บัญชีไลน์อย่ำงเป นทำงกำร

ผูว้จิยัพฒันาบริการตอบกลบั
อตัโนมติั

ผูส้มคัรไดรั้บการแจง้
เตือนการเพ่ิมเพ่ือน

ไม่ใช่

ส้ินสุด

ระบบกำรสมคัรนักศึกษำออนไลน์
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เรียนผ่านระบบออนไลน์ทุกคนจะเพ่ิมเพ่ือนบัญชีไลน์
อยา่งเป็นทางการตามขั้นตอนท่ีแสดงในภาพ 

ในส่วนของบริการแจ้งข่าวสาร และการตอบกลับ
อตัโนมัติของไลน์สามารถท าได้โดยครอบคลุมคียเ์วิร์ด 
(Keyword) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตำรำงที ่2: คียเ์วร์ิดส าหรับการตอบกลบัอตัโนมติั 
คย์ีเวร์ิด กำรตอบกลบั 

ค่าสมคัร ช าระเงิน จ่ายเงิน วนัท่ีช าระเงินค่าสมคัร 
มีสิทธ์ิสอบ สอบ หอ้งสอบ 
รายช่ือ 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบและหอ้ง
สอบ 

สอบผา่น รายงานตวั ค่าเทอม 
เอกสาร มอบตวั 

ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสัมภาษณ์ /วนั
รายงานตวั/เอกสาร/ค่าเทอม  

ระบบ ร าไพพรรณี เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั 
ตึก อาคาร แผนท่ีมหาวิทยาลยั 

 

การตอบกลบัจะเกิดข้ึนเม่ือผูง้านพิมพ์คียเ์วิร์ดเขา้ไป
ในไลน์ และส่วนตอบกลบัอตัโนมติัจะท าการตอบกลบั
ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาควรรู้เก่ียวกบัการสมคัรเรียน นอกจากน้ี 
ผู ้ดูแลระบบยังสามารถตั้ ง เวลาส าหรับการเผยแพร่  
(Broadcast) ข่าวสารและข้อมูลส าคัญ เม่ือถึงเวลาแจ้ง
เตือน ช าระเงิน ประกาศการมีสิทธิสอบ ประกาศผูผ้า่นการ
สัมภาษณ์ และวันรายงานตัว เพ่ือให้ผู ้เ รียนไม่พลาด
ก าหนดการในช่วงเวลาท่ีส าคญั 

3.2 กำรทดลองกบัผู้ใช้งำน 
ผูว้ิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้วดัประสิทธิภาพของ

บริการแจง้เตือนท่ีพฒันาข้ึน ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูใ้ช้งาน โดยวางแผนในการเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 30 คน แบบสอบถามความพึง
พอใจชุดดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยค่า
ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  ( Index Of Item Objective 

Congruence : IOC) จากผูท้รงคุณวุฒิสามคน เน้ือหาของ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจแบ่งออกเ ป็นสาม  
ดา้นไดแ้ก่ ดา้นภาพรวมทั้งหมด ดา้นความใชง้านง่าย และ
ดา้นตรงตามความตอ้งการ 

 
 
 
 

4. ผลกำรด ำเนินกำรวิจัย 
4.1 ผลกำรพฒัำระบบ 
หลงัจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบริการแจง้ขอ้มูลข่าวสารดว้ย

ไลน์ผา่นการใชง้านบญัชีไลน์อยา่งเป็นทางการแลว้ ผลการ
ด าเนินงานจากการพฒันาระบบเป็นดงัน้ี  ผูใ้ชต้อ้งท าการ
แสกนรหัสคิวอาร์  (Quick Response Code: QR Code) 
เพื่อเพ่ิมเพ่ือนกบับญัชีไลน์อยา่งเป็นทางการส าหรับผูส้มคัร
ออนไลน์เขา้ศึกษาต่อ  ในการแสกนระบบเขา้ไปจะมีการจะ
ผ่านระบบเคาน์เตอร์หรือระบบการนับจ านวนผูเ้ข้าชม
อตัโนมติั รหสัคิวอาร์ส าหรับการเพ่ิมเพ่ือนแสดงดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภำพที่ 4: คิวอาร์โคด้เพื่อการเป็นเพือ่นกบัระบบ 

 

หน้าต่างหลกัของบริการแจ้งเตือนดว้ยไลน์ แสดง 
ดงัภาพท่ี 5 ซ่ึงจะแสดงขอ้ความตอ้นรับ และวิธีการใชง้าน
บญัชีไลน์อยา่งเป็นทางการ 

 

 

ภำพที่ 5: หนา้ต่างโพสตข์องระบบ 
 

เ ม่ือกดเพ่ิมเพ่ือน จากนั้ นจะเป็นหน้าต่างหลักของ
ระบบ เม่ือกดท่ีแชทจะเป็นหน้าต่าง ดังภาพท่ี 6 ซ่ึงจะ
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แสดงแถบเมนู ข้ึนมาในรูปแบบ ริช เมส เสจ  (Rich 

Message) ใหผู้ใ้ชเ้ลือกใชง้าน  
เม่ือผูใ้ชง้านเลือกกดไปท่ีเมนู ติดต่อเรา จะมีขอ้ความ

แจง้รายละเอียดสั้น ๆ ดงัภาพท่ี  7 
  

 

ภำพที่ 6: หนา้ต่างแชทของระบบ 
 

 

ภำพที ่7: หนา้ต่างแชทของระบบท่ีแสดงรายละเอียดจากเมนูติดต่อเรา 
 

ตัวอย่างหน้าจอตอบกลับอัตโนมัติเม่ือพิมพ์ค  าหลัก  
“  ผ่านการสัมภาษณ์” “รายงานตัว”  และ  “ค่าเทอม”  
ไลน์จะแสดงขอ้ความตอบกลบัดงัภาพท่ี 8 และตวัอย่าง

หน้าจอการแจ้งเตือนขอ้ความอตัโนมัติท่ีเกิดจากการตั้ ง
เวลา  เม่ือถึงเวลาแจง้เตือน ช าระเงิน ประกาศการมีสิทธิ
สอบ ประกาศผู ้ผ่านการสัมภาษณ์ และวันรายงานตัว 
ระบบจะส่งขอ้มูล ดงัแสดงในภาพท่ี 9 

 

 
ภำพที่ 8: หนา้ต่างแชทของระบบแจง้รายละเอียดตามคียเ์วร์ิด 

 

 
ภำพที ่9: หนา้ต่างแชทของระบบแจง้ข่าวสารอตัโนมติั 

4.2 ผลกำรประเมินผู้ใช้งำน 
ผลการทดลองโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือวดัค่าความพึง

พอใจของผูใ้ช้งาน บริการแจ้งข่าวสารผ่านไลน์ส าหรับ
ผู ้สมัครออนไลน์ เข้า ศึกษา  ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี ด้วยการใช้งานบัญชีไลน์อย่างเป็นทางการ 
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การวดัความพึงพอใจแบ่งออกเป็นสามดา้น และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแสดงดงัตารางท่ี 3 
 

ตำรำงที่ 3: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 
รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลีย่ S.D. ระดบั 

1.ด้ำนภำพรวม    

1.1 แอปพลิเคชนัมีความสวยงาม 4.55 0.63 ดีมาก 
1.2 การออกแบบส่ือเขา้ใจง่าย ใชง่้าย เมนูไม่สับสน 4.20 0.77 ดี 
1.3 แอปพลิเคชนัมีการตอบกลบัอตัโนมติั 4.41 0.77 ดี 
1.4 แอปพลิเคชนัมีการแจง้ข่าวสารตามก าหนดเวลา 4.31 0.71 ดี 
1.5 ขอ้มูลแสดงท่ีจอภาพมีความชดัเจน 4.41 0.77 ดี 

2.ด้ำนกำรใช้งำน    

2.1 มีความสะดวกในการเขา้ใชง้านเมนูต่าง ๆ 4.34 0.77 ดี 
2.2 คู่มือการใชช่้วยใหใ้ชง้านง่ายข้ึน 4.17 0.97 ดี 
2.3 ใชเ้พื่อแนะน าและใหค้ าปรึกษากบัผูส้มคัรเรียน
ออนไลน์ 

4.13 0.85 ดี 

2.4 ส่ือมีความเสถียร 4.38 0.78 ดี 
2.5 ส่ือสามารถควบคุมไดง่้าย 4.31 0.97 ดี 

3.ด้ำนควำมตรงตำมควำมต้องกำร    

3.1 แอปพลิเคชนัช่วยในการท าใหไ้ม่พลาดข่าวสาร 4.51 0.68 ดีมาก 
3.2 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ช ้ 4.48 0.82 ดี 
3.3 แอปพลิเคชนัมีประสิทธิภาพการใชง้าน 4.48 0.82 ดี 
3.4 แอปพลิเคชนัมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 4.48 0.68 ดี 
3.5 แอปพลิเคชนัมีความน่าเช่ือถือ 4.38 0.90 ดี 

รวมทั้งหมด 4.37 0.80 ดี 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในทุกด้านโดยกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน พบว่ามีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.37 และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.80 แสดงใหเ้ป็นวา่
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้งานอยู่ใน
ระดบั ดี   
 

5. สรุป 
ระบบรับสมคัรนกัศึกษาออนไลน์ มีขั้นตอนหลายอยา่ง 

ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัอาจมีการเปล่ียนก าหนดการบางอยา่ง 
และแจง้ไปทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั แต่ผูส้มคัรอาจจะ
ไม่ไดเ้ปิดเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัทุกวนั ท าให้พลาดข่าวสาร
จากทางมหาวิทยาลัยไป เม่ือศึกษาปัญหาดังกล่าวแล้ว 
ผูว้ิจยัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารเก่ียวกบัขั้นตอนในการรับสมคัรนกัศึกษา และได้
มีการน าแอปพลิเคชนัไลน์มาใชง้าน ผ่านบญัชีไลน์อย่าง

เป็นทางการ เพื่อบริการแจ้งข่าวสารและการตอบกลับ
ขอ้ความอตัโนมติัส าหรับผูส้มคัรออนไลน์ เพื่อเขา้ศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  การแจ้งเ ตือนตาม
ก าหนดการของทางมหาวทิยาลยั มีการสร้างเส้นทางลดัไป
ยงัเวบ็ไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ทั้งยงัมีการ
ตอบกลบัอตัโนมติัตามคียเ์วิร์ดต่าง ๆ และสามารถเขา้ถึง
กลุ่มผูส้มคัรเขา้ศึกษาไดง่้าย ผูว้ิจยัไดน้ าไปทดลองใชง้าน
กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจต่อระบบแจง้ข่าวสารและตอบกลบัขอ้ความ
อตัโนมติัส าหรับผูส้มคัรออนไลน์เขา้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร าไพพรรณีด้วยบัญชีไลน์อย่างเป็นทางการ  
อยู่ในเกณฑ์ดี และขอ้มูลมีการกระจายตัวค่อนข้างน้อย   
ผลความพึงพอใจท่ีได้จากการงานวิจัยน้ี ผูว้ิจัยจะน าไป
ปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน และจะน าไปใชง้าน
ในก า ร รั บสมัค รนั ก ศึ กษ า ใน ปี ก า ร ศึ กษ า  2 5 6 5  
ของมหาวทิยาลยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนีคื้อการพัฒนาโมบาย

แอปพลิเคชัน เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยความเส่ียงของ
โรคเบาหวานจากการตรวจค่าน า้ตาลในเลือดตามสถาบัน
ทางแพทย์ โรงพยาบาล หรือเคร่ืองวัดค่าน ้าตาลในเลือด
ของตนเองท่ีบ้าน พร้อมท้ังช่วยแนะน าปริมาณโภชนาการ
ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ ป่วยโรคเบาหวาน โดยผู้ ใช้งาน
สามารถเข้าใจผลการวินิจฉัยระดับน ้าตาลในเลือดได้ง่าย
และชัดเจนขึน้ เพ่ือเป็นการวัดประสิทธิภาพการท างานของ
แอปพลิเคชัน ผู้ วิจัยได้น าแอปพลิเคชันไปทดลองใช้กับ
นักศึกษา อาจารย์  บุ คลากร คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี และผู้ ป่วยเบาหวานใน
ชุมชนท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 50 คน จากการศึกษา
ความพึงพอใจพบว่ามีค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึง
พอใจทุกด้าน คือ 3.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 
0.65 ดังนั้น การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันวินิจฉัยระดับ
น า้ตาลในเลือด และการแนะน าโภชนาการส าหรับผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน ท่ีพัฒนาขึน้มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ค ำ ส ำ คัญ : แอปพ ลิ เ คชัน  ร ะดับน ้ ำ ต ำล ใน เ ลื อ ด  
                     โรคเบำหวำน 
 

Abstract 

The objective of this research is to develop a 

mobile application for diagnosis diabetes risk 

through a blood sugar test in the medical institution, 

hospital or your own blood sugar test monitor. 

Moreover, this application can also suggest proper 

nutrition for diabetes patients at each level. In which 

users can more easily and clearly understand about 

the diagnosis of blood sugar.  To measure the 

application effectiveness, there are fifty users from 

Faculty of Nursing at Ramhbai Barni Rajabhat 

University and some diabetes patients from 

Thachang Community, Chanthaburi were chosen as 

participants in this research. The results revealed 

that fifty users felt satisfied (X̄ =3.69, S.D. = 0.65) 

after using this software and they evaluated that it 

was good. 

Keywords: Application, Blood Sugar, Diabetes. 

 

1. บทน ำ 
โรคเบำหวำนเป็นโรคท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผิดปกติของตบั

อ่อนท่ีมีกำรผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ท ำให้ขำด
ฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถน ำน ้ ำตำลใน
เลือดไปใชไ้ดต้ำมปกติ ก่อให้เกิดระดบัน ้ ำตำลในเลือดสูง 
เน่ืองจำกวิถีชีวิตท่ีเปลียนแปลงไป และพฤติกรรมกำร
รับประทำนอำหำรท่ีไม่ดีต่อสุขภำพท ำให้จ ำนวนผูป่้วย
โรคเบำหวำนเพ่ิมข้ึนทุกปี สหพนัธ์เบำหวำนนำนำชำติ 
(International Diabetes Federation, IDF) ได้รวบรวม
ขอ้มูลผูป่้วยเป็นเบำหวำนทัว่โลกพบว่ำ ในปีพ.ศ. 2562 มี
จ ำนวน 463 ลำ้นคน โดยมีผูห้ญิงจ ำนวน 223 ลำ้นคน และ
ไดค้ำดกำรณ์ว่ำในปีพ.ศ. 2588 ผูป่้วยโรคเบำหวำนจะมี
จ ำนวนเพ่ิมข้ึนถึง 700 ลำ้นคน โดยมีจ ำนวนผูห้ญิงป่วยเป็น
เบำหวำนประมำณ 343 ลำ้นคน [1] จึงท ำให้เกิดกำรตรวจ
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สุขภำพตำมห้องปฎิบติักำรของโรงพยำบำล สถำบนัทำง
กำรแพทย์เพื่อตรวจหำโรคท่ีอำจประสบอยู่หรือเพ่ือ
ป้องกนัโรคท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต แต่คนส่วนใหญ่ไม่มี
เวลำเพียงพอในกำรเดินทำงไปโรงพยำบำล หรือนั่งรอคิว
เพื่อตรวจสุขภำพตำมสถำบันทำงแพทย์ จึงท ำให้ส่งผล
กระทบต่อกำรดูแลสุขภำพของตนเอง  

นอกจำกน้ีผูว้จิยัท ำกำรศึกษำพบวำ่ ปัจุบนัเทคโนโลยี
ท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดคงหนีไม่พ้นเทคโนโลยี
สมำร์ทโฟน และอินเทอร์เนตท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย โดย
มีสถิติผูใ้ชส้มำร์ทโฟนในปี พ.ศ. 2561 ถึงร้อยละ 69.6 
ของคนไทยทัว่ประเทศ [2] ซ่ึงกำรพฒันำแอปพลิเคชัน
ทำงด้ำนแพทย์ สำมำรถเป็นส่ิงท่ีตอบสนองกับควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ชใ้นปัจจุบนั 

ดังนั้ น ผูว้ิจัยได้จัดท ำแอปพลิเคชันวินิจฉัยระดับ

น ้ ำตำลในเลือดข้ึนมำเพ่ือแกปั้ญหำกำรวินิจฉัยควำมเส่ียง

ของโรคเบำหวำนให้ผูต้รวจสำมำรถวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ 

และเข้ำใจผลกำรตรวจผ่ำนโมบำยแอปพลิเคชันด้วย

ตนเองได้  ผูดู้แลผูป่้วย และผูป่้วยมีควำมรู้ในกำรดูแล

สุขภำพของตนเองมำกข้ึน อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้ผูป่้วย

โรคเบำหวำนไดรั้บควำมรู้ในกำรรับประทำนอำหำรท่ีมี

ประโยชน์ต่อสุขภำพอยำ่งเหมำะสม  

2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ผลตรวจเลือดวนิิจฉัยโรคเบำหวำน  
ผลตรวจเลือดวินิจฉยัโรคเบำหวำน เป็นหน่ึงในวิธีกำร

ส ำคญัเพ่ือบ่งช้ีกำรท ำงำนของตบัท่ีมีหนำ้ท่ีผลิตฮอร์โมน
อินซูลินส ำหรับกำรควบคุมน ้ ำตำลในเลือดได ้โดยกำร
วินิจฉัยค่ำ กลูโคส (Glucose) เป็นค่ำน ้ ำตำลในเลือดท่ี
ร่ำงกำยสำมำรถน ำไปใชง้ำน หรือเผำผลำญเพ่ือใหเ้กิดเป็น
พลงังำนในร่ำงกำย  และค่ำ HbA1c เป็นค่ำระดบัน ้ ำตำล
เฉล่ียสะสมในเลือดท่ีถูกน ำไปตรวจในระยะเวลำ 3 เดือน
ต่อคร้ัง [3] 

2.2 เทคนิคกำรวินิจฉัยควำมเส่ียงของโรคเบำหวำน
ส ำหรับคนทั่วไป 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษำ และน ำเทคนิคกำรวินิจฉยัหำควำมเส่ียง 

ของโรคเบำหวำนส ำหรับคนทั่วไป มำประยุกต์ใช้ใน
ระบบงำนน้ี โดยใช้กำรวินิจฉัยหำค่ำระหว่ำงค่ำระดับ
น ้ ำตำลในเลือด (ค่ำ Glucose หรือค่ำ HbA1c) พร้อมทั้ง
ช่วงเวลำในกำรวัดค่ำน ้ ำตำลในเลือดของผู ้ใช้งำนมำ
วินิจฉยั โดยสรุปเกณฑใ์นกำรวินิจฉยัดงัต่อน้ี [4], [5] 

ตำรำงที ่1:*ค่ำน ้ำตำลในเลือด 8 ชัว่โมงก่อนรับประทำนอำหำร 
ค่ำน ้ำตำลในเลือ (Glucose) ผลกำรวินิจฉยั 

<  70 mg/dL ต ่ำกวำ่ปกติ 
70 - 99 mg/dL ปกติ 

100 - 125 mg/dL มีควำมเส่ียงเป็นเบำหวำน 

>= 126 mg/dL เป็นเบำหวำน 

ตำรำงที ่2:*ค่ำน ้ำตำลในเลือด 2 ชัว่โมงหลงัรับประทำนอำหำร 
ค่ำน ้ำตำลในเลือ (Glucose) ผลกำรวินิจฉยั 

<  70 mg/dL ต ่ำกวำ่ปกติ 
70 - 139 mg/dL ปกติ 
140 - 199 mg/dL มีควำมเส่ียงเป็นเบำหวำน 
>= 200 mg/dL เป็นเบำหวำน 

ตำรำงที ่3:*ค่ำน ้ำตำลเฉล่ียสะสม HbA1c 
ค่ำน ้ำตำลเฉล่ียสะสมในเลือด 

(HbA1c) 
ผลกำรวินิจฉยั 

<  5 % ต ่ำกวำ่ปกติ 
5 - 5.6 % ปกติ 
5.7 - 6.4 % มีควำมเส่ียงเป็นเบำหวำน 
>=  6.5 % เป็นเบำหวำน 

2.3 เทคนิคกำรวินิจฉัยควำมเส่ียงของโรคเบำหวำน
ส ำหรับสตรีตั้งครรภ์  

เบำหวำนท่ีวินิจฉยัขณะตั้งครรภ ์เป็นภำวะแทรกซ้อน
ทำงอำยุศำสตร์ท่ีส ำคญัในสตรีตั้งครรภ ์ก่อให้เกิดอตัรำย
ต่อทั้งมำรดำและทำรก โดยมีเกณฑใ์นกำรวินิจฉยัดงัต่อน้ี 
[6], [7] 

ตำรำงที ่4:*ค่ำน ้ำตำลในเลือดตรวจเวลำใดกไ็ด ้ 
ค่ำน ้ำตำลในเลือ (Glucose) ผลกำรวินิจฉยั 

<  70 mg/dL ต ่ำกวำ่ปกติ 

70 - 94 mg/dL ปกติ 

> =  95 mg/dL มีควำมเส่ียงเป็นเบำหวำน 
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ตำรำงที ่5:*ค่ำน ้ำตำลในเลือด 1 ชัว่โมงหลงัรับประทำนอำหำร 
ค่ำน ้ำตำลในเลือ (Glucose) ผลกำรวินิจฉยั 

< 70 mg/dL ต ่ำกวำ่ปกติ 

70 - 179 mg/dL ปกติ 

>= 180 mg/dL มีควำมเส่ียงเป็นเบำหวำน 

ตำรำงที ่6:*ค่ำน ้ำตำลในเลือด 2 ชัว่โมงหลงัรับประทำนอำหำร 
ค่ำน ้ำตำลในเลือ (Glucose) ผลกำรวินิจฉยั 

< 70 mg/dL ต ่ำกวำ่ปกติ 
70 - 154 mg/dL ปกติ 
>= 155 mg/dL มีควำมเส่ียงเป็นเบำหวำน 

ตำรำงที ่7:*ค่ำน ้ำตำลในเลือด 3 ชัว่โมงหลงัรับประทำนอำหำร 
ค่ำน ้ำตำลในเลือ (Glucose) ผลกำรวินิจฉยั 

< 70 mg/dL ต ่ำกวำ่ปกติ 
70 - 139 mg/dL ปกติ 
>= 140 mg/dL มีควำมเส่ียงเป็นเบำหวำน 

ตำรำงที ่8:*ค่ำน ้ำตำลเฉล่ียสะสม HbA1c 
ค่ำน ้ำตำลเฉลียสะสมในเลือด 

(HbA1c) 
ผลกำรวินิจฉยั 

< 5 % ต ่ำกวำ่ปกติ 
5 - 6 % ปกติ 

>  6% เป็นเบำหวำน 

ถ้ำค่ำระดับน ้ ำตำลในเลือดของผู ้ใช้งำนหลังกำร
รับประทำนอำหำรทั้ง 3 ช่วงเวลำตำมตำรำงขำ้งตน้มี 2 

หรือ 3  ช่วงเวลำสูงกว่ำปกติแสดงว่ำมีภำวะกำรเป็น
โรคเบำหวำน  

2.4 โภชนำกำรส ำหรับผู้ป่วยโรคเบำหวำน  
ผู ้เป็นโรคเบำหวำนควรเลือกรับประทำนอำหำร

หลำกหลำยชนิด เพ่ือให้ไดส้ำรอำหำรครบถว้นท่ีร่ำงกำย
ตอ้งกำร โดยเลือกรับประทำนอำหำรท่ีมีควำมหวำนต ่ำ 
ปรับสัดส่วนอำหำรให้เหมำะสม อำหำรสำมำรถแยกเป็น 
5 กลุ่ม คือ กลุ่มขำ้ว แป้ง กลุ่มผกัชนิดต่ำง ๆ กลุ่มผลไม ้
กลุ่มโปรตีน และกลุ่มไขมนั [8] 

2.5 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
โรงพยำบำลพรหมคีรี ไดจ้ดัท ำกำรวจิยัเร่ืองพฤติกรรม

กำรดูแลตนเองของผูป่้วยเบำหวำน โดยให้ค  ำแนะน ำ

เก่ียวกบักำรใชค้่ำระดบัน ้ำตำลในเลือด (Glucose) ในกำร
วินิจฉยัควำมเส่ียงของโรคเบำหวำน 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ ไดจ้ดัท ำวิจยัเร่ือง 
ก ำ ร ค ว บ คุ ม โ ร ค เ บ ำ ห ว ำ น แ ล ะ ก ำ ร คั ด ก ร อ ง  
ภำวะแทรกซ้อนจำกโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2   โดยใช้ค่ำ
น ้ ำตำลเฉล่ียสะสมในเลือด (HbA1c) ในกำรวินิจฉยัควำม
เส่ียงของโรคเบำหวำน  

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่  ได้จัดท ำกำรวิ จัย เ ร่ื อ ง  
แอปพลิเคชันวำงแผนรับประทำนอำหำรส ำหรับผูป่้วย
โรคเบำหวำน โดยให้ผูใ้ชท้  ำกำรบนัทึกรำยกำรอำหำรท่ี
ผูใ้ชรั้บประทำนทุกม้ือ เพ่ือเป็นกำรติดตำมประเภทอำหำร 
ท่ีเหมำะสมกบัค่ำน ้ำตำลของผูใ้ช ้

3.  วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
3.1 กำรออกแบบโปรแกรม 
ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบแบบขั้นตอนกำรท ำงำนหลักของ

แอปพลิเคชนัเป็น 3 ส่วนท่ีส ำคญัคือ กำรน ำขอ้มูลผลกำร
ตรวจค่ำน ้ ำตำลในเลือดเขำ้สู่ระบบ กำรวินิจฉัยควำมเส่ียง
ของโรคเบำหวำน และกำรแนะน ำเก่ียวกบัสัดส่วนอำหำร
ท่ีควรรับประทำนส ำหรับผูเ้ป็นเบำหวำน ดงัแผนภำพกำร
ท ำงำนต่อไปน้ี 

 

ภำพที่ 1: แผนผงักำรท ำงำนหลกัของแอปพลิเคชนัท่ีสำมำรถ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
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3.2 ขั้นตอนกำรน ำ้ค่ำน ำ้ตำลในเลือดเข้ำสู่ระบบ 

 

ภำพที่ 2: แผนผงักำรน ำค่ำน ้ ำตำลในเลือดเขำ้สู่ระบบโดยให้
ผูใ้ช้งำนเลือกสถำนะท่ีตอ้งกำรตรวจเป็นคนทัว่ไป หรือเป็นสตรี
ตั้งครรภ ์

3.3 ขั้นตอนวนิิจฉัยโรคเบำหวำนส ำหรับคนทั่วไป 

 

ภำพที่ 3: แผนผงักำรวินิจฉัยโรคเบำหวำนส ำหรับคนทัว่ไป
แบ่งออกเป็น 3 สถำนกำรณ์ในกำรวนิิจฉยั 

3.4 ขั้นตอนวนิิจฉัยโรคเบำหวำนส ำหรับสตรีตั้งครรภ์ 

 

ภำพที่  4: แผนผงักำรวินิจฉัยโรคเบำหวำนส ำหรับสตรี
ตั้งครรภแ์บ่งออกเป็น 5 สถำนกำรณ์ในกำรวนิิจฉยั 

3.5 ขั้นตอนวเิครำะห์โภชนำกำร 

 

ภำพที่ 5: แผนผงักำรวิเครำะห์โภชนำกำรส ำหรับผูป่้วย
โรคเบำหวำน  
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4.  ผลกำรด ำเนินงำนวจิัย 
4.1 ระบบวนิิจฉัยระดบัน ำ้ตำลในเลือด 
แอปพลิเคชนัน้ีถูกพฒันำข้ึนจำก ionic framework 5 

ท ำให้สำมำรถท ำงำนไดท้ั้งระบบปฏิบติักำรแอนดรอยต์
และไอโอเอสบนโทรศพัมือถือ โดยกำรใชง้ำนหลกัของ
แอปพลิเคชนั เร่ิมจำกกำรสมคัรสมำชิก หรือท ำกำรเขำ้สู่
ระบบเพื่อใชง้ำนดงัน้ี 

       

ภำพที่ 6: หน้ำจอเขำ้สู่ระบบและหนำ้จอหลกัของแอปพลิเค
ชนัวนิิจฉยัระดบัน ้ำตำลในเลือด 

จำกภำพท่ี 6  เ ม่ือท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะใหผู้ใ้ชง้ำนเลือกสถำนะท่ีตอ้งกำรวินิจฉยัส ำหรับ
คนทั่วไป หรือสตรีตั้ งครรภ์ เพ่ือเข้ำสู่กำรกรอกข้อมูล
ส ำหรับกำรวนิิจฉยัค่ำน ้ำตำลในเลือด 

      

ภำพที่ 7: หนำ้จอส ำหรับกรอกขอ้มูลค่ำน ้ำตำลในเลือด 

จำกภำพท่ี 7 เม่ือผูใ้ชง้ำนเลือกสถำนะท่ีตอ้งกำรตรวจ
เรียบร้อยแล้ว ระบบจำกเข้ำสู่หน้ำจอกรอกข้อมูลตำม
สถำนะท่ีผูใ้ชไ้ดเ้ลือก โดยใหผู้ใ้ชท้  ำกำรเลือกสถำนกำรณ์
ท่ีตอ้งกำรตรวจค่ำน ้ ำตำลในเลือด และท ำกำรกรอกค่ำ
Glucose หรือ ค่ำ HbA1c เพื่อให้ระบบท ำกำรประมวณ
ผลวินิจฉยัออกมำ  

   

ภำพที่ 8: หนำ้จอแสดงผลกำรวนิิจฉยั 
จำกภำพท่ี 8 เม่ือท ำกำรวินิจฉัยเสร็จแลว้ระบบท ำกำร

แสดงผลใหผู้ใ้ชท้รำบถึงระดบัควำมเส่ียงของโรคเบำหวำน
จำกกำรวินิจฉัยค่ำน ้ ำตำลในเลือด โดยสีของแอปพลิเคชนั
จะปรับเปล่ียนตำมระดบัควำมเส่ียงของโรคเบำหวำนนั้น 
จำกตวัอย่ำงผูใ้ชง้ำนไดเ้ลือกกำรตรวจค่ำระดบัน ้ ำตำลใน
เลือดหลงักำรรับประทำนอำหำร 2 ชั่วโมง และป้อนค่ำ 
Glucose เท่ำกับ 140 mg/dL จึงระบบได้ท ำกำรวินิจฉัย
ออกมำอยูใ่นระดบัปกติ นอกจำกน้ีมีกำรแสดงปริมำณสัด
ส่ำนโภชนำกำรท่ีควรรับประทำนให้เหมำะสมกบัระดบัค่ำ
น ้ำตำลในเลือดของผูใ้ช ้

 

ภำพที่  9: หน้ำจอส ำหรับตรวจสอบค่ำ  Glucose และค่ำ 
HbA1c ท่ีผำ่นมำ 

จำกภำพท่ี 9 ผูใ้ชส้มำรถตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลง
ของค่ำระดบัน ้ำตำลในเลือด Glucose และค่ำระดบัน ้ำตำล
เฉล่ียสะสมในเลือด HbA1c จำกผลกำรวินิจฉัยท่ีผ่ำนมำ 
โดยมีกำรระบุวนัท่ีเพื่อให้ผูใ้ช้งำนมีควำมสะดวกในกำร
ตรวจสอบกำรข้ึนลงของค่ำน ้ ำตำลในเลือดผ่ำนกรำฟได้
ง่ำยข้ึน 
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4.2  ผลกำรท ำแบบสอบถำมจำกผู้ใช้งำน 
ผูว้ิจัยได้ออกแบบค ำถำมส ำหรับสอบถำมควำมพึง

พอใจของผูใ้ชง้ำนแอปพลิเคชนัวินิจฉัยระดบัน ้ ำตำลใน
เลือดจ ำนวน 50 คน โดยแบ่งเป็น10 ค  ำถำมตำมตำรำง
ต่อไปน้ี 

ตำรำงที ่9:*ควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำนแอปพลิเคชนั 
ควำมพึงพอใจ X S.D. 

กำรพฒันำแอปพลิเคชนัมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์ 3.77 0.63 

ควำมรวดเร็วในกำรเขำ้ถึงแอปพลิเคชนั 3.60 0.60 

ช่วยเสริมสร้ำงกำรดูแลสุขภำพเบ้ืองตน้ได ้ 3.65 0.51 

ขอ้มูลท่ีแสดงบนแอปพลิเคชนัมีควำมชดัเจน และ
สวยงำม 

3.53 0.71 

สีท่ีใชต้ำมระดบัน ้ำตำลในเลือดมีควำมเหมำะสม 3.91 0.59 

เมนูต่ำงๆในแอปพลิเคชนัใชง้ำนไดง่้ำย 3.82 0.69 

ขนำดตวัหนงัสือมีควำมเหมำะสม 3.73 0.81 

ปริมำณขอมูลบนแอปพลิเคชนัมีควำมเหมำะสม 3.54 0.56 

เน้ือหำมีควำมถูกตอ้ง 3.60 0.77 

แอปพลิเคชนัมีควำมเสถียรในกำรใชง้ำน 3.68 0.64 

เน่ืองจำกพ้ืนท่ีเขียนมีจ ำนวนจ ำกดั ควำมคิดเห็นท่ี
ไดรั้บกำรจดักลุ่มควำมถ่ีสูงสุดไดแ้ก่ ผูใ้ชง้ำนส่วนใหญ่
รู้สึกชอบแอปพลิเคชันท่ีถูกพฒันำข้ึน โปรแกรมท่ีถูก
พัฒนำข้ึนมีประโยชน์ต่อกำรติดตำมควำมเส่ียงของ
โรคเบำหวำน ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ชอบกำรออกแบบหน้ำจอ
ของแอปพลิเคชนั กำรเปล่ียนสีตำมระดบัน ้ ำตำลในเลือด 
และกรำฟท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบค่ำระดบัน ้ำตำลในเลือดท่ี
ผำ่นมำ โดยมีขอเสนอแนะใหแ้สดงรำยกำรอำหำรเพ่ิมเติม
ในแต่ละกลุ่ม และบอกรำยละเอียดค่ำดชันีน ้ำตำลเฉลียท่ีมี
อยูใ่นอำหำรแต่ละเมนู 

5.  สรุป 
แอปพลิเคชนัวินิจฉัยระดบัน ้ ำตำลในเลือด และกำร

แนะน ำโภชนำกำรส ำหรับผูป่้วยโรคเบำหวำนมีควำม
เหมำะสมกบัผูใ้ชง้ำนท่ีตอ้งกำรวนิิจฉยัควำมเส่ียงของโรค 
เบำหวำน โดยแอปพลิเคชันน้ีต้องมีกำรเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตทุกคร้ัง เพ่ือสำมำรถใชง้ำนได ้แอปพลิเคชนั

น้ีถูกน ำไปทดลองกบัผูใ้ชง้ำนจ ำนวน 50 คน และไดผ้ล
ตอบรับควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่ำเฉล่ียทุกดำ้น
เท่ำกับ 3.69 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 

พร้อมทั้งไดรั้บขอเสนอแนะใหมี้กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ี
เกิดขข้ึนจำกค ำแนะน ำท่ีให้กบัผูป่้วยโรคเบำหวำน และ
พฒันำกำรวินิจฉัยโรคอ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
กำรดูแลสุขภำพของคนไทยทุกคน 
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บทคัดย่อ 

การจัดส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพต้องสามารถน าส่งได้
ตรงเวลาหรือหากมีปัญหาติดขัดต้องสามารถตรวจสอบหรือ
ติดตามสถานะการน าส่งได้ทุกเม่ือ งานวิจัยนีเ้ช่ือว่าระบบ
ติดตามการน าส่งสินค้าแบบเรียลไทม์จะสามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าว และจะสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าได้ จึง
น าเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามการน าส่ง
สินค้าแบบเรียลไทม์ตามแผนการน าส่งท่ีต้องน าส่งสินค้า
ภายในเวลาท่ีก าหนดของแต่ละจุดหมาย  งานวิจัยนี้
ด  าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ระบบท่ีพัฒนาถือ
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการวิจัย พัฒนาด้วยกระบวนการเชิง
ซอฟต์แวร์แบบคอมโพเนนต์ โดยใช้เทคโนโลยจีีพีเอสในกา
รติดตามการน าส่งสินค้า บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ
เส้นทางเ ดินรถและตรวจสอบการถึ งจุดหมาย ใ ช้  
OpenStreetMap ส าหรับส่วนแสดงแผนท่ี ใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Firebase เพราะข้อมูลท่ีใช้ในระบบเป็น NoSQL 
มีการใช้ลายเซนต์อิเล็กทรอนิคส์เพ่ือยืนยันการรับสินค้า 
ระบบนีพ้ัฒนาด้วยภาษาจาวา และรันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ จากผลการทดสอบ ระบบสามารถติดตาม
ต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้อย่างต่อเน่ืองตามการ
เดินทางจริงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทและลูกค้ามีความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพของระบบน าส่งสินค้านี้ แต่มี
ข้ อจ ากั ดในบางส่ วนของการแสดงแผนท่ี ท่ี ต้ องมี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีเวอร์ชันมากกว่า 4.4.4  
ค าส าคัญ:  จีพีเอส จาวา  การติดตามการน าส่ง  

แผนท่ีเส้นทาง กระบวนการเชิงซอฟตแ์วร์   
 
 

Abstract 
Effective shipments must be delivered on time, or 

if there is a problem, the delivery status must be 

checked or tracked at any time. This research 

hypothesis is that a real-time tracking system will 

solve the mentioned problem and will be able to 

increase customer satisfaction. Therefore, this paper 

aims to present the development of a real-time 

delivery tracking application according to the 

delivery plan that must delivered goods within the 

specified time of each destination. This research is 

carried out in accordance with the research and 

development methodology. The developed system is 

one of the research tools, which is developed with 

component-based software processes. It uses GPS 

technology to track shipments, to record the 

geographic coordinates of the route and check the 

arrival. We use OpenStreetMap for map display and 

use the Firebase as database management system, 

because the data used in the system is NoSQL. An 

electronic signature is used to confirm product 

receipt. This system is developed in Java. And runs 

on the Android operating system From the test results, 

the system can continuously track the geographic 

coordinates based on actual travel with efficiency. 

The company’s owner and customers satisfy this 

delivery tracking system. Even though there is a 

limitation on the map display that requires the 

Android operating system higher than 4.4.4. 
Keyword: GPS, Java, Delivery Tracking, Route Map,   

 Software Process 

 

1. บทน า 
บริษทัเบเกอร่ีแห่งหน่ึง ด าเนินธุรกิจการผลิตและจดั

จ าหน่ายอาหารและสินค้าเบเกอร่ี ในแต่ละวนัจะมีการ
น าส่งสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นร้านคา้
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หรือร้านสาขาของบริษทัเอง เดิมระบบจดัส่งของบริษทัมี
หัวหนา้ฝ่ายจดัส่งสินคา้เป็นผูว้างแผนการน าส่งสินคา้โดย
พิจารณาจากต าแหน่งท่ีตั้ งของแต่ละร้านหรือสาขาและ
ปริมาณสินคา้ท่ีรถแต่ละคนัจะบรรทุกไดเ้ท่านั้น แผนการ
น าส่งจะถูกส่งมอบแก่พนักงานขบัรถ (ผูน้  าส่ง) แต่ละคน  
ผูน้ าส่งสินคา้จะเป็นผูก้  าหนดเส้นทางเดินรถดว้ยตนเอง
โดยมีเง่ือนไขให้ส่งมอบสินคา้ภายในกรอบเวลาพร้อมรับ
สินค้าท่ีแต่ละร้านก าหนด บ่อยคร้ังท่ีบริษัทได้รับการ
สอบถามจากลูกคา้ถึงสถานะของการน าส่ง แต่ทางบริษทั
ไม่สามารถให้ค  าตอบไดท้ันที ตอ้งใช้เวลาในการติดต่อ
สอบถามจากผูน้ าส่ง เพราะขาดระบบการติดตามการส่ง
สินค้าอัตโนมัติ  หากมีระบบติดตามการส่งสินค้าแบบ
เรียลไทม์ก็จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการท าให้
สามารถจัดส่งถึงลูกคา้ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด เป็นการเพ่ิม
โอกาสการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ และเพ่ิมความพึงพอใจต่อ
บริการได ้หรือเม่ือมีปัญหา/เหตุขดัขอ้งเกิดข้ึน กจ็ะสามารถ
ปรับล าดบัการน าส่งเพ่ือส่งสินคา้ไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด
ได ้ลดความล่าชา้และลดตน้ทุนโดยรวมการน าส่งได ้ 
      ระบบบอกต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก (GPS: Global 

Positioning System) ในปัจจุบันได้มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย โดยสามารถระบุต าแหน่ง ณ จุดท่ีสามารถรับ
สัญญาณได ้โดยระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกท่ีไดถู้ก
น าไปใชง้านเป็นหลกัคือระบบน าทาง เราสามารถคน้หา
เส้นทางจากระบบน าทางของ  GPS ท่ีมีอยู่ในอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีส่วนใหญ่ เช่น โทรศพัทมื์อถือ หรือแทป็เลต็ และ
มีแอปพลิ เคชันรอง รับสัญญาณ  GPS จะ เ ห็นได้ว่ า
ระบบ GPS เม่ือน ามาใช้กับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีสามารถ
พกพาไปไดทุ้กสถานท่ี จะช่วยให้การใชง้าน GPS มีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมท่ีจะน า
เทคโนโลย ีGPS มาใชใ้นการติดตามการน าส่งสินคา้ได ้ 
      ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพฒันาแอปพลิเคชันท่ีช่วยในการ
ติดตามการน าส่งสินค้าตามแผนท่ีได้ก าหนดไวโ้ดยใช้
เทคโนโลยี GPS งานวิจยัน้ีจึงมีสมมติฐานการวิจยัวา่ หาก
มีระบบติดตามการน าส่งสินค้าแบบเรียลไทม์แล้วจะ
สามารถแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้และเพ่ิมความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการได ้  

บทความน้ีจะน าเสนอหลกัการ/ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในส่วนถัดไป ตามด้วยวิธีด าเนินงาน ระบบท่ี
น าเสนอและปิดทา้ยดว้ยส่วนสรุปและอภิปรายผล 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 การขนส่ง (Transportation) 

การขนส่งมีความส าคญัส าหรับการประกอบธุรกิจ [1] 
การขนส่งช่วยให้โรงงานมีวตัถุดิบและเคร่ืองมือส าหรับ
การผลิตและท าให้ผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้ทนัทีเม่ือเกิดความ
ตอ้งการ การขนส่งยงัมีผลต่อตน้ทุนรวมในการสนบัสนุน
การกระจายสินคา้สู่ตลาดอีกดว้ย เพราะค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่งสินคา้ ถือเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงในการน ามาก าหนด
ราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาด  
2.2 การบริหารจัดการกระจายสินค้า 

การบริหารการกระจายตัว สินค้า  [2] ( Physical 

Distribution Management) เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ด า เ นิน ง านระบบก าร เ ค ล่ื อนย้า ย ผ ลิ ตภัณฑ์ ให้ มี
ประสิทธิภาพ ในการขนส่งหน่ึงคร้ัง ซ่ึงมีการค านึงถึง
องคป์ระกอบของการกระจายสินคา้ทั้ง 5 ส่วนคือ 1) ท าเล
ท่ีตั้งคลงัสินคา้และคลงัสินคา้ 2) การจดัการวสัดุ 3) การ
ควบคุมสินคา้คงเหลือ 4) การด าเนินงานเก่ียวกบัค าสั่งซ้ือ 
และ 5) หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนยา้ยสินคา้ไปยงัลูกคา้ 

ในระบบการกระจายสินคา้แบบใหม่จะท าให้เกิดการ
บริการท่ีรวดเร็วข้ึนและมีตน้ทุนในเปล่ียนแปลงท่ีลดต ่าลง
ดว้ยการน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาช่วยขจดักิจกรรม
หรือขั้นตอนท่ียุง่ยากและซับซอ้นมากรวบรวมและจดัการ
บริหารใหม่ท่ีลดระยะเวลาในกระบวนการท าใหไ้ดม้ากข้ึน 
2.3 ระบบบอกต าแหน่งบนพืน้โลก  

 ระบบบอกต าแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning 

System: GPS) โดยอาศยัการค านวณจากสัญญาณนาฬิกา
ท่ีส่งมาจากดาวเทียมท่ีโคจรอยูร่อบโลกซ่ึงทราบต าแหน่ง
ท าให้ระบบน้ีสามารถบอกต าแหน่ง ณ จุดท่ีสามารถรับ
สัญญาณไดท้ัว่โลกโดยเคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอส รุ่นใหม่ ๆ 
จะสามารถค านวณความเร็วและทิศทางน ามาใช้ร่วมกบั
โปรแกรมแผนท่ี เพื่อใชใ้นการน าทางได ้แนวคิดในการ
พัฒนาระบบจีพีเอส เ ร่ิมต้นตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 1957  เ ม่ือ
นกัวทิยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา น าโดย Dr. Richard B. 
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Kershner ไดติ้ดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียต 
และพบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของคล่ืนวิทยท่ีุส่งมาจาก
ดาวเทียม พวกเขาพบว่าหากทราบต าแหน่งท่ีแน่นอนบน
พ้ืนผวิโลก กส็ามารถระบุต าแหน่งของดาวเทียมไดจ้ากการ
ตรวจวดัดอปเปลอร์ และหากทราบต าแหน่งท่ีแน่นอนของ
ดาวเทียม ก็สามารถระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลกได ้[3] โดยมี
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

2.3.1 การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
การปรับปรุงเส้นทางการน าส่งสินคา้โดย วฒิุไกร ไชยปัญหา 
[4] 

 กรณีศึกษาผู ้ประกอบการธุรกิจโรงงานน ้ าแข็ง  
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูลโครงข่ายเพ่ือค านวณหาเส้นทางการน าส่งท่ีสั้นท่ีสุด 
โดยใชเ้คร่ืองมือ Google map ในการคน้หาพิกดัต าแหน่ง
ของลูกคา้ทั้งหมด หลงัจากนั้นท าการปักหมุดพิกดัลูกคา้ลง
ในโปรแกรม Google Earth เ พ่ือแปลงค่าละติจูดและ
ลองจิจูดใหเ้ป็นค่า UTM ในระบบ GIS และสร้างโครงข่าย
ถนนภายในเขตพ้ืนท่ีศึกษา  ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
โครงข่ายได้ก าหนดคุณสมบัติของ Route Layer เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัในการวิเคราะห์เส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด โดย
ไดท้ าการเปรียบเทียบเส้นทางจดัส่งเดิมกบัเส้นทางใหม่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่าเส้นทางใหม่มีระยะทางสั้ นลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเส้นทางการน าส่งเดิม 

2.3.2 การพฒันาระบบบริหารจดัการเดินรถดว้ยระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ส าหรับพฒันาการเดินรถ
โดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภยั [5] 

กรมการขนส่งทางบกได้มีการน าระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลกหรือจีพีเอส เข้าไปใช้ในการควบคุม
ความเร็วของการเดินรถโดยสารสารธารณะและรถบรรทุก 
ซ่ึงท าการพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ชบ้น Google Map เพื่อ
ก ากบัดูแลความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน จากการน า
ระบบบริหารจดัการเดินรถดว้ยจีพีเอสไปใชใ้นการควบคุม
ความเร็วของการโดยสาร ท าให้แนวโนม้การเสียชีวิตและ
อุบัติเหตุจากรถขนส่งสาธารณะมีแนวโน้มท่ีลดลง แต่
อาจจะยงัขาดในส่วนท่ียงัไม่มีระบบการแจง้เตือนความเร็ว
เกินก าหนดไปยงัคนขบั 

 

2.4 OpenStreetMap (OSM) 

OpenStreetMap (OSM) เป็นโครงการความร่วมมือ
ในการสร้างแผนท่ีฟรีท่ีสามารถแกไ้ขแผนท่ีของโลกได ้
โดยมีสโลแกน The Free Wiki World Map หรือ วกิิพีเดีย
แผนท่ีโลก ซ่ึงสร้างโดย Steve Coast ในประเทศองักฤษ
ในปี ค.ศ. 2004 โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากความส าเร็จของ
วิกิพีเดีย ต่อมาในเดือนเมษายน 2006 ไดมี้การก่อตั้งมูลนิธิ 
OpenStreetMap เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง 
OpenStreetMap ต่อมาวนัท่ี 12 กนัยายน ปี ค.ศ.2012 ได้
ใชส้ัญญาอนุญาต Open Database License (ODbL) จาก
ท่ีเคยใช้ ครี เอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA  นักพัฒนา
สามารถน าข้อมูลแผนท่ีและ API ไปใช้ได้แบบไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย แต่ตอ้งให้เครดิต OpenStreetMap และท าตาม
สัญญาอนุญาต [6] 
2.5 Firebase  

Firebase เป็นโปรเจกต์ ท่ีถูกออกแบบมาให้เป็น API 
และ Cloud Storage ส าหรับพฒันาแอปพลิเคชนัเรียลไทม์ 
(Realtime Application) รองรับหลาย Platform ทั้ง IOS, 

Android และแอปพลิเคชนัเว็บ Firebase ถูกสร้างข้ึนจาก
คุณสมบติัเสริมท่ีวา่นกัพฒันาสามารถผสมและจบัคู่เพ่ือให้
พอดีกบัความตอ้งการของตน บริษทั ก่อตั้งข้ึนในปี 2011 
โดยแอนดรูลีและเจมส์ เทมปลิน สินคา้เร่ิมตน้ Firebase 
เป็นฐานขอ้มูลเรียลไทม์ซ่ึงมี API ท่ีช่วยนกัพฒันาในการ
จดัเก็บและซิงคข์อ้มูล โดย Google Firebase 2.0 ต่อมากู
เกิลไดซ้ื้อกิจการ Firebase และมีการพฒันาความสามารถ
จากบริการ backend ซ่ึงเก็บข้อมูลอย่างเดียว มาเป็น 
แพลตฟอร์ม ครบวงจรส าหรับนกัพฒันาแอปพลิเคชนั [7] 

 

3. วธีิการด าเนินงาน 
3.1 วธีิด าเนินการวจิัย 
      ในการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและการพฒันา (Research 

and Development : R&D) โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลกั ๆ 
ไดแ้ก่ ช่วงวิจยั พฒันา และประเมินผล โดยช่วงการวิจัย 
เป็นช่วงของการเก็บรวบรวมขอ้มูล และศึกษาระบบงาน
เดิมท่ีมีอยู ่โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเขา้ใจ ระบุปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนและสาเหตุของปัญหานั้น และหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการน าส่งสินคา้ โดยมีสมมติฐานการ
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วิจยั คือ หากมีระบบติดตามการน าส่งแบบเรียลไทม์แลว้
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบ
การน าส่งสินคา้ได ้ช่วงการพัฒนา ซ่ึงเป็นการพฒันาแนว
ทางการแกปั้ญหาดงักล่าวตามแนวทางซ่ึงเป็นผลลพัธ์จาก
การวิจัย ถือเป็นการพฒันาเคร่ืองมือมือวิจัยเพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวจิยั ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้ก่การพฒันาระบบติดตาม
การน าส่งสินค้าแบบเรียลไทม์  และช่วงประเมินผล   
ซ่ึงเป็นช่วงของการทดลองและรวบรวมขอ้มูลแลว้น ามา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยัและ/หรือแสดง
ประสิทธิภาพของแนวทางแกปั้ญหาท่ีน าเสนอ 

3.2 วธีิการพฒันาเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจัยด าเนินการพัฒนาเคร่ืองมือติดตามการน าส่ง

สินค้าแบบเ รียลไทม์ตามหลักของการพัฒนาแบบ
คอมโพเนนต์ (Component-based Development) หรือ
การพฒันาตามส่วนประกอบซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
ซอฟต์แว ร์ ท่ี มุ่ ง เน้นไป ท่ีการออกแบบและพัฒนา
ส่วนประกอบท่ีใชซ้ ้ าได ้/ ใชร่้วมกนั โดยมีกระบวนการดงั
ในภาพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1: กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามส่วนประกอบ 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยได้ใช้เคร่ืองมือช่วยในการพฒันา

ไดแ้ก่ ใชแ้ผนภาพบริบทเพ่ือแสดงขอบเขตของระบบ ใช้
แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดงตวัแบบเชิง
วิเคราะห์และออกแบบ ในส่วนของการพฒันาโปรแกรม
ใช ้Android Studio งานวจิยัน้ีจะแสดงผลจากการวางแผน
ในรูปแบบ Abstract Map ซ่ึงจะแสดงจุดหมายทั้งหมดบน
แผนท่ีใหแ้ก่หวัหนา้ฝ่ายจดัส่ง ในส่วนของการติดตามจะมี
การน าเทคโนโลยี GPS เขา้มาช่วยติดตามการน าส่งสินคา้
ตลอดระยะเวลาการน าส่ง ซ่ึง  GPS จะมีการบันทึก

ต าแหน่งละติจูด ลองติจูดขณะจดัส่ง และมีการแจง้เตือน
การถึงจุดหมายเม่ือขบัรถเขา้ใกลจุ้ดหมาย เพื่อยืนยนัการ
พร้อมส่งสินคา้ ณ จุดหมายนั้น มีการใช ้OpenStreetMap 

ในการแสดงข้อมูลแผนท่ี  ซ่ึงมีข้อจ ากัดของเวอร์ชัน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ท่ีตอ้งมากกว่า 4.4.4 และใช ้
Firebase ในส่วนของการเกบ็ขอ้มูลบนแหล่งเกบ็กอ้นเมฆ 
(Cloud Storage) 

3.3 การประเมินผล 

การด าเนินการประเมินผลน้ี จะแบ่งออกเป็นสอง
ระดับตามกลุ่มผูป้ระเมินคือเจ้าของบริการ/บริษัทและ
ลูกคา้ของบริษทั การประเมินผลโดยเจา้ของบริษทัเป็นการ
ประเมินคุณภาพของแนวทางการแกปั้ญหา นัน่คือเป็นการ
ตรวจรับคุณลกัษณะส าคญัของซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันา โดยใช้
วิ ธีการน าเสนอแบบจ าลองต้นแบบของระบบพร้อม
ข้อก าหนดของแต่ละคุณลักษณะต่อเจ้าของโครงการ
(Project Owner) และรับฟังขอ้คิดเห็น (ดว้ยสถานการณ์
โควิด-19 จึงเลือกใช้การประชุมออนไลน์ )  ส่วนการ
ประเมินในระดับของลูกคา้ ด้วยการสร้างแบบประเมิน
คุณภาพระบบติดตามการน าส่งสินคา้แบบเรียลไทม์ซ่ึง
ประเมินดว้ยความพึงพอใจของผูใ้ชง้านจริง โดยมีลกัษณะ
แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยจะสอบถามลูกค้า
ภายหลงัการทดลองใชง้านจริงแบบคู่ขนานกบัระบบเดิม  

 

4. ผลการด าเนินงาน 

4.1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

          จากการศึกษาระบบงานเดิมดว้ยการสัมภาษณ์และ
สังเกตุการณ์ พบว่ามีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบการน าส่งสินคา้ 
สามกลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่ หัวหน้าฝ่ายจดัส่ง พนักงานขบัรถ
หรือผูน้ าส่ง และร้านค้าหรือลูกค้า ซ่ึงสัมพนัธ์กันตาม
หน้ า ท่ี และบทบาทดัง แสดง ในภาพ ท่ี  2 เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและและลดต้นทุนของระบบน าส่งสินค้า 
ผูบ้ริหารได้ก าหนดเป็นนโยบาย โดยให้น าส่งสินค้าถึง
ทุกๆ จุดหมายภายในเท่ียงวนั จึงสรุปเป็นขอ้ก าหนดความ
ตอ้งการของระบบติดตามการน าส่งสินคา้แบบเรียลไทม ์ 
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ภาพที่ 2: แผนภาพบีพีเอม็เอน็ของระบบน าส่งสินคา้เดิม 

โดยแบ่งตามกลุ่มผูใ้ช ้สามกลุ่มดงัต่อไปน้ี 
     1) หัวหนา้ฝ่ายจดัส่ง มีบทบาทส าคญัคือเป็นผูว้างแผน
เส้นทางการน าส่งสินค้า1 จึงสามารถ 1.1)  บันทึก/
เปล่ียนแปลงเส้นทางจากแผนการน าส่งสินคา้ของรถแต่ละ
คนั  1.2) ตรวจสอบสถานะการน าส่งสินคา้แต่ละเส้นทาง
แบบเรียลไทม ์ 1.3) จดัท าและส่งสรุปรายงานผลการน าส่ง
สินคา้ทั้งหมดใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

     2) พนกังานขบัรถหรือผูน้ าส่ง สามารถ 2.1) ยืนยนัรับ
แผนการน าส่งสินคา้ 2.2) จดัสินคา้ลงตะกร้าตามรายการ
สั่งซ้ือของลูกคา้แต่ละรายพร้อมตรวจนับจ านวนตะกร้า
ทั้งหมด ก่อนน าข้ึนรถบรรทุก 2.3) ยืนยนัจ านวนตะกร้า
สินค้าท่ีต้องน าส่งลูกค้าแต่ละราย 2.4) ยืนยนัการถึงท่ี
หมายเพ่ือแสดงความพร้อมท่ีจะน าส่งสินคา้ให้ลูกคา้  2.5) 

ปิดการน าส่งสินคา้ 2.6) บนัทึกยอดและใบเสร็จรับเงินเม่ือ
มีการเติมน ้ามนั 

     3) ลูกคา้ สามารถ 3.1) ตรวจสอบรายการสินค้าและ
จ านวนตะกร้าสินคา้ และ 3.2) ยนืยนัการรับสินคา้ ดว้ยการ
ลงลายมือช่ือบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีก ากบัการรับสินคา้ 
      สรุปขอบเขตของระบบท่ีพฒันาเป็นแผนภาพบริบท
(Context Diagram) ดงัในภาพท่ี 3 จากการวเิคราะห์ระบบ
ท าให้ตัดสินใจพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 
เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีอยู่กับผูใ้ช้ทุกท่ีและสะดวกต่อการ
พกพา  

4.2 ผลการพฒันา 
 ผลจากการพฒันาเคร่ืองมือสามารถแสดงขอบเขตการ
ท างานเชิงฟังก์ชนัดว้ยแผนภาพยูสเคส ดงัในภาพท่ี 4 ซ่ึง
แสดงฟังก์ชันการท างานทั้ งหมดของระบบ 10 ฟังก์ชัน 
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน เม่ือถึงท่ีหมายและลูกคา้ท าการตรวจ
รับสินคา้และลงลายมือช่ือเพื่อยืนยนัการรับสินคา้ แสดง

                                                           
1 เพ่ือให้การน าส่งถึงจุดหมายทันเวลาท่ีก าหนด จึงควรมีระบบ
สนับสนุนการจัดเส้นทางแบบมีข้อจ ากัดด้านเวลา ซ่ึงอยู่ในระหว่าง

ไดด้ว้ยซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) ดงัภาพ
ท่ี 5 

 

ภาพที่ 3:  แผนภาพบริบท  

 
ภาพที่ 4: แผนภาพยสูเคส 

 
ภาพที่ 5: ซีแควนซ์ไดอะแกรมตรวจสอบรายการสินคา้เม่ือถึงท่ี

หมายและยนืยนัการรับสินคา้  

 
ภาพที่ 6: สถาปัตยกรรมของระบบ  

ด าเนินการวิจัยและรอการเผยแพร่ ในบทความนีจึ้งยังคงใช้การจัด
เส้นทางโดยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง  
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ร ะ บ บ ท่ี พัฒ น า จึ ง มี ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ( System 

Architecture) ดังแสดงในภาพท่ี  6  ในส่วนของการ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ (User Interface) เป็น
ส่วนส าคญัท่ีประสานระหว่างระบบกบัผูใ้ชง้าน  ตวัอยา่ง
จอภาพส าหรับหัวหน้า ฝ่ ายจัดส่งแสดงดังภาพท่ี  7   
บางส่วนของหน้าจอส าหรับพนักงานขบัรถหรือผูน้ าส่ง
แสดงดงัภาพท่ี 8 และ 9  

        
ภาพที่ 7: หนา้จอการบนัทึกแผนการน าส่งแต่ละเส้นทางและ
หนา้จอแสดงเส้นทางทั้งหมดในการน าส่งสินคา้ตามแผน 

 
ภาพที่ 8: หนา้จอตรวจรายการน าส่งและบนัทึกการเติมน ้ามนั 

   
ภาพที่ 9: (ก) หนา้จอแสดงเส้นทางการน าส่ง และ (ข) หนา้จอแจง้

เตือนเม่ือเขา้ใกลจุ้ดหมาย 

4.3 ผลการทดลองและประเมินผล  
ผลการประเมินผลคุณภาพของแนวทางการแกปั้ญหา

ซ่ึงประเมินโดยเจา้ของโครงการ ดว้ยวิธีสาธิตตน้แบบแลว้
วิพากย ์เจา้ของโครงการพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
พอใจมากท่ีสุดต่อฟังกช์นัแจง้เตือนเม่ือรถเขา้ใกลจุ้ดหมาย
และการน าส่งจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากรถไม่อยูภ่ายในรัศมี 25 
เมตรจากต าแหน่งของร้าน/ลูกคา้ เพราะฟังก์ชนัน้ีช่วยลด
ปัญหาการทุตจริตได ้ส่วนการประเมินโดยกลุ่มลูกคา้อยู่
ในระหวา่งรอด าเนินการ 

    
5. สรุป  
    งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาระบบติดตามการน าส่งสินคา้แบบ
เรียลไทม ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเพ่ือพิสูจน์ความเช่ือท่ีวา่

ระบบการจัดส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถติดตาม
สถานะการน าส่งไดแ้ละสามารถลดตน้ทุนของการขนส่ง
ได้ โดยมีการท างานหลักอยู่ 2  ส่วน คือส่วนของการ
วางแผนเส้นทางและการติดตามการน าส่งสินค้าแบบ
เรียลไทม์ โดยผลลพัธ์ในส่วนของการวางแผนสามารถ
เปล่ียนแปลงเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง
ตามการน าส่ง ในส่วนของการติดตามการน าส่งสินค้า 
สามารถบนัทึกต าแหน่งค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ตามระยะ
จ ริ งของการน า ส่ งได้อย่ า ง ต่อ เ น่ืองตามระยะทาง 
ประสิทธิภาพ แต่มีขอ้จ ากดัในบางส่วน ในส่วนของการ
แสดงแผนท่ีท่ีตอ้งมีระบบปฏิบติัการแอนดรอยดท่ี์เวอร์ชัน
มากกวา่ 4.4.4  
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การป้องกนัการปลอมแปลงการแสดงต าแหน่งตัวตนในระบบบันทึกเวลาปฏิบัตงิาน
บนโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน เพ่ือเพิม่ความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการใช้ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่าน
โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทใน
การท างานในหลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
เน่ืองจากสามารถหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการติดเชื้อจาก
อุปกรณ์บันทึกเวลาท่ีใช้การสัมผัสร่วมกัน เช่น ระบบ
สแกนลายนิ้วมือท่ัวไป แต่อย่างไรก็ตามในระบบบันทึก
เวลาปฏิบัติงานผ่านโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันยังมีช่อง
โหว่ในบางจุด เช่น ผู้ ใช้งานอาจมีการปลอมแปลงการ
แสดงต าแหน่งตัวตน (Fake Location) ผ่านแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ ได้ ซ่ึงส่งผลต่อความถกูต้องและความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล จากปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้น าเสนอรูปแบบการ
เพ่ิมความถูกต้องและน่าเช่ือถือของการใช้ระบบบันทึก
เวลาปฏิบัติงาน โดยการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ
บันทึกเวลาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น  โดย
รูปแบบท่ีน าเสนอนีเ้ป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
ข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) ของกูเกิล ฟลัตเตอร์ 
(Google Flutter) ในการออกแบบพัฒนา ซ่ึงสามารถ
รองรับการพัฒนาได้ท้ังระบบปฏิบัติการ Android , iOS 
และรองรับระบบปฏิบัติการ Fuchsia ในอนาคต จากผล
การประเมินประสิทธิภาพพบว่าระบบท่ีพัฒนาขึน้สามารถ
ป้องกันการปลอมแปลงการแสดงต าแหน่งตัวตน มีความ
แม่นย าในการตรวจสอบต าแหน่งตัวตน รวมท้ังมีความ
ถูกต้องในการบันทึกและแสดงผลข้อมูลอยู่ ท่ี   100% 

นอกจากนีผ้ลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับดีมากอีกด้วย 
ค าส าคัญ:  ระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังาน การปลอมแปลง

ต าแหน่ง แผนท่ีกเูกิล การขา้มแพลตฟอร์ม    
กเูกิล ฟลตัเตอร์ โคโรนา 

 

Abstract 
Currently, the use of the attendance management 

system on smartphone has entered a role in many 

organizations. Especially during the coronavirus 

(Covid-19) epidemic. This can avoid the risk of 

infection from contact recording devices such as 

fingerprint scanners. However, nowadays, the 

attendance management system on smartphone still 

have vulnerabilities, for example users may be able to 

fake location through various applications. This 

affects the accuracy and reliability of the information. 

From the problems mentioned above. The researcher 

therefore proposed a model to increase the accuracy 

and reliability of the use of the attendance 

management system on smartphone. By studying, 

designing and developing the attendance 

management system for even better performance. The 

format is an application of Google Flutter's cross-

platform technology in its design and development. 

Which can support development of both Android, iOS 

and Fuchsia operating system in the future. From the 

performance evaluation results, it was found that the 
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developed system could Preventing the Identifying 

Fake Location. It also has the accuracy of verifying 

the identity location. Including the system is accurate 

in recording and displaying data at 100%. Moreover, 

the evaluation of user satisfaction is very good. 

Keyword: Time Attendance, Fake Location, Google   

  Maps, Cross-Platform, Google Flutter,  

  Covid-19 

 

1. บทน า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ในปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบไปทัว่โลก ท าใหเ้กิด
ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ในการด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์หน่ึงในนั้นคือใส่ใจสุขอนามยัของตวัเองมากข้ึน 
เช่น การงดเวน้การทกัทายดว้ยวธีิสัมผสัร่างกาย [1] 

เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มามีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมาก
ในการช่วยลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา และ
รองรับวิถีชีวิตความปกติในรูปแบบใหม่ โดยไดถู้กน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจขององคก์รต่าง ๆ   เช่น     Face 
Check-in หรือ การสแกนตรวจสอบใบหน้าท่ีสามารถระบุ
ตวัตนไดแ้มส้วมหนา้กากอนามยัอยู ่เป็นตน้ [2]  

ในส่วนการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์กร  พบว่า ส่วนมากจะยังคงใช้วิ ธีการใช้สแกน
ลายน้ิวมือในการยืนยนัตวัตนท่ีเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือและ
การใชล้ายเซ็นเป็นหลกัฐานการระบุตวัตน การใชเ้คร่ือง
อ่านลายน้ิวมือในการระบุตัวตนส าหรับลงเวลาท างาน 
ส าหรับการยืนยนัตัวตนด้วยเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือนั้ น
ปัญหาท่ีมกัพบไดบ่้อย ๆ กคื็อระบบไม่บนัทึกเวลาเขา้ออก
งานให้กบัผูใ้ชง้านและไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่เกิดจาก
ความผิดพลาดของระบบจริง ๆ หรือผูใ้ช้งานไม่ได้ลง
บนัทึกเวลาเขา้ออกงาน ผูผ้ลิตเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือจึง
พยายามท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการเพ่ิมฟังก์ชันการ
บนัทึกภาพถ่ายของคนท่ีก าลงัลงบนัทึกเวลาเขา้ออกงาน
เพ่ือน ามาใช้เป็นหลกัฐานยืนยนัตวัตนในกรณีท่ีเกิดการ
ผิดพลาดของการบันทึกเวลาเขา้ออกงาน [3]  แต่ก็ยงัไม่
สามารถหลีกเล่ียงวิธีการสัมผสัอุปกรณ์ไดจ้นน าไปสู่การ
แพร่กระจายของโรค เช่น วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564  ท่ีผา่น
มาได้มีการเผยสาเหตุของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ของ

มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ จ านวน 22 ราย หลงัพบ
ผูป่้วยรวม 22 ราย จากการสัมผสัเคร่ืองสแกนน้ิวมือร่วมกนั [4] 

ในปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการท่ีเปิดให้บริการระบบบันทึก
เวลาปฏิบัติงานแบบออนไลน์หลายราย  โดยมีการ
ให้บริการในรูปแบบของการบนัทึกเวลาปฏิบติังานแบบ  
ณ เวลาจริง (Real Time) ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ือง
สแกนลายน้ิวมือ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต ซ่ึงวิธีน้ีจะช่วยลด
ปัญหาการเก็บข้อมูลโดยระบบสแกนน้ิวแบบเดิมท่ีไม่
เช่ือมต่อสู่ระบบออนไลน์ ลดปัญหาความแออดัในการรอ
คิวเพ่ือบนัทึกเวลาปฏิบติังาน ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  จ ากการสัมผัส อุปกรณ์สแกนแบบ 
ไบโอเมทริกซ์ และผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบขอ้มูลการ
บนัทึกเวลาปฏิบติังานยอ้นหลงัไดง่้าย [5] แต่จากการศึกษา
ยงัไม่มีผูใ้ห้บริการรายใดท่ีสามารถท าการตรวจสอบการ
ป้องกนัการใชแ้อปพลิเคชนัปลอมแปลงสถานท่ีได ้โดย
ส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการบงัคบัเปิดกลอ้งเพ่ือถ่ายรูปผูใ้ชง้าน
ตอนบนัทึกเวลาปฏิบติังานเพ่ือยนืยนัต าแหน่งแทน 

ในส่วนของการพฒันาระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังานท่ี
ผ่านมาพบว่ามีงานวิจยัท่ีใชเ้ทคโนโลยีบอกต าแหน่งดว้ย
เทคนิคบริการแผนท่ีของกู เ กิลท า ง านร่วมกับ เว็บ 
 แอปพลิเคชนัท่ีออกแบบให้เวบ็ไซต์สามารถแสดงผลได้
อยา่งเหมาะสมบนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั แต่ก็ยงัพบปัญหา
ในเร่ืองท่ีระบบไม่สามารถตรวจสอบหรือมั่นใจได้ว่า
ต าแหน่งท่ีไดท้  าการบนัทึกเป็นต าแหน่งจริงของพนกังาน
หรือไม่ จึงไดใ้ชว้ิธีในการแกไ้ขปัญหาโดยใชเ้ทคนิคการ
ถ่ายรูปตนเองมาใช้ในการตรวจสอบ [6] และผูว้ิจัยท่าน
ต่อมาได้ท าการต่อยอดการพัฒนาระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานน้ี โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกเวลา
ปฏิบติังานบนสมาร์ทโฟน ท่ีท าการแกไ้ขจุดอ่อนดงักล่าว 
โดยใชว้ิธีการตรวจสอบว่ามีการเปิดใชง้านแอปพลิเคชนั
ปลอมแปลงสถานท่ีหรือไม่ หากพบเจอการเปิดใช้งาน
แอปพลิเคชนัดงักล่าวจะท าการแจง้เตือนใหปิ้ดการอนุญาต
การจ าลองต าแหน่งของสมาร์ทโฟน เพ่ือท าการตั้ งค่า
ต าแหน่งปัจจุบันของผูใ้ช้งานใหม่ แต่ก็ยงัพบปัญหาใน
เร่ืองของระบบท่ีพฒันาข้ึนไม่มีการยืนยนัตวัตนและใชไ้ด้
เพียงระบบปฏิบติัการ Android เพียงอยา่งเดียว [7]  
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ดงันั้นงานวิจัยน้ีจึงไดน้ าเสนอรูปแบบการพฒันาระบบ
บันทึกเวลาปฏิบัติงานท่ีมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลและป้องกนัการปลอมแปลงการแสดงต าแหน่งตวัตน 
ตลอดจนการพัฒนาระบบในคร้ั งเ ดี ยวให้ ใช้ ได้ทั้ ง
ระบบปฏิบติัการ Android และ iOS ช่วยลดเวลาในการพฒันา 
 

2. ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีบอก

ต าแหน่งดว้ยเทคนิคบริการแผนท่ีของกูเกิลท างานร่วมกบั
เว็บแอปพลิเคชันตามแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ด้วย
แนวคิดใหม่ ท่ีท าให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่าง
เหมาะสมบนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั แต่กย็งัพบปัญหาในเร่ือง
ท่ีระบบไม่สามารถตรวจสอบหรือมัน่ใจไดว้า่ต าแหน่งท่ีได้
ท าการบนัทึกเป็นต าแหน่งจริงของพนกังานหรือไม่ จึงไดใ้ช้
วิธีในการแกไ้ขปัญหาโดยใชเ้ทคนิคการถ่ายรูปตนเองมาใช้
ในการตรวจสอบ [6] และผูว้ิจยัท่านต่อมาไดท้ าการต่อยอด
การพฒันาระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังานน้ี โดยการพฒันาแอป
พลิเคชันบันทึกเวลาปฏิบัติงานบนสมาร์ทโฟน ท่ีท าการ
แกไ้ขจุดอ่อนดงักล่าว โดยใชว้ิธีการตรวจสอบว่ามีการเปิด
ใชง้านแอปพลิเคชนัปลอมแปลงสถานท่ีหรือไม่ หากพบเจอ
การเปิดใชง้านแอปพลิเคชนัดงักล่าวจะท าการแจง้เตือนให้
ปิดการอนุญาตการจ าลองต าแหน่งของสมาร์ทโฟน เพ่ือท า
การตั้ งค่าต าแหน่งปัจจุบันของผูใ้ช้งานใหม่ แต่ก็ยงัพบ
ปัญหาในเร่ืองของระบบท่ีพฒันาข้ึนไม่มีการยืนยนัตวัตน
และไม่สามารถใชง้านไดบ้นระบบปฏิบติัการ iOS [7] 

และทางผู ้วิจัย จึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเ ก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกเวลา
ปฏิบติังานบนสมาร์ทโฟนท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ทั้ ง
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS และได้พบข้อมูล
เก่ียวกบัการพฒันาแอปพลิเคชนัแบบท่ีสร้างคร้ังเดียว แต่
สามารถน าไปเปิดใชง้านไดห้ลาย ๆ อุปกรณ์ หรือท่ีเรียกวา่ 
Cross-Platform ซ่ึ ง ใน ปั จ จุบันก า ลัง เ ป็น ท่ี นิ ยมของ
นักพัฒนาระบบอย่างมาก [8] โดยเค ร่ืองมือ Cross-
Platform น้ีจะมีใหเ้ลือกใชง้านอยูห่ลากหลาย ซ่ึงงานแต่ละ
แบบกจ็ะเหมาะกบั Framework หรือ Tools ท่ีต่างกนั อยา่ง
ในปัจจุบันก็ มี  Cordava , Ionic , Xamarin , React Native 

เป็นต้น และ Google Flutter ก็เป็นอีกตัวเลือกหน่ึงของ 
Cross-Platform ท่ีใชใ้นการพฒันาเนทีฟโมบายแอปพลิเคชนั
ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั [9] โดย
อา้งอิงขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์Stack Overflow Survey of 2020 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมาท่ีไดท้  าการส ารวจขอ้มูลความ
คิดเห็นจากนักพัฒนาระบบกว่า  65,000 คน เ ก่ียวกับ 
Framework ท่ีนักพัฒนาระบบส่วนใหญ่นิยมใช้ พบว่า 
Google Flutter อยูใ่นอนัดบัท่ีสูงกว่า Framework ตวัอ่ืน ๆ 
ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั โดย Google Flutter ท าสถิติ
ไว้ท่ี  68.8% , React Native 57.9% , Xamarin  45.4% และ 
Cordava 28.7% [10] และข้อ มูลจาก เว็บไซต์  Google 
Trends แสดงให้เห็นว่า Google Flutter และ React Native 
มีระดบัความสนใจของนกัพฒันาระบบท่ีใกลเ้คียงกนั [11] 
จุดสังเกตท่ีน่าสนใจก็คือ Google Flutter นั้นพ่ึงจะเปิดตวั
ใหใ้ชง้านเม่ือปี 2018 แต่กเ็ร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย 
ๆ จนสามารถมีระดับความสนใจท่ีเทียบเท่ากับ React 
Native ท่ีมีการเปิดตวัมาตั้งแต่ปี 2015 จึงท าให้คาดการณ์
ไดว้า่ Google Flutter มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความสนใจมาก
ข้ึนเป็นอยา่งมากในอนาคต   
 

3.  วธีิด าเนินการวจิัย 
3.1 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จากการรวบรวมขอ้มูลปัญหาของระบบบันทึกเวลา

ปฏิบติังานแบบเดิม พบว่าส่วนมากจะยงัคงใช้วิธีการใช้
สแกนลายน้ิวมือในการยนืยนัตวัตนท่ีเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ
และการใชล้ายเซ็นเป็นหลกัฐานการระบุตวัตน ปัญหาท่ี
มักพบได้บ่อย ๆ ก็คือระบบไม่บันทึกเวลาเข้าออกงาน
ให้กับผูใ้ช้งานและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจาก
ความผิดพลาดของระบบจริง ๆ หรือผูใ้ช้งานไม่ได้ลง
บนัทึกเวลาเขา้ออกงาน และมีการเขียนเซ็นช่ือประจ าตวั
และลงเวลาเขา้งานแทนกัน และยงัพบปัญหาว่ามีความ
แออัดในการรอคิวเพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงานท่ีเคร่ือง
สแกนลายน้ิวมือ ท าให้มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา จากการสัมผสัอุปกรณ์สแกนแบบไบโอเมทริกซ์ 

จากนั้นจึงศึกษาทฤษฎีงานวิจัยเก่ียวกบัระบบบันทึก
เวลาปฏิบติังานแบบเดิมท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั และท าการ
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วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั พบวา่หากผูใ้ชง้านตอ้งการใชง้านแอปพลิเคชนั
การบันทึกเวลาปฏิบัติงานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ี
สามารถรองรับการใชง้านไดท้ั้งระบบปฏิบติัการ Android 
และ iOS ตอ้งท าการพฒันา แอปพลิเคชันแยกกนั ท าให้
เสียเวลาในการพฒันา แอปพลิเคชัน และจากการศึกษา
งานวิจัยท่ีผ่านมามีการพฒันาเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
รองรับการใชง้านระบบปฏิบติัการ Android และ iOS แต่
การใช้งานเว็บ   แอปพลิเคชันเก่ียวกับ Location ความ
แม่นย  าของ GPS ของเวบ็แอปพลิเคชนัจะไม่แม่นย  าเท่าโม
บายแอปพลิเคชนั 

นอกจากน้ีจากการศึกษาพบว่าปัจจุบันยงัไม่มีผูใ้ห้
บริการรายใดท่ีสามารถท าการตรวจสอบการป้องกนัการ
ใช้แอปพลิเคชันปลอมแปลงสถานท่ีได ้ ส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการบงัคบัเปิดกลอ้งเพ่ือถ่ายรูปผูใ้ชง้านตอนบนัทึกเวลา
ปฏิบติังานเพ่ือยนืยนัต าแหน่งแทน  

3.2 การวเิคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบระบบ 
ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบรูปแบบของ

การพฒันาระบบ ซ่ึงแบ่งประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 4 
ส่วน (ปัญหา แนวทาง ประโยชน์ และประสิทธิภาพ)  และ
น าทฤษฎีและเทคโนโลยีการข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-
Platform) ของกู เ กิล  ฟลัต เตอ ร์  (Google Flutter) ท่ี ได้
ท าการศึกษามาประยุกต์เพื่อให้ได้ระบบท่ีมีความถูกตอ้ง
และน่าเ ช่ือถือของข้อมูลดังภาพท่ี 1 จากนั้ นท าการ
วิเคราะห์และออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบส าหรับ
ผูใ้ช้งาน ซ่ึงระบบจะมีการแบ่งหน้าจอตามประเภทของ
ผูใ้ชง้าน ก็คือ หน้าจอของผูใ้ช้งานทัว่ไป (User) หน้าจอ
ของหัวหน้า (Supervisor) แบบจ าลองหน้าจอการใช้งาน
ก่อนเร่ิมการพฒันา  

 
ภาพที ่1 : แสดงรูปของการพฒันาระบบ 

 จากนั้ นวิเคราะห์และออกแบบ Use Case Diagram เพื่อ
แสดงแผนภาพของระบบงานว่าระบบมีการท างาน มีหน้าท่ี
ใดบา้ง ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
(Database) ซ่ึ งจะประกอบด้วย แผนภาพบริบท (Context 
Diagram) แผนภาพกระแสขอ้มูล Data Flow Diagram (DFD) และ
ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description) เพื่อแสดง
แผนภาพจ าลองการท างานของกระบวนการต่าง ๆ  แสดงขั้นตอน
การท างานของระบบ ระบุแหล่งก าเนิดของขอ้มูล การไหลของ
ขอ้มูล ปลายทางขอ้มูล การเกบ็ขอ้มูล และใชเ้ทคนิคแบบจ าลอง
เชิงแนวคิด (Conceptual Data Model) หรือ ER Model (Entity 
Relationship Model) ส าหรับใชอ้ธิบายโครงสร้างของฐานขอ้มูล
ในรูปแบบแผนภาพ ER Diagram  

3.3 การพฒันาระบบ 
ผูว้ิจัยไดน้ ารูปแบบท่ีไดคิ้ดคน้มาพฒันาเป็นระบบ โดย

สร้างฐานข้อมูลและน าข้อมูลเบ้ืองต้นเข้าสู่ระบบตามท่ีได้
ออกแบบไว ้โดยใช้ MySQL มาจัดการฐานขอ้มูลและท าการ
สร้างแอปพลิเคชนัส าหรับผูใ้ชง้าน โดยใชรู้ปแบบท่ีไดศึ้กษา
และออกแบบภายใตรู้ปแบบการพฒันา Cross-Platform โดยใช ้
Framework Google Flutter ท าการพฒันาระบบโดยใชภ้าษา Dart 
และใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ระบบ ดงัภาพท่ี 2  และน าชุดค าสั่งท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยไป
ทดสอบการใชง้านบนโปรแกรม Xcode บนเคร่ือง Mac เพื่อให้
สามารถใชง้านไดท้ั้งระบบปฏิบติัการ Android และ iOS 

 
ภาพที่ 2 : หนา้จอฟังกช์นัต่าง ๆ ของระบบจริง 

3.4 การทดสอบระบบและแก้ไขระบบ 
ในการทดสอบการท างานของระบบจะเน้นตรวจสอบการ

ท างานและความถูกตอ้งของขอ้มูลว่ามีกระบวนการท างาน
ถูกตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการและสามารถท างานไดต้รงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไวห้รือไม่ และปรับปรุงและแกไ้ขให้
แอปพลิเคชนัพฒันามีความสมบูรณ์ให้ไดม้ากท่ีสุดก่อนน าไป
ส่งมอบใหผู้ใ้ชง้านไดใ้ชง้านจริง 
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3.5 การประเมนิผลระบบ  
ในการวดัประสิทธิภาพการท างานจะวดัเป็น % ความถูกตอ้ง

ในดา้นความถูกตอ้งของการบนัทึกขอ้มูล  ประเมินผลในการวดั
ประสิทธิภาพการท างาน ในดา้นความแม่นย  าของการตรวจสอบ
การแสดงต าแหน่งตวัตน และในดา้นการป้องกันการใช้แอป
พลิเคชันปลอมแปลงการแสดงต าแหน่งตัวตน และท าการ
ประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน โดยให้ผู ้ใช้งานฝ่าย
สารสนเทศจ านวน 25 คน ไดท้ดลองใชร้ะบบ โดยการใหค้ะแนน
จะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามมาตราส่วนประเมินค่า (Likert Scale) 
และสรุปความคิดเห็นเป็นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยจะใชว้ิธีประเมินแบบ Black-Box Testing 

ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้น าแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนทดสอบ
ร่วมกบัแอปพลิเคชนัปลอมแปลงสถานท่ีอ่ืน  ๆจ  านวน 20 แอป
พลิเคชนั ไดแ้ก่ Fake GPS location, Fake GPS location – Hola, Fake 
GPS, GPS Emulator, Fake GPS Location PROFESSIONAL, 
Location Changer (Fake GPS Location with Joystick), Fake GPS 
Location With Joystick, Fake Location (Mock GPS), Fake GPS Free, 
Fake GPS Location, Fake GPS Location – Gypsy, Fake GPS Full 
Location PRO, Fake gps location, Fake GPS – GesKit, Location 
Faker, Fake GPS Location Changer- Location fake Fly GPS, 
Mockation, Fake GPS Location, Mock Location (fake GPS path), 
Fake GPS Location Spoofer free  

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
การประเมิน จ านวนคร้ัง

ในการ
ทดสอบ 

ผลการ
ประเมิน ผ่าน/
ไม่ผ่าน (คร้ัง) 

% ผลการ
ประเมินที่
ผ่านการ
ทดสอบ 

1. ความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลในการบนัทึก
เวลาปฏิบติังาน 

25 25/0 100% 

2. ความแม่นย  าของ
การตรวจสอบการ
แสดงต าแหน่งตวัตน 

25 25/0 100% 

3. การป้องกนัการ
จากแอปพลิเคชนั
ปลอมแปลงต าแหน่ง 

20 20/0 100% 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลการวดัประสิทธิภาพการท างาน 
ทั้ง 3 ดา้นมีผลการประเมินท่ีผา่นการทดสอบท่ี 100% โดย 
ท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีท าการบนัทึกเวลาปฏิบติังานมีความถูกตอ้ง 

 

4.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 

รายการประเมนิ ระดบั
ประสิทธิภาพ 
x̄ S.D. 

1. แอปพลิเคชนัสามารถแสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.76 0.44 

2. ขอ้มูลมีความครบถว้นสมบูรณ์ 4.8 0.41 

3. ความเป็นปัจจุบนัของฐานขอ้มูล 4.72 0.54 

4. ความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.68 0.48 

5. การจดัรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความ
เหมาะสม 

4.84 0.37 

6. ตวัอกัษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, รูปแบบ) 4.56 0.58 

7. แอปพลิเคชนัใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น 4.84 0.37 

8. มีการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูล 4.64 0.64 

9. การเขา้ใชง้านไดต้ามระดบัสิทธ์ิท่ีก าหนดได้
อยา่งถูกตอ้ง 

4.8 0.41 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านระบบ 4.72 0.46 

11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อฟังกช์นังานของระบบ 4.76 0.44 

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อความอยากกลบัมาใชง้าน
ระบบอีกคร้ัง 

4.68 0.48 

รวม 4.73 0.47 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้านท่ีท าการทดลองใชร้ะบบจ านวน 25 
คน มีผลการทดสอบอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47  
 

5. สรุป อภิปรายผล  
    การศึกษาน้ีไดน้ าเสนอการป้องกนัการปลอมแปลงการแสดง
ต าแหน่ งตัวตนในระบบบันทึ กเวลาปฏิบั ติ งานบน
โทรศพัท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน เพื่อเพ่ิมความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลไดอ้  านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชง้านใน
การบนัทึกเวลาเขา้ออกงาน โดยระบบมีการตรวจสอบการปลอม
แปลงการแสดงต าแหน่งตัวตนจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ท่ี
ผู ้ใช้งานใช้ในการปลอมแปลงการแสดงต าแหน่งตัวตนท่ี
ผูใ้ชง้านอยู่ ขอ้มูลท่ีไดท้  าการบนัทึกสถานท่ีและเวลาเขา้ออก
งานของผูใ้ชง้านจึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความจริง เช่ือถือได ้อีกทั้ง
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ยงัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
ในปัจจุบัน ท่ีผูค้นได้เห็นถึงความส าคญัของการดูแลตวัเอง 
หลีกเล่ียงความเส่ียงในการติดเช้ือจากอุปกรณ์บนัทึกเวลาท่ีใช้
การสัมผสัร่วมกนั โดยมีการวดัประสิทธิภาพการท างาน ในดา้น
ความถูกตอ้งของการบนัทึกขอ้มูล  ดา้นความแม่นย  าของการ
ตรวจสอบการแสดงต าแหน่งตวัตน และดา้นการป้องกนัการใช้
แอปพลิเคชนัปลอมแปลงการแสดงต าแหน่งตวัตน โดยผลการ
ประเมินท่ีไดผ้่านการทดสอบท่ี 100% โดย ท าให้ผลลพัธ์ท่ีท า
การบนัทึกเวลาปฏิบติังานมีความถูกตอ้ง และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัมีความพึงพอใจมาก 
 

6. ข้อแสนอแนะในการวจิัย 
        ในการพฒันาต่อไปในอนาคตเพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนของ
ระบบ ควรเพ่ิมฟังกช์นัการเกบ็ค่าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจสอบ
การบนัทึกการเขา้ออกงาน เพ่ือตรวจสอบวา่ผูใ้ชง้านใช ้  สมาร์ท
โฟนเคร่ืองเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงสมาร์ทโฟนท่ีใชง้านเป็น
ประจ าหรือไม่ เพ่ือตรวจสอบการให้ผูใ้ช้งานท่านอ่ืนท าการ
บนัทึกเขา้ออกงานแทน รวมถึงการสุ่มตรวจสอบวา่ในระหวา่ง
วนัผูใ้ชง้านยงัอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีท างานหรือไม่ ถา้ตรวจสอบ
แลว้ไม่พบผูใ้ชง้านอยู่ในพ้ืนท่ีภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
เช่น ภายใน 1-2 ชั่วโมง ให้ระบบบันทึกการออกงานให้กับ
ผูใ้ชง้านโดยอตัโนมติั 
        ในอนาคตสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปต่อยอดการศึกษาวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งได ้เช่น ระบบประเมินผลงานประจ าปี ระบบบริหาร
งบประมาณ หรือแมก้ระทัง่บูรณาการเขา้กบัระบบบริหารจดัการ
ต่าง ๆ  ขององคก์รใหร้วมอยูใ่นท่ีเดียว ผา่นระบบฐานขอ้มูลกลาง
ท่ีผ่านระบบ Cloud ซ่ึงเป็นข้อมูลหน่ึงเดียวกัน เพื่อลดความ
ซ ้ าซอ้น ในการท างานโดยไม่ตอ้งมีขอ้มูลหลายแหล่ง 
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การเพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตกิารควบคุมการเปลีย่นแปลง 
หรือแก้ไขระบบ ตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการรักษาความมัน่คง
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บทคดัย่อ 
ก รม บัญ ชี ก ล า ง ไ ด้ น า เ อ า ม า ต ร ฐ าน  ISO/ IEC 

27001:2013 มาใช้ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงสนับสนุน
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง เช่น 
การให้บริการระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
เป็นต้น ซ่ึงกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขระบบ เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการควบคุมการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งานวิจัยนี้
จึงน าเสนอกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบ ตามกระบวนการขั้นตอน
ปฏิบัติ โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการดังกล่าว
แล้วน าเอากระบวนการทางธุรกิจมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการ ซ่ึงกระบวนการนีจ้ะใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาระบบต่อไป และส่งผลให้การบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมีความ
มัน่คงปลอดภัย น่าเช่ือถือ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   
ค าส าคัญ: ISO/IEC 27001:2013 การควบคุมการ 
                เปล่ียนแปลง กระบวนการทางธุรกิจ 
 

Abstract 

 The use of information technology to support the 
operations of the Comptroller General Department's mission, 

such as Electronic Government Procurement (e-GP). e-Social 
welfare etc.  are all important systems.  It is therefore 
imperative that there is a security management of the active 
information technology system.  Therefore, the ISO /  IEC 
27001 : 2013 standard has been adopted in its operations and 
has been certified since 2019. Change control or modifications 
to a system or processing device is an important process for 
operating control in accordance with ISO/IEC 27001:2013. 
Therefore, this research presents the process, procedure, 
control, change or modification of the system. According to the 
procedure by study and analyze the  processes, business 
processes management were used in process development. 
This process will be used as a guideline for further 
development of the system. And as a result, the information 
technology service of the Comptroller General's Department 
is secure, reliable and always ready to use. 
Keyword: ISO/IEC 27001:2013, Change control,  
                   Business Process Management. 
 

1. บทน า 
กรมบัญชีกลางได้น าการบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มาใช้
ในการควบคุมการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบขององคก์รและไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

138 

 

ISO/IEC 27001:2013 ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยมีการพฒันาขั้นตอน
การปฏิบัติการควบคุมการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขระบบ 
(Change Control Procedure) [1] หน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติัของ
ระบบการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ส าหรับการร้องขอ การตรวจสอบ การอนุมติั การด าเนินการ 
และการติดตามประเมินผล เพื่อบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ผู ้วิจัยจึงมี
แนวความคิดในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการขั้นตอนปฏิบติัการควบคุม
การเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขระบบ ตามกระบวนการขั้นตอน
ปฏิบัติ  ระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ โดยการพฒันาระบบเวบ็แอพพลิเคชัน่และมีการ
เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล รวมไปถึงการน าเอากระบวนการทาง
ธุรกิจมาใช้เพ่ือให้การท างานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปโดย
อตัโนมติั [2] รวมไปถึงในกรณีการร้องขอการเปล่ียนแปลงมี
การขอเปิดกฎไฟร์วอลล ์โดยสามารถสร้างรายละเอียดการร้อง
ขอท่ีเป็นกฎไฟร์วอลล์ รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลกฎไฟร์
วอลล์ในการขอใช้งานคร้ังต่อไปเพ่ือลดความผิดพลาดได้ 
เพื่อให้กระบวนการควบคุมการเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีอยูใ่นการควบคุมดูแลของ กรมบญัชีกลางมีความ
มัน่คงปลอดภยั น่าเช่ือถือและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 

2. งานวจิัย และทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
2.1 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 
ISO : International Organization for Standardization เป็น

หน่วยงานท่ีก าหนดมาตรฐาน ISO 27001 มาตรฐานการ
จดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  คือมาตรฐานหลกัใน
หมวดระบบมาตรฐานความปลอดภยัสารสนเทศ ซ่ึงแนะ
แนวทางและสนับสนุนให้องค์กรเข้าใจความเส่ียงและ
จุดอ่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ การ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับ ISO 27001 ช่วยเพ่ิมความ
แข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภยัของขอ้มูล ลดความ
เส่ียง และปกป้องขอ้มูลจากการถูกโจรกรรม [3] โดยเวอร์ชนั
ล่าสุดคือ ISO 27001:2013 ไดป้ระกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 

ปี ค.ศ. 2013 โดยเป็นข้อก าหนดท่ีได้รับความสนใจจาก
องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน น ามาเป็นขอ้ปฏิบติัเพ่ือขอการ
รับรองความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ตาม
มาตรการจัดการความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศตาม 
Annex A ของ ISO 27001:2013 ตั้งแต่ A.5 ถึง A.18 [4] 
 2.2 ขั้นตอนการปฏิบัตกิารควบคุมการเปลีย่นแปลง
หรือแก้ไขระบบ (Change Control Procedure) 

เ ป็ นขั้ นตอนปฏิบั ติ ส าหรับก าหนดขั้ นตอนการ
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขระบบ ซ่ึงอยู่ใน Annex ท่ี A.12 ความ
มั่นคงปลอดภัยส าหรับการด าเนินงาน (Operations Security) 
A.12.1 การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Operational procedures and responsibilities) A.12.1.2 
การควบคุมการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือแกไ้ขระบบหรือ
อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ (Change management) [5] 

ส าหรับขั้นตอนการปฏิบติัการควบคุมการเปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขระบบ (Change Control Procedure)  [1]  ได้
ก าหนดประเภทของการเปล่ียนแปลงไว ้3 ประเภท คือ 

1. การเปล่ียนแปลงมาตรฐาน (Standard Change) เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบในระดบัต ่า (Impact Low) 

2.  การ เป ล่ียนแปลงปกติ  (Normal Change)  การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบในระดบัสูงแต่ไม่เร่งด่วน 

3. การเปล่ียนแปลงฉุกเฉิน (Emergency Change) เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบระดบัสูงในกรณีเร่งด่วน 
อา้งอิงเกณฑ์การประเมินผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่รีบด าเนินการทันที จะส่งผลให้การ
ใหบ้ริการเสียหาย 

2.3 Business Process Model and Notation : BPMN  
Business Process Model and Notation เ ป็นมาตรฐาน

สัญลกัษณ์และการวาดรูปแสดงแบบจ าลองกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process Model)  เป็นแผนภาพท่ีช่วยอธิบาย 
กระบวนการท างาน เ พ่ือให้คนทั่วไปท่ีไม่ใช่แค่นัก
คอมพิวเตอร์ หรือคนท่ีเรียนรู้ดา้นไอทีมาโดยเฉพาะเขา้ใจได้
ง่าย ผูอ้่านเห็นแลว้เขา้ใจไดง่้ายโดยไม่ตอ้งอธิบายเพ่ิมเติม [6] 
โดยสัญลกัษณ์ของ BPMN เวอร์ชนั 2 มีตวัอยา่งดงัน้ี 

1. Lane และ poolคือ การแบ่งหน่วยงานหรือหมายถึง
ผูท้  ากิจกรรม หรือกระบวนการนั้น ๆ  แทนดว้ย 
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2. Activities หรือ กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ีก าหนดใหร้ะบบ

ท าโดยสามารถสร้างใหเ้ป็นกิจกรรมยอ่ยได ้แทนดว้ย 

 
3. Events คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเม่ือมีเหตุการณ์

แลว้จะtrigger ใหเ้กิดอะไรตามมาได ้ แทนดว้ย 

  
จุดเร่ิมตน้ จุดส้ินสุด 

4. Gateways หรือ ตวัควบคุม คือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ก ากบัจุดเช่ือมโยงของ Flow แทนดว้ย 

 
5. Sequence Flow หรือ ล าดบัการไหล คือ เส้นทางท่ี

ก าหนดทิศการไหลของงานต่อไปท่ีตอ้งท า แทนดว้ย 

 
 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
การเ พ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการควบคุมการ

เปล่ียนแปลง ตามระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 เป็นการน าเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการท างานของ
ขั้นตอนปฏิบัติการควบคุมการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ระบบท่ีมีอยู่เดิม โดยผูว้ิจยัน าเอาการจดัการกระบวนทาง
ธุร กิจ  (Business Process Management)  มา ช่วยในการ
ควบคุมและตรวจสอบขั้ นตอนต่างๆ ของระบบงาน 
ท่ีพฒันาข้ึนในรูปแบบเวบ็แอบพลิเคชนั  

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ตามขั้นตอนปฏิบติัการควบคุมการเปล่ียนแปลงหรือ

แกไ้ขระบบจากผูป้ฏิบติังานจริง จึงไดศึ้กษาหาแนวทางใน
การน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันา
ระบบ เพ่ือให้การด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบติัฯ เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพแต่ยงัคงใหก้ารปฏิบติังานอยูใ่นกรอบ
ของกระบวนการควบคุมการเปล่ียนแปลง ตามระบบ
บริหารจดัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ของ

กรมบญัชีกลาง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซ่ึงมี
วธีิปฏิบติัตามขั้นตอนและรายละเอียดผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี   
 3.1.1  ผู้เกีย่วข้องในกระบวนการ 

1.  ผูร้้องขอ เป็นผูเ้ร่ิมกระบวนการในการร้องขอ
การเปล่ียนแปลง และมีหน้าท่ีในการติดตามผลการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีการร้องขอ 

2.  หัวหนา้ผูร้้องขอ เป็นผูรั้บรองการร้องขอการ
เปล่ียนแปลงของผูร้้องขอ 

3.   ผูพ้ิจารณา เป็นผูพ้ิจารณารายละเอียด และ
ประเมินผลกระทบของการร้องขอการเปล่ียนแปลง และยงั
มีหน้าท่ีในการตรวจสอบผลการเปล่ียนแปลงท่ีมีการ
ด าเนินการแลว้ดว้ย 

4.    ผู ้อ นุมัติ   เ ป็นผู ้อ นุมัติการ ร้องขอการ
เปล่ียนแปลงท่ีผูพิ้จารณาส่งเร่ืองการร้องขอมาเพ่ือขอ
อนุมติัก่อนการด าเนินการ 

5.  ผูด้  าเนินการ เป็นผูด้  าเนินการตามรายละเอียด
การร้องขอการเปล่ียนแปลง 

6.  ผูดู้แลระบบ เป็นผูก้  าหนดค่าการใชง้านทัว่ไป
ของระบบ 

3.1.2  ขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ของกระบวนการ 
1.  การแจง้ร้องขอการเปล่ียนแปลง 
2.  การประเมินระดบัผลกระทบ  
3.  การรับรองการร้องขอ  
4.  สอบทานการปรับปรุงระบบตามค าร้องขอ

การเปล่ียนแปลง  
5.  ทบทวนระดบัผลกระทบ  
6.  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลง  
7.  ด  าเนินการเปล่ียนแปลง  
8.  รายงานผลการเปล่ียนแปลง  
9.  ติดตามผลการเปล่ียนแปลง  
10.  ตรวจสอบผลการเปล่ียนแปลง  

3.2 การวเิคราะห์ระบบ 
จากการวิเคราะห์การด าเนินการในรูปแบบเดิมใช้

แบบฟอร์มซ่ึงเป็นกระดาษ จึงพบปัญหา เช่น การสูญหาย
ของเอกสาร ข้อมูลการร้องขอการเปล่ียนแปลงมีความ
ผิดพลาด ซ ้ าซ้อน สืบค้นข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องท าได้ยาก
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เน่ืองจากมีการจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร อีกทั้งการบนัทึก
ขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ครบถว้น จึงไดน้ าแนวคิดในพฒันาระบบ
ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัขั้นตอนปฏิบติัการร้อง
ขอการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขระบบได ้

 

3.3 การออกแบบ 
จากการศึกษากระบวนการในการปฏิบัติ ผู ้วิจัยจึง

ออกแบบกระบวนการในการน าเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพฒันาระบบ และการน าเอากระบวนการ
ทางธุรกิจมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของขั้นตอนปฏิบติั 
ดงัภาพ 

 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการขั้นตอนปฏิบติัการควบคุมการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขระบบ ตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบติั  

ระบบบริหารจดัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
ผูว้ิจยัไดน้ าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็น

การท างานของระบบในลกัษณะเว็บแอพพลิเคชั่น ท่ีมีการ
แบ่งการท างานเป็น front-end และ back-end ท่ีมีการเช่ือมต่อ
กบัระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงในการท างานระหว่าง front-end กบั 
back-end จะมีการรับส่งข้อมูลด้วย API โดยข้อมูลท่ีมีการ
รับส่งอยูใ่นรูปแบบของ JSON รวมไปถึงการน าเอาการจดัการ
กระบวนการทางธุรกิจ (BPM) [7] มาช่วยในการบริหารจดัการ
และตรวจสอบกระบวนการท างานของระบบในขั้นตอนต่างๆ 
ด้วย อีกทั้ งการใช้ระบบการยืนยนัตวัตนของผูใ้ช้งานผ่าน
ระบบ active directory ของกรมบญัชีกลางดว้ย 
 ในการออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพอธิบาย
ความสัมพันธ์ของผู ้ใช้งานระบบ และระบบงานย่อย 
(process) ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการท างาน โดยผูใ้ชง้าน
ทุกคนจะตอ้งมีการยืนยนั เพ่ือเป็นการตรวจสอบสิทธ์ิและ
บทบาทของผูใ้ชง้านระบบซ่ึงแบ่งเป็น 6 ประเภทพร้อมกบั
ระบบงานยอ่ยท่ีสามารถใชง้านได ้คือ ดงัน้ี 

1.  ผูดู้แลระบบ มีระบบงานยอ่ย ดงัน้ี 
 1.1  ระบบบริหารงานของผูดู้แลระบบ  

เป็นระบบท่ีใชใ้นการบริหารจดัการผูมี้สิทธ์ิใชร้ะบบและ
การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้ชง้าน 

 1.2  การตรวจสอบสถานะของการร้องขอทั้งระบบ  
 เป็นส่วนท่ีช่วยในการตรวจสอบสถานะและขอ้มูล

ต่างๆ ของการร้องขอเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบและแกปั้ญหา 
รวมไปถึงการออกรายงานสรุปในรูปแบบท่ีตอ้งการ 

2.  ผูร้้องขอ มีระบบงานยอ่ย ดงัน้ี 
 2.1  ระบบการจดัการการร้องขอ ซ่ึงมีระบบยอ่ย ดงัน้ี 
  2.1.1  ระบบการสร้าง/แกไ้ข/ลบ และส่งการร้องขอ 

(request) เป็นส่วนท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการ
ร้องขอ ซ่ึงสามารถบนัทึกและแกไ้ขรายละเอียดได ้รวมไป
ถึงการเร่ิมกระบวนการการร้องขอ โดยขอ้มูลจะถูกจดัส่ง
ไปใหห้วัหนา้ของผูร้้องขอเป็นผูรั้บการร้องขอต่อไป 
  2.1.2  ระบบจดัการรายละเอียดการร้องขอกรณีเป็น
กฎไฟร์วอลล ์(policy firewall) กรณีท่ีการร้องขอเป็นการขอใช้
งานหรือแกไ้ขกฎไฟร์วอลล ์ระบบสามารถสร้างรูปแบบของ
กฎไฟร์วอลลท่ี์ถูกตอ้ง และสามารถบนัทึกเพ่ือน ามาใชง้านซ ้ า
ไดอี้ก สามารถแกปั้ญหาผิดพลาดต่าง  ๆในการด าเนินงานได ้
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  2. 1. 3  ร ะ บบ จั ด ก า ร หม า ย เ ล ข  IP เ พื่ อ ใ ช้
ประกอบการร้องขอท่ีเป็นกฎไฟร์วอลล์ (IP group) เป็น
ระบบท่ีใช้ในการจัดกลุ่มหมายเลข IP เพ่ือช่วยลดความ
ซ ้ าซอ้นของขอ้มูล และสามารถจดักลุ่มไดง่้ายข้ึน 
  2.1.4  ระบบการคน้หาขอ้มูล และออกรายงานการ
ร้องขอ (request report) การออกรายงานสรุปการร้องขอ
ของผู ้ใช้ง าน  เพื่ อ ใช้ในการตรวจสอบและ ค้นหา
รายละเอียดยอ้นหลงัไดง่้ายข้ึน 

 2.2  ระบบติดตามการด าเนินการตามการร้องขอ เป็น
การตรวจติดตามผลการด าเนินการตามการร้องขอ โดยรายการ
ร้องขอท่ีด าเนินการแลว้จะไหลมาท่ีผูร้้องขอโดยอตัโนมติั 

3.  ผูรั้บรองหรือหวัหนา้ผูร้้องขอ มีระบบงานยอ่ย ดงัน้ี 
 3.1  ระบบการรับรองการร้องขอ 
 การร้องขอท่ีถูกส่งมาจากผูร้้อง จะไหลมาให้ผูท่ี้มี

บทบาทเป็นหัวหนา้ของผูร้้องขอโดยอตัโนมติั เพื่อท าการ
รับรองการร้องขอและส่งใหผู้ต้รวจสอบพิจารณาต่อไป 

4.  ผูพ้ิจารณา มีระบบงานยอ่ย ดงัน้ี 
4.1  ระบบพิจารณาการร้องขอ 
การร้องขอท่ีมีการรับรองแลว้จะไหลมาท่ีผูต้รวจสอบ

เพื่อพิจารณาและประเมินการการร้องขอเพื่อส่งใหผู้อ้นุมติั 
หรือสามารถส่งใหผู้ด้  าเนินการไดเ้ลย 

4.2  ระบบตรวจสอบผลการด าเนินการ 
เม่ือผูร้้องขอตรวจติดตามผลการด าเนินการตามการ

ร้องขอแลว้ ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบการด าเนินการ 
5.  ผูอ้นุมติั มีระบบงานยอ่ย ดงัน้ี 
5.1  ระบบอนุมติัการร้องขอ 
เม่ือการร้องขอผ่านการพิจารณาและส่งมายงัผูอ้นุมติั 

ท าการอนุมติัการร้องขอ จะถูกส่งไปยงัผูด้  าเนินการต่อไป 
6.  ผูด้  าเนินการ มีระบบงานยอ่ย ดงัน้ี 
6.1  ระบบการด าเนินการตามการร้องขอ 
เม่ือการร้องขอผา่นการพิจารณา หรือการอนุมติัแลว้จะ

ถูกส่งมายงัผูด้  าเนินการเพื่อด าเนินการตามการร้องขอ และ
บนัทึกผลการด าเนินการต่อไป 
การออกแบบกระบวนการทางธุรกจิ 

การน ากระบวนการธุรกิจมาช่วยในการควบคุม
ขั้นตอนการท างานของระบบ โดยใช ้Business Process 

Model Notation หรือ BPMN เพ่ือช่วยเร่ืองการไหลของ
การร้องขอ และการก าหนดบทบาทใหก้บัผูใ้ชง้านระบบ 

 
ภาพที ่2 การพฒันากระบวนการทางธุรกิจของระบบดว้ย 

BPMN 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการศึกษา

กระบวนการขั้นตอนปฏิบติัการร้องขอการเปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขระบบ โดยการศึกษาจากเอกสาร และสัมภาษณ์
ผู ้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานจริงภายในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารกรมบญัชีกลาง เพื่อศึกษาถึงการ
ท างาน ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน แลว้ท าการคน้ควา้ ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัย หรือการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงไดรั้บขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติังานจริง 
 เม่ือได้ท าการวิ เคราะห์ถึงปัญหาของการท างาน จึงได้
ออกแบบแนวความคิดในการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวม
ไปถึงกระบวนการทางธุรกิจมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบติัการร้องขอการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขระบบ 
โดยน าเสนอแนวความคิดให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาแล้วท าการ
ประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ผูท่ี้ท าการประเมินไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็น
ผูท่ี้ปฏิบติังานในศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรมบญัชีกลาง และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
3 คน เพื่อประเมินและตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนการ
ขั้นตอนปฏิบติัการควบคุมการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขระบบ 
ตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
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 4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อประเมินความคิดเห็น
ต่อรูปแบบกระบวนการในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขั้นตอนปฏิบัติการร้องขอการเปล่ียนแปลงและแก้ไข
ระบบ โดยการวิเคราะห์ขอ้คิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญส าหรับ
งานวิจยัดว้ยเทคนิคเดลฟาย ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อรูปแบบกระบวนการการน า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การประเมินความคิดเห็นโดยใชเ้กณฑร์ะดบั 5 คะแนน 
โดยมี ค่าน ้ าหนกัและระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 5 = เห็นดว้ย
มากท่ีสุด, 4 =  เห็นดว้ยมาก, 3 = เห็นดว้ยปานกลาง, 2 = 
เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 = ไม่เห็นดว้ย /เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ส่วนขอ้มูลความคิดเห็นใน
การพฒันากระบวนการ วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปถึงประสิทธิภาพ และความ
สอดคล้องของกระบวนการท่ีพฒันากับข้อก าหนดตาม
ขั้นตอนปฏิบติั 
 

5. ผลการวจิัย 
 ผูว้ิจัยได้น าเสนอกระบวนการท่ีได้พฒันาข้ึนให้กับ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ซ่ึงเป็นนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ มี
หน้าท่ีเก่ียวขอ้กบัขั้นตอนปฏิบติัการร้องขอเปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขระบบโดยตรง แล้วให้ท าการประเมินถึงต่อ
กระบวนการในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเ พ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการขั้ นตอน
ปฏิบติัการร้องขอการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขระบบ ซ่ึงผล
การวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็นสรุปไดว้่าระดบั
ความคิดเห็นต่อรูปแบบกระบวนการในการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ อยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่า เฉล่ีย 4.75 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า 0.144 
 สรุปได้ว่ากระบวนการท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
และมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการตามขั้นตอนปฏิบติั
สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพฒันาระบบ
ต่อไปในอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขั้นตอนปฏิบติัการ
ควบคุมการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขระบบ เพ่ือให้การ
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบญัชีกลางมี
ความมัน่คงปลอดภยั น่าเช่ือถือ และพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือ
การเรียนรู้เร่ืองภาวะซึมเศร้า 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้งานกลุ่ มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ รวม 30  คน  
โดยวิธีการเลือกแบบการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้
ในงานวิจัยประกอบด้วย 1. แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้เร่ือง
ภาวะซึมเศร้า ซ่ึงประกอบด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q, 

8Q, 9Q แอนิเมชันให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า แบ่งออก 
9 เร่ือง ได้แก่ 1-3) ค าแนะน าส าหรับผู้ ท่ีมีอาการของโรค
ซึมเศร้าระดับน้อย ปานกลาง และรุนแรง 4) อาการของภาวะ
ซึมเศร้า 5) วิธีการสังเกตอาการของภาวะซึมเศร้า 6) ค าพูดท่ี
ควรพูดและไม่ควรพูด 7) วิธีการช่วยเหลือเบือ้งต้น 8) อาหาร 
9) พักผ่อน นอกจากนีย้ังมีข้อมูลของหน่วยงานช่วยเหลือ
และเกมบันไดงู และ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า : 1. ผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ เช่ียวชาญท้ังด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตอยู่ ใน
ระดับดี  (  𝑥 ̅= 4.19, SD = 0.58) 2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ( �̅� = 4.49, SD = 0.60) 
ค าส าคัญ: เกม ภาวะซึมเศร้า ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 

Abstract 
The goals of that research were 1) to develop  

a learning application on depression. 2) Study the 

satisfaction of users. The sample consisted of 30 

undergraduate students from the Faculty of Education 

and Faculty of Nursing using Simple random 

sampling method. The instruments employed in the 

research were 1. A learning application for 

depression includes depression screening 2Q, 8Q, 9Q 

and Animation educates about depression. Divided 

into 9 stories that are 1-3) Tips for those with 

depressive symptoms at mild, moderate and severe 

levels.4) Depressive symptoms. 5) How to identify 

signs of depression. 6) Words that should be used and 

shouldn't be used.7) Basic Methods to Assist. 8) Food 

9) Relaxation and there is also information on aid 

agencies, snakes and ladder games. 2. User 

satisfaction survey. The outcome showed that 1) 

Expert Quality Assessment Findings The content and 

production techniques are at a good level ( 𝑥 ̅̅ ̅= 4.19, 

SD = 0.58) 2) User satisfaction. This application has 

a good level ( 𝑥 ̅= 4.49, SD = 0.60). 

Keywords : Game, Depression, Android 

 

1. บทน า 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี

ท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
และสภาพความเป็นอยูท่ี่ตอ้งต่อสู้ท่ามกลางแรงกดดนัทุก
ทิศทาง มีการแข่งขนัทางดา้นการศึกษา และการท างาน
ความคาดหวังของตนเองท่ีสูงข้ึนเ ก่ียวกับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าท่ีการท างานรวมถึงความคาดหวงัของผูอ่ื้น 
ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแรงกดดนัท่ีน าไปสู่ความเครียด และ
ความวติกกงัวล ซ่ึงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ อีก
ทั้งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางสภาพแวดลอ้ม และ
สังคม จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพจิตตามมา 
คือ ภาวะซึมเศร้า 
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ผลจากขอ้มูลสถิติขององคอ์นามยัโลก [1] ในปี ค.ศ . 2017 
ระบุว่า มีผูป่้วยโรคซึมเศร้าทัว่โลกประมาณ 322 ลา้นคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของประชากรโลก และในประเทศ
ไทยพบวา่ คนไทยมีผูป่้วยซึมเศร้า 1.5 ลา้นคน  

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตซ่ึงเกิดไดก้บัทุกคน
ทุกโอกาศ พบทั้งในคนปกติ ผูป่้วยทางกาย และผูป่้วยทาง
จิตเวช อาจเกิดข้ึนได้ตั้ งแต่เศร้าธรรมดา จนถึงภาวะ
ซึมเศร้าท่ีผิดปกติลกัษณะ คือ มีอาการเศร้า มีความรู้สึกผิด 
ต าหนิตวัเอง รู้สึกตวัเองไม่มีค่าทอ้แทส้ิ้นหวงั หมดก าลงัใจ 
หมดความสนใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ความคิดช้าลง  
ขาดความเช่ือมัน่ในตนเองรวมทั้งมีอาการทางกายร่วมดว้ย  

ด้วยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
สามารถเขา้ถึงได้ง่ายอุปกรณ์ท่ีอยู่ใกลต้วัและมีผูใ้ช้งาน
เป็นจ านวนมาก ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการพฒันาแอปพลิเคชัน
ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะซึมเศร้า เพ่ือให้ผูใ้ชมี้
ความรู้ในการปฏิบติัตนเองไดอ้ยูถู่กตอ้งเหมาะสมกบัผูท่ี้มี
ภาวะซึมเศร้าและต่อตนเองในการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติ 

 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะ

ซึมเศร้า 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั

เพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะซึมเศร้า 
 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดการวจิยั 
การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เ ร่ืองภาวะ

ซึมเศร้า  ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ADDIE Model [2]  
ในการพัฒนา ส่ื อก า รสอน  ซ่ึ ง มี  5  ขั้ น ตอนดัง น้ี   
1) การวิเคราะห์ (Analysis) ด้วยการศึกษาเน้ือหาของ
ภาวะซึมเศร้า 2) การออกแบบ (Design) โดยน าผลลพัธ์ท่ี

ได้จากการวิ เคราะห์มาออกแบบเป็นโครงสร้างของ 
แอปพลิเคชนั เขียนผงังาน และสตอรีบอร์ด 3) การสร้าง
และพัฒนา  ( Development)  เ ป็นการน าผลจากการ
ออกแบบมาเขียนโปรแกรมพฒันาเกมด้วยภาษา action 

script 3.0 เพื่อสร้างแอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะ
ซึมเศร้า 4) การน าไปใชง้าน (Implementation) โดยการ
น าแอปพลิเคชันต้นแบบทดลองใช้งานคร้ัง ท่ี  1 กับ
นกัศึกษาคณะครุศาสตร์จ านวน 3 คน เพ่ือหาขอ้บกพร่อง 
แลว้น ามาท าการปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นน าแอปพลิเคชนั
ตน้แบบ ทดลองใชง้านคร้ังท่ี 2 กบันกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 
3 คน และนักศึกษาคณะพยาบาล 3 คน เพื่อหาจุดท่ี 
ควรปรับปรุงเพ่ิมเติม จากนั้นน าแอปพลิเคชนัมาปรับใหดี้ข้ึน
ก่อนน าไปใช้งานกบักลุ่มตวัอย่าง และ 5) การประเมินผล 
(Evaluation) ดว้ยการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินแอปพลิเคชัน 
ท่ีสร้างข้ึนมา และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะซึมเศร้า 
 

4. วธีิด าเนินการวจิัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

4.1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 100 คน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

4.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ จ านวน 15 คน 
และคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 15 คน  รวม 30 คนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  อ  าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 

แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใช้ได้ทั้ ง 2 กลุ่ม
ผูใ้ชง้านคือ 

1) ผูท่ี้ไม่มีภาวะซึมเศร้า เพื่อเป็นการท าให้มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะซึมเศร้าและสามารถปฏิบติัตวัได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัตนเองและผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้า 

2) ผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้า เพื่อให้ทราบขอ้แนะน าแนวทาง
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการใชชี้วิต 

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

4.2.1 แอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ือง ภาวะซึมเศร้า 
4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน

เพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะซึมเศร้า 

แอปพลิเคชนัเพื่อ
การเรียนรู้ เร่ือง
ภาวะซึมเศร้า 

1.ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั
เพื่อการเรียนรู้ เร่ือง
ภาวะซึมเศร้า 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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4.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4.3.1 แอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะซึมเศร้า 
ขั้นตอนการพฒันามีดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ โดยการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัภาวะซึมเศร้า จากหนังสือภาวะซึมเศร้า เอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเวบ็ไซตต่์าง ๆ เก่ียวกบัรายละเอียด
ของภาวะซึมเศร้า  [3], [4], [5], [6] มาพิจารณาในการ
ออกแบบการด าเนินงานรูปแบบของแอปพลิเคชนัเพื่อการ
เรียนรู้และการออกแบบต่าง ๆ โดยการแอปพลิเคชนัเพ่ือ
การเรียนรู้ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบคดักรองของโรคซึมเศร้า 2Q จ านวน 2 ขอ้ 
แบบคดักรองของโรคซึมเศร้า 9Q จ านวน 9 ขอ้ และแบบ
คดักรองของโรคซึมเศร้า 8Q จ านวน 8 ขอ้  

ส่วนท่ี 2  ด้านเน้ือหา เป็นเน้ือหาการให้ความรู้ใน
รูปแบบแอนิเมชนั  

ส่วนท่ี 3 เกมบนัไดงู เป็นการตอบค าถามในรูปแบบ
เลือกตอบ 3 ตวัเลือก โดยค าถามจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัภาวะ
ซึมเศร้า จ านวน 16 ขอ้ 

ขั้นท่ี 2 การออกแบบ มีการออกแบบเง่ือนไข ผงังาน 
และสตอรีบอร์ดหนา้ต่างแอปพลิเคชนัในแต่ละส่วน 

การออกแบบเง่ือนไขของแอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ 
เร่ือวภาวะซึมเศร้า ก าหนดให้ผูใ้ช้งานลงช่ือ อายุ และ 

ท าแบบคดักรองของโรคซึมเศร้า 2Q, 9Q, 8Q เม่ือท าแบบ
คดักรองเสร็จจะมีแอนิเมชนัในการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
ภาวะซึมเศร้า และสามารถเลือกท่ีจะศึกษาความรู้เพ่ิมเติม
ไดจ้ากหนา้ต่างแถบเมนู  ส่วนเกมบนัไดงู มีเง่ือนไข ผูเ้ล่น
เม่ือเขา้ไปถึงหนา้ต่างเกมบนัไดงู ผูเ้ล่นจะตอ้งตอบค าถาม
ให้ถูกตอ้งเพ่ือท่ีจะไดสิ้ทธ์ิในการหมุนวงลอ้หากตอบไม่
ถูกจะไม่สามารถให้ตวัละครเดินไดแ้ละตอ้งกลบัไปตอบ
ค าถามอีกคร้ัง ค  าถามเป็นในรูปแบบสุ่ม  ช่องทางจะมีการ
ก าหนดช่องทางพิเศษไว ้หากหมดเวลาผูเ้ล่นกจ็ะแพท้นัที 

การออกแบบผงังานแอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ือง 
ภาวะซึมเศร้า 
      ผงังานรวมของแอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะ
ซึมเศร้า มีการก าหนดใหผู้ใ้ชง้านตอ้งเขา้สู่หนา้ลงทะเบียน
ช่ือ และอายุ ท าแบบคดักรองของโรคซึมเศร้า 2Q จะมี

จ านวน 2  ข้อ หากเลือก “ มี”   จะไปท่ีแบบประเมิน 
โรคซึมเศร้า 9Q จ านวน 9 ข้อ แล้วไปท าแบบประเมิน 
โรคซึมเศร้า 8Q จ านวน 8 ขอ้ หากเลือก “ไม่มี” ในแบบ
ประเมิน 2Q ครบ 2 ข้อ จะไปปรากฏหน้าเกร็ดความรู้  
ประกอบได้ด้วย 1) อาการของภาวะซึมเศร้า 2) วิธีการ
สังเกตอาการภาวะซึมเศร้า 3) ค  าพดูท่ีควรพูดและไม่ควรพูด 
4) วิธีการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ และหนา้เกร็ดความรู้เพ่ิมเติม 
จนไปถึงหน้าเกมบนัไดงู โดยมีผงังานของเกร็ดเพ่ิมเติม  
ดงัภาพท่ี 2 

 

 

          ภาพที ่2: ผงังานรวมของแอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ 
         เร่ืองภาวะซึมเศร้า 

 

ผงังานเกร็ดความรู้เพ่ิมเติม มีเมนูให้เลือก 3 เมนูอาหาร 
ได้แ ก่  แนะน า ก า รบ ริ โภคอ าห าร ให้ ค รบ  5  ห มู่   
การรับประทานผกัสีเขียว เมนูพกัผ่อน ไดแ้ก่ การแนะน า
วิ ธีการนอนหลับให้มีสุขภาพท่ีดี  และเมนูหน่วยงาน
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ช่วยเหลือ ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงานช่วยเหลือ 
หนา้ต่อไปจะปรากฏหนา้ต่างเกมบนัไดงู ดงัภาพท่ี 3 

ขั้ นท่ี  3  การสร้างและพัฒนา ผู ้วิจัยท าการพัฒนา 

แอปพลิเคชันไวโ้ดยการใช้ภาษาแอคชัน สคริปต์ 3.0 
เน่ืองจากในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ
แอปพลิเคชนัให้เป็นแอปพลิเคชนัเม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้
บนัทึกไฟลน์ามสกลุดอทเอพีเค (.apk) เพ่ือติดตั้งและใชง้าน
บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

 
ภาพที ่3: แผนผงัการท างานเมนูเกร็ดความรู้เพิ่มเติม 

 

ขั้นท่ี 4 การน าช้ินงานไปใช ้โดยการน าแอปพลิเคชนั
ตน้แบบไปทดลองใชก้บันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
เพ่ือน าผลการทดลองมาปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผล โดยการใชแ้บบประเมินความ
พึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ เร่ืองภาวะซึมเศร้า 
ผู ้วิ จัย ใช้กรอบแนวคิดในการส ร้ า งแบบประ เ มิน  

ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้  
เร่ืองภาวะซึมเศร้า โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ความพึงพอใจ
ต่อเน้ือหาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จ านวน 5 ขอ้ย่อย 
ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษาจ านวน 3 ข้อย่อย และ 

ความพึงพอใจดา้นเทคนิคจ านวน 3 ขอ้ยอ่ย แลว้หาคุณภาพ
โดยการใช้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทข้ึนไป ท าการประเมินข้อค าถามของแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึง
ผลท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 0.50 

จากการน าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะ
ซึมเศร้าไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผู ้ท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทข้ึนไป ประเมินเก่ียวกบัดา้นเน้ือหาและเทคนิค
การผลิต ได้ผลประเ มินโดยรวมเท่ากับ  )  x ̅= 4.19,  

SD = 0.58) อยูใ่นระดบัดี 
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ท าการทดลอบใชง้านกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน  
2. ท าการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งดว้ย

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะซึมเศร้า 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การประเมินความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนัเพ่ือ

การเรียนรู้ เร่ืองภาวะซึมเศร้า โดยเก็บขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้
จากแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง น ามาหา
ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยแบ่ง
ระดับความพึงพอใจและระดับความพึงพอใจเฉ ล่ีย
ออกเป็น 5 ระดบัไดด้งัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง ระดบัปรับปรุง

อยา่งยิง่ 
 

7. ผลการวจิัย 
7.1 ผลการพฒันาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เร่ือง

ภาวะซึมเศร้า 
จากการทดลองใช้แอปพลิเคชันพบว่า 1) แอนิเมชัน 

แต่ละตอนควรมีระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที จะท าให้ดึงดูด
ความสนใจของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 2) ตวัละครท่ีใช้
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ควรแสดงลกัษณะท่าทางท่ีชดัเจน 3) ตวัอกัษรท่ีใชบ้รรยาย
เน้ือหา ควรมีขนาดใหญ่ ใชฟ้อนตท่ี์อ่านง่าย ใชสี้เหมาะสม
กับภาพพ้ืนหลัง 4) ข้อความต้องกระชับและเข้าใจง่าย  
5) ควรมีความสม ่ าเสมอในการวางต าแหน่งเมนูและ
สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนถึงเน้ือหา 6) ไอคอนท่ีใช้
ควรสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในแต่ละส่วน 7) หนา้ต่างเกมควร
มีสีสันท่ีสดใส ดึงดูดความสนใจของผู ้เล่น มีเ ง่ือนไข
เพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนั มีการแสดงผลแพช้นะ 

เม่ือโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนท่ีใช้
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เวอร์ชนั 4.1.1 ข้ึนไปแลว้จะ
ปรากฎหน้าเร่ิมต้นแอปพลิเคชัน กดไอคอนเร่ิมเพ่ือท า
แบบคดักรองโรคซึมเศร้า ดงัภาพท่ี 4  

 
ภาพที ่4: หนา้แอปพลิเคชนั 

 

หน้าแบบคดักรองโรคซึมเศร้า (2Q) ผูใ้ชง้านตอ้งท า
แบบคดักรองโรคซึมเศร้า 
 ผู ้ใช้งานท่ีท าแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)  ได้
ผลลพัธ์เป็นมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า จะตอ้งท าแบบ
ประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) เม่ือผูใ้ช้งานท าแบบประเมิน
โรคซึมเศร้าจะไดผ้ลลพัธ์ออกมามี 3 ระดบั คือ ระดบันอ้ย 
ระดับปานกลางและระดับรุนแรง และจะแสดงหน้า
ค าแนะน าให้ตามระดับท่ีผู ้ใช้งานได้จากการท าแบบ
ประเมินโรคซึมเศร้า 
 แอนิเมชันส าหรับผูท่ี้มีอาการของโรคซึมเศร้าระดบั
น้อยเป็นค าแนะน าการออกก าลงักายหรือพบปะผูค้นให้
มากข้ึน หากเป็นระดบัปานกลางจะเป็นการแนะน าวิธีการ
หาทางออกของปัญหาโดยการคุยกบัเพ่ือน ปรึกษาผูใ้กลชิ้ด
หรือพบแพทยเ์พื่อประเมินอาการและส าหรับผูท่ี้มีอาการ
ระดบัรุนแรงจะเป็นการแนะน าให้พบแพทยเ์พื่อหาทาง
รั ก ษ า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  เ ช่ น  ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม บ า บั ด  
การรับประทานยาเพ่ือช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด  
เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที ่5: ตวัอยา่งหนา้ค าแนะน าระดบัรุนแรง 

 

 ส่วนผูใ้ชง้านท่ีท าแบบคดักรองโรคซึมเศร้า (2Q) ได้
ผลลัพธ์เป็นไม่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า จะปรากฎ
หน้าต่างเลือกชมเกร็ดความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบแอนิเมชัน 
เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจลกัษณะของผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้า 
เพ่ือปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ประกอบไปดว้ย 
1) อาการของภาวะซึมเศร้า 2) วิธีการสังเกตอาการภาวะ
ซึมเศร้า 3)  ค  าพูดท่ีควรพูดและไม่ควรพูด 4)  วิธีการ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 
 หน้าตัวอย่างแอนิเมชันให้ความรู้ให้ผูใ้ช้งานรับชม 
ในรูปแบบแอนิเมชนั  

 
ภาพที ่6: หนา้ตวัอยา่งแอนิเมชนัเกร็ดความรู้ 

ผูใ้ชง้านท่ีท าแบบคดักรองโรคซึมเศร้า (2Q) ไดผ้ลลพัธ์ไม่
มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า จะปรากฎหน้าต่างเลือกชม
แอนิเมชันเกร็ดความรู้เ พ่ิมเติมให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพและการหน่วยงานช่วยเหลือเก่ียวกับสุขภาพจิต 
ประกอบไปดว้ย 1) อาหารเป็นการบอกวิธีการรับประทาน
อาหารให้ถูกหลกั 2) พกัผ่อน เป็นการบอกวิธีการนอน
อย่างไรให้มีสุขภาพท่ีดี  3) หน่วยงานช่วยเหลือมีเบอร์
โทรศัพท์ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและช่องทางปรึกษา
ออนไลน์ให ้ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที ่7: หนา้เมนูเกร็ดความรู้เพิ่มเติม 
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 หน้าเมนูเกม เม่ือกดไอคอนเร่ิม จะปรากฏหน้าเกม
บนัไดงู มีการจบัเวลา 5 นาที และมีค าถามให้ตอบเพื่อให้
ตวัละครเดิน ดงัภาพท่ี 8 

 
ภาพที ่8: หนา้เกมบนัไดงู 

 หน้าตอบค าถาม เป็นตวัเลือกให้เลือกตอบ ถา้ผูเ้ล่น
ตอบค าถามถูกตอ้งจะไดห้มุนวงลอ้ แต่ถา้ตอบค าถามผิด
จะไม่ไดห้มุนวงลอ้และจะไดต้อบค าถามขอ้ถดัไป 
 หนา้หมุนวงลอ้ เม่ือผูเ้ล่นตอบค าถามถูกตอ้งจะไดห้มุน
วงลอ้ มีเลข 1 ถึง 6 เม่ือหมุนไดเ้ลขใดตวัละครจะเดินตาม
จ านวนท่ีหมุนได้ หากผู ้เ ล่นถึงเส้นชัยก่อนหมดเวลา 
จะปรากฏหนา้ต่างชนะ 

 
ภาพที ่9: หนา้หมุนวงลอ้เกมบนัไดงู 

7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ตารางที่ 1: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

รายการประเมนิ ค่า x̅ ค่า S.D ระดบั 

1. ดา้นเน้ือหา 4.58 0.55 ดีมาก 
2. ดา้นการใชภ้าษา 4.18 0.76 ดี 
3. ดา้นเทคนิค 4.71 0.49 ดีมาก 

รวม 4.49 0.60 ดี 
ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ท่ีมีต่อ

แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ เร่ืองภาวะซึมเศร้า พบว่า 
มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัดี ( x̅ = 4.49 , S.D = 0.60 ) 

 

8. สรุปอภิปรายผล 
จากการพฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองภาวะ

ซึมเศร้า แล้วมีคุณภาพอยู่ในระดับดีนั้ น เพราะผู ้วิจัย
ออกแบบแอปพลิเคชันตามแนวคิดของเอ็ดดีโมเดล [2] 

โดยศึกษาเอกสารท่ี เ ก่ียวข้องอย่างละเอียด เ พ่ือให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค ์นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงั
ไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นเน้ือหา ดา้นการใช้
ภาษาและดา้นเทคนิค มาด าเนินการปรับปรุง จนกระทัง่มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดี  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมเท่ากับ 4.49 และเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.60 สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้ เร่ืองภาวะ
ซึมเศร้า อยูใ่นเกณฑดี์ 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเป็นวิธีหน่ึงท่ีนิยม
ใช้กับการท าเหมืองข้อมูลด้วยอัลกอริทึมเคมีนคลัสเตอร์ริง 
เป็นการจัดกลุ่มท่ีมีผลลัพธ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยงานวิจัย
นี้เสนอถึง การวิ เคราะห์ ชุดข้อมูลประเภทอุปกรณ์
ส้ินเปลืองทางการแพทย์ของกลุ่ มบริษัทขายอุปกรณ์
ส้ินเปลืองทางการแพทย์จ านวน 9332 รายการ โดยใช้ 
เคมนี เคมนีพลสัพลสั จัดกลุ่มสินค้าแต่ละรอบการท าการมี
การเพ่ิม K ในการจัดกลุ่ มสินค้าท่ี K = 34  ท่ีค่าความ
แปรปรวนภายในกลุ่ม (Sum of Squared Errors : SSE) 

= 0  ความผิดพลาดในการแบ่งกลุ่ ม = 8.75% ซ่ึงใน
งานวิจัยนีย้ังเสนอถึงการวัดความแม่นย าในการจัดกลุ่ม
ตัวอย่างเคมีน  มีผลความแม่นย าถึง 91.25% เม่ือเทียบกับ
เคมีนพลัสพลัส มีผลความแม่นย าเพียง 90.87% ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลสินค้าท่ีได้จากการจัดกลุ่มของขั้นตอน
วิธีเคมีนมาค านวณหาปริมาณการสตอ็กสินค้าเพ่ือบริหาร
การจัดการสินค้าคงคลงัและจุดส่ังซ้ือสินค้า ผลท่ีได้คือการ
แนะน าสตอ็กสินค้าท่ีได้จากการจัดกลุ่มสินค้าของขั้นตอน
เคมีน เพ่ือให้บริษัทมีปริมาณสินค้าคงคลังเพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการส่ังซ้ือสินค้าจากลกูค้า  
ค าส าคัญ: เคมีน  เคมีนพลัสพลัส  สินค้าคงคลังขั้นต ่ า          

จุดสั่งซ้ือสินคา้ใหม่ 
 

Abstract 
K-means is a popular clustering algorithm, which 

provides reliable grouping results in data mining. 

This research proposes an analysis of the disposable 

medical supply dataset for 9332 items using the 

standard K- means, K- means+ +  to calculate the 

distance midpoint of each group. Each work cycle was 

added to determine the best grouping group at              

K = 34, sum squared error = 0, Incorrectly clustered      

instances =  8.75% .  In this paper, the accuracy of                

K-means sampling was found to be 91.25% compared 

to those of K- means+ +  90.87% . Therefore, the 

proposed K- means standard algorithm can more 

efficiently analyze medical consumable grouping. The 

result is an inventory management recommendation 

from the K- means grouping process, giving the 

company sufficient stocking items in inventory to meet 

the orders of demand from customers. 

Keyword: K- means, K- means+ + , Safety stock,  

 Reorder point. 

 

1. บทน า 
ปั จ จุ บันข้อ มู ลท า งส า รสน เทศ มีบทบาทและ

ความส าคญัเป็นอยา่งมาก หากองคก์รใดมีขอ้มูลแต่ยงัขาด
เคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลอาจท าให้สูญเสียโอกาสใน
การน าข้อมูลไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลประเภทงานขายสินคา้เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนให้กบัธุรกิจ เน่ืองจากขอ้มูล
งานขายสินคา้มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการวิเคราะห์
ยอดขาย โปรโมชัน่ รวมไปถึงการจดัการบริหารสินคา้คง
คลัง ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ส้ินเปลืองทางการแพทย์ก็
เช่นกันเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีจ าเป็นต้องการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ในการจัดการบริหารสินค้า เน่ืองจากสินค้า
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อุปกรณ์ส้ินเปลืองทางการแพทย์มีข้อก าจัดหลายเร่ือง 
ปริมาณความตอ้งการใช้สินค้าข้ึนอยู่กับผูป่้วยเข้ามาใช้
บริการเน่ืองจากโรงพยาบาลไม่จดัเก็บอุปกรณ์ส้ินเปลือง
ทางการแพทยบ์างชนิดเน่ืองจากมีวนัหมดอายถืุอเป็นความ
เส่ียงท่ีต้องเจอ ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ส้ินเปลืองทาง
การแพทยก์็เช่นกนัเน่ืองดว้ยสินคา้มีวนัหมดอายุเร็ว และ
ใชเ้วลาในการน าเขา้สินคา้ประมาณ 120 วนั ดงันั้นธุรกิจ
ตอ้งมีการจดัการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีดีโดยมีการจดัเก็บ
สินคา้ให้พอกับปริมาณความตอ้งการซ้ือของลูกค้าและ
บริหารจุดสั่งสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

จากขอ้มูลบริษทัยอ้นหลงั 20 ปี พบวา่ปริมาณการใช้
อุปกรณ์ส้ินเปลืองทางการแพทยมี์แนวโน้มเปล่ียนแปลง
ทุก ๆ 2 ปี ดงันั้นหากมีการสต็อกสินคา้มากเกินไปจะเกิด
เดธสตอ็ก ซ่ึงบริษทัพบปัญหาเร่ืองการจดัการบริหารสินคา้
คงคลงัและจุดสั่งซ้ือสินคา้บางรายการสินคา้ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณการสั่งซ้ือ และบริษทัน าเขา้สินคา้ไดไ้ม่ทนัท าให้
พบปัญหาสินคา้ไม่เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัน าเสนอเคมีนคลสัเตอร์ริง ในการจดั
กลุ่มสินค้าโดยน าผลการจัดกลุ่มสินค้าท่ีได้มาหาความ
ถูกต้องในการจัดกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์หา
ปริมาณสินคา้คงคลงัและจุดสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
ให้เพียงพอต่อปริมาณการสั่งซ้ือของลูกคา้และสินคา้เขา้
ทนัตามก าหนด 

 
2. ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

โมเดลการจดักลุ่ม (Clustering Model) ถือเป็นโมเดล
การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร (Machine learning model) 
ประเภทหน่ึงท่ีเป็นการสอนใหเ้รียนรู้โดยไม่มีผลเฉลย เพ่ือ
หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเอง เช่น เคมีนคลสัเตอร์ริง เป็น
การจัดกลุ่มโดยต้องมีการก าหนดจ านวนกลุ่ม โดยจะ
แบ่งกลุ่มขอ้มูลจากความคลา้ยคลึงกัน เช่น การจัดกลุ่ม
สินค้า ท่ี มีลักษณะคล้ายกัน พฤติกรรมของลูกค้า ท่ี มี
ลักษณะคล้ายกัน โดยขั้นตอนการท างานหลักของการ
แบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบแบ่งออกเป็น ดงัน้ี [1] 

 

1. ก าหนดจ านวนกลุ่มคลสัเตอร์ (แทนค่า = K) 
2. ค านวณค่าจุดเซนทรอยดข์องแต่ละคลสัเตอร์ 
3. ระยะทางจากจุดขอ้มูลกบัจุดเซนทรอยด์จะถูกจดั 
คลสัเตอร์ท่ีใกลก้บัจุดเซนทรอยดม์ากท่ีสุด 
4. หาค่าเฉล่ียของแต่ละคลัสเตอร์เพ่ือหาจุดเซน
ทรอยดใ์หม่จนกวา่จุดเซนทรอยดจ์ะไม่เปล่ียนแปลง 

2.1 อลักอริทึมอลักอริทมึเคมีน 
อลักอริทึมเคมีน เป็นการแบ่งจุดในแต่ละมิติของคลสั

เตอร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบัค่าความแปรปรวน
ของกลุ่มหากค่าความแปรปรวนของกลุ่มมีค่านอ้ยยิ่งดี [1] 
ขั้นตอนวิธีการท าเคมีน เป็นการก าหนดจุดคลสัเตอร์เพ่ือ
จัดการชุดข้อมูล ท่ี มีความคล้ายคลึงกันเข้าไปยัง  K               
แต่ละคลสัเตอร์ การหาระยะห่างระหว่างจุดเซนทรอยด์
จ าเป็นตอ้งท าให้ค่าความแปรปรวนเหลือนอ้ยท่ีสุดของแต่
ละกลุ่ม [2] ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดงัน้ี 

Ci=
1

‖Si‖
∑ xj

xj∈Si

      (1) 

Ci = เซนทรอยด ์
Si = ทั้งหมดทีเป็นของชุด iโดยมีเซนทรอยดเ์ป็น Ci 
xj = j จุดจากชุดเชต xj 
‖Si‖ = ค่าเฉล่ียของจุดท่ีอยูใ่นกลุ่ม Si 

SSE= ∑(xi-x)2

n

i=1

 
(2) 

โดยท่ี xi หมายถึง กลุ่มของหน่วยท่ี i 
SSE = ผลบวกของระยะห่างจากแต่ละหน่วยในกลุ่มไปยงั
จุดกลางกลุ่มรวมทุกกลุ่ม กลุ่มใดท่ีมีค่า SSE ต ่าแสดงว่า
หน่วยท่ีอยูใ่นกลุ่มนั้นมีความคลา้ยคลึงกนั 
 

d(p,q) =√∑ (q
i
-p

i
)

2
n

i=1

 
(3) 

d(p,q) = ระยะทางระหวา่งขอ้มูล p และ q 
i = ปริภูมิ i มิติ 

q = ขอ้มูลชุดท่ี 1 q = [q
1
 q

2
…q

i
] 

p = ขอ้มูลชุดท่ี 2 p = [p
1
 p

2
…p

i
] 

วิ ธีการหาจ านวนคลัส เตอร์ ท่ี เหมาะสมส าห รับ              
เคมีนคลัสเตอร์ด้วยการวิเคราะห์ซิลลูเอท (Silhouette 
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analysis) เป็นค่าท่ีใช้วดัว่า ตัวอย่าง (Instance) ค่าของ       
ซิลลูเอทจะอยูใ่นช่วง [-1,1] ดงันั้นหมายความวา่ค่ายิง่มาก 
ขอ้มูลชุดตวัอยา่งก็จะมีความคลา้ยกบัคลสัเตอร์ (Cluster) 
ของกลุ่มตวัอยา่งมาก สูตรการค านวณ 

Silhouette =
b

i
- ai

max(b
i
,ai)

 
(4) 

ai = ระยะทางเฉล่ียของขอ้มูลท่ีอยูใ่นคลสัเตอร์เดียวกนั 

b
i = ระยะทางเฉล่ียของขอ้มูลท่ีอยู่ในคลัสเตอร์ใกล้

ท่ีสุด 
2.2 อลักอริทมึเคมนีพลสัพลสั  
ขั้นตอนวิธีเคมีนพลสัพลสัให้ความส าคญัในการหา

ค าตอบโดยการคน้หาจุดเซนทรอยดเ์ร่ิมตน้จะมีผลกระทบ
ต่อกลุ่มคลสัเตอร์สุดทา้ย และคลสัเตอร์สุดทา้ยท่ีเกิดข้ึน
ข้ึนอยูก่บัการเลือกจุดเซนทรอยดเ์ร่ิมตน้ [3],[4] ดงันั้นการ
ก าหนดจุดเซนทรอยด์ท่ีมีความแตกต่างกันส่งผลให้
ผลลัพธ์ในการท าคลัสเตอร์แตกต่างกันโดยมีสูตรการ
ค านวณดงัน้ี 

di=max(j:1→m)‖xi-Cj‖
2 (5) 

di = ระยะห่างของจุด  
xi = จากเซนทรอยดท่ี์ไกลท่ีสุด 
m = จ านวนเซนทรอยดท่ี์เลือกแลว้ 
C = จุดเซนทรอยด ์ 
2.3 สิ น ค้ าคงคลั งขั้ นต ่ า  (Safety stock)  แ ละ                

จุดส่ังซ้ือสินค้าใหม่ (Reorder point) 
ระบบการจัดการสินค้าคงคลังถือเป็นปัจจัยหลักท่ี

ส าคัญในการท าธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระบบการ
ควบคุมสินคา้คงคลงัของธุรกิจเป็นสินคา้ประเภทต่อเน่ือง
จุดก าหนดการสั่งซ้ือใหม่จะข้ึนอยูก่บัปริมาณสินคา้คงคลงั
ลดลงเหลือในระดับหน่ึงจะท าการสั่งซ้ือของเข้ามาใน
ปริมาณท่ีคงท่ีเท่ากับปริมาณการสั่งซ้ือท่ีก าหนดไว ้[5]            
จุดสั่งซ้ือใหม่มีปัจจยัส าคญั 2 ตวั คือ ค่าเฉล่ียความตอ้งการ
ใช้สินคา้ และรอบเวลาน าในการสั่งซ้ือ (Lead Time) [6]           
โดยมีรายละเอียดสูตรในการค านวณดงัน้ี 

 
 

  

m̅=
∑ mi

n
i=1

nm

 (6) 

�̅�  = ค่าเฉล่ียความตอ้งการของสินคา้(รายเดือน) 

mi = จ านวนสินคา้ทั้งหมดแต่ละรายการ 
nm = จ านวนเดือน 

ss =Zsl×m̅ (7) 
ss   = สินคา้คงคลงัขั้นต ่า 
Zsl = ค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ท่ีความเช่ือมั่น 

95% จะอยูท่ี่ 1.65 

ROP=
Lj ×ss

nd

 (8) 

ROP = จุดสั่งซ้ือสินคา้ใหม่ (Reorder point) 
Lj     = รอบเวลาในการสั่งซ้ือ  
nd    = จ านวนวนัในเดือน คือ 30 
2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ผลงานวิจยัในปัจจุบนัพบว่าไดมี้การทดสอบขั้นตอน

วิธีเคมีนคลสัเตอร์ริงมาประยุกตใ์ชใ้นการจดักลุ่มขอ้มูลท่ี
มีความคล้ายคลึงกันและน าผลลัพธ์มาใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม ซ่ึงกรณีศึกษาท่ีไดน้ ามาใชใ้นงานวิจยัไดเ้สนอ
การจดักลุ่มสินคา้ร้านคา้ปลีกใชเ้คมีน ในการจดักลุ่มและ
พิจารณาขอ้มูลการขายและก าหนดจ านวนสินคา้คงคลงัขั้น
ต ่ า  [7]  เสนอวิธีการท าคลัสเตอร์ด้วยเคมีน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพโดยการใช้อัลกอริ ทึมเ ชิงพันธุกรรม 
(Genetic Algorithm) เพื่อประเมินผลและเปรียบเทียบ
ผลลพัธ์ [8] เสนอวิธีการท าคลสัเตอร์มุ่งเน้นเร่ืองการลด
เวลาในการทดสอบ เพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นย  าในการ
จัดกลุ่ม และปรับปรุงอลักอริทึมโดยใช้ชุดขอ้มูลโดเมน
ทางการแพทย์ [9] เสนอการก าหนดจุดเซนทรอยด์ท่ี
เหมาะสมของเคมีน โดยทดสอบจุดเซนทรอยด์ท่ีแตกต่าง
กนักบัชุดขอ้มูล Iris 150 รายการ 4 แอตทริบิวต์ 4 คลสั
เตอร์ [10] 

 
3.วธีิการด าเนินการวิจัย 

ผูว้ิจัยไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลงานขาย
สินคา้อุปกรณ์ส้ินเปลืองทางการแพทยข์องบริษทัทั้งหมด
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9332 รายการ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2563 ซ่ึงมีกรอบ
การด าเนินงานวิจยัตามภาพท่ี 1  

 

 

 
ภาพที่ 1: ขั้นตอนการด าเนินการ  

 

3.1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 
เน่ืองจากข้อมูลท่ีดึงจากฐานข้อมูลของบริษัทเป็น

ขอ้มูลท่ีถูกท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้สามารถน ามาใช้
งานได้ทันที ผูว้ิจัยได้รับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญด้าน
สินคา้และผูจ้  าหน่ายสินคา้ในการเพ่ิมแอตทริบิวส์ท่ีส าคญั
จึ งท าการ เ พ่ิมแอตทริ บิว ส์  Group, Type, Case และ 
Equipment เขา้มาเน่ืองจากขอ้มูลในฐานขอ้มูลไม่ไดเ้ก็บ
ข้อมูลในส่วนน้ีไว้และเ พ่ือให้ข้อมูลมีปัจจัยในการ
แบ่งกลุ่มใหช้ดัเจนมากข้ึนโดยขอ้มูลท่ีน าเขา้ทดสอบเคมีน
และเคมีนพลสัพลสัประกอบดว้ยตารางท่ี 1 
3.2 ขั้นตอนการทดสอบเคมนีและเคมนีพลสัพลสั 
จากขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบ
เคมีนและเคมีนพลสัพลสัโดยก าหนดเคเร่ิมตน้เท่ากบั 3 
และเพ่ิมจ านวนเคคร้ังละ 1 ในแต่ละรอบการท างานเพ่ือ
ทดสอบหาค่าความแปรปรวนเขา้ใกล ้0 เม่ือเคท่ีมีความ
แปรปรวนเขา้ใกล ้0 จนไม่สามารถจ าแนกคลสัเตอร์ได ้   

จะท าให้ได้ค่าความแม่นย  าของกลุ่มตัวอย่างท่ีดีท่ีสุด             
โดยใชค้่าเฉล่ียความแม่นย  าของกลุ่มตวัอย่างตามจ านวน
รอบท่ีทดสอบเคมีนและเคมีนพลสัพลสั 
 
ตารางที่ 1: แอตทริบิวตท่ี์น าเขา้ทดสอบ เคมีนและเคมีนพลสัพลสั   
ตวัแปร ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
Level ระดบัความ

รุนแรง 

- L1 

- L2 

- L3 
Group กลุ่มการใชง้าน

ของแต่ละ
ประเภท 

- BKDO   - BKER 

- BKGE   - BKRS 

- BKER    - BKRSK 

Type ประเภทของ
สินคา้ 

- C1    - C2    - C3  

- C4    - C5    - C6 

Case คุณลกัษณะ
ของอุปกรณ์ 

- I  

- P  

- PI 

Length การก าหนด
ช่วงจ านวน
สินคา้ 

- Class A  

- Class B  

- Class C  

Equipment ชนิดอุปกรณ์ท่ี
ใชง้าน 

- E1    - E2    - E3         

- E4     - E5   - E6 

- E7    - E8  

 
3.3 การจัดการสินค้าคงคลงัและจุดส่ังซ้ือสินค้า 

จากขั้นตอนเคมีนและเคมีนพลสัพลสั ผูว้ิจยัไดล้องน า
ข้อมูลของกลุ่มท่ีมีค่าความแม่นย  าของกลุ่มตัวอย่างท่ีดี
ท่ีสุด (K=34) จ าลองการท าการจดัการสินคา้คงคลงัและจุด
สั่งซ้ือสินคา้ โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการค านวณหาปริมาณ
สินคา้คงคลงัและจุดสั่งซ้ือสินคา้คือค่าคะแนนมาตรฐาน
โดยผูว้จิยัยดึค่าความมัน่ใจท่ี 95% [11] แสดงดงัตารางท่ี 2 
ปริมาณความต้องการใช้สินค้าแต่ละชนิดเฉล่ียรายปี
ระยะเวลาน าในการสั่งซ้ือสินคา้ 120 วนั หลงัจากขั้นตอน
การค านวณหาปริมาณสินคา้คงคลงัและจุดสั่งซ้ือสินคา้ จะ
ได้ระบบแนะน าการจัดการสินค้าคงคลังและจุดสั่งซ้ือ
สินคา้ของแต่ละกลุ่มสินคา้และผลิตภณัฑสิ์นคา้ 
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ตารางที่ 2 : ตารางค่าคะแนนมาตรฐาน [11] 

Z-Score Confidence Level (%) 

1 84 

1.28 90 

1.65 95 

2.33 99 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

จากผลการทดลองจะพบว่าขั้ นตอนวิธี เคมีนโดย
ทดสอบ K = 34 ท่ี ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม = 0  
มีผลค่าความผิดพลาดของกลุ่ม = 8.75% ซ่ึงมีการทดสอบ
ความแม่นย  าในการจัดกลุ่มด้วยเคมีนเท่ากับ 91.25%  
เม่ือเทียบกบัการทดสอบดว้ยเคมีนพลสัพลสั มีผลค่าความ
ผิดพลาดของกลุ่ม = 9.13% และทดสอบความแม่นย  าใน
การจัดกลุ่มดว้ยเคมีน เท่ากบั 90.87% แสดงดงัภาพท่ี 2
และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบดว้ยขั้นตอนวิธีเคมีน
กบัวิธีเคมีนพลสัพลสั แบบเฉล่ียความแม่นย  าในการจัด
กลุ่มจะไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 90.87 และ 88.55 ตามล าดบั และ
ไดมี้การเปรียบเทียบค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยเคมีนเท่ากบั 
11.35 และ เคมีนพลสัพลสัเท่ากบั 10.64 แสดงดงัภาพท่ี 2 
และ ภาพท่ี 3 

 
 

ภาพที่ 2 : ผลการทดสอบความแม่นย  าในการจดักลุ่มและค่า
ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มของเคมีนกบัเคมีนพลสัพลสั 

 
 
ภาพที่ 3 : ผลการทดสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอย่างและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่งกลุ่มของเคมีนกบัเคมีนพลสัพลสั 
 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัมีการทดสอบความแม่นย  าในการจดั
กลุ่มตวัอยา่งจากการน าแอตทริบิวต ์Group, Level, Type, 

Length, Equipment มาเป็นปัจจยัในการแบ่งคลสัเตอร์ท่ี  
เท่ากบั 34 โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินคา้อุปกรณ์
ส้ินเปลืองทางการแพทย์ (ตัวอย่างจากกลุ่มสินค้า) คือ 
BKDO, BKER, BKERK, BKGE, BKRS และ BKRSK 
ซ่ึงปริมาณการใช้งานสินค้าเฉล่ียจากปริมาณการสั่งซ้ือ
สินค้าได้จากสมการท่ี 6 และการค านวณสูตรหาสินค้า 
คงคลงัได้จากสมการท่ี 7 คือ ปริมาณเฉล่ียการใช้สินคา้  
36 เดือน ท่ีความเช่ือมั่นจากค่าคะแนนมาตรฐาน 95% 
เท่ากับ 1.65 ส่วนสูตรการค านวณหาจุดสั่งซ้ือได้จาก
สมการท่ี 8 คือ ปริมาณเฉล่ียสินค้าคงคลังค านวณกับ
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อเดือนโดยผลการค านวณ 
การแนะน าการจัดการสินค้าคงคลังขั้ นต ่ า  (Suggest 

Safety Stock) และการแนะน าจุดสั่งซ้ือสินคา้ (Suggest 

Reorder point)  แสดงดังภาพท่ี 4  ในส่วน การจัดการ
สินค้าคงคลังขั้ นต ่ า (Safety Stock :SS)  และจุดสั่งซ้ือ
สินค้า (Reorder point : ROP) เป็นสูตรเดิมท่ีบริษัทใช้
จากการประมาณสินคา้จากพนกังานท่ีดูแลสินคา้ จากการ
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ทดสอบความแม่นย  าของเคมีนมาตราฐาน (K-means 

standard) ท่ี K เท่ากบั 34 มาใชพ้ิจารณาเป็นแนวทางใน
การจัดท าสินคา้คงคลงัและหาจุดสั่งซ้ือสินคา้ (Reorder 

Point) ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยกลุ่มสินคา้ BKSK, BKER, 

BKERK, BKGE, BKRSK จ าเป็นต้องเพ่ิมปริมาณการ
เก็บสินคา้ เน่ืองจากปริมาณการใชง้านสินคา้ยงัมีแนวโนม้
สูงข้ึนและ BKDO ต้องลดจ านวนการเก็บสินค้าด้วย
ข้อจ ากัด เ ร่ืองผู ้ผ ลิตใช้เวลาส่งสินค้าค่อนข้างนาน  
การสั่ง ซ้ือแต่ละคร้ังมีขั้ นต ่ าในการสั่ง ซ้ือ สินค้าเป็น
อุปกรณ์สินเปลืองในการใชง้านตอ้งค านึงถึงวนัหมดอายุ
ดงันั้นการจดัการคลงัสินคา้คงคลงัและปริมาณรายการการ
สั่งซ้ือขั้นต ่า (Minimum Order) เพื่อท าจุดสั่งซ้ือขั้นต ่ า 
หรือเปิดค าสั่งซ้ืออีกคร้ัง (Reorder Point) เป็นปัจจัยท่ี
ส าคญัมากอีกดว้ย 

 

Group Cluster 
SS ROP 

Suggest 

SS 

Suggest 

ROP 

BKDO 5,13,16 23 115 18 73 

BKER 4,6,24 23 113 36 143 

BKERK 0,12,25 8 20 16 64 

BKGE 1,9,22 6 22 20 78 

BKRS 3,8,17 65 323 75 300 

BKRSK 2,18,31 6 6 11 44 
 

 
 

ภาพที่ 4 : ภาพกลุ่มตวัอยา่งสินคา้สินเปลืองทางการแพทย ์จาก
การท าเคมีน โดยท่ี K = 34 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์

การก าหนดสินคา้คงคลงัขั้นต ่าและการสั่งสินคา้ขั้นต ่าท่ี
เหมาะสมเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษทัในการสต็อก
สินค้ามากเกินไปท าให้สินค้าหมดอายุและสินค้าบาง
รายการสินคา้ไม่เพียงพอต่อปริมาณการสั่งซ้ือ 

ขั้นตอนเคมีนคลสัเตอร์ริง ไดมี้การเลือกคลสัเตอร์ท่ีดี
ท่ีสุดในการจดักลุ่มสินคา้ส าหรับการแกปั้ญหาการจดัการ
บริหารสินคา้คงคลงัและจุดสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า พบว่าการ
แนะน าการสต็อกสินคา้และจุดสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไดจ้ากการ
แบ่งกลุ่มสินค้าอุปกรณ์ส้ินเปลืองทางการแพทย์ด้วย
ขั้นตอนเคมีนคลสัเตอร์ริง สามารถใชง้านไดจ้ริงปริมาณ
สินค้า เ พียงพอต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้เขา้ทนัตามก าหนดก่อนสินคา้
ต ่ากวา่จุดสตอ็กสินคา้ 

 ในอนาคตผูว้ิจยัจะมีเลือกขั้นตอนวิธีอ่ืนและน า
ขอ้มูลชุดอ่ืนมาวิเคราะห์แกปั้ญหาเร่ืองการจดัการบริหาร
สินคา้คงคลงัหรือจดัซ้ือสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีจุดประสงค์เพ่ือจ าแนกประเภทกิจกรรม
จากบันทึกประจ าวันและติดตามกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ สูงอายุ ด้วยระบบการแสดงผลหลาย
มุมมองท่ีสามารถแสดงความต่อเน่ืองและการเคล่ือนไหว
ของกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสมดุบันทึกประจ าวัน
ของผู้สูงอายซ่ึุงอยู่ในรูปแบบบันทึกข้อความตามช่วงเวลา
ต่างๆและจากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า การน า
ข้อมลูสมดุบันทึกประจ าวนัของผู้สูงอายแุปลงเป็นประเภท
กิจกรรมเพ่ือน าเข้าระบบเป็นงานท่ีใช้เวลาค่อนข้างมากจึง
เลือกใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อความโดยเทคนิคในการ
จ าแนกประเภทท่ีน ามาทดสอบมี 2 เทคนิค คือ (1) Naïve 

bayes (2) Linear SVM และ ข้อมูลประเภทกิจกรรมท่ีมา
จากสมุดบันทึกประจ าวันของผู้ สูงอายุน้ันเป็นช่วงเวลาท่ี
ไม่ต่อเน่ือง จึงจ าเป็นต้องใช้การจ าลองด้วย Markov chain 
ผลการวิจัยพบว่า Linear SVM ให้ผลลัพธ์ท่ีมีความแม่นย า
จากตัวชีว้ัดค่าความถกูต้อง (Accuracy) ท่ี 81% และระบบ
การแสดงผลการติดตามกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้สูงอายดุ้วย Moving bubble chart  
ค าส าคัญ: ล ำดบัมำร์คอฟแปรเปล่ียนตำมเวลำ แผนภูมิฟอง

แบบเคล่ือนยำ้ย กำรจ ำแนกประเภทขอ้ควำม 
 

Abstract 
The purpose of this research is to create a proper 

visualization for monitoring daily activities of the 

elderly. With a multi-view visualization, continuity 

and activities movement are displayed by analyzing 

the data of the elderly dairies. However, the dairies 

are in the form of text records at different time periods 

and converting information from the diary of the 

elderly into categorize activities taking a lot of time. 

So, we uses automate the information conversion 

process by using two classification techniques which 

are Naïve bayes and Linear SVM. Also, the data of 

activity types from the diary is discrete time therefore 

we use markov chain to simulate its continuity. From 

the result, we found that the model from Linear SVM 

has the highest accuracy at 81% and monitoring 

activities in daily life of the elderly by moving bubble 

charts is efficient. 

Keyword: Time varying markov chain, Moving-  

   bubble chart, Text classification. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบัน พ.ศ. 2563 ประชำกรในประเทศไทยท่ีมี

อำย ุ60 ปีข้ึนไปมีจ ำนวนมำกกวำ่ 12 ลำ้นคนหรือรำว 18% 
ของประชำกรทั้งหมดและจะเพ่ิมข้ึนเป็น 20% ในปี พ.ศ. 
2564 คำดกำรณ์วำ่ประเทศไทยจะเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยอุยำ่ง
เต็มตวัในปี พ.ศ. 2565 และในปี พ.ศ. 2573 จะมีสัดส่วน
ประชำกรสูงวยัเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 26.9 ของประชำกรทั้ง
ประเทศ ในส่วนของรัฐบำลไทย ตำมท่ีไดก้  ำหนดใหส้ังคม
สูงอำยุเป็นวำระแห่งชำติ และไดส้ำนต่อแผนปฏิบัติกำร
ดำ้นผูสู้งอำยุ (พ.ศ. 2545 - 2565) เตรียมพร้อมสังคมไทย
เข้ำสู่สังคมสูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ในปี พ .ศ .  2564 จำก
รำยงำนกำรส ำรวจกำรใชเ้วลำของประชำกร พ.ศ. 2558 

(The time use survey 2015) ได้จัดท ำกำรส ำรวจกำรใช้
เวลำของประชำกรในทุก ๆ 5 ปี เพื่อใหท้รำบถึงกำรใชเ้วลำ
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ท ำกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจ ำวนัของประชำกรในวนั
หน่ึงๆ พบวำ่กลุ่มวยัผูสู้งอำย ุ(อำย ุ60 ปีข้ึนไป) ใชเ้วลำใน
กำรดูแลตวัเอง (กำรนอน, กำรรับประทำนอำหำร, กำร
ดูแลส่วนบุคล) มำกท่ีสุดในทุกช่วงวยัเฉล่ียวนัละ 14.27 
ชัว่โมง ใชเ้วลำในกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้น้อยท่ีสุดใน
ทุกช่วงวยัเฉล่ียวนัละ 6.17 ชัว่โมง ใชเ้วลำในกำรใหบ้ริกำร
และดูแลสมำชิกในครัวเรือนเฉล่ียวนัละ 2.92 ชัว่โมง ใช้
เวลำในกำรให้บริกำรชุมชนเฉล่ียวนัละ 2.69 ชัว่โมง และ
ใชเ้วลำในกำรใชเ้วลำวำ่งเฉล่ียวนัละ 5.04 ชัว่โมง [1] 

เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีกำร
เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วมีผลท ำใหส้ภำพควำมเป็นอยูก่ำร
ด ำเนินชีวิต กำรท ำงำน และกำรใชเ้วลำในกำรท ำกิจกรรม
ต่ำงๆของผูสู้งอำยมีุกำรเปล่ียนแปลงไป จึงท ำใหเ้กิดควำม
สนใจและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจ
เก่ียวกบัรูปแบบกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจ ำวนัของ
ผูสู้งอำยุ ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำว่ำ
ผูสู้งอำยมีุกำรใชเ้วลำท ำกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจ ำวนัใน
วนัๆหน่ึง โดยวิเครำะห์และออกแบบกำรสร้ำงภำพนิทศัน์
ส ำหรับกำรแสดงกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆของผูสู้งอำย ุโดยใช้
แผนภูมิฟองแบบเคล่ือนยำ้ย (Moving Bubble Chart) 
จำกข้อ มูลสมุดบัน ทึกประจ ำว ันของผู ้สู งอำยุโดย
ศำสตรำจำรย ์อุทยั ตนัละมยั จำกโรงพยำบำลแห่งหน่ึงใน
กรุง เทพมหำนคร เพื่อทรำบถึงสภำพกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวนั น ำไปสู่ระบบแสดงผลจำกกำรจ ำลองกิจกรรม
ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวนัของผูสู้งอำย ุ 

 
2. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 การจ าแนกประเภทข้อมูล (Classification) 
เป็นกระบวนกำรสร้ำงตวัแบบจ ำแนกประเภทจำกขอ้มูล
เรียนรู้ (Training Data) ตวัแบบท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้จะบอก
ถึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตัวแปรตำมและตัวแปรอิสระ
ต่ำงๆ จึงสำมำรถใชใ้นกำรหำประเภทของขอ้มูลใหม่ท่ีไม่
ทรำบค่ำโดยใช้ค่ำของตวัแปรอิสระในขอ้มูลนั้นในกำร
จ ำแนกได้ ตัวแบบจ ำแนกประเภทมีหลำยรูปแบบ ท่ี
ตรงไปตรงมำและไม่ตอ้งใชข้อ้มูลในกำรเรียนรู้เยอะ เช่น 
ตัว แบบจ ำ แนกประ เภทแบบ เบย์  ( Naive Bayes), 

เคร่ืองจกัรซับพอร์ตเวกเตอร์ (Support Vector Machine) 

เป็นตน้ งำนวจิยัตวัอยำ่งเช่น Text Classification Using  

Machine Learning Techniques. (M. IKONOMAKIS, 

2005) [2] 

2.2 แบบจ าลองมาร์คอร์ฟ (Markov Chain Model) 

แบบจ ำลองมำร์คอฟ (Markov Chain Model) เป็น
แบบจ ำลองท่ีพัฒนำข้ึนในปี ค.ศ. 1907 โดย อันเดรย์
มำร์คอฟ (Andrey Markov) นักคณิตศำสตร์ท่ีมีช่ือเสียง
ชำวรัสเซีย โดยน ำแนวคิดในเร่ืองควำมน่ำจะเป็นมำใชใ้น
กำรพยำกรณ์จะพยำกรณ์โอกำสหรือควำมน่ำจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุกำรณ์ในอนำคต ใชข้อ้มูลของเหตุกำรณ์ในปัจจุบนั 
เช่น ใชใ้นกำรจ ำลองเหตุกำรณ์เพ่ือควำมต่อเน่ืองของเวลำ
ตำมควำมน่ำจะเป็นของกำรเปล่ียนแปลง [3] 

ควำมน่ำจะเป็นสภำวกำรณ์ (State probability) เป็นเมท
ริกซ์ของควำมน่ำจะเป็นท่ีแสดงถึงลกัษณะพฤติกรรมของ
ขอ้มูลในรูปสัดส่วนหรือควำมน่ำจะเป็นของแต่ละสภำวะ
โดยทัว่ไปควำมน่ำจะเป็นสภำวะ ณ ปัจจุบนัจะอยู่ในรูป
เมทริกซ์ 

กระบวนกำรสโตแคสติก (Stochastic processes) คือ
ชุ ด ข อ ง ตั ว แ ป ร สุ่ ม  ( Random variable) ท่ี มี ก ำ ร
เปล่ียนแปลงไปตำมระยะเวลำ ตัวอย่ำงหน่ึงคือ กำร
พิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงของตวัแปรสุ่มในแต่ละจุดของ
เวลำ โดยให้ 𝑥𝑡  เป็นคุณลักษณะของระบบในเวลำ t 
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร  Stochastic แ บ บ  Discrete-time คื อ
ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรสุ่ม 𝑥0, 𝑥1, … ท่ีมีลกัษณะพิเศษ
ประเภทหน่ึงเรียกวำ่ Markov chain  

ควำมน่ำจะเป็นของกำรเปล่ียนแปลง (Transition 

probability) ส ำหรับ Markov chain ซ่ึงแสดงถึงโอกำสท่ี
จะมีกำรเปล่ียนแปลงของขอ้มูลจำกสภำวะหน่ึง (State) 
ไปเป็นอีกสภำวะหน่ึงบนช่วงเวลำท่ีต่อเน่ืองกนัโดยทัว่ไป
กำรเปล่ียนแปลงจะอยูใ่นรูปเมทริกซ์ 

กรำฟของกำรเปล่ียนแปลง (Transition graph) เป็น
กำรแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสภำวะ (Node) และ เส้น
เ ช่ื อมระหว่ ำ ง  Vertex (Edge) ใน รูปแบบ  Directed 

Graphs 
โมเดลอ่ืนๆ เช่น ล ำดบัมำร์คอฟแปรเปล่ียนตำมเวลำ 

(Time-varying Markov chains) เป็นล ำดับท่ีจะเปล่ียน
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สภำวะไปตำมเวลำต่ำงๆ ดว้ยเมทริกซ์ควำมน่ำจะเป็นของ
กำรเปล่ียนแปลง งำนวิจยัตวัอยำ่ง Simulation of Human 

Hypnograms Using a Markov Chain Model (Bob 

kemp, 1968) [4] แ ล ะ  Markov Chain Model 

Development for Forecasting Air Pollution Index of 

Miri (Zakaria, 2019) [5] 

2.3 แผนภูมฟิองแบบเคล่ือนย้าย (Moving Bubble- 

Chart) 
แผนภูมิฟองแบบเคล่ือนยำ้ย (Moving Bubble Chart) 

น ำเสนอโดยคุณ  Nathan Yau เพ่ือใช้แสดงกำรจัดกลุ่ม 
(Clustering) และ กำรกระจำยตัว (Distributions) เป็น
กำรเคล่ือนท่ีของฟองจำกสภำวะหน่ึงไปอีกสภำวะหน่ึงใน
แต่ละช่วงเวลำ เพ่ือช่วยในกำรแสดงกำรแจกแจงของ
ขอ้มูลให้ชัดเจนยิ่งข้ึนและเป็นกำรน ำเสนอขอ้มูลหลำย
มุมมองในทีเดียว โดยกำรใชก้ำรเคล่ือนไหว (Animation) 

[6]  ตำมกฎทำงฟิสิกส์เพื่อใช้แสดงข้อมูลอนุกรมเวลำ 
(Time series data) ดงัภำพท่ี 1 (Nathan Yau, 2015) [7] 

 

 
 

ภาพที่ 1: แสดงตวัอยำ่งแผนภูมิฟองแบบเคล่ือนยำ้ย (Moving- 
bubble chart) 

 

3. วธีิการด าเนินงาน 
3.1 ระบบการจ าแนกประเภทจากสมุดบันทกึประจ าวนั 
กำรท ำควำมสะอำดขอ้มูล (Data cleansing) นั้นไดท้ ำ

ข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปของ Data structures เพื่อหำจุดท่ี
ข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือหำยไปทั้ งหมดจำกนั้ นแก้ไขให้
สมบูรณ์และท ำกำรจ ำแนกประเภทกิจกรรมของขอ้มูลใน
ขอ้ควำมสมุดบนัทึกประจ ำวนัทั้งหมดดว้ยตนเอง แบ่งเป็น 
11 กิจกรรมคือ (1) กำรนอน (2) กำรดูแลส่วนบุคคล (3) 
กำรรับประทำนอำหำรและกำรด่ืม (4) กำรซ้ือสินคำ้และ
บริกำร (5) กำรท ำงำน (6) กำรเรียนรู้ (7) กำรท ำกิจกรรม

ในครัวเรือน (8) กำรท ำกิจกรรมพลเมืองและศำสนำ (9) 
กำรใช้เวลำว่ำงและกีฬำ (10)  กำรติดต่อส่ือสำร (11) 
กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อน ำไปวเิครำะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (EDA) 

 

 
ภาพที่ 2: Histogram count plot แสดงควำมยำวของขอ้ควำมใน   
                  สมุดบนัทึกประจ ำวนัของผูสู้งอำย ุ

 

จำกภำพท่ี 2 Histogram count plot แสดงควำมยำว
ของขอ้ควำมในสมุดบนัทึกประจ ำวนัของผูสู้งอำยุ แสดง
ลกัษณะกำรกระจำยของขอ้มูล โดยมีลกัษณะโคง้ควำมถ่ี
แบบโค้งเบ้ขวำ พบว่ำมีค่ำเฉล่ียเลขคณิตประมำณ 20 
ตวัอกัษรและมีค่ำมธัยฐำนเท่ำกบั 16 ตวัอกัษร 

กำรเตรียมข้อมูล (Data preprocessing) เร่ิมต้นด้วย
กำรท ำควำมสะอำดข้อควำม (Clean text) ด้วยกำรลบ
เคร่ืองหมำย ตวัเลข และสัญลกัษณ์ต่ำงๆ จำกนั้นท ำกำรตดั
ค ำแต่ละค ำในขอ้ควำม (Tokenize) เพ่ิมเติมเร่ืองกำรตัด 
Stop word 

หลงัจำกนั้นแยกชุดขอ้มูลเป็น Training set และ Test 

set โดยอตัรำส่วน 8: 2 จำกนั้นน ำชุดขอ้มูล Training set 
สร้ำง Count vectorizer และใชเ้ทคนิคกำรคดัแยกค ำตำม
ควำมส ำคญัดว้ย TF-IDF หลงัจำกนั้นเรำจะท ำกำรเรียนรู้
กำรจ ำแนกประเภทด้วยโมเดลท่ีเลือกใช้ในกำรจ ำแนก
ประเภทประกอบด้วย ตวัแบบจ ำแนกประเภทแบบเบย์ 
(Naive Bayes) [8], เคร่ืองจกัรซบัพอร์ตเวกเตอร์ (Linear 

Support Vector Machine) [9] และประเมินผลของโมเดล
ดว้ยค่ำควำมถูกตอ้ง 

3.2 ระบบการจ าลองกจิกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
หลงัจำกท ำกำรจ ำแนกประเภทกิจกรรมของขอ้มูลใน

ขอ้ควำมสมุดบนัทึกประจ ำวนัทั้งหมดดว้ยตนเอง ท ำกำร
สร้ำง Dataframe ใหม่โดยท่ีมี Index คือชีวิตประจ ำวนั
ของผูสู้งอำย ุและมี Columns คือช่วงเวลำต่ำง ๆ (แบ่งเป็น 
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96 ช่วง ช่วงละ 15 นำที) เพื่อใชใ้นกำรสร้ำงโมเดลจ ำลอง
ในขั้นตอนต่อไป แปลงประเภทของขอ้มูลให้เหมำะสม 
เพ่ือท่ีจะไม่ส่งผลต่อวธีิกำรต่ำง ๆ ในกำรประมวลผล 

สร้ำงโมเดลโดยกำรน ำแนวคิดในเร่ืองควำมน่ำจะ
เป็นมำใชใ้นกำรพยำกรณ์โดยพยำกรณ์โอกำสหรือควำม
น่ำจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ในอนำคต โดยใชข้อ้มูลของ
เหตุกำรณ์ในปัจจุบนั โดยค ำนวณหำ สภำวะ (State) และ 
ควำมน่ำจะเป็นกำรเปล่ียนแปลง (Transition probability) 
ส ำหรับแต่ละช่วงเวลำต่ำงๆ 96 ช่วงใน 1 วนั จำกขอ้มูลชุด
ให ม่  โดยส ร้ ำ ง เ ป็น เมท ริก ซ์คว ำม น่ ำจะ เ ป็นก ำร
เปล่ียนแปลง (Transition probability matrix) ในท่ีน้ีมี
สภำวะหรือกิจกรรมทั้ งหมดมี 11 สภำวะและแสดงกำร
เปล่ียนสภำวะในรูปแบบของกรำฟ (Transition graph) 

เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงแบบจ ำลอง จำกนั้นสร้ำง
แบบจ ำลองเหตุกำรณ์ (Simulation) โดยแบ่งเป็น 96 

ช่วงเวลำ โดยกำรสุ่มช่วงเวลำละ 14 คร้ัง (14 นำที) ดว้ย
กำรใชก้ำรสุ่มดว้ยเมทริกซ์ควำมน่ำจะเป็นกำรเปล่ียนแปลง
ในแต่ละช่วงท่ีต่ำงกนั โดยสภำวะเร่ิมตน้ของแต่ละช่วงจะ
ท ำกำรสุ่มตำมควำมน่ำจะเป็นของแต่ละสภำวะในช่วงเวลำ
นั้นๆ ท ำวนไปจนครบ 96 ช่วง (Nathan Yau, 2015) 

3.3 ระบบการแสดงผล 
กำรสร้ำงภำพนิทศัน์ (Data visualization) จำกขอ้มูล

ท่ีจ ำลองเหตุกำรณ์ ด้วยแผนภูมิฟองแบบเคล่ือนย้ำย 
( Moving Bubble Chart) ด้ว ย  D3 . js โดย ใช้  Force-

Directed graph เ พ่ือสร้ำงกลุ่มของฟอง และสำมำรถ
เคล่ือนท่ีไดต้ำมขอ้มูลแต่ละช่วงเวลำต่ำงๆ โดยแต่ละฟอง
แสดงถึงบุคคล และสีแสดงถึงกิจกรรมก ำกบัโดยเวลำของ
วนั (Nathan Yau, 2015) 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสร้างโมเดลการ

วิ เคราะห์ระบบการจ าแนกประเภทจากสมุดบันทึก
ประจ าวนั 

ตำรำงเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรสร้ำงโมเดลกำร
วิเครำะห์กำรจ ำแนกประเภทส ำหรับระบบกำรจ ำแนก
ประเภทจำกสมุดบนัทึกประจ ำวนัปรำกฏรำยละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1: ตำรำงเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรสร้ำงโมเดลกำร
วิเครำะห์กำรจ ำแนกประเภทระหว่ำงตวัแบบจ ำแนกประเภทแบบ
เบย ์และเคร่ืองจกัรซบัพอร์ตเวกเตอร์ 
 

 Accuracy 
Naïve Bayes 72% 
Linear SVM 81% 

 
จำกตำรำงท่ี 1 จะเห็นไดก้ำรวดัประสิทธิภำพจำกค่ำ

ควำมถูกต้อง (Accuracy) พบว่ำเคร่ืองจักรซับพอร์ต
เวกเตอร์มีค่ำควำมถูกตอ้งประมำณ 81% สูงกว่ำ ตวัแบบ
จ ำแนกประเภทแบบเบยมี์ค่ำควำมถูกตอ้งประมำณ 72%  
ส ำหรับกำรจ ำแนกประเภทขอ้ควำมหลำยคลำส 

4.2 การสร้างภาพนิทศัน์ ส าหรับระบบการแสดงผล 
 

 
ภาพที่ 3: แผนภูมิฟองแบบเคล่ือนยำ้ยในช่วงเวลำช่วงตอนเชำ้ 

 

ต่ืนนอนระหว่ำงช่วง 05.00 น. ถึง 06.00 น. ผูสู้งอำยุ
ส่วนใหญ่หลงัจำกต่ืนนอนจะเคล่ือนท่ีไป กำรท ำกิจกรรม
พลเมืองและศำสนำ , กำรดูแลส่วนบุคคล และ กำรท ำ
กิจกรรมในครัวเรือน เช่น สวดมนต ์กำรอำบน ้ ำ แปรงฟัน 
ซักผำ้ จำกนั้นเคล่ือนท่ีไปยงักำรรับประทำนอำหำร และ
กำรใชเ้วลำวำ่งและกีฬำ 
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ภาพที่ 4: แผนภูมิฟองแบบเคล่ือนยำ้ยในช่วงเวลำช่วงหลงัเท่ียง 

 

กำรรับประทำนอำหำรกลำงวนัเร่ิมตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 
13.00 น. โดยเคล่ือนท่ีมำจำกหลำกหลำยกิจกรรม เช่น กำร
ซ้ือสินคำ้และบริกำร กำรท ำกิจกรรมในครัวเรือน กำรท ำ
กิจกรรมพลเมืองและศำสนำ จำกนั้นเคล่ือนท่ีไปยงั กำรซ้ือ
สินคำ้และบริกำร กำรใชเ้วลำว่ำงและกีฬำ และมีบำงส่วน
เคล่ือนท่ีไป กำรติดต่อส่ือสำร กำรนอน กำรเรียนรู้ กำร
ท ำงำน 

 

 
ภาพที่ 5: แผนภูมิฟองแบบเคล่ือนยำ้ยในช่วงเวลำช่วงเยน็ 

 

ช่วงเวลำเยน็เร่ิมจำก 17.00 น. ผูสู้งอำยสุ่วนใหญ่จะใช้
เวลำในกำรท ำกิจกรรม กำรใชเ้วลำวำ่ง-และกีฬำ เช่น กำร
พักผ่อน ดูทีวี  จำกนั้ นจะเคล่ือนไปยังกิจกรรม กำร
รับประทำนอำหำร กำรท ำกิจกรรมในครัวเรือน และ กำร
ดูแลส่วนบุคคล เช่น ท ำควำมสะอำดบำ้น ซักผำ้ อำบน ้ ำ 
และ รับประทำนอำหำรเยน็ 

 

 
ภาพที่ 6: แผนภูมิฟองแบบเคล่ือนยำ้ยในช่วงเวลำช่วงเยน็ 

 

ช่วงเวลำท่ีผูสู้งอำยจุะเร่ิมเขำ้นอน ตั้งแต่เวลำ 20.00 น. 
โดยเคล่ือนท่ีมำจำกหลำกหลำยกิจกรรม เช่น กำรท ำ
กิจกรรมพลเมืองและศำสนำ กำรใชเ้วลำวำ่งและกีฬำ โดย
ผูสู้งอำยุส่วนใหญ่จะท ำกิจกรรมกำรดูแลส่วนบุคคล เช่น 
กำรอำบน ้ำ ก่อนเขำ้นอน จนถึงประมำณ 24.00 น ผูสู้งอำยุ
จะเขำ้นอนทั้งหมด 

4.3 การเปรียบเทียบการใช้เวลาท ากิจกรรมต่าง  ๆ ใน
หน่ึงวัน 

 

 
ภาพที่ 7: Clustered column chart แสดงกำรเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต ์
เฉล่ียของกำรใชเ้วลำท ำกิจกรรมของผูสู้งอำยทุั้งหมดในหน่ึงวนั 

 

จำกภำพท่ี 7 แสดง Clustered column chart แสดงกำร
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ เฉล่ียของกำรใชเ้วลำท ำกิจกรรม
ของผูสู้งอำยุทั้งหมดในหน่ึงวนัระหว่ำงขอ้มูลจำกบนัทึก
ประจ ำวนัและขอ้มูลจำกกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ [10] โดยท่ี
กิจกรรมท่ีผูสู้งอำยใุชม้ำกท่ีสุด 3 อนัดบัเป็น กำรนอน กำร
ใช้เวลำว่ำงและกีฬำ กำรรับประทำนอำหำร ตำมล ำดับ 
ส ำหรับขอ้มูลจำกบนัทึกประจ ำวนั และ กำรนอน กำรใช้
เวลำว่ำงและกีฬำ กำรท ำกิจกรรมในครัวเรือน ตำมล ำดบั
ส ำหรับขอ้มูลจำกกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ 
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5. สรุป ข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
จำกกำรสร้ำงระบบกำรจ ำแนกประเภทจำกสมุดบนัทึก

ประจ ำวนัและระบบแสดงผลสำมำรถสรุปผลไดด้งัน้ี 
ระบบกำรจ ำแนกประเภทจำกสมุดบนัทึกประจ ำวนั

โดยโมเดลเคร่ืองจกัรซับพอร์ตเวกเตอร์ (Linear Support 

Vector Machine) ให้เหมำะสมกบักำรประมวลชุดขอ้มูล
ท่ีมีอยู่  ผู ้วิจัยจึงได้น ำเอำหลักกำรและเทคนิควิธีของ
เคร่ืองจักรซับพอร์ตเวกเตอร์มำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำง
แบบจ ำลองเพื่อจ ำแนกขอ้ควำมสมุดบันทึกประจ ำวนัท่ี
เป็นภำษำไทย 

กำรสร้ำงภำพนิทัศน์  (data visualization) ส ำหรับ
ระบบแสดงผลจ ำกกำรจ ำ ลอง กิ จกรรม ต่ ำ งๆ ใน
ชีวิตประจ ำวนัของผูสู้งอำยุ จำกผลกำรทดลองจะเห็นไดว้ำ่
ผูสู้งอำยใุชเ้วลำในกำรนอนมำกท่ีสุดโดยเฉล่ีย 7-8  ชัว่โมง
ต่อคืน และใชเ้วลำในกำรท ำงำนและเรียนรู้นอ้ยท่ีสุด เช่น 
กำรท ำงำนเล็กๆ น้อยๆ กำรเขำ้ฟังบรรยำย ส่วนในช่วง
เวลำกลำงวนักิจกรรมท่ีผูสู้งอำยใุชเ้วลำท ำมำกท่ีสุดคือ กำร
ใช้เวลำว่ำงและเล่นกีฬำ เช่น กำรออกก ำลังกำย กำรดู
โทรทศัน์ อ่ำนหนงัสือ เป็นตน้ และในช่วงเวลำเดียวกนัมี
ผูสู้งอำยุบำงส่วนท ำกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กำรคุยโทรศพัท์ 
กำรติดต่อส่ือสำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงกำรท ำ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีไม่ระบุชดัเจนอีกดว้ย 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรสร้ำงระบบกำรจ ำแนกประเภทจำกสมุดบนัทึก

ประจ ำว ันและระบบแสดงผล จำกข้อมูลกำรจ ำลอง
กิจกรรมในชีวิตประจ ำวนัในช่วงเวลำต่ำงๆ ของผูสู้งอำยุ 
พบวำ่ 

กำรสร้ำงระบบกำรจ ำแนกประเภทจำกขอ้ควำมโดยท่ี
ขอ้ควำมเป็นขอ้ควำมบนัทึกประจ ำวนั ในแต่ละช่วงเวลำ
ท ำใหกิ้จกรรมหลำยๆอยำ่งเกิดข้ึนในช่วงเวลำเดียวกนั เช่น 
กำรรับประทำนอำหำรและดูโทรทศัน์ ซ่ึงท ำใหจ้ ำเป็นตอ้ง
เ ลื อก กิจกรรม ท่ีท ำ เ ป็นหลัก  ดังนั้ นอ ำจ ส่ งผล ต่อ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของแต่ละโมเดลได ้

กำรสร้ำงภำพนิทัศน์ส ำหรับระบบแสดงผลจำกกำร
จ ำลองกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวนัของผูสู้งอำยุนั้ น 

ขอ้มูลท่ีใช้ในกำรสร้ำงภำพนิทศัน์เป็นขอ้มูลกำรจ ำลอง
เหตุกำรณ์ทั้งหมด ส่งผลให้ขอ้มูลอำจไม่ตรงกบัควำมเป็น
จริงทั้งหมดได ้
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้  าเสนอการสร้างโมเดลพยากรณ์จ านวนผู้มี
งานท าโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล โดยใช้ข้อมูลผู้มีงานท า
จากธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อมูลการส่งออกสินค้า  
96 ประเภท จากกรมศุลกากร น ามาสร้างโมเดลพยากรณ์โดย
การเปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ ปรับด้วย
การท านอร์มอลไลซ์ ปรับให้เป็นมาตรฐาน และไม่ท าการ
ปรับช่วงของข้อมูล ร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะ 3 วิธี 
ได้แก่ การคัดเลือกคุณลักษณะจากความสัมพันธ์ การขจัด
คุณลักษณะออก และไม่คัดเลือกคุณลักษณะออก จากน้ัน
น าไปสร้างโมเดลพยากรณ์โดยการท าเหมืองข้อมูลด้วย
วิ ธีการวิ เคราะห์การถดถอย วิ ธี เบส์  วิ ธี  SVR และวิ ธี  
XGBRegressor เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์ของ
แต่ละโมเดลด้วยวิธีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์
เฉลีย่ และเวลาท่ีใช้ในการประมวลผล  

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลท่ีผ่านการปรับช่วงของข้อมูลให้
เป็นมาตรฐาน ร่วมกับคัดเลือกคุณลักษณะแบบการขจัด
คุณลักษณะออก และการท าเหมืองข้อมูลแบบ SVR ให้
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีท่ีสุด โดยค่าเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.84 และเวลาท่ีใช้ในการ
ประมวลผลเท่ากับ 2.317 มิลลิวินาที  
ค าส าคัญ: การปรับช่วงข้อมูล การคัดเลือกคุณลักษณะ  

การพยากรณ์ 
 

Abstract 

This research demonstrates the generation of an 

employment predictive model using data mining 

techniques. The data set used in this research consists of 

employment statistics collected from Bank of Thailand 

(BOT), and 96 types of product exports data gathered 

from Thai Customs Department (TCD). Data are 

implemented by comparing 3 methods of Feature Scaling, 

which are Normalization, Standardization, and Non-

Scaling, hybridized with 3 methods of Feature Selection, 

which are Correlation, Backward Elimination, and Non-

Elimination. Afterwards, the predictive models are 

formulated by applying 4 data mining techniques, Linear 

Regression, Bayesian Ridge, SVR and XGBRegressor. In 

order to evaluate the efficiency of each predictive model, 

each model is measured by Mean Absolute Percentage 

Error (MAPE) and processing time.  

The experiment results indicated that the best-suited 

predictive model for the selected data was the Feature 

Scaling, achieved by Standardization combining with 

Feature Selection, executed by Backward Elimination, 

and SVR technique. The Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE) score was 0.84. Meanwhile, the processing time 

took 2.317 milliseconds.  

Keywords: Feature Scaling, Feature Selection, 

Prediction. 

 

1. บทน า 
เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 

ส่งผลกระทบทั่วโลกเป็นวงกวา้ง ท าให้ระบบเศรษฐกิจได้
ผลกระทบอย่างมาก หลายธุรกิจตอ้งหยุดชะงกัลง บางท่ีตอ้ง
ระงบัการประกอบกิจการ หรือบา้งหนกัถึงการเลิกกิจการ ท า
ให้แรงงานจ านวนมากไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากตอ้งหยุดงาน 
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ถูกบงัคบัให้ลาโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน หรือตอ้งถูกเลิกจา้ง 
นอกจากจ านวนผูมี้งานท าแลว้ การส่งออกสินคา้ประเภทต่าง  ๆ
ไปยงัต่างประเทศ เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือน
ประเทศไปขา้งหนา้อีกดว้ย  

จากการศึกษางานวิจัยของ Yiyuan Cheng, Tao Hai 
และ Yangbing Zheng [1] ได้น าเสนอวิ ธีการสร้างโมเดล
พยากรณ์อตัราการวา่งงาน โดยใชข้อ้มูลดชันีต่าง  ๆท่ีส าคญัใน
การสร้างโมเดล เช่น ค่า GDP อตัราการน าเขา้ -ส่งออกสินคา้ 
ยอดใชจ่้ายของการคา้ปลีก จ านวนประชากรในเมือง และใชว้ิธี 
Back Propagation Neural Network ในการสร้างโมเดล พบวา่ 
ค่าท่ีโมเดลพยากรณ์มีความใกลเ้คียงกบัค่าจริงอยา่งมาก ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจดัการจา้งงาน อตัราแรงงานต่าง ๆ และ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนในประเทศมีงานท ามากข้ึน 
นอกจากแนวคิดการพยากรณ์และการเลือกใชข้อ้มูลตวัแปร
ดงักล่าว การสร้างโมเดลของ C. D. Casuat และ E. D. Festijo [2] 
เร่ือง การสร้างโมเดลพยากรณ์ความสามารถในการท างานของ
นักเรียน จาก 9 คุณลกัษณะ โดยใชอ้ลักอริทึม 3 แบบใ นการ
พยากรณ์ คือ Decision Tree Random Forest และ Support 
Vector Machine ผลการพยากรณ์พบว่า อัลกอริ ทึมท่ี มี
ประสิทธิภาพท่ีสุดคือ Support Vector Machine โดยมีค่า
ความถูกต้องอยู่ ท่ี  91.22% ในขณะท่ี  Decision Tree และ 
Random Forest ไดผ้ล 85% และ 84% ตามล าดบั ซ่ึงยงัเป็นผลท่ี
รับได ้มีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ง เทคนิคการลดมิติขอ้มูลส าหรับ
คน้หาปัจจยัและสร้างโมเดลการจ าแนก ของ นิธินนัท์ พนิดา 
และพยุง [3] ซ่ึงใชเ้ทคนิค Decision Tree แบบ J48 ร่วมกบัการ
ลดคุณลักษณะของข้อมูลแบบ Correlation - based Feature 
Selection พบวา่ ท าใหป้ระสิทธิภาพการจ าแนกเพ่ิมข้ึน อีกดว้ย 

จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ผูว้ิจัยจึงประยุกต์ใช้
เทคนิคท่ีไดศึ้กษาเพ่ือแกปั้ญหาและขอ้จ ากดับางประการ เช่น 
การปรับอัลกอริทึมท่ีใช้ Classification เ ป็น Regression 
เพ่ือใหเ้ขา้กบัการพยากรณ์จ านวนผูมี้งานท าในภาพรวม จึงเกิด
เป็นแนวคิดการน าเทคนิคเหมืองขอ้มูล ไดแ้ก่ การปรับช่วง
ของขอ้มูล ใชง้านร่วมกบั การคดัเลือกคุณลกัษณะ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์จ านวนผูมี้งานท าจากการส่งออก
สินคา้ของไทย โดยท าการเปรียบเทียบการปรับช่วงของขอ้มูล 
3 วิ ธี  ได้แก่ ปรับด้วยการท านอร์มอลไลซ์ ปรับให้เป็น

มาตรฐาน และไม่ท าการปรับช่วงของข้อมูล การคัดเลือก
คุณลักษณะ 3 วิ ธี  ได้แก่  การคัดเลือกคุณลักษณะจาก
ความสัมพันธ์ การขจัดคุณลักษณะออก และไม่คัดเลือก
คุณลกัษณะออก จากนั้นน าไปสร้างโมเดลพยากรณ์โดยการท า
เหมืองขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย วิธีเบส์ วิธี SVR 
ซ่ึงเป็นแขนงหน่ึงของ SVM และ วิธี XGBRegressor ซ่ึงเป็น
แขนงหน่ึงของ Decision Tree เพ่ือเปรียบเทียบการปรับช่วง
ของข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะ และเพื่อประเมิน
ประเมินประสิทธิภาพของการปรับช่วงของขอ้มูล และการ
คดัเลือกคุณลกัษณะ ส าหรับการพยากรณ์จ านวนผูมี้งานท า
จากขอ้มูลดา้นการส่งออกสินคา้ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการจัดท างานวิจัยน้ี  ผู ้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประยกุตใ์ช ้โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
2.1 การปรับช่วงของข้อมูล (Feature Scaling)  

เป็นการปรับใหข้อ้มูลแต่ละ Feature ท่ีมีค่าแตกต่างกนั
มากใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีใกลก้นั วธีิการปรับช่วง ไดแ้ก่ 

2.1.1 Normalization เป็นการปรับให้แต่ละ Feature 
อยูใ่นช่วง 0 ถึง 1 [4] ดว้ยสมการ 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

โดยท่ี  𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚  หมายถึง ค่าท่ีท าการปรับช่วงแบบ 
Normalization 

 X หมายถึง ค่าก่อนการปรับช่วง 
 𝑋𝑚𝑖𝑛 หมายถึง ค่าท่ีต ่าท่ีสุดของแต่ละ Feature 
 𝑋𝑚𝑎𝑥  หมายถึง ค่าท่ีสูงท่ีสุดของแต่ละ Feature 

2.1.2 Standardization เป็นการปรับให้แต่ละ Feature  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1 [4] ด้วย
สมการ 

𝑋𝑠𝑡𝑑 =
𝑋 − 𝑋𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑋𝑠𝑑
 

โดยท่ี  𝑋𝑠𝑡𝑑  หมายถึง ค่าท่ีท าการปรับช่วงแบบ 
Standardization 

 X หมายถึง ค่าก่อนการปรับช่วง 
 𝑋𝑚𝑒𝑎𝑛  หมายถึง ค่าเฉล่ียของแต่ละ Feature 
 𝑋𝑠𝑑  หมายถึง ค่าความแปรปรวนของแต่ละ 

Feature 
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2.2 การคดัเลือกคุณลกัษณะ (Feature Selection) 
เป็นการน าชุดขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ท่ีผา่นการปรับช่วงมาคดัเลือก

คุณลกัษณะ เน่ืองจากชุดขอ้มูลมีมากถึง 96 คุณลกัษณะ จึงได้
เปรียบเทียบวธีิการลดคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ 

2.2.1 Backward Elimination เป็นการขจดัคุณลกัษณะ
ออก โดยเร่ิมตน้จากพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
บางส่วน (Partial Correlation) ระหว่างแต่ละ Feature และ 
Target และตดั Feature ท่ีมีค่า Partial Correlation ท่ีต  ่าท่ีสุด
ออกทีละ Feature แล้วท าการทดสอบค่า R2 หากลดลง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจะท าการวนซ ้ าเพ่ือตดั Feature 
ออก จนกว่าจะไม่สามารถลดค่ าค่ า  R2 ได้ จึงหยุด
ด าเนินการ [5] 

2.2.2 Correlation เป็นการคัดเลือก Feature จากการ
ค านวณความสัมพนัธ์ระหว่างแต่ละ Feature กับ Target  
วา่มีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด [3] 
2.3 การท าเหมืองข้อมูล (Data mining) 

เป็นการน าชุดข้อมูลท่ีผ่านการปรับช่วงของขอ้มูลและ 
การคัดเลือกคุณลักษณะ ทั้ ง 9 ชุด มาท าการสร้างโมเดล 
การพยากรณ์ 4 วธีิ ไดแ้ก่ 

2.3.1 วธีิการวเิคราะห์การถดถอย (Linear Regression) 
เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ตัวแปรอิสระ  ( Independent Variable) กับตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) จะเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์เชิง
เส้นตรง (Linearity) โดยท่ีตวัแปรอิสระมีมากกวา่หน่ึงตวั [6] 

2.3.2 วธีิเบส์ (Bayesian Ridge) 
เป็นวิธีการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ กบั

ตัวแปรตาม โดยใช้หลักการของความน่าจะเป็นแบบมี
เง่ือนไข [7] เหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีสัมประสิทธ์ิขนาดเลก็ท่ีไม่
เท่ากบัศูนยจ์  านวนมาก เน่ืองจากมีความเสถียรและแกไ้ข
ปัญหากรณีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นสูงได ้แต่มี
ขอ้จ ากดัตรงท่ี ไม่มีสมบติัในการเลือกตวัแปรเขา้ตวัแบบ [8] 

2.3.3 วธีิ SVR (Support Vector Regressor) 
SVM (Support Vector Machine) เ ป็นวิ ธี ใช้จ  าแนก 

ตัวแปรตามออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยท าการสร้าง
ไฮเปอร์เพลน (Hyperplane) ซ่ึงสามารถสร้างไดห้ลายเส้น 
แต่จะตอ้งหาเส้นท่ีแบ่งไดดี้ท่ีสุด โดยค านวณจากผลรวม

ระยะห่างระหว่างกลุ่มและเส้นแบ่ง (Margin) โดย SVR  
จะอาศยัหลกัการพ้ืนฐานของ SVM แต่น ามาประยุกต์ใช้
กบัปัญหาประเภท Regression [9] 

2.3.4 วธีิ XGBRegressor 
เ ป็นวิ ธี ท่ี ใช้โครงส ร้าง พ้ืนฐานต้นไม้ตัด สินใจ 

(Decision tree) โดยการน า Decision tree มา train ต่อ ๆ กนั 
โดยท่ีแต่ละ Decision tree จะเรียนรู้จาก error ของ Tree 
ก่อนหน้าเพื่อลดความแปรปรวน โดยการตดัขอ้มูลท่ีจดั
ประเภทไม่ถูกตอ้ง [10] 
2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

Yiyuan , Tao and Yangbing [1] ท าการสร้างโมเดลการ
พยากรณ์อตัราการว่างงานของคนจีน Nanyang ในจงัหวดั 
Henan จ าก พ้ืนฐ านการท า  Back Propagation Neural 
Network ดว้ยชุดขอ้มูลอตัราการว่างงาน และตวัช้ีวดัทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ อีก 13 ตวั ท่ีเกบ็รวบรวมตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 
ถึ ง ปี พ . ศ . 2557 ใ น ก า รท า  Back Propagation Neural 
Network ไดมี้การเปรียบเทียบดว้ยฟังกช์ัน่การเทรนขอ้มูล 
4 ฟังกช์ัน่ ไดแ้ก่ Traingd, Traingdx, Traincgf และTrainscg 
พบวา่ วธีิท่ีใหผ้ลประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ วธีิ Traincgf และ 
Trainscg  

Cherry D. and Enrique D.[2] ไดน้ า Machine Learning 
มาประยกุตใ์ชก้บัการพยากรณ์ความสามารถในการท างาน
ของนัก เ รียน โดยชุดข้อ มูล ท่ีน ามา ศึกษาในค ร้ั ง น้ี  
ประกอบด้วย ผลการประเมินจากการสร้างสถานการณ์
สัมภาษณ์งานกบันกัเรียน ขอ้มูลประสิทธิภาพของนกัเรียน
ในช่วงระยะเวลาการทดลองงาน และค่าเฉล่ียคะแนนใน
การเรียน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 ถึง ปีพ.ศ.2561 จ  านวนทั้งส้ิน 
3,000 ค่า 9 ลักษณะ และใช้อัลกอริทึม 3 แบบในการ
พยากรณ์ คือ Decision Tree, Random Forest และ Support 
Vector Machine ผลการวิจยั พบวา่ วิธีท่ีใหค้่าความถูกตอ้ง
มากท่ีสุดคือ Support Vector Machine 

นิธินันท์ พนิดา และพยุง [3] ได้ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพเทคนิคการลดมิติของขอ้มูลในการหาปัจจยัท่ี
ส าคญัส าหรับเป็นขอ้มูลในการพยากรณ์การระบายน ้ าของ
ประตูระบายน ้าผกัไห่ โดยการสร้างโมเดลในการพยากรณ์
ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีใช ้และการประกอบกบัเทคนิคการ
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ลดข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโมเดล ผลการวิจัย
พบว่าโมเดล Decision Tree แบบ J48 ใช้ร่วมกับเทคนิค
การลดคุณลักษณะของข้อมูลแบบ Correlation - based 
Feature Selection ท าให้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจาก 95.04% 
เป็น 96.28% โดยมีปัจจัยส าคญัคือ ปริมาณน ้ าทา้ยประตู
ระบายน ้ า ปริมาณน ้ าท่ีปล่อยจากเข่ือนเจ้าพระยา และ
ปริมาณน ้าท่ีระบานสู่แม่น ้านอ้ย 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
การเปรียบเทียบการปรับช่วงของขอ้มูล การคดัเลือก

คุณลกัษณะ และการท าเหมืองขอ้มูลส าหรับการพยากรณ์ 
ผูมี้งานท า มีกรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด  

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 การศึกษา และรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) 

ขอ้มูลส าหรับระบบการพยากรณ์ผูมี้งานท าโดยเทคนิค
เหมืองขอ้มูล ใชข้อ้มูลจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลจ านวน 
ผู ้มีงานท าจากธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อมูล 
การส่งออกสินคา้ท่ีจ าแนกตามประเภท ทั้งส้ิน 96 ประเภท 
จากกรมศุลกากร โดยเป็นข้อมูลรายเดือน ตั้ งแต่เดือน
มกราคม ปี 2001 ถึงเดือนธนัวาคม ปี 2019 
3.2 การตรวจสอบความถูกต้องและแปลงข้อมูล (Data 
Preparation) 

ขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมชุดขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง
และพร้อมส าหรับการท าเหมืองขอ้มูล สามารถแบ่งเป็น  
3 ขั้นตอนย่อยไดแ้ก่ 1) ตรวจสอบชนิดของขอ้มูล (Data 
Type) 2) ตรวจสอบและจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing 
Value) 3) แบ่งข้อ มูลออกเ ป็น  2 ชุด  ได้แ ก่ข้อ มูลชุด 
Training และขอ้มูลชุด Testing ดงัตารางท่ี 1 
 
 

ตารางที ่1 : การแบ่งชุดขอ้มูลส าหรับสร้างและทดสอบโมเดล
พยากรณ์ 

ชุดขอ้มูล Role จ านวน
ขอ้มูล 

ร้อยละ 

Training Data ส าหรับสร้างโมเดลพยากรณ์ 204 94.1 
Testing Data ส าหรับทดสอบประสิทธิภาพโมเดล 12 5.8 

 
3.3 การสร้างโมเดลพยากรณ์ (Modeling) 

เป็นการน าชุดข้อมูล Training Data ท่ีถูกเตรียมจาก
ขั้นตอนก่อนหนา้มาสร้างโมเดลการพยากรณ์ โดยแบ่งเป็น
ขั้นตอนยอ่ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

3.3.1 การปรับช่วงของข้อมูล (Feature Scaling) เป็น
การปรับให้ขอ้มูลแต่ละ Feature ท่ีมีค่าแตกต่างกนัมากให้
อยู่ในช่วงท่ีใกลก้ัน โดยท าการเปรียบเทียบ 3 วิธี ไดแ้ก่ 
Normalization, Standardization และไม่ท าการปรับช่วง
ของขอ้มูล 

3.3.2 การคดัเลือกคุณลกัษณะ (Feature Selection) เป็น
การน าชุดขอ้มูลทั้ ง 3 ชุด ท่ีผ่านการปรับช่วงมาคดัเลือก
คุณลกัษณะ เน่ืองจากชุดขอ้มูลมีจ านวนคุณลกัษณะมากถึง 
96 คุณลกัษณะ จึงได้เปรียบเทียบวิธีการลดคุณลักษณะ  
3 วธีิ ไดแ้ก่ Correlation สามารถท าใหล้ด Features ลงเหลือ  
53 Features, Backward Elimination สาม า รถท า ให้ ลด 
Features ลงเหลือ 30 Features และไม่คดัเลือกคุณลกัษณะ
ออก 

3.3.3 การท าเหมืองขอ้มูล (Data mining) เป็นการน าชุด
ข้อมูลท่ีผ่านการปรับช่วงของข้อมูลและการคัดเลือก
คุณลกัษณะ ทั้ง 9 ชุด มาท าการสร้างโมเดลการพยากรณ์  
4 วิ ธี  ได้แ ก่  วิ ธี  Linear Regression วิ ธี  Bayesian Ridge  
วิธี SVR และวิธี XGBRegressor 
3.4. การประเมนิผล (Evaluation) 

โดยน าโมเดลพยากรณ์ท่ีสร้างในขั้นตอนท่ี 3 มาท าการ
พยากรณ์ด้วยข้อมูลชุด Testing Data ท่ี ได้แบ่งไว้ แล้ว
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กบัจ านวนผูมี้งานท า โดยประเมิน
ประสิทธิภาพ 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.4.1 ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean 
Absolute Percent Error: MAPE) 
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3.4.2 เวลาท่ีใช้ในการประมวลผล (Time) เป็นการวดัว่า
โมเดลใชเ้วลานานเท่าใดในการพยากรณ์ขอ้มูล 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานจากการพยากรณ์จ านวนผูมี้งานท า

ทั้ง 36 วิธี สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 : ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 
Feature 
Scaling 

Feature  
Selection 

Modelling MAPE เวลาเฉลีย่ 
(มิลลวินิาที(  

None  
Scaling 

None  
Elimination 

LinearRegression 2.177 2.950 
BayesianRidge 2.161 3.046 
SVR 0.84 4.328 
XGBRegressor 1.089 5.758 

Correlation 

LinearRegression 1.413 2.549 
BayesianRidge 2.222 2.614 
SVR 0.84 3.063 
XGBRegressor 0.924 3.519 

Backward  
Elimination 

LinearRegression 1.247 2.304 
BayesianRidge 1.113 2.350 
SVR 0.84 2.719 
XGBRegressor 0.883 2.688 

Normalization 

None  
Elimination 

LinearRegression 2.177 2.839 
BayesianRidge 1.946 2.888 
SVR 0.84 3.854 
XGBRegressor 1.089 5.573 

Correlation 

LinearRegression 1.413 2.430 
BayesianRidge 1.946 2.516 
SVR 0.84 2.698 
XGBRegressor 0.924 3.415 

Backward  
Elimination 

LinearRegression 1.247 2.143 
BayesianRidge 1.946 2.184 
SVR 0.84 2.344 
XGBRegressor 0.883 2.515 

Standardization 

None  
Elimination 

LinearRegression 2.177 2.856 
BayesianRidge 1.946 2.924 
SVR 0.84 3.897 
XGBRegressor 1.089 5.610 

Correlation 

LinearRegression 1.413 2.397 
BayesianRidge 1.946 2.454 
SVR 0.84 2.704 
XGBRegressor 0.924 3.437 

Backward  
Elimination 

LinearRegression 1.247 2.125 
BayesianRidge 1.946 2.164 
SVR 0.84 2.317 
XGBRegressor 0.883 2.536 

 

จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปไดว้่าขอ้มูลท่ีผ่านการปรับช่วง
ของขอ้มูลแบบ Standardization ร่วมกบัคดัเลือกคุณลกัษณะ
แบบ Backward Elimination และการท าเหมืองข้อมูลแบบ 
SVR ให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีท่ีสุด โดยค่า MAPE 
เท่ากับ 0.84 และเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลเท่ากับ 2.317 

มิ ลลิ วิ นาที  เ น่ื องจากการปรับช่ วงของข้อมู ลแบบ 
Standardization ท าให้ขอ้มูลแต่ละ Feature อยูใ่นช่วง ท่ีแคบ
ลง สามารถลดเวลาในการประมวลผลลง และการลด
คุณลกัษณะแบบ Backward Elimination ท าให ้Features ลดลง
เหลือ 30 Features นอกจากช่วยเร่ืองเวลาในการประมวลผลแลว้ 
ยงัสามารถช่วยเพ่ิมความถูกตอ้งของการพยากรณ์ได ้เน่ืองจาก
เป็นการก าจดั Feature ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการพยากรณ์ออก 

เม่ือจ าแนกตามชนิดของการปรับช่วงขอ้มูล เฉล่ียทั้ง  
3 วิธี จะเห็นวา่การปรับช่วงของขอ้มูลแบบ Normalization 
และ Standardization ให้ผลใกลเ้คียงกัน โดยสามารถลด
เวลาท่ีใช้ประมวลผลลง แต่ท าให้ค่า MAPE เพ่ิมข้ึนจาก
การไม่ปรับช่วงขอ้มูล แสดงดงัภาพท่ี 2  

  

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของการปรับช่วงขอ้มูล  

เม่ือจ าแนกตามชนิดของการคดัเลือกคุณลกัษณะ เฉล่ีย
ทั้ง 3 วิธี จะเห็นวา่การคดัเลือกคุณลกัษณะแบบ Backward 
Elimination ให้ผลดีท่ีสุดทั้งค่า MAPE และเวลา ส่วนการ
คัด เ ลือก คุณลักษณะแบบ Correlation สามารถ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ไดเ้ช่นกนั แสดงดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพของการคดัเลือกคุณลกัษณะ  

เม่ือจ าแนกตามชนิดของการท าเหมืองขอ้มูล เฉล่ียทั้ง  
4 วธีิ จะเห็นวา่การท าเหมืองขอ้มูลแบบ SVR ใหค้่า MAPE 
ดี ท่ี สุด ส่วน LinearRegression ใช้เวลาน้อยท่ีสุดในการ
พยากรณ์ แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพของการท าเหมืองขอ้มูล  

จากนั้นน าโมเดลท่ีผ่านการปรับช่วงของข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน ร่วมกับคัดเลือกคุณลักษณะแบบการขจัด
คุณลกัษณะออก และการท าเหมืองข้อมูลแบบ SVR ซ่ึงให้
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ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีท่ีสุด ใชพ้ยากรณ์จ านวนผูมี้งาน
ท าในปี 2020 จากขอ้มูลการส่งออกสินคา้ปี 2019 ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 : ตารางการพยากรณ์จ านวนผูมี้งานท า 

ปี เดือน จ านวนวนผูมี้งานท า (ลา้นคน) 

2020 

มกราคม 37.642 
กมุภาพนัธ์ 37.172 
มีนาคม 37.825 
เมษายน 37.049 
พฤษภาคม 37.143 
มิถุนายน 37.735 
กรกฎาคม 37.298 
สิงหาคม 37.484 
กนัยายน 37.577 
ตุลาคม 37.559 

พฤศจิกายน 37.547 
ธนัวาคม 37.192 

 

จากขอ้มูลการพยากรณ์จ านวนผูมี้งานท าในปี 2020 จะเห็น
ได้ว่ายงัคงมีอัตรากาท างานท่ีลดลง สอดคล้องกับอัตราการ
ส่งออกซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชพ้ยากรณ์ ดงันั้นจึงสามารถใชข้อ้มูล
จากการวิจัยในคร้ังน้ี ส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนในการ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาธุรกิจ เพ่ือ
ขบัเคล่ือนประเทศ อนัน าไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของประเทศ 

 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีน าเสนอการสร้างโมเดลพยากรณ์จ านวนผูมี้งาน

ท าโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล โดยใช้ข้อมูลผูมี้งานท าจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อมูลการส่งออกสินค้า 96 
ประเภท จากกรมศุลกากร ซ่ึงเป็นการเลือกใช้ตัวแปร ท่ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัอา้งอิงท่ีไดศึ้กษามา จากนั้น น ามาสร้าง
โมเดลพยากรณ์ มีการประยุกต์ใชแ้นวคิดวิธีต่าง ๆ  โดยท าการ
เปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล 3 วิ ธี  การคัดเลือก
คุณลกัษณะ 3 วิธี และการท าเหมืองขอ้มูล 4 วิธี เพื่อสร้างโมเดล
พยากรณ์ ผลท่ีไดพ้บว่ามีความสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ
งานวิจยัอา้งอิง คือ ขอ้มูลท่ีผา่นการปรับช่วงของขอ้มูลให้เป็น
มาตรฐาน ร่วมกบัคดัเลือกคุณลกัษณะแบบการขจดัคุณลกัษณะ
ออก และการท าเหมืองขอ้มูลแบบ SVR ให้ประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ดีท่ีสุด โดยค่า MAPE เท่ากบั 0.84 และเวลาท่ีใชใ้นการ
ประมวลผลเท่ากบั 2.317 มิลลิวินาที เน่ืองจากการปรับช่วงของ
ขอ้มูลให้เป็นมาตรฐาน ท าให้ขอ้มูลแต่ละ Feature อยูใ่นช่วง ท่ี

แคบลง สามารถลดเวลาในการประมวลผล และการลด
คุณลักษณะแบบ Backward Elimination ท าให้ Features ลดลง
เหลือ 30 Features นอกจากช่วยเร่ืองเวลาในการประมวลผลแลว้ 
ยงัสามารถช่วยเพ่ิมความถูกตอ้งของการพยากรณ์ไดเ้น่ืองจาก
เป็นการก าจดั Feature ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการพยากรณ์ออก ทั้งน้ี 
สามารถประยุกต์ใชผ้ลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการ
วิจัยคร้ังน้ี เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการสร้างและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโมเดลพยกากรณ์อ่ืน ๆ  ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกลุ่ มข้อมูลลูกหนี้ท่ี 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมลู (Data Mining) 
ตามหลักการ CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process 
for Data Mining) มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มลูกหนี้
แบบเคมีน (K-Means Clustering) โดยใช้ซอฟแวร์ Rapid 
Miner Studio และมีการหาค่าประสิทธิภาพจ านวนกลุ่มตาม
ทฤษฎกีารวัดประสิทธิภาพด้วยจุด Elbow Point  ข้อมลูส าหรับ
การจัดกลุ่มลูกหนี ้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบเงินกู้ ยืม
กองทุนภาครัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นข้อมูลลูกหนี ้ปีงบประมาณ 
2559 - 2561 โดยข้อมูลจะเป็นลูกหนีท่ี้ท าสัญญากับกองทุน
ภาครัฐในช่วงวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561 เป็น
ลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 5,874 รายการ เม่ือน ามา
จัดกลุ่มลูกหนีด้้วยวิธีเคมีน (K-Means Clustering)ได้ผลลัพธ์
ท้ังหมด จ านวน 4 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยระยะห่างของทุกจุดจากจุด
ศูนย์กลางของคลัสเตอร์อยู่ ท่ี 23.60 จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์
ของแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มท่ีต้องมีมาตรการการ
ติดตามขัน้เดด็ขาด จ านวน 79 รายการ กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีต้อง
มีมาตรการการติดตามขั้นเร่งด่วน จ านวน 1,016 รายการ และ
การจัดกลุ่มข้อมูลลูกหนีย้ังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยของลูกหนี้
แต่ละกลุ่ม ท าให้สามารถน าไปวางกลยทุธ์ต่าง ๆ แนวทางใน
การก าหนดนโยบาย การติดตามหนีสิ้น หรือการบังคับคดีด้าน
กฎหมาย เพ่ือควบคุมจ านวนลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  
ค าส าคัญ : ทุนหมุนเวียน  กลุ่มคนเปราะบาง  หน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้การจดักลุ่มขอ้มูล ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 
 

Abstract 
       The objective of this research is to categorise non-

performing loans ( NPL) , by applying the Data Mining 

technique of CRISP- DM model, to analyse the K- Means 

Clustering debtor categorisations, using the RapidMiner 

Studio software, and Average within Centroid Distance theory. 

The data for our debt categorization is based on the 

database of a government loan fund during the fiscal years 

2016- 2018.  This data is for borrowers who sign the 

agreements during October 1st, 2016, and September 

30th, 2019. There are a total of 5,874 NPLs. This K-Means 

Clustering has grouped our debtors into 4 categories, with 

an Average within Centroid Distance of 23.60.  Our 

analysis of each category found that Group 4, 79 debtors, 

requires an absolute debt collection.  Group 3, 1,016 

debtors, requires an urgent debt collection.  The debtor 

categorization portrays each group’s factors, which can 

be useful in strategy planning, policy planning, debt 

collections, or litigation action, and also can control the 

number of future non-performing loans. 

Keywords: Fund, Vulnerable People,  

                   Non-Performing Debt, Data Grouping,  

                   Business Intelligence 
 

1. บทน า 
ทุนหมุนเวียน หมายถึง กองทุน กองทุนหมุนเวียน 

เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือ
กิจการท่ีอนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไวใ้ชจ่้ายได ้โดยไม่
ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดิน[1] ปัจจุบนัประเทศไทยมี
ทุนหมุนเวียนจ านวนทั้งส้ิน 115 ทุน จดัเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  
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(1) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืม (2) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
จ าหน่ายและการผลิต (3) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการบริการ (4) ทุน
หมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์และสวสัดิการสังคม (5) ทุน
หมุนเวยีนเพ่ือการสนบัสนุนส่งเสริม [2]   

จากกรณีศึกษากองทุนภาครัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นประเภท
ทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืม มีภารกิจให้บริการกู้ยืมเงินเพ่ือ
ประกอบอาชีพ ในกลุ่มคนเปราะบาง โดยไม่คิดดอกเบ้ีย และมี
การค ้าประกนัดว้ยบุคคลท่ีน่าเช่ือถือได ้ภายในวงเงินกู ้120,000 
บาท โดยผา่นเกณฑ์การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุน ปัจจุบนัมีผูกู้ย้มืทัว่ประเทศกวา่ 210,000 ราย มูลค่ากวา่ 
7,300 ลา้นบาท โดยคิดเป็นลูกหน้ีคงคา้งอยู่ในบญัชี จ านวน
กวา่ 120,000 ราย เป็นเงิน 3,400 ลา้นบาท ในจ านวนน้ีมีลูกหน้ี
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ของปีงบประมาณ 2559 - 2561 จ านวน 
5,874 ราย เป็นเงิน 22 ลา้นบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
กองทุนตอ้งมีการควบคุมจ านวนลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดราย ท า
ให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะหามาตรการควบคุมป้องกนั อตัรา
หน้ีคา้งช าระ อตัราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยมีแนวคิดจดั
กลุ่มลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล
(Data Mining) มาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีแบ่งกลุ่มลูกหน้ีแบบ
เคมีน (K-Means Clustering) ผลลพัธ์ท่ีไดเ้พื่อแสดงให้เห็นถึง
ปัจจยัของลูกหน้ี ลกัษณะความเส่ียงของลูกหน้ีแต่ละกลุ่ม และ
สามารถน าไปวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และควบคุมงบประมาณในการ
ติดตามหน้ีสิน 
 

2. หลกัการและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎเีหมืองข้อมูล (Data Mining)  
       กระบวนการในการค้นหารูปแบบหรือความสัมพนัธ์ 
ของข้อมูล ท่ีเป็นข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคต่าง  ๆ 
ทั้ งทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือเทคนิคทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ การรู้จ า เพ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ีไม่เคยรู้ล่วงหนา้
มาก่อน โดยสารสนเทศท่ีได ้สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้
เช่น น ามาช่วยในการตดัสินใจวางแผนงาน เพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี (1) Data Cleaning 
เป็นขั้นตอนส าหรับการคดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป (2) 
Data Integration เป็นขั้นตอนการรวมขอ้มูลท่ีมีหลายแหล่งให้

เป็นขอ้มูลชุดเดียวกัน (3) Data Selection เป็นขั้นตอนการดึง
ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์จากแหล่งท่ีบันทึกไว ้(4) Data 
Transformation เป็นขั้ นตอนการแปลงข้อมูลให้เหมาะสม
ส าหรับการใช้งาน (5) Data Mining เป็นขั้นตอนการค้นหา
รูปแบบท่ีเป็นประโยชน์จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่(6) Pattern Evaluation 
เป็นขั้นตอนการประเมินรูปแบบท่ีไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูล 
(7) Knowledge Representation เป็นขั้นตอนการน าเสนอความรู้
ท่ีคน้พบ โดยใชเ้ทคนิคในการน าเสนอเพื่อใหเ้ขา้ใจ 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูล[3] 

2.2 การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) [4] 
      Cluster Analysis เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยขอ้มูล หรือ
เป็นการแบ่งคน สัตว ์ส่ิงของ องค์กร ฯลฯ ออกเป็นกลุ่มย่อย
อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม โดยมีหลกัเกณฑ์ในการแบ่งคือ ให้หน่วยท่ี
อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัมีลกัษณะท่ีสนใจเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั  
แต่หน่วยท่ีอยูต่่างกลุ่มกนัจะมีลกัษณะท่ีสนใจต่างกนัตวัแปรท่ี
อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนั มากกวา่ตวัแปรท่ีอยู่
ต่างกลุ่มกัน ตวัแปรท่ีอยู่ต่างกลุ่มกันจะมีความสัมพนัธ์กัน
น้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
Cluster Analysis ต้องการแบ่ งก ลุ่ มคน 6 คน  คื อ  นาย 
A,B,C,D,E,F โดยพิจารณาจากอายแุละรายไดโ้ดยมีขอ้มูลดงัน้ี 

 
ภาพที่ 2 แสดงขอ้มูลตามรายไดแ้ละอาย ุ

จะแสดงผลการวเิคราะห์กลุ่มอายแุละรายได ้ดงัน้ี 

 
ภาพที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์กลุ่มอายแุละรายได ้
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     จากตวัอย่างเป็นกราฟ 2 มิติ คือ อายุและรายได ้หรือ 2 
ตวัแปร มีเป้าหมายคือแบ่ง 6 คน เป็นกลุ่มยอ่ย โดยให้ทั้ง 6 
คน มีอายุและรายไดเ้ท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั ส่วนคนท่ีอยู่
ต่างกลุ่มจะมีอายแุละรายไดแ้ตกต่างกนั จากภาพท่ี 3 ท าให้
สามารถตัดสินใจได้ว่า  ควรมี 3 กลุ่ม ดัง น้ี  ก ลุ่มท่ี  1 
ประกอบด้วย นาย A และ B ซ่ึงมีอายุน้อยและรายได้ต  ่า  
กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย นาย C และ D ซ่ึงมีอายุเป็นช่วงวยั
กลางคนมีรายไดป้านกลาง กลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ย นาย E 
และ F ซ่ึงมีอายเุป็นช่วงวยักลางคนและมีรายไดม้าก 
2.3 เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลเคมีน (K-Means Cluster 
Analysis) [5] 
        หลกัการของ K-Means เป็นเทคนิคการจ าแนก Case 
ออกเป็นกลุ่มย่อย จะใช้เม่ือมีจ านวน Case ท่ีมาก โดย
จะตอ้งก าหนดจ านวนกลุ่มหรือจ านวน Cluster ท่ีตอ้งการ 
เช่นก าหนดให้มี K กลุ่ม เทคนิค K-Means จะมีการท างาน
หลาย ๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวม 
Cases ให้ไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยเลือกกลุ่มท่ี Case 
นั้นมีระยะห่างจากค่ากลางของกลุ่มนอ้ยท่ีสุด แลว้ค านวณ
ค่ากลางของกลุ่มใหม่ จะท าเช่นน้ีจนกระทัง่ค่ากลางของ
กลุ่มไม่เปล่ียนแปลง หรือครบจ านวนรอบท่ีก าหนดไว ้ใน
การวัดประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มข้อมูล ใช้ตัววัด
ประสิทธิภาพ Average within centroid ค่าเฉล่ียระยะห่าง
ของทุกจุดจากจุดศูนยก์ลางของคลสัเตอร์ ดงัสมการ 
Average within centroid distance = d1c  +  d2c    + d3c       

3
 

 
ภาพที ่4 การวดัประสิทธิภาพของการจดักลุ่มขอ้มูล Elbow point 
2.4 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
       สิรภพ[6] น าเสนอเร่ือง ระบบสนับสนุนการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตดว้ยวธีิการจดักลุ่มลูกคา้โดยใชเ้ทคนิค 
K-Means มีจุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือก
ประกนัชีวิตท่ีมีความเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการใน
การใชง้าน และสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ไดต้รงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลดความซับซ้อน
ในการท างานของพนักงานการตลาด พร้อมทั้งให้ผูบ้ริหาร
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตาม
กระบวนการการท า เหมืองข้อมูล CRISP-DM (Cross-
Industry Standard Process for Data Mining)  มีการก าหนด
ข้อมูลท่ีต้องการ ตรวจสอบ แก้ไขค าผิดแล้วจัดกลุ่มของ
ขอ้มูลเพ่ือใหส้ะดวกต่อการประมวลผล จากนั้นน าผลลพัธ์ท่ี
ได้ไปสู่กระบวนการประมวลผลข้อมูลตามท่ีได้ก าหนด
โมเดลไว ้ไดแ้ก่ K-Means Algorithm เพื่อศึกษาคน้หาความรู้ 
หาความสัมพนัธ์ท่ีแฝงอยู่ในข้อมูล และผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลลกัษณะของลูกคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 กลุ่ม 
       สุรีพร [7] ได้ศึกษาเร่ืองการจัดกลุ่มลูกหน้ีค้างช าระ
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยใชเ้ทคนิคเหมือง
ข้อมูล กรณีศึกษาของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกลุ่มลูกค้าค้างช าระของสินเช่ือ หา
ลกัษณะปัจจัยส าคญัประจ ากลุ่มลูกคา้ โดยผลลพัธ์ท่ีได้จะ
สามารถน าไปพิจารณาการปล่อยสินเช่ือเพ่ือช่วยให้การ
บริหารงานทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ใชเ้ทคนิคการ
วิเคราะห์ดว้ยการท าเหมืองขอ้มูล โดยการจดักลุ่มดว้ยวิธี K-
means ไดผ้ลลพัธ์ทั้งหมด 5 กลุ่ม ดงัน้ี 1) ขั้นวางใจได ้1 2) ขั้น
วางใจได ้2 3) ขั้นติดตาม 4) ขั้นติดตามด่วน 5) ขั้นรุนแรง โดย
ผลจากการท าเหมืองข้อมูลสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานพฒันาผลิตภณัฑ์ หน่วยงานพฒันากระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือ ฝ่ายบริหารหน้ีและฝ่ายพิจารณาสินเช่ือ
องคก์ร เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเป็นลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
(NPL) เป็นการช่วยลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนและลด
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการติดตามทวงถามหน้ีและการด าเนินคดี 
ซ่ึงเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หอ้งคก์รอีกทางหน่ึงดว้ย 
 

3. วธีิการด าเนินงานวจิัย 
งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการน าเทคนิคเหมืองขอ้มูลเขา้มา

ใชใ้นการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้เพ่ือให้ทราบ
ถึงปัจจัยของลูกหน้ี ลกัษณะความเส่ียงของลูกหน้ีแต่ละ
กลุ่ม และสามารถน าไปวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการพิจารณา
ปล่อยสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และควบคุม
งบประมาณในการติดตามหน้ีสิน โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอน
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การด าเนินงานตามหลกัการ CRISP-DM (Cross-Industry 
Standard Process for Data Mining) ดงัน้ี   
3.1 การท าความเข้าใจธุรกจิ (Business Understanding) 
      กรณีศึกษากองทุนภาครัฐแห่งหน่ึง มีภารกิจให้บริการกูย้ืม
เงินเพ่ือประกอบอาชีพ ในกลุ่มคนเปราะบาง โดยไม่คิดดอกเบ้ีย 
และมีการค ้าประกนัดว้ยบุคคลท่ีน่าเช่ือถือได ้ภายในวงเงินกู ้
120,000 บาท โดยผา่นเกณฑก์ารพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน ปัจจุบนัมีผูกู้ย้ืมทั้ งประเทศกว่า 210,000 ราย 
มูลค่ากว่า 7,300 ลา้นบาท โดยคิดเป็นลูกหน้ีคงคา้งอยูใ่นบญัชี 
จ านวนกวา่ 120,000 ราย เป็นเงิน 3,400 ลา้นบาท  ในจ านวนน้ีมี
ลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของปีงบประมาณ 2559 - 2561 
จ านวน 4,800 ราย เป็นเงิน 22 ลา้นบาท และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน
ทุกปี กองทุนจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการควบคุมจ านวนลูกหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดราย และป้องกันให้เกิดอตัราหน้ีคา้งช าระน้อย
ท่ีสุด เพ่ือเป็นการลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และลด
ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ีสินและการด าเนินคดี 
3.2 การท าความเข้าใจเกีย่วกบัข้อมูล (Data Understanding) 
      ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ เป็นขอ้มูลท่ีได้จาก
ระบบเงินกูย้ืมกองทุนภาครัฐแห่งหน่ึง จดัเก็บในลกัษณะ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลหลายส่วน เช่น ค าร้องขอ
กูย้มืเงิน ขอ้มูลสัญญา ขอ้มูลการช าระคืน ขอ้มูลการติดตาม
หน้ีสิน  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ท าการคัดกรองข้อมูล 
โดยมีการใชข้อ้มูลดงัน้ี ประเภทการขอกู ้เพศ อาย ุ ประเภท
บุคคล รับภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัว ลกัษณะท่ีอยูปั่จจุบนั 
อาชีพปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน ภาระหน้ีสิน  อาชีพประสงค์
กู ้เป็นอาชีพเดิม/อาชีพใหม่ ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อา ชีพ  วง เ งินกู้  ยอดคง เห ลือ  ซ่ึ ง เ ป็นข้อ มูล ลูกห น้ี  
ปีงบประมาณ 2559 - 2561 โดยเป็นลูกหน้ีท่ีท าสัญญากบั
กองทุนในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กนัยายน 2561 
3.3การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  
      3.3.1 การกลั่นกรองข้อมูล ผูว้ิจยัปรับแถวท่ีมีค่าไม่ถูกตอ้ง 
หรือมีค่าผิดเพ้ียนไปจากชุดขอ้มูล และทดแทนค่าให้ข้อมูล
สมบูรณ์ เช่น อาย ุมีค่าท่ีไม่เป็นความจริงหรือค่าติดลบ 

 
ภาพที ่5 แสดงขอ้มูลอายท่ีุเป็นค่าติดลบ 

      3.3.2 การทดแทนค่าว่าง เปล่ียนค่าว่างให้เป็นขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งหรือลบรายการนั้น ๆ ท้ิงไป เพราะค่าว่างอาจจะมี
ผลต่อแบบจ าลองของโมเดล 

 
ภาพที่ 6 แสดงขอ้มูลท่ีมีค่าวา่ง 

     3.3.3 การแทนช่ือ เน่ืองจากกองทุนภาครัฐท่ีผูว้ิจยัน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์นั้น เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยได ้
ผูว้ิจยัจึงท าการแทนค่าขอ้มูลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
               3.3.3.1 ขอ้มูลประเภทการกูย้มื มี 2 ประเภท คือ C และ D  
               3.3.3.2 ขอ้มูลประเภทบุคคล มี 8 ประเภท คือ A 
B C D E F G และ H 
3.4 การพฒันาแบบจ าลอง (Modeling) 
       3.4.1 การจัดกลุ่มข้อมูล ในการจดักลุ่มขอ้มูลลูกหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเทคนิคและรูปแบบใน
การท าเหมืองขอ้มูล โดยใชว้ิธี K-Means เลือกใชซ้อฟแวร์ 
Rapid Miner Studio มีโอเปอเรเตอร์ในการจดักลุ่มดงัน้ี  
ตารางที่ 1 แสดงโอเปอเรเตอร์ในการจดักลุ่ม 
ภาพประกอบ ช่ือโอเปอเรเตอร์ ค าอธิบาย 

 

Read Excel ใชส้ าหรับโหลด
ขอ้มูลจากไฟล ์
excel 

 

Select Attributes ใชส้ าหรับเลือก
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้น
การประมวลผล 

 

Replace Missing 
Values 

ใชส้ าหรับแทนค่า
วา่งท่ีหายไป 

 

Nominal to 
Numerical 

ใชส้ าหรับแปลง
ค่าขอ้ความใหอ้ยู่
ในรูปแบบตวัเลข 

 

Clustering 
k = 4 

ใชส้ าหรับแบ่งกลุ่ม
ขอ้มูลดว้ย 
อลักอริทึม K-
Means 
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      3 .4 .2  การวัดประสิทธิภาพการจัดก ลุ่ม  การหา
ประสิทธิภาพของค่า k เ ร่ิมต้นด้วยวิ ธีการหาค่าเฉล่ีย
ระยะห่างของทุกจุด จากจุดศูนยก์ลางของคลสัเตอร์ โดย
เก็บค่าไวใ้น Log file และน ามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟเพื่อใหท้ราบจุด Elbow Point โดยไดผ้ลลพัธ์ท่ี 4 กลุ่ม 
มีค่าเฉล่ียระยะห่างของทุกจุด จากจุดศูนยก์ลางของคลสั
เตอร์อยูท่ี่ 23.60 

 
ภาพที ่7 แสดงจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีจุด Elbow Point 

 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการจัดกลุ่มข้อมูล 
      จากการจดักลุ่มขอ้มูลลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้เพื่อหา
ลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มขอ้มูลเพ่ือน ามาวางกลยุทธ์ต่าง  ๆ
ในการบริหารจดัการการปล่อยกูเ้งินและการติดตามหน้ีสิน ของ
กองทุน ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิค K-Mean ในการจดักลุ่ม และมีการ
หาค่าประสิทธิภาพจ านวนกลุ่มตามทฤษฎีการวดัประสิทธิภาพ
ดว้ยจุด Elbow Point [5] ไดค้่า k เท่ากบั 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 (Cluster_0) จ านวน 1,643 รายการ 
กลุ่มท่ี 2 (Cluster_1) จ านวน 3,136 รายการ 
กลุ่มท่ี 3 (Cluster_2) จ านวน 1,016  รายการ 
กลุ่มท่ี 4 (Cluster_3) จ านวน 79 รายการ 

รวมขอ้มูลทั้งส้ิน 5,874 รายการ   

 
ภาพที ่8 แสดงผลลพัธ์การจดักลุ่ม 

 

4.2 การวเิคราะห์ผลการจัดกลุ่มข้อมูล 
      4.2.1 กลุ่มท่ี 1 (Cluster_0) จ านวน 1,643  รายการ  เป็น
ประเภทการกูแ้บบ D เป็นประเภทบุคคลแบบ B เพศหญิง 

อายุเฉล่ีย 49 ปี รายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 7,540 บาท เป็นผูรั้บภาระ
ค่าใชจ่้ายในครอบครัวทั้งหมด และเป็นผูท่ี้มีภาระหน้ีสิน 
ประกอบอาชีพคา้ขาย ประเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นเจา้ของบา้น 
วงเงินกูเ้ฉล่ีย 27,301 บาท มียอดคงเหลือเฉล่ีย 21,379 บาท 
มียอดท่ีช าระหน้ีแล้วเฉล่ีย 5,922 บาท คิดเป็นอตัราการ
ช าระหน้ีแลว้ท่ี 19.91 เปอร์เซ็นต ์
      4.2.2 กลุ่มท่ี 2 (Cluster_1) เป็นประเภทการกูแ้บบ D เป็น
ประเภทบุคคลแบบ B เพศหญิง อายเุฉล่ีย 48 ปี รายไดเ้ฉล่ียอยู่
ท่ี 7,997 บาท เป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมด 
และเป็นผูท่ี้มีภาระหน้ีสิน ประกอบอาชีพคา้ขาย ประเภทท่ีอยู่
อาศยัเป็นเจา้ของบา้น วงเงินกูเ้ฉล่ีย 40,133 บาท มียอดคงเหลือ
เฉล่ีย 35,758 บาท มียอดท่ีช าระหน้ีแลว้เฉล่ีย 4,375 บาท คิด
เป็นอตัราการช าระหน้ีแลว้ท่ี 10.84 เปอร์เซ็นต ์
      4.2.3 กลุ่มท่ี 3 (Cluster_2) จ านวน 1,016  รายการ เป็น
ประเภทการกูแ้บบ D เป็นประเภทบุคคลแบบ B เพศหญิง 
อายุเฉล่ีย 49 ปี รายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 9,689 บาท เป็นผูรั้บภาระ
ค่าใชจ่้ายในครอบครัวบางส่วน และเป็นผูท่ี้มีภาระหน้ีสิน 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นเจา้ของ
บา้น วงเงินกูเ้ฉล่ีย 59,163 บาท มียอดคงเหลือเฉล่ีย 54,398 
บาท มียอดท่ีช าระหน้ีแลว้เฉล่ีย 4,765 บาท คิดเป็นอตัรา
การช าระหน้ีแลว้ท่ี 7.99 เปอร์เซ็นต ์ 
      4.2.4 กลุ่มท่ี 4 (Cluster_3) จ านวน 79 รายการ เป็น
ประเภทการกูแ้บบ D เป็นประเภทบุคคลแบบ B เพศชาย 
อายเุฉล่ีย 55 ปี รายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 14,392 บาท เป็นผูรั้บภาระ
ค่าใชจ่้ายในครอบครัวทั้งหมด และเป็นผูท่ี้มีภาระหน้ีสิน 
ประกอบอาชีพคา้ขาย ประเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นเจา้ของบา้น 
วงเงินกูเ้ฉล่ีย 116,329 บาท มียอดคงเหลือเฉล่ีย 111 ,075 
บาท มียอดท่ีช าระหน้ีแลว้เฉล่ีย 5,254 บาท คิดเป็นอตัรา
การช าระหน้ีแลว้ท่ี 4.50 เปอร์เซ็นต ์ 
      จากลกัษณะกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ กลุ่ม
ท่ี 4 เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราการการช าระหน้ีน้อยท่ีสุด ท่ี 4.50 
เปอร์เซ็นต์ นัน่หมายความวา่กองทุนจะมีหน้ีเสียจากกลุ่มน้ี
มากท่ีสุด และเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนลูกหน้ีน้อยสุดแต่วงเงิน
กูย้ืมมากท่ีสุดเช่นกนั และกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราการ
ช าระมากท่ีสุด ท่ี 19.91 เปอร์เซ็นต ์จากขอ้มูลทั้ง 4 กลุ่ม ท า
ให้ทราบว่า ลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดอ้ยูใ่นช่วงอายุ 41-
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60 ปี มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท และเป็น
ประเภทบุคคลแบบ B   
 

 5. สรุปผลและอภิปรายผล 
     ผลการวิเคราะห์การจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) ตามหลักการ 
CRISP-DM (Cross- Industry Standard Process for Data 
Mining)  โดยวิ ธีแบ่งกลุ่มลูกหน้ีแบบเคมีน (K-Means 
Clustering) ไดผ้ลลพัธ์ทั้งหมด 4 กลุ่ม ผูว้ิจยัไดส้รุปผลและ
ก าหนดช่ือกลุ่มตามระดบัมาตรการการติดตาม ดงัน้ี 
ตารางที่ 2 แสดงระดบัมาตรการการติดตาม  

ระดบัมาตรการการติดตาม กลุ่ม 
ติดตามขั้นเดด็ขาด กลุ่มท่ี 4 
ติดตามขั้นเร่งด่วน กลุ่มท่ี 3 
ติดตามเป็นระยะ กลุ่มท่ี 2 
เฝ้าระวงั กลุ่มท่ี 1 

     การจัดกลุ่มข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) ตามหลกัการ CRISP-DM โดยวิธีแบ่งกลุ่มลูกหน้ีแบบ
เคมีน (K-Means Clustering) มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สิรภพ [6] ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองระบบสนับสนุนการขายผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตดว้ยวิธีการจดักลุ่มลูกคา้โดยใชเ้ทคนิค K-Means 
เพ่ือช่วยให้ลูกคา้สามารถเลือกประกนัชีวิตท่ีมีความเหมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการในการใชง้าน และสามารถน าเสนอ
ผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน และยงั
สอดคลอ้งกบั สุรีพร[7] ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการจดักลุ่มลูกหน้ีคา้ง
ช าระสินเช่ือโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง โดยผลจากการท าเหมืองข้อมูล
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดเป็น
ลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพ่ิมข้ึน และจากการจัด
กลุ่มลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ด้วยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 
(Data Mining) สามารถน าไปวางกลยทุธ์แนวทางในการก าหนด
นโยบาย การติดตามหน้ีสินได ้
 

6. ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีน ามาใช้จัดกลุ่มขอ้มูลลูกหน้ีท่ีไม่

ก่อให้ เ กิดรายได้ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ไม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่ อใช้ในการท า เหมืองข้อ มูลโดยตรง 

โครงสร้างของฐานขอ้มูลอาจจะไม่เหมาะสม ไม่ครบถว้น
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ ควรมีการพิจารณาถึงการเก็บ
ขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัการท าเหมืองขอ้มูลในอนาคต 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการน าขอ้มูลของกองทุนภาครัฐ 
มาท าการศึกษาเท่านั้ น โดยไม่ได้มีการศึกษาถึงสถาบัน
การเงิน  อ่ืน ๆ ดงันั้นไม่ควรน าแนวทางการจดักลุ่มขอ้มูล
ไปใชใ้นทนัที ควรมีการศึกษาและประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
กบัขอ้มูลของแต่ละองคก์รก่อน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนีม้วีัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับผลการเรียนของผู้ เรียน โดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล 2) เพ่ือสังเคราะห์อัลกอริทึมท่ีใช้
ส าหรับพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับผลการ
เรียนของผู้ เรียน 3) เพ่ือหาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมท่ี
ใช้ในการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับผลการ
เรียนของผู้เรียน โดยรวบรวมข้อมลูมาจากระบบฐานข้อมูล
ของผู้ เรียน ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีการศึกษา 
2560-2562 โดยปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด 9 
ปัจจัย คือ เพศ อาย ุระดับช้ัน การกู้ ยืม สาขาวิชา โรงเรียนท่ี
จบมา รายได้ครอบครัว เกรดเฉลี่ย และจ านวนพี่น้องท่ี
ก าลังศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) มีปัจจัยข้อมูลผู้ เรียนท่ี
สัมพันธ์กับผลการเรียนจ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ การกู้ ยืม, 
รายได้รวมครอบครัว, จ านวนพี่น้อง, ระดับช้ัน,  สาขาเรียน
, อาย,ุ และประเภทโรงเรียนเดิม2) อัลกอริทึมท่ีใช้ส าหรับ
พยากรณ์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับผลการเรียนของ
ผู้ เรียน ได้แก่ Decision Tree, Naïve Bays, และ  K-nearest 
Neighbors 3) ประ สิท ธิภ าพของ อัลกอ ริ ทึม  พบ ว่ า 
Decision Tree มค่ีาความแม่นย ามากท่ีสุดมค่ีาเฉลีย่ร้อยละ 
89.58  ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้ว่า แบบอลักอรทิมึท่ีได้จาก
การทดลอง นีส้ามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์
กับผลการเรียนของผู้เรียน ได้แม่นย าในระดับท่ี ยอมรับได้ 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์ความสัมพนัธ์, ปัจจยัขอ้มูลผูเ้รียน,  

ระดบัผลการเรียน, เทคนิคเหมืองขอ้มูล   
 

Abstract 
This research was rationale for 1) for learning 

correlated with learner's academic performance 

using data training techniques 2) for fire studies used 

for flowers that were related to the results level. 3) to 

determine the effectiveness of the algorithm used in 

the dance that correlates with the learner's academic 

performance level. By collecting information from the 

student database system Using the 3-year historical 

data during the 2017-2019 academic year, all 9 

factors were used to analyze the data, namely gender, 

age, borrowing level, field of study, graduate school. 

Family income, GPA, and number of siblings 

studying. The results of the research were as follows: 

1) There were 7 factors of learner data related to 

academic performance: borrowing, gross family 

income, sibling number, grade level, field of study, 

age, and old school type. 2) Algorithm used for 

forecasting. Factors related to the learner's grades 

were Decision Tree, Naïve Bays, and K-nearest 

Neighbors. 3) The efficiency of the algorithm was 

found that the Decision Tree was the most precise with 

an average of 89.58%. Algorithmic model obtained 

from the experiment This can be used to analyze the 

factors that relate to the students' academic 

performance. Precision to an acceptable level. 

Keyword: Forecasting, learners' academic  

performance level, Data mining 
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1. บทน า 
 การศึกษาท่ีดีนั้นจะช่วยพฒันาคุณภาพของความรู้และ
การเรียนรู้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ได ้การไดรั้บการเรียนรู้ท่ี
ถูกตอ้งจะท าให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างปกติ 
รู้จักเปล่ียนแปลงปรับตัวเพ่ือท่ีจะอยู่รอดได้ในสังคม 
ผูเ้รียนท่ีรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง และพฒันาตัวเอง
เพ่ือให้ไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะใชพ้ฒันาคุณภาพชีวิต พฒันา
ทักษะต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต แม้จะเกิดปัญหาก็สามารถ
น าไปประยุกต์ใชแ้กปั้ญหาไดท้นัท่วงที คุณภาพทางการ
ศึกษา สามารถวดัผลไดด้ว้ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึง
อาจเกิดจากหลายปัจจยัดว้ยกนั เช่น ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยั
ทางด้านร่างกาย ปัจจัยทางด้านอารมณ์ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
ปัจจยัดา้นการสนับสนุนทางสังคม ปัจจยัดา้นการจดัการ
การศึกษา และปัจจยัดา้นครอบครัว เป็นตน้ การวิเคราะห์ 
และประเมินปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการเรียนไดอ้ย่าง
ตรงจุด ดว้ยการวิเคราะห์ดูตน้ตอปัญหา จะน าไปสู่การคิด
หาวิธีแกไ้ขปัญหา เพ่ือท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนอย่างถ่อง
แทถึ้งปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
น าไปสู่แนวทางในการแกไ้ข พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

การวิเคราะห์พยากรณ์ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับผล
การเรียนของผูเ้รียนนั้ น มีอยู่หลากหลายการท าเหมือง
ขอ้มูลก็เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือ 
โดยเหมืองข้อมูล เป็นกระบวนการท่ีกระท ากับข้อมูล
จ านวนมากเพ่ือคน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่
ในชุดขอ้มูลนั้น ในปัจจุบนัการท าเหมืองขอ้มูลไดถู้กน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท การท าเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) คือววิฒันาการอยา่งหน่ึงในการจดัเกบ็และ
ตีความหมายของข้อมูล โดยการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถดึงขอ้มูลสารสนเทศมาใชไ้ด ้
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของการค้นขอ้มูลจ านวนมาก
และเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การสกดัหรือแยกขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่หรือฐานข้อมูล การ
วางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
และตรรกะของข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือมองหารูปแบบท่ี

สามารถน ามาช่วยในการตดัสินใจได้ เทคนิคในการท า
เหมืองขอ้มูลนั้นมีอยู ่3 เทคนิคใหญ่ ๆ คือ กฎความสัมพนัธ์ 
(Association rule) เป็นการอาศยัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
ท่ีเกิดร่วมกัน สร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ การจ าแนก
ประเภทข้อ มูล  ( Data classification) เ ป็นการส ร้ าง
อัลกอริทึมจากข้อมูลท่ีมีอยู่ เพ่ือท านายเหตุการณ์ท่ีจะ
เ กิด ข้ึนในอนาคต  และการแ บ่งก ลุ่มข้อ มูล  ( Data 

clustering) คือการแบ่งขอ้มูลเป็นหลายๆ กลุ่ม โดยอาศยั
ความคลา้ยคลึงกันของขอ้มูล ในการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัผลการเรียนของผูเ้รียน นั้น ผูว้ิจยั
ไดเ้ลือกใชก้ารท าเหมืองขอ้มูลแบบ Data classification 3 

รูปแบบ ได้แก่ Decision Tree induction, Naïve Bayes 

method, และK-nearest neighbor (K-NN) เพื่ อท าการ
เปรียบเทียบวา่รูปแบบใดใหผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นย  าท่ีสุด ผลท่ีได้
จะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผล
การเรียนมากท่ีสุด เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือให้
ผูเ้รียนมีผลการเรียนท่ีดียิง่ข้ึน  

 

2. ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 เหมืองข้อมูล (Data Mining) [1] 

Data Mining เ ป็ น เ ร่ื อ ง ข อ ง ก า ร จั ด จ า แ น ก 
(Classification) เ ร่ิมต้นจากการท่ีมีข้อมูลท่ีมี รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ โดยมีตวัแปรท่ีเป็นคุณลกัษณะขอ้มูล (Input 

data) และมีตัวแปรท่ีระบุกลุ่มหรือประเภทของข้อมูล 
(Target) แล้วสอนด้วยอัลกอริทึมให้ เ รียนรู้ รูปแบบ
เหล่านั้น (Training set) เพ่ือสร้างตวัแบบการท านายว่าจะ
จ าแนกแยกแยะตัวแปรท านาย (Target) ด้วยข้อมูลท่ี
คอมพิวเตอร์ไม่เคยพบเห็นมาก่อน (Testing set) โดย
อลักอริทึมในการจดัจ าแนกท่ีเป็นท่ีรู้จกักนั เช่น decision 

trees, rule induction, k-nearest neighbors, naïve 

Bayesian, artificial neural networks, แ ล ะ  support 

vector machines. 

กฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) เป็นอลักอริทึม
ท่ี เ ป็น ท่ีมาของค าว่ า  Data Mining Apriori และ  FP 

Growth ถือเป็นอลักอริทึมชนิดแรก ๆ ท่ีท าให้โลกรู้จกัค า
ว่าดาต้าไมน่ิง Associate Rule ถูกใช้ในธุรกิจรีเทลอย่าง
กวา้งขวาง เช่น เว็บไซต์ Amazon และเว็บไซต์ขายของ 
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Online ทั้ งจากต่างประเทศและในประเทศไทย โดยกฎ
ความสัมพันธ์จะค้นหาเหตุการณ์ท่ีเกิดด้วยกันบ่อย ๆ 
ยกตวัอย่างให้เห็นด้วยการพิจารณากฎ A→ B หมายถึง
การซ้ือสินคา้ A แลว้ซ้ือสินคา้ B จะเกิดข้ึนก่ีเปอร์เซ็นต์ 
เหตุการณ์น้ีจะมีความเช่ือมัน่ไดก่ี้เปอร์เซ็นต ์ผลลพัธ์ท่ีได้
จะถูกน าไปใชแ้นะน าลูกคา้ให้ซ้ือสินคา้เพ่ิมทั้งแบบ Up-

selling และ Cross-selling   
 2.2 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ  ( Decision Tree) [2] คือ 
อลักอริทึมทางคณิตศาสตร์ เพื่อการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
โดยการน าข้อมูลมาสร้างอัลกอริทึมการพยากรณ์ใน
รูปแบบของโครงสร้างตน้ไม ้ซ่ึงมีการเรียนรู้ขอ้มูลแบบมี
ผูส้อน (Supervised Learning) สามารถสร้างอลักอริทึม
การจัดหมวดหมู่ (Clustering) ได้จากกลุ่มตัวอย่างของ
ข้อ มูล ท่ีก าหนดไว้ล่ วงหน้า  ( Training set) ได้โดย
อตัโนมติั และสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการท่ียงัไม่
เคยน ามาจดัหมวดหมู่ไดอี้กดว้ย โดยปกติมกัประกอบดว้ย
กฎในรูปแบบ “ถา้ เง่ือนไขแลว้ผลลพัธ์ ”เช่น (พยนู , 2548)  

“If Income = High and Married = No THEN Risk 

= Poor”  

 “If Income = High and Married = Yes THEN Risk 

= Good”  

 ส่วนประกอบของตน้ไมต้ดัสินใจ ประกอบดว้ย  
  1) โหนด (Node) คือคุณสมบัติต่าง ๆ เป็นจุดท่ีแยก
ขอ้มูลวา่ จะใหไ้ปในทิศทางใด ซ่ึงโหนดท่ีอยูสู่งสุดเรียกวา่
โหนดราก  ( Root Node)  
 2) ก่ิง (Branch) คือ คุณสมบติัของโหนดท่ีแตกออกมา 
โดยจ านวนของก่ิงจะเท่ากบัคุณสมบติัของโหนด  
 3) ใบ (Leaf) คือ กลุ่มของผลลัพธ์ในการแยกแยะ
ขอ้มูล 

2.3 Naive Bayes classification [3] เป็น Model หน่ึง
ในการแบ่งกลุ่มท่ีเราตอ้งการโดยใชค้วามน่าจะเป็นท่ีช่ือวา่ 
Naive bayes ยกตวัอยา่งเช่น เราตอ้งการแบ่งกลุ่มวา่คนไข้
ท่ีเข้ามานั้ นเป็นไข้หวดัใหญ่หรือไม่ ซ่ึงเราจะต้องถาม
อาการคนไขม้าให้ไดม้ากท่ีสุดว่าอาการเป็นอย่างไร แลว้
เราถึงจะคาดคะเนจากขอ้มูลอาการท่ีไดว้า่มีความน่าจะเป็น 
ไขห้วดัใหญ่เท่าไหร่ เช่นความน่าจะเป็น 95% เป็นตน้ ซ่ึง
ความน่าจะเป็นดงักล่าว เราจะใช ้Naive Bayes ในการหา
ค่าความน่าจะเป็นนัน่เอง 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบย์ (Bayes Theorem) เป็น 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ ความน่าจะเป็นท่ีเกิดเหตุการณ์หน่ึง ก็
ต่อเม่ือเหตุการนึงไดเ้กิดไปแลว้ เช่น ในประชากรทั้งหมด
จะมีคนท่ีเป็นภูมิแพอ้ยู่ 1% นักวิทยาศาสตร์จึงได้สร้าง
เคร่ืองมือในการตรวจสอบว่าคนไข้ท่ีมาตรวจนั้ นเป็น
ภูมิแพห้รือไม่ ซ่ึงจากการทดสอบเคร่ืองมือดังกล่าวจะ
ใหผ้ลดงัน้ี 
 - ถา้คนไขท่ี้เป็นโรคภูมิแพม้าตรวจเคร่ืองมือดงักล่าว
จะมีโอกาสแสดงค่าจ านวนเตม็บวก 99% 

 - ถา้คนไขไ้ม่เป็นภูมิแพ ้เคร่ืองมือดงักล่าวจะมีโอกาส
แสดงค่าจ านวนเตม็ลบ 99% 

 หากน าเคร่ืองมือดังกล่าวเป็นใช้จริง โดยการตรวจ
คนไขท่ี้ไม่รู้วา่เป็นโรคภูมิแพห้รือไม่ แต่เคร่ืองมือดงักล่าว
แสดงค่าจ านวนเต็มบวก แสดงว่าคนไขน้ั้นมีโอกาสเป็น
โรคภูมิแพเ้พียง 50% เท่านั้นโดยการใชท้ฤษฎีความน่าจะ
เป็นเบยเ์ขา้มาคิดโดยมีสมการดงัน้ี 
 

 
  
 
 
 2.4  K-nearest neighbors [4] 

    มีจุดประสงคเ์พ่ือแกปั้ญหาในการจดักลุ่ม  K -Nearest 

Neighbor จะใช้ส าหรับแก้ปัญหาท่ีเรารู้จ านวนกลุ่มท่ี
แน่นอนอยูแ่ลว้ แต่มีบางขอ้มูลเท่านั้นท่ีไม่สามารถบอกได้
ว่าขอ้มูลนั้นอยู่กลุ่มใด เช่น หากตอ้งการเลือกกลุ่มสีฟ้า 
และกลุ่มสีเขียว ดงันั้น หากตอ้งการเลือกวา่จะอยูก่ลุ่มสีฟ้า
หรือสีเขียวสีใดสีหน่ึง จะมีวธีิการอยา่งไร 

 
ภาพที:่1 แสดง สีเขียว กบัสีฟ้า 

  K Nearest Neighbor คือการจัดโดยบริ เวณ ท่ีอยู่  
ใกลเ้คียงวา่กลุ่มใดมีจ านวนมากกวา่ ถา้บริเวณนั้นมีกลุ่มสี

………..…………… (1) 

           ……………... (2) 

 ……………... (3) 
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เขียวเยอะกวา่กลุ่มสีฟ้า จ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกกลุ่มสีเขียว ถา้
บริเวณนั้นมีกลุ่มสีฟ้าเยอะกวา่กลุ่มสีเขียว จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เลือกกลุ่มสีฟ้า 

 หลกัการท างานของ K Nearest Neighbor Algorithm 
จะคลา้ย ๆ กบัค าตอบการเลือกกลุ่มสีเขียวหรือ กลุ่มสีฟ้า ท่ี
จะดูจ านวนขอ้มูลบริเวณรอบ ๆ (Nearest Neighbor) วา่มี
กลุ่มไหนจ านวนมากกว่ากนั แลว้จึงเลือกกลุ่มท่ีมีจ านวน
มากกวา่ 
 2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ภาภรณ์ และ จรัญ [5] การวเิคราะห์การลาออกกลางคนั
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิควิธีการท า
เหมืองขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท าการ
สังเคราะห์โมเดลส าหรับการท านายการออกกลางคนัของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  และท าการ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้มูลของโมเดลดว้ยเทคนิควิธี 
Rule Induction,  K-Nearest Neighbor, Decision Tree และ 
Naive Bayes ทดสอบโมเดลด้วยวิธีการ 10-Fold Cross 
Validation และวดัประสิทธิภาพด้วยค่า Accuracy พบว่า
เทคนิควิธี Rule Induction มีประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเฉล่ีย
ความถูกต้อง 94.70 % และมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องสูงสุด 5 
อนัดบั ไดแ้ก่ เกรดเฉล่ีย ปีการศึกษา โรงเรียนเดิมสาขาวิชา 
และอาชีพของบิดา 
 อคัรพล และจรัญ [6] การศึกษาเทคนิคพยากรณ์การ
ไดรั้บปัจจยัพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของนักเรียนโรงเรียน
วดัพระขาว (ประชานุเคราะห์( ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 
โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคพยากรณ์
คน้หาตวัแบบของการไดรั้บปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจน 
ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูลท่ีเหมาะสม ใชเ้ทคนิคการจ าแนก
ขอ้มูล 3 เทคนิค ไดแ้ก่ Decision tree, Random forest และ 
Bagging พบวา่ เทคนิค Random forest ใหค้่าประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด (ความถูกตอ้งเท่ากบั 94.12% ความแม่นย  าเท่ากบั 
94.37% ความระลึกเท่ากบั 94.12% และค่า F-measure = 
94.24%(  
 
 

3.  วธีิการด าเนินงาน 
 การวิจัยน้ีเป็นการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ของปัจจัย
ขอ้มูลผูเ้รียนกบัระดบัผลการเรียนดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการน าปัจจัยข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับผูเ้รียนท่ีเก็บไวใ้นฐานข้อมูลของวิทยาลัย
อาชีวศึกษามาท าการคัดกรองปัจจัยท่ี เ ก่ียวข้องท่ีสุด
ทั้ งหมด 9 ปัจจัย จากนั้นจึงท าการกรองคัดเลือกเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Rapid 

Miner 9 โดยการน าอัลกอ ริ ทึม  3  แบบ มาท าการ
เปรียบเทียบหาอลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อ
น ามาหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการเรียนของผูเ้รียนมากท่ีสุด 
อัลกอริทึมท่ีใช้ ได้แก่  Decision Tree induction, Naïve 

Bayes method, แ ล ะ  K-nearest neighbor (K-NN( 
เปรียบเทียบค่าความแม่นย  าส าหรับน าไปสร้างอลักอริทึม
พยากรณ์โดยใช้การวัดค่า k-Fold cross-validation ค่า
ความแม่นย  า และค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของโคเฮน 

 
ภาพที่ 2:  ขอบเขต และการวางแผนในการวจิยั 

 

 ผูว้จิยัไดด้  าเนินการดว้ยการน าขั้นตอนในการท าเหมือง
ขอ้มูล ซ่ึงมีกระบวนการท างานเร่ิมตน้จากการคดักรอง
ข้อมูลไปจนถึงการน าเสนอความรู้ท่ีได้ ซ่ึงมีขั้ นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

 1( การรวบรวมขอ้มูล (Data collection) ผูว้ิจยัไดท้  า
การรวบรวมข้อ มูลจากฐานข้อ มูลผู ้เ รี ยน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาในระดับชั้ น ปวช. และ ปวส. ในส่วนของ
ขอ้มูลส่วนตวัผูเ้รียน และผลการเรียน ระหวา่งปีการศึกษา 
2560 ถึงปี 2562 จ านวนทั้งหมด 2,763 ชุด และท าการรวม
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากฐานขอ้มูลของผูเ้รียนทั้งหมด 9 ปัจจยั 
คือ เพศ อาย ุระดบัชั้น การกูย้มื สาขาวิชา โรงเรียนท่ีจบมา 
รายได้ครอบครัว เกรดเฉล่ีย และจ านวนพ่ีน้องท่ีก าลัง
ศึกษา 
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 2( การท าความสะอาดขอ้มูล (Data cleaning) การท า
ความสะอาดขอ้มูลเป็นการท าให้ขอ้มูลสมบูรณ์มีคุณภาพ
เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ท าการปรับคดักรอง
ขอ้มูลใหถู้กตอ้ง เป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของไฟล ์Excel 
ตดัขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ท้ิงไป ลบขอ้มูลซ ้ าซ้อน ขอ้มูลผิด
รูปแบบ และขอ้มูลท่ีมีค่าว่าง (Missing Values) เพื่อให้
สอดคล้องกับการน าข้อมูลนั้ นมาพยากรณ์ จากการท า
ความสะอาดข้อมูล ท าให้เหลือขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์
จ านวน 1,620 ชุด 
 3( การรวมขอ้มูล (Data Integration) ท าให้ขอ้มูลเป็น
ขอ้มูลชุดเดียวกนั โดยจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล 
 4( การดึงขอ้มูล (Data Selection) เป็นขั้นตอนการดึง
ขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์จากแหล่งท่ีบนัทึกไว ้
 5 (  การแปลงข้อ มูล  (Data Transformation) เ ป็น
ขั้นตอนการแปลงขอ้มูลให้เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
งาน 

 6( ขั้นตอนของการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

เป็นขั้นตอนการคน้หารูปแบบท่ีเป็นประโยชน์จากขอ้มูลท่ี
มีอยู ่
 7( ขั้นตอนการประเมินรูปแบบท่ีไดจ้ากการท าเหมือง
ข้อ มู ล  (Pattern Evaluation) การวิ เ ค ร า ะ ห์ แล ะห า
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร จากปัจจยัท่ีรวบรวมมาจ านวน 9 
ปัจจัย  ท าการสร้างอัลกอริทึมด้วยวิ ธี  Decision Tree 

induction, Naïve Bayes method, แ ล ะ K-nearest 

neighbor (K-NN) เปรียบเทียบค่าความแม่นย  าส าหรับ
น าไปสร้างอลักอริทึมพยากรณ์โดยใช้วิธีการแบ่งขอ้มูล
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพความแม่นย  าแบบ k-Fold cross-

validation โดยแบ่งข้อมูลค่า  k = 10 กลุ่ม ,  k = 20 กลุ่ม 
และ k = 30 กลุ่ม เพ่ือหาค่าความแม่นย  าของอลักอริทึม
มากท่ีสุด และหาค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของโคเฮน
  

 8(  ขั้ นการน า เสนอความ รู้ ท่ีค้นพบ (Knowledge 

Representation) น าเสนอเพื่อใหเ้ขา้ใจโดยแสดงผลขอ้มูล
ดว้ยตารางแสดงค่าขอ้มูล 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  อลักอริทึมการท าเหมืองขอ้มูลท่ีใช้
ในการพยากรณ์ 

 ตัวแปรตาม  ได้แ ก่ 1 (  ปั จ จัย ข้อ มู ลผู ้ เ รี ยน  2 (
ประสิทธิภาพของอลักอริทึมการท าเหมืองขอ้มูลท่ีใชใ้น
การพยากรณ์ 
  

4.  ผลการด าเนินการ 
 4.1 จากการพยากรณ์ปัจจัยขอ้มูลผูเ้รียนกบัระดบัผล
การเรียน พบว่า มีจ านวนปัจจัยท่ีส่งผลกบัระดับผลการ
เรียนตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 

 ตารางที่ 1: ปัจจยัขอ้มูลผูเ้รียนท่ีส่งผลกบัระดบัผลเรียน 

No. Attribute ความหมาย 
1 Education Loan Fund การกูย้มื 

2 Family income รายไดร้วมครอบครัว 
3 Siblings จ านวนพี่นอ้ง 
4 Grade ระดบัชั้น 

5 Department สาขาเรียน 

6 Age อาย ุ
7 Former school ประเภทโรงเรียนเดิม 

 

 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึมดว้ยวธีิ 
Fold Cross Validation 

ภาพที่ 3:  ทดสอบประสิทธิภาพอลักอริทึมดว้ย Rapid miner 

 การแสดงผลค่าความแม่นย  าของอลักอริทึม โดยใช้
วิธีการแบ่งขอ้มูลเพ่ือทดสอบแบบ Cross validation เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความแม่นย  าของอลักอริทึม โดยแบ่งขอ้
มูลค่า k= 10 กลุ่ม, k=20 กลุ่ม และ k= 30 กลุ่ม  

 ตารางที่ 2: แสดงค่า Precision ของอลักอริทึม Decision tree 

Fold Cross Validation Precision Kappa 

k=10 88.09 0.504 

k=20 89.03 0.408 

k=30 89.58 0.532 
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 พบว่าการแบ่งขอ้มูล training โดยใช้ค่า k= 30 ให้ค่า
ความแม่นย  าสูงท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 89.58 

 ตารางที่ 3: แสดงค่า Precision ของอลักอริทึม Naïve Bays 

Fold Cross Validation Precision Kappa 

k=10 44.15 0.074 

k=20 44.28 0.074 

k=30 44.39 0.076 

 พบว่าการแบ่งขอ้มูล training โดยใชค้่า k= 30 ให้ค่า
ความแม่นย  าสูงท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 44.39 

 ตารางที่  4: แสดงค่า Precision ของอัลกอริทึม K-Nearest 

Neighbors 

Fold Cross Validation Precision Kappa 

k=10 81.49 0.537 

k=20 82.39 0.419 

k=30 83.39 0.555 

 พบว่าการแบ่งขอ้มูล training โดยใชค้่า k= 30 ให้ค่า
ความแม่นย  าสูงท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 83.39 

 ตารางที่ 5: ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าความแม่นย  า
ของอลักอริทึม 

Algorithm Precision Kappa 

Decision tree 89.58 0.532 

Naïve Bayes  44.39 0.076 

k-NN 83.39 0.555 

 จากตารางท่ี 5 จะเห็นไดว้่าการทดสอบประสิทธิภาพ
ของอลักอริทึมท่ีใช้ในการท านายปัจจัยขอ้มูลผูเ้รียนกับ
ระดบัผลการเรียนนั้น อลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพแม่นย  า
มากท่ีสุด คือ Decision Tree คิดเป็นร้อยละ 89.58 
 

5.  สรุป 
 จากการน า ข้อ มูล ปัจจัย ผู ้ เ รี ยนมาพยากร ณ์หา
ความสัมพันธ์กับผลการเรียนของผู ้เ รียน โดยการใช้
อัลกอริทึม และท าการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุด เพ่ือน าผลท่ีได้ไปใช้ในการช่วยให้
ผูเ้รียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัผลการเรียนของผูเ้รียนท่ีสุดมี 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ การกูย้มื, 

รายไดร้วมครอบครัว, จ านวนพี่น้อง, ระดบัชั้น, สาขา
เรียน, อาย,ุ และประเภทโรงเรียนเดิม  

 ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึมท่ีมีค่า
แม่นย  ามากท่ีสุด พบวา่ Decision Tree มีค่าความแม่นย  า
มากท่ีสุด ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ อลักอริทึมท่ีไดจ้าก
การทดลอง  น้ี ส าม ารถน า ไปวิ เ ค ร าะ ห์ ปั จ จัย ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กับผลการเรียนของผูเ้รียน ได้แม่นย  าใน
ระดบัท่ียอมรับได ้ 
 จากงานวิจัยน้ีพบว่า การพยากรณ์ความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัขอ้มูลผูเ้รียนกบัระดบัผลการเรียน วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือ 
Decision Tree มีค่าเฉล่ียความแม่นย  าร้อยละ 89.58 ซ่ึง
การใชว้ิธีการท าเหมืองขอ้มูลจะใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

จะตอ้งทดสอบดว้ยกนัหลายวิธี เน่ืองจากความถูกตอ้งท่ี
พยากรณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัขอ้มูลท่ีจะน ามาใชว้ิเคราะห์ดว้ย  
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีม้ีจุดประสงค์เพ่ือสร้างตัวแบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการเลือกต าแหน่งฝึกงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลการเรียนวิชาเอก
บังคับ โดยใช้ข้อมูลของนักศึกษารหัส 59 – 61 ซ่ึงได้จากการ
สอบถามท้ังหมด 32 ระเบียน โดยใช้วิธีการพัฒนาโมเดลแบบค
ริสป์-ดีเอ็ม สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมด้วยวิธีสโมต แล้วน ามา
จ าแนกประเภทข้อมูลด้วย 4 วิธี คือ ต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้
อัลกอริทึม J48 วิธีรูลโดยใช้อัลกอริทึม ZeroR วิธีเบย์โดยใช้
อัลกอริทึม Naive Bayes และวิธี Lazy โดยใช้อัลกอริทึมเพ่ือน
บ้านใกล้ท่ีสุด โดยใช้โปรแกรมเวก้าในการสร้างตัวแบบ 
อย่างไรกต็ามเน่ืองจากข้อมูลตัวอย่างมีจ านวนน้อย จึงท าการ
เพ่ิมข้อมูลด้วยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีกาสโมต 900 

เปอร์เซ็นต์ จากข้อมลูท่ีท าความสะอาดแล้ว 30 ระเบียนเป็น 83 
ระเบียน พบว่าวิธีท่ีมีความแม่นย ามากท่ีสุดคือวิธีการแบบ 
Lazy โดยค่าความแม่นย าอยู่ ท่ีร้อยละ 85.7143 รองลงมาคือ 
Decision Tree ด้วยอัลกอริทึม J48 กับ Bayes ด้วยอัลกอริทึม 
Naive Bayes ให้ค่าความแม่นย าท่ีร้อยละ 75 และ Rules ด้วย
อัลกอริทึม ZeroR ให้ค่าความแม่นย าท่ี ร้อยละ 39.2857 
จากน้ันจึงน าโมเดลท่ีได้จากผลการวิจัยไปทดสอบวัดระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีระดับช้ันปีท่ี 3 อีกกลุ่ม
หน่ึง พบว่าส่วนใหญ่ความพึงพอใจต่อผลการท านายต าแหน่ง
ฝึกงาน อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี 

ค ำส ำคัญ: เหมืองขอ้มูล ผลการเรียนวิชาเอกบงัคบั ตน้ไม้
ตดัสินใจ รูล นาอีฟ เบย ์ตวัแบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

 

Abstract 

This paper aims to build a model that supports and 

investigates the appropriate internship positions of third-

year undergraduate students of the Department of 

Computer Science, Chiang Mai University from 

compulsory major subjects. The data scope in this paper 

is the data of students registered year 59 to 61. We 

received data from the survey of 32 records, so we are 

using SMOTE to increase training data. We 

demonstrated the model by using The Classification Data 

Mining method, then we predicted through 4 techniques 

such as Decision Tree using the J48 algorithm, Rules 

using ZeroR algorithm, Bayes using Naive Bayes 

algorithm and Lazy using K-Nearest Neighbors and the 

tool for creating model is WEKA which is the program 

for data mining. SMOTE 900 percentage from 30 cleaned 

records to 83 records. We found that the most accurate 

prediction is 85.7143% from the k-nearest Neighbors 

algorithm. Next, Decision Tree and Naive Bayes have 

accuracy is 75% and ZeroR has an accuracy is 39.2857. 

The model obtained from the results was then used to 

measure the satisfaction level of the 3rd-year student 

another group. We found that most of them highly satisfy 

with the results of the internship predictions.  

ตวัแบบสนับสนุนกำรตดัสินใจเลือกต ำแหน่งฝึกงำน 

จำกผลกำรเรียนวชิำเอกบังคบั ด้วยกำรท ำเหมืองข้อมูล 

Decision Support Model for Internship Position Selection Based on Academic 

Results of Compulsory Major Subjects Using Data Mining 
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1. บทน ำ 

ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไดเ้ห็น
ถึงความส าคญัของความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยไดน้ าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานทั้ งทางด้านบริหาร
จดัการและการจดัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
ซ่ึงระบบเหล่าน้ีไดมี้การเก็บขอ้มูลไวท่ี้ฐานขอ้มูลมาอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีปริมาณมาก ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชน์
ของการน าข้อมูลของนักศึกษาในอดีตมา ใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อสร้างต้นแบบในการท านายแนวโน้มใน
อนาคต เพ่ือแกปั้ญหาการเลือกฝึกงานไม่ตรงตามสายท่ี
ชอบ ท าให้นักศึกษาไม่มีความสุขกับการฝึกงาน เกิด
ความเครียดจนน าไปสู่ความสูญเปล่าในการฝึกงาน 
กล่าวคือ นกัศึกษาเสียเวลา เสียค่าใชจ่้าย ค่าเดินทางในการ
ฝึกงานกบับริษทั โดยท่ีตวันักศึกษานั้นตอ้งการท าอาชีพ
สายงานอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสายท่ีฝึกงาน ท าให้ความรู้
ท่ีไดจ้ากการฝึกงานจะไม่สามารถน าไปต่อยอดกบัวิชาชีพ
อ่ืนท่ีนกัศึกษาตอ้งการเลือกในอนาคตไดเ้ลย  

 ในสถาบนัศึกษาหลายแห่งไดน้ าประโยชน์ของการน า
ขอ้มูลในอดีตมาใชเ้พ่ือแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสถาบนั        
ดงัตวัอยา่งในงานวิจยัของจีระนนัต ์เจริญรัตน์ [1] ไดส้ร้าง
โมเดลตน้ไมต้ดัสินใจเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ 
พน้สภาพของนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนปกติ โดยใชข้อ้มูล
ผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป งานวิจยัของภาภรณ์ 
เหล่าพิลัยและจรัญ แสนราช [2] ได้สร้างตัวแบบ Rule 

Induction เป็นตัวแบบท่ีสามารถวิ เคราะห์หาปัจจัยท่ี
เ ก่ียวข้องในการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และงานวิจยัของ 
Fahad Razaque และคณะ  [3] ได้ใช้อัลกอริทึม Naive 

Bayes ในการวิเคราะห์ผลการเรียนระดบัปริญญาตรีของ
นกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

จากเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยฉบับน้ีจึงเสนอตวัแบบ
สนับสนุนการตดัสินใจเลือกต าแหน่งฝึกงานจากผลการ
เรียนวิชาเอกบงัคบัดว้ยการท าเหมืองขอ้มูล โดยใชว้ิธีการ

ท าเหมืองขอ้มูลดว้ยเทคนิค Decision Tree, Naive Bayes, 

ZeroR และ Lazy เพื่อสังเคราะห์โมเดลและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้มูลของโมเดลดว้ยเทคนิคทั้ง 4 
ข้อมูล ท่ีได้สามารถน าไปปรับใช้เพื่อ ช่วยนักศึกษา
วิเคราะห์ไดว้่าต าแหน่งฝึกงานท่ีเลือกเหมาะสมกบัตนเอง
หรือไม่ และสามารถตัดสินใจเลือกต าแหน่งฝึกงานได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 กำรท ำเหมืองข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการท าเหมืองขอ้มูล เพื่อคน้หารูปแบบ

ความสัมพนัธ์และความรู้ท่ีมีอยูใ่นขอ้มูล ปัจจุบนัไดมี้การ
น าเทคนิคเหมืองขอ้มูลมาใชใ้นการจ าแนกและพยากรณ์
ในสถาบนัการศึกษามากข้ึน อาทิ นนทวฒัน์ ทวีชาติและ
คณะ [4]  ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพ้นสภาพของ
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนปกติโดยใช้ตน้ไมต้ดัสินใจ พบวา่
ไดค้่าความแม่นย  าสูงสุดท่ีร้อยละ 97.5527 เช่นเดียวกับ
งานวิจัย ภาภรณ์ เหล่าพิลัยและจรัญ แสนราช [2] ได้
วิเคราะห์การลาออกกลางคนัของนักศึกษาระดบัปริญญา
ตรีโดยใชเ้ทคนิควิธีการท าเหมืองขอ้มูล พบว่าไดค้่าความ
แม่นย  าท่ีร้อยละ 94.70 

งานวิจยัของ Fahad Razaque และคณะ [3] ใชอ้ลักอริทึม 
Naive Bayes ในการวิเคราะห์ผลการเรียนระดบัปริญญาตรี
ของนักศึกษา พบว่าสามารถให้ค่าความแม่นย  าไดสู้งสุดท่ี
ร้อยละ 98.8 

2.2 ระบบสนับสนุนกำรตดัสินใจ  
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยใน

การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการ การรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบท่ีซับซ้อนภายใต้
ซอฟต์แว ร์ เ ดียวกัน  เ ป็นระบบท่ีโต้ตอบกันโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค าตอบท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็วจาก
ปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีงานวิจัยเป็น
จ านวนมากท่ีให้ความส าคญัในการพฒันาตวัแบบส าหรับ
การสร้างระบบสนบัสนุนการตดัสินใจหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ งานวิจัยของภัทรพงศ์ พงศ์ภัทรกานต์  [5] ในการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพน้สภาพของนกัศึกษาระดบั
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ปริญญาตรีโดยใช้ คอมมิตตีแมชชีน โดยงานวิจัยน้ีใช้ชุด
ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2546-2549 ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจ านวน 11 แอททริบิวต์ และ 12 ,865 
ชุดข้อมูล โดยได้ท าการทดลองวัดประสิทธิภาพความ
ถูกต้องเปรียบเทียบกับนิวรอล-เน็ตเวิร์กและ C5. 0 ซ่ึง
แบบจ าลองแบบคอมมิตตีแมชชีนให้ประสิทธิภาพในการ
จ าแนกขอ้มูลสูงท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 75 .3 

2.3 เทคนิคกำรปรับเพิม่ข้อมูลด้วยวธีิสุ่ม  
งานวิจยัฉบบัน้ีใชเ้ทคนิคการปรับเพ่ิมขอ้มูลดว้ยวิธีสุ่ม 

เน่ืองจากข้อมูลท่ีใช้งานมีจ านวนข้อมูลในแต่ละคลาส
แตกต่างกนัมาก ท าใหผ้ลลพัธ์จากการจ าแนกขอ้มูลมีความ
โน้มเอียงไปทางขอ้มูลกลุ่มมาก ซ่ึงเทคนิคการปรับเพ่ิม
ขอ้มูลดว้ยวิธีสุ่ม เป็นการสุ่มเพ่ิมจ านวนขอ้มูลของขอ้มูล
กลุ่มนอ้ยใหมี้ปริมาณขอ้มูลใกลเ้คียงกบัขอ้มูลกลุ่มมาก 

งานวิจัยของ Nitesh V. Chawla และคณะ [6] ได้ใช้
เทคนิค SMOTE เพ่ือแก้ปัญหาการจ าแนกข้อมูลท่ีไม่
สมดุล โดยวิธี SMOTE เป็นการเพ่ิมจ านวนข้อมูลกลุ่ม
นอ้ยให้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน ท าให้การกระจายของกลุ่มขอ้มูล
มีความสมดุลมากข้ึน โดยท าการสุ่มค่าขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ข้อมูลน้อยข้ึนมา 1 ค่า  หลังจากนั้ นพิจารณาค่าข้อมูล
ใกล้เคียงอีกจ านวน K ค่า  (K-nearest neighbour) แล้ว
ค านวณค่าระยะทาง (Euclidean distance) ระหว่างค่าท่ี
สุ่มกับค่าขอ้มูล ใกลเ้คียงแต่ละค่า เพ่ือหาค่าระยะทางท่ี
นอ้ยท่ีสุด ระหวา่งค่าท่ีสุ่มกบัค่าขอ้มูลใกลเ้คียง จากนั้นจึง
สร้างข้อมูลเทียมระหว่างค่าข้อมูลท่ี สุ่มกับค่าข้อมูล
ใกลเ้คียง ตวัท่ีใหค้่าระยะทางท่ีนอ้ยท่ีสุด  

งานวิจยัของ Thiago M. Barros และคณะ [7] ไดส้ร้าง
แบบจ าลองการคาดการณ์ขอ้มูลท่ีไม่สมดุลจากมุมมองการ
ออกโรงเรียนกลางคนั โดยปรับเพ่ิมขอ้มูลดว้ยวิธีสุ่มเพ่ิม
ขอ้มูลและใชเ้ทคนิค SMOTE พบว่าขอ้มูลมีขอ้ผิดพลาด
ลดนอ้ยลงกวา่การไม่ใชเ้ทคนิค SMOTE กล่าวคือ การเพ่ิม
ขอ้มูลดว้ยวิธีสุ่มและใชเ้ทคนิค SMOTE สามารถเพ่ิมค่า
ความแม่นย  าของการท านายไดม้ากข้ึน 

 

 

 

 

 

3. วธีิกำรด ำเนินกำรวิจัย 

3.1 วตัถุประสงค์กำรด ำเนินกำรวจิัย 

เพื่อสร้างตวัแบบสนับสนุนการตดัสินใจในการเลือก
ต าแหน่งฝึกงานของนักศึกษาปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 3  
คณะวิ ท ย าศ าสต ร์  ส าข าวิ ท ย าก า รคอมพิ ว เ ตอ ร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาในวชิาเอกบงัคบั 

3.2 วธีิกำรให้ได้มำซ่ึงโมเดล 
งานวิจยัน้ีมีวิธีการใหไ้ดม้าซ่ึงโมเดลตามแนวคิด คริสป์-

ดี เอ็ม (CRIPS-DM: Cross-Industry Standard Process 

for Data Mining) [8]  ซ่ึง เป็นกระบวนการมาตรฐาน
ส าหรับการท า เหมืองข้อมูลท่ีได้รับความนิยมอย่าง
กวา้งขวาง ซ่ึงประกอบด้วยการด าเนินการ 6 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจสภาพปัญหา การท าความเขา้ใจ
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ ท่ี ม า  ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล  
การสร้างโมเดล การวดัประสิทธิภาพและความแม่นย  าของ
โมเดล และการน าไปใชง้าน ดงัภาพท่ี 1 

 

 

ภำพที่ 1: กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.2.1 การท าความเขา้ใจสภาพปัญหา 
ขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์หาปัจจยัจากผลการเรียน

วิชาเอกบังคบัต่อการเลือกต าแหน่งฝึกงานของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ซ่ึง
เป็นนักศึกษารหัส 59-60 โดยมีตัวแปรส าคัญคือวิชาแกน
หลกัจ านวน 11 แอทริบิวต์ และต าแหน่งฝึกงาน 5 คลาส  
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 

3.2.2 การท าความเขา้ใจขอ้มูลและแหล่งท่ีมา  
แหล่งขอ้มูลไดม้าจากการสอบถามผลการเรียนนกัศึกษา
คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ ท่ีมีปีการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2559 – 
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2561 โดยรหสันกัศึกษาเป็นรหสั 59, 60 และ 61 ท าการ
สอบถามขอ้มูลเป็นรายบุคคล โดยใชร้ะยะเวลาในการ
รวบรวมขอ้มูล 7 วนั จ านวนทั้งหมด 32 คน  
ตำรำงที่ 1: รายละเอียดแอทริบิวต ์

ล ำดบัที ่ แอทริบิวต์ ค ำอธิบำย  
1 204111 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้  
2 204113 หลกัการคอมพิวเตอร์  
3 204211 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  

4 204231 
การจดัระบบและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์  

5 204232 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์
วธีิ  

6 204251 โครงสร้างขอ้มูล  
7 204111 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้  
8 204321 ระบบฐานขอ้มูล 1 
9 204341 ระบบปฏิบติัการ 
10 204361 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

11 204451 
การออกแบบและการวเิคราะห์
อลักอริทึม 

 

ตำรำงที่ 2: รายละเอียดคลาส 
ล ำดบัที ่ คลำส ค ำอธิบำย 

1 BA Business analyst 

2 DS Data Scientist 

3 FD Front-end Developer 

4 Programmer Programmer 

5 SA System Analyst 

 
 

3.2.3 การจดัเตรียมขอ้มูล 

3.2.3.1 การท าความสะอาดขอ้มูล 

หลงัจากการรวบรวมขอ้มูลพบว่าขอ้มูลบางกระบวน
วิชาวิชายงัมีคนท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนเรียน ถือเป็นขอ้มูลท่ี
สูญหาย  จึ งท า ก า ร ใ ส่ ข้อ มู ล ช่ อ งนั้ น เ ป็ น  -1 เ พื่ อ
โปรแกรม Weka สามารถน าไปค านวณได้อย่างถูกตอ้ง 
ทั้งน้ีมีบางขอ้มูลท่ีต าแหน่งฝึกงานนั้นมีแค่ระเบียนเดียว จึง
ได้ท าการตัดข้อมูลส่วนนั้ นออก เพราะท าให้ค่าความ
ถูกต้องลดลง ท าให้เหลือข้อมูลท่ีน ามาท านายจาก 32 
ระเบียนเป็น 30 ระเบียน 

3.2.3.2 การปรับเปล่ียนรูปแบบขอ้มูล 

จากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่ในต าแหน่งเลือกฝึกงานมี
หลายต าแหน่งท่ีถือเป็นต าแหน่งเดียวกนั เช่น Developer 

ถือเป็นต าแหน่งเดียวกนักบั Programmer ดงันั้นจึงท าการ
เปล่ียนต าแหน่ง Developer เป็นต าแหน่ง Programmer  

3.2.3.3 การสังเคราะห์ขอ้มูล 
จากการรวบรวมขอ้มูลพบว่าขอ้มูลท่ีได้มามีจ านวน

น้อยจนเกินไป จึงตอ้งน าขอ้มูลมาสังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ิม 
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร  SMOTE [6] ท า ก า ร เ พ่ิ ม
ขอ้มูล 900 เปอร์เซ็นต ์จาก 30 ระเบียนเป็น 83 ระเบียน 

3.2.4 การสร้างโมเดล  
ในการสร้างตวัแบบผูว้ิจยัไดใ้ชชุ้ดขอ้มูลท่ีไม่ผ่านการ

SMOTE มาท านายด้วย  Lazy อัลกอริ ทึม  K-Nearest 

Neighbors พบว่าค่าความแม่นย  ามีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์  
ซ่ึงเป็นค่าความแม่นย  าท่ีมีค่าน้อยมาก ผู ้วิจัยจึงน ามา 
SMOTE ก่อน แลว้จึงน ามาสร้างตวัแบบดว้ยเทคนิคการ
ท าเหมืองขอ้มูล 4  รูปแบบคือ เทคนิค Decision Tree ดว้ย
อัลกอริทึม J48 เทคนิค  Rules ด้วยอัลกอริทึม  ZeroR

เทคนิค Bayes ด้วยอัลกอริทึม  Naive Bayes และ Lazy 
ดว้ยอลักอริทึม K-Nearest Neighbors แลว้เลือกเทคนิคท่ี
มีความแม่นย  ามากท่ีสุดมาสร้างตวัแบบ  

3.2.5 การวดัประสิทธิภาพและความแม่นย  าของโมเดล  
3.2.5.1 ความเท่ียงตรงของโมเดล   
ใช้ Percentage spilt ซ่ึงเป็นการแบ่งข้อมูลเป็นสอง

ส่ ว น ด้ ว ย ก า ร น า ไ ป  Train แ ล ะ  Test โ ด ย ไ ด้
แบ่งเป็น 66 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงหมายถึงการน าข้อมูลแบ่ง
ไป Train 66 เปอร์เซ็นต ์Test 34 เปอร์เซ็นต ์เพื่อทดสอบ
การท านายด้วยโปรแกรม Wekaแล้วได้ผลลัพธ์ความ
แม่นย  าของการท านายจากโปรแกรม 

3.2.5.2 ค่าความถูกตอ้ง (accuracy) 

การหาค่าความถูกต้อง [9] เป็นการทดสอบหาค่าท่ี
ท านายค่าขอ้มูลว่ามีความถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด โดยคิด
เป็นร้อยละและมีสูตรการค านวณดงัน้ี  

 

 accuracy  = 

 

 

โดย TP คือค่าท่ีท านายถูกต้องเชิงบวก TN คือค่าท่ี
ท านายถูกตอ้งเชิงลบ FP คือค่าท่ีท านายผิดพลาดเชิงบวก 
และ FN คือค่าท่ีท านายผดิพลาดเชิงลบ  

 

(TP + TN) 

(TP + TN + FP + FN) 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

184 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรสร้ำงโมเดล  
เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจัยใช้ในการด าเนินการสร้างโมเดลหรือ

น ามาวิ เคราะห์ข้อมูลคือ  โปรแกรม  WEKA (Waikato 

Environment for Knowledge Analysis) version 3.8.4 ซ่ึ ง
เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปและถูกพัฒนาด้วยภาษาจาวา
ทั้ งหมด เป็นโปรแกรมท่ีถูกเขียนข้ึนมาโดยเน้นการท างาน
ทางดา้นการเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง (Machine Learning) และการ
ท า เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล  (Data Mining) โ ด ย ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้
โปรแกรม WEKA ในการจ าแนกประเภทข้อมูล  (Data 

classification) คือ ขอ้มูลผลการเรียนของนักศึกษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ โดยมีการใชเ้ทคนิคหรืออลักอริทึมภายในโปรแกรม
ข อ ง  WEKA ไ ด้ แ ก่  Trees (อั ล ก อ ริ ทึ ม  J48),Rules  

(อลักอริทึม ZeroR), Bayes (อลักอริทึม Naive Bayes), Lazy 
โดยใชอ้ลักอริทึม K-Nearest Neighbors และใช ้Percentage 

split คือวธีิการแบ่ง Train, Test ก่อนการ training 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำน  
ผลจากการด าเนินการสร้างตวัแบบดว้ยเทคนิคต่าง ๆ  

โดยผา่นการค านวณจากโปรแกรม WEKA พบวา่หลงัจาก
ผ่านการสังเคราะห์ขอ้มูล ได้ค่าความแม่นย  าของแต่ละ
เทคนิค  ดงัตารางท่ี 3 
ตำรำงที่ 3: ค่าความแม่นย  าของแต่ละเทคนิค 

เทคนิค อลักอริทึม ค่าความ
แม่นย  า 

Decision Tree J48 75 

Rules ZeroR 39.2857 

Bayes Naive Bayes 75 

Lazy K-Nearest Neighbors 85.7143 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่าเทคนิคท่ีมีความแม่นย  ามากท่ีสุด
คือ Lazy ดว้ยอลักอริทึม K-Nearest Neighbors มีค่าความ
แม่นย  าประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์หลงัจากการสังเคราะห์
ข้อมูลจากเดิม 30 เปอร์เซ็นต์ เ พ่ิมข้ึน 55 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือ Decision Tree ด้วยอัลกอริทึม J48 กับ 
Bayes ดว้ยอลักอริทึม Naïve Bayes มีค่าความแม่นย  าคือ 
75 เปอร์เซ็นต์ และ Rules ด้วยอัลกอริทึม ZeroR มีค่า
ความแม่นย  าคือ 39.2857 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีการน้ี

เพื่อน ามาสร้างตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
ต าแหน่งฝึกงาน  

 
ภำพที ่3: ตารางค่าความแม่นย  าการท านายในแต่ละคลาส 

จากภาพท่ี 3 ค่าความแม่นย  าการท านายในแต่ละคลาส 
ของโมเดล Lazy ด้วยอัลกอริทึม K-Nearest Neighbors 
พบว่าค่าความแม่นย  าของคลาส DS และ SA มากท่ีสุดคือ 
1.000 และพบวา่โมเดลไม่มีการท านายคลาส Programmer 

การวดัระดบัความพึงพอใจต่อผลการท านายต าแหน่ง
ฝึกงานท่ีเหมาะสมของนกัศึกษาปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 3  
คณะวิ ท ย าศ าสต ร์  ส าข าวิ ท ย าก า รคอมพิ ว เ ตอ ร์  
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ พ.ศ.2561  จ านวน 11 คน สรุปได้
ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภำพที ่2: ความพึงพอใจต่อผลการท านายต าแหน่งฝึกงาน 

จากภาพท่ี  2 พบว่าระดับความพึงพอใจต่อผลการ
ท านายต าแหน่งฝึกงานในระดบัมาก 45 เปอร์เซ็นต์ ระดบั
ปานกลาง 37 เปอร์เซ็นต์ ระดบันอ้ย 0 เปอร์เซ็นต์ และไม่
ทราบ 18 เปอร์เซ็นต ์

 

5. สรุปและอภิปรำยผล 

ในปัจจุบนัยงัคงพบปัญหาการเลือกฝึกงานไม่ตรงตาม 
สายท่ีชอบ ท าให้นักศึกษาไม่มีความสุขกับการฝึกงาน  
เกิดความเครียดจนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกงาน 
เน่ืองจากนักศึกษาต้องการท าอาชีพสายงานอ่ืนท่ีไม่ได้
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เก่ียวขอ้งกบัสายท่ีฝึกงาน ท าใหค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงาน
จะไม่สามารถน าไปต่อยอดกับวิชาชีพอ่ืนท่ีนักศึกษา
ต้องการเลือกในอนาคตได้เลย ดังนั้ นการสร้างโมเดล
สนับสนุนการตดัสินใจการเลือกต าแหน่งฝึกงานด้วยผล
การเรียนวิชาเอกบังคับ จะสามารถช่วยเป็นแนวทาง
สนั บ ส นุ น ก า ร ตัด สิ น ใ จ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ปี ท่ี  3  
ในการเลือกต าแหน่งฝึกงาน และช่วยให้ผูบ้ริหารหรือ
อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถวางแผนการเรียน และส่งเสริม
นกัศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพ่ือน ามาวิเคราะห์
โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคริสป์-ดีเอ็มร่วมกบั
ตวัจ าแนก 4 ชนิด ไดแ้ก่ Decision Tree (J48), Rules (ZeroR), 

Bayes (Naive Bayes) และ Lazy (K-Nearest Neighbors) 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการเรียนรู้มีจ านวนนอ้ย
จึงส่งผลให้ค่าความแม่นย  าไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จึงใช้เทคนิค 
SMOTE เพ่ือสังเคราะห์ขอ้มูลใหเ้พ่ิมมากข้ึนกวา่เดิม ผลท่ีได้
จากการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคน้ี คน้พบวา่ ตวัท านาย  K-Nearest 

Neighbors ให้ค่าความแม่นย  าสูงสุด ดงันั้นตวัท านายน้ี เป็น
ตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน าไปสร้างโมเดลสนบัสนุนการ
ตดัสินใจการเลือกต าแหน่งฝึกงานดว้ยผลการเรียนวิชาเอก
บังคับของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

จากการน าผลการจ าแนกท่ีไดไ้ปวดัประสิทธิภาพความ
พึงพอใจกบัขอ้มูลท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน (Unseen Data) คน้
พบวา่ตวัแบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีไดส้ามารถแนะน า
ต าแหน่งฝึกงานท่ีเหมาะสมให้กับกลุ่มตัวอย่างได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้ นสรุปได้ว่าตัวแบบน้ีสามารถตอบ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัไดอ้ยา่งครบถว้น 

งานวิจยัท่ีจะท าต่อไปในอนาคตไดแ้ก่ การน าเทคนิคอ่ืน
ทางการท าเหมืองขอ้มูลเขา้มาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ การคดัเลือก
ฟีเจอร์ (Feature Selection) และการเรียนรู้โดยใช้หลายตวั
จ าแนก (Ensemble of Classifiers) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของตวัแบบใหมี้ความแม่นย  าในการจ าแนกสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

บทคัดย่องานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ
พยากรณ์ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าโดยแบ่ง
งานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ส่วนแรกเป็นการเปรียบเทียบ
และคัดเลือกอัลกอริทึม ข้อมูลท่ีใช้คือ รายการรายละเอียด
การใช้งานอินเทอร์เนต็ของลูกค้าในเดือนพฤษภาคม 2562 
จ านวน 5,081,817 เซกชันประกอบด้วยรหัสของอุปกรณ์ 
จังหวัด ศูนย์บริการในจังหวัดขอนแก่น วันท่ีการใช้งาน 
ข้อมูลการใช้งานของลูกค้าข้อมูลสาเหตุเสีย  ท าการ
คัดเลือกมาจ านวน 70,000 เพ่ือน ามาท าการเปรียบเทียบ
ระหว่างอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ เพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด 
และ อัลกอริทึมทฤษฎีของเบย์   ท าการทดสอบความ
ถูกต้องของอัลกอริทึมโดยใช้วิธีทดสอบอัลกอริทึมทฤษฎี
ของเบย์  ให้ค่าความถูกต้องสูงสุด โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 
83.74 ค่าความแม่นย า โดยมค่ีาเท่ากับร้อยละ 81.42 และค่า
ระลึก โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 81.37 ตามล าดับ อัลกอริทึม
ขั้นตอนวิธีการเพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุดให้ค่าความถูกต้อง โดย
มีค่าเท่ากับร้อยละ 67.97 ค่าความแม่นย า โดยมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 75.28  และค่าระลึก  โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 67.97 
และอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ให้ค่าความถูกต้องสูงสุด 
โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 49.15  ค่าความแม่นย า โดยมีค่า
เท่ากับร้อยละ 48.25  และค่าระลึก โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 
49.17 ตามล าดับ จากน้ันน าอัลกอริทึมทฤษฎีของเบย์ ไป
ท าการพัฒนาระบบพยากรณ์ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของลูกค้าผ่านเวบ็ไซต์ ท าการประเมินผลการยอมรับโดย
ผู้ ใช้งานพบว่า มีการยอมรับเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.07 

ค าส าคญั: อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ อลักอริทึมขั้นตอน     
  วธีิการเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด อลักอริทึมทฤษฎี  
   ของเบย ์

 

Abstract 

Abstract This research aimed to forecast customer 

internet problems by comparing the algorithms used 

for forecasting customer internet usage problems 

using data mining techniques. Internet of customers in 

May 2019, the amount of 70,000 consisting of device 

code (Id Device) Province (Province) Service center 

in Khon Kaen Province. Date Time, Customer usage 

data (Session), Terminate Cause data, etc. compare 

between Decision Tree algorithm, K-Nearest 

Neighbour algorithm and Naive Bayes  algorithms 

and tested the algorithm's validity using a cross-

testing method. Must be the highest  with a value of 

83.74%, an accuracy  of 81.42% and a recall of 

81.37%, respectively, the K-Nearest Neighbor 

algorithm. Accuracy (Acc) is 67.97%, Precision (P) is 

75.28%, and Recal (R) is 67.97%. Accuracy (Acc) 

49.15%  precision (P) is 48.25% and recall (R) is 

49.17% respectively. and evaluating user acceptance, 

found that the average acceptance is at a high level. 

With an average of 4.07 and a standard deviation of 

0.07 

Keywords: Decision Tree Algorithm, K-Nearest 

         Neighbour Algorithm, Naïve Bayes   

         Algorithm 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาบทบาทมีความส าคญัต่อ

การด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ถือเป็นส่ิงส าคัญในการ
ใหบ้ริการท่ีทางบริษทัตอ้งค านึงถึง แต่เน่ืองดว้ยในบางคร้ัง
สาเหตุของการขดัขอ้งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มาจาก
ปัญหาการขดัขอ้งเล็กน้อย หรืออาจจะเป็นปัญหาขนาด
ใหญ่ ช่างเทคนิคก็ตอ้งลงพ้ืนท่ีไปแกปั้ญหาใหลู้กคา้ ซ่ึงใน
บางคร้ังช่างของบริษทัก็ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัท่วงที จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้
ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนองานวิจยัช้ินน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการและการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้  

อัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์ มีผู ้วิจัยได้ท าการ
พยากรณ์โดยวิธีการต่าง ๆ  เ ช่น ใช้อัลกอริทึมต้นไม้
ตดัสินใจ ในการวิเคราะห์ปัจจยัการไม่ต่ออายุกรมธรรม์ 
[1]ใชอ้ลักอริทึมขั้นตอนวธีิการเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด ในการ
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์
และ บริหารงานไฟฟ้าขดัขอ้งดว้ยระบบธุรกิจอจัฉริยะ [2] 
และใช้อัลกอริทึมทฤษฎีของเบย์ ในการพัฒนาระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจดา้นผลกระทบระดบัความรุนแรง 
จากอุทกภยัในจงัหวดัภูเก็ต [3]  เป็นตน้ 

จากท่ีมาและปัญหาข้างต้น จึงท าให้ผู ้วิจัยสนใจท่ี
ต้องการสร้างระบบและวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของลูกคา้ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้
แกไ้ขปัญหาอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง และลดการความเส่ียงใน
การเกินปัญหาอินเทอร์เน็ตขดัขอ้งในอนาคต  โดยผูว้จิยัได้
น าเทคนิคเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เข้ามาสนับสนุน
การพยากรณ์สาเหตุการเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง โดย
ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิคเพื่อน า
เทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปพฒันาเป็นระบบ
พยากรณ์ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าผ่าน
เวบ็ไซต ์

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

 
2.1 อลักอริทมึส าหรับการพยากรณ์ 

2.1.1 อลักอริทมึทฤษฎขีองเบย์ 

การหาค่า Inverse Probability Inverse Probability 
หรือ Bayesian Probability ถา้เรารู้ความน่าจะเป็นของ 
A|B เราสามารถหาความน่าจะเป็นของ B|A ไดเ้ช่นกนั ถา้
คณิตศาสตร์คือศาสตร์แห่งความแน่นอน ในทางตรงกนั
ข้าม ความน่าจะเป็นคือศาสตร์แห่งความไม่แน่นอน 

(Uncertainty) เช่น ฝนจะตกหรือเปล่า โอกาสท่ีจะได้
เล่ือนต าแหน่ง ค าถามพวกน้ีตอบไดด้ว้ยทฤษฏีความน่าจะ
เป็นทั้ งหมดโดยนิยามของความน่าจะเป็นคือ จ านวน
เหตุการณ์ท่ีเราสนใจ จ านวนเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเป็นไปได ้
เช่นตวัอยา่งการโยนลูกเต๋า การจัว่ไพด่า้นล่าง [1] 

2.1.2 อลักอริทมึต้นไม้ตดัสินใจ 
      ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจซ่ึงมีลักษณะเป็น
โครงสร้างตน้ไมห้ัวกลบัท่ีมีรากอยูด่า้นบนและใบอยูด่า้น
ล่างสุดโดยท่ีภายในตน้ไมจ้ะประกอบไปดว้ยโหนด ซ่ึงแต่
ละโหนดนั้ นจะแสดงถึงการตัดสินใจบนข้อมูลของ
คุณสมบติัต่างๆก่ิงของตน้ไมแ้สดงถึงค่าหรือผลลพัธ์ท่ีได้
จากการทดสอบและใบซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ล่างสุดของตน้ไม้
ตดัสินใจจะแสดงถึงกลุ่มของขอ้มูล หรือผลลพัธ์โหนดท่ี
อยูบ่นสุดจะเรียกวา่โหนดราก [2] 

2.1.3 อลักอริทมึขั้นตอนวธีิการเพ่ือนบ้านใกล้ทีสุ่ด 
เป็นวิธีท่ีใชใ้นการจดัแบ่งคลาสโดยเทคนิคน้ีจะตดัสินใจ
วา่ คลาสใดท่ีจะแทนเง่ือนไขหรือกรณีใหม่ๆ ไดบ้า้ง โดย
การตรวจสอบจ านวนบางจ านวน ในขั้นตอนวิธีการเพ่ือน
บ้านใกล้ท่ีสุด ของกรณีหรือเง่ือนไขท่ีเหมือนกันหรือ
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด โดยจะหาผลรวม (Count Up) ของ
จ านวนเง่ือนไข หรือกรณีต่างๆ ส าหรับแต่ละคลาส และ
ก าหนดเง่ือนไขใหม่ๆ ให้คลาสท่ีเหมือนกันกับคลาสท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด [3]   
2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เมธี [1] ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยั
การไม่ต่ออายุกรมธรรม์  โดยใช้เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล  ผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนก
ขอ้มูลดว้ยวิธี (อลักอริทึมทฤษฎีของเบย)์ เป็นล าดบัท่ี 1 ท่ี
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สามารถท านายถูกตอ้งว่ากรมธรรม์ท่ีไม่ต่ออาย ุ6,070 คิด
เป็นร้อยละ 77.76  

ศุภชัญา [2] ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์และ บริหารงาน
ไฟฟ้าขดัขอ้งดว้ยระบบธุรกิจอจัฉริยะ โดยใชเ้ทคนิคการ
จ าแนกขอ้มูล 5 วิธี คือ 1. อลักอริทึมขั้นตอนวิธีการเพ่ือน
บา้นใกลท่ี้สุด 2. อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ 3. อลักอริทึม
ทฤษฎีของเบย ์ ผลการวจิยัพบวา่อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ 
ไดใ้หค้่าความถูกตอ้งมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 98.61 

เอสเธอร์ และ ธนาภรณ์ [3] ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง 
การพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านผลกระทบ
ระดับความรุนแรง จากอุทกภัยในจังหวดัภูเก็ต โดยใช้
เทคนิค จัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล (Data Warehouse)        
น าเสนอในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ผลการวิจัย
พบวา่อยูใ่นเกณฑดี์มากมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.53      (S.D. 
= 0.62) ระบบช่วยในการตดัสินใจอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  (S.D.=0.77) ซ่ึงสามารถใช้ในการวางแผน การ
ติดตาม และการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นอุทกภยัในจงัหวดัภูเก็ต 

 

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย  
การพฒันาระบบพยากรณ์ปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ต

ของลูกคา้ผูว้จิยัมีกรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 : กรอบแนวความคิด  

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 การเปรียบเทยีบและคดัเลือกอลักอริทมึทีเ่หมาะสม 
      การเปรียบเทียบอัลกอริ ทึม 3 อัลกอริ ทึม ได้แก่  
อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ, อลักอริทึมขั้นตอนวิธีการเพ่ือน
บ้านใกล้ท่ีสุด   และ อัลกอริทึมทฤษฎีของเบย์  เพื่อหา
อัลกอริทึมท่ีเหมาะสมท่ีสุด เร่ิมจากการจัดเตรียมข้อมูล
ตวัอย่าง โดยขอ้มูลท่ีจะน ามาทดสอบอลักอริทึม คือ ขอ้มูล
การใชง้านอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ ในเดือนพฤษภาคม 2562 
จ านวน 5,081,817 เซกชนัประกอบดว้ยรหัสของอุปกรณ์(Id 
Device) จังหวดั(Province) ศูนยบ์ริการในจังหวดัขอนแก่น 
ว ันท่ีการใช้งาน(Date Time) ข้อมูลการใช้งานของลูกค้า
(Session) ดงัน้ี ขอ้มูลTerminate Cause ซ่ึงประกอบดว้ย 
 - Lost-Carrier โมเด็มลูกคา้ขาดการติดต่อเกิน 15 นาที อาจ
เกิดจากการปิดโมเด็ม โมเด็มแฮงค ์ไฟฟ้าดบั ส่ือสัญญาณ
ขาด หรือคุณภาพสายท่ีปลายทาง  
        - Session-Timeout ใชง้านครบ 24 ชม. ตามก าหนด 
  - User-Request ลูกคา้กดปุ่ม Disconnect หรือ โมเด็มสั่ง 
Disconnect อาจเกิดจาก โมเด็มไม่สามารถเช่ือมต่อได ้
        - Idle-Timeout เม่ือไม่ไดใ้ชง้านตวัจบัเวลาจะท าการ
จบัเวลาท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ท าให ้Session หมดอาย ุ
        - Lost-Service ไม่มีบริการ  
      ท าการคดัเลือกออกมาจ านวน 70,000 เพื่อน ามาท าการ
เปรียบเทียบ 
ตารางที่ 1 : แสดงแอททริบิวตข์อ้มูลการใชง้านของลูกคา้และ
อุปกรณ์ 

Id Acctstarttime 

id_sys Acctstoptime 

Acctsessionid Acctsessiontime 

Acctuniqueid Calledstationid 

Username Callingstationid 

Nasipaddress acctterminatecause 

Nasportid Framedipaddress 

Nasporttype office_id 

 device_id 

จากตารางท่ี 1 มาวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติท่ีท า
ให้อุปกรณ์เกิดการขดัขอ้งจาก Session และน ามาเป็นขอ้มูล
ในการทดสอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบต่อไป 
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3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาระบบ 
      จากท่ีผู ้จัดท าได้ท าการรวบรวมข้อมู ลการใช้ งาน
อินเทอร์เน็ตในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นช่วงเดือนพฤษภาคม 
และขอ้มูลอุปกรณ์ เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการท าการ
พยากรณ์แต่ละเทคนิค โดยน าอัลกอริทึมท่ีได้รับการ
คดัเลือก มาใช้ในการออกแบบระบบโดยระบบสามารถ
เรียกดูรายงานอินเทอร์เน็ตขดัขอ้งผ่านเวบ็ไซต ์แสดงผล
ออกมาในรูปของกราฟขอ้มูลการใช้งานของลูกคา้ต่อ 1 
อุปกรณ์ และแสดงจุดของอุปกรณ์ในพ้ืนบน Map โดยจะมี 
Alert แจง้เม่ือมีอุปกรณ์เกิดการขดัขอ้ง  
 

4. ผลการด าเนินงาน  
     4 .1 ผลการเปรียบเทียบและคัดเลือกอัลกอริทึมที่
เหมาะสมทีสุ่ด 
     สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึมแสดงดัง
ตารางท่ี 2  ตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 
ตารางที่ 2 : ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึม
ตน้ไมต้ดัสินใจ   

No. 

Parameters (Decision tree) 
accuracy 

Criterion 
Minimal 

gain 

Confid

ence 

 

 

 

 

Acc 

 

 

 

 

 P 

 

 

 

 

R 
Gai

n 

ratio 

Info

rma

tion 

gain 

Gini 

inde

x 

  

1    0.01 0.01 0.49 0.48 0.49 

2    0.02 0.01 0.48 0.47 0.48 

3    0.03 0.01 0.48 0.47 0.48 

4    0.04 0.01 0.47 0.46 0.47 

5    0.05 0.01 0.47 0.46 0.47 

6    0.06 0.01 0.47 0.46 0.47 

7    0.06 0.01 0.46 0.45 0.46 

8    0.07 0.01 0.45 0.45 0.45 

9    0.08 0.01 0.37 0.36 0.37 

10    0.09 0.01 0.35 0.33 0.35 

จากตารางท่ี 2 การทดสอบอลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจมี
การปรับพารามิเตอร์เพ่ือหาค่าท่ีดีท่ีสุดโดยเป็นการปรับค่า 
Subsetratio โดยค่ า  Confidence = 0.01 ในล าดับ ท่ี  1 ให้
ผลลัพธ์ ท่ี ดี ท่ี สุด โดยมีค่ าความถูกต้องร้อยละ 49.19             
ค่าความแม่นย  าเท่ากบัร้อยละ 48.2 และค่าระลึกร้อยละ 49.19 

ตารางที่ 3 : ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึม
ขั้นตอนวธีิการเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด 

No. 

Mo

del 

(k-nn) 
 

 

 

 

 

 

Acc 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

R 

K-

NN 

Crit

erio

n 

Numb

er of 

folds 

Iterati

on 

k-

nn 

 

Mix

ed

Me

asur

es 

1   10 1 1 0.65 0.72 0.65 

2   10 2 2 0.63 0.70 0.63 

3   10 3 3 0.68 0.75 0.68 

4   10 4 4 0.67 0.74 0.67 

5   10 5 5 0.68 0.76 0.68 

6   10 6 6 0.67 0.76 0.67 

7   10 7 7 0.67 0.78 0.67 

8   10 8 8 0.66 0.78 0.66 

9   10 9 9 0.66 0.79 0.66 

10   10 10 10 0.65 0.79 0.65 

จากตารางท่ี 3 การทดสอบอลักอริทึมขั้นตอนวิธีการ
เพื่อนบ้านใกลท่ี้สุด มีการปรับพารามิเตอร์เพ่ือหาค่าท่ีดี
ท่ีสุดโดยเป็นการปรับค่า Kโดยค่า K = 3ให้ผลลัพธ์ท่ีดี
ท่ีสุดในล าดบัท่ี 3 โดยมีค่าความถูกตอ้งร้อยละ 68 ค่าความ
แม่นย  าเท่ากบัร้อยละ 75.3 และค่าระลึกร้อยละ 68 
ตารางที่ 4 : ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึม
ทฤษฎีของเบย ์  

No

. 

Mod

el 

Parameters (bay)  

 

 

 

Acc 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

R  

Criterio

n 

 

Numb

er of 

folds 

 

iterati

on 

bay 

laplace 

correctio

n 

 

1   10 1 0.77 0.76 0.77 

2   10 2 0.77 0.76 0.77 

3   10 3 0.77 0.76 0.77 

4   10 4 0.77 0.76 0.77 

5   10 5 0.77 0.76 0.77 

6   10 6 0.77 0.76 0.77 

7   10 7 0.77 0.76 0.77 

8   10 8 0.77 0.76 0.77 

9   10 9 0.84 0.81 0.81 

10   10 10 0.84 0.81 0.81 
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จากตารางท่ี 4 การทดสอบอลักอริทึมทฤษฎีของเบย ์มี
การปรับพารามิเตอร์เพ่ือหาค่าท่ีดีท่ีสุดโดยเป็นการปรับค่า 
Number of folds = 10 รอบท่ี 10 ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยมี
ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 83.7 ค่าความแม่นย  าเท่ากบัร้อยละ 
81.4 และค่าระลึกร้อยละ 81.4 
ตารางที ่5 : แสดงการเปรียบเทียบอลักอริทึม 

 

No. 

 

Algorithm 

Performance 

Accuracy Precision Recall 

1 Decision Tree 0.491 0.482 0.491 
2 K-NN 0.680 0.753 0.680 
3 Bayes Theorem 0.837 0.814 0.814 

       จากการทดสอบทั้ ง 3 อัลกอริทึม พบว่า อัลกอริทึม
ทฤษฎีของเบย  ์ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าความถูกตอ้ง
ร้อยละ 83.7 ค่าความแม่นย  าเท่ากับร้อยละ 81.4 และ         
ค่าระลึกร้อยละ 81.4  
4.2 ผลการพฒันาระบบ 

การพัฒนาระบบส่วนของเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนู  
ดงัน้ี หนา้ Login เป็นหนา้ท่ี ผูใ้ชง้านตอ้งท าการใส่Username 
และ Password ของตนเองเพื่อเข้าใชงานระบบ   แสดงดัง    
ภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 : หนา้ Login 

แถบเมนู โดยประกอบดว้ย เมนู Dashboard ท่ีจะแสดง
กราฟขอ้มูล เมนูแผนท่ีเป็นการโชวอ์ุปกรณ์บนแผนท่ี และ 
เมนูรายงานท่ีประกอบด้วยขอ้มูลของอุปกรณ์ แสดงดัง
ภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3 : แถบเมนู 

หน้า Dashboard แสดงจ านวนการเขา้ใชง้านแบ่งตาม
สถานะและจ านวนการเข้าใช้งานแบ่งตามศูนย์บริการ 
แสดงดงัภาพท่ี 4 และ ภาพท่ี 5 

 
ภาพที ่4 : หนา้ Dashboard 

 
ภาพที ่5 : หน้า Dashboard 

หนา้แผนท่ีแสดงอุปกรณ์และสถานะของอุปกรณ์ของ
ลูกคา้ โดยสามารถคน้หนา้ ID อุปกรณ์ไดแ้สดงดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่6 : หนา้แผนท่ีแสดงอุปกรณ์ 
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หน้ารายงาน โดยจะแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ มีข้อมูล
ศูนยบ์ริการ ชุมสาย ช่ืออุปกรณ์และสถานะการใชง้านเพื่อให้
ศูนยบ์ริการสามารถเขา้มาดูรายละเอียดไดแ้สดงดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที ่7 : หนา้รายงาน 

 

4.3 ผลการประเมนิระบบ 

ผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีส าหรับผูใ้ชง้าน
ระบบ สรุปผลไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4 : ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านระบบ 

การประเมินการยอมรับ �̅� S.D. แปลผล 
1. ปัจจยัรับรู้ประโยชน์ 4.13 0.74 มาก 
2. ปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน 

4.04 0.88 มาก 

3. ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช ้ 4.10 0.87 มาก 
4.  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ยอมรับ 

4.03 870.  มาก 

สรุปผล 074.  00. 6 มาก 

ดังนั้น จึงสรุปผลได้ว่าระบบพยากรณ์ปัญหาการใช้
งานอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ไดรั้บการยอมรับอยู่ในระดบั
ยอมรับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.06 

 

5. สรุป 
จากการเปรียบเทียบอลักอริทึมจ านวน 3 อลักอริทึม 

คือ 1)  อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ 2)  อัลกอริทึมขั้นตอน
วธีิการเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด 3) อลักอริทึมทฤษฎีของเบยโ์ดยน า
ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์ เ น็ตของลูกค้า  ช่วงเ ดือน
พฤษภาคม ในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดท้ า
ความสะอาดขอ้มูล (Cleansing Data) เรียบร้อย เพื่อจะได้
อัลกอริทึมท่ี เหมาะสมท่ีสุด โดยวัดค่าความถูกต้อง            
ค่าความแม่นย  า และค่าระลึก 

 ผลการทดสอบและเปรียบเ ทียบประสิทธิภาพ
อลักอริทึมท่ีใชใ้นการพยากรณ์แนวโนม้ท่ีอุปกรณ์จะเกิด
ปัญหา สรุปผลไดว้า่ อลักอริทึมทฤษฎีของเบย ์มีประสิทธิภาพ
ท่ีสุด โดยมีค่าความถูกตอ้งร้อยละ 83.7 ค่าความแม่นย  า
เท่ากบัร้อยละ 81.4 และค่าระลึกร้อยละ 81.4 ดงันั้นจึงได้
น าอลักอริทึมทฤษฎีของเบยม์าเป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบพยากรณ์ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า
ผ่านเวบ็ไซตใ์ห้ผูใ้ชง้านไดใ้ชต้่อไป หลงัจากพฒันาระบบ
เรียบร้อยแลว้ ท าการประเมินผล พบวา่ มีการยอมรับเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.06 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท าการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือ
สนับสนุนการพยากรณ์ยอดการขายสินค้า ด้วยเทคนิคการ
วิ เคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)  โดยมี
วัตถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ยอดการขาย
สินค้า ซ่ึงได้น าข้อมูลยอดขายสินค้าส่งออกผลิตผลทางการ
เกษตร ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองในการ
พยากรณ์แต่ละเดือนด้วยใช้โปรแกรม Minitab และเทคนิค
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ซ่ึงประกอบด้วยวิธีทางสถิติ 3 วิธี 
ได้แก่ 1) แบบจ าลองค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี (Moving Average 

Model : MA) 2) แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนน
เชียล (Single Exponential Smoothing Model : SES) และ 
3) แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลังสอง 
(Double Exponential Smoothing Model : DES) 

จากการรวบรวมข้อมูลยอดขาย ปี พ.ศ. 2558  ถึง พ.ศ. 
2561 น ามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบแบบจ าลอง โดย
การค านวณค่าทางสถิติท่ีให้ค่าต า่ท่ีสุด ซ่ึงประกอบด้วย ค่า
เปอร์ เ ซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉลี่ย  (Mean 

Absolute Percent Error : MAPE) และ ค่ า เ บ่ี ย ง เบน
สมบูรณ์เฉลี่ย  (Mean Absolute Deviation : MAD) มา
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบจ าลองและใช้ข้อมลูยอดขาย 
ในปี  พ.ศ.  2562 ท าการทวนสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง  ผลการศึกษาพบว่า การพยากรณ์ด้วย
แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ให้ผลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมค่ีา(MAPE , MAD) ต า่ท่ีสุด โดย
มีค่าเท่ากับ (3.05E+01, 8.54E+05) ซ่ึงเหมาะสมกับการ
พยากรณ์ระยะส้ัน และผลการทวนสอบแบบจ าลองปรับ

เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล พบว่ามีความคลาดเคล่ือนต า่
ท่ีสุดท่ี 7.70% ในขณะท่ีแบบจ าลองแบบจ าลองค่าเฉลี่ย
เคล่ือนท่ี และ แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล
ก าลังสอง จะมีความคลาดเคล่ือนใกล้เคียงกับแบบจ าลอง
ปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลท่ีเท่ากับ 8.79% และ 
9.37%  ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา, การพยากรณ์ยอด
การขายสินคา้, แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล 
 

Abstract 
This research is developed a business system to support 

sales prediction by using time series analysis 

techniques. The objective is to develop a model to 

predict sales. We used export sales data of agricultural 

products to compare the model performance for each 

month with time series analysis techniques by using the 

Minitab program. The time series analysis consisted of 

3 statistical methods: 1) Moving Average Model (MA) 

2) Exponential Smoothing Model.  Model: SES) and 3) 

Double Exponential Smoothing Model (DES). 

We used the data from 2015 to 2018 to compare the 

model by calculating the lowest statistical value, which 

included the Mean Absolute Percent Error (MAPE) 

and Means Absolute Deviation (MAD), as the criteria 

for the selection of the model. The sales data in 2019 is 

used to verify the model. The results showed that 

forecasting with exponential smoothing models 

provided the most effective results with the lowest 

(MAPE, MAD) values are equal to (3.05E+01, 
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8.54E+05) and the lowest values 7.70%. The 

exponential quadratic smoothing model and the 

moving average model provided the lowest values as 

8.79%  and 9.37%, respectively. 

Keyword: Time Series Analysis, Forecasting, Single 

Exponential Smoothing Model. 

 

1. บทน า 

ปัจจุบนัการส่งออกผลผลิตสินคา้ทางการเกษตรถือว่า
เป็นหน่ึงในรายไดท่ี้ส าคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซ่ึงผกัผลไม้เป็นหน่ึงใน
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีประเทศไทยส่งออกเป็นปริมาณ
มาก ไม่วา่จะในรูปแบบการแปรรูป การแช่แขง็หรือการแช่
เยน็ จึงท าใหใ้นแต่ละปีมีผูป้ระกอบการธุรกิจสินคา้ส่งออก 
ได้ท าการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ การด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค, ลด
ตน้ทุนการด าเนินงาน, เพ่ิมระดบัการให้บริการ และการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการคิดคน้เคร่ืองมือและกลยทุธ์
ต่างๆ เช่นการพยากรณ์จ านวนหรือมูลค่าของสินคา้ จาก
การส ารวจความต้องการของตลาดจ านวนประชากร
เป้าหมายของสินคา้ รวมไปถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้
ของบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร จึงถือไดว้า่
การพยากรณ์ความตอ้งการของสินคา้เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ
ท่ีส าคญัส าหรับการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การ
วางแผนการผลิต และการจดัสรรวตัถุดิบเพื่อใหส้อดคลอ้ง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

การศึกษาวิ ธีการพยากรณ์ เพื่ อหาแบบจ าลอง ท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
(Time Series Analysis) ไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก
โดยผู ้วิจัยท าการเปรียบเทียบแบบจ าลองพยากรณ์ท่ี
เหมาะสม จะพิจารณาจากค่า เฉล่ียเปอร์ เซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) และค่าเฉล่ียความผิดพลาด
สมบูรณ์ (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด [1] ซ่ึงจะแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 
ชุด คือ ชุดท่ี 1 ใช้ส าหรับการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 
(Train Set) และชุดท่ี 2 ใช้ส าหรับการทวนสอบความ
ถูกต้องของแบบจ าลองพยากรณ์(Test Set) และเทคนิค
การพยากรณ์ท่ีได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวาง

แผนการบริหารสินค้า การสั่งผลิตสินค้าและสามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัสินคา้ไดห้ลากหลายชนิด เช่น การพยากรณ์
ยอดการขายยาแผนโบราณด้วยเทคนิคการวิ เคราะห์
อนุกรมเวลา [2] การพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์กระจูด 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ จ.พทัลุง [3]  และ
การพยากรณ์อุปสงคข์องสินคา้ประเภทกาแฟผงส าเร็จรูป 
กรณีศึกษา : บริษทั ABC [4]  เป็นตน้ 

จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ จึงท าให้ผูว้ิจยัมีแนวคิด
ในการน าเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรม  มาท าการศึกษา
คดัเลือกแบบจ าลองการพยากรณ์ยอดการขายสินคา้ส่งออก 
ผลิตผลทางการเกษตร เปรียบเทียบประสิทธิภาพและทวน
สอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง พิจารณาจากค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) และ
ค่าเฉล่ียความผิดพลาดสมบูรณ์ (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด เพื่อเป็น
แนวทางในการน าเทคนิคท่ีไดม้าประยุกตใ์ชก้ารวางแผน
ผลิตสินคา้ ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
      2.1 การพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) 

เ ป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณจะต้องอาศัยข้อมูล
หลกัการทางคณิตศาสตร์ในอดีตเป็นหลกั เพ่ือช่วยในการ
พยากรณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงการพยากรณ์แบบ
อนุกรมเวลา เป็นเทคนิคท่ียอมรับโดยทั่วไปว่ามีความ
ถูกต้องมากท่ีสุด สามารถน าข้อมูลท่ีมีค่าหลากหลาย
จ านวนมากมาหาค่าพยากรณ์ได ้ลกัษณะของอนุกรมเวลา 
จะตอ้งใชข้อ้มูลความตอ้งการทางตวัเลขทางสถิติในอดีต 
ท่ีท าการเก็บรวบรวมในช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีตลอด
ต่อเน่ือง โดยมีช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจะต้องมี
ระยะเวลาท่ีเท่าๆ กนั เช่น การเก็บขอ้มูลทุกเดือน ทุกไตร
มาส ทุกปี เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี เป็นตน้ไป 

ในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเทคนิคการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา  ประกอบดว้ยวธีิทางสถิติ 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
              2.1.1 แบบจ าลองค่ า เฉลี่ ย เค ล่ื อนที่  (Moving 

Average Model : MA) เป็นการน าเอาขอ้มูลในอดีตมาหา
ค่าเฉล่ียท่ีเปล่ียนไปตามช่วงเวลาเพ่ือพยากรณ์อนาคตโดย
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แบบจ าลองน้ีเหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง
มาก [1] ดงัสมการท่ี 1 

1 2 1
1

( ... )t t t t n
t

Y Y Y Y
F

N

− − − +
+

+ + + +
=         (1) 

โดย  tF   คือ ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t  
       t     คือ ช่วงเวลาท่ีท าการพยากรณ์  
       

tY   คือ ค่าขอ้มูลจริง ณ ช่วงเวลา t  
      N    คือ จ านวนขอ้มูล 
              2.1.2 แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล 
(Single Exponential Smoothing : SES) เ ป็นวิ ธีการ
พยากรณ์แบบเฉล่ียน ้ าหนักท่ีซับซ้อนแต่ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ โดยแบบจ าลองน้ีเหมาะกับข้อมูลท่ีไม่มี
แนวโนม้ และไม่มีอิทธิพลของฤดูกาล [1] ดงัสมการท่ี 2 

1 1 1( )t t t tF F Y F− − −= + −                         (2) 

โดย  tF     คือ  ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t   
       1tF −   คือ ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t-1 
        

1tY −
   คือ ค่าขอ้มูลจริง ณ ช่วงเวลา t-1  

               คือ ค่าปรับน ้าหนกั 0 1   
2.1.3 แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลัง

สอง (Double Exponential Smoothing : DES) ให้ผลการ
พยากรณ์ได้ดีกับข้อมูลท่ีมี รูปแบบท่ีเป็นเส้นตรงตาม
แนวนอน และเหมาะกับข้อมูลท่ีมีอิทธิพลของแนวโน้ม
เส้นตรงเป็นส่วนประกอบ จะเหมาะกบัการประมาณค่าราย
เดือน และเป็นขอ้มูลระยะสั้น [1] ดงัสมการท่ี 3 

   
' '

1(1 )t t tF F F  −= + −                    (3) 

โดย    tF   คือ ค่าพยากรณ์ความตอ้งการจากปรับเรียบ
แบบเอก็ซ์โปเนนเชียล 

 'F   คือ ค่าพยากรณ์ความต้องการจากปรับเรียบ
แบบเอก็ซ์โปเนนเชียลก าลงัสอง ณ เวลา t 

2.1.4 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน (Mean 

absolute percentage error : MAPE) เป็นวิ ธีว ัดความ
แม่นย  าโดยค านวณเปอร์เซ็นต์ต์ความผิดพลาดในการ
พยากรณ์โดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมาย ค่าท่ีไดต้  ่าแสดงว่ามี
ความแม่นย  า  [1] ดงัสมการท่ี 4 
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โดย   
iX    คือ   ค่าขอ้มูลจริง 

 iF    คือ   ค่าพยากรณ์  
 n     คือ   จ านวนขอ้มูล 

2.1.5 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์  (Mean 

Absolute Deviation : MAD) เป็นเทคนิควดัความแม่นย  า
โดยแกปั้ญหาวิธีหาค่าเฉล่ียความผิดพลาดโดยการพิจารณา
ความแตกต่างของขอ้มูลจริงกบัค่าพยากรณ์โดยไม่ค านึงถึง
เคร่ืองหมาย [1] ดงัสมการท่ี 5 
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โดย   
iX    คือ   ค่าขอ้มูลจริง 

 iF    คือ   ค่าพยากรณ์  
 n     คือ   จ านวนขอ้มูล 

 

     2.2  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
             ฏิยาภรณ์ [5] ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง แบบจ าลอง
ส าหรับพยากรณ์ยอดขายการจ าหน่ายสินคา้ดว้ยเทคนิคการ
วิ เคราะห์อนุกรมเวลา งานวิจัยน้ี มีว ัตถุประสงค์ เ พ่ื อ
ท าการศึกษาและคดัเลือกแบบจ าลองพยากรณ์ท่ีเหมาะสมใน
การพยากรณ์ยอดขายการจ าหน่ายสินค้า ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ซ่ึงประกอบดว้ย
วิธีทางสถิติ 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (MA) วิธีปรับให้
เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล (SES) และวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์
โปเนนเชียลก าลงัสอง (DES) โดยใชโ้ปรแกรม Minitab เป็น
เคร่ื องมือช่ วยในการวิ เคราะห์ค่ าทางสถิ ติ  ก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละวิธีการพยากรณ์ ในการพยากรณ์และ
เลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แบบจ าลอง ท่ีให้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean 

Absolute Deviation: MAD) และ ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเค ล่ื อนสมบู รณ์  (Mean Absolute Percent Error: 

MAPE) ต ่ าท่ีสุด พบว่า การพยากรณ์ด้วยแบบจ าลองวิธี
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average Model: MA) ให้ค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute 
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Percent Error: MAPE) ต ่าท่ีสุด  ผูว้ิจัยจึงได้น าวิธีค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี (Moving Average Model: MA) เป็นตวัแบบในการ
พยากรณ์ยอดขายการจ าหน่ายสินคา้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนการผลิตสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการสินคา้
ของลูกคา้ในอนาคต 
 

3. วธีิด าเนินงานวจิัย 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา

ระบบธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือสนับสนุนการพยากรณ์ยอดการ
ขายสินคา้โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมซ่ึงผูว้ิจยัได้
ไดก้  าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียด
และขั้นตอนการด าเนินงานแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวจิยั 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลยอดขาย

สินคา้ส่งออกรายเดือน ในกลุ่มผกัเปร้ียวซ่ึงเป็นผลผลิตส่งออก
ทางการเกษตรท่ีท ารายไดสู้งสุดในประเภทผกัผลไมส่้งออก
ของบริษทั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2562 
รวมระยะเวลา 60 เดือน แสดงหน่วยเป็น “บาท” โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการจดัเกบ็ขอ้มูล  

3.2  การจัดการข้อมูล 
ตารางที่ 1: ตารางแสดงขอ้มูลยอดขาย

 

ในการจัดเก็บขอ้มูล แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลยอดขายรายเดือนจ านวน 48 เดือน ใชใ้น
การท า Train Set โดยท าการเก็บรวบรวมตั้ งแต่ เดือน
มกราคม พ.ศ.2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่อใชใ้น
การสร้างแบบจ าลองและเปรียบประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์แบบจ าลอง และส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลยอดขายราย
เดือนจ านวน 12 เดือน ใชใ้นการท าการ Test Set โดยท าการ
เกบ็รวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม พ.ศ.2562 เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการทวนความถูกตอ้งในการพยากรณ์ 

3.3 การสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 
สร้างแบบจ าลองพยากรณ์ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา ประกอบด้วยวิ ธีทางสถิติ  3 วิ ธี  ได้แก่  
แบบจ าลองค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (MA) โดยท าการก าหนดค่า 
MA Length เท่ากบั 3,6,9 และ 12 ตามล าดบั , แบบจ าลอง
ปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (SES) โดยท าการ
ก าหนดค่า   เท่ากับ 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 ตามล าดับ 
และแบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลก าลงัสอง 
(DES) โดยท าการก าหนดค่า   (level) และ   (trend) 
เท่ากบั 0.2 โดยท าการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพและคดัเลือกแบบจ าลองในพยากรณ์ 

3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคัด เ ลือก
แบบจ าลองในการพยากรณ์ 

เป็นการประเมินค่าความคลาดเคล่ือน Forecast Error 
จากขอ้มูล Train Set โดยใชเ้กณฑ์การคดัเลือกแบบจ าลอง
พยากรณ์ ท่ี มีประสิทธิภาพ คือ ค่ า เปอร์ เ ซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE) และค่าเบ่ียงเบน
สมบูรณ์เฉล่ีย (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด 

3.5 การทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลองการ
พยากรณ์ 

ทวนสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง โดยน าแบบจ าลอง
มาประเมินความสามารถในการน าไปใชง้านพยากรณ์ยอดการ
ขายสินคา้ โดยใชข้อ้มูลชุดท่ี 2 ยอดขายสินคา้รายเดือน จ านวน 
12 เดือน แลว้หาค่า Forecast Error จากขอ้มูล Test Set และ
ประเมิน ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย 
(MAPE) และค่าเบ่ียงเบนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด 
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4. ผลการด าเนินงาน 
หลงัจากท่ีไดด้  าเนินการตามขั้นตอน จะไดแ้บบจ าลอง

ท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ยอดการขายสินคา้ สามารถ
แสดงผลรายละเอียดการวจิยัดงัน้ี 

4.1 ผลการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
             ผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูลยอดขายสินคา้ส่งออกผลิตผล
ทางการเกษตร ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ถึง เดือน
ธันวาคม 2561 แสดงรูปแบบขอ้มูลสินคา้ผกัเปร้ียว แสดงดงั
ภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 : รูปแบบขอ้มูลผกัเปร้ียว 

4.2 ผลการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 
             แบบจ าลองถูกสร้างข้ึนโดยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาทางสถิ ติทั้ ง 3  แบบ ผลการศึกษาพบว่าค่ าความ
คลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (MAPE,MAD) ของแต่ละ
แบบจ าลองมีค่าดงัน้ี  

4.2.1 แบบจ าลองค่าเฉลี่ยเคล่ือนที่  (MA) (2.23E+01, 

7.17E+05) ท่ีค่า MA Length เท่ากบั 3  แสดงดงัภาพท่ี 3 

  
ภาพที่ 3: แบบจ าลองค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average 

Model) 

4.2.2 แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 
(SES) (3.05E+01, 8.54E+05) ท่ีค่า   (level)  เท่ากบั 0.2 
แสดงดงัภาพท่ี 4 

  

ภาพที่ 4: แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล (Single 

Exponential Smoothing Model) 

4.2.3 แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล
ก าลังสอง (DES) (3.18, 9.50) ท่ีค่ า   (level) และ    

(trend)  เท่ากบั 0.2 แสดงดงัภาพท่ี 5 

  

ภาพที่ 5 : แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลก าลงัสอง 
(Double Exponential Smoothing) 

4.3  ผลการทวนสอบแบบจ าลองพยากรณ์ 
พบว่าแบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 

(SES) มีค่ าความคลาดเค ล่ือนต ่ า ท่ี สุดเท่ากับ 7.70%

ในขณะท่ีแบบจ าลองค่ า เฉ ล่ีย เค ล่ือน ท่ี  (MA) และ 
แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลังสอง 
(DES) มีค่าความคลาดเคล่ือนใกลเ้คียงกบัแบบจ าลองปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล(SES)ท่ีเท่ากับ 8.79% และ 
9.37% ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 : ผลการทวนสอบแบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนน
เชียล (Single Exponential Smoothing Model) 

4.4  ผลการประเมินแบบจ าลองพยากรณ์ 
จากการวิเคราะห์แบบจ าลองการพยากรณ์โดยน าขอ้มูล

ส่วนท่ี 1 ใชใ้นการสร้างแบบจ าลองและเปรียบประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์แบบจ าลอง ได้แก่ แบบจ าลองค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี (MA) , แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล 
(SES) และแบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลก าลงั
สอง (DES) และน าขอ้มูลส่วนท่ี 2 ใชเ้ป็นขอ้มูลในการทวน
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ความถูกตอ้งในการพยากรณ์ เพ่ือหาค่าความคลาดเคล่ือนของ
ผลพยากรณ์ท่ีให้ค่าต ่าท่ีสุดด้วย ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือน (MAPE) และค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ 
(MAD)  แสดงไดด้งัน้ี 

ตารางที ่2: ตารางผลการประเมินค่าความคลาดเคล่ือน 

 MAPE MAD 
Forecast 

Error 

MA Model 2.23E+01 7.17E+05 8.79% 

SES Model 3.05E+01 8.54E+05 7.70% 

DES 

Model 
3.18E+01 9.50E+05 9.37% 

 

        5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
    งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาคดัเลือก

แบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการคาดการยอดการขายสินคา้
ในอนาคต โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ในการ
พยากรณ์และเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมแก่การคาดการ
อนาคต ซ่ึงพิจารณาจากค่า MAPE พบวา่แบบจ าลองปรับ
เรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล (SES) มีค่าความคลาดเคล่ือน
ต ่ า ท่ี สุดเท่ากับ 7.70% ในขณะท่ีแบบจ าลองค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี (MA) และ แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์
โปเนนเชียลก าลังสอง (DES) มีค่าความคลาดเคล่ือน
ใกลเ้คียงกบัแบบจ าลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลท่ี
เท่ากบั 8.79% และ 9.37% ตามล าดบั 

ดังนั้น แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 
(SES) จึงเหมาะสมกบัการน าขอ้มูลมาพยากรณ์ล่วงหน้า
ในระยะเวลาสั้ นในลักษณะข้อมูลท่ีไม่มีแนวโน้มและ
ฤดูกาล  อยา่งไรกต็ามค่าความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี(MA) มีค่าความคลาดเคล่ือนใกลเ้คียงกบั
แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลังสอง 
(DES) ดังนั้นยอดการขายสินคา้ส่งออกผลิตผลทางการ
เกษตรเป็นขอ้มูลท่ีมีแนวโนม้และไม่เป็นฤดูกาล หรือเป็น
ข้อมูลท่ีมีแนวโน้มและมีฤดูกาลข้ึนอยู่กับการน าไป
ประยุกต์ใช้งาน เพราะการใส่น ้ าหนักให้ขอ้มูลในแต่ละ
ช่วงจะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาความเหมาะสมของผูใ้ชง้าน
หลายๆ ดา้นได ้อีกทั้งแบบจ าลองแต่ละแบบเหมาะสมกบั
รูปแบบของขอ้มูลท่ีต่างกนั และค่าพารามิเตอร์ของวิธีการ
มีผลต่อการพยากรณ์ [6] 

ขอ้เสนอแนะ มีปัจจยัอีกหลายประการท่ีสามารถส่งผล
ต่อประสิทธิภาพความแม่นย  าของแบบจ าลอง ยิ่งมีขอ้มูล
เปรียบเทียบมากเท่าไหร่ค่าความแม่นย  าจะสูงตามไปดว้ย 
และ ผลการพยากรณ์ท่ีผิดปกติอาจจะท าให้มี Forecast 

Error สูงได้ ดังนั้ นควรแยกข้อมูลท่ีไม่ปกติออกและ
ท าการศึกษาแบบจ าลองเพ่ิมเติม เพ่ือให้วิธีการพยากรณ์
เกิดความแม่นย  ามากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ภำวะโรคซึมเศร้ำเป็นโรคทำงจิตเวชท่ีมีผลกระทบต่อ 
กำรใช้ชีวิตประจ ำวันและสภำวะสังคมในปัจจุบันพบว่ำมี
จ ำนวนผู้ป่วยเพ่ิมมำกขึน้ งำนวิจัยนีจึ้งมีวัตถปุระสงค์เพ่ือสร้ำง
แบบจ ำลองกำรคัดกรองผู้ป่วยภำวะโรคซึมเศร้ำ โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถวิ เครำะห์ผู้ ท่ี เ ส่ี ยงภำวะ 
โรคซึมเศร้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ผู้ วิจัยจึงได้น ำชุด
ข้อมลูท่ีท ำกำรวิจัยเรียบร้อยแล้วจำกผู้เช่ียวชำญ ซ่ึงรวบรวมจำก
แบบสอบถำมท้ังหมด 431 ชุด โดยอ้ำงอิงแบบประเมินซึมเศร้ำ
ส ำหรับวัยรุ่น (CES-D) และมีกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง
นักศึกษำท่ีก ำลังศึกษำอยู่ ในคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ ปีกำรศึกษำ 2562 ช้ันปีท่ี 1 ถึง 4 
ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง และน ำข้อมูลท่ีได้ผ่ำนกระบวนกำร
เตรียมข้อมูลแล้วเข้ำสู่แบบจ ำลอง Multilayer Perceptron พบว่ำ
แบบจ ำลอง Multilayer Perceptron ให้ประสิทธิภำพ โดยได้ค่ำ
ควำมถูกต้อง (Accuracy) เท่ำกับ 90.01 % ค่ำควำมแม่นย ำของ
แบบจ ำลอง (Precision) เท่ำกับ 91.51 %  ค่ำควำมระลึกโดยแยก
ทีละคลำส (Recall) เท่ำกับ 85.57% และค่ำประสิทธิภำพโดยรวม 
( F-Measure) เ ท่ ำ กั บ  8 8 . 4 4 %   จ ำ ก น้ั น ท ำ 
กำรทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ โดยใช้วิธีกำรแบ่งข้อมูล 
ชุดเดียวกันให้เป็นข้อมูลชุดทดสอบ จ ำนวน 130 ชุดข้อมูล จำก
ชุดข้อมูลท้ังหมด ผลท่ีได้ คือ พยำกรณ์ได้ควำมถูกต้องเฉลี่ย 
89.77%  ดังน้ัน ผู้ วิจัยได้ใช้กำรพยำกรณ์แบบจ ำลอง Multilayer 
Perceptron  เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำระบบคัดกรองผู้ ท่ีเส่ียงต่อภำวะ
ซึมเศร้ำ ต่อไป 
ค าส าคัญ: ภาวะซึมเศร้า การพยากรณ์ ระบบคดักรอง เหมือง

ขอ้มูล โครงข่ายประสาทเทียมพอร์เซฟตรอน
แบบหลายชั้น 

 

Abstract 
Depression is a psychiatric disorder that affects 

daily life. Today's social conditions are seeing an 

increase in the number of cases. The research aims to 

create a screening model for depression patients using 

data mining techniques. To be able to analyze people at 

risk of depression more effectively. The researcher then 

has taken a data set that has been researched 

successfully from experts. This was compiled from  

a total of 431 questionnaires based on the Depression 

Assessment for Adolescents (CES-D). Data is collected 

from a sample of students studying in the Faculty of 

Education. Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 

Academic Year 2019. Years 1 to 4 by sampling method. 

Bring data that has been through the data preparation 

process into the multilayer perceptron model. It was found 

that the multilayer perceptron model was effective. 

Accuracy is 90.01%, Precision is 91.51%, Recall is 

85.57% and F-Measure is 88.44%. Then experiment with 

the test dataset. Using the data division method. The same 

set of test data for 130 data from all datasets. As a result, 

the forecast was an average accuracy of 89.77%. 

Therefore, the researchers used the multilayer perceptron 

model forecasting to further develop a screening system 

for people at risk of depression. 

Keyword: Depression Disorder, forecast, Disorder, 

Data Mining, Multilayer Perceptron. 

 

1. บทน า 
 โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัทั้งใน
ปัจจุบนัและจากการคาดการณ์ในอนาคต ซ่ึงเป็นโรคท่ีมี
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จ านวนผูป่้วยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและก่อให้เกิดความ
สูญเสียท่ีรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ ถา้หากวดัความสูญเสียเป็น
จ านวนปีท่ีด ารงชีวติอยา่งมีสุขภาพดี จะพบวา่ ภายใน 2563 
โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพของ
ประชากรโลกเป็นเท่าตัว เกิดความสูญเสียท่ีส าคัญเป็น
ล าดบั 2 รองจากโรคหวัใจและหลอดเลือด ส าหรับประเทศ
ไทยพบว่า ในหญิงไทยโรคซึมเศร้าจะก่อความสูญเสียปี
สุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years, DALYs) เ ป็น
อนัดบั 4 และเป็นอนัดบั 10 ในผูช้ายไทย แต่มีผูป่้วยโรค
ซึมเศร้าท่ีเขา้ถึงบริการเพียงร้อยละ 3.7 เท่านั้น ซ่ึงหมายถึง 
ผูป่้วยตอ้งทนอยู่กบัอาการเจ็บป่วยเป็นเวลานานกว่าโรค
อ่ืน ๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงถ้าหาก
ผูป่้วยโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลือท่ีถูกต้องจะมี 
การเกิดซ ้ าและเป็นเร้ือรัง อาจน าไปสู่การฆ่าตวัตายและ
ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก[1] ดังนั้ น  
การตรวจหาผูท่ี้เส่ียงภาวะโรคซึมเศร้า จึงมีผลต่อการเขา้ถึง
การรักษาเบ้ืองตน้อยา่งรวดเร็ว การน าเทคนิคเหมืองขอ้มูล
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นอารมณ์จึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยผูท่ี้มีอาการเบ้ืองตน้สามารถประเมิน
ตนเองไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 จากการศึกษางานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง[2] พบว่า  
การท าแบบสอบถามดว้ยตนเองของนักศึกษาไม่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมกับผูป่้วยทุกราย ดังนั้ น 
การน าเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการประมวลผลและวิเคราะห์ท่ีมี
ความแม่นย  าอาจตอ้งเพ่ิมขอ้มูลปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น เพศ อายุ 
และลกัษณะอาการของโรคให้ครอบคลุมตามท่ีก าหนดไว้
ในทางการแพทยม์ากข้ึน นอกจากน้ีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในส่วนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลส าหรับ 
การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ท่ีแม่นย  ามีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ดงันั้นจากปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยได้สร้าง
ระบบคดักรองผูท่ี้เส่ียงต่อภาวะซึมเศร้า โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคเหมืองขอ้มูล เพื่อน าความสามารถของเหมืองขอ้มูล
เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับพยากรณ์ขอ้มูลท่ี
อาจเกิดในอนาคตกบัผูท่ี้เส่ียงต่อภาวะซึมเศร้า ซ่ึงขอ้มูลท่ี
น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ท ดล อ ง เ ป็ น ข้อ มู ล จ า ก ก า ร เ ก็ บ
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้า

ของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ แบบสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 431 ชุด
ขอ้มูลท่ีไดท้  าการวิเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแล้ว 
โดยจะสร้างแบบจ าลองเชิงท านาย Predictive Modeling 
และน าข้อ มูล ท่ี ได้ม า เข้า สู่ แบบจ าลอง  พ ร้อมกับ 
การพฒันาการใชโ้ปรแกรม ท่ีใชเ้ทคนิคของเหมืองขอ้มูล 
เพื่อให้ได้ตัว ช่วยในการวิ เคราะห์ปัจจัยจากลักษณะ
พฤติกรรมท่ีสังเกตได ้ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถวิเคราะห์ความเส่ียง
ของโรคซึมเศร้าดว้ยตนเองเบ้ืองตน้ผ่านโปรแกรมเพ่ือเป็น
ประโยชน์กบัผูใ้ชต่้อไป 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะซึมเศร้า  

 ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะซึมเศร้า [3] ไดก้ล่าวถึงบท
ทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกบัสาเหตุของภาวะซึมเศร้าสรุปได้
เป็น 2 ทฤษฎีหลกั คือ ทฤษฎีทางชีววิทยาและทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 1) ทฤษฎีทางชีววิทยา 
(Biological Theories of Depression) ทฤษฎีในแนวน้ีส่วน
ใหญ่เป็นผลของการผสมผสานขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดม้าจาก
การวิจัยด้านความเจ็บป่วยทางจิต  1.1)  ทฤษฎีด้าน
พนัธุกรรม (Genetic Theory) ข้อสรุปของทฤษฎีน้ีได้มา
จากการศึกษาสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในฝาแฝดแท้ใน
ครอบครัวซ่ึงปรากฏวา่อตัราเส่ียงต่อภาวะซึมเศร้าในรุ่นลูก
(First Generation)  มีสูงเม่ือเทียบกบัประชากรทัว่ไป และ
อตัราเส่ียงต่อภาวะซึมเศร้าในฝาแฝดแท ้สูงกวา่ในฝาแฝด
เทียม 1.2) ทฤษฎีของสารประกอบไนโตรเจน (Biogenic 
Amine Theory) ภาวะซึมเศร้าเกิดจากความไม่สมดุลของ 
Biogenic Amine (Depression of Biogenic Amine 
Imbalance) ทาง จิตวิทยา  1.3)  ทฤษฎีของต่อมไ ร้ ท่อ 
(Endocrine Theory) เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงความสัมพันธ์
ของต่อมไร้ท่อและภาวะซึมเศร้า โดยเช่ือว่าฮอร์โมนมี
บทบาทส าคัญในการท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าในบุคคล 
พบว่าการหลั่งของ Growth Hormone ท่ีไม่เหมาะสมมี
ความสัมพนัธ์กับภาวะซึมเศร้า 2)  ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
(Psychological Theories of Depression) ซ่ึงประกอบด้วย
ทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 2.1) ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ (Psycho-analytic 
Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะหมด
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หวงั ไร้ท่ีพึ่งพิง ไร้อ  านาจซ่ึงเกิดหลงัการเจ็บป่วยลม้เหลว 
หรือโดดเด่ียวโดยทฤษฎีน้ีให้ความสนใจองค์ประกอบท่ี
กระตุน้ให้เกิดภาวะซึมเศร้าตั้ งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต
ของบุคคล ทั้งการแสดงออก ผลกระทบต่อความรู้สึกนึก
คิด อารมณ์ ตลอดจนความขดัแยง้ต่าง ๆท่ีเป็นเหตุแห่ง
ความไม่สมหวงัในชีวิต 2.2) ทฤษฎีความส้ินหวงัหรือยอม
จ านนจากการเรียนรู้ (Learned Helplessness Theory) ภาวะ
ซึม เศ ร้ า เ กิดจากการ ท่ี บุคคลอยู่ ในสภาวะ ท่ีแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ไดช่้วยเหลือตวัเองไม่ได ้ไม่สามารถ
ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน และรู้สึกตนเองไม่มี
อ านาจเพียงพอท่ีจะควบคุมและแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
(helplessness) 2.3 ) ทฤษฎีด้านความคิดและการรับรู้  
(Cognitive Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่าภาวะซึมเศร้าเกิด
จากมีแนวความคิด และการรับรู้ในทางลบเก่ียวกบัตนเอง 
โลก และอนาคต แนวความคิดน้ีและทัศนคติเก่ียวกับ
ตนเองและสังคมจะได้รับการพฒันามาตั้งแต่วยัเด็ก โดย
ช้ีใหเ้ห็นแนวความคิดเก่ียวกบัตนเองทางลบ 

โครงข่ายประสาทเทียมพอร์เซฟตรอนแบบ
หลายชั้น(Multilayer Perceptron) [4]  

ภาพที่ 1: โครงข่ายประสาทเทียมพอร์เซฟตรอนหลายชั้น  
Multilayer Perceptron ประกอบไปด้วยชั้ น อินพุต 

(Input Layer) ชั้ นซ่อน (Hidden Layer) และชั้ นเอาต์พุต 
(Output Layer) แสดงดงัภาพท่ี 1 ขอ้มูลท่ีเขา้มาจะถูกส่งไป
ค านวณในชั้นซ่อนเพ่ือหาผลรวมของผลคูณของขอ้มูลเขา้
และค่าน ้าหนกั แสดงดงัสมการท่ี 1 

                                   n 

y = ∑ xi,wi                                     (1) 
                              i=0 

  y คือ ค่าผลรวมของผลคูณขอ้มูลเขา้ (xi) และน ้าหนกั (wi) 
  i คือ จ านวนขอ้มูลเขา้หรือจ านวนค่าน ้าหนกั 

น าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปค านวณในฟังก์ชันการแปลงถ่ายทอด
ขอ้มูล (Sigmoid Function) ดงัสมการท่ี 2 
  0 คือ ค่าผลลพัธ์ของชั้นซ่อน 
       0    = g(y)  1             (2) 

                              1 + e -y 
  y คือ ค่าผลรวมของผลคูณขอ้มูลเขา้ (xi) และน ้าหนกั (wi) 

จากผลลพัธ์ของชั้นซ่อนถูกส่งไปยงัชั้นเอาต์พุต ซ่ึงใน
ส่วนของชั้ นเอาต์พุตมีการเปรียบเทียบกับค่าผลลัพธ์ท่ี
ประมวลผลได้และผลลัพธ์เป้าหมาย ซ่ึงถ้าได้ผลลัพธ์ท่ี
ยอมรับได ้หยุดการปรับค่าน ้ าหนัก แต่ถา้ยงัไม่อยู่ในช่วง
ของผลลพัธ์ท่ียอมรับได ้กเ็ขา้สู่กระบวนการเรียนรู้แบบแพร่
ยอ้นกลบั ซ่ึงเป็นกระบวนการปรับค่าน ้าหนกัจนกวา่ไดค้่าท่ี
เหมาะสม โดยสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 3 และ 4 

€ k = Ok (1-Ok)(Tk-Ok)            (3) 
€ i = Oi (1-Oi)(∑wkl€ k)           (4) 

                         k = 0 

  € k   คือ  ค่าความผดิพลาดท่ีค านวณจากชั้นผลลพัธ์ 
  € i   คือ ค่าความผดิพลาดท่ีค านวณจากชั้นซ่อน 
  Tk   คือ  ค่าผลลพัธ์เป้าหมาย 
  Ok   คือ  ค่าผลลพัธ์ท่ีประมวลผลไดจ้ากชั้นผลลพัธ์ 
  Oi  คือ  ค่าผลลพัธ์ท่ีประมวลผลไดจ้ากชั้นซ่อน 
  w    คือ  ค่าน ้าหนกั 
  k และ l คือดัชนีของโหนดชั้นผลลัพธ์และชั้นซ่อนใน
กรณีค่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลและผลลัพธ์
เป้าหมาย ยงัมีความแตกต่างกนัสูง จะกระท าการปรับค่า
น ้ าหนักเพ่ือหาค่าน ้ าหนักท่ีเหมาะสมกบังาน การปรับค่า
น ้าหนกัแสดงดงัสมการท่ี 5 และ 6  

wi 
new =  wi 

old +       wi                                      (5) 
      wi  = € ixi             (6) 

  wi 
new  คือ ค่าน ้าหนกัใหม่ท่ีไดจ้ากการค านวณ 

  wi 
old   คือ ค่าน ้าหนกัเก่า 

        wi  คือ อตัราการเปล่ียนแปลง 
 α  คือ อตัราการเรียนรู้ (Learning Rate) 
  € i  คือ ค่าความผดิพลาดของผลลพัธ์ 
  xi  คือ ค่าขอ้มูลชั้นน าเขา้ 
  i  คือ จ านวนขอ้มูลเขา้หรือจ านวนค่าน ้าหนกั 
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การท างานของสถาปัตยกรรมเพอร์เซปตรอนแบบ
หลายชั้น และใชก้ารเรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบั จะกระท า
ฝึกสอน (Train) โดยการปรับค่าน ้าหนกัไปจนกระทั้งไดค้่า
ความผิดพลาดท่ีน้อยท่ีสุดหรือได้ค่าความผิดพลาดท่ี
ยอมรับไดเ้ม่ือไดค้่าน ้ าหนักท่ีเหมาะสมแลว้ก็จะน าไปใช้
ทดสอบ (Test) และน าผลลัพธ์ท่ีได้ท าการทดสอบไป
ค านวณดว้ยฟังก์ชนัการแปลงถ่ายทอดขอ้มูล (Threshold 
Function) เพ่ือให้ได้ค  าตอบท่ีเป็นจริงหรือเท็จ ใช่หรือ
ไม่ใช่ หรือ "0" หรือ "1" ดงัสมการท่ี 7           

          1  if x>T 
          f(x) =     0  if x>T                   (7) 
                        Random    if x>T 

ค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลจะเป็น 1 ในกรณีท่ี
ค่าผลลัพธ์ x มีค่ามากกว่าค่า Threshold เปรียบเสมือน 
การตดัสินใจวา่ใช่ ค่าผลลพัธ์จะเป็น 0 ในกรณีท่ีค่าผลลพัธ์ 
x มีค่าน้อยกว่า Threshold เปรียบเสมือนการตดัสินใจว่า
ไม่ใช่และถ้าค่าผลลัพธ์ท่ีได้เท่ากับค่า Threshold ให้ท า 
การสุ่มการตดัสินใจวา่จะเป็น "0" หรือ "1"  

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
อัครเดช เกตฉ ่ า และคณะ [5] ได้ท าการศึกษาวิจัย  

การพัฒนาแบบวัดการ รับ รู้สมรรถนะแห่งตนของ 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา : การทดสอบความไม่แปรเปล่ียนในการวดัระ
ว่ า ง เ พศ  เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ / เ ท ค นิ ค ท่ี ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย 
ประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัชั้น ผลการเรียนและแบบวดัการรับรู้สมรรถถะ
แห่งตน การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการเลือกตวัอยา่ง 
(sampling) โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ 3 ขั้นตอน (3-stage 
random sampling โดยขั้นตอนแรกใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้ น (Stratified random sampling) ซ่ึงใช้ระดับชั้ นเป็นตัว
แบ่งชั้นจ านวน 4 ชั้นปี (ชั้นปีท่ี 1 ถึง 4) ขั้นตอนท่ีสอง ท า
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นตวัแปรแบ่งกลุ่ม ขั้นตอนท่ีสามสุ่มแบบแบ่งชั้น
โดยใชต้วัแปรเพศเป็นตวัแปรแบ่งชั้นโดยก าหนดให้เพศชาย
และเพศหญิงมีขนาดของตัวอย่างเท่ากันคือ 122 คน รวม
ทั้งส้ิน 244 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

ขอ้มูลส่วนบุคคลและแบบวดัการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
โดยมีค าความเท่ียงเท่ากบั 0.93 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัม
ประสท ธ์ิสหสั มพัน ธ์ เ ปี ย ร์ สั นและก าร วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบเ ชิงยืนย ันพหุก ลุ่มแบบประเ มินโดย
ผู ้ เ ช่ี ย วช าญทา งก า ร แพทย์  แ ล ะควร มี ก า ร ศึ กษ า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้สมรถนะแห่งตนกบัตวัแปร
ทาง จิตวิทยา อ่ืนและภาวะ สุขภาพ เพื่ อตรวจสอบ
ความสัมพัน ธ์ของการ รับ รู้สมรรถนะแห่งตนตาม
โครงสร้างเชิงทฤษฎีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น 
ภ า ว ะ ซึ ม เ ศ ร้ า  (Depression) สุ ข ภ า ว ะ เ ชิ ง อั ต วิ สั ย 
(Subjective well-being) ความวติกกงัวล (Anxiety) คุณภาพ
ชีวิตเชิงสุขภาพ (Health-related quality of life) การเผชิญ
ปัญหา (Coping) เป็นต้น เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
ท านาย (Predictive validity) ต่อไป 
 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
ง าน วิ จั ย น้ี  มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  โ ด ยส ร้ า ง แบบ 

การพยากรณ์ จึงมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2: Flow diagram of proposed system 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้า 

 

Pre-Processing 
- 

 
Feature Extraction 

- 
 

Classification Multilayer Perceptron 
 

Performance Evolution 
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3.1 แบบสอบถาม 
 งานวิจยัในคร้ังน้ี ไดร้วบรวมแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ

เก่ียวกับโรคซึมเศร้า ท่ีมีการท าการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมี
จ านวนแบบสอบถาม ทั้งหมด 431 ชุดขอ้มูล [5] โดยชุดท่ี 1 มี
ขอ้มูลรายการทั้งหมด จ านวน 88 รายการ ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูล
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้น ผลการเรียน จ านวน 14 
รายการ และแบบวดัการรับรู้สมรรถถะแห่งตน แบบวดัท่ีใชใ้น
การศึกษาน้ีมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 7 ระดบั มีคะแนน 1 
ถึง 7 คะแนน (1 =ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งและ 7 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 
จ านวน 50 รายการ และ ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดบั มี
คะแนน 1 ถึง 4 คะแนน (1 =ไม่เลย 2 = นาน ๆ  คร้ัง 3 = ค่อนขา้ง
บ่อย และ 4= เกือบทุกวนั) จ านวน 13 รายการ ค่าเฉล่ียของแต่ละ
รายการ จ านวน 11 รายการ  และขอ้มูลชุดท่ี 2 ซ่ึงเป็นขอ้มูลผล
อาการมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือไม่มีภาวะโรคซึมเศร้า  

3.2 Pre-Processing 
ขอ้มูลโรคซึมเศร้าในการประเมินระดบัอาการหลกัของ

ภาวะซึมเศร้า รายการเหล่าน้ีถูกจัดกลุ่มเป็นส่ีระดับย่อยท่ี
แตกต่างกนั ค  าตอบของแต่ละขอ้จะมีมาตราส่วนท่ี ถูกขอให้
ระบุความถ่ี ซ่ึงจะประสบกบัอาการท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงสัปดาห์
ท่ีผ่านมา ไม่เลย (<1 วนั) คะแนนเท่ากบั  0 นาน ๆ คร้ัง (1-2 
วนั) คะแนนเท่ากบั 1 ค่อนขา้งบ่อย (3-4 วนั)  คะแนนเท่ากบั 2 
เกือบทุกวนั (5-7 วนั)  คะแนนเท่ากบั 3 การศึกษาวิจัยจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทางโรคซึมเศร้า[5] คร้ังน้ี โดยอา้งอิงแบบประเมิน
ซึมเศร้าส าหรับวยัรุ่น (CES-D) ไดส้กดัออกมาได ้10 Feature 
ดงัน้ี การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ท่ีเป็น Dataset จะมีค่า
อยูใ่นช่วง 0-3  ซ่ึงแต่ละขอ้มูลจะมีค่าไม่เท่ากนั จะข้ึนอยูก่บั
การตอบแบบสอบถาม และข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลท่ีผ่าน
กระบวนการวจิยัจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อย 
 3.3 Feature Extraction 
  การคดัแยกคุณลกัษณะอาการท่ีท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า มี 
10 Feature ของขอ้มูล Training Dataset ซ่ึงผ่านกระบวนการ
การวิจยัจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้[5] ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: Feature Extraction 

NO Attribute Direction 
1 ฉนัรู้สึกหงุดหงิดง่าย Input 

NO Attribute Direction 

2 ฉนัไม่มีสมาธิ Input 
3 ฉนัรู้สึกหดหู่ใจ Input 
4 ส่ิงท่ีฉนักระท าจะตอ้งฝืนใจ Input 
5 ฉนัรู้สึกไม่มีความหวงัในอนาคต Input 
6 ฉนัรู้สึกหวาดกลวั Input 
7 ฉนันอนไม่ค่อยหลบั Input 
8 ฉนัไม่รู้สึกไม่มีความสุข Input 
9 ฉนัรู้สึกเหงา Input 
10 ฉนัรู้สึกทอ้ถอยในชีวิต Input 

 3.5 Classification 
 ชุดขอ้มูลท่ีได ้น ามาประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
โดยใชเ้ทคนิค Multilayer Perceptron ส าหรับการจ าแนกภาวะ
โรคซึมเศร้า เพ่ือทดสอบค่าความแม่นย  าของแบบจ าลองจ าแนก
ตามตวัแปรท่ีแสดงในตารางท่ี 1 หลงัจากขอ้มูลผ่านกระบวน
การเตรียมขอ้มูลให้พร้อมในการท าเหมืองขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ
พยากรณ์ขอ้มูล โดยใชชุ้ดขอ้มูลทั้งหมดจ านวน 431 ชุดขอ้มูล 
[5] ในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง จากนั้นท าการ
ทดสอบความแม่นย  าในการพยากรณ์ดว้ยเทคนิค 10-fold  cross-
validation เพ่ือช่วยในการตดัสินใจว่าแบบจ าลองตรวจสอบค่า
ความแม่นย  าและมีประสิทธิภาพ 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1 Performance Evolution 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของงานวิจัยน้ีมุ่งเน้นไปท่ี
แบบจ าลองโดยใชเ้ทคนิค Multilayer Perceptron ท่ีสามารถแสดง
ในตารางท่ี 1 หลงัจากขอ้มูล Training Dataset ผ่านกระบวนการ  
K - Fold Cross Validation แบบ 10 ส่วน และตรวจสอบค่า 
ความแม่นย  าของกาประสิทธิภาพ แสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2: การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

Model Accuracy Precision Recall F-
Measure 

MLP 90.01% 91.51% 85.57% 88.44% 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 
90.01 % ค่าความแม่นย  าของโมเดล (Precision)  เท่ากบั 91.51 % 
ค่าความระลึกโดยแยกทีละคลาส (Recall ) เท่ากับ 85.57% 
และค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure ) เท่ากบั 88.44%  
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 ผลการทดสอบเพ่ือการวดัค่าการพยากรณ์ของแบบจ าลอง 
Multilayer Perceptron ท่ี มีประสิทธิภาพ โดยก าหนด Test 
Dataset เป็น 30 % ของจ านวนชุดขอ้มูลทั้งหมด[5] ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งส้ิน 130 ชุดขอ้มูลและเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั กบั Training 
Dataset สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3: การทดสอบ Test Dataset 

MLP ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า 
Training Dataset 86 44 
Test Dataset 95 35 
% ความถูกตอ้ง 100 79.54 

 ผลการพฒันาระบบคดักรองผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้า โดยใช้
เทคนิคเหมืองขอ้มูล 

 
ภาพที่ 3: ระบบคดักรองผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้า 

 จากผลท่ีจากกระบวนการ Performance Evolution เม่ือ
เปรียบเทียบกับวิธีการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ คือ ผลรวมของปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดภาวะโรคซึมเศร้า
จากการท าแบบสอบถามทั้ ง 10 ขอ้ ท่ีมีผลรวมมากกว่า 10 
คะแนน ให้ผลว่า ผูก้รอกแบบสอบถามมีภาวะโรคซึมเศร้า 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าเทคนิคเหมืองขอ้มูลในการพยากรณ์โดยใช้
แบบจ าลอง  Multilayer Perceptron ซ่ึ งได้ท าการประเมิน
ประสิทธิภาพและให้ผลการพยากรณ์ถูกตอ้งและแม่นย  า เพื่อ
พฒันาระบบระบบคดักรองผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้า ต่อไป 

5.  สรุปและอภิปรายผล 
 จากการรวบรวมข้อมูลมาจากแบบสอบถามปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เพ่ือ 
น ามาวเิคราะห์เป็นขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของ
นักศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกับอาการหลกัของโรคซึมเศร้าจ านวน  
10 แอตทริบิว และชุดขอ้มูล จ านวนทั้งหมด 431 ชุดขอ้มูล [5] 
แบ่งออกเป็นนักศึกษามีภาวะซึมเศร้า จ านวน 134 ชุดขอ้มูล 
และนกัศึกษาท่ีไม่ภาวะซึมเศร้า จ านวน 297 ชุดขอ้มูล ไดท้  าใช้
แบบจ าลอง เทคนิค Multilayer Perceptron ส าหรับการจ าแนก

ภาวะซึมเศร้า การทดสอบค่าความแม่นย  าของแบบจ าลอง 
ผลการวิจัยท่ีได้ พบว่าแบบจ าลอง Multilayer Perceptron มีค่า
ความถูกตอ้ง (Accuracy) เท่ากบั 90.01 % ค่าความแม่นย  าของ
โมเดล (Precision)  เท่ากบั 91.51 % ค่าความระลึกโดยแยกทีละ
คลาส (Recall ) เท่ากบั 85.57% และค่าประสิทธิภาพโดยรวม  
(F-Measure ) เท่ากบั 88.44% เป็นแบบจ าลองท่ีมีเหมาะสมส าหรับ
งานวิจัยน้ี ดงันั้น งานวิจัยน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พยากรณ์ภาวะโรคซึมเศร้าไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีช่วยในการคดักรองผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างถูกตอ้งและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน อีกทั้ งงานวิจัยน้ีสามารถสร้าง Web Application  
เพ่ือเพ่ิมการท างานใหเ้ขา้ถึงง่ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบโมเดล
ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเอาข้อมูลสารสนเทศไปแสดงผล
แบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการ
อนุมัติสินเช่ือ และเพ่ิมประสิทธิภาพในขั้นตอนการ
ประเมิณความเส่ียงทางด้านเครดิตให้ดีย่ิงขึน้ 

การท าเหมืองข้อมูลด าเนินตามกระบวนการ CRIPT-
DM โดยใช้ข้อมูลท่ีผ่านการเตรียมและปรับปรุงในการ
น าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการจ าแนกข้อมูล และทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองด้วยวิธี  10-fold Cross-
Validation โดยแบ่งเป็นสองส่วนการท างานคือ การสอน
แบบจ าลอง และการ ทดสอบแบบจ าลอง โดยแบบจ าลอง 
Naïve Bay มีค่าความถูกต้องสูงสุดท่ี 97.15% และได้น า
ข้อมูลท่ีผ่านการท านายไปพัฒนาออกแบบระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของ
ธนาคารพานิชย์ร่วมกับเทคนิคเหมืองข้อมูล ผลความพึง
พอใจโดยรวมของผู้ ใช้จ านวน 62 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 สรุปได้ว่า ผล
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี 
ค าส าคัญ: ธุรกิจอจัฉริยะ เหมืองขอ้มูล ระบบสนับสนุน

การตดัสินใจ 
 

Abstract 
This research aims to compare various models. To 

lead to the use of information to display a business 

intelligence to support credit approval decisions. And 

increase efficiency in the credit risk assessment 

process for the better 

The data mining following the Cross-Industry 

Process for Data Mining (CRIPT-DM) process using 

prepared and enhanced data for analysis using a data 

classification method. Data has pass test the 

performance of the model by 10-fold Cross-Validation 
method, divided into two parts, Test Data is 

partitioned into two parts is teaching and simulation 

testing by model Naïve Bay has the highest accuracy 

at 97.15% and the predicted data was developed to 

design Business Intelligence to Support Commercial 

Bank's Credit Approval and Data Mining Techniques. 

The overall satisfaction of 62 users received a mean 

of 4.2 and a standard deviation of 0.57. It was 

concluded that the satisfaction assessment was good. 

Keyword: Business intelligence, Data mining,   

 Decision Support System. 

 

1. บทน า 
จากสภาพการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนใน

ปัจ จุบัน  ประกอบกับความเจ ริญก้าวหน้าทาง ด้า น
เทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้ผู ้บริโภคสามารถรับรู้ถึง
ข่าวสารและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วมาก
ข้ึนเทคโนโลยท่ีีหลายองคก์รใหค้วามสนใจและนิยมนาํมา
พฒันา เพ่ือใชง้านร่วมกบัระบบงานและขอ้มูลขององคก์ร
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั คือเทคนิคเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
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คือกระบวนการท่ีกระทาํกบัขอ้มูลจาํนวนมากเพ่ือคน้หา
รูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลนั้น การ
ทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลาย
ประเภท ทั้ งในด้านธุรกิจท่ีช่วยในการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหาร ในดา้นวิทยาศาสตร์และการแพทยร์วมทั้งในดา้น
เศรษฐกิจและสังคม การทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
เป รี ยบ เส มือนวิ ว ัฒ น า ก าร ห น่ึ ง ใน ก าร จัด เ ก็บ แ ล ะ
ตีความหมายขอ้มูล จากเดิมท่ีมีการจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งง่ายๆ 
มาสู่การจดัเก็บในรูปแบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถดึงขอ้มูล
สารสนเทศมาใช้จนถึงการทําเหมืองข้อมูลท่ีสามารถ
คน้พบความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มูล [1] โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การทาํเหมืองขอ้มูล  (Data Mining) นั้นจะเป็นสารสนเทศ 
(Information) ขอ้มูลในรูปของสารสนเทศท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ
มี คุณภาพท่ี ดีและมีความทันสมัย  เ พ่ือนํามาใช้ช่วย
สนับสนุนในการตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถ
นาํไปวางแผนหรือแกไ้ขปัญหาเชิงธุรกิจไดท้นัที โดยการ
ทาํ เหมืองขอ้มูล (Data Mining) มีเทคนิคใหญ่ๆ คือ [2] 

1. ก ฎ ค ว า ม สั ม พั น ธ์  ( Association rule) แ ส ด ง
ความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์หรือวตัถุ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั 
ตวัอยา่งของการประยกุตใ์ชก้ฎเช่ือมโยง  

2. การจาํแนกประเภทขอ้มูล (Data classification) หา
กฎเพื่อระบุประเภทของวตัถุจากคุณสมบติัของวตัถุ  

3.การแบ่งกลุ่มขอ้มูล (Data clustering) แบ่งขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนัออกเป็นกลุ่ม แบ่งกลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นโรค
เดียวกนัตามลกัษณะอาการ เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของโรค โดยพิจารณาจากผูป่้วยท่ีมี
อาการคลา้ยคลึงกนั 

4 .  การส ร้างมโนภา พ ( Visualization) ส ร้างภ า พ
คอมพิวเตอร์กราฟิกท่ีสามารถนาํเสนอขอ้มูลมากมายอยา่ง
ครบถว้นแทนการใชข้อ้ความนาํเสนอขอ้มูลท่ีมากมาย เรา
อาจพบขอ้มูลท่ีซอ้นเร้นเม่ือดูขอ้มูลชุดนั้นดว้ยจินตทศัน์ 

เหมืองข้อมูลสามารถนําไปใช้งานได้หลายรูปแบบ
โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารหรือสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะ
นาํไปใชใ้นการบริหารความเส่ียง โดยนาํขอ้มูลทางการเงิน
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความน่าเช่ือถือของผูกู้ม้า
ประเมินและมีการ กาํหนดค่าคะแนนขั้นตํ่า (Threshold) ท่ี

ชดัเจนในการตดัสินใจให้กู ้ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีช่วยลดความ
แ ต ก ต่ า ง ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ สิ น เ ช่ื อ แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในขั้นตอนการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิต
เม่ือเทียบกบัการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ืออยา่งใน
อดีต [10] 

ดงันั้น จากปัญหาดงักล่าว ผูจ้ดัทาํจึงแนวความคิดท่ีจะ
การพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือสนบัสนุนการพิจารณา
อนุมติัสินเช่ือของธนาคารพานิชยร่์วมกบัเทคนิคเหมือง
ขอ้มูลโดยนาํอลักอริทึมเขา้มาใชส้าํหรับการวิเคราะห์ เพื่อ
ช่วยในการแกปั้ญหาการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเบ้ืองตน้ 
ลดความเส่ียงปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดห้รือสินเช่ือ
ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loan) ในอนาคตจากการ
ให้สินเช่ือแก่ลูกคา้แต่ละรายท่ียื่นคาํขอได ้และนาํเสนอ
ผูบ้ริหารในรูปแบบแผนภาพ(Graph) หรือแผงควบคุม
(Dashboard) 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบจาํลอง (Model) 
และการทาํระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อใชใ้นการออกแบบและ
พฒันาระบบ เรียงตามลาดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining Techniques) 
การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นเทคนิคการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้อ มู ล ข อ ง ข้อ มู ล จํา น ว น ม า ก  เ พื่ อ ค้น ห า
ความสัมพนัธ์และรูปแบบทั้ งหมด ซ่ึงถูกซ่อนไวภ้ายใน
ขอ้มูลขนาดใหญ่ โดยอาศยัหลกัสถิติและการเรียนรู้ของ
เคร่ือง (Machine Learning) และนําผลวิ เคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ โดยการเหมืองขอ้มูลจะเหมาะกบัการแกปั้ญหา
บางชนิดเท่านั้น มีเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการแกปั้ญหาอยู่
หลายเทคนิค ซ่ึงไม่มีเทคนิคใดสามารถแกปั้ญหาได้ทุก
ปัญหา ความหลากหลายของเทคนิคเป็นส่ิงท่ีจําเป็นท่ี
นาํไปสู่วิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดของการทาํเหมืองขอ้มูล 
ซ่ึงการทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) จะเป็นการเปล่ียน
ขอ้มูลดิบใหเ้ป็นขอ้มูลประยกุต ์ดงันั้นการระบุแหล่งขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งจึงเป็นส่ิงท่ีสาคญัอยา่งยิง่ ต่อผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
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วิเคราะห์ สามารถจดัรูปแบบของธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบ
ของงานทั้ง 6 งาน ไดด้งัน้ี 

2.1.1 การจัดหมวดหมู่ (Classification) การทาํเหมือง
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการแบ่งเป็นหมวดหมู่การจัดแยก
ประเภท และการแบ่งแยกชนิด  

2.1.2 การประเมินค่า (Estimation) จะถูกใช้ในการ
ทาํงานการจดัหมวดหมู่  

2.1.3 การทาํนายล่วงหนา้ (Prediction) เป็นการใชส้ถิติ
การบนัทึกของการจดัหมวดหมู่ในการทาํนายอนาคตของ
พฤติกรรม หรือการประเมินค่าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

2.1.4 การจัดกลุ่มโดยอาศัยความใกล้ชิด (Affinity 
Group) เป็นการตดัสินใจรวมส่ิงท่ีสามารถไปดว้ยกนัเขา้ไว้
ในกลุ่มเดียวกนั 

2.1.5 การรวมตวั (Clustering) การรวมส่วนต่างๆ ใน
แต่ละส่วนท่ีต่างชนิดกนัให้อยูใ่นรวมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย ซ่ึง
ความแตกต่างของการรวมตวัจากการจดัหมวดหมู่ คือ ไม่มี
การกาํหนดหมวดหมู่ล่วงหนา้ 

2.1.6 การบรรยาย (Description) อธิบายความสับสน
ของฐานข้อมูลในทางท่ีจะเ พ่ิมความเข้าใจในส่วน
ประชากร ผลิตภณัฑ ์หรือขบวนการใหม้ากข้ึน 

2.2 การจ าแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) 
เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ มี ผู ้ ส อ น  ( Supervised 

Classification) [5] การสร้างโมเดลจาํแนกประเภทขอ้มูล
เกิดจากการหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล โดย ขอ้มูลทั้งหมด
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกขอ้มูลเรียนรู้ (Training 
Data) เป็นชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างโมเดลจาํแนกประเภท
ขอ้มูลข้ึนมาใหม่ เพ่ือใหโ้มเดลท่ีสร้างไดเ้รียนรู้ขอ้มูล และ
ส่วนท่ีสองขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ (Testing Data) เป็น
ชุดประเมินความถูกตอ้งของโมเดลจาํแนกประเภทขอ้มูล
งานวิจัยน้ีคณะผูว้ิจัยได้เลือกเทคนิคของการทาํเหมือง
ขอ้มูล 4 เทคนิค  

2.2.1 ต้น ไ ม้ตัด สิ น ใ จ  ( Decision Tree) [6] ต้น ไ ม้
ตดัสินใจเป็นโครงสร้างขอ้มูลชนิดเป็นลาํดบัขั้น ใชก้ฎใน
รูปแบบ “ถา้(เง่ือนไข) แลว้ (ผลลพัธ์)” (If-Then Rule) ใช้
สนับสนุนการตดัสินใจ โดยจะมีลกัษณะคลา้ยตน้ไมจ้ริง
กลบัหวัท่ีมีโหนดราก (Root Node) อยูด่า้นบนสุดมีอิทธิพล

ต่อการจาํแนกกลุ่มมากท่ีสุด และโหนดใบอยู่ล่างสุดของ
ตน้ไมจ้ะประกอบไปดว้ย โหนด (Node) ซ่ึงแต่ละโหนดจะ
มีคุณลักษณะ (Attribute) เป็นตัวทดสอบ ก่ิงของต้นไม้ 
(Branch) แสดงถึงค่าท่ีเป็นไปไดข้องคุณลกัษณะท่ีถูกเลือก
ทดสอบ และใบ (Leaf) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ล่างสุดของตน้ไม้
แสดงถึงกลุ่มของขอ้มูล (Class) หรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ทาํนาย [8] แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 โครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ 

2.2.2โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม  ( Neural Networks) 
เทคนิคการใชโ้มเดลคณิตศาสตร์ท่ีจาํลองการทางานของ
เซลประสาทของเซลล์สมองมนุษย ์ซ่ึงประกอบข้ึนจาก
แบบจําลองของโหนดจํานวนมากมายเช่ือมต่อกันเป็น
โครงข่าย บางโหนดเช่ือมต่อกับส่ิงแวดล้อมภายนอก
สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วย Input หรือ Output ได ้แนวคิด
เร่ิมตน้ของเทคนิคน้ีได้มาจากการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้า
ชีวภาพ (Bioelectric Network) ในสมอง ซ่ึงประกอบดว้ย
เซลล์ประสาท ( Neurons)และจุดประส านปร ะส าท 
(Synapses) 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการทาํงานของโครงข่ายประสาทเทียม 
2.2.3 นาอีฟเบย ์(Naive Bayes) เป็นการนาํโมเดลมาใช้

คัดแยกประเภทข้อมูลผ่านหลักการความน่าจะเป็น 
(Probability) ตามทฤษฎีของเบย ์(Bayes’s theorem) ซ่ึงอลั
กอริท่ึมท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้น เป็นขั้นตอนวิธีในการจาํแนก
ขอ้มูล โดยการเรียนรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยทาํการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือใชใ้นการสร้างเง่ือนไข
ความน่าจะเป็นสําหรับแต่ละความสัมพนัธ์ค่าท่ีใชท้าํนาย
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เป็นอิสระต่อกนั โดยกาํหนดให้ความน่าจะเป็นของขอ้มูล
เท่ากบัสมการ สามารถแสดงดงัสมการ 

 
ภาพท่ี 3 สมการของ นาอีฟเบย ์

2.2.4 การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression) เป็น
การพยากรณ์ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึง
สามารถเป็นไดเ้พียง 2 ค่า 

 
ภาพท่ี 4 การจาํแนกชนิด Logistic Regression 

2.3 ระบบธุรกจิอจัฉริยะ  
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  คือ เทคโนโลยีสําหรับการ

รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional 
Model) ของแต่หน่วยงานซ่ึงช่วยให้ผูใ้ชง้านในองค์กรทาํ
การ ตัด สิ นใจ ทา ง ธุ ร กิจ ท่ี ดี ยิ่ ง ข้ึ น  BI Application จ ะ
รวบรวมการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวเิคราะห์  

 
3.  วธีิการด าเนินงาน 

ขั้ นตอนการการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเ พ่ือ
สนับสนุนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือของธนาคารพานิชย์
ร่วมกบัเทคนิคเหมืองขอ้มูลขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

3.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูลและสร้างกรอบแนวคดิ
ในการวจิัย 

ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล
และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัเป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัได้
ทาํการรวบรวมขอ้มูลดิบ (Raw Data) ท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ 
จากนั้นทาํการเลือก Attribute ท่ีเป็นปัจจยัต่อการตดัสินใจ
ในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ 

 
ภาพท่ี 5 กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบ 

3.2ขั้นตอนเปรียบเทียบและคัดเลือกอัลกอริทึมที่
เหมาะสม 

ในงานวิจัยฉบับ น้ี  ผู ้วิจัยได้นําแบบจําลอง หรือ
อลักอริทึมการจาํแนกขอ้มูล ไดแ้ก่ Decision Tree, Neural 
Network, Naive Bayes แ ล ะ  Logistic Regression แ ล ะ
ดาํเนินการสร้างแบบจาํลองเพื่อเปรียบเทียบโดยใช ้Rapid 
Miner Studio เป็นเคร่ืองมือ โดยทาํการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 
2 ส่วนคือ ส่วนของการฝึกสอนและทดสอบ ใชข้อ้มูล 70% 
และ 30% ของขอ้มูลทั้งหมด 

 
ภาพท่ี 6 ขั้นตอนเปรียบเทียบแบบจาํลอง 

3.3ขั้ นตอนการวิ เคราะห์และพัฒนาระบบธุรกิจ
อจัฉริยะ 

ใ น ง า น วิ จัย ฉ บับ น้ี  ผู ้วิ จัย ไ ด้นํา เ อ า ผ ล ลัพ ธ์ จ า ก 
แบบจาํลองท่ีมีค่าความถูกตอ้งมากท่ีสุดมาทาํ รายงานเพ่ือ
แสดงผลเพ่ือใหผู้บ้ริหารตดัสินใจการอนุมติัเงินกู ้

 
ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะ 

3.4 ขั้นตอนการทดสอบและประเมนิความพงึพอใจ 
จากการวิเคราะห์ระบบสามารถนาํขอ้มูลมาออกแบบ

จดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจโดยการใชแ้บบประเมิน
ความพึงพอใจจากกลุ่มประชากรโดยท่ีจะใชจ้าํนวนผูต้อบ
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แบบสอบถามจาํนวน 62 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และ
แปลผลการประเมินการยอมรับการใชง้านพฒันารูปแบบ
รายงานบนระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 
โดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและทําการ
วิเคราะห์ผลโดยใช้ การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชว้ิเคราะห์
และแปลความหมายในการสรุปผลการประเมินการใชง้าน 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่า เฉ ล่ีย เลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่า เฉล่ีย 
(Mean) เป็นค่ากลางหรือเป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสารวจทุกค่าของขอ้มูล แลว้หารดว้ยจานวนตวัอย่าง
ของขอ้มูล แสดงดงัสมการ 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

ภาพท่ี 8 สูตรทางคณิตศาตร์การหาค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็น

ค่าท่ีวดัการวดัการกระจายของกลุ่มขอ้มูล ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกิด
จากรากท่ีสองของความแปรปรวน แสดงดงัสมการ 

𝑆. 𝐷. =  √
(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

ภาพท่ี 9 สูตรทางคณิตศาตร์ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 เพื่อใช้ในการวิ เคราะห์และแปลความหมายเพื่อ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
งานวิจัยน้ีได้นําเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล (Data 

Mining) มาใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือของธนาคารพานิชย์เพื่อพัฒนา
รูปแบบรายงานบนระบบธุร กิจอัจฉ ริ ยะ  (Business 
Intelligence) ซ่ึงผลการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

4.1 ผลการเปรียบเทยีบแบบจ าลอง (Model) 
งานวิจัยน้ีได้นําเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล (Data 

Mining) มาใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือของธนาคารพานิชย์เพื่อพัฒนา
รูปแบบรายงานบนระบบธุร กิจอัจฉ ริ ยะ  (Business 
Intelligence) 

จากกลุ่มขอ้มูลสาํหรับการเรียนรู้ (Training Data) และ
ทดสอบ(Testing Data) ท่ีได้เตรียมไว ้693 รายการ หรือ 
70% และ 290 รายการ หรือ 30% ตามลาํดบั  นาํมาวเิคราะห์
โดยการเปรียบเทียบวิธีหรืออัลกอริทึม ทั้ งหมด ได้แก่ 
Decision Tree, Neural Network, Naive Bayes แ ล ะ 
Logistic Regression ซ่ึงผลการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
ตารางที่ 1: ตารางค่าความถูกตอ้งของแต่ละอลักอริทึม 

Model  Result (Accuracy %) 

Decision Tree 86.73 

Neural Network 72.28 

Naïve Bay 97.15 

Logistic Regression 96.48 

จากตารางท่ี  1 จะเห็นได้ว่าค่ าความถูกต้องของ 
แบบจําลอง นาอีฟเบย์ (Naïve Bay) มีค่าเท่ากับ 97.15% 
เป็นค่าท่ีสูงท่ีสุด 

4.2 การประเมินความพึงพอใจการใช้งานรูปแบบ
รายงานบนระบบธุรกจิอจัฉริยะ (Business Intelligence) 

ทางผูว้ิจัยได้ทาํแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจ เพื่อประเมินความพึงพอใจ จาํนวน 3ดา้น คือ 1)การ
ประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบกับ
ผู ้ใช้ระบบ 2 )การประเ มินความพึ งพอใจด้านกา ร
ประมวลผลของระบบ 3)การประเมินความพึงพอใจดา้น
ความสามรถของระบบ มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 62 
คน สรุปการประเมิน ดงัน้ี 
ตารางที่ 2: ตารางผลประเมินความพงึพอใจ 

ดา้น MEAN S.D. 
ผลการ

ประเมิน 
การประเมินความพึงพอใจดา้น
การติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ช้
ระบบ 

4.27 0.58 ดี 

การประเมินความพึงพอใจดา้น
การประมวลผลของระบบ 

4.20 0.56 ดี 

การประเมินความพึงพอใจดา้น
ความสามรถของระบบ 

4.01 0.58 ดี 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่าค่าค่าความพึงพอใจทั้ ง 3 
ด้าน ได้แก่ คือ 1) การประเมินความพึงพอใจด้านการ
ติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ มีค่า MEAN = 4.27 ค่า 
S.D. = 0.58 ผลการประเมิน เท่ากบั ดี 2)การประเมินความ
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พึงพอใจด้านการประมวลผลของระบบ มีค่า MEAN = 
4.20 ค่า  S.D. = 0.56 ผลการประเมิน เท่ากับ ดี  3)การ
ประเมินความพึงพอใจดา้นความสามรถของระบบ มีค่า 
MEAN = 4.01 ค่า S.D. = 0.58 ผลการประเมิน เท่ากับ ดี 
สรุปโดยรวม ของการประเมิน ออกมาดี  

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้ง

ของแบบจําลอง (Model)ทั้ งหมด 4 แบบจําลอง ได้แก่  
Decision Tree, Neural Network, Naive Bayes แ ล ะ 
Logistic Regression ผลจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
โดยวดัค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ดว้ยวิธี 10-fold Cross-
Validation โดยแบบจาํลองท่ีมีค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) 
สูงสุด คือ แบบจําลอง Naive Bayes ให้ค่าความถูกต้อง
สูงสุดท่ี 97.15% ดงันั้นจึงเลือกใชผ้ลลพัธ์จากอลักอริทึม
ดงักล่าวในการพฒันาระบบตน้แบบระบบธุรกิจอจัฉริยะ
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของธนาคาร
พานิชย ์

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานรูปแบบ
รายงานบนระบบธุรกิจอัจฉริยะ สามารถสรุปผลการ
ประเมินทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี การประเมินความพึงพอใจดา้น
การติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ มีค่า MEAN = 4.27 
ค่า S.D. = 0.58 ผลการประเมิน เท่ากบั ดี 2)การประเมิน
ความพึงพอใจดา้นการประมวลผลของระบบ มีค่า MEAN 
= 4.20 ค่า S.D. = 0.56 ผลการประเมิน เท่ากับ ดี 3)การ
ประเมินความพึงพอใจดา้นความสามรถของระบบ มีค่า 
MEAN = 4.01 ค่า S.D. = 0.58 ผลการประเมิน เท่ากบั ดี  

สรุปผลการวิจัยโดยความพึงพอใจของผูเ้ข้าใช้งาน
จาํนวน 62 คน โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.20 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากบั 0.57 ซ่ึงสามารถสรุปได้
ว่า ระบบมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มี
ความสาํเร็จตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
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บทคัดย่อ 

งานวิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจให้กับพนักงานในการน าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ให้กับลูกค้า เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองการเปิดบัญชีท่ีไม่มี
เ งินฝากอยู่ ในบัญชี  โดยใช้ เทคนิคการจ าแนกข้อมูล 
(Classification) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการจัดท าเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) และเปรียบเทียบโมเดลท่ีถูกสร้างขึน้
จากอัลกอริ ทึม  โดยใช้โปรแกรมแรพพิดไมเนอร์  
(Rapidminer) เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของโมเดลท่ีสร้าง
ขึน้มาก่อนน ามาพัฒนาระบบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ
แบบ 10-fold Cross Validation จากผลการทดสอบพบว่า
โมเดลท่ีให้ค่าความถูกต้องมากท่ีสุดคือ การตัดสินใจแบบ
โครงสร้างต้นไม้ (Decision Tree) โดยให้ค่าความถูกต้อง
คือ ร้อยละ 80.48 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โมเดลดังกล่าว โดย
น าไปพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูลมายเอส
คิวแอล (My SQL) ในการจัดเก็บข้อมูล แล้วพัฒนาขึ้นใน
ลักษณะของเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web-Based Application) 
หลงัจากการพัฒนาระบบเสร็จส้ิน ได้รับการประเมินคุณภาพ
ระบบจากผู้ เ ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความช านาญในเร่ือง
โปรแกรมและฐานข้อมูล ซ่ึงได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 และได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานท่ัวไป โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 จึงสรุปได้ว่าระบบ
ท่ีพัฒนาขึน้มคุีณภาพและมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ: เหมืองข้อมูล  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ตน้ไมต้ดัสินใจ 

Abstract 
The objective of this research is to help support 

decision-making for employees to present deposit products 

to clients for reduce the risk of opening an account with no 

deposit by classification technique which is one of the 

processes of data mining. Then compare the models that 

were built from the algorithms by using the Rapidminer 

program to validate the models that were built before the 

system was developed with the 10-fold Cross Validation 

performance test. From the test results, it was found that 

the model that gave the most accuracy was the Decision 

Tree model with an accuracy equal to 80.48%. Therefore, 

the researcher chose to use the model Decision Tree. 

Develop the system in PHP language and use the My SQL 

database to store the data. After the development of the 

system is completed. The quality of the system was assessed 

by experts with knowledge and expertise in programs and 

databases with an average of 4.05 and a standard 

deviation of 0.54 for a general user satisfaction rating. 

Given a mean of 3.95 and a standard deviation of 0.69. 

Quality and satisfaction are at a good level. 

Keywords: Data Mining, Decision Support System,  

                      Decision Tree 

 

1. บทน า 

ปัจจุบนัการฝากเงินถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั โดยผูค้นส่วน
ใหญ่เม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัท างานส่ิงแรกท่ีนึกถึงกคื็อ การฝากเงิน 
เพราะถือเป็นก้าวแรกในการออมเงินไวส้ าหรับอนาคต 
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ส่วนใหญ่มกัจะฝากเงินไวก้บัธนาคาร ซ่ึงปัจจุบนับญัชีเงิน
ฝากมีหลากหลายประเภท ได้แก่ การฝากเงินบัญชีออม
ทรัพย ์การฝากเงินบญัชีเงินฝากประจ า การฝากเงินบญัชี
เงินฝากกระแสรายวัน  ผู ้ฝากยงัควรท่ีจะต้องทราบถึง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เงินฝากแต่ละประเภท เพราะ
ผลิตภณัฑเ์งินฝากแต่ละประเภทกมี็อตัราผลตอบแทน และ
จุดประสงคข์องการฝากเงินท่ีแตกต่างกนั บ่อยคร้ังลูกคา้มา
เปิดบัญชีแต่ไม่น าเงินมาฝากไว้ในบัญชี เน่ืองจากได้
ผลตอบแทนนอ้ยและไม่ตรงตามวตัถุประสงคก์ารฝากเงิน
ของลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นสาเหตุท าให้การด าเนินธุรกิจ
ของธนาคารดา้นการเงิน ขาดเงินลงทุนและสภาพคล่อง
ทางการเงินต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความคิดท่ีจะน า
เทค นิคการจัดท า เห มืองข้อ มูล  ( Data Mining) มา
ประยุกต์ ใช้ ร่ วมกับการพัฒนาระบบ  ให้ตรงตาม
วตัถุประสงค์และความตอ้งการของลูกคา้ โดยน าปัจจัย
ของผลิตภัณฑ์เ งินฝากธนาคารมาจ าแนกให้ตรงตาม
วตัถุประสงคก์ารฝากเงินของลูกคา้ โดยพฒันาในรูปแบบ
ของ เว็บแอปพลิเคชั่น เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ความ
สะดวก รวดเร็ว และแม่นย  า ส าหรับพนักงานธนาคารใน
การน าเสนอผลิตภณัฑเ์งินฝากใหก้บัลูกคา้ 

 

2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
      2.1 แนวคิดเก่ียวปัจจยัท่ีส าคญัในการออม 
              2.1.1 ผลตอบแทนท่ีผู ้ออมได้รับจากการออม 
หมายความว่าถา้ยิ่งผลตอบแทนในการออมเพ่ิมมากเท่าใด ก็
จะเป็นส่ิงดึงดูดใจใหบุ้คคลมีการออมเพ่ิมมากข้ึนมากเท่านั้น 
              2.1.2 เ งินออม เป็นแหล่งเ งินทุนท่ีส าคัญของ
ประเทศไทยในการน ามาพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นรากฐาน
ท่ีส าคญั เช่น การลงทุนดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย การ
สร้างเสถียรภาพ และลดความผนัผวนทางเศรษฐกิจ เป็น
ต้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
พฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยธนาคารพาณิชยเ์ป็นตวักลาง
ในการระดมเงินฝากจากผูอ้อมเงิน ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์เงินฝาก
อยู่ 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย ์(Saving Deposit) 

เงินฝากประจ า (Time Deposit) และบญัชีเงินฝากกระแส
รายวนั (Current Account) [1] 
      2.2 เหมืองขอ้มูล (Data Mining) เป็นกระบวนการของ
การกลัน่กรองสารสนเทศท่ีซ่อนอยู่ในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Knowledge Discovery in Database : KDD) เพื่ อท านาย
แนวโน้มและพฤติกรรม โดยอาศยัขอ้มูลในอดีตและเพื่อใช้
สารสนเทศเหล่าน้ีในการสนบัสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ โดย
เทคนิคท่ีใชใ้นกระบวนการจดัท าเหมืองขอ้มูล มีดงัน้ี [2] [3] 
             2.2.1 เทคนิคการแบ่งประเภทขอ้มูล (Classification 

Data) คือ ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองการจ าแนกประเภท
ของชุดขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการท านายกลุ่มขอ้มูลใหม่ (Unseen 

Data) โดยการสร้างแบบจ าลองเพ่ือจ าแนกประเภทขอ้มูลนั้น
จะเกิดข้ึนจากการหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่ โดยขอ้มูลทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ขอ้มูลเรียนรู้ (Training Data) เป็นชุดขอ้มูลท่ีมีบทบาทใน
การสร้างแบบจ าลองการจ าแนกประเภทขอ้มูลข้ึนมาและมี
กลุ่มข้อมูลทดสอบ (Testing Data) เป็นชุดข้อมูลท่ีใช้
ประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองดงักล่าว [4] 
             2.2.2 การตดัสินใจแบบโครงสร้างตน้ไม ้(Decision 

Tree) คือ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการหาทางเลือกท่ี
ดีท่ีสุด โดยการน าขอ้มูลมาสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ใน
รูปแบบของโครงสร้างตน้ไม ้ซ่ึงมีการเรียนรู้ขอ้มูลแบบมี
ผูส้อน (Supervised Learning) สามารถสร้างแบบจ าลอง
การจดัหมวดหมู่ (Clustering) ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งของขอ้มูล
ท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ไดแ้ละสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการ
ท่ียงัไม่เคยน ามาจดัหมวดหมู่ไดอี้กดว้ย โดยจะประกอบดว้ย
กฎในรูปแบบ “ถา้ เง่ือนไข แลว้ผลลพัธ์” [4] [6] 
             2.2.3 อลักอริทึมนาอีฟเบย ์(Naïve Bayes) คือ วิธีการ
เรียนรู้ท่ีใชห้ลกัของความน่าจะเป็นเขา้มาช่วยในการเรียนรู้
เพื่อหาสมมติฐานหน่ึง  ๆโดยอาศยัหลกัการค านวณความน่าจะ
เป็นของแต่ละสมมติฐานท่ีมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดความน่าจะ
เป็น จึงท าให้มีการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป วิธีการน้ีตวัแบบจะถูก
ปรับเปล่ียนไปตามตวัอย่างใหม่ โดยผนวกกบัความรู้เดิมท่ีมี 
ซ่ึงการท านายคลาสค่าเป้าหมายของตวัอยา่งใชค้วามน่าจะเป็น
มากท่ีสุดของทุกสมมติฐาน [7]   
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             2.2.4 การค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด K ตัว (K-Nearest 
Neighbor) คือ การจดัแบ่งคลาส ซ่ึงเทคนิคน้ีจะตดัสินใจวา่คลาส
ใดจะแทนเง่ือนไขหรือกรณีใหม่ ๆ  ไดบ้า้ง โดยการตรวจสอบ
จ านวนของเง่ือนไขท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด โดย
จะหาผลรวมของเง่ือนไขหรือกรณีต่าง ๆ ส าหรับแต่ละคลาส
และก าหนดเง่ือนไขใหม่ ๆ  ให้คลาสท่ีเหมือนกนักบัคลาสท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด โดยเทคนิคของการคน้หาเพื่อนบา้นใกล้
สุด (K-NN) นั้น คือการหาวิธีการวดัระยะห่างระหวา่งแต่ละแอ
ททริบิวต์ให้ไดค้่าท่ีค  านวณออกมา ซ่ึงวิธีน้ีจะเหมาะส าหรับ
ขอ้มูลแบบตวัเลขแต่ตวัแปรท่ีเป็นค่า [8] 
             2.2.5 การท านายข้อมูล (Data Prediction) ในการ
จ าแนกขอ้มูลเราจะท าการพิจารณารายการขอ้มูลท่ีไม่ทราบ
หมวดหมู่ท่ีแน่นอน แล้วจึงท าการก าหนดหมวดหมู่ของ
ขอ้มูลให้แก่รายการขอ้มูลท่ีมีค่าเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง แต่ใน
บางสถานการณ์เราอาจตอ้งการท่ีจะท านายหมวดหมู่ขอ้มูลท่ี
มีค่าเป็นแบบต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นค่าท่ีบ่งบอกในเชิงปริมาณ [5] 
      2.3 การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ (Web Application) เป็น
โปรแกรมท่ีถูกพฒันาข้ึน สามารถเขา้ใชง้านผ่านระบบเว็บ
บราวเซอร์ (Browser)โดยอาศยัโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP) 
และ เวบ็ไซต ์ซ่ึงสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชง้านทัว่ ๆ ไปได ้โดย
อาศัยหลักการของซีจีไอ (CGI) หรือ Common Gateway 

Interface คือจะรับข้อมูลจากเคร่ืองลูกข่าย (Client) ไป
ประมวลผลท่ีแม่ข่าย (Server) และส่งผลลพัธ์กลบัไปให้ฝ่ัง
ลูกข่าย (Client) โดยภาษาโปรแกรมท่ีสนับสนุนการเขียน
โปรแกรมเว็บเพจแบบน้ี ได้แก่ PHP, ASP.NET, Python, 

Ruby  เป็นตน้ [4] 
 

3. วธีิการด าเนินงานวจิัย 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจยั 

จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
3.1 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการรวบรวมขอ้มูลการเปิดบญัชีธนาคาร
ของลูกคา้ในอดีต โดยเป็นขอ้มูลของเดือนมกราคม พ.ศ.2561 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากการเปิดบญัชีประเภทเงินฝากออมทรัพย ์เงิน
ฝากกระแสรายวนั และเงินฝากประจ าของสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง เป็นจ านวน 1,499 รายการ เป็นขอ้มูลส่วนตวัและปัจจยัท่ี
เก่ียวกับการเปิดบัญชีธนาคารจ านวน 24 แอททริบิวต์ แต่
ขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์เงินฝากมีจ านวน 
10 แอททริบิวต์ ได้แก่ สถานะสมรส อาชีพ ประสบการณ์
ท างาน เงินเดือน ระดับการศึกษา จ านวนเงินเปิดบัญชี 
ระยะเวลาในการฝากเงิน ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเดิม และ
รูปแบบการจ่ายผลตอบแทน โดยมีคลาส (Class) ผลิตภณัฑ์ท่ี
ลูกคา้เลือกเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจ 

3.2 เตรียมขอ้มูลและคดัเลือกขอ้มูล (Data Preprocessing 

and Preprocessed Data) การเตรียมขอ้มูลก่อนการประมวลผล
เป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการท าเหมืองขอ้มูล ซ่ึงหาก
กระบวนการเตรียมขอ้มูลไม่ไดท้  าอยา่งรอบคอบแลว้ จะท าให้
ไม่ได้ชุดข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนท่ีเหมาะสม ส าหรับการสร้าง
โมเดลการท านาย ซ่ึงจะท าใหผ้ลลพัธ์การท านายท่ีไดไ้ม่มีความ
แม่นย  า ดงันั้นการเตรียมขอ้มูลจึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั
มาก ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การโอนยา้ยขอ้มูล (Data 

Transfer) การลดขนาดของขอ้มูล (Data Reduction) และการท า
ความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning) 

3.3 ทดสอบหาอัลกอริทึมและสร้างโมเดล (Model 

Extraction) หลงัจากเตรียมขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น 
และลดความหลากหลายของขอ้มูลแลว้ จึงน าขอ้มูลดงักล่าวมา
ทดสอบกบัโปรแกรมแรพพิดไมเนอร์ (Rapidminer) ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดน้ าเอาเทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้มูล (Classifiers) ไดแ้ก่ 
การตดัสินใจแบบโครงสร้างตน้ไม ้นาอีฟเบย ์และการคน้หา
เพื่อนบา้นใกลสุ้ด ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2: การทดสอบขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Rapidminer 
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3.4 ทดสอบข้อมูลและเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม (Model 

Evaluation) คือการทดสอบความถูกตอ้งและความแม่นย  าของ
โมเดล โดยการน าขอ้มูลท่ีเตรียมไวท้ดสอบทั้งหมด 1,499 แถว 
(Record) ส าหรับการทดสอบไดใ้ชแ้บบทดสอบ 10 fold Cross 

Validation ซ่ึงก็คือ การแบ่งกลุ่มการทดสอบออกเป็น 10 กลุ่ม 
ในแต่ละรอบจะน ากลุ่มขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มศึกษา (Training Data) 
จ านวน 1,050 รายการ และกลุ่มขอ้มูลท่ีเหลือเป็นกลุ่มทดสอบ 
(Testing Data) จ านวน 499 รายการ ในอตัราส่วน 7:3โดยท าซ ้ า
เป็นจ านวน 10 รอบ เพื่อเปล่ียนกลุ่มทดสอบใหค้รบทุกกลุ่มและ
น าผลลพัธ์ท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียมาทดสอบกบัโมเดลท่ีถูกสร้างจาก
อลักอริทึมท่ีแม่นย  ามากท่ีสุด 

3.5 ออกแบบและพฒันาระบบ (GUI & Development) 
3.5.1 การออกแบบภาพรวมของระบบ 

 
ภาพที่ 3: ขอบเขตของระบบท่ีพฒันา 

3.5.2 การออกแบบฐานขอ้มูล 
3.5.2.1 จดัท า E-R Diagram  
3.5.2.2 จดัท า Data Dictionary 

3.5.3 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 
3.5.3.1 หนา้จอการเขา้ใชง้านระบบ 
3.5.3.2 หนา้จอหลกัแสดงขอ้มูลโครงการ 
3.5.3.3 หนา้จอวิเคราะห์เงินฝาก 
3.5.3.4 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 
3.5.3.5 หนา้จอส่วนจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

3.5.4 พฒันาระบบ โดยใชภ้าษา PHP และ HTML 
ติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยมายเอสคิวแอล (My SQL) 

3.6 สถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั โดยเลือกใชแ้บบประเมินความพึง
พอใจผูใ้ช ้(User’s Satisfaction) โดยใชม้าตราวดัแบบลิเคิร์ทส
เกล (Likert Scale) ซ่ึงแต่ละค าถามจะมีค าตอบเป็นตวัเลือก 5 
ระดบั คือ ผลความพึงพอใจมากท่ีสุด/มาก/ปานกลาง/นอ้ย/น้อย
ท่ีสุด เพื่อหาคุณภาพของระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ี
มีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นฐานขอ้มูลและโปรแกรม จ านวน 

5 ท่าน และท าแบบสอบถามเพ่ือหาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
จ านวน 30 ท่าน 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการวิเคราะห์โมเดล จากกลุ่มขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ 

(Training Data) ท่ีไดเ้ตรียมไวจ้ านวน 1,499 ชุด น ามาวิเคราะห์
กบัแบบจ าลอง โดยน ากลุ่มขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้มาทดสอบ
กับอัลกอริทึมได้แก่ การตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้ 
(Decision Tree) และ การค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest 

Neighbor) และ นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ในการทดสอบได้ใช้
การทดสอบแบบ 10-fold Cross validation ผลจากการวิเคราะห์
ในโปรแกรม Rapidminer พบว่าอลักอริทึมการตดัสินใจแบบ
โครงสร้างตน้ไม ้(Decision Tree) ให้ค่าความถูกตอ้งคือร้อยละ 
80.48 ซ่ึงมีค่ามากท่ีสุด สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: ตารางผลการเปรียบเทียบค่าความเช่ือมัน่  

No Model Accuracy 

1 Decision Tree 80.48% 

2 Naïve Bayes 76.95% 

3 k-Nearest Neighbor 76.86% 

4.2 ผลการพฒันาระบบ โดยระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมานั้น
เป็นโปรแกรมในลกัษณะเวบ็แอพพลิเคชัน่ โดยใชภ้าษาพีเอชพี 
(PHP) เอชทีเอ็มแอล (HTML) การจัดการกบัฐานขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) และใช้ชาร์จเจเอส 
(ChartJS) ซ่ึงเป็นไลบารีของภาษาจาวาสคริปต ์ในการแสดงผล
กราฟ โดยเป็นระบบท่ีพนักงานการเงินของธนาคารใชใ้นการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ในดา้นความตอ้งการฝากเงิน
กบัธนาคาร เม่ือบนัทึกขอ้มูลเสร็จส้ินระบบจะท าการวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์เงินฝากท่ีเหมาะสมให้พนักงานน าเสนอแก่ลูกคา้ 
โดยมีหนา้จอแสดงผล ดงัภาพท่ี 4 ภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 4: หนา้จอหลกัของระบบท่ีพฒันา 
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ภาพที่ 5: หนา้จอแสดงขอ้มูลภาพรวมของระบบท่ีพฒันา 

 
ภาพที่ 6: หนา้จอแสดงผลการวิเคราะห์เงินฝาก 

4.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
             4.3.1 ผลการประเมินคุณภาพระบบ 
ตารางที ่2: ผลสรุปการประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ 

หัวข้อทีป่ระเมิน 
ความพงึพอใจ 

𝒙 S.D. 
ความ
หมาย 

1. ดา้นความสามารถตาม
ความตอ้งการผูใ้ช ้

4.23 0.49 ดี 

ตารางที ่2: (ต่อ) 

หัวข้อทีป่ระเมิน 
ความพงึพอใจ 

𝒙 S.D. 
ความ
หมาย 

2. ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน
ระบบ 

4.17 0.66 ดี 

3. ดา้นความถูกตอ้งการ
ท างานของระบบ  

3.88 0.55 ดี 

4. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ  4.24 0.49 ดี 
5. ดา้นความปลอดภยัของระบบ  3.72 0.49 ดี 

รวม 4.05 0.54 ด ี

             4.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบ 
ตารางที่ 3: ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
ทัว่ไป 

หัวข้อที่ประเมิน 
ความพงึพอใจ 

𝒙 S.D. 
ความ
หมาย 

1. ดา้นความสามารถตาม
ความตอ้งการผูใ้ช ้

3.76 0.71 ดี 

2. ดา้นการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน
ระบบ 

3.93 0.70 ดี 

3. ดา้นความถูกตอ้งการ
ท างานของระบบ 

4.05 0.70 ดี 

4. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 4.03 0.65 ดี 
5. ดา้นความปลอดภยัของระบบ 3.99 0.68 ดี 

รวม 3.95 0.69 ด ี

 
5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
    5.1 สรุปผลการวิจยั 
            การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจของพนกังาน
ธนาคาร ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก  เพื่อน าเสนอ
แบบจ าลองการจ าแนกขอ้มูลดว้ยอลักอริทึม และหาค่าความ
ถูกตอ้ง โดยท าการวดัประสิทธิภาพจากอลักอริทึม ไดแ้ก่ การ
ตดัสินใจแบบโครงสร้างตน้ไม ้(Decision Tree) และ การคน้หา
เพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest Neighbor) และ นาอีฟเบย์ 
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(Naïve Bayes) โดยพบว่าค่าความถูกตอ้งของอลักอริทึม การ
ตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้ (Decision Tree) ท่ีได้น ามา
ทดสอบกับกลุ่มข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ (Training Data) 
จ านวน 1,499 ชุด โดยสร้างโมเดลในโปรแกรม Rapidminer 
และไดใ้ช้การทดสอบแบบ 10-fold cross validation ไดใ้ห้
ค่าความถูกตอ้งมากท่ีสุดคือร้อยละ 80.48 จึงน าไปใชก้บัชุด
ข้อมูลทดสอบ เพื่อท านายคลาสของข้อมูลและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บ
แอพพลิเคชั่น ท่ีมีการก าหนดระดับสิทธ์ิในการเขา้ใช้งาน 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของขอ้มูล โดย
แบ่งกลุ่มผูใ้ชง้านออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ แอดมิน พนกังาน
การเงิน และผูบ้ริหาร โดยมีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 5 คน ท า
การประเมินคุณภาพของระบบ และกลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไปอีก 30 
คน ท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตาม
แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
             5.1.1 การประเมินคุณภาพระบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้ งหมด จ านวน 5 คน พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.05 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.54 แสดงวา่ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ
อยูใ่นระดบัดีท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
             5.1.2 การประเมินความพึงพอใจ โดยผูใ้ชง้านทัว่ไป 
ทั้ งหมดจ านวน 30 คน พบว่ามีค่าเฉล่ีย 3.95 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.69 แสดงว่าความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน
ทัว่ไปอยูใ่นระดบัดีท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
    5.2 ขอ้เสนอแนะ 
          5.2.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
                   งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจของพนกังานธนาคารในการน าเสนอผลิตภณัฑเ์งินฝาก
ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล เป็นระบบท่ีใชง้านง่ายและไม่ซับซ้อน 
ช่วยท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรียนรู้การใชง้านระบบไดง่้าย 
          5.2.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการต่อยอดพฒันา 
                   5.2.2.1 งานวิจัยน้ีใช้ข้อมูลจากผลการเลือก
ผลิตภณัฑข์องลูกคา้ของธนาคารหน่ึง  ๆเท่านั้น และไม่สามารถ
น าไปใชก้บัองคก์รอ่ืน ๆ ไดโ้ดยตรง หากตอ้งการน าระบบไป
ต่อยอดใชก้บัธนาคารอ่ืน  ๆจะตอ้งน าขอ้มูลจากธนาคารท่ีจะน า
ระบบไปใชง้านน าไปผ่านกระบวนการใหม่ ดงันั้นจึงควรต่อ

ยอดพฒันาให้สามารถน าอลักอริทึมท่ีเสนอน้ีไปปรับใช้กับ
ขอ้มูลของต่างธนาคาร เพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดทุ้กธนาคาร 
                   5.2.2.2 งานวิจัยน้ีน าเสนอการพฒันาระบบช่วย
ตดัสินใจในการแนะน าผลิตภณัฑ์เงินฝาก ซ่ึงสามารถน าไป
พฒันาต่อยอดได้ในอนาคต ในการพฒันาต่อในอนาคตควร
ติดตามผลลพัธ์จากการแนะน าผลิตภณัฑจ์ริงวา่มีความถูกตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากนอ้ยเพียงใด 
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บทคัดย่อ 

ง าน วิ จั ย นี้มี วั ตถุประสง ค์ เ พ่ื อ วิ เ ค ร าะ ห์หากฎ
ความสัมพันธ์ของการส่ังอาหารของลูกค้า กรณีศึกษา
ร้านอาหารซูชิมัย๊ จังหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นร้านอาหารญีปุ่่น 
การวัดค่ากฎความสัมพันธ์จะประกอบด้วยค่าความเช่ือมัน่ 
(Confidence) ค่าสนับสนุนของกฎความสัมพันธ์ (Support) 
และค่าความถี ่(frequency) การพัฒนากฎความสัมพันธ์โดย
ใช้กระบวนการพัฒนาคริส์ป-ดีเอ็ม (CRIPS-DM) เพ่ือน า
ผลลัพธ์ท่ีได้มาส่งเสริมการขายสินค้า และสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดของสินค้า โดยน าข้อมูลจ านวน 29,841 
รายการ ระหว่างเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคม ปี พ.ศ. 
2563 ผลการวิเคราะห์พบกฎท่ีน่าสนใจจ านวน 5 กฎ มีค่า
ความเช่ือมั่น 0.777, 0.711, 0.698, 0.619, 0.589 ตามล าดับ 
และมีค่าสนับสนุน 0.404 , 0.372, 0.335, 0.319, 0.314 
ตามล าดับ จากผลการวิจัยพบว่ากฎความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์มากท่ีสุดจะเกี่ยวข้องกับเมนูแซลมอน ซ่ึง
สามารถน าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการส่ังซ้ือของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม  
ค าส าคญั : ค่าความเช่ือมัน่  กฎความสมัพนัธ์ คริส์ป-ดีเอม็ 

 
Abstract 

The objective of this paper was to develop a 

campaign management system base on association 

rule technique: case study of sushi restaurant in 

Nakhon Pathom province. The measure of association 

rule was consisted of the confidence, the support and 

the frequency. The development of system based on 

CRIPS-DM technique. The result of association rule 

was to promoting product and create marketing 

promotion. The data was collected between January 

to July 2020 about 29,841 transactions. The result of 

analysis was found that 5 rules consisted of the 

confidence were to 0.777, 0.711, 0.698, 0.619 and 

0.589 respectively and the support were to 0.404, 

0.372, 0.335, 0.319 and 0.314 respectively. 

The result of association rule was found that 

salmon menu is favorite. The sushi restaurant can 

create marketing promotion according with 

consumer’s behavior. 

Keyword: Confidence, Association rule, CRIPS-DM 

 

1.  บทน า 
 ในปัจจุบนัธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยมีการแข่งขนั
ทางการตลาดสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ประเภทอุปโภค
และบริโภคแต่ละธุรกิจต่างมีการด าเนินการในหลาย ๆ 
ด้าน เพ่ือให้เท่าทันหรือพฒันาเหนือกว่าคู่แข่งในธุรกิจ
เดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น การออกผลิตภณัฑห์รือโปรโมชัน่
ใหม่ ๆ ท่ีดึงดูดลูกคา้และเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคมาก
ข้ึน โดยอาศัยความเขา้ใจในรูปแบบของพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและการจัดท าแผนการตลาดเช่น บริษทัผู ้
ให้บริการเครือข่ายมือถือท่ีทราบวา่ควรจะออกโปรโมชัน่
อย่างไร จึงจะถูกใจผูใ้ช้บริการหรือลูกคา้ในกลุ่มต่าง ๆ 
หรือการจัดวางสินค้าคู่กัน หรือการขายพ่วงกัน (Cross 
Sell) ของหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ [1]  
 เ น่ืองจากการด า เ นิน ธุร กิจ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยจดัเก็บ บริหารจดัการขอ้มูล ร่วมถึง
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนในการ
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ด าเนินธุรกิจนั้ น ส่วนใหญ่ข้อมูลจะมีปริมาณมาก ถูก
จดัเก็บไวแ้ต่ไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ เช่น ขอ้มูลใบเสร็จ
สินคา้ท่ีลูกคา้รับประทานอาหาร ขอ้มูลลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ 
หากสามารถน าเอาขอ้มูลมาระบุพฤติกรรม แนวโนม้ต่าง ๆ 
ก็สามารถคาดการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ 
หรือ สร้างความได้เปรียบทางการตลาดได้  การเพ่ิม
ยอดขาย หรือ การจัดโปรโมชั่นสินค้า เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัธุรกิจได ้โดยปัจจุบนั
ร้านซูชิมั๊ย  จังหวัดนครปฐม เป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ี
ให้บริการอาหารซูชิ สเต๊ก ของทานเล่นต่าง ๆ  ซ่ึงถือว่า
เป็นร้านอาหารซ่ึงถือว่าเป็นร้านอาหารท่ีได้มีการน าเอา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลการซ้ือขาย
สินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือในแต่ละคร้ังไวอ้ยา่งเป็นระบบ ส่วนดา้น
การตลาดส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะลูกคา้บอกต่อแบบปาก
ต่อปาก และลูกคา้บางส่วนไดน้ าเสนอภาพ และเมนูอาหาร
ของร้านผ่านโซเชียลมีเดียและแชร์ต่อกนัในกลุ่มคนท่ีรู้จกั 
ทางร้านยงัไม่ไดมี้การวางแผนการตลาดอยา่งชดัเจน ไม่ได้
มีการท าตลาดเชิงรุก ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการ
แข่งขนัสูงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งหาแนวทางใน
การวางแผนการตลาดให้ชัดเจนและสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีแนวความคิดท่ีจะน าเทคโนโลยใีนการ
วเิคราะห์และพยากรณ์ขอ้มูล มาช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว โดย
ใชข้อ้มูลการสัง่อาหารของลูกคา้ซ่ึงถูกเก็บไวใ้นระบบของ
ทางร้าน มาจดักลุ่มลูกคา้และวเิคราะห์หากฎความสัมพนัธ์
ของการสั่งอาหารด้วยเทคนิคเอฟพี-โกรท (FP-Growth) 
เน่ืองจากวิธีการน้ีจะท าใหล้ดระยะเวลาในการประมวลผล
จากฐานขอ้มูลการซ้ือสินคา้ ให้สามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน
และทั้ งน้ีสามารถน ากฎความสัมพนัธ์ท่ีได้มาใช้ในการ
วางแผนการตลาดหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และเหมาะสม
กบัพฤติกรรมการสั่งอาหารเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
และกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีกดว้ย 

 
 
 

2.  วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 1.  เหมืองข้อมูล (Data Mining)  
 คือ กระบวนการท่ีกระท ากบัขอ้มูลจ านวนมากเพ่ือ
คน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น 
ในปัจจุบนัการท าเหมืองขอ้มูลไดถู้กน าไปประยุกตใ์ชใ้น
งานหลายประเภท ทั้งในดา้นธุรกิจท่ีช่วยในการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารในดา้นวิทยาศาสตร์และการแพทยร์วมทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมการท าเหมืองขอ้มูลเปรียบเสมือน
วิวฒันาการหน่ึงในการจดัเก็บและตีความหมายขอ้มูลจาก
เดิมท่ีมีการจดัเก็บขอ้มูลอย่างง่าย ๆ มาสู่การจดัเก็บในรูป
ฐานขอ้มูลท่ีสามารถดึงขอ้มูลสารสนเทศมาใชจ้นถึงการ
ท าเหมืองขอ้มูลท่ีสามารถคน้พบความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มูล 
[2] 
 2.  การหากฎความสัมพนัธ์ (Association Rules Discovery) 
 เป็นกระบวนการหน่ึงในการท าเหมืองข้อมูลท่ี
ไดรั้บความนิยมมาก โดยจะใชก้ฎความ สัมพนัธ์ในการหา
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลสองชุดหรือมากกวา่สองชุดข้ึนไป
ภ า ย ในก ลุ่ มข้อ มู ล ท่ี มี ขน าด ให ญ่  ใ นก า รห า กฎ
ความสัมพนัธ์นั้นจะมีขั้นตอนวิธีการหาหลายวิธีดว้ยกนั 
ตัวอย่างหน่ึงของกฎความสัมพันธ์ ท่ีใช้กันก็คือการ
วิเคราะห์ตะกร้าสินคา้ (Market Basket Analysis) ท่ีใช้ใน
การหาความสัมพนัธ์ของสินคา้ลูกคา้มกัจะซ้ือพร้อมกนั
เพ่ือใช้ในการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยดูจากกฎ
ความสัมพนัธ์ร้อยละของค่าความเช่ือมัน่และค่าสนบัสนุน
ท่ีเกิดข้ึน [3] 
 3.  เอฟพ-ีโกรท (FP-Growth Algorithms) 
 มีหลกัการท างานคือใชโ้ครงสร้างขอ้มูลท่ีเรียกวา่
เอฟพีทรี ในการเก็บขอ้มูลก่อนหน้าของรายการท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงโดยเฉพาะรายการท่ีพิจารณาค่าสนับสนุน
ตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบัค่าสนบัสนุนขั้นต ่าเท่านั้น ขั้นตอน
การท างานของอลักอริทึมมี 2 ขั้นตอนคือ การสร้างเอฟพี 
ทรีจากขอ้มูลและการหาเซตรายการความถ่ีจากเอฟพีทรีท่ี
สร้างข้ึนการท างานของขั้นตอนวิธีเอฟพี-โกรทท าให้ช่วย
ลดจ านวนการอ่านขอ้มูลจากฐานขอ้มูลส าหรับการคน้หา
ข้อมูลท่ีปรากฏร่วมกันบ่อยเหลือเพียง 2  ค ร้ัง  และ
กระบวนการท างานใช้หลักการท างานแบบพลวัตร 
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(Dynamic Programming) ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับฐานขอ้มูลท่ีมีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ มี
จ านวนช้ินขอ้มูล ในฐานขอ้มูลน้อย และลกัษณะขอ้มูลท่ี
เหมาะสมตอ้งมีความหนาแน่นของขอ้มูลสูง คืออตัราส่วน
ของจานวนช้ินขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในรายการขอ้มูลมีมาก 
การท างานสามารถท างานไดดี้หากก าหนดค่าสนับสนุน
ขั้นต ่าท่ีมีค่ามาก ๆ เพราะจะใชเ้วลาในการท่องไปยงัแต่ละ
โหนดเพื่อคน้หากลุ่มขอ้มูลท่ีปรากฏร่วมกันบ่อยได้เร็ว 
และลดการใช้เน้ือท่ีในการสร้างโหนดตน้ไม ้ (FP-Tree) 
ส าหรับจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงวิธีการน้ีจะท าให้ลดระยะเวลาใน
การประมวลผลจากฐานข้อมูลการซ้ือสินค้าของลูกค้า 
เพ่ือใหส้ามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน [4] 

4.การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer 
Relationship Management) 

การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ คือกลยทุธ์การตลาดท่ี
ใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยแนวทางการ
ปฏิบัติ เ ป็นลักษณะตัวต่อตัวหรือเฉพาะกลุ่มเ พ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละคนหรือแต่
ละกลุ่ม อนัก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในตวัสินคา้และบริการ 
รวมถึงการจงรักภกัดีต่อตรายี่ห้อหรือองค์กร ซ่ึงเป็นการ
สร้างความ สัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนและเพ่ือผลก าไรในระยะยาว
ขององค์กร[5] โดยการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการ
บริการ และจัดเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัของลูกคา้ เพ่ือท่ีจะน า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และปรับใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมทางการตลาด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ธุรกิจ  ซ่ึง เ ป้าหมายของการท า  CRM คือการเปล่ียน
ผูบ้ริโภคท่ีธุรกิจมี ให้กลายเป็นลูกคา้คนส าคญั ท่ีกลบัมา
ซ้ือสินคา้ หรือใชบ้ริการซ ้ า การจดัท าโปรโมชัน่เพ่ือดึงดูด
ลูกคา้ใหม่ และเอาใจลูกคา้เก่าท่ีเลือกซ้ือสินคา้ โดยการ
ออกโปรโมชัน่สินคา้จากพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีไดรั้บการ
วิเคราะห์หาความกฎสัมพันธ์ท่ีลูกค้ามีการซ้ือร่วมกัน
สามารถท าให้ลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่กลบัมาซ้ือสินคา้อีก
คร้ังด้วยโปรโมชั่นท่ีดึงดูดใจ และการสร้างหน้าร้านบน
แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่สินคา้
ท าให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือและสร้างความน่าเช่ือถือในกับ
ธุรกิจ [6] 

 5.กระบวนการวเิคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP-DM 
CRISP-DM ย่อมาจาก Cross-industry standard 

process for data mining ซ่ึงหมายถึง กระบวนการมาตรฐาน
ท่ีใชส้ าหรับการท าเหมืองขอ้มูล เพื่อท าการวิเคราะห์และ
น าไปใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ มีอยู ่6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

 
ภาพที ่1 : กระบวนการ CRISP-DM [7] 

  
 (1) Business Understanding เป็นขั้นตอนแรกใน
กระบวนการ CRISP-DM เน้นไปท่ีการเขา้ใจปัญหาและ
แปลงปัญหาท่ีไดใ้หอ้ยูใ่นรูปโจทยข์องการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางดาต้า ไมน์น่ิงพร้อมทั้ งวางแผนในการด าเนินการ
 (2) Data Understanding ขั้นตอนน้ีเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ี
ไดท้ าการรวบรวมมาไดเ้พื่อดูความถูกตอ้งของขอ้มูล และ
พิจารณาวา่จะใชข้อ้มูลทั้งหมดหรือจ าเป็นตอ้งเลือกขอ้มูล
บางส่วนมาใชใ้นการวเิคราะห์ 
 (3) Data Preparation เป็นขั้นตอนท่ีท าการแปลง
ขอ้มูลท่ีไดท้ าการเก็บรวบรวมมา (raw data) ให้กลายเป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถดัไปได ้โดย
การแปลงข้อมูลน้ีอาจจะต้องมีการท าข้อมูลให้ถูกต้อง 
(data cleaning) เช่น การแปลงขอ้มูลให้อยู่ในช่วง (scale) 
เดียวกนั หรือการเติมขอ้มูลท่ีขาดหายไป เป็นตน้ โดยขั้น
ตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดของกระบวนการ 
CRISP-DM 
 (4)  Modeling ขั้ นตอนน้ีจะเป็นขั้ นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางดาต้าไมน์น่ิง เช่น การ
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จ าแนกประเภทข้อมูล หรือ การแบ่งกลุ่มข้อมูล ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ีหลายเทคนิคจะถูกน ามาใชเ้พ่ือให้ไดค้  าตอบท่ีดี
ท่ีสุด ดังนั้ นในบางคร้ังอาจจะต้องมีการยอ้นกลับไปท่ี
ขั้ นตอน Data Preparation เ พ่ือแปลงข้อมูลบางส่วนให้
เหมาะสมกบัแต่ละเทคนิคดว้ย 
 ( 5 )  Evaluation ขั้ น ตอน น้ี จ ะต้อ ง มี ก า ร วัด
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีไดว้า่ตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ได้
ตั้ งไวใ้นขั้นตอนแรก หรือ มีความน่าเช่ือถือมากน้อย
เพียงใด 
 (6) Deployment ในกระบวนการท างานของ 
CRISP-DM นั้นไม่ได้หยุดเพียงแค่ผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคทางดาตา้ ไมน์นิงเท่านั้น แมว้า่
ผลลัพธ์ท่ีได้จะแสดงถึงองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ แต่
จะตอ้งน าองค์ความรู้ท่ีได้เหล่าน้ีไปใช้ได้จริงในองค์กร
หรือบริษทั ตวัอยา่งเช่น การสร้างรายงานเพ่ือให้ผูบ้ริหาร
หรือนักการตลาดเข้าใจได้ง่ายและสามารถน าไปออก
โปรโมชัน่ได ้เป็นตน้ [7] 
 

3. วธีิการด าเนินการวจัิย 
 มีขั้นตอนการด าเนินวจิยัดงัน้ี 
 

 
ภาพที ่2 : กระบวนการวิจยั 

 จากภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวความคิดของ
งานวจิยั กระบวนการท างานแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็น
การรวบรวมขอ้มูลและเตรียมขอ้มูลก่อนการประมวลผล 
เร่ิมตน้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากระบบเคร่ือง POS ให้ครบ
ตามท่ีก าหนด ส่วนท่ี 2 การสร้างโมเดลและทดสอบ
ประสิทธิภาพ เลือกค่าสนับสนุนและค่าความเช่ือมั่นท่ี

เหมาะสมท่ีจะน ามาจดัโปรโมชัน่ และส่วนท่ี 3 เป็นการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการขายในการแสดงผลข้อมูล
โปรโมชัน่ เพ่ือโปรโมทสินคา้ เน่ืองจากทางร้านยงัไม่เคย
ท าการตลาดทางดา้นน้ีมาก่อน 

1.ความเข้าใจในธุรกจิ (Business Understanding)  
กรณีศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาธุรกิจของ

ร้านซูชิมัย๊ จ.นครปฐม เป็นร้านท่ีให้บริการ อาหารญ่ีปุ่น 
ซ่ึงเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ ร้านซูชิมั๊ย ถือว่าเป็นธุรกิจ
ร้านอาหารขนาดกลาง ยงัไม่ได้มีการวางแผนในด้าน
การตลาด ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก การแชร์กนัในเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะน าขอ้มูลการสัง่ซ้ืออาหารของลูกคา้ในแต่ละวนั
มาช่วยในการวิเคราะห์หากฎความสัมพนัธ์ของการสั่ง
อาหารดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล เพื่อน ากฎความสัมพนัธ์ท่ี
ไดม้าใชใ้นการวางแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการสั่งอาหารเพื่อให้ลูกค้าพึง
พอใจและกลบัมาซ้ืออาหารซ ้ าได ้ 
 2.ความเข้าใจในข้อมูล ( Data Understanding )  

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีไดม้าจากฐานขอ้มูลการ
ขาย ณ จุดขาย ( POS ) ร้านซูชิมัย๊ ท่ีบนัทึกในช่วง 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงกรกฎาคม ปีพ.ศ.2563 โดยตดั
ช่วงเดือนเมษายนออกเน่ืองจากเป็นช่วงเกิดสถานการณ์โค
วดิ-19 ท าใหร้้านตอ้งปิดท าการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น
ท่ีจะใชห้ากฎความสมัพนัธ์ในการสัง่อาหาร 
 3.การเตรียมข้อมูล ( Data Preparation )  

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล หากขอ้มูลมี
ค่าวา่งหรือมีการยกเลิกรายการอาหารจะท าการตดัรายการ
ขอ้มูลนั้นออกไปซ่ึงถือวา่เป็นลกัษณะของขอ้มูลท่ีถา้น ามา
วิเคราะห์แลว้อาจจะได้กฎความสัมพนัธ์ท่ีไม่ถูกต้อง มี
ข้อมูลทั้ งหมด  30,797 รายการ หลังจากตัดรายการไม่
สมบูรณ์ออกไป เหลือ 29,841 รายการ ท่ีจะน าไปวเิคราะห์ 
จากนั้นปรับเปล่ียนรูปแบบและแปลงขอ้มูลเพ่ือให้ขอ้มูล
เหมาะสมกบัเทคนิคท่ีน ามาวเิคราะห์หากฎความสมัพนัธ์  
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4.การสร้างแบบจ าลองหรือโมเดล ( Modeling ) 
น าขอ้มูลมาสร้างแบบจ าลองดว้ยเทคนิคเหมือง

ขอ้มูลโดยวิธีการจดักลุ่มลูกคา้ก่อน หลงัจากจดักลุ่มลูกคา้
เรียบร้อยแลว้จึงน ามาลูกคา้แต่ละกลุ่มมาหาความสัมพนัธ์ 
โดยใช้อัลกอริทึมเอฟพี-โกรทโดยเลือกใช้โปรแกรม 
Rapid miner Studio เพื่อหากฎความสมัพนัธ์  

5.การประเมนิผลแบบจ าลอง (Evaluation ) 
เม่ือไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ ก่อนท่ีจะน า
ผลลพัธ์ใปใชง้านจะตอ้งมีการวดัประสิทธิภาพของผลลพัธ์
ท่ีได้ก่อนว่ามีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดจากการ
พิจารณา  ค่ าสนับสนุน  (Support)  ค่ าความ เ ช่ือมั่น 
(Confidence) โดยก าหนดค่าสนับสนุนอยู่ท่ี 0.3 และค่า
ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.5 เน่ืองจากหากก าหนดอยูท่ี่ 0.1 จะท า
ให้กฎความสัมพนัธ์มีจ านวนเยอะมากไม่เหมาะกับการ
น ามาท าเป็นโปรโมชัน่ จากนั้นน ากฎท่ีไดไ้ปหาค่าความถ่ี
สูงสุดในแต่ละกลุ่ม จะท าใหไ้ดเ้มนูท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
 6.การน าแบบจ าลองไปใช้งาน (Deployment) 
ผลท่ีได้จากกฎความสัมพันธ์จะน าข้อมูล ท่ีได้มาจัด
โปรโมชั่นจริงและน าไปโปรโมทบนเว็บไซต์ท่ีจะ
พฒันาข้ึน 

7.การพฒันาระบบ 
การพัฒนาระบบโดยการน าผลการทดลองท่ี

ได้มาพฒันาเป็นเว็บไซต์ ระบบส่งเสริมการขายจากกฎ
ความสัมพันธ์ เ พ่ือประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นรายการ
อาหารท่ีไดจ้ากกฎความสัมพนัธ์ถือวา่เป็นอีกช่องทางหน่ึง
ท่ีสามารถท าการตลาดได ้

8.การทดสอบและประเมนิประสิทธิภาพระบบ 
ก า ร ท ดสอบ ร ะบบ ใ ช้ ก า ร ทดสอบแบ บ

แบล็กบ๊อกซ์ โดยการทดสอบฟังก์ชัน่ว่าเป็นไปตามความ
ตอ้งการท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ประเมินจากแบบสอบถาม
โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวบ็ไซต ์5 ท่าน 

 
 
 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1 ผลการวเิคราะห์กฎความสัมพนัธ์ 
 

 
ภาพที ่3 : จ านวนกฎท่ีไดจ้ากกฎของความสมัพนัธ์ 

 

 
ภาพที ่4 : ผลลพัธ์ท่ีเป็นกฎความสมัพนัธ์ 

 

 จากการสร้างแบบจ าลองความสมัพนัธ์ในการสั่ง
อาหารของลูกคา้ ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีรับประทานอาหารท่ี
ร้ านและก ลุ่ม ท่ีสั่ ง กลับบ้าน  ได้ผลลัพ ธ์ ท่ี เ ป็นกฎ
ความสมัพนัธ์ ดงัรูป 
 โ ด ย เ ลื อ ก  5  อั น ดั บ แ ร ก  จ า ก ก า ร ป รั บ
ค่าพารามิเตอร์ ค่า Support อยูท่ี่ 0.3 มีค่า Confidence อยูใ่น
ระดบั 50-70 %   และเป็นประเภทของอาหารท่ีมีค่าความถ่ี
สูงสุดของในแต่ละประเภท ดงัน้ี 
1.Salmon_Sushi+Salmon_rice 
2.Salmon_rice+Gyoza 
3.Salmon_rice+Coke 
4.Salmon_Sushi+Coke 
5.Gyoza+ Coke 
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 4.2 ผลการพฒันาระบบ 
 หลงัจากท่ีไดก้ฎความสมัพนัธ์และจึงไดน้ าไปจดั
โปรโมชัน่เพ่ือประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตด์งัรูป 

 

 
ภาพที ่5 : เวบ็ไซตส่์วนของหนา้หลกั 

 

 
ภาพที ่6 : เวบ็ไซตส่์วนของหนา้โปรโมชัน่ 

 เ ป็นการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive Web 
Design เป็นเทคนิคการออกแบบเวบ็ไซตแ์บบใหม่ ซ่ึงจะมี
การปรับเปล่ียนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการ
แสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ และความละเอียดของ
หนา้จอในอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัเช่น คอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค 
โทรศพัทมื์อถือ แทบเลต เป็นตน้ [8] 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หากฎ
ความสัมพนัธ์ของการสั่งอาหารดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล
แบบ Associations ใชอ้ลักอริทึมแบบเอฟพี-โกรท โดยใช้
ข้อมูลรายการซ้ืออาหาร (Transaction) ท่ีบันทึกไว้ใน
ฐานขอ้มูล ณ จุดขาย (Point of sale system : POS) จ านวน 
29,841 รายการ ท าใหท้ราบถึงสินคา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ หาก
มีการซ้ือสินคา้ช้ินน้ีลูกคา้จะสั่งสินคา้อีกช้ินหน่ึงดว้ย ผล
การทดลองพบวา่สามารถสร้างกฎการตดัสินใจและความ
สนใจในการเลือกซ้ือสินคา้ทั้งหมด 5 กฎ จากความเช่ือมัน่
ท่ี 0.5 และค่าสนับสนุนกฎความสัมพนัธ์อยู่ท่ี 0.3 และ
รายการท่ีเป็นท่ีสนใจของลูกค้าคือ รายการท่ีเก่ียวกับ

แซลมอน และน ารูปแบบท่ีไดจ้ากความสัมพนัธ์ มาสร้าง
เป็นเวบ็ไซตเ์พ่ือประชาสมัพนัธ์โปรโมชัน่และร้านคา้ได ้
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บทคัดย่อ 

การค้นหาเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงของระบบการดึง
ข้อมูล ท่ีครอบคลุม  บางค ร้ั ง เทค นิค นี้อ าจจะไ ม่มี
ประสิทธิภาพในการสืบค้นเอกสารในบางสาขา รวมถึง
ด้านกฎหมาย แนงทางท่ีใช้ในการแก้ปัญหานี้คือการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติและ
เหมืองข้อความเพ่ือค้นคืนเอกสารท่ีสัมพันธ์กัน เช่น 
เอกสารคดีแดง ด้วยเหตุนีง้านวิจัยฉบับนีจึ้งน าเสนอวิธีการ
ตามการจัดกลุ่มแบบเคมีนตามข้อจ ากัดส าหรับการค้นคืน
คดีแดงท่ีสัมพันธ์กัน หลังจากประเมินด้วยค่าความระลึก
ค่าความแม่นย า และค่า F1 ผลลัพธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นว่า
วิธีการท่ีเสนอนีส้ามารถให้ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ 
ค าส าคัญ: เอกสารคดีแดง  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ     

เหมืองขอ้ความ  การจดักลุ่มแบบเคมีนตาม-
ขอ้จ ากดั 

 

Abstract 
Search is but one tool of a comprehensive 

information retrieval system. Sometimes, this 

technique may be not effective for retrieving 

documents in some areas, including law area. 

Possible solutions used for improving this issue may 

be to apply natural language processing (NLP) and 

text mining (TM) techniques to retrieve relevant 

significant documents such decided cases. 

Consequently, this paper presents a method based on 

constraint-based k-means clustering for retrieving 

relevant decided cases. After evaluating by recall, 

precision, and F1, the results indicate that the 

proposed method can return satisfactory results. 

Keyword: decided cases, natural language 

processing (NLP), text mining (TM), 

constraint-based k-means clustering. 

 

1. บทน า 
คดีความ (Lawsuit) [1] คือเร่ืองท่ีพิพาทหรือกล่าวหา

กนัในทางกฎหมาย  ซ่ึงตอ้งด าเนินการตามกระบวนการ
พิจารณาความตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงคดีความท่ี
เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนัของผูค้นจะมีอยู่ 2 คดีคือ คดี
แพ่งและพาณิชย์ (Civil And Commercial Case) และคดี 
อาญา (Criminal Case) [2] 

โดยคดีแพ่งและพาณิชย์ [3] เป็นคดีท่ีเก่ียวกับเร่ือง
ส่วนตวัของบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีการท าผิดสัญญาหรือโตแ้ยง้
สิทธิกนั เป็นเร่ืองท่ีผูไ้ดรั้บการโตแ้ยง้สิทธิ จะฟ้องร้องอีก
ฝ่ายท่ีท าการโตแ้ยง้สิทธิ หรือท าผิดสัญญา ตวัอยา่งคดีแพ่ง
และพาณิชย ์เช่น คดีกูย้มืเงิน คดีผดิสัญญา คดีเช่าทรัพย ์คดี
ตัว๋เงิน  คดีจ านอง คดีซ้ือขาย คดีมรดก เป็นตน้ 

ส าหรับคดีอาญา [2] นั้ น  เ ป็นคดี ท่ี เ ม่ือเ กิด ข้ึนจะ
กระทบกระเทือนถึงสาธารณชนในบ้านเมือง โดยคดีท่ี
ฟ้องร้องกนัเน่ืองจากมีการกระท าความผิดทางอาญาหรือ
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รับโทษอ่ืน ๆ ในทางอาญา เช่น ให้ปรับ ให้จ าคุกหรือ ให้
ประหารชีวิต ตวัอยา่งคดีอาญา เช่น คดีท าร้ายร่างกาย คดี
ลกัทรัพย ์คดีชิงทรัพย ์คดีปลน้ทรัพย ์คดีฆ่าคนตาย คดี
ประมาทท าให้ผูอ่ื้นบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต คดีรับของโจร 
เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดคดีความก็จะเกิดการร้องทุกข์
หรือการฟ้องร้อง ในกรณีท่ีเป็นเจา้ทุกขห์รือผูร้้องทุกขจ์ะ
เรียกว่า “โจทก์ (Plaintiff)” [4] แต่หากเป็นผูท่ี้คาดว่าเป็น
ผูก้ระท าผดิกจ็ะเรียกวา่ “จ าเลย (Defendant)” [4] โดยทัว่ไป
แลว้ การตดัสินวินิจฉัยคดีความจะมี 3 ศาลคือ ศาลชั้นตน้ 
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา คดีใดก็ตามหากมีการติดสินใน
ชั้นศาลฎีกาไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร ถือว่าคดีนั่นได้
ส้ินสุดลงแลว้ [5] ส าหรับเป็นคดีท่ีรู้ผลแลว้วา่ใครเป็นฝ่าย
ผิดฝ่ายถูก เน่ืองจากศาลมีค าสั่งวินิจฉยัช้ีขาด หรือพิพากษา 
(Judge) แลว้ จะเรียกวา่ “คดีแดง (Decided case)” [4]  

ส าหรับผูค้นท่ีสนใจดา้นคดีความนั้น คดีแดงกลายเป็น
แหล่งศึกษาความรู้และขอ้มูลด้านกฎหมายท่ีส าคญัของ
ประชาชน นกัศึกษา หรือแมแ้ต่นกักฎหมายเอง เพราะใน
การตัดสินคดีความในแต่ละคดีนั้ น ผูพิ้พากษาอาจจะมี
มุมมองในตดัสินคดีความท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงแหล่งขอ้มูล
ส าคญัท่ีสามารถสืบคน้ขอ้มูลคดีแดงไดก้็คือเวบ็ไซต์ของ
ศาลฎีกา (http://deka.supremecourt.or.th/)  อย่างไรก็ตาม 
การคน้หาเอกสารคดีแดงท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการ 
หรือมีเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กนัไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากจ านวน
คดีแดงมีเป็นจ านวนมาก [6], [7], [8] 

ดงันั้น งานวิจยัฉบบัน้ีจึงน าเสนอกระบวนการในการ
การคน้คืนคดีแดงท่ีสัมพนัธ์กนั ซ่ึงกระบวนการท่ีน าเสนอ
จะผสมผสานแนวคิดหลักๆ ในสองแนวคิดคือการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: 
NLP) และเหมืองข้อความ (Text Mining) โดยผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังจะเป็นเอกสารคดีแดงของคดีแพ่งท่ีมีเน้ือหา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสื้บคน้ 

 

2. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

มี ง านวิ จัยหลายๆ  ง านวิ จัย ท่ีน า เสนอ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในงานดา้นเอกสารทางกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น 

ในงานวิจัยของ Noortwijk และคณะ [6] ได้ให้ความ
คิดเห็นวา่การคน้หา (Search) โดยทัว่ไปจะใชว้ิธีการคน้หา
แบบบูลีน (Boolean Search)  ซ่ึงวิธีการดงักล่าว ค่อนขา้ง
ใหป้ระสิทธิภาพท่ีไม่น่าพอใขเม่ือประยกุตใ์ชใ้นการคน้หา
เอกสารดา้นกฎหมาย เพราะเอกสารดา้นกฎหมาย เช่น คดี
ความ หรือคดีแดง ลว้นเป็นเอกสารท่ีมีเน้ือหามาก ดงันั้น
วิธีการดงักล่าวอาจจะไม่เพียงพอละเหมาะสม ดงันั้นพวก
เขาจึงน าเสนอวิธีการแบบสถิติแบบเบเซียน (Bayesian 
Statistics)  ในการค้นคินเอกสารและการจัดล าดับ ซ่ึง 
Noortwijk และคณะ พบว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพในการสืบคน้เอกสารดา้นก าหมาย 

ในงานวิจยัของ Lu และคณะ [7] น าเสนออลักอริทึม 
classification-based recursive soft clustering ดว้ยการแยก
องค์ประกอบภายในของหัวขอ้ (Built-in Topic Segmen-
tation) จุดประสงค์ก็เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการสืบคน้ขอ้มูล
เอกสารดา้นกฏหมาย 

ในงานวิจัยของ Noguti และคณะ [8] น าเสนอการใช้
เทคนิค NLP ส าหรับการจ าแนกประเภทข้อความโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อการจ าแนกค าร้องของประชาชนท่ีมา
ขอรับบริการท่ีส านกังานอยัการแห่งรัฐปารานา เพื่อท าให้
การจดัการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  

 

3. ชุดข้อมูล 
ในงานวิจยัน้ีไดใ้ชขุ้ดขอ้มูลเอกสารค าพิพากษาศาลฎีกา

หรือคดีแดงประเภทคดีแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงดาวน์โหลดมา
จากเวบ็ไซตข์องศาลฎีกา (http://deka.supremecourt.or.th/) 
และจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ Text โดยขอ้มูลท่ีใช้จะเป็นคดี
แดงประเภทคดีแพ่งและพาณิชยใ์น 5 ประเภทไดแ้ก่ การซ้ือ
ขายท่ีดิน คดีมรดก  คดีกู ้ยืมเงิน คดีผิดสัญญา และคดี
จ านอง จ านวนประเภทคดีละ 200 เอกสาร โดยเอกสารคดี
แดงเหล่าน้ีได้ผ่านการคัดเลือกโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน
กฎหมาย 
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ภาพที่ 1: ตวัอยา่งขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2:  กรอบการด าเนินงานวจิยั 
 

4. กระบวนการวิจัย 
ภายหลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายสืบคน้เอกสาร

แต่ละประเภทให้แล้ว ผูเ้ช่ียาญจะเลือกเอกสารต้นแบบ
ส าหรับใชเ้พ่ือการจดักลุ่มเอกสารท่ีสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั 
โดยขั้นตอนในการคน้คืนคดีแดงดา้นคดีแพง่และพาณิชยท่ี์
สัมพนัธ์กนัดว้ยการจดักลุ่มแบบเคมีนท่ีมีขอ้จ ากดัสามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

4.1 การเตรียมเอกสารคดแีดง (Pre-processing of 
Decided Cases) 

ขั้นตอนแรกจะเป็นการแยกขอ้ความในเอกสารคดีแดง
ออกเป็นหน่วยทางภาษาท่ีมีความหมาย ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะ
ใชเ้ป็น “ค า (Word)” โดยใชเ้ทคนิคการตดัค าภาษาไทย 

 
ดว้ยพจนานุกรมแบบเปรียบเทียบค าท่ียาวท่ีสุด (Longest 
Matching) [9] จากนั้นจะท าการตดัเคร่ืองหมายวรรคตอน 
(Punctuation)  [9] และการตัดค าหยุด (Stop-words)  [9] 
ตามล าดบั  

4.2 การแทนเอกสาร (Decided Case Representation) 
จากนั้ นจะท าการจัดรูปแบบเอกสารใหม่เ พ่ือให้

เหมาะสมกบัการประมวลผลดา้นขอ้ความ โดยทัว่ไปจะมี
การแทนเอกสารในรูปแบบแบบจ าลองปริภูมิเวกเตอร์ 
(Vector Space Model: VSM)  ซ่ึ งแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเอกสารและฟีเจอร์ (Feature) ของเอกสาร ซ่ึง
ฟีเจอร์ในท่ีน้ีคือ “ค า”  
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4.3 การค้นคืนคดีแดงที่สัมพันธ์กันด้วยการจัดกลุ่ม
แบบเคมีนที่มี ข้อจ ากัด  (Retrieving Relevant Decided 

Cases using Constraint-based k-means Clustering) 

4.3.1 แนวคดิพืน้ฐานของการจัดกลุ่มแบบเคมนี 
การจัดกลุ่มแบบเคมีนมีแนวคิดคือ จะท าการการจัด

กลุ่มขอ้มูลท่ีคลา้ยกนัลงในคลสัเตอร์หรือกลุ่มเดียวกนั [10, 
11] โดยการก าหนดจ านวนคลัสเตอร์จ านวน k และสุ่ม
ขอ้มูลข้ึนมาเป็นจุดศูนยก์ลาง (Centre Point) หรือท่ีเรียกวา่
เซนทรอยด์ (Centroid) สมมติมีขอ้มูล x ท่ีก  าลงัพิจารณา 
ขอ้มูล x มีค่าใกลเ้คียงกบัเซนทรอยด์ของคลสัเตอร์ใดมาก
ท่ีสุด ก็จะจัดให้ข้อมูล x อยู่ในคลัสเตอร์นั้ น เน่ืองจาก
จ านวน k สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และมีโฮกาส
ท่ีบางคลัสเตอร์อาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ท่ีไม่มีข้อมูล 
ดงันั้นเพ่ือป้องกนัปัญหาดงักล่าว ในงานวิจยัน้ีจึงไดเ้พ่ิม
ขอ้จ ากดั (Constraint) เขา้ไปในการจดักลุ่มแบบเคมีน 

4.3.2 ข้อจ ากดัทีจ่ะเพิม่ในการจัดกลุ่มแบบเคมนี 
ขอ้จ ากดัท่ีถูกเพ่ิมเขา้มาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการ

จดักลุ่มแบบเคมีนส าหรับการคน้คืนเอกสารคดีแดงดา้น
คดีแพง่และพาณิชยท่ี์สัมพนัธ์กนัมีดงัน้ี 

1. อลักอริทึมท่ีใชใ้นการค านวณค่าความคลา้ยคลึง
ในการจดักลุ่มแบบเคมีนท่ีมีขอ้จ ากดัคือ BM25+ 

2. ก าหนดค่า Threshold = 0.65, 0.70, และ 0.75 (ได้
จากการทดลองก่อนหนา้) 

3. ก าหนด k =5 ตามจ านวนประเภทเอกสารคดีแดงท่ี
ใชใ้นการศึกษา 

4. ก าหนดเอกสารเร่ิมต้นในแต่ละคลัสเตอร์ เป็น
เอกสารท่ีคดัเลือกไวด้ว้ยผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น โดยแต่
ละประเภทคดีแดง ผูเ้ช่ียวชาญจะเลือกเอกสาร
ตน้แบบไวป้ระเภทละ 5 เอกสาร 

4.3.3 อลักอริทมัการจัดกลุ่มแบบเคมนีทีม่ข้ีอจ ากดั 
สามารถแสดงขั้นตอนวิธีในการจดักลุ่มแบบเคมีนท่ีมี

ขอ้จ ากดั 
Input: เซตของขอ้มูลน าเขา้ X = {x1, x2, …, xn} 
Output: เซตของคลสัเตอร์ K 
ขั้นตอนวธีิ: 

1. อ่านค่า Threshold; ตามขอ้จ ากดั (2) 
2. ก าหนดค่า k = 5 ; ตามขอ้จ ากดั (3) 
3. ก าหนด Centroid (µ )  ของแต่ละคลัส เตอร์ ; ตาม

ขอ้จ ากดั (4) 
4. อ่านเอกสาร X  = {x1, x2, …, xn} 
5. ค านวณค่าความคลา้ยคลึงระหว่าง X = {x1, x2, …, xn} 

และ µ = { µ 1, µ 2, …, µ 5} ; ตามขอ้จ ากดั (1) 
- แต่ละเอกสารคดีแดง x จะพิจารณากบั µ 1, µ 2, …, 

µ 5 นัน่คือ 5 รอบ หากค่าความคลา้ยคลึงระหวา่ง x 
กบั µ 1, µ 2, …, µ 5 สอดคลอ้งกบัค่า threshold อยา่ง
น้อย 3 คร้ังก็จะพิจารณาคดีแดง x ในอยู่ในคลัส
เตอร์นั้น 

6. กลบัไปท าในขั้นตอนท่ี 3 

4.3.4 การวดัค่าความคล้ายคลงึด้วย BM25+ 
BM25 [12] หรือท่ีเรียกว่า Okapi BM25 เป็นฟังก์ชนัท่ี

ใช้ ในการจัดอันดับ เ อกสาร  เ ป็น เทค นิคห น่ึ ง ท่ี มี
ประสิทธิภาพและนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายเพ่ือใชพิ้จารณา
ความคลา้คลึงกนัของเอกสารโดยจะใชไ้ดดี้กบัเอกสารท่ีมี
ลกัษณะยาว โดยเอกสารท่ีใชเ้ป็นเซนทรอยดจ์ะแทนดว้ย q 
และเอกสารในคลงัจะแทนด้วย d ซ่ึงสามารถแสดงการ
ค านวณไดด้งัสมการขา้งล่างน้ี 

1

1
1
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โดย ท่ี  ni ก็ คือค่ าความ ถ่ีของค า  (Term Frequency: tf) 
ในขณะท่ี 𝑏 คือ ค่าท่ีใช้ควบคุมการปรับมาตรฐานความ
ยาวของเอกสารโดยปกติค่าจะอยู่ระหว่าง  0   b   1 
ส่วน 𝑘1 คือ โดยท่ีค่า k [13] คือ ค่าท่ีใชค้วบคุมอตัราความ
อ่ิมตวัความถ่ีของค าจะอยูร่ะหวา่ง k1 ≥ 0 และ |D| คือ ความ
ยาวของเอกสารนั้น ๆ   คือ ค่าความยาวเฉล่ียของเอกสาร
ทั้ งหมดในคลัง ส าหรับ idfi  คือ ค่า global weight หาได้
จากสมการขา้งล่างน้ี  
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โดยท่ี N คือ จ านวนเอกสารทั้งหมดในคลงั ในขณะท่ี n คือ 
จ านวนเอกสารในคลงัท่ีมีค  านั้นปรากฏอยู ่และ k คือ การ
ปรับดว้ยการท า Smoothing ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีค่าเท่ากบั 0.5 

อย่างไรก็ตาม BM25 ยงัมีขอ้บกพร่องอยู่ จึงมีการน า 
BM25Plus หรือ BM25+ [12] ท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ือแกไ้ข
ขอ้บกพร่องประการหน่ึงของมาตรฐาน BM25 เน่ืองจาก
การคน้หาค าในเอกสารท่ียาวมากและไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่น่า
พอใจ จึงท าใหก้ารท่ีใช ้BM25 กบัเอกสารท่ีมีความยาวมาก
ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ โดยมีการบวกค่า  เพ่ิมเขา้มา 
ซ่ึงค่า  ท่ีแนะน าควรจะมีค่าเท่ากบั 1 จากการศึกษาพบวา่
ค่าพารามิเตอร์ k1 และ b [14] ท่ีนิยมใช ้คือ  2.0 และ 0.75 
ตามล าดบั สูตรการให้คะแนนของ BM25+ สามารถแสดง
ไดด้งัสมการต่อไปน้ี 
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5. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
ในงานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ค่าความลึก (Recall: R) ค่า

ความแม่นย  า  (Precision: P) และค่ า  F1 มาใช้ในการ
ประเมินผลการทดลอง ซ่ึงผลการทดลองเป็นดงัน้ี 

ตารางท่ี 1: ผลการทดลองการคน้คืนเอกสารคดีแดงท่ีสมัพนัธ์
กนัดว้ยการจดักลุ่มแบบเคมีนแบบดั้งเดิม 

ประเภทคด ี R P F1 
การซ้ือขายท่ีดิน 0.63 0.60 0.46 
คดีมรดก 0.65 0.61 0.50 
คดีกูย้มืเงิน 0.65 0.64 0.52 
คดีผดิสญัญา 0.67 0.63 0.52 
คดีจ านอง 0.68 0.64 0.51 

ค่าเฉลีย่ 0.66 0.62 0.64 

 
ผลลพัธ์ในตารางท่ี 1 จะเห็นวา่เม่ือการคน้คืนคดีแดงท่ี

สัมพนัธ์กนัดว้ยการจดักลุ่มแบบเคมีนแบบดั้งเดิม จะไดผ้ล
การทดลองท่ีไม่น่าพอใจนัก เน่ืองจากว่าเอกสารคดีแดง
เป็นเอกสารท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งมาก นอกจากน้ียงัมีการใช ้
“ค า” คลา้ยๆ กนั เน่ืองจากเป็นภาษามาตรฐานมางกฎหมาย 
ดงันั้นประสิทธิภาพของการคน้คืนคดีแดงท่ีสัมพนัธ์กัน

ดว้ยการจดักลุ่มแบบเคมีนแบบดั้งเดิมจึงใหผ้ลลพัธ์ท่ีไม่น่า
พอใจ นอกจากน้ีในการจดักลุ่มแบบเคมีนแบบดั้งเดิมนั้น 
จะใชก้ารประเมินความคลา้ยคลึงดว้ย Euclidean Distance 
ซ่ึงการค านวณเช่นน้ี จะไม่พิจารณาความแตกต่างของ
ความยาวเอกสาร ดงันั้นแมว้า่เอกสารจะเป็นเอกสารอยูใ่น
คดีประเภทเดียวกนั แต่เม่ือเอกสารมีความยาวของเอกสาร
ท่ีแตกต่าง อาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์
หรือการพิจารณากลุ่มขอ้มูลได ้

ตารางท่ี 2: ผลการทดลองการคน้คืนเอกสารคดีแดงท่ีสมัพนัธ์
กนัดว้ยการจดักลุ่มแบบเคมีนท่ีมีขอ้จ ากดั 

ประเภทคด ี
Threshold 

Value 
R P F1 

การซ้ือขาย
ท่ีดิน 

0.65 0.75 0.72 0.73 
0.70 0.78 0.75 0.76 
0.75 0.78 0.78 0.78 

คดีมรดก   0.65 0.75 0.74 0.74 
0.70 0.80 0.77 0.78 
0.75 0.76 0.75 0.75 

คดีกูย้มืเงิน 0.65 0.77 0.75 0.76 
0.70 0.82 0.77 0.79 
0.75 0.77 0.77 0.77 

คดีผดิสญัญา 0.65 0.75 0.75 0.75 
0.70 0.80 0.80 0.80 
0.75 0.76 0.76 0.76 

คดีจ านอง 0.65 0.75 0.75 0.75 
0.70 0.80 0.80 0.80 
0.75 0.76 0.75 0.75 

ค่าเฉลีย่ 0.77 0.76 0.77 
 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 2 ท่ีคน้คืนคดี
แดงท่ีสัมพนัธ์กนัดว้ยการจัดกลุ่มแบบเคมีนท่ีมีขอ้จ ากัด 
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีน าเสนอ จะเห็นว่าให้ประสิทธิภาพ
ในการคน้คืนเอกสารคดีแดงท่ีสัมพนัธ์กนัมีประสิทธิภาพ
ท่ีดีกว่า  เพราะอัลกอริทึมท่ีใช้ในการประเมินความ
คลา้ยคลึงนั้นคือ BM25+ ซ่ึงเป็นอลักอริทึมท่ีใชค้วามยาว
เอกสารมาร่วมในการพิจารณา [12], [13], [14] ดงันั้นการ
ค้นคืนเอกสารจึงให้ผลลัพธ์ ท่ีน่าพอใจกว่า และเม่ือ
พิจารณาค่า Threshold ท่ีใช้ พบว่าเม่ือค่า Threshold มีค่า



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

227 

 

เ พ่ิม ข้ึน ค่าความแม่นย  าก็ มีแนวโน้มเ พ่ิมข้ึนเช่นกัน 
นอกจากน้ี หากพิจารณาจากเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล 
พบว่าให้เวลาท่ีดีกว่าการการคน้คืนคดีแดงท่ีสัมพนัธ์กนั
ด้วยการจัดกลุ่มแบบเคมีนแบบดั้ งเดิม เพราะไม่ต้อง
เสียเวลาในการค านวณ Centroid ใหม่ และการเปล่ียนกลุ่ม
ของขอ้มูล 
 

6. สรุป  
คดีความท่ีได้รับการตัดสินและส้ินสุดไปแล้วจะ

เรียกวา่ “คดีแดง” ซ่ึงคดีแดงเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัดา้นคดี
ต่าง ไม่วา่จะเป็นมุมมองของคดี การบงัคบัคดี หรือการใช้
กฏหมาย เป็นตน้ ซ่ึงแหล่สขอ้มูลคดีแดงแบบออนไลน์ท่ี
ส าคัญในประ เทศไทย  คื อ  เ ว็บไซต์ของศาล ฎีกา 
(http://deka.supremecourt.or.th/) แต่ดว้ยขอ้มูลท่ีมีอยู่เป็น
จ านวนมาก ก็อาจจะท าให้การคน้คืนเอกสารคดีนั้นจะได้
เอกสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ดงันั้น งานวิจัย
ฉบบัน้ีจึงน าเสนอวิธีการตามการจัดกลุ่มแบบเคมีนตาม
ข้อจ ากัดส าหรับการค้นคืนคดีแดงท่ีสัมพันธ์กัน ซ่ึง
หลงัจากประเมินดว้ยค่าความระลึกค่าความแม่นย  า และค่า 
F1 ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่วิธีการท่ีเสนอน้ีสามารถให้
ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจ และเม่ือเปรียบเทียบกับการค้นคืน
เอกสารคดีแดงท่ีสัมพนัธ์กันด้วยการจัดกลุ่มแบบเคมีน
แบบดั้ งเดิมนั้ น พบว่ากระบวนการท่ีน าเสนอสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการคน้คืนเอกสารเม่ือพิจารณา
ด้วยค่าความระลึก ค่าความแม่นย  า และค่า F1 เฉล่ียท่ี 
16.67%, 22.58% และ 20.31% ตามล าดบั  
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บทคัดย่อ 

ง าน วิ จั ย นี้น า เ สนอกร ะบวนก า รส าห รั บ ก า ร
ตรวจข้อสอบและให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยท่ีเป็น
ภาษาไทยแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ กลไกหลักท่ีใช้ในกระบวนการของการ
ตรวจสอบและการให้คะแนนแบบอัตนัยคือการเรียนรู้ท่ีไม่
มีผู้ สอน ซ่ึงเรียกว่า “การวิเคราะห์ความคล้ายคลึง” 
กระบวนการท่ีน าเสนอสามารถใช้ในการตรวจข้อสอบ
และให้คะแนนท้ังค าถามท่ีต้องการค าตอบแบบส้ัน ๆ และ
ค าถามท่ีต้องการค าตอบแบบอธิบาย ส าหรับการทดสอบ
ได้ใช้ชุดข้อมูล 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบอัตนัยใน
เ ร่ื อ งประวั ติ ศ าสต ร์  ภ าษ าไทย  และ พื้นฐ านทาง
คอมพิวเตอร์ ภายหลังจากการทดสอบค่าความระลึกพบว่า 
ค่าความระลึกเฉลีย่ส าหรับแบบทดสอบอัตนัยท่ีอยู่ท่ี 0.76 

ค าส าคัญ:  ขอ้สอบอตันัย การตรวจขอ้สอบและการให้
คะแนนอัตโนมัติ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  การ
วเิคราะห์ความคลา้ยคลึง ค่าความระลึก 
 

Abstract 
This work presents a method for automatically 

examining and scoring of Thai subjective tests based 

on natural language processing techniques. The main 

mechanism the proposed method for subjective 

examining and scoring is an unsupervised learning 

called “similarity analysis”. The proposed method 

can be used for the Thai subjective questions that 

require answers both of in the form of short answer 

and explanation answer. Three datasets namely 

history, Thai language, and basic of computer 

subjective tests are used for experiment. After testing 

via recall, the average score is 0.76. 

Keyword: Subjective tests, automatically examining 

and scoring, natural language processing, similarity 

analysis, recall. 

 

1. บทน า 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจยัส าคญั

ท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนในปัจจุบนัเปล่ียนรูปแบบไปเป็น
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) ซ่ึง
เป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยูใ่นรูปแบบการ
ใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือสร้าง
การศึกษาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์คุณภาพสูง ซ่ึงเรียกว่าการเรียนรู้
บนฐานเทคโนโลย ี(Technology-based learning)  โดยการ
เรียนรู้ในลกัษณะน้ีผูเ้รียนละผูส้อนไม่จ าเป็นตอ้งเดินทาง
มาพบกบั ผูเ้รียนมีความสะดวกและเขา้ถึงการเรียนรู้ได้
อย่างรวด เ ร็วแบบทุกสถานท่ี  (Anywhere) ทุก เวลา 
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(Anytime) การเรียนเรียนการสอนแบบออนไลน์มีหลาย
รูปแบบ อาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based 
Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based Learning) หรือ
หอ้งเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) เป็นตน้ 

โดยทัว่ไประบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online 
Learning) มกัจะประกอบดว้ยองคืประกอบ 5 อย่างไดแ้ก่ 
ระบบจัดการหลกัสูตร (Course Management) ระบบการ
สร้างบทเรียน (Content Management) ระบบส่งเสริมการ
เรียน (Course Tools) ระบบจัดการขอ้มูล (Data Manage-
ment System) และระบบการทดสอบและประเมินผล (Test 
and Evaluation System) 

ส าหรับระบบการทดสอบและประเมินผลนั้น มกัจะมี
ข้อสอบ 2 ประเภทคือ ข้อสอบแบบอัตนัย (Subjective 
Test) ซ่ึงเป็นข้อสอบท่ีผู ้เ รียนต้องแสดงความคิดเห็น 
อธิบาย หรือแสดงความคิดเห็น และขอ้สอบแบบปรนัย 
(Objective Test) ซ่ึงเป็นขอ้สอบท่ีคือขอ้สอบท่ีมีค าตอบไว้
ให้แล้ว ผูเ้รียนเพียงแต่ต้องตัดสินใจเพ่ือเลือกค าตอบท่ี
ตอ้งการ โดยขอ้สอบแบบปรนยัท่ีนิยมใชแ้ละเป็นท่ีรู้จกัมี 
4 ประเภท คือ ขอ้สอบแบบถูก-ผิด (True-False) ขอ้สอบ
แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) ข้อสอบแบบเติมค า 
(Completion) หรือตอบสั้ น (Short  Answer) และขอ้สอบ
แบบจบัคู่ (Matching) 

จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่มีความพยายามอยา่งมากใน
การพฒันาระบบการตรวจขอ้สอบแบบอตัโนมติั ทั้งขอ้สอบ
แบบปรนัยและอตันัย [1-7] ส าหรับขอ้สอบแบบปรนัยการ
ตรวจขอ้สอบ โดยเฉพาะแบบถูก-ผิด ขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
และขอ้สอบแบบจบัคู่ การตรวจขอ้สอบแบบอตัโนมติัไม่ใช่
ปัญหา แต่ส าหรับขอ้สอบแบบเติมค า หรือตอบสั้ น รวมถึง
ข้อสอบแบบอัตนัยยงัเป็นเร่ืองยาก [1-7] เพราะการตอบ
ค าถามท่ีเป็นขอ้สอบอตันัยนั้น เป็นการแสดงออกถึงความ
เขา้ใจของผูเ้รียน ดงันั้นค าตอบอาจจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
รูปแบบจนท าให้ยากต่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะการ
ตรวจขอ้สอบอตันยัแบบอตัโนมติั ความยากในการพิจารณา
ค าตอบของข้อสอบอัตนัย [5] เ ช่น ความไม่ชัดเจน 
(Trickiness) ความก ากวม (Ambiguity) ค าท่ีใช้ในการตอบ
ค าถามมีลกัษณะเป็นค าพอ้ง (Synonymy) หรือการค าหรือวลี

ท่ีมีความหมายแตกต่างกันแต่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กัน 
(Polysemy) เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม งานวิจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมด
เป็นการด าเนินการกบัภาษาองักฤษ ส าหรับภาษาไทยยงัมี
การศึกษานอ้ยมาก เช่น ในงานวิจยัของ Pongsakorn Saipech 
และคณะ [8] และงานวิจยัของ Khantharat Anekboon [9] แต่
ทั้งสองงานวิจยัเป็นการน าเสนอการตรวจขอ้สอบปรนยัแบบ
อัตโนมัต ส าหรับค าตอบท่ีเป็นแบบตอบสั้ น หรือ Short 
Answer ซ่ึงปัญหาดังกล่าวน้ีจึงเป็นปัญหาท่ีงานวิจัยสนใจ 
ดังนั้ นในงานวิจัย น้ี จึ งน า เสนอกระบวนการในการ
ตรวจข้อสอบอัตนัยท่ีเป็นแบบตอบสั้ น แบบอัตโนมัติ
ส าหรับภาษาไทย 

 

2. ชุดข้อมูล 
แบบทดสอบอัตนัยแบบค าตอบสั้ นในวิชาด้าน

ประวติัศาสตร์ ภาษาไทย และพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 
จ านวนวิชาละ 100 ขอ้ โดยทั้งค  าถามและค าตอบท่ีใชใ้น
การศึกษาได้ถูกด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชา
นั้นๆ  

 

3. กระบวนการวิจัย 
ในส่วนน้ีจะแสดงกรอบการด าเนินงานเพ่ือการให้

คะแนนแบบอตัโนมติัส าหรับขอ้สอบอตันัยดว้ยเทคนิค
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1: กรอบการด าเนินงาน 
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จากภาพท่ี 1 จะเห็นวา่ ผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นผูอ้อกขอ้สอบ
และเฉลยเอาไวใ้นคลังข้อสอบ พร้อมทั้ งค  าส าคัญหลกั 
(Keywords) ท่ีควรมีในค าตอบ จากนั้นเม่ือผูท้ดสอบจะท า
การทดสอบ ระบบจะสุ่มขอ้สอบในแต่ละวิชาข้ึนมาให้ 
และเม่ือมีการตอบค าตอบ ค าตอบของแต่ละขอ้ท่ีท าโดยผู ้
ทดสอบจะถูกเก็บในฐานขอ้มูล โดยในการตรวจค าตอบ
ของข้อสอบอัตนัยท่ีเป็นค าตอบสั้ นและการให้คะแนน
แบบอตัโนมติัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1: ตัดค าและคร่ืองหมายวรรคตอน 
น าค าตอบท่ีเฉลยไวแ้ละค าตอบท่ีผูท้ดสอบระบบไดท้ า

เอาไว้มาท าการตัดค า ซ่ึงในท่ีน้ีจะใช้การตัดค าแบบ
พจนานุกรมท่ีเป็นการเทียบค าท่ียาวท่ีสุด (Dictionary-
based Word Segmentation with Longest Matching)  [10] 
เน่ืองจากความถูกตอ้งของการตดัค าชนิดน้ีจะข้ึนกบัค าท่ี
อยูใ่นพจนานุกรม ดงัน้ีต  าเฉพาะหรือวลีท่ีเป็นค าตอบของ
ค าถามจะถูกเพ่ิมเขา้ไปในพจนานุกรม  

ในงานวิจยัน้ีจะไม่ตดัค าหยดุ เพราะค าหยดุอาจจะค าท่ี
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในค าตอบ เพราะในงานวิจัยน้ี
ไม่ไดพิ้จารณาล าดบัค า ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชค้  าหยุดใน
ค าตอบเขา้มาร่วมในการพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2: การแทนเอกสารด้วยแบบจ าลองปริภูมิ
เวกเตอร์ (Vector Space Model: VSM) 

ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอกสารท่ีไดม้าจากขั้นตอนแรก
มาแทนในรูปแบบแบบจ าลองปริภูมิเวกเตอร์ หรือ VSM 
[11] เพ่ือแสดงให้เป็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างค าตอบท่ี
เฉลยโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีถูกก าหนดให้เป็นค าขอ (Query: Q) 
และค าตอบท่ีได้จากการท าข้อสอบของผู ้ทดสอบ 
(Answer: A) ดงัดงัในภาพท่ี 2 

 
               w1    w2     w3    w4     w5  ….     wn 
Q:       [    1       1       1        1       1   ….      0  ] 
A:        [    1       0       0        1       1   ….      1  ] 

ภาพท่ี 2: รูปแบบการแสดงค าขอหรือเฉลยและค าตอบ 
 

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ความถูกต้องของค าจอบ
ด้วยค่าความคล้ายคลงึ (Similarity Analysis) 

ในขั้นตอนน้ีจะตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบจาก
ผูท้ดสอบ โดยเทียบกบัค าตอบท่ีเป็นผลเฉลยท่ีให้ไวโ้ดย
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยในงานวิจัยน้ีไดเ้ปรียบเทียบเทคนิคการ
ค านวณหาค่ าความคล้ายค ลึง  2 รูปแบบคือ  Cosine 
Similarity และ BM25 ดงัแสดงไดด้งัน้ี 

1. Cosine Similarity (CS) 

กรณี ท่ีวัดด้วยค่ า  CS การให้น ้ าหนักค าจะใช้ค่ า  
tf t,d โดยค่าท่ี tf t,d ค านวณไดจ้ากสมการ (1) 

tf t,d = log (1+ tf t,d) (1) 

 เม่ือท าการให้น ้ าหนักเสร็จแลว้ ก็จะน ามาค านวณค่า
ความคลา้ยคลึงของค าตอบในต่ละขอ้ดว้ยค่า CS [12] โดย
สมการของ CS แสดงไดด้งัน้ี 

𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐴, 𝑄) =
∑ 𝐴𝑖𝑄𝑖
𝑚
𝑖=1

√∑ 𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1 √∑ 𝑄𝑖

𝑚
𝑖=1

 (2) 

โดยท่ี A ค าตอบจากผูท้ดสอบ  และ Q ค าตอบท่ีเป็นผล
เฉลยท่ีใหไ้วโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ  

วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีมีความรวดเร็ว โดยท่ีค่า Cosine 
ระหวา่งมุมของเวกเตอร์จะมีค่าอยูท่ี่ 0 ถึง 1 ถา้ค่า cosine  มี
ค่าเขา้ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่เอกสารหรือขอ้ความท่ีใชใ้น
การตรวจสอบมีความคลา้ยคลึงกนัมาก ถา้ค่า cosine  มีค่า
เขา้ใกลเ้คียงกบั 0 แสดงวา่เอกสารหรือขอ้ความท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบมีความคลา้ยคลึงกนันอ้ย 

2. BM25 

BM25 เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีในการ
พิจารณาความคลา้ยคลึงของเอกสารท่ีมีความแตกต่างใน
ขนาดของเอกสาร [47] เช่น มีความยาวหรือเน้ือในเอกสาร
ท่ีแตกต่างกัน เ น่ืองจาก BM25 จะพิจารณาทั้ งความ 
สัมพันธ์ภายใน  (Local relation) และความสัมพันธ์
ภายนอก (Global relation) ระหว่างค าขอ (หรือค าส าคญั) 
ท่ีได้จากค าตอบท่ีเป็นผลเฉลย โดยค าขอจะแทนด้วย q 
ขณะท่ีค าตอบจากผูท้ดสอบจะแทนดว้ย a ส าหรับสมการท่ี
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ค านวณความคลา้ยคลึงระหวา่ง q และ a สามารถแสดงได้
สมการต่อไปน้ี 

| | ( , ) ( 1)
1 1( , ) ( )

1 | |
( , ) 1

1

q tf q a k
sim q a idf qi

i a
tf q a k b bi dlavg

 +
= 
=

+  − + 

 
 
 
 

   
      

   

 

โดยท่ี tf(qi , a) เป็นความถ่ีของค าท่ีปรากฏในเอกสาร a 
ขณะท่ี |a| หมายถึงความยาวของเอกสาร a และ dlavg คือ
ความยาวเฉล่ียของเอกสารส าหรับเอกสารทั้งหมดท่ีก าลงั
พิจารณา ส าหรับพารามิเตอร์ k1 และ b เป็นพารามิเตอร์
อิสระส าหรับการควบคุมการถ่วงน ้ าหนักระหว่างความถ่ี
ของค าและความยาวของเอกสารท่ีมีการท านอร์มลัไลเซ
ชนั (Normalization) โดยทัว่ไปแลว้ค่าของพารามิเตอร์ทั้ง
สองตวัจะไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็น 1.2 < k1 <2.0 และ 0.5 < 
b <0.8 ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมา พบวา่การตั้งค่าท่ี
พบมากท่ีสุดของ k1 และ b จะมีค่ า เ ป็น  2.0 และ 0.8 
ตามล าดบัส าหรับ idf(qi) คือความถ่ีของเอกสารผกผนัของ
ค าคน้ qi ซ่ึงสามารถค านวณไดด้ว้ยสมการ (3) 

( ) 0.5
( ) log

( ) 0.5

N df qiidf qi df qi

− +
=

+

 
 
 
 

 (3) 

โดยท่ี N คือจ านวนเอกสารทั้งหมดท่ีก าลงัพิจารณานัน่คือ 
2 เพราะในแต่ละรอบจะพิจารณาเทียบทีละ 2 เอกสารคือ
ค าเฉลยและค าตอบ และ df(qi) คือจ านวนเอกสารท่ีมีค  าคน้
หา qi 

เพ่ือนอร์มัลไลซ์ค่าของ ( , )sim q a ให้อยู่ระหว่าง 0 
ถึง 1 จึงท าการปรับค่าดงัน้ี 

( ) 0.5
( ) log

( ) 0.5

N df qiidf qi df qi

− +
=

+

 
 
 
 

 (3) 
 

ขั้นตอนที่ 4: การให้คะแนนแบบอตัโนมัต ิ 
                     (Automatically Scoring) 
เม่ือไดค้่าความคลา้ยคลึงจากขั้นตอนขา้งตน้แลว้ ก็จะ

น ามาใหค้ะแนนแบบอตัโนมติัตามกฎต่อไปน้ี 
1. หากค่าความคลา้ยคลึงมากกว่าหรือเท่ากบั 0.70 

และในค าตอบมีค าส าคญัของค าตอบท่ีก าหนด

โดยผูเ้ช่ียวชาญครบ ค าตอบขอ้นั้นจะไดค้ะแนน
ร้อยละ 100 จากคะแนนเตม็ 

2. หากค่าความคลา้ยคลึงมากกว่าหรือเท่ากบั 0.70 
แต่ในค าตอบมีค าส าคญัของค าตอบท่ีก าหนดโดย
ผูเ้ช่ียวชาญครบ ค าตอบขอ้นั้นจะไดค้ะแนนร้อย
ละ 50 จากคะแนนเตม็ 

3. กรณีอ่ืนๆ ให ้0 (ศูนย)์ 
ส าหรับค่าความคลา้ยคลึงท่ี 0.7 ท่ีใชเ้ป็นค่า Threshold 

นั้ น เป็นค่าท่ีได้มาจากการทดสอบก่อนหน้าในหลายๆ 
กรณี  

 

5.  ผลการทดลองและบทวิจารณ์  
ในการประเมินจะใชเ้ทคนิคมาตรฐาน [11] ท่ีเรียกวา่ ค่า

ความระลึก (Recall) เม่ือค่า true positive (tp) คือ ค่าค  าตอบ
ท่ีแทจ้ริงกบัค าตอบท่ีนิสิตตอบมาตรงกนั ในขณะท่ี false 
negative (fn) คือค่าค าตอบท่ีนิสิตตอบมานั้น ไม่ตรงกนักบั
ค าตอบท่ีแทจ้ริง สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

 
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑡𝑝

𝑡𝑝 + 𝑓𝑛
 (4) 

 

ส าหรับผลการทดสอบ จะถูกน ามาเปรียบเทียบกบัการ
ให้คะแนนของผู ้เ ช่ียวชาญ โดยมีจ านวนนิสิตท่ีเข้ามา
ทดสอบระบบจ านวน 10 คนต่อวิชา ซ่ึงสามารถแสดงผล
การสอบดว้ยค่าความระลึกเฉล่ียไดด้งัตารางท่ี 1 

จากผลลพัธ์ในตารางท่ี 1 จะเห็นว่าไดผ้ลการทดสอบ
การตรวจขอ้สอบและให้คะแนนแบบทดสอบอตันยัท่ีเป็น
ภาษาไทยให้ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ โดยใหค้่าความระลึกเฉล่ีย
ท่ี 0.76 โดยเทคนิค BM25 ให้ประสิทธิภาพการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีดีกวา่เทคนิค CS อยูท่ี่ร้อลยละ 2.67 

ตารางท่ี 1: ผลการทดสอบการใหค้ะแนนแบบอตัโนมติั 
ส าหรับขอ้สอบอตันยั 

 

วชิา 
เทคนิคการวเิคราะห์ 
ความคลา้ยคลึง 

ค่าความ
ระลึก 

ประวติัศาสตร์ CS 0.75 
BM25 0.78 

ภาษาไทย CS 0.74 
BM25 0.76 
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พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ CS 0.75 
BM25 0.78 

ค่าความระลึกเฉล่ีย 0.76 
 

 ปัญหาหลกัท่ีท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดค้วรไดรั้บการปรับปรุง 
พบใน  3 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ค าตอบท่ีท าโดยผู ้
ทดสอบ บางคร้ังพบว่าเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง แต่อาจจะใช้
ขอ้ความท่ีสั้นกวา่ค  าตอบท่ีเฉลยโดยผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้นเม่ือ
น ามาวดัด้วยค่าความคลา้ยคลึงท าให้ค่าความคล้ายคลึง
อาจจะจะท่ีค่าต ่ากวา่ค่า Threshold ท าใหค้  าตอบนั้นอาจจะ
ไดค้ะแนนศูนย ์ 
 ในประเด็นท่ีสอง บางคร้ังพบวา่ค าตอบท่ีผูท้ดสอบให้
มานั้นมีการใชค้  าส าคญัท่ีแตกต่างกนักบัค าตอบท่ีเฉลยโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญใชค้  าวา่ “พระเจา้ตากสิน” แต่ผู ้
ทดสอบใช้ค  าว่า “พระยาตาก” ดังนั้นแม้ว่าเม่ือตรวจค่า
ความคลา้ยคลึงแลว้พบว่าผ่านเง่ือนไขของค่า Threshold 
แต่เม่ือมาตรวจค าส าคญัท่ีใชอ้าจจะไม่ผ่านหรืออาจจะได้
คะแนนไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นอาจจะตอ้งเพ่ิมการแกไ้ขเร่ืองของ
ค าคลา้ยดว้ย 
 และในประเด็นสุดทา้ย จากท่ีงานวิจัยน้ีใช้การตดัค า
แบบพจนานุกรมท่ีเป็นการเทียบค าท่ียาวท่ีสุด ดังนั้ น
ความ ถูกต้อ งของการตัดค าก็ จ ะ ข้ึนกับค า ท่ี อยู่ ใน
พจนานุกรม ดงันั้นหากพจนานุกรมมีค าท่ีไม่ครอบคลุม
ส าหรับการใช้งาน อาจจะน าไปสู่ความผิดพลาดในการ
ตรวจขอ้สอบได ้ดงันั้นค าหรือวลีท่ีเป็นค าตอบควรถูกเพ่ิม
เขา้ไปในพจนานุกรม 

6. สรุป  
ส าหรับขอ้สอบแบบอตันยัยงัเป็นเร่ืองยาก [1-7] เพราะ

การตอบค าถามท่ีเป็นขอ้สอบอตันยันั้น เป็นการแสดงออก
ถึงความเขา้ใจของผูเ้รียน ดงันั้นค าตอบอาจจะมีรูปแบบท่ี
หลากหลายรูปแบบจนท าให้ยากต่อการตรวจสอบ 
โดยเฉพาะการตรวจขอ้สอบอตันัยแบบอตัโนมติั ดงันั้น
งานวิจยัน้ีน าเสนอกระบวนการส าหรับการตรวจขอ้สอบ
และให้คะแนนแบบทดสอบอตันัยท่ีเป็นภาษาไทยแบบ
อตัโนมติัดว้ยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ กลไก
หลกัท่ีใช้ในกระบวนการของการตรวจสอบและการให้
คะแนนแบบอตันัยคือการเรียนรู้ท่ีไม่มีผูส้อน ซ่ึงเรียกว่า 

“การวิเคราะห์ความคลา้ยคลึง” ระบบท่ีน าเสนอน้ีสามารถ
ใชใ้นการตรวจขอ้สอบและใหค้ะแนนทั้งค  าถามท่ีตอ้งการ
ค าตอบแบบสั้ น ๆ และค าถามท่ีต้องการค าตอบแบบ
อธิบาย ส าหรับการทดสอบได้ใช้ชุดข้อมูล 3 ชุดข้อมูล 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบอตันยัในเร่ืองประวติัศาสตร์ ภาษาไทย 
และพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะห์ความคลา้ยคลึงนั้นจะทดสอบ
ใน  2 เทคนิคคือ Cosine Similarity และ BM25 จากผลการ
ทดลองพบวา่วิธีการแบบ BM25 ให้ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่ เพราะ
วิธีการ โดยสามารถให้ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าวิธีการแบบ 
Cosine Similarity คือเป็นร้อยละ เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ของค่าความระลึก และจากผลการทดสอบพบวา่ วธีิการท า
ท่ีน าเสนอให้ผลลพัธ์ในการตรวจขอ้สอบและให้คะแนน
แบบทดสอบอัตนัยท่ีเป็นภาษาไทยแบบอัตโนมัติอยู่น
ระดบัท่ีน่าพอใจ แต่ก็ยงัควรไดรั้บการปรับปรุง เพราะใน
การศึกษาน้ีไม่ได้พิจารณาในเร่ืองล าดับของค าหรือ
โครงสร้างภานษาของค าตอบ ดงันั้นแมจ้ะค าท่ีสอดคลอ้ง
กนัแต่ล าดบัของค าท่ีไม่ตรงกนัก็อาจจะท าให้ความหมาย
เปล่ียน และน าไปสู่ความผิดพลาดในการวิเคราะห์เพ่ือ
ตรวจข้อสอบและให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยท่ีเป็น
ภาษาไทย 
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น า้หนักแบบมผู้ีสอน 

Increasing Efficiency of Short Text Customer Review Classification using  

Supervised Term Weighting 
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บทคัดย่อ 

บทวิจารณ์ของลูกค้าส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นข้อความ
ส้ัน ซ่ึงส่ิงนี ้เป็นความท้าทายส าหรับการจ าแนกบทวิจารณ์
ของลูกค้า เม่ือบทวิจารณ์ของลูกค้ามีค าเพียงไม่กี่ค าอาจ
เป็นเร่ืองยากท่ีจะใช้ตัวจ าแนกประเภทบทวิจารณ์ของ
ลกูค้าท่ีมคุีณภาพ งานวิจัยนีน้  าเสนอการประยกุต์ใช้เทคนิค
การให้น า้หนักค าแบบมีผู้สอนในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจ าแนกบทวิจารณ์ลูกค้าท่ีมีลักษณะข้อความส้ัน ผล
ของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแนวทางท่ีน าเสนอสามารถ
เพ่ิมค่าความระลึก ค่าความแม่นย า และค่า F1 ขึ ้นมาท่ี 
5.56%, 7.25% และ 7.14% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับการให้
น า้หนักแบบไม่มผีู้สอน (ได้แก่ tf-idf) 
ค าส าคัญ:  บทวิจารณ์ของลูกคา้ ขอ้ความสั้น การจ าแนก 
                  เอกสาร การใหน้ ้ าหนกัค าแบบมีผูส้อน การให ้
                 น ้าหนกัแบบไม่มีผูส้อน 
 

Abstract 
Customer reviews can be represented as short text. 

This may pose a challenge for customer review 

classification. When a customer review contains only a 

few words, it can be difficult to build a quality classifier 

for customer reviews. This work applies supervised term 

weighting schemes for increasing classification efficiency 

of customer review with short text. The results show that 

our propose increases recall, precision, and F1 scores by 

5.56%, 7.25% and 7.14% respectively when compared to 

the use of tradition unsupervised term weighting scheme 

(i.e. tf-idf).  

Keyword: Customer reviews, text classification,  
                   supervised term weighting, unsupervised  
                  term weighting. 

 

1. บทน า 
การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) [1] [2] ซ่ึง

เป็นงานวิจัยแขนงหน่ึงในสาขาของการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  (Natural Language Processing: NLP) [3] 
โดยการวิเคราะห์ความรู้สึกจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์
เก่ียวกับความรู้สึก (Feelings) ทัศนคติ (Attitude) อารมณ์ 
(Emotions) และ ความคิดเห็น (Opinion) ท่ี เก่ียวข้องกับ
องคก์ร สินคา้ หรือ บริการ จากผูค้นท่ีไดแ้สดงไวใ้นรูปแบบ
เอกสาร  (Documents) หรือข้อความ  (Message) แบบ
อตัโนมติั [4] [5] ซ่ึงงานวิจยัเร่ืองน้ียงัสามารถเรียกช่ืออ่ืน ๆ 
ได้อย่างหลากหลาย เช่น การสกัดความคิดเห็น (Opinion 
Extraction) [6] เหมืองความคิดเห็น (Opinion Mining) [7][8] 
เห มื องความ รู้ สึ ก  (Sentiment Mining) [9]  ห รื อ  การ
วิเคราะห์อตัวิสัย (Subjectivity Analysis) [10] การวิเคราะห์
ความรู้สึกสามารถท าได้หลายๆ ลักษณะ โดยข้ึนอยู่กับ
เป้าหมายของการประยกุตใ์ชง้าน โดยการประยกุตใ์ชง้านท่ี
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ส าคญัคือ การวิเคราะห์ความรู้สึกในลกัษณะของการจ าแนก
เอกสาร (Text Classification) เช่น การจ าแนกบทวิจารณ์ของ
ลูกคา้ (Customer Review Classification) เพื่อท าความเขา้ใจ
กบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการว่าเป็นไป
ในทิศทางบวกหรือลบ [1][2] 

จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่จ าแนกบทวิจารณ์ของลูกคา้
สามารถกระท าผ่านอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผูส้อนท่ี
หลากหลาย เช่น นาอีฟเบย ์(Naïve Bayes: NB) [10] ซพัพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines: SVM) [11] , 
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network: NN) [12], ตน้ไม้
ตดัสินใจ (Decision Tree: DT) [13], ขั้นตอนเพื่อนบา้นท่ีใกล้
ท่ีสุด (K-Nearest Neighbour: KNN) [14] ซ่ึงเทคนิควธีิทั้งหมด
ท่ีกล่าวมาน้ี แมจ้ะไดรั้บความนิยมในงานวิจยัเป็นอยา่งมาก
และสามารถใชก้บังานจ าแนกเอกสารไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ
ในการจ าแนกความรู้สึกหรือความคิดเห็น แต่อยา่งไรก็ตาม 
จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่ายงัพบปัญหาในการจ าแนกบท
วิจารณ์ของลูกคา้ท่ีเป็นขอ้ความสั้ น เน่ืองจากจ านวนค าท่ี
แสดงในขอ้ความมีจ านวนน้อยท าให้ไม่สามารถคัดเลือก
คุณลักษณะหรือฟี เจอร์  (Features) ท่ี เหมาะสมและมี
ความหมายหรืออาจจะสกดัฟีเจอร์ไดจ้ านวนนอ้ยเกินไป ท า
ให้ยากต่อการสร้างตัวการจ าแนกบทวิจารณ์ลูกค้า ท่ีมี
คุณภาพต่อการใชง้าน  

จากปัญหาขา้งตน้ งานวิจยัน้ีน าเสนอการประยุกต์ใช้
เทคนิคการให้น ้ าหนักค าแบบมีผู ้สอนในการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการจ าแนกบทวิจารณ์ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะ
ขอ้ความสั้น ส าหรับกรณีศึกษาจะเป็นขอ้ความแสดงความ
คิดเห็นต่อโรงแรมหรือท่ีพกับนอินเทอร์เน็ต 

 

2. ชุดข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้ความแสดงความคิดเห็น

ของลูกค้าเ ก่ียวกับโรงแรมต่าง ๆ ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ
จ านวน 5,000 เอกสาร โดยแบ่งเป็นเอกสารท่ีมีความรู้สึก
เ ป็นบวก (Positive) 2,500  เอกสาร  และ เอกสาร ท่ี มี
ความรู้สึกเป็นลบ (Negative) จ านวน 2,500 เอกสาร โดย
แต่ละเอกสารจะมีค าอยู่ระหว่าง 150-250 ตวัอกัษรในแต่
ละเอกสาร ซ่ึงเอกสารจดัเก็บในรูปแบบไฟล ์Text โดยได้
ดาวน์โหลดเอกสารจากเวบ็ไซต ์TripAdvisor และขอ้มูลท่ี

ดาวน์โหลดมานั้ น หากมีคะแนนท่ี 8-10 จะอยู่ในคลาส 
Positive และ หากมีคะแนนท่ี 1-6 จะอยูใ่นคลาส Negative 
 

3. การให้น า้หนักค า (Term Weighting) 
การให้น ้ าหนักค า  [16] เ ป็นการแสดงให้ เ ห็นถึง

ความส าคัญของค า ว่า “ค า” ค  าหน่ึงมีความส าคัญต่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ
จ าแนกเอกสารขอ้ความ การให้น ้ าหนกัค าอาจจะสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  

3.1 การให้น ้าหนักแบบไม่มี ผู้สอน (Unsupervised 
Term Weighting)  

การให้น ้ าหนักแบบไม่มีผูส้อน [17] เป็นเทคนิคท่ีไม่
ใชข้อ้มูลเฉพาะในคลาสเพ่ือการค านวณค่าน ้ าหนกัของค า 
ซ่ึง TF-IDF เป็นตวัอย่างของการให้น ้ าหนักแบบน้ี และ
เ ป็ น เ ทค นิ ค ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว าม นิ ยม  เ พ ร า ะ ง่ า ย แ ต่ ให้
ประสิทธิภาพท่ีค่อนขา้งน่าพอใจในหลายๆ โดเมนของ
การศึกษาทางดา้นเอกสารขอ้ความ โดย TF-IDF สามารถ
แสดงไดด้งัน้ี 

TF IDF TF IDF− =   (1
) 

( ) log(1 ( )) log 1 | |
( )

i i

i

N
TF IDF t tf t

df t

 
− = +  + 

 

 
(2

) 

เม่ือ tf (ti) คือความถ่ีของค าท่ีพบในเอกสาร d ในขณะท่ี N 
คือจ านวนเอกสารในคลังเอกสาร และ df(ti) คือจ านวน
เอกสารท่ีพบค า ti 

3.2 การให้น ้าหนักแบบมีผู้สอน (Supervised Term 
Weighting)  

การให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อนไดรั้บการเสนอคร้ังแรก
โดย Debolc และ Sebastiani [18] เป็นเทคนิคท่ีใช้ข้อมูล
เฉพาะในคลาสเพ่ือการค านวณค่าน ้ าหนักของค า โดย
องค์ประกอบพ้ืนฐานของการให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อน
สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1: องคป์ระกอบพื้นฐานของการใหน้ ้ าหนกัแบบมีผูส้อน 

 𝑐𝑘 𝑐�̅� 

𝑡𝑖 A C 
𝑡�̅� B D 
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โดยตวัแปรพ้ืนฐานของการให้น ้ าหนกัแบบมีผูส้อนมี
ดงัต่อไปน้ี 

𝑡𝑖  คือ ค าท่ีมีในเอกสาร 
𝑡�̅�  คือ ค  าท่ีไม่มีในเอกสาร 

𝑐𝑘 คือ กลุ่มเอกสารกลุ่มหลกั 

𝑐�̅� คือ กลุ่มเอกสารกลุ่มรอง 

A คือ จ านวนเอกสารใน Ck ท่ีค  าว่า ti เกิดข้ึนอยา่งนอ้ย

หน่ึงคร้ัง 

B คือ จ านวนเอกสารท่ีเป็นของ Ck โดยท่ีค  าวา่ ti ไม่ได้

เกิดข้ึน 

C คือ จ านวนเอกสารท่ีไม่ได้เป็นของ  Ck ท่ีค  าว่า  ti 

เกิดข้ึนอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 

D คือ จ านวนเอกสารท่ีไม่ไดเ้ป็นของ Ck โดยท่ีค  าวา่ ti 

ไม่ไดเ้กิดข้ึน 

N คือ จ านวนเอกสารทั้งหมดในคลงัขอ้มูล นัน่คือ N = 

A + B + C + D 
Np คือ จ านวนเอกสารในชั้นบวก นัน่คือ Np = A + B 

Nn คือ จ านวนเอกสารในชั้นเรียนท่ีเป็นลบ นัน่คือ Nn 

= C + D 
และตัวแปรพ้ืนฐานข้างต้นน า สามารถน าไปใช้ใน

ตวัอยา่งการใหน้ ้าหนกัแบบมีผูส้อน เช่น 

(1) การใหน้ ้าหนกัแบบ TF-IDF-ICF 
TF-IDF-ICF ปรับปรุงมาจากการใหน้ ้ าหนกัแบบ 

TF-IDF แบบดั้งเดิม อยา่งไรก็ตาม มีการเพ่ิมปัจจยัความถ่ี
ผกผัน ในคล าส  ( Inverse Class Frequency: ICF) [19] 
เพื่อใหค้วามส าคญักบั “ค า” ท่ีพบในแต่ละคลาสเขา้ไปดว้ย 
เพราะค าบางค าอาจจะเป็นค า “rare word”  คลงัเอกสาร
ทั้งหมด แต่ในคลาสเฉพาะกอ้าจจะเป็นค าส าคญัท่ีบ่งบอก
ลักษณะของคลาสนั้ นๆ รวมถึงการเพ่ิมตัวแปร M หรือ
จ านวนคลาสในคอลเลกชนั และ CF(ti ) คือจ านวนคลาสท่ี
พบค า ti เขา้มาในสมการของการให้น ่าหนกัแบบ TF-IDF-
ICF ดว้ย ดงันั้นสมการ TF-IDF-ICF สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

( ) ( , ) ( ) ( )i i j i iTF IDF ICF t TF t d IDF t ICF t− − =    (3) 

( ) 1 log
( )

i

i

M
ICF t

CF t

  
= +   

  

 (4) 

 

(2) การใหน้ ้ าหนกัแบบ TF-RF 

TF-RF (Term Frequency-Relevance Frequency (
[17] ปรับปรุงมากจาก TF-IDF เช่นเดียวกนั แต่เป็นวิธีการ
ให้น ้ าหนักท่ีค  านึงถึงการกระจายค าในคลาสทั้งบวกและ
ลบ อย่างไรก็ตาม ค่าความถ่ีท่ีสัมพนัธ์หรือค่า RF มีจะมี
การพิจารณาเฉพาะเอกสารท่ีมีค  าดงักล่าว นอกจากน้ี ยงัมี
การก าหนดค่าตวัหารน้อยท่ีสุดไวคื้อ 1 เพื่อหลีกเล่ียงการ
หารดว้ยศูนย ์

TF RF TF RF− =   (5) 

2( ) log(1 ( )) log 2
max(1, )

i i

A
TF RF t tf t

C

 
− = +  + 

 

 (6) 

 

4. การจ าแนกบทวจิารณ์ของลูกค้า  
    (Customer Review Classification) 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจ าแนกบท
วิจารณ์ลูกคา้เม่ือมีการประยุกต์ใช้การให้น ้ าหนักแบบมี
ผูส้อนเขา้มาใช ้ดงันั้นจึงจะน าเสนอผ่านกระบวนการใน
การจ าแนกบทวิจารณ์ของลูกคา้ ซ่ึงมีกระบวนการดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบการด าเนินงานเพื่อการจ าแนกบทวจิารณ์ของลูกคา้ 

ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะทดสอบการจ าแนกเอกสารด้วย
อัลกอริทึมแบบมีผู ้สอน 3 ตัวคือ NB, SVM และ KNN 
ส่วนเทคนิคการให้น ้ าหนักจะศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างการให้น ้ าหนักแบบไม่มีผูส้อนนั่นคือ tf-idf และ
การให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อนนั่นคือ tf-idf-icf และ tf-rf ซ่ึง
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ขั้นตอนในการด าเนินงานเพื่อการจ าแนกบทวิจารณ์ของ
ลูกคา้มีดงัน้ี 

4.1 การเตรียมเอกสาร 
การเตรียมเอกสารจะเร่ิมจากการตดัค า โดยการแบ่งค า

แต่ละค าออกจากประโยค โดยจะใช้ช่องว่างในการแบ่ง
ขอบเขตของค า จากนั้นจะท าการตดัเคร่ืองหมายวรรคตอน 
(Punctuation) และการตดัค าหยุด (Stop-words) ตามล าดบั 
โดย การตัดค าหยุดเ ป็นขั้ นตอนการก าจัดค า ท่ีไ ม่ มี
นยัส าคญัหรือไม่ส่งผลใด ๆ กบัการประมวลผลออกไป ซ่ึง
จะท าใหก้ารประมวลผลเร็วยิง่ข้ึน 

4.2 การแทนเอกสาร 
การแทนเอกสารเป็นขั้ นตอนของการจัดรูปแบบ

เอกสารใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับการประมวลผลด้าน
ข้อความ โดยทั่วไปจะมีการแทนเอกสารในรูปแบบ
แบบจ าลองปริภูมิเวกเตอร์ (Vector Space Model: VSM) 
ซ่ึ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เอกสารและฟี เจอร์  
(Feature) ของเอกสาร ซ่ึงฟีเจอร์ในท่ีน้ีคือ “ค า” จากสาเหตุ
ท่ีฟีเจอร์ในท่ีน้ีคือ “ค า” ดงันั้น VSM น้ีจึงสามารถเรียกว่า 
“ถุงค า (Bag of Words: BoW)” 

4.3 การให้น า้หนัก 
การให้น ้ าหนกัค าเป็นการก าหนดค่าของค า เพ่ือแสดง

ให้เห็นว่า ค  าๆ หน่ึงจะมีความส าคญัต่อเอกสารหรือต่อ
คลาสมากน้อยเพียงใด ในท่ี น้ีจะเป็นการศึกษาเ ชิง
เปรียบเทียบการให้น ้ าหนกัระหว่างเทคนิคการให้น ้ าหนกั
แบบไม่มีผูส้อน นัน่คือ TF-IDF และการให้น ้ าหนกัแบบมี
ผูส้อน ซ่ึงจะท าการศึกษา 2 ตวั ได้แก่ TF-IDF-ICF และ 
TF-RF 

4.4 การสร้างตวัจ าแนกเพ่ือการจ าแนกบทวิจารณ์ของ
ลูกค้า 

ในงานวจิยัน้ีจะศึกษาร่วมกบัอลักอริทึมการเรียนรู้ของ
เคร่ือง 3 อลักอริทึม ไดแ้ก่ นาอีฟเบย ์ขั้นตอนวิธีการเพ่ือน
บา้นใกลท่ี้สุด และซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  

1. นาอีฟเบย:์ NB 
นาอีฟเบย ์[10] คือโมเดลการจ าแนกประเภทขอ้มูล

ท่ีใช้หลักความน่าจะเป็นซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของ Bayes' 

Theorem และสมมติฐานท่ีให้การเกิดของเหตุการณ์ต่างๆ 
เป็นอิสระต่อกนั (Independence) 

การก าหนดความน่าจะเป็นของขอ้มูลท่ีจะเป็นกลุ่ม

j ส าหรับขอ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะ (Feature) จ านวน n ตวั นัน่

คือ X = {a1,a2,…an} โดยสมการความน่าจะเป็นคือ 

1 2

1

( | , ,..., ) ( | )
n

j n i j

i

P a a a P a 
=

=  (7) 

โดย NB มีวธีิดงัต่อไปน้ีคือ 
(1) หาค่าความน่าจะเป็นของค าท่ีพบในแต่ละกลุ่ม

โดยน าค่า P)a1,a2,…,an  | vjจากสมการมาคูณกบัค่าความ (

 น่าจะเป็นของกลุ่มนั้นๆ คือP)vj ไดเ้ท่ากบั (VNB  

(2) น าค่าท่ีได้มาเปรียบเทียบกันกลุ่มท่ีมีความ

น่าจะเป็นสูงสุดคือกลุ่มท่ีขอ้มูลนั้นอยู ่และจะถูกจดัเขา้ไป 

เขียนเป็นสมการไดคื้อ 

1

arg max ( ) ( | )
n

NB j i j

i

P P a  
=

=     : jv V  (8) 

2. ขั้นตอนวธีิการเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด: KNN 
ขั้ นตอนวิ ธีการ เ พ่ือนบ้านใกล้ท่ี สุด  [14] เ ป็น

อลักอริทึมท่ีจะก าหนดกลุ่มให้กบั unknown data (x) ดว้ย
การเปรียบเทียบ x กับข้อมูลในชุดสอน (y) จากนั้ นจะ
พิจารณาวา่ในขอ้มูลจ านวน k ตวั ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัขอ้มูล x 
ท่ีสุด เป็นขอ้มูลกลุ่มใดมากท่ีสุด ก็จะจดัให้ x อยู่ในกลุ่ม
นั้น ส าหรับการพิจารณาค่าความคลา้ยคลึงระหว่าง x และ
ข้อมูลชุดสอน y นั้ นจะพิจารณาด้วยสมการ Euclidean 
Distance นัน่คือ 

2

1

( , ) ( )
n

i

dis x y x y
=

= −  (9) 

3. ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน: SVM 
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน [11] เป็นอลักอริทึมท่ีใช้

ในการจ าแนกข้อมูล หรือแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยจะสร้าง
เส้นตรงท่ีใชแ้บ่งกลุ่มขอ้มูล (Hyperplane) และหาเส้นแบ่ง
ท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีใชใ้นการหาเส้นแบ่งท่ีดีท่ีสุดคือการเพ่ิม
เส้นขอบ (Margin) ให้กับเส้นแบ่งทั้ งสองข้างและสร้าง
เส้นขอบท่ีสัมผสักบัค่าขอ้มูลใน Feature Space ท่ีใกลท่ี้สุด 
ดงันั้นเส้นแบ่งท่ีมีเส้นขอบกวา้งท่ีสุดจึงเป็นเส้นแบ่งท่ีดี
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ท่ีสุดและเรียกต าแหน่งการสัมผสัขอ้มูลท่ีใกลท่ี้สุดจากการ
เ พ่ิมขอบน้ีว่า  “ซัพพอร์ตเวกเตอร์” (Support Vector) 
เน่ืองจากในบางกรณีการแบ่งแยกกลุ่มไม่สามารถท าได้
ถูกตอ้งโดยสมบูรณ์ อยา่งไรกต็าม เพ่ือใหป้ระสิทธิภาพใน
การแบ่งขอ้มูลชดัเจนมากข้ึน จะมีการใชฟั้งก์ชนัเคอร์เนล 
(Kernel Function) เข้ามาช่วยในการแบ่งข้อมูล เพราะ
ฟังก์ชนัเคอร์เนลช่วยเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีมิติ (Dimension) ท่ี
ต  ่ากวา่ใหมี้มีติสูง เพ่ือใหง่้ายต่อการแบ่งขอ้มูล ในท่ีน้ีขะใช้
ฟังก์ชันเคอร์เนลแบบ Linear เพราะมีงานวิจัยหลายๆ 
งานวิจยัยนืยนัวา่ฟังกช์นัเคอร์เนลน้ีใหป้ระสิทธิภาพท่ีดีใน
การจ าแนกเอกสารขอ้ความ 

 

5.  ผลการทดลองและบทวิจารณ์  
ในงานวิจยัน้ีไดใ้ชข้อ้มูล 70% ในแต่ละคลาสส าหรับ

การสร้างแบบจ าลองเพื่อการจ าแนกบทวิจารณ์ของลูกคา้ท่ี
เป็นข้อความสั้ น และใช้ข้อมูลท่ีเหลือในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของตวัจ าแนก โดยได้ประยุกต์ค่าความลึก 
(Recall: R) ค่าความแม่นย  า (Precision: P) และค่า F1 มาใช้
ในการประเมินผลการทดลอง ซ่ึงผลการทดลองแสดงได้
ดงัตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2: ผลการทดลองการจ าแนกบทวจิารณ์ของลูกคา้ท่ี
เป็นขอ้ความสั้น 

อลักอริทึม 
Term 

Weighting 
R P F1 

NB 

TF-IDF 0.73 0.71 0.72 
TF-IDF-
ICF 

0.74 0.72 0.73 

TF-RF 0.78 0.76 0.77 

KNN 

TF-IDF 0.70 0.67 0.68 
TF-IDF-
ICF 

0.73 0.71 0.72 

TF-RF 0.74 0.73 0.73 

SVM 

TF-IDF 0.72 0.69 0.70 
TF-IDF-
ICF 

0.76 0.75 0.75 

TF-RF 0.79 0.78 0.78 

จ ากตาร า ง ท่ี  2 จะ เ ห็ นได้ ว่ า เ ม่ื อ เ ป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพในการจ าแนกบทวิจารณ์ของลูกค้า ท่ี มี
ลกัษณะเป็นขอ้ความสั้ น โดยใช้เทคนิคการให้น ้ าหนักท่ี
แตกต่างกนั นั้นคือ เทคนิคการให้น ้ าหนกัแบบไม่มีผูส้อน 
นั่นคือ TF-IDF และการให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อน ซ่ึงจะ
ท าการศึกษา 2 ตวั ไดแ้ก่ TF-IDF-ICF และ TF-RF พบว่า
เทคนิคการให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อนทั้ง TF-IDF-ICF และ 
TF-RF จะให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกบทวิจารณ์ของ
ลูกคา้ดีกว่า TF-IDF ในทุกๆ อลักอรึทึม เน่ืองจากเทคนิค
การให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อนสามารถให้ความส าคัญกับ 
“ค า” ในแต่ละคลาสแตกต่างกนั ดงันั้นค าๆ เดียวกนั แต่พบ
ในคนละคลาส ก็อาจจะมีความส าคญัในแต่คลาสแตกต่าง
กนัดว้ย เม่ือการให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อนสามารถสะทอ้น
ลกัษณะของคลาสไดช้ัดเจนมากยิ่งข้ึน [17] ดงันั้นจึงเป็น
การเพ่ิมโอกาสในการจ าแนกการจ าแนกบทวิจารณ์ของ
ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะขอ้ความสั้นไดดี้ยิง่ข้ึน  

หากพิจารณาการให้น ้ าหนัก TF-IDF เปรียบเทียบกับ 
TF-IDF-ICF พบว่าตวัน าแนกบทวิจารณ์ของลูกคา้ท่ีท่ีใช้
การให้น ้ าหนักแบบ TF-IDF-ICF สามารถปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพของการคน้คืนเอกสารเม่ือพิจารณาด้วยค่า
ความระลึก ค่าความแม่นย  า และค่า F1 เฉล่ียท่ี  2.78%, 5.8% 
และ 4.29% ตามล าดับ  ในขณะท่ีหากพิจารณาการให้
น ้ าหนกั TF-IDF เปรียบเทียบกบั TF-RF พบวา่ตวัน าแนกบ
ทวิจารณ์ของลูกค้าท่ี ท่ีใช้การให้น ้ าหนักแบบ TF-RF 
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการคน้คืนเอกสารเม่ือ
พิจารณาดว้ยค่าความระลึก ค่าความแม่นย  า และค่า F1 เฉล่ีย
ท่ี  6.94%, 10.14% และ 8.57% ตามล าดบั  
 

6. สรุป  
การจ าแนกบทวิจารณ์ลูกคา้เป็นการศึกษาอยา่งหน่ึงใน

เร่ืองการจ าแนกความรู้สึก เพราะสามารถน าเอาผลลพัธ์ท่ี
ได้ไปปรับปรุงสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่ายงัพบปัญหาในการจ าแนกบท
วิจารณ์ของลูกคา้ท่ีเป็นขอ้ความสั้น เน่ืองจากจ านวนค าท่ี
แสดงในขอ้ความมีจ านวนน้อยท าให้ไม่สามารถคดัเลือก
ฟีเจอร์ท่ีเหมาะสมและมีความหมาย หรืออาจจะสกดัฟีเจอร์
ไดจ้ านวนนอ้ยเกินไป ท าใหย้ากต่อการสร้างตวัการจ าแนก
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บทวิจารณ์ลูกค้าท่ีมีคุณภาพต่อการใช้งาน จากปัญหาท่ี
กล่าวมา งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการ
ใหน้ ้ าหนกัค าแบบมีผูส้อนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จ าแนกบทวิจารณ์ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะขอ้ความสั้ น ส าหรับ
กรณีศึกษาจะเป็นขอ้ความแสดงความคิดเห็นต่อโรงแรม
หรือท่ีพกับนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ไดเ้ปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการจ าแนกบทวิจารณ์ของลูกค้าท่ีมี
ลกัษณะเป็นขอ้ความสั้ น โดยใชเ้ทคนิคการให้น ้ าหนักท่ี
แตกต่างกนั นัน่คือเทคนิคการให้น ้ าหนักแบบไม่มีผูส้อน
ซ่ึงก็คือ TF-IDF และการให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อนได้แก่ 
TF-IDF-ICF และ TF-RF จากผลการทดลองพบว่าเทคนิค
การให้น ้ าหนักแบบมีผูส้อนทั้ ง TF-IDF-ICF และ TF-RF 
จะให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกบทวิจารณ์ของลูกค้า
ดีกวา่ TF-IDF ในทุกๆ อลักอรึทึม  
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A Reliability Analysis of Online News in Thailand  
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บทคัดย่อ 

อินเตอร์เน็ตสามารถท าให้ผู้ คนติดตาม และรับรู้
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายส่ือ
ออนไลน์ เม่ือการเผยแพร่ข่าวเป็นไปได้รวดเร็วขึน้ ปัญหา
ก็ตามมาคือมีข้อมูลข่าวสารท่ีมีท้ังจริงและปลอมส่งต่อๆ
กัน ผู้ คนจะสามารถแยกแยะระหว่างข่าว ท่ีถูกต้อง 
น่าเช่ือถือกับข่าวท่ีไม่มีความน่าเช่ือถือได้อย่างไร การวิจัย
คร้ังนี้จึงน าเสนอวิธีวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข่าว
ออนไลน์ในประเทศไทยด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ โดย
ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ส าหรับเตรียมข้อมูล
ประเภทข้อความ และวัดประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของข่าวออนไลน์ใน
ประเทศไทยโดยใช้เทคนิค K-Means และการจัดกลุ่มแบบ
ล าดับขัน้ (Hierarchical Clustering) แล้วน ามาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มด้วยค่า Silhouette Coefficient 
และ Elbow Method จากน้ัน เม่ือได้การจัดกลุ่มท่ีดีท่ีสุด
แล้วจึงน าข้อมูลการจัดกลุ่ มดังกล่าวมาท าการอธิบาย
ความหมายของกลุ่ ม และวัดความคล้ายของข้อความ 
ผลการวิจัยพบว่าเทคนิคการจัดกลุ่ มโดย K-Means มี
ประสิทธิภาพการจุดกลุ่ มดีท่ีสุดจากการแบ่งปัจจัยท่ีมี
ผลได้ท้ังหมด 7 กลุ่ม ความน่าเช่ือถือของข่าวออนไลน์ใน
ประเทศไทยซ่ึงวดัด้วยวิธีความคล้ายคลึงแบบโคไซน์  
ค าส าคัญ: ความน่าเช่ือถือของข่าวออนไลน์ การท าเหมือง 
                ขอ้ความ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เทคนิค 
                 การจดักลุ่ม การวดัความคลา้ยของขอ้ความ 
 
 

Abstract 
The Internet can keep people following and get 

information quickly through websites and online 

social media networks. The news and information are 

distributed faster and faster.  The problem is that 

there is information that is both real and fake. How 

will people be able to distinguish between the correct 

news? How can people be trusted with the spread 

news? This research presents a method for analyzing 

the news reliability in Thailand using a text mining 

technique and natural language processing (NLP). 

The research procedures start with news collection, 

text processing, clustering analysis consisting of K-

Means and Hierarchical, and performance 

evaluation. Several text clustering techniques were 

experimented with and compared in this research. The 

results showed that the K-Means was the best 

performance by dividing all seven affective factors. 

The cosine similarity was used to measure the 

reliability of online news in Thailand. 

Keyword: Reliability of Online News, Text Mining,  

                         Natural Language Processing, Clustering,  

                         Cosine Similarity 

 

1.  บทน า  
ในอดีตผูค้นติดตามและรับรู้ข่าวสารจากการส่ือสาร 

วิทย ุหนงัสือพิมพ ์และโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นการรับรู้ข่าวสาวท่ี
ล่าชา้กว่าในปัจจุบนั แต่ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ต (Internet) 
สามารถท าให้ผูค้นติดตาม และรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
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ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) และ โครงข่ายส่ือออนไลน์ 
(Social Network) เป็นหลกัแต่เม่ือข่าวสารมีมากข้ึน การ
เผยแพร่ข่าวเป็นไปไดร้วดเร็วข้ึน ปัญหาท่ีตามมาคือผูค้น
จะสามารถแยกแยะระหวา่งข่าวท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ กบัข่าว
ท่ีบิดเบือน ไม่เป็นความจริง ไม่มีความน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งไร 
ในเครือข่ายออนไลน์น้ี ผูว้ิจยัจึงน าเสนอระบบวิเคราะห์
ความน่าเช่ือถือของข่าวออนไลน์ในประเทศไทยเพ่ือ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข่าวจากส่ือออนไลน์ต่างๆ 
ด้วย เทคนิค เห มืองข้อความ  (Text Mining) ซ่ึ ง เ ป็น
กระบวนการ หรือการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูลเอกสาร 
(Knowledge Discovery in Document Databases) และยัง
เป็นเทคนิคเพื่อคน้หารูปแบบของขอ้ความและแนวทาง
โดยอตัโนมติั และความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้ความ 
รวมถึงการประมวลผลข้อความ (Text Processing) และ
การประมวลผลภาษาธรรมชา ติ  (Natural Language 
Processing) เพื่อคัดกรองชุดของค าท่ีจ าเป็นไปในการ
จดัเก็บหรือประมวลผลต่อไป ช่วยให้ผูอ้่านไดรั้บข่าวสาร
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง และเขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนั
ได้อย่างถูกต้องและยงัเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
ต่างๆไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึน 

2.  ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ระบบวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของ

ข่าวออนไลน์ในประเทศไทย ผูจ้ัดท าได้ศึกษาหลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประยกุตใ์ช้
ในการวิเคราะห์และทดลองในงานวิจยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย
หวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

องอาจ [1] และ รัตนวดี [2] ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความน่า
เช่ือของข่าว และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข่าวใน
ประเทศไทยเพ่ือค้นหาปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อความ
น่าเช่ือถือ และเทคนิคในการวัดความน่าเช่ือจากจาก
เวบ็ไซต์และแหล่งข่าวต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการจัด
กลุ่มความน่าเช่ือถือของข่าว และน าขอ้ความไปวดัความ
คลา้ยเพ่ือหากลุ่มของความน่าเช่ือถือ 

2.1  การท าเหมืองข้อความ เป็นการคน้หาความรู้ใน
ฐานข้อมูลเอกสาร (Knowledge Discovery in Document 
Database) หรือกระบวนการท่ีกระท ากับข้อความท่ีมี

จ านวนมาก เพื่อคน้หารูปแบบ แนวทาง และความสัมพนัธ์
ท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้ความนั้นเพ่ือให้เกิดความหมาย โดย
อาศัยหลักสถิติ การรู้จ า  การเรียนรู้ของเคร่ือง หลัก
คณิตศาสตร์ หลักการประมวลผลเอกสาร ประมวลผล
ขอ้ความ และหลกัการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การท า
เหมืองข้อความ เ ป็นการกระท ากับข้อความท่ีไม่ มี
โครงสร้าง (Unstructured) หรือ ก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured) โดยประโยชน์ของการท าเหมืองขอ้ความนั้น
คือการท าให้ขอ้ความท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีไม่มีโครงสร้าง ให้
เ ป็นข้อมูลในรูปแบบมีโครงสร้าง ท่ีสามารถเข้าถึง 
วิเคราะห์ และประมวลผลภายในเวลาอนัรวดเร็ว [1] 

2.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เป็นหน่ึงในสาขา
ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 
AI) ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์และมนุษยเ์ขา้ใจกนัมากข้ึนดว้ย
การส่ือสารและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นภาษา เน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้เขา้ใจเฉพาะขอ้มูลตวัเลข
หรือรหสัท่ีมีความหมายนยัหน่ึงชดัเจน ซ่ึงไม่ตรงกบัภาษา
ท่ีมนุษยใ์ช้ส่ือสารกนั แต่เน่ืองจากภาษามีความซับซ้อน
กว่ารหัสท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากดังนั้ น การ
ประมวลภาษาธรรมชาติจึงถูกพฒันาเพ่ือลดช่องวา่งในการ
ส่ือสาร เพ่ือให้มนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์เขา้ใจกนัมากยิ่งข้ึน 
และรองรับไดท้ั้งการฟังและการอ่านโดยอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ [1] 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสกัดค าจากข้อความ (Text 
Extraction) การสกดัขอ้ความเป็นกระบวนการของการท า
เหมืองข้อความเพ่ือท าการสกัดและวิ เคราะห์ค าจาก
ข้อความ หรือบทความต่างๆ น าไปสู่การจัดกลุ่ม การ
จ าแนก และการหาความสัมพนัธ์ของขอ้ความ [3] 

การวิเคราะห์ค าออกจากเอกสารข่าวสารขอ้ความ และ
สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัอกัษรโดยสามารถ โดยขั้นตอน
การเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.3.1 การตดัค า (Word Segmentation) เป็นการแบ่งค า
จากเอกสาร โดยความหมายของแต่ละยงัคงถูกตอ้งอยูโ่ดย 
ใชพ้จนานุกรมการค าศพัทใ์นการแบ่งค า 

2.3.2 การก าจดัค าหยุด (Stop Word) เป็นการตดัค า ท่ี
ไม่มีความหมายออกจากเอกสารโดยด าหยดุนั้นเป็นค าท่ีไม่
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มีความหมาย เน่ืองจากไม่ไดน้ าค  าเหล่านั้นมาใช้ในการ
วิเคราะห์ 

2.4 Term Frequency-Inverse Document Frequency 
(TF-IDF) การให้ค่าน ้ าหนักกบัค าท่ีมีความส าคญัหรือใช้
เป็นตวัแทนของเอกสารแต่ละเอกสาร เน่ืองจากเป็นค าท่ี
ถูกพบจ านวนมากในเน้ือหาของเอกสารเฉพาะฉบับนั้ น 
และถูกพบน้อยในชุดของเอกสารท่ีเหลือทั้งหมด ยกเวน้
ค าๆนั้ นจะปรากฏเป็นจ านวนมากในทุก ๆ เอกสาร ค า
เหล่านั้นจะไม่สามารถเป็นตวัแทนของเอกสารใด ๆ ได ้
หรือเรียกค าประเภทนั้นว่าค  าหยุด ซ่ึงน ้ าหนกัค าๆหน่ึงใน
เอกสารฉบับหน่ึงจะถูกพิจารณาจากความถ่ีของค า ท่ี
ปรากฏในเอกสารนั้นและจ านวนของเอกสารทั้งหมดท่ีมี
ค าๆ นั้นปรากฏอยู ่[5] ดงัสมการน้ี 

 TFIDF =  𝑇𝐹 ×  log (
𝑁

𝐷𝐹
) 

TF หมายถึง จ านวนค าท่ีปรากฎในเอกสารเป็นค่าน ้าหนกั 
N หมายถึง จ านวนเอกสารทั้งหมดในคลงัเอกสาร 
DF หมายถึง จ านวนเอกสารท่ีมีค  านั้นปรากฎอยู ่

2.5 เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล 
2.5.1  การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ K-means [5] จัดกลุ่ม

ขอ้มูล K-Means แสดงให้เห็นอลักอริทึมในการจดักลุ่มท่ี
สมาชิกภายในกลุ่มมีระยะใกลจุ้ดศูนยก์ลางหรือตวัแทน
ของกลุ่ม โดยการจัดกลุ่มจะเร่ิมจากการก าหนดตัวแทน
กลุ่ม การจดัขอ้มูลเขา้แต่ละกลุ่ม และการปรับปรุงตวัแทน
ในกลุ่ม โดยท่ีข้อเสียของอัลกอริทึมน้ีคือ การก าหนด
จุดเร่ิมตน้ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจดักลุ่ม โดย
การจัดกลุ่มเร่ิมจาก การก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีต้องการ 
เท่ากบั K กลุ่ม เลือกจุดศูนยก์ลาง (Centroid) และค านวณ
เลือกจุดศูนยก์ลางของกลุ่มเร่ิมตน้ จากนั้นจะค านวณจุด
ศูนยก์ลางของแต่ละกลุ่ม และท าการจัดกลุ่มขอ้มูลใหม่
โดยพิจารณาจากค่าความใกลชิ้ดหรือระยะห่างของขอ้มูล
ในกลุ่มกบัตวัแทนของกลุ่มว่าเหมาะสมจะอยู่ในกลุ่มใด 
โดยมีวิ ธีคัดเ ลือกกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือการ
ปรับเปล่ียนจ านวนของคลสัเตอร์ หรือ ค่า K จากนั้น Plot 
กราฟจ านวนของกลุ่มลงบนคลัสเตอร์  กับ Average 
Centroid Distance และจะไดจ้ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุด

คือ Elbow Point และท าซ ้ าจนกว่าสมาชิกแต่ละกลุ่มไม่มี
การเปล่ียนแปลง ดงัภาพท่ี 1  

 

ภาพที1่: การจดักลุ่มแบบ K-means 

2.5.2 การหาความคลา้ยคลึงแบบโคไซน์ [6] จะวดัค่า
ของมุมระหว่างเวกเตอร์หลายมิติสองตวั โดยท่ีมุมเล็กลง
ความคล้ายคลึงกันของโคไซน์ก็จะยิ่งสูงข้ึน โดยความ
คลา้ยคลึงกนัของโคไซน์จะจบัทิศทางของเอกสารไม่ใช่
ขนาด 

 

Similarity(A, B) =
A ·  B

||A|| × ||𝐵||
=  

∑ 𝐴𝑖  × 𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

√∑ 𝐴𝑖
2𝑛

𝑖=1 × √∑ 𝐵𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

2.5.3 การจดักลุ่มแบบล าดบัชั้น [1] เป็นเทคนิควิธีการ
ท่ีจดักลุ่ม ตามความคลา้ยกนัของขอ้มูลดว้ยวิธีการวดรัะยะ
ความคล้ายหรือความต่างของข้อมูล ซ่ึงจะแสดงผลใน
รูปแบบของตน้ไมโ้ดยในแต่ละ Class Node จะประกอบ
ไปด้วย  Child Nodes ประกอบด้วย  2 วิ ธีการ คือ  การ
รวมกลุ่ม (Agglomerative) และการแบ่งกลุ่ม (Divisive) 
โดยแสดงผลให้เห็นถึงการรวมกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่มใน
แต่ละระดบัให้ดูไดใ้นแผนภาพ 2 มิติ ท่ีเรียกว่า เดนโดแก
รม (Dendrogram) ดงัภาพท่ี 2  

 
ภาพที2่: แผนภาพเดนโดแกรม [7] 

การจดักลุ่มแบบล าดบัชั้น มีหลกัเกณฑก์ารรวมกลุ่ม
ประกอบดว้ย [8] 

2.5.3.1 การรวมกลุ่มแบบเด่ียว เป็นการรวมกลุ่ม
ของขอ้มูลท่ีใกลก้นัท่ีสุด จะรวมกลุ่มขอ้มูล 2 กลุ่มเขา้
ดว้ยกนัโดยใชร้ะยะห่างท่ีนอ้ยท่ีสุดระหวา่ง 2 กลุ่ม 
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2.5.3.2 การรวมกลุ่มแบบสมบูรณ์ เป็นการ
รวมกลุ่มของขอ้มูลท่ีไกลกนัท่ีสุด จะรวมกลุ่มขอ้มูล 2 
กลุ่มเขา้ดว้ยกนัโดยใชร้ะยะห่างท่ีมากท่ีสุดระหวา่ง 2 กลุ่ม 

2.5.3.4 การรวมกลุ่มโดยใชค้่าเฉล่ีย เป็นการ
รวมกลุ่มโดยใชค้่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม ซ่ึงเป็นการหา
ระยะห่างระหวา่งขอ้มูลทุกคู่ท่ีอยูใ่น 2 กลุ่มและรวมกลุ่มท่ี
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไวด้ว้ยกนั 
 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการวจิยัจะเป็นส่วนของ

การพฒันาการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข่าวออนไลน์
ในประเทศไทย โดยเทคนิคการจัดกลุ่ม มีกระบวนการ
ท างาน ดงัรูปภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2: กรอบแนวความคิด 

จากภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวความคิดของงานวิจยั 
โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งกระบวนการท างานออกเป็น 3 ส่วน โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ส านัก

ข่าวต่างๆโดยใช้เคร่ืองมือของ Google ได้แก่ Custom 
Search Engine API และ  Google Page Rank เ พ่ื อ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลของเน้ือหาข่าวออนไลน์จากส านักข่าว
ต่างๆ จ านวน 30 เวบ็ไซต ์จ านวนเน้ือหาข่าว 3,000 ข่าว 

3.1.2  วิเคราะห์ปัญหาและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั มีจ านวนทั้งส้ิน 9 ตวัแปรไดแ้ก่ 

หัวขอ้ข่าว ค  าอธิบายข่าว ผูเ้ขียนข่าว รูปภาพ เพจเฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ วนัท่ีประกาศข่าว เวบ็ไซตข์่าว ชุดขอ้ความหรือ
กลุ่มโคด้เล็ก ๆ ท่ีปรากฏในหน้าแสดงผลการคน้หาของ 

Google (Snippet)  ประกอบด้วย หัวข้อลิงค์ , ลิงค์ข่าว , 
ค าอธิบายลิงค์ข่าวแบบย่อ, Tag URL, Sitelinks แสดงดัง
ตารางท่ี 1 

3.2 การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล  
หลงัจากท าการรวบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจรูปแบบ

ของขอ้มูลและตวัแปรท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจัย จึงท าการ
จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลแบบ NoSQL เป็นขอ้มูลท่ีไม่มี
โครงสร้าง และยงัไม่ผ่านกระบวนการท าความสะอาด
ข้อมูล จึงได้ท าการตัดค าข้อมูลประเภทข้อความท่ีเป็น
หัวข้อข่าวและค าอธิบายข่าว โดยใช้การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติและ PythaiNLP ซ่ึงเป็นไลบรารีของภาษา 
Python ในการตัดค าและหาค าส าคัญของแต่ละข่ าว
หลังจากนั้ นท าการแปลงข้อความให้อยู่ในรูปแบบของ
ตัว เลข และท าการคัดกรองข้อมูล ท่ี เ ป็นตัวแปรใน
การศึกษาให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ี มีโครงสร้างเพื่อ
เตรียมพร้อมในการสร้างแบบจ าลอง 

3.3 การสร้างโมเดลและทดสอบประสิทธิภาพ 
3.3.1 การสร้างโมเดล 
หลงัจากนั้นน าขอ้มูลเขา้สู่การจดักลุ่มดว้ย 4 เทคนิค

ไดแ้ก่ K-Means และการจดักลุ่มแบบล าดบัชั้นซ่ึง
ประกอบดว้ย การรวมกลุ่มแบบเด่ียว การรวมกลุ่มแบบ
สมบูรณ์ และการรวมกลุ่มโดยใชค้่าเฉล่ีย เพื่อหาจ านวน
กลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจดักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
น่าเช่ือถือของข่าวออนไลน์ในประเทศไทย 

 
 

ปัจจัยหลกั ปัจจัยย่อย 
1. ความถูกตอ้ง 1.1 ค าบรรยายของข่าว 

1.2 ผูเ้ขียนข่าว 
1.3 ช่ือเวบ็ไซต ์
1.4 รูปภาพข่าว 

2. ความนิยม 2.1 Facebook 
2.3 Twitter 

3. ความเป็นปัจจุบนั 3.1 มีระบุวนัท่ีในข่าว 
4. ความปลอดภยัของเวบ็ไซต ์ 4.1 Domain น าหนา้ดว้ย 

https 
5. ความเป็นมืออาชีพของ
เวบ็ไซต ์

5.1 ความสมบูรณ์แบบของ
เวบ็ไซตใ์นการคน้หา 
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3.3.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
น าข้อ มูลปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อความน่า เ ช่ือของข่ าว

ออนไลน์ในประเทศไทยท่ีท าการทดสอบดว้ยเทคนิคการ
จดักลุ่มทั้ง 4 เทคนิคนั้น มาทดสอบประสิทธิภาพและหา
จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการจดักลุ่มของขอ้มูล โดยวิธี
วดัประสิทธิภาพไดแ้ก่ 

3.3.2.1 Silhouette Score เ ป็นการหาค่ าความ
ใกล้ชิดกันในข้อมูลระดับอัตราส่วนโดยท่ีข้อมูลจะอยู่
ในช่วง [-1, 1] หากมีค่า เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลนั้ น
เหมาะสมกบักลุ่ม1ท่ีจดัไว ้ดงัสมการน้ี [1] 

𝑆𝑖 =  
𝑏 − 𝑎

max (𝑎, 𝑏)
 

3.3.2.2 Elbow Method คือ  วิ ธีว ัดข้อผิดพลาด 
ของผลรวมระยะห่างระหว่างขอ้มูลกบัจุดศูนยก์ลาง หาก
การค านวณผิดพลาดน้อยลง ความชนัของเส้นโคง้จะเร่ิม
เรียบและเกิดเป็นมุมท่ีมีลักษณะคล้ายข้อศอก (Elbow 
Point) เป็นจุดท่ีแสดงค่าของจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
[9] 
  
4.  ผลการด าเนินงาน 

 จากการวดัประสิทธิภาพการจดักลุ่มดว้ยค่า Silhouette 
Score และ Elbow Method แสดงผลการเปรียบเทียบการ
วดัประสิทธิภาพดว้ยค่า Silhouette ดงัตารางท่ี 3  

เน่ืองจาก K-Means มีค่า Silhouette Score มีค่าสูงข้ึน
ตามจ านวน k มากข้ึน แต่ยงัคงมีค่าของความถูกตอ้ง
มากกวา่เทคนิคอ่ืนๆ จึงท าการวดัค่าประสิทธิภาพโดยการ
วดัขอ้ผดิพลาดของการจดักลุ่มดว้ยวธีิ Elbow Method 
แสดงผลดงัตารางท่ี 4  

 
 
K 

Elbow Method 
K-Means Hierarchical 

(Single 

Linkage) 

Hierarchical  

(Complete 

Linkage) 

Hierarchical  

(Average 

Linkage) 

2 20,418.727 20,468.646 23,556.004 26,516.802 

3 16,513.21 20,400.552 17,624.863 19,972.526 

4 13,666.672 20,112.841 17,386.493 19,904.297 

5 10,877.415 16,788.258 15,286.645 16,723.04 

6 8,246.696 16,683.537 15,218.41 16,687.915 

7 6,437.2383 15,158.892 12,800.823 15,162.864 

8 5,193.5154 15,111.846 10,294.82 15,094.991 

9 4,166.1286 15,076.414 10,206.827 15,066.239 

10 3,274.7508 12,973.836 10,157.757 12,963.66 

จากตารางแสดงผลของ Elbow Method แสดงใหเ้ห็น
วา่ค่าความผดิพลาดของ K-Means มีค่านอ้ยกวา่อลักอริทึม
อ่ืนๆ และจากการใช ้KneeLocator ซ่ึงเป็นไลบรารีของ 
kneed  ส าหรับค านวณจุดหกัศอกซ่ึงมีค่าเท่ากบั 7 จึง
สรุปผลไดว้า่การจดักลุ่มแบบ K-Means มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดท่ีค่า k = 7  

4.1 ผลการจัดกลุ่มข้อมูล 
กลุ่มท่ี 1 (Cluster 0): ปัจจัย 5 ด้านวดัผลได้จากการ

ตอบสนองปัจจยัทั้ง 5 ดา้น จดัเป็นประเภทกลุ่มท่ีมีความ
น่าเช่ือถือมาก ประกอบดว้ยปัจจยั ความถูกตอ้งของข่าว 
ช่องทางน าเสนอข่าว ความเป็นปัจจุบันของข่าว ความ
ปลอดภัยของเว็บไซต์ข่าว และความเป็นมืออาชีพของ
เวบ็ไซตข์่าว 

กลุ่มท่ี 2 (Cluster 1): ปัจจัย 5 ด้านวดัผลได้จากการ
ตอบสนองปัจจัย 4 ด้าน จัดเป็นประเภทกลุ่มท่ีมีความ
น่าเช่ือถือปานกลาง ประกอบดว้ยปัจจยั ความถูกตอ้งของ
ข่าว ช่องทางน าเสนอข่าว ความเป็นปัจจุบนัของข่าว ความ
ปลอดภยัของเวบ็ไซต ์ 

กลุ่มท่ี 3 (Cluster 2): ปัจจยั 5 ดา้นวดัผลไดจ้ากการการ
ตอบสนองปัจจัย 4 ด้าน จัดเป็นประเภทกลุ่มท่ีมีความ
น่าเช่ือถือปานกลาง ประกอบดว้ยปัจจยั ความถูกตอ้งของ
ข่าว และความเป็นมืออาชีพของเวบ็ไซต ์

กลุ่มท่ี 4 (Cluster 3): ปัจจยั 5 ดา้นวดัผลไดจ้ากการไม่
การตอบสนองปัจจัยทั้ ง 2 ด้าน จัดเป็นประเภทกลุ่มท่ีมี
ความน่าเช่ือถือน้อย ประกอบดว้ย ความถูกตอ้งของข่าว 
และ ความเป็นปัจจุบนัของข่าว 

กลุ่มท่ี 5 (Cluster 4): ปัจจัย 5 ด้านวดัผลได้จากการ
ตอบสนองปัจจยัทั้ง 2 ดา้น จดัเป็นประเภทกลุ่มท่ีมีความ

 

 

K  

Silhouette Score 

 

K-means 

Hierarchical 

(Single 

Linkage) 

Hierarchical 

(Complete 

Linkage) 

Hierarchical 

(Average 

Linkage) 

2 0.657035881 0.316782259 0.332891074 0.473702116 

3 0.489655305 0.316782522 0.36091837 0.441277564 

4 0.384844498 0.358647927 0.347880353 0.438978274 

5 0.426723901 0.269921447 0.345951893 0.344765934 

6 0.529388326 0.160572963 0.346179626 0.327744581 

7 0.594991 0.265306395 0.342093952 0.339230841 

8 0.651014419 0.26221218 0.353909879 0.199333814 

9 0.75396728 0.264811214 0.291322641 0.198894185 

10 0.774943134 0.266260664 0.285863888 0.216794937 
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น่าเช่ือถือน้อย ประกอบดว้ยปัจจยั ช่องทางน าเสนอข่าว  
และความปลอดภยัของเวบ็ไซต ์

กลุ่มท่ี 6 (Cluster 5): ปัจจัย 5 ด้านวดัผลได้จากการ
ตอบสนองปัจจยัทั้ง 4 ดา้น จดัเป็นประเภทกลุ่มท่ีมีความ
น่าเช่ือถือปานกลาง ประกอบดว้ยปัจจยั ความถูกตอ้งของ
ข่าว ช่องทางน าเสนอข่าว ความเป็นปัจจุบนัของข่าวและ
ความเป็นมืออาชีพของเวบ็ไซตข์่าว 

กลุ่มท่ี 7 (Cluster 6): ปัจจยั 5 ดา้นวดัผลไดจ้ากการไม่
ตอบสนองปัจจยัทั้ง 5 ดา้น จดัเป็นประเภทกลุ่มท่ีมีความ
น่าเช่ือถือนอ้ย 

จากนั้ นใช้ Cosine Similarity ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวท่ีรับเขา้มาวา่เพ่ือวดัความคลา้ยของขอ้ความ ให้ทราบ
ระดบัความน่าเช่ือถือของข่าวตามลกัษณะกลุ่มท่ีไดแ้บ่งไว ้

 

5.  สรุป 
วิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

น่ า เ ช่ื อ ถือของข่ าวออนไลน์ ในประ เทศไทย  โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการจดักลุ่ม ผลลพัธ์
ท่ีไดคื้อ K-Means มีประสิทธิภาพการจดักลุ่มสูงท่ีสุดและ
จ านวนกลุ่มท่ี เหมาะสมท่ีสุดเ ท่ากับ  7 กลุ่มด้วยวิ ธี  
Silhouette Score และ Elbow Method และทดสอบการ
ท างานโดยใชข้อ้ความข่าวโดยใช้การหาความคลา้ยคลึง
แบบโคไซน์ เพื่อทดสอบความคลา้ยของขอ้ความเหล่านั้น
ดว้ยค่าโคไซน์ท่ีมีค่ามากท่ีสุด 
 
 

6  .ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาต่อไป สามารถน างานวิจยั

ไปประยุกต์ใชก้บัการวดัความน่าเช่ือถือดว้ยเทคนิคอ่ืนๆ 
ได ้
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การจ าแนก
ประเภทในรายงานการเกิดข้อบกพร่องของระบบบริหาร
จัดการลกูค้า และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิค
อัลกอริทึมเหมืองข้อความ โดยท าการรวบรวมข้อมูลจาก
รายงานเอกสารข้อบกพร่องของระบบตั้งแต่เดือน กันยายน 
2562 ถึง ตุลาคม 2563 มาประยุกต์ใช้เทคนิคอัลกอริทึม
เหมืองข้อความ เพ่ือวิเคราะห์การจ าแนกประเภทของการ
เกิดข้อบกพร่องในระบบบริหารจัดการลูกค้า โดยท าการ
จ าแนกออกมาเป็น 5 ประเภท คือ Coding, Service/Server, 
Human Error, Requirement และ Data Test  โดยท่ีจะใช้
เทคนิคอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน , นาอีฟเบย์, 
โครงข่ายประสาทเทียม, การหาเพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด และ
ต้นไม้การตัดสินใจ  

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
สามารถสรุปได้ว่าแบบจ าลองของอัลกอริทึมโครงข่าย
ประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการจ าแนกมากท่ีสุด โดย
ค่าความถูกต้อง เท่ากับ 89.80% ค่าความแม่นย า เท่ากับ 
79.56% และค่าความระลึก เท่ากับ 77.55% ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: เหมืองขอ้ความ ขอ้บกพร่อง ซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน นาอีฟเบย ์การหาเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด ตน้ไมก้าร
ตดัสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม 

 
Abstract 

This research aims to analyze the defective 

identification of Customer Relationship Management 

(CRM) system and compared the performance of 

technique for Text mining algorithm. The data were 

collected during September 2019 and October 2020, 

and classify into 5 categories based on Support vector 

Machine, Naïve Bayes, and Artificial Neural Network 

were used to build the k-Nearest Neighbor, Decision 

Tree. 

The results indicate that model based on Artificial 

Neural Network is better than those two techniques 

with accuracy at accuracy, precision, and recall at 

89.80%, 79.56%, and 77.55%, respectively. 

Keyword: Text Mining, Defect Testing, Support 

Vector Machine, Naïve Bayes, k-Nearest Neighbor, 

Decision Tree, Artificial Neural Network 

 

1. บทน า 
ในการท างานของนกัทดสอบระบบ หากตรวจสอบพบ

ขอ้บกพร่อง จะน าขอ้มูลจดัเกบ็ในเอกสารเพ่ือเกบ็รวบรวม
ไวเ้ป็นขอ้มูลส่วนกลางในการประสานงาน โดยสามารถ
แสดงความคิดเห็นได ้หากสามารถวิเคราะห์ผลของขอ้มูล
จากการวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองในการจ าแนก
ปัจจยัไดว้า่ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนนั้นมีสาเหตุจากเร่ืองใด จะ
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท างาน และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพฒันาระบบมากยิง่ข้ึน  

ผูว้ิจยัจึงน าเสนอการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการท าเหมือง
ขอ้ความ และสร้างแบบจ าลองในการจ าแนกปัจจยัท่ีส่งผล
ให้เกิดขอ้บกพร่อง เพื่อน ามาวดัประสิทธิภาพการจ าแนก
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน โดยจะน าขอ้มูลจากขอ้เสนอแนะใน
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รายงาน สกดัเอาคุณลกัษณะเฉพาะ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
การเกิดขอ้บกพร่อง เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงในกระบวนการพฒันา 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 วงจรพฒันาระบบ  
เป็นการแบ่งขั้นตอนในการพฒันาระบบมีการก าหนด

ปัญหาและขั้นตอนให้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ระบบ
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพฒันาระบบแบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ 
การออกแบบ การพฒันา การทดสอบ การติดตั้ง และการ
บ ารุงรักษา [1] 

2.2 การเกดิข้อบกพร่องในการพฒันาระบบ 
ปัญหาท่ีตรวจสอบพบระหวา่งการทดสอบระบบ เป็น

ขอ้ผิดพลาดในกระบวนการของโปรแกรมท่ีก าลงัพฒันา 
ท าใหก้ระทบต่อฟังกช์นัการท างานของระบบ ซ่ึงท าใหก้าร
ท างานหลกัของโปรแกรมไม่ถูกตอ้ง เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึน 
นอกจากจะเป็นปัญหาเก่ียวกบัค าสั่งในโปรแกรมแลว้อาจ
เกิดจากปัญหาท่ีเก่ียวกบัตวัเคร่ืองดว้ย [2] 

2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการแบบ Cross-Industry 

Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) [3] 

กระบวนการหลกัในการท าเหมืองขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์และ
น ามาใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลต่างๆ เป็นกระบวนการพฒันา
ท่ีเป็นมาตราฐานส าหรับการท าเหมืองขอ้มูล ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.4 การท าเหมืองข้อความ 
เทคนิคท่ีใช้คน้หาความรู้ในฐานขอ้มูลเอกสาร สกดั

ขอ้มูล โดยกลัน่กรองเอกสารท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ความเพ่ือ

น ามาใชว้ิเคราะห์ ให้ไดส้ารสนเทศ อาศยัหลกัการเขียน
โปรแกรมและวิธีการจากสถิติ เพื่อคน้หารูปแบบขอ้ความ
ท่ีไม่มีการจัดหมวดหมู่ และค้นหาความสัมพันธ์หรือ
รูปแบบในภาษาท่ีมีความซบัซอ้น [4] 

2.5 การตัดค า 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติซ่ึงจะจ าแนกหมวดหมู่

เอกสารของภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ เป็นเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ท่ีท าการวิเคราะห์ค าสั่งความตอ้งการของ
ผูใ้ชผ้า่นภาษาท่ีมนุษยใ์ช ้ใหเ้กิดความสัมพนัธ์กนัแบบเป็น
ธรรมชาติ ซ่ึงในภาษาไทยนั้นมีลกัษณะการเขียนโดยไม่มี
เคร่ืองหมายวรรคตอนแสดงการแบ่งค า และความซบัซอ้น
ของภาษาไทยเป็นอุปสรรคในการประมวลผล [4] 

2.6 การก าจัดค าหยุด 
เป็นการน าค  าท่ีไม่มีนยัส าคญัคดักรองออกในระหว่าง

การประมวลผลขอ้ความบางประเภท โดยท่ีจะตอ้งไม่ท า
ให้ความหมายเปล่ียนแปลง ค าหยุดเกิดข้ึนบ่อยและมัก
ปรากฏในเอกสาร และหมายถึงค าท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป ไม่มี
ความหมายและส าคญัต่อเอกสารเม่ือท าการตดัออกแลว้ไม่
ท าใหใ้จความของเอกสารเปล่ียนแปลง [4][5] 

2.7 อลักอริทมึการจัดหมวดหมู่ 
2.7.1 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 

Machine) 

อลักอริทึมท่ีใช้หลกัการของการหาสัมประสิทธ์ิของ
สมการ เพ่ือสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มขอ้มูลท่ีถูกป้อนเขา้สู่
กระบวนการสอนเพื่อให้ระบบเรียนรู้ โดยเน้นไปยงัเส้น
แบ่งแยกกลุ่มของขอ้มูลได้ดีท่ีสุด สามารถจ าแนกความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มไดแ้ละยงัสามารถบ่งบอกได้ว่าตัว
แปรใดจ าแนกไดดี้กว่า ดงันั้นสามารถบอกประสิทธิภาพ
หรือน ้าหนกัในการจ าแนกของการจดัเขา้กลุ่มได ้ [6] 

2.7.2 นาอฟีเบย์ (Naïve Bayes) 
อลักอริทึมท่ีใช้หลกัการของการค านวณความน่าจะ

เป็นของแต่ละสมมติฐาน โดยจะเป็นการเรียนรู้เพ่ิมจาก
ตวัอยา่งใหม่ท่ีได ้ถูกน ามาปรับเปล่ียนการแจกแจงซ่ึงมีผล
ต่อการเพ่ิมหรือลดความน่าจะเป็น มีการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป 
ซ่ึงการท านายค่าคลาสเป้าหมายของตวัอยา่งใชค้วามน่าจะ
เป็นมากท่ีสุดของทุกสมมติฐาน [7] 
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2.7.3 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 

Network) 

การท างานของการประมวลผลท่ีเหมือนกบัสมองของ
ส่ิงมีชีวิต ซ่ึงจะมีการปรับเปล่ียนตวัเองต่อการตอบสนอง
ของอินพุตตามกฎของการเรียนรู้ หลงัจากท่ีโครงข่ายได้
เรียนรู้ส่ิงท่ีตอ้งการแลว้สามารถท างานตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้
[7] ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2: สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม 

จากภาพท่ี 2 รับอินพุตค่าแต่ละตวัแตกต่างกนัเขา้มาใน
โครงข่าย ฮิดเดนการจดัโครงข่ายภายใน เอ๊าทพ์ุตคือค่าใน
ส่วนของผลการรับรู้ 

2.7.4 การหาเพ่ือนบ้านใกล้ทีสุ่ด (k-Nearest 

Neighbor) 

การหาระยะห่างของขอ้มูลระหว่างแต่ละตวัแปรเป็น
วิธีท่ีใช้ในการจัดแบ่งคลาส คือจะท าการวดัระยะห่าง
ระหวา่งขอ้มูลท่ีตอ้งการท านายกบัขอ้มูลท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั
เป็นจ านวน k ตวั และผลลพัธ์ท่ีท านายไดคื้อ Class ท่ีพบ
มากท่ีสุดของขอ้มูลท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั [8] โดยอลักอริทึมน้ี
จะใชว้ธีิการวดัระยะห่าง  

2.7.5 ต้นไม้การตดัสินใจ (Decision Tree) 
ช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์เพ่ือการตดัสินใจจดัหมวดหมู่ 

มีลกัษณะเป็นกราฟรูปตน้ไม้ ประกอบไปด้วยราก เป็น
จุดเร่ิมตน้ของล าดบัการตดัสินใจ ถดัมาจะเป็นก่ิง ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขของระบบ สุดทา้ยจะเป็นใบ ซ่ึงจะหมายถึงการ
กระท าตามเง่ือนไปในทิศทางเดียวกนั จนกระทัง่น าไปสู่
ขอ้สรุปส าหรับการตดัสินใจได ้[4][8] 

 

3.  วธีิด าเนินงานวจิัย  
การด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการ

วิจยั ผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิคการท าเหมืองขอ้ความและการน า
เทคนิคอัลกอริทึมมาใช้ในการสร้างแบบจ าลองและวดั
ประสิทธิภาพ สามารถอธิบายเป็นกระบวนการหลกัไดโ้ดย
มีกรอบแนวความคิดในการด าเนินงานวิจยัได ้ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3: กรอบแนวความคิดงานวจิยั 

กระบวนการท างานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็น
การรวบรวมขอ้มูล เตรียมขอ้มูลโดยน า Missing Value ออก
จากชุดขอ้มูล ใชว้ิธีการตดัค าและก าจดัค าหยุด ในส่วนท่ี 2 
การพฒันาแบบจ าลองและท าการทดสอบประสิทธิภาพการ
จ าแนกขอ้ความดว้ยอลักอริทึม 5 อลักอริทึม คือ ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน นาอีฟเบย ์โครงข่ายประสาท การหาเพื่อน
บา้นใกลท่ี้สุด ตน้ไมก้ารตดัสินใจ และส่วนท่ี 3 การจดัท า
สร้างรายงานแสดงผลการจ าแนกประเภทของขอ้ความใน
รูปแบบ Dashboard  

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเตรียมข้อมูลก่อน
การประมวลผล 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชข้อ้มูลจากรายงานเอกสารขอ้บกพร่อง 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดถู้กจัดเก็บและรวบรวมขอ้มูลระหว่าง
กระบวนการทดสอบระบบไวแ้ลว้ ในขั้นตอนการเตรียม
ขอ้มูลก่อนการประมวลผล มีขั้นตอนดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: การศึกษา รวบรวม และเตรียมขอ้มูล 
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3.1.1 การรวบรวมข้อมูล 
รวบรวมชุดขอ้มูลจากรายงานเอกสารขอ้บกพร่องของ

ระบบตั้งแต่เดือน กนัยายน 2562 ถึง ตุลาคม 2563 ไดน้ า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับปรุงขอ้มูล โดยไดท้ าการคดักรอง
ขอ้มูลเรคคอร์ดท่ีมีค่าวา่งน าออกจากชุดขอ้มูล หลงัจากท า
การคดักรองพบวา่มีขอ้มูลเหลือจ านวน 500 ขอ้ความ 

3.1.2 การเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล 
ใชเ้ทคนิควิธีการตดัค าและก าจดัค าหยุด โดยใชโ้มดูล 

Deepcut ท่ีไดผ้นวกเขา้กบัโมดูล Pythainlp และฟังก์ชั่น 
stopwords.words ('thai') ท่ีเขียนโดยภาษาไพธอน ใชห้า
ค่า maximum matching จากใน Dictionary ในการตดัค า
ดว้ยวธีิการตดัค าแบบเหมือนมาก 

3.1.2 การเลือกคุณลกัษณะ 
การน าคุณลกัษณะทั้งหมดมาประมวลผลจะท าให้ใช้

เวลาประมวลผลและใชท้รัพยากรมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
คดัเลือกคุณลกัษณะเพื่อให้ขอ้มูลท่ีใชมี้ขนาดลดลง โดย
งานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชเ้ทคนิควิธีการคน้หา TF-IDF 

3.1.2.1 TF-IDF (Term Frequency-Inverse 

Document Frequency) 

เทคนิคการใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักแบบสถิติในการ
ประเมินความส าคญัของค า (term) เน่ืองจากขอ้มูลแต่ละ
เอกสารอาจจะมีความยาวท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการค านวณ 
Term Frequency จึงหารด้วยความยาวของเอกสาร คือ 
จ านวนค าทั้งหมดในเอกสารนั้น [9] ดงัสมการท่ี 1 และ 2 

    W(i,j) = TF(i,j) x IDF(j)          (1) 

        IDF(f) = log|N|DF(j)|          (2) 

โดยท่ี W(i,j) คือ ค่าน ้าหนกัของค าในเอกสาร 
          TF(i,j) คือ ความถ่ีของค าในเอกสาร 
          |N| คือ จ านวนเอกสารทั้งหมดท่ีมีค าปรากฏ 
          |DF(j)| คือ จ านวนเอกสารทั้งหมด 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการท าความเข้าใจศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลของ

รายงานขอ้บกพร่องในระบบดงักล่าว และจากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง [2] ผูว้ิจยัไดท้  าการจ าแนก
ประเภทของขอ้บกพร่องในระบบออกเป็น 5 ดา้น คือ  
Coding แบ่งได้จากการ Coding ของ Developer โดยท่ี
ไม่ไดท้  าการตรวจสอบในส่วนท่ีแกไ้ขหรือพฒันานั้นก่อน 

Service/Server แบ่งได้จากปัญหาของทางเทคนิคหรือ
เก่ียวขอ้งกบั Server ท่ีกระทบต่อการท างานของระบบ 
Human Error แบ่งไดจ้ากความเขา้ใจผิดในขั้นตอนการ
ทดสอบ หรือเกิดจากความผดิพลาดของ Tester/Users เอง 
Requirement แบ่งได้จากการแก้ไข Requirement ของ
ทาง Business โดยท่ีไม่แจง้ทีมท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบก่อน 
Data Test แบ่งไดจ้ากขอ้มูลในการทดสอบอาจไม่มีใน 
Environment หรือระบบอาจไม่ Support data ส่วนน้ี 

ตารางที ่1: ตารางตวัอยา่งการแบ่งกลุ่มขอ้ความ 
ข้อความ กลุ่มประเภท 

หลงัจากแก ้code แลว้ เกิดไม่แสดง icon  Coding 

ระบบแสดง error Message : 500 null กรุณา
ติดต่อผูดู้แลระบบ 

Service/Server 

ท าการบนัทึกแลว้พบปัญหาสถานะแสดง
เป็น Draff ซ่ึง incorrect ไม่ถูกตอ้ง 

Human Error 

ขออนุญาตปรับเป็น CR และเป็น Status: 
Next Phase ค่ะ 

Requirement 

ระบบแสดงขอ้มูลไม่ตรงตามขอ้มูลท่ีได ้
Migrate Data ไวแ้ลว้ 

Data Test 

จากขอ้ความทั้งหมดจ านวน 500 ขอ้ความ จะสามารถ
วิเคราะห์และจ าแนกขอ้ความจากชุดขอ้มูลได้เป็น ด้าน 
Coding 17  ข้อความ ด้าน Service/Server 64  ข้อความ 
ดา้น Human Error 328 ขอ้ความ ดา้น Requirement 16 

ขอ้ความ และดา้น Data Test 75 ขอ้ความ 
3.3 การพฒันาแบบจ าลองและประเมนิประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 5: การพฒันาแบบจ าลองและท าการทดสอบประสิทธิภาพ 

ในการพฒันาแบบจ าลองและประเมินประสิทธิภาพ 
สามารถแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือการ
สร้างแบบจ าลองโดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio 

เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ โดยใชอ้ลักอริทึมเปรียบเทียบ คือ ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน นาอีฟเบย ์การหาเพื่อนบา้นใกล้
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ท่ีสุด ตน้ไมก้ารตดัสินใจ และโครงข่ายประสาทเทียม ส่วน
ท่ี 2 การใช้แบบจ าลองในการจ าแนกขอ้มูล โดยการน า
ขอ้มูลท่ีไดผ้่านการประมวลผลแลว้มาใชใ้นกระบวนการ
สร้างแบบจ าลอง  

 
ภาพที่ 6: ภาพแสดงการสร้างแบบจ าลอง 

จากภาพท่ี 6 เป็นการสร้างแบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองทั้ง 5 อลักอริทึม 

3.4 การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองในการ

วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดขอ้บกพร่องในระบบ ใชก้ารวดั
ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ค่าความแม่นย  า (Precision) 

และค่าความระลึก (Recall) ดงัสมการท่ี 3 4 และ 5 
Accuracy =  

TP

TP+FP
        

(3) 

Precision =  
TP+TN

TP+TN+FP+FN
      

(4) 

Recall =  
TP

TP+FN
         (5) 

ก าหนด TP (True Positive) คือ จ านวนท่ีท านายตรงกบั
ขอ้มูลจริงในคลาสท่ีก าลงัพิจารณา 

TN (True Negative) คือ จ านวนท่ีท านายตรงกบั
ขอ้มูลจริงในคลาสท่ีไม่ไดพิ้จารณา 
  FP (False Positive) คือ จ านวนท่ีท านายผดิเป็น
คลาสท่ีก าลงัพิจารณา 
  FN (False Negative) คือ จ านวนท่ีท านายผดิ
เป็นคลาสท่ีไม่ไดพิ้จารณา 

3.3 การจัดท ารายงาน 

 
ภาพที่ 7: การสร้างรายงานแสดงผล 

จากภาพท่ี 7 ขอ้มูลหลงัจากการหาประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองทั้ง 5 อลักอริทึม คือ ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
นาอีฟเบย ์การหาเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด ตน้ไมก้ารตดัสินใจ 
และและโครงข่ายประสาทเทียม แลว้น าผลลพัธ์มาจัดท า
เป็นรายงานแสดงผลรูปแบบ Dashboard โดยใชโ้ปรแกรม 
Power BI Desktop 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลของการสร้างแบบจ าลองและผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทของการเกดิข้อบกพร่อง 
จากการสร้างแบบจ าลองในการจ าแนกประเภทของ

ข้อความในรายงานการเกิดข้อบกพร่องของระบบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพโดยการวดัค่าความถูกตอ้ง ให้ค่า
ความถูกตอ้ง ความแม่นย  า และความระลึก ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

อลักอริทมึ Accuracy Precision Recall 
SVM 71.22% 63.52% 53.11% 
Naïve Bayes 50.20% 51.20% 53.37% 
k-NN 82.61% 71.17% 67.84% 
Decision Tree 84.80% 70.20% 69.52% 
Neural Net 89.80% 79.56% 77.55% 

จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปออกมาไดว้่าแบบจ าลอง
ของอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 

Network) สามารถท่ีจะจ าแนกประเภทข้อความโดย
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองให้ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 
89.80%  รองลงมา คือ ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision 

Tree) ใหค้่าความถูกตอ้งเท่ากบั 84.80%  การหาเพื่อนบา้น
ใกลท่ี้สุด (k-Nearest Neighbor) ใหค้่าความถูกตอ้งเท่ากบั 
82.61%  ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  (Support Vector 

Machine) ให้ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 71.22% และนาอีฟ
เบย์ (Naïve Bayes) ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 50.20% 

ดังนั้ นสรุปได้ว่าอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 
( Artificial Neural Network) แ ล ะ แ บ บ จ า ล อ ง น้ี มี
ประสิทธิภาพในการใหค้่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุด 

 
ภาพที่ 8: รายงานแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
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4.2 ผลของการวเิคราะห์ข้อมูลการเกดิข้อบกพร่องของ
ระบบบริหารจัดการลูกค้า 

จากงานวิจยัน้ี เป็นการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลของการ
เกิดขอ้บกพร่องในระบบตรงกับจ าแนกกลุ่มประเภท 5 
กลุ่มประเภท คือ Coding Service/Server Human Error 

Requirement และData Test โดยมีข้อมูลทั้ งหมด 500 
ข้อความ จากการจ าแนกประเภทจากข้อความสามารถ
น ามาเทียบเป็นเปอร์เซ็น โดยข้อบกพร่องในเร่ืองของ 
Human Error 65.6% เร่ืองของ Data Test 15% เร่ืองของ 
Service/Server 12.8% เร่ืองของ Coding 3.4% และเร่ือง
ของ Requirement 3.2% 

 
ภาพที่ 9: รายงานแสดงผลการ 

 
5. สรุป  

สรุปผลของงานวิจยัการประยุกต์ใชอ้ลักอริทึมเหมือง
ขอ้ความในรายงานขอ้บกพร่องของระบบบริหารจดัการ
ลูกคา้น้ี พบว่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองอัลกอริทึม
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ให้
ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 89.80% ดงันั้นอลักอริทึมโครงข่าย
ประสาทเทียมมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานของงานวจิยัท่ีตั้งไวว้า่ ประสิทธิภาพของอลักอรึ
ทึมท่ีเหมาะสมกับการจ าแนกปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิด
ข้อบกพร่องในการพัฒนาระบบ ด้วยวิธีการท าเหมือง
ขอ้ความ มีความถูกตอ้งมากกว่าร้อยละ 80 และจากการ
จ าแนกประเภทของการเกิดขอ้บกพร่องในระบบ ขอ้ความ
ส่วนใหญ่บงช้ีว่าสาเหตุการเกิดขอ้บกพร่องคือเร่ืองของ 
Human Error 65.6% เร่ืองของ Data Test 15% เร่ืองของ 
Service/Server 12.8% เร่ืองของ Coding 3.4% และเร่ือง
ของ Requirement 3.2% 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบแนะน า

สินค้าให้ดีขึ ้นด้วยการอ้างอิงข้อความรีวิวท่ีเขียนจาก
ผู้ ใช้งานเว็บไซต์  Amazon ซ่ึงใช้ Deep Cooperative 

Neural Network (DeepCoNN) ท่ีเป็นการใช้ 2 Parallel 

convolution neural network แต่ในงานวิ จั ย นี้จ ะใ ช้  
Long Short Term Memory (LSTM) แ ล ะ Gated 

Recurrent Units (GRU) แ ทน ท้ั ง ใน รู ป แบบขอ ง 
Unidirectional แ ล ะ  Bidirectional แ ล้ ว ท า ก า ร
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลท่ีน าเสนอนี้กับ 
DeepCoNN แบบดั้ ง เ ดิมและ Matrix Factorization 

(MF) โดยการใช้ Mean Squared Error (MSE) ผลลพัธ์
แสดงให้เห็นว่า DeepCoNN ท่ีท าการเปลี่ยนแปลงจะ
ช่วยลดค่า MSE ได้มากท่ีสุดและช่วยลดปัญหา cold 

start นอกจากนี้ผลลัพธ์ได้แสดงให้ เห็นว่าการใช้  
DeepCoNN รูปแบบต่าง ๆ ถ่วงน า้หนักกับ MF จะช่วย
ลดค่า MSE มากขึน้ไปอีก 
ค ำส ำคัญ: ระบบแนะน ำ กำรท ำนำยคะแนนรีวิว  
           กำรเรียนรู้เชิงลึก 
 

Abstract 

The objective of this research is to develop a 

better product recommendation model using reviews 

written by users from Amazon website. This 

research uses Deep Cooperative Neural Network 

(DeepCoNN) which typically employs two parallel 

convolution neural networks. However, in this 

research, Long Short Term Memory (LSTM) and 

Gated Recurrent Units (GRU) are used in both 

unidirectional and bidirectional. The performance  

of the proposed model is compared to the original 

DeepCoNN model and Matrix Factorization (MF) 

using Mean Squared Error (MSE). The results show 

that the modified DeepCoNN model has the highest 

MSE reduction and helps mitigating the cold start 

problem. Moreover, the result shows that when 

using various DeepCoNN models weighted against 

MF, the MSE is further reduced. 

Keyword: Recommender System, Rating     

                  Prediction, Deep Learning 

 

1.  บทน ำ 
ในโลกยุคปัจจุบัน ธุรกิจมีกำรแข่งขันกันมำกข้ึน  

ท ำให้ตัวธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่ง
กำรตลำดมำกข้ึน ซ่ึงกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกคำ้ 
(Customer satisfaction) ก็ช่วยเพ่ิมควำมจงรักภกัดีของ
ลูกคำ้เช่นกนั (Customer loyalty) [1] และหน่ึงในธุรกิจ
ท่ีมีกำรเติบโตข้ึนเป็นอย่ำงมำกคือธุรกิจกำรซ้ือขำย
ออนไลน์ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 โดยในช่วงไตรมำส 1 และ 2 ของปี ค.ศ. 2020 
ทำงบริษทั Amazon มียอดขำยสูงข้ึนถึง 40% [2] รวมทั้ง
จ ำนวนลูกคำ้และสินคำ้กมี็เพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวนมำกเช่นกนั 
ธุรกิจจึงตอ้งท ำระบบแนะน ำ (Recommender System) 

ท่ีมีคุณภำพเพ่ือตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรใหเ้หมำะสม
กบัรสนิยมของลูกคำ้เป็นรำยบุคคล อนัเป็นผลน ำไปสู่
ควำมตอ้งกำรซ้ือของลูกคำ้ท่ีสูงมำกข้ึนและเกิดควำมพึง
พอใจเพื่อจูงใจให้กลบัมำใชบ้ริกำรซ้ือสินคำ้อีกคร้ัง กำร
สร้ำงระบบแนะน ำสินคำ้นั้นมีจะมีหลำยเทคนิค แต่วิธี
หลัก ๆ แบบดั้ งเดิมท่ีได้รับควำมนิยม จะมีจุดอ่อนท่ี
ส ำคญัคือ กรณีท่ีระบบมีผูใ้ชง้ำนใหม่หรือสินคำ้ใหม่ท่ีมี
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ขอ้มูลกำรรีวิวจ ำนวนนอ้ย จะท ำใหร้ะบบแนะน ำมีขอ้มูล
ให้วิเครำะห์เพื่อท ำนำยคะแนนไดน้้อย และไม่สำมำรถ
ท ำนำยคะแนนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงปัญหำน้ี
เรียกว่ำ Cold start [3] ทั้งน้ี เพรำะวิธีดั้งเดิมจะใชข้อ้มูล
เพียงแค่ผูใ้ชง้ำนคือใคร สินคำ้คืออะไรและมีคุณสมบติั
อะไรบำ้ง ลูกคำ้มีควำมพึงพอใจให้คะแนนรีวิวมำกนอ้ย
แค่ไหนโดยไม่ได้สนใจข้อควำมกำรรีวิวของลูกค้ำท่ี
เขียนบรรยำยควำมรู้สึกหรือแสดงควำมเห็นอยำ่งไรกบั
ตวัสินคำ้จึงให้คะแนนรีวิวตำมท่ีปรำกฏ ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ี
กลับไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรท ำระบบแนะน ำ 

ผูท้  ำงำนวิจัยน้ีจึงได้ศึกษำเก่ียวกับโมเดล DeepCoNN 

[4] ท่ีเป็นกำรสร้ำงระบบแนะน ำท่ีทนัสมยัมำกข้ึน โดย
สังเกตจำกพฤติกรรมกำรใชง้ำนของลูกคำ้และคุณสมบติั
ของสินคำ้จำกขอ้ควำมกำรรีวิว  และจำกกำรศึกษำ
ผูว้ิจยัคน้พบว่ำโมเดล DeepCoNN สำมำรถปรับปรุง
โมเดลให้มีประสิทธิภำพดียิ ่งข้ึนได ้โดยกำรเปลี่ยน
จ ำ ก ก ำ ร ใ ช  ้ Convolution Neural Network เ ป็ น 
Bidirection LSTM/GRU แทน 

 
2. งำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 Matrix Factorization (MF) 

Matrix Factorization คือวิธีกำรแยกองค์ประกอบ
ของเมทริกซ์ออกมำเป็น 2 ส่วนยอ่ย โดยท่ีเมทริกซ์ย่อย
ทั้งสองน้ี เม่ือน ำมำคูณกนัแลว้จะไดค้่ำท่ีท ำนำยไดโ้ดยจะ
พยำยำมให้ใกลเ้คียงกบัค่ำจริงมำกท่ีสุด ค่ำในเมทริกซ์
ยอ่ยจะหำไดโ้ดยกำรใชห้ลกั Gradient descent เพื่อปรับ
หำค่ำท่ีท ำให้เม่ือเปรียบค่ำท่ีท ำนำยไดก้บัค่ำจริงมี Loss 

น้อย ท่ี สุด กำรท ำ  MF ในระบบแนะน ำสินค้ำ เ ป็น 
Colloaborative filtering ท่ีไดรั้บควำมนิยมสูงมำก [5] 
โดยกำรแยกองค์ประกอบของ Utility matrix rui ท่ีเป็น
เมตทริกซ์มิติ จ ำนวนผูใ้ชง้ำน x จ ำนวนสินคำ้ มีค่ำเป็น
ค่ำคะแนนกำรให้รีวิวจริงของผูใ้ชง้ำน ออกเป็น 2 ส่วน
เพื่อหำ Latent factor แสดงคุณสมบัติของผูใ้ช้งำน pu 

และของตวัสินคำ้ qi โดยเมทริกซ์ทั้งสองน้ีจะตอ้งคูณกนั
ได ้Utility matrix  

rui= p
u
q

i
t                   (1) 

ข้อดีอย่ำงหน่ึงของ MF คือ กำรท่ีใส่ตัวแปรต่ำง ๆ 

เพ่ิมเขำ้ไปได ้กำรใส่ Bias เขำ้ไปในสมกำรท่ี 1 จะช่วย
ให้ระบบท ำนำยคะแนนรีวิวได้แม่นย  ำมำกข้ึน เพรำะ
ผูใ้ชง้ำนแต่ละคนจะมีหลกักำรให้คะแนนไม่เหมือนกนั 
ผูใ้ช้งำนบำงคนอำจจะให้คะแนนสูงมำกกว่ำผูใ้ช้งำน
ทัว่ไป หรืออำจจะใหค้ะแนนนอ้ยกวำ่ผูใ้ชง้ำนทัว่ไปก็ได ้
ค่ำ Bias ของกำรค ำนวณคะแนนรีวิว bui ค ำนวณได้
โดยรวมค่ำ เฉล่ียกำรให้คะแนนรีวิวทั้ งหมด µ  ค่ำ
เบ่ียงเบนของผูใ้ชง้ำน bu และค่ำเบ่ียงเบนของสินคำ้ bi 

bui= µ + bu+ bi   (2) 

เ ม่ือน ำกำรค ำนวณ Bias ไปรวมกับกำรท ำนำย
คะแนนรีววิกจ็ะไดด้งัสมกำร (3) 

rui= µ + bu+ bi+ p
u
q

i
t          (3) 

ปัญหำอีกอย่ำงหน่ึงคือเ ร่ืองข้อมูล Overfit หรือ
โมเดลจดจ ำรำยละเอียดของขอ้มูลท่ีใชเ้รียนรู้มำกเกินไป
สำมำรถท ำนำยข้อมูลท่ีใช้เรียนรู้ได้ดี แต่ไม่สำมำรถ
น ำไปใชก้บัขอ้มูลอ่ืนได ้ซ่ึงปัญหำน้ี สำมำรถแกไ้ขได ้
โดยกำรใช้ Regularization อย่ำงเช่นในงำนวิจัยของ 
Yang [6] ท่ีได้ท ำกำรเปรียบเทียบระหว่ำง Basic MF, 

Regularized MF และ  Biased MF ในจ ำนวน Latent 

factor ท่ีแตกต่ำงกนัโดยท ำกำรวดัประสิทธิภำพดว้ยกำร
ใช้ค่ำ Root Mean Squared Error (RMSE) พบว่ำกำร
ท ำ Biased MF จะไดค้่ำ RMSE ต ่ำท่ีสุด และ Basic MF 

ได้ค่ำมำกสุด  แต่เน่ืองจำก MF เป็นโมเดลท่ีใช้หลัก 
Collaborative filtering ในเรียนรู้จำกกำรให้คะแนน
ของผูใ้ชง้ำนเพียงอยำ่งเดียว ท ำให้โมเดลน้ียงัคงมีปัญหำ
เร่ือง Cold start อยู่ ถำ้มีสินคำ้ใหม่เขำ้มำ และไม่เคยมี
ผูใ้ชง้ำนรีวิว ระบบกจ็ะไม่แนะน ำสินคำ้นั้นใหผู้ใ้ชง้ำน 

2.2 Deep Cooperative Neural Network  

DeepCoNN เป็นโมเดลรูปแบบใหม่ ท่ีใชข้อ้มูลจำก 
Review text ของผูใ้ชง้ำนในกำรท ำนำยคะแนนรีวิว [4] 
โดยข้อมูล  Input ท่ีจะใช้ส ำหรับในกำรเทรนโมเดล 
DeepCoNN จะมี 2 ส่วน คือ ขอ้ควำมรีวิวทั้งหมดท่ีเคย
ถูกเขียนโดยผูใ้ช้งำน กบัขอ้ควำมรีวิวทั้ งหมดท่ีเคยถูก
เ ขียนข้ึนเ พ่ือ รีวิวให้ สินค้ำนั้ น  ๆ แล้วจะท ำ  Word 

embedding กับข้อควำมเหล่ำนั้ น เพื่อใช้เ ป็น Input  
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ในกำรเทรนโมเดล โดยข้อมูลรีวิวท่ีใช้ในกำรเทรน
โมเดลจะเป็น Training set  

 
ภำพที ่1: DeepCoNN Architecture 

Architecture ของ  DeepCoNN จะ เ ป็นกำรใช้  2 
Parallel convolution neural network โดยท่ี Network 

แรกจะเรียนรู้เพื่อหำ Latent factor จำกพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้งำนโดยดูจำกข้อควำมทั้ งหมดท่ีผูใ้ช้งำนเคยรีวิว 
ส่วนอีก Network จะหำ Latent factor จำกคุณสมบติัของ
สินคำ้จำกขอ้ควำมรีวิวทั้ งหมดท่ีสินคำ้นั้นถูกเขียนรีวิว 
เม่ือผ่ำน CNN layer แลว้ก็จะเป็นกำรท ำ Max pooling 

เพื่อเป็นกำรเลือก Feature ท่ีส ำคญัท่ีสุด แลว้ท ำ Fully 

connected เพื่อเป็นกำรลดขนำดให้เป็น Fixed sized 

vector จำกนั้ นจะน ำ Vector ทั้ งสองอันท่ีได้จำกกำร
เรียนรู้ขอ้ควำมรีวิวของผูใ้ชง้ำนและสินคำ้มำรวมกนัท่ี 
Shared layer ใหเ้ป็น Vector เดียวกนัเพื่อท ำนำยคะแนน
รีวิว  ในงำนวิจยัไดมี้กำรใชค้่ำ MSE วดัเทียบกบัโมเดล
อ่ืน ๆ ท่ีใช้ท ำระบบแนะน ำ ค้นพบว่ำ DeepCoNN มี 

MSE ต ่ำกว่ำโมเดลอ่ืน ๆ 7-8 % และจะมีควำมแม่นย  ำ
เพ่ิมข้ึนมำกในช่วงขอ้มูลท่ีมีกำรรีวิวนอ้ย เป็นกำรแกไ้ข
จุ ด อ่ อ น ใน เ ร่ื อ ง ข อ ง  Cold start ขอ ง วิ ธี  Matrix 

Factorization ท่ีไม่สำมำรถท ำนำยเม่ือมีขอ้มูลน้อยได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2.3 Recurrent Neural Network (RNN) 

คื อ  Neural network ท่ี เ หม ำะกับ ปัญหำ ท่ี เ ป็ น 
Sequence อยำ่งพวก Time series, Text โดยใชห้ลกักำร 
Feed สถำนะภำยในโมเดล แต่วำ่จะตวั RNN จะมีปัญหำ 
Vanishing gradient [7] ไม่สำมำรถจดจ ำขอ้มูลไดเ้ม่ือ
เจอ Input ท่ีมี Sequence ยำว ท ำให้มีกำรพฒันำ Long 

Short Term Memory (LSTM) เพ่ือแกปั้ญหำเร่ืองน้ี แต่
กพ็บปัญหำวำ่ LSTM ใชเ้วลำในกำรเทรนโมเดลชำ้ จึงมี

กำรพัฒนำ  Gated Recurrent Units (GRU) เพื่ อลด
จ ำนวน Parameter ของ LSTM ซ่ึงท ำใหค้วำมเร็วในกำร
เทรนโมเดลเพ่ิมข้ึนเป็นอย่ำงมำกและประสิทธิภำพไม่
ต่ำงกนัมำกนกั [8] ในงำนวจิยัของ Liu ไดท้ ำกำรทดสอบ 
Classification ว่ำผูใ้ชง้ำนจะสนใจในตวัสินคำ้หรือไม่ 
โดยพิจำรณำจำกข้อควำมรีวิว ซ่ึงเม่ือเทียบ SVM กับ 
LSTM และ GRU แลว้ผลงำนวิจยัพบว่ำ GRU มีควำม
แ ม่นย  ำ สู ง ท่ี สุ ด  และถ้ำ เป ล่ี ยน เ ป็นกำรท ำแบบ 
Bidirectional GRU ก็จะช่วยเพ่ิมควำมแม่นย  ำข้ึนไปอีก 
ซ่ึงตรงกบัผลลพัธ์ในงำนวิจัยของ Yin [9] ท่ีไดท้  ำกำร
ทดสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนประเภท NLP เช่นกำร
ท ำ Classification, Sentiment analysis, POS tagging, 

Answer selection โดย เ ทียบระหว่ำงกำรใช้  CNN, 

LSTM และ GRU ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมำจะเป็น LSTM 
หรือ GRU เท่ำนั้นท่ีไดผ้ลลพัธ์ดีสุด แต่กำรใช้ LSTM 

หรือ GRU จะมีปัญหำกับกำรเทรนโมเดลในเร่ืองกำร 
Overfit [10] โดยปัญหำน้ีสำมำรถแก้ไขได้โดยกำร 
Dropout ซ่ึงเป็นกำรท ำ Regularization รูปแบบหน่ึง โดย
กำรสุ่ม Node บำงตวัออกในระหวำ่งกำรเทรนโมเดล  [11] 

 

3. วธีิด ำเนินวจิัย 
3.1 Dataset 

ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นวิจยัคือขอ้มูลกำรรีวิวท่ีเปิดเผยออกมำ
ของทำง Amazon เม่ือปี ค.ศ. 2018 โดยจะเป็นขอ้มูลรีวิว
สิ น ค้ ำ ท่ี ผู ้ ใ ช้ ง ำ น ซ้ื อ ไ ป ใ น ช่ ว ง  พ ฤ ษ ภ ำ ค ม  
ค.ศ. 1996 ถึง ตุลำคม ค.ศ. 2018 [12] โดยขอ้มูลท่ีเปิดมำ
จะมีหลำยชุดแยกเป็นหมวดกลุ่มสินคำ้ต่ำง ๆ ในงำนวิจยัน้ี
ไดเ้ลือกชุดขอ้มูลมำ 3 ชุดส ำหรับใช้ในกำรทดสอบ ซ่ึง
ขอ้มูลแต่ละชุดนั้นจะมีควำมแตกต่ำงกนัในเร่ืองของขนำด
ขอ้มูลโดยเรียงจำกเลก็ไปใหญ่ตำมล ำดบัดงัน้ี  
ตำรำงที่ 1: ขอ้มูล datasets 

 

ในงำนวจิยัน้ีจะเลือกคุณลกัษณะมำใชเ้พียง 4 อยำ่งคือ 

- UserID รหสัของผูใ้ชง้ำน 

- ItemID รหสัสินคำ้ 

Dataset Review Users Items

Industrial and Scientific 77,071 11,041 5,334

Digital Music 169,781 16,561 11,797

Music Instrument 231,392 27,528 10,620
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- Ratings คะแนน อยูใ่นช่วง 1-5 คะแนน 

- Review text ข้อควำมรีวิว ท่ีผู ้ใช้งำน เ ขียน
บรรยำยควำมรู้สึกอธิบำยเหตุผลของคะแนนท่ีให ้

3.2 Data Preprocessing 

มีกำรจัดเตรียมข้อควำมก่อนท่ีจะท ำกำร Word 

embedding เพื่อเอำเขำ้โมเดล ตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

- ลบขอ้มูลท่ีมีรำยละเอียดซ ้ ำกนัออก 

- ปรับตวัอกัษรใหเ้ป็นตวัพิมพเ์ลก็ทั้งหมด 

- ลบขอ้มูลท่ีไม่มีขอ้ควำมรีววิออก 

- ลบตัวอักษรสัญลักษณ์ เค ร่ืองหมำย ท่ีไ ม่
เก่ียวขอ้งออก 

- เอำค ำท่ีเป็น Stop word ออก   
- แบ่งขอ้มูลเป็น 3 ส่วนคือ 60% เป็น Training 

set  20% เป็น Validation set และอีก 20% เป็น Test set  

3.3 Word Representation 

ขอ้มูลท่ีจะใชน้ ำเขำ้โมเดลในงำนวิจยัน้ีคือขอ้ควำม
รีวิวในส่วนของ Training set เท่ำนั้น โดยจะท ำกำรรวม
ขอ้ควำมรีวิวทั้ งหมดว่ำผูใ้ช้งำนแต่ละคนเคยรีวิวไวว้่ำ
อะไรบำ้ง และสินคำ้แต่ละช้ินเคยถูกรีวิวไวว้่ำอะไรบำ้ง 
เม่ือรวมขอ้ควำมรีวิวของผูใ้ชง้ำนและสินคำ้แลว้กท็  ำกำร
แปลงค ำให้เป็นตัวเลข เพื่อเป็น Feature ในกำรเทรน
โมเดล โดยใช ้Pre-trained word vector GloVe 6B.50d 

โดยท่ีขอ้มูล Pre-trained ชุดน้ีจะท ำกำรแปลงแต่ละค ำ
ใหเ้ป็นเวกเตอร์ขนำด 50 Dimensions เท่ำกนัทุกค ำ 

3.4 Baselines Model 

Matrix Factorization โมเดลน้ีจะไม่ไดใ้ชข้อ้มูลจำก 
Text review ท่ีจัดเตรียมมำ จะใช้เพียงคะแนนเท่ำนั้ น 
MF น้ีก  ำหนดให ้Latent factor เท่ำกบั 100 โดยท่ีตวัเลข
น้ีไดม้ำจำกกำรท ำ Grid search หำ Hyper-parameters 

latent factor ท่ีดีท่ีสุดจำก {50, 100, 150} โดยใชข้อ้มูล 
Training และ Validation set ของขอ้มูล Digital Music  

DeepCoNN ท่ี น ำ เสนอโดย  Zheng [4] โดยค่ ำ 
Hyper-parameters ต่ำง ๆ ของ CNN ไดเ้ลือกใชต้ำมท่ี
งำนวิจัยดังกล่ำวเคยท ำ  Grid search หำไว้แล้ว คือ 
จ ำนวน Latent factor เท่ำกบั 50 จ ำนวน Kernel เท่ำกบั 
100  ขนำดของ Convolutional kernel เ ท่ ำกับ  3 ค่ ำ 
Learning rate เท่ำกบั 0.002 จ ำนวน Batch size เท่ำกบั 

100 และ Activation function Rectified Linear Units 

(ReLUs) 
3.5 Propose Model 

โมเดลท่ีใชใ้นกำรทดสอบงำนวิจัยคร้ังน้ี คือกำรน ำ
โมเดล DeepCoNN มำปรับปรุงแกไ้ขจำกกำรท่ี Parallel 

convolution neural network เ ป็ น ก ำ ร ใ ช้  Parallel 

recurrent neural network แทน และเปล่ียนจำกกำรใช้ 
max-pooling เป็นกำรใช ้dropout แทน  

 
ภำพที ่2: DeepCoNN LSTM/GRU Architecture 

โมเดล DeepCoNN ได้ท ำกำรทดสอบโมเดล 4 
รูปแบบคือ Unidirectional GRU, Bidirectional GRU, 

Unidirectional LSTM และ Birectional LSTM โดยได้
ท ำกำรก ำหนด  Hyper-pameters ค่ ำ  Learning rate 
เ ท่ ำกับ  0.002 , Batch size เ ท่ ำกับ  100 และ Latent 

factor เ ท่ำกับ 50  เหมือนกับ  DeepCoNN แบบท่ีใช้ 
CNN ส่วนโมเดลท่ีจะท ำกำรทดสอบได้มีทดสอบหำ 
Hyper-parameters โดยก ำหนดให้  Recurrent neural 

network มีค่ำ Network เท่ำกับ 64 โดยค่ำน้ีได้มำจำก
กำรทดสอบก ำหนดค่ำเท่ำกับ 32 64 และ 128  และ 
ก ำหนดค่ำ Dropout เท่ำกบั 0.4 โดยกำรทดสอบจำกค่ำท่ี
เ ท่ ำกับ  0 . 2  0 . 3  และ  0 . 4  ซ่ึ งท ำกำรทดสอบกับ 
DeepCoNN GRU ของชุดขอ้มูล Digital Music และใช ้
tanh เป็น Activation function  

3.6 วธีิกำรแบบผสม 

เ ป็ น ก ำ ร น ำ ผ ล ลัพ ธ์ ข อ ง โ ม เ ด ล  DeepCoNN 
(RatingDC) ในรูปแบบต่ำง ๆ มำผสมรวมกบัโมเดล MF 

(RatingMF) ดว้ยวิธีกำรถ่วงน ้ ำหนักโดยค่ำน ้ ำหนักท่ีท ำ
กำรแบ่งให้กับ DeepCoNN (WDC) และ MF (WMF) 

โดยมีเง่ือนไขคือค่ำท่ีไดจ้ะตอ้งรวมกนัไดเ้ท่ำกบั 1 ซ่ึงจะ
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ท ำกำรทดสอบน ้ ำหนักท่ีให้ DeepCoNN ตั้งแต่ 0 ถึง 1 
และเพ่ิมน ้ำหนกัทีละ 0.1   

wMF+wDC=1       (7)

  

Rating
Hybrid

= WMFRating
MF

+ WDCRating
DC

 (8) 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำนวจิัย 
ในงำนวิจยัน้ี ใช ้MSE ในกำรวดัประสิทธิภำพโมเดล 

ผลกำรด ำเนินงำนในงำนวิจยัคร้ังน้ีจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
MSE ของ  Baseline model MF , DeepCoNN และ 
Propose model DeepCoNN ผลของกำรถ่วงน ้ ำหนัก
ระหว่ำง DeepCoNN รูปแบบต่ำง ๆ กับ MF และผล 

MSE ท่ีลดลงของของโมเดลผสมระหว่ำง DeepCoNN 

BiGRU กบั MF เทียบกบั MF โดยจะดูเฉพำะส่วนท่ีมี
ขอ้มูลผูใ้ชห้รือสินคำ้จ ำนวน 1-10 รีวิว ใน Training set 

เท่ำนั้นเพื่อวดัประสิทธิภำพกำรแกไ้ขปัญหำ Cold start  
4.1 ผลลพัธ์กำรท ำนำยคะแนนรีววิ 

ตำรำงที่ 2: เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียควำมผดิพลำดก ำลงัสอง 

  

กำรใช้ Neural network ประเภท RNN แทน CNN 

ทั้ ง 4 วิธีจะมีค่ำเฉล่ียควำมผิดพลำดก ำลงัสองน้อยกว่ำ 
Baselines model ทั้ ง 2 โมเดล ผลลัพธ์จะมีค่ำ MSE 

ต ่ำสุดท่ี 0.8401 0.3579 และ 0.8621 ตำมล ำดบัชุดขอ้มูล 
เม่ือใช ้DeepCoNN BiGRU 

4.2 ผลลพัธ์ของโมเดลแบบผสม 
ตำรำงที่ 3: เปรียบเทียบ MSE ของกำร hybrid ระหวำ่ง MF และ 
DeepCoNN ของชุดขอ้มูล Industrial and Scientific 

 
ผลลพัธ์ของวิธีกำรแบบผสมระหว่ำงโมเดล MF กบั 

DeepCoNN ของชุดข้อมูล Industrial and Scientific 

พบว่ำ MSE จะมีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 0.7973 เม่ือใชว้ิธีกำร
แบบผสมโมเดล MF กบั DeepCoNN BiGRU ดว้ยกำร
ถ่วงน ้ ำหนกั 0.5 เท่ำกนั โดยค่ำท่ีไดน้ี้มีค่ำต ่ำกว่ำ กำรใช ้
DeepCoNN BiGRU เพียงอยำ่งเดียวถึง 0.0478  
ตำรำงที่ 4: เปรียบเทียบ MSE ของกำร hybrid ระหวำ่ง MF และ 
DeepCoNN ชุดขอ้มูล Digital Music 

 
ผลลัพธ์ของวิ ธีกำรผสมระหว่ำงโมเดล MF กับ 

DeepCoNN ของชุดขอ้มูล Digital Music พบว่ำ MSE 

จะมีค่ำต ่ำสุดเท่ำกับ 0.3445 เม่ือใช้วิธีกำรแบบผสม
โมเดล MF กับ  DeepCoNN BiGRU ด้วยกำร ถ่วง
น ้ ำหนกัให้ 0.7 และ 0.3 ตำมล ำดบั โดยค่ำท่ีไดน้ี้มีค่ำต ่ำ
กวำ่ใช ้DeepCoNN BiGRU เพียงอยำ่งเดียวถึง 0.0134 

ตำรำงที่ 5: เปรียบเทียบ MSE ของกำร hybrid ระหวำ่ง MF และ 
DeepCoNN ชุดขอ้มูล Music Instrument 

 

ผลลพัธ์ของวิธีกำรแบบผสมระหว่ำงโมเดล MF กบั 

DeepCoNN ของชุดข้อมูล Music Instrument พบว่ำ 
MSE จะมีค่ำต ่ำสุดเท่ำกับ 0.8202 เม่ือใช้วิธีกำรแบบ
ผสมโมเดล MF กบั DeepCoNN BiLSTM ดว้ยกำรถ่วง
น ้ ำหนกัให้ 0.6 และ 0.4 ตำมล ำดบั โดยค่ำท่ีไดน้ี้มีค่ำต ่ำ
กวำ่ใช ้DeepCoNN BiLSTM เพียงอยำ่งเดียวถึง 0.0416 

4.3 ผลลพัธ์ของกำรเทยีบ MSE ทีล่ดลงในช่วงทีม่ี
ข้อมูล training data น้อย 

 
 

Model Industrial
Digital 

Music

Music 

Instruments

MF 0.8813 0.4005 0.9098

DeepCoNN - CNN 0.8605 0.3828 0.8895

DeepCoNN - GRU 0.8449 0.3621 0.8724

DeepCoNN - BiGRU 0.8401 0.3579 0.8621

DeepCoNN - LSTM 0.8507 0.3626 0.8715

DeepCoNN - BiLSTM 0.8442 0.3616 0.8688

Weight
DeepCoNN

CNN

DeepCoNN

GRU

DeepCoNN

BiGRU

DeepCoNN

LSTM

DeepCoNN

BiLSTM

0.0 0.8813 0.8813 0.8813 0.8813 0.8813

0.1 0.8657 0.8532 0.8566 0.8542 0.8563

0.2 0.8574 0.8311 0.8322 0.8331 0.8370

0.3 0.8452 0.8150 0.8151 0.8181 0.8233

0.4 0.8340 0.8050 0.8013 0.8090 0.8153

0.5 0.8249 0.8029 0.7973 0.8059 0.8129

0.6 0.8209 0.7998 0.7999 0.7988 0.8061

0.7 0.8311 0.8007 0.8094 0.8078 0.8150

0.8 0.8353 0.8146 0.8216 0.8227 0.8295

0.9 0.8437 0.8255 0.8264 0.8236 0.8337

1.0 0.8655 0.8499 0.8451 0.8557 0.8492

Weight
DeepCoNN

CNN

DeepCoNN

GRU

DeepCoNN

BiGRU

DeepCoNN

LSTM

DeepCoNN

BiLSTM

0.0 0.4005 0.4005 0.4005 0.4005 0.4005

0.1 0.3858 0.3859 0.3854 0.3865 0.3852

0.2 0.3737 0.3735 0.3726 0.3745 0.3723

0.3 0.3646 0.3635 0.3622 0.3649 0.3619

0.4 0.3584 0.3560 0.3542 0.3576 0.3541

0.5 0.3552 0.3509 0.3487 0.3526 0.3489

0.6 0.3549 0.3483 0.3456 0.3499 0.3463

0.7 0.3575 0.3481 0.3445 0.3496 0.3463

0.8 0.3630 0.3503 0.3469 0.3516 0.3488

0.9 0.3715 0.3550 0.3512 0.3560 0.3539

1.0 0.3829 0.3621 0.3579 0.3626 0.3616

Weight
DeepCoNN

CNN

DeepCoNN

GRU

DeepCoNN

BiGRU

DeepCoNN

LSTM

DeepCoNN

BiLSTM

0.0 0.9098 0.9098 0.9098 0.9098 0.9098

0.1 0.8858 0.8712 0.8799 0.8725 0.8735

0.2 0.8698 0.8554 0.8633 0.8583 0.8591

0.3 0.8528 0.8431 0.8510 0.8452 0.8439

0.4 0.8426 0.8308 0.8431 0.8353 0.8343

0.5 0.8388 0.8277 0.8213 0.8295 0.8253

0.6 0.8406 0.8295 0.8246 0.8273 0.8202

0.7 0.8463 0.8328 0.8347 0.8301 0.8255

0.8 0.8578 0.8409 0.8369 0.8415 0.8319

0.9 0.8633 0.8482 0.8420 0.8495 0.8412

1.0 0.8845 0.8674 0.8571 0.8665 0.8618
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ตำรำงที่ 5: เปรียบเทียบค่ำ MSE ท่ีลดลงของ Hybrid และ MF 
ของขอ้มูลท่ีมีจ  ำนวน training data ในช่วง 1-10 

 
ถำ้น ำ MSE ของ MF และ Hybrid มำเทียบดูเฉพำะ

อันท่ีมีข้อมูลกำรรีวิวของผูใ้ช้งำน หรือสินค้ำน้อยใน 
Training set ท่ีมีเพียงแค่ 1 ถึง 10 รีวิวจะพบวำ่ขอ้มูลชุด 
Industrial and Scientific ในส่วนของผู ้ใช้ง ำน ท่ี มี
จ ำนวนขอ้มูลใน Training set 1 ถึง 4 จะช่วยลด MSE 

ไดถึ้ง 0.23 0.11 0.11 และ 0.13 ตำมล ำดบั ส่วนสินคำ้ 
ในช่วงท่ีมีจ ำนวนขอ้มูลใน Training set 1 ถึง 5 จะช่วย
ลด MSE ได ้0.36 0.19 0.17 0.14 และ 0.13 ตำมล ำดบั  
ส ำหรับขอ้มูลชุด Digital Music ทั้งในส่วนของ ผูใ้ชง้ำน
และและสินค้ำท่ีข้อมูลรีวิวอยู่ ในช่วง 1-2 รีวิว จะมี 

MSE ลดลงเป็นอยำ่งมำกถึง 0.23 0.12 และ 0.38 0.18 
ตำมล ำดบั ส ำหรับขอ้มูลชุด Music Instrument ในส่วน
ของผูใ้ชง้ำนท่ีมีจ ำนวนรีวิวนอ้ย โมเดลช่วยลด MSE ได้
เพียงแค่ 0.16 เท่ำนั้น แต่ในส่วนของสินคำ้ท่ีมีจ ำนวน
รีวิวน้อยอย่ำงช่วงจ ำนวนรีวิว 1-4 รีวิว โมเดล Hybrid 

ช่วยลด MSE ไดถึ้ง 0.36 0.19 0.15 และ 0.11 ตำมล ำดบั 

 

5. สรุปผล 
ก ำ ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  RNN แ ท น  CNN ส ำ ห รั บ 

DeepCoNN จะช่วยให้กำรท ำนำยคะแนนมีค่ำ MSE 

ลดลงเม่ือเทียบกับ MF และ DeepCoNN แบบดั้ งเดิม 
โดยกำรใช ้Bidirectional GRU จะไดผ้ลลพัธ์ดีสุดและ
กำรสร้ำงโมเดลแบบผสมยงัสำมำรถช่วยลด MSE ลงได้
อีก ซ่ึงจำกกำรดู  MSE ส่วนท่ีมีผู ้ใช้งำนและสินค้ำมี
ขอ้มูลรีวิวนอ้ยของโมเดลแบบผสม เม่ือเทียบกบั MF จะ
ช่วยลด MSE ไดเ้ยอะมำกในช่วงท่ีมีจ ำนวนรีวิวช่วง 1-4 
แสดงวำ่กำรใช ้DeepCoNN ผสมกบั MF นอกจำกจะท ำ
ใหเ้พ่ิมควำมแม่นย  ำแลว้ยงัสำมำรถช่วยลดปัญหำ Cold  

start ไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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User Item User Item User Item

1 0.2308 0.3635 0.2321 0.3842 0.1647 0.3989

2 0.1173 0.1939 0.1276 0.1826 0.1045 0.2434

3 0.1176 0.1701 0.0800 0.1139 0.0824 0.1749

4 0.1319 0.1492 0.0416 0.0792 0.0808 0.1299

5 0.0199 0.1368 0.0491 0.0665 0.0490 0.1080

6 0.0865 0.1008 0.0318 0.0524 0.0541 0.1026

7 0.0566 0.0559 0.0410 0.0397 0.0624 0.0493

8 0.0493 0.0925 0.0224 0.0636 0.0180 0.0637

9 0.0780 0.0489 0.0227 0.0223 0.0312 0.0167

10 0.0213 0.0359 0.0464 0.0177 0.0676 0.0103

Industrial Digital Music Music InstrumentTraining 

data
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าท่ีมีเกณฑ์การท าทุจริตในการขอ
สินเช่ือกับธนาคาร โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ในส่วนแรกศึกษาและคัดเลือกแมทช่ิงอัลกอฯท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด โดยเปรียบเทียบแมทช่ิงอัลกอฯ 3  แบบ ได้แก่  
Levenshtein Distance, Fuzzy Wuzzy แ ล ะ  Smith-

Waterman เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ระบบที่แบ่งเป็น 2 
กระบวนการเปรียบเทียบ คือ 1) หาอัลกอริทึมท่ีเหมาะสม
กับการเปลี่ยนข้อมูลท่ีอยู่ให้ถูกต้อง โดยน าอัลกอริทึมท้ัง 
3 แบบมาหาค่าความเหมือนท่ีมากสุดของ แขวง/ต าบล 
เขต/อ าเภอ จังหวัดของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลแขวง/
ต าบล จ านวน 7,436 รายการ เขต/อ าเภอ จ านวน 928 
รายการ และจังหวัด 77 รายการ 2) เปรียบเทียบข้อมูลใบ
สมัครกับข้อมูลท่ีเคยพบการทุจริตในอดีต โดยใช้ข้อมูล
ตัวอย่ างใบสมัครสินเ ช่ือจ านวน 150  ตัวอย่ าง  และ
ข้อมูลการท าทุจริตจ านวน 10 ตัวอย่าง เพ่ือหาอัลกอริทึมท่ี
เหมาะสมมากท่ี สุด  ผลจากการทดสอบสรุปได้ ว่ า 
อัลกอริทึมท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ
อัลกอริทึมท่ีเหมาะสมกับการเปรียบเทียบข้อมูล ได้แก่ 
Levenshtein Distance ท้ั งความถูกต้องและความเ ร็ว
ประมวลผลรวมท้ังหมด 1028 วินาที ซ่ึงเร็วกว่า Fuzzy 

Wuzzy  และ Smith-Waterman ผู้ จัดท าจึงน าอัลกอริทึม 
Levenshtein Distance ไปประยุก ต์ ใ ช้กับระบบโดย
สามารถแก้ไขข้อมูล จังหวัด เขต/อ าเภอ แขวง/ต าบล ท่ีไม่
ถูกต้องจากการกรอกข้อมูลท่ีผิดพลาดอยู่ ท่ี ร้อยละ 100 
ร้อยละ 89.93 และร้อยละ 89.39 ตามล าดับ หลังจาก
พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ท าการประเมินการยอมรับโดย

ผู้ใช้งานพบว่า มีการยอมรับเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.70 
ค าส าคัญ: แมทช่ิงอลักอฯ การทุจริตในการขอสินเช่ือ  
  ใบสมคัรขอสินเช่ือ  

Abstract 

The objective of this research is to development of 

Development of Analysis Fraud Application System. The 

research is divided into 2 parts, the first part is the 

studies and compare three matching algorithm 

1) Levenshtein Distance, 2) Fuzzy Wuzzy and 3) Smith-

Waterman for applied to Analysis Fraud Application 

System for  prevention fraud from application loan into 

2 processes 1) changing address information. It is using 

three algorithms to find the most similarity of address by 

using data of 7,436 tambon, 928 districts and 77 

provinces. 2) comparing data with past fraud data by 

using 150 samples address in application loan and 10 

samples fraud data. The results concluded that 

Levenshtein Distance has high performance and shorter 

processing time. A total processing time of Levenshtein 

Distance is 1028 seconds, which is faster than Fuzzy 

Wuzzy and Smith-Waterman at 6973 seconds and 10628 

seconds, respectively. The authors applied the 

Levenshtein Distance algorithm in the system to correct 

the incorrect information of provinces, tambon from 

100%, 89.93% and 89.39%. Respectively. Then 

assessing evaluating user acceptance, found that the 

average acceptance is at a high level. With an average 

of 4.43 and a standard deviation of 0.70 

Keywords: :Matching Algorithm, Fraud Application 

        Application Loan   
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1. บทน า 
ปัจ จุบัน ธุร กิจธนาคาร  ทั้ ง ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ไดน้ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัมาใช้
ในกระบวนการท างานท่ีมากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining ) 
และ การพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเ กิด ข้ึนในอนาคต 
( Predictive Analytics) ซ่ึ ง เ ท ค นิ ค ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ มี
ประสิทธิภาพผนัแปรตามความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีน าไป
ประมวณผล แต่เน่ืองจากธนาคารเป็นธุรกิจท่ีด าเนินกิจการ
มานานมากแลว้ จึงมีขอ้มูลจ านวนมหาศาลและระบบงาน
จ านวนมากในการบันทึกข้อมูลต่างๆ ถ้าน าข้อมูลท่ีอยู่
อาศัย ช่ือบริษัทท างาน และ สถานท่ีตั้ งท่ีท างานมาใช้
วิเคราะห์หาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการทุจริต จะตอ้งท าขอ้มูลให้
ถูกตอ้งก่อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกนัการทุจริต 

อลักอริทึมเปรียบเทียบขอ้มูลตวัอกัษร หรือบทความ มี
หลักการและเทคนิคในการเปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บความนิยมหลายวธีิการ เช่น การเปรียบเทียบตวัอกัษร
แบบแน่นอน (Exact String Matching Algorithms) ได้แก่ 
[1] อลักอริทึม KMP (Knuth Morris Pratt) [2] อลักอริทึม 
Boyer Moore [3] อลักอริทึม Rabin Karp  และ อลักอริทึม
การจับคู่ตัวอักษรโดยประมาณ (Approximate String 
Matching Algorithms) ไดแ้ก่ [4]  อลักอริทึม Levenshtein- 
Distance [5]  อลักอริทึม Fuzzy Wuzzy  และ [6] อลักอริทึม 
Smith-Waterman  เป็นตน้ 

ดงันั้นงานวิจยัน้ี จึงไดท้  าการศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อลักอริทึมการจบัคู่ตวัอกัษรโดยประมาณมาประยุกต์ใช้
กบัระบบงานระบบวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีเกณฑ์การท า
ทุจริตในการขอสินเช่ือกบัธนาคารโดยศึกษาอลักอริทึม 
3 แบบ ได้แก่ Levenshtein Distance , Fuzzy Wuzzy และ 
Smith-Waterman มาเปรียบเทียบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
1) หาอลักอริทึมท่ีเหมาะสมกับการเปล่ียนขอ้มูลแขวง/
ต าบล เขต/อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณียใ์หถู้กตอ้งจากการ
กรอกข้อมูลผิด 2 )  หาอัลกอริทึมท่ีเหมาะสมกับการ
เปรียบเทียบขอ้มูลใบสมคัรกบัขอ้มูลท่ีเคยพบการทุจริตใน
อดีตท่ีธนาคารเก็บรวบรวมเอาไว ้และน าอัลกอริทึมท่ี

เหมาะสมมาพฒันาระบบงานระบบวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ี
มีเกณฑก์ารท าทุจริตในการขอสินเช่ือกบัธนาคารต่อไป 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2 . 1 อั ล ก อ ริ ทึ ม ก า ร จั บ คู่ ตั ว อั ก ษ ร โ ด ยป ร ะม าณ 
(Approximate String Matching Algorithms) 

2.1.1 อลักอริทมึ Levenshtein Distance  
อัลกอริทึมท่ีใช้เปรียบเทียบข้อมูลอักษรในรูปแบบ

เมตริกตวัอกัษรส าหรับวดัความแตกต่างระยะของตวัอกัษร
ระหวา่งขอ้ความทั้งสองขอ้ความโดยค านวนจากการแทรก
ค า ลบค า และแทนท่ีค า ท่ีใชเ้ปล่ียนตวัอกัษรในขอ้ความ 
ใหเ้หมือนกบัอีกขอ้ความ  
ตารางที ่1 : ตวัอยา่งเมตริกอลักอริทึม Levenshtein Distance 

  k i t t e n 
 0 1 2 3 4 5 6 

s 1 1 2 3 4 5 6 

i 2 2 1 2 3 4 5 

t 3 3 2 1 2 3 4 

t 4 4 3 2 1 2 3 

i 5 5 4 3 2 2 3 

n 6 6 5 4 3 3 2 

g 7 7 6 5 4 4 3 

จากตารางมุมซ้ายล่างท่ีแสดงเลข 3 หมายถึงมีการ
เปล่ียนแปลง 3  คร้ัง ได้แก่ 1) ตัวอักษร s เปล่ียนเป็น  
ตวัอกัษร k  2) ตวัอกัษร i เปล่ียนเป็น e และ 3) ลบตวัอกัษร g 

2.1.2 อลักอริทมึ Fuzzy Wuzzy 
Fuzzy Wuzzy เ ป็ น อั ล ก อ ริ ทึ ม ท่ี พัฒ น า ม า จ า ก

อลักอริทึม Levenshtein Distance ดว้ยภาษา Python ท่ีแบ่ง
การเปรียบเทียบข้อมูลเป็น 4 แบบได้แก่ Simple Ratio, 
Partial Ratio, Token Sort Ratio และ Token Set Ratio ท่ี
สามารถเลือกรูปแบบไปใช้ตามความเหมาะสมกับของ
ผูใ้ชง้าน ทั้งการน าไปใชใ้นการแนะน าค าศพัท ์หาค าสะกด
ผิด เปล่ียนแปลงภาษา แปลค าศพัท์และแบ่งท่ีอยูอ่าศยัใน
แบ่งประเทศได้ ผลของการเปรียบเทียบขอ้มูลจะอยู่ใน
รูปแบบตวัเลข 0-100 ตามความเหมือนของคู่ขอ้ความท่ี
เปรียบเทียบ
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2.1.3 อลักอริทมึ Smith-Waterman 
อัลกอริทึมน้ีใช้เทคนิคท่ีกสนเปรียบเทียบข้อมูลใน

รูปแบบไดนามิก ท่ีเปรียบเทียบขอ้มูลในทุกต าแหน่งขอ้มูล
ทุกช่วงของขอ้มูล และท าการจดัต าแหน่งของเปรียบเทียบ
ตวัอกัษรมาค านวนเป็นตวัเลข โดยถา้มีตวัอกัษรตรงกนัจะ
น ามาบวกในค่าความเหมือน และถา้ตอ้งเพ่ิม/ลบตวัอกัษร
เพ่ือให้ทั้ ง 2 ข้อความเหมือน จะเป็นน ามาลบออกจาก
คะแนนค่าความเหมือน จะมีระยะเวลาในการประมวลผล
ท่ีนานกว่าอลักอริทึมอ่ืน ท่ีน าไปประยุกต์ใชก้บัเคร่ืองมือ 
Search Engine และ Sequence Database เป็นตน้ 
2.2 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

Andysah and et. al. [2 ]  น า เสนอเทคนิคใหม่ ท่ีน า
เทคนิค  Levenshtein และ Rabin-Karp ,มารวมกัน เ พ่ือ
ปรับปรุงความถูกต้องของการค้นหาข้อความแบบใช้
ฟังก์ชนั Hash อยา่งเดียว ขั้นตอนทดสอบขอ้ความเพียง 2 
ชุด  คือ  “ tiger eats meat” และ  “cat eats mouse” ผ่ าน
กระบวนการ  N-gram และ Hash ก่อนแล้วน าไปท า  
Levenshtein และ  Rabin-Karp ผลการทดลองได้ก าร
รวมกนัของ 2 เทคนิคท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการตน้หา
ขอ้ความท่ีมากข้ึน ความไวในการประมวลผลจะข้ึนอยูค่่า 
N ของ N-gram ยิง่ค่าสูงระยะเวลาประมวลผลกจ็ะเยอะข้ึน
ตามไปดว้ย. 

ฐวรพงศ ์[4] น าเสนองานวิจยัเชิงประยุกต ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจับคู่ขอ้มูล ช่ือนามสกุลของบุคคลลม้ละลาย ช่ือ
นามสกุลของลูกหน้ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในฐานข้อมูลของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จ  ากัดโดยใช้
เ ท ค นิ ค  Levenshtein Distance Algorithm ใ น ก า ร
เปรียบเทียบข้อมูลร่วมกันกับฐานข้อมูล Oracle9i และ 
SQL Server 2008 โดยมีกระบวนการลดเวลาการน าเขา้
ข้อมูลจากแบบเดิมท่ีใช้เวลาประมาณ 4  ชั่วโมงเหลือ
ประมาณ 15  นาที และมีวิธีการเช่ือมโยงข้อมูล 6  วิธี  
คือ 1. เช่ือมโยงดว้ยเลขท่ีบตัรประชาชน 2. เช่ือมโยงดว้ย
ช่ือและนามสกลุ 3.เช่ือมโยงดว้ย นามสกลุท่ีสะกดผดิเพ้ียน 
1 อกัขระ โดยให้น ้ าหนักความถูกตอ้งด้วยขอ้มูลอ าเภอ
และจงัหวดั 4. เช่ือมโยงดว้ยนามสกุลท่ีสะกดผิดเพ้ียน 2 
อกัขระ โดยให้น ้ าหนกัความถูกตอ้งดว้ยขอ้มูลอ าเภอและ

จงัหวดั 5. เช่ือมโยงดว้ยช่ือท่ีสะกดผิดเพ้ียน 1 อกัขระ โดย
ให้น ้ าหนักความถูกตอ้งดว้ยขอ้มูลอ าเภอและจ ังหวดั 
และ6. เช่ือมโยงดว้ยช่ือท่ีสะกดผิดเพ้ียน 2 อกัขระ ท าให้
ขอ้มูลบุคลลม้ละลายท่ีถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

Sukanta and et. al. [5] น า เ ส น อ เ ท ค นิ ค เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการท าคลงัขอ้มูลคู่ขนาดของภาษาเนปาล
และสิงหล ด้วยเทคนิคแปลภาษาระหว่าง  Statistical 
Machine Translation (SMT) กั บ  Neural Machine Translation 
(NMT) ร่วมกบัการแปลภาษาเนปาลเป็นภาษาองักฤษ และ
ภาษาสิงหลเป็นภาษาองักฤษ โดยแบ่งชุดการทดลองอยา่ง
ละ 2 ชุด 1 ล้านตัวอักษร และ 5 ล้านตัวอักษร ในการ
เป รี ยบ เ ที ยบข้อ มู ล  และใช้ เ ทค นิค  Fuzzy ในการ
เปรียบเทียบตัวอักษรในการแปลงเป็นภาษาอังกฤษ 
สรุปผลสามารถลดความยาวประโยคออกเกือบ 77% และ
ประโยคคู่ขนาน 70% จากเนปาลเป็นองักฤษและองค์กร
ภาษาสิงหลเป็นองักฤษตามล าดบั 

Yukiani and et. al. [6] น าเสนอวิธีวิเคราะห์ความรู้สึก
จากข่าวสาร Hoax โดยใช้ระบบตรวจจับข่าวสารแบบ 
Unsupported Learning และ อัลกอ ริ ทึม  Equation เพื่ อ
ค  านวณความถูกตอ้งของความเหมือนของข่าวต่าง ๆ และ
น ามาทดสอบการตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบโดย
เป รี ยบ เ ที ยบกับ  Levenshtein, Smith-Waterman และ 
Damerau Levenshtein ด้วยบทความข่าว 5 บทความ ผล
การทดสอบความถูกต้องของความคล้ายคลึงกันของ
ข้อความ ท่ี มีผลลัพธ์ ท่ี ดี สุด  คือ  Smith-Waterman  ท่ี
เปรียบเทียบกบับทความ W1, W2, W3 และ W5 มีความถูก
ตอ้งอยู่ท่ี 99.29% ส าหรับบทความ W4 มีความถูกต้อง 
100% ซ่ึงใชเ้วลาตรวจจบัข่าวหลอกลวงคือ 2.59 วินาที ถึง 
12.88 วินาที 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
การพฒันาระบบวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีเกณฑก์ารท า

ทุจริตในการขอสินเช่ือกบัธนาคารมีกรอบแนวความคิด
แสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด  

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 ขั้นตอนเปรียบเทยีบและเลือกอลักอริทึมทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

แบ่งการเปรียบเทียบอลักอริทึม เป็น 2 กระบวนการ
เปรียบเทียบ คือ 1) หาอลักอริทึมท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียน
ขอ้มูลท่ีอยูใ่หถู้กตอ้ง โดยน าอลักอริทึมทั้ง 3 แบบมาหาค่า
ความเหมือนกบัขอ้มูลตั้งตน้กบัขอ้มูลท่ีมีความใกลเ้คียง
มากท่ีสุด (ค่าความเหมือนน้อยกว่า 1) ของ แขวง/ต าบล 
เขต/อ าเภอ จงัหวดัของประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลแขวง/
ต าบล จ านวน 7,436 รายการ เขต/อ าเภอ จ านวน 928 
รายการ และจงัหวดั 77 รายการเพื่ออลักอริทึมท่ีเหมาะสม
และค่าความเหมือนที่สมควรน าไปก าหนดระบบงาน 
2) หาอลักอริทึมท่ีเหมาะสมกบัการเปรียบเทียบขอ้มูลใบ
สมคัรกบัขอ้มูลท่ีเคยพบการทุจริตในอดีต โดยใช้ขอ้มูล
ตวัอย่างใบสมคัรสินเช่ือจ านวน 150 ตวัอย่าง และขอ้มูล
การท าทุจริตจ านวน 10 ตวัอยา่งมาเปรียบเทียบกนั เพื่อหา
อลักอริทึมท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดไปประยุกต์กบัระบบงาน
ต่อไป โดยท าขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนเป็นไฟลส์กุล .CSV ท่ีมีการ 
Encoding แบบ  UTF-8 ก่ อนน าไป เป รี ยบ เ ที ยบด้วย 
Libraries ในภาษา Python  

3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาระบบ 
น าอัลกอริทึมท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดมาพัฒนาระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าท่ีมีเกณฑ์การท าทุจริตในการขอ
สินเช่ือกบัธนาคาร โดยแบ่งการพฒันาเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
1) การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
SQLite Studio  2) น าอลักอริทึมมาพฒันาให้เหมาะสมกบั
ระบบงานด้วยภาษา Python 3) การออกแบบและสร้าง
ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้าน ดว้ย Libraries Tkinter และ 
4)  การออกแบบรายงานข้อ มูล ท่ีแก้ไขและผลการ

ตรวจสอบกบัขอ้มูลท่ีเคยพบการทุจริตในอดีตท่ีธนาคาร
เกบ็รวบรวม ดว้ย Libraries Pandastable 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทึม 
จากการเปรียบเทียบทั้ ง 2 กระบวนการ สรุปผลการ

เปรียบเทียบอลักอริทึมแสดงดงัตารางท่ี 2, 3 และ 4 

ตารางที่ 2 : ตารางระยะเวลาประมวลผลแสดงจ านวนขอ้มูลแต่ละ
ประเภท หน่วยเป็นวนิาที 

ระยะเวลาในการประมวลผล (หน่วย : วินาที)  
จงัหวดั  

(77) 
เขต/อ าเภอ 

(928) 
แขวง/ต าบล 

(7,436) 
ขอ้มูลท่ี
อยูอ่าศยั 

(150) 
Levenshtein Distance 

Fuzzy Wuzzy 
Smith-Waterman  

0.06248 
0.10934 
0.93729  

16.38676 
25.65183 
158.77231  

1010.39082 
1697.65318 
11480.52174  

0.53116 
0.64050 
14.49655 

 

จากตารางท่ี 2 อัลกอริทึม Levenshtein Distance ใช้
เวลาในการประมวลผลเร็วท่ีสุด  โดยจังหวัดใช้เวลา 
0.06248 วินาที เขต/อ าเภอใชเ้วลา 16.38676 วินาที แขวง/
ต าบล ใชเ้วลา 1010.39082 วินาที และขอ้มูลท่ีอยูอ่าศยัใช้
เวลา 0.53116 วินาที 
ตารางที ่3 : ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบอลักอริทึม 

 ขอ้มูลตั้ง
ตน้ 

Levenshtein Distance Fuzzy Wuzzy  Smith-Waterman 

ค่า
ความ
เหมือน 

ขอ้มูลท่ี
เปรียบเทียบ 

ค่า
ความ
เหมือน 

ขอ้มูลท่ี
เปรียบเทียบ 

ค่า
ความ
เหมือน 

ขอ้มูลท่ี
เปรียบเทียบ 

แขวง/ต าบล 

ราษฎร์
พฒันา 

0.95 
ราษฎร
พฒันา 

0.9 
ราษฎร
พฒันา 

0.91 ราษฎรพฒันา 

แม่สา 0.91 แม่สาบ 0.8 บางแม่นาง 0.8 บางแม่นาง 

บา้นหนั 0.8 บา้นจัน่ 0.86 บา้นจนัทน์ 0.86 บา้นจนัทน์ 

เขต/อ าเภอ 

เมือง
ลพบุรี 

0.91 เมืองชลบุรี 0.91 เมืองชลบุรี 0.83 สังขละบุรี 

โพธ์ิทอง 0.75 โพธ์ิไทร 0.77 บา้นโพธ์ิ 0.67 เมืองกาฬสินธ์ุ 

พฒันา
นิคม 

0.71 พนสันิคม 0.8 วฒันา 0.75 วฒันานคร 

จงัหวดั             

นนทบุรี 0.8 จนัทบุรี 0.86 จนัทบุรี 0.67 ชยันาท 

ปราจีนบุรี 0.74 กาญจนบุรี 0.8 จนัทบุรี 0.75 จนัทบุรี 

ตราด 0.57 ตาก 0.75 อุตรดิตถ์ 0.67 สมุทรปราการ 

อุตรดิตถ์ 0.47 สุรินทร์ 0.75 ตราด 0.67 พิจิตร 
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จากตาราง ท่ี  3  ค่ าความ เหมือนของอัลกอ ริ ทึม 
Levenshtein Distance มีค่าท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลตั้งตน้ โดย
ดูจากขอ้มูลเปรียบเทียบมีความใกลเ้คียงกบัขอ้มูลตั้งตน้
มากท่ีสุด 
ตารางที่ 4 : ตวัอยา่งผลการเปรียบเทียบขอ้มูลกบัขอ้มูลใบ
สมคัรกบัขอ้มูลท่ีเคยพบการทุจริตในอดีต 

ขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ
ทดสอบ 

Levenshtein 
Distance ขอ้มูลทุจริต 

Fuzzy 
Wuzzy 

ขอ้มูลทุจริต 
 Smith-

Waterman 
ขอ้มูลทุจริต 

688/9 
เพชร
เกษม งา
มอพาร์
เมน บาง
ชนั 
คลอง
สามวา 
กรุงเทพ
มหานคร 
10510 

0.94 

647/2 ถ.
เพชรเกษม 
งามอพาร์
เมน บางชนั 
คลองสามวา 
กรุงเทพมหา
นคร 10510 

0.94 

647/2 ถ.
เพชรเกษม 
งามอพาร์
เมน บางชนั 
คลองสามวา 
กรุงเทพมหา
นคร 10510 

0.17 

ซอร์
แมนชัน่ 
หอ้ง 231 
ชั้น 2 ถ.
ล าลูกกา 
ล าลูกกา 
ล าลูกกา 
ปทุมธานี 
12150 

จากตารางท่ี 4 อัลกอริทึม Levenshtein Distance และ 
อลักอริทึม Fuzzy Wuzzy ผลการเปรียบเทียบขอ้มูลทุจริต
จะไดเ้หมือนกนัแต่ค่าความเหมือน Levenshtein Distance 
จะมีค่าเหมือนท่ีนอ้ยกวา่ 
จากตารางท่ี 2 , 3 และ 4   สรุปผลได้ว่า อัลกอริทึม 

Levenshtein Distance เหมาะสมกับทั้ ง 2 ขั้นตอน ทั้ งใน
ดา้นประสิทธิภาพการเปรียบเทียบขอ้มูล และระยะเวลาใน
การประมวลผล  และน า เอาอัลกอริ ทึม  Levenshtein 
Distance ไปประยุกต์ใชเ้งือนไขของผูท้  าวิจยัเพ่ิมเติม ท า
ให้ความถูกตอ้งของการเปล่ียนขอ้มูลท่ีอยู่อาศยั จังหวดั 
เขต/อ าเภอ แขวง/ต าบล อยู่ท่ีร้อยละ 100 ร้อยละ 89.93 
และร้อยละ 89.39 ตามล าดบั 
4.2 ผลการพฒันาระบบ 

การพฒันาระบบส่วนของ PC ประกอบดว้ยเมนูดงัน้ี 

 
ภาพที่ 2 : แถบเคร่ืองมือในระบบงาน 

แถบเคร่ืองมือ “Upload” ท่ีใชส้ าหรับอปัโหลดขอ้มูลท่ี
ตอ้งการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลใบสมคัรกบัขอ้มูลท่ีเคยพบ
การทุจริตในอดีต โดยแบ่งเป็นส่วนอัปโหลด ท่ีต้อง
อปัโหลดรูปแบบท่ีระบบงานก านหดและเป็นสกุลไฟล์ 
.CSV  และส่วน Log การประมวลผลของระบบงานท่ีอยู่
แถบดา้นล่าง แสดงดงัภาพท่ี 3  

 
ภาพที่ 3 : หนา้จอแถบเคร่ืองมืออปัโหลดขอ้มูลท่ีตอ้งการ

ตรวจสอบ 

แถบเคร่ืองมือ “Results Report”  ใช้ส าหรับแสดงผล
การตรวจสอบต่างในรูปแบบรายงาน สามารถ Export เป็น
ไฟลส์กลุ .XLSX และ .CSV ได ้แสดงดงัภาพท่ี 4  

 
ภาพที่ 4 : หนา้จอแถบเคร่ืองมือรายงาน 

ตารางที่ 5 : ตวัอยา่งผลการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีอยูใ่น
ใบสมคัรจากระบบวเิคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ 

เลขท่ี
ใบ

สมคัร 
ขอ้มูลท่ีอยู ่

ขอ้มูลทุจริต 
(ท่ีอยู)่ 

ขอ้มูลท่ีท างาน 
ขอ้มูลทุจริต 
(ท่ีตั้งท่ีท  างาน) 

ระดบั 

CR001 

111/999 หมู่ท่ี 
98 หมู่บา้นภูมิริ
นทร์ คูคต ล าลูก
กา ปทุมธานี 
12130 

- 

1/11 ซ.สุขาภิบาล
5/32 แยก 3 ออ
เงิน สายไหม 
กรุงเทพมหานคร 
10220 

(95.31%) 1/11 ซ.
สุขาภิบาล5 ซอย
32 แยก 3 ออเงิน 
สายไหม 
กรุงเทพมหานคร 
10220 

Critical 

HL015 

99/22 ถ.
สุขมุวทิ-พทัยา 
หว้ยใหญ่ บาง
ละมุง ชลบุรี 

(78.33%) 99/22 
หมู่บา้นอิงทอง 
ซ.ลมโชย ถนน
สุขมุวทิ-พทัยา 
หว้ยใหญ่ บาง
ละมุง ชลบุรี 

11/21 ม. 2 ถ.
สุขมุวทิ หนอง
ปรือ บางละมุง 
ชลบุรี 20150 

- Medium 

HL999 

999/139 ม.14 
ฉตัรวลิล่า ซ.10 
ถ.331 บ่อวนิ 
ศรีราชา ชลบุรี 
20230 

- 

470 ถนน
พหลโยธิน สาม
เสนใน พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
10400 

- Low 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลจะแบ่งระดับการท าทุจริต
ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ Critical ,Medium และ Low โดย
แบ่งดว้ยค่าความเหมือนท่ีเปรียบเทียบกบัขอ้มูลผูทุ้จริตใน
อดีตดว้ยอลักอริทึม Levenshtein Distance 
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แถบเคร่ืองมือ “Reference File ”  ใชอ้ปัโหลดขอ้มูลท่ีเคย
พบการทุจริตในอดีตโดยแบ่งการอปัโหลดเป็น 2 ประเภท 
คือ ขอ้มูลบุคคล และขอ้มูลนิติบุคคล และมี Log การขอ้มูล
ท่ีอปัโหลดในแถบดา้นล่าง แสดงดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 : หนา้จอแถบเคร่ืองมืออปัโหลด Reference File 

4.3 ผลการประเมนิระบบ 

4.3.1 ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านต่อการใช้
งานระบบ 4 ดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 6 : ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านระบบ 

การประเมินการยอมรับ X̄ S.D. ระดบั 
1. ปัจจยัดา้นรับรู้ประโยชน์ 4.47 0.50 มาก 
2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 4.43 0.74 มาก 
3. ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช ้ 4.27 0.79 มาก 
4. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการยอมรับ 4.53 0.63 มาก 

สรุปผล 4.43 0.70 มาก 

ดงันั้น จึงสรุปผลไดว้่าระบบวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมี
เกณฑก์ารท าทุจริตในการขอสินเช่ือกบัธนาคารไดรั้บการ
ยอมรับอยูใ่นระดบัยอมรับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 

5. สรุป 
ผลจากการทดสอบการ เปรียบเทียบอัลกอริทึม

เปรียบเทียบขอ้มูล 3 อลักอริทึมเพ่ือน าไปประยุกต์ใชก้บั
ระบบวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีเกณฑ์การท าทุจริตในการ
ขอสินเช่ือกบัธนาคาร โดยเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีอยูอ่าศยัใน
การสมัครสินเช่ือ โดยมี 2 ขั้นตอน 1) หาอัลกอริทึมท่ี
เหมาะสมกับการเปล่ียนข้อมูลแขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ 
จงัหวดั ใหถู้กตอ้งจากการกรอกขอ้มูลผิด 2) หาอลักอริทึม
ท่ีเหมาะสมกบัการเปรียบเทียบขอ้มูลใบสมคัรกบัขอ้มูลท่ี
เคยพบการทุจ ริตในอดีต สรุปผลได้ว่า  อัลกอริ ทึม 
Levenshtein Distance เหมาะสมกับทั้ ง 2 ขั้นตอน ทั้ งใน
ดา้นประสิทธิภาพการเปรียบเทียบขอ้มูล และระยะเวลาใน

การประมวลผล จากการทดสอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ทั้ง 4 
ชุดขอ้มูลทดสอบ ในการทดสอบชุดขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก
สุด 7,436 รายการ อัลกอริทึม Levenshtein Distance ใช้
เวลา 1,012 วินาที อลักอริทึม Fuzzy Wuzzy ใชเ้วลา 1,698 
วินาที และ Smith-Waterman ใชเ้วลา 11,481 วินาที ผูจ้ดัท า
จึงน าอลักอริทึม Levenshtein Distance ไปประยุกต์ใช้กบั
ระบบวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีเกณฑ์การท าทุจริตในการ
ขอสินเช่ือกบัธนาคาร โดยสามารถแก้ไขขอ้มูล จังหวดั 
เขต/อ าเภอ แขวง/ต าบล ท่ีไม่ถูกตอ้งจากการกรอกขอ้มูลท่ี
ผิดพลาด ก่อนน าไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลผูทุ้จริตในอดีต
อยู่ ท่ี ร้อยละ 100  ร้อยละ 89.93  และร้อยละ 89.39 
ตามล าดับ หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ท าการ
ประเมินการยอมรับโดยผูใ้ชง้านพบว่า มีการยอมรับเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้  าเสนอการเปรียบเทียบวิธีการตัดค าส าหรับ
การประมวลผลข้อความภาษาธรรมชาติ กรณีตัวอย่าง
อาการบาดเจ็บจากการออกก าลั งกาย  โดยท าการ
เปรียบเทียบ 2 อัลกอริทึม คือ 1) อัลกอริทึม Deepcut และ 
2) อัลกอริทึม Newmm จะใช้ข้อมูลท่ีได้ท าการส ารวจด้วย
แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะอาการบาดเจ็บทางการ
กีฬาและออกก าลังกายท้ังหมด 263 อาการ จากบริเวณ
อวัยวะ 12 บริเวณ ได้แก่ บริเวณกล้ามเนื้อ บริเวณข้อต่อ
และเอ็นยึดข้อต่อ บริเวณข้อมือและนิว้ บริเวณขา บริเวณ
เข่า บริเวณแขนและข้อศอก บริเวณเท้าและข้อเท้า บริเวณ
ผิวหนังหรือเนื้อเย่ือ บริเวณล าตัว บริเวณศรีษะคอหูจมูก 
ปากและใบหน้า บริเวณสะโพก และบริเวณไหล่ เพ่ือหาค่า
ความถกูต้องและประสิทธิภาพในตัดค าภาษาไทย 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการตัดค าภาษาไทย
ส าหรับอาการบาดเจ็บทางการกีฬาและออกก าลังกาย 
พบว่า อัลกอริทึม Deepcut ให้ประสิทธิภาพท่ีดีก ว่า
อัลกอริทึม Newmm โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 97.15 
ส่วนอัลกอริทึม Newmm มค่ีาความถกูต้องร้อยละ 90.19 
ค าส าคัญ: การตดัค า วิธีการอลักอริทึมดิฟคทั  

วิธีการอลักอริทึมนิวเอม็เอม็ 
   

Abstract 

This research paper compares the efficacy The 

algorithm separates Thai words. For providing basic 

first aid advice from sports and exercise injuries. By 

comparing two algorithms, 1) the Deepcut algorithm 

and 2) the Newmm algorithm used data surveyed in a 

questionnaire on the nature of 263 sports and exercise 

injuries from the organ region. 12 areas: muscle and 

ligament areas Around the joints and ligaments 

Around the wrists and fingers, the legs, the knees, the 

arms and elbows Around the feet and ankles On the 

skin or tissues on the torso, on the head, neck, ears, 

nose, mouth and face, hip and shoulder area To find 

the accuracy and efficiency in separating Thai words 

The results of the examination showed that the 

efficiency of separating Thai words by comparing the 

Deepcut algorithm had 97.15% accuracy and Newmm 

algorithm with 90.19% accuracy. 

Keywords: Word Segmentation, Deepcut Algorithm 

       Newmm Algorithm. 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัความนิยมในออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา

ไดรั้บความนิยมส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวยั นบัไดว้่า
เป็นกิจวตัรประจ าวนัของทุกคนกนัไปแลว้ และการออก
ก าลงักายหรือเล่นกีฬานั้นจะส่งผลให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
ลดความเครียดจากเร่ืองต่าง ๆ ได ้และถือเป็นกิจกรรมการ
เขา้ร่วมสังคมในรูปแบบหน่ึง การเล่นกีฬาหรือการออก
ก าลงักายในสมยัน้ีมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีคอยอ านวยความ
สะดวกช่วยเหลือให้ค  าแนะน าวิธีการออกก าลงักายและ
กีฬาขั้นพ้ืนฐาน การตรวจจบัชีพจร และการนบัระยะทาง
แอปพลิเคชั่นการออกก าลังกาย และการนับระยะทาง 
แอปพลิเคชันการออกก าลังกายในโทรศัพท์ มือถือ  
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นาฬิกาออกก าลงักายอจัฉริยะ หรือสายรัดหนา้อกส าหรับ
วดัชีพจร เป็นตน้ และส่ิงส าคญัการเล่นกีฬาหรือออกก าลงั
กายควรนึกถึงความปลอดภยัเป็นหลกั จะตอ้งศึกษาวิธีการ
ท่ีถูกต้อง หากการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายไม่ถูกวิธี  
ก็อาจท าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ โดยอาการบาดเจ็บ
สามารถแบ่งเป็นระดับอาการตั้ งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยถึง
บาดเจ็บท่ีรุนแรง หรือถึงขั้นเป็นอนัตรายต่อชีวิตได้ ถา้
อาการบาดเจ็บมีความรุนแรงไม่มากนกั ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บก็
ควรท่ีจะสามารถดูและตนเองได ้ซ่ึงการดูแลตนเองเม่ือ
ไดรั้บการบาดเจ็บจากการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาจะ
ไดผ้ลดีตอ้งกระท าอย่างถูกวิธีและถูกเวลา โดยข้ึนอยู่กบั
การวินิจฉัยอย่างถูกตอ้งจากผูมี้ประสบการณ์ความรู้ทาง
การแพทย ์เพ่ือป้องกนัการปฐมพยาลท่ีผดิวธีิ 

 ดงันั้นการใหค้วามรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เม่ือเกิด
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกก าลงักายจึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงการสืบคน้ขอ้มูลการดูแลและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้สามารถสืบคน้ไดจ้ากหลากหลายช่องทาง 
และตอ้งเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งเช่ือถือได ้

จ า ก ปัญห า ดั ง ก ล่ า ว ผู ้ วิ จั ย มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร
เปรียบเทียบอลักอริทึมส าหรับการให้ค  าแนะน าการปฐม
พยาบาลขั้นพ้ืนฐานจากการบาดเจ็บทางจากการเล่นกีฬา
และออกก าลงักายท่ีมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด โดยท าการ
เปรียบเทียบ 2 อลักอริทึม คือ 1)อลักอริทึม Deepcut และ 
2)  อัลกอริ ทึม  Newmm เ พ่ือให้ เ ห็นข้อแตกต่างของ
กระบวนการและประ สิท ธิภ าพในการ ตัด ค า ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 การเปรียบเทียบจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาแนวคิดวิธีการ
อลักอริทึมเทคนิคทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบได้อย่าง
ถูกตอ้งดงัน้ี 
2.1 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 

Processing) 

 ภาษาธรรมชาติ คือ ภาษาท่ีมนุษยใ์ชใ้นการส่ือสารเป็น
ประจ าทุกวัน แต่ไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการ
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ [1] เน่ืองจากความก ากวม 
ของภาษาท่ีมนุษย์ใช้ในการส่ือสาร การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติจึงเป็นวิธีท่ีช่วยใหค้อมพิวเตอร์เขา้ใจภาษา
ของมนุษย ์[2] โดยระบบจะท าการวิเคราะห์รูปแบบภาษา
ในเชิงโครงสร้างและความหมายทางภาษาจากฐานความรู้
ท่ีมีเพื่อหาค าตอบและสร้างเป็นเอาต์พุตท่ีมีความถูกตอ้ง
มากท่ีสุด  
2.2 อลักอริทมึ Deepcut 

วิธีการตดัค า DEEPCUT ใช ้Deep Neural Network เป็น
การตดัค าโดยใช้เทคนิค Convolutional Neural Networks 
(CNN) ซ่ึงเป็นโครงข่ายประสาทเทียมชนิดหน่ึงในกลุ่ม   
Bio-Inspired โดยท่ี CNN จะจ าลองการมองเห็นของมนุษย์
เป็นพ้ืนท่ียอ่ย ๆ และน ากลุ่มของพ้ืนท่ียอ่ย ๆ มาผสานกนั 
2.3 อลักอริทมึ Newmm 
      วิ ธี ก า ร ตั ด ค า  Newmm ใ ช้  Maximum Matching 
Algorithm และ Thai Character Cluster (TCC) คือวิธีการ
ตดัค าท่ีสามารถจะเป็นไปไดท้ั้งหมด วิธีการน้ีจะให้เลือก
ขอ้ความท่ีแบ่งแลว้มีจ านวนค านอ้ยท่ีสุดตวัอยา่ง เช่น  
1. ค้ิว | แตก | เลือด | ออก  
2. ค้ิว | แตก | เลือดออก  

เลือกแบบท่ี 2 ซ่ึงมีจ านวนค าท่ีตดัได ้2 ค  า ในขณะท่ี
แบบท่ี 1 มี 4 ค า เป็นตน้ 
2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ถิรภัทร์ ประกอบการ [3] น าเสนอการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กบัหุ่นยนตส์นทนา เพ่ือช่วยประเมินความ
เส่ียงโรคจากการท างานของแรงงานนอกระบบ โดยการท า
เหมืองขอ้ความ (Text Mining) เทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยค า 
TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) 
ในการจ าแนกขอ้ความและหาค าส าคญัในเอกสารเพื่อท่ีจะ
ประยุกต์ใชร่้วมกบัระบบสนทนาอตัโนมติั (Chatbot) ใน
การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ให้แก่แรงงานนอกระบบ จากการ
ประเมินประสิทธิภาพความถูกต้องของระบบโดย
ผู ้เ ช่ียวชาญ มีค่ารวมเท่ากับ 86% และผลการประเมิน
คุณภาพของระบบโดยรวมทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 
สามารถสรุปไดว้า่ระบบท่ี พฒันาข้ึนสามารถน า ไปใชง้าน
ไดใ้นทางปฏิบติัจริง 

แทนพงศ์ วธันธาดา [4] น าเสนอการพฒันาหุ่นยนต์
สนทนาบนระบบส่งขอ้ความของแอปพลิเคชันไลน์เพ่ือ
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สนับสนุนการท างานของแผนกทรัพยากรบุคคล โดยใช้
กระบวนการตัดค าแบบวิ ธีการ เ ทียบค า ท่ียาว ท่ี สุด  
(Longest Word Pattern Matching) โดยใช้พจนานุกรม 
(Dictionary-Baes Approach) เป็นตวัเปรียบเทียบ และใช้
เทคนิคกระบวนการหาความถ่ีค าส าคญั (Term Frequency 
– Identify Document Frequency) ในการตอบค าถามผ่าน
แอปพลิเคชนัไลน์ โดยผลการวจิยั ประสิทธิภาพโดยระบบ
หุ่นยนต์สนทนาท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบค าถามเก่ียวกบั
วนัลาของบริษทัไดถู้กตอ้ง (Accuracy) ท่ีร้อยละ 78 

วิกานดา ผาพนัธ์, และ อญัชนา พิมพิศาล [5] น าเสนอ
การพยากรณ์ทิศทางของราคาหุ้นรายวนัจากขอ้ความข่าว
ภาษาไทย โดยใช้วิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
(Natural Language Processing : NLP) และใชว้ิธีการตดัค า
ภาษาไทย Library Pythainlp สร้างแบบจ าลองโดยใช้ตัว
แบบการจ าแนก (Classification model ) เพื่อหาแบบจ าลอง 
(Model) และวิธีการตดัค า (Tokenizer) ท่ีมีค่าความถูกตอ้ง
แม่นย  า (Accuracy) สูงสุดเพื่อใชพ้ยากรณ์ทิศทางของราคา
หุ้นรายวนั โดยสุ่มหุ้นอย่างละ 1 ตวั ดว้ยการสุ่มตวัอย่าง
อย่างง่าย (SRS) จากหุ้น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม ICT, ENERG, 
HELTH, COMM และ BANK ผลวิจยัพบว่า กลุ่ม ICT สุ่ม
ไดหุ้น้ของบริษทัอินทชัโฮลด้ิงส์ จ ากดั (INTUCH) ตวัแบบ 
Gradient Boosting Classifier เ ป็ น ตั ว แ บ บ ท่ี มี ค ว า ม
เหมาะสมมากท่ีสุดและเปรียบเทียบสถานะค่าพยากรณ์กบั
ค่าจริงไดค้วามถูกร้อยละ 100 ในส่วนของกลุ่ม ENGER 
สุ่มได้หุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (TOP) และกลุ่ม 
HELTH สุ่มได้หุ้นของบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
จ ากดั (BH) นั้น ไม่สามารถสรุปตวัแบบท่ีมีความเหมาะสม
มากท่ีสุดไดแ้ละเปรียบเทียบสถานะค่าพยากรณ์กบัค่าจริง
ไดค้วามถูกตอ้งร้อยละ 66.67 ในกลุ่ม COMM สุ่มไดหุ้้น
ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (CPALL) และกลุ่ม BANK คือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (KBANK) ตัวแบบ 
K-Neighbors Classifier เป็นตวัแบบท่ีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุดและเปรียบเทียบสถานะค่าพยากรณ์กบัค่าจริงจะได้
ความถูกตอ้งร้อยละ 66.67 

 
 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
      ง านวิ จัย น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ท าก าร เป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพอลักอริทึมตดัค าภาษาไทย ส าหรับการให้
ค  าแนะน าการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานจากการบาดเจ็บ
ทางการกีฬาและออกก าลงักาย โดยท าการเปรียบเทียบ 2 
อลักอริทึม คือ 1) อลักอริทึม Deepcut และ 2) อลักอริทึม 
Newmm โดยมีกรอบแนวความคิดวิธีการด าเนินการวิจัย
แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด 

3.1 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการทดสอบ 
      อลักอริทึมตดัค าภาษาไทย เพื่อทดสอบค าของอาการ
บาดเจ็บจากการกีฬาและการออกก าลังกาย จากบริเวณ
อวยัวะ 12 บริเวณ โดยท าการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้มีอาการ
บาดเจ็บจากการอกก าลงักาย โดยขอ้มูลท่ีเก็บไดมี้จ านวน
263 อาการ ตวัอยา่งขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 : ตัวอย่างข้อมูลค าของอาการบาดเจ็บส าหรับ
ทดสอบการตดัค า 
ล าดบั ช่ือหมวด อาการ 

1 การบาดเจบ็บริเวณกลา้มเน้ือ กลา้มเน้ือน่องมีอาการเกร็งเป็น
ตะคริว 

2 การบาดเจบ็บริเวณกลา้มเน้ือ ปวดกลา้มเน้ือน่องหนา้หลงั 

3 การบาดเจบ็บริเวณขอ้ต่อ ขอ้ต่อหวัเข่ามีอาการเคล่ือน
ปวดมากเม่ือขยบั 

4 การบาดเจบ็บริเวณขอ้ต่อ ขอ้เทา้พลิก บวมบริเวณขอ้เทา้ 

5 การบาดเจบ็บริเวณขอ้มือมือ ขอ้มือเคลด็หรือแพลง มีอาการ 
เจบ็ปวดเลก็นอ้ยบริเวณรอบ
ขอ้มือ 

6 การบาดเจบ็บริเวณขอ้มือมือ ชอ้มือเคลด็ 
7 การบาดเจบ็บริเวณขา ขาเป็นตะคริว เจบ็ ปวดมาก 

8 การบาดเจบ็บริเวณขา เจบ็กลา้มเน้ือขา ตึง เป็นตะคริว 
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ตารางที่ 1 : ตัวอย่างข้อมูลค าของอาการบาดเจ็บส าหรับ
ทดสอบการตดัค า (ต่อ) 
ล าดบั ช่ือหมวด อาการ 

9 การบาดเจบ็บริเวณเข่า เจบ็เข่า มีอาการปวดแปล๊บ แต่
ไม่บวม เป็นติดต่อกนัหลายวนั 

10 การบาดเจบ็บริเวณเข่า เข่ามีอาการบวมแดง ยดืขาไดไ้ม่
สุดและมีเสียง 

11 การบาดเจบ็บริเวณ
แขนและขอ้ศอก 

เจบ็ขอ้ศอก มีอาการปวดบริเวณ
ขอ้ศอกและตึงจะเจบ็ถา้ขยบั
แขนแรงๆ 

12 การบาดเจบ็บริเวณ
แขนและขอ้ศอก 

ปวดขอ้ศอก 

13 การบาดเจบ็บริเวณเทา้
และขอ้เทา้ 

ขอ้เทา้พลิก เดินลงน ้าหนกั
ไม่ได ้ปวด บวมแดง 

14 การบาดเจบ็บริเวณเทา้
และขอ้เทา้ 

ขอ้เทา้พลิก บวมเขียวแดง 

15 การบาดเจบ็บริเวณ
ผวิหนงัหรือเน้ือเยือ่ 

ผวิหนงัช ้า ถลอก บริเวณมือและ
หนา้แขง้ 

16 การบาดเจบ็บริเวณ
ผวิหนงัหรือเน้ือเยือ่ 

ฟกช ้าบริเวณแขนและขอ้มือ 

17 การบาดเจบ็บริเวณ
ล าตวัเช่นเอวหลงัและ
ทอ้ง 

เอวเคลด็จากการกระโดดผดิท่า 
เพราะโดนกระแทก 

18 การบาดเจบ็บริเวณ
ล าตวัเช่นเอวหลงัและ
ทอ้ง 

ปวดกลา้มทอ้ง มีอาการคือปวด
ท่ีกลา้มทอ้งเม่ือขยบัตวั 

19 การบาดเจบ็บริเวณ
ศีรษะคอหูจมูกปาก 

ค้ิวแตกเลือดออก 

20 การบาดเจบ็บริเวณ
ศีรษะคอหูจมูกปาก 

ค้ิวแตก ตาปิด หนา้บวม เป็น
แผล ฟกช ้า 

21 การบาดเจบ็บริเวณ
สะโพก 

เจบ็สะโพก ช ้าเขียว 

22 การบาดเจบ็บริเวณ
สะโพก 

ปวดช่วงกลา้มเน้ือกน้และขา
หลงั เจบ็ ตึง เดินไดล้  าบาก 

23 การบาดเจบ็บริเวณ
ไหล่ 

ปวดหวัไหล่ ไม่สามารถยกแขน
สุดได ้

24 การบาดเจบ็บริเวณ
ไหล่ 

ไหล่หนกัเน่ืองจากตีแบดมินตนั
เป็นเวลานาน 

 
 
 

3.2 ขั้นตอนการเปรียบเทยีบการตัดค าภาษาไทย 
    ส่วนของขั้ นตอนน้ีผู ้วิจัยได้เ ลือกใช้ภาษาไพธอน 
(Python) ในกาเขียนโปรแกรมและประมวลผลการตดัค า
ภาษาไทยส าหรับอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ 
การออกก าลงักายท่ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 
263 อาการ จากบริเวณอวยัวะ 12 บริเวณ แสดงดงัภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 2 : โปรแกรมส าหรับประมวลผลตดัค าภาษาไทย 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิจยั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นผลการตดัค าดว้ย

วิธี Newmm และผลการตดัค าดว้ยวิธี Deepcut รายละเอียด
ดงัน้ี 
4.1 ผลการตัดค าด้วยวธีิ Newmm 
      ผลลพัธ์ตวัอยา่งขอ้ความของการตดัค าดว้ยอลักอริทึม 
Newmm จากชุดขอ้มูลตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 : ผลลพัธ์ตวัอย่างขอ้ความของการตดัค าด้วย
อลักอริทึม Newmm 
ล าดบั ข้อความ Newmm 

1 เจบ็ขา้งเข่าดา้น
นอก 

เจบ็ | ขา้ง | เข่า | ดา้น | นอก 

2 ขอ้ต่อน้ิวมือ
จากบอลอดั 

ขอ้ | ต่อ | น้ิว | มือ | จาก | บอล | อดั 

3 น้ิวก าคลาย
ไม่ไดแ้ละคดงอ
เสียรูป 

น้ิว | ก าคลาย | ไม่ | ได ้| และ | คดง | 
อ | เสีย | รูป 

4 ตึงหนา้ขา ตึง | หนา้ | ขา 

 
 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

268 

 

ตารางที่ 2 : ผลลพัธ์ตวัอย่างขอ้ความของการตดัค าด้วย
อลักอริทึม Newmm (ต่อ) 
ล าดบั ข้อความ Newmm 

5 เจบ็ขา้งเข่า , ขอ้
เทา้พลิกบวม
แกง 

เจบ็ | ขา้ง | เข่า |   |  | |   | ขอ้ | เทา้ | 
พลิก | บวม | แกง 

6 ปวดร้าวลงแขน ปวด | ร้าว | ลง | แขน 

7 ขอ้เทา้ อกัเสบ มี
อาการบวม และ
เดินกะเผลก 

ขอ้ | เทา้ |   | อกัเสบ |   | มี | 
อาการ | บวม |   | และ | เดินกะ | 
เผลก 

8 เจบ็กลา้มเน้ือ
บริเวณท่ีออก
ก าลงักายหนกั 

เจบ็ | กลา้มเน้ือ | บริเวณ | ท่ี | 
ออก | ก าลงั | กาย | หนกั 

9 เจบ็หลงับ่าไหล่
และกระดูกสนั
หลงั. 

เจบ็ | หลงั | บ่า | ไหล่ | และ | 
กระดูก | สนัหลงั | . 

10 ค้ิวแตก ตาปิด 
หนา้บวม เป็น
แผล ฟกช ้า 

ค้ิว | แตก |   | ตา | ปิด |   | หนา้ | 
บวม |   | เป็น | แผล |   | ฟกช ้า 

11 ปวด ถลอก ปวด |   | ถลอก 

12 ปวดตึงบริเวณ
หวัไหล่ 

ปวด | ตึง | บริเวณ | หวัไหล่ 

    จากตารางท่ี 2 ผลการตดัค าของอลักอริทึม Newmm โดยมี
อกัขระพิเศษ “ | ” ในการตดัค าของขอ้มูลตวัอยา่ง 

ตางรางที่ 3 : ผลทดสอบของความถูกต้องของการตัดค า
อลักอริทึม Newmm 
ล าดบั ช่ือหมวด Newmm 

Algorithm 
(%) 

1 การบาดเจบ็บริเวณกลา้มเน้ือ 91.06 

2 การบาดเจบ็บริเวณขอ้ต่อและเอน็ยดึขอ้ต่อ 86.34 

3 การบาดเจบ็บริเวณขอ้มือมือและน้ิวมือ 87.56 

4 การบาดเจบ็บริเวณขา 92.86 

5 การบาดเจบ็บริเวณเข่า 93.78 

6 การบาดเจบ็บริเวณแขนและขอ้ศอก 90.38 

7 การบาดเจบ็บริเวณเทา้และขอ้เทา้ 88.37 

8 การบาดเจบ็บริเวณผวิหนงัหรือเน้ือเยือ่ 87.87 

 

ตางรางที่ 3 : ผลทดสอบของความถูกต้องของการตัดค า
อลักอริทึม Newmm (ต่อ) 
ล าดบั ช่ือหมวด Newmm 

Algorithm 
(%) 

9 การบาดเจบ็บริเวณล าตวั 85.64 

10 การบาดเจบ็บริเวณศีรษะคอหูจมูกปาก 97.56 

11 การบาดเจบ็บริเวณสะโพก 94.34 

12 การบาดเจบ็บริเวณไหล่ 88.00 

ค่าเฉลีย่ 90.19 

จากตารางท่ี 3 สรุปได้ว่า Newmm Algorithm มีค่าเฉล่ีย
การตดัค าของขอ้ความทั้ง 12 หมวด อาการบาดเจ็บทางการ
กีฬาและออกก าลงักาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 90.19 
4.2 ผลการตัดค าด้วยวธีิ Deepcut 
    ผลลพัธ์ตวัอย่างขอ้ความของการตดัค าดว้ยอลักอริทึม 
Deepcut จากชุดขอ้มูลตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 : ผลลพัธ์ตวัอย่างขอ้ความของการตดัค าด้วย
อลักอริทึม Deepcut 

ล าดบั ข้อความ Deepcut Algorithm 

1 เจบ็ขา้งเข่าดา้นนอก เจบ็ | ขา้ง | เข่า | ดา้นนอก 

2 ขอ้ต่อน้ิวมือจากบอลอดั ขอ้ต่อ | น้ิวมือ | จาก | บอล | อดั 

3 น้ิวก าคลายไม่ไดแ้ละคด
งอเสียรูป 

น้ิว | ก า | คลาย | ไม่ | ได ้| และ | 
คดงอ | เสียรูป 

4 ตึงหนา้ขา ตึง | หนา้ขา 

5 เจบ็ขา้งเข่า , ขอ้เทา้พลิก
บวมแกง 

เจบ็ | ขา้ง | เข่า |   |  | |   | ขอ้เทา้ | 
พลิก | บวม | แกง 

6 ปวดร้าวลงแขน ปวดร้าว | ลง | แขน 

7 ขอ้เทา้ อกัเสบ มีอาการ
บวม และเดินกะเผลก 

ขอ้เทา้ |   | อกัเสบ |   | มี | อา | 
การบวม |   | และ | เดิน | กะเผลก 

8 เจบ็กลา้มเน้ือบริเวณท่ี
ออกก าลงักายหนกั 

เจบ็ | กลา้มเน้ือ | บริเวณ | ท่ี | 
ออกก าลงักาย | หนกั 

9 เจบ็หลงับ่าไหล่และ
กระดูกสนัหลงั. 

เจบ็ | หลงั | บ่า | ไหล่ | และ | 
กระดูกสนัหลงั | . 

10 ค้ิวแตก ตาปิด หนา้บวม 
เป็นแผล ฟกช ้า 

ค้ิว | แตก |   | ตา | ปิด |   | หนา้ | 
บวม |   | เป็นแผล |   | ฟกช ้า 

11 ปวด ถลอก ปวด |   | ถลอก 

12 ปวดตึงบริเวณหวัไหล่ ปวด | ตึง | บริเวณ | หวั | ไหล่ 
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    จากตารางท่ี 4 ผลการตดัค าของอลักอริทึม Deepcut โดยมี
อกัขระพิเศษ “ | ” ในการตดัค าของขอ้มูลตวัอยา่ง 
ตางรางที่ 5 : ผลทดสอบของความถูกต้องของการตัดค า
อลักอริทึม Deepcut 

ล าดบั ช่ือหมวด Deepcut 
Algorithm 

(%) 
1 การบาดเจบ็บริเวณกลา้มเน้ือ      95.53  

2 การบาดเจบ็บริเวณขอ้ต่อและเอน็ยดึขอ้ต่อ      96.89  

3 การบาดเจบ็บริเวณขอ้มือมือและน้ิวมือ      97.70  

4 การบาดเจบ็บริเวณขา      97.62  

5 การบาดเจบ็บริเวณเข่า      95.39  

6 การบาดเจบ็บริเวณแขนและขอ้ศอก      98.08  

7 การบาดเจบ็บริเวณเทา้และขอ้เทา้      98.10  

8 การบาดเจบ็บริเวณผวิหนงัหรือเน้ือเยือ่      97.06  

9 การบาดเจบ็บริเวณล าตวั      99.49  

10 การบาดเจบ็บริเวณศีรษะคอหูจมูกปาก      97.07  

11 การบาดเจบ็บริเวณสะโพก      98.11  

12 การบาดเจบ็บริเวณไหล่      97.60  

ค่าเฉลีย่ 97.15  
จากตารางท่ี 5 สรุปไดว้า่ Deepcut Algorithm มีค่าเฉล่ียการ

ตดัค าของขอ้ความทั้ง 12 หมวด อาการบาดเจ็บทางการกีฬา
และออกก าลงักาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 97.15 
ตารางที ่6 : ผลการเปรียบเทียบเทคนิคอลักอริทึมการตดัค า 

Thai Word Segmentation Newmm 
Algorithm 

Deepcut 
Algorithm 

Number of words  2,559 2,559 

Number of words to correct 2,308 2,486 

Accuracy (%) 90.19 97.15 

จากตารางท่ี 6 สรุปผลการเปรียบเทียบเทคนิคอลักอริทึม
การตดัค า ทั้ง 12 หมวด ส าหรับอาการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและการออกก าลังกาย จ านวน 263 ข้อความ พบว่า 
Deepcut Algorithm มีค่ าความถูกต้องเฉล่ียสูงกว่า ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งอยูท่ี่ 97.15 ส่วน Newmm Algorithm มี
ค่าความถูกตอ้งเฉล่ียอยู่ท่ี 90.19 ดังนั้นจากผลการวิจัยจะ
เลือก Deepcut Algorithm เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
ระบบให้ค  าแนะน าการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานจากการ

บาดเจ็บทางการกีฬาและออกก าลงักายบนหุ่นยนต์สนทนา
ต่อไป 

5. สรุป 
    งานวิจัยน้ีน าเสนอการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
อลักอริทึมในการตดัค าภาษาไทย ส าหรับการให้ค  าแนะน า
การปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานจากการบาดเจ็บทางการกีฬา
และออกก าลงักาย โดยท าการเปรียบเทียบ 2 อลักอริทึม คือ 
1) อัลกอริทึม Deepcut และ 2) อัลกอริทึม Newmm จะใช้
ข้อมูลท่ีได้ท าการส ารวจด้วยแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับ
ลักษณะอาการบาดเจ็บทางการกีฬาและออกก าลังกาย
ทั้งหมด 263 อาการ จากบริเวณอวยัวะ 12 บริเวณ เพ่ือหาค่า
ความถูกตอ้งและประสิทธิภาพในตดัค าภาษาไทย จากการ
ทดสอบพบว่า อลักอริทึม Deepcut ให้ประสิทธิภาพการตดั
ค าดีกว่าอัลกอริทึม Newmm ดังนั้ นจากผลการวิจัยจะน า
อลักอริทึม Deepcut ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบให้
ค  าแนะน าการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานจากการบาดเจ็บ
ทางการกีฬาและออกก าลงักายบนหุ่นยนตส์นทนาต่อไป 
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การพฒันาหุ่นยนต์สนทนาส าหรับแนะน าคุณแม่มือใหม่ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา
ส าหรับแนะน าคุณแม่มือใหม่ โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น  
2 ส่วน ดังนี ้ ส่วนแรกเป็นการเปรียบเทียบและคัดเลือก
อัลกอริทึมท่ี เหมาะสมด้วยวิธี  การประมวลผลแบบ
ภาษาธรรมชาติ และอัลกอริทึมฟัซซีวัซซี ท าการทดสอบ
จากชุด ข้อมูลตั วอ ย่ าง  โดย เ ลือก อัลกอ ริ ทึม ท่ีมี ค่ า 
ความเหมือนท่ีสุด ผลการวิจัยพบว่าอัลกอริทึมฟัซซีวัซซี
สามารถประมวลผลให้ค่าความเหมือนได้มากกว่า
อัลกอริทึมการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติทุกเมนู 
โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมือนร้อยละ 65.08 ส่วนอัลกอริทึม
การประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติน้ันมีค่าเฉลี่ยความ
เหมือนร้อยละ 46.47 หลังจากน้ันผู้ วิจัยจึงเปรียบเทียบ
เทคนิคฟัซซีวัซซีท้ัง 4 รูปแบบคือ Simple Ratio, Partial 

Ratio, Token Sort Ratio, Token Set Ratio ผลท่ีได้พบว่า 
Simple Ratio ให้ค่าร้อยละในการเปรียบเทียบระหว่าง 
ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามได้เหมือนมากท่ีสุด จากน้ันน า
อัลกอริทึมฟัซซีวัซซีไปท าการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา
ส าหรับแนะน า คุณแม่มือใหม่  และท าการประเมิน 
ความพึงพอใจโดยผู้ ใช้งานพบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ย 
อยู่ในระดับดี โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.15 

ค าส าคัญ: การประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ  
                อลักอริทึมฟัซซีวซัซี หุ่นยนตส์นทนา 

 

Abstract 

       The objective of this research is to develop a chat 

robot for introducing new mothers. The research is 

divided into 2 parts as follows. The first part is to 

compare and select the appropriate algorithms using 

the method. Natural language processing And the 

fuzzy algorithm Perform tests from the sample 

dataset. By selecting an algorithm that has value 

The most similar The results of the study showed that 

the fuzzy algorithm was able to process more 

similarities than the natural language processing 

algorithms of all menus. The mean similarity was 

65.08% while the natural language processing 

algorithm had a mean of 46.47% of similarity. Partial 

Ratio, Token Sort Ratio, Token Set Ratio The results 

were found that Simple Ratio gave percentage in 

comparison between The primary and the dependent 

variables are the same as possible. The fuzzy 

algorithm was then used to develop a chatting robot 

for introducing new mothers. And make an assessment 

The satisfaction by users was found that With average 

satisfaction Good level With a mean of 4.16 and a 

standard deviation of 0.15 

Keywords: Natural Language Processing, Fuzzy Wuzzy        

                   Algorithm, Chatbot. 

 

1. บทน า 
       ในปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
หรือเข้าสู่ ยุคปัญญาประดิษฐ์  Artificial Intelligence, AI)  
เป็นเทคโนโลยใีนรูปแบบหน่ึงท่ีท าใหค้อมพิวเตอร์มีลกัษณะ
เสมือนมนุษย์หรือจักรกลอัจฉริยะ ทั้ งในเร่ืองความคิด  
การวิ เคราะห์ การเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีมนุษยเ์ขียนหรือจัดท าชุดค าสั่งข้ึน แลว้น ามา
ประมวลผลหรือน ามาฝังไวก้ับอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหน่ึง 
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เพ่ือให้ระบบจักรกลอจัฉริยะสามารถส่ือสารกับมนุษยไ์ด้ 
และสามารถจดจ าวิเคราะห์เรียนรู้เช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีซับซ้อนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น AI จึงถือวา่เป็นเทคโนโลยี
ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตการท างาน รวมถึง
น ามาใชใ้นการเสริมศกัยภาพทางธุรกิจต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมมีการใช้
หุ่นยนต์สนทนาซ่ึงเป็นแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ท่ีประยุกต ์
มาจากเทคนิค AI โดยหุ่นยนต์สนทนาเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูใ้ชส้ามารถ
สนทนาโตต้อบกบัระบบท่ีมีความสามารถส่ือสารกบัมนุษย์
ดว้ยภาษาธรรมชาติ สามารถท าหนา้ท่ีไดแ้ทนมนุษยห์น่ึงคน    

ธุรกิจต่างๆ เร่ิมใช้ประโยชน์จากการใช้งานหุ่นยนต์
สนทนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้มีผู ้วิจัยน าเสนอ
อัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP Bases 
Chatbot Algorithm เ ช่น การช่วยแก้ปัญหาตอบค าถาม
นกัศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ [3] การใหค้  าแนะน า 
การพฒันาการตัดสินใจเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย [4] 
ระบบธุรกิจอจัฉริยะในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล [5] เป็นตน้       

ในปัจจุบนัโรงพยาบาลต่าง ๆ ไดมี้การให้สมุดบนัทึก
สุขภาพแม่และเด็กส าหรับค าแนะน าคุณแม่มือใหม่ เพ่ือ
แนะน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีควรรู้ แต่มีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งพกสมุด และ
ไม่สะดวกต่อการสืบคน้ขอ้มูล  

 จากปัญหาและงานวิจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัไดมี้
แนวคิดในการท่ีจะพฒันาหุ่นยนตส์นทนา โดยการน าวิธีการ
ประมวลผลขอ้ความ 2 อลักอริทึม คือ การประมวลผลแบบ
ภาษาธรรมชาติ  และ Fuzzy Wuzzy Algorithm ท าการ
เปรียบเทียบ เพื่อหาวิธีการประมวลผลขอ้ความท่ีเหมาะสม 
กับการแนะน า จากนั้ นน าไปประยุกต์ใช้ท างานร่วมกับ
บริการของแอปพลิเคชันไลน์  เ พ่ือให้ คุณแม่มือใหม่ 
ไดมี้ผูช่้วยแนะน า และไดรั้บขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ต่าง  ๆ
ท่ีจ  าเป็นอีกทั้ งยงัสะดวกรวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา ช่วยลดจ านวนปัญหาการขอค าแนะน า และเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ 

 

 2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
การพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาส าหรับแนะน าคุณแม่

มือใหม่ จ าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาแนวคิดวิธีการ อลักอริทึม 

เทคนิคทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาระบบ และช่วยให้การวิเคราะห์
และพฒันาระบบเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ดงัน้ี 
2.1 อัลกอริทึมการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ  
(Natural Language Processing: NLP) 
      เป็นวิทยาการแขนงหน่ึงในหมวดหมู่ของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ซ่ึงช่วยให้
คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจ ตลอดจนตีความและใช้งาน
ภาษาปกติท่ีมนุษยใ์ช้ส่ือสารได้ โดยเทคโนโลยี NLP น้ี 
มี ร ากฐานจากวิทยาการหลากหลายสาขาด้วยกัน 
โดยเฉพาะดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
และภาษาศาสตร์เชิงค านวณ (Computational Linguistics) 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการปิดช่องวา่งทางการส่ือสารระหวา่ง
มนุษยแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ [1] 
2.2 อลักอริทมึ Fuzzy Wuzzy  
      Fuzzy Wuzzy เป็นไลบรารีของ Python ซ่ึงใช้ส าหรับ
การจบัคู่สตริง การจบัคู่สตริงฟัซซี คือ กระบวนการคน้หา
สตริงท่ีตรงกบัรูปแบบท่ีก าหนด เพ่ือค านวณความแตกต่าง
ระหวา่งล าดบั โดยส่วนมากนิยมใชท้างดา้น Data Science 
ในการวิ เคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data เพ่ือช่วยในดา้นธุรกิจหรือกระบวนการท่ีตอ้งการ
น ามาพัฒนา จะประมวลผลได้โดย เทคโนโลยีหรือ
ชุดค าสั่งและแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนเพ่ือน าข้อมูลท่ีได ้
ผ่านการวิ เคราะห์การจับคู่สตริง มาประยุกต์ใช้กับ
ปัญญาประดิษฐ์ด้านการพฒันาหุ่นยนต์สนทนาในการ
เรียนรู้ภาษาธรรมชาติของผูใ้ชง้านท่ีพิมพไ์ปยงัระบบเพื่อ
จั บ คู่ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล  [2] Fuzzy Wuzzy Algorithm  
มีรูปแบบและเทคนิค Ratio 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ Simple Ratio 
เ ป็ นก า ร เป รี ยบ เ ที ยบคว าม เห มื อน ทุ กตัว อักษ ร , 
Partial Ratio เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนทุกตวัอกัษร 
และสามารถมีตัวอักษรมากกว่าได้, Token Sort Ratio  
เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนทุกตวัอกัษร และสามารถ
สลบัล าดบัต าแหน่งกนัได ้และ Token Set Ratio เป็นการ
เปรียบเทียบความเหมือนทุกตวัอกัษร  และสามารถมีค า 
ซ ้ าได ้
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2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
พรจิรา นันทวนั และเสาวภา [3] น าเสนอการพฒันา 

แอปพลิเคชันหุ่นยนต์สนทนาทางไลน์  ส าหรับช่วย 
ตอบค าถามนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์   
ด้วยเทคนิค NLP Bases Chatbot กรณีศึกษา : วิชาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการด าเนินการ
วิจยัโดยการประยุกต์ใชอ้ลักอริทึม ทฤษฎีการประมวลผล
แบบภาษาธรรมชาติ (NLP), ทฤษฎีฐานความรู้ (Knowledge 
Base), DialogFlow ผลการวิจยัการทดสอบหุ่นยนต์สนทนา
พบว่า การก าหนดเจตนาค าส าคญั หรือการจดักลุ่มค าถาม
ค าตอบ มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของบอท เน่ืองจาก 
DialogFlow เป็นเคร่ืองมือส าเร็จรูปท่ีไม่สามารถตรวจสอบ
เง่ือนไขท่ีซับซ้อน จึงเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาระบบ และ
ต้องป้อนค าถามท่ีหลากหลายเพื่ อให้ การโต้ตอบ มี
ประสิทธิภาพ 

วิรินทร์ทิพย ์และพยุง [4] ให้ค  าแนะน าการตดัสินใจ
โดยใช้ Knowledge-Base บนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัย โดยการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม
กระบวนการ  NLP การคัดแยก เ จตนาจากค าพู ด , 
DialogFlow, ภาษา PHP วิธีการด าเนินการวิจัย ใช้ข้อมูล
ฐานความรู้จากเวบ็คณะและเฟสบุ๊คของคณะและใชก้าร
รับค่าจาก Dialogflow ในการตรวจสอบ Intent แลว้พฒันา
ร่วมกับภาษา PHP โดยการเช่ือมต่อ Line Message API 
PHP ผลการวิจยัความพึงพอใจระบบของผูใ้ชง้านจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 40 คน สามารถสรุปผลไดว้า่ความพึงพอใจระบบ
ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการตรงความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ ดา้น
การท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ และด้าน
ความสามารถในการใชง้านมีผลเฉล่ียรวมของค่าเฉล่ียใน
แต่ละดา้นเท่ากบั 4.17 และผลเฉล่ียรวมของส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.75 สรุปไดว้่าผลการประเมินความพึง
พอใจของระบบอยูใ่นเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจมาก 
     มณีรัตน์ [5] เสนอการพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะดว้ยการ
ประยุกต์ใชแ้ชทบอทกบังานฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยการ
ประยกุตใ์ชอ้ลักอริทึมกระบวนการ NLP, DialogFlow, ภาษา 
Python, Power BI วิธีการด าเนินการวิจัย  ใช้การรับค่าจาก 
Dialogflow ในการตรวจสอบ Intent แลว้บันทึกขอ้มูลลง

ฐานข้อ มูล  พร้อมน า เสนอ  Dashboard ด้วย  PowerBI  
ผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนจากผูใ้ช้งาน 40 ท่าน ค่าเฉล่ียดา้นคุณภาพของ
ระบบการท างาน 3.74 คะแนน และดา้นความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบแชทบอท 4.73 คะแนน ซ่ึงสามารถแปล
ความหมายไดว้่าความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบอยู่ใน
เกณฑดี์มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะน าไปใชง้านไดจ้ริง 

 
3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  

การพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาส าหรับแนะน าคุณแม่
มือใหม่ ผูว้ิจยัมีกรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด  
จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน

การด าเนินการวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 การเปรียบเทยีบและคดัเลือกอลักอริทึมที่เหมาะสม 
      ผูว้ิจยัไดน้ า NLP Bases Chatbot Algorithm และ Fuzzy 
Wuzzy Algorithm โดยการสร้างแบบจ าลองทดสอบจาก
ชุดข้อ มูลตัวอย่าง  มาทดสอบการประมวลผลของ
อัลกอริทึมดังภาพท่ี  1 เป็นส่วนของการเปรียบเทียบ
อัลกอริทึมเพ่ือหาอัลกอริทึมท่ีเหมาะสมท่ีสุดเร่ิมจากการ
จดัเตรียมขอ้มูลตวัอยา่ง โดยใชข้อ้มูลการสนทนาค าสั่งต่าง ๆ 
ท าการคดัเลือกขอ้มูลบางส่วนมาเป็นขอ้มูลในการทดสอบ
อลักอริทึมโดยใช้ขอ้ความท่ีทดสอบกบัแต่ละเมนู จ านวน  
10 ขอ้ความ โดยน าขอ้มูลการสนทนาภาษาไทย เช่น ภาวะ
ฉุกเฉินแทรกซ้อน เป็นตน้ มาใช้เป็นขอ้มูลในการทดสอบ
และสร้างแบบจ าลอง เม่ือทดสอบอลักอริทึมเรียบร้อยแลว้ ท า
การสรุปผลและเลือกอลักอริทึมท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อน าไป
เป็นแนวทางในการพฒันาระบบต่อไปโดยเลือกอลักอริทึมท่ีมี
ความเหมือนมากท่ีสุด 
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3. 2 ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาระบบ 
น าอัลกอริทึมและแบบจ าลองท่ีได้รับการคัดเลือก  

มาใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบ โดยแบ่งการพฒันา
เป็น 5 ส่วนดงัน้ี 1) การรวบรวมและเตรียมขอ้มูล 2) การ
ออกแบบและสร้างฐานขอ้มูล 3) การศึกษาการท างานของ 
Line Messaging API  4)  การออกแบบส่วนติด ต่อกับ
ผูใ้ชง้าน GUI  5) การศึกษาการท างานรูปแบบไวยากรณ์
และค าสั่งต่าง ๆ ของภาษา Python ดงัภาพท่ี 1   

 

4. ผลการด าเนินงาน  
     ผลการด าเนินงานการพฒันาหุ่นยนต์สนทนาส าหรับ
แนะน าคุณแม่มือใหม่สามารถแบ่งหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทึม 

ท าการเปรียบเทียบอลักอริทึม โดยการน าชุดข้อมูล
ตวัอยา่งมาทดสอบประสิทธาภาพ ตวัอยา่งชุดขอ้มูลแสดง
ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 : ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีน ามาทดสอบ 
ที่ ค าค้นหา 

1 สมุดบนัทึก 
2 บนัทึกคุณแม่ 
3 ขอ้ปฏิบติัตอนตั้งครรภ ์
4 การปฏิบติัตวัตอนทอ้ง 
5 พฒันาการของเดก็ทารก 
6 พฒันาการเดก็ในทอ้ง 
7 ไม่สบายตอนทอ้ง 
8 ป่วยระหวา่งทอ้ง 
9 ป่วยแทรกซอ้น 

10 ฉุกเฉิน 
11 การเตรียมตวัคลอดของแม่ 
12 การคลอดลูก 
13 โรงพยาบาลท่ีใกล้ๆ  
14 หาโรงพยาบาล 

    จากนั้นน าชุดขอ้มูลตวัอย่างมาท าการเปรียบเทียบดว้ย 
NLP Bases Chatbot Algorithm และ Fuzzy Wuzzy Algorithm 
ท าการทดสอบกับทุกเมนู  โดยผลการทดสอบเมนู
พฒันาการของทารกในครรภ ์แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

 

ตารางที่  2 : ผลการทดสอบอัลกอริทึมเมนูพัฒนาการ 
ของทารกในครรภ ์

ที่ ค าค้นหา NLP 
Fuzzy 
Wuzzy 

1 พฒันาการของเดก็ทารก 49 65 
2 พฒันาการของเดก็ในทอ้ง 44 65 

ที่ ค าค้นหา NLP 
Fuzzy 
Wuzzy 

3 พฒันาการเดก็ในทอ้ง 44 55 
4 พฒันาการเดก็ในครรภ ์ 59 78 
5 พฒันาการลูก 50 55 
6 พฒันาการตามวยั 49 50 
7 พฒันาการตามวยัของลูก 50 57 
8 พฒันาการตามวยัของทารก 56 70 
9 พฒันาการตามวยัของเดก็ในทอ้ง 44 57 

10 
พฒันาการตามวยัของทารกใน
ครรภ ์

69 88 

       จากตารางท่ี 2 พบวา่ ค  าคน้ในเมนูพฒันาการของทารก
ในครรภ์ Fuzzy Wuzzy Algorithm ประมวลผลค่าความ
เหมือนไดม้ากกวา่ NLP Bases Chatbot Algorithm ทุกค าคน้หา 
       เม่ือท าการทดสอบกับทุกเมนู ได้ผลลัพธ์แสดงดัง
ตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 : สรุปผลการเปรียบเทียบอลักอริทึม 
ที่ ช่ือเมนู NLP Fuzzy Wuzzy 

1 บนัทึกขอ้มูลคุณแม่ 51.90 64.20 

2 ขอ้ปฏิบติัขณะตั้งครรภ ์ 35.90 66.70 

3 
ภาวะไม่สุขสบายระหวา่ง

ตั้งครรภ ์
49.00 61.00 

4 ภาวะฉุกเฉินแทรกซอ้น 28.10 62.40 

5 พฒันาการของทารกในครรภ ์ 51.50 63.80 

6 การเตรียมตวัคลอด 57.00 73.70 

7 คน้หาโรงพยาบาลท่ีใกลฉ้นั 51.90 64.40 

ค่าเฉลีย่ 46.47 65.08 

จากตาราง ท่ี  3 สรุปได้ว่ า  Fuzzy Wuzzy Algorithm 
ประมวลผลค่าความเหมือนเฉล่ียมากกว่า  NLP Bases 
Chatbot Algorithm โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 65.08  

จากนั้ นผูว้ิจัยจึงเปรียบเทียบ Fuzzy Wuzzy Algorithm 
ในส่วนของ Ratio 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ Simple Ratio, Partial 
Ratio, Token Sort Ratio และ Token Set Ratio  ผลการทดสอบ
แสดงดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่  5 : ผลการทดสอบ  Ratio 4 รูปแบบในเมนู 
ภาวะฉุกเฉินแทรกซอ้น 
ท่ี ช่ือเมนู ค าคน้หา SR PR TSR TSR 
1 ภาวะฉุกเฉิน

แทรกซอ้น 
ภาวะฉุกเฉิน
แทรกซอ้น !!! 

88 100   

2 ภาวะ ฉุกเฉิน 
แทรกซอ้น 

ฉุกเฉิน ภาวะ 
แทรกซอ้น 

76  100  
 
 

ท่ี ช่ือเมนู ค าคน้หา SR PR TSR TSR 
3 ภาวะ ฉุกเฉิน 

แทรกซอ้น 
ภาวะ ภาวะ 
ฉุกเฉิน แทรก
ซอ้น 

89   100 

จากตารางท่ี 5 ผลท่ีไดพ้บวา่ Simple Ratio ให้ค่าร้อยละ
ในการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
ได้เหมือนมากท่ีสุด จึงน าไปพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา
ส าหรับแนะน าคุณแม่มือใหม่ดว้ยแอปพลิเคชนัไลน์ 
4.2 ผลการพฒันาระบบ 
     เม่ือผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านคร้ังแรก ตอ้งท าการเพ่ิมเพ่ือนกบั
ระบบหุ่นยนต์สนทนาระบบจะส่งขอ้ความตอ้นรับและ
รูปภาพไปใหผู้ใ้ชง้านดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 : ระบบส่งขอ้ความตอ้นรับและรูปภาพไปใหผู้ใ้ชง้าน 
เม่ือผูใ้ชง้านเลือกเมนูบนัทึกขอ้มูลคุณแม่จะแสดงดงั

ภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 : ระบบสอบถามขอ้มูลผูใ้ชใ้นเมนูบนัทึกขอ้มูลคุณแม่ 

     ระบบจะแสดง Flex Message แสดงขอ้มูลผูใ้ชง้านและ
บนัทึกขอ้มูลลงสู่ฐานขอ้มูลจะแสดงดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 : ระบบแสดงขอ้มูลผูใ้ช ้รูปผูใ้ช ้และค่าท่ีผูใ้ชง้านบนัทึก 

     เม่ือผูใ้ชง้านเลือกปุ่ม ประวติัการบนัทึกขอ้มูล ระบบจะ
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของผูใ้ช้งานท่ีเคยบันทึกน ามา
แสดงทั้งหมด จะแสดงดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 : ระบบแสดงประวติัการบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 

       เม่ือผูใ้ชง้านเลือกเมนูขอ้ปฏิบติัขณะตั้งครรภร์ะบบจะให้
เลือกหัวขอ้ย่อยเก่ียวกับขอ้ปฏิบัติขณะตั้ งครรภ์โดยแสดง
ตวัเลือกแบบ Quick Reply ดงัรูป แสดงดงัภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที่ 8 : ระบบแสดงหวัขอ้ยอ่ยแบบ Quick Reply 
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      เม่ือผูใ้ช้งานพิมพ์ข้อความมายงัระบบ โดยระบบจะ
ตรวจสอบด้วยอัลกอริทึม เพื่อตรวจสอบความเหมือน
ตามท่ีก าหนดไว ้จะท าให้ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ถึงเมนูได้
ถูกตอ้ง แมผู้ใ้ชง้านจะพิมพข์อ้ความเขา้มาไม่ตรงหรือไม่
ถูกตอ้ง แสดงดงัภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 : แสดงผลในกรณีท่ีพิมพข์อ้ความไม่ตรงกบัช่ือเมนู 

4.3 ผลการประเมนิระบบ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านต่อการใช้
งานระบบ 3 ดา้น จ านวน 15 คน สรุปผลไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 7 : ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านระบบ 

การประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. 
แปล
ผล 

1. ดา้นการติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชง้าน 4.21 0.12 ดี 
2. ดา้นการประมวลผลของระบบ 4.13 0.21 ดี 
3. ดา้นตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.13 0.12 ดี 

ค่าเฉลีย่ 4.16 0.15 ด ี

ดังนั้ น จึงสรุปผลได้ว่าการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา
ส าหรับแนะน า คุณแม่มือใหม่ได้รับความพึงพอใจ 
ดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ชง้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.21 อยูใ่นระดบัดี ดา้นการประมวลผลของระบบมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.13 อยูใ่นระดบัดี ดา้นตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 อยูใ่นระดบัดี สรุปไดว้า่การ
พฒันาหุ่นยนตส์นทนาส าหรับแนะน าคุณแม่มือใหม่ไดรั้บ
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

 

5. สรุป  
        จากการพฒันาหุ่นยนต์สนทนาส าหรับแนะน าคุณแม่
มือใหม่ แบ่งงานวิจยัออกเป็น 2 ส่วนซ่ึงจากการเปรียบเทียบ
และคดัเลือกอลักอริทึมท่ีเหมาะสม 2 วิธีไดแ้ก่ NLP Bases 
Chatbot Algorithm และ Fuzzy Wuzzy Algorithm โดยการ
สร้างแบบจ าลองทดสอบจากชุดข้อมูลตัวอย่าง ด้วยวิธี

ประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติแลว้ ท าการสรุปผลและ
เลือกอลักอริทึม ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การพฒันาระบบซ่ึงผลการวิจัยอัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy 
สามารถประมวลผลให้ค่ าความเหมือนได้มากกว่ า
อลักอริทึม NLP Bases Chatbot ทุกเมนู โดยมีค่าเฉล่ียความ
เหมือนร้อยละ 65.08   ส่วนอลักอริทึม NLP Bases Chatbot 
นั้นมีค่าเฉล่ียความเหมือนร้อยละ 46.47 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึง
เปรียบเทียบเทคนิคอลักอริทึม Fuzzy Wuzzy ทั้ง 4 รูปแบบ 
Simple Ratio, Partial Ratio, Token Sort Ratio, Token Set 
Ratio ผลการเปรียบเทียบเทคนิคพบว่า Simple Ratio ให้ค่า
ร้อยละในการเปรียบเทียบระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม
ไดเ้หมือนมากท่ีสุด จากนั้นน าวิธี Fuzzy Wuzzy Algorithm 
ไปท าการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาส าหรับแนะน าคุณแม่
มือใหม่ ท าการประเมินผลความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้านพบว่า 
มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.16และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้วีัตถปุระสงค์เพ่ือประยกุต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาบนระบบไลน์ โดยแบ่ง
งานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ ส่วนท่ี 1 ส่วนของการ
เ ป รี ยบ เ ที ยบปร ะ สิท ธิ ภ าพก า ร จ า แนก ข้ อคว าม  
เพ่ือหาอัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุดไปพัฒนาระบบต่อไป โดยเลือก
อัลกอริทึมท่ีมีพื้นฐานการท างานท่ีแตกต่างกันจ านวน  
3 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึมป่าสุ่ม อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ 
และอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชิน ซ่ึงข้อมูลท่ี 
ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลท่ีอยู่ ในรูปแบบของข้อความ 
ท่ีเป็นภาษาไทย จากน้ันน าข้อมูลจ านวน 1,591 ข้อความ  
มาเตรียมความพร้อมก่อนน าเข้าอัลกอริทึม โดยผ่าน
กระบวนการท าความสะอาดข้อมูล กระบวนการติดป้าย
ก ากับข้อความ กระบวนการตัดค า ซ่ึงได้ข้อมูลท้ังหมด 
400 ข้อความ และป้ายก ากับจ านวน 15 ป้าย จากน้ันน า
ข้อมูลไปสร้างแบบจ าลองและท าการทดสอบแบบจ าลอง
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนก  พบว่า
อัลกอริทึมป่าสุ่มมีประสิทธิภาพในการจ าแนกสูงท่ีสุด 
โดยมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 81.4 ค่าความแม่นย า
เฉลี่ยร้อยละ 84.6 และค่าการวิเคราะห์เส้นโค้งคุณลักษณะ
สมบัติการท างานเฉลี่ยร้อยละ 96.36 ส่วนท่ี 2 ส่วนของ
การพัฒนาระบบ โดยน าแบบจ าลองท่ีได้จากอัลกอริทึมป่า
สุ่มไปท าการพัฒนาระบบ  และประเมินการยอมรับโดย
ผู้ ใช้งานพบว่ามีการยอมรับเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.45  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  

ค าส าคัญ:  การจ า แนกข้อคว าม  อัลกอ ริ ทึม ป่ า สุ่ ม  
อลักอริทึมนาอีฟเบย ์อลักอริทึมซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชิน  

 

Abstract 

The objective of this research is to apply artificial 

intelligence to the development of LINE chatbot. By 

dividing the research into 2 parts. The first part is the 

text classification performance comparison. To find 

the best algorithm for further development of the 

system. By selecting 3 different baseline algorithms to 

compare which are Random Forest, Naïve Bayes, and 

Support Vector Machine. The research uses textual 

content in Thai languages. From there, the data of 

1,591 messages were used to prepare before the 

algorithm was imported. Through the data cleansing, 

data labeling, and text tokenize, which result are 400 

messages and 15 labels for import to algorithm.  The 

data was then used to create a model and test the 

model to compare the classification performance.  

We found that the Random Forest had the highest 

classification efficiency, which gives average accuracy 

at 81.4%, precision at 84.6%, and receiver operating 

characteristic at 96.36%. The second part is system 

development, which using model obtain from Random 

Forest is used to development Chatbot system. Then 

evaluating the acceptance by users, found that the 
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average acceptance is at a high level. With an average 

of 4.45 and a standard deviation of 0.61  

Keywords: Text Classification, Random Forest, 

                      Naïve Bayes, Support Vector Machine.  

 

1. บทน า 
เน่ืองดว้ยภาระงานของ IT Support ของบางหน่วยงาน

หรือบางองคก์รนั้นมีมากกวา่จ านวนบุคลากร ซ่ึงบุคลากร
ดา้น IT Support มีหนา้ท่ี เช่น การแกไ้ขปัญหาดา้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของผูใ้ชง้าน ดูแลระบบสารสนเทศ
หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค งานประสานงาน และรับแจง้ปัญหา
จากผูรั้บบริการในช่องทางต่าง ๆ เป็นตน้ ทั้ งหมดน้ีลว้น
แลว้เป็นภาระงานของ IT Support ทั้งส้ิน ซ่ึงอาจส่งผลให้
บางค ร้ั งการตอบกลับห รือการ รับแจ้ง ปัญหาของ  
IT Support อาจบริหารจัดการได้ไม่ดี ท าให้ไม่สามารถ
ตอบหรือแกปั้ญหาจากผูรั้บบริการไดท้นัท่วงที และอาจ
ส่งผลให้กระทบต่อการท างานของผู ้รับบริการหรือ
บุคลากรภายในองคก์รใหเ้กิดความล่าชา้ 

ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าแนก
ขอ้ความ และการพฒันาหุ่นยนต์สนทนา เพ่ือหาแนวทาง 
ท่ีจะประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยบุคลากรด้าน  
IT Support ในการรับแจง้ปัญหาดา้นการใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เ ช่น  การประยุกต์ ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ 
กับหุ่นยนต์สนทนา บนระบบส่งข้อความของเฟสบุ๊ค  
เพ่ือช่วยในการบริหารงานขาย ส าหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุ 4.0 [1] การประยกุตใ์ชหุ่้นยนตส์นทนา
บนระบบ Line เพื่ อลดภาระงาน Help Desk ในการ
ให้บริการดา้นสารสนเทศการใชง้านระบบบริหารจดัการ
งานเอกสาร [2] ทั้งน้ี การจ าแนกขอ้ความมีหลายรูปแบบ
และเทคนิคท่ีผูว้ิจัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์หรือจ าแนก
ขอ้ความ คือ อลักอริทึมป่าสุ่ม อลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน อลักอริทึมนาอีฟเบย ์จากนั้นท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคขา้งตน้ เพื่อน าเทคนิคท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดไปพฒันาระบบหุ่นยนตส์นทนาต่อไป 

จากปัญหาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการพฒันาหุ่นยนต์สนทนาบนระบบ
ไลน์ นั้น จะช่วยบุคลากรทางดา้น IT Support ในการรับ

แจง้ปัญหาดา้นการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ พร้อมทั้ง
ท าให้ผูรั้บบริการสามารถท่ีจะตรวจสอบปัญหาเองใน
เบ้ืองต้น และได้รับการตอบกลับจากการแจ้งปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอการตอบกลบัจากบุคลากรดา้น IT 

Support ท่ีบางคร้ังอาจใชเ้วลาในการรอนาน ซ่ึงระบบจะ
ช่วยลดภาระงานของ IT Support ในการท าหนา้ท่ีรับแจง้
ปัญหา (Help Desk) และสามารถท่ีจะน าเวลาเหล่านั้ น  
ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ียากหรือแกไ้ขปัญหาเพ่ือไม่ให้
เกิดข้ึนในระยะยาวต่อไป 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 กระบวนการทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 กระบวนการตัดค า 
การตัดค าภาษาไทยนั้ นเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ 

ภาษาของคอมพิวเตอร์  [4] ซ่ึ ง มี เทคนิคการตัดค า ท่ี
หลากหลาย เช่น การตดัค าโดยใชห้ลกัการตามพจนานุกรม 
การตดัค าโดยใช้เทคนิค N-Gram และการตดัค าโดยใช้
เทคนิค Deep Cut เป็นตน้ งานวิจยัน้ีน าการตดัค าโดยใช้
เทคนิค AttaCut ซ่ึงมีประสิทธิภาพการตดัค าไดแ้ม่นย  าอยู่
ในระดบัท่ีดี และมีความรวดเร็วกวา่ Deep Cut เป็นตน้ 

2.1.2 กระบวนการจ าแนกข้อความ 
การจ าแนกขอ้ความ เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

ของขอ้มูล เพ่ือจ าแนกว่าขอ้ความว่ามีความสัมพนัธ์กัน
อย่างไรภายใต้ Label นั้ น ๆ และเ ม่ือได้แบบจ าลอง  
ก็สามารถใชห้าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเขา้ว่าตรงกบั 
Label ใด เป็นต้น โดยงานวิจัยน้ีใช้อัลกอริทึมในการ
จ าแนกข้อความ 3 อัลกอริ ทึม ได้แก่  Random Forest   

Naïve Bayes  และ  Support Vector Machine ซ่ึ ง ทั้ ง  
3 อัลกอริทึมในข้างต้นมีพ้ืนฐานการจ าแนกข้อความท่ี
แตกต่างกนั โดยอลักอริทึม Random Forest มีพ้ืนฐานการ
ท างานในรูปแบบ Tree หรือแผนภาพต้นไม้ อัลกอริทึม 
Naïve Bayes พ้ืนฐานการท างานโดยใช้หลักการความ
น่าจะ เ ป็น  และอัลกอริ ทึม  Support Vector Machine  
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มีพ้ืนฐานการท างานโดยใช้สมการเส้นตรงเพ่ือแบ่งเขต
ขอ้มูล 
2.2 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ชัช ชิษณุ  และจีระศัก ด์ิ  [1] น า เสนอโดยการน า
ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์สนทนาบน
เฟสบุ๊ค เพื่อใช้ส าหรับผูป้ระกอบการขนาดเล็กในการ
บริหารงานขายแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นเคร่ืองทุ่นแรง  
ลดต้นทุนทางด้านแรงงาน และสามารถส่ือสารและ
ตอบสนองกบัลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงทีตลอดเวลา โดยน า
การเรียนรู้ของเคร่ืองมาใช ้ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบมีผูส้อน
มา เ รี ยน รู้บทสนทนาของ ลูกค้า ในปริมาณมากใช้ 
เทคนิคการจ าแนก ขอ้มูลเพื่อจ าแนกคุณลกัษณะค าหรือ 
รูปประโยคดว้ยแบบจ าลองท่ีใชค้  านวณค่าความน่าจะเป็น
ของชุดอักขระและน าไปประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
จากนั้ นวิ เคราะห์ด้วยอัลกอริทึมวินโนว์ ออกมาเป็น
แบบจ าลองเพ่ือพยากรณ์ในแต่ละประโยคว่าลูกค้านั้ น
ตอ้งการท่ีจะส่ือสารอะไร และควรมีการตอบกลบั และ
ด าเนินการอยา่งไร 

Pattarawat and et. al. [2] น าเสนองานวิจัย เก่ียวกับ
การแบ่งค า ซ่ึงเป็นขั้ นตอนพ้ืนฐานหน่ึงส าหรับการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติของไทย ผูว้ิจัยจึงได้ท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตัดค าภาษาไทยทั้ งใน
เ ร่ืองของความ เ ร็ วและความแม่นย  า ในการตัดค า   
โดยเทคนิคท่ีจะน ามาเปรียบเทียบหรือวดัประสิทธิภาพ คือ 
AttaCut และ DeepCut ผลการวิจัยพบว่าอัลกอ ริ ทึม 
AttaCut มีก ารตัดค า ท่ี เ ร็ วกว่ าอัลกอ ริ ทึม  DeepCut  

ถึง 5.6 เท่าเป็นอย่างน้อย และประสิทธิภาพการตัดค า
สามารถท าได้เทียบเคียงกับ DeepCut และมีบางกลุ่ม
ขอ้ความท่ีสามารถท าไดดี้กวา่อีกดว้ย 

เฉลิมฤทธ์ิ และณัฐวี  [3] น าเสนอการประยุกต์ใช้
หุ่นยนต์สนทนาบนระบบ Line เพื่อลดภาระงาน Help 

Desk ในการให้บริการดา้นสารสนเทศการใช้งานระบบ
บริหารจดัการงานเอกสาร โดยไดพ้ฒันาหุ่นยนต์สนทนา
มาเพ่ือช่วย Help Desk ในการดูแล รับปัญหา และแกไ้ข
ปัญหาจากผูใ้ชง้าน ซ่ึงน าวิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองมาใชใ้น
การเรียนรู้แบบมีผูส้อน เรียนรู้บทสนทนาหรือขอ้ความท่ีมี

ปริมาณมาก โดยใชเ้ทคนิคในการจ าแนกขอ้มูลคุณลกัษณะ
ของค าและรูปประโยค และประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
และน าไปสร้างแบบจ าลองการสนทนาเพ่ือพยากรณ์ว่า
ผูใ้ชง้านตอ้งการจะส่ืออะไร ผลการวิจยัพบวา่การทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองกบัชุดขอ้มูลตวัอยา่งจ านวน  
50 ชุด พบว่าแบบจ าลองมีประสิทธิภาพการท านายท่ีค่า
ความถูกตอ้งร้อยละ 90 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก  

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
การด าเนินงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

กบัหุ่นยนตส์นทนาบนระบบไลน์เพ่ือช่วยในการบริหารงาน 
IT Support ผูว้ิจยัมีกรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด  

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 ขั้นตอนการเปรียบเทยีบและคดัเลือกอลักอริทึม 

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งจากการแจง้ปัญหาการใชง้าน
ของผู ้ใช้งานของหน่วยงานจ านวน 1,591 ข้อความ  
มาผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการท าความสะอาด
ขอ้มูล เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออก กระบวนการติด
ป้ายก ากบัขอ้ความ โดยไดแ้บ่งเป็น 15 ป้ายก ากบัขอ้ความ 
ซ่ึงได้ก าหนดจากประเภทของปัญหาด้านการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาการใช้งานระบบ ERP, ปัญหา
การใชง้านคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ และกระบวนการตดัค า ซ่ึง
การเรียนรู้ภาษาธรรมชาติของคอมพิวเตอร์จะตอ้งท าการ
ตัดค าและแปลงเป็น เวคเตอร์  เพื่อให้สามารถน าไป
ประมวลผลในการสร้างแบบจ าลองได้ จากนั้นน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปท าการสุ่มแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลส าหรับสร้าง
แบบจ าลอง และขอ้มูลส าหรับทดสอบแบบจ าลอง โดยใช้
อัลกอริทึมการจ าแนกข้อมูล ท่ีมีพ้ืนฐานการท างานท่ี
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แตก ต่ างกัน  ได้แ ก่  Random Forest, Support Vector 

Machine, และ Naïve Bayes และเม่ือไดแ้บบจ าลองแลว้ก็
ท าการทดสอบแบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการจ าแนกของแบบจ าลอง และน าแบบจ าลองท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดไปพฒันาระบบหุ่นยนตส์นทนาต่อไป  
 

3.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์และพฒันาระบบ 
ผูว้ิจยัจะน าอลักอริทึมหรือแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพ

ดีท่ีสุดจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในขา้งตน้ มาใชใ้น
การวิเคราะห์และพฒันาระบบโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1) การสร้างฐานขอ้มูล 2)การสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งาน  
3) การสร้างส่วนประมวลผลและควบคุมการท างานของระบบ 
3.3 ขั้นตอนการทดสอบระบบ 

ขั้ นตอนน้ีผู ้วิจัยต้องทดสอบการท างานในทุก ๆ 
ส่วนประกอบของระบบ โดยจะทดสอบตั้งแต่เร่ิมตน้จน
ส้ินสุดกระบวนการ และท าการจดบันทึกการทดสอบ
ระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบไดอ้ย่างดี และสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือ
ปรับปรุงระบบไดอ้ยา่งตรงจุด และด าเนินการสรุปผลการ
ทดสอบจนเป็นท่ีส้ินสุด 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 
4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทึม 

การสร้างแบบจ าลองส าหรับการจ าแนกขอ้ความจากการ
แจง้ปัญหาการใชง้านของผูใ้ชง้านของหน่วยงานแห่งหน่ึง
นั้น สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมได ้ดงัน้ี 

จากการทดสอบอลักอริทึมป่าสุ่ม มีการปรับค่าพารามิเตอร์
เพ่ือหาค่าผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยปรับพารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ 
คือ ค่าจ านวนตน้ไม ้(Num of Tree) และค่า Seed โดยท่ีค่า 
Num of Tree เท่ากบั 100 และ Seed เท่ากบั 4 ให้ผลลพัธ์
หรือประสิทธิภาพการจ าแนกท่ีดีท่ีสุดตามตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 : ผลการด าเนินการทดสอบ Random Forest 

Parameters Results 

Num of Tree Seed Accuracy Precision ROC 

90 1 0.74 0.74 0.959 
90 2 0.74 0.8 0.949 
90 3 0.72 0.76 0.953 

Parameters Results 

Num of Tree Seed Accuracy Precision ROC 
90 4 0.77 0.82 0.974 

100 1 0.72 0.77 0.959 
100 2 0.72 0.76 0.96 
100 3 0.72 0.78 0.935 
100 4 0.81 0.85 0.982 

จากการทดสอบอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ มีการปรับค่า
อลักอริทึมเพื่อหาผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยปรับพารามิเตอร์  
1 พารามิเตอร์ คือ ค่าอลัฟ่า (Alpha) โดยค่าอลัฟ่าท่ีดีท่ีสุด 
มีค่าเท่ากบั 0.035 รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 : ผลการด าเนินการทดสอบ Naïve Bayes 
Parameter Results 

Alpha Accuracy Precision ROC 

0.005 0.71 0.72 0.966 
0.015 0.76 0.84 0.968 
0.025 0.75 0.77 0.965 
0.035 0.84 0.87 0.982 
0.045 0.78 0.8 0.986 
0.055 0.74 0.8 0.954 
0.065 0.75 0.76 0.945 

จากการทดสอบอลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
มีการปรับค่าอลักอริทึมเพื่อหาผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยปรับ
พารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ คือ ค่าเคอร์เนล และค่าแกรมมา 
โดยท่ีค่าเคอร์เนลเป็น linear และค่าแกรมมาเท่ากบั 0.1  

ให้ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพการจ าแนกท่ีดีท่ีสุดตาม
ตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 : ผลการด าเนินการทดสอบ Support Vector Machine 

Parameters Results 

kernel gamma Accuracy Precision ROC 

linear 0.1 0.84 0.87 0.987 
linear 1.0 0.71 0.81 0.979 
linear 10.0 0.76 0.8 0.972 

polynomial 0.1 0.25 0.06 0.922 
polynomial 1.0 0.38 0.62 0.927 
polynomial 10.0 0.4 0.66 0.925 

radial basic function 0.1 0.29 0.21 0.945 
radial basic function 1.0 0.61 0.75 0.98 
radial basic function 10.0 0.29 0.21 0.47 

sigmoid 0.1 0.21 0.11 0.954 
sigmoid 1.0 0.73 0.79 0.969 
sigmoid 10.0 0.66 0.71 0.954 
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จากนั้ นเม่ือได้ท าการปรับค่าพารามิเตอร์ของแต่ละ
อลักอริทึม และไดค้่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดแลว้นั้น กท็  าการ
น าค่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดของแต่ละอลักอริทึม ไปท าการ
ทดสอบซ ้ าอีกอลักอริทึมละ 5 คร้ัง เพ่ือวดัประสิทธิภาพ
การจ าแนกของอลักอริทึมกบัชุดขอ้มูลท่ีมีการสุ่มระหว่าง 
Training Data และ Testing Data ในสัดส่วนร้อยละ 75 

และร้อยละ 25 ตามล าดบั และเพื่อหาอลักอริทึมท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับข้อมูลชุดน้ี โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 
ตารางที ่4 : ผลการทดสอบพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดจาก Random Forest 

Parameters Results 

Num of Tree Seed Accuracy Precision ROC 

100 4 0.8 0.85 0.971 
100 4 0.81 0.85 0.951 
100 4 0.81 0.84 0.97 
100 4 0.82 0.86 0.963 
100 4 0.83 0.83 0.963 

Average 0.814 0.846 0.9636 

ตารางที ่5 : ผลการทดสอบพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดจาก Naïve Bayes 
Parameter Results 

Alpha Accuracy Precision ROC 

0.035 0.78 0.81 0.979 
0.035 0.8 0.86 0.973 
0.035 0.79 0.83 0.973 
0.035 0.79 0.81 0.968 
0.035 0.79 0.83 0.964 

Average 0.79 0.828 0.9714 

ตารางที่ 6 : ผลการทดสอบพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดจาก Support Vector 

     Machine 
Parameters Results 

kernel gamma Accuracy Precision ROC 

linear 0.1 0.78 0.8 0.979 
linear 0.1 0.78 0.83 0.98 
linear 0.1 0.8 0.89 0.966 
linear 0.1 0.79 0.86 0.976 
linear 0.1 0.76 0.81 0.984 

Average 0.782 0.838 0.9764 

จากข้อมูลการแจ้งปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานแห่งหน่ึงในชุดน้ี ซ่ึงไดท้  าการ
ทดสอบทั้ง 3 อลักอริทึมแลว้พบวา่ วิธีการจ าแนกขอ้ความ
ของอลักอริทึมป่าสุ่มให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าความ

ถูกต้องเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 81.4  ค่าความแม่นย  าเฉล่ีย
เ ท่ ากับ ร้อยละ  84 .6  และค่ าการวิ เคราะห์ เส้นโค้ง
คุณลกัษณะสมบติัการท างานเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 96.36 
4.2 ผลการพฒันาระบบ 

การพฒันาระบบประกอบดว้ย Rich Menu ดงัน้ี 

 
ภาพที่ 2 : เมนูการท างานของระบบ 

ตวัอย่างขอ้มูลเม่ือผูใ้ชง้านกดเมนู ช่องทางการติดต่อ  
IT Support ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 : รายละเอียดเม่ือกดช่องทางการติดต่อ IT Support 

ตวัอยา่งขอ้มูลเม่ือผูใ้ชง้านกดเมนูแจง้ปัญหาการใชง้าน
ระบบ Back Office แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4 : รายละเอียดเม่ือกดแจง้ปัญหาการใชง้านระบบ Back Office 

ตวัอยา่งขอ้มูลเม่ือผูใ้ชง้านกดเมนูแจง้ขอใชง้านระบบ 
Video Conference แสดงดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5 : รายละเอียดเม่ือกดแจง้ขอใชง้านระบบ Video Conference 

4.3 ผลการประเมนิระบบ 

4.3.3 ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านต่อการใช้
งานระบบ 4 ดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 7 : ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านระบบ 

การประเมนิการยอมรับ �̅� S.D. ระดบั 
1. ปัจจยัดา้นรับรู้ประโยชน์ 384.  90.6  มาก 
2. ปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน 

584.  550.  มาก 

3. ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช ้ 414.  680.  มาก 
4. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการยอมรับ 554.  540.  มาก 

สรุปผล 544.  0.61 มาก 

ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (�̅� = 4.45, S.D. = 0.61) ดงันั้น จึงสรุปผลไดว้่า
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์สนทนาบน
ระบบไลน์เพ่ือช่วยในการบริหารงาน IT Support ได้รับ 
การยอมรับอยูใ่นระดบัมาก 

5. สรุป 
จากการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐก์บัหุ่นยนตส์นทนา

บนระบบไลน์เพ่ือช่วยในการบริหารงาน IT Support ซ่ึง
ผูว้ิจัยไดแ้บ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือ ส่วน
ของการเปรียบเทียบเพื่อหาอัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
ขอ้มูลชุดน้ี โดยไดน้ าขอ้มูลไปท าความสะอาด ติดป้ายก ากบั
ข้อมูล และน าข้อมูลไปผ่านกระบวนการตัดค า โดยใช้

เทคนิคการตดัค าคือ AttaCut Algorithm และเม่ือไดข้อ้มูล
ท่ีพร้อมจะน าเขา้อลักอริทึมเพื่อสร้างแบบจ าลองแลว้นั้น 
ผูว้ิจยักจ็ะน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาสุ่มแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูล
ส าหรับ Training และขอ้มูลส าหรับ Testing ซ่ึงมีสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามล าดับ จากนั้นน า
ขอ้มูลชุด Training ไปเขา้กระบวนการสร้างแบบจ าลอง 
และเม่ือได้แบบจ าลองแลว้ ใช้ขอ้มูลชุด Testing ไปเขา้
กระบวนการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการจ าแนกของ
แบบจ าลอง  ซ่ึงผลการทดสอบพบว่าอัลกอริทึมป่าสุ่ม  
ให้ค่าความถูกตอ้งเฉล่ียร้อยละ 81.4  และค่าความแม่นย  า
เฉล่ียร้อยละ 84.6 ซ่ึงสูงท่ีสุด ผลปรากฏว่าผูว้ิจัยจึงน า
แบบจ าลองของอัลกอริทึมป่าสุ่มไปใช้ในการพัฒนา
หุ่นยนต์สนทนาผ่านระบบไลน์ต่อไป ส่วนท่ี 2 คือส่วน
ของการพฒันาระบบ หลงัจากผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาระบบ
เรียบร้อยแลว้ ท าการประเมินผลการยอมรับของผูใ้ชง้าน
พบว่า มีการยอมรับเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.45  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 
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บทคัดย่อ 

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
พนักงานเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการท างานด้านการขนส่ง
สินค้าและการบริหารคลังสินค้าในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
การเกบ็รวบรวมข้อมลูดังกล่าวมคีวามซับซ้อน การเข้าถึงไม่
สะดวก ในบางคร้ังอาจต้องรอผู้ ท่ีมีความรู้มาคอยตอบ
ค าถาม  ในปัจจุบันแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) เป็นแอป
พลิเคชันให้บริการการส่ือสารท่ีเป็นท่ีนิยมของคนไทยเป็น
อย่างมาก และมีฟังก์ช่ันแชทบอท (Chatbot) ท่ีสนับสนุน
การให้ข้อมูล หรือเพ่ิมความรู้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องให้กับ
ผู้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว งานวิจัยนีจึ้งได้
น าเสนอการประยกุต์ใช้ไลน์ แชทบอท (Line Chatbot) เพ่ือ
สนับสนุนแนวคิดในการจัดการความรู้ภายในองค์กรด้าน
การขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า นอกจากนี้
ยังได้ศึกษารูปแบบประสบการณ์ ผู้ ใช้ (User experience)  
และการออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface) ทฤษฎี
การออกแบบ Infographic เพ่ือช่วยเพ่ิมความสมบูรณ์ในการ
ออกแบบ และการจัดวางข้อมูลให้น่าสนใจ และให้
เหมาะสมกับลกัษณะของการค้นหาข้อมลูผ่านไลน์แชท 
บอท โดยผลการทดสอบการใช้งาน พบว่ามีประสิทธิภาพดี
มากมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ท่ี  100% และผลการประเมิน      
ความพึงพอใจของผู้ ใช้อยู่ ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ท่ี 4.48 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.097 

 ค าส าคัญ:การจัดการความรู้ , ไลน์ , แชทบอท , รูปแบบ
ประสบการณ์ผูใ้ช,้ การออกแบบส่วนต่อประสาน 

 

Abstract 
 The exchange of knowledge and experience 

between employees is extremely important in today's 

logistics and warehouse management work. However, 

the collection of  this particular knowledge is complex, 

the access is inconvenient and sometimes may have to 

wait for someone with knowledge to answer questions. 

At present, LINE is a very popular communication 

service application for Thai people. It has a chatbot 

function that supports information or increase 

knowledge and related knowledge to users effectively 

and quickly. This research therefore proposes the 

application of Line Chatbot (Line Chatbot) to support 

the concept of knowledge management within the 

organization. Freight forwarding and warehouse 

management User experience UX was also studied. 

And user interface design. Infographic design theory to 

help enhance the design. And arranging information to 

be interesting And to suit the nature of searching 

through LINE chatbot by usability test results It was 

found to be very good with the overall mean of  100% 

and the user satisfaction rating was very good with the 

overall mean of 4.48, the standard deviation of 0.097 

Keywords: Knowledge Management, Line, Chatbot, 

User Experience, Model Interface design 

 

 

 

 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

283 

 

1. บทน า 
ระบบการจดัการคลงัสินคา้มีบทบาทส าคญัต่อองคก์รและ

ธุรกิจคลงัสินคา้อย่างมากเพราะตอ้งใช้ในการบริหารจัดการ
คลงัสินคา้ให้สามารถด าเนินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและลด
ตน้ทุนให้มากท่ีสุด ระบบจึงมีความซับซ้อนท าให้การใชง้าน
ตอ้งใชอ้งคค์วามรู้อยา่งมากในการแกไ้ขและจดัการระบบโดย
ระบบจะรวบรวมการท างานของส่วน     ขาเขา้สินคา้ (Inbound)  
ขาออกสินคา้ (Outbound) และการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดของ 
Inventory จึงตอ้งท าให้องค์กรตอ้งจัดท าองค์ความรู้แต่เน่ือง
ดว้ยองค์ความรู้แต่เดิมเป็นการสอนงานระหว่างพนักงานเก่า
ถ่ายทอดมายงัพนกังานใหม่จนมาถึงการท าคู่มือแบบ Paper แต่
ดว้ยวิธีการเขียนของพนักงานแต่ละรุ่นแตกต่างกนัออกไปท า
ให้ไดอ้งค์ความรู้ไม่ชัดเจนและการปฏิบติัการท างานนั้นแต่
พนักงานแต่ละคนจะมีประสบการณ์ก็ไม่เท่ากัน และไม่
เหมือนกนั เม่ือพนกังานแลกเปล่ียนความรู้กนั อาจแบ่งประเภท
ของความรู้ออกได ้2 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ 1. ความรู้จากต ารา 
เอกสาร คู่ มือ หรือท่ีเรียกว่า ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge)  และ 2. ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ ตอ้งอาศยั
การฝึกฝน ท่ีเรียกว่าความรู้แบบ    ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
[1]นกัจดัการความรู้ ตอ้งมีความเช่ือพ้ืนฐานร่วมกนัวา่ ความรู้ท่ี
ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) สามารถบันทึก หรือ
ถ่ายทอดให้เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ได ้(Explicit Knowledge) หรือ
อาศยักลไก เคร่ืองมือการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ใหค้นไดพ้บกนั มีความไวว้างใจกนั และถ่ายทอดความรู้
ให้กันและกัน ความรู้ทั้ งสองประเภทมีความสัมพันธ์กัน 
หมุนเวียนเปล่ียนกลบัไป กลบัมาได ้[2] 

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการความรู้ใน
องค์กร และในงานประเภทต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการ
ประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยกีบัพนกังานในงานบางประเภทอาจ
เป็นไปได้ยาก เช่น พนักงานคลังสินค้าเน่ืองจากเวลาการ
ปฏิบติังานไม่เป็นเวลาและพนักงานส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันพนักงานส่วนใหญ่ใช้
โทรศพัท์ประเภทสมาร์ทโฟน และใชโ้ปรแกรมไลน์ (Line) 
เพ่ือพูดคุยแลกเปล่ียนไฟล์งานหรือกระทั้งวางแผนงาน การ
สอนงานใหก้บับุคลากรใหม่ ซ่ึงในโปรแกรมไลน์จะมีฟังกช์ัน่ 
Chatbot ท่ีสามารถตอบโตก้บัผูใ้ชไ้ดอ้ตัโนมติั โดยท่ีไม่ตอ้ง

ผา่นการสอนงานแบบคนสู่คน ซ่ึงระบบไลน์ Chatbot จะท าให้
บุคลากรเก่าสามารถอพัเดทความรู้ของตนเองในการท างานกบั
อุปกรณ์หรือระบบการจดัการคลงัสินคา้เอาไวใ้นระบบแทน
การเขียนเป็นกระดาษหรือเขียนคู่มือ ซ่ึงจะสามารถช่วยลด
ปัญหาการเรียนรู้งานด้วยตนเองท าให้ท างานจริงได้ช้า 
เน่ืองจากบุคลากรเก่าลาออกกระทนัหนัขาดผูส้อนงาน  ดงันั้น
ผู ้วิจัยจึงมีการเล็งเห็นปัญหาการท างานของคลังสินค้าท่ี
เกิดข้ึนจากความรู้ภายในตวับุคลากรเก่าไดท้  าการออกจากงาน
หรือเปล่ียนการท างานของสาขาคลงัสินคา้อยา่งเร่งด่วน และ
ดว้ยเน้ืองานคลงัสินคา้มีอุปกรณ์และระบบท่ีเป็นเทคโนโลยี
จ านวนมาก จึงท าให้พนักงานใหม่ตอ้งเรียนรู้ระบบค่อนขา้ง
นานโดยจากการสังเกตการเรียนรู้ระบบกบัอุปกรณ์ตอ้งใช้
เวลาอยา่งนอ้ย 2-3 เดือนถึงจะเขา้ใจระบบหรือค าศพัทเ์ฉพาะ 
จึงเกิดปัญหาการท างานล่าช้าหรือไม่มีคนสอนงานท าให้
บางคร้ังเกิดการตั้ งค่าระบบผิด และเกิดการจ่ายของให้กับ
ลูกค้าผิดพลาด หรือการรรับสินค้าไปเก็บตามชั้ นวางผิด 
Location ท่ีควรอยู่ซ่ึงความผิดพลาดเหล่าน้ีก่อให้เกิดความ
เสียหายทางด้านตน้ทุนในการเก็บสินคา้ ผูว้ิจัยจึงสนใจใน
การศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มา
ใชท่ี้เรียกว่า Line Chatbot เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน Line Chatbotในการท างานและ
สามารถใช้งานสืบคน้ขอ้มูลการท างานเก่ียวกับระบบหรือ
อุปกรณ์ต่างๆในคลังสินค้าไม่ว่าจะส่วนของขาเข้าสินค้า 
Inbound Logistics หรือขาออกสินคา้ Outbound Logistics โดย
น า Chatbot มาประยุกต์ใช้ทางธุรกิจงานกับคลังสินค้าและ
บุคคลากรใหม่ท่ีตอ้งใช ้Tacit Knowledge ในการเร่ิมงานใหม่
ระบบ Chatbot จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับ
อุปกรณ์หรือระบบท่ีใชใ้นคลงัสินคา้และเทคนิคต่างๆ ท่ีช่วย
ใหท้ างานไดร้วดเร็ว 

 

2. ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการท าระบบการจัดการความรู้ 
กรอบแนวคิดตัวระบบ Chatbot เพื่อสนับสนุนการ

จดัการความรู้ภายในองค์กรดา้นการขนส่งสินคา้และดา้น
การบริหาร  คลงัสินคา้มีกระบวนการกบับุคคลากรคือเป็น
ตวัช่วยการจดัเก็บความรู้ต่างๆท่ีบุคลากรไดร้วบรวมเอาไว ้



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

284 

 

โดยรวบรวมความรู้การใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ใน
คลงัสินคา้ ทั้ ง Inbound และ Outbound  บนระบบเวบ็ไซต์
การจดัการและรวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ลน์ Chatbot เขา้มาจบั
ค าตอบให้กบัผูใ้ชง้าน และการเม่ือพนักงานเกิดการเรียนรู้
จากการสอนงานของไลน์  Chatbot ท าให้น าไปปฏิบัติใน
งานไดถู้กตอ้ง พนกังานเกิดเทคนิคใหม่ๆกบังานจึงเกิดการ
เพ่ิมเทคนิคบนระบบไดเ้องเพ่ือแบ่งปันความรู้กนัในงาน    

2.2 ทฤษฎกีารพฒันา Chat bot 
Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึงท่ีมีไว้

ส่ือสารกับมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ทางใดทางหน่ึง โดยได้
แบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบท่ี 1 ถูกก าหนดดว้ยกฎ (Based on 
rules) คือ มีการสร้างกฎไวใ้หห้ลายๆ ขอ้ เพื่อให้ครอบคลุม
หลายๆ เง่ือนไขและตรงตามเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ และ
แบบท่ี 2 ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) คือ มี
การใช ้Machine learningเขา้มาช่วยในการเรียนรู้โดยการน า 
Natural Language Processing (NLP) มาช่วยให้  Chatbot 
เขา้ใจภาษามนุษย[์3]Chatbot แพลตฟอร์มบน LINE ท่ีผูว้ิจยั
จดัท าข้ึนเป็นแบบท่ี 1 ถูกก าหนดดว้ยกฎ (Based on rules) 
คือ มีการสร้างกฎไวใ้หห้ลายๆ ขอ้ เพื่อใหค้รอบคลุมหลายๆ 
เง่ือนไขและตรงตามเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ โดยเป็นแอป
พลิเคชนัส าหรับการส่ือสารและเป็นห้องเรียนอจัฉริยะท่ีมี
การจดัเกบ็องคค์วามรู้เอาไวบ้นเวบ็ไซตโ์ดยเป็นคลงัความรู้
ใหก้บัพนกังานคลงัสินคา้ โดยน าทฤษฎีการดึง API จากการ
เกบ็ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต ์Back end โดยเวบ็ไซตเ์ป็น php 

2.3 ทฤษฏีการออกแบบส าหรับผู้ใช้ (User experience 
UX) และ (User Interface) 

(User experience UX) และ (User Interface) ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในตวัแปรส าคญัท่ีเช่ือมโยงระหว่างตวัสินคา้ บริการ หรือ
ส่ิงต่างๆกบัผูใ้ช้งานโดยตรงโดยในการพฒันาผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบ และปรับปรุงจ าเป็นตอ้งมีการค านึงถึงความส าคญั
ของประสบการณ์ท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บเสมอโดยหนา้ท่ีเหล่าน้ีเป็น
หน้าท่ีของกลุ่มอาชีพนักออกแบบ(Designer)  ท่ีจะต้อง
น าเอาความตอ้งการ ปัญหา และผลตอบรับมาพฒันางาน
ออกแบบ และปรับปรุง เวบ็ไซต์หรือระบบต่างๆก็เช่นกนั
ในการค านึงถึงการออกแบบ[4] 

 

2.4 ทฤษฎสีีส าหรับนักออกแบบเวบ็ไซต์และChatbot 
การสร้างสีสันบนหน้าเว็บหรือระบบบนเครือข่าย

ออนไลน์ถือเป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายของผลิตภณัฑห์รือการ
ส่ือความหมายของทั้งระบบและเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งชดัเจนการ
เลือกใชสี้ให้เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ยงัสามารถท าใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่าง เว็บไซต์ /Chatbot/ ระบบออนไลน์ได้  สี เ ป็น
องคป์ระกอบหลกัส าหรับการตกแต่งจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชสี้และการใชร้ะบบสีท่ีแสดงบน
จอคอมพิวเตอร์[5] 

2.5ทฤษฎกีารออกแบบ Infographic 
Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ  ภาพ

หรือกราฟิกซ่ึงบ่งช้ีถึงขอ้มูลดิบ ไม่ว่าจะเป็นสถิติความรู้
ตัวเลข รูปภาพ เรียกว่าเป็นการย่นย่อสรุปข้อมูลเพ่ือให้
เขา้ใจและอ่านไดง่้ายเพียงแค่กวาดตามอง ซ่ึงเหมาะส าหรับ
ผูค้นในยุคไอทีท่ีตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลซับซ้อนมหาศาลใน
เวลาอนัจ ากดั หรือขอ้มูลท่ีเขา้ใจยากตอ้งใชเ้วลามากในการ
อ่าน  เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจ าภาพสวย ๆ ได้
มากกว่าการอ่านขอ้ความยาว และในปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ี
นิยมในโลกของ Social Media ประโยชน์ของ Infographic 
เพราะดว้ยแผนภาพสวย ๆ น้ีสามารถดึงดูดความสนใจ เป็น
ส่ือท่ีเข้าใจง่ายท าให้คน ทั่ว ๆ ไป สามารถเข้าถึง เข้าใจ 
ขอ้มูลปริมาณมาก ๆ[6] 

2.6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
Michael Polanyi และIkujiro Nonaka จ าแนกความรู้เป็น 

2 ประเภท คือ Tacit และ Explicit Knowledge โดยให้นิยาม
ไวด้งัน้ี “Tacit Knowledge” เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัของแต่ละ
บุคคลเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ต่างๆ 
ซ่ึงส่ือสารหรือถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลาย
ลกัษณ์อกัษรไดย้ากความรู้ชนิดน้ีพฒันาและแบ่งปันกนัได้
และเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
“Explicit Knowledge” คือความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆได้เช่น
หนงัสือคู่มือเอกสาร และรายงานต่างๆ ซ่ึงคนสามารถ 

เขา้ถึงไดง่้าย ทั้งน้ีความรู้ส่วนใหญ่ในองคก์รเป็นความรู้
ประเภทแรกคือความรู้โดยนัยมากกว่าประเภทท่ีสองหรือ
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ความรู้ท่ีชัดแจ้งหลายเท่า แต่ความรู้ทั้ งสองประเภทน้ี
สามารถเปล่ียนสถานะระหวา่งกนัไดต้ลอดเวลา[6] 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
ลดัดา เจียมจิตต์ตรง[7] น าเสนอเร่ือง การพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจดัการความรู้ส าหรับกลุ่มบริหารองคก์ร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัการความรู้ส าหรับกลุ่มบริหารองคก์ร 
ประเมินผลการใช้งานระบบและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
ไดรั้บจากระบบกลุ่มตวัอยา่งคดัเลือกแบบเจาะจงประกอบ
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนดา้นการจดัการความรู้สายงาน 3 คน 
ผูแ้ทนฝ่ายต่างๆ 25 คน และผูใ้ชง้านระบบ 30 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชป้ระกอบดว้ย ระบบท่ีพฒันาข้ึนแบบส ารวจองคค์วามรู้
ระดบัสายงาน แบบประเมินหมวดความรู้ท่ีจดัเก็บในระบบ 
แบบสัมภาษณ์การจดัการความรู้ระดบัสายงานแบบประเมิน
ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ
โดยผู ้เ ช่ียวชาญแบบประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผูใ้ชง้าน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 

สุภาวรรณ ไชยมงคล [8] น าเสนอเร่ืองการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับงานบริหารทรัพยากร
บุคคลของบริษทั ไทยออยล์มารีนจ ากดั เพ่ือศึกษาขั้นตอน
การท างานของฝ่ายท่รัพยากรบุคคล วิเคราะห์ความตอ้งการ
ขอ้มูลของฝ่ายบุคคลและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
สามารถไปใช้ในการบริหารขอ้มูลส าหรับฝ่ายบุคคลของ
บริษทัไทยออยลม์ารีน จ ากดั 

จิรันดร บู๊ฮวดใช ้ [9] น าเสนอเร่ืองแนวทางการพฒันา
ตน้แบบ Chatbot ส าหรับใหค้  าแนะน าระบบขอทุนอุดหนุน
การวจิยั งบประมาณแผน่ดิน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาตน้แบบ Chatbot ส าหรับให้
ค  าแนะน าระบบขอทุนอุดหนุนการวจิยังบประมาณแผน่ดิน 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมโดยใชแ้กปั้ญหาจ านวน
บุคลากรท่ีมีอยูจ่  ากดั แต่ตอ้งใหบ้ริการค าแนะน ากบัผูข้อทุน
วจิยัจ านวนมากในเวลาเดียวกนั 

 
 
 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
3.1การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
3.1.1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จัดการความรู้ในรูปแบบของ Line Chatbot  การออกแบบ
อินเตอร์เฟสและการเช่ือมต่อขอ้มูลของระบบ CMS เพื่อเช่ือม
เข้าระบบ Line Chatbot  เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้
ภายในองค์กรด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหาร
คลงัสินคา้โดยระบบมีกระบวนการการท างานกบับุคลากรคือ
เป็นตวัช่วยการจดัเกบ็ความรู้ต่างๆท่ีบุคลากรไดร้วบรวมเอาไว ้
โดยรวบรวมความรู้การใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ใน
คลงัสินคา้ ทั้ง Inbound และ Outbound  บนระบบเวบ็ไซตก์าร
จัดการและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ไลน์Chat bot เข้ามาจับ
ค าตอบใหก้บัผูใ้ชง้าน และการเม่ือพนกังานเกิดการเรียนรู้จาก
การสอนงานของไลน์ Chat bot ท าให้น าไปปฏิบติัในงานได้
ถูกต้อง พนักงานเกิดเทคนิคใหม่ๆกับงานจึงเกิดการเพ่ิม
เทคนิคบนระบบได้เองเพ่ือแบ่งปันความรู้กันในงาน 
แอพพลิเคชัน่แชทบอทจะพฒันาจาก php และ json โดยมีเวบ็
แอพพลิเคชัน่ Line ส่งขอ้มูลหา php ดว้ย webhook เวบ็ Hooks 
คือ ฝ่ังไลน์จะยิง request มาท่ีเวบ็ตาม url ท่ีก  าหนดไวแ้ละส่ง
ขอ้มูลมาเป็น JSON เวบ็ส่ือสารกบั line ดว้ย REST API  REST 
API คือ เวลาจะสั่งให้ไลน์ท าอะไร ตอ้งท าการยิงขอ้มูลไป
หาไลน์ ในรูปแบบ JSON โครงสร้างท่ีไลน์ก าหนด และจาก
การท าการคน้หาขอ้มูลการใชง้าน Line Chatbot พบวา่การตอบ
ค าถามโดยการพิมพ์ไปกลับระหว่างผู ้ใช้งานกับ Bot ไม่
สามารถตอบปัญหาได้ 100% เน่ืองจากในการตอบค าถาม
บางอยา่งค่อนขา้งมีรายละเอียดท่ียาวเกินกวา่ท่ี Line ก าหนดจึง
แกไ้ขปัญหาน้ีดว้ยการออกแบบเมนูจากการสร้าง Rich Menu 
ดว้ย LINE Rich Menu Maker บน Line Chatbot มาใชแ้กปั้ญหา
กบัส่วนน้ี 

 
ภาพที่ 1:กระบวนการท างาน Line Chatbot 

อีกทั้ งโดยการออกแบบเมนูตามหลักทฤษฎี User 
Experience Design (UX) แ ล ะ User Interface (UI)  UI 
Design หรือ User Interface Design นั้นก็คือศาสตร์ท่ีมาเติม
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เต็มให้กบั UX นั้นสวยงามและสมบูรณ์ส่ือความหมายได้
ชัดและมีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองการจัดวาง
องคป์ระกอบต่าง ๆ สี ขนาดตวัอกัษร ฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจะไป
อยู่ภายในเวบ็ไซต์ หรือแอพพลิเคชัน่ของเราให้สะอาด 
สวยงาม มีเอกลกัษณ์ และใชง้านไดง่้ายยิ่งข้ึนนัน่เอง ซ่ึง
จะใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นหลกั 

 
ภาพที่ 2:กระบวนการท างานของระบบ 

จากภาพท่ี 2 Admin จะน าข้อมูลหรือคู่มือจัดเก็บไว้บน
เวบ็ไซต์และบนัทึกลงฐานขอ้มูลโดยแยกเป็นประเภทเพื่อ
ง่ายต่อการสืบคน้และ Admin จะท าการตั้งค่าการโต้ตอบ
ใหก้บัไลน์แชทบอทบนเวบ็หลงับา้น (CMS) เพื่อให ้
แชทบอทน าขอ้มูลไปแสดงและตอบกลบัผูใ้ชง้านได ้
 3.2 การวิเคราะห์ระบบ  
 จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผูใ้ชง้านท่ี
เก่ียวขอ้ง (Actor (ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มแรก คือ ผูดู้แล
ระบบ (Admin IT (กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มสมาชิก (User 
Warehouse (ซ่ึงการเขา้ใชง้านระบบจะแบ่งแต่ละหน้าท่ีโดย 
(Admin IT) หนา้ท่ีการใชง้านระบบจะสามารถเขา้ระบบการ
จดัการได ้2 ส่วน 1.ส่วนการจดัการขอ้มูลการโพสบทความ 
แกไ้ขบทความ การคน้หาบทความ การจดัการบทความ และ
2.ระบบออกแบบการตอบกลบัของ Line Chatbot เพื่อท าการ
ตั้งค่าระบบให้กบัผูใ้ช ้หรือ (User Warehouse) และ สมาชิก
สามารถเข้าใช้ในส่วนของ  Line Chatbot ผ่านทาง Line 
สามารถอ่านบทความ คน้หาบทความ และเม่ือผูใ้ชต้อ้งการ
น าขอ้มูลของตนเผยแพร่ก็สามารถแจ้ง (Admin IT ) ท าการ
เพ่ิมขอ้มูลลงไปเพ่ือเป็นการเผยแพร่ใหก้บับุคคลอ่ืน ๆ ได ้
    3.3 การออกแบบและพฒันาระบบ  
 ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนการศึกษาและรวบรวม
ขอ้มูล และการวิเคราะห์ระบบ มาพฒันาในรูปแบบ Line 
Chatbot เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยผลกัดนัในการสร้างความรู้และ
ดึงดูดกลุ่มผู ้ใช้งานให้เข้ามาสู่ระบบ ช่วยอ านวยความ

สะดวก เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูล และการแลกเปล่ียน
ความรู้ร่วมกนักบัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน และใช ้
 

ภาพที่ 3:การตอบกลบัของระบบ 

ทฤษฎีการจดัการความรู้มาบูรณาการในการทางานของระบบ 
อาศยัการถ่ายทอดความรู้จากผูใ้ช ้เพ่ือน าความรู้เหล่านั้น มา
จดัเก็บให้เกิดเป็นระบบการจดัการความรู้ เร่ิมจากการสร้าง
ความรู้ของสมาชิกท่ีนามาถ่ายทอด น าไปสู่การจ าแนกความรู้
ให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือจัดเก็บให้เป็นระบบ จากนั้นสมาชิก
สามารถแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน อันจะ
น าไปสู่การน าความรู้ไปใช ้นั้นหมายถึง การท่ีสมาชิกไดรั้บ
องคค์วามรู้เก่ียวกบัการใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้
ท่ีผ่านการถ่ายทอดประสบณ์การการท างานจากสมาชิกท่าน
อ่ืน ๆ โดยผา่นการกร่ันกรองจากผูเ้ช่ียวชาญ  
 3.4 การประเมินผลของระบบ  
 งานวจิยัน้ีแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1) ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน 2) และอีกส่วนคือแบบสอบถามความพึงพอใจการ
ใชง้าน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานคลงัสินคา้ จ านวน 20 ท่าน 
 

4. ผลการด าเนินการวจิัย  
   4.1 ผลการพฒันา Chat bot  
 พบวา่ การพฒันาและด าเนินการดงักล่าวพบระบบ Line Chatbot 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ภายในองค์กรด้านการขนส่ง
สินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า สามารถตอบสนองการ
ท างานไดดี้ โดยขอ้มูลไดถู้กเก็บบนฐานขอ้มูลและมีการดึงมาใช้
เม่ือเขา้ Line Chatbot ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วดงัภาพท่ี 4   
 
 
 

 
ภาพที่ 4: หนา้จอการจดัเกบ็ขอ้มูล 
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ภาพที่ 5: หนา้จอการจดัการค าถามค าตอบ Line Chat Bot 

 4.2 ผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 
 เป็นการประเมินความถูกตอ้งของระบบ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ี
มีประสบการณ์ดา้นการพฒันาระบบ 3 ท่าน ทดลองใชง้าน Line 
Chatbot เพ่ือทดสอบการท างานของระบบว่ามีความถูกต้อง 
สรุปไดต้ามหวัขอ้หลกั ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

การประเมนิประสิทธิของการท างาน
ระบบ 

ความถูกต้องเม่ือใช้
งานผ่าน Line 

1.คุณภาพการออกแบบระบบ Line Chatbot 100% 

2.ประสิทธิภาพของระบบ Line Chatbot 100% 
ค่าเฉล่ียรวม  100% 

ตารางที ่2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

ความพงึพอใจในการในด้านต่างๆ     S.D. 
1.การใช้รูปภาพส่ือความหมาย
เพื่อใหม้องและเขา้ใจไดง่้าย 

4.5 0.04 

2.ความสามารถของการตอบ
ค าถาม Line Chat Bot   

4.45 0.21 

3 .การวางเมนูใน Line chat bot 
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย 

4.51 31.53 

ค่าเฉล่ียรวม  4.48 0.097 

 
5.สรุปและผลอภิปรายผล 
 ในบทความน้ีไดน้ าเสนอการประยกุตใ์ช ้Chatbot เพ่ือ 
สนับสนุนการจัดการความรู้ภายในองค์กรด้านการขนส่ง
สินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
100% และค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีค่าเท่ากบั 4.48 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัดี โดยพนักงานคลงัสินคา้สามารถใช้งานคู่มือท่ี Line 
Chatbot ให้ข้อมูลได้ดี และลดเวลาในการรอถามระหว่าง

พนักงานกับหัวหน้าหรือฝ่ายไอที โดยการใช้งานกับการ
ท างานพนกังานมีความรู้เพ่ิมข้ึน อีกทั้งการเกบ็คู่มือในรูปแบบ
น้ีป้องกนัการศูนยห์ายของขอ้มูลอีกดว้ย โดยอนาคตควรท า
ระบบ การเขา้รหสัเพ่ือเขา้ไปจดัการขอ้มูลเพ่ิมเติม และปรับแต่ง
ให ้Database มีขนาดรองรับการใชง้านท่ีมากข้ึนกวา่น้ี 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยคร้ังนีไ้ด้น ำเทคโนโลยี Chatbot ท่ีใช้หลักกำร
ประมวลผลแบบ Natural Language Processing ร่วมกับ
องค์ควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับแนวทำงในกำรวินิจฉัยโรค ท่ีอ้ำงอิง
ฐำนควำมรู้จำกแพทย์ผู้ เช่ียวชำญและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
มำช่วยในกำรวินิจฉัยโรคในเดก็จำกอำกำรเบือ้งต้น เพ่ือให้
สำมำรถรับรู้ว่ำอำกำรท่ีเกิดกับเดก็ในตอนนีเ้ป็นอำกำรของ
โรคอะไร โดยตัวระบบจะท ำงำนผ่ำน Line  Application 
ซ่ึงกำรวินิจฉัยนีจ้ะสำมำรถท ำได้ทันทีโดยไม่จ ำเป็นต้อง
เดินทำงไปท่ีโรงพยำบำล และข้อมูลท่ีได้กส็ำมำรถน ำไป
ประกอบควบคู่กับกำรรักษำของแพทย์เพ่ือให้กำรรักษำ
ของแพทย์เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
ค ำส ำคัญ: การวินิจฉยัโรค  โรคเดก็  Chatbot  Natural 

Language Processing   

Abstract 
This research brings chatbot technology that uses 

Natural Language Processing principles in 

conjunction with the knowledge of diagnostic 

approaches. That is based on knowledge from 

specialist doctors Let's help in the diagnosis of the 

disease in children from the initial symptoms. To be 

able to recognize the symptoms of the disease in 

children now. The system will work via Line 

Application, which can be diagnosed immediately 

without needing to travel to the hospital. And the 

information obtained can be combined with the 

doctor's treatment to make the doctor's treatment 

more effective. 

Keyword: Diagnosing Disease, Pediatric Disease, 

Chatbot, Natural Language Processing. 

1. บทน ำ 
วยัเด็ก (Childhood) จะอยูใ่นช่วงอายุประมาณ 3-12 ปี 

โดยในช่วงวยัน้ีจะมีการพฒันาการความเจริญเติบโตและ
การประสานการท า งานของระบบร่างกาย ต่ าง  ๆ  
ใหส้ามารถท างานไดเ้ตม็ท่ี โดยเฉพาะภูมิคุม้กนัในร่างกาย
ของเด็ก ซ่ึงจะท าให้เด็กมีโอกาสจะเจ็บป่วยได้ง่ายและ 
โรคท่ีพบก็จะมีอาการป่วยท่ีมกัจะรุนแรงและเกิดอาการ
แทรกซ้อนไดง่้ายกว่าผูใ้หญ่ เน่ืองจากมีภูมิคุม้กนัโรคต ่า
กวา่ผูใ้หญ่มาก ปัจจุบนัโรคท่ีพบในเด็กมีเพ่ิมมากข้ึน และ
อนัตรายข้ึน โดยมีลกัษณะอาการท่ีแตกต่างกนัออกไปหรือ
บางโรคก็มีอาการท่ีใกล้เคียงกันจนอาจท าให้เข้าใจผิด  
อีกทั้งนอกจากอาการจากโรคหลกั กย็งัมีโอกาสเกิดอาการ
แทรกซ้อนได้ ท่ีอาจท าให้เด็กมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิต 
ส าหรับโรคท่ีเกิดในเด็กส่วนใหญ่มีโอกาสท่ีจะรักษาให้
หายได ้หากสามารถวนิิจฉยัหรือรับรู้ถึงอาการเบ้ืองตน้ของ
เด็กว่าตรงกับโรคไหน ก็จะสามารถท ารักษาได้อย่าง
ถูกตอ้งและแม่นย  า 

แต่ปัจจุบนัเวลาท่ีเด็กมีอาการป่วย เช่น เด็กมีอาการไข ้
ตัวร้อน บางคนก็จะมองว่าเด็กอาจจะเป็นแค่ไข้หวัด
ธรรมดา จึงรักษาหรือดูแลดว้ยตวัเองได้ เพราะจะไดไ้ม่
ต้องยุ่งยากในการเดินทางไปพบแพทย์ อาจจะด้วย
เน่ืองจากสถานพยาบาลอาจตั้งอยูไ่กลหรือไม่ตอ้งการท่ีไป
รอคิวในการรักษาในระยะเวลาท่ีนาน จึงอาจไปซ้ือยามา
รับประทาน เอง  โดย ท่ี ไ ม่ต้อ ง เ ดินทางไป รักษา ท่ี
สถานพยาบาลเพื่อพบแพทย ์ซ่ึงความจริงแลว้ แมจ้ะเป็น
แค่อาการไข ้ก็อาจจะไม่ใช่แค่อาการของไขห้วดัธรรมดา
อาจจะมีโอกาสเป็นถึงโรคท่ีเป็นอนัตรายมากกว่านั้น ซ่ึง
ในปัจจุบนัพบวา่มีโรคท่ีพบบ่อยในวยัเดก็ มีอยู ่11 โรค คือ 
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1. โรค RSV ( Respiratory Syncytial Virus ) 
2. โรคหดั 
3. ไขห้วดั 
4. โรคไขห้วดัใหญ่ 
5. โรคอีสุกอีใสโรค 
6. โรค มือ เทา้ ปาก 
7. ไขเ้ลือดออกโรคอีสุกอีใส 
8. โรคงูสวดั 
9. โรคทอ้งเสียหรืออุจจาระร่วง (ไวรัสโรตา้) 
10. แพอ้าหาร 
11. ชกัจากไข ้
เพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ี ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ี

สามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดเ้ป็นจ านวนมาก ซ่ึง
จากการศึกษางานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องในปัจจุบัน การน า
เทคโนโลยีสารเทศมาใช้กับทางการแพทย์และมีความ
เหมาะสมท่ีจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเร่ืองน้ีได้ดี ก็คือ 
Chatbot หรือโปรแกรมจ าลองการสนทนา ของมนุษย ์ท่ี
สามารถพูดคุยส่ือสารผ่านข้อความและเสียงได้แบบ
เรียลไทม ์โดยเป็นเทคโนโลย ีAI ท่ีใชห้ลกัการประมวลผล
แบบ Natural Language Processing โดยงานวิจัยน้ีจะน า 
Chatbot มาพฒันาต่อยอดเพื่อน ามาใชใ้นการวินิจฉัยโรค
เบ้ืองตน้ในเด็กผา่นแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย  เพื่อให้
สามารถรับรู้ว่าอาการท่ีเกิดกับเด็กในตอนน้ีเป็นอาการ
เบ้ืองตน้ของโรคอะไรไดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทาง
ไปท่ีโรงพยาบาล และขอ้มูลท่ีไดก้ส็ามารถน าไปประกอบ
ควบคู่กบัการรักษาของแพทยเ์พ่ือให้การรักษาของแพทย์
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความสนใจและ
มีแนวคิดในการพฒันาท่ีจะศึกษาและพฒันาระบบ Chatbot 
เพื่อวินิจฉยัโรคในเดก็ โดยกลุ่มโรคท่ีเลือกมาพฒันาระบบ
จะ เ ป็นก ลุ่มโรค ท่ีพบบ่อยใน เด็กจ านวน  11  โรค  
และการใช้งานจะใช้งานผ่าน Line Application โดย
งานวิจัยน้ีจะน าความสามารถของ Chatbot มาท างาน
ร่วมกบัองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัแนวทางในการวินิจฉัยโรค ท่ี
อ้างอิงฐานความรู้จากแพทย์ผูเ้ ช่ียวชาญและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง มาช่วยในการวินิจฉยัโรคในเด็กเพ่ือวิเคราะห์ให้
ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 ระบบสนทนำโต้ตอบอตัโนมัต ิ(Chatbot) 

Chatbot คือ ซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาข้ึนมาเพ่ือช่วย
ตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือเสียงแบบ
อตัโนมติัและรวดเร็ว หลกัการท างาน มี 2 ขั้นตอน 

1) วิเคราะห์ค าถามของผูใ้ชง้าน 
2) ตอบกลบัผูใ้ชง้าน 

2.1.2 Natural Language Processing (NLP) 
Natural Language Processing ห รื อ  ก า ร

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ  เ ป็นสาขาหน่ึงของ
เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์  (AI) ท่ี มุ่ งหมายให้  
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ เน่ืองจาก 
คอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเข้าใจ
ขอ้มูลตวัเลขหรือรหัสท่ีมีความหมายนัยหน่ึงชัดเจน 
ซ่ึงไม่ตรงกบัวิธีการส่ือสารของมนุษยซ่ึ์งอาศยัภาษา
เป็นหลกัและภาษามีความซับซ้อน NLP จึงเกิดข้ึนเพ่ือ
ลดช่องวา่งการส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 
2.2 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1 แอปพลิ เ ค ชั นแชทบอท เ พ่ื อ ก ำ ร วิ นิ จ ฉั ย
โรคเบำหวำนด้วยออนโทโลย ี

งานวิจยัน้ีจดัท าโดย ชุมพล โมฆรัตน์, วรางคณา  
อุ่นชยั และ สุกญัญา มารแพ ้วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูป่้วย
สามารถดูแลและควบคุม ตลอดจนรักษาโรคเบาหวาน
ในชีวิตประจ าวนัให้เหมาะสมกบัผูป่้วยผ่านระบบแช
ทบอท โดยน าขอ้มูลเก่ียวกบัโรคเบาหวานมาอา้งอิง
เป็นฐานความรู้ประกอบการวนิิจฉยั 
2.2.2 กำรพัฒนำระบบวิ นิจ ฉัยโรคที่พบบ่อย ใน
ผู้สูงอำยุด้วยออนโทโลย ี

งานวิจัยน้ีจัดท าโดย  วิไลลักษณ์ ตรีพืช และ  
วุฒิพงษ์ ชินศรี วตัถุประสงค์เพื่อใชว้ินิจฉัยโรคท่ีพบ
บ่อยในผูสู้งอายุและแสดงผลการวินิจฉัยในรูปแบบ
ของเวบ็แอปพลิเคชนั โดยน าขอ้มูลเก่ียวกบัโรคท่ีพบ
บ่อยในผูสู้งอายมุาอา้งอิงเป็นฐานความรู้ประกอบการ
วินิจฉยั 
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2.2.3 แชทบอทส ำหรับกำรบริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 
งานวิจยัน้ีจดัท าโดย มสัรา เลาะแม วตัถุประสงค์

เพื่อน าเสนอบริการดา้นการดูแลสุขภาพท่ีใช้ Chatbot 
ไดแ้ก่ Chatbot ส าหรับการวินิจฉยัโรคดว้ยตนเอง และ 
Chatbot การบ ริการด้านการ ดูแลสุขภาพพร้อม
ฐานความรู้ ท่ีมีการประมวลผลบน  Cloud ซ่ึงเป็น
บริการสุขภาพเคล่ือนท่ีในรูปแบบของ Chatbot 
2.2.4 กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนำอัตโนมัติเพ่ือ
แสดงผลข้อมูลกำรเดนิทำง ด้วยระบบรถไฟฟ้ำ 

งานวิจยัน้ีจดัท าโดย กรกานต์ วรธรกุล, สมภพ  
ทองปลิว และ ศจีมาจ ณ วิเชียร  วตัถุประสงค์เพื่อ
แสดงผลขอ้มูลการเดินทาง ดว้ยระบบรถไฟฟ้า โดยใช้
เ ท ค นิ ค อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ น วั ต ก ร ร ม จ า ก
คว ามก้ า วหน้ า ขอ ง ปัญญาประ ดิษฐ์  (Artificial 
intelligence) ในการท าวิจัย ได้แก่ Machine Learning 
และ Natural Language Processing 
2.2.5 Artificial Intelligence based Chatbot for 
Placement Activity at College Using DialogFlow 

งานวิจัย น้ีจัดท าโดย Sushil S. Ranavare และ  
R. S. Kamath วัต ถุประสงค์ เพื่ อน า  Chatbot ท่ี เ ป็น
เทคโนโลยี AI มาเป็นผูช่้วยในการตอบค าถามบริการ
ในมหาวิทยาลัย โดยใช้  Dialogflow ท่ีใช้หลักการ
ประมวลผลแบบ Natural Language Processing ในการ
ตอบกลบั 
2.2.6 Chatbot Utilization for Medical Consultant 
System 

งานวิจัยน้ีจัดท าโดย Nudtaporn Rosruen และ 
Taweesak Samanchuen วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ น า
เทคโนโลยี  Chatbot มาเ พ่ิมความสามารถในการ
ให้บริการและลดตน้ทุนการด าเนินการทางการแพทย ์
ซ่ึง Chatbot น้ีจะท างานคล้ายเป็นท่ีปรึกษาทางการ
แพทย ์โดยจะมีการบันทึกอาการและวิธีการรักษาท่ี
รวบรวมมาจาก Application DoctorMe 

 

2.2.7 Designing a Competent Chatbot to Counter 
the COVID-19 Pandemic and Empower Risk 
Communication in an Emergency Response System 

งานวิจัย น้ีจัดท าโดย  Chonnatee Rodsawang, 
Pongsutee Thongkliang, Theeraporn Intawong, Apisit 
Sonong, Yosita Thitiwatthana and Suthat 
Chottanapund วตัถุประสงค์เพื่อออกแบบ Chatbot ท่ี
สามารถสอบถามให้ข้อมูลเก่ียวกับ COVID-19 กับ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ Dialogflow ท่ีใช้หลักการ
ประมวลผลแบบ Natural Language Processing ในการ
ตอบกลบั 

 3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
วิธีการออกแบบและพฒันาระบบวินิจฉัยโรคใน

เด็กด้วย Chatbot ทางผูว้ิจัยได้มีการแบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินงานวจิยัออกเป็น 5 ขั้นตอน 
3.1 กำรศึกษำรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับแนวทางใน
การวินิจฉัยโรค มาใช้อา้งอิงเป็นฐานความรู้ โดยได้
ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ต าแหน่ง
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ สาขากุมารเวชศาสตร์  
และข้อมูลจากเอกสารเ ก่ียวข้องท่ีมีความน่าเ ช่ือ  
ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป เล่ม 1 : แนวทางการ 
ตรวจรักษาโรคและการใช้ยา และ ต าราการตรวจ 
รักษาโรคทัว่ไป เล่ม 2 : 350 โรคกบัการดูแลรักษาและ
การป้องกนั ซ่ึงเป็นต าราท่ีแพทยแ์ละนกัศึกษาแพทยใ์ช้
เป็นคู่มือในการเรียนหรือสอนบุคลากรสาธารณสุข
ระดับต่างๆ รวมทั้ งอาสาสมัคร โดยข้อมูลท่ีได้มา
สามารถสรุปออกมาได ้3 หวัขอ้ 

3.1.1 ขอ้มูลโรคท่ีพบบ่อยในเดก็จ านวน 11 โรค 
3.1.2 ขอ้มูลยาและแนวทางท่ีใชรั้กษาโรค 
3.1.3 ขอ้มูลหลกัเกณฑใ์นการวินิจฉยัโรค 

3.2 ออกแบบ Rule-Based กำรวนิิจฉัยโรค 
น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากฐานความรู้จากแพทย์

ผู ้เ ช่ียวชาญและเอกสารเก่ียวข้องท่ีมีความน่าเ ช่ือ  
ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ เ ป็ น  Rule-Based  
การวนิิจฉยัโรค ได ้4 เง่ือนไข ดงัน้ี 
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3.2.1 เม่ือเดก็มีอาการไขร่้วมกบัน ้ามูกหรือไอ 

 
ภำพที่ 1 : Rule-Based เง่ือนไขท่ี 1 

 3.2.2 เม่ือเดก็มีอาการไขร่้วมกบัผืน่หรือตุ่มข้ึน 

 
ภำพที่ 2 : Rule-Based เง่ือนไขท่ี 2 

 3.2.3 เม่ือเดก็มีอาการไขร่้วมกบัผืน่หรือตุ่มข้ึน 

 
ภำพที่ 3 : Rule-Based เง่ือนไขท่ี 3 

3.2.4 เม่ือเดก็มีอาการไขเ้พียงอยา่งเดียวไม่มี 
อาการร่วมอ่ืนๆ 

 
ภำพที่ 4 : Rule-Based เง่ือนไขท่ี 4 

3.3 ออกแบบ Chatbot กำรวนิิจฉัยโรค 
น า Rule-Based การวินิจฉัยโรคท่ีออกแบบไว้ทั้ ง 4 

เง่ือนไขไปออกแบบในส่วนกระบวนการเรียนรู้และเขา้ใจ
ภาษามนุษยข์อง Chatbot ดว้ยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ท่ี เ ป็น  Machine learning มีการ
ประมวลผลแบบ Natural Language Processing โดยการจะ
ท า ให้  Natural Language Processing ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ 
ภาษามนุษย์ นั้ นจะมีกระบวนการเป็นขั้นตอนทั้ งหมด  
6 ขั้นตอน 

3.3.1 Morphological Level ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง
องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์หน่วยของค าว่าสามารถ
แยกยอ่ยไดเ้ป็นอะไรบา้ง เป็นการถอดค าออกเป็นตวัอกัษร  
หาพยญัชนะ สระ ตวัสะกด 

3.3.2 Lexical Level เข้าใจค า หลังจากผสมตัวอักษร
แล้วก็จะเร่ิมหาความหมายของค านั้ นๆ เพ่ือเตรียมตัว
ส าหรับการท าความเขา้ใจทั้งประโยค 

3.3.3 Syntactic Level เขา้ใจประโยค จากการเขา้ใจค า
และล าดบัโครงสร้างตามมาตรฐานท่ีระบุโดยผูเ้ช่ียวชาญ
หรือแบบแผนท่ีไดเ้รียนมา อาจกล่าวไดว้า่เป็นขั้นตอนของ
การวเิคราะห์ทางไวยากรณ์ 

3.3.4 Semantic Level เขา้ใจบริบทของค าในประโยค 
เข้าใจ ถึงความหมายของค า ท่ี ใช้ในประโยค ซ่ึงอยู่
นอกเหนือโครงสร้างตามมาตรฐานภาษา เรียกว่าเป็น
ขั้นตอนของการการวเิคราะห์ทางความหมาย 
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3.3.5 Discourse Level เ ข้า ใจความ เ ช่ือมโยงของ
ประโยค เข้าใจผลกระทบของประโยคก่อนหน้าต่อ
ความหมายของประโยคท่ีอ่านอยู่ รวมถึงเขา้ใจล าดบัการ
ใชค้  าในประโยคซ่ึงใหค้วามหมายแตกต่างกนัดว้ย  

3.3.6 Pragmatic Level เข้าใจความหมายของค าและ
ประโยค โดยอา้งอิงจากสถานการณ์หรือฐานความรู้เดิม 
ซ่ึงอาจไม่ไดร้ะบุอยูใ่นเน้ือหานั้นๆ เพ่ือใหส้ามารถตีความ
ไดใ้กลเ้คียงกบัมนุษยท่ี์สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่เขา้กบั
ความรู้เดิมไดต้ลอดเวลา ใกลเ้คียงกบัค าวา่ ตีความ คือการ
ตีความหมายของทั้งประโยคนั้น 
3.4 ออกแบบ UX/UI บน Line  Application 

ออกแบบในส่วนการ Input และ Output ขอ้มูล แบ่ง
การท างานออกเป็น 2 เมนูหลกั 

3.3.1 เมนู วนิิจฉยัโรคดว้ย Chatbot ใชใ้นการ
วินิจฉยัโรคในเดก็ 

3.3.2 เมนู โรคท่ีพบบ่อยในเดก็ ใชใ้นการดูขอ้มูลและ
แนวทางการรักษาเบ้ืองตน้ของโรคท่ีพบบ่อยในเดก็ 

   
ภำพที่ 5 : UX/UI บน Line  Application 

3.5 พฒันำระบบ 
การพฒันาระบบการวินิจฉัยโรคในเด็กด้วย Chatbot 

ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ เ ลื อ ก แนวท า ง ก า รพัฒน า  Chatbot แบบ  
Intent-Based Chatbot  คือ แชทบอทท่ีหาความต้องการ 
(Intent) ของผูใ้ช้จากข้อความท่ีส่งมา แล้วหาค าตอบท่ี
เหมาะสมส าหรับ Intent โดยมีขั้นตอนในการท า 5 ขั้นตอน 

3.5.1 ขั้นตอน Intent เป็นการจดักลุ่มประโยคท่ีมีความ
ตอ้งการเหมือนกนัให ้Chatbot เรียนรู้ 

 
ภำพที่ 6 : จดักลุ่มประโยคท่ีมีความตอ้งการเหมือนกนั 

3.5.2 ขั้นตอน Training Phrases การก าหนดประโยค
หรือค าไวใ้ห้ Chat Bot เข้าใจว่าผูใ้ช้งานตั้ งใจจะส่ือถึง 
Intent อะไร 

 
 
 
 

ภำพที่ 7 : ก าหนดประโยคหรือค าไวใ้ห ้Chat Bot เขา้ใจ 

 3.5.3 ขั้ นตอน  Action and Parameters การก าหนด
ค่าตวัแปรท่ีส าคญัออกมาจากประโยค เพื่อน ามาใช้งาน 
โดยจะมีการระบุตวัอยา่งของ Parameter ไว ้

 
ภำพที่ 8 : ก าหนดค่าตวัแปรท่ีส าคญัออกมาจากประโยค 

3.5.4 ขั้ นตอน  Responses คือการระบุข้อความ ท่ี
ตอ้งการให ้Chatbot ตอบกลบัตาม Intent นั้น 

 
ภำพที่ 9 : การระบุขอ้ความท่ีตอ้งการให ้Chatbot ตอบกลบั 

3.5.5 เช่ือมต่อ Chatbot กบั Line Application ดว้ย Line 
Messaging API  เพื่อใชใ้นการรับขอ้มูลมาประมวลผลและ
ส่งขอ้มูลท่ีมีการประมวลเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 

 
ภำพที่ 10 : เช่ือมต่อ Chatbot กบั Line Application ดว้ย  

Line Messaging API 
3.6 ทดสอบระบบ 

โดยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านผา่น Line  Application และ
ไปท่ีเมนู วนิิจฉยัโรคดว้ย Chatbot  จากนั้นระบบจะเร่ิม
ถามค าถามเก่ียวกบัอาการเบ้ืองตน้และใหต้อบค าถามใน
รูปแบบของค าตอบ ใช่ หรือ ไม่ โดยการท างานของ
Chatbot น้ีจะมีลกัษณะคลา้ยกบัผูใ้ชง้านก าลงัคุยกบัแพทย ์
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เพ่ือสอบถามอาการในเบ้ืองตน้เพ่ือน ามาวินิจฉยัโรคและ
แจง้ผลการวินิจฉยั และนอกจากการทดสอบการใชง้าน
ระบบ ทางผูว้ิจยัไดมี้การทดสอบหาค่าความถูกตอ้ง
(Accuracy) ของระบบ ดว้ยขอ้มูลตวัอยา่งจ านวน 20 เคส
จากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อบ่งบอกถึงประสิทธิภาพความสามารถ
ของระบบท่ีพฒันาข้ึน ดว้ยสมการ 

  %Accuracy = 100 - %Error 

|
xmea − xt

xt
| 

%Error = Relative error x 100 
xmea  คือ ค่าท่ีไดจ้ากการวดั (measure value) 
xt คือ ค่าจริง (true value) 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการออกแบบพฒันาและทดสอบระบบวินิจฉยัโรค

ในเดก็ดว้ย Chatbot ในระหวา่งท่ีผูใ้ชง้านตอบค าถามแต่ละ
ค าถาม ระหว่างนั้ นตัวของ Chatbot ก็จะใช้หลักการ
ประมวลผลแบบ Natural Language Processing ในการถาม
แต่ละค าถามและน าค าตอบมาท าการวินิจฉัยเพื่อถามใน
ค าถามต่อไป จนถึงค าถามสุดท้าย ระบบก็จะแจ้งโรคท่ี
ผูใ้ชง้านเขา้ข่ายเป็นพร้อมแนวทางการรักษาและกลุ่มยาท่ี
เหมาะกบัการรักษากบัผูใ้ชง้านผา่นทาง Line  Application 

 
ภาพท่ี 11 หนา้จอแจง้ผลการวินิจฉยัโรค 

5. สรุป 
งานวิจัยน้ีได้น าเทคโนโลยี Chatbot มาช่วยในการ

วินิจฉัยโรคในเด็ก ผลการทดสอบการท างานของระบบ 
ค่ อ นข้ า ง อ อกม า น่ าพอ ใ จ  โ ด ย จ า กก า รทดสอบ
ประสิทธิภาพค่าความถูกตอ้ง จากขอ้มูลตวัอย่าง 20 เคส  
อยูท่ี่ 88.89 % แต่ในการใชง้านระบบ การวินิจฉัยก็อาจจะ

ยงัไม่ครอบคลุมทั้งหมด เน่ืองจากงานวิจยัน้ีไดน้ าแค่โรคท่ี
พบบ่อยในเด็กมาเท่านั้น โดยในอนาคตอาจจะตอ้งพฒันา
ในส่วนของฐานขอ้มูลของโรคให้เพ่ิมมากข้ึนและพฒันา
ในส่วนของรูปแบบการวินิจฉัยให้หลากหลายมากข้ึน 
รวมทั้งเพ่ิมช่องทางต่างๆ ในการใชง้านใหม้ากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อ

ควำมตั้ งใจใช้ลำยมือช่ือแบบดิจิทัลของผู้ ใ ช้บริกำร 
ผลกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์กับผู้ ให้บริกำรลำยมือช่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์และองค์กรต่ำงๆท่ีเร่ิมมีกำรน ำลำยมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำใช้งำน งำนวิจัยนีเ้ป็นงำนวิจัยเชิง
ปริมำณ โดยศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ สำมำรถเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตและมีกำรท ำธุรกรรมออนไลน์ ท้ังท่ีเคยใช้ 
และไม่เคยใช้ลำยมือช่ือดิจิทัล  โดยใช้แบบสอบถำม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนำและสถิติเชิง
อนุมำน ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรยืนยันตัวตน ควำม
สมบูรณ์ กำรไม่ปฏิเสธควำมรับผิดชอบ ควำมไว้วำงใจ 
และกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม  มี
นัยส ำคัญต่อควำมตั้งใจใช้ลำยมือช่ือดิจิทัล ผลกำรวิจัยนี้
สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม
และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรลำยมือช่ือ
ดิจิทัลมำกย่ิงขึน้ 
ค าส าคัญ: ลายมือช่ือดิจิทลั ความไวว้างใจ การรับรู้ 
                ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
 

Abstract 
The objective of this study is to identify the factors that 

affect users’ intention to use digital signature. The 

findings will be useful for digital signature solution 

providers, and organizations that have been moving 

towards adopting electronic signatures. This research 

is a quantitative study that studied from the sample 

group who has internet access for conducting online 

transactions regardless of whether or not they have 

been adopted digital signatures. Online 

questionnaires are used as the tools to collect the 

data. Data were analyzed by descriptive and inference 

statistics. According to analysis results, the 

authentication, integrity, non-repudiation, trusts, and 

perceived behavior control are affected to the 

intention to use digital signature. The results of this 

research can be applied as a guideline to promote and 

respond to users needed in adopting digital 

signatures. 

Keyword: Digital Signature, Trust, Perceived  

                  Behavioral Control   

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัการใชง้านเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ก าลงัเป็นท่ีนิยมและเป็นส่ิงหน่ึงท่ีปรับเปล่ียนให้เขา้กบัยคุ
สมยัเน่ืองจากช่วยอ านวยความสะดวกในการพกพา การส่ง
ต่อข้อมูล การจัด เก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สอดคล้องกับโลกธุรกิจท่ีต้องการความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการท างานทั้งยงัประหยดังบประมาณการจดัท า
เอกสารในรูปแบบกระดาษ และรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยหัน
มาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน รวมไปถึงเอกสารท่ีมี
ความส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการลงลายมือช่ือลงในเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่อาจเล่ียงได้ น าไปสู่การคิดค้น
เทคโนโลยกีารลงลายมือช่ือแบบดิจิทลั ซ่ึงหวัใจส าคญัของ
การลงลายมือช่ือแบบดิจิทลั คือ การท าให้เกิดหลกัฐานท่ี
สามารถระบุถึงตวัตนและเจตนาในการลงลายมือ เช่น การ
อนุมติั การลงนามสัญญา การรับรองความถูกตอ้ง เพื่อให้
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการลงลายมือช่ือแบบดิจิทลัมี
ความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 

ในส่วนของประเทศไทย ถึงแมจ้ะมีกฏหมายท่ีรองรับ
วธีิการลงลายมือช่ือแบบดิจิทลักต็าม ทวา่กย็งัไม่เป็นท่ีนิยม
มากนัก เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีใหม่ส าหรับประเทศไทย 
ผูใ้ชง้านจ านวนหน่ึงอาจยงัไม่ไวว้างใจในประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการลงลายมือช่ือแบบดิจิทลั ตลอดจน
ปัญหาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับ
วิธีการลงลายมือช่ือดังดังกล่าว ทางส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงไดผ้ลกัดนั พ.ร.ฎ. ว่าดว้ยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเ พ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการลงลายมือช่ือแบบดิจิทัลให้
แพร่หลาย รวมทั้งมีการออกขอ้เสนอแนะมาตรฐานวา่ดว้ย
แนวทางการลงลายมือช่ือแบบดิจิทลั เลขท่ี ขมธอ. 23-2563 
ตลอดจนแนวทางการลงลายมือช่ือแบบดิจิทัล โดยมี
สาระส าคญัคือ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท่ีตอ้งการใชล้ายมือช่ือแบบ
ดิจิทลัมีแนวทางในการลงลายมือช่ือและสามารถเลือกใช้
วิธีการลงลายมือช่ือดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
การใช้งานท่ีแพร่หลายและลดความเส่ียงในด้านต่างๆ 
ดงันั้นงานวิจัยน้ีจึงไดท้  าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจใชล้ายมือช่ือแบบดิจิทลัในประเทศไทยเพ่ือน าไปสู่
การใชง้านอยา่งแพร่หลายต่อไป 

 

2. แนวคดิและทฤษฏีพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาคน้ควา้ รวบรวม

แนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
แนวคิดเร่ืองความไวว้างใจ (Trust) ไดรั้บค าจ ากดัความ

หลากหลายประการไม่ว่าจะเป็น ความไวว้างใจ คือความ
เช่ือท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนอย่างเต็มใจ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อระหวา่งกนัในธุรกิจเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่เจตนาในการ
ไวว้างใจและก่อให้เกิดพฤติกรรมการไวว้างใจของแต่ละ
คนในสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึง ความไวว้างใจ เก่ียวกบั
ความเช่ือมัน่ของบริการวา่จะใหป้ระโยชน์สูงสุดและความ
เช่ือมั่นในความปลอดภัยของระบบซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงิน [1] อีกทั้งการท าการคา้

ทางสังคมออนไลน์ เช่น การช าระเงิน การจดัส่งสินคา้ การ
ท าสัญญาการคา้ ลว้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภค [2] ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเพศ (Gender) มาเป็นตวั
แปรก ากบัในเร่ืองน้ี 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ Eze et al. [3] เร่ืองความ
น่าเ ช่ือถือของผู ้ใช้และการยอมรับการช าระเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ พบวา่มีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อการยอมรับการ
ท าธุรรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านความไวว้างใจ ไม่ว่าจะ
เ ป็น  ( 1(  การ ยืน ย ันตัว บุ คคล ท่ี เ ข้ า ใ ช้ ง าน ร ะบบ 
(Authentication)  ก่อนการท าธุรกรรมต้องได้รับการ
รับรองความถูกตอ้งหรือรับรองตวัตนเพ่ือให้แน่ใจว่าใน
การท าธุรกรรมไม่ใช่ผูแ้อบอา้ง เพ่ือให้การท ารายการหรือ
ท าธุรกรรมมีความน่าเช่ือถือ ปลอดภยั และสามารถระบุ
ตัวตนของผู ้ท  ารายการได้อย่างถูกต้อง [4] (2(  ความ
สมบูรณ์ (Integrity) หมายถึง ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งมี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์และความมัน่ใจว่าบริการท่ีผูใ้ช้ใช้
บริการอยู่เ ม่ือท ารายการไปแล้วจะต้องไม่ถูกลบหรือ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขในระหว่างการท ารายการหรือหลงัท า
รายการ [4] (3) การไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-

Repudiation) หมายถึง ผูใ้ห้บริการหรือผูใ้ชบ้ริการจะไม่
สามารถปฏิเสธการท ารายการหรือธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนได้
ผูใ้ช้จะได้รับหลกัฐานการท าธุรกรรมรวมถึงด้านของผู ้
ให้บริการก็จะมีหลกัฐานการท ารายการหรือธุรกรรมเพ่ือ
ป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ ช่วยสร้างความ
น่าเช่ือถือและความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ [3]  

การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) เป็นผลท่ีเกิด
จากการกระท าของผูใ้ชง้านซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดภ้ายใน
ขอบเขตของความไม่แน่นอน และมีผลให้พฤติกรรมของ
ผู ้ใช้งานแตกต่างกันออกไป[5]  ความเ ส่ียงท่ี รับ รู้ มี
ผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคญัต่อทัศนคติของแต่ละ
บุคคลท่ีมีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเทคโนโลยี
บางอย่าง ยิ่งมีความเส่ียงในการรับรู้สูงเท่าไหร่ทศันคติท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริการทางดา้นเทคโนโลยกีย็ิง่นอ้ยลง[6] 

จากงานวจิยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ยิง่มีการรับรู้ความเส่ียง
สูงเท่าไหร่ยอ่มส่งผลต่อการใชบ้ริการดา้นเทคโนโลยี ซ่ึง
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การรับรู้ความเส่ียงอาจแปรผนัตามเพศผูว้ิจยัจึงน าเพศมา
เป็นตวัแปรก ากบัในเร่ืองน้ี 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived Behavioural Control) ความเช่ือหรือทศันคติ
ท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม รวมถึงการวางแผนถึง
ผลลพัธ์ท่ีจะไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมหากเป็นไปตามท่ี
ตั้งใจไวก้มี็แนวโนม้ท่ีจะส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน 
[7] ความตั้งใจดา้นพฤติกรรมสามารถเป็นตวัก าหนดการ
รับรู้ในการควบคุมพฤติกรรมว่าจะใช้งานเทคโนโลยีใน
อนาคตหรือไม่ [8] ซ่ึงการรับรู้ถึงความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมอาจแตกต่างกันในเพศชายและหญิง 
ผูว้จิยัจึงน าตวัแปรเพศมาเป็นตวัแปรก ากบัในเร่ืองน้ี 

ความสามารถของตนเอง  ( Self- Efficacy( 
หมายถึง การตัดสินความสามารถของแต่ละบุคคลโดย
แสดงให้เห็นวา่ความสามารถของตวัเองมีผลต่อการแสดง
พฤติกรรม  [9] ความมั่นใจของบุคคลในการแสดง
พฤติกรรมพิจารณาจากความสามารถตนเอง โดยทราบว่า
ตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีคาดหวงั บุคคลท่ีเช่ือ
ว่าตนมีความสามารถในการใช้ลายมือ ช่ือดิจิทัลก็ มี
แนวโน้ม ท่ีจะใช้ลายมือ ช่ือ ดิ จิทัล  [10] ผู ้วิ จัย จึงได้
ตั้งสมมติฐานว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อ
ความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลัผ่านการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม 

สภาพแวดล้อม ท่ี เ อ้ื ออ านวย  ( Facilitating 

Condition) สะทอ้นให้เห็นถึงความพร้อมในการใช้งาน 
เทคโนโลยแีละทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการใชง้าน[11] การมี
ทรัพยากรท่ีสนุบสนุนการใชง้านเพียงพอต่อความตอ้งการ
มาก เ ท่ าใดย่อม ส่งผลให้ เ กิดการใช้ง าน ท่ี ง่ ายและ
สะดวกสบายมากข้ึนเท่านัน่ [12] ผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งสมมติฐาน
วา่สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยมีผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือ
ช่ือดิจิทัลผ่านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม 

ความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to Use) หมายถึง 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของบุคคลในการใชบ้ริการหรือ
ความสนใจท่ีจะใชบ้ริการ [13] ความตั้งใจเกิดจากการมี
พ้ืนฐานของขอ้มูลความรู้ ทศันคติ รวมไปถึงความเช่ือท่ีได้

รับมาซ่ึงเป็นผลผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมในการยอมรับ
หรือความตั้งใจในการใชง้าน [14] 

 

3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ขอ้งสามารถก าหนดกรอบของงานวิจยัท่ีศึกษาไดด้งัแสดง
ในภาพท่ี 1 

 

การยนืยนัตวัตน
(Authentication : AU)

ความสมบูรณ์
(Integrity : IN)

การไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ
(Non-Repudiation : NR)

การรับรู้ความเส่ียง
(Perceived Risk : PR)

ความไวว้างใจ
(Trust : TR)

ความตั้งใจในการใชล้ายมือช่ือดิจิทลั
(Intention to Use Digital Signature : 

IDS)

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย
(Facilitating Conditions : FC)

ความสามารถของตนเอง
(Self-efficacy : SE)

การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม
(Perceived Behavioral 

Control : PBC)

เพศ
(Gender)

H6H1

H5

H7 H8

H2

H3

H4

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

สมมติฐานที่ 1 (H1): การยนืยนัตวัตน (AU) มีผลต่อความ
ตั้ งใจใช้ลายมือช่ือดิจิทัล (IDS) ผ่านการรับรู้ถึงความ
ไวว้างใจ (TR) 
สมมติฐานที่ 2 (H2): ความสมบูรณ์ (IN) มีผลต่อความ
ตั้ งใจใช้ลายมือช่ือดิจิทัล (IDS) ผ่านการรับรู้ถึงความ
ไวว้างใจ (TR) 
สมมตฐิานที ่3 (H3): การไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ (NR) 
มีผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั (IDS) ผา่นการรับรู้
ถึงความไวว้างใจ (TR) 
สมมติฐานที่ 4 (H4): สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน (FC) มี
ผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั (IDS) ผ่านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) 
สมมตฐิานที ่5 (H5): การรับรู้ความสามารถตนเอง (SE) มี
ผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั (IDS) ผ่านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) 
สมมติฐานที่ 6 (H6): การรับรู้ความเส่ียง (PR) มีผลต่อ
ความตั้ งใจใช้ลายมือช่ือดิจิทัล (IDS) แปรผนัตามเพศ
(Gender) 
สมมติฐานที่ 7 (H7) : ความไวว้างใจ (TR) มีผลต่อความ
ตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั (IDS) แปรผนัตามเพศ (Gender) 
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สมมตฐิานที ่8 (H8): การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (PBC) มีผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั 
(IDS) แปรผนัตามเพศ (Gender) 

 

4. วธีิการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือ

ช่ือแบบดิจิทัลของผูใ้ช้บริการเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามท่ี เ ป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลประชากรเพื่อใชใ้นการวิจยั 
ประชากรในการศึกษาน้ีคือผู ้ท่ีอาศัยในประเทศไทย 
สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและมีการท าธุรกรรมออนไลน์ 
ทั้ ง ท่ี เคยใช้ และไม่เคยใช้ลายมือช่ือดิจิทัล ผู ้วิจัยใช้
โปรแกรม G*Power ในการค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยก าหนดค่า เพาเวอร์  (1-β) เ ท่ากับ 0.95 
ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 9 
ค่า ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.028 ผลท่ีได้
คือขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 388 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ปรับจ านวนขนาดตวัอย่างแบบสอบถามเพ่ิมเติมเป็น 400 
ตวัอยา่ง  
 

5. ผลการด าเนินงานวจิัย  
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ของตวั

แปร  อิท ธิพลทางตรง  ( Direct Effect) และอิทธิพล
ทางออ้ม (Indirect Effect) ระหว่างตวัแปรแฝงในโมเดล 
โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ด้วยสมการ
โ ค ร งส ร้ า ง  ( Structural Equation Modeling: SEM) 
รวมถึงการทดสอบอิทธิพลก ากับ (Moderating Effect) 
ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์กลุ่มพหุ (Multiple-Group SEM) 
และเป รียบเ ทียบโมเดล  ( Model Comparison) เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหวา่งเพศชาย และเพศหญิง 
ดว้ยโปรแกรม AMOS 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
414 คน เป็นเพศชาย 232 คน และเพศหญิง 182 คน 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือหา
อิทธิพลของตวัแปรหน่ึงวา่มีอิทธิพลต่ออีกตวัแปรหรือไม่ 

โดยสามารถวิเคราะห์ผลออกมา ดงัภาพท่ี 2  ตารางท่ี 1 
และตารางท่ี 2 

AU

IN

NR

FC

SE

TR

PR

PBC

IDS

มีอิทธิพลไม่มีอิทธิพล

χ 2 = 1594.258 df = 537, GFI = 0.881, RMR = 0.058, RMSEA = 0.069
หมายเหตุ  p ≤ 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001

0.007

0.503*

0.231

ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

ตวัแปรผล อิทธิผล 
ตวัแปรเชิงสาเหตุ 

PR FC SE NR IN AU PBC TR 

TR 
ทางตรง - - - 0.204* 0.503* 0.244* - - 

ทางออ้ม - - - - - - - - 

PBC 
ทางตรง - -0.231 1.064 - - - - - 

ทางออ้ม - - - - - - - - 

IDS 
ทางตรง 0.007 - - - - - 0.437** 0.454** 

ทางออ้ม - -0.101 0.464 0.092* 0.228** 0.111** - - 

หมายเหตุ  p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 

ตารางที่  2 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลก ากับ (Moderating 
Effect) ของตวัแปรเพศ (Gender) 

เสน้ทาง 
Beta (β) 

DF CMIN P 
เพศชาย เพศหญิง 

PR to IDS 0.006 0.006 1 1.153 0.283 

TR to IDS 0.455* 0.498* 1 0.001 0.97 

PBC to IDS 0.441** 0.379** 1 0.143 0.705 

จากตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2  สามารถตอบ
วตัถุประสงค์ของการวิจัยจากสมมติฐานการวิจัยได้ดัง
แสดงในตารางท่ี 3  
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

สมมติฐาน ค่าอิทธิพล ค่า P 
ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล 

H1: การยนืยนัตวัตนมีผลต่อ
ความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั
ผา่นการรับรู้ถึงความไวว้างใจ 

0.111 0.005 ยอมรับ มีอิทธิผลคิดเป็นน ้าหนกั 
0.111 ความสัมพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
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สมมติฐาน ค่าอิทธิพล ค่า P 
ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล 

H2: ความสมบูรณ์มีผลต่อความ
ตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลัผ่านการ
รับรู้ถึงความไวว้างใจ 

0.228 0.005 ยอมรับ มีอิทธิผลคิดเป็นน ้าหนกั 
0.228 ความสัมพนัธ์
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

H3: การไม่ปฏิเสธความ
รับผดิชอบ มีผลต่อความตั้งใจใช้
ลายมือช่ือดิจิทลัผา่นการรับรู้ถึง
ความไวว้างใจ 

0.092 0.012 ยอมรับ มีอิทธิผลคิดเป็นน ้าหนกั 
0.092 ความสัมพนัธ์
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

H4: สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนมี
ผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือช่ือ
ดิจิทลัผา่นการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม 

-0.101 0.241 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพลเน่ืองจากมีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.241 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

H5: การรับรู้ความสามารถตนเอง 
มีผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือช่ือ
ดิจิทลัผา่นการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม 

0.464 0.059 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพลเน่ืองจากค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.059 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

H6: การรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อ
ความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั
โดยแปรผนัตามเพศ 

ชาย (β = 
0.06) 

หญิง (β = 
0.06) 

0.283 ปฏิเสธ ค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.283 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 

H7: ความไวว้างใจมีผลต่อความ
ตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลัแปรผนั
ตามเพศ 

ชาย (β = 
0.455) 

หญิง (β = 
0.498) 

0.970 ปฏิเสธ ค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.97 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 

H8: การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมมีผลต่อ
ความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั
แปรผนัตามเพศ 

ชาย (β = 
0.441) 

หญิง (β = 
0.379) 

0.705 ปฏิเสธ ค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.705 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 

 

6. สรุป 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความตั้งใจใชล้ายมือช่ือแบบดิจิทลัของผูใ้ชบ้ริการ ผูว้ิจยั
จึงสรุปผลตามสมมติฐานดงัน้ี 

การยืนยนัตวัตนมีอิทธิผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือช่ือ
ดิจิทลัโดยผ่านความไวว้างใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีได้
สรุปถึงปัจจยัในการยนืยนัตวัตนวา่ มีผลท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมี
ความไวว้างใจในบริการซ่ึงก่อนการท าธุรกรรมตอ้งไดรั้บ
การรับรองความถูกตอ้งหรือรับรองตวัตนเพ่ือให้แน่ใจว่า
ในการท าธุรกรรมนั้นไม่มีผูแ้อบอา้ง ท าให้การท ารายการ
หรือท าธุรกรรมมีความน่าเช่ือถือ ปลอดภยั[4] 

ความสมบูรณ์มีอิทธิผลต่อความตั้ งใจใช้ลายมือช่ือ
ดิจิทลัโดยผา่นความไวว้างใจ พบวา่มีอิทธิพลซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัท่ีไดส้รุปไวว้า่ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งมีความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์และมัน่ใจว่าเม่ือท ารายการไปแลว้จะตอ้ง

ไม่ถูกลบหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขในระหวา่งท ารายการหรือ
หลงัท ารายการ [4]  

การไม่ปฏิเสธความรับผดิชอบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการใชล้ายมือช่ือดิจิทลัผ่านการรับรู้ถึงความไวว้างใจ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีไดส้รุปไวว้่า การไม่ถูกปฏิเสธ
ความรับผิดชอบจากผูใ้ห้บริการช่วยสร้างความไวว้างใจ
ในการใชง้านได[้3]  

สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนและการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ไม่มีผลต่อความตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลัผ่านการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจัย ซ่ึงอาจเกิดจากผู ้ใช้งานมี
อุปกรณ์ท่ีพร้อม มีความรู้ความสามารถท่ีจะใชง้าน แต่อาจ
ยงัไม่เห็นถึงประโยชน์ของการใชล้ายมือช่ือดิจิทลั หรือยงั
ไม่เช่ือมัน่ในบริการ  

การรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อความตั้ งใจใช้ลายมือช่ือ
ดิจิทัลแปรผนัตามเพศ  พบว่าเพศไม่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใชล้ายมือ เน่ืองจากทั้งเพศชายและเพศหญิงหากรับรู้
ความเส่ียงมากเท่าใดย่อมไม่ใช้ลายมือช่ือดิจิทัล ไม่
แตกต่างกนั 

ความไวว้างใจมีอิทธิผลต่อความตั้ งใจใช้ลายมือช่ือ
ดิจิทลั สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีไดส้รุปไวว้า่ ความไวว้างใจ
เก่ียวกบัความเช่ือมัน่ของบริการว่าจะให้ประโยชน์สูงสุด
และความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของระบบเป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงิน  [1] การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใชล้ายมือช่ือดิจิทลั สอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีไดส้รุปวา่ 
การวางแผนถึงผลลพัธ์ท่ีจะได้จากการแสดงพฤติกรรม
หากเป็นไปตามท่ีตั้ งใจไวย้่อมมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการใชง้าน [7] แต่เม่ือพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างเพศชายและหญิงแลว้นั้นพบว่าเพศหญิงมองใน
เร่ืองความไวว้างท่ีมีต่อการใช้งานมากกว่าเพศชาย แต่
ส าหรับเพศชายมองในเร่ืองของการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมากกว่าเพศหญิง โดยอาจเกิดจาก
ปัจจุบนัการเขา้ถึงเทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ สามารถ
เข้าถึงและรับรู้ได้ในระดับเดียวกัน จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานงานวจิยั 
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ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
และพฒันาการใชล้ายมือช่ือดิจิทลัในดา้นต่างๆ เช่น การ
ยืนยนัตัวตนโดยอาจพัฒนาให้มีการยืนย ันตัวตนผ่าน
แพลตฟอร์มในการตรวจสอบตวัตน (National Digital ID 

: NDID) ของผูใ้ช้บริการบนโลกดิจิทัลซ่ึงจะท าให้การ
ยืนยนัตัวตนมีความสะดวกและรวดเร็ว ควบคู่กับการ
พัฒนาการเก็บรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลการท า
ธุรกรรม และการไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึง
ตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกถึงความ
ไวว้างใจ และความปลอดภยัท่ีจะใชง้านอยู่เสมอ รวมถึง
การประชาสัมพนัธ์ให้เห็นถึงขั้นตอนให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ี
ยงัไม่รู้จกัหรือไม่เคยใชง้านรับรู้ถึงขอ้ดีในส่วนน้ีและเห็น
ว่าการใชบ้ริการดงักล่าวไม่ใช่เร่ืองยาก ซ่ึงผูว้ิจยัคาดว่าจะ
ช่วยเพ่ิมอตัราการใชง้านลายมือช่ือดิจิทลัได ้

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังถดัไป ควรศึกษาปัจจยัใน
ดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นความเป็นส่วนตวั การร่ัวไหลของ
ขอ้มูล   ท่ีอาจมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน หรืออาจ
เพ่ิมในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ หรือ เจ
เนอเรชนั วา่มีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเข้าร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ์บนต๊ิกตอกของเจเนอเรชันซี 
และ (2) ตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านกูเกิลฟอร์มใน
การเกบ็รวบรวมข้อมูลตัวอย่างจ านวน 400 ราย สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมแฮชแท็กชา

เลนจ์บนแอปพลิเคชันต๊ิกตอกคือ  ความบันเทิง  ความ
สมจริง รางวัลตอบแทน  ผู้มีอิทธิพลบนส่ือโซเชียล  และ
ความต้องการดึงดูดใจตามล าดับ โดยงานวิจัยนี้มีค่าท่ี
ยอมรับได้  80% (R-Squared = 0.80) ผลการ วิ จัย นี้จะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ฟีเจอร์ และแคมเปญท่ีบนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มใด ๆ 
เ พ่ือเ พ่ิมความผูกพันของลูกค้า ท่ีจะช่วยธุรกิจในการ
วางแผนกลยทุธ์การตลาดออนไลน์ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น
เจเนอเรชันซี  
ค าส าคัญ: แฮชแทก็ชาเลนจ,์  ต๊ิกตอก, ทฤษฎีโครงสร้าง  

 ส่วนบุคคล, ทฤษฎีการรับรู้ตนเสมือนวตัถุ  
 

Abstract 
The objectives of this study are to: (1) identify the 

factors affecting generation Z’s intention to 

participate in hashtag challenge on Tiktok and (2) 

verify the consistency between variables and the 

empirical data. The sample data (n=400) were 

collected through online questionnaire using google 

forms. The statistics used in this research are 

Exploratory Factor Analysis (EFA) and Multiple 

Linear Regression.  

According to analysis results, the factors that 

affect generation Z’s intention to participate in 

hashtag challenge on Tiktok include entertainment, 

reality, reward, influencer and attraction. These 

factors can explain the dependent variable around 

80% (R-Squared = 0.80). The implications of this 

study can be used for developing features and 

campaigns on any hashtag challenge platforms and 

increasing applications’ user engagement which help 

businesses achieve specific goals through online 

marketing strategies. 

Keyword: Hashtag Challenge, Tiktok, Personal  
   Constructs Theory, Self-Objectification Theory 

 

1. บทน า 
ต๊ิกตอก (TikTok) ของไบต์แดนซ์ (ByteDance) เป็น

แพลตฟอร์มสัญชาติจีนท่ีมีการเติบโตไดร้วดเร็วท่ีสุดใน
โลก  สาเหตุท่ีท าให้ TikTok มีอตัราการเติบโตท่ีสูงขนาด
น้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เน่ืองจาก Tiktok เป็นช่องทาง
การตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงผูใ้ช้งานท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
จ านวนมหาศาลในเวลาอนัรวดเร็ว ดว้ยการใชกิ้จกรรมทาง
การตลาดท่ีเรียกว่า “แฮชแท็กชาเลนจ์แคมเปญ ”จึงเกิด
ค าถามว่าปัจจัยอะไรท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการเขา้ร่วมแฮช
แท็กชา เลนจ์  จ ากงานวิ จัย ของ  Ahlse Nilsson and 

Sandstrom [1] ได้ระบุไวห้ลายปัจจัย เช่น ความบันเทิง 
ความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมกบัสังคมสถานะทางสังคม 
ความสะดวกสบายใชง้านง่าย โครงสร้างของเน้ือหา การ
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คน้หาขอ้มูลตามตอ้งการ เป็นการเช่ือมโยงปัจจัยเขา้กับ
ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ 

ในงานศึกษาน้ีผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าส่ิงท่ีจะผลกัดนัให้เกิด
การเขา้ร่วม แฮชแท็กชาเลนจ์และสามารถเพ่ิมจ านวนของ
ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ภายในเวลาอนัรวดเร็วอาจมา
จากปัจจยัอ่ืน เช่น ความตอ้งการเป็นท่ีสนใจ ผูมี้อิทธิพล
บนส่ือโซเชียล รางวลัตอบแทน ความทา้ทายท่ีแปลกใหม่ 
ความสมจริง ท่วงท านอง เป็นตน้ ในการท าวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
คาดหวงัให้เกิดความกระจ่างว่าปัจจยัเหล่าน้ีนั้นมีอิทธิพล
ต่อการเขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok จริงหรือไม่ 
และแต่ละปัจจัยสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วม
แคมเปญการตลาดในยคุดิจิทลัน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
ความบันเทิง (Entertainment) คือ  ประสบการณ์

ความสนุกสนานท่ีเป็นแรงจูงใจในการกระตุน้ให้เกิดการ
เข้าร่วมในแฮชแท็กชาเลนจ์เ น่ืองจากผู ้เข้า ร่วมรู้สึก
สนุกสนานและอยากให้ผูอ่ื้นรับชมและเกิดความรู้สึก
เดียวกนั [1] ,[2] การใชโ้ซเชียลมีเดียของแต่ละบุคคลอาจ
เกิดจากจุดประสงค์ดา้นความบนัเทิง ผ่อนคลายและเป็น
การบรรเทาความเครียด ฆ่าเวลาและหลีกหนีความเป็นจริง  

การมีส่วนร่วมกับสังคม (Socializing) งานวิจัยของ 
Ahlse et al. [1] พบวา่หากมีเพ่ือนของ ผูใ้ชง้านเขา้ร่วมใน 
แฮชแท็กชาเลนจ์นั้นมาก่อนผูใ้ชง้านบางคนก็จะเขา้ร่วม
เน่ืองจากรู้สึกวา่มีเพ่ือนเป็นแรงผลกัดนัไม่เขินอายในส่ิงท่ี
ท าและเกิดความรู้สึกมัน่ใจและปลอดภยัมากข้ึน 

ความสะดวกสบาย (Convenience) งานวิจัยของ 
Ahlse et al. [1] ไดว้ิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีจูงใจ ให้ผูใ้ชง้านเขา้
ร่วม แฮชแท็กชาเลนจ์คือยิ่งง่าย ยิ่งอยากเขา้ร่วม ซ่ึงหาก
เป็นกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงสถานท่ีหรือต้องซ้ือสินคา้
ก่อนจะเป็นการลดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมทนัที  

ความต้องการดึงดูดใจ (Attraction) ตามทฤษฎีการ
รับรู้ตนเสมือนวตัถุ (Self-Objectification Theory) โดย 
Fredrickson and Roberts [3] กล่าวว่า ผูห้ญิงเป็นเพศท่ี
ใส่ใจกบัรูปลกัษณ์ของตนเองมากและมีความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไขรูปร่าง ลักษณะของตนให้เป็นไปตาม
บรรทดัฐานและความชอบท่ีสังคมไดก้ าหนดข้ึน  

โครงสร้างเน้ือหา (Content) คือ เน้ือหามีความตรงกบั
กิจกรรมท่ีผูใ้ชง้าน Tiktok ช่ืนชอบหรือสนใจเป็นพิเศษ  

ตามทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคล (Personal Constructs 

Theory) โดย Cote [4] มีแนวคิดท่ีวา่มนุษยทุ์กคนตอ้งการ
แสวงหาและควบคุมความจริงเพ่ือพิสูจน์ส่ิงท่ีไดท้  านาย
และคาดหวงัในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทุกคนจึง
ต้องการขับเคล่ือน ตนเองให้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนซ่ึงหวงัวา่ส่ิงท่ีคาดการณ์จะเกิดข้ึนจริง 

ผู้มีอิทธิพลบนส่ือโซเชียล (Influencer) กลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีใช้อิทธิพลของบุคคลส าคัญหรือผู ้น าทาง 
ความคิดในการผลกัดนัการรับรู้แบรนดข์องผูบ้ริโภคหรือ
การตดัสินใจซ้ือของพวกเขา [5] 

รางวัลตอบแทน (Reward) คือ รางวลัท่ีไดรั้บจากการ
เขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์มีมูลค่าเป็นตวัเงิน หรือมูลค่าทาง
จิตใจ ซ่ึงเป็นส่ิงเสริมแรงในทางบวก มีผลให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมถ่ีข้ึนเพ่ือให้เกิดผลจาก พฤติกรรมของตนเอง
ตามทฤษฎีการเสริมแรง [6]  

ความท้าทายใหม่ (New Challenge) คือ มีความท้า
ทา้ย แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร ทฤษฎีแห่งตน [7] เช่ือ
ว่าบุคคลท่ีมีกรอบความคิดแบบเติบโตจะชอบงานท่ียาก
และท้าทาย โดยมองว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ จึง
พยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

ท่วงท านอง (Melody) คือ ดนตรีประกอบการท าคลิป
วิดีโอ ดนตรีกับการโฆษณา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดบัความรู้สึก ระดบัอารมณ์ และระดบัสติปัญญา ดนตรี
ช่วยสร้างให้เกิดอารมณ์ต่อแบรนด์ และช่วยปรับภาพ
โฆษณาใหดู้ดีข้ึน ซ่ึงช่วยในการจดจ าเน้ือหามากกวา่ค าพูด 
การใชด้นตรีประกอบนั้นส าหรับความเป็นสากลโลกแลว้
ยอ่มสามารถส่ือสารกนัไดดี้กวา่การใชภ้าษา [8] 

ความสมจริง (Reality) คือ การสมมติความจริง  การตี
หนา้ การท าท่า การดดัเสียง และการใส่อารมณ์ เพ่ือส่ือสาร
กับผู ้ชมให้ชัดเจนท่ีสุด [9] เพื่อให้คลิปวิดีโอมีความ
เสมือนจริงดูเป็นธรรมชาติ สามารถดึงดูดใจของผูช้ม
ตลอดระยะเวลาการแสดง 
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การเ ข้า ร่วมในแฮชแท็กชาเลนจ์  (Participate in 

#Challenge) คือ การแชร์คลิปวิดีโอ การร่วมสร้างคลิป
วิดีโอและติดแฮชแทก็ชาเลนจใ์นแอปพลิเคชนั Tiktok  

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือผูมี้ประสบการณ์เขา้

ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บนแอปพลิเคชันTiktok ท่ี เ กิด
ระหว่างปีพ.ศ. 2538-2552  ค  านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากบั 
0.95 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรท านาย
เท่ากบั 11 ค่า ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.03 
ผลลพัธ์ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 363 คน เพื่อค านึงถึง
ความคลาดเคล่ือนจากการเก็บขอ้มุลไม่ไดต้ามจ านวนท่ี
ก าหนดไว ้จึงบวกเพ่ิมขนาดตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยให้
เท่ากบั 400 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยัใน
คร้ังน้ี คือแบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างดว้ยกูเกิลฟอร์ม
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลการใช้งานแอปพลิเคชัน
Tiktok ส่วนท่ีสองเป็นความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจบ์น Tiktok ใชก้าร
วัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้ น ว ัดระดับความ
คิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า แบบ Likert Scale 

เ ม่ือตรวจสอบค่าน่าเ ช่ือถือของข้อมูลและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลจะท าการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมประมวลผลส าเ ร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถก าหนดกรอบของงานวจิยัไดด้งัแสดงในภาพท่ี  1 
สมมติฐานที่ 1 H1: ความบนัเทิง (EN) มีความสัมพนัธ์กบั
การเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 
สมมติฐานที่  2 H2: การมีส่วนร่วมกับสังคม  (SO) มี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 
สมมติ ฐ านที่  3 H3: คว ามสะดวกสบ า ย  (CO) มี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 

สมมติฐานที่  4 H4: ความต้องการ ดึง ดูดใจ  (AT) มี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 
สมมติ ฐ า นที่  5 H5: โ ค ร ง ส ร้ า ง เ น้ื อ ห า  (CN) มี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC)  
สมมตฐิานที่ 6 H6: ผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียล (IN) มี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 
สมมตฐิานที่ 7 H7: รางวลัตอบแทน (RE) มีความสัมพนัธ์
กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 
สมมตฐิานที่ 8 H8: ความทา้ทายใหม่ (NC) มี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 
สมมติฐานที่ 9 H9: ท่วงท านอง (ME) มีความสัมพนัธ์กบั
การเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 
สมมติฐานที่ 10 H10 ความสมจริง (RL) มีความสัมพนัธ์
กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) 

สมมติฐานที่ 11 H11 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ
ดึงดูดใจ (AT) ท่วงท านอง (ME) และความสมจริง (RL) 

กบัการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจ ์(EIC) มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย 

 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวจิยั 

4. ผลการด าเนินงานวจิัย  
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.20 และเพศ

ชาย ร้อยละ 11.80 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 41.10 รายไดส่้วนใหญ่ต ่ากว่า 
5,000 บาทถึงร้อยละ 33.50 โดยช่วงเวลาใชง้านแอปพลิเค
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ชนั Tiktok คือทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 59.20 และระยะเวลาใน
การใช้งานคือ  30 นาที ถึง 1ชั่วโมง ร้อยละ 42.60 ซ่ึง
จุดประสงคห์ลกัในการเขา้ใชง้าน Tiktok คือรับชมวิดีโอของ
ผูอ่ื้นมากถึงร้อยละ 91.80 ซ่ึงส่วนใหญ่มีจ านวนผูติ้ดตามต ่า
กว่า 100 คิดเป็นร้อยละ 83.70 ซ่ึงประสบการณ์การเขา้ร่วม
แฮชแทก็ชาเลนจเ์ท่ากบั 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 71 

4.2 ผลจากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ผลวเิคราะห์ความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถามพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.737  ถึง 0.926  ซ่ึงอยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ แสดงว่าเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใช้ในการ
ส ารวจคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือและผลการวิเคราะห์ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานทั้ง 11 ปัจจยั พบวา่ปัจจยัท่วงท านอง มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (Mean = 4.194, S.D. = 0.721) 
ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
 

 
ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นมาตรฐานของโมเดลตามสมมติฐาน
งานวจิยั 

จากภาพท่ี 2 สามารถอธิบายการเขา้ร่วมในแฮชแทก็ชา
เลนจบ์น Tiktok ของเจเนอเรชนัซีได ้80% (R-Squared = 

0.80) โดยวิธีการRegression ผลการวิเคราะห์ความกลม  
กลืนโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนย ัน มีค่า Chi-Square 
เท่ากบั 1905.500 ค่า CMIN เท่ากบั 2.491 ค่า DF เท่ากับ 

765 ค่า GFI เท่ากบั 0.814 ค่า AGFI เท่ากบั 0.780 ค่า CFI 
เท่ากบั 0.904 ค่า RMSEA เท่ากบั 0.061  แสดงวา่โมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงพบวา่ปัจจยัความ
บันเทิง (EN) มีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์
มากท่ีสุด รองลงมาคือความสมจริง (RL) รางวลัตอบแทน 
(RE)  ผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียล (IN)  และความตอ้งการ
ดึงดูดใจ (AT)เป็นล าดบัสุดท้าย และปัจจัยความท้าทาย
ใหม่  (NC) มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามโดยความ
บนัเทิงมีค่าน ้ าหนักเท่ากบั 0.799 มีความสัมพนัธ์ทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีค่าสถิติระดบั 0.05 ความสมจริง 
มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.757 มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีค่าสถิติระดบั 0.05 รางวลัตอบแทน มีค่า
น ้ าหนกัเท่ากบั 0.706 มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีค่าสถิติระดบั 0.05 ผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียล 
มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.669 มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีค่าสถิติระดบั 0.05 ความตอ้งการดึงดูด
ใจ มีค่าน ้ าหนักเท่ากับ 0.570 มีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีค่าสถิติระดบั 0.05   ส่วนปัจจยั
ความท้าทายให ม่  มีค่ าน ้ าหนัก เ ท่ ากับ  - 2 . 0 6 2  มี
ความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัท่ีค่าสถิติ
ระดบั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัการมีส่วนร่วมกบัสังคม  ความ
สะดวกสบาย  โครงสร้างเน้ือหา  และท่วงท านองไม่มี
อิทธิพล เน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.886 , 

0.176, 0.774 และ 0.191 ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญั 0.05 

R2 = 2.33

ไมม่อีทิธพิลมอีทิธพิล

X2=3525.594 df= 943, GFI = 0.739, RMR = 0.080, RMSEA = 0.083

หมายเหต ุ*p <=0.05, **p  <0.01, ***p-value < 0.001

AT

ME

RL

EIC

 
ภาพที่ 3: ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานส าหรับเพศชาย 
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R2 = 2.68

ไมม่อีทิธพิลมอีทิธพิล

X2=3525.594 df= 943, GFI = 0.739, RMR = 0.080, RMSEA = 0.083

หมายเหต ุ*p <=0.05, **p  <0.01, ***p-value < 0.001

AT

ME

RL

EIC

 
ภาพที่ 4: ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานส าหรับเพศหญิง 

จากภาพท่ี 3 และ 4 สามารถอธิบายไดว้่าปัจจยัความ
ตอ้งการดึงดูดใจ ท่วงท านองและความสมจริง ไม่มีความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากมีค่า 
Sig.(2-tailed) ท่ีระดบั 0.458, 0.511 และ 0.440 ตามล าดบั 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาและวจิยัในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจบ์น Tiktok ของเจเนอเร
ชนัซี พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 1 (H1):ความบนัเทิงมีอิทธิพลต่อการเขา้
ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok ของเจเนอเรชันซี  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ahlse et al. [1] โดยเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการหรือนักพฒันา
แพลตฟ์อร์มควรมุ่งตอบสนองความคาดหวงัของผูเ้ขา้ร่วม
แฮชแท็กเพื่อมอบประสบการณ์ท่ีสนุกสนานเป็นการ
กระตุน้ให้เกิดการเขา้ร่วมกิจกรรมหรืออาจใชต้ราสินคา้ท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหา เช่น ตราสินคา้ยาสีฟัน จดัท าชา
เลนจ์ถ่ายคลิปวิดีโอให้ผูเ้ขา้ร่วมชาเลนจ์น้ียิ้มโชวฟั์นใน
รูปแบบต่างๆตามอีโมจิท่ีปรากฎข้ึนดา้นบนของคลิปวดีิโอ 

สมมติฐานท่ี 2 (H2):การมีส่วนร่วมกับสังคมไม่มี
อิทธิพลต่อการเขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok ของเจ
เนอเรชนัซี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ahlse et al. 

[1] อาจเน่ืองมาจากเจเนอเรชันซีมีความมัน่ใจในตนเอง
และมักใช้ส่ือโซเชียลแบบท่ีมีความเป็นส่วนตัว[10] จึง
มักจะท าคลิปวิดีโอเพียงคนเดียวเพราะสามารถท าคลิป
วิดีโอได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการสร้างคลิปวิ ดีโอ
ร่วมกบัผูอ่ื้น  

สมมติฐานท่ี 3 (H3):ความสะดวกสบายไม่มีอิทธิพล
ต่อการเขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok ของเจเนอเร
ชนัซี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Ahlse et al. [1] 

อาจเน่ืองมาจากความสามารถในการตดัต่อคลิปวิดีโอของ
เจเนอชันซีเพราะเจเนอเรชันซีเป็นนักนวตักรรมและมี
ความคิดสร้างสรรค ์[10] รวมถึงความซบัซอ้นในการสร้าง
คลิปวดีิโอส่งผลใหค้ลิปนั้นมีความน่าสนใจมากกวา่การใช้
เอฟเฟ็กตต์กแต่งคลิปวดีิโอมาตรฐานท่ีแอพพลิเคชนัมีให ้ 

สมมติฐานท่ี 4 (H4):ความตอ้งการดึงดูดใจมีอิทธิพล
ต่อการเขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok ของเจเนอเร
ชนัซี ซ่ึงผลวจิยัน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการตลาด
ออนไลน์โดยเพ่ิมความดึงดูดใจ  เช่น ธุรกิจด้านแฟชั่น 
ดา้นออกแบบเส้ือผา้ อาจเน้นไปท่ีเส้ือผา้ท่ีผูเ้ขา้ร่วมแฮช
แทก็ชาเลนจส์วมใส่จะตอ้งมีความสวยงาม รวมถึงการใชสี้
ท่ีดึงดูดอยา่งสีแดง  หรือการออกแบบท่าทางในแคมเปญ
นั้นๆให้มีท่าทางท่ีสง่างามเพ่ือให้มีความน่าสนใจและช่วย
กระตุน้ใหเ้กิดการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจไ์ดดี้ยิง่ข้ึน  

สมมติฐานท่ี 5 (H5):โครงสร้างเน้ือหาไม่มีอิทธิพลต่อ
การเขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok ของเจเนอเรชนัซี 
เน่ืองจากลกัษณะของเจเนอเรชนัซี มกัตดัสินใจท าอะไร
รวดเร็ว [10] เพราะฉะนั้นการท่ีจะตดัสินใจว่าจะเขา้ร่วม
แฮชแท็กชาเลนจ์นั้นๆหรือไม่ ในระยะเวลาการตดัสินใจ
อนัสั้นนั้น  ผูเ้ขา้ร่วมจึงไม่ไดน้ าโครงสร้างเน้ือหาของคลิป
วิดีโอมาใชเ้ป็นเหตุผลหลกัในการพิจารณาในการเขา้ร่วม  

สมมติฐานท่ี 6 (H6):ผู ้มี อิทธิพลบนส่ือโซเชียลมี
อิทธิพลต่อการเขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok ของ     
เจเนอเรชันซี  ผลวิจัยน้ีสามารถน ามาช่วยในเร่ืองท า
การตลาดออนไลน์ผ่านผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียล โดย
พิจารณาดา้นความเหมาะสมกบัประเภทของผูมี้อิทธิพล
บนส่ือโซเชียล งบประมาณดา้นการตลาด รวมถึงประมาณ
การรายได้ว่ามีความคุม้ค่าหรือไม่ เช่น ตอ้งการเขา้ถึงผู ้
รับชมแสนคนเป็นคลิปวิดีโอเพื่อรีวิวสมรรถนะรถยนต ์ก็
ตอ้งเลือกผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียลประเภทไมโครอินฟลู
เอนเซอร์ [11] เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของแคมเปญ 

สมมติฐานท่ี 7 (H7):รางวลัตอบแทนมีอิทธิพลต่อการ
เขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok ของเจเนอเรชนัซี ผล
วิจัยน้ีสามารถน าไปจัดท าแคมเปญทางการตลาดโดย
ก าหนดให้รางวลัในการเข้าร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์เป็น
สินคา้ของผูป้ระกอบการนั้น ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บรู้
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ถึงคุณค่าของรางวลั และกระตุน้ใหเ้ขา้ร่วมไดม้ากกวา่ไม่มี
รางวลัตอบแทนใดๆและยงัจะช่วยให้ผูรั้บชมคลิปวิดีโอ
เกิดความสนใจในรายละเอียดของสินคา้มากข้ึนดว้ย 

สมมติฐานท่ี 8 (H8):ความท้าทายใหม่มีอิทธิพลใน
ทิศทางตรงกันข้ามต่อการเข้าร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน
Tiktok ของเจเนอเรชันซี  โดยสามารถน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการจดัท าแฮชแท็กชาเลนจ์ท่ีอาจเป็นการดึง
เร่ืองราวเก่าๆท่ีเกิดข้ึนนานแลว้ให้กลบัมา เช่น ธุรกิจดา้น
การดนตรีสามารถเลือกเพลงเก่าท่ีฟังแล้วติดหูได้ด้วย
ระยะเวลาจ ากดัท่ี 15 วินาทีมาเป็นเพลงประกอบแฮชแท็ก
ชาเลนจ์นั้ นเพ่ือผลักดันให้เพลงและศิลปินผูข้ ับร้องได้
กลบัมาโด่งดงัสามารถสร้างรายไดไ้ดอี้กคร้ังแมใ้นอดีตจะ
ไม่เป็นท่ีรู้จกักต็าม 

สมมติฐานท่ี 9 (H9):ท่วงท านองไม่มีอิทธิพลต่อการ
เขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจบ์น Tiktok ของเจเนอเรชนัซี อาจ
เน่ืองมาจากในบางคลิปวิดีโอท่ีเจเนอเรชนัซีเขา้ร่วมแฮช
แทก็ชาเลนจน์ั้นไม่จ าเป็นตอ้งมีดนตรีประกอบ  

สมมติฐานท่ี 10 (H10):ความสมจริงมีอิทธิพลต่อการ
เข้าร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์บน Tiktok ของเจเนอเรชันซี 
สามารถน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการจดัท าแฮชแท็กชา
เลนจ์ เช่น ท าชาเลนจ์ประเภทการลิปซิงค์ นอกจากจะได้
แรงกระตุน้จากปัจจยัความสมจริงแลว้ยงัควบคู่ปัจจยัความ
บนัเทิงอีกดว้ย 

สมมติฐานท่ี 11 (H11):ความสัมพนัธ์ระหว่างความ
ต้องการดึงดูดใจ (AT) ท่วงท านอง (ME) และความ
สมจริง (RL) กบัการเขา้ร่วมแฮชแท็กชาเลนจ์ (EIC) ไม่มี
ความแตกต่างกนัระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย 

ในการวิจัยคร้ังต่อไปสามารถท าการศึกษาโดยเลือก
กลุ่มประชากรเป็นเจเนอเรชนัอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาว่าปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการเขา้ร่วมแฮชแทก็ชาเลนจบ์น Tiktok วา่มีผล
ไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ส าหรับใชป้ระโยชน์การท า
การตลาดออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์มน้ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจรับชมรายการทีวี ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือช่วยหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการ
เพ่ือน ามาเสนอและประยกุต์ใช้ให้ได้ตรงต่อความต้องการ
ของผู้ บริโภคในปัจจุบัน โดยศึกษาปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยแีละส่วนประสมทางการตลาด 4C ใช้เคร่ืองมือ
วิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์และก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ ท่ีมีการรับชมรายการทีวี ผ่านช่องทางออนไลน์ 
จ านวน 400 คน จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
สร้างสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิจัย
พบว่า ภาพรวมของปัจจัยแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างย่ิง โดยปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่าย
ของการใช้งาน และความสะดวกในการรับชม น้ันมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจรับชมรายการทีวี  ผ่านทาง
ออนไลน์ ยังพบว่าอายุและรายได้ไม่มีอิทธิพลก ากับต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ซ่ึงอาจน าข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ ใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพสามารถไปพัฒนาต่อในด้าน
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดหรือพัฒนาธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป  
ค าส าคัญ: ทีวีออนไลน์  การยอมรับเทคโนโลยี  ส่วน

ประสมทางการตลาด 
 

Abstract 

This study attempts to study factors influencing the 

decision to watch online TV channels in order to 

improve customer services. And study was aimed 

technology acceptance factors and Marketing Mix. 

The total number of samples is 400 individuals who 

watched online TV channels. The proposed research 

framework is empirically tested by constructing the 

structural equation model (SEM) with AMOS. Results 

revealed the three main predictors including 

perceived usefulness, perceived ease of use, and 

convenience to watch. Age and income were not found 

to be significant moderators.   The findings can be 

used to help improve the online TV services in meeting 

consumers’ needs. 

Keyword: online TV, TAM, Marketing Mix 

 

1. บทน า 
ในยคุของการผลิกผนัทางดิจิทลั (Digital Disruption) 

ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงทนัทีท่ีเกิดจากมีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาสร้างให้เกิดผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการให้บริการ
ใหม่ ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อองคก์รหรือหน่วยงานท่ี
ไม่ไดมี้การปรับรูปแบบการด าเนินการให้ทนัสมยั รวมถึง
แรงกระตุน้ฝ่ังผูบ้ริโภคท่ีปริมาณการใชง้านแอปพลิเคชนั
ผ่านทางโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีการ
ใชง้านกนัอย่างแพร่หลาย จาการพฒันาทางดา้นสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีการบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัตามองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืน
นั้น อาจไม่ใชสู้ตรส าเร็จท่ีท าใหธุ้รกิจอยูร่อดได ้ถา้หากยงั
ไม่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือวธีิการในการท าธุรกิจ  

ในประเทศไทยนั้ น การเปล่ียนเปล่ียนแปลงการส่ง
สัญญาณภาพจากแอนะล็อก (Analog) มาเป็นการส่ง
สัญญาณภาพแบบดิจิทลั (Digital) หรือการพฒันามาเป็น
ช่อง ทีวี ดิ จิทัล ท่ีออกอากาศปัจ จุบัน ซ่ึ ง ถือ เ ป็นการ
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เปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจโดยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้นั้ น ไม่ได้ส่งผลให้ช่องสถานีต่างมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึน หลายสถานีประสบปัญหาการขาดทุน 
และมีการขอคืนใบอนุญาตสัญญาไปถึง 7 ช่องสถานี [1]  

จากผลกระทบการขาดทุนของช่องทีวีดิจิทลั และการ
เลือกรับชมรายการทีวีของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงมาอยูใ่น
ช่องทางออนไลน์มากข้ึน ตัวอย่าง  จากการส ารวจ
พฤติกรรมการรับชมรายการส่ือภาพเคล่ือนไหว 2562 โดย
ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
ส านักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบันอาณาบริเวณศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ [2] นั้นแสดงให้เห็นว่าการชม
รายการยอ้นหลงัและวิดีโอออนดีมานดร์วมกนัเพ่ิมมากข้ึน 
ผูรั้บชมไม่จ าเป็นตอ้งรับชมผ่านทางทีวีแบบเดิมอีกต่อไป 
เพราะมีช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
ท าให้ช่องทางของยทููบ (YouTube) ไลน์ ทีวี (LINE TV) 
หรือแอปพลิเคชันของช่องทีวีผู ้ให้บริการเองเ ร่ิมให้
ความส าคญักนัมากข้ึน 

บทบาทของภาคอุตสาหกรรมโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุนั้นได้
มีการพฒันาเปล่ียนแปลงโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้
เขา้กบัยคุปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นการโฆษณาทางออนไลน์ท่ี
มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน การรับชมทีวีออนไลน์ท่ีเป็นตวัเลือก
เพ่ิมมากข้ึน และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปต่อการรับชมทีวีใน
ปัจจุบนั งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชมรายการทีวี ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผู ้บริโภคเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
วางแผนกลยุทธ์ของช่องทีวี  รวมถึงผู ้ให้บริการหรือ
ผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีสนใจในการดึงดูดผูบ้ริโภค เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไป 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมจาก
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

2.1 ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลย ี
การยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance 

Model : TAM) เพื่อใหรั้บรู้ในการใชง้านเทคโนโลยีนั้นมี
ผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีและก่อให้เกิดพฤติกรรม

การยอมรับเทคโนโลยี มีความส าคญัในการส่งเสริมให้
เลือกยอมรับเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักระบวนการท างาน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการท างาน มาเป็นปัจจยัในการ
ประเมินพฤติกรรมและความตั้ งใจความเข้าใจของ
ผูบ้ริโภคในเร่ืองการรับรู้ในระบบเทคโนโลยี  อธิบาย
วิ ธีการ  เหตุผลของแต่ละคนในการยอมรับการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ [3] ดงัน้ี 

1.  ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ โ ย ชน์ ท่ี ไ ด้ รั บ  ( Perceived 

Usefulness) หมายถึง การรับรู้ว่าระบบสารสนเทศท่ี
น ามาใช้นั้ นก่อให้ เ กิดประโยชน์ หรือการใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่จะท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน ซ่ึงการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับมี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้ระบบสารสนเทศ ท าให้ผูใ้ช้
ตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
เทคโนโลยี และถา้หากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรง
กบัความตอ้งการ จะน าไปสู่การยอมรับ งานวิจัยน้ีจึงใช้
การประเมินการรับรู้ประโยชน์จากความสะดวกในการ
รับชมรายการทีวี การรับขอ้มูลข่าวสารท่ีง่ายและรวดเร็ว
ข้ึน รวมถึงการช่วยอ านวยความสะดวกต่อกิจกรรมอ่ืนใน
การด าเนินชีวิต 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease 

of Use) หมายถึง การท่ีผูใ้ชรั้บรู้ถึงการใชง้านเทคโนโลยี
นั้ นโดยมีทัศนคติความเช่ือท่ีมีต่อขั้นตอนว่าวิธีการใช้
เทคโนโลยีเป็นท่ีเขา้ใจไดง่้าย สามารถศึกษาวิธีการใชง้าน
ได้โดยง่ายไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามหรือต้องเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาเฉพาะดา้น  

2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s เป็นแนวคิดทางดา้น

การตลาดท่ีพฒันาข้ึนจาก 4P’s ท่ีเป็นมุมมองในดา้นของ
ผูบ้ริโภคเพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค เ ป ล่ี ย น ไ ป ต า ม
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลง หาก
มองในมุมมองของผูผ้ลิตฝ่ายเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ควร
มองในฝ่ังของผูบ้ริโภคดว้ย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด [4] 
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1. ความต้องการของผู ้บริโภค (Customer Wants) 
หมายถึง ความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย
สินคา้และบริการจะตอ้งเนน้ท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เป็นหลกั และตอ้งตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ 
ของผูบ้ริโภคไดว้า่ผูบ้ริโภคตอ้งการส่ิงใดและอยา่งไร เช่น 
คุณค่าในตวัสินค้าและบริการประสิทธิภาพในด้านการ
ใหบ้ริการ รูปแบบ เน้ือหา ความแปลกใหม่ ความน่าสนใจ 

2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Cost to the Price) หมายถึง 
การตั้งราคาของสินคา้และบริการตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุน
ของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือท่ีจะใหไ้ดสิ้นคา้และบริการนั้น
มา ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ่้ายในเร่ืองราคาค่ารับบริการ ความ
คุ้มค่าของบริการ ราคาท่ีเหมาะสม ค่าบริการท่ีมีความ
ชดัเจนแน่นอนเป็นมาตรฐาน เป็นตน้ 

3. ความสะดวก (Convenience) หมายถึง การตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ท่ีเกิดความสะดวกและ
ง่าย ไม่ซับซ้อน การมีช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ิมความ
สะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคได ้เช่น 
สามารถรับชมไดห้ลากหลายช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชนั 
ผา่นเวบ็ไซต ์ไดห้ลากหลายอุปกรณ์ทุกท่ีทุกเวลา 

4. การส่ือสาร (Communication) หมายถึง การส่ือสาร
ท่ีเป็นการเช่ือมต่อกบัลูกคา้หรือผูบ้ริโภค มีการส่ือสารท่ีดี 
มีเน้ือหาท่ีตรงประเดน็ ท าใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน ช่วย
สร้างความน่าสนใจ ดึงดูดผูบ้ริโภคให้เห็นคุณค่าในสินคา้
และบริการ ช่วยกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดโ้ดย
การใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด เช่น โฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผ่านโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ มีการรับฟังขอ้เสนอแนะ
ช่องทางติดต่อ 

ซ่ึงงานวิจยัในอดีตพบวา่ปัจจยัทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบ้ริโภคนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
รับชมรายการทีวีดิจิทลั ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการรับชม และการ
ติดต่อส่ือสารอยู่ในระดบัมาก [5] อย่างไรก็ตามการแบ่ง
ส่วนตลาดตามตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ยงัเป็น
ปัจจยัท่ีช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ท่ีช่วยอธิบายถึง
ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น [6] โดยได้
น าตวัแปรอายุ และรายได ้มาใชเ้ป็นตวัแปรก ากบังานวิจยั 

เพื่อใหท้ราบสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการ
ทีว ีผา่นของช่องออนไลน์  

 

3.  กรอบแนวความคิดของการวจิัย 
ทฤษฎีขา้งตน้ท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงตวัแปรท่ีคาดว่าจะมี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจรับชมรายการทีวี  ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จึงท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกนัเพ่ือน ามาใชเ้ป็นปัจจยัของงานวิจยั และไดก้รอบ
แนวคิดงานวิจยั แสดงในภาพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวจิยั 

สมมติฐานที่  1 (H1) การ รับ รู้ ถึงประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภค (PU) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชมรายการทีวี 
ผา่นช่องทางออนไลน์ (DTW)  

สมมติฐานที่  1a (H1a) การรับรู้ถึงประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภค (PU) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชมรายการทีวี 
ผ่านช่องทางออนไลน์  (DTW) แปรผันตามอายุของ
ประชากร 

สมมติฐานที่ 2 (H2) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน
ของผูบ้ริโภค (PEOU) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชม
รายการทีว ีผา่นช่องทางออนไลน์ (DTW) 

สมมติฐานที่ 2a (H2a) การรับรู้ความง่ายในการใช้
งานของผู ้บริโภค  (PEOU) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
รับชมรายการทีวี ผ่านช่องทางออนไลน์ (DTW) แปรผนั
ตามอายขุองประชากร 

สมมตฐิานที ่3 (H3) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (CW) 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชมรายการทีวี ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์(DTW)  
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สมมติฐานที่ 3a (H3a) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
(CW) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับชมรายการทีวี ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (DTW)แปรผนัตามรายไดข้องประชากร 

สมมติฐานที่ 4 (H4) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (CTTP) มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชมรายการทีวี ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์(DTW)  

สมมติฐานที่ 4a (H4a) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (CTTP) 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชมรายการทีวี ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์(DTW) แปรผนัตามรายไดข้องประชากร 

สมมติฐานที่ 5 (H5) ความสะดวกในการรับชมของ
ผูบ้ริโภค (CV) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชมรายการทีวี 
ผา่นช่องทางออนไลน์ (DTW) 

สมมติฐานที่ 5a (H5a) ความสะดวกในการรับชมของ
ผูบ้ริโภค (CV) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับชมรายการทีวี 
ผ่านช่องทางออนไลน์ (DTW) แปรผันตามอายุของ
ประชากร 

สมมติฐานที่ 6 (H6) การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค (CM) มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจรับชมรายการทีวี ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์(DTW) 

 

4. วธีิการด าเนินงานวจิัย  
งานวิจัย น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กูเกิลฟอร์ม 
(Google Form) เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนธันวาคม 
2563 จากกลุ่มตัวอย่างประชากร  คือ  บุคคลทั่วไปใน
ประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์การรับชมทีวีผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม G*Power ในการค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 
0.95 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรท านาย
เท่ากบั 6 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.028 
ผลท่ีไดข้องกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 388 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดป้รับ
จ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 ชุด 

ท าการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผ่านการ
ประเมินจากผู ้เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน รวมถึงทดสอบความ
เหมาะสมเบ้ืองต้น (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่าง 36 คน 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 

alpha) มีค่าความเช่ือมั่นของค าถามระหว่าง 0.764 ถึง 
0.893 ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

 

5. ผลการด าเนินงานวจิัย 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 39 และเพศหญิง ร้อยละ 61 ส่วนใหญ่มีช่วง
อายุ 30 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60.3 การศึกษาส่วนใหญ่
จบระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50.3 ส่วนใหญ่
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 62.3 จากทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีการ
รับชมรายการทีวีทางออนไลน์โดยใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
แทบ็เลต็ และคอมพิวเตอร์ ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ผูต้อบแบบสอบถาม รายปัจจยัพบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (�̅� = 4.45) ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ 

(�̅� = 4.62) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (�̅� = 4.56) 

ความต้องการของผู ้บ ริโภค  (�̅� = 4.41) ต้นทุนของ

ผูบ้ริโภค (�̅� = 4.30) ความสะดวกในการรับชม (�̅� = 

4.55) การส่ือสาร (�̅� = 4.26) และการตัดสินใจรับชม

รายการทีวผีา่นช่องทางออนไลน์ (�̅� = 4.44) 
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันโพดดั

โ ม เ ม น ต์  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปร 2 ตวัแปร โดยการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สันอยูร่ะหวา่ง 0.391 ถึง 0.673 คู่ตวัแปรอิสระทุกตวั
มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากการวิ เคราะห์ เส้นทาง  (Path Analysis) เพื่ อ
วิเคราะห์ดูอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพล
ทางออ้ม (Indirect Effect) ของตวัแปรโดยอาศยัโปรแกรม 
AMOS ท าการปรับแต่งโมเดลเพ่ือให้โมเดลท่ีสร้างข้ึนมี
ความสอดคลอ้งเชิงประจกัษ์ (Model Fit) ให้ไดค้่าเกณฑ์
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ท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ
วเิคราะห์ค่าความสอดคลอ้ง แสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานตามสมมติฐานงานวจิยั 

จากนั้นน าโมเดลดังกล่าวมาวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพ่ือหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงวา่มีอิทธิพลต่อ
อีกตวัแปรหรือไม่ แสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
ตวั
แปร
ผล 

อิทธิพล 
ตวัแปรเหตุ 

PU PEOU CW CTTP CV CM 

DTW ทางตรง 0.238* 0.346* -0.038 0.005 0.387** 0.076 
 ทางออ้ม - - - - -  

หมายเหตุ *p <= 0.05, **p < 0.01, ***p-value < 0.001 
จากตารางท่ี 1 สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั

จากสมมติฐานการวิจยัได  ้ดงัน้ี การรับรู้ถึงประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภค การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผูบ้ริโภค 
และความสะดวกในการรับชมของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจรับชมรายการทีวี ผา่นช่องทางออนไลน์ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, 0.05 และ0.01 ตามล าดบั
เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั (ยอมรับสมมติฐาน H1, 
H2 และH5) ในขณะท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุน
ของผูบ้ริโภค การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค พบว่าไม่มีอิทธิพล 
เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.859, 0.963 และ 0.347 
ซ่ึ งมากกว่าระดับนัยส าคัญ  0.05 จึ งไ ม่ เ ป็นไปตาม
สมมติฐานในงานวิจยั (ปฏิเสธสมมติฐาน H3, H4 และH6) 

การวิเคราะห์อิทธิพลก ากบั (Moderating Effect) ใช้
วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ม เ ด ลก ลุ่ มพ หุ  (Multiple-group 

Analysis) วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรอายุ โดยจดักลุ่ม
ตวัอย่างท าการทดสอบ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 คือตวัแบบวิจัยท่ี
ปล่อยใหมี้การค านวณค่าพารามิเตอร์อยา่งอิสระ เรียกวา่ตวั
แบบอิสระ (Unconstrained Model) และคร้ังท่ี 2 คือตัว

แบบวิจัยท่ีมีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ของเส้นทางท่ี
ต้อ งการ ศึกษาให้ มี ค่ า ค ง ท่ี  เ รี ยกว่ าตัวแบบจ า กัด 
(Constrained Model) ไดผ้ลแสดงในตารางท่ี 2 และ 3 
ตารางที่ 2: แสดงผลการวเิคราะห์อิทธิพลก ากบั ของตวัแปรอาย ุ 

เสน้ทาง 
 (Path) 

ตวัแปรอาย ุ
ตวัแบบอิสระ 

(df=648) 
ตวัแบบจ ากดั

(df=649) 
ผลต่าง 
(df=1) 

p 

PU to DTW 857.617 858.030 0.413 0.520 
PEOU to DTW 857.617 857.983 0.366 0.545 
CV to DTW 857.617 857.680 0.063 0.802 

หมายเหตุ *p <= 0.05, **p < 0.01, ***p-value < 0.001 
จากตารางท่ี 2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติของเส้นทางอิทธิพลของตวัแปรอาย ุจึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั (ปฏิเสธสมมติฐาน 
H1a, H2a และH5a) 
ตารางที่ 3: แสดงผลการวเิคราะห์อิทธิพลก ากบั ของตวัแปรรายได ้

เสน้ทาง 
 (Path) 

ตวัแปรรายได ้
ตวัแบบอิสระ 

(df=648) 
ตวัแบบจ ากดั

(df=649) 
ผลต่าง 
(df=1) 

p 

CW to DTW 888.496 888.640 0.144 0.704 
CTTP to DTW 888.496 889.416 0.920 0.337 

หมายเหตุ *p <= 0.05, **p < 0.01, ***p-value < 0.001 
จากตารางท่ี 3 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติของเส้นทางอิทธิพลของตวัแปรรายได ้
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั (ปฏิเสธสมมติฐาน 
H3a และH4a) 

 

6. สรุป 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจรับชมรายการทีวี ผ่านช่องทางออนไลน์ ผล
การทดสอบสมมติฐานในการวิจยัสามารถตอบค าถามการ
วิจยัไดด้งัน้ี ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพล ไดแ้ก่ ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค และการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
นั้ น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ให้
ความส าคญักบัในเร่ืองความน่าสนใจของเน้ือหารายการ 
ประสิทธิภาพ ภาพความคมชัด ความหลากหลายของ
เน้ือหา อาจเพราะปัจจุบนัมีรายการท่ีหลากหลายให้เลือก
รับชมมากอยูแ่ลว้ อาจจะยงัคงเนน้รูปแบบรายการท่ีแปลก
ใหม่เป็นรายการทางเลือก เนน้ใหมี้การรับชมอยา่งต่อเน่ือง 
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เพื่อให้มีการติดตามรายการอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ดา้นตน้ทุน
ของผูบ้ริโภค ความคุม้ค่าในการรับชม หรือราคาท่ีจะตอ้ง
จ่ายเพ่ิมนั้นอาจเพราะส่วนใหญ่คิดรวมถึงค่าบริการจาก
การใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นปัจจุบนัอยู่แลว้ และมีช่อง
รายการท่ีมีค่าบริการฟรีใหเ้ลือกใชม้ากมาย อาจควรท าการ
เพ่ิมการส่งเสริมการขาย สมาชิกดูก่อนช่องฟรีทีวีเพื่อ
กระตุน้ความสนใจสมคัรสมาชิก ดา้นการส่ือสารช่องทาง
การติดต่อ ขอ้เสนอแนะท่ีอาจจะยงัไม่มีความจ าเป็นกับ
กลุ่มตวัอยา่งแต่ควรยงัคงมีไวเ้ป็นช่องทางการติดต่อต่อไป 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้
ความง่ายในการใชง้าน และความสะดวกในการรับชม ท่ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาภรณ์ ยิม้ใย ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาด 
4C ท่ีมีผลต่อการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty) ของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  [7] นั้นแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการรับชมรายการทีวี ผ่าน
ทางออนไลน์ นั้ นมีการรับรู้ประโยชน์ของการรับชมว่า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการรับชมรายการทีวีให้
ง่ายข้ึนอาจเพ่ิมใหมี้การรองรับการเขา้ใชง้านการรับชมทาง
ออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรืออ่ืน ๆ ให้มีความ
เสถียรและมีประสิทธิภาพในการใช ้ดา้นการรับรู้ความง่าย
ในการใชง้าน ควรมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นหรือเขา้ใจ
ไดย้าก จึงยงัคงการใชง้านให้มีความเขา้ใจง่าย เพ่ิมความ
สวยงามแปลกใหม่ให้น่าดึงดูดเข้าใช้งาน ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน การรับชมรายการทีวีนั้ นท าได้
หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการรับชม
รายการต่าง ๆ ท่ีสามารถท าไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต ดงันั้น
อาจมีการพัฒนาให้สามารถรับชมให้ได้หลากหลาย
อุปกร ณ์  ท่ี ผู ้ รั บชม ส่วนใหญ่จะ เ ลื อกใช้ง าน  เ ช่น 
โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต หรือสมาร์ททีวี และผลการวิจยั
ในคร้ังน้ียงัพบดว้ยว่าปัจจยัดา้นอายุและดา้นรายได้ท่ีใช้
เ ป็ น ตั ว แ ป ร ก า กับ นั้ น ไ ม่ ไ ด้ มี อิ ท ธิ พ ล ก า กั บ ต่ อ
ความสัมพนัธ์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็น
ว่าการรับชมรายการทีวี ผ่านทางออนไลน์นั้นสามารถท า
ไดทุ้กช่วงอาย ุทั้งเป็นบริการท่ีท าไดโ้ดยง่ายไม่ยุง่ยากท่ีจะ
เรียนรู้ และดา้นรายไดน้ั้นค่าใชจ่้ายบริการส่วนใหญ่จะเป็น

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตท่ีจ่ายเป็นประจ าอยูแ่ลว้ อาจเพ่ิมเป็น
บริการส่งเสริมการขายร่วมกับเครือข่ายผู ้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต  

ขอ้เสนอแนะ ส าหรับต่อยอดการศึกษาคร้ังต่อไป ควร
เพ่ิมขอบเขตของกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาให้กวา้งข้ึน
เพื่อให้เขา้ใจพฤติกรรมการรับชมรายการท่ีแตกต่างกัน 
เพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น การ
สัมภาษณ์ เจาะลึก  (In-depth Interview) การสนทนา 
(Focus Group) ใหไ้ดรั้บขอ้มูลเชิงลึก และความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของกลุ่มผูรั้บชม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงอุปสรรคและ

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการต่อต้านการซ้ือสินค้าของ
ผู้บริโภคผ่านทางแพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 599 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าบางประเภท อุปสรรคด้านการ
ใช้งานแบบดั้งเดิม  และอุปสรรคด้านภาพลักษณ์ของอี-มาร์
เกต็เพลส ส่งผลต่อการต่อต้านการซ้ือสินค้าบนแพลตฟอร์ม
อี-มาร์เกต็เพลสของผู้บริโภคผ่านความไม่ไว้วางใจอย่างมี
นัยส าคัญ ซ่ึงผลท่ีได้นีส้ามารถน าไปวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของอุปสรรคและปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการ
ต่อต้านการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางแพลตฟอร์ม อี-
มาร์เกต็เพลส เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ซ้ือขายผ่านช่องทางนีใ้ห้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 
ค ำส ำคัญ:  อี-มาร์เกต็เพลส การต่อตา้นการซ้ือสินคา้ 

ทฤษฎีการต่อตา้นนวตักรรม  
 

Abstract 

The objective of this study is to identify the barriers 

and crucial factors affecting consumer purchase 

decisions in e-marketplace platforms. A tool 

comprising of online questionnaires are used to collect 

the data. The target sample consisted of 599 

individuals randomly selected from a population by 

using simple sampling method. According to analysis 

results, the product characteristic, traditional barrier 

and image barrier will influence consumer resistance 

to purchase via e-marketplace platforms through 

distrustfulness.  

These results could be used to analyze cause and 

effects of barriers and crucial factors that affect 

consumer purchasing decisions in e-marketplace 

platforms and find the effective ways to improve the 

sales performance in order to meet their target 

customers' needs.  

Keyword: e-marketplace, resistance to purchase,   

 innovation resistance theory 

 

1. บทน ำ 
ปัจจุบันการท าธุรกรรมซ้ือขายสินค้าผ่านช่องทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส  
ในประเทศไทยมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วและ
เป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ อย่างไรก็ตาม แมว้่าการซ้ือขาย
สินค้าออนไลน์จะเป็นท่ีสนใจของผู ้บริโภคส่วนใหญ่  
แต่ก็ยงัมีผูบ้ริโภคจ านวนไม่มากนักท่ีมีความมัน่ใจในการ
ซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ทั้งในดา้นคุณภาพ ความถูกตอ้ง เวลา
การจดัส่ง ตลอดถึงดา้นการช าระเงิน [1] ซ่ึงจากการศึกษา
ของงานวจิยัทีเก่ียวขอ้งพบวา่ ยงัมีผูบ้ริโภคจ านวนไม่นอ้ยท่ี
ยงักลวัการเปล่ียนแปลงจากการซ้ือขายสินคา้แบบดั้งเดิมมา
เป็นการซ้ือขายสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ดงันั้น การศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี จึงมุ่งแสวงหาค าตอบส าคัญเก่ียวกับปัจจัยและ
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อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการต่อต้านการซ้ือสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มอี-มาร์เกต็เพลสของผูบ้ริโภคบางส่วน เพ่ือคน้หา
แนวทางหรือโอกาสใหม่ๆ ในการท าธุรกิจทั้ งช่องทาง
แพลตฟอร์ม อี-มาร์เกต็เพลส  และช่องทางการคา้อ่ืน ๆ 

จากการศึกษาขอ้มูลท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็น
ข้อมูล ข่าวสาร งานศึกษาในเชิงบวกท่ีธุรกิจออนไลน์ท่ี
ประสบความส าเร็จ ก าลงัเป็นท่ีนิยม  ทั้งท่ี ในความเป็นจริง
แล้ว มีผูบ้ริโภคจ านวนมากมายท่ีประสบปัญหาการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ จนถึงขั้นเข็ดขยาด และ
ตัดสินใจ “ไม่ซ้ือ” สินค้าออนไลน์อีกต่อไป เช่น ได้รับ
สินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีสั่งซ้ือ  ส่งของล่าชา้ ฯลฯ  แต่
ประเดน็น้ีกลบัมีงานศึกษาวจิยันอ้ย จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้
ผูว้ิจัยอยากท าการศึกษาในเร่ืองน้ี เพ่ือเป็นขอ้สนับสนุน
ในทางทฤษฎีและปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

 
2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัดา้นอุปสรรคท่ีอาจเป็นสาเหตุของการต่อตา้นการ
ซ้ือสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลสนั้ น ผูว้ิจัยน า
ทฤษฎีการต่อต้านนวัตกรรม ( Innovation Resistance 

Theory: IRT) มาประยกุตใ์ช ้  ทฤษฎีน้ีน าเสนอถึงอุปสรรค
และสาเหตุของการไม่ยอมรับนวตักรรมของผูใ้ช ้ซ่ึงเกิดได้
จากความขดัแยง้และการเปล่ียนแปลงของการใชน้วตักรรม
นั้น [2] อุปสรรคทั้ง 5 ดา้นประกอบดว้ย (1) อุปสรรคดา้น
การใช้งาน (usage barrier) ท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการซ้ือ หรือ
ขั้นตอนการซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มมีความยุ่งยาก หรือ
ขดักบันิสัยของผูใ้ช ้การประเมินปัจจยัน้ีพิจารณาจากความ          
ยากและความซับซ้อนในการใชง้าน ขั้นตอนการใชง้านท่ี
คลุมเครือ ไม่ชดัเจน และการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน
ระบบท่ีมีขั้นตอนยุ่งยาก (2) อุปสรรคด้านคุณค่า (value 

barrier) ท่ีเกิดจากการรับรู้ถึงคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ี
ได้รับจากแพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลสไม่เหมาะสมกับ
ศกัยภาพท่ีไดรั้บเม่ือเทียบกบัช่องทางการขายอ่ืน  ปัจจยัน้ี
ประเมินโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน ราคาสินค้า 
ค ว าม คุ้ม ค่ า เ ม่ื อ เ ที ยบกับ คุณภาพของ สินค้า  แ ละ
ความสามารถในการจัดการและควบคุมการเงิน (3) 
อุปสรรคดา้นความเส่ียง (risk barrier) คือ ระดบัความเส่ียง

ท่ีเกิดการใชน้วตักรรมนั้น ๆ ปัจจยัน้ีประเมินโดยพิจารณา
จากความเส่ียงในการช าระเงินแล้วอาจไม่ได้รับสินค้า 
ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า สภาพสินค้าท่ีอาจช ารุด
เสียหาย ใชง้านไม่ได ้ และความเส่ียงของขอ้มูลท่ีจะร่ัวไหล
ไปสู่บุคคลอ่ืน  (4)  อุปสรรคด้านภาพลักษณ์ ( image 

barrier) เป็นอุปสรรคด้านภาพลักษณ์ท่ีเ ก่ียวกับตัวตน
นวัตกรรม ความรู้สึกท่ีผู ้บริโภคมีต่อนวัตกรรม เช่น  
ตรายี่ห้อ ประเภทสินคา้ หรือแหล่งก าเนิด ปัจจยัน้ีประเมิน
โดยพิจารณาจากภาพลกัษณ์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ
แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส  (5) อุปสรรคดา้นการใชง้าน
แบบดั้งเดิม (traditional barrier) เป็นอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการเปล่ียนแปลงนวตักรรมท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวนั 
ปัจจยัน้ีประเมินจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านช่อง
ทางการขายปกติเปรียบเทียบกบัช่องทางอี-มาร์เก็ตเพลส 
โดยพิจารณาจากความชอบ ความคุน้เคย ประสบการณ์ และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย     

นอกจากน้ี ไดเ้พ่ิมตวัแปรลกัษณะเฉพาะตวัของสินคา้
บางประเภทท่ีอาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลต่อการต่อตา้น
การซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลส เน่ืองจาก
ผู ้บริโภคอาจเห็นว่าลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าบาง
ประเภท เช่น สินคา้ท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป สินคา้
ประเภทเคร่ืองประดบัท่ีเป็นทรัพยสิ์นมีค่าราคาแพง อาหาร
สดท่ีเน่าเสียง่าย ยารักษาโรค และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์
ตอ้งใช้ภายใตค้วามดูแลของผูเ้ชียวชาญ เป็นตน้ ปัจจัยน้ี
ประเมินโดยพิจารณาจากลกัษณะเฉพาะตวัของสินคา้บาง
ประเภท เช่น ขนาด รูปร่าง มูลค่า ความคงทน และความ
อนัตรายจากการใชง้าน  

  อยา่งไรก็ตาม ในการท าธุรกรรมช็อปป้ิงออนไลน์นั้น
ความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงหมายถึง
ความเตม็ใจท่ีผูซ้ื้อจะพ่ึงพาผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการท่ีพวกเขา
เช่ือใจ [3] หรือความไวว้างใจเป็นการรับรู้ถึงความเช่ือมัน่
ในความน่าเ ช่ือถือและความซ่ือสัตย์ระหว่างกัน [4]   
ค าจ ากดัความดงักล่าวเนน้ความส าคญัของความเช่ือมัน่และ
ความน่าเช่ือถือในแนวคิดของความไวว้างใจ ในบริบทของ
การศึกษาความไวว้างใจของผูบ้ริโภคบนอินเทอร์เน็ต  
ความไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญัต่อความสัมพนัธ์ โดยท่ีผูใ้ห้
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ความไวว้างใจ (เช่น ผูซ้ื้อ) ไม่สามารถควบคุมการกระท า
ของผูไ้ดรั้บความไวว้างใจ (เช่น ผูข้ายหรือร้านคา้) ซ่ึงการ
ตดัสินใจเป็นเร่ืองส าคญัในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอนน้ี  
[5]  ดงันั้น สามารถสรุปความหมายของความไวว้างใจได้
ว่า ความคาดหวงัท่ีว่าอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 
เจรจาอยา่งตรงไปตรงมา และไม่เอารัดเอาเปรียบแมว้่าจะมี
โอกาสก็ตาม ค าจ ากัดความน้ีเหมาะสมกว่าท่ีจะใช้กับอี
คอมเมิร์ซ [6] แต่เน่ืองจากในการวิจัยน้ีเป็นการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของความไม่ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีอาจ
ส่งผลต่อการต่อตา้นการซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอี-มาร์
เกต็เพลส ซึงจะประเมินจากการท่ีผูบ้ริโภคไม่เช่ือมัน่วา่การ
ซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลสนั้นผูข้ายหรือผู ้
ให้บริการจะปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาอย่างตรงไปตรงมา 
หรืออาจฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบจากโอกาสต่าง ๆ มีผล
ท า ให้ ผู ้บ ริ โภค เ กิ ดก าร ต่อต้านก าร ซ้ื อ สินค้า ผ่ า น
แพลตฟอร์มน้ี 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา น าไปสู่การค้นหา
ค าตอบของค าถามวิจยัน้ี “อุปสรรคและปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
ต่อการ ต่อต้านการ ซ้ือ สินค้าของผู ้บ ริโภคผ่านทาง
แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส”  ซ่ึงอุปสรรคและปัจจัย
ดงักล่าวอาจมีผลต่อการต่อตา้นการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่าการซ้ือสินค้าผ่าน
ช่องทางอ่ืนดีกว่าการซ้ือผ่านทางแพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ต
เพลส ซ่ึงประเมินได้จากการท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจไม่ซ้ือ
สินค้า ท่ีอาจเกิดจากความกังวล ความไม้ไวว้างใจ หรือ
ความเขด็ขยาดจากประสบการณ์ไม่ดีท่ีเคยประสบมาก็ตาม 
โดยอาจเป็นการตดัสินใจไม่ซ้ือสินคา้ทุกประเภทหรือบาง
ประเภทผา่นทางแพลตฟอร์มอี-มาร์เกต็เพลสน้ี 

 

3.  กรอบแนวควำมคิดของกำรวจิัย  
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้ิจยัไดไ้ดป้ระยุกต์ใชท้ฤษฎีต่อตา้นนวตักรรมของ Ram 

and Sheth  [2] และน ามาก าหนดเป็นกรอบในการศึกษา 
เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีมีความสอดคลอ้งต่อสถานการณ์ของ
ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจยัท่ีสามารถช้ีให้เห็นถึงอุปสรรค
และปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อต่อต้านการซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภคผ่านความไม่ไวว้างใจ (distrustfulness) โดยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดงานวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1:  กรอบแนวคิดการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1  (H1): อุปสรรคด้านการใช้งานของ
แพลตฟอร์ม อี-มาร์เกต็เพลส (UB) มีผลต่อการต่อตา้นการ
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค (RP) ผา่นความไม่ไวว้างใจ (DT) 

สมม ติฐาน ท่ี  2  ( H2): อุ ปสรรคด้าน คุณค่ าของ
แพลตฟอร์ม อี-มาร์เกต็เพลส (VB)  มีผลต่อการต่อตา้นการ
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค (RP) ผา่นความไม่ไวว้างใจ (DT) 

สมมติฐานท่ี 3 (H3): อุปสรรคด้านความเส่ียงของ
แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส (RB) มีผลต่อการต่อตา้นการ
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค (RP) ผา่นความไม่ไวว้างใจ (DT) 

สมมติฐานท่ี 4 (H4): อุปสรรคด้านภาพลักษณ์ของ
แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส (IB) มีผลต่อการต่อตา้นการ
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค (RP) ผา่นความไม่ไวว้างใจ (DT) 

สมมติฐานท่ี 5 (H5): อุปสรรคด้านการใช้งานแบบ
ดั้งเดิม (TB) มีผลต่อการต่อตา้นการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
บนแพลตฟอร์ม อี -มาร์ เก็ตเพลส (RP)  ผ่านความไม่
ไวว้างใจ (DT) 

สมมติฐานท่ี 6 (H6): ลกัษณะเฉพาะตวัของสินคา้บาง
ประเภท (PC)  มีผลต่อการต่อต้านการซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคบนแพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส (RP) ผ่านความ
ไม่ไวว้างใจ (DT) 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

315 

 

สมมติฐานท่ี 7 (H7): ความไม่ไวว้างใจของผูบ้ริโภค 
(DT) มีผลต่อการต่อตา้นการซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์ม อี-
มาร์เกต็เพลส (RP) 

 

4.  วธีิกำรด ำเนินกำรวิจัย  
การศึกษาอุปสรรคและปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการ

ต่อตา้นการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านแพลตฟอร์ม อี-มาร์
เก็ต เพลส น้ี  เ ป็นการวิ จัย เ ชิ งป ริมาณ  (Quantitative 

research) โดยประชากร คือ  บุ คคลทั่ ว ไป ท่ี ย ัง ไ ม่ มี
ประสบการณ์การซ้ือสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ต
เพลส แต่รู้จกัการซ้ือขายสินคา้ผา่นแพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ต
เพลส  หรือผู ้ท่ี มี เคยมีประสบการณ์การ ซ้ือขายผ่าน
แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลสแลว้แต่มีประสบการณ์ท่ีไม่ดี
หรือเข็ดขยาดท่ีจะซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางน้ี หรือผูท่ี้มีเคยมี
ประสบการณ์การซ้ือขายผ่านแพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลส
แลว้แต่มีสินคา้บางประเภทท่ีตดัสินใจไม่ซ้ือผา่นช่องทางน้ี 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - 
กุมภาพนัธ์ 2564 โดยค าถามในแบบสอบถามดดัแปลงมา
จากแบบสอบถามของงานวิจัย  Innovation resistance 
among mature Consumers [7] ท่ีอา้งอิงทฤษฎีการต่อตา้น
น วั ต ก ร ร ม (Innovation Resistance Theory: IRT) 
เช่นเดียวกบังานวิจยัน้ี   ซ่ึงก่อนน าแบบสอบถามไปใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ได้มีการน าแบบสอบถามท่ี
ออกแบบไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 

Coefficient) รายตัวแปร  โดยเก็บข้อ มูลตัวอย่าง เ พ่ือ
ทดสอบจ านวน 31 ตวัอยา่ง น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ 
ซ่ึงก าหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือของสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของแต่ละตวัแปรไม่ต ่ากว่า 0.7 ผลจากการทดสอบทุกตวั
แปรมีค่ามากกวา่ 0.7 ซ่ึงถือไดว้า่แบบสอบถามท่ีใชมี้ความ
น่าเช่ือถือเพียงพอ 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีค  านวณดว้ย
โปรแกรม G*Power เป็นเคร่ืองมือในการค านวณจ านวน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) 
เท่ากบั 0.95 ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรท านาย
เท่ากบั 8 ค่า ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.028 

ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 388 ตัวอย่าง  
ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับจ านวนขนาดตวัอยา่งแบบสอบถามเพ่ิมเติม
อีก 211 ตวัอยา่ง รวมเป็น 599 ตวัอยา่ง     

 

5.  ผลกำรด ำเนินงำนวจิัย  
จากการวิ เคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้ าง 

(Structural Equation Modeling: SEM) ซ่ึ ง แ ส ด ง ถึ ง
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร เพื่อวิเคราะห์ดู
อิทธิพลทางตรง (direct effect)  และอิทธิพลทางอ้อม 
(indirect effect) ของปัจจัย โดยอาศัยโปรแกรม SPSS 

AMOS ในการวิเคราะห์ ผูว้ิจัยจึงไดน้ ากรอบแนวคิดของ
งานวิจยัมาสร้างเป็นโมเดลในโปรแกรม SPSS AMOS และ
ท าการปรับแต่งโมเดลเพ่ือให้โมเดลท่ีสร้างข้ึนมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(model fit)  

 
ภำพที่ 2:  ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน  
ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์อิทธิพลดงัตารางท่ี 1 

ตำรำงที่ 1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
ตัวแปร
ผล 

อทิธิ 
พล 

ตวัแปรเหตุ 
PC TB IB RB VB UB DT 

DT 
ทาง 
ตรง 

0.427 

** 

0.192 

* 

0.220 

** 
0.111 0.037 0.005  

RP 

ทาง 
ตรง 

- - - - - - 
1.021 

* 

ทาง 
ออ้ม 

0.436 

** 

0.196 

* 

0.225 

* 
0.113 0.038 0.005  

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 
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จากผลทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 1 พบวา่  ตวัแปร
ลกัษณะเฉพาะตวัของสินคา้บางประเภท อุปสรรคดา้นการ
ใช้งานแบบดั้ ง เดิม  และอุปสรรคด้านภาพลักษณ์ของ 
อี-มาร์เก็ตเพลส ส่งผลต่อการต่อต้านการซ้ือสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลสของผูบ้ริโภคอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ  0.001, 0.002 และ  0.002 ตามล าดับ  
เป็นไปตามสมมติฐานหรือยอมรับสมมติฐานในงานวิจยั  
ในขณะท่ีตัวแปรอุปสรรคด้านความเส่ียง อุปสรรคด้าน
คุณค่า และอุปสรรคดา้นการใชง้านไม่ส่งผล เน่ืองจากมีค่า
ความน่าจะเป็น หรือ Sig. (2-tailed) ท่ีระดบั 0.085, 0.283 

และ 0.881 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

6.  สรุป  
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงอุปสรรคและปัจจยั

ส าคญัท่ีส่งผลต่อการต่อตา้นการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่าน
ทางแพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้ทฤษฎีต่อต้านนวัตกรรม และเพ่ิมปัจจัยตัวแปร
ลักษณะเฉพาะของสินค้าบางประเภทน ามาสร้างกรอบ
แนวคิดวิจยั ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างและประเมินคุณภาพ
เคร่ืองมือตามเกณฑ ์

ผลวิจยัแสดงให้เห็นว่าลกัษณะเฉพาะตวัของสินคา้บาง
ประเภท อุปสรรคดา้นการใชง้านแบบดั้งเดิม และอุปสรรค
ดา้นภาพลกัษณ์ของอี-มาร์เก็ตเพลส ส่งผลต่อการต่อตา้น
การซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอี-มาร์เกต็เพลสของผูบ้ริโภค
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ สามารถน าไปวิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของการต่อตา้นการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
ผ่านแพลตฟอร์มอี -มาร์เก็ตเพลส จากผลการวิจัยขา้งตน้ 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ในส่วนของปัจจัยลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าบาง
ประเภท ผูใ้ห้บริการอี-มาร์เก็ตเพลสจะตอ้งพฒันาวิธีการ
จ าหน่ายสินคา้และการจดัส่งใหเ้หมาะกบัลกัษณะเฉพาะของ
สินคา้แต่ละประเภท ควรเพ่ิมทางเลือกการจดัส่งให้มากข้ึน 
เช่น การจดัส่งสินคา้ท่ีเป็นทรัพยสิ์นมีค่าราคาแพงตอ้งจดัส่ง
โดยผูใ้ห้บริการท่ีสามารถรับประกนัว่าสินคา้จะส่งถึงผูรั้บ
สินคา้แน่นอนไม่มีการสับเปล่ียนระหวา่งทางและจะตอ้งมี

ขั้นตอนของการตรวจรับสินคา้มีการบนัทึกภาพทั้งภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหวเพื่อเป็นหลกัฐานก่อนบรรจุลงกล่อง
และซีลกล่องพร้อมบันทึกตัวเลขทะเบียนก ากับซีลของ 
ผูจ้ดัส่งใหเ้รียบร้อยและแจง้ใหผู้รั้บสินคา้ทราบ   

ปัจจัยถัดมาคืออุปสรรคด้านการใช้งานแบบดั้ งเดิม  
ผูใ้ห้บริการควรศึกษาถึงขอ้ไดเ้ปรียบของช่องทางการซ้ือ
ขายแบบดั้งเดิม เช่น การตอบสนองจากพนกังานขายหนา้ร้าน 
ก าร ให้ ลู กค้า ได้ทดสอบ  ทดลองห รือสั มผัส ก่ อน 
การตดัสินใจซ้ือ โดยอาจเป็นการต่อยอดการพฒันาและ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ กบัแพลตฟอร์มอี-มาร์เกต็เพลส 
เช่น เทคโนโลยีจ าลองภาพเสมือนจริง (Virtual Reality 

Technology) [8] แบบ 360 องศา เป็นตน้    
อุปสรรคดา้นภาพลกัษณ์ของอี-มาร์เกต็เพลส ผูข้ายและ

ผูใ้ห้บริการควรปรับปรุงและส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนต่อ
ผูบ้ริโภค เช่นภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ สินคา้ปลอม 
การทุจริตคดโกงของผูข้าย เป็นต้น อาจมีการประกาศ
นโยบายการรับประกันให้ชัดเจนว่า หากเกิดการทุจริต  
คดโกง หรือสินคา้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัท่ีผูข้ายประกาศแจง้ไว ้
ทางผูใ้ห้บริการยินดีคืนเงินเต็มจ านวน เพ่ือปิดช่องว่างท่ี
เป็นข้อด้อยของแพลตฟอร์มน้ีและลดอุปสรรคต่าง ๆ  
ระหวา่งแพลตฟอร์มอี-มาร์เกต็เพลสและลูกคา้ อนัจะส่งผล
ให้สามารถเพ่ิมยอดขายและความนิยมผ่านแพลตฟอร์มน้ี
ไดม้ากข้ึนอีก อยา่งไรกต็าม ปัจจยัท่ีทดสอบสมมติฐานแลว้
พบวา่ไม่ส่งผลต่อการต่อตา้นการซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์ม
อี-มาร์เกต็เพลสนั้น ผูว้จิยัเห็นวา่น่าจะมีสาเหตุดงัน้ี 

ในส่วนของอุปสรรคด้านความเส่ียง เป็นไปได้ว่า
เทคโนโลยีมีความกา้วหน้ามากข้ึน ท าให้การท าธุรกรรม
ต่าง ๆ มีหลกัฐานชดัเจนมากข้ึนกว่าแต่ก่อน เช่น การช าระ
เงินผ่านโมบายแอพพลิเคชัน การจัดส่งสินค้าท่ีมีระบบ
ติดตามการจัดส่ง ธุรกรรมการขายท่ีมีการบันทึกประวติั 
การสั่งซ้ือต่าง ๆ ไวใ้นระบบ ประกอบกบัการมีระบบการ
รีวิวสินคา้ในแพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลส  ท าให้ผูบ้ริโภค
สามารถรับรู้และประเมินความเส่ียงก่อนการตดัสินใจซ้ือ
ไดดี้ข้ึน ท าใหรู้้สึกวา่ความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ลดลง [9] 

อุปสรรคดา้นคุณค่า เป็นไปไดว้่าในทุกวนันน้ีการซ้ือ
สินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตมีค่าใชจ่้ายลดลงกวา่แต่ก่อน ซ่ึงเป็น
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ผลมาจากความนิยมการซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีมากข้ึน 
ท า ให้ เ กิ ดการแข่ งขันทางด้านการให้บ ริก าร  เ ช่น 
แพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลส  ผูด้  าเนินธุรกิจขนส่งมีผูใ้ห้
บริการมากข้ึน ท าใหเ้กิดการแข่งขนัมีผลท าใหมี้การแข่งขนั
กันทางด้านราคาเพ่ือดึงดูดลูกค้า ท าให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายผา่นอินเทอร์เน็ตลดลงกวา่แต่ก่อน
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์นิภา บัวแสง [10] 
กล่าวว่า เหตุผลหลกัท่ีดึงดูดให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหันมา
ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ราคาสินคา้ท่ีถูกกว่า
ทอ้งตลาดและการจดัโปรโมชนัส่วนลดต่าง ๆ 

อุปสรรคด้านการใช้งาน อาจเป็นไปได้ว่าปัจจุบัน
ผู ้ใช้งานน่าจะคุ้นชินกับเทคโนโลยีมากกว่าแต่ก่อน 
เน่ืองจากเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทเชิงพาณิชย์
ในประเทศมากกว่า 20 ปีแลว้ [11]  ผูบ้ริโภคจึงเรียนรู้และ
ปรับตวัในการใชง้านอินเทอร์เน็ตมาโดยตลอด 

ขอ้เสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป เน่ืองจากการวิจัย
คร้ังน้ีเป็นการส ารวจในส่วนของผูบ้ริโภคเท่านั้น ทางดา้น
ผูข้ายในแพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลสเองก็พบว่ามีอุปสรรค
ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่ากนั เช่น จากการสอบถามจากร้านคา้ผู ้
จ  าหน่ายเส้ือผา้บนแพลตฟอร์มลาซาดา้ พบว่ามีปัญหาใน
เร่ืองการรับคืนสินคา้ มีการจดัส่งสินคา้คืนหลงัจากน าไปใช้
งานแลว้ และอา้งว่าไม่พอใจในสินคา้ หรือมีการน าสินคา้
ไปใชแ้ลว้ตอ้งการส่งคืนสินคา้ก็ท าลายสินคา้ให้ช ารุดแลว้
ส่งคืนโดยอา้งว่าสินคา้ช ารุด โดยในกรณีแบบน้ีเป็นเร่ือง
ยากในการพิสูจน์ความจริง จึงเห็นว่าควรศึกษาเพ่ิมเติมใน
ส่วนของผู ้ข ายด้วย  เ พ่ื อ ให้ก าร ศึกษาวิ จัย ใน เ ร่ื อ ง
แพลตฟอร์มอี-มาร์เกต็เพลสมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อ

การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ของ
พนักงานในองค์กร ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์กับองค์กร
ผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศขององค์กรในการบริหารจัดการให้พนักงาน
ปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ี
ประกาศใช้งาน งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ ท่ีเคยศึกษาและรับรู้เกี่ยวกับนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 จ านวน 413 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม
ข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยพิจารณาระดับนัยส าคัญน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า สภาพท่ีเอื้ออ านวย 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง การหลีกเลี่ยงการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย วิธีการควบคุมและส่ังการ และความ
ตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
ของพนักงาน มีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายความ
มัน่คงปลอดภัยสารสนเทศของพนักงาน 
ค าส าคัญ: ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ นโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตาม  
 

Abstract 

The objective of this research is to study the 

factors that influence the employees’ intention to 

comply with the ISO/IEC 27001: 2013 standard. The 

study results will be beneficial to executives as well as 

their organizations to create an information security 

policy and ensure that their employees will follow the 

security protocols and procedures. This research is 

based on quantitative approach using online 

questionnaires for collecting the data from employees 

who have knowledge of information security policies 

in accordance with ISO / IEC 27001: 2013 standards. 

The samples consisted of 413 individuals randomly 

selected from the population by using simple sampling 

method. The statistics used for data analysis were 

descriptive statistics and inferential statistics. The 

results show that facilitating conditions, self-efficacy, 

security avoidance, command-and-control and the 

intention to comply are significant for employee’s 

implementation of the information security policies. 

Keyword: Information security, Information security 

policies, intention to comply 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทส าหรับ

การด าเนินการขององค์กรช่วยสร้างคุณค่าให้กบัองค์กร
เป็นอย่างมาก ดังนั้ นระบบสารสนเทศขององค์กรจึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศอย่างเขม้งวด ISO/IEC 27001 Information 

Management Systems (ISMS)  คื อม าตรฐ านส ากล
ส าห รับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ มาตรฐานน้ีให้ตน้แบบส าหรับการประเมิน
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ความเส่ียงและการออกแบบดา้นการรักษาความปลอดภยั
สารสนเทศ ปัญหาคือเม่ือองค์กรมีจ านวนพนักงาน 
แอพพลิเคชั่นและระบบงานเพ่ิมข้ึน การบริหารจัดการ
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศขององค์กรจะเป็นเร่ือง
ยากมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของพนกังานในองคก์ร งานวิจยั
น้ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัองค์กรในประเทศไทยท่ีมีการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ในการ
บริหารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ โดย
วตัถุประสงคเ์พื่อรายงานผลการศึกษาเชิงประจกัษถึ์งปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 

2013 ของพนกังานในองคก์ร 

 

2. แนวคดิและทฤษฏีพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาคน้ควา้ รวบรวม

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
ความมัน่คงปลอดภยั )security) คือ สถานะท่ีมีความ

ปลอดภยัไดรั้บไดรั้บการป้องกนัจากภยัอนัตราย องคก์รท่ี
มีการพฒันานโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ หาก
พนักงานขององค์กรไม่ตระหนักหรือไม่ปฏิบัติตามการ
พฒันาเหล่าน้ีกไ็ร้ประโยชน์ [1] มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้ง
กับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คือมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 มีแนวคิดหลกั 3 ประการคือ การรักษา
ความลบั ความสมบูรณ์ และความพร้อมใชง้าน [2]  

“เจตนาท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ” และ “การปฏิบัติตามนโยบายเหล่าน้ีอย่าง
แทจ้ริง” อยูบ่นพ้ืนฐานของทฤษฎีการกระท าแบบมีเหตุผล 
(TRA) ของ Fishbein and Ajzen [3] การน าแนวคิดน้ีมา
ใช้กับการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของพนกังาน พบวา่หากบุคคลมีความตั้งใจใน
การปฏิบติัตามนโยบายแลว้บุคคลนั้นมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะ
ปฏิบติันโยบายดงักล่าวจริง  

ความตั้ งใจ ท่ีจะปฏิบัติตาม  (intention to comply)

พบว่าหากมีความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายมากข้ึน
เท่าใดโอกาสท่ีบุคคลจะปฏิบติัตามนโยบายก็จะมีมากข้ึน

เช่นกนั [4] ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานวา่ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติั
ตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศของพนักงานมี
นยัส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ  

ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมและอิทธิพลทางสังคมท่ี
แสดงโดยบรรทดัฐานอตันัย (subjective norms) [5] ถูก
ก าหนดให้เป็นการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัแรงกดดนัทาง
สังคม [1] ผูว้ิจัยจึงตั้ งสมมติฐานว่าบรรทัดฐานอัตนัยมี
นยัส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศของพนักงานผ่านความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตาม
นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

การประ เ มินภัย คุ กคาม  ( threat appraisal) ห าก
พนักงานรู้ถึงความเสียหาย พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะกงัวล
และมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีดีต่อกลไกการป้องกนั [6] 
ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานวา่การประเมินภยัคุกคามมีนยัส าคญั
ต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ของพนกังานผา่นความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

ความเ ป็นส่วนตัวของสารสนเทศ ) information 

privacy( การก าหนดความเป็นส่วนตวัของสารสนเทศเป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากการเก็บ การวิเคราะห์ การใช้หรือการ
แบ่งปัน จากการกระท าของเจา้ของสารสนเทศ [7] เม่ือมี
การตวจสอบและพบการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศเพ่ิมข้ึนพวกเขาจะมีความเคารพต่อความเป็น
ส่วนตวัของสารสนเทศของพวกเขาและมีแนวโน้มท่ีจะ
ปฏิบติัตามมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั [8] ผูว้ิจยั
จึงได้ตั้ งสมมติฐานว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมี
นยัส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศของพนักงานผ่านความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตาม
นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

สภาพท่ี เ อ้ืออ านวย ) facilitating conditions(  จาก
การศึกษางานวิจยั [9] กล่าวไวว้่า การรับรู้สภาพท่ีอ านวย
เป็นปัจจยัท่ีจะท าให้ท างานไดง่้ายข้ึน งานวิจยัดา้นความ
ปลอดภัยให้ความส าคัญกับความพร้อมของทรัพยากร
รวมถึงการฝึกอบรม ความพร้อมใช้งานออนไลน์ของ
นโยบาย  [10] ผู ้วิ จัย จึ งได้ตั้ งสมมติฐานว่ าสภาพ ท่ี
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เอ้ืออ านวยมีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของพนกังานผ่านความตั้งใจท่ี
จะปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

ความสามารถของตนเอง )self-efficacy( บุคคลท่ีเช่ือ
ว่าตนมีความสามารถในการปฏิบัติตามนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศนั้นมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบติัตาม
นโยบายเหล่านั้นมากข้ึน [6] ผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานว่า
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ของพนกังานผา่นความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

การหลีกเล่ียงการรักษาความมัน่คงปลอดภยั )Security 

avoidance(  บอกเ ป็นนัยว่ามนุษย์มี มุมมองเ ก่ียวกับ
นโยบายและกระบวนการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในเชิง
ลบ [11] จากการศึกษาพบวา่พนกังานหลีกเล่ียงการกระท า
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เ น่ืองจากการ
จดัล าดบัความส าคญัของงานอ่ืนใหมี้ความส าคญักวา่ [12] 
ผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานว่าการหลีกเล่ียงการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของพนกังานผ่านความตั้งใจท่ี
จะปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  

การควบคุมและสั่งการ )command-and-control( เนน้
บทบาทของแรงจูงใจภายนอก  เช่น การลงโทษท่ีเป็น
ทางการเป็นประเภทของค าสั่งและการควบคุม [13] วิธีการ
ควบคุมและสั่งการเก่ียวขอ้งกบัการน าระบบตรวจจบัมาใช ้
ซ่ึงพนกังานอาจพิจารณาส่ิงท่ีตอ้งท ากบัผลท่ีจะไดรั้บหาก
ไม่ปฏิบัติตาม [14] ผูว้ิจัยจึงได้ตั้ งสมมติฐานว่าวิธีการ
ควบคุมและสั่งการมีนัยส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบาย
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของพนกังาน 

การให้รางวลั (rewards( ใช้แนวคิดในการรับรู้ของ
พนกังาน ในการไดผ้ลตอบแทนท่ีจบัตอ้งได ้เช่น เงิน ยศ 
เหรียญรางวัล  หรือผลตอบแทนท่ีไม่ มีตัวตน )การ
สรรเสริญ(  [15] ท่ีอาจเป็นผลมาจากการปฏิบัติตาม
นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศขององคก์ร [16] 
ผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานว่าการให้รางวลัมีความสัมพนัธ์

เ ชิงบวกกับการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
สารสนเทศของพนกังาน 

 

3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ขอ้งสามารถก าหนดกรอบของงานวิจยัท่ีศึกษาได ้ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวจิยั 

สมมุติฐานที่ H1 : บรรทดัฐานอตันยั )SN) มีนยัส าคญัต่อ
การปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ของพนักงาน (ACISP) ผ่านความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติตาม
นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (IC) 
สมมุตฐิานที ่H2 : การประเมินภยัคุกคาม (TA) มีนยัส าคญั
ต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ของพนักงาน (ACISP) ผ่านความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติตาม
นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (IC) 
สมมุติฐานที่ H3 : ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (IP( มี
นยัส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศของพนักงาน (ACISP) ผ่านความตั้ งใจท่ีจะ
ปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (IC) 
สมมุติฐานที่ H4 : สภาพท่ีเอ้ืออ านวย (FC( มีนยัส าคญัต่อ
การปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ของพนักงาน (ACISP) ผ่านความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติตาม
นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (IC) 
สมมุติฐานที่ H5 : การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE) 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการปฏิบติัตามนโยบายความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศของพนักงาน (ACISP) ผ่าน
ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ (IC) 
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สมมุติฐานที่ H6 : การหลีกเล่ียงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยั (SA( มีนยัส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศของพนักงาน (ACISP) ผ่าน
ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ (IC) 

สมมุติฐานที่  H7 : วิธีการควบคุมและสั่งการ (CC(  มี
นยัส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศของพนกังาน 
สมมุติฐานที่ H8 : การให้รางวลั (R) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัการปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ
ของพนกังาน (ACISP) 
สมมุติฐานที่ H9 : ความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภยัสารสนเทศของพนักงาน (IC) มีนัยส าคญั
ต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ของพนกังาน (ACISP) 
 

4. วธีิการด าเนินการวิจัย 
การ ศึกษาวิ จัย เ ร่ื อ ง น้ี เ ป็นการวิ จัย เ ชิ งป ริ ม าณ 

(quantitative research) โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ
ประชากรขององคก์รท่ีมีการประกาศใชง้านนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 : 2013 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน ± 5% จ านวน
ประชากรจากการค านวนพบว่ามีค่าเท่ากบั 384.16 ≈ 385 
คน เพื่อค านึงถึงความคาดเคล่ือนจากการเก็บขอ้มูลจึงเพ่ิม
ขนาดตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 400 คน โดยวิธีการ
แจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์   
 

5. ผลการด าเนินงานวจิัย  
ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
ส ารสน เทศของพนัก ง านด้ว ยสมการโครงส ร้ า ง 
) Structural Equation Modeling: SEM) โ ด ย ก า ร
วิเคราะห์เส้นทาง )path analysis) ในการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง )direct 

effect) และอิทธิพลทางออ้ม )indirect effect) ของตวัแปร

วา่มีผลต่อตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ค่า
ความสอดคลอ้งแสดงในตาราง 1 

 
ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

 

ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
ตัวแปร
ผล 

อทิธิพล 
ตัวแปรเหตุ 

SN TA IP FC SE SA CC R IC 

IC  ทางตรง .073 -.002 -.021 .195* .183** -.170** - - - 

ทางอ้อม - - - - - - - - - 
ACISP  ทางตรง - - - - - - -.796*** 1.013 .797*** 

ทางอ้อม .058 -.001 -.017 .155*** .146*** -.136*** - - - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยใดท่ีมี

อิทธิพลต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 

2013 ของพนกังานในองคก์ร จากภาพท่ี 2 และ ตารางท่ี 1
พิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า
หรือเท่ากบั 0.05 สามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัย
จากสมมติฐานการวิจยัไดด้งัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

สมมตฐิาน ค่านัยส าคญั ผลการ

ทดสอบ 

บรรทดัฐานอตันยัมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติัตาม

นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ

พนกังานผา่นความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบาย

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

0.106 ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

การประเมินภยัคุกคามมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติัตาม

นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ

พนกังานผา่นความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบาย

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

0.984 ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลมีนยัส าคญัต่อการ

ปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ

ของพนกังานผา่นความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตาม

นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

0.571 ปฏิเสธ

สมมติฐาน 
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สมมตฐิาน ค่านัยส าคญั ผลการ

ทดสอบ 

สภาพท่ีเอ้ืออ านวยมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติัตาม

นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ

พนกังานผา่นความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบาย

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  

0.000 ยอมรับ

สมมติฐาน 

การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์

เชิงบวกต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คง

ปลอดภยัสารสนเทศของพนกังานผา่นความตั้งใจท่ี

จะปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั

สารสนเทศ 

0.000 ยอมรับ

สมมติฐาน 

การหลีกเล่ียงการรักษาความมัน่คงปลอดภยัมี

นยัส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คง

ปลอดภยัสารสนเทศของพนกังานผา่นความตั้งใจท่ี

จะปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยั

สารสนเทศ 

0.000 ยอมรับ

สมมติฐาน 

วิธีการควบคุมและสัง่การมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติั

ตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ

พนกังาน 

< 0.001 ยอมรับ

สมมติฐาน 

การใหร้างวลัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการปฏิบติั

ตามนโยบายความปลอดภยัสารสนเทศของ
พนกังาน 

1.000 ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั

สารสนเทศของพนกังานมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติั

ตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ

พนกังาน 

< 0.001 ยอมรับ

สมมติฐาน 

 

6. สรุป 
จากการศึกษาวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติั

ตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของพนกังาน
ผ่านความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
สารสนเทศของพนักงาน มีดังน้ี สภาพท่ีเอ้ืออ านวยซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้เพราะการท่ีองค์กรมี
ทรัพยากรสนับสนุนการท างานท่ี เ พียงพอส่งผลให้
พนักงานท างานไดง่้ายมากข้ึนและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Pahnila, Siponen, and Mahmood [4] เร่ืองต่อมาคือ
การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลในเชิงบวก
สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้พราะเม่ือพบว่ามีความ
ง่ายและวิธีการท่ีสะดวกสบายบุคคลก็จะเกิดปฏิบติัตามซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Johnston & Warkentin [17] 

ในมุมกลับกันเร่ืองการหลีกเล่ียงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีจากผลวิจยั

ย ังแสดงให้เห็นว่าเป็นอิทธิพลในทางลบเพราะกลุ่ม
ตวัอยา่งรับรู้วา่ภาระงานของพวกเขามีมาก การท่ีจะปฏิบติั
ตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศจะท าให้งาน
ชา้ลงซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Goo, Yim, and Kim 

[11] และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติตาม
นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของพนกังาน คือ 
ความตั้ งใจ ท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
สารสนเทศของพนักงานสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้ งน้ีเพราะยิ่งมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามมากข้ึนเท่าใด
โอกาสท่ี บุคคลจะปฏิบัติตามก็จะมีมาก ข้ึนเ ช่นกัน
สอดคล้อ งกับ ง านวิ จั ย ขอ ง  Pahnila, Siponen, and 

Mahmood [4] อีกหน่ึงปัจจัยคือวิธีการควบคุมและสั่ง 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีเพราะพนักงานจะ
รับรู้ว่าจะถูกลงโทษทางวินัยถ้าไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภยัสารสนเทศซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
Yazdanmehr, Wang, and Yang [14] และจากผลการวจิยั
คร้ังน้ีพบว่ามีปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลกับการปฏิบัติตาม
นโยบายความปลอดภยัสารสนเทศของพนักงานมีดังน้ี 
บรรทดัฐานอตันัยซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
แสดงให้ เ ห็นว่าก ลุ่มตัวอย่างมีลักษณะmท่ีสามารถ
ตดัสินใจหรือปรับพฤติกรรมไดด้ว้ยตนเอง การประเมินภยั
คุกคามซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไวเ้พราะกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นพนักงานท่ีอยู่ในองค์กรท่ีมีการประยุกต์ใช้
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมีมาตรการควบคุมท่ี
เพียงพอ ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล เพราะกลุ่มตวัอยา่งมี
การใชห้รือการแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศอยู่บ่อยคร้ังและ
อาจยังตรวจไม่พบการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศท่ีเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล และการ
ให้รางวลัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้คือกลุ่ม
ตวัอยา่งอาจมีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรโดยไม่สนใจใน
เร่ืองของระบบรางวลัท่ีใชใ้นองคก์ร ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
ประโยชน์กับองค์กรในการบริหารจัดการให้พนักงาน
ปฏิบติัตามนโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
โดยมีแนวทดงัน้ี สภาพท่ีเอ้ืออ านวย องค์กรตอ้งมีการจดั
ให้มีการฝึกอบรบและการเผยแพร่นโยบายผ่านช่องทาง
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ออนไลน์ เร่ืองต่อมาคือการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
องคก์รตอ้งใชว้ิธีการควบคุมท่ีพนกังานสามารถด าเนินการ
ได้โดยง่าย มีวิธีการท่ีสะดวกสบาย ส าหรับเร่ืองการ
หลีกเล่ียงการรักษาความมัน่คงปลอดภยัองคก์รนั้น องคก์ร
ตอ้งสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศและบูรณาการเขา้กับกระบวนการ
ท างานเพื่อเป็นการลดภาระงานของพนกังาน สุดทา้ยเร่ือง
วิธีการควบคุมและสั่งการ องค์กรตอ้งก าหนดบทลงโทษ
ทางวินยัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการละเมิดนโยบายดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ เม่ือองคก์รสามารถจดัการเร่ือง
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดก้จ็ะท าใหพ้นกังานเกิดความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ 

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาในภาพรวมเท่านั้ น จึงควร
ศึกษาท าการวิจยัเพ่ิมเติมในพฤติกรรมเชิงลึกเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ
พนกังานเพ่ิมเติม เช่น พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายพฤติกรรม
การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันของพนักงานจากส่ือสังคมออนไลน์ของ
องค์กรอย่างแอปพลิเคชันไลน์ ผู้ วิ จัยได้พัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัยโดยมีพื้นฐานมาจากโมเดลความผูกพัน
ของ  Aon Hewitt ร่ วมกับตัวแปร ท่ีไ ด้จากงาน วิ จั ย ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ วิ จัย เป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ท่ีท างานอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงมี
การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสารหรือ
ท างานกับบุคคลในองค์กรของตนเองจ านวน 400 คน และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสร้างสมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลผ่านตัวขับเคล่ือนความ
ผูกพันพนักงานอย่าง การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ การ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และบางปัจจัยด้านฟังก์ชัน
การใช้งานของไลน์ มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน
จากส่ือสังคมออนไลน์ขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงผลท่ี
ได้นีส้ามารถน าไปประยกุต์และพัฒนาแนวทางการใช้งาน
แอปพลิเคชันไลน์ให้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการ
เพ่ิมความผูกพันของพนักงานในองค์กร 
ค าส าคัญ:  แอปพลิเคชนัไลน์ ความผกูพนัของพนกังาน  

ตวัขบัเคล่ือนความผกูพนัของพนกังาน  
ส่ือสังคมออนไลน์  

 

Abstract 
The objectives of this study were to identify the 

factors affecting employee engagement on enterprise 

social media such as LINE application. The 

researcher developed a research framework based on 

the Aon Hewitt Engagement Model, which is a model 

of employee engagement drivers, which has a big 

impact on employee engagement, together with 

several variables from related studies. The target 

sample and population were focused on employees 

who live in Thailand. Total samples consist of 400 

individuals, who use LINE application to support the 

daily collaboration of work and life. Results indicate 

that the employee engagement is influenced by 

perceived usefulness, perceived ease of use and some 

factors of LINE's functionality. The study's findings 

could be used to develop guidelines for using LINE as 

a tool to increase employee engagement in the 

organization. 

Keyword: LINE application, employee engagement,  

                 employee engagement drivers, social media 

 

1. บทน า 
ความไม่เหมือนเดิมหลงัจากท่ีตอ้งเผชิญกบัวิกฤตโค

วิด-19 ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของทุกคนในสังคมตอ้ง
เปล่ียนแปลงไป ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลจนเกิดเป็นความปกติ
รูปแบบให ม่  ( new normal) โดย ท่ี เ ห็นได้ชัด คื อ  

เทคโนโลยดีา้นการส่ือสารอยา่งส่ือสังคมออนไลน์ (social 

media) ซ่ึงกลายเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก ท าให้การส่ือสารใน
องคก์รช่วง Work From Home มีประสิทธิภาพ และรักษา
ระดบัความสัมพนัธ์ของพนกังาน 

ในทางกลบักนับางองค์กรอาจประสบปัญหาดา้นการ
ส่ือสารมากข้ึนเน่ืองจากพนักงานบางกลุ่มไม่สามารถใช้
เ ท ค โน โ ล ยี ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร ไ ด้ห รื อ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ ท าให้มีการส่ือสารกนัลดลง เกิดความล่าชา้  
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หรือส่งผลให้มีการปฏิเสธการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ จน
อาจส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานในองค์กรซ่ึงเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ  

เพราะฉะนั้นเพ่ือยกระดับความผูกพนัของพนักงาน 
องคก์รจึงตอ้งหาเคร่ืองมือเพ่ือท าการเพ่ิมความผูกพนัของ
พนกังาน โดย Hewitt Associates ซ่ึงเป็นบริษทัรับปรึกษา
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ก ล่ าวว่ าแ ต่ละองค์กร
จ าเป็นต้องมีตัวขับเคล่ือนความผูกพันของพนักงาน 
(employee engagement drivers) ผูว้ิจัยจึงไดเ้ลือกศึกษา
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ขององค์กร ซ่ึงในการวิจัยน้ี
หมายถึงแอปพลิเคชันไลน์ เน่ืองด้วยฟังก์ชันท่ีมีความ
หลากหลาย ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนับสนุนการ
ท างาน และอาจเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงานได ้นอกจากน้ีรายงานผลการส ารวจพฤติกรรม
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ของ ETDA [1] 
กล่าววา่แอปพลิเคชนัไลน์ยงัไดรั้บความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
คนของทุกเจเนอเรชนั แมว้่าคนในแต่ละเจเนอเรชนัจะมี
ลักษณะพฤติกรรมและทัศนคติ เ ก่ียวกับการใช้งาน
เทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนักต็าม 

ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานจากส่ือสังคม
ออนไลน์ขององคก์ร โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดเร่ืองทศันคติ
ต่อการใชง้าน ร่วมกบัแนวคิดของแอปพลิเคชนัไลน์ และ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังาน เพ่ือวิเคราะห์หา
ปัจจยัท่ีส าคญัซ่ึงจะเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการประยกุตใ์ช้
แอปพลิเคชนัไลน์ให้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมต่อ
การเพ่ิมความผูกพนัของพนักงานในองค์กรตามแต่ละเจ
เนอเรชนั อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร 

 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังาน
จากส่ือสังคมออนไลน์ขององคก์ร ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวน
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ขององค์กร  
Leonardi et al. [2] ไดอ้ธิบายไวว้า่ ส่ือสังคมออนไลน์

ขององค์กร (enterprise social media) ได้ถูกใช้มากข้ึน

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหว่างพนักงาน และ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมภายในองคก์ร ซ่ึงในการวิจยัน้ี
หมายถึงแอปพลิเคชันไลน์ เน่ืองจากองค์กรส่วนใหญ่ท่ี
ท าการศึกษาไดมี้การใชไ้ลน์เป็นส่ือสังคมออนไลน์ภายใน
องคก์ร 

ไลน์  (LINE) หมายถึง แอปพลิเคชันส าหรับการ
สนทนาบนอุปกรณ์การส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาร์ต
โฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ท่ีผูใ้ชส้ามารถ
ส่ือสารด้วยการพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์การส่ือสาร
เคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึง [3] และไลน์ยงัมีฟังกช์นัท่ีมี
ความหลากหลาย สามารถใชเ้พ่ือสนบัสนุนการท างานได ้

ผูว้ิจยัไดใ้ชปั้จจยัดา้นฟังกช์นัการใชง้านของไลน์มาใช้
ในการศึกษาจ านวน 5 ปัจจัย  ดัง น้ี  1) การสนทนา 
(conversation) คือการใช้ไลน์เ พ่ือการติดต่อสนทนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลในองค์กร น ามาใช้วดัระดับ
ความถ่ีและลกัษณะการใช้ไลน์เพื่อสนทนา 2) การสร้าง
ความสัมพนัธ์ (relationship) เป็นการใชไ้ลน์เพื่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์และรักษาความสัมพนัธ์กับบุคคลภายใน
องคก์รดว้ยการเพ่ิมเพ่ือนหรือการเขา้ร่วมกลุ่ม น ามาใชว้ดั
ลกัษณะการใชง้านไลน์เพื่อการสร้างความสัมพนัธ์ 3) การ
รวมกลุ่ม (group) เป็นการใชไ้ลน์เพ่ือประชุมหารือร่วมกนั
ชัว่คราว หรือการสร้างกลุ่มเฉพาะเพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อ 
แลกเปล่ียนขอ้มูล และส่ือสารร่วมกนัภายในกลุ่ม น ามาใช้
วดัระดบัความถ่ีและลกัษณะการใชง้านไลน์เพ่ือรวมกลุ่ม 
4) การแบ่งปันข้อมูล (sharing) เป็นการใช้ไลน์เพื่อการ
แลกเปล่ียน การกระจาย และการแชร์ขอ้มูลภายในและ
ภายนอกองคก์ร น ามาใชว้ดัระดบัความถ่ีและลกัษณะการ
ใชง้านไลน์เพ่ือแบ่งปันขอ้มูล 5) การวางแผน (planning) 
เป็นการใชไ้ลน์เพื่อการวางแผนและติดตามงาน ผ่านการ
พูดคุยในช่องสนทนาและฟีเจอร์ย่อยในช่องสนทนา เช่น 
poll และ schedule เป็นตน้ น ามาใชว้ดัลกัษณะการใชง้าน
ไลน์เพ่ือการวางแผน 
2.2 แนวคดิเร่ืองทศันคตต่ิอการใช้งาน  

ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงในด้าน
บวกหรือด้านลบของบุคคลท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ บุคคล 
สถานท่ี แนวคิด หรือประเด็นต่าง ๆ [4] โดยจากงานวิจยั
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ของ Guritno and Siringoringo [5] ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน ผู ้วิจัยได้เลือกน าปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งมาวดัทัศนคติต่อการใช้งาน (attitude towards 

usability) จ านวน 3 ปัจจยั ดงัน้ี 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับ (perceived usefulness) คือระดับความเช่ือของ
บุคคลท่ี เ ช่ือมั่นว่า เทคโนโลยีใหม่จะช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพการท างานของตน [6] น ามาใชว้ดัประโยชน์
จากการใช้ไลน์  2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(perceived ease of use) คือ ระดบัความเช่ือของบุคคลท่ี
เช่ือมัน่ว่าเทคโนโลยีใหม่จะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน [6] 
น ามาใช้วดัความง่ายในการใช้ไลน์ 3) ความไวว้างใจใน
การใช้งาน (trust) คือความเช่ือมัน่และมัน่ใจในคุณภาพ
และความเช่ือถือไดต่้อบุคคลหรือส่ิงใด ๆ [7] น ามาใชว้ดั
ความรู้สึกไวว้างใจต่อการใชไ้ลน์ 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความผูกพนัของพนักงาน  

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทบทวนและเลือกใช้โมเดลความ
ผกูพนัของ Aon Hewitt [8] ซ่ึงเป็นตวัแบบท่ีแสดงให้เห็น
ถึงตัวขับเคล่ือนความผูกพันของพนักงาน  (employee 

engagement) ท่ีมีผลกระทบต่อความผูกพนัของพนักงาน 
โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัมีจ านวน 2 ปัจจยั ดงัน้ี 1) 
ความผูกพันของพนักงาน หมายถึง ทัศนคติเชิงบวกท่ี
พนักงานมีต่อองค์กรและค่านิยมขององค์กร ซ่ึงความ
ผกูพนัจะแสดงออกมาใน 3 ลกัษณะ คือ การพูด (say) การ
ด ารงอยู่  (stay) และการใช้ความพยายามอย่า ง เต็ม
ความสามารถ (strive) 2) ตัวขับเคล่ือน (drivers) ความ
ผูกพนัของพนกังาน คือส่ิงท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบในเชิง
บวกต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร ใช้ว ัดตัว
ขับเค ล่ือนความผูกพันจ านวน 7 มิ ติ  คือ  ภาวะผู ้น า  
(leadership) ประสิทธิภาพการท างาน (performance) การ
ท างาน (the work) ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน (the basics) 
แนวทางการปฏิบัติขององค์กร  (company practices) 
ภาพลกัษณ์ (brand) และประสบการณ์ในการท างาน (the 

work experience) 
2.4 แนวคดิเร่ืองเจเนอเรชัน  

เจเนอเรชนั (generation) คือความคิดในการแบ่งกลุ่ม
ประชากรตามปีเกิดท่ีกลุ่มประชากรหน่ึง ๆ ไดเ้ติบโต และ

รับอิทธิพลจากบริบททางสังคมและเหตุการณ์ในช่วงเวลา
หน่ึงร่วมกนั ท าให้มีลกัษณะความคิด ความเช่ือ หรือวิถี
ชีวิตไปในทางเดียวกัน [9] โดยกลุ่มคนวัยท างานใน
ปัจจุบนัมกัจะอยูใ่นเจเนอเรชนัเบบ้ีบูมเมอร์ เอก็ซ์ วาย และ
แซด นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดมี้ความคิดเห็นวา่เจเนอเรชนันั้น
มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีเก่ียวกบัทศันคติในการใชง้านอีกดว้ย 
2.5 กรอบแนวคดิการวิจัย  

จากการทบทวนศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยได้เลือกใช้โมเดลความผูกพนัของ Aon 

Hewitt ประยุกต์กับแนวคิดเร่ืองทัศนคติต่อการใช้งาน 
และแนวคิดของแอปพลิเคชนัไลน์ มาศึกษาและสร้างเป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยัน้ี ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดการวจิยั 
สมมติฐานท่ี 1 (H1): การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

ไลน์ (PU) มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงาน (EE) 
ผ่ า น ตั ว ขั บ เ ค ล่ื อ น ค ว า ม ผู ก พั น  (EED) 
   สมมติฐานท่ี 2 (H2): การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
ไลน์ (PEU) มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงาน (EE) 
ผา่นตวัขบัเคล่ือนความผกูพนั (EED) 

สมมติฐานท่ี 3 (H3): ความไวว้างใจในการใช้ไลน์ 
(TR)  มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน (EE) ผา่นตวั
ขบัเคล่ือนความผกูพนั (EED) 

Attitude Towards  
Usability 

การรับรู้ถึงประโยชน ์
ที่ได้รับ 

(Perceived 
Usefulness: PU) 

การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน 

(Perceived Ease of 
Use: PEU) 

ความไว้วางใจ 
ในการใช้งาน 
(Trust: TR) ความผูกพัน 

ของพนักงาน 
(Employee  

Engagement: 
EE) 

– Say 
– Stay 
– Strive  

LINE Functionality 

การสนทนา 
(Conversation: CV) 

การสร้างความสัมพันธ ์
(Relationship: RL) 

การรวมกลุ่ม 
(Groups: GR) 

การวางแผน 
(Planning: PN) 

การแบ่งปันข้อมูล 
(Sharing: SR) 

Generation 

H1 

H2 

H3 

H4 

H1
1 

H10 

H12 

H9 

H5 

H6 

H7 

H8 

ตัวขับเคลื่อนความผูกพัน 
ของพนักงาน 

(Employee Engagement  
Drivers: EED) 

– Leadership 
– Performance 
– The Work 
– The Basics 
– Company Practices 
– Brand 
– The Work Experience 
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สมมติฐานท่ี 4 (H4): การสนทนา (CV) มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัของพนักงาน (EE) ผ่านตัวขับเคล่ือนความ
ผกูพนั (EED) 

สมมติฐานท่ี 5 (H5): การสร้างความสัมพนัธ์ (RL) มี
อิท ธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน  (EE) ผ่านตัว
ขบัเคล่ือนความผกูพนั (EED) 

สมมติฐานท่ี 6 (H6): การสร้างกลุ่ม (GR) มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัของพนักงาน (EE) ผ่านตัวขับเคล่ือนความ
ผกูพนั (EED) 

สมมติฐานท่ี 7 (H7): การแบ่งปัน (SR) มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัของพนักงาน (EE) ผ่านตัวขับเคล่ือนความ
ผกูพนั (EED) 

สมมติฐานท่ี 8 (H8): การวางแผน (PN) มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัของพนักงาน (EE) ผ่านตัวขับเคล่ือนความ
ผกูพนั (EED) 

สมมติฐานท่ี 9 (H9): ตวัขบัเคล่ือนความผูกพนั (EED) 
มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน (EE) 

สมมติฐานท่ี 10 (H10): ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากไลน์ (PU) กบัตวัขบัเคล่ือนความ
ผกูพนั (EED) แปรผนัตามเจเนอเรชนั 

สมมติฐานท่ี 11 (H11): ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้
ถึงความง่ายในการใชไ้ลน์ (PEU) กบัตวัขบัเคล่ือนความ
ผกูพนั (EED) แปรผนัตามเจเนอเรชนั 

สมมติฐานท่ี 12 (H12): ความสัมพนัธ์ระหว่างความ
ไวว้างใจในการใชไ้ลน์ (TR) กบัตวัขบัเคล่ือนความผูกพนั 
(EED) แปรผนัตามเจเนอเรชนั 

 

3. วธีิการด าเนินงานวจิัย 
ประชากรท่ีศึกษาคือพนกังานราชการ รัฐวสิาหกิจ และ

เอกชน ท่ีท างานอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงมีการใช้งานแอป
พลิเคชนัไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสารหรือท างานกบับุคคลใน
องค์กรของตนเอง ผูว้ิจัยใช้โปรแกรม G*Power ในการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผลท่ีไดคื้อขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 388 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับจ านวน
ขนาดตวัอยา่งแบบสอบถามเพ่ิมเติมเป็น 400 ตวัอยา่ง  

การวิจัยในคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ โดยท าการทดสอบ
คุณภาพแบบสอบถามผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 
ท่าน และทดสอบความเหมาะสมเบ้ืองตน้ (pilot test) กบั
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน รวมถึงวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่าครอนแบค (Cronbach’s alpha) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่
ของค าถามแต่ละประเดน็อยูร่ะหวา่ง 0.822 - 0.982 

ผูว้ิจยัท าการกระจายและรวบรวมผลจากแบบสอบถา
มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยค่าสถิติส าหรับใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจัยคร้ังน้ี คือ (1) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงอนุมาน ( inferential statistics)  โดยใช้การ
วิ เคราะห์ เส้นทาง  (path analysis) เพื่ อวิ เคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ทั้ ง
อิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางอ้อม 
(indirect effect) ดว้ยโปรแกรม AMOS (2) การวิเคราะห์
อิทธิพลก ากับ (moderating effect) โดยใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์โมเดลกลุ่มพหุ (multiple-groups analysis)  
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผูว้ิจยัไดน้ ากรอบแนวคิดการวิจยัมาสร้างเป็นโมเดลใน

โปรแกรม AMOS และท าการปรับแต่งโมเดลตามดัชนี
ปรับเปล่ียน (Modification Index: MI) เพื่อให้โมเดลท่ี
สร้างมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model fit) 
โดยผลการวเิคราะห์แสดงตามภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

PU 

PEU 

TR 

CV 

RL 

GR 

SR 

PN 

EED EE 
0.473*** 

               มีอิทธิพล                  ไมม่ีอิทธิพล 
χ2 = 1289.447, df = 540, GFI = 0.841, RMR = 0.043, RMSEA = 0.059 
หมายเหต ุ*p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  
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จากนั้ นน าโมเดลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง (SEM) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

 หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 
การวเิคราะห์อิทธิพลก ากบั (moderating effect) ผูว้ิจยั

ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์โมเดลกลุ่มพหุในการด าเนินการ
วิเคราะห์อิทธิพลก ากบัของตวัแปรเจเนอเรชนั โดยจดักลุ่ม
ตวัอย่างเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเจเนอเรชันเบบ้ีบูมเมอร์
และเอก็ซ์ จ านวน 115 คน กลุ่มเจเนอเรชนัวาย จ านวน 217 
คน และกลุ่มเจเนอเรชนัแซด จ านวน 68 คน จากนั้นท าการ
ทดสอบตัวแบบวิจัยอิสระ (unconstrained model) และ
ตวัแบบจ ากดั (constrained model) โดยไดท้ าการทดสอบ
อิทธิพลของตวัแปรก ากับแยกตามเจเนอเรชัน มีผลการ
วิเคราะห์แสดงตามตารางท่ี 2 
ตารางที ่2: แสดงผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรเจเนอเรชนั 

เส้นทาง 
(Path) 

เจเนอเรชัน 

DF  CMIN  P  
Baby Boomers 

และ X 
Y Z 

(N = 115) (N = 217) (N = 68) 

PU to EED 0.831** 0.364 0.804 2 0.684 0.710 

PEU to EED -0.879 * -0.103 -0.869* 2 1.037 0.595 

TR to EED -0.131 0.037 0.224 2 0.751 0.687 
 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 
จากตารางท่ี 1 และ 2 สามารถตอบวตัถุประสงค์ของ

การวจิยัจากสมมติฐานการวิจยัไดต้ามตารางท่ี 3 
ตารางที ่3: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

สมมติฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (β) 

P-
value 

ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล  

H1: การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากไลน์ (PU) มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันของพนักงาน  ( EE) ผ่านตัว
ขับเคลื่อนความผูกพัน (EED) 

0.384 0.001 ยอมรับ มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 

H2: การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
ไลน์  (PEU) มี อิทธิพลต่อความ
ผูกพันของพนักงาน (EE) ผ่านตัว
ขับเคลื่อนความผูกพัน (EED) 

-0.174 0.034 ยอมรับ มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ทิศทาง
ตรงกันข้ามที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

H3: ความไว้วางใจในการใช้ไลน์ 
(TR) มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงาน (EE) ผ่านตัวขับเคลื่อน
ความผูกพัน  ( EED) 

0.052 0.344 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) 
มากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

H4: การสนทนา (CV) มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันของพนักงาน (EE) 

-0.184 0.019 ยอมรับ มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ทิศทาง

ผ่านตัวขับเคลื่อนความผูกพัน 
(EED) 

ตรงกันข้ามที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

H5: การสร้างความสัมพันธ์ (RL) 
มี อิทธิพลต่อความผูก พันของ
พนักงาน (EE) ผ่านตัวขับเคลื่อน
ความผูกพัน (EED) 

0.502 0.035 ยอมรับ มี อิทธิพล  เนื่ อ งจากมี
ค ว ามสั ม พันธ์ ทิ ศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

H6: การสร้างกลุ่ม (GR) มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันของพนักงาน (EE) 
ผ่านตัวขับเคลื่อนความผูกพัน 
(EED) 

0.082 0.103 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) 
มากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

H7: การแบ่งปัน (SR) มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันของพนักงาน (EE) 
ผ่านตัวขับเคลื่อนความผูกพัน 
(EED) 

0.055 0.055 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) 
มากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

H8: การวางแผน (PN) มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันของพนักงาน (EE) 
ผ่านตัวขับเคลื่อนความผูกพัน 
(EED) 

0.192 0.000 ยอมรับ มี อิทธิพล  เนื่ อ งจากมี
ค ว ามสั ม พันธ์ ทิ ศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.001 

H9: ตัวขับเคลื่อนความผูกพัน 
(EED) มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ของพนักงาน (EE) 

0.392 0.000 ยอมรับ มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.001 

H10: ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากไลน์ 
(PU) กับตัวขับเคลื่อนความผูกพัน 
(EED) แปรผันตามเจเนอเรชัน 

Gen Baby Boomers
และ X (β=0.831) 
Gen Y (β=0.364) 
Gen Z (β=0.804) 

0.710 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) 
มากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

H11:  ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้ไลน์  
(PEU) กับตั วขับ เคลื่ อนคว าม
ผูกพัน (EED) แปรผันตามเจเนอเร
ชัน 

Gen Baby Boomers
และ X (β=-0.879) 
Gen Y (β=-0.103) 
Gen Z (β=-0.869) 

0.595 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) 
มากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

H12: ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ไว้วางใจในการใช้ไลน์ (TR) กับตัว
ขับเคลื่อนความผูกพัน (EED) แปร
ผันตามเจเนอเรชัน 

Gen Baby Boomers
และ X (β=-0.131) 
Gen Y (β=-0.037) 
Gen Z (β=-0.224) 

0.687 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) 
มากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

 

5. สรุป 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความผูกพันของพนักงานจากส่ือสังคมออนไลน์ของ
องค์กรผ่านตวัขบัเคล่ือนความผูกพนัของพนักงาน โดย
ศึกษาจากพนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ท่ี
ท างานอยูใ่นประเทศไทย ท่ีมีการใชง้านแอปพลิเคชนัไลน์
เพ่ือการติดต่อส่ือสารหรือท างานกบับุคคลในองคก์ร โดย
จากการวจิยัสามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 

ด้านทัศนคติในการใช้งานไลน์ ได้แก่ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชไ้ลน์ และการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้ไลน์ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ
พนักงานเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากกลุ่มคน
ส่วนใหญ่เช่ือว่าไลน์เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้ในการ
สนับสนุนการท างานท่ีใช้งานง่าย สะดวก รวมถึงช่วย
ยกระดบัประสิทธิภาพการท างานและท าใหก้ารท างานนั้น
รวดเร็ว ถือเป็นส่วนในการส่งเสริมบางมิติของปัจจัยตวั
ขับเคล่ือนความผูกพันของพนักงาน เช่น มิติด้านการ
ท างานและมิติดา้นประสิทธิภาพการท างาน เป็นตน้ ซ่ึง

ตัวแปร
ผล 

อิทธิพล 
ตัวแปรเหตุ 

PU PEU TR CV RL GR SR PN EED 

EED 

ทางตรง 0.382** -0.15* 0.05 -0.241* 0.509* 0.1 0.067 0.288***  

ทางอ้อม - - - - - - - -  

EE 

ทางตรง - - - - - - - - 0.473*** 

ทางอ้อม 0.181 -0.71 0.24 -0.114 0.24* 0.047 0.032 0.136* - 
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ให้ผลตรงกบังานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีมีการวิจัยเร่ืองส่ือสังคม
ออนไลนข์ององคก์รอยา่งเฟซบุ๊กส่งผลต่อความผกูพนัของ
พนักงาน ในขณะท่ีความไวว้างในในการใชง้านไลน์นั้น
ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงาน โดยส่วนมาก
หากมีผูบ้ริหาร หรือหัวหน้างาน หรือเพ่ือนร่วมงาน ท่ีมี
การท างานหรือส่ือสารทางไลน์ก็จะนิยมใชไ้ลน์ดว้ย เพ่ือ
ความสะดวกในการท างานแมว้่าความจริงแลว้ผูใ้ชค้นนั้น
จะไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจในการใชง้านไลน์กต็าม  

ด้านฟังก์ชันการใช้งานของไลน์ ได้แก่ ฟังก์ชันการ
สนทนา ฟังก์ชนัการสร้างความสัมพนัธ์ และฟังก์ชนัการ
วางแผน ถือเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนกังานเป็นไปตามขอ้สมมติฐานงานวิจยั ในทางกลบักนั
ฟังก์ชันการสร้างกลุ่มและฟังก์ชันการแบ่งปันนั้ น ไม่มี
อิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงาน อาจเป็นเพราะการ
สร้างกลุ่มในท่ีท างานนั้นไดส้ร้างเพื่อการท างานร่วมกนัใน
ระยะหน่ึง เม่ือจบงานกไ็ม่ไดค้งกลุ่มไว ้รวมถึงการแบ่งปัน
ขอ้มูลทางไลน์ท่ีท าไดง่้ายอาจท าให้มีการแบ่งปันขอ้มูล
เป็นจ านวนมากหรือถ่ีเกินไปจนผูอ้่านรับทราบไม่ทนั ไม่
เห็น หรือเลือกท่ีจะไม่อ่านเลย ดงันั้นเพื่อสนบัสนุนมิติของ
ปัจจัยตวัขบัเคล่ือนความผูกพนัของพนักงาน องค์กรจึง
ควรประยุกต์ใช้ไลน์เขา้มาในการติดต่อส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานหรือระหว่างบุคคล รวมถึงมีการวางแผนงาน
ผ่านไลน์มากข้ึน โดยต้องปรับรูปแบบการใช้งานให้
เหมาะสมกบัแต่ละองคก์ร  

ตวัขบัเคล่ือนความผูกพนัก็มีอิทธิพลต่อความผูกพนั
ของพนักงานตรงตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้เ ช่นกัน หาก
องคก์รมีการผลกัดนัส่งเสริมใหเ้กิดการกระท าในดา้นบวก
ของมิติทั้ง 7 ดา้นของตวัขบัเคล่ือนความผกูพนัได ้เช่น การ
บริหารจดัการของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหาร
ผลการปฏิบติังานของหัวหน้างาน การสร้างความร่วมมือ
ในการท างานทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานให้
เกิดข้ึน เป็นตน้ เม่ือตวัขบัเคล่ือนความผกูพนัเป็นไปในทาง
ท่ีดี กจ็ะท าใหเ้กิดความผกูพนัของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน 

ส่วนเจเนอเรชันนั้น พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความแตกต่างของทศันคติในการใชง้านไลน์ จากการศึกษา
พบว่าไลน์เป็นท่ีนิยมใชใ้นองค์กรส่วนใหญ่ของประเทศ

ไทย ดงันั้นไม่วา่พนกังานจะอยูใ่นเจเนอเรชนัอะไร ก็ตอ้ง
มีการใชไ้ลน์ในการสนบัสนุนการท างานทั้งนั้น 

ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรเลือก
ศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเจาะจงลงไปกวา่น้ี หรือเลือกศึกษาตวั
แปรก ากบัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม หรือศึกษาเชิงทดลองเพื่อทดสอบ
รูปแบบการใชง้านไลน์ท่ีเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความตั้งใจในการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลแบบ
อเิลก็ทรอนิกส์และการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจเนอเรชัน 
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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อควำมตั้งใจในกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล
แบบอิเล็กทรอนิกส์และกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกลุ่มเจเนอเรชัน ผลกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ใน
กำรน ำไปวำงแผนพัฒนำกำรเก็บข้อมูลด้ำนสุขภำพของ
บุคคลแบบอิเลก็ทรอนิกส์ให้มปีระสิทธิภำพ ปลอดภัยและ
สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับเจ้ำของข้อมูล งำนวิจัยนีเ้ป็น
งำนวิจัยเชิงปริมำณ โดยศึกษำจำกกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงของ
บุคคลท่ัวไปท่ีมีกำรใช้งำนโมบำยแอปพลิเคชันใน
ชีวิตประจ ำวันในกลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ วำย และแซด ใช้
แบบสอบถำมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวม
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือวิเครำะห์เชิง
พรรณนำและสถิ ติ เ ชิงอนุมำน ผลกำรศึกษำพบว่ ำ 
ผลประโยชน์ทำงด้ำนกำรเงิน และกำรรับรู้ประโยชน์ มี
อิทธิพลต่อควำมต้ังใจในกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนสุขภำพของ
บุคคลแบบอิเลก็ทรอนิกส์อย่ำงมนัียส ำคัญ เม่ือเปรียบเทียบ
ตำมกลุ่มอำยพุบว่ำปัจจัยด้ำนผลประโยชน์ทำงด้ำนกำรเงิน
และกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจในกำร
เปิดเผยข้อมลูด้ำนสุขภำพของบุคคลแบบอิเลก็ทรอนิกส์ไม่
มคีวำมแตกต่ำงกันในแต่ละเจเนอเรชัน นอกจำกนีย้งัพบว่ำ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีผู้ ใช้จะได้รับ เป็นปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำปัจจัยท่ีเกี่ยวกับต้นทุนของภำวะ
ส่วนตัว 
ค าส าคญั: ขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคลแบบอิเลก็ทรอนิกส์  
                 ความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูล ทฤษฎีแคลคูลสั 
                 ภาวะส่วนตวั 

Abstract 
The objective of this research is to determine the 

factors that influence the intention to disclose 

personal health information and identify the 

differences between the generations. The research 

results will be useful for planning to improve the 

efficiency of collecting electronic personal health 

information, increase the security and trust of 

information owner. This research is a quantitative 

study that studied by random the sample group who 

use mobile application in the Generation X, 

Generation Y and Generation Z. The sample data are 

collected from online questionnaires. Data were 

analyzed by descriptive and inference statistics. The 

results found that monetary benefits and perceived 

usefulness influence the intention to disclose personal 

health information. The relationship between 

monetary benefits and the intention to disclose 

personal health information does not varies by 

generation. Likewise, the relationship between 

perceived usefulness and the intention to disclose 

personal health information does not varies by 

generation. The results also show that factors 

associated with benefits have more influence on 

personal information disclosure than cost factors. 

  

Keywords: Electronic Personal Health Information,  

                    Disclosure Intention, Privacy Calculus 

 

1. บทน า 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทยนั้นเป็นก าลงั
ไดรั้บความนิยม จากการส ารวจของบริษทัเอไอเอ ประเทศ
ไทยในปี พ .ศ . 2561 พบว่า คนไทยใชเ้วลาออกก าลงักาย
โดยเฉล่ีย 4. 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และจากการส ารวจดา้น
โภชนาการโดยบริษทัมินเทลในปีเดียวกนั พบว่าคนไทย 
48% ก าลงัจะเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค 

ในปัจจุบนัความนิยมในการใชง้านโทรศพัทมื์อถือและ
โมบายแอปพลิเคชนัมีมากข้ึน หน่ึงในหลายแอปพลิเคชนั

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jrh.12228?casa_token=oUT2Vd1z64MAAAAA:zUS5mP_fas4FUSDUjyQBNhwZu44nd-zxTsAR7Z_C73uFszI3enENybKG4jXDSxgmyPNOY2i-kb4j5w
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ท่ีก  าลงัเติบโตและไดรั้บความนิยมคือแอปพลิเคชันดา้น
สุขภาพ ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable/ 
Sensor) โดยอุปกรณ์ดังกล่าว มีหน้าท่ี เก็บข้อมูลด้าน
สุขภาพ ก่อนจะน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ออกมาเป็น
ขอ้มูลท่ีเกิดประโยชน์ดา้นสุขภาพสูงสุดต่อผูใ้ช้งาน ซ่ึง
แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดการจัดการดูแล
สุขภาพ (Wellness Management) เช่น ใชเ้พ่ือการออกก าลงั
กาย การจัดการอาหาร ฯลฯ รองลงมาคือหมวดท่ีช่วย
จัดการโรคหรือแอปพลิเคชันส าหรับโรคเฉพาะ (Health 
Condition Management) เช่น ปัญหาจิตใจ โรคเบาหวาน 
ปัญหาโรคหลอดเลือดหวัใจ เตือนการทานยา ฯลฯ 

ขอ้มูลสุขภาพนั้นมีการใหค้วามหมายวา่ เป็นขอ้มูลของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัทางการแพทย ์ผลการทดสอบ
และห้องปฏิบัติการ ข้อมูลยาและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ี เก็บ
รวบรวมเพ่ือการดูแลทางการแพทย์ ซ่ึงแต่เดิมจะมีการ
รวบรวมและเกบ็ไวใ้นสถาบนัทางการแพทยเ์ท่านั้น แต่ใน
ยคุดิจิทลัน้ี การรวบรวมขอ้มูลสามารถท าไดเ้องโดยบุคคล
ทัว่ไป และเก็บไวบ้นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีสามารถเขา้ถึง
ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเทคโนโลยีในส่วนของการ
วเิคราะห์ขอ้มูล หรือบ๊ิกเดตา้ (Big Data) 

จากการส ารวจของวนัเดอร์แมน ธอมสัน (Wunderman 
Thompson) บริษทัท่ีปรึกษาดา้นการส่ือสารการตลาดชั้น
น าระดับโลกในเครือดับเบิลยูพีพีกรุ๊ปในปี 2019 พบว่า 
87% เช่ือว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพท่ีดีข้ึน
กวา่ท่ีเป็นอยูไ่ด ้และการส ารวจคนอีกกลุ่มหน่ึงพบวา่ 81% 
ชอบท่ีจะตรวจสอบและติดตามผลสุขภาพจากแอปพลิเค
ชันท่ีบ้านมากกว่าไปพบแพทย์ ทั้ งน้ีแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพต่างๆนั้น จ าเป็นตอ้งไดรั้บการยินยอมท่ีจะเปิดเผย
ขอ้มูลจากผูใ้ชง้านเสียก่อน ซ่ึงหากผูใ้ชง้านเกิดความกงัวล
ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ก็อาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูใ้ชง้านไม่
อยากแชร์ขอ้มูลดงักล่าว 

นอกจากน้ียงัพบอีกว่า กว่าคร่ึงของกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา ย ังไม่ มีการใช้แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ 
จ าเป็นตอ้งสร้างความมัน่ใจเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล
อยู ่ทั้งน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงผลส ารวจเก่ียวกบัความแตกต่าง
ของคนในแต่ละเจเนอเรชันอีกว่า 47% ของเจเนอเร

ชนัเอก็ซ์ 56% ของเจเนอเรชนัวาย และ 44% ในเจเนอเรชนั
แซด มีโอกาสจะกลายเป็นผูใ้ช้แอปพลิเคชนัสุขภาพกลุ่ม
หลกัในอนาคต 

  งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล ด้ า น สุ ข ภ าพข อ ง บุ ค ค ล แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันระหว่างกลุ่มเจ
เนอเรชนัเอ็กซ์ วาย และแซด เพื่อน าผลของการศึกษาไป
เป็นแนวทางในการวางแผนรองรับการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีเ ก่ียวกับสุขภาพให้ตรงตามความ
ตอ้งการของบุคคลแต่ละเจเนอเรชนั 

 
2. แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเปิดเผย
ขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจเนอเรชนั ผูว้ิจยั
ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมจากแนวความคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ทฤษฎีแคลคูลัสภาวะส่วนตัว (Privacy Calculus) คือ 
ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการยินยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดย
ประเ มินความคุ้มค่ าจ ากการ เป รียบ เ ทียบระหว่ า ง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บแลกกบัตน้ทุนท่ีตอ้งสูญเสีย (Cost-
Benefit Analysis) เพื่อน ามาซ่ึงการตดัสินใจยนิยอมเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล [1] หากผลของการประเมินความคุม้ค่า
นั้ นให้ผลออกมาในเชิงบวก โอกาสเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลกจ็ะสูงข้ึนตามไปดว้ย [2] 

ข้อ มู ล ด้ า น สุ ขภ าพขอ ง บุ ค คล  (Personal Health 
Information) หมายถึง ข้อมูลของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
สุขภาพของบุคคล ประวติัทางการแพทย ์ผลการทดสอบ
และห้องปฏิบัติการ  ข้อมูลยาและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ี เก็บ
รวบรวมเพื่อการดูแลทางการแพทย ์[3] หรือการเกบ็ขอ้มูล
สุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่าน
อุปกรณ์สวมใส่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย (Wearable) 
ร่วมกบัโมบายแอปพลิเคชนั  

แนวคิดด้านความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Concerns) หมายถึง ความกังวลเ ก่ียวกับการ
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ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค บุกรุกสิทธิในการ
ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆบน
เวบ็ไซต ์และน าขอ้มูลไปใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต [4]  

แนวคิดดา้นความเช่ือมัน่ (Trust in Providers) หมายถึง 
การท่ีบุคคลมีความไวว้างใจต่อบุคคลอ่ืนหรือส่ิงใดๆ ซ่ึง
จะส่งผลต่อความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรมต่างๆ [5] 
และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความ
เป็นส่วนตัว โดยสามารถลดการรับรู้ความเส่ียงของ
ผูใ้ชง้านลงได ้[6]  

แนวคิดด้านความละเอียดอ่อนของขอ้มูล (Perceived 
Sensitivity of Information) กล่าวถึงระดบัความอ่อนไหว
ของขอ้มูลอาจส่งผลกระทบในระดับท่ีต่างกันกับผูเ้ป็น
เจ้าของข้อมูลหากเกิดการร่ัวไหลและควรได้รับการ
ปกป้องและเก็บรักษาเป็นอย่างดี [7] โดยข้อมูลด้าน
สุขภาพของบุคคลถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกจ าแนกอยู่
ในประเภท “ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน” 
(Sensitive Personal Data) จึงควรได้รับการสนับสนุนให้
เกิดคุม้ครองทางกฎหมายท่ีมากข้ึนส าหรับบนัทึกขอ้มูล
สุขภาพบางประเภท เช่น การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเจ็บป่วย การใชส้ารเสพติด โรคร้ายแรง หรือลกัษณะ
ทางพนัธุกรรม ท่ีอาจส่งผลในแง่ลบทางสังคมรวมไปถึง
การเลือกปฏิบติั ซ่ึงหากมีการเปิดเผยขอ้มูลหรือเกิดการ
ร่ัวไหล อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อจิตใจของเจา้ของขอ้มูล
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น [8] ในทาง
กลับกัน ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ส่วนสูง 
น ้ าหนัก อตัราการเตน้ของหัวใจ ถึงแมจ้ะมีการร่ัวไหลก็
อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบกับเจ้าของข้อมูลน้อยกว่า
หรือไม่เกิดผลกระทบใด ๆ กบัเจา้ของขอ้มูลเลย 

แนวคิดดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั 
(Perceived Privacy Risk) หมายถึง  การรับรู้ถึงโอกาสท่ี
อาจจะเกิดความสูญเสียบางส่ิง หรือไม่เป็นไปตามผลลพัธ์
ท่ีคาดหวงั [9] อนัเน่ืองมาจากการละเมิดความเป็นส่วน
บุคคลหรือลกัลอบน าข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
หากการรับรู้ความเส่ียงมากข้ึนจะมีผลท าให้การยินยอม
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลลดลง [6] 

แนวคิดดา้นผลประโยชน์ทางดา้นการเงิน (Monetary 
Benefit) คือ ผลประโยชน์ท่ีประเมินค่าเป็นตวัเงินได ้เพื่อ
เป็นการตอบแทนจากการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีได้
หลายรูปแบบ เช่น บตัรก านัล ของขวญั ส่วนลด คะแนน
สะสม เครดิตเงินคืน [10] ซ่ึงหากผลตอบแทนเป็นท่ีพึง
พอใจ ผูใ้ชก้อ็าจจะยนิดีเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล [11] 

แนวคิดดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
คือ ความรู้สึกหรือการคาดคะเนของบุคคลเ ก่ียวกับ
ประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บจากกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ
ขอบเขตท่ีบุคคลเช่ือว่าการใช้เทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิม
ประ สิท ธิภ าพในการท า ง านของตน  [ 1 2 ]  ซ่ึ ง ถื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบท่ีตีเป็นตวัเงินไม่ได ้

แนวคิดเร่ืองเจเนอเรชนั (Generation) เป็นการแบ่งกลุ่ม
ประชากรดว้ยหลกัประชากรศาสตร์ (Demography) ของ
นกัเศรษฐศาสตร์ โดยมีการแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆตามช่วง
ปีท่ีเกิด และมีความเช่ือว่าการเกิดมาในแต่ละช่วงปีท่ี
ต่างกนัจะท าใหมี้ลกัษณะท่ีนิสัยหรือแนวความคิดท่ีต่างกนั
ดว้ย เจนเนอเรชันเอ็กซ์ คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 
2508-2522 เจนเนอเรชันวาย คือกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี 
พ.ศ. 2523–2540 และเจเนอเรชันแซด คือกลุ่มคนท่ีเกิด
หลงัจากปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้ [13]  

ทั้งน้ีจากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความคิดว่า
ความต่างของเจเนอเรชนัจะมีอิทธิพลต่อตวัแปรท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลสุขภาพของบุคคลแต่ละตวั
ท่ีต่างกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ย การรับรู้ความเส่ียงดา้นความ
เป็นส่วนตวั ผลประโยชน์ทางดา้นการเงิน และการรับรู้ถึง
ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลด้าน
สุขภาพของบุคคล แตกต่างกนัออกไป 

 

3. กรอบแนวความคิดของงานวจิัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาทฤษฎี ท่ี

เก่ียวขอ้งพบว่า สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัได้
ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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(Privacy Concerns: PC)

                            

 Trust in Providers: TP)

                              

        Perceived Sensitivity of 
Information: PSI)

                            
                  

 Intention to Disclose Personal 
Health Information: IDPHI)

                   
                   

 Perceived Privacy Risk: PRR)

Cost
H1

H2

H3

H4

H5

                    

 Perceived Usefulness: PU)

Anticipate benefit

                        

 Monetary Benefit: MB)

H6

H8

Generation X, Y, Z 

H9

H7

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวจิยั 

สมมติฐานที่ 1 (H1) : ความกังวลเก่ียวกับความเป็น
ส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
สุขภาพของบุคคลผา่นการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความเป็น
ส่วนตวั 

สมมติฐานที่ 2 (H2) : ความเช่ือมั่นในผูใ้ห้บริการมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของ
บุคคลผา่นการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั 

สมมตฐิานที่ 3 (H3) : การรับรู้ถึงความละเอียดอ่อนของ
ขอ้มูลมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการเปิดเผยขอ้มูลด้าน
สุขภาพของบุคคลผา่นการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความเป็น
ส่วนตวั 

สมมติฐานที่ 4 (H4) : การรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความ
เป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นสุขภาพของบุคคล 

สมมติฐานที่ 5 (H5) : การรับรู้ถึงผลประโยชน์ทางดา้น
การเงินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
สุขภาพของบุคคล 

สมมติฐานที่ 6 (H6) : การรับรู้ถึงประโยชน์มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล 

สมมตฐิานที่ 7 (H7) : อิทธิพลของการรับรู้ถึงความเส่ียง
ดา้นความเป็นส่วนตวั ต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นสุขภาพของบุคคล มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มเจ
เนอเรชนัเอก็ซ์ วาย และแซด 

สมมติฐานที่  8  (H8 ) : อิทธิพลของผลประโยชน์
ทางดา้นการเงิน ต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลด้าน
สุขภาพของบุคคล มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มเจเนอเร
ชนัเอก็ซ์ วาย และแซด 

สมมติฐานที่ 9 (H9) : อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ 
ต่อความตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ์ วาย และแซด 

4. วธีิด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล ด้ า น สุ ข ภ าพข อ ง บุ ค ค ล แบบ
อิเลก็ทรอนิกส์และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มเจเนอเรชันเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลประชากรเพื่อใชใ้นการวิจยั ประชากรคือ 
กลุ่มประชากรเจเนอเรชนัเอก็ซ์ วาย และแซด ในประเทศ
ไทยผูมี้การใชง้านโมบายแอปพลิเคชนัในชีวิตประจ าวนั 
ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม G*Power ในการค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากบั 0.95 
ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 7 
ค่า ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.028 ผลท่ีได้
คือขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 378 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับ
ขนาดตวัอยา่งแบบสอบถามเพ่ิมเติมเป็น 400 ตวัอยา่ง 
 

5. ผลการด าเนินงานวจิัย 
ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ของตวั

แปร อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางออ้ม 
(Indirect Effect) ระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดล โดยการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ดว้ยสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) รวมถึงทดสอบ
อิทธิพลก ากบั (Moderating Effect) และเปรียบเทียบโมเดล 
(Model Comparison) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มเจเนอเรชนั ดว้ยโปรแกรม AMOS 

ในการ ศึกษาวิจัยค ร้ั ง น้ี มีผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี
น่าเช่ือถือทั้งหมด 754 คน เป็นเจเนอเรชนัเอก็ซ์ 111 คน เจ
เนอเรชนัวาย 297 คน และเจเนอเรชนัแซด 346 คน จากนั้น
น ามาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อหาอิทธิพล
ของตัวแปรหน่ึงว่ามีอิทธิพลต่ออีกตัวแปรหรือไม่ โดย
สามารถวิเคราะห์ผลออกมา ดงัภาพท่ี 2 และ ตาราง 1 

TP

PC

PSI

MB

PU

PPR

IDPHI

0.728**

                     

χ 2 = 1188.287 df = 416, GFI = 0.906, RMR = 0.047, RMSEA = 0.050 
          p ≤ 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001  

ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 
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ตารางที ่1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

ตวัแปรผล อทิธิพล 
ตวัแปรเหตุ 

PU MB PSI TP PC PRR 
PRR ทางตรง - - 0.153** -0.009 0.728** - 

  ทางออ้ม - - - - - - 
IDPHI ทางตรง 0.102** 0.776** - - - -0.037 

  ทางออ้ม - - -0.006 0.002 -0.027 - 
หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 

ตารางที ่2: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลก ากบัของตวัแปรเจเนอเรชนั 

เส้นทาง 
Beta (β) 

DF CMIN P 
Gen X Gen Y Gen Z 

PPR to IDPHI -0.03 -0.031 -0.04 2 4.605 0.104 

MB to IDPHI 0.763** 0.722** 0.829** 2 1.258 0.533 

PU to IDPHI 0.103*** 0.093** 0.112** 2 4.919 0.186 

จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 สามารถตอบวตัถุประสงค์
ของการวจิยัจากสมมติฐานการวิจยัได ้ดงัน้ี 
ตารางที ่3: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

สมมติฐาน ค่าอทิธิพล ค่า P 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

สรุปผล 

H1: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นสุขภาพของบุคคลผา่นการรับรู้ถึง
ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั 

-0.027 0.216 ปฏิเสธ 
ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.216 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  

H2: ความเช่ือมัน่ในผูใ้หบ้ริการมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
สุขภาพของบุคคลผา่นการรับรู้ถึงความ
เส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั 

0.002 0.522 ปฏิเสธ  
ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.522 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  

H3: การรับรู้ถึงความละเอียดอ่อนของ
ขอ้มูลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคลผา่น
การรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความเป็น
ส่วนตวั 

-0.006 0.176 ปฏิเสธ  
ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.176 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  

H4: การรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความเป็น
ส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล 

-0.037 0.223 ปฏิเสธ  
ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.223 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  

H5: การรับรู้ถึงผลประโยชน์ทางดา้น
การเงินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล 

0.776 0.001 ยอมรับ  
มีอิทธิพล คิดเป็นค่าน ้าหนกั 
0.776 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001 

H6: การรับรู้ถึงประโยชน์มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
สุขภาพของบุคคล 

0.102 0.001 ยอมรับ  
มีอิทธิพล คิดเป็นค่าน ้าหนกั 
0.102 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001 

H7: อิทธิพลของการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้น
ความเป็นส่วนตวั ต่อความตั้งใจในการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล มี
ความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มเจเนอเร
ชนัเอก็ซ์ วาย และแซด 

Gen X (β = -0.030) 
Gen Y (β = -0.031) 
Gen Z (β = -0.040) 

0.104 ปฏิเสธ  

ไม่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติของ
เส้นทางอิทธิพลระหวา่งเจ
เนอเรชนั ซ่ึงมีค่านยัส าคญั
มากกวา่ 0.05  

H8: อิทธิพลของผลประโยชน์ทางดา้น
การเงิน ต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นสุขภาพของบุคคล มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งกลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ์ วาย และ
แซด 

Gen X (β = 0.763) 
Gen Y (β = 0.772) 
Gen Z (β = 0.829) 

0.533 ปฏิเสธ  

ไม่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติของ
เส้นทางอิทธิพลระหวา่งเจ
เนอเรชนั ซ่ึงมีค่านยัส าคญั
มากกวา่ 0.05  

H9: อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ ต่อ
ความตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของ
บุคคล มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มเจ
เนอเรชนัเอก็ซ์ วาย และแซด 

Gen X (β = 0.103) 
Gen Y (β = 0.093) 
Gen Z (β = 0.112) 

0.186 ปฏิเสธ  

ไม่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติของ
เส้นทางอิทธิพลระหวา่งเจ
เนอเรชนั ซ่ึงมีค่านยัส าคญั
มากกวา่ 0.05  

6. สรุป 

จากผลการศึกษาและวิจัย ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ผลการวิจยัอยู่บนพ้ืนฐานทฤษฎี บทความและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งต่ออภิปรายผลดงัน้ี 

กลุ่มของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนของภาวะส่วนตวั 
อันได้แก่ ความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว ความ
เช่ือมัน่ในผูใ้ห้บริการและการรับรู้ถึงความละเอียดอ่อน
ของขอ้มูล เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคลผ่านการรับรู้ถึงความ
เส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวัและไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนหน่ึงมองว่า ถึงแมข้อ้มูลดา้น
สุขภาพของบุคคลท่ีถูกร้องขอให้เปิดเผยนั้ น อาจท าให้
สูญเสียความเป็นส่วนตวัและสามารถระบุตวัตนได ้หรือ
แอปพลิเคชนันั้นไม่ไดเ้ป็นของผูบ้ริการท่ีมีช่ือเสียง หรือ
แมก้ระทัง่ขอ้มูลท่ีถูกร้องขอให้เปิดเผยนั้นเป็นขอ้มูลท่ีมี
ความละเอียดอ่อนก็ตาม หากแลกกบัผลประโยชน์ตามท่ี
ตนตอ้งการ เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ การรักษา
และติดตามอาการ หรือไดผ้ลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจแลว้ 
ก็มีความเป็นไปไดท่ี้จะยินยอมเปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพ
ของบุคคลนั้น ซ่ึงตรงกบัผลการวิเคราะห์ของกลุ่มของตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บ อนัไดแ้ก่ 
ผลประโยชน์ทางดา้นการเงินและการรับรู้ประโยชน์ ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเปิดเผยขอ้มูล
ด้านสุขภาพของบุคคลและเป็นไปตามสมมติฐาน สอด
สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตท่ีวา่ผูใ้ชย้นิยอมสูญเสียความ
เ ป็น ส่วนตัวหากผลตอบแทนเ ป็น ท่ี พึ งพอใจ [11 ] 
นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนไม่ไดส้นใจ
รายละเอียดเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัท่ีผูใ้ห้บริการแจง้ไว ้
หรือยงัไม่มีประสบการณ์โดยตรง จึงไม่ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหายเม่ือเกิดการร่ัวไหลของ
ขอ้มูล  

นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีผูใ้ช้
จะไดรั้บ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดเผยขอ้มูลด้าน
สุขภาพของบุคคลมากกวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนของภาวะ
ส่วนตวั เป็นไปตามทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั (Privacy 
Calculus) ท่ีกล่าวถึงการยินยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
โดยประเมินความคุ้มค่าจากการเปรียบเทียบระหว่าง
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ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บแลกกบัตน้ทุนท่ีตอ้งสูญเสีย (Cost-
Benefit Analysis) เพื่อน ามาซ่ึงการตดัสินใจยนิยอมเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล [1] 

การเปรียบเทียบตามกลุ่มอายหุรือเจเนอเรชนัของปัจจยั
ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพล
ต่อการ เ ปิด เผยข้อ มูลด้านสุขภาพของบุคคล แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
และไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่เม่ือพิจารณาอิทธิพล
ก ากบัของปัจจยัดา้นผลประโยชน์ทางดา้นการเงินและการ
รับรู้ประโยชน์ จะพบวา่กลุ่มเจเนอเรชนัแซด มองวา่ปัจจยั
ข้างต้นมีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคลแบบอิเลก็ทรอนิกส์มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเจเนอเร
ชันวายและเจเนอเรชันเอ็กซ์ตามล าดับ  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานงานวิจยั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพ้ืนฐานความคิด
ข อ ง คนแ ต่ ล ะ ช่ ว ง อ า ยุ มี ค ว า ม แ ตก ต่ า ง กัน  ต า ม
สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดีตท่ี
มีความเช่ือวา่การเกิดมาในแต่ละช่วงปีท่ีต่างกนัจะท าให้มี
ลกัษณะท่ีนิสัยหรือแนวความคิดท่ีต่างกนั [13] 

จากแนวโน้มของการเปรียบระหว่างต้นทุนและ
ผลประโยชน์ตามผลการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า หาก
ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชันมีการวางแผนและค านึงถึงการให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและคุ้มค่ากับผู ้ใช้ คาดว่าจะ
สามารถเพ่ิมอตัราการยินยอมเปิดเผยขอ้มูลด้านสุขภาพ
ของบุคคลได้ เช่น การให้ของสมนาคุณ ของรางวัล 
ส่วนลด เครดิตเงินคืน คะแนนสะสม แลกกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลดา้นสุขภาพของผูใ้ชง้าน หรือเพ่ิมการให้ขอ้มูล การ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บเม่ือ
ใชง้านแอปพลิเคชนัและเปิดเผยขอ้มูลดา้นสุขภาพของตน 
ทั้ ง น้ีต้องพัฒนาควบคู่ไปกับประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัในการเกบ็รักษาขอ้มูล เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะ
ท าให้ผูใ้ช้ไม่อยากเปิดเผยขอ้มูลด้านสุขภาพของบุคคล
ดว้ย 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกับตน้ทุนซ่ึงมีอิทธิพลให้ผูใ้ช้ไม่อยากเปิดเผย
ขอ้มูลเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ความง่ายในการใชง้าน ความเสถียร 
ความถูกตอ้งในการวิเคราะห์และแสดงผล เป็นตน้  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อการรับรู้  
แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผ่านทางโฆษณา
เฟซบุ๊ก โดยท าการศึกษาท้ังอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม 
งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 463 คน จากประชากรท่ีเป็นกลุ่ มผู้ ใช้งานส่ือ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
โดยมีค่าความสอดคล้องของโมเดล คือ p-value = 0.05, 

𝜒2/df = 1131/383, RMSEA = 0.065, CFI = 0.924, TLI 

= 0.914 ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมของอิทธิพลของการ
ส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อการรับรู้แบ
รนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพอยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง โดยความบันเทิง การรับรู้ข่าวสาร ความ
น่าเช่ือถือของผู้ รีวิวมีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด์ผ่านการ
ส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงผลการวิจัยนีส้ามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อ
การท าส่ือโฆษณาบนเฟซบุ๊กส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพ่ือสุขภาพในวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 
ค าส าคัญ: การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต การ

รับรู้แบรนด ์ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ 
โฆษณาบนเฟซบุ๊ก 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the direct 

and indirect influences of electronic word of mouth on 

brand awareness dietary supplement via advertising on 

Facebook. This research is based on quantitative 

approach using online questionnaires for collecting the 

data from the individuals who have Facebook accounts. 

The samples consisted of 463 individuals randomly 

selected from the population by using simple sampling 

method. Data were analyzed by descriptive and inference 

statistics. The structural equation model showed a 

goodness-of-fit with p-value = 0.05, 𝜒2/df = 1131/383, 

RMSEA = 0.065, CFI = 0.924, TLI = 0.914. The results 

indicated that the overall influence of electronic word of 

mouth on dietary supplement brand awareness is at the 

neutral level. However, the reviewer's entertainment, 
informativeness, and creditability significantly affect 

viewers' attention in product. The implications of this 

research can be used for developing effective advertising 

campaigns of dietary supplement on Facebook. 

Keyword: Electronic Word of Mouth, Brand 

Awareness, Dietary Supplement, 

advertising on Facebook  

 

1.บทน า 
ในช่วงปลายปี 2019 ไดเ้กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโค

โรนาท าให้พฤติกรรมของผูค้นในสังคมเปล่ียนไป  ซ่ึงผล
ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมนิวนอร์มอลของคน
ไทยระบุวา่ 45.4% หันมาให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพ
มากข้ึนดว้ยการออกก าลงักาย รับประทานผลิตภณัฑ์ท่ีช่วย
ดูแลสุขภาพ [1]  ผูค้นเร่ิมใส่ใจกบัอาหารการกินท่ีตอ้งมีความ
สะอาด และมีประโยชน์ มากไปกว่านั้นผูบ้ริโภคจะเร่ิมมอง
หาแนวทางในการป้องกนัสุขภาพของตนเองในดา้นต่างๆ ทั้ง
การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
รวมถึงการรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 
(Dietary supplement) เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัร่างกาย ซ่ึง
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพไดส้ะดวกมากข้ึนจากหลากหลายช่องทาง อาทิ ร้าน
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สะดวกซ้ือ ร้านขายยา ตวัแทนขายตรง รวมไปถึงช่องทาง
ออนไลน์ท่ีก าลงัเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยม 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ส่ือสังคม
ออนไลน์เขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากในปัจจุบนั คนใน
ยุคน้ีให้ความสนใจกับข้อมูลจากผู ้บริโภคด้วยกันเอง
ม า กก ว่ า ส่ิ ง ท่ี นั ก ก า ร ตล า ด ส่ื อส า ร ออ ก ไป  โ ด ย
ประสบการณ์การใชสิ้นคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคท่าน
อ่ืน จึงท าให้ข้อมูลเหล่านั้ นกลายเป็นข้อมูลท่ีมีคุณค่า
ส าหรับผูบ้ริโภค ซ่ึงการส่ือสารผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตท่ี
ใช้เป็นตัวกลางของการส่ือสารในการแบ่งปันข่าวสาร
ต่างๆ จะก่อให้เกิดการรับรู้แบรนด์ของสินคา้และบริการ
นั้นๆ จากจ านวนของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีจ านวนเพ่ิมมาก
ข้ึนเร่ือยๆ โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีคนไทยเขา้ใชม้ากท่ีสุด 
คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ยทููป (Youtube) และไลน์ (Line) 
ตามล าดับ  [8] เ ม่ื อพฤ ติกรรมของผู ้บ ริ โภค มีก าร
เป ล่ียนแปลงไป  ท า ให้การโฆษณาจึ งจ า เ ป็นต้อ ง
ปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคด้วย
เช่นกัน ส่ือสังคมออนไลน์ได้เพ่ิมช่องทางท่ีผู ้บริโภค
สามารถส่ือสารถึงกนัไดง่้ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน เป็นการ
เปล่ียนมุมมองของการส่ือสารแบบปากต่อปากท่ีไม่ไดเ้ป็น
เพียงการส่ือสารแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคคล 2 
บุคคลแบบต่อหน้าเท่านั้น แต่ทุกคนจะสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ไดม้ากข้ึนบนส่ือสังคมออนไลน์ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารแบบ
ปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัใน
ดา้นของการตลาดในยุคปัจจุบัน และเป็นปัจจัยส าคญัท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ของสินค้ามากข้ึน เน่ืองจาก
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แม่นย  าและตรง
กลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้ หรือผลิตภณัฑข์องธุรกิจนั้นๆ และผูว้ิจยัได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของส่ือออนไลน์ท่ีเขา้มามีบทบาท
เพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนั โดยตอ้งการศึกษาการส่ือสารแบบ
ปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการรับรู้แบรนด์ของ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผ่านโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยให้ทราบถึงตัวแปรต่างๆ ท่ี
ส่งผลถึงการรับรู้แบรนด์ อีกทั้ งยงัเป็นแนวทางเพ่ือให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถใชข้อ้มูลเพ่ือน าไปพฒันาและ
วางแผนกลยทุธ์ในการท าธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
ความบนัเทิง (Entertainment) หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหเ้กิด

ความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน สามารถเติมเต็มความ
ต้องการด้านจินตนาการ  ความสวยงามหรือความ
เพลิดเพลินในดา้นอารมณ์ได ้[14] 

การรับรู้ข่าวสาร (Informativeness) หมายถึง ขอ้มูลท่ี
ส าคัญส าหรับผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเพื่อเป็นข้อมูล
ผลิตภณัฑใ์นการประกอบการพิจารณาในการตั้งใจซ้ือ การ
รับรู้ข่าวสารเป็นโฆษณาส าหรับแนะน าสินคา้ และบริการ
ใหม่ ๆ วตัถุประสงคข์องการโฆษณารูปแบบน้ี คือ การให้
ข้อมูลเพ่ือท าให้ผู ้บริโภครู้จัก และเกิดความต้องการ 
รวมทั้ งสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้และการบริการ และ
สร้างภาพลกัษณ์ของผูโ้ฆษณา [3] เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บสาร
ซ่ึงเก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ีมีประโยชน์แล้วจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในดา้นความตั้ งใจจะซ้ือสินคา้ [6] เน้ือหาท่ีมี
ลกัษณะให้ขอ้มูลดา้นคุณสมบติัประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ 
รายละเอียดสินคา้ จะเป็นแรงจูงใจหลกัท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
ยอมรับการโฆษณา โดยผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บประโยชน์จาก
ขอ้ความนั้นอยา่งเหมาะสม 

การสร้างความร าคาญ  (Irritation) หมายถึง  การ
โฆษณาท่ีมากเกินไป เน้ือหาของโฆษณาท่ีไม่น่าสนใจ 
ระยะเวลาท่ีน าเสนออาจจะยาวเกินไป จนท าใหเ้ป็นการรุก
ล ้าละเมิด และเป็นการรบกวน [11] หากผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิง
ต่างๆเหล่าน้ี จะท าให้เกิดทศันคติในแง่ลบ ต่อการโฆษณา 
และท าให้เกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสินค้า อาจจะท าให้เกิด
ความตั้งใจในซ้ือสินคา้นอ้ยลง [4] 

ความน่ า เ ช่ื อ ถื อของผู ้ รี วิ ว  (Reviewer’s Perceived 

Credibility) หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีจะท าใหก้ารส่ือสาร
เพื่อการโน้มน้าวใจ และสามารถเปล่ียนแปลงความคิดเห็น 
ทศันคติ ค่านิยมอารมณ์ และการกระท าของผูบ้ริโภคได ้[2] 

การ ส่ื อส ารแบบปาก ต่อปากบน อิน เทอ ร์ เ น็ ต 

(Electronic Word-of-Mouth) หมายถึง การส่ือสารแบบ
พบปะพูดคุยกนัปากต่อปากแต่อยูใ่นรูปแบบออนไลน์โดย
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ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ของสินคา้ คุณลกัษณะการใชง้าน และความพึงพอใจท่ีมี
ต่อตัวสินค้าของผูบ้ริโภค [7] ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคมากกว่าการส่ือสารแบบ
ปากต่อปากแบบดั้งเดิม [5] 

การรับรู้แบรนด์  (Brand Awareness) หมายถึง การ
ส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้แบรนดเ์ป็นท่ีรู้จกัผา่นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี เน้นย  ้ าถึงจุดเด่นของแบรนด์ ความ
น่าเช่ือถือ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวาง และสร้างแรง
ดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใชสิ้นคา้และบริการ และเป็นการท าให้
ผูบ้ริโภครับรู้และนึกถึงสินคา้และบริการอยูเ่สมอ ส่ือสังคม
ออนไลน์สามารถสร้างการจดจ า และการรับรู้แบรนดไ์ด ้[16] 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจ
ถึงความบันเทิง การรับรู้ข่าวสาร และการสร้างความ
ร าคาญของโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ความน่าเช่ือถือของผูรี้วิว  
และการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต อาจเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนดผ์ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
เพื่อสุขภาพ และนอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัมีความสนใจเร่ืองเพศ
วา่การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตกบัการรับรู้
แบรนดมี์ความแตกต่างกนัหรือไม่ 

 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มผู ้ใช้งานส่ือสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ีค  านวณจากโปรแกรม 
G*Power โดยก าหนดค่าอิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.3
ค่าเพาเวอร์ (1-β)  เท่ากบั 0.95 ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากบั 0.05
จะไดก้ลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 363 คน ซ่ึงผูว้ิจยัเก็บกลุ่ม
ตวัอยา่งไดเ้ป็นจ านวน 463 คน โดยใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบใชค้วามสะดวก (Convenience sampling) 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย

ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน Monkey survey 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่งจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary 

data) ท าการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผ่านการ

ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านแลว้ รวมถึงทดสอบความ
เหมาะสมเบ้ืองต้น (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนแบค (Cronbach’s 

alpha) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นของค าถามแต่ละตัวแปรอยู่
ระหวา่ง 0.823 - 0.936 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัท าการกระจายแบบสอบถามทางช่องทางออนไลน์

และรวบรวมผลน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีก าหนดไว้
ส าหรับวิจัย ค่าสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
การศึกษาคร้ังน้ี คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) เ พื่ อ บ ร ร ย า ย จ ากข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรศาสตร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิ ธีทางสถิติ  ดังน้ี  ตารางความถ่ี  
(Frequency table) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชอ้ธิบาย
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปาก
บนอินเทอร์เน็ตต่อการรับรู้แบรนด์ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพ 2) การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path analysis) เพื่อหาอิทธิพลหรือสาเหตุของตวั
แปรท่ีมีต่อตวัแปรตามทั้ งอิทธิพลทางตรง (Direct effect) 
และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ของปัจจัยโดยใช้
โปรแกรม AMOS เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 

3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง

สามารถก าหนดกรอบของงานวิจยัท่ีศึกษาไดด้งัแสดงใน
ภาพท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวจิยั 

ความน่าเช่ือถือของผูรี้วิว 
(Reviewer’s Perceived 

Credibility: RC)  

ความบนัเทิง 
(Entertainment: EN) 

การรับรู้ข่าวสาร
(Informativeness: IN) 

การสร้างความร าคาญ 
(Irritation: IR)  

การส่ือสารแบบ
ปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ต 

(Electronic 
Word-of-Mouth: 

EW) 

H1 

H2 

H3 

H4 

การรับรู้แบรนด ์ 
(Brand 

Awareness: BA) 

H5 

เพศ 
(Gender) 

H6 
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สมมติฐานท่ี 1 (H1) : ความบนัเทิง (EN) มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้แบรนด ์(BA) ผา่นการส่ือสารแบบปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ต (EW) 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) : การรับรู้ข่าวสาร (IN) มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้แบรนด ์(BA) ผา่นการส่ือสารแบบปากต่อปาก
บนอินเทอร์เน็ต (EW) 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) : การสร้างความร าคาญ  (IR) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด์ (BA) ผ่านการส่ือสารแบบ
ปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (EW) 

สมมติฐานท่ี 4 (H4) : ความน่าเช่ือถือของผูรี้วิว (RC) 
มีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด์ (BA) ผ่านการส่ือสารแบบ
ปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (EW) 

สมมติฐานท่ี 5 (H5) : การส่ือสารแบบปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ต (EW) มีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด ์(BA) 

สมมติฐานท่ี  6 (H6) :  ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (EW) กบัการรับรู้
แบรนด ์(BA) แปรผนัตามเพศ (Gender) 

 

4. ผลการด าเนินงานวจิัย 
4.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 65.7 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.4 ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มเจเนอเรชนัวายท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 24-41 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 73.2 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมาคือ จบปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 23.8 ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาคือ ธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 19.7 และรายได้ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง  20,001 - 30,000 บาท คิด เ ป็น ร้อยละ  25.7 
รองลงมาคือ ระหว่าง 10,001 – 20,000  บาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.0 

4.2 ระดบัความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยปานกลาง ( = 2.94) โดยพิจารณารายปัจจยัในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง ไดแ้ก่ ความบนัเทิง ( = 2.78) การรับรู้

ข่าวสาร ( = 3.24)  ความน่าเช่ือถือของผูรี้วิว ( = 3.34)  
การส่ือสารแบบปากต่ปากบนอินเทอร์เน็ต ( = 2.57) และ
การรับรู้แบรนด์ ( = 3.35)  ในขณะท่ีการสร้างความ
ร าคาญอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( = 2.34)  

4.3 ผลทดสอบสมมตฐิาน 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของงานวิจยัมาสร้างเป็นโมเดลใน

โปรแกรม AMOS และท าการปรับแต่งโมเดลตามดัชนี
ป รับ เป ล่ียน  (Modification index: MI) ท่ี เหมาะสม 
เพ่ือให้โมเดลท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ (Model fit) แลว้ท าการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพ่ือหาอิทธิพลของตวัแปรว่ามีผลหรือไม่ ตาม
ภาพท่ีแสดงในภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ในการวิจัยคร้ังน้ีก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  0.05 เ ป็น เกณฑ์ในการยอม รับห รือปฏิ เสธ
สมมติฐานซ่ึงผลวเิคราะห์อิทธิพลแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

ตวั
แปร
ผล 

อิทธิพล 
ตวัแปรเหตุ 

EN IN IR RC BA 

EW ทางตรง 0.182* 0.341* 0.009 0.187** 1.160* 
 ทางออ้ม - - - - - 
BA ทางตรง - - - - - 
 ทางออ้ม 0.211* 0.395* 0.010 0.217** - 

หมายเหตุ *p≤0.05,  **p<0.01, ***p<0.001 

ทดสอบอิทธิพลตัวแปรก ากับแยกตามเพศ ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

1.160* 

0.182* 

0.341* 
0.009 

0.187** 

E

I
N
I
R 

R
C  

E
W 

B
A

มีอิทธิพล               ไม่มีอิทธิพล  
x²=1131, df=383, GFI=0.862, RMR=0.054, 
RMSEA=0.065 
หมายเหตุ *p≤0.05,  **p<0.01, ***p<0.001 
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ตารางที่ 2: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลก ากบั (Moderating 
Effect) ของตวัแปรเพศ (Gender) 

เส้นทาง 
β 

DF CMIN P เพศชาย เพศหญิง 
EW to BA 1.041** 1.160** 1 2.956 0.001 

หมายเหต ุ*p≤0.05,  **p<0.01, ***p<0.001 

จากตารางท่ี 1 และ  2 สามารถสรุปวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยัจากสมมติฐานการวิจยัแสดงดงัตารางท่ี 3 ดงัน้ี  
ตารางที่ 3: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

สมมติฐาน ค่าอิทธิพล (β) P-value ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล 

ความบนัเทิงมี
อิทธิพลต่อการรับรู้
แบรนดผ์า่นการ
ส่ือสารแบบปากต่อ
ปากบนอินเทอร์เน็ต 

0.182 P=0.011 ยอมรับ มีอิทธิพล 
เน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ข่าวสารมี
อิทธิพลต่อการรับรู้
แบรนดผ์า่นการ
ส่ือสารแบบปากต่อ
ปากบนอินเทอร์เน็ต 

0.341 P=0.012 ยอมรับ มีอิทธิพล 
เน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

การสร้างความร าคาญ
มีอิทธิพลต่อการรับรู้
แบรนดผ์า่นการ
ส่ือสารแบบปากต่อ
ปากบนอินเทอร์เน็ต 

0.009 P=0.710 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล 
เน่ืองจากมีค่า Sig. 
(2-tailed) มากกวา่
ระดบันยัส าคญั
สถิติ 0.05 

ความน่าเช่ือถือของผู ้
รีวิวมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้แบรนด ์ผา่นการ
ส่ือสารแบบปากต่อ
ปากบนอินเทอร์เน็ต  

0.187 P=0.004 ยอมรับ มีอิทธิพล 
เน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 

การส่ือสารแบบปาก
ต่อปากบน
อินเทอร์เน็ตมี
อิทธิพลต่อการรับรู้
แบรนด ์ 

1.160 P=0.020 ยอมรับ มีอิทธิพล 
เน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งการส่ือสาร
แบบปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ตกบัการ
รับรู้แบรนด ์แปรผนั
ตามเพศ 

ชาย(β=1.04) 
หญิง (β=1.16) 

P=0.001 ยอมรับ มีอิทธิพล 
เน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 

 

5. สรุปผลการวจัิย  
จากการศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารแบบ

ปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อการรับรู้แบรนด์ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
งานส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กจ านวน 463 คน พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการรับรู้แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ มีดงัน้ี 

ความบันเทิงมีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด์ผ่านการ
ส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากโฆษณา
จะท าให้ผูบ้ริโภคดูแล้วรู้สึกมีความบันเทิง เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน ไดอ้ารมณ์ร่วมและสามารถเขา้ถึงโฆษณาของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Le and Nguyen [10] ได้กล่าวว่า ความ
บนัเทิงท าให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมกบัโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน 
ช่วยใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีต่อโฆษณา  

การรับรู้ข่าวสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด ์ผา่นการ
ส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเน้ือหาท่ี
มีลักษณะให้ข้อมูลด้านคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย
รายละเอียดสินคา้ จะเป็นแรงจูงใจหลกัท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
ยอมรับการโฆษณา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Shaheen et al. [15] และ Najib, Kasuma and Bibi [12] 
ไดก้ล่าววา่ การรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภค ถา้มีการโฆษณา
ท่ีพอดีจะมีทศันคติเชิงบวกของผูบ้ริโภคต่อส่ือโฆษณา 

การสร้างความร าคาญไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด ์
ผา่นการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจาก
โฆษณาของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพมุ่งเน้นใน
เร่ืองของการน าเสนอรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ ไม่ว่าจะ
เป็นขอ้มูลดา้นคุณสมบติั รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์จึงท า
ให้โฆษณาไม่เป็นการรบกวนต่อผู ้บริโภค ซ่ึงจะไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Numan et al. [13] และ 
Ilham [9] ไดก้ล่าวว่า การสร้างความร าคาญ เช่น การส่ง
โฆษณาถ่ีมากจนเกินไป เน้ือหาไม่น่าสนใจ ท าใหผู้บ้ริโภค
ไม่อยากจะรับรู้ขอ้มูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จนท าให้เกิด
ทศันคติเชิงลบต่อโฆษณาออนไลน์ 

ความน่าเช่ือถือของผูรี้วิวมีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด ์
ผา่นการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจาก 
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ผู ้รีวิวนั้ นมีอิทธิพลในการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจให้
ผูบ้ริโภคเปล่ียนความคิด ทศันคติ และค่านิยมต่อผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพได ้ 

การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้แบรนด์ เน่ืองจาก การพูดคุยกนัแบบปากต่อ
ปากบนเฟซบุ๊ก เ ป็นการ ส่ือสาร เ ก่ียวกับข้อ มูลของ
ผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจท่ีมีต่อตวัสินคา้ ซ่ึงจะช่วยดึงดูด
จากผูบ้ริโภคให้รู้จักแบรนด์มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ Yan et al. [17] ท่ีกล่าวว่าการส่ือส่ือสาร
แบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้
แบรนด ์และยงัเป็นแรงจูงใจใหม่ๆท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค
เป็นอยา่งมาก  

ความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารแบบปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ตกบัการรับรู้แบรนดแ์ปรผนัตามเพศ เน่ืองจาก
เพศหญิง และเพศชายมีการส่ือสารแบบปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการรับรู้แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัในอนาคตผูว้ิจยัมีความเห็นดงัน้ี 1) ควรมีการ

เกบ็ขอ้มูลเชิงลึกของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจมี
ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ ความคิดเห็นท่ีอาจจะส่งผลต่อการ
รับรู้แบรนด์ จึงควรใชเ้ทคนิคอ่ืน เช่น การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกบักลุ่มตวัอยา่งในอนาคต 2) ศึกษาโฆษณาจากส่ือ
สังคมออนไลน์อ่ืน เช่น ยูทูป ทวิตเตอร์ ต๊ิกต๊อก 3) ศึกษา
เปรียบเทียบแต่ละเจเนอเรชัน่ เพ่ือน าไปศึกษา พฒันา และ
วางแผนกลยุทย์ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพต่อไป 
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เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ ท่ีรู้จักหรือเคย
ใช้บริการซ้ือขายทองค าแบบออนไลน์ จ านวน 400 คน 
โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าความ
ตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์มีระดับความคิดเห็น
อยู่ ท่ีเห็นด้วยมาก โดยท่ีได้น าทฤษฎีการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
การแข่งขันในส่วนของนโยบายสาธารณะ และทฤษฎี
การพัฒนาส่วนขยายทฤษฎีรวมของการยอมรับและการ
ใช้เทคโนโลยี  ในส่วนของความคาดหวังด้านความ
พยายามและความเคยชิน มาเป็นต้นแบบในการวิจัย
ร่วมกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ทางด้านความเคยชินและการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ ผ่านความ
ไว้วางใจอย่างมีนัยส าคัญ แม้ว่าปัจจัยควบคุมด้านรายได้
จะไม่มี อิทธิพลจากผลการวิจัยก็ตาม ซ่ึงผลท่ีได้นี ้
สามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญและแนวทางในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันระบบซ้ือขายทองค าแบบออนไลน์ 
ครอบคลุมการใช้งานท่ีจ าเป็นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไป
ใช้วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจต่อไป 
ค าส าคัญ  : ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการแข่งขัน  
ทฤษฎีการพฒันาส่วนขยายทฤษฎีรวมของการยอมรับ
และการใชเ้ทคโนโลย ีการลงทุนทองค าออนไลน ์

 

Abstract 

The objective of this study was to identify the 

factors that influence the intention to invest in 

physical gold online. This research is based on 

quantitative approach using online questionnaires 

for collecting the data from the social media users 

who know or have used online gold trading services. 

The samples consisted of 400 individuals randomly 

selected from the population by using simple 

sampling method. The data analysis was done using 

descriptive statistics inferential statistics. The RA 

Theory  and The UTAUT2 model, in conjunction 

with other relevant research, are adapted as the 

fundamental prototype of this study. 

According to analysis results, the intention of 

investing in gold online has a “very agree” level of 

opinion. The factors of habituation and risk 

perception influence the intention of investing in 

gold online through trust significantly. The 

implications of this research can be used for 

analyzing key factors and developing guidelines for 

the online gold trading applications. The findings 

cover the applications necessary to meet the needs 

of the target audiences and can be used for planning 

for further improvement or development of the 

business. 

Keywords: RA Theory, UTAUT2, Physical Gold 

Online Investment 
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1. บทน า 

การวางแผนทางการเงินเพื่อลงทุนในสินทรัพย์

ปลอดภยัอยา่งทองค าเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพราะในปัจจุบนั

พบวา่มีผูป้ระกอบการร้านทองหลายราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมี

ความน่าเช่ือถือเปิดให้บริการในแบบออนไลน์ อีกทั้งยงั

ไดน้ าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช ้[1] เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการมี 

ความไวว้างใจและความปลอดภยัในการเขา้ใชร้ะบบซ้ือ

ขายทองค าออนไลน์ หรือเปิดใช้บริการผ่านแอปพลิเค

ชนัไลน์ [2] เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงไดง่้าย 

สะดวกและรวดเร็ว โดยระบบมีขั้นตอนในการสมคัรและ

ใชบ้ริการง่ายๆ อีกทั้งมีสมาคมคา้ทองค าเป็นผูก้  ากบัดูแล 

ซ่ึงแต่ละบริษทัอาจจะมีนโยบายและเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั 

ถือเป็นโอกาสดีของผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกไดต้ามความ

พึงพอใจ ซ่ึงราคาท่ีเปิดซ้ือขายทองค าราคาค่อนขา้งต ่า ซ่ึง

อยูร่ะหวา่ง 10 - 1,000 บาท [3] ในท่ีน้ีแสดงเฉพาะขอ้มูล

การซ้ือและขาย ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1: เง่ือนไขและนโยบายการซ้ือขายทองค าแบบออนไลน ์

บริษทั ซ้ือขั้นต ่า การซ้ือ การขาย 

ฮัว่เซ่งเฮง 1,000 บาท 
รายเดือนๆละคร้ัง/

รายวนัผา่นไลน ์

รายเดือน 3 เดือนข้ึนไป / 

 ผา่นไลน ์ขั้นต ่า 1,000 บาท 

ออสสิริส 1,000 บาท ทุกวนั เม่ือมีทอง 0.25 กรัมข้ึนไป 

โกลเบลก็ 1,500 บาท เดือนละคร้ัง ไม่มีขั้นต ่า 

จีแคป 1,000 บาท เดือนละสองคร้ัง ไม่มีขั้นต ่า 

แม่ทองสุก 150 บาท 24 ชม. เม่ือมีทอง 1 กรัมข้ึนไป 

วายแอลจี 10 บาท 24 ชม. ไม่มีขั้นต ่า 

ฮลัโลโกลด ์ 10 บาท 24 ชม. ค่าธรรมเนียม  2% ของยอดซ้ือ 

 

อีกทั้ งถา้วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติราคาทองค ายอ้นหลงั 

แลว้ [4] จะเห็นไดว้า่ราคาทองค า มีแนวโนม้และทิศทางท่ี

จะปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ถ้ามีการทยอยซ้ือแบบ

สะสมแบบถวัเฉล่ียตน้ทุน (ดีซีเอ : ดอลลาร์ คอสต ์เอเวอร์

เรจ) [5] จึงท าให้การลงทุน มีโอกาสสร้างผลก าไรและ

กระจายความเส่ียง แต่พบวา่มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการค่อนขา้ง

นอ้ยมาก จากผลการวิจยัในปี 2017 ของสมาคมคา้ทองค า 

[6] ยงัพบวา่มีคนท่ีไม่รู้จกัเก่ียวกบัโครงการซ้ือขายทองค า

แบบออนไลน์อยู่มากถึง 73 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถา้สร้างการ

รับรู้ให้กบัคนทัว่ไปไดแ้ละกระจายไปทัว่ทุกภาค ท าให้

คนพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ิมช่องทางในการบริหารการเงิน เป็น

การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองการเกบ็ออมหรือลงทุน 

ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการด ารงชีวิตในสภาวะท่ีไม่

แน่นอน จึงถือเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้เกิดขอ้เสนอการ

คน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี 

 

2. แนวคดิและทฤษฎพืีน้ฐานที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ลงทุนทองค าออนไลน์ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็น แนวทางในการศึกษา 
โดยการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ี
ครอบคลุมกรอบแนวความคิดมีดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎีการพัฒนาส่วนขยายทฤษฎีรวมของการ
ยอม รับและการใช้ เทคโนโลยี  (Modified Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology: 

UTAUT2) [7] เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาต่อยอดมาจากทฤษฎี 
UTAUT ซ่ึงเป็นทฤษฎีรวมตวัแบบจ าลองการยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ทฤษฎีเป็นปัจจัย โดยมี 4 
ปัจจยัหลกั 4 ตวัแปรก ากบัเป็นส่วนขยาย เพ่ือใหเ้กิดความ
สนใจในบริบทการใชง้านของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน โดยได้
น าตวัแปรมาอธิบายความสัมพนัธ์ในการใชง้านคือ ความ
คาดหวงัด้านความพยายามของผูใ้ช้งานระบบ (Effort 

Expectancy) และความเคยชิน (Habit) เพื่อวิเคระห์ถึง
ความสอดคล้องและความสัมพนัธ์เก่ียวกับพฤติกรรม
ส่วนตวักบัการใชร้ะบบซ้ือขายแบบออนไลน์ 

งานวิจัยการส ารวจอิทธิพลของการรับรู้ความเส่ียง
และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางอินเทอร์เน็ต
เก่ียวกบัความตั้งใจในการซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
มุมมองของเทคโนโลยีรูปแบบการยอมรับ [8] โดยมีตวั



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

344 

 

แปรท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ในการใชง้านระบบ
คือ การรับรู้ความสามารถของตนเองทางอินเทอร์เน็ต 
(Internet Self-efficacy) จากการได้ใช้แอปพลิเคชัน
ต่างๆท่ีผ่านมา ซ่ึงส่วนใหญ่มีความชดัเจนและเขา้ใจได้
ง่าย ท าให้ผูใ้ชง้านมีความมัน่ใจ และสามารถเรียนรู้หรือ
ศึกษาเพ่ิมเติมไดด้ว้ยตวัเอง 

งานวิจัยการตัดสินใจของผู ้บ ริโภคตามความ
ไวว้างใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์ [9] ซ่ึงมีความไวว้างใจ 
(Trust) การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) และการ
รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์  (Perceived Benefit โ ด ย ท่ี ใ ห้
ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัว การรับรู้ด้านความ
ปลอดภยัในการใชร้ะบบ ซ่ึงอาจเกิดการจารกรรมขอ้มูล 
หรือน าขอ้มูลส่วนตวัไปเปิดเผย รวมทั้ งเกิดการฉ้อโกง
และประสิทธิภาพของระบบท่ีไม่ตอบสนองตามความ
คาดหวงัท่ีควรจะไดรั้บ 

ทฤษฎีการใช้ท รัพยากร เ พ่ือการแข่ งขัน  (The 

Resource Advantage Theory of Competition: RA 

Theory) [10] มีตวัแปรท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ใน
การใชง้านระบบคือนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
น า ม า ป รั บ เ ป็ น น โ ย บ า ย ข อ ง ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneur’s Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
ทั้ งในส่วนของราคา ส่วนของระบบท่ีน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ รวมทั้ งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ
การวางแผนทางธุรกิจ เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับ
การใชง้านระบบมากข้ึน 

จากทุกแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น น ามา
ใหเ้กิดแนวคิดในการเร่ิมศึกษาเพื่อการลงทุน โดยผา่นการ
ใชง้านระบบซ้ือขายทองค าออนไลน์ โดยพิจารณารายได้
เป็นตวัแปรก ากบั ซ่ึงรายไดเ้ป็นตวัก าหนดและควบคุม
มูลค่าในการลงทุนตามความเหมาะสม 
 

3. กรอบแนวคิดวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ขา้งตน้ สามารถก าหนดกรอบของงานวิจัยดงัแสดงใน

ภาพท่ี 1 
 

ความตั้งใจในการลงทุน
ทองค าออนไลน์

Intention to invest : ITI

นโยบายของผูป้ระกอบการ
Entrepreneur’s policy : EP

ความเคยชิน
Habit : HB

การรับรู้ความเส่ียง
Perceived Risk : PR

ความคาดหวงัดา้นความ
พยายามของผูใ้ชง้านระบบ 

Effort Expectancy : EE

การรับรู้ถึงประโยชน์
Perceived Benefit : PBF

H1

H2

H3

H4

H5

ความไวว้างใจ
Trust : TRU

การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางอินเทอร์เน็ต

Internet Self-Efficacy : IE

รายได้

H7

H6

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวจิยั 

สมมติฐานที่  H1: นโยบายของผู ้ประกอบการ (EP) 

ส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) 

ผา่นการรับรู้ถึงประโยชนโ์ดยแปรผนัตามรายได ้

สมมติฐานที่ H2: ความคาดหวงัดา้นความพยายามของ

ผูใ้ช้งาน (EE) ระบบส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุน

ทองค าออนไลน ์(ITI) ผา่นการรับรู้ถึงประโยชน ์

สมมติฐานที่ H3: การรับรู้ความสามารถของตนเองทาง

อินเทอร์เน็ต (IE) ส่งผลต่อความตั้ งใจในการลงทุน

ทองค าออนไลน์ (ITI) ผา่นการรับรู้ถึงประโยชน ์

สมมติฐานที่ H4: การรับรู้ความเส่ียง (PR) ส่งผลต่อ

ความตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) ผา่นความ

ไวว้างใจโดยแปรผนัตามรายได ้

สมมตฐิานที่ H5: ความเคยชิน (HB) ส่งผลต่อความตั้งใจ

ในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) ผา่นความไวว้างใจ 

สมมติฐานที่ H6: การรับรู้ถึงประโยชน์ (PBF) ส่งผลต่อ

ความตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) 

สมมติฐานที่  H7: ความไวว้างใจ (TRU) ส่งผลต่อความ

ตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) 
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4. วธีิการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research)  โดยใช้แบบสอบถามเ ป็นเค ร่ืองมือ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประชากรคือบุคคล

ทัว่ไป ท่ีรู้จกัหรือเคยใชบ้ริการระบบการซ้ือขายทองค า

แบบออนไลน์  ผู ้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power ในการ

ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง [11] โดยก าหนดค่า

เพาเวอร์ (1-β) เท่ากบั 0.95 ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.05 

จ านวนตัวแปรท านายเท่ากับ 7 ค่า ขนาดของอิทธิพล 

(Effect Size) เท่ากับ 0.028 ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบั 378 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับจ านวนขนาด

ตวัอยา่งแบบสอบถามเพ่ิมเติมเป็น 400 ตวัอยา่ง และเพ่ิม

การเกบ็ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 

เพื่อวดัความเท่ียงตรงอีก 43 ชุด รวมเป็นจ านวน 443 ชุด  

โดยท่ีแบบสอบถามดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ

ความถูกต้องด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามและวัตถุประสงค์  ( Index Of Item Objective 

Congruence : IOC) จากผู ้ทรงคุณวุฒิสามท่าน ซ่ึงมี

คุณวุ ฒิขั้ นต ่ า ระดับป ริญญา เอก  และวิ เคราะ ห์ค่ า

สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha) ซ่ึงมี

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของค าถามแต่ละประเด็น

อยูร่ะหวา่ง 0.829 - 0.924 
 

5. ผลการด าเนินงานวจิัย 

ผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมพบว่าเป็นเพศชาย
ร้อยละ 51 และเพศหญิงร้อยละ 49 ดา้นอายรุะหวา่ง 35-

54 ปี คิดเป็นร้อยละ 51 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 70 ดา้นอาชีพ
เป็นพนักงานบริษทัเอกชนหรือลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 49  
ดา้นรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท ร้อยละ 46 และมากกวา่ 
20,000 บาท ร้อยละ 54 โดยท่ีรายไดจ้ะน าไปวิเคราะห์
เป็นตวัแปรก ากบัร่วมกบักรอบแนวคิดวิจยั 

จากการวิ เคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อ

วิ เคราะห์  ค่ า อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และ

อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) ของปัจจยัโดยไดใ้ช้

เทคนิคการวิ เคราะห์ รูปแบบเชิงโครงสร้าง SEM 

(Structural Equation Modeling) และวิเคราะห์อิทธิพล

พหุกลุ่ม (Multiple Group Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูป AMOS ผูว้ิจยัไดน้ ากรอบแนวคิดวิจยั มาสร้าง

เป็นโมเดลและปรับแต่งโมเดล เพ่ือใหโ้มเดลท่ีสร้างข้ึนมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model Fit) 

EP

EE

IE

PR

HB

TRU

PBF

ITI

         
            

X² =  795.404,df = 636, GFI = 0.913,RMR = 0.041, RMSEA =  0.025
          p <=0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

.033

.125

.089

.232 ***

.138 *

.171 *

.101

ภาพที ่2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

จากนั้นน าโมเดลดงักล่าวมาวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพ่ือหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงว่ามีอิทธิพล
ต่ออีกตวัแปรหรือไม่ รวมทั้งในส่วนของตวัแปรก ากบั 
ตามผลการวิเคราะห์ผลแสดงในภาพท่ี 2 ตารางท่ี 2 และ
ตารางท่ี 3 ตามล าดบัดงัน้ี 
ตารางที่ 2: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

ตวัแปรผล อิทธิพล 
ตวัแปรเหตุ 

EP EE IE PR HB PBF TRU 

PBF ทางตรง .033 .125 .089 - - - - 

TRU ทางตรง - - - .232*** .138* - - 

ITI 

ทางตรง - - - - - .101 .171* 

ทางออ้ม .003 .013 .009 .040** 
.024*

* 
- - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001 
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ตารางที่ 3: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลก ากบัของตวัแปรรายได ้

การวิเคราะห์อิทธิพลก ากบัของตวัแปรรายได ้ 

เส้นทาง  ตวัแปรอิสระ (X²) ตวัแบบจ ากดั (X²) แตกต่าง  ค่า p 

EP => PBF 1360.041 1360.730 0.689 0.406 

PR=>TRU 1360.041 1362.588 2.548 0.110 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001 
 

จากตาราง ท่ี  2 และตาราง ท่ี  3 สามารถตอบ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั จากสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 
สมมติฐานที่  H1: นโยบายของผู ้ประกอบการ (EP) 
ส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) 
ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์โดยแปรผนัตามรายได ้พบว่า
ไม่มีอิทธิพลเน่ืองจากมีค่า p เท่ากับ 0.406 ซ่ึงมากกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั 
สมมติฐานที่ H2: ความคาดหวงัดา้นความพยายามของ
ผูใ้ช้งาน (EE) ระบบส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุน
ทองค าออนไลน์ (ITI) ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า
ไม่มีอิทธิพลเน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.061 
ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงไม่ เป็นไปตาม
สมมติฐานในงานวิจยั 
สมมติฐานที่ H3: การรับรู้ความสามารถของตนเองทาง

อินเทอร์เน็ต (IE) ส่งผลต่อความตั้ งใจในการลงทุน

ทองค าออนไลน์ (ITI) ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า

ไม่มีอิทธิพลเน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.182 

ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงไม่ เป็นไปตาม

สมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่ H4: การรับรู้ความเส่ียง (PR) ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) ผา่นความ
ไวว้างใจโดยแปรผนัตามรายได้  พบว่าไม่มีอิทธิพล
เน่ืองจากมีค่า p เท่ากบั 0.11 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั 
0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวจิยั 
สมมตฐิานที่ H5: ความเคยชิน (HB) ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) ผ่านความไวว้างใจ 
พบว่ามีอิทธิพล คิดเป็นค่าน ้ าหนัก 0.138 ความสัมพนัธ์

ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั 
สมมติฐานที่ H6: การรับรู้ถึงประโยชน์ (PBF) ส่งผลต่อ

ความตั้ งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) พบว่า 

ไม่มีอิทธิพลเน่ืองจากมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.123 

ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงไม่ เป็นไปตาม

สมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานที่ H7: ความไวว้างใจ (TRU) ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ (ITI) พบวา่มีอิทธิพล 
คิดเป็นค่าน ้ าหนัก 0.171 ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 เ ป็นไปตาม
สมมติฐานในงานวิจยั 
 

6. สรุป 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจในการลงทุนทองค าออนไลน์ เป็นงานวิจยั

เชิงปริมาณประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการพฒันาส่วนขยายทฤษฎี

รวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT2) 

ในส่วนของปัจจยัความคาดหวงัดา้นความพยายาม และ

ความเคยชิน อีกทั้งน างานวิจยัและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมความตั้ งใจในการใช้ระบบซ้ือขายแบบ

ออนไลน์ โดยเพ่ิมปัจจยัการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ทางอินเทอร์เน็ต ดา้นการรับรู้ความเส่ียง ดา้นนโยบายของ

ผูป้ระกอบการ ส่งผ่านตวัแปรดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 

และความไวว้างใจ ซ่ึงมีตวัแปรดา้นการรับรู้ความเส่ียง 

ด้านนโยบายของผู ้ประกอบการ มีตัวแปรก ากับด้าน

รายได ้น ามาสร้างกรอบแนวความคิด ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและผา่น

การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือตามเกณฑม์าตรฐาน 

ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางดา้นการรับรู้

ความเส่ียง ความเคยชิน และความไวว้างใจ เป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญมากตามล าดับ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ Escobar Rodríguez & Carvajal Trujillo [12] 
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แสดงให้เห็นวา่ความเคยชินมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือ

ทางออนไลน์ และ Kim & Ferrin [9] แสดงให้เห็นว่า

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคทางอินเทอร์เน็ตและการรับรู้

ความเส่ียงมีผลกระทบอย่างมากต่อการตดัสินใจซ้ือและ

การจัดการของผูบ้ริโภค สามารถน าไปเป็นแนวทางใน

การพฒันาหรือปรับปรุงแอปพลิเคชันกับระบบซ้ือขาย

ทองค าออนไลน์โดยการออกแบบการใช้งานท่ีง่ายไม่

ซับซ้อน ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใชง้านไดด้ว้ยตนเองให้

สอดคลอ้งในดา้นความเคยชิน โดยเนน้การน าเสนอขอ้มูล

ข่าวสารและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการอย่าง

ต่อเ น่ือง เ พ่ือสร้างความไว้วางใจให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม อยา่งไรกต็ามเม่ือน าตวัแปรก ากบัดา้นรายไดม้า

พิจารณาร่วมกบัปัจจัยด้านนโนบายผูป้ระกอบการและ

ดา้นการรับรู้ความเส่ียง พบวา่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานใน

งานวิจยั ดงันั้นจึงควรมีการก าหนดเง่ือนไขหรือนโยบาย

ของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจนครอบคลุมปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัและ

ความเป็นส่วนตัวของผู ้ใช้งาน เพื่อ เ พ่ิมระดับความ

น่าเช่ือถือและลดความกงัวลในดา้นความเส่ียงของการใช้

ระบบซ้ือขายทองค าออนไลน์ 

การศึกษาต่อยอดควรเลือกศึกษากลุ่มตวัอย่างอ่ืน ๆ

เพ่ิมเติม เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ หรือศึกษาเชิงทดลอง

เพื่อทดสอบคุณลกัษณะแอปพลิเคชนัและรูปแบบการใช้

งานต่อระบบซ้ือขายทองค าออนไลน์ท่ีเหมาะสมในแต่ละ

กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อกำรยกเลิกบริกำรอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติค 
และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ โดยเกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถำมจำกผู้ ท่ีมำใช้บริกำรศูนย์บริกำร
ลูกค้ำท่ีมีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกบริกำรอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 
535 คน และวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสมกำรถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) พบว่ำ ตัวแปรอิสระ 8 ตัว
แปร ได้แก่ รำคำโปรโมช่ันไม่เหมำะสม ไม่สำมำรถเพ่ิม
ควำมเร็วได้ ต้องกำรเปลี่ยนค่ำยผู้ ให้บริกำร ได้รับกำร
แก้ไขปัญหำ/ปรับปรุงล่ำช้ำ ไม่พอใจในกำรให้บริกำรของ
พนักงำน ได้รับควำมเร็วต ่ำกว่ำท่ีขอใช้บริกำร ควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำนต ำ่ และพบปัญหำในกำรติดต่อกับ
เจ้ำหน้ำท่ีบ่อยคร้ัง  ร่วมกันอธิบำยควำมผันแปรของกำร
ตัดสินใจยกเลิกใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคได้
ร้อยละ 52.80   
ค าส าคัญ: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล การยกเลิกบริการ อินเทอร์เน็ต 
                ไฟเบอร์ออพติค 
 

Abstract 
This research aims to study factors affecting the 

cancellation of fiber optic Internet services and to 

propose guidelines for solving the cancellation 

problem. Data were collected from 535 customer 

service users by questionnaire and analyzed by 

stepwise multiple linear regression. The results reveal 

that eight independent variables (i.e., unsuitable 

promotional price, difficulty for speeding up the 

Internet connection, consideration for switching 

Internet service providers, slowing resolving the 

Internet problems, dissatisfaction with customer 

service and support, getting lower speeds than it 

should, poor security, and frequently getting problems 

of contacting with agents) shared 52.8% variation in 

the decision to cancel fiber optic internet service.  

Keyword: Influential Factor, Service Cancellation,  

                   Fiber-optic Internet 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัในยุคของเทคโนโลยี การติดต่อส่ือสารไดเ้ขา้

มามีบทบาทเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตและการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ [1] และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่
อย่างไม่จ ากัด ซ่ึงเทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารอย่าง
อินเทอร์เน็ต จึงเรียกไดว้่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ในการด ารงชีวิต 
ทั้งในส่วนประชาชนทัว่ไปหรือในภาคส่วนของธุรกิจ [2] 
โดยสามารถสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมของมนุษย์ใน
ขณะน้ี ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกบัเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ [3] จึงส่งผลใหเ้ทคโนโลยแีละระบบโทรคมนาคม
ในปัจจุบนัมีการพฒันาและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรนั้นประกอบ
ไปดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงคือ 
ความแตกต่างหรือความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสินคา้ 
ความเป็นผูน้ าทางดา้นราคา การแข่งขนัขององคก์รซ่ึงเป็น
ตวัช้ีวดัความอยู่รอดขององค์กร คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้ง ความเร็วในการด าเนินการ การตอบสนองความ
ตอ้งการและความสัมพนัธ์ต่อลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย [1] 
เน่ืองจากปัญหาท่ีพบคือลูกค้ามีความประสงค์ต้องการ
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ยกเลิกบริการในอตัราท่ีสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ
ความมัน่คงขององคก์ร จึงควรหาทางแกไ้ข เพ่ือรักษาฐาน
ลูกคา้ไว ้ดงันั้นองคก์รต่าง ๆ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งพฒันา 
ปรับปรุงและรักษาไวซ่ึ้งความสามารถในการแข่งขนัให้
เหนือคู่แข่ง เพราะความส าเร็จในอดีตหรือปัจจุบนัไม่ใช่ส่ิง
ท่ีรับประกนัความส าเร็จในอนาคต [2]  

ในการท่ีลูกคา้มีความประสงค์ยกเลิกใช้บริการกับผู ้
ให้บริการรายใด มีสาเหตุอยู่มากมายหลายสาเหตุ ท่ีมี
โอกาสท่ีเป็นไปได้ ซ่ึงในทางปฏิบัติ ทางองค์กรไม่อาจ
ป้องกนัไดใ้นทุกสาเหตุ แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือควรใหบ้ริการท่ีดี
ตั้ งแต่แรกเร่ิม เป็นการวางแผน คน ระบบงาน ส่ิงของ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเอกสารให้ดีเสียก่อน เพราะการ
วางแผน วางระบบท่ีดี ช่วยท าให้การให้บริการมีผลดีไป
อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว [4] ผูว้ิจยัจึงตอ้งการน าขอ้มูลท่ี
ส ารวจได้ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลของผู ้ใช้งาน เพื่อ
ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการให้บริการ เพ่ือให้จ านวน
การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคลดลง 

 
2. ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 อนิเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพตคิ 
อินเทอร์เน็ตบา้นในปัจจุบนั อาจเพียงพอต่อการใชง้าน

มาก่อน แต่ดว้ยขนาดขอ้มูลบนโลกออนไลน์ท่ีใหญ่ข้ึน ท า
ใหผู้ใ้ชง้านควรเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต ใหส้อดคลอ้งกบั
ขนาดขอ้มูล อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติค หรือ Fiber Optic 
Internet (FTTx) คืออินเทอร์เน็ตท่ีให้บริการผ่านโครงข่าย
ใยแกว้น าแสง แทนการใช้สายทองแดงในระบบ ADSL 
แบบเดิม ในอดีตระบบน้ีมักถูกใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ 
เพราะตน้ทุนค่าติดตั้งระบบ และค่าบริการมีราคาแพง แต่
ในปัจจุบนั แมค้วามนิยมในระบบน้ีจะเพ่ิมข้ึนอย่างก้าว
กระโดด กย็งัมีขอ้จ ากดับางอยา่ง ท่ีท าใหบ้างครัวเรือน ไม่
สามารถเข้าถึง FTTx ได้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
สายโทรศพัทเ์ป็นสายทองแดง สามารถให้บริการในอตัรา
ความเร็วสูงสุดเพียง 24 Mbps แต่ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงบนใยแกว้น าแสง เปล่ียนจากสายทองแดงเป็น
สายเคเบิลใยแกว้น าแสง เม่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจะได้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงข้ึน เพ่ิมความเร็วไดใ้นระดบั 100 

Mbps การอพัโหลดมีประสิทธิภาพในการรับส่งขอ้มูลท่ี
รวดเร็ว เพราะใชเ้ทคโนโลยีเครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ 
(Passive Optical Network) เป็นโครงสร้างของเครือข่าย
แบบพ้ืนฐานท่ีอาศยัเคเบิลใยแกว้น าแสง ระหวา่งศูนยก์ลาง
การส่งสัญญาณกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีอาศยัในบา้น [4] 

2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือหรือตวั

แปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้เพ่ือตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจ รวมถึงความต้องการของผู ้บ ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดเดิมทีมี 4 ตวั
แปร เ รียกว่า  “4Ps” ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และต่อมามีการเพ่ิมเติมตวัแปรอีก 
3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Environment) และกระบวนการ (Process) [2, 5, 
7, 9, 11, 12] รวมทั้ งหมด 7 ตัวแปร ซ่ึงเป็นส่วนประสม
ทางการตลาดตามแนวคิดทางการตลาดสมยัใหม่ เรียกว่า 
“7Ps” ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ี เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะกบั
ธุรกิจดา้นการใหบ้ริการ 

2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต 
ไฟเบอร์ออพตคิ 
 จากการทบทวนงานวิจยั พบว่ามี 11 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติค ดงัน้ี 

ไม่สามารถเพ่ิมความเร็วได ้(X1) หากผูใ้ช้งานท่ีมีใน
ปัจจุบันไม่สามารถเพ่ิมความเร็วได้ และผูใ้ห้บริการไม่
ด าเนินการแกไ้ขหรือล่าชา้ในการด าเนินการ ยอ่มท าใหเ้สีย
ลูกคา้ [1-6, 8, 12-15] 

ได้รับความเร็วต ่ากว่าท่ีขอใช้บริการ (X2) หลังการ
ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ส่ิงแรกท่ีผูใ้ชจ้ะตรวจสอบคือความเร็ว 
แต่อาจจะตอ้งพบกบัผลท่ีไดอ้อกมา โดยไม่ไดเ้ป็นไปตาม
แพก็เกจท่ีสมคัรไวก้บัทางผูใ้หบ้ริการ [1-4, 6-15] 

ไดรั้บการแกไ้ขปัญหา/ปรับปรุงล่าชา้ (X3) การแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการให้
ผู ้ใช้งานได้กลับมาใช้งานอย่างรวดเร็ว งานซ่อมและ
บ ารุงรักษามีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการของ
องคก์รนั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน [1-15] 
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พบปัญหาในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี (X4) ไม่ควรให้
ผูใ้ชง้านติดต่อหลายแผนก ซ่ึงจะท าให้สับสนและล าบาก
ต่อการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี [1, 3, 4,  9, 10, 13-15] 

ราคาโปรโมชัน่ไม่เหมาะสม (X5)  เน่ืองดว้ยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตสายใยแกว้น าแสง เป็นท่ีนิยมกนัมากในยุคน้ี 
ดงันั้นทางผูใ้ห้บริการควรศึกษาราคาและโปรโมชัน่จาก
คู่แข่ง เน่ืองจากปัจจุบนัลูกคา้ตอ้งการคุณภาพการใชง้านท่ี
ดีกบัส่ิงท่ีตอ้งจ่ายไป [1-4, 6-15]   

สัญญาณไม่เสถียร/หลุดบ่อยคร้ัง (X6)  การรับประกนั
คุณภาพการใชบ้ริการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการ
ไม่ต้องการเปล่ียนผูใ้ห้บริการ โดยปัจจัยในประเด็นน้ี
ได้แก่  ความเสถียรภาพของสัญญาณ เพราะหากว่า
ผูใ้ชบ้ริการหลุดการเช่ือมต่อบ่อยคร้ัง จะส่งผลต่ออารมณ์
และกระทบกบัธุรกิจท่ีด าเนินการอยูไ่ด ้[1, 3-15] 

ตอ้งการเปล่ียนค่ายผูใ้หบ้ริการ (X7) ปัจจยัน้ีเป็นปัญหา
ส าคญัและครอบคลุมเก่ียวกบัการให้บริการทั้งหมด เช่น 
การบริการ ผลิตภณัฑ ์พนกังานตอ้งมีสามารถแกไ้ขปัญหา
ให้ลูกคา้ไดอ้ย่างช านาญ จะส่งผลท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร [2, 4, 5, 7, 10-13] 

ไม่พอใจในการให้บริการของพนักงาน (X8) งาน
บริการลูกคา้ (Customer Service) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เลือกท่ี
จะใชบ้ริการกบัองคก์รต่อไป [1-13] 

ความปลอดภยัในการใชง้านต ่า (X9) องคก์รจ าเป็นตอ้ง
มีการรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน รวมถึงการ
เ ลือกใช้ระบบไฟร์วอลล์  (Firewall System)  ก าหนด
กฎเกณฑ์ควบคุมการเขา้-ออก เน่ืองจากโลกอินเทอร์เน็ต
เป็นส่ิงท่ีสามารถปลอมแปลงช่ือหรือตวัตนได ้[1, 4, 8-15] 

ตอ้งการลดค่าใชจ่้าย (X10) จะมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยั
ราคาโปรโมชัน่ไม่เหมาะสม เน่ืองจากในปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการ
มีอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีราคาถูก และมี
ความเร็วท่ีตอบสนองเพียงพอต่อความตอ้งการ [2, 8-13] 

ยา้ยสถานท่ีพักอาศัย  (X11) เป็นปัจจัยท่ีถูกกล่าวถึง
ค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากส่วนมากการยา้ยสถานท่ีพกัอาศยั 
ผูใ้ชง้านจะยา้ยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไปท่ีอาศยัแห่งใหม่
ด้วย แต่บางกรณีท่ีจ าเป็นต้องยกเลิกบริการเน่ืองจาก

ปลายทางไม่ไดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีจะสามารถใหบ้ริการได ้[6, 7, 
12, 13]  ทั้งน้ีสามารถสรุปปัจจยัส าคญัไดด้งัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต
ไฟเบอร์ออพติค  
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3. วิธีการด าเนินงาน 
ประชากรในการวิจยัน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตไฟ

เบอร์ออพติคท่ีมีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต
ในพ้ืนท่ีเขตงามวงศ์วาน หากลุ่มตวัอย่างดว้ยสูตร W.G. 
Cochran [16] ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 มีขนาดอยา่งนอ้ย 400 คน แต่
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ กรกฎาคม – พฤศจิกายน 
2563 ไดจ้ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 535 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั คือ แบบสอบถามแบบลิเคิร์ท 
5 ระดับ ซ่ึงถูกประเมินความเท่ียงตรง  ด้วยค่าความ
สอดคลอ้ง IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า X10 
และ X11 ไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคง์านวิจยั จึง
ตดัตวัแปรทั้งสองออกไป จากนั้นประเมินความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบั ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) 
พบวา่มีค่าเท่ากบั .814  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได้
ต่อเดือน และแพคเกจความเร็วท่ีใชง้านปัจจุบนั และส่วนท่ี 
2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ออพติค ประกอบดว้ย 9 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ X1 - X9 และตวั
แปรตาม (Y) ภาพโมเดลการวจิยัแสดงไดด้งัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แนวคิดการวจิยั 

  

4. ผลการด าเนินงานวจิัย 
4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 290 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 และเพศหญิงจ านวน 245 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.8 อายุ 18 – 25 ปี จ านวน 217 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.6 รองลงมาคืออายุ 26 - 35 ปี จ านวน 219 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.9 อายุ 36 – 45 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.1 และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคืออายุ 46 ปีข้ึน
ไป ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 254 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ 10,000 - 20,000 บาท 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 รายได ้30,001 - 40,000 
บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้ 40,001 - 
50,000 บาทจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 9 รายได ้ต ่ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ รายได ้50,000 บาทข้ึนไป และใช้
แพก็เกจความเร็ว 301 - 500 Mb จ านวน 195 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 รองลงมาใชแ้พ็กเกจความเร็ว 51 - 150 Mb 
จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 แพก็เกจความเร็ว 151 
- 300 Mb จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดใชแ้พก็เกจความเร็วคือ 1 Gb 

4.2 ผลการวิเคราะห์ผลการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise)  

พบวา่การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติค มี
ผลมาจาก 8 ปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 เรียง
ตามล าดับดังน้ี ราคาโปรโมชั่นไม่เหมาะสม (X5) ไม่
สามารถเ พ่ิมความเ ร็วได้ (X1) ต้องการเปล่ียนค่ายผู ้
ให้บริการ (X7) ไดรั้บการแกไ้ขปัญหา/ปรับปรุงล่าชา้ (X3) 

ไม่พอใจในการให้บริการของพนักงาน  (X8) ได้รับ
ความเร็วต ่ากว่าท่ีขอใชบ้ริการ (X2) ความปลอดภยัในการ
ใช้งานต ่า (X9) และพบปัญหาในการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ี
บ่อยคร้ัง (X4) และเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์
ไดว้า่เป็นปัจจยัส่งผลต่อการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟ
เบอร์ออพติคมากท่ีสุด  เม่ือเพ่ิมปัจจยัเขา้ไปคร้ังละ 1 ปัจจยั
จะท าให้มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัการยกเลิกบริการ
เพ่ิมข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.667 .217  7.667 .000 
X5 .300 .038 .341 7.977 .000 
X1 .151 .034 .196 4.461 .000 
X7 .253 .045 .247 5.624 .000 
X3 -.301 .036 -.286 -8.435 .000 
X8 .202 .034 .254 6.015 .000 
X2 .174 .040 .168 4.337 .000 
X9 -.129 .038 -.144 -3.410 .001 
X4 -.088 .029 -.099 -3.036 .003 
R = .731      R Square = .535      Adjusted R Square = .528 

 
โดยทั้ง 8 ปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปร

ของการตดัสินใจยกเลิกใช้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ออพติคไดร้้อยละ 52.80  ดงัสมการพยากรณ์ต่อไปน้ี 

Y = 1.667 + 0.3X5 + 0.151X1 + 0.253X7 -0.301X3 + 
0.202X8 + 0.174X2 - 0.129X9 - 0.088X4  

จากสมการข้า งต้นสามารถวิ เคร าะ ห์ เพื่ อส รุป
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา ไดด้งัน้ี 

(1) การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคเกิด
จากผูใ้ชง้านพบว่าราคาโปรโมชัน่ไม่เหมาะสม เน่ืองดว้ย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสายใยแกว้น าแสง เป็นท่ีนิยมกนั
มากในยุคน้ี ดังนั้ นทางผูใ้ห้บริการควรศึกษาราคาและ
โปรโมชั่นจากคู่แข่ งรอบด้าน และจัดโปรโมชั่น ท่ี
หลากหลาย เพื่อรองรับกลุ่มผูใ้ช้งานใหม่และรักษาฐาน
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ผูใ้ชง้านท่ีมีอยู ่เน่ืองจากปัจจุบนัลูกคา้ตอ้งการคุณภาพการ
ใชง้านท่ีดีกบัส่ิงท่ีตอ้งจ่ายไป 

(2)  การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคเกิด
จากผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถเพ่ิมความเร็วได ้หากผูใ้ชง้านท่ี
มีในปัจจุบันไม่สามารถเพ่ิมความเร็วได้ ดังนั้ นควรรีบ
ตรวจสอบสาเหตุท่ีไม่สามารถเพ่ิมความเร็วได้ ท าการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ ONU ว่าสามารถรองรับความเร็วได้
สูงสุดเท่าใด หากไม่รองรับ ใหเ้ปล่ียนอุปกรณ์ใหลู้กคา้ ท า
การขยาย Bandwidth เพื่อรองรับการใช้งานและรองรับ
โปรโมชัน่ท่ีจะน ามาเสนอในอนาคต 

(3) การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคเกิด
จากผูใ้ชบ้ริการตอ้งการเปล่ียนค่ายผูใ้ห้บริการ ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ จดัฝึกอบรมเร่ืองการให้บริการท่ีดี  [7] มี
หลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีกว่าเดิม อบรมเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ สามารถแกไ้ขปัญหา
ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งช านาญ 

(4) การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคเกิด
จากผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการแกไ้ขปัญหา/ปรับปรุงล่าชา้ การ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ควรจัดหาระบบประยุกต์งาน
วิศวกรรมบ ารุงรักษา เขา้กบัระบบขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือการ
แกไ้ขท่ีรวดเร็วในเบ้ืองตน้ มีการบนัทึกส่ิงท่ีแก้ไข แลว้
น ามาปรับปรุงใหดี้ข้ึนในอนาคต เพ่ือความเสถียรภาพของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ถึงแมจ้ะมีการแกไ้ขปัญหาการซ่อม
บ ารุงท่ีรวดเร็วข้ึนแล้ว ก็ยงัส่งผลกับการยกเลิกบริการ
อินเทอร์เน็ตเช่นเดิม 

(5) การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคเกิด
จากผูใ้ชบ้ริการไม่พอใจในการใหบ้ริการของพนกังาน การ
บริการลูกค้าเป็นส่ิงส าคัญ เป็นการสร้างความแตกต่าง 
สร้างความได้เปรียบทางการคา้ ควรมีการคดัเลือกผูเ้ขา้
ท างานให้เหมาะสมกบังาน มีการวดัประเมินผล ดูแล และ
ใหร้างวลัพนกังานท่ีมีผลงานยอดเยีย่ม [6] 

(6) การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคเกิด
จากผู ้ใช้บริการได้รับความเร็วต ่ ากว่าท่ีขอใช้บริการ 
เพราะฉะนั้ นช่างท่ีเข้าติดตั้ งควรทราบข้อมูลและช้ีแจง
ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แบ่งเป็น 2 กรณีคือ ความสามารถ
ของ Router ในการปล่อยสัญญาณ ทั้ง LAN และ WLAN 

อุปกรณ์รับสัญญาณของลูกคา้ รวมมือถือ แทบ็เลต โน๊ตบุ๊ค 
สามารถรับสัญญาณได้เต็ม ท่ีห รือไม่  สามารถเ พ่ิม
อุปกรณ์เสริม เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) 
เพราะพ้ืนท่ีของลูกคา้จะแตกต่างกนัไป 

(7) การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคเกิด
จากผูใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่ความปลอดภยัในการใชง้านต ่า การ
เ ลือกใช้ระบบไฟร์วอลล์  (Firewall System)  ก าหนด
กฎเกณฑ์ควบคุมการเข้า-ออก หรือควบคุมการรับ-ส่ง
ขอ้มูล ในระบบ Network ติดตั้งระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
เ ก่ียวข้องกับการใช้งาน (Log Server)  เ น่ืองจากโลก
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีสามารถปลอมแปลงช่ือหรือตวัตนได ้
ซ่ึงทุกองค์กรจะตอ้งมีการเก็บ log ท่ีสามารถตรวจสอบ
และโยงไปสู่ผูก้ระท าผิดได ้แต่ถึงแมจ้ะมีการแกไ้ขปัญหา 
เพ่ิมความปลอดภยัในระบบเครือข่ายแลว้ ก็ยงัส่งผลกับ
การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตเช่นเดิม 

(8) การยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคเกิด
จากผู ้ใช้บริการพบปัญหาในการติดต่อกับเจ้าหน้า ท่ี
บ่อยคร้ัง ดังนั้ นควรมีการปูพ้ืนฐานท่ีดีให้กับพนักงาน
ภายในองค์กรให้เขา้ใจตรงกนั ส่ือสารให้ตรงจุด และจบั
ประเด็นวิเคราะห์ผูพู้ด [6] สามารถให้บริการไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีการวางระบบให้เป็นขั้นตอนมากข้ึน ไม่
ควรให้ผูใ้ชง้านติดต่อหลายแผนก ซ่ึงจะท าให้สับสนและ
ล าบากต่อการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี ถึงแมจ้ะมีการแกไ้ข จดั
ระเบียบช่องทางการติดต่อท่ีง่ายข้ึน ก็ยงัส่งผลกับการ
ยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตเช่นเดิม 

 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 
งานวิจัยน้ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยกเลิกบริการ

อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติค จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากตัวอย่างจ านวน 535 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) 
พบว่า ตัวแปรท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์การยกเลิกใช้
บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคมีทั้ งหมด 8 ตวัแปร 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจยกเลิก
บริการเท่ากบั 0.731  สามารถพยากรณ์การยกเลิกบริการ
ไดร้้อยละ 52.8 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และมีความ
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คลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.451 ผลการวิจัยมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ [1] ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการขอยกเลิกใชบ้ริการ เน่ืองจากมีความเร็วต ่า 
และไม่เสถียร ตลอดจนบริการตรวจแกไ้ขให้คืนสภาพท่ีดี 
มีความล่าชา้ ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลในทางลบ ไดแ้ก่ ไดรั้บ
การแกไ้ขปัญหา/ปรับปรุงล่าชา้ ความปลอดภยัในการใช้
งานต ่า และพบปัญหาในการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีบ่อยคร้ัง 
กล่าวคือถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ์หรือ
บริการให้ดีข้ึน ก็ยงัเป็นสาเหตุให้ผูใ้ช้งานยกเลิกบริการ
อินเทอร์เน็ต อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทั้ง 8 ปัจจยัน้ี
สามารถน าไปวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ข เพื่อลดโอกาส
ในการขอยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติคของ
ผูรั้บบริการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยท่ีส่งผล

กระทบต่อความตั้งใจของผู้ บริโภคต่อการใช้งานโมบาย 
แอพพลิเคช่ันในช่วงวิกฤต โควิด – 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือวิเคราะห์ภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคต่อการใช้งานโมบายโมบายแอพพลิเคช่ันในช่วงวิกฤต 
โควิด – 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คร้ังนีคื้อ บุคคลท่ัวไปในเขตกรุงทพมหานคร จ านวน 233 คน 
ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถาม ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลท่ีมีค่าความ
เช่ือมั่นอยู่ ท่ี  0.924 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิของ
การแปรผนั 

พบว่ามี  ปัจจัย 4 ด้านท่ีส่งผลต่อ การประเมินทางเลือก 
ทัศนคติ ตราสินค้า และ ความเส่ียงการซ้ือสินค้า โดนมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.723 และค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพันธ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.522 หรือมีอ านาจการ
พยากรณ์ได้เท่ากับ 52.2 อย่างมนัียส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ปัจจยั,แอพพลิเคชัน่, 

โมบายโควิด – 19 
  

Abstract 

This research aimed to study factors affecting 

consumer behavior on mobile application usage 

during the COVID-19 crisis in Bangkok. The 

researcher has developed a conceptual framework for 

research by using the purchasing intention concept as 

a conceptual framework. The research tool was used 

as an online questionnaire model, where a sample was 

assigned to the public in Thailand using a 

smartphone. Application Delivery. A total of 223 

people were analyzed by statistical data, which results 

from this analysis could be applied to consumer 

behavior in shopping online. The results of the 

research were as follows: Efficiency affects attitude 

Brands affect attitudes and risks affect attitudes. It has 

a multiple of a correlation coefficient of 0.723 and a 

decision-making correlation coefficient of 0.522 or a 

predictive power of 52.2. 

Keyword: Factor analysis, Application, Mobile, COVID-19 

          

1. บทน า 
จากสถานการณ์สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปพร้อม

กบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีน าไปสู่ยุคโลกาภิวฒัน์ 
เพ่ือรองรับกบัความเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบนัท่ีคน
ส่วนมากต่างสรรหาการใชชี้วิตท่ีสะดวกสะบายมากยิ่งข้ึน 
เช่น การรับส่งขอ้มูลข่าวสารกนัในโลกออนไลน์ และ เลิก
ใช้การอ่านข่าวตามหนังสือพิมพ์ หรือ การซ้ืออาหารมา
บริโภคโดยใชเ้ป็นช่องทางเดลิเวอร่ีผา่นแอพพลิเคชัน่ต่างๆ
ท่ีใหบ้ริการ  

ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้กิดโรคระบาด โควิด – 19 ท่ีเขา้มาใน
ประเทศไทยในช่วงปี 2019 ส่งผลให้หลายธุรกิจต่าง
ประสบปัญหา การตกงาน สภาวะคล่องทางการเงิน หรือ  
ธุรกิจไม่สามารถด าเนินต่อได ้ไม่มีผูบ้ริโภคออกมาจบัจ่าย
เพราะกลวัโรคระบาดดงักล่าว ทั้งน้ีการซ้ือสินคา้อุปโภค
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บริโภค ผูค้นจึงหันไปใชช่้องทาง เดลิเวอร่ีมากข้ึน เพื่อลด
ปัญหาในการออกมาซ้ือสินคา้ และ ความเส่ียงท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดการติดเช้ือโรคได ้ 

งานวิจัย Home for the Holidays [1] ท่ีได้รวมข้อมูล
เชิงลึกจากผูบ้ริโภคจ านวนมากกว่า 12,500 คนทัว่โลกใน
เดือนตุลาคมท่ีผ่านมา ไดเ้ปิดเผยถึงแนวโน้มและการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคทัว่โลก รวมถึงแผนการเดินทางและ
ท่องเ ท่ียวพักผ่อนท่ีก าลัง เป ล่ียนแปลงไปท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด-19 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคจ านวนมาก
ข้ึน เ ร่ิมช็อปป้ิง และหลายคนวางแผนท่ีจะซ้ือสินค้า
ออนไลน์แทนท่ีจะไปซ้ือท่ีร้านเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-
19 ท่ีรุนแรงข้ึน  

ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบกบัการเลือกซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภค ผ่านโมบาย
แ อพพ ลิ เ ค ชั่ น ใ น ช่ ว ง โ ค วิ ด  19 ร ะ บ า ด  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะช่วยให้ไดรั้บรู้ถึงพฤติกรรม หรือ 
ส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นแรงจูงใจเก่ียวกบัการใชบ้ริการสั่งสินคา้ 
อุปโภคบริโภค ในระบบโมบายแอพพลิเคชัน่ เพ่ือเป็น 
กลยุทธ์ต่อธุรกิจประเภทต่างๆเก่ียวขอ้ง และเป็นแนวคิด
ในการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ใหก้บัธุรกิจ หรือ  
ผูป้ระกอบการในปัจจุบนั 

 

2. ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
1. ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
การตดัสินใจซ้ือสินคา้เป็นหน่ึงทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคมกั

ใชเ้ป็นปัจจยัในการตดัสินใจทางใดทางหน่ึงของผูบ้ริโภค 
โดย ผูบ้ริโภคจะใช้ทษฎีน้ีเก่ียวกับการเลือกสินค้า ตาม
สถานการณ์ โดยมีกระบวนการตดัสินใจดงังต่อไปน้ี 

1.1 การรับรู้ปัญหาการแสวงหาขอ้มูล เม่ือผูบ้ริโภคมี
ความรู้สึกถึงสถานกรณ์ท่ีแตกต่างในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ผู ้บริโภคจะท าการหาข้อดีและข้อเสียของสินค้านั้ นๆ 
เพื่อท่ีจะทราบถึงปัญหา และ ความต้องการท่ีเติมเต็ม
ทศันคติใหก้บัตนเองได ้

1.2 การประเมินทางเลือก และ การตดัสินใจใน 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยมีการเปรียบเทียบขอ้มูลคุณสมบติั
ของแต่ละสินคา้ เพ่ือคดัสรรการตดัสินใจซ้ือสินค้าจาก

ความหลากหลายของตราสินคา้ ข้ึนอยูก่บัประสบกรณ์ของ
ผูบ้ริโภคท่ีผา่นสถานการณ์ของการตดัสินใจ โดยมีแนวคิด
ในการพิจารณาเพ่ือช่วยประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ
ท่ีสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

1.3 การตัดสินใจซ้ือสินค้า ผู ้บริโภคในแต่ละคน 
จะต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับตราสินคา้แต่ละ
ชนิด โดยตอ้งใชก้ารคิดแบบไตร่ตรองบางคร้ังอาจจะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือ บางคร้ัง
อาจจะใชร้ะยะเวลาไม่นาน 

 

3. กรอบแนวความคิด 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคต่อการใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่ในช่วงวกิฤต 
โควดิ – 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่สามารถก าหนด
กรอบแนวความคิดไดด้งัแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิด 
 

4. สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 (H1) : ดา้นการประเมินทางเลือกท่ีมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น 

สมมติฐานที่ 2 (H2) :ดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์ท่ี
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น 

สมมติฐานที่ 3 (H3) :ดา้นทศันคติต่อการซ้ือท่ีมี
อิทธิพล เชิงบวกต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น 

Evaluation of 
Alternatives 

 

Brand Image 

Attitude 
towards 
Purchase Perceived 

Risk 

Intention 
to 

Purchase 
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สมมติฐานที่ 4 (H4) :ดา้นการรับรู้ความเส่ียง มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น 

 
4. วธีิการด าเนินงานวจิัย 
     การศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคต่อการใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่ในช่วง
วิกฤต โควิด – 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมืองในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้
วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายของบุคคลท่ีใชง้านแอพพลิเคชัน่ 
เดลิเวอร์ร่ี โดยก าหนดดงัต่อไปน้ี 

4.1  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งบุคคลทัว่ไปจ านวน 223 คน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 ดา้นประสิทธิภาพ 
ตอนท่ี 3 ดา้นภาพลกัษณ์ 
ตอนท่ี 4 ดา้นทศันคติ 
ตอนท่ี 5 ดา้นความเส่ียง 
4.2 แบบสอบถาม 
มีทั้งหมด 5 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนท่ี 2 ดา้นประสิทธิภาพ ตอนท่ี 3 ดา้นภาพลกัษณ์  
ตอนท่ี 4 ดา้นทศันคติ และ ตอนท่ี 5 ดา้นความเส่ียง ซ่ึงตวั
แปรตามทั้ง 4 ดา้น มีค  าถามดา้นละ 3 ขอ้ รวม 12 ขอ้  
   4.3 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัและแปรผล 
    1. สถิติพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
   2. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิยั 
       2.1 หาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดย
ใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคไดค้่าซ่ึง 0.924  
มากกวา่ 0.6 สามารถน าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ต่อได ้
       2.2 หาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวม 
    3. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

       3.1 การทดสอบค่าสัมประสิทธิการถดถอย เป็นการ
ทดสอบตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจริงหรือไหม 
       3.2 วเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 
5.  ผลการด าเนินงาน  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่
ในช่วงวิกฤต โควิด – 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
น าเสนอผลงานไดด้งัต่อไปน้ี 
    5.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
แสดงดงัตารางท่ี 1   
ตารางที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
    1.1 ชาย 81 36.3 
    1.2 หญิง 142 63.7 

รวมทั้งส้ิน 223 100 
2. อาย ุ   
    2.1 นอ้ยกวา่ 20 ปี 3 1.3 
    2.2 21 – 30 ปี 94 42.2 
    2.3 31 – 40 ปี 76 34.1 
    2.4 41 – 50 ปี 40 17.9 
    2.5 51 – 60 ปี 8 3.6 
    2.6 60 ปีข้ึนไป 2 0.9 

รวมทั้งส้ิน 223 100 
3. การศึกษา   
    3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 16 7.2 
    3.2 ปริญญาตรี 162 72.6 
    3.3 ปริญญาโท 43 19.3 
    3.4 ปริญญาเอก  2 0.9 

รวมทั้งส้ิน 223 100 
4. รายได ้   
    4.1 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 20 9.0 
    4.2 10,001 – 20,000 บาท 43 19.3 
    4.3 20,001 – 30,000 บาท 58 26.0 
    4.4 30,001 – 40,000 บาท 35 15.7 
    4.5 40,001 – 50,000 บาท 28 12.6 
    4.6 มากกวา่ 50,001 บาทข้ึนไป 39 17.5 

รวมทั้งส้ิน 223 100 
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   จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 142 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
63.7 ช่วงอายสุ่วนมากอยูร่ะหวา่ง  21-30 ปี จ านวน 94 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 42.2 ระดับการศึกษาส่วนมากคือ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.6 รายไดส่้วนมากอยูท่ี่ 20,001 

– 30,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.0 
    5.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย ท่ีส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยวิธีการ Cross loading ก าหนดค่า 
Coefficients 0.5 พบว่าค  าถามท่ีอยู่ในปัจจัยการประเมิน
ทางเลือกไม่มีความสอดคลอ้งจ านวน 1 ขอ้ ในดา้นการ
ประเมินทางเลือกดงั 
ตารางที ่2   : Rotated Component Matrix  

Factor 
Item 1  0.747 
Item 2 0.676 
Item 3  
Item 4 0.740 
Item 5 0.673 
Item 6 0.685 
Item 7 0.714 
Item 8 0.740 
Item 9 0.700 
Item 10 0.749 
Item 11 0.775 
Item 12 0.722 
Item 13 0.675 
Item 14 0.618 
Item 15 0.564 

        จากตารางท่ี 2 Rotated Component Matrix แสดงค่า
สัมประสิทธ์ิ หรือ ท่ีเรียกกนัว่า Factor Loadings เป็นค่าท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกับองค์ประกอบ พบว่า 
item 3 ไม่มีความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิ ของคะแนนราย
ขอ้จึงท าการตดั item 3 ท้ิง และน า item ท่ีเหลือไปวเิคราะห์
ค่าสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
5.3 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร มีค่าดงั 
 
 
 

ตารางที ่3 : ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

ตวัแปร 
Evaluat

ion 
Brand Risk 

Attit
ude 

Purcha
se 

Evaluation 
(x1) 

1 .0540*
* 

0 . 5 0
6** 

0 . 5 3
6** 

0.665*
* 

Brand 
(X2) 

 1 0 . 5 5
7** 

0 . 5 1
8** 

0.576*
* 

Risk 
(X3) 

  1 0 . 5 1
1** 

0.515*
* 

Attitude 
(X4) 

   1 0.479*
* 

Purchase 
(X5) 

    1 

 จากตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร คือ  
การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ภาพลกัษณ์
ของแบรนด ์ทศันคติ และ ความเส่ียง มีค่าอยูร่ะหวา่ง .479 
ถึง .665 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัว
แปรปัจจัย พบว่า การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ 
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทัศนคติ และ ความเ ส่ียงมี
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กนัทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ คือ .576 
ถึง .579 
ตาราง 4 : ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

Model R R2 Adjusted2 Std Error 
Evaluation 0.665 0.442 0.440 0.43946 
Evaluation , 
Brand 

0.713 0.509 0.504 0.41341 

Evaluation , 
Band, Risk 

0.723 0.522 0.515 0.40864 

    จากตารางท่ี 4 พิจารณาไดว้่าการเลือกตวัแปรอิสระเขา้
มา พบวา่ตวัแปรท่ีถูกเลือกเป็นตวัแปรเขา้สมการพยากรณ์
อนัดบัท่ี 1 ถึง 3 ล  าดบัท่ีเป็นตวัแปลท่ีดีท่ีสุดถูกคดัเลือกเขา้
มาก่อนคือ การประเมินทางเลือก มีสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.665 มีอ  านาจในการพยากรณ์
เท่ากบั 44.20 มีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การ
ประเมิน ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ถูกเลือกเขา้มาในสมการ
อนัดบัท่ี 2 ท าใหไ้ดส้มการท่ีมีตวัแปร 2 ตวั  
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มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.713 มีอ  านาจ
ในการพยากรณ์เท่ากบั 50.90 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.05ความเส่ียง ถูกเลือกเขา้มาสมการในอนัดบัสุดทา้ย มีค่า
สัมประสิทธ์ิอยู่ท่ี0.723 มีอ  านาจในการพยากรณ์เท่ากบั 
52.20 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
ตารางที่ 5 : ค่าคงท่ีของตวัแปรการพยากรณ์สัมประสิทธ์ิ
ถดถอยของการพยากรณ์ 

Model b Std. 
Error 

β t Sig. 

1. Constant 0.517 0.146  3.535 0.01 
2.Evaluation 
(X1) 

0.447 0.57 0.457 7.868 0.01 

3. Brand 
(X2) 

0.307 0.075 0.248 4.109 0.01 

4. Risk (X3) 0.163 0.66 0.146 2.483 0.014 
R = 0.723 R2 = 0.522 Adjusted2 =  

0.515 
 Std. Error of Estimate = 0.40864 

จากตารางท่ี 5 พบว่าการพยากรณ์ การตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค ข้ึนอยูก่บั การประเมินทางเลือก ภาพลกัษณ์
ของแบรนด์  และ ความเ ส่ียงในการ ซ้ือสินค้า  มีค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.665 และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การตดัสินใจเท่ากบั 0.442 หรือ 
ร้อยละ 44.2 
    สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Y = 0.517 + 0.447 (X1) +  
          0.307(X2) +0.163(X3) 
    สมการณ์พยากรณ์ในรูปแบบมาตราฐาน 
   Z  = 0.457(X1) +0.248(X2) +0.146(X3) 
   

6 สรุป และอภิปรายผล 
จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่
ในช่วงวิกฤต โควิด – 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 223 คน พบว่าปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีดงัต่อไปน้ี 

การประเมินทางเลือก ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และ 
ความเส่ียงของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ในช่วงวิกฤต โควิด – 19 ระบาด 
และพบว่าดา้นทศันคติไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้  

    การประเมินทางเลือกสอดคลอ้งกบังานวิจยั ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม)  ของประชากรในกรุงเทพมหานคร [2] 
ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัภาพ 
ลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพขอ้มูลเวบ็ไซต์ ต่อความคุน้เคย
ตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง
ของพนกังานบริษทัหลกัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร[3] 
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือโรค สอดคลอ้งกบังานวิจัยการ
รับรู้ถึงความเส่ียง และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์กับการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเ พ่ือสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร[4] ทศันคติสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั ทศันคติต่อแบรนด์และส่วนผสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนด์สากลของผูบ้ริโภค
ชาวไทย กรณีร้านอาหาร/ขนมหวานแบรนดส์ากล[5] 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้ความคิดเห็นวา่ การเก็บขอ้มูล
เชิงลึกของผู ้ตอบแบบสอบถามเพ่ิมเติม อาจมีข้อมูล
เก่ียวกบัทศันคติดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค อาจจะตอ้งใชส้มมุติฐานแบบอ่ืนเพ่ิมเติมเขา้
มาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดอี้ก
หลายด้าน เพ่ือเป็นการน าขอ้มูลดังกล่างไปพฒันา และ 
วางแผนกบัการน าไปใชไ้ดใ้นอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยคร้ังน้ีไป
ประยุกต์ใช้งาน งานวิจัยฉบับน้ีสามารถน าไปวิเคราะห์
และออกแบบ สร้างแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค เป็นการ
กระตุน้ยอดขายสินคา้ในอีกรูปแบบหน่ึง ของ 
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากน าการ
วิจัยคร้ังน้ีไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการ
กระตุน้แรงจูงใจให้กบัสินคา้มากยิ่งข้ึนและตอบโจทยใ์น
การท าธุรกิจเดลิเวอร่ีในรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัและอนาคต 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือบริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทัลของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริโภค
ชาวไทยท่ีเคยใช้บริการฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมม่ิง
จ านวน 350 โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) และการวิเคราะห์สมการถอถอยเ ชิง
พหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
บริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทัลมากท่ีสุด คือ ปัจจัยการรับรู้
คุณค่าของสินค้าหรือบริการ รองลงมากคือปัจจัยการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน และปัจจัยการรับรู้คุณค่าด้าน
ราคาท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือ ซ่ึงงานวิจัยนีม้ีค่าท่ียอมรับได้ 
44% (R-Squared = 0.44) 
ค าส าคัญ: ความตั้งใจซ้ือ, สตรีมม่ิงเพลง 
 

Abstract 

The objective of this research is to study factors 

influencing purchase intention of music streaming services 

in Thailand. The questionnaire was used as a tool to collect 

data from a sample of 350 people. To test the hypotheses, 

Exploratory factor analysis (EFA) and multiple linear 

regression were used as data analysis. 

The result indicates that factors influencing people to 

purchase music streaming services are perceived value, 

perceived ease of use, and perceived price, respectively. The 

R-Squared of this research is 44%  

Keyword: Purchase Intention, Music Streaming 

1.  บทน า 
ปั จ จุ บั น น้ี อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท ใน

ชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน ดว้ยความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาการให้บริการ
รูปแบบส่ือต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนั้ นท าให้ผู ้บริโภค
สามารถเขา้ถึงส่ือความบนัเทิงผ่านสมาร์ทโฟนไดส้ะดวก
มากยิ่งข้ึนและกิจกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่ในการใชง้าน
อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์โฟนของคนไทยเพื่อความบนัเทิง
เ ป็นหลัก คือการฟัง เพลง “มิวสิคสตรีม ม่ิง” (Music 

Streaming) จึงเป็นโอกาศให้ผู ้บริการมิวสิคสตรีมม่ิง
พัฒนาแอปพลิเคชันให้ได้รับความนิยมจากผู ้บริโภค
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้น 

ปัจจุบนัแอปพลิเคชนัผูใ้ห้บริการดา้นแพลตฟอร์มฟัง
เพลงแบบสตรีมม่ิง (Music Streaming) มีให้เลือกใชม้าก
ข้ึนและในปีท่ีผ่านมาก็เป็นกิจกรรมออนไลน์ท่ีคนไทย
นิยม ท าให้เกิดการแข่งขนัการให้บริการแอปพลิเคชนัฟัง
เพลงสตรีมม่ิงทั้ งในรูปแบบท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยมี
โฆษณาและในรูปแบบท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพื่อรับสิทธิใน
การใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึน 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ขอ้มูลการบริการแอปพลิเคชนั
ฟังเพลงแบบสตรีมม่ิงจะเห็นไดว้่าการให้บริการฟังเพลง
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีให้เลือกหลากหลายและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชก้แ็ตกต่างกนัไป ผูว้ิจยัจึง
มีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อต่อความตั้งใจซ้ือ
บริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลั นอกจากน้ีอาจจะเป็นแนวทาง
ส าหรับผูท่ี้อยู่ในอุสาหกรรมน้ีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็น
แนวทางไปส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ 
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2. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการ

สตรีมม่ิงเพลงดิจิทลั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฏี หลกัการท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การบริการสตรีมมิ่งเพลงดจิิทลั (Music 

Streaming) 
การฟังเพลงผ่านระบบสตรีมม่ิง (Streaming) คือ การ

เล่นไฟลม์ลัติมีเดียบนเคร่ืองคอมเพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
โดยไม่ต้องดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตจนครบไฟล์
เหมือนในยุคท่ีใช ้MP3 เป็นเคร่ืองเล่นในช่วงแรกท่ีมีการ
ฟังเพลงรูปแบบสตรีมม่ิงอาจกล่าวไดว้า่เป็นแนวโนม้ใหม่
ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจ แต่ในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาจน
กลายเป็นมาตรฐานในการฟังเพลง เพราะระบบน้ีใช้
บริการไดง่้ายทั้งการเปิดใหบ้ริการฟรีรวมถึงจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ
เป็นรายเดือนในราคาเหมาจ่าย ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือก
ฟังไดไ้ม่จ ากดัจ านวนเพลง ท าให้การฟังเพลงระบบสตรีม
ม่ิง (Streaming) เป็นท่ีนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว[1] 

 
ภาพที่ 1 : ผูใ้หบ้ริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลั 

2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 

Ease of Use) 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ีท าใหเ้กิดความบนัเทิงโดยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานมีผลต่อการใชง้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือความบนัเทิงอยา่งมี
นัยส าคัญ [2] ซ่ึงระดับผู ้ใช้งานเช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีใช้
จะตอ้งมีความง่ายในการใชง้าน สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่
ตอ้งใชค้วามพยายามมาก ซ่ึงการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานมีอิทธิต่อทศันคติในการใชง้านและมีการศึกษาพบว่า
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ของผูใ้ช้งาน[3] และเป็นตวัท านายความตั้งใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีท าให้เกิดความบันเทิงอย่างมี
นยัส าคญั [4] 

2.3 การรับรู้ราคา (Perceived Price) 
แนวคิดการรับรู้ราคาหมายถึงราคาสินคา้ท่ีมาจากการ

การอนุมานของผูบ้ริโภคซ่ึงแตกต่างจากราคาจริงของ
สินคา้ ผูบ้ริโภคบางคนอาจคิดว่าสินคา้น้ีมีราคาแพงหรือ
บางคนอาจคิดว่าสินคา้น้ีมีราคาถูก[5] ในท านองเดียวกนั
การรับรู้ราคาคือการท่ีผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบราคาของ
สินคา้ในแต่ละตราสินคา้ตามความพึงพอใจของตนเอง[6] 
การรับรู้ราคาวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะไม่จดจ าราคาจริง
ของสินค้า  แ ต่จะอนุมานราคาของสินค้าและจดจ า
ความหมายท่ีไดจ้ากการอนุมานคร้ังนั้น ซ่ึงการรับรู้ราคา
ของผูบ้ริโภคจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ [7] 

2.4 การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) 
การรับรู้คุณค่านบัเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญั เน่ืองจาก

การรับรู้คุณค่าไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ยงัส่งผลถึงการเพ่ิมข้ึนของ
ส่วนครองตลาด (Market share) และความสามารถในการ
ท าก าไรให้กบัตราสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ[8] การ
รับรู้คุณค่าคือการท่ีลูกคา้ประเมินอรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ผลิตภณัฑ์หรือการบริการ บนพ้ืนฐานของส่ิงท่ีเขาไดรั้บรู้
โดยระบุความหมายของคุณค่านั้นไวว้่าลูกคา้บางคนจะ
รับรู้ถึงคุณค่าเม่ือสินคา้หรือบริการนั้นมีราคาต ่า บางคน
รับรู้ถึงคุณค่าเม่ือคุณภาพสมดุลกบัราคา คุณค่าเป็นอะไรก็
ตามท่ีผู ้บริโภคต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็น
คุณภาพท่ีไดรั้บจากราคาท่ีจ่ายไป จึงให้ค  าจ ากดัความของ
การรับรู้คุณค่าของการบริการว่าเป็นการเลือกของลูกคา้ท่ี
จะรับรู้ระหว่างส่ิงท่ีลูกคา้ให้เพ่ือไดรั้บการบริการนั้นการ
กบับริการท่ีไดรั้บกลบัมา[7] 

2.5 ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 
ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ใดๆ

ท่ีสามารถเขา้ถึงความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้ซ่ึง
จะเกิดข้ึนหลงัจากผูบ้ริโภคไดป้ระเมินตราสินคา้นั้นแลว้ 
ซ่ึงอาจก่อให้ เ กิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา รวมถึง
พฤติกรรมการกลับมาซ้ือตราสินค้าเดิมในอนาคต[9] 
ความตั้งใจซ้ือเกิดจากความรู้สึกส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
ท่ี เ กิดจากการสะสมความ รู้และการประ เ มินผ่าน
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อตราสินค้าและบริการจาก
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ขอ้ความท่ีถูกส่งผา่น[10] ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัท่ีกล่าวไว้
วา่ ความตั้งใจซ้ือ คือ อารมณ์ท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการ
ในระดบัเขม้ขน้ซ่ึงเกิดจากการถูกกระตุน้ดว้ยแรงจูงใจ
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก  (Internal and external 

motivation)[11] 
2.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเป็นเทคนิคท่ี

ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตัวแปรเพื่อ
ศึกษาโครงสร้างของตวัแปร และลดจ านวนตวัแปรท่ีมีอยู่
เดิมใหมี้การรวมกนัได[้12] 

2.7 การวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple 

Linear Regression) 
การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent 

Variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) ถา้ตวั
แปรอิสระมีมากกว่าหน่ึงตัวกับตัวแปรตามหน่ึงตัว 
เรียกวา่ การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression)[13] 

3. วธีิด าเนินการวจิัย  
การด าเนินการวิจัย ผูว้ิจัยได้ท าการแบ่งขั้นตอนการ

ด าเนินการวจิยัออกเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้ นผูว้ิจัยได้ท าการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power โดยก าหนดค่ า
อิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.3 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05 ค่าอ  านาจทดสอบ (power of test) เท่ากบั 0.95 
ผลลพัธ์จากโปรแกรม G*Power ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากบั 303 โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บปัดให้เป็นจ านวนกลมๆรวม
แบบสอบถามไดท้ั้งหมด 350 คน 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์บนส่ือโซเชียลโดยใชช่้องทาง
ของ Facebook pages, Twitter  และ Line Application 

แบบสอบถามท่ีใชง้านวิจยัคร้ังน้ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2.พฤติกรรม
การใชอิ้นเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชนัฟังเพลงแบบสตรีม
ม่ิง 3.ปัจจัยท่ีส่งผลความตั้ งใจซ้ือบริการสตรีมม่ิงเพลง
ดิจิทัล โดยใช้มาตรประเมินค่า 7 ระดับ (7 Point Likert 

Scales) โดยการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้นแบ่งเป็น 7 
ระดบั ไดแ้ก่ 1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ค่อนขา้งนอ้ย  4 = 
ปานกลาง  5 = ค่อนขา้งมาก 6 = มาก และ 7 = มากท่ีสุด  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ทางผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามจากการศึกษา

ทฤษฎี บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆท่ีสามารถ
ประยุกตใ์ชง้านกบังานวิจยัได ้จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
ผ่านการตรวจสอบไปส ารวจกบักลุ่มตวัอย่างทั้ง 350 คน 
ผา่นแบบสอบถามออนไลน์ 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
1) การคดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่

ขอ้มูลท่ีน ามาค านวณมีความสมบูรณ์ 
2) ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 

ส าห รับประมวลผลส า เ ร็ จ รูปทางส ถิ ติ  เพื่ อ ตอบ
วตัถุประสงค์โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 3.5 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความตั้งใจซ้ือบริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลั 

การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้าน 

การรับรู้ราคา 

การรับรู้คุณค่า 

ความตั้งใจซ้ือ 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

363 

 

4. ผลการด าเนินงานวจิัย 
4.1 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปกบักลุ่มตวัอยา่ง 350 คน 

ตารางที่ 1 : ตารางขอ้มูลทัว่ไป 

4.2 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) เพื่อส ารวจหรือคน้หาตวัแปรแฝง 
ท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ตัวแปรท่ีสักเกตได้หรือวดัได้ ผลการ
ทดสอบความเหมาะสมของชุดตวัเปรท่ีท าการศึกษาพบวา่
สามารถจัดกลุ่มใหม่เพ่ือถ่วงน ้ าหนักข้อค าถามแบ่งได้
ทั้ งหมด 4 ด้านโดยในแต่ละด้านมีผลการวิเคราะห์เชิง
ส ารวจไดด้งัน้ี 
ตางรางที ่2 : KMO และ Barlett's Test of Sphericity 

 
 

จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยข้อค าถาม
ทั้งหมด 20 ตวัแปร พบวา่มีค่า KMO เท่ากบั 0.888 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.5 และเขา้ใกล ้1 แสดงถึงความสัมพนัธ์กนัของ
ตวัแปรในขนาดท่ีเหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์เชิง
ส ารวจได้ และค่าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติด้วย 
Barlett's Test of Sphericity พบวา่มีค่านยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 สามารถสรุปไดว้า่ขอ้มูลมีความเหมาะสมใน 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
ตางรางที ่3 : Rotated Factor Matrix 

 
จากตาร า ง ท่ี  3 Rotated Factor Matrix แสดงค่ า

สัมประสิทธ์ิ หรือท่ีเรียกกนัวา่ Factor Loadings เป็นค่าท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัองค์ประกอบหรือ ตวั
แปรทั้ ง 4 โดยการหมุนแกนปัจจัยดว้ยเทคนิค Principal 

axis factoring แ ล ะ  Varimax ซ่ึ ง พ บ ว่ า ค่ า  Factor 

Loadings ทั้ ง 4 ตวัแปรไดแ้ก่ 1. การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน 2. การรับรู้ราคา 3. การรับรู้คุณค่าของสินค้า
หรือบริการ 4. ความตั้งใจซ้ือ 
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ตารางที ่4 : ผลการวเิคราะค่าความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย และค่า 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ตารางที่ 5 : ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 

 
จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาค่า Sig. จะสามารถสรุปได้

ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือบริการสตรีมม่ิงเพลง
ดิจิทลั พบว่าทุกดา้นมีค่าเป็น Sig. เท่ากบั 0.000 และจาก
ผลของการวิเคราะห์ของแต่ละตวัแปรไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
ของสมการถอดถอย (Beta Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดง
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ซ่ึง
ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การ
รับรู้ราคา และการรับรู้คุณค่าของสินคา้หรือบริการ 

 
ภาพที่ 3  โมเดลท่ีอธิบายความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

จากภาพท่ี 3 สามารถอธิบายความตั้ งใจซ้ือบริการ
สตรีมม่ิงเพลงดิจิทลัได ้44% (R-Squared = 0.44) ซ่ึงมีการ
รับรู้คุณค่าส่งผลมากท่ีสุดในการซ้ือบริการสตรีมม่ิงเพลง
ดิจิทัล รองลงมาการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมี
แนวโนม้ในการซ้ือบริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลัข้ึน และการ
รับรู้ราคาเม่ือราคาในการซ้ือบริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลัมี
ราคาถูกลงจะมีแนวโนม้ในการซ้ือบริการสตรีมม่ิงมากข้ึน 
และ โมเดลน้ีสามารถพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือบริการสตรีม
ม่ิงได ้44%   

5. สรุปผล 
5.1 สรุปผล 
ผลจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

บริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลัมากท่ีสุดคือ การรับรู้คุณค่าของ
สินคา้หรือบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยท่ีพบว่าการ
รับรู้คุณค่าส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือบริการสตรีมม่ิงเพลง
ดิจิทลั ซ่ึงหมายความว่า ผูบ้ริโภคซ่ึงมีการรับรู้คุณค่าใน
ระดบัสูงจะมีแนวโนม้สูงท่ีจะมีความตั้งใจซ้ือบริการสตรีม
ม่ิงเพลงดิจิทลัมากกวา่ผูท่ี้มีการรับรู้คุณค่าในระดบัต ่า[14] 

การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการสตรีมม่ิง
เพลงดิจิทัลเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการรับรู้
คุณค่าเม่ือเทียบกบัตวัแปรอิสระอ่ืนผลวิจยัน้ีแสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทัลเกิดการ
รับรู้คุณค่าบริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทัลท่ีท าให้ผูใ้ช้งาน
ไดรั้บความบนัเทิงจากการฟังเพลงท่ีตนเองชอบ  

ซ่ึงการใชบ้ริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลัเป็นกิจกรรมเพ่ือ
ความบนัเทิง อย่างไรก็ตามมีความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้คุณค่าซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ราคาของบริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลัมีผลต่อการรับรู้คุณค่า 
และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการอีกดว้ยสอดคลอ้งกบั
การศึกษาท่ีผา่นมาในอดีต[14] แสดงวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การรับรู้ราคาสูงจะมีระดบัการรับรู้คุณค่าส าหรับบริการ
สตรีมม่ิงเพลงดิจิทลัท่ีต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการรับรู้
ราคาต ่า และการตั้งราคาสูงในการใหบ้ริการสตรีมม่ิงเพลง
ดิจิทลัท าให้ความตั้งใจซ้ือบริการนั้นลดลงดว้ย ดงันั้น การ
ตั้งราคาท่ีเหมาะสมของการใหบ้ริการสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลั
จะช่วยเพ่ิมการซ้ือของผูบ้ริโภค[15]  

ส่วนการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านนั้นเน่ืองจาก
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและ
นักศึกษามีความเช่ียวชาญในการใช้งานเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์จึงอาจท าให้ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายใน
การใชง้านมีผลนอ้ยต่อความตั้งใจซ้ือ นอกจากน้ีงานวิจยัท่ี
ผ่านมายงัพบว่าความง่ายในการใชง้านของแอปพลิเคชัน
สตรีมม่ิงเพลงดิจิทัลส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานซ่ึง
แสดงวา่การเรียนรู้การใชง้านสตรีมม่ิงเพลงดิจิทลัเป็นเร่ือง
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ง่ายส าหรับกลุ่มตวัอย่าง และสามารถใชบ้ริการสตรีมม่ิง
เพลงดิจิทลัไดง่้าย   

5.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยท่ีผูว้ิจัยไดเ้ลือกมาศึกษาในงานวิจัยน้ีเป็นเพียง

ส่วนหน่ึงของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการสตรีมม่ิง
เพลงดิจิทลั ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมปัจจยัการซ้ือบริการสตรีมม่ิง
เพลงดิจิทลัของผูบ้ริโภคทั้งหมด จึงควรศึกษาวิจยัเพ่ิมเติม
เก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือบริการ
สตรีมม่ิงเพลงดิจิทัลเช่นคุณภาพของระบบ คุณภาพของ
เสียงเพลงดิจิทัลท่ีให้บริการ ปัจจัยทางการตลาด  วิธีการ
ช าระเงิน ความปลอดภยัในการใชง้านผา่นแอปพลิเคชนั เป็น
ตน้ หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือแยกตามกลุ่มอายุ
ต่างๆ ซ่ึงอาจไดข้อ้มูลท่ีน าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการสร้าง
กลยทุธ์เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคไดช้ดัเจนมาก
ข้ึน  
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้น าเสนอการรู้จ าอาหารไทยผ่าน

ไลน์แชทบอท โดยผู้ วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบตัวแบบ
โครงข่ายประสาทเทียมในการจ าแนกอาหารไทยระหว่าง
ตัวแบบ YoloV5 และ Faster RCNN  ซ่ึงในงานวิจัยนีไ้ด้
ท าการฝึกสอนตัวแบบตรวจจับอาหารไทยด้วยรูปภาพ
อาหารไทยจ านวนท้ังส้ิน 1,282 ภาพ แบ่งเป็น 10 คลาส 
ได้แก่   ไข่ตุ๋น ส้มต า น า้พริก ราดหน้า สุกี ้ผัดไทย ข้าวไข่
เจียว  ข้าวกะเพรา  ย  าและโจ๊ก จากการทดลองพบว่า 
YoloV5 ใช้เวลาในการฝึกสอนน้อยกว่า Faster RCNN 
ประมาณ 2 เท่า และในด้านความถูกต้อง YoloV5 ให้ค่า 
Average Precision (AP) ท่ีค่า IoU เป็น 0.5  เท่ากับ 0.88 
ซ่ึงมากกว่า Faster RCNN ท่ีให้ค่า AP เท่ากับ 0.76 
ค าส าคัญ: YoloV5 Faster RCNN แชทบอท อาหาร 
 

Abstract 

This paper presents Thai food recognition on Line 

chatbot. The aim of this paper is to compare two neural 

network models for Thai food recognition between YoloV5 

and Faster RCNN models trained using 1282 Thai food 

images separated to 10 classes including Khaitoon, 

Papaya salad, Namprig, Laadna, Suki, Pad Thai, 

Omelette, Basil rice, Yum, and Joke. The experimental 

result showed that on the same machine YoloV5 used half 

of the training times compare to Faster RCNN. In term of 

Average Precision (AP) score at IoU equals 0.5 YoloV5 

and Faster RCNN received 0.88 and 0.76 respectively. 

Keyword: YoloV5, Faster RCNN, Chatbot, Food 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีรู้จ  าอาหารไทยเป็นเทคโนโลยท่ีี

ย ัง ไ ม่ ถู กน า ม า ใ ช้ป ร ะ โ ยช น์ อ ย่ า ง แพ ร่ หล า ย ใ น
ชีวิตประจ าวนั ในงานวิจยัจึงน าเทคโนโลยีรู้จ  าอาหารไทย
มาช่วยในการรู้จ าอาหารไทยในชีวิตประจ าวนั ดงันั้นการ
เลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการรู้จ าอาหารไทยจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก โดยปัจจัยท่ีน ามาใช้ในการเลือก     
ตวัแบบท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ จ านวนขอ้มูลภาพท่ีใชใ้นการ
ฝึกสอนตวัแบบ เวลาท่ีใชใ้นการฝึกสอนตวัแบบและความ
ถูกตอ้งแม่นย  าของตวัแบบ เพื่อไดต้วัแบบท่ีเหมาะสมใน
การน าไปใชง้านจริงในระบบไลน์แชทบอท เพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อผู ้ใช้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีการรู้จ า
อาหารไทยและน าไปต่อยอดใชป้ระโยชน์ในการบันทึก
อาหารท่ีรับประทานในแต่ละวนั   

ปัจจุบนัอลักอรึทึมหรือเทคโนโลยท่ีีสามารถน ามาช่วย
ในการรู้จ าภาพ และเป็นท่ีนิยมน ามาใช ้ไดแ้ก่ วิธีดีปเลิร์น
น่ิง (Deep Learning - DL) [1] และวิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนั (Convolutional Neural Network 

– CNN) [2] ซ่ึง DL คือ วิธีการเรียนรู้แบบอตัโนมติัดว้ย 
การเลียนแบบการท างานของโครงข่ายประสาทของมนุษย ์ 
( Neurons)  โดยน า ระบบโครงข่ า ยประสาท เ ที ยม 
(Artificial Neural Network - ANN) มาซอ้นกนัหลายชั้น 
(Layer) และท าการเรียนรู้ขอ้มูลตวัอยา่งซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
จะถูกน าไปใชใ้นการตรวจจบัรูปแบบแพทเทิร์น หรือจดั
หมวดหมู่ขอ้มูล  นอกจากน้ีวิธี CNN ยงัมีบทบาทส าคญั
ในดา้นการตรวจจบัวตัถุ โดย CNN มีตวัแบบท่ีนิยมใชก้นั
มากในปัจจุบัน ได้แก่ YoloV5 [3], Faster RCNN [4] 
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เป็น CNN ท่ีถูกพฒันาต่อยอดมาจาก RCNN และ Fast 

RCNN ซ่ึง Faster RCNN พฒันาดว้ย Detectron 2 ท่ีเป็น
ไลบรารีท่ีเฟซบุ๊ก (Facebook) พฒันาไวส้ าหรับการรู้จ า
ภาพ จากงานวิจัยพบว่าตวัแบบ YoloV5 ใช้เวลาในการ
ฝึกสอน รวมถึงขนาดของตวัแบบ ขอ้มูลฝึกสอนนอ้ย และ
ให้ผลลพัธ์ใกลเ้คียงกบั YoloV4 ซ่ีงเป็นตวัแบบท่ีมีความ
แม่นย  าในการรู้จ าภาพสูงสุด [5] 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท าโครงงานน้ีข้ึนเพ่ือศึกษา
อลักอริทึมในการจ าแนกภาพอาหารไทย และท าชุดขอ้มูล
ฝึกสอนส าหรับอาหารไทยข้ึนมาเอง และน ามาปรับปรุงให้
สามารถระบุภาพอาหารไทยท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกันได้
เพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าในการรู้จ าอาหารไทย และสามารถ
พฒันาต่อยอดเป็นไลน์แชทบอทส าหรับการรู้จ าอาหาร
ไทย เพ่ือใหง่้ายต่อการเขา้ถึงของผูใ้ช ้

 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ในปัจจุบนัมีตวัแบบท่ีใชใ้นการรู้จ าภาพหลายตวัแบบ 

โดยตวัแบบการเรียนรู้เชิงลึกเป็นตวัแบบท่ีไดรั้บความนิยม
มากในการน ามาใชใ้นการรู้จ ารูปภาพ และกล่าวไดว้า่เป็น 
การรู้จ ารูปภาพท่ีทนัสมยัท่ีสุดแบบหน่ึง ณ ปัจจุบนั  

2.1 การเรียนรู้เชิงลกึ (Deep Learning - DL) 
DL [1] คือ วิธีการเรียนรู้แบบอตัโนมติัท่ีจ าลองมาจาก

โครงข่ายประสาทของมนุษย ์โดยน าระบบ ANN มาซ้อน
กันหลายชั้ น (Layer) และท าการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง 
จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้มาหารูปแบบ (Pattern)  หรือจัด
หมวดหมู่ขอ้มูล (Data Classification) ในการเรียนรู้เชิง
ลึกมีตวัด าเนินการท่ีส าคญั  (Operator) ไดแ้ก่ การพูลล่ิง
ด้วยค่าสูงสุด (Max Pooling)  การพูลล่ิงด้วยค่า เฉ ล่ีย            

(Mean Pooling) และคอนโวลูชนั (Convolution)  

2.2 การพูลลิง่ด้วยค่าสูงสุด (Max Pooling)   
 เป็นการน าเอาชั้นพูลล่ิง (Pooling Layer) มาทาบกบั

คุณลกัษณะ (Feature) เพื่อให้ไดภ้าพท่ีมีขนาดเลก็ลง โดย 
การพูลล่ิงดว้ยค่าสูงสุดจะน าเอาค่าสูงสุดของแต่ละพิกเซล 
(Pixel) ขณะท่ีทาบกบัผงัคุณลกัษณะ (Feature Map) และ
ผลลพัธ์จะไดภ้าพท่ีมีขนาดเลก็ลง [6] 

 

2.3 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบคอนโวลูชัน  
(Convolutional Neural Network - CNN)  

CNN เป็นโครงข่ายประสาทเทียมท่ีจ าลองการมองเห็น
ของมนุษยใ์นการจ าแนกคุณลกัษณะ (Feature) โดยทัว่ไป
แลว้ CNN จะประกอบดว้ย 3 ชั้น [2] 

2.3.1 ชั้นคอนโวลูชนั (Convolutional Layer)  

ชั้นคอนโวลูชนัเป็นการท าเพ่ือสกดัเอาคุณลกัษณะท่ี
ส าคัญออกมา ผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากผ่านชั้ นน้ีจะได้ผ ัง
คุณลกัษณะ (Feature Map)  

2.3.2 ชั้นพลูล่ิง (Pooling Layer)  

ชั้นพูลล่ิงเป็นชั้นท่ีคั่นกลางระหว่างชั้นคอนโวลูชัน 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อลดขนาดของผงัคุณลกัษณะท่ี
ได้จากชั้ นคอนโวลูชัน และฟังก์ชัน ท่ีส าคัญ ได้แ ก่              
การพูล ล่ิงด้วยค่าสูงสุด และการพูล ล่ิงด้วยค่า เฉล่ีย              
(Mean Pooling) 

2.3.3 การเช่ือมต่อกนัของแต่ละเลเยอร์อย่างสมบูรณ์  
(Fully Connected Layer)  

เป็นชั้นท่ีเช่ือมโยงระหว่างผงัคุณลกัษณะและเอาตพ์ุต
แบบสมบูรณ์ โดยนิวรอลทุกๆตวัท่ีอยู่ในชั้นสุดทา้ยของ 
ผังคุณลักษณะจะถูกน าไปเปล่ียนรูป (Reshape)  หรือ
เรียกว่า แฟลทเทน (Flatten) เพ่ือส่งไปค านวณต่อในชั้น
ถดัไป ซ่ึงก็คือชั้นของโครงข่ายประสาทเทียมแบบมลัติเล
เยอร์เพอร์เซปตรอน (MLP) ดงันั้นผงัคุณลกัษณะในชั้น
สุดทา้ยจึงเปรียบเสมือนขอ้มูลน าเขา้ (Input) ไปยงั ANN  
ดงัภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพที่ 1: แสดงสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม 
แบบคอนโวลูชนั [2] 
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2.4 ตัวแบบ YoloV5 
สถาปัตยกรรมของ YoloV5 [3] ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

จะคลา้ยกบั YoloV4 โดย YoloV5 เป็นการตรวจจบัวตัถุ
แบบขั้นเด่ียว (Single Stage Object Detector) โดยจะมี 3 
ส่วนท่ีส าคัญ  ได้แ ก่  แบ็คโบน (Backbone)  โดยใน 
YoloV5 จะใช้ซีเอสพี  (Cross Stage Partial Network - 

CSP)  เ ป็ น แบ็ ค โบน ซ่ึ งท าหน้ า ท่ี ในก า รท า สกัด
คุณลักษณะของภาพ ตัวแบบส่วนคอ  (Model Neck) 
เป็นเลเยอร์ท่ีอยูร่ะหว่างแบ็คโบนและหัวท่ีใชใ้นการสกดั
ผงัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของสถานะ (State) ท่ีต่างกนัภายใน
แบค็โบน ซ่ึงช่วยในการจดัการกบัภาพท่ีมีสเกลของภาพท่ี
ต่างกันได้ดีมากยิ่ง ข้ึน เ ช่น ฟี เจอร์พีรามิดเน็ตเวิ ร์ค 
(Feature Pyramid Network) [7] ตวัแบบส่วนหวั (Model 

Head) เป็นส่วนสุดทา้ยท่ีใชใ้นการตรวจจบัวตัถุ และใชใ้น
การท านายภาพในกล่องล้อมรอบ (Bounding Box) 
รวมถึงใชใ้นค านวณค่าความมัน่ใจ (Confidence Score)   
 

 
 

ภาพที่ 2: แสดงสถาปัตยกรรมของ YoloV5 [3] 

 
2.5 ตัวแบบ Faster RCNN   
Faster RCNN [4] ดงัแสดงในภาพท่ี 3 เป็นตวัแบบท่ี

พัฒนามาจากตัวแบบ RCNN และ Fast RCNN โดยมี
ขั้นตอนการท างาน ดงัน้ี  

2.5.1  ขั้ นตอนแรกเป็นการหาขอบเขตของกล่อง
ลอ้มรอบท่ีน่าจะมีวตัถุอยู่ เพ่ือจะส่งเขา้สู่ขั้นตอนท่ีสอง
ต่อไป ในขั้นตอนน้ีจะมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่              
แบ็คโบนเป็นโครงข่ายประสาทเทียมท่ีรับน าเขา้ภาพและ
ประมวลผลจนไดผ้ลลพัธ์เป็นผงัคุณลกัษณะออกมา และ 

โครงข่ายเสนอพ้ืนท่ี  (Region Proposal Network) เป็น
โครงข่ายประสาทเทียมท่ีเพื่อท าหน้าท่ีจ าแนกว่าขอบเขต
ไหนท่ีน่าจะมีวตัถุอยู่ รวมทั้ งมีการท าวิเคราะห์ถดถอย 
(Regression) เพ่ือท่ีจะไดข้อบเขตท่ีแม่นย  าข้ึน 

2.5.2 ขั้นตอนท่ีสอง ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
การ ดึง พ้ืน ท่ี ท่ีสนใจ  ( Region of Interest Pool -  RoI 

Pool) เป็นการท า RoI ของผงัคุณลกัษณะท่ีมีขนาดแตกต่าง
กันให้มีขนาดเดียวกัน โดย RoI จะใช้การพูลล่ิงด้วย
ค่าสูงสุดในการแปลงอินพุตคุณลกัษณะเป็นเอาตพ์ุตขนาด
คงท่ีและการใชห้ัวจ าแนก (Head Classification) จ าแนก
วัตถุว่าว ัตถุนั้ นอยู่คลาสอะไร และใช้ตัวแบบส่วนหัว
ส าหรับการท านายสมการถดถอย (Head Regression) 
ปรับขอบเขตของ RoI ใหแ้ม่นย  าข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 3: แสดงสถาปัตยกรรมของ Faster RCNN [4] 

 
2.6 Intersection over Union (IoU) 

IoU ห รื อ  Jaccard Index คื อ  ค่ า ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้
เปรียบเทียบค่าความซอ้นทบักนัของบริเวณกล่องลอ้มรอบ
ท่ีท านายกบับริเวณกล่องลอ้มรอบของขอ้มูลท่ีเลเบลไว ้ซ่ึง
นิยามได ้ดงัน้ี [8] 

𝐼𝑜𝑈(𝐴, 𝐵) =
𝐴 ∩ 𝐵

𝐴 ∪ 𝐵
  

โดยท่ี A หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีถูกท านาย  
และ B หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีถูกเลเบลไว ้

2.7 Line Messaging API 

Line Messaging API [3] คือ บริการเอพีไอของทาง
ไลน์ท่ีอนุญาติให้นักพฒันาทัว่ไปสามารถน าบริการของ
ตวัเองหรือเอพีไอท่ีพฒันาข้ึนมาเองเช่ือมต่อกบับริการหอ้ง
แชทของทางไลน์ได้ผ่านเว็บฮุค (Webhook) เพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของไลน์แชทบอท ในงานวิจัยน้ีจะพฒันา   
เอพีไอโดยใช้ภาษาไพธอนและเช่ือมต่อฐานขอ้มูลของ 
ไฟร์เบส (Firebase)  

2.8 ไฟร์เบส (Firebase) 

เป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ของกูเกิล (Google) โดยไฟร์
เบส คือ แพลตฟอร์มท่ีรวบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ ส าหรับการ
จดัการในส่วนของหลงับา้น (Backend) ซ่ึงท าให้สามารถ
ใช้เป็นฐานขอ้มูล (Database) ส าหรับเก็บขอ้มูลผูใ้ช้ได้ 
โดยมีทั้งแบบฟรีและเสียค่าใชจ่้าย 

 

3. วธีิการด าเนินงานวจิัย 
ในการพัฒนาโปรแกรมรู้จ าอาหารไทยบนไลน์              

แชทบอทด้วย  YoloV5 และ Faster RCNN มีวิ ธีการ
ด าเนินงานวจิยัแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมขอ้มูลภาพอาหารไทยจากอินเทอร์เน็ต 

และจากแชทบอทท่ีพฒันาข้ึนมาเพ่ือเก็บภาพอาหารจาก
ผูใ้ช ้โดยในคลงัขอ้มูลประกอบดว้ยภาพอาหารไทยจ านวน 
494 ภาพ แบ่งเป็น 10 คลาส ไดแ้ก่ ไข่ตุ๋น 50 ภาพ ส้มต า 
49 ภาพ น ้ าพริก 49 ภาพ ราดหน้า 49 ภาพ สุก้ี 49 ภาพ     
ผดัไทย 50 ภาพ ขา้วไข่เจียว 50 ภาพ ขา้วกะเพรา 50 ภาพ 
ย  า 49 ภาพ และโจ๊ก 49 ภาพ  

3.2 การเตรียมชุดข้อมูล 
3.2.1 น าชุดขอ้มูลภาพทั้ง 494 ภาพ มาท าการเลเบลใน 

โรโบโฟลว  ์(Roboflow) ซ่ึงเป็นแพลทฟอร์มส าหรับการ
ท าการเลเบลขอ้มูล โดยในงานวิจยัน้ีจะเลเบลในรูปแบบ
ของ YoloV5 PyTorch ส าหรับฝึกสอนดว้ย YoloV5 และ
ในรูปแบบโคโค (COCO) ส าหรับการฝึกสอนดว้ย Faster 

RCNN และใชเ้ทคนิคเพ่ิมรูปภาพกบัชุดขอ้มูลฝึกสอนดว้ย
กระบวนการออกเมนต์ (Image Augmentation) 3  วิธี  
ไดแ้ก่ กลบัภาพตามแนวนอน ปรับค่าความสว่างของภาพ
และหมุนภาพ 90 องศา จนไดรู้ปภาพทั้งหมด 1,282 ภาพ  

3.2.2 แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน [9] ได้แก่ ชุด
ฝึกสอน 1,184 ภาพ ชุดทดสอบ (Validation) 49 ภาพ 
และชุดการตรวจสอบ (Test) 49  ภาพ โดยชุดข้อมูล

ทดสอบและชุดข้อมูลตรวจสอบไม่ได้ถูกเพ่ิมภาพด้วย
กระบวนการออกเมนต ์

3.3 การฝึกสอนตวัแบบ  
ในขั้นตอนการฝึกสอนตวัแบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนท่ีฝึกสอนตวัแบบโดยใช ้YoloV5 และส่วนท่ี
ฝึกสอนโดยใชต้วัแบบ Faster RCNN  

3.3.1 การฝึกสอนตวัแบบดว้ย YoloV5  
น าชุดขอ้มูลฝึกสอนในงานวิจยัน้ีจะใชข้อ้มูลฝึกสอนท่ี

เลเบลในรูปแบบของ YoloV5 PyTorch ซ่ึงขนาดของภาพ
อินพุตจะถูกปรับให้เป็น 612 x 612 พิกเซล จ านวน 3 
แชนเนล จากนั้ นน ามาฝึกสอนกับชุดข้อมูลทดสอบ 
(Validation) เพื่อวดัประสิทธิภาพของตวัแบบในแต่ละ 
อีพอคช์ (epoch) โดยก าหนดเทรชโฮลด์ (Threshold) 
เท่ากบั 0.25 และค่า IoU เท่ากบั 0.50 มีจ านวนพารามิเตอร์
ทั้งหมด 7,068,936 ตวั และฝึกสอน 100  อีพอคช ์จากนั้น
น าตวัแบบท่ีไดใ้นแต่ละอีพอคช์มาเปรียบเทียบกนั แลว้
เลือกตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดออกมาจากอีพอคช์ท่ี
ได้คะแนนสูงสุดออกมา โดยวัดจากค่า AP (Average 

Precision) ของชุดข้อมูลทดสอบ (Validation)  [10] 
จากนั้นน ามาทดสอบกับชุดขอ้มูลตรวจสอบ (Test set) 
เพื่อท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง YoloV5 
และ Faster RCNN ต่อไป  

3.3.2 การฝึกสอนตวัแบบดว้ย Faster RCNN  
ในการฝึกสอนตัวแบบด้วย Faster RCNN จะใช้ชุด

ขอ้มูลฝึกสอนท่ีเลเบลในรูปแบบของโคโคกล่าวคือขอ้มูล
การตีกรอบ (Annotation) จะเก็บในรูปแบบของเจสัน 
(Json) มาฝึกสอนกบัชุดขอ้มูลทดสอบ เช่นเดิม แต่ขนาด
ของภาพอินพุตจะถูกปรับให้เป็น 416 x 416 พิกเซล 
จ านวน 3 แชนเนล โดยก าหนดเทรชโฮลด์เท่ากับ 0.85 
จ านวน และค่า IoU เท่ากับ 0.50 พารามิเตอร์ทั้ งหมด 
105,190,300 ตวั และฝึกสอนทั้ งหมด 1,497  อีพอคช์ 
จากนั้ นน าตัวแบบท่ี ดี ท่ี สุดมาทดสอบกับชุดข้อมูล
ตรวจสอบเพื่อวดัประสิทธิภาพ  

3.4 การวดัผลตวัแบบ  

การวัดผลของตัวแบบในงานวิจัย น้ีจะใช้ค่ า  AP                 

(Average Precision) ซ่ึงเป็นตวัวดัส าหรับการท านายภาพ
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ท่ีมีลกัษณะหลายคลาส (Multiclass) ในการวดัผลตวัแบบ
ทั้งสอง ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากการน าเอาค่า AC ท่ี IoU 

ท่ี 0.5 ของทุกคลาสมาหาค่าเฉล่ีย โดยค่า AP ค  านวณได้
จากพ้ืนท่ีใตก้ราฟของค่าความแม่นย  า (Precision) และค่า
ความครบถว้น (Recall)  [1] 

3.5 การคดัเลือกตวัแบบมาใช้ในไลน์แชทบอท 
จากตารางท่ี 1ในการเลือกตวัแบบเพื่อใชง้านในไลน์

แชทบอทเอพีไอ จะท าการคดัเลือกน ้าหนกั (Weight) ของ
ตวัแบบจากอีพอคช์ท่ีไดค้ะแนนจากชุดทดสอบสูงท่ีสุด 
โดยไดท้ าการเลือกเป็นตวัแบบท่ีไดจ้ากการฝึกสอนด้วย 
YoloV5 เน่ืองจากตวัแบบมีขนาดเล็กและมีความแม่นย  า
สูงกวา่ตวัแบบท่ีฝึกสอนดว้ย Faster RCNN  

3.6 การสร้างไลน์เอพไีอเพ่ือใช้งานกบัแชทบอท 
หลังจากท่ีได้ตัวแบบท่ีดีท่ีสุดจากขั้นตอนก่อนหน้า

แล้ว จากนั้ นน าตัวแบบดังกล่าวมาสร้างเอพีไอส าหรับ
ติดต่อกับไลน์แชทบอทผ่านเว็บฮุคโดยในงานวิจัยน้ีจะ
พฒันาเอพีไอท่ีเช่ือมต่อกบัไลน์โดยใช้ภาษาไพธอนเป็น
หลกัในการพฒันา และใช ้Flask ท่ีเป็นเฟรมเวิร์คส าหรับ
พัฒนา เอพีไอในภาษาไพธอน จากนั้ นท าการ เก็บ
ขอ้มูลภาพท่ีส่งมาจากผูใ้ช้ดว้ยฐานขอ้มูลไฟร์เบสโดยมี
หลกัการท างาน คือ ใช ้Line Messaging API ติดต่อกบัเอ
พีไอท่ีเป็นตวัท านายภาพอาหารโดยใชต้วัแบบท่ีดีท่ีสุดจาก
ขั้นตอนก่อนหนา้ผา่นเวบ็ฮุค จากนั้นเอพีไอท่ีพฒันาข้ึนจะ
ติดต่อกบัฐานขอ้มูลไฟร์เบสเพ่ือเก็บขอ้มูลภาพอาหารจาก
ผูใ้ชอี้กทีหน่ึง แลว้เอพีไอจะท าการส่งขอ้มูลภาพท่ีไดจ้าก
การท านายและตีกรอบผลลพัธ์ตอบกลบัให้ผูใ้ชท้างไลน์
ผ่าน Line Messaging API ทางเวบ็ฮุค ดงัภาพท่ี 4 แสดง
ผงัการท างานของไลน์เอพีไอ [9] 

 

 
 

ภาพที่ 4: แสดงผงัการท างานของไลน์เอพีไอ 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 อธิบายคุณสมบัตขิองข้อมูลทีไ่ด้จากการเลเบล 

จากภาพท่ี 5 กราฟดา้นซ้ายบนแสดงการกระจายตัว

ของชุดขอ้มูลในคลาสต่าง ๆ ทางกราฟดา้นบนขวาแสดง

การเหล่ือมล ้า (Overlay) ของการตีกรอบในกระบวนการ

การเลเบลภาพ ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้จุดศูนยก์ลางของการเลเบล

รูปภาพจะอยู่บริ เวณกลางรูปภาพ ดังแสดงในกราฟ

ทางดา้นล่างซ้ายในภาพท่ี 3 ส่วนกราฟทางดา้นล่างขวา

แสดงการกระจายตวัของขนาดของกล่องเลเบล  
 

 
 

ภาพที่ 5: แสดงคุณสมบติัของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเลเบล 

 

4.2 ผลลพัธ์ของการฝึกสอนและทดสอบตัวแบบ 
 

ตารางที่ 1: ตารางแสดงผลลพัธ์การท านายภาพอาหารของตวัแบบ 

Pre Trained  

Model 

เวลาฝึกสอน
ตวัแบบ 

Memory 

Usage 

(MB) 

AP 

@IoU 

=0.5 

YoloV5 21 Minutes 13.700 0.88 

Faster RCNN 54 Minutes 723.6  0.76 

 
จากตาราง ท่ี  1 ผลลัพธ์จากการฝึกสอนตัวแบบ 

YoloV5 และ Faster RCNN ด้วยชุดข้อมูลฝึกสอนและ
ทดสอบอาหารไทย 1,282 ภาพ บนกูเกิลโคแลบ็ (Google 
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Colabs)  ฝึกสอนโดยใช้ GPU  (NVIDIA Tesla K80) 
อธิบายไดว้่าตวัแบบ YoloV5 ใชเ้วลาฝึกสอนตวัแบบ 21 
นาที และใชห้น่วยความจ าของเคร่ือง 13.7 MB ไดค้่า AP 
เท่ากบั 0.88 และ Faster RCNN ใชเ้วลาฝึกสอนตวัแบบ 
54 นาที ใชห้น่วยความจ าของเคร่ือง 723.6 MB ไดค้่า AP 

เท่ากบั 0.76   

 
ตารางที่ 2: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบตวัแบบ 
Faster  RCNN และ YoloV5  

ช่ือคลาส 

AP (Average Precision) 

Faster 

RCNN 
YoloV5 

Basil Rice 0.760 0.996 

Joke 0.720 0.920 

Kaithoon 0.531 0.751 

Laadna 0.857 0.753 

Namprig 0.866 0.746 

Omelette 0.917 0.913 

Pad Thai 0.773 0.862 

Papaya Salad 0.676 0.995 

Suki 0.702 0.829 

Yum 0.801 0.995 

 

จากตารางท่ี 2  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการ

ทดสอบตัวแบบ Faster RCNN และ YoloV5 โดยชุด

ข้อมูลตรวจสอบ (Test) พบว่าในตัวแบบ YoloV5 ได้

คะแนนในการรู้จ าภาพข้าวกะเพราได้ดีท่ีสุด โดยมีค่า

คลาส AP เท่ากบั 0.996 และรู้จ าภาพน ้ าพริกไดแ้ย่ท่ีสุด 

โดยมีค่าคลาส AP เท่ากับ 0.746 ซ่ึงมี AP เฉล่ียของทุก

คลาสเท่ากบั 0.88 และตวัแบบ Faster RCNN ไดค้ะแนน

ในการรู้จ าภาพขา้วไข่เจียวได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าคลาส AP 

เท่ากบั 0.917 และไดค้ะแนนในการรู้จ าภาพไข่ตุ๋นต ่าท่ีสุด 

โดยมีค่าคลาส AP เท่ากบั 0.531 และมีค่า AP เฉล่ียของ

ทุกคลาสเท่ากบั 0.75  

 

 
 

ภาพที่ 6: แสดง Confusion Matrix ของ YoloV5 ในชุดขอ้มูล 

ตรวจสอบ (Test) ท่ีค่าความมัน่ใจ 0.25 (Confidence Score)  
 

จากภาพท่ี 6 แสดงเมทริกซ์ความสับสน (Confusion 

Matrix) [10] ของ YoloV5 ในชุดขอ้มูลตรวจสอบ (Test) 

ท่ีค่าความมัน่ใจเท่ากบั 0.25 สรุปวา่คลาสท่ีมีความแม่นย  า

ในการตรวจจบัสูง ไดแ้ก่ ขา้วกะเพรา ราดหนา้ และสุก้ี แต่

ในบางคลาสยงัคงมีความสับสนในการตรวจจับ ได้แก่ 

น ้ าพริกและส้มต า  และมีการตรวจจบัพ้ืนหลงัของภาพผิด

เป็นไข่ตุ๋นหรือย  า  

4.3 การน าตัวแบบไปใช้งานจริงในไลน์แชทบอท  
จากขั้นตอนท่ีแลว้ผูว้จิยัไดท้  าการเลือกตวัแบบท่ีไดจ้าก

การฝึกสอนตัวแบบด้วย YoloV5 เป็นตัวแบบท่ีใช้จริง

ในไลน์แชทบอทเน่ืองจากขนาดของตัวแบบท่ีเล็กและ

ประสิทธิภาพความถูกตอ้งมีมากกว่าตวัแบบจาก Faster 

RCNN จากนั้นจึงเร่ิมพฒันาเอพีไอโดยใช ้Flask ซ่ึงเป็น

เฟรมเวิร์คหลักในการพัฒนาเอพีไอ เพ่ือเช่ือมต่อกับ 

บริการของไลน์ต่อไป โดยภาพรวมของการใชง้านระบบ 

มีดงัน้ี  

4.3.1 ผูใ้ชท้  าการเพ่ิมไลน์แชทบอทเป็นเพ่ือนผา่นทาง

คิวอาร์โคด้   

4.3.2  ผู ้ใช้ส่งภาพอาหารไทยให้แชทบอทท านาย 

จากนั้นรอการตอบกลบัจากไลน์แชทบอท 
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4.3.3 ไลน์แชทบอทส่งภาพการท านายอาหารไทย

กลบัมาใหผู้ใ้ช ้ 
 

 

 

ภาพที่ 7: แสดงการท านายภาพอาหารของไลน์แชทบอท 
 

5. สรุปผลการวจิัย 
ในงานวจิยัน้ีพฒันาตวัแบบเพื่อการรู้จ าอาหารไทย โดย

ไดท้ าการเปรียบเทียบตวัแบบ ซ่ึงฝึกสอนตวัแบบ YoloV5 

และ Faster RCNN พบว่าตัวแบบ YoloV5 มีขนาดเล็ก

และมีประสิทธิภาพมากกว่าตวัแบบท่ีฝึกสอนดว้ย Faster 

RCNN โดยการวดัประสิทธิภาพของตวัแบบวดัจากค่า AP 

ซ่ึงตวัแบบท่ีฝึกสอนโดย Faster RCNN และ YoloV5 ได้

ค่า  AP เท่ากับ 0.76  และ 0.88  ตามล าดับ ซ่ึงตัวแบบ 

YoloV5 ท่ีเลือกมาใช้ในไลน์แชทบอทสามารถจ าแนก

รูปภาพอาหารไทยทั้ง 10 ชนิดไดดี้ ส าหรับการพฒันาใน

ขั้ น ต่อไปจะท าให้ตัวแบบสามารถ รู้จ าอาหารไทย

นอกเหนือจาก 10 ชนิด ดงักล่าวได ้และเพ่ิมการบันทึก

อาหารท่ีผูใ้ชรั้บประทานในแต่ละวนัให้กบัแชทบอท เพ่ือ

ช่วยในการวเิคราะห์ทางโภชนาการส่วนบุคคลต่อไปได ้ 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพ เป็น
เทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆได้ โครงงานนีจึ้งได้หยิบน าเทคโนโลยีการตรวจจับ
วัตถุโดยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกมาผสมผสานเข้ากับระบบ
กล้องวงจรปิด  ระบบนีจ้ะท าให้กล้องวงจรปิดบริเวณหน้า
บ้านมีความสามารถมากขึน้ นอกจากท่ีจะท าหน้าท่ีเพียง
เก็บข้อมูลภาพ ระบบท่ีน าเสนอสามารถท่ีจะรักษาความ
ปลอดภัยของบ้าน โดยได้น าเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก
เช่น การตรวจจับใบหน้าเข้ามาใช้เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลน้ัน
เป็นใคร และการตรวจจับวัตถุมาใช้เพ่ือให้ทราบว่ามีรถ
จอดบริเวณหน้าบ้านหรือไม่ ซ่ึงระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลต าแหน่งต่าง ๆ เอาไว้ และท าการแจ้งเตือนไป
ยงัไลน์โดยทันที 
ค าส าคัญ: กลอ้งวงจรปิด เทคโนโลยดีา้นการประมวลผลภาพ   
                 การเรียนรู้เชิงลึก 

Abstract 
Image processing technology is recently brought 

to the spotlight. This technology can be used to create 

many innovative technologies. This under graduated 

project has been used and applied the face and object 

detection with deep learning technique. This project 

will be used in home CCTV cameras to secure the 

house. The face detection and object detection 

technology will be used in this project to detect and 

check the identity of person and car, such as, “is there 

any car parked in front of house?”. Detected object is 

instantly recorded and notified to Line application. 

Keyword: CCTV, Image processing, Deep learning 

1. บทน า 
        ปัจจุบนักลอ้งวงจรปิดมีหลายรูปแบบ เช่น กลอ้งท่ี
บนัทึกรูปภาพหรือวิดีโอลงเก็บไวใ้นเคร่ืองบนัทึกขอ้มูล  
(DVR) และกล้องแบบไอพี  ( IP Camera)  โดยกล้อง
ลักษณะน้ีตัวกล้องจะสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้
โดยตรงและตวักลอ้งยงัสามารถบรรจุการ์ดหน่วยความจ า 
)Memory Card) จึงท าใหไ้ม่ตอ้งใชเ้คร่ืองบนัทึกขอ้มูล ใน
การช่วยบนัทึก ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูรูปภาพหรือวิดีโอ
ผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ อีกทั้ งยงัสามารถดู
วิดีโอไดต้ามเวลาจริง (Real-time) ได ้แต่ก็ยงัไม่สามารถ
แจ้งเตือนไดท้นัทีเม่ือมีผูบุ้กรุกหรือคนแปลกหน้าเขา้มา
ภายในบา้น  
         ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ผูพ้ฒันาเกิดแนวคิดในการเขียน
โปรแกรมเพ่ิมศกัยภาพให้แก่กลอ้งวงจรปิด โดยมีฟังกช์นั
(function) การท างานไดด้งัน้ี  

1. สามารถแจง้เตือนเม่ือมีคนเขา้-ออกบา้นได ้หรือมี
รถจอดบงัทางเขา้ออกได ้

2. สามารถตรวจสอบว่าบุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิก
ในบา้นได ้

3. สามารถแจง้เตือนเม่ือมีผูบุ้กรุกให้ผูใ้ชรู้้ไดท้นัที 
ผา่นโปรแกรมไลน์ (Line) 
         จากฟังกช์นัการท างานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูใ้ชจ้ะไดรั้บ
ประโยชน์ดังน้ี ผูใ้ช้ได้รู้เม่ือมีรถมาจอดหน้าบ้านของ
ตนเอง  ผูใ้ชไ้ดรู้้เม่ือมีคนเขา้ออกบา้นของตนเอง  ผูใ้ชไ้ดรู้้
ทนัทีเม่ือมีผูบุ้กรุก ตวับา้นความปลอดภยัมากข้ึน 
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2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
2.1 ระบบจดจ าใบหน้า (Face Recognition) 
ระบบจดจ าใบหน้า (Face Recognition) คือ การ

สร้างโมเดลส าหรับแสกนใบหน้าข้ึนมา โดยจะวิเคราะห์
จากลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ของใบหนา้ เช่น โครงหนา้ ความ
กวา้งของจมูก ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองขา้ง ขนาดของ
โหนกแกม้ ความลึกของเบา้ตา รวมถึงพ้ืนผิวบนใบหน้า 
เป็นต้น จากนั้ น ระบบจะท าการสร้างจุดเช่ือมโยงบน
ใบหน้า  เ พ่ือ เปรียบเทียบกับรูปภาพท่ี ถูกเก็บไว้ใน
ฐานขอ้มูลหรือท่ีเรียกว่า Data set ทั้ งในลกัษณะภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหว เพ่ือความแม่นย  าในการระบุตวัตน
ของผูท่ี้ตอ้งเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ 

โดยในโครงงานน้ีใชร้ะบบจดจ าใบหนา้ เป็นตวัช่วย
ในการตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยนัตวัตนของสมาชิกใน
บา้น  โดยผูจ้ดัท าไดใ้ช้คลงัโปรแกรม (Library) ท่ีช่ือว่า 
“Face-API” [1] ซ่ึงเป็นเทคนิคแบบการเรียนรู้เชิงลึก 
(Deep learning) ท่ีเป็นโมเดลท่ีสอนไวแ้ลว้ (Pre-trained 

model) ท่ีช่ือวา่ เอสเอสดี โมบายเน็ต วี 1(SSD Mobilenet 

V1) และน ามาใชเ้พ่ือตรวจสอบใบหนา้และบอกไดว้่าคือ
ใบหน้าของใคร [2] ไดใ้ห้รายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เรียนรู้เชิงลึกและอาร์-ซีเอ็นเอ็น (R-CNN, Regions with 

Covolutional features) ซ่ึงไดนิ้ยมใชใ้นงานตรวจจบัวตัถุ 
 2.2 การตรวจจับวตัถุ (Object detection) 
 การตรวจจบัวตัถุ (Object Detection) คือ เทคโนโลยี

ในทางคอมพิวเตอร์ (Computer) ท่ีใชใ้นงาน AI ตรวจจบั
วตัถุชนิดท่ีก าหนด เช่น มนุษย์ รถยนต์ อาคาร ท่ีอยู่ใน
รูปภาพ หรือวดีิโอ [3] ไดใ้ชอ้ลักอริทึม อาร์ ซีเอน็เอน็แบบ
เร็ว (Fast R-CNN) แบบเร็วเพ่ิมความเร็วในการสอนและ
การตรวจสอบวตัถุเม่ือเทียบกบัอลักอริทึม อาร์ ซีเอ็นเอ็น
แบบดั้งเดิม  ท าให้สามารถตรวจจบัวตัถุไดอ้ย่างรวดเร็ว  
ในบทความน้ีก็ใชโ้มเดลท่ีมีการสอนและการตรวจจบัโดย
ใชอ้ลักอริทึม อาร์ ซีเอน็เอน็แบบเร็ว 

การตรวจจบัวตัถุในรูปภาพ สามารถเจาะลึกลงไปได้
อี กหลายแขนง  เ ช่น  ก า รตรวจจับหน้ าคน  (Face 

Detection) [4] ได้กล่าวถึง  พี ซี เอ  (PCA, Principle of 

components Analysis) ส าหรับระบบจดจ าใบหนา้และได้

พูดถึงเทคนิคทางการประมวลผลภาพส าหรับการจดจ า
ใบหน้า  โดยทัว่ไปการจดจ าใบหน้าสามารถจะแยกงาน
ออกได้สองส่วน  ส่วนแรกคือ การตรวจสอบต าแหน่ง
ใบหน้าและส่วนท่ีสองคือการจดจ าใบหน้าจากต าแหน่ง
ภาพใบหนา้ท่ีไดจ้ากงานส่วนแรก    

ระบบวิเคราะห์ใบหนา้ถือวา่เป็นหน่ึงในระบบท่ีใชใ้น
การพิสูจน์ยืนยนัตวัตนบุคคลโดยใช้คุณลกัษณะจ าเพาะ
ทางสรีระ (BIOMETRIC) โดยระบบรู้จ าใบหน้าจะ
ท างานโดยการเปรียบเทียบใบหน้าจากภาพถ่ายดิจิตอล
หรือภาพจากกล้องวี ดีโอของบุคคลท่ี เราสนใจกับ
ฐานขอ้มูลใบหน้าท่ีมีอยู่ และเม่ือเปรียบเทียบเสร็จก็จะ
แสดงผลใบหน้าท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีมีใบหน้าเหมือนกบั
ภาพท่ีน ามาเปรียบเทียบออกมา 
       ตรวจจับคน เ ดิน  (Pedestrian Detection) [5] คื อ  
การตรวจจบัและติดตามคนเดินเทา้ท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี โดยใช้
ฮิสโตแกรมของการไล่ระดับสีเชิงเส้น (HOG) เป็นตัว
ตรวจจบัและอลักอริธึมการติดตามสองตวัคือตวักรองคาล
มานและตวักรองอนุภาค ตวักรองคาลมานติดตามคนเดิน
ถนนท่ีอยู่ดา้นหน้ารถ ตวักรองอนุภาคใช้เพ่ือติดตามคน
เดินเท้าบนทางเท้าหรือผู ้ท่ี เข้าใกล้ถนนจากด้านข้าง 
เน่ืองจากอัลกอริทึมการตรวจจับตรวจพบคนเดินถนน
จากนั้นอลักอริทึมการติดตามจะติดตามพวกเขา อลักอริทึม
น้ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย เช่น ใชใ้นงานรักษา
ความปลอดภยั เป็นตน้ 

2.3 การแจ้งเตือนทางไลน์ (Line Notify) 
การแจ้งเตือนทางไลน์ (Line Notify) [6] คือบริการ

ทางเวบ็เซอร์วิส (web service) ท่ีใชรั้บขอ้ความแจง้เตือน
จากต่าง ๆ  ได้หลังจากมีการเช่ือมต่อกับเว็บเซอร์วิส
เรียบร้อย โดยจะตอ้งไปสร้างโทเคน (token) ของบัญชี
ผูใ้ช ้(account) ในระบบของไลน์ (Line) ก่อน จากนั้นเกบ็
โทเคนน้ีเอาไว ้แลว้เม่ือตอ้งการท่ีจะส่งขอ้ความแจง้เตือน
ต่าง ๆ จึงจะใช ้โทเคนน้ีเพ่ือส่งขอ้ความแจง้เตือน ผา่นทาง
โปรโตคอลการส่ง (http post protocol) นัน่เอง 

ส่ิงส าคญัในการจะท าการแจง้เตือนทางไลน์คือจะตอ้ง
มีโทเคน โดยการสร้างโทเคนนั้นตอ้งเขา้ระบบของบญัชี
ผูใ้ชท่ี้สมคัรไว ้ จากนั้นขอโทเคนโดยสามารถก าหนดช่ือ
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ของโทเคนได้ เช่น ก าหนดให้โทเคนช่ือเอบีซีดี (abcd) 

และหากเราจะส่งขอ้ความว่า “hello” ขอ้ความท่ีไดรั้บนั้น
จะข้ึนว่า “abcd: hello”  เป็นต้น  การแจ้งเตือนทางไลน์
สามารถเลือกไดท้ั้งตอบโตแ้บบส่วนตวัและแบบกลุ่ม [7] 

 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
ในส่วนของบทน้ีจะอธิบายรายละเอียดการท างานต่าง ๆ 

ซ่ึงรวมถึงความสัมพนัธ์กนัของผูใ้ชง้าน 
3.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 
โครงสร้างการท างานของระบบขา้งตน้ กลอ้งวงจรปิด

จะท าการรับภาพมาบริเวณจากหน้าบ้าน และท าการส่ง
ขอ้มูลภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ (computer) คอมพิวเตอร์น า
ข้อมูลภาพไปตรวจสอบด้วยโมเดลตรวจจับวัตถุและ
โมเดลตรวจจบัใบหนา้จากนั้นกจ็ะท าการบนัทึกไปยงักลุ่ม
ขอ้มูลแบบกลุ่มเมฆ (cloud database) และส่งแจง้เตือนไป
ยงัโปรแกรมไลน์ของผูใ้ชง้านแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: โครงสร้างการท างานของระบบ 

3.2 ขั้นตอนการท างาน 
ล าดบัขั้นตอนการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ 

ส่วนท่ี 1 จะเป็นส่วนของเวบ็ไซต ์จะแสดงรายละเอียดใน
ภาพท่ี 2 เม่ือผูใ้ชเ้ร่ิมใชง้านระบบจะตรวจสอบระบุตวัตน 
(Identification, ID)  ถา้ไม่มีตวัตนในระบบ ผูใ้ช้ตอ้งท า
การลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ (website)  ถ้ามีตัวตนใน
ระบบ ผูใ้ชต้อ้งลงช่ือเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์เพื่อเขา้ไปท าการ
ตั้งค่าฟังกช์นั (function) ต่างของกลอ้งวงจรปิด  

ส่วนท่ี 2 เป็นระบบการท างานของการประมวลผลภาพ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ จะแสดงในภาพท่ี 3 เม่ือกลอ้งวงจรปิด
รับภาพมา ระบบจะท าการตรวจจับวตัถุด้วยอลักอลิทึม 
อาร-ซีเอน็เอน็ ถา้หากตรวจพบวตัถุในวดีิโอดงัในภาพท่ี 4 

  
ภาพที่ 2: ขั้นตอนการท างานส่วนของเวบ็ไซต ์

ฟังก์ชนัการตรวจจบัวตัถุก็จะท าการตรวจจบัวตัถุก็จะ
ท าการตรวจว่าเป็นอะไร ถา้เป็นคน ก็จะรอให้บุคคลท่ีอยู่
ในวิดีโอนั้น ไปยืนยนัตวัตนดว้ยใบหน้าผ่านระบบจดจ า
ใบหน้าท่ีได้จากโมเดลเอสเอสดี โมบายเน็ต วี1 (SSD 

Mobilenet V1 model)  และระบบจะท าการตรวจสอบว่า
เป็นบุคคลภายในบ้านหรือไม่  ถ้าไม่ใช้บุคคลในบ้าน  
ระบบจะแจ้ง เ ตือนไปยังโปรแกรมไลน์ทัน ที  ใน
ขณะเดียวกนัเม่ือเจอคนในวิดีโอ  ระบบก็จะท าการบนัทึก
วิดีโออัตโนมัติทันที และเม่ือคนออกจากวิดีโอไปแล้ว 
ระบบจะท าการตรวจสอบว่ามีคนอยู่หรือไม่ ถา้หากไม่มี
คนอยูใ่นวิดีโอระบบการบนัทึกวิดีโอจะหยุดท างาน  เม่ือ
ระบบวดีิโอหยดุท างาน วดีิโอกจ็ะถูกบนัทึกทนัที 

 
                    

 
 

ภาพที่ 3: ขั้นตอนการท างานส่วนของระบบ 
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ภาพที่ 4: การตรวจสอบคน 

 

 3.3 Use case Diagram 

ภาพท่ี 5 แสดงผงักรณีการเลือกของผูใ้ช้ (Use case 

Diagram) ผูใ้ชง้านทัว่ไปจะใชง้านไดแ้ค่ฟังก์ชนัพ้ืนฐาน
เท่านั้น เช่น การรับการแจง้เตือน ดูกลอ้งวงจรปิด ใชง้าน
เว็บทั่วขั้ น พ้ืนฐาน ส่วนผู ้ดูแลระบบสามารถเข้า ถึง
โปรแกรมได้มากกว่าผู ้ใช้งานทั่วไป เช่น การตั้ งค่า
โปรแกรม การทดสอบโปรแกรม เป็นตน้ 

 

 
ภาพที่ 5: Use case Diagram ของระบบ 

3.4 ส่วนของโปรแกรมการจดจ าใบหน้า 
ในส่วนของการจดจ าใบหนา้ดว้ยจะประกอบดว้ยการ

เรียนรู้เชิงลึก (Deep leaning)   ท่ีมีฟังกช์นัส าคญัสามส่วน      
      1.  ฟังก์ชันในช่วงการสอน (train) โมเดลให้รู้จัก
ใบหนา้ใหม่ ๆ ตวัอยา่งเช่น การเพ่ิมใบหนา้ 1 คนในระบบ
การจดจ าใบหน้า   ระบบจะเ ร่ิมโดยจะท าการสร้าง
โฟลเดอร์ส าหรับเกบ็รูปภาพท่ีมีช่ือโฟลเดอร์เป็นช่ือบุคคล
ท่ีตอ้งการจดจ า  ระบบจะท าการเก็บรูปในโฟลเดอร์ 5 รูป 
เป็นใบหนา้ 5 ทิศทาง ไดแ้ก่ ใบหนา้ฝ่ังซา้ย ใบหนา้ฝ่ังขวา 
ภาพมุมต ่า ภาพมุมสูง และหนา้ตรง เพื่อเป็นการตรวจจบั
ใบหน้าไดทุ้กทิศทาง  โดยการตั้งช่ือรูปนั้นจะตั้งช่ือด้วย
ล าดบัตวัเลข ตั้งแต่ 1-5 หลงัจากนั้นโปรแกรมก็จะท าการ
ตรวจจับต าแหน่งรูปภาพว่าใบหน้าอยู่ท่ีจุดไหนในภาพ  
ภาพท่ี 6 แสดงส่วนของโคด้ (code) ท่ีเป็นการเรียกรูปภาพ

ในคอมพิวเตอร์มาสอนเพ่ิมดว้ยเฟสเอพีไอ (faceapi) เพื่อ
ท าการตรวจจบัต าแหน่งใบหนา้ในภาพ  ลาเบล (label) คือ 
ช่ือโฟลเดอร์ท่ีเก็บรูปภาพเอาไว้ ส่วน i คือล าดับของ
รูปภาพตั้งแต่ 1-5 
 

 

ภาพที ่6:  เรียกรูปภาพในคอมพิวเตอร์มาสอนเพิ่มดว้ย faceapi 

2. ในช่วงการใชง้านจริง ขั้นตอนการตรวจสอบใบหนา้
จะใชฟั้งก์ชนัตรวจสอบใบหน้าท่ีจะท าการระบุจุดส าคญั
ในใบหนา้ เช่น ค้ิว ตา ปาก เพ่ือเอาไปเปรียบเทียบระหวา่ง
วิดีโอท่ีเขา้มาระหวา่งการใชง้านจริงกบัรูปภาพท่ีเราเกบ็ไว้
ในโฟลเดอร์ในขอ้ท่ี 1 ตวัอยา่งบางส่วนของโคด้แสดงดใน
ภาพท่ี 7 และแสดงผลลพัธ์จากการการระบุจุดส าคญับน
ใบหนา้ในภาพท่ี 8    

 
 
ภาพที่ 7:  การตรวจจบัต าแหน่งบนใบหนา้ดว้ย faceapi 

       ส่วนของโคด้ในภาพท่ี 7 เป็นการระบุจุดส าคญัต่าง ๆ 
บนใบหนา้ เพ่ือน าไปเปรียบเทียบใบหนา้วา่บุคคลนั้นเป็น
ใคร 

    
ภาพที่ 8: ระบุจุดส าคญับนใบหนา้ 

3. ฟังก์ชนัการจดจ าใบหนา้  จะท างานหลงัจากระบบ
สามารถระบุต าแหน่งใบหน้าคนในข้อท่ีสอง ระบบจะ
เปรียบเทียบระหว่างใบหน้าในระบบกบัใบหน้าท่ีรับมา
ใหม่จากกลอ้ง สามาถแสดงล ากบัขั้นตอนไดด้งัภาพท่ี 9  
และสามารถแสดงส่วนของโคด้ดงัภาพท่ี 10 

 
ภาพที่ 9: ล  าดบัขั้นตอนการเปรียบเทียบใบหนา้ 

detections = detectSingleFace(img). 

withFaceLandmarks().  withFaceDescriptor() 

faceapi.fetchImage(`/images/${label}/${i}.jpg

`) 
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ล าดบัการเปรียบเทียบใบหนา้ระหวา่งใบหนา้ในระบบกบั
ใบหนา้ใหม่จากกลอ้ง โดยเร่ิมจากการโหลดส่วนเสริมเฟส
เอพีไอ   ต่อมาท าการโหลดโมเดลท่ีเราสอนไวใ้นข้อท่ี
หน่ึงส าหรับการท าจดจ าใบหนา้   และสุดทา้ยน าใบหนา้ท่ี
ไดจ้ากวิดีโอจากขอ้ท่ีสองมาเปรียบเทียบกบัรูปภาพท่ีเก็บ
ไวใ้นโฟลเดอร์โดยใชโ้มเดลจากขอ้ท่ี 1 
 

new faceapi.FaceMatcher(labeledFaceDescriptors,   

0.6) 

 

ภาพที่ 10: การเปรียบเทียบระหวา่งใบหนา้ในระบบกบัใบหนา้  
               ใหม่จากกลอ้ง 

       ส่วนของโคด้ในภาพท่ี 10 เป็นการน าใบหนา้ท่ีจดัเก็บ
ไวม้าเปรียบเทียบกบัใบหนา้ท่ีรับมาจากกลอ้ง โดยใบหนา้
นั้นตอ้งมีความเหมือนกนัมากกวา่ 60% ถึงจะระบุตวัตนวา่
เป็นคนในบา้นจริง ๆ 

3.5 ส่วนของโปรแกรมการตรวจสอบวตัถุ 
       โปรแกรมการตรวจสอบวตัถุใชอ้ลักอริทึมการเรียนรู้
เชิงลึกแบบ อาร์ ซีเอ็นเอ็น โดยใช้โมเดลท่ีมีการสอนไว้
แลว้ท่ีช่ือว่า COCO-SSD [7] ซ่ึงสามารถแบ่งแยกวตัถุได้
ถึง 90 ประเภทอยา่งรวดเร็วดว้ยอลักอลิท่ึมแบบเร็ว     
       กระบวนการตรวจหาคนจะเร่ิมตน้จากการตรวจสอบ
วตัถุท่ีอยูใ่นภาพวา่เป็นวตัถุประเภทไหนจากวิดีโอท่ีรับเขา้
มา  จากนั้นน าภาพมาแบ่งแยกวตัถุในภาพออกเป็นแต่ละ
ชนิด เพ่ือวิเคราะห์ว่าวตัถุช้ินนั้ นเป็นอะไร และแสดง
ออกมาดงัภาพท่ี 11 
import * as cocoSsd from "@tensorflow-

models/coco-ssd"; 

 

ภาพที่ 11: การเรียกโมเดลมาเพื่อใชง้าน 

            ส่วนของโคด้ในภาพท่ี 11 เป็นการเรียกใชง้านโคโค
โมเดล (CoCo model) มาเพ่ือใชฟั้งกช์นัการตรวจจบัวตัถุ 
และจ าแนกประเภทวตัถุทั้งหมด 
 

      

ภาพที่ 12: น าวดีิโอท่ีไดม้าจากกลอ้งมาตรวจสอบวตัถุดว้ยโมเดล 
                ท่ีเตรียมมา 
            ส่วนของโคด้ในภาพท่ี 12 ฟังกช์นัน้ีเป็นการน าวิดีโอท่ี
ไดม้าจากกลอ้งมาตรวจสอบวตัถุดว้ยโมเดล และใชเ้ง่ือนไข
ในภาพท่ี 13 ถ้าหากภาพในวิดีโอเป็นวัตถุประเภทคน  

โปรแกรมจะคืนค่ากลบัไปยงัตวัแปร prediction วา่ท่ีตรวจ
เจอในกลอ้งเป็นคน 
  if (predictions[i].class == "person") { foundPerson 

=   true;} 
ภาพที่ 13:  เง่ือนไขตรวจเช็คบุคคลในวดีิโอ 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการจดจ าใบหน้า 

      

ภาพที่ 14:  ผลการท า Face Recognition 

การจดจ าใบหน้าเป็นการสร้างโมเดลส าหรับแสกน
ใบหนา้ โดยวเิคราะห์จากลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ของใบหนา้ 
หลงัจากนั้นระบบจะท าการเปรียบเทียบกบัวิดีโอท่ีรับเขา้
มาจากกลอ้งไอพี ดงัภาพท่ี 14 
 

4.2 ผลการตรวจสอบวตัถุและบันทกึวดิโีอ 

 

ภาพที่ 15: เม่ือเจอคนในกลอ้ง 

การตรวจจบัวตัถุเป็นตรวจจบัวตัถุท่ีรับวิดีโอมาจาก
กลอ้งไอพีวา่เป็นอะไร ถา้หากเป็นคน ฟังกช์นับนัทึกวิดีโอ
กจ็ะเร่ิมท างานและแสดงผลออกมาดงัภาพท่ี 15 

predictions =  modelRef.current.detect; 
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ภาพที่ 16:  เม่ือไม่เจอคนในกลอ้ง 

เม่ือตรวจจับวตัถุจากวิดีโอแล้วไม่เจอคน ฟังก์ชัน
บนัทึกวิดีโออตัโนมติัจะหยุดท างาน และจะแสดงผลดงั
ภาพท่ี 16 

 

4.3 ผลการท าแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมไลน์ 

   
ภาพที่ 17:  เม่ือมีคนเขา้มาในบา้น 

   

ภาพที่ 18: แจง้เตือนผา่นโปรแกรมไลน์ 

เม่ือเม่ือมีคนเดินเขา้มาในบริเวณบา้นท่ีเราก าหนดไว้
ตามภาพท่ี 17 ระบบจะท าการส่งแจง้เตือนทั้งขอ้ความและ
ภาพไปยงัโปรแกรมไลน์ ดงัภาพท่ี 18 

 

5. สรุป 
         ในการท าโครงการเร่ืองน้ีคือ กลอ้งวงจรปิดอจัฉริยะ 
จะติดตั้งบริเวรหนา้บา้นของผูใ้ชง้าน โดยน ากลอ้งวงจรปิด
มาเพ่ิมศกัยภาพด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบอตัโนมัติ

ดว้ยการเรียนรู้เชิงลึก  การตรวจจบัวตัถุเพ่ือระบุวา่เป็นวตัถุ
อะไร  ถา้หากเป็นคนกจ็ะรอใหค้นมาท าการสแกนใบหนา้
เพ่ือตรวจสอบใบหนา้ว่าเป็นสมาชิกในบา้นไหมโดยจะมี
ระบบจะมีการบนัทึกภาพและท าการส่งการแจง้เตือนไป
ยงัไลน์ของเจา้ของบา้นเม่ือสงสัยวา่เป็นผูบุ้กรุกโดยทนัที  
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บทคัดย่อ 

การวินิจฉัยโรคปอดจากภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Chest 

X-ray) ถือเป็นหน่ึงในปัญหาท่ีส าคัญทางด้านคอมพิวเตอร์
วิทรรศน์ เน่ืองจากมีปริมาณภาพถ่ายรังสีในบริเวณนี้
มากกว่าบริเวณอ่ืนของร่างกาย  ปัจจุบันพบว่ามีการ
ประยกุต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพ่ือ
สร้างโมเดลท านายโรคปอดจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีมี
ความแม่นย าในการท านายสูงขึน้อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็
ตาม คุณภาพของภาพถ่ายรังสีทรวงอกถือเป็นส่ิงส าคัญ ซ่ึง
ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบการเกิดโรค
ของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ในงานวิจัยนีจึ้งเสนอวิธีการ
เลือกเฉพาะภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีมคุีณภาพดีโดยใช้โมเดล 
Encoder-Decoder ในการเรียนรู้รูปแบบการเกิดโรคของ
แต่ละโรคปอดท้ัง 14 โรค และภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีไม่
เ ป็นโรค การคัดกรองภาพถ่ายพิจารณาจาก ค่า  RE 
(Reconstruction Error) จากโมเดล Encoder-Decoder ท่ี
สูงผิดปกติหรือต า่กว่าปกติเม่ือพิจารณาจากภาพถ่ายรังสีอ่ืน
ในโรคเดียวกัน หลังจากน้ันจึงน าภาพถ่ายรังสีท่ีมีคุณภาพดี
ท้ังหมดมาสร้างโมเดลท านายการเกิดโรคหรือไม่เกิดโรค
โดยใช้โมเดล Dense-Net 121  จากผลการทดลองพบว่า
โมเดลท่ีสร้างจากวิธีการท่ีน าเสนอให้ค่า AUROC เป็น 
0.80 ซ่ึงแม่นย ากว่าโมเดลท่ีสร้างจากภาพถ่ายท่ีไม่มีการคัด
กรองภาพผิดปกติโดยให้ค่า AUROC เป็น 0.68    

ค าส าคัญ: การวินิจฉยัโรคปอดบวม ภาพถ่ายรังสีทรวงอก  
คอมพิวเตอร์วิทรรศน์  การเรียนรู้เชิงลึก การคดักรองภาพ
ผดิปกติ.  

Abstract 
Pneumonia classification using chest X- Ray 

images is one of the most crucial problems in computer 

vision because chest was filmed more frequently than 

that of the other organs.  By applying deep learning 

techniques to construct classification models, higher 

accuracy can be obtained.  Obviously, the quality of 

input images was known as an important factor 

affected the ability to learn patterns of deep- learning 

based models.  This work presents the methodology to 

select only good- quality images ( i. e.  filter outlier 

images)  by construction Encoder-Decoder models for 

each type of pneumonia ( 14 types)  and no- finding 

images.  The outlier images are considered from 

significantly high or low RE (Reconstruction Error) 

resulted from each Encoder-Decoder model.  Finally, 

all good-quality images are used as input to construct 

the DenseNet- 121 model to classify two classes of 

images i.e.  ( findings and no- findings) .  Experimental 

results show that our model produces 0.80 AUROC 

which higher than the based- line model without 

filtering outlier images (0.68 AUROC).        

Keyword: pneumonia classification, chest X-ray 

images, computer vision, deep learning, 

outlier image filtering. 
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1. บทน า (Introduction) 
ปัจจุบันในทางการแพทย์ยงัมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้

ภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Chest X-ray) เพ่ือพิจารณาการเกิด
โรคท่ีบริเวณปอดอยู่ตลอดเวลาและมีจ านวนมากกว่า
ภาพถ่ายรังสีในบริเวณอ่ืน ๆ ของร่างกาย  อยา่งไรกต็ามการ
วินิจฉยัโรคปอดจากภาพภ่ายรังสีทรวงอกจ าเป็นตอ้งใชน้กั
รังสีการแพทย์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการอ่าน
ภาพถ่ายรังสีทรวงอกมานานซ่ึงอาจพบขอ้ผิดพลาดในการ
วินิจฉัยในบางโรคท่ีมีความยากในการอ่านและแปล
ความหมาย [1] 

ปัจจุบนั ในงานวิจยัทางดา้นคอมพิวเตอร์วิทศัน์มีการ
ประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ในการ
สร้างโมเดลท่ีใหค้วามแม่นย  าสูง ส าหรับการเกิดโรคท่ีปอด
นั้ น มีการน าการ เ รี ยน รู้ เ ชิ ง ลึกมาส ร้ างโม เดล ท่ี ให้
ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยูต่ลอดเวลา โดยมีการน าเสนอเทคนิค
การเรียนรู้เชิงลึกท่ีหลากหลายวิธีการ สถาปัตยกรรม ซ่ึง
ส่งผลให้การท านายผลลพัธ์มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน 
ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ท่ี 2  อยา่งไรกต็ามเป็นท่ีทราบกนัดี
ว่าคุณภาพของภาพถ่ายรังสีส่งผลต่อความแม่นย  าของ
โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก 

ในงานวิจัยน้ีจึงได้เสนอแนวทางในการคัดกรอง
ภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีมีความผิดปกติ (Outliers) โดยจะใช้
เฉพาะภาพถ่ายท่ีมีความปกติเท่านั้ นในการสร้างโมเดล
ส าหรับท านายวา่เป็นโรคปอดหรือไม่เป็นโรค แนวทางคดั
กรองภาพท่ีผิดปกติส าหรับแต่ละโรคใชก้ารสร้างโมเดล 
Encoder-Decoder แล้วคัดกรองภาพ ท่ีให้ค่ า  RE สู ง
ผิดปกติหรือต ่าผิดปกติ (จากการพิจารณาค่า Inter Quartile 

Range) หลงัจากนั้นน าภาพภ่ายท่ีมีคุณภาพดีมาสร้างโมเดล
โดยใชส้ถาปัตยกรรม DenseNet-121 [12] ส าหรับท านาย
ว่าเป็นโรคปอดหรือไม่เป็นโรคปอด ซ่ึงพบว่าแนวทางท่ี
น าเสนอให้ความแม่นย  าสูงกว่า (AUROC เท่ากับ 0.80) 

โมเดลท่ีสร้างโดยไม่มีการคัดกรองภาพถ่ายท่ีผิดปกติ 
(AUROC เฉล่ียเท่ากบั 0.68) 

 
 
 

2. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง (Literature Review) 
 มีหลายงานวิจยัท่ีประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้เชิงลึกในการ

สร้างแบบจ าลองเพ่ือช่วยในการอ่านและแปลความหมาย
จากภาพถ่ายรังสีทรวงอก โดยขอกล่าวเฉพาะงานวิจัยท่ี
ส าคัญดังน้ี เร่ิมจากในปี 2017 งานวิจัย [2] ได้น าเสนอ
งานวิจัยเพ่ือสร้างฐาน ขอ้มูล ภาพถ่ายรังสีทรวงอกแบบ
ใหม่ เรียกว่า “ChestX-ray8” ท่ีมีภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ี
ร ะ บุ โ รคไว้  8  โ รค    ด้ว ย ใชวิ ธี  Multi- label Deep 

Convolutional Neural Network (DCNN) Classification 

Model แ ล ะ  วิ ธี ป ร ะ ม ว ล ผ ล  Natural Language 

Processing (NLP) สกดัขอ้มูลจากรายงานการแพทย ์น ามา
สร้างเป็นฐานขอ้มูลใหม่  ต่อมาในปี 2017 งานวิจยั[3] ได้
ศึกษาการใช้ ความรู้เชิงลึกเพื่อตรวจหาโรค 14 โรค จาก
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก จากชุดฐานข้อมูล ChestX-ray14 
โดยเสนอโมเดลท่ีเรียกว่า “CheXNet” ประกอบดว้ย 121-
Layer Dense Convolutional Network (DenseNet) ใหค้่า
ความถูกต้องAUROC เฉล่ีย = 0.84  , ต่อมาในปี 2018  
งานวิจัย[4] ได้น าเสนอ โมเดลท่ีปรับปรุงใหม่ในช่ือ 
“ChestNet” ท่ีประกอบ ด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเรียกว่า 
Classification Branch และ ส่วน ท่ี เ รี ยกว่ า  Attention 

Branch ท่ีใหค้่าความถูกตอ้ง AUROC เฉล่ีย = 0.78  ต่อมา
ในปี 2019 งานวิจัย[5] ได้เสนอโมเดล Multi-Attention 

Convolution Neural Network ท่ีให้ผลลพัธ์ความถูกตอ้ง 
AUROC เฉล่ีย = 0.85 ดีกวา่ โมเดล CheXNet (2017) และ 
ChestNet (2018)  นอกจากน้ีมีงานวิจยั[7]ในปี 2018ท่ีใช้
ความรู้เชิงลึกสร้างโมเดลท่ีเรียกว่า “Cardio XNet” เพื่อ
วินิจฉัยโรคหัวใจจากภาพถ่ายรังสีทรวงอก โดยใชว้ิธี U-
Net และ CNN-DenseNet และมีงานวิจัย [8] ในปี 2017 
ใช้วิ ธี  Deep Convolution Neural Network ท่ี เ รี ยกว่ า 
“AlexNet” และ “VGGNet” ท าการตรวจจับการเป็นวณั
โรคจากภาพถ่ายรังสีทรวงอก 
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3. วธีิการด าเนินการวิจัย 
ในงานวิจยัน้ีมี 2 ขั้นตอนหลกัคือขั้นตอนท่ี 1 การคดั

กรองภาพท่ีผิดปกติ (Outlier) และขั้นตอนท่ี 2 การสร้าง
โมเดลเพ่ือจ าแนกภาพท่ีเป็นโรคหรือไม่เป็นโรค ดัง
รายละเอียดในหวัขอ้ 3.1 และ 3.2 ตามล าดบั 
3.1 การคดักรองภาพที่ผดิปกต ิ(Outlier)   

น าภาพถ่ายรังสีทรวงอกจากชุดฐานขอ้มูล ChestX-

ray-14 จาก www.Kaggle. com  โดยเป็นภาพท่ีระบุโรค 1  
โรคต่อ 1 ภาพเท่านั้น ท าการคดักรองภาพท่ีผิดปกติของแต่
ละโรคแยกออกมา  โดยใช้วิ ธีการสร้างโมเดลแบบ 
Encoder-Decoder ตามผงัการท างานท่ีแสดงในภาพท่ี 1 
ในการน้ีตอ้งท าการสร้างโมเดลทั้งหมด 15 โมเดลส าหรับ
แต่ละโรค (14 โรค) และภาพท่ีไม่เป็นโรค (No Finding)    

ในการคดักรองภาพผิดปกติจะท าการวดัค่า MSE ( 

Mean Square Error) ท่ีเกิดจากค่า loss ระหวา่งภาพน าเขา้
ตั้ ง ต้ น  ( Original)  กั บ ภ า พ ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ส ร้ า ง 
(Reconstruction)  จ ากโม เดล  Encoder-Decoder โดย
น าเสนอในรูปกราฟแบบ Boxplot แลว้ท าการเก็บบนัทึก
เฉพาะภาพปกติ (Good Images) ท่ีมีค่า MSE อยูร่ะหวา่งค่า
ขอบ เขตบน  (Quartile 3 +  IQR)  และ -ขอบ เขต ล่ า ง 
( Quartile 3 –  IQR)  เ ป็ น ภ า พ ท่ี ดี  ส่ ว น ภ า พ ท่ี อ ยู่
นอกเหนือจากน้ีถือว่าเป็นภาพท่ีผิดปกติ (Outlier Images)  

ซ่ึงมีการเกบ็ภาพแยกต่างหาก ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

3.2 การสร้างโมเดลเพ่ือจ าแนกภาพที่เป็นโรคหรือภาพไม่
เป็นโรค  

ภายหลงัจากคดักรองภาพท่ีผิดปกติในขั้นตอนแรก 
ให้ท าการรวมภาพท่ีเป็นโรค (Finding) จากทั้ง 14 โรคให้
เป็น 1 ประเภท (ภาพท่ีเป็นโรค) และ แยกภาพท่ีไม่เป็นโรค 
(No Finding) ออกมาเป็นอีก 1 ประเภท  แลว้จึงน ามาเป็น
ขอ้มูลน าเขา้ส าหรับโมเดลสถาปัตยกรรม CNN-DenseNet 

121 ดงัแสดงในภาพท่ี 3  โดยท าการลดขนาดภาพจากภาพ
ตน้ฉบบั 1024x1024  (gray) ให้เป็นภาพขนาด 176 x176 

(RGB) นอกจากน้ีมีการใช้ Pretrained CNN-DenseNet 

121 ท่ีสร้างจากฐานขอ้มูล ImageNet การสร้างโมเดล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : แสดงการคดักรองภาพท่ีผดิปกติทั้ง 14 โรค และ ภาพ
ท่ีไม่เป็นโรค (No Finding) โดยใชโ้มเดล Encoder-Decoder 

 

ภาพที ่2 : แสดงหลกัการแยกภาพท่ีปกติและภาพท่ีผดิปกติโดย       
ใชก้ราฟ Boxplot 
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4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 การเตรียมการทดลอง  

การวิจยัน้ีไดใ้ชชุ้ดขอ้มูลภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีมีช่ือ
ว่า  “ChestX-ray14”  ท่ี เ ป็นชุดข้อมูลสาธารณะ  จาก 
www.Kaggle.com ประกอบด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอก 
จ านวน 112,120 ภาพ จากจ านวนคนไข ้30,805 คน แต่ละ
ภาพมีการระบุช่ือโรคก ากบัไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ ในงานวิจยัน้ี
จะใชเ้ฉพาะภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีมีการระบุช่ือโรค 1 โรค
ต่อ 1 ภาพเท่านั้น ซ่ึงมีทั้งหมด 14 โรค และอีก 1 ชุดภาพท่ี
ระบุวา่ไม่เป็นโรค “No Finding”  ดงัในตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดง 
รายช่ือโรค และจ านวนภาพถ่ายรังสีทรวงอกของแต่ละโรค 
ไดจ้ านวนภาพตามตารางท่ี 1  
4.2  ผลการคดักรองภาพที่ผดิปกติ (Outliers)  

         การคดักรองภาพท่ีผิดปกติ โดยใชโ้มเดล Encoder-

Decoder และโดยใชค้่า MSE ท่ีอยูน่อกเหนือช่วงขอบเขต
ดา้นบนและดา้นล่าง(Upper-Lower limit) ส าหรับภาพโรค 
14 โรค ดังแสดงในภาพท่ี 2 และใช้ค่าในช่วง Q3-Q1
ส าหรับภาพท่ีไม่เป็นโรค ไดจ้ านวนภาพตามตารางท่ี 1 และ
แสดงตวัอยา่งผลท่ีไดใ้นรูปของกราฟ Boxplot ดงัในภาพ
ท่ี 4    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3  ความแม่นย าในการจ าแนกประเภทภาพทีเ่ป็น
โรคและไม่เป็นโรค  

          โมเดลทีใ่ช้ภาพแบบปกติ: สร้างจากรูปภาพท่ีผา่นการ
คดักรองจากในขั้นตอนท่ี 1 เท่านั้น โดยท าการแบ่งเป็น

ภาพที่ 3 : แสดงแผนผงัในการสร้างโมเดลเพื่อจ  าแนกภาพท่ี
เป็นโรคหรือไม่เป็นโรค โดยใชส้ถาปัตยกรรม DenseNet-121 

 

ตารางที่ 1.  แสดงรายช่ือโรคและจ านวนภาพถ่ายรังสีทรวงอกของแต่ละ
โรคในชุดขอ้มูล Chest X-ray14 และจ านวนภาพท่ีปกติ (Good Images) 
และจ านวนภาพท่ีผดิปกติ (Outlier Images) 

 

ภาพที่ 4 แสดงตวัอยา่งผลท่ีไดจ้ากโมเดล Encoder-Decoder ใน
รูปแบบของ Box Plot ของแต่ละโรค 
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ขอ้มูลชุดสอนระบบ (Train) 70% , Validation 10% และ 
ทดสอบ (Test) 20% รวมกบัภาพ Outlier ท่ีมีทั้งหมดของ
ภาพท่ีเป็นโรค (2,055 ภาพ) และภาพท่ีไม่เป็นโรคใน
จ านวนท่ีเท่ากนั(2055 ภาพ)   แลว้ท าการวดัผลโดยใชค้่า 
AUROC  (Area Under Receiver Operating Characteristic) 
ไดเ้ท่ากบั 0.80 ดงัแสดงในภาพท่ี 5   
 
          โมเดลแบบสุ่มข้อมูล: สร้างจากจ านวนรูปภาพ
ทั้งหมดของภาพท่ีเป็นโรค แต่ในส่วนของภาพท่ีไม่เป็น
โรค (No Finding) ท่ีมีจ านวนมากจะถูกท าการลดจ านวน
รูปภาพ โดยวิธีการ Random ใหจ้ านวนรูปภาพเท่ากบั
จ านวนรูปภาพรวมทั้งหมดของภาพท่ีเป็นโรค โดยท าการ 
Random ภาพ 3 คร้ัง ซ่ึงในแต่ละคร้ังจะท ามีการแบ่งขอ้มูล
เป็นขอ้มูลเป็น 3 ชุดเช่นเดียวกบัโมเดลท่ีน าเสนอ เม่ือท า

การวดั AUROC ของขอ้มูลแต่ละชุดไดผ้ลเป็น 0.68, 0.68, 
และ 0.69 ตามล าดบั ซ่ึงไดค้่า AUROC เฉล่ียเป็น 0.68   ดงั
แสดงในภาพ ท่ี 6  และในตารางท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  แสดงค่าAUROC จากโมเดลท่ีใชภ้าพแบบปกติและ
โมเดลท่ีใชข้อ้มูลแบบสุ่ม 

โมเดลทีใ่ช้
ภาพแบบปกต ิ โมเดลทีใ่ช้ข้อมูลแบบสุ่ม (ค่า AUROC) 

ค่า AUROC สุ่มคร้ังท่ี 1 สุ่มคร้ังท่ี 2 สุ่มคร้ังท่ี 3 

0.80 0.68 0.68 0.69 

5 สรุป 

          งานวิจยัน้ีเสนอแนวทางในการเพ่ิมความแม่นย  าใน
การท านายภาพถ่ายรังสีทรวงอกว่าเป็นภาพถ่ายท่ีเป็นโรค 
หรือไม่เป็นโรค (Findings / No Findings) โดยการคดักรอง
ภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีผิดปกติออกก่อนจะท าการสร้าง

ภาพที่ 5 แสดงผลการวดัค่า AUROC จากโมเดลท่ีน าเสนอ ซ่ึงใช้
เฉพาะภาพท่ีปกติในการสร้างโมเดล  

ภาพที่ 6 แสดงผลการวดัค่า AUROC จากโมเดลแบบสุ่มขอ้มูล ท่ี

ท าการสุ่มภาพท่ีไม่เป็นโรค (จ านวน 3 ชุดขอ้มูล) 
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โมเดลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก  การคัดกรอง
ภาพถ่ายผิดปกติในแต่ละโรคจะใช้โมเดล Encoder-
Decoder โดยภาพท่ีให้ค่า MSE สูงผิดปกติหรือต ่าผิดปกติ
จะถูกคดัท้ิง หลงัจากนั้นน าภาพปกติท่ีไดม้าจดัประเภทเป็น
ภาพท่ีเป็นโรคและภาพไม่เป็นโรคแลว้น ามาสร้างโมเดล
โดยใช ้CNN-DenseNet 121 ท่ีเป็น Pre-trained Model จาก
ฐานขอ้มูล Image-Net ผลการทดลองพบว่าโมเดลท่ีสร้าง
จากวิธีการท่ีน าเสนอให้ค่า  AUROC เป็น 0.80 สูงกว่า
โมเดลท่ีสุ่มข้อมูลไม่เป็นโรคซ่ึงให้ AUROC เป็น 0.68 
เท่านั้น อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการท านายภาพเป็นโรค
หรือไม่นั้ น สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของโมเดล
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ท านายภาพท่ีเป็นโรคได้ถูกต้องทั้ งหมด
ถึงแมจ้ะมีภาพท่ีไม่เป็นโรคถูกท านายวา่เป็นโรคบา้งก็ตาม 
(False Alarms) เพ่ือช่วยลดการท างานของนักรังสีวิทยา
ไดม้ากข้ึนในขั้นตอนการท างานจริง 
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Glaucoma Images Classification using Deep Learning 

 

ธนายทุธ ธนะจินดาวงษ์ (Thanayoot Thanajindawong) 1, คัมภีร์ ธีระเวช (Kumpee Teeravech) 2,  

คงกฤช ปิตานนท์ (Konggrit Pitanon) 3 และปฏิคม ทองจริง (Patikom Thongjing) 4 

1,3,4สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 
4สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

16014631026@rbru.ac.th , 2kumpee.t@rbru.ac.th , 3konggrit.p@rbru.ac.th , 4patikon.t@rbru.ac.th 

 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจ าแนกโรค

ตอ้หินด้วยการเรียนรู้เชิงลึก โดยใช้ขอ้มูลภาพถ่ายจอ
ประสาทตาท่ีรวบรวมจากอินเทอร์เน็ตรวมทั้งหมด 520 
ภาพ ใชภ้าษาไพธอนเป็นภาษาหลกั ร่วมกบัการใชค้ลงั
โปรแกรมเทนเซอร์โฟลวแ์ละคีราส์ โมเดลการเรียนรู้เชิง
ลึกท่ีฝึกฝนได้มีชั้ นคอนโวลูชั่นทูดี (conv2d) และชั้น
แม็กซ์พูลล่ิงทูดี (maxpooling2d) จ านวน 2 ชั้น และมี
โหนดในชั้นเอ๊าต์พุตจ านวน 2 โหนด ผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองท่ีฝึกฝนไดส้ามารถจ าแนก
ข้อมูลภาพโรคต้อหินได้โดยมีความถูกต้องของการ
จ าแนกขอ้มูลท่ี 0.98  
ค าส าคัญ:  การเรียนรู้เชิงลึก โรคตอ้หิน ภาพถ่ายจอ 
        ประสาทตา 

 
Abstract 

 This research aims to study the 

classification of glaucoma by deep learning. A total 

of 520 retinal images are obtained from the Internet. 

The Python is used as the primary programming 

language, in conjunction with Tensorflow and 

Keras. The model composes of two convolutional 

layers and two output nodes. The result shows that 

the trained model can classify the glaucoma at the 

accuracy of 0.98. 
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1. บทน า 
โรคต้อ หิน  (glaucoma) เ ป็นโรคตา ซ่ึงท าลาย

เส้นประสาทตาและอาจท าให้ตาบอดไดห้ากปล่อยท้ิงไว้
หากไม่ไดรั้บการรักษา ซ่ึงองค์การอนามยัโลก (World 

Health Organization : WHO) รายงานว่าในปี  2559  
มีผูค้น 64 ลา้นคนอาศยัอยูก่บัโรคตอ้หิน และจะเพ่ิมเป็น 
95 ลา้นคนภายในปี 2573 [1] โรคน้ีเป็นสาเหตุหลกัของ
การสูญเสียการมองเห็น มีสาเหตุจากความดนัในลูกตา
สูงกดทับเส้นประสาทตาใน [2] เส้นใยประสาทท่ี
เสียหายจะท าใหบ้ริเวณถว้ยแกว้น าแสงท่ีใหญ่ข้ึนและท า
ให้ส่วนรอบเส้นประสาทตาบางลง การลุกลามของโรค
อาจน าไปสู่โรคจานสีซีด และการตกเลือดของแผ่นดิสก์ 
ตอ้หินมุมปิดและตอ้หินมุมเปิดสองประเภทน้ีพบบ่อย 
[2] ปัจจุบันโรคต้อหินแบบมุมปิดจะมีสัญญาณเตือน 
ท่ีแตกต่างกนัอาการจะสามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจนเช่น 
ตาพร่ามวั ปวดตาอยา่งรุนแรง สูญเสียการมองเห็นอย่าง
กะทนัหัน ในทางกลบักนัมุมเปิดของโรคน้ีจะด าเนินไป
อยา่งชา้ ๆ และไม่แสดงอาการใด ๆ จนกวา่การมองเห็น
จะสูญเสียไป อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรคตอ้หินของ
แพทย์ในปัจ จุบันนั้ นมองด้วยตา เปล่า  ท าให้ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและเสียเวลาในการท างาน
ของแพทย ์  

ดงันั้นในการวิจยัจึงตอ้งการศึกษาโมเดลการเรียนรู้
เชิงลึก  (deep learning) เพื่อจ าแนก  (classify) ภาพจอ
ประสาทตาท่ีเป็นโรคตอ้หิน ซ่ึงผลลพัธ์สามารถน าไป
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ประยุกต์ให้มีความเป็นอตัโนมติัมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้
การท างานของแพทยมี์ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได ้

 

2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
ปัญญาประ ดิษฐ์  (aritifical intelligence : AI)  

เป็นระบบประมวลผลท่ีมีต้นแบบมาจากโครงข่าย
ประสาทของมนุษยส์ามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประมวลผลได้ตามจ านวนข้อมูลท่ีเ พ่ิมข้ึนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองซ่ึงสามารถจดจ า คิด 
วิเคราะห์เรียนรู้และเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนได้
อย่างรวดเร็ว (Deep learning) เสมือนระบบสมองของ
มนุษย ์จึงอาจเรียกไดว้า่ “สมองกลอจัฉริยะ” ดงันั้นเอไอ
จึงถือเป็นเทคโนโลยีท่ีร้อนแรงท่ีสุดในปัจจุบนัและเขา้
มามีบทบาทส าคญัต่อการใชชี้วิตการท างาน รวมถึงการ
น ามาใช้ในการเสริมศกัยภาพทางธุรกิจ อุตสาหกรรม 
และทางการแพทย ์[3] การเรียนรู้เชิงลึกเป็นเทคนิคหน่ึง
ของปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงปัจจุบนัมีโมเดล (model) หรือ
สถาปัตยกรรม (achitcture) ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ช้
งานได้หลากหลาย เช่น อเล็กซ์เน็ต (AlexNet) [4],  

กูเกิลเน็ต (GoogLeNet) [5], อินเซปชั่นวีทรี (Inception 

V3) [6], เอ็กซ์เซปชัน (Xception) [7], เรสเน็ตวนัซีโร่วนั 
(ResNet-101) [8], และซัฟ เ ฟิ ล เ น็ ต  (ShuffleNet) [8]  

เป็นตน้ 
โดยอเล็กซ์เน็ตเป็นสถาปัตยกรรมท่ีท าให้โครงข่าย

ประสาทแบบคอนโวลูชนั (convolution) เร่ิมตน้เป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในงานทางด้านการ
มองเห็นของเคร่ือง (machine vision) ซ่ึงถูกพฒันาโดย 
[9] เพื่อจ าแนกข้อมูลภาพจากชุดข้อมูลอิมเมจเน็ต 
(ImageNet) และมีอีกหลายวิจัยท่ีน ามาพฒันาเพ่ิมเติม 
เช่น [10],[11],[12] และ [13] เป็นตน้  อีกตวัอย่างหน่ึง
คือยูเน็ต (U-Net) [14] ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมการเรียนรู้
เ ชิงลึก ท่ี ถูกพัฒนามาเพื่อการวิ เคราะห์ข้อมูลภาพ 
ด้านการแพทย์โดยมีพ้ืนฐานของโครงข่าย (network) 

เ ป็ นแบบฟู ล ลี คอนโว ลูชัน เ นิ ล เ น็ ต เ วิ ร์ ค  ( fully 

convolutional network) สามารถน ามาประยุกต์เพื่อ 
การแบ่งส่วน (segment) ข้อมูลเอ็มอาร์ไอ (magnetic 

resonance imaging : MRI) หรือแม้แต่การแบ่งส่วน
อวยัวะในภาพถ่ายอลัตราซาวด์  ซ่ึงช่วยให้การวินิจฉัย
และท าความเข้าใจภาพถ่ายเหล่าน้ีเป็นไปได้ง่ายและ
แม่นย  าข้ึน  
 

3. วธีิการด าเนินการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 1 : แผนภาพการท างานโปรแกรม 

  

ง านวิ จั ย น้ี ใ ช้ค ลัง โปรแกรม เทน เซอ ร์ โฟ ร์  

(Tensorflow) และ คีราส์ (Keras) เพื่อการประมวลผล
ดา้นการเรียนรู้เชิงลึก โดยเรียกใชง้านคลงัโปรแกรมน้ี
จากภาษาไพธอน (Python) เพื่อฝึกฝนโมเดลให้จ าแนก
ภาพออกเป็น 2 คลาส คือ เป็นโรคต้อหินและไม่เป็น 

โรคตอ้หิน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัแสดงในภาพ
ท่ี 1 ซ่ึงเร่ิมด้วยการน าภาพถ่ายอินพุตมาผ่านขั้นตอน 

การประมวลผลก่อน (pre-processing) เช่น การปรับ
ขนาดภาพ เป็นต้น  หลังจากนั้ นจึงน าภาพมาเข้า สู่
ขั้นตอนการฝึกฝน (train) โดยผูว้ิจยัไดท้ดลองออกแบบ
อย่างง่ายจ านวน 3 ท่ีแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางท่ี 1 
เพื่อให้โมเดลท่ีไดน้ั้นมีความซับซอ้นนอ้ยและเหมาะสม
กบัชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมากท่ีสุด โดยตาราง
แสดงจ านวนโหนด (node) ในโมเดลแต่ละแบบ คอลมัน์ 
CONV หมายถึงชั้น (layer) คอนโวลูชนั (convolution) 
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และแมก็ซ์พูล (maxpool) รวมกนั และคอลมัน์ DENSE 
หมายถึงชั้นหนาแน่น (dense) 

ตารางที่ 1 : การเปรียบเทียบโมเดลท่ีใชใ้นการทดลอง 
โมเดล CONV DENSE 

A 16 4 

B 2 2 

C 8 3 

 

งานวิจยัน้ีใช้ภาพถ่ายจอประสาทตาจ านวนทั้ งส้ิน 
520  ภาพ [15] ซ่ึงมีอาจจะมีจ านวนน้อยเกินส าหรับ 

การเรียนรู้เชิงลึก ดงันั้นในขั้นตอนการฝึกฝนผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดให้มีการเสริมข้อมูล (augmentation) เพื่อเพ่ิม
จ านวนขอ้มูลภาพให้มากข้ึน โดยก าหนดใชเ้ทคนิคการ
ป ร ะม ว ล ผ ลภ าพ ดิ จิ ทั ล ก า ร แป ล ง ภ าพ  (image 

transformation) และการปรับฮิสโทแกรม (histogram)  
จึงไดรู้ปภาพท่ีท าการแปลงภาพทั้งหมด 1560 รูป 

 

 

ภาพที่ 2 : กลุ่มตวัอยา่งจอประสาทตาท่ีเป็นโรคตอ้หิน 
 

 

ภาพที่ 3 : กลุ่มตวัอยา่งจอประสาทตาท่ีไม่เป็นโรคตอ้หิน 

4. ผลการด าเนินงาน 

ผูว้ิจัยใช้คลังโปรแกรมโอเพ่นซีวีเวอร์ชัน 4.2.0  

ในการเตรียมขอ้มูลภาพ และใชค้ลงัโปรแกรมเทนเซอร์
โฟลวเ์วอร์ชัน 2.3.0 เพื่อสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก 
โดยใช้ภาษาไพธอนเวอร์ชัน 3.7.4  เป็นภาษาหลัก 
ด าเนินการทดลองบนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  Intel(R) 

Core™ i5-10210U หน่วยประมวลผลกลางความเร็ว  
2.11 GHz  มี ห น่ ว ย ค ว า ม จ า ห ลั ก  16.0 GB ใ ช้
ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์ินโดวว ์10 โฮมอิดิชนั 

ในขั้นตอนการทดสอบแบบจ าลองทั้ งสามแบบ 
(ตามรายละเอียดในตารางท่ี 1) ผูว้ิจยัทดสอบรันแต่ละ
โมเดลเป็นจ านวน 1,000 รอบ (epoch) ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า
โมเดล B ให้ผลการจ าแนกขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด
และสามารถจ าแนกขอ้มูลได้ดี มีแนวโน้มให้ค่าความ
ถูกตอ้งไดสู้งตั้งแต่ช่วง 100 รอบแรก โดยมีรายละเอียด
ของโมเดลดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 : รายละเอียดของโมเดลท่ีใชใ้นการทดลอง 
Layer (type) Output 

Shape 

Param 

conv2d_1 

(Conv2D) 

(None, 254, 

254, 16) 

448 

Max_pooling2d_1 

(MaxPooling2D) 

(None, 127, 

127, 16) 

0 

Flatten_1 (Flatten) (None, 

258064) 

0 

Dense_1 (Dense) (None, 128) 33032320 

Dense_2 (Dense) (None, 1) 129 

Total params: 33,032,897 

Trainable params: 33,032,897 

Non-trainable params: 0 

 

ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงน าโมเดลน้ีมาศึกษาเพ่ิมเติมโดย
ก าหนดการรันจ านวน 100 รอบเพ่ือศึกษาเพ่ิม ไดผ้ลลพัธ์
ดังแสดงในตาราง ท่ี  3  ซ่ึ งแสดงค่ าความ ถูกต้อ ง 
(accuracy) และค่าสูญเสีย (loss) ของการรัน 100 รอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 : ค่าความแม่นย  าและค่าสูญเสียระหวา่ง 
                  ขั้นตอนฝึกฝน 

epochs loss accuracy val_loss val_accuracy 
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1 11.92 0.60 0.61 0.74 

2 0.76 0.69 0.56 0.74 

3 0.71 0.71 0.61 0.75 

4 0.67 0.73 0.64 0.75 

5 0.55 0.76 0.47 0.78 

… 

95 0.03 0.99 0.002 1 

96 0.06 0.99 0.02 0.99 

97 0.06 0.99 0.02 0.99 

98 0.05 0.98 0.03 0.99 

99 0.05 0.98 0.01 0.99 

100 0.10 0.97 0.05 0.98 

 

 

 

 

           ภาพที่ 4: ค่าความถูกตอ้ง 
 

ภาพท่ี 4 แสดงนั้นเส้นความแม่นย  าของเทรนโมเดล 
B โดยเส้นสีด าแสดงความถูกตอ้งของรูปจริงและเส้นสี
เทาแสดงความถูกตอ้งของรูปทดลอง จากภาพจะพบว่า
ค่าความถูกตอ้งเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 0.60 ข้ึนมาถึง 0.75 

โดยใชเ้วลานอ้ยกว่า 10 รอบจากนั้นจึงค่อย ๆ ลู่เขา้ใกล้
ค่า 0.95 เม่ือถึงรอบท่ี 50 โดยประมาณ โดยแนวโน้ม
ความถูกตอ้งของทั้งสองเส้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 

 

 

 

ภาพที่ 5 : กราฟแสดงค่าสูญเสีย 

 

ภาพท่ี 5 แสดงค่าสูญเสียของโมเดล B เส้นด าและ
เส้นเทาแสดงค่าสูญหายของข้อมูลฝึกฝนและข้อมูล
ตรวจสอบ จากภาพพบว่าค่าทั้ งสองมีค่าลดลงอย่าง
รวดเร็วในช่วง 5 รอบแรก จากนั้นทั้งสองเส้นจึงลดลง
แลว้มีแนวโนม้ลู่เขา้สู่ค่า 0.1 โดยประมาณ  
 

5. อภิปรายผล 
เม่ือพิจารณาภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 จะพบวา่แนวโนม้

ของการฝึกฝนแบบโมเดล B ให้ผลลพัธ์ท่ีมีความถูกตอ้ง
ประมาณ 0.98   ซ่ึงแม้ว่าผูว้ิจัยจะได้ท าการทดลองซ ้ า
หลายคร้ังแต่ผลลพัธ์ยงัคงไดค้่าความถูกตอ้งใกลเ้คียงกนั
ประมาณ 0.98 และค่าสูญเสียในช่วง 0.09 - 0.05  ซ่ึงเป็น
ค่าความถูกตอ้งท่ีค่อนขา้งสูง แต่การน าโมเดลท่ีฝึกฝนได้
น้ีไปพฒันาต่อเพ่ือประยุกต์กบัภาพถ่ายจริงนั้นอาจจะมี
ความถูกตอ้งลดลงไดม้าก เน่ืองจากโมเดลน้ีฝึกฝนมาจาก
ขอ้มูลท่ีมีจ านวนนอ้ย และถึงแมว้า่การเสริมขอ้มูลจะช่วย
เพ่ิมจ านวนข้อมูลให้มีจ านวนมากข้ึนและเพ่ิมความ
หลากหลายใหข้อ้มูลได ้แต่เน่ืองจากจ านวนขอ้มูลอินพุต
มีน้อยมาก การเสริมขอ้มูลท่ีมากเกินก็อาจจะท าให้เกิด
ความซ ้ าซอ้นได ้ อีกสาเหตุอีกประการหน่ึงท่ีอาจจะมีผล
ต่อการฝึกฝน คือภาพถ่ายอินพุตท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีมี
คุณภาพดี มีขนาดภาพ, โทนสี และต าแหน่งของจอ
ประสาทในภาพถ่ายใกลเ้คียงกัน ซ่ึงในความเป็นจริง
อาจจะมีภาพท่ีมีขนาด, โทนสี และฮิสโทรแกรมท่ี
แตกต่างกัน รวมทั้ งมีสัญญาณรบกวนในภาพมากกว่า
ขอ้มูลอินพตุได ้

6. สรุป 
งานวิจัยน้ีศึกษาการออกแบบโมเดลการเรียนรู้ 

เชิงลึกท่ีมีความซับซ้อนน้อยเพื่อการจ าแนกขอ้มูลภาพ
ถ่ายจอประสาทตาท่ีเป็นโรคต้อหินและไม่เป็นโรค  
มีการเสริมขอ้มูลในขั้นตอนการฝึกฝนเพ่ือเพ่ิมจ านวน
ขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่การใชโ้มเดล B ท่ีไดจ้ากการรัน 
1 0 0  ร อ บ  ใ ห้ ค ว า ม ถู ก ต้อ ง สู ง ป ร ะม าณ  0 . 9 8  

อย่างไรก็ตามข้อมูลภาพอินพุตท่ีใช้ในการฝึกฝนมี
จ านวนน้อย จึงอาจจะท าให้โมเดลท่ีฝึกฝนไดอ้าจจะมี
ความถูกตอ้งต ่าลงเม่ือน าไปทดสอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก
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แหล่งอ่ืน และวิจัยน้ีจะน าไปเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
ใหญ่ท่ีจะน าไปใชจ้ริงท่ีผูว้จิยัก าลงัพฒันา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการพัฒนาระบบ
ท่ีสามารถค้นหาสินทรัพย์ถาวรได้จากภาพน่ิง(ภาพถ่าย)
หรือภาพ   วี ดิ ทัศน์ ( วิดี โอ)  โดยการน า เอา เทค นิค
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision) ส าหรับการตรวจจับ
วัตถ ุ(Object detection) ซ่ึงใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูช่ันผ่านอัลกอริธึม MobileNet ร่วมกับเทคนิคการ
ประมวลผลรูปภาพ Single Shot MultiBox Detector (SSD) 
ผ่านไลบราร่ี OpenCV ส าหรับการจ าแนกภาพสินทรัพย์
ถาวร โดยมีการด าเนินงานเร่ิมจากการรวบรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างสินทรัพย์ถาวร จ านวน 600 ภาพ และน าภาพมา
วิเคราะห์เพ่ือสร้างโมเดลจ าแนกภาพ ซ่ึงพัฒนาด้วยภาษา 
ไพธอน (Python) 

จากการทดสอบสามารถวัดผลประสิทธิภาพโมเดลได้
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 86.6%  สามารถสรุป
ได้ว่าระบบนีม้ีประสิทธิภาพในการระบุสินทรัพย์ถาวรท่ี
ค้นหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงและสะดวกมากย่ิงขึน้ 
ค าส าคัญ: สินทรัพยถ์าวร, การตรวจจบัวตัถุ,  คอมพิวเตอร์

วิทศัน์, การเรียนรู้เชิงลึก 
 

Abstract 
This research aims to develop a system that can 

identify fixed assets from this image (photo or video) 

by adopting Computer vision technique for Object 

detection. Convolution Neural Network (CNN), 

MobileNet algorithms with Single Shot MultiBox 

Dectector (SSD), and OpenCV library were used 

together to developing the system for classifying the 

fixed asset.  The 900 images of fix assets were used as 

training set and the Image classification model were 

developed in Python.  

The result is indicated that the accuracy of model 

is 86.6%. It can be concluded that the system is highly 

efficient in identifying the fixed assets. 
Keyword: Fixed asset, Object detection, Computer 

vision, Deep learning 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารเทศไดเ้ขา้มามีบทบาท

ส าคัญต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก เ พ่ือน ามาเป็น
เคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพต่างๆในการด ารงชีวิต
ให้สูงยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจของ
องคก์รภาคเอกชนท่ีไดน้ าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้งานภายในองค์กร  เ ช่น อุปกรณ์ในระบบ
คอมพิ ว เ ตอ ร์  (Hardware), โปรแกรม ท่ี ใ ช้สั่ ง ง า น
ค อมพิ ว เ ต อ ร์  ( Software), อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง ร ะ บบ
คอมพิวเตอร์ (Peripheral), อุปกรณ์เครือข่าย (Network 
equipment) เป็นตน้ และเม่ือมีการน าระบบหรือสินทรัพย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเข้ามาใช้งาน การ
บริหารจัดการท่ีดีจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
เพ่ือให้ระบบหรืออุปกรณ์ดงักล่าวสามารถท างานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

ในแต่ละเดือนองคก์รเหล่านั้นจะมีการจดัซ้ือหรือจดัหา
สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานเป็น
เคร่ืองมือเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง จ านวนของสินทรัพยด์งักล่าวจึงเพ่ิมจ านวนข้ึน
เป็นอยา่งมาก ส่งผลให้การบริหารจดัการ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งความรวดเร็วในการคน้หาสินทรัพยท่ี์มีอยู่เป็นจ านวน
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มากและเป็นสินทรัพย์ท่ี มี คุณลักษณะเดียวกัน เ ช่น 
ประเภท, รุ่น, ยี่ห้อ แต่แตกต่างกันท่ีสถานท่ีติดตั้ งหรือ
ผูใ้ชง้านท าให้เกิดความสับสนส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
และความล่าช้าในการท่ีจะท าการบ ารุงรักษาได้ โดย
ส่วนมากแลว้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคน้หาเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวมกันิยมใช ้รหัสแท่ง (Barcode) เขา้มาช่วย
เสริม แต่ถึงแมว้า่เทคโนโลยีดงักล่าวจะสามารถเขา้มาช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการคน้หาสินทรัพยต่์างๆได ้แต่ก็ยงั
มีขอ้จ ากดัและไม่อาจแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารจดัการ
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ผูว้ิจยัจึงไดน้ า การประมวลผลภาพ (Image processing) 
เขา้มาเป็นส่วนช่วยในการพฒันาระบบท่ีสามารถคน้หา
สินทรัพย์ได้จากภาพน่ิง (ภาพถ่าย)หรือภาพวีดิทัศน์ 
(วิดีโอ) รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยี การตรวจจับวตัถุ 
(Object detection) ท่ีสามารถช่วยระบุและแยกแยะความ
แตกต่างทางคุณลกัษณะของในแต่ละสินทรัพยไ์ดร้วมกบั
การอาศัยสภาพแวดล้อมและต าแหน่งโดยรอบของ
สินทรัพยถ์าวรเอง เพื่อใหร้ะบบสามารถเรียนรู้และจ าแนก
สินทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะจดัท า การระบุสินทรัพย์
ถาวรโดยใชก้ารประมวลผลภาพและความเป็นจริงเสริม 
เพ่ือน ามาเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการค้นหาและระบุ
สินทรัพย์ถาวรให้มีความรวดเร็วและแม่นย  า สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการบ ารุงรักษาและคน้หา
ขอ้มูลของสินทรัพยน์ั้นๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 สินทรัพย์ถาวร (Fixed asset) 
สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะถาวรโดยสภาพ มีไว้เพื่อใช้

ด าเนินงานตามปกติ เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการอันจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในอนาคต มีลกัษณะคงทน ถาวร และ
มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ปรเภท คือ 

2.1.1 สินทรัพยท่ี์มีตวัตน (Tangible Fixed Assets) เป็น
สินทรัพยป์ระเภทท่ีมีสภาพเป็นวตัถุมองเห็นได ้สัมผสัได ้
ซ่ึงโดยปกติแลว้สินทรัพยท่ี์มีตวัตนจะแบ่งออกเป็น ก. ไม่
ตอ้งหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเน่ืองจากอายุการใช้

งานไม่จ ากดั เช่น ท่ีดิน ข. ตอ้งคิดค่าสึกหรอและค่าเส่ือม
ราคา (Depreciation) เน่ืองจากสามารถก าหนดอายุการใช้
งานได ้เช่น เคร่ืองจกัร อาคาร เคร่ืองใชส้ านกังาน ค. ตอ้ง
หักค่าเส่ือมส้ิน (Depletion) เน่ืองจากใช้แล้วหมดไปไม่
สามารถทดแทนได ้เช่น ป่าไม ้เหมืองแร่ บ่อก๊าซ 

2.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Fixed Assets) 
เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีสภาพเป็นวตัถุมองเห็นได ้ไม่สามารถ
สัมผัสหรือจับต้องได้ แต่ย ังคงมีมูลค่าหรือสิท ธ์ิใน
สินทรัพยน์ั้นท่ีสามารถวดัค่าเป็นตวัเงินได ้จะแบ่งออกเป็น 
ประเภท ตอ้งตดับญัชี เน่ืองจากระยะเวลาของสิทธ์ิท่ีไดรั้บ
ลดลงตามส่วนของค่าท่ีลดลง เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
สัญญาเช่า และ ประเภท ไม่ตอ้งตดับญัชี เน่ืองจากไม่มีการ
เส่ือมค่าหรือเส่ือมมูลค่าของสินทรัพยน์ั้ น เช่น ค่าความ
นิยม เคร่ืองหมายการคา้ 

2.2 การประมวลผลภาพ (Image processing) 
หากเปรียบเทียบระบบการมองเห็นของมนุษยก์บักลอ้ง

ถ่ายภาพดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอแล้ว อุปกรณ์เหล่าน้ีท า
หนา้ท่ีแปลงสัญญาณภาพทัว่ไปเป็นสัญญาณแอนะลอ็กให้
ก ล า ย เ ป็ นสั ญญ าณภ าพ ดิ จิ ทัล แล ะน า ไป เ ก็ บ ใน
หน่วยความจ า เ พ่ือ เตรียมน าไปวิ เคราะห์ ต่อไป ซ่ึง
โครงสร้างของระบบการประมวลผลภาพถูกออกแบบตาม
ธรรมชาติการมองเห็นของมนุษยเ์ป็นหลกั 

2.3 การเรียนรู้เชิงลกึ (Deep learning) 
เป็นชุดค าสั่งท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือการเรียนรู้ของเคร่ือง

คอมพิว เตอ ร์  โดย ชุดค าสั่ ง เห ล่ า น้ีจะท า ให้ เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลจ านวนมากท่ี
พยายามเรียนรู้วิธีการแทนขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
อาศยัหลกัการเรียนรู้เชิงลึกในรูปแบบโครงข่ายประสาท
เทียม (Artificial Neural Network) ท่ีมีจ านวนโหลดหลาย
ชั้ นและใช้ก ารประมวลผลแบบขนาด  ท า ให้ก าร
ประมวลผลสามารถประมวลไดค้ร้ังละจ านวนมาก ซ่ึงช่วย
ให้การเรียนรู้ของเคร่ืองได้ผลลัพธ์ ท่ี มีประสิทธิภาพ
ส าหรับการตดัสินใจและคาดการณ์ ดงัภาพท่ี1 
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ภาพที่ 1: โครงสร้างการเรียนรู้เชิงลึก [1] 

2.4 การตรวจจับวตัถุ (Object detection) 
การตรวจจบัวตัถุ คือ เทคโนโลยีในทางคอมพิวเตอร์

ซ่ึงเก่ียวข้องกับ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) 
และการประมวลผลภาพ  ท่ีใช้ในงาน ตรวจจับวัตถุ , 
วิเคราะห์โครงสร้างหรือแยกแยะวตัถุต่างๆ ตามชนิดท่ี
ก าหนด โดยท่ีการตรวจจับวตัถุถือเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบั
การเรียนรู้เชิงลึกเป็นแนวคิดในการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้
เขา้ใจขอ้มูลท่ีไดรั้บ ซ่ึงตามหลกัแลว้การตรวจจบัวตัถุจะ
อ า ศัย หลัก ก า ร ขอ ง จัดหมวดห มู่ ข อ ง วัต ถุ (Object 
Classification) โดยมีขั้ นตอนดัง น้ี  น าข้อมูลเข้า (Input 
image) เพ่ือสกดัหาคุณลกัษณะท่ีส าคญั(Feature extractor) 
และท าการจัดหมวดหมู่(Classifier) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ต้องการ(Output) การตรวจจับวตัถุมีหลายรูปแบบ เช่น 
Sliding window, Selective search,  R-CNN, Faster-RCNN 
เป็นตน้ 

2.5 SSD (Single Shot Detector) 
SSD เป็นเทคนิคการตรวจจบัวตัถุแบบ MultiBox ท่ีถูก

พฒันาต่อยอดจากตระกูล R-CNN โดยเป็นการแกปั้ญหา 
การฝึกสอนขอ้มูลท่ีนานเกินไป, กระบวนการฝึกสอนท่ีมี
หลายขั้นตอนและความล่าช้าในการอนุมาน (Inference 
Time) บนระบบเครือข่าย เพ่ือแกไ้ขปัญหาคอขวดของ R-
CNN ให้สามารถตรวจจับวัตถุได้แบบเรียลไทม์ (Real-
Time Object detection) จึงเกิดสถาปัตยกรรมใหม่ SSD 
MultiBox (Single Shot MultiBox Detector) โดยผูท่ี้คิดคน้
เทคนิค SSD คือ C. Szegedy ไดเ้ผยแพร่บทความในปี 2016 
โดยมีประสิทธิภาพและความแม่นย  าในการตรวจจบัวตัถุมี
คะแนนอยู่ ท่ี  74% mAP (Mean Average Precision) ท่ี  59 
เฟรมต่อวินาที โดยสถาปัตยกรรมจะประกอบดว้ย 3 ส่วน
หลัก  คือ  Single Shot ท่ี เ ป็น เทคนิคในการท า  Object  
Localization และ Classification และส่งต่อไปยงัเครือข่าย 
ถัดไปแบบ Single Forward, MultipleBox เป็นเทคนิคใน

การท า  Bounding Box Regression และสุดท้าย คือการ 
Detector เป็นเครือข่ายท่ีท าหน้าท่ี Object Detector พร้อม
การท า Classifies Object ไปพร้อมกนั ดงัภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2: โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ Single Shot 

Detector [2]  
 

2.6 โ คร ง ข่ า ยประส าท เที ยมแบบคอน โว ลู ชัน 
(Convolution Neural Network) 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน่เป็นโครงข่าย
ประสาทเทียมประเภทหน่ึง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสกดัเอา
ลกัษณะท่ีส าคญัของภาพออกมา โดยใชค้่า พิกเซล (Pixel) 
ซ่ึงไดจ้ากการน าเขา้ขอ้มูล มีทั้งหมด 3 แชนแนล (Chanel) 
ไดแ้ก่ สีแดง, น ้ าเงิน และเขียว สามารถใช้เลข 0 ถึง 255 
แทนเป็นค่าความเขม้ของสีได ้โครงสร้างของโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนัประกอบดว้ยดงัน้ี 

2.6.1 Convolutional ถือเป็นเลเยอร์หลกัของ CNN ท า
หน้า ท่ี รับ เข้าข้อ มูล  แปลงภาพให้ เ ป็นพิก เซล ท่ี
ก าหนดให้เป็น0 – 255 หลงัจากนั้นใช้การด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์แปลง เ ป็นข้อ มูล เพื่ อหาFeature 
extraction เพ่ือน ามาคูณกบัตวักรอง (Filter) หรือ เคอร์
เนล (Kernel) ท่ีจะท าหน้าท่ีดึงคุณลกัณษะท่ีใชใ้นการ
รู้จ าวตัถุโดยปกติแลว้ตวักรองหรือเคอร์เนลอนัหน่ึงจะ
ดึงคุณลักษณะท่ีสนใจออกมาหรือท่ีเรียกว่าFeature 
mapตวัอยา่งในการหาFeature mapไดด้งัสมการท่ี  1 

Feature map [0,0] = (1*1) +(1*0) +(1*1)+(0*0) 
+(1*1)+(1*0)+(0*1)+(0*0)+(1*1) = 4  (1) 

ส่วนการท่ีจะขยบัตวักรองเป็นขนาดเท่าไหร่ จะถูก
ก าหนดดว้ย Stride ซ่ึงสามารถก าหนดค่าให้มากข้ึนได ้ถา้
ตอ้งการใหก้ารค านวณหาค่าคุณลกัษณะมีพ้ืนท่ีซบัซอ้นกนั
นอ้ยข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าของ Stride ท่ีมาก
ข้ึนจะท าให ้Feature map ท่ีมีขนาดเลก็ลงดว้ย ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3: Input Filter/Kernel และ Feature map [3] 

2.4.1 Padding เป็นการก าหนด Feature map ใหมี้ขนาด
เท่ากบั input ส่วนมากมกัจะเติมค่า 0 (สีเทา) หรือค่าต่างๆ
ลงไป 

2.4.2 Pooling เป็นกระบวนการท่ีท าหน้าท่ีลดขนาด
ของ Feature map ท่ีไดจ้ากการท า CNN มีวตัถุประสงคใ์น
การลดจ านวนของพารามิเตอร์ท่ีมีมากเกินไปและลด
ระยะเวลาในการ Train ซ่ึงมีหลายแบบดว้ยกนั เช่น Max 
pooling, Min pooling, Average pooling เป็นตน้ แต่ท่ีนิยม
ใช้งานคือ Max pooling โดยหาค่าท่ีมากท่ีสุดของแต่ละ
พิกเซล ดงัภาพท่ี 4 

ภาพที่ 4: การท า Max pooling ขนาด 2x2 [3] 

2.4.3 Fully connected เป็นเลเยอร์ สุดทา้ยของการท า 
CNN ส่วนน้ีจะท าหนา้ท่ีน าเอาคุณลกัษณะส าคญัไปสร้าง
เป็น Neural Network ส าหรับการเรียนรู้ จดจ ารูปแบบ และ
การท านายประเภท โดยใชเ้ทคนิคท่ีช่ือวา่ SoftMax เพื่อท า
การจดัหมวดหมู่ (Classification) ต่อไป 
 

2.6 การจ าแนกบริเวณทีส่นใจ (Region of Interest: 
ROI)  

ROI คือการจ าแนกบริเวณท่ีสนใจ อาจจะเป็นบริเวณ
ใดภายในภาพหรือภาพเคล่ือนไหวก็ได ้โดยการตีกรอบ
ลอ้มรอบบริเวณท่ีสนใจ ดว้ยวงกลม กรอบส่ีเหล่ียม หรือ
กรอบรูปเหล่ียมใดๆ เพ่ือน าภาพเฉพาะส่วนดังกล่าวมา
ประมวลผล หรือเปล่ียนแปลงภาพตามตอ้งการ โดยไม่มี
ผลกระทบกบัส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงใน 1 ภาพ สามารถก าหนดได้
หลายๆ ROI เม่ือก าหนดต าแหน่งต่างๆแลว้ จะสร้าง Mask 
ท่ีเป็น Binary Mask ส าหรับใชก้ าหนดขอบเขตท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงภายในรูปภาพนั้นๆ โดยให้ค่าส่วนท่ีสนใจ
เป็น 1 หรือสีขาว และให้ส่วนอ่ืนๆ เป็น 0 หรือสีด า  
นอกจากน้ียงัสามารถน าเอาค่าใน ROI มาท าฟังก์ชนัทาง
คณิตศาสตร์เช่น บวก ลบ คูณ หาร ไดอี้กดว้ย 

 

3.  ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิัย 
วิธีการด าเนินการวิจยัในการพฒันาระบบการคน้หาและ

ระบุทรัพย์สินถาวรภายในองค์กรจะอาศัยวิ ธี ก าร
ประมวลผลภาพและเทคโนโลยีการตรวจจับวตัถุในการ
คน้หาและระบุถึงสินทรัพย ์โดยมีกรอบแนวความคิดใน
การด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

 
ภาพที่ 6: กรอบแนวความคิด 

Input Filter/Kernel 

Input x Filter Feature map 
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3.1 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลรูปภาพกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจาก

การถ่ายภาพเอง โดยท าการคดัเลือกสินทรัพยถ์าวรด้าน
อุปกรณ์ไอทีท่ีนิยมใช้งานในปัจจุบันจ านวน 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ โต๊ะ, ล  าโพง, และ แอร์ แบ่งเป็นโต๊ะ 2 ตวั, ล  าโพง 2 
ตวั และ แอร์ 2 เคร่ือง สามารถแบ่งรูปภาพทั้งหมดไดเ้ป็น 
6 คลาสกลุ่มตวัอย่างคลาสละ 100 ภาพ รวมเป็นรูปภาพ
ทั้ งหมด 600 รูปภาพ การเก็บขอ้มูลของแต่ละคลาสแยก
เป็นโฟลเดอร์ไดท้ั้งหมด 3โฟลเดอร์ ดงัตารางท่ี 1 และภาพ
ท่ี 7 

ตารางที่ 1: แสดงชุดขอ้มูลภาพท่ีใชใ้นการศึกษา 
ประเภทสินทรัพย ์ จ านวนสินทรัพย ์ จ านวน/ภาพ 

1. โต๊ะ ตวัท่ี 1 100 

 ตวัท่ี 2 100 

2. ล  าโพง ตวัท่ี 1 100 

 ตวัท่ี 2 100 

3. แอร์ ตวัท่ี 1 100 

 ตวัท่ี 2 100 

 

 
ภาพที่ 7: ตวัอยา่งรูปโต๊ะกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 การสร้างโมเดล 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าข้อมูลท่ีจัดเตรียมไวม้าท าการ

ประมวลผลเพื่อฝึกสอน (Train data) และสร้างโมเดลเพื่อ
รู้จ าและจ าแนกภาพสินทรัพย์ถาวร โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึก รูปแบบเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 
CNN ภายใตอ้ลักอริทึม MobileNet และมีเคร่ืองมือส าหรับ
การด าเนินงาน ไดแ้ก่ ไลบราร่ี OpenCV ซ่ึงเป็นไลบราร่ี
ส าหรับพฒันาโมเดลและภาษา Python ส าหรับฝึกสอน
และสร้างโมเดล ด า เนินการฝึกสอนจ านวน 100 รอบ 

ขั้นตอนการท างานและตวัอยา่งโปรแกรม แสดงในภาพท่ี 
8 และ 9  

 
ภาพที ่8: แสดงขั้นตอนการฝึกสอนและการสร้างโมเดล 

 
ภาพที ่9: แสดงตวัอยา่งโคด้การระบุประเภทสินทรัพยถ์าวร 

3.3 การวดัประสิทธิภาพของโมเดล 
การวดัประสิทธิภาพโมเดลจ าแนกภาพสินทรัพย์

ถาวร โดยด าเนินการทดสอบความถูกตอ้งด้วยการ
น าเขา้ภาพผ่านกลอ้งเว็บแคม น ามาท าการทดสอบ
โมเดลและน าโมเดลจ าแนกภาพท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย
มาทดสอบค่าความถูกต้องของการท านาย การวดั
ประสิทธิภาพโมเดลใชต้วัช้ีวดั ไดแ้ก่ ค่าความถูกตอ้ง 
(Accuracy) ดงัสมการท่ี 2 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
จ านวนท่ีถูกตอ้ง

จ านวนคร้ังท่ีท าการทดสอบ
× 100       (2) 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

ผลของการสร้างโมเดลและทดสอบประสิทธิภาพของ
โมเดลในการจ าแนกภาพสินทรัพย์ถาวรด้วยการ
ประมวลผลภาพ โดยมีการทดสอบถ่ายรูปเป็นจ านวน 20 
ภาพต่อการทดสอบหน่ึงสินทรัพยร์ะบบสามารถระบุและ
จ าแนกสินทรัยพไ์ดด้งัภาพท่ี 9 

ชุดขอ้มูลภาพ 

โมเดลรูปแบบ  .xml 

จ าแนกประเภทดว้ยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชนัภายใตอ้ลักอลิทึม MobileNet 

ฝึกสอน 
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ภาพที่ 9: ระบบจ าแนกภาพสินทรัพยโ์ต๊ะชนิดเดียวกนัแต่เป็น

โต๊ะคนละตวั 
และได้ผลค่าความถูกต้อง (Accuracy) ด้วยสามารถ

แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 2 
ประเภท
สินทรัพย ์

จ านวน
สินทรัพย ์

จ านวนภาพทดสอบ ค่าความถูก
ตอ้ง ทั้งหมด ถูกตอ้ง 

1. โต๊ะ ตวัท่ี 1 20 16 75% 

 ตวัท่ี 2 20 17 80% 

2. ล  าโพง ตวัท่ี 1 20 17 80% 

 ตวัท่ี 2 20 18 80% 

3. แอร์ ตวัท่ี 1 20 18 70% 

 ตวัท่ี 2 20 18 70% 

ค่าเฉลีย่ 86.6% 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปผลของประสิทธิภาพ
โมเดลไดด้งัน้ี การสร้างโมเดลจากไลบราร่ี OpenCV ภายใต้
อัลกอริทึม MobileNet มีผลลัพธ์ค่าความถูกต้องเฉล่ีย 
86.6% 

 
5.  สรุป  

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงประยกุตมี์วตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัท่ีสามารถใชใ้นการตรวจสอบและ
คน้หาสินทรัพยถ์าวรไดจ้ากภาพน่ิง(ภาพถ่าย)หรือภาพวีดิ
ทศัน์(วิดีโอ)โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารตรวจจบัวตัถุ 

การด าเนินงานเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง
ภาพสินทรัพยถ์าวร โดยแบ่งคลาสในการจ าแนกออกเป็น 9 
คลาส คลาสละ 100 ภาพ รวมจ านวนภาพกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 600 ภาพ และสร้างโมเดลจ าแนกสินทรัพยถ์าวร
ด้วยไลบราร่ี OpenCV และภาษา Python โดยได้ผลการ
สร้างโมเดลจ าแนกภาพ พบวา่โมเดลมีค่าความถูกตอ้งเฉล่ีย
เท่ากบั 86.60% ซ่ึงมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การเพ่ิมจ านวน ข้อมูลในการ
ฝึกฝน เน่ืองจากจ านวนรูปภาพท่ีใชใ้นการทดสอบมีจ านวน
จ ากดัและการควบคุมสภาวะแวดลอ้มในการทดสอบ เช่น 
แสง ซ่ึงจะส่งผลให้โมเดลมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน
ท่ีสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการทดสอบการรองรับคุณสมบัติ
สารสนเทศเชิงเวลา (Temporal Information Feature)ของ
โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 4 ผลิตภัณฑ์ 

คือ MS-SQL Server 2019 Dev. Oracle12c Oracle 19c 
และ DB2 v10.1 โดยทดสอบ 7 คุณสมบัติ คือ 1) Valid 

Table  2) Transaction Table 3) Bi-Temporal Table   4) 
การปรับปรุงข้อมลู ณ เวลาปัจจุบัน (Current Modification) 

5) การเพ่ิมแบบซีเควนซ์ (Sequence Insert) 6) การลบแบบ
ซีเควนซ์ (Sequence Deletion) และ 7) การปรับปรุงแบบซี
เควนซ์ (Sequence Update) จากการวิจัยพบว่า Oracle 12c 

Oracle19c และ DB2 v10.1 สามารถรองรับคุณสมบัติ
สารสนเทศเชิงเวลาได้ครบถ้วน แต่  MS-SQL Server 

2019Dev.รองรับการเพ่ิมข้อมูล (Insert) การปรับปรุงข้อมูล 
(Update) และการลบข้อมูล (Delete) เฉพาะ ณ เวลาปัจจุบัน
ของระบบเท่าน้ัน 
ค าส าคัญ: ฐานขอ้มูลเชิงเวลา คุณสมบัติสารสนเทศเชิง
   เวลา โปรแกรมบริหารจดัการฐานขอ้มูล 
 

Abstract 

This paper presents a test of temporal information 

features of four recent database management systems 

including MS SQL Server 2019Dev, Oracle 12c, Oracle 

19c and DB2 v10.1. The study aims to test seven 

temporal features: 1)Valid Table 2) Transaction Table 

3)Bi-Temporal Table 4)Current Modification 

5)Sequence Insert 6)Sequence Deletion and 7) Sequence 

Update. The results show that the Oracle 12c Oracle19c 

and DB2 v10.1 support all the seven features. However, 

MSSQL Server 2019Dev. supports only the insertion, 

update, and deletion of data at current time and does not 

allow such operations in the past and future periods. 

Keyword: Temporal database, Temporal feature, DBMS. 

 
1. บทน า 

ระบบฐานข้อ มู ล เ ชิ ง เ วล า  ( Temporal database 

system) มีงานวิจยัเผยแพร่อย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผ่าน
มา แต่ส าหรับประเทศไทย ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั 

ค.ศ.1998 Richard Thomas Snodgrass [1] ได้น าเสนอ
ปัญหาส าคญั หากระบบสารสนเทศไม่รองรับเชิงเวลา เช่น ไม่
สามารถสอบถามสารสนเทศท่ีสัมพนัธ์กบัเวลาได ้ตอ้งใช้
ค  าสั่งเอสคิวแอลมาตรฐานหลายค าสั่งเพ่ือให้สามารถตอบ
ค าถามเชิงเวลาได ้ผูพ้ฒันาระบบตอ้งตรวจสอบเง่ือนไขของ
เวลาหลายจุด อาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดได้ง่าย ต่อมา ค.ศ.

2007 Oracle11g เป็น DBMS รายแรกๆ ท่ีรองรับค าสั่งเชิง
เวลา ค.ศ. 2010 DB2 v10 รองรับค าสั่งเชิงเวลา และในปี ค.ศ.

2011 ISO&ANSI ไดบ้รรจุค าสั่งปฏิบติัการเชิงเวลา ให้เป็น
ส่วนหน่ึงของค าสั่งเอสคิวแอลมาตรฐาน และประกาศอย่าง
เป็นทางการช่ือวา่ SQL:2011 [2] 

การออกแบบพฒันาระบบสารสนเทศให้รองรับขอ้มูล
เชิงเวลา จ าเป็นตอ้งใชแ้บบจ าลองออกแบบฐานขอ้มูลท่ี
เหมาะสมกับข้อมูลเชิงเวลา เช่น TORM/TNIAM และ
จ าเป็นตอ้งใช ้DBMS ท่ีรองรับขอ้มูลเชิงเวลาดว้ย ซ่ึงมีให้
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เลือกใชม้ากมาย แต่การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงเวลา 
ส าหรับหน่วยงานท่ีมีตน้ทุนไม่มาก การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์
DBMS ท่ีเหมาะสมด้านราคา จะช่วยลดต้นทุนได้เป็น
อยา่งมาก 

ดว้ยเหตุผลดา้นตน้ทุน จึงเป็นท่ีมาของการวิจยัน้ี เพื่อ
ทดสอบคุณสมบัติการรับรองเชิงเวลา ของ MS-SQL 

Server 2019 Dev. ซ่ึงเป็น DBMS ระดบักลาง-ระดบัสูง 
เปรียบเทียบกบั Oracle12c Oracle19c และ DB2 v10.1 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 ฐานข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Database) 

ฐานข้อ มูล เ ชิง เวลา  คือ  ฐานข้อ มูล ท่ีสนับสนุน
ความสัมพนัธ์เชิงเวลาของขอ้มูล โดยไม่รวมถึงเวลาท่ีผูใ้ช้
ก  าหนด (User Defined Time) เวลาแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ  Valid Time Transaction Time และ User Defined 

Time [3], [4], [5], [6] 

Valid Time คือ เวลาท่ีขอ้มูลเป็นจริง (Time of fact) 
หรือ ช่วงเวลาขอ้มูลนั้นเป็นจริงในฐานขอ้มูล เช่น ประวติั
การเปล่ียนช่ือ และประวติัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

Transaction Time คือ เวลาท่ีข้อมูลนั้ นถูกบันทึกลง
ในฐานขอ้มูล โดย DBMS ท าหนา้ท่ีบนัทึกอตัโนมติั และ
จะไม่สามารถแกไ้ขเวลาได ้เน่ืองจากจะผิดกฎของเวลา
ท่ีวา่ เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงอดีตได ้[3] เช่น เวลาท่ีเคย
บนัทึกความสูงของภูเขา 

User Defined Time คือ เวลา ท่ี เ ป็นส่วนหน่ึงของ
ขอ้มูล ซ่ึงเป็นค่าคงท่ี ระบบจะมองเป็นขอ้มูลธรรมดา เช่น 
วนัเกิด วนัสมรส และวนับรรจุเขา้ท างาน 

2.2 Valid-Time State Tables 

ตารางท่ีบนัทึกการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล บนัทึกเวลา
เร่ิมต้นของข้อมูล (From_Date หรือ Valid_Start) และ
เวลาส้ินสุดของข้อมูล (To_Date หรือ Valid_Stop) ซ่ึง
อาจจะเป็น 2 คอลมัน์ ดงัตารางท่ี 1 หรืออาจจะเป็นคอลมัน์
เดียว แต่ภายในบรรจุช่วงเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดของ
ขอ้มูล 

จากตารางท่ี 1 ประกอบดว้ยแอตทริบิวต ์รหสัพนกังาน 
(Emp_ID) ซ่ึงเป็นคียห์ลกั (PK) เงินเดือน (Salary) วนั

เร่ิมตน้ท่ีขอ้มูลเป็นจริง (From_Date) และวนัส้ินสุดของ
ขอ้มูล (To_Date) 
ตารางที ่1: Valid time state table of Salary [1] 

 
 
 
จะเห็นวา่รหสัพนกังาน 1001 มีแถวขอ้มูลท่ี PK ซ ้ ากนั  

แต่ในฐานขอ้มูลเชิงเวลา ถือว่าไม่ซ ้ าซ้อน ซ่ึงเป็นไปตาม
กฎ Temporal Existential Integrity [4] คือ แอตทริบิวต์ 
ท่ีใชเ้ป็นคียห์ลกัของขอ้มูลจะตอ้งไม่มีค่าวา่ง (Null) ในทุก
ช่วงเวลาของขอ้มูล ทั้งน้ี DBMS จะก าหนดให้ EMP_ID 
และ FROM_DATE เป็นคียร่์วมอตัโนมติัในตอนท่ีสร้าง
ตารางเชิงเวลา 

รหสั 1001 ไดรั้บเงินเดือน 15,000 บาท ม.ค.- มี.ค. 64 
และไดรั้บเงินเดือน 18,000 บาท เม.ย. 64 เป็นตน้ไป การ
บนัทึกวนัเร่ิมตน้ของขอ้มูลใหม่ (1 เม.ย. 64) เป็นวนัส้ินสุด
ของขอ้มูลเดิม เรียกการบนัทึกแบบน้ีว่า Close-Open [1] 
ช่วยให ้DBMS เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของแถวขอ้มูล 

แถวขอ้มูลใดท่ี TO_DATE เป็นค่าว่าง หรือ 31 ธ.ค. 
9999 (ค.ศ.) หมายถึงขอ้มูลนั้นยงัเป็นจริง เช่น รหสั 1002  

2.3 Transaction State Tables 
ตารางท่ีบันทึกช่วงเวลาของระบบ (Date System หรือ 

Timestamp) ท่ีขอ้มูลถูกบนัทึกในฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย
แอตทริบิวต ์Trans_Start และ Trans_Stop 

2.4 Bi-Temporal State Tables 

ตารางท่ีบันทึกช่วงเวลาของข้อมูล (Valid_Start, 

Valid_Stop) และบันทึกช่วงเวลาท่ีข้อมูลถูกบันทึกใน
ฐานขอ้มูล (Trans_Start, Trans_Stop) จากตารางท่ี 2 รหัส 
1001 ไดรั้บเงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.64 โดย
บนัทึกลงในฐานขอ้มูล 5 ม.ค. 64 เม่ือผ่านการทดลองงาน 
หน่วยงานทราบว่า มีคุณวุฒิพิเศษ จึงให้ไดรั้บเงินเดือนใหม่ 
18,000 บาท ตั้ งแต่ ม.ค.-มี.ค.64 และเล่ือนเงินเดือนเป็น 
20,000 บาท ตั้ งแต่ เม.ย. 64 เป็นต้นไป โดยบันทึกลงใน
ฐานขอ้มูลวนัท่ี 20 มี.ค. 64 
ตารางที ่2: Bi-Temporal time state table of Salary [1] 
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 2.5 การปรับปรุงข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน (Current 

Modification) 

 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 1: Current update cases, in the general scenario [1] 

กรณีท่ี 1: ปรับปรุงขอ้มูลในอดีต ณ เวลาปัจจุบนั จะไม่
มีการปรับปรุงขอ้มูล  แถวขอ้มูลคงเดิม (unchanged) 

กรณีท่ี 2: ปรับปรุงขอ้มูล ณ เวลาปัจจุบนั ผลลพัธ์จะ
เกิดแถวขอ้มูล 2 แถวขอ้มูล (1 insert 1 update)  

กรณีท่ี 3: ปรับปรุงขอ้มูลในอนาคต ณ เวลาปัจจุบนั 
ผลลพัธ์  ค่าของขอ้มูลถูกปรับปรุง  แต่เวลาของขอ้มูลจะ
เป็นเวลาเดิม (1 update) 

2.6 การปรับปรุงแบบตามล าดบั (Sequence 

Modifications) 
การปรับปรุงขอ้มูลแบบตามล าดบั จะมีอยู ่3 แบบ คือ 

การเพ่ิมแบบซีเควนซ์ การลบแบบซีเควนซ์ และการแกไ้ข
แบบซีเควนซ์ [6] 

2.6.1 การเพ่ิมแบบซีเควนซ์ (Sequence Insert) 
คือ การเพ่ิมข้อมูลโดยก าหนดเวลาเร่ิมต้นและเวลา

ส้ินสุด ซ่ึงสามารถเพ่ิมข้อมูลทั้ งใน อดีต ปัจุจบัน และ
อนาคตได ้เช่น 

INSERT  INTO  salary  
VALUES (1001, 15000, ‘2021-01-01’, ‘2021-04-01’); 

2.6.2 การลบแบบซีเควนซ์ (Sequence Deletion) 
การลบขอ้มูลแบบซีเควนซ์ ของฐานขอ้มูลเชิงเวลานั้น 

มีรูปแบบการลบทั้งหมด 4 กรณี ดงัภาพท่ี 2 
PV คือ ช่วงเวลาของขอ้มูลเดิม (Period of Validity) 
PA คือ ช่วงเวลาท่ีจะลบ (Period of Application) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: Sequenced deletion cases [1] 

กรณีท่ี 1: PA เป็นส่วนหน่ึงของ PV ผลของการลบ 
PV จะเป็น 1 Insert 1 Update ท าใหเ้ป็น 2 แถวขอ้มูล  

กรณีท่ี 2: PA น าหน้า PV ผลของการลบ 1 Update 
โดยแกไ้ขเวลาส้ินสุดของ PV ใหเ้ป็นเวลาเร่ิมตน้ของ PA 

กรณีท่ี 3: PA ตามหลงั PV ผลการลบ เป็น 1 Update 
โดยแกไ้ขเวลาเร่ิมตน้ของ PV ใหเ้ป็นเวลาส้ินสุดของ PA 

กรณีท่ี 4: PA ครอบคลุม PV จะเป็นการลบขอ้มูลเดิม
ออกจากฐานขอ้มูล (ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ท าไดเ้ฉพาะ
กรณีน้ีเท่านั้น) 

2.6.3 การปรับปรุงแบบซีเควนซ์ (Sequence Update) 
การปรับปรุงแบบซีเควนซ์ ของฐานขอ้มูลเชิงเวลา มี

รูปแบบการแกไ้ขทั้งหมด 4 กรณี ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 3: Sequenced update cases [1] 
กรณีท่ี 1: PA เป็นส่วนหน่ึงของ PV ผลการแกไ้ขเป็น 

2 Insert 1 Update 
กรณีท่ี 2: PA น าหนา้ PV ผลเป็น 1 Insert 1 Update 
กรณีท่ี 3: PA ตามหลงั PV ผลเป็น 1 Insert 1 Update 
กรณีท่ี 4: PA ครอบคลุม PV ผลเป็น 1 Update โดย

แกไ้ข PV เป็นขอ้มูลใหม่ แต่เวลาคงเดิม (ฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ ท าไดเ้ฉพาะกรณีน้ีเท่านั้น) 

ภาพท่ี 4 เป็นตวัอยา่งค าสั่งปรับปรุงแบบซีเควนซ์ ของ 
Oracle โดยใช้ค  าสั่ง SetValidTime ก าหนดเวลาเร่ิมตน้ 
ค.ศ.2021-04-01 และเวลาส้ินสุดเป็น MAX_TIME (ค.ศ.

9999-12-31) จากนั้นใชค้  าสั่ง Update แบบปกติ ผลลพัธ์
ได ้2 แถวขอ้มูล (1 Inset 1 Update) เป็นการใชค้  าสั่งเพียง 2 

Statement ท่ีสั้นและเขา้ใจง่าย 
DBMS ท่ีรองรับฐานขอ้มูลเชิงเวลา จะตอ้งเพ่ิมขอ้มูล 

(Insert) ปรับปรุงขอ้มูล (Update) ลบขอ้มูล (Deletion) 

คน้หาขอ้มูล (Query & Selection) ไดถู้กตอ้ง ตามขอ้ 2.5 
และขอ้ 2.6 โดยใชค้  าสั่งเอสคิวแอล มาตรฐาน SQL:2011 

Case1: 

Result: 

PV 
PA 

1 Update 

Case3: 

Result: 

PV 
PA 

1 Update 

Case2: 

Result: 

PV 
PA 

1 Update 

Case4: 

Result: entire row updated 

PA 
PV 

1 Insert 1 Insert 

1 Insert 

1 Insert 

Case1: 

Result: 

PV 
PA 

1 Update 1 Insert 

Case3: 

Result: 

PV 
PA 

1 Update 

Case2: 

Result: 

PV 
PA 

1 Update 

Case4: 

Result: entire row deleted 

PA 
PV 

Case 1 : 
Result : 
 

Unchanged 
เน่ืองจากเป็นอดีต  

1 Insert 
Case 2 : 
Result : 
 

1 Update 

1 Update (เวลาคงเดิม) 

Case 3 : 
Result : 
 Now 
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EXECUTE DBMS_WM.SetValidTime(TO_DATE('2021-04-01', 

'YYYY-MM-DD'), DBMS_WM.MAX_TIME); 

 

UPDATE salary SET salary=18000 WHERE emp_id=1001; 

 

EXECUTE DBMS_WM.SetValidTime(DBMS_WM.MIN_TIME, 

DBMS_WM.MAX_TIME); 

 

SELECT emp_id, salary,  

 TO_CHAR(S.WM_VALID.VALIDFROM,'YYYY-MM-DD')FROM_DATE, 

 TO_CHAR(S.WM_VALID.VALIDTILL,'YYYY-MM-DD')TO_DATE 

FROM salary S WHERE emp_id=1001; 

EMP_ID SALARY FROM_DATE  TO_DATE 

----- ------ ---------    ---------- 
1001 15000 2021-01-01   2021-04-01 

1001 18000 2021-04-01  9999-12-31 

ภาพที ่4: ตวัอยา่งค าสัง่ Oracle [7,8] 

 
3. วธีิการด าเนินงาน 

ผูว้จิยัไดใ้ชป้ระวติัการเล่ือนขั้นเงินเดือน (Salary table) 
เป็นตารางทดสอบ การรองรับคุณสมบติัสารสนเทศเชิงเวลา 
ของ MS-SQL Server 2019 Dev. Oracle 12c Oracle 19c 
และ DB2 v10.1 โดยทดลองค าสั่งของแต่ละ DBMS เป็น
จ านวนมาก เพ่ือให้แน่ใจว่า สามารถรองรับสารสนเทศเชิง
เวลาไดห้รือไม่ ทั้งน้ีผูว้ิจยั น าส่วนท่ีส าคญั มาน าเสนอใน
เอกสารบทความ ดงัน้ี 

3.1 การสร้างตารางของฐานข้อมูลเชิงเวลา 
3.1.1 สร้างตารางเชิงเวลาของ MS-SQL Server 2019 

ค าสั่ งในการสร้างตาราง จะก าหนดแอตทริบิวต์ 
SysStartTime และ SysEndTime ให้เป็น PERIOD for 

SYSTEM_TIME [9] 
CREATE TABLE  emp_salary( 

 Emp_id INT NOT NULL PRIMARY KEY CLUSTERED,  

 Salary DECIMAL(10,2), 

 SysStartTime  DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW   

   START NOT NULL, 

 SysEndTime  DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW   

   END NOT  NULL, 

 PERIOD FOR SYSTEM_TIME(SysStartTime, SysEndTime) 

)WITH(SYSTEM_VERSIONING = ON (HISTORY_TABLE = 

dbo.emp_salaryHistory)); 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5: SQL Create valid table of MS-SQL Server 

3.1.2 สร้างตารางเชิงเวลาของ Oracle12c 
ค าสั่งสร้างตารางเชิงเวลา ของ Oracle12c จะท างาน

ผ่าน Workspace Manager (WM) ดังภาพท่ี  6 โดยใช้
ค  าสั่ ง  EnableVersioning ก าหนดพารามิเตอร์ท่ี  4  ถ้า 
TRUE=Valid table และ FALSE=Transaction table 
CREATE TABLE salary( 
    emp_id   NUMBER PRIMARY KEY, 

    salary   DECIMAL(10,2)); 

 

EXECUTE DBMS_WM.EnableVersioning('salary', 
'VIEW_WO_OVERWRITE',FALSE, TRUE); 

ภาพที่ 6: SQL create valid table of Oracle 12c 

3.1.3 สร้างตารางเชิงเวลาของ Oracle19c 
Oracle19c จะน าค  าสั่งเชิงเวลา มาเป็นส่วนหน่ึงของ

เอสคิวแอล ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 7 มีการก าหนดแอตทริ
บิวต ์PERIOD FOR 
CREATE TABLE salary_vt( 
   emp_id    NUMBER(6) NOT NULL, 

   salary    DECIMAL(10,2), 

   PERIOD FOR salary_vt_time, 

   CONSTRAINT salary_vt_pk PRIMARY KEY(emp_id) 

); 

ภาพที่ 7: SQL create valid table of Oracle 19c 

3.1.4 สร้างตารางเชิงเวลาของ DB2 v10.1 
DB2 สามารถสร้างตาราง Valid Transaction และ Bi-

Temporal โดยบรรจุค าสั่งเชิงเวลา เป็นส่วนหน่ึงในค าสั่ง
เอสคิวแอล ซ่ึง เ ป็นไปตามมาตรฐาน SQL:2011 ดัง
ตวัอยา่งภาพท่ี 8-10 ทั้งน้ี Valid จะเรียกกว่า Application 

period (BUSINESS_TIME) แ ล ะ  Transaction จ ะ
เรียกวา่ System period (SYSTEM_TIME) 
CREATE TABLE but_salary( 
   emp_id    INT NOT NULL, 

   salary    DECIMAL(10,2), 

 bus_start DATE NOT NULL, 

 bus_end DATE NOT NULL, 

   PERIOD BUSINESS_TIME (bus_start,bus_end), 

   PRIMARY KEY(emp_id, BUSINES_TIME WITHOUT 

OVERLAP) ); 

ภาพที่ 8: SQL create valid table of DB2 
CREATE TABLE sys_salary( 
  emp_id    INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

 salary    DECIMAL(10,2), 

 sys_start TIMESTAMP(12) NOT NULL  

  GENERATED ALWAYS AS ROW BEGIN, 

 sys_end TIMESTAMP(12) NOT NULL  

  GENERATED ALWAYS AS ROW END, 

 ts_id TIMESTAMP(12) NOT NULL  

  GENERATED ALWAYS AS TRANSACTION 

  START ID,  

 PERIOD SYSTEM_TIME (sys_start, sys_end) 

)IN sys_salary_space; 

ALTER TABLE sys_salary ADD VERSIONING USE 

HISTORY TABLE sys_salary_hist; 

ภาพที่ 9: SQL create transaction table of DB2 
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CREATE TABLE salary_info( 

  emp_id     INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

  salary     DECEMAL(10,2), 

  bus_start DATE NOT NULL, 

  bus_end   DATE NOT NULL, 

  sys_start  TIMESTAMP(12) NOT NULL 

             GENERATED ALWAYS AS ROW BEGIN, 

  sys_end   TIMESTAMP(12) NOT NULL 

            GENERATED ALWAYS AS ROW END, 

  ts_id     TIMESTAMP(12) NOT NULL 

           GENERATED ALWAYS AS 

   

  TRANSACTION START ID, 

  PERIOD BUSINESS_TIME (bus_start, bus_end), 

  PERIOD SYSTEM_TIME (sys_start, sys_end) 

); 

ภาพที่ 10: SQL create Bi-Temporal table of  DB2 
3.2 ค าส่ังปฏิบัติการเชิงเวลา 
3.2.1 ค  าสั่งเชิงเวลาของ MS-SQL Sever 2019 Dev 
จากรูปท่ี 11 จะเห็นว่าการเพ่ิม การปรับปรุง และการ

ลบขอ้มูล ท าไดเ้ฉพาะ ณ เวลาปัจจุบนัของระบบเท่านั้น 
ตาราง emp_salary จะบันทึกเฉพาะข้อมูลท่ียงัเป็นจริง 
ส่วนขอ้มูลท่ีถูกปรับปรุงหรือถูกลบ ซ่ึงเป็นอดีต จะยา้ยไป
บนัทึกท่ีตาราง emp_salaryHistory 
--ก ำหนดวันปัจจุบนัของคอมพวิเตอร ์=1 ม.ค. 2021 
INSERT INTO dbo.emp_salary(emp_id, salary) 

      VALUES(1001,15000),(1002 , 15000); 

INSERT INTO dbo.emp_salary 

      VALUES(1003, 20000, default, default); 

--ก ำหนดวันปัจจุบนัของคอมพวิเตอร ์=1 เม.ย. 2021 
UPDATE dbo.emp_salary SET salary = 18000     

   WHERE emp_id= 1001 

UPDATE dbo.emp_salary SET salary = 19000     

   WHERE emp_id= 1002 

DELETE FROM dbo.emp_salary  

   WHERE emp_id= 1003; 

SELECT * FROM dbo.emp_salary; 

SELECT * FROM dbo.emp_salaryHistory; 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11: SQL command of MS-SQL Server 

3.2.2 ค  าสั่งเชิงเวลาของ Oracle12c 
ภาพท่ี 12 เป็นค าสั่งเชิงเวลา มีการก าหนดช่วงเวลา 

PERIOD ในค าสั่ง Insert และใช้ค  าสั่ง SetValidTime 
ก่อนใชค้  าสั่ง Update Delete และ Selection 

 

INSERT INTO salary VALUES(1001,15000, 

  WMSYS.WM_PERIOD(TO_DATE('2021-01-01','YYYY-

         MM-DD'),DBMS_WM.MAX_TIME)); 

INSERT INTO salary VALUES(1002,15000, 

  WMSYS.WM_PERIOD(TO_DATE('2021-01-01','YYYY- 

         MM-DD') ,DBMS_WM.MAX_TIME)); 
 

EXECUTE DBMS_WM.SetValidTime(TO_DATE('2021-

04-01','YYYY-MM-DD'), DBMS_WM.MAX_TIME); 
    

UPDATE salary SET salary =18000 WHERE emp_id=1001; 
 

EXECUTE  DBMS_WM.SetValidTime(DBMS_WM.MIN_TIME,  

          DBMS_WM.MAX_TIME); 

SELECT emp_id, salary,  

 TO_CHAR(s.WM_VALID.VALIDFROM,'YYYY-MM-DD') FROM_DATE, 

 TO_CHAR(s.WM_VALID.VALIDTILL,'YYYY-MM-DD') TO_DATE 

FROM  salary s; 

 
 

 
ภาพที่ 12: SQL command of Oracle12c [8] 

3.2.3 ค าสั่งเชิงเวลาของ Oracle 19c [10] 
สามารถใชค้  าสั่งเชิงเวลา ผ่าน Workspace Manager 

เหมือน Oracle11g[6,7] และ Oracle 12c ทุกประการ 
ในส่วนการทดลอง Temporal Validity [11] ผูว้ิจยัได้

ทดลองอย่ า งละ เ อี ยด  เ ป็นการส ร้ า งต าร า งคล้า ย 
Transaction แต่เ ม่ือปฏิบัติค  าสั่ ง  Update หรือ Delete 
แบบเชิงเวลา พบวา่ Update Delete เฉพาะแถวขอ้มูลนั้นๆ 
ไม่เขา้ข่ายลกัษณะเชิงเวลา ตาม TR-28 [1] 
 

UPDATE salary_vt SET salary=18000, 

   valid_time_start = TO_DATE('2021-04-01','YYYY-MM-DD'), 

   valid_time_end  =  NULL 

WHERE emp_id = 1001; 
 

SELECT emp_id, salary, valid_time_start, valid_time_end   
FROM   salary_vt; 

 
 

 
ภาพที่ 13: Temporal Validity ท่ีไม่ถูกตอ้งตาม [11] 

3.2.4 ค าสั่งเชิงเวลาของ DB2 v10.1 
จากภาพท่ี 14 จะเห็นค าสั่งปฏิบัติการเชิงเวลาของ 

DB2 สามารถเพ่ิม ปรับปรุง และลบข้อมูล เป็นไปตาม
คุณสมบัติสารสนเทศเชิงเวลา สามารถแสดงข้อมูล
ยอ้นหลงัทั้ งหมด หรือขอ้มูล ณ ปัจจุบนั ไดถู้กตอ้ง เช่น 
รหัส 1003 มีการปรับปรุงแบบซีเควนซ์ กรณีท่ี 1 ผลลพัธ์
ได ้3 แถว (2 insert 1 update) 
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INSERT INTO bus_salary VALUES(1001,15000, 

 '2019-01-01','2019-04-01'); 

INSERT INTO bus_salary VALUES(1001,20000, 

 '2019-04-01','9999-12-31'); 

INSERT INTO bus_salary VALUES(1002,25000, 

 '2019-01-01','9999-12-31'); 

DELETE FROM bus_salary 

   FOR PORTION OF BUSINESS_TIME FROM  

 '2019-06-01' TO '2019-07-01' 

WHERE emp_id = '1002'; 

 

INSERT INTO bus_salary VALUES(1003, 15000,  

 '2018-01-01','9999-12-31'); 

UPDATE bus_salary 

   FOR PORTION OF BUSINESS_TIME FROM  

 '2018-04-01' TO '2019-01-01' 

SET  salary = 20000 WHERE emp_id = 1003;

  

INSERT INTO bus_Salary VALUES(1004, 25000,   

 CURRENT_TIMESTAMP, '9999-12-31'); 

INSERT INTO bus_salary VALUES(1005, 30000,   

 '2019-08-22', '9999-12-31'); 

INSERT INTO bus_salary VALUES(1006, 40000,   

 CURRENT DATE  , '9999-12-31'); 

 

SELECT * FROM bus_salary; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14: SQL command of DB2 [12] 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นว่า Oracle12c Oracle19c และ 
DB2v10.1 รองรับคุณสมบัติสารสนเทศเชิงเวลาได้
ครบถ้วน แต่ Oracle12c Oracle19c จะปฏิบัติค  าสั่งเชิง
เวลาผ่าน WM โดยใช้ค  าสั่ ง  SetValidTime ก าหนด
ช่วงเวลา แลว้จึงใชค้  าสั่งเอสคิวแอลมาตราฐานไดต้ามปกติ 

DB2v10.1 สามารถก าหนดช่วงเวลาเป็นส่วนหน่ึงของ
ค าสั่ ง เอสคิวแอลได้ เลย  ซ่ึ ง เ ป็นไปตามมาตรฐาน 
SQL:2011 

MS-SQL Server 2019 Dev. ร อ ง รั บ คุ ณส มบั ติ
สารสนเทศเชิงเวลาได้ไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติ โดย
สามารถบนัทึกแกไ้ข เฉพาะ ณ เวลาปัจจุบนั เท่านั้น ท าให้

ไม่สะดวกในการใชง้านท่ีมีความจ าเป็นตอ้งบนัทึกแกไ้ข
ขอ้มูล ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตได ้
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบคุณสมบติัสารสนเทศเชิงวลา 

 
 
5. สรุปผล 

จากการวิจยั ทดสอบการรองรับคุณสมบติัสารสนเทศ
เชิงเวลา สรุปได้ดังน้ี 1) Oracle 12c Oracle19c รองรับ
สารสนเทศเชิงเวลาครบทั้ง 7 คุณสมบติั ทั้ งน้ีการปฏิบติั
ค าสั่งจะต้องท างานผ่าน Workspace Manager 2) DB2 

v10.1 รองรับสารสนเทศเชิงเวลา ครบทั้ง 7 คุณสมบติั โดย
สามารถเขียนค าสั่งเอสคิวแอลเชิงเวลา เป็นส่วนหน่ึงของ
ค าสั่งปฏิบติัการ ตามมาตราฐาน SQL:2011 3) MS-SQL 

Server 2019 Dev. รองรับสารสนเทศเชิงเวลา ไดเ้ฉพาะ
บนัทึกขอ้มูล ณ ปัจจุบนั ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลในอดีต
และปัจจุบนัได ้

จากการวิจยัคร้ังน้ี อ  านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้จะพฒันา
ระบบสารสนเทศเชิงเวลา ทราบว่า DBMS ผลิตภณัฑ์ใด 
รองรับคุณสมบติัสารสนเทศเชิงเวลาไดค้รบถว้น ท าให้
การตดัสินใจในการเลือกใชผ้ลตัภณัฑไ์ดเ้หมาะสม รวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
สวนสัตว์ขอนแก่นก่อตั้งขึน้เพ่ือเป็นเรียนรู้ด้านสัตว์

ป่าธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วย ส่ือและวิ ธีการ ท่ี
หลากหลายให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีสนใจ ภายในถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พืน้ท่ีส่วนการศึกษาท่ีแบ่งออกเป็น
ฐานการเรียนรู้อาทิ เ ช่น ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น แต่อย่างไรกต็ามสวนสัตว์ขอนแก่นยัง
ไม่มีระบบการจัดการในการซ้ือบัตรเข้าชมการแสดง
แมวน า้และสวนน า้ อีกท้ังยงัไม่มีระบบแสดงต าแหน่งและ
บอกเส้นทางบนแผนท่ี และประสบปัญหาด้านการพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีความจริง
เสริมถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายท้ังในโซเชียลมีเดียและ
แอปพลิเคชันต่าง ๆ เทคโนโลยคีวามจริงเสริมสามารถช่วย
แก้ปัญหาการมองเห็นสัตว์ได้ไม่ชัดเจนท าให้นักท่องเท่ียว
สามารถเห็นลักษณะและรูปร่างของสัตว์ได้ชัดเจนมาก
ย่ิงขึน้  
 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสวนสัตว์ขอนแก่น โดย
มีวัตถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายบัตรในการ
เข้าชมการแสดงแมวน า้และสวนน า้ การออกแบบระบบ
แสดงต าแหน่งและการบอกเส้นทาง นอกจากนี้ยังมี
ฟังก์ชันแสดงสัตว์เป็นความเป็นจริงเสริมหรือภาพ 3 มิติ
เพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเท่ียว ผลการ
ทดสอบผ่านการประเมินโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้งาน

จริงและจากผู้ดูแลเวบ็ไซต์ท่ีสวนสัตว์ขอนแก่นได้คะแนน
การประเมินเฉลีย่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ค ำส ำคัญ :  สวนสั ตว์  ความจ ริ ง เส ริม  ภาพ  3 มิ ติ   
                      ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
 

Abstract 
Khon Kaen Zoo was established as a learning 

center for wildlife, nature, and the environment for 

interested tourists using various media and methods. 

The interior is divided into four areas, each of which 

is an educational area separate into learning bases 

such as wildlife, nature, and environment, and so on. 

However, the Khon Kaen Zoo does not have a 

management system for purchasing tickets for the seal 

show and admission to the water park. Furthermore, 

there is no system for displaying location and route on 

a map, and there are difficulties in developing modern 

learning materials. Nowadays, augmented reality 

technology is widely used in social media and 

applications. Augmented reality can help solve animal 

vision issues by allowing tourists to see animal 

characteristics and shapes. The researcher has 

created an application for the Khon Kaen Zoo. The 

goal is to create a ticket distribution system for 

admission to the seals and water park shows. Design 

of positioning systems and directions to entertain 

กำรพฒันำแอปพลเิคชันสวนสัตว์ขอนแก่นด้วยเทคโนโลยคีวำมจริงเสริม 

บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 

Application Development of Khon Kaen Zoo with Augmented Reality 

Technology on the Android Operating System 
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tourists, there is also a feature that displays animals 

as augmented reality or 3D imagery. The results were 

evaluated using questionnaires from real users and 

website administrators at the Khon Kaen Zoo. The 

overall average was very high. 

Keywords: Zoo, Augmented Reality, 3D image,  

                     Android Operating System. 

 
1. บทน ำ 
 ปั จ จุบันสวนสั ตว์ขอนแ ก่น ถูกจัดตั้ ง ข้ึ นโดย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสัตว์
ป่ า  โดย เ ป็นแหล่ง เพาะขยายพัน ธ์ุสัตว์ป่ า ท่ีหายาก 
นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็น
แหล่งเ ท่ียวชมสัตว์ป่าของจังหวัดขอนแก่น จังหวัด
อุดรธานี และจงัหวดัใกลเ้คียง  
 สวนสัตวข์อนแก่นจดัเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ตั้ งอยู่บน
พ้ืนท่ี 3,338  ไร่  มีสัตว์ท่ีจัดแสดงทั้ งหมด 118 ชนิด 
ประมาณ 1,155 ตวั โดยประกอบไปดว้ย สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย
นม สัตวปี์ก และสัตวเ์ล้ือยคลาน และมีการก่อสร้างส่วนจดั
แสดงสัตวต่์าง ๆ ให้มีความกวา้งใหญ่เปรียบเสมือนสัตว์
ไดอ้ยูใ่นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเดิม มีสัตวใ์ห้นกัท่องเท่ียวไดข้บัรถ
ข้ึนไปชมไดเ้รียนรู้ เช่น ยีราฟ มา้ลาย นกกระจอกเทศ นก
อีมู กูดูใหญ่ เป็นตน้ ทั้งน้ีสวนสัตวข์อนแก่นไม่สามารถน า
รถยนต์เข้าไปเท่ียวชมได้ ทางสวนสัตว์ขอนแก่นจึงได้
จดัเตรียมรถกอลฟ์ไวส้ าหรับบริการ รวมทั้งยงัสามารถเดิน
ชมสัตวต์ามเส้นทางได ้[1] 
       ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดการพฒันาแอปพลิเคชนัสวน
สัตว์ขอนแ ก่นด้วย เทคโนโลยีความจ ริ ง เส ริมบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็นภาพ 3 มิติ
ได้อย่างเสมือนจริง  และแอปพลิเคชันยงัสามารถบอก
เส้นทางให้ผูใ้ช้เดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ภายในสวน
สัตวร์วมถึงแสดงขอ้มูลต่าง ๆ ภายในสวนสัตวข์อนแก่น
และพฒันาระบบการซ้ือบัตรการแสดงแมวน ้ า ซ้ือบัตร
สวนน ้า เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความเพลิดเพลิน
แก่นกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
 
 

2. ทฤษฎีและผลงำนที่เกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 GPS น าทาง [2] 
GPS น าทางคือ ระบบท่ีปัจจุบนัพบมากทั้งในมือถือ 

หรือแมก้ระทัง่ในรถยนตท่ี์มีการเสริมในส่วนของระบบน า
ทางเข้าไป เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการรับ
สัญญาณขอ้มูลจากดาวเทียม และประมวลผลเพื่อแสดง
พิกดัทางภูมิศาสตร์ ถึงต าแหน่งท่ีตั้ง ของอุปกรณ์ GPS นั้น 
ๆ โดยใช้การค านวณจากต าแหน่งท่ีอยู่ปัจจุบันไปยัง
จุดหมายปลายทาง ซ่ึงใชง้านร่วมกบั ระบบแผนท่ี ในการ
ใชว้ธีิจบัคู่ต  าแหน่งต่าง ๆ ท่ีอ่านไดจ้ากดาวเทียมกบัค่าพิกดั
ในระบบแผนท่ี  

2.1.2 Augmented Reality [3] 

  Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีท่ีน าวตัถุ 
3 มิติ มาจ าลองเขา้สู่โลกจริงของเรา โดยมีหลกัการท างาน
คือใช ้Sensor ในการตรวจจบัภาพ, เสียง, การสัมผสั หรือ 
การรับกล่ิน แลว้จะสร้างภาพ 3 มิติข้ึนมาตามเง่ือนไขท่ี
ไดรั้บ ดว้ยการประมวลจาก Software โดยผูใ้ชง้านจะตอ้ง
มองผา่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีแสดงภาพได ้ไม่วา่จะเป็นแวน่ตา
, จอภาพ, จอโทรศพัท์มือถือ หรือ คอนแทคเลนส์ ท่ีเป็น 
Hardware AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีผสานเอาโลกแห่ง
ความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดย
ผ่านอุปกรณ์ทางดา้นฮาร์ดแวร์รวมกบัการใช้ซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ ท าให้สามารถมองเห็นภาพท่ีมีลักษณะเป็นวตัถุ 
(Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวตัถุ 3 มิติ ลอยอยู่
เห นือ พ้ืนผิวจ ริง  มีการแสดงผล ท่ีแสดงวัต ถุ มีการ
เคล่ือนไหว ดูมีมิติ  

2.1.3 ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์[4] 

        ร ะบบป ฏิบั ติ ก า รส าห รั บ อุปกร ณ์พกพ า เ ช่ น
โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็คอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ท างานบนลิ
นุกซ์ เคอร์เนล เร่ิมพฒันาโดยบริษทัแอนดรอยด ์(Android 

Inc.) จากนั้นบริษทัแอนดรอยด์ถูกซ้ือโดยกูเกิล และน า
แอนดรอยด์ไปพฒันาต่อ ภายหลงัถูกพฒันาในนามของ 
Open Handset Alliance ทางกูเกิลได้เปิดให้นักพัฒนา
สามารถแก้ไขโค้ดต่าง ๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุม
อุปกรณ์ผา่นทางชุด Java libraries ท่ีกเูกิลพฒันาข้ึน  
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2.2 ผลงำนทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1 แอปพลิเคชนั Animal Safari [5]  
แอปพลิเคชันท่ีใช้ส าหรับการแสดงสัตวใ์นรูปแบบ 

AR โดยผูใ้ช้สามารถใช้แอปพลิเคชันในการแสดงสัตว์
โดยการเลือกสัตวท่ี์แอปพลิเคชนัมีไวใ้หแ้ละตั้งหนา้จอวาง
ไวต้  าแหน่งไหนใดก็ได้สัตว์ท่ีเลือกจะแสดงในรูปแบบ 
AR ออกมาตามพ้ืนท่ีท่ีผูใ้ชต้ั้งกลอ้ง แสดงรูปสัตวเ์ป็น AR 
ซ่ึงสร้างความเพลิดเพลินแก่ผูใ้ชง้าน เป็นแอปพลิเคชนัท่ีมี
จ านวนสัตวไ์ม่หลากหลาย  

2.2.2 แอปพลิเคชนั NaviZOO [6]  

  แอปพลิเคชันส ารวจและน าทางท่ีแสดงแผนท่ี
ต าแหน่งของสัตว์ภายในสวนสัตว์ท่ีผูค้นสนใจและยงั
สามารถคน้หาสวนสัตวไ์ดท้ัว่โลกมากกวา่ 10 ประเทศทัว่
โลก แสดงขอ้มูลทัว่ไปของสวนสัตว ์รวบรวมขอ้มูลสัตว์
ไม่มีการแสดงสัตวเ์ป็น AR ไม่สามารถแสดงระบบน าทาง
ภายในสวนสัตวไ์ด ้

2.2.3. แอปพลิเคชนัสวนสัตวเ์บอร์ลิน [7]  
        แอปพลิเคชันดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยีบีคอน หรือ 
ระบบการส่งสัญญาณบอกพิกดั ซ่ึงสามารถน าเสนอขอ้มูล
ต่าง ๆ ให้กับผู ้ใช้เ ม่ือเดินเข้าไปใกล้ว ัตถุท่ีมีจุดติดตั้ ง
สัญญาณบีคอนอยู่ โดยในสวนสัตวเ์บอร์ลินแห่งน้ีมีการ
ติดตั้งจุดส่งสัญญาณบีคอนทั้งส้ิน 8 จุด เม่ือนักท่องเท่ียว
เขา้ไปในสวนสัตว ์แลว้เปิดใชง้านแอปพลิเคชนัน้ี และเดิน
ไปใกลจุ้ดบีคอน ท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตว ์ระบบก็จะส่ง
ขอ้มูลของสัตวแ์ต่ละชนิดเขา้มาใหดู้ และขอ้ควรระวงัต่าง ๆ 
ของสัตวแ์ต่ละชนิด นอกจากนั้นภาษาท่ีใชก้็สามารถเลือก
เปล่ียนได ้อาทิ ภาษาองักฤษ สามารถแสดงต าแหน่งของ
สัตวภ์ายในสวนสัตวไ์ด้ สามารถคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว
กิจกรรมในสวนสัตวต่์าง ๆ ได ้ไม่มีการแสดงสัตวเ์ป็น AR 

2.2.4 แอปพลิเคชนัสวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว [8]  
        แอปพลิเคชนัสวนสัตวเ์ปิดเขาเขียวเป็นแอปพลิเคชนั
ท่ีใชใ้นการอ านวยความสะดวกอีกทางของสวนสัตวเ์ปิด
เขาเขียวท่ีแสดงข้อมูลทั่วไปของสวนสัตว์มีการแสดง
เส้นทางภายในสวนสัตว ์การด าเนินกิจการสวนสัตวเ์ปิด
เ ข า เ ขี ย ว จึ ง มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี ต้ อ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์และน าเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของงาน

บริการสังคมของสวนสัตวไ์ทย ในการพฒันาเพ่ือกา้วไปสู่
มาตรฐาน สามารถแสดงต าแหน่งของสัตวภ์ายในสวนสัตว์
ได ้สามารถใหข้อ้มูลของสัตวไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง แสดงสัตวท่ี์
สนใจไดเ้ฉพาะรูปภาพน่ิง 
 

3. วธีิด ำเนินงำน          
3.1 วเิครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร 

   การวิเคราะห์และหาความตอ้งการจากเพื่อให้ระบบมี
ความ เหมาะสม สามารถใช้งานได้จริง โดยผูจ้ัดท าเก็บ
ขอ้มูลความตอ้งการจากการส ารวจและการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผูใ้ชง้าน 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มพนักงานท่ีดูแลสวนสัตวแ์ละ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวสวนสัตวข์อนแก่น  

3.2 กำรออกแบบและวเิครำะห์ระบบ 
 การออกแบบระบบ จะมีผูใ้ชง้านหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่

ส่วนของผูใ้ชง้าน ผูดู้แลเวบ็ไซต ์และพนกังานขบัรถ โดย
ฟังกช์นัหลกั คือแสดงในส่วนของสวนสัตว ์แสดงสัตวใ์น
รูปแบบ Augmented Reality แสดงแผนท่ีการเดินทาง 
และบอกเส้นทางภายในสวนสัตว,์ แสดงขอ้มูลต าแหน่งรถ
กอลฟ์ รถราง และสามารถโทรออกฉุกเฉินได,้ แสดงขอ้มูล
การซ้ือบตัรเขา้ชมสวนสัตว,์ แสดงส่วนของบอกเส้นทาง
ไปยงัจุดหมายปลายทาง, เวบ็แอปพลิคชนัส่วนของผูดู้แล
สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลต่าง ๆ ของสวนสัตว ์จดัการ
การซ้ือบัตรภายในสวนสัตว์, แอปพลิเคชันส าหรับ
พนักงานขบัรถ แสดงในส่วนของติดตามและช่วยเหลือ
นกัท่องเท่ียว (ดงัภาพท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 1: ภาพรวมของระบบ  
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3.3 ฟังก์ชัน (แผนภำพแบบจ ำลอง) 
 แผนภาพแสดงการใช้งานของผูใ้ช้งานและผู ้ดูแล

เวบ็ไซต ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี ส่วนส าหรับแอปพลิเค
ชนัสวนสัตวข์อนแก่นและเวบ็แอปพลิเคชนั 

3.3.1 ฟังกช์นัผูใ้ชง้าน 
ผูใ้ชง้านแสดงในส่วนของสวนการแสดงขอ้มูลไฮไลท,์ 

ขอ้มูลสารานุกรม, ขอ้มูลสวนสัตว,์ การซ้ือบตัร,     การแสดง 
AR สามารถแสดงภาพ 3 มิติ, การแสดงแผนท่ี, การแสดง
ต าแหน่งรถราง ต าแหน่งรถกอลฟ์, การขอความช่วยเหลือ  

• การแสดงข้อมูลไฮไลท์ , ข้อมูลสารานุกรม , 
ขอ้มูลสวนสัตว์ โดยดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมา
แสดงใหผู้บ้นหนา้จอแอปพลิเคชนั 

• การซ้ือบตัร โดยท่ีผูใ้ชก้รอกขอ้มูลการต่าง ๆ ผา่น
แอปพลิเคชนัและขอ้มูลจะส่งไปยงัเวบ็ของผูดู้แล 

• ฟังกช์นั AR สามารถแสดงภาพ 3 มิติภายในสวน
สัตว์ โดยใช้เทคนิค AR ร่วมกับ Unity และ 
Vuforia ในการแสดงภาพเสมือนจริง  

• ฟังก์ชนับอกเส้นทางภายในสวนสัตวข์อนแก่น 
โดยใช้เทคนิค google map api จะแสดงขอ้มูล
สัตวแ์ละบอกเส้นทางบนแอปพลิเคชนั 

• ฟังก์ชันแจ้งเตือนเม่ือมีผูใ้ช้ขอความช่วยเหลือ 
โดยใชเ้ทคนิคการตรวจจบัหตุการณ์ของผูใ้ช ้

3.3.2 ฟังกช์นัผูดู้แลเวบ็ไซต ์
• ส่วนของผูดู้แลเวบ็ไซต์สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข 

ขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลสารานุกรมสัตว ์ขอ้มูล

การซ้ือบัตรเป็นต้น และจัดการการซ้ือบัตร
ภายในสวนสัตวผ์ูดู้แลระบบจะตรวจสอบขอ้มูล
การซ้ือและยนืยนัการซ้ือบตัรบนเวบ็และขอ้มูลท่ี
ผูใ้ชต้รวจสอบแลว้จะแสดงบนแอปพลิเคชนั 

3.3.3 ฟังกช์นัพนกังานขบัรถ 

• พนักงานขบัรถจะมีฟังก์ชนัแจง้เตือนเม่ือมีผูใ้ช้
ขอความช่วยเหลือ โดยใชเ้ทคนิคการตรวจจบัห
ตุการณ์ของผูใ้ช ้

• พนกังานขบัรถจะมีหนา้จอเพื่อเปิด-ปิดต าแหน่ง
ขอ้มูลต าแหน่งจะอยู่บนระบบฐานขอ้มูลแบบ
Realtime และแสดงบนหนา้จอฟังกช์นัต าแหน่ง
รถรางขอผูใ้ชง้าน 

3.3.4 การออกแบบโมเดล 
          จ  านวนโมเดลท่ีใช้ทั้ งภายในสวนสัตว์ และ Sky 

walk มีทั้งหมด 50 โมเดล (ดงัภาพท่ี 2) 
• การสร้างโมเดลโดยใชโ้ปรแกรม 3D Max 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2: โมเดลแรดขาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3: ER Diagram 
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3.4 ER Diagram 
ER Diagram ของระบบเ ป็นการแสดงแผนผัง

ฐานขอ้มูลของแพลตฟอร์มท่ีมีตาราง orders เป็นตาราง
เช่ือมโยงผูใ้ชท้ั้ง 2 เขา้ดว้ยกนั (ดงัภาพท่ี 3) 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 

4.1 ตัวอย่ำงกำรพฒันำแอปพลเิคชัน 
4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน โดยผูใ้ช้

จะตอ้งลงทะเบียนและเขา้สู่ระบบ (ดงัภาพท่ี 3 (ก)) 
4.1.2 หนา้หลกัของผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย 6 ฟังกช์นั 

ไดแ้ก่การแสดงขอ้มูลไฮไลท์, ขอ้มูลสารานุกรม, ขอ้มูล
สวนสัตว,์ การซ้ือบตัร, การแสดงภาพสามมิติ, การแสดง
แผนท่ี, การแสดงต าแหน่งรถราง ต าแหน่งรถกอล์ฟ, การ
ขอความช่วยเหลือ (ดงัภาพท่ี 4 (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4: (ก) หนา้เขา้สู่ระบบของแอปพลิเคชนั (ข) หนา้หลกัของ

ผูใ้ชง้าน 
 

4.1.3 หน้าหลกัของผูดู้แลเว็บไซต์ ประกอบดว้ย 2 
ฟังกช์นัหลกั ไดแ้ก่การแกไ้ขขอ้มูลการแสดงขอ้มูลไฮไลท ์
ขอ้มูลสารานุกรม 

การตรวจสอบการซ้ือบตัรเขา้ชมแมวน ้ าและสวนน ้ า 
(ดงัภาพท่ี 5) 

 
 
 
 

 
 

 

ภำพที่ 5: หนา้หลกัของผูดู้แลเวบ็ไซต ์

4.1.4  หน้าหลักของพนักงานขับรถ  ประกอบด้วย  
2 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่เปิด-ปิดการแชร์ต าแหน่งของรถ,  
การแชร์ต าแหน่งของคนขบัรถราง (ดงัภาพท่ี 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 6: เปิด-ปิดการแชร์ต าแหน่งของรถ, การแชร์ต าแหน่ง

คนขบัรถราง 
 

4.1.5 หน้าแสดงขอ้มูล ผูใ้ช้ตอ้งการดูขอ้มูลไฮไลท์ 
หรือขอ้มูลสวนสัตว ์(ดงัภาพท่ี 7 (ก))  

4.1.6 หน้าแสดงขอ้มูลการซ้ือบัตรเขา้ชมสวนสัตว์ 
เม่ือผูใ้ชต้อ้งการสั่งซ้ือบตัรล่วงหน้าก่อนเขา้ชมสวนสัตว ์                  
(ดงัภาพท่ี 7 (ข)) 

ภำพที่ 7: (ก) หนา้แสดงขอ้มูล (ข) หนา้แสดงขอ้มูลการซ้ือบตัรเขา้
ชมสวนสตัว ์

 

4.1.7 หน้าการแสดงภาพมิติ เม่ือผูใ้ช้งานต้องการ
แสดงสัตวใ์นรูปแบบ AR  (ดงัภาพท่ี 8 (ก)) 
 
 
 
 
 

(ก)                                    (ข) 

 

(ก)                                       (ข) 

(ก)                (ข) 

 
 
 
 
 
 

 

 

(ก) (ข) 
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4.1.8 หน้าการแสดงแผนท่ี การแสดงต าแหน่งสัตว์
ภายในสวนสัตว ์(ดงัภาพท่ี 8 (ข) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 8:  (ก) หนา้การแสดงภาพมิติ (ข) หนา้การแสดงแผนท่ี 

 
4.1.9 หน้าการแสดงต าแหน่งรถราง ต าแหน่งรถ

กอลฟ์ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการทราบต าแหน่งของรถราง และ
รถกอลฟ์ (ดงัภาพท่ี 9 (ก)) 

4.1.10  หน้าการขอความช่วยเหลือ เม่ือผู ้ใช้งาน
ตอ้งการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีสามารถกดขอ
ความช่วยเหลือได ้(ดงัภาพท่ี 9 (ข)) 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 8: (ก) หนา้แสดงต าแหน่งรถราง, ต าแหน่งรถกอลฟ์  (ข) 
หนา้การขอความช่วยเหลือ 

 
4.1.11 หนา้เพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลของสวนสัตวข์อง

ผูดู้แลผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลในส่วน
ของขอ้มูลไฮไลท ์, ขอ้มูลสารานุกรม, ขอ้มูลสวนสัตว ์

4.1.12 หน้าตรวจสอบการซ้ือบัตร ผูดู้แลระบบ
สามารถตรวจสอบค าสั่งซ้ือบตัรเขา้ชมสวนสัตว ์ยนืยนั
รายการค าสั่งซ้ือของบตัร (ดงัภาพท่ี 10) 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 10: หนา้ตรวจสอบการซ้ือบตัร 
 

4.2 กำรทดสอบฟังก์ชันหลกัในแอปพลเิคชัน  
ทดสอบโดยการเขา้ใชง้านฟังกช์นัหลกัของแอปพลิเค

ชันหลกัตามฟังก์ชันโดยทดสอบจ านวน 10 คร้ัง ได้แก่ 
ฟังกช์นัหนา้หลกัของผูใ้ชง้านหมด 6 ฟังกช์นั ฟังกช์นัหนา้
หลกัของผูดู้แลเว็บไซต์ทั้ งหมด 2 ฟังก์ชัน และฟังก์ชัน
พนักงานขบัรถ 2 ฟังก์ชนั เขา้ใชง้านไดทุ้กฟังก์ชนัตามท่ี
ก าหนด สรุปผลวา่ผา่นจ านวน 10 คร้ังทุกฟังกช์นั 

4.2.1 การทดสอบฟังกช์นั 
ตำรำงที ่1: ตารางทดสอบฟังกช์นั 

 
 
 
 

(ก) (ข) 

ฟังก์ชัน 
ผลลพัธ์ที่
คำดหวงั 

ผลลพัธ์ที่
ได้ 

เวลำ
ตอบสนอง 

ประสิทธิภำพ 

ส่วนของผู้ใช้งำน 

แสดง
ข้อมูล
ไฮไลท์ 

แสดงขอ้มูล
ไฮไลท ์

แสดง
ขอ้มูล

ไฮไลทไ์ด ้

0.120s 100% 

ข้อมูล
สำรำนุกรม 

แสดงขอ้มูล
สตัว ์

แสดง
ขอ้มูลสตัว์

ได ้

0.120s 100% 

ข้อมูลสวน
สัตว์ 

แสดงขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสวนสตัว ์
เช่น ประวติั
ความเป็นมา 

แสดง
ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง
กบัสวน
สตัวไ์ด ้

0.120s 100% 

กำรซ้ือ
บัตร 

สามารถ
สัง่ซ้ือบตัร
แมวน ้ า, สวน

น ้ า 

สามารถ
สัง่ซ้ือบตัร
แมวน ้ า, 
สวนน ้ าได ้

1.300s 100% 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

409 

 

ตำรำงที ่1: ตารางทดสอบฟังกช์นั (ต่อ) 

 

4.3 แบบสอบถำม 
4.3.1 การท าแบบสอบถามของผูใ้ชง้าน 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ส าหรับงานวิจัยทั้ งหมด 50 คน 

จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชง้านพบวา่ 
มีค่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีและมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29           
(ดงัตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงที่ 2: ค่าคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

แอปพลิเคชนัสามารถท างานไดต้ามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ เช่น 
ผูใ้ชง้านสามารถดูขอ้มูลสวนสัตว ์หรือขอ้มูลสารานุกรม
สัตว์ได้ สามารถซ้ือบัตร สามารถแสดงภาพสามมิติได้ 
สามารถแสดงแผนท่ีภายในสวนสัตว ์มีการแสดงต าแหน่ง
รถราง ต าแหน่งรถกอล์ฟ การขอความช่วยเหลือไปยงั 

ฟังก์ชัน 
ผลลพัธ์ที่
คำดหวงั 

ผลลพัธ์ที่
ได้ 

เวลำ
ตอบสนอง 

ประสิทธิภำพ 

แสดงภำพ 3 มิต ิ

แสดงแผน
ที่ 

แสดงแผนท่ี
ภายในสวน
สตัว,์ แสดง
ต าแหน่ง
ของสตัว ์

แสดงแผน
ท่ีภายใน
สวนสตัว,์ 
แสดง

ต าแหน่ง
ของสตัวไ์ด ้

0.320s 100% 

แสดง
ต ำแหน่ง
รถรำง, 
ต ำแหน่ง
รถกอล์ฟ 

แสดง
ต าแหน่ง

ปัจจุบนัของ
รถราง, รถ
กอลฟ์  

การแสดง
ต าแหน่ง
ปัจจุบนั

ของรถราง, 
รถกอลฟ์ได ้

0.122s 100% 

ขอควำม
ช่วยเหลือ 

โทรขอความ
ช่วยเหลือ 

การโทรขอ
ความ

ช่วยเหลือ
ได ้

0.125s 100% 

ส่วนของผู้ดูแลเวบ็ไซต์ 
แก้ไข
ข้อมูลกำร
แสดง
ข้อมูล
ไฮไลท์ 
ข้อมูล
สำรำนุกรม 

แก้ไขข้อมูล
กำรแสดง
ข้อมูล
ไฮไลท์ 
ข้อมูล

สำรำนุกรม 

แก้ไขข้อมูล
กำรแสดง
ข้อมูล
ไฮไลท์ 
ข้อมูล

สำรำนุกรม 

0.122s 100% 

ตรวจสอบ
กำรซ้ือ
บัตร 

ตรวจสอบ
กำรซ้ือบัตร 

ตรวจสอบ
กำรซ้ือบัตร 

0.125s 100% 

 
รำยกำรสอบถำมกำรใช้งำน
แอปพลเิคชันขอนแก่น 

ระดบัควำมพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ค่ำเฉลีย่

(คะแนน) 

1. กระบวนกำรตดิตั้ง 

  1.1 การติดตั้งแอปพลิเค
ชนัมีความง่าย และ
เหมาะสม 

30 10 10 0 0 4.40 

  1.2 ผูใ้ชง้านสามารถ
เรียนรู้ และใชง้านแอป
พลิเคชนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

25 20 3 2 0 4.36 

2. ด้ำนกำรใช้งำน 

   2.1 สามารถท างาน 
และแสดงผลถูกตอ้ง 

25 10 10 5 0 4.01 

   2.2 มีการตอบสนอง
อยา่งรวดเร็ว 

30 5 10 5 0 4.02 

3.ด้ำนกำรออกแบบแอปพลเิคชัน 

   3.1 สีสนัของภาพ และ
สีตวัอกัษรมีความ
เหมาะสม 

25 25 0 0 0 4.50 

   3.2 ต าแหน่งการจดัวาง
ปุ่ม มีความเหมาะสม 

15 10 20 5 0 3.70 

   3.3 ขนาดของตวัอกัษร 
มีความเหมาะสม 

20 22 4 4 0 4.16 

4. ภำพรวมของแอปพลเิคชัน 

   4.1 แอปพลิเคชนัมีความ
น่าสนใจ 

35 10 5 0 0 4.60 

   4.2 แอปพลิเคชนัมี
รูปแบบการน าเสนอท่ี
ทนัสมยั 

26 20 2 2 0 4.40 

  4.3 มีประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้าน 

40 5 5 0 0 4.70 

ค่าเฉล่ีย 4.29 
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แอดมินซ่ึงผลการตอบแบบสอบถามของผูใ้ช้งานอยู่ใน
ระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  

4.3.2 การท าแบบสอบถามของผูดู้แลเวบ็ไซต ์
 กลุ่มประชากรท่ีใช้ส าหรับงานวิจัยมีจ านวนทั้ งหมด

จ านวนทั้งหมด 10 คน จากการท าแบบสอบถามความพึง
พอใจของผูใ้ชง้านพบว่า มีค่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี
และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 (ดงัตารางท่ี 3) 
ตำรำงที่ 3: ค่าคะแนนจากการท าแบบสอบถามของผูดู้แลเวบ็ไซต ์

ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลได ้ตรวจสอบ
การซ้ือบตัรได ้คนขบัรถสามารถแชร์ต าแหน่งได ้ซ่ึงผล
การตอบแบบสอบถามของผูดู้แลระบบอยู่ในระดบัดีมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 
 

6. สรุป 
    แอปพลิเคชนัสวนสัตวข์อนแก่นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือส่วนของผูใ้ชง้าน ผูดู้แลเวบ็ไซต์ และพนักงานขบัรถ 
โดยท่ี (1) ส่วนของผูใ้ชง้านประกอบดว้ย 6 ฟังกช์นั ไดแ้ก่
การแสดงข้อมูลไฮไลท์, ข้อมูลสารานุกรม, ข้อมูลสวน
สัตว,์ การซ้ือบตัร, การแสดงภาพสามมิติ, การแสดงแผนท่ี, 
การแสดงต าแหน่งรถราง ต าแหน่งรถกอล์ฟและการขอ
ความช่วยเหลือคน จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านพบว่า มีค่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีและมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ส่วนของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย 
2 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่การแก้ไขข้อมูลการแสดงข้อมูล
ไฮไลท ์ขอ้มูลสารานุกรม, การตรวจสอบการซ้ือบตัร ส่วน
ของพนักงานขบัรถ ประกอบดว้ย 2 ฟังก์ชันหลกั ไดแ้ก่
เปิดปิดการแชร์ต าแหน่งของรถ, การแชร์ต าแหน่งของ
พนกังานขบัรถราง จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูดู้แลระบบพบว่า มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 เวบ็แอปพลิเคชนัสามารถเพ่ิม 
ลบ แกไ้ข ขอ้มูลต่าง ๆ ของสวนสัตว ์และจดัการการซ้ือ
บตัรภายในสวนสัตว์ ท าการทดสอบระบบหลงัจากการ
สร้างและพฒันาระบบเสร็จส้ินขอ้จ ากดัของแอปพลิเคชนั 
แ อปพ ลิ เ ค ชัน ใ ช้ ง า น กับ โ ท ร ศัพท์ เ ค ล่ื อน ท่ี  บน
ร ะบบป ฏิบั ติ ก า ร แ อนด รอ ย ด์  รุ่ น ท่ี  6 . 0  ข้ึ น ไป 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตซ่ึงจะถูก
ปรับปรุงในการพฒันาระบบต่อไป  
 

7. กติติกรรมประกำศ 
    ขอขอบพระคุณสวนสัตวข์อนเเก่นเเละเจ้าหน้าท่ีสวน
สัตว์ขอนเเ ก่น ท่ีให้ข้อมูลและพ้ืนท่ีในการศึกษาท า
โครงงานคร้ังน้ีและไดใ้ห้ค  าช้ีแนะ แนวทางค าแนะน าต่าง ๆ 
และคอยช่วยเหลือจนโครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 

รำยกำรสอบถำมกำรใช้งำน
เวบ็ผู้ดูแลระบบสวนสัตว์
ขอนแก่น 

ระดบัควำมพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ค่ำเฉลีย่

(คะแนน) 

1. กระบวนกำรตดิตั้ง 

  1.1 การติดตั้งเวบ็ผูดู้แล
ระบบมีความง่าย และ
เหมาะสม 

8 1 1 0 0 4.70 

  1.2 ผูดู้แลสามารถเรียนรู้ 
และใชง้านเวบ็ผูดู้แลระบบได้
อยา่งรวดเร็ว 

4 3 2 1 0 4.00 

2. ด้ำนกำรใช้งำน 

   2.1 มีการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว 

2 4 4 0 0 .80 

   2.2 เน้ือหามีความ
เหมาะสม 

3 3 3 1 0 3.80 

3. ด้ำนกำรออกแบบเวบ็ผู้ดูแลระบบ 

   3.1 สีสนัของภาพ และสี
ตวัอกัษรมีความเหมาะสม 

3 3 3 1 0 3.80 

   3.2 ต าแหน่งการจดัวางปุ่ม 
มีความเหมาะสม 

5 2 2 1 0 4.10 

   3.3 ขนาดของตวัอกัษร มี
ความเหมาะสม 

3 2 4 1 0 3.70 

4. ภำพรวมของเวบ็ผู้ดูแลระบบ 

   4.1 เวบ็ผูดู้แลระบบมีความ
น่าสนใจ 

6 3 1 0 0 4.50 

   4.2 เวบ็ผูดู้แลระบบมี
รูปแบบการน าเสนอท่ี
ทนัสมยั 

5 2 2 1 0 4.10 

  4.3 มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 4 3 2 1 0 4.00 

ค่าเฉล่ีย 4.07 
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การพฒันาแอปพลเิคชันพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติวทิยามหาวทิยาลยัขอนแก่นด้วยเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ 
         พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วยนิทรรศการท่ีมีความหลากหลาย แต่บาง
นิทรรศการประสบปัญหาการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ 
อีกท้ังพิพิธภัณฑ์ยังมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ผู้ เข้าชม
ไม่ได้รับความสะดวกในการชมนิทรรศการจึงเป็นเหตุให้
งานวิจัยนีไ้ด้พัฒนาเทคโนโลยคีวามจริงเสริม (Augmented 

reality : AR) ผ่านโปรแกรม Unity เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ
ในการให้ข้อมูลการจัดแสดงนิทรรศการ โดยน าเสนอผ่าน
โมบายแอปพลิเคชันนอกจากน้ันแล้วยังมีเวบ็ไซต์ส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ โดยใช้ระบบฐานข้อมูล Firestore ซ่ึงฟังก์ชัน
การท างานประกอบด้วย การซ้ือตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ออนไลน์, การบอกทางภายในอาคาร, สแกนภาพสามมิติ
และแจ้งเตือนกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์โดยมวีัตถปุระสงค์เพ่ือ
สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมให้กับผู้ ท่ี เข้าชมพิพิธภัณฑ์  
นอกจากน้ันยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ เข้าชม 
จากผลการทดลองโดยการประเมินจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจพบว่ามีค่าพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลีย่
อยู่ท่ี 4.14 คะแนน หรือร้อยละ 82.88 
ค าส าคัญ  : พิพิ ธภัณฑ์พิพิ ธภัณฑ์ธรรมชา ติ วิ ท ย า  
                       เทคโนโลยีความจริงเสริม   ระบบปฏิบัติ 
                      การแอนดรอยดภ์าพสามมิติ 
 
 

Abstract 

Natural History Museum, Khon Kaen University. 

It includes a variety of exhibitions. However, some 

exhibitions struggle to present them interestingly. The 

museum also has a large area. As a result, visitors are 

unable to view the exhibition. As a result, this study 

proposes using augmented reality (AR) technology via 

the Unity program to increase interest in providing 

exhibit information. It has also created a website for 

administrators using the Firestore database system in 

addition to presenting through mobile applications. 

Among the features are online museum ticket 

purchases, indoor navigation, 3D scans, and museum 

activity alerts. The goal of this research is to develop 

additional learning resources for museum visitors. It 

is also convenient for visitors. According to the results 

of the experiment, as measured by the satisfaction 

questionnaire, satisfaction was at a very high level, 

with an average of 4.14 points or 82.88 percent.  

Keyword: Natural History Museum, Augmented  

                    Reality Technology, Android Operating  

                    System, 3D Image. 
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1. บทน า 
     ปัจจุบนัพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จดัตั้งอยูภ่ายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น มีแหล่งความรู้ท่ีเป็น
นิทรรศการทั้งหมด 16 นิทรรศการและมีกิจกรรมแสดงให้
ความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์แต่บาง
นิทรรศการ ยงัไม่น่าสนใจ ท าใหผู้เ้ขา้ชมมีปริมาณค่อนขา้ง
น้อยและผูเ้ขา้ชมบางกลุ่มไม่สามารถตรวจสอบกิจกรรม
ภายในพิพิธภัณฑ์ได ้ส่งผลให้ไม่ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเท่าท่ีควร 
      ปัจ จุบันเทคโนโลยีความจริง เสริม  (Augmented 

Reality : AR) ได้เข้ามามีบทบาทสร้างความบันเทิงแก่
ผูใ้ชม้ากข้ึน โดยเร่ิมจากสร้างโมเดลภาพสามมิติแลว้น าไป
วางในจุดมาร์ค (Mark Point) หลังจากนั้ นใช้กล้องจาก
โทรศพัท์มือถือท าการสแกนเพื่อแสดงภาพสามมิติผ่าน
หนา้จอโทรศพัทมื์อถือ 
      ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงมีแนวความคิดจัดท าการพฒันาแอป
พลิเคชนัพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลยัขอนแก่น
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยดเ์พ่ือส่งเสริมการเขา้ชมในพิพิธภณัฑ์, ส่งเสริม
ส่ือการเรียนรู้ผา่นโมเดลภาพสามมิติและมีระบบบอกทาง
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ขา้ชม 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
      2.1.1 พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยามหาวิทยาลยัขอนแก่น [1]  

เน่ืองดว้ยในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็น
เจา้ภาพจดังานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ระดบัชาติโดยจดั
ข้ึนทุก 2 ปีและในการจดัประชุมดงักล่าว ไดมี้ขอ้ตกลงให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรต้องมีอาคารพิพิธภัณฑ์เพ่ือ
แสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาและตอ้งแล้วเสร็จภายในปี 
พ.ศ. 2558 ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอขอเป็น
เจา้ภาพซ่ึงภายในอาคารพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ประกอบไปดว้ย 
โซนท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และงานกิจกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

2.1.2 Augmented Reality [2]  

เทคโนโลยีใหม่ ท่ีรวมความจริงเขา้กบัความจริงเสมือน 
โดยผ่านทางอุปกรณ์เว็บแคม , กล้องโทรศัพท์มือถือ , 
คอมพิวเตอร์ รวมกบัการใช ้Software อ่ืน ๆ ท าใหส้ามารถ
มองเห็นภาพท่ีมีลกัษณะเป็นวตัถุ เช่น คน, สัตว,์ ส่ิงของ 
เป็นตน้ ซ่ึงจะแสดงผลในจอภาพกลายเป็นวตัถุ 3 มิติลอย
อยูเ่หนือพ้ืนผวิจริง  

2.1.3 Unity [3] 

เกมเอนจ้ินส าหรับการสร้าง เกมซ่ึงในช่วงแรก  
Unity จ ะ ร อ ง รั บ พ อ ร์ ท เ ก ม บ น  Windows, OS X  
และ เ ว็บ ไซต์ เ ท่ านั้ น  แ ต่ ใน ปั จ จุบันได้ มี ก า ร เ พ่ิ ม
ความสามารถของ Unity ใหร้องรับพอร์ทบนแพลตฟอร์ม
อ่ืน ๆ เกือบทุกแพลตฟอร์ม 

2.1.4 Android [4]  

ซอฟตแ์วร์ท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงทบัซ้อนซ่ึงรวมเอา
ระบบปฏิบติัการ Middleware และแอปพลิเคชนัท่ีส าคญั
เข้าไวด้้วยกัน เพ่ือใช้ส าหรับท างานบนอุปกรณ์พกพา
เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2.1.5 Visual Studio Code [5]  

Visual Studio Code หรือ VSCode เ ป็นโปรแกรม 
Code Editor ท่ี ใ ช้ ในก า รแก้ไ ขและป รับแ ต่ ง โ ค้ด  
มี ก า รพัฒนาออกมาใน รูปแบบของ  Open Source  
จึงสามารถน ามาใช้งานได้ฟรี ซ่ึง Visual Studio Code 
เหมาะส าหรับนักพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใช้งานขา้ม
แพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานบน Windows, macOS 
และ Linux สนบัสนุนภาษา JavaScript, TypeScript และ 
Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได ้น ามาใชง้านไดง่้ายไม่
ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือส่วนขยายใหเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสม 

2.1.6 Firebase [6]   

Firebase Realtime Database เ ป็ น  NoSQL cloud 

database ท่ีเก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีการ 
sync ข้อมูลแบบ Realtime กับทุก Devices ท่ี เ ช่ือมต่อ
แบบอตัโนมติัในทนัที อีกทั้งยงัรองรับการท างานเม่ือ 
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2.2 ผลงานทีเ่กีย่วข้อง   
2.2.1 Museum Pool [7]  

เป็นแอปพลิเคชนัรวบรวมและแสดงขอ้มูลพิพิธภณัฑ์
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลภาพ ขอ้ความ เสียง และวีดิโอ โดยแบ่ง
ก าร ให้ ข้อ มู ล เ ป็นโซนนิทรรศก ารอย่ า ง ละ เ อี ย ด  
แสดงขอ้มูลผา่นการสแกน QR-Code ทางสถานท่ีจริงได ้
       ขอ้ดีของงานวิจยั มีขอ้มูลท่ีแสดงหลากหลายทั้ งภาพ 
ข้อความ เสียงและวีดิโอแบ่งแต่ละนิทรรศการชัดเจน 
ขอ้จ ากดัของวิจยัไม่สามารถบอกผูใ้ชว้่าอยู่นิทรรศการใด
ของพิพิธภณัฑแ์ละไม่มีแผนผงัของพิพิธภณัฑ ์
     2.2.2 Sirindhorn Musuem [8]  

      แอปพลิเคชันรวบรวมและแสดงข้อมูลพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์แบบขอ้ความ วีดีโอ ภาพ โดยเนน้น าเสนอท่ีตวั
วัต ถุสามมิ ติ ท่ี เ ลือกจาก  Gallery ของแอปพลิ เคชัน  
โดยใหแ้ผนท่ีน าทางไปยงัพิพิธภณัฑแ์ก่ผูใ้ช ้ 

ข้อดีของงานวิจัยมีระบบ AR, มีข้อมูลแต่ละโซน
ชัดเจนครบถว้น, มีแผนผงัของพิพิธภณัฑ์ ขอ้จ ากัดของ
งานวิจยัผูใ้ชต้อ้งเลือก Model AR ดว้ยตนเอง, ไม่สามารถ
บอกผูใ้ชว้า่อยูนิ่ทรรศการไหนของพิพิธภณัฑ ์

2.2.3 แอปพลิเคชนัพิพิธภณัฑร์ถไฟ [9]    
      แอปพลิเคชันรวบรวมและแสดงข้อมูลพิพิธภัณฑ์
รถไฟแบบขอ้ความ วีดีโอ ภาพ มีวตัถุสามมิติรถไฟแอป
พลิเคชนั โดยใหแ้ผนท่ีน าทางไปยงัพิพิธภณัฑแ์ก่ผูใ้ช ้ 
        ขอ้ดีของงานวิจยั มีระบบ AR จ าลองรถไฟ, มีขอ้มูล
แต่ละนิทรรศการหลากหลาย, มีแผนท่ีในอาคารขอ้จ ากดั
ของงานวิจยั หากตอ้งการใช ้AR ผูใ้ชต้อ้งสร้าง QR-Code 
ข้ึนมาเอง 
     2.2.4 BOT-Museum [10]   

แอปพลิเคชันรวบรวมและแสดงข้อมูลพิพิธภัณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยแบบขอ้ความ รูปภาพและเสียง 
โดยการสแกน QR-code มีเหรียญและธนบัตรให้ดู เป็น
แบบ 3 มิติ   

ขอ้ดีของงานวิจยั  มีแผนผงัของพิพิธภณัฑ์, มีเหรียญ
และธนบตัรให้ดูเป็นแบบ 3 มิติขอ้จ ากดัของงานวิจยัไม่
สามารถบอกผูใ้ชว้า่อยูนิ่ทรรศการไหน 

 
 

3. วธีิการด าเนินงาน 
     3.1 วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการ  
      เน่ืองจากผูเ้ขา้ชมท่ีเขา้มาคร้ังแรกของพิพิธภณัฑย์งัไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของพิพิธภณัฑ ์ไม่รู้ข่าวสารและ
กิจกรรมของทางพิ พิธภัณฑ์  และอาจจะต้องการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีอยูภ่ายในพิพิธภณัฑ ์เน่ืองจากบางส่วน
มีเน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความเยอะเกินไป ทางผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท า
แอปพลิเคชนัพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีประจ าพิพิธภัณฑ์เป็นผูดู้แลระบบลง
ขอ้มูลนิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ ของทางพิพิธภณัฑ ์ใหก้บั
แอปพลิเคชนั โดยแอปพลิเคชนัจะประกอบไปดว้ยแผนผงั
ภายในอาคารให้ผูเ้ข้าชมทราบว่ามีนิทรรศการอะไรท่ี
น่าสนใจบา้ง มีวตัถุสามมิติแต่ละนิทรรศการเพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจของนิทรรศการ , การบอกทางผ่านลูกศรใน
รูปแบบวตัถุสามมิติและสามารถซ้ือตัว๋ผา่นแอปพลิเคชนั 

3.2 ค้นคว้า ศึกษาทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
ในส่วนน้ีมีการท างานโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
• ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการสร้าง

ระบบวตัถุสามมิติ 
• ศึกษาและเปรียบเทียบการท างานของงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ ์
• ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ และวิธีการใชง้าน

เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น  Android Studio , Unity 
และ Visual Studio Code 

      3.3 การออกแบบและวเิคราะห์ระบบ 
       ภาพรวมระบบแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลพิพิธภณัฑ ์
ข่าวสาร กิจกรรม การซ้ือตั๋ว  แผนผังของอาคารและ 
การบอกจุดใหก้บัผูใ้ชซ่ึ้งขอ้มูลของพิพิธภณัฑใ์นส่วนของ
แอปพลิเคชนั ซ่ึงจดัเก็บขอ้มูลท่ี Firestore ผูดู้แลระบบซ่ึง
เป็นพนักงานของพิพิธภณัฑ์จะเป็นผูจ้ดัการขอ้มูลให้กบั
แอปพลิเคชนั 
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ภาพที่ 1: ภาพรวมระบบ 
 

      3.4 Use Case Diagram  

      แผนภาพแสดงการใช้งานของผู ้ใช้งานและผู ้ดูแล
เวบ็ไซตแ์บ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี ส่วนส าหรับแอปพลิเคชนั
พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      3.4.1 Use Case Diagram ผูใ้ชง้าน 

 โดยแบ่งเป็น 5 ฟังกช์นัหลกั 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: Use Case Diagram ผูเ้ขา้ชม 
 

 

• ใช้งานระบบ AR โดยผู ้ใช้เลือกฟังก์ชันวัตถุ 
สามมิติ แอปพลิเคชนัจะแสดงวตัถุสามมิติผ่าน
กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ 

• ดูข้อมูลนิทรรศการ โดยผู ้ใช้เลือกฟังก์ชันดู
ข้อมูลนิทรรศการ แอปพลิเคชันจะแสดงหน้า
นิทรรศการให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกดู โดยจะแสดง
ขอ้ความและรูปภาพ 

• ดู โซนแผนผังในพิพิธภัณฑ์  โดยผู ้ใช้เ ลือก
ฟังก์ชันดูแผนผงัในพิพิธภณัฑ์ ผูใ้ช้เลือกชั้นท่ี

ตอ้งการจะดูแผนผงัจากนั้นจะแสดงรูปแผนผงั
ของชั้นท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

• ซ้ือบัตรเข้าชม โดยผูใ้ชง้านเลือกฟังกช์นัซ้ือบตัร
เขา้ชม ผูช้มไปยงัหนา้การซ้ือตัว๋และเลือกจ านวน
ตัว๋ท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะให้ QR-Payment 
จากนั้นระบบจะให้อัพโหลดหลักฐานการโอน
เงินเม่ือเสร็จส้ินลูกคา้จะไดรั้บหลกัฐานการซ้ือตัว๋ 

• บอกทางนิทรรศการโดยผูใ้ช้งานเลือกฟังก์ชัน
แสดงวตัถุสามมิติ จากนั้นผูใ้ชเ้ลือกการบอกทาง
แอปพลิเคชนัจะแสดงช่ือนิทรรศการ ผูใ้ชจ้ะตอ้ง
เลือกโซนท่ีตนเองอยู่และโซนท่ีต้องการไป 
จากนั้ นจะแสดงลูกศรท่ีเป็นวตัถุสามมิติผ่าน
กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ  

3.4.2 Use Case Diagram ผูดู้แลเวบ็ไซต ์ 
 ส่วนของผู ้ดู แลสามารถ เ พ่ิม , ลบ , แก้ไขข้อ มูล  

ของพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลยัขอนแก่นและ
ตรวจสอบการซ้ือตัว๋ออนไลน์ของผูใ้ช ้

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3: Use Case Diagram ผูดู้แลเวบ็ไซต ์
 

3.4.3 เทคนิคท่ีใชใ้นการพฒันา 
ฟังกช์นั Augmented Reality สามารถแสดงภาพ 3 มิติ 

ภายในพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลยัขอนแก่น
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงสริมผ่าน Unity ร่วมกับ 
Vuforia ในการแสดงภาพสามมิติ 

• ฟังก์ชันบอกทางภายในพิพิธภัณฑ์โดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นลูกศรบอก
เส้นทางและป้ายบอกช่ือนิทรรศการผ่าน Unity 
ร่วมกบั Vuforia ในการแสดงภาพสามมิติ 
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• ฟังก์ชันซ้ือตัว๋ออนไลน์ โดยการเก็บขอ้มูลการ
ซ้ือตัว๋และหลกัฐานการโอนเงินบนฐานขอ้มูล 
Firestore 
 
 
 

• ฟังกช์นัแสดงขอ้มูลพิพิธภณัฑ ์โดยขอ้มูลจดัเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูล Firestore ซ่ึงเป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์ ท าให้สามารถเพ่ิม, ลบ, แก้ไข แล้ว
แสดงขอ้มูลท่ีอยูบ่นฐานขอ้มูลไดท้นัที 

 
 

      
 3.4.4 ER-Diagram   
  แผนภาพโครงสร้างฐานมูลของระบบรูปแบบ ER-Diagram 

 
ภาพที่ 4: แผนภาพโครงสร้างฐานมูล 
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4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ตัวอย่างแอปพลเิคชัน 

 
 
 
 
 
 

(ก) 

 
 
 
 
 

 
           (ข) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
    (ค) 

ภาพที่ 5: )ก(  เลือกนิทรรศการจากหนา้แรก (ข) เลือกนิทรรศการ 
     ท่ีตอ้งการดู (ค) แสดงขอ้มูลนิทรรศการท่ีเลือก 

 
 
 
 
 

 
(ก) 

 
 
 
 
 

        (ข) 

 
 
 
 
 

(ค) 
ภาพที่ 6: )ก(  เลือกวตัถุสามมิติจากหนา้แรก (ข) แสดงลูกศรบอกทาง     
                  (ค) แสดงวตัถุสามมิติผา่นมาร์คเกอร์ 

 
 
 

 
 
 
 

 
             (ก)         (ข)          (ค) 

ภาพที่ 7: )ก(  เลือกจ านวนตัว๋และกรอกขอ้มูล (ข) แสดงขอ้มูล 
                  ราคาและการช าระเงิน (ค) แสดงหนา้เสร็จส้ิน 

 
4.2 การทดสอบการใช้งานของระบบ  
 ในส่วนน้ีจะเป็นการทดสอบโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ 1) การทดสอบฟังก์ชันในแอปพลิเคชัน 2) ทดสอบ
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านโดยใชแ้บบสอบถาม 

4.2.1 ทดสอบฟังก์ชนัใชง้านแอปพลิเคชนั งานวิจยัน้ี
ได้ทดสอบฟังก์ชัน 5  ฟังก์ชันหลักจ านวน 10  ค ร้ัง  
ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1: การทดสอบฟังกช์นัใชง้านแอปพลิชนั 

ฟังก์ชัน 
จ านวน
คร้ังที่
ทดสอบ 

จ านวน
ที่ผ่าน 

ความ
ถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

SD 

สแกนภาพสามมิติ 10 8 80 4.21 

แสดงขอ้มูลนิทรรศการ 10 10 100 0 

ซ้ือตัว๋เขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ออนไลน ์

10 10 100 0 

ระบบบอกทางภายใน
อาคาร 

10 7 70 4.83 

แจง้เตือนกิจกรรมใน
พิพิธภณัฑ ์

10 10 100 0 

ค่าเฉลีย่ 90 1.8 
      

จากตางรางท่ี 1 พบว่าฟังก์ชันท่ีมีค่าความถูกต้อง 
ร้อยละ 100 ไดแ้ก่ แสดงขอ้มูลนิทรรศการ, ซ้ือตัว๋เขา้ชม
พิพิธภณัฑอ์อนไลน์, แจง้เตือนกิจกรรมในพิพิธภณัฑ ์และ
ฟังก์ชันท่ีมีค่าความถูกตอ้งร้อยละ 80 ไดแ้ก่ สแกนภาพ
สามมิติ และฟังก์ชนัท่ีมีค่าความถูกตอ้งร้อยละ 70 ระบบ
ไดแ้ก่ บอกทางภายในอาคาร ตามล าดบั  
        สาเหตุท่ีค่าความถูกตอ้งของฟังก์ชนัสแกนภาพสาม
มิติและบอกทางภายในอาคารมีค่าความถูกต้องลดลง
เน่ืองจากต าแหน่งมาร์คและต าแหน่งสแกนไม่ตรงกัน
ระหวา่งการทดสอบ 
       4.2.2 ทดสอบฟังก์ชันใช้ง าน เว็บแอปพลิ เคชัน  
เป็นการทดสอบฟังกช์นัหลกั 3 ฟังกช์นัหลกัจ านวน 10 คร้ัง 
ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2:  การทดสอบฟังกช์นัใชง้าน 

ฟังก์ชัน 
จ านวนคร้ังที่
ทดสอบ 

จ านวน
ที่ผ่าน 

ความ
ถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

SD 

เพ่ิม ลบ แกไ้ข 
นิทรรศการ 

10 10 100 0 

เพ่ิม ลบ แกไ้ข 
ข่าวสาร 

10 10 100 0 

ตรวจสอบการซ้ือ
ตัว๋ออนไลน ์

10 10 100 0 

ค่าเฉลีย่ 100 0 
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       4.2.3 ทดสอบประสิทธิภาพการท างาน AR เป็นการ
ทดสอบ 3 หวัขอ้จ านวน 10 คร้ัง ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3: การทดสอบประสิทธิภาพการท างาน AR 

หัวข้อการทดสอบ 
จ านวน
คร้ังที่
ทดสอบ 

จ านวน
ทีผ่่าน 

ความ
ถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

SD 

1.แสกน AR กบั
จุดมาร์ค 

10 8 80 4.21 

2.ใชง้าน 
Interaction กบั 
AR   

10 10 100 0 

3.แสกน AR 
ส าหรับบอกทาง 

10 70 70 4.83 

ค่าเฉลีย่ 83.33 3.01 

         
       4.2.4 ทดสอบความพึงพอใจของผู ้ใช้งานโดยใช้
แบบสอบถาม  

โดยผลจากการทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน
แอปพลิเคชนั จ านวน 10 คน โดนแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 
1) ดา้นการออกแบบแอปพลิเคชนั 2) การใชง้านแอปพลิเค
ชนั และ 3) ภาพรวมแอปพลิเคชนัและ ซ่ึงระดบัประมาณ
ค่าประสิทธิภาพและคุณภาพ 5 ระดบัดงัน้ีคือ 5 = ระดบัดี
มาก, 4 = ระดับดี, 3 = ระดับปานกลาง, 2 = ระดับน้อย 
และ 1 = ระดับปรับปรุง โดยความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 82.88 ดงัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4: ผลจาการตอบแบบสอบถามของผูใ้ช ้ 

รายการสอบถามการใช้งาน 
แอปพลเิคชันพพิธิภัณฑ์ธรรมชาติ

วทิยา 

ค่าเฉลีย่
ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

SD 

1. ด้านการออกแบบแอปพลเิคชัน 
1.1 หนา้แอปพลิเคชนัเขา้ใจง่าย 4.5 0.52 

1.2 เลือกใชเ้มนูง่าย 4.1 0.73 

1.3 
ขนาดตวัอกัษร ภาพ และการ
จดัวางตวัอกัษรเหมาะสม 

4.3 0.67 

1.4 เน้ือหาสามารถเขา้ใจไดง่้าย 4.1 0.56 

1.5 แผนผงัพิพิธพนัธ์เขา้ใจง่าย 4.5 0.52 

 
 

   

2. การใช้งานแอปพลเิคชัน 

2.1 
สามารถใชง้านระบบ AR ได้
ถูกตอ้งไม่ติดขดั 

3.8 0.42 

2.2 
การอพัเดตขอ้มูลท างานไม่
ติดขดั 

4.1 0.31 

2.3 
สามารถใช ้Inreaction กบั 
AR ไดไ้ม่ติดขดั 

3.8 0.42 

3. ภาพรวมแอปพลเิคชัน 
3.1 ความพึงพอใจของแอปพลิเคชนั 4.1 0.31 

ค่าเฉลีย่ 4.14 0.49 

 
5. สรุป 
     แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ ร ร ม ช า ติ วิ ท ย า
มหาวิทยาลยัขอนแก่นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของ
ผูใ้ชง้านและส่วนของผูดู้แลเวบ็ไซตโ์ดยท่ีส่วนขอผูใ้ชง้าน
จะแบ่งออกเป็น 7 ฟังก์ชัน คือ การซ้ือบัตร, แสดงภาพ 
สามมิติ , บอกทางในพิพิธภัณฑ์ , ข้อมูลนิทรรศการ ,  

ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์, แจง้เตือนขอ้ความกิจกรรม
ของพิพิธภณัฑ์, แผนผงัภายในพิพิธภณัฑ์ ส่วนของดูแล
เว็บไซต์ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก การแก้ไขข้อมูล
นิทรรศการ, ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบการซ้ือบัตร 
ทั้ งน้ีจากการทดสอบฟังก์ชันหลกัทั้ งส่วนแอปพลิเคชัน
สามารถท างานได้ตามท่ีผูใ้ช้งานต้องการ เช่น ผูใ้ช้งาน
สามารถซ้ือบัตรเข้าชมและดูแผนผงัภายในพิพิธภัณฑ์ 
สามารถดูขอ้มูลนิทรรศการติดตามข่าวสาร การบอกทาง
ไปยงัโซนท่ีตอ้งการไปโดยเร่ิมจากสร้างโมเดลภาพสาม
มิติแลว้น าไปวางในจุดมาร์ค (Mark Point) หลงัจากนั้นใช้
กลอ้งจากโทรศพัท์มือถือท าการสแกนเพื่อแสดงภาพสาม
มิติผ่านหน้าจอโทรศพัท์มือถือมีการแจง้เตือนการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์เม่ือถึงเวลาแสดงและมีระบบ AR ท่ีช่วย
สร้างปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้ขา้ชม และพนักงานเป็นผูจ้ัดการ
ระบบของแอปพลิเคชนัเวบ็แอปพลิเคชนัสามารถเพ่ิม, ลบ, 
แกไ้ขขอ้มูล ของพิพิธภณัฑแ์ละทดสอบระบบหลงัจากการ
สร้างและพฒันาระบบของโมบายแอปพลิเคชันเสร็จส้ิน 
ขอ้จ ากดัของโมบายคือการใชง้านกบัโทรศพัท์มือถือบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอด์รุ่นท่ี 6.0 ข้ึนไปและโทรศพัท์
ตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตระหวา่งใชง้านแอปพลิเคชนั 
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    อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถดึงโมเดลสามมิติแบบ
ออนไลน์ได ้ท าให้ยงัตอ้งพฒันาในส่วนการแกไ้ขโมเดล
สามมิติแบบออนไลน์ 
 

6. กติติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณเจ้าหน้า ท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่นท่ีใหค้  าปรึกษาและใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
พิพิธภณัฑใ์นการท าโครงงานคร้ังน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ช่วยสนับสนุนการ

เรียนการสอนของนักศึกษารังสีเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้เคร่ืองฉายภาพเอกซเรย์และการจัดท่า  2) เ พ่ือให้
นักศึกษารังสีเทคนิคได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานเคร่ืองถ่ายภาพ
เอกซเรย์และการจัดท่าได้สะดวก และปลอดภัยมากย่ิงขึน้ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 1) ผู้ เช่ียวชาญด้านเคร่ืองมือถ่ายภาพทาง
รังสีวิทยาและเจ้าหน้าท่ีรังสีเทคนิคจ านวน 5  คน 2) 
นักศึกษาและคณาจารย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ
แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 
จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบดังกล่าวข้างต้นจะ
ส่งผลให้การเรียนการสอนของเทคนิคการแพทย์ จากเดิม
จะใช้เพียงแค่รูปภาพหรือวีดีโอในการเรียนการสอน ซ่ึงท า
ให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นกระบวนการต่าง ๆของการจัด
ท่าและการถ่ายภาพเอกซเร ย์  โปรแกรมจะไปช่วย
สนับสนุนท าให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นในมุมต่าง ๆได้
อย่างอิสระ เสมือนผู้ใช้งานอยู่ภายในห้องเอกซเรย์จริง ๆ 
และยังช่วยให้ผู้ ใช้งานได้ฝึกการจัดท่าและการถ่ายภาพ
เอกซเรย์ ซ่ึงจะท าให้เกิดความมั่นใจมากย่ิงขึน้ เม่ือออกไป
ปฏิบัติหน้าท่ีจริงอีกด้วย อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถเรียนรู้ 
ทบทวนการจัดท่าและการถ่ายภาพเอกซเรย์ในสถานท่ีใดก็
ได้ ท าให้ได้รับความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ ผลการสร้าง
และหาประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅  

= 4.41) ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และคณาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅  

=  4.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ท่ี สุ ด  2 ด้ า น  แ ล ะ ด้ าน ท่ี มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  

ด้านพัฒนาการการเรียน (x̅  = 4.67) รองลงมา คือ ด้านการ
ใช้งาน (x̅  = 4.58) 
ค ำส ำคัญ: การถ่ายภาพทางรังสี เคร่ืองถ่ายภาพทางรังสี  
                  ความจริงเสมือน 
 

Abstract 
This research aims to 1) support the teaching and 

learning of radiography students, techniques related 

to the use of X-ray projection and posture, 2) to 

provide students with radiography techniques to 

practice the use of X-ray imaging and organizing. 

Comfortable posture And more secure The sample 

used 1) 5 radiological imaging equipment experts and 

radiological technicians 2) students and faculty 

members. Khon Kaen University Faculty of Medicine 

Bachelor of Science The radiological technique 

consisted of 30 persons. The instrument used was the 

instrument quality questionnaire.  

The results of the research were as follows: The 

development of the above systems will result in the 

teaching of medical techniques. Originally, only 

pictures or videos were used for teaching and 

learning. This allows the user to see the different 

processes. Many of the posture and imaging X-rays 

The program will help support users to see from 

different angles. More freely Like the user in the real 

X-ray room and also allows the user to practice 

posture and X-ray photography. This will give rise to 

even more confidence When going out to perform their 

duties as well Also, users can also learn to Review the 

posture and the X-ray in any location. Make it more 

comfortable Creation and efficiency Overall 
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satisfaction was found at a high level (x̅ = 4.41), while 

the overall satisfaction assessment of students and 

faculty members was at a high level (x̅ = 4.57). 2 

aspects and the side with the highest mean was 

learning development (x̅ = 4.67), followed by usage (x̅ 

= 4.58).  

Keywords: Radiography, X-Ray projector, Virtual  

                   Reality 

 
1. บทน ำ 

การเรียนการสอนของสาขารังสีเทคนิคจะอาศยัการ
พูด บอก เล่า และวีดีโอต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถจะ
พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้น าปฏิบติัได้ดี ซ่ึงเน้ือหาท่ีมาก
และจดจ ายากประกอบกบัผูเ้รียนตอ้งจินตนาการภาพจาก
ในหนังสือหรือวีดีโอต่าง ๆ [1] ท าให้ไม่เขา้ใจในเน้ือหา
และถา้ตอ้งการจะฝึกปฏิบติั อีกทั้งตอ้งเขา้ไปปฏิบติัภายใน
หอ้งเอกซเรยจ์ริง ซ่ึงไม่ปลอดภยัต่อผูท่ี้ไม่ช านาญการ และ
ยังกระทบต่อการเข้าตรวจเอกซเรย์ของผู ้ป่วยภายใน
โรงพยาบาล เน่ืองจากเคร่ืองเอกซเรย์มีราคาสูงจึงมี
ขอ้จ ากัดในด้านของจ านวน ท าให้ตอ้งไปปฏิบัติภายใน
โรงพยาบาล ดงันั้นจึงตอ้งมีการประยกุตค์วามรู้ใหม่ๆและ
ปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาผู ้เ รียนให้สามารถหาความรู้และ
ประยุกต์ใชท้กัษะต่าง ๆ สร้างความเขา้ใจดว้ยตนเอง จน
เกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

ขณะ ท่ี เทคโนโลยี ค ว ามจ ริ ง เ ส มื อน  (Virtual 

Reality) เป็นเทคโนโลยีท่ีถูกสร้างข้ึนมา ทั้ งน้ีจะจ าลอง
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆข้ึนมาดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงจ าลองภาพ เสียงและประสาทสัมผัสด้านอ่ืน  มอบ
ประสบการ์ณการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) [2] 

ผูพ้ฒันาจึงเล็งเห็นความส าคญัของปัญหาน้ี จึงไดน้ า
เทคโนโลยีความจริงเสมือน และใช้การจดัการเรียนรู้เชิง
รุก ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให ้ผูเ้รียนเกิดการประยุกตใ์ช้
ทกัษะและเช่ือมโยงความรู้น าไปสู่การปฏิบติั เพ่ือใชแ้กไ้ข
ปัญหาในอนาคต โดยหลกัการจดัการเรียนการสอนแบบ

การจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการ
สอนท่ีหลากหลาย  มาใช้ออกแบบแผนการสอนและ
กิจกรรมกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [3] การ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกจึงเป็นวิธีการในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม ความเก่ียวขอ้ง และการสร้างแรงจูงใจของผูเ้รียน และ
ตอบสนองกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 จึงท าใหมี้แนวคิดใน
การพฒันาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบักายวิภาคศาสตร์ 
ในรูปแบบเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน 

 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
     2.1 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
          2.1.1 การจดัองคป์ระกอบของงานกราฟิก  

งานกราฟิกเป็นส่วนส าคัญท่ีมีบทบาทยิ่งต่อการ
ออกแบบและกระบวนการผลิตส่ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือท่ี
ตอ้งการการสัมผสัรับรู้ด้วยตา ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร 
วารสาร แผน่ป้ายบรรจุภณัฑ ์แผน่พบั แผน่ปลิว โทรทศัน์ 
โฆษณา ภาพยนต ์ฯลฯ นกัออกแบบจะใชว้ิธีการทางศิลปะ
และวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบส่ือ 
เพ่ือให้เกิดศกัยภาพสูงสุดในการท่ีจะเป็นตวักลางในการ
ส่ือความหมายระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร [4] 
            2.1.2 การ COMPOSITION  

เป็นหลกัส าคญัส าหรับผูส้ร้างสรรค์ และผูศึ้กษา
งานศิลปะเน่ืองจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ลว้นมีคุณค่า
อยู่  2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่า
ทางดา้นเร่ืองราว คุณค่าทางดา้นรูปทรงเกิดจากการน าเอา
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของศิลปะ อนัไดแ้ก่ เส้น สี แสงและ
เงา รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว ฯลฯ มาจดัเขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้เกิด
ความงาม ซ่ึงแนวทางในการน าองคป์ระกอบต่าง ๆมาจดั
รวมกันนั้ น เ รียกว่า  การจัดองค์ประกอบศิลป์  (Art 

Composition) โดยมีหลักการจัดตามท่ีจะก้าวต่อไปอีก
คุณค่าหน่ึงของงานศิลปะ คือ คุณค่าทางดา้นเน้ือหาเป็น
เร่ืองราวสาระของผลงานท่ีศิลปินผูส้ร้างสรรคต์อ้งการท่ีจะ
แสดงออกมาให้ผูช้มไดส้ัมผสัรับรู้โดยอาศยัรูปลกัษณะท่ี
เกิดจาก การจดัองคป์ระกอบศิลป์นัน่เอง [5] 
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           2.1.3 3D Animation 

 3D ยอ่มาจาก Three Dimension ซ่ึงหมายถึงอาณา
เขตสามมิติท่ีประกอบไปด้วยความกวา้ง ความสูง และ
ความลึก ซ่ึงส่วนใหญ่จะวดัดว้ยระบบพิกดั Cartesian งาน 
Animation ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
โดยในงานหน่ึงช้ินอาจจดัเป็น งาน Animation ไดม้ากกวา่ 
1 ประเภท [6] 
 1. ประเภทเทคนิค (technical presentation) 3D  
 2. ประเภทเหนือจริง / ไซ-ไฟ เสน่ห์ของงาน 3D  
 3. ประเภทตวัละครเคล่ือนไหว 
           2.1.4 Virtual Reality (VR)  

ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง เ ส มื อ น  เ ป็ น เ ท ค โน โ ล ยี ท่ี
คอมพิวเตอร์จ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนข้ึนโดยส่วนมาก
จะเก่ียวขอ้งกบัการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ 
หรือ อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ  โดยผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบั
ส่ิงแวดลอ้มเสมือนไดท้ั้ งการใชอุ้ปกรณ์น าเขา้มาตรฐาน
เช่น แป้นพิมพ ์หรือ เมาส์ สภาพแวดลอ้มจ าลองยงัสามารถ
ท าให้คลา้ยกบัโลกจริงได ้ เช่น  การจ าลองส าหรับการฝึก
นักบิน หรือในทางตรงกันข้ามมันย ังสามารถท าให้
แตกต่างจากความเป็นจริงไดอี้กดว้ย เช่น เกมต่าง ๆ ท่ีฝ่าย
ผูผ้ลิตเกมเร่ิมท าข้ึนในปัจจุบนั  ในทางปฏิบติัแลว้เป็นเร่ือง
ยากมากในการสร้างประสบการณ์ความเป็นจริงเสมือนท่ี
เหมือนจริงมาก ๆ เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางเทคนิคหรือก าลงั
การประมวลผลความละเอียดภาพ[7] 
     2.2 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
          2.2.1 Huber, T., Wunderling, T.,Paschold, M., 

Lang, H., Kneist, W., & Hansen, C. ไดพ้ฒันาการสร้าง
แบบจ าลองการผ่าตัดเสมือน ในรูปแบบ 3 มิติ ซ่ึงมีผู ้
ทดสอบเป็นศลัยแพทยจ์ านวน 20 คน โดยใช ้HTC Vive, 

Unity 3D และ Lapsim ในการพฒันา เพื่อเปรียบเทียบ
ความเหมือนจริงระหว่างโลกเสมือนจริงกบัความเป็นจริง 
โดยผลท่ีไดใ้นด้านประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่าง
จากแบบปกติ แต่ผูท้ดสอบมีอาการคล่ืนไส้ 10% [8] 
          2.2.2 Venson, J. E., Berni, J. C. A., Da Silva 

Maia, C. E., Da Silva, A. M. M.,d’Ornellas, M. C., & 

Maciel, A. ได้พัฒนาการประยุกต์ภาพ CT-Scan ใน
รูปแบบ 3 มิติ ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนักรังสีวิทยา จ านวน 
10  คน  โดยใช้ Oculus Rift, ข้อ มูล  CT-Scan ในการ

ประยุกต ์เพื่อเปรียบเทียบการวินิจฉัยระบุการแตกหัก ซ่ึง
ผลท่ีได้สามารถวินิจฉัยได้ 100% แต่ในกรณีเฉพาะได้ 
90% [9] 
          2.2.3 Sousa, M., Mendes, D., Paulo, S., Matela, 

N., Jorge, J., & Lopes, D. S. ส ร้ า ง แบบจ า ล อ ง ท่ี
เหมาะสมกบัการวินิจฉัยทางรังสีเสมือน จากกลุ่มตวัอย่าง
เป็นแพทยแ์ละสูติแพทย ์จ านวน 15 คน  และใช้ Oculus 

Rift, Unity 3D, CT-Scan และ MRI ในการพฒันา เพื่อ
เปรียบเทียบการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการ
วินิจฉัยในโลกเสมือนว่าส่งผลกบัการวินิจฉัยหรือไม่ ซ่ึง
ผลท่ีได้สามารถวินิจฉัยได้ปกติ แต่คุณภาพของภาพไม่
เหมาะสมกบัการวนิิจฉยั IQR=3 [10] 

 

3. วธีิด ำเนินกำรวิจัย 

     3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
          3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาและ
คณาจ า ร ย์ส า ข า รั ง สี เ ทค นิ ค  คณะแพทยศ าสต ร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
          3.1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักศึกษา
และคณาจารย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขารังสีเทคนิค จ านวน 30 คน 
     3.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวจิัย 

วิธีการด าเนินโครงการจะอาศัยหลักการทฤษฎี
วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle 

: SDLC) ซ่ึงประกอบไปดว้ยดงัน้ี 
         3.2.1 การศึกษาความเป็นไปได ้เม่ือพิจารณาก าหนด
ปัญหาไดแ้ลว้ ในขั้นตอนน้ีจะรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก
แหล่งต่าง  ๆ  ซ่ึ งข้อ มูล ท่ีรวบรวมจะมาจากหลายๆ
ส่วนประกอบ เช่น ขอ้มูลจากแพทย ,์ ขอ้มูลจากอาจารย์, 
ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี เพ่ือน ามาประยกุตใ์ชแ้ละเร่ิมตน้จดัท า
โครงการท่ีได้รับอนุมัติโดยเ ร่ิมจากการค้นหา สร้าง
แนวทาง และเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการน าระบบใหม่
มาใชง้าน เม่ือไดท้างเลือกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดแลว้ จึง
เร่ิมวางแผนด าเนินงานโครงการ โดยศึกษาความเป็นไปได ้
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานแต่ละขั้นตอนและกิจกรรม 
          3.2.2 การวิเคราะห์ระบบ เร่ิมจากท าการศึกษาถึง
ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดิมหรือระบบปัจจุบนัวา่
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เป็นไปอย่างไรบ้าง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร โดยใน
การศึกษาผูพ้ฒันาได้เดินทางไปดูขั้นตอนการสอน การ
สาธิตวิธีการใชง้าน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หลงัจาก
นั้นจึงรวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูเ้ช่ียวชาญ 
แพทย ์และคณาจารย ์โดยอาจจะมีการใชเ้ทคนิคในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล เช่น การสัมภาษณ์ 
          3.2.3  การออกแบบระบบ เป็นขั้ นตอนในการ
ออกแบบลกัษณะการท างานของระบบ โดยจะก าหนดถึง
ลกัษณะของรูปแบบรายงานท่ีเกิดจากการท างานของระบบ 
ลกัษณะของการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบและผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
ระบบ โดยจะออกแบบในรูปแบบของ Storyboard, เน้ือ
เร่ือง , Flowchart และจะมีการระบุถึงคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ เทคโนโลยี โปรแกรมภาษาท่ีจะ
น ามาเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูล ระบบปฏิบติัการ  
          3.2 .4  การสร้างและพัฒนาระบบ เป็นระยะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสร้างและพฒันาโปรแกรม โดยจะตอ้งพฒันา
โปรแกรมตามท่ีได้ออกแบบไว้ การเขียนชุดค าสั่งเพ่ือ
สร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ข้ึนมา โดยสามารถน า
เคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการพฒันาโปรแกรมไดเ้พ่ือช่วยให้
ระบบงานพฒันาไดเ้ร็วข้ึนและมีคุณภาพ  
          3.2.5 การทดสอบและติดตั้งระบบ เม่ือโปรแกรมได้
พฒันาข้ึนมาแลว้ ยงัไม่สามารถน าระบบไปใชง้านไดท้นัที
จ าเป็นตอ้งด าเนินการทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าไปใชง้าน
จริงเสมอ  จะมีการทดสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อน ดว้ยการ
ลองใชง้าน ลองเดิน กดปุ่มค าสั่งต่าง ๆ หากพบขอ้ผดิพลาด
ก็ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  การทดสอบระบบจะมีการ
ตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาเขียน   
         3.2.6 การประเมินและการบ ารุงรักษาระบบ เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของวงจรพฒันาระบบ หลงัจากระบบใหม่
ไดเ้ร่ิมด าเนินการ ผูใ้ชร้ะบบและผูเ้ช่ียวชาญอาจจะพบกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความไม่คุน้เคยกบัระบบใหม่ และ
คน้พบวิธีการ แกไ้ขปัญหานั้นเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของแพทย ์คณาจารยผ์ูส้อน เจา้หน้าท่ีรังสีเทคนิค โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพของระบบและการประเมินความ
พึงพอใจในการใชง้าน เพ่ือหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงได้น าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
ดงัน้ี [11] 
  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51– 5.00 หมายความวา่ระดบัมากท่ีสุด      
  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51– 4.50 หมายความวา่ระดบัมาก  
  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51– 3.50 หมายความวา่ระดบัปานกลาง  
  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.51– 2.50 หมายความวา่ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00– 1.50 หมายความวา่ระดบันอ้ยท่ีสุด 
     3.3 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

Virtual Reality ท่ีพฒันาข้ึนน้ี สามารถมองเห็นการ
จัดท่าและการถ่ายภาพเอกซเรย ์ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในห้องเอกซเรยจ์ากภาพบนแว่นVR ให้ผูใ้ชส้ามารถ
มองเห็นส่วนต่าง ๆท่ีเสมือนจริงไดอ้ยา่งอิสระในมุมใดก็
ได้ท่ีผูใ้ช้ต้องการ ผูใ้ช้ยงัควบคุมและจับอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในห้องเอกซเรย์เสมือนจริงได้ ตลอดจนสามารถ
เคล่ือนท่ีภายในห้องเอกซเรย์เสมือนจริงได้อย่างอิสระ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ และการจดัท่าถ่ายภาพเอกซเรยท่ี์ไดท้  าการ
ออกแบบมานัน่จะเป็นภาพเสมือน 3 มิติและมีการเคล่ือนท่ี
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ และยงัมีการเคล่ือนไหวของตวัละครท่ี
ใชป้ระกอบการแนะน าการใชง้านอุปกรณ์เบ้ืองตน้และการ
จดัท่าเอกซเรย ์เพ่ือใหเ้กิดความสมจริงและเขา้ใจในเน้ือหา
ไดม้ากยิง่ข้ึน สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย 
เช่น ใชส้อนการใชง้านอุปกรณ์เอกซเรย,์ ใชส้อนการจดัท่า
เพ่ือถ่ายภาพเอกซเรย,์ ใชส้อนกระบวนการในการถ่ายภาพ
เอกซเรย,์ ใชแ้ทนเคร่ืองเอกซเรยห์รือน าไปพฒันาต่อยอด
เป็นการศึกษาทางไกล (Distance Learning) เป็นตน้ ซ่ึง
เน้ือหาท่ีไดจ้ดัท าในคร้ังน้ี จะประกอบไปดว้ย 3 หวัขอ้ยอ่ย 
          3.3.1 แนะน าอุปกรณ์ถ่ายภาพเอกซเรย ์โดยจะเป็น
แนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีใชป้ระกอบการถ่ายภาพเอกซเรย์
ภายในหอ้งเอกซเรย ์
          3.3.2 แนะน าขั้นตอนการถ่ายภาพเอกซเรย ์โดยจะ
เป็นการแนะน ากระบวนการในการถ่ายภาพเอกซเรยใ์นท่า
ยนืและท่านอนเบ้ืองตน้ 
          3.3.3 ทดลองถ่ายภาพเอกซเรย ์โดยจะเป็นการให้
ผูใ้ชไ้ดท้ดลองถ่ายภาพเอกซเรยใ์นท่ายนืและท่านอน 
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4. ผลกำรวจิัย และอภิปรำยผล 

     4.1 ผลกำรท ำงำนของระบบ 
ผลการออกแบบแบบจ าลองแบบจ าลองประสบการณ์

เสมือนจริงในการเรียนรู้การถ่ายภาพทางรังสี 
เม่ือเข้าโปรแกรมจะเห็นห้องจ าลองเสมือน ผู ้ใช้

สามารถเดินภายในห้องได้อย่างอิสระ และเห็นรีโมท
คอนโทรลท่ีถืออยู ่ซ่ึงเม่ือแตะท่ีทชัแพดจะปรากฏเลเซอร์
ข้ึนมาเพ่ือใชเ้ลือกเมนูต่าง ๆ 

 
ภำพที่ 1: ภายในหอ้งเอกซเรยเ์สมือน 

เม่ือเขา้สู่เมนู Start จะปรากฏหอ้งเอกซเรยเ์สมือนผูใ้ชง้าน
จะสามารถเดินดูอุปกรณ์ต่างๆภายในหอ้งไดอ้ยา่งอิสระ 

 
ภำพที่ 2: ภายในหอ้งเอกซเรยเ์สมือนและเมนูการใชง้าน 

ซ่ึงภายในห้องจะมีอุปกรณ์และการจัดวางต าแหน่ง
ต่าง ๆ ท่ีเสมือนห้องเอกซเรยจ์ริง ๆ เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มท่ีทชั
แพดคา้งไว ้จะมองเห็นเมนูต่าง ๆ  

 
ภำพที่ 3: เมนูหลอดเอกซเรยแ์บบแขวนเพดาน และสาธิตการใช้

งานหลอดเอกซเรยแ์บบแขวนเพดาน  
เม่ือกดท่ีเมนูหลอดเอกซเรย์แบบแขวนเพดาน ตัว

ละครจะบรรยายขอ้มูลคร่าวๆเก่ียวกบัหลอดเอกซเรยแ์บบ
แขวนเพดาน และสาธิตการใช้งานหลอดเอกซเรย์แบบ
แขวนเพดาน  

 
ภำพที่ 4: เมนูเตียงตรวจเอกซเรย ์และสาธิตการใชง้านเตียงตรวจ

เอกซเรย ์ 

เม่ือกดท่ีเมนูเตียงตรวจเอกซเรย ์ตวัละครจะบรรยาย
ขอ้มูลคร่าวๆเก่ียวกบัเตียงตรวจเอกซเรย ์ และสาธิตการใช้
งานเตียงตรวจเอกซเรย ์ 

 
ภำพที่ 5: เมนูชุดยนืถ่ายเอกซเรย ์และสาธิตการใชง้านชุดยนืถ่าย  

เ ม่ือกดท่ีเมนูเมนูชุดยืนถ่ายเอกซเรย์ ตัวละครจะ
บรรยายขอ้มูลคร่าวๆเก่ียวกบัชุดยนืถ่ายเอกซเรย ์และสาธิต
การใชง้านชุดยนืถ่ายเอกซเรย ์ 

 
ภำพที่ 6: เมนูกล่องควบคุม และสาธิตการใชง้านกล่องควบคุม  

เม่ือกดท่ีเมนูกล่องควบคุม Control Interface Box ตวั
ละครจะบรรยายขอ้มูลคร่าวๆเก่ียวกบักล่องควบคุม และ
สาธิตการใชง้านกล่องควบคุม Control Interface Box  

 
ภำพที่ 7: เมนูรีโมทคอนโทรล และสาธิตการใชง้านรีโมท

คอนโทรล  
เม่ือกดท่ีเมนูรีโมทคอนโทรล ตัวละครจะบรรยาย

ขอ้มูลคร่าวๆเก่ียวกบัรีโมทคอนโทรล และสาธิตการใช้
งานรีโมทคอนโทรล 

ทั้ งน้ีผูใ้ช้สามารถเคล่ือนไหวในแบบจ าลองได้อย่าง
อิสระ เสมือนจ าลองผูใ้ชเ้ขา้ไปภายในห้องเอกซเรยไ์ดจ้ริงๆ 
อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเอกซเรย์มีความสมจริง ขนาด 
อตัราส่วน และต าแหน่งตรงตามหอ้งเอกซเรยใ์นสถานท่ีจริง 
สะดวกสบาย สามารถใชง้านท่ีไหนก็ไดเ้พียงมีอุปกรณ์ VR 

สร้างความมัน่ใจก่อนปฏิบติังานจริงและยงัปลอดภยัจากรังสี 
ไม่รบกวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีอีกดว้ย 
      4.2 ผลกำรวดัประสิทธิภำพของระบบ 

จากแบบประเมินทักษะการใช้งานเคร่ืองถ่ายภาพ
เอกซเรย ์โดยการใชแ้บบจ าลองประสบการณ์เสมือนจริง
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ในการเรียนรู้การถ่ายภาพทางรังสีซ่ึงคณาจารย์เป็นผู ้
ประเมินนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้ นปีท่ี1  และชั้ นปีท่ี  2 
จ านวน 30 คน หลงัจากใชง้านแบบจ าลองทั้ง 3 หมวด เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและ
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 
ระดบั คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใชต้อ้ง ปรับปรุง มีรายการ
ประเมิน ได้แก่ ล  าดับขั้ นตอนการใช้งานถูกต้องตาม
กระบวนการ การตั้งค่าเคร่ืองเอกซเรยมี์ความเหมาะสม 
ความรวดเร็วในการใช้งานเหมาะสม  ซ่ึงผลการวัด
ประสิทธิภาพของการใชง้านเคร่ืองถ่ายภาพทางรังสีอยู่ใน
ระดบัดี (x̅  = 4.18)  
      4.3  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อแบบจ ำลอง
ประสบกำรณ์เสมือนจริงในกำรเรียนรู้กำรถ่ำยภำพทำงรังสี 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านแบบจ าลอง
ประสบการณ์เสมือนจริงในการเรียนรู้การถ่ายภาพทางรังสี 
คณาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (x̅  = 4.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ดา้นพฒันาการการเรียน (x̅  = 4.67) รองลงมา คือ ดา้นการ
ใชง้าน (x̅  = 4.58) และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้นในดา้นเจต
คติ (x̅  = 4.5) และมีขอ้เสนอแนะว่าอยากให้สามารถปรับ
แต่งตั้ งค่าเคร่ืองเอกซเรย์ภายในแบบจ าลองได้ และให้
สามารถมีจ าลองผูป่้วยใหมี้ความหลากหลายมากกวา่น้ี 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

      5.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจิัยไปใช้ 
คณาจารยค์วรใหค้  าแนะน ากบันกัศึกษาในการใชง้าน

แบบจ าลองประสบการณ์เสมือนจริงในการเรียนรู้การ
ถ่ายภาพทางรังสี และก าหนดระยะเวลาในการใช้งาน
แบบจ าลอง 
      5.2 ข้อเสนอแนะในกำรวจิัยคร้ังต่อไป 

หากมีการปรับปรุงงานวิจยั โดยการบรรยายวิดีโอแบบ
สาธิต อุปกรณ์แต่ละอย่างในรูปแบบ VR จะท าให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้โดยใชอุ้ปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากท่ีผูเ้รียน
มีอยู ่โดยจดัซ้ือแค่กลอ้ง VR แบบครอบศีรษะ ท่ีมีราคาถูกมา
ใชง้าน จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ถึงไดง่้ายข้ึนกวา่เดิม       

      5.3 กติตกิรรมประกำศ 
ในงานวิจัยการพัฒนาแบบจ าลองประสบการณ์

เสมือนจริงในการเรียนรู้การถ่ายภาพทางรังสี เพื่อใชเ้ป็น
ส่ือในการส่งเสริมการเรียนการสอน ขอขอบพระคุณ
ภ า ค วิ ช า รั ง สี วิ ท ย า  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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A Training Set of Digital Image Processing with Wireless Robot  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมการ 
ประมวลผลภาพดิ จิ ทัลส าหรับ หุ่นยนต์ไ ร้สาย ด้วย 
MATLAB  เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนา 
องค์ความรู้ให้ทันเทคโนโลยี ชุดฝึกอบรมประกอบด้วย 
หุ่นยนต์ไร้สาย 2 ตัว เอกสารประกอบการฝึกอบรม วิดีโอ 
การเรียนรู้ บทเรียนหุ่นยนต์ไร้สายท่ีขับเคล่ือนโดยใช้การ 
ประมวลผลภาพเพ่ือตรวจจับและหลบหลีกวัตถุ จ านวน    
6 บท เ รี ยน  โ ด ยแ ต่ ล ะบท เ รี ยนประกอบไป ด้ ว ย 
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม รายการอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
สอน  เนือ้หาทฤษฎี การเขียนโปรแกรม และการทดลอง 
นอกจากนีชุ้ดการเรียนรู้ยังประกอบด้วยวิดีโอคลิปจ านวน 
6 เร่ือง เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ผลการประเมิน 
ชุดฝึกอบรมด้วยผู้ เช่ียวชาญจากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
จ านวน 4 ท่าน มค่ีาเฉลี่ย 4.70 จาก 5 ระดับ ซ่ึงมค่ีาผลลัพธ์ 
อยู่ ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินจากนักศึกษา 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 20 คน มีค่าเฉลี่ย 4.64 จาก 5 ระดับ ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีต้องการศึกษา 
ช่วยให้ผู้ เ รียน  เ รียนรู้ได้ ง่าย  ช่วยเ พ่ิมประสบการณ์  
ให้แก่ผู้ เรียน และ เป็นรูปธรรมมากขึน้  
ค าส าคัญ: การประมวลผลภาพ หุ่นยนต ์การส่ือสารไร้สาย 
                 ชุดฝึกอบรม 
 

 

Abstract 

 This research proposes a training set of digital 

image processing with a wireless robot by MATLAB 

GUI (Graphical User Interface). The training set 

consists of 2 mobile wireless robots, a book and 6 

VDOs. The robots are moved by 2 dc motors. The 

detection process employs a real-time IP camera to 

sense and avoid obstacles by a digital image 

processing algorithm. Additionally, the book 

comprises 6 chapters included as a learning 

document. Details of each chapter are apparatus 

preparation, the programming process, and GUI 

design. The 6 VDO clips were also added to the 

training package for self-study as well. The training 

set was evaluated by 4 expert lecturers from the 

department of teacher training in electrical 

engineering, KMUTNB, with an average value of 4.70 

from 5. The package also was assessed by 20 students 

from the senior class. Finally, the evaluated results 

show that the training set can improve students' 

enthusiasm and easy understanding.  

Keyword: Digital Image Processing, Robot,   

    Wireless Communication, Training Set. 
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1. บทน า 
อุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันและอนาคตก าลังมีการ

ปรับตวัและเปล่ียนแปลงไป ส าหรับเทคโนโลยีอตัโนมติั 
สถาบนัการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นบุคลากร
ของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต [1] 

โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารกันระหว่าง
เคร่ืองจกัรใหมี้ความทนัสมยัและลดการใชก้ าลงัคน อีกทั้ง
ย ังน าการประมวลผลภาพดิจิทัลมาใช้ร่วมกับระบบ
อตัโนมติัในอุตสาหกรรมอีกมาก [2] เช่น ระบบคดัแยก
สินคา้ในโรงงาน ระบบคมนาคม หรือยานยนต์ไร้คนขบั 
และน าไปใชท้างการแพทย ์[3] เป็นตน้ ซ่ึงประเทศไทยยงั
ตอ้งน าเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และยงัขาดแคลน
บุคลากรทางด้าน เทคโนโลยีอัตโนมัติ ท่ี มี ความ รู้
ความสามารถในการสร้างและพฒันาเองได ้ ซ่ึงในดา้นการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัเทคโนโลยีอตัโนมติั ยงัขาดส่ือการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมความน่าสนใจและการพฒันาให้
เป็นไปตามเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนัและอนาคต 

ผูว้ิจยัมีแนวคิดจดัท าชุดฝึกอบรมการประมวลผลภาพ
ดิจิทัล โดยใช้หุ่นยนต์ไร้สายท่ีควบคุมด้วยโปรแกรม 
MATLAB มาเป็นหัวข้อหลัก เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีย ังขาดส่ือการเรียนการสอนและการฝึกอบรม  
โดยส ร้ า ง หุ่ น ยนต์ แ ล ะ โปรแกรม  MATLAB ท่ี มี
ความสามารถในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และ
สร้างส่วนของโปรแกรมให้เป็นภาพสัญลกัษณ์ เพ่ือให้มี
การโตต้อบระหว่างผูใ้ชก้บัหุ่นยนต ์โดยหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี
ไดแ้ละมีเซ็นเซอร์ป้องกนัการชนหรือหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 
ติดตั้ง IP Camera เพื่อน าสัญญาณภาพกลบัมาประมวลผล 
เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบโปรแกรมเองได ้เช่น ให้
หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีติดตามวตัถุ เป็นต้น และมีวิดีโอคลิป
ประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงชุดฝึกอบรมเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรียนการสอนวิชาประมวลผลภาพดิจิทลั (Digital Image 

Processing) เหมาะส าหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
และผูท่ี้สนใจทั่วไปท่ีมีพ้ืนฐานด้านการเขียนโปรแกรม
สามารถน าไปศึกษาดว้ยตนเองได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่ อส ร้ างและหาประสิท ธิผล ชุด ฝึกอบรมการ

ประมวลผลภาพดิ จิทัลส าหรับ หุ่นยนต์ไ ร้สายด้วย 
MATLAB GUI 

 

3. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดฝึกอบรม ตามแนวคิดของชยัยงค ์
พรหมวงศ์  [4] The 7 Step Model ซ่ึ งประกอบด้วย 
1) การพิจารณาศึกษาองค์ความรู้ 2) ศึกษาความตอ้งการ
จ าเป็น 3) พฒันากรอบแนวคิด 4) สอบถามความคิดเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 5) การพฒันาร่างตน้แบบช้ินงาน 6) ทดลอง
ต้นแบบช้ินงาน น าไปทดลองใช้จริง 7) ปรับปรุงและ
รับรองช้ินงาน  เป็นวิธีการท่ีมีขั้นตอนชัดเจน และมีการ
ตรวจสอบในแต่ละขั้น อีกทั้ งยงัมีผูเ้ ช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพชุดการสอน จากการวิจยัพฒันาหุ่นยนตข์นาดเล็ก
ช่วยสอนภาษา เพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาองักฤษส าหรับเด็ก
อนุบาล ซ่ึงเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กอนุบาล มีการพฒันาหุ่นยนตท่ี์มีตน้ทุนต ่าดว้ย
เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ท าใหมี้ราคาถูกกวา่หุ่นยนตส์ าเร็จรูป [5] 

ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดสร้างหุ่นยนต์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ท่ี
ควบคุมการเคล่ือนท่ีดว้ยการประมวลผลภาพดิจิทลั โดย
เน้ือหาชุดฝึกอบรมการประมวลผลภาพดิจิทลั เป็นลกัษณะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีกระท ากบัภาพถ่าย เพ่ือให้
ได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บใน
รูปแบบเมทริกซ์ ซ่ึงปัจจุบันถูกน ามาใช้ในเทคโนโลยี
อตัโนมติัในอุตสาหกรรม และยงัประยุกต์ใช้งานในดา้น
ต่าง ๆ เช่น การแพทย ์อวกาศ เป็นตน้ โดยน าโปรแกรม 

MATLAB ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณทาง
คณิตศาสตร์ท่ีมีสมรรถนะสูง โดยน ามาใชเ้ขียนโปรแกรม
เพื่อค านวณหรือประมวลผลและแสดงผลได้ภายใน
โปรแกรมเ ดียวกัน โดยมีฟังก์ชัน ช่วยให้การ เ ขียน
โปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็วเหมาะกับการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ ท่ี เ ป็นข้อมูล เมทริกซ์ ซ่ึ ง เหมาะกับการ
โปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพดิจิทัล [6] ส าหรับการ
เลือกใชต้วัควบคุมหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ทางผูว้ิจยั
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เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 

เน่ืองจากเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใชพ้ื้นฐานของการ
เขียนโปรแกรม Arduino และมีฟังก์ชันท่ีมีการเช่ือมต่อ    
ไร้สาย (Wi-Fi) ในตวั โดยมีขาอินพุต เอาต์พุตต่อการใช้
งานมีเพียงพอส าหรับการน าไปใชส้ร้างชุดควบคุมหุ่นยนต์
ไร้สาย ผูว้ิจยัจึงน ามาใช้ส าหรับการควบคุมการเคล่ือนท่ี
ของหุ่นยนต์ไร้สายเพ่ือติดต่อกับโปรแกรม MATLAB 

ส าหรับการประมวลผลภาพดิจิทลั 
 

4. วธีิการด าเนินการวิจัย 

ผู ้วิจัยด าเนินการศึกษาการจัดท า ชุดฝึกอบรมการ
ประมวลผลภาพดิ จิทัล  ส าหรับหุ่นยนต์ไ ร้สายด้วย 
MATLAB GUI ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเน้นการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการวจิยัดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1: ขั้นตอนด าเนินการวจิยั 

 
4.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
4.1.1 ชุดฝึกอบรมการประมวลผลภาพดิจิทัลส าหรับ
หุ่นยนตไ์ร้สายดว้ย MATLAB GUI  

       การออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์ใช้ NodeMCU 

ESP8266 เป็นตัวควบคุมการเคล่ือนท่ี หุ่นยนต์ ส าหรับ
ซอฟต์ แ ว ร์ ใ ช้ โ ป ร แ ก รม  MATLAB GUI ในก า ร
ประมวลผลภาพท่ีไดจ้าก IP Camera ซ่ึงติดอยู่กบัหุ่นยนต์
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และส่งไปท่ี NodeMCU 

ESP8266 เ พ่ือควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ผ่ าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ดงัภาพท่ี 2 
 

MATLAB 

GUI
NodeMCU 

ESP8266

IP Camera

DC Motor

N20

Infared Sensor

Motor Driver 

L9110S

Wireless Router

Wi - Fi

Wireless Robot 

 
 

ภาพที่ 2: หลกัการท างานของหุ่นยนตไ์ร้สาย 
 

      การสร้างหุ่นยนต์มีแนวคิดให้ใช้ว ัสดุ ท่ีสร้างง่าย 
น ้ าหนัก เบ า  เ ค ล่ื อนย้า ย ง่ า ย  และบ า รุ ง รั กษ า ง่ า ย  
โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์จะออกแบบด้วยโปรแกรม 
SolidWorks โดยออกแบบแยกช้ินส่วนเพ่ือน าไปสร้าง
ดว้ยเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ  ดงัภาพท่ี 3 และ 4 ซ่ึงท าใหส้ามารถ
สร้างช้ินงานท่ีซับซอ้นไดง่้ายกวา่ท่ีจะท าการพิมพหุ่์นยนต์
คร้ังเดียว โดยน าโครงสร้างแต่ละส่วนท่ีสร้างมาประกอบ
กันเป็นหุ่นยนต์ ใช้ IP Camera ติดท่ีตัวหุ่นยนต์เพ่ือท า
หน้า ท่ี เ ป็นตัว รับภาพและส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม 
MATLAB GUI และใชเ้ซ็นเซอร์อินฟาเรด เพื่อตรวจจบั
ส่ิงกีดขวางด้านหน้า หุ่นยนต์ท่ี มีระยะตรวจจับโดย 
ประมาณ 2 - 30 เซนติเมตร ติดตั้ งด้านหน้าหุ่นยนต์  
ทั้ งด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมชุดขับเคล่ือนมอเตอร์
กระแสตรง 2 ตวั (Mini DC Gear Motor) โดยใชว้งจรขบั
มอเตอร์ L9110S เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมความเร็ว
และทิศทางของมอเตอร์ ซ่ึงมีข้อดีคือสามารถควบคุม
มอเตอร์กระแสตรงได ้2 ตวัแบบแยกอิสระจากกนั โดยใช ้
NodeMCU ESP8266 เป็นชุดควบคุมเน่ืองจากใชพ้ื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมจาก Arduino ผา่น Arduino IDE และ
ตวัโมดูลมีการเช่ือมต่อ  ไร้สาย (Wi-Fi) โดยมีขนาดเล็ก
ราคาไม่แพงร่วมกบับอร์ด Shield NodeMCU ESP8266 
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ซ่ึงเป็นบอร์ดท่ีมีขาต่อร่วมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดง่้ายและยงั
มีการแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้สามารถใช้
แรงดนัไฟฟ้าไดต้ามตอ้งการ ซอฟต์แวร์ท่ีใชส้ าหรับการ
ประมวลผลภาพดิจิทลัจะใชโ้ปรแกรม MATLAB โดยใช้
ฟังกช์นั MATLAB GUI  

 

 

 
 

ภาพที่ 3: โครงสร้างหุ่นยนตท่ี์ออกแบบแยกช้ินส่วน 

 

 
 

ภาพที่ 4: ขนาดหุ่นยนตไ์ร้สาย 
 

  
ภาพที่ 5: หุ่นยนต ์

 
       ใช้โปรแกรม MATLAB GUI ออกแบบหน้าต่าง
โปรแกรมเพ่ือใชส้ าหรับเช่ือมต่อและควบคุมหุ่นยนต์ทั้ ง   
2 ตัว  คือ  Robot A และ Robot B โดยทั้ ง  2 ตัวมี ส่วน 
ประกอบเหมือนกันเพ่ือสามารถก าหนดเป็นหุ่นยนต์ตัว
หลกั และตวัตามไดด้งัภาพท่ี 5 โดยการท างานของหุ่นยนต์

เหมือนกนั คือควบคุมจากโปรแกรม MATLAB GUI โดย
ตวัหุ่นยนต์จะส่งวิดีโอจาก IP Camera ผ่านเครือข่ายไร้
สาย มายงัโปรแกรม MATLAB เพื่อประมวลผลภาพ
ส าหรับการตรวจจับวตัถุและควบคุมทิศทางหุ่นยนต์ให้
เคล่ือนท่ีติดตามวตัถุท่ีก าหนด โดยใช้เซ็นเซอร์ท่ีติดตั้ ง
ดา้นหน้าหุ่นยนต์วดัระยะจากวตัถุดา้นหน้าตวัหุ่นยนต์ท่ี
นอกเหนือจากการติดตามวตัถุท่ีตอ้งการ ท าให้หุ่นยนต์
หลบหลีกส่ิงกีดขวางได ้การตรวจสอบระยะห่างจากวตัถุ
กบัหุ่นยนต ์ใชก้ารค านวณขนาดพิกเซล (Pixel) ของภาพท่ี
ส่งมาจาก IP Camera โดยใช้โปรแกรม MATLAB ใน
การค านวณหาพ้ืนท่ีของภาพวตัถุท่ีติดตาม 

ในส่วนของเน้ือหาการประมวลผลภาพเป็นการสอน
การประมวลผลภาพเบ้ืองต้น ประกอบด้วยทฤษฎี การ
เขียนโปรแกรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ และการออกแบบ
โปรแกรม MATLAB GUI เพื่อต้องการให้ตอบสนอง
ผูเ้รียนไดดี้ข้ึน ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์เน้นการ
เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ส าหรับการเคล่ือนท่ี
ของหุ่นยนต์ ซ่ึงชุดฝึกอบรมประกอบด้วยบทเรียน การ
ทดลอง ใบประลอง ชุดทดลองหุ่นยนต์ และวิดีโอคลิป  
โดยชุดฝึกอบรมมีทั้ งหมด 6 บทเรียน ดังน้ี 1) การเขียน
โปรแกรม MATLAB GUI ใช้งานร่วมกับ NodeMCU 

ESP8266 2) การใชง้าน Infrared Sensor Module ร่วมกบั 
MATLAB GUI 3) การควบคุมมอเตอร์ด้วย MATLAB 

GUI 4) การใช้ IP CAMERA ร่วมกับ MATLAB GUI 

5) การประมวลผลภาพดิจิทลัด้วยโปรแกรม MATLAB 

GUI 6) การควบคุมหุ่นยนต์แบบไร้สายด้วยโปรแกรม 
MATLAB GUI โดยตวัอยา่งแสดงในภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที่ 6: วดีิโอคลิป 
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4.1.2  แบบประเมินประสิทธิผลชุดฝึกอบรม  
      มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 
10 ข้อค าถาม วิเคราะห์จากค่าเฉล่ียของผลคะแนนจาก
อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จ านวน 4 ท่าน  และ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 20 คน ท่ีไดท้ดลองใช ้
โดยก าหนดเกณฑ์การยอมรับในระดบัมากท่ีมีค่าคะแนน
เฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

4.2  การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการน าชุดฝึก

อบรมให้อาจารยภ์าควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จ านวน 4 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งและความเหมาะสมกบั
เน้ือหา และน าไปทดลองใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 20 คน และประเมินผลโดยน าคะแนนมาวิเคราะห์
หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ียความ
คิดเห็นของอาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมการ
ประมวลผลภาพดิ จิทัลส าหรับ หุ่นยนต์ไ ร้สายด้วย 
MATLAB GUI  มากกว่าห รือ เ ท่ ากับ  3 . 5 1  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ถือว่าใช้ได้ ส าหรับค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานตอ้งไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือวา่มีความคิดเห็น
ไปในแนวทางเดียวกนั 

 
5. สรุปผลการวจิัย 

ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมการประมวลผลภาพดิจิทลั
ส าหรับหุ่นยนตไ์ร้สายดว้ย MATLAB GUI ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนประกอบดว้ย หุ่นยนต์ไร้สาย 2 ตวั เอกสารประกอบ 
การฝึกอบรม วิดีโอการเรียนรู้ บทเรียนหุ่นยนต์ไร้สายท่ี
เคล่ือนท่ีโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทลั เพื่อตรวจจบั 
และหลบหลีกวตัถุ จ านวน 6 บทเรียน จากการประเมินผล
ความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหาจากความ
คิดเห็นของอาจารยภ์าควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จ านวน 4 ท่าน 
พบว่า มีค่าเฉล่ีย 4.70 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3.51  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.11 ไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือว่ามีความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั ถือว่าน าไปทดลองใช้ได้ 
และผลการน าไปทดลองใชก้บันักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 20 คน ดังภาพท่ี 7 พบว่า ชุดฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.64 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 ไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือ
ว่ามีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  8 ขอ้ ไดแ้ก่ เร้าความ
สนใจ ให้เกิดความรู้ในเร่ืองราวท่ีตอ้งการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 
4.85 ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.80 

ช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่ผู ้เ รียน และ ถ่ายทอด
เน้ือหาจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
4.75 มีความคงทน แขง็แรง มีค่าเฉล่ีย 4.70 สะดวกต่อการ
ใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 4.65 มีความทนัสมยั แปลกใหม่ไปจาก
การเรียนปกติ 4.60 เพ่ิมบทบาทผูเ้รียนในการเป็นผูป้ฏิบติั 
มีค่าเฉล่ีย 4.50 และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ ราคา        
ไม่แพง ตน้ทุนการผลิตต ่า คุม้ค่าต่อการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 
4.45 และเหมาะสมกับวยั และระดับความยากง่ายของ
เน้ือหา มีค่าเฉล่ีย 4.35 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที่ 7: น าไปใชง้านจริง 
 

6. อภปิรายผลการวิจัย  
ผลของการประเมินชุดฝึกอบรมการประมวลผลภาพ

ดิจิทลัส าหรับหุ่นยนตไ์ร้สายดว้ย MATLAB GUI ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน มีความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.70 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการจัดท าชุดฝึก
อบรมการประมวลผลภาพดิจิทลัส าหรับหุ่นยนต์ไร้สาย
ด้วย MATLAB GUI มีการสร้างอย่างเป็นขั้นตอนตาม



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

431 

 

แนวคิดของชัยยงค์  พรหมวงศ์  “The 7 Step Model” 

ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน 1)  การพิจารณาศึกษาองคค์วามรู้ 
2) ศึกษาความต้องการจ าเป็น 3) พัฒนากรอบแนวคิด        
4) สอบถามความคิดเห็นผู ้เ ช่ียวชาญ 5) การพัฒนาร่าง
ตน้แบบช้ินงาน 6) ทดลองตน้แบบช้ินงาน น าไปทดลองใช้
จริง 7) ปรับปรุงและรับรองช้ินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผล
การประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.64 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร้าความสนใจ ให้เกิด
ความรู้ในเร่ืองราวท่ีตอ้งการศึกษา ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดง่้ายข้ึน ช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน 
และ ถ่ายทอดเน้ือหาจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม อาจ
เน่ืองมาจากชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึน มีหุ่นยนตไ์ร้สายพร้อม
ดว้ยเอกสารประกอบการฝึกอบรม ซ่ึงมีเน้ือหาสาระความรู้   
ใบประลองให้นักศึกษาไดท้ดลองปฏิบัติจริง  เป็นส่ือท่ี
นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ไดด้ว้ย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีวิดีโอคลิปการเรียนรู้ท่ี
เสริมให้กับนักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของเฟรด มาร์ติน (Fred Martin) [7] ไดท้ าการ 
ศึกษาวิจยัถึงการน ากิจกรรมการสร้างหุ่นยนตไ์ปใชใ้นการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน พบวา่ ผูเ้รียนเกิดความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก และงานวิจยัของ 
กิตติ เสือแพร และ พฒัพงษ ์อมรวงศ ์[8] ท่ีวิจยัและพฒันา
ชุดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย
ภาษาซี ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลการ
ประเมินความรู้ของผูเ้ข้ารับการอบรม ผลการประเมิน
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการอบรม 
พบว่า คะแนนหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากแสดงว่าชุดฝึกอบรมท่ี
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมในการน าไปใชจ้ริงได ้ 

 

7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการพฒันาบทเรียนของชุด

ฝึกอบรมการประมวลผลภาพดิจิทลัส าหรับหุ่นยนตไ์ร้สาย

ดว้ย MATLAB GUI ใหผู้เ้รียนสามารถออกแบบบทเรียน
ใหเ้หมาะสมกบัตวัผูเ้รียนเองได ้ 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการด าเนินชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วจากผลกระทบท้ังทางด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะเทคโนโลยี ล้วนเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่าง
มากจนกลายเป็นหน่ึงบริบทท่ีต้องเรียนรู้ ท่ีต้องก้าวให้
ทัน รวมถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการปรับ
รูปแบบการศึกษาไปเป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์  งานวิ จัยนี้จึ งมุ่ ง ศึกษาและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของซิงโครนัส และอะซิงโครนัสอีเลิร์นน่ิง 
เพ่ือทราบถึงปัจจัย ท่ีท าให้การเรียนการสอนออนไลน์ มี
ประสิทธิภาพ โดยการเปรียบเทียบระหว่างซิงโครนัส
กับอะซิงโครนัสอีเลิร์นน่ิง และใช้โปรแกรม IBM SPSS 
AMOS ในการสร้างโมเดลและปรับแต่งเพ่ือให้โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์ดังนี ้  Chi-square: 

χ2 = 327.359, DF = 172, SRMR = 0.036, RMSEA = 

0.048 NFI = 0.958 CFI = 0.982, GFI=0.930 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าซิงโครนัสอีเลิร์นน่ิงมี

ประสิทธิภาพสูงในด้านการมปีฎิสัมพันธ์ การแชร์ข้อมลู
และการโต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนแบบทันที 
ส่วนอะซิงโครนัสอีเลิร์นน่ิงมีจุดเด่นในด้านการท่ีไม่มี
ข้อจ ากัดทางด้านเวลา สถานท่ี ท าให้ผู้ เรียนมีเวลาหา
ข้อมลู และกลัน่กรองความคิดเพ่ือต่อยอดการเรียนรู้ และ
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานท่ีประยุกต์ใช้ข้อดีของ
แต่ละรูปแบบการเรียนการสอนน้ันเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ท่ีมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
   

ค าส าคญั: อีเลิร์นน่ิง ซิงโครนสัอีเลิร์นน่ิง อะซิงโครนสั 
                  อีเลิร์นน่ิง  

 

Abstract 

 Today's lifestyle is rapidly changing due to the 

impacts of society, environmental changes, and 

especially technology. These components play a 

huge role in life and have become keys contexts to 

learn in order to keep pace. This includes education, 

especially during the COVID-19 pandemic where 

Educators have had to adjust the educational model 

of students to fit the situation. This research aims to 

study the effectiveness of online learning (E-

learning) in order to know what factors help support 

online teaching and learning for students and 

teachers to be successful by comparison between 

synchronous and asynchronous e-learning and use 

the IBM SPSS AMOS program and modify it so that 

the model is consistent with the empirical data as 

follows: Chi-square: χ2 = 327.359, DF = 172, 

SRMR = 0.036, RMSEA = 0.048 NFI = 0.958 CFI 

= 0.982, GFI = 0.930 

 The results of the study shows that synchronous 

e-learning is highly effective in its interactivity, 

information sharing and communication between 

teachers and learners. Asynchronous e-learning’s 

strength is that there are no restrictions on time and 

place, giving learners more time to absorb and 

process the information. However, the blended 

learning method that utilizes the advantage of each 
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teaching style is the most effective form of online 

teaching. 

Keyword: E-learning, Synchronous E-learning, 

Asynchronous E-learning 

 

1. บทน า 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิต  เปล่ียนไป
อย่างรวดเร็ว ทั้ งสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลย ีท าให้ภาครัฐ  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ ตอ้งมีการ
ป รับตัวอย่ า งมาก  โดย เฉพาะด้าน เทคโนโลยี ท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้นเขา้มามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตใน
หลายๆดา้น จ าเป็นท่ีองคก์รต่าง ๆ  ตอ้งปรับตวัใหท้นักบั
ความเปล่ียนแปลง  เพ่ือใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั 
และมีความไดเ้ปรียบทั้งเชิงธุรกิจและเชิงปัจเจกบุคคล 
และเพ่ือความอยู่รอดในสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูง ธุรกิจ
การเรียนการสอนก็เช่นกันท่ีตอ้งปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี มีการพึ่งพาการเรียนการ
สอน โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ือในการเรียนการสอนและ
มีการเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้มากข้ึน เช่น อีเลิร์นน่ิง 
ออนไลน์คลาสรูม ดิสแทนส์เลิร์นน่ิง ซ่ึงทั้ งหมด ก็คือ
การจัดการ “การเรียนการสอนออนไลน์” ท่ีต้องใช้
เทคโนโลยีในการเขา้ถึงการเรียนรู้ จ าเป็นท่ีองค์กรตอ้ง
วางแผนกลยุทธ์ กลวิธี เพื่อขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุ
เ ป้าหมายท่ีวางไว้ การเตรียมความพร้อมของภาค
การศึกษาเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง ถือเป็นกลยุทธ์
หน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาประเทศ ให้เติบโตเท่าทนักบันานา
ประเทศในทุกๆด้าน การตรียมความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้ น ต้องอาศัยความพร้อมทั้ งทางด้าน
บุคคลากรและเทคโนโลย ีกล่าวคือ องคก์รตอ้งสนบัสนุน
การเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร และเตรียมความ
พร้อมของเทคโนโลยี เม่ือองค์กรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการใชส่ื้อทางเทคโนโลยี และเคร่ืองมือ
ท่ีทันสมยั ก็จะสามารถสร้างสรรค์ส่ือหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้ ส่งผลให้ผู ้เ รียนได้รับ
ประโยชน์การการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ
ท่ีผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลว้ไดท้ าให้

การเรียนรู้มีความเขา้ใจมากข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียนประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา 
 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 ความพร้อมของเคร่ืองมือ ช่วยเพ่ิมความมัน่ใจของ
ผูเ้รียนในความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ อีก
ทั้ งประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ยงัช่วยลดอุปสรรค
การเรียนรู้ ซ่ึงจะกระตุน้ความตั้งใจท่ีจะเรียนในระบบ
ออนไลน์ [1] เช่นอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีต้องมี 
กลอ้ง อุปกรณ์เสียง ไมโครโฟน และ ซอฟท์แวร์ ท่ีเป็น
รูปแบบของ อะซิงโครนสั เคร่ืองมือในกลุ่มน้ีไม่ไดต้อบ
โตก้นัทนัทีทนัใด แต่ผูเ้รียนอาจจะตอบโต ้หลงัจากท่ีได้
อ่านข้อมูลทันทีหรือไม่ก็ได้ แตกต่างกับเคร่ืองมือ
ติดต่อส่ือสารในรูปแบบ ซิงโครนัส ซ่ึงเป็นการส่ือสาร
ตอบโต้กันทันทีทันใด ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีจะท าให้การ
เ รียนการสอนนั้ น เหมือนจริง เสมือนกับเ รียนใน
ห้องเรียนท่ีตอ้งเขา้ชั้นเรียนปกติได ้[2] การมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียนเป็นแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกนั [3] 
เ น้ือหาท่ี ดี  ส่งผลโดยตรงต่อการเ รียน รู้ในระบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้การเรียนรู้นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและ
เป็นไปตามท่ีผูเ้รียนคาดหวงั [1] คุณสมบติัของเน้ือหา
ของการเรียนการสอนออนไลน์ ควรน าเสนอขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ใหพ้ร้อมกบัการเรียนรู้ทั้งแบบซิงโครนสั
หรืออะซิงโครนสั และการออกแบบเน้ือหาท่ีสอดคลอ้ง
กับความต้องการของนักเรียน [1] รูปแบบการเรียน
ออนไลน์มีทั้ งแบบซิงโครนัส และแบบ อะซิงโครนัส 
ซ่ึ ง ทั้ ง ส อ ง อ ย่ า ง มี ทั้ ง แ ล ะ ข้อ ดี ข้ อ เ สี ย ต่ า ง กั น 
วตัถุประสงคต์่างกนั แบบซิงโครนสั เป็นการเรียนผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆท่ีมีศักยภาพเฉพาะด้าน บวกกับ
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู ้สอน มี
ความสามารถในการตอบโต้แบบทันทีทันใดท าให้
ผูเ้รียนรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียน
และผูส้อนตอ้งมีเวลาตรงกนัรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบอะซิงโครนัส โดยทั่วไปแล้วเป็นการ
เรียนรู้ ท่ี มีความยืดหยุ่นสูง  ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา 
สถานท่ี สามารถเรียนไดใ้นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดท่ี้
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สามารถเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ได้ มีเวลาใน
การศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมได้ เกิดการกลั่นกรองขอ้มูล
เบ้ืองตน้ [4] ผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งออกแบบทั้งทางดา้น
เน้ือหาและรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้ งรูปแบบ
ของการประเมินท่ีเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ 
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที สามารถ
ช่วยเหลือผูเ้รียนได ้ฉะนั้นผูส้อนจึงมีบทบาทท่ีส าคญัท่ี
จะท าให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ [5] 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนออนไลน์ เป็น
ความร่วมมือของทั้ งผู ้สอนและผู ้เ รียน ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการเ รียนออนไลน์ทั้ ง ซิงโครนัสและอะ
ซิงโครนัส ผู ้สอนและผู ้เ รียนมีส่วนส าคัญในการ
ออกแบบ และสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดบรรยากาศท่ีดีใน
การเรียนรู้ [6] กระตุน้หรือจูงใจให้ผูเ้รียนสามารถเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการสร้างความ
อบอุ่นสร้างความมัน่ใจในการเรียนกระตุน้ให้ผูเ้รียนมี
ความกลา้แสดงออก มีความเป็นอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น [7] ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์
ส่งผลให้ผูเ้รียนผ่านกระบวนการตามรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว้ 
[8] 

 
3. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัศึกษา
เร่ืองประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ระหวา่งซิงโครนสั
กับอะซิงโครนัส ได้สรุปข้อมูลและก าหนดกรอบ
แนวคิดการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดการวิจยั 

 สมมติฐานที่ 1 ความพร้อมของเคร่ืองมือ (AT) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ (ELE) ผ่าน
บรรยากาศในการเรียน (LC) 
สมมตฐิานที ่2 ความมีส่วนร่วมของผูเ้รียน (PL) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ (ELE) ผ่าน
บรรยากาศในการเรียน (LC) 
สมมติฐานที่  3 คุณภาพของเ น้ือหา (QC) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์  (ELE) ผ่าน
บรรยากาศในการเรียน (LC) 
สมมติฐานที่ 4 ความพร้อมของผู ้สอน  (AI) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์  (ELE) ผ่าน
บรรยากาศในการเรียน (LC) 
สมมติฐานที่ 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมของ
เคร่ืองมือ (AT) กับบรรยากาศในการเรียน (LC) แปร
ผนัตามรูปแบบในการเรียนออนไลน์ (ELM) 
สมมติฐานที่ 6 ความสัมพนัธ์ระหว่างความมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียน (PL) กบับรรยากาศในการเรียน (LC) แปร
ผนัตามรูปแบบในการเรียนออนไลน์ (ELM) 
สมมตฐิานที ่7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของเน้ือหา
(QC) กับบรรยากาศในการเรียน  (LC) แปรผันตาม
รูปแบบในการเรียนออนไลน์ (ELM) 
สมมติฐานที่ 8 ความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมของ
ผูส้อน (AI) กับบรรยากาศในการเรียน (LC) แปรผนั
ตามรูปแบบในการเรียนออนไลน์ (ELM) 
สมมติฐานที่ 9 บรรยากาศในการเรียน  (LC) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ (ELM) 

 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวิจัย น้ี ใช้ก ลุ่มตัวอย่างคือนัก ศึกษาสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ระดบัปริญญาโท  คณะสถิติ
ประยกุต ์ท่ีไดเ้รียนหรือเคยเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อี
เลิร์นน่ิง) ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม G*Power ในการค านวณหา
ข น า ด ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง โ ด ย ก า ห น ด  
(1-β) =0.95,  α=0.05,  Effect size 𝑓2= 0.040 แ ล ะ 
Number of Predictors =8 ผล ท่ีได้ คือก ลุ่มตัวอย่าง

H7 

H9 

H8 

H6 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 
ความพร้อมของเคร่ืองมือ 

Availability of tools: AT 

 
 

ความส่วนร่วมของผูเ้รียน 

Participation of Learner: 

PL 

 

 

คุณภาพของเน้ือหา 
Quality of Content: QC 

 

 

ความพร้อมของผูส้อน 
Availability of 

Instructors: AI 
 

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอนออนไลน์ 

 
E-Learning 

Efficiency: 

ELE 

 

รูปแบบการเรียนออนไลน์ 
E-Learning Model: ELM 

 

 

บรรยากาศในการเรียน 
Learning Climate: 

LC 
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จ านวน 272 ตวัอยา่งผูว้จิยัจึงไดป้รับจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
เป็น 300 ตวัอยา่ง  
 ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือวิจยั
ทั้ งหมด 320 คน โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์  
เม่ือพิจารณาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์การ
วิจยัพบวา่มีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือทั้งส้ิน 300 คนท่ีเขา้เกณฑ์
ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
 

5. ผลการด าเนินการวจัิย 
 ผู ้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling  SEM) โดยการวเิคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ
เสน้ทางในการศึกษาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และ
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ด้วยโปรแกรม IBM 

SPSS Amos และอิทธิพลก ากับเปรียบเทียบระหว่าง 
Synchronous กั บ  Asynchronous ด้ ว ย เ ท ค นิ ค ก า ร
วิ เคราะห์ถดถอยพหุกลุ่ม Multiple - Group ผู ้วิจัยได้
น าเขา้ขอ้มูลโดยสร้างโมเดลและท าการปรับโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ (Model fit) และน าผล
การการปรับโมเดลท่ีผ่านเกณฑ์มาวิ เคราะห์สมการ
โครงสร้างเพื่อศึกษาอิทธิพลระหวา่งตวัแปรแต่ละตวัแปร
ดงัแสดงในภาพท่ี 2 ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 

* 

                                           

                                           

   

ภาพที ่2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ตารางที ่1:  ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุในโมเดล 

ปัจจัย อทิธิพล 
ตวัแปร 

AT PL QC AI LC 

LC 

 

ทางตรง .253*** .281*** .272*** .205** - 

ทางออ้ม - - - - - 

ELE 

ทางตรง     .779*** 

ทางออ้ม .197 .219** .212* .159  

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001 

 ตารางที ่2: การวิเคราะห์อิทธิพลตวัแปร ก ากบั (Moderator  

                       Effect) ของรูปแบบการเรียนออนไลน์ (ELM) 

จากภาพที ่2 ตารางที ่1 และตารางที ่2 สามารถสรุปขอ้

สมมติฐานไดด้งัแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที ่3: ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
สมมติฐาน อิทธิพล 

(β) 
นยัส าคญั ผลทด

สอบ 
เหตุผล 

H1: ความพร้อมของ
เคร่ืองมือ (AT) มีผล
ต่อประสิทธิภาพการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ออนไลน์ (ELE) ผา่น
บรรยากาศในการ
เรียน (LC) 

0.253 (P=0.000) ยอมรับ 

ค่า P.มีนัยส าคัญท่ี
0 . 0 0 1และความ
พ ร้ อ ม ข อ ง
เคร่ืองมือมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น
บรรยากาศในการ
เรียนท่ี 25.3% 

H2: ความมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียน (PL) มีผล
ต่อประสิทธิภาพการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ออนไลน์ (ELE) ผา่น
บรรยากาศในการ
เรียน (PC) 

0.281 (P=0.000) ยอมรับ 

ค่า P.มีนัยส าคัญท่ี
0.001และ PL มีผล
ต่อประสิทธิภาพ
การเรียนออนไลน์
ผ่านบรรยากาศใน
การเรียนท่ี 28.1% 

H3 :  คุ ณ ภ าพ ข อ ง
เน้ือหา (QC) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ออนไลน์ (ELE) ผา่น
บรรยากาศในการ
เรียน (LC) 

0.272 (P=0.000) ยอมรับ 

ค่ า  P.มีนัยส าคัญ ท่ี
0.001และ QC มีผล
ต่อประสิทธิภาพการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น
บรรยากาศในการ

เรียน 27.2% 

H4: ความพร้อมของ
ผู้สอน (AI) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ออนไลน์ (ELE) ผา่น
บรรยากาศในการ
เรียน (LC) 

0.205 0.007 ยอมรับ 

ค่า P.มีนัยส าคัญท่ี
0.007 และ AI มีผล
ต่อประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น
บรรยากาศในการ
เรียน 20.5% 
 

H5:  ความสัมพันธ์
ระหว่างความพร้อม
ของเคร่ืองมือ (AT) 
กบับรรยากาศในการ

Sync 
=.312 

 
0.506 ปฏิเสธ 

ค่า P.ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิ ติ ท่ีระดับ
ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น 
50.6% 

เส้นทาง 
(Path) 

Beta (β) 
E-Learning Model DF CMIN P 

Synchronous 
(N = 150) 

Asynchronous 
(N = 150) 

AT TO LC .312 .272 1 1.505 0.506 

PL TO LC .259* .276* 1 0.455 0.046* 

QC TO LC .301* .268 1 3.699 0.041* 

AI TO LC .235 .256* 1 3.227 0.885 

.779*** 

.205** 

.272*** 

.281*** 

.253*** 

AT 

PL 

QC 

AI 

LC ELE 

𝑅2= 0.693 𝑅2= 0.607 

                                                                       มีอิทธิพล 

                                                             ไม่มีอิทธิพล 

 

                 𝑿𝟐 = 327.359, DF = 172, SRMR = 0.036                        
                 RMSEA = 0.048 NFI = 0.958 CFI = 0.982                                                             

 
 

                       หมายเหตุ: *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001
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เ รียน (LC) แปรผัน
ตามรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ 

Async 
=.272 

H6:  ความสัมพันธ์
ระหว่างความมีส่วน
ร่วมของผูเ้รียน (PL) 
กบับรรยากาศในการ
เรียน (LC) แปรผัน
ตามรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ 

Sync 
=.259 

 
0.046 ยอมรับ 

ค่า P.มีนัยส าคัญท่ี 
0 .046 และ PL มี
ความสัมพันธ์กับ
บรรยากาศในการ
เรียนแปรผันตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ 

Async 
=.276 

H7:  ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพของ
เ น้ื อ ห า  (QC) กั บ
บรรยากาศในการ
เรียน (LC) แปรผัน
ตามรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์  

Sync 
=.301 

 
0.041 ยอมรับ 

ค่า P.มีนัยส าคัญท่ี 
0.046 และ QC มี
ความสัมพันธ์กับ
บรรยากาศในการ
เรียนแปรผันตาม
รู ป แ บ บ ใ น ก า ร
เรียนออนไลน์ 

Async 
=.268 

H8:  ความสัมพันธ์
ระหว่างความพร้อม
ของผู้สอน (AI) กับ
บรรยากาศในการ
เรียน (LC) แปรผัน
ตามรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์  

Sync 
=.235 

 
0.885 ปฏิเสธ 

ค่า P.ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิ ติ ท่ีระดับ
ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น 
88.5% 

Async=.2
56 

H9:  บรรยากาศใน
การเรียน (LC) มีผล
ต่อประสิทธิภาพใน
การ เ รียนการสอน
ออนไลน์   

0.779 (P=0.000) ยอมรับ 

ค่า P.มีนัยส าคัญท่ี
0.001และ LC มีผล
ต่อประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น
บรรยากาศในการ
เรียนท่ี 25.3% 

 

6. สรุป 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ออนไลน์ ระหว่างแบบซิงโครนัส และอะซิงโครนัส 

ของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบวา่

ปั จ จัย ท่ี ส่ งผลให้ก าร เ รี ยนการสอนออนไลน์ มี

ประสิทธิภาพคือปัจจยัทางดา้นความพร้อมเคร่ืองมือซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์  

เน่ืองจากการมีเคร่ืองมือท่ีพร้อม ช่วยส่งเสริมให้การ

เรียนออนไลน์นั้นไม่ติดขดั สามารถค้นควา้หาขอ้มูล

เพ่ิมเติมให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนได้มากยิ่งข้ึน 

เขา้ถึงการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งค า

นึกถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่วา่

จะเป็นการแสดงภาพและเสียงท่ีคมชัด ใช้งานได้กับ

โปรแกรมประยกุตต์่างๆ มีเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร

ท่ีรวดเร็ว มีเสถียรภาพ  ช่วยให้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี

จากการเรียนออนไลน์ สร้างความพึงพอใจกบัทั้งผูส้อน

และผูเ้รียน 

 ปัจจัยด้านความมีส่วนร่วมของผู ้เ รียนมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ผ่านบรรยากาศในการ

เรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากการการเรียน

ออนไลน์แบบซิงโครนสั ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันมี

การพูดคุยติดต่อประสานงานกนัไดท้นัทีเกิดการระดม

สมอง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปันงานและแชร์

ข้อมูลกันได้ในทันที  ท าให้ รู้ สึกว่าการเ รียนแบบ

ซิงโครนัส เสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียน ส่วนแบบอะ

ซิงโครนัส ผูเ้รียนสามารถกลั่นกรองความคิด มีเวลา

คน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้และท่ีส าคญัผูเ้รียนสามารถ

ทบทวนส่ิงท่ีเรียนได้ตลอดเวลา ฉะนั้น ผูส้อนควรใช้

รูปแบบผสมผสานท่ีมีทั้ งการสอนแบบซิงโครนัส 

และอะซิงโครนัส เพื่อให้ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถใช้

จุดเด่นของแต่ละรูปแบบเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจ

มากข้ึน  

  ปัจจยัทางดา้นคุณภาพของเน้ือหา ปัจจยัดา้นความ

พร้อมของผู ้สอนมีผลต่อประสิทธิภาพการ เ รียน

ออนไลน์ผ่านบรรยากาศในการเรียนและปัจจัยด้าน

บรรยากาศการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนออนไลน์ ไปตามสมมติฐาน โดยส่วนใหญ่ของ

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่ารูปแบบการเรียน

การสอนออนไลน์ แบบ ซิงโครนัสนั้น ผูส้อนเน้นให้

เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ มีความเป็นปัจจุบัน เป็นการ

ส่ือสารแบบสองทางถามไดท้นัทีท่ีไม่เขา้ใจและสามารถ

แกไ้ขปัญหาให้ผูเ้รียนไดท้นัที แต่ผูส้อนควรเสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนออนไลน์ใหผู้เ้รียนรู้สึกร่วม เช่นการ

ใช้น ้ าเสียง ท่ีดัง ฟังชัด น่าฟัง การแสดงภาพประกอบ

เพ่ิมความเขา้ใจ การสอนในท่ีท่ีไม่มีส่ิงรบกวน น าเสนอ

เน้ือท่ีตรงประเด็น ไม่เร็วหรือชา้เกินไป มีความสามารถ

ใช้เคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้
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ผู ้เรียนกล้าแสดงออกทั้ งการพูดและการแสดงความ

คิดเห็น  และแบบอะซิงโครนัส ผู ้สอนควรค านึกถึง

ประเด็นท่ีตอ้งเน้นย  ้าเป็นพิเศษ เน่ืองจากส่วนใหญ่ให้

ความเห็นว่าเป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นไปทางการ

ส่ือสารทางเดียว การติดต่อกบัผูส้อนหรือผูเ้รียนดว้ยกนั

ไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัที เพราะฉะนั้นผูส้อนควรแสดงขอ้มูล

เพ่ิมเติมในบางประเด็นเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถค้นควา้

ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดเ้ช่น ตวัอยา่งการคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม

ทางเวบ็ไซต ์   

 และจากการศึกษาผูว้ิจยัยงัพบอีกว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ผ่านบรรยากาศในการ

เรียนท่ีแปรผนัตามรูปแบบการเรียน (ซิงโครนสั กบั อะ

ซิงโครนสั) นั้นประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นความมีส่วน

ร่วมของผูเ้รียนและคุณภาพของเน้ือหา ซ่ึงเป็นไปตม

สมมติฐาน เป็นเพราะวา่ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของรูปแบบทั้ง

สองตอบสนองประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ท่ีต่างกนั 

ผู ้สอนควรประยุกต์ใช้รูปแบบการเ รียนการสอน

ออนไลน์แบบผสมผสานโดยค านึงถึงขอ้ดีของแต่ละ

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งแบบ ซิงโครนสั 

และอะซิงโครนัสเพื่อน าเสนอความรู้ให้กับผูเ้รียนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานและการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของผู้ เ รียนท่ี
ลงทะเบียนเ รียนในรายวิชาเทคโนโลยีพอลิยู ริ เทน 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ต่อคะแนนเฉลี่ยของผู้ เรียนสูง
กว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน ซ่ึงแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังช่วยพัฒนา
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียนในด้านความคิด
ริเร่ิม ความคิดคล่อง และความคิดละเอียดลออ เพ่ิมขึน้อยู่ใน
ระดับดี และความคิดยืดหยุ่น อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี ้
ผู้ เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 55 มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการจดจ าเนือ้หาระดับ 9 และ 10 ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
ค ำส ำคัญ:  การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้

โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ความคิดสร้างสรรค ์
 

Abstract 

This research paper aims to study learning 

achievement and the development of creative skills 

between activity- based learning management and 

project-based learning management among students 

enrolled in the Polyurethane Technology course.  The 

results of the research found that project- based 

learning management had higher learning 

achievement towards the learners’ average score than 

activity- based learning management.  Project- based 

learning helped to develop creative skills for learners 

with a good level of originality, fluency, and 

elaboration.  Thinking flexibility was at an excellent 

level.  Most of the students ( 55% )  showed higher 

satisfaction and content recognition with project-

based learning management and gave a satisfaction 

rating of 9 and 10 levels. 

 Keyword: Project- based learning, Activity- based   

   learning, Creativity thinking 

 

1. บทน ำ 
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน มุ่งพฒันาผูเ้รียนอย่าง

รอบดา้นเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมยคุศตวรรษท่ี 21 
ไดอ้ย่างมีความสุข การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ในรูปแบบ “ เวลดเวลาเรียน เพ่ิมล ารู้” เป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based 

Learning) เป็นรูปแบบวิธีการสอนอย่างหน่ึงท่ีเน้นการ
เรียนแบบ Active Learning ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสร้าง

กำรพฒันำควำมคดิสร้ำงสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
โครงงำนเป็นฐำนในรำยวชิำเทคโนโลยพีอลยูิริเทน  

Creativity and Learning Achievement Development using Project-Based 

Learning Management in Polyurethane Technology Course 
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องคค์วามรู้ดว้ยตนเองผ่านกระบวนการศึกษาคน้ควา้และ
ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองเป็นการฝึกกระบวนการคิด การ
ประยุกต์ความรู้ท่ีเรียนมาโดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จะท าให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าส่ิงท่ีไดศึ้กษาและ
เ ป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้เ รี ยนให้ เต็มศักยภาพ 
นอกจากน้ี การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
ย ัง มี ส่วนส าคัญในการพัฒนากระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์โดยพ้ืนฐานส าคญัของความคิดสร้างสรรคมี์อยู่
ดว้ยกนั 3 อยา่ง คือ ความรู้ หลกัการ และแนวคิด โดย ดร. 
จอร์จ แลนด์ กล่าวไวว้่าทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
สามารถพฒันาไดด้ว้ยการเรียนรู้และทดลองท าจริงผ่าน
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการ
ทบทวนวรรณกรรมของชุติมา [1]  ท่ีกล่าวไว้ว่า การ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สามารถท าได้ทั้ งด้านการ
จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งผลให้ผูเ้รียนมี
เจตคติท่ีดีต่อส่ิงแปลกใหม่ การสร้างสภาพแวดลอ้มหรือ
เจตคติของผูใ้กลชิ้ด รวมถึงการลดปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าลาย
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน เช่น การไม่สนับสนุนให้
ผูเ้รียนถามค าถามแปลก การเลียนแบบกนัหรือมีพฤติกรรม
แบบเดิม การให้ความส าคญัเฉพาะความส าเร็จเพียงอย่าง
เดียว ความกลวัว่าส่ิงท่ีคิดจะผิด กลวัเสียหน้าและไม่กลา้
ท าส่ิงใดใหม่ เป็นตน้ [2] 

การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีพอลิยู-
ริ เทนท่ีมีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญทางเคมี  ตั้ งแต่
โครงสร้างทางเคมีของสารตั้งตน้ในการเตรียมพอลิยริูเทน 
ปฏิกิริยาทางเคมีพ้ืนฐานของพอลิยูริเทน โดยสารตั้งตน้
และปฏิกิริยาทางเคมีท่ีแตกต่างกนัจะให้ผลิตภณัฑ์พอลิยู-
ริเทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โฟมพอลิยูริเทน กาวพอลิยูริ-
เทน น ้ายางพอลิยริูเทน และยางพอลิยริูเทน เป็นตน้ ปัญหา
ส าคญัท่ีพบในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน คือ ผูเ้รียน
ไม่สามารถจดจ าปฏิกิริยาเคมีพ้ืนฐานของพอลิยูริเทนได ้
และไม่สามารถระบุองคป์ระกอบส าคญัในการสังเคราะห์
พอลิยริูเทนแต่ละชนิดได ้ 

ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของการท าวิจยัในคร้ังน้ี โดยผูส้อน
ใชว้ิธี การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน
ร่วมกบัการใชกิ้จกรรมในชั้นเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

พอลิยริูเทน เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และใหผ้ล
การเ รียนรู้ให้อยู่คงทนได้มาก ข้ึน จะช่วยส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เพ่ิมสูงข้ึน และสามารถน าองคค์วามรู้
เกิดข้ึนสามารถน ามาประยกุตส์ร้างผลิตภณัฑไ์ด ้
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน

ต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 
2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรคจ์ากแบบประเมินจากการ

จดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
3. ให้ผูเ้รียนสร้างช้ินงานตน้แบบจากแนวความคิดสร้าง 

สรรค ์จาการเรียนในรายวชิาเทคโนโลยพีอลิยริูเทน 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการจดจ าเน้ือหาในบท 

เรียน 
สมมตฐิำนกำรวิจัย 
1.  สมติฐานหลกั H0: ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รียน

จากการจดัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
(Activity based Learning) และการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ท่ีมีเน้ือหาแตกต่างกนั 
ในกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มเดียวกนั ไม่มีความแตกต่างกนั 

2.  สมติฐานรอง H1: ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รียน
จากการจดัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
และการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
ท่ีมีเน้ือหาแตกต่างกนั ในกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มเดียวกนั มี
ความแตกต่างกนั 

 

2. งำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมิใช่เป็น

วธีิการเรียนรู้เพ่ือใหมี้ความรู้แต่เป็นยงัเป็นวธีิการใหผู้เ้รียน
เกิดทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะชีวติและประกอบอาชีพ รวมถึง
การพฒันาคุณลกัษณะความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน มี
รายงานผลงานวิจยัของ Ilter, I. [3] ซ่ึงระบุความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีการจดัการเรียน
การสอนแบบโครงงานเป็นฐานในวิชาสังคมศึกษาท่ีมีต่อ
ความส าเร็จของแนวคิด การขยายความรู้และแรงจูงใจ ใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ผูเ้รียนกลุ่มท่ีมีการจดัการเรียนการสอนแบบ
ทั่วไป นอกจากน้ี Parast, M [4]  ได้รายงานผลการวิจัย
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เพ่ิมเติมว่า การจดัการเรียนการสอนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานเป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
การเรียนรู้ในล าดบัท่ีสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญั ในการเรียน
วิชาวิศวกรรมการขนส่ง ช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสาร ใน
กิจกรรมระดมความคิด ฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม มีราย
งานวิจัยถึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อ
น ามาใช้ในการพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยโครงงานอยูใ่นระดบัสูง [5] สอดคลอ้ง
กับการสรุปความในงานวิจัยของภูวสิษฏ์ ท่ีระบุว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วย
เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
เป็นการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของผูเ้รียน การ
ออกแบบโครงงานท่ีดีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะกระตุน้
ผูเ้รียน ใหมี้ความกระตือรือร้นและเกิดทกัษะกระบวนการ
คิดขั้นสูงและช่วยเพ่ิมระดบัความสามารถของผูเ้รียน  

จากผลงานวิ จัยดังกล่ าวข้างต้น  ผู ้วิ จัย จึ งได้น า
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นเพ่ือส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผา่นกระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์โดยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบติั และสามารถน าองค์ความรู้มาใชป้ระยุกต์
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์พอลิยูริเทนให้ผูเ้รียนสามารถน าไป
ประยุกต์ต่อยอดในการท าโครงงานวิจยัก่อนจบการศึกษา  
จึงเป็นท่ีมาของงานวจิยัฉบบัน้ี 

 

3. วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชั้ นปี ท่ี  3-4 

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 20 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชา 741-432 เทคโนโลยีพอลิยริูเทน ซ่ึงมีระยะเวลา
ในการด าเนินการวจิยั 30 ชัว่โมง 

2. ผู ้สอนจัดเตรียมเน้ือหา และบทเรียนออนไลน์  
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหา และเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้เรียน 

3. การจดัการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ใช้
กิจกรรมเป็นฐานและใชโ้ครงงานเป็นฐาน ดงัแสดงตารางท่ี 1  
ตำรำงที่ 1: แผนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม 

 
3.1 ใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ใชเ้กมเรียนรู้แบบถาม-ตอบ 

ร่วมเป็นส่ือการเรียนการสอน เพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา
ทั้งรายวิชา ใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนทั้งหมด 14 
ชัว่โมง  

3.2 ใชโ้ครงงานเป็นฐาน โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ 
3 คน โดยให้แต่ละกลุ่ม เลือกผลิต ผลิตภณัฑพ์อลิยู-ริเทน
จากความสนใจจ านวนหน่ึงผลิตภณัฑ์ ผูส้อนจะท าหนา้ท่ี
เป็นผูดู้แลและให้ค  าแนะน าในการออกแบบสูตรและแนว
ทางการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน หลงัจากนั้น โดยให้แต่ละ
กลุ่มน าเสนอผลงานตั้ งแต่กระบวนการวางแผน วิธีการ
ทดลอง วิจารณ์ผลการทดลอง และส่งช้ินงานพอลิยู-ริเทน
ท่ีเตรียมได ้

4.  การประเมินผล 
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนแบบใชกิ้จกรรมเป็นฐาน
และแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน มีการก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน (Rubric Scoring) ท่ีก  าหนดไวท้ั้งรายบุคคล และ
รายกลุ่ม รวมถึงผลงานท่ีน าเสนอ โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย 
(Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

และการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม (Two-

sample t-test) 
4 .2  ประ เ มินผลความคิดส ร้ างสรรค์จ ากแบบ

ประเมินผลตามแนวคิดของ Guilford [6] โดยมีรายการท่ี
ประเมิน คือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่ 
และความคิดละเอียดลออ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

4.3 ประเมินช้ินงานมีการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ในประเด็นความสมบูรณ์ของช้ินงาน ผลงานใหม่ไม่ซ ้ า
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ใคร มีการบูรณาการความคิด และการน ามาพฒันาเป็น
ตน้แบบได ้

4.4 ประเมินความพึงพอใจและความสามารถในการ
จด จ า เ น้ือหาบทเรียนของผู ้เ รี ยนจากแบบประเมิน 
เปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
กิจกรรมเป็นฐานและแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
ตำรำงที ่2: เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดสร้างสรรค ์

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 

4.1  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ต่อ
คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนสามารถสรุปทางสถิติ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3 
ตำรำงที่ 3: คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
รูปแบบการ
จดัการเรียน
การสอน 

Mean 
Standard 

deviation 
t-value p-value 

กิจกรรม  16 3.71 

5.12 <0.05 
โครงงาน 20.95 2.21 

หมายเหตุ นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
                 คะแนนเตม็ในการสอบ เท่ากบั 25 คะแนน 

จากตารางท่ี 3 ค่าทางสถิติเบ้ืองตน้พบว่า การจดัการ
เรียนการสอนแบบใชกิ้จกรรมเป็นฐาน มีคะแนนสอบเฉล่ีย 
เท่ากบั 16 ส่วนการจดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงาน
เป็นฐานคะแนนสอบเฉล่ียเท่ากับ 20.95 การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติ paired t-test (มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ค่า p-value < 0.05 ดังนั้น 
แสดงว่าไม่ยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ค่าฉล่ียของ
คะแนนจากการจดัการเรียนการสอนแบบใชกิ้จกรรมเป็น
ฐานกบัการจดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน

มีความแตกต่างกนั ซ่ึงหมายความว่า ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนจากการจดัการเรียนการสอนแบบ
ใชโ้ครงงานเป็นฐานสูงกว่าจากการจดัการเรียนการสอน
แบบใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การ
จดัการเรียนการสอนแบบใชกิ้จกรรมเป็นฐานมีส่วนช่วย
กระตุน้ให้ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน ในขณะท่ีการจดัการ
เรียนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐานช่วยใหผู้เ้รียนสร้าง
องค์ความรู้ดว้ยตนเองและมีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน และองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนมาจาก
ประสบการณ์ตรงของผูเ้รียน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ
ในเ น้ือหาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการ เ รียน รู้ ท่ี สู ง ข้ึน 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสิทธิพลและธีรชัย [7]  ท่ี
พบว่า การจดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
ช่วยให้นกัศึกษาร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อย
ละ 80 ข้ึนไปในรายวชิาการพฒันาหลกัสูตร  

4.2 ประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนก่อน
เรียนและหลงัเรียน ในเน้ือหาเก่ียวกับผลิตภณัฑ์พอลิยู-
ริเทนจากการจดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน ในประเด็น ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่อง ความคิด
ยดืหยุน่ และความคิดละเอียดลออ ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
ตำรำงที่ 4: คะแนนความคิดสร้างสรรคจ์ากการจดัการเรียนการ

สอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
คะแนน
ความคิด
สร้างสรรค ์

Mean 
Standard 

deviation 

t-value p-value ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ความคิดริเร่ิม 5.10 7.03 1.84 1.02 4.09 <0.05 

ความคิดคล่อง 5.10 7.23 1.45 0.95 5.48 <0.05 

ความคิดยดืหยุน่ 6.25 8.20 0.91 0.41 8.73 <0.05 

ความคิด
ละเอียดลออ 

5.13 6.83 1.10 0.77 5.68 <0.05 

หมายเหตุ นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนก่อน
จดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐานในประเด็น
ความคิดริ เร่ิม ความคิดคล่อง และความคิดละเอียดลออ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.10 , 5.10 และ 5.13  ตามล าดบั อยูใ่นระดบั
พอใช ้หมายความวา่ ผูเ้รียนยงัคงมีแนวคิดในการแกปั้ญหา
แบบเดิม มีวิธีการคิดไม่หลากหลาย และไม่สามารถระบุ
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วิธีการแกปั้ญหาไดอ้ย่างชดัเจน ส่วนในประเด็นความคิด
ยดืหยุน่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.6 อยูใ่นระดบัดี แสดงใหเ้ห็นวา่
ผูเ้รียนมีแนวคิดในการน าส่ิงอ่ืนมาทดแทนหรือร่วมสร้าง
ช้ินงาน และเม่ือประเมินผูเ้รียนหลงัจากการเรียนการสอน
แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยแบ่งกลุ่มให้ผูเ้รียนสร้าง
ผลิตภัณฑ์พอลิยู ริ เทน พบว่า  คะแนนความคิดริ เ ร่ิม 
ความคิดคล่อง และความคิดละเอียดลออเพ่ิมข้ึนจากเดิมมา
เป็น 7.03, 7.23 และ 6.83 ตามล าดบั อยู่ในระดบัดี ส่วน
ความคิดยืดหยุ่นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.8 อยู่ระดบัดีมาก ผล
วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนในทุกประเด็น
ดงักล่าวพบว่า คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value <0.05) 

แสดงใหเ้ห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน นอกจากจะช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนดีข้ึน ยงัช่วยกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน สามารถ
พฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรค์ใหแ้ก่ผูเ้รียน ทั้งน้ี น่าจะมี
ผลมาจากในกระบวนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน 
ผูส้อนได้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้น าเสนอแนวความคิด 
และกระตุน้ให้ผูเ้รียนพยายามหาค าตอบดว้ยตนเองผ่าน
การลงมือปฏิบติั รวมทั้งคอยใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการ
วเิคราะห์วธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิท่ีน าเสนอ และใหผู้เ้รียน
ตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาจากผลการวิเคราะห์ปัญหา
บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีเง่ือนไขโดยไม่มีการ
ตดัสินถูกหรือผิด คะแนนประเมินช้ินงานของผูเ้รียนดัง
แสดงในภาพท่ี 1 พบว่า ส่วนใหญ่ผูเ้รียนผลิตช้ินงานท่ีมี
ความสมบูรณ์แบบและสามารถน ามาพฒันาเป็นตน้แบบ
ไดม้ากกวา่ร้อยละ 80 แต่การสร้างผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ไม่ซ ้ าใครอยูใ่นระดบัร้อยละ 60 และมีการบูรณาความคิด
จากการน าสาระส าคัญของรายวิชาผสมผสานกับองค์
ความรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดบัร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่าการ
จดัการเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐานช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้เชิงลึก เป็นการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้จาก
รายวิชากับองค์ความรู้เดิมของผูเ้รียนท่ีมีสนใจ ช่วยดึง
ศักยภาพของผู ้เ รี ยนออกมาผ่าน ช้ินงานท่ีน า เสนอ 
สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ผูเ้รียนท่ีแสดงความรู้สึกต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานสรุปได้ว่า 

“ชอบท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริง ต้องใช้ความคิดเยอะ แต่กช่็วย
ให้เข้าใจปฏิกิริยาได้เหมือนไม่ต้องท่องจ า ช่วยให้ต่ืนตัว
ตลอด ใช้พลงัเยอะ อยากท าชิน้งานให้ส าเร็จ”  

 
ภำพที ่1: ผลคะแนนการประเมินช้ินงานในประเดน็ต่าง ๆ 
ตวัอยา่งช้ินงานของผูเ้รียนดงัแสดงในภาพท่ี 2 ช้ินงาน

ท่ีท าข้ึนเป็นการน าความรู้พ้ืนฐานดา้นพอลิยริูเทนมาสร้าง
เป็นช้ิน มีทั้ งแผ่นคอมโพสิตจากลูกสนทะเล โดยผูเ้รียน
เตรียมกาวพอลิยูริเทนมาใชเ้ป็นตวัประสานในการยึดติด
ลูกสนทะเล ผูเ้รียนไดมี้การเตรียมยางพอลิยริูเทนชนิดอ่อน
นุ่มพิเศษโดยใช้พอลิออลท่ีมีน ้ าหนักโมเลกุลต ่าในการ
เตรียมยางพอลิยูริเทน และอีกหน่ึงตัวอย่างเป็นการน า
น ้ ามนัถัว่เหลืองมาสังเคราะห์เป็นพอลิออลเพ่ือเตรียมเป็น
เจลพอลิยริูเทน เป็นตน้ 

 

 
ภำพที่ 2:  ตวัอยา่งช้ินงานของผูเ้รียนในรายวชิาเทคโนโลยพีอลิยริูเทน 

4.4 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจและการจดจ าเน้ือหา
ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็น
ฐานและการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน ดงัแสดงในภาพท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
กิจกรรมเป็นฐาน พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 อยูใ่นระดบั 8 
และการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 45 อยูใ่นระดบั 9 แสดงวา่ผูเ้รียนมีความ
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พึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็น
ฐานสูงกวา่การจดัการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน 
และการจดจ าเน้ือหาของผูเ้รียนจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 อยูใ่น
ระดับ 7  ในขณะท่ีการจัดการเ รียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 55 อยู่ในระดบั 9 
และ 10 สูงกว่าการจดัการเรียนการสอนแบบใชกิ้จกรรม
เป็นฐาน ทั้งน้ีน่าจะเป็นผลมาจากผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตน เอง  ผ่ านประสบการ ณ์ ในการลง มือป ฏิบั ติ  มี
กระบวนการคิดเพ่ือวางแผนและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนดว้ยตนเอง  

 
ภำพที ่3: เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจและการจดจ าเน้ือหา 

 
5. สรุป 

1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ต่อคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนสูง
กว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน แตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานช่วย
พฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รียนเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ช้ินงานท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงาน
เป็นฐานแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความคิดของผูเ้รียน 
เพ่ือสร้างสรรคช้ิ์นงานในรูปแบบใหม่ 

4. ผูเ้รียนส่วนใหญ่ร้อยละ 55 มีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอนและการจดจ าเน้ือหาในระดบั 9 และ 
10 ต่อการจดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
รูปแบบการจดัการเรียนสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน

ควรมีการออกแบบท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้สามารถสร้าง
ผลงานเชิงนวตักรรม และศึกษาประเมินทักษะทางด้าน
สังคม (Soft skills) 
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บทคัดย่อ 
รายงานวิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือออกแบบและ

วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้ออกแบบไว้ 2  รูปแบบ  
แบบแรกแบบถาม-ตอบ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์
จริงและแบบท่ีสองใช้ชุดการทดลองส าเร็จรูป เพ่ือท าการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และทักษะกระบวนการ
คิดและความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาเทคโนโลยีน า้ยาง 
ของนักศึกษาจ านวน 20 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิ
เมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์แบบ
ถาม-ตอบและโดยการใช้ชุดการทดลองส าเร็จรูปจากการ
ประเมินผลโดยข้อสอบแบบปรนัยให้ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ในขณะท่ีการประเมินผลโดยข้อสอบแบบอัตนัยให้
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยการ
ใช้ชุดการทดลองส าเร็จรูปจะให้ผลคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้ เรียนเพ่ิมสูงขึน้และช่วยเพ่ิมทักษะความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญทางสถิติ 
ค ำส ำคัญ:  การออกแบบการเรียนการสอน การสอน

ออนไลน์การใชชุ้ดการทดลองส าเร็จรูป การลง
มือปฏิบติั ความคิดสร้างสรรค ์ 

Abstract 

The objective of this research was to design and 

analyze the instruction process under the COVID-19 

epidemic situation.  Online learning was designed 

based on two instructions, firstly using Question-

Answer with case studies from real situations and 

secondly, using experimental kits.  These instructions 

were compared for students’  learning achievement 

and development of creative skills.  This study was 

conducted among 20 students from the Latex 

Technology course in the Polymer Science program, 

Faculty of Science, Prince of Songkla University. The 

results of the research found that the multiple- choice 

tests were statistically not different from the learning 

achievement, while the subjective assessments showed 

significant differences with learning achievement. 

Online learning management with the experimental 

kits had higher learning achievement towards the 

learners’ average score and increased creativity skills 

significantly. 

Keyword: Instruction design, Online learning,  

 Experimental kits, Hands-on activity- 

 based learning, Creativity thinking 
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1. บทน ำ 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  ซ่ึงเป็นไวรัสสายพนัธ์ุ
ใหม่ท่ีไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย ์ก่อให้เกิดอาการป่วย
ระบบทางเดินหายใจในคน สามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คน
ได้ โดยการท่ีผูติ้ดเช้ือ ไอ จาม หรือพูด หากคนท่ีอยู่ใน
ระยะไม่เกิน 1 เมตร หายใจหรือสัมผสัสารคดัหลัง่เขา้ไป 
ท าให้เกิดการติดเช้ือ การหลีกเล่ียงและป้องกนัตนเอง คือ
การสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเม่ือออกจากท่ีพกั การ
รักษาระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ลา้งมือบ่อยดว้ยสบู่หรือ
แอลกอฮอล ์หลีกเล่ียงการใชมื้อสัมผสัใบหนา้โดยไม่ลา้งมือ 
หลีกเล่ียงการอยู่ในสถานท่ีแออดั วิกฤตของโรคระบาด
ชนิดน้ีส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของประชากรทัว่โลก ทั้งในรูปแบบการท างาน และการ
จัดการเรียนการสอน จึงต้องมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ เรียกว่า New normal ท่ีตอ้งการท างานผ่าน
ระบบดิจิทลัและอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจดัการเรียน
การสอนนั้ นจะปรับเปล่ียนเป็นการเ รียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ผา่นแพลตฟอร์มท่ีมีอยูห่ลากหลายรูปแบบ เช่น 
Zoom, Google Meet และ  Microsoft Teams เ ป็นต้น 
ภายใต้ภาวะวิกฤตน้ี  กลับกลาย เ ป็นโอกาสในการ
ปรับเปล่ียนการจดัการเรียนการสอนทั้งผูเ้รียนและผูส้อน 
ให้รู้จกัการใช้ระบบดิจิทลัและปรับตวัให้ชินกบัการเรียน
ออนไลน์ รวมทั้งเป็นการกระตุน้ในการใชส่ื้อสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาอย่างจริงจัง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ได้
อย่างอิสระ ตามความสนใจดว้ยตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
การเรียนผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว อาจท าให้
ผูเ้รียนขาดทักษะในการฝึกปฏิบัติ ขาดแรงกระตุน้ ขาด
แรงจูงใจในการใฝ่รู้ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทกัษะดา้นการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 

ดังนั้น ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์โรคระบาด โควิด–19 จึงเป็นปัจจัยส าคญัท่ี
จะตอ้งออกแบบให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไม่
แตกต่างจากการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์ปกติ 
และผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบ 

ด้วย 3R และ 8C คือ Reading (อ่านออก) (W)  Rriting 

(เขียนได)้ (A) Rithemetics (คิดเลขป็น) และ 8C   
วิจารณ์ [1] ไดเ้ขียนอธิบายเพ่ิมเติมวา่ จุดส าคญัโดยการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะเหล่าน้ี ตอ้งจดัการเรียนการ
สอนผา่นการลงมือปฏิบติัหรือเรียนแบบ Active learning โดย
ผูส้อนท าหนา้ท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดการฝึก
และเรียนรู้ทักษะ การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ยงัช่วย
สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดแนวความ คิดสร้างสรรค์ ซ่ึง
ความคิดสร้างสรรค ์ควรจะประกอบไปดว้ย 3 ประการ คือ  

1. ส่ิงใหม่ (new, original) ท่ีไม่เคยมีใครคิดไดม้าก่อน 
ไม่ไดล้อกเลียนแบบ 

2. ใชก้ารได ้(workable) คือ สามารถน ามาพฒันาให้
เป็นจริง และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. มีความเหมาะสม มีเหตุมีผลท่ีเหมาะสม และมีคุณ 
ค่าเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

การเรียนผ่านออนไลน์ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
นอกชั้นเรียน ท าให้ไม่สามารถจดักิจกรรมในชั้นเรียนได ้
แต่เพ่ือให้ผู ้เ รียนแบบออนไลน์มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
ดั ง นั้ น  ไ ด้ มี ก า ร จั ด ท า ชุ ด ก า ร ท ดล อ งส า เ ร็ จ รู ป 
(Experimental kits) 2 ชุด ชุดแรกส าหรับฝึกจบัตวัน ้ ายาง
และชุดการทดลองส าเร็จรูปส าหรับการเตรียมยางฟองน ้ า 
เพื่อให้นักศึกษาน ากลบัไปท าการเตรียมดว้ยตนเอง และ
จากชุดการทดลองส าเร็จรูป ดงักล่าวให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์
เป็นผลิตภณัฑ์ โดยการประเมินความคิดสร้างสรรค์ ตาม
แนวคิดของ Guilford [2] ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถคิดหา
ค าตอบท่ีเด่นชดัและตรงประเดน็มากท่ีสุด 

2. ความคิดยดืหยุน่ หมายถึง ความสามารถในการปรับ
สภาพของความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

3. ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ 
แตกต่างจากความคิดธรรมดา และอาจเกิดข้ึนจากการน า
ความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน 

4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
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วตัถุประสงค์ 
1. เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และทักษะ

กระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์ ของการ
จัดการเ รียนรู้ออนไลน์  แบบถาม –ตอบ โดยใช้
กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และแบบใช้ชุดการ
ทดลองส าเร็จรูป 

2. เ พ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเ รียนรู้  จากการ
ประเมินผลโดยข้อสอบแบบปรนัยกับข้อสอบแบบ
อตันัย เม่ือการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ชุด
การทดลองส าเร็จรูป 

สมมตฐิานการวจิัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รียนจากการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ในเน้ือหาแบบเดียวกัน ท่ีมี
การใช้และไม่ใช้ชุดการทดลองส า เ ร็จรูปไม่มีความ
แตกต่างกนั 

 

2. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โรค

ระบาด COVID-19 เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการใช้ส่ือ
ออนไลน์ท่ีหลากหลายรูปแบบทั้งการใชว้ิดีโอบนัทึกการ
สอน การใช้ส่ือวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
ร่วมกบัการสอนสดผา่นระบบออนไลน์ เสมือนการจดัการ
เรียนในห้องเรียน จุดเด่นของการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ช่วยใหก้ารเรียนการสอนสะดวกรวดเร็วข้ึน 
มีความยดืหยุน่สูง ผูเ้รียนอยูท่ี่ใด เรียนเวลาใด แลว้แต่ความ
สะดวกของผูเ้รียน และเป็นการฝึกวินัยตนเองในการแบ่ง
เวลาในการเขา้เรียน การออกแบบการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ แต่ผูเ้รียนจะขาดทกัษะในการฝึกทกัษะในการ
ปฏิบติัโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพท่ีตอ้งการลงมือปฏิบติัให้
เกิดความช านาญเพ่ือน าไปใชใ้นการท างาน [3] แต่อยา่งไร
ก็ตามการจดัการเรียนการสอนออนไลน์นั้นเหมาะส าหรับ
กลุ่มผู ้เ รียนท่ีต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการ
ส่ือสาร จากรายงานวิจยัของ กรรณิดา ไดจ้ดัการเรียนการ
สอนออนไลน์โดยใช้เทคนิค 6Ts (Talk, Text, Teach, 

Task, Test, Time)  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ ช่วย

ใหผู้เ้รียนอ่านออกเสียงไดค้ล่องแคล่วและมีความเขา้ใจใน
การใชภ้าษาองักฤษส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน เกิดการเรียนรู้
ท่ียืดหยุน่ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจนเกิดความเขา้ใจ 
[4]  สร้างบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับ
บทเรียนแบบเวบ็เควสท์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนในดา้นการแกปั้ญหาและการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการ
เขียนโปรแกรมภาษาซีเ บ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนออนไลน์แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลให้ผูเ้รียนแก้ปัญหาสูงกว่า แต่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่าบทเรียนแบบเวบ็
เควสท ์[5] 

งานวิจยัน้ี จึงไดอ้อกแบบกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานในการเรียนออนไลน์ร่วมกบัการใช้
ชุดการทดลองส าเร็จรูปเพ่ือให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้เทียบเท่ากบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ และ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  

 

 3. วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ภาพที ่1: แผนการด าเนินงานการสอนแบบออนไลน์ 

1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  เ ป็นนักศึกษาชั้ นปี ท่ี  3 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ จ านวน 20 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชา 342–321 เทคโนโลยีน ้ ายาง ซ่ึงมีระยะเวลาใน
การด าเนินการวิจัย 30 ชั่วโมง มีเน้ือหาการสอนแบบ
เดียวกนั โดยแบ่งรูปแบบการสอน เป็น 2 แบบ ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 1  โดยการสอน 12  ชั่วโมงแรกเป็นการสอน
ออนไลน์ มีการยกตวัอยา่งประกอบ มีการถามตอบในชั้น
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เรียน ส่วนคร่ึงหลงัเป็นการสอนออนไลน์ร่วมกบัชุดการ
ทดลองส าเร็จรูป 2 ชุด ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

 

 
ภาพที่  2: (ก) ชุดการทดลองส าเ ร็จรูปส าหรับจับตัวน ้ ายาง 

       ธรรมชาติ (ข) ชุดการทดลองส าเร็จรูปส าหรับเตรียม 
       ยางฟองน ้า 

2. ผูส้อนจัดเตรียมเน้ือหา บทเรียนออนไลน์ และ
แบบทดสอบออนไลน์ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหา 
และเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียน 

3. ผูเ้รียนสร้างผลิตภณัฑจ์ากชุดการทดลองส าเร็จรูป
ส าหรับการเตรียมยางฟองน ้ า และใหมี้การน าเสนอผลงาน
ผา่นวดีิโอแบบออนไลน์ 

4.  การประเมินผล 
4.1 ค านวณค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ และ

ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder – Richardson   

4.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ
ผู ้ เ รี ยนโดย เป รี ยบ เ ที ยบค่ า เฉ ล่ี ยของคะแนนจาก
แบบทดสอบปรนยัและอตันยั จากการสอนออนไลน์แบบ
ถาม–ตอบ และจากการใช้ชุดการทดลองส าเร็จรูป โดย
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ two sample t-test (มีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05)  

4.3  ประเมินผลความคิดสร้างสรรค์จากแบบ
ประเมินผลตามแนวคิดของ Guilford [2] 
 

 

 

 

4.  ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลการค านวณความยากง่ายของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตารางที่ 1: ค่าความยากง่ายและค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  

 ปรนยั อตันยั 
 สอน

ออนไลน์
ถาม-ตอบ 

สอนออนไลน์ 
ใชชุ้ด การทดลอง

ส าเร็จรูป 

สอนออนไลน์
ถาม-ตอบ 

สอนออนไลน์ 
ใชชุ้ด การทดลอง

ส าเร็จรูป 

ค่าความ
ยากง่าย 

0.5-0.7 0.6-0.8 0.5-0.7 0.6-0.8 

ค่าความ
เช่ือมัน่ 

0.44 0.46 0.56 0.54 

หมายเหตุ นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 1 ค่าความยากง่ายของขอ้สอบมีค่าไม่เกิน 1 
ซ่ึงค่าท่ียอมรับไดจ้ะอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 หากมีค่าน้อย
กว่าหรือมากกว่าช่วงท่ีก าหนดจะมีการตัดออกหรือ
ปรับปรุงใหม่ โดยข้อสอบท่ีใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้งรูปแบบปรนยัและอตันยัส าหรับการจดัการเรียน
การสอนออนไลน์โดยก าหนดสถานการณ์อยูใ่นช่วง 0.5–

0.7 และโดยการใชชุ้ดการทดลองส าเร็จรูป อยูใ่นช่วง 0.6–

0.8 แสดงให้เห็นวา่ค่าความยากง่ายของขอ้สอบอยูใ่นช่วง
ท่ียอมรับไดแ้ละมีค่าใกลเ้คียงกนั และค่าความเช่ือมัน่ของ
ขอ้สอบทั้ งส่ีชุด อยู่ในช่วง 0.4 – 0.6 จัดอยู่ในระดับปาน
กลางและดี โดยค่าท่ีใกลก้บั 1 ถือว่าค่าความเช่ือมัน่อยู่ใน
ระดบัดีมาก ดงันั้นแสดงให้เห็นว่า ขอ้สอบทั้งส่ีชุดสามารถ
น ามาใชเ้พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

4.2  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ต่อ
คะแนนเฉลีย่ของผู้เรียนสามารถสรุปทางสถิติ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 

จากตารางท่ี 2 ผลทางสถิติโดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 
two sample t–test (มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) ผล
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value > 0.05) มีคะแนนเฉล่ียจาก
ขอ้สอบแบบปรนัยหลงัการสอนแบบถาม-ตอบ และโดย
การใช้ชุดการทดลองส าเร็จรูป เท่ากบั 63±8 และ 68±8 

ตามล าดบั และ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลกัษณะขอ้สอบปรนยัมี
ตวัเลือกของค าตอบในการช้ีน าแนวทางในการตอบค าถาม 
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โดยการเลือกค าตอบมีทั้ งจากเลือกค าตอบท่ีมั่นใจว่า
ถูกตอ้ง หรือผูเ้รียนสามารถเลือกจากค าตอบท่ีเหลือจาก
การตดัค าตอบอ่ืน ๆ จากเหตุผลท่ีว่าไม่น่าจะถูกตอ้ง แต่
อย่างไรก็ตามคะแนนเฉล่ียของผู ้เ รียนจากการสอน
ออนไลน์โดยใชชุ้ดการทดลองส าเร็จรูป มีค่าคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่การสอนแบบถาม–ตอบ 
ตารางที่ 2: ผลคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ปรนยั อตันยั 
 สอน

ออนไลน์
ถาม-ตอบ 

สอนออนไลน์ 
ใชชุ้ด การทดลอง

ส าเร็จรูป 

สอน 
ออนไลน์ 
ถาม-ตอบ 

สอนออนไลน์ 
ใชชุ้ด การ
ทดลอง
ส าเร็จรูป 

คะแนนเฉล่ีย 63 68 51 61 

Standard 

deviation 

8 8 17 12 

p-value > 0.05 < 0.05 

หมายเหตุ นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือเปรียบเทียบผลคะแนนเฉล่ียจากขอ้สอบแบบอตันยั
จากการสอนแบบถาม-ตอบ และโดยการใชชุ้ดการทดลอง
ส าเร็จรูปมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-

value < 0.05) โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 51±17 และ 61±12 

ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่การใชชุ้ดการทดลองส าเร็จรูปใน
การสอนร่วมกับการเรียนออนไลน์ ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้เพ่ิมสูงข้ึน การตอบขอ้สอบแบบอตันยั จะเป็น
การตอบค าถามโดยผูเ้รียนอธิบายค าตอบตามความความ
เขา้ใจ และน าหลกัการทางทฤษฎีมาประกอบในการแสดง
ความคิดเห็นและตดัสินใจ ถึงแมก้ารสอนแบบถาม–ตอบ ท่ี
มีการยกตวัอยา่งจากสถานการณ์จริงผูเ้รียนไม่มีความรู้สึกถึง
การมีส่วนร่วมในสถานการณ์ท่ีก าหนดข้ึน และการ
แกปั้ญหาเป็นการรับฟังหรืออธิบายผลจากผูส้อนหรือเพ่ือน
ร่วมชั้ นเรียน ในขณะท่ีการใช้ชุดการทดลองส าเร็จรูป 
ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ช่วยให้ผูเ้รียนได้
สามารถลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง สามารถลองผดิ ลองถูก และ
เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั มีผลช่วยเสริมสร้างความ
เขา้ใจในเน้ือหา ท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบติั มีจินตนาการเพ่ือต่อยอดความรู้ มีผลช่วยใหก้ารตอบ
ค าถาม หรือการตดัสินใจในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนเป็น
แนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ Hussain และ Akhtar [6] รายงานผลวิจัยว่า การใช้

กิจกรรมให้กบันักเรียนเกรด 8 ไดล้งมือปฏิบติัในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนสามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งหวัขอ้ท่ีเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพ่ิม
สูงข้ึนกวา่การเรียนแบบปกติ และงานวจิยัของศกัด์ิศรีและรุ่ง
นภา [7] ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมไวว้่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เน้นปฏิบติัจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากจะช่วยพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้วย ังช่วยเพ่ิมความสามารถ
ทางดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดบัดี 

4.3 ประเมินผลความคดิสร้างสรรค์ของผู้เรียนจากการ
จัดการเรียนการการสอนออนไลน์โดยการใช้ชุดการทดลอง
ส าเร็จรูปส าหรับเตรียมยางฟองน า้ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3: คะแนนความคิดสร้างสรรค ์

คะแนนความคิด
สร้างสรรค ์

mean standard division 
p-value ก่อน

เรียน 
หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ความคิดริเร่ิม 6.0 8.1 2.4 2.8 <0.05 

ความคิดคล่อง 5.1 7.5 2.2 2.7 <0.05 

ความคิดยดืหยุน่ 4.8 6.0 2.2 2.4 <0.05 

ความคิด
ละเอียดลออ 

4.0 7.2 2.0 2.7 <0.05 

หมายเหตุ นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค่าระดบัคะแนน 0.0.-2.5 (ปรับปรุง), 2.6-5.0 (พอใช)้, 5.1-7.5 

(ดี), และ7.6-10.0 (ดีมาก) 

ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ยางฟองน ้ าจากยางธรรมชาติของผูเ้รียนในการ
เรียนออนไลน์ก่อนและหลังจากการใช้ชุดการทดลอง
ส าเร็จรูปส าหรับเตรียมยางฟองน ้าพบวา่ความคิดริเร่ิมก่อน
ใชชุ้ดการทดลองส าเร็จรูปมีผลคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 6 จดั
อยู่ในระดบัดี ส่วนความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.1, 4.8 และ 4.0 

ตามล าดับ จัดอยู่ในระดับพอใช้ หลงัจากการใช้ชุดการ
ทดลองส าเร็จรูปผลคะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์
เพ่ิมสูงข้ึนทุกดา้น คะแนนความคิดริเร่ิมเท่ากบั 8.1 อยูใ่น
เกณฑร์ะดบัดีมาก คะแนนความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่
และความคิดละเอียดลออ เพ่ิมข้ึนไปอยู่ในระดับดี โดย
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ หลังจากใช้ชุดการทดลอง
ส าเร็จรูปสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (p-value <0.05) แสดงให้เห็นว่าการลงมือ
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ปฏิบติัมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการเรียนรู้ เปิดโอกาส
ให้ผู ้เ รียนได้เผชิญปัญหาผ่านการฝึกฝน และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาทักษะด้าน
กระบวนการคิดและเสริมสร้างจินตการ เกิดความรู้ท่ีย ัง่ยืน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาพร[8] ท่ีใชกิ้จกรรมการลง
มือปฏิบติั ในการจดัการเรียนรู้เร่ืองวฏัจกัรเครบส์ในการ
สลายสารอาหารระดับ เซลล์  ในก ลุ่มนัก เ รี ยนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 อธิบายไวว้า่ การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ลงมือปฏิบัติท าให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตและเข้าใจส่ิงท่ี
เกิดข้ึนอย่างชา้ และช่วยพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์
และ เ ช่ือมโยงผลการปฏิบั ติ ไปยังองค์ความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร์น าไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถ
ยกระดบัผลการเรียนทั้ งระดบัดีและระดบัไม่ผ่านเกณฑ์
ไปสู่ผลการเรียนระดบัดีเยีย่มได ้

 

5. สรุป 

1. การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์แบบถาม-ตอบและโดย
การใชชุ้ดการทดลองส าเร็จรูปจากการประเมินผลโดย
ข้อสอบแบบปรนัยให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ท่ีไม่
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะ
ท่ีการประเมินผลโดยขอ้สอบแบบอตันยัใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

2. การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใชชุ้ดการทดลอง
ส าเร็จรูปให้ผลคะแนนเฉล่ียสูงกว่าการจดัการเรียนรู้
แบบออนไลนแ์บบถาม-ตอบ 

3. การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใชชุ้ดการทดลอง
ส าหรับเตรียมยางฟองน ้ าช่วยพฒันาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่ผูเ้รียนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของผูเ้รียน อีกทั้งชุดการทดลอง
ส าเร็จรูปช่วยใหผู้เ้รียน มีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติั
จริงขอ้เสนอแนะ คือ ควรเพ่ิมชุดการทดลองส าเร็จรูปใน

เ น้ือหาการ เ รียน รู้ อ่ืน  ๆ  พ ร้อมวัดและประเ มินผล
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองส าเร็จรูป
ร่วมกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
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[8] สุภาพร  พรไตร. “การเรียนรู้วฏัจักรเครบส์ในการสลาย
สารอาหารระดบัเซลลด์ว้ยการสืบเสาะวิทยาศาสตร์:กิจกรรม
การลงมือปฏิบัติ  (hands–on)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน” วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2. 2559 หนา้ 285 – 

297. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่ มผู้ บ ริโภค                 
ในประเทศไทย ซ่ึงผู้ วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยซ่ึง
มีพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับสมาร์ทโฮม โดยงานวิจัยนี้มี
การศึกษาทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม (Acceptance 

Theory) ร่วมกับตัวแปรท่ีได้จากงานวิจัย ท่ี เกี่ ยวข้อง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนีคื้อแบบสอบถามแบบ
อิ เ ล็ กท รอ นิ ก  (Online Questionnaire Survey) และ
ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่ม
ผู้บริโภคในประเทศไทย ท่ีรู้จักระบบสมาร์ทโฮม และมี
รายได้ จ านวน 400 คน จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการสร้างสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม AMOS 
ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
ระบบสมาร์ทโฮม ของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้นี ้
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการและนัก
วางแผนในตลาดในการตัดสินใจวางแผนในตลาดสมาร์ท
โฮมในไทย ในการออกแบบแคมเปญการตลาดท่ีดีขึน้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ : ระบบสมาร์ทโฮม การรับรู้ความง่ายในการ 
                  ใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 
 
 
 

 
Abstract 

 The propose of this study were to investigate 

the factors affecting acceptance smart home system to 

consumer in Thailand. The researcher is developed 

conceptual framework base on smart home concept. 

The acceptance model and theories were considered. 

An online questionnaire survey method was used to 

collected data from 400 individual that consumer in 

Thailand, who know smart home system and passive 

income. The propose framework is empirically tested 

constructing the structural equation model (SEM) with 

AMOS. Results were that the overall picture of factors 

affecting acceptance smart home system of consumer 

in Thailand is at the most level. Whereas the perceived 

usefulness, perceive ease of use, physical rick, 

interoperability with other device, acceptance of smart 

home significant. The implications of this research can 

be used as data for operator and strategic marketing 

planner design, improve and understand regarding 

marketing campaign smart home in Thailand. To get 

the needs and expectation of consumer. 

Keyword : Smart Home System, Perceive Ease of  

                     Use, Perceived Usefulness 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท่ีช่วยใหชี้วิตสะดวกสบายมากข้ึน 
ตั้งแต่อยูใ่นบา้นหรือออกมานอกบา้น ซ่ึงเทคโนโลยเีหล่าน้ี
ล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าว ันในหลากหลายมิติ  
และองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนัออกไป หลายเทคโนโลยี
อาจจะดูไกลตวัส าหรับบางคน แต่หน่ึงในนวตักรรมท่ีก าลงั
เป็นท่ีนิยมและจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนอย่างมี
นัยส าคญั คือ การประยุกต์แนวคิดอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง 
(Internet of Things) ม า ใ ช้ กั บ อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ  ใ น
ชีวิตประจ าวนัท่ีอยู่รอบตวัเรา ซ่ึงการท่ีอุปกรณ์ต่างๆ ส่ิง
ต่างๆ ไดถู้กเช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอยา่งสู่โลกอินเตอร์เน็ต ท า
ให้มนุษยส์ามารถสั่งการควบคุมการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ 
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รถยนต์ โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองมือส่ือสาร 
เคร่ืองมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในบา้น หรือท่ีเรียกว่า ระบบสมาร์ทโฮม 
หรือระบบบา้นอจัฉริยะนัน่เอง 
 จากรายงานของ Kearney [1] คาดการณ์ว่า ในปี 2025 
ตลาดสมาร์ทโฮมของโลก จะมีมูลค่าสูงถึง 263,000 ลา้น
เหรียญสหรัฐ จากการคาดการณ์มูลค่าตลาดสมาร์ทโฮม 
โลกในปี 2025 
 ส าหรับประเทศไทย แนวโน้มของตลาดสมาร์ทโฮม           
กลุ่มคนชนชั้นกลางทางสังคมท่ีมีรายได ้และมีก าลงัซ้ือจะ
เป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ ์โดยคาดการณ์วา่ มูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์
สมาร์ทโฮมในปี ค.ศ. 2020 จะสูงถึง 2,500 ลา้นบาท หรือ
เติบโตเฉล่ียอยู่ ท่ี ร้อยละ 40 ต่อปี กระแสสมาร์ทโฮม          
ในปัจจุบนั ท าใหบ้ริษทัอสังหาริมทรัพยแ์ละผูป้ระกอบการ
ในไทยเ ร่ิมให้ความสนใจในการพัฒนาแพลตฟอร์ม        
แอปพลิเคชัน  และผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในสมาร์ทโฮม        
กนัมากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 อย่างไรก็ตามไม่ว่าระบบสมาร์ทโฮมจะมีแนวโน้ม
เติบโตมากเพียงใด  แต่สังคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล กับนอกเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล 
ยอ่มมีมิติของความหลากหลายทางขนาดพ้ืนท่ี ความเจริญ

ในทางทรัพยากร การกระจายรายได ้และความรู้ต่างกัน             
ความเหล่ือมล ้ าของคน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นระบบสมาร์ท
โฮม จึงอาจตอบสนองผูบ้ริโภคต่างกนั 
 ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่มผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทย โดยมีการน าแนวคิดเก่ียวกับสมาร์ทโฮม 
ทฤษฎีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technology 

Readiness) การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived 

Usefulness) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived 

Ease of Use) แนวคิดคุณลกัษณะสมาร์ทโฮมซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย มาตรฐานความปลอดภยัของอุปกรณ์ (Physical 

Risk) และความสามารถในการท างานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน 
(Interoperability With Other Device) มาศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือจะได้รู้ว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบ
สมาร์ทโฮมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีในประเทศไทยจากสาเหตุ
และความส าคญัดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของงานวจิยัน้ี 
 

2.  แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 2.1 แนวคดิเกีย่วกบัสมาร์ทโฮม  
 สมาร์ทโฮม เป็นการน าเทคโนโลยีในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้เช่ือมต่อผ่านระบบ
เครือข่ายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบา้น ควบคุมการท างาน 
การแสดงภาพ เสียง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชง้านให้สะดวกสบายและจดัการส่ิงต่างๆไดส้ะดวกข้ึน
นอกจากน้ีการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ภายในบา้นจะท าให้
ปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ชง้านและอุปกรณ์เพ่ิมมากข้ึน [2]   
 2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ (Acceptance Theory) 

ส าหรับปัจจยัดา้นการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม ผูว้ิจยัน า
ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม ( Acceptance Theory)            
มาประยุกต์ใช้ การยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจ         
ของบุคคลแต่ละคนท่ีเร่ิมต้นตั้ งแต่การรับรู้ข่าวเก่ียวกับ
นวตักรรม หรือเทคโนโลยีหน่ึงๆ ไปจนถึงการยอมรับเอา
เทคโนโลยนีั้นๆ ไปใชอ้ยา่งเปิดเผย  คุณลกัษณะ 5 ประการ
ท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมใหม่ ประกอบด้วย (1) 

ประโยชน์หรือความเป็นไปไดเ้ชิงเปรียบเทียบ (Relative 
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Advantage) ( 2 )  ค ว า ม เ ข้ า กั น ไ ด้ห รื อ ส อ ด ค ล้ อ ง 
(Compatibility) การท่ีผูรั้บนวตักรรม (3)  ความยุ่งยาก 
หรือความซับซ้อน (Complexity) การท่ีผูรั้บนวตักรรม
รู้สึกวา่นวตักรรมนั้น เป็นท่ีเขา้ใจ หรือสามารถน ามาใชไ้ด้
ยากหรือง่ายเพียงใด (4)  การทดลองใช้ (Trial Ability)  

การท่ีผูรั้บนวตักรรมสามารถน าบางส่วนของนวตักรรม  
ไปทดลอง จนเป็นท่ียอมรับ จะช่วยเพ่ิมอตัราการยอมรับ
เพราะท าให้ผูรั้บนวตักรรมรู้สึกว่าตนเส่ียงภัยน้อย (5) 

สังเกตได ้(Absorbability) การท่ีผลของนวตักรรมเป็นส่ิง
ท่ีมองเห็นได้ง่ายเป็นรูปธรรม (Material Innovation)  

จะไดรั้บการยอมรับง่ายกวา่นวตักรรมท่ีเป็นนามธรรม [3] 

 2.3 การรับ รู้ประโยชน์ในการใ ช้งาน (Perceived 

Usefulness) ส าหรับปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้งาน ผูว้ิจัยน าทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM : 

Technology Acceptance Model) [4] โดยทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยีจะเน้นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี
หรือนวตักรรมใหม่ ซ่ึงการรับรู้ประโยชน์นั้นเป็นทศันคติ
และความเช่ือของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบเทคโนโลยนีั้น วา่จะ
เกิดคุณค่าจากประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะไดรั้บ ซ่ึงถา้
ประโยชน์นั้นตรงกบัความตอ้งการจะน าไปสู่การยอมรับ
เทคโนโลย ี
 2.4 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of 

Use) ส าหรับปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ผูว้ิจยั
น าทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงจะเป็นอีกมุมท่ีเกิดข้ึน
ในการท่ีจะตดัสินใจยอมรับระบบหรือเทคโนโลยีนั้น ซ่ึง
เป็นทัศนคติและความเช่ือของผู ้ใช้งานว่าระบบหรือ
เทคโนโลยนีั้นง่าย สามารถศึกษาวิธีการใชง้าน และเร่ิมตน้
ใชง้านไดด้ว้ยตวัเองโดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีความช านาญใน
เทคโนโลยเีฉพาะดา้น [4] 
 2.5 แนวคิดคุณลักษณะสมาร์ทโฮม มาตรฐานความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ (Physical Risk) ส าหรับปัจจยัดา้น
ความปลอดภยั ไม่เส่ียงอนัตราย ควรมีการค านึงถึงความ
เส่ียงในการใชง้านของระบบสมาร์ทโฮม ในทางร่างกาย
ภายนอกเช่น อุปกรณ์อย่างหลอดไฟท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ
สมาร์ทโฮมภายในบา้นกอ็าจจะท าอนัตรายต่อร่างกาย [5] 

 ความสามารถในการท างานร่วมกับ อุปกรณ์ อ่ืน 
(Interoperability With Other Device) ส าหรับปัจจยัดา้น
การท างานร่วมกนัไดร้ะหวา่งหลายอุปกรณ์ มีความสามารถ
ในการประสานหลายๆ อุปกรณ์ [6] จึงมีความส าคญัในการ
ท างานร่วมกนัในส่วนของการบริการงานดา้นไอทีใหม่ๆ 
[7] 

 

 3. วธีิการด าเนินงานวจิัย 
 3.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทยท่ีรู้จักระบบสมาร์ทโฮม และอยู่ในกลุ่มวยั
ท างานโดยใช้โปรแกรม G*Power 3 ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05  
 จากผลการค านวณท าให้ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยัเท่ากบั 400 คน 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาในลกัษณะ
ของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงถูก
พฒันาให้ครอบคลุมตามขอบเขตของงานวิจัย โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
วิธีการสร้างสมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรม AMOS 
 3.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดา้นความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) ผู ้วิจัยได้น าเคร่ืองมือท่ี
สร้างข้ึนและท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ
โดยตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาจากผูเ้ ช่ียวชาญ  
3 ท่าน พบวา่มีเกณฑท่ี์ผา่นค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item Objective Congruence) โดยผู ้ เ ช่ี ย วช าญได้
พิจารณาขอ้ค าถามและให้ค  าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ส่วนค าถามท่ีบกพร่องเพ่ิมเติม 
 ดา้นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยั
ได้ตรวจความสอดคล้องของค าตอบในชุดเดียวกัน              
(Internal Consistency) จ านวน 30  ชุด ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 

Coefficient) พบวา่ค่าความเช่ือมัน่รวมอยูร่ะหวา่ง 0.7-0.9 

ซ่ึงแสดงว่าเคร่ืองมือวดัมีความน่าเช่ือถือและน าไปใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดจ้ริง 
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 3.4 กรอบแนวความคิดของการวจิัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ผู ้วิจัยได้เสนอกรอบความสัมพันธ์ ท่ีครอบคลุมเพื่อ
ตรวจสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม 
ของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทย ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวจิยั 
 สมมติฐานท่ี 1 (H1) : การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน
(PU) กบัการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม (AC) 
 สมมติฐานท่ี 2 (H2) : การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 
(PU) กบัการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม (AC) แปรผนัตาม
โซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ช ้
 สมมติฐานท่ี 3 (H3) : การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
(PEU) กบัการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม (AC) 
 สมมติฐานท่ี 4 (H4) : การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
(PEU) กบัการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม (AC) แปรผนัตาม
โซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ช ้
 สมมติฐานท่ี 5 (H5) : มาตรฐานความปลอดภยัของ(PS) 
อุปกรณ์กบัการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม (AC) 
 สมมติฐานท่ี 6 (H6) : มาตรฐานความปลอดภัยของ
อุปกรณ์(PS) กบัการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม (AC) แปร
ผนัตามโซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ช ้
 สมมติฐานท่ี 7 (H7)  : ความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน (IN) กบัการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม 
(AC)  
 สมมติฐานท่ี 8 (H8) : ความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน (IN) กบัการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม 
(AC)  แปรผนัตามโซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ช ้
 
 

4. ผลการด าเนินงานวจิัย 
 4.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 63.75 ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  20,001-30,000 แ ล ะ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 : สรุปลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 4.2 ผลทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางที่ 1 : ผลการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจยัท่ี
มีผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม ของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

Hypotheses 
Beta 

Coefficient 

P-Value 
Significan
t (P<0.05) 

Decision 

H1 : การรับรู้ประโยชน์ใน
การใชง้าน(PU) กบัการ
ยอมรับระบบสมาร์ทโฮม 
(AC) 

0.33 0.000** 
Significant 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

H3 : การรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน (PEU) กบัการ
ยอมรับระบบสมาร์ทโฮม 
(AC) 

0.18 0.000** 
Significant 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

H5 : มาตรฐานความ
ปลอดภยัของ(PS) อุปกรณ์
กบัการยอมรับระบบสมาร์ท
โฮม (AC) 

-0.22 0.007* Not 
Significant 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

H7 : ความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน 
(IN) กบัการยอมรับระบบ
สมาร์ทโฮม (AC)  

0.53 0.000** 
Significant 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

** อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001   
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 เม่ือพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี  1 
พบวา่ตวัแปรดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน ตวัแปร
ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง่้าย และดา้นความสามารถ
ในการท างานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  0.05 และ  0.001 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานหรือยอมรับสมมติฐานในงานวิจยั ในขณะท่ีตวั
แปรดา้นมาตรฐานความปลอดภยัของอุปกรณ์เป็นปัจจยัท่ี
ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่มผูบ้ริโภค
ในประเทศไทย เน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั              
-0.02  ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.04  มีค่า t-value 

เท่ากับ -0.313  ค่า Sig. เท่ากับ 0.754 > 0.05  ผลการ
ทดสอบกล่าวได้ว่า เป็นการปฏิเสธสมมติฐานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ตารางที ่2 : ผลการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม ของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศ
ไทย โดยมีโซนพื้นท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ชเ้ป็นตวัแปรก ากบั 

Hypotheses 
Beta 

Coefficient 

P-Value 
Significan
t (P<0.05) 

Decision 

H2 : การรับรู้ประโยชน์ใน
การใชง้าน (PU) กบัการ
ยอมรับระบบสมาร์ทโฮม 
(AC) แปรผนัตามโซนพ้ืนท่ี
อยูอ่าศยัของผูใ้ช ้

0.35 0.000** 
Significant 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

H4 : การรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน (PEU) กบัการ
ยอมรับระบบสมาร์ทโฮม 
(AC) แปรผนัตามโซนพ้ืนท่ี
อยูอ่าศยัของผูใ้ช ้

0.24 0.000** 
Significant 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

H6 : มาตรฐานความ
ปลอดภยัของอุปกรณ์(PS) 
กบั การยอมรับระบบ
สมาร์ทโฮม (AC) แปรผนั
ตามโซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูใ้ช ้

-0.09 0.108* Not 
Significant 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

H8 : ความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน 
(IN) กบั การยอมรับระบบ
สมาร์ทโฮม (AC) แปรผนั
ตามโซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูใ้ช ้

0.52 0.000** 
Significant 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

** อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 

 เม่ือพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 2
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยมีโซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ช้
เป็นตวัก ากบัพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยอยู่ระหว่าง -
0.09 - 0.86 ค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ระหว่าง 0.03 – 0.06  
มี ค่ า  t-value อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  - 1.609 – 8.383 ค่ า  Sig.  
อยูร่ะหวา่ง 0.000 – 0.108 หรือกล่าวไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับระบบสมาร์ทโฮม คือ ด้านมาตรฐานความ
ปลอดภยัของอุปกรณ์โดยมีโซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัเป็นตวัแปร
ก ากบัในส่วนดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านดา้นการ
รับรู้ความง่ายในการใชง้าน และดา้นความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน โดยมีโซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ช้
เป็นตวัแปรก ากบัไม่มีผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

5. สรุป 
 การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศ
ไทย เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจัย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยั ท่ีไดก้ล่าววา่ การรับรู้ประโยชน์นั้นเป็นทศันคติ
และความเช่ือของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบเทคโนโลยนีั้น วา่จะ
เกิดคุณค่าจากประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจะได้รับ ซ่ึง             
ถ้าประโยชน์นั้ นตรงกับความต้องการจะน า ไป สู่                  
การยอมรับเทคโนโลย ี[4] 
 การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
เ ป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจัย  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ซ่ึงได้กล่าวไวว้่าทัศนคติและความเช่ือของ
ผูใ้ช้งานว่าระบบหรือเทคโนโลยีนั้ นง่าย สามารถศึกษา
วิธีการใช้งาน และเร่ิมต้นใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งมีความช านาญในเทคโนโลยเีฉพาะดา้น [4] 
 มาตรฐานความปลอดภยัของอุปกรณ์เป็นปัจจยัท่ีไม่มี
ผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่มผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทย ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั ซ่ึงจะไม่
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ซ่ึงไดก้ล่าววา่ ควรมีการค านึงถึง
ความเส่ียงในการใช้งานของระบบสมาร์ทโฮม ในทาง
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ร่างกายภายนอกเช่น อุปกรณ์อยา่งหลอดไฟท่ีเช่ือมต่อกบั
ระบบสมาร์ทโฮมภายในบ้านก็อาจจะท าอันตรายต่อ
ร่างกายได ้เช่น หลอดแตกโดนบาดและรวมไปถึงมีสาร
ปรอทสามารถท าอนัตรายได ้[5] 
 ความสามารถในการท างานร่วมกับ อุปกรณ์ อ่ืน              
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ซ่ึงไดก้ล่าวว่า ความสามารถ
ในการประสานหลายๆ อุปกรณ์สมาร์ทโฮม ไดด้ว้ยการ
ส่ือสารแบบโปรโตคอลไว้ส่ือสารอุปกรณ์ท่ีใช้ระบบ
สมาร์ทโฮมภายในบา้น หรือสามารถท าเกตเวยท่ี์ท าหน้าท่ี
เ ป็นตัวกลางไว้ส่ือสารระหว่างอุปกรณ์สมาร์ทโฮม             
และโปรโตคอลท่ีแตกต่างกนั [6]  จึงมีความส าคญัในการ
ท างานร่วมกนัในส่วนของการบริการงานดา้นไอทีใหม่ๆ 
[7]  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบสมาร์ทโฮมของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย ไม่แปรผนัตามโซนพ้ืนท่ีอยูอ่าศยั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจยั 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาความ

แตกต่างของคนกลุ่มเจเนอเรชันวายและเจเนอเรชันแซดใน
พฤติกรรมและความตระหนักรู้ต่อความตั้งใจในการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในส่ือสังคมออนไลน์ โดย
ท าการศึกษาท้ังอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณท่ีจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามช่วงอายุ
ของประชากรเจเนอเรชันวายและกลุ่มเจเนอเรชันแซด 
จ านวนท้ังส้ิน 497 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติเ ชิง
พรรณนาและสถิติ เ ชิงอนุมานในการ วิ เคราะห์  ผล
การ ศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจ จัย ท่ีมี อิท ธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจการการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีทัศนคติด้านความเป็นส่วนตัว 
ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และการรับรู้ถึงความ
เส่ียงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวผ่านการตระหนักรับรู้ความเป็นส่วนตัวอย่างมี
นัยส าคัญ เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ มอายุ
พบว่าเจเนอเรชันแซดมีความตั้งใจในการปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวมากกว่าเจเนอเนอเรชันวาย ซ่ึงผลการวิจัยนี้
สามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญและแนวทางในการท า
ความเข้าใจพฤติกรรม การพัฒนาแนวความคิดและ
ช่วยเหลือเครือข่ายทางสังคม เ พ่ือให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบกลยุทธ์ปกป้องข้อมูลส่วน

บุคคลบนส่ือสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ความเป็นส่วนตัวท่ีมแีนวโน้มมากขึน้ในอนาคต 
ค าส าคัญ: ส่ือสังคมออนไลน์ ทศันคติความเป็นส่วนตวั
ความกงัวลต่อขอ้มูลส่วนตวั การตระหนกัรู้ดา้นความเป็น
ส่วนตวั การรับรู้ความเส่ียง 
 

Abstract 
The objectives of this study are to: (1) identify the 

generational differences in behavior and awareness 

of protecting personal information on social media 

and (2) examine the direct and indirect effects of 

certain privacy-related variables on the intention to 

protect personal information. This research is based 

on quantitative approach using online questionnaires 

for collecting the data from the social media users 

who are in generation Y or Z. The samples consisted 

of 497 individuals randomly selected from the 

population by using simple sampling method.  The 

data analysis was done using descriptive statistics 

inferential statistics. According to analysis results, the 

behavioral intention to protect personal information 

was influenced by three major factors: (1) privacy risk 

(2) privacy attitude and (3) privacy concern. The 

results show findings from analysis of the relationship 

of privacy protection among generations that the 

privacy-protective behaviors of generation Z are 

more effective than generation Y. The findings reveal 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

457 

 

important factors and guidelines to better understand 

user behavior, and to help social network service 

providers in designing a strategy to protect personal 

information from privacy threats in the future.  

Keyword: Social Media, Privacy Attitude, Privacy 

Concerns, Privacy Awareness, Privacy Risk 

 

1. บทน า 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม การใชอิ้นเทอร์เน็ต

อยา่งแพร่หลาย การปรับตวัของมนุษยก์บัความหลากหลาย
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การมีส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
น าไปสู่วิวฒันาการส่ือสารท่ีมาทดแทนการส่ือสารแบบ
ดั้งเดิม การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
การสร้างขอ้มูลส่วนตวัแบบสาธารณะ การสร้างโปรไฟล์ 
การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของคนผ่านเครือข่ายสังคม
เดียวกัน การท าความรู้จัก การแชร์ขอ้มูลส่วนตวั แสดง
ความคิดเห็น การโตต้อบพูดคุยกบัผูอ่ื้น รวมไปถึงการให้
ขอ้มูลส่วนตวัท่ีมีมากข้ึนกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา 

การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ แมว้่ามีผลกระทบทั้ ง
ในดา้นลบและดา้นบวก ผูค้นมกัจะเพิกเฉยต่อผลกระทบ
ด้านลบ การพิจารณาถึงความเส่ียง ความไม่ปลอดภัยท่ี
เ กิ ด ข้ึนจ าก กิจกรรมผ่ าน ส่ื อออนไลน์  ท่ี ย ัง ไ ม่ ให้
ความส าคัญท่ีเพียงพอ ดังเห็นจากการแชร์ข้อมูลท่ีเป็น
ช่องทางให้กับผูท่ี้ไม่หวงัดีไดแ้อบน าไปใช้ในทางท่ีผิด
และอาจจะยอ้นกลบัมาท าลายตวัผูใ้ชง้านเองในอนาคต 

จากรายงานผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2562 พบว่ากลุ่มเจเนอเรชนัวายและเจ
เนอเรแซดเป็นกลุ่มคนท่ีมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 
มีความคุน้เคยและสามารถเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตกบั
กิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี [1]  ซ่ึงเป็นท่ีมาให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะ
ศึกษาพฤติกรรมในการปกป้องขอ้มูลของบุคคลเหล่าน้ี  

 

2. แนวคดิและทฤษฏีพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาคน้ควา้ รวบรวม

แนวคิดต่างท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
แนวคิดด้านทัศนคติความ เ ป็นส่วนตัว  (Privacy 

Attitude: PA) ทศันคติ คือ ความโอนเอียงในความคิดเม่ือ

ได้รับการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองในส่ิงท่ีได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง [2]  ทศันคติมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการเปิดเผยขอ้มูล [3] และมีความเช่ือมโยงกบั
ความกงัวลในดา้นความส่วนตวัต่อการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อทศันคติ [4]  

แนวคิดด้านความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Concern: PC) คือ มุมมองหรือความคิดเห็นส่วน
บุคคลในสิทธิท่ีไดรั้บการปกป้องความเป็นส่วนตวั เช่น 
การเขา้ถึงทางกายภาพ การระบุตวัตน รวมไปถึงการยนืยนั
ตวัตน เป็นตน้ ความเป็นส่วนตวัเป็นสิทธิท่ีบุคคลสามารถ
ควบคุม เช่น การก าหนดส่งขอ้มูลอะไร เม่ือใด หรือการ
ก าหนดขอบเขตการเขา้ถึงขอ้มูลเองได ้[5]  

แนวคิดด้านการรับรู้ภัยคุกคามความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Threat: PT) การรับรู้ภยัคุกคาม ความรุนแรง และ
ช่องโหวต่่อความปลอดภยัในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 
[6] จากการศึกษาพบวา่ภยัคุกคาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ในประเภทแรก คือ ภยัคุกคามจากคนแปลกหนา้ (Stranger 
Danger) ท่ีแอบเขา้มาสอดส่องขอ้มูล การสะกดรอยตาม 
ก า ร ก ลั่ น แ ก ล้ ง  ก า ร ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ท า ง อ อ น ไ ล น์  
(Cyberbullying and Online Harassment) ประเภทท่ีสอง 
ภยัคุกคามจากภายใน (The Insider Threat) เช่น ครอบครัว
คนใกลชิ้ด เพื่อนในโรงเรียน เพ่ือนร่วมงาน ท่ีมีพฤติกรรม
แอบน าขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีผิด รวมถึงการไม่ค านึงเก่ียว
การใหข้อ้มูลส่วนตวัโดยพวกเขาเองอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เกิดความภยัคุกคามต่อความเป็นส่วนตวัได ้[7]  

แนว คิดด้านความ เ ส่ี ย งของความ เ ป็น ส่วนตัว 
(Perceived Risk: PR) เช่น การถูกละเมิดหรือลักลอบน า
ข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตท่ีเป็นเหตุให้
เกิดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล [8] ในขณะท่ีส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Google+ สามารถใหผู้ใ้ชง้าน
ก าหนดการควบคุมการมองเห็นขอ้มูลส าหรับบุคคลอ่ืนได ้
แต่ผูใ้ชก้ย็งัมองขา้ม ยงัมีการแชร์โดยไม่มีการพิจารณาให้ถ่ี
ถว้นก่อน และการค านึงในดา้นความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การแชร์ขอ้มูลเหล่านั้นท่ีไม่เพียงพอ [9]   

แนวคิดด้านการตระหนักรับรู้ความเป็นส่วนตัว 
(User’s Information Privacy Awareness: UIPA) [10] การ
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สร้างความเช่ือให้เกิดการตระหนักรับรู้ การไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจถึงผลกระทบ ท่ีท าให้พิจารณาถึงผลลพัธ์ท่ีอา
จะเกิดข้ึนหรือท่ีควรหลีกเล่ียง ท่ีจะช่วยให้ผูใ้ช้งานส่ือ
สังคมออนไลน์ปกป้องตนเองได้ [11] แนวคิดเก่ียวกับ
ความเป็นส่วนตวั คือ ความสามารถของแต่ละบุคคลใน
การรักษาพ้ืนท่ีส่วนตวั จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพวกเขา [12] ในบางวิจยัมีการกล่าวถึงการรับรู้ของผูใ้ช้
ท่ีมีความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มี
แนวโน้มท่ีจะเคารพและปกป้องพ้ืนท่ีขอ้มูลส่วนบุคคล
เก่ียวกบัตวัเองและผูอ่ื้นดว้ย [13] 

แนวคิดพฤติกรรมการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั คือ 
แรงจูงใจในการป้องกนัท่ีควรกระท าเพ่ือหลีกเล่ียงภยั
คุกคามหรือความเส่ียง โดยจ ากดัการเปิดเผยตนเองหรือ
ปฏิเสธการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น [14]  ทั้งน้ีผูว้จิยัไดพ้บวา่
พฤติกรรมความตั้งใจการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัน่ามี
ความสัมพนัธ์กบัการตระหนกัรู้ถึงความเป็นส่วนตวั  

แนวคิดเร่ืองเจเนอเรชนัหรือค าวา่รุ่น (Generation) ได้
แบ่งกลุ่มจากปีเกิดและการเติบโตท่ีมีสภาพแวดลอ้มการ
ด ารงชีวิต ท่ีมีลกัษณะแตกต่างตามช่วงยคุสมยั  เจเนอเรชนั
วาย คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523 ถึง 2537 เป็นรุ่น
แรกท่ีเกิดพร้อมดา้นเทคโนโลย ี หรือเรียกวา่โลกยคุโลกาภิ
วตัน์ ดา้นเจเนอเรชนัแซด คือ กลุ่มท่ีเกิดตั้งแต่ปี 2538 เป็น
ตน้ไป หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “เดก็ยคุดิจิทลั” เกิดมาดว้ยการ
มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต การติดต่อ
กบับุคคลใดกไ็ดอ้ยา่งทนัที รวมถึงการแชร์ขอ้มูล ซ่ึงเรียก
ไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ออนไลน์ท่ีตลอดเวลามากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา [15] 
การศึกษางานวจิยัในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัทั้งหลายน้ี 
ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่เกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนันั้นมีอิทธิพลต่อ
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดดว้ย 
 

3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ขอ้งสามารถก าหนดกรอบของงานวิจยัท่ีศึกษาได ้ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

สมมุติฐานที่ 1 (H1) :  ทศันคติดา้นความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัผ่านการตระหนัก
รับรู้ความเป็นส่วนตวั 
สมมุติฐานที่ 2 (H2) : ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัผ่านการ
ตระหนกัรับรู้ความเป็นส่วนตวั 
สมมุตฐิานที ่3 (H3) :  ภยัคุกคามต่อความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัผ่านการตระหนัก
รับรู้ความเป็นส่วนตวั 
สมมุติฐานที่ 4 (H4) : การรับรู้ถึงความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัผา่นการตระหนกัรับรู้ความ
เป็นส่วนตวั 
สมมุติฐานที่ 5 (H5) : การตระหนักรับรู้ความเป็นส่วนตัวมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั 
สมมุติฐานที่ 6 (H6) : อิทธิพลของทัศนคติด้านความเป็น
ส่วนตวั ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั ภยัคุกคามต่อ
ความเป็นส่วนตวั การรับรู้ถึงความเส่ียง ต่อการตระหนักรับรู้
ความเป็นส่วนตวั มีความแตกต่างกนัระหว่างจเนอเรชันวาย
และเจเนอเรชนัวายแซด 
สมมุติฐานที่ 7 (H7) : อิทธิพลของการตระหนกัรับรู้ความเป็น
ส่วนตวัต่อความตั้ งใจการปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งเจเนอเรชนัวายและเจเนอเรชนัวายแซด 
 

4. วธีิการด าเนินการวิจัย 
การ ศึกษาวิ จัย เ ร่ื อ ง น้ี เ ป็นการวิ จัย เ ชิ งป ริ ม าณ 

(Quantitative Research) ประชากรในการวิจัย คือกลุ่ม
ประชากรเจเนอเรชันวายและเจเนอเรชันแซด ก าหนด
ขนาดของก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีระดับความ เ ช่ือมั่น  95% 
ความคลาดเคล่ือน ± 5% จากการค านวนพบวา่มีค่าเท่ากบั 
384.16 ≈ 385 คน เพื่อค านึงถึงความคาดเคล่ือนในการเกบ็
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ขอ้มูลจึงเพ่ิมขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น 400 คน 
โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ (Online 

Questionnaire) ในการเกบ็ขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ 4 ท่าน พบว่ามี
เกณฑ์ ท่ีผ่านค่ าดัชนีความสอดคล้อง  ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) 
 

5. ผลการด าเนินงานวจิัย  
ผู ้วิจัยด าเนินการวิ เคราะห์ทดสอบอิทธิพลก ากับ 

(Moderating Effect ) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ 
(Multiple-groups SEM) โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 

Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และ

อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)  ผลการวิเคราะห์ค่า
ความสอดคลอ้งดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
ตวัแปร
ผล 

อทิธิพล ตวัแปรเหตุ 
PA PC PT PR IPI 

UIPA ทางตรง 0.159** 0.149* -0.010 0.686*** 0.000 

 ทางออ้ม      

IPI ทางตรง     0.863*** 

 ทางออ้ม 0.138* 0.128* -0.009 0.592**  
หมายเหตุ *p <= 0.05 , **p <= 0.01 , ***p-value < 0.001 
 

การศึกษาเปรียบเทยีบโมเดลสมการโครงสร้างแยกตาม
กลุ่มอายุระหว่างเจนวายและเจนแซด 

ด้วยเทคนิคการวิ เคราะห์กลุ่มพหุ (Multiple-
groups SEM) ) โดยใช้หลักเกณฑ์ ค่านัยส าคัญทางสถิติ
ของความแตกต่างค่าของค่าไค-สแควร์และระดบัความเป็น
อิสระ ระหวา่งตวัแบบอิสระและตวัแบบจ ากดั 
ตาราง 2 ผลทดสอบอทิธิพลก ากบัความสัมพนัธ์โมเดล
สมการโครงสร้างจ าแนกตามกลุ่ม 

 

เม่ือพิจารณาผลของอิทธิพลก ากบัท่ีแยกระหวา่ง
กลุ่มอาย ุพบวา่มีอิทธิพลต่อเจนแซดเท่านั้น ( P< 0.01 
coeƒPA = 0.236 ) โดยไม่มีผลต่อเจเนอเรชนัวาย 

 

ภาพที่ 3: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดลเจนวาย 

 
ภาพที่ 4: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดลเจนแซด 

 

จากการวิเคราะห์พบวา่ตวัแปรก ากบัส าหรับกลุ่ม
อายุระหว่างเจเนอเรชนัวายและเจเนอเรชนัแซดมีอิทธิพล
ต่อ 2 ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรทัศนคติด้านความเป็น
ส่วนตวั (PA) และตวัแปรความกังวลเก่ียวกับความเป็น
ส่วนตัว (PC) โดยท่ีตัวแปรด้านภัยคุกคามต่อความเป็น
ส่วนตวั (PT ) พบว่าไม่มีความแตกต่าง และตวัแปรดา้น
การรับรู้ถึงความเส่ียง (PR) กพ็บวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญั จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวจิยั 

 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิัย 

  สมมติฐาน ผลการ
ทดสอบ 

H1  ทศันคติดา้นความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปกป้อง
ขอ้มูลส่วนตวัผา่นการตระหนกัรับรู้ความเป็นส่วนตวั 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

H2 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ปกป้องขอ้มูลส่วนตวัผา่นการตระหนกัรับรู้ความเป็นส่วนตวั 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

H3 ภยัคุกคามต่อความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปกป้อง
ขอ้มูลส่วนตวัผา่นการตระหนกัรับรู้ความเป็นส่วนตวั 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

H4 การรับรู้ถึงความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปกป้องขอ้มูล
ส่วนตวัผา่นการตระหนกัรับรู้ความเป็นส่วนตวั 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

H5 การตระหนกัรับรู้ความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ปกป้องขอ้มูลส่วนตวั 

ยอมรับ
สมมติฐาน 
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H6 อิทธิพลของทศันคติดา้นความเป็นส่วนตวั ความกงัวลเก่ียวกบัความ
เป็นส่วนตวั ภยัคุกคามต่อความเป็นส่วนตวั การรับรู้ถึงความเส่ียง ต่อ
การตระหนักรับรู้ความเป็นส่วนตัวมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจ
เนอเรชนัวายและเจเนอเรชนัวายแซด 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

H7 อิทธิพลของการตระหนักรับรู้ความเป็นส่วนตวัต่อความตั้งใจการ
ปกป้องขอ้มูลส่วนตวัมีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มเจเนอเรชนัวาย
และเจเนอเรชนัวายแซด 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 

6. สรุป 
จากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยพฤติกรรม

ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวในส่ือสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มเจเนอเรชนัวายและเจเนอเรชนัแซด  

ดา้นทศันคติความเป็นส่วนตวั (Privacy Attitude: 
PA) เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั จากงานวิจยัของ Jung, 
Shim [4] ในปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ในดา้นความเป็นส่วนตวัของบุคคล ควรตดัสินใจ
ดว้ยตวัเองว่าขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใดท่ีสามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะได ้ขอ้มูลส่วนตวัเป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บการคุม้ครอง 
หากพบวา่ขอ้มูลส่วนตวัถูกเผยแพร่ดว้ยเน้ือหาท่ีไม่ถูกตอ้ง ถือ
เป็นการละเมิดและเป็นภัยคุกคาม ควรมีบทลงโทษท่ีมี
ความผิดทางอาญา  ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Concern : PC)  ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
การรับรู้จากการเปิดเผยขอ้มูลในส่ือสังคมออนไลน์อาจถูก
น าไปใช้ไม่ตรงตามวตัถุประสงค์โดยไม่ได้รับค ายินยอม 
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเกบ็และรวบรวมจากส่ือสังคมออนไลน์
ท่ีมากเกินไปจนอาจถูกรุกล ้าความเป็นส่วนตวั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กลับงานวิจัยของ Zhou and Li [8]  และพฤติกรรมการ
ระมดัระวงัในการเปิดเผยขอ้มูลพบวา่ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ควรมีการทบทวน นโยบายดา้นความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลท่ี
มีเก็บรวบรวมโดยผูใ้ห้บริการ ท่ีตอ้งไดรั้บค ายินยอมจากผูใ้ช้
ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใช้ ภยัคุกคามต่อความเป็น
ส่วนตวั (Perceived Threat : PT)  พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อตวั
แปรงานวิจยั โดยพบวา่การรับรู้ถึงความผลกระทบท่ีท าให้
มีแรงจูงใจในการหลีกเล่ียงภยัคุกคามยงัไม่เพียงพอในกลุ่ม
ท่ีศึกษา ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ทางตรง การรับรู้ถึงความ
เส่ียง (Perceived Risk: PR) นั้ นเป็นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจัยของ Zhou and Li [8] ท่ีได้กล่าวเก่ียวกับการรับรู้ถึง
ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว การถูกละเมิดหรือ
ลักลอบน าข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตท่ี

ส่งผลกระทบกับเจ้าของข้อมูล ท่ีท าให้รู้สึกถึงความไม่
ปลอดภยั และหากพบว่าไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัท่ีมาก
เกินไป ผูใ้ชง้านจะท าการทบทวนถึงความเส่ียงและความไม่
ปลอดภัย โดยจะท าการลบข้อมูลท่ีเคยเผยแพร่ออก เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน การตระหนกัรับรู้
ความเป็นส่วนตวั (User’s Information Privacy Awareness 
: UIPA) พบวา่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั โดยแสดงให้
เห็นว่า คนส่วนใหญ่มีทกัษะความรู้ความเขา้ ในการปกป้อง
เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีความเป็นส่วนตวั ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวคิด
วิจัยของ Westin [12] ท่ีกล่าวว่า เม่ือผู ้ใช้งานพบว่าข้อมูล
ส่วนตวัเร่ิมมีแนวโนม้ต่อการถูกละเมิด ผูใ้ชจ้ะระมดัระวงัใน
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั ดว้ยการก าหนดตั้งค่าหรือสิทธิ เพ่ือ
จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูล และจากแนวคิดของ Dienlin and Trepte 
[14] ไดอ้ธิบายวา่ การมีแรงจูงใจจะเป็นตวัช้ีน าในพฤติกรรมท่ี
ควรกระท าเพื่อหลีกเล่ียงภัยคุกคามหรือความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ้

ความตั้ งใจในการปกป้องข้อมูล (Intention to 
Protect Personal Information: IPI) ความแตกต่างของช่วง
อายุ พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจัย  ซ่ึงจะเห็น
ความแตกต่างของกลุ่มอายุท่ีมีต่อทัศนคติด้านความเป็น
ส่วนตัวและความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจการปกป้องขอ้มูลเท่านั้น  แต่
พบว่าเจเนอเรชนัแซดมีทศันคติท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ปกป้องขอ้มูลคิดเป็นค่าน ้ าหนัก  0.211 และกลุ่มเจเนอเรชัน
วายท่ีมีอิทธิพลจากความกงัวลต่อความเป็นส่วนตวัส่งส่งผล
ต่อความตั้งใจในการปกป้องขอ้มูลคิดเป็นค่าน ้ าหนัก  0.174 
ในทางกลบักนัดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงและการรับรู้ถึงภยั
คุกคามต่อความเป็นส่วนตวัพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั แต่เม่ือพิจารณาในดา้นของการตระหนกัรับรู้ความ
เป็นส่วนตัวท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจในการปกป้องข้อมูล
ส่วนตัว จะพบว่ากลุ่มเจเนอเรชันแซดมีความตั้ งใจปกป้อง
ขอ้มูลส่วนตวัมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชนัวาย ท าให้เห็นว่ากลุ่ม
ทดสอบเจเนอเรชนัแซดมีความสามารถ มีความรู้ความเขา้ใจใน
ดา้นการปกป้องขอ้มูลไดดี้กวา่กลุ่มเจเนอเรชนัวาย  

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การตระหนัก การ
ระมัดระวงั การหาแนวทางการป้องกัน การรักษาความ
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ปลอดภยัของขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นส่ือสังคมออนไลน์ การสร้าง
ทัศนคติให้เช่ือว่าการมีเคร่ืองมือป้องกันการถูกละเมิด
ความเป็นส่วนตวัอย่างหน่ึง คือ การบงัคบัใช้ “กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” ซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ มุ่งให้
ความคุ้มครองสิทธิท่ีส าคัญของเจ้าของข้อมูล (Data 
Subject) ในสิทธิในการไดรั้บแจง้ (Rights to be Informed) 
เม่ือจะมีการน าขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลไปใช ้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล (Rights to Access) และสิทธิในการร้องขอ
เพ่ือแกไ้ขหรือลบขอ้มูลของบุคคลออกจากระบบ (Rights 
to Rectify or Erase) 

การเลือกวิ ธีปฏิบัติแข็งแกร่ง จะเป็นเกราะ
ป้องกัน ท่ี ดี  การไ ม่ละ เลยในการหาความ รู้ ให้ทัน
สถานการณ์ การปฏิบติัตามขอ้แนะน าท่ีถูกวิธี การศึกษา
ขอ้กฎหมาย และเพ่ือท่ีจะคุม้ครองคุณค่าหลกัของมนุษยใ์น
ยุคดิจิทลั เราจึงตอ้งพิจารณาและปรับตวั การมีเสรีภาพท่ี
ควรปราศจากการรุกล ้ าชีวิตส่วนตวั การได้สิทธิในการ
ควบคุมและเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวเราเอง การแสดงความ
เป็นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ไดเ้สรี  

ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นขอ้มูลในด้าน
พฒันาการประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้มน้าวต่อผูใ้ช้งานส่ือ
สังคมออนไลน์  ซ่ึงไม่เพียงแต่กลุ่มท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเท่านั้น
แต่ยงัรวมไปถึงคนรุ่นอ่ืนเช่นกัน และเพื่อได้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการปกป้องข้อมูล ควรเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีน าเสนอดา้นคุณค่าประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือขอ้ดี
จากการรับมือท่ีช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยจากการ
หลีกเล่ียงและการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ การส่ือสารท่ี
เข้าใจง่ายและยงัเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้พัฒนา
เคร่ืองมือส าหรับระบบป้องภยัคุกคามส่ือสังคมออนไลน์
ให้มีความทนัสมยัตามสถาณการณ์ปัจจุบนั เพื่อลดปัญหา
จากภยัคุกคามใหก้บับุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เร่ืองการรับรู้ความสามารถตนเองคือ ปัจจัยส าคัญของการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในโครงการแบบอไจล์ ซ่ึงได้
ผลลัพธ์สอดคล้องกับผลส ารวจพฤติกรรมในเร่ืองของ
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยจากองค์กร 
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้วิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ และ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในสาย
งานไอที ท่ีมีความรู้ความเข้าใจจนกระท้ังเคยมส่ีวนร่วมใน
โครงการอไจล์จ านวน 370 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ 
ปัจจัยเร่ืองทัศนคติ  และปัจจัยบทบาททางสังคม ปัจจัย
เหล่านีม้ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงผลท่ีได้นีส้ามารถน าไปวิเคราะห์ และ
หาแนวทางโดยการจัดการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
พนักงานได้อย่างเหมาะสมเม่ือต้องเปลีย่นมาใช้การบริหาร
โครงการแบบอไจล์ในองค์กรเอกชน 
ค าส าคัญ: อไจล์  การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ทศันคติ 
บทบาททางสังคม 
 

Abstract 
The objectives of this study were to identify the 

factors influencing the behavioral perceived self-

efficacy to understanding resistance to change in   

Agile project. The target sample and population were 

focused on employee in IT department who live in 

Thailand. Total samples consisted of 370 individuals, 

were random selected. Results indicates that the level 

of overall option that is very agreeable. The 

behavioral resistance to change in agile project is 

influenced by four major factors: (1) perceived self-

efficacy (2) emotional quotient (3) employee attitude 

(4) social role. These results could be used as a 

guideline for understanding resistance to change in 

agile project and plan for design step of training when 

the time is come. 

Keyword: Agile, perceived self-efficacy, emotional   
  quotient, employee attitude, social role. 

 

1. บทน า 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ท่ีมีการประกาศการเขา้สู่ยุคใหม่

ของอุตสาหกรรมโลกคือการเขา้สู่ยคุท่ี 4 หรือท่ีเราเรียกกนั
ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้ นท่ี 4 (Industry 4.0) โดย
ประเทศเยอรมนัต่อมามีการใหค้วามหมายของยคุน้ีคือ การ
รวมเขา้ดว้ยกนัของเทคโนโลยีและการผลิต เป็นการสร้าง
โรงงานเสมือนจริงข้ึนบนโลกอินเทอร์เน็ต และให้สิทธ์ิ
การตดัสินใจ หรือควบคุมผา่นอุปกรณ์จ าพวกอินเตอร์เน็ต
ในทุกส่ิง (Internet of things) มนุษย์จะสามารถท างาน
ส่ือสารกันได้แบบเรียลไทม์ทั้ งภายในองค์กรหรือข้าม
องคก์รกส็ามารถท าได ้[6] 

จากการนิยามน้ีท าให้ในทุกอุสาหกรรมท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ยุค 4.0 ย่อมตอ้งการไอทีเขา้ไปมี ส่วน
ร่วมในทุกภาคส่วน และเป็นการเข้าร่วมท่ีพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลก เพ่ือ
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ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงน้ีเอง
ในวงการไอที ก็ตอ้งปรับตวัให้เหมาะสมจึงมี การเลือก
แนวคิดการพฒันาโปรแกรมท่ีตรงกบัสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบนั ซ่ึงคือการพฒันาโปรแกรมด้วยวิธีอไจล์ (Agile 
software development) แม้กระแสโลกนักพฒันาจ านวน
มากผนัตวัจากการพฒันาโปรแกรมแบบเดิมปรับปรุงน า 
อไจล์เขา้ไปเป็นวิธีการหลกัในการพฒันาโปรแกรม โดย
ไดรั้บแรงสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากองค์กร เน่ืองจากงาน
ออกสู่ผูใ้ชง้านไดร้วดเร็ว และตรงใจยอ่มหมายถึงอนาคต
ขององค์กรท่ีจะเพ่ิมโอกาสการแข่งขัน แต่ถึงจะมีข้อดี
มากมาย และไดรั้บการสนบัสนุนเต็มท่ีจากองคก์ร กลบัมี
กระแสต่อตา้นการเปล่ียนแปลงน้ีจากสมาชิกในทีมพฒันา
อยูเ่สมอโดยเฉพาะหากโครงสร้างเดิมขององค์กรมีล าดบั
ขั้ นชัดเจน และมีแนวคิดอย่างเข้มแข็งในการพัฒนา
โปรแกรมดว้ยกระบวนการท างานแบบน ้ าตก (Waterfall 
model)  

ดังนั้ นงานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยของ
สมาชิกในทีมท่ีแสดงออกหรือกระท าการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงการพฒันาโปรแกรมดว้ยอไจล์ ซ่ึงทางผูว้ิจยั
ไดน้ าองคป์ระกอบ ท่ีมีผลต่อการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
หลายองคป์ระกอบมาร่วมพิจารณาโดยมี ปัจจยัทางองคก์ร 
ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ส าคญัอย่างการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นมีผลต่อ
การ ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
จากหัวขอ้วิจัยเร่ือง “การรับรู้ความสามารถตนเอง: 

ปัจจยัส าคญัของการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในโครงการ
แบบอไจล์” พฤติกรรมการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงจากท่ี
ผูว้ิจยัไดท้  าการหาความสัมพนัธ์จากการแสดงพฤติกรรม
ดงักล่าว พบว่ามีปัจจยัใหญ่ๆอยู่ 3 เร่ืองไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัจากองคก์รโดยทุกปัจจยั
มีอิทธิพลต่อการแสดงออกการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
โดยท่ีในแต่ละปัจจัยนั้ นสามารถอธิบายรายละเอียด
เพ่ิมเติมดว้ยทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัไดด้งัน้ี 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) 
ในการแสดงพฤติกรรมส่วนบุคคล นั้นมีเร่ืองท่ีทาง

ผู ้วิจัยสนใจเ ก่ียวกับการแสดงออกการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงออกมา ซ่ึงถูกอา้งถึงในทฤษฎีเร่ืองการแสดง
พฤติกรรมส่วนบุคคลว่ามีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงทางผูว้ิจยั
ได้ยกมา 2 ทฤษฎี ได้แก่  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior) ท่ีกล่าวถึงส่ิงท่ีท าให้มนุษย์
ยึดถือ ยึดมัน่ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม [1] ซ่ึงใน
มุมมองของพนกังานท่ีจะแสดงออกนั้น ประกอบดว้ย  
• ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) 

หรือความสามารถในการควบคุมตนเองในการ
แสดงออก (Control)  คือหากเห็นว่าการควบคุมการ
แสดงพฤติกรรมแลว้ไดรั้บผลลพัธ์ท่ีตอ้งการย่อมมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะปฏิบติัเช่นนั้นอีก 

• การคิดแบบมีเหตุผล (Logical Thinking: LT) ซ่ึงเป็น
ความเช่ือเก่ียวกับคนในกลุ่ม (Normative) ซ่ึงหาก
กลุ่มเห็นว่าพฤติกรรมใดท่ีมีเหตุผลเป็นท่ียอมรับก็มี
แนวโนม้จะแสดงพฤติกรรมตามกลุ่ม  

• ทัศนคติ  (Employee Attitude: EA) ซ่ึ ง เ กิดจากการ
แสดงพฤติกรรมแลว้ไดรั้บผลลพัธ์ท่ีดีจึงมีทศันคติท่ีดี
ต่อพฤติกรรมดงักล่าว ในทางกลบักนัเม่ือไดผ้ลลพัธ์ท่ี
ไม่ดีย่อมท าให้ทัศนคติต่อพฤติกรรมนั้ นไม่ดีด้วย
เช่นกนั 

จากท่ีกล่าวมาพนักงานท่ีท างานสายไอทีมีความ
คลา้ยคลึงกนัตามความถนดัวิชาชีพ และบุคคลแวดลอ้มใน
วงการเดียวกนั มีผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมต่อตา้น
การเปล่ียนแปลงได ้

ส าหรับทฤษฎีท่ี 2 คือ ทฤษฎีแรงตา้นทานทางจิตวิทยา 
(Theory of Psychological Reactance) ห รื อ ก ล ไ ก ก า ร
ป้องกนัทางจิต (Defense Mechanism: DM) ของบุคคลจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการบีบบังคบัให้ปฏิบัติ หรือการถูกคุกคาม
บุคคลจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมบางอยา่ง ซ่ึงจากงานวิจยั
สถานการณ์ท่ีพนักงานไอทีโดนกดดันให้เปล่ียนแปลง
เป็นอไจล์อย่างรวดเร็วย่อมส่งผลถึงแรงต้านทานตาม
ธรรมชาติท่ีแสดงออก 
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2.2 ปัจจัยทางสังคม (Social Factor) 
ปัจจยัทางสังคม คือการท่ีบุคคลนั้นมีปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคมอยา่งไรซ่ึงทางผูว้ิจยัพบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ  ทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction)  โดยมีงานวิจยั
ทางเศรษฐศาสตร์ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การเปล่ียนแปลงของรายไดข้องบุคคล เม่ือมีการบริจาคเงิน
มากข้ึน ผูค้นต่างก็มองวา่เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีจนท าให้ผูท่ี้มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนต่างก็บริจาคกนัสูงข้ึน ตามการเปล่ียนแปลง
ของรายได ้มากกว่าท่ีจะบริจาคเท่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิม  
[2] จะเห็นได้ว่าหากบุคคลประเมินแล้วว่าจะได้รับ
ประโยชน์มากกวา่มีความสัมพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรม
ออกมา 

ต่อมาทฤษฎีเอกลักษณ์  หรืออัตลักษณ์ทางสังคม
(Social Identity Theory)  ค าวา่ “เอกลกัษณ์หรืออตัลกัษณ์” 
หมายรวมถึง เช้ือชาติ เพศ สีผิว โดยมีแนวทางตามทฤษฏี
เอกลักษณ์คือ มีการแบ่งกลุ่มตามเอกลักษณ์ของตน 
จากนั้นมีการระบุตวัตนของกลุ่ม และน าเอกลกัษณ์เหล่า
ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆในสังคม [8] เ น่ืองจาก
โครงสร้างการท างาน หรือบทบาททางสังคมท่ีได้รับใน
บริษทั ยงัมีการแบ่งกลุ่มงานเฉพาะเร่ืองซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมเหล่าน้ีมีให้เห็นในหลายบริษทั และการแสดงตวัตน
ของกลุ่มซ่ึงคือการเคล่ือนตวัของกลุ่มอตัลกัษณ์ (Identity 
Shift Effect: ISE)  กบัแนวทางของการบริหารแบบอไจล์ 
หากไม่เป็นไปตามท่ีกลุ่มเคยยอมรับ ยอ่มมีการต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได ้

และสุดท้ายปัจจัยของบทบาทหน้า ท่ี ในสั งคม 
สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลักษณ์  

(Symbolic Interactionism Theory) ซ่ึงมีหัวขอ้ในทฤษฎีน้ี
เก่ียวกบัเร่ืองบทบาททางสังคม (Social Role: SR)  เป็นส่ิง
ท่ีสังคมใชก้ าหนดบทบาททางสังคมเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ใน
การด าเนินหน้าท่ีกิจกรรมนั้ นๆ ซ่ึงการแต่งตั้ งให้รับ
บทบาททางสังคมยอ่มไดรั้บความคาดหวงัจากสังคมท าให้
แสดงพฤติกรรมตามบทบาททางสังคมนั้นๆ เช่น หมอ ครู 
เป็นตน้ [3] และหากกลบัมาท่ีผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าหากมี
การมอบหมายแต่งตั้ งบทบาทคาดว่าจะท าให้เกิดความ
คาดหวงัวา่จะแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลกลุ่มดงักล่าว 

2.3 ปัจจัยทางองค์กร (Organizational Factors) 
ปัจจยัทางองค์กรคืออีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อพนักงานใน

องค์กรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของจุดมุ่งหมายองค์กร 
(Organization Goal: OG) ท่ีสร้างจุดยืน และทิศทางของ
องค์กรไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจน การมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ มีการก าหนดภารกิจท่ีเหมาะสม มีการก าหนด
เป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม และมีการก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การวดัผลส าเร็จอย่างชัดเจนท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 
ตลอดจนเร่ืองความกา้วหนา้ของพนักงานซ่ึงสะทอ้นผ่าน
โครงสร้างองคก์ร (Organization Structure: OS) อีกทั้งเร่ือง
ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจในองค์กร (Organizational 
Trust: OT)  ของตัวพนักงาน  ทุกเร่ืองย่อมส่งผลต่อการ
แสดงออกพฤติกรรมต่อต้านการเปล่ียนแปลงท่ีองค์กร
ตั้ งเป้าหมายท่ีจะเปล่ียน ซ่ึงความสัมพนัธ์ต่อการแสดง
พฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในองค์กรทางผูว้ิจัย
พบวา่มีทฤษฎีท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวคื้อ ทฤษฎี
การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร (Organizational Support 
Theory) เป็นมุมมองส่วนตัวของพนักงานท่ีจะประเมิน 
พิจารณาองค์กรว่ามีค่าเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตนจะมอบคุณค่า
ให้องคก์รหรือไม่ โดยพนกังานจะประเมินส่วนบุคคลจาก
ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บ [5] ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์การให้
เปล่ียนแปลงการบริหารงานก็เป็นท่ีเขา้ใจไดห้ากพนกังาน
จะประเมินส่ิงท่ี “คุ ้มค่า” กับการต้องเรียนรู้องค์ความรู้
วิธีการแบบอไจล์ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปจากความถนดั ความ
เช่ียวชาญรูปแบบเดิมท่ีเคยท าให้ประสบความส าเร็จ  มา
ก่อนตามประสบการณ์หากพนักงานมัน่ใจในองค์กรใน
เร่ืองต่างๆท่ีกล่าวมายอ่มส่งผลใหพ้นกังานไม่ต่อตา้นความ
เปล่ียนแปลงใดใดขององคก์ร 
2.4 ทฤษฎี แนวคิ ด ก า ร รับ รู้ ค ว ามส าม ารถตน เอง 
(Perceived Self-efficacy) 

ทฤษ ฎีแนว คิดการ รับ รู้คว ามสามารถตน เอง 
ประกอบดว้ย ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง 
และความคาดหวงัในผลของการกระท า โดยมีสมมติฐาน 
ของทฤษฎีคือ ถ้าบุคคลมีการรับรู้หรือมีความเช่ือใน
ความสามารถตนเองสูง และเม่ือท าแล้วจะได้ผลลัพธ์  
ตามท่ีคาดหวงัไว ้[7] ซ่ึงในมุมมองผูว้ิจยันั้นสนใจปัจจยัท่ี
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จะเป็นส่ือกลางไปสู่การเลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อตา้น
ออกมา 
2.5 ทฤษฎีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  (Resistance to 
Change Behavior: RCB) 

ทฤษฎีการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง คือการท่ีบุคคลมี
เหตุผลท่ีไม่ต้องการเปล่ียนแปลง อาจเพราะไม่รู้สึกถึง
ความส าคัญของการเปล่ียนน้ี ของเดิมก็ดีอยู่แล้วตาม
ประสบการณ์ของตนเอง หรืออาจเสียผลประโยชน์ อนัเกิด
จากการขาดความรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง
โดยหากมีการเพ่ิมเติมความรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคคลน่าจะ
มีผล ต่อการแสดงออกทางพฤ ติกรรมต่อต้านการ
เปล่ียนแปลง  [4] 
2.6 กรอบแนวคดิการวิจัย 

จากการทบทวนศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัพบว่า
แนวคิดจากทฤษฎีการแสดงออกพฤติกรรมการต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงสามารถน ามาออกแบบงานวจิยัคร้ังได ้ดงัน้ี 
 

                
(Organizational Factors: OF)

               
(Social Factor: SF)

                
(Individual Factors: IF)

                  
(Emotional Quotient: EQ)

                  
(Logical Thinking: LT) 

       (Employee 
Attitude: EA) 

                    (Defense 
Mechanism: DM)

                    
(Social Interaction: SI)

                         
(Identity Shift Effect: ISE)

              
(Social

Role: SR)

                  
(Organization Goal: OG)

                
(Organization Structure: OS)

                     
(Organizational Trust: OT)

                             
(Resistance to Change 

Behavior: RCB)

                            
(Perceived Self-

efficacy: PS)

H1a

H1b

H1c

H1d

H2a

H2b

H2c

H3a

H3b

H3c

H4

H1b

 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

3. วธีิการด าเนินงาน 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มประชากรคือ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน
หน่วยงานไอทีโดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใน

การท าวิจยัคร้ังน้ีโดยทางผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารค านวนจากสูตร
ของ W.G. Cochran โดยไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ท่ี 0.5 จะได้ค่ากลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  350 คนแ ล ะ เ พ่ื อ ป้ อ ง กัน ก า ร สู ญ เ สี ย
แบบสอบถาม 5% จึงขอเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างอีก 20 คน รวม
เป็น 370 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร แ จ ก

แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ (Online Questionnaire) 

ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือสุ่มตวัอยา่งจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary 

data) ซ่ึงสถิติส าหรับการวดัความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยั (Reliability Assessment) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดั

ค่าดงัน้ี 

1. การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาในขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้(Item Objective  
Congruency Index: IOC) โ ด ย ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ข อ ใ ห้
ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ  3 ท่ านด า เ นินการประเ มินความ
เ ท่ียงตรงของเ น้ือหาในแบบสอบถาม และน า
ค  าแนะน ามาปรับปรุงแบบสอบถามใหดี้ข้ึน 

2. การหาค่ าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) โดยระดับ ท่ี อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ ท่ี
สามารถยอมรับไดส้ าหรับงานวิจยัคือ ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาคท่ีไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 โดยได้
ทดสอบเบ้ืองตน้กบักลุ่มทดสอบ 30 คนซ่ึงค่าความ
เช่ือมัน่ของค าถามแต่ละปัจจยัไดผ้ลลพัธ์อยู่ระหว่าง 
0.701 - 0.926 

3.3 วธีิการด าเนินการวจิัย 
ผูว้ิจยัท าการกระจายแบบสอบถามช่องทางออนไลน์

และรวบรวมผลน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีก าหนดไว้
ส าหรับวิจยัค่าสถิติในการใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษา
คร้ังน้ีคือการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์เส้นทาง 
(path analysis) เพื่อหาอิทธิพลหรือสาเหตุของตวัแปรท่ีมี
ต่อตัวแปรตามทั้ งอิทธิพลทางตรง (direct effect) และ
อิทธิพลทางอ้อม  ( indirect effect) ของปัจจัยโดยใช้
โปรแกรม AMOS เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 
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4. ผลการด าเนินงานวจิัย 
มีผูท้  าแบบสอบถามงานวิจยัน้ีทั้งหมด 425 คน โดยท่ี

ไดต้รวจสอบขอ้มูล และกลุ่มประชากรท่ีเป็นกลุ่มพนกังาน
บริษทัท่ีท างานในส่วนงานไอทีพบวา่มีแบบสอบถามท่ีเขา้
เง่ือนไขทั้งส้ิน 380 คน 

ผู ้วิจัยได้น าแนวคิดงานของงานวิจัยมาแสดงเป็น
โมเดลในโปรแกรม AMOS และท าการปรับแต่งโมเดล
ตามดชันีปรับเปล่ียน (Modification index: MI) ท่ีเหมาะสม
เพื่อให้โมเดลท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (model fit) แลว้ท าการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเพ่ือหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงว่ามีอิทธิพลต่อ
อีกตวัแปรหรือไม่ ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 2 
 

PS

EQ

LT

DM

EA

SI

ISE

SR

OG

OS

OT

RCB

x2=796.493, CMIN/DF=1.622, RMR= 0.028, 
GFI=.901, AGFI=0.865, 
NFI=0.923, CFI=0.969, PNFI=0.719, 
PCFI=0.755, RMSEA=0.040 

            

         

0.853

-0.232

0.162

2.324

0.579

0.853

1.168**

1.978

-2.173

1.253

-0.313***

 
 

ภาพที2่: ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 
 

จากนั้นน าโมเดลดงักล่าวมาวิเคราะห์ซ่ึงในการวิจัย
คร้ังน้ีก าหนดระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็น
เกณฑใ์นการยอมรับ หรือปฏิเสธสมมติฐานซ่ึงผลวเิคราะห์
อิทธิพลดงัตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน
โมเดล 

 

ตัว 
แปร 
ผล 

อทิธิพล 
ตัวแปรเหตุ 

EQ LT DM EA SI ISE SR OG OS OT PS 

PS ทางตรง 0.853 -0.232 0.162 -2.324 0.579 0.853 1.168** 1.978 -2.173 1.253 - 

RCB ทางตรง - - - - - - - - - - -0.313*** 

ทางออ้ม -0.267** 0.073 -0.051 0.727* -0.181 -0.267 -0.366* -0.619 0.680 -0.392 - 

หมายเหตุ *p<=0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

จากผลวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลในตารางท่ี 
1 ทางผูว้ิจยั น ามาหาผลสรุปตามขอ้สมมติฐานในงานวิจยั
ไดผ้ลการยอมรับ หรือปฏิเสธสมมติฐานดงัแสดงในตาราง
ท่ี 2 
ตารางที่ 2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

 
สมมติฐาน รายละเอยีด ค่า

น า้หนัก 
ระดับ

นัยส าคัญ 
สถานะ 

สมมติฐาน
ที 1 (H1a) 

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
ผา่นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

-0.267 0.01 ยอมรับ 

สมมติฐาน
ที 2 (H1b) 

การคิดแบบมีเหตุผล (LT) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ผา่น
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

0.073 
 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน
ที 3 (H1c) 

กลไกการป้องกนัทางจิต (DM) มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
ผา่นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

-0.051 
 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน
ที 4 (H1d) 

ทศันคติ (EA)  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ผา่นการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 

0.727 0.05 ยอมรับ 

สมมติฐาน
ที 5 (H2a) 

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (SI) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ผา่น
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

-0.181 
 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน
ที 6 (H2b) 

ผลการเคล่ือนของอตัลกัษณ์ (ISE) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลง ผา่นการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง 

-0.267 
 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน
ที 7 (H2c) 

บทบาททางสังคม (SR) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ผา่น
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

-0.366 0.01 ยอมรับ 

สมมติฐาน
ที 8 (H3a) 

จุดมุ่งหมายองคก์ร (OG) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ผา่น
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

-0.619 
 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน
ที 9 (H3b) 

โครงสร้างองคก์ร (OS) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ผา่น
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

0.68 
 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน
ที 10 
(H3c) 

ความไวว้างใจในองคก์ร (OT) มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
ผา่นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

-0.392 
 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน
ที 11 (H4) 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (PS) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลง 

-0.313 0.001 ยอมรับ 

 

5. สรุป 
จากงานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อตา้นการเปล่ียนแปลง จากการวิจยั
พบวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (PS)  ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ทัศนคติ (EA) และบทบาททางสังคม 
(SR) ปัจจัยเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมากตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อสมมติฐานงานวิจัย  โดยงานวิจัย น้ีสามารถน าไป
ประยุกต์เพื่อพัฒนาการรูปแบบ วิ ธีการเปล่ียนแปลง
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ส าหรับองค์กรท่ีเลือกใช้วิธีอไจล์ มาทดแทนการพฒันา
แบบดั้ งเดิม โดยจากผลการวิจัยน้ีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (PS) นั้นคือ การท าใหพ้นกังานมีความมัน่ใจใน
ความสามารถของตน เร่ิมจากการท าใหพ้นกังานในองคก์ร
ทราบถึงความสามารถของตัวพนักงานโดยมีเวทีให้ได้
แสดงออกเช่น กิจกรรมแบ่งปันความรู้เฉพาะทางในการ
ท างานเช่น คลาสสอนเขียนโปรแกรมภาษาท่ีตวัพนกังาน
ถนดั หรือเป็นคลาสการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ไปพร้อมๆ
กนักบัผูท่ี้สนใจ เพื่อให้เขา้ใจ และเขา้ถึงศกัยภาพของตน
ไดดี้ยิ่งข้ึน เพราะการท่ีไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจะไดเ้ห็น
ถึงวิธีการรับมือกบัปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีจะแสดงออกถึง
ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) ได้ในระดับท่ีมากกว่า
แบบสอบถามท่ีทางฝ่ายบุคคลไดจ้ดัเตรียมเป็นขอ้สอบใน
เบ้ืองตน้เม่ือรับมาเป็นพนกังาน เพราะจะไดเ้ห็นพฤติกรรม
การควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง 
แต่หากตอ้งการเห็นถึงทศันคติ (EA) ของพนกังานตอ้งให้
พนกังานทราบถึงผลลพัธ์ของคลาสท่ีไดอ้าสาไปใหค้วามรู้ 
ทั้งเร่ืองค าช่ืนชม ติชม ท่ีไดรั้บจากผูเ้ขา้ร่วมคลาส หรือเป็น
ผลลัพธ์เชิงผลส าเร็จในการท างานของผูร่้วมคลาสท่ีมี
พฒันาการดีข้ึนจากก่อนท่ีจะเขา้ร่วมคลาส หรือหากอยาก
ยกระดบัในเร่ืองท่ีกล่าวมาในกรณีท่ีพนักงานมีความโดด
เด่น ควรจดัเป็นโครงการท่ีชดัเจนในเพื่อให้พนักงานได้
แสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ีเช่น โครงการค้นหาทาเลนท์ 
โครงการธุรกิจใหม่ของบริษทั หรือโครงการอาสาสมคัร 
ตวัแทนเพื่อนพนักงานในการสร้างสรรค์งานในองค์กร 
และอีกส่วนท่ีจะช่วยสร้างความรู้สึกท่ีดีถึงการไดรั้บความ
ใส่ใจจากองคก์ร พนกังานไดรู้้สึกถึงการเป็นบุคคลส าคญั 
คือการท าให้เพ่ือนร่วมงานในองคก์รทราบถึงบทบาททาง
สังคม (SR) ของตวัพนักงานซ่ึงบทบาท หรือต าแหน่งท่ี
ชดัเจนจะเป็นสัญลกัษณ์ในการด าเนินหนา้ท่ี กิจกรรมนั้นๆ 
ซ่ึงการแต่งตั้ งให้รับบทบาททางสังคม ย่อมได้รับความ
คาดหวงัจากสังคม ท าให้ตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรม
ตามบทบาททางสังคมนั้นเช่น บทบาทการเป็นอไจล์ทีม 
ต าแหน่งสกรัมมาสเตอร์ (Scrum Master) การเป็นโค้ช
เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในวิธีการ เป้าหมายขององค์กร 
และอ านวยความสะดวกเพื่อใหที้มบรรลุเป้าหมาย เป็นตน้ 

การศึกษาต่อยอดต่อไปควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ มา
เปรียบเทียบ หรือออกแบบการทดลองเพ่ือน าไปสู่ตน้แบบ
การเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมในแต่ละองค์กร และลดการ
สูญเสียพนกังานคนส าคญัขององคก์ร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับเทคโนโลยีการเรียน
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 2) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การยอมรับเทคโนโลยีการเ รียนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 254 คน ผู้ วิจัย
ใช้แบบสอบถาม  ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล มีค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามท่ีระดับ 0.964 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธ์ิของการแปรผนั 

 พบว่า ม ี3 ปัจจัยด้านการรับรู้สารสนเทศการเรียนออนไลน์ 
ด้านการรับรู้สารสนเทศการเรียนออนไลน์ และด้านความ
คาดหวังการเรียนออนไลน์ เป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .784 สามารถพยากรณ์
ได้ร้อยละ 61.5 อย่างมนัียส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค ำส ำคัญ: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล การยอมรับเทคโนโลย ี 
                 การเรียนการสอนออนไลน์ 

 

Abstract 
The purposes of this research were to: 1) to study of 

factors influencing the online learning technology 

adoption model of students of King Mongkut's University 

of Technology North Bangkok 2) to analyze the factors of 

online learning technology acceptance among students of 

King Mongkut's University of Technology North Bangkok. 

The sample group used in this research was 2 5 4  students 

of King Mongkut's University of Technology North 

Bangkok. The researcher used the questionnaire. To 

collect information There was a questionnaire confidence 

value of 0 .964. The statistics used for data analysis were 

mean, percentage, standard deviation. 

The result of predictive equation of factors influencing the 

online learning technology adoption model of students three 

administrative factors in social-emotional literacy, Information 

literacy, Expectation literacy were found the best predators. The 

correlation coefficient was at 0.784 The forecast was at the 

percentage of 61.5 with statistical significance at .05 level.  

Keyword: Factors Influencing, Technology  

                  Adoption, Online Learning 

 

1. บทน ำ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของ

มนุษย์ทุกคนในหลาย ๆ ด้าน เช่น  ด้านการรักษาพยาบาล 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ดา้นการศึกษา เป็นตน้  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถูกน ามาใชเ้พื่ออ านวย
ความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษา เช่น  ระบบการ
ลงทะเบียน  ระบบการจัดตารางสอน  นอกจากน้ียงัใช้เป็น
เค ร่ืองมือในการเ พ่ิมโอกาสทางด้านการศึกษาและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ ใชบ้ทเรียน
ออนไลน์ในการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติม 
อินเทอร์เน็ตยงัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีครูและนักเรียนหรือ

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเรียนออนไลน์ของนักศึกษำ                                 
Factors Influencing The Online Learning Technology  

Adoption Model  of Students  
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บุคคลทั่วไป ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลเร่ืองต่าง ๆ ในการท า
รายงาน หรือเพื่อศึกษาหาความรู้  

ในประเทศไทย ไดพ้บเช้ือไวรัสโคโรนาซ่ึงเป็นไวรัสใน
วงศใ์หญ่ท่ีเป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตวแ์ละคน ท าให้เกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคไขห้วดัธรรมดาจนถึงโรคท่ีมี
อาการรุนแรง ท าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การศึกษา       
การท างานในชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก ในส่วนของด้าน
การศึกษานั้น ไดน้ าวิธีการเรียนการสอนออนไลน์มาปรับใชใ้น
การศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียน และนักศึกษาไดเ้รียนโดยเรียน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสามารถไปแกส้ถานการณ์ดงักล่าว
ได้ ซ่ึงการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning) เป็นนวัตร
กรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงวิธีเรียนท่ีเป็นอยูเ่ดิมเป็นการ
เรียนท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียน
เสมือนจริง ซ่ึงมีจุดเช่ือมโยง คือ “เทคโนโลยีการส่ือสารเป็น
ส่ือกลางของการเรียนรู้” เป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาท่ีมีปฏิสัมพันธ์และ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงท่ีผู ้คนทั่วโลกมีความสะดวกและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว [1] ซ่ึงการเรียนการสอน
ออนไลน์ก็ มีประโยชน์มากมาย อาทิ  1 .  ยืดหยุ่นในการ
ปรับเปล่ียนเน้ือหา และสะดวกในการเรียนการสอนมีความง่าย
ต่อการแกไ้ขเน้ือหา และกระท าไดต้ลอดเวลาตามใจของผูส้อน 
เน่ืองจากจะใชค้อมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลกั นอกจากน้ี
ผูเ้รียนก็สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี         
2. เขา้ใชง้านไดง่้าย ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถเขา้ถึงการเรียน
ออนไลน์ไดง่้าย ผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ สามารถเรียนจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใดก็ได้ และในปัจจุบันน้ีการเข้าถึงเครือข่าย
อินเตอร์ เ น็ตกระท าได้ง่ าย ข้ึนมาก และยัง มีค่ า เ ช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีราคาถูกลงมากกว่าเม่ือก่อน 3. ช่วยปรับปรุง
ขอ้มูลให้ทนัสมยั  เน่ืองจากผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเข้าถึง 
Server ไดจ้ากท่ีใดก็ได ้การแกไ้ขขอ้มูลและการปรับปรุงขอ้มูล
จึงท าได้ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว 4. ประหยดัเวลาและค่า
เดินทาง ผูเ้รียนสามารถเรียนโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไม่
จ าเป็นตอ้งไปโรงเรียนหรือท่ีท างาน รวมทั้งไม่จ าเป็นตอ้งใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองประจ ากไ็ด ้

 ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจในการยอมรับเทคโนโลยีการเรียน

ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ เพื่อใหม้หาวิทยาลยั อาจารย ์เขา้ใจปัจจยัท่ีส าคญั
ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
วธีิการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
     การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการยอมรับ
เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัแบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance 

Model: TAM) ถูกพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action) ของ  Ajzen และFishbein เ ป็น
แบบจ าลองท่ีอธิบายเก่ียวกบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีของ
ผูใ้ช้งาน โดยเสนอว่าเม่ือผูใ้ช้งานได้รับการน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบั
การใช้งานและระยะเวลาของการใช้งาน หรือการยอมรับ
เทคโนโลย ีซ่ึงประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ดงัน้ี 

2.1.1 ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ โ ย ชน์ ท่ี ไ ด้ รั บ  ( Perceived 
Usefulness) ถูกจ ากดัความโดย Fred Davis ว่า ระดบัความเช่ือ
ของ บุคคล ต่อการใช้ เทคโนโลยีนั้ น  ๆ  ว่ า จะ ช่วย เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างานของตนได ้

2.1.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) Davis ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความไวว้่าระดบัความเช่ือว่า
การใช้งานนั้ นไม่ต้องการความพยายามในการใช้งาน คือ       
การใชง้านง่าย [2] [3] 

2.2 กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎรีวมของกำรยอมรับกำรใช้
เทคโนโลย ี(UTAUT)  

แบบจ าลอง UTAUT ไดม้าจากการตรวจสอบแบบจ าลอง
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดมุ้มมองแบบครบ
วงจรในการยอมรับของผูใ้ช ้หลกัการของทฤษฎี UTAUT ศึกษา
ทศันคติของนักศึกษา โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การยอมรับเทคโนโลยีการเ รียนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ 
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความรู้ทางเทคนิค
การเรียนออนไลน์ 2) ความคาดหวงัการเรียนออนไลน์              3) 
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การรับรู้ทางสังคมและอารมณ์การเรียนออนไลน์ 4) การรู้
สารสนเทศการเรียนออนไลน ์[4] 

2.3 ควำมตั้งใจ 
ความตั้งใจ หมายถึง การสนใจ มุ่งมัน่ เอาใจจดจ่อต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึง เก่ียวกบัการเรียนออนไลน์ โดยสามารถอธิบายไดจ้าก
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 
TAM) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความ
ตั้งใจและพฤติกรรม โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจใน
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชอ้ยู ่4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัการ
รับรู้ประโยชน์ ปัจจยัการรับรู้ในความง่ายในการใชง้าน ปัจจยั
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานเทคโนโลยี และพฤติกรรมการ
ยอมรับการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ (Davis, 1989) [5] 

2.4 ทัศนคติ 
ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกหรือความเช่ือ และผูกพนักบั

การกระท า หรือมีแนวโนม้ของการกระท าอยา่งไร                และ
มี พ ฤ ติ ก ร ร ม อ ย่ า ง ไ ร  ( Newstrom&Davis,2002) โ ด ย 
Schermerhorn (2000) จ าแนกทศันคติเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์และความรู้สึก ดา้น
พฤติกรรม หรือนิยามทัศนคติของ Gibson (2000) อธิบายว่า
ทศันคติเป็นส่ิงท่ียึดติดกบับุคลิกภาพของบุคคล ซ่ึงบุคคลจะมี
ทศันคติเป็นโครงสร้างทางความรู้สึก ความเช่ืออย่างใดอย่าง
หน่ึงโดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั [5]   

2.5 แนวคดิกำรประเมินผล  
การประเมิน (evaluation) ท่ีมีผูนิ้ยามออกเป็น 2 ลกัษณะท่ี

ส าคญั คือ ลกัษณะท่ี 1 การประเมินในความหมายท่ีเป็นการ
ด าเนินการท่ีประกอบด้วยการวดั (measurement) และการใช้
ดุลยพินิจ ( judgement) การประเมินในลักษณะน้ีหมายถึง 
กระบวนการใชดุ้ลยพินิจและ/ หรือค่านิยมและขอ้จ ากดัต่าง ๆ 
ในการพิจารณาตัดสินคุณค่ าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยการ
เปรียบเทียบผล ท่ีวดัไดก้บัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้[6] 

2.6 กำรประมวลผลโดยกำรใช้ทฤษฎกีำรวดักำรกระจำย 
(Measure of Dispersion) 

การท่ีข้อมูลแต่ละชุดมีค่าต่าง ๆ กันเรียกว่า ข้อมูลมีการ
กระจาย ถา้ขอ้มูลชุดนั้นประกอบดว้ยค่าแตกต่างกนัมาก เรียกวา่
ขอ้มูลมีการกระจายมาก ถา้ขอ้มูลชุดนั้นประกอบดว้ยค่าต่าง ๆ 
แตกต่างกันน้อย หรือมีค่าใกล้เคียงกัน เรียกว่าข้อมูลมีการ

กระจายน้อย ถา้ขอ้มูลนั้นประกอบดว้ยค่าต่าง ๆ เท่ากนัหมด 
เรียกวา่ ขอ้มูลไม่มีการกระจาย 

2.7 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
จุฑามาศ [7] น าเสนอการพฒันาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ 

Google Classroom รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต โดย
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียน การใชแ้บบทดสอบ
ออนไลน์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การใช้
แบบทดสอบออนไลน์นักเรียนจะไดรั้บการประเมินผ่านระบบ 
การพฒันาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroomท าให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

อธิษฐ์ [8] น าเสนอความพึงพอใจและพฤติกรรมภายหลงั
การเรียนรู้จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังานผา่นบทเรียน 
Online Compliance Training โดยให้พนักงานได้เรียนรู้ และ   
น าความรู้จากกการอบรมไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท า
ให้เขา้ใจจุดประสงคข์องการเป็นพนกังานพร้อมทั้งกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั และแนวทางในการท างานของธนาคารอยา่งถูกตอ้ง 
พนักงานส่วนใหญ่มีความพอใจเขา้ใจต่อการอบรม สามารถ    
น าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการท างานในหน่วยงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. กรอบแนวความคิดของการวจิัย 
     ผูว้ิจยัไดเ้สนอกรอบแนวความคิดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการยอมรับเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา              
ดงัภาพท่ี 1   
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1: กรอบแนวคิดของการวจิยั  

 
 

Technical  

 
 

 

Expectation 

 
 

Social-emotional  

 
 

Information  

 

Attitude  

 

Intention to use 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology                                                     NCCIT2021 

 

471 

 

 สมมติฐำนที่ 1 H1 : ดา้นความรู้ทางเทคนิคการเรียน
ออนไลน์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจในการ     
ใชง้าน  
 สมมติฐำนที่ 2 H2 : ดา้นการรับรู้คาดหวงัการเรียน
ออนไลน์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจในการ     
ใชง้าน  
 สมมติฐำนที่  3 H3 : ด้านการรับรู้ทางสังคมและ
อารมณ์การเรียนออนไลน์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก          ต่อ
ความตั้งใจในการใชง้าน  
 สมมติฐำนที่ 4 H4 : ดา้นการรับรู้สารสนเทศการเรียน
ออนไลน์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจในการ     
ใชง้าน  
 สมมติฐำนที่ 5 H5 : ทศันคติการเรียนออนไลน์เป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชง้าน  
 

4.  วธีิการด าเนินงานวจิัย 
      ผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับ
เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อใชว้ิเคราะห์นักศึกษา 
โดยก าหนดดงัต่อไปน้ี 

4.1 กลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ จ านวน 254 คน โดยใชก้ฎ N:q เม่ือ N คือ
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างและ q คือจ านวนพารามิเตอร์ ซ่ึงขนาด
ตัวอย่างขั้ นต ่ าเท่ากับ 10:1 ดังนั้ นมีจ านวนพารามิเตอร์ 24 
พารามิเตอร์จึงใชจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่า 240 ตวัอยา่ง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
     ต อน ท่ี  1  ข้อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ต อ บ แบบสอบถ าม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และคณะ 
       ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการยอมรับ
เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา แบ่งเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) การรับรู้เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ 2) ความ
คาดหวงัการเรียนออนไลน์ 3) การรับรู้ทางสังคมและอารมณ์

การเรียนออนไลน์ 4) การรู้สารสนเทศการเรียนออนไลน์  5) 
ทศันคติต่อการเรียนออนไลน์ 6) ความตั้งใจท่ีจะใช ้
       ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ เป็นการแสดงความคิดเห็นของ
นกัศึกษา 

4.2 สถิติทีใ่ช้ในกำรวิจัยและแปรผล 
      ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิ เคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
       1.กาารวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบ้ืองต้น  ประกอบด้วย  
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
       2. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิยั 
           2.1 การหาค่าความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ 
ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคไดค้่า .964 มากกว่า 
0.6 สามารถน าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ต่อได ้

     2.2 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนน     ราย
ขอ้กบัคะแนนรวม 
       3. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

     3.1 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย Correlation 
Coefficient 

 

     3.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Linear Regression) 

 

5. ผลกำรด ำเนินงำนวจิัย 
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ยอมรับเทคโนโลยกีารเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

5.1 ผลกำรวเิครำะห์สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 254 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 อายุส่วนมาก 21-30 ปี 
จ านวน 185 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.8ระดบัการศึกษาส่วนมากอยู่
ท่ีระดบัปริญญาตรี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 แสดง
ดงัตารางท่ี 1 

5.2 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ยอมรับเทคโนโลยกีารเรียนออนไลน์ของนักศึกษา                      

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับ
เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา โดยก าหนดค่า 
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Coefficients 0.5 พบว่าค  าถาม ท่ีอยู่ ในปัจจัยการประ เ มิน
ทางเลือกไม่มีความสอดคลอ้ง จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 4.1, 4.4, 
5.4 ไม่มีความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิของคะแนนรายขอ้ จึงท า
การตดัขอ้ค าถาม 3 ขอ้ และน าขอ้ท่ีเหลือไปวเิคราะห์ค่าสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร แสดงดงัตารางท่ี 2 Rotated Factor Matrix  

 

ตำรำงที่ 1: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

(1) เพศ 
ชาย 130 51.2 
หญิง 124 48.8 

รวม 254 100 
(2) อาย ุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี 36 14.2 
21-30 ปี 185 72.8 
31-40 ปี 28 11.0 
41 ปีข้ึนไป 5 2.0 

รวม 254 100 
(3) ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี 210 82.7 
ปริญญาโท 44 17.3 

รวม 254 100 
(4) คณะ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 40 15.7 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 8.3 
คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 41 16.1 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 74 29.1 
คณะสถาปัตยกรรมฯ 55 21.7 
คณะพฒันาธุรกิจฯ 22 8.7 
คณะศิลปะศาสตร์ฯ 1 0.4 

รวม 254 100 
   
 

ตำรำงที่ 2: การวิเคราะห์องคป์ระกอบ ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้ Rotated Component Matrix 

 Factor 

1 2 3 4 
ขอ้ 1.1    .620 
ขอ้ 1.2    .806 

ขอ้ 1.3    .613 
ขอ้ 1.4   .615  
ขอ้ 2.1   .606  
ขอ้ 2.2   .747  
ขอ้ 2.3 .534    
ขอ้ 2.4   .584  
ขอ้ 3.1  .788   
ขอ้ 3.2  .620   
ขอ้ 3.3  .616   
ขอ้ 3.4 .736    
ขอ้ 4.1     
ขอ้ 4.2 .568    
ขอ้ 4.3 .569    
ขอ้ 4.4     
ขอ้ 5.1  .660   
ขอ้ 5.2  .708   
ขอ้ 5.3 .551    
ขอ้ 5.4     
ขอ้ 6.1 .675    
ขอ้ 6.2 .630    
ขอ้ 6.3 .863    
ขอ้ 6.4 .791    

   

ตำรำงที ่3: สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) สัมประสิทธ์ิ 
ของการพยากรณ์ (R2) และนยัส าคญัทางสถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบสเตป็ไวส์  

Model R R2 Adjusted Std.Error 
Social (X3) .737 .543 .541 1.86654 
Social (X3),      
Infor (X4) 

.771 .594 .591 1.76299 

Social (X3), Infor            
(X4), Attitude (X5) 

.779 .607 .602 1.73779 

Social (X3), Infor            
(X4), Attitude       
(X5), Expec (X2) 

.784 .615 .609 1.72352 
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 จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาการเลือกตวัแปรเขา้สมการ 
พบวา่ตวัแปรท่ีถูกเลือกเป็นตวัแปรเขา้สมการพยากรณ์อนัดบัท่ี 
1, 2, 3 และ 4 ตามล าดบัดงัน้ี ตวัแปรท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกเลือกเขา้มา
ก่อน คือ Social-emotional literacy มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณเท่ากบั .737 มีอ  านาจในการพยากรณ์เท่ากบั 54.3 มีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 Information literacy ถูกเลือกเขา้
สมการอันดับท่ีสองท าให้มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ
เท่ากับ .771 มีอ  านาจในการพยากรณ์เท่ากับ 59.4 มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 Attitude ถูกเลือกเข้าสมการ
อนัดบัท่ีสามท าให้มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .779 
มีอ  านาจในการพยากรณ์เท่ากบั 60.7 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และสุดทา้ย Expectation literacy ถูกเลือกเขา้สมการ
ท าใหมี้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .784 มีอ  านาจใน
การพยากรณ์เท่ากบั 61.5 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05        
ตำรำงที่ 4: ค่าคงท่ีของตวัแปรการพยากรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอย
ของการพยากรณ์  

    (n=254) 

Model b Std.Error β t Sig. 
1. Constant -.239 .647  -.370 .712 
2. X3 .394 .082 .325 4.503 .000 
3. X4 .743 .188 .267 3.962 .000 
4. X5 .250 .107 .153 2.332 .021 
5. X2 .208 .092 .130 2.271 .024 
a = .609       R = .784      R2 = .615       
Std. Error of the Estimate = 1.72352 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าการพยากรณ์ของปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจในการยอมรับเทคโนโลยีการเรียน
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ข้ึนอยูก่บั การรับรู้ทางสังคมและอารมณ์        การ
เรียนออนไลน์ ทศันคติต่อการเรียนออนไลน์ และความคาดหวงั
การเรียนออนไลน์ มีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) เท่ากบั .325  .267 .153 และ .130 ตามล าดบั 
    สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
Y = -.239+.394(X3)+.743(X4)+.250(X5)+.208(X2) 
 สมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน 
Z= .325(X3)+.267(X4)+.153(X5)+.130(X2) 

5. สรุปผล 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับ

เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี จ  านวน 4 ปัจจยั คือการ
รับรู้ทางสังคมและอารมณ์ Social-emotional literacy (X3) การ
รับรู้สารสนเทศการเรียนออนไลน์ Information literacy (X4) 
ทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ (X5) ความคาดหวงัการเรียน
ออนไลน์  Expectation literacy (X2)  เ ป็นตัวแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์การเรียนออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบันกัศึกษา แสดง
วา่นกัศึกษามีความคาดหวงัท่ีจะเรียนผา่นทางออนไลน์    
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีน้ าเสนอการประยกุต์ก าหนดการพลวตัเข้ามา
ช่วยในการหาขนาดของสัญญาท่ีน้อยท่ีสุดเพ่ือให้ได้
ต้ น ทุ น ก า ร เ ก็ ง ก า ไ ร ใ น ต ล า ดป ริ ว ร ร ต เ งิ น ต ร า  
ต า่ท่ีสุดและใช้ระยะเวลาในการถือครองธุรกรรมน้อยท่ีสุด
ด้วยกลยทุธ์การเกง็ก าไรแบบพลิกกลับเฉลี่ยผ่านระบบซ้ือ
ขายอัตโนมัติตามกระบวนการสร้างท้ัง 3  ระยะ  โดย
ทดสอบกับสกุลเงิน EURUSD ในช่วง 1  มกราคม ถึง  
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กรอบช่วงเวลา 15 นาที ค่าเฉลีย่
เคล่ือนท่ี 50 ระบบ MRO ท่ีผ่านก าหนดการพลวัตให้ได้ค่า 
C*

k สามารถท าให้  Lk มีค่ามากกว่าศูนย์ได้ และมีผล
ประกอบการดีกว่าแบบ MRN สูงถึง 78.6% (จาก 7.1%)  
บนความเส่ียงท่ี เ พ่ิมขึ้น 12.62% (จาก 2.84%) โดย
สามารถใช้ระยะเวลาถือครองธุรกรรมได้เท่าเดิม 
ค า ส า คั ญ : ก ำ ห น ด ก ำ ร พ ล วัต  ต ล ำ ด ป ริ ว ร ร ต เ งิ น ต ร ำ  

กลยุทธ์กำรเก็งก ำไรพลิกกลับเฉล่ีย ระบบซ้ือขำย
อตัโนมติั 

Abstract 
This paper represents the design and development 

of dynamic algorithm programming to determine 

reduce investing cost in Forex market , by minimum 

of contract size. Implement mean-reversion strategy 

of algorithmic trading structure (3 phase) , based on 

EURUSD, since Jan 1st to Nov 30nd 2020, Timeframe 

15 min., on moving average (50). MRO (implement 

with DAG) gives min(C*
k) that make Lk>0 and growth 

rate better than MRN, 78.6% from 7.1%. with higher 

risk, 12.62% from 2.84% (remain the same holding 

period). 

Keyword: Dynamic algorithm programming, Forex, Mean 

reversal strategy, Algorithmic trading. 

1. บทน า 
กำรเก็งก ำไรกำรซ้ือขำยในตลำดปริวรรตเงินตรำดว้ย

กลยทุธ์กำรพลิกกลบัเฉล่ีย (Mean reversion) เป็นเทคนิค
วิธีท่ีนักลงทุนใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ในกำรท ำธุรกรรมกำรส่ง
ค ำสั่ง ซ้ือขำย  (Transaction)  เพื่อสร้ำงกระแสเงินสด
ในช่วงสภำวะตลำดแบบไร้ทิศทำง  (Sideway market) 
ปัญหำหลักของกลวิธีดังกล่ำวจะเกิดข้ึนในช่วงรอยต่อ
ระหว่ำงสภำวะตลำดแบบไร้ทิศทำงกบัสภำวะตลำดแบบ
แนวโนม้ (Trend market) ท่ีจะส่งผลให้นกัลงทุนสูญเสีย
มูลค่ำกำรลงทุนจำกกำรซ้ือถัวเฉล่ีย อีกทั้ งไม่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรขนำดของสัญญำ (Contract size) ท่ีใช้ใน
กำรก ำหนดจ ำนวนกำรท ำธุรกรรมได ้งำนวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้
กำรพัฒนำอัลกอริ ทึม เพื่ อ อนุมำนขนำดสัญญำ ท่ี มี
ประสิทธิภำพท่ีสุดในกำรท ำธุรกรรมด้วยกำรประยุกต์
อัลกอ ริ ทึมก ำหนดกำรพลวัต  ( Dynamic Algorithm 

Programming)  ในกำรหำระยะท่ีเหมำะสมกับขนำด
สัญญำท่ีดีท่ีสุดในกำรท ำธุรกรรม และทั้ งสองตัวแปร
ส ำคญัน้ีจะสำมำรถระบุควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแส
เงินสดพร้อมทั้งจ ำนวนทุนเร่ิมตน้ท่ีเหมำะสมท่ีจะท ำให้
นกัลงทุนสำมำรถท ำธุรกรรมไดทุ้กสภำวะตลำดได้ ผูว้ิจยั
จึงพฒันำและทดสอบระบบด้วยระบบส่งค ำสั่งซ้ือขำย
อตัโนมติับนแพลตฟอร์ม Meta trader 4 

2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ตลาดปริวรรตเงนิตรา 
ฟอเ ร็กซ์หรือตลำดปริวรรตเ งินตรำ  คือ  ตลำด

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
กำรส่งค ำสัง่เพ่ือท ำธุรกรรมระหวำ่งธนำคำรแต่ละประเทศ
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มีศูนย์กลำงอยู่ท่ีโตเกียว สิงคโปร์ ฮ่องกง แฟรงค์เฟิร์ต 
ลอนดอน นิวยอร์ก ชิคำโก เวลลิงตนั ซิดนีย ์

ในปัจจุบันนักลงทุนรำยย่อยสำมำรถสำมำรถท ำ
ธุรกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์และเพ่ือกำรเก็งก ำไร
(Trading) ผ่ำนตวัแทน (Broker) [1] บนโปรแกรม Meta 

trader 4 พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผูพ้ฒันำระบบด ำเนินกำร
สร้ำงระบบส่งค ำสั่งธุรกรรมซ้ือขำยไดจ้ำกจ ำนวนทุนของ
นักลงทุน  (Requirement Margin: $)  ขนำดของสัญญำ
(Contract Size: CS) และพลังทวี (Leverage) สำมำรถ
ด ำเนินกำรค ำนวณเงินทุนไดต้ำมสมกำรดงัน้ี 

𝑅𝑒𝑞. 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛($) =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑆𝑖𝑧𝑒

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
× 𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 (1) 

โดยท่ี … 
Req. Margin($) คือ เงินทุนเพ่ือกำรวำงหลกัประกนั

เพ่ือใชใ้นกำรส่งธุรกรรมกำรซ้ือขำย 
Contract Size คือ ขนำดของสัญญำท่ีใช้ส ำหรับกำร

ท ำธุจกรรมกำรซ้ือขำยในตลำดปริวรรตเงินตรำ 
Leverage คือ เคร่ืองมือท่ีท ำใหผู้ใ้ชมี้ควำมสำมำรถใน

กำรก่อหน้ีเพ่ือซ้ือสินทรัพยม์ำครอบครองและสำมำรถเพ่ิม
ขนำดกำรลงทุนได ้

Exchange Rate คือ อัตรำกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ ณ 
ช่วงเวลำหน่ึง 

2.2 กลยุทธ์การเก็งก าไรในตลาดปริวรรตเงินตราแบบ
การพลกิกลบัเฉลีย่ (Mean reversion) 

กลยทุธ์กำรเก็งก ำไรแบบกำรพลิกกลบัเฉล่ีย คือ กลวิธี
กำรสร้ำงกระแสเงินสดดว้ยกระบวนกำรดงัน้ี [2], [3], [4]   
กำรพิจำรณำส่งค ำสั่งซ้ือ (Long position) เม่ือมูลค่ำของ
สินทรัพยต์  ่ำกวำ่เกณฑเ์ฉล่ีย และจะพิจำรณำกำรปิดค ำสั่งก็
ต่อเม่ือสินทรัพยมี์มูลค่ำสูงกวำ่เกณฑเ์ฉล่ีย ท ำนองเดียวกนั
กำรพิจำรณำส่งค ำสั่งขำย (Short position) เม่ือมูลค่ำของ
สินทรัพยสู์งกวำ่เกณฑเ์ฉล่ีย จะพิจำรณำปิดค ำสั่งก็ต่อเม่ือ
มูลค่ำต ่ำกว่ำเกณฑ์เฉล่ีย โดยงำนวิจยัท่ี [5] ศึกษำกลยุทธ์
กำรพลิกกลบัเฉล่ียในสินทรัพยป์ระเภทน ้ ำมนั WTI และ 
Brent ท่ีมีค่ำสหสมัพนัธ์ (Correlation) และ ควำมสมัพนัธ์
เชิงดุลภำพ (Cointegration) สอดคล้องกันจะส่งผลให้
ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำสินทรัพยท์ั้ งสองมีโอกำสเคล่ือนตวั
พลิกกลบัเขำ้สู่ค่ำเฉล่ียเสมอ 

2.3 ระบบซ้ือขายอัตโนมัติส าหรับตลาดปริวรรต
เงนิตรา (Algorithmic Trading) 

ระบบส่งค ำสั่งธุรกรรมอตัโนมติัประกอบตำมงำนวิจัย 
[3] แบ่งออกเป็น 3 ระยะดงัแสดงในภำพท่ี 1 

ระยะท่ี 1 กระบวนกำรวิเครำะห์ก่อนกำรท ำธุรกรรม
ประกอบด้วยโมเดลทำงคณิตศำสตร์ ได้แก่ โมเดลอลัฟำ 
ท ำหน้ำท่ีคำดกำรณ์พฤติกรรมของสินทรัพย์ โมเดลกำร
บริหำรควำมเส่ียงอนุมำนกำรก ำหนดขนำดของสัญญำท่ี
เหมำะสมส ำหรับกำรท ำธุรกรรม โมเดลตน้ทุนธุรกรรมจะ
ท ำกำรคำดกำรณ์ตน้ทุนท่ีเหมำะสม 

ระยะท่ี 2 กำรส่งสัญญำณ ประกอบด้วยโมดูลสร้ำง
พอร์ตลงทุนท่ีประเมินผลลัพธ์สืบเน่ืองจำกโมเดลอัลฟำ 
โมเดลบริหำรควำมเส่ียง และโมเดลต้นทุนธุรกรรม  
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจในกำรใช้ขนำดของ
สัญญำและจ ำนวนธุรกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
สินทรัพย ์

ระยะ ท่ี  3  กำรท ำ ธุรกรรมเ พ่ื อ ส่งค ำสั่ ง ซ้ื อข ำย 
ประกอบด้วยโมเดลกำรส่งค ำสั่งเพ่ือส่งตรงไปยงัตลำด  
จำกผลกำรวเิครำะห์ขอ้จ ำกดัดำ้นตน้ทุน 

 
ภาพที ่1: ส่วนประกอบของระบบซ้ือขำยอตัโนมติั [5] 

2.4 อั ล ก อ ริ ทึ ม ก า หนดก า รพล วั ต  ( Dynamic 

Algorithm Programming) 
อลักอริทึมน้ีเป็นเทคนิคทำงคณิตศำสตร์เพ่ือใชห้ำค่ำท่ี

ดีท่ีสุดของกำรตดัสินใจ (Optimization Technique) [6]  
มีหลกักำรเพ่ือแบ่งแยกปัญหำ n ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะ
แก้ปัญหำย่อยเพียง 1 ตัวแปรเท่ำนั้ น โดยท่ี [7] ท ำกำร
จ ำแนกแนวทำงกำรหำค ำตอบท่ีดีท่ีสุดออกเป็น 2 ลกัษณะ 
1. กำรค ำนวณแบบก้ำวหน้ำ โดยกำรหำค ำตอบท่ีดีท่ีสุด
จำกขั้นตอนแรกก่อน เช่น i = 1, 2, 3, …, n และ 2. กำร
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ค ำนวณแบบยอ้นกลับ โดยกำรหำค ำตอบท่ีดีท่ีสุดจำก
ขั้นตอนสุดทำ้ยก่อน เช่น i = n, n-1, n-2, …, 1 ในงำนวจิยั
น้ีผูว้ิจยัเลือกใชก้ำรค ำนวณแบบกำ้วหน้ำมำแกปั้ญหำกำร
เลือกขนำดสัญญำท่ีดีท่ีสุด  (ประหยดัต้นทุนมำกท่ีสุด) 
เพรำะปัญหำกำรเลือกขนำดสัญญำแบบประหยดัตน้ทุน
มำกท่ีสุดสำมำรถแบ่งออกเป็นปัญหำย่อยได ้โดยเปล่ียน
ตำมระยะห่ำงระหวำ่งธุรกรรมกบัจ ำนวนธุรกรรมทั้งหมด 

3.  ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจัิยและการทดสอบ  
ผูว้ิจัยออกแบบระบบตำมโครงสร้ำงภำพท่ี 1 โดยมี

กระบวนกำรท ำงำนแสดงในตำรำงท่ี 1 กำรทดสอบจะ
เปรียบเทียบระหวำ่งกลยทุธ์กำรพลิกกลบัเฉล่ีย (MRN) ท่ีมี
โมเดลควำมเส่ียงและโมเดลตน้ทุนธุรกรรมพิจำรณำเพียง
แค่ 1 ธุรกรรมซ้ือขำย เทียบกับโมเดลท่ีผ่ำนอัลกอริทึม
ก ำหนดกำรพลวตั (MRO) ท่ีมีโมเดลควำมเส่ียงและโมเดล
ตน้ทุนธุรกรรมจะมีระยะจำกกำรเคล่ือนตวัเกิน 2σ เก็บไว้
ในชุดขอ้มูล Rk 

และ ϕ2 กบั ϕ3 ใชก้ลยทุธ์กำรพลิกกลบัในคู่สกุลเงิน 
EURUSD ท่ี มีควำมผันผวนสูง สุด  จ ำนวนสินทรัพย์
ทดสอบ $1,000 ค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ี 50 กรอบเวลำ 15 นำที 
พิจำรณำระยะห่ำงระหว่ำงธุรกรรมจำกชุดขอ้มูล R โดย
วเิครำะห์จำกช่วงเกิน 2σ เร่ิมตน้ทดสอบ 1 ม.ค. ถึง 30 พ.ย. 
2563  เหตุกำรณ์ท่ีมีควำมผันผวนร้ำยแรง 2  ช่วง คือ 
เหตุกำรณ์โควิด -19  ส่งผลกระทบต่อสกุลเ งินของ
สหรัฐอเมริกำและยุโรป กับ เหตุกำรณ์กำรเลือกตั้ ง
ประธำนำธิบดีคนท่ี 46 ของสหรัฐอเมริกำสร้ำงควำมผนั
ผวนอยำ่งรุนแรงใหก้บัสกลุเงิน EURUSD 

ตารางที ่1: ส่วนประกอบของระบบท่ีใชใ้นกำรทดสอบระบบ 
          เปรียบเทียบระหวำ่งระบบ MRN และ MRO 

 โมเดล MRN MRO 

ϕ1 

โมเดลอลัฟำ รำคำปิดเกิน 2σ จำกค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ี 50 
ควำมเส่ียง CS*

1 CS*
k 

ตน้ทุนธุรกรรม R1 R1 ถึง Rk 

ϕ2 กำรสร้ำงพอร์ต 
เร่ิมนบัรอบจำกสญัญำณ mean reversion 
ของ EURUSD และระยะของธุรกรรม

ถดัไปจำกชุดขอ้มูล R 

ϕ3 กำรส่งค ำสัง่จริง ส่งค ำสัง่เปิดและปิดจำกรำคำปิดใน M15 

3.1 ตวัแปรตดัสินใจ 
CSk คือขนำดของสญัญำ (Contract size) ธุรกรรมท่ี k 

เพื่อใช้ในกำรค ำนวณหำ Req. Margin ในสมกำรท่ี (1), 

k=1, 2, …, k โดยจะเพ่ิมค่ำทีละ StepCS 
3.2 สมการเป้าหมาย (Objective function) 
จุดประสงค์ของปัญหำคือกำรหำขนำดของสัญญำต ่ำ

ท่ีสุดเพ่ือให้ไดต้น้ทุนในกำรส่งค ำสั่งซ้ือขำยท่ีต ่ำท่ีสุดโดย
ใชส้มกำรแบบกำ้วหนำ้ดงัสมกำรท่ี (2) 

𝐿𝑘 = min (𝑅𝑇𝑘) − 𝐿𝑇𝑘  ;   𝐿𝑘 > 0 (2) 

Lk คือกำรขำดทุนสะสมตั้งแต่ธุรกรรมท่ี 0 ถึง k 

3.3 พารามเิตอร์ (Parameter) 
Rk คือระยะห่ำงระหวำ่งธุรกรรมท่ี k 
RTk คือพจน์ของกำรคืนทุนโดยท่ี 

𝑅𝑇𝑘 = ⌊𝑅𝑘 − 𝑅𝑘−1⌋ × 𝐶𝑆𝑘 (3) 
CS*

k ค่ำของ CSk ท่ีท ำให ้Lk มำกกวำ่ศูนย ์
LTk คือพจน์ของกำรขำดทุนสะสม โดยท่ี 

𝐿𝑇𝑘 = 𝑅𝑘 ∑ 𝐶𝑆𝑖

𝑘−1

1
 (4) 

3.4 อลักอริทมึการหาขนาดสัญญาในโมเดลความเส่ียง 
ผูว้ิจยัพฒันำอลักอริทึมผำ่นโปรแกรมจ ำลองเหตุกำรณ์

ช่ือ Meta trader 4 โดยเตรียมชุดขอ้มูล Rk ไวด้งัน้ี 
Rk = {150,300,550,950,2200} 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: 

11: 

12: 

13: 

14: 

15: 

16: 

17: 

18: 

19: 

20: 

21: 

22: 

23: 

24: 

Input: R[1…N-1]  step range of each position 

procedure FindContractSize 

    set i, j, N, CStt    0 

    set StepCS    Increase contract size step 

    set result      empty string 

    set flag     true 
    set CS[1…N-1]     empty arrays 

    set L[1…N-1]     empty arrays 

    while flag do 

        for j  0 to j < i – 1 do 

                CStt  CStt + CS(j) 

        end for 

        L(i)  ⎣R(i) – R(i-1) ⎦× CS(i) – R(i) × CStt 
        if L(i) ≤ L(i-1) then 

            CS(i)  CS(i) + StepCS 

        else 

            CStt  CStt + CS(i) 

            i  i + 1 

        end if 

        if i > N then 

            flag  false 

        end if 

    end while 

return CS 
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ภาพที ่2 : เมตริกในแต่ละ Lk เร่ิมตน้ท่ี CS ตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 

 

 
ภาพที ่3 : ก ำไรสุทธิ(%) ของ MRN (รูปบน) เทียบกบั MRO รูปล่ำง

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลลัพธ์ผ่านการค านวณจากก าหนดการพลวัต

เพ่ือให้ได้ค่าทีเ่หมาะสมในโมเดลความเส่ียง 
ผู ้วิจัยท ำกำรก ำหนด Rk โดยก ำหนด CS เ ร่ิมต้นท่ี 

1,000 สญัญำ ซ่ึงเป็นค่ำต ่ำท่ีสุดท่ีแต่ละตวัแทนจะอนุมติัใช้
ง ำ น แ ล ะ ป รั บ เ พ่ิ ม ข้ึ น  1,000 สั ญ ญ ำ ต่ อ ค ร้ั ง 
(StepCS=1000) ส้ิน สุด ท่ี  50,000 สัญญำ  แทนค่ ำใน
สมกำรท่ี (3) และ (4) จะท ำใหไ้ดค้่ำ Lk และ CS*

k ทั้งหมด
แสดงดงัภำพท่ี 2 

จำกกำรวิเครำะห์ผลลพัธ์ท่ีท ำให้ Lk มีค่ำมำกกว่ำศูนย์
จะท ำใหไ้ดข้นำดของสญัญำท่ีต ่ำท่ีสุดคือ 

CS*
k = {4000, 13000, 20000, 36000, 37000} 

โดยท่ี Lk = {1.5, 1.5, 2.5, 1.5, 0.5} 
และค่ำ CS*

k จะถูกน ำไปทดสอบใน ϕ2 กบั ϕ3 เพื่อ
หำผลลพัธ์ของ MRO เพ่ือเทียบประสิทธ์ิภำพกบั MRN ใน
ล ำดบัถดัไป 

4.2 การน าค่า CS*
k มาทดสอบกับระบบซ้ือขายใน

ระยะที ่2 และ 3 เพ่ือทดสอบกบัข้อมูลย้อนหลงั 
กำรวดัประสิทธิภำพของระบบ MRN และ MRO อยู่

ภำยใต ้2 เมตริกคือ กำรวดัผลลพัธ์จำกเมตริกของพอร์ต
ลงทุนกบัเมตริกของระบบ (ตำรำงท่ี 2 และ 3)  

MRO มีผลลัพธ์เป็นท่ีน่ำพอใจกว่ำ MRN โดยมีผล
ประกอบกำรมำกกว่ำ 11 เท่ำ แต่มีควำมเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน 
MRO มำกกวำ่ MRN ถึง  4.44 เท่ำ 

ตารางที ่2: เมตริกเทียบผลลพัธ์ของพอร์ตระหวำ่ง MRN และ MRO 

Portfolio Metrics MRN MRO 
สินทรัยพสุ์ทธิ $71.03 (7.1%) $785.98 (78.6%) 
สินทรัยพร์ำยวนั 0.02% 0.19% 
สินทรัยพร์ำยเดือน 0.66% 5.75% 
กำรขำดทุนสูงสุด $30.56 (2.84%) $163.45 (12.62%) 
เดือนท่ีมีสินทรัยพ์
สูงสุด 

มีนำคม(2.79%),  
พฤศจิกำยน(2.04%) 

มีนำคม(43.7%), 
พฤศจิกำยน(6.05%) 

เดือนท่ีขำดทุนสูงสุด กุมภำพนัธ์(-0.33%), 
ตุลำคม(-1.78%) 

กุมภำพนัธ์(-1.17%), 
ตุลำคม(-2.11%) 
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ตารางที ่3: เมตริกเทียบผลลพัธ์ของระบบระหวำ่ง MRN และ MRO 
System Metrics MRN MRO 

จ ำนวนธุรกรรมทั้งหมด 262 503 
ระยะเวลำธุรกรรมโดยเฉล่ีย 11 ชัว่โมง 

31 นำที 
11 ชัว่โมง 
56 นำที 

โอกำสชนะ (%) Long 67% 
Short 62% 

Long 65% 
Short 63% 

ก ำไรสุทธิโดยเฉล่ีย $2 (20.08 จุด) $4.67 (23.09 จุด) 
กำรแพติ้ดต่อกนัสูงสุด(คร้ัง) 1 2 
กำรชนะติดต่อกนัสูงสุด(คร้ัง) 3 3 

4.3 ประสิทธิภาพระหว่างสถาวะปกติกับช่วงที่มี
เหตุการณ์เกดิวกิฤต 

ด้วยกลยุทธ์ใน [1], [4] มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
กระแสเงินสดจำกคู่เทียบสกุลเงินท่ีมีควำมผนัผวนสูง  
ท ำให้ในช่วงท่ีเกิดเหตุกำรณ์วิกฤตทำงกำรเงินทั่วโลก 
ระบบจึงสำมำรถแสดงศักยภำพได้อย่ำงเต็มรูปแบบทั้ ง 
MRN และ MRO ดังแสดงในภำพท่ี 4 (ด้ำนบน) และใน
สภำวะปกติสำมำรถสร้ำงกระแสเ งินสดได้อย่ ำง มี 
เสถียรภำพต่อเน่ืองดงัแสดงในภำพท่ี 4 (ดำ้นล่ำง) ผลลพัธ์
แสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนวำ่เม่ือใชค้่ำ CS*

k เขำ้มำในระบบ 
MRO จะสร้ำงกระแสเงินสดไดดี้กวำ่ MRN 

 
 

 

 
ภาพที ่4 : ก ำไรสุทธิ(%) ช่วงวิกฤตโควิด-19 (รูปบน)  

      และช่วงสภำวะปกติใหม่ (รูปล่ำง) 
 
4.4 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการวเิคราะห์ถดถอย

ระหว่าง Lk และ max(LK) 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์ R2 มีค่ำ 0.9083 แสดงให้

เ ห็นถึงควำมสอดคล้องกันระหว่ำง  Lk และ max(Lk)  

ท่ีสำมำรถบ่งบอกให้ทรำบถึงธุรกรรมท่ีได้จำก MRO  
วำ่สำมำรถหำจุดปิดค ำสัง่ซ้ือขำยจำกโมเดล ณ เสน้ค่ำเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี 50 ดังแสดงในภำพท่ี 5 ซ่ึงค่ำท่ีได้จะมีควำม
ใกล้ เ คี ยงกับ  max(Lk) สู ง ถึ ง  9 0 . 8 3 % และอ ธิบำย
ควำมสัมพันธ์ได้ด้วย Polynomial regression analysis 
ดงัน้ี 

max(Lk) = -0.00002 Lk
3+0.0055 Lk

2+0.5458 Lk+2.9082 

 
ภาพที ่5 : ควำมสอดคลอ้งกนัระหวำ่ง Lk และ max(Lk) 

5. บทสรุป  
ผลกำรทดสอบในภำพท่ี 4 แสดงให้เห็นผลลพัธ์จำก 

MRO ยงัคงปรำกฏเหตุกำรณ์ท่ี Lk มีค่ำนอ้ยกวำ่ศูนยอ์ยูบ่ำง
กรณี แต่ภำพรวมในภำพท่ี 3 ในผลกำรทดสอบบ่งช้ีวำ่เม่ือ
ค่ำของ CS*

k มีควำมเหมำะสมแล้ว จะสำมำรถท ำให้ Lk 
ส่วนใหญ่มีค่ำมำกกวำ่ศูนยไ์ด ้ส่งผลให้ท ำก ำไรสุทธิไดสู้ง
11 เท่ำของ MRN โดยมีค่ำ Lk และ max(Lk) ท่ีใกลเ้คียงกนั 

อย่ำงไรก็ดีกำรหำ Rk ท่ีเหมำะสมกบัพฤติกรรมตลำด 
ณ เวลำปัจจุบันเป็นเร่ืองท่ีมีนัยยะส ำคญัในกำรท ำให้ Lk 
สำมำรถมีค่ำมำกกว่ำศูนยไ์ด้ แต่ตลำดปริวรรตเงินตรำมี
พฤติกรรมกำรเคล่ือนตวัแบบพลวตัจึงท ำใหน้กัลงทุนตอ้ง
เลือกใช้ Rk ท่ีมีควำมสอดคล้องกันตลำดมำกท่ีสุดด้วย
กระบวนกำรปรับใชทุ้กไตรมำส(QoQ) เพ่ือเร่ิมตน้กระท ำ
กำรทดสอบกบั MRN โดยเร่ิมจำกระยะท่ี 1, 2 และ 3 เพื่อ
น ำผลลพัธ์ไปสอบเทียบกบั MR0 เพื่อเตรียมกระบวนกำร
ในกำรหำค่ำ CS*

k ท่ีเหมำะสมกบัระบบ [7] ในล ำดบัถดัไป 
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การเพิม่ผลติภาพที่กระบวนการทดสอบแผ่นวงจรพมิพ์ประกอบ (PCBA) 
โดยใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร กรณศึีกษาอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีจุดประสงค์ท่ีจะลดจ านวนการทดสอบซ ้า

แผ่นวงจรพิมพ์ประกอบ (PCBA)โดยใช้การเรียนรู้ของ
เคร่ืองจักรสร้างตัวแบบจ าแนกแผ่นวงจรเพ่ือช่วยใน
ขบวนการทดสอบว่าแผ่นวงจรดีหรือเสีย เน่ืองจากชุด
ข้อมูลส าหรับการเรียนรู้มีขนาดของกลุ่มข้อมูลท่ีไม่สมดุล
กัน (Imbalance dataset) รวมไปถึงค่า (Value) ของแต่ละ
คุณลักษณะ (Feature) ก็มีความต่างกันมากซ่ึงอาจท าให้
ตัวแบบแยกแยะเกิดความเอนเอียง (Bias) ผู้ วิจัยจึงได้ท า
การปรับความสมดุลของข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างเพ่ิม (Up Sampling) และการสุ่มตัวอย่างกลุ่มน้อย
สั ง เ ค ร า ะ ห์  ( Synthetic Minority Over-sampling 

Technique: SMOTE) ก่อนจะเลือกวิธีแปลงข้อมูล (Data 

Transformation) ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพของตัวแบบต่าง ๆ โดยใช้ค่าความถูกต้อง 
( Accuracy) คว ามแ ม่นย า  ( Precision) ค่ า ค ว าม ไว 
(Sensitivity) และค่า F1-Score ผลการเปรียบเทียบ พบว่า 
เทคนิคการสุ่มท้ังสองแบบไม่ได้ให้ผลท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ส าหรับตัวแบบแยกแยะท่ีเหมาะกับชุดข้อมูลนี้
คือ Random Forest, Decision Tree และ SVM ท่ีใช้การ
แปลงข้อมูลแบบ OneHotEncoder (ประสิทธิภาพของตัว
แบบมากกว่า 99.7%) ท้ังนี ้หากโรงงานน าตัวแบบมา
พัฒนาปรับใช้กับกระบวนการทดสอบ จะสามารถลดการ
ทดสอบซ ้าลงได้ถึง 14%   

ค าส าคัญ: การเพ่ิมผลผลิต การจ าแนก การเรียนรู้ของ    
                   เคร่ืองจักร การสุ่มตัวอย่างเพ่ิม การสุ่มกลุ่ม 
                   นอ้ยสังเคราะห์ 
 

Abstract 
The primary goal of this research is to build 

classification models to predict and decide the status of 

each part instead of re-testing the failed units, and to 

reduce the number of times in which testing produces no 

valid outcome. The dataset was imbalanced with a high 

range for each feature’s value resulting in poor 

classification model performance because of biasing. Up 

Sampling and Synthetic Minority Over-sampling 

Technique (SMOTE) were introduced to overcome the bias 

problem before transforming the dataset with suitable 

techniques to create the classification models. The 

performance of the models was compared by using 

Accuracy, Precision, Sensitivity and F1-Score. The 

comparison of prediction models found that both balance 

of data techniques were not significantly different. The best 

fit models for this dataset were Random Forest, Decision 

Tree, and SVM which use OneHotEncoder data 

transformation technics. The efficiency of this model was 

more than  99.7%. If the factory uses this model to develop 

and adapt to the testing process it can reduce number of re-

testing time about 14% 

Keyword: Productivity increment, Classification, 

                  Machine Leaning, Oversampling, SMOTE 
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1. บทน า 
ในกระบวนการทดสอบมีโอกาสท่ีพนกังานตอ้งท าการ

ทดสอบช้ินงานเดิมมากกว่าหน่ึงคร้ัง (Retesting) อัน
เน่ืองมาจากความผิดปกติท่ีมีลกัษณะเป็น False Fail [1] 
(ช้ินงานเป็นงานดีแต่เคร่ืองทดสอบระบุสถานะของนงาน
ผิดพลาดท าให้ต้องทดสอบอีกคร้ังเพ่ือยืนย ันผลการ
ทดสอบ) การทดสอบช้ินงานเดิมมากกว่าหน่ึงค ร้ัง 
ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆดา้นอาทิเช่น ความเส่ียงท่ี
จะท าให้ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆในแผ่นวงจรช ารุดเสียหาย 
หรือตน้ทุนในการทดสอบและการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน เป็นตน้ 
ผลลพัทท่ี์ไดจ้ากงานวิจยัน้ีจะถูกน าไปเป็นแนวทางในการ
จดัการกระบวนการทดสอบในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
จากขอ้มูลการทดสอบช้ินงาน Model AA2369 ซ่ึงเป็น

ผลิตภณัฑ์ใหม่ในสายการผลิตของโรงงานแห่งหน่ึงพบว่า
ผลทดสอบผ่านจากการทดสอบคร้ังแรก (FPY : First pass 

yield ) มีเพียงร้อยละ 88 เท่านั้น ยงัมีงานอีกร้อยละ 12 ท่ี
พนกักงานจะตอ้งท าการทดสอบซ ้ าโดยใชผ้ลทดสอบ 2 ใน 
3 เพ่ือยนืยนัสถานะของช้ินงาน ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 1: แสดงสถานะของช้ินงานโดยใชก้ารทดสอบซ ้ าส าหรับ
งานท่ีไม่ผ่าน (Fail) ในการทดสอบคร้ังแรก ซ่ึงจะระบุผลว่าผ่าน
หรือไม่ผา่นจากผลการทดสอบ 2 ใน 3 คร้ัง  
 

No. ทดสอบ
คร้ังที ่1 

ทดสอบ
คร้ังที ่2 

ทดสอบ
คร้ังที ่3 

สถานะ 

1 ผ่าน - - งานด ี

2 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน งานด ี

3 ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน งานไม่ด ี 

4 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน - งานไม่ด ี 

 
หลงัจากการทดสอบซ ้ า พบว่ามีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นท่ีมี
ผลทดสอบเป็น ไม่ผ่าน (True Fail - Reject) อีกร้อยละ 
96 ของงานท่ีไม่ผ่านการทดสอบในรอบแรก จะมี
ผลทดสอบเป็นผ่านในการทดสอบซ ้ า  (False Fail – 

Accept after re-Testing) ผลกระทบท่ี เ กิดจากเค ร่ือง
ทดสอบระบุสถานะของช้ินงานไม่ถูกตอ้งในการทดสอบ

คร้ังแรก ท าให้ผูผ้ลิตมีความเส่ียง (Producer Risk) ท่ีจะ
ท้ิงช้ินงานท่ีไม่มีความผิดปกติ รวมไปถึงเสียโอกาสในการ
ทดสอบช้ินงานดีอ่ืนๆ  เพื่อลดความสูญเสีย [2] ท่ีเกิดข้ึน
ดังกล่าว งานวิจัยน้ีจะศึกษาการน ากระบวนการจ าแนก
ประเภทสถานะช้ินงาน (Classification) [3 ] โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร  (Machine Learning) 

เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการกระบวนการ
ทดสอบในโรงงานต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์และขอบเขตการวจิัย 
วิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบของผลิตภณัฑ ์ในระหวา่ง

เดือน ต.ค. 2562 ถึง พ.ค.  2563 จ านวน 51,171 ชุดขอ้มูล 
96 คอลมัน์ ซ่ึงผลของการทดสอบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

ประเภทคือ ช้ินงานท่ีทดสอบผา่นจริง (True Pass) ช้ินงาน
ท่ีทดสอบไม่ผ่านจริง (True Fail) และช้ินงานท่ีทดสอบ
ไม่ผ่านเท็จ (False Fail) ตามล าดับ เพื่อให้ได้ตัวแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับการจ าแนกสถานะของช้ินงานรุ่น  
AA2369 ลดการทดสอบซ ้ าลงจากเดิมอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 
ของจ านวนการทดสอบทั้ งหมด เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ี 700 ช้ินต่อกะ (8 ชัว่โมงการท างาน)ไดท้ั้งน้ีผล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเคร่ืองทดสอบ
ในอนาคต ยงัไม่ไดท้  าการใชจ้ริงในสายการผลิตปัจจุบนั 
 

2. วจิารณ์วรรณกรรม หรืองานวจิัยที่เกีย่วข้อง   
 2.1 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
Siddharth Sunil Gosavi (2014) น าเสนอแนวทางการ

จ าแนกขอ้บกพร่องในชิปโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้Support 

Vector Machine (SVM) และเปรียบเทียบ performance 

ของ model ใน conditions ท่ีแตกต่างกนั [4] 

Sathyan Munirathinam (2016) ได้ท าการวิจัยและ
สร้างแบบจ าลองเพื่อท านายขอ้บกพร่องของอุปกรณ์ซ่ึงผล
การศึกษาคือ naïve Bayes model สามารถตรวจจบัความ
ผดิปกติไดใ้นอตัราท่ีสูงถึง 90%. [5] 

เ ส ถี ย ร  จันท ร์ ปล า  ( 2 5 5 6 )  ท า ก า ร ทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองการตรวจจบัความผิดปกติ 
ผลการทดลอง Decision Tree ให้ประสิทธิภาพการจ าแนก
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รูปแบบความผิดปกติโดยเฉล่ียออกมาดีท่ีสุด ลองลงมาคือ 
KNN, SVM , Naïve Bays ตามล าดบั [6] 

ธนาธาร ภทัรกวิน (2559) ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ของ
เคร่ืองจกัรมาวิเคราะห์ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในแฟ้มล็อก 
ของสายการผลิตฮาร์ดดิสก ์ผลการทดลองสามารถช่วยให้
ทีมงานวิศวกรด า เ นินการวิ นิจฉัยได้รวดเ ร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน [7] 

Abhisek Acharya (2017) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองผ่านการเปรียบเทียบค่า 
accuracy, precision, recall, f1 - score ข อ ง แ ต่ ล ะ
อัลกอริทึม โดนสรุปได้ว่า ANN และ SVM เป็นวิธี ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับชุดขอ้มูลน้ี [8] 

ภรัณยา  ปาลวิสุทธ์ิ (2559)  เสนอการจ าแนกประเภท
ข้อมูลท่ีไม่สมดุลโดยปรับความสมดุลของข้อมูลด้วย
วธีิการสุ่มเพ่ิมตวัอยา่งกลุ่มนอ้ย (SMOTE) [9] 

2.2 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง  
2.2.1 Decision tree หรือตน้ไมก้ารตดัสินใจ แต่ละ

โหนดของต้นไม้ใช้ในการตัดสินใจเพื่อจ าแนกข้อมูล 
ตวัช้ีวดัท่ีใชไ้ดแ้ก่  

1. Entropy จะมีค่าต ่าสุดเม่ือชุดขอ้มูลประกอบดว้ย
ขอ้มูลประเภทเดียวกนัทั้ งหมด และจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือชุด
ขอ้มูลมีความหลากหลายของประเภทขอ้มูล ค านวณไดจ้าก      
    𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 =  ∑ − 𝑝𝑖 ∗ log2(𝑝𝑖)

𝑐
𝑖=1  (2-1) 

โดย  p(i) คือสัดส่วนขอ้มูลประเภท i 
c คืจ านวนประเภทของขอ้มูล 

2. Gini Index ใชว้ดัความหลากหลายของขอ้มูล 
ค านวณไดค้  านวณไดจ้าก       
 𝐺𝑖𝑛𝑖 = 1 − ∑ (𝑝𝑖)

2𝑐

𝑖=1
     (2-2) 

โดย  p(i) คือสัดส่วนขอ้มูลประเภท i 
c คืจ านวนประเภทของขอ้มูล 
2.2.2 Random forest คือการสร้าง ต้นไม้การ

ตดัสินใจ หลายๆตวัแบบ โดยแต่ละตวัแบบใชชุ้ดขอ้มูลคน
ละชุดกนั   
 พอน าเอาแต่ละชุดมาท าการพยากรณ์ร่วมกนัก็จะได ้ตวั
แบบท่ีมีความแม่นย  ามากข้ึนกวา่การท าตน้ไมก้ารตดัสินใจ
เด่ียว ๆ 

2.2.3 SVM หรือ  Support Vector Machine เ ป็นตัว
แบบจ าแนกขอ้มูลท่ีใช ้Hyperplane ในการแบ่งขอ้มูล 

 
ภาพที่ 1 : แสดง Hyperplane H ท่ีแบ่งขอ้มูล X+ และ X-  

2.2.4 OneHotEncoder คือการแปลงข้อ มูลแบบ
หมวดหมู่ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Binary ท่ีมีค่าเป็น 0 หรือ 1 
ซ่ึงจะช่วยใหต้วัแบบสามารถท างานไดง่้ายข้ึน 

 

3. ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวิจัย   
3.1 ระเบียบวธีิวจิัย 
ขั้นตอนการศึกษาวจิยัประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน 

ดงัน้ีคือ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 : แสดงขั้นตอนการศึกษาวจิยั 

3.1.1 การระบุปัญหา (Problem Identification) 

3.1.2  การเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) 

3.1.2.1   ข้อมูลไม่ทราบค่า (Missing value) โดย
เคร่ืองทดสอบจะระบุสถานะของงานกลุ่มน้ีเป็น “NA”  
ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีหาค่าท่ีเหมาะสมมาทดแทนโดยไม่ตดัขอ้มูล
กลุ่มน้ีท้ิง จากการท า Data Visualization พบวา่ขอ้มูลทุก
ตวัมีค่าเป็นบวก และบางตวัมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ดงันั้นการ
แกไ้ขโดยแทนค่าดว้ย Mean , Median หรือ ศูนย ์ส าหรับ
ขอ้มูลท่ีคาดว่าจะผิดปกติจึงไม่เหมาะสม เพราะจะท าให้

การระบุปัญหา 

การเตรียมขอ้มูล 

การท าตวัแบบ 

ศึกษาประสิทธิภาพของตวัแบบ 

สรุปผล 
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ความหมายของ “NA” ผิดไปจากท่ีควรจะเป็น ผูว้ิจยัเลือก
การใช้ Negative Value เพื่อยงัคงความแตกต่างให้กับ
กลุ่มขอ้มูลน้ี 

3.1.2.2 ค  าอุปสรรค ์(Prefix Symbols) แกไ้ขโดย 
ใชเ้ลขยกก าลงัแทนตวัอกัษร เช่น  64.410 G = 64.410E9  

        3.1.2.3 กลุ่มขอ้มูลไม่สมดุลกนั (Imbalance dataset) 

รวมไปถึงค่า(Value)ของแต่ละคุณลกัษณะ (Feature) ก็มี
ความต่างกนัมากซ่ึงอาจท าให้ตวัแบบจ าแนกเกิดความเอน
เอียง(Bias) ผูว้จิยัแกปั้ญหาโดยปรับความสมดุลของขอ้มูล
โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งจากขอ้มูลท่ีมีจ านวนนอ้ยให้
มีจ านวนมากข้ึน (Oversampling) [10] ผา่นการสุ่มขอ้มูล
จ านวนนอ้ยซ ้ า (Replication) ในงานวิจยัน้ีจะเรียกวิธีการ
เช่นน้ีว่า การสุ่มตวัอยา่งเพ่ิม (Up Sampling) และการสุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มน้อยสังเคราะห์ (Synthetic Minority Over-

sampling Technique : SMOTE)  จากนั้นใชก้าร transform 

ใน Data Scaling เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีจะใชท้ าตวัแบบอยูใ่นช่วง
ข้ อ มู ล เ ดี ย ว กั น  เ ท ค นิ ค ท่ี ใ ช้ คื อ  MaxAbsScale, 

MinMaxScaler, StandardScaler, RobustScaler, 
OrdinalEncoder และ OneHotEncoder เป็นตน้ 

3.1.3 การสร้างตวัแบบเพื่อจ าแนกช้ินงานและท านาย
ผลการทดสอบ (Classification Modeling) 

การศึกษาน้ีผูว้จิยัใชต้วัแบบทั้งหมด 9 ตวัแบบ จากนั้น
คดัเลือกตวัแบบบท่ีดีท่ีสุด 3 ตวัแบบมาเปรียบเทียบผลการ
พยากรณ์ 

3 . 1.4  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ตั ว แ บ บ  (Model 

performance) 

จะเปรียบเทียบจากตัวช้ีว ัด 4  อย่างได้แก่ Accuracy, 

Precision, Recall และ F1-Score 
3 . 1.5  สรุปผลการวิ จัย ท่ี ได้และข้อ เสนอแนะ 

(Conclusion) 

 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 เปรียบเทียบวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมดุล

(Imbalance Dataset) ด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพ่ิม 
(Up Sampling) และการสุ่มตวัอย่างกลุ่มน้อยสังเคราะห์ 
( Synthetic Minority Over-sampling Technique: 

SMOTE) พบวา่ประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งของแต่ละ

ตวัแบบไปในทิศทางเดียวกนัและค่าความถูกตอ้งท่ีไดไ้ม่
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
ตาราง 2: เปรียบเทียบค่าความถูกตอ้งของตวัแบบหลงัจากท่ี  
Up sampling และ SMOTE ชุดขอ้มูล 

Model Up 

Sampling 

SMOTE 

LogisticRegression 55.1% 52.4% 

SVC  63.6% 65.2% 

KNN  96.0% 96.5% 

Naïve Bay 51.1% 51.9% 

Decision Tree 99.5% 99.4% 

Random Forest 99.5% 99.6% 

GradientBoosting 96.3% 96.0% 

XGBClassifier 95.8% 95.3% 

AdaBoost 60.9% 69.6% 

 

4.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบที่ผ่านการ
ท า Data Scaling ด้วยเทคนิคต่าง ๆ  

จากผลการทดสอบพบว่า  OneHotEncoder เ ป็น
วิธีการท่ีท าให้ประสิทธิภาพของตัวแบบมีค่าสูงท่ีสุด 
(มากกวา่ 90%) ในเกือบจะทุกตวัแบบ 

 
ภาพที่ 3: แสดงการเปรียบเทียบค่า F1-Score ของแต่ละตวัแบบ
หลงัจากการท าการปรับมาตราส่วนของขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆไดแ้ก่ 
MaxAbsScale, MinMaxScaler, StandardScaler, 

RobustScaler, OrdinalEncoder, OneHotEncoder 
  

4.3 เลือกตวัแบบ 
หลงัจากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบ ผูว้ิจยั

จะเลือกตวัแบบท่ีดีท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ Decision Tree, 

Random Forest และSVM (ปรับมาตราส่วนของข้อมูล
ด้วยวิ ธี  OneHotEncoder) มาท าการทดสอบจ าแนก
สถานะของช้ินงาน  
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ภาพที่ 4: แสดงแผนการสร้างตวัแบบจ าแนกและขบวนตดัสินใจ
ส าหรับการทดสอบคร้ังท่ี 1 และ 2 โดยใช้ข้อมูลตุลาคม 2562 - 
มีนาคม 2563 
 

ในส่วนของการท า Evaluation จะใช้ Unseen data ใน
เดือน พฤษภาคม 2563 มาวดัประสิทธิภาพของตวัแบบอีก
ทางหน่ึง ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบ ส าหรับ
การทดสอบคร้ังท่ี 1 (คร้ังแรก) และตวัแบบส าหรับการ
ทดสอบคร้ังท่ี 2 (ทดสอบซ ้ า) ไดผ้ลดงัตาราง 
 

ตาราง 3: เปรียบเทียบผลของการทดสอบตัวแบบส าหรับการ
ทดสอบคร้ังท่ี 1  (คร้ังแรก) ตัวแบบส าหรับการทดสอบคร้ังท่ี 2 
(ทดสอบซ ้ า) 

รายละเอียด 

ทดสอบ 
คร้ังแรก 

ทดสอบซ ้ า 

Test Eval Test Eval 

Random Forest 99.5

% 

100% 100% 100% 

SVM& 

OneHotEncode

r 

99.5

% 

100% 100% 99.7

% 

Decision Tree 99.4

% 

99.8

% 

99.8

% 

100% 

 

จากผลการทดสอบท่ีได้ Random Forest , SVM with 

OneHotEncoder และ Decision Tree สามารถน ามาใช้
เป็นตัวแบบในการตัดสินใจส าหรับข้อมูลชุดน้ีได้และ
ใหผ้ลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าถึง 99.7% 

 

4 .4  เป รียบเทียบจ านวนการทดสอบระหว่าง
กระบวนการทดสอบและยืนยันสถานะของช้ินงานใน
ปัจจุบัน กบัการใช้ตวัแบบมาช่วยตดัสินใจ 

พิจารณาโดยใชข้อ้มูลเดือน พฤษภาคม 2563 พบว่า
จ านวนการทดสอบลดลง 14% และสามารถเพ่ิมผลิตผล
(Output) ต่อกะ (Shift) และลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้น ซ่ึงถือ
เป็นความสูญเปล่าในกระบวนการทดสอบไดอี้กดว้ย 
กระบวนการทดสอบปัจจุบนั ทดสอบช้ินงานเฉล่ีย 1.39 
คร้ังต่อตวั แต่กระบวนการทดสอบใหม่ท่ีใชต้วัแบบมาช่วย
ตัดสินใจ จะสามารถลดการทดสอบช้ินงานเฉล่ียเหลือ 
1.19 คร้ังต่อตวั 
 

ตาราง 4: เปรียบเทียบผลของการทดสอบปัจจุบนัและการทดสอบ
ใหม่ท่ีใชต้วัแบบมาช่วยตดัสินใจ 
 

 

ทดสอบ
ปัจจุบัน 

ทดสอบโดยใช้
ตัวแบบช่วย
ตัดสินใจ 

ค่าเฉล่ียจ านวน
คร้ังในการ
ทดสอบต่อหน่อย 

1.39 1.19 

เป้าหมายต่อกะ 700 700 

เวลาทดสอบ
(วินาที) รวม 
load/unload 

33273 

  

28652 

  

จ านวนชัว่โมง 9 8 

 

5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  
5.1 เน่ืองจากข้อมูลทีใ่ช้วเิคราะห์เป็นข้อมูลทีไ่ม่สมดุล 

(Imbalance dataset) และแต่ละช่วงขอ้มูลมีค่าท่ีแตกต่าง
กันมาก เราจึงต้องมีการ Oversampling และ Scaled 

ขอ้มูล เพื่อลดปัญหา ความเอนเอียง (Bias) ท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ตัวแบบ ผลจากการท า  Up Sampling และ SMOTE 

ส าหรับชุดขอ้มูลน้ีใหผ้ลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
5.2 วิธี Scaling data ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลชุดน้ีคือ 

OneHotEncoder ซ่ึงให้ค่าความแม่นย  าสูงท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัวธีิ อ่ืนๆ  
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5.3 ตัวแบบที่ เหมาะสมส าห รับ ชุด ข้อ มูล น้ี คื อ 
Decision Tree, Random Forest และ SVM ท่ี ใช้การ 
Scaling data แบบ OneHotEncoder 

ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบขอ้มูล (unseen dataset ช่วง
เดือน พฤษภาคม  2020) ให้ค่า Accuracy , precision , 

recall , F1-Score ในเกณฑท่ี์ดีคือ 99.7% 
5.4 การใช้ตัวแบบตัดสินใจสามารถลดจ านวนคร้ังใน

การทดสอบลงไดถึ้ง 14% และสามารถท่ีจะไดย้อดงาน
ตามเป้าหมายคือกะละ 700 ตวั 

5.5 ข้อเสนอแนะ งานวิจยัน้ียงัขาดการศึกษาดา้นการ
เ พ่ิมประสิทธิภาพของตัวแบบโดยการท า  Feature 

selection หรือ hyperparameter optimization เช่น Grid 

search รวมไปถึงการจัดกลุ่มขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกันมากๆ
เป็นช่วงเดียวกนัก่อนเอาไปท า OneHotEncoder เพื่อลด
ปัญหาดา้น Memory ท่ีเกิดจาก Sparse Matrix 

อีกประการหน่ึง เน่ืองจากการท าตวัแบบน้ีใชข้อ้มูล
จากเคร่ืองทดสอบเพียงแหล่งเดียว หากอนาคตสามารถ
บูรณาการณ์ ในข้อมูลส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการทดสอบ 
น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการโรงงาน ในการ
หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา False Fail และน าไปสู่การ
แกไ้ขท่ียงัยนืได ้
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Anomaly Analysis of Weather Station by Dimension Reduction 
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บทคัดย่อ 

บทความนีไ้ด้น าเสนอวิธีการวิเคราะห์ความผิดปกติ
ของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ (Automatic 

Weather Station หรือ AWS)  ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบไม่มี
ผู้สอน (Unsupervised Learning) โดยท าการประยุกต์ใช้
เทคนิคการลดมิติข้อมูล ได้แก่ UMAP Autoencoder และ 
t-SNE ในการลดมิติข้อมลูท่ีมมิีติสูง ให้มมิีติท่ีต า่ลง เพ่ือให้
มนุษย์หรือคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจข้อมูลได้สะดวกขึน้ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือสนับสนุนการซ่อมบ ารุง เ ชิง
คาดการณ์ (Predictive Maintenance) อันน าไปสู่การ
ตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศท่ีมีคุณภาพ  ผู้ วิจัยคาดหวังว่า
ผลลัพธ์ท่ีได้จะสามารถเป็นส่วนช่วยในการวางแผน
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เซนเซอร์ของสถานี AWS ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการทดสอบพบว่า UMAP และ t-SNE 

สามารถจัดกลุ่มระหว่างข้อมูลปกติกับไม่ปกติได้ดี และใช้
เวลาในการประมวลผลน้อย ส่วน Autoencoder  ผลการจัด
กลุ่มข้อมลูมกีารกระจายตัวของจุดข้อมลูค่อนข้างน้อย และ
ใช้เวลาในการประมวลผลนานเน่ืองจากเป็นการเรียนรู้เชิง
ลึก  (Deep Learning) ท้ั ง นี ้ UMAP สามารถแสดงทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของจุดข้อมูลระหว่างสถานะปกติไปสู่
สถานะผิดปกติได้ดี ท าให้สามารถวิเคราะห์สถานะการ
ท างานของสถานี AWS เบือ้งต้นได้ อย่างไรกต็ามควรมีการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุเชิงลึกของการเปลี่ยนสถานะดังกล่าว
ในล าดับต่อไป 
ค าส าคัญ: ลดมิติขอ้มูล การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน การจดั

กลุ่มขอ้มูล 
 
 

Abstract 

This paper proposes the analysis of Automatic 

Weather Station (AWS) anomaly by using an 

unsupervised learning technique. The dimension 

reduction techniques which are UMAP, autoencoder, 

and t-SNE have been applied to produce low-

dimensional space from high-dimension space. These 

three algorithms can lead to better understanding in 

both human or computer systems and they support the 

predictive maintenance that helps to improve the 

efficiency of weather data. We expect that our results 

will improve the performance of maintenance 

planning for AWS sensors. Our findings suggest that 

UMAP and t-SNE can be used as good data clustering 

for normality and abnormality with less time 

processing. Moreover, UMAP can show the direction 

of the data point movement between normal to an 

abnormal state. On the other hand, autoencoder gives 

a relatively small data point distribution and it takes 

a long time to process.  However, there should be a 

further in-depth analysis of the causes of the state 

transition.  

Keyword: Dimension Reduction, Unsupervised  
  Learning, Data Clustering 

 

1. บทน า 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มีความ
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ในการน้ี ปภ. จึงไดด้ าเนินการติดตั้งสถานีตรวจวดัสภาพ
อากาศ (AWS) เร่ิมในปีพ.ศ. 2557 บนพ้ืนท่ีเส่ียงภยั พ้ืนท่ี
ตน้น ้า และพ้ืนท่ีรับน ้า จ านวน 285 สถานี ส าหรับตรวจวดั
ค่าปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพทัธ์  

ข้อมูลตรวจวัดสภาพอากาศจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จะต้องใช้ชุดข้อมูลท่ีมีความ
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในการตรวจวดัสภาพ
อากาศมีหลายสาเหตุ เช่น  ความผิดปกติของอุปกรณ์
เซนเซอร์ ส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ความผิดปกติของ
แหล่งพลงังานสถานี AWS ได้แก่ แบตเตอร่ี และโซล่า
เซลล์ ส่งผลให้ข้อมูลขาดหายหรือขาดความต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีอาจส่งผลให้เซนเซอร์ท างานผิดปกติดว้ย และ
ความผิดปกติด้านคุณภาพสัญญาณของระบบส่ือสาร 
ส่งผลให้ขอ้มูลตรวจวดัขาดความสม ่าเสมอ หรือขอ้มูลมี
ความล่าชา้ เป็นตน้ โดยภาพท่ี 1 แสดงตวัยา่งความผิดปกติ
ของค่าความช้ืนสัมพทัธ์ ซ่ึงในกรอบสีแดงพบว่า ค่าท่ี
ตรวจวดัไดอ้ยูน่อกช่วงขอ้มูลตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นคุณสมบติั
ของอุปกรณ์เซนเซอร์ และเกิดความผิดปกติเป็นเวลา
ยาวนานหลายเดือน ซ่ึงท าให้ขอ้มูลชุดน้ีไม่เหมาะสมต่อ
การน าไปใช้งาน และยากต่อการท าความสะอาดข้อมูล 
(Data Cleansing)  

 

 
ภาพที ่1: ตวัอยา่งชุดขอ้มูลท่ีมีค่าความช้ืนสมัพทัธ์ 

ผดิปกติ โดยมีค่า humidity < 0%  
 

ดงันั้น การบ ารุงรักษาสถานี AWS ใหพ้ร้อมใชง้าน จึง
มีความส าคญัต่อคุณภาพของขอ้มูล ทั้งน้ี การบ ารุงรักษา
สถานีจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี และ

ควรใช้วิ ธีการท่ีเหมาะสม วิธีดั้ งเดิมท่ีนิยมใช้คือการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หรือ
การบ ารุงรักษาตามรอบเวลา แต่เป็นวิธีท่ีมีข้อด้อยด้าน
ประสิทธิภาพ และค่อนข้างใช้งบประมาณสูง [1], [2] 
ตวัอย่างเช่น อุปกรณ์เซนเซอร์อาจพงัก่อนก าหนด หรือ
อุปกรณ์เซนเซอร์ถูกเปล่ียนตามรอบเวลาก าหนดทั้งท่ียงั
ท างานได้ดีอยู่ เป็นตน้ หากเราสามารถคาดการณ์ได้ว่า
เม่ือไหร่อุปกรณ์จะพงั หรือมีความเส่ียงอะไรบา้งท่ีส่งผล
ต่อการท างานของสถานี AWS จะช่วยให้การบ ารุงรักษา
สามารถด าเนินการไดท้นัที ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเก่ียวกบั
การบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) 

โดยจะใช้ข้อมูลตรวจวดัจากสถานี AWS มาใช้ในการ
วิเคราะห์และศึกษาสถานะการท างานของสถานีด้วย
เทคนิคการลดมิติขอ้มูล   

 
2. ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 การบ า รุ ง รั กษ า เ ชิ งค าดก า ร ณ์  (Predictive 

Maintenance) 
การบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ไดรั้บการยอมรับว่าเป็น

การบ ารุงรักษาท่ีมีความแม่นย  า ช่วยลดเวลาในการหยุด
ท างานของเคร่ืองจกัร และท าให้เคร่ืองจกัรมีอตัราความ
พร้อมใช้งานสูง (Availability Rate) การบ ารุงรักษาเชิง
คาดการณ์นิยมพัฒนาในรูปแบบออนไลน์  หรือระบบ
ติดตามสถานะของเคร่ืองจกัรแบบเรียลไทม์ [2] มกัจะมี
การติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์อ่ืนๆส าหรับตรวจจบัเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในระบบ [1] เช่น เซนเซอร์การสั่นสะเทือน 
เซนเซอร์เสียง เซนเซอร์ แรงดนัเป็นตน้ ขอ้มูลดงักล่าวจะ
ถูกน าไปวิเคราะห์ดว้ยโมเดลทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง หรือ
น าองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของ
เคร่ือง (Machine Learning) มาช่วยวเิคราะห์ความผิดปกติ
ของเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีเพ่ือลดอตัราการหยุดท างาน และช่วย
ลดความเสียหายร้ายแรงของเคร่ืองจกัรได ้

2.2 การ เ รี ยน รู้แบบไ ม่มี ผู้ สอน  (Unsupervised 

Learning) 
การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน เป็นองคค์วามรู้แขนงหน่ึง

ของการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) โดยไม่มี
การสอน คือ ไม่มีการระบุผลท่ีตอ้งการหรือประเภทไว้
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ก่อน ใชเ้พียงชุดขอ้มูลน าเขา้ท่ีประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะ
(Features) มาสร้างโมเดลท่ีเหมาะสมกับข้อมูล นิยม
น ามาใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysist) การแจก
แจงความน่าจะเป็นของขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนวิธี 
1) การจดักลุ่มขอ้มูล (Clustering) เพ่ือจดักลุ่มขอ้มูลตาม
คุณลักษณะ  และ  2 )  ก ารลดมิ ติข้อ มูล  (Dimension 
Reduction) เพ่ือการลดความซับซ้อนก่อนน าไปใชง้านต่อ 
หรือเพื่อแสดงผลในรูปกราฟท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ใจได ้ 

2.3 การลดมิตข้ิอมูล (Dimension Reduction) 
การจดักลุ่มเป็นงานในการแบ่งจุดพิกดัขอ้มูลในมิติสูง 

(High Dimension) ออกเป็นกลุ่มตามความเหมือนและ
ระยะทาง ตวัอยา่งของเทคนิคน้ี เช่น K-Means, OPTICS 
[3]  และ HDBSCAN [4] กระบวนการจัดกลุ่มมักจะ
ท างานไดดี้กบัขอ้มูลท่ีมีมิติต ่า (Low Dimension) และมี
ระยะห่างระหว่างกลุ่มชดัเจน ในกรณีท่ีขอ้มูลอยู่ในมิติท่ี
สูงและมีการกระจายตัวท่ีซับซ้อน เทคนิคพิเศษในการ
แปลงข้อ มูลให้อยู่ ใน มิ ติ ท่ีต ่ าลง เพื่ อ ให้ม นุษย์และ
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจข้อมูลมิติสูงได้สะดวกจึง
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการลดมิติขอ้มูล 

การจดักลุ่มขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการลดมิติ เป็นการลด
มิติโดยใชฟั้งก์ชนัพิเศษในการแปลงการกระจายตวัในมิติ
สูงให้อยู่ในมิติต ่าแต่ยงัรักษาข้อมูลการกระจายตัวของ
ขอ้มูลท่ีมีความหมายส าหรับการตีความ โดยทัว่ไปการลด
มิติจะรักษาโครงสร้างการกระจายตวั ความเหมือนระหวา่ง
พิกดัขอ้มูล (Similarity) และระยะทางระหว่างพิกดัขอ้มูล 
(Distance) เทคนิคในการลดมิติ เช่น Autoencoder [5],  

t-SNE [6] and UMAP [7] ถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
Autoencoder [3] ถู กน า ไปใช้ เพื่ อลดขนาดของ

เวกเตอร์ข้อมูลอินพุต วิธีน้ีได้รับการพฒันาในช่วงต้น
ทศวรรษ 1980 และกลายเป็นรากฐานของเทคนิคการ
เรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning) อยา่งไร
กต็ามขอ้เสียเปรียบของวิธีน้ีคือการกระจายของพิกดัขอ้มูล
เอาต์พุตท่ีกระจุกตวัเพ่ือแกไ้ขปัญหาการกระจายตวัของ
ข้อมูลจึงมีการเสนอขั้นตอนวิธีการประมวลผลเรียกว่า  
t-SNE [6] และให้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่าในแง่ของการถ่ายทอด
ขอ้มูลสู่ผูใ้ชผ้า่นการแสดงแผนภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือ

จุดข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ใกล้กัน นอกจากน้ียงัมีการเสนอ 
UMAP [7] ส าห รับการลดมิ ติ  แ ต่ย ังคง รักษาความ
คล้ายคลึงกันระหว่างจุดข้อมูล การศึกษาเปรียบเทียบ
จ านวนมากประเมิน UMAP และ t-SNE โดยใชชุ้ดขอ้มูล
มิติสูงจากการศึกษาหลายสาขาเช่น การศึกษาเซลล์เดียว 
[7] และประวติัประชากรของประชากรมนุษย์ [8] พบว่า 
UMAP ให้ผลการวิ เคราะห์ได้ดีกว่าในเชิงการรักษา
โครงสร้างการกระจายตัวของข้อมูลโดยรวม โดยพบ
การศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการลดมิติใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อท าความเข้าใจสถานะการ
พัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและการวิเคราะห์
แนวโนม้การส่งออกดว้ยขอ้มูลสิทธิบตัร [9] 

 
3. วธีิการด าเนินการวิจัย 

3.1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 
งานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากสถานี AWS ของปภ.

จ านวน 30 สถานี โดยท าการเลือกใช้ขอ้มูลปีพ.ศ. 2557 

เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเร่ิมติดตั้งสถานี ทั้ งน้ีเพ่ือก าจัดปัจจยั
ด้านอายุการใช้งานของอุปกรณ์ โดยขอ้มูลแต่ละสถานี
ประกอบด้ว ยค่ า ต ร วจ วัด อุณห ภู มิ  (Temperature) 

ความ ช้ืนสัมพัท ธ์  (Humidity) ปริมาณน ้ าฝน (Rain) 
แรงดนัแบตเตอร่ี (Battery Voltage) และระดบัสัญญาณ
ระบบส่ือสาร (Signal Quality) เม่ือรวบรวมขอ้มูลเสร็จ
แลว้ ท าการจดัโครงสร้างขอ้มูลให้พร้อมส าหรับน าไปจดั
กลุ่มขอ้มูลดว้ยเทคนิคการลดมิติ โดยไดอ้อกแบบให้ชุด
ข้อมูลในแต่ละเรคคอร์ดประกอบด้วยค่าตรวจวดัของ
เซนเซอร์แต่ละชนิดของแต่ละวนั ซ่ึงมีโครงสร้างแสดง 
ดงัตารางท่ี 1 ก าหนดให้คอร์ลมั คือค่าขอ้มูลตรวจวดั V 
ของเซนเซอร์แต่ละชนิด (dt1…dtn) ท่ีมีความถ่ีในการ
ตรวจวดัค่าทุก 5 นาที (t1…t288) และเรคคอร์ด คือรายการ
ตรวจวัดค่ารายวันของสถานี (S1…S30) เป็นเวลา  1 ปี  

(d1…d365) ทั้ งน้ี เพื่อให้สะท้อนคุณลกัษณะของข้อมูลท่ี
ตรวจวัดได้ และสถานะการท างานของสถานี AWS  

ในแต่ละวนั จากโครงสร้างน้ีท าให้ได้ชุดข้อมูลขนาด 
1,440 มิติ (Features) และมีจ านวนขอ้มูล 10,950 รายการ 
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ตารางที่ 1: โครงสร้างขอ้มูลส าหรับน าไปลดมิติขอ้มูลดว้ยการ
เรียนรูปแบบไม่มีผูส้อน 

 𝑉𝑑𝑡1𝑡1 𝑉𝑑𝑡1𝑡2 … 𝑉𝑑𝑡𝑛𝑡288 

𝑆1𝑑1     

𝑆1𝑑2     

…     

𝑆30𝑑365     

 
3.2 ขั้นตอนการลดมิติข้อมูลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบไม่

มผู้ีสอน  
เพื่อใหส้ะดวกในการวิเคราะห์ความผิดปกติของสถานี 

AWS ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าชุดข้อมูลท่ีจัดเตรียมไว้  
มาใช้สอนให้เคร่ืองได้เ รียนรู้และจัดกลุ่มข้อมูลด้วย
ฟังก์ชันพิเศษ เพื่อแปลงการกระจายตวัของขอ้มูลขนาด 
1,440 มิติ ให้อยู่ในมิติท่ีต  ่าลง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคใน
การลดมิติข้อมูลจ านวน 3 อัลกอริทึม ได้แก่ UMAP 

Autoencoder และ t-SEN มีรายละเอียดดงัน้ี 
3.2.1 UMAP ใช้เคร่ืองมือ dynamo ในการประมวล 

ผลขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี  
1. ท าการน าเขา้ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ anndata  
2. ท าการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลของ  โดยการ

เรียกใชฟั้งกช์นั dyn.pp.recipe_monocle  

3. ท าการลดมิ ติข้อ มูลด้วยการ เ รี ยกใช้ฟั งก์ชัน 
dyn.tl.reduce-Dimension โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
n_neighbors = 100 และ basis = “umap”  

3.2.2 Autoencoder ใชเ้คร่ืองมือ tensorflow.keras ใน
การประมวลผลขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี  

1. ท าการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลของด้วยวิ ธี  
StandardScaler โดยขอ้มูลจะอยูใ่นช่วง 0-1  

2. ท าการออกแบบโมเดลท่ีมี hidden layer ขนาด 13 

ชั้นส าหรับการลดมิติขอ้มูล โดยท่ีแต่ละชั้นเลือกใช ้Tanh 

ใน activation function  
3. ท าการสอนโมลเดลโดยก าหนดจ านวนรอบในการ

ปรับพารามีเตอร์ท่ี 200 epochs 

3.2.3 t-SNE ใชเ้คร่ืองมือ sklearn ในการประมวลผล
ขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี  

1. ท าการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลของด้วยวิ ธี  
StandardScaler  

2. หากขอ้มูลมีมิติสูงมาก ๆ ควรท าการลดมิติขอ้มูลให้
ขนาดมีมิติท่ีเหมาะสม [10] เพ่ือเป็นการก าจัด noise ใน
การน้ี จึงท าการสร้างโมเดล PCA เพ่ือลดมิติในขั้นแรกโดย
ก าหนดให้ n_components = 30 แลว้น าชุดขอ้มูลท่ีลดมิติ
ลงแลว้ไปประมวลผลต่อในขั้นตอนถดัไป  

3. สร้างโมเดล t-SNE ก าหนดให้ n_components = 2 

และน าชุดข้อมูลท่ีได้จากโมเดล PCA มาใช้ในการ
ประมวลผล  

3.3 การแสดงข้อมูล (Visualization) 
หลังจากท าการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคการลดมิติ

ขอ้มูลแลว้ ผลลพัธ์จากทั้ ง 3 อลักอริทึมจะมีขนาด 2 มิติ 
(latent variable) จากนั้ นน าข้อ มูล ท่ีได้ไปแสดงบน
แผนภาพ และท าการ label ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ ข้อมูลปกติ (normal) และข้อมูลผิดปกติ (anomaly) 

โดยพิจารณาจากคุณสมบติัของเซนเซอร์แต่ละชนิด ซ่ึงได้
ก าหนดช่วงของค่าการตรวจวดัปกติไว ้ดงัน้ี 

1. Temperature อยูใ่นช่วง -10 > Temperature < 100  
2. Humidity อยูใ่นช่วง 1 > Humidity < 100  
3. Rain อยูใ่นช่วง 1 > Rain < 100  
4. Battery V. อยูใ่นช่วง 12 > Battery V. < 15  
จากนั้นท าการใช้เคร่ืองมือ dynamo เพื่อประมวลผล 

Vector Field โดยขั้นตอนน้ีอาศยัหลกัการของเวกเตอร์ท่ีมี
ทั้งขนาดและทิศทางมาใชใ้นการค านวณจุดขอ้มูลร่วมกบั
จุดขอ้มูลขา้งเคียง เพื่อหาความเร็วและทิศทางของขอ้มูลได ้ 

 

4.  ผลการด าเนินงาน 
งานวิจัยน้ีมีแนวคิดท่ีจะใช้ข้อมูลจากสถานี AWS  

มาวิเคราะห์ความผิดปกติ โดยใชเ้ทคนิคการลดมิติขอ้มูล
ดว้ยวิธีการเรียนรูปแบบไม่มีผูส้อน จ านวน 3 อลักอริทึม 
ไดแ้ก่ UMAP Autoencoder และ t-SNE โดยจะท าการลด
มิติข้อมูลขนาด 1,440 มิติลงเหลือ 2 มิติแต่ท่ีย ังรักษา
คุณลกัษณะส าคญัของชุดขอ้มูลดั้งเดิมไว ้ดงัท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหัวขอ้ 2.3 เม่ือท าการแสดงผลขอ้มูลดว้ยแผนภาพ ท า
ให้เห็นถึงการกระจายตัวและระยะห่างของจุดข้อมูล
ระหว่างกลุ่มปกติและผิดปกติ พบว่า UMAP สามารถจดั
กลุ่มขอ้มูลไดดี้กวา่วธีิ Autoencoder และ  t-SNE โดยภาพ
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ท่ี 2 แสดงผลการจดักลุ่มของทั้ง 3 วิธี และตารางท่ี 2 แสดง
เวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล  

 

 

 
ภาพที่ 2: ผลการจดักลุ่มขอ้มูล 

  
ตารางที่ 2: เวลาท่ีใชใ้นการลดมิติขอ้มูลของแต่ละวธีิ 

Techniques Computation time 

UMAP 28.68 seconds 

Autoencoder 414.27 seconds 

t-SNE 25.27 seconds 

 
จากผลการจัดกลุ่มข้อมูล ผูว้ิจัยได้เลือกใช้ UMAP 

ส าหรับวิเคราะห์ความผิดปกติของสถานี AWS และน าผล
ท่ีไดไ้ปใชใ้นการท า Vector Field  เพื่อแสดงทิศทางของ
จุดขอ้มูลระหวา่งกลุ่มปกติกบักลุ่มผิดปกติ พบวา่ ลกัษณะ
ของเส้นมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากกลุ่มปกติไปยงักลุ่ม
ผิดปกติในทิศทางเดียว แสดงดังภาพท่ี 3 ท าให้เห็นถึง
ทิศทางสถานะการท างานของสถานี AWS ระหว่างการ
ท างานปกติและผิดปกติได ้ 

 
ภาพที่ 3: แสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีของจุดขอ้มูลจากอลักอริทึม 

UMAP 
 

ผูว้ิจัยได้ท าการสร้างเส้นเช่ือมโยงระหว่างจุดขอ้มูล
ของสถานี CM-LS-130 เพื่อแสดง Timeline สถานะการ
ท างานของสถานีดงักล่าว พบว่า วนัท่ี 272 ของปี คือวนัท่ี
สถานีเร่ิมท างานผิดปกติ และหลงัจากนั้นจุดขอ้มูลจะอยู่
ในกลุ่มผดิปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนจริง 
แสดงดงัภาพท่ี 4 และเม่ือท าการแสดงค่าความผดิปกติของ
เ ซน เซอ ร์ แ ต่ ล ะช นิ ดบนแผนภาพ  UMAP พบว่ า  
ค่ าความช้ืนสัมพัทธ์ มีความถ่ีของข้อ มูลผิดปกติสูง 
รองลงมาคือค่าแรงดนัแบตเตอร่ี ค่าประมาณน ้ าฝน และ 
ค่าอุณหภูมิ ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 5 ส าหรับจุดขอ้มูล
ผิดปกติ (สีแดง) ท่ีมีการกระจายอยูบ่ริเวณกลุ่มปกติ (สีน ้ า
เ งิน) ส่วนใหญ่เ กิดจากความผิดปกติของค่าแรงดัน
แบตเตอร่ี ซ่ึงพบไดบ่้อยคร้ังในชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
แต่เป็นการผดิปกติชัว่คร้ังชัว่คราว 

 

 
ภาพที่ 4: ตวัอยา่งสถานะการท างานของสถานี CM-LS-130  

บนแผนภาพ UMAP 
 

Time: 270 

Time: 271 

Time: 272 
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ภาพที่ 5: การ Label จุดขอ้มูลบนแผนภาพ UMAP ดว้ยค่า error 

ของเซนเซอร์แต่ละชนิด 
 

5. บทสรุป 
บทความน้ีไดน้ าเสนอวิธีการวิเคราะห์ความผิดปกติ

ของสถานี AWS ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน โดยใช้
เทคนิคการลดมิติขอ้มูล ไดแ้ก่ UMAP Autoencoder และ 
t-SNE ในการลดมิติขอ้มูลท่ีมีมิติสูง ใหมี้มิติท่ีต  ่าลง เพ่ือให้
มนุษยห์รือคอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจขอ้มูลไดส้ะดวกข้ึน 
จากการทดสอบพบวา่ UMAP สามารถจดักลุ่มขอ้มูลไดดี้ 
และใช้เวลาในการประมวลผลน้อย โดยสามารถรักษา
สัดส่วนของระยะห่างระหว่างคู่จุดขอ้มูลทุกคู่ไดดี้ และยงั
สามารถแสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีระหว่างสถานะปกติ
ไปสู่สถานะผิดปกติได ้ซ่ึงสามารถน าใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วย
ตดัสินใจในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได ้เม่ือมีจุด
ข้อมูลมาตกอยู่ในกลุ่มผิดปกติ ดังนั้ น UMAP จึงเป็น
อลักอริทึมท่ีเหมาะต่อการน ามาใชว้ิเคราะห์ความผิดปกติ
เพ่ือการซ่อมบ ารุงเชิงคาดการณ์สถานี AWS ได ้ 

จากการศึกษาข้อมูลชุดน้ี พบว่าเซนเซอร์ความช้ืน
สัมพทัธ์มีอตัราการช ารุดสูง ในขณะเดียวกนัอาจอนุมาน
ได้ว่า ควรเปล่ียนเซ็นเซอร์ความช้ืนฯไปใช้รุ่นท่ีมีความ
คงทนมากกว่าน้ี อย่างไรก็ตาม งานวิจยัฉบบัน้ีควรไดรั้บ
การพฒันาต่อ โดยเฉพาะการเพ่ิมปริมาณขอ้มูลท่ีมีความ
ผิดปกติของเซนเซอร์อ่ืน ๆ และควรมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุการพงัของเซนเซอร์  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีท้ าการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเปรียบเทียบ
อัลกอริทึมจ านวน 3 อัลกอริทึม ได้แก่ 1) อัลกอริทึมป่าสุ่ม  
2) อัลกอริทึมเพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด  และ 3) อัลกอริทึมเนอีฟ
เบย์ ท าการสร้างแบบจ าลองจากข้อมูลพื้นฐานของ
นักศึกษาท่ีได้ท าการบันทึกไว้ท่ีระบบขึน้ทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 จ านวน 18,490 คน ซ่ึงเป็น
ข้อมลูท่ีผู้ วิจัยได้ท าการท าความสะอาดข้อมลู เพ่ือน าข้อมลู
ท่ีได้มาท าการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพส าหรับ
การพยากรณ์  

ผ ล ก า ร ท ด ส อบพบ ว่ า  อั ล ก อ ริ ทึ ม ป่ า สุ่ ม ใ ห้
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีกว่าอัลกอริทึมเพ่ือนบ้านใกล้
และอัลกอริทึมเนอีฟเบย์ท่ีสุด โดยมีค่าความถูกต้อง 
ร้อยละ 94.61 ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.070 

 ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.074 

ค่าความคลาดเค ล่ือนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 0 .227 

ตามล าดับ หลังจากท่ีได้อัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุดแล้วน าข้อมูล
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 มาท าการพยากรณ์การ 

พ้นสภาพกับอัลกอริทึมป่าสุ่มเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์แนวโน้ม
การพ้นสภาพ จากน้ันน าข้อมูลการพยากรณ์แสดงผลผ่าน
เวบ็แอปพลิเคชัน ท าการประเมินการยอมรับโดยผู้ใช้งาน
พบว่า มีการยอมรับเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 

ค าส าคญั:  อลักอริทึมป่าสุ่ม อลักอริทึมเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด 
 อลักอริทึมเนอีฟเบย ์การพยากรณ์การพน้สภาพ 

 

 
 

Abstract 

The objective of this research is to predict the 

tendency of undergraduate student retirement. By 

using Three algorithms, which are Random forest 

Algorithm, K-nearest Neighbor Algorithm (K-NN) 

and Naive Bayes. By creating a model from student’s 

basic information that is recorded in the new student 

registration system. A total information of 18,490 

participants from past academic years, 2017 – 2019 

that the researcher has already performed data 

cleansing to get the most validity algorithm.  

The findings reveal that the Random Forest 

algorithm is more effective. It has 94.61% of accuracy 

(ACC), and an absolute error (AE) is 0.07.  

A normalized absolute error (NAE) is 0.074, and  

root mean squared error (RMSE) is 0.227, 

respectively. After obtaining the best algorithm, the 

new student data in academic year 2020 were being 

used to predict student dismissal tendency with a 

random forest algorithm to determine the dismissal 

percentage. Then used the forecast data to design the 

website for displaying and reporting purposes. Then 

assessing the evaluating user acceptance, found that 

the average acceptance is at a high level. With an 

average of 4.40 and a standard deviation of 0.57    

Keywords: Random Forest Algorithm, K-Nearest 

 Neighbor Algorithm, Naive Bayes, 

 Termination Forecast. 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับนักศึกษาอย่าง

กวา้งขวาง นกัศึกษามีตวัเลือกในการเขา้ศึกษาต่อไดห้ลาย
สถานศึกษา โดยท่ีนักศึกษามีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยจากความช่ืนชอบในสาขานั้ น ความมี
ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา หรืออาจจะเป็นสถานศึกษา
น้ีอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษา แต่จากสาเหตุเหล่าน้ี 
ก็มีนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา โดยสาเหตุ ท่ีท าให้
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษามากท่ีสุดจะเป็นพน้สภาพ
เพราะเกรดไม่เป็นไปตามระเบียบ ซ่ึงจ านวนมากท่ีสุดจะ
เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 การพยากรณ์การพน้สภาพนั้นจะ
เ ป็นส่วนหน่ึงในการแนะแนวให้ก ลุ่มนักศึกษาท่ี มี
แนวโนม้การพน้สภาพ 

อลักอริทึมส าหรับการพยากรณ์ และได้มีผูว้ิจยัไดท้ า
การพยากรณ์โดยวธีิการต่าง ๆ อลักอริทึม Random Forest 
และอัลกอริทึม Bagging [1]  อัลกอริทึม Exponential 

Smoothing [2] อลักอริทึม Decomposition Method [3] 
อัลกอริทึม Dimensionality Reduction [4]  อัลกอริทึม 
Decision Tree [5] เป็นตน้  

จากปัญหาและงานวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัมีแนวคิดในการน า
เทคนิคเหมืองขอ้มูลมาใชเ้พ่ือท าการวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของนกัศึกษาเพื่อหาแนวโนม้การพน้สภาพของนักศึกษาท่ี
เข้าใหม่  และหลังจากท่ีได้ข้อมูล ท่ีสมบูรณ์แล้ว จะ
ด าเนินการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละรายงานเพ่ือแสดงผลต่อไป 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 อลักอริทมึการพยากรณ์ (Prediction Algorithm) 

2.1.1 อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) เกิดจาก
การรวมกลุ่มกนัของโครงสร้างตน้ไม ้โดยในการท างาน
ของอัลกอริทึม จะท าการจ าแนกต้นไม้หลายต้น ซ่ึงใน 
ตน้ไมแ้ต่ละตน้จะมีการแบ่งเป็นคลาส โดยท่ีตน้ไม่แต่ละ
ต้น จ ะ ถู กส ร้ า ง ข้ึ นแต่ ก ลุ่มตัวอ ย่ า ง ท่ี แตกต่ า งกัน  
จากกระบวนการของตน้ไมก้ารตดัสินใจ และถูกสร้างข้ึน
จนกลายเป็นป่า ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าอัลกอริทึมป่าสุ่ม 

เป็นอัลกอริทึมประเภทหน่ึงของอัลกอริทึมต้นไม้การ
ตดัสินใจ [6],[7] 

2.1.2 อัลกอริทึม เ พ่ือนบ้านใกล้ที่ สุด  (K-Nearest 

Neighbor Algorithm (K-NN)) เป็นวิธีการท่ีใช้ในการ
จ าแนกประเภทข้อมูล  ท่ีใช้วิ ธีหาระยะห่างระหว่าง
คุณลักษณะของข้อมูล ซ่ึงจะเหมาะสมกับข้อมูลท่ีเป็น
ตวัเลข โดยมีขั้นตอนโดยสรุปดงัน้ี 

1) ก าหนดจ านวนเพ่ือนบา้น K (ก าหนดใหเ้ป็นเลขค่ี) 
2) ค านวณระยะห่างของข้อมูลท่ีต้องการพิจารณา  

โดยค านวณไดจ้ากสมการระยะทางยคูริเดียน (Euclidean 

Distance) ดงัสมการท่ี 1 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) = √∑(𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑞𝑖)
2 

โดยท่ี dist (p,q) หมายถึง ระยะห่างระหว่างข้อมูล  
p กบั q, pi หมายถึงค่าของขอ้มูลคุณสมบติัท่ี i ของขอ้มูล 
p และ qi หมายถึงค่าของขอ้มูลคุณสมบติัท่ี i ของขอ้มูล q 

3) จดัล าดบัของระยะห่างจากนอ้ยไปมาก และเลือกชุด
ขอ้มูลท่ีนอ้ยท่ีสุดตามจ านวน K 

4) ก าหนดให้ค  าตอบของขอ้มูลท่ีตอ้งการท านาย คือ 
กลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในกลุ่มของชุดขอ้มูล K ตวัแรก [8] 

2.1.3 อัลกอริทมึเนอฟีเบย์ (Naïve Bays) เป็นวธีิในการ
เรียนรู้ท่ีใชห้ลกัการของความน่าจะเป็น ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีเบย ์เขา้มาช่วยในการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายก็เพ่ือตอ้งการ
สร้างโมเดลท่ีอยู่ในรูปแบบของความน่าจะเป็น ซ่ึงเป็นค่าท่ี
บนัทึกไดจ้ากการสังเกต จากนั้นน าโมเดลมาหาวา่สมมติฐาน
ใดถูกตอ้งท่ีสุด โดยใชค้วามน่าจะเป็นเขา้มาช่วยความรู้ก่อน
หน้า หมายถึง ความรู้ท่ีเรามีเก่ียวกับสมมติฐานแต่ละตัว
ก่อนท่ีจะเก็บข้อมูล เม่ือใช้งานจะน าความน่าจะเป็นของ
ข้อมูลท่ีเก็บของข้อมูลท่ีเก็บได้ปรับสมมติฐานซ ้ าอีกคร้ัง 
ขอ้ดีของวิธีการเรียนรู้ คือสามารถใชข้อ้มูลและความรู้ก่อน
หนา้ [6],[7] 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ส าราญ และคณะ [1] ไดท้ าการศึกษาขอ้มูลภาวะการมี

งานท าของบัณฑิต และข้อมูลระเบียบประวติัของนิสิต
ป ริญญาต รีหลังส า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ า  จ ากส านัก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษายอ้นหลงั 5 ปี (2555 - 2559) 

(1) 
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ในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการจ าแนก
ข้อมูลด้วยวิ ธี  Decision Tree เทคนิคการจ าแนกด้วย 
วิ ธี  Random Forest และเทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้ วย 
วิธี Bagging ผลการวิจัยพบว่า ความแม่นย  าในการจ าแนก
ประเภทขอ้มูลจาก 3 เทคนิค พบวา่เทคนิค Random Forest 

ใหค้วามถูกตอ้งในการจ าแนกประเภทขอ้มูลสูงท่ีสุด 
อนันต์ชัย  และจ รัญ  [9] ได้ท าการ เป รียบเ ทียบ

ประ สิท ธิภาพของอัลกอ ริ ทึมในการท านาย  และ
คุณลกัษณะท่ีมีต่อโอกาสความส าเร็จในการโอนเงินขา้ม
ประเทศของบุคคลทัว่ไป โดยท าการศึกษาขอ้มูลจ านวน 
51,901 ระเบียน ท าการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี 2559 - 2560 

โดยใชเ้ทคนิคการจ าแนกขอ้มูลทั้งหมด 3 เทคนิค ไดแ้ก่ 
เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เทคนิคนาอีฟเบย ์และเทคนิคการ
ค้นห า เพื่ อนบ้านใกล้ ท่ี สุ ด  ซ่ึ ง ได้ท า ก า รทดสอบ
ประสิทธิภาพตัวแบบการท านายด้วยวิ ธีการ Cross 

Validation เ พ่ือหาผลการทดสอบประสิทธิภาพท่ีมีค่า
ความถูกต้องสูงท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่าการใช้เทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจมีค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 99.90% เทคนิค
การค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุดมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 
99.55%  และเทคนิคนาอีฟเบย์มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 
96.71%  จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในคร้ังน้ี 
สามารถน าเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ท่ีมีค่าความถูกต้อง
สูงสุดไปใช้ในการพยากรณ์โอกาสความส าเร็จในการ 
โอนเงินขา้มประเทศของบุคคลทัว่ไป 

พเยาว ์และคณะ [10] ไดศึ้กษาระดบัและเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกลางคนัของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้จิยัเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 638 ชุด โดยหลกัเกณฑข์อง
การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัย คือ 
แบบสอบถาม มาตรส่วนประมาณค่า น ามาประมวลขอ้มูล 
และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปใชค้่าสถิติคือ 
การหาค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
(t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย  
การพยากรณ์การพน้สภาพของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี

ผูว้จิยัมีกรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที ่1 : กรอบแนวความคิด  

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 การเปรียบเทยีบและคดัเลือกอลักอริทมึทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

ในงานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการน า เทคนิค Random 

Forest, Naive Bayes และ K-NN มาด าเนินการท าการ
เปรียบเทียบ และทดสอบกับชุดข้อมูลตัวอย่าง เ พ่ือ
ประมวลผลและหาความถูกตอ้งและแม่นย  าของอลักอริทึม 
ขั้นตอนแรก คือ การเตรียมขอ้มูลโดยเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของนกัศึกษาแรกเขา้ระดบัปริญญาตรี 3 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 ซ่ึงชุดขอ้มูลนั้นจะประกอบไป
ด้วยขอ้มูลส่วนตวัของนักศึกษาดังตารางท่ี 2 และขอ้มูล
บิดา-มารดา-ผูป้กครองดังตารางท่ี 3 เพื่อน าข้อมูลของ
นัก ศึกษามาด า เ นินการเข้าอัลกอริ ทึมทั้ ง  3  เพื่ อหา
อลักอริทึมท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งและแม่นย  า 
ตารางที ่1 : แสดงขอ้มูลนกัศึกษา 

เพศ 
สญัชาติ 

ความพิการ 
ความสามารถพิเศษ 
ไดรั้บเงินจากท่ีไหน 
วุฒิการศึกษาเดิม 

สาขาท่ีเรียนปัจจุบนั 
วิขาเขตท่ีเรียน 

เช้ือชาติ 
จ านวนพี่นอ้งท่ีเรียนอยู ่

อาศยัอยูก่บัใคร 
รอบการศึกษา 

จงัหวดัเกิด 
ศาสนา 

เป็นบุตรคนท่ี 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

ผลการเรียนเดิมของนกัศึกษา 
หลกัสูตรท่ีเรียนปัจจุบนั 

ประเภทนกัศึกษา 
กลุ่มเลือด 
รายได ้

สถานศึกษาเดิม 
จ านวนปีของหลกัสูตรท่ีเรียน 
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ตารางที ่2 : แสดงขอ้มูลบิดา-มารดา-ผูป้กครอง 
อาชีพ 
สญัชาติ 

การศึกษา 
ขอ้มูลสถานภาพ 

3.2 การน าอัลกอริทึมที่ได้มาท าการพยากรณ์ ออกแบบ
เวบ็ไซต์ และรูปแบบรายงาน 

 หลังจากได้อัลกอริทึมท่ี เหมาะสมแล้ว จะเข้า สู่
ขั้นตอนของการพยากรณ์โดยเป็นการน าเอาข้อมูลของ
นกัศึกษาแรกเขา้ระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2563 มาท า
การพยากรณ์ กบัอลักอริทึมท่ี ไ ด้ ม า จ า ก ขั้ น ต อ น ท่ี  1  
เม่ือไดผ้ลเปอร์เซ็นตแ์นวโนม้การพน้สภาพ จากนั้นน าไป
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยการแสดงผลจะมี
รายละเอียดเป็นเปอร์เซ็นตแ์นวโนม้การพน้สภาพ และไม่พน้
สภาพแยกตามรายบุคคล  เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะแนว
นกัศึกษาและวางแผนการเรียนต่อไป 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้

ดงัน้ี 
4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 

การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ สามารถสรุปผลการ
เปรียบเทียบอลักอริทึมแสดงดงัตารางท่ี 3, 4 และ 5 

ตารางที ่3 : ผลการทดสอบอลักอริทึม Random Forest 

NO. 

Parameters Performance 

Voting Strategy 
Subset 

Ratio 

ACC 

)%) 
AE NAE RMSE 

Confidence 

Vote 

Majority 

Vote 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

94.61 

94.60 

94.61 

94.61 

94.60 

94.54 

94.46 

94.42 

94.35 

94.28 

94.23 

94.61 

94.61 

94.61 

94.61 

94.59 

94.60 

94.52 

94.46 

94.42 

94.37 

94.31 

0.100 

0.099 

0.099 

0.099 

0.099 

0.099 

0.099 

0.100 

0.099 

0.099 

0.100 

0.070 

0.080 

0.086 

0.088 

0.089 

0.090 

0.090 

0.091 

0.091 

0.091 

0.092 

0.105 

0.105 

0.104 

0.104 

0.104 

0.105 

0.105 

0.105 

0.105 

0.105 

0.105 

0.074 

0.084 

0.090 

0.093 

0.094 

0.095 

0.095 

0.096 

0.096 

0.096 

0.097 

0.224 

0.223 

0.222 

0.223 

0.224 

0.225 

0.227 

0.228 

0.228 

0.230 

0.231 

0.227 

0.224 

0.223 

0.224 

0.224 

0.225 

0.226 

0.227 

0.228 

0.229 

0.231 

จากตารางท่ี 3 การทดสอบอลักอริทึม Random Forest 

เป็นการปรับค่า Subset Ratio ซ่ึงค่า Subset Ratio = 0.0  

ในล าดบัท่ี 12 ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดโดยท่ี ACC = 94.61%,  

AE =  0.070, NAE = 0.074, RMSE = 0.227 ตามล าดบั 

ตารางที ่4 : ผลการทดสอบอลักอริทึม K-NN 

NO. 

Parameters Performance 

Number of 

Folds 
K 

ACC 

)%) 
AE NAE RMSE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

30 

40 

50 

90.71 

92.18 

93.89 

94.08 

94.42 

94.48 

94.54 

94.55 

94.60 

94.59 

94.60 

94.60 

94.60 

94.61 

94.61 

94.61 

94.61 

94.61 

94.61 

94.61 

94.61 

94.61 

94.61 

0.093 

0.093 

0.091 

0.092 

0.092 

0.092 

0.092 

0.092 

0.092 

0.091 

0.091 

0.092 

0.092 

0.092 

0.091 

0.091 

0.091 

0.092 

0.091 

0.091 

0.092 

0.092 

0.092 

0.098 

0.098 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.096 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.097 

0.304 

0.265 

0.25 

0.243 

0.238 

0.236 

0.233 

0.232 

0.231 

0.230 

0.229 

0.229 

0.228 

0.228 

0.227 

0.227 

0.226 

0.226 

0.226 

0.225 

0.225 

0.224 

0.224 

จากตารางท่ี 4 การทดสอบอลักอริทึม K-NN มีการปรับ
พารามิเตอร์เพ่ือหาค่าท่ีดี ท่ีสุด โดยเป็นการปรับค่า K  
โดยค่า K = 17 ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ในล าดับท่ี 17 โดยท่ี  
ACC =  9 4 . 6 1 %, AE =  0 . 0 9 1 , NAE =  0 . 0 9 6 ,  

RMSE =  0.226 ตามล าดบั 

ตารางที ่5 : ผลการทดสอบอลักอริทึม Naive Bayes 
 

NO. 

Parameters Performance 

Number of 

Folds 

Laplace 

Correction 

ACC 

)%) 
AE NAE RMSE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100  

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/  

90.39 

90.34 

90.29 

90.38 

90.34 

90.41 

90.31 

90.34 

90.30 

90.35 

0.118 

0.119 

0.119 

0.119 

0.119 

0.119 

0.119 

0.119 

0.119 

0.119 

0.125 

0.126 

0.126 

0.125 

0.126 

0.126 

0.126 

0.126 

0.126 

0.126 

0.279 

0.279 

0.279 

0.278 

0.279 

0.278 

0.278 

0.278 

0.278 

0.278  

จากตารางท่ี 5 การทดสอบอัลกอริทึม Naive Bayes  

มีการปรับพารามิเตอร์เพ่ือหาค่าท่ีดีท่ีสุด โดยเป็นการปรับค่า 
Number of Folds ซ่ึงค่าท่ี 60 ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดในล าดบัท่ี 6 
โดยท่ี  ACC = 90.41%, AE = 0.119 , NAE = 0.126 , 

RMSE = 0.278 ตามล าดบั 
ตารางที ่6 : แสดงการเปรียบเทียบอลักอริทึม 

NO. Algorithm 

Performance 

ACC 

)%) 
AE NAE RMSE 

1 

2 

3  

Random Forest 

K-NN 

Naive Bayes 

94.61 

94.61 

90.41 

0.07 

0.091 

0.119 

0.074 

0.096 

0.126 

0.227 

0.226 

0.278 
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จากตารางท่ี 6 สรุปไดว้า่  ACC ของอลักอริทึม Random 

Forest แ ล ะ  อั ล ก อ ริ ทึ ม  K-NN มี ค่ า เ ท่ า กั น  คื อ  
ร้อยละ 94.61  และ อัลกอริทึม Naive Bayes ได้ ACC 
นอ้ยท่ีสุดท่ี ร้อยละ 90.41  ผูว้จิยัจึงท าการพิจารณาค่าความ
ผิดพลาดของอลักอริทึมทั้ง 2 ท่ีไดค้่าความถูกตอ้งเท่ากนั 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า อัลกอริทึม Random Forest ให้ค่าความ
ผิดพลาดน้อยกว่า อลักอริทึม K-NN โดย AE =  0.070, 

NAE = 0.074, RMSE = 0.227 ตามล าดบั 
4.2 การออกแบบเวบ็ไซต์ 

เว็บไซต์แสดงผลการพยากรณ์การพน้สภาพนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ยเมนูหนา้แรก และปีการศึกษา
แสดงดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 : แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต ์

สามารถเลือกปีการศึกษาของข้อมูลได้ ให้กรณีท่ีมี 
การน า เอาข้อมูลนักศึกษาปีต่อไปเข้ามาแสดงด้วย 
แสดงดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3 : เมนูแสดงปีการศึกษา 

ขอ้มูลรายช่ือคณะในปีการศึกษานั้นๆ ท่ีมีนกัศึกษาเขา้
มาศึกษาต่อแสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4 : เมนูแสดงรายช่ือคณะ 

ขอ้มูลกราฟแสดงการพยากรณ์แนวโนม้การพน้สภาพ  
ระดับคณะ และสามารถดูในระดับภาควิชาได้ แสดงดัง
ภาพท่ี 5 

 
ภาพที ่5 : หนา้เวบ็ไซตแ์สดงกราฟภาพรวมคณะ 

ขอ้มูลกราฟแสดงการพยากรณ์แนวโนม้การพน้สภาพ 
ระดบัภาควิชา และจะแสดงขอ้มูลกราฟพยากรณ์แนวโนม้
การพ้นสภาพของสาขาวิชาท่ีอยู่ในสังกัดของภาควิชา
แสดงดงัภาพท่ี  6 

 
ภาพที ่6 : หนา้เวบ็ไซตแ์สดงกราฟภาพรวมของภาควิชา 

ซ่ึงจากภาพท่ี 6 สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ
ไฟล์  Excel เพื่ อ ดูแนวโน้มการพ้นสภาพนักศึกษา
รายบุคคลได ้โดยบอกร้อยละของการพน้สภาพและไม่พน้
สภาพ พร้อมทั้งใส่หมายเหตุจองนกัศึกษาท่ีมีแนวโน้มการ
พน้สภาพดว้ยแสดงดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที ่7 : รูปแบบรายงาน 
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4.3 ผลการประเมนิระบบ 
ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านต่อการใชง้าน

ระบบ 4 ดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

ตารางที ่7 : ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านระบบ 

การประเมินการยอมรับ �̅� S.D. แปลผล 
1. ปัจจยัดา้นรับรู้ประโยชน์ 4.35 0.55 มาก 
2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 4.39 0.60 มาก 
3. ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช ้ 4.48 0.55 มาก 
4. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการยอมรับ 4.40 0.56 มาก 

สรุปผล 4.40 0.57 มาก 

ดงันั้น จึงสรุปผลไดว้า่ระบบการพยากรณ์แนวโนม้การ
พน้สภาพของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีไดรั้บการยอมรับ
อยูใ่นระดบัยอมรับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 

5. สรุป 
จากเปรียบเทียบอลักอริทึมจ านวน 3 อลักอริทึม คือ  

1) อลักอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) 2) อลักอริทึมเพื่อน
บ้านใกลท่ี้สุด (K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN)) 

และ 3) อลักอริทึมเนอีฟเบย ์(Naive Bayes)โดยการสร้าง
แบบจ าลองจากขอ้มูลพ้ืนฐานของนักศึกษาท่ีได้ท าการ
บันทึกไวท่ี้ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
ยอ้นหลงั ไดแ้ก่ ปีการศึกษา 2560 - 2562 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจัยได้ท าการท าความสะอาดขอ้มูล (Data cleansing) 

เพื่อจะไดอ้ลักอริทึมท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ 

 ผลการทดสอบอัลกอริทึม และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพอลักอริทึมท่ีใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มการ 
พน้สภาพของนักศึกษาปริญญาตรี สรุปผลไดว้่า อลักอริทึม 
ป่าสุ่มใหป้ระสิทธิภาพการพยากรณ์ดีกวา่อลักอริทึมเพ่ือนบา้น
ใกลท่ี้สุดและอลักอริทึมเนอีฟเบย ์โดยมีค่า ACC = 94.61%,  

AE =  0.07, NAE = 0.074, RMSE = 0.227 ตามล าดับ
จากนั้นน าขอ้มูลการพยากรณ์แสดงผลผ่านเวบ็แอปพลิเคชนั 
ท าการประเมินการยอมรับโดยผูใ้ช้งานพบว่า มีการยอมรับ
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การโอนของข้าราชการและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์การโอนย้ายของข้าราชการ
กลุ่มประชากรการวิจัยในคร้ังนีคื้อ ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 
ระดับช านาญงาน ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ 
โดยใช้วิธีการเกบ็ข้อมูลจากข้าราชการท่ีเคยปฏิบัติราชการ
อยู่ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 
- 1 เมษายน 2563 และข้าราชการปัจจุบัน รวมจ านวนข้าราชการ
ท่ีเกบ็ข้อมูลท้ังส้ิน 220 คน โดยการใช้แบบสอบถาม จากน้ัน
น าปัจจัยท่ีได้มาสร้างตัวแบบพยากรณ์การโอนของข้าราชการ
ด้วยการท าเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 3 เทคนิค 
คือ ต้นไม้ตัดสินใจ เบย์เซียนแบบง่าย และเพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีได้รับความนิยมมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ เพ่ือหาเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ผลการวิจัยพบว่า กฎความสัมพันธ์พบปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออก คือ อาย ุระดับต าแหน่ง 
และอัตราเงินเดือน ผลการทดสอบตัวแบบพยากรณ์ต้นไม้
ตัดสินใจ ให้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์สูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 
85.42 เพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด ให้ค่าความถกูต้องเท่ากับร้อยละ 
81.04 และเบย์เซียนแบบง่าย ให้ค่าความถกูต้องเท่ากับ ร้อย
ละ 77.04 ในการนี ้ผลท่ีได้จากการวิจัยสามารถน ามาสร้าง
ตัวแบบการพยากรณ์และพัฒนาระบบวิเคราะห์การโอนของ
ข้าราชการ จากน้ันท าการประเมินการยอมรับโดยผู้ใช้งาน
พบว่า มีการยอมรับเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 
ค าส าคัญ: เหมืองขอ้มูล  เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ  เทคนิค
เบยเ์ซียนแบบง่าย  เทคนิคเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด 

Abstract 
The purpose of this research is for analyze the factors 

affecting the transfer of government officials and compare 

algorithm for forecasting trend of transfer’s officials. 

The research population is government officials, operational 

level, Professional level, Operating level and professional 

level by using the method of collecting data from government 

officials who have served in the department of industrial 

works since 1 January 2016 - 1 April 2020 and current 

government officials total 220 people by using questionnaires. 

The factors that were obtained for the relational rule 

technique, and the bureaucratic transfer prediction 

model was created by data mining (Classification) by using 

3 analysis techniques: Decision Tree, Naive Bayesian, 

and K - Nearest Neighbor, which are popular techniques. 

Then compare the forecast performance to find the most 

suitable technique. 

The research results were found that the association 

rule found factors related to the decision to leave, age, 

position level, and salary rate. And forecasting model 

testing; Decision Tree; provides an accuracy was 85.42%, 

K - Nearest Neighbor; provides an accuracy of 81.04% 

and Naive Bayesian; provides an accuracy of 77.04%. 

In this regard, the results from the research can be used 

to create forecasting model and development of the civil 

servant transfer analysis system. Then assessing the 

suitability by user acceptance, found that the average 

acceptance is at a high level with an average of 3.62 

and a standard deviation of 0.67 

Keywords: Data Mining, Decision Tree, Naive Bayesian, 

K - Nearest Neighbor 
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1. บทน า 
ในการบริหารองคก์รบุคลากรนบัเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า

และมีความส าคญัท่ีสุดขององค์กร เพราะบุคลากรเป็นผู ้
สร้างสรรค์งานในด้านต่าง ๆ ให้กับองค์กร การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายท่ีสุดดว้ยท่ีวา่คนนั้น
ไม่ใช่ทุนหรือเคร่ืองจกัร แต่คนเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ 
มีความแตกต่างหลากหลาย และมีความเคล่ือนไหวไม่หยดุน่ิง 
ดงันั้น การท่ีงานและองคก์รจะกา้วไปขา้งหนา้ไดม้ากนอ้ย
เพียงใดนั้น นอกจากจะข้ึนอยูก่บักระบวนการส่ือสารในมิติต่าง ๆ  
ของผูบ้ริหารแลว้ ความสามารถในการขบัเคล่ือนและการแกไ้ข
ปัญหาในเร่ืองของคนหรือท่ีเรียกวา่กระบวนการจดัการคน 
(Human Resource Management) กน็บัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
อย่างยิ่ง หากองค์กรมีกระบวนการจดัการคนท่ีดีจะส่งผล
ใหไ้ดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีการพฒันาและการรักษา
บุคลากรให้ท างานกบัองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การวางแผนบุคลากรท่ีดีท าใหอ้งคก์รสามารถ
ท านายความตอ้งการบุคลากรในอนาคต ซ่ึงสัมพนัธ์กบัทิศทาง
และแผนงานขององคก์ร ตลอดจนกิจกรรมขององคก์รท่ีคาดวา่
จะมีในอนาคต นอกจากน้ี การวางแผนบุคลากรท่ีดียงัตอ้ง
ค านึงถึงตลาดแรงงานเพ่ือท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าองค์กร 
มีความตอ้งการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าใด และเม่ือใด 
ท าให้สามารถวางแผนการรับคนเขา้ท างาน การฝึกอบรม
และพฒันา และการหาทรัพยากรอ่ืนมาทดแทนถา้จ าเป็น 
ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตาม
ความจ าเป็น และมีบุคลากรท่ีท างานในหนา้ท่ีต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบัการขยายหรือหดตวัของธุรกิจขององค์กร 
ส่งผลให้องคก์รสามารถด าเนินงานไปไดต้ามทิศทางและ
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

การออกจากส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือ
การโอนถือเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงในการขบัเคล่ือนองคก์าร
ในดา้นต่าง  ๆทั้งในเร่ืองของภาวะงานลน้และความไม่ต่อเน่ือง
ของงาน ซ่ึงในปัจจุบนักรมโรงงานอุตสาหกรรมมีบุคลากร
โอนออกจากส่วนราชการจ านวนมาก ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
เกิดความล่าชา้หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เป็นผลให้
ฝ่ายบุคคลตอ้งท าการสรรหาบุคลากรเขา้มาท างานในต าแหน่ง
ท่ีว่างลง โดยการสรรหานั้นอาจเป็นการจดัสอบคดัเลือก

หรือสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุบุคลากรเขา้มาใหม่ซ่ึงส่วนราชการ
จะไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบติั
ของแต่ละต าแหน่งและอาจไดรั้บองคค์วามรู้ใหม่จากเดก็รุ่นใหม่
ท่ีเขา้มาบรรจุ แต่อาจมีขอ้เสียตรงท่ีบุคลากรท่ีไดย้งัไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งของส่วนราชการนั้น ๆ 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาเก่ียวกับงานและสั่งสม
ประสบการณ์ในการท างานต่อไป 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูจ้ดัท าการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบั
การพยากรณ์ เพื่อหาแนวโนม้การโอนของขา้ราชการ โดยการ
พยากรณ์แนวโนม้ดว้ยการท าเหมืองขอ้มูลมีหลายรูปแบบ
และเทคนิคท่ีผูว้ิจยัส่วนใหญ่น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ Decision Tree ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจลาออกและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ตวัแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน [1] K - Nearest 
Neighbor ท าการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของฟังกช์นัความ
เหมือนส าหรับการจ าแนกประเภทขอ้มูล [2] และ Bayes Theorem 
ศึกษาเก่ียวกับการจัดการคลังสินคา้ผ่านการประยุกต์ใช้
วิธีการพยากรณ์ความตอ้งการ [3] จากนั้นท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคเหล่านั้นเพื่อน าเทคนิคการพยากรณ์
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปใชง้านต่อไป 

 
2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) คือกระบวนการท่ี

กระท ากับข้อมูลจ านวนมาก  เพื่อค้นหารูปแบบและ
ความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น ในปัจจุบนัการท า
เหมืองขอ้มูลไดถู้ก น าไปประยกุตใ์ชใ้นงานหลายประเภท 
ทั้งในดา้นธุรกิจท่ีช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในดา้น
วิทยาศาสตร์และการแพทยร์วมทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
[4] 

2.2 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
Decision Tree เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหา 

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการน าขอ้มูลมาสร้างแบบจ าลองการ
พยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างตน้ไม ้ซ่ึงมีการเรียนรู้
ขอ้มูลแบบมีผูส้อน (Supervised Learning) สามารถสร้าง
แบบจ าลองการจดัหมวดหมู่ (Clustering) ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
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ของขอ้มูลท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ (Training set) ไดโ้ดยอตัโนมติั
และสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการท่ียงัไม่เคยน ามาจดั
หมวดหมู่ไดอี้กดว้ย ประกอบดว้ยกฎในรูปแบบ “ถา้ เง่ือนไข
แลว้ผลลพัธ์” [4] 

2.3 เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย (Naive Bayesian) 
หมายถึง เคร่ืองจกัรเรียนรู้ท่ีอาศยัหลกัการความน่าจะเป็น 

ตามทฤษฎีของเบย์ (Bayes Theorem) ซ่ึงมีอัลกอริทึมท่ี 
ไม่ซบัซอ้น เป็นขั้นตอนวิธีในการจ าแนกขอ้มูล โดยการเรียนรู้
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน ามาสร้างเง่ือนไขการจ าแนกขอ้มูลใหม่ 
หลกัการของเบยเ์ซียนแบบง่าย ใชก้ารค านวณหาความน่าจะเป็น
ในการท านายผล เป็นเทคนิคในการแกปั้ญหาแบบจ าแนก
ประเภทท่ีสามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ได ้จะท าการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือใชใ้นการสร้างเง่ือนไข
ความน่าจะเป็นส าหรับแต่ละความสัมพนัธ์เหมาะกบักรณี
ของเซตตวัอยา่งท่ีมีจ านวนมากและคุณสมบติั (Attribute) 
ของตวัอย่างไม่ข้ึนต่อกนั โดยก าหนดให้ความน่าจะเป็น
ของขอ้มูลดงัสมการท่ี 1 [5] 

                   P(A|B) = 
P(B|A)P(A)

P(B)
  (1) 

2.4 เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้ทีสุ่ด (K - Nearest Neighbor) 
หลกัการของวิธีการน้ีจะจ าแนกประเภทขอ้มูลโดยข้ึนกบั

ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงท่ีสุด K ตวัจากขอ้มูลบนชุดขอ้มูล
ตวัอยา่งท างานโดยข้ึนกบัระยะทางนอ้ยสุดจากสมาชิกใหม่ 
หรือขอ้มูลท่ีป้อนถาม (Input Query Instance) กบัขอ้มูลตวัอยา่ง
ฝึกฝน จะค านวณหาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด K ตวั หลงัจากนั้น
รวบรวมสมาชิกท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด K ตวัแลว้เลือกคลาสท่ีสมาชิก
ส่วนใหญ่ท่ีในกลุ่ม K ดังกล่าวสังกัดอยู่มากท่ีสุดให้กับ
สมาชิกใหม่ ขอ้มูลการจ าแนกโดยใชข้อ้มูลขา้งเคียง K ตวั 
ประกอบดว้ยแอททริบิวต์หลายตวัแปร Xi ซ่ึงจะน ามาใช้
ในการแบ่งกลุ่ม Yi โดยระบุค่าตวัเลขจ านวนเตม็บวกใหก้บั 
K ซ่ึงค่าน้ีจะเป็นตวับอกจ านวนของกรณี (Case) ท่ีจะตอ้ง
คน้หาในการท านายกรณีใหม่ อลักอริทึมแบบ KNN ไดแ้ก่ 
1-NN , 2-NN , 3-NN , … K-NN ตวัอยา่ง 2-KNN หมายถึง 
อลักอริทึมน้ีจะคน้หา 2 กรณีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักรณีใหม่ 
(2 Nearest Cases ) การน าระยะทางท่ีหาไดจ้ากสมาชิกในขอ้มูล
ตวัอย่างฝึกฝน มาเรียงล าดบัจากน้อยไปหามากแลว้เลือก

สมาชิกท่ีมีระยะทาง (Distance) ใกลเ้คียงท่ีสุดออกมา K ตวั
โดยใชก้ารวดัระยะทางแบบ Euclidean Distance [6] 

2.5 ทฤษฎกีฎความสัมพนัธ์ (Associations Rule) 
เป็นการหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 2 ชุดข้ึนไปภายในขอ้มูล

ท่ีมีขนาดใหญ่ การกฎความสัมพนัธ์โดยดูจากกฎความสัมพนัธ์
ของค่าความเช่ือมัน่ ค่าสนบัสนุน และค่า Lift ท่ีเกิดข้ึน ค านิยาม
ท่ีใชเ้รียกเพ่ือใชแ้ทนส่ิงต่าง ๆ ในการคน้หากฎความสัมพนัธ์ 
โดยก าหนดให้ I={i1, i2, …, im} เป็นเซตของช้ินข้อมูล
หรือรายการสินคา้ (items) ท่ีประกอบดว้ยรายการสินคา้ 
จ านวน n ช้ิน และให ้T={t1 t2,…,tm} คือเซตขอ้มูลรายการ
ซ้ือขายสินคา้ (Transaction) ในฐานขอ้มูล T ท่ีประกอบดว้ย
รายการขอ้มูลมีสมาชิกจ านวน m รายการขอ้มูล โดยท่ีแต่ละ
รายการ ti จะประกอบไปดว้ยรายการยอ่ยของรายการสินคา้
จากกลุ่มขอ้มูล [7] 

 
3. วธีิการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดในการพยากรณ์แนวโนม้ 

 การโอนของขา้ราชการ 
จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบความคิดของการวิจยั โดยขอ้มูล

ขา้ราชการแต่ละระดบั ท่ียงัปฏิบติังานในกรมและโอนไปกรมอ่ืน 
จ านวน 220 รายการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลขนาด 10 แอตทริบิวต์ 
จะถูกน ามาวิเคราะห์เพื่อหากฎความสัมพนัธ์  ซ่ึงจะได ้
กฎความสัมพนัธ์ของปัจจยัการโอนของขา้ราช นอกจากน้ี 
ไดป้ระยกุตใ์ชอ้ลักอรึทึม ไดแ้ก่ Decision Tree Naive Bayesian 
และ K - Nearest Neighbor เพื่อหาผลการพยากรณ์การโอน
ของขา้ราชการ จากนั้น น าผลลพัธ์ท่ีได้มาจัดท ารายงาน
ผา่นโปรแกรม Power BI แลว้น าเสนอผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการ
ก าหนดแนวทาง การรักษาบุคลากรของกรมและวางแผน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
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ในส่วนของการด าเนินงานวิจยัเพ่ือพยากรณ์แนวโน้ม
การโอนของขา้ราชการ สามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการสร้างกรอบแนวความคิดและศึกษา
เทคนิคการพยากรณ์ 

ท าการศึกษาและคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ 
(Forecasting) การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) และแนวโนม้
การโอน/ลาออก ของบุคลากร (Trends in Transfers and Resignations 
of Personnel) โดยมีกรอบแนวความคิด ดงัภาพท่ี 1 

3.2 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูจ้ดัท าไดท้  าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

ประชากร คือ ขา้ราชการระดบัปฏิบติังาน ระดบัช านาญงาน 
ระดบัปฏิบติัการ และระดบัช านาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ท่ียงัปฏิบติังานอยูแ่ละโอนไปกรมอ่ืน ตั้งแต่ปี 2559 - 2563  

3.3 ขั้นตอนการสร้างโมเดลพยากรณ์ เปรียบเทียบ และ
คดัเลือกเทคนิคการพยากรณ์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดไปใช้งาน 

ในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าไดท้  าการพยากรณ์แนวโนม้
ดว้ยการท าเหมืองขอ้มูล โดยใชอ้ลักอริทึม Decision Tree 
Naive Bayesian และ K - Nearest Neighbor มาเปรียบเทียบ
ผลการพยากรณ์เพ่ือหาเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุด เร่ิมจาก
สร้างแบบสอบถามเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลกบัการตดัสินใจโอน
ของข้าราชการ โดยเก็บข้อมูลจ านวน 10 แอตทริบิวต์ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน 
สังกดัหน่วยงาน ต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง อายรุาชการ และ
สาเหตุการโอน โดยไดแ้บ่งสาเหตุการโอนออกเป็น 7 แอตทริบิวต ์
ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ความกา้วหนา้ในอาชีพ การบริหารงาน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน 
และเงินเดือน ขอ้มูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลฝึกฝน 
(Training Data) ใชฝึ้กฝนตวัแบบพยากรณ์ จ านวน 154 รายการ 
และสร้างตวัแบบของแต่ละวิธีออกมา และขอ้มูลทดสอบ 
(Test Data) จ านวน 66 รายการ คิดเป็นสัดส่วนระหวา่งขอ้มูล
ฝึกฝนต่อขอ้มูลทดสอบเท่ากบั 7:3 หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้
มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพยากรณ์และสร้างแบบจ าลอง เม่ือท าการ
พยากรณ์แต่ละเทคนิคเรียบร้อยแลว้จึงท าการสรุปผลและเลือก
เทคนิคท่ีเหมาะสมและแม่นย  าท่ีสุด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

พยากรณ์หาแนวโนม้ในการโอนของขา้ราชการในปัจจุบนั
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับข้าราชการเพื่อ
บรรจุใหม่ในอนาคต 

3.4 ขั้นตอนการเสนอแนะแนวทางการรักษาบุคลากร 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าปัจจยัท่ีไดห้ลงัจากการพยากรณ์ 

มาเตรียมการวางแผนดา้นทรัพยากรบุคคลเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล หาแนวทางในการ
รักษาบุคลากร และน าเสนอผูอ้  านวยการกอง/ส านกั/ศูนย ์
ท่ีท าหน้าท่ีบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
ปัญหาไดรั้บการตอบสนองและแกไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงส่งผลใหอ้ตัราการออกจากส่วนราชการดว้ยการโอนไปยงั
ส่วนราชการอ่ืนลดลงและสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ
ใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 กฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) 
จากขอ้มูลขา้ราชการ 220 รายการ น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยเทคนิคกฎความสัมพนัธ์ ก าหนดค่าสนับสนุนเท่ากบั 
ร้อยละ 13.00 และค่าความเช่ือมัน่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 16.00 
ท าใหไ้ดก้ฎความสัมพนัธ์ของปัจจยัการโอนของขา้ราชการ
ดว้ยเทคนิคจ านวน 3 กฎ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: แสดงกฎความสัมพนัธ์ท่ีส าคญั  

No. Association Conf. Sup. Lift 
1 อาย ุ46 ปีข้ึนไป ระดบัต าแหน่ง

ช านาญการ 
=> มีผลกบัสถานะการโอน 

0.254 0.136 1.512 

2 อาย ุ46 ปีข้ึนไป ระดบัต าแหน่ง
ช านาญการ 
=> มีผลกบัอตัราเงินเดือน 30,000 
บาทข้ึนไป และสถานะการโอน 

0.254 0.136 1.554 

3 อาย ุ46 ปีข้ึนไป อตัราเงินเดือน 
30,000 บาทข้ึนไป ระดบั
ต าแหน่งช านาญการ 
=> มีผลกบัสถานะการโอน 

0.254 0.136 1.512 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ กฎขอ้ท่ี 1 ขา้ราชการท่ีมีอาย ุ46 ปี
ข้ึนไป และระดบัต าแหน่งช านาญการ มีผลกบัสถานะการโอน 
ด้วยค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 25 โดยปัจจัยแต่ละตัวมีค่า
ความสัมพนัธ์แบบอิสระต่อกนัเน่ืองจากมีค่าลิฟทม์ากกวา่ 1 
กฎขอ้ท่ี 2 ขา้ราชการท่ีมีอาย ุ46 ปีข้ึนไป และระดบัต าแหน่ง
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ช านาญการ มีผลกบัอตัราเงินเดือน 30,000 บาทข้ึนไป และ
สถานะการโอน ดว้ยค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 25 โดยปัจจยั
แต่ละตวัมีค่าความสัมพนัธ์แบบอิสระต่อกันเน่ืองจากมี 
ค่าลิฟทม์ากกวา่ 1 กฎขอ้ท่ี 3 ขา้ราชการท่ีมีอาย ุ46 ปีข้ึนไป 
อัตราเงินเดือน 30 ,000 บาทข้ึนไป และระดับต าแหน่ง
ช านาญการ มีผลกบัสถานะการโอน ดว้ยค่าความเช่ือมัน่
ร้อยละ 25 โดยปัจจยัแต่ละตวัมีค่าความสัมพนัธ์แบบอิสระ
ต่อกนัเน่ืองจากมีค่าลิฟทม์ากกวา่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: รายงานแสดงผลลพัธ์ของกฎความสัมพนัธ์ 
จากภาพท่ี 2 แสดงตวัอยา่งของกฎความสัมพนัธ์กฎท่ี 2 

เปรียบเทียบกบัค่าความเช่ือมัน่ ค่าสนบัสนุน และค่าลิฟท์ 
โดยแสดงผลผา่นโปรแกรม Power BI 

4.2 ตัวแบบการพยากรณ์การโอน 
ตารางที่ 2: แสดงค่าประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ 
3 เทคนิค 

ค่าประสิทธิภาพ ตวัแบบการพยากรณ์ 
ตน้ไม้
ตดัสินใจ 

เบยเ์ซียนแบบ
ง่าย 

เพ่ือนบา้นใกล้
ท่ีสุด 

ค่าความถูกตอ้ง 85.42 77.04 81.04 
ค่าความแม่นย  า 89.33 89.97 81.45 
ค่าความระลึก 93.78 81.09 99.23 

จากตารางท่ี 2 พบว่าตวัแบบท่ีสร้างจากเทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจ มีค่าความถูกตอ้งสูงสุด คือ ร้อยละ 85.42 โดยมี
ค่าความแม่นย  าเท่ากับร้อยละ 89.33 และค่าความระลึก 
เท่ากบัร้อยละ 93.78 ตวัแบบท่ีสร้างจากเทคนิคเบยเ์ซียน
แบบง่าย มีค่าความถูกตอ้งเท่ากบัร้อยละ 77.04 และตวัแบบ
ท่ีสร้างจากเทคนิคเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด มีค่าความถูกตอ้ง
ร้อยละ 81.04 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: รายงานภาพรวมการโอนของขา้ราชการ 
จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงรายงานภาพรวมการโอน

ของขา้ราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือเปรียบเทียบ
กบัอายรุาชการ สถานะปัจจุบนั อาย ุระดบัต าแหน่ง และเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4: รายงานการวเิคราะห์การโอนของขา้ราชการ 
จากภาพท่ี 4 แสดงตวัอย่างการวิเคราะห์การโอนของ

ขา้ราชการ โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกสังกดัหน่วยงาน อายุ
ราชการ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และอตัราเงินเดือน ไดท่ี้
ส่วนน้ี จากนั้นระบบรายงานจะท าการแสดงผลการวิเคราะห์
แนวโน้มการโอนเพื่อให้ผูบ้ริหารน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้
ในการก าหนดนโยบายในการธ ารงรักษาบุคลากรต่อไป 

4.3 แบบประเมินการยอมรับเทคโนโลยรีะบบวเิคราะห์
การโอนของข้าราชการ 
ตารางที ่3: ผลสรุปการประเมินการยอมรับเทคโนโลย ี

หัวข้อที่ประเมิน 
ความพงึพอใจ 

𝐱 S.D. ความหมาย 
1. รายการปัจจยัรับรู้ประโยชน์ 3.64 0.64 ดี 
2. รายการปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 3.76 0.71 ดี 
3. รายการทศันคติต่อการใช ้ 3.48 0.68 ปานกลาง 
4. รายการพฤติกรรมการยอมรับ 3.58 0.63 ดี 

รวม 3.62 0.67 ด ี

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยี
จากผูใ้ชง้านระบบวเิคราะห์การโอนของขา้ราชการ จ านวน 
13 ราย สามารถสรุปไดว้า่มีค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมิน
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อยูท่ี่ 3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.67 และความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อระบบอยูใ่นระดบัดี 

 
5. สรุป 

5.1 สรุป อภิปรายผลการวจิัย 
งานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษารูปแบบของ

ความสัมพันธ์การโอนของข้าราชการ ด้วยเทคนิคกฎ
ความสัมพนัธ์ ท าให้ไดก้ฎความสัมพนัธ์ท่ีแสดงให้เห็น
ปัจจัยการโอนของขา้ราชการ เช่น อายุ 46 ปีข้ึนไป และ
ระดบัต าแหน่งช านาญการมีผลกบัสถานะการโอน เป็นตน้ 
ผลวิจัยท่ีได้จากงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วทญัญุตา นีลาภาตระกูล และ ชุติมา เบ้ียวไข่มุข (2562) 
ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าวพบวา่เงินเดือน และอายงุานมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจลาออก กฎความสัมพนัธ์ท่ีแสดงให้เห็น
ปัจจยัการโอนของขา้ราชการจะเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
ใชใ้นการก าหนดนโยบายส าหรับธ ารงรักษาบุคลากรต่อไป 

ในส่วนของการสร้างตวัแบบพยากรณ์การโอนเป็นการ
น าเทคนิคการพยากรณ์ 3 เทคนิค มาวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ 
ตวัแบบพยากรณ์ท่ีใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจเป็นตวัแบบท่ี
มีประสิทธิภาพส าหรับขอ้มูลชุดน้ีมากท่ีสุดโดยค่าความ
ถูกตอ้งเท่ากบัร้อยละ 85.42 ค่าความแม่นย  าเท่ากบัร้อยละ 
89.33 และค่าความระลึกเท่ากบัร้อยละ 93.78 หลงัจากสร้าง
ตวัแบบพยากรณ์เรียบร้อยแล้ว ท าการประเมินการยอมรับ 
โดยผูใ้ชง้านพบว่า มีการยอมรับเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ขา้ราชการในระดบัปฏิบัติงาน ระดบัช านาญงาน ระดับ
ปฏิบติัการ และระดบัช านาญการ เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษาในกลุ่มของขา้ราชการในระดบัต าแหน่งอ่ืน
ให้ครอบคลุมเพื่อให้ไดต้วัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม
กบัองคก์รมากท่ีสุด 

5.2.2 ในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมี
อิทธิพลมากกวา่ปัจจยัท่ีผูจ้ดัท าศึกษา เพ่ือใหอ้งคก์รไดท้ราบ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการโอนท่ีคลอบคลุมมากยิ่งข้ึน อีกทั้ ง 

ผูบ้ริหารยงัสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการก าหนด
นโยบายในการธ ารงรักษาบุคลากรต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การคาดคะเนจ านวนปริมาณความต้องการเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้ให้เพียงพอเป็นส่ิงส าคัญต่อการ
รักษาผู้ ป่วย งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบจ าลองท่ี
เหมาะสมในการพยากรณ์ยอดขายหลอดเลือดท่ีใช้ส าหรับ
ผู้ ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบในประเทศไทย  ด้วยการน า
ข้อมูลยอดขายหลอดเลือดมาท าการวิเคราะห์ โดยศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองในการพยากรณ์ขาย
หลอดเลือดในแต่ละเดือน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรม
เวลา (Time Series Analysis) และเปรียบเทียบวิธีทางสถิติ 3 วิธี
คือ 1) แบบจ าลองค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี (Moving Average Model) 
2)  แบบจ าลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเซียล ( Single 
Exponential Smoothing Model) 3) แบบจ าลองปรับเรียบแบบ
เอ็กซ์โปเนนเซียลก าลังสอง (Double Exponential Smoothing 
Model) โดยข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์เป็นยอดขายหลอดเลือด 
ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2563 รวม
ท้ังส้ิน 48 เดือน เป็นผลรวมของยอดขายท้ังเดือน จากการ
พิจารณาค่าความผิดพลาดของวิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธีท่ีให้ค่า
ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด สามอันดับของการพยากรณ์คือวิธีค่าเฉลี่ย
เคล่ือนท่ี วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล และแบบจ าลอง
ปรับเรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียลก าลังสอง ผู้ วิจัยจึงได้น าผล
ของการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธีมาท าการทวนสอบความถูกต้องจาก
ข้อมูล Test Set โดยจะพิจารณาค่า  Forecast Error จากค่า 
MAPE เ ป็นตั ว ชี้วั ดในการทวนสอบความถูก ต้องของ
แบบจ าลองพบว่า วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล  ให้ค่า
พยากรณ์ท่ีใกล้เคียงข้อมูลยอดขายหลอดเลือด ในปีพ.ศ.2563 

มากท่ีสุด และวัดความแม่นย าของแบบจ าลองด้วย MAPE อยู่ท่ี 
9 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนท่ีน้อยท่ีสุด  
ค ำส ำคัญ : แบบจ ำลองท่ีเหมำะสมในกำรพยำกรณ์ยอดขำย
หลอดเลือดท่ีใช้ส ำหรับผู ้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ 
ในประเทศไทยโดยใชเ้ทคนิคกำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำ 
 

Abstract 
It is important to estimate the amount of demand for 

medical devices and equipment that must be used in 

sufficient quantities and can be used in time. The objective 

of this research is to develop an appropriate model for 

forecasting vascular sales for ischemic stroke patients in 

Thailand by using blood vessel sales data to be analyzed 

and comparing the model efficacy for forecasting 

vascular sales in each month.  Used Time series analysis 

techniques and comparing 3 statistical methods, which 

are 1)  Moving Average Model 2)  Single Exponential 

Smoothing Model 3)  Double Exponential Smoothing 

Model.  The data to be analyzed were vascular sales.  In 

the period from January 2017 to December 2020, a total 

of 48 months is the sum of the whole month's sales.  After 

comparing the error values of the three forecasting 

methods that yield the best results, were 1)  Moving 

Average Model and 2)  Single Exponential Smoothing 

Model and 3) Double Exponential Smoothing Model. The 

researcher used the results of the tree particular 

forecasting methods to verify the accuracy from the Test 

Set data by considering the Forecast Error value from the 
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MAPE value as a measure for the verification of the 

model's validity.  The exponential smoothing method 

yielded the most approximate forecasting of vascular 

sales data in 2020 and measured the model's accuracy 

with a MAPE of 9 %. Which is the slightest error. 

Key words: A Forecasting model of vascular distribution 

business used for ischemic stroke patients in Thailand by 

using Time Series Analysis. 

1. ค ำน ำ 
ในปัจจุบันสถำนกำรณ์โลกมีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำง

รวดเร็ว รวมถึงดำ้นกำรรักษำพยำบำล ผูรั้บบริกำรทำงกำรแพทย์
มีแนวโน้มสูงข้ึน แพทย์จึงจ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมี
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ และมีปริมำณท่ีเพียงพอ เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรในกำรรักษำผูป่้วย และช่วยเหลือได้
ทันท่วงที เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จึงเป็นปัจจัย
ส ำคญัทำงดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข ท่ีมีควำมส ำคญั  

หลอดเลือดท่ีใชส้ ำหรับผูป่้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบใน
ประเทศไทย เป็นหน่ึงในอุปกรณ์กำรแพทย ์ท่ีส ำคญัและมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรรักษำผูป่้วยในโรคดงักล่ำว ปัจจุบนัตอ้ง
อำศัยกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเท่ำนั้ น ซ่ึงปริมำณผู ้ป่วยท่ี
ต้องกำรใช้หลอดเลือดในประเทศไทยนั้ นมีจ ำนวนมำก จำก
รำยงำนกองยทุธศำสตร์และแผนงำนกระทรวงสำธำรณสุข พบวำ่ 
จ ำนวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในปี 2560 พบผูป่้วย 304,807 
ผูเ้สียชีวิตปีละประมำณ 30,000 รำย แต่อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำก
หลอดเลือดนั้นมีรำคำค่อนขำ้งสูง ท ำให้แต่ละโรงพยำบำลไม่
สำมำรถสั่งอุปกรณ์ดงักล่ำวมำเก็บส ำรองไวใ้นปริมำณคร้ังล่ะ
มำก ๆ ได้ตรงกนัขำ้ม หำกมีกำรส ำรองไวน้้อยเกินไปก็จะไม่
เพียงพอต่อกำรใช้งำนเช่นกนั ประเด็นเหล่ำน้ีจึงส่งผลไปยงัผู ้
น ำเขำ้หลอดเลือดมำจ ำหน่ำยในประเทศไทย ท่ีจะตอ้งคำดกำร
และพยำกรณ์ปริมำณควำมตอ้งกำรในกำรสั่งซ้ือดว้ยเช่นกนั 

ผู ้วิจัยได้ศึกษำและน ำเสนอวิ ธีกำรพยำกรณ์  เพื่อหำ
แบบจ ำลองทำงกำรพยำกรณ์ท่ีเหมำะสมท่ีสุด ดว้ยเทคนิคกำร
วิเครำะห์อนุกรมเวลำ ซ่ึงเป็นกำรพยำกรณ์โดยกำรหำรูปแบบทำง
คณิตศำสตร์ ส ำหรับขอ้มูลชุดหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัเวลำ เพื่อคำด
คะนึงควำมตอ้งกำรท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต ดงันั้นจึง ตอ้งรวบรวม
ข้อมูลยอดขำยหลอดเลือดท่ี เป็นข้อมูลในอดีตมำสร้ ำง
แบบจ ำลองวิธีปรับเรียบทำงสถิติ (Smoothing method) จำกท่ีได้

ท ำกำรศึกษำพบว่ำเทคนิคกำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำไดรั้บควำม
นิยมมำกท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัเลือก แบบจ ำลองปรับเรียบแบบทำงสถิติ
ท่ี มี อยู่ ในขอบ เขตของผู ้วิ จั ย คื อ  1)  ค่ ำ เฉ ล่ี ย เค ล่ื อน ท่ี    
2) แบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล 3) แบบจ ำลองปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก ำลงัสอง [1] โดยกำรเปรียบเทียบ
แบบจ ำลองทำงกำรพยำกรณ์ท่ีเหมำะสมจะเลือกจำกค่ำเฉล่ีย
เปอร์เซ็นควำมคลำดเคล่ือนสมบูรณ์สมบูรณ์ (Mean Absolute 
Percent Error, MAPE)  และ ค่ำเฉล่ียควำมผิดพลำดสมบูรณ์ (Mean 
Absolute Deviation; MAD) ต ่ำท่ีสุด [2] โดยขอ้มูลท่ีน ำมำวิเครำะห์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น Train set ใชส้ ำหรับกำรสร้ำง
แบบจ ำลองพยำกรณ์ และส่วนท่ี 2 Test set ใชส้ ำหรับกำรทวนสอบ
ควำมถูกตอ้งของแบบจ ำลองพยำกรณ์  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในกำรน ำเทคนิคกำรวิเครำะห์
อนุกรมเวลำ มำท ำกำรศึกษำหำแบบจ ำลองพยำกรณ์ขำยหลอด
เลือดท่ีเหมำะสม โดยศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพและทวน
สอบควำมถูกตอ้งของแบบจ ำลอง พิจำรณำค่ำเฉล่ียเปอร์เซ็น
ควำมคลำดเคล่ือน และ ค่ำเฉล่ียควำมผิดพลำดสมบูรณ์ ท่ีต  ่ำ
ท่ีสุด ผลกำรศึกษำในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้
ในกำรวำงแผนค ำนวณเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจใน
กำรควำมตอ้งกำรหลอดเลือดในอนำคตใหมี้ควำมถูกตอ้ง หรือ
ใกลเ้คียงกบัควำมตอ้งกำรจริงมำกท่ีสุด  

 

2. หลกักำรและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  
กำรพยำกรณ์ยอดขำยจะตอ้งอำศยัขอ้มูลจำกหลกักำรทำง

คณิตศำสตร์ในอดีตเป็นหลกั เพ่ือช่วยในกำรพยำกรณ์ยอดขำย
ในอนำคต ซ่ึงกำรพยำกรณ์แบบอนุกรมเวลำเป็นเทคนิคท่ีมีกำร
ยอมรับและมีควำมถูกตอ้งมำกท่ีสุด สำมำรถท่ีจะน ำขอ้มูล ท่ีมี
ควำมหลำกหลำยจ ำนวนมำก มำท ำกำรค ำนวณกำรพยำกรณ์ได ้

2.1 ทฤษฎีกำรพยำกรณ์แบบอนุกรมเวลำ กำรพยำกรณ์
โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลำจะเป็นกำรพยำกรณ์ข้อมูลใน
อนำคตจำกขอ้มูลอดีตเท่ำนั้น 

2.2.1 กำรวเิครำะห์กำรถดถอย (Linear Regression)  
คือวิธีกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเพ่ือหำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปล
ตำมและตวัแปลอิสระ เทคนิคกำรวิเครำะห์กำรถดถอยน้ี อำศยั
ควำมสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวำ่งตวัแปลเพ่ือใชใ้นกำรท ำนำย 
ลักษณะของสมกำร Linear Regression แสดงให้เห็นถึงค่ำ
ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรตำมกบัตวัแปรอิสระในลกัษณะของ
ขอ้มูลเชิงปริมำณ สำมำรถเขียนเป็น สมกำรท่ี 2-1 
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Y =  a + bx1 + Cx2 +….    (2-1) 

2.2.2 แบบจ ำลองค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ี เป็นกำรน ำเอำขอ้มูลใน
อดีตมำหำค่ำเฉล่ียท่ีเปล่ียนไปตำมช่วงเวลำเพ่ือพยำกรณ์
อนำคตโดยแบบจ ำลองน้ีเหมำะกบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคงท่ีไม่
เปล่ียนแปลงมำก MA จะนิยมใชว้ิเครำะห์ตลำด ดงัสมกำรท่ี 2-
2  

𝐹𝑡−1  =  
(𝐴𝑡+𝐴𝑡−1+𝐴𝑡−2+⋯+𝐴𝑡−𝑛+1)

𝑁
    (2-2) 

โดย  Ft    หมำยถึง ค่ำพยำกรณ์ในช่วงเวลำ t 
         t หมำยถึง เวลำท่ีท ำกำรพยำกรณ์ 
        At หมำยถึง ค่ำควำมตอ้งกำรในงวดท่ี t  
        N หมำยถึง จ ำนวนขอ้มูลท่ีน ำมำเฉล่ีย 

2.2.3 แบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียล เป็น
วิธีกำรพยำกรณ์แบบเฉล่ียน ้ ำหนักท่ีซับซ้อนแต่ง่ำยต่อกำรท ำ
ควำมเข้ำใจผลกำรพยำกรณ์แต่ละค่ำจะได้มำจำกค่ำจำก
พยำกรณ์ล่ำสุดบวกดว้ยอตัรำเปอร์เซนตข์องส่วนต่ำงระหว่ำง
ค่ำท่ีพยำกรณ์นั้ นกับค่ำจริงเหมำะกับข้อมูลท่ีไม่มีแนวโน้ม 
และไม่มีอิทธิพลของฤดูกำล SES ใช้กับกำรวิเครำะห์ Stock 
Trading ดงัสมกำรท่ี 2-3  

𝐹𝑡 = 𝐹𝑡−1 +  𝛼(𝐴𝑡−1 − 𝐹𝑡−1)    (2-3) 

โดย  Ft      หมำยถึง   ค่ำพยำกรณ์ในช่วงเวลำ t 
         t       หมำยถึง เวลำท่ีท ำกำรพยำกรณ์ 
        At      หมำยถึง ค่ำควำมตอ้งกำรในงวดท่ี t  
       α   หมำยถึง ค่ำ (คงท่ี) ปรับเรียบเอกซ์โปแนนเชียล 

2.2.4 แบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียลก ำลงั
สอง ให้ค่ำพยำกรณ์ท่ีดีพอ ๆ กบัค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ ้ ำสองคร้ัง
แต่จะมีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ สำมำรถค ำนวณหำค่ำต่ำง ๆ ไดส้ะดวก
และรวดเร็วกว่ำ นอกจำกน้ียงัสำมำรถใช้พยำกรณ์ได้ดีกับ
ข้อมูลท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นเส้นตรงตำมแนวนอน (Horizontal 
Pattern) และแนวทิศทำงเหมำะกับข้อมูลท่ีมีอิทธิพลของ
แนวโน้มเส้นตรงเป็นส่วนประกอบ DES จะเหมำะกับกำร
ประมำณค่ำรำยเดือน และเป็นขอ้มูลระยะสั้น ดงัสมกำรท่ี 2-4  

𝑆𝑡 =  𝛼𝑋𝑡  +  (1 − 𝛼)𝑆𝑡−1 

 

𝐴 = 2𝑆𝑡 − 𝑆𝑡 

 

𝐵 =  𝛼
(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡)

1 −  𝛼
 

 

𝑆𝑡+𝑚 = 𝐴 + 𝐵𝑀   (2-4) 

โดย   α   หมำยถึง ค่ำ (คงท่ี) ปรับเรียบเอกซ์โปแนนเชียล 

          M     หมำยถึงจ ำนวนช่วงเวลำล่วงหนำ้ท่ีตอ้งกำร
พยำกรณ์  

2.2.5 ค่ำเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคล่ือน เป็นวิธีวดั
ควำมแม่นย  ำ โดยค ำนวณเปอร์เซ็นต์ควำมผิดพลำดในกำร
พยำกรณ์ โดยไม่ค ำนึงถึงเคร่ืองหมำย ค่ำท่ีไดต้  ่ำมีควำมแม่นย  ำ
สูงเช่นถำ้ MAPE = 4 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่ำวิธีท่ีเลือกมีควำม
คลำดเคล่ือนในกำรพยำกรณ์เฉล่ียอยูท่ี่เปอร์เซนต ์4 ดงัสมกำร
ท่ี 2-5 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
[∑|𝐴𝑡− 𝐹𝑡|/𝐴𝑡]𝑥100

𝑁
     (2-5) 

โดย   Ft หมำยถึง ค่ำพยำกรณ์ในงวดท่ี1  
          At หมำยถึง     ยอดท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลำ t 
          N หมำยถึง     จ ำนวนขอ้มูล 

2.2.6 ค่ำเฉล่ียควำมคลำดเคล่ือนก ำลงัสอง (Mean Square 
error) เป็นวิธีวดัควำมแม่นย  ำ โดยแกปั้ญหำวิธีค่ำเฉล่ียควำม
ผิดพลำด โดยพิจำรณำควำมแตกต่ำงระหว่ำงยอดจริงกบัยอด
พยำกรณ์ โดยวธีิยกก ำลงัสอง ดงัสมกำรท่ี 2-6 

𝑀𝑆𝐸 =  
∑(𝐴𝑡−𝐹𝑡)2

𝑁
    (2-6) 

โดย  Ft หมำยถึง ค่ำพยำกรณ์ในงวดท่ี1 
         At หมำยถึง ยอดท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลำ t 
         N หมำยถึง จ ำนวนขอ้มูล 

2.2.7 ค่ำเฉล่ียควำมคลำดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute 
Deviation) เป็นเทคนิควดัควำมแม่นย  ำ โดยกำรแกปั้ญหำวิธีหำ
ค่ำเฉล่ียควำมผิดพลำด โดยพิจำรณำควำมแตกต่ำงยอดขำยจริง
กบัยอดพยำกรณ์ โดยไม่ค ำนึงถึงเคร่ืองหมำย ดงัสมกำรท่ี 2-7 

𝑀𝐴𝐷 =  
∑|𝐴𝑡−𝐹𝑡|

𝑁
       (2-7) 

โดย  Ft หมำยถึง ค่ำพยำกรณ์ในงวดท่ี 1 
        At หมำยถึง ยอดท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลำ t 
        N หมำยถึง จ ำนวนขอ้มูล  

 

3. วธีิกำรด ำเนินงำนวจิัย 
 

3.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล ขอ้มูลยอดขำย ในช่วงตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2560 ถึงเดือนธนัวำคม 2563 รวมทั้งส้ิน 48 เดือน 
เป็นระยะเวลำ 4 ปี เป็นผลรวมของยอดขำยทั้งเดือนของบริษทั
น ำเขำ้หลอดเลือดแห่งหน่ึง โดยขอ้มูลท่ีจดัเกบ็เขำ้มำเป็นใน
รูปแบบ Excel  
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ตำรำงที่ 1 : ขอ้มูลยอดขำย 

 
จำกกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูป่้วยท่ีเขำ้รับกำรรักษำระยะเวลำ 

4 ปี พบวำ่ปีพ.ศ. 2560 มีจ ำนวนผูป่้วยจ ำนวน 71 คน ปีพ.ศ. 2561 มี
จ ำนวนผูป่้วยจ ำนวน 44 คน ปีพ.ศ. 2562 มีจ ำนวนผูป่้วยจ ำนวน 54 
คน และปีพ.ศ. 2563 มีจ ำนวนผูป่้วยจ ำนวน 87 คน 
3.2 กำรจัดกำรข้อมูลยอดขำย ในช่วงตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 
ถึงเดือนธนัวำคม 2563 รวมทั้งส้ิน 48 เดือน เป็นระยะเวลำ 4 ปี 
เป็นผลรวมของยอดขำยทั้งเดือน โดยขอ้มูลท่ีจดัเก็บเขำ้มำเป็น
ในรูปแบบ Excel โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี1 เป็น
ขอ้มูลยอดขำย 3 ปี ในกำรท ำ Train Set ซ่ึงเป็นขอ้มูลในช่วง
ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนธนัวำคม 2563 เพื่อใชใ้นกำร
สร้ำงแบบจ ำลองและเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำร
พยำกรณ์ของแบบจ ำลอง ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลยอดขำย 1 ปี ใน
กำรท ำ Test Set ซ่ึงเป็นขอ้มูลในช่วงตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 
ถึงเดือนธนัวำคม 2560 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรทวนสอบควำม
ถูกต้องในกำรพยำกรณ์และควำมสำมำรถในกำรใช้งำน
พยำกรณ์จริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะแตกต่ำงกนัออกไปตำมช่วงเวลำท่ี
ไม่เท่ำกัน ท ำให้ข้อมูลมีกำรเปล่ียนแปลง และสกัดข้อมูล
บำงส่วน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรน ำขอ้มูลมำพยำกรณ์ตำม
ตวัอยำ่งขอ้มูลท่ีน ำมำพยำกรณ์ 
3.3 กำรสร้ำงแบบจ ำลองพยำกรณ์ จำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
ยอดขำย ในช่วงตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนธนัวำคม 2563 
รวมทั้ งส้ิน 36 เดือน เป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยน ำขอ้มูลยอดขำย
สินค้ำทั้ ง 3 ปีในอดีตมำท ำกำรพยำกรณ์ โดยใช้โปรแกรม 
Minitab เป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรวเิครำะห์ค่ำทำงสถิติ  

 
ภำพที่ 1 : รูปแบบกำรน ำขอ้มูลยอดขำยหลอดเลือด ในอดีตมำ 

 ท ำกำรพยำกรณ์ 
จำกภำพท่ี 1 กำรน ำขอ้มูลยอดขำยทั้งหมด 36 เดือน 

มำท ำกำรพยำกรณ์ยอดขำย โดยใช้โปรแกรม Minitab เป็น
เคร่ืองมือช่วยในกำรวเิครำะห์ค่ำทำงสถิติ 
 3.3.1 กำรวิเครำะห์ขอ้มูล (Data Analysis) ผูว้ิจยัเลือกกำร
ใชโ้ปรแกรม Minitab 19 เพื่อวิเครำะห์ขอ้มูลและท ำกำรสร้ำง
แบบจ ำลอง  กำรพยำกรณ์ยอดขำยหลอดเ ลือดโดยใช้
แบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ไดแ้ก่  

3.3.1.1 แบบจ ำลองค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ี เป็นกำรน ำเอำ
ข้อมูลในอดีตมำหำค่ำเฉล่ียท่ีเปล่ียนไปตำมช่วงเวลำเพ่ือ
พยำกรณ์อนำคตโดยแบบจ ำลองน้ีเหมำะกบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะ
คงท่ีไม่เปล่ียนแปลงมำก MA จะนิยมใชว้ิเครำะห์ตลำด 

3.3.1.2 แบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียล 
เป็นวิธีกำรพยำกรณ์แบบเฉล่ียน ้ำหนกัท่ีซบัซอ้นแต่ง่ำยต่อกำรท ำ
ควำมเขำ้ใจผลกำรพยำกรณ์แต่ละค่ำจะไดม้ำจำกค่ำจำกพยำกรณ์
ล่ำสุดบวกด้วยอัตรำเปอร์เซนต์ของส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำท่ี
พยำกรณ์นั้นกบัค่ำจริงเหมำะกบัขอ้มูลท่ีไม่มีแนวโนม้ และไม่มี
อิทธิพลของฤดูกำล SES ใชก้บักำรวเิครำะห์ Stock Trading 

3.3.1.3 แบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียล
ก ำลงัสอง ค่ำพยำกรณ์ท่ีดีพอ ๆ กบัค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ ้ ำสองคร้ัง
แต่จะมีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ สำมำรถค ำนวณหำค่ำต่ำง ๆ ไดส้ะดวก
และรวดเร็วกว่ำ นอกจำกน้ียงัสำมำรถใช้พยำกรณ์ได้ดีกับ
ข้อมูลท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นเส้นตรงตำมแนวนอน (Horizontal 
Pattern) และแนวทิศทำงเหมำะกับข้อมูลท่ีมีอิทธิพลของ
แนวโน้มเส้นตรงเป็นส่วนประกอบ DES จะเหมำะกับกำร
ประมำณค่ำรำยเดือน และเป็นขอ้มูลระยะสั้น 
 

3.4 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพและคัดเลือกแบบจ ำลองใน
กำรพยำกรณ์ ท ำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของแบบจ ำลอง
ในกำรพยำกรณ์ เป็นกำรประเมินค่ำควำมคลำดเค ล่ือน 
Forecase Error จำกขอ้มูล Train Set โดยเกณฑใ์นกำรคดัเลือก
แบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ คือค่ำเฉล่ียควำม
คลำดเคล่ือนสมบูรณ์ ค่ำเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคล่ือน 
และค่ำเฉล่ียควำมคลำดเคล่ือนก ำลงัสองท่ีต ่ำท่ีสุด 
 

3.5 กำรทวนสอบควำมถูกต้องของแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์        
ในกำรทวนสอบควำมแม่นย  ำของแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ดว้ย
ยอดขำยหลอดเลือด คือขอ้มูลยอดขำยหลอดเลือดในปี  2560 
จ ำนวน 12 เดือน โดยน ำขอ้มูลมำจำกพนักงำนขำยของบริษทั
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และท ำกำรรวบรวมและจัดกำรข้อมูล  และน ำข้อมูลมำเป็น  
Excel เพ่ือมำเปรียบเทียบกบัค่ำพยำกรณ์ 
 

4. ผลกำรวิจัย 
     จำกกำรศึกษำคดัเลือกแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมในกำรพยำกรณ์
ยอดขำยหลอดเลือดสำมำรถแสดงผลรำยละเอียดกำรวจิยั ดงัน้ี 
4.1 ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลยอดขำยหลอดเลือด
ในช่วงเดือนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2562  

 
ภำพที่ 2 : รูปแบบขอ้มูลยอดยอดขำยหลอดเลือด  
จำกภำพท่ี 2 กำรน ำขอ้มูลยอดขำยทั้งส้ิน 36 เดือน มำ

ท ำกำรพยำกรณ์ยอดขำย เพ่ือช่วยวเิครำะห์ผลค่ำทำงสถิติ  
4.2 กำรสร้ำงแบบจ ำลอง แบบจ ำลองถูกสร้ำงข้ึนโดยเทคนิค
กำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำทำงสถิติทั้ ง 3 แบบ ผลกำรศึกษำ
พบว่ำค่ำควำมคลำดเคล่ือนในกำรพยำกรณ์ (MAPE,MAD) 
ของแต่ละแบบจ ำลองมีค่ำดงัน้ี  
          4.2.1 แบบจ ำลองค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ี  

 
ภำพที ่3 : แบบจ ำลองค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ี  

ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำควำมคลำดเคล่ือนในกำรพยำกรณ์ของ
แบบจ ำลองค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ี (2.60 ,3.56) 
          4.1.2 แบบจ ำลองปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียล  

 

ภำพที่ 4 : แบบจ ำลองปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียล  
ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำควำมคลำดเคล่ือนในกำรพยำกรณ์ของ
แบบจ ำลองปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียล (4.13 ,3.45) 
          4.1.3 แบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลก ำลงั    
   สอง  

 
ภำพที ่5 : แบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลก ำลงัสอง 
ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำควำมคลำดเคล่ือนในกำรพยำกรณ์ของ
แบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลก ำลงัสอง (3.31 ,3.03) 
4.3 ผลกำรทวนสอบแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ แสดงยอดขำย
หลอดเลือด12 เดือน พบว่ำแบบจ ำลองวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์
โปเนนเชียล โดยมีค่ำ α (Alpha) = 0.3 ให้ค่ำพยำกรณ์ท่ีต ่ำท่ีสุด 
และใกลเ้คียงขอ้มูลยอดขำยหลอดเลือด ในปีพ.ศ.2563 มำกท่ีสุด 
และวัดควำมแม่นย  ำของแบบจ ำลองด้วย MAPE อยู่ ท่ี  9 
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงให้ค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคล่ือนท่ีน้อยกว่ำ
แบบจ ำลองวิ ธีค่ ำ เฉล่ียเคล่ือนท่ี  ให้ค่ ำ  MAPE อยู่ ท่ี  9.19 
เปอร์เซ็นต์ และแบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล
ก ำลังสอง ให้ค่ำ MAPE อยู่ท่ี 18.26 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกับ
ขอ้มูล Forecast และค่ำ MAPE ดงัตำรำงท่ี 2 
ตำรำงที่ 2 : กำรปรับเรียบแบบเอก็ซ์โพเนนเซียล  

 
4.4 ผลกำรประเมิน 

กำรประเมินผลกำรวดัประสิทธิภำพของแบบจ ำลองเพื่อ
หำค่ำควำมคลำดเคล่ือนของผลพยำกรณ์ท่ีใหค้่ำต ่ำท่ีสุด ดว้ย 
Mean Absolute Percent Error, Mean Absolute Deviation 
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ตำรำงที่ 3 : ประเมินค่ำควำมคลำดเคล่ือน 
 MAPE MAD Forecast Error 

MA 2.60 3.56 9.19% 
SES 4.13 3.45 9% 
DES 3.31 3.03 18.26% 

 ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรพยำกรณ์ขอ้มูลยอดขำยหลอดเลือด   
4 ปี และได้น ำมำวิเครำะห์กับแบบจ ำลองขำ้งตน้ โดยผูว้ิจัย
มุ่งเนน้ยอดขำยหลอดเลือด วำ่จะมียอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
เพ่ือเตรียมรับและวำงแผนส ำหรับกำรสั่งซ้ือจำกต่ำงประเทศ 
 
 

5. สรุปผลและอภิปรำยผล 
งำนวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์ เ พ่ือท ำกำรศึกษำคัดเลือก

แบบจ ำลองท่ีเหมำะสมในกำรพยำกรณ์ยอดขำยหลอดเลือด 
ในอนำคต โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำ  ในกำร
พยำกรณ์และเลือกเทคนิคท่ีเหมำะสมแก่กำรคำดกำรอนำคต 
ซ่ึงพิจำรณำจำกค่ำ MAPE พบว่ำแบบจ ำลองปรับเรียบเอ็กซ์
โปเนนเซียล มีค่ำควำมคลำดเคล่ือนต ่ำท่ีสุด เท่ำกบั 9% ในขณะ
ท่ีแบบจ ำลองค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ี มีค่ำควำมคลำดเคล่ือนใกลเ้คียง
กนัเท่ำกบั 9.19% และแบบจ ำลองปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนน
เชียลก ำลงัสอง มีค่ำควำมคลำดเคล่ือนเท่ำกบั 18.26% เน่ืองจำก
ลกัษณะขอ้มูลท่ีมีแนวโนม้และไม่เป็นฤดูกำล หรือเป็นขอ้มูลท่ี
มีแนวโนม้และมีฤดูกำล ข้ึนอยูก่บักำรน ำไปประยกุตใ์ชง้ำน ซ่ึง
สอดคล้องกังงำนวิจัยของฏิยำภรณ์ ป้ันดี [3] เพรำะกำรใส่
น ้ ำหนักให้ขอ้มูลในแต่ละช่วงจะข้ึนอยู่กบักำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของผูใ้ชง้ำนหลำย ๆ ดำ้น อีกทั้งแบบจ ำลองแต่ละ
แบบ เหม ำะสมกับ รูปแบบของข้อ มู ล ท่ี ต่ ำ งกัน  และ
ค่ำพำรำมิเตอร์ของวธีิกำรมีผลต่อกำรพยำกรณ์ 

ดงันั้น แบบจ ำลองปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเซียล เป็นตวัแบบ
ในกำรพยำกรณ์ยอดขำยหลอดเลือด เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
วำงแผนควำมตอ้งกำรกำรสั่งซ้ือหลอดเลือดในอนำคต อีกทั้ ง
สำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรพยำกรณ์  ไปใช้วำงแผน
ประกอบกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำร ซ่ึงวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โปเนน
เซียล เหมำะสมกบักำรน ำขอ้มูลมำพยำกรณ์ล่วงหนำ้ในระยะสั้น 
ในลกัษณะขอ้มูลท่ีมีแนวโนม้และไม่เป็นฤดูกำล หรือเป็นขอ้มูล
ท่ีมีแนวโน้มและมีฤดูกำล ข้ึนอยู่กบักำรน ำไปประยุกต์ใชง้ำน 
เพรำะกำรใส่น ้ ำหนักให้ข้อมูลในแต่ละช่วง จะข้ึนอยู่กับกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมของผูใ้ชง้ำนหลำย ๆ ดำ้นได ้ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ควรมีขอ้มูลท่ีมำกพอในกำรน ำมำ

วิเครำะห์แบบจ ำลองเพ่ือควำมแม่นย  ำของกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
ในอนำคตยิง่ข้ึน  

6.2 เน่ืองจำกปัจจัยท่ีมีผลต่อยอดขำยอำจมีหลำยปัจจยั 
เน่ืองจำกแต่ละปีอำจจะมีสินคำ้ทดแทนหรือจ ำนวนผูป่้วยลด
น้อยลง ซ่ึงอำจจะท ำให้มีผลต่อยอดขำยหลอดเลือดหรือเกิด
เหตุกำรณ์ท่ีผิดปกติ ท่ีอำจส่งผลท ำให้ค่ำ Forecast Error สูงได ้
ดงันั้นควรศึกษำแบบจ ำลองอ่ืนเพ่ิมเติม เพื่อใหไ้ดก้ำรพยำกรณ์
เกิดควำมแม่นย  ำเพ่ิมมำกข้ึน 
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของแบบจ าลองทีใ่ช้ในการตัดสินใจ 
เลือกซ้ือประกนัรถยนต์ส าหรับการต่ออายุ 
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บทคัดย่อ 

ง า น วิ จั ย นี้มี วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์  เ พ่ื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ประกันรถยนต์ส าหรับการต่ออายุ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือประกันรถยนต์ในแต่ละประเภท โดยผู้ วิจัยได้ใช้
ชุดข้อมลู การซ้ือประกันภัยรถยนต์ส าหรับการต่ออาย ุของ
บริษัทนายหน้าประกันภัยแห่งหน่ึง จ านวน 16,147 รายการ 
มาท าการทดสอบ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล  มาผ่าน
กระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติของข้อมูล และท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง 4 อัลกอริทึม คือ 
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ อัลกอริทึมแรนดอมฟอเรสต์ 
อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ และอัลกอริทึมเคเนียเรสเนเบอร์ มา
ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง จากผลจากการทดสอบพบว่า
อัลกอริทึมท่ีมีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
คือ อัลกอริทึมแรนดอมฟอเรสต(์Random Forest) ให้ความ
แม่นย า(Accuracy) สูงสุดท่ี 87.43 เปอร์เซ็นต์ 
ค าส าคัญ:  เหมืองขอ้มูล ตน้ไมต้ดัสินใจ แรนดอมฟอ

เรสต ์นาอีฟเบย ์เคเนียเรสเนเบอร์ การเลือกซ้ือ
ประกนัรถยนตส์ าหรับการต่ออาย ุ

 

Abstract 
The objective of this research was to compare 

the model's performance in making decision to 

purchase auto insurance for renewal. Affecting car 

insurance purchase decisions for type of car 

insurance. The 16,147 transaction form purchase of 

car insurance broker for renewal data were used for 

develop the model. Four algorithms consisting of 

Decision Tree, Random Forest, Naïve Bayes, and K-

Nearest Neighbor were used for comparison in this 

study. The result indicated that random forest is 

provide the highest accuracy at 87.43% 

Keyword: Data Mining, Decision Tree, Random   

                  Forest, Naïve Bayes, K-Nearest  

                  Neighbor, Purchasing car insurance for   

                  Renewal. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบันกฎหมายได้ก าหนดให้ เจ้าของหรือผู ้

ครอบครองรถยนต์ทุกคนั ตอ้งท าประกนัภยัรถยนต์ภาค
บังคับ (พ .ร.บ ). [1] ท่ีจะให้ความคุ้มครองในชีวิตและ
ร่างกายแก่ผูป้ระสบภยัจากรถทุกคน เพ่ือเป็นหลกัประกนั
ใหก้บัผูข้บัข่ีวา่จะไดรั้บสิทธิคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลยาม
เกิดอุบัติเหตุ โดยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวผูข้ ับข่ี
เท่านั้น ไม่ไดร้วมถึงรถยนต์  ดงันั้นประกนัภยัรถยนต์จึง
ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัใน สังคมปัจจุบนั ซ่ึงอาจกล่าวได้
ว่า การประกนัภยั คือ ประกนัภาคสมคัรใจท่ีเลือกจะท า 
หรือไม่ท าก็ได ้ซ่ึงแตกต่างจาก พ .ร.บ .รถยนตต์รงท่ีจะให้
ความคุม้ครองทั้งตวัรถ และผูข้บัข่ี โดยจ านวนเงินคุม้ครอง
นั้นข้ึนอยูก่ัับแผนประกนัท่ีเลือก และเง่ือนไขของบริษทั
ประกนัแต่ละแห่ง 

การประกันภัยรถยนต์ มีความส าคัญอย่างมาก ต่อ
เจา้ของและผูค้รอบครองรถยนตเ์พ่ือช่วยลดความเส่ียงใน
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การรับภาระค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึน รวมถึงท าให้ผู ้
ขบัข่ีมีความมัน่ใจ คลายความกงัวลได ้หากเกิดอุบติัเหตุกมี็ 
บริษทัประกนัภยัท่ีช่วยจดัการกบัอุบติัเหตุและค่าเสียหายท่ี
เกิดข้ึน โดยท่ีประเภทประกันรถยนต์นั้ นมีแผนการ
ประกนัภยั แต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัไป โดยในปีท่ี 2 
เป็นต้นไป เจ้าของและผู ้ครอบครองรถยนต์ สามารถ
ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัรถยนต์ในตามความเหมาะสม
ของตนเอง หากไม่ไดเ้คลม ไม่ไดเ้กิดอุบติัเหตุบ่อย ๆ หรือ
ไม่ไดมี้ความเส่ียงท่ีจะประสบอุบติัเหตุทางรถยนตบ่์อย ๆ 
จนตอ้งเป็นกังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายในการรับผิดสอบความ
เสียหายต่าง ๆ สามารถเลือกใชป้ระกนัประเภท 2+ 3+ และ
ประเภท3 น่าจะเหมาะสมกวา่ ทั้งในดา้นค่าใชจ่้าย แบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่าย  ประหยดัเงินได้อีกส่วนหน่ึง โดยท่ียงั
ครอบคลุมในเร่ืองของการเคลมและการดูแลค่าใชจ่้ายต่าง 
ๆ เม่ือเกิดอุบติัเหตุและความเสียหายอีกดว้ย 

ดังนั้ นผู ้วิ จัย จึ งได้มีแนวคิดในการ เปรียบเ ทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกันรถยนต์ส าหรับการต่ออายุ ด้วยเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูล (Data mining  )ด้วยวิ ธีการจ าแนกกลุ่ม 
(Classification ) ได้แ ก่  อัลกอ ริ ทึมต้นไม้ตัด สินใจ  
(Decision Tree  )อัลกอริทึมแรนดอมฟอเรสต์ (Random 
Forest ) อัล ก อ ริ ทึ มน า อี ฟ เ บ ย์  ( Naïve Bayes ) แ ล ะ
อัลกอริทึมเคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor) โดย
ผูว้ิจยัไดใ้ชชุ้ดขอ้มูล การซ้ือประกนัภยัรถยนตส์ าหรับการ
ต่ออายุ ของบริษทันายหนา้ประกนัภยัแห่งหน่ึง มาท าการ
ทดสอบ เลือกวิธีท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความ
แม่นย  ามากท่ีสุด มาเป็นตน้แบบจ าลองในการวิเคราะห์การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัรถยนตส์ าหรับการต่ออายุในแต่
ละประเภท 

 
2. ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (Voluntary Motor 

Insurance) [2] เป็นการประกนัภยัรถยนต์ท่ีเจ้าของหรือผู ้
ครอบครองรถทุกคันสมัครใจท าเอง โดยจะให้ความ
คุม้ครองต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิต ร่างกาย หรือ

อนามยั และความเสียหายในทรัพยสิ์นของผูป้ระสบภยัทั้ง 
บุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้บัข่ี โดยขอบเขตและ
วงเงินในความคุม้ครองจะแตกต่างกันตามประเภทของ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท
ดงัน้ี 
 

 
ภาพที่ 1 : ประเภทประกนัภยัรถยนต ์

 
2.2 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

 Data Mining [3] คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก 
เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีซ่อนอยู่ ขั้นตอนในการ
ท าเหมืองขอ้มูลมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 1( Data Cleaning เป็น
ขั้นตอนส าหรับการคดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป 2( Data 
Integration เป็นขั้นตอนการรวมขอ้มูลท่ีมีหลายแหล่งให้
เป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั 3( Data Selection เป็นขั้นตอนการ
ดึงข้อมูลสาหรับการวิ เคราะห์จากแหล่งท่ีบันทึกไว้  
4( Data Transformation เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูลให้
เหมาะสมส าหรับการใชง้าน 5( Data Mining เป็นขั้นตอน
การค้นหารูปแบบท่ีเป็นประโยชน์จากข้อมูลท่ีมีอยู่   
6( Pattern Evaluation เป็นขั้นตอนการประเมินรูปแบบท่ี
ไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูล 7( Knowledge Representation 
เป็นขั้นตอนการน าเสนอความรู้ท่ีคน้พบ 

2.3 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ( Decision Tree) 
ตน้ไมต้ดัสินใจ )Decision Tree( [4] เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้

การแทนความรู้อยู่ในรูปของตน้ไม้ตดัสินใจใช้ส าหรับ
จ าแนกประเภทของตวัอยา่ง ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. โนดภายใน )internal node) คือ คุณลักษณะต่างๆ 
ของขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นตวัตดัสินใจวา่ขอ้มูลจะไปในทิศทางใด  

ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
1 2+ 2 3+ 3

ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก

ชีวติ/ร่างกาย และทรัพย์สิน

ความเสียหายต่อตวัรถยนต์

 ⚫ รถยนต์เสียหาย ✓ ✓* - ✓* -

 ⚫ รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ✓ ✓ ✓ - -
ความคุ้มครองเพิม่เตมิ

 ⚫ อุบัตเิหตุส่วนบุคคล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ⚫ ค่ารักษาพยาบาล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ⚫ การประกนัตวัผู้ขับขี่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓✓ ✓✓

ความคุ้มครอง
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2. ก่ิง )branch, link( เป็นค่าของคุณลักษณะในโนด
ภายในท่ีแตกก่ิงน้ีออกมา  
 3. โนดใบ )leaf node( คือกลุ่มต่างๆ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ใน
การจาแนกประเภทขอ้มูล 

2.4 เทคนิคแรนดอมฟอเรสต์ (Random Forest) 
 แรนดอมฟอเรสต ์(Random Forest) [5],[6] เป็นชุดของ
การจ าแนก ประเภทแบบไม่ตัดแต่งก่ิง (unpruned) หรือ
ตน้ไมถ้ดถอย (Regression Trees) ซ่ึงถูกสร้างจากการน า 
ขอ้มูลฝึกสอนไป สุ่มเลือกตวัอย่างขอ้มูลและคุณลกัษณะ
ขอ้มูลแลว้น ามาสร้าง เป็นตน้ไม้ตดัสินใจ ซ่ึงมีตวัอย่าง
ส่วนหน่ึงท่ีไม่ถูกเลือก เรียกขอ้มูลส่วนน้ีว่า Out-of-Bag 
(OOB) จะถูกน ามาใชใ้นการทดสอบตน้ไมต้ดัสินใจ 

2.5 เทคนิคนาอฟีเบย์ )Naïve Bayes(  
การเรียนรู้แบบเบย์ [7] เป็นเทคนิคท่ีใช้ทฤษฎีความ

น่าจะ เป็น ตามกฎของเบยเ์พ่ือหาว่าสมมติฐานใดน่าจะ
ถูกตอ้งท่ีสุด โดยใชค้วามรู้ก่อนหนา้ร่วมกบัขอ้มูลทดสอบ 
เพื่อหาสมมติฐานท่ีดีท่ีสุดโดยอาศัยหลักการของการ
ค านวณความน่าจะเป็นของแต่ละสมมติฐาน โดยใชส้มการ  

P(D|h) =
P(D|h) ∗ P(h)

P(D)
 

 2.6 เทคนิค K-Nearest Neighbor (K-NN) 
 K-Nearest Neighbor [8] ใชห้ลกัการเปรียบเทียบขอ้มูล
ท่ีสนใจกบัขอ้มูลอ่ืนว่ามีความคลา้ยคลึงมากน้อยเพียงใด 
หาก ขอ้มูลท่ีกาลงัสนใจอยู่ใกลข้อ้มูลใดมากท่ีสุด ระบบ
จะให้ค  าตอบเป็นเหมือนค าตอบของขอ้มูลท่ีอยู่ใกลท่ี้สุด
และน ามาสร้างแบบจ าลอง 
 2.7 การจัดล าดับคุณสมบัติเเบบ Information Gain 
(IG) 
 Information Gain [9],[10] เป็นวิธีการท่ีช่วยลดจ านวน
ตวัเเปรท่ีใช้ในการพยากรณ์เเบบจ าลอง โดยอาจท าเพื่อ
เลือกคุณสมบติัท่ีดีท่ีสุดเพียงคุณสมบติัเดียว หรือเลือกกลุ่ม
คุณสมบติัท่ีมีความส าคญัต่อการพยากรณ์ กระบวนการ
คดัเลือกคุณสมบติัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการเตรียม 

ขอ้มูลส าหรับการท าเหมืองขอ้มูลเพื่อให้การพยากรณ์ของ
เเบบจ าลองมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การค านวณหาค่าของ Gain ท่ีมีค่ามากท่ีสุดเพ่ือใชใ้น
การแบ่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม ดงัสมการ  

Gain(S, A) = Entropy(S) − ∑
|Sv|

S
Entropy(sv)

VeValues(A)

  

 
3.  วธีิด าเนินการวจิัย 

จากการศึกษาปัญหา ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูว้ิจยัจึงตอ้งการน าเทคนิคเหมืองขอ้มูลมาใช้ในการพฒั 
นาแบบจ าลอง โดยมีกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 

 
ภาพที่ 2 : กรอบแนวคิดวิธีการด าเนินการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัรถยนตส์ าหรับการต่ออาย ุ

 
3.1 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล )Data Collection 

and Preparation)  
ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการ ซ้ือ

ประกนัรถยนต์ท่ีต่ออายุประกนัของเดือน มกราคม 2564 
จากบริษทันายหน้าประกนัภยัแห่งหน่ึง โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นจ านวน 16,147 รายการ  โดยมีกระบวนการ
รวบรวมขอ้มูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กระบวนการ
ยอ่ย ไดแ้ก่  

3.1.1 การคัดเลือกข้อมูล )Data Selection( ข้อมูลท่ี
น ามาใช้ในการวิจัยมาวิเคราะห์ในการตดัสินใจประกนั
รถยนต์ ได้แก่ เพศ(gender), ปีเกิด(birth_year), ประเภท
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การซ่อม(maintenancetype), ประเภทรถ(body_type), ปีรถ
(model_year) และประเภทประกนัรถยนต(์type) 

 

 
ภาพที่ 3: แอตทริบิวตท่ี์ใชใ้นการสร้างโมเดลข้ึนมาท านาย 
 

 
ภาพที่ 4 : ตวัอยา่งฐานขอ้มูลประกนัรถยนต ์

 
3.1.2 การท าความสะอาดขอ้มูล )Data Cleaning )โดย

ท าการกรองขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สมบูรณ์ 
3.1.3 การแปลงรูปแบบขอ้มูล )Data Transformation )

ผูว้ิจยัท าการปรับค่าขอ้มูลเป็นตวัเลขก าหนดรหสัขอ้มูล
จากตวัอกัษรใหเ้ป็นตวัเลข และมีการแปลงค่าตวัอกัษรให้
มีความเขา้ใจง่ายข้ึน ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 1: การก าหนดรหสัใหก้บัขอ้มูล Attribute 

 

3.2 การพฒันาแบบจ าลอง )Build Models(  
ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลสร้างแบบจ าลอง

จากขอ้มูลการซ้ือประกนัรถยนต ์จ านวน 16,147 รายการ ท่ี
ผา่นการคดักรอง)data cleaning( ขอ้มูลแอตทริบิวตจ์ านวน 
5 แอตทริบิวต์ โดยมีขอ้มูลประเภทประกนัรถยนต์)type( 
ใช้เ ป็นคลาสค่าเป้าหมาย)Target(  งานวิจัย น้ีได้เ ลือก
อลักอริทึมในการท าเหมืองขอ้มูล 4 อลักอริทึมไดแ้ก่ 1( 
ตน้ไมต้ดัสินใจ 2( แรนดอมฟอเรสต ์3( นาอีฟเบย ์4( เคเนีย
เรสเนเบอร์ 

3.3 การสร้างแบบจ าลองในการจัดล าดับคุณสมบัติ 
Information Gain (IG) 

ท าการทดลองปรับพารามิเตอร์แบบจ าลอง โดย
ประกอบดว้ยการท างานหลกั โดยใชว้ิธี Information Gain 
เพื่อท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเพื่อให้ไดคุ้ณสมบติั
ของขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั เพื่อมาใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง
ดงัภาพท่ี 5-6 

 

 
ภาพที่ 5 : การคดัเลือกคุณสมบติั Information Gain (IG) 

 

 
ภาพที่ 6 : พารามิเตอร์แบบจ าลอง วิธี Information Gain 

 
การส ร้ า งแบบจ า ลองในหาความแ ม่นย  า และ

ประสิทธิภาพของแอตทริบิวต์ ท่ี มีนัยส าคัญ มาผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยการใชอ้ลักอริทึมการจ าแนก คือ 
ตน้ไมต้ดัสินใจ, แรนดอมฟอเรสต์, นาอีฟเบย ์และเคเนีย
เรสเนเบอร์  ในการพยากรณ์การจ าแนกข้อมูล แล้ว
ค านวณหาประสิท ธิภาพและท า ก าร เป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพ ดงัภาพท่ี 7-10 

Attribute Description เดมิ ใหม่

ชาย 1
หญิง 2

ซ่อมห้าง 1
ซ่อมอู่ 2

รถยนต์ 1
กระบะ 2

รถตู้ 3
รถบรรทุก 4

แทก็ซ่ี 5
รถสองแถว 6

รถบสั 7

gender เพศ

body_type ประเภทรถ

maintenancetype ประเภทการซ่อม
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ภาพที่ 7 : การจ าแนกดว้ยอลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ 

 

 
ภาพที่ 8 : การจ าแนกดว้ยอลักอริทึมแรนดอมฟอเรสต ์

 

 
ภาพที่ 9 : การจ าแนกดว้ยอลักอริทึมนาอีฟเบย ์

 

 
ภาพที่ 10 : การจ าแนกดว้ยอลักอริทึมเคเนียเรสเนเบอร์ 

 
3.4 การทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลอง  
กระบวนการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

จ าแนก ด้วยค่าความแม่นย  า)Precision),ค่าความระลึก
)Recall)  และค่ าความถูกต้อง  )Accuracy )ดังสมการ 
ตามล าดบั 

Precision =
TruePositive

TruePositive+FalsePositive
               (3) 

 

Recall      =
TruePositive

TruePositive+FalseNegative
            (4) 

 

Accuracy =
∑ TruePositive

All Class
                                    (5) 

3.5 การน าแบบจ าลองไปใช้งาน  

แบบจ าลองอลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดน ามาใช้
งานโดยการซ้ือประกนัรถยนตท่ี์เกิดข้ึนในเดือน มกราคม 
2564 มาท าการประยุกต์ใช้แบบจ าลองท่ีมีการเรียนรู้ใน
ขา้งตน้ มาเป็นตน้แบบจ าลองในการวิเคราะห์การตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกันรถยนต์ส าหรับการต่ออายุในแต่ละ
ประเภท ดงัภาพท่ี 11 

 

 

ภาพที ่11: การน าแบบจ าลองไปใชง้าน 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

จากผลการการทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
สามารถพิจารณาค่าความถูกตอ้ง(Accuracy) ในสมการท่ี 
(5(  ดว้ยการคดัเลือกคุณสมบติัของขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั ดว้ย
วิธี Information Gain โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของอลักอริทึมตน้ไม้ตดัสินใจ , อลักอริทึมแรนดอมฟอ
เรสต์,อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ และอัลกอริทึมเคเนียเรสเน
เบอร์ ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี  

4.1 ผลการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของอลักอริทมึ 
จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า อลักอลิทึมแรนด

อมฟอเรสต์(Random Forest) ร่วมกับกับวิธี Information 
Gain มีผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 87.43 
เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางที่ 2: ผลการวดัประสิทธิภาพทั้ง 4 Model )%( 

อลักอริทึม Accuracy 

Decision Tree 85.83 

Random Forest 87.43 

Naïve Baye 83.62 

K-NN  85.35 
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4.2 ผลการน าแบบจ าลองไปใช้  
อัลกอลิทึมแรนดอมฟอเรสต์(Random Forest) ท่ีให้

ประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการทดลอง พบว่าการท านาย
ลกัษณะจ าแนกขอ้มูลความน่าจะเป็นท่ีโมเดลท านายความ
แม่นย  า(Precision) ประเภทประกนัรถยนตช์ั้น 3 ไดดี้ท่ีสุด
เท่ากับ 89.32% ,ค่าความ ระลึก  Recall ประเภทประกัน
รถยนตช์ั้น 2+ ไดดี้ท่ีสุดเท่ากบั 99.76% ดงัภาพท่ี 12 

 

 
ภาพที ่12: ผลการทดลองอลักอริทึมแรนดอมฟอเรสต ์

 
5. สรุปผลการด าเนินการวิจยั 

จากผลการด าเนินการวิจัยการสร้างแบบจ าลอง โดย
การเปรียบเทียบความแม่นย  าและมีประสิทธิภาพระหว่าง
อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ อลักอริทึมแรนดอมฟอเรสต์
อลักอริทึมนาอีฟเบย ์และอลักอริทึมเคเนียเรสเนเบอร์ ผลท่ี
ไดพ้บว่าการใช้อลักอริทึมแรนดอมฟอเรสต์ ร่วมกนักบั
การคัดเลือกคุณสมบัติของข้อมูล  ด้วยการกรองแบบ 
Information Gain ใหผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
ผลการวดัประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากบั 87.43 เปอร์เซ็นต์ 
สามารถน ามาประยกุตเ์ป็นตน้แบบจ าลองในการวิเคราะห์
การตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัรถยนตส์ าหรับการต่ออายใุน
แต่ละประเภท 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ี เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัรถยนต์
ส าหรับการต่ออาย ุเพื่อท านายลกัษณะจ าแนกการเลือกซ้ือ
ประกนัรถยนตแ์ต่ละประเภท หากพฒันาเพ่ิมในส่วนของ
แอตทริบิวต์ เช่น รายได ้อาชีพ และ Lifestyles จะท าให้
ส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองให้มีประสิทธิภาพและการ

ประมวลผลท่ีดียิง่ข้ึน อยา่งไรกต็ามแบบจ าลองท่ีน าเสนอน้ี
สามารถน าผลท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน  การสร้างระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจตดัสินใจในการเลือกซ้ือประกนั
รถยนต ์และสามารถต่อยอดต่อไปได ้
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บทคัดย่อ 
ในยคุดิจิทัล องค์กรส่วนใหญ่มีระบบสารสนเทศเพ่ือด าเนินงาน

ภายในมากมาย มีการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นจ านวนมากซ่ึงข้อมูลมี
ความหลากหลายต่างชนิดกันและเก็บไว้ต่างท่ีกัน องค์กรอาจ
ออกแบบระบบเองหรือจัดซ้ือมาเพ่ือความเหมาะสมกับงานภายใน
องค์กรซ่ึงอาจจะไม่มีฟังก์ชันการท างานท่ีรองรับในการตรวจสอบ
หรือดูรายงานข้อมูล ท่ีมีความหลายหลาย  งานวิ จัยนี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการสร้างรายงานอัจฉริยะทางธุรกิจ 
เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และนักวิเคราะห์สามารถเรียกดูข้อมูล
รายงานในรูปแบบต่าง  ๆตามเง่ือนไขท่ีต้องการได้ด้วยตนเอง เพ่ือช่วย
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบขึน้ในรูปแบบ
เวบ็แอปพลิเคชัน โดยใช้เทคนิคการสกัดแปลงโหลดข้อมูลไปจัดเกบ็
ในคลงัข้อมลู ซ่ึงเป็นการจัดการความสัมพันธ์ข้อมลูให้สืบค้นได้ง่าย 
และใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับการพยากรณ์ค่าจริง ได้แก่ 
การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression), อิลาสติกเน็ต (Elastic-Net), 
ลาสโซ (Lasso), ริดจ์ (Ridge), ซัพพอร์เวกเตอร์แมชชีนส าหรับการ
ถดถอย (SVR) และโครงข่ายประสาทเทียมส าหรับการถดถอย  (Neural 
Network Regression)  ผลการด าเนินการด้านการสร้างการเรียนรู้ของ
เคร่ืองพบว่า อัลกอริทึมการถดถอยเชิงเส้นให้ผลการทดสอบท่ี
น่าเช่ือถือได้มากท่ีสุด จึงน าไปประยุกต์ในแอปพลิเคชันเพ่ือ
ประยกุต์ใช้ในการพยากรณ์ข้อมลู 
ค ำส ำคญั:  การจดัรูปแบบขอ้มูล อีทีแอล คลงัขอ้มูล อาร์ดีบีเอม็เอส 
การเรียนรู้ของเคร่ือง 
 

Abstract 
In the digital age, most organizations have many internal 

information systems to operate. A large amount of information 

store in different types and places. The organization may design 

the system itself or purchase it for internal operations, which may 

not have the functionality to support auditing or viewing reports. 

The objective of this research is to develop a business intelligence 

system. The developed system enables executives, supervisors, and 

analysts to view data reports in different formats. Besides, the 

system would help support data analysis. We developed a web 

application with extract-transform-load features. It can convert, 

load, and store data in a data warehouse. The users can easily 

manage and search data.  For prediction, the system is equipped 

with machine learning techniques including Linear regression, 

Elastic-Net, Lasso, Ridge, Support Vector Regression machine 

regression, and Neural Network Regression. From experimental 

results, the linear regression algorithm provides the most reliable 

test results. Therefore, it can be applied in the application to use in 

forecasting the data. 

Keyword: Extract-Transform-Load (ETL), Data Warehouse, 

Relational Database Management System (RDBMS), Machine 

Learning. 

 

1. บทน ำ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยนั้ นก าลังพฒันาไปอย่าง

รวดเร็วและต่อเน่ือง ท าใหมี้ผลต่อการด าเนินธุรกิจในดา้นต่าง  ๆไม่
วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยสีมยัใหม่ องคก์รหลายแห่ง
ได้ลงทุนในระบบสารเทศด้วยงบประมาณสูงเพ่ือให้ทันต่อการ
ตัดสินใจในสภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศจึงจดัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในการช่วยบริหารธุรกิจ 
จึงท าให้องค์กรทั้ งหลายมีความต่ืนตัวในการพฒันาระบบ และ
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพ่ือใช้งานใน

ระบบธุรกจิอจัฉริยะด้ำนกำรจัดกำรรำยงำนภำยในองค์กร 
A Business Intelligence System for Report Management  
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องคก์ร หรือเพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ รวมไปถึงการแสดงศกัยภาพของ
องค์กรได้อีกด้วย ในปัจจุบันหลายองค์กรได้น าเทคโนโลยี และ
สารสนเทศเขา้มาใช้งานพร้อมกนัหลายๆ ระบบ จึงท าให้พบว่ามี
ปัญหาท่ีผูใ้ชง้านไม่สามารถเรียกใชง้าน หรือท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลเดียว จึงไม่สะดวกในการใชง้านสารสนเทศไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและอาจท าให้ผูใ้ช้งานข้อมูลได้รับข้อมูลท่ีไม่
ครบถว้นได ้

ปัจจุบนัในหลาย ๆ  องค์กรไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัท าระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยยึดแนวทางการท า Big Data 
เป็นตน้ แต่ละองคก์รจึงให้ความส าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือใชง้านเองภายในอีกดว้ย เพ่ือให้มีระบบท่ีเหมาะสมกบัองค์กรให้
มากท่ีสุด จะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่างๆ  
โดยเฉพาะทางการการขาย และการตลาด อยา่งนอ้ยเพ่ือไม่ตามหลงัคู่แข่ง 
ทั้ งยงัสามารถพฒันาองค์กรให้มีเคร่ืองมือส าหรับใชง้านไดต้รงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านแต่ละคน สร้างความแตกต่าง และน าระบบท่ี
ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพ อนัส่งผลให้
องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขั้นสูงสุด[1]  

 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 กำรจัดกำรข้อมูล (ETL) 
กระบวนการจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง เข้า สู่การ

ตรวจสอบคุณภาพ และปรับขอ้มูลให้เป็นรูปแบบเดียวกนัก่อน
น าเขา้คลงัขอ้มูลเพ่ือให้ขอ้มูลท่ีมาจากหลายแหล่งสามารถใช้
งานร่วมกนัได ้[1] 

กระบวนการท างานแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ 
2.1.1*กระบวนการดึงขอ้มูล (Extract) เป็นกระบวนการ

เร่ิมตน้โดยการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง และอาจจะอยูใ่น
รูปแบบขอ้มูลท่ีต่างกนั เป้าหมายของ Extract คือการจดัรูปแบบ
ขอ้มูลใหเ้ป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกนั 

2.1.2*กระบวนการแปลงข้อ มูล  (Transform) เ ป็น
ขั้นตอนท่ีจะมีกฎหรือฟังกช์ัน่มากมายเพ่ือจดัท าการแปลงขอ้มูล
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนัก่อนจะน าเขา้ระบบ 

2.1.3 กระบวนการน าเขา้ขอ้มูลสู่ระบบ (Load) เป็นการ
น าเขา้ขอ้มูลสู่ระบบ และฐานขอ้มูล ดงันั้นจะมีกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของขอ้มูลเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
ภำพที่ 1: กระบวนการจดัการขอ้มูลจากหลายแหล่ง 

2.2 เหมืองข้อมูล (Data Mining) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนมากเพื่อหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ี

ซ่อนอยู ่เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เพ่ือหาความน่าจะเป็น 
เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจดา้น
ต่าง  ๆการท าเหมืองขอ้มูล(Data Mining) ตอ้งมีขั้นตอนท่ีชดัเจน เช่น 
กระบวนการ CRISP Process เป็นตน้ 

2.3 คลงัข้อมูล (Data Warehouse) 
คลงัเก็บขอ้มูลในทุกส่วนขององคก์รธุรกิจซ่ึงจะจดัเกบ็ขอ้มูลท่ี

ผา่นกระบวนการสารสนเทศแลว้ในปริมาณท่ีมาก ขอ้มูลท่ีถูกจดัเกบ็
จะสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ หรือพยากรณ์ดา้น Analytic  และ 
Business Intelligence อาจมองในมุมท่ีเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก 
Database หลายแหล่ง หรือหลายระบบ เพ่ือน าขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการ
วเิคราะห์ และใชป้ระโยชน์ดา้นธุรกิจ[2] 

 
ภำพที่ 2: การใชง้าน Data Warehouse 

 

2.4 ส่วนกำรเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 
ส่วนการเรียนรู้ของเคร่ือง โดยเรียนรู้จากส่ิงท่ีส่งเขา้ไปกระตุน้

แล้วจดจ าเอาไว้ และส่งผลออกมาเป็นตัวเลข หรือ Code ซ่ึง
วตัถุประสงคห์ลกัของระบบ คือการเรียนรู้(Learning) และการอนุมาน 
(Inference) ซ่ึงสามารถน าไปใช้งานได้หลายรูปแบบโดยอาศัย
อลักอริทึมท่ีแตกต่าง เช่น ประเภทของเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของ
เคร่ืองเป็นรีเกรสชั่น ซ่ึงมีรูปแบบอัลกอริทึมท่ีน ามาศึกษา[3][4] 
ไดแ้ก่ 
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 2.4.1 ลี เ นี ยร์  รี เกรสชั่น (Linear Regression) การหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกบัท่ีเราสนใจ เช่น ยอดขาย หรือตวัวดั
คุณภาพสินคา้ ซ่ึงจะแบ่งการหาความสัมพนัธ์ได ้2 รูปแบบ คือ ซิม
เป้ิลลีเนียร์ รีเกรสชัน่ และมลัติเป้ิลลีเนียร์ รีเกรสชัน่[5] 

 2.4.2 อีลาสติก-เนต (Elastic-Net) เป็นการฝึกขอ้มูลโดยใช้
คุณสมบัติของ ลาสโซ่  และริดจ์  รี เกรสชั่น ร่วมกัน และมี
ความสามารถในการเลือกท่ีมีเสถียรภาพมาก เม่ือเจอข้อมูลท่ีมี
คุณลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 2.4.3 ริดจ ์รีเกรสชัน่ แอนด ์คลาสสิฟิเคชัน่ (Ridge regression 
and classification) ตวัแบบทัว่ไปของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
พหุ เป็นการหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีไดจ้ากวธีิก าลงัสองนอ้ย
สุด และตวัแปรอิสระตอ้งไม่มีสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

 2.4.4 ลาสโซ่ (Lasso) แบบจ าลองเชิงเส้นประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีเขา้ใกลศู้นย ์เพ่ือช่วยลดจ านวนคุณลกัษณะท่ีตอ้ง
พ่ึงพาแนวทางในการแกปั้ญหาภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ 

 2.4.5 ซัพพอร์ต เวกเตอร์ รีเกรสชัน่ (SVR) เน้นใชใ้นการ
วเิคราะห์และจ าแนกขอ้มูล เพ่ือสร้างเส้นแบ่งกลุ่ม และสอนในระบบ
เรียนรู้ โดยเนน้ไปยงัเส้นท่ีแบ่งกลุ่มขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด 

 2.4.6 นิวรอน เน็ทเวิร์กk (ANN) การเรียนรู้ของเคร่ืองมือท่ี
มีการรับอินพุตแบบไม่มีโครงสร้าง และมีความต่อเน่ือง สามารถ
น าไปวิเคราะห์ซ่ึงมีค่าความถูกตอ้งสูงมาก แต่จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานในการประมวลผล  

รวมไปถึงเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์
ขอ้มูลควบคู่กบัอลักอริทึม ไดแ้ก่ 

 2.4.7 ทาม ซีรีย ์ฟอร์แคสซ่ิง (Time Series Forecasting) การ
วิเคราะห์ความผนัแปรตามล าดบัเวลา ซ่ึงจะแบ่งไดเ้ป็น ค่าแนวโนม้ 
(T) ค่าผนัแปรตามฤดูกาล (S) ค่าผนัแปรตามวฏัจกัร (C) และการผนั
แปรจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (I) จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และ
พยากรณ์ควบคู่กบัอลักอริทึมในการท านายผลเสมอ 

 2.4.8  สไลดด่ิ์ง วินโดว ์(Sliding Window)  การควบคุมการ
ไหลของขอ้มูลแบบเล่ือนหนา้ต่าง สามารถส่งขอ้มูลไดห้ลาย  ๆเฟรม 
ก่อนท่ีจะไดรั้บการตอบกลบัใน 1 คร้ัง และสามารถส่งเฟรมไดสู้งสุด
ท่ี 7 เฟรมเท่านั้น[6] 

 
ภำพที่ 3: การใชง้าน Sliding Window 

2.5 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สุพจน์[7] น าเสนอเทคนิคการแสดงรายงานอัจฉริยะท าให้

ผูใ้ชง้านไดร้ายงานท่ีมีเน้ือหาสมบูรณ์ และยงัช่วยลดกระบวนการ
ท างานท าให้ระบบสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับ
ผู ้บริหาร โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล และการใช้งาน
คลังข้อมูลเพ่ือจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่จากหลาย
แหล่งขอ้มูลซ่ึงจะใชค้วบคู่กบัการพฒันาระบบตามแนวคิดของปภา
วี[8]  และลินดา[9] ท่ีไดท้  าการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือจดัเก็บ
องคค์วามรู้ต่าง  ๆจากภายในและภายนอกองคก์รและในส่วนของการ
แสดงผลลพัธ์ของงานวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง เพื่อท า
การวิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบรายงาน หรือรูปแบบเอาทพ์ตุ ของ
ระบบท่ีจะท าการพฒันา โดยศึกษาจากงานวิจยัของ Schuha et al. ได้
ท าการคน้ควา้การสร้างเคร่ืองมือเอไอ เพ่ือช่วยจดัการความซ ้ าซ้อน
ของกระบวนการผลิต หรือการท าเหมืองข้อมูลโดยใช้กฎ
ความสัมพนัธ์ในการดูแลสุขภาพร่วมกบัผลวิจยัทางการแพทย ์และ
น าเสนอขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชัน่ของ Domadiya and Rao[10] 

 

3.  วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
3.1 กรอบแนวคิดกระบวนกำรท ำงำนของระบบ 
การออกแบบกระบวนการท างานของ ระบบธุรกิจอจัฉริยะดา้น

การจัดการรายงานภายในองค์กร โดยการน าเขา้ขอ้มูล จากหลาย
ฐานข้อมูลของทั้ งองค์กร เป็นส่วนการน าเข้าข้อมูลจากแต่ละ
ระบบงานเขา้สู่คลงัขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเป็นตวัรวบรวม
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลทั้งหมดเขา้สู่คลงัขอ้มูลกลาง เม่ือผูใ้ชง้านผา่น
ทางเวบ็แอปพลิเคชัน่เขา้สู่กระบวนการตรวจสอบขอ้มูล หรือสร้าง
รายงานอตัโนมติัโดยการเลือกขอ้มูล และก าหนดเง่ือนไขต่างๆ เอง
ได้ เพื่อสร้างรูปแบบการแสดงข้อมูลตามเง่ือนไขท่ีสร้างไวใ้น
รูปแบบตารางขอ้มูล และแผนภูมิรูปภาพ (Dashboard) เพื่อใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาใหก้บัผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 5 
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ภำพที่ 4: แนวคิดกระบวนการท างานของระบบ 
3.2 เกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ส่วนของระบบงานต่างๆ เช่น ระบบงานขาย, ระบบการ

ผลิต, ระบบบนัทึกการปฏิบติังาน, ระบบแผนเขา้เยี่ยมลูกคา้, 
ระบบคลงัสินคา้ เป็นส่วนท่ีน าเขา้ขอ้มูลท าการงานเฉพาะทาง
ของแต่ละระบบ รวมถึงขอ้มูลหลกัต่าง ๆ ของบริษทั จดัเกบ็เป็น
ขอ้มูลส่วนกลางเพ่ือให้เหมาะกบัการน าไปใชง้านต่อได ้ส่วน
ของผูดู้แลระบบสามารถบริหารจดัการขอ้มูล และแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาการใชง้านเวบ็ไซต ์และจดัการขอ้มูลพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ของระบบทั้งหมด 

3.3 สร้ำงโมเดล และทดสอบประสิทธิภำพ 
น าขอ้มูลยอดขายรายปีมาท าการทดสอบกบัอลักอริทึมท่ีได้

ท าการเลือกไว ้4 ตวั เพื่อท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การหาความสัมพนัธ์ตวัแปรในการพยากรณ์ทางดา้นธุรกิจ โดย
การประเมินผลจากการเลือกอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุดมาใช้งานใน
การพยากรณ์ข้อมูลจึงต้องเกิดจากการวดัประสิทธิภาพของ
โมเดล Machine Learning โดยจะเลือกวิธีวดัประสิทธิภาพของ
แต่ละอลักอริทึมจาก 3 ตวัช้ีวดั[6] ไดแ้ก่  

3.3.1 Mean Absolute Error ค่าท่ีได้จากการค านวณ หรือ
เปรียบเทียบผลท านาย กบัค่าจริงวา่โมเดลท านายถูกตอ้งแค่ไหน 
จากสูตรค านวณท่ี 1 

1
MAE prediction actual

n
=  −

        

       (1) 

3.3.2 Mean Squared Error การหาค่าความผิดพลาดเหมือน 
MAE แต่ปรับค่าจากการท า absoluter เป็นค่าสแควยกก าลัง 
ก่อนหาค่าเฉล่ีย ดงัสมการท่ี 2 

( )
21

MSE prediction actual
n

=  −              (2) 

3.3.3 Root Mean Squared Error รากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
ผดิพลาดก าลงัสอง ดงัสมการท่ี 3 

( )
21

RMSE prediction actual
n

=  −      (3) 

โดยเราจะสร้างชุดขอ้มูลส าหรับการทดสอบโมเดลเป็น 2 
ชุดหลกัๆ ไดแ้ก่ขอ้มูลชุดฝึกอลักอริทึม หรือเรียกว่าขอ้มูลชุด 
Train Algorithm และขอ้มูลชุดทดสอบอลักอริทึม หรือท่ีเรียกวา่ 
Test Algorithm ซ่ึงจะท าการสร้างขอ้มูลเป็นแบบ Dataset และ
ท าการฝึกโมเดลตามรูปแบบการผนัแปรตามล าดับเวลา 3 
รูปแบบ ไดแ้ก่ 3, 5 และ 7 Sliding Window โดยรูปแบบขอ้มูล
ชุดฝึก และทดสอบเป็นดงัภาพท่ี 5 

 
ภำพที่ 5: ตวัอยา่งชุดขอ้มูล Train และ Test Algorithm 

ซ่ึงชุดขอ้มูลตวัอยา่งจากภาพท่ี 5 จะเป็นรูปแบบตวัอยา่งชุด
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีมองเห็น และท าความเขา้ใจไดง่้ายหาก
เทียบกบัชุดขอ้มูลจริงท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลโดยตรง 

3.4 ออกแบบ และพฒันำระบบ 
      ส่วนของการออกแบบระบบการท างานเพ่ือประมวลผล

ขอ้มูลออกมาตามอลักอริทึมท่ีเลือก โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.4.1 รวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่างๆ มาหาความสัมพนัธ์ 

และจดัการขอ้มูลผา่นกระบวนการ ETL เพื่อใหข้อ้มูลพร้อมใช ้
3.4.2 เม่ือจัดการขอ้มูลผ่านกระบวนการเรียบร้อยแลว้ ท าการ

จดัเกบ็ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลกลาง เพ่ือเตรียมน าไปท าการทดสอบ และ
คดัเลือกโมเดล 

3.4.3 ท าการทดสอบ และคดัเลือกโมเดลโดยแบ่งขอ้มูลเป็นชุด
ข้อมูล Train และชุดข้อมูล Test แล้วน าไปทดสอบกับโมเดลของ 
Regression จ านวน 6 โมเดล เพ่ือหาโมเดลตวัท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบ
งานใหม้ากท่ีสุด 

3.4.4 ท าการพฒันา Website ส าหรับเรียกดูรายงาน และทดสอบ
การท างานก่อนน าไปใชง้านจริง ซ่ึงระบบท าการด าเนินงานตามท่ีได้
ออกแบบการท างานไว ้ดงัภาพท่ี 6 
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ภำพที่ 6: แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
4. ผลกำรด ำเนินงำน 
    หลงัจากด าเนินงานตามขั้นตอนวิธีด าเนินงานวิจยั จะไดผ้ล
การเปรียบเทียบการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมท่ี
เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการสร้างรายงาน และพยากรณ์ โดยมี
ผลการตรวจสอบค่า MAE, RMSE และค่า R2 ตามจ านวน 
Sliding Window ท่ี 3, 5 และ 7 Windows ไดผ้ลการทดสอบใน
ตารางท่ี 1-3  
ตำรำงที่ 1: ผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมแบบ 3 Sliding Windows 

Regression MAE RMSE R2 
Linear 0.0617 0.0983 0.5922 
Elastic-Net 0.0708 0.1112 0.4790 
Lasso 0.0944 0.1546 - 0.0081 
Ridge 0.0617 0.0983 0.5922 
SVR 0.1378 0.1493 0.0603 
Neuron Network 0.0640 0.1058 0.5282 

ตำรำงที่ 2: ผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมแบบ 5 Sliding Windows 
Regression MAE RMSE R2 

Linear 0.0609 0.0963 0.5973 
Elastic-Net 0.0695 0.1095 0.4792 
Lasso 0.0924 0.1524 - 0.0078 
Ridge 0.0609 0.0963 0.5972 
SVR 0.1314 0.1431 0.1108 
Neuron Network 0.0617 0.1008 0.5587 

ตำรำงที่ 3: ผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมแบบ 7 Sliding Windows 

Regression MAE RMSE R2 
Linear 0.0595 0.0947 0.5780 
Elastic-Net 0.0688 0.1084 0.4476 

Lasso 0.0890 0.1464 - 0.0077 
Ridge 0.0595 0.0947 0.5780 
SVR 0.1281 0.1393 0.0879 
Neuron Network 0.0607 0.0949 0.5768 
จากนั้ นน าอัลกอริทึมท่ีเหมาะสมกับข้อมูล และรูปแบบ

ระบบมากท่ีสุดมาด าเนินงานพฒันาระบบ อันได้แก่โมเดล 
Linear ท่ีจ  านวน 5 Sliding Window ซ่ึงผลการทดสอบไดค้่า R2 
เข้าใกล้ 1 มากท่ีสุด และมีค่าความผิดพลาดของ MAE และ 
RMSE เขา้ใกล ้0 มากท่ีสุด ซ่ึงส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด คือส่วนของ
การแสดงข้อมูลรายงาน และข้อมูลพยากรณ์ในรูปแบบ
ตารางขอ้มูล และกราฟ ซ่ึงเม่ือผูใ้ชท้  าการสร้างรายงานโดยการ
เลือกขอ้มูล และระบุเง่ือนไข ระบบแสดงผลลพัธ์จากการจาก
ขอ้มูลท่ีเลือก และเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยจะสามารถแสดงขอ้มูล
การพยากรณ์ และกราฟเปรียบเทียบขอ้มูล ดงัภาพท่ี 7 

 

ภำพที่ 7: ตวัยา่งผลการแสดงตารางขอ้มูล และกราฟพยากรณ์ 

และหน้าจอส าหรับการเลือกข้อมูล พร้อมเง่ือนไขการดู
รายงาน  ซ่ึงผู ้ใช้งานระบบสามารถท าการเลือกข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนัได ้เช่นการเลือกขอ้มูลลูกคา้ กบัสินคา้บาง
รายการ หรือการเลือกสินคา้บางรายการกบัยอดขาย หรือยอด
ผลิต พร้อมทั้งสามารถท าการก าหนดเง่ือนไขการกรองขอ้มูล
เพ่ิมเติมเองได ้เช่น การระบุช่วงขอ้มูลตามวนัท่ี ก าหนดเฉพาะ
หมวดหมู่ขอ้มูล หรือก าหนดเง่ือนไขร่วมกนัมากกวา่ 1 เง่ือนไข
ได ้เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 8 

 

ภำพที่ 8: ตวัยา่งหนา้จอก าหนดเง่ือนไขรายงาน 
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ภำพที่ 9: ตวัยา่งหนา้จอแสดงขอ้มูล และกราฟ       

 
5. สรุปผล 

งานวิจ ัยน้ีได้น าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิค
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ตามหลักการ CRISP-
DM รวมถึงก ารท า  Data Warehouse และการทดสอบ
ประสิทธิภาพทั้ ง 6 อัลกอริทึม ส าหรับใช้พฒันาระบบการ
จัดการธุรกิจอัจฉริยะด้านการจัดการรายงานภายในองค์กร 
เ ป็นระบบที่แสดงข ้อมูลจ ากระบบต่า งๆ  ที ่ใช ้ง านใน
องค์กร เพื่อให้ผูบ้ริหาร และนักวิเคราะห์สามารถเรียกดู
ข ้อมูลตามรูปแบบข ้อมูล  และก าหนดเ งื ่อนไขได ้ด ้วย
ตน เอ ง  และจ ากผลการทดสอบคว ามน่า เ ชื ่อ ถ ือ ขอ ง
อ ัลกอริทึมในการพยากรณ์ได ้เลือกการถดถอยเชิง เส้น 
(Linear Regression) ในการน ามาใช้พฒันาระบบ จากผล
การทดสอบค่า R2 เท่าก ับ 0.5973 ที่ขนาดหน้าต่าง 5 ค่า
ยอ้นหลัง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาคร้ังต่อไป สามารถน าระบบไป

ประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลในเร่ืองอ่ืนได ้โดยพฒันาระบบใหส้ามารถ
ท าการรวมขอ้มูลทุกระบบงานในองคก์รใหอ้ยูท่ี่จุดศูนยก์ลางท่ี
จุดเดียว และพฒันาระบบให้สามารถใชง้านไดจ้นถึงพนักงาน
ระดบัปฏิบติังาน 
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ทางการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เ พ่ือให้องค์กร
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินช่วง
กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2564 พบว่ามีความเส่ียงระดับต า่ 65 
ข้อ ความเส่ียงระดับกลาง 26 ข้อ และไม่มีความเส่ียง
ระดับสูง โดยรวมเป็นความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้โดยมี
มาตรการติดตามความเส่ียงเพ่ือเฝ้าระวงัสารสนเทศ  
ค าส าคญั: ความมัน่คงปลอดภยั ความเส่ียง มาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 
 

Abstract 
This research aims to assess and propose 

guidelines for data center information security based 

on ISO/IEC 27001: 2013 Information Security 

Management System (ISMS), for efficient ISMS 

operation. A government office in Bangkok was 

selected as a case study. The case study’s assessment 

showed that there were 65 low risks, 26 intermediate 

risks, and no high risk. This emphasized that all found 

risks were acceptable.  However, continuous risk 

measurement and monitoring should be performed. 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัการท างานขององคก์รไม่ว่าจะภาครัฐหรือ

เอกชน ขอ้มูลสารสนเทศเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าและเป็นส่ิง
ส าคญัขององคก์รดงันั้นองคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการรักษา
ความปลอดภยัทางไซเบอร์ [1-3] เน่ืองจากระบบเครือข่าย
มีบทบาทส าคญัและมีการเขา้ถึงมากข้ึนในปัจจุบนั ส่งผล
ให้มีปัญหาการโจมตีทางเครือข่ายและการคุกคามทางไซ
เบอร์ มากข้ึนกวา่ในอดีตโดยการคุกคามทางไซเบอร์น้ีอาจ
เป็นเร่ืองอนัตรายและสร้างความเสียหาย รุนแรงมากกวา่ท่ี
คิ ด   เ ช่ น  Ransomware, Phishing, และ  SQL Injection 
Attack เป็นตน้โดยการโจมตีและการคุกคามดงักล่าวเป็น
การโจมตีและการคุกคาม ขอ้มูลสารสนเทศขององค์กร
โดยตรง ด้วยเหตุ น้ีผู ้วิจัยจึงศึกษาและประเมินระบบ
บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 [4-6] ของศูนยข์อ้มูล (Data Center) ของ
หน่วยงานภาครัฐแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอ
แนวทางแกไ้ขเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภยั
คุมคามทางไซเบอร์อยา่งเหมาะสม 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 แนวทางหรือวธีิการเก่ียวกบั

เร่ืองความเส่ียงดา้นสารสนเทศเพ่ือการก าหนด นโยบาย 
และกระบวนการท างาน รวมทั้ งเพ่ือเลือกการควบคุมท่ี
เหมาะสมในการบริหารความเส่ียงด้วย กล่าวได้ว่าเป็น
มาตรฐานเชิงระบบท่ีเน้นการปฏิบติั จึงสามารถน าไปใช้
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อ้างอิงเพื่อการประเมินและขอรับการรับรองมาตรฐาน
ต่อไปได้ ในขณะท่ี ISO 20000 นั้นเน้นเร่ืองการบริหาร
บริการไอที แต่ ISO/IEC 27000 และ ISO/IEC 17799 [7-8] 
จะเน้นเร่ืองการบริหารข้อมูลสารสนเทศโดยตรง  การ
ปกป้องขอ้มูลสารสนเทศ (Information Security) ISO/IEC 
27001 มี คุ ณ ส ม บั ติ  3 ป ร ะ ก า ร  คื อ  ค ว า ม ลั บ 
(Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ( Availability) [4-7] ISO/IEC 
27001: 2013 มีมาตรการควบคุมจัดการความมั่นคง
ปลอดภยัของสารสนเทศตาม Annex A [7,9] ดังนั้น การ
ประ เ มินความ เ ส่ียงจ า เ ป็น ท่ีจะต้อง เข้า ใจ จุด อ่อน 
(Vulnerability) และภยัคุกคาม (Threat) ขององคก์รจากนั้น
ประเมินความเส่ียง [8] ตามเกณฑ์ (Risk Criteria) เพื่อให้
ทราบระดบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและหาแนวทางแกไ้ข
ต่อไป 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ตามท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงไดมี้การเปรียบเทียบมาตรฐานการด าเนินงานดา้นการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ในระดบัสากลจาก 5 
มาตรฐาน คือ U.S. DoD Standard, ISO 27001: 2005, FIPS 
PUB 200, NIST800 – 14, COBIT และ IT BPM [3] จาก
การทบทวนงานวิจัยดังกล่าว พบว่า แต่ละมาตรฐานมี
แนวทางในการปฏิบติัเพ่ือการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยมาตรฐาน ISO 27001: 
2005 เป็นมาตรฐานท่ีมีแนวทางปฏิบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ 
และน าไปใช้เ ป็นแนวทางในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์ในองค์กรทัว่โลกทั้งน้ีจากรายงานของ 
ISMS (Information Security Management System) พบว่า 
มีองคก์รมากกวา่ 7,346 แห่ง น ามาตรฐานน้ีไปใช ้และใน
ประเทศไทยมีองคก์รท่ีผา่นการรับรองจากมาตรฐานน้ีแลว้ 
41 แห่ง ในขณะท่ีมาตรฐาน COBIT เป็นมาตรฐานท่ีมี
จ านวนแนวทางปฏิบัติท่ีใกลเ้คียงกับ ISO 27001: 2005 
ยกเว ้นแนวทางการป้องกันและการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มจากภายในและภายนอกองคก์ร และเน่ืองจาก 
Annex A ใน ISO/IEC 27001:2005 ไดท้ าการจบักลุ่มใหม่ 

จาก 11 โดเมน เป็น 14 โดเมน และท าการลด control  
ลงจาก 133 เป็น 114 ท่ีอปัเดตเป็น ISO/IEC 27001:2013 
[7] ซ่ึงมีการระบุถึงมุมมองของความเส่ียงต่อความมัน่คง
ปลอดภัยของข้อมูลใน แง่มุมของการด าเนินธุรกิจ ซ่ึง
ไดแ้ก่ การระบุถึงภยัคุกคามต่าง ๆ ท่ีธุรกิจในปัจจุบนัตอ้ง
เผชิญ เช่น ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ การโจมตีระบบ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี การโจรกรรมขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้
ซ่ึงในการรับมือกบัภยัคุกคามไซเบอร์ [10-11] ในขั้นแรก
นั้นจะตอ้งพฒันามาตรฐานการด าเนินงานดา้นการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศก่อน เพ่ือเป็นกรอบหรือ
เ ป็นแนวทางการป ฏิบั ติ  ในการลด ช่องโหว่และ
ขอ้ผิดพลาดของงานดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
และเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามด้านน้ีท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต [12-14] 
 

3. วธีิการด าเนินงาน 
งานวิจัย น้ีประ เ มินระบบรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศของศูนยข์อ้มูล ภายในองคก์รภาครัฐแห่งหน่ึง
ในเขตกรุงเทพมหานครช่วงกุมภาพนัธ์ ถึง มีนาคม 2564 
ตามมาตรการควบคุม  Annex A มาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 จ านวน 14 หัวขอ้ใหญ่ 114 ขอ้ยอ่ย [7] โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือเจา้หนา้ท่ีในศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรภาครัฐ โดยพิจารณาประเด็นดังต่อไปน้ี (1) 
บริบทขององคก์ร ท าความเขา้ใจองคก์รทั้งประเด็นภายใน 
และประเด็นภายนอก สอบถามถึงการก าหนดความจ าเป็น
และความคาดหวงัขององค์ร สอบถามถึงการก าหนด
ขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศให้เหมาะสม ครอบคลุม และประสิทธิภาพ 
และการก าหนดนโยบายและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (2) 
ภาวะผูน้ า โดยให้ความส าคญัต่อระบบการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซ่ึงต้องก าหนด นโยบาย 
บทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ี ของ
บุคลากร (3) การวางแผน โดยด าเนินการประเมินและ
จัดการความเส่ียงตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง
ปลอดภยัสารสนเทศท่ีก าหนดไว ้(4) การสนับสนุนดา้น
ทรัพยากร สมรรถนะ การสร้างความตระหนักในองค์กร 
และการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และเอกสาร
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สารสนเทศท่ีน าเสนอแนวทางความปลอดภยัสารสนเทศ
ต่อองคก์ร [15-16] 

การประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินโดยพิจารณา
จากปัจจยัจากขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินโอกาสท่ีภยัคุกคามท่ีอาจก่อให้
ระบบขาดความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Likelihood) 
[5,7-8] จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั ดงัน้ี ระดบัท่ี 
1 หมายถึง ความถ่ีท่ีอาจเกิดข้ึนตั้งแต่ 11 เดือนถึง 1 ปี ต่อ
คร้ังหรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกิดไดเ้ฉพาะสถานการณ์
ผิดปกติเท่านั้น หรือมีโอกาสเกิดข้ึนบ้างหรือแทบจะไม่
เกิดข้ึนเลย ระดบัท่ี 2 หมายถึง ความถ่ีท่ีอาจเกิดข้ึนตั้งแต ่8-

10 เดือนต่อคร้ังหรือมากกวา่ หรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยมาก  
ระดบัท่ี 3 หมายถึง ความถ่ีท่ีอาจเกิดข้ึนตั้งแต่ 5-7 เดือนต่อ
คร้ังหรือมากกว่าหรือมีโอกาสเกิดบางคร้ัง ระดับท่ี 4 
หมายถึง ความถ่ีท่ีอาจเกิดข้ึนตั้งแต่ 2-4 เดือนต่อคร้ังหรือ
มากกวา่ หรือมีโอกาสในการเกิดค่อนขา้งสูง และระดบัท่ี 
5 หมายถึง ความถ่ีท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน 1 เดือนต่อคร้ังหรือ
มากกวา่ หรือมีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยคร้ังหรือเป็นประจ า  

ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินระดบัผลกระทบหรือความรุนแรง
ของภัยคุกคามท่ีมีต่อระบบ (Impact) จากการสอบถาม
เจา้หน้าท่ีในศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ระดบั ดงัน้ี ระดบัท่ี 1 หมายถึง เกิดเหตุร้ายท่ีไม่
มีความส าคญั ระดับท่ี 2 หมายถึง เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยท่ี
แก้ไขได้ ระดับท่ี 3 หมายถึง ระบบมีปัญหาและมีความ
สูญเสียไม่มาก ระดับท่ี 4 หมายถึง เกิดปัญหากับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีส าคญัและระบบ
ความปลอดภัย ซ่ึงส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูล
บางส่วน และระดบัท่ี 5 หมายถึง เกิดความสูญเสียต่อระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีส าคญัทั้งหมดและ
เกิดความเสียหายอยา่งมากต่อความปลอดภยัของขอ้มูล  

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์คะแนนและระดบัความเส่ียงจาก
สูตร Likelihood คูณด้วย  Impact โดยความหมายของ
คะแนนท่ีไดรั้บ มีดงัน้ี คะแนน 1-6 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงต ่าหรือหากเกิดความเส่ียงข้ึนจะไม่ส่งผล
กระทบกบัระบบงาน สัญลกัษณ์ท่ีใชคื้อ L1-L6 (L = Low) 

ส่วนเลขก ากบัตวัหลงัหมายถึงคะแนนท่ีไดรั้บ คะแนน 7-
12 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง หรือหากเกิดความ
เ ส่ียงข้ึนจะส่งผลกระทบต่อระบบงานเพียงเล็กน้อย 
สัญลกัษณ์ท่ีใชคื้อ M7-M12 (M=Medium) คะแนน 13-18 
หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงสูงหรือหากเกิดความ
เส่ียงข้ึนจะส่งผลกระทบต่อระบบงานบางส่วน สัญลกัษณ์
ท่ีใชคื้อ H8-H13 (H=High) และคะแนน 19-25 หมายถึง มี
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงสูงมากหรือหากเกิดความเส่ียง
ข้ึนจะ ส่งผลกระทบต่อระบบงานท่ีส าคัญทั้ งหมด 
สญัลกัษณ์ท่ีใชคื้อ VH1-VH6 (VH=Very High) 

 

4. ผลการด าเนินงานวจัิย 
ผลการประเมินความเ ส่ียงของศูนย์ข้อมูล  ตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 จ านวน 14 
หวัขอ้ใหญ่ 114 ขอ้ยอ่ย แสดงดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 ผลการประเมินความเส่ียงขององคก์รกรณีศึกษา 

รหสัหวัขอ้ Likelihood Impact Risk Map 
A5 นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

A5.1.1 1 3 L3 
A5.1.2 1 3 L3 

A6 โครงสร้างความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
A6.1.1 5 2 M10 
A6.1.2 2 2 L4 
A6.1.3 2 3 L6 
A6.1.4 2 2 L4 
A6.1.5 1 3 L3 
A6.2.1 4 2 M8 
A6.2.2 4 3 M12 

A7 ความมัน่คงปลอดภยัส าหรับทรัพยากรบุคคล 
A7.1.1 3 4 M12 
A7.1.2 3 3 M9 
A7.2.1 2 4 M8 
A7.2.2 2 5 M10 
A7.2.3 1 4 L8 
A7.3.1 1 2 L2 

A8 การบริหารจดัการทรัพยสิ์น 
A8.1.1 2 3 L6 
A8.1.2 3 3 M9 
A8.1.3 3 3 M9 
A8.1.4 1 2 L2 
A8.2.1 3 3 M9 
A8.2.2 2 4 M12 
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A8.2.3 4 2 M8 
A8.3.1 3 2 M6 
A8.3.2 2 4 M8 
A8.3.3 2 4 M8 

A9 การควบคุมการเขา้ถึง 
A9.1.1 3 3 M9 
A9.1.2 3 3 M9 
A9.2.1 3 2 L6 
A9.2.2 1 2 L2 
A9.2.3 3 3 M9 
A9.2.4 3 2 L6 
A9.2.5 4 2 M8 
A9.2.6 3 2 L6 
A9.3.1 3 2 L6 
A9.4.1 4 3 M12 
A9.4.2 3 2 L6 
A9.4.3 3 2 L6 
A9.4.4 3 2 L6 
A9.4.5 3 2 L6 

A10 การเขา้รหสัขอ้มูล 
A10.1.1 3 2 L6 
A10.1.2 3 3 M9 

A11 ความมัน่คงปลอดภยัทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
A11.1.1 2 1 L2 
A11.1.2 2 2 L4 
A11.1.3 2 1 L2 
A11.1.4 2 2 L4 
A11.1.5 2 1 L2 
A11.1.6 3 1 L3 
A11.2.1 3 1 L3 
A11.2.2 1 2 L2 
A11.2.3 2 1 L2 
A11.2.4 3 1 L3 
A11.2.5 1 1 L1 
A11.2.6 1 1 L1 
A11.2.7 2 1 L2 
A11.2.8 3 3 M9 
A11.2.9 1 1 L1 

A12 ความมัน่คงปลอดภยัส าหรับการด าเนินงาน 
A12.1.1 5 1 L5 
A12.1.2 3 2 L6 
A12.1.3 5 1 L5 
A12.1.4 1 1 L1 
A12.2.1 3 2 L6 
A12.3.1 4 2 M8 

A12.4.1 2 1 L2 
A12.4.2 2 2 L4 
A12.4.3 2 1 L2 
A12.4.4 1 1 L1 
A12.5.1 2 1 L2 
A12.6.1 2 2 L4 
A12.6.2 2 1 L2 
A12.7.1 2 1 L2 

A13 ความมัน่คงปลอดภยัส าหรับการส่ือสารขอ้มูล 
A13.1.1 3 2 L6 
A13.1.2 2 1 L2 
A13.1.3 2 1 L2 
A13.2.1 2 1 L2 
A13.2.2 1 1 L1 
A13.2.3 1 1 L1 
A13.2.4 1 1 L1 

A14 การจดัหา การพฒันา และบ ารุงระบบสารสนเทศ 
A14.1.1 2 2 L4 
A14.1.2 3 3 M9 
A14.1.3 3 3 M9 
A14.2.1 2 1 L2 
A14.2.2 2 2 L4 
A14.2.3 2 1 L2 
A14.2.4 3 2 L6 
A14.2.5 3 2 L6 
A14.2.6 3 2 L6 
A14.2.7 2 2 L4 
A14.2.8 3 2 L6 
A14.3.1 1 1 L1 

A15 ความสมัพนัธ์กบัผูใ้หบ้ริการภายนอก 
A15.1.1 3 2 L6 
A15.1.2 2 2 L4 
A15.1.3 2 2 L4 
A15.2.1 3 2 L6 
A15.2.2 3 2 L6 

A16 การบริการจดัเหตุการณ์ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
A16.1.1 3 2 L6 
A16.1.2 3 2 L6 
A16.1.3 3 1 L3 
A16.1.4 1 4 L4 
A16.1.5 3 2 L6 
A16.1.6 2 1 L2 
A16.1.7 1 1 L1 

A17 ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของการบริหารจดัการเพื่อสร้าง
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
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A17.1.1 2 2 L4 
A17.1.2 2 2 L4 
A17.1.3 2 2 L4 
A17.2.1 4 2 M8 

A18 ความสอดคลอ้ง 
A18.1.1 2 2 L2 
A18.1.2 2 2 L2 
A18.1.3 2 2 L2 
A18.1.4 2 2 L2 
A18.1.5 2 2 L2 
A18.2.1 2 2 L4 
A18.2.2 2 2 L4 
A18.2.3 2 3 L6 

จากตารางขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่องคก์รมีความเส่ียง
ระดับต ่า 65 ขอ้ ความเส่ียงระดับกลาง 26 ขอ้ และไม่มี
ความเส่ียงระดับสูง โดยรวมเป็นความเส่ียงท่ีสามารถ
ยอมรับไดโ้ดยมีมาตรการติดตามความเส่ียงเพื่อเฝ้าระวงั
สารสนเทศ ดงัตารางท่ี 5 
ตารางที ่5 สรุประดบัความเส่ียงขององคก์รกรณีศึกษา 

ความเส่ียง เฉลีย่ 
แปลความ แนวทางจัดการ 

ปานกลาง ต า่ ควบคุม ยอมรับ 
A5 3     
A6 6.7     
A7 8.2     
A8 7.7     
A9 6.9     
A10 7.5     
A11 2.7     
A12 3.5     
A13 2.1     
A14 4.9     
A15 5.2     
A16 4     
A17 5     
A18 3     

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
การบริหารจดัการความเส่ียง มีบทบาทส าคญัในการ

ปกป้องขอ้มูลและอุปกรณ์เครือข่ายท่ีเป็นสินทรัพยข์อง
องค์กร และยงัรวมถึงการปกป้องพนัธกิจขององค์กรให้
รอดพ้นจากความ เ ส่ียง ท่ี เ ก่ี ย วข้องกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ขั้นตอนในการบริหารจดัการความเส่ียงควรจดั

ให้อยู่ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายเทคนิคโดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูบ้ริหาร
และฝ่ายบริหารขององค์กรและจะตอ้งมีกระบวนการใน
การบริหารจัดการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีเหมาะสมและไดม้าตรฐาน เพื่อปกป้อง
องค์กรจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากความเส่ียง
และเพ่ือความสามารถในการด าเนินพนัธกิจขององคก์รให้
บรรลุผลส าเ ร็จ ไม่ใช่แค่ เ พียงการปกป้องสินทรัพย์
เทคโนโลยสีารสนเทศหรือองคก์รเพียงเท่านั้น 

จากการประเมินความปลอดภยัสารสนเทศของศูนย์
ข้อมูลขององค์กรกรณีศึกษา พบว่า การรักษาความ
ปลอดภยัสารสนเทศในภาพรวมมีความเหมาะสม อยา่งไร
ก็ตามควรมีการปรับปรุงด้านนโยบายและบุคลากรให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการ
วิเคราะห์ความเส่ียงและเพ่ือให้องค์กรมีการป้องกัน
สารสนเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารความมั่นคง
ปลอดภยัสารสนเทศของ [6] ท่ีว่าดว้ยการควบคุมภายใน
เกิดข้ึนได้โดยบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับเป็นผู ้มี
บทบาทส าคญั ฝ่ายบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การควบคุมและการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ งการ
ติดตามผลการควบคุมภายในส่วนบุคลากรอ่ืนของ
หน่วยงานรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดการควบคุมภายในใหค้วามมัน่ใจไดว้า่การ
ด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  
และมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของการบริหารจดัการ
ความเส่ียงของ [11] ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความ
ช านาญในการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อประโยชน์ในการ
น าไปปฏิบติัในการหาแนวทางการป้องกนัหรือลดความ
เส่ียงตามระดบัของความเส่ียงท่ีไดรั้บ ใหเ้กิดความมัน่ใจวา่
ความเสียหายหรือความผิดพลาดไม่อาจจะเกิดข้ึนหรือหาก
เกิดข้ึนก็อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ นอกจากนั้นยงัมี
สอดคลอ้งกับงานวิจัยแผนบริหารความเส่ียงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ [8] ท่ีพบว่าการควบคุมความ
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เส่ียงจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้นองคก์รควรมีการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงอยา่งทนัท่วงที และถือเป็นส่วนหน่ึงของ
การปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามการด าเนินการภาย
หลงัจากเกิดเหตุการณ์ข้ึน เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กล่องปลูกพืชอวบน ำ้อจัฉริยะ 

Smart Succulent Planter 
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บทคัดย่อ 

ฝุ่ นและมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็น
ประจ าในทุกปี รวมท้ังเกิดโรคโควิดระบาดท าให้ผู้คนหัน
มาใช้ชีวิตในอาคาร ผู้คนจึงมีความสนใจปลูกพืชในอาคาร
กันมากขึ้น พืชอวบน ้าเป็นพืชท่ีก าลังได้รับความนิยม
เน่ืองจากมีลักษณะสวยงามและผลิตออกซิเจนได้ และยัง
ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย แต่พืชอวบน า้ต้องมีการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกให้อย่างเหมาะสม 
เน่ืองจากหากอุณหภูมิสูงเกินไปต้นจะเห่ียว และหากชื้น
เกินไปต้นไม้จะขึ้นเชื้อรา กล่องปลูกพืชอัจฉริยะจึงถูก
ออกแบบมาให้ติดตามสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วยตัวตรวจจับชนิดต่างๆ ได้แก่ DHT11 Sensor 
ท าห น้ า ท่ี ติ ดต าม อุณหภู มิ ในอากาศ , Light sensor 
ตรวจสอบความเข้มแสง และ Soil moisture sensor ตรวจ
ติดตามความชื้นในดิน และท าควบคุมสภาวแวดล้อมโดย
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ พัดลม, หลอดไฟช่วย และป๊ัมน า้ 
ค่าท่ีวัดได้จากเซนเซอร์จะถูกส่งเข้าสู่ Application เพ่ือ
ติดตามแบบเรียลไทม์และส่งผ่าน AWS IoT เพ่ือน าไป
สร้างรายงานโดยผ่าน Microsoft Power BI เพ่ือดูแนวโน้ม
และวิเคราะห์หาสภาพแวดล้อมท่ีดีท่ีสุด 
ค ำส ำคัญ: พืชอวบน ้ ำ อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง อุณหภูมิ  
                  ควำมช้ืนในดิน แสง 
 
 
 

 

Abstract 

The dust and air pollutions are common issues 

every year.  During the coronavirus outbreak, people 

have to live in the buildings. Which make people more 

interested in growing plants indoors. The succulent 

plants are gaining popularity for their beautiful 

appearance and produce oxygen also helps to stop 

bacteria as well. However, the succulent plants need 

to be controlled in a proper cultivation environment 

because if the temperature is too high, the trees will 

wither and too humid could cause a root rot.  The 

smart succulent planting box is designed to track the 

environment and solve the problem.  Various sensors 

include DHT11 sensor that tracks air temperature, 

Light sensor to monitor light intensity and Soil 

moisture sensor to monitor soil moisture. The control 

of the environment using various devices including 

fans, light bulbs, and water pumps.  The measured 

values from the sensors are sent to the application for 

real- time tracking and sent through AWS IoT to 

generate reports via Power BI to see trends and 

analyze the best environments. 

Keyword:  Succulent Plant, IoT, Soil, Temperature,  

                   Light 
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1. บทน ำ 
  ปัจจุบันมลพิษทำงอำกำศเป็นปัญหำท่ีส ำคัญและมี
ควำมรุนแรงทวีคูณมำกข้ึน ส่งผลให้ผูค้นใชพ้ฤติกรรมอยู่
ภำยในอำคำร หรือในห้องส ำนกังำนมำกข้ึน ประกอบกบั
ภำวะโรคติดเช้ือโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19( ระบำด
ส่งผลท ำให้ผูค้นเปล่ียนพฤติกรรมกำรใชชี้วิต และเปล่ียน
มำใชชี้วิตในหอ้งพกัส่วนตวักนัมำกข้ึน จำกสำเหตุดงักล่ำว
ท ำใหผู้ค้นยคุปัจจุบนัใชเ้วลำถึง 4 ใน 5 ส่วนภำยในอำคำร 
และถำ้อำคำรท่ีเรำอำศยัอยู่นั้นมีระบบปรับอำกำศท่ีไม่ดี 
จะส่งใหม้ลพิษทำงอำกำศมีควำมเขม้ขน้สูงกวำ่ภำยนอก 2 

- 5 เท่ำ ซ่ึงกำรท ำงำนในหอ้งเป็นระยะเวลำนำนสำมำรถท ำ
ใหเ้กิดปัญหำสุขภำพได ้ผูค้นจึงตระหนกัถึงปัญหำน้ีและมี
ควำมสนใจทีจะปลูกพืชในร่มกนัมำกยิง่ข้ึน 
 พืชอวบน ้ ำ (Succulent( เป็นพืชท่ีทำงเลือกท่ีคนก ำลงั
ได้รับควำมนิยมในกำรเพำะปลูกมำกยิ่งข้ึน เน่ืองจำกมี
ควำมสวยงำมและมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั มีควำมสำมำรถ
เก็บน ้ ำไวใ้นทุกส่วนเพ่ืออยู่รอดไดใ้นสภำวะแห้งแลง้ได ้
และมีลกัษณะผิวใบมันเพ่ือป้องกันกำรคำยน ้ ำ ท ำให้ไม่
ตอ้งรดน ้ ำบ่อย มีขนำดไม่ใหญ่มำกและมีรูปร่ำงแปลกตำ
แตกต่ำงกันไปตำมสำยพัน ธ์ุ  นอกจำกเ ร่ืองกำรให้
ออกซิเจนแลว้ พืชอวบน ้ ำยงัมีควำมสำมำรถในกำรยบัย ั้ง
เช้ือแบคทีเรียไดอี้กดว้ย  
 ตระกูลฮำโวเทีย (Haworthia( [1] เป็นพืชอวบน ้ำชนิด
หน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นรูปหยดน ้ ำ เจริญเป็นพุ่มกลมมีเส้น
ผำ่นศูนยก์ลำงตั้งแต่ขนำด 3 - 4 เซนติเมตร ใบจะออกเวียน
รอบตน้เป็นกระจุกแน่น ขนำดใบกวำ้ง 5-7 มิลลิเมตร ยำว 
1 - 1.2 เซนติเมตร แผ่นใบหนำห่องุม้เขำ้หำก่ึงกลำงใบ สี
เขียวเขม้ ปลำยใบมนใส มีลำยร้ิวสีเขียวเขม้พำดตำมควำม
ยำวใบ ลกัษณะของพืชตระกลูน้ีจะไม่ชอบโดนแสงตรง ถำ้
ปลูกกลำงแจง้แนะน ำให้มีตำข่ำยกรองแสง เพ่ือไม่ให้พืช
โดนแดดมำกเกินไปจนท ำให้เกิดกำรไหม้ของต้น หำก
ปลูกในสถำนท่ีกลำงแจ้งควรให้พืชได้รับแสงสว่ำงท่ี
เหมำะสมในตอนเชำ้ และหลีกเล่ียงแสงแดดตอนเท่ียงและ
ตอนบ่ำย พืชชนิดน้ีตอ้งกำรระบบถ่ำยเทอำกำศท่ีดี สภำพ
ดินท่ีเหมำะสมในกำรเพำะปลูกคือดินท่ีผสมทรำยและ
กรวด เป็นลกัษณะดินโปร่ง ไม่อดัแน่น เน่ืองจำกถำ้หำกมี

น ้ ำในดินปริมำณท่ีมำกและนำนเกิดไปจะส่งผลท ำให้รำก
เน่ำและข้ึนเช้ือรำได้ ในทำงกลบักันถำ้หำกได้รับน ้ ำใน
ปริมำณท่ีไม่มำกเพียงพอก็จะท ำให้ตน้เห่ียวและตำยลงได ้
นอกจำกน้ีหำกน ำมำปลูกภำยในอำคำรจะพบปัญหำพืช
ไดรั้บปริมำณแสงไม่เพียงพอต่อกำรสังเครำะห์แสง จำก
ปัญหำดงักล่ำวจะท ำให้พืชไม่มีพลงังำนมำกเพียงพอใน
กำรสร้ำงเม็ดสีคลอโรฟิลล ์ส่งผลพืชมีสีซีดลงและตำยลง
ในท่ีสุด จำกปัญหำในกำรเพำะปลูกในเบ้ืองตน้ ผูจ้ดัท ำจึง
ไดจ้ดัท ำกล่องปลูกพืชอวบน ้ ำอจัฉริยะ (Smart Succulent 

Planter(  ข้ึนมำ  เ พ่ือควบคุมสภำพแวดล้อมในกำร
เพำะปลูก และเพื่อคน้หำสภำพแวดลอ้มเหมำะสมในกำร
เจริญเติบโตของพืชได้ดี ท่ีสุด โดยน ำระบบตรวจจับ 
(Sensor( มำติดตั้งให้กบักล่องพืชอวบน ้ ำอจัฉริยะ ไดแ้ก่ 
ระบบตรวจจับอุณหภูมิและควำมช้ืนในอำกำศ, ระบบ
ตรวจจบัปริมำณแสง และระบบตรวจจบัควำมช้ืนในดิน 
และควบคุมสภำพแวดลอ้มผ่ำนพดัลม, หลอดไฟ และป๊ัม
น ้ ำ ซ่ึงเป็นระบบท่ีท ำงำนอัตโนมัติตำมสภำพแวดล้อม
เง่ือนไขท่ีก ำหนด นอกจำกน้ีค่ำสภำพแวดล้อมท่ีก ำลัง
เกิดข้ึนในปัจจุบันจะถูกส่งต่อเขำ้ Application เพื่อให้ผู ้
เพำะปลูกไดติ้ดตำมไดแ้บบเรียลไทม ์และหำกผูเ้พำะปลูก
สำมำรถตอ้งกำรให้อุปกรณ์ในทนัที สำมำรถส่งค ำสั่งผำ่น 
Application ไดอี้กดว้ย  
 กำรคน้หำสภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสมในกำรเพำะปลูก
มำกท่ีสุด ผูว้ิจยัท ำกำรเก็บสภำพแวดลอ้มท่ีเก็บผ่ำนระบบ
ตัวจับ ทุกตัวแปร ข้ึนส่งผ่ำน  AWS IoT ใน รูปแบบ
ฐำนขอ้มูล DynamoDB และน ำขอ้มูลดงักล่ำวมำวิเครำะห์
หำสภำพแวดล้อมท่ีท ำให้พืชอวบน ้ ำมีกำรเจริญเติบโต
ท่ีมำกท่ีสุด จำกขอ้มูลท่ีแสดงใน Microsoft Power- BI 
 

2. วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 ในส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือกำรออกแบบแบบ
บูรณำกำรในกำรดูแลพืชอวบน ้ำ เพ่ือตอบสนองพฤติกรรม
ผู ้บริโภคท่ีต้องกำรระบบควบคุมกำรรดน ้ ำอัตโนมัติ  
กำรควบคุมอุณหภูมิและกำรควบคุมกำรรับแสงให้เป็นไป
ตำมท่ีไดก้  ำหนดไว ้แต่ไม่มีเวลำในกำรดูแลเอำใจใส่ และ
กำรคน้หำสภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสมท่ีท ำให้พีชอวบน ้ ำ
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กลุ่มฮำโวเทียมีกำรเจริญเติบโตท่ีดีท่ีสุด  
 

 
ภำพที ่1 : Smart Succulent Planting Model 

 
 2.1 กำรออกแบบกล่องปลูกพืชอวบน ้ ำอัจฉริยะ 

(Smart Succulent Planter) 
 กล่องปลูกพืชอวบน ้ ำอจัฉริยะถูกออกแบบมำเพ่ือช่วย
ติดตำมและควบคุมสภำพแวดลอ้มท่ีใชใ้นกำรปลูกพืชอวบ
น ้ ำให้เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกในอำคำร [2], [3], [4] 
โดยกล่องปลูกพืชอวบน ้ ำจะมีระบบตรวจติดตำมและ
ควบคุมสภำพแวดลอ้ม 3 ระบบ ดงัภำพท่ี 1 ไดแ้ก่ ระบบ
ติดตำมและควบคุมอุณหภูมิในอำกำศโดยใชพ้ดัลม, ระบบ
ติดตำมและควบคุมควำมช้ืนในดินโดยใชป๊ั้มน ้ำ และระบบ
ติดตำมและควบคุมปริมำณของแสงโดยใชห้ลอดไฟ ซ่ึง
ระบบทั้งหมดจะท ำแบบอตัโนมติัโดยผำ่นกำรควบคุมผำ่น
เง่ือนไขของสภำพแวดลอ้มท่ีเรำก ำหนด และหำกตอ้งกำร
ให้ระบบใดระบบหน่ึงท ำงำนโดยไม่ผ่ำนเ ง่ือนไขก็
สำมำรถควบคุมกำรสั่งงำนผำ่น Application ค่ำทั้งหมดท่ี
วดัไดถู้กส่งเขำ้สู่ Application เพื่อให้ผูเ้พำะปลูกสำมำรถ
ติดตำมสภำพแวดลอ้มกำรเพำะปลูกไดแ้บบเรียลไทม ์และ
ส่งค่ำสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ เขำ้สู่ระบบคลำวดเ์พ่ือน ำขอ้มูล
มำวิเครำะห์หำสภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก
มำกท่ีสุด  
  2.1.1 Block Diagram 

 จำกภำพรวมดงักล่ำว Smart Succulent Planter [5] 
ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนจะ
ถูกก ำหนดให้กับท ำงำนผ่ำน Arduino ESP32 เพื่อรับ
สัญญำณและท ำหน้ำท่ีเป็นเกตเวย ์ส่งขอ้มูลไปยงั AWS 
ดว้ยโปรโตคอล MQTT พร้อมเกบ็ขอ้มูลใน DynamoDB 
บน AWS cloud ดงัภำพท่ี 2 

 
ภำพที ่2: Block diagram  

   
 2.1.2 โครงสร้ำงอุปกรณ์  
     เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน คือเซ็นเซอร์ท่ีตรวจจบักำรวดั
ปริมำณควำมช้ืนในดิน ท ำงำนบนหลกักำรของวงจรเปิด
และปิดวงจร มีกำรวดัตวัแปรพร็อกซีท่ีมีส่วนประกอบมำก
หรือนอ้ย เน่ืองจำกควำมสำมำรถในกำรน ำไฟฟ้ำของดินมี
ควำมไวต่อกำรแปรผนัของอุณหภูมิของดินรวมไปถึง
ควำมหนำแน่นของดินส่งผลต่อกำรวดัค่ำ โดยหลกักำร
แลว้เม่ือดินแห้งกระแสไฟฟ้ำจะไม่ผ่ำนและจะท ำหน้ำท่ี
เป็นวงจรเปิด ดงันั้นผลลพัธ์จึงกล่ำวไดว้ำ่เป็นค่ำสูงสุด เม่ือ
ดินมีควำมช้ืนกระแสไฟฟ้ำจะผ่ำนจำกขั้วหน่ึงไปยงัอีกขั้ว
หน่ึงวงจรจะครบและเอำตพ์ตุจะเป็นศูนย ์
 เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (DHT11) วัดค่า
อากาศ โดยรอบและคำยสัญญำณดิจิทลับนพินแลว้ส่งค่ำ
ไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือให้สั่งงำนไปยงัมอเตอร์ท่ี
ตอ้งกำร  
  เซนเซอร์วัดแสงโฟโตอิเล็กทริกหรือโฟโต
เซนเซอร์  ท ำงำนโดยกำรเป ล่ียนพลังงำนแสงเ ป็น
สัญญำณไฟฟ้ำ เพ่ือส่งค่ำไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ท่ีมี Wi-Fi  

802.11 และ บลูทูธเวอร์ชัน่ 4.2 ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นเซ็นเซอร์
โหนดในกำรเช่ือมต่อระหวำ่งอุปกรณ์ต่ำง ๆ รวมไปถึงส่ง
ขอ้มูลต่อไปยงัเวบ็เพ่ือแสดงผลและจดัเกบ็ มีควำมสำมำรถ
ในกำรเป็น Gateway โดยมี CPU Tensilica LX6 จ ำนวน 
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2  คอร์  240MHz  สำมำรถแยกกำรท ำงำนระหว่ำง
โปรแกรมจดักำร Wi-Fi และแอพพลิเคชัน่ออกจำกกนัได ้
สำมำรถเป็น Access point ใช้แรงดันไฟฟ้ำ 3.3V ใน
โหมด Sleep ใชก้ระแสไฟฟ้ำเพียง 2.5uA ซ่ึงซอฟตแ์วร์ท่ี
ใชใ้นกำรเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ส ำหรับบอร์ดคือ
โปรแกรมท่ีเรียกว่ำ Arduino IDE (Arduino Integrated 

Development Environment( ทั้งยงัเป็นโอเพ่นซอร์สท่ีมี
ผูใ้ชเ้ป็นจ ำนวนมำก สำมำรถพฒันำและต่อยอดได ้
 2.1.3 IoT Platform 

Amazon Web Services กำรประมวลผลแบบคลำวด์
เป็นบริกำรช่วยให้ผูใ้ช้สำมำรถเขำ้ถึงบริกำรเทคโนโลยี
จำกอินเทอร์เน็ตในดำ้นกำรประมวลผลหรือจดัเก็บขอ้มูล
ต่ำง ๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญขั้นสูงหรือ
ออกแบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบก็สำมำรถเขำ้มำใชง้ำน
ได ้แพลตฟอร์ม Cloud computing ส ำหรับลูกคำ้องคก์รณ์
และบุคคล ซ่ึงมีลกัษณะ Scalability คือยดืหยุน่ไดต้ำมกำร
ใชง้ำนและงบประมำณ AWS มีบริกำรท่ีหลำกหลำย ทั้ง
เทคโนโลยโีครงสร้ำงพ้ืนฐำนอยำ่งกำรค ำนวณ กำรจดัเก็บ 
และฐำนขอ้มูล ไปจนถึงเทคโนโลยีเช่นแมชชีนเลิร์นน่ิง
ปัญญำประดิษฐ์  และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง ทั้ งมี
ระบบรักษำควำมปลอดภัยในระบบคลำวด์ท่ีสำมำรถ
ตรวจจับและบล็อคภัยคุกคำมในระบบคลำวด์ท่ีเกิดข้ึน 
ก่อนท่ีจะท ำอนัตรำยต่อคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ำย  

 
ภำพที ่3: Amazon Web Services 

  
 AWS IoT  เป็นแพลตฟอร์มคลำวด์ท่ีมีกำรจัดกำรท่ี
เช่ือมต่ออุปกรณ์ IoT ไดอ้ย่ำงง่ำยดำยและโตต้อบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและปลอดภยัสำมำรถรองรับอุปกรณ์และ
ขอ้ควำมจ ำนวนมหำศำล สำมำรถประมวลผลและก ำหนด
เส้นทำงขอ้ควำมเหล่ำนั้นไปยงัปลำยทำง และอุปกรณ์ต่ำง ๆ
ท่ีก ำหนดไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

 DynamoDB มีควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณงำน
ทุกขนำดและพร้อมใช้ง ำนด้วยอัตรำ  latency ท่ีต  ่ ำ  
DynamoDB โดยมีกำรส ำรองทรัพยำกรฮำร์ดแวร์ ท่ี
เพียงพอบนเซิร์ฟเวอร์หลำยเคร่ืองเพื่อให้เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดปริมำณงำนของผูใ้ช้งำน โดยขอ้ก ำหนดกำร
เข้ำถึงนั้ นผูใ้ช้สำมำรถเพ่ิมหรือลดปริมำณงำนท่ีเตรียม
ใชไ้ดอ้ยำ่งง่ำยดำย 
  Microsoft PowerBI บริกำรซอฟตแ์วร์ท่ีเช่ือมต่อกำร
ท ำงำนร่วมกันเพ่ือให้แหล่งข้อมูลท่ีต่ำงกันมำรวมเป็น
ขอ้มูลเชิงลึกท่ีสอดคลอ้งกนั แสดงผลในหนำ้เดียวกนัและ
โตต้อบได ้ 
  Blynk คือ Application ส ำเร็จรูปส ำหรับงำน IOT 
สำมำรถออกแบบไดโ้ดยไม่ตอ้งเขียนภำษำคอมพิวเตอร์
เองก็สำมำรถใช้งำนได ้มีลกัษณะเรียลไทม์และสำมำรถ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่ำง ๆ เขำ้กบัอินเตอร์เน็ตไดอ้ยำ่งไม่ยำก 
เ ช่น เ ช่ื อม ต่อ  Arduino Esp32 และน ำม ำแสดงบน 
Application บนอุปกรณ์ท่ีก ำหนด โดยเป็นบริกำรฟรี และ 
รองรับทั้งในระบบ IOS และ Android 
 Protocols MQTT (Message Queue Telemetry 

Transport(  

 เป็น protocol มำตรฐำนส ำหรับระบบ IoT และพฒันำ
มำจำก TCP/IP ซ่ึงมีคุณสมบติัในกำรประกนัวำ่ขอ้มูลท่ีส่ง
กนัระหวำ่งอุปกรณ์ IoT นั้นไม่มีกำรหล่นหำยระหวำ่งทำง 
รูปแบบโมเดลใช้ในลักษณะ publish/subscribe และ
ออกแบบมำเพ่ืออุปกรณ์ท่ีมีควำมเร็วในกำรรับและส่ง
ขอ้มูลต ่ำ ซ่ึงตอบสนองควำมตอ้งกำรของอุปกรณ์ IoT ท ำ
ให้อุปกรณ์นั้ นใช้พลังงำนน้อย และท ำให้กำรส่งขอ้มูล
แบบ real-time ใชพ้ลงังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  
 2.1.4 Systems  
 ระบบโดยภำพรวมนั้นเป็นกำรร่วมกนัท ำงำน 4 ระบบ 
ได้แก่ ระบบกำรส่งขอ้มูล กำรจัดเก็บฐำนขอ้มูล ระบบ
กลไก กำรมอนิเตอร์และควบคุมโดยมีรูปแบบอตัโนมติั  
      ระบบการส่งข้อมลู บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ESP32 จะรับสญัญำนจำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ จำกนั้นจึงส่งต่อ
ดว้ย MQTT ซ่ึงเช่ือมต่อระหวำ่งบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยงั AWS IoT Core จำกนั้นส่ง
ต่อไปยงั DynamoDB 
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  ระบบกลไก ระบบควบคุมอุณหภูมิในกำรควบกำร
เปิดและปิดของระบบควบคุมกำรท ำงำนของพดัลม โดย
เ ซ็ น เ ซ อ ร์ อุ ณ ห ภู มิ มี ก ำ ร อ่ ำ น ค่ ำ แ ล ะ ส่ ง ไ ป ยั ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หำกค่ำอุณหภูมิเกินกว่ำเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดตวัควบคุมเปิดกำรท ำงำนของพดัลม โดยมีค่ำปกติ
คือปิด กำรควบคุมแสงสว่ำงโดยเซ็นเซอร์กำรอ่ำนค่ำแสง
และส่งไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือควบคุมกำรเปิด
และปิดของหลอดไฟ LED ตำมท่ีเรำได้ติดตั้ งไว้ให้
เหมำะสมกบัพืชท่ีตอ้งกำร ระบบรดน ้ ำควำมช้ืนในดินวดั
โดยเซ็นเซอร์ควำมช้ืน ขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ะถูกส่งไปยงับอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเม่ือควำมช้ืนในดินลดลงต ่ำ
กว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด ป๊ัมน ้ ำจะท ำงำนเพ่ือส่งแรงดนัมำทำง
ท่อน ้ ำและโซลินอยด์วำล์วจะเปิดให้น ้ ำไหล ซ่ึงมีค่ำปกติ
คือปิด 
  ระบบจัดเก็บข้อมูล ขอ้มูลจะมีกำรส่งไปในรูปแบบ 
JSON จำก ESP32 ซ่ึงพอถึง DynamoDB จะจัดเก็บใน
รูปแบบตำรำงของ DynamoDB ท่ีไดมี้กำรสร้ำงไว ้
 2.1.5 กำรมอนิเตอร์ 
  ดว้ยควำมสำมำรถของ IoT ท่ีผูใ้ชส้ำมำรถควบคุมและ
วำงระบบกำรท ำงำนจำกสถำนท่ีอ่ืนไดใ้นรูปแบบไร้สำย
ได ้ดงัภำพท่ี 4 

 
ภำพที่ 4: Monitoring and Controlling System 

 
ภำพท่ี 4 แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรดูข้อมูลผ่ำนเว็บ
เบรำว์ เซอ ร์ของ  Amazon Web Service ท่ี จัด เก็บใน 
DynamoDB เพื่อแสดงผลให้ผู ้ใช้ และผูใ้ช้ยงัสำมำรถ
สั่งงำนผ่ำนโปรแกรม Blynk บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีไปยงั 
ESP32 และเพ่ือเปิดใชง้ำนระบบต่ำง ๆ 

 
ภำพที่ 5: Blynk Application Display 

 
ในภำพท่ี 5 อินเทอร์เฟซมีลกัษณะคลำ้ยแผงควบคุมและ
แสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีอ่ำนง่ำย แดชบอร์ดท่ีประกอบไป
ด้วยข้อมูลควำมช้ืนในดิน ควำมเข้มข้นของแสง และ
อุณหภูมิในอำกำศซ่ึงสำมำรถปรับค่ำต่ำงๆ ไดต้ำมท่ีผูใ้ช้
ตอ้งกำร  

 
ภำพที ่6: ตวัอยำ่งกำรแสดงผลของค่ำท่ีตรวจวดัผำ่น PowerBI 

 
ภำพท่ี 6 แสดงขอ้มูลท่ีสำมำรถวิเครำะห์เป็นสถำนะของ
โหนดเซ็นเซอร์แต่ละตวั กำรวิเครำะห์จะตรวจสอบค่ำของ
โหนดเซ็นเซอร์กรำฟจะแสดงสถำนะเรียลไทมส์ ำหรับค่ำ
อุณหภูมิและควำมช้ืน ควำมช้ืนในดิน และค่ำควำมเขม้ของ
แสงไฟ กำรเขำ้ถึงกำรตรวจสอบกรำฟสำมำรถท ำไดผ้่ำน
คอมพิวเตอร์ประจ ำหรือโทรศพัทมื์อถือโดยผำ่น PowerBI 
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2.2 กำรค้นหำสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมส ำหรับกำร
ปลูกพืชฮำโวเทยี 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเพำะปลูกพืชฮำโวเทียมีอยูห่ลำยตวั
แปร เช่น อุณหภูมิและควำมช้ืนในอำกำศ ปริมำณควำม
เขม้แสง ค่ำควำมเป็นกรดด่ำงในดิน ควำมช้ืนในดินเป็นตน้ 
และปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตมำกท่ีสุดไดแ้ก่ 
ปริมำณควำมช้ืนในดิน เน่ืองจำกหำกรดน ้ ำตน้ไมแ้ละให้
ควำมช้ืนในดินท่ีมำกเกินไปอำจจะท ำให้เกิดสภำพรำกช้ืน
และเน่ำตำยได ้หำกให้ควำมช้ืนในปริมำณท่ีนอ้ยเกินไปก็
อำจจะท ำให้พืชตำยได ้ดงันั้นค่ำควำมช้ืนจึงเป็นปัจจยัแรก
ท่ีผูว้ิจยัใหค้วำมสนใจท่ีจะศึกษำมำกท่ีสุด 

กำรทดลองถูกออกแบบโดยให้ควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ อุณหภูมิในอำกำศ และปริมำณแสง ใหมี้ค่ำใกลเ้คียง
กันมำกท่ีสุด และก ำหนดช่วงของควำมช้ืนในดินเป็น  
2 ช่วง โดยจะท ำกำรควบคุมใหค้วำมช้ืนในดินอยูใ่นช่วงท่ี
มำกกวำ่ 0% ถึง 10% และมำกกวำ่ 10% ถึง 20% เป็นเวลำ
ติดต่อกนั 5 วนั เพ่ือคน้หำช่วงควำมช้ืนของดินท่ีเหมำะสม
ต่อกำรเพำะปลูกมำกท่ีสุด 

กำรทดลองเพำะปลูกหำปริมำณควำมช้ืนในดินท่ี
เหมำะสม จะท ำกำรทดสอบโดยใช้พืชต้นเ ดียวกัน 
เพำะปลูกโดยควบคุมปริมำณควำมช้ืนใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีไม่ต ่ำ
กวำ่ 5% โดยก ำหนดให้ควบคุมเป็นเวลำ 5 วนั เม่ือครบท ำ
กำรบนัทึกลกัษณะทำงกำยภำพของพืชในลกัษณะต่ำง ๆ 
ไดแ้ก่ ควำมอวบของใบ, ลกัษณะของตน้, สีของใบ และ
เม่ือครบกำรทดลอง 5 วนัจะท ำกำรหยดุกำรควบคุมจะหยดุ
กำรควบคุมปริมำณควำมช้ืนเป็นเวลำ 5 วนั และท ำกำร
ทดสอบสภำพแวดลอ้มท่ีสองเป็นเวลำทั้ งหมดอีก 5 วนั 
เ ม่ือครบเวลำ ท่ีก ำหนดน ำผลลัพท์ ท่ี ได้มำพิจำรณำ
เปรียบเทียบเพ่ือใชใ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
กำรเจริญเติบโต 
 

3. ผลกำรทดลอง 
 3.1 กำรท ำงำนของกล่องปลูกพืชอวบน ำ้อจัฉริยะ 
 กำรทดสอบกำรท ำงำนของกล่องปลูกพืชอวบน ้ ำ
อจัฉริยะถูกออกแบบเป็น 4 ระบบ ดงัต่อไปน้ี 
 

  ระบบการส่งข้อมลู 
  กล่องปลูกพืชอวบน ้ ำสำมำรถรับค่ำจำกระบบ
ตรวจจับทั้ ง 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบตรวจจับอุณหภูมิและ
ควำมช้ืนในอำกำศ ระบบตรวจจับควำมช้ืนในดิน และ
ระบบตรวจจบัปริมำณแสง ตวัระบบสำมำรถเช่ือมต่อกบั
อินเทอร์เนตเพ่ือเช่ือมต่อกับโปรแกรม Blynk เพื่อให้
แสดงผลแบบเ รียลไทม์  และ เ ช่ือมต่อกับฐำนของ 
MongoDB ของ AWS 
  ระบบกลไก 
  ก ำ ร ท ำ ง ำ น ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ค ว บ คุ ม
สภำพแวดลอ้มในกำรเพำะปลูกในช่วงท่ีก ำหนด ตวักล่อง
ปลูกพืชอวบน ้ำสำมำรถปรับช่วงค่ำตวัแปรต่ำง ๆ โดยผำ่น           
แอปพลิเคชนั Blynk ระบบควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์
ต่ำง ๆ โดยส่งค ำสั่งเขำ้สู่ Relay เพื่อควบคุมกำรเปิดปิดโดย
ผ่ำนเ ง่ือนไขท่ีแตกต่ำงกัน ในส่วนของอุณหภูมิและ
ควำมช้ืนจะถูกควบคุมโดยใชพ้ดัลม โดยพดัลมจะท ำงำน
เม่ือระบบตรวจสอบพบว่ำอุณหภูมิมีค่ำสูงมำกกว่ำท่ีเรำ
ก ำหนดไว ้ระบบตรวจสอบควำมช้ืนในดินจะถูกควบคุม
โดยใชป๊ั้มน ้ ำ โดยป๊ัมน ้ ำจะท ำงำนเม่ือค่ำควำมช้ืนมีค่ำต ่ำ
กว่ำท่ีก ำหนด และระบบตรวจสอบปริมำณแสงจะถูก
ควบคุมโดยใช้หลอดไฟ โดยหลอดไฟจะท ำงำนเม่ือ
ปริมำณแสงมีค่ำต ่ำกวำ่ท่ีก ำหนด 
   ระบบจัดเกบ็ฐานข้อมลู  
  ขอ้มูลท่ีเก็บจำกระบบตรวจสอบทั้ง 4 ค่ำจำกทั้ง 
3 ระบบ ได้แก่ อุณหภูมิในอำกำศ ควำมช้ืนในอำกำศ 
ควำมช้ืนในดิน และปริมำณแสง ถูกเก็บฐำนข้อมูลใน
รูปแบบ Key-Value ในรูปแบบ DynamoDB ของ AWS 
โดยก ำหนดให ้Timestamp เป็น Primary Key 

 
ภำพที ่7: กำรเกบ็ค่ำตรวจสอบในฐำนขอ้มูล AWS DynamoDB 
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   ระบบมอนิเตอร์และควบคุม  
 กล่องปลูกพืชอวบน ้ ำอจัฉริยะถูกออกแบบให้เช่ือมต่อกบั
แอปพลิเคชนั Blynk เพ่ือแสดงผลของค่ำจำกระบบตรวจสอบ
เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถติดตำมสภำพแวดลอ้มในกำรเพำะปลูก
ไดแ้บบเรียลไทม์ มอนิเตอร์ถูกออกแบบมำให้เขำ้ใจง่ำย กำร
แปลผลของขอ้มูลนั้นท ำไดไ้ม่ยำกมีทั้งในรูปแบบรูปภำพและ
ตวัเลข และบนัทึกค่ำสภำพแวดลอ้มในช่วงเวลำต่ำง ๆ โดย
น ำเสนอผำ่น Microsoft PowerBI Service เพื่อดูแนวโนม้ของ
สภำพแวดลอ้มในอดีตท่ีผำ่นมำไดต้ลอดเวลำ  

ในส่วนของกำรควบคุมมีกำรท ำงำนแบบระบบกำร
ท ำงำนแบบอตัโนมัติแลว้และส่งค ำสั่งผ่ำนแอปพลิเคชัน 
Blynk เ พื่ อ ค ว บ คุ ม ก ำ ร เ ปิ ด ปิ ด อุ ป ก ร ณ์ ค ว บ คุ ม
สภำพแวดลอ้มในกำรเพำะปลูกต่ำงๆ 
 

 3.2 กำรค้นหำปริมำณควำมช้ืนที่เหมำะสมส ำหรับ
กำรปลูกพืชฮำโวเทยี 
 จำกกำรทดลองปรับปริมำณควำมช้ืนในอำกำศโดย
แบ่งเป็น 2 สภำวะ ไดแ้ก่ ช่วงควำมช้ืนท่ีมำกกว่ำ 0% ถึง 
10% และมำกกวำ่ 10% ถึง 20% เป็นเวลำติดต่อกนั 5 วนั 
ผลกำรทดลองพบว่ำค่ำตรวจสอบอ่ืน ๆ ได้แก่อุณหภูมิ, 
ควำมช้ืนในอำกำศ และปริมำณควำมเขม้แสงไม่ไดมี้ค่ำ
แตกต่ำงกันมำก ลักษณะของต้นฮำโวเ ทียไม่ มีกำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยำ่งชดัเจนทั้งในควำมช้ืน 2 สภำวะ 
ทั้งสองสภำวะนั้นไม่ส่งผลเสียต่อกำรเพำะปลูกฮำโวเทีย 
    ตำรำงที่ 1:  แสดงผลกำรปลูกฮำโวเทียใน 2 สภำวะ 

ควำมช้ืน 
ลกัษณะตน้ฮำโวเทีย  

ก่อนควบคุม
ควำมช้ืน 

หลงัควบคุม
ควำมช้ืน 

> 10% - 

20% 
มีลกัษณะ
แขง็แรง ไม่
เห่ียวและมีสี
เขียวเขม้ 

ไม่เปล่ียนแปลง  

> 0% – 

10% 
มีลกัษณะ
แขง็แรง ไม่
เห่ียวและมีสี
เขียวเขม้ 

ไม่เปล่ียนแปลง 

 

 
ภำพที ่8: ตวัอยำ่งของค่ำตรวจสอบค่ำต่ำง ๆ ในสภำวะท่ีควบคุม

ปริมำณควำมช้ืนในดินใหอ้ยูใ่นช่วงมำกกวำ่ 10% ถึง 20% 
 

4. สรุป 
อุปกรณ์สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ตอบโจทยท่ี์ตั้งเอำไว ้สำมำรถรับค่ำควำมเขม้ขน้ของแสง 
ค่ำควำมช้ืนในดิน ค่ำอุณหภูมิและควำมช้ืนในอำกำศได้
และส่ง ต่อผ่ำนไมโครคอนโทลเลอร์ไปจัด เก็บใน
ฐำนขอ้มูล ท่ีก ำหนดไวเ้พ่ือน ำมำแสดงผล น ำไปวิเครำะห์
และติดตำมกำรท ำงำนได้ รวมไปถึงกำรส่ือสำรตั้ งค่ำ
อุปกรณ์ผำ่นทำงแทบ็เลต็ท ำไดดี้ 
 จำกกำรศึกษำน้ีพบวำ่ควำมช้ืนในดินท่ีอยูใ่นช่วง 0% - 

20%  ย ัง ให้ผลกำร เพำะปลูก ท่ี ดี  แ ต่อย่ ำ งไรก็ต ำม
สภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืชฮำ
โวเทียย ังมีค่ำตรวจสอบค่ำ อ่ืนท่ีย ังต้องท ำกำรศึกษำ 
นอกจำกน้ีอำจจะพิจำรณำท ำกำรทดลองโดยใช้เวลำ
ทดสอบท่ีนำนข้ึนเพ่ือให้เห็นผลกำรทดลองท่ีชดัเจนมำก
ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาจมูกอิเลก็ทรอนิกส์ 
และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมลูสารมลพิษทางอากาศ โดย
แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ส่วนแรกเป็นการพัฒนา
อุปกรณ์จมูกอเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้แก๊สเซนเซอร์ 6 ชนิด 
คือ CO, NO2, O3, SO2, PM10 และ PM2.5โดยรับข้อมลู
ชนิด  Analog มายัง  Arduino และส่ง ข้อมูล ต่อไปยัง 
Raspberry Pi ส่งข้อมูลผ่าน Web service เพ่ือเก็บข้อมูล
ยังฐานข้อมูลบน Cloud ในส่วนท่ี 2 จะเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลสารมลพิษทางอากาศและพยากรณ์ค่าสารมลพิษทาง
อากาศใน 1 ช่ัวโมงข้างหน้า จากการด าเนินการวิจัย ในการ
วิเคราะห์และพยากรณ์สารมลพิษ ผู้ วิจัยท าการเปรียบเทียบ
อัลกอริทึมในการพยากรณ์ โดยท าการเปรียบเทียบ 5 
อัลกอริทึม ได้แก่ Lasso, Ridge, Elastic Net, LSTM และ 
XGBoost ผลการวิจัยพบว่า ความสมบูรณ์ของข้อมูลค่า
สารมลพิษมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโมเดล ผู้ วิจัย
ท าการการแบ่งข้อมูลเป็นชุดสอนและชุดทดสอบ โดย
ชุดสอนใช้ในการสร้างโมเดล และชุดทดสอบใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพโมเดล ผลการวิจัยพบว่าโมเดลท่ีมี ค่า
ผิดพลาดต า่สุดคือ LSTM  
ค าส าคัญ: การประมาณค่าสูญหายด้วยค่าถดถอย, การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบ Lasso, การวิเคราะห์การถดถอย
แบบ Ridge, การวิเคราะห์การถดถอยแบบ Elastic Net, 
การวเิคราะห์แบบ LSTM, การวเิคราะห์แบบ XGBoost 

 

Abstract 

This research aims to develop an electronic nose and 

a system that analyze air pollution data. We divided 

the research procedure into two parts: electronics 

nose development and air pollutant analysis and 

prediction.  The electronics nose device is composed 

of six gas sensors, which are CO, NO2, O3, SO2, 

PM10, and PM2.5 sensors. It detects the air pollutants 

by receiving analog data to the Arduino Board and 

sends the data to the Raspberry Pi Board through the 

Web service to collect the data to the cloud database. 

The second part is the analysis of air pollutant data 

and the prediction of air pollutant values over the next 

one hour. In the experiments, the pollutant values 

were analyzed to select the data from the best data 

station. Then we performed the regression predictive 

machine learning technique to estimate the lost 

pollutant data. The predictive algorithms were 

compared by five algorithms including Lasso, Ridge, 

Elastic Net, LSTM, and XGBoost. Based on the result, 

the completeness of the data for each pollutant had a 

significant effect on the analysis. We divided the data 

into the training set and test set. The training data 

were used for model building and the test data were 

used for performance evaluation.  It was found that 

the best model was LSTM. 

Keyword: Regression Imputation, Lasso Regression, 

Ridge Regression, Elastic Net Regression, Long 

Short-Term Memory, XGBoost 

1. บทน า 
เ ม่ือกล่าวถึงมลพิษทางอากาศของโลกในปัจจุบัน 

ส าหรับกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงพบว่ามีอตัราการ
เสียชีวิตเน่ืองจากมลพิษทางอากาศสูงถึง 7 ลา้นคนต่อปี 
และ 90% ของคนท่ีหายใจในพ้ืนท่ีท่ีอากาศไม่บริสุทธ์ิ มี
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โอกาสเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคปอด, โรคทางเดินหายใจ, 
โรคหัวใจ เป็นตน้ และสถิติของผูท่ี้เป็นโรคปอด 43% มี
สาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ 

ในปัจจุบนัเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลท่ีน ามาสรุปเป็นค่า
ดชันีคุณภาพอากาศนั้น จะประกอบดว้ยขอ้มูลสารมลพิษ
ในอากาศทั้ งหมด 6 ชนิด คือ PM2.5, PM10, O3, CO, 

NO2 และ SO2 ซ่ึงการเก็บบนัทึกขอ้มูลค่าสารมลพิษใน
อากาศ ขอ้มูลท่ีเก็บได้จากสถานีเก็บตัวอย่างฝุ่ นละออง
บางส่วนไม่ครบถ้วน หรือในบางช่วงเวลาข้อมูลขาด
หายไป ท าให้เกิดค าถามว่า ค่าดชันีคุณภาพอากาศท่ีวดัได้
นั้นถูกตอ้งและปลอดภยัหรือไม่ในบางเมืองของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะบริเวณแหล่งชุมชนท่ีประชาชนอยู่อาศยั
หนาแน่น และมีการท ากิจกรรมกลางแจง้ 

ดังนั้นในการวิจัยน้ีจะเป็นการพฒันาอุปกรณ์เก็บค่า
มลพิษทางอากาศ สามารถน าไปเก็บค่ามลพิษตามแหล่ง
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมลพิษทางอากาศโดยตรง ใน
ส่วนของระบบยงัสามารถแบ่งปันแจ้งเตือนข้อมูลให้
ผูใ้ช้งานในบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบ  นอกจากน้ียงั
น าเอาเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลสารมลพิษจากในอดีต 
รวมถึงขอ้มูลปัจจยัทางดา้นภูมิอากาศอ่ืนๆ มาวเิคราะห์เพื่อ
คาดการณ์ค่าสารมลพิษในอากาศในอนาคต และน าเสนอ
ออกมาในรูปแบบ Dashboard ท่ีจะเพ่ิมความรวดเร็วในการ
แสดงผลค่ามลพิษทางอากาศไปยงัผูท่ี้ตอ้งการทราบ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

2.1 การประมาณค่าสูญหาย (Data Imputation) 
การประมาณค่าข้อมูลท่ีสูญหาย ในปัจจุบันการน า

ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช ้Machine Learning จ าเป็น
จะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลว่ามีความถูกตอ้งครบถว้น
หรือไม่ โดยมีการน าเทคนิคเขา้มาใช้ในการเพ่ิมค่าของ
ขอ้มูลท่ีขาดหาย เช่น การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า
สูญหายในการส ารวจด้วยตวัอย่าง [1] การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหวา่งวธีิการประมาณขอ้มูลสูญหายดว้ยค่า
ถดถอย และวิธีการประมาณขอ้มูลสูญหายดว้ยค่าถดถอย

แบบสโทแคสติก [4] จากวิธีการและเทคนิคต่างๆ ท่ีได้
กล่าวมาน้ี สามารถน ามาศึกษาต่อยอดศึกษาหาวิธี ท่ี
เหมาะสมเพื่อจะน ามาใชใ้นการประมาณค่าขอ้มูลของค่า
สารมลพิษในอากาศท่ีขาดหายไปได้ เพื่อท าให้ขอ้มูลมี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าไปใชใ้นหารวิเคราะห์
ต่อไป 

2.2 การวเิคราะห์และการพยากรณ์ 
การวิ เคราะห์และพยากรณ์  (Prediction) ค่าดัชนี

คุณภาพอากาศ (AQI – Air Quality Index) ในปัจจุบนัมี
การวิจัยอย่างแพร่หลาย มีการใช้วิธีการและเทคนิคท่ี
แตกต่างกนัไปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวตัถุประสงค์ก็
เพื่อการพยากรณ์ค่าดัชนีคุณภาพอากาศในอนาคตเพ่ือ
สามารถน ามาวางแผนจดัการในอนาคตไดท้นัท่วงที เช่น 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง 
Convolutional Neural Networks แ ล ะ  Long Short-

Term Memory ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์แบบ Deep Learning 

[5]  
2.3 การพฒันาอุปกรณ์จมูกอเิลก็ทรอนิกส์ 
การพัฒนาอุปกรณ์จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็น

อุปกรณ์เก็บค่าสารมลพิษทางอากาศ โดยศึกษาการชนิด
ของเซ็นเซอร์ และเทคนิคท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดย
การใช้ Machine Learning และ Deep Learning [5] การ
น าเอาเซ็นเซอร์แบบ MOG (Metal Oxide Gas) มาใชใ้น
การพฒันาอุปกรณ์โดยการเช่ือมต่อแบบ Array เพื่อลด
ความซับซ้อนของอุปกรณ์  น าผลการวิ เคราะห์มา
เปรียบเทียบเพื่อหาเทคนิคท่ีด่ีท่ีสุด [4] 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
พิมพช์นก และวชัรีภรณ์ [1] ท าการศึกษาการแทนค่าท่ี

สูญหาย โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการจ าลอง ผูว้ิจัยได้เน้น
การศึกษาประมาณค่าในกรณีการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม 
และท าการประมาณค่ าด้วย เทคนิควิ ธีการถดถอย 
(Regression) 3 แบบ คือ วิธีการถดถอย วิธีการถดถอยดว้ย
ระยะทางท่ีต ่าท่ีสุด และวิธีเอม็ไอ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ การ
ประมาณค่าดว้ยวธีิถดถอยเป็นวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

Rahman et al. [2] น าเสนองานวิจยัเก่ียวกบั การพฒันา
อุปกรณ์จมูกอิเลก็ทรอนิกส์ และศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพ่ือเรียนแบบการรับรู้กล่ินของมนุษย ์ในการทดลองไดใ้ช้
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เซ็นเซอร์แก๊ซแบบ MOG (metal oxide gas) เช่ือมต่อกนั
แบบ Array เพื่อลดความซับซ้อนในการพฒันาอุปกรณ์ 
และใช้เทคนิคการวิ เคราะห์ข้อมูล 4 เทคนิค ได้แก่  
Multilayer Perceptron Neural Network (MLPNN), 

Radial Basis Function Neural Network (RBFNN), 

Support Vector Machine (SVM), แ ล ะ  k-Nearest 

Neighbor (k-NN) แลว้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ
หาเทคนิคท่ีดีท่ีสุด จากผลการวิจัยพบว่า เทคนิคท่ีมีค่า
ผิดพลาดน้อยท่ีสุดคือ SVM ซ่ึงมีค่าความผิดพลาดอยู่ท่ี 
2.78% และเทคนิค k-NN ซ่ึงมีค่าความผิดพลาดรองลงมา
คือ 9.72% และยงัสามารถสรุปไดอี้กว่า การใชข้อ้มูลจาก
จ านวนเซ็นเซอร์ท่ีมากข้ึนมีผลใหค้่าความผิดพลาดนอ้ยลง
ตามไปดว้ย 

Karakaya et al. [3] ศึ กษ าก า รท า ง านขอ ง จ มู ก
อิเลก็ทรอนิกส์ ในการวิเคราะห์จ าแนกกล่ิน โดยศึกษาการ
ชนิดของเซ็นเซอร์ เทคนิคในการใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดย
การใช้  Machine Learning และ Deep Learning การ
ประมาณคุณภาพของระบบโดยการประเมินผลจากค่า
ความแม่นย  าในการจ าแนก นอกจากน้ีย ังศึกษาจมูก
อิ เล็กทรอนิกส์ ท่ีพัฒนาข้ึนใช้งานในเ ชิงพานิชย์ว่ า
เหมาะสมกบังานในดา้นต่างๆ อยา่งไรบา้ง จากผลการวิจยั
พบว่า มีปัจจยัหลายส่วนท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ของจมูก
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น คุณลกัษณะของเซ็นเซอร์ การเลือกใช้
เซ็นเซอร์ให้เหมาะสม ค่าความช้ืน ขนาดของเซ็นเซอร์ 
เป็นตน้ 

ทตัดา [4] ศึกษาวิธีการประมาณค่าขอ้มูลสูญหาย โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าด้วย
เ ท ค นิ ค  RI (Regression Imputation) แ ล ะ  SRI 

(Stochastic Regression Imputation) มี ก า ร ก า ห น ด
เปอร์เซ็นตข์องขอ้มูลท่ีสูญหายจากขนาดตวัอย่าง และวดั
ค่ าความคาดเค ล่ือนก าลังสอง เฉ ล่ีย  (MSE) เพื่ อวัด
ประสิทธิภาพ ผลการวิจยัพบวา่ การประมาณค่าขอ้มูลสุญ
หายแบบ RI มีประสิทธิภาพมากกวา่แบบ SRI  

Le et al. [5] ท าการพยากรณ์ค่ามลพิษทางอากาศ โดย
มีขอบเขตการวิเคราะห์ในกรุงโซล เกาหลีใต ้โดยใชข้อ้มูล
จากหลายแหล่งขอ้มูล เช่น ขอ้มูลมลพิษทางอากาศ ขอ้มูล
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลปริมาณการจราจร ข้อมูลค่าเฉล่ีย

ความเร็วของรถ และค่าดัชนีมลพิษทางอากาศภายนอก
ขอบเขตพ้ืนท่ีมาใชใ้นการวิเคราะห์พยากรณ์ค่ามลพิษใน
อนาคต  ใ ช้ เ ท ค นิ ค ในก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย เ ทค นิ ค 
Convolutional Long Short-Term Memory 

(ConvLSTM`) และเทคนิคอ่ืนๆ โดยท าการวิเคราะห์จบัคู่
กบัชุดแหล่งขอ้มูลเป็นคู่ๆ เพ่ือหาโมเดลการพยากรณ์ค่า
มลพิษทางอากาศท่ีดีท่ีสุด จากผลการวิจัยพบว่า การ
วิเคราะห์ดว้ยเทคนิค ConvLSTM นอกจากจะเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดแลว้ เม่ือท าการวิเคราะห์จบัคู่กบัขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา
ไดค้่า RMSE นอ้ยท่ีสุด เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
การพฒันาอุปกรณ์และระบบวิเคราะห์ค่ามลพิษทาง

อากาศ ผูว้ิจยัมีกรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 

Database
Analog Data JSON
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PCD Data

Regressions 
Imputation

Optimized 
Data

Train Model

Predict

Database
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Models

Best ModelStorage

Model

PCD New Data
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด  

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

3.1 การพฒันาอุปกรณ์หรือจมูกอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ใช้แก๊สเซนเซอร์ในการตรวจจับค่าสารมลพิษทาง
อากาศทั้ งหมด 6 ชนิด ไดแ้ก่ CO (MQ-9), NO2 (Grove 

Multichannel Sensor v2), O3 (MQ-131), SO2 (2SH12), 

PM10 และ PM2.5 (PMS 7003) น ามาต่อเขา้กบั Arduino 

UNO Board โดยจะรับขอ้มูลจากแก๊สเซนเซอร์ในรูปแบบ 
Analog จากนั้นท าการส่งขอ้มูลต่อไปยงั Raspberry Pi 3 

Board ผ่านทางสาย Serial โดยขอ้มูลจะส่งมาในรูปแบบ 
JSON เพ่ือง่ายต่อการประมวลผลต่อ ทางดา้น Raspberry 

Pi Board จะพฒันา Application โดยใชภ้าษา Python ข้ึน
เพ่ือใชใ้นการประมวลผลรับขอ้มูลและส่งขอ้มูลต่อไปยงั
ระบบบน Cloud เพ่ือเกบ็ลงบนฐานขอ้มูล 

 
ภาพที่ 2 : อุปกรณ์จมูกอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์ค่า 
ขอ้มูลค่าสารมลพิษทางอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ

หรือ PCD Data นั้น เม่ือน ามาวเิคราะห์จะพบวา่จะมีขอ้มูล
เป็นแบบ Time series data และขอ้มูลบางส่วนสูญหายไม่
ครบถว้น จ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลให้ครบถว้นก่อนท่ี
จะน าไปใช้ในการประมวลผลหาโม เดล ของการ
พยากรณ์ณ์ท่ีดีท่ีสุด ในการพยากรณ์ขอ้มูลท่ีสูญหายจะใช้
เทคนิค Regression Imputation เม่ือไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น
แล้ว  น าไปประมวลผลทดสอบกับอัลกอริทึมทั้ ง  5 
อั ล ก อ ริ ทึ ม  ไ ด้ แ ก่  Elastic Net Regression, Lasso 

Regression, Ridge Regression, Long Short-Term 

Memory และ Extreme Gradient Boost (XGBoost) โดย
ใช้ข้อมูลค่าสารมลพิษจากฐานข้อมูลของกรมควบคุม
มลพิษในสถานีตรวจวัดอากาศท่ี 16t ซ่ึงเป็น 1 ในชุด
ขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลครบถว้นท่ีสุดจากสถานีทั้ งหมด และใช้
ข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 13 มีนาคม 2564 
จ านวน 1,725 Records จากนั้นท าการเปรียบผลลพัธ์จาก
ค่าความผิดพลาดเพ่ือหาอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุดของแต่ละชุด

ข้อ มูลตามสถานีและค่ าสารมลพิษ  จากนั้ นบันทึก
อลักอริทึมเกบ็ไวบ้นระบบ Cloud 

3.3 การพยากรณ์ค่าและการพฒันาระบบแสดงผล 
น าขอ้มูลค่าสารมลพิษทางอากาศท่ีไดจ้ากทั้งทางระบบ

ของกรมควบคุมมลพิษและจากอุปกรณ์จมูกอิเลก็ทรอนิกส์
มาประมวลผลบนระบบ Cloud เพ่ือพยากรณ์ค่าสารมลพิษ
ทางอากาศในอีก 1 ชัว่โมงขา้งหนา้ ในส่วนของการพฒันา
ระบบบน Cloud แบ่งออกเป็น ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ออกแบบ
และสร้างฐานขอ้มูล 2) ออกแบบในส่วนของการติดต่อกบั
ผูใ้ชง้าน 3) การพฒันาระบบเพื่อพยากรณ์ค่าสารมลพิษใน 
1 ชัว่โมงขา้งหนา้ และการแสดงผลขอ้มูลแบบ Real-time 
ท่ีไดรั้บจากอุปกรณ์จมูกอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 
การพฒันาระบบวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพยากรณ์ค่าสาร

มลพิษทางอากาศ สามารถสรุปผลการการเปรียบเทียบ
อลักอริทึมแสดงดงัตารางท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แยกตาม
สารมลพิษทั้ง 6 ชนิด 
 

ตารางที ่1 : ค่า MAE และ RMSE ของการพยากรณ์ค่า CO 
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MAE 0.0351 0.0338 0.0353 0.0347 0.0352 

RMSE 0.0601 0.0547 0.0666 0.0604 0.0533 

R-Squared 0.4925 0.5564 0.4322 0.4559 0.5477 
 

ตารางที ่2 : ค่า MAE และ RMSE ของการพยากรณ์ค่า NO2 
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MAE 0.0220 0.0241 0.0246 0.0194 0.0277 

RMSE 0.0387 0.0390 0.0537 0.0349 0.0569 

R-Squared 0.4604 0.4914 0.1204 0.5195 0.2339 
 

ตารางที ่3 : ค่า MAE และ RMSE ของการพยากรณ์ค่า O3 
 

            

Algorithm 

 

 

Error 

E
la

st
ic

 N
et

 

L
a

ss
o
 

R
id

g
e 

L
S

T
M

 

X
G

B
o

o
st

 

MAE 0.0379 0.0401 0.0384 0.0343 0.0414 

RMSE 0.0614 0.0695 0.0635 0.0629 0.0664 

R-Squared 0.6577 0.5899 0.6455 0.6468 0.6016 
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ตารางที ่4 : ค่า MAE และ RMSE ของการพยากรณ์ค่า SO2 
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Error 
E

la
st

ic
 N

et
 

L
a

ss
o
 

R
id

g
e 

L
S

T
M

 

X
G

B
o

o
st

 

MAE 0.0328 0.0355 0.0344 0.0284 0.0356 

RMSE 0.0537 0.0571 0.0578 0.0471 0.0644 

R-Squared 0.2121 0.1194 0.0739 0.2503 0.1344 

ตารางที่  5 : ค่า MAE และ RMSE ของการพยากรณ์ค่า 
PM10 
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MAE 0.0179 0.0178 0.0168 0.0176 0.0216 

RMSE 0.0432 0.0392 0.0307 0.0325 0.0338 

R-Squared 0.8758 0.8972 0.9369 0.9312 0.9240 

ตารางที่  6 : ค่า MAE และ RMSE ของการพยากรณ์ค่า 
PM2.5 
 

            

Algorithm 
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MAE 0.0298 0.0294 0.0288 0.0270 0.0336 

RMSE 0.0595 0.0613 0.0503 0.0446 0.0515 

R-Squared 0.8124 0.7829 0.8643 0.8836 0.8443 

 
4.2 ผลการพฒันาระบบการจัดการและการแสดงผล 
การพฒันาระบบส่วนของการจดัการขอ้มูลต่างๆ บน 

PC มีตวัอยา่งผลการด าเนินงาน ดงัภาพท่ี 3 ถึง 9 โดยภาพ
ท่ี 3 แสดงหน้าส าหรับให้ผูดู้แลระบบ login เข้าใช้งาน  
ภาพท่ี 4 แสดงหน้าแสดงขอ้มูลระบบโดยรวม  ภาพท่ี 5 
แสดงหนา้การจดัการอุปกรณ์จมูกอิเลก็ทรอนิกส์ ภาพท่ี 6 
แสดงหนา้การจดัการสถานีตรวจวดัอากาศ ภาพท่ี 7 แสดง
หนา้แสดงต าแหน่งของอุปกรณ์จมูกอิเลก็ทรอนิกส์ ภาพท่ี 
8 แสดงหนา้แสดงต าแหน่งของสถานีตรวจวดัอากาศ และ 
ภาพท่ี 9 แสดงหนา้แสดงขอ้มูลส าหรับผูใ้ชง้าน 

 
ภาพที่ 3 : หนา้ส าหรับเขา้สู่ระบบ 

 
ภาพที่ 4 : หนา้แสดงขอ้มูลภาพรวมของจมูกอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ

สถานีตรวจวดัอากาศ 
จัดการข้อมูลอุปกรณ์จมูกอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ

แสดงดงัภาพท่ี 5 และ 6 

 
ภาพที่ 5 : หนา้การจดัการอุปกรณ์จมูกอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
ภาพที่ 6 : หนา้จดัการขอ้มูลสถานีตรวจวดัอากาศ 

การแสดงต าแหน่งของอุปกรณ์ในระบบบนแผนท่ี
แสดงดงัภาพท่ี 7 และ 8 

 
ภาพที่ 7 : หนา้แสดงรายละเอียดขอ้มูลและต าแหน่งของ

อุปกรณ์จมูกอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ภาพที่ 8 : หนา้แสดงรายละเอียดขอ้มูลและต าแหน่งของสถานี

ตรวจวดัอากาศ 
การพัฒนาระบบในส่วนของการแสดงข้อมูลบน

อุปกรณ์ Smart Phone ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

 
ภาพที่ 9 : หนา้แสดงขอ้มูลค่า AQI บน Smart Mobile 

 

5. สรุป 
จากการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ค่าสารมลพิษทาง

อากาศ เพ่ือพยากรณ์ค่าในอีก 1 ชัว่โมงขา้งหนา้ หรือ 1 วนั
ขา้งหนา้ (24 ชัว่โมง) โดยใชอ้ลักอริทึมการวิเคราะห์แบบ
ถดถอย ได้แก่ Elastic Net, Lasso, Ridge, LSTM และ 
XGBoost โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษมาใช้ใน
การวเิคราะห์เป็นหลกั และวดัผลจากค่าผดิพลาดและค่า R-

Squared ซ่ึ งผลการวิจัยพบว่า  ค่ าสารมลพิษท่ีน ามา
วิเคราะห์ในแต่ละชนิด จะมีความเหมาะสมกบัอลักอริทึม
ในการพยากรณ์ค่าแตกต่างกัน เช่น ค่าสาร CO จะใช้
อลักอริทึม Lasso เหมาะสมท่ีสุด ค่าสาร NO2, SO2 และ 
PM2.5 จะใชอ้ลักอริทึม LSTM เหมาะสมท่ีสุด ค่าสาร O3 

จะใช้อลักอริทึม Elastic Net เหมาะสมท่ีสุด และค่าสาร 
PM10 จะใชอ้ลักอริทึม Ridge เหมาะสม  

ส าหรับการพฒันาอุปกรณ์จมูกอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
สามารถตรวจจับค่าสารมลพิษในอากาศได ้ทั้ งน้ีค่าสาร
มลพิษท่ีวัดได้นั้ นจะ ข้ึนอยู่กับ คุณภาพของอุปกรณ์
เซนเซอร์ท่ีใชต้รวจวดัค่าสารมลพิษแต่ละชนิด ซ่ึงในการ
วิจยัน้ีใชอุ้ปกรณ์เซนเซอร์ในราคายอ่มเยาสามารหาซ้ือใน
ตลาดไดง่้าย แต่มีคุณภาพและประสิทธิภาพไม่ดีมากนัก 
แต่ก็ยงัสามารถน าเอาขอ้มูลสารมลพิษท่ีวดัไดม้าวิเคราะห์
เพ่ือพยากรณ์หาค่ามลพิษได ้โดยใชค้่าฝุ่ น PM10 และ PM2.5 
ท่ีได้จากจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ค่าท่ีมีมาตราฐาน
ใกลเ้คียงกบัค่าจริงท่ีทดสอบโดยใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัค่าฝุ่ น
อ่ืนมาเปรียบเทียบ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ดินส าหรับการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ  โดยแบ่ง
งานวิ จัยออกเ ป็น  2 ขั้นตอนดั ง นี ้ ในส่วนแรกการ
เปรียบเทียบเพ่ือหาความแม่นย ามากท่ีสุด ได้แก่ อัลกอริทึม 
ID3  อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ และอัลกอริทึมป่าสุ่ม 
หลงัจากได้อัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุดแล้ว น าเอาอัลกอริทึมน้ันไป
ใช้ในการเขียนฟังก์ช่ันระบบใส่ส่วนของการวิเคราะห์
สภาพดิน ผลการทดสอบพบว่า การจ าแนกพันธ์ุผลไม้
ตั วอ ย่ า งโดย เป รี ยบ เ ที ยบ ค่ าความถู ก ต้องของ ท้ั ง  
3 อัลกอริทึมพบว่า อัลกอริทึมท่ีมีความถูกต้องสูงสุดคือ 
อัลกอริทึมป่าสุ่ม โดยมีค่าความถูกต้องสูงสุด โดยมีค่า
เท่ากับร้อยละ 96 รองลงมา คือ อัลกอริทึม ID3 มีค่าความ
ถูกต้องร้อยละ 94 และอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ มีค่า
ความถูกต้องร้อยละ 92 ตามล าดับ สรุปได้ว่า อัลกอริทึม
ป่าสุ่มเป็นอัลกอริทึมท่ีมีค่าความถูกต้องท่ีสุดส าหรับการ
คัดเลือกพันธ์ุผลไม้ จากน้ันน าเอาอัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุดไปท า
การพัฒนาระบบวิเคราะห์ดินส าหรับการปลูกผลไม้
เศรษฐกิจท าการประเมินผลความเหมาะสมโดยผู้ เช่ียวชาญ 
พบว่า มีความเหมาะสมเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และประเมิน
ความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานพบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54  

ค าส าคัญ: อัลกอริทึม ID3 อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ     
อลักอริทึมป่าสุ่ม 

 
 

 

Abstract 

The objective of this research is to development of Soil 

Analysis System for Economic Fruit Planting. The 

research is divided into 2 parts, the first part is the 

selection the best algorithm compare with. ID3 

Decision Tree and Random Forest After getting the 

best Algorithm, Use that Algorithm to write system 

functions for Soil analysis. The testing results showed 

that The Classification of the sample fruit by 

comparing the accuracy of the three algorithms found 

that the most accurate algorithm was Random Forest 

Algorithm with the highest accuracy is 96%, ID3 

Algorithm is 94%, and Decision Tree Algorithm is 

92% Respectively. It was concluded that Random 

Forest Algorithm was the most accurate algorithm for 

selecting fruit varieties. After that, The Best Algorithm 

modeling method is used to development of Soil 

Fertility Analysis System. Then assessing the 

suitability by experts, it was found that the average 

level was appropriate at a high level. With an average 

of 4.50, a standard deviation of 0.45 and evaluating 

user acceptance, found that the average acceptance is 

at a high level. with an average of 4.43 and a standard 

deviation of 0.61 
Keywords: ID3 Algorithm, Decision Tree Algorithm, 

Random Forest Algorithm. 

 

 

 

 

 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

543 

 

1. บทน า 
การเกษตรกรรมยงัมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
เป็นเกษตรกร และมีการแข่งขนัในการผลิตสินคา้ทางการ
เกษตรท่ีสูง เกษตรกรท่ีพ่ึงเร่ิมท าการเกษตรใหม่ๆส่วนมาก
ท่ีปลูกพืชไม่ประสบผลส าเร็จเจอปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
ปัญหาส่วนมากมาจากการเลือกใชดิ้นท่ีผิดชนิด และยงัไม่
มีความรู้มากนักในการท าการเกษตรเกษตรกรจึงตอ้งท า
การทดลองปลูกหาพืชท่ีเหมาะสมกบัดินซ่ึงใช้เวลานาน 
และการจา้งนักวิจยัเขา้มาเก็บตวัอย่างวิเคราะห์สภาพดิน
หรือการส่งดินไปท าการวิจัยหาแร่ธาตุตามบริษัท ยงัมี
ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งแพงและเสียเวลา อีกทั้งขอ้มูลท่ีไดม้านั้น
ยงัตอ้งน าไปวิเคราะห์หาพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมเองจากแหล่ง
ความรู้อ่ืน 

ปัจ จุบันมีการน า เทคโนโลยี และอัลกอริทึม  มา
ประยกุตใ์ชเ้รียกว่า เกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm) เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรใหม้ากข้ึน เช่นการใช ้IoT ในการท า
เหมืองขอ้มูล [1] การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเกษตรผา่นทาง
อินเตอร์ เ น็ต การศึกษาสารอาหาร ท่ีจ า เ ป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช [2] การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อ
ติดตามสถานการณ์ของพืช [3] และ ไดน้ า IoT มาเพื่อใช้
วดัค่าขอ้มูลของสวนมะนาวโดยใชเ้ซ็นเซอร์วดัทั้งหมด 4 
ตัวได้แก่ Temperature Humidity Moisture และ PH เพื่อ
คน้หาอุณหภูมิและความช่ือท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูก
มะนาว [4] จากเทคโนโลยีเหล่าน้ีท าให้การเกษตรกรรมมี
ความแม่นย  าและมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง 

ดงันั้นงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าอลักอริทึมท่ี
เป็นท่ีนิยมใชก้นัในการช่วยพฒันาผลผลิตทางการไดแ้ก่ 
ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ อลักอริทึม ID3 (Iterative Dichotomiser 3) 
[5]  อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest : RF) [6]  และ 
อั ล ก อ ริ ทึ ม ต้น ไ ม้ ตั ด สิ น  ( Decision Tree) [7] ม า
เปรียบเทียบหาผลลพัธ์อลักอริทึมท่ีดีท่ีสุด จากนั้นน ามา
พฒันาร่วมกบัอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพดินเพ่ือวิเคราะห์
ความเป็นไปไดใ้นการท าการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
ดินนั้นๆ ลดเวลาการคน้หาผลไมแ้ละประหยดัค่าใช้จ่าย 

สามารถน าไปตรวจสอบได้ทุกท่ี และยงัมีการแนะน า
วิธีการปลูกอยา่งถูกวธีิใหแ้ก่เกษตรกรได ้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

ทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

2.1.1 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
ตน้ไมต้ดัสินใจเป็นการเรียนรู้โดยการจ าแนกประเภท 

(Classification) ขอ้มูลออกเป็นกลุ่ม (Class) ต่างๆ โดยใช้
คุณลักษณะ (Attribute) ข้อมูลในการจ าแนกประเภท 
ต้นไม้ตัด สินใจ ท่ีได้จ ากการ เ รียน รู้ท า ให้ทราบว่ า 
คุณลักษณะใดเป็นตัวก าหนดการจ าแนกประเภท และ
คุณลกัษณะแต่ละตวัมีความส าคญัมากนอ้ยต่างกนัอยา่งไร 
เป็นอลักอริทึมท่ีเป็นท่ีนิยม ใชง่้าย เขา้ใจง่าย ไดผ้ลดี [7] 

2.1.2 ID3 (Iterative Dichotomiser 3) 
ID3 เป็นอลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจประเภทหน่ึงโดย

เทคนิคการจ าแนกขอ้มูลท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายทางงาน
ดา้นต่างๆ รวมไปถึงการท าเหมืองขอ้มูล เป็นอลักอริทึมท่ี
ท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว และเขา้ใจง่ายเหมาะกบัขอ้มูลท่ีมี
การกระจายแบบสมดุล  นิยมน ามาแบ่งประเภทขอ้มูล และ
ช่วยในการตดัสินใจในการท านายผลลพัธ์ [5] 

2.1.3 อลักอริทมึป่าสุ่ม (Random Forest) 
หลักการของ Random Forest คือ สร้างโมเดล  จาก 

Decision Tree หลายๆโมเดลย่อยๆ (ตั้ งแต่ 10 Model ถึง 
มากกวา่ 1000 Model) โดยแต่ละ Model จะไดรั้บชุดขอ้มูล 
ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็น Subset ของชุดขอ้มูลทั้งหมด ตอนท า 
การพยากรณ์ก็ให้แต่ละ Decision Tree ท าการพยากรณ์
ของใครของมนั และค านวณผลการพยากรณ์ดว้ยการ Vote 
Output ท่ี  ถูกเลือกโดย Decision Tree มากท่ีสุด (กรณี 
Classification) หรือ หาค่า Mean จาก Output ของแต่ละ 
Decision Tree (กรณี  Regression)  Decision Tree แต่ละ 
Model ใน Random Forest ถือวา่เป็น Weak Learner แต่พอ
น าเอาแต่ละ Decision Tree มาท าพยากรณ์ร่วมกนั ก็จะได ้
โมเดลรวมท่ีมีความเก่ง และแม่นย  ามากกวา่ Decision Tree 
ท่ีท าพยากรณ์แบบเด่ียว [6] 
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2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
Devi [1]  พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะท่ีทันสมัยส าหรับ

เกษตรกร ระบบน้ีประกอบดว้ยสามโมดูลหลกัท่ีมีช่ือว่า
โมดูล IoT โมดูลการท าเหมืองขอ้มูลโมดูลแอปพลิเคชนั 
ประการแรกโมดูล IoT ท่ีส าคญัประกอบดว้ยการเช่ือมต่อ
ระหว่างวงจรและการจ าแนกลักษณะของเซ็นเซอร์ดิน
ต่างๆ ใหค้วามรู้และค าแนะน าท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการปลูก
พืชท่ีเป็นท่ีนิยมของเกษตรกรผา่นทางแอปพลิเคชนัมือถือ 
Android โดยระบบจะมีการผสมผสานท่ีสมบูรณ์แบบของ 
IoT โดยการประยุกต์ใช้ Sensor ต่างๆ การขุดขอ้มูลและ
แอปพลิเคชันมือถือ Android จะใช้เทคนิค Clustering 
Algorithm ในการจดักลุ่มขอ้มูล ผลการทดลองพบวา่ระบบ
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 บัณฑิตพงษ์ และคณะ [4] ออกแบบระบบสมาร์ท
ฟาร์มโดยใช ้IoT มาใชใ้นการช่วยปลูกมะนาว ผูพ้ฒันาได้
ท าการ ศึกษาและออกแบบโดยใช้ เทคโนโลยีของ
อินเตอร์เน็ตและ IoT เพ่ือใชว้ดัค่าขอ้มูลของสวนมะนาว
โดยใชเ้ซ็นเซอร์วดัค่าทั้งหมดทั้งหมด 4 ตวั ผลการทดสอบ
สรุปได้ว่าค่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อยู่ท่ีประมาณ 26-32 
องศาเซลเซียส ค่าความช้ืนของดิน จะอยูใ่นช่วง -10 ถึง -60 
kpa ความตอ้งการน ้าของมะนาวเป็นลิตรต่อตน้ ต่อวนัตาม
ช่วงอายแุละฤดูกาล ค่า PH ท่ีเหมาะสม อยูท่ี่ประมาณ 5.5-7.0 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
การพฒันาระบบวิเคราะห์ดินอจัฉริยะผูว้ิจัยมีกรอบ

แนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด  

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1 การเปรียบเทยีบหาอลักอริทึมทีด่ทีีสุ่ด 
      เก็บข้อมูลผูว้ิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลต่างของแปลง
ตวัอย่างของชาวสวนจงัหวดัจนัทบุรี ขอ้มูลท่ีเก็บนั้นเป็น
ผลไม ้10 ไดแ้ก่ เงาะ กลว้ย มงัคุด ทุเรียน มะยงชิด ลองกอง
อินทผาลมั ขนุน ชมพู่ และล าไย ชนิดละ 4 สวนและเก็บ
ขอ้มูลในส่วนผลผลิตท่ีท าได ้ขอ้มูลลกัษณะล าตน้ ความ
ตา้นทานต่อโรค ความสมบูรณ์ของผล ขอ้มูลวธีิปลูก วธีิใส่
ปุ๋ยของผลไมแ้ต่ละชนิด รวมไปถึงการเก็บขอ้มูลแร่ธาตุ
ต่างๆประกอบไปดว้ย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทส เ ซี ยม  (K) เพื่ อ ในไปใช้ เ ป็นข้อ มูลในการ
เปรียบเทียบอลักอริทึม แสดงดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 : ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการน ามาเปรียบเทียบหาพนัธ์ุผลไม ้

No Product 
Disease 

Resistant 
Plant 

Health 
Fruits 
Health 

Selected 

1 High yes very 
good 

very 
good 

Yes 

2 High yes good good Yes 
3 Medium yes very 

good 
good Yes 

4 Medium no bad bad No 
5 Low yes good good No 
6 Low no bad bad No 

ตารางที ่2 : ตวัอยา่งขอ้มูลค่าแร่ธาตุของพืช 
ทุเรียน 

สวนที ่ N P K Fertility 
1 200 14 200 70% 
1 164 11 164 58% 
2 116 8 116 42% 
2 119 8 119 43% 
3 176 12 176 62% 
3 194 13 194 68% 
4 185 13 185 65% 

      
จากนั้ นท าการเปรียบเทียบหาค่าความแม่นย  าจาก

อัลกอ ริ ทึมทั้ ง  3 อัลกอ ริ ทึมได้แ ก่  อัลกอ ริ ทึม  ID3 
อลักอริทึม Random Forest และอลักอริทึม Decision Tree 
ด้วยโปรแกรม RapidMiner โดยการสร้างแบบจ าลอง
ทดสอบจากชุดข้อมูลตัวอย่างท่ีได้เก็บข้อมูลมาจาก
ขั้นตอนท่ี 1 มาท าการ Clean Data และน าไปทดสอบเพื่อ
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หาความแม่นย  าของขอ้มูลเม่ือท าการทดสอบอลักอริทึม
เรียบร้อยแล้ว ท าการสรุปผลและเลือกอัลกอริทึมท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยวดัจากค่าความถูกตอ้งมากท่ีสุด เพื่อ
น าไปใชใ้นการเขียนฟังกช์นัในการพฒันาระบบต่อไปโดย
เลือกอลักอริทึมท่ีมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด 
3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาระบบ 

น าเอาอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุดมาพฒันาระบบวิเคราะห์ดิน 
โดยแบ่งการพฒันาเป็น 4 ส่วนดังน้ี 1) การค้นหาพนัธ์ุ
ผลไม ้2) การค านวณปุ๋ย 3) แนะน าวิธีปลูกพืช และ 4) การ
เสนอแนะ  

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม ผลการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์สภาพดิน และผลการประเมินระบบ 
4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทึม 
ตารางที ่3 : สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพอลักอริทึม 

Algorithm 
Accuracy 

(%( 
Absolute 

error 

Normalized 
absolute 

error 

Root 
Mean 

Squared 
Error 

ID3 94 0.074 0.143 0.143 
Random 
Forest 

96 0.074 0.115 0.122 

Decision 
Tree 

92 0.081 0.095 0.129 

      
 จากตารางท่ี  6 ผลการการทดสอบกับข้อ มูลทั้ ง  

3 อลักอริทึมพบว่า อลักอริทึมท่ีมีความถูกตอ้งท่ีสุดคือ 
Random Forest โดยมีค่ าความถูกต้องอยู่ ท่ี ร้อยละ 96  
ค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี  0.074 ค่าความคลาดเคล่ือน
สัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากบั 1150.  รองลงมาคือ ID3 มีค่า
ความถูกต้องอยู่ท่ีร้อยละ 94 ค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี 
0.074 ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากบั 
0.143  แ ละ Decision Tree มีค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ร้อยละ 92 
ค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี  0.081 ค่าความคลาดเคล่ือน
สัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากบั 0.095 เน่ืองจากงานวิจยัน้ี
สนใจในเร่ืองค่าความถูกต้องเป็นหลัก ผู ้วิจัยจึงเลือก
อลักอริทึม Random Forest มาใช้ในการพฒันาระบบใน
ส่วนการวเิคราะห์ความสมบูรณ์ของดินและการค านวณปุ๋ย 

4.2 ผลการพฒันาระบบวเิคราะห์สภาพดนิ 
การพฒันาระบบส่วนของเวบ็แอปพลิเคชนัประกอบ 

ดว้ยเมนูดงัน้ี 
การเข้าสู่ระบบ เร่ิมจากผูใ้ช้งานสมัครสมาชิกแล้ว

เร่ิมท าการ Log in เขา้สู่ระบบ แสดงดงัภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 2 : หนา้จอการสมคัรสมาชิก 

ภาพที่ 3 : หนา้จอการเขา้สู่ระบบ 
หลงัจากเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ส่วนของหนา้แรกจะ

ประกอบดว้ย 4 เมนูหลกั ไดแ้ก่ วิเคราะห์ดิน ค านวณปุ๋ย 
ขอ้มูลการปลูกพืช และเสนอความคิดเห็น แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 : หนา้จอแสดงผลในส่วนของหนา้แรก 

การคน้หาพนัธ์ุผลไม ้เร่ิมจากการท่ี ผูใ้ชง้าน กรอกค่าท่ี
ได้จาก Sensor ลงไปในเมนูแล้วกดค านวณผลลัพธ์โดย
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ระบบจะแสดงผลลพัธ์ผลไมท่ี้สามารถปลูกในดินท่ีไดท้ า
การตรวจวดัไป โดยระบบจะน าเอาขอ้มูลจากตารางท่ี 2 ท่ี
เก็บได้จากพืชแต่ละชนิด  มาออกแบบโมเดลด้วย
อลักอริทึม Random Forest แสดงดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 : เมนูการคน้หาพนัธ์ุผลไม ้

      การค านวณปุ๋ยเร่ิมจากการท่ีผูใ้ชง้านเขา้มาท่ีเมนูแลว้
เลือกผลไมท่ี้ตอ้งการจะค านวณ และใส่ค่าท่ีไดจ้าก  Sensor 
ลงไป ระบบจะค านวณเปอร์เซ็นต์การปลูกส าเร็จของ
ผลไมช้นิดนั้นๆท่ีไดท้  าการเลือกไป พร้อมทั้งบอกจ านวน
ปุ๋ยท่ีตอ้งเติมลงไปให้เหมาะสม โดยระบบจะน าเอาขอ้มูล
จากตารางท่ี 2 ท่ีเก็บได้จากพืชแต่ละชนิด มาออกแบบ
โมเดลด้วยอัลกอริทึม Random Forest และแสดงวิธีการ
ปลูกแสดงดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 : เมนูการค านวณปุ๋ย 

      เมนูแนะน าวิธีปลูกจะเป็นการแนะน าวิธีการปลูกพืช
ต่างๆ และสามารถท าการเพ่ิมขอ้มูลผลไมใ้หม่ ๆ ได ้และ
สามารถน าไปพฒันาต่อไปได ้แสดงดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 : เมนูแนะน าวธีิปลูก 

      การ เสนอแนะ เ ป็นส่วนท่ีให้ผู ้ใช้ง านสามารถ
เสนอแนะแนวทางการปลูกผลไม ้หรือให้ค  าแนะน าการ
ปรับปรุงระบบ แสดงดงัภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8 : เมนูขอ้เสนอแนะ 

      อุปกรณ์ในการวดัค่าแร่ธาตุประกอบด้วย NodeMCU 
ESP8266 ใช้ในการเขียนค าสั่งในการแสดงผลหน้าจอ 
LCD โดยใช้เคร่ืองมือ Arduino IDE  ในการพฒันาค าสั่ง
โดยดึงค่าจาก Sensor NPK โดยอุปกรณ์สามารถตรวจวดั
ค่าแร่ธาตุต่างๆไดเ้พ่ือน าไปค านวณบนระบบวิเคราะห์ดิน 
แสดงดงัภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 : อุปกรณ์ส าหรับระบบวเิคราะห์ดิน 

การพัฒนาระบบสามารถใช้งานผ่านทาง PC และ 
Mobile ไดโ้ดยระบบถูกปรับขนาดหนา้จอใหเ้หมาะสมกบั
อุปกรณ์ท่ีเขา้ใชง้านการพฒันาระบบจะใชภ้าษา PHP ใน
การเขียนแสดงผล ฟังกช์นัในการวเิคราะห์ส่วนต่างๆ ภาษา 
JavaScript ช่วยเสริมในการตอบสนองไดแ้บบ Real Time 
ภาษา MySQL ในส่วนพฒันาต่อฐานขอ้มูล และ HTML5 
ร่วมกบั Yii Framework 2 ในส่วนความสวยงามและการ
ปรับขนาดของหนา้จอใหเ้หมาะสม 
4.3 ผลการประเมินระบบ 

4.3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ 
ต่อการใชง้านระบบ 5 ดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 
ตารางที ่5 : ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการ �̅� S.D. แปล 
1.ระบบตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.25 0.43 มาก 
2.ความถูกตอ้งของการท างานของฟังกช์นั 4.50 0.45 มาก 
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3.ความง่ายและเหมาะสมในการใชง้าน 4.75 0.53 มาก 
4.ความรวดเร็วในการท างานของระบบ 4.75 0.42 มาก 
5.ความปลอดภยัของขอ้มูลการใชง้าน 4.21 0.43 มาก 

สรุปผล 4.50 0.45 มาก 

ดังนั้ น จึงสรุปผลได้ว่าระบบวิเคราะห์ดินมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 

4.3.3 ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ชง้านต่อการใช้
งานระบบ 4 ดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 6 : ผลการประเมินความพึงพอจากผูใ้ชง้านระบบ 

การประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. แปล 
1.ปัจจยัดา้นการติดต่อระบบกบัผูใ้ชง้าน 4.41 0.55 มาก 
2.ปัจจยัดา้นรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 4.53 0.54 มาก 
3.ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช ้ 4.44 0.54 มาก 
4.ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการยอมรับ 4.35 0.54 มาก 

สรุปผล 34.4  0.54 มาก 

ดังนั้น จึงสรุปผลได้ว่าระบบวิเคราะห์ดินได้รับการ
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

5. สรุป 
ผลจากการทดสอบการเปรียบเทียบ 3 อลักอริทึม ไดแ้ก่ 

อลักอริทึม ID3 อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ และอลักอริทึม
ป่าสุ่ม โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นขอ้มูลท่ีเก็บตวัอย่าง
มาจาก พ้ืน ท่ีแปลงของชาวสวนจังหวัดจันทบุ รี  ท่ี
ประกอบดว้ย ขอ้มูลผลผลิต ความสมบูรณ์ของล าตน้ ความ
สมบูรณ์ของผล ความทนทานต่อโรคและศตัรูพืช และแร่
ธาตุในดิน ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
สามารถสรุปผลไดว้่า อลักอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest : 
RF) เหมาะส าหรับการคัดเลือกพนัธ์ุผลไม้ตัวอย่างมาก
ท่ีสุด ด้วยค่าความถูกตอ้งท่ีร้อยละ 96 จากผลการวิจัยท่ี
กล่าวมา ผูว้ิจยัเลือกอลักอริทึมแบบป่าสุ่ม (Random Forest 
: RF) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป 
หลังจากพฒันาระบบเรียบร้อยแล้ว ท าการประเมินผล
ความเหมาะสมของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีความ
เหมาะสมเฉล่ียในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และประเมินการ
ยอมรับโดยผูใ้ชง้านพบว่า มีการยอมรับเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.54 
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บทคัดย่อ 

การลืมเดก็ไว้ในรถโรงเรียนอาจสร้างความสูญเสียถึงขั้น
เสียชีวิตให้กับเดก็ท่ีติดค้างอยู่ในรถได้ดังท่ีเป็นข่าวท่ีผ่านมา
หลายคร้ัง สาเหตุเกิดจากความไม่รอบคอบของผู้ควบคุมเดก็บน
รถ งานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เนต็ของสรรพส่ิง (IoT: Internet of Things) เพ่ือเฝ้าสังเกตุ 
ตรวจสอบ และแจ้งเตือนกรณีมีเด็กติดค้างอยู่ ในรถโรงเรียน 
โดยผู้ วิ จัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว 
ตลอดจนศึกษาและประยกุต์ใช้รูปแบบการท างานของอุปกรณ์ 
IoT  หลายประเภทเข้าด้วยกัน ซ่ึงประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การเคล่ือนไหว การยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์ RFID การระบุ
ต าแหน่งของยานพาหนะ และการออกแบบแอปพลิเคชันเพ่ือใช้
ในการรับข้อมูลการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์เหล่าน้ันผ่านมายัง
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในการเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าว  จากผลการทดสอบการใช้งาน
รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้พบว่ามีประสิทธิภาพในการตรวจจับการ
เคล่ือนไหวของผู้ ท่ีติดค้างอยู่บนรถ  และการตรวจสอบการเดิน
ขึน้ลงผ่านจุดเซ็นเซอร์ได้ในระดับดีมาก นอกจากนีย้ังสามารถ
แจ้ งเ ตื อนข้ อมู ลของเด็ก  และต าแหน่ งของรถ ผ่ าน
โทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้ปกครองได้อย่างถูกต้องแม่นย าอีกด้วย 
ในส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน ได้แก่ 
ผู้ปกครองและครูมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การลืมเดก็คา้งไวบ้นรถ 

การติดตามต าแหน่งของยานพาหนะ แอปพลิเคชนั
บนมือถือสมาร์ทโฟน 

 

Abstract 
Forgetting a child in a school bus might result in fatal 

losses to children trapped in the car, as has been in the 

news many times in the past. This was caused by the 

negligence of the child controller on the car. This research 

presents the application of IoT (Internet of Things) 

technology to monitor and alert children in a school bus, 

where researchers study and analyze the problem, as well 

as study and apply the working patterns of various types of 

IoT devices, including motion sensors, RFID device 

authentication, vehicle locating or GPS tracking system, 

and application design to receive notification information 

from those devices through smartphones to help reduce the 

risk of such a serious incident. According to the results of 

the test, the developed model showed that it was effective in 

detecting the movements of those trapped in the vehicle, 

and the monitoring of ups and downs through sensor points 

was very good. The application can also accurately alert 

children's information and the  

location of the vehicle via mobile phone to guardians. The 

results of user satisfaction assessments, including 

guardians and teachers, are the most satisfied. 

Keyword: IoT, Internet of Things, Motion Sensor,    

  RFID, GPS Tracking System, Application. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัพบวา่พอ่แม่ หรือผูป้กครองนิยมขบัรถส่วนตวั 

ไป ส่ ง บุ ต รหล าน ท่ี โ ร ง เ รี ย น  ก า ร ขับ ร ถ ส่ วนตั ว 
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ไปส่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและก่อให้เกิด 
ปัญหาเก่ียวกบัมลพิษอีกดว้ย การขบัข่ีมอเตอร์ไซค์ก็เส่ียง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุ หากเป็นเด็กเล็กมีความเส่ียงสูงเพราะ 
มีความระมดัระวงันอ้ย รถโรงเรียนหรือรถรับ-ส่งนกัเรียน
เป็นการเดินทางอีกรูปแบบหน่ึงท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครอง
สามารถใช้แทนการขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในการ 
ไปส่งบุตรหลานท่ีโรงเรียนได ้ในประเทศไทยมีรถโรงเรียน
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ประเภทใด  
ก็จะต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา  
มี ก า ร ขออ นุญ าตน า ร ถ ไป รับจ้ า ง รั บ ส่ งนั ก เ รี ยน 
ตามมาตรฐานท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด มีการน ารถ
ไปตรวจสภาพท่ีส านักงานขนส่งจังหวัดในเขตพ้ืนท่ี 
ท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่ซ่ึงจะไดรั้บอนุญาต คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการ
ควบคุมดูแลการใชร้ถโรงเรียน พ .ศ . 2562 ดว้ย [1] 

ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา รวมถึงปัจจุบนัน้ี มีเด็กนกัเรียน
พลัดตกจากรถตู้ระหว่าง เ ดินทางกลับจากโรงเ รียน 
เน่ืองจากไม่มีครูเวรประจ ารถหรือผู ้ดูแลควบคุมเด็ก  
ในการรับ- หรือเด็กนักเรียนถูกลืมไวใ้นเด็กนักเรียน ส่ง  
รถโรง เ รี ยนจนเ สีย ชีวิต  กอง ป้องกันการบาด เจ็บ  
กรมควบคุมโรค ได้มีการรวบรวมสถิติข่าวเ ก่ียวกับ  
การลืมเดก็ไวใ้นรถตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 17 สิงหาคม 
2563 พบว่า มีเหตุการณ์ท่ีเด็กถูกลืมและท้ิงให้อยู่ในรถ 
ตามล าพงัรวมทั้งส้ิน 129 เหตุการณ์ ถา้ส ารวจจากช่วงอายุ
จะพบว่าเกิดเหตุการณ์กับเด็กช่วงอายุ 2 ปี มากท่ีสุด 
ถึงร้อยละ 38 รองลงมาคือเดก็ช่วงอาย ุ1 ปีและ 3 ปี ร้อยละ 
20.9 และ 19.4 ตามล าดับ แต่ถา้ส ารวจจากสาเหตุพบว่า 
ร้อยละ 96 เกิดจากเด็กถูกลืมไว้ในรถยนต์ส่วนบุคคล 
มากท่ีสุด โดยมีเด็กเสียชีวิต จ านวน 6 ราย เป็นชาย 3 ราย 
เพศหญิง  3 ราย  ล้วนเ ป็นเด็กวัยอนุบาล ทั้ ง  6 ราย  
ท่ีเสียชีวิต เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในรถรับ-ส่งนักเรียน
จ านวน 5 ราย และเป็นรถยนตส่์วนบุคคล 1 ราย เดก็ทุกคน
ถูกลืมท้ิงไวบ้นรถเป็นเวลานานกว่า 6 ชั่วโมง โดยเด็ก 
นอนหลับ [2] คนขับรถและผู ้ควบคุมดูแลนัก เ รียน  
ขาดความรอบคอบ ประมาท ไม่มีการตรวจสอบการข้ึน-
ลงรถของนักเรียนโดยละเอียด เช่น ไม่มีการเช็คช่ือ

นกัเรียนก่อนข้ึนรถและลงรถ หรือการตรวจสอบภายในรถ
เม่ือถึงจุดส่งนักเรียนจุดสุดทา้ย ว่ายงัมีนักเรียนตกคา้งอยู่
หรือไม่ เป็นตน้ ถึงแมว้่าจะมีการน าเทคโนโลยีการระบุ
ตวัตนอตัโนมติั โดยใชเ้คร่ืองสแกนบาร์โคด้เพื่อเป็นการ
เก็บข้อมูลว่านักเรียนได้ข้ึนรถเรียบร้อยแล้วก็ตาม [3]  
แต่ในบางคร้ังการสแกนบาร์โคด้อาจไม่สะดวก หรือแถบ
รหัสบาร์โคด้ หากเกิดการช ารุดก็เสียเวลาในการตรวจนบั 
หรือจะไม่สามารถสแกนได ้   

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง หรือ IoT 
(Internet of Things) ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย  ์
ในเร่ืองการอ านวยความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภยั 
และรับส่งข้อมูล ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงได้ประยุกต์ Internet of 
Things (IoT) และอุปกรณ์ ต่าง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ศึกษา
ออกแบบ และพฒันาการเฝ้าสังเกตุและแจง้เตือนหากมีเดก็
ติดคา้งอยูใ่นรถโรงเรียน เพ่ือช่วยบอกวา่นกัเรียนท่ีข้ึนหรือ
ลงรถแลว้คือใคร สามารถช่วยให้ผูป้กครองทราบได้ว่า 
รถโรงเรียนอยู่ต  าแหน่งใด มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับอุปกรณ์หรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน 
และในการทดลองคร้ังน้ีจะเน้นไปท่ีมีระบบปฏิบัติการ 
Android โดยมีการพัฒนาในส่วนของหน้าบ้าน (Front-
End) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูใ้ชง้านสามารถเห็นได ้และส่วนของ
หลังบ้าน (Back-End) เ ป็นส่วนท่ีจัดการข้อมูลส่งให ้
ส่วนของหนา้บา้น รวมถึงการออกแบบฐานขอ้มูล [4] 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การพฒันา Mobile Application  
มีการวางแผน  โดยการวิเคราะห์แอปพลิเคชันท่ีมี

จุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกัน  ออกแบบโครงสร้างข้อมูล  
เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งเลือกว่าตอ้งการแสดงขอ้มูลอะไรบา้ง
บนแอปพลิเคชันน้ี และมีการท างานอย่างไร  รวมถึง 
การออกแบบ UI ได้แก่ 1) Style guide คือ ต้นแบบของ 
ส่ิงต่าง ๆ ในแอปพลิเคชนั การมีรูปแบบท่ีชดัเจนจะช่วยให้
ผู ้ใช้ไม่สับสนกับการใช้งานท าให้ใช้งานได้ง่าย ข้ึน 
จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ว่าใครคือผูใ้ชง้าน ใชง้านเวลาใด เช่น 
กลางคืนอาจจะใชสี้ด า (Dark Mode) เป็นตน้ 2) Rendered 
design คือการเปล่ียน Wireframe สีขาวด าให้กลายเป็น
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หนา้ตาของแอปพลิเคชนัจริง โดยใช ้Style guide ท่ีสร้างข้ึน 
3) Rendered click-through model ขั้นตอนน้ีอาจจะตอ้งใช้
เวลามาก เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะไม่มีการแกไ้ขอีก จากนั้นเขา้สู่
ขั้ นตอนการพัฒนาแอปพลิ เคชัน  ซ่ึ ง มี เทคโนโลยี  
ท่ี ใช้ส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีหลากหลาย เ ช่น  
ฝ่ัง Front-end ในการท า Mobile Application มี 3 ทางเลือก
ไดแ้ก่ 1) Native 2) Cross-platform 3) Hybrid ฝ่ัง Back-end 
(Web API & Server) Server มีผลอยา่งมากกบัประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชัน และการขยายจ านวนผู ้ใช้งานท่ี 
แอปพลิเคชนัรองรับได ้ส่ิงท่ีตอ้งตดัสินใจก่อนเร่ิมพฒันา 
มีดัง น้ี  1 )  ภาษา  2 )  Database 3)  Hosting environment 
Infrastructure หรือเลือกใชก้ระบวนการพฒันาแบบ Agile 
(Agile development process) คือการแตกย่อยงานท่ีต้อง
พัฒนาทั้ งหมดออกมาเป็น milestone และเ ร่ิมพัฒนา 
แอปพลิเคชันเป็นรอบ ๆในแต่ละรอบจะมีการวางแผน 
การแบ่งงานออกเป็นลิสต ์การพฒันาจะเร่ิมวางแผนวา่ควร
มีวิธีการอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหาในแต่ละงานท่ีแบ่งไว้  
การทดสอบ  (Test) มีหลายประเภทในแต่ละช่วงของ 
การพัฒนา ได้แก่ 1) Functional Test 2) Usability Testing  
3) Performance Testing 4) Regression Testing 5)  Device-
Specific Testing 6) User Acceptance Testing  การทบทวน 
(Retrospective) เป็นการกลับไปพิจารณาตั้ งแต่ขั้ นตอน 
การวางแผน จนกระทัง่แอปพลิเคชนัเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการ Agile จะไดแ้อปพลิเคชนั 
ท่ีสมบูรณ์ ก็สามารถเปิดตวัแอปพลิเคชันเพ่ือให้ผูส้นใจ 
ใช้งานได้ใช้งานจริง แอปพลิเคชันทั่วไปจะมี 2 ส่วน 
ท่ีส าคัญ คือ Web server กับ Client ท่ีไวบ้น Google Play 
หรือ Apple Store 1) Web API (Server) ส่วนน้ีคือการรับส่ง
และ เก็บข้อ มูลของ  Mobile Application 2) App Store  
การอัปโหลดแอปพลิ เคชัน ข้ึ น  store มี  2  แบบ คื อ  
1) ระบบปฏิบติัการ iOS ตอ้งอปัโหลดข้ึน App Storeโดยมี
การตรวจสอบท่ีละเอียด ใชเ้วลา 2–3 วนั 2) ระบบปฏิบติัการ 
Android  ต้องอัปโหลด ข้ึน  Google Play  ซ่ึ งใช้ เ วลา 
เพียงไม่ก่ีชั่วโมง ขั้ นตอนสุดท้ายคือการสังเกตการณ์  
และวดัผลแอปพลิเคชนั จะท าใหผู้พ้ฒันาทราบวา่ควรท่ีจะ
ปรับปรุงในส่วนใดเพ่ิมเติม [5] 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ดา้นการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับการเคล่ือนไหว 
มีนักวิจัยหลายท่านท่ีศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ เช่น  
มุหัมมัด [6] ได้พฒันาระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติภายใน
ห้องน ้ า โดยใชต้วัตรวจจบัแบบอินฟราเรด (PIR Sensor) 
ตรวจจับการเคล่ือนไหวจะส่งค่าตรวจจับไปยังโนด 
ESP8266/Node MCU เป็นตวัประมวลผลและควบคุมให้
วงจรรีเลย ์เพ่ือปิดและเปิดไฟ เกศศกัด์ิดา [7] ได้พฒันา
ระบบท่ีมีการตรวจสอบ เพ่ือช่วยลดความเส่ียง หากเด็ก 
ถู ก ลื ม ท้ิ ง ไ ว้บนรถ  โดย ใช้  RFID (Radio frequency 
identification) นับจ านวนนักเรียน ใช้ตัวตรวจจับ Photo 
sensor ร่วมกับตัวตรวจจับความร้อนจากส่ิงมีชีวิต PIR 
(Passive infrared sensor) หากมีเดก็นกัเรียนหรือส่ิงของอยู่
ท่ีเบาะขวางทางเซ็นเซอร์ ระบบจะท าการแจ้งเตือนและ 
ส่งขอ้ความไปยงัโทรศพัทมื์อถือท่ีถูกบนัทึกเบอร์โทรศพัทเ์อาไว ้
 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี RFID ส าหรับการยืนยนัตวัตน 
มีนักวิ จัยหลายท่ าน ท่ี ศึกษาและน าไปประยุกต์ ใช้ 
ในงานต่าง ๆ เ ช่น  อาทิตย์ [8] ได้พัฒนาระบบรักษา 
ความปลอดภัยการเข้า-ออกสถานท่ี ด้วยหลักการคล่ืน
ความถ่ีวิทยุ (RFID) และคล่ืนความถ่ีอลัตร้าโซนิค ไมก้ั้น
จะเปิดปิดอัตโนมัติและส่งข้อมูลบันทึกไว้ท่ี SD Card  
Dr. Raziq [9] ได้พัฒน า ร ะบบแจ้ ง เ ตื อนนัก ศึ กษ า 
แบบเรียลไทม์รับและส่งโดยรถโรงเรียน โดยใชก้ารติดตั้ง RFID 
Tag บนกระเป๋าของนกัเรียนและติดตั้งเคร่ืองอ่านไวบ้นรถโรงเรียน 
 ด้านการใช้เทคโนโลยี GPS ส าหรับการระบุต าแหน่ง 
บนพ้ืนโลก มีนกัวิจยัหลายท่านท่ีศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้
ในงานต่าง ๆ  เช่น ชยัพร [10] ไดพ้ฒันาระบบติดตามตรวจสอบ
ต าแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม  
มีการตรวจสอบพิกัดด้วยการรับสัญญาณจาก GPS แลว้เก็บ
ขอ้มูลไวใ้นหน่วยความจ าของอุปกรณ์ เม่ืออุปกรณ์เช่ือมต่อกบั
ระบบรับส่งข้อมูลของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เช่น GPRS  
ก็จะส่งขอ้มูลต าแหน่งและขอ้มูลอ่ืน ๆ กลบัมาท่ีศูนยค์วบคุม
เพ่ือแสดงต าแหน่งและเส้นทางของรถยนตบ์นแผนท่ีต่อไป 
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3.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
 วธีิการด าเนินงานและขั้นตอนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
IoT เพ่ือตรวจสอบและแจง้เตือนกรณีมีเด็กติดคา้งอยู่ใน 
โรงเรียน นั้ น ผูว้ิจัยได้วางแผนการด าเนินงานมีขั้นตอน 
6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ศึกษารายละเอียด เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 

เซ็นเซอร์ (Sensor) ต่าง ๆ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (บอร์ด 
Arduino) คอมพิวเตอร์ขนาดจ๋ิว (Raspberry Pi) เป็นต้น   

เพื่อเตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์และโปรแกรมท่ีตอ้ง
น ามาใช้ในการเช่ือมต่อหรือเช่ือมโยงให้อุปกรณ์สามารถ
ท างานไดโ้ดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.2 จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
จั ดหา อุ ปกร ณ์ ท่ี ต้อ ง ใช้  โดยค้นหา ร้ านค้ า ท่ี มี 

ความน่าเช่ือถือ อุปกรณ์เซ็นเซอร์มีคุณลกัษณะการท างาน
จ าเพาะท่ีเหมาะสมกบัระยะการท างานภายในยานพาหนะท่ีใช้
ในการทดสอบ ในการวิจยัน้ีเลือกใชร้ถตูแ้บบ 3 แถว 9 ท่ีนัง่ 
และมีประตูข้ึนลงส าหรับนกัเรียนเพียงดา้นเดียว นอกจากน้ี
ยงัเลือกบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) และบอร์ด 
Raspberry Pi ท่ีมีความเหมาะสมกบังานวจิยั 

3.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบในส่วนของการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ IoT และแอปพลเิคชัน 
 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์รูปแบบการด าเนินการวิจยั และปัญหา
ท่ีพบในปัจจุบันเก่ียวกับเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนท่ีโดยสารรถโรงเรียน รวมถึงศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 
เซ็นเซอร์ (Sensor) ต่าง ๆ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (บอร์ด 
Arduino) คอมพิวเตอร์ขนาดจ๋ิว (Raspberry Pi) และอุปกรณ์
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนรถ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ 
และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าสังเกตุ ตรวจสอบ
และแจ้งเตือนกรณีมีเด็กติดค้างอยู่ในรถโรงเรียน ซ่ึงมี
ภาพรวมของกระบวนการดงัภาพท่ี 1 ซ่ึงเป็นภาพรวมท่ีแสดง
ถึงอุปกรณ์ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ แล้วมีการส่งข้อมูล 
ไปแสดงผลการแจง้เตือนผา่นแอปพลิเคชนั 
 ส่วนของแอปพลิเคชนั ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 
ฟังก์ชันส าหรับครูประจ ารถ เช่น ครูสามารถเห็นข้อมูล 

การข้ึน-ลงรถของนักเรียนได้ ยืนยนัเม่ือนักเรียนข้ึนรถ 
ครบแล้วได้ ฟังก์ชันส าหรับผูป้กครอง เช่น ผูป้กครอง
สามารถรู้ไดว้่าบุตรหลานของตนเองข้ึน-ลงรถเรียบร้อยแลว้ 
รวมถึงรู้วา่ ณ ขณะนั้นรถโรงเรียนอยูต่  าแหน่งใด 

 
ภาพที่ 1: ภาพรวมกระบวนการ 

 3.4 พัฒนาการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์เซ็นเซอร์   
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว 
(Raspberry Pi) น าเซ็นเซอร์มาติดท่ีรถโรงเรียน น า Arduino 
มาเช่ือมต่อเพ่ือรับค่าจากเซ็นเซอร์ ซ่ึงประกอบดว้ยเซ็นเซอร์
ตรวจจบัความเคล่ือนไหว PIR ซ่ึงติดตั้งอยูท่ี่บริเวณตรงกลางรถ 
และเซ็นเซอร์ตวัรับสัญญาณ RFID ซ่ึงติดตั้งอยูบ่ริเวณประตู
ข้ึนลงดา้นซา้ยของรถ โดยจะตรวจจบัการข้ึน-ลงของนกัเรียน
จาก RFID Tag  ชนิด Passive ท่ีส่งสัญญาณแบบระยะสั้น ท่ีจ าลอง
เป็นพวงกุญแจส าหรับนักเรียนในการทดลองคร้ังน้ี และน า 
Raspberry Pi มาเช่ือมต่อกับบอร์ด Arduinoโดยผ่านช่องทาง 
การเช่ือมต่อ เช่น Modbus TCP , Modbus RTC , RS-485  
ซ่ึง Modbus TCP  เป็นโปรโตคอลหรือภาษาท่ีใช้ส่ือสาร 
ในคอมพิวเตอร์ RS-485 เป็นวิธีการส่งข้อมูลในลักษณะ 
ของฮาร์ดแวร์ การเดินสายไฟ การเช่ือมต่อเครือข่าย จากนั้น 
Raspberry Pi จะรับค่าจากบอร์ด Arduino เพื่อประมวลผล 
และส่งค่าข้ึนไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (การใช้บอร์ด 
Arduino ร่วมกบั Raspberry Pi เน่ืองจากขาสัญญาณท่ีรับจาก
เซ็นเซอร์ไม่เพียงพอหากใช้ Raspberry Pi เพียงอย่างเดียว)  
ดงัภาพท่ี 2 

   

  
ภาพที่ 2 การติดตั้งอุปกรณ์ในรถ 
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 3.5 พฒันาแอปพลเิคชัน 
 หลังจากพัฒนาในส่วนของการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง  ๆ
เ รี ยบ ร้ อยแล้ ว  ขั้ นตอน น้ี คื อ ส่ วนของการพัฒนา 
แอปพลิเคชนัท่ีสามารถใชไ้ดบ้นระบบปฏิบติัการ Android ส าหรับ
การพฒันาแอปพลิเคชนัจะใช ้JavaScript CSS HTML เป็นตน้ 
 3.6 ทดสอบและประเมนิระบบ 
 ผู ้ วิ จั ย จะทดสอบโดยใช้ กระบวนการทดสอบ 
แบบแบล็คบ็อกซ์  (Black Box Testing) เพื่ อน าสถิ ติ ท่ี ได ้
จากการทดสอบมาหาประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ (%) 
ความถูกต้อง โดยจะเลือกส่วนของฟังก์ชันหลัก 3 ฟังก์ชัน  
ซ่ึงฟังก์ชนัท่ีเลือก ไดแ้ก่ 1) การตรวจจบัการเคล่ือนไหวของ
นักเรียนท่ีอยู่บนรถโรงเรียน 2) การแจ้งเตือนการข้ึน -ลง  
รถโรงเรียน 3) การส่งพิกัดของรถ และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ และการประเมินความพึงพอใจ 
ของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ ผูป้กครองและครู 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาและพฒันาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT  
เพื่อเฝ้าสังเกตุ ตรวจสอบและแจ้งเตือนกรณีมีเด็กติดค้าง 
อยู่ ในรถโรงเรียนในรูปแบบการพัฒนาแอปพลิ เคชัน  
ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ ฟังก์ชนัส าหรับครูประจ ารถ 
และฟังกช์นัส าหรับผูป้กครอง 

 
ภาพที่ 3 ตวัอยา่งหนา้จอการตรวจสอบและแจง้เตือน 

กรณีมีเดก็ติดคา้งอยูใ่นรถโรงเรียน 
 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้
กระบวนการทดสอบแบบแบล็คบ็อกซ์ (Black Box Testing) 
เพื่ อน าสถิ ติ ท่ีได้จากการทดสอบมาหาประสิทธิภาพ  
คิดเป็น % ความถูกตอ้ง โดยจะเลือกส่วนของฟังก์ชันหลกั  
3 ฟังกช์นั ซ่ึงมีฟังกช์นัท่ีเลือก ดงัน้ี 
ตารางที่ 1: ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ฟังก์ชัน จ านวนคร้ัง 
ทีท่ดสอบ 

% ความ
ถูกต้อง 

การตรวจจบัการเคล่ือนไหวของ
นกัเรียนท่ีอยูบ่นรถโรงเรียน 

50 98 

การแจ้งเตือนการข้ึน-ลงรถ
โรงเ รียนของนักเ รียนผ่าน
แอปพลิเคชนั 

50 100 

การ ส่ งพิ กัดของรถไปย ัง
โทรศพัทมื์อถือของผูป้กครอง 

50 100 

 แอปพ ลิ เ คชัน น้ี ส าม ารถแจ้ งต า แห น่ งขอ งรถ 
ให้ผูป้กครองทราบได้ โดยส่งพิกัดของรถไปแสดงบน 
แอปพลิเคชันในฝ่ังของผูป้กครองทุก ๆ 10 วินาที โดยท่ี
แอปพลิเคชนัในฝ่ังของครูประจ ารถจะตอ้งเปิดการใชง้าน
และเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาท่ีอยูบ่นรถ 
ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

รายการประเมิน ผูป้กครอง ครู 
X S.D. X S.D. 

1. ความพึงพอใจในการท างานของระบบ 4.67 0.49 4.73 0.46 
2. ความพึงพอใจในรูปแบบการน าเสนอ 4.60 0.51 4.73 0.46 
3. ความพึงพอใจในประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.53 0.52 4.80 0.41 

 

5.  สรุปและอภิปรายผล 
 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี IoT เพื่อเฝ้าสังเกตุ ตรวจสอบ
และแจ้งเตือนกรณีมีเด็กติดคา้งอยู่ในรถโรงเรียน ได้ติดตั้ ง
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคล่ือนไหว Radio Frequency 
Identification (RFID) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) 
บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Raspberry Pi) อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตบนรถ และพัฒนาในรูปแบบของ 
แอปพลิเคชันเพ่ือจัดเก็บรายละเอียดเก่ียวกับขอ้มูลนักเรียน 
ขอ้มูลผูป้กครอง ขอ้มูลครูประจ ารถ ขอ้มูลคนขบัรถ ขอ้มูลรถ
โรงเรียน ข้อมูลเซ็นเซอร์  และแจ้งเตือนการข้ึน-ลงรถ 
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น 
โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 
 การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั 
แต่ละอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ระยะการกระจายสัญญาณ การส่งสัญญาณ 
การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต การรับ-ส่งค่าจากอุปกรณ์ 
ขนาดของรถยนต์เพ่ือดูว่าระยะของเซ็นเซอร์จะไม่เกินพ้ืนท่ี 
ของรถ รวมถึงระบบไฟฟ้าของรถยนตท่ี์จะน ามาใชง้าน 
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 การพฒันาแอปพลิเคชัน ผูว้ิจัยได้พฒันาโดยมีฟังก์ชัน
ไดแ้ก่ การแจง้เตือนการข้ึน-ลงรถของนกัเรียน การตรวจสอบวา่
มีนกัเรียนติดคา้งอยูใ่นรถหรือไม่ รวมถึงการบอกต าแหน่งของ
รถให้ผูป้กครองไดท้ราบ โดยหลงัจากไดมี้การติดตั้งอุปกรณ์
และพฒันาแอปพลิเคชนัแลว้ ไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึน โดยใชร้้อยละ (%) ความถูกตอ้ง
ในการประเมินประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจากการทดสอบประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชันตามฟังก์ชันการใช้งานหลกั มีค่าความถูกตอ้ง 
ในการตรวจจบัการเคล่ือนไหวของนกัเรียนท่ีอยูบ่นรถโรงเรียน
เท่ากบั 98% และมีค่าความถูกตอ้งในการแจง้เตือนการข้ึน-ลง
รถโรงเรียนของนกัเรียนผา่นแอปพลิเคชนัเท่ากบั 100% รวมทั้ง
พิกัดของรถโรงเรียนเท่ากับ 100 % ซ่ึ งสอดคล้องกับ  
ผลการประเมินการใช้งานในงานวิจัยของ มุหัมมัด [6]   
เกศศกัด์ิดา [7] และ อาทิตย ์[8] ท่ีไดผ้ลลพัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั นอกจากน้ีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
จากทั้งหมด 10 คน ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป้กครองและครู มีผลประเมิน
ความพึงพอใจทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ความพึงพอใจในการท างาน
ของระบบ ผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  
2)  ความพึ งพอใจในรูปแบบการน า เสนอ ผู ้ใช้ งาน 
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีมาก 3) ความพึงพอใจ 
ในประโยชน์ท่ีได้รับ ผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ดีมาก นอกจากท่ีงานวิจัยน้ีมีผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
และผลการประเมินความพึงพอใจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
แลว้นั้น คุณค่าของงานวิจยัน้ีคือ สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ยานพาหนะประเภทอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ยนอกเหนือจากรถตู ้เช่น  
รถโดยสาร (Bus) รับส่งนกัเรียน รับส่งพนกังานบริษทั เป็นตน้ 
 ส าหรับปัญหาท่ีพบในการทดลองน้ี คือ ระบบไฟฟ้า 
ของรถ จะตอ้งใชค้วามรอบคอบเพ่ือไม่ให้กระทบต่ออุปกรณ์ 
ต้องมีการแปลงไฟจากแบตเตอร่ีของรถให้ เหมาะสม 
กับอุปกรณ์ ระยะสายไฟระหว่างเซ็นเซอร์  RFID ไม่ควร 
มี ความยาวมากเกินไป ท าให้ ไม่สามารถอ่ านค่ าข้ึน 
Raspberry pi ได ้ เซ็นเซอร์ตวัจบัความเคล่ือนไหวมีระยะจ ากดั 
ต้องระวังเร่ืองสาย LAN ท่ี เช่ือมต่อระหว่าง Arduino กับ 
Raspberry pi หากเกิดกระแทกหรือเดก็ดึงออกจะท าใหร้ะบบ 
เช่ือมต่อกับแอปพลิ เคชันไม่ได้ ในส่วนข้อเสนอแนะ 
ในการพฒันาต่อไปในอนาคต คือควรพฒันาแอปพลิเคชัน

ระบบปฏิบัติการ iOS และการประยุกต์ ใช้ รูปแบบน้ี 
กบัสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รถได ้เช่น ห้องเรียนเด็กเล็ก ห้องท่ี
ตอ้งมีการรักษาความปลอดภยั เช่น หอ้งเซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การประมวลผลแบบเอ็จ คือรูปแบบการประมวลผลท่ี
ควรด าเนินการอยู่ใกล้กับแหล่งก าเนิดข้อมูลให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือลดความหน่วงและปริมาณการใช้
แบนด์วิดท์ของเครือข่าย ในการใช้งานน้ันอุปกรณ์การ
ประมวลผลแบบเอจ็จ าเป็นต้องมกีารอัพเกรดแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เพ่ือบ ารุงรักษาแอปพลิเคชัน ในกระบวนการ
อัพเกรดแอปพลิเคชันน้ันจ าเป็นต้องเกิดการหยุดท างาน
ช่ัวคราวของแอปพลิเคชันท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ี
มีเวลาส าหรับการบ ารุงรักษาอย่างจ ากัด หากมีการอัพเกรด
แอปพลิเคชันท่ีใช้เวลามากกว่าท่ีก าหนด อาจส่งผลเสียต่อ
การท างานท่ีพ่ึงพาการท างานของอุปกรณ์ บทความนี้
น าเสนอวิธีการอัพเกรดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์การ
ประมวลผลแบบเอจ็ท่ีช่วยลดเวลาการหยดุท างานของแอป
พ ลิ เ ค ชั น ท่ี ใ ช้ ง านแบบซอฟ ต์ แ ว ร์ เ ส มื อนร ะดั บ
ระบบปฏิบัติการ จากการประเมินเปรียบเทียบกับวิธีการ
อัพเกรดแอปพลิเคชันแบบซอฟต์แวร์ เสมือนระดับ
ระบบปฏิบัติการแบบดั้งเดิม พบว่าการอัพเกรดด้วยวิธีแอป
พลิ เค ชัน เ ง าและการออกแบบแอปพลิ เค ชัน ด้ วย
สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส สามารถลดเวลาหยดุท างาน
ได้เม่ือมกีารอัพเกรดแอปพลิเคชันได้ถึง 22.66% 
ค าส าคัญ: อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง การประมวลผลแบบ

เอจ็ การหยดุท างาน 
 

Abstract 
Edge Computing is a form of processing that is 

performed as close to the data source as possible to 

reduce network latency and bandwidth consumption. 

In the period of maintenance, devices need to be 

upgraded to maintain applications. In the process of 

upgrading the application, application downtime is 

required, affecting the use of equipment in 

manufacturing or other industries with limited 

maintenance times. If an upgrade of the application 

takes more than the specified time, it may adversely 

affect operations that rely on the operation of the 

device. This paper proposes a method for upgrading 

applications on edge device to reduce the downtime of 

applications running on OS-Level virtualization 

software. Evaluation results against traditional OS-

Level virtualization software upgrade methods. The 

proposed method can reduce downtime when 

application upgrades by 22.66%. 

Keyword: Internet of Things, Edge Computing, 
Downtime. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบันจากการเพ่ิมข้ึนของอุปกรณ์ไอโอที การ

ประมวลผลบนเมฆตอ้งพบกบัปัญหาดา้นความหน่วงของ
เครือข่าย และการใชก้ารแบนดว์ิดทท่ี์สูงข้ึน ปัญหาน้ีส่งผล
กระทบโดยตรงกบัระบบท่ีตอ้งการการประมวลผลแบบ
เวลาจริง (Real-Time) เ ช่น ด้านการแพทย์ และด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น ปัจจุบันได้น าเสนอการ
ประมวลผลแบบเอ็จท่ีเป็นการยา้ยพลังการประมวลผล
บางส่วนมาท างานอยู่ใกล้กับแหล่งก าเนิดข้อมูลเพ่ือ
แกปั้ญหาการหน่วงของเครือข่ายและการใชแ้บนด์วิดท์ท่ี
สูงเกินไป ปัจจุบันการประมวลผลแบบเอ็จได้รับความ
นิยมมากในอุตสาหกรรมการผลิตเน่ืองจากเป็นหน่ึง
อุตสหกรรมท่ีต้องการประมลผลแบบเวลาจริง เพื่อ
ตอบสนองแบบทนัทีทนัใด และไดเ้ร่ิมมีการพฒันาให้การ
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ประมวลแบบเอ็จท างานไดฉ้ลาดมากข้ึนดว้ยการน าการ
เรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) มาประมวลผลบน
การประมวลผลแบบเอ็จ เน่ืองการใช้งานอุปกรณ์การ
ประมวลผลแบบเอจ็จ าเป็นตอ้งมีการอพัเกรดแอปพลิเคชนั
เพื่อบ ารุงรักษาแอปพลิเคชัน เช่น การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
การเพ่ิมความตอ้งการเพ่ิมเติม การเช่ือมต่อระบบอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ หากเม่ือการอพัเกรดแอปพลิเคชนัท่ีท าใหเ้กิดเวลา
หยุดท างานเป็นเวลานานจะส่งผลท าให้ระบบท่ีท างาน
เก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์การประมวลผลแบบเอ็จไม่สามารถ
ท างานได ้

จากปัญหาดา้นบนบทความน้ีน าเสนอวิธีการอพัเกรด
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์การประมวลผลแบบเอ็จ ท่ี
ออกแบบโดยประยุกตใ์ช้เทคนิค CRIU กบัคอนเทนเนอร์ 
เพ่ือลดเวลาการเร่ิมต้นท างานของแอปพลิเคชันและใช้
ประโยชน์จากสถาปัยกรรมไมโครเซอร์วิสเพื่อสามารถ
อพัเกรดแอปพลิชนัเฉพาะบางส่วนได ้

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 อนิเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงเป็นแนวคิด ท่ีสร้างเครือข่าย

ของวตัถุ อุปกรณ์ พาหนะ ส่ิงปลูกสร้าง และส่ิงของอ่ืน ๆ 
ท่ีมีวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์ เซ็นเซอร์ (Sensor) และ
การเช่ือมต่อกบัเครือข่าย ฝังตวัอยู ่และท าให้วตัถุเหล่านั้น
ท าให้สามารถเก็บบันทึกและแลกเปล่ียนข้อ มูลได้ 
อิน เทอ ร์ เ น็ตของสรรพส่ิงท าให้ว ัต ถุสามารถ รับ รู้
สภาพแวดลอ้มท าให้สามารถผสานโลกกายภาพกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งดีผลท่ีตามมาคือประสิทธิภาพ ความ
แม่นย  า และเกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากข้ึน เม่ือ
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงถูกเสริมดว้ยเซ็นเซอร์
และแอคชูเอเตอร์ (Actuator) ซ่ึงสามารถเปล่ียนลกัษณะ
ทางกลได้ตามการกระตุ้น ก็จะกลายเป็นระบบท่ีถูกจัด
ประเภทโดยทั่วไปว่าระบบไซเบอร์-กายภาพ (Cyber-
Physical System)    

2.2 การประมวลผลแบบเอจ็ 
ปัญหาการเพ่ิมข้ึนของจ านวนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของ

สรรพส่ิงท าเกิดการส่งขอ้มูลมหาศาลผ่านระบบเครือข่าย

ไปยงัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ท าใหเ้กิดปัญหาแบนด์
วิดท์ (Bandwidth) ไม่เพียงพอ และเกิดปัญหาคอขวดใน
ระบบเครือข่าย ท าให้เกิดแนวคิดการประมวลผลแบบเอจ็  
ซ่ึงเป็นการค านวนแบบกระจาย (Distributed Computing) 
ท่ีมีการยา้ยหน่วยการประมวลผลและพ้ืนท่ีการจัดเก็บ
ขอ้มูล ให้อยู่ใกลก้บัแหล่งก าเนิดขอ้มูลเพ่ือท่ีจะสามารถ
อ่านขอ้และท าการประมวลผลไดท้นัที แทนท่ีการส่งขอ้มูล
ไปประมวลผลท่ีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ลดปัญหา
คอขวดในระบบเครือข่าย เพ่ือลดค่าความหน่วงและเพ่ิม
ความมัน่คงของการส่งขอ้มูล  

2.3 คอนเทนเนอร์ 
ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ เป็นแนวคิดของการสร้าง

สภาพแวดลอ้มเฉพาะให้ซอฟต์แวร์ท่ีสามารถท างานได้
โ ด ย ไ ม่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ตั ว อ่ื น บ น
ระบบปฏิบติัการเดียวกนัซอฟตแ์วร์คอนเทนเนอร์เป็นการ
ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี Virtual Machine ในระดับ
ของระบบปฎิบติัการ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมออกจาก
กนั โดยความแตกต่างเทคโนโลยีเคร่ืองเสมือน (Virtual 
Machine) และคอนเทนเนอร์ เคร่ืองเสมือนเป็นนามธรรม
ของฮาร์ดแวร์ทางกายภาพเปล่ียนเซิร์ฟเวอร์ (Server) หน่ึง 
เค ร่ืองกลาย เ ป็น เค ร่ือง เส มือนจ านวนมากโดยใช้
เทคโนโลยีไฮเบอร์ไวเซอร์ (Hypervisor)  แต่ละเคร่ือง
เสมือนจะท าการคัดลอกระบบปฎิบัติการมาทั้ งหมด 
รวมทั้งแอปพลิเคชนั ซ่ึงท าใหก้ารส้ินเปลืองทรัพยากรเป็น
อยา่งมาก ดว้ยสาเหตุน้ีท าให้เคร่ืองเสมือนใชพ้ื้นท่ีในการ
จดัเก็บจ านวนมากและตามมาดว้ยการเร่ิมการท างานท่ีชา้ 
คอนเทนเนอร์เป็นนามธรรมท่ีชั้นของแอปพลิเคชนัท่ีรวม
ระหวา่งรหัสคอมพิวเตอร์และดีเพนเดนซี (Dependencies) 
เข้าด้วยกัน โดยสามารถรันคอนเทนเนอร์หลายตัวใน
เคร่ืองเดียวและแบ่งบันเคอร์เนลของระบบปฎิบัติการ 
(Operating System Kernel) กบัคอนเทนเนอร์ตวัอ่ืน ๆ  

2.4 Enabling High Availability Edge Computing 
Platform 

  Sangolli และคณะ [1] น าเสนอวิธีการ การติดตั้งแอป
พลิเคชนัโดยใชเ้วบ็ไซต ์เพื่อสามารถใชว้ิธีการท างานแบบ 
DevOps ท่ีดีส าหรับโรงงานอจัฉริยะโดยระบบใช ้HTTP 
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API ส าหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันและท าลายคอนเทน
เนอร์ในอุปกรณ์ประมวลแบบเอ็จและให้มีการบริการ
ส่วนกลางเพ่ือสามารถจดัการกบักลุ่มอุปกรณ์ประมวลผล
แบบเอ็จ และตั้งเวลาในการอพัเกรดแอปพลิเคชนัได ้โดย
วิธีท่ีน าเสนอ จ าเป็นต้องมีการรันคอนเทนเนอร์  2 ตัว 
ประกอบด้วย Service Deployment Agent container หรือ 
SDA เป็นคอนเทนเนอร์ท่ีรันอยู่บนอุปกรณ์แบบเอ็จ เพ่ือ
ท าหนา้ท่ีรอรับค าร้องขอผ่าน HTTP API เพื่อควบคุมการ
ท างานของ Docker Daemon ให้สามารถติดตั้งแอปพลิเค
ชนัและท าลายคอนเทนเนอร์ได ้โดยการควบคุมเหล่าน้ีจะ
ถู ก สั่ ง ก า ร โ ด ย  Service Deployment Agent Manager 
SDAM เป็นคอนเทนเนอร์ท่ีท างานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เพ่ือ
สามารถติดตั้งแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์ประมวลแบบเอ็จ
เป็นกลุ่มได้ ผ่าน HTTP API โดยสุดท้ายเพ่ือช้ีให้เห็น
ปัญหาด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย เม่ือมีการใช้งาน
คอนเทนเนอร์มากกวา่หน่ึงคอนเทนเนอร์ โดยใชเ้คร่ืองมือ 
iPerf ในการวัดแบนด์วิดท์ของเครือข่ายผ่านส่วนต่อ
ประสานเครือข่าย (Network Interface) พบว่าเม่ือรันคอน
เทนเนอร์เพียง 3  ถึง 6 คอนเทนเนอร์ มีผลมท าให้
ประสิทธิภาพของเครือข่ายต ่าลง  

2.5 Cost Efficient Edge Intelligence Framework  
งานวิจัยของ Deepa Rajendra Sangolli  และคณะ[2] 

ได้น า เสนอวิ ธีการอพยพคอนเทนเนอร์  (Container 
Migration) เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค อน เทน เนอ ร์ ให ม่ห า ก เ กิ ด
ข้อผิดพลาดโดยใช้ เทคนิค จุดตรวจสอบ/ย ้อนกับ 
(Checkpoint/Restore) เพ่ือเกบ็จุดตรวจสอบในรูปแบบของ
ไฟลอิ์มเมจ (Image) หลงัจากนั้นจะรันสคริปเพ่ือสร้างคอน
เทนเนอร์ตวัใหม่จากไฟลอิ์มเมจท่ีไดเ้ก็บไวก่้อนหนา้ เป็น
การบนัทึกสถานะของแอปพลิเคชนัและยา้ยแอปพลิเคชนั
ไปยงัเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืน ขอ้จ ากดัของงานวจิยัน้ีคือ มีการท า
เสนอการเพ่ิมความพร้อมใชง้านของอุปกรณ์ประมวลผล
แบบเอ็จแต่ไม่มีการทดสอบประเมินการท างานของ
แอพพลิเคชัน่บนเอจ็ระหวา่งท่ีอพัเกรดซอฟตแ์วร์ โดยการ
ประเมินมุ่งเน้นในเร่ืองของประสิทธิภาพการเร่ิมท างาน
ของแอปพลิเคชนั เช่น เวลาการด าเนินการบนัทึกสถานะ
ของแอปพลิเคชัน การประเมินการเขา้ถึงจากระยะไกล 

เป็นตน้ แพลตฟอร์มถูกออกแบบใหท้ าการดอกเกอร์ไลซิง 
(Dockerizing) ภายในตัวแพลตฟอร์ม  ท าให้ผู ้ใช้ไ ม่
สามารถใชอิ้มเมจท่ีสร้างข้ึนเองได ้

 

3. การออกแบบวิธีการอพัเกรดแอปพลเิคชัน 
      การออกแบบวิธีการอัพเกรดแอปพลิเคชันส าหรับ
อุปกรณ์การประมวลผลแบบเอจ็นั้น ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอน
การด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ีหน่ึง
การรวบรวมสาเหตุของการเกิดเวลาหยุดท างานของแอป
พลิเคชัน ขั้ นตอนท่ีสองการจัดล าดับความส าคัญของ
สาเหตุ เพ่ือเลือกสาเหตุท่ีมีความส าคญัและส่งผลกระทบ
ต่อการเกิดเวลาหยุดท างาน  ขั้นตอนท่ีสามน าสาเหตุท่ีได้
จัดล าดบัความส าคญัแลว้มาด าเนินการวิเคราะห์และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละสาเหตุ และในขั้นตอน
สุดท้ายจะน าผลการวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหามา
ออกแบบเป็นวิธีการอพัเกรดซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์
แบบเอ็จ ท่ีสามารถลดเวลาการหยุดท างานได้  โดย
รายละเอียดจะอธิบายตามขั้นตอนดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการออกแบบ  
 
3.1 การรวบรวมสาเหตุของการเกดิเวลาหยุดท างาน 
เวลาหยุดท างานของแอปพลิเคชนันั้นสามารถเกิดข้ึน

ไดจ้ากหลายสาเหตุ โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการรวบรวมสาเหตุ
จากชุมชนนักวิจัยท่ีได้ศึกษาและวิจัยหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหยดุท างานของแอปพลิเคชนั โดย
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ปัจจัยท่ีใช้ในการรวบรวมสาเหตุประกอบด้วย ความ
เก่ียวขอ้งกบัการหยุดท างานของแอปพลิเคชนัและความ
เก่ียวขอ้งกบัแอปพลิเคชนัท่ีท างานในรูปแบบของคอนเทน
เนอร์ โดยสาเหตุท่ีสามารถรวบรวมไดมี้ทั้งหมด 5 สาเหตุ 
ไดแ้ก่  

1) การเร่ิมต้นคอนเทนเนอร์ เป็นสาเหตุท่ีเกิดในช่วง
เร่ิมตน้การท างานของคอนเทนเนอร์ โดยในช่วงเวลานั้น
จ ะ มี ก ร ะบวนก า รอ่ า นข้อ มู ลก า รก า หนดค่ า จ า ก
หน่วยความจ าถาวรและโหลดค่า เหล่านั้ นเข้าไปยัง
หน่วยความจ าชัว่คราวเพ่ือด าเนินการเร่ิมตน้แอปพลิเคชนั
ต่อไป [3] 

2) สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน  เป็นสาเหตุเชิง
สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชนัท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
ในด้านการบ า รุง รักษาแอปพลิเคชันในบริบทของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง  

3) ทรัพยากรของฮาร์ดแวร์  เป็นสาเหตุท่ี เ กิดจาก
ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยา่งจ ากดัส่งผลกระทบต่อ
การท างานของแอปพลิเคชนั  

4) ความหน่วงของเครือข่าย เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผล
กระทบต่อการอพัเกรดแอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์
เน่ืองจากในการท างานของคอนเทรนเนอร์จ าเป็นตอ้งมี
การดาวน์โหลดไฟลอิ์เมจผา่นระบบเครือข่าย  

5) ลกัษณะเฉพาะของแอปพลเิคชัน เป็นสาเหตุท่ีส่งผล
ต่อเวลาการหยุดท างานของแอปพลิเคชันเน่ืองจากมี
ปริมาณความตอ้งการใชง้านทรัพยากรของอุปกรณ์แบบ
เอจ็ท่ีแตกต่างกนั  

 
3.2 การจัดล าดบัความส าคญัของสาเหตุ 
เน่ืองจากเวลาการหยุดท างานสามารถเกิดข้ึนไดจ้าก

หลายสาเหตุ ผูว้ิจยัจึงตอ้งด าเนินการจดัความส าคญัของ
สาเหตุเพ่ือให้ความส าคญักบัสาเหตุท่ีส่งผลต่อเวลาหยุด
ท างานและความซับซ้อนในการแกไ้ขปัญหา รวมท้งัให้
ความส าคญักับแนวทางแก้ไขท่ีสามารถด าเนินการด้วย
ซอฟต์แวร์เป็นพิเศษเน่ืองจากเป็นแนวทางแกไ้ขท่ีส่งผล
กระทบต่อชุมชนนกัวิจยัไดง่้าย โดยเกณฑ์การคดัเลือกจะ
ค านวนจากคะแนนรวมของปัจจยัทั้งหมด ส าหรับปัจจัย

ดา้นเวลาหยุดท างานและความซับซ้อนในการแกไ้ขจะมี
คะแนนได ้0 ถึง 10 ตามปริมาณการส่งผลกระทบและแนว
ทางการแกไ้ขหากใชว้ิธีแกไ้ขดว้ย ซอฟต์แวร์ให้คะแนน
คงท่ีเท่ากบั 10  ส่วนหากเป็นการแกไ้ขดว้ยฮาร์ดแวร์ให้
คะแนนคงท่ีเท่ากบั 0 และหากมีการแกไ้ขทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ใหค้ะแนนคงท่ีเท่ากบั 5 จากผลการค านวนตาม
ตารางท่ี 1 พบวา่ผลรวมของสาเหตุดา้นสถาปัตยกรรมของ
แอปพลิเคชนัและการเร่ิมตน้คอนเทนเนอร์ไดค้ะแนนสูง
ท่ีสุดเป็น ซ่ึงงานวจิยัน้ีจะคดัเลือกเลือกปัญหาท่ีจะถูกท าไป
หาแนวทางแกไ้ขเพียง 2 สาเหตุ 
 
ตารางที่ 1: คะแนนการจดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ 

สาเหตุการหยุดท างาน เวลา ความซับซ้อน แก้ไข คะแนน 

การเร่ิมตน้คอนเทนเนอร์ 5 6 10 21 
สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชนั 6 8 10 29 
ทรัพยากรของฮาร์ดแวร์ 7 4 0 11 
ความหน่วงของเครือข่าย 8 3 5 16 
ลกัษณะเฉพาะของแอปพลิเคชนั 6 4 10 10 

 
3.3 การวเิคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
การเร่ิมตน้คอนเทนเนอร์ จากการวิเคราะห์การเร่ิมตน้

คอนเทนเนอร์นั้ นจะมีกระบวนการท่ีเ ก่ียวข้องหลาย
ขั้ นตอน ได้แ ก่  การจัดการไฟล์ระบบ การจัดการ
หน่วยความจ า และการจดัการการเช่ือมต่อ เป็นตน้ โดย
ขั้นตอนเหล่าน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการเตรียมพร้อม 
การท างานของแอปพลิเคชันและไม่สามารถลดเวลาท่ี
ใชไ้ดโ้ดยตรง จากการศึกษาผูว้ิจยัไดพ้บเทคนิค CRIU ท่ี
ได้ถูกพูดถึงจ านวนมากในชุมชนนักวิจัยเป็นเทคนิคท่ี
สามารถบนัทึกสถานะของโปรเซสปัจจุบนัของแอปพลิเค
ชนั และน าไปรีสโตร์ (Restore)  เพ่ือท างานต่อในภายหลงั
ได ้โดยสถานะของโปรเซสจะถูกบนัทึกอยูใ่นรูปแบบของ
ไฟลร์ะบบ (Filesystem) โดยไฟลน์ั้นจะประกอบดว้ย หนา้
ของหน่วยความจ า (Memory Pages)  ตวัอธิบายไฟล ์(File 
Descriptors)  และการส่ือสารระหว่างกระบวนการ (Inter-
process Communication)  จากวิ ธี น้ีท า ให้การอัพ เกรด
สามารถขา้มขั้นตอนของการเร่ิมตน้ของแอปพลิเคชนัได ้
ส าหรับการท างานของ CRIU  รวมกบัแอปพลิเคชนัแบบ
คอนเทนเนอร์นั้ น  จะเ ร่ิมจากการรับมีค าสั่งเ ร่ิมการ
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อพัเกรดจากผูใ้ช้งาน หลงัจากนั้นจะเร่ิมการดาวน์โหลด
ดอกเกอร์อิมเมจเก็บไวใ้นหน่วยความจ าถาวรของอุปกรณ์
ประมวลผลแบบเอจ็ และขั้นตอนถดัไปจะเร่ิมท างานแอป
พลิเคชนัจากดอกเกอร์อิมเมจท่ีไดเ้ก็บไวก่้อนหนา้และรอ
ให้แอปพลิเคชันด าเนินการเสร็จในช่วงการเร่ิมต้นคอน
เทนเนอร์แลว้ท าการใช้ CRIU เพ่ือเก็บสถานะของแอป
พลิเคชนัไวใ้นรูปแบบไฟล์และหยุดการท างานของแอป
พลิเคชนัเม่ือด าเนินการเสร็จส้ิน เม่ือด าเนินการเช็คพอยท์
ส าเร็จ จะหยดุการท างานของแอปพลิเคชนัปัจจุบนัและน า
ไฟลท่ี์เช็คพอยท์แลว้ไปรีสโตร์ท่ีอุปกรณ์การประมวลผล
แบบเอ็จในขั้นตอนถดัไปเพ่ือลดเวลาของการเร่ิมตน้แอป
พลิเคชนัแบบดั้งเดิม ดงัภาพท่ี 2 โดยวิธีการท่ีลดเวลาช่วง
เร่ิมตน้การท างานของแอปพลิเคชนัน้ีช่ือวา่ “แอปพลิเคชนั
เงา” 

 
 

ภาพที่ 2: การลดเวลาช่วงเร่ิมตน้ของคอนเทนเนอร์ 
 

สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน เม่ือท าการ
วิเคราะห์ความตอ้งการของแอปพลิเคชันในบริบทของ
แอปพลิเคชนัดา้นอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงจ าเป็นตอ้งมี
หนา้ท่ีท่ีส าคญัส าหรับการท างานอุปกรณ์ประมวลผลแบบ
เอ็จไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูล การแปลงขอ้มูล การประมวลผล
ก่อน การวิเคราะห์ข้อมูล[4]  เป็นต้น โดยหน้าท่ีเหล่าน้ี

เหมาะสมท่ีจะใช้สถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิส
เน่ืองจากการใช้งานท่ีต้องการความน่าช่ือถือสูงและ
บ ารุงรักษาไดง่้าย ส าหรับการแยกหนา้ท่ีการท างานของแต่
ละส่วนออกเ ป็นบริการย่อยโดยใช้ประโยชน์ของ
สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส จากการแยกหน้าท่ีเหล่าน้ี
ออกเป็นบริการยอ่ยช่วยให้สามารถอพัเกรดแอปพลิเคชนั
ทีละบริการ โดยบริการย่อยจะแบ่งออกเป็น 4 บริการ
สอดคล้องกับหน้าท่ีของอุปกรณ์ประมวลผลเอ็จได้แก่ 
บริการการเช่ือมต่อ บริการการจดัเก็บขอ้มูล บริการการ
ประมวลผลก่อน บริการการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ตอบสนอง เป็นตน้ โดยบริการเหล่าน้ีจะท าการส่ือสารกนั
ผ่านเมสเสจบสั (Message Bus)  ดงัภาพท่ี 3 การแบ่งการ
ท างานน้ีท าให้ไม่จ าเป็นตอ้งหยดุการท างานของส่วนอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการอพัเกรดแอปพลิเคชนัคร้ังนั้น 

 

 
 

ภาพที่ 3: การแบ่งแอปพลิเคชนัออกเป็นบริการยอ่ย 
 

3.4 การออกแบบวธีิการอพัเกรด 
วิธีการอพัเกรดแอปพลิเคชนัท่ีสามารถลดเวลาการหยดุ

ท างานของแอปพลิเคชันถูกออกแบบโดยการท าแนว
ทางการแก้ปัญหาของการเ ร่ิมต้นคอนเทนเนอร์และ
สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชนัมาออกแบบร่วมกนั โดย
ค านึงถึงสามารถในการขยายเพ่ือสามารถจดัการกบัจ านวน
อุปกรณ์จ านวนมากโดยใหอุ้ปกรณ์จ านวนมากสามารถถูก
จดัการการอพัเกรดไดจ้ากระบบส่วนกลางท่ีท างานอยูบ่น
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยส่วนประกอบของการ
อพัเกรดแอปพลิเคชนัมีส่วนประกอบหลกั อยู ่2 ส่วนไดแ้ก่ 
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1) เอ็จเมเนเจอร์ (Edge Manager) ท าหน้าท่ีจัดการ
อพัเกรดแอปพลิเคชนัรวมทั้งการท างานของแอปพลิเคชนั
เงาหลังจากได้ค  าสั่งด าเนินการจากนักพัฒนาหรือนัก
บ า รุ ง รักษาโดย เอ็จ เม เน เจอ ร์จะท างานอยู่บนการ
ประมวลผลแบบคลาวด ์ 

2) เอ็จ เอ เ จ้นท์ เซอร์วิส  (Edge Agent Service) คือ
ซอฟต์แวร์ท่ีถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์ประมวลผลแบบเอ็จเพ่ือ
รอรับค าสั่งอพัเกรดแอปพลิเคชนัจากเอจ็เมเนเจอร์ดว้ยการ
ดาวน์โหลดไฟลท่ี์ไดท้ าการเช็คพอยท์แลว้ไปรีสโตร์เป็น
แอปพลิเคชนัท่ีสามารถท างานไดท้นัที 

 

 
 

ภาพที่ 4: ส่วนประกอบของวิธีอพัเกรด 
 

  จากภาพท่ี 4 แสดงส่วนประกอบท่ีส าคญัของวิธี 
โดยวธีิน้ีท างานร่วมกบักิตแลบ็ (GitLab) ท่ีท าหนา้ท่ีจดัเกบ็
และควบคุมเวอร์ชันของซอสโค้ด ซ่ึงเอ็จเมเนเจอร์จะ
เช่ือมต่อกบักิตแล็บเพ่ือท างานร่วมกนัโดยเม่ือแอปพลิเค
ชนัพฒันาเสร็จเรียบร้อยนกับ ารุงรักษาจะด าเนินการสร้าง
รีลีส (Releases) ตามกรอบแนวทางปฎิบติัในการควบคุม
เวอร์ชนัแบบกิตโฟว ์(Gitflow) [5] เม่ือรีลีสถูกสร้างเสร็จกิ
ตแลบ็จะแจง้ไปยงัเอจ็เมเนเจอร์เพ่ือเร่ิมด าเนินการน าซอส
โคด้ของเวอร์ชนัท่ีถูกรีลีสมาด าเนินการสร้างดอกเกอร์อิม
เมิจและน าไปเร่ิมท างานแบบแอปพลิเคชนัเงาและท าการ

เช็คพอยท์เพ่ือเก็บสถานะไวใ้นตัวเก็บข้อมูลเช็คพอยท์ 
(Check Point Storage) จากนั้นเอจ็เมเนเจอร์จะส่งค าสั่งไป
แจง้เอจ็เอเจน้ทเ์ซอร์วิสท่ีท างานอยูใ่นอุปกรณ์วา่แอปพลิเค
ชนัเวอร์ชนัใหม่พร้อมส าหรับการอพัเกรดแลว้  เอจ็เอเจน้ท์
เซอร์วิสจะเร่ิมดาวน์โหลดไฟล์เช็คพอยท์มาเก็บไวใ้น
เคร่ืองและท าการหยุดท างานของแอปพลิเคชันเวอร์ชัน
ก่อนหนา้และเร่ิมการท างานของแอปพลิเคชนัเวอร์ชนัใหม่
ดว้ยการการรีสโตร์ไฟลเ์ช็คพอยท ์โดยเอจ็เอเจน้ทเ์ซอร์วิส
จะสามารถแยกอพัเกรดแอปพลิเคชนัของแต่ละบริการได ้ 
โดยตรวจสอบจากแทก็ของดอกเกอร์อิมเมจมีรูปแบบตาม
ตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2: คะแนนการจดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ 

บริการ รูปแบบแทก็ ตวัอยา่ง 

การเกบ็ขอ้มูล {name}:col_{version} MySQLWriter:col_V1.2 

การแปลงขอ้มูล { name }:conv_{version} StringToJson:conv_V2.0 

การประมวลผลก่อน { name }:preps_{version} TempCheck:preps_V1.0 

การวเิคราะห์ขอ้มูล { name }:anal_{version} LinearReg:anal_V1.2 

 

4. การประเมินผล  
     การประเมินผลของวิ ธี ท่ีน า เสนอมีเป้าหมายเพื่อ
เปรียบเทียบเวลาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการอพัเกรดแอปพลิเค
ชนัของวิธีแบบดงัเดิมและวิธีท่ีไดน้ าเสนอท่ีมีการใช้แบบ
แอปพลิเคชนัเงาและมีการบนัทึกเวลาเร่ิมวดัผลและเวลาท่ี
แอปพลิเคชนัเร่ิมท างาน เพ่ือใชห้าเวลาท่ีแอปพลิเคชนัหยดุ
ท างาน  โดยแอปพลิเคชนัท่ีใชใ้นการประเมินผลเป็นแอป
พลิเคชันท่ีท าหน้าท่ีร้องขอผ่านโปรโตคอล HTTP  เพื่อ
บนัทึกเวลาเม่ือแอปพลิเคชนัเร่ิมท างานเสร็จเรียบร้อย การ
บันทึกเวลาจะมีการบันทึก 2 คร้ังโดยคร้ังแรกเป็นการ
บนัทึกเวลาเร่ิมวดัผลซ่ึงบนัทึกเม่ือเร่ิมตน้การอพัเกรด และ
คร้ังท่ีสองเป็นการบันทึกเวลาเม่ือแอปพลิเคชันท างาน
ส าเร็จ สุดทา้ยจะสามารถน าเวลาสองค่าน้ีมาหาเวลาท่ีถูก
ใช้ในการอัพเกรดแอปพลิเคชันจากทั้ ง 2 วิธี โดยการ
บนัทึกเวลาจะใชว้ิธีท่ีให้แอปพลิเคชนัร้องขอเขา้มาบนัทึก
เม่ือแอปพลิเคชนัเร่ิมท างานส าเร็จ ด าเนินการทดสอบโดย
ติดตั้งแอปพลิเคชนัเวอร์ชนัเก่าไวก่้อน จากนั้นจะท าการ
อพัเกรดแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ตามในภายหลังโดย
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ด าเนินการทั้ง 2 วิธีเพ่ือเปรียบเทียบเวลาในการด าเนินการ
โดยมีรายเอียดดงัน้ี 

วิธีแบบดั้ งเดิม  เ ร่ิมจากการบันทึกเวลาเ ร่ิมวัดผล 
หลังจากนั้ นเรียกค าสั่งเพ่ือเร่ิมการท างานของคอนเทน
เนอร์เม่ือแอปพลิเคชนัเร่ิมท างานส าเร็จจะมีการบนัทึกเวลา 

วิธีที่น าเสนอ เร่ิมจากการรันแบบแอปพลิเคชนัเงาดว้ย
การเรียกค าสั่งการท างานคอนเทนเนอร์หลงัจากนั้นท าการ
เช็คพอ้ยคอนเทนเนอร์จะไดไ้ฟลอิ์มเมจส าหรับการรีสโตร์ 
ด าเนินการบนัทึกเวลาเร่ิมการวดัผลและท าการรีสโตร์เพ่ือ
เร่ิมการท างานแอปพลิเคชนั เม่ือแอปพลิเคชนัเร่ิมท างาน
ส าเร็จกจ็ะท าการบนัทึกเวลาอีกคร้ัง  

4.4 สรุปผลการประเมนิ 
น าเวลาท่ีไดบ้นัทึกตามตารางท่ี 3 ค  านวนหาค่าอตัรา

การลดเวลาท่ีลดลง (Decreasing Time Percentage: DTP) 
ดว้ยการน าค่าเฉล่ียเวลาการอพัเกรดแบบดั้งเดิม (Average 
Native Upgrade Time: ANUT) ลบกบัเวลาเฉล่ียของเวลา
การอัพเกรดแบบแอปพลิเคชันเงา(Average Proposed 
Upgrade Time: APUT) และหารกับค่ า เฉ ล่ีย เวลาการ
อพัเกรดแบบดงัเดิมและผลลพัธ์สุดทา้ยคูณ 100 ตามสูตร
ดงัน้ี 
𝑫𝑻𝑷%    =  

𝑨𝑵𝑼𝑻(𝒎𝒔) − 𝑨𝑷𝑼𝑻(𝒎𝒔)

𝑨𝑵𝑼𝑻(𝒎𝒔)
𝒙𝟏𝟎𝟎  

 

                   =  
(

4901 + 4565
2

) − (
(3108 + 4213)

2
)

(
4901 + 4565

2
)

𝑥100  

 
                         = 22.66% 

จากการค านวนพบว่าวิธีท่ีการอพัเกรดแบบแอป
พลิเคชนัเงาสามารถลดเวลาการอพัเกรดของแอปพลิเคชนั
ไดถึ้ง 22.66% 
ตารางที ่3: ผลการประเมินของการอพัเกรดแอปพลิเคชนั 

วธีิการ คร้ัง เวลาบันทึก เวลา เวลาอพัเกรด
(มิลลวินิาที) 

แบบดั้งเดิม 1 เร่ิม 10:44:25.929 4901 

ส าเร็จ 10:44:30.830 

แบบดั้งเดิม 2 เร่ิม 11:06:56.267 4565 

ส าเร็จ 11:07:00.832 

แบบแอป
พลิเคชนัเงา 

1 เร่ิม 10:46:08.324 3108 

ส าเร็จ 10:46:11.432 

แบบแอป
พลิเคชนัเงา 

2 เร่ิม 11:08:33.420 4213 
ส าเร็จ 11:08:37.633 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอวิธีการอพัเกรดแอปพลิเค

ชนัท่ีใชง้านบนอุปกรณ์การประมวลผลแบบเอ็จในบริบท
ของอุตสาหกรรมของการผลิตท่ีมีความต้องการการ
ตดัสินใจแบบทนัทีทนัใด โดยวิธีน้ีเป็นการใชป้ระโยชน์
จ าก เทค นิค  CRIU ร่ วมกับก า ร ใช้ป ระโ ยชน์ ข อ ง
สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อลดเวลาการหยดุท างาน
ของแอปพลิ เคชันในระหว่างการอัพ เกรด ในการ
ประเมินผลของวิ ธี ท่ีได้น า เสนอในปัจจุบันเป็นการ
ประเมินโดยใช้มนุษย์ด าเนินการเองทุกขั้นตอน โดยใน
อนาคตผู ้วิจัยจะน าวิ ธี ท่ีได้ออกแบบไว้มาพัฒนาเป็น
เคร่ืองมือท่ีสามารถประเมินผลไดล้ะเอียดมากข้ึนและผูใ้ช้
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 
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ต้นแบบระบบปลดลอ็กประตูโดยใช้ Raspberry Pi ร่วมกบั LINE Notify 
A Prototype of Door Lock System using Raspberry Pi and LINE Notify 
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บทคัดย่อ 

กลอนประตูแบบเก่าท่ีใช้ลูกกุญแจเพียงอย่างเดียวน้ัน
ออกแบบมาเพ่ือให้ใช้งานส่วนบุคคล แต่กม็ีหลายแห่งท่ีน า
กุญแจมาใช้งานร่วมกันหลายคน ซ่ึงจะท าให้ความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้สถานท่ีน้ัน ๆ ลดลง  แม้ว่าปัจจุบันมี
ระบบกลอนประตูอัจฉริยะขายอยู่ ท่ัวไปหลายระบบ แต่ก็
ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือรองรับผู้ใช้จ านวนมาก  

ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาต้นแบบระบบปลดลอ็กประตูโดย
ใช้ Raspberry Pi (ราสเบอร์ร่ีพาย) ซ่ึงสามารถรองรับผู้ใช้
จ านวนมากได้ โดยมีการใช้งาน RFID (อาร์เอฟไอดี) 
ร่วมกับรหัสผ่านใช้วันเดียว (One-Day Password : ODP) 
ท่ีส่งผ่าน LINE เ พ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และสามารถ
ตรวจสอบประวติัย้อนหลงัได้  
ค ำส ำคัญ: กลอนประตูอจัฉริยะ ราสเบอร์ร่ีพาย อาร์เอฟไอ-ดี 
 

Abstract 

A traditional door lock system uses only a key 

designed for one person not for multiple persons, 

however, many places have used it to share key with 

multiple persons, and made it less secure. Although, 

there are many smart door lock systems in the market, 

they do not support for using with multiple persons. 

Therefore, we developed a prototype to lock and 

unlock the door by using Raspberry Pi which enable 

it to handle authorized people. The system was 

implemented using RFID together with One-Day 

Password (ODP). This two-factor authentication is 

for traceability. Additionally, the RFID’s holder is 

able to know an unauthorized access with a 

notification system and the log file is easy to trace the 

historical event.  

Keyword: Internet of Things (IoT), Raspberry Pi,   

  LINE Notify, Radio Frequency    

  Identification (RFID), Servo Motor.  

 
1. บทน ำ 

การใชก้ลอนประตูแบบใชลู้กกุญแจไขในปัจจุบนัควร
ใชง้านแบบส่วนตวัหรือจ ากดัผูถื้อกุญแจให้นอ้ยท่ีสุดเพ่ือ
ความปลอดภยั หากมีการน ามาใช้งานร่วมกันหลายคน 
ความปลอดภยัก็จะลดลงตามมา เพ่ิมโอกาสให้เกิดการ
สูญเสียทรัพยสิ์น และไม่สามารถระบุตวัตนผูผ้า่นเขา้ออก
ประตูได้ แม้จะมีระบบท่ีไม่ใช้ลูกกุญแจขายทั่วไป แต่
ส่วนมากไม่ไดใ้ชก้ารยืนยนัตวัตนมากกว่าหน่ึงระดบั ไม่
สามารถเก็บประวติัผูป้ลดลอ็กได ้ถึงแมจ้ะมีหลายระบบท่ี
มีความปลอดภยัสูงแต่ก็มีตน้ทุนสูงร่วมดว้ย เช่น การใช้ 
Fingerprint และ Face Recognition  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูพ้ฒันาจึงไดพ้ฒันา
ตน้แบบท่ีมีกลไกสั่งล็อกและปลดล็อกโดยใช ้Raspberry 

Pi ท่ีสามารถรองรับผูใ้ชจ้  านวนมากได้และมีตน้ทุนไม่สูง
มาก ผู ้ใช้สามารถสั่งปลดล็อกประตูได้โดยใช้ RFID 
ร่วมกับ ODP เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั ยากต่อการปลอม
แปลงหรือขโมยบตัรของผูอ่ื้น ทั้งยงัท าให้ผูถื้อบตัรตวัจริง
สามารถทราบไดท้นัเม่ือมีผูไ้ม่มีสิทธ์ิพยายามใชง้านระบบ
ด้วยบัญชีผูใ้ช้ของตนเอง นอกจากน้ีระบบมีการบันทึก
ประวติัการเขา้ใชป้ระตูของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั การใชลู้กกุญแจจะใชเ้ฉพาะกรณี
ท่ีเกิดไฟดบัหรือกลไกขดัขอ้งเท่านั้น 
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2. ทฤษฎแีละงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi [1] คือ บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
(Single-Board Computer หรือ SBC) ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดย 
Raspberry Pi Foundation ท่ี มีขนาด เ พียง เ ท่ ากับบัตร
เครดิต มี CPU, GPU และ RAM อยู่ภายในชิปเดียวกัน 
สามารถเช่ือมต่อกบัจอมอนิเตอร์ คียบ์อร์ด และเมาส์ได ้ท่ี
ส า คัญ คื อ  Raspberry Pi มี ร า ค า ถู ก เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ
คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ แต่ยงัคงท างานได้เหมือนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันา
งานทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์  การพฒันาโปรแกรมสามารถ
ท าไดง่้ายเน่ืองจากเป็นการพฒันาบนระบบปฏิบัติการท่ี
ติดตั้ งลง  SD Card ท่ี ใช้ง าน ร่วมกับบอ ร์ด  รอง รับ
ระบบปฏิบติัการลินุกซ์ (Linux Operating System) หลาย
ระบบ เ ช่น Raspbian (Debian), Pidora (Fedora) และ 
Arch Linux เ ป็นต้น  และบอร์ดมี จุด เ ช่ือมต่อ  GPIO 
(General-purpose Input/Output) ใ ห้ ผู ้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ
น าไปใชร่้วมกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ได ้

2.2 Servo Motor  

Servo Motor [2]  คือ อุปกรณ์ ท่ีผู ้ใช้ง านสามารถ 
ควบคุมแรงบิด  (Torque Control) ควบคุมความเ ร็ว 
(Speed Control) และระยะทางในการเคล่ือนท่ี (หมุน) 
(Position Control) ของตวัมอเตอร์ ซ่ึงมอเตอร์ทัว่ไปไม่มี
คุณสมบติัดงักล่าว โดยระบบน้ีใช ้TowerPro รุ่น MG995 
มาประยุกต์ใช้สร้างแรงบิด (Torque) ของกลอนประตู 
และใชง้านกบัไฟ 6 โวลต ์ 

2.3 RFID (Radio Frequency Identification) 

RFID (Radio Frequency Identification) [3] คือ การ
ใชค้ล่ืนความถ่ีวิทยุระบุขอ้มูลส่ิงต่าง ๆ ปัจจุบนัไดมี้การ
น าเอา RFID มาใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งหลากหลาย เช่น 
การป้องกันการขโมยสินค้าตามห้างสรรพสินค้า โดยมี
เคร่ืองอ่านตรงทางเขา้หรือทางออกประตู ระบบ RFID มี
องคป์ระกอบหลกั ๆ ดว้ยกนั 3 ส่วนคือ 

1) ป้าย (Tag, Transponder) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ Active และ Passive tag โดย Active tag ต้องอาศัย
แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก อ่านขอ้มูลไดใ้นระยะ 100 เมตร 
ตอ้งใชแ้บตเตอรีและมีขนาดใหญ่ ส่วน Passive tag ไม่ใช้

แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก จึงอ่านขอ้มูลไดใ้นระยะไม่เกิน 
1 เมตร  

2) เคร่ืองอ่านป้าย (Reader, Interrogator) เช่ือมต่อกบั
ป้ายโดยใชส้ัญญาณวิทยุเพ่ือท าการอ่านหรือเขียนขอ้มูลลง
ในป้าย 

3) ฮาร์ดแวร์ หรือระบบท่ีใชป้ระมวลผล ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดม้าจากป้าย 

2.4 LINE Notify  

LINE Notify คือบริการท่ีทาง LINE [4] เตรียมไวใ้ห้
นักพัฒนาน าไปใช้พัฒนาโปรแกรมผ่าน API เพื่อส่ง
ขอ้ความในการแจง้เตือนเขา้ไปยงักลุ่ม หรือบญัชีส่วนตวั  

2.5 งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
Freeman-Powell [5] ไดพ้ฒันาระบบกลอนประตูบน 

Raspberry Pi โดยระบบสามารถเก็บขอ้มูลส่วนตัวและ
ประวติัการปลดล็อก การปลดล็อกจะมีการยืนยนัตวัตน 3 
ขั้นตอน คือ RFID รหสัผา่นส่วนบุคคล และรหสัผา่นแบบ
ใช้คร้ังเดียว (One Time Password: OTP) ท่ีได้รับผ่าน 
SMS (Short Message Service) ทั้ งน้ีการใช้ OTP จะไม่
เหมาะกับประตูท่ีมีการเข้าออกบ่อย ๆ เน่ืองจากจะเกิด
ความแออดัตรงทางเขา้ประตูในขณะท่ีรอรหสัผา่น OTP 

Alharthy และคณะ [6] ไดพ้ฒันาระบบกลอนประตู
อัจฉริยะโดยการเข้าถึงด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
(Secured Smart Door Access using IoT) ซ่ึงเปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อด้อยระหว่างระบบกลอนประตูแบบเก่ากับ
ระบบกลอนประตูอจัฉริยะ พบว่าระบบปลดล็อกประตู  
อฉัริยะ มีความปลอดภยัในการป้องกนับุคคลท่ีไม่หวงัดี 
และช่วยให้ผูใ้ชท้ราบว่าผูใ้ดเขา้ถึงประตู ระบบน้ีพฒันา
บนบอร์ด Arduino มีการควบคุมการปลดล็อกและระบุ
ตวัตนของผูเ้ขา้ใชด้ว้ยรหัสผ่าน หากผูเ้ขา้ใชไ้ม่มีสิทธ์ิใช้
งาน ระบบจะแจ้งไปยงัเจ้าของบ้านว่ามีบุคคลพยายาม
ปลดล็อกประตู อย่างไรก็ตามผูใ้ชร้ะบบตอ้งจ ารหัสผ่าน 
หากลืมรหสัผา่น ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถปลดลอ็กประตูได ้

Ehiagwina และ Olaiya [7] ได้ออกแบบและพฒันา
ระบบประตูท่ีมีการใชร้หสัผา่นควบคู่กบัการแจง้เตือนผา่น 
SMS โดยตระหนกัถึงพลงังานท่ีใชด้ว้ยการน าเอาเซ็นเซอร์ 
PIR เข้ามาตรวจสอบความเคล่ือนไหวของวตัถุบริเวณ
ประตูเพื่อเปล่ียนสถานะของระบบให้ต่ืนจาก sleep mode 
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ระบบน้ีจะรับรหัสผ่านจาก keypad แต่ถา้กดรหัสผ่านไม่
ถูกตอ้งครบ 3 คร้ัง ระบบจะส่ง SMS ไปยงัเบอร์โทรศพัท์
ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้

Joongjin [8]  ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังประตูบ้าน
ส าหรับบา้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนของ
แอปพลิเคชันบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และส่วนของประตู
บ้าน ส่วนของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้
ส าหรับควบคุมการท างานของระบบ ตรวจสอบประวติั 
และการแจง้เตือน ส่วนของประตูบา้นประกอบดว้ยกลอ้ง 
เซ็นเซอร์ PIR และเซ็นเซอร์ฝุ่ น เม่ือมีบุคคลอยูห่นา้ประตู
บา้นและมีเหตุการณ์บางอยา่งเกินเวลาท่ีก าหนดไว ้กลอ้ง
จะจบัภาพและส่งรูปภาพไปยงัผูใ้ช้เพื่อตรวจสอบขอ้มูล 
และส่ง OTP ไปยงับุคคลดงักล่าว แต่หากมีการกรอก OTP 
ผดิครบ 3 คร้ัง ระบบจะแจง้เตือนไปยงัเจา้ของบา้น ส าหรับ
เจ้าของบ้านจะมีรหัสผ่านเพื่อเข้าออกประตูบ้านและ
สามารถเปล่ียนรหัสผา่นไดผ้า่นทางแอปพลิเคชนั อยา่งไร
ก็ตามถ้าผู ้ไม่ประสงค์ดี รู้รหัสผ่านของเจ้าของบ้าน ก็
สามารถปลดลอ็กประตูไดใ้นขั้นตอนเดียว 

จากงานวิจยัขา้งตน้ พบว่านักวิจยัไดพ้ฒันาระบบการ
เขา้ออกประตูให้มีความปลอดภยัมากยิ่งข้ึนโดยไม่ตอ้งใช้
ลูกกุญแจ สรุปดงัตารางท่ี 1 อย่างไรก็ตามระบบดงักล่าว
ส่วนใหญ่ยงัไม่มีกระบวนการส าหรับการจดัการรหัสผ่าน
ส่วนบุคคล ถา้ผูไ้ม่ประสงคดี์ทราบรหัสผ่านก็จะสามารถ
เขา้ถึงประตูไดโ้ดยง่ายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบรักษาความ
ปลอดภยัชั้นเดียว ส าหรับระบบ [5] ท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภัยหลายชั้ นก็จะมีข้อจ ากัดคือ ผู ้ใช้งานประตู
จ าเป็นตอ้งร้องขอ OTP และรอการตอบกลบั OTP ทุกคร้ัง
ท่ีตอ้งการผา่นประตู ดงันั้นระบบน้ีจึงไม่เหมาะส าหรับการ
ใชง้านท่ีมีความตอ้งการเขา้ออกประตูท่ีมีการเขา้ถึงหลาย
คร้ังในแต่ละวนัหรือมีความแออดักนัตรงทางเขา้ ถึงแมว้่า
ระบบ [6,7] จะมีการแจ้งเตือนผูบุ้กรุก แต่ยงัไม่สามารถ
เก็บประวัติการใช้งานประตู ท าให้ผู ้ใช้ไม่สามารถ
ตรวจสอบประวติัการเขา้ใชง้านประตูยอ้นหลงัได ้อีกทั้ง
ยงัไม่สามารถจัดการบัญชีผู ้ใช้ (user account) ได้ด้วย
ตนเอง ส าหรับระบบ [8] แมจ้ะมีการแจง้เตือนและจดัการ

บญัชีผูใ้ชแ้ต่ก็ไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นส านักงานหรือท่ี
ท างานท่ีมีความตอ้งการเขา้ออกประตูร่วมกนัหลายคน 

 

ตำรำงที่ 1: ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัของระบบปลดลอ็กประตู 
คุณลกัษณะ
ของระบบ 

ความ
ปลอดภยั 

การแจง้
เตือน 

การเกบ็
ประวติั 

การจดัการ
บญัชีผูใ้ช ้

Freeman-

Powell [5] 

RFID, 

Password, 

OTP 

ไม่มี มี ไม่มี 

Alharthy และ
คณะ [6] 

Password ขอ้ความ ไม่มี ไม่มี 

Ehiagwina 

และ Olaiya [7] 
Password SMS ไม่มี ไม่มี 

Joongjin [8] Password, 

OTP, CCTV, 

Dust, PIR  

ขอ้ความ
และ 

รูปภาพ 

มี มี 

 
3. ระบบปลดลอ็กประตูโดยใช้ Raspberry Pi 
ร่วมกบั LINE Notify  

ต้นแบบระบบปลดล็อกประตูโดยใช้ Raspberry Pi 

ร่วมกบั LINE Notify ไดถู้กออกแบบและพฒันาเพื่อแกไ้ข
ปัญหาขา้งตน้ดว้ยการน าการรักษาความปลอดภยั 2 ระดบั
มาใชส้ าหรับยืนยนัตวัตน คือ RFID และ ODP ซ่ึงสามารถ
เพ่ิมความปลอดภยัจากการถูกปลอมแปลงหรือสวมรอยผู ้
ใช้ได้ สถาปัตยกรรมของระบบแสดงดังภาพท่ี 1  และมี
ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1) การเขา้ถึงระบบในคร้ังแรกตอ้งท าการลงทะเบียน
ในระบบก่อน 

2) น า RFID ท่ีได้ลงทะเบียนแลว้มาสแกนยงัเคร่ือง
สแกนหนา้ประตู 

3) น า ODP ท่ีไดรั้บทางแอปพลิเคชนั LINE มากรอก
ยงัแป้นกด การขอ ODP จะท าในคร้ังแรกของวนัเท่านั้น 
ไม่จ าเป็นตอ้งขอในทุก ๆ รอบท่ีตอ้งการเปิดประตู 

4) ประตูจะท าการปลดลอ็กเองโดยอตัโนมติั 
ระบบน้ีแบ่งออกเป็น 2  ส่วนหลักได้แก่ ส่วนของ

ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยรายละเอียดแสดงในหัวขอ้ 
3.1 และ 3.2 ตามล าดบั 
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ภำพที่ 1: สถาปัตยกรรมของระบบปลดลอ็กประตูโดยใช ้
Raspberry Pi ร่วมกบั LINE Notify 

 
3.1 ฮำร์ดแวร์ 
ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ีไดน้ ามาประกอบเขา้

ด้วยกัน แล้วจึงน าไปติดตั้ งยงับานประตูท่ีต้องการ โดย
ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

1) RFID ในงานวิจัยน้ีใช้ Mifare RC522 เพ่ืออ่าน
บตัรและตรวจสอบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลท่ีอยูบ่น SD Card 
ส าหรับยนืยนัตวัตนในขั้นตอนแรก 

2) จอ LCD ขนาด 16×2  LCD Display ใช้ในการ
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ขอ้ความท่ีระบุใหก้รอกรหสั  

3) Keypad ขนาด 4×4 Membrane ใช้ส าหรับกรอก
รหัสผ่านท่ีได้รับผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเป็นการ
ยนืยนัตวัตนดว้ย ODP 

4) Magnetic Switch ใชส้ าหรับตรวจสอบการปิดของ
บานประตู หากไม่มีการเปิดประตูเป็นระยะเวลา 5 วินาที
ประตูจะท าการลอ็กอตัโนมติั 

5) Servo Motor รุ่น TowerPro MG995 เพื่อหมุนตวั
ลูกบิดประตู และใชไ้ฟขนาด 6 โวลต ์

6) ปุ่มกด ใชก้ดเพื่อเปิดประตูเม่ือตอ้งการออกจากหอ้ง 
การต่ออุปกรณ์ จะต่ออุปกรณ์เข้ากับ GPIO บนตัว 

Raspberry Pi ลกัษณะการเช่ือมต่อของฮาร์ดแวร์ในระบบ
แสดงดงัภาพท่ี 2 

3.2 ภำพรวมซอฟต์แวร์ 
การพฒันาซอฟต์แวร์ได้พฒันาบนระบบปฏิบัติการ 

Raspbian ท่ีติดตั้งบน SD Card ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ  
1)  การควบคุมการปลดล็อกประตู  ส่วนน้ี มีการ

ตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ช ้2 ขั้นตอนโดยเร่ิมจากการตรวจสอบ
ขอ้มูลบตัรท่ีสแกน ถา้ขอ้มูลบตัรถูกตอ้ง ระบบจะส่ง ODP 

ให้กบัผูใ้ชผ้่าน LINE แอปพลิเคชนักรณีท่ีเป็นการร้องขอ
คร้ังแรกของวนั และมีการตรวจสอบความถูกต้องของ 
ODP ท่ีผูใ้ชก้ดผ่าน keypad เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ
กบั Raspberry Pi ใหป้ลดลอ็กประตู 

2) เวบ็ไซต์ เป็นส่วนของผูดู้แลระบบท่ีใชส้ าหรับเพ่ิม 
ลบ แกไ้ขสิทธ์ิผูใ้ช ้และการเรียกดูประวติัการใชป้ระตู 

3) ฐานขอ้มูล เป็นส่วนส าหรับเกบ็ขอ้มูลท่ีจ าเป็น ซ่ึงจะ
ท างานร่วมกับส่วนควบคุมการปลดล็อกประตู โดยจะ
บนัทึกประวติัผูใ้ช ้ขอ้มูลการสแกนบตัร รวมถึงเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของประตู และส่วนของเวบ็ไซตท่ี์ท างานเช่ือมต่อกบั
ฐานขอ้มูล 

 

 
ภำพที่ 2: การต่ออุปกรณ์ทั้งหมด 

 
4. ผลกำรพฒันำระบบ  

การพฒันาระบบแบ่งเป็น 5 ส่วนหลกั คือ 1) โปรแกรม
บน Raspberry Pi  2) รหสั ODP 3) การควบคุมการท างาน
ของประตู 4) เวบ็ไซต ์และ 5) ฐานขอ้มูล รายละเอียดของ
ทั้ง 5 ส่วนแสดงในหวัขอ้ 4.1 - 4.5 ตามล าดบั 

4.1 โปรแกรมบน Raspberry Pi 4 
โปรแกรมท่ีพฒันาบน Raspberry Pi 4 ใชภ้าษา Python 

ในการพฒันา การท างานโดยรวมแสดงดงัภาพท่ี 3 

4.2 กำรแจ้งรหัส ODP ผ่ำน LINE Notify 
การพฒันาส่วนของ ODP ไดท้ าผา่น LINE Notify โดย 

ODP ท่ีใชเ้ป็นตวัเลขจ านวน 6 หลกัท่ีไดจ้ากการสุ่ม (ไม่ได้

หน้ำประตู หลงัประตู 
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เป็นค่าคงท่ี) และใช ้REST API ของ LINE เป็นเคร่ืองมือ
เพื่อท่ีจะแจง้เตือนไปยงั LINE ของผูใ้ชโ้ดยตรง การท างาน
มีดงัน้ี 

1) ดึงขอ้มูล user access token จากฐานขอ้มูล 
2) เรียกใช้ LINE Notify API ส่งข้อมูล user access 

token และขอ้มูล ODP ในค าขอการส่งการแจง้เตือน 
3) LINE Notify เช็คสถานะการยอมรับขอ้ตกลงสิทธ์ิ

การใช้งานส าหรับผูใ้ช้ปลายทางและช่องแชทส าหรับส่ง
การแจง้เตือน 

4) ส่งขอ้มูล ODP ไปยงัช่องแชทส าหรับการแจง้เตือน
ของผู ้ใช้โดยจะส่งไปยงัผู ้ใช้ท่ี เป็นเจ้าของ user access 

token 
 

        

          
     (RFID)

          
       

            
      

   

generate ODP     reset 

               ODP         
      

   

     ODP

 ODP        
           
            

      

                   
<= 3

              
         

   

      

Reset                
ODP               

   

      

       Transaction 
           

       

      LINE Notify

Open the 
Doorlock

 
 

ภำพที่ 3: การท างานโดยรวมของระบบ 

4.3 กำรควบคุมกำรเปิดประตู 
การควบคุมการเปิดปิดประตูเป็นการท างานร่วมกนัของ

โปรแกรมควบคุมจากบอร์ด servo motor สวิตช์แม่เหล็ก 
(Magnetic Switch) และปุ่มกด เม่ือตอ้งการเปิดประตูจาก
ดา้นนอกระบบจะตรวจสอบสถานะการปิดประตูจากสวิตช์
แม่เหล็ก ถา้ประตูปิดอยู่และการยืนยนัตวัตนถูกตอ้งทั้ง 2 
ขั้นตอน servo motor จะคลายล็อก และจะล็อกอตัโนมัติ
ภายใน 5 วินาที ส าหรับการเปิดประตูจากดา้นในท าไดโ้ดย
การกดสวิตช์เพ่ือสั่งให้ servo motor คลายล็อก ขอ้มูลการ
เ ปิ ด ปิ ดประ ตูทั้ งหมดจะ ถู ก เ ก็ บลงฐ านข้อ มู ล ใน
หน่วยความจ าท่ีท างานกบับอร์ด 

4.4 เวบ็ไซต์ 
เว็บไซต์พฒันาโดยใช้ภาษา PHP, HTML, CSS และ 

JavaScript ใชภ้าษา SQL ในการติดต่อฐานขอ้มูล และใช ้
bootstrap ตกแต่งความสวยงาม หน้าเว็บแบ่งออกเป็น 4 
หนา้คือ หนา้ลงช่ือเขา้ใช ้หนา้จดัการผูใ้ช ้หนา้จดัการผูดู้แล
ระบบ และหนา้ดูประวติั มีการแจง้สถานะการท างานในแต่
ละ transaction ซ่ึงหน้าจดัการผูใ้ช ้และหน้าจดัการผูดู้แล
ระบบ มีการป้องกนัความผิดผลาดจากการท างาน เช่น การ
กรอกสมาชิกซ ้ า การตดัตวัเลือกท่ีเลือกแลว้ และการแจ้ง
เตือนยนืยนัการลบขอ้มูล เป็นตน้ 

4.5 ฐำนข้อมูล 
ฐานขอ้มูลประกอบดว้ย 3 ตาราง คือ ตาราง User เพื่อ

เก็บขอ้มูลผูใ้ช้ ตาราง Admin เพื่อเก็บขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
และตาราง Log เกบ็ขอ้มูลประวติัการใชป้ระตูของผูใ้ช ้

4.6 กำรตดิตั้งอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถจ าลองการติดตั้งเขา้กบัตวับาน

ประตูไดด้งัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภำพที่ 4: ภาพจ าลองการติดตั้งอุปกรณ์ 
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5. สรุป อภิปรำย และงำนวจิยัในอนำคต  
5.1 สรุป 
ระบบปลดล็อกประตูโดยใช้ Raspberry Pi ร่วมกับ 

LINE Notify ไดถู้กออกแบบและพฒันาตน้แบบเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภยัในการผา่นเขา้ออกประตู ระบบน้ีพฒันาบน 
Raspberry Pi ท่ีท างานร่วมกบักลไกการควบคุมการเปิด
ปิดประตู และมีการยนืยนัตวัตน 2 ชั้น คือ บตัรผูใ้ชท่ี้ไดรั้บ
การยืนยนัตวัตนดว้ย RFID ควบคู่กบัรหัสผา่น ODP ท่ีได้
จากการสุ่ม ส่งผา่น LINE Notify ซ่ึงท าเพียงคร้ังแรกของ
วนัเท่านั้นท าให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงประตูไดอ้ย่างสะดวก 
หากมีผูท่ี้ไม่มีสิทธ์ิพยายามเขา้ถึงระบบและกรอก ODP 
ผิดติดต่อกันจ านวน 3 คร้ัง จะท าให้เจ้าของบัญชีทราบ
ในทันที ขอ้มูลประวติัการเข้าถึงระบบและเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลบน SD Card ผู ้ดูแล
ระบบสามารถเ รียกดูประวัติการใช้งานประตู เพื่ อ
ตรวจสอบความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนไดผ้า่นเวบ็แอปพลิเคชนั 

5.2 อภิปรำย 
งานวิจยัน้ีสามารถน ามาประยุกต์ใชส้ าหรับการเขา้ถึง

ห้องท่ีต้องการระบบรักษาความปลอดภัย  สามารถ
ตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งาน และมีต้นทุนต ่ าเ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัการซ้ือระบบท่ีใช ้Fingerprint หรือ Face 

Recognition แต่มีข้อจ ากัดคือถ้าระบบ LINE มีปัญหา
ระบบน้ีจะไม่สามารถท างานได ้รวมถึงการจดัการผูใ้ช้ก็
จะต้องท าร่วมกันทั้ ง 2 ระบบ ฐานข้อมูลท่ีใช้เป็นแบบ 
offline ดงันั้นจึงไม่สามารถน าขอ้มูลผูใ้ชม้าใชง้านร่วมกบั
กลอนประตูตวัอ่ืนท่ีมีผูใ้ชก้ลุ่มเดียวกนัได ้ส่งผลให้ขอ้มูล
มีความซ ้ าซอ้นและยากต่อการจดัการขอ้มูล ถึงแมว้า่ระบบ
จะรองรับผูใ้ชจ้  านวนมากแต่ยงัมีขอ้จ ากดัในส่วนของพ้ืนท่ี
จดัเกบ็ขอ้มูลท่ีจ ากดัตามขนาดของ SD Card ท่ีใช ้ 

5.3 งำนวจิัยในอนำคต 
งานท่ีสามารถต่อยอดเพ่ิมเติมได้จากระบบน้ีคือการ

พฒันาระบบแจง้เตือนรวมอยูใ่นแอปพลิเคชนัเดียวกนั การ
การยืนยนัตัวตนเม่ือผู ้ใช้กดรหัส ODP ผิดครบ 3 คร้ัง
ติดต่อกนั การพฒันาระบบใหมี้ความฉลาดและมีความเป็น
อตัโนมติัมากยิ่งข้ึน เช่น การตรวจสอบความผิดปกติโดย
ระบบในเบ้ืองตน้อยา่งอตัโนมติั และส่งขอ้ความแจง้เตือน

ไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การก าหนดสิทธ์ิการท างานของผูใ้ชแ้ต่
ละคน และการติดตั้ งฐานข้อมูลไวบ้นระบบท่ีสามารถ
เขา้ถึงไดด้ว้ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีมีพ้ืนท่ีใหญ่ข้ึน ใช้
ขอ้มูลร่วมกนัได ้และเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดไ้กลมากข้ึน 
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An Automated fish farming using Internet of Things Technology 
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บทคัดย่อ 
 การเลี ้ยงปลาสวยงามเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงของ
มนุษย์ผู้ เลีย้งบางรายปล่อยปะละเลย ท าให้น า้เน่า อาหาร 
ไม่เพียงพอ เกิดสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมต่อการอยู่
อาศัยของปลา ผลคือปลาเกิดความเครียด ป่วยและอาจตาย
ในท่ีสุด ปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ทุกสรรพส่ิงเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน งานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้พัฒนา
ระบบเลีย้งปลาสวยงามอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพส่ิงท าให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการการเลีย้งปลาสวยงาม
ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยแอปพลิเคชันบล๊ิงค์หรือสามารถ
ควบคุมผ่านคอนโซลเม่ือไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็
ได้ ท าให้การเลีย้งปลาเป็นไปด้วยความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของความ
ถูกต้องระบบโดยรวมอยู่ ท่ี  94.45% ซ่ึงงานวิจัยนี้เป็น
ต้นแบบการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ระบบอัตโนมัติเพ่ือการ
จัดการเลีย้งสัตว์ชนิดอ่ืน ในยคุท่ีอินเทอร์เนต็เข้าถึงทุกคน
และทุกสถานท่ีได้ 
ค าส าคัญ : อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง, แอปพลิเคชนับล๊ิงค,์ 
คอนโซล,ระบบเล้ียงปลาอตัโนมติั 
 

Abstract 
 Fishkeeping is one popular activity of aquarists. 

Some of them do not have time to feed and take care 

their fish. Those make polluted water, insufficient 

food, poor environment for fish. The result found that 

fish get stress and sick, or even die. The internet of 

things (IoT) has recently involved in our everyday 

life. In this research, the researcher has developed an 

Automated fish farming using Internet of Things 

Technology. User can manage fish farming by Blynk 

application or even console when Internet connection 

has problem. The system also making fish farming 

more convenient and efficient. The result from overall 

system performance testing is 94.45%. It concluded 

that can be a prototype for automated system of 

various animals farming in the new era of internet of 

things. 

Keyword: Internet of Things, Blynk application, 

Console, Automated fish farming 

 

1. บทน า 
 การเล้ียงปลาสวยงามถือเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงของ
มนุษย ์ผูเ้ล้ียงบารายเอาใจใส่ในการเล้ียงอย่างดี แต่ก็มีไม่
นอ้ยท่ีผูเ้ล้ียงไม่ดูแลเอาใจใส่ ท าใหป้ลาท่ีเล้ียงไวต้กอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ไม่ไดรั้บอาหาร เป็นผลท า
ใหป้ลาท่ีเล้ียงไวอ้าจเกิดความเครียด ป่วยและตายในท่ีสุด 
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Things : 
IoT) เป็นเทคโนโลยีท่ีท าให้ผูค้นใชชี้วิตสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน IoT เป็นการส่ือสารการท างานร่วมกันระหว่าง
อุปกรณ์ผา่นระบบโครงข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้
สามารถควบคุมหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ในระยะใกล้
หรือไกล  
 ผูว้ิจัยมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบท่ีน า IoT ประยุกต์
เข้ากับการเ ล้ียงปลาสวยงาม ท าให้ผู ้ใช้สามารถดู
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สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ของปลารวมถึงจัดการการ
เล้ียงปลาสวยงามดว้ยผ่านแอปพลิเคชนัและคอนโซลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
2. ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 อนิเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of things : IoT) 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงคือโครงข่ายท่ีมีการเช่ือมต่อ

อุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
เซนเซอร์ ซอฟต์แวร์และการเช่ือมต่อโครงข่าย เพ่ือให้
อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างกนัได[้1] เทคโนโลยี IoT ในปัจจุบนัมีการใชอ้ยา่ง
แพร่หลาย เช่น ระบบการสั่งงานสมาร์ทโฟนด้วยเสียง  
ระบบไฟอจัฉริยะ ระบบควบคุมเคร่ืองปรับอุณหภูมิภายใน
บ้าน ระบบสตาร์รถและควบคุมรถแบบไร้สาย เป็นต้น 
โดยสถาปัตยกรรม IoT ประกอบดว้ย 3 ชั้น คือ ชั้นปลายทาง  
ชั้ นเครือข่ายและชั้ นติดต่อผู ้ใช้งาน ชั้ นปลายทางคือ
อุปกรณ์จ าพวกเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ท่ีถูกสั่งการให้
กระท าการโดยผู ้ใช้งาน ชั้ นเครือข่ายคือการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและโครงข่าย
ภายในระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์
ปลายทางและชั้ นสุดท้ายชั้ นติดต่อผู ้ใช้งาน เป็นชั้ นท่ี
ประมวลและแสดงผลให้ผูใ้ช้งานได้รับทราบข้อมูลท่ี
ตอ้งการ รวมถึงยงัสามารถควบคุมอุปกรณ์ปลายทางผ่าน
หน้าแอปพลิเคชันได้บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือ
อุปกรณ์ส่ือสารท่ีรองรับได ้

2.2 โมดูล ESP32 
 ESP32 เป็นโมดูลท่ีมีขาอินพุต-เอาตพ์ุตส าหรับเช่ือมต่อ
ใช้งานรอง รับสัญญาณทั้ งแอนะลอกและดิ จิ ตอล  
การน าโมดูล ESP32 มาต่อร่วมใชง้านเป็นบอร์ดส าเร็จรูป 
เช่น บอร์ด ESP32-DEVKITC-30pin ใชส้ าหรับควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์จ าพวก เซนเซอร์ สวิตช์และตวักระตุน้
การท างาน [2] หรือบอร์ด ESP32-CAM ใช้ควบคุมการ
ส่งผา่นขอ้มูลของกลอ้งวงจรปิด [3] เป็นตน้ 
 

 
ภาพที่ 1 : ESP32-DevKitC-30pin 

(ท่ีมา : https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-
esp32) 

 
ภาพที่ 2 : ESP32-CAM พร้อมโมดูล OV2640 

(ท่ีมา : https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-
pinout) 

 
2.3 บลิง๊ค์ (Blynk)  
 บล๊ิงคเ์ป็นชุดแอปพลิเคชนัส าหรับติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต บล๊ิงค์มีเซิร์ฟเวอร์
จัดเตรียมไวใ้ห้ผูใ้ช้งาน โครงสร้างบล๊ิงค์ประกอบดว้ย  
1) แอปพลิเคชนั ท าหนา้ท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 2) เซิร์ฟเวอร์ 
เป็นตวักลางระหว่างแอปพลิเคชนัและอุปกรณ์ปลายทาง  
3) ไลบรารี เป็นส่วนสนับสนุนท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่าง ๆ  

 

ภาพที่ 3 : ระบบโครงข่ายบล๊ิงค ์
2.4 Arduino IDE 
Arduino IDE เป็นชุดพฒันาโปรแกรม ส าหรับใชเ้ขียน

โปรแกรม คอมไพลโ์ปรแกรมและโหลดโปรแกรมลงบน
บอ ร์ ด  ใ ช้ ภ า ษ า  C/C++ ใ น ก า ร เ ขี ย น โป ร แ ก รม 
 มีคอมไพเลอร์แปลโปรแกรมภาษาให้อยูใ่นรูปของ Intel 
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HEX file เพ่ือท าการโหลดสู่บอร์ดโดยผ่านทางสาย USB 
หรือ Programmer  

2.5 ปลาหางนกยูง 
ปลาหางนกยูงจดัเป็นปลาน ้ าจืดท่ีมีขนาดเล็ก มีสีสัน

หลากหลายและมีหลายสายพนัธ์ุ การเล้ียงปลาหางนกยูง  
ควรเล้ียงในบริเวณท่ีมีแสงแดดตอนเชา้หรือตอนเยน็หรือ
พรางแสง  20-40% ส าหรับกลางแจ้ง  ค่า pH ของน ้ า
ประมาณ 6.8 อุณหภูมิประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส ควร
ใหอ้าหารเป็นสัตวน์ ้ าขนาดเลก็หรืออาหารส าเร็จรูปวนัละ 
2 คร้ัง ควรเปล่ียนถ่ายน ้าทุกวนัวนัละ 25% ของปริมาณน ้า
ในตู ้[4] 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายในตู้
ปลาสวยงามผ่านเซนเซอร์ตรวจจบัแสง เซนเซอร์ตรวจวดั
ระดับน ้ า เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิน ้ าเพ่ือส่งข้อมูล
กลบัไปให้ผูใ้ชง้านผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชนั ท าให้
ผูใ้ชง้านทราบถึงสภาพแวดลอ้มภายในตูป้ลา [5] หรือการ
ใช้เซนเซอร์วดัค่า pH ของน ้ ารวมถึงการให้อาหารปลา
อตัโนมติัแสดงผลผ่านทางบล๊ิงค์แอปพลิเคชนั [6] การดู
พฤติกรรมปลาผ่านกลอ้งวงจรปิดท่ีเช่ือมต่อกบัราสเบอร์ร่ี
พาย พร้อมทั้ งสามารถให้อาหารปลาผ่านหน้าเว็บแอป
พ ลิ เ ค ชั น  [7]  แ ล ะ รู ป แ บบห น่ึ ง ข อ ง ก า ร จั ด ก า
สภาพแวดล้อมภายในตู้ปลาสวยงามคือการปรับปรุง
คุณภาพน ้ าในตูป้ลาสวยงามให้ดีข้ึน มีระบบวดัปริมาณ
แสง วดัความช้ืนและระดบัน ้ า โดยมีการป๊ัมน ้ าเขา้ตูป้ลา
เพ่ือลดความเขม็ขน้ของปริมาณน ้าท่ีเน่าเสีย [8] นอกจากน้ี
ศึกษาการใชเ้ซนเซอร์ชนิดอ่ืนเพื่อควบคุมระบบ ในดา้น
การจราจรใชเ้ซ็นเซอร์อลัตราโซนิกตรวจสอบปริมาณรถ
และส่งค่าให้ระบบปรับสัญญาณไฟตามปริมาณรถขณะ
เวลานั้น [9] หรือการแจง้เตือนค่าความช้ืนภายในกระสอบ
ข้าวเปลือก เพ่ือให้ผู ้ใช้งานได้มั่นใจถึงความช้ืนของ
ขา้วเปลือกในระดบัท่ีตอ้งการก่อนการเยบ็ปิดปากถุงและ
น าส่งขายต่อไป [10] 
 จากทฤษฎีและงานวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าการจดัการ
ดูแลปลาสวยงามแต่ละรูปแบบประยุกต์เข้ากัน เพื่อให้
สามารถจดัการเบ็ดเสร็จไดใ้นระบบเดียว โดยสามารถดู

สภาพแวดลอ้ม ตรวจสอบความขุ่น เปล่ียนถ่ายน ้ าภายในตู้
ปลา ให้อาหารปลา ซ่ึงผูใ้ชง้านไม่ตอ้งลงมือท าเอง เพียง
สั่งการผ่านระบบก็สามารถจดัการได ้พฒันาร่วมกบัแอป
พลิเคชันท่ีผูใ้ช้งานทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้ สั่งการผ่าน
สมาร์ทโฟนและคอนโซล เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย
ให้กับผูใ้ช้งานและเป็นต้นแบบในการน าไปประยุกต์
ส าหรับเล้ียงสัตวช์นิดอ่ืนได ้
 
3. วธีิการด าเนินงานวจิัย 
 3.1 การศึกษาปัญหาความต้องการของระบบ 
  จากการส ารวจพฤติกรรมผูเ้ล้ียงปลาบางรายไม่มีเวลาท่ีจะ
ดูแลหรือละเลยปลาท่ีเล้ียงไวท้  าให้สภาพแวดลอ้มการอยู่
อาศยัของปลาเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่ดี น ้ าเน่า
เสีย ปลาไดรั้บอาหารไม่พียงพอ ท าใหผู้ว้จิยัเกิดแนวคิดท่ีจะ
พฒันาระบบอตัโนมติั เพ่ือดูแลการเล้ียงปลาสวยงาม ดว้ย
เทคโนโลยท่ีีสามารถเขา้ถึงได ้โดยวตัถุประสงคข์องระบบ
คือสามารถวดัค่าความขุ่น สามารถแสดงค่าความขุ่น แจง้
เตือนค่าความขุ่นเกิน สามารถวดัระดบัน ้ า สามารถแสดง
ค่าระดบัน ้ า สามารถสั่งการเปล่ียนน ้ า สามารถสั่งเปิด-ปิด
ป๊ัมอากาศ สามารถดูสภาพแวดลอ้มผ่านกลอ้งวงจรปิด
และสามารถให้อาหารปลารวมถึงการให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั 
 3.2 การศึกษาขั้นการพฒันาอุปกรณ์ 
 ศึกษาการท างาน โมดูล ESP32 ซ่ึงต่อร่วมกับบอร์ด
ส าเร็จรูปคือ ESP32-DEVKIT-30pin และ ESP32-CAM 
อีกทั้ งยงัศึกษาเซนเซอร์และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ 
เซนเซอร์อลัตราโซนิก เซนเซอร์วดัความขุ่น เซอร์โวมอเตอร์ 
รีเลยแ์ละการต่อวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
 3.3 การออกแบบระบบและอุปกรณ์ 
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นรวมถึงเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั ผูว้ิจยัใช ้ESP32-DEVKIT-30pin เป็นอุปกรณ์ใน
การเช่ือมต่อเซนเซอร์อัลตราโซนิกเพ่ือวัดระดับน ้ า  
เซนเซอร์วดัค่าความขุ่นเพ่ือตรวจสอบค่าความขุ่นของน ้ า 
เซอร์โวมอเตอร์เพื่อใหอ้าหารปลา รีเลยเ์พื่อเปิด-ปิดป๊ัมน ้า
และป๊ัมอากาศ สวิตช์เพ่ือสั่งการเปล่ียนน ้ า เปิด-ปิดป๊ัม
อากาศและให้อาหารปลา ตวัตา้นทานปรับค่าไดเ้พ่ือปรับ
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ระดบัปริมาณอาหาร หลอดไฟแจง้เตือนค่าความขุ่นเกิน
ก าหนด และ ESP32-CAM ร่วมกบัโมดูล OV2640 กลอ้ง
วงจรปิดเพื่อดูสภาพแวดลอ้ม การเช่ือมเครือข่ายไปยงั
เซิร์ฟเวอร์บล๊ิงคเ์พื่อดูสภาพแวดลอ้ม สามารถสั่งการผา่น
แอปพลิเคชนับล๊ิงคแ์ละคอนโซลได ้ 

 
ภาพที่ 4 : กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 จากกรอบแนวคิด การรับค่าจากเซนเซอร์อลัตราโซนิก 
เซนเซอร์วดัความขุ่น โดย ESP32-DEVKIT-30pin ท าการ
ประมวลผล ข้อมูลจะถูกส่งไปสองส่วนคือส่งไปยัง
เซิร์ฟเวอร์บล๊ิงค์เพื่อน าแสดงผลท่ีแอปพลิเคชันบล๊ิงค์ 
ส่งไปยงัคอนโซล เพ่ือเตือนค่าความขุ่นของน ้าเกินดว้ยไฟ
แจง้สถานะและรับภาพจากกลอ้งโดย ESP32-CAM น าไป
แสดงผลยงัแอปพลิเคชนับล๊ิงค ์ในดา้นของการสั่งการผา่น
แอปพลิเคชันบล๊ิงค์และคอนโซล ไปยงั ESP32-DEVKIT-
30pin โดยควบคุมการสั่งเปิด-ปิดรีเลย ์เพ่ือการป๊ัมน ้ าเขา้-
ออก และควบคุมการเปิด-ปิดของปีมอากาศ ส่วนของรีเลย ์
ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในดา้นของการให้อาหาร รวมถึง
ยงัมีการปรับค่าปริมาณอาหารผ่านแอปพลิเคชันบล๊ิงค์
และคอนโซล 
 3.4 การพฒันาระบบ 
 การพฒันาระบบประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ การพฒันา
ดา้นฮาร์ดแวร์และการพฒันาดา้นซอฟตแ์วร์ 
 1) การพฒันาดา้นฮาร์ดแวร์ เป็นการเช่ือมต่ออุปกรณ์
ส่วนฮาร์ดแวร์ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์ท่ี
เช่ือมกบั ESP32-DEVKIT-30pin และ ESP32-CAM  

 
ภาพที่ 5 : ฮาร์ดแวร์ส่วนท างานร่วมกบั ESP32-DEVKIT30pin  

และ ESP32-CAM 

 2) การพฒันาดา้นซอฟตแ์วร์ เป็นการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุมชุดบอร์ด ESP32-DEVKIT-30pin และ ESP32-
CAM ผา่นโปรแกรม Arduino IDE 

 
ภาพที่ 6 : ตวัอยา่งโปรแกรมส าหรับ ESP32-DEVKIT-30pin 

 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ด ESP32-DEVKIT-
30pin ควบคุมการท างานของเซนเซอร์วัดค่าความขุ่น 
 เ พ่ือตรวจสอบความขุ่นและส่งการแจ้งเตือนเม่ือค่า 
เกินก าหนด โปรแกรมการท างานของเซนเซอร์วดัระดบั
น ้ า เพื่อตรวจสอบ ระดับน ้ า ณ ขณะเวลานั้ น ๆ และ
ตรวจสอบระดบัน ้าขณะเปล่ียนถ่ายน ้า ส าหรับสั่งการเปิด-
ปิดของรีเลยค์วบคุมป๊ัมน ้ าเข้า-ออกในขณะท่ีกดปุ่มสั่ง
เปล่ียนถ่ายน ้ า โปรแกรมการท างานของปุ่มกดส าหรับสั่ง
เปิด-ปิดรีเลยค์วบคุมป๊ัมอากาศ โปรแกรมการปรับปริมาณ
การใหอ้าหาร และโปรแกรมการกดปุ่มควบคุมการท างาน
ของเซอร์โวมอเตอร์ส าหรับให้อาหาร โปรแกรม เพื่อ
ควบคุมบอร์ด ESP32-CAM ส าหรับการท างานของกลอ้ง
วงจรปิดเม่ือโหลดโปรแกรมเขา้บอร์ดเสร็จแลว้ ตอ้งท า
การตรวจสอบค่า IP address ของกลอ้ง จาก Serial monitor  
เพ่ือท าการตั้งค่าในแอปพลิเคชนับล๊ิงค ์
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 3.5 การทดสอบระบบ 
 ผูว้ิจัยท าการทดสอบระบบโดยใช้กรอบเวลาทั้ งส้ิน  
21 วนั โดยทดสอบระบบดงัน้ี  
 1) ทดสอบระบบสามารถวดัค่าความขุ่นและแสดงค่า
ความขุ่นผา่นแอปพลิเคชนับล๊ิงคแ์ละไฟแจง้เตือนสถานะเม่ือ
ค่าความขุ่นเกินท่ีตั้งไวบ้นคอนโซล 1 คร้ังต่อวนั  
 2) ทดสอบการวดัระดับน ้ าของระบบโดยสามารถ
แสดงค่าระดบัน ้าผา่นบล๊ิงค ์1 คร้ังต่อวนั 
 3)  ทดสอบการสั่ งการเปล่ียนน ้ าผ่านแอปพิลเค
ชนับล๊ิงค ์และผา่นคอนโซล ทุก 4 วนั 
 4) ทดสอบการสั่งเปิด-ปิดป๊ัมอากาศผ่านแอปพิลเค
ชนับล๊ิงคแ์ละผา่นคอนโซล 1 คร้ังต่อวนั 
 5) ทดสอบการดูสภาพแวดลอ้มผ่านกลอ้งวงจรปิด 1 
คร้ังต่อวนั (แอปพลิเคชนับล๊ิงค์และบอร์ด ESP32-CAM 
อยูใ่นโครงข่ายเดียวกนั) 
 6) ทดสอบการให้อาหารปลาผ่านแอปพลิเคชันบล๊ิงค์  
ผ่านคอนโซลและระบบอตัโนมติั ทดสอบโดยการเปล่ียน
รูปแบบการใหอ้าหารทั้ง 3 แบบ 2 คร้ังต่อวนั 
 
4. ผลการด าเนินการ 
 4.1 ผลการออกแบบพฒันาอุปกรณ์ 
 การออกแบบพัฒนาให้อยู่ในรูปของชุดอุปกรณ์
ตน้แบบ ผลการออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่6 : การติดตั้งชุดอุปกรณ์ตน้แบบ 

ชุด อุปกรณ์ต้นแบบถูกติดไว้ภายในกล้อง  โดย
เซนเซอร์ เซอร์โวมิเตอร์ใหอ้าหาร อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีควบคุม
โดยรีเลย ์
และกลอ้งวงจรปิด ติดตั้งตามต าแหน่งในตูป้ลาสวยงาม 

 
 

4.2 ผลการออกแบบพฒันาหน้าแอปพลเิคชันบลิง๊ค์  
การออกแบบพฒันาหนา้แอปพลิเคชนับล๊ิงค ์ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที ่7 : การออกแบบหนา้แอปพิลเคชนับล๊ิงค ์

 จากภาพท่ี 7 หนา้แอปพลิเคชนับล๊ิงค์ประกอบไปดว้ย 
สวิตช์ส าหรับเปล่ียนน ้ า สวิตช์ส าหรับเปิด-ปิดออกป๊ัม
อากาศ สวิตชส์ าหรับให้อาหาร สไลดบ์าร์เพื่อปรับปริมาณ
อาการ เกจแสดงระดับน ้ าและค่าความขุ่นของน ้ า รวม
หนา้จอแสดงภาพจากกลอ้งวงจรปิด ไฟแจง้เตือนค่าความ
ขุ่นเกินก าหนดและไฟแสดงสถานะก าลังให้อาหารใน
ขณะท่ีสั่งใหอ้าหาร 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  
การทดสอบประสิทธิภาพใชก้รอบเวลาทดสอบทั้งส้ิน 

21 วนั ผลการทดสอบ แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 : ผลการทดสอบระบบ  

การทดสอบ ทดสอบ
ทั้งหมด 
(คร้ัง) 

ท าได้ 
(คร้ัง) 

ความ
ถูกต้อง 
(%) 

วดั/แสดง/เตือนค่าขุ่น 21 19 90.48 
วดั/แสดงระดบัน ้า 21 19 90.48 
เปล่ียนถ่ายน ้า 5 5 100 
เปิด/ปิดป๊ัมอากาศ 40 40 100 
ดูกลอ้งวงจรปิด 21 19 90.48 
ใหอ้าหาร/ปรับระดบั 42 40 95.24 
เฉลีย่ 94.45 
จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบการท างานของ

ระบบ โดยค่าเฉล่ียความถูกต้องการสั่งการและการดู
สถานะของระบบ คือ 94.45% ซ่ึงมีประสิทธิภาพการ
จัดการระบบเล้ียงปลาได้ดี โดยจ านวนคร้ังท่ีระบบท า
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ไม่ได้เน่ืองจากบอร์ด ESP32-DEVKIT-30pin หลุดการ
เช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์บล๊ิงค ์ 
 
5. สรุป 
 การพัฒนาระบบเล้ียงปลาสวยงามอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ช่วยใหผู้ท่ี้ไม่มีเวลาสามารถดูแลจดัการปลาสวยงามไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ โดยไดแ้บ่งการทดสอบระบบออกเป็น 6 
ส่วน ได้แก่ การวดั/แสดง/เตือนค่าขุ่น ความถูกตอ้งคือ  
90.48% การวดั/แสดงระดบัน ้ า ความถูกตอ้งคือ  90.48% 
การเปล่ียนถ่ายน ้ า ความถูกตอ้งคือ 100% การเปิด/ปิดป๊ัม
อากาศ ความถูกตอ้งคือ 100% การดูสภาพแวดลอ้มผ่าน
กลอ้งวงจรปิด ความถูกตอ้งคือ 90.48% การให้อาหาร/
ปรับระดบัปริมาณอาหาร ความถูกตอ้งคือ 95.24%  และ
ประสิทธิภาพรวมโดยความถูกตอ้งของระบบของระบบ
เฉล่ีย 94.45% ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบน้ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้ในการเ ล้ียงปลาสวยงามหรือการ
ประยกุตก์บัการเล้ียงสัตวช์นิดอ่ืนได ้
 การพฒันางานวิจยัในอนาคต ผูว้ิจยัศึกษาถึงตวัแปรท่ีมี
ผลต่อการอยูอ่าศยัของปลามากข้ึน เช่น ระดบัออกซิเจนใน
น ้ า ค่า pH ของน ้ า ระดบัแสง เป็นตน้ เพราะตวัแปรเหล่าน้ี
ลว้นมีผลต่อการอยูอ่าศยัของปลา รวมถึงกระบวนการท่ีท า
ใหก้ารดูกลอ้งวงจรปิดท่ีอยูต่่างโครงข่ายกนั เพื่อตอบสนอง
การใชง้านของผูใ้ชง้านให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีไ้ด้การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพ่ือการ
ติดตั้งบริหารจัดการโรงงานใหม่ ในระบบเอสเอพี โดยน า
เทคโนโลยี พี อินเทลลิเจ้นท์ โรบอติค โปรเซส ออโตเมช่ัน
หรือเรียกส้ันๆว่า ไออาร์พีเอ เข้ามาใช้งาน เพ่ือลดปริมาณงาน 
และสามารถลดความซ ้าซ้อนของการก าหนดค่าในระบบเอส
เอพี ซ่ึงผลท่ีได้จากการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพ่ือการ
ติดตั้งบริหารจัดการโรงงานใหม่ ในระบบเอสเอ  ผลประเมิน
ระบบการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพ่ือการติดตั้งบริหาร
จัดการโรงงานใหม่ ในระบบ SAP ของผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ซ่ึง
ผลการประเมินระบบท้ัง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี 3.95 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี 0.21 สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพของ
ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า
มากกว่าระดับ 3.50 และอยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ: กระบวนการทางธุรกิจ เอสเอพี อินเทลลิเจน้ท ์ 

โรบอติค โปรเซส ออโตเมชัน่(ไออาร์พีเอ) 
 

Abstract 
This research was to develop business processes for 

config and management of new plant management in 

SAP system. The Intelligent Robotic Process Automation 

(iRPA) is a new feature in SAP. iRPA was to reduce 

workload and the redundancy of configuration in SAP 

system. The results of performance evaluation by 5 

experts in the four areas found that the mean is 3.95 and 

the standard deviation is 0.21. The system is at a good 

level.  

Keyword: Business Process, SAP, Intelligent Robotic  
 Process Automation(iRPA). 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัองค์กรหรือธุรกิจเร่ิมมีการเติบโตมากยิ่งข้ึน 

กระบวนการท างานขององค์กรหรือธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 
นั้นยอ่มตอ้งถูกปรับใหเ้ป็นมาตรฐานและเป็นระเบียบมากข้ึน 
องคก์รหรือธุรกิจจึงเร่ิมมีการน าระบบหรือซอฟแวร์ต่างๆ มา
ใช้งานในแต่ละแผนกมากข้ึน การน า หุ่นยนต์จัดการ
กระบวนการอัตโนมัติหรืออาร์พีเอมาใช้งาน จึงเป็นอีก
โซลูชัน่ท่ีองคก์รเลือกน ามาใชง้านอาร์พีเอ ไม่เพียงแต่จะช่วย
เปล่ียนให้งานจ านวนมากเป็นไปได้แบบอัตโนมัติและ
รวดเร็วกว่าเดิมแลว้ ในประเด็นดา้นความปลอดเองก็ถือว่า
ส าคญัเช่นกนั เพราะอาร์พีเอนั้นจะช่วยลดโอกาสท่ีขอ้มูลของ
ธุรกิจจะร่ัวไหลออกไปภายนอกลง เน่ืองจากพนักงานหรือ
บุคลากรจะมีโอกาสไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลนอ้ยลง  

นอกจากน้ีอาร์พีเอยงัสามารถช่วยให้กระบวนการท างาน
ซ ้ าๆมีความรวดเร็วมากข้ึนหลายเท่า และยงัสามารถท างาน
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ียงัเกิดความผิดพลาดนอ้ยมากหรือ
อาจจะไม่มีความผิดพลาดเกิดข้ึนเลย ในขณะเดียวกันหาก
องคก์รหรือธุรกิจมีการเติบโตมากข้ึนจนมีขอ้มูลปริมาณมาก 
องคก์รหรือธุรกิจกส็ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพหรือจ านวนของ
หุ่นยนต ์เพ่ือใหร้องรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมไดอ้ยา่งอีกดว้ย และ
หากองค์กรหรือธุรกิจมีกระบวนการท างานใหม่ ท่ีสามารถ
ดดัแปลงใหท้ าโดยอตัโนมติัดว้ยอาร์พีเอได ้องคก์รหรือธุรกิจ
นั้นๆ กส็ามารถเพ่ิมหุ่นยนตห์รือ bot มารองรับงานเหล่านั้นท่ี
เพ่ิมข้ึนทนัที ตามความตอ้งการขององคก์รหรือธุรกิจ 
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เม่ือองค์กรมีหน่วยธุรกิจใหม่  มีบริษทั โรงงาน ฟาร์ม 
ชอป แผนกขาย คลงัสินคา้ และมีการจัดการใหม่ๆ เช่น  มี
ประเภทปศุสัตว ์อตัราภาษี ประเภทการจ่ายเงินและรับช าระ
แบบ จะมีการร้องขอมีท่ีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
แจ้งความต้องการให้ก าหนดค่าให้ระบบสามารถท างาน
ตามท่ีธุรกิจตอ้งการและตามโซลูชัน่ออกแบบไว ้ท าให้เกิด 
ภ า ร ะ ง าน ในแผนก เทคโนโลยีส า รสน เทศ  บ ริษัท
อุตสาหกรรมอาหารแห่งหน่ึง เป็นจ านวนมาก 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าเทคโนโลยี อินเทลลิ
เจน้ท ์โรบอติค โปรเซส ออโตเมชัน่หรือไออาร์พีเอ เขา้มาใช้
งาน เพื่อลดปริมาณงานของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษทัอุตสาหกรรมอาหารแห่งหน่ึง ทั้ งน้ียงัลดเวลาในการ
ท างาน และสามารถความซ ้ าซอ้นของการก าหนดค่าใหร้ะบบ
สามารถท างานตามท่ีธุรกิจตอ้งการและตามโซลูชัน่ออกแบบ
ไว้ อีกทั้ งไออาร์พี เอย ังสามารถช่วยให้มาตรฐานการ
ให้บริการของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยูใ่นระดบัที
ดีข้ึน 

 

2. ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
2.1 อะไจล์ เมดเธอโดโลจี [1] 
อะไจล์ เมดเธอโดโลจี คือแนวคิดในการท างาน(ไม่ใช่

รูปแบบหรือขั้นตอนการท างาน) และไม่จ ากดัวา่ใชไ้ดส้ าหรับ
การพฒันาผลิตภณัฑใ์นสายซอฟตแ์วร์เท่านั้น โดยอะไจลใ์ห้
ความส าคัญในการส่ือสารกับผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย และการ
ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูต่ลอด เพ่ือตอบสนองผูใ้ชง้าน 
หลกัการท างานแบบอไจล ์
- เน้นการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างคน มากกว่า
เคร่ืองมือต่างๆท่ีน ามาช่วย 
- เนน้ท าผลิตภณัฑ ์มากกวา่การท าเอกสาร 
- เนน้ตอบสนองผูใ้ชง้าน มากกวา่แค่ท าตามสัญญา 
- เนน้การปรับปรุงพฒันา มากกวา่การท าตามแผนท่ีวางเอาไว ้

2.2 เอสเอพ ีเอส/4 ฮานา [2] 
เอสเอพี คือโปรแกรมส าเร็จรูปประเภท เอ็นเตอร์ไพส์ รี

สอท แพลนน่ิงหรืออีอาร์พี ท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วยให้
องคก์รวางแผน บริหารรายรับ-รายจ่าย สร้างมาตรฐานท่ีเป็น
ขั้นตอนในการท างาน และลดระยะเวลาในการท างาน รวมทั้ง

ประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ โดยท่ีผูบ้ริหารและคนท างาน
สามารถเรียกดูขอ้มูลไดต้ลอดเวลา หลกัการกคื็อการท่ีบนัทึก
หรือใส่ขอ้มูลลงไปในท่ีเดียว แต่ทุกแผนกสามารถเรียกดู
ขอ้มูลน้ีได ้

การท างานในปัจจุบันของเอสเอพี เอส/4 ฮานา เป็นชุด
ซอฟต์แวร์อีอาร์พี ส าหรับองคก์รจากบริษทัเอสเอพี ซ่ึงเป็น
เจนเนอร์เรชัน่ล่าสุดบนสถาปัตยกรรมหรือแพลตฟอร์ม เอส
เอพี ฮานามีจุดเด่นในเร่ืองของการท างานแบบอิน เมมโมร่ี 
ดาตา้เบส 

เอส/4 ฮานาเร่ิมออกเจเนอร์เรชั่นแรกในปี 2015 โดย
ตวัเลข 4 เป็นการบ่งช้ีวา่เป็นรุ่นท่ีสืบทอดมาจากแพลตฟอร์ม 
เอสเอพี อาร์/3 ท่ีใชก้นัมาอยา่งยาวนานในหลากหลายองคก์ร
และธุรกิจชั้ นน าทั่วโลก (ภายหลัง เอสเอพี  เปล่ียนช่ือ
แพลตฟอร์มอีอาร์พี ของตวัเองจาก อาร์/3 มาเป็น อีอาร์พี 
เซ็นทรัล คอนโพแนนท ์หรือ อีซีซี ก่อนจะเปล่ียนมาเป็น เอส
เอพี ฮานา และเอส/4 ฮานา 

2.3 อนิเทลลเิจ้นท์ โรบอติค โปรเซส ออโตเมช่ัน [3] 
อินเทลลิเจน้ท ์โรบอติค โปรเซส ออโตเมชัน่(ไออาร์พีเอ)

เป็นระบบอาร์พี่เอท่ีถูกพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองโดยเอสเอพี ท่ี
อยู่ในรูปแบบของซอฟแวร์ แอส อะ เซอร์วิส และ คลาวด์ 
โซลูชั่น  อีกทั้ งย ังสามารถท่ีจะท างานร่วมกับระบบท่ี
หลากหลาย เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานร่วมกบัธุรกิจท่ีหลากหลาย อีกทั้งยงัมีระบบท่ี
จะลากวางเวิคโฟล ไดอะแกรม เพื่อสร้างระบบออโตเมชัน่ได ้ 

มีการอ านวยความสะดวกในส่วนของเอสเอพี คอนเนค
เตอร์ มาใหไ้ม่วา่จะเป็น เอสเอพียไูอ5 หรือ แมแ้ต่ เอสเอพีจียู
ไอ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัทางผูท่ี้ใชง้านซอฟแวร์เอส
เอพีมากยิ่งข้ึน มีการใช้รหัสลบัในการจดัการรหัสผูใ้ชง้าน 
รหัสผ่าน และการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัยภายใต้
มาตรฐานโลก 

 

3. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
3.1 Hannah Valgaeren [4] ได้ท าการศึกษาข้อมูลเชิงลึก

เก่ียวกบัการน าอาร์พีเอ ไปใชใ้นกระบวนการทางการเงินและ
บญัชีภายในภาคธนาคาร เน่ืองจากการใช้อาร์พีเอ ในภาคการ
ธนาคารของเบลเยีย่มยงัไม่เคยมีการศึกษามาก่อน และใชก้าร
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สัมภาษณ์เจา้หน้าของของธนาคารแบบตวัต่อตวัและให้ท า
การตอบแบบสอบถามจากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยผลการวิจัย ช้ี ให้ เ ห็นว่าการด า เ นินการน า
เทคโนโลยอีาร์พีเอ มาใชง้านจะช่วยปรับปรุงทางการเงินและ
กระบวนการบญัชีในภาคของธนาคารเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
ช่วยให้กระบวนการท างานมีระดบัความเร็วและคุณภาพท่ีดี
ข้ึน 

3.2 Sorin ANAGNOSTE [5] ได้ท าการศึกษาข้อมูลและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาร์พีเอ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปและ
วิเคราะห์ผลการวิจยั เพื่อแกไ้ขกระบวนการท างาน โดยน า
อาร์พีเอ มาใชใ้นองคก์รเพ่ือลดตน้ทุน เพ่ิมคุณภาพการท างาน
และเพ่ิมความรวดเร็วในการท างาน ผลการวจิยัพบวา่ อาร์พีเอ 
สามารถท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และสามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็ว ลดความซ ้ าซ้อนในกระบวนการท างานและลด
ค่าใชจ่้ายไดถึ้ง 70 เปอร์เซ็นต์ และอีก 30 เปอร์เซ็นต ์จะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ียงัมีความจ าเป็นต่อองคก์ร
อยู่ ทั้ งน้ียงัช่วยให้ผูบ้ริหารหรือองค์กรมีการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.3 จิรวฒัน์ สุขศรี [6] ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการรับ-ส่งสินค้า 
วตัถุดิบดว้ยระบบเอสเอพี ของพนักงานระดบหัวหน้าของ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทย  โดยใชต้ารางของ ยามา
เน่  (1967) ท่ีระดับความเ ช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความ
คลาดเคล่ือนระดบัร้อยละ ±5 ซ่ึงตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง 400 ตวัอยา่ง การตรวจสอบความเช่ือมัน่ 
ผู ้วิ จัย พิจารณาจากค่ าสัมประสิท ธ์ิครอนแบ็ช  อัล ฟ่า 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ส่งผลต่อการยอมรับประสิทธิภาพของควาถูกต้องต่อ
กระบวนการรับ-ส่งสินค้า วตัถุดิบ โดยใช้ระบบเอสเอพี 
ปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรไม่ส่งผลต่อการ
ยอมรับประสิทธิภาพดา้นเวลาของกระบวนการรับ-ส่งสินคา้ 
ว ัตถุดิบโดยใช้ระบบเอสเอพี  ปัจจัยภายในองค์กรและ
ภายนอกองคก์รไม่ส่งผลต่อการยอมรับประสิทธิภาพดา้นการ
ควบคุมของกระบวนการรับ-ส่งสินคา้ วตัถุดิบโดยใชร้ะบบ
เอสเอพีไม่แตกต่างกนั 

 

4.  วธีิการด าเนินงาน 
ในการพฒันากระบวนการทางธุรกิจเพ่ือการติดตั้งบริหาร

จดัการโรงงานใหม่ ในระบบเอสเอพี ไดจ้ดัท าข้ึนมาเพ่ือลด
ปริมาณงาน ลดความซ ้ าซ้อนของการท างาน และลดเวลาใน
การท างาน ไดน้ าเทคโนโลยีไออาร์พีเอ เขา้มาช่วยในส่วน
งานของการก าหนดค่าในระบบเอสเอพี โดยผูว้ิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัออกเป็น 4 ขั้นตอน และมีกรอบ
แนวคิด ดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของการพฒันากระบวนการทางธุรกิจเพื่อการ

ติดตั้งบริหารจดัการโรงงานใหม่ ในระบบเอสเอพ ี
4.1) เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลปัญหาในการท างาน
ปัจจุบนัโดยการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีไอที ท่ีรับผิดชอบในแต่
ละโมดูล และสอบถามความตอ้งการของของระบบใหม่ โดย
เร่ิมตน้จากการศึกษาปัญหาการท างานเดิมของการบริหาร
จัดการติดตั้ งบริหารจัดการโรงงานใหม่ในเอสเอพีและ
สามารถสรุปออกมาได ้3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

4.1.1) การน าขอ้มูลจากเอ็กซ์เซล เทรมเพลท มาคีย์ใน
หน้าจอการก าหนดค่าของเอสเอพี (มากกว่า 100 ฟิวด์) 
โอกาสเกิดความผิดพลาดเน่ืองจากการแก้ไขไม่ครบถ้วน 
หรือแกไ้ขผดิขอ้มูลผดิฟิวด ์

4.1.2) การตรวจสอบความถูกต้องหลังจากก าหนดค่า 
เสร็จ ไอทีท่ีรับผิดชอบในแต่ละโมดูลจะใช้การตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีไดก้  าหนดค่าเทียบกบัเอ็กซ์เซล เทรมเพลท ดว้ยตา 
ท าใหเ้กิดความผดิพลาดไดง่้าย 

4.1.3) ความซับซ้อนในการก าหนดค่าของระบบเอสเอพี 
ตอ้งท าการเลือกพารามีเตอร์จากหลายๆหน้าจอ ท าให้เกิด
ความผดิพลาดหรือไม่ครบถว้น และใชเ้วลาเป็นอยา่งมาก 
4.2) วิเคราะห์ระบบงานใหม่ โดยการวิเคราะห์หาโซลูชั่น 
เพื่อน าไออาร์พีเอเขา้มาติดตั้ง เพ่ือบริหารจดัการติดตั้งบริหาร
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จดัการโรงงานใหม่ในระบบเอสเอพี แสดงไดต้ามภาพดา้น
ดา้นล่าง 

 
ภาพที่ 2: แสดงการแทนท่ีการท างานของกระบวนการ

ก าหนดค่าในระบบเอสเอพี 
4.3) ออกแบบระบบ โดยการออกแบบไออาร์พี เอ  ท่ีจะ
น ามาใช้บริหารจัดการติดตั้งบริหารจัดการโรงงานใหม่ใน
ระบบเอสเอพี ตาม Flowchart ดงัน้ี 

Start User Input File 
Template

Run Attended 
Bot

Run Bot 
Module 

MM(IM,PU)

Run Bot 
Module FI

Run Bot 
Module CO

Send Email 
Result

Send Email 
Result

Send Email 
Result

End

 
ภาพที่ 3: ภาพโฟลชาทการพฒันากระบวนการทางธุรกิจเพื่อการ

ติดตั้งบริหารจดัการโรงงานใหม่ ในระบบเอสเอพ ี
4.4) มีการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดทรัพยาการ
และเอน็ไวรอนเมน็ตต่์างๆส าหรับการท างานของไออาร์พีเอ 

 
ภาพที่ 4: ภาพการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 

5. ผลการด าเนินงาน  
ผลการทดสอบระบบการพฒันากระบวนการทางธุรกิจเพ่ือ

การติดตั้งบริหารจดัการโรงงานใหม่ ในระบบเอสเอพี โดยใช ้
ไออาร์พีเอ เขา้มาช่วยในเร่ืองการก าหนดค่าเม่ือมีการสร้าง
โรงงานใหม่ในเอสเอพี พบว่าหุ่นยนต์สามารถท าการบนัทึก
ขอ้มูลการบริหารจดัการโรงงานใหม่ของโมดูลบริหารสินคา้
คงคลัง โมดูลจัดซ้ือ โมดูลบัญชี และโมดูลบัญชีต้นทุน ได้
ถูกตอ้งครบถว้นและใชเ้วลาในการบริหารจดัการ ทั้ง 4 โมดูล 
เสร็จอย่างรวดเร็ว แต่เวลาท่ีหุ่นยนต์ท างานจะแปรผนัตาม
ขอ้มูลจ านวนโรงงาน ท่ีตอ้งการสร้างในไฟล์เอ็กซ์เซล เทรม
เพลท และมีการส่งอีเมลลผ์ลการติดตั้งบริหารจดัการโรงงาน
ใหม่ในระบบเอสเอพี พร้อมแนบไฟล์ผลลพัท์ เพ่ือแจง้ให้กบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ โดยแสดงไดต้ามตวัอย่างอลักอลิท่ึม
ของไออาร์พีเอโมดูลบญัชีดา้นล่าง 

 
ภาพที่ 5: ภาพอลักอลิท่ึมระบบไออาร์พีเอของโมดูลบญัชี 

กิจกรรมการติดตั้งบริหารจดัการโรงงานใหม่ โดยใช ้ไอ
อาร์พีเอ มาท างานแทนพนักงานไอที สามารถแบ่งกิจกรรม
ตามสวมิ เลนส์ ดงัน้ี 
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ภาพที่ 5: ภาพแสดงกิจกรรมในการท างานของไออาร์พีเอ 
ในการวิจยัการพฒันาการพฒันากระบวนการทางธุรกิจ

เพ่ือการติดตั้งบริหารจัดการโรงงานใหม่ ในระบบเอสเอพี 
ผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินผลของการพฒันากระบวนการทาง
ธุรกิจเพ่ือบริหารจดัการติดตั้งบริหารจดัการโรงงานใหม่ใน
ระบบเอสเอพี แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) ผลดา้นเวลา 
สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบการลดเวลา ไดด้งัน้ี 

ตารางที1่ ตารางเปรียบเทียบการลดเวลา 
การก าหนดค่า จ านวนชัว่โมง

ต่อ6เดือน 
จ านวนวนัท างาน

ต่อปี 
ก าหนดค่าดว้ยคน 691.5 115.25 
ก าหนดค่าดว้ยไออาร์พี
เอ 

415 52 

จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปไดว้า่การน าเทคโนโลยไีออาร์
พีเอเขา้มาก าหนดค่าในระบบเอสเอพี สามารถลดเวลาได้
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไวท่ี้ 30 เปอร์เซ็นต ์

2) ผลดา้นประสิทธิภาพ 
จากการวดัผลประสิทธิภาพของเทคโนโลยีไออาร์พีเอ 

พบวา่หุ่นยนตส์ามารถท าการก าหนดค่าในการบริหารจดัการ
โรงงานใหม่ในระบบเอสเอพีไดถู้กตอ้งตามเง่ือนไขท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจก าหนด โดยลดความผิดพลาดไดต้ามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
เม่ือเทียบกบัการท างานแบบเดิมและหุ่นยนตย์งัสามารถช่วย
ลดภาระงานของไอทีท่ีดูแลทั้ง 4 โมดูลไดเ้ป็นอยา่งมาก 

3) ผลดา้นการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
งานวิจยัน้ีท าการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญระบบจ านวน 5 

คน ด้วยวิ ธีการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการ
ประเมินผลของผูเ้ช่ียวชาญ สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
ตารางที2่ ผลการประเมินคุณภาพระบบของประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมิน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X S.D. ระดบั 

1.การประเมินคุณภาพระบบด้าน
คว ามสามารถท า ง านตามความ
ต้องการของผู ้ใช้ง าน  (Functional 
Requirement Test) 

3.96 0.20 ดี 

2.การประเมินคุณภาพระบบดา้นการ
ท างานตามหนา้ท่ีของระบบ (Function 
Test) 

3.97 0.18 ดี 

3.การประเมินคุณภาพระบบด้าน
ความง่ายในการใช้งาน  (Usability 
Test) 

3.88 0.33 ดี 

4.ก า รปร ะ เ มิ น ร ะบบด้ า น ค ว า ม
ปลอดภยั (Security Test) 

4.00 0.00 ดี 

เฉล่ีย 3.95 0.21 ดี 

Cross Functional Flow chart(iRPA Config New Plant Activity)

User Module MM-IM Module MM-PU Module FI Module CO

Assign Business 
Place to Plant

New Business 
Place

Assign Material 
Ledger Types

Delete Old 
Shipping Point

STO One Step

Get Plant Factory

Success

Create Number 
Group AP,AR

End

Yes

No

Copy Plant

Change View 
Plant

Check Factory 
Calendar

Change SLoc
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Define Number 
GroupAP,AR

Activate 
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Activate Actual 
Costing

Activate Actual 
Cost Component

Activate 
Distribution

Activate WIP

Change Account 
Assignment

Start

Input Template 
File
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จากตารางท่ี 2 สามารถอภิปรายผลการประเมินคุณภาพ
เฉล่ียของระบบทั้ง 4 ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.95 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.21 สามารถสรุปไดว้า่คุณภาพเฉล่ีย
ของระบบทั้ง 4 ดา้น มีค่ามากกวา่ระดบั 3.50 และอยูใ่นระดบั
ดี 

6. สรุปผลการวจิัย 
 6.1 สรุปผลการวจิัย 
การอภิปรายผลการพฒันากระบวนการทางธุรกิจเพ่ือ

บริหารจดัการติดตั้งบริหารจดัการโรงงานใหม่ในระบบเอส
เอพี พฒันาข้ึนโดยใชเ้ทคโนโลยีไออาร์พีเอ สามารถช่วยลด
เ ร่ืองของ เวลา ในการท างานของพนักงานไอที  เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท าการบริหารจัดการโรงงานใหม่ใน
ระบบเอสเอพี อีกทั้งยงัช่วยลดการเกิดความผิดพลาด ซ่ึงเม่ือ
ท าการน าระบบข้ึนใช้งานจริงพบว่าสามารถลดเวลาการ
ท างานได ้208 ชัว่โมง ต่อ 6 เดือน หรือ 415 ชัว่โมง ต่อ ปี (52 
วนัท างานต่อปี) โดยลดเวลาได้ตามท่ีตั้ งเป้าหมายไวท่ี้ 30 
เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการติดตั้ ง
บริหารจดัการโรงงานใหม่ในระบบเอสเอพี  สามารถท าการ
บริหารจดัการโรงงานใหม่ในระบบเอสเอพีไดถู้กตอ้งตาม
เง่ือนไขของธุรกิจ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อหน่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์รเป็นอยา่งมาก 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.1 จากการพฒันาการบริหารจดัการติดตั้งบริหารจดัการ

โรงงานใหม่ในระบบ SAP โดยการน าเทคโนโลยี SAP 
Intelligent Robotic Process Automation มาติดตั้ งนั้ น ผู ้วิจัย
พบวา่เทคโนโลยดีงักล่าวยงัมีไม่มีความง่ายในการใชง้านมาก
นกั ผูท่ี้น าเทคโลโลยมีาติดตั้งและออกแบบอลักอลิท่ึมในการ
ท างานของหุ่นยนต์จะต้องมีความสามารถในการเขียน
โปรแกรมโดย ใช้ภ าษ า  Node JAVA จึ ง จ ะส าม า รถ
ออกแบบอัลกอลิ ท่ึมของ หุ่นยนต์ในเทคโนโลยี  SAP 
Intelligent Robotic Process Automation ได ้

6.2 ผู ้วิจัยจะมีการขยายผลการใช้เทคโนโลยี  SAP 
Intelligent Robotic Process Automation ไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีจะตอ้งมีการท างานท่ีซ ้ าๆ และมีปริมาณมากๆต่อไป เม่ือ
ขยายผลไดค้รอบคลุมทั้งองคก์ร กจ็ะสามารถช่วยลดงานของ
บุคลกรในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารคลงัสินค้าด้านการรับและการจัดเกบ็สินค้า ด้วยระบบ
สารสนเทศ กรณศึีกษา บริษทั ผู้ให้บริการธุรกจิคลงัสินค้า 

An Improvement of the Warehouse Management Efficiency in Receiving and 

Storing Products for Information Systems Cased Study from Warehouse Service 

Provider 
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บทคัดย่อ 

ขั้นตอนหรือกระบวนการคลังสินค้าเป็นส่วนหน่ึงท่ีมี
ความส าคัญต่อระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของแต่ละ
องค์กร การน าระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ
คลังสินค้าจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยผู้ วิจัยได้ท า
การพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศด้วยวิธีการ
ก าหนดต าแหน่งอัตโนมัติในการจัดเก็บสินค้าและหยิบ
สินค้าในระบบบริหารจัดการคลังสินค้า  รวมถึงการเพ่ิม
อรรถประโยชน์พื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้า ในการระบุ
ต าแหน่งการวางสินค้าท่ีเหมาะสมตามนโยบายการจัดเกบ็
สินค้านี้ขึ ้นมาเพ่ือศึกษารูปแบบกระบวนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าด้านการรับและการ
จัดเก็บสินค้า เพ่ือน ารูปแบบท่ีได้มาพัฒนาเป็นระบบ
บริหารคลังสินค้าด้านการรับและการจัดเกบ็สินค้า รวมถึง
การวัดประสิทธิภาพของระบบบริหารคลังสินค้าด้านการ
รับและการจัดเกบ็สินค้า ซ่ึงการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ ท่ีพัฒนาขึ้น โดยวิธี Black Box Testing สามารถ
ท างานได้อยากถูกต้อง ครบถ้วน จากการประเมินความพึง
พอใจโดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน พบว่า ความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศอยู่ในระดับ ดีมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.30
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.71  
ค าส าคัญ: สินคา้คงคลงั โปรแกรมคลงัสินคา้ บริหาร

จดัการคลงัสินคา้   
 
 

Abstract 
The warehouse process is a part of supply chain 

management in organizations. Now a day’s 

information system act as important role in 

management system. Most researcher aim to design 

and develop the management system for the organization 

by using the automation location method for inbound-

outbound goods. The management system provides the 

benefit of increasing the area and the ability to 

appropriately select suitable stands with organization's 

policy. The warehouse management system helps to 

study the process and improve the performance of the 

warehouse management hence developing in the 

information system by making use of it to achieve 

competitive advantage over the business rivals. The 

performance evaluation is measured by using the Black 

Box Testing questionnaires with experts and users. The 

result shows 4.30 average (S.D.0.71), which could be 

concluded that the system satisfaction was in well level. 

Keywords: Inventory, Warehouse system, Warehouse 

management. 

 

1. บทน า 
เน่ืองจากคลงัสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ

ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของแต่ละองค์กร โดย
คลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บสินคา้และกระจายสินคา้
ไปสู่ผูบ้ริโภคซ่ึงส่งผลให้ปริมาณพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ทั้งหมด
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ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 43,500 ตร.ม. มีจ านวนพ้ืนท่ีรวม
ทั้งส้ิน 5,220,016 ตร.ม. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0 ปีต่อปี [1]  

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัทางดา้นการบริหาร
ของบริษทักรณีศึกษาพบว่าการน าสินคา้เขา้ไปจดัเก็บใน
คลงัสินคา้ เกิดความยุ่งยากล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ โดย
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี หน่ึงเกบ็สินคา้ไม่ตรงตามพ้ืนท่ี
ท่ีผูว้่าจา้งก าหนด สองเก็บสินคา้หลายรหัสสินคา้ (SKU) 
ท าให้ขั้นตอนการจ่ายสินคา้ใช้เวลามาก สามเกิดการใช้
พ้ืนท่ีในคลังสินค้าอย่างไม่เหมาะสม [2] ประกอบกับ
ซอฟต์แวร์ WMS มีราคาสูงนอกจากน้ีซอฟต์แวร์ WMS 
ยงัไม่สะดวกต่อการใช้งานอีกทั้ งฟังก์ชั่นการท างานบาง
รายการไม่มีความจ าเป็นต่อการใชง้านเน่ืองจากส่วนมาก
ผลิตในต่างประเทศ 

ดว้ยปัญหาท่ีไดก้ล่าวมานั้นจึงท าผูว้ิจยัเห็นว่าควรจะ
พฒันาและปรับปรุงระบบบา้งฟังก์ชนัท่ีส าคญัท่ีควรมีใน
ซอฟต์แวร์ WMS ข้ึนมาใช้เองภายในองค์กรเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมกบัคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้
ไดม้ากยิง่ข้ึน  

 

2. ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 แนวคดิการจัดเกบ็สินค้า 
การด าเนินงานคลงัสินคา้ ซ่ึงส่วนมากจะมุ่งเนน้ในการ

จดักิจกรรมในคลงัสินคา้ โดยการจดัการเก็บรักษาคือการ
จดัวางสินคา้อย่างมีระเบียบ นั้นตอ้งมีแผนการเก็บรักษา
ระบอบต าแหน่งเก็บโดยมีการจัดแบ่งรูปแบบในการ
จัดเก็บสินค้าออกเป็น 6 แนวคิดด้วยกันคือ ระบบการ
จัดเก็บสินค้าโดยไร้รูปแบบ (Informal System) ระบบ
จดัเก็บสินคา้โดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed Location 

System) ระบบการจดัเกบ็สินคา้โดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ 
(Part Number System) ระบบการจดัเกบ็สินคา้ตามประเภท
ของสินคา้ (Commodity System) ระบบการจดัเกบ็สินคา้ท่ี
ไม่ไดก้  าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) 
ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบผสม (Combination System 

[3] 
วิธีการท่ีกล่าวมานั้ นยงัไม่สามารถท าให้ระบบการ

จัดการภายในคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพมากพอจึงมีการ

เพ่ิมแนวคิดหรือหลกัการควบคุมสินคา้คงคลงัแบบแยก
ประเภทสินคา้เป็น ABC Analysis เขา้ไปดว้ยโดยการแยก
ประเภทสินคา้ตามวิธี ABC Analysis เป็นการจดัการสินคา้
ตามความส าคญัของสินคา้นั้นๆ โดยพิจารณาความส าคญัจาก
จ านวนเงินท่ีลงทุนในตวัสินคา้ซ่ึงค านวณจากราคาทุนของ
สินคา้ต่อหน่วยคูณดว้ยอตัราการใชสิ้นคา้ต่อปี หรืออาจจะ
พิจารณาจากก าไรท่ีคาดหวงัหรือปริมาณขายสินคา้ ในทาง
ปฏิบติัสินคา้คงคลงัจะถูกจดักลุ่มเป็น กลุ่ม A, กลุ่ม B และ
กลุ่ม C หรือ Fast, Slow, Medium ตามแต่ละชนิดสินคา้ [4] 

2.2 แนวคดิการวิเคราะห์และพฒันาระบบ 
ในขั้นตอนแรกของการพฒันาระบบ ได้มีแนวทาง

การศึกษาและพัฒนาระบบทั้ งหมดโดยอาศัย แนวคิด 
ทฤษฎีวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน SDLC การพัฒนา
ระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนการค้นหา
ปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) เป็นกิจกรรม
แรกท่ีส าคัญในการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ขั้นตอน
การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ขั้นตอน   การ
วิ เคราะห์ (Analysis) ขั้ นตอนการออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) 
ขั้ นตอนการติดตั้ ง (Implementation) ขั้ นตอนการซ่อม
บ า รุ ง ระบบ  (System Maintenance) [5] ด้ว ยแนว คิด
ดังกล่าวท าให้ ง่ายต่อการพัฒนาระบบ แต่เ น่ืองด้วย
กระบวนการการท างานนั้นยงัมีความยุ่งยาก จึงเกิดการ
พฒันากระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงขอ้เสียดงักล่าว 

โดยการน าแนวคิด ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วย
หลักการ ECRS เข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีหลักการคิด
สามารถประยุกต์ใช้หลักการน้ี เพ่ือเป็นการปรับปรุง
กระบวน การเพ่ิมผลผลิต ลดการสูญเสีย (7 Waste, 3MU, 

Kaizen Improvement) นอกจากน้ี ECRS ยงัเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสามารถลดตน้ทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลด
ขั้นตอนในการท างานตามความเหมาะสมเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพใหไ้ดม้ากท่ีสุด [6] 

นอกจากน้ีขั้นตอนการศึกษาแผนภูมิกระบวนการไหล 
(Flow Process Chart)ก็เป็นส่วนช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ขั้ นตอนการไหลของวัตถุดิบ ช้ินส่วน พนักงาน และ
อุปกรณ์ ท่ีเคล่ือนไปในกระบวนการพร้อมๆ กบักิจกรรม
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ต่างๆออกจากกัน ท าให้สามารถมองเห็นจุดเน้นในการ
วเิคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน  
 

3.  วธีิด าเนินการวจิัย 
3.1 ศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบเดมิ 
สาเหตุท่ีผูว้ิจัยท าการศึกษาภาพรวมการท างานของ

บริษทั กรณีศึกษา นั้น เน่ืองจากผูว้จิยัมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจถึงภาพรวมของการท างานทั้งหมด 
ก่อนท่ีจะลงไปศึกษายงักระบวนการท างานด้านการรับ
และการจดัเกบ็สินคา้ และเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัได้
ท าการเขียนขั้นตอนการท างานในภาพรวมไวด้งัตารางท่ี1  
ตารางที่ 1: ขั้นตอนการท างานของระบบเดิม 
ขั้นตอนการปฏบิัติงาน กระบวนการการท างาน 

1. Keypunch 
inbound 

รับเอกสารการส่งสินคา้จากลูกคา้ 

2. พนกังาน Forklift น าสินคา้ไปไวห้นา้ช่องโหลด 
3. checker ตรวจนบัจ านวนสินคา้ (Item, Qty, Batch, etc.) และ

สภาพสินคา้ตามเอกสารน าส่งสินคา้ 
4. Keypunch 
inbound 

Admin คียข์อ้มูลเขา้ระบบ Goods Receive ปร้ิน
เอกสารท่ีแสดงพ้ืนท่ีจดัเกบ็น าไปใหพ้นกังาน 
Forklift 

5. พนกังาน Forklift  พนกังาน Forklift หา storage location ตามเง่ือนไข
ลูกคา้ดว้ยวิธีการเขียนเอกสารในกระดาษใหม้า 
พร้อมน าส่งกลบั  

6. Keypunch 
inbound 

Admin คียข์อ้มูลระบบ Goods Receive ตามจ านวน
พ้ืนท่ีวา่ง  

7. Worker Inbound พนกังาน Inbound น า pallets tag ไปติดท่ีตวัสินคา้ 
8. พนกังาน Forklift น า สินคา้ไปจดัเกบ็ ตามเอกสาร Goods receive  

พร้อมทั้งเช็คเอกสาร Goods receive และน าส่ง
เอกสารจดัเกบ็สินคา้ 

9. Keypunch 
inbound 

confirm เอกสาร Goods receive เขา้ระบบ 

 

     จากตารางจะเห็นกระบวนการท างานดว้ยระบบเดิมดา้น 
การรับและการจดัเก็บสินคา้ ตั้งแต่ไดรั้บเอกสาร Delivery 

order จากลูกคา้ ไปจนถึงการน า เอกสารการจดัเกบ็ กลบัมา
ส่งคืนใหก้บัพนกังานคลงัสินคา้ หลงัจากจดัเกบ็สินคา้เป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ 

โดยจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการท างานด้านการรับและ
การจัดเก็บสินค้า มีอยู่หลายขั้นตอนจากขอ้มูลผูว้ิจัยได้
น ามาวิเคราะห์พบปัญหาด้านการรับและการจัดเก็บ 4 

ปัญหาโดยแบ่งเป็นปัญหาจากงานดา้น Goods Receive 1

ปัญหา และงานดา้น Put –Away 3 ปัญหาดงัตารางท่ี2 

ตารางที่ 2: ค่าเฉล่ียของปัญหาท่ีหมด 

ปัญหาที่พบ 
จ านวน
คร้ัง /
เดือน 

จ านวน
คร้ัง /ปี 

จากปัญหาที่พบ
ทั้งหมดคดิเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

Goods Receive    
-การบนัทึกเอกสารการ
รับเขา้สินคา้ผดิพลาด 

90 1,080 5.45 

Put-Away    
-ระบุ Storage bin ในการ
จดัเกบ็สินคา้ผดิพลาด 

450 5,400 27.27 

-ความล่าชา้ในการจดัเกบ็
สินคา้  

900 10,800 54.55 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าบ้างขั้นตอนท าให้เกิดความ
ล่าช้าของงานเน่ืองจากต้องรอขั้ นตอนก่อนหน้าท า
กระบวนการงานให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะเร่ิม
กระบวนการงานอ่ืนได ้

3.2 ออกแบบผงัการท างาน 
ผูว้ิจัยได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ  ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลการศึกษา 
วิธีการท างาน และ ผลลพัธ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการพฒันาระบบ 
 

จากกรอบแนวความคิด การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารคลงัสินคา้ดา้นการรับและการจัดเก็บสินคา้ ดว้ย
ระบบสารสนเทศแสดงให้เห็นถึงการพฒันาระบบโดย         
1.เร่ิมจากการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2.การศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 3.พฒันาระบบ 4.น าไป
ทดสอบระบบ  5 .ผลลัพธ์ ท่ี ไ ด้จ า ก ก า รป รับป รุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารคลงัสินคา้ด้านการรับและการ
จดัเก็บสินคา้ ดว้ยระบบสารสนเทศโดยท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
ระบบข้ึนมาจะสามารถช่วยจดัการปัญหาดา้นการบริหาร
คลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
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การวิเคราะห์การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
คลังสินค้าด้านการรับและการจัดเก็บสินค้า ด้วยระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษา บริษทั ผูใ้ห้บริการธุรกิจคลงัสินคา้ได้
ใช ้Data Flow Diagram เพื่ออธิบายการท างานของระบบโดย
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแผนภาพบริบท Context Diagram ซ่ึงเป็น
แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบับนสุดท่ีแสดงภาพรวมของการ
ท างานของระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก
ระบบ และพฒันาระบบในลกัษณะวินโดวแ์อพพลิเคชัน่ดว้ย
ภาษา C# โดยมี .NET 4.5 เป็น Framework ท่ี ช่วยในการ
ออกแบบส่วนต่อประสานงานผูใ้ช ้และใชฐ้านขอ้มูล          SQL 

Server ในการจดัเกบ็ขอ้มูล 
3.3 ทวนสอบและทดสอบโปรแกรมที่พฒันาขึน้ 
ก่อนท่ีจะส่งระบบให้กบัผูใ้ชง้านท าการทดสอบ ผูว้ิจยั

ไดใ้ชข้อ้มูลส าหรับการทดสอบ ท าการทวนสอบโปรแกรม
ทั้ง 3 ส่วนอีกคร้ัง  

3.3.1 เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพระบบ  
เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของระบบจะใช้

วิ ธีการทดสอบ Black box testingแบบ User Acceptance 

Test หรือ UAT โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเป็นผูป้ระเมิน 
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมเมอร์1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านผูใ้ช้งานในระดับ Manager 1 ท่าน และ Supervisor 1 
ท่าน จากนั้ นจึงท าการสรุปผลโดยวิธีการหาค่าเฉล่ียความ
ถูกตอ้งของระบบ  
       3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ 
       ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ี มี ต่อระบบท่ี
พฒันาข้ึน โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้ดลองใช้งานระบบ 
จานวน 10 ท่านไดแ้ก่ พนักงานแผนก Inbound และตอ้ง
เป็นผูท่ี้เคยใช้ระบบดั้ งเดิมท่ีมีอยู่ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในการใช้ระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ ซ่ึงข้อค าถามจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ความพึงพอใจดา้น
ระบบสารสนเทศ และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยก าหนด
เกณฑ์ในการประเมิน และเปรียบเทียบตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) [7] โดยประกอบด้วยมาตราอันดับ เ ชิง
คุณภาพ 5 ระดบั จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในการวดัค่ากลางของขอ้มูลโดย

ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใช้
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
     การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารคลงัสินคา้ดา้น
การรับและการจัดเก็บสินค้าด้วยระบบสารสนเทศถูก
พฒันาข้ึนโดยใชภ้าษา C# ร่วมกบัฐานขอ้มูล SQL Server

รวมถึงได้มีออกแบบโดยใช้ หลักการในการออกแบบ 
UX/UIโดยมุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองของหน้าตา การออกแบบ 
รวมถึง หนา้จอ แพลตฟอร์ม เมนูฟอร์มต่าง ๆ การวางภาพ 
ขนาดตวัอกัษร ปุ่ม แป้นพิมพ ์เสียง หรือแมแ้ต่แสงไฟ [8] 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย ใช้งานง่ายโดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
     4.1 ระบบหนา้ Goods Receive สามารถจดัการขอ้มูลใน
การบนัทึกการรับเขา้สินคา้ เช่น วนัท่ีรับสินคา้ สร้างเลขท่ี
เอกสารภายใน การนบัจ านวนสินคา้ตามจ านวนท่ีมากบัใบ 

Do เพื่อเช็คจ านวนรวมทั้ งหมดของสินค้าท่ีรับเข้ามา
ภายในคลังสินค้าพร้อมส าหรับ  Confirm รับสินค้าเข้า
เรียบร้อยและหาพ้ืนท่ีจดัเกบ็ต่อไป ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2: ภาพแสดงเมนูของระบบ Goods Receive 
 

    4.2 ระบบหน้า Goods Receive ในส่วนของการออก 
Report โดยการปร้ินออกมาจากระบบน ามาให้กบัผูต้รวจ
นับสินค้าใช้ในการเช็คสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตาม
จ านวนสินคา้ท่ีมีอยูจ่ริงวา่ตรงตามระบบท่ีคียข์อ้มูลเขา้ไป
พร้อมทั้งเซ็นก ากบัจากเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3: ภาพแสดงระบบ Report Goods Receive 
     4.3 ระบบหนา้ Put-Away สามารถจดัการขอ้มูลในการ
บนัทึกการจดัเก็บสินคา้ เช่น รายละเอียดสินคา้ วนัท่ีผลิต
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สินคา้รวมถึงวนัท่ีหมดอายุสินคา้การก าหนดโซนแถวชั้น
ช่องในการเก็บรวมถึงการก าหนดประเภทสินค้าด้วย
หลกัการ Fast-Slow Moving โดยการวิเคราะห์จดักลุ่มดว้ย
ระบบ ABC แบบอตัโนมติัจากตวัระบบ ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที่ 4: ภาพแสดงเมนูของระบบ Put-Away 
 

    4.4 ระบบหน้า  Put-Away ในส่วนของการส ร้ าง 
Barcode โดยการปร้ิน  pallet tag ออกมาจากระบบเพื่อ
น าไปติดท่ีตัวสินค้าส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีสแกนน าไป
จดัเกบ็ตามเง่ือนไขของผูว้า่จา้ง ดงัภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5: ภาพแสดงระบบ pallet tag Goods Receive  

4.5 ผลการเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัน าระบบมาใช ้
      หลกัจากมีการพฒันาระบบและท าการทดสอบระบบ
เสร็จสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจัยไดใ้ช้เคร่ืองมือแผนภูมิการไหล
ของกระบวนการท างาน (Operation Process Chart) และ
ใช้หลักการ ECRS ในการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ
ท างานแบบปรับปรุง เพื่อท าการเปรียบเทียบกระบวนการ
ท างานแบบเดิมกบัแบบปรับปรุง และท าการสรุปผลของ
การเปรียบเทียบกระบวนการท างานทั้ง 2 แบบไวด้งัตาราง
ท่ี 3 ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3: กระบวนการท างาน (แบบเดิม) 

 
 

ตารางที ่4: กระบวนการท างาน (แบบปรับปรุง) 

 
 

ตารางที ่5: เปรียบเทียบผลของการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 
 

    จากการปรับปรุงกระบวนการท างาน และการน าระบบมา
ใชส้รุปไดว้า่ สามารถลดกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็นออก
ได ้และท าการเพ่ิมกระบวนการท างานท่ีจ าเป็นเขา้ไปแทน 
โดยท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการท างาน ซ่ึงขั้นตอนในการท างาน
แบบเดิมมีทั้ งหมด 12 ขั้นตอน ส่วนขั้นตอนในการท างาน
แบบปรับปรุงมีทั้ งหมด 9 ขั้นตอน ลดลงมา 3 ขั้นตอน ใน
ส่วนของระยะเวลาในการท างาน การท างานแบบเดิมใชเ้วลา
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ทั้ งหมด 153 นาที และการท างานแบบปรับปรุงใช้เวลา
ทั้งหมด 93 นาที ลดระยะเวลาลงมา 60 นาที  
    4.6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพดว้ยวิธี Black Box Testing 
โดยใชเ้คร่ืองมือทดสอบความถูกตอ้งของระบบแบบ              User 

Acceptance Test โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจานวน 3 ท่าน พบว่า 
ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งอยูท่ี่ระดบั 100 % สรุปไดว้า่ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารคลงัสินคา้ดา้นการรับและการจดัเก็บ
สินค้าด้วยระบบสารสนเทศสามารถท างานได้อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น 
    4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารคลงัสินคา้ดา้นการรับและการจดัเก็บ
สินค้าด้วยระบบสารสนเทศกลุ่มผูป้ระเมินเป็น   เพศชาย
จ านวน 6 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 4 คน โดยเป็นต าแหน่ง
หัวหน้า 3 คน ต าแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล 4 คน ต าแหน่ง
พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์3 คน ผลการประเมิน สามารถสรุป
ได้ว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารคลงัสินคา้ดา้นการรับและการจดัเก็บสินคา้ดว้ยระบบ
สารสนเทศอยูใ่นระดบั ดีมาก  
 

5. สรุป  
     งานวิจยัน้ีไดป้ระยุกต์แนวทางการบริหารคลงัสินคา้ดว้ย
ระบบ ERP เขา้มาพฒันาต่อยอดปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารคลงัสินคา้ดา้นการรับและการจัดเก็บสินคา้โดยได้
เร่ิมตน้จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ปัจจยัปัญหา
ในการบริหารคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา จากนั้นจึงได้
ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยเป็นการวิเคราะห์จดั
กลุ่มระบบ ABC ดว้ยการก าหนดโซนแถวชั้นช่องในการเก็บ
รวมถึงการก าหนดประเภทสินคา้ดว้ยวิธีการ                      Fast-

Slow Moving ตามการเคล่ือนไหวของสินคา้แบบอตัโนมติั
และท าการพฒันาระบบโดยใชภ้าษา C# เช่ือมต่อการระบบ
จดัการฐานขอ้มูล SQL Server  
     5.1 ผลก า รทดสอบประ สิ ท ธิ ภ าพก า รทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบดว้ยวิธีทดสอบ Black box testing 
แบบ  User Acceptance Test สามารถส รุปได้ว่ า ก าร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารคลงัสินคา้ดา้นการรับ
และการจดัเกบ็สินคา้ดว้ยระบบสารสนเทศ สามารถท างานได้
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และผลการประเมินความพึงพอใจ

สามารถสรุปไดว้า่ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโครงการอยูใ่นระดบั ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อย
ละ 4.30 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.71 
คุณค่าระบบสารสนเทศท่ีผูว้จิยัไดป้รับปรุงและพฒันาข้ึนมาใน
คร้ังน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการน าหลักแนวคิดการบริหาร
คลงัสินคา้มาประยกุตใ์ชใ้นการการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารคลงัสินคา้ดา้นการรับและการจดัเก็บสินคา้ดว้ยระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมภายในคลงัสินคา้ และ
ไดมี้ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในการต่อยอดงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ 

การ interface ขอ้มูลกบัผูว้า่จา้งในระบบหนา้ Goods Receive 
เพ่ือให้ระบบในส่วนของการคีย์เลขท่ีใบรับสินค้านั้ น    
generate data ทั้งสองระบบเขา้ดว้ยกนั มาต่อยอดในงานวิจยั 
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คลงัสินคา้ดา้นการรับและการจดัเกบ็สินคา้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีผลต่อการ
ตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจากการรีวิวบนส่ือสังคม
ออนไลน์ของในแต่ละเจนเนอเรชัน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้วิจัย
เป็นการเกบ็แบบสอบถามออนไลน์ เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ ท่ีเคยดูรีวิวผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์  ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยทููบ และ
ทวิตเตอร์ จ านวน 500 คน ผลการศึกษาพบว่า ความตั้งใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจากส่ือสังคมออนไลน์มรีะดับ
เห็นด้วยมาก โดยปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ ได้แก่ 
ทัศนคติท่ีคล้ายคลึงกันผ่านความไว้วางใจ ทัศนคติท่ี
คล้ายคลึงกันผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริง 

ความดึงดูดทางกายภาพผ่านความไว้วางใจ ความดึงดูดทาง
สังคมผ่านการปฏิสัมพันธ์ก่ึงความจริง  ความไว้วางใจและ

การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึงความจริง 

ค าส าคัญ: รีวิวออนไลน์ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้  
                 การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง 
 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the 

influences of online reviews on the purchase intention 

toward skincare product and how generational 

differences affect the purchase behavior. This 

research is based on quantitative approach using 

online questionnaires for collecting the data from the 

individuals who have watched online reviews of 

skincare product. The samples consisted of 500 

individuals randomly selected from the population by 

using simple sampling method. Data were analyzed by 

descriptive and inference statistics. According to 

analysis results, purchase intention towards skincare 

product is influenced by five factors: (1) attitude 

homophily though trust; (2) attitude homophily 

though para-social interaction; (3) physical 

attractiveness though trust; (4) social attractiveness 

though para-social interaction; (5) trust; and (6) 

para-social interaction 

Keyword: Online Reviews, Skincare Product, Para-  
   social Interaction 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก  

จากผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตปี 2562 พบว่ามี
การคน้หาขอ้มูลออนไลน์ร้อยละ 70 ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
และช่วงวยัท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ ผูท่ี้มีอาย ุ24-39 ปี 
[1] การรับรู้ข้อมูลและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผวิหนา้ของผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึน โดยร้อยละ 65 
ของกลุ่มวยัรุ่นจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดว้ยการศึกษาจากส่ือ
สังคมออนไลน์ [2] ส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บความสนใจ
และใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาดโดยบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงการ
รีวิวผลิตภณัฑก์เ็ป็นหน่ึงในกลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์
ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นการท าให้ข้อมูลถูก
กระจายอย่างรวดเร็ว และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้
ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผม ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
และผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสุขอนามยัส่วนบุคคล ซ่ึงในปี พ.ศ. 
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2562 อุตสาหกรรมความงามของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวใน
ประเทศไทย ซ่ึงผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้มีส่วนแบ่งการตลาด
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมความงาม โดยคิดเป็นร้อยละ 49 
ส าหรับคนในเจเนอเรชนัเอก็ซ์ (Generation X) มีการคน้หา
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสูงและการบริการท่ีดี มีการเปรียบเทียบ
ขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการซ้ือในอนาคต ส่วนคนในเจเนอเร
ชนัวาย (Generation Y) จะให้ความเช่ือถือในตวัผลิตภณัฑ์
จากความคิดเห็นบนส่ือสังคมออนไลน์ [3] และคนในเจ
เนอเรชนัแซด (Generation Z) ให้ความสนใจกบัรูปลกัษณ์
ของผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ท่ีจะได้รับจากการใช้
ผลิตภณัฑ์ [4] ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 
ผูบ้ริโภคมักจะตระหนักถึงขอ้มูลผลิตภัณฑ์ความเช่ือถือ 
คุณภาพและเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสนใจ
และพิจารณาจากประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ ส่ือสังคม
ออนไลน์ในประเทศไทยท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ยทููบ และ
ทวิตเตอร์ 

จ ากแนว คิ ด ท่ี ก ล่ า วม าข้า ง ต้น  ผู ้วิ จั ย จึ ง คิ ด ว่ า 
เจเนอเรชนัจะมีอิทธิพลต่อตวัแปรท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์บ า รุงผิวหน้า  ประกอบด้วยทัศนคติ ท่ี
คลา้ยคลึงกนัผา่นความไวว้างใจ และความไวว้างใจ 

 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

2.1 ความไว้วางใจ  
Morgan and Hunt [5] นิยามความไวว้างไวใ้จ (Trust) 

คือความภักดีของบุคคลหน่ึงท่ีมีความเช่ือมั่นต่อความ
เช่ือถือและความสุจริตต่อบุคคลหน่ึง ความไวว้างใจเป็น
ความเช่ือถือท่ีบุคคลหน่ึงคาดหวงัโดยบุคคลหน่ึง [6] ความ
ไวว้างใจจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
ความเช่ือถือท่ีไดรั้บ [7] จากการศึกษาพบวา่แหล่งขอ้มูลท่ี
มีความไวว้างใจในการซ้ือสินคา้คือ ร้อยละ 92 ของเจเนอเร
ชันวาย และร้อยละ 97 ของเจเนอเรชันแซด มองว่าส่ือ
สังคมออนไลน์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าไวว้างใจท่ีสุดและมี
อิทธิพลในการซ้ือสินคา้ รองลงมาคือมากกว่าร้อยละ 80 ของ
เจเนอเรชนัวาย และร้อยละ 78 ของเจเนอเรชนัแซดท่ีไวว้างใจ
จ า ก เ พื่ อ น แ ล ะค ร อบค รั ว  แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  5 1  ขอ ง 
เจเนอเรชันวาย และร้อยละ 64 ของเจเนอร์เรชันแซดท่ี

ไวว้างใจจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือผูท่ี้มีอิทธิพลบนส่ือ
สังคมออนไลน์ [8] Kim [9] กล่าววา่ ความไวว้างใจส่งผล
ต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ หากผูซ้ื้อมีความไวว้างใจมากเท่าใด 
มกัจะมีแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้มากเช่นเดียวกนั 

2.2 การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึง่ความจริง  
Horton and Wohl [10] กล่าวว่า การปฏิสัมพนัธ์ทาง

สั ง ค ม ก่ึ ง ค ว า ม จ ริ ง  ( Para-social interaction: PSI)  
เป็นความสัมพนัธ์ทางจิตวิทยาประเภทหน่ึง เปรียบเหมือน
การท่ีผูช้มไดพ้บเจอกบันักแสดงในการรับชมโทรทัศน์  
ผูดู้หรือผูฟั้งมีความรู้สึกอยูฝ่่ายเดียวเสมือนวา่นกัแสดงนั้น
เป็นเ พ่ือน แม้ว่าในความเป็นจริงไม่ได้เ ป็นเ ช่นนั้ น 
นอกจากน้ีความปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงยงัสามารถ
ท าให้ เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม Rasmussen [11]  
กล่าวว่า ในการเปรียบเทียบการตลาดของแบรนด์ในส่ือ
สังคมออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ พบว่าในส่ือสังคม
ออนไลน์สร้างความตั้ งใจซ้ือสูง ซ่ึงเป็นผลมาจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงสูงระหว่างผูเ้ขียนกับ
ผูอ้่าน ท าให้ลดอคติเก่ียวกบัการไดรั้บขอ้มูลลงได ้เพราะ
เหมือนเป็นการไดพ้ดูคุยกบัเพ่ือน  

2.3 ทศันคตทิีค่ล้ายคลงึกนั  
ทัศนคติท่ีคล้ายคลึงกัน (Attitude Homophily) เป็น

หลกัการระหว่างคนท่ีมีความคิดหรือลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง
กนัรวมไปถึงวฒันธรรม พฤติกรรมหรือความรู้ [12] เป็น
แนวโน้มท่ีจะเช่ือมโยงและดึงดูดกับคนอ่ืนท่ีมีลักษณะ
ทั่วไปคล้ายกัน ซ่ึงมีความหมายและท าให้มีอิทธิพลต่อ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของบุคคลท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั [13] 
การมีทศันคติแนวความคิดท่ีคลายคลึงกนัท าให้สามารถ
คาดการณ์พฤติกรรม เปรียบเหมือนเป็นหน้าต่างท่ีดึงดูด
และท าใหเ้กิดความช่ืนชอบในบุคคลนั้น [14]  

2.4 ความดงึดูดทางกายภาพ  
ความดึงดูดทางกายภาพ (Physical attractiveness) 

เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความคิดเก่ียวกับรูปลกัษณ์ในอุดมคติ 
สร้างความพึงพอใจกบัประสาทสัมผสั  ความดึงดูดใจทาง
กายภาพคือส่ิงท่ีมนุษยส์ะทอ้นความจริงวา่มนุษยพึ์งพอใจ
ในลกัษณะทางกายภาพของผูอ่ื้น เช่น ใบหนา้ ร่างกาย [15]   

2.5 ความดงึดูดทางสังคม (Social attractiveness) 
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Perse & Rubin [16] กล่าวว่าความดึงดูดทางสังคม
เป็นส่ิงท่ีดึงดูดคนให้เขา้ผูอ่ื้น มีความเก่ียวขอ้งกับความ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
แสดงเหมือนเช่นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน ความดึงดูด
ทางสังคมอาจข้ึนอยูก่บัการไดรั้บขอ้มูลของบุคคลนั้นดว้ย 
หากไดรั้บขอ้มูลในส่ิงท่ีดีกจ็ะเป็นความรู้สึกดีและดึงดูดท า
ใหอ้ยากรู้จกับุคคลนั้น 

2.6 การตั้งใจซ้ือสินค้า  
การตั้งใจซ้ือสินคา้ (Purchase intention) เป็นแนวโน้ม

ของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้หรือบริการ มีความตั้งใจและ
เป็นความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์ ความ
ตั้ งใจในการซ้ือวัดจากตัวช้ีว ัด 4 ตัว คือ การวางแผน 
งบประมาณ การพิจารณา และแนวโนม้ท่ีจะซ้ือ [17] 

2.7 กรอบแนวคดิการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถก าหนดกรอบแนวความคิด แสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 
สมมตฐิานที่ 1 (H1): ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัมีอิทธิพล

กบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ผา่นความไวว้างใจ 
สมมตฐิานที่ 2 (H2): ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัมีอิทธิพล

กบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ผา่นความไวว้างใจ
แปรผนัตามช่วงวยั 

สมมตฐิานที่ 3 (H3): ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัมีอิทธิพล
กบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ผา่นการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมก่ึงความจริง 

สมมติฐานที่  4 (H4): ความดึงดูดทางกายภาพมี
อิทธิพลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าผ่านความ
ไวว้างใจ 

สมมติฐานที่ 5 (H5): ความดึงดูดทางสังคมมีอิทธิพล
กบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ผา่นการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมก่ึงความจริง 

สมมติฐานที่ 6 (H6): ความไวว้างใจมีอิทธิพลกบัการ
ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

สมมติฐานที่ 7 (H7): การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่ึง
ความจริงมีอิทธิพลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 

สมมตฐิานที่ 8 (H8): ความไวว้างใจมีอิทธิพลกบัการ
ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้แปรผนัตามช่วงวยั 

 
3.  วธีิการด าเนินงานวจิัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบของรีวิวออนไลน์ต่อ
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์  (Online 

Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยมีรูปแบบค าถามจะเป็นลกัษณะทั้งปลายเปิด 
(Open-Ended Questions) และปลายปิด (Close-Ended 

Questions) แบบมีตัวเลือก ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้
เลือก และค าถามท่ีแสดงระดบัความคิดเห็น  ใชว้ิธีการสุ่ม
ตัวอย่างเก็บข้อมูลสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้ จึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณของกลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร ใช้โปรแกรม 
G*Power โดยก าหนดค่าอิทธิพล (Effect size) เท่ากบั 0.3 
เพาเวอร์ (1-β) เท่ากบั 0.95 ค่าอลัฟ่า (α) เท่ากบั 0.05 ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ยจ านวน 363 ตวัอยา่ง จากนั้น
ใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดตวัอย่าง เพื่อให้ไดต้วัแทน
จากทุกเจเนอเรชนั การวิจยัน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 500 คน 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ จ เ น อ เ ร ชั น เ อ็ ก ซ์   
(อายุ  41-56 ปี) จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  
กลุ่มตวัอยา่งเจเนอเรชนัวาย จ านวน 200 คน (อาย ุ25-40 ปี) 
คิดเป็นร้อยละ 41.7 และกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชันแซด  
(อาย ุ9-24 ปี) จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
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H7 
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H6 

Attitude 
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(AH) 
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(TR) 

Physical 

attractiveness 
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4. ผลการด าเนินงานวิจยั 

4.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมพบว่าเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 89 และเพศชาย ร้อยละ 11 ประกอบอาชีพเป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 35.2 รองลงมาเป็นพนกังานเอกชน 
ร้อยละ 34.6 ส่วนใหญ่รายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
28.8 รองลงมามีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 
17.6 ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมกัใชดู้รีวิวคือยทููบ ร้อยละ 47.2 
รองลงมาคือเฟซบุ๊ก ร้อยละ 35.8 และทวิตเตอร์ ร้อยละ 17 
และผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ท่ีมกัจะดูรีวิวคือ เซร่ัม ร้อยละ 
76.4 รองลงมาเป็นครีม ร้อยละ 59.4 

4.2 ผลทดสอบสมมตฐิาน  
จากการวิ เคราะห์ เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อ ดู

อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect Effect) ของปัจจยัดว้ยโปรแกรม AMOS เพื่อใช้
วิเคราะห์ ผู ้วิจัยได้น ากรอบแนวความคิดวิจัยมาสร้าง
โมเดลและท าการปรับแต่งโมเดล เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model fit) แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: ผลการวเิคราะห์ค่าความสอดคลอ้งของโมเดล  

ค่าเกณฑ์
ทางสถิติ 

เกณฑท่ี์
ยอมรับได ้

ผลการ
วเิคราะห์ 

ผลการประเมิน  

CMIN/D

F 
≤ 3.00  0.2967 ผา่นเกณฑ ์ 

GFI ≥ 0.80 0.846 ผา่นเกณฑ ์ 

RMR  ≤ 0.08  0.072 ผา่นเกณฑ ์ 

RMSEA  ≤ 0.08  0.063 ผา่นเกณฑ ์ 

AGFI  ≥ 0.70  0.821 ผา่นเกณฑ ์ 

NFI  ≥ 0.80  0.839 ผา่นเกณฑ ์ 

CFI  ≥ 0.80  0.887 ผา่นเกณฑ ์ 

PNFI  ≥ 0.50  0.758 ผา่นเกณฑ ์ 

PCFI  ≥ 0.50  0.811 ผา่นเกณฑ ์ 

 
แลว้ท าการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง เพื่อหาอิทธิพลของ
ตวัแปร แสดงในภาพท่ี 2 

 
X

2
=1432.89, df= 483, GFI = 0.846, RMR = 0.072, RMSEA = 0.063 

หมายเหตุ *p <= 0.05, **p < 0.01, ***p-value < 0.001 

ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เ ป็น เ กณฑ์ ในการยอม รับห รือป ฏิ เสธสมม ติฐาน  
ผลวิเคราะห์อิทธิพลดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล  

ตวัแปร
ผล 

อิทธิพล ตวัแปรเหตุ 
AH PA SA PSI 

TR 
ทางตรง 0.456** 0.244** - - 

ทางออ้ม - - - - 

PSI 
ทางตรง 0.244** - 0.78* - 

ทางออ้ม - - - - 

PI 
ทางตรง - - - 0.291** 

ทางออ้ม 0.227* 0.476 0.492 - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001  

เม่ือพิจารณาผลทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 2 
พบว่าตวัแปรทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกันผ่านความไวว้างใจ 
ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัผ่านการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึง
ความจริง ความดึงดูดทางกายภาพผ่านความไวว้างใจ 
ความดึงดูดทางสังคมผ่านการปฏิสัมพนัธ์ก่ึงความจริง  
ความไวว้างใจและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ 

ผลการทดสอบอทธิพลก ากับ (Moderating Effect) ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-groups SEM) ของความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มประกอบด้วย ตัวแปรกลุ่มเจเนอเร
ชนัเอ็กซ์ ตวัแปรกลุ่มเจเนอเรชนัเอ็กซ์วาย และตวัแปรกลุ่มเจ
เนอเรชนัแซด โดยทดสอบจ านวน 2 คร้ัง คือค านวณตวัแบบ
อิสระ (Unconstrained Model) และคร้ังท่ี 2 คือ ตวัแบบจ ากดั
ท่ี มีก าหนดให้มีค่ าเหมือนกันทั้ ง 2 กลุ่ม ตัวแบบจ ากัด 
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(Constrained Model) ผลการทดสอบอิทธิพลก ากบัระหว่างเจ
เนอเรชนั พบวา่ไม่มีผลต่อเจเนอเรชนั จึงสรุปไดว้า่ทศันคติท่ี
คลา้ยคลึงกนัไม่มีความแตกต่างกนั ความไวว้างใจ พบวา่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานในงานวิจยั แสดงดงัตารางท่ี 3    
ตารางที่ 3: แสดงผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปร 

เส้นทาง  เจเนอเรชนั 
DF CMIN P 

X Y Z 

AH to TR 0.334 0.309 0.37 2 5.212 0.074 

TR to PI 0.448 0.345 0.433 2 1.153 0.564 

จากตารางท่ี 2 และ 3 สามารถสรุปสมมติฐานไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 4: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

สมมติฐาน ค่าอิทธิพล P 
ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล 

ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัมี
อิทธิพลกบัการตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ผา่น
ความไวว้างใจ 

0.456  0.004 ยอมรับ 

พบวา่มีอิทธิพล คิด
เป็นค่าน ้าหนกั 
0.456 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  

ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัมี
อิทธิพลกบัการตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ผา่น
ความไวว้างใจแปรผนัตาม
ช่วงวยั 

Gen X (β=0.334) 

Gen Y (β=0.309) 

Gen Z (β=0.37) 

0.074 ปฏิเสธ 

พบวา่ไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ
ของเส้นอิทธิพล
ระหวา่งช่วงวยั  

ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัมี
อิทธิพลกบัการตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ผา่น
การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึง
ความจริง 

0.244 0.007 ยอมรับ 

พบวา่มีอิทธิพลคิด
เป็นค่าน ้าหนกั 
0.244 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  

ความดึงดูดทางกายภาพมี
อิทธิพลกบัการตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ผา่น
ความไวว้างใจ 

0.385 0.018 ยอมรับ 

พบวา่มีอิทธิพลคิด
เป็นค่าน ้าหนกั 
0.385 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ความดึงดูดทางสังคมมี
อิทธิพลกบัการตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ผา่น
การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึง
ความจริง 

0.78 0.023 ยอมรับ 

พบวา่มีอิทธิพลคิด
เป็นค่าน ้าหนกั 0.78 
อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

ความไวว้างใจมีอิทธิพลกบั
การตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผวิหนา้ 1.235 0.016 ยอมรับ 

พบวา่มีอิทธิพลคิด
เป็นค่าน ้าหนกั 
1.235 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึง
ความจริงมีอิทธิพลกบัการ
ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผวิหนา้ 

0.291 0.007 ยอมรับ 

พบวา่มีอิทธิพลคิด
เป็นค่าน ้าหนกั 
0.291 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  

ความไวว้างใจมีอิทธิพลกบั
การตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผวิหนา้แปรผนัตามช่วงวยั 

Gen X (β=0.448) 

Gen Y (β=0.345) 

Gen Z (β=0.433) 

0.564 ปฏิเสธ 

พบวา่ไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ
ของเส้นอิทธิพล
ระหวา่งช่วงวยั  

 

5. สรุป  
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองผลกระทบของรีวิวออนไลน์ต่อ

ความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เม่ือน าข้อมูลมา
วเิคราะห์พบวา่ ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนั ความไวว้างใจ ความ
ดึงดูดทางกายภาพ ความดึงดูดทางสังคม การปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมก่ึงความจริง มีอิทธิพลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้า  ซ่ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee and 

Watkins [18] ผลวิจัยพบว่า ทัศนคติท่ีคล้ายคลึงกับและ
ความดึงดูดทางสังคมของ YouTube vloggers มีอิทธิพลต่อ
ลูกค้าและความตั้ งใจซ้ือ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sokolova and Kefi [19] ผลวิจยัพบว่าการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมก่ึงความจริงและความเช่ือมัน่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
สินคา้ซ่ึงบล็อกเกอร์มีอิทธิพลในการจูงใจให้กบัผูติ้ดตาม
ซ้ือสินคา้ไดโ้ดยเกิดจากการสร้างความเช่ือมัน่ 

ผูท่ี้ดูรีวิวมกัเลือกส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเขา้ถึงง่ายและ
สะดวก คน้หาไดร้วดเร็ว ท่ีดูรีวิวผ่านยูทูปเพราะมีความ
หลากหลาย มีรายละเอียด เป็นวีดีโอท าให้เขา้ใจง่าย เห็น
ภาพชดัเจน ไดเ้ห็นสภาพผิว ผูท่ี้มกัดูผ่านเฟซบุ๊กเพราะมี
เพจหรือกลุ่ม ส าหรับพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์จากผูใ้ช้
จริง มีค  าแนะน าและการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
ส่วนผูท่ี้มกัจะดูรีวิวผ่านทวิตเตอร์เพราะติดตามได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถดูผ่านแฮชแทกและรูปภาพจากผูท่ี้รีวิวมี
ความน่าเช่ือถือ จากความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นได้ว่าความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นในผู ้ท่ี รีวิว 
ทศันคติท่ีเห็นดว้ยเช่นเดียวกบัผูท่ี้รีวิว สามารถจูงใจและ
คลอ้ยตาม การแบ่งปันประสบการณ์การใชง้านผลิตภณัฑ์
ท าให้ผูดู้รีวิวรู้สึกมีส่วนร่วม การให้ขอ้มูลการรีวิวอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นกนัเอง ท าให้ผูดู้รีวิวรู้สึกว่าเป็นเพ่ือน 
รู้สึกเป็นมิตรท าใหเ้กิดความไวว้างใจ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสาข ์โชติปุญโญ [20] 
และพบวา่ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัและความไวว้างใจ พบวา่
ไม่มีผลต่อเจเนอเรชนัในการตั้งใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ  Hernández, Jiménez and Martín [21]          
ผลวิจยัพบวา่อายไุม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ หากผู ้
ท่ีตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้ามกัจะดูรีวิวจากผูท่ี้มี
ประสบการณ์การใชง้านผลิตภณัฑ์ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ
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สินคา้โดยตอ้งมีความเช่ือมัน่และผูท่ี้มีประสบการณ์ใชง้าน
ท่ีคลา้ยคลึงกนั ทศันคติจูงใจ 

งานวิจัยน้ีเป็นการเก็บรวมรวบโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ ส าหรับการวิจยัในอนาคตผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการ
เก็บขอ้มูลเชิงลึกของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจมี
ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ ความคิดเห็นหรือพฤติกรรม ท่ี
อาจจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือและแนวโนม้ในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ได ้จึงควรใชเ้ทคนิคอ่ืน เช่น การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างในอนาคต และควรมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ช่องทางการซ้ือสินคา้ 
ราคาท่ีซ้ือเฉล่ียในแต่ละคร้ัง  การรับรู้ขอ้มูล ความพึงใจของ
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ เพื่อน าไปศึกษาและพฒันาการส่งเสริม
การขายของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันพืน้ท่ีเกษตรกรรมในประเทศไทยมากกว่า 90% 

ใช้สารเคมี  ในปี 2560 พืน้ท่ีเกษตรกรรมของประเทศไทย 
มี 149 ล้านไร่ คิดเป็น 32.66% ของพืน้ท่ีประเทศไทย แต่มี
พืน้ท่ีการเกษตรอินทรีย์เพียง 2 ล้านไร่ คิดเป็น 1.34% ของ
พืน้ท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด จากปัญหาท่ีกล่าวมางานวิจัยนี้
ได้ร่วมมือกับ “มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” เพ่ือพัฒนาการ
เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคมออนไลน์ 
ด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้กรณีศึกษาส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ค ซ่ึงเป็นส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีใช้อย่างแพร่หลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และเกบ็ข้อมลูไว้เพ่ือประมวลผลได้ 

ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ี ไม่มีอิทธิพล ต่อ
การมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคมผ่านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับ ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม ลักษณะการ
ออกแบบการส่ือสาร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย 
ในส่วนของปัจจัยท่ี มีอิทธิพล มีดังนี ้การมีปฏิสัมพันธ์
หรือการโต้ตอบกันในกลุ่มสังคม ความถี่ในการเห็นโพสต์ 
บริบทในการส่ือสาร  การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  ซ่ึง
เ ป็นไปตามสมมติฐานงานวิ จั ย  อีก ท้ังยังสรุปได้ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับกับการ
มีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคม ไม่แปรผันตาม 
อายุ ของประชากร จากผลงานวิจัยท่ีกล่าวมาน้ันสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ิด้านการส่ือสาร 
รวมถึงกลยุทธ์ิการตลาด เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกษตรอินทรีย์ และเกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์มากขึน้ในประเทศไทย 
ค าส าคัญ: เกษตรอินทรีย์, การเคล่ือนไหวทางสังคม

ออนไลน์. โซเชียลมีเดีย 
 

Abstract 

Today, more than 90% of agricultural areas in 

Thailand still use chemical fertilizers and pesticides. 

In 2017, 149 million Rai or 32.66% of Thailand are 

agricultural areas, and only 2 million Rai or 1.34% of 

Thailand is organic farming. Based on this situation, 

this research in cooperated with the Argi-nature 

foundation aims to improve organic agriculture in 

Thailand by exploring the factor that influence on 

online social movements for organic agriculture to 

help spread the knowledge of organic farming. 

Facebook, a worldwide social media was used in this 

research to target the audience and collect data for 

analysis. 

The study results demonstrated that social 

influence (SI) and design features (DF) of the post on 

Facebook did not impact on the online social 

movements which is not according to the study 

assumption while the interaction (IT), frequency of 

seeing (FS), context (CT), and perceived usefulness 

(PU) had an impact on the online social movement in 

accordance with the study hypothesis. In addition, the 

relationship between perceived usefulness and 

participation in social movements did not vary with 
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age of the population. The results from this study can 

be used for communication and marketing strategy 

plans in order to create a better understanding of 

organic agriculture and a participation in supporting 

organic agriculture in Thailand. 

Keyword: organic agriculture, online social  

                     movements,  social media 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในประเทศไทยมากกวา่ 90% 

ใชส้ารเคมี เน่ืองจากประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ท าใหมี้การ
ขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงมีการน า
สารเคมีต่างๆเขา้มาใชเ้พ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอกบั
ผู ้บริโภค เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการใช้สารเคมีใน
ปริมาณท่ีมากเกินความจ าเป็น ท าให้เกิดการตกคา้งของ
สารเคมีในดิน น ้ า ผลผลิตทางการเกษตร และห่วงโซ่
อาหาร ซ่ึงส่งผลกระทบไม่ดีต่อสุขภาพ [5] 

เกษตรอินทรีย ์คือ การท าการเกษตรดว้ยกรรมวิธีทาง
ธรรมชาติ โดยพ้ืนท่ีท่ีท าเกษตรนั้น ตอ้งไม่มีสารพิษ หรือ
สารเคมีตกคา้งและหลีกเล่ียงจากการปนเป้ือนของสารเคมี
ทั้งทางดิน ทางน ้า และทางอากาศ ไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์ 
หรือส่ิงท่ีได้มาจากการตัดต่อพนัธุกรรม [6] ในปี 2560 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประเทศไทย มี 149 ลา้นไร่ คิดเป็น 
32.66% ของพ้ืนท่ีประเทศไทย แต่มี พ้ืนท่ีการเกษตร
อินท รี ย์ เ พี ย ง  2 ล้านไ ร่  คิ ด เ ป็ น  1.34% ของ พ้ืน ท่ี
เกษตรกรรมทั้งหมด [4] งานวิจยัของ Wilson and Tisdell 

[11] ได้ตั้ งข้อสังเกตว่า เพราะอะไรเกษตรกรยงัใช้สาร
ก าจดัศตัรูพืชทางเคมีทั้งท่ีมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนและสุขภาพแย่
ลง  พบว่าหากเกษตรกรไม่ใช้สาร เคมี  จะมีโอกาส
เสียเปรียบทางการค้าเพราะต้องแบกรับความเส่ียงจาก
ปริมาณผลผลิตและรายไดไ้ม่คงท่ี โดยปัจจุบนัในประเทศ
ไทยมีการขบัเคล่ือนการเกษตรอินทรียห์ลากหลายรูปแบบ 
หน่ึงในองคก์รท่ียกมาน้ีคือ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็น
การรวมกลุ่มกนัของประชาชน เกษตรกร เพ่ือปฏิบติัและ
เ ผ ย แพ ร่ ก า ร ท า เ ก ษ ต ร อิ นท รี ย์ต า ม แน ว คิ ด ขอ ง
พระมหากษตัริยไ์ทยในรัชกาลท่ี 9 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการท าเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยและ

สร้างคุณชีวิตท่ีดีให้กบัเกษตรกรและผูบ้ริโภค เปิดท าการ
ในช่ือ “ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง” มาแลว้ 31 ปี 
ให้บริการฝึกอบรมความรู้ดา้นการท าเกษตรอินทรียแ์ละ
ขบัเคล่ือนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความรู้
ท่ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคม เพื่อสนบัสนุน
การเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย และน าไปวางแผนกล
ยทุธ์ิทางการส่ือสาร ขยายเครือข่ายธรุกิจเกษตรอินทรียใ์น
ประเทศไทย ตลอดจนสร้างอ านาจการต่อรองทาง
การตลาดทั้ งในและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาส่ือ
ออนไลน์เฟซบุ๊ค ซ่ึงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้อย่าง
แพร่หลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเก็บข้อมูลไว้เพ่ือ
ประมวลผลได ้

ค าศพัท์เฉพาะ : การมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทาง
สังคม คือ การมีส่วนร่วมบนเฟซบุ๊ค (Facebook) เช่น การ
เขา้ร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค (Facebook Group)  หรือ เฟซบุ๊คเพจ
(Facebook Page)  การกดแสดงความรู้สึกหรือกดแชร์
เน้ือหาท่ีสนบัสนุนการท าเกษตรอินทรียใ์นเฟซบุ๊ค  

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ในงานวิจัยน้ีได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีด้านการ
เคล่ือนไหวทางสังคมและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลบนส่ือ
สังคมออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทาง
สังคม 

2.1 ทฤษฎกีารเคล่ือนไหวทางสังคม 
จากงานวิจยัอา้งอิง [1] ไดน้ าทฤษฎีการเคล่ือนไหวทาง

สังคมมาใช้ร่วมกบัปัจจยัต่างๆ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
บน เฟซ บุ๊ ค  พบ ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลดัง น้ี  ปั จจัยด้ าน
ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ห รื อ ก า ร โ ต้ ต อ บ กั น ใ น ก ลุ่ ม สั ง ค ม 
(interaction) เพื่อการเคล่ือนไหวทางสังคมบนเฟซบุ๊ค 
โดยการแสดงความคิดเห็นโตต้อบกนับนเฟซบุ๊ค, ความถ่ี
ในการเห็นโพสต ์(frequency of seeing post) โดยผูโ้พสต์
ความถ่ีสูง (44%)  : 4 คร้ัง ใน 1 วัน มีแนวโน้มในการ
เรียกร้องให้ด าเนินการ (call for action)  มากกว่าผูโ้พสต์
ความถ่ีต ่า (26%) ซ่ึงงานวิจัยน้ีพบว่ากิจกรรมออนไลน์
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บนเฟซบุ๊คของผูโ้พสต์ความถ่ีสูงส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
แบบออฟไลน์ แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือออนไลน์มีความสามารถ
ในการสร้างการเคล่ือนไหวทางสังคมได้จริง จากการ
เคล่ือนไหวทางออนไลน์และส่งผลต่อออฟไลน์ 

2.2 การส่ือสารบนสังคมออนไลน์ 
การเลือกแพลตฟอร์มของสังคมออนไลน์ให้เหมาะกบั

บริบทท่ีใช้เป็นส่ิงส าคัญ แต่ละแพลตฟอร์มของสังคม
ออนไลน์ (social media) มักใช้กับบริบท (context) ใน
การส่ือสารท่ีแตกต่างกนั จากงานวจิยัอา้งอิง [2] พบวา่ การ
จดักิจกรรมร่วมกนัในชุมชนออนไลน์เพ่ือเพ่ิมการรับรู้จะ
ใช้ส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ค และอิทธิพลทางสังคม (social 

influence) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจใหมี้ส่วนร่วม 
เช่น การส่งค าเชิญให้เขา้ร่วมกลุ่มโดยเพ่ือนท่ีเขา้ร่วมกลุ่ม
แล้ว รวมทั้ ง ลักษณะการออกแบบการส่ือสาร (design 

features) ซ่ึงหมายถึง การออกแบบองค์ประกอบของส่ือ 
คือรูปภาพ กราฟหรือวิดีโอ ท่ีนักการตลาดอาจรวมไวใ้น
โพสต์ออนไลน์ ซ่ึงส่งผลต่อการโต้ตอบกับการโพสต์
บนเฟซบุ๊ค พบวา่ ขนาดและจ านวนองคป์ระกอบของส่ือท่ี
มีขนาดใหญ่ ส่งผลต่อความชอบ (กดถูกใจ) ในการโพสต์
ในเชิงบวก ในขณะท่ีปริมาณขอ้ความท่ีมีปริมาณมาก มีผล
ต่อความชอบของการโพสตเ์ชิงลบ [3] 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีร่ืองกบัการเปิดรับข่าวสาร 
การเปิดรับข่าวสารเป็นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการ

รับรู้ และยงัเป็นกระบวนการส าคญัต่อการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ McCombs and Becker [12] กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วม (participation) คือ การเปิดรับข่าวสารโดย
สามารถท าใหผู้รั้บสารรู้สึกมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในสังคมรอบตวัได ้

 

3. กรอบแนวคิดงานวิจัย 
จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งานวิจยั

น้ีจึงตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ในการเคล่ือนไหวทางสังคม ในบริบทของการเกษตร
อินทรีย์  ดังกรอบแนวคิดงานวิจัย ในภาพท่ี  1 และ
ตั้งสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) : อิทธิพลทางสังคม(SI) มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคมผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) : ลักษณะการออกแบบการส่ือสาร
(DF) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทาง
สังคมผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) : การมีปฏิสัมพนัธ์หรือการโตต้อบกนั
ในกลุ่มสังคม(IT) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
เคล่ือนไหวทางสังคมผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
สมมติฐานท่ี 4 (H4) : ความถ่ีในการเห็นโพสต์(FS) มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคมผา่น
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
สมมติฐานท่ี 5 (H5) : บริบทในการส่ือสาร(CT) มีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคมผา่นการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
สมมติฐานท่ี 6 (H6) : การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ(PU) มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคม 
สมมติฐานท่ี 7 (H7) : ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทาง
สังคม แปรผนัตามอายขุองประชากร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ

เคล่ือนไหวทางสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเกษตร
อินทรียใ์นประเทศไทย โดยการศึกษาน้ีตอ้งการศึกษากลุ่ม

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดงานวิจยั 

อิทธิพลทางสังคม 
(Social Influence : SI) 

ลกัษณะการออกแบบการส่ือสาร 
(Design Features : DF) 

ปฏิสัมพนัธ์หรือการโตต้อบกนั
ในกลุ่มสังคม (Interaction : IT) 

ความถ่ีในการเห็นโพสต ์
(Frequency of seeing post : FS) 

การรับรู้ถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บ (Perceived 
Usefulness : PU) 

การมีส่วนร่วมในการ
เคล่ือนไหวทางสังคม
(Participation : PC) บริบทในการส่ือสาร 

(Context : CT) 

อาย ุ
(Age) 
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ผูใ้ช้งานเฟซบุ๊คในประเทศไทย โดยท าการสุ่มตัวอย่าง 
(sampling) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ผ่านทางเฟซบุ๊ค เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย(Audience) ท่ีมีความสนใจและ
เหมาะสมในการศึกษาไดดี้ท่ีสุด 

ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา คือ ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คในประเทศไทย 
ท่ีมีสถานะการใช้งานปัจจุบัน เคยเขา้ร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค หรือ 
เฟซบุ๊คเพจ และติดตามขอ้มูลดา้นเกษตรอินทรียบ์นเฟซบุ๊ค 

งานวิจยัน้ีก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณ
ดว้ยโปรแกรม G*Power เวอร์ชนั 3.1.9.2 ในการค านวณ
ได้ก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา (α) 

เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 6 ค่าขนาดของ
อิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.027 ผลท่ีไดคื้อขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 403 ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ี
เป็น Pilot Test อีกจ านวน 40  ชุด หลังจากท าการส่ง
แบบสอบถามสามารถเก็บขอ้มูลได ้545 ตวัอยา่ง แบ่งช่วง
อายเุป็น 2 ช่วง คือ <= 30 ปี และ >30 ปี 

 

5.  ผลการด าเนินงานวิจัย 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าการศึกษา โดยใช้การ

วิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่มีค่าเฉล่ีย(�̅�) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 : แสดงค่าเฉล่ีย(�̅�)และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ปัจจัยทีศึ่กษา ค่าเฉลีย่

(�̅�) 

ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

แปล
ความหมาย 

ลกัษณะการออกแบบการ
ส่ือสาร (DF) 

3.96 0.81 เห็นดว้ย 

การมีปฏิสมัพนัธ์หรือการ
โตต้อบกนัในกลุ่มสงัคม (IT) 

3.85 0.83 เห็นดว้ย 

การมีส่วนร่วมในการ
เคล่ือนไหวทางสงัคม (PC) 

3.61 0.74 เห็นดว้ย 

อิทธิพลทางสงัคม (SI) 3.46 0.98 ปานกลาง 
ความถ่ีในการเห็นโพสต ์
(FS) 

3.02 1.08 ปานกลาง 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
(PU) 

4.35 0.74 เห็นดว้ย 

บริบทในการส่ือสาร(CT) 4.17 0.72 เห็นดว้ย 
 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปร
อิสระกับตัวแปรคั่นกลาง พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกในระดบัปานกลางกบัตวัแปร
คั่นกลาง ท่ีกล่างคือ ตัวแปรคั่นกลาง คือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ ท่ี ได้ รั บ ( PU) มี ขนาดของสั มประ สิท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันอยูร่ะหวา่ง 0.301 – 0.767 โดยท่ี
ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากนั้ นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 
เพื่อวิเคราะห์ดูอิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพล
ทางออ้ม (indirect effect) โดยอาศยัโปรแกรม AMOS ใน
การวิเคราะห์โมเดลและท าการปรับแต่งโมเดลให้มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (model fit) และน าโมเดล
ดงักล่าวมาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือหาอิทธิพล
ของตัวแปรหน่ึงว่ามีอิทธิพลต่ออีกตัวแปรหรือไม่ โดย
สามารถวิเคราะห์ผล ดงัแสดงในภาพท่ี 2 และตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

ตวัแปร
เหตุ 

ตัวแปรผล 

PU PC 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล
ทางอ้อม 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล
ทางอ้อม 

SI -0.004   -0.004 

ภาพที่ 2 : ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

S

I 

D

F 

I

T 

F

S 

C

T 

C

T 

C

T 

มีอิทธิพล 

ไม่มีอิทธิพล 

Chi-square = 661.147     df = 226 

GFI = 0.903     RMR = 0.80 

SRMR = 0.0674     RMSEA = 0.059 

CFI = 0.938     TLI = 0.924 

หมายเหตุ : *p <= 0.05, **p<0.01, ***p < 0.001 

 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

595 

 

DF -0.147   -0.122 
IT -0.926   -0.764** 
FS -0.337*   -0.278* 
CT 2.183**   1.801** 
PU  0.825***   

 
การวิเคราะห์อิทธิพลก ากับ (moderating effect) ใช้

วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โม เ ดลก ลุ่ มพ หุ  ( multiple-group 

analysis) ด าเนินการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรอาย ุโดย
จดักลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีมีอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน 317 คน และกลุ่ม
ประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปีข้ึนไป จ านวน 228 คน 
จากนั้นท าการทดสอบ 2 คร้ัง และได้ผลการทดสอบดงั
แสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลก ากบัของตัว
แปรอาย ุ

หมายเหตุ : *p <= 0.05, **p < 0.01, ***p-value < 0.001 
 

6. สรุปผลงานวจัิย 
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วน

ร่วมในการเคล่ือนไหวทางสังคมออนไลน์ เพ่ือสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย ์ผูว้ิจยัจึงสรุปผลตามสมมติฐาน ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4 
   ตารางที ่4 : สรุปผลการวจิยัจากสมมติฐาน 

สมมติฐาน ค่า
น า้หนัก 

ระดบั
นัยส าคญั 

สรุปผล 

H1 : อิทธิพลทางสงัคม(SI) มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
การเคล่ือนไหวทางสงัคมผา่น
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 

-0.004  ปฏิเสธ 

H2 : ลกัษณะการออกแบบ
การส่ือสาร(DF) มีอิทธิพลต่อ

-0.122  ปฏิเสธ 

การมีส่วนร่วมในการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมผา่นการ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
H3 : การมีปฏิสมัพนัธ์หรือ
การโตต้อบกนัในกลุ่มสงัคม
(IT) มีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมในการเคล่ือนไหวทาง
สงัคมผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

-0.764 0.01 ยอมรับ 

H4 : ความถ่ีในการเห็นโพสต์
(FS) มีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมในการเคล่ือนไหวทาง
สงัคมผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

-0.278 0.05 ยอมรับ 

H5 : บริบทในการส่ือสาร
(CT) มีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมในการเคล่ือนไหวทาง
สงัคมผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1.801 0.05 ยอมรับ 

H6 : การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ(PU) มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมในการเคล่ือนไหว
ทางสงัคม 

0.825 0.001 ยอมรับ 

H7 : ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
(PU) กบัการมีส่วนร่วมใน
การเคล่ือนไหวทางสงัคม 
(PC) แปรผนัตามอายขุอง
ประชากร 

0.605  ปฏิเสธ 

 
ผลการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่ 

• ปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
เคล่ือนไหวทางสังคมผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัอา้งอิง [2]  ไดแ้ก่ ปัจจยัอิทธิพล
ทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมบนเฟซบุ๊ค ท่ีไดรั้บแรงจูงใจ
จากบุคคลอ่ืนหรือสังคม เช่น การตัดสินใจเข้าร่วมเม่ือ
พบว่าเ พ่ือนของท่านเข้าร่วม  และปัจจัยลักษณะการ
ออกแบบการส่ือสาร เช่น ภาพ โปสเตอร์ อภิปรายดังน้ี 
เน่ืองจากบริบทของเน้ือหาท่ีส่ือสารแตกต่างกบังานวิจัย
อา้งอิง โดยงานวิจยัน้ีเป็นบริบทดา้นเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงเป็น

เส้นทาง 
(Path) 

ตวัแปรอาย ุ

ตวัแปร
อิสระ 
(df=452) 

ตวัแปร
ก ากบั 
(df=453) 

ผลต่าง 
(df=1) 

ค่า p 

PU to PC 961.613 916.880 0.267 0.605 
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ขอ้มูลท่ีเนน้เน้ือหาสาระ รวมถึงสภาพสังคมท่ีแตกต่างดว้ย 
อาจส่งผลให้ผลงานวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัอา้งอิง 
[2] จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
• ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพล ประกอบด้วย  (1) การ มี
ปฏิสัมพนัธ์หรือการโตต้อบกันในกลุ่มสังคม เช่น การ
แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ (2) ความถ่ีในการเห็นโพสต์ 
คือ ความถ่ีในการเห็นโพสตบ์นเฟซบุ๊คใน 1 วนั (3) บริบท
ในการส่ือสาร คือ การเลือกใชแ้พลตฟอร์มส่ือออนไลน์
ใหม่เหมาะสมกบัเน้ือหาหรือบริบท และ (4) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จึงยอมรับสมมติฐานงานวจิยั  
อีกทั้ งยงัสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัการมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทาง
สังคมไม่แปรผันตามอายุของประชากร  ซ่ึงปฏิ เสธ
สมมติฐาน แต่สอดคลอ้งกบัการหาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากศูนย์
เ รียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ท่ีพบว่าผู ้ท่ี เข้ามาเรียนรู้มี
หลากหลายอายุ และจากการเกบ็แบบสอบถามยงัไดท้ราบ
ถึงความตอ้งการในการรับขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายหรือ
ความรู้เก่ียวกบัการเกษตรอินทรียบ์นเฟซบุ๊ค จากค าถาม
ปลายเปิด โดยพบวา่ ขอ้มูล 3 ประเภทหลกัท่ีกลุ่มเป้าหมาย
ตอ้งการ มีดงัน้ี (1) ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการท าเกษตรอินทรีย ์ 
(2) ขอ้มูลเก่ียวกับประสบการณ์และการแก้ปัญหาต่างๆ  
(3)  แหล่งซ้ือขายดา้นเกษตรอินทรียร์วมถึงการตลาด 

อภิปรายไดว้่า จากผลของงานวิจยัน้ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ิดา้นการส่ือสาร รวมถึง
กลยุทธ์ิการตลาด โดยส่ิงท่ีต้องค านึงถึงคือปัจจัยท่ีมี
อิทธิพล และไม่ตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลมากนัก 
และมุ่งประเด็นการส่ือสารไปท่ีเน้ือหาท่ีกลุ่มเป้าหมาย
ตอ้งการ เพื่อจูงใจ และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับเกษตร
อินทรีย์ ท าให้ เ กิดการมี ส่วนร่วมในการสนับสนุน
การเกษตรอินทรียม์ากข้ึนในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาว่าโควิค-19 

ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของผู้สูงอายอุย่างไร โดยผู้ วิจัย
ได้น าแบบจ าลองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในครัวเรือน 
มาใช้เป็นแบบจ าลองหลักในการศึกษาคร้ังนี้ และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายตุั้งแต่ 55 ปีขึน้ไป วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง 

อนุมาน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความรุนแรงของโรค 
ท าใ ห้ผู้ สู งอายุมีพฤติกรรมความตั้ ง ใจ ท่ีจะใ ช้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการใช้งาน
ส่วนตัวมากท่ีสุด และการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการติดโรค 
ท าให้เพ่ือนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของผู้ สูงอายุมากท่ีสุด โดยผลการวิเคราะห์ ค่าความ
สอดคล้องของโมเดล พบว่ามค่ีา p-value เท่ากับ 0 ค่า Chi-

Square/df เท่ากับ 1.772  ค่า CFI เท่ากับ 0.920 ค่า GFI 
เท่ากับ 0.802  ค่า RMR เท่ากับ 0.047 และค่า RMSEA 
เท่ากับ 0.072 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 
ค าส าคัญ: โควิค-19  ผูสู้งอาย ุ  เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
 

 

 

 

Abstract 

The objective of this research is to study how 

COVID-19 affects the behavioral intention to use 

information and communication technology in older 

adults. The sample group is Thai people aged 55 years 

and over. A survey questionnaire was used as a tool 

to gather data in this study. Data were analyzed by 

descriptive and inference statistics. Result showed 

that the perception of severity causing older adults to 

have the intent to use information and communication 

technology for most personal use. The perception of 

susceptibility makes friends and family have the most 

influence on the behavior intention of the older adults 

to use information and communication technology. 

The fit indices were p-value = 0, Chi-Square/df = 

1.772, CFI = 0.920, GFI = 0.802, RMSEA = 0.072. 

Therefore, the result indicated that this model exhibits 

an acceptable level of fit with the empirical data. 

Keyword: COVID-19, Older Adults, Information   
  and Communication Technology,   
  Technology Adoption 

 

1. บทน า 

จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ของส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) [1] พบว่ากลุ่มผูท่ี้มี
อายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป รู้จกัหรือเคยสมคัรเขา้ใชบ้ริการ
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ร้อยละ 59.6 และรู้จกั
หรือเคยสมคัรเขา้ใชบ้ริการกระเป๋าเงินดิจิทลั (Electronic 
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Wallet: E-Wallet) ร้อยละ 47.3 น้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
ประชากรกลุ่มอายุอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าผูท่ี้ก  าลงัเขา้สู่วยั
สูงอายแุละผูสู้งอายุนั้นยงัขาดทกัษะความรู้ความเขา้ใจใน
การใชง้านเทคโนโลยฯี  

ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นตน้มา หลายประเทศทัว่โลก
รวมทั้งประเทศไทยเผชิญกบัการแพร่ระบาดของโควิค-19 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนัได้
อย่างปกติ เช่น การเดินทาง การท างาน จึงได้มีการน า
เทคโนโลยฯีมาใชเ้ป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การติดต่อส่ือสาร การช้ือสินคา้และ
บริการผา่นช่องทางออนไลน์ ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจวา่การแพร่
ระบาดของโควิค-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะ
ใชง้านเทคโนโลยฯีของผูสู้งอายอุยา่งไร 

 

2. ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แบบจ าลองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในครัวเรือน 
( Model of Adoption of Technology in Households: 

MATH) ของ Brown & Venkatesh เป็นแบบจ าลองท่ีใช้
ในการอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ี
จะใชง้านเทคโนโลยฯี ประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 
8 ปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

1. การลดลงของค่าใชจ่้ายในการใช้งานเทคโนโลยี 
(Declining Cost: DC) คือการลดลงอยา่งรวดเร็วของราคา
สินคา้และบริการทางเทคโนโลยฯี [2] 

2. พฤติกรรมความตั้ งใจท่ีจะใช้งาน (Behavioral 

Intention: BI) คื อระดับความต้อ งการ ท่ี จะใช้ ง าน
เทคโนโลยฯี ของแต่ละบุคคล [3] 

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความสนุกสนาน 
(Applications for Fun: AFF) คือการน าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนาน [3] 

4. การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการใชง้านส่วนตวั 
( Application for Personal Use: AFPU) คื อ ก า ร น า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของบุคคลนั้นๆ [3] 

5. อิทธิพลจากเพื่อนและครอบครัว (Friends and 

Family Influences: FAFI) คือการโน้มน้าวชัก จูงจาก
เพื่อนและครอบครัวใหใ้ชง้านเทคโนโลยฯี [3] 

6.  อิทธิพลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Source Influences: SSI) คือการโน้มน้าวชักจูงจาก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ใหใ้ชง้านเทคโนโลยฯี [3] แหล่งขอ้มูล
ทุติยภูมิ คือขอ้มูลท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ก็บรวบรวมเอง แต่มีผูอ่ื้นท า
การเก็บรวบรวมไวแ้ล้ว เช่น บทความบนส่ือออนไลน์ 
รายงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นตน้  

ผูว้ิจัยตอ้งการศึกษาว่าเม่ือเกิดโรคระบาดอย่างเช่น  
โควคิ-19 ท่ีผูสู้งอายถืุอเป็นกลุ่มเส่ียงอนัตรายเม่ือไดรั้บเช้ือ 
เพื่อนและครอบครัว รวมทั้งแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมความตั้ งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีฯของ
ผูสู้งอายหุรือไม่  

7.  การ รับ รู้ ถึงความสามารถของตนเอง (Self-

Efficacy: SE) คือความเช่ือส่วนตัวของบุคคลนั้ นว่ามี
ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการใชง้านเทคโนโลยฯี [3] 

8. การรับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน (Perceive 

Ease of Use: PEOU) คือความเช่ือส่วนตวัของผูท่ี้สนใจ
ใชง้านเทคโนโลยีฯว่าจะไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากมาย
เพื่อเรียนรู้วิธีการใชง้าน [4] 

ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีแบบครบ
ว ง จ ร ( Unified Theory of acceptance and use of 

technology: UTAUT) ข อ ง  Venkatesh et al. เ ป็ น
แบบจ าลองท่ีใชอ้ธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการ
ใช้งานเทคโนโลยีของบุคคล  ประกอบด้วยปัจจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย (Facilitating 

Conditions: FC) คือความเช่ือส่วนตวัของผูท่ี้ก  าลงัสนใจ
เขา้มาใชง้านเทคโนโลยีฯวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการใชง้านเทคโนโลยฯีนั้น ๆ [5]  

ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯของผูสู้งอาย ุ
เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่ยงัขาดทักษะความรู้ รวมถึง
ทรัพยากรในการใชง้านเทคโนโลย ี[5] 

แบบจ าลองความเช่ือทางสุขภาพ (The Health Belief 

Model: HBM) ของ  Rosenstock & Hochbaum เ ป็ น
แบบจ าลองท่ีใชอ้ธิบายพฤติกรรมทางสุขภาพของบุคคล 
โดยผูว้ิจยัไดน้ าปัจจยับางส่วนของแบบจ าลองน้ีมาใช้ใน



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

599 

 

การวัดผลกระทบของโควิค -19  ท่ี มี ต่อบุคคลนั้ นๆ 
ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 2 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการติดโรค (Perceived 

Susceptibility: PSU) คือความเช่ือของแต่ละบุคคลถึง
ความเป็นไปไดท่ี้ตวัเองก าลงัจะป่วยดว้ยโรค [6] 

2 .  ก าร รับ รู้ความ รุนแรงของโรค  ( Perceived 

Severity: PSE) คือความรู้สึกถึงความร้ายแรงของการติด
โรค ซ่ึงส่งผลกระทบต่อดา้นสุขภาพ เช่น เสียชีวิต พิการ 
ความเจ็บปวด และด้านสังคม เช่น การท างาน ชีวิต
ครอบครัว ของบุคคลนั้น ๆ [6] 

 

3. กรอบแนวคดิของงานวจิัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถก าหนดกรอบของงานวิจยัท่ีศึกษาได ้ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 1 
 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวจิยั 

สมมติฐานที่  1 (H1) การรับรู้ความรุนแรงของโรคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯ 
ผา่นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการใชง้านส่วนตวั 
สมมติฐานที่  2 (H2) การรับรู้ความรุนแรงของโรคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯ 
ผา่นการรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง 
สมมติฐานที่  3 (H3) การรับรู้ความรุนแรงของโรคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯ 
ผา่นการรับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน 
สมมติฐานที่  4 (H4) การรับรู้ความรุนแรงของโรคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯ 
ผา่นการลดลงของค่าใชจ่้ายในการใชง้านเทคโนโลย ี

สมมติฐานที่  5 (H5) การรับรู้ความรุนแรงของโรคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯ 
ผา่นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือความสนุกสนาน 
สมมติฐานที่  6 (H6) การรับรู้ความรุนแรงของโรคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯ 
ผา่นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย 
สมมติฐานที่ 7 (H7) การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการติดโรคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯ 
ผา่นอิทธิพลจากเพ่ือนและครอบครัว 
สมมติฐานที่ 8 (H8) การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการติดโรคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีฯ 
ผา่นอิทธิพลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
 

4. วธีิด าเนินงานวจิัย 

งานวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม อ อ น ไ ล น์  (Online 

Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในเดือนมกราคม 2564 น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์
ผลทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis)  เพื่อวิเคราะห์ดูอิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
ของปัจจัยโดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูป AMOS เป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรคือบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป

และอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณและใช้โปรแกรม G*Power ในการค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดอ านาจทดสอบ (1-β) 
เท่ากับ 0.95 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α) เท่ากับ 0.05 
จ านวนตัวแปรท านายเท่ากับ 2 ค่า ขนาดของอิทธิพล 
(Effect Size) เ ท่ากับ 0.15 ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 74 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับจ านวนขนาด
ตวัอยา่งแบบสอบถามเพ่ิมเติมเป็น 120 ตวัอยา่ง 

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
แบบสอบถาม ท่ีน ามาใช้ ในการ เก็บข้อ มูล ถูก

พฒันาข้ึนมาจากแบบสอบถามของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 

Perceived Severity 

(PSE) 

Perceived 

Susceptibility (PSU) 

Friends and Family Influences (FAFI) 

Secondary Source Influences (SSI) 

Application for Personal Use (AFPU) 

Self-Efficacy (SE) 

Perceive Ease of Use (PEOU) 

Declining Cost (DC) 

Applications for Fun (AFF) 

Facilitating Conditions (FC) 

Behavioral 

Intention (BI) 
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งานวิจยั [3], [5], [6] แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดบั ซ่ึงมีประเด็นค าถามทั้งหมด 
55 ขอ้ โดยท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามผ่าน
การประเมินจากผูเ้ ช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยใช้ดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคแ์ละหัวขอ้ค าถาม (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) และน าผลการ
พิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป มาใชท้ดสอบความเหมาะสมเบ้ืองตน้ (Pilot 

Test) กบักลุ่มทดสอบ 30 ท่าน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
อลัฟ่าครอนแบค (Cronbach’s alpha) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่
ของค าถามแต่ละปัจจยัอยูร่ะหวา่ง 0.771 ถึง 0.921 

 

5. ผลการด าเนินงานวจิัย 

ผูว้ิจัยได้น ากรอบแนวคิดของงานวิจัยมาสร้างเป็น
แบบจ าลองในโปรแกรม AMOS และท าการปรับแต่ง
แบบจ าลองเพื่อให้แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model Fit) 
 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของแบบจ าลอง 

จากนั้นน าแบบจ าลองมาวิเคราะห์แบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง เพ่ือหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึงวา่มีอิทธิพลต่อ
อีกตวัแปรหรือไม่ ผลลพัธ์แสดงในภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในแบบจ าลอง 
ตวัแปรผล อทิธิพล ตวัแปรเหต ุ

PSE PSU AFPU SE PEOU DC AFF FC FAFI SSI 

AFPU ทางตรง 0.779** - - - - - - - - - 
SE ทางตรง 0.666* - - - - - - - - - 

PEOU ทางตรง 0.415* - - - - - - - - - 
DC ทางตรง 0.128 - - - - - - - - - 
AFF ทางตรง 0.723** - - - - - - - - - 
FC ทางตรง 1.064** - - - - - - - - - 

FAFI ทางตรง - 0.925** - - - - - - - - 
SSI ทางตรง - 0.910** - - - - - - - - 
BI ทางตรง - - 1.041** 0.701** 0.271 0.056 0.668 ** -3.03* 1.256* 0.742 

AFPU→BI ทางออ้ม 0.811** - - - - - - - - - 
SE→BI ทางออ้ม 0.467* - - - - - - - - - 

PEOU→BI ทางออ้ม 0.090 - - - - - - - - - 
DC→BI ทางออ้ม 0.007 - - - - - - - - - 
AFF→BI ทางออ้ม 0.483* - - - - - - - - - 
FC→BI ทางออ้ม -3.224* - - - - - - - - - 

FAFI→BI ทางออ้ม - 1.162* - - - - - - - - 
SSI→BI ทางออ้ม - 0.675 - - - - - - - - 

หมายเหตุ *p<=0.05, **p<=0.01, ***p-value<0.001 

จากตารางท่ี 1 สามารถท าการทดสอบสมมติฐาน
ของงานวิจยัไดผ้ลลพัธ์แสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2: ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ค่าน า้หนัก ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

H1: การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่นการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยเีพื่อการใชง้านส่วนตวั 

0.811 0.01 ยอมรับ 

H2: การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่นการรับรู้ถึง
ความสามารถของตนเอง 

0.467 0.05 ยอมรับ 

H3: การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่นการรับรู้ถึงความ
สะดวกในการใชง้าน 

0.090 0.122 ไม่ยอมรับ 

H4: การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่นการลดลงของ
ค่าใชจ่้ายในการใชง้านเทคโนโลย ี

0.007 0.410 ไม่ยอมรับ 

H5: การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่นการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยเีพื่อความสนุกสนาน 

0.483 0.05 ยอมรับ 

H6: การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่นสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ืออ านวย 

-3.224 0.05 ยอมรับ 

H7: การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการติดโรคมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่น
อิทธิพลจากเพื่อนและครอบครัว 

1.162 0.05 ยอมรับ 

H8: การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการติดโรคมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่น
อิทธิพลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

0.675 0.189 ไม่ยอมรับ 

 

Perceived Severity 

(PSE) 

Perceived 

Susceptibility (PSU) 

Friends and Family Influences (FAFI) 

Secondary Source Influences (SSI) 

Application for Personal Use (AFPU) 

Self-Efficacy (SE) 

Perceive Ease of Use (PEOU) 

Declining Cost (DC) 

Applications for Fun (AFF) 

Facilitating Conditions (FC) 

Behavioral 

Intention (BI) 

มีอิทธิพล      ไม่มีอิทธิพล  
X2 = 503.165, df = 284, CFI = 0.920, GFI = 0.802, RMR = 0.047, RMSEA = 0.072 

หมายเหตุ *p<=0.05, **p<=0.01, ***p-value<0.001 
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6. สรุป 

งานวิจัยน้ีผู ้วิจัยได้น าแบบจ าลองการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในครัวเรือน (MATH) มาใชเ้ป็นแบบจ าลอง
หลกั เน่ืองจากเป็นแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพในการ 
อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้
งานเทคโนโลยฯี [3] และปรับใหเ้ขา้กบับริบทในการศึกษา
คร้ังน้ีดว้ยการน าปัจจยั 2 ประการจากแบบจ าลองความเช่ือ
ทางสุขภาพ (HBM) มาใชเ้ป็นตวัวดัผลกระทบของโควิค-

19 ของบุคคลนั้น ๆ วา่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะ
ใช้งานเทคโนโลยีฯอย่างไร จากกลุ่มตัวอย่างคือบุคคล
สัญชาติไทยท่ีมีอายุตั้ งแต่ 55 ปีข้ึนไปและอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลตามวิธีการ
ทางสถิติ วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร รวมทั้ง
วิเคราะห์อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มของตวัแปรท่ีมี
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี 

จากค าถามการวิจัย “โควิค-19 ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความตั้ งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของผูสู้งอายุอย่างไร” ผลการวิจัยสามารถตอบ
ค าถามการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1 .  การ รับ รู้ความรุนแรงของโรคมี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้ งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีฯ ผ่านการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการใชง้านส่วนตวัมากท่ีสุด การ
ออกไปท าธุระหรือกิจกรรมต่างๆในระหวา่งท่ีมีการระบาด
ของโควิค-19 ไม่สามารถท าได้อย่างสะดวก จึงท าให้
ผูสู้งอายุตอ้งประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีฯ เพ่ือท ากิจธุระ
ส่วนตวั เช่น การสั่งอาหารมารับประทานท่ีบา้น การท า
ธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชนัแทนการไปท่ีสาขาของ
ธนาคาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ma et al. [5] ท่ีกล่าว
ว่าผูสู้งอายุจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เม่ือตรงกับความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของตนเอง 

2 .  การ รับ รู้ความรุนแรงของโรคมี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่นการรับรู้
ถึงความสามารถของตนเอง  หน่วยงานต่างๆมีการ
ประยุกต์ใชง้านเทคโนโลยีฯ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงานในระหวา่งท่ีมีการแพร่ระบาดของโควคิ-19 

เ ช่น โครงการคนละคร่ึงและโครงการเราชนะของ

กระทรวงการคลงัท่ีใหป้ระชาชนใชสิ้ทธิผา่นแอพพลิเคชนั
ทางสมาร์ทโฟนแทนการใช้เงินสด อาจท าให้ผูสู้งอายุท่ี
ตอ้งการรับสิทธ์ิแต่ไม่เคยใชง้านสมาร์ทโฟนมาก่อนเกิด
ความสนใจท่ีจะใชง้านข้ึนมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Morrow-Howell et al. [7] ท่ีกล่าวว่าผูสู้งอายุจะมีความ
กระตือรือร้นเพื่อเรียนรู้ทกัษะการใชง้านเทคโนโลยีฯและ
มีแรงจูงใจเป็นพิเศษท่ีจะใชท้กัษะนั้น เม่ือตนเองตอ้งการ 

3 .  การ รับ รู้ความรุนแรงของโรคมี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้ งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีฯ ผ่านการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อความสนุกสนาน ผูสู้งอายุตอ้ง
ลดการเดินทางออกจากบา้น เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเสียชีวิตสูงหากไดรั้บเช้ือโควิค-19 อาจท าให้
ผูสู้งอายุเกิดความเครียดจากการไม่ไดพ้บปะกบัผูใ้กลชิ้ด 
ไม่ไดอ้อกไปท ากิจกรรมนอกบา้น จึงตอ้งประยกุตใ์ชง้าน
เทคโนโลยฯีเพ่ือการผอ่นคลาย เช่น การติดต่อส่ือสารกบัผู ้
ใกลชิ้ด การชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือการอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สองคลอ้งกบังานวิจยัของ Whitehead & 

Torossian [8] ท่ีพบว่าการติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนและ
ครอบครัวของผูสู้งอายผุา่นช่องทางออนไลน์ เป็นหน่ึงใน
ส่ิงท่ีสร้างความสุข ลดความเครียดในช่วงระหวา่งการแพร่
ระบาดท่ีท าใหเ้กิดการเวน้ระยะห่างทางสังคม 

4 .  การ รับ รู้ความรุนแรงของโรคมี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้ งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีฯ  ผ่าน
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย เน่ืองจากผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีไม่
คุน้เคยกบัการใชง้านเทคโนโลยี [5] การสนบัสนุนการใช้
งาน เช่น ให้ความรู้และความช่วยเหลือในการใชง้าน จึง
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับผูสู้งอาย ุสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Boontarig et al. [9] ท่ีพบวา่สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้ งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยี
ของผูสู้งอาย ุ

5. การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการติดโรคมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯี ผา่นอิทธิพล
จากเพื่อนและครอบครัวมากท่ีสุด ผูค้นเกิดความกงัวลถึง
ความเส่ียงในการไดรั้บเช้ือโควคิ-19 เม่ือตอ้งเดินทางไปยงั
สถานท่ีต่างๆ ผูสู้งอายอุาจไดเ้ห็นบุตรหลานเรียนออนไลน์
จากท่ีบ้าน ท างานจากท่ีบ้าน หรือบุคคลใกล้ชิดใช้งาน
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เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ท าใหผู้สู้งอายเุกิดความสนใจ
ท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศตามบุคคลใกล้ชิด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Peek et al. [10] ท่ีกล่าวว่า
บุคคลใกลชิ้ดของผูสู้งอายุมีบทบาทส าคญัในการใช้งาน
เทคโนโลยขีองผูสู้งอาย ุเช่น การโนม้นา้วใหใ้ชง้าน การใช้
งานเป็นแบบอยา่งใหเ้ห็น หรือการช่วยสอนวธีิการใชง้าน 

การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ท าให้เกิดการเวน้
ระยะห่างทางสังคม เพ่ือลดโอกาสเส่ียงในการไดรั้บเช้ือ  
กิจกรรมหรือกิจการต่างๆไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่าง
ปกติ ผูสู้งอายุจึงมีความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีฯมา
ประยกุตใ์ชง้านในชีวิตประจ าวนั จึงสามารถสรุปไดว้า่การ
รับรู้ความรุนแรงของโรคและการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการ
ติดโรคโควิค-19 เป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลให้ผูสู้งอายุมี
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยฯีมากข้ึน 

ผูว้ิจัยขอเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการ
ก าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีฯของ
ผูสู้งอายุอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อสร้างความคุน้เคย
ในการใชง้าน ลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงเทคโนโลยี
ของผูสู้งอายุ และน าประโยชน์จากเทคโนโลยีฯมาใชใ้น
การยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุพร้อมรับมือกบัโรค
ระบาดหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจใช้บริการถอนเงนิจากเคร่ืองเบิกถอนเงนิสดอตัโนมตัิของ
ธนาคารพาณชิย์ โดยไม่ใช้บัตรเอทเีอม็ ผ่านแอปพลเิคชันมือถือ 
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บทคัดย่อ 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยี มีความ
เจริญกา้วหน้าและวิถีชีวิตในการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบและ
ให้ธนาคารมีการพฒันารูปแบบใหม่ในการให้บริการแบบ
ธนาคารดิจิทัล หรืออินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง  หรือแม้แต่ 
บริการการท าธุรกรรมผ่านทางมือถือ ท่ีเรียกว่าโมบาย
แบงค ์ โมบายแบงค์มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆจากปีท่ีผ่านมา 
ในเดือนมีนาคม 2563 เพ่ิมข้ึนถึง 62.7 ลา้นบญัชี พร้อมกนั
น้ีธนาคารได้มีการพฒันาการบริการในรูปแบบการเบิก
ถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอ็ม โดยไม่ตอ้งใชบ้ตัร จุดแข็งของ
บริการคือฟรีค่าธรรมเนียมในการกดทั้งในจงัหวดัเดียวกนั
และต่างจงัหวดั ไม่ตอ้งรับภาระเสียค่าธรรมเนียมการใช้
บตัรรายปี ช่วยป้องการการเกิดการโจรกรรมขอ้มูลบนบตัร
เอทีเอม็ แต่การใชง้านยงัไม่ไดรั้บความนิยม  

งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการหาค าตอบว่าส่ิงใดเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการ
ถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยหลักท่ีมีผล คือ 1) ปัจจัยด้านคุณภาพของ
ระบบ 2) การรับรู้การใชง้านง่าย 3) คุณภาพของขอ้มูล 4) 
คุณภาพการบริการ รวมถึง 5) ความสะดวกสบายในการใช้
งานระบบ โดยผลวิเคราะห์โมเดลเชิงยืนยนัพบวา่ มีค่า P-

Value = 0, X2 = 1,747.653, df = 858, SRMR = 0.735, 

RMSEA = 0.051, CFI = 0.923, TLI = 0.915 สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามสมมติฐาน 
ค าส าคัญ: ถอนเงินโดยไม่ใชบ้ตัร, เคร่ืองเบิกถอนเงินสด
อตัโนมติั, ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี,  ความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศ, การรับรู้ความเส่ียง 
 

Abstract 
           Recently, Technology has progressed rapidly. 

Due to the hectic lifestyle in today’s society, banks 

have to develop new forms of services, not only digital 

banking or Internet banking but also mobile banking 

services, the so-called “Mobile Bank.” In 

consequence, the number of users applying for Mobile 

Bank services continues to grow steadily over the past 

year. As of March 2020, there is an increase of 62.7 

million accounts. In the meantime, banks have also 

developed a cardless ATM withdrawal service, which 

offers a lot of benefits such as free of charge for 

withdrawing cash, no-annual-fee credit card, ATM 

card skimming prevention. Nevertheless, this service 

is still not as widespread as many think it should be. 

Therefore, this study focuses on finding out 

the factors that influence the decision to use the 

cardless ATM withdrawal service. According to 

analysis results, five significant factors influenced the 

decision: 1) The system's quality factor, 2) perceived 

ease of using the system, 3) the quality of information, 

4) the service quality, and 5) the comfort of use. The 

structural equation model showed goodness of fit with 

P-Value = 0, X2 = 1,747.653, df = 858, SRMR = 

0.735, RMSEA = 0.051, CFI = 0.923, TLI = 0.915  
Therefore, the result indicated that this model exhibits 

an acceptable level of fit with the empirical data. 

Keywords: Cardless, ATM, Technology Acceptance 

Model, Information System Success Model, 

Perception Risk. 
1. บทน า 

อา้งอิงจากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ไดร้ะบุในรายงานธุรกรรมช าระเงิน ประจ าไตรมาส 1 ปี 
2563 ท่ีผา่นมา ธุรกรรมทางการเงินมีการเติบโตจากการใช้
บตัรพลาสติกไม่วา่ จะเป็นบตัรเอทีเอม็หรือบตัรเดบิต โดย
ธุรกรรมส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอ็ม
อยู่ สูงถึงกว่า 771 ล้านรายการ หรือเป็นเงินถึง 8,802 
พันล้านบาทในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และภาพโดยรวม 
ลดลง 9.1% คิดเป็น 3,929 บาทต่อรายการ ถา้เทียบกบัปีท่ี
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ผ่านมา แต่ความถ่ีของการกดเงินยงัคงเพ่ิมข้ึน  จึงปฏิเสธ
ไม่ไดว้่าในปัจจุบนัคนไทย ยงัคงใชจ่้ายผ่านเงินสดกนัอยู่ 
[2] จ านวนบัตรท่ีทางธนาคารออกให้ลูกค้า ในเดือน 
เมษายน 2563 เป็นจ านวน 97.33 ลา้นใบ เม่ือเปรียบเทียบ
ยอ้นหลงัไป 1ปี ลดลง 6.13 ลา้นใบ คิดเป็น 5.92% ส่วน
การถอนเงินโดยไม่ใช ้บตัรหรือการถอนเงินผ่าน โมบาย
แอปพลิเคชัน ซ่ึงได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน เห็นได้จาก
ปริมาณธุรกรรมถอนเงินไม่ใชบ้ตัร เฉล่ียต่อเดือนในช่วง
คร่ึงแรกของปี 2562 อยู่ท่ี 14.2 ลา้นรายการต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 [3] จะเห็นว่ายงัมีการใชง้านไม่มาก ถึงแม้
จะมีความสะดวกสบายผา่นแอปพลิเคชัน่มือถือ อีกทั้งไม่มี
ค่าบริการ จึงตอ้งการศึกษาส่ิงท่ีเป็นปัจจยัท่ีแทจ้ริง ในการ
ใชบ้ริการดงักล่าว 
ตารางที่ 1 ธนาคารท่ีรองรับการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร [4] 

ช่ือธนาคาร แอปพลเิค
ชัน 

การถอนเงินหน้าตู้เอทเีอม็ โดยไม่ใช้บัตร ค่า 
ธรรมเนียม 

ต่าง 
ธนาคาร 

ธนาคารออมสิน MyMo  สแกน QR Code จากแอปพลิเคชนัท่ี
หนา้จอเอทีเอม็ 

ฟรี
ค่าธรรมเนีย
มรายปี, ไม่
คิดค่าธรรม 
เนียมเม่ือกด
ขา้มจงัหวดั 
หรือจงัหวดั
เดียวกนั 

ยงัไม่
สามารถใช้
บริการต่าง
ธนาคารได ้

ธนาคารไทย
พาณิชย ์

SCB 
EASY 

> กรอกหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 10  หลกั 
> กดรหสัถอนเงิน 6 หลกั  

ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา 

KMA  
 

>กรอกหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 10 หลกั 
>ระบุจ านวนเงินท่ีจะถอน 
>กดรหสัถอนเงิน 6 หลกั 

ธนาคารทหารไทย TMB 
TOUCH   

>กรอกหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 10 หลกั 
>กดรหสัถอนเงิน 4 หลกั 

ธนาคารกสิกรไทย K PLUS สแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั ท่ี
หนา้จอเอทีเอม็ 

ธนาคารกรุงไทย Krungthai 
NEXT 

>กรอกหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 10 หลกั 
>กดรหสัถอนเงิน 6 หลกั 

ธนาคารเพื่อการ 
เกษตรและสหกรณ์  

ธ.ก.ส.  
A-Mobile 

>กรอกหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 10 หลกั 
>กดรหสัถอนเงิน 6 หลกั 

 

2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
การวิจัยเ ร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการถอนเ งินจากเค ร่ืองรับจ่ายอัตโนมัติ  
(เอทีเอ็ม) ของธนาคารพาณิชย ์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยไดศึ้กษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องท่ี
ครอบคลุมกรอบแนวความคิดดงัต่อไปน้ี [5]                   2.1 
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ   แบบจ าลอง IS Success 

Model (Delone [6] ) เป็นแบบจ าลองท่ีกล่าวถึงความส าเร็จ

ของระบบสารสนเทศประกอบดว้ยปัจจัยหลกัทั้ งหมด 3 
ปัจจยั  
 2.1.1 คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ ปัจจัยดา้นคุณภาพ
ของขอ้มูลสารสนเทศ (Information Quality) เป็นปัจจยัดา้น
ขอ้มูลสารสนเทศไดจ้ากการประมวลผลของระบบท่ีส่งผล
ให้เกิดคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารมีความครบถว้นทุกประการ และเป็นขอ้มูลเท็จ
จริงต่อความต้องการในการใช้บริการ  2) ความถูกต้อง 
(Accuracy) หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและเช่ือถือได้  
3) ความทัน เวลา  (Timeliness) หมายถึง  ข้อ มูล มีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัยตลอดเวลา (Real Time) 

และทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
2.1.2 คุณภาพของระบบ ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 
(System Quality) หมายถึง ระบบท่ีมีความยดืหยุน่สามารถ
ในการติดต่อส่ือสารและเวลาท่ีใชใ้นการตอบสนองของ
ระบบ มีองค์ประกอบคือ  1) ความน่าเช่ือถือของระบบ 
(System Reliability) หมายถึง ระบบท่ีมีความเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพเพียงพอต่อผู ้ใช้บริการ ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันมือถือ  2) ความ
รวดเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ของเทคโนโลยทีนัต่อความตอ้งการ  3) รูปแบบของระบบ 
(Design) หมายถึง มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีการ
ลองรับการใชง้านหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองการใชง้าน
ท่ีสะดวกและง่ายน่าใชง้าน 
2.1.3 คุณภาพของการบริการ ปัจจยัดา้นคุณภาพของการ
บ ริ ก า ร (Service Quality) หมาย ถึ ง  ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท่ี
ผูใ้ช้บริการ รวมถึงความน่าเช่ือถือการตอบสนอง ความ
เช่ือมัน่ ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) 
ความน่า เ ช่ือ ถือของการบริการ  (Service Reliability) 

หมายถึง ภาพลกัษณ์หรือความไวว้างใจในการให้บริการ
ต่อผูใ้ชบ้ริการ  2) การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) หมายถึง 
การควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน การรับประกนัคุณภาพ (Quality 

Assurance) เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการคุณภาพ  
3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อม
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ของการให้บริการดว้ยความเตม็ใจ สามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการไดท้นัท่วงที 

2.2 ทฤษฎกีารยอมรับการใช้เทคโนโลยี  Davis [7] ได้
น าทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model : TAM) โดย การใช้งานจริง  (Actual Usage) ของ
ระบบคือการตอบสนองท่ี  อธิบายหรือท านายได้โดย
แรงจูงใจของผูใ้ช้ ในทางกลบักนัไดรั้บอิทธิพลโดยตรง
จากส่ิงกระตุน้ภายนอก ซ่ึงประกอบด้วยคุณสมบัติและ
ความสามารถของระบบท่ีแทจ้ริง โดย TAM ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ 
แรงจูงใจของผูใ้ช้ โดยมีปัจจัย 3 ประการ คือการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการใชง้าน (Perceived Usefulness), การรับรู้
ถึงความง่ายของการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และ
ทศันคติ (Attitude) ต่อการใชง้าน  
2.3 การรับรู้ความเส่ียง การรับรู้ความเส่ียง  (Perception 

Risk) เป็นความสามารถในการประเมินค่าความเส่ียงท่ี
ลูกค้าต้องเผชิญ  ในการตัดสินใจใช้บริการ  ซ่ึงการมี
ความสามารถท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ มีผลกระทบท าให้
พฤติกรรมของลูกคา้แตกต่างกนัออกไป  1) ความส าคญั
ของการรับรู้ความเส่ียง เป็นปัจจยัภายในซ่ึงเป็นส่ิงหน่วง
การตดัสินใจของผูบ้ริโภค เป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภครับรู้หรือ
รู้สึกข้ึนมาหรือเช่ือวา่มีความเส่ียง หากตดัสินใจซ้ือหรือใช้
บริการ  2) ประเภทของการรับรู้ความเส่ียง การศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ [8]โดยเสนอความ
เส่ียงในมุมมองของผู ้ให้บริการธุรกรรมธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต  ซ่ึงสามารถแยกได้ดังน้ี  1) ความเส่ียงด้าน
การเงิน (Financial Risk) คือ ทศันคติ เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายหรือ
จ านวนเงินท่ีอาจสูญเสียจากการใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต 2) ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ (Performance 

Risk) ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ หมายถึง ความสูญเสีย
ท่ีอาจเกิดจากขอ้บกพร่องหรือความผิดปกติของระบบ 3) 
ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Security Risk) คือ ทศันคติ 
ความเช่ือ และความรู้สึกว่า ไม่ไดรั้บความปลอดภยัจาก
การใชบ้ริการ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสูญเสีย  4) ความเส่ียงดา้น
จิตใจ (Psychological Risk) เป็นความรู้สึกวา่บริการธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ตน้ีอาจจะไม่เหมาะกบัตวัเอง ดว้ยเหตุผล
ต่างๆ  5) ความเส่ียงด้านเวลา  (Time Risk) เช่น  การท า

ธุรกรรมแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามท่ีคาด ความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการท าธุรกรรม ท าใหสู้ญเสียเวลา 
2.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิ งอ  านวยความสะดวก 

(Facilitating Condition) หมายถึง ความเหมาะสมต่อการใช้

งาน ตามโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล เพ่ือสนบัสนุน

การใชง้านของระบบ [9] 

2.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย  จากการทบทวน
วรรณกรรมและศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างเป็นกรอบแนวความคิด ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
สมมติฐานที่ 1 (H1) ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล (INQ) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือใน
การถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้บัตร (ITU)  

ผา่นการรับรู้การใชง้านง่าย (PEU) 
สมมติฐานที่ 2 (H2) ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล (INQ)  มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือใน
การถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้บัตร (ITU) 

ผา่นการรับรู้ประโยชน์ (PUF) 
สมมติฐานที่ 3 (H3) ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ (SYQ) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือใน
การถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้บัตร (ITU) 

ผา่นการรับรู้การใชง้านง่าย (PEU) 
สมมติฐานที่ 4 (H4) ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ (SYQ) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือใน

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 

Perceived of 
Usefulness 

(PUF) 

Perceived ease of 
Use 

(PEU) 

Information Quality 

(INQ) 
  

Service Quality  

(SVQ) 
  

System Quality  

(SYQ) 
  

Facilitating Condition 

(FCD) 
  

Perceived Risk  
(PCR) 

  

Decision 

Making to Use 

Cardless ATM 

(ITU) 

(H1) 

(H2) 

(H3) 

(H4) 

(H5) 

(H6) 

(H8) 

(H7) 

(H9) 

(H10) 
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R2= 0.676 

R2= 0.88 

R2= 0.856 

การถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้บัตร (ITU) 

ผา่นการรับรู้ประโยชน์ (PUF) 
สมมติฐานที่ 5 (H5) ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ
(SVQ) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือ
ถือในการถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้บัตร 
(ITU) การรับรู้การใชง้านง่าย (PEU) 
สมมติฐานที่ 6 (H6) ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ
(SVQ) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือ
ถือในการถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้บัตร 
(ITU) ผา่นการรับรู้ประโยชน์ (PUF) 
สมมติฐานที่ 7 (H7) ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ (PUF) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือใน
การถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) 
สมมติฐานที่ 8 (H8) ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง (PCR) มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือใน
การถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) 
สมมติฐานที่ 9 (H9) ปัจจัยด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
(FCD) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือ
ถือในการถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้บัตร 
(ITU) 
สมมติฐานที่ 10 (H10) ปัจจัยดา้นการรับรู้การใช้งานง่าย 
(PEU) มีความอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเค
ชนัมือถือในการถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้
บตัร (ITU) 
3. วธีิการด าเนินการวิจัย 
  การ ศึกษาวิ จัย น้ี  เ ป็นการวิ จัย เ ชิ งป ริม าณ 
(Quantitative Research) และ[10]ใชแ้บบสอบถามออนไลน์
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดย
ใช้ โปรแกรม G-Power ในการค านวณ กลุ่มตัวอย่างใน

งานวิจยั ก าหนดให้ความเช่ือมัน่หรือเพาเวอร์ (1-β) อยูท่ี่
ร้อยละ 95 คิดเป็นค่าความคลาดเคล่ือน(α)ท่ีร้อยละ 0.05 
จ านวนตัวแปรท านายเท่ากับ 10 ค่าขนาดของอิทธิพล 
(Effect Size) เท่ากบั 0.027 โดยใช้ค่าของ Cohen [11] จะ
ได้จ านวนของกลุ่มตวัอย่างอยู่ท่ี 400 คน แบบสอบถาม
ออกแบบตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale)ใชเ้กณฑ ์5 
ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ย 

ท่ี สุด โดยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มน า ร่อง (Pilot Study) 

จ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วตัถุประสงค์ (Index Of Item Objective Congruence: IOC) 
จากผูท้รงคุณวุฒิสามท่าน ซ่ึงมีคุณวุฒิขั้นต ่าระดบัปริญญา
เอก และวิ เคราะห์ค่ าสัมประสิทธ์ิครอนบาคอัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) ซ่ึงมีความน่าเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
ค าถามแต่ละประเด็นอยูร่ะหว่าง 0.801 – 0.903 เป็นค่าท่ีดี
เกิน 0.7 จากแบบสอบถามจ านวน 450 ชุด จากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป เคยใชบ้ริการ ในเขตกรุงเทพฯ 

4. ผลการด าเนินงานวจิัย 
ผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา่เป็นหญงิ 

ร้อยละ 54.1 และชาย ร้อยละ 45.9 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เจนวาย ร้อยละ  37.6 ระดับการศึกษาอยู่ ในระดับ
ป ริญ ญ า ต รี  ร้ อ ย ล ะ  61.5 อ า ชีพ เ ป็ น พ นั ก ง า น
บริษัทเอกชน ร้อยละ 32.25 จากการวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) เพื่อวิ เคราะห์ดูอิทธิพลทางตรง (Direct 

Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ของปัจจัย
โดยใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ มาสร้างเป็น
โมเดลข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model 
Fit) พบว่าดัชนีค่าของโมเดลผ่านเกณฑ์ท่ีเหมาะสมของ 
Hair et al [12] เพื่อวิเคราะห์สมการเพื่อหาอิทธิพลของตวั
แปรโดยสามารถวิเคราะห์ผล ดงัแสดงใน ภาพท่ี 2 และ
ตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: คา่สมัประสทิธิเ์สน้ทางมาตรฐานของโมเดล 
 

อิทธิพล                         ไม่มีอิทธิพล 
X2 = 1,747.653, df = 858, SRMR = 0.735, RMSEA = 0.051, CFI = 0.923, TLI = 0.915 
หมายเหตุ * p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 
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ตารางที่ 2: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
ตัวแปร
ผล 

อทิธิผล ตัวแปรเหตุ 

FCD PCR SVQ SYQ INQ PUF PEU 

PUF ทางตรง - - -0.677 
*** 

2.918 
*** 

-1.724 
*** 

- - 

ทางออ้ม - - - - - - - 
PEU ทางตรง - - -0.857 

*** 
3.19 
*** 

-1.923 
*** 

- - 

ทางออ้ม - - - - - - - 
ITU ทางตรง 0.211 

*** 
-0.033 - - - 0.56 

*** 
0.105 

ทางออ้ม - - -0.469 1.969 -1.168 
* 

- - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 

จากตาราง 2 สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัจาก
สมมตฐิานการวจิยัได ้ดงัน้ี 
ตารางที่ 3: ผลการวเิคราะห์สมมิฐานงานวจิยั 

สมมติฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิ ค่าอิทธิพล ผลการ
ทดสอบ 

H1: ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล (INQ) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจากเคร่ือง
เอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) ผ่านการรับรู้การใชง้านง่าย (PEU) 

-1.923 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางตรงกนัขา้ม 

(P = 0.001) 
มอีทิธพิล 

ยอมรบั 
สมมตฐิาน 

H2: ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล (INQ) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจากเคร่ือง
เอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) ผ่านการรับรู้ประโยชน ์(PUF) 

-1.724 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางตรงกนัขา้ม 

(P = 0.001) 
มอีทิธพิล 

ยอมรบั 
สมมตฐิาน 

H3: ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ (SYQ) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจากเคร่ือง
เอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) ผ่านการรับรู้การใชง้านง่าย (PEU) 

3.19 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางเดยีวกนั 

(P = 0.001) 
มอีทิธพิล 

ยอมรบั 
สมมตฐิาน 

H4: ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ (SYQ) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจากเคร่ือง
เอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) ผ่านการรับรู้ประโยชน ์(PUF) 

2.918 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางเดยีวกนั 

(P = 0.001) 
มอีทิธพิล 

ยอมรบั 
สมมตฐิาน 

H5: ปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการ (SVQ) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจาก
เคร่ืองเอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) ผา่นการรับรู้การใชง้านง่าย 
(PEU) 

-0.857 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางตรงกนัขา้ม 

(P = 0.001) 
มอีทิธพิล 

ยอมรบั 
สมมตฐิาน 

H6: ปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการ (SVQ) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจาก
เคร่ืองเอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) ผา่นการรับรู้ประโยชน ์(PUF) 

-0.677 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางตรงกนัขา้ม 

(P = 0.001) 
มอีทิธพิล 

ยอมรบั 
สมมตฐิาน 

H7: ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน ์(PUF) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจากเคร่ือง
เอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) 

0.56 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางเดยีวกนั 

(P = 0.001) 
มอีทิธพิล 

ยอมรบั 
สมมตฐิาน 

H8: ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง (PCR) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจากเคร่ือง
เอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) 

-0.033 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางตรงกนัขา้ม 

(P = 0.409) 
Sig. (2-
tailed) 

ไมม่อีทิธพิล 

ปฎเิสธ 
สมมตฐิาน 

H9: ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (FCD) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจาก
เคร่ืองเอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) 

0.211 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางเดยีวกนั 

(P = 0.001) 
มอีทิธพิล 

ยอมรบั 
สมมตฐิาน 

H10: ปัจจยัดา้นการรับรู้การใชง้านง่าย (PEU) มีความอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัมือถือในการถอนเงินสดจาก
เคร่ืองเอทีเอม็โดยไม่ใชบ้ตัร (ITU) 

0.105 
ความสมัพนัธ์

ทศิทางเดยีวกนั 

(P = 0.361) 
Sig. (2-
tailed) 

ไมม่อีทิธพิล 

ปฎเิสธ 
สมมตฐิาน 

** หมายเหตุ P-Value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05, 0.01 และ 0.001 ถือวา่มีอิทธิผลต่อสมมติฐาน 
 ค่าสัมประสิทธ์ิควรมีค่าระหวา่ง -1 ถึง +1 ตวัแปรจะมีความสัมพนัธ์กนั หากลบจะเชิง
ตรงกนัขา้ม ส่วนบวกจะมีสัมพนัธ์โดยตรง ส่วนศูนย ์ไม่สัมพนัธ์กนัเลย    

5. สรุปผลงานวจัิย 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีได้มีการวิเคราะห์ 
พบว่าปัจจัยหลัก ท่ีมีผลและไม่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการถอนเงินสดโดยไม่ใชบ้ตัรมีดงัน้ี สมมติฐาน
ที่  1  (H1) ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล  มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจในการถอนเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ผา่นการ
รับรู้การใชง้านง่าย พบวา่มอีทิธพิล เน่ืองจากคนส่วนใหญ่
ตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งรวดเร็วและเพียงพอ ท่ีจะน าไป
อา้งอิงหรือใชป้ระโยชน์ได ้โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงิน 
สมมติฐานที่  2 (H2) ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล  มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจในการถอนเงินโดยไม่ใช้
บตัร ผา่นการรับรู้ประโยชน์ พบวา่มอีทิธพิล โดยสามารถ
สรุปองค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ 

ความทนัเวลา รองลงมาเป็นปัจจยัความครบถว้นสมบูรณ์
ของขอ้มูลท่ีได้รับหรือน าไปใช้ต่อ สมมติฐานที่ 3 (H3) 
ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจในการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ผ่านการรับรู้การใช้
งานง่าย พบว่ามอีทิธพิล ซึ่งปัจจุบนัรูปแบบ และหน้าตา
การของแอปพลชินั ตอ้งน่าใช ้งา่ยต่อการใช ้ขัน้ตอนไม่
ยุ่งยาก สามารถศกึษาดว้ยตนัเอง มสี่วนอย่างสงูในการ
ใช้บริการ  สมมติฐานที่ 4 (H4) ปัจจัยด้านคุณภาพของ
ระบบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจในการถอนเงินโดย
ไม่ใช้บัตร ผ่านการรับรู้ประโยชน์ พบว่ามีอิทธิพล ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั Bentley [13] ที่กล่าวว่า (1) ระบบต้องตรง
กบัความต้องการของผูใ้ช ้(2) ต้องมคีวามน่าเชื่อถอื คอื
ทนัเวลา มคีวามถูกต้อง และพสิูจน์ได้จรงิใน ขอ้มูล (3) 
ตอ้งมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  สมมติฐานที่ 5 (H5) 
ปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจในการถอนเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ผา่นการรับรู้การใช้
งานง่าย พบว่ามอีิทธพิล เพราะส่ิงส าคญัของผูใ้ห้บริการ
คือ การบริการลูกค้าทั้ งด้านข้อมูลและการใช้ระบบท่ี
ถูกต้องรวดเร็ว ติดต่อได้ง่ายหลายช่องทาง พนักงานมี
ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพึงพอใจในบริการ 
สมมติฐานที่ 6 (H6) ปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจในการถอนเงินโดยไม่ใช้
บตัร ผ่านการรับรู้ประโยชน์ พบว่ามอีิทธิพล ถือเป็นอีก
หน่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน และ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
การใชง้านเช่น ลดเวลาการถอนเงิน ลดปัญหาการลืมบตัร 
หรือถูกโจรกรรมข้อมูลจากบัตร   สมมติฐานที่ 7 (H7) 
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ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตั้ งใจในการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร พบมีอิทธิพล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Nicole et al.[14] ท่ีแสดงให้เห็น
ว่าการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลและส่งผลได้ดีท่ีสุดต่อ
ความตั้งใจใช้งานบริการ และเกิดทศันคติในเชิงบวกต่อ
การใชบ้ริการ สมมตฐิานที่ 8 (H8) ปัจจยัดา้นการรับรู้ความ
เส่ียง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจในการถอนเงินโดย
ไม่ใชบ้ตัร พบว่าไม่มอีิทธพิล ทัง่การรับรู้ความเส่ียงทาง
การเงิน ด้านประสิทธิภาพ รับรู้ความเส่ียงด้านเวลา ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Ulun and Nuray [15] ท่ีพบว่า
การรับรู้ความเส่ียงไม่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของ
ผูใ้ชง้าน ท่ีมีต่อบริการโมบายแบงก์ก้ิง เน่ืองจากผูใ้ช้งาน
พบว่าการใชง้านนั้นท าให้สามารถจดัการธุรกรรมไดเ้ร็ว
ข้ึน มีความคล่องตวัและประหยดัเวลา จึงอาจกล่าวไดว้า่ใช้
บริการโดยไม่กงัวลถึงความเส่ียงดงักล่าว สมมติฐานที่ 9 
(H9) ปัจจัยด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจในการถอนเงินโดยไม่ใชบ้ตัร พบว่ามี
อทิธพิล  ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าไม่จ าเป็นตอ้งพกบตัรเอทีเอ็ม 
เพียงแค่มีมือถือ ซ่ึงปัจจุบันเป็นปัจจัยท่ี 5 ของคนในยุค
ดิจิทลัไปแลว้ กดเงินไดร้วดเร็ว และตูเ้อทีเอม็มีครอบครุม
ในทุกพ้ืนท่ี ท าให้เกิดความพ่ึงพอใจและตอ้งการใชอ้ย่าง
ต่อเน่ือง สมมติฐานที่ 10 (H10) ปัจจยัดา้นการรับรู้การใช้
งานง่าย มีความอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจในการถอน
เงินโดยไม่ใชบ้ตัรพบว่าไม่มอีทิธพิล จากการท าธุรกรรม
ทางการเงินนั้ นมีขั้ นตอนใช้งานน้อยกว่าการใช้งาน
ประเภทอ่ืนๆ ท าให้ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่าการท า
ธุรกรรมดงักล่าวเป็นมิตรกบัผูใ้ชง้านและไม่ตอ้งใชค้วาม
พยายามในการเรียนรู้มากเกินไป [16] และออกแบบมาให้
ผูใ้ชง้านเขา้ใจง่าย และท าธุรกรรมไดอ้ยา่งง่ายดาย กล่าวได้
วา่ผูใ้ชง้านมีความคุน้ชินในการใชง้านโมบายแบงกก้ิ์ง โดย
ไม่คิดวา่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตั้งใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในการสมัครใช้งานโมบายแอป
พลิเคชัน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ท่ีมีอุปกรณ์การ
ส่ือสารเคล่ือนท่ีและเคยมีการให้ข้อมูลส่วนตัวในการ
สมัครใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน จ านวน 541 คน ซ่ึงใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน จากผลการศึกษาพบว่าความไว้วางใจ
ในผู้ให้บริการมีผลต่อการตั้งใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใน
การสมัครใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน ผลการวิจัยนี้
สามารถน าไปประยกุต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานได้มี
ความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
มากย่ิงขึน้ 

ค าส าคัญ: การตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั การสมคัรใชง้าน
โมบายแอปพลิเคชนั การตระหนกั 
 

Abstract 
The objective of this study was to identify the factors 

affecting the intention to disclose personal 

information in mobile application subscription. The 

population used in this study was individuals who own 

smartphones or tablet devices and whose personal 

information has been disclosed via mobile application 

subscription. The samples consisted of 541 

individuals randomly selected from a population by 

using simple sampling method. Data were analyzed by 

descriptive and inference statistics. According to 

analysis results, trust does indeed affect the intention 

to disclose personal information during the 

subscription of mobile applications. These results 

could be used as a guideline for increasing users' 

awareness of privacy on sharing personal information 

via mobile applications. 

Keyword: the intention to disclose personal  

information, mobile application subscription,  

awareness 

 

1. บทน า 
ใน ปั จ จุบัน อุปกร ณ์ก า ร ส่ื อส า ร เ ค ล่ื อน ท่ี  เ ช่ น 

โทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ไดเ้ขา้มามี
บทบาทในการใชใ้นชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน ซ่ึง
เป็นผลมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันา
ให้เขา้กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นการเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ต การดูขอ้มูลข่าวสาร การ
ดูหนัง หรือการเล่มเกมทั้ งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ฯลฯ ทั้งน้ีเทคโนโลยีในปัจจุบนัท าให้การเก็บ
และบันทึกข้อมูลท่ีอยู่บนโลกสังคมออนไลน์สามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายและท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีมี
การเก็บและบนัทึกนั้นจะเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช้งาน 
(Personal information) เช่นช่ือ-นามสกุล ว ันเกิด อายุ 
เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู ่เลขบตัรประชาชนและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถใชร้ะบุตวัตนของผูใ้ชง้านได้ โดยขอ้มูลส่วนตวั
เห ล่ า น้ี มี ค ว าม เ ส่ี ย ง ท่ี จ ะ ถู กน า ไป ใช้ ง าน เ พ่ื อห า
ผลประโยชน์ในทางท่ีถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายได้และ
หากมีการน าข้อมูลส่วนตัวเหล่าน้ีไปใช้ในทางท่ีผิด
กฎหมายหรือไม่ไดรั้บการยินยอมจากผูใ้ชง้านอาจท าให้
เกิดความเสียหายและเป็นการละเมิดสิทธ์ิต่อผูใ้ชง้านได ้
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แ ล ะ จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ใ น ปี  2018 ขอ ง  We Are 

Social และ Hootsuite [1] เผยผลส ารวจ “Global Digital 

2019” พบวา่ คนไทยดาวน์โหลดแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์
การส่ือสารเคล่ือนท่ีถึง 2,046 ล้านแอปพลิเคชัน มียอด
มูลค่าการใชจ่้ายผ่านแอปพลิเคชนัต่างๆ บนอุปกรณ์การ
ส่ือสารเคล่ือนท่ีไม่ต ่ากวา่ 531.9 ลา้นเหรียญสหรัฐและใน
ขณะเดียวกนัการใชง้านแอปพลิชนัท่ีเพ่ิมมากข้ึนมกัจะมา
พร้อมกบัความกงัวลของผูใ้ชง้านท่ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงหมายความวา่การท่ีผูใ้ชง้านจะใชง้านแอปพลิเคชนัหรือ
ใชบ้ริการต่างๆ นั้นอาจจะตอ้งยอมแลกกบัการสูญเสียกบั
ความเป็นส่วนตวัของตนเอง [2] และท าใหเ้กิดความกงัวล
เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัตามมา [3] ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ี
ท าให้ผูใ้ชง้านไม่อยากจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง
อีกด้วย ทั้ งน้ียงัมีรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบปัญหาในการใช้
อินเทอร์เน็ตมีผูต้อบแบบส ารวจไม่มัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏ
บนอินเทอร์เน็ตมีความเช่ือถือได ้35.8% ถูกละเมิดขอ้มูล
ส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว 13.5% และมีความ
เช่ือถือในการรักษาความปลอดภัยและกล้าท่ีจะใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 73.3% โดยท่ีกล่าวมานั้นเป็นภาพรวม
ของความเช่ือถือท่ีมีต่อการใชง้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตหรือการใช้งานบน
แพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นตน้  

จากจ านวนผูใ้ชง้านโมบายแอปพลิเคชนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน
นั้นท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของขอ้มูลส่วนตวั
ของผูใ้ช้งานในปัจจุบัน โดยงานวิจัยน้ีจะมุ่งเน้นศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัร
ใชง้านแอปพลิเคชนั เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูใ้ชง้านและผู ้
ให้บริการแอปพลิเคชันไดมี้ความรู้และความเขา้ใจ เพื่อ
สร้างความมัน่ใจและตระหนกัถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการให้
ขอ้มูลส่วนตวับนโลกสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาแอปพลิเคชนัและบริการต่อไป 

 

2. แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้ งใจเปิดเผยข้อมูล

ส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโมบายแอปพลิเคชนัผูว้ิจยัได้

ท าการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ความกงัวลความเป็นส่วนตวัของการน าขอ้มูลไปใช้
แบบออนไลน์หรือความกังวลเ ก่ียวกับการน าข้อมูล
ส่ ว น ตั ว ไ ป ใ ช้ บ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  (lnternet users 

information privacy concern: IUIPC) [4] ไ ด้ ถู ก
พัฒนา ข้ึนมา เ พ่ื อ มุ่ ง เ น้น วัดคว าม เ ป็น ส่ วนตัว ใน
สภาพแวดลอ้มออนไลน์ โดยความกงัวลในเร่ืองความเป็น
ส่วนตวัของขอ้มูล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 
ความกงัวลดา้นการจดัเก็บขอ้มูล (Collection) เป็นระดบั
ความรู้สึกความกังกลว่ามีบุคคลอ่ืนครอบครองข้อมูล
ส่วนตวัของตนเองทั้งในทางถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
ซ่ึงผูใ้หบ้ริการบางรายอาจจะมีการเก็บขอ้มูลท่ีเจาะจงหรือ
สามารถระบุ ถึงตัวบุคคลเ พ่ือน าข้อมูลนั้ นไปใช้หา
ผลประโยชน์ทางธุรกิจต่อไปได ้ดงันั้น การจดัเก็บขอ้มูล
ของทางผู ้ให้บริการจึงถือว่าเป็นหน่ึงของความกังวล
เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้านได ้(2) การควบคุม 
(Control) เป็นระดับความรู้สึกเก่ียวกับการควบคุมและ
จดัการขอ้มูลส่วนตวัของตวัเองเม่ือมีการส่งขอ้มูลส่วนตวั
ให้กบับุคคลอ่ืน เช่น การกรอกขอ้มูลส่วนตวัเพ่ือสมคัรใช้
งานบนเวบ็ไซตแ์อปพลิเคชนัต่างๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะ
ถูกครอบครองโดยผูใ้หบ้ริการซ่ึงจะส่งผลใหเ้จา้ของขอ้มูล
นั้นรู้สึกสูญเสียการควบคุมและการตดัสินใจในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนตวัของตวัเอง ทั้งน้ีอาจรวมไปถึงการ
น าขอ้มูลไปแบ่งปันให้กบับุคคลอ่ืนซ่ึงความรู้สึกสูญเสีย
การควบคุมขอ้มูลส่วนตวัจึงเป็นอีกมิติหน่ึงของความกงัวล
เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัผูใ้ชง้าน (3) ความกงัวลดา้นการ
น าขอ้มูลไปใช้ (Awareness) เป็นระดับความรู้สึกความ
กังวลว่าตัวเองจะไม่ได้มีส่วนในการร่วมรับรู้ว่าข้อมูล
ส่วนตวัของตวัเองท่ีถูกจดัเก็บโดยผูใ้ห้บริการหรือบุคคล
อ่ืนนั้ นจะถูกน าไปใช้งานในด้านใดบ้าง ซ่ึงผู ้ใช้งาน
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากการให้ความส าคัญใน
การศึกษารายละเอียดนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว 
(Privacy policy) แจ้งให้ท่ีทางผูใ้ห้บริการนั้ นได้มีการ
ทราบก่อนมีการร้องขอขอ้มูล 
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H1 
 

H
2  

 

H
3  
 H4  

 

H5 

 

H6 

 

การรับรู้ความเส่ียง (Perceive Risk) เป็นการรับรู้ความ
เป็นไปไดท่ี้อาจจะเกิดการสูญเสียท่ีมาจากการตดัสินใจ 
[5] หรือการรับรู้ถึงส่ิงท่ีอาจจะมีผลกระทบตามมา หาก
ผูใ้ช้งานมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซ่ึงความเส่ียงนั้ น
อาจจะเกิดจากตัวของผู ้ใช้งานเองหรือผู ้ให้บริการได้
เช่นเดียวกนั และจากผลงานวิจยัของ Kehr et al. [6] พบวา่ 
ความกงักลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวันั้นส่งผลต่อการรับความ
ความเส่ียง  

การรับรู้ความปลอดภัย (Perceived Security) ความ
เช่ือมัน่ในความปลอดภยัของผูใ้ชง้านท่ีมีใหก้บัผูใ้หบ้ริการ 
[7] ซ่ึงทางสถาบนัการรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ได้
ก าหนดหลกัของความปลอดภยัไว ้ 3 ขอ้ ประกอบดว้ย การ
รักษาความลับของข้อ มูล  (Confidentiality) ความ
สมบูรณ์ของข้อมูล  (Integrity) และความพร้อมใช้งาน 
(Availability) จากการศึกษางานวิจยัในอดีตของ Dewan 

and Chen [8]  พบว่า  ผู ้ใช้บ ริการในการท า ธุรกรรม
ออนไลน์ผ่านทางอุปกรณ์การส่ือสารเคล่ือนท่ี ส่วนใหญ่
นั้นเช่ือว่าระบบในการให้บริการในปัจจุบนัยงัไม่มีความ
ปลอดภยัท่ีดีพอ โดยผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้มีระดบัความ
ปลอดภยัท่ีอยูใ่นระดบัสามารถท าให้ผูใ้ชง้านนั้นสามารถ
เช่ือถือได้ว่าการท าธุรกรรมออนไลน์และการให้ขอ้มูล
ส่วนตวันั้นมีความปลอดภยัจากผูท่ี้ไม่หวงัดี ดงันั้นความ
ปลอดภัยของข้อมูลจึงมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงของ
ขอ้มูลท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

ความไวว้างใจในผูใ้หบ้ริการ (Trust) เป็นการใหข้อ้มูล
ส่วนตวักบัผูใ้ห้บริการท่ีมีการจดัการท่ีดีมีความน่าเช่ือถือ
และมีความปลอดภยั [9, 11] หากผูใ้ชง้านมีความไวว้างใจ
ในผูใ้ห้บริการก็จะท าให้มีแนวโน้มท่ีจะใชบ้ริการนั้นสูง 
ในทางกลบักนัถา้หากผูใ้ช้บริการไม่มีความไวว้างใจใน
ผูใ้ห้บริการก็จะส่งผลให้โอกาสในการใชบ้ริการน้อยลง 
ซ่ึงความไวว้างใจนั้นเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีช่วยลดการรับรู้
ความเส่ียงลงได ้[4, 9, 12] 

การตั้ งใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  (Intent to disclose 

personal information) เป็นความตั้งใจของผูใ้ชง้านในการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป
ว่าจะมีการตอบสนองให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแพร่

ขอ้มูลส่วนตวันั้นอย่างไร และจากการศึกษางานวิจัยใน
อดีตของ Li, Sarathy and Xu [13] พบวา่ การตั้งใจเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวัไดรั้บอิทธิพลมาจากผลประโยชน์ท่ีผูใ้ชง้าน
จะไดรั้บและความเช่ือต่อความเป็นส่วนตวัทั้งดา้นความ
เช่ือมั่นไว้วางใจและการรับรู้ความเส่ียง โดยการให้
ผลประโยชน์ท่ีน่าสนใจเป็นการแลกเปล่ียนและส่งเสริม
การสร้างความไว้วางใจในการให้ข้อมูลส่วนตัวของ
ผูใ้ชง้าน 

 

3. กรอบแนวความคดิของการวจิัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง

สามารถก าหนดกรอบของงานวิจยัท่ีศึกษาได ้ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

สมมติฐานที่ 1 : ความกังกลเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว 
(PC) มีผลต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัร
ใชง้านโมบายแอปพลิเคชนั (IDPI) ผา่นการรับรู้ความเส่ียง 
(PR) 

สมมติฐานที่ 2 : ความไวว้างใจในผูใ้ห้บริการ (TR) มี
ผลต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรใชง้าน
โมบายแอปพลิเคชนั (IDPI) ผา่นการรับรู้ความเส่ียง (PR) 

สมมติฐานที่ 3 : การรับรู้ความปลอดภยั (PS) มีผลต่อ
การตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโมบาย 
แอปพลิเคชนั (IDPI) ผา่นการรับรู้ความเส่ียง (PR) 

สมมติฐานที่ 4 : การรับรู้ความเส่ียง (PR) มีผลต่อการ
ตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโมบาย 

 

ความกงัวล
เก่ียวกบั
ขอ้มูล
ส่วนตวั 

(Privacy 

concern: 

PC) 

 

การรับรู้ความปลอดภยั 
(Perceived security: 

PS) 

การรับรู้ความเส่ียง 
(Perceived risk: PR) 

 

ความไวว้างใจในผูใ้ห้
บริการ  

(Trust: TR) 

การตั้งใจเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวัใน
การสมคัรใชง้าน
โมบายแอปพลิเค

ชนั 
(Intent to disclose 

personal 

information: 

IDPI) 



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

612 

 

แอปพลิเคชนั (IDPI) 
สมมติฐานที่ 5 : การรับรู้ความปลอดภยั (PS) มีผลต่อ

การตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโมบาย 
แอปพลิเคชนั (IDPI) 

สมมติฐานที่ 6 :  ความไวว้างใจในผูใ้หบ้ริการ (TR) มี
ผลต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรใชง้าน
โมบายแอปพลิเคชนั (IDPI) 

 

4. วธีิการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้ งใจเปิดเผย

ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน 
งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม-เดือน
กุมภาพนัธ์ 2564 ประชากรคือบุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นผูท่ี้มีอุปกรณ์การส่ือสารเคล่ือนท่ีและเคย
มีการให้ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครใช้งานโมบายแอป
พลิเคชนั ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม G*Power ในการค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) 
เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปร
ท านายเท่ากบั 7 ค่า ขนาดของอิทธิพล (effect size)  เท่ากบั 
0.028 ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 388 
ตัว อ ย่ า ง  ซ่ึ ง ผู ้วิ จั ย ได้ป รั บจ านวนขนาดตัว อ ย่ า ง
แบบสอบถามเพ่ิมเติมเป็น 400 ตวัอย่าง และเพ่ิมการเก็บ
ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการศึกษาน าร่อง (pilot study) เพื่อวดั
ความเท่ียงอีก 30 ชุด รวมเป็น 430 ชุด 

 

5. ผลการด าเนินงานวจิัย  
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ของตวั

แปรอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางออ้ม 
(Indirect Effect) ระหว่างตวัแปรแฝงในโมเดล โดยการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ดว้ยสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม 
AMOS ในการศึกษาค ร้ัง น้ี มีผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี
น่าเช่ือถือทั้งหมดจ านวน 541 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อหาอิทธิพลของตวัแปรหน่ึง

วา่มีอิทธิพลต่ออีกตวัแปรหรือไม่ การวเิคราะห์ผลแสดงใน
ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1 ตามล าดบั 

 
 
 
                     

 
 
 
 
χ2= 241.384, df = 111, GFI = 0.951, RMR = 0.072, 

RMSEA = 0.047 
 

หมายเหตุ  * p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 

ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิ เส้นทางมาตรฐานของโมเดล 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

ตวัแปร
ผล 

อิทธิพล 
ตวัแปรเหตุ 

PC TR PR PS 

PR ทางตรง 0.610*** -0.150**   0.046 

  ทางออ้ม - -   - 

IDPI ทางตรง - 0.558*** 0.021 0.048 

  ทางออ้ม 0.013 -0.003 - 0.001 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001 
 
จากตาราง 1 สามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัย

จากสมมติฐานการวิจยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

สมมติฐาน ค่า
อิทธิพล 

ค่า P ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล 

H1: ความกงักลเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนตวัมีผลต่อการตั้งใจเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรใชง้าน
โมบายแอปพลิเคชนัผา่นการรับรู้
ความเส่ียง 

0.013 0.690 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.690 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

H2: ความไวว้างใจในผูใ้หบ้ริการ
มีผลต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโม
บายแอปพลิเคชนัผา่นการรับรู้
ความเส่ียง 

-0.003 0.640 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.640 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

H3: การรับรู้ความปลอดภยัมีผล
ต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั
ในการสมคัรใชง้านโมบายแอป
พลิเคชนัผา่นการรับรู้ความเส่ียง 

0.001 0.464 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.464 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

PC 

PS 

PR 

TR 

IDPI 
0.610*
** 

-0.150** 

0.046 
0.048 

0.021 

0.558*** 

              ไม่มีอิทธิพล 
              มีอิทธิพล 
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H4: การรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อ
การตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัใน
การสมคัรใชง้านโมบายแอป
พลิเคชนั 

0.021 0.684 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.684 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

H5: การรับรู้ความปลอดภยัมีผล
ต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั
ในการสมคัรใชง้านโมบายแอป
พลิเคชนั 

0.048 0.303 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากมี
ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.303 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

H6: ความไวว้างใจในผูใ้หบ้ริการ
มีผลต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโม
บายแอปพลิเคชนั 

0.558 0.001 ยอมรับ มีอิทธิพล คิดเป็นค่า
น ้าหนกั 0.558 
ความสัมพนัธ์ทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 
6. สรุป  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตั้งใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโมบายแอป
พลิเคชัน และจากผลการศึกษาวิจัย ผูว้ิจัยจึงได้สรุปผล
ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มของปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิผลต่อการตั้งใจเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวัในการสมคัรใช้งานโมบายแอปพลิเคชันและไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ไดแ้ก่ ความกงัวลความเป็นส่วนตวั 
การรู้ความปลอดภยัและการรับรู้ความเส่ียง ซ่ึงอาจเกิดจาก
ผูใ้ชง้านในปัจจุบนัมีความตอ้งการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั
ในการสมคัรใชง้านโมบายแอปพลิเคชนั โดยกลุ่มบุคคล
เหล่านั้นอาจจะมองว่าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวันั้นไม่มี
ผลกระทบต่อตนเองหรือตนเองไดรั้บผลประโยชน์จาก
การแลกเปล่ียนข้อมูลกับผูใ้ห้บริการ จึงท าให้ผูใ้ช้งาน
ยินยอมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโม
บายแอปพลิเคชนั อยา่งไรก็ตามกลุ่มของตวัอยา่งผูใ้ชง้าน
อาจจะไม่ไดต้ระหนกัและรับรู้ถึงความเสียหายหรือปัญหา
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้  

กลุ่มของปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อการตั้ งใจเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตัวในการสมัครใช้งานโมบายแอปพลิเคชันและ
เป็นไปตามสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญั คือ ความไวว้างใจ
ในผูใ้ห้บริการ ไม่ว่าจะเป็นดา้นช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ 
หรือรวมถึงความรับผิดชอบในดา้นการให้บริการ เพื่อท า
ให้ผูใ้ช้งานเกิดความไวว้างใจและยินยอมท่ีจะเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง อีกทั้ งในปัจจุบันมีกฎหมายท่ี
ออกมารองรับเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว หรือ 
PDPA ท่ีสามารถเพ่ิมความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ
ให้กับผู ้ใช้งานได้ในระดับหน่ึงว่าข้อมูลส่วนตัวของ

ผูใ้ชง้านท่ีไดย้ินยอมเปิดเผยให้กบัผูใ้ห้บริการนั้นจะไม่ถูก
น าไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด
กฎหมาย  

จากแนวโนม้ของความไวว้างใจในผูใ้ห้บริการ ผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่าหากผู ้ให้บริการแอปพลิเคชันนั้ นเ ป็นผู ้
ใหบ้ริการท่ีเป็นรายเลก็และยงัไม่ค่อยมีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จกั
มากนกันั้น ควรมีการก าหนดนโยบายหรือขอ้ตกลงในการ
ใชง้านขอ้มูลส่วนตวัท่ีชดัเจน โปร่งใส และเขา้ใจง่ายแก่
ผูใ้ชง้าน เพ่ือสร้างความไวว้างใจกบัฐานผูใ้ชง้านใหม่ ทั้งน้ี
อาจจะเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือบนโลกออนไลน์ 
หรือเขา้ร่วมโครงการกบัทางรัฐบาล เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ห็น
ถึงผลประโยชน์ของผูใ้ช้งานท่ีจะได้รับจากการยินยอม
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั และนอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาควบคู่
กับความปลอดภัย เ พ่ือลดความเ ส่ียงให้แก่ผู ้ใช้งาน
เหมือนกบัผูใ้หบ้ริการท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยหรือการศึกษาต่อยอดคร้ัง
ต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งของบุคคลท่ีไม่เคยให้ขอ้มูล
ส่วนตวัในการสมคัรใชง้านโมบายแอปพลิเคชนัหรือกลุ่ม
ของเจเนอเรชัน เพื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มให้เห็นขอ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึน หรือ
อาจน ากรอบงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืน  ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งได ้ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความสัมพนัธ์กบัการจ่ายเงนิซ้ือสินค้ากล่องสุ่มผ่านทางเกมออนไลน์ 
Factor That Correlate with Intention to Spend For Loot Box Via 

Online Game 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินซ้ือสินค้า
กล่องสุ่มผ่านทางเกมออนไลน์สอดคล้องกับผลส ารวจ
ปัจจัยในการซ้ือกล่องสุ่มผ่านทางเกมออนไลน์ต่าง 
เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่ ม
ตัวอย่างคือผู้ ท่ีเล่นเกมออนไลน์อยู่เป็นประจ า รู้จักระบบ
กล่องสุ่ม และซ้ือสินค้ากล่องสุ่มในระยะเวลาหกเดือนท่ี
ผ่านมา มีผู้ตอบแบบสอบถามครบสมบูรณ์จ านวน 403 
คน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยรายได้จากการขายส่ิงของใน
กล่องสุ่มมีอิทธิผลต่อความตั้งใจท่ีจะท าการซ้ือกล่องสุ่ม 
ผ่านความเต็มใจท่ีจะจ่ายอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงผลท่ีได้นี ้
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาแผนการตลาดและ
แนวทางการหารายได้เกี่ยวกับธุรกิจเกมออนไลน์ 

ค าส าคัญ: กล่องสุ่ม  เกมออนไลน ์กาชาปอง 
 

Abstract 
The aim of this study is to identify the factors 

correlated with intention to spend for loot box in 

online game. The target sample and population were 

online game uses familiar with loot box and 

purchasing loot boxes in last six months in Thailand. 

The total number of samples is 403 online game 

users. Results indicate that making money by selling 

loot box is the only factor positively related to the 

intention to spend for loot box mediated by 

willingness to pay and perceived value. The results 

could be potentially of benefits to online game 

providers in terms of marketing and revenue model. 

Keyword: Loot box, Online game, Mystery box 

1.บทน า 
การ เ ล่นเกมมีวิว ัฒนาการไปอย่างรวด เ ร็ว

ก่อให้เกิดเกมข้ึนมากมายหลากหลายประเภท โดยธุรกิจ
เกมในปัจจุบนัไดมี้การน าส่ือบนัเทิงเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของธุรกิจส่งผลให้ เ กิดการเจริญเติบโตของตลาด
อุสาหกรรมเกมทัว่โลก มีมูลค่าการตลาดในปี 2562 สูง
ถึง 4.6 ลา้นลา้นบาท เกิดการพฒันาช่องทางใหม่ในการ
หารายไดข้องผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์โดยการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ เช่น การขายบัตรพรีเมียม 
(V.I.P.) การขายรูปลกัษณ์ตวัละคร (SKIN) การขายกล่อง
สุ่ม (Loot box) เป็นตน้ [7] 

ระบบกล่องสุ่ม หรือ Loot Boxes เป็นระบบท่ีผู ้
เล่นท าการซ้ือผลิตภณัฑ์กล่องสุ่มภายในเกมโดยอาจใช้
เงินจริงท่ีต้องท าการเติมเงินเข้าไปในระบบเกมหรือ
อาจจะใชท้รัพยากรท่ีสามารถหาไดจ้ากการท าเง่ือนไข 
ภายในเกมให้ส าเร็จ แตกต่างกนัไปในแต่ละรูปแบบท่ี
เกมก าหนดไว ้เม่ือผูซ้ื้อท าการซ้ือผลิตภณัฑด์งักล่าวแลว้
ระบบจะท าการสุ่ม (Random) ส่ิงของภายในเกมหรือไอ
เทม (Item) อย่างใดอย่างหน่ึงออกมาให้กับผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อ
อาจจะไดรั้บเป็นของท่ีทางเกมไดร้ะบุไวต้ามรายช่ือ โดย
ส่ิงของท่ีระบบได้ท าการสุ่มออกมาให้กับผูซ้ื้ออาจจะ
ไม่ใช่ส่ิงท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือกล่อง
สุ่มซ ้ า จนกว่าจะไดส่ิ้งของท่ีตอ้งการ เน่ืองจากการซ้ือ
กล่องสุ่มนั้นไม่จ าเป็นตอ้งใช้ความช านาญในการเล่น 
เพียงแต่ใชท้รัพยากรในการสุ่มเพ่ือให้ไดรั้บส่ิงของจาก
การสุ่มเท่านั้น [8] 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัย ท่ีท าให้ เ กิดพฤติกรรม
ดงักล่าวน้ีเป็นเหตุมาจากการท่ีผูซ้ื้อไม่ทราบขอ้มูลว่าใน
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ผลิตภณัฑ์กล่องสุ่มท่ีตอนไดซ้ื้อไปนั้นมีส่ิงของชนิดใด
บรรจุอยูใ่นกล่องสุ่มบา้ง ทั้งยงัไม่ทราบถึงอตัราการสุ่ม
ได้ส่ิงของท่ีตนต้องการนั้ นมีมากน้อยเพียงใด การท่ี
ผูใ้ช้บริการเกมออนไลน์ซ้ือผลิตภณัฑ์กล่องสุ่มในเกม
ออนไลน์ โดยไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อย่าง
เพียงพอนั้น ท าให้ผูซ้ื้อผลิตภณัฑก์ล่องสุ่มนั้นเสียเปรียบ
และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และอาจเป็นการ
บิดเบือนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคได ้ส่งผลให้ผูซ้ื้อมี
แนวโน้มท่ีจะซ้ือซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกจนกว่าจะไดส่ิ้งของท่ีตน
ตอ้งการ [8] 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตั้ งใจ
จ่ายเงินซ้ือสินคา้กล่องสุ่มผา่นทางเกมออนไลน์ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การขายกล่องสุ่ม เป็นการขายผลิตภณัฑ์ในเกม

ออนไลน์เป็นหน่ึงในช่องทางการหารายไดห้ลกัของผู ้
ให้บริการเกมออนไลน์ ส าหรับการขายในรูปแบบน้ีเป็น
การขายผลิตภณัฑ์รูปแบบหน่ึงท่ีเม่ือผูเ้ล่นไดท้ าการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์กล่องสุ่มแล้ว ระบบจะท าการสุ่มส่ิงของ 
ภายในเกมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมาให้กบัผูซ้ื้อซ่ึงผูซ้ื้อ
อาจไดรั้บเป็นของภายในเกมช้ินใดก็ไดต้ามท่ีไดก้  าหนด
ไวใ้นกล่องสุ่มชนิดนั้ น โดยส่ิงของ ท่ีสุ่มออกมาจะมี
ระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ส่ิงของธรรมดาทั่วไป 
ส่ิงของหายาก ส่ิงของหายากมากหรือท่ีเรียกกนัวา่แรร์ไอ
เทมเป็นตน้ [4] 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากระบบดงักล่าวเป็นการสุ่ม
ส่ิงของภายในเกมออกมาให้กับผู ้ซ้ือย่อมมีความไม่
แน่นอนว่าเม่ือผูซ้ื้อท าการซ้ือกล่องสุ่มดงักล่าวแล้วจะ
ไดรั้บการสุ่มส่ิงของชนิดใดออกมา ผูซ้ื้อจะตอ้งท าการ
ตดัสินใจจากอตัราความน่าจะเป็นในการสุ่มส่ิงของใน
กล่อง สุ่ม ท่ีระบุไว้ส าห รับกล่อง สุ่มชนิดนั้ น  ซ่ึ งผู ้
ให้บริการเกมออนไลน์ไดป้ระกาศไวใ้นการโฆษณาการ
ขายหรือแนบไว้กับช่องทางการขายกล่องสุ่มหรือ
ประกาศในเวบ็ไซต์ของเกมออนไลน์ หรืออาจไม่ไดมี้
การประกาศอตัราความน่าจะเป็นในการสุ่มของกล่องสุ่ม

นั้นไวเ้ลยกไ็ด ้ระบบการขายกล่องสุ่มออนไลน์ สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ดงัน้ี 

1. การขายกล่องสุ่มในเกมออนไลน์แบบประกาศ
รายการและอตัราการไดรั้บส่ิงของ 

2. การขายกล่องสุ่มในเกมออนไลน์แบบไม่
ประกาศรายการและอตัราการไดส่ิ้งของ 

3. การขายกล่องสุ่มในเกมออนไลน์แบบก าหนด
ระยะเวลาและการันตีส่ิงของท่ีไดเ้ม่ือจ่ายเงินซ้ือ
ครบตามก าหนด 
การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือกล่องสุ่มผา่นทางเกมออนไลน์” เป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการเก็บตัวอย่างใน
เดือน มกราคม 2564 ผูว้ิจัยได้ศึกษา ค้นควา้แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาประกอบการ
น าเสนอผลการวิจยัใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดและเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้โดย
แบ่งเป็นดงัน้ี 

2.1 ความตั้งใจทีจ่ะท าการซ้ือกล่องสุ่ม  
(Intention to spend for loot boxes: ITS) 

อ้าง อิงจากทฤษฎีประโยชน์ของเศรษฐกิจ 
ผูบ้ริโภคทั้งหมดกระท าการอยา่งมีเหตุผล [8]  และมุ่งหา
ประโยชน์สูงสุดในทุกการตัดสินใจซ่ึงถูกจ ากัดโดย
ทรัพยากรท่ีพวกเขาครอบครอง เช่น เวลาหรือในแง่ของ
คุณค่าทางการเงิน [1] ความตั้งใจท่ีจะท าการซ้ือกล่องสุ่ม
นั้นรวมถึง ความชอบท่ีจะท าการซ้ือกล่องสุ่ม ความชอบ
ท่ีจะท าการซ้ือกล่องสุ่มถึงแมว้่าจะโดนคิดค่าความต่าง
ของค่าเงิน ความชอบท าการซ้ือกล่องสุ่มถึงแม้ว่าจะมี
ราคาสูง การวางแผนการซ้ือกล่องสุ่มล่วงหนา้เป็นประจ า 
และน าเสนอระบบกล่องสุ่มต่าง ๆ ท่ีเคยใชใ้หก้บัเพ่ือน 

2.2 คุณค่าทีรั่บรู้ได้ (Perceived Value: PV) 
คุณค่าท่ีรับรู้ไดคื้อ การพฒันาความจงรักภกัดีของ

ผูบ้ริโภคท่ีสามารถเพ่ิมความถ่ีให้การซ้ือสินคา้ หรือการ
ใชบ้ริการ ดงันั้นการส่งมอบคุณค่าการรับรู้ของผูบ้ริโภค
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั [2] ยิง่ไปกวา่
นั้น คุณค่าท่ีรับรู้ไดคื้อ ความผูกพนัทางอารมณ์ท่ีจดัตั้ ง
ข้ึนระหว่างลูกคา้ และผลิตภณัฑ์หลงัจากท่ีลูกคา้ไดใ้ช้
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สินคา้และบริการ และในท านองเดียวกนันั้นคุณค่าท่ีรับรู้
ของผลิตภณัฑ์นั้น จะถูกตดัสินในการเปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑจ์ากผูบ้ริโภค [3] การวดัผลคุณค่าท่ีรับรู้ไดน้ั้น
รวมถึง ประสบการณ์ท่ีพึงพอใจในการซ้ือกล่องสุ่ม ชอบ
เล่นเกมท่ีมีระบบกล่องสุ่ม กล่องสุ่มคือส่ิงท่ีดี ท่ีสุด
ส าหรับการเล่นเกมออนไลน์ ฉันคิดว่าการซ้ือกล่องสุ่ม 
ช่วยแก้ปัญหาภายในเกมให้แก่ฉัน ผู ้วิจัยมองว่าเป็น
สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูเ้ล่นนั้นมีความตั้งใจจะท่ีจะท าการ
ซ้ือกล่องสุ่ม 

2.3 ความเต็มใจทีจ่ะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) 
เป็นแนวคิดท่ีอธิบาย ถึงความประสงค์ท่ีจะซ้ือ

สินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีระดับราคาของ
สินคา้หรือบริการชนิดนั้นเพ่ือบริโภค ณ ช่วงเวลาหน่ึง 
การท่ีผูบ้ริโภคจะมีความยนิดีหรือความเตม็ใจท่ีพร้อมจะ
จ่าย ส าหรับค่าสินค้าหรือบริการนั้ นมากน้อยเพียงใด 
ข้ึนอยูก่บัการตระหนกัในคุณค่าของสินคา้และบริการ จะ
ใหป้ระโยชน์ หรือความพอใจ ท่ีจะไดรั้บจากการบริโภค 
สินคา้และบริการชนิดนั้นอย่างไร ความเต็มใจท่ีจะจ่าย
เป็นทฤษฎีวา่ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีผูบ้ริโภคมีเหตุผล
ในการเลือกบริโภคเพื่อให้ได้รับ ความพอใจหรือ
อรรถประโยชน์สูงสุดภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดั [5] ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายนั้นรวมถึง ความเตม็ใจซ้ือ
กล่องสุ่มท่ีตอ้งการเท่านั้น ความเต็มใจซ้ือกล่องสุ่มทุก
แบบตามท่ีเกมท่ีเล่นผลิตออกมา เต็มใจซ้ือกล่องสุ่ม
ต่อเม่ือมีระบบการันตีของท่ีไดใ้นกล่องสุ่ม ผูว้ิจยัมองว่า
เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูเ้ล่นมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือ และ 
คุณค่าท่ีรับรู้ได ้

2.4 รายได้จากการขายส่ิงของในกล่องสุ่ม  
(Making money by selling loot boxes: MMBS) 

ในเกมออนไลน์บางเกมนั้น สามารถน าส่ิงของ
ในกล่องสุ่มแลกเปล่ียนเป็นเงินท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
[5] การมีรายไดร้วมถึง รายไดคื้นจากการซ้ือกล่องสุ่ม 
การน าของท่ีไดจ้ากการซ้ือกล่องสุ่มมาแลกเปล่ียนเป็น
เงิน ความสม ่าเสมอในการหารายไดจ้ากการซ้ือกล่องสุ่ม 
การแลกเปล่ียนกล่องสุ่มกบัผูใ้ชบ้ญัชีอ่ืน การท่ีผูเ้ล่นเกม
ออนไลน์สามารถมีรายไดจ้ากการขายส่ิงของในกล่องสุ่ม

นั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นอีกหน่ึงสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูเ้ล่นมี
ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือเล่นเกมออนไลน์ 

2.5 ความได้เปรียบในการเล่นเกม  
(Gameplay Advantage: GA) 

การใชร้ะบบกล่องสุ่มนั้นอาจจะมีส่ิงของท่ีท าให้
ผูท่ี้ใชไ้ดเ้ปรียบผูเ้ล่นคนอ่ืนท่ีไม่ไดใ้ชร้ะบบกล่องสุ่มใน
การเล่นเกม [6] ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการเล่นเกม
นั้ น ร ว ม ถึ ง  ก า ร ผ่ า น อุ ป ส ร ร ค ใ น เ ก ม ไ ด้ ดี ข้ึ น
(Performance) การผ่ าน อุปสรรคในเกมได้ เ ร็ ว ข้ึน
(Quickly) สามารถท าใหเ้ล่นเกมไดห้ลากหลายมากยิ่งข้ึน
(Variety) สามารถเล่นเกมได้ง่าย ข้ึน (Easier) และมี
ประโยชน์ในการเล่นเกม (Effectiveness) การท่ีผูเ้ล่นเกม
นั้นมีความไดเ้ปรียบในการเล่นเกมนั้น ปัจจยัน้ีจึงกล่าว
ไดว้า่เป็นอีกสาเหตุส าคญัหน่ึงท่ีท าใหผู้เ้ล่นมีความเตม็ใจ
ท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือเล่นเกมออนไลน์ 

2.6 ส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่ม (Exclusive item in loot 
box: EXIT)  

กล่องสุ่มส่วนใหญ่นั้ นจะมี ส่ิงของพิ เศษอยู่
ภายในซ่ึงสามารถพบไดแ้ค่ในแค่กล่องสุ่มน้ีเท่านั้น ไม่
สามารถพบได้ในกล่องสุ่มอ่ืน หรือจากกิจกรรมอ่ืน
ภายในเกม [6] อีกทั้ ง ส่ิงของพิเศษภายในเกมนั้น จะมี
อตัราการไดต้  ่ากวา่ส่ิงของอ่ืน ยกตวัอยา่งเช่น ของ A B C 
และ D มีโอกาสได้จากกล่องสุ่ม 45% 30% 20% และ 
10% ตามล าดบั แต่ส่ิงของ F มีโอกาสไดเ้พียง 1% เท่านั้น 
F ถือว่าเป็นส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่มนั้น [5] ค  าถามการ
ประเมินวดัค่าของส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่มนั้นรวมถึง 
การซ้ือกล่องสุ่มถ้ามีของพิเศษนั้ นน่าสนใจ จะไม่ซ้ือ
กล่องสุ่ม หากในกล่องสุ่มไม่มีของพิเศษ การซ้ือกล่อง
สุ่มเพ่ือเอาของพิเศษในกล่องสุ่มถึงแมว้่าโอกาสได้จะ
นอ้ยกต็าม ถา้ส่ิงของนั้นไม่สามารถหาจากท่ีอ่ืนในเกมได ้
ผูว้ิจัยมองว่าส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่มนั้ นเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหผู้เ้ล่นมีความเตม็ในท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือเล่นเกม
ออนไลน์ 
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3.  กรอบแนวคิดและวธีิการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยในบทน้ี ไดน้ าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ
การออกแบบกระบวนการ การวิจัย ประชากรท่ีศึกษา 
เคร่ืองมือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบรรลุผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ งรายละเอียดการ
ด าเนินการศึกษาต่าง ๆ ตามหวัขอ้ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 : กรอบแนวความคิด 
จากกรอบแนวคิดของงานวิจยันั้น สมมติฐานของ

งานวจิยัมีดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 (H1) : การมีรายได้จากการขาย

ส่ิงของในกล่องสุ่มสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือกล่องสุ่ม 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) : ส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่ม

สัมพนัธ์กบั ความตั้งใจท่ีจะท าการซ้ือกล่องสุ่มผา่นความ
เตม็ใจท่ีจะจ่าย 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) : การใชร้ะบบกล่องสุ่มเพ่ือ
ความไดเ้ปรียบในการเล่นเกมสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะ
ท าการซ้ือกล่องสุ่มผา่นความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงิน 

สมมติฐานท่ี 4 (H4) : การมีรายได้จากการขาย
ส่ิงของในกล่องสุ่มสัมพนัธ์กบัคุณค่าท่ีรับรู้ไดผ้า่นความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายเงิน 

สมมติฐานท่ี 5 (H5) : ส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่ม
สัมพนัธ์กบัคุณค่าท่ีรับรู้ไดผ้า่นความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงิน 

สมมติฐานท่ี 6 (H6) : ความไดเ้ปรียบในการเล่นเกม
สัมพนัธ์กบัคุณค่าท่ีรับรู้ไดผ้า่นความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงิน 

สมมติฐานท่ี 7 (H7) : ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน
สัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือกล่องสุ่มผา่นคุณค่าท่ีรับรู้ได ้

 
 

3.2 วธีิการด าเนินการวจิัย 
การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือกล่องสุ่มผา่นทางเกมออนไลน์” เป็นการวิจยั
เชิง ส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน 
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เล่นเกมออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ
และ เคยซ้ือกล่องสุ่มในเกมออนไลน์ ในระยะเวลา 6 
เดือนท่ีผา่นมา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบเก็บ
ขอ้มูล ซ่ึงผูท้  าวจิยัจดัท าข้ึนเองจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 

4. ผลการด าเนินงาน  

ในการวิจัยคร้ังน่ีมีผูแ้บบสอบถามทั้ งหมด 549 
คน  ท่ีมีประสบการณ์การจ่ายเงินซ้ือสินคา้กล่องสุ่มผ่าน
ทางเกมออนไลน์ในระยะ 6 เดือนท่ีผ่านมา และท าการ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีขาดหายไปและการตอบสนองท่ีไม่
ถูกต้อง มีการตอบสนองท่ีน่าเช่ือถือทั้ งหมด 403 คน 
ดงันั้น อตัราการตอบกลบัของการส ารวจคือ 73.41% 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่ วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย (𝑥̅ =0.33) 

ตารางท่ี 1 แสดงถึงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สันโพดัคโมเมนต์ (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
Factor EXIT GA MMBS WTP PV ITS 

EXIT 1      

GA -0.029 1     

MMBS 0.058 0.051 1    

WTP 0.113* 0.118* 0.279** 1   

PV 
0.131*
* 

0.122* 0.287** 0.462** 1  

ITS 0.118* 0.114* 0.282** 0.523** 0.619** 1 

** Significant at the 0.01 level  
*   Significant at the 0.05 level 

จากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อ
วิเคราะห์ดูอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และ อิทธิพล
ทางออ้ม (Indirect Effect) ระหว่างตวัแปรแฝงในโมเดล
โดยอาศยัโปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัจึงได้
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น ากรอบแนวคิดงานของงานวิจยัมาสร้างเป็นโมเดลใน
โปรแกรม AMOSและท าการปรับแต่งโมเดลเพ่ือให้
โมเดลท่ีสร้างข้ึนมามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์(Model fit) แลว้ท าการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเ พ่ือค้นหาอิทธิพลของตัวแปรหน่ึงว่ามี
อิทธิพลต่ออีกตวัแปรหรือไม่ ตามท่ีแสดงดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2:ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐานซ่ึงผลวเิคราะห์อิทธิพลดงัตารางท่ี 3 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน
โมเดล 

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานตามตาราง
ท่ี 2 สามารถพิสูจน์สมมติฐาน ไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) : การมีรายได้จากการขาย
ส่ิงของในกล่องสุ่ม (MMBS) สัมพนัธ์กบั ความตั้งใจซ้ือ
กล่องสุ่ม (ITS) ผา่นความเตม็ใจท่ีจะจ่าย (WTP) พบวา่ มี
อิทธิพล เน่ืองจากค่า P Value เท่ากับ 0.005 คิดเป็นค่า
น ้ าหนกัเท่ากบั 0.342 โดยมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 
เป็นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) : ส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่ม
(EXIT) สัมพนัธ์กบั ความตั้งใจท่ีจะท าการซ้ือกล่องสุ่ม

(ITS) ผา่นความเตม็ใจท่ีจะจ่าย (WTP) พบวา่ ไม่มีอิทธิ
ผล เน่ืองจากค่า P Value เท่ากบั 0.346 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 จึงไม่เป็นตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) : การใชร้ะบบกล่องสุ่มเพ่ือ
ความไดเ้ปรียบในการเล่นเกม (GA) สัมพนัธ์กบั ความ
ตั้งใจท่ีจะท าการซ้ือกล่องสุ่ม (ITS) ผา่นความเตม็ใจท่ีจะ
จ่ายเงิน (WTP) พบวา่ไม่มีอิทธิผล เน่ืองจากค่า P Value  
เท่ากบั 0.415 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงไม่เป็น
ตามสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐานท่ี 4 (H4) : การมีรายไดจ้ากการขายส่ิงของ
ในกล่องสุ่ม (MMBS) สัมพนัธ์กบัคุณค่าท่ีรับรู้ได ้(PV) ผา่น
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน WTP พบว่า มีอิทธิพล P Value 
เ ท่ ากับ  0.005 คิ ด เ ป็ นน ้ าหนั ก เ ท่ ากับ  0.327 โดยมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั 

สมมติฐานท่ี 5 (H5) : ส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่ม
(EXIT) สัมพนัธ์กบัคุณค่าท่ีรับรู้ได ้(PV) ผา่น ความเตม็
ใจท่ีจะจ่ายเงิน (WTP) พบวา่ไม่มีอิทธิผล เน่ืองจากค่า P 
Value เท่ากบั  0.334 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึง
ไม่เป็นตามสมมติฐานในงานวจิยั 

สมมติฐานท่ี 6 (H6) : ความไดเ้ปรียบในการเล่น
เกม(GA) สัมพนัธ์กบัคุณค่าท่ีรับรู้ได ้(PV) ผา่นความเตม็
ใจท่ีจะจ่ายเงิน (WTP) พบวา่ ไม่มีอิทธิผล เน่ืองจากค่า P 
Value เท่ากบั 0.444 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึง
ไม่เป็นตามสมมติฐานในงานวจิยั 

สมมติฐานท่ี 7 (H7) : ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงิน
(WTP) สัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือกล่องสุ่ม (ITS) ผา่น
คุณค่าท่ีรับรู้ได ้(PV) พบวา่ มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า P 
Value เท่ากบั 0.008 คิดเป็นน ้าหนกัเท่ากบั 0.281 โดยมี
ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั เป็นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั 

 

5. สรุป  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความ 

สัมพันธ์กับการจ่ายเงินซ้ือสินค้ากล่องสุ่มผ่านทางเกม
ออนไลน์เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณและเพ่ิมตวัแปรกลาง ความ
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เตม็ใจท่ีจ่ายและคุณค่าท่ีรับรู้ไดน้ ามาสร้างกรอบแนวคิดใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งและผา่นการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือตามเกณฑ ์

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นั้น ปัจจัยรายไดจ้าก
การขายส่ิงของในกล่องสุ่มเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัมากสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันากล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาองค์กร หรือเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของการท าธุรกิจเพ่ือต่อยอดแผนการและท าก าไร
เก่ียวกบัอุสาหกรรมเกม อีกทั้งยงัสามารถเขา้ใจผูซ้ื้อสินคา้
ผา่นกล่องสุ่ม เพ่ือสามารถดึงดูดลูกคา้ไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

ในทางกลับกัน ความได้เปรียบในการเล่นเกม 
และส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่มนั้นไม่ได้เป็นอิทธิผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกล่องสุ่ม จากท่ีสอบถามกลุ่มตวัอย่าง
บางส่วนใหค้วามเห็นวา่อาจเป็นเพราะวา่เกมออนไลน์ใน
สมยัน้ี มีความหลากหลายในการเล่น และมีความนิยมไป
ในทางความช่ืนชอบต่อส่ิงของ หรือ สวยงามมากกว่า
ความไดเ้ปรียบในการเล่นเกม 

ผลจากการวิจัยช้ินน้ี ช่วยให้เกิดความเขา้ใจถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจ่ายเงินซ้ือสินคา้กล่องสุ่มผ่านทาง
เกมออนไลน์ ซ่ึงเป็นแนวทางหารายไดห้น่ึงของธุรกิจ
เกมออนไลน์ ถึงแม้ว่า ความได้เปรียบในการเล่นเกม 
และส่ิงของพิเศษในกล่องสุ่ม เป็นส่ิงท่ีธุรกิจสามารถ
ควบคุมจดัการไดน้ั้น แต่สองปัจจยัน้ีไม่ไดมี้ผลต่อการ
จ่ายเงินซ้ือสินคา้กล่องสุ่มผ่านทางเกมออนไลน์ ปัจจยั
รายไดจ้ากการขายส่ิงของในกล่องสุ่มกลบักายเป็นปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัท่ีส่งผลต่อการจ่ายเงินซ้ือสินคา้กล่องสุ่ม
ผ่านทางเกมออนไลน์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ียากต่อธุรกิจท่ีจะ
เขา้ไปบริหารจดัการ 

การจ่ายเ งินซ้ือสินค้ากล่องสุ่มผ่านทางเกม
ออนไลน์ ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการส่ิงของพิเศษ
ในกล่องสุ่มของผูเ้ล่น แต่ไม่ตอ้งการเส่ียงโชคในการ
จ่ายเงินซ้ือสินคา้ในระบบสุ่ม การซ้ือส่ิงของพิเศษจาก
ผู ้อ่ืนหรือการแลกเปล่ียนจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดการจ่ายเงินซ้ือสินคา้กล่องสุ่ม ซ่ึงทางธุรกิจ
อาจจะตอ้งพิจารณาประเดน็เหล่าน้ีเพ่ือทางเลือกน าไปใช้
ในการสร้างรายไดใ้ห้กบัธุรกิจ  ธุรกิจเกมอาจพิจารณา

สร้างตลาดรอง หรือ Secondary Market เพ่ือให้ผู ้เ ล่น
สามารถน าสินคา้จากกล่องสุ่มท่ีตนเองไม่ตอ้งการ มาท า
การซ้ือขายแลกเปล่ียนโดยท่ีผูใ้ห้บริการเกมเป็นผูดู้แล
ความเรียบร้อยในการซ้ือขายและเก็บค่าธรรมเนียมจาก
การซ้ือขายเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการหารายได ้

งานวิจยัในอนาคตอารท าการศึกษาต่อยอดต่อไป
เพื่อเสริมปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ลกัษณะนิสัยของผูเ้ล่นท่ี
มีแนวโน้มท่ีจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้กล่องสุ่มผ่านทางเกม
ออนไลน์ หรือ ปัจจยัจากเกม เช่น ประเภท หรือ ระดบั
ความยากท่ีเหมาะสมของเกมท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิด
การจ่ายเงินซ้ือสินคา้กล่องสุ่มผา่นทางเกมออนไลน์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการหารายไดใ้หก้บัธุรกิจเกม เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
คุณลักษณะแนะน าเฉพาะบุคคลและคุณลักษณะค้นหา
ส่งผลต่อความผูกพันกับผู้ใช้เวบ็ไซต์อย่างไรโดยผู้ วิจัยใช้
เวบ็ไซต์ยูทูบมาเป็นกรณีศึกษา งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในงานวิจัย ท าการเกบ็ข้อมูลจากบุคคลท่ัวไปท่ีเคยใช้งาน
เว็บไซต์ยูทูบจ านวน 389 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน ผลการวิเคราะห์พบว่าระบบแนะน าเฉพาะบุคคล
ในเว็บไซต์ยูทูบ และ ระบบการค้นหาในเว็บไซต์ยูทูบ
ส่งผลต่อความผูกพันของผู้ ใช้ไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน และ การ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผล
ต่อความผกูพันของผู้ใช้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยเช่นกัน 
ค ำส ำคัญ: ยูทูบ ระบบแนะน ำเฉพำะบุคคล ระบบกำร 
                 ค้นหำ ควำมผูกพันของผู ้ใช้ กำรรับรู้ ถึง 
                 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ               
                 กำรรับรู้วำ่เป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใชง้ำน 
 

Abstract 

This paper presents how search and 

personalized recommendation influences a website's 

user engagement in YouTube website. This study is 

a quantitative research using online questionnaires 

and collecting data from 389 YouTube’s users. The 

study found that Youtube‘s user engagement is           

indirectly influenced by Youtube‘s personalized 

recommendation and Youtube‘s search in the same 

way. In addition, user engagement is directly 

influenced by perceived ease of use and perceived 

usefulness as well. 

Keyword: Youtube, Personalized Recommendation,  

                  Search, User Engagement, Perceived  

                  Ease of Use, Perceived Usefulness. 

 

1. บทน ำ 

ในปัจจุบนักำรประกอบกำรธุรกิจวีดิทศัน์ตำมค ำขอ 
เช่น ยูทูบ (YouTube) เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ก ำลงัไดรั้บ
ควำมนิยม และ เป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัสูงล ำดบัตน้ ๆ 
ของโลก 

หน่ึงในกลยทุธ์ท่ีจะสำมำรถท ำใหอ้งคก์รสำมำรถคง
อยู่ไดใ้นตลำด คือ จะตอ้งรู้ว่ำส่ิงท่ีท ำให้ลูกคำ้พึงพอใจ
ในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรคืออะไร และ บริหำร
ทรัพยำกรของกำรพฒันำผลิตภณัฑ์เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี
ส ำคัญอย่ำงมำกในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถดึงดูดผูใ้ช้ให้สนใจ 
และ เขำ้มำใชผ้ลิตภณัฑใ์นท่ีสุด 

งำนวิจยัน้ีน ำเสนออิทธิพลของคุณลกัษณะแนะน ำ
เฉพำะบุคคล และ คุณลกัษณะคน้หำ ท่ีส่งผลต่อควำม
ผูกพนัของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ โดยใชก้รณีศึกษำเวบ็ไซต์ยูทูบ 
เพ่ือใหค้ณะผูพ้ฒันำผลิตภณัฑส์ำมำรถน ำไปต่อยอด และ 
ใช้ข้อมูลเพื่อบริกำรจัดกำรทรัพยำกร  ในกำรพัฒนำ
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คุณลกัษณะเพ่ิมเติมของผลิตภณัฑ์ในลกัษณะเดียวกนั
ต่อไป 
 

2. แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ในงำนวิจัย น้ีผู ้วิ จัยได้เล็ง เ ห็นว่ำ  กำร รับ รู้ ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรรับรู้วำ่
เป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใชง้ำน และ ระบบแนะน ำเฉพำะ
บุคคลรวมถึงระบบกำรคน้หำ มีควำมสัมพนัธ์กนั และมี
อิทธิพลต่อ ควำมผูกพนัของผูใ้ช้งำนเว็บไขต์ โดยจะ
ประเมินว่ำระบบทั้ ง 2 ท่ีกล่ำวขำ้งตน้นั้นมีอิทธิพลต่อ 
ควำมผูกพนัของผูใ้ชผ้่ำน กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ กำรรับรู้ว่ำเป็นระบบท่ี
ง่ำยต่อกำรใชง้ำนหรือไม่ 

2.1 แนวคดิและทฤษฎรีะบบกำรค้นหำ 
ระบบกำรคน้หำเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยในกำรคน้หำ

ขอ้มูลจำกกำรกรองดว้ยค ำคน้ท่ีถูกป้อนเขำ้ไปในระบบ 
[1] รวมถึง พฤติกรรมกำรใช้แหล่งข้อมูล หรือ กำร
กระท ำ  วิ ธี ก ำร  กิ จกรรม ท่ีแสดงออกมำอย่ ำ ง มี
วตัถุประสงค์ เพื่อแสวงหำขอ้มูลสำรสนเทศท่ีตอ้งกำร 
จำกนั้นสำรสนเทศท่ีไดจ้ะผำ่นกำรประมวลผล วิเครำะห์ 
เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ หรือสนองควำม ตอ้งกำรของ
ตนเอง [2] 

ซ่ึงในยทููบจะมีคุณลกัษณะ (features) คน้คืนวิดีโอ
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชค้  ำคน้ท่ีผูใ้ชป้้อนเขำ้ระบบ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎรีะบบแนะน ำเฉพำะบุคคล 
ระบบแนะน ำเฉพำะบุคคล คือ เทคโนโลยีท่ีคน้คืน

ขอ้มูล บนพ้ืนฐำนของตวัช้ีวดัท่ีคลำ้ยคลึงกนัจำกขอ้มูล
ผูใ้ช้ [3] หรือ ระบบท่ีให้ข้อมูลต่อผูใ้ช้งำนโดยข้อมูล
ดงักล่ำวเป็นขอ้มูลท่ีคำดวำ่ผูใ้ชง้ำนจะสนใจ [4] 

ในยูทูบ มีกำรแนะน ำวิดีโอให้กับผูใ้ช้ทั้ ง 2 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย ผูใ้ชท่ี้ลงช่ือเขำ้ใช้ (login) และ ผูใ้ชท่ี้ไม่ 
ลงช่ือเขำ้ใช ้จำกนั้นใชข้อ้มูล 2 ส่วนในกำรแนะน ำวิดีโอ
ให้กบัผูใ้ช ้1) เมตำเดตำของวิดีโอหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น 
ช่ือ หรือ รำยละเอียด ของวิดีโอและ 2) ขอ้มูลพฤติกรรม
ลูกค้ำ โดยจะแบ่งเป็นข้อมูลพฤติกรรมทำงตรง หรือ
ทำงออ้ม พฤติกรรมทำงตรง เช่น กำรกดชอบ กดไม่ชอบ 

พฤติกรรมทำงออ้ม เช่น กำรเลือกรับชมวิดีโอหรือ กำรดู
วิดีโอนั้น ๆ เป็นเวลำนำน [5] 

2.3 แนวคดิและทฤษฎคีวำมผูกพนัของผู้ใช้ 
ควำมผูกพนัของผูใ้ช ้ถูกมองในหลำยๆมุมมอง ซ่ึง

ไม่ใช่แค่กำรกระท ำของผู ้ใช้ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์แต่ย ัง
รวมถึงควำม รู้ควำมเข้ำใจ  และ ควำม รู้ สึก ท่ี มี ต่อ
ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ในยูทูบควำมผูกพนัของผูใ้ชใ้นแง่ของ
กำรกระท ำของผูใ้ช ้ประกอบดว้ย กำรดู กำรกดชอบ กำร
กดไม่ชอบ กำรให้ควำมคิดเห็น กำรแชร์ และ กำร
อปัโหลดวิดีโอ [6] ซ่ึงงำนวิจยัน้ีจะมองควำมผูกผนัของ
ผูใ้ชใ้นแง่ของกำรดูวดีิโอ เท่ำนั้น 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีกำรรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ กำรรับรู้ว่ำเป็นระบบที่
ง่ำยต่อกำรใช้งำน 

กำร รับ รู้ ถึ งประโยชน์ ท่ีได้ รับจำก เทคโนโลยี
สำรสนเทศ คือ ระดบักำรรับรู้ถึงประโยชน์ของบุคคลท่ี
เ ช่ือว่ำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ สำมำรถเ พ่ิม
ประสิทธิภำพของงำนนั้น ๆ ไดต้ำมท่ีตอ้งกำร ตลอดจน
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรใชง้ำนใหเ้กิดประโยชน์มำก
ข้ึนเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำน [7] 

กำรรับรู้ว่ำเป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใชง้ำน คือ ระดบั
ควำมเช่ือของผูใ้ชง้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีสำมำรถ
ใชง้ำนไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วำมพยำยำมมำกซ่ึงกำรรับรู้ถึง
ควำมง่ำยในกำรใชง้ำนมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีมีต่อกำรใช้
งำน ซ่ึงไดมี้กำรศึกษำจ ำนวนมำกท่ีพบวำ่ กำรรับรู้วำ่เป็น
ระบบท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำนมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ ควำม
ตั้งใจท่ีจะใชง้ำน [7] 

 

3. วธีิกำรด ำเนินกำรวิจัย 
จำกแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัน ำปัจจยัท่ี

คำดว่ำจะมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมของผูใ้ช้มำสร้ำง
เป็นกรอบแนวคิดวิจยั ดงัแสดงในภำพท่ี 1 
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ภำพที่ 1: กรอบแนวคิดวจิยั 

สมมติฐำนที่ 1 (H1): ระบบแนะน ำเฉพำะบุคคลใน
เว็บไซต์ยูทูบ (YR) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพนัของผูใ้ช้ 
(UE) ผ่ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (PU) 

สมมติฐำนที่ 2 (H2): ระบบแนะน ำเฉพำะบุคคลใน
เว็บไซต์ยูทูบ (YR) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพนัของผูใ้ช้ 
(UE) ผ่ำนกำรรับรู้ว่ำเป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำน 
(PEU) 

สมมติฐำนที่ 3 (H3): ระบบกำรคน้หำในเวบ็ไซตย์ู
ทูบ(YS) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพนัของผูใ้ช้ (UE) ผ่ำน
กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(PU) 

สมมติฐำนที่ 4 (H4): ระบบกำรคน้หำในเวบ็ไซตย์ู
ทูบ (YS) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพนัของผูใ้ช้ (UE) ผ่ำน
กำรรับรู้วำ่เป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใชง้ำน (PEU) 

สมมติฐำนที่ 5 (H5): กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ   (PU) มีอิทธิพลต่อควำม
ผกูพนัของผูใ้ช ้(UE) 

สมมติฐำนที่ 6 (H6): กำรรับรู้วำ่เป็นระบบท่ีง่ำยต่อ
กำรใช้งำน (PEU) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันของผู ้ใช้ 
(UE) 

งำนวิจัยน้ี เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (quantitative 

research) โดยใชแ้บบสอบถำมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมข้อ มูล  โดยท ำกำรทดสอบคุณภำพ
แบบสอบถำมโดยผ่ำนกำรประเมินจำกผูเ้ช่ียวชำญอย่ำง
นอ้ย 2 ใน 3 ท่ำน อีกทั้งยงัมีกำรทดสอบควำมเหมำะสม
เบ้ืองตน้ (pilot test) กบักลุ่มตวัอยำ่งท่ีผ่ำนกำรคดักรอง
จ ำนวน 30 คน วิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำครอนแบค 
(Cronbach’s alpha) ค่ ำควำม เ ช่ือมั่น  > 0.7 ในทุก
ประเด็นค ำถำม กำรวิจัยเร่ิมเก็บขอ้มูลในช่วงระหว่ำง

เดือนมกรำคม - กุมภำพนัธ์ 2564 ประชำกรคือบุคคล
ทั่วไปในประเทศไทย ท่ี เคยใช้เว็บไซต์ยูทูบ และ 
คุณลกัษณะคน้หำในยทููบ ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม G*Power 
ในกำรค ำนวณหำขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง โดยก ำหนดค่ำ
เพำเวอร์  (1-β) เท่ำกับ 0.95 ค่ำอัลฟำ (α) เท่ำกับ 0.05 
จ ำนวนตัวแปรท ำนำยเท่ำกับ 6 ค่ำ ขนำดของอิทธิพล 
(effect size) เท่ำกับ 0.028 ผลท่ีได้คือขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำงเท่ำกับ  388 ตัวอย่ำงซ่ึงผู ้วิจัยได้ปรับขนำด
ตวัอย่ำงแบบสอบถำมเพ่ิมเติมเป็น 389 ตวัอย่ำงโดยคดั
เฉพำะผูท่ี้ผ่ำนกำรคัดกรองจำกกำรท ำแบบสอบถำม
เท่ำนั้น 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำนวจิัย 
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปกบักลุ่มตวัอย่ำง 389 

คนสำมำรถแสดงผลกำรวเิครำะห์ไดต้ำมตำรำงท่ี 1 
ตำรำงที่ 1: ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลทัว่ไป ร้อยละ (%) 
เพศ ชำย 39.9 

 หญิง 60.1 

รวม 100 

อำย ุ(ปี) < 31 51.5 

 31 - 40 22.5 

 41 - 50 8.6 

 50 < 17.4 

รวม 100 

กำรใชง้ำนยทููบเฉล่ีย (วนัต่อ
สัปดำห์) 

1-2 

10.7 

 3-4 17.4 
 5-6 11.3 
 7 60.6 

รวม 100 

จำกกำรวิเครำะห์เส้นทำง (Path Analysis) เพื่อ 
วิเครำะห์ดูอิทธิพลทำงตรง (Direct Effect) และอิทธิพล 
ทำงอ้อม (Indirect  Effect)  ของปัจจัยโดยอำศัย
โปรแกรม AMOS ในกำรวิเครำะห์ ผูว้ิจยัจึงไดน้ ำกรอบ
แนวคิดของกำรวิจัยมำสร้ำงเป็นโมเดล และท ำกำร
ปรับแต่งเพ่ือให้ โมเดลท่ีสร้ำงข้ึนมีควำมสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)  จำกนั้ นน ำโมเดล



The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021 

 

624 

 

ดังก ล่ำวมำวิ เครำะห์สมกำร  โครงส ร้ำง  เ พ่ือหำ
ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรหน่ึงวำ่มีอิทธิพลต่ออีกตวัแปร
หรือไม่ โดยสำมำรถวิเครำะห์ผล ดงัแสดงในภำพท่ี 2 
และตำรำงท่ี 2 

 

ภำพที่ 2: ค่ำสมัประสิทธ์ิเส้นทำงมำตรฐำนของโมเดล 
 

ตำรำงที่ 2: ผลกำรวเิครำะห์อิทธิพลเชิงสำเหตุภำยในโมเดล 

 ตวัแปรเหตุ 

ตวั
แปร
ผล 

อิทธิพล YR YS PU PEU 

PU ทำงตรง 0.197 0.000 

*** 

  

 ทำงออ้ม     

PEU ทำงตรง 0.188 0.010 

* 

  

 ทำงออ้ม     

UE ทำงตรง   0.000 

*** 

0.000 

*** 

 ทำงออ้ม 0.001 

*** 

0.027 

* 

  

หมำยเหตุ *p <= 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 

จำกตำรำงท่ี 1 สำมำรถตอบวตัถุประสงคข์องกำร
วจิยัจำกสมมติฐำนกำรวจิยัได ้ดงัน้ี 

สมมติฐำนที่ 1 (H1): ระบบแนะน ำเฉพำะบุคคลใน
เว็บไซต์ยู ทูบ  (YR) มี อิท ธิพลต่อควำมผูกพันของ
ผู ้ใช้(UE) ผ่ำนกำร รับ รู้ ถึ งประโยชน์ ท่ี ได้ รับจำก
เทคโนโลยสีำรสนเทศ (PU) พบวำ่ มีอิทธิพล เน่ืองจำกมี
ค่ ำ  Sig. (2-tailed) เ ท่ ำกับ  0.001 ซ่ึ งน้อยกว่ำระดับ
นยัส ำคญั 0.05 จึงเป็นไปตำมสมมติฐำนในงำนวจิยั 

สมมติฐำนที่ 2 (H2): ระบบแนะน ำเฉพำะบุคคลใน
เว็บไซต์ยูทูบ (YR) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพนัของผูใ้ช้ 
(UE) ผ่ำนกำรรับรู้ว่ำเป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำน 

(PEU) พบว่ำ มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) 
เท่ำกบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 จึงเป็นไป
ตำมสมมติฐำนในงำนวิจยั 

สมมติฐำนที่ 3 (H3): ระบบกำรคน้หำในเวบ็ไซตย์ู
ทูบ(YS) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพนัของผูใ้ช้ (UE) ผ่ำน
กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(PU) พบว่ำ มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ  Sig. (2-tailed) 
เท่ำกบั 0.027 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 จึงเป็นไป
ตำมสมมติฐำนในงำนวิจยั 

สมมติฐำนที่ 4 (H4): ระบบกำรคน้หำในเวบ็ไซตย์ู
ทูบ (YS) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพนัของผูใ้ช้ (UE) ผ่ำน
กำรรับรู้วำ่เป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใชง้ำน (PEU) พบวำ่ มี
อิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ำกบั 0.027 ซ่ึง
น้อยกว่ำระดบันัยส ำคญั 0.05 จึงเป็นไปตำมสมมติฐำน
ในงำนวจิยั 

สมมติฐำนที่ 5 (H5): กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ   (PU) มีอิทธิพลต่อควำม
ผกูพนัของผูใ้ช ้(UE) พบวำ่ มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. 

(2-tailed) เท่ำกบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 
จึงเป็นไปตำมสมมติฐำนในงำนวิจยั 

สมมติฐำนที่ 6 (H6): กำรรับรู้วำ่เป็นระบบท่ีง่ำยต่อ
กำรใช้งำน (PEU) มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันของผู ้ใช้ 
(UE) พบว่ำ มีอิทธิพล เน่ืองจำกมีค่ำ  Sig. (2-tailed) 
เท่ำกับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่ำระดับนัยส ำคญั 0.05 จึงเป็น
เป็นไปตำมสมมติฐำนในงำนวิจยั 
 

5. สรุป 
ระบบแนะน ำเฉพำะบุคคลในเว็บไซต์ยูทูบ และ 

ระบบกำรค้นหำในเว็บไซต์ยู ทูบล้วนแล้วแต่ เ ป็น
คุณลกัษณะท่ีช่วยตอบโจทยผ์ูใ้ชใ้นกำรคน้หำขอ้มูลและ
แนะน ำข้อมูลท่ีคำดหวงัว่ำข้อมูลนั้ นจะเป็นส่ิงท่ีตอบ
โจทยผ์ูใ้ช ้

จำกผลกำรวิจยั พบวำ่ ระบบแนะน ำเฉพำะบุคคลใน
เวบ็ไซตย์ทููบ และ ระบบกำรคน้หำในเวบ็ไซตย์ทููบส่งผล
ต่อควำมผูกพนัของผูใ้ชไ้ปในทิศทำงเดียวกนั โดยส่งผล
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ผ่ำนกำรรับรู้ว่ำเป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำน และกำร
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ในยทููบไดมี้กำรจดัวำงต ำแหน่งของคุณลกัษณะกำร
คน้หำไวใ้นทุกๆหนำ้ท่ีผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถึงได ้อีกทั้งยงัมี
กำรแนะน ำเน้ือหำเฉพำะบุคคลให้ผูใ้ชใ้นหนำ้แรก และ 
กำรแนะน ำวิดีโอในขณะท่ีผูใ้ช้ก  ำลงัรับชมวิดีโอ หรือ 
ชมวิดีโอจนจบแลว้ ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นกำรตอกย  ้ำถึงกำรเห็น
ควำมส ำคญัในคุณลกัษณะขำ้งตน้ท่ีขำดไม่ไดใ้นเวบ็ไซต์
ท่ีมีขอ้มูลขนำดใหญ่และตอ้งกำรคน้หำ หรือ แนะน ำเน้ือ
จำกขอ้มูลจ ำนวนมำกเพ่ือตอบโจทยก์บัผูใ้ช ้

ในกำรศึกษำคร้ังน้ียงัพบอีกวำ่ กำรรับรู้วำ่เป็นระบบ
ท่ีง่ำยต่อกำรใชง้ำน และ กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ผูใ้ชไ้ปในทิศทำงเดียวกนัดว้ยเช่นกนั ผูพ้ฒันำผลิตภณัฑ์
สำมำรถพฒันำคุณลกัษณะอ่ืน ๆท่ีส่งผลต่อสองปัจจัย
ดงักล่ำวเพ่ือเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของผูใ้ชไ้ดอี้กดว้ย 

ในแง่ของกำรพฒันำผลิตภณัฑ์สำมำรถน ำผลกำร
วิเครำะห์จำกงำนวิจยัน้ีไปใชใ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑโ์ดย
สำมำรถใชใ้นกำรวำงแผนทรัพยำกรต่ำง ๆ เช่น บุคคล 
เงินทุน เวลำ กบัส่ิงท่ีส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของผูใ้ชใ้ห้
มีไดรั้บผลตอบรับจำกผูใ้ช้มำกท่ีสุดทั้งน้ีจะตอ้งค ำนึงถึง
คุณภำพของคุณลกัษณะท่ีท ำกำรพฒันำออกสู่ตลำดดว้ย
ว่ำมีควำมถูกต้องแม่นย  ำเพียงใด โดยกำรท ำงำนท่ีไม่
แม่นย  ำไม่ตอบโจทยผ์ูใ้ชจ้ะท ำให้ส่งผลเสียในภำพรวม
ต่อมำ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้โทรเวชกรรมเพ่ือ
ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพออนไลน์  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
งานวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในงานวิจัยคือ บุคคลท่ัวไปท่ีท างานและอาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวัน และ
ไม่เคยใช้ระบบโทรเวชกรรมเพ่ือปรึกษาปัญหาด้าน
สุขภาพออนไลน์ในฐานะผู้ รับการรักษามาก่อนจ านวน 
437 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 291 คน เพศชายจ านวน 146 
คน และน ามาวิเคราะห์สมการโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์
เส้นทาง ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เพ่ือศึกษา
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรว่ามีผลต่อตัวแปร
ตามมากน้อยเพียงใดรวมถึงการทดสอบอิทธิพลก ากับ ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ โดยการเปรียบเทียบระว่าง
เพศชายและเพศหญิง โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS AMOS 
ในการสร้างและปรับแต่งโมเดลเพ่ือให้โมเดลท่ีสร้างมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี ้Chi-square: 
χ2 = 374.798, DF = 195, GFI = 0.926, NFI = 0.936, 

CFI = 0.968, SRMS = 0.0463 และ RMSEA = 0.046 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญอันดับแรกท่ีมีผลต่อ

ความตั้งใจใช้โทรเวชกรรม คือ ความน่าเช่ือถือในการ
วินิจฉัยโรค และ บรรทัดฐานทางสังคมหรือค่านิยม 
ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: โทรเวชกรรม แพทยอ์อนไลน ์  การปรึกษา 

 ปัญหาดา้นสุขภาพออนไลน์ 
 

 

 

Abstract 

The objective of this study is to identify the factors 

affecting the intention to use of telemedicine as online 

personal health consultation. The tools of this 

research is an online questionnaire and the target 

sample and populations are focused on the people 

who work and live in Bangkok, Thailand which using 

a smart phone in daily life and have no experience on 

using telemedicine before. The total sample is 437 

individuals which are 291 of female and 146 of male. 

Analysis with the Structural Equation Model: SEM by 

path analysis for estimating the path coefficient to 

study the direct and indirect effects of the variables 

that affect the variable extent, including the 

moderating effects testing by Multiple-Group SEM 

between male and female with IBM SPSS AMOS. The 

structural equation model showed a goodness-of-fit 

with Chi-square: χ2 = 374.798, DF = 195, GFI = 

0.926, NFI = 0.936, CFI = 0.968, SRMS = 0.0463 and 

RMSEA = 0.046 

The results of research indicated that the 

reliability of diagnosis and subjective norm are the 

factors affecting the intention to use of telemedicine 

respectively. 

Keyword: Telemedicine, Online Doctor, Online  
    Personal Health Consultation 

 

1. บทน า 
โทรเวชกรรม หรือ เทเลเมดิซีน (Telemedicine) คือการ

น าเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากร
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ทางการแพทยแ์ละผูป่้วยใหส้ามารถพูดคุยโตต้อบกนัไดแ้บบ
เรียลไทม์โดยการส่ือสารผ่านระบบวีดีโอคอลท่ีคู่สนทนา
สามารถมองเห็นหนา้และสนทนากนัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย ไดอ้ยา่งไร้
ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี โดยเรียกใชผ้า่นแอปพลิเค
ชัน เช่น คลิกนิค (CLICKNIC) รักษา (Raksa) สมิติเวช 
เ วอ ร์ ชวลฮอสพิ เ ทิ ล  ( Samitivej Virtual Hospital) ซี
ดอกเตอร์นาว (See Doctor Now) เป็นตน้ 

กระทรวงสาธารณสุขเร่ิมมีการวางรากฐานระบบโทร
เวชกรรมตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมุ้งเน้นการใช้โทรเวช
กรรมกบัโรงพยาบาลภาครัฐ แต่ก็ตอ้งหยุดชะงกัลงเม่ือปี 
พ.ศ. 2545 เน่ืองด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได ้และในปี 2544 ก็ไดมี้การเร่ิมท าโทรเวชกรรม
ข้ึนใหม่อีกคร้ัง [1] และไดมี้การศึกษาและพฒันาต่อเน่ือง
มาจนถึงปัจจุบนัแต่กย็งัไม่เป็นท่ีแพร่หลายนกั  

จนกระทั้งสถานการณ์โควิด-19 ท่ีถือวา่เป็นตวักระตุน้
ท่ีท าให้ประเทศไทยให้ความส าคญักบัโทรเวชกรรมมาก
ข้ึน และเร่ิมมีการใชโ้ทรเวชกรรมเร็วกว่าก าหนดท่ีวางไว ้
2-3 ปี [1] โดยไดรั้บความร่วมมือจากทั้งสถานพยาบาลท่ี
ใหบ้ริการการปรึกษาแพทยเ์ก่ียวกบัอาการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้
ท่ีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข ้ปวดทอ้ง แน่นทอ้ง ปวดศีรษะ 
ผื่นคนั อาการออฟฟิศซินโดรม หรือการปรึกษาติดตาม
ผลการรักษาของโรคเร้ือรัง เช่น โรคความดนั โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน พร้อมทั้ งบริการส่งยาถึงบ้าน และบริษทั
ประกันสุขภาพในการเบิกจ่ายในส่วนของการปรึกษา
แพทยผ์า่นระบบออนไลน์ 

การศึกษาวิจยัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชโ้ทรเวช
กรรมเพื่อปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพออนไลน์ของคน
กรุงเทพมหานคร เป็นผลสืบเน่ืองมาจากท่ีผู ้วิจัยได้
ท าการคน้ควา้งานวิจยัทั้ งของไทยและต่างประเทศพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจยัการยอมรับเทคโนโลยโีทรเวช
กรรมมาใชใ้นองคก์รและ/หรือบุคลากรทางการแพทย ์แต่
ยงัไม่มีการวิจยัเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีโทรเวชกรรม 
หรือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยโีทรเวชกรรม
ในแง่มุมผูเ้ขา้รับการรักษา (ผูป่้วย)  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการวิจยัเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจใชโ้ทรเวชกรรมเพ่ือปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพ

ออนไลน์ของคนกรุงเทพมหานครในแง่มุมของผูรั้บการ
รักษา  

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจัยเก่ียวกับโทรเวชกรรมในอดีตท่ีผ่านมา มี
การศึกษาเก่ียวกบัการรับโทรเวชกรรมมาใชใ้นองค์กร และ
สถาบันการแพทย์หลายต่อหลายงาน โดยใช้ทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model: 

TAM)[2] เพื่อศึกษาการรับเทคโนโลยีมาใช ้และใชท้ฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

[3] เพ่ือศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของแพทยใ์นการใช้
โทรเวชกรรม ผลการศึกษาพบวา่ทศันคติมีความส าคญัในเชิง
บวกต่อความตั้งใจใชโ้ทรเวชกรรมของแพทย ์[4] 

อีกหน่ึงงานวิจยัของมหาวิทยาลยัคาทาโลเนียระบุว่า 
การรับรู้ประโยชน์ (perceived usefulness) ของโทรเวช
กรรมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหแ้พทยแ์ละบุคคลากรทางการ
แพทยมี์ความตั้งใจใช้โทรเวชกรรมในการรักษาและให้
ค  าปรึกษาผูป่้วย ซ่ึงการรับรู้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 
แง่ มุม  คือ  1) ประโยชน์ในเ ร่ืองของต้นทุนท่ีลดลง 
(reduced costs) และการเพ่ิมคุณภาพของการปฏิบติังาน 
(improved quality) [5, 6] 

Hu et al. พบว่าเป็นท่ีน่าสนใจว่า บรรทัดฐานทาง
สังคม หรือค่านิยม (subjective norm) ของแพทย ์ไม่ได้
เป็นปัจจยัท่ีจะท าใหแ้พทยย์อมรับการใชโ้ทรเวชกรรม แต่
อาจเป็นไปไดว้า่บรรทดัฐานทางสังคมหรือค่านิยมอาจเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้ผูป่้วยและผูช้  าระเงิน (third-party payers) 
น าโทรเวชกรรมไปใช ้[7] 

ในแง่มุมของผูป่้วยท่ีรับการรักษาต้องมีการปรับตัว
และเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเขา้รับรักษาดว้ยโทรเวช
กรรม และในผูป่้วยบางรายอาจมีความไม่สบายใจท่ีไดรั้บ
การวินิจฉัยจากแพทยท่ี์อยู่ในระยะทางท่ีห่างไกลออกไป
ผา่นทางเทคโนโลยโีทรเวชกรรม สาเหตุมาจากความกงัวล
ว่าอาจจะมีช่องโหว่เร่ืองความปลอดภัย (security) การ
รักษาความลับ (confidentiality) และความเป็นส่วนตัว 
(privacy) [6] และยงัมีจ านวนคนอีกไม่นอ้ยท่ียงัไม่เคยได้
ยนิเก่ียวกบัโทรเวชกรรมมาก่อนเลย 
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นท าให้ผู ้วิจัยให้
ความสนใจถึง การรับรู้ประโยชน์ (perceived usefulness) 
ของโทรเวชกรรม ในเร่ืองของตน้ทุนท่ีลดลง (reduced 

costs) และ คุณภาพของการบริการ (quality of service) 
บรรทดัฐานทางสังคมหรือค่านิยม (subjective norm) และ
ความน่า เ ช่ือ ถือของการวิ นิจฉัยโรค  ( reliability of 

diagnosis) ผา่นโทรเวชกรรมอาจเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ตั้ งใจใช้โทรเวชกรรม (intention to use Telemedicine) 
เ พื่ อ ป รึ กษ า ปัญหาด้ าน สุ ขภ าพออนไลน์ ข อ งคน
กรุงเทพมหานครในฐานะผูรั้บการรักษา และผูว้ิจัยยงัมี
ความสนใจเร่ืองของเพศว่าการรับรู้ประโยชน์ในเร่ือง
ตน้ทุนท่ีลดลง และคุณภาพการบริการแตกต่างกนัหรือไม่ 

 
3.  กรอบแนวความคิดของการวจิัย  

จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
ขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจัยให้ความสนใจถึง การรับรู้ประโยชน์ 
(perceived usefulness) ของโทรเวชกรรม ในเร่ืองของ
ต้นทุนท่ีลดลง (reduced costs) และ คุณภาพของการ
บริการ (quality of service) บรรทัดฐานทางสังคมหรือ
ค่านิยม (subjective norm) และความน่าเช่ือถือของการ
วินิจฉัยโรค (reliability of diagnosis) ผ่านโทรเวชกรรม
อาจเป็นปัจจัยท่ี มีผลต่อความตั้ งใจใช้โทรเวชกรรม 
(intention to use Telemedicine) เพื่อปรึกษาปัญหาด้าน
สุขภาพออนไลน์ของคนกรุงเทพมหานครในฐานะผูรั้บการ
รักษา สามารถก าหนดกรอบงานวจิยัดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

ความตั้งใจในการ
ใชโ้ทรเวชกรรม
(Intention to Use 

Telemedicine: ITU)

การรับรู้ประโยชน์
(Perceived Usefulness: 

PU)

ตน้ทุนท่ีลดลง
(Reduced Costs: RC)

คุณภาพของการ
บริการ

(Quality of Service: 

QS)

บรรทดัฐานทางสงัคม
หรือค่านิยม

(Subjective Norm: SN)

ความน่าเช่ือถือของ
การวินิจฉยั

(Reliability of 
Diagnosis: RD)

Gender

H1

H2

H3

H4

H5 H6

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวจิยั 
 

สมมติฐานที่ H1: ตน้ทุนท่ีลดลง (RC) มีอิทธิพลต่อความ
ตั้ ง ใจในการใช้โทร เวชกรรม  (ITU) ผ่านการ รับ รู้
ประโยชน ์(PU) 
สมมติฐานที่ H2: คุณภาพของการบริการ (QS) มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการใชโ้ทรเวชกรรม  (ITU) ผา่นการรับรู้
ประโยชน์ (PU) 
สมมติฐานที่ H3: บรรทดัฐานทางสังคมหรือค่านิยม (SN) 
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชโ้ทรเวชกรรม (ITU) 
สมมติฐานที่ H4: ความน่าเช่ือถือในการวินิจฉัยโรค (RD) 
ของแทพยมี์อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชโ้ทรเวชกรรม 
(ITU) 
สมมติฐานที่ H5: ความสัมพนัธ์ระหวา่ง "คุณภาพของการ
บริการ (QS)" กบั "การรับรู้ประโยชน์ (PU)" แปรผนัตาม 
“เพศ” ของผูใ้ช ้
สมมติฐานที่ H6: ความสัมพนัธ์ระหว่าง "ตน้ทุนท่ีลดลง 
(RC)" กบั "การรับรู้ประโยชน์ (PU)" แปรผนัตาม “เพศ” 
ของผูใ้ช ้
 
4. วธีิการด าเนินงานวจิัย  

การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชโ้ทร
เวชกรรมเพื่อปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพออนไลน์เป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) หลงัจากผูว้ิจยัได้
ทบทวนวรรณกรรม ก าหนดขอบเขตของเน้ือหา สร้าง
กรอบแนวคิดการวิจัย และสร้างสมมติฐานการวิจัยแลว้ 
ขั้นตอนต่อไปผูว้ิจยัเร่ิมท าการเก็บรวมรวบขอ้มูล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดย
ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถาม และไดน้ าแบบสอบถามไปตรวจสอบ
คุณภาพ โดยขอความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและน ามา
ค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัต ถุป ระสงค์ห รื อ เ น้ื อห า  (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยค่าเฉล่ียท่ีวดัได้มีค่ามากกว่า 0.6 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาทดสอบความเช่ือมัน่โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) โดยค่าท่ีวดัไดใ้นแต่ละปัจจยัมีค่ามากกวา่ 0.7  

ประชากรเพื่อใชใ้นการวิจยั คือบุคคลทัว่ไปท่ีท างานและ
อาศัยอยู่ ในกรุ ง เทพมหานคร ท่ี ใช้สมา ร์ทโฟนใน
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ชีวิตประจ าวนั และไม่เคยใชร้ะบบโทรเวชกรรมเพ่ือปรึกษา
ปัญหาดา้นสุขภาพออนไลน์ในฐานะผูรั้บการรักษามาก่อน 
ผูว้ิจัยใช้โปรแกรม G*Power ในการค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 0.95 
ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 6 ค่า 
ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.03 ผลท่ีไดคื้อขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 363 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัไดป้รับจ านวน
ขนาดตวัอยา่งแบบสอบถามเป็น 400 ตวัอยา่ง  

 
5. ผลการด าเนินงานวจิัย  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
463 คน เป็นคนท่ีเคยใชโ้ทรเวชกรรม 26 คน และคนท่ีไม่
เคยใช ้437 คน ผูว้ิจยัไดค้ดัแยกขอ้มูลน าเอาเฉพาะคนท่ีไม่
เคยใช้โทรเวชกรรมจ านวน 437 คน มาใช้วิเคราะห์ใน
งานวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็นเพศชาย 146 คน เพศหญิง 291 คน 

ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความตั้ งใจใช้โทรเวชกรรมเพ่ือปรึกษาปัญหา
ดา้นสุขภาพออนไลน์ ดว้ยสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling: SEM) โดยการวิเคราะห์เส้นทาง 
(path analysis) ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพล
ทางอ้อม (indirect effect) ของตัวแปรต้นว่ามีผลต่อตัว
แปรตามมากนอ้ยเพียงใด รวมถึงการทดสอบอิทธิพลก ากบั 
(moderating effect) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ 
(Multiple-Group SEM) โดยการเปรียบเทียบระหวา่งเพศ
ชายและเพศหญิง โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS AMOS 
ในการสร้างและปรับแต่งโมเดลเพ่ือใหโ้มเดลท่ีสร้าง ข้ึนมี
ความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ (model fit) โดย
หลังจากปรับแต่โมเดลแล้ววดัค่าความสอดคล้องของ
โมเดลได้ดัง น้ี  Chi-square: χ2 = 374.798, DF = 195, 

GFI = 0.926, NFI = 0.936, CFI = 0.968, SRMS = 

0.0463 และ RMSEA = 0.046 ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

RC

QS

PU

SN

RD

ITU

     

     

      

       

      

อิทธิพล ไม่มีอิทธิพล

Chi-square: χ2 = 374.798, DF = 195

GFI = 0.926, NFI = 0.936

CFI = 0.968, SRMS = 0.0463
RMSEA = 0.046

 
ภาพที่ 2: ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

 

จากนั้นน าโมเดลดงักล่าวมาวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเพ่ือหาค่าอิทธิพลของตวัแปรเหตุ วา่มีอิทธิพลต่อ
ตวัแปรผลทั้งในทางตรงและทางออ้มหรือไม่ ไดผ้ลการ
วิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และน ามาหาค่าอิทธิพล
ก ากบัของตวัแปรเพศดงัแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
วา่ตวัแปรก ากบัไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรเหตุและตวัแปรผล 
ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

ตวั
แปร
ผล 

อทิธิพล 
ตวัแปรเหตุ 

RD SN QS RC PU 
IT
U 

PU 

ทางตร
ง 

- - 0.070 0.059 - - 

ทางออ้
ม 

- - - - - - 

ITU 

ทางตร
ง 

0.392*
* 

0.480
* 

- - 
-

0.01 
- 

ทางออ้
ม 

- - 
-

0.001 
-

0.001 
- - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 
 

ตารางที่ 2: ผลการวเิคราะห์อิทธิพลก ากบั (Moderating 

Effect) ของตวัแปรเพศ (Gender) 

เส้นทาง 
Beta (β) 

DF CMIN P 
เพศชาย เพศหญงิ 

RC to PU 0.015 0.014 1 0.011 0.918 
QS to PU 0.106 0.102 1 0 0.988 

จากตาร า ง ท่ี  1 และ  ตาร าง ท่ี  2  สามารถตอบ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัจากสมมติฐานการวิจยัไดด้งัน้ี 
สมมติฐานที่ H1: ตน้ทุนท่ีลดลง (RC) มีอิทธิพลต่อความ
ตั้ ง ใจในการใช้โทร เวชกรรม  ( ITU) ผ่ านการ รับ รู้
ประโยชน์ (PU) พบว่าไม่มีอิทธิพลเน่ืองจากค่า Sig. (2-
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tailed) เท่ากบั 0.481 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ H2: คุณภาพของการบริการ (QS) มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการใชโ้ทรเวชกรรม (ITU) ผา่นการรับรู้
ประโยชน์ (PU) พบว่าไม่มีอิทธิพลเน่ืองจากค่า Sig. (2-

tailed) เท่ากบั 0.545 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ H3: บรรทดัฐานทางสังคมหรือค่านิยม (SN) 
มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการใช้โทรเวชกรรม (ITU) 
พบว่ามีอิทธิพลคิดเป็นน ้ าหนัก 0.480  ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ H4: ความเช่ือมั่นในการวินิจฉัยโรคของ
แพทย์(RD) มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการใช้โทรเวช
กรรม (ITU) พบว่า มี อิทธิพลคิดเ ป็นน ้ าหนัก  0.392 
ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ H5: ความสัมพนัธ์ระหวา่ง "คุณภาพของการ
บริการ (QS)" กบั "การรับรู้ประโยชน์ (PU)" แปรผนัตาม 
“เพศ” ของผูใ้ช้ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติของเส้น
อิทธิพลก ากบัระหว่างเพศชายและเพศหญิง ดงันั้นจึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ H6: ความสัมพนัธ์ระหว่าง "ตน้ทุนท่ีลดลง 
(RC)" กบั "การรับรู้ประโยชน์ (PU)" แปรผนัตาม “เพศ” 
ของผูใ้ช้ พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติของเส้นอิทธิพล
ก ากบัระหว่างเพศชายและเพศหญิง ดงันั้นจึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน 
ตารางที่ 3: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 
สมมตฐิาน ค่าอทิธิพล ค่า P ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

H1: -0.01 0.481 ปฏิเสธ 
H2: -0.01 0.545 ปฏิเสธ 
H3: 0.48 0.018* ยอมรับ 
H4: 0.392 0.009** ยอมรับ 

H5: 
ชาย(β=0.106) 
หญิง(β=0.102) 

0.988 ปฏิเสธ 

H6: 
ชาย(β=0.015) 
หญิง(β=0.014) 

0.918 ปฏิเสธ 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 
 

6. สรุป  
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้

โทรเวชกรรมเพื่อปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพออนไลน์ โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคคลทั่วไปท่ีท างานและ
อาศัยอยู่ ในกรุง เทพมหานคร ท่ี ใช้สมา ร์ทโฟนใน
ชีวิตประจ าว ัน และไม่เคยใช้ระบบโทรเวชกรรมเพ่ือ
ปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพออนไลน์ในฐานะผูรั้บการรักษา
มาก่อน จ านวน 437 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจ
ใชโ้ทรเวชกรรมคือความน่าเช่ือถือในการวินิจฉยัโรค และ
มาตรฐานทางสังคม ตามล าดบั 

ผลการวิจัย ช้ี ให้ เ ห็นว่ า  ความน่า เ ช่ือ ถือในการ
วินิจฉยัโรคเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรก ท่ีจะท าใหผู้ใ้ชมี้ความ
ตั้งใจใชโ้ทรเวชกรรมเพ่ือปรึกษาปัญหาสุขภาพกบัแพทย ์
โดยจากการสรุปขอ้คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ค าถามปลายเปิด ความคิดเห็นส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นไปใน
ทิศทางเ ดียวกันว่า  ส่ิง ท่ีจะท าให้ผู ้ใช้เ ช่ือมั่นว่าการ
วินิจฉัยโรคมีความแม่นย  า น่าเช่ือถือ ในอนัดับตน้ ๆ มี
ด้วยกัน 5 ล  าดับ ดังน้ี (1) ประสบการณ์ของแพทย์ (2) 
เทคโนโลยี  (3) ความใส่ใจจากแพทย์ (4) การบอกต่อ
ประสบการณ์การใช้งาน (5) ช่ือเสียงของแพทย์และ
โรงพยาบาล  

บรรทดัฐานทางสังคมหรือค่านิยมถือเป็นปัจจยัอนัดบั
สองท่ีท าให้ผูใ้ชมี้ความตั้งใจใชโ้ทรเวชกรรม โดยบรรทดั
ฐานทางสังคม 5 อนัดบัแรก คือ (1)ครอบครัว (2) คนรอบ
ขา้ง/คนในสังคม (3) สภาพแวดลอ้ม (4) ผลการวนิิจฉยัโรค 
ถูกตอ้งและจ่ายยาไดถู้กตามอาการ (5) นโยบายภาครัฐ เช่น 
การเผยแพร่ความรู้ให้กบัประชาชนให้ทราบถึงประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากการใช้โทรเวชกรรม สามารถใช้โทรเวช
กรรมร่วมกบัโรงพยาบาลของรัฐและมีการสนับสนุนให้
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกนัสังคมได ้ หรือ
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของประกนั หรือสวสัดิการ
ของบริษทัได ้เป็นตน้ 

ส่วนผลการวิจัยในเร่ืองการรับรู้ประโยชน์ในด้าน
ตน้ทุนท่ีลดลงและคุณภาพของบริการระหวา่งเพศชายและ
หญิงไม่มีความแตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นไป
ในทางเดียวกนัว่า ถึงแมว้่าโทรเวชกรรมจะช่วยลดเวลา
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และค่าเดินทางในการพบแพทย ์แต่ไม่ไดช่้วยลดค่าใชจ่้าย
ในเร่ืองค่าบริการทางการแพทย ์(ค่าปรึกษาแพทย)์ ยงัเพ่ิม
ในเร่ืองเวลาในการเรียนรู้ใช้งานระบบ เรียนรู้การใช้
เทคโนโลย ีและค่าบริการโทรศพัทอี์กดว้ย  

ในดา้นคุณภาพของการบริการ แมว้่าการใช้โทรเวช
กรรมจะท าใหไ้ดรั้บการบริการท่ีตรงต่อเวลานดัหมายมาก
ข้ึน แต่กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า คุณภาพการบริการท่ี
ไดรั้บข้ึนอยูก่บัความรู้ความเขา้ใจของตวัผูป่้วยและแพทย์
ในการส่ือสารถึงอาการป่วยของตนเองให้แพทยไ์ดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

ผูว้ิจัยคิดว่างานวิจัยช้ินน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ
ผูอ้่าน ผูบ้ริหาร ทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชน ในธุรกิจ
เก่ียวกบัดา้นสุขภาพท่ีก าลงัจะพฒันา ส่งเสริม ผลกัดนัการ
ใชโ้ทรเวชกรรมเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์วา่ ควร
ค านึงถึงส่ิงใดบ้างท่ีจะท าให้การใช้งานโทรเวชกรรม
ประสบความส าเร็จและเป็นไปอย่างแพร่หลาย โดยจาก
ความคิดเห็นของผูว้ิจัยแล้ว ต้องมุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองความ
น่าเช่ือถือของการวินิจฉัยโรคว่ามีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง 
แม่นย  า ไม่ต่างจากการไปพบแพทยท่ี์สถานพยาบาล โดย
ตอ้งอาศยัทั้งความร่วมมือจากโรงพยาบาลและแพทย ์โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียง คัดเลือกแพทย์ท่ีมี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ มาให้
ค  าปรึกษาและวินิจฉัย โดยแพทยต์อ้งมีความใส่ใจ รับฟัง
คนไขม้ากข้ึน ซักถามอาการคนไขม้ากข้ึน รวมทั้งในเร่ือง
ของเทคโนโลยีและอุปกรณ์  ท่ีผู ้พ ัฒนาอาจจะพัฒนา
แอปพลิเคชัน่ หรือเสริมอุปกรณ์เสริมเพ่ือใหก้ารตรวจและ
วินิจฉัยแม่ย  ายิ่งข้ึนและส่ิงท่ีส าคญัท่ีขาดไม่ไดเ้ช่นกนัคือ
การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองโทรเวชกรรม
ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ  

การใช้โทรเวชกรรมในภาคเอกชน หากสามารถคิด
ค่าใช้จ่ายจากสวดิัการท่ีทางบริษทัมีไวใ้ห้ หรือ ประกัน
สุขภาพภาคสมคัรใจท่ีประชาชนมี กน่็าจะเป็นตวัผลกัดนัท่ี
ท าให้ประชาชนใช้โทรเวชกรรมมากข้ึน  ยิ่งหากมีการ
สนับสนุนจากรัฐบาลด้วยแล้วว่าสามารถปรึกษาแพทย์
ผ่านโทรเวชกรรมและคิดค่ าใช้จ่ ายจากสวัส ดิการ
ประกนัสังคมท่ีประชาชนมีอยูก่จ็ะดีไม่ใช่นอ้ย  

ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัในอนาคตอาจจะศึกษา
เพ่ิมเติมเก่ียวกับความกังวลหรือโรคประจ าตัว ความรู้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี การรับรู้ความเส่ียงใน
การใหข้อ้มูลสุขภาพ การรับรู้ถึงความปลอดภยัในการเก็บ
ขอ้มูล ว่าการใชง้านโทรเวชกรรมมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัใดบา้ง 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการความตั้งใจใช้
สกุลเงินดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการความตั้งใจใช้สกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 391 คน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory-Factor Analysis: EFA) และ การ
วิ เคราะห์สมการถดถอยเ ชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการความตั้งใจ
ใช้สกุลเงินดิจิทัลมากท่ีสุดคือ  ปัจจัยด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับส่งผลมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้าน
ด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานส่งผลน้อยท่ีสุด ส่วนปัจจัยการรับรู้ความเส่ียง
ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้
สกุลเงินดิจิทัลเน่ืองจากกลุ่มคนท่ีใช้งานเป็นกลุ่มท่ีรับ
ความเส่ียงได้ต่อผลประโยชน์ ซ่ึงงานวิจัยนีม้ีค่าท่ียอมรับ
ได้ 34% (R-Squared = 0.34) 
ค าส าคัญ: สกลุเงินดิจิทลั, ความตั้งใจใช ้, ปัจจยั 
 

Abstract 
The objective of this research is to study factors 

influencing the intention to use cryptocurrencies in 

Thailand. The questionnaire was used as a tool to 

collect data from a sample of 391 people. To test the 

hypotheses, Exploratory factor analysis (EFA) and 

multiple linear regression were used as data analysis. 

 

The result indicates that factors influencing 

people to use digital currencies are perceived 

usefulness, trust, and perceive ease of use, 

respectively. Risk is the only one factor that does not 

influence on intention to use the cryptocurrency. The 

R-Squared of this resource is 34% 

Keyword: Digital currency, Intention to use, Factor 

 

1. บทน า 
โลกในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเขา้มีบทบาทส าคญัใน

ดา้นต่างๆ จึงท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่เรียกว่า บล็อกเชน 
(Blockchain) ซ่ึ ง เ ป็น รูปแบบ (database) ท่ี ได้ รับการ
ออกแบบให้ส่งข้อมูลหากันได้โดยท่ีไม่มี ศูนย์กลาง 
(decentralized) บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีนั้นอยูเ่บ้ืองหลงั
สกุลเ งินดิ จิทัล  (Digital currency)[1] ปัจจุบันสกุลเ งิน
ดิจิทลัมีใชง้านและการพูดถึงอยา่งแพร่หลาย โดยสกุลเงิน
ดิจิทลัท าใหเ้กิดความสะดวกสบายในการโอนเงินท่ีง่ายข้ึน 
มีค่าธรรมเนียมในการโอนท่ีค่อนขา้งต ่า ใช้งานสะดวก
ยิ่งข้ึน และยงัมีความปลอดภัย เพราะการปลอมแปลง
ประวติัการท าธุรกรรมสามารถท าไดย้าก สกุลเงินดิจิทลัมี
ก า ร ใช้ ง าน ใน ต่ า งประ เทศอย่ า ง แพ ร่หล าย  เ ช่ น 
สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ จีน ญ่ีปุ่น สวีเดน และ   
เวเนซูเอลา เป็นตน้[2] ส าหรับประเทศไทยยงัไม่ไดมี้การ
ใชง้านอยา่งจริงจงัและแพร่หลาย มีการใชง้านในบางกลุ่ม
คนเท่านั้น เน่ืองจากสกุลเงินดิจิทลัมีความผนัผวนสูง และ
ยงัมีขอ้จ ากัดทางด้านกฎหมาย ทั้ งเงินดิจิทัลนั้ นไม่ได้มี
สินทรัพยอ์า้งอิงจาก ทอง หรือ น ้ ามนัเช่นเดียวกบัสกุลเงิน
บาทหรือเงินสดท่ีเราใชใ้นปัจจุบนั อีกทั้งเร่ืองความเสรีท่ี
ถูกควบคุมได้ยาก ซ่ึงอาจต้องอาศัยระยะเวลาในการ
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ปรับตวั ให้ทั้งโลกมีมาตรฐานการรับมือจดัการท่ีใกลเ้คียง
กนั  

ถึงตอนน้ีคงพอบอกไดว้า่สกุลเงินดิจิทลัเร่ิมใกลต้วัคน
ไทยมากข้ึน โดยเฉพาะคนท่ีมองว่าเป็นทางเลือกในการ
ลงทุนและกลา้รับความเส่ียง อีกทั้งสกุลเงินดิจิทลัมีการใช้
เร่ิมใช้งานจริงในต่างประเทศซ่ึงได้รับการยอมรับจาก
ผูใ้ช้งานในประเทศต่างๆ ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
และวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชส้กุลเงิน
ดิจิทัล (Digital Currency) ในประเทศไทย เพื่อรับรู้ถึง
ปัจจัยและแนวโน้มการเลือกใช้สกุลเงินดิจิทลั และเป็น
ประโยชน์ส าหรับธุรกิจท่ีตอ้งการผลิตสกลุเงินดิจิทลัต่อไป 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการความตั้งใจใช้
สกุลเงินดิจิทัล ผูว้ิจัยได้มีการศึกษาทฤษฎีและค้นควา้
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 สกุลเงนิดจิิทัล (Digital Cryptocurrency) 
สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นสกุลเงินท่ีถูก

สร้างข้ึนผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและไม่สามารถจบัตอ้งได ้
มีวตัถุประสงค์ให้เป็นสกุลเงินอิสระปราศจากการถูก
ควบคุมหรือก ากับดูแลโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง
ประเทศใดประเทศหน่ึง สกุลเ งินดิจิทัลน้ีกลายเป็น
ส่ือกลางการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ หรือเป็น
เคร่ืองมือในการเก็งก าไรลงทุนมากข้ึนเร่ือย ๆ ในปัจจุบนั
สกลุเงินดิจิทลัแลกเปล่ียนกนัดว้ยเทคโนโลยท่ีีช่ือวา่ บลอ็ก
เชน (Blockchain) ซ่ึงเป็นรูปแบบ (database) ท่ีไดรั้บการ
ออกแบบให้ส่งข้อมูลหากันได้โดยท่ีไม่มี ศูนย์กลาง 
(decentralized) ข้อมูลจะได้รับการบันทึกไวใ้นบล็อกท่ี
เช่ือมโยงกนับนเครือข่ายเหมือนกบัห่วงโซ่ ทุกคนสามารถ
เขา้ถึงและมีขอ้มูลการท าธุรกรรมนั้น ๆ อยูก่บัตวัเอง ท าให้
ยากต่อการปลอมแปลงข้อมูล เทคโนโลยีน้ีจึงมีความ
ปลอดภยัสูงและไม่จ าเป็นตอ้งมีตวักลางมาควบคุมและ
ตรวจสอบ ลกัษณะของเงินดิจิทลัจะตรงกนัขา้มกบัเงินท่ี
ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัในรูปแบบของกระดาษ (Fiat Currency) 
เงินกระดาษ คือ รูปแบบของเงินทัว่โลกท่ีแต่ละประเทศใช้
ในปัจจุบนั[3] 

2.2 การยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance) 
การยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance) 

หมายถึง การท าความเข้าใจในเทคโนโลยี และการ
ตดัสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีแลว้น าเทคโนโลยีมาใช้
ในชีวิตประจ าวนั คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use) ความตั้งใจท่ีจะใช ้(Intention to se) การรับรู้ถึงความ
เส่ียง (Perceived Risk) ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ (Attitude 
toward Using) และการน ามาใชง้านจริง (Actual Use) เป็น
ต้น  ส าหรับการวิจัย น้ีผู ้วิจัยได้เ ลือกใช้ การ รับ รู้ ถึง
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความง่ายในการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use) ความตั้ งใจท่ีจะใช้ (Intention to 
use) โดยการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
ความมีประโยชน์จะเป็นตวัก าหนดการรับรู้ในระดบับุดคล 
กล่าวคือแต่ละคนจะรับรู้ไดว้่าเทคโนโลยีสารสนทศจะมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาหรือมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานได้
อย่างไรบา้ง ต่อมาคือความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) ความง่ายในการใชจ้ะเป็นตวัก าหนดการรับรู้
ของปริมาณหรือความส าเร็จท่ีจะไดรั้บวา่ตรงกบัท่ีตอ้งการ
หรือไม่งานจะส าเร็จตรงตามท่ีคาดไวห้รือไม่ และสุดทา้ย
ความตั้งใจท่ีจะใช ้(Intention to use) การตั้งใจท่ีจะใชง้าน
ซ่ึงข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล มีพฤติกรรม  สนใจท่ีจะใช้
เทคโนโลย ี

โดยความตั้งใจใชง้านไดรั้บอิทธิพลมาจากทศันคติของ
บุคคล เม่ือมีการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน ซ่ึงการรับรู้เชิงบวกดงักล่าวจะส่งผลให้บุคคล
นั้ นมีทัศนคติท่ีดีต่อการยอมรับใช้เทคโนโลยีจากนั้ น
ทศันคติท่ีดีของบุคคลนั้นจะส่งอิทธิพลให้เกิดความตั้งใจ
ใช้เทคโนโลยีและสุดท้ายความตั้ งใจใช้เทคโนโลยีจะ
น าไปสู่พฤติกรรมการยอมรับใชเ้ทคโนโลยีต่อเม่ือบุคคล
ได[้4] 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ความเส่ียง 
การรับรู้ความเส่ียงคือ ความสามารถในการประเมินค่า

ความเส่ียงท่ีผูใ้ชง้านตอ้งเผชิญ ในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
ซ่ึงการมีความสามารถดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชง้าน 
ซ่ึงการรับรู้น้ีท าใหเ้กิดความรู้สึกดา้นลบและตอบสนองต่อ
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การใชง้านในดา้นลบ[5] โดยสามารถแบ่งความเส่ียงได ้   6 
ด้านคือ ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสังคม 
ความเส่ียงดา้นจิตใจ และความเส่ียงดา้นเวลา [6] ซ่ึงความ
เส่ียงทั้ง 6 ดา้นเป็นความเส่ียงพ้ืนฐานของการเลือกใชง้าน
สินค้าหรือบริการโดยทั่วไปรวมถึงการใช้งานสกุลเงิน
ดิจิทลั 

2.4 แนวความคิดเกีย่วกบัความไว้วางใจ (Trust) 
ความไวว้างใจ (Trust) คือ ความเช่ือในบุคคลว่าจะ

สามารถเป็นท่ีพ่ึงพิงแก่เราในเร่ืองหน่ึงๆ ได ้หรือ ความเช่ือ
ว่าบุคคลนั้นจะไม่ท าให้เราผิดหวงั ในเร่ืองหน่ึง[7] เป็น
ความเช่ือมัน่ ความเช่ือถือ หรือ ความคาดหวงัในแง่บวก
ของบุคคลๆ หน่ึงท่ีมีต่อบุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่าจะ
ปฏิบติักบับุคคลนั้นตามท่ีได ้คาดหวงัหรือเช่ือมัน่ไว ้ความ
ไวว้างใจจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความคาดหวงัในแง่บวกไดรั้บการ
สนองตอบเป็นจริง ผูบ้ริโภคจะใหผู้ท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจ
ไดก้ระท าทุกวถีิทางในการปกป้องผลประโยชน์และไม่เอา
รัดเอาเปรียบ[8]  โดยความไวว้างใจจะมีความสัมพนัธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจท่ีมีต่อกนัในดา้นการกระท า
หรือพฤติกรรมท่ีส่งผลประโยชน์สูงสุดแก่อีกฝ่ายได[้9] 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัย ผูว้ิจัยได้ท าการแบ่งขั้นตอนการ

ด าเนินการวจิยัออกเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้ นผูว้ิจัยได้ท าการก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม G*Power โดยก าหนดค่าอิทธิพล 
(effect size) เท่ากบั 0.3 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 
0.05 ค่าอ  านาจทดสอบ (power of test) เท่ากบั 0.95 ผลลพัธ์
จากโปรแกรม G*Power ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 353 
โดยผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวมรวมแบบสอบถามทั้ งหมด 391 คน
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลั 

 
ภาพที่ 1 การค านวณหาประชากรดว้ยโปรแกรม G*Power 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ 

บนส่ือโซเชียลมีเดียโดยใช้ช่องทางของ Facebook pages 
และ Group Line Application แบบสอบถามท่ีใช้งานวิจัย
คร้ังน้ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ขอ้มูลทั่วไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  2.ปัจจัย Awareness ของ สกลุเงิน
ดิจิทลั 3.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชส้กลุเงินดิจิทลั โดย
ใช้มาตรประเมินค่า 7 ระดับ (7-point Likert scales) โดย
การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้นแบ่งเป็น 7 ระดบั ไดแ้ก่ 
1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ค่อนขา้งนอ้ย  4 = ปานกลาง   5 
= ค่อนขา้งมาก 6 = มาก และ 7 = มากท่ีสุด  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ทางผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามจากการศึกษา

ทฤษฎี บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆท่ีสามารถ
ประยุกตใ์ชง้านกบังานวิจยัได ้จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
ผ่านการตรวจสอบไปส ารวจกบักลุ่มตวัอย่างทั้ง 391 คน 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัสกุล
เงินดิจิทลัผา่นแบบสอบถามออนไลน์ 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
1) การท าการกลัน่ขอ้มูล เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีน ามา

ค านวณมีความสมบูรณ์ 
2) ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 

ส าห รับประมวลผลส า เ ร็ จ รูปทางส ถิ ติ  เพื่ อ ตอบ
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วตัถุประสงค์โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

3.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 2 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกใชง้านสกลุเงินดิจิทลั 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปกบักลุ่มตวัอยา่ง 391 คน 

ตารางที่ 1 : ตารางขอ้มูลทัว่ไป 

 
4.2 ผลจากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory-

Factor Analysis: EFA) เพื่อส ารวจหรือคน้หาตวัแปรแฝง 

ท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ตัวแปรท่ีสักเกตได้หรือวดัได้ ผลการ
ทดสอบความเหมาะสมของชุดตวัเปรท่ีท าการศึกษาพบวา่
สามารถจัดกลุ่มใหม่เพ่ือถ่วงน ้ าหนักข้อค าถามแบ่งได้
ทั้ งหมด 5 ด้านโดยในแต่ละด้านมีผลการวิเคราะห์เชิง
ส ารวจไดด้งัน้ี 
ตางรางที ่2 : KMO และ Bartlett's Test of Sphericity  

 
จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยข้อค าถาม

ทั้งหมด 22 ตวัแปร พบวา่มีค่า KMO เท่ากบั 0.867 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.5 และเขา้ใกล ้1 แสดงถึงความสัมพนัธ์กนัของ
ตวัแปรในขนาดท่ีเหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์เชิง
ส ารวจได้ และค่าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติด้วย 
Bartlett's Test of Sphericity พบวา่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สามารถสรุปไดว้่าขอ้มูลมีความเหมาะสมใน 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
ตางรางที ่3 : Rotated Factor Matrix  

 
จ า ก ต า ร า ง ท่ี  3 Rotated Factor Matrix แ ส ด ง ค่ า

สัมประสิทธ์ิ หรือท่ีเรียกกนัว่า Factor Loadings เป็นค่าท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัองค์ประกอบ โดยการ
หมุนแกนปัจจัยด้วย เทคนิค  Principal axis factoring 

0

ขอ้มลูทัว้ไป จ ำนวน (คน) รอ้ยละ (%)

เพศ

ชำย 266 68.031

หญงิ 125 31.969

รวม 391 100

อำชพี

นักเรยีน/นักศกึษำ 86 21.995

รับรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ 49 12.532

พนักงำนบรษัิทเอกชน 162 41.432

ธรุกจิสว่นตวั 94 24.041

อืน่ ๆ 0.0 0.000

รวม 391 100

กำรศกึษำ

ต ำ่กวำ่ปรญิญำตรี 76 19.437

ปรญิญำตรี 231 59.079

ปรญิญำโท 70 17.903

สงูกวำ่ปรญิญำโท 14 3.581

รวม 391 100

อำยุ

 ต ำ่กวำ่ 25 ปี 107 27.366

 25-40 ปี 213 54.476

 41-50 ปี 52 13.299

50 ปีขึน้ไป 19 4.859

รวม 391 100

รำยได ้

นอ้ยกวำ่ 15,000 บำท 97 24.808

15,000 – 30,000 บำท 132 33.760

30,001 – 70,000 บำท 114 29.156

70,001 – 100,000 บำท 20 5.115

มำกกวำ่ 100,000 บำท 28 7.161

รวม 391 100

0.867

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5550.647

df 231

Sig. 0.000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

1 2 3 4 5

Trust1 0.712

Trust2 0.749

Trust3 0.683

Trust4 0.565

Trust5 0.731

PU1 0.614

PU2 0.786

PU3 0.808

PU4 0.724

PEoU1 0.823

PEoU2 0.797

PEoU3 0.766

PEoU4 0.698

Risk1 0.745

Risk2 0.774

Risk3 0.783

Risk4 0.666

Risk5 0.807

Risk6 0.808

ITU1 0.836

ITU2 0.738

ITU3 0.657

Rotated Factor Matrix

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

      a Rotation converged in 5 iterations.
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Analysis และ Varimax ซ่ึงไดค้่า Factor 5 ตวัแปรไดแ้ก่   1. 
ความไวว้างใจ 2.การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 3.การรับรู้
ถึงความง่ายในการใชง้าน 4.การรับรู้ความเส่ียง          5.
ความตั้งใจในการใชง้าน 

4.3 ผลจากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ทดสอบเคร่ืองมือจากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

391 ราย เพื่อทดสอบความเข้าใจ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน และวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) 
ตารางที ่4 : ผลการวเิคราะค่าความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย และค่า 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่น ของ

แบบสอบถามพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นอยู่ 
ระหวา่ง 0.839 ถึง 0.895 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้แสดง 
วา่เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชใ้นการส ารวจฉบบัน้ีมีความ 
น่าเช่ือถือและผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเยี่ยงเบนมาตราฐาน
ทั้ง 5 ดา้น พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด โดยมีค่า Mean = 6.035 และ SD = 1.062 
ตารางที ่5 : ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 

 
จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาค่า Sig. จะสามารถสรุปได้

วา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชส้กุลเงินดิจิทลั 
พบว่ามี 3 ดา้น เขา้ใกลค้่า Sig อย่างมีระดบันัยส าคญัใกล ้
0.0 และมีอีก 1 ด้าน ไม่เข้าใกล้ค่า  Sig อย่างมีระดับ
นยัส าคญัไม่เขา้ใกล ้0.0 และจากผลของการวิเคราะห์ของ
แต่ละตัวแปรได้ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถอดถอย    
(Beta Coefficient) ซ่ึ ง เ ป็นค่า ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ซ่ึงผลการวิเคราะห์
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ความไวว้างใจ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผล
น้อยท่ีสุด และการรับรู้ความเส่ียงไม่เก่ียวขอ้งกบัปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชส้กลุเงินดิจิทลั 

  
ภาพที่ 3 : โมเดลความตั้งใจในการใชง้านสกลุเงินดิจิทลั 
จากภาพท่ี 3 โมเดลความตั้งใจในการใชง้านสกุลเงิน

ดิจิทลั สามารถอธิบายไดว้่าการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ความไวว้างใจ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
ตามล าดับส่งผลต่อการตั้ งใจใช้งานสกุลเงินดิจิทัล โดย
สามารถพยากรณ์ได้ 34% (R-Squared= 0.34)  แสดงว่ามี
ปัจจยัอ่ืนท่ีส่งต่อการตั้งใจซ้ือสกลุเงินดิจิทลัอีกดว้ย 

 

5. สรุปผล 
5.1 สรุปผล 
ผลจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ใช้สกุลเงินดิจิทัลคือ  ปัจจัยดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บซ่ึงมีผลเป็นบวกและส่งผลต่อความตั้งใจใชง้านมาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีพบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้
ประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจใชง้านสกุลเงินดิจิทลัเม่ือมี
การรับรู้ประโยชน์จะท าให้เกิดความตั้งใจใชง้าน[4] โดย
ภาพลกัษณ์ของสกุลเงินดิจิทลัในปัจจุบนัคือแหล่งช่องทาง
แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือเพ่ิมสถานะการเงินของผูใ้ชง้าน
[10] 

ปัจจยัต่อมาคือปัจจยัดา้นดา้นความไวว้างใจไดรั้บผล
เป็นบวกซ่ึงเป็นปัจจัยรองลงมา ซ่ึงความเช่ือใจเกิดจาก
ความเ ช่ือมั่น ท่ีแสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ี ส่งผล
ประโยชน์สูงสุดจึงท าให้เกิดความตั้งใจในการใชง้านซ่ึง
สามารถท าในส่ิงท่ีเราคาดหวงัไดบ้รรลุผลส าเร็จ[11] 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการความตั้ งใจใช้งานน้อยท่ีสุดคือ 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน โดยการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นตัวก าหนดการรับรู้ของ

Mean S.D. Cronbach's 

 Alpha

ควำมไวว้ำงใจ 5.325 1.347 0.839

กำรรับรูถ้งึประโยชนท์ีไ่ดรั้บ 6.035 1.062 0.895

กำรรับรูถ้งึควำมงำ่ยในกำรใชง้ำน 5.630 1.189 0.898

กำรรับรูค้วำมเสีย่ง 4.213 1.701 0.890

ควำมตัง้ใจในกำรใชง้ำน 5.696 1.387 0.862

Standardized 

Coefficients

B

Std. 

Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 0.530 0.412 1.288 0.199

Trust 0.187 0.056 0.159 3.344 0.001 0.754 1.325

PU 0.554 0.066 0.420 8.398 0.000 0.680 1.470

PEoU 0.144 0.058 0.122 2.474 0.014 0.701 1.427

Risk 0.003 0.037 0.003 0.076 0.940 0.987 1.013

a. Dependent Variable: ITU

Model

1

Unstandardized 

Coefficients

Collinearity 

Statistics

t Sig.

Coefficients
a
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ปริมาณหรือความส าเร็จท่ีจะได้รับว่าตรงกับท่ีต้องการ
หรือไม่ โดยมีผลออกมาเป็นบวกซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
ตั้งใจใชง้านในท่ีสุด[4] 

 ส่วนปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงไม่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตั้งใจใเลือกใชส้กุลเงินดิจิทลัเน่ืองจากกลุ่ม
คนท่ีใชง้านเป็นกลุ่มท่ีรับความเส่ียงไดต่้อผลประโยชน์[9] 
ซ่ึงงานวจิยัน้ีมีค่าท่ียอมรับได ้34% (R-Squared = 0.34) 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัเพื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการความตั้งใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1) ผูว้ิจยัสามารถศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการ

เลือกใชง้านสกุลเงินดิจิทลัได ้เน่ืองจากมีเทคโนโลยีท่ีใน
อนาคตอีกมากมาย 
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