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สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต้องอาศัยพื้นฐานจากระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการสนับสนุนการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ  
ดา้นการเงิน ดา้นการทหาร ดา้นการแพทย ์ดา้นคมนาคม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการเกษตร และอ่ืน ๆ  อีกมากมาย 
ประเทศไทยไดเ้ห็นความส าคญัของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัไดมี้การลงทุนทรัพยากร  
เพื่อการวางโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การศึกษาของ
ประชาชนในชาติพร้อมพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเนน้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็น
ประโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในการจดัการศึกษาทุกระดบั ในดา้นการประยุกตใ์ชง้านภาคอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนบัสนุนให้การบริการงานและการตดัสินใจต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็วเพิ่ม
ผลผลิตของอุตสาหกรรม การขนส่งท่ีรวดเร็ว และธุรกิจไดก้ าไรทางการคา้ท่ีสูง 

เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีเครือข่ายหน่วยงานวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ร่วมกนัจดังานประชุมวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองทุก ๆ ปี เป็นเวที
วิชาการส าหรับอาจารย ์นกัวิจยั และนกัศึกษา 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบพระคุณกรรมการเครือข่ายหน่วยงานวิชาการ คณะกรรมการจดังานทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิททลั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ท่ีได้ร่วมจัดงานประชุมทางวิชาการอย่างต่อเ น่ือง ขออวยพรให้การประชุมทางวิชาการคร้ัง น้ี 
ประสบความส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวทุ้กประการ 

 

                                         
 

(ศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ  เซ่ียงฉิน) 
อธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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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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สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ ี

 
หนงัสือเล่มน้ีเป็นเอกสารวมเล่มรายงานผลวิจยัจากการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 18 (NCCIT2022) จดัข้ึน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันท่ี 19-20  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
ซ่ึงจดัร่วมกบัการประชุมวิชาการระดบันานาชาติดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคร้ังท่ี 18  
(The 18 th International Conference on Computing and Information Technology: IC2IT2022)  เ ป็นการจัดงาน
ร่วมกนัของมหาวิทยาลยัเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส าหรับปีน้ี NCCIT2022 มีบทความท่ีผ่านการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาจ านวน 3 ท่าน  
และไดรั้บการตอบรับจากผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ท่าน ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตอบรับมีจ านวน 86 บทความ 
จากสถาบนัทัว่ประเทศ ท่ีน าเสนอปากเปล่าและน าบรรจุในเอกสารรวมเล่มรายงานผลวิจยังานประชุม
วิชาการ NCCIT2022  

คณะกรรมการจดังานประชุม NCCIT2022 ขอขอบคุณนกัวิจยัทุกท่านท่ีส่งบทความวิจยัเพื่อพิจารณา
ทั้งผูท่ี้ไดรั้บการตอบรับและผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตอบรับในการน าเสนอบทความวิจยั ขอขอบคุณคณะกรรมการ
พิจารณาบทความท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อพิจารณาบทความอยา่งเขม้ขน้ไดม้าตรฐาน ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ดผ้ลงานวิจยั
ท่ีมีคุณภาพในการลงพิมพใ์นเอกสารรวมเล่มรายงานผลวิจยั และการน าเสนอในวนัประชุมวิชาการ NCCIT2022 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเครือข่ายในประเทศทั้ง 8 แห่ง ท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีทั้งดา้นการเงิน
และบุคลากร ในการร่วมเป็นกรรมการเครือข่าย กรรมการด าเนินงาน และกรรมการพิจารณาบทความ  
ไดแ้ก่ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุ รี   
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า NCCIT จะไดใ้ห้โอกาสท่ีดีส าหรับคณาจารย ์นกัวิจยั นกัวิชาการ และนกัศึกษา 
ไดน้ าเสนอผลงานเป็นการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นนกัวิจยัท่ีเขม้แขง็ยิง่ ๆ ข้ึนไป 

 

                                                                                        
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พจนีย ์สุขชาวนา) 
อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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MESSAGE FROM KRU PRESIDENT 
 

This volume contains the papers of the 18th National Conference on Computing and 

Information Technology (NCCIT2022) held at Faculty of Information Technology and Digital 

Innovation, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, on May 19th – 20th, 2022. 

Traditionally, it is organized in conjunction with The 18th International Conference on 

Computing and Information Technology (IC2IT2022), which is supported by many universities 

both in Thailand and overseas. 

This year, the program committee of NCCIT2022  Each submission was reviewed by  

at least 2, mostly 3 members of the program committee to avoid contradictory results.  

On these judgments, the committee decided to accept 8 6  papers for oral presentation and 

inclusion in the conference proceedings of NCCIT2022.  

I would like to also thank the 8 co-operative universities for supporting both in finance 

and personnel, which are Faculty of Information Technology and Digital Innovation,  

King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Kanchanaburi Rajabhat 

University (KRU), NakhonPathom Rajabhat University (NPRU), Rajamangala University of 

Technology Thanyaburi (RMUTT), Rajamangala University of Technology Krung Thep (RMUTK), 

Faculty of Information Science Mahasarakham University (MSU), Faculty of Applied Statistics, 

National Institute of Development Administration (NIDA), and Faculty of Information Technology, 

Phetchaburi Rajabhat University (PRU). 

Hopefully, NCCIT will provide good opportunities for faculty, researchers, scholars 

and students to present their work to develop themselves to become qualified researchers. 

 

 

 (Assistant Professor Dr. Photjanee Sukchaona) 

President, Kanchanaburi Rajabhat University 
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สารจากประธานจัดงานประชมุวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

งานประชุมวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
จดัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ในคร้ังน้ีเป็นการจดังาน คร้ังท่ี 18 เป็นความร่วมมือของ
หน่วยงานเครือข่ายวิชาการจดังานประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทีส าหรับ
การน าเสนอผลงานวิจยัดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของอาจารย ์นักศึกษา นักวิจยั จาก
สถาบันต่าง  ๆ  ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่ อให้ได้พบปะกันทั้ งภาครัฐและภาคธุรกิจ  
เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทฤษฎีงานประยุกต ์
เพื่อขบัเคล่ือนสังคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับสถานการณ์ในปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  
หรือ COVID-19 เกิดข้ึนทัว่โลกในช่วงระยะเวลา 2 ปีน้ี ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตของมนุษยใ์นปัจจุบนั 
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีในสถานการณ์เช่นน้ีเราไม่สามารถปฏิเสธความส าคญัของเทคโนโลยีดิจิทลั 
ในฐานะเค ร่ืองมือในการช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19  ได้เลย  ซ่ึงวิกฤตคร้ัง น้ีท าให ้
มีการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามา เป็นก าลังเสริม เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต 
ได้อย่างปลอดภัย  การสร้างนวตักรรมใหม่จากเทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นอีกหน่ึงพลังขับเคล่ือนส าคัญ 
ท่ีจะช่วยให้มนุษยชาติบริหารวิกฤติและผ่านพ้นจุดเปล่ียนส าคัญของศตวรรษน้ีไปได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

ในงานประชุมวิชาการคร้ังน้ีต้องขอขอบคุณทุกท่านส าหรับการน าเสนอผลงานการวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพสูง ทั้ งน้ีมีบทความจ านวนหน่ึงท่ีไม่ได้รับการน าเสนอผลงาน เน่ืองจากความเข้มข้น 
ของการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการพิจารณาบทความทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อให้ไดผ้ลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพน าเสนอใน
งานประชุมวิชาการในคร้ังน้ีดว้ย 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ ง 8 แห่ง ท่ีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้ งด้านคณาจารย์  
บุคลากรในการร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการพิจารณา
บทความ อีกทั้ งด้านงบประมาณ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เ ซ่ียงฉิน อธิบการบดี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ส าหรับการสนบัสนุนการประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT 
อย่างต่อเน่ือง ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชาย ตั้งวรรณวิทย ์อาจารย ์ดร.วชัรีวรรณ จิตตส์กุล 
นางสาวพรพิมล ฝ้าย เทศ และทีมงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิ จิทัล  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีไดป้ระสานงานกบันักวิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อ
รวบรวม ผลงานการวิจยัส าหรับงานประชุมทางวิชาการใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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ท้ายน้ีหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT จะเป็นเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจยัและน าไปสู่การพฒันาตนเองเพื่อให้เป็นนักวิจยัท่ีดีและมีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป NCCIT และ 
IC2IT จะเป็นแพลตฟอร์มส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ในดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สร้างแรงบนัดาลใจให้กบันักวิจยัเพื่อคิดคน้นวตักรรมและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาชาติ 
อยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

 
 

                
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัฑา สดสี) 
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประธานเครือข่ายงานประชุมวิชาการ 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) are organized 

annually in conjunction with an academic network comprising eight universities. Since their 

inception in 2005, NCCIT & IC2IT have 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 18th 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. 

For the past 2 years, the Coronavirus (COVID-19) pandemic has impacted dramatically 

on people’s way of life. However, it is apparent the application and adaptation of both new and 

existing digital technologies have played a significant role in reducing spread of the disease, 

while making our lives safer and more convenient. It is therefore vital mankind continues to 

push back the frontiers of digital innovation and infrastructure and to foster a culture of global 

cooperation to ensure our readiness to meet future challenges in the decades to come. 

A debt of gratitude is owed to our eight 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. 

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 for 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, 

collating and timely production of our quality conference proceedings. Thank you also to 

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

This conference could not happen without innovative and progressive contributions 

from the research community at large. Special thanks are due to all our technical committee 

members for their diligent consideration of all submissions and for maintaining and 
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perpetuating the high standards for which NCCIT & IC2IT is justifiably renowned. 

Regrettably, as a consequence of our rigorous peer review process, we were unable to accept 

some articles for presentation.  

Finally, looking to the future, NCCIT & IC2IT will continue to serve as a community 

platform for research, while raising the bar for high quality academic investigation.  

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

technology. And 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 

NCCIT2022 General Chair 
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ระบบวเิคราะห์และตรวจสอบภยัคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Random forest  
และ Gradient Booted Tree 

Cyber Threat Analysis and Monitoring System with Random Forest and 

Gradient Boosted Tree 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สร้าง และ
เปรียบเทียบแบบจ าลองวิเคราะห์ความเส่ียงของภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างแพ็คเก็ตของ 
การส่ือสารข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ความผิดปกติในระบบ
เครือข่ายโดยแยกแยะชนิดของการโจมตีประเภทต่าง ๆ 
โดยมชุีดข้อมลู KDDCUP-99 จ านวน 4,898,431 records 
และ UNSW-NB15 จ านวน 2,218,761 records น ามาใช้
เป็นชุดฝึกข้อมูลเพ่ือสร้างและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างแบบจ าลองท่ีใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
ท้ัง 2 อัลกอริทึม ได้แก่ Random Forest และ Gradient 

Booted Tree จากการพิจารณาอัลกอริทึมพบว่าส าหรับ 
ชุดข้อมลู KDDCUP-99 อัลกอริทึม Gradient Booted Tree 
สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงและชนิดของภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ได้แม่นย าถึง 96.56% ในขณะท่ี Random Forest  
มีความแม่นย า 95.56% ส าหรับชุดข้อมูล UNSW-NB15 
อัลกอริทึม Gradient Booted Tree สามารถวิเคราะห์ 

องภัยคุกคามทางความเส่ียงและชนิดข ไซเบอร์ได้แม่นย าถึง 
82.57% ในขณะท่ี Random Forest มีความแม่นย าเพียง 
78.46% ผู้ วิจัยได้น าเสนอแบบจ าลองอัลกอริทึมแบบผสม
ระหว่าง  Gradient Booted Tree และ Random Forest 
พบว่าจากชุดข้อมูล KDDCUP-99 สามารถวิเคราะห์ความ
เส่ียงและชนิดของภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้แม่นย าถึง 
99.8 9 % และ ชุด ข้อมูล  UNSW-NB15 ไ ด้แ ม่นย า ถึ ง 

88.64% ผู้พัฒนาจึงได้เลือกอัลกอริทึมแบบผสมระหว่าง 
Gradient Booted Tree และ  Random Forest ในการ
พัฒนาเวบ็แอพพลิเคชันส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงและ
ชนิดของภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ค าส าคัญ: การท านายความเส่ียง การโจมตีทางไซเบอร์ 

การเรียนรู้ของเคร่ือง 
 

Abstract 

The objective of this paper is to study, create, and 

compare disease risk analysis models in the Cyber 

Threat Attack to find the correlation between  

the packet data and Cyber Threat To determine  

an algorithm that is appropriate for each attack type, 

4,898,431 records of data packet KDDCUP-99 and 

2,218,761 records of data packet UNSW-NB15 were 

used as a training data set to generate models to be 

used for comparing performance of the three machine 

learning algorithms: Random Forest, Gradient 

Boosted Tree and Hybrid between Random Forest and 

Gradient Boosted Tree. For KDDCUP99 dataset,  

the experiment showed that Gradient Boosted Tree 

algorithm was able to analyze disease risk with 

accuracy of 96.56% and Random Forest could 

achieve 96.56%, while Hybrid algorithm could 

achieve 99.89%. For UNSW-NB15 Gradient Boosted 

Tree algorithm was able to analyze disease risk of 
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82.57% and Random Forest could achieve 78.46%, 

while Hybrid algorithm accurate to 88.64%. Finally, 

Hybrid algorithm was used to develop web 

applications for analyzing Cyber Threat and attack type. 

Keyword: Predicting Cyber Risks, Cyber Attacks, 

Machine Learning 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูค้นในปัจจุบนัมากยิ่งข้ึนทั้งยงั
สร้างความสะดวกสบายในดา้นต่าง ๆ เช่น การคน้หาขอ้มูล 
การติดต่อส่ือสารไปจนถึงการพฒันาธุรกิจผ่านช่องทาง
ต่างๆ ในทางกลบักนัก็เป็นช่องทางหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให ้
ผูท่ี้ไม่หวงัดีเขา้มาเพ่ือท าการขโมยขอ้มูลท่ีมีความส าคญั
ห รื อห าประโ ยช น์ จ า ก เ ร า โ ด ย ไ ม่ ได้ รั บ อ นุญ า ต  
ได้เฉกเช่นเดียวกันโดยมีผลกระทบทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มต่อผูใ้ชง้านได ้เช่นผลกระทบทางตรงจากการถูก
ภยัคุกคามทางไซเบอร์โจมตีจนไม่สามารถใหบ้ริการต่อได ้
(DENIAL OF SERVICE ATTACK) ส่ ง ผ ล เ สี ย ต่ อ
องคก์รโดยตรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อรายไดข้องทาง
บริษทัและจากภยัคุกคามขา้งตน้ยงัส่งผลทางออ้มคือการ
เส่ือมเสียช่ือเสียง ความเช่ือมัน่ต่อตวัองคก์ร ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานในภายภาคหนา้นัน่เอง 

จากท่ีกล่าวมามีขอ้มูลท่ีน่าสนใจจาก “แคสเปอร์สก้ี ”
เปิดเผยในปี 2563 มีการโจมตีผา่นเวบ็ไซตใ์นประเทศไทย
จ านวน 20 ล้านคร้ัง โดยมัลแวร์นิยมแฝงตัวผ่านเว็บ 
ทราฟฟิค โฆษณาออนไลน์ รวมไปถึงการดาวน์โหลด
โปรแกรม ไฟลแ์นบต่าง ๆ จากอีเมลแคสเปอร์สก้ี ซิเคียวริต้ี 
เน็ตเวิ ร์ค ระบุว่าปี 2563 สามารถสกัดกั้ นภัยไซเบอร์ 
ผ่านเว็บท่ีคุกคามคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ในประเทศไทย
จ านวนทั้งส้ิน 20,598,223 รายการ  

จากข้างต้นผู ้วิจัยมีความสนใจใช้เทคโนโลยี
ทางดา้น Machine Learning ในการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง  ๆ  
โดยพฒันาระบบการตรวจสอบจับและตรวจสอบความ
ผดิปกติของเครือข่ายหรือระบบท่ีถูกใชง้านอยู ่

 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 Machine Learning 

การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) [1] เป็น
สาขาหน่ึงในด้านการสร้างและพฒันาปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างและ
พฒันาท าให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลจาก
ขอ้มูลต่าง ๆ คาดการณ์ ท านายค่าและตดัสินใจแกปั้ญหา
ไดด้ว้ยตวัเองผ่านชุดขอ้มูลฝึกฝนท่ีไดใ้ส่เขา้ไปเพื่อเป็น
ขอ้มูลในการเรียนรู้  

โดยในปี 1959 Arthur Samuel (อาเธอร์ ซามูเอล) [2] 

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันผู ้เ ช่ียวชาญ 
ดา้นเกมส์คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ ์และการเรียนรู้ของ
เคร่ืองไดท้ าการนิยามค าว่า  “Machine Learning” ข้ึนมา
เป็นคร้ังแรกโดยไดใ้ห้นิยาม Machine Learning ว่าเป็น
ศาสตร์หน่ึงท่ีมุ่งเน้นศึกษาการเพื่อท าให้คอมพิวเตอร์มี
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้โดยตวัเองโดยไม่ตอ้งเขียน
โปรแกรมก ากบัไวอ้ยา่งชดัเจนในทุก ๆ การกระท า  

การเรียนรู้ของเคร่ืองถือว่ามีความเก่ียวข้องทาง
สถิติศาสตร์ เป็นอย่างมาก เ น่ืองจากทั้ งสองสาขามี
การศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท านายและคาดการณ์
ผลลัพธ์  นอกจากนั้ นย ังน าความรู้ทางสาขาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Optimization) 
มาประยกุตใ์ช ้

2.1.1 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ของเคร่ือง 
         2.1.1.1 ชุดขอ้มูลฝึกฝน (Training Set)  

เป็นชุดขอ้มูลส าหรับฝึกฝนแบบจ าลองโดยให้ขอ้มูล
ส าหรับเรียนรู้แก่แบบจ าลองเพื่อให้แบบจ าลองสามารถ
คาดการณ์ผลลพัธ์ออกมาเป็นไปตามชุดขอ้มูลตน้ฉบบัได้
มากท่ีสุด  

2.1.1.2 ชุดขอ้มูลทดสอบ (Test Set)  
ชุ ดข้อ มู ลส าห รั บทดสอบความ ถูกต้อ งขอ ง

แบบจ าลองสร้างข้ึน 
2.1.1.3 Label, Non-Label หรือ Class  
ผลลัพธ์ของข้อมูลฝึกฝนท่ีก าหนดข้ึน Machine 

Learning จะตอ้งท าการก าหนด Label เพื่อวตัถุประสงค์
ในการท านาย คาดการณ์ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการโดย Label จะ
ใชก้บัการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบมีผูช่้วยสอน (Supervised) 
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และ non-Label ใช้กับการเรียนรู้แบบไม่มีผู ้ช่วยสอน 
(Unsupervised) โดยอาศยัการแบ่งกลุ่ม 

2.1.1.4 Feature  

คุณลกัษณะเด่นท่ีปรากฏอยู่ภายในขอ้มูลท่ีมีผลต่อ
การวิเคราะห์ผลลพัธ์ เช่น ขอ้มูลการโจมตีแบบ Denial of 

Service จะมีการรับส่งขอ้มูลจ านวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ 
ท าใหก้ารใหบ้ริการตอ้งหยดุชะงกั   

2.1.1.5 Machine Learning Algorithm / Machine 

Learning Model  

การน า ชุดข้อ มูล ฝึกฝน  (Training Set) ภายใน
ประกอบไปดว้ย Class ซ่ึงมีหรือไม่มี Label กไ็ด ้โดยตอ้ง
มีการเลือกลกัษณะเด่น (Feature) ของขอ้มูล จากนั้นเอา
ขอ้มูลเหล่านั้นมาค านวณผ่านหลกัคณิตศาสตร์ และสถิติ 
โดยขั้นตอนน้ีเราเรียกวา่การฝึกฝนแบบจ าลอง(Train Model) 
เม่ือฝึกฝนเสร็จจะไดโ้มเดลส าหรับการท านาย 

2.2 Random Forest 

เป็นอลักอริทึมท่ีน าโครงสร้างตน้ไม้ Decision Tree 
ในหลายๆแบบจ าลองมาพิจารณาร่วมกนั [3] โดยแต่ละ
แบบจ าลองจะใช้ชุดข้อมูลทดสอบเดียวกันจากการสุ่ม
เลือกเพียงคุณลักษณะมาพิจารณาเท่านั้ น จากนั้ นจึงน า
ผลลพัธ์ท่ีได้จากทุกแบบจ าลองมาตดัสินใจเป็นผลลพัธ์
สุดทา้ย ซ่ึงโดยทัว่ไปแต่ละแบบจ าลองจะฝึกฝนแยกกนั
อย่างอิสระและไดผ้ลลพัธ์สุดทา้ยจากการน าผลลพัธ์จาก
ทุก ๆ แบบจ าลองมาหาค่าเฉล่ียหรือการค านวณผลลพัธ์ท่ีมี
ความแม่นย  ามากท่ีสุด  อัลกอริทึมน้ี เ ป็นอัลกอริ ทึม 
การเรียนรู้แบบมีผูส้อนท่ีถือวา่มีประสิทธิภาพสูงเน่ืองจาก
ใชห้ลายแบบจ าลองในการตดัสินใจจึงไดค้วามแม่นย  าท่ี
สูงกว่า Decision Tree และน าไปใช้งานได้ทั้ งกรณีการ
จ าแนกประเภทและการถดถอยขั้นตอนอลักอริทึมของ 
Random Forests สามารถท าได้ดังน้ี (ก าหนด Decision 

tree จ านวน N แบบจ าลอง) 
2.2.1 สุ่มเลือกคุณลกัษณะมาจ านวน K จากทั้งหมด M 

โดยท่ี K < M 
2.2.2 สร้างแบบจ าลอง Decision tree จากคุณลกัษณะ

ท่ีสุ่มเลือก  
2.2.3 ท ากระบวนการตามขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 จนได้

จ านวนแบบจ าลอง Decision tree ตามท่ีก าหนด 
 

2.3 Gradient Booted Tree 

วิธี Gradient Boosted Trees (GBT) คือวิธีท่ีมีพ้ืนฐาน[4] 
มาจาก Decision tree ซ่ึงเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลองใหม่ใหมี้ค่าความแม่นย  าสูงข้ึน โดยการสุ่ม
สร้าง Decision tree หลายร้อยแบบจ าลอง และประเมินผล
แต่ละแบบจ า ลองจนกว่าจะได ้Decision tree ท่ีสมบูรณ์ 
และใชว้ิธีการ Optimize Parameter เพ่ือหาค่าพารามิเตอร์
ท่ีดีท่ีสุดของแต่ละแบบจ าลอง ดว้ยวิธีการ Evolutionary 

Optimization โดยมีพ้ืนฐานมาจาก Genetic Algorithms 
เป็นวิธีการหาค าตอบจากการเลียนแบบพนัธุกรรมและ
กระบวนการวิวฒันาการ (Evolution) ของส่ิงมีชีวิตโดยมี
หลกัการในการหาปัจจัยท่ีท า ให้ค  าตอบดีข้ึนและท าการ
ไขว้ค  าตอบเพื่อน าไปสู่ชุดปัจจัยท่ีท าให้ค  าตอบดีข้ึน
กว่าเดิม อีกทั้ งท าการประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง
โดยการท า  K-fold Cross-Validation ซ่ึงก็คือการแบ่ง
ข้อมูลเป็น k ส่วน โดยในแต่ละส่วนของข้อมูลจะถูก
แบ่งเป็น Training set และ Test set และเม่ือทดสอบจน
ครบ k ครั้งแลว้จะมีการน า เอาค่า Accuracy ของแต่ละครั้งมา
เฉล่ียเพ่ือใหไ้ดค้่า Accuracy สุดทา้ย และหากผลลพัธ์มีค่า 
Accuracy สู ง ก็ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  แ บ บ จ า ล อ ง นั้ น มี
ประสิทธิภาพหรือความแม่นย  าสูงนั่นเองโดยทัว่ไปค่า K  
ท่ีใช้ในการทดลองจะใช้เป็น 10 เน่ืองจากเป็นการแบ่ง
ข้อมูลเป็น Training set เ ป็นร้อยละ 90 และ Test set  
เป็นร้อยละ 10 และท าการสลับการสร้างแบบจ าลอง 
เพ่ือแน่ใจว่าขอ้มูลทุกส่วนถูกน ามาสร้างและทดสอบดว้ย
ความน่าจะเป็นเท่า ๆ กนั 

2.4 Hybrid Model 

 ผูว้ิจัยได้น าอัลกอริทึม Random forest ร่วมกันกับ 
Gradient Booted Tree เพื่อสร้างเป็นโมเดลแบบผสม 
โดยเป็นการท างานแบบคู่ขนานเพ่ือรวบรวมขอ้ดีของทั้งสอง
อลักอริทึมในการค านวณและท านายผลโดยจากขอ้ดีของ 
Random forest ในดา้นการค านวณจากหลาย ๆ Tree และ
เลือกมาหน่ึงเพื่อผลลัพ ธ์ ท่ีแม่นย  า ท่ี สุดหลังจากนั้ น 
จะน าไปควบรวมกบัขอ้ดีของ Gradient Booted Tree โดยการ 
Optimize Parameter เพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดของ
แต่ละแบบจ าลองอีกคร้ัง จึงไดเ้ป็นโมเดลท่ีมีความแม่นย  า
สูงกวา่การใชง้านโมเดลใดโมเดลหน่ึงแบบเด่ียว 
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3.  วธีิการด าเนินงาน 
ผูท้  าการวิจยัเร่ิมตน้จากการศึกษาชนิดและประเภทของ

ภยัคุกคามทางไซเบอร์ ความรุนแรง ผลกระทบและโอกาส
ในการเกิด รวมถึงการตรวจสอบลักษณะการท างานของ 
Machine Learning อัลกอริทึมประเภทต่าง ๆ ว่ามีข้อดี
ขอ้เสียและปัจจยัในการเพ่ิมประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
อย่างไร เพ่ือน าขอ้มูลจากสองส่วนมาสรุป วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบวิเคราะห์ความเส่ียงและการโจมตีประเภทต่าง ๆ  
ไดอ้ยา่งแม่นย  า  

1)  ท าการก าหนดขอบเขตในการวิจัยจากข้อมูลท่ี
รวบรวมมาจากขา้งตน้ ก าหนดขอบเขตในการวิจยัพฒันา
ระบบตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยแบ่งเป็นชุด
ข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูล จากนั้ นน าผลความแม่นย  ามา
วิเคราะห์เพื่อเลือก Machine Learning  อลักอริทึมท่ีมีความ
แม่นย  า สู ง ท่ี สุดรวมไปถึงการผสมผสาน Machine 

Learning  อลักอริทึม เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด จากนั้นจึงน าผล
ท านายแสดงผา่นหนา้เวบ็ไซตเ์พ่ือแสดงผลใหง่้ายแก่การท า
ความเข้าใช้ของผู ้ใช้งานนอกจากน้ีผู ้วิจัยได้ก าหนด
กระบวนการวิจัยดังแสดงในแผนภาพเพื่อให้การวิจัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับขอบเขตและ
วตัถุประสงค ์

 
ภาพที่ 1: แสดงผลกระบวนการวจิยัเพื่อสร้างโมเดล 

 

2) ใชง้านโปรแกรม RapidMiner Studio ส าหรับขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจาก 
การน าข้อ มูลชุดฝึกฝนเข้า สู่ โปรแกรมโดยก าหนด
คุณลักษณะท่ีต้องการท านายเป็น Label ในท่ีน้ีระบุเป็น 
ในส่วนของชนิดของการโจมตีทางไซเบอร์โดยแบ่งชุด
ข้อมูลเป็น 2  ส่วนในส่วนแรกน าไปฝึกสอนเพ่ือให้
แบบจ าลองเกิดการเรียนรู้ ส่วนท่ีสองแยกไวเ้พ่ือท าการ
ทดสอบความแม่นย  าของแบบจ าลองอัตราส่วน 70:30 

กล่าวคือชุดขอ้มูลฝึกฝนร้อยละ 70 และขอ้มูลชุดทดสอบ
ประสิทธิภาพร้อยละ 30 

3) ท าการทดสอบจ าครบทั้งสามโมเดล ประกอบไปดว้ย 
Gradient Boosted Trees, Random Forest และ Hybrid 
อลักอริทึม 

 4)  ประเ มินประสิทธิภาพ จะเป็นการประเ มิน
ประสิทธิภาพความแม่นย  าในการตรวจสอบชนิดของภัย
คุกคามทางไซเบอร์ในแต่ละอลักอริทึม ดงัท่ีกล่าวมา 

5) ท าการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ยภาษา PHP และ 
Python เพ่ือท าการแสดงผลให้ง่านต่อการท าความเข้าใจ
และพฒันาต่อไป 

แสดงผล ฟี เ จอ ร์ ท่ี น าม าค านวณจาก ชุ ดข้อ มู ล 
KDDCUP99 ดงัตารางท่ี 1 และขอ้มูลเพ่ิมเติมของชุดขอ้มูล 
UNSW-NB15 ดั ง ต า ร า ง ท่ี  2 โ ด ย ทั้ ง ส อ ง ชุ ด มี
ค่าพารามิเตอร์ท่ีใชง้านแตกต่างกนั  

 

ตารางที่ 1: แสดงผลฟีเจอร์ส าหรับชุดขอ้มูล KDDCUP99 
Feature Usage 

duration  

protocol type  

service  

flag  

Src_bytes  

Dst_bytes  

Land  

Wrong  

Urgent  

hot  

num failed_login  

logged in  

num_compromised  

root_shell  

su_attempted  

num_root  

num_file_creations  

num_shells  

num_access_files  

num_outbound_cmds  

is_host_login  

is_guest_login  

count  

srv_count  

serror_rate  

srv_serror_rate  

rerror_rate  

srv_rerror_rate  

same_srv_rate  

diff_srv_rate  

srv_diff_host_rate  
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Feature Usage 

dst_host_count  

dst_host_srv_count  

dst_host_same_srv_rate  

dst_host_diff_srv_rate  

dst_host_same_src_port_rate  

dst_host_srv_diff_host_rate  

dst_host_serror_rate  

dst_host_srv_serror_rate  

dst_host_rerror_rate  

dst_host_srv_rerror_rate  

attack_type  

 

ตารางที่ 2: แสดงผลฟีเจอร์เพิ่มเติมส าหรับชุดขอ้มูล UNSW-NB15 
Feature Usage 

attack_cat  

dur  

proto  

service  

state  

spkts  

dpkts  

rate  

sttl  

dttl  

sload  

dload  

response_body_len  

ct_srv_src  

ct_state_ttl  

ct_src_ltm  

ct_src_dport_ltm  

ct_dst_dport_ltm  

Is_ftp_login  

Is_sm_ips_ports  

 

4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการทดสอบส าหรับชุดข้อมูล KDDCUP99 
จากการทดสอบพบวา่ค่าความแม่นย  าในการตรวจสอบ

ภยัคุกคามทางไซเบอร์ดว้ยอลักอริทึมทั้งสามประกอบดว้ย 
Gradient Boosted Trees, Random Forest และ Hybrid 
กบัชุดขอ้มูลฝึกฝน KDDCUP99 อลักอริทึมแบบ Hybrid 
ให้ความแม่นย  าสูงท่ีสุดท่ี 99.89% ตามมาด้วย Random 

Forest และ Gradient Boosted Trees ท่ี 96.56% ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2: แสดงผลความแม่นย  าชุดขอ้มูลฝึกฝน KDDCUP99 

4.2 ผลการทดสอบส าหรับชุดข้อมูล UNSW-NB15 
จากการทดสอบพบวา่ค่าความแม่นย  าในการตรวจสอบ

ภยัคุกคามทางไซเบอร์ดว้ยอลักอริทึมทั้งสามประกอบดว้ย 
Gradient Boosted Trees, Random Forest และ Hybrid 
กบัชุดขอ้มูลฝึกฝน UNSW-NB15 อลักอริทึมแบบ Hybrid  
ให้ความแม่นย  าสูงท่ีสุดท่ี 88.64% ตามมาด้วย Gradient 

Boosted Trees 82.57 แ ล ะ  Random Forest ท่ี  78.46%  
ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3: แสดงผลความแม่นย  าชุดขอ้มูลฝึกฝน UNSW- NB15 

จากผลการทดสอบผูว้ิจยัไดน้ าผลลพัธ์ท่ีไดรั้บหลงัจาก
ประมวลผลแลว้มาแสดงในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่
แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: แสดงผลการทดสอบผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
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5. สรุป  
งานวิจัยน้ีผูว้ิจัยได้ท าการตรวจสอบการการโจมตี

ทางด้านไซ เบอ ร์ชนิด ต่ าง  ๆ ผ่ าน ชุดข้อ มูล ฝึกฝน
ประกอบด้วย  KDDCUP99 และ UNSW-NB15 ด้วย 
อัลกอลิ ทึมสามชนิดประกอบด้วย  Random Forest, 

Gradient Booted Tree และแบบ Hybrid  
ผลการทดสอบพบว่าการท างานของ Gradient Booted 

Tree อัลกอริทึมมีความแม่นย  าส าหรับชุดข้อมูลทั้ งสอง 
สูงกว่า Random Forest อลักอริทึมและการท างานผสาน
ระหว่างสองอัลกอริทึม Random Forest และ Gradient 

Booted Tree กล่าวคือการท างานของ Hybrid อลักอริทึม
พบวา่จากการน าขอ้ดีของทั้งสองอลักอริทึมมาควบรวมกนั
พบวา่มีความแม่นย  าในการตรวจจบัภยัคุกคามทางไซเบอร์
ไดสู้งท่ีสุดจากโมเดลท่ีกล่าวมาทั้งหมด 
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บทคัดย่อ 

การสกัดกระดูกภาพเป็นหน่ึงในการวิเคราะห์และการ
นับจ านวนโครโมโซม ซ่ึงเป็นเทคนิคการประมวลผลภาพ 
โดยปกติกระดูกภาพของโครโมโซมเดี่ยวจะมีจ านวนจุด
ปลาย 2  จุด ซ่ึงการแตกแขนงของกระดูกภาพท าให้มี
จ านวนจุดปลายมากกว่า 2 จุดและส่งผลท าให้เกิดการนับ
จ านวนโครโมโซมท่ีผิดพลาด ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงได้
น าเสนอวิธีการ Skeleton Intersection Filling (SIF) และ 
Skeleton Intersection Point Detection (SIPD) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและหาจุดส าคัญจากกระดูกภาพโครโมโซม
เพ่ือน ามาหาจ านวนจุดปลายท่ีเหมาะสม วิธีการท่ีน าเสนอ
นี้ช่วยในการนับจ านวนโครโมโซมและให้ผล 88% 
ส าหรับโครโมโซมท่ีซับซ้อน  
ค าส าคญั:  เทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ โครโมโซม  
 กระดูกภาพ จุดส าคญั การนบัจ านวน 
 

Abstract 
Skeleton image extraction is one of analysis and 

counting of chromosomes, which are image 

processing techniques. Normally, a single 

chromosome skeleton has two endpoints. However, 

the endpoints number of a skeleton branched are 

greater than two points. As a result, the number of 

chromosomes counted is incorrect. Therefore, this 

paper proposed the Skeleton Intersection Filling (SIF)  

and  Skeleton Intersection Point Detection (SIPD), 

which help to enhance skeleton image and detection 

interesting point. The proposed methods help to 

counted chromosome numbers and yield 88% for 

complicated chromosomes.  

Keywords: Image Processing, Chromosome, Count, 

  Skeleton, Interesting Point. 

 

1. บทน า 
การวิเคราะห์ภาพโครโมโซมด้วยการนับจ านวน

โครโมโซมเป็นกระบวนการส าคัญอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้
แพทย์สามารถจ าแนกโรคทางพันธุกรรมเบ้ืองต้นเช่น 
ดาวน์ซินโดรม และเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัวินิจฉัยโรคทาง
พนัธุกรรมต่าง ๆ แต่ปัจจุบนัมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการอ่าน
ผลท่ีไม่เพียงต่อความตอ้งการของผูป่้วย การใชเ้ทคโนโลยี
การประมวลรูปภาพดว้ยเทคนิคการสกดัคุณลกัษณะของ
เส้นกระดูกภาพจึงมีความส าคญัท่ีจะเขา้มาช่วยในการอ่าน
ผล แต่เทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนั [1] [2] การประมวลผล
รูปโครโมโซมเด่ียวท่ีมีความผิดปกติตวัอยา่งดงัภาพท่ี 1 จะ
พบปัญหาในการประมวลผลเสน้กระดูกภาพ 

 
ภาพที ่1: ตวัอยา่ง (a) ภาพสไลดโ์ครโมโซม (b) ภาพโครโมโซม

เด่ียว (c) ภาพโครโมโซมเด่ียวท่ีมีความผิดปกติ 
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การวิจัยน้ีจึงได้น าเสนอวิธีการปรับปรุงกระดูกภาพ
โครโมโซมเด่ียวและการสกัดคุณลักษณะส าคัญของ
กระดูกภาพเพื่อน ามาหาจุดปลายท่ีเหมาะสมแก่การนับ
จ านวนโครโมโซม เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีน่าพึงพอใจมาก
ยิง่ข้ึน 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 วธีิการนบัจ านวนของโครโมโซม 
การนับจ านวนโครโมโซมจากจ านวนจุดปลาย ด้วย

การหาจ านวนจุดปลายจากกระดูกภาพ โดยสามารถอธิบาย 
ดงัสมการท่ี 1 [1] 

 
                                                   (1) 

 
โดยท่ี 𝐴 คือ ผลลพัธ์ของการนบัโครโมโซมจากจุดปลาย  
          𝐸 คือ จ านวนจุดปลาย 

2.2 เคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพ 
1. Accuracy คือเคร่ืองมือในการวดัความถูกต้อง ณ 

ท่ี น้ีจะใช้วดัความถูกต้องของการหาจุดส าคัญสามารถ
อธิบาย ดงัสมการท่ี 2 [3] 

 
                                  (2) 

 
โดยท่ี  คือ ค่าความถูกตอ้ง  
        คือ จ านวนภาพท่ีหาจุดส าคญัไดถู้กตอ้ง  
        คือ จ านวนภาพทั้งหมด  

2. Sensitivity คือเคร่ืองมือการประเมินประสิทธิภาพ
ของการนบัจ านวนโครโมโซม อธิบายไดด้งัสมการท่ี 3 [1] 

 

                                        (3) 

 
โดยท่ี  คือ สดัส่วนของการนบัจ านวนโครโมโซมเด่ียว 
            คือ จ านวนโครโมโซมท่ีระบุเป็นโครโมโซมเด่ียว 
            คือ จ านวนโครโมโซมท่ีระบุวา่ไม่เป็น
โครโมโซมเด่ียว  

 

2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1. P. Wayalun และ K. Kuloba (2018) ได้น าเสนอ

วิธีการเตรียมรูปภาพของกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง เพื่อ
วิเคราะห์ความผิดปกติทางพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคใหม่ คือ 
Determine the Number of Complicated Chromosome 

(DNCC) โดยประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 2  
 

 
ภาพที ่2: การปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพ (a) รูปภาพ

ตน้ฉบบั (b)  Gamma Correction (c) Otsu (d) Flood-filled 

(e) Dilation (f)  Flood-filled (g) Erosion 

 

จากภาพท่ี 2 จะเห็นวา่วธีิการ DNCC จะมีกระบวนการ 
Gamma Correction เ พ่ือเพ่ิมความเข้มข้นของรูปภาพ 
Otsu Threshold ใช้ในการแยกวัตถุออกจากพ้ืนหลัง 
Flood-fill เพ่ือเติมส่วนท่ีขาดหาย Dilation เพื่อขยายวตัถุ
ให้ มีขนาดใหญ่ ข้ึน  Flood-fill อีกค ร้ั ง เ พ่ือให้ปลาย
โครโมโซมเช่ือมติดกับตัวโครโมโซม  และ  Erosion 
เพ่ือให้พ้ืนท่ีของวตัถุมีขนาดเล็กลง โดยจะให้ผลของกลุ่ม
โครโมโซมเด่ียว 100% กลุ่มโครโมโซมทับซ้อน 100% 
และกลุ่มโครโมโซมท่ีมีรูปแบบซบัซอ้น 79.12% [1] 

2. P. Wayalun และ K. Kuloba (2019) ได้เสนอการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับภาพให้เหมาะสมส าหรับการ 
หาจ านวนโครโมโซมชนิด G-band ท่ีซับซ้อนแบบ
อตัโนมติั โดยใชเ้ทคนิคท่ีเรียกวา่ Adaptive Complicated 
Chromosome Image Enhancement (ACCIE) ซ่ึงจะท า
ก ารพัฒนาต่ อจาก เทคนิค  HAFCO โดยใช้วิ ธี การ
ก าหนดค่าเกณฑ์ ซ่ึงพฒันาวิธีการหาค่าเกณฑ์ท่ีข้ึนอยู่กบั
วิธีการ Otsu และวิธีการปรับความเข้มแบบพลวตัท่ีได้
พัฒนาวิธีการปรับความเข้มแบบพลวัตตาม Gamma 

Correction ใหค้่าประสิทธิภาพสูงสุดท่ี 86.81% [2] 
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3.  วธีิการด าเนินวจัิย 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
งานวจิยัน้ี ไดใ้ชข้ั้นตอนวธีิการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี 
1. การปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพ 
การปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพก่อนการประมวลผล

หากระดูกภาพดว้ยวธีิการ DNCC [1]  
2. การพฒันาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของเส้นกระดูก

ภาพโครโมโซม 
การพฒันาประสิทธิภาพของเส้นกระดูกภาพคือการ

เติมพิกเซลท่ีหายไปจากบริเวณจุด Intersection Point ให้
มีความสมบูรณ์ซ่ึงการวิจัยน้ีได้พฒันาวิธีการท่ีเรียกว่า 
Skeleton Intersection Filling (SIF) ดงัสมการท่ี 4 

 

(4) 

 
โดยท่ี  คือ เมทริกซ์ของภาพโครโมโซมระดับเทา 
            คือ ค่าต าแหน่งพิกเซลหลักในพิกเซลของ  
           คือ ค่าต าแหน่งพิกเซลแถวในพิกเซลของ  
        คือ ฟังก์ชันตรวจสอบเพ่ือนบ้านแบบ Forward 
        คื อ  ฟั ง ก์ ชั น ต ร ว จ ส อ บ เ พ่ื อ น บ้ า น แ บ บ 
Downward 

จากสมการท่ี 4 จะประกอบด้วยการตรวจสอบเพื่อน
บา้นแบบ Forward (Fw) ท่ีตรวจสอบจากพิกเซลปัจจุบนั
ไปทางขวาและ Downward (Dw) ท่ีตรวจสอบจากพิกเซล
ปัจจุบนัไปขา้งล่าง ซึงแต่ละแบบจะมีเง่ือนไขท่ีจะท าการ
ตรวจเช็คและเปล่ียนแปลงค่าในพิกเซลเพ่ือนบ้านให้มี
ความเหมาะสม ซ่ึงท าให้พิกเซลท่ีขาดหายไปบริเวณจุด 
Intersection Point ถูกเ ติมและกระดูกภาพบริเวณจุด 
Intersection Point มีความสมบูรณ์ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3: (a) ภาพตน้ฉบบั (b) ภาพท่ีถูกปรับปรุงดว้ย SIF (c) ภาพ

ตน้ฉบบั (d) ภาพท่ีถูกปรับปรุงดว้ย SIF 
3. การหาจ านวนจุดปลายของกระดูกภาพ 
การหาจ านวนจุดปลายของกระดูกภาพด้วยวิธีการ 

Filter2D [5] ซ่ึงท าให้ไดจ้ านวนจุดปลายและต าแหน่งจุด 
ปลายของกระดูกภาพ โดยจะใช ้Kernel ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4: Kernel ท่ีใชใ้นการหาจุดปลายของกระดูกภาพ 

4. การพฒันาวิธีการหาจุดส าคญัของกระดูกภาพของ
โครโมโซม 

การพัฒนาวิธีการหาจุดส าคัญของกระดูกภาพของ
โครโมโซมด้วย Skeleton Intersection Point Detection 

(SIPD) ท่ีการวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันาบนพ้ืนฐานของ Hit-or-

Miss Transform [6] โดย  SIPD ได้พัฒนา Intersection 
Kernel จ านวน 33 รูปแบบ ดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที ่5: Intersection Kernel ของ SIPD ท่ีใชใ้นการหา 

Intersection Point 
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จากภาพท่ี 5 จะประกอบไปดว้ย Kernel ต่าง ๆ จ านวน 
33 รูปแบบในการหาจุด Intersection Point บนรูปภาพ
โครโมโซมระดบัเทา ดว้ยการหารูปแบบของกลุ่มพิกเซลท่ี
ตรงกับ kernel ท่ีได้สร้างไวเ้พ่ือก าหนดจุด Intersection 
Point ท่ีเป็นคุณลกัษณะส าคญั 

5. การวิเคราะห์เพื่อหาจ านวนจุดปลายท่ีเหมาะสมของ
กระดูกภาพ 

การวิเคราะห์เพื่อหาจ านวนจุดปลายท่ีเหมาะสม จะน า
ระยะห่างระหว่างจุดปลายและจุด Intersection Point มา
เทียบกับระยะห่างระหว่างจุดปลายและจุด Intersection 
Point ท่ีมีค่ามากท่ีสุดหารดว้ยสองหรือในกรณีท่ีมีจ านวน
จุด Intersection Point 2 จุด  จะเ ทียบกับค่าระยะห่าง
ระหว่างจุด Intersection Point ด้วยกัน  ซ่ึงจะท าให้ได้
จ านวนจุดปลายใหม่ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์เพ่ือน าไปนบั
จ านวนโครโมโซม 

3.2 ออกแบบการทดลอง 
การวจิยัน้ีไดแ้บ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
1. กลุ่มภาพโครโมโซมเด่ียวท่ีมีความเขม้ของภาพสูง 
2. กลุ่มภาพโครโมโซมเด่ียวท่ีมีความสวา่งสูง 
3. กลุ่มภาพโครโมโซมเด่ียวท่ีมีความผิดปกติ 
โดยแสดงตวัอย่างของภาพโครโมโซมตามตารางท่ี 1 

ตารางที ่1: ตวัอยา่งของภาพโครโมโซมตามประเภทการทดลอง 

ประเภทการ
ทดลอง 

โครโมโซม
เด่ียวท่ีมี
ความเขม้
ของภาพสูง 

โครโมโซม
เด่ียวท่ีมี
ความสว่าง
ของภาพสูง 

โครโมโซม
เด่ียวท่ีมีความ

ผิดปกติ 

ภาพ
โครโมโซม

เด่ียวชนิดเซลล์
ถุงน ้าคร ่ า 

      

ภาพ
โครโมโซม

เด่ียวชนิดเซลล ์
เมด็เลือดขาว
ลิมโฟไซต ์

      

3.3 ทีม่าของข้อมูล 
ขอ้มูลรูปภาพโครโมเด่ียวท่ีใชใ้นการท าวิจยัไดรั้บมา

จาก Bioweb, the University of Wisconsin System [7] 

โดยการวิจัย น้ี  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ
วทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับูรพา 

 

4. ผลการทดลอง 
1. การทดลองการนับจ านวนกบักลุ่มภาพโครโมโซม

เด่ียวท่ีมีความเขม้ของภาพสูง 
ภาพท่ีน ามาทดลองสามารถแบ่งออกเ ป็นภาพ 

โครโมโซมเ ด่ี ยวชนิด เซลล์ถุ ง น ้ าคร ่ า ท่ี มีค่ า เ ฉ ล่ี ย 
Histogram น้อยกว่า 211.89368 จ านวน 50 ภาพ ซ่ึงเป็น
ภาพระดบัสีเทาท่ีมีประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด 
37x32 Pixel ข้ึนไปและภาพโครโมโซมเด่ียวชนิดเซลล์
เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ [4] ท่ีมีค่าเฉล่ีย Histogram น้อย
กวา่ 224.9581 จ านวน 50 ภาพ ซ่ึงเป็นภาพระดบัสีเทาท่ีมี 
ประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด 27x26 Pixel ข้ึนไป 

ซ่ึงให้ค่าความถูกตอ้งในการหาจุดส าคญัของกระดูก 
ภาพดงัตารางท่ี 2  
ตารางที่ 2: ค่าความถูกต้องในการหาจุดส าคัญของกลุ่มภาพ 
โครโมโซมเด่ียวท่ีมีความเขม้ของภาพสูงตามสมการท่ี 2 

Chromosome 
Type 

จ านวน
รูปภาพ

โครโมโซมท่ี
นบัไดถู้กตอ้ง 

จ านวน
รูปภาพ

โครโมโซม
ทั้งหมด 

Accurac
y (%) 

ภาพโครโมโซม
เด่ียวชนิดเซลลถุ์ง

น ้าคร ่ า 
49 50 98 

ภาพโครโมโซม
เด่ียวชนิดเซลล ์
เมด็เลือดขาวลิม

โฟไซต ์

50 50 100 

สามารถแสดงค่าประสิทธิภาพในการนับจ านวน ดัง
ตารางท่ี 3 
ตารางที่  3: ค่าประสิทธิภาพในการนับจ านวนของกลุ่มภาพ 
โครโมโซมเด่ียวท่ีมีความเขม้ของภาพสูงตามสมการท่ี 3 

Chromosome Type 
TP 

(จ านวน) 
FN 

(จ านวน) 
SE 

(%) 
ภาพโครโมโซมเด่ียว
ชนิดเซลลถุ์งน ้าคร ่ า 

43 7 86 
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ภาพโครโมโซมเด่ียว
ชนิดเซลลเ์มด็เลือด
ขาวลิมโฟไซต ์

50 0 100 

 

2. การทดลองการนับจ านวนกบักลุ่มภาพโครโมโซม
เด่ียวท่ีมีความสวา่งของภาพสูง 

ภาพท่ีน ามาทดลองสามารถแบ่งออกเ ป็นภาพ 
โครโมโซมเ ด่ี ยวชนิด เซลล์ถุ ง น ้ าคร ่ า ท่ี มีค่ า เ ฉ ล่ี ย 
Histogram มากกว่า 211.89368 จ านวน 50 ภาพ ซ่ึงเป็น
ภาพระดบัสีเทา ท่ีมีประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด 
45x46 Pixel ข้ึนไป และภาพโครโมโซมเด่ียวชนิดเซลล์
เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ท่ีมี ค่าเฉล่ีย Histogram มากกว่า 
224.9581 จ านวน 50 ภาพ ซ่ึงเป็นภาพระดับสีเทาท่ีมี
ประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด 36x45 Pixel ข้ึนไป 

ซ่ึงให้ค่าความถูกตอ้งในการหาจุดส าคญัของกระดูก 
ภาพ ดงัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4: ค่าความถูกต้องในการหาจุดส าคัญของกลุ่มภาพ 
โครโมโซมเด่ียวท่ีมีความสวา่งของภาพสูงตามสมการท่ี 2 

Chromosome Type 

จ านวน
รูปภาพ

โครโมโซม
ท่ีนบัได้
ถูกตอ้ง 

จ านวน
รูปภาพ

โครโมโซม
ทั้งหมด 

Accuracy 

(%) 

ภาพโครโมโซม
เด่ียวชนิดเซลลถุ์ง

น ้าคร ่ า 
49 50 98 

ภาพโครโมโซม
เด่ียวชนิดเซลลเ์มด็
เลือดขาวลิมโฟไซต ์

50 50 100 

สามารถแสดงค่าประสิทธิภาพในการนับจ านวน ดัง
ตารางท่ี 5 
ตารางที ่5: ค่าประสิทธิภาพในการนบัจ านวนของกลุ่มภาพ 
โครโมโซมเด่ียวท่ีมีความสว่างของภาพสูงตามสมการท่ี 3 

Chromosome Type 
TP 

(จ านวน) 
FN 

(จ านวน) 
SE 
(%) 

ภาพโครโมโซมเด่ียว
ชนิดเซลลถุ์งน ้าคร ่ า 

50 0 100 

ภาพโครโมโซมเด่ียว
ชนิดเซลลเ์มด็เลือด
ขาวลิมโฟไซต ์

50 0 100 

3. การทดลองการนบัจ านวนกบักลุ่มภาพโครโมโซม
เด่ียวท่ีมีความผิดปกติ 

ภาพ ท่ีน ามาทดลองสามารถแบ่งออกเ ป็นภาพ 
โครโมโซมเด่ียวชนิดเซลลถ์ุงน ้ าคร ่ าท่ีมีแท่งโครโมโซมท่ี
คดงอ และแท่งโครโมโซมท่ีหกัพบัจ านวน 50 ภาพ ซ่ึงเป็น
ภาพ ระดบัสีเทาท่ีมีประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด 
52x38 Pixel ข้ึนไปและภาพโครโมโซมเด่ียวชนิดเซลล์
เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ท่ีมีแท่งโครโมโซมท่ีคดงอและ
แท่งโครโมโซมท่ีหักพับจ านวน 50 ภาพ ซ่ึงเป็นภาพ
ระดับสีเทาท่ีมีประเภทของภาพ  คือ .jpg โดยมีขนาด 
38x28 Pixel ข้ึนไป 

ซ่ึงให้ค่าความถูกตอ้งในการหาจุดส าคญัของกระดูก 
ภาพ ดงัตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6: ค่าความถูกต้องในการหาจุดส าคัญของกลุ่มภาพ 
โครโมโซมเด่ียวท่ีมีความผิดปกติตามสมการท่ี 2 

Chromosome 
Type 

จ านวน
รูปภาพ

โครโมโซมท่ี
นบัไดถู้กตอ้ง 

จ านวน
รูปภาพ

โครโมโซม
ทั้งหมด 

Accuracy 
(%) 

ภาพโครโมโซม 
เด่ียวชนิดเซลลถุ์ง

น ้าคร ่ า 
47 50 94 

ภาพโครโมโซม 
เด่ียวชนิดเซลล์
เมด็เลือดขาวลิม

โฟไซต ์

50 50 100 

สามารถแสดงค่าประสิทธิภาพในการนับจ านวน ดัง
ตารางท่ี 7 
ตารางที่  7: ค่าประสิทธิภาพในการนับจ านวนของกลุ่มภาพ 
โครโมโซมเด่ียวท่ีมีความผิดปกติตามสมการท่ี 3 

Chromosome Type 
TP 

(จ านวน) 
FN 

(จ านวน) 
SE 

(%) 
ภาพโครโมโซมเด่ียว
ชนิดเซลลถุ์งน ้าคร ่ า 

43 7 86 

ภาพโครโมโซมเด่ียว
ชนิดเซลลเ์มด็เลือด
ขาวลิมโฟไซต ์

45 5 90 

จากตารางท่ี 2 ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 6 แสดงถึงการ
หาจุดส าคญัผิดพลาดนั้นเกิดจากการเติมพิกเซลดว้ยเทคนิค 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

18 

 

SIF ท าให้การหาจุดคาดเคล่ือนจากจุดท่ีแท้จริง 1-2 พิก
เซล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์เพียงเล็กนอ้ย ดงันั้น
จุด Intersection Point ท่ีหาไดค้าดเคล่ือนสามารถน าไปใช ้
วเิคราะห์เพื่อหาจ านวนจุดปลายท่ีเหมาะสมได ้ 

จากตารางท่ี 3 แสดงถึงโครโมโซมเด่ียวชนิดเซลลถ์ุง
น ้ าคร ่ าท่ีมีความเขม้ของภาพสูงใหค้่าประสิทธิภาพท่ี 86% 
เน่ืองจากบริเวณขอบของแท่งโครโมโซมมีความคมชัด
มาก ซ่ึงท าให้ขอบของโครโมโซมชนิดเซลลถ์ุงน ้ าคร ่ าท่ีมี
ความหยกัและเวา้แหวง่กวา่ภาพโครโมโซมชนิดเซลลเ์มด็
เลือดขาวลิมโฟไซตมี์ความเด่นชดัท าใหเ้กิดการแตกแขนง
ของกระดูกภาพท่ีมากข้ึน 

จากตารางท่ี 5 แสดงถึงโครโมโซมเด่ียวทั้งสองชนิดให้
ประสิทธิภาพในการนับ 100% เน่ืองจากบริเวณขอบของ
แท่งโครโมโซมมีความคมชดัไม่มาก ซ่ึงท าให้มีความหยกั
และเวา้แหว่งน้อยจึงเกิดการแตกแขนงของกระดูกภาพท่ี
นอ้ย 

จากตารางท่ี 7 แสดงถึงประสิทธิภาพในการนบัจ านวน
โครโมโซมของภาพโครโมโซมเด่ียวชนิดเซลล์ถุงน ้ าคร ่ า
และภาพโครโมโซมเด่ียว ชนิดเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟ
ไซต์เท่ากับ 86% และ 90% ตามล าดับ เน่ืองจากภาพ
โครโมโซมท่ีมีความคดงอและหักพบั  จะท าให้เกิดการ
แตกแขนงของกระดูกภาพท่ีมาก 

 

5. สรุป 
การวิจยัน้ีไดน้ าเสนอวิธีการ SIF และ SIPD เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและหาจุดตัดจากกระดูกภาพโครโมโซม
เด่ียวเพ่ือน ามาหาจ านวนจุดปลายท่ีเหมาะแก่การนับ
จ านวนโครโมโซม จากการทดลองพบวา่ประสิทธิภาพใน
การนับจ านวนโครโมโซมเม่ือผ่านวิธีการท่ีน าเสนอ โดย
โครโมโซมเด่ียวท่ีมีความเขม้ของภาพสูงมีประสิทธิภาพ
ถึง 93% และโครโมโซมเด่ียวท่ีมีความสวา่งของภาพสูงมี
ประสิทธิภาพถึง 100% นอกจากน้ีพบวา่ประสิทธิภาพใน
การนบัจ านวนโครโมโซมท่ีมีความผิดปกติมีประสิทธิภาพ
ถึง 88% ซ่ึงมากกว่าวิธีการ DNCC [1] และ ACCIE [2] 

ดงัตารางท่ี 8  

ตารางที่ 8: เปรียบเทียบค่าความถูกต้องระหว่าง DNCC ACCIE 
และ SIF + SIPD ในภาพโครโมโซมเด่ียวท่ีมีความผิดปกติ 

Chromosome Type 
DNCC 

(%) 

ACCIE 

(%) 

SIF + SIPD 

(%) 

ภาพโครโมโซมเด่ียว
ท่ีมีความผิดปกติ 

79.12 86.81 88.0 

 ดังนั้ นวิธีการ SIF และ SIPD จึงสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนบัจ านวนภาพโครโมโซมชนิดความ
เขม้ของภาพสูง ความสวา่งของภาพสูง และ โครโมโซมท่ี
มีความผิดปกติ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการจัดเส้นทางของ

โปรโตคอลอาร์พีแอล ของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย และ
พัฒนาเทคนิคการปรับสมดุลโหลดของโหนดในเครือข่าย 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการขนส่งข้อมลู โดยท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ท่ี
น าเสนอกับวิธีโอเอฟซีโร และเอ็มอาร์เอชโอเอฟ ซ่ึงเป็น
ฟังก์ชันวตัถปุระสงค์ท่ีถกูจัดเป็นมาตรฐาน จากการทดลอง
พบว่าในเครือข่ายท่ีมีโหนด 50, 100 และ 200 โหนดน้ัน 
ฟังก์ชันวตัถปุระสงค์ท่ีน าเสนอ มอัีตราส่วนการจัดส่งแพก็
เกต็ท่ีสูงกว่าวิธีการอ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบ เน่ืองจากโหนด
แม่ในเครือข่ายมีจ านวนของโหนดลูกท่ีเหมาะสม จึงช่วย
ลดความแออัดของทราฟฟิกท่ีท าให้เกิดการส่งข้อมลูซ า้ได้ 

ค าส าคญั: อาร์พีแอล เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย การปรับสมดุล 
 

Abstract 

This research aims to study the RPL protocol. of 

wireless sensor networks and propose the load 

balancing technique of the nodes in the network to 

improve the data delivery performance. The proposed 

objective function was compared with other two 

methods which are OF0 and MRHOF. The results 

showed that in the networks with 50, 100 and 200 

nodes, the proposed approach provided better packet 

delivery ratio than the comparisons. This is because 

the parent node has the appropriate number of 

children nodes. Accordingly, the traffic congestion 

which might lead to unnecessary retransmission could 

be reduced. 

Keyword: RPL; Wireless Sensor Network; Load Balancing. 

1. บทน า 

อาร์พีแอล (RPL: IPv6 Routing Protocol for Low 

Power and Lossy Network) เป็นโปรโตคอลการจดัสรร
เสน้ทางท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือใชง้านกบัเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
(Wireless Sensor Network) ซ่ึงจัดเป็นเครือข่ายท่ีมีการ
ใชพ้ลงังานต ่า และมีโอกาสเกิดการสูญหายของขอ้มูลสูง 
ห รื อ แ อ ล แ อ ล เ อ็ น  (LLN: Low-Power and Lossy 

Networks) [1] ด้วยลักษณะดังกล่าวท าให้อาร์พีแอล
สามารถประยกุตใ์ชง้านในเครือข่ายท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงอาจมี
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง หรือไอโอที (Internet 

of Things: IoT) ในเครือข่ายร่วมดว้ย 
การแลกเปล่ียนข้อมูลบนเครือข่ายมีทั้ งแบบผู ้ส่ง 

รายเดียวไปยงัผูรั้บรายเดียว (One-to-One) และแบบผูส่้ง
รายเดียวไปยงัผูรั้บหลายราย (One-to-Many) [2] ลกัษณะ
โครงสร้างของเครือข่ายท่ีใชโ้ปรโตคอลอาร์พีแอลจะเป็น
แบบกราฟอวัฏจักรระบุทิศทาง หรือดีเอจี  (Directed 

Acyclic Graph: DAG) ซ่ึงแต่ละโหนดจะสามารถสร้าง
โครงข่ายยอ่ยในลกัษณะของกราฟอวฏัจกัรระบุทิศทางเชิง
ปลายทาง หรือดีโอดีเอจี (Destination Oriented Directed 

Acyclic Graph: DODAG) [3] ท่ีมีโหนดเร่ิมตน้ (Root Node) 
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เพียงโหนดเดียว โดยในการสร้างเส้นทางการส่งขอ้มูลนั้น 
โหนดเ ร่ิมต้นจะส่งข้อความท่ีเรียกว่า ดีไอโอ (DIO: 

DODAG Information Object) ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีช่วยให้
เกิดการแบ่งปันขอ้มูลของกราฟไปยงัโหนดอ่ืน ๆ โดยท่ีจะ
มีการส่งขอ้ความดงักล่าวเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงขอ้มูลของ
โหนดท่ีอยูบ่นโทโพโลยีของเครือข่าย [4,5] นอกจากน้ียงั
มีขอ้มูลของการจดัล าดบั (Rank) ซ่ึงเป็นค่าท่ีระบุต าแหน่ง
เชิงสัมพทัธ์ของโหนดภายในกราฟ เพ่ือป้องกันการเกิด
เสน้ทางภายในกราฟท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม ภาพท่ี 1 แสดง
กราฟตวัอยา่งของเครือข่ายท่ีถูกสร้างดว้ยโปรโตคอลอาร์พีแอล 

 
ภาพที ่1: กราฟตวัอยา่งของเครือข่ายท่ีถูกสร้างดว้ย 

โปรโตคอลอาร์พีแอล 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า โปรโตคอลอาร์พี
แอลยงัคงตอ้งการการปรับปรุงเพ่ิมเติมในแง่ของการปรับ
สมดุลโหลด (Load Balancing) การใช้พลงังาน (Power 

Consumption) และการ รับ รู้บ ริบท  (Context Aware) 
เน่ืองจากฟังก์ชันวตัถุประสงค์ท่ีเป็นมาตรฐานเดิมของ
โปรโตคอลอาร์พีแอล มกัท าให้เกิดการกระจายของโหลด
ท่ีไม่สมดุลในเครือข่าย ซ่ึงน าไปสู่ความแออดัของทราฟ
ฟิก (Traffic Congestion) ของการรับส่งขอ้มูลท่ีโหนดใด
โหนดหน่ึง 

ภาพที ่2: ปัญหากระจายโหลดแบบไม่สมดุล 
ในเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 

จากภาพท่ี 2 (a) โหนดแม่ท าการส่งข้อความ DIO  
ไปยังโหนดลูก และโหนดลูกตอบรับ DAO เข้าร่วม
เครือข่ายดงัภาพท่ี 2 (b) ท าให้จ านวนโหนดลูก (Child Node) 
ต่อโหนดแม่ (Parent Node) และโหนดเร่ิมตน้ (Root Node) 

มีความไม่สมดุล โดยปัญหาน้ีจะมีผลกระทบท่ีสูงข้ึนหาก
โหนดมีโหลดเกินกว่าท่ีจะสามารถรองรับได้เน่ืองจาก
ส่งผลใหเ้กิดความแออดัของทราฟฟิกการรับส่งขอ้มูล และ
เม่ือเกิดการสูญหายของขอ้มูล โหนดท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้ง
ส่งข้อมูลซ ้ าอีกคร้ัง ท าให้เกิดการใช้งานทรัพยากรของ
เครือข่ายโดยไม่จ าเป็น ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบในดา้น
การใช้พลังงาน และในบางสถานการณ์ท่ีต้องการการ
ขนส่งขอ้มูลท่ีมีความล่าชา้ต ่า  ระดบัความลึกของกราฟท่ี
มาก จากการท่ีกราฟไม่สมดุล สามารถส่งผลกระทบต่อ
ความล่าช้า ในการขนส่งข้อ มูลจากปลาย ถึงปลาย  
(End-to-End Delay) ได ้ 

จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุง
วิธีการปรับสมดุลโหลด โดยใชเ้ทคนิคการส ารวจโหนด
ใกล้เคียง (Neighbor Node Discovery) ร่วมกับการนับ
จ านวนของการส่งท่ีคาดไว้ หรืออีทีเอ็กช์  (Expected 

Transmission Count : ETX) เพื่อช่วยปรับสมดุลโหลด
ของโหนด และเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่ือสารขอ้มูลบน
เค รือข่ าย เซน เซอ ร์ไ ร้สาย  โดยมีการ เป รียบเ ทียบ
ประสิทธิภาพของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ท่ีน าเสนอกับ
ฟังก์ชนัวตัถุประสงคแ์บบเดิม ซ่ึงไดแ้ก่ โอเอฟซีโร (OF0: 

Objective Function Zero) และ เ อ็ มอ า ร์ เ อชโอ เ อฟ 
(MRHOF: Minimum Rank with Hysteresis Objective 

Function) ดว้ยโปรแกรมจ าลองเครือข่าย 

 
2. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 การจดัสรรเส้นทางโดยปรับสมดุลการใช้พลงังาน 

Chen และ Nasser [6] ท าการก าหนดเส้นทางการปรับ
สมดุลพลงังานในเครือข่ายเซนเชอร์ไร้สายโดยท่ีโหนดแม่
จะเลือกเส้นทางท่ีจะส่งแพ็กเก็ตข้อมูลเป็นระยะ โดย
พิจารณาจากระดบัพลงังานของเส้นทางต่าง ๆ ท่ีรักษาไว ้
โดยใชเ้ทคนิคโปรโตคอลการก าหนดเส้นทางแบบหลาย
เส้นทาง  (Multipath Routing Protocol) และท าการวัด
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ประสิทธิภาพของอตัราส่วนการจดัส่ง (Delivery Ratio) 
และพลงังานคงเหลือเฉล่ียของโหนด อย่างไรก็ตาม การ
ก าหนดเส้นทางดว้ยวิธีดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีการค านวณ
เส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแบบรวมศูนย์ เ น่ืองจาก
โทโพโลยอีาจมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่เสถียร 
2.2 การแก้ไขความแออัดของการขนส่งข้อมูลบนเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สาย 

Pradeska และคณะ [7] ต้องการแก้ไขปัญหาความ
แออดัของการขนส่งขอ้มูลบนเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายเม่ือเกิดความแออดั 
โดยท าการทดลองเพื่อประเมินและวิเคราะห์สภาวะของ
เครือข่ายท่ีมีความแออดั ซ่ึงแพ็กเก็ตส่วนใหญ่จะสูญหาย
เน่ืองจากบัฟเฟอร์ล้น ดังนั้ น จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้อง
ค านึงถึงการครอบครองบัฟเฟอร์ โดยใช้เทคนิค  (BO: 

Buffer Occupancy) และอีที เอ็กซ์  (ETX) ในฟังก์ชัน
วตัถุประสงค์ การใชบ้ฟัเฟอร์จึงถูกใชเ้ป็นตวับ่งช้ีเพ่ือให้
ทราบถึงความน่าจะเป็นของการเกิดบัฟเฟอร์ลน้ และท า
การประเมินประสิทธิภาพโดยน ามาเปรียบเทียบกับ
ฟังกช์นัวตัถุประสงคส์ามประการ ไดแ้ก่ โอเอฟโอ (OFO) 
อีทีเอก็ซ์-โอเอฟ (ETX-OF) และ ENERGY-OF  
2.3 ฟังก์ชันวตัถุประสงค์  

ฟังก์ชนัวตัถุประสงคเ์ป็นกลไกการเลือกเส้นทางโดยท่ี
โหนดลูกจะเลือกโหนดแม่ตามวิธีการท่ีระบุไว ้โดยโอเอฟ
ซีโ ร  (OF0: Objective Function Zero) เ ป็ น ฟั งก์ ชัน
วัตถุประสงค์ท่ีใช้ค่าต ่ าสุดของฮอป (Hop) เพื่อเข้าถึง
โหนดเร่ิมตน้ ซ่ึงแต่ละโหนดจะค านวณอนัดบัตามค่าการ
ขา้มไปยงัโหนดเร่ิมตน้ โดยจ านวนของฮอปท่ีน้อยลงจะ
ไดรั้บลิงก์ท่ีมีล าดบัความส าคญัสูงกวา่ ส าหรับโอเอฟซีโร
นั้ น ค่าอันดับบนโหนดย่อยจะสูงกว่าโหนดหลักเสมอ 
ขณะท่ีเอ็มอาร์เอชโอเอฟ (MRHOF: Minimum Rank 

with Hysteresis Objective Function) เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น
วตัถุประสงค์ท่ีใช้การนบัจ านวนของการส่งท่ีคาดหวงั ท่ี
ได้รับโดยไม่มีข้อผิดพลาดท่ีปลายทาง หรืออีทีเอ็กช์ 
(ETX) ในการเลือกโหนดหลกั [8,9] การค านวณ (ETX) 
แสดงในสมการท่ี (1)  

𝐸𝑇𝑋 =
1

𝐷𝑓 × 𝐷𝑟
      (1) 

ค่า 𝐷𝑓 ท่ีไดจ้ากการค านวณความน่าจะเป็นของแพ็ก
เก็ตท่ีได้รับจากโหนดขา้งเคียง ในขณะท่ีค่า 𝐷𝑟 ได้จาก
การค านวณความน่าจะเป็นของแพก็เก็ตตอบรับ (ACK) ท่ี
ผูรั้บค่า (ETX) สามารถเป็นค่าท่ีไม่ต่อเน่ือง หรือไม่ใช่
จ านวนเตม็ [10] 

พารามิเตอร์เชิงปริมาณ เช่น ความน่าเช่ือถือของลิงค์ 
(Link Reliability) และ ปริมาณของพลงังานท่ีเหลือของ
โหนด  (Remaining Node Energy) สามารถใช้ เ ป็น
เมต ริก ส์ ซ่ึ ง เ ป็นชนิดของพารา มิ เ ตอ ร์ ใน ฟังก์ชัน
วตัถุประสงคห์รือเง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือเลือกเสน้ทาง 
ในกรณีท่ีใชค้วามน่าเช่ือถือของลิงคเ์ป็นเง่ือนไข เส้นทาง
ท่ีถูกเลือกจะเป็นเส้นทางท่ีมีการรับประกันค่าความ
น่าเช่ือถือ และเส้นทางท่ีมีระดบั (Rank) น้อยท่ีสุดจะถูก
พิจารณาเป็นเส้นทางท่ีดีท่ีสุดโดยขอ้มูลดงักล่าวจะมีอยูใ่น
ขอ้ความดีไอโอ (DIO) เม่ือสร้างดีโอดีเอจี (DODAG)  

 

3. วธีิการด าเนินการวจัิย 
3.1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมี

แนวคิดในการเสนอการปรับปรุงวิธีการปรับสมดุลโหลด 
โดยใชเ้ทคนิคการส ารวจโหนดใกลเ้คียง ร่วมกบัการนับ
จ านวนของการส่งท่ีคาดไว ้เพ่ือช่วยปรับสมดุลโหลดของ
โหนดแม่กบัโหนดลูก  

โดยทัว่ไป อตัราส่วนของแพ็กเก็ตท่ีส่งจะเพ่ิมข้ึนตาม
การใชง้านในเครือข่ายขนาดใหญ่ โหนดลูกสามารถเลือก
โหนดแม่ท่ีน่าเช่ือถือเพ่ือก าหนดเสน้ทางแพก็เก็ตขอ้มูลไป
ยงัโหนดหลกั อย่างไรก็ตามหากโหนดลูกส่งขอ้มูลผ่าน
เส้นทางท่ีมีความแออัด อาจท าให้เกิดการสูญหายของ
ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงพยายามกระจายโหลดของโหนดแม่ เพื่อ
หลีกเล่ียงความแออดัของการขนส่งขอ้มูล ซ่ึงมีส่วนท าให้
การส่งต่อแพก็เก็ตสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
มีขั้นตอนวธีิ แสดงในภาพท่ี 3 ดงัน้ี 

• ภาพท่ี  3 (a) แสดงตัวอย่างโครงสร้างดีเอจี  
(DAG) ของโปรโตคอลอาร์พีแอล 

• ภาพท่ี 3 (b) โหนดเร่ิมต้นและโหนดแม่จะท า
การส่งขอ้ความดีไอโอ (DIO: DODAG 
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ภาพที ่3: ขั้นตอนวิธีการคน้พบโหนดใกลเ้คียงส าหรับการปรับสมดุลโหลดในเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
 

Information Object) ไปยังโหนดลูกท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีทั้งหมด 

• ภาพท่ี 3 (c) โหนดลูกท าการตอบขอ้ความดีเอโอ 
(DAO: Destination Advertisement Object) 
กลบัมายงัโหนดแม่ ซ่ึงจากภาพท่ี 3 (c) โหนดลูก
เลือกท่ีจะเขา้ร่วมกบัโหนด 3 ท าให้เกิดความไม่
สมดุลของโหลดในเครือข่าย  

• ภาพท่ี 3 (d) ในกรณีท่ีสามารถรับโหนดลูกใหม่
ได้โหนด 3 ท าการส่งข้อความดีเอโอ - เอซีเค 
(DAO-ACK) ไปให้โหนดลูกเพื่อตอบรับใหเ้ขา้
ร่วมเครือข่าย แต่หากไม่สามารถรับโหนดลูก
ใหม่ได ้โหนด 3 จะส่งขอ้ความ Proposed DIO 
ไปยงัโหนดใกลเ้คียงเพื่อสอบถามความสมดุล
โหลดของโหนดใกล้เคียง  โดยใช้ร่วมกับค่า 
ETX  เพื่อตรวจสอบความแออัดข้อมูลของ
โหนดขา้งเคียง โดยเลือกค่า ETX ท่ีมีเสน้ทางท่ีมี
อนัดบัต ่าสุด  

• ภาพท่ี 3 (e) โหนดลูกท่ีไม่ไดรั้บการตอบรับจาก
โหนดแม่จะส่งขอ้ความดีไอเอส (DIS DODAG 

Information Solicitation) ไปยงัโหนดใกลเ้คียง 
เพ่ือขอเขา้ร่วมเครือข่ายกบัโหนด 2 ต่อไป 

 
 

ตารางที ่1:  ขั้นตอนวิธีการคน้พบโหนดใกลเ้คียงส าหรับการปรับ 
  สมดุลโหลดในเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 

1. Initialize 

2. Parent node sends DIO message to all children 

nodes 

3. Child node sends DAO message to prospective 

parent 

4. if parent sends DAO-ACK message 

   child node joins prospective    

   parent 

else 

   parent node sends Proposed  

     DIO to neighbor parent and    

                ETX <= Min  

   child node sends DIS to  

     neighbor parent 

end 

5. Repeat step 4 

 
3.2 การตั้งค่าการทดลอง 

ขอ้มูลท่ีน ามาวิจัยเป็นขอ้มูลท่ีได้จากการจ าลองด้วย
โปรแกรมจ าลองเครือข่ายทีเอสชีเอช (TSCH Simulator) 
โดยท าการทดลองใชโ้หนดลูก (Children Nodes) จ านวน 
50, 100, 200 และ 400 โหนด และใชว้ธีิการสร้างเครือข่าย
แบบสุ่มต าแหน่ง (Random Location) โดยมีโหนดเร่ิมตน้ 
(Root Node) จ านวน 1 โหนด  [10] โดยมีการทดลอง
มากกวา่ 5 คร้ังในแต่ละสถานการณ์และหาค่าเฉล่ียท่ีได ้ 
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ตารางที ่2: การก าหนดค่าในโปรแกรมจ าลอง TSCH 

Parameter Value 

Number of node 50, 100, 200, 400 

Area 100m x 100m 

Routing Protocol  RPL 

Positioning Num 

Degree 
5 

Data rate  1 Packet = 1 Byte 

Simulation Duration  60 seconds 

Positioning Layout Mesh 

3.3 วธีิการวดัประสิทธิภาพ 
ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบผลกระทบของอตัราส่วนการ

จัดส่งแพ็กเก็ต (PDR: Packet Delivery Ratio) โดยการ
วดัค่าและค านวณดงัสมการท่ี (2) 

𝑃𝐷𝑅 = 𝑇𝑃𝑅
𝑇𝑃𝑆⁄     (2) 

โดยท่ี  TPR คือข้อมูลท่ีได้รับทั้ งหมดจากปลายทาง 
(Total Packets Received) และ TPS คือข้อมูลท่ีส่งไป
ทั้งหมดจากตน้ทาง (Total Packet Sent) 

 
4. ผลการทดลอง 

4.1 อตัราส่วนการจดัส่งแพก็เกต็ (PDR: Packet 

Delivery Ratio) 

ผูว้ิจยัท าการเปรียบเทียบผลกระทบของอตัราส่วนการ
จดัส่งแพก็เก็ตระหว่างฟังก์ชนัวตัถุประสงคท่ี์น าเสนอกบั
โอเอฟซีโร และเอม็อาร์เอชโอเอฟ ไดผ้ลการทดลองดงัภาพท่ี 4 

 

ภาพที ่4: การเปรียบเทียบอตัราส่วนการจดัส่งแพก็เก็ต 

 ผลการทดลองคร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 3 ดว้ยจ านวนโหนดท่ี 
50, 100 และ 200 โหนด แสดงให้เห็นว่า ในเครือข่ายมี
จ านวนไม่สูงเกิน 200 โหนด วิธีการท่ีน าเสนอสามารถ

ช่ วย เ พ่ิ มอัต ร า ส่ วนการจัด ส่ งแพ็ก เ ก็ ตได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากโหนดแม่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน
สามารถพิจารณาการรับโหนดลูกไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน 
จากการแลกเปล่ียนขอ้ความระหวา่งโหนดเป็นระยะ  
 อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาผลการทดลองคร้ังท่ี 4 ซ่ึงมี
จ านวนของโหนดท่ี 400 โหนดนั้น พบวา่ วธีิการท่ีน าเสนอ
มีอัตราการจัดส่งแพ็กเ ก็ต ท่ีใกล้เ คียงกับวิ ธี ท่ีน ามา
เปรียบเทียบ ทั้งน้ีผูว้ิจยัคาดวา่เกิดจากปริมาณของขอ้ความ
ควบคุม (Control Message) ท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหว่างโหนดของวิธีท่ีน าเสนอมีค่าสูงข้ึนจนเร่ิมกระทบ
กบัความแออดัของทราฟฟิกขอ้มูล 
4.2 จ านวนของแอปพลเิคชันแพก็เกต็ทีรั่บส่งและสูญหาย 

 
ภาพที ่5: การเปรียบเทียบจ านวนของแอปพลิเคชนัแพก็เก็ตท่ี

รับส่งและสูญหาย 

จากภาพท่ี 5 (a) จะเห็นได้ว่าจ านวนของแอปพลิเค
ชันแพ็ก เ ก็ต  (Application Packet) ท่ี ถูก ส่งของวิ ธี ท่ี
น าเสนอ มีจ านวนมากกว่าแบบอ่ืน ซ่ึงส่งผลมายงัจ านวน
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ของแอปพลิเคชันแพ็กเก็ตท่ีถูกรับ ตามภาพท่ี 5 (b) ท่ี
แสดงให้เห็นว่าจ านวนของแอปพลิเคชนัแพ็กเก็ตท่ีไดรั้บ
ทั้งหมดของวธีิท่ีน าเสนอ มีจ านวนท่ีมากกวา่อีกสองแบบ  

ส าหรับจ านวนของแอปพลิเคชนัแพก็เก็ตท่ีสูญหาย จาก
ภาพ 5 (c) จะเห็นไดว้า่ วธีิท่ีน าเสนอมีจ านวนของแอปพลิเค
ชนัแพก็เก็ตท่ีสูญหาย ท่ีนอ้ยมากท่ีโหนด 50, 100 และ 200 
แต่ท่ีโหนด 400 โหนดแบบเอม็อาร์เอชโอเอฟจะท าไดดี้กวา่ 

จากผลการทดลองในภาพท่ี 5 น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่วิธีการ
ท่ีน าเสนอสามารถช่วยให้การส่งแอปพลิเคชนัแพ็กเก็ตมี
ความส าเร็จมากข้ึน เน่ืองจากการปรับสมดุลของโหลด
ส่งผลให้ความแออัดของทราฟฟิกขอ้มูลบนเครือข่ายมี
นอ้ยลง เม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิการอ่ืน 

แต่ในขณะเดียวกนัในการทดลองท่ีจ านวน 400 โหนด
ปริมาณของขอ้ความควบคุม (Control Message) ของวิธี
ท่ีน าเสนอ มีค่าสูงกว่าวิธีอ่ืนมาก จนท าให้กระทบกับ
อตัราส่วนของการส่งแพก็เก็ตขอ้มูลบนเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดท้ าศึกษาแนวทางการปรับสมดุล

โหลดในเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายท่ีใชโ้ปรโตคอลอาร์พี
แอล โดยใชก้ารแลกเปล่ียนขอ้ความระหวา่งโหนดแม่ท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั เพ่ือใหแ้ต่ละโหนดมีขอ้มูลท่ีสามารถ
ตดัสินใจตอบรับโหนดลูกท่ีร้องขอการเช่ือมต่อไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผูว้ิจยัไดท้ าการเปรียบเทียบอตัราส่วนการจดัส่งแพก็เก็ต 
และจ านวนของแอปพลิเคชันแพ็กเก็ตท่ีถูกรับส่งบน
เครือข่าย โดยเปรียบเทียบวิธีการท่ีน าเสนอกบั โอเอฟซีโร 
และเอ็มอาร์เอชโอเอฟซ่ึงเป็นฟังก์ชันวตัถุประสงค์ท่ีเป็น
มาตรฐานของโปรโตคอลอาร์พีแอล ด้วยการใช้เคร่ืองมือ
โปรแกรมจ าลองเครือขา่ยทีเอสซีเอช ผลการทดลอง แสดงให้
เห็นวา่วธีิการท่ีน าเสนอ มีอตัราส่วนการจดัส่งแพก็เก็ตส าเร็จ
สูงกว่าวิธีการอ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบ เน่ืองจากการปรับ
สมดุลโหลดภายในเครือข่าย ช่วยลดโอกาสท่ีโหนดใดโหนด
หน่ึงจะประสบกบัความแออดัของทราฟฟิกขอ้มูล ส่งผลให้
การรับส่งแพก็เก็ตบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

อย่างไรก็ตามปริมาณของข้อความควบคุม (Control 

Message) บนเครือข่ายยงัเป็นประเด็นท่ีผูว้ิจัยวางแผนจะ
ศึกษาในอนาคต เน่ืองจากดว้ยวิธีการท่ีน าเสนอในงานวิจยัน้ี 
ปริมาณของขอ้ความควบคุมมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึน จนกระทบ
กบัอตัราส่วนของการส่งแพก็เก็ตขอ้มูลบนเครือข่ายเซนเซอร์
ไร้สาย และผูว้ิจยัวางแผนศึกษาเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานของ
โหนดในเครือข่าย เม่ือมีการรับส่งขอ้ความควบคุมท่ีเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชง้านในทุกส่วน 
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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้ำงโมเดลจ ำแนก
ภำพด้วยโครงข่ำยประสำทเทียมแบบคอนโวลูชันส ำหรับ
กำรจ ำแนกภำพดอกรักดี ดอกรักเสีย และ 2) เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภำพของโมดลท่ีพัฒนำ วิธีกำรประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) กำรได้มำซ่ึงภำพ 2) กำรสร้ำงโมเดลจ ำแนกดอกรัก 
และ 3) กำรน ำโมเดลไปใช้กับชุดข้อมูลภำพดอกรักอ่ืน ๆ  
ชุดข้อมลูส ำหรับสร้ำงโมเดลได้จำกกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลส
โดยใช้ดอกรักสีขำวจ ำนวน  800 ดอก 2 กลุ่ มได้แก่  
กลุ่มดอกดี 400 ดอก และกลุ่มดอกเสีย 400 ดอก ใช้เป็น
ข้อมูลส ำหรับฝึกสอนโมเดล 640 ดอก ข้อมูลส ำหรับ
ทดสอบโมเดล 160 ดอก โมเดลได้ค่ำควำมถูกต้องร้อยละ 
93 สร้ำงชุดข้อมูลภำพจำกกล้องโทรศัพท์มือถือ และชุด
ข้อมูลภำพจำกเซนเซอร์รับภำพร่วมกับเลนส์คุณภำพสูง
ของรำยเบอร์ร่ีพำย โดยใช้โครงสร้ำงและค่ำพำรำมิเตอร์
ของโมเดลเดียวกัน และท ำกำรเปรียบค่ำควำมถูกต้องกับ
โมเดลท่ีสร้ำงจำกเวบ็ทีเอเบิล แมชชีน พบว่ำได้ค่ำควำม
ถกูต้องร้อยละ 98 
ค าส าคญั: การจ าแนกประเภทภาพ โครงข่ายประสาทเทียม

แบบคอนโวลูชนั ดอกรัก   
 

Abstract 

This research aims 1) to create an image 

classification model with a convolutional neural 

network for grading Crown Flowers and 2) to test 

the efficiency of the model. It has 3 steps 1) Image 

Acquisition 2) Create Modeling and 3) Using the 

model to another crown flowers data set. We create 

the model from the white Crown Flowers dataset 

from a mirrorless digital camera and macro lens. 

The dataset has 2 classes i.e., Good and Bad each 

class has 400 flowers total are 800. We divided to 

train data are 640 flowers and test data are 160 

flowers. The evaluation of the model's accuracy is 

93%. Then, we use the CNN model with the Crown 

flowers dataset from Smartphone, Raspberry Pi, and 

High Camera. We compare the model to Teachable 

Machine. The result of accuracy is 98%. 

Keyword: Image Classification, CNN, Crown Flowers. 

 

1. บทน า 
การใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 

(Convolutional Neural Network: CNN)ในงานจ าแนก
ประเภทรูปภาพ (Image Classification) เป็นเทคโนโลยีท่ี
ไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั เพราะภาพถ่ายเป็นขอ้มูลท่ี
เขา้ใจไดง่้ายในการส่ือสารและอุปกรณ์ส าหรับบนัทึกภาพ
นั้นกลายเป็นส่วนหน่ึงในฟังก์ชนัของโทรศพัท์มือถือซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นของมนุษย ์ณ ขณะน้ี ส่งผลใหน้ าติด
ตวัไดต้ลอด การจ าแนกประเภทรูปภาพถูกน าไปใชใ้นงาน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา [1] ดา้นธุรกิจ  [2] ดา้นกีฬา 
[3] ดา้นความปลอดภยั [4] ดา้นสุขภาพ [5] ด้านท่ีส่งผล
ต่อประเทศไทยซ่ึงรัฐบาลให้ความส าคัญและพยายาม
ผลกัดนัให้เกิดกบัประชากรหมู่มาก คือ ดา้นเกษตรกรรม 
โดยมีงานวิจยัท่ีน าเทคโนโลยีการจ าแนกประเภทรูปภาพ
ไปประยกุตใ์ชไ้ดแ้ก่ การจ าแนกประเภทโรคเช้ือราของใบ
ยางพารา [6] การวิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวาน [7] 
การวิเคราะห์สายพนัธ์ุผลไม้ [8] การวิเคราะห์ชนิดของ
แมลงศัตรูพืช [9] เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการ
จ าแนกประเภทรูปภาพสามารถน ามาใช้กับงานได้
หลากหลาย ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีน้ีมาใช้



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

20 

 

กบัดอกรัก โดยใชจ้ าแนกดอกดี ดอกเสีย ซ่ึงการจ าแนกจะ
ส่งผลให้สามารถขายดอกรักไดร้าคาสูงข้ึน ซ่ึงดอกรักเป็น
ดอกไมท่ี้นิยมใช้ในประเทศไทยมานานในกิจกรรมทาง
ศาสนา หรืองานพิธีต่าง ๆ ดังนั้ นจึงเป็นดอกไมท่ี้ขายได้
ตลอดทั้งปี ดว้ยเหตุน้ีเกษตรจึงหันมาเก็บดอกรักขายเป็น
อาชีพเสริม การซ้ือขายแบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ การขาย
เหมารวม และการขายคัดดอก ราคาขายของการขายคัด
ดอกจะสูงกว่าแต่เกษตรไม่นิยมเพราะตอ้งใช้ทักษะและ
ดอกรักมีขนาดเล็ก ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ 
ต่ อ เกษ ตรกรใน ส่ วน ของก าร เพ่ิ ม ร ายได้ ให้ ดี ข้ึ น  
ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพท่ี 2 ของเกษตรกรได ้

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบคอนโวลูชัน  
โครงขา่ยประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั แบ่งเป็น 3 ส่วน 

คือ 1) ส่วนรับข้อมูล (Input) ท าหน้าท่ีน าเข้ารูปภาพ  
2) ส่วนการเรียนรู้คุณลักษณะเด่น (Feature Learning)  
ท าหน้าท่ี สกดัคุณลกัษณะเด่นของภาพ และ 3) ส่วนการ
จ าแนก (Classification) ท าหน้าท่ีจ าแนกวตัถุในภาพไป
ยงัคลาสซ่ึงพิจารณาจากคุณลกัษณะเด่น  

โครงข่ ายประสาท เทียมแบบคอนโวลูชัน  มีชั้ น 
(Layer) ส าคัญ  ดัง น้ี  ชั้ น คอนโวลูชัน  (Convolution 

Layer) ท าหน้าท่ีค  านวณชั้นผลลพัธ์ด้วยวิธีการคอนโวลู
ชั น  (Convolutional) ชั้ น พู ล ล่ิ ง  (Pooling Layer) ท า
หน้าท่ีเลือกค่าตัวแทนค าตอบของชั้ นผลลัพธ์ และชั้ น
เช่ือมโยงสมบูรณ์  (Fully Connected Layer) ท าหน้ าท่ี
แปลงเมทริกซ์ของตัวแทนชั้ นค าตอบให้เป็นเวกเตอร์
แนวตั้ง และท าการเรียนรู้เพื่อจ าแนกวตัถุ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ 
คือคลาสของวตัถุ [10] 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจยัท่ีใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 

ในการจ าแนกประเภทรูปภาพดอกไมมี้ดงัตารางท่ี 1  
 
 
 
 

ตารางที ่1: สรุปงานวิจยัจ าแนกประเภทภาพดอกไม ้

งานวจิัย ชุดข้อมูลที่ใช้ 
(Dataset) 

ค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) 

[11] Oxford-102 flowers 98.6 

[12] flower images from the 

internet 

78.0 

[13] Daisy, Dandelion, 

Sunflower, Rose and 

Tulip 

95.0 

[14] Orchid 92.2 

 
จากงานวิจัยข้างต้น ชุดข้อมูล ท่ีใช้เป็นดอกไม้ใน

ต่างประเทศหรือกลว้ยไมใ้นไทยซ่ึงยงัไม่มีดอกรักบรรจุ
เป็นชุดขอ้มูล และการจ าแนกดอกรักจะพิจารณาจากส่วน
ของฐานดอกซ่ึงแตกต่างจากภาพดอกไมท่ี้อยูใ่นชุดขอ้มูล 

 

3.  วธีิการด าเนินงานวจัิย  
งานวิจัยน้ีประกอบด้วยขั้ นตอนหลัก 3 ขั้ นตอน  

1) การไดม้าซ่ึงภาพ 2) การสร้างโมเดลจ าแนกดอกรัก และ 
3) การน าโมเดลไปใชก้บัชุดขอ้มูลภาพดอกรักอ่ืน ๆ 

3.1 การได้มาซ่ึงภาพ (Image Acquisitions) 
การได้มาซ่ึงภาพดอกรักประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

การถ่ ายภาพ  (Image Capture) และ  การ เต รียมภาพ  
(Pre-process) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.1.1 การถ่ายภาพใช้กลอ้งดิจิตอลมิลเลอร์เลส ยี่ห้อ 
พานาโซนิค รุ่นดีเอ็มซี จีเอ็กซ์ 85 (Panasonic DMC-GX85) 
และเลนส์มาโคร 45 มิลลิเมตร ก าหนดค่าความไวแสง 
200 ค่ารูรับแสง 2.8 ค่าความเร็วชตัเตอร์ 1/400 และโหมด
กล้องแบบปรับตั้ งค่าเอง (Manual) ภาพท่ี  1 (ก) ฐาน
ถ่ายภาพเป็นโครงเหล็กส าห รับติดตั้ งกล้องดิ จิตอล 
สามารถปรับระยะความสูงของกลอ้งกบัวตัถุท่ีตอ้งการถ่าย
ได้  ระยะห่ างระหว่างกล้องและดอกรัก เท่ ากับ  28 
เซนติเมตร ภาพท่ี 1 (ข) มุมถ่ายภาพดอกรักเป็นมุมมอง
ภาพจากบนลงล่าง (Top View) ภาพท่ี  1 (ค) สตู ดิโอ
ลูกบาศก์ ขนาด 60 เซนติเมตร ใชก้ าหนดสภาพแวดลอ้ม
ของแสง และภาพท่ี 1 (ง) ดอกรักถูกตรึงด้วยเข็มหมุน 
หงายฐานดอกรักข้ึน เพราะใช้จ าแนกดอกดี-ดอกเสียได้
ชดัเจนกวา่บริเวณอ่ืน และใชก้ระดาษสีน ้ าเงินรองเป็นพ้ืนหลงั 
เพื่อใหเ้ห็นดอกรักไดช้ดัข้ึน  
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                           (ก)                              (ข) 

    
                           (ค)                              (ง) 

ภาพที ่1: อุปกรณ์และการเก็บบนัทึกภาพดอกรัก 
 

 3.1.2 การเตรียมข้อมูลภาพ เพื่อให้ได้ภาพ ท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของโมเดล ภาพท่ีไดรั้บจากกลอ้ง
เป็นไฟลเ์จพีจี (JPG) กวา้ง 4592 พิกเซล สูง 3064 พิกเซล 
และความละเอียดภาพ 180 ดีพีไอ (dpi) ซ่ึงมีขนาดใหญ่
และมีดอกรัก 8 ดอก การเรียนรู้ของโมเดลเป็นการเรียนรู้
แบบ 1 ภาพ 1 ดอก จ าเป็นตอ้งตดัแบ่งภาพดอกรักออกจากกนั 
และปรับขนาดภาพให้มีความกวา้ง ความสูงเท่ากนัทุกภาพ
โดยมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การตีกรอบดอกรัก เป็นการสร้างพ้ืนท่ี
ส่ีเหล่ียมมุมฉากล้อมรอบดอกรัก ในขั้นตอนน้ีจะท าให้
ท ราบความกว้างและความ สู งของดอก รัก  โดย มี
รายละเอียด คือ  

1) เลือกช่องสีท่ีแยกระหว่างสีดอกรักและสีพ้ืนหลัง
ออกจากกันได้มากท่ีสุด งานวิจัยน้ีใช้ช่องสีแดง (Red 

Channel) ดงัภาพท่ี 2  
 

 
ภาพที ่2: ช่องสีทั้ง 3 สี แดง เขียว และน ้าเงิน 

 

2) ใชเ้ทคนิคฮีสโตแกรมกบัภาพช่องสีแดง เพ่ือหาค่าท่ี
เหมาะสมส าหรับใชแ้บ่งสีดอกรักกบัสีพ้ืนหลงั ดงัภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที ่3: กราฟฮีสโตแกรมและผลลพัธ์จากการแบ่ง 

 

3) ท าให้ภาพดอกรักสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ภาพดอกรัก
เต็มดอกดว้ยเทคนิคเติมหลุม (Fill holes) ดงัภาพท่ี 4 (ก) 
และ 4) ตีกรอบดอกรักแต่ละดอกดว้ยเทคนิคการหากรอบ
วตัถุในภาพ เพื่อให้ได้ค่าความกวา้งและความสูงแต่ละ
ดอก ดงัภาพท่ี 4 (ข) 

 

 
                    (ก)                                      (ข)           

ภาพที ่4: (ก) ดอกรักท่ีไม่มีรู  (ข) กรอบรอบดอกรัก 
 

ขั้นตอนท่ี 2 หลงัจากตีกรอบดอกรักทุกดอกจะหาค่า
ความกวา้งและค่าความสูงได้ ซ่ึงแต่ละดอกจะมีค่าไม่
เท่ากนั จ าเป็นท่ีตอ้งตีกรอบใหม่เพื่อให้ไดข้นาดภาพดอก
รักท่ีเท่ากัน โดยมีขั้นตอนค านวณหาค่ากรอบใหม่ตาม
อลักอริทึมดงัภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที ่5: อลักอริทึมตดัภาพโดยค านวณหาพ้ืนท่ีกรอบใหม่ 
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ภาพผลลัพธ์ท่ีได้มี  ความกว้างและความสูง 1050        
พิกเซล และมีความละเอียด 96 ดีพีไอ ทุกภาพ ภาพดอกรักดี 
มีจ านวน  400 ภ าพ  คลาส  1 และภาพดอก รัก เสี ย มี 
จ านวน 400 ภาพ คลาส 0 ไดชุ้ดขอ้มูลภาพดอกรักรวม 800 ภาพ 
ตารางที ่2: คุณลกัษณะของดอกรัก 
ประเภท
ดอก คุณลกัษณะ ภาพ คลาส 

ดอกดี กลีบดอกสีขาว
ลว้น มี 5 กลีบ 
ขนาดแต่ละกลีบมี
ความยาวใกลเ้คียง
กนั ฐานกลีบไม่
ชิดติดกนั 

 

1 

ดอกเสีย กลีบดอกมีรา หรือ 
จ านวนกลีบ นอ้ย/
มากกวา่ 5 กลีบ 
หรือ มีบางกลีบท่ี
ขนาดสั้น หรือ 
ฐานกลีบชิดติดกนั 

 

0 

 
3.2 การพฒันาโมเดลจ าแนก (Modeling) 
ขอ้มูลภาพท่ีไดจ้ะถูกน ามาใชพ้ฒันาโมเดลจ าแนกโดย

ใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ซ่ึงมีขั้นตอน
ดังน้ี 1) การสร้างโมเดลด้วยชุดข้อมูลฝึกสอน และการ
ปรับพารามิเตอร์ 2) การทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูล
ทดสอบ  ข้อมูลภาพจะถูกแบ่งใช้เป็นชุดข้อมูลฝึกสอน
จ านวน 640 ภาพ (ร้อยละ 80) และชุดข้อมูลทดสอบ
จ านวน 160 ภาพ (ร้อยละ 20) ซ่ึงชุดขอ้มูลทดสอบจะถูก
น าเขา้โมเดลดว้ยเทคนิค 10 fold Cross-Validation  

3.3 การวดัประสิทธิภาพโมเดล  
การวดัประสิทธิภาพของโมเดลในงานวิจยัน้ีใชต้าราง

คอนฟิวชนัเมทริกซ์ (Confusion Metric) ดงัภาพท่ี 6 เพื่อ
หาค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) สมการ (1) [15] 

ภาพที ่6: รายละเอียดของคอมฟิวชนั เมทริกซ์ 

          Accuracy =   (TP + TN) / (FP + FN)                   (1) 
 

3.4 ชุดข้อมูลดอกรักอ่ืน (Others Data Set of 

Crown)  
ในงานวิจัยน้ีได้ท าการเก็บภาพดอกรักเพื่อสร้าง 

ชุดขอ้มูลส าหรับทดสอบความทนทานของโมเดลท่ีสร้างข้ึน 
โดยใชอุ้ปกรณ์เก็บภาพ 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1) ก ล้ อ ง คุ ณ ภ าพ สู ง ท่ี ใ ช้ กั บ ร าส เบ อ ร์ ร่ี พ าย  
ความละเอียด 12 ลา้นพิกเซล พร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัส  
6 มิลลิเมตร ระยะห่างระหวา่ดอกรักกบักลอ้งเท่ากบั 10 ซม.
โดยถ่ายแบบควบคุมสภาพแวดลอ้มดว้ยสตูดิโอถ่ายภาพ 
ดงัภาพท่ี 7 

 

 
ภาพที ่7: การถ่ายภาพดอกรักดว้ยกลอ้งจากราสเบอร์ร่ีพาย 
 
ภาพท่ีไดมี้ความกวา้งและความสูง 224 พิกเซล ความ

ละเอียด 96 ดีพีไอ ถ่ายดอกรักดี จ านวน 400 ภาพ และ 
ดอกรักเสีย จ านวน 400 ภาพ รวม 800 ภาพ  

2) กลอ้งของโทรศพัท์มือถือ ยี่ห้อ Realme X3 Super 

Zoom ดว้ยโหมดถ่ายภาพแบบมาโคร ระยะห่างระหว่าง
ดอกรักกบักลอ้งเท่ากบั 5 ซม.โดยก าหนดสภาพแวดลอ้ม
ในการถ่ายด้วยไฟวงแหวนแอลอีดีสีขาวและหลอดไฟ 
แสงขาว 4500 ลูเมน 1 หลอด ดงัภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที ่8: การถ่ายภาพดอกรักดว้ยกลอ้งมือถือ 

 
ภาพท่ีไดมี้ความกวา้งและความสูง 626 พิกเซล ความ

ละเอียก 96 ดีพีไอ ถ่ายดอกรักดี จ านวน 400 ภาพ และ 
ดอกรักเสีย จ านวน 400 ภาพ รวม 800 ภาพ  
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4. ผลการด าเนินการวจัิย  
งานวิจัยน้ีแบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วนคือ 1) การหา

พารามิเตอร์ท าให้โมเดลมีความถูกตอ้งในการจ าแนกสูงท่ีสุด 
2) การใช้ค่าพารามิเตอร์สร้างโมเดลจ าแนกภาพดอกรัก
โดยใช้ชุดขอ้มูลอ่ืน 3) การเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง
ของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกับโมเดลจาก ทีชเอเบิล แมชชีน 
(Teachable Machine) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตใ์ห้บริการสร้างโมเดล
จ าแนกรูปภาพฟรี 

4.1 การหาพารามเิตอร์ (Finetune Parameter)  
จ านวนเลเยอร์และพารามิเตอร์ท่ีใช้ในโมเดล CNN 

ส าหรับการจ าแนกภาพดอกรัก  ดังภาพท่ี  9  ก าหนด 
epochs เท่ากับ 100, batch size เท่ากับ  32 โมเดลให้ค่า
ความถูกตอ้ง ร้อยละ 93 

 

 
ภาพที ่9: โครงสร้างของโมเดล CNN ท่ีใชจ้  าแนกดอกรัก 
 
4.2 ประสิทธิภาพโมเดล CNN ในชุดข้อมูลอ่ืน  
ในการใช้พารามิเตอร์และชั้นโครงสร้างเลเยอร์ของ

โมเดล CNN ในงานวิจยัน้ีกับชุดขอ้มูลดอกรักจากกลอ้ง
ราส เบอ ร์ ร่ีพ าย  และ ชุดข้อมู ลดอกรัก ท่ี จ ากกล้อ ง
โทรศพัทมื์อถือ ใหค้่าความถูกตอ้งร้อยละ 98 

 

4.3 การเปรียบเทยีบกบัโมเดลทชีเอเบิล แมชชีน  
ในงานวจิยัน้ีน าชุดขอ้มูลภาพไปสร้างโมเดลการเรียนรู้

จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด ์
https://teachablemachine.withgoogle.com/ 

train/image และก าหนดค่าพารามิเตอร์เช่นเดียวกบัโมเดล 
CNN ภาพทั้ง 3 ชุดขอ้มูลจะถูกปรับขนาดความกวา้งและ
ความสูงเป็น 224 พิกเซล ตามข้อก าหนดของการสร้าง
โมเดลบนเวบ็ไซต ์
ตารางที ่3: เปรียบเทียบค่าความถูกตอ้งของชุดขอ้มูลภาพ 

ชุดข้อมูลภาพ 
ค่าความถูกต้อง (ร้อยละ) 

CNN 
Teachable 

Machine 

ภาพจากกลอ้งดิจิตอล 93 90 

ภาพจากกลอ้ง
โทรศพัทมื์อถือ 

98 98 

ภาพจากกลอ้งราส
เบอร์ร่ีพาย 

98 98 

 

5. สรุป  
โมเดล CNN ท่ีพฒันาในงานวิจยัน้ี สามารถใชจ้ าแนก

ภาพดอกรักดี ดอกรักเสียได้ โดยใช้ชุดข้อมูลในการ
ทดลอง 3 ชุด ไดแ้ก่ ชุดขอ้มูลจากกลอ้งดิจิตอลมิลเลอร์เลส
และเลนส์แบบมาโคร กลอ้งโทรศพัท์มือถือ โหมดเลนส์
มาโคร และเซนเซอร์รับภาพของราสเบอร์ร่ีพายร่วมกับ
เลนส์คุณภาพสูง ซ่ึงใหค้่าความละเอียดร้อยละ 93  98 และ
98 ทางผูว้ิจัยวิเคราะห์สาเหตุท่ีชุดข้อมูลภาพจากกล้อง
ดิจิตอล ให้ค่าความถูกต้องต ่ากว่าเพราะภาพต้องถูกย่อ
ขนาดลงมากกวา่ชุดขอ้มูลภาพจากกลอ้งโทรศพัท์และชุด
ขอ้มูลภาพจากเซนเซอร์รับภาพของราสเบอร์ร่ีพาย ส่งผล
ให้รายละเอียดถูกลดทอนไป แต่ก็มีความถูกต้องเกิน     
ร้อยละ 80 ทั้ ง 3 ชุดขอ้มูลแสดงให้เห็นวา่โมเดล CNN น้ี
สามารถใช้ได้กับชุดข้อมูลภาพดอกรักท่ีได้จากหลาย
อุปกรณ์ และการเปรียบเทียบกบัโมเดลท่ีสร้างจากเวบ็ไซต์
ทีชเอเบิล แมชชีนนั้นค่าความถูกตอ้งมีความแตกต่างนอ้ย 
ดงันั้นโมเดล CNN น้ีสามารถน าไปใชจ้ าแนกประเภทภาพ
ดอกรักดี-เสียไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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บทคัดย่อ 
เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้ วิจัยจึง

เสนอระบบตู้กดน า้ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง
เพ่ือลดการสัมผัสวัตถุร่วมกันกับผู้ขายและผู้ ซ้ือรายอ่ืน 
การใช้งานระบบค่อนข้างสะดวกโดยการน าแก้วน า้มาไว้
ในระยะท างานของตัวรับรู้อัลตร้าโซนิคของตู้และส่ังซ้ือ
ผ่านโปรแกรมประยุกต์ เค ล่ือนท่ี  ระบบสามารถ
ตรวจสอบปริมาณน ้าคงเหลือ อุณหภูมิและความชื้น
ภายในตู้ จากไฟฟ้าลัดวงจรและน ้าร่ัว ผู้ ขายสามารถ
ก าหนดช่วงเวลาเปิดให้บริการของระบบ ตรวจสอบ
สถานะการท างานของแต่ละตู้  ก าหนดราคาขาย และดู
ประวัติการจ าหน่ายน า้ ผลการทดลองใช้งานระบบโดย
ผู้ใช้จ านวน 20 คนพบว่ามีค่าความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 4.59  
ค ำส ำคญั: อินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง  โปรแกรม

ประยกุตเ์คล่ือนท่ี โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็  
ตูก้ดน ้ า โควดิ19 

 
Abstract 

Due to the spread of COVID-19, we propose a 

water dispenser system using Internet of Things to 

reduce the exposure of the same objects by sellers 

and other buyers. It is easy to use the system by 

bringing a glass of water within the working range 

of the dispenser’s ultrasonic sensor and ordering 

via a mobile application. The system can check the 

remaining water volume and working temperature 

and humidity inside the cabinet that might be caused 

by short circuit and water leakage. The seller can  

set the operating hours of the system, check the 

working status of each dispenser, set selling prices, 

and view water selling history. Evaluation results by 

20 users showed that an overall satisfaction score 

was 4.59. 

Keywords: Internet of Things, mobile application,   

web application, water dispenser, 

Covid-19. 

 

1. บทน ำ 
ปัจจุบนัคนไทยจ านวนมากนิยมใชบ้ริการเคร่ืองด่ืม

จากตูก้ดน ้ า เช่น ตูก้ดน ้ าในร้านสะดวกซ้ือ ตูก้ดน ้ าตาม
งานนิทรรศการและงานแสดงสินคา้บริการต่างๆ ตูก้ดน ้ า
เหล่าน้ีตอ้งมีพนกังานประจ าท่ีคอยดูแลการขายเคร่ืองด่ืม 
ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายส าหรับการจา้งพนกังานและมีโอกาสสูง
ท่ีผูข้ายและผูซ้ื้อตอ้งสัมผสัถว้ยใบเดียวกันอนัน าไปสู่
การแพร่เช้ือโควิด 19 ได้ ผลกระทบจากปัญหาเหล่าน้ี
สามารถบรรเทาลงไปไดด้ว้ยการใชตู้ก้ดน ้ าลดสมัผสัดว้ย
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิงท่ีเสนอในบทความน้ี 

ในการท างานของตู ้กดน ้ า ผูซ้ื้อเพียงแค่น าภาชนะ
ส่วนตวัส าหรับใส่น ้ ามาวางไวใ้นต าแหน่งจ่ายน ้ า ตูก้ดน ้ า
ก็จะสามารถตรวจสอบระยะของภาชนะ จากนั้ นผูใ้ช้
สามารถเลือกปริมาณน ้ าท่ีตอ้งการซ้ือและช าระเงินผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ เค ล่ือน ท่ี  (mobile application) 
นอกจากน้ีตูก้ดน ้ ายงัสามารถวดัปริมาณน ้ าคงเหลือ วดั
ความช้ืนและอุณหภูมิภายในตู ้เพ่ือให้ผูบ้ริหารระบบ
ตรวจสอบการท างานภายในตู ้ว่าเกิดปัญหาน ้ าร่ัวและ
ไฟฟ้าลดัวงจรหรือไม่และยงัสามารถดูรายงานสถิติการ
ใชตู้ก้ดน ้ าได ้
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2. เทคโนโลยีและระบบที่เกีย่วข้อง 
2.1 เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิงมีวตัถุประสงค์เพื่อ

การสร้างโครงข่ายเพ่ือเช่ือมโยงอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน
แตกต่างกนัท่ีพฒันาโดยผูผ้ลิตท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนั
ให้สามารถ ส่ือสารกันไดใ้นรูปแบบท่ีหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน [1] เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิงท่ีใช้
ในการพฒันาตูก้ดน ้ าลดสมัผสัไดแ้ก่ 

2.1.1 อะดูโน่ (Arduino) บอร์ดอะดูโน่ ยูโน่  ตัว
ประมวลผล 16 เมกะเฮิร์ต หน่วยความจ าข้อมูล 2 

กิโลไบต์ เอสแรม (SRAM) 32 กิโลไบต์เฟรช อินพุต/
เอาทพ์ตุ 14 พอร์ต [2] 

2.1.2   ราสเบอร์ร่ีพาย (Raspberry Pi) พอร์ตยเูอสบี 
(USB 3.0) จ านวน 2 พอร์ตยเูอสบี (USB 2.0) จ านวน 2 
พอร์ตไวไฟ (WiFi 802.11b/g/n/ac) ใชก้บัอะแดปเตอร์ 
5 โวลถ ์3 แอมป์ ขั้วต่อแบบยเูอสบีซี (USB-C) [3] 

2.1.2 จอแอลซีดี (LCD) 480x320  พิกเซล 16 บิต 
2.1.3  อาร์ทีซี (RTC) จุดต่อแบบไอดีซี (IDC) ตวัผู ้

และตวัเมีย ให้ขอ้มูลเวลาวนั วนัท่ี เดือน ปี  ถึง ปี ค.ศ. 
2099 [4]  

2.1.4  อี เ อ็ ป ร อ ม (EEPROM) ค ว า ม จุ  32 
กิโลไบต ์เช่ือมต่อผา่นระบบบสัไอทูซี (I2C) 

2.1.5 ป้ัมลมน ้ าหลุมเส้นผ่าศูนยก์ลาง 9.2 มิลลิเมตร
ขนาด 85x40x32 มิลลิเมตร (ยาว * กวา้ง * สูง) [5] 

2.1.6  รี เลย์ (Relay) 5 โวลต์ใช้ส าหรับขับป้ัมน ้ า
ขนาดเลก็ซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต ราคา 125 บาท 

2.1.7 สเตรนเกจ (Strain gauge) ขนาด 1.75 x 1.5 

น้ิวรองรับน ้ าหนกัการกดได ้100 กรัมถึง 10 กิโลกรัม 
2.1.8  เซเวน่เซกเมน (7 segment) แบบ 4 อกัษร 
2.1.9 ปุ่มกด (Button) รูปร่างวงกลมสีแดง 
2.1.10 ตวัรับรู้ (sensor) อุณหภูมิความช้ืนดีเอชแอล 

(DHT) วดัความช้ืนตั้ งแต่ 0 – 100 เปอร์เซ็นต์อาร์เอช 
(RH) วดัอุณหภูมิ -40 ถึง 80 องศาเซสเซียส [6] 

2.1.11  ตวัรับรู้อลัตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensors) 
ระยะสูงสุดท่ีสามารถวดัได้ 4 เมตร และระยะต ่าสุดท่ี
สามารถวดัได ้0.02 เมตร  

2.1.12 การเช่ือมต่อระหว่างบอร์ดของอะดูโน่และ
ราสเบอร์ร่ีพายใช้พอร์ตซีเรียลยูอาร์ท ยูเอสบี (Serial  
UART (USB)) 

2.1.13 กูเกิลไฟเยอร์เบส (Google Firebase) เป็น
ฐานขอ้มูลแบบโนเอสคิวแอล (No SQL) ซ่ึงเก็บขอ้มูล
อยู่ในรูปเจสัน (JSON) โดยโปรแกมประยุกต์มือถือจะ
ท าการเช่ือมต่อเพ่ือบนัทึกค่าลงบนกูเกิลไฟเยอร์เบสซ่ึง
เป็นระบบคลาวไ์ฟสโตนให้ตูก้ดน ้ าประมวลค าสั่งซ้ือ
เม่ือมีขอ้มูลการสัง่ซ้ือเพ่ิมเขา้มา 

2.1.14 แซมมาริน (Xamarin) ใช้พฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ เค ล่ือนท่ี (Mobile Application)  บนระบบ
ปฎิบติัการแอนดรอด์ (Android) และ ไอโอเอส (IOS) 
ดว้ยภาษาซีชาร์ป (C#) 

2.2 ระบบและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ตู ้กดกาแฟแบบบริการตนเอง [7] มีลักษณะของ

เคร่ืองกดกำแฟคลา้ย ๆ กับ เคร่ืองกดกาแฟอตัโนมติัท่ี
พนกังานใชท้ัว่ไป เม่ือเลือกเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการเรียบร้อย
แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนในการช าระเงินผ่านธนาคารหรือ
กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามทั้ งการเลือกเมนู
เคร่ืองด่ืมและการช าระเงินตอ้งอาศยัหนา้จอสัมผสัซ่ึงมี
ความเส่ียงดา้นสุขอนามยั 

ตู ้จ  าหน่ายขนมและเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติ  [8] ผู ้ซ้ือ
สามารถเลือกสินค้าผ่านหน้าจอสัมผัสท่ีเคร่ืองและ
สามารถสแกนจ่ายเงินท่ีหนา้ตูผ้่านคิวอาร์โคด้ อยา่งไรก็
ตามผูซ้ื้อไม่สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผ่านโปรแกรมประยกุต์
เคล่ือนท่ีไดแ้ละยงัตอ้งมีการสัมผสัหนา้จอร่วมกนักบัผู ้
ซ้ือรายอ่ืนท าใหเ้กิดความเส่ียง 

ตูก้ดน ้ าหยอดเหรียญระบบอาร์โอ (RO) ขนาด 200 
ลิตร [9] เป็นตู ้กดน ้ าท่ีพบตามชุมชนหรือตามหอพกั
นกัศึกษา การใชตู้ก้ดน ้ าตอ้งท าการหยอดเหรียญเพื่อให้
ได้ปริมาณน ้ าท่ีต้องการ ระบบไม่มีการท างานผ่าน
อุปกรณ์ท่ีช่วยลดการสัมผสั เช่น โปรแกรมประยุกต์
เคล่ือนท่ี 

ตูก้ดน ้ าในร้านสะดวก [10] ซ้ือมีน ้ าอยูด่า้นบนของตู ้
ให้ลูกคา้มองเห็นได ้เม่ือตอ้งการกดน ้ าจะตอ้งเลือกหยบิ
แกว้น ้ าตามปริมาณท่ีตอ้งการเพ่ือกดน ้ า จากนั้นท าการ
ช าระเงินท่ีจุดช าระเงิน จึงยงัมีความเส่ียงจากแกว้น ้ าท่ีวาง



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

27 

 

ให้ลูกค้าเลือกอาจปนเป้ือนเช้ือโรคท่ีแพร่กระจาย ณ 
บริเวณจุดจ าหน่าย การออกแบบอุปกรณ์จ่ายอาหาร ยา 
และระบบอตัโนมติั [11] ช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยใช้วิธีการจัดกลุ่มเคมีน
แบบคลุม เค รือ (fuzzy K-means clustering) เพื่ อจัด
หมวดหมู่และวินิจฉยัเอนทิต้ีในรูปแบบอจัฉริยะเพื่อการ
กระจายอาหาร ยา และน ้ าท่ีเหมาะสมท่ีสุด หากมีวตัถุท่ี
ผา่นตวัรับรู้ถูก 

ตรวจจบัไดว้า่เป็นมนุษย ์มีการใชเ้ทคนิคน้ีเพ่ือจ ากดั
การจ่ายอาหาร เน่ืองจากแต่ละคนตอ้งใหอ้าหารซองเดียว
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ในขั้นตน้ บุคคลจะกดปุ่มเพื่อใช้
อาหารหรือยา ระบบจะจ่ายรายการตามล าดับหลงัจาก
วิเคราะห์วิดีโอท่ีถ่ายโดยกลอ้งจะถูกแปลงเป็นภาพและ
น าเฟรมท่ีซ ้ าซ้อนออก  จากนั้ นการตรวจจับใบหน้า
มนุษย์จากวัตถุพ้ืนหลังจึงท าได้โดยใช้เทคนิคการ
ตรวจจบัสีผิวตามค่า fuzzy K-means clustering 

การประหยัดพลัง ง านของระบบจ่ ายน ้ า ท่ี ใช้
อินเตอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง [12] อาศัยโมดูลการ
ส่ือสารของเคร่ืองจ่ายน ้ าเชิงพาณิชย์และเกตเวย์เพ่ือ
รวบรวมอุณหภูมิของถงัน ้ าร้อน น ้ าอุ่น และน ้ าเยน็ และ
ใชแ้คลมป์มิเตอร์เชิงพาณิชยเ์พื่อประเมินการใชพ้ลงังาน
ของตู ้กดน ้ า เพื่อ เ รียนรู้การท างานของตู ้กดน ้ าและ
พฤติกรรมของผูใ้ชเ้พื่อน ามาปรับพารามิเตอร์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจ่ายน ้ า  

โปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง
ส าหรับเคร่ืองจ่ายน ้ าในการตรวจจบัระดบัน ้ าอตัโนมติั 
[13] ใชต้วัรับรู้ระดบัน ้ าซ่ึงเม่ือลดลงจนถึงระดบัการเติม 
ราสเบอร์ร่ีพาย 3 เพื่อส่งข้อมูลต าแหน่งของตู ้ไปยัง
คลาวด์เพ่ือติดต่อกบัโปรแกรมประยกุตเ์คล่ือนท่ีท่ีติดตั้ง
ในสมาร์ทโฟนของบุคคลท่ีรับผิดชอบในการเติมน ้ า 

 

 

 

 

3. กำรวเิครำะห์ออกแบบระบบ 

ภำพที ่1: แผนภาพยสูเคสตูก้ดน ้าลดสมัผสัดว้ยอินเตอร์ประสาน 
                สรรพส่ิง 

เม่ือลงบันทึกเขา้สู่ระบบดว้ยบญัชีผูใ้ช้เฟซบุ๊คหรือ
บัญชีส่วนตัวของระบบโดยตรงท่ี เคยลงทะเ บียน
เรียบร้อยแลว้ ระบบจะท าการรับค าสั่งจากการกดสั่งซ้ือ
น ้ าและคน้หาตูก้ดน ้ าดว้ยจีพีเอส จากนั้นท าการช าระเงิน 
ผ่านเอพีไอธนาคารกสิกรไทย (KBank  API) หลงัจาก
นั้ นระบบจะท าการตรวจสอบปริมาณน ้ า ตรวจสอบ
อุณหภูมิความช้ืนภายในตู ้ตรวจสอบระยะภาชนะบรรจุ
น ้ า เม่ือพร้อมแล้วจึงท าการจ่ายน ้ า และในส่วนของ
เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบจะสามารถดูรายงานจ านวนการ
สั่งซ้ือน ้ าได้ โดยการคน้หาจากวนัเวลาท่ีท าการสั่งซ้ือ 
หรือจากรายช่ือคนสั่งซ้ือน ้ า สามารถดู เพ่ิม ลบ แก้ไข 
และรายงานรายละเอียดคนสั่งซ้ือ จ านวนของการสั่งซ้ือ 
และยอดจ านวนของการสัง่ซ้ือได ้

 
ภำพที ่2: แผนภาพคลาสของตูก้ดน ้า 

 
ภำพที ่3: แผนภาพซีเควนสเลือกปริมาณน ้า 
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ภำพที ่4: แผนภาพซีเควนสบริการช าระเงินดว้ยเอพีไอธนาคาร  
                กสิกรไทย 
 

4. ผลกำรสร้ำงระบบ 
4.1 ต้นแบบตู้กดน ้ ำลดสัมผัสด้วยอินเทอร์เน็ต

ประสำนสรรพส่ิง 

 
ภำพที ่5:  ตน้แบบตูก้ดน ้าลดสมัผสัดว้ยอินเทอร์เน็ตประสาน 

                      สรรพส่ิง 

ภาพ ท่ี  5 แสดงต้นแบบตู ้กดน ้ าลดสัมผัสด้วย
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิงท่ีประกอบไปดว้ยปุ่มเปิด
ปิดตู ้กดน ้ า โดยท่ีเม่ือกดปุ่มเปิดปิดสถานะของหลอด
แอลอีดีจะถูกเก็บไวใ้นอาร์ทีซี/อีเอ็ปรอม ท าให้เปิดไฟ
แล้วค่าหลอดแอลอีดีไม่หายไปจากหน่วยความจ าใน
ตวัเคร่ืองตูก้ดน ้ า และตวัรับรู้อุณหภูมิความช้ืนภายในตู ้
จะท าการตรวจสอบวา่ตูเ้หมาะสมกบัการใชง้านหรือไม่ 
ถ้าไม่เหมาะสมแก่การใช้งานจะท าการแจ้งเตือนท่ี
หนา้จอแอลซีดี และท่ีหนา้จอแอลซีดีจะท าการแสดงคิว
ของรายการท่ีมีคนสั่งซ้ือเขา้มาตามล าดบั สมมตินาย ก 
สั่งซ้ือน ้ าด่ืมเป็นล าดับแรกจ านวน 10 แก้ว ระบบจะ
แสดงคิวว่าจะจ่ายน ้ านาย ก เป็นคนแรก เม่ือตูก้ดน ้ าท า
การจ่ายน ้ าไปจนครบปริมาณ 1 แกว้ระบบจะแจง้เตือน
ใหน้าย ก ท าการยกแกว้ใหม่มาใส่ และเม่ือตูก้ดน ้ าจะจ่าย
น ้ านาย ก ตูก้ดน ้ าจะท าการใชเ้คร่ืองชัง่เพ่ือรู้ปริมาณน ้ า
คงเหลือของตูว้่าเพียงพอต่อการจ่ายน ้ าหรือไม่ และใช้
ตวัรับรู้อลัตร้าโซนิคตรวจจบัระยะของแกว้น ้ า เม่ือแกว้

น ้ าอยูใ่นระยะท่ีสามารถจ่ายน ้ าได ้ตูก้ดน ้ าก็จะท าการจ่าย
น ้ าโดยตูใ้ชป้ั้มลมในการดนัน ้ าจากถงัเก็บน ้ าจ่ายให้แก่
ลูกคา้ต่อไป ส่วนส าหรับการส่งซ้ือน ้ าผ่านตู ้กดน ้ านั้ น
จะต้องท าการสั่งซ้ือผ่านโปรแกรมประยุกต์เคล่ือนท่ี
เท่านั้น 

4.2 โปรแกรมประยุกต์ 
โปรแกรมประยุกต์เคล่ือนท่ีบนระบบปฏิบติัการไอ

โอเอสและแอนดรอยด์จะเร่ิมตน้ให้กรอกช่ือผูใ้ช้และ
รหัสผ่านถา้ได้ท าการสมคัรสมาชิกจะสามารถท าการ
กรอกช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านแล้ว แต่ถ้าไม่อยากสมัคร
สมาชิกก็สามารถลงบนัทึกผา่นระบบของเฟซบุ๊คได ้เม่ือ 
ลงบนัทึกเขา้ส าเร็จจะปรากฏหนา้จอดงัภาพท่ี 6 (ซา้ย) ท่ี

ประกอบไปดว้ยรายการของเมนูการสั่งซ้ือ (Ordering) 

ประวติัการสั่งซ้ือ (History) และการลงบนัทึกออกจาก

ระบบ (Log out) และถา้กดเมนูการสั่งซ้ือจะปรากฏเมนู

ส าหรับเลือกปริมาณน ้ าด่ืมท่ีตอ้งการตามภาพท่ี 6 (ขวา) 
 

 
ภำพที ่6: หนา้จอแรกหลงัลงบนัทึกเขา้ระบบ (ซา้ย) และหนา้จอ

แสดงรายการปริมาณน ้าด่ืมท่ีตอ้งการ (ขวา) 

เม่ือผูใ้ชท้ าการกดเลือกปริมาณของน ้ าด่ืมท่ีตอ้งการ 
ระบบจะท าการตรวจสอบต าแหน่งของตูก้ดน ้ าท่ีอยูใ่กล้
ผูซ้ื้อท่ีสุดและเขา้สู่ขั้นตอนการช าระเงินผ่านเวบ็เอพีไอ
ของธนาคารตามภาพท่ี 7 (ซา้ย) ส่วนภาพท่ี 7 (ขวา) เม่ือ
ท าการช าระเงินส าเร็จ ระบบจะท าการแจง้เตือนว่า ท า
การสั่งซ้ือส าเร็จ ส่วนใบเสร็จระบบของธนาคารจะท า
การบนัทึกลงในคลงัรูปภาพของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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ภำพที ่7:  หนา้จอแสดงการช าระเงินจากผูใ้ช ้(ซา้ย) และหนา้จอ               

แสดงการช าระเงินส าเร็จ (ขวา) 

 
ภำพที ่8: หนา้จอประวติัการใชบ้ริการของผูซ้ื้อ 

ส่วนภาพท่ี 8 แสดงหนา้จอประวติัการใชบ้ริการท่ีดู
ผ่านเมนูประวติัการสั่งซ้ือ ซ่ึงแสดงปริมาณน ้ าท่ีสั่งซ้ือ
และวนัเวลาท่ีท าการสัง่ซ้ือตามวนัเวลาล่าสุดตามล าดบั 

หน้ า เ ว็ บ ผู ้ ดู แ ล ร ะ บบ แสด ง ดั ง ภ า พ ท่ี  9 ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยแผงหน้าปัด (Dashboard) ท่ีแสดงรายละ 
เอียดของจ านวนแกว้ท่ีขายได ้จ านวนเงิน จ านวนลูกคา้ท่ี
ใช้บริการ และสถานะเคร่ืองของแต่ละตู ้โดยสามารถ
ก าหนดเวลาในการขายหรือเปิดปิดตูไ้ด้ และมีตาราง
แสดงขอ้มูลจากตวัรับรู้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระดบัน ้ า อุณหภูมิ 
ความช้ืน 

 
ภำพที ่9:  หนา้จอแผงหนา้ปัดของผูดู้แลระบบ 

 
 
 

5. กำรประเมินผล 
ผูว้ิจยัท าการวดัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบจ านวน 

20 คน แบ่งเป็นผูซ้ื้อ 18 คน และผูดู้แลระบบ 2 คน มี
รายละเอียดของผลการประเมินดังในตารางท่ี 1 โดยมี
คะแนนเต็มส าหรับเกณฑ์แต่ละข้อเท่ากับ 5 พบว่าค่า
ความพึงพอใจเฉล่ียคิดเป็น 4.59 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูใ่นระดบั 0.26 ซ่ึงโดยรวมถือวา่อยูใ่นระดบั
ท่ีดี 
ตำรำงที่ 1: ผลการวดัความพึงพอใจของผู ้ใช้ในโปรแกรม
ประยกุต ์

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

S.D. 

1) ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ของระบบ 
(Accuracy)  4.8 0.34 

2) ความง่ายในการใชร้ะบบ (Ease of Use)  4.9 0.33 

3) ความรวดเร็วในการท างาน ของระบบ 
(Timeliness)  4.8 0.31 

4) ฟังกช์นัการท างานของระบบ 
(Functionality)  4.9 0.31 

5) ประโยชน์จากการใชร้ะบบ (Usefulness)  4.3 0.25 

6) ความสมบูรณ์ของโปรแกรมประยกุต ์
(Completeness)  4.5 0.24 

7) ความทนัสมยัของโปรแกรมประยกุต ์
(Currency)  4.6 0.27 

8) ความเขา้ใจไดข้องระบบ 
(Understandability)  4.0 0.30 

9) ความสมคัรใจในการใชร้ะบบ 
(Voluntariness)  4.5 0.02 

ค่าเฉล่ีย 4.59 0.26 

ผู ้วิจัยได้ท าการวัดประสิทธิภาพของตู ้กดน ้ าลด
สัมผสัดว้ยอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิงจากความเร็ว
ตอบสนองหลงักดซ้ือจากโปรแกรมประยุกต์เคล่ือนท่ี
โดยเม่ือท าการกดจะบันทึกค่าลงบนกูเกิลไฟเยอร์เบส 
หลงัจากนั้นตูก้ดน ้ าก็จะท าการอ่านค่าในฐานขอ้มูลบนกู
เกิลไฟเยอร์เบสเสร็จแลว้น ามาประมวลผลเพื่อแสดงคิว
รายการส าหรับท าการจ่ายน ้ า จากระยะเวลาดังกล่าว
น ามาสู่การวดัประสิทธิภาพในตารางท่ี 2 ขอ้ท่ี 1 และ
ส าหรับการวดัประสิทธิภาพจากระยะเวลาเติมน ้ าเต็ม 1 

แกว้นั้น จะท าการวดัค่าเม่ือตูก้ดน ้ าไดรั้บค าสั่ง จนไดส้ัง่
การใหท้ าการป้ัมน ้ าจากถงั ผา่นตวัควบคุมเปิดปิดน ้ าไหล

X
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ลงสู่แก้วโดยการค านวณประมาณเทียบกบัระยะเวลาท่ี
จ่ายน ้ าเตม็ 1 แกว้เหมือนในตารางท่ี 2 ขอ้ท่ี 2  
ตำรำงที่ 2: ผลการวดัประสิทธิภาพของตู้กดน ้ าลดสัมผสัด้วย
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 

เกณฑ์กำรประเมิน คร้ัง
ที่ 1 

คร้ัง
ที่ 2 

คร้ัง
ที่ 3 

เฉลีย่ 

1) ความเร็วการตอบสนอง
หลงักดซ้ือ 

3s 5s 4s 4s 

2) ระยะเวลาเติมน ้าเตม็ 1 
แกว้ 

6s 7s 8s 7s 

 
6. สรุปผลกำรศึกษำ 

ระบบของตูก้ดน ้ าลดสมัผสัดว้ยอินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพส่ิงช่วยให้ผูใ้ช้สั่งซ้ือน ้ าผ่านโปรแกรมประยุกต์
เคล่ือนท่ีไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการได้โดยปราศจากการ
สัมผสัวตัถุเดียวกันร่วมกบัผูอ่ื้น ผลประเมินระบบโดย
ผู ้ใช้พบว่าตู ้กดน ้ าสามารถจ าแหน่ายน ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการใชอิ้นเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง
มาช่วยลดความเส่ียงจากการสมัผสัเช้ือโรคโควดิ 19 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการใช้สัญญาณมือถือภายในอาคาร 
โดยใช้การรวมช่องสัญญาณต่างความถี ่                         

Indoor Mobile Performance Improvement  
by Inter-Band Carrier Aggregation 
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บทคัดย่อ 

ในงำนวิจัยนีไ้ด้ทดลองวดัผลกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช้สัญญำณมือถือภำยในอำคำรโดยใช้กำรรวมควำมถี่ 
Carrier aggregation (CA) ต่ำงควำมถี่กัน (Inter-Band) 
และต่ำงสถำนีกัน (Inter-site) ซ่ึงจะวัดผลเปรียบเทียบ 2 
สถำนกำรณ์คือไม่รวมควำมถี่(Non-CA) 900MHz. และ 
รวม 3 ควำมถี่ (1800 2100 และ 900MHz) โดยเกบ็ผลด้วย
โปรแกรม GENEX PHU Smart และวิเครำะห์ผลด้วย
โปรแกรม Genex Assistant ม ี4 ตัวชีว้ดัได้แก่ ควำมเร็วใน
กำรรับ -ส่งข้อมูล  (Speed Test) ทรูพุท  (Throughput) 
ควำมแรงสัญญำณ (RSRP) และคุณภำพสัญำณ (SINR) 
ผลสรุปพบว่ำจำกกำรรวมควำมถี่น้ันควำมเร็วในกำรรับ-
ส่งข้อมูล มี ค่ำควำมเร็วดำวน์โหลดเพ่ิมขึ้น 409.90% 
ควำมเร็วอัพโหลดเพ่ิมขึน้ 297.81% และปิงดีขึน้ 45.16%  
ทรูพทุ เพ่ิมขึน้ 249.69% แต่ค่ำ RSRP และค่ำ SINR ลดลง 
7.68%  14.69% ตำมล ำดับ ซ่ึงจำกกำรรวม 3 ควำมถี่ช่วย
ท ำให้ขนำดช่องสัญญำณเพ่ิมขึ้นเป็น 3.5 เท่ำ ส่งผลให้
ประสิทธิภำพสัญญำณในอำคำรได้ดีย่ิงขึน้ 
ค าส าคัญ: การรวมความถ่ี ความเร็วเน็ต ทรูพุท ความแรง

สญัญาณ คุณภาพสญัาณ   
 

Abstract 

In this study, an experiment was conducted to 

measure the effectiveness of mobile phone signal 

usage in the building by utilizing carrier aggregation 

(CA). Experiment settings include using different 

types of CA, such as different frequencies (Inter-

Band) and different stations (Inter-site), as well as two 

scenarios, one using a single frequency and another 

using CA. The GENEX PHU Smart program was used 

to collect the data, which was then analyzed by the 

Genex Assistant program. Data transmission speed 

(speed Test), throughput, signal strength (RSRP), and 

signal quality (SINR) were the four metrics used to 

evaluate experiment. The results show that the 

effective of using CA is higher than using single 

frequency as download speed increased by 409.90%, 

upload speed increased by 297.81%, Ping improved 

by 45.16%, throughput increased by 249.69%, RSRP 

decreased by 7.68% and SINR decreased by 14.69%, 

resulting in 3.5 times more bandwidth and better 

indoor signal performance. 

Keywords: Carrier aggregation, Speed Test,  

Throughput, RSRP, SINR 

 

1. บทน า 
ระบบเครือข่ายมือถือมีบทบาทส าคญัต่อผูใ้ช้งานใน

ปัจจุบันเป็นอย่างมากเช่น ความต้องการรับ-ส่งขอ้มูลท่ี
รวดเร็ว การรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึงเทคโนโลยีรวม
ค ว า ม ถ่ี (Carrier aggregation) [1] เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ข น า ด
ช่องสัญญาณท าให้สามารถรองรับการใช้งานท่ีเพ่ิมข้ึน 
และรับส่งขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงเทคโนโลย ี5G มีการทดลอง
รวมความ ถ่ี ได้และ  LTE-A (Long Term Evolution 

Advance) ก็สามารถรวมความถ่ีได้เช่นกัน  และเม่ือปี 
2563 ประเทศไทยได้มีการประมูลคล่ืนความถ่ีท่ีรองรับ 
5G และในปัจจุบนัการการรวมความถ่ีของ 5G ยงัไม่เป็น
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แพร่หลายเน่ืองดว้ยความคลอบคลุมของสัญญาณ อุปกรณ์
มือถือท่ีรองรับ รวมไปถึงผูใ้ชส่้วนใหญ่ยงัใชง้านบน 4G  
ท่ีมีสัญญาณคลอบคลุมมากกวา่ อยา่งไรก็ตามผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายมือถือแต่ละเครือข่ายในประเทศไทยมีการถือ
ครองความถ่ีแต่ละความถ่ีท่ีมีขนาดช่องสัญญาณท่ีจ ากดั 
ไม่สามารถรองรับการใชง้านอยา่งเพียงพอได ้โดยเฉพาะ
ในอาคารท่ีมีความหนาแน่นของผูใ้ชง้านท าเกิดการใชง้าน
รับ-ส่งขอ้มูลท่ีชา้ การรวมความถ่ีเป็นหน่ึงในวิธีแกปั้ญหา
แต่ยงัไม่เคยมีการวดัผลในบริบทของประเทศไทย 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ Sangmin Lee และคณะ 
[2] ได้น าเสนอประสิทธิภาพของการรวม 2  ความถ่ี
ระหว่าง 2600 และ 850MHz เก็บผลด้วยวิธีการขบัรถ 
(Drive Test)  ซ่ึงคลา้ยกบั Aleksi Tanner [3] ไดน้ าเสนอ
ประสิทธิภาพของการรวมความถ่ี 3 คล่ืนความถ่ีและ 2 
ความถ่ีบน Network ของผูใ้หบ้ริการท่ีฟินแลนดโ์ดยใชโ้ป
แกรม Anite’s Nemo วดัผลทดสอบและ Lea Fadlan และ
คณะ [4] ไดน้ าเสนอประสิทธิภาพของการรวม 2 ความถ่ี
ระหวา่ง 1800 และ 2100MHz ไดจ้ าลองการใชง้านโดยใช้
โปรแกรม Atoll จ าลองผลและวิเคราะห์ซ่ึงคล้ายกับ 
Subuh Pramono และคณะ [5] จ าลองผลของเมืองซูราการ์
ตา ประเทศอินโดนีเซียโดยใช้โปรแกรมเดียวกันในการ
จ าลองผลข้ึนมาและวิเคราะห์ผลพบว่าประสิทธิภาพ
โดยรวมเพ่ิมเช่นเดียวกนัและ Pongsakorn Pantham และ
คณะ [6] ไดน้ าเสนอประสิทธิภาพของการรวม 2 ความถ่ี
ระหวา่ง 2300 และ 2100MHz แต่ใชโ้ปรแกรมจ าลองผล
ช่ือ ns-3 และวดัประสิทธิภาพของทรูพทุเช่นเดียวกนั 

ในงานวิจัยน้ีวดัผลจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
สัญญาณมือถือภายในอาคารโดยใช้การรวมความถ่ีต่าง
ความถ่ีกนัและต่างสถานีกนั ซ่ึงจะท าการรวมช่องสัญญาณ
ของเทคโนโลยี 4G ภายในอาคารมีสถานีฐานความถ่ี  
900MHz มีแบนด์วิธ 10MHz กบัเสาสถานีนอกอาคารท่ีมี
ความถ่ี 1800 และ 2100MHz มีแบนดว์ธิ 15 และ 10MHz  
กลายเป็น 3 ความถ่ีท่ีมีแบนด์วิธรวม 35MHz ซ่ึงจะวดัผล
ในอาคารโดยมี 4 ตัวช้ีวดัได้แก่ ค่าความเร็วการรับ-ส่ง
ขอ้มูล ค่า Throughput ค่า RSRP และ ค่า SINR   

 
 

2. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 เทคโนลยกีารรวมความถี่ (Carrier aggregation) 

เทคโนโลยกีารรวมคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหช่้องสัญญาณกวา้งข้ึน 
[7] สามารถใชไ้ดท้ั้งการรับส่งสัญญาณประเภทการรับส่ง
ขอ้มูลดว้ยการแยกความถ่ีหรือเรียกวา่ FDD และการรับส่ง
ขอ้มูลดว้ยการแบ่งช่วงเวลาเรียกว่า TDD โดยการรวมใน
ระบบ FDD หรือระบบ TDD สามารถมีแบนด์วิดธ์ได้
ตั้ งแต่ 1.4 3 5 10 15 และ 20MHz ต่อหน่ึงความถ่ีซ่ึงได้
สูงสุดถึง 5 ความถ่ี แสดงดงัรูป 1 

 
รูปที ่1: การรวมความถ่ี (carrier aggregation) 

มี รูปแบบของการรวมความถ่ีมี 3  ประเภทได้แก่   
1. Intra‐band contiguous เ ป็ น ก า ร ร ว ม จ า น ว น
ช่องสัญญาณของคล่ืนความถ่ีในยา่นเดียวกนัจากการขยาย
ความถ่ีท่ีต่อเน่ืองกนั 2. Intra‐band non‐contiguous เป็น
การรวมช่องสัญญาณของความถ่ีย่านเดียวกนัแต่เป็นช่วง
ความถ่ีท่ีไม่ติดต่อกนัตอ้งใชอุ้ปกรณ์รับส่งสญัญาณสองตวั
ในการรับ-ส่ง ท าให้สูญเสียพลังงานของอุปกรณ์รับ
สัญญาณมากข้ึน 3. Inter-band non-contiguous เป็นการ
รวมจ านวนช่องสัญญาณของคล่ืนความถ่ีระหว่างย่าน
ความถ่ีโดยมีตวัรับส่งหลายตวัท าให้มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานความถ่ีเหมาะส าหรับผู ้ให้บริการท่ีมีความถ่ี
มากกว่า 1  ย่านความถ่ี เ ช่นระหว่างคล่ืน 1800 และ 
2100MHz แสดงดงัรูป 2 และผูใ้ห้บริการถือครองความถ่ี
ท่ีจ ากดัการจดัสรรคแ์ละการน าไปใชใ้หเ้หมาะสมจึงส าคญั 

 
รูปที ่2: รูปแบบของการรวมความถ่ี 3 ประเภท 
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2.2 ก า ร น า ค ว า ม ถี่ ไ ป ใ ช้ ง า น  (Frequency 

Deployment) 

 
รูปที ่3: การน าความถ่ีไปใชง้าน 

เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการมีการถือครองความถ่ีแต่ละความถ่ี
ท่ีหลากหลาย การจดัสรรค์และการน าไปใชใ้ห้เหมาะใน
แต่ละพ้ืนท่ีจึงส าคญั รูปท่ี 3 เป็นการแบ่งช่วงย่านความถ่ี
เพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้งานได้ 3 ย่านความถ่ี
ไดแ้ก่ 1. Low Frequency เป็นย่านความถ่ีต ่าช่วง 700 ถึง 
850MHz. ส่งขอ้มูลไดไ้กลและมีความทะลุทะลวงท่ีสูง ซ่ึง
เหมาะกบัการใชง้านในชุมชนท่ีห่างไกล หรือภายในอาคาร
แต่ช่องสัญญาณจะไม่กวา้ง จึงไม่เหมาะกบัพ้ืนท่ีหนาแน่น 
2. High Frequency เ ป็นย่านความ ถ่ี สูง ช่วง  1800 ถึง 
2600Mhz เป็นคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะกบัใชใ้นสถานท่ีชุมชน
หนาแน่น รองรับการส่งขอ้มูลความเร็วสูง แต่ส่งขอ้มูลได้
ไม่ไกลเท่าความถ่ีต ่า 3. Millimeter wave ย่านความถ่ีสูง
ระหว่าง 24 ถึง 40GHz ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และ
รับส่งขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง เดินทางไดร้ะยะทางสั้นมาก
แต่มีปัญหาในการทะลุทะลวงส่ิงกีดขวาง  
      ในงานวิจัยน้ีภายในอาคารท่ีทดสอบนั้นมีสถานีฐาน
ความถ่ี 900MHz สญัญาณนั้นครอบคลุมภายในอาคาร แต่
เน่ืองจากมีความกวา้งสัญญาณไม่กวา้งท าให้ไม่สามารถ
รองรับการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึนไดเ้พียงพอ จึงได้รวมความถ่ี
เพ่ือเพ่ิมขนาดช่องสญัญาณรองรับการใชง้านท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

2.3 พารามเิตอร์ตวัช้ีวดัการวดัผลในงานวจิยั [8,9] 
2.4.1 Speed Test คือการวดัค่าความเร็วในการรับ-ส่ง

ข้อมูล โดยจะวัดออกมาเป็นค่าความเร็วดาวน์โหลด 

ความเร็วอพัโหลดและค่าปิงท่ีจะใชห้ลกัการของความเร็ว
ในการรับ – ส่งไฟล์เป็นหลัก โดยท่ีดาวน์โหลดคือ ค่า
ความเร็วดาวน์โหลดขอ้มูลจากเซิฟเวอร์มาสู่ตวัเคร่ือง และ
อพัโหลด คือ ความเร็วการส่งขอ้มูลจากเคร่ืองเขา้สู่เซิฟ

เวอร์ และปิง คือความเร็วในการตอบสนองระหวา่งเคร่ือง
เรากบัเซิฟเวอร์  

2.4.2 ทรูพุท (Throughput) คือความส าเร็จในการ
น าส่งข้อมูลจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด มีหน่วยเป็นเมกะบิตต่อวินาที  (Mbps) ซ่ึงใน
งานวิจยัน้ีจะวดัผลฝ่ังดาวน์โหลดสามารถค านวนไดต้าม
สมการ (1) 

 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡DL =  
𝐿.𝑇ℎ𝑟𝑝.𝑏𝑖𝑡𝑠.𝐷𝐿

𝐿.𝑇ℎ𝑟𝑝.𝑇𝑖𝑚𝑒.𝐶𝑒𝑙𝑙
× 1000         (1) 

 
โดยท่ี 
𝐿. 𝑇ℎ𝑟𝑝. 𝑏𝑖𝑡𝑠. 𝐷𝐿 คือ ปริมาณขอ้มูลของดาวน์ลิงค ์
𝐿. 𝑇ℎ𝑟𝑝. 𝑇𝑖𝑚𝑒. 𝐶𝑒𝑙𝑙 คือ เวลาในการส่งขอ้มูลของเซลล์ใน
ความละเอียด 1 มิลลิวนิาที 

2.4.3 RSRP (Reference Signal Received Power) 

ค่าเฉล่ียเชิงเส้นของสัญญาณอ้างอิงดาวน์ลิงค์ผ่านช่อง
แบนด์วิธสามารถบอกความแรงของสัญญาณ มีหน่วยเป็น 
dBm เป็นการลดทอนของสัญญาณยิ่งลดทอนน้อยยิ่งดี 
สามารถค านวนไดต้ามสมการ (2) 

𝑅𝑆𝑅𝑃 =  
𝑃0

𝑁
 (2) 

โดยท่ี 
𝑃0 คือ ก าลงัสญัญาณท่ีไดรั้บ 
N คือ จ านวน Resource Block ตามช่องสญัญาณ 

2.4.4 SINR (Signal to interference plus noise ratio) 

อตัราส่วนของก าลงัของสญัญาณท่ีเราตอ้งการส่ือสารเทียบ
กบัก าลงัของสัญญาณแทรกสอดและสัญญาณรบกวนหรือ
ก็คือสามารถบอกคุณภาพของสัญญาณได ้สามารถค านวน
ไดต้าม (3) 

𝑆𝐼𝑁𝑅 =  
𝑃0

∑ 𝑃𝐼    
+ 𝑁𝑏

𝑛
1

                        (3) 

โดยท่ี 
𝑃0 คือ ก าลงัสญัญาณท่ีไดรั้บ 
𝑃𝐼     คือ ก าลงัรบกวนเฉล่ียของเซลลข์า้งเคียง 
𝑁𝑏 คือ สญัญาณรบกวนพ้ืนหลงั 

2.4 โปรแกรมทีเ่กีย่วข้องในการทดลอง 
GENEX PHU Smart ใชใ้นการเก็บผลพารามิเตอร์ ค่า 

ทรูพุท ค่า RSRP และค่า SINR เป็นโปรแกรมใชร่้วมกับ
มือถือสมาร์ทโฟนสามารถแสดงผลแบบเรียลไทม์ และ 
Genex Assistant เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ผลหลงัการเก็บ

   
    

   
      

   
   

   
   

   
   

   
    

   

ในเมือง นอกเมือง
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ผลโดยสามารถแสดงผลเป็นค่าเฉล่ียของแต่ละพารามิเตอร์
ได้ ซ่ึงทั้ งสองโปรแกรมน้ีถูกคิดค้นพัฒนาโดย หัวเว่ย 
สุดทา้ยแอพพลิเคชัน่ nPerf ใชท้ดสอบความเร็วในการรับ-
ส่งขอ้มูลมีค่า ความเร็วดาวน์โหลด ความเร็วอพัโหลด และ 

ปิง แสดงดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที ่4: โปรแกรมในการทดลอง 

 

3.  การด าเนินงานวจัิย 
3.1 แผนการด าเนินงาน 

 
รูปที ่5: รายละเอียดสถานท่ีในการวิจยั 

จากรูปท่ี 5 แสดงถึงรายละเอียดสถานท่ีวิจัยภายใน
อาคารหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึงมี 1 ชั้น มีสถานีฐานภายใน
อาคารกระจายความถ่ี 900MHz แบนด์วิธ 10MHz และ
ดา้นนอกอาคารห่างออกไปประมาณ 300 เมตรมีเสาสถานี
ฐานสูง 32 เมตร มีความถ่ี 1800 และ 2100MHz มีแบนดว์ธิ 
15 และ 10MHz ตามล าดบั โดยรวม 3 ความถ่ีท าให้ขนาด
แบนดว์ธิเพ่ิมข้ึนเป็น 35MHz 

การวิจัยน้ีได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือวดัผลประสิทธิภาพ
สัญญาณมือถือในอาคารท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท ารวมความถ่ี 
ภายใตเ้ง่ือนไขต่างความถ่ี (Inter-Band 3 ความถ่ี) และต่าง
สถานี โดยศึกษาการวดัผลสัญญาณ 4 ตัวช้ีวดัได้แก่ ค่า
ความเร็วในการรับ - ส่งขอ้มูล ค่าทรูพุท ค่า RSRP และค่า 
SINR ใช้อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีสถานท่ีจริงซ่ึงได้มี
แผนการทดลองดงัรูปท่ี 6 ดงัน้ี  

 
รูปที ่6: แผนด าเนินงานวิจยั 

3.2 วธีิการเกบ็ผล 
ในงานวิจยัน้ีท าการเดินเก็บผลในอาคาร 2 รอบไดแ้ก่

รอบท่ี  1 ไม่รวมความถ่ีท่ีความถ่ี 900MHz แบนด์วิธ  
10 MHz และรอบท่ีสองรวมความถ่ี   900 1800 และ  
2100 MHz แบนด์วิธรวม 35MHz รูปท่ี 7 แสดงวิธีการ
เดินวดัผลสญัญาณในอาคารดว้ยโปรแกรม GENEX PHU 

Smart เร่ิมตน้ท่ีหนา้โปรแกรม (1) กดท่ีค าสั่ง FTPDL ให้
โปรแกรมท างานจากนั้น (2),(3) กดแผนท่ีในโปรแกรม
ตามต าแหน่งท่ียืนอยู่คือจุดท่ี 1 และเดินไปจุดท่ี 2 เพื่อ
บนัทึกค่าสัญญาณ เม่ือเดินแลว้หยดุท่ีจุดไหนแลว้ตอ้งกด
ในแผนท่ีเพ่ือบนัทึกค่าสัญญาณของเส้นทางท่ีผ่านมา (4) 

จะเดินเก็บผลภายในอาคาร 1 รอบ (5) กดหยดุการท างาน
ของโปรแกรมเพื่อบนัทึกผลโดยการเดิน 1 รอบโปรแกรม
จะบนัทึกผลค่า ทรูพุท ค่า RSRP และค่า SINR โปรแกรม 
nPerf เก็บค่าความเร็วในการรับ - ส่งขอ้มูล   

 
รูปที ่7: ภาพประกอบการเดินเก็บผลทดลอง 

                    
                 
           
          

            
           

    ความถี่       
     แบนด์วิธ      

เสาสถานี าน สูง    เมตร มี 
          และ            
          และ            

วัดสัญญสาณภายในอาคาร   รอบ
มี   ตัวชี้วัด                                    
รอบที่     ไม่รวมความถี่ที่         แบนดว์ธิ       
รอบที่     รวม   ความถี่                  แบนดว์ธิ      
 

ความถ่ี      แบนด์วิธ      

ไมร่วมความถ่ี      
รวมความถ่ี                

   

  

จ ดท่ี  

จ ดท่ี  

จ ดท่ี  

จ ดท่ี  
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3.2 ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับวัดผลประสิทธิภาพ
สัญญาณมือถือในอาคาร  
      การวดัค่าสญัญาณมือถือในอาคารนั้นมีก าหนดเกณฑท่ี์
ใช้ดูในอุปกรณ์ร่วมระหว่างการเดินทดสอบ ท าให้ผู ้
ทดสอบนั้นสามารถประเมิณไดว้า่ค่าสัญญาณจุด ๆ นั้นเป็น
อย่างไรโดยมีค่า ทรูพุท ค่า RSRP และ SINR  แสดงดงั
ตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: เกณฑค์่า Throughput, RSRP และ SINR 

 

4. ผลการวจัิย 
4.1 ผล 2 สถาณการณ์ ไม่รวมความถี่และรวมความถี ่
4.1.1 สถานการณ์ไม่รวมความถ่ีพบว่าค่าเฉล่ียของ 

ความเร็วในการรับ – ส่งขอ้มูลได ้ค่าความเร็วดาวน์โหลด 
13.74Mbps ความเร็วอพัโหลด 6.40Mbps และ ปิง 62ms. 
ในส่วนของค่าทรูพทุ  RSRP และ SINR มีค่า 23.99Mbps 

-79.71dBm และ 9.87dB ตามล าดบั แสดงดงัรูปท่ี 8  

 
รูปที ่8: ผลพารามิเตอร์ไม่รวมความถ่ีจากโปรแกรม nPerf  

GENEX PHU Smart  และ Genex Assistant 

4.1.2 สถานการณ์รวมความถ่ีพบว่าค่ า เฉ ล่ียของ
ความเร็วในการรับ – ส่งขอ้มูลได ้ค่าความเร็วดาวน์โหลด 
70.06Mbps ความเร็วอพัโหลด 25.46Mbps และปิง 34ms

ในส่วนค่าทรูพุท  RSRP และ  SINR มีค่ า  83.89Mbps  

-85.78dBm และ 8.42dB ตามล าดบั แสดงดงัรูปท่ี 9 

 
รูปที ่9: ผลพารามิเตอร์รวมความถ่ีจากโปรแกรม nPerf  GENEX 

PHU Smart  และ Genex Assistant 

จากการเปรียบเทียบจาก 2 สถานการณ์ระหวา่งไม่รวม
ความถ่ีและรวมความถ่ี เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพท่ี
เพ่ิมข้ึนของ 4 ตวัช้ีวดัพบวา่ความเร็วในการรับ – ส่งขอ้มูล
มีค่าความเร็วดาวน์โหลดเพ่ิมข้ึน 409.90% ความเร็วอพั
โหลดเพ่ิมข้ึน 297.81% และค่าปิงดีข้ึน 45.16% ทรูพุท
เพ่ิมข้ึน 249.69% RSRP ลดลง 7.68% และ SINR ลดลง 
14.69% แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2: สรุปผลค่าสญัญาณเปรียบเทียบระหวา่ง 2 สถานการณ์ 

 
ผลเพ่ิมเติมรอบนอกอาคารสามารถจับสัญญาณการ

รวม 2 ความถ่ีคือ 1800 และ 2100MHz ของเสาส่งด้าน
นอกเท่านั้ นพบว่าค่าเฉล่ียของความเร็วในการรับ – ส่ง
ข้อมูลได้ ค่าความเร็วดาวน์โหลด 42.36Mbps ลดลง 
39.54% ความเร็วอัพโหลด  20.81Mbps ลดลง 18.26% 

และปิง  46ms ลดลง 35.29% ในส่วนของค่าทรูพุทมีค่า 
47.49Mbps ลดลง 43.39% ค่า RSRP -79.57dBm เพ่ิมข้ึน 
7.23% และค่า  SINR 20.06dB เ พ่ิม ข้ึน 138.24% เ ม่ือ
เทียบกบัผลรวม 3 ความถ่ีภายในอาคาร 

4.2 ผลกราฟเปรียบเทยีบ 2 สถานการณ์ 
รูปท่ี 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า ทรูพุท ค่า

RSRP และค่ าSINR มาน า เ สนอใน รูปแบบกร าฟ
เปรียบเทียบระหว่าง ไม่รวมความถ่ี (เส้นสีฟ้า) และรวม
ความถ่ี  (เส้นสีส้ม ) พบว่าค่ า เฉ ล่ีย  RSRP และ SINR  

จะลดลง 6.07dBm และ 1.45dB ตามล าดับ แต่ค่าทรูพุท

Throughput (Mbps)  RSRP (dB)  SINR (dB) ความหมาย สี

x => 60 N/A N/A N/A

42 <= x < 60 x >= -80 x >= 20 ยอดเยีย่ม

30 <= x < 42 -90 <= x < -80 N/A ดีมาก

20 <= x < 30 -95 <= x < -90 15 <= x < 20 ดี

15 <= x < 20 -100 <= x < -95 10 <= x < 15 ปานกลาง

10 <= x < 15 -110 <= x < -100 1<= x < 10 อ่อน

50 <= x < 10 -116 <= x < -110 -1 <= x < 1 ไมดี่

0 < x < 5 -124 <= x < -116 -3 <= x < -1 ไมดี่มาก

x =< 0 kbps x < -124 x < -3 ไมมี่สญัญาณ

ก ำหนดเกณฑ์พำรำมเิตอร์ในกำรทดสอบ

                            

                  

          

              
    

                  

รอบ 1 รอบ 2

ไม่มี มี

900 900/1800 /2100

10 35
Dowload (Mbps) 13.74 70.06 409.90% เพ่ิมข้ึน
Upload (Mbps) 6.4 25.46 297.81% เพ่ิมข้ึน
Ping 62 34 45.16% เพ่ิมข้ึน

23.99 83.89 249.69% เพ่ิมข้ึน

-79.71 -85.78 -7.68% ลดลง

9.87 8.42 -14.69% ลดลง

ประสิทธิภาพท่ี

เพ่ิมข้ึน (%)

รวมช่องสญัญาณ (CA)

ความถ่ี (Mhz)

Bandwidth (Mhz.)

ตัวช้ีวัด

ควำมเร็วในกำร

รับ – ส่งข้อมูล

ทรูพุท (Mbps)

RSRP (dBm)

SINR (dB)
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เพ่ิมข้ึนเม่ือรวมความถ่ี แมว้า่มีบางช่วงท่ีกราฟทรูพทุลดลง 
แต่ยงัสูงกวา่การไม่รวมความถ่ีตลอดผลการทดลอง 

 

 
รูปที ่10: กราฟเปรียบเทียบ  RSRP คา่ SINR และทรูพทุ 

 

5. สร ปผลการทดลอง 
ในงานวิจยัน้ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยีการรวมความถ่ี (Carrier 

aggregation) ท่ีต่างความถ่ีกันระหว่างความถ่ี 900 1800

และ 2100MHz และต่างสถานีกันระหว่างสถานีฐาน
ภายในอาคารกับด้านนอกอาคารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
สัญญาณมือถือในอาคาร ซ่ึงจากการรวม 3 ความถ่ีนั้นท า
ให้ขนาดช่องสัญญาณเพ่ิมข้ึนเป็น 3.5 เ ท่า  ส่งผลให้
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณมือถือภายในอาคาร 
โดยค่าความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลมี ค่าความเร็วดาวน์
โหลดเพ่ิมข้ึน 409.90%  ความเร็วอัพโหลดเ พ่ิมข้ึน 
297.81%  ปิงดีข้ึน 45.16% และในส่วนค่าทรูพุทเพ่ิมข้ึน 
249.69% มากกวา่การไม่ใชเ้ทคโนโลยกีารรวมความถ่ี จึง
ส่งผลให้ผูใ้ชง้านสามารถรับส่งขอ้มูลมือถือภายในอาคาร
ประสิทธิภาพดีข้ึนด้วย แต่ทว่าค่า RSRP (ความแรง
สัญญาณ) และ SINR (คุณภาพสัญญาณ) จะลดลง 7.68% 

และ 14.69% เน่ืองจากจับได้สัญญาณความถ่ีหลักเป็น 
1800MHz ของสถานีฐานนอกอาคาร ทั้งน้ีหากมีการรวม
จ านวนความถ่ีท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ขนาดช่องสัญญาณเพ่ิมข้ึนก็
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสญัญาณในอาคารไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินการ
รับรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรโดยการจ าลอง
สถานการณ์ฟิชชิง เพ่ือทดสอบและศึกษาพฤติกรรมความ
ตระหนักทางไซเบอร์ของบุคลากรในองค์กร ผู้ วิจัยได้
แบ่งกลุ่ มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ ม และมีการจ าลองจ าลอง
สถานการณ์ฟิชชิง 2 คร้ังโดยมเีนือ้หาท่ีแตกต่างกัน และท้ัง 
2 กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ท่ีแตกต่างกัน
อีกด้วย กลุ่มท่ี 1 ฝ่ายปฏิบัติการซ่ึงเกี่ยวข้องกับทางด้านไอ
ทีโดยตรง มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ two-factor 

awareness และกลุ่มท่ี 2 ฝ่ายสนับสนุนซ่ึงส่วนงานไม่ได้
เกี่ยวข้องกับไอทีโดยตรง (Non-IT) มีการถ่ายทอดความรู้
ในรูปแบบ single factor awareness พบว่าในกลุ่มท่ี 1 มี
จ านวนบุคลากรท่ีไม่เปิดอีเมลมจี านวนเพ่ิมขึน้ 6.96% เปิด
และอ่านอย่างเดียวเพ่ิมขึ้น 9.57% เปิดอ่านและคล๊ิกลิงก์
ลดลง 16.52% คล๊ิกและป้อนข้อมูลลดลง 20% นอกจากนี้
ในกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 จาก  ผลวิเคราะห์การทดสอบท้ัง 2 
คร้ังพบว่าบุคลากรท่ีไม่เปิดอีเมลมีจ านวนลดลง 22.22% 
เปิดและอ่านอย่างเดียวเพ่ิมขึ้น 3.17% เปิดอ่านและคล๊ิก
ลิงก์เพ่ิมขึน้ 19.05% คล๊ิกและป้อนข้อมูลเพ่ิมขึน้ 19.05% 
น่ันแสดงว่าการถ่ายทอดความ รู้ ในแบบ two-factor 

awareness สามารถให้ผลลัพธ์ท่ีดีขึน้จากเดิมในเร่ืองของ
การคล๊ิกและป้อนข้อมูล ซ่ึงแตกต่างจากการถ่ายทอด
ความรู้ในแบบ single factor awareness 

 
ค าส าคัญ : ฟิชชิง  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
   ความตระหนกัรู้ 
 

Abstract 

The objective of this paper was to evaluate  

an organization's cyber security awareness by using 

a phishing simulation. The participants were divided 

into two groups; operation, which deals with IT 

directly, and support, which deals with non-IT 

issues. The operating group was taught using  

a two-factor awareness technique. To educate the 

support group, single factor awareness was used.  

According to the findings, there was 6.96% increase 

in subjects who did not respond to email, 9.57% 

increase in subjects who opened email, 16.52% 

decrease in subjects who opened and clicked email, 

and 20% decrease in subjects who clicked and filled 

out the information on email in operation group. In 

support group, there were 22.22% decrease in subjects 

who did not respond to email, 3.17% increase in 

subjects who opened email, 19.05% increase in 

subjects who opened and clicked email, and 19.05% 

increase in subjects who clicked and filled out the 

information on email. From the result, we concluded 
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that two-factor awareness technique instruction was 

more effective than single-factor awareness instruction 

in raising cyber security awareness. 

Keywords: phishing, cybersecurity, awareness. 

   

1. บทน า 
 การโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มกัเกิด
จากตวัผูใ้ชง้านในระบบสารสนเทศ การโจมตีแบบฟิชช่ิง 
(Phishing) คือ การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต  เป็นการ
โจมตีด้วยวิธีทางวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) 
นับเป็นการโจมตีท่ีประสบความส าเร็จมาก และส่งผล
กระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์มากเช่นกัน 
ซ่ึงทางผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะน าการโจมตีแบบฟิชช่ิง 
(Phishing) มาทดสอบในองค์กร เพ่ือลดช่องโหว่ในการ
ถูกโจมตี และสร้างความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร
ไม่ใหต้กเป็นเป้าหมายซ ้ าไดอี้ก 

 

2. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การโจมตทีางวศิวกรรมสังคม  
การโจมตีทางวิศวกรรมสังคม  คือ กลยุท ธ์ทาง

จิตวทิยาท่ีใชใ้นกลอุบายหลอกล่อเป้าหมายใหห้ลงเช่ือและ
ยอมเปิดเผยความลบั [1] มีการด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ 
จะเร่ิมตน้จากการรวบรวมขอ้มูลของเป้าหมายซ่ึงเป็นหน่ึง
ในขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการโจมตี ในกรณีของสังคม
การโจมตีทางวศิวกรรมสงัคม ผูโ้จมตีตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
ลกัษณะพ้ืนฐานของเป้าหมาย หรือหลกัจิตวทิยาท่ีสามารถ
ใชแ้สวงหาประโยชน์จากเป้าหมาย [2] ซ่ึงวงจรชีวิตของ
การโจมตีทางวศิวกรรมสงัคมแสดงในภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที ่1: องคป์ระกอบวงจรชีวิตของการโจมตีทางวิศวกรรมสงัคม  

ขั้ นตอนการรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 

[3,4] 
ขั้นตอนแรกของการโจมตีทางวิศวกรรมสังคม คือ การ
รวบรวมข้อมูลของเป้าหมาย ในขั้ นตอนน้ีผู ้โจมตีจะ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเป้าหมายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความ
น่าเช่ือถือ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีไวว้างใจได้ ผู ้
โจมตีอาจไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั ความเก่ียวพนัทางการเมือง 
ภูมิหลงัทางการศึกษา ขอ้มูลครอบครัว ขอ้มูลทางการเงิน 
นอกจากน้ียงัรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างขององค์กร 
ลกัษณะการท างาน เพื่อน ามาวเิคราะห์กลยทุธ์ในการโจมตี
เป้าหมายต่อไป 
ขั้นตอนพฒันาความสมัพนัธ์ (Developing Relationships) 

เม่ือมีการรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูโ้จมตีจะใช้ขั้นตอน
พฒันาความสัมพนัธ์โดยใช้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาลอก
เลียนใหเ้สมือนจริง เพื่อช่ือมโยงความสมัพนัธ์ใหเ้ป้าหมาย
หลงเช่ือ  
ขั้นตอนแสวงหาประโยชน์ (Exploitation) 

ผูโ้จมตีจะใชท้ั้งขอ้มูลและความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั
เพ่ือแทรกซึมเป้าหมาย หลอกล่อให้เป้าหมายเผยความลบั
ดว้ยวธีิต่าง ๆ 
ขั้นตอนด าเนินการ (Execution) 

ท าการโจมตีเป้าหมาย ให้ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีผู ้
โจมตีต้องการ และอาจน าข้อมูลของเป้าหมายมาสร้าง
ความเสียหายในดา้นต่าง ๆ  

2.2 ฟิชช่ิง (Phishing)  
ฟิชช่ิง  (Phishing) หมายถึง การหลอกลวงทาง

อินเทอร์เน็ต โดยจะหลอกล่อเป้าหมายใหห้ลงเช่ือขอ้ความ
ท่ีหลอกลวง เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลส าคัญของเป้าหมาย 
เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล รหัสผ่าน บตัรเครดิต ฯลฯ โดยการ
ปลอมแปลงให้เหมือนกบัเวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการจริง [5] เพื่อ
เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวั และเอกสารลบัของ
เป้าหมาย หรือความลบัทางการคา้ของบริษทั จะมาในรูป
ของอีเมลท่ีไม่ไดร้ะบุเป้าหมายอยา่งชดัเจน และจะถูกส่ง
อีเมลแบบกระจายโดยท่ีไม่ไดห้วงัผลท่ีเป้าหมายเป็นพิเศษ [6] 

2.3 ฟิชช่ิงแบบเจาะจงเป้าหมาย (Spear-Phishing)  
หมายถึง การโจมตีท่ีพุ่งเป้าไปยงัเป้าหมายอย่าง

ชดัเจน โดยผูโ้จมตีจะคน้หาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพนักงาน
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ในบริษทัท่ีเป็นเป้าหมายจากช่องทางต่าง ๆ เช่น จากนั้นผู ้
โจมตีจะสร้างอีเมล Phishing ท่ีระบุเน้ือหาสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายหลงเช่ือ กดลิงก์ท่ีแนบมากับ
อีเมล การโจมตีลกัษณะน้ีหากเป้าหมายเป็นบุคคลส าคญั
ในองคก์รจะเรียกวา่ Whaling [7] 

2.4 ฟิชชิงด้วยเสียง (Vishing)  
หมายถึง เป็นการฟิชชิงดว้ยเสียง ใชก้ารโนม้นา้วให้

เหยื่อหลงเช่ือว่าเป็นสายท่ีโทรมาจากเจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึง โดยเลือกท่ีจะขอขอ้มูลบญัชี, รหัสผ่าน 
หรือข้อมูลธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์  เม่ือเป้ าหมาย
หลงเช่ือใหข้อ้มูลก็จะท าใหเ้กิดความสูญเสียเกิดข้ึน [8] 

2.5 Cyber Kill Chain 

Cyber Kill Chain ถูกคิดคน้โดย Lockheet Martin 
ในปี 2011 [9] เพ่ือใช้ในการอธิบายขั้นตอนในการเจาะ
ระบ บ เพื่ อ โ จ ม ตี ท าง ไซ เบ อ ร์  ซ่ึ งป ร ะก อบ ด้ ว ย  
7 ขั้นตอนต่อเน่ือง ไดแ้ก่  
1. Reconnaissance: อาชญากรทางไซเบอร์เร่ิมเก็บขอ้มูล
ของเป้าหมายก่อนเร่ิมโจมตี ไม่วา่จะเป็นทางอินเทอร์เน็ต 
ห รือ ทางกายภาพ โดยหากสามารถเก็บข้อ มูลของ
เป้าหมายได้มากก็จะส่งผลให้การโจมตีมีแนวโน้มท่ีจะ
ประสบความส าเร็จมากข้ึน 
2. Weaponization: เตรียมเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการ
โจมตีเป้าหมาย เช่น การเตรียมโปรแกรมส าหรับเจาะ
ระบบท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย เป็นตน้ 
3. Delivery: ส่ง Payload ท่ีเตรียมไวไ้ปยงัเป้าหมายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ฟิชชิงอีเมล เวบ็ หรือ USB เป็นตน้ 
4. Exploitation: อาชญากรทางไซเบอร์ท าการเจาะระบบ
ของเป้าหมายผ่านช่องโหว่ต่างๆ ท่ีพบเจอจากการท า 
Reconnaissance  
5. Installation: ติดตั้ ง Payload บนเคร่ืองของเป้าหมาย
เพ่ือคอยรับค าสัง่จากอาชญากรทางไซเบอร์ 
6. Command & Control: หลังจากท่ีได้ติดตั้ ง Payload 
อาชญากรทางไซเบอร์สามารถท าการควบคุมหรือสั่งการ
เคร่ืองเป้าหมายได ้
7. Action on Objectives: ด าเนินการตามเป้าหมายของ
ตนเอง เช่น ขโมยขอ้มูล หรือขดัขวางการท างานท าให้ไม่

สามารถใชง้านได ้ส่วนใหญ่เม่ือโจมตีส าเร็จจะท าการลบ
ร่องลอยเพ่ือใหไ้ม่สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัมาหาตนเองได ้ 

2.6 ทฤษฎคีวามตระหนัก  
ความตระหนั ก  (Awareness) เป็ น แนวคิ ด เชิ ง

จิตวิทยา (Psychological Approach) ผสมกบัแนวคิดเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) เป็นผลมาจาก
กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ 
เม่ือบุคคลไดรั้บการสัมผสัจากส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้ม จะ
ท าให้เกิดกระบวนการการรับรู้  เม่ือบุคคลรับรู้จากส่ิงเร้าก็
จะเกิดความเขา้ใจในส่ิงเร้านั้น ส่งผลให้เกิดความคิดรวบ
ยอดน าไปสู่การเรียนรู้ และน าไปสู่การเกิดความตระหนัก
ในท่ีสุด ซ่ึงความรู้และความตระหนักต่างก็น าไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้นๆ [10] แสดงดัง
ภาพท่ี 2  

 

 
 

ภาพที ่2: ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกั 

 

3. วธีิการด าเนินงาน 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการวิจยั

ต่าง ๆ เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปได้มีประสิทธิภาพและ
ลุล่วง ผูว้จิยัจึงวางแผนขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 

3.1 ออกแบบขั้นตอนการวจิยั 
ผูว้ิจัยเร่ิมต้นจากการรวบรวมข้อมูลของเป้าหมาย

ก่อนเร่ิมท าการโจมตี มีการสร้างเน้ือหาอีเมล 2 ฉบับใน
การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบคือ ก่อนการโจมตีและหลัง
การโจมตี และได้มี มีการสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อใช้
ส าหรับการจ าลองสถานการณ์โจมตีในรูปแบบฟิชชิง เม่ือ
พนกังานในแต่ละแผนกไดรั้บอีเมล เปิดอ่าน กดลิงก ์กรอก
ขอ้มูล ระบบจะจดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์ผล
และน าเสนอฝ่ายบุคคล เพ่ือจดัท าโปสเตอร์ถ่ายทอดความรู้
ทางด้าน Cyber Awareness หลงัจากนั้ นจะมีการส่งการ
จ าลองสถานการณ์โจมตีในรูปแบบฟิชชิงทดสอบในรอบ
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ท่ี 2 หลงัจากท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และน า
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลเพื่อสรุปผล ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3: กระบวนการวิจยั 

 
3.2 ด าเนินการวจิยั 
ผู ้วิจัยได้มีการจ าลองสถานการณ์การโจมตีใน

รูปแบบอีเมลฟิชชิงในองค์กรแห่งหน่ึง เพื่อทดสอบและ
ศึกษาพฤติกรรมความตระหนักทางไซเบอร์ของบุคลากร
ในองค์กรในช่วงปลายไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2564 ถึง
ช่วง ต้นไตรมาส ท่ี  1 ของปี  2565 ซ่ึ งองค์กรแห่ ง น้ี
เก่ียวขอ้งกบัทางดา้นเทคโนโลยี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
ทดลองคร้ังน้ีมีจ านวนทั้ งส้ิน 178 คน ผูว้ิจัยได้แบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม และมีการจ าลองจ าลองสถานการณ์ฟิ
ชชิง 2 คร้ังโดยมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกัน และทั้ ง 2 กลุ่ม
ตวัอยา่งมีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
กลุ่มท่ี  1 ฝ่ายปฏิบัติการซ่ึงเก่ียวข้องกับทางด้านไอที
โดยตรง มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ two-factor 

awareness และกลุ่มท่ี 2 ฝ่ายสนับสนุนซ่ึงส่วนงานไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัไอทีโดยตรง (Non-IT) มีการถ่ายทอดความรู้
ในรูปแบบ single factor awareness โดยมีกระบวนการ
ในการทดลองการโจมตี ดงัน้ี 

ผู ้วิจัยได้ศึกษาขั้ นตอนการโจมตีแบบฟิชชิง [11]  

เพื่อวางแผนการจ าลองสถานการณ์ในรูปแบบอีเมลฟิชชิง 

แก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อตอ้งการท่ีจะการประเมิน

การรับรู้ความปลอดภยัทางไซเบอร์ขององค์กรได ้โดยมี

ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 4 และ 5  

1. ผูโ้จมตีส่งอีเมลถึงเหยือ่ 

2. ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อคลิกลิงก์ฟิชช่ิงในอีเมล โดยอาจ

เป็นลิงกป์ลอมท่ีน าทางไปสู่เวบ็ไซตฟิ์ชชิง 

3. ผูโ้จมตีรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลประจ าตวัของเหยือ่ 

4. ผู ้โจมตีใช้ข้อมูลประจ าตัวของเหยื่อเพื่อเข้าถึง

เวบ็ไซต ์

 

 
 

ภาพที ่4: ขั้นตอนโจมตีแบบฟิชชิง 

 

 

ภาพที ่5: ขั้นตอนโจมตีแบบฟิชชิง (Fake Domain) 

ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ โดยมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัการช้ีชวนให้บุคลากรในองค์กรลงทะเบียน
เพ่ื อยืน ย ันการ เพ่ิ ม พ้ืน ท่ี อี เมลด้วยระบบอัตโนมัติ             
และไดไ้ดท้ าการออกแบบโปสเตอร์ infographic ส าหรับ
เป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่บุคลากรแต่ละฝ่ายของ
องคก์ร โดยเน้ือหาจะกล่าวถึงความหมายของการโจมตีใน
รูปแบบต่าง ๆ ของ ฟิชชิง และ แรนซมัแวร์ รวมถึงวิธีการ
สังเกตอีเมลต้องสงสัย รวมถึงการป้องกันไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อ หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้ดสอบสถานการณ์การโจมตีใน
รูปแบบ ฟิช ชิ งในค ร้ัง ท่ี  1 และได้ ถ่ ายทอดความ รู้              
ใน รู ป แ บ บ  single factor awareness แ ล ะ  two-factor 

awareness โดยขั้นตอนต่อมาได้มีการออกแบบพัฒนา
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เว็บไซต์ส าหรับการจ าลองสถานการณ์ในรูปแบบอีเมล    
ฟิชชิงในคร้ังท่ี 2 โดยอีเมลมีเน้ือหาแตกต่างจากคร้ังแรก 
ซ่ึงในคร้ังน้ีจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมการร่วมลงทะเบียน
กล่องสุ่มของขวญั เพ่ือลุน้รับเงินรางวลัและรางวลัพิเศษ 

ในระหว่างการทดสอบสถานการณ์การโจมตีใน

รูปแบบฟิชชิงในคร้ังท่ี 1 และ 2 ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมท่ีใช้

ในการตรวจจับสถานะของอีเมลปลายทางไม่ว่าจะเป็น

สถานะส่งส าเร็จ เปิดหรือไม่เปิดอีเมล หรือแมแ้ต่คล๊ิกลิงก ์

ตวัโปรแกรมจะระบบแจง้เตือนผ่านอีเมลของผูดู้แลระบบ 

หากบุคลากรในองคก์รคล๊ิกลิงก์และท าการป้อนขอ้มูลเขา้

มาในระบบ ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มาในระบบนั้นจะถูกจดัเก็บ

ไวใ้นฐานขอ้มูลของระบบ SQL Server เพื่อน าขอ้มูลมา

วเิคราะห์ 

3.3 สรุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
ผูว้ิจยัออกแบบขั้นตอนการวิจยัไดศึ้กษาขั้นตอนการ

โจมตีแบบฟิชชิง เพื่อวางแผนในการจ าลองสถานการณ์ใน
รูปแบบอีเมลฟิชชิงแก่บุคลากรภายในองคก์ร เพื่อตอ้งการ
ท่ีจะการประเมินการรับรู้ความปลอดภยัทางไซเบอร์ของ
องค์กร และก าหนดกระบวนการวิจัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเร่ิมรวบรวมข้อมูลของบุคลากรใน
องคก์ร ออกแบบคอนเทนตต์ามสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
มีการมีการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชันเพื่อใช้ในการจ าลอง
สถานการณ์ในรูปแบบอีเมลฟิชชิง รวมถึงการจัดท าส่ือ
รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร
แต่ละฝ่ายขององคก์ร และมีการเก็บในส่วนของฐานขอ้มูล
ในการจ าลองสถานการณ์เพ่ือน าไปวเิคราะห์ผลต่อไป 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานการประเมินการรับรู้ความ

ปลอดภัยท างไซ เบอ ร์ขององค์กรโดยการจ าลอง
สถานการณ์ในรูปแบบอีเมลฟิชชิง โดยสามารถแบ่ง
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการ มีการ
ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ two-factor awareness และ
ฝ่ายสนับสนุน มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ single 

factor awareness ในกลุ่มท่ี 1 ฝ่ายปฏิบติัการ ผูว้ิจยัมีการ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร 2 ปัจจัย คือ ผูว้ิจัยได้ท า
บทความจ านวน 2 บทความ และเผยแพร่ให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างผ่านอีเมล อีกทั้ งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ในเร่ืองต่างๆ 
ซ่ึงจากกลุ่มตวัอย่าง 115 คนในกลุ่มท่ี 1 มีสถานะไม่เปิด
อีเมลในคร้ังท่ี 1 จ านวน 49 คน คิดเป็น 42.61% และใน
คร้ังท่ี 2 จ านวน 57 คน คิดเป็น 49.57% สถานะเปิดและ
อ่านอย่างเดียวในคร้ังท่ี 1 จ านวน 20 คน คิดเป็น 17.39% 

และในคร้ังท่ี 2 จ านวน 31 คน คิดเป็น 26.96% สถานะ
เปิดอ่านและคล๊ิกลิงก์ในคร้ังท่ี 1 จ านวน 46 คน คิดเป็น 
40% และในคร้ังท่ี 2 จ านวน 27 คน คิดเป็น 23.48% และ
สถานะคล๊ิกและป้อนขอ้มูลในคร้ังท่ี 1 จ านวน 44 คน คิด
เป็น  38.26% และในคร้ังท่ี  2 จ านวน  21 คน คิดเป็น 
18.26% แสดงดงัภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที ่6: กราฟเปรียบเทียบ two-factor awareness 
 

ในกลุ่มท่ี  2 ฝ่ายสนับสนุน ผู ้วิจัยมีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรเพียง 1  ปัจจัย คือ ผู ้วิจัยได้ท า
บทความจ านวน 2 บทความเผยแพร่ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
ผ่านอีเมลเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจากกลุ่มตวัอย่าง 63 คนใน
กลุ่มท่ี 2 มีสถานะไม่เปิดอีเมลในคร้ังท่ี 1 จ านวน 26 คน 
คิดเป็น 41.27% และในคร้ังท่ี 2 จ านวน 12 คน คิดเป็น 
19.05% สถานะเปิดและอ่านอยา่งเดียวในคร้ังท่ี 1 จ านวน 
13 คน คิดเป็น 20.64% และในคร้ังท่ี 2 จ านวน 15 คน คิด
เป็น 23.81%สถานะเปิดอ่านและคล๊ิกลิงก์ในคร้ังท่ี 1 
จ านวน 24 คน คิดเป็น 38.10% และในคร้ังท่ี 2 จ านวน 36 
คน คิดเป็น 57.14% และสถานะคล๊ิกและป้อนขอ้มูลใน
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คร้ังท่ี 1 จ านวน 17 คน คิดเป็น 26.98% และในคร้ังท่ี 2 
จ านวน 29 คน คิดเป็น 46.03% แสดงดงัภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพที ่7: กราฟเปรียบเทียบ single factor awareness 

 
5. สรุป 

ผลการศึกษาการจ าลองสถานการณ์การโจมตีใน
รูปแบบอีเมลฟิชชิงในองค์กรแห่งหน่ึงด้วยสถิติพ้ืนฐาน 
จากผลวเิคราห์การทดสอบทั้ง 2 คร้ังในกลุ่มฝ่ายปฏิบติัการ 
พบวา่บุคลากรท่ีไม่เปิดอีเมลมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 6.96% เปิด
และอ่านอย่างเดียวเพ่ิมข้ึน 9.57% เปิดอ่านและคล๊ิกลิงก์
ลดลง 16.52% คล๊ิกและป้อนข้อมูลลดลง 20% ส่วนใน
กลุ่มฝ่ายสนับสนุน พบวา่บุคลากรท่ีไม่เปิดอีเมลมีจ านวน
ลดลง 22.22% เปิดและอ่านอยา่งเดียวเพ่ิมข้ึน 3.17% เปิด
อ่านและคล๊ิกลิงก์เพ่ิมข้ึน 19.05% คล๊ิกและป้อนข้อมูล
เพ่ิมข้ึน 19.05% นั่นแสดงว่าการถ่ายทอดความรู้ในแบบ 
two-factor awareness สามารถให้ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนจากเดิม
ในเร่ืองของการคล๊ิกและป้อนขอ้มูล ซ่ึงแตกต่างจากการ
ถ่ายทอดความรู้ในแบบ single factor awareness  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ทุกสรรพส่ิงของ
ผู้บริโภคท่ีเคยใช้อุปกรณ์ IoT และมีถ่ินฐานในประเทศ
ไทยจ านวน 396 คนโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้ในรูปแบบเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม SPSS 
และ AMOS ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์หาค่า
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยค่าความสอดคล้อง
ของโมเดล (goodness-of-fit) ท่ีได้เป็นดังนี้ P-value = 

0.406, 2/df = 1.035, RMSEA = 0.009, CFI = 0.999 
และ TLI = 0.998 ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงแนวทาง
ปฏิบัติด้านข้อมูลน้ันไม่มีผลกระทบต่อความตั้งใจยอมรับ
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง แต่การรับรู้ความเส่ียง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการรับรู้ความ
เส่ียงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคมีอิทธิพลเชิงลบ
ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงผ่านการรับรู้ถึงแนวทางการ
ปฏิบัติด้านข้อมลู 
ค าส าคัญ :  อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง การรับรู้ถึงแนว 

ทางการปฏิบัติด้านข้อมูล การรับรู้ถึงความ
เส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
การรับรู้ถึงความเสียงดา้นความเป็นส่วนตวั 

 
Abstract 

The purpose of this study was to examine the 

impact of perceived security risk and privacy risk on 

the acceptance of IoT technologies. The study used 

online questionnaire to collect a sample of 396 

people who have experience on IoT devices and live 

in Thailand. The data were analyzed through 

Structural Equation Model to test the hypotheses and 

derive model fit. The model showed a goodness-of-fit 

with P-Value = 0.406, x2/df = 1.035, RMSEA = 
0.009, CFI = 0.999 and TLI = 0.998. According to 

analysis results, the data practice perception has no 

significant effect on the intention to accept IoT 

technologies. The findings also show that the 

security risk perception and the privacy risk 

perception have both negative direct and indirect 

affect influence on the intention to accept IoT 

technologies through the data practice perception. 

Keywords: Internet of things, Data Practice 

Perception, Security Risk Perception, 

Privacy Risk Perception. 

 

1. บทน า 
ปั จ จุบัน เทคโน โลยี มี ส่ วนอย่างม ากในการใช้

ชีวติประจ าวนั ซ่ึงในระหวา่งวนัน้ีแทบจะทุกกิจกรรมเรามี
การใชอุ้ปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เขา้มาช่วย ซ่ึงอุปกรณ์หลาย 
ช นิ ด เป็ น อุ ป ก รณ์ ท่ี มี ก ารน า เท ค โน โลยี เ ก่ี ย วกับ
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงเข้ามาช่วย เพื่ อให้อุปกรณ์
สามารถตอบสนองหรือเพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้
เทคโนโลยีมากข้ึน เช่น บา้นอจัฉริยะท่ีสามารถเปิดปิดไฟ
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ไดอ้ตัโนมติั สามารถตรวจสอบต าแหน่งและท านายเวลาท่ี
คนเปิดหรือปิดแอร์ได ้ส่งผลใหเ้กิดความสะดวกสบายและ
ลดการใชพ้ลงังานไดม้าก [1] ซ่ึงความสะดวกสบายและมี
ประโยชน์น้ีน าไปสู่ความแพร่หลายในการใชเ้ทคโนโลยี
โดยบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ ้ าว่าก าลังใช้เทคโนโลยี
อะไรอยูบ่า้ง 

ผูใ้ห้บริการอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงรายใหญ่ 
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อพฒันาหรือออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ใน
ราคาท่ีถูกลง แต่ก็แลกมากบัการน าขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์ โดยทัว่ไปหากน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
โดยสุจริตและถูกก ากบัดว้ยกฎหมายและมาตรฐานในการ
ปกป้องขอ้มูลก็คงไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ในปัจจุบันมี
ข่าว เหตการณ์ต่าง ๆ มากมายท่ีเกิดข้ึนโดยผูใ้ห้บริการน า
ขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชใ้นทางท่ีผิดหรือไม่มีการควบคุมท่ี
ดี  และจุดอ่อนของเทคโนโลยี น้ี คือการเก็บข้อมูล ท่ี
ละเอียดอ่อนสามารถส่ือถึงตัวตนและพฤติกรรมของ
เจ้าของข้อมูลได้ เป็นจุดส าคัญท่ีองค์กร สามารถสร้าง
รายไดจ้ากการรวบรวมและขายขอ้มูลให้กบัองค์กรอ่ืน ๆ 
ต่อไป ท าให้ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด จนท า
ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกกระจายออกไป [2] ซ่ึงอาจถูกส่ง
ต่อไปจนถึงมิจฉาชีพไดโ้ดยวธีิใดวธีิหน่ึง 

การรับรู้และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของผู ้บ ริโภคในปัจจุบันมีผลอย่างมากในการ
ด ารงชีวิตและอาจส่งผลกระทบไปถึงเหตุการณ์ใหญ่ ๆ  
ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ [3] ใช้ข้อมูลของสมาชิกผูใ้ช้เฟ
ซบุ๊กกว่า 50 ล้านคน อย่างไม่เหมาะสม ช่วยให้โดนัล 
ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือปี ค.ศ. 2016 

จะเห็นว่าเหตุการณ์ท่ีอา้งอิงนั้นเกิดข้ึนโดยท่ีผูใ้ชง้าน
ขาดการรับรู้เก่ียวกบัความเส่ียงดา้นความมัน่คงปลอดภยั
และขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันั้นปัญหาส าคญัท่ีงานวิจยัน้ีจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยลดและแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตก็คือ ปัญหาดา้นการรับรู้และความมัน่คงปลอดภยั
ของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ
ผูบ้ริโภค  

จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัน้ีท่ีตอ้งการศึกษาระดับและ
ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและ
ความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภคท่ีถูกน ามาวเิคราะห์นั้นมีผล
อย่างไรต่อการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพส่ิง 

 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาเร่ืองการรับ รู้ความเป็นส่วนตัวของ

ผู ้บ ริโภคและความมั่นคงปลอดภัยจากเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงมาใชใ้นการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดท้ า
การทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งพบวา่ มีปัจจยัท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและส าคญั 3 ส่ิง
คือ การรับรู้ถึงเทคโนโลยี ความกงัวลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลและความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล [2] 

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงกลายมา
เป็นเทคโนโลยีท่ี ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่ม
ประชากร [4] เน่ืองจากมีการน าเทคโนโลยีน้ีมาประยกุต์
เขา้กับอุปกรณ์สวมใส่ต่าง ๆ เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม
รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ภายในท่ีอยู่อาศยัโดยท่ีเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงน้ีมีประโยชน์มากเม่ือน ามา
ประยุกต์กับส่ิงอ่ืนใด ๆ ก็ตาม ก็จะท าให้เราสามารถเก็บ
ขอ้มูลมาเพ่ือวิเคราะห์และช่วยให้การตดัสินใจท่ียากหรือ
ซับซ้อนจนกลายเป็นแนวคิดท่ีวา่ การตดัสินใจของทุก ๆ 
คนควรข้ึนอยู่กับข้อมูลและการวิเคราะห์  [5] เพื่อให้
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลมากข้ึน [6] 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงเร่ิม
แพร่หลายเขา้มาในชีวิตประจ าวนัซ่ึงมีการท าวิจยัเก่ียวกบั
การยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงโดย [7] 

วิจยัจากตวัแปรต่าง ๆ เช่น การรับรู้ถึงประโยชน์และการ
ใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน ความน่าเช่ือถือ อิทธิพล
ทางสังคม ความเพลิดเพลินและการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ซ่ึงผลการวิจัยได้สรุปออกมาว่ามีแนวโน้ม
ค่ อน ข้างม าก ท่ี ผู ้ ถู กส ารวจจะยอม รับ เท คโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง  

เม่ือมองในดา้นของการใชง้านและการตอบโจทยค์วาม
ต้องการของผูใ้ช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง
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สามารถตอบสนองความคาดหวังได้อย่างดี  แต่ เม่ือ
พิจารณาในดา้นความเขา้ใจในเทคโนโลยี ความเส่ียงดา้น
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลผู ้บริโภค [2], [8] และ
ความเป็นส่วนตวั การวิจยัของ [9] ท่ีท าการวิจยัโดยวดัผล
กระทบของการรับรู้ความเส่ียงของขอ้มูล (security risk 

perception) แ ล ะ ค ว าม เป็ น ส่ ว น ตั ว  ( privacy risk 

perception) ผ่านการเปรียบเทียบ เหตุการณ์จ าลอง 2 
เหตุการณ์และพบว่าได้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกันโดยท่ีบาง
เหตุการณ์ความเส่ียงดา้นความมัน่คงปลอดภยัมีผลลบต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงและบาง
เหตุการณ์ ความ เส่ี ยงต่ าง  ๆไม่ มีผลต่อการยอม รับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง ซ่ึงผลสรุปของ
งานวิจัยกล่าวว่าผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงของ
ขอ้มูลและความเป็นส่วนตวันั้นอาจตอ้งมีตวัแปรอ่ืนเพ่ือ
น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ 

จุดเด่นส าคญัของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง
คือความสะดวกสบาย แต่ความสะดวกสบายนั้ นไม่ได้
เกิดข้ึนเอง แต่เกิดข้ึนจากการเก็บขอ้มูลการใชง้าน รูปแบบ
ความตอ้งการรวมไปถึงอุปนิสัยส่วนบุคคลของผูใ้ชง้าน 
เพ่ือน ามาวเิคราะห์และตอบสนองในส่ิงท่ีควรจะเป็นความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้โดยกระบวนการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการ
ศึกษาวจิยัความเขา้ใจและการรับรู้ของสาธารณชนเก่ียวกบั
การน าแนวทางปฏิบติัดา้นขอ้มูล (data practices) [15] ท่ี
ส่ือความหมายถึงการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์และการ
แบ่งปันขอ้มูลอย่างเป็นระบบ มาใชร่้วมกบัการวิเคราะห์
ดว้ยอลักอลิทึมต่าง ๆ เพื่อให้เขา้ใจผูค้น ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้
ข้ึนอยู่กับอลักอลิทึมท่ีใช้ [1] ดังนั้นแนวทางปฏิบัติด้าน
ขอ้มูลนั้นถือเป็นส่วนส าคญัของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพส่ิงซ่ึงผูว้จิยัเลง็เห็นถึงประเด็นส าคญัจากประเด็น
น้ีว่าผูบ้ริโภคได้รับรู้ถึงการน าแนวทางปฏิบัติดา้นขอ้มูล 
(data practices perception) มาใชห้รือไม่  

ดังนั้ นในงานวิจัยน้ี จึงต้องการศึกษาเก่ียวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงโดยพิจารณา
จากตวัแปรดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงของขอ้มูล การรับรู้
ความเส่ียงของความเป็นส่วนตวั และการรับรู้ถึงแนวทาง

ปฏิบติัดา้นขอ้มูลวา่มีผลกระทบมากหรือน้อยแค่ไหนกบั
การยอมรับเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถก าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยั ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) : การรับรู้ความเส่ียงดา้นความมัน่คง
ปลอดภัย ส่ งผล เชิ งลบต่ อก ารยอม รับ เท คโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) : การรับรู้ความเส่ียงดา้นความมัน่คง
ปลอดภัย ส่ งผล เชิ งลบต่ อก ารยอม รับ เท คโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงผ่านการรับรู้ถึงการน าแนวทาง
ปฏิบติัดา้นขอ้มูล 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) : การรับรู้ความเส่ียงดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคลส่งผลเชิงลบต่อการยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพส่ิงผ่านการรับรู้ถึงการน าแนวทางปฏิบัติด้าน
ขอ้มูล 
สมมติฐานท่ี 4 (H4) : การรับรู้ความเส่ียงดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคลส่งผลเชิงลบต่อการตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 
สมมติฐานท่ี 5 (H5) : การรับรู้ถึงการน าแนวทางปฏิบัติ
ด้านข้อ มูล ส่ งผลโดยตรงต่ อการตัด สิน ใจยอม รับ
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 
 

3.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
งานวิจัยน้ี เป็นการวิจัย เชิ งป ริมาณ  (Quantitative 

Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ในช่วงระหว่างธันวาคม 2564 – 
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มกราคม 2565 ประชากรคือผูอ้าศยัในประเทศไทยและเคย
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง ผูว้จิยัใช้
โปรแกรม G*Power ในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา (α) 
เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 4 ตวัแปร ขนาด
ของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.03 ผลท่ีได้คือขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 396 ตวัอยา่ง 

การวดัคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถาม ท าโดยการวดั
ความเท่ียงตรง (validity) โดยน าไปให้ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน 
แลว้น ามาพิจารณาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงค์หรือเน้ือหาด้วยเทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruent) พบ ว่ า ทุ ก ข้ อ มี ค่ าผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานท่ียอมรับได้ แล้วจึงน ามาวัดค่ าความเท่ี ยง 
(stability) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีต้องการจะเก็บข้อมูลจ านวน 30  ชุด ได้ค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) เท่ากับ 0.89 ถือได้ว่าแบบสอบถามท่ีใช้มี
ความน่าเช่ือถือได ้

จากการน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ดว้ยโมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐาน และวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม และตัวแปรคั่นกลาง (mediator) ในการ
ทดสอบสมมติฐานจะท าการทดสอบท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอาศัย
โปรแกรมส าเร็จรูป AMOS ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีให้ความ
แม่นย  าสูงในการพิสูจน์ข้อสมมติฐานของงานวิจัย และ
อธิบายระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปร  
 

4. ผลการด าเนินงานวจัิย 
เม่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และหาความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์โมเดลแสดงความเหมาะสมของดว้ยค่า   
P-value = 0 .252, 2 /df = 1 .1 29, RMSEA = 0 .0 1 8,         

CFI = 0.997 และ TLI = 0.994 ดงัแสดงในภาพท่ี 2 ส่วน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลแสดงใน
ตารางท่ี 1 

 

 
ภาพที ่2: สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ตารางที ่1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 

ตัวแปรตาม อิทธิพล ตัวแปรต้น 
SRP PRP DPP 

DPP ทางตรง 0.239 

* 

0.281 

* 
- 

ทางออ้ม - - - 

IAIOT ทางตรง 0.352 

* 
-0.278 

0.033 

* 

ทางออ้ม 0.009 

* 

0.008 

* 
- 

จากตารางท่ี 1 สามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัย
จากสมมติฐานของการวจิยัไดด้งัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 

สมมตฐิานงานวจิยั ค่า
อิทธิพล 

ค่า P ผลการ
ทดสอบ 

H1: การรับรู้ความเส่ียงดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั (SRP) ส่งผลเชิงลบต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (IAIOT) 

0.352 * ยอมรับ 

H2: การรับรู้ความเส่ียงดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั (SRP) ส่งผลเชิงลบต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (IAIOT) 
ผา่นการรับรู้ถึงการน าแนวทางปฏิบติัดา้น
ขอ้มูล (DPP) 

0.009 * 
 

ยอมรับ 

H3: การรับรู้ความเส่ียงดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล
(PRP) ส่งผลเชิงลบต่อการยอมรับเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (IAIOT) ผา่นการรับรู้
ถึงการน าแนวทางปฏิบติัดา้นขอ้มูล (DPP) 

0.008 >0.05 ไม่
ยอมรับ 

H4: การรับรู้ความเส่ียงดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล
(PRP) ส่งผลเชิงลบต่อการตดัสินใจยอมรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (IAIOT) 

-0.278 * ยอมรับ 

H5: การรับรู้ถึงการน าแนวทางปฏิบติัดา้น
ขอ้มูล (DPP) ส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจ
ยอมรับเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 
(IAIOT) 

0.033 * ยอมรับ 

หมายเหตุ *p≤ 0.05, **p ≤  0.01, ***p ≤  0.001 
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5. สรุปผลงานวจัิยและอภิปราย  
จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง ปัจจยัท่ีน ามาวิจยัจะ
เป็นปัจจยัดา้นการรับรู้ทั้งหมด โดยท่ีจะน าระดบัการรับรู้
ความเส่ียงดา้นความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและความ
เป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์ร่วมกับการรับรู้ถึง
การน าแนวทางการปฏิบติัขอ้มูลของผูใ้ห้บริการอุปกรณ์ท่ี
มีเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง  

เม่ือวิเคราะห์ผลงานวิจยัคร้ังน้ีเปรียบเทียบกบังานวิจยั
ของ [7] ท่ีท าการวิจยัโดยวดัผลกระทบของการรับรู้ความ
เส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลและความเป็น
ส่วนตวั ผา่นการเปรียบเทียบ เหตุการณ์จ าลอง 2 เหตุการณ์
และพบว่าได้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกันโดยท่ีบางเหตุการณ์
ความเส่ียงดา้นความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและความ
เป็น ส่วนตัวส่งผลเชิงลบต่อการยอมรับ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงซ่ึงผลสรุปของงานวิจัยกล่าวว่า
ผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงของขอ้มูลและความเป็น
ส่วนตัวนั้ นอาจต้องมีตัวแปรอ่ืนเพ่ือน ามาใช้ในการ
วเิคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาพรวมงานวจิยัฉบบัน้ี 

โดยท่ีงานวิจยัฉบบัน้ีน าการรับรู้ถึงแนวทางปฏิบติัดา้น
ขอ้มูลของผูใ้ห้บริการมาวิเคราะห์ร่วมกับการรับรู้ความ
เส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลและความเป็น
ส่วนตวัของผูบ้ริโภคนั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อการตั้งใจ
ยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง โดยจะ
อภิปรายผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การรับรู้ความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัย (SRP) 
พบว่ามีอิทธิพลเชิงลบเล็กน้อยต่อความตั้ งใจยอมรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงทั้ งในทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านทางการรับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูล 
(IAIOT) 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั (PRP) พบวา่
มีอิทธิพลเชิงลบเล็กนอ้ยต่อความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงทั้งในทางตรงและทางออ้มผ่าน
ทางการรับรู้ถึงแนวทางปฏิบติัดา้นขอ้มูล 

การรับรู้ถึงแนวทางปฏิบติัดา้นขอ้มูล (DPP) พบวา่ไม่
มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจยอมรับเทคโนโลย ี

โดยสรุปความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพส่ิง ผลการวิจยัพบวา่ มีผูบ้ริโภคจ านวนมากท่ีมีความ
กังวลเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูลและความ
เป็นส่วนตวั แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัมีความตั้งใจท่ีจะยอมรับและ
ใช้งานอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง
ต่อไปโดยท่ีผลกระทบเหล่านั้นสร้างอิทธิพลเชิงลบต่อการ
ตดัสินใจเพียงเล็กน้อยทั้ งทางตรงและทางออ้ม แต่ส่ิงท่ี
น่าสนใจคือเร่ืองของการรับรู้ถึงแนวทางปฏิบติัดา้นขอ้มูล
นั้ น กลับไม่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจยอมรับเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง ซ่ึงจากงานวิจยัของ [13] พบว่า
คนทัว่ไปจะเร่ิมใหค้วามส าคญักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากข้ึนเม่ือ
เกิดผลกระทบต่อตนเองหรือเป็นข่าวท่ีก่อใหเ้กิดความวติก
กงัวลเป็นวงกวา้งตวัอยา่งเช่นวิกฤติการณ์โควิด-19 ท าให้
ทุกคนเร่ิมศึกษาและให้ความส าคัญต่อการใช้ชีวิตและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม จึงสันนิษฐานว่าในประเทศไทย 
การรับรู้ถึงแนวทางปฏิบติัดา้นขอ้มูล ยงัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าท่ีควร ซ่ึงผลของงานวิจัยอาจมี
ความเปล่ียนแปลงได ้หากวา่ในอนาคตเกิดเหตุการณ์ [3], 

[10] และ [11] ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงกบัสังคม อาจ
ก่อให้เกิดการรับรู้และต่ืนตวัท่ีมากข้ึนซ่ึงในประเด็นน้ียงั
รวมไปถึงความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและความเป็น
ส่วนตวัด้วย เห็นได้จากผลของงานวิจัยท่ีเกิดผลกระทบ
เล็กน้อยต่อความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพส่ิง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโจมตี
ทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โจมตีของแรน
ซมัแวร์ [12] หรือการออกพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [14] 

ข้อเสนอแนะส าหรับการเพ่ิมความตั้ งใจยอมรับ
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงนั้น เน่ืองจากผูบ้ริโภค
มีความกงัวลในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและ
ความเป็นส่วนตวั ท่ีอาจส่งผลให้เกิดอนัตรายหรือส่ิงท่ีไม่
พึงประสงค์ต่อตวัผูบ้ริโภคหรือคนรอบ ๆ ตวั ดงันั้นควร
สร้างการรับรู้และความเช่ือมัน่ ในดา้นของมาตรฐานการ
เก็บขอ้มูลและจริยธรรมด้านการน าขอ้มูลไปใช้ว่ามีการ
ก ากบัและควบคุมอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล และเผยแพร่ให้สังคมรับรู้ผ่านทุกช่องทาง
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ควบคู่กับการน าเสนอด้านความสามารถของผลิตภัณฑ ์
เพื่อใหผู้บ้ริโภคลดความกงัวลและเกิดความเช่ือมัน่ยิง่ข้ึน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในดา้น
ระดบัของความเขา้ใจเทคโนโลย ีความมัน่คงปลอดภยัของ
ขอ้มูล ความเป็นส่วนตวัและแนวทางปฏิบติัดา้นขอ้มูลมา
ศึกษา ว่าแท้จริงแลว้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้และเข้าใจถึงส่ิง
เหล่าน้ีมากน้อยแค่ไหน จากนั้นก็จะสามารถน ามาศึกษา
ควบคู่กบังานวิจยัน้ีเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์และแนวทางการเพ่ิม
การยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงให้มากข้ึน 
และยงัเป็นการศึกษาเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดส้นใจและมีความรู้
ท่ีส าคญัต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนอนาคตไดม้ากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ส่งผลกระทบเป็น  
วงกว้างต่อหน่วยงานด้านความมั่นคง จึงมีความจ าเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะต้องมี ระบบตรวจจับการบุกรุก หน่ึงในปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจจับการบุกรุก คือ
การมีชุดข้อมูลท่ีมีมาตรฐานเพ่ือใช้ในการฝึกฝน และ  
สร้างโมเดล ชุดข้อมูลตรวจจับการบุกรุกมาตรฐาน
โดยท่ัวไปอาจจะไม่มีความเหมาะสม ล้าสมัย หรือไม่
ครอบคลุมการโจมตีท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงานความมั่นคง 
ดังน้ัน หน่วยงานความมั่นคงจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
จัดท าข้อมูลตรวจจับการบุกรุกน ามาเปรียบเทียบกับชุด
ข้อมูลตรวจจับการบุกรุกมาตรฐาน เพ่ือหาข้อแตกต่างใน
การโจมตีของแต่ละชุดข้อมูลน ามาสู่การพัฒนารูปแบบ
การป้องกันภัยคุกคามต่อไปในอนาคต 
ค าส าคญั:  ภยัคุกคามทางไซเบอร์ ระบบตรวจจบัการบุกรุก 

ชุดขอ้มูล 
 

Abstract 

Cyber threat has affected broad to the security 

agencies. Therefore, it is absolutely necessary to have 

intrusion detection system. One of the factors 

affecting the effectiveness of intrusion detection is to 

have a standardized dataset for training and 

modeling. Nowadays, dataset for intrusion detection 

system could be inappropriate, outdated, or not cover 

an attack by security forces. Consequently, security 

agencies need to prepare for intrusion detection data 

sets to compare with standard intrusion detection data 

sets to detect the differences in the attack of each data 

set which lead to the development of future threat 

protection models. 

Keywords: Cyber Threat, Intrusion Detection System  

   (IDS), Dataset. 

 

1. บทน า 
ความกา้วหน้าทางอินเทอร์เน็ตท าให้ มิติทางไซเบอร์

ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย ์และ ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้งานในชีวิตประจ าว ัน ปัจจุบันการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งทวีคูณ ทั้งในดา้นการใช้
งานส่วนตวั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นความมัน่คงและ
การป้องกันประเทศ ด้วยเหตุน้ีทุกประเทศทั่วโลกจึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัมิติไซเบอร์อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จากผล
ส ารวจของ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สตช)  ในปี 2564 พบว่า จ านวน
ประชากรประเทศไทยทั้ งหมด 69.88 ล้านคน 85.1% มี
การใชง้านอินเทอร์เน็ตระยะเวลาเฉล่ียอยู่ท่ี 6 -10 ชัว่โมง
ต่อวนั จากการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากข้ึนท าให้เกิด
การไหลผ่านของในมิติไซเบอร์ปริมาณมหาศาล ท าใหเ้กิด
ความเส่ียงต่อการตกเป็นเหยื่อและถูกภยัคุกคามในมิติไซ
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เบอร์จากผูไ้ม่ประสงคดี์ นอกจากนั้นภยัท่ีจะเกิดต่อระบบ
ควบค ุมด ูแ ลก าร ใช ง้ านอ ิน เ ทอร ์เ น ็ต และ เ ค รื่อ ง
คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง
ของประเทศในภาพรวมไดเ้ป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งของการ
โจมตีที่มีผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศไดแ้ก่  
ในปี พ.ศ.2 5 5 9  เ ว บ็ ไซต ์ของหน่วยงานภาครัฐใน 
ประเทศไทยถูกโจมตีดว้ย Distributed Denial-of-Service 

(DDoS) จากกลุ่มพลเมืองต่อตา้น Single Gateway ซ่ึงท า
การรณรงค์ให้สมาชิกช่วยกันโจมตีเว็บไซต์ของรัฐบาล 
นอกจากนั้นยงัตรวจพบการเจาะระบบเขา้มายงัฐานขอ้มูล
เพ่ือโจรกรรมขอ้มูลมาเผยแพร่รวมถึงการใช้ปฏิบัติการ
ข่าวสารในการลดความน่าเช่ือถือของรัฐบาล และ ในปี 
พ.ศ.2560 WannaCry มัลแวร์ท่ีส่งผล กระทบต่อความ
มัน่คงในระดับประเทศ เขา้โจมตีหน่วยงานสาธารณสุข
ขององักฤษ ผูป่้วยเกือบ 7,000 รายไม่สามารถเขา้รับบริการ
ได ้ WannaCry ไดแ้พร่กระจายไปยงัคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทัว่
โลกมากกว่า 150 ประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานความมัน่คง
ในประเทศไทย  การร่ัวไหลของข้อมูลโดยกลุ่มผู ้ไม่
ประสงค์ดี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพ ความ
น่าเช่ือถือของประเทศ และหน่วยงานความมั่นคงได้
เช่นกนั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้เห็นถึงความรุนแรงและ
ผลกระทบในมิติไซเบอร์ต่อความมัน่คงของประเทศและ
กองทพัอากาศเป็นอยา่งมาก การใชง้านชุดขอ้มูลการบุกรุก
ในมิติไซเบอร์ท่ีเป็นมาตรฐาน อาจจะไม่เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์ ลักษณะ รูปแบบ วิธีการโจมตีในมิติไซเบอร์
ส าหรับกองทพัอากาศ ผูว้ิจัยจึงไดเ้ก็บรวบรวมชุดขอ้มูล
การ บุก รุกในมิ ติไซเบอ ร์ของกองทัพอากาศ  เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ รูปแบบ วิธีการ
โจมตี ในมิติไซเบอร์ระหว่างชุดขอ้มูลมาตรฐานและชุด
ขอ้มูลของกองทพัอากาศ  

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ระบบตรวจจบัผู้บุกรุก (Intrusion Detection System) 

ระบบตรวจหาการบุกรุกใชต้รวจสอบการเขา้ถึงการใช้
งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยระบบสามารถ

ท างานทั้ งในรูปแบบของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบรวมถึงการเฝ้าระวงั ขอ้มูล
การใชง้านภายในระบบเครือข่ายท่ีมีความผิดปกติ ฝ่าฝืน
ต่อความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร น ามาวิเคราะห์
รูปแบบพฤติกรรมในแพ็กเก็ต ขอ้มูล (Packet Data) เพื่อ
คน้หาส่ิงท่ีผิดปกติ (Anomaly) แลว้น าเขา้สู่ กระบวนการ
ท านาย (Prediction) เพ่ือตดัสินวา่เป็นเหตุการณ์ บุกรุกจริง 
แล้วแจ้งเตือน (Alert) ให้ผู ้รับผิดชอบระบบทราบเพื่อ
ด าเนินการป้องกนั และแกไ้ขต่อไป [1], [8] 

โดยสถาปัตยกรรมระบบตรวจจบัการบุกรุกโดยทัว่ไป
มี 2 ระบบ 

ระบบ ท่ี  1 ระบบตรวจจับผู ้บุก รุกบนเค รือข่ าย 
( Network-based Intrusion Detection System : NIDS) 

[3], [4] เป็นระบบตรวจจบัการบุกรุกและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี
รับส่งกันในเครือข่าย หาความผิดปกติหรือว่ามีผูบุ้กรุก
หรือไม่ โดยดักจับข้อมูลบน Network Segment และ
น ามาวเิคราะห์กบัรูปแบบการบุกรุกท่ีก าหนดในฐานขอ้มูล
การบุกรุก  

ระบบท่ี 2  ระบบตรวจจบัผูบุ้กรุกภายในเคร่ือง (Host-

based Intrusion Detection System : HIDS) [3], [4]  เป็น
ระบบตรวจจบัการบุกรุกท่ีรวบรวมขอ้มูลจากแต่ละเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบหาความผิดปกติหรือวา่มีผูบุ้ก
รุกหรือไม่ เช่น มีการลบไฟล ์ปรับเปล่ียนสิทธ์ิ ในช่วงเวลา
ท่ีไม่ปกติ ระบบ HIDS 

 จะถูกติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบความ
ผิดปกติภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกใชง้าน 
2.2 ชุดข้อมูลทัว่ไป 

ในส่วนน้ีเป็นชุดขอ้มูลของระบบตรวจจบัการบุกรุก 
โดยแต่ละชุดขอ้มูลจะมีความแตกต่างกนั แสดงให้เห็นถึง
ความไม่ครอบคลุมของขอ้มูลภายในชุดขอ้มูลนั้น [2],  [4] 

KDD’99  (University of California, Irvine 1998-

99): เป็นชุดข้อมูลท่ีบันทึกข้อมูลในระบบเครือข่ายท่ี
พัฒนามาจากชุดข้อมูล Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA) 98 บนัทึกรูปแบบภยัคุกคาม 
31 รายการ [5], [7] 

Kyoto (Kyoto University 2009):  เ ป็นชุดข้อมูลท่ี
สร้างข้ึนผ่านการโจมตี Honeypot เป็นการรับส่งขอ้มูล



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

51 

 

ภายในระบบเครือข่าย บนัทึกรูปแบบภยัคุกคาม 14 รายการ
แบบเดียวกับชุดขอ้มูล KDD’99 บวกกับภยัคุกคามใหม่ 
10 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอาต์พุตของระบบตรวจจบัการ
บุกรุกท่ีหลากหลาย 

UNSW-NB15 (University of New South Wales, 

Canberra, Australia, 2017): เป็นชุดขอ้มูลท่ีสร้างจากการ
ขาดชุดขอ้มูลท่ีทันสมัยของภัยคุกคามทางไซเบอร์ การ
สร้างชุดขอ้มูลใชเ้คร่ืองสังเคราะห์รูปแบบการโจมตี โดยมี
การโจมตีแตกต่างกนั 9 ชนิด ซ่ึงชุดขอ้มูลมีในรูปแบบไฟล ์
PCAP รวมการบันทึกการโจมตีเครือข่ายในรูปแบบ
เดียวกบั ชุดขอ้มูล KDD’99 [5] 

2.3 นโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 - 2564 

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564ได้
กล่าวถึงบริบทการเปล่ียนแปลง ท่ีน าไปสู่ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ไวว้า่ ประเด็นท่ีมีความเส่ียง จากการถูกโจมตี
และการจารกรรมทางไซเบอร์ เ น่ืองจากการก าหนด
มาตรการป้องกันท าได้ยากและไม่ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลย ีดงันั้น นโยบายความมัน่คงแห่งชาติฉบบัน้ี 
จึงได้ก าหนดนโยบายความมัน่คงไวร้องรับ ในส่วนท่ี 2 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป นโยบายท่ี  10 
เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ไซเบอร์ ดงัน้ี 

ข้อ 10.1  ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 
สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้าง ความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบูรณาการจัดการความ
มัน่คงทางไซเบอร์ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ การประสาน
ความร่วมมือและเสริมสร้างเครือข่ายกบัภาคเอกชน ภาค
วชิาการ บุคลากร องคก์รและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการรักษา
ความมัน่คงทางไซเบอร์ 

ขอ้ 10.2 พฒันาการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยการพฒันา
ระเบียบและกฎหมายเพ่ือความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 
และการพฒันาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและป้องกนั
อาชญากรรมไซเบอร์ให้สามารถลดภัยคุกคามหรือ
อันตรายท่ีส่งผลกระทบกับบุคคล ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อ  1 0 . 3  พัฒนาศักยภาพทางด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยส่งเสริมการวิจยั พฒันา และ จดสิทธิบตัร

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผลิตโดยคนไทย การวิจัยและ
พฒันาเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การบูรณาการ
เช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลภาครัฐ 

2.4 ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม  
พ.ศ. 2560 - 2579 

ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม  
พ.ศ.2560 – 2579 บทท่ี 4 แนวความคิด และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดมาตรการและขีดความสามารถท่ี
ต้องการด้านการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ ในประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การปฏิบติัการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์แห่งชาติ ดงัน้ี 

ดา้นการปฏิบติัการดา้นไซเบอร์ ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2560 - 

2564) พฒันาก าลงัพล โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบติัในมิติไซเบอร์ สร้างความ
ตระหนกัรู้ทางไซเบอร์ให้กบัทุกภาคส่วนและ สร้างความ
ร่วมมือทางไซเบอร์ทั้งในและต่างประเทศ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.
2565 - 2569) และ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2570 - 2574) พฒันา
ศกัยภาพและ ขีดความสามารถในการปฏิบติัในมิติไซเบอร์ 
เพ่ือให้มีพลงัอ านาจทางไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ือง ระยะท่ี 4 (พ.ศ.2575 - 2579) เพ่ิมศกัยภาพและ
ขีดความสามารถในการปฏิบติัในมิติไซเบอร์ใหอ้ยูใ่นแนว
หนา้และเป็นท่ียอมรับในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ธริช พงษ์รชนี [7] น าเสนอสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการ

ออกแบบและจดัการศูนยป์ฏิบติัการความมัน่คงปลอดภยั
ระบบสารสนเทศ (Security Operation Center Design 

and Management) ขนาดเลก็ (Mini SOC : Web.Server) 
โดยเก็บเฉพาะ Log ของ Web Server เ ท่านั้ น เ พ่ือใช้
ส าหรับการวิเคราะห์และเฝ้าระวงั (Monitor) ภยัคุกคาม
ทางไซเบอร์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบ และหาแนวทาง
รับมือ ยบัย ั้ง ป้องกนัภยั คุกคาม ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัระบบ 
ก่อให้เกิดความเสียหายกบัองคก์รได ้โดยการส่ง Log จาก 
Web Server มายงัระบบวิเคราะห์ Log (SIEM) และใช้ 
AlienVault SIEM ในการวิเคราะห์ Log ซ่ึง AlienVault 

SIEM เ ป็นซอฟต์แว ร์ โอ เพนซอร์ส  ( Open Source 

Software – OSS) ท่ีสามารถน ามาใช้ งานได้โดยไม่มี
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ค่าใช้จ่ายอีกทั้ งช่วยลดตน้ทุนในองค์กร และไม่เส่ียงต่อ
การละเมิดลิขสิทธ์ิ   

ธนกร มีหินกอง [8] น าเสนอแบบสถาปัตยกรรม
ความรู้ดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์เพื่อสนับสนุน
ระบบตรวจหาการบุกรุกแบบปรับตวัใหม่ โดยใชต้วัแบบ
ประเมินความเส่ียงดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ของ
สถาบันการพลศึกษาตามมาตรฐาน  ISO/IEC 27005 

มาตรฐาน ISO/DIS 31000 และมาตรฐาน OCTAVE เพื่อ
ตรวจสอบวดัผลปัจจยัความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ควบคู่ไปกบั
การตรวจสอบจากระบบตรวจหาการบุกรุกแบบปรับตวั 
ด้วย เทคนิค เหมืองข้อมูลจากการวิ เคราะห์ด้วยกฎ
ความสัมพันธ์จากโครงข่ายประสาทเทียม จากผลการ
ทดลองพบว่าระบบตรวจหาการบุกรุกท่ีได้พฒันาข้ึนน้ี
สามารถรายงานผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว   โดยมีค่าความเท่ียงท่ี 
97.4% และค่าเรียกคืนท่ี 92.0% จึงสามารถน าไปใช้
วิเคราะห์ และท านายผลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ไดต้่อไป 

 

3.  วธีิการด าเนินงาน 
งานวิจัยน้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือการจัดท าชุดข้อมูล

ตรวจจับการบุกรุกของกองทัพอากาศเพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างชุดข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐานในบทน้ีจะกล่าวถึง 
ขั้นตอนการวิจยัและการใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยมี
รายละเอียดตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

1) ศึกษาและรวบรวมชุดขอ้มูล  
2) เตรียมชุดขอ้มูลก่อนการตรวจสอบ เพ่ือจดัล าดบั

ในการประมวลผล  
3) เปรียบเทียบประเภทการโจมตี 
4) ขอ้มูลออก คือ แสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการ

สร้างชุดข้อมูลภัยคุกคามของกองทัพอากาศ  
ว่ามีภยัคุกคามท่ีต่างออกไปจากชุดขอ้มูลทั่วไป 
จะไดน้ ามาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบจ าลอง
ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงพา
ตนเองและรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ของ
กองทพัอากาศ ต่อไป 

 

 
ภาพที ่1: แสดงภาพรวมการท างาน 

 
3.1 วธีิการจดัเตรียมชุดข้อมูล 
ซ่ึงในงานวิจัยน้ีได้จัดเตรียมชุดขอ้มูลโดยมีขั้นตอน

การรวบรวมดงัน้ี  
1) ดักจับข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์  

(Log) จากอุปกรณ์ภายในกองทพัอากาศ  
2) น าข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  (Log)  

เขา้วเิคราะห์ระบบตรวจจบัผูบุ้กรุก เพื่อเป็น
ขอ้มูลตั้งตน้ในการเตรียมชุดขอ้มูล 

3) ท าการจัดท าข้อมูล ให้ เ ป็นมาตรฐาน 
(Normalization)   

4) จ าแนกขอ้มูลภยัคุกคาม (Classification)  
 

จากขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงไดชุ้ดขอ้มูลเพื่อน ามา
ท าการเปรียบเทียบประเภทการโจมตี ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 : แสดงภาพรวมจดัเตรียมชุดขอ้มูล 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชชุ้ดขอ้มูล UNSW-NB15 ซ่ึง

เป็นชุดขอ้มูลซ่ึงเป็นมาตรฐาน น ามาเปรียบเทียบระหวา่ง
ชุดขอ้มูลของกองทพัอากาศ โดยชุดขอ้มูลทั้งสองชุดขอ้มูล

ศึกษาและรวบรวมชุดขอ้มูล 

 

เตรียมชุดขอ้มูลก่อนการตรวจสอบ 

ขอ้มูลออก 

เปรียบเทียบประเภทการโจมตี 
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น้ีจะผ่านการเตรียมขอ้มูลก่อนการตรวจสอบเพ่ือปรับค่า
ให้มีความเหมาะสม แล้วจ าแนกประเภทการโจมตี ดัง
ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลทั้งสองตาราง
มีความแตกต่างของประเภทการโจมตีอยา่งมีนยัส าคญั 

 

ตารางที ่1: ประเภทการโจมตีภายในชุดขอ้มูล UNSW-NB15 

ประเภทการโจมตี จ านวน อตัราส่วน 
Normal 56,000 31.94% 

Fuzzers 18,184 10.37% 

Analysis 2,000 1.14% 

Backdoors 1,746 1.00% 

DoS 12,264 6.99% 

Exploits 33,393 19.04% 

Generic 40,000 22.81% 

Reconnaissance 10,491 5.98% 

Shellcode 1,133 0.65% 

Worms 130 0.07% 

ALL 175,341 100.00% 

 

ตารางท่ี  1  ชุดข้อมูล  UNSW-NB15  มีการบันทึก
ประเภทการโจมตี ทั้งหมด 175,341 รายการ โดยจ าแนก
ประเภทการโจมตี ได้แก่ Normal, Fuzzers, Analysis, 

Backdoors, DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance, 

Shellcode และ Worms  แบ่งส่วนการโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ตามตารางท่ี 1 โดยในชุดขอ้มูลน้ีมีขอ้มูลท่ีเป็นปกติสูง 
และตามดว้ยการโจมตีท่ีเป็นการ Generic หรือการโจมตีท่ี
สร้างข้ึนมาจากเคร่ืองมือผูจ้ดัท าชุดขอ้มูลน้ี  [5] 
ตารางที ่2: ประเภทการโจมตีภายในชุดขอ้มูลของกองทพัอากาศ 

ประเภทการโจมตี จ านวน อตัราส่วน 
Normal 1,647 0.47% 

Script Control  

Command 

308,627 87.17% 

Script Control - Path 9,687 2.74% 

Backdoors 2,576 0.73% 

Dropper 4,797 1.35% 

PUA 9,565 2.70% 

Ransomware 3,209 0.91% 

Spyware 4,187 1.18% 

Virus  8,545 2.41% 

Worm 1,226 0.35% 

ALL 354,066 100.00% 

 

ตาราง ท่ี  2  ชุดข้อมูลของกองทัพอากาศ  มีการ 
บันทึกประเภทการโจมตี ทั้ งหมด 354,066 รายการโดย
จ าแนกประเภทการโจมตี ไดแ้ก่ Normal, Script Control - 

Command, Script Control -  Path, Backdoors, Dropper, 

Potentially Unwanted Application (PUA), Ransomware, 

Spyware, Virus และ  Worm  แบ่งส่วนการโจมตี เ ป็น
เปอร์เซ็นตต์ามตารางท่ี 2โดยในชุดขอ้มูลน้ีมีการโจมตีใน
รูปแบบ Script Control - Command สูงท่ีสุดมากถึง 87.17%  

จากผลลพัธ์ของการวดัประสิทธิภาพชุดขอ้มูลตรวจจบั
การบุกรุกของทั้ง 2 ชุดขอ้มูลแลว้ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั
จะเห็นไดว้า่ชุดขอ้มูลของกองทพัอากาศมีการโจมตีท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะ ท าใหเ้ม่ือมีการวเิคราะห์หรือพฒันารูปแบบ
การป้องกนัภยัคุกคามท่ีใชใ้นหน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งจดัท า
ชุดขอ้มูลเป็นของตวัเอง  

จากการวิเคราะห์เพ่ิมเติม Script Control  Command  
เป็นชุดค าสั่งในการประมวลผลซ่ึงมีทั้ งในรูปแบบการ
โจมตีท่ีเกิดข้ึนจริง และชุดค าสัง่ปกติท่ีมีความเส่ียงท่ีถูกจบั
ได้โดยระบบตรวจภัยคุกคามท่ีมีประสิทธิภาพของ
กองทพัอากาศ จึงเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบเพื่อหา
ค่าความแม่นย  าในการจ าแนกภยัคุกคามทางไซเบอร์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลระบบตรวจจบัผูบุ้กรุก

ในมิติไซเบอร์ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลการโจมตีภายใน
กองทัพอากาศ และ น ามาวิเคราะห์จ าแนกประเภทการ
โจมตีชุดขอ้มูลของกองทัพอากาศ หาการโจมตีท่ีส่งผล
กระทบต่อการท างานในมิติไซเบอร์ของกองทัพอากาศ 
แล้วน าผล ท่ีได้จ ากการจ าแนกประ เภทการโจมตี 
มาเปรียบเทียบกบัชุดขอ้มูลมาตารฐาน หาความเหมาะสม
ในการใช้ชุดข้อมูลหรือประสานชุดข้อมูล เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการพฒันาระบบป้องกนัภยัคุกคามในมิติ
ไซเบอร์ของกองทพัอากาศในอนาคต 

จากผลการวจิยัทั้ง 2 ชุดขอ้มูลพบวา่ ชุดขอ้มูล UNSW-

NB15  มีรูปแบบการโจมตีท่ีแตกต่างจากชุดข้อมูลของ
กองทพัอากาศ ทางกองทพัอากาศจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าชุด
ขอ้มูลของกองทพัอากาศ เพื่อใหเ้หมาะสมในการวเิคราะห์
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รู ปแบบการโจมตี ท่ี ส่ งผล เ สี ยในมิ ติไซ เบอ ร์ของ
กองทัพอากาศ ตอบสนองนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ 
พ.ศ.2558 - 2564 ปกป้อง ป้องกนั ภยัคุกคามดา้นไซเบอร์ 
สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้าง ความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ยุทธศาสตร์ป้องกนัประเทศ 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 – 2579 ขีดความสามารถ
ดา้นการปฏิบติัการดา้นไซเบอร์ 

นอกจากน้ี  ผู ้วิจัยพบแนวทางในการพัฒนาเ พ่ิม
ประสิทธิภาพความแม่นย  าการจ าแนกการโจมตีใน 
มิติไซเบอร์ของชุดขอ้มูลการบุกรุกกองทพัอากาศ โดยจะ
ใชร้ะบบปัญญาประดิษฐ์มาพฒันารูปแบบการจ าแนกการ
โจมตีใหไ้ดค้่าความแม่นย  ามากยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบเดิมใช้กระบวนการ
รวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์ท่ีมหีลายขัน้ตอน มคีวามซ า้ซ้อน 
ท าให้อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนา และเกิด
ข้อผิดพลาดได้ในแต่ละกระบวนการ วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนีจึ้งได้ท าการสร้างกระบวนการรวบรวมและน าส่ง
ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวติง้โดยใช้กิตแลบ็ 
ซ่ึงมีกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอนได้แก่  การรวบรวม 
ซอร์สโค้ดมาสร้างให้อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์โดยใช้ 
ดอ็กเกอร์ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และการน าส่ง
ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมติั ซ่ึงกระบวนการเหล่านีจ้ะท างาน
บนกิตแลบ็ จากผลการทดสอบกระบวนการรวบรวมและ
น าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ พบว่า สามารถช่วยลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การท างานน้อยลง ท าให้ผู้ ให้บ ริการสามารถแก้ไข 
ปรับปรุงแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ค าส าคญั:   คลาวดค์อมพิวติ้ง กิตแลบ็ การรวบรวมซอฟตแ์วร์ 

แบบอตัโนมติั  การน าส่งซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติั 
 

Abstract 
Traditional web application development uses 

Continuous Integration and Continuous Deployment, 

which are multi-step, redundant, time-consuming, 

and potentially faulty in each process. The objective 

of this research was to develop the process of 

Continuous Integration and Continuous Deployment 

via Cloud Computing using Gitlab. The main process 

consists of three steps: Continuous Integration as a 

docker-based container, Automated Software Testing, 

and Continuous Deployment. The testing results of 

Continuous Integration and Continuous Deployment 

showed that it can help reduce the time and 

workflow, reduce the error of the operation, improve 

the application quickly and easily, and meet the 

needs of users. 

Keywords: Cloud Computing, Gitlab, Continuous  

   Integration, Continuous Deployment. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัมีการพฒันาเพื่อให้

ผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงได้อย่างรวดเร็ว 
โดยผูใ้ห้บริการสามารถแกไ้ขและติดตั้งเวบ็แอปพลิเคชนั
บนคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยไม่ตอ้งค านึงถึงระบบปฏิบติัการ
ของผูใ้ช้บริการ จากการศึกษางานวิจัยพบว่า เทคโนโลย ี
เวบ็แอปพลิเคชันได้ถูกพฒันาข้ึน เพื่อให้เทคโนโลยีเว็บ
แอปพลิเคชนัรูปแบบเดิมสามารถรองรับการเขียนโปรแกรม 
หรือการท างานร่วมกันกับฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีถูกพฒันาไป
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความเร็วของอินเทอร์เน็ต หรือ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย ซ่ึงเทคโนโลยี
เวบ็แอปพลิเคชนันั้นสามารถรองรับการท างานกบับุคคล
จ านวนมากไดใ้นเวลาเดียวกนั [1] 

ดงันั้นคณะผูพ้ฒันาจึงเล็งเห็นปัญหาจากกระบวนรวบรวม
และน าส่งซอฟต์แวร์รูปแบบเดิม ท่ีมีขั้ นตอนในแต่ละ



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

56 

 

กระบวนการท่ีซ ้ าซอ้น ท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้านได้
อย่างรวดเร็ว จึงท าให้งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้าง
กระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติั
บนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ ซ่ึงประกอบด้วย  
3 ขั้นตอนไดแ้ก่ การรวบรวมซอร์สโคด้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบคอน
เทนเนอร์โดยใช้ด็อกเกอร์ การทดสอบซอร์ฟแวร์แบบ
อตัโนมติั และการน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติั ซ่ึงใน
บทความวิจัยน้ีได้แบ่งเน้ือหาออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 กล่าวถึงบทน า ส่วนท่ี 2 น าเสนอทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั ส่วนท่ี 4 
ผลการด าเนินงานวจิยั และส่วนท่ี 5 สรุปผลการวจิยั 
 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 กระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบ

อตัโนมตั ิ 
กระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติั  

(Continuous Integration แ ล ะ  Continuous Deployment) 
เป็นกระบวนการรวบรวมซอฟตแ์วร์ท่ีมีการพฒันาซอร์สโคด้
แบบแยกส่วนจากกนั และน ามารวบรวมเป็นซอฟตแ์วร์เดียว 
โดยมีการทดสอบซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติั เพื่อหาขอ้บกพร่อง
หรือขอ้ผิดพลาดของซอร์สโคด้ และเม่ือทดสอบผา่นจะน าส่ง
ซอฟต์แวร์ทั้ งหมดข้ึนไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายแบบอตัโนมัติ 
โดยกิตแล็บ (Gitlab) ท าหน้าท่ีหลักในการจัดการเก็บ 
ซอร์สโค้ดของแต่ละระบบงาน และจัดการกระบวนการ
รวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติั ซ่ึงแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

2.1.1 ก า ร ร ว บ ร ว ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  ( Continuous 

Integration)  
กระบวนการรวบรวมซอร์สโค้ดของนักพัฒนาระบบ  

เพื่อตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของซอร์สโคด้โดยท างานแบบ
อตัโนมติัตั้งแต่การน าซอร์สโคด้ท่ีได้จากหน่ึง หรือหลาย
นักพฒันามารวรวมในอยูใ่นรูปแบบคอนเทนเนอร์ และท า
การทดสอบซอร์สโคด้เพื่อหาขอ้ผิดพลาดแบบอตัโนมติั 

2.1.2 การน าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ  (Continuous 

Delivery หรือ Continuous Deployment)  

การน าซอร์สโคด้ท่ีไดจ้ากกระบวนการรวบรวมซอฟตแ์วร์
แบบอติัโนมติัท่ีผ่านการทดสอบผ่านเรียบร้อยแลว้น าส่ง
ข้ึนไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายแบบอตัโนมติั (Continuous Deployment)  

จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการรวบรวม และน าส่ง
ซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติั (Continuous Integration และ 
Continuous Deployment) สามารถส รุ ป ได้ ว่ ากิ ต แล็ บ 
(Gitlab) มีหน้าท่ีหลัก ได้แก่ จัดเก็บซอร์สโค้ดของแต่ละ
ระบบงาน และจัดการกระบวนการรวบรวมและน าส่ง
ซอฟตแ์วร์แบบอัตโนมัติ ซ่ึงมีเคร่ืองมือในการจัดการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั และท างานเป็นขั้นตอนตามล าดบัแบบ
อตัโนมติั โดยการรวบรวมซอฟตแ์วร์เป็นกระบวนการน า
ซอร์สโคด้ที ่อยูบ่นกิตแล็บมาสร้างเป็นคอนเทนเนอร์ 
จากนั้ นน าไปทดสอบเม่ือผลการทดสอบผ่านจะเข้าสู่
กระบวนการน าส่งซอฟตแ์วร์ไปยงัเคร่ืองแม่ข่าย 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักระบวนการ

รวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนคลาวด ์
คอมพิวติ้งโดยใชกิ้ตแล็บ ซ่ึงมีแนวคิดและวิธีการน ามาใช้
ไดแ้ก่ การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติัและการบูรณาการ
โดยใช้ DevOps [2] การทดสอบกระบวนการรวบรวม
และน าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติโดยใช้ Jenkins 

Ansible [3] กระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบ
อัตโนมัติ  ส าหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบ 
Agile [4] กระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบ
อตัโนมติัโดยใช ้Asylo ซ่ึงเป็นการจ าลองสภาพแวดลอ้มแบบ
เฟรมเวิร์กท่ีมีความน่าเช่ือถือ [5] โครงสร้างพ้ืนฐานแบบ
อัตโนมัติบนคลาวด์ โดยใช้การรวบรวมและน าส่งแบบ
อตัโนมัติโดยใช้ด็อกเกอร์พร้อมการรักษาความปลอดภัย
คอนเทนเนอร์ [6]  การเปรียบเทียบเคร่ืองมือการรวบรวม
และน าส่งอตัโนมติั แบบบูรณาการดว้ยแพลตฟอร์มคลาวด ์
[7] การระบบรักษาความปลอดภยัของด็อกเกอร์ คอนเทนเนอร์
ในการประมวลผลแบบคลาวด์ [8] และ กระบวนการรวบรวม
และน าส่งซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติัในรูปแบบไปป์ไลน์ [9] 
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3. วธีิการด าเนินงาน  
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัรูปแบบเดิมใชก้ระบวนการ

รวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์ท่ีมีความซับซ้อน หลาย
ขั้ น ตอน  ซ่ึ งอ าจท าให้ ใช้ระยะ เวลาน าน  และ เกิ ด
ขอ้ผิดพลาดในแต่ละกระบวนการ งานวิจยัน้ีจึงไดท้ าการ
สร้างกระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบ
อัตโนมัติบนคลาวด์ค อมพิ วติ้ งโดยใช้ กิตแล็บ ท่ี มี
กระบวนการทั้งหมด 3 ขั้นตอนและมีการด าเนินงานดงัน้ี 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการ

รวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนคลาวด์
คอมพิวติ้งโดยใชกิ้ตแลบ็ พบวา่ กระบวนการรวบรวมและ
น าส่งซอฟตแ์วร์รูปแบบเดิมมีขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ
ท่ีซ ้ าซอ้น ท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
จึงได้ทดสอบกระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์
แบบอตัโนมติับนคลาวดค์อมพิวติ้งโดยใชกิ้ตแลบ็ 

3.2 การออกแบบกรอบแนวคดิการวจิยั 
3.2.1 การวิเคราะห์กระบวนการรวบรวมและน าส่ง

ซอฟตแ์วร์รูปแบบเดิม 
จากการวิเคราะห์กระบวนการรวบรวมและน าส่ง

ซอฟต์แวร์รูปแบบเดิมโดยมีขั้นตอนทั้ งหมด 5 ขั้นตอน
และมีผูท่ี้จดัการแต่ละกระบวนการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจท า
ให้ใช้ระยะเวลาในแต่ละกระบวนการท่ีนาน และเกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน โดยกระบวนการท างานรูป
แบบเดิมมีขั้นตอนดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1: การวิเคราะห์กระบวนการรวบรวมและติดตั้งรูปแบบเดิม 

จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายการกระบวนการรวบรวม
และติดตั้งรูปแบบเดิมโดยมีขั้นตอนกระบวนการดงัน้ี 

1) นักพฒันา (Developer) จะท าการจดัเตรียมซอร์สโคด้ 
และก าหนดคุณสมบติั (Config) ของโปรแกรม เพื่อน าส่ง
ให้ผู ้ดูแลระบบ (System Administrator) ท าการติดตั้ ง
ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวบนเคร่ืองท่ีใชใ้นการทดสอบ          

2) ผูดู้แลระบบ (System Administrator) ท าการสร้าง
เคร่ืองแม่ข่ายท่ีใชใ้นการทดสอบ โดยติดตั้งและก าหนด
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ท่ี จ าเป็นต่อการติดตั้ งเว็บ 
แอปพลิเคชัน จากนั้ นน าซอร์สโค้ดท่ีได้จากนักพัฒนา 
มาติดตั้งท่ีเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับท าทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3) นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Tester) ท าการทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ดว้ยตนเอง  

กรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง นักทดสอบซอฟต์แวร์จะรายงาน
ขอ้บกพร่องไปยงันักพฒันา เพ่ือท าการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ดงักล่าว เม่ือนกัพฒันาแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยจะท าการจดัเตรียม
ซอร์สโคด้ และก าหนดคุณสมบติัอีกคร้ัง เพ่ือน าส่งต่อให้
ผูดู้แลระบบท าการติดตั้งซอฟต์แวร์ หลงัจากนั้นนักทดสอบ
ซอฟตแ์วร์จะท าการทดสอบซอฟตแ์วร์อีกคร้ัง 

กรณีผลการทดสอบผ่าน นักทดสอบซอฟต์แวร์จะส่ง
เอกสารผลการทดสอบไปยังผู ้จัดการโครงการเพื่อให้
ทราบถึงผลการทดสอบ 

4) ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) เม่ือผูจ้ดัการ
โครงการไดรั้บผลการทดสอบจากนักทดสอบซอฟต์แวร์
จะพิจารณาผลการทดสอบและท าการวางแผนเพ่ือติดตั้ง
ซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองแม่ข่ายท่ีใชง้านจริง 

5) ผู ้ดูแลต้องท าการสร้างและก าหนดคุณสมบัติบน
เคร่ืองแม่ข่ายท่ีใชง้านจริง เม่ือผูดู้แลระบบติดตั้งซอฟตแ์วร์
เสร็จเรียบร้อย นกัทดสอบซอฟตแ์วร์จะท าการทดสอบอีกคร้ัง 

3.2.2 การออกแบบกรอบแนวคิดการวจิยั 
จากการวิเคราะห์การท างานรูปแบบเดิมจึงท าการ

ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจยัของกระบวนการรวบรวม
และน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติับนคลาวด์คอมพิวติ้ง
โดยใชกิ้ตแล็บ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2: การออกแบบกรอบแนวคิดกระบวนการรวบรวมและ 
                   น าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวต้ิง 
                   โดยใชกิ้ตแล็บ 
 

จากภาพท่ี 2 เป็นอธิบายการออกแบบกรอบแนวคิด
กระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติั
บนคลาวดค์อมพิวติ้งโดยใชกิ้ตแลบ็ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) นกัพฒันา (Developer) จะท าการจดัเตรียมซอร์สโคด้ 
เพ่ือน าข้ึนไปไวย้งักิตแลบ็เซิร์ฟเวอร์ 

2) หลงัจากน าซอร์สโคด้ข้ึนไปไวย้งักิตแล็บเรียบร้อยแลว้ 
จะเร่ิมท างานตามกระบวนการท่ีจัดเตรียมไวโ้ดยการน า
ซอร์สโคด้มาท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบคอนเทนเนอร์ และท าการ
ทดสอบแบบอตัโนมติั 

3) เม่ือผ่านขั้ นตอนของการทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปเป็นการน าส่งคอนเทนเนอร์ท่ีไดจ้ากขั้นตอน
การสร้างและน าไปติดตั้งแบบอตัโนมติับนเคร่ืองแม่ข่าย 

กรณีท่ีผูพ้ฒันามีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขซอร์สโคด้ไปยงั 
กิตแลบ็เซิร์ฟเวอร์กระบวนการทดสอบและการติดตั้งแบบ
อตัโนมติัจะด าเนินตามกระบวนการเดิมอีกคร้ัง 

 
 

3.3 การออกแบบและพัฒนากระบวนการรวบรวมและ
น าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมตัิ 

การออกแบบและพัฒนากระบวนการรวบรวมและ
น าส่งซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติับนคลาวดค์อมพิวติ้งโดยใช้
กิตแล็บ สามารถแบ่งการออกแบบและพัฒนาได้ เป็น  
2 ขั้นตอนดงัน้ี 

3.3.1 การเตรียมการติดตั้งและบริหารจดัการซอฟตแ์วร์  
ขั้นตอนน้ีจะท าการเตรียมเคร่ืองคลาวด์คอมพิวติ้ง

ส าหรับใชใ้นการติดตั้งและบริหารจดัการซอฟต์แวร์ โดยจะ
ติดตั้ ง และคอนฟิกซอฟต์แวร์ด็อกเกอร์ส าหรับการสร้าง
คอนเทนเนอร์หลงั จากนั้นท าการคอนฟิกกิตแลบ็ 

3.3.2 การสร้างกระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟตแ์วร์
แบบอตัโนมติั  

การสร้างกระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบ
อตัโนมติั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการสร้างซอฟต์แวร์ให้อยู่ในรูปแบบของ
คอนเทนเนอร์โดยการน าซอร์สโค้ดท่ีได้จากหน่ึงหรือ
หลายนักพัฒนาข้ึนไปวางไวบ้นกิตแล็บจากนั้ นจะเร่ิม
กระบวนการรวบรวมซอร์สโคด้ท่ีอยูบ่นกิตแล็บมาให้อยู่
ในเป็นคอนเทนเนอร์ 

2) ขั้ นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์โดยท าการทดสอบ
ซอฟต์แวร์แบบทีละส่วนของโปรแกรม ในการค้นหา
ขอ้ผิดพลาด ซ่ึงอาจเป็นรูปแบบหรือไวยากรณ์ภาษาท่ีมี
ผิดพลาด 

3) ขั้นตอนการน าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ โดยจะ
กระท าหลงัจากทดสอบกระบวนการรวบรวมแบบอตัโนมติั
ผ่านเรียบร้อย จะท าการน าส่งซอฟต์แวร์ท่ีทดสอบน าข้ึนไป
ยงัเคร่ืองแม่ข่ายโดยอตัโนมติั 

3.4 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม
และน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมตัิ  

หลงัจากท าการทดสอบกระบวนการรวบรวมและน าส่ง
ซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติับนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใชกิ้ตแล็บ
เรียบร้อยแลว้จะท าการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ
รวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนคลาวด์
คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ  โดยการเก็บระยะเวลาการ
ด าเนินงาน และผลการทดสอบของแต่ละขั้นตอน 
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4. ผลการด าเนินงานวจัิย 
ผลการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงจะท าการทดสอบกระบวนการ

รวบรวม และน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมัติบนคลาวด์
คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ จะแสดงผลของกระบวนการ
รวบรวมและน าส่งซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติั โดยสามารถ
เขา้ไปตรวจสอบหรือดูสถานะของแต่ละกระบวนการได้
ทุกขั้นตอนบนกิตแลบ็ไดด้งัภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3: หน้าจอแสดงกระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟตแ์วร์ 
                      แบบอตัโนมติับนคลาวดค์อมพิวต้ิงโดยใชกิ้ตแล็บ 
 

จากภาพท่ี 3 เป็นการแสดงกระบวนการรวบรวมและ
น าส่งซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติับนคลาวดค์อมพิวติ้งโดยใช ้
กิตแลบ็ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 การสร้างคอนเทนเนอร์ (Build)  
ขั้ นตอนการสร้างคอนเทนเนอร์โดยการรวบรวม 

ซอร์สโค้ดทั้ งหมด ซ่ึงน ามาสร้างให้อยู่ในรูปแบบของ 
คอนเทนเนอร์ก่อนน าไปทดสอบ  โดยสามารถดูผล
ระยะเวลาการสร้างคอนเทนเนอร์ไดด้งัภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที ่4: รายละเอียดของการสร้างคอนเทนเนอร์ 

 
4.2 การทดสอบซอร์สโค้ด (Test) 
ขั้นตอนการทดสอบซอร์สโคด้เป็นการเขียนไปป์ไลน์

ในการทดสอบให้ท าการทดสอบแต่ละโมดูลของโปรแกรม
โดยมีเง่ือนไข หากพบขอ้ผิดพลาดจะไม่สามารถด าเนินการ

น าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติได้จะต้องท าการแก้ไข 
ซอร์สโค้ดให้เรียบร้อย และน าเขา้กระบวนการใหม่ ซ่ึง
สามารถดูผลระยะเวลาการทดสอบไดด้งัภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที ่5: รายละเอียดของการทดสอบซอร์สโคด้ 

 
4.3 การน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมตั ิ(Deployment) 
ขั้นตอนการน าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติัจะเกิดข้ึน

หลงัจากด าเนินการสร้างและทดสอบแลว้ไม่มีขอ้ผิดพลาด
เท่านั้น จึงจะท าการน าส่งซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติัเคร่ืองท่ี
ใชง้านจริง ซ่ึงสามารถดูผลระยะเวลาน าส่งซอฟตแ์วร์แบบ
อตัโนมติัไดด้งัภาพท่ี 6 

 

 
ภาพที ่6: รายละเอียดของการการน าส่งซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติั 

 

เม่ือทดสอบกระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟตแ์วร์
แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวติ้ งโดยใช้กิตแล็บ 
เรียบร้อบแล้ว พบว่า กระบวนการรวบรวมและน าส่ง
ซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติัช่วยลดขั้นตอนในการรวบรวม
และน าส่งซอฟตแ์วร์จากเดิมท่ีมีหลายขั้นตอน และระยะเวลา
ในแต่ละกระบวนการ ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 7 
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ภาพที ่7: ผลการทดสอบกระบวนการรวบรวมและน าส่ง 

                          ซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
งานวิจยัน้ีน าเสนอการสร้างกระบวนการรวบรวมและ

น าส่งซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติับนคลาวดค์อมพิวติ้งโดยใช้
กิตแล็บ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การรวบรวม
ซอร์สโคด้มาสร้างให้อยูใ่นรูปแบบคอนเทนเนอร์โดยใช ้
ด็อกเกอร์ การทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมติั และการน าส่ง
ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ จากการทดสอบกระบวนการ
รวบรวมและน าส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนคลาวด์
คอมพิวติ้งโดยใชกิ้ตแลบ็ พบวา่ กระบวนการรวบรวมและ
น าส่งซอฟต์แวร์แบบอตัโนมติั มีขั้นตอนการท างานเพียง  
3 ขั้นตอน เม่ือเทียบกับกระบวนการรวบรวมและน าส่ง
ซอฟต์แวร์รูปแบบเดิมท่ีมีขั้นตอนการท างาน 5 ขั้นตอน 
และจากผลการทดสอบกระบวนการรวบรวมและน าส่ง
ซอฟตแ์วร์แบบอตัโนมติับนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใชกิ้ตแล็บ
สรุปไดว้า่ กระบวนการรวบรวมและน าส่งซอฟตแ์วร์แบบ
อตัโนมัติ สามารถลดขั้นตอนการท างานระยะเวลาการ
ท างานแต่ละขั้นตอน ช่วยลดการเกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ท างานให้น้อยลง และส่งผลให้แอปพลิเคชนัมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  คือ (1) เ พ่ือศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกกับการวินิจฉัยโรค
กล้วยไม้จากภาพใบและ (2) เพ่ือพัฒนาระบบวินิจฉัยโรค
กล้วยไม้จากภาพใบ โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์  ในส่วนการ
วินิจฉัยโรคใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียมคอนโวลูชันในการสร้างแบบจ าลองจ าแนก
โรค ได้แก่ โรคใบจุด โรคใบป้ืนเหลือง และใบปกติ 
จากน้ันน าแบบจ าลองมาพัฒนาระบบ โดยใช้เคร่ืองมือ 
ได้แก่ โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ ขั้นตอนสุดท้ายคือ
การตรวจสอบความแม่นย าของแอปพลิเคชันใช้วิธีการ
ตรวจสอบโดยทดสอบทีละตัว (Leave-One-Out Cross 

Validation) ผลการทดลองพบว่า (1) แบบจ าลองจ าแนก
ภาพจากเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก  มีค่าความถูกต้องสูง
เท่ากับ 98.10% (2) ผลการวิเคราะห์ความแม่นย าของ 
แอปพลิเคชัน มีความแม่นย าเท่ากับ 81.11% การทดลอง
ท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าระบบท่ีพัฒนาขึน้นีม้ปีระสิทธิภาพ
และง่ายต่อการใช้งาน สามารถช่วยเกษตรกรวินิจฉัยโรค
กล้วยไม้ได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคญั: โรคกลว้ยไม ้การเรียนรู้เชิงลึก แอปพลิเคชนับน      

  โทรศพัทมื์อถือ   
 

Abstract 

The objectives of this research are (1) to study the 

deep learning technique for orchid disease diagnosis 

from leaf and (2) to develop an orchid disease 

diagnosis system from leaf on mobile application 

android. The diseases diagnosis process classified 

diseases that have spot leaf, yellow spot leaf and 

healthy leaf by deep learning technique, by using 

convolutional neural network to make a classification 

model. Then the model was developed its system using 

a tool, i.e. Android Studio. In the final stage, to verify 

the accuracy of the application, by using Leave-One-

Out Cross Validation. The study results found that (1) 

the model from deep learning technique with the 

accuracy of 98.10%, (2) the accuracy of the 

application was 81.11%. From all experimental 

results show that the proposed system is able to 

provide accurate diagnosis results efficiently and easy 

to diagnosis the orchid disease. The proposed system 

is very useful in assisting agriculturists to accomplish 

the task of diagnosing orchid disease efficiently. 

Keywords: Orchid Disease, Deep Learning, Mobile   

Application. 

 

1. บทน า 
กล้วยไม้มีช่ือวิทยาศาสตร์และช่ือสามญัว่า Orchid [1] 

ปัจจุบนักลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัทางดา้นการ
ส่งออกของประเทศไทย ขอ้มูลจากส านกัส่งเสริมการคา้สินคา้
เกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 [2] ระบุวา่ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกดอก
กล้วยไม้อันดับหน่ึงของโลก มีมูลค่ารวม 213 ล้านบาท 
เน่ืองจากประเทศไทยตั้ งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ท่ีมีสภาพ
เหมาะสมในการผลิตกลว้ยไมเ้ขตร้อน มีการเพาะเล้ียงอย่าง
ครบวงจร ตั้ งแต่การผสมเกสรเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เล้ียงต้น
กลว้ยไมจ้นกระทัง่ให้ดอก ตดัดอกบรรจุหีบห่อและส่งออก 
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กลว้ยไมเ้ป็นพืชท่ีตอ้งการการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดอยา่ง
สม ่าเสมอ เพราะถา้ไม่ดูแลจะท าให้มีเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดในกลว้ยไม ้ซ่ึงส่วนใหญ่
จะแสดงอาการให้เห็นอยา่งชดัเจนทางใบ [1] เช่น โรคใบป้ืน
เหลือง โรคใบจุด โรคยอดเน่า เป็นตน้ โรคเหล่าน้ีจะส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของกลว้ยไมอ้ย่างมากท าให้ปริมาณผลผลิต
ลดลงและไดผ้ลผลิตคุณภาพต ่า ท าให้เกษตรกรมีรายไดล้ดลง
และยงัส่งผลต่อภาพรวมการส่งออกสินคา้เกษตรของประเทศ
อีกดว้ย ถึงแมจ้ะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคอยช่วยเหลือโดยการ
ส่งผูท่ี้มีความเช่ียวชาญทางดา้นกลว้ยไมไ้ปยงัพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ิน
ต่าง  ๆ  เพ่ือให้ค  าแนะน าแก่ชาวสวนกล้วยไม้ แต่ ก็ย ังมี
ขอ้จ ากดัเน่ืองจากจ านวนผูเ้ช่ียวชาญยงัมีนอ้ยและอาการของ
โรคนั้นก็มีหลายลกัษณะ นอกจากน้ีลกัษณะของโรคกลว้ยไม้
ยงัมีความใกลเ้คียงกนัมากท าใหก้ารใหค้  าแนะน าแก่ชาวสวน
กลว้ยไมอ้าจจะยงัไม่ทัว่ถึงและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  จากโรคกลว้ยไมไ้ดท้นัท่วงที  

จากปัญหาข้างต้น คณะผู ้วิจัยจึ งมีแนวคิดท่ีจะน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการวินิจฉัยโรคกลว้ยไม้
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยกีารเรียนรู้ของเคร่ืองซ่ึงถูก
พฒันาไปจนท าใหค้อมพิวเตอร์สามารถจ าแนกภาพถ่ายไดด้ว้ย
การเรียนรู้จากภาพเรียกว่าการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีได้รับการยอมรับดา้นความแม่นย  า และเป็น
วิธีการจ าแนกภาพท่ีทนัสมยัท่ีสุดแบบหน่ึงมาประยุกต์ใชใ้น
การสร้างแบบจ าลองวินิจฉัยโรคกลว้ยไม ้และน าแบบจ าลอง
จ าแนกภาพท่ีไดม้าพฒันาเป็นแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน แอปพลิเคชันท่ีพฒันาข้ึนน้ีจะมีประโยชน์กับเกษตรกร
ชาวสวนกลว้ยไมแ้ละผูท่ี้สนใจตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั
โรคกลว้ยไม ้ สามารถน าแอปพลิเคชนัน้ีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ช่วยวินิจฉัยโรคกลว้ยไมไ้ด ้ท าให้เกษตรกรป้องกนัและดูแล
กลว้ยไมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 โรคกล้วยไม้ 
โรคกล้วยไม้ [1] หมายถึง การเปล่ียนแปลงของ

กลว้ยไมท่ี้ผิดไปจากปกติ โดยมีเช้ือโรคหรือปัจจยัอ่ืนเป็น

สาเหตุมีผลท าให้การเจริญเติบโตลดลงหรือเกิดการแพร่
ระบาดจนท าให้กลว้ยไมต้ายภายในระยะเวลารวดเร็ว ซ่ึง
อาการของโรคส่วนใหญ่จะเด่นชัดโดยดูได้จากลกัษณะ
ของใบกลว้ยไม ้ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงสนใจศึกษาโรคท่ีเกิด
กบัใบกลว้ยไม ้ซ่ึงพบไดบ่้อยจ านวน 2 โรค ไดแ้ก่ (1) โรค
ใบจุด (Spot Leaf Disease) ลักษณะอาการ คือ ใบมีจุด
กลมสีน ้ าตาลเข้มหรือด า และ (2) โรคใบป้ืนเหลือง 
(Yellow Spot Leaf Disease) ลกัษณะอาการ คือ มีจุดกลม
สีเหลืองท่ีใบหรือป้ืนสีเหลืองตามแนวยาวของใบ  

2.2 การเรียนรู้เชิงลกึ 
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) [3] เป็นเทคนิคใน

กลุ่มโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: 

ANN)  ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของระเบียบวิธีท่ีจะสร้างรูปแบบ
แนวคิดระดับสูงให้กับขอ้มูลโดยใช้การประมวลผลบน
โ ค ร ง ส ร้ า ง ซั บ ซ้ อ น  ปั จ จุ บั น มี ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม 
(Architecture) ท่ี ส ามารถน ามาประยุกต์ ใช้ง านได้
หลากหลาย เช่น โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันท่ี
สามารถท าได้ทั้ งสกัดคุณลกัษณะ (Feature Extraction) 
และจ าแนกประเภท (Classification) ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
จุดเด่นของโครงข่ายน้ี 

 2.3 โครงข่ายประสาทเทยีมคอนโวลูชัน 
โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน (Convolution 

Neural Network: CNN) [4] มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ส กั ด
คุณลักษณะของภาพโดยใช้ Convolutional Layer ผ่าน
ทาง ฟิล เตอ ร์ในแต่ละ  Convolutional Layer ผู ้ใช้ไ ม่
จ าเป็นตอ้งก าหนดรูปแบบในการสอนให้กบัแบบจ าลอง 
เพียงแค่ท าการเตรียมขอ้มูลภาพตวัอยา่งท่ีตอ้งการใชง้าน
เอาไว ้แลว้น าภาพเหล่านั้นป้อนเขา้กระบวนการ CNN จะ
ท าเรียนรู้โดยอตัโนมติัและหากผูใ้ชต้อ้งการท านายรูปภาพ 
ก็เพียงแค่ป้อนรูปภาพท่ีตอ้งการท านายเขา้ไป CNN จะท า
การเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบรูปภาพท่ีตอ้งการท านายกับ
ขอ้มูลรูปภาพท่ีมีอยูเ่พ่ือแสดงผลลพัธ์ออกมา   

2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
มีหลายงานวิจัยท่ีน าเทคนิคการเรียนรู้ เ ชิงลึกมา

ประยุกต์ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคพืช เช่น งานวิจัย [5] ศึกษา
การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลู
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ชันเพื่อตรวจและวินิจฉัยโรคพืช ผลการทดลองพบว่า
แบบจ าลองไดค้่าประสิทธิภาพท่ีสูงถึง 99.53% งานวิจยั [6] 
ศึกษาการใชข้อ้มูลใบกลว้ยท่ีมีลกัษณะเป็นโรคและใบปกติ
โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั ผลการทดลองได้
ค่าความถูกตอ้งของการจ าแนกภาพเท่ากบั 99.72% งานวิจยั 
[7] ศึกษาการใชเ้ทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกคอน
โวลูชัน (D-CNN) ส าหรับการจ าแนกโรคขา้ว 10 ประเภท 
พบว่าแบบจ าลอง D-CNN มีค่ าความแม่นย  า 95.48% 

งานวิจยั [8] น าเสนอการตรวจจบัโรคจากใบแอปเป้ิลจ านวน 
4 ประเภท โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั ไดค้่า
ความถูกตอ้ง 97.62% งานวจิยั [9] ศึกษาการตรวจจบัโรคของ
ผลฝร่ังโดยใช้ขอ้มูลจากลกัษณะใบ ประยุกต์ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมคอนโวลูชนั ผลการทดลองไดค้่าความแม่นย  า
เท่ากบั 98.74%  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าการเรียนรู้เชิง
ลึกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั (CNN) เป็น
วิธีการท่ีไดรั้บความนิยมมากในการน ามาใชใ้นการจ าแนก
รู้จ ารูปภาพ เป็นแบบจ าลองท่ีไดรั้บการยอมรับดา้นความ
แม่นย  าท่ีสูง และเป็นวิธีการจ าแนกภาพท่ีทันสมัยท่ีสุด
แบบหน่ึง แต่ยงัพบข้อจ ากัดจากงานวิจัยก่อนหน้า คือ 
แบบจ าลองวินิจฉัยโรคท่ีพฒันาข้ึน ไม่สะดวกต่อการใช้
ง านของ เกษตรกร  ง านวิจัย น้ี จึ งน าแบบจ าลองมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เพื่อให้เกษตรกรหรือบุคคล
ทัว่ไปท่ีไม่มีความรู้เร่ืองโรคกลว้ยไมส้ามารถใชไ้ดจ้ริง 

 

3. วธีิการด าเนินการวจัิย  
การพฒันาระบบวินิจฉัยโรคกลว้ยไมเ้ป็นการประยกุต์

การเรียนรู้เชิงลึกมาใชใ้นการจ าแนกภาพใบกลว้ยไม ้โดย
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันส าหรับวิเคราะห์
ภาพ เพื่อให้สามารถจ าแนกภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถน าแบบจ าลองไปใชง้านบนโทรศพัท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้  โดยขั้ นตอนการ
ด าเนินการวจิยั แสดงดงัภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที ่1: ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

 

3.1 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลรูปภาพกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากสวน

กลว้ยไมใ้นจงัหวดัพิษณุโลก การเก็บขอ้มูลใชก้ารเด็ดใบท่ี
เป็นโรคจากตน้กลว้ยไมน้ ามาถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรูปบน
โทรศัพท์ มือ ถือโดยห่างจากกล้องประมาณ  20-30 

เซนติเมตร ใชพ้ื้นหลงัเป็นกระดาษขาว รูปภาพท่ีถ่ายเป็น
ภาพดา้นหนา้ใบกลว้ยไม ้ขนาดของรูปภาพปรับขนาดให้
เท่ากนัทั้งหมด คือ 224x224 พิกเซล  

ขอ้มูลรูปภาพโรคกลว้ยไมท้ั้ง 3 ประเภท ถูกจดัเก็บไว ้
ในแต่ละโฟร์เดอร์ตามช่ือประเภทโรคกลว้ยไม ้ไดแ้ก่  (1) 
Spot Leaf (โรคใบจุด) (2) Yellow Spot Leaf (โรคใบป้ิน
เหลือง ) และ (3 ) Healthy Leaf (ใบปกติไม่เป็นโรค) 
จากนั้นไดน้ าภาพกลุ่มตวัอยา่งไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
อีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของภาพให้ตรงกับ
ประเภทโรคกลว้ยไม ้จ านวนรูปภาพท่ีผา่นการตรวจสอบมี
จ านวน 690 ภาพ ดงัภาพท่ี 2 จากนั้นน ามาแบ่งดว้ยวิธีการ
สุ่มเ พ่ือใช้เ ป็นชุดข้อมูลฝึกสอน  (Train Data Set) ชุด
ขอ้มูลทดสอบ (Test Data Set) และชุดขอ้มูลทดสอบแอป
พลิเคชัน (Validate Data Set) จ านวน 510, 90 และ 90 
ภาพ ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1  
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ภาพที ่2: ตวัอยา่งชุดขอ้มูลรูปภาพท่ีน ามาใชใ้นการทดลอง 

 

ตารางที ่1: จ านวนชุดขอ้มูลรูปภาพโรคกลว้ยไมใ้นแต่ละประเภท 

ประเภทของโรค
กล้วยไม้ 

จ านวนรูปภาพ 

Train Test Validate 

โรคใบจุด 170 30 30 

โรคใบป้ินเหลือง 170 30 30 

ใบปกติ 170 30 30 

รวม 510 90 90 

 

3.2 การฝึกสอนและสร้างแบบจ าลอง  
งานวจิยัน้ีสร้างแบบจ าลองดว้ยโครงข่ายประสาทเทียม

คอนโวลูชัน (CNN) ฝึกสอนและทดสอบชุดข้อมูลด้วย 
TensorFlow ซ่ึงเป็นไลบราร่ีส าหรับการเรียนรู้เชิงลึกผา่น
ภาษา Python ก าหนดพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการทดลอง คือ 
ขนาดรูปภาพน าเขา้เท่ากับ 224x224 พิกเซล อตัราการ
เรียนรู้ (Learning Rate) 0.005  

 

 
ภาพที ่3: การฝึกสอนชุดขอ้มูลกบัเทนเซอร์โฟลผา่นภาษาไพทอน 

รอบการฝึกสอน (Epoch) จ านวน 500 รอบ เพื่อความ
แม่นย  าในการทดสอบประสิทธิภาพ (ภาพท่ี 3) จะสังเกต
ไดว้า่ยิง่มีการฝึกสอนมากความแม่นย  าก็จะสูงตามไปดว้ย 

3.3 การประเมนิประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
การประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองจ าแนกโรค

กลว้ยไมด้ว้ยค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) [8]  เป็นค่าท่ีได้
จากวิธีการทดสอบเพ่ือหาค่าพยากรณ์ความถูกต้องของ
ขอ้มูล โดยคิดเป็นค่าร้อยละ (%) ใช้สูตรการค านวณ ดัง
สมการท่ี 1  

 

       Accuracy = (
TP+TN

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

           
โดยท่ี True Positive (TP) หมายถึง ค่าท่ีพยากรณ์

ถูกต้อง เ ชิงบวก True Negative (TN)  หมายถึง  ค่ า ท่ี
พยากรณ์ถูกตอ้งเชิงลบ False Positive (FP) หมายถึง ค่าท่ี
พยากรณ์ผิดพลาดเชิงบวก False Negative (FN) หมายถึง 
ค่าท่ีพยากรณ์ผิดพลาดเชิงลบ  

3.4 การพฒันาระบบ 
เม่ือไดแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสมแลว้ จึงไดน้ าแบบจ าลอง

ไ ป พัฒ น า ร ะ บ บ ใ น รู ป แ บ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
โทรศพัท์มือถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เพ่ือให้ง่ายต่อ
การใช้งาน เคร่ืองมือในการพัฒนาใช้โปรแกรมแอน
ดรอยดส์ตูดิโอและภาษาจาวา  

3.5 การประเมนิประสิทธิภาพระบบ  
การประเมินประสิทธิภาพระบบ ได้มีการน าระบบ

ติดตั้งในรูปแบบแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือใชว้ธีิการ
ทดสอบความแม่นย  าของแอปพลิเคชนัในการจ าแนกภาพ
โรคกลว้ยไม ้ท าการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบดว้ยการวดัค่าร้อยละความถูกตอ้ง  

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการสร้างแบบจ าลอง 
การสร้างแบบจ าลองวินิจฉัยโรคเป็นการน าภาพ

ตวัอย่าง 600 ภาพ มาท าการเรียนรู้กบัโครงข่ายประสาท
เทียมคอนโวลูชนั โดยท าการแบ่งขอ้มูลเป็นขอ้มูลฝึกสอน
จ านวน 510 ภาพ และขอ้มูลทดสอบจ านวน 90 ภาพ ซ่ึง
สามารถสรุปผลได ้ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2: ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
ประเภทของโรคกล้วยไม้ Accuracy (%) 

โรคใบจุด 99.45 

โรคใบป้ินเหลือง 98.33 

ใบปกติ 96.51 

Average 98.10 
 

จากตารางท่ี 2 ผลประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลอง
บนชุดขอ้มูลฝึกสอน พบว่าแบบจ าลองจ าแนกภาพใบจุด 
ไดค้่าความถูกตอ้งมากท่ีสุด คือ 99.45% รองลงมา คือ ภาพ
ใบป้ินเหลืองและภาพใบปกติ ซ่ึงไดค้่าความถูกตอ้งเท่ากบั 
98.33% และ 96.51% ตามล าดบั ค่าความถูกตอ้งเฉล่ียรวม
เท่ากบั 98.10% แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ าลองจากเทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึกเป็นแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพในการ
จ าแนกภาพได้ค่าความถูกต้องท่ีสูง รวมทั้ งมีค่าความ
ผิดพลาดต ่ า ประมวลผลได้รวดเร็ว มีความเหมาะสม
ส าหรับน ามาใช้พัฒนาแอปพลิเคชันช่วยวินิจฉัยโรค
กลว้ยไมแ้บบอตัโนมติัต่อไป       

4.2 ผลการพฒันาแอปพลเิคชัน  
จากการพัฒนาแอปพลิ เคชัน  ได้แอปพลิ เคชัน

วิ นิจฉัยโรคกล้วยไม้จากภาพใบบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ เม่ือเขา้สู่แอปพลิเคชนัจะพบ
กับหน้าจอหลกั (ภาพท่ี 4) เลือกท่ีกลอ้งถ่ายภาพ ผูใ้ช้ท า
การถ่ายภาพใบกล้วยไม้ จากนั้ นแอปพลิชันจะเรียกใช้
แบบจ าลองเพื่อวินิจฉัยโรคกลว้ยไมแ้ละแสดงผลลพัธ์การ
วเิคราะห์ (ภาพท่ี 4-5)   

 

    
ภาพที ่4: หนา้จอหลกัแอปพลิเคชนัและผลการวิเคราะห์โรคใบจุด 

 
 

    
ภาพที ่5: หนา้จอการวิเคราะห์โรคใบป้ินเหลืองและใบปกติ 

 

จากผลการพฒันาแอปพลิเคชัน พบว่าแอปพลิเคชัน
สามารถจ าแนกและระบุภาพโรคกลว้ยไมจ้ากใบแต่ละภาพ
ได้อย่างอตัโนมติั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การวเิคราะห์โรคกลว้ยไมม้ากข้ึน 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแอปพลเิคชัน  
การทดสอบประสิทธิภาพการวนิิจฉยัโรคกลว้ยไมข้อง

แอปพลิเคชันเป็นการทดสอบถ่ายภาพใบกล้วยไม้ผ่าน
กลอ้งโทรศพัท์มือถือ โดยด าเนินการการติดตั้งแอปพลิเค
ชันลงโทรศัพท์มือถือ  ใช้ชุดข้อมูลส าหรับทดสอบ 
(Validate Data Set) จ านวน 90 ภาพ แบ่งเป็นภาพโรคใบ
จุดจ านวน 30 ภาพ โรคใบป้ืนเหลืองจ านวน 30 ภาพ และ
ใบปกติจ านวน 30 ภาพ โดยในงานวิจัยได้ใช้วิ ธีการ
ทดสอบวดัประสิทธิภาพแอปพลิเคชนัดว้ยวิธี Leave One 

Out Cross Validation (LOOCV) [10] โดยข้อมูลจะถูก
ทดสอบทีละตวั 

 

ตารางที ่3: ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชนั 
ประเภท
ของโรค
กล้วยไม้ 

จ านวน
ท้ังหมด 

จ าแนก
ถูกต้อง 

จ าแนก
ผิดพลาด 

Accuracy 
(%) 

โรคใบจุด 30 26 4 86.67 

โรคใบป้ิน
เหลือง 

30 24 6 80.00 

ใบปกติ 30 23 7 76.67 

Average 81.11 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของแอปพลิเคชัน โดยสรุปค่าเฉล่ียความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ภาพใบกลว้ยไมท้ั้ ง 3 ประเภทเท่ากับ 81.11% ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพความแม่นย  าอยู่ในระดบัดี โรคกลว้ยไมท่ี้แอป
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พลิเคชนัสามารถวเิคราะห์ไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรคใบจุด 
ไดค้่าความถูกตอ้ง 86.67% รองลงมาไดแ้ก่ โรคใบป้ืนเหลือง 
และใบปกติ ค่าความถูกตอ้ง 80.00% และ 76.67% ตามล าดบั 
 

 
ภาพที ่6: ผลการทดสอบขอ้มูลแบ่งตามโรคของแอปพลิเคชนั 

 

จากผลการทดสอบแอปพลิเคชันในภาพท่ี 6 พบ
ขอ้สังเกต คือ ผลวิเคราะห์บางส่วนมีความคลาดเคล่ือน
โดยเฉพาะภาพใบปกติท่ีไม่เป็นโรค หากภาพจากกลอ้ง
สมาร์ทโฟนมีแสงมาก ผลวิเคราะห์จะมีความคลาดเคล่ือน
สูง ส่วนโรคใบป้ินเหลือง พบว่าผลวิเคราะห์ของโรคใบ
ป้ินเหลืองมีความคลาดเคล่ือนสูงกว่าโรคใบจุด เน่ืองจาก
ขนาดของโรคใบป้ินเหลืองมีขนาดเล็กมาก แอปพลิเคชนั
จึงวเิคราะห์ออกมาเป็นโรคใบจุด 
 

5. สรุปผลการวจัิย  
งานวิจัย น้ีน า เสนอการพัฒนาระบบวินิจฉัยโรค

กลว้ยไมจ้ากรูปภาพในกลอ้งถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ
โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
แบบจ าลองวินิจฉัยโรคท่ีมีประสิทธิภาพและความสะดวก
รวดเร็วในการวินิจฉัยโรคกลว้ยไม ้โดยพฒันาแบบจ าลอง
จากโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั ซ่ึงแบบจ าลองท่ี
พฒันาข้ึนสามารถวเิคราะห์โรคกลว้ยไมไ้ด ้3 ประเภท  คือ 
โรคใบจุด โรคใบป้ินเหลืองและใบปกติ ผา่นแอปพลิเคชนั
ท่ีถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ผลการ
ทดลองพบวา่ แบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึกมีประสิทธิภาพ
ในการจ าแนกท่ีสูง โดยไดค้่าความถูกตอ้งเท่ากบั 98.10%  

การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเค
ชนั พบวา่แอปพลิเคชนัสามารถวเิคราะห์ภาพและระบุโรค
กลว้ยไม ้มีค่าความถูกตอ้งเฉล่ีย 81.11% แสดงให้เห็นวา่
แอปพลิเคชันท่ีน าเสนอสามารถวินิจฉัยโรคกลว้ยไมไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดต้รง

ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ช่วยให้เกษตรกรและผูท่ี้สนใจ
สามารถวิเคราะห์โรคในกลว้ยไม้ดว้ยตนเองเบ้ืองตน้ได้
ทันทีก่อนท่ีจะโรคในกล้วยไม้จะรุนแรงและส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตท่ีลดลง  
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการด าเนินการของโครงการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประ เทศไทยมี
แนวโน้มในการขยายตัวสูงกว่าปีก่อนหน้า จึงจ าเป็นต้องมี
การว่าจ้างท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือมาควบคุมดูแลคุณภาพ
ของโครงการโดยมีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการโครงการเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
และเป็นตัวควบคุมการประสิทธิภาพในการบริหาร
โครงการ ผู้ วิจัยได้น าเสนอระบบบริหารโครงการจากข้อ
ก าหนดการว่าจ้าง โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีการจัด
เรียงล าดับความส าคัญของงานเพ่ือควบคุมก าหนดการส่ง
งานในแต่ละงวดงานได้ด้วยระบบการจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของงานแบบ อัตโนมั ติ  โดยใช้ วิ ธีการ
ประมวลผลจากการขอบเขตการท างานร่วมกับระยะเวลา
การส่งงานของข้อก าหนดการส่งงานแต่ละโครงการท่ีได้
รับมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานท าให้
มองเห็นภาพรวมการด าเนินงานในปัจจุบันอย่างชัดเจน 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพพบว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้น
สามารถจัดเรียงล าดับความส าคัญของงานท่ีถกูสร้างขึน้ใน
แต่ละโครงการ จัดเรียงและแบ่งหมวดหมู่ของงานแต่ละ
ประเภทได้อย่างชัดเจน รวมท้ังมีความถูกต้องในการ

บันทึกและแสดงผลข้อมูลอยู่ ท่ี  100% นอกจากนีผ้ลการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับท่ีดอีีกด้วย 

ค าส าคัญ : ทฤษฎีการจัดล าดับความส าคัญของงาน                     
ระบบบริหารโครงการ ขอ้ก าหนดการว่าจา้ง
โครงการ  ท่ีปรึกษา 

 
Abstract 

At present, the implementation of various 

projects by government agencies and state 

enterprises in Thailand tends to expand higher than 

the previous year. Therefore, it is necessary to hire 

expert consultants to supervise project quality by 

bringing in project management information systems 

to enhance work efficiency and control efficiency in 

project management. The researcher presented the 

project management system based on the Term of 

Reference (TOR). Applying with the theory of 

prioritization of tasks to control the delivery 

schedule in each work period with an automated 

system of prioritization. Using the processing method 

from the scope of work together with the submission 

period of the submission requirements for each 

project received in order to increase the efficiency of 

management, the overview of current operations is 
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clearly visible. From the performance evaluation 

results, it was found that the developed system was 

able to prioritize the tasks created in each project. 

Clearly organized and categorized each type of 

work. Including the accuracy of recording and 

displaying data at 100%. In addition, the satisfaction 

assessment results from users are at a good level. 

Keywords: Theory of prioritization of tasks, Project    

   Management Information Systems, Term  

   of Reference (TOR), Consultants. 

 

1. บทน า 
ปั จจุบันการด าเนินการของโครงการต่ าง ๆ ของ

หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ในการขยายตวัสูงกว่าปีก่อนหน้า ปรียาเทศ นอก [1[ ไดใ้ห้
ความเห็นไวว้่าจากแรงหนุนของ Mega Projects ทั้ งกลุ่มท่ี
อยู่ระหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง รวมถึงโครงการท่ีไดรั้บ
การอนุมติัและมีความชดัเจนว่าจะไดรั้บการอนุมติัเพ่ิมเติม
และคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไม่ก่ีปีขา้งหน้า จึงไดมี้การน า
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการโครงการเขา้มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและควบคุมการประสิทธิภาพใน
การบริหารโครงการเพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งตามกระบวนการ
ต่ าง ๆ และจากผลการวิจัยจากการใช้งานระบบ PM 

Software จ านวนกว่า 400 โครงการในงานวิจยัของ Eileen 

O’loughlin [2] ในปี 2562 พบว่า 70% ของผูใ้ช้งานระบบ 
PM Software ให้ความเห็นว่าสามารถควบคุมประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการดา้นต่าง ๆ  ไดดี้ข้ึนและตรงตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้จากเคร่ืองมือบริหารจดัการท่ีมีให้ ผลท่ีตามมาคือ 
การด าเนินงานภายในโครงการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การจดัการกบักิจกรรมจ านวน
มากและปริมาณขอ้มูลมหาศาล แต่ในทางกลบักนัผลส ารวจ
ความพึ งพอใจในการใช้งานโดยรวมของระบบ PM 

Software พบวา่กวา่ 40% จากผูใ้ชง้านให้ความเห็นวา่ใชง้าน
ระบบไดย้าก และ 35% ใชง้านไดไ้ม่ตรงตามจุดประสงคข์อง
โครงการ  

ปัจจุบนับริษทัท่ีผูว้ิจยัเลือกเป็นกรณีศึกษาไดใ้ห้บริการ
ท่ีปรึกษาโครงการจ านวนหลายโครงการทัว่ประเทศ และ

ได้มีการน าระบบ PM software เข้ามาใช้งาน  แต่ เม่ือ
ทดลองใชง้านแลว้กลบัพบวา่ระบบมีความยุง่ยากซบัซ้อน 
จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมข้อมูลในการท างานลงในระบบอยู่
ตลอดเวลา รวมไปถึงการเรียงล าดบัความส าคญัของแต่ละ
โครงการ บริษัทกรณีศึกษาให้ความเห็นว่าการน าระบบ 
PM Software เขา้มาช่วยบริหารจดัการนั้นยงัไม่เหมาะสม
กบัการท างานขององคก์รในปัจจุบนัเท่าท่ีควร  

จากปัญหาท่ีได้กล่าวมานั้นจึงท าให้บริษทัท่ีเลือกเป็น
กรณีศึกษาน้ีจ าเป็นท่ีตอ้งหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคนิคการจดัล าดับความส าคญัของงานเขา้มาใชใ้น
การบริหารโครงการ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกน าเสนอทฤษฎีท่ีจะ
น าม าใช้ร่วมกับการบ ริห ารงาน คือ  วิ ธีการจัด เรียง
ความส าคัญของงานและบริหารเวลาด้วยการใช้เทคนิค 
Eisenhower Matrix [ 3[  โ ด ย น า ม า จั ด เ รี ย ง ล า ดั บ
ความส าคญัของงานโดยแบ่งออกเป็น 4 แนวทางปฏิบัติ 
ได้แก่ 1) งานเร่งด่วนและส าคญั 2) ส าคญัแต่ไม่เร่งด่วน  
3) เร่งด่วนแต่ไม่ส าคญั 4) ไม่เร่งด่วนและไม่ส าคญั น ามา
ประยุกต์ใช้เข้ากับข้อก าหนดการว่าจ้างเพ่ือควบคุม 
คุณภาพงานและระยะเวลาการส่งงาน โดยเปรียบเทียบและ
จัดล าดับความส าคัญของงานท่ีรับผิดชอบด้วยระบบ
อตัโนมติั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ได้
มากยิง่ข้ึน 

 
2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า การก ากับและติดตาม
โครงการ [4] คือการก ากบัติดตามความกา้วหน้าโครงการ 
ตามระยะเวลาท่ีเหมาสมในการติดตามท่ีได้ก าหนดไว ้ 
เพื่อทราบสถาณภาพหรือ สถาณการณ์ของโครงการโดย
เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ี [5[ ความส าคญั
ในการการควบคุมคุณภาพกระบวนการเพ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจในการด าเนินงานทุกวนักระบวนการจะไม่ยอ้นกลบั
ไปเป็นแบบเดิม [5] หลักการบริหารเวลาท่ี ดีจะต้อง          
มีการวางแผนการใชเ้วลาการตั้งเป้าหมายของภารกิจท่ีตอ้ง
ปฏิบัติการจัดล าดับความส าคัญของงานการก าหนด
ระยะเวลาในการท ากิจกรรม  
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ผู ้วิจัยจึงได้ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับ  การเรียงล าดับ
ความส าคญัในการท างานของ Dwight D. Eisenhower ท่ีมี
ช่ือเรียกว่า Eisenhower Matrix [6[ มี เกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภทของงาน วา่ส่ิงใดควรท าก่อน และอะไรควร        ท า
ทีหลงัเรียงล าดบัตามความส าคญัและความเร่งด่วนของงาน 
เพ่ือจดัเรียงกระบวนการท างานให้ดียิง่ข้ึนโดยแบ่งประเภท
ของการจัดล าดับงานหลกั ๆ ไว ้2 แบบ คือ งานท่ีมีความ
เร่งด่วน และ งานท่ีมีความส าคัญจากนั้ นน ามาจับคู่เพ่ือ
ประเมินล าดบังานท่ีตอ้งท า โดยแบ่งจบัคู่ตามความส าคญั
และความเร่งด่วน โดยความเร่งด่วนของงาน [7] มีเวลาเป็น
ทรัพยากรท่ี มีความจ ากัดท่ี สุด เพราะทรัพยากรอ่ืน ๆ 
สามารถหามาทดแทนหรือเพ่ิมเติมไดแ้ต่ส าหรับเวลาแลว้มี
เวลาอยูใ่นจ านวนท่ีเท่ากนั ความส าคญัของงานในโครงการ
ของบริษัทกรณี ศึกษา ผู ้เช่ียวชาญจากบริษัท ฯได้ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการจดัล าดบัความส าคญัของงานไดแ้ก่ ผู ้
สั่งงาน มูลค่าและขนาดโครงการ และในส่วนขั้นตอนการ
พิจารณาการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานนั้นผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษา [8] ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงเป็น
ระบบย่อยระบบหน่ึงในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
โดยระบบสนับสนุนการตดัสินใจอาจจะใชก้บับุคคลเดียว
หรือช่วยสนับสนุนการตดัสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้นยงั
เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งทรัพยากรสมองของมนุษย์
ให้ท างานร่วมกับความสามารถของคอมพิวเตอร์เพื่อ
ตอ้งการการปรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใจให้ไดดี้ท่ีสุด 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือ [9] Decision Table  เขา้มาใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการจัดล าดับความส าคัญของงาน 
พร้อมกับพฒันาระบบด้วย [10] วงจรการพฒันาระบบ ท่ี
ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นได้ นอกจากน้ีย ังได้ศึกษา
งานวจิยัท่ีเก่ียวของกบัการประยกุตใ์ช ้Eisenhower Matrix 

[11[  ในหัวข้อ Eisenhower matrix * Saaty AHP = การ
จัดล าดับความส าคัญของการกระท าท่ี มีอิทธิพล โดยใช้
ทฤษฎีวรรณกรรมและบทเรียนจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถใช้งานตารางท่ีถูก
ประยกุตข้ึ์นใหม่ไดจ้ริง อีกทั้งยงัประหยดัเวลาและเงินท่ีใช้
ลงทุนได้อีกด้วย โดยเมทริกซ์ท่ีสร้างข้ึนใหม่มีช่ือเรียกว่า 

Actions of Governance Matrix (AGM)  น อกจ ากนั้ น
ผูว้จิยัยงัศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
โดยใชต้ารางการตดัสินใจในหัวขอ้ [12] ระบบวนิิจฉัยโรค
ธาลสัซีเมียโดยใชต้ารางการตดัสินใจผลการทดลองพบว่า 
ระบบสามารถวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียได้ใกล้เคียงกับผล
วนิิจฉยัของแพทย ์โดยใหค้วามแม่นย  าสูงถึงร้อยละ 96.2 

 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างข้อมูล 

 กระบวนการท างานของบ ริษัทกรณี ศึกษา 
ปัจจุบนัมีโครงการท่ีด าเนินการอยูเ่ป็นจ านวนมากท าให้มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจดัสรรล าดบัความส าคญัของ
แต่ละโครงการเน่ืองจากมีขอ้ก าหนดการวา่จา้งเขา้มาเป็น
ตัวก าหนดการส่งงานของแต่ละโครงการประกอบกับ
กระบวนการติดตามสถานะโครงการท่ีค่อนขา้งไม่เป็น
ระเบียบ การท างานนั้นจะข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคลวา่จะจดัการ
งานท่ีตนเองมี ส่งผลให้การท างานขาดความแม่นย  าและ
ความคล่องตัวในกระบวนการท างาน การตรวจสอบ
สถานะขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อให้ควบคุมคุณภาพงานนั้นล่าชา้
จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดตามไปด้วย  ผู ้วิจัยจึงได้
เร่ิมต้นการออกแบบโครงสร้างข้อมูลโดยด าเนินการ
ส ารวจและวิเคราะห์การท างานและประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารโครงการอ่ืน ๆ ท่ี มีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท างาน
เพื่อหาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละระบบ ผูว้ิจยัจึงสรุปผล
การวิเคราะห์ได้ว่าระบบการบริหารจัดการข้อมูลและ        
ผู ้ร่วมโครงการนั้ นมีหลากหลายประเภทงานแล้วแต่
โครงการท่ีได้รับมอบหมาย การน าระบบเข้ามาเป็น
ส่วนกลางการ รับ – ส่งขอ้มูลภายในโครงการนั้นท าใหเ้กิด
ความคล่องตวัในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลสูง จากนั้นผูว้ิจยัไดท้ า
การส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหาร
โครงการจากบ ริษัทกรณี ศึกษา ฯ  โดยใช้ในหั วข้อ 
แบบสอบถามเกณฑ์การให้ความส าคัญของการบริหาร
โครงการ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ
มาท าการออกแบบหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความส าคญัเพื่อ
น าเข้าข้อมูลท่ีจ าเป็นสู่ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ตารางการตดัสินใจ 
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)Decision Table) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้ ดงัน้ี 
1) ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 2) ระดับของผูส้ั่งงาน     
3) มูลค่า / ขนาดโครงการ  

3.2 ขั้นตอนการท างานของระบบการสนับสนุนการ
ตดัสินใจโดยใช้ทฤษฎกีารจดัล าดบัความส าคญัของงาน 

ผูว้ิจัยได้ท าการออกแบบและจัดท าโครงสร้างของ
ระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารโครงการตาม
ขอ้ก าหนดการว่าจา้ง โดยน าระบบสนับสนุนการตดัสินใจ
เขา้มาประยกุตเ์พื่อใชใ้นการจดัล าดบัความส าคญัตามทฤษฎี
การจดัล าดบัความส าคญัของงานแบบอตัโนมติั โดยเลือกใช้
เคร่ืองมือ Decision table โดยท าการจ าแนกหมวดหมู่ของ
ทฤษฎีการจัดล าดับความส าคญัของงานเพื่อสร้างเง่ือนไข
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 หัวขอ้ไดแ้ก่ เร่งด่วนและส าคญั, 
เร่งด่วนแต่ไม่ส าคญั, ไม่เร่งด่วนแต่ส าคญั, ไม่ส าคญัและไม่
เร่งด่วน จากนั้นน าทฤษฎีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของ
งานท่ีจ าแนกหมวดหมู่ไวม้าก าหนดในส่วนของ “เง่ือนไข” 
และ “การกระท า” เพื่อใช้ส าหรับการสร้างตารางการ
ตดัสินใจโดยอา้งอิงแนวทางการสร้างเง่ือนไขการด าเนิน
โครงการจากผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นพิจารณาเง่ือนไขท่ีมี
ทั้งหมดและน ามาก าหนดจ านวนแถวในส่วนของ “เง่ือนไข” 
ลงในตารางการตดัสินใจ และพิจารณาจ านวนทางเลือกท่ี
เป็นไปไดข้องแต่ละเง่ือนไข ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีเพียง 2 ทาง 
คือ ใช่ หรือไม่ใช่ ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดเง่ือนไขการพิจารณา
การตดัสินใจออกเป็น 14 เง่ือนไข เง่ือนไขละ 2 ทางเลือก 
และตรวจสอบความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง  ๆในตาราง 
ท่ีมีความขดัแยง้และความซ ้ าซอ้นของการกระท าต่าง ๆ และ
ตดัทางเลือกท่ีเป็นไปไม่ไดอ้อกไป จึงสามารถสรุปและแปล
ผลของการกระท า ตามกฎของการตัดสินใจ ในแต่ละ
เง่ือนไข 

 
ภาพที ่1: ตารางการตดัสินใจ 

3.3 ขั้นตอนการวเิคราะห์และออกแบบระบบ (SDLC( 
เร่ิมจากวเิคราะห์ระบบการท างานเดิมในปัจจุบนัของ

องค์กร ซ่ึงการบริหารโครงการขององค์กรในปัจจุบันมี

ขั้นตอนในการรับ – ส่งงานท่ีซ ้ าซ้อน การบริหารจดัการ

งานในทีมยังไม่สามารถติดตามทั้ งป ริมาณงานและ

ระยะเวลาการด าเนินโครงการท่ีแต่ละบุคคลภายในทีม

เหลืออยู่แต่ละโครงการ ผูว้ิจัยได้น าเสนอระบบบริหาร

จดัการโครงการดว้ยระบบสารสนเทศโดยใชท้ฤษฎีการจดั

เรียงล าดับความส าคัญของงานเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อ

แก้ปัญหาการจดัล าดับงาน ซ่ึงการแกปั้ญหาประกอบไป

ดว้ย ระบบแจง้เตือนและติดตามการด าเนินโครงการตาม

ขอ้ก าหนดการวา่จา้ง และ ระบบการจดัล าดบัความส าคญั

ของงาน ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ และได้น า

ระบบ PM software เขา้มาบริหารจดัการโครงการเขา้มา

ใช้ซ่ึงจะท าให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่ง ข้ึน  โดยเน้น ไป ท่ี การบ ริห ารจัดการ เร่ืองล าดับ

ความส าคญัของงาน โดยน าเขา้ขอ้มูลก่อนเขา้ระบบก่อน

เร่ิมบัน ทึกโครงการเพื่ อให้สามารถประมวลผลได้

อตัโนมติั โดยหลกัการท างานของระบบจะจดัเรียงงานของ

ผูใ้ชง้านตามเง่ือนไขของระบบท่ีสร้างข้ึนอตัโนมติัเพื่อให้

ผูใ้ชง้านสามารถทราบถึงความส าคญัของงานวา่งานไหน

ควรด าเนินการก่อน หรือ หลัง และระบบติดตามความ

คืบหนา้การด าเนินโครงการเขา้มาเป็นส่วนหลกัของระบบ

เพื่อเน้นการท างานควบคู่กับระบบการจัดเรียงล าดับ

ความส าคญัของงาน  

 

ภาพที ่2: กรอบแนวความคิดการออกแบบระบบ 

3.4 การพฒันาระบบ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารโครงการ

ตามขอ้ก าหนดการวา่จา้งดว้ยระบบสารสนเทศ โดยใช้
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ทฤษฎี การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงาน ส าหรับ
หน่วยงานผูใ้ห้บริการท่ีปรึกษาดา้นสารสนเทศ ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างฐานขอ้มูลตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยใช้ SQL 
Server ในการจดัเก็บโครงสร้างและขอ้มูล และท าการ
พฒันา User Interface (UI) จากการออกแบบส่วนต่อ
ประสานงานผู ้ใช้ โดยใช้โปรแกรม Visual Studio 
Code แ ล ะ ใช้  Framework Vue JS ใน ก ารพั ฒ น า 
จากนั้ น  ผู ้วิจัย  ได้ท าการพัฒนา Service ส าห รับ
เช่ือมต่อระหว่าง UI และ Database โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Studio และ #C ในการพฒันาระบบ 

 
ภาพที ่3: หนา้จอของระบบจริง 

3.5 การประเมนิผลระบบ 
การประเมินผลระบบแบ่งออกเป็นการประเมิน

ประสิทธิภาพโดยผู ้ผูเ้ช่ียวชาญในการพัฒนาโครงการ 
จ านวน  3 คน  โดยใช้แบบประเมิน  UAT ซ่ึ ง เป็นวิ ธี 
ประเมินแบบ Black-Box Testing และ การประเมินผล
ความพึงพอใจของระบบโดยผูป้ระเมินเป็นกลุ่มผูใ้ชง้าน
ระบบ จ านวน 30 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน และ
การทดสอบสมมุติฐานดว้ยวธีิ One-Sample Test (t-test) 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  

ตารางที ่1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

ระบบ ประสิทธิภาพ 
1. ระบบจดัการผูใ้ชง้านและขอ้มูลพื้นฐาน

ของผูใ้ชง้าน 
100% 

2. ระบบการจดัการโครงการ 100% 
3. ระบบบริหารโครงการโดยใชท้ฤษฎีการ

จดัเรียงล าดบัความส าคญัของงาน 
100% 

4. ระบบติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงาน 100% 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลการวดัประสิทธิภาพการท างาน 
ทั้ง 4 ดา้นมีผลการประเมินท่ีผ่านการทดสอบท่ี 100% โดย 

การทดสอบประสิทธิภาพฟังก์ชันหลักระบบบริหาร
โครงการโดยใชท้ฤษฎีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของ
งาน สามารถจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานท่ีถูกสร้าง
ข้ึนในแต่ละโครงการ ท าให้จดัเรียงและแบ่งหมวดหมู่ของ
งานแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เค ร่ืองมือ
แบบทดสอบประสิทธิภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 

 
ภาพที ่4: ตวัอยา่งแบบทดสอบประสิทธิภาพ 

4.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
รายการประเมนิ 

 
S.D. 

1. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ  3.95 0.72 
2. ผลการประเมินด้านการออกแบบของระบบ
สารสนเทศ  4.00 0.75 
3. ผลการประเมินดา้นความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ  4.01 0.86 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจที่มีต่อระบบ
สารสนเทศ  3.99 0.78 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้านท่ีท าการทดลองใชร้ะบบจ านวน 30 
คน มีผลการทดสอบอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 

 

5. สรุป อภิปรายผล  
    การศึกษาวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการบริหารจดัการโครงการ
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยกุตใ์ชร่้วมกนักบั
ทฤษฎีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงาน เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการประมวลผลความเร่งด่วนและความส าคญั
ของงานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละโครงการและงวดงาน
โดยมีระบบการจดัล าดบัความเร่งด่วนและความส าคญัของ
งานท่ีจดัล าดบัความส าคญัให้แก่ผูใ้ชง้านไดแ้บบอตัโนมติั 
ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นเขา้สู่ระบบและสามารถ
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พิ จารณาตาม เง่ือนไขของทฤษ ฎีการจัด เรียงล าดับ
ความส าคญัไดท้นัที ท าใหส้ามารถประเมินการท างานของ
ตนเองไดว้า่ส่ิงใดควรเร่ิมด าเนินการทนัที นอกจากนั้นยงัมี
ระบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการท่ีคอยก ากับ
ผูใ้ชง้านให้ไดเ้ห็นถึงความคืบหน้าของแต่ละโครงการท่ี
ก าลงัด าเนินการอยู ่อีกทั้งยงัแจง้เตือนถึงจ านวนงานท่ีผูใ้ช้
ก าลงัด าเนินการซ่ึงสอดคลอ้งการจัดล าดบัความเร่งด่วน
และความส าคญัท่ีผูใ้ชมี้ทั้งหมดอีกดว้ย โดยผลการประเมิน
ท่ีไดผ้่านการทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญอยูท่ี่ 100% ท าให้ผลลพัธ์
ท่ีท าการจดัล าดบัความเร่งด่วนและความส าคญัมีความถูกตอ้ง 
และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอยู่ในระดับมี
ความพึงพอใจมาก 

6. ข้อแสนอแนะในการวจัิย 
        ในการพฒันาตอ่ไปเพื่อความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนของระบบ ควร
เพ่ิมฟังก์ชันการจัดท าแผนการด าเนินงานบนระบบได้อย่าง
ละเอียดและสามารถเรียกรายงานแผนการด าเนินงานออกมาได้
ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีก าลงั
ด าเนินอยู่ในโครงการ ณ ปัจจุบันท าให้เห็นถึงภาพรวมการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรมทั้ งหมดในโครงการได้อย่างชัดเจน 
รวมถึงสามารถน าเสนอรายงานแผนการด าเนินงานให้แก่ผูว้่า
จา้งหรือผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งง่าย  
        ในอนาคตผลงานวิจยัน้ีสามารถน าไปต่อยอดการศึกษาท่ี
เก่ี ยวข้องได้ เช่ น ระบบบริหารองค์กร ระบบติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานในสายงานอ่ืน หรือแม้กระทั้ ง
ระบบบริหารโครงการท่ีสามารถน าระบบจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเขา้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ใหดี้ยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบของระบบ
เครือข่ายไร้สายเพ่ือใช้ในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกี่ยวกับระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ และระบบถังขยะ
ก่ึงอัจฉริยะ ผ่านการควบคุมโดยระบบเครือข่ายไร้สาย การ
ด าเนินการได้พิจารณาถึงความครอบคลุมของสัญญาณ 
ความปลอดภัยในการใช้งาน การตรวจสอบสถานะ และ
อัตราการใช้งานข้อมูล ผลการด าเนินการของระบบ
ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศพบว่ามีระดับความแรงของ
สัญญาณอยู่ในช่วง  -35 dBm ถึง -47 dBm มีการเข้ารหัส
ข้ อ มู ล แ บ บ Open ก า ร ยื น ยั น ตั ว ต น แ บ บ Mac 
Authentication อัตราการใช้งานข้อมูลมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 
400 KB ส่วนระบบถังขยะก่ึงอัฉจริยะมีระดับความแรง
ของสัญญาณอยู่ ใน ช่วง -49 dBm ถึง -54 dBm มีการ
เข้ารหัสข้อมูลแบบ WPA2 มีการยืนยันตัวตนแบบ Open 
มีอัตราการใช้งานข้อมูลมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 10 KB โดยจาก
การทดสอบและใช้งานพบว่าการท างานของท้ังสองระบบ
สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความต้องของโครงการ  
ค าส าคัญ : ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยสีเขียว       

การยนืยนัตวัตน การเขา้รหสัขอ้มูล  
 

Abstract 

This research aims to study and develop the 

services of wireless network systems for supporting 

the green university project about the air control 

system (ACS) and the semi-smart bin system (SBS). 

They are both controlled by wireless networks. The 

researcher considerations include; the received 

signal strength indicator (RSSI), wireless security, 

status monitoring, and data traffic usages. The 

results showed the ACS had RSSI in the range of -35 

dBm to -47 dBm, encryption type was open, 

authentication type was Mac, and the average data 

traffic usages was less than 400 KB. The SBS had 

RSSI in the range of -49 dBm to -54 dBm, encryption 

type was wpa2, authentication type was open, and 

the average data traffic usages was less than 10 KB. 

Both systems can be monitored through the Wireless 

Controller, and Network Monitoring System. Test 

results and applications show that both systems can 

work properly and effectively in line with project 

requirements. 

Keywords: Wireless Network System, Encryption,     

Green University, Authentication. 

 

1. บทน า 
มหาวิทยาลัยสี เขียว (Green University) เป็นการ

จัดล าดับมหาวิทยาลัยท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  เพื่อ
ส่งเสริมให้ประยกุต์การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
เขา้กับการเรียนการสอน การวิจยั การท างาน และการใช้
ชีวติประจ าวนัของนกัศึกษา และบุคลากร เพื่อใหเ้กิดความ
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ปลอดภัย ความสุขในท่ีท างาน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประหยดัพลงังาน และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื [1], [2] 

การจัดล าดับมหาวิทยาลัยสี เขียว โดยมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซียเร่ิมในปี พ.ศ. 2553 ภายใต้ช่ือ การจัดล าดับ
ม ห าวิ ท ย าลั ย สี เ ขี ย ว โ ล ก  ยู ไ อ  ก รี น เม ต ริ ก  (UI 

GreenMetric World University Ranking) มี เ ก ณ ฑ์
ประกอบดว้ย การจดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน 15% การจดั
การพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21% 
การจัดการของเสีย 18% การจัดการน ้ า 10% การจดัการ
ระบบขนส่ง 18% และ การจัดการศึกษาและวิจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 18% [1], [3], [6] 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดนโยบายการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่งความสุข และ
จดัตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนเพ่ือการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ การท าความเขา้ใจและส่งเสริมความร่วมมือในการ
ด าเนินการเพ่ือเขา้ร่วมโครงการมหาวิทยาลยัสีเขียว ซ่ึงผล
การจัดล าดับในปี 2563  อยู่อันดับท่ี  16  ของประเทศ 
อันดับท่ี 219 ของโลก และปี 2564 อยู่อันดับท่ี 8 ของ
ประเทศ อนัดบัท่ี 116 ของโลก [4], [5] 

ภ าย ใต้น โยบ ายก าร เป็ น มห าวิท ยาลัย สี เขี ย ว 
คณะกรรมการไดจ้ดัท าโครงการยอ่ยเก่ียวกบัพลงังาน โดย
เป็นระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ (ACS) 
แบบอตัโนมติั และโครงการยอ่ยทางด้านการจดัการของ
เสีย ซ่ึงเป็นระบบแจ้งเตือนปริมาณถังขยะเต็มไปยัง
ผูจ้ดัการขยะผา่นทางไลน ์เรียกวา่ ระบบถงัขยะก่ึงอจัฉริยะ 
(SBS) โดยระบบทั้งสองจะอาศยัระบบเครือข่ายไร้สายใน
การสั่งการท างาน ผูว้ิจัยจึงได้ท าการศึกษาและทดสอบ
รูปแบบการติดตั้ ง การยืนยนัตัวตนและการก าหนดค่า
ระบบเครือข่ายไร้สายท่ีเหมาะสม เพ่ือใหร้องรับการใชง้าน
ของระบบ ACS และระบบ SBS ในมหาวิทยาลัยให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย [7] 

การรักษาความปลอดภัยเป็นการตรวจสอบและ
ป้องกนัระบบเครือข่ายไร้สายไม่ให้ถูกใชง้านหรือเขา้ถึง
โดยผู ้ท่ี ไม่มีสิทธ์ิ ซ่ึงจะประกอบด้วย 2  ส่วน  คือการ
เขา้รหัสขอ้มูล (Encryption) และการตรวจสอบผูใ้ช้งาน
ระบบ (Authentication) 

2.2 การเข้ารหัสข้อมูล [8], [9] 
การเขา้รหัสขอ้มูลมีหลายรูปแบบ โดยรูปแบบท่ีมีการ

ใช้งานหลัก ๆ มีดังน้ี  1) แบบ Open 2) แบบ WEB 3) 
แบบ WPA และ 4) แบบ WPA2  

2.3 การยืนยนัตวัตนของระบบเครือข่าย [10] 
การยืนยนัตัวตน เป็นการตรวจสอบสิทธ์ิเพื่อแสดง

ตวัตนของอุปกรณ์หรือบุคคลก่อนท่ีจะเข้าใช้งานระบบ
เค รือข่ าย  ซ่ึ ง มีดัง น้ี  1 ) Open Authentication 2 ) Mac 

Authentication 3) Web Captive Portal และ 4) 802.1x 
2.4 NodeMCU (ESP8266) [11], [12] 

NodeMCU (ESP8 2 6 6 )  เ ป็ น  Platform ท่ี ใ ช้ ใ น
โครงงาน Internet of Things (IoT) ประกอบด้วยบอร์ด
วงจร และ Software ท่ี ติดตั้ งบนบอร์ด NodeMCU จะ
นิยมติดตั้ งโมดูล WiFi (ESP8266) เพื่อใช้ส าหรับการ
เช่ื อมต่ อกับ เค รือข่ ายไ ร้ส าย  ปั จ จุบัน ท่ี นิ ยมใช้ รุ่น 
ESP8 2 6 6  NodeMCU V2  โ ด ย จ ะ ท าง าน ท่ี ไฟ ฟ้ า
กระแสตรง แรงดันไฟฟ้า 3.0-3.6 V กระแสไฟฟ้าเฉล่ีย 
80 mA  

2.5 Sonoff [13], [14], [15] 

Sonoff เป็ น อุ ป กร ณ์  IoT ท าห น้ า ท่ี เป็ น  Switch 
ควบคุมแบบไร้สายส าหรับการสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
โดยใช้  ESP8266 ในการเช่ื อมต่อ  ใช้งานกับ ไฟ ฟ้ า
กระแสสลับท่ีช่วงแรงดัน 90-250 V รองรับกระแสได้
สูงสุด 10 Am โดยอุปกรณ์รองรับการเปิด-ปิดแบบการตั้ง
เวลา และสามารถเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ดเพ่ือสั่งการ
ได ้นิยมใชเ้ป็น Relay ควบคุมจากระยะไกล 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
ขอ้มูลการศึกษาแนวทางในการจดัการระบบเครือข่าย

เและการประเมินประสิทธิผลของระบบ ผูใ้ชบ้ริการจะมี
ความคาดหวงัเก่ียวกับความเร็วในการใช้งานระบบท่ี
เหมาะสม ความครอบคลุมของสัญญาณในพ้ืนท่ีใช้งาน 
และความต่อเน่ืองในการให้บริการ [16], [17] โดยปัจจยั
ต่อการใช้งานระบบและการให้บริการท่ีมีคุณภาพจะ
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เน้นหนกัไปทางดา้นความครอบคลุมของสัญญา และการ
ใช้งานระบบท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงเง่ือนไขท่ีส าคญัประการหน่ึง
ของการให้บริการ คือระดบัความแรงของสัญญาณไม่ควร
จะต ่ากว่า -75 dBm นอกจากน้ียงัให้ส าคญัเก่ียวกับความ
ปลอดภยัในการใชง้าน ขั้นตอนการใชง้านท่ีเป็นมิตรกับ
ผู ้ใช้ หากเป็นการเช่ือมต่อและตรวจสอบข้อมูลแบบ
อัตโนมัติหรือน้อยคร้ังท่ีสุดจะท ามีผลดีต่อการใช้งาน
ระบบ [18-21] 

 
3.  การด าเนินการ  

3.1 รูปแบบและพื้นทีก่ารตดิตั้งระบบ 
ระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ (ACS) และระบบถงั

ขยะก่ึงอัจฉริยะ (SBS) มีอุปกรณ์ IoT ท าหน้าท่ีควบคุม
การท างานผ่านเครือข่ายไร้สาย ทั้ งน้ีระบบ ACS จะใช ้
Sonoff ส่วนระบบ SBS จะใช้ NodeMCU ระบบ ACS 
ได้ติดตั้ งไว ้ในห้องเรียนขนาด 35 ท่ีนั่ง (8x10 ตร .ม .) 
จ านวน 40 ห้อง ส่วนระบบ SBS ติดตั้งไวท่ี้โถงกลางของ
อาคาร จ านวน 6 จุด โดยระบบทั้งสองจะติดตั้งไวใ้กลก้บั
ระบบเครือข่ายไร้สายท่ีมีให้บริการอยู่ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ดัง
ภาพท่ี 1 การติดตั้ งระบบ ACS ในห้องเรียน และระบบ 
SBS ท่ีโถงกลางของอาคารสถาปัตย ์Zone A 

 
ภาพที ่1: การติดตั้งระบบ ACS และ SBS ในอาคาร Zone A 

 

3.2 ระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ (ระบบ ACS) 
ระบบ  ACS เป็ นระบบ เปิ ด -ปิ ดการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศ สั่งงานผา่น Sonoff และเครือข่ายไร้สาย 
ซ่ึงจะท างานเม่ือ Server ตรวจพบวา่มีตารางเรียน (เง่ือนไข
หลกั) และมีการเคล่ือนไหวภายในหอ้งรียน (เง่ือนไขร่วม) 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2  

ตารางที ่1: เง่ือนไขการท างานของระบบ ACS 

ตารางเรียน การเคล่ือนไหวของ User Sonoff 

มี มี On 

มี ไม่มี Off 

ไม่มี มี Off 

ไม่มี ไม่มี Off 

 
ข้อมูลตารางเรียน

Air Control 

Sensor

On-Off

ภาพที ่2: ภาพรวมของระบบ ACS 

 

การท างานของอุปกรณ์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว จะ
ใชค้ล่ืนไมโครเวฟ ท่ีมีรัศมีการท างานไม่เกิน 10 เมตร โดย
จะตรวจสอบและส่งต่อขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองไปยงั Server 

เพื่อให้เคร่ือง Server ท าการประมวลผลและสั่งการผ่าน
เครือข่ายไร้สายมายงัอุปกรณ์ Sonoff เพื่อเปิด-ปิดระบบ 

3.3 ระบบถงัขยะกึง่อจัฉริยะ (ระบบ SBS) 
ระบบ  SBS เป็นระบบแจ้ง เตือนผ่านไลน์ ไปยัง

ผูจ้ดัการขยะเม่ือถงัขยะเต็มด้วยการกดปุ่มแจง้เตือน โดย
อาศัย NodeMCU และเครือข่ายไร้สาย ข้อมูลการแจ้ง
เตือนจะประกอบดว้ยสถานะของถงัขยะ และจุดวางถงัขยะ 
ส่งไปทางไลน์เพ่ือแจง้ให้ผูดู้แลไดรั้บทราบและด าเนินการ 
ซ่ึงผูดู้แลจะเปล่ียนถุงใส่ขยะใหม่และเก็บขยะเดิมออกไป 
เพ่ือให้สามารถน าขยะมาท้ิงในถังได้ต่อ ดังภาพท่ี  3 
ส าหรับขั้นตอนการท างานมีดงัน้ี  

1) นกัศึกษา/บุคลากร มองเห็นวา่ถงัขยะเตม็  
2) นกัศึกษา/บุคลากร กดปุ่มแจง้ “ถงัขยะเตม็”  
3) ระบบรับทราบการแจง้เตือนจากการกดปุ่ม และส่ง

ขอ้มูลการแจง้ “ถงัขยะเต็ม” ผ่านไลน์ไปยงักลุ่มผูดู้แลและ
จดัการขยะประจ าอาคาร โดยอาศยัระบบเครือข่ายไร้สาย 

5) กลุ่มผูดู้แลน าถุงใส่ขยะใบใหม่มาเปล่ียน แล้วส่ง
ขอ้มูลแจง้กลบัไปในกลุ่มหลงัเปล่ียนถุงใส่ขยะแลว้เสร็จ  

6) ระบบ Standby รอรับการกดปุ่มแจง้ “ถงัขยะเตม็” 
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ภาพที ่3: ภาพรวมการท างานของระบบ SBS 

3.4 รูปแบบการยืนยนัตวัตนและการเข้ารหัสข้อมูล  
รูปแบบในการยนืยนัตวัตนของผูใ้ชง้านระบบเครือขา่ย 

มีอยู่ 4 แบบ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับเง่ือนไขในการใช้งาน
ระบบเครือข่ายขององค์กร และความสามารถท่ีจะท าให้
ระบบ ACS และระบบ  SBS สามารถใช้งานได้ จึงได้มี
การตรวจสอบรูปแบบการยืนยนัตวัตนและการเขา้รหัส
ขอ้มูลทั้งหมดแลว้พิจารณาเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม 

3.5 การตรวจสอบสถานะการท างานของระบบ 
การท างานของระบบ ACS และระบบ SBS สามารถ

ตรวจสอบไดจ้ากสถานะการเช่ือมต่อหรือการ Online ของ
อุปกรณ์  และปริมาณการใช้งาน Traffic ท่ี เกิดข้ึนบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะตรวจสอบผ่านอุปกรณ์
บริหารจัดการกลาง (Wireless Controller) และระบบ 
Network Monitoring System ห า ก ร ะ บ บ ส าม า ร ถ
แสดงผลการเช่ือมต่อและการใชง้านเครือข่ายไร้สายได ้ก็
จะสามารถตรวจสอบการท างานของระบบ  ACS และ
ระบบ SBS ได ้ 

 
4. ผลการด าเนินการและการวเิคราะห์ผล 

4.1 ผลการตดิตั้งระบบ 
อุปกรณ์ Sonoff ท่ีใชส้ าหรับการเปิด-ปิดระบบ ACS 

จะติดตั้ งภายในห้องเรียน ส่วนอุปกรณ์ NodeMCU ใน
การควบคุมการส่งไลน์ของระบบ SBS จะติดตั้งบริเวณ
โถงกลางอาคาร ซ่ึงมีความเหมาะสม เน่ืองจากอยู่ใกล้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย โดยระบบ  ACS มี
ความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายระหวา่ง -35 dBm 

ถึง -47  dBm และระบบ SBS มีความครอบคลุมของ
สัญญาณเครือข่ายระหว่าง -49 dBm ถึง -54 dBm ดัง
แสดงในภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 

 
ภาพที ่4: ค่า RSSI ของระบบ ACS 

 
ภาพที ่5: ค่า RSSI ของระบบ SBS 

 

ระดบัความแรงของสัญญาณเครือข่ายไร้สายท่ีทั้งสอง
ระบบติดตั้งอยู ่มีความเหมาะสมและครอบคลุม โดยระดบั
ความแรงท่ีเหมาะสมมีค่าไดไ้ม่เกิน -75 dBm [20], [21] 
ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข ระบบ ACS จะมีความครอบคลุม
มากกวา่เน่ืองจากติดตั้ง Sonoff ไวใ้นหอ้งเรียนท่ีมีอุปกรณ์
กระจายสญัญาณแบบไร้สายไวส้ าหรับบริการแก่นกัศึกษา 

4.2 การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 
ผลการรักษาความปลอดภยัเครือข่าย ของระบบ ACS 

และระบบ SBS สามารถสรุปไดด้งัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที ่2: การรักษาความปลอดภยัเครือข่ายของระบบ 
No. System Authentication Encryption 

1 ACS Mac Authentication Open 

2 SBS Open WPA2 

ระบบ ACS จะยืนยนัตัวตนแบบ Mac Authentication  

มีการเขา้รหัสขอ้มูลแบบ Open ส่วนระบบ SBS จะยืนยนั
ตัวตนแบบ Open และมีการเข้ารหัสแบบ WPA2  ซ่ึง
ระบบทั้ง 2 มีเง่ือนไขในการท างานต่างกนัเน่ืองมาจากการ
เขียนโปรแกรมของระบบ แต่การยืนยนัตวัตนท่ีนิยมใช้
และมีความปลอดภยัของเครือข่ายมากกว่า คือ การยืนยนั
ตวัตนแบบ Mac Authentication โดยระบบ SBS ยงัเป็น
แบบ Open ถือว่าเป็น จุดอ่อนทางด้าน น้ี  ซ่ึงเจ้าของ
โครงการจะด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

4.3 การตรวจสอบสถานะการท างานของระบบ 
การท างานของระบบ  ACS อาศัยอุปกรณ์  Sonoff 

ส่วนระบบ SBS อาศยัอุปกรณ์ NodeMCU ซ่ึงอุปกรณ์ทั้ง
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สองจะมีการเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายไร้สาย ท าใหผู้ดู้แล
ระบบเครือข่ายสามารถตรวจสอบการท างานของระบบทั้ง
สองได ้โดยการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์จากระบบ
บริหารจัดการกลาง (Wireless Controller) และระบบ 
Network Monitoring System ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบและดูแลระบบ ACS และระบบ SBS ได ้ทั้งน้ี
อตัราการใชง้านขอ้มูลของทั้งสองระบบควรอยูใ่นระดบัต ่า
เพ่ือความครบถว้นและรวดเร็วในการจดัส่งขอ้มูล และไม่
รบกวนระบบเครือข่ายในภาพรวม โดยอตัราการใช้งาน
ขอ้มูลเฉล่ียของระบบ ACS ไม่เกิน 400 KB และระบบ
SBS เฉล่ียไม่เกิน 10 KB ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 6 ถึงภาพท่ี 
7 

 
ภาพที ่6: ปริมาณ Traffic ของระบบ ACS รายวนั 

 
ภาพที ่7: ปริมาณ Traffic ของระบบ SBS รายชัว่โมง 

 

4.4 การท างานของระบบหลงัการตดิตั้งและใช้งาน  
ผลการใชง้านระบบ ACS จ านวน 40 จุด พบวา่ระบบ

สามารถท างานได้อย่างถูกตอ้ง แต่ยงัมีอุปกรณ์ตรวจจับ
ความเคล่ือนไหวท่ีมีความผิดพลาดบา้ง ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขโดย
การก าหนดเวลาหน่วงในการปิดระบบ ACS ซ่ึงมีรูปแบบ
การท างาน คือ เคร่ือง Server ตรวจพบตารางเรียน และมี
การเคล่ือนไหว ระบบจะเปิด แต่หากไม่มีการเคล่ือนไหว
ภายในระยะเวลาหน่วง (5-10 นาที) ระบบจะปิด ทั้ งน้ี
อุปกรณ์ตรวจจับความเคล่ือนไหวจะท างานตลอดเวลา 
หากภายในระยะเวลาหน่วงแลว้ตรวจเจอการเคล่ือนไหว
ระบบก็จะยกเลิกเวลาหน่วง ซ่ึงการก าหนดค่าในรูปแบบน้ี
สามารถท าให้ระบบท างานได้ดียิ่งข้ึน ไม่ประสบปัญหา
เร่ืองการเปิด-ปิดระบบบ่อยคร้ัง ตัวอย่างรูปแบบการ
ท างานของระบบดงัแสดงในภาพท่ี 8 

 
ภาพที ่8: การท างานของระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ 

ส่วนผลการติดตั้ งและใช้งานระบบ  SBS ทั้ ง 6 จุด 
พบว่าระบบท างานได้ถูกต้องและแม่นย  า สามารถ
สนองตอบต่อความตอ้งการใช้งานได้ ทั้ งน้ีตวัอย่างการ
ท างานของระบบดังแสดงในภาพท่ี 9 ถึงภาพท่ี 10 ส่วน
ประเด็นท่ีเป็นขอ้ควรพิจารณาคือ การแจง้เตือนถงัขยะเต็ม
นอกเวลาท าการ ซ่ึงตอ้งรอการจดัเก็บขยะในวนัถดัไป   
 

 
ภาพที ่9: การจดัวางอุปกรณ์ของระบบถงัขยะก่ึงอจัฉริยะ 

 

 
ภาพที ่10: ผลการท างานของระบบถงัขยะก่ึงอจัฉริยะ 

 
5. สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 

การจดัการระบบเครือข่ายไร้สายท่ีเหมาะสมส าหรับ
ระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศและระบบถังขยะก่ึง
อัจฉริยะ ประกอบด้วยการก าหนดจุดติดตั้ งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบไร้สายให้มีสัญญาณท่ีครอบคลุม ท่ี
เหมาะสม ซ่ึงระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศมีระดบัความ
แรงของสัญญาณอยูใ่นช่วง  -35 dBm ถึง -47 dBm ส่วน
ระบบถงัขยะก่ึงอจัฉริยะมีระดบัความแรงของสัญญาณอยู่
ในช่วง -49 dBm ถึง -54 dBm ซ่ึงมีความเหมาะสมมาก 
(ไม่เกิน -75 dBm) รูปแบบการรักษาความปลอดภยัของ
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ระบบเครือข่าย ระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศจะใชก้าร
ยืน ย ัน ตั วต น ข อ งระบ บ เค รื อ ข่ าย เป็ น แบ บ  Mac 
Authentication และการเข้ารหัสข้อมูลเป็นแบบ Open 
ส่วนระบบถงัขยะก่ึงอจัฉริยะจะใช้การยืนยนัตวัตนของ
ระบบเครือข่ายเป็นแบบ Open และการเข้ารหัสแบบ 
WPA2 ซ่ึงระบบเครือข่ายไร้สายสามารถให้บริการได้
ทั้ งหมด ส าหรับการตรวจสอบสถานะการท างานของ
ระบบ สามารถตรวจสอบได้จากอุปกรณ์บริหารจัดการ
เค รื อ ข่ า ย ก ล า ง  (Wireless Controller) แ ล ะ ร ะ บ บ 
Network Monitoring System โดยการท างานของระบบ
จะมีอัตราการใช้งานข้อมูล เฉ ล่ียของระบบควบคุม
เคร่ืองปรับอากาศมีค่าไม่เกิน 400 KB และระบบถงัขยะ
ก่ึงอจัฉริยะมีค่าไม่เกิน 10 KB ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ใหบ้ริการเครือข่ายไร้สายของมหาวทิยาลยัในภาพรวม 

การยืนยนัตวัตนในระบบเครือข่ายไร้สายของถงัขยะ
ก่ึงอัจฉริยะสามารถก าหนดเพ่ิมเติมโดยการใช้ Mac 
Authentication ซ่ึงจะท าให้การใชง้านระบบเครือข่ายไร้
สายมีความปลอดภยัยิ่งข้ึน และควรปรับปรุงเป็นระบบถงั
ขยะอจัฉริยะโดยสามารถแยกขยะแต่ละประเภท และแจง้
เตือนอัตโนมัติ เม่ือถังขยะเต็ม ส่วนระบบ ACS ควร
พิจารณาถึงอุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวท่ีละเอียดข้ึน 
เพ่ือช่วยใหเ้วลาหน่วงของการปิดระบบลดลง 
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บทคัดย่อ 

 การตรวจสอบรายช่ือและจ านวนผู้ เข้าช้ันเรียนท าให้
เวลาเรียนส่วนหน่ึงสูญเสียไปโดยเฉพาะช้ันเรียนท่ีมผีู้ เรียน
จ านวนมาก บทความนี้จึงเสนอการตรวจสอบรายช่ือ
ผู้ เรียนในรูปแบบบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ด้วยการถ่ายรูป
หมู่ของผู้ เรียนแทนการถ่ายภาพทีละใบหน้าโดยท างาน
ผ่านโปรแกรมประยกุต์เวบ็ท่ีมีการจัดเกบ็และประมวลผล
ข้อมูลบนคลาวด์  จากการทดลองใช้งานโดยผู้ ใช้จ านวน 
30 คนได้แก่ผู้สอนจ านวน 2 คนและผู้ เรียนจ านวน 28 คน
พบว่า ระบบมค่ีาความเท่ียงเท่ากับร้อยละ 73.33 ค่ารีคอลล์
เท่ากับร้อยละ 97.77 ค่าเอฟเมชเชอร์เท่ากับร้อยละ 83.80 
และมค่ีาเฉลีย่ความพึงพอใจต่อภาพรวมระบบเท่ากับ 4.58  
ค าส าคัญ : ก ารต รวจจับ ใบหน้ า  ก าร รู้ จ าใบ หน้ า  

   การ ค านวณแบบคลาวด ์
 

Abstract 
Checking the list and the number of attendees can 

waste some time, especially in a class with a large 

number of students. This paper proposes a cloud 

software service for checking student lists by taking 

a group photo of the students instead of one face at a 

time through a web application that stores and 

processes data on cloud. Evaluation results by 30 

users, including 2 teachers and 28 students showed 

that precision, recall, and f-measure scores were 

73.33%, 97.77%, and 83.80%, respectively, while the 

overall satisfaction score was 4.58. 

Keywords: Face Detection, Face Recognition, Cloud   

Computing. 

 

1. บทน า 
1.1 ทีม่าและปัญหา 
ปัจจุบันเป็นยุคท่ีเร่งด่วนในการใช้ชีวิตประจ าวนั

ส าหรับประชากรทั่วโลก จึงท าให้มีข้อจ ากัดในการท า
กิจวตัรประจ าวนัในหลายๆ ดา้น รวมถึงดา้นการศึกษา ใน
ประเทศไทย การศึกษาในแต่ละวนัมีระยะเวลาค่อนขา้ง
จ ากดั อุปสรรคอยา่งหน่ึงท่ีเห็นผลชดัเจนท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอนในเวลาน้ี คือระยะเวลาในการเรียน
การสอนไม่เพียงพอต่อเน้ือหาและบทเรียนตามหลกัสูตร 
เน่ืองจากจ านวนผู ้เรียนต่อห น่ึงห้องเรียนมีป ริมาณ
ค่อนขา้งมากท าให้อาจารยผ์ูส้อนใชเ้วลาในการตรวจสอบ
รายช่ือและจ านวนผูเ้ขา้เรียนค่อนขา้งนานจึงท าให้สูญเสีย
เวลาและมีเวลาในการเรียนการสอนไม่เตม็ท่ี  

ในยุคท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการช่วย
การจัดการศึกษาให้บรรลุอุดมการณ์ทางการศึกษาตาม
นโยบายการจดัการศึกษาของรัฐ เคร่ืองมือท่ีมีเทคโนโลยี
สมยัใหม่ต่างๆไดเ้ขา้มามีบทบาทและถูกน ามาประยกุตใ์ช้
ในการอ านวยความสะดวกในหลายๆ  ด้าน จากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่ามีเทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยกุตท่ี์สามารถช่วยในการตรวจสอบรายช่ือ
และจ านวนผูเ้ขา้เรียนผ่านการถ่ายรูปหน้าของผูเ้รียนเพ่ือ
ลงช่ือตนเขา้เรียน โดยผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการถ่ายรูปหน้า
ของตนเองเขา้ไปในระบบ หรืออีกหน่ึงเทคโนโลยท่ีีเป็นท่ี
แพร่หลายในปัจจุบันคือการตั้งกล้องในจุดท่ีผูเ้รียนเดิน
ผ่านก่อนเขา้สู่การเรียนการสอน แต่พบว่าเทคโนโลยีท่ี
กล่าวมานั้ นมีจุดอ่อน เช่น ต้องใช้พ้ืนท่ีในการตั้ งกล้อง 
และตน้ทุนท่ีสูง อีกทั้งยงัพบวา่โปรแกรมประยกุตเ์หล่านั้น 
ในบางคร้ังยงัขาดประสิทธิภาพในการรู้จ าใบหนา้ไดอ้ยา่ง
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ถูกต้องและเป็น เหตุให้ผู ้เรียนขาดเรียนโดยไม่ รู้ตัว
เน่ืองจากให้ผูเ้รียนไม่สามารถตรวจสอบหรือแจ้งแก้ไข
ขอ้มูลไดเ้ม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด  

1.2 วตัถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาโปรแกรมประยุกต์การรู้จ าหลายใบหน้า

พร้อมกนัส าหรับการตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนในรูปแบบ
บริการซอฟตแ์วร์คลาวด ์ 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 การค านวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 

[1] : บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software as a Service : 

SaaS) คือบริการโปรแกรมประยุกต์ของผู ้ให้บริการท่ี
ด าเนินงานอยู่บนโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์  (cloud 

infrastructure) และส าม ารถ เข้ า ถึ ง ได้ จ ากอุ ป กร ณ์
ผูรั้บบริการท่ีหลากหลายผ่านส่วนต่อประสานเคร่ืองรับ
บ ริ ก า ร แ บ บ บ า ง  ( thin client interface) เ ช่ น เว็ บ
เบราว์เซอร์ หรือส่วนต่อประสานโปรแกรม (program 

interface) ผูใ้ช้งานไม่ตอ้งจดัการหรือควบคุมโครงสร้าง
พ้ืนฐานคลาวด์เบ้ืองหลงัซ่ึงรวมถึงเครือข่าย เคร่ืองบริการ 
ระบบปฏิบัติการและหน่วยเก็บข้อมูล ผู ้ใช้บริการไม่
จ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมเติมในส่วนอุปกรณ์  รวมไป ถึง
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ เพราะผูใ้ห้บริการจะเป็น
ผูดู้แลระบบทั้งหมดให้ ท าให้สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได้
ดี ทั้ งน้ีผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลาเพียงแค่
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

สาเหตุท่ี เลือกใช้บริการรูปแบบน้ีเน่ืองจากบริการ
ซอฟต์แวร์คลาวด์ใช้ต้น ทุนต ่ าและสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้ดี  ไม่ต้องเสียค่ าใช้จ่ ายไปกับการติดตั้ ง
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และสามารถใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลา
เพียงแค่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

2.1.2 การตรวจจบัใบหน้า (Face Detection) [2] คือ
การคน้หาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวีดิทศัน์เพื่อท า
การประมวลผลภาพใบหน้าเพ่ือวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น 
เพื่อการจ าแนก 

2.1.3 การรู้จ าใบหนา้ (Face Recognition) [2] คือการ
น าภาพใบหน้าท่ีตรวจจบัไดม้าเปรียบเทียบกบัใบหนา้ใน
ฐานขอ้มูลเพ่ือระบุวา่ใบหนา้ท่ีตรวจจบัไดต้รงกบับุคคลใด 
แลว้จึงน าผลลพัธ์ท่ีไดส่้งไปประมวลผลอ่ืนต่อไป หลกัการ
ท างานท่ีส าคญัของเทคโนโลยีการรู้จ าใบหนา้คือการสร้าง
ตวัแบบการอา้งอิงท่ีเรียกว่า เฟซพร้ิน (Face print) ข้ึนมา
จากลกัษณะเฉพาะต่างๆ บนใบหนา้ เช่น โครงหนา้ ความ
กวา้งของจมูก ระยะห่างระหวา่งตาทั้งสองขา้ง ขนาดของ
โหนกแก้ม ความลึกของเบ้าตา รวมถึงพ้ืนผิวบนใบหน้า 
(Facial texture) จากนั้ นท าการสร้างจุดเช่ือมโยงบน
ใบหน้า (Nodal points) เพ่ือเปรียบเทียบกบัรูปภาพท่ีถูก
เก็บไวใ้นฐานข้อมูล (Database) ทั้ งในลักษณะภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหว 

2.1.4 เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า Faceapi.js [3] คือ 
ส่ วนต่ อป ระส าน โป รแกรมประยุกต์  (application 

program interface) ของจาวาสคริปตส์ าหรับงานตรวจจบั
ใบหน้าคนในรูปภาพใครเป็นใคร ท าหน้าท่ีช่วยในเร่ือง
การแสดงผลบนเวบ็ไซตโ์ดยท างานภายใตเ้บราวเ์ซอร์ และ
ส าหรับการตรวจจบัใบหนา้ในการศึกษาน้ีเลือกใชว้ิธีการ
ประมวลผลแบบโมบายเน็ตรุ่น 1 (SSD Mobilenet V1) 

2.1.5 การประมวลผลแบบโมบายเน็ต (Mobilenet) 

[4] ตวัแบบขนาดเล็ก ท่ีท างานไดเ้ร็ว ใช้พลงังานในการ
ประมวลผลไม่มาก ถูกออกแบบมาส าห รับงาน ท่ี มี
ทรัพยากรจ ากัด สามารถใช้งานได้ทั้ ง การจัดหมวดหมู่ 
การตรวจจบั การฝัง และ การแบ่งกลุ่ม  

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ระบบส าหรับบันทึกขอ้มูลการเข้างานของพนักงาน

ด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า [5] ท าการระบุตัวบุคคลได้
แบบทนัทีทนัใดระหวา่งท่ีพนกังานเดินผ่านกลอ้งวงจรปิด 
และบนัทึกการเขา้งานของบุคคลนั้น การท างานเร่ิมตน้เม่ือ
กระท าการตรวจจับใบหน้า จากกล้องวงจรปิด และน า
รูปภาพใบหนา้ไปผ่านกระบวนการฮิสโตแกรมอีควอไลซ์ 
( Histogram equalization)  เ พื่ อ ใ ช้  ไ อ เ ก น เ ฟ ซ 
(Eigenface recognition) ส าหรับการระบุตวัตน ส าหรับ
การแจ้งเตือน ระบบมีบริการส่งข้อความสั้ นๆไปยัง
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยไดผ้ลการวิจยัมีความถูกตอ้งในการ
ระบุตวัตน 68%   

ระบบตรวจสอบนักศึกษาเขา้เรียนดว้ยเทคนิคการรู้จ า
ใบหน้า [6] สามารถตรวจสอบนักศึกษาระหว่างท่ีก าลัง
เรียนในห้องเรียน โดยติดตั้ งกลอ้ง 2 ตวั ตวัท่ี 1 ติดไวท่ี้
เพดานและตวัท่ี 2 ติดไวบ้ริเวณหนา้หอ้งเรียน ภาพท่ีไดม้า
จากกล้องตัวท่ี 1 ท่ีได้ท าการติดตั้ งบนเพดาน ระบบจะ
น ามาใชใ้นการระบุต าแหน่งท่ีนักศึกษานัง่อยูใ่นห้อง เพ่ือ
มาวิเคราะห์เพ่ือปรับต าแหน่งและมุมกลอ้งของกลอ้งตวัท่ี 
2 ไปหาผูเ้รียน และเม่ือผูเ้รียนหันมองมาท่ีหนา้ห้อง กลอ้ง
จะท าการบนัทึกภาพนั้นมาใชใ้นการระบุตวัตนต่อไป แต่
จากผลการวิจยัเกิดความคลาดเคล่ือนในการตรวจสอบหา
ความใกลเ้คียงต าแหน่งท่ีนัง่ จึงท าใหเ้กิดเป็นผลกระทบต่อ
การบนัทึกภาพมาใชใ้นการระบุตวัตน  

ระบบส าหรับตรวจเช็คผูเ้รียนท่ีเขา้เรียน [7] ใชเ้ทคนิค
รู้จ าใบหน้าในการยืนยนัการระบุตวัตนผูเ้รียน โดยมีการ
เลือกใชข้ั้นตอนวิธีวิโอลาโจนส์ (Viola-Jones) จากนั้นท า
การแปลงภาพให้เป็นระดบัสีขาวด า และท าการฮิสโตแก
รมอีควอไลซ์ ซ่ึงเทคนิคน้ีจะช่วยปรับปรุงความคมชดัของ
ภาพเม่ือถกูยดืออก โดยการท าใหช่้วงของความเขม้ในภาพ
มากข้ึน และจากนั้นท าการปรับขนาดภาพให้มีขนาด 100 

x100 พิกเซล จากนั้นน าภาพดงักล่าวไปใชใ้นกระบวนการ
จดักลุ่มเพ่ือใชใ้นการระบุตวัตน โดยมีเทคนิค 3 เทคนิคให้
เลือกใช้ในโปรแกรม เม่ือเสร็จส้ินคาบเรียนจะมีการส่ง
สรุปผลการเข้าเรียนไปยงัอีเมลของผู ้สอนประจ าวิชา 
งานวิจยัน้ีมีปัญหาเร่ือง ความถูกตอ้งเม่ือน าไปใชใ้นหอ้งท่ี
มีปริมาณแสงไม่เท่ากนักบัในภาพส าหรับการรู้จ าและยงั
ไม่มีระบบส าหรับการแกไ้ขผลการระบุตวัตน เน่ืองจากมี
การส่งผลสรุปไปทางอีเมลเม่ือจบคาบเรียนเท่านั้น  

 
3.  วธีิการด าเนินการวจัิย 

3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาและจดัเกบ็ข้อมูล 
เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการศึกษาค ร้ัง น้ีประกอบด้วย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 ส่วนอุปกรณ์ (Hardware( 

- คอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับพฒันาระบบ 
- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ส าหรับใชใ้นการถ่ายภาพและ

ทดสอบระบบ 
3.1.2 ส่วนชุดค าสัง่ (Software) 
- โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลมองโก 

(MongoDB Atlas Database : MongoDB) 
เป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาโปรแกรมประยกุต ์

- โหนดเจเอส (Node.js) ในการเขียนโปรแกรม
เพื่อการพฒันาโปรแกรมประยกุต ์

- เว็บ เบ ร าว์ เซ อ ร์  ได้ แ ก่  โ ค รม  )Chrome), 
ไฟร์ฟ็อกซ์ (Firefox) และซาฟารี  (Safari) ใน
การศึกษาน้ีไดใ้ชใ้นการเปิดหนา้จอผลตวัระบบ 

- เท ค โน โลยี ต รวจจับ ใบหน้ า  Faceapi. ใน
ตรวจจบัใบหน้าคนในรูปภาพ และส าหรับการ
ตรวจจับใบหน้าในการศึกษาน้ีเลือกใช้วิธีการ
ป ระมวลผลแบบ โมบ าย เน็ ต รุ่น  1  (SSD 
Mobilenet V1) 

3.1.3 บริการคลาวด ์
- แรม 2 กิกะไบต ์
- โซลิดสเตตไดรฟ์ 40 กิกะไบต ์
- แบนดว์ดิท ์2 เทราไบต ์

3.1.4 กเูก้ิลฟอร์ม (Google form) เพื่อจดัท าผลส ารวจ
ออนไลน์เพื่อเพื่อวดัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ท างานของระบบ และสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
จากผูท้ดสอบใชง้านระบบ 

3.2 การวเิคราะห์ออกแบบระบบ 
โปรแกรมประยุกต์การศึกษาน้ี มีการให้บริการใน

รูปแบบบริการซอฟตแ์วร์คลาวด ์ดงัภาพสถาปัตยกรรม ดงั 
ภาพท่ี 1 และมีการแบ่งประเภทผูใ้ชง้านออกเป็น 2 ส่วน
หลกั ไดแ้ก่ ผูเ้รียน และผูส้อน โดยแต่ละส่วนมีการใชง้าน 
ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่1: สถาปัตยกรรมระบบ 
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ภาพที ่2: แผนภาพยสูเคส (Use Case Diagram) 

ขั้นตอนการท างานของระบบเร่ิมตน้จากผูใ้ช้งานท า
การลงทะเบียนและอนุญาตให้ความยินยอมในการเขา้ถึง
ข้อมูลตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าสู่
ระบบดว้ยบญัชีผูใ้ชง้านท่ีท าการสมคัรไว ้จากนั้นผูเ้รียนท า
การเพ่ิมรูปภาพของตนเองและลงทะเบียนในรายวิชาท่ี
ผูส้อนท าการสร้างไว ้ 

กระบวนการตรวจสอบเช็คช่ือการเข้าเรียนท าโดย
ผูส้อน ผูส้อนจะท าการถ่ายภาพและอปัโหลดภาพลงใน
รายวชิาท่ีตนสอน การอปัโหลดภาพสามารถท าไดไ้ม่จ ากดั
จ านวนคร้ังเพ่ือให้รองรับในกรณีท่ีห้องเรียนมีขนาดใหญ่ 
ผูส้อนตอ้งถ่ายภาพท่ีคมชดัและเห็นใบหนา้ท่ีชดัเจนเพ่ือให้
ไดภ้าพท่ีคมชดัและเหมาะสมต่อการท างานของระบบและ
เกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูล
ใบหน้าท่ีถูกลงทะเบียนในฐานขอ้มูล เพื่อมาเปรียบเทียบ
กบัใบหน้าท่ีผูส้อนท าการอปัโหลดและท าการระบุตวัตน
ของผูเ้รียนและบนัทึกลงฐานขอ้มูล ซ่ึงในแต่ละคร้ังระบบ
จะมีอีเมลแจง้ผลการเขา้เรียนไปยงัอีเมลของผูเ้รียนทุกคร้ัง 
ท าให้ผู ้เรียนทราบผลและหากเกิดข้อผิดพลาด ผู ้เรียน
สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที   

ในกรณีท่ีผูเ้รียนพบวา่ตนเองขาดเรียน เน่ืองจากระบบ
เกิดขอ้ผิดพลาด ผูเ้รียนสามารถท าการอปัโหลดภาพของ
ตนเองเข้าสู่ระบบเพ่ือส่งให้ผู ้สอนอนุมัติ หรือท าการ
ตรวจสอบใบหนา้ของตนเองผ่านภาพถ่ายของผูส้อนและ
ท าการระบุยืนยนัใบหน้าตนเองลงไป จากนั้ นส่งค าขอ
อนุมติัไปยงัผูส้อนเพื่อใหผู้ส้อนอนุมติั เม่ือไดรั้บผลอนุมติั
ระบบจะมีการขอ้ความอตัโนมติัแจง้เตือนไปยังอีเมล ซ่ึง
ขั้นตอนการท างานของระบบมีภาพแนวคิดการวิจยัดงัภาพ
ท่ี 3 มีภาพแผนภาพคลาสของระบบดังภาพท่ี  4 และ

แผนภาพอีอาร์ของระบบดังภาพท่ี 5 หมายเหตุ __v คือ 
จ านวนคร้ังของการจดัการระเบียนในตารางดงักล่าว 

 
ภาพที ่3: กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
ภาพที ่4: แผนภาพคลาสของระบบ 

 
ภาพที ่5: แผนภาพอีอาร์ของระบบ 

ระบบมีแผนภาพล าดบัการท างานของผูเ้รียนดงัภาพท่ี 
6 และแผนภาพล าดบัการท างานของผูส้อนดงัภาพท่ี 7   
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ภาพที ่6: แผนภาพล าดบัการสร้างรายวิชา การตรวจรายรายช่ือผู ้
ลงทะเบียน และการตรวจสอบรายช่ือการเขา้ชั้นเรียน 

 
ภาพที ่7: แผนภาพล าดบัการลงทะเบียนรายวิชา การตรวจสอบผล
การลงเวลาเขา้ชั้นเรียนและการอปัโหลดภาพของตนเองเขา้สู่ระบบ
เพ่ือส่งให้ผูส้อนอนุมติั 

3.3 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ 
ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ไดเ้ลือกใช้โปรแกรม

ระบบ จัดก ารฐ าน ข้อมู ลมองโก  (MongoDB Atlas 

Database : MongoDB) เป็นฐานข้อมูล ใช้โหนดเจเอส 
)Node.js) ในการเขียนโปรแกรมเพื่อการพฒันาโปรแกรม
ประยกุต ์ใชเ้ฟรมเวร์ิคบูทแสปในการพฒันาระบบในส่วน
การแสดงผลให้กับผูใ้ช้ ให้ระบบสามารถแสดงผลและ
รองรับได้บนทุกอุปกรณ์  และใช้เทคโนโลยีตรวจจับ
ใบหน้า Faceapi.js ของจาวาสคริปตส์ าหรับงานตรวจจบั
ใบหน้าคนในรูปภาพและท าหน้าท่ี ช่วยในเร่ืองการ
แสดงผลบนเวบ็ไซตโ์ดยท างานภายใตเ้บราวเ์ซอร์ ในส่วน
ส าหรับการตรวจจบัใบหนา้ในการศึกษาน้ีเลือกใชว้ิธีการ
ประมวลผลแบบโมบายเน็ตรุ่น 1 และท าการเปิดหน้าจอ
แสดงผลตวัระบบโดยเวบ็เบราวเ์ซอร์ ได้แก่ โครม,ไฟร์- 
ฟ็อกซ์ และซาฟารี ตวัอยา่งหนา้จอระบบดงัภาพท่ี 8,9,10 

และ 11  

 
ภาพที ่8: หนา้จอตรวจสอบประวติัการเขา้เรียนของผูเ้รียน 

 

 
ภาพที ่9: หนา้จอการส่งค าขออนุมติัเขา้เรียนของผูเ้รียน 

 

 
ภาพที ่10: หนา้จอการเช็คช่ือผูเ้รียนส าหรับผูส้อน 

 

 
ภาพที ่11: หนา้จออนุมติัผลการเขา้เรียนส าหรับผูส้อน 

ภาพท่ีสามารถตรวจจับใบหน้าและมีใบหน้าตรงกับ
ภาพใบหน้าท่ีอยู่ในฐานขอ้มูล จะปรากฏส่ีเหล่ียมบริเวณ
ใบหน้า ดังภาพท่ี 12 (ซ้าย) และ ภาพท่ี 12  (ขวา) คือ
ตวัอยา่งใบหนา้ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล 
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ภาพที ่12: ตวัอยา่งภาพใบหนา้ท่ีตรงกบัภาพใบหนา้ท่ีอยูใ่น

ฐานขอ้มูล 

3.4 การทดลองและการทดสอบประสิทธิภาพ  
3.4.1 ขั้นตอนการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพ 
การทดสอบการใช้งานระบบ ใช้ผู ้ทดสอบระบบ

จ านวน 30 คนซ่ึงแบ่งผูท้ดสอบออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่
ผูเ้รียนจ านวน 28 คน และผูส้อนจ านวน 2 คน โดยให้ผู ้
ทดสอบทุกคนเข้ามาท าการลงทะเบียน หลังจากการ
ลงทะเบียนเสร็จส้ิน ผูส้อนคนท่ี 1 ตอ้งท าการสร้างรายวชิา 
ส่วนผูเ้รียนจ านวน 28 คน ตอ้งท าการอปัโหลดภาพถ่าย
ของตนจ านวน 1-5 ภาพและลงทะเบียนในรายวิชาท่ี
ก าหนด ส่วนผูส้อนคนท่ี 2 ท าการทดสอบการใชง้านใน
ส่วนของผู ้สอนว่าเห็นข้อมูลวิชาเรียนและรายช่ือผู ้
ลงทะเบียนในวชิาของผูส้อนอีกคนหรือไม่  

ถดัมาผูส้อนจะท าการทดสอบการเช็คช่ือจ านวน 3 คร้ัง 
โดยในแต่ละคร้ังของการทดสอบ ก าหนดให้มีภาพท่ี
อปัโหลดตอ้งมีใบหนา้ของผูท้ดสอบจริงจ านวนคน 20 คน  

เม่ือการทดสอบเช็คช่ือเสร็จส้ิน ให้ผูเ้รียนทั้ ง 28 คน 
ตรวจสถานะการเข้าร่วมของตนเองผ่านอีเมลหรือหน้า
ตรวจสอบรายงานของระบบ หากพบว่าผลในการเช็คช่ือ
ของตนผิดพลาด ให้เขา้สู่ระบบเพ่ือทดสอบการใชเ้มนูส่ง
ค าขออนุมติัโดยผูส้อนต่อไป 

3.4.2 ขั้นตอนการหาความพึงพอใจ 
ผูว้จิยัท าการส่งแบบฟอร์มส ารวจออนไลน์ ท่ีสร้างโดย 

กูเก้ิลฟอร์ม (Google form) เพื่อสอบถามและประเมินผล
ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะ พร้อมระบุปัญหาการใชง้าน 
และประเภทการทดสอบของตนเอง จากกลุ่มผูท้ดสอบ
กลุ่มขา้งตน้  

 
 
 

4. ผลการด าเนินการวจัิย 
ในการทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านระบบ ผูว้จิยัใช้

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดแ้ก่ผูส้อนจ านวน 2 คนและ
ผูเ้รียนจ านวน 28 คนและจ านวนการทดสอบ 3 รอบ  

จากการทดสอบแต่ละคร้ังก าหนดใหมี้ภาพของใบหนา้
ของผู ้ทดสอบจริงจ านวนคน 20 คน ก าหนดแบ่งกลุ่ม
สถานะการทดสอบออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี  

1. TP ผูท่ี้เขา้เรียน ระบบแสดงสถานะเขา้เรียน  
2. TN ผูท่ี้ไม่เขา้เรียน ระบบแสดงสถานะไม่เขา้เรียน  
3. FP ผูท่ี้เขา้เรียน ระบบแสดงสถานะไม่เขา้เรียน  
4. FN ผูท่ี้ไม่เขา้เรียน ระบบแสดงสถานะเขา้เรียน 
จากการทดสอบสามารถท าการสรุปผลการทดลอง

ทั้งหมดท่ีไดด้งัตารางท่ี 1, 2, 3 และ 4 
ตารางที ่1:  เมทริกซ์ความสบัสน (Confusion Matrix) 

ผล
จา
กก

าร
ท า
นา
ย 

ค่าผลลพัธ์จริง 
 การทดสอบรอบท่ี 1 การทดสอบรอบท่ี 2 การทดสอบรอบท่ี 3 

 Positive Negative Positive Negative Positive Negative 

Positive 15 8 14 7 15 8 

Negative 0 5 1 6 0 5 

ตารางที ่2: ผลการวดัความเท่ียงของขอ้มูล (Precision) 
 การทดสอบรอบที่ 1 การทดสอบคร้ังท่ี 2 การทดสอบคร้ังท่ี 3 

คา่ความแม่นย  า (%) 0.75 0.7 0.75 

ตารางที ่3: ผลการวดัค่าความแม่น (Accuracy) 
 การทดสอบรอบที่ 1 การทดสอบคร้ังท่ี 2 การทดสอบคร้ังท่ี 3 

คา่ความถูกตอ้ง (%) 0.82 0.75 0.82 

ตารางที ่4: ผลเอฟเมชเชอร์ (F-measure) 
 การทดสอบรอบที่ 1 การทดสอบคร้ังท่ี 2 การทดสอบคร้ังท่ี 3 

เอฟเมชเชอร์ (%) 85.71 80 85.71 

 

ผลค่าเฉล่ียผลการวดัค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช ้
จากผูท้ดสอบใชง้านระบบจ านวน 30 คน โดยมีคะแนน
เต็มส าหรับเกณฑแ์ต่ละขอ้เท่ากบั 5 โดยมีรายละเอียดของ
ผลการประเมินดงัตารางท่ี 5  
ตารางที ่5: ผลการวดัค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช ้

เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(     ) 

ค่าเฉลี่ยของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) 

1. ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของระบบ 4.67 0.55 

2. ความง่ายในการใชร้ะบบ 
2.1 ดา้นการออกแบบ 4.77 0.57 

2.2 ดา้นการใชง้าน 4.47 0.57 

3.ความรวดเร็วในการท างานของระบบ 4.23 0.50 

4.ส่ิงท่ีคาดหวงัและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.87 0.35 

5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมต่อระบบ 4.50 0.51 
ค่าเฉล่ีย 4.58 0.51 

X
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินโปรแกรมประยกุต์ในรูปแบบของบริการ

ซอฟต์แวร์คลาวด์โดยผู ้ใช้งานจริงพบว่าโปรแกรม
ประยุกต์จากการศึกษาน้ีสามารถใช้งานได้จริง และช่วย
อ านวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
รวดเร็วในการท างานของระบบในเกณฑท่ี์เหมาะสม และ
สามารถน ามาประยุกต์ต่อการใชง้านหลายในหลากหลาย
รูปแบบไม่เพียงแต่การใชส้ าหรับการตรวจสอบรายช่ือผู ้
เข้า เรียน เท่ านั้ น  ย ังสามารถใช้ประยุกต์ เข้ากับการ
ตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือรวมถึงการประชุม
ออนไลน์ผา่นทางช่องทางออนไลน์ต่างๆได ้ 

เน่ืองจากปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท าให้
การใชชี้วิตของคนในปัจจุบนัตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยั
ตลอดเวลา และหลกัการท างานของตวัระบบจากการศึกษา
น้ีจ าเป็นต้องใช้รูปภาพท่ีมีส่วนประกอบของใบหน้า
ครบถ้วนได้แก่ คิ้ว ตา จมูก และปาก จึงเป็นเหตุให้ไม่
สามารถตรวจจับใบหน้าและยืนยนัตวัตนได้เม่ือสวมใส่
หนา้กากอนามยั  

จากปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการศึกษาน้ีพบว่า
ผูว้ิจยัควรตอ้งพฒันาระบบให้สามารถตรวจจบัและยืนยนั
ตวัตนไดถู้กตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน โดยการเพ่ิมจ านวนภาพ
ตน้ฉบบั หรือปรับเปล่ียนขนาดภาพถ่ายและความละเอียด
ภาพท่ีเหมาะสม ไม่ให้สูงหรือต ่าไปเพ่ือประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการท างานของระบบ และค านึงถึงวิถีชีวิต
ของคนไทยโดยเฉพาะ ควรพฒันาให้สอดคลอ้งกับและ
เหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ ปัจจุบัน รวมถึง
สถานการณ์โรคระบาด โดยปรับเปล่ียนหรือหาวธีิการท่ีท า
ให้สามารถท าให้ตรวจจบัและยืนยนัตวัตนไดเ้ม่ือสวมใส่
หนา้กากอนามยั 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันภาคธุรกิจส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับ
งานด้านไอทีมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานไอทีเพ่ิมสูงขึน้ แต่จ านวนบุคลากรไอทีใน
ตลาดกลับขาดแคลน เน่ืองจากวิชาการเขียนโปรแกรมมี
ความซับซ้อน และเข้าใจได้ยาก การวิเคราะห์หารูปแบบ
ส่ือการสอนท่ีน่าสนใจจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผู้ วิจัย
จึงน าเอาการเรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือการสอนประเภทเกมมือ
ถือ (Mobile Game-Based Learning) มาวิเคราะห์ร่วมกับ
รูปแบบประสบการณ์ผู้ ใช้ (User Experience : UX) เพ่ือ
ประเมินหา รูปแบบเกมของส่ือการสอนประเภทเกมท่ี
เหมาระสมต่อผู้ เรียนมากท่ีสุด และสามารถเพ่ิมผมสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
ค าส าคญั: การสอนประเภทเกมมือถือ ประสบการณ์ผูใ้ช ้

ภาษาจาวา 
 

Abstract 
Nowadays, most businesses are focusing more on 

IT jobs, affecting the demand of the IT labor market 

to increase. But the number of IT personnel in the 

market is scarce. Because programming is 

complicated and difficult to understand Therefore, 

from the aforementioned problems, the researcher has 

brought learning through the use of teaching media in 

the type of mobile games (Mobile Game-Based 

Learning) together with the user experience (UX) to 

analyze and evaluate. Best game style of teaching 

materials and can increase my academic achievement 

effectively 
Keywords: Mobile Game-Based Learning, User  

Experience, Java Language. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัความตอ้งการของตลาดแรงงานในปี 2021 

มีความตอ้งการในสายอาชีพ IT เพ่ิมมากข้ึน จากสถิติผล
ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานจาก LinkedIn โดย
เก็บขอ้มูลจากการเปิดรับสมคัรต าแหน่งงานกว่า 15,000 
ประเภท เผยวา่สายอาชีพซอฟตแ์วร์และเทคโนโลยี ติด 1 
ใน 15  อันดับต าแหน่งงานท่ีตลาดต้องการมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ [1] อีก
ทั้ งในยุคท่ีโลกธุรกิจในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ 
ทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัลมากข้ึนเน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท าให้สายอาชีพน้ีเป็นท่ีตอ้งการสูงข้ึนไปอีก 
และยงัมีแนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ซ่ึงสวนทางกบัจ านวนบุคลากรไอทีในตลาดแรงงานท่ีไม่
เพียงพอและอยูใ่นภาวะขาดแคลน 

ดว้ยความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศไทยใน
ปัจจุบันช้ีให้เห็นว่า ทักษะการเขียนโปรแกรม เป็นอีก
ทักษะหน่ึงท่ีมีความส าคัญมากในปัจจุบัน ส่งผลให้
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีการน าวิชาการเขียน
โปรแกรมเข้ามาอยู่ในหลักสูตรมากข้ึน แต่เ น่ืองจาก
เน้ือหาวิชาน้ีค่อนขา้งซบัซอ้น และเขา้ใจไดย้าก ท าให้การ
เรียนรู้ลักษณะการเขียนโปรแกรม (Syntax) เพียงอย่าง
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เดียวไม่เพียงพอ ตอ้งอาศยัการทดลองและการฝึกฝนเพ่ือ
ท าใหเ้กิดเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

จากความเป็นมาและปัญหาดงัท่ีกล่าวมาน้ี จึงมีแนวคิด
ท่ีจะพัฒนาส่ือการสอนประเภทเกมมือถือ (Mobile 

Game-Based) เน่ืองจากเป็นส่ือประเภทท่ีท าให้ผูเ้รียน
สามารถทดลองฝึกฝน อีกทั้งส่ือการสอนบนอุปกรณ์มือถือ
จะท าไให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา อีกทั้งการ
พฒันาส่ือการสอนในรูปแบบเกม จะท าให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ในการเรียน และเป็นการกระตุน้ผูเ้รียน
ให้เรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเข้าถึง
บทเรียนไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ตามส่ือการเ รียนการสอนประเภทเกม 
(Mobile Game-Based Learning) ทุกรูปแบบไม่สามารถ
ใช้ได้กับการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
(Java) และผูเ้รียนทุกคนอาจจะไม่สามารถเรียนรู้จากส่ือ
การสอนในรูปแบบเดียวกนัได ้จึงน าเอาหลกัการออกแบบ
ประสบการณ์ผูใ้ช้ (UX) มาศึกษาและวิเคราะห์ร่วมดว้ย 
เพ่ือหารูปแบบประสบการณ์ผูใ้ช้ท่ีเหมาะกับเน้ือหาของ
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ในรูปแบบเกมมือถือ 
(Mobile Game-Based Learning) เ พื่ อ ห า รู ป แบบ ท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน เพ่ือช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในบทน้ีจะกล่าวถึง แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เ ก่ียวกับเน้ือหาของงานวิจัย และน าเสนอตามหัวข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 Java Programming Language 

ภาษาจาวา (Java) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object 

Oriented Programming หรือ OOP) พัฒนาโดย เจมส์ 
กอสลิง และวิศวกรคนอ่ืน ๆ ท่ี ซนั ไมโครซิสเต็มส์ ภาษา
จาวาถูกพัฒนาข้ึนในปี พ.ศ. 1991  และส าเร็จออกสู่
สาธารณะในปี ค.ศ. 1995 ในปัจจุบันภาษาจาวา (Java) 

ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยติดเป็นอนัดบั 3 จากสถิติ 
TIOBE (ส ถิ ติ ก า ร ค้ น ห า ผ่ า น  Search Engine) [2] 

นอกจากน้ีบริษัท Coding Dojo ได้รวบรวมข้อมูล 10 

อันดับภาษาโปรแกรมม่ิงท่ีนายจ้างก าลังมองหา โดย
วิ เ คราะ ห์มาจากประกาศ รับสมัค รง าน ล่ า สุดจ าก 

Indeed.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์หางานอนัดบัตน้ ๆ ของโลก 
ไดร้ะบุวา่ภาษาจาวาติดเป็นอนัดบัท่ี 3 จาก 10 อนัดบัภาษา
โปรแกรมม่ิงท่ีนายจา้งก าลงัมองหา [3]  

 
ตารางที่ 1: แสดงสถิติ TIOBE ประจ าเดือนตุลาคม 2021 และ
ตุลาคม 2020 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นล าดบัความนิยมของภาษา

ในการเขียนโปรแกรมปี 2021 และ 2020 จะเห็นได้ว่า 
ภาษาจาวายงัไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นสาเหตุ
ในการน ามาวเิคราะห์หารูปแบบส่ือการสอนในงานวจิยัน้ี 

2.2 ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience : UX) 

ประสบการณ์ของผู ้ใช้ง านในด้านความ รู้ สึก ท่ี
ตอบสนองต่อการใชง้านผลิตภณัฑ์, ส่ือ หรือระบบต่าง ๆ 
เช่น ความสะดวกสบาย ใชง้านง่าย ความสนุกสนาน จน
เกิดเป็นความพึงพอใจหรือเกิดประสบการณ์ท่ีดีของ
ผูใ้ชง้านนัน่เอง [4] หรือในอีกแง่นึงก็คือ ความยากล าบาก 
ใช้งานได้ยาก และเ กิดเ ป็นความไม่พอใจหรือเ กิด
ประสบการณ์ท่ีแยต่่อผูใ้ช ้ดงันั้นประสบการณ์ผูใ้ช ้(UX) 
คือ การพยายามศึกษาและท าความเข้าใจว่าผู ้ใช้งาน
ตอ้งการอะไร แบบไหน กลุ่มเป้าหมายมีใครบา้ง มีอะไร
น่าสนใจบา้ง อย่างละเอียด เพ่ือให้ตอบโจทยก์บัผูใ้ชง้าน
มากท่ีสุด ฉะนั้นอาจเปรียบไดว้า่ประสบการณ์ผูใ้ช ้(UX) 
คือ “ศาสตร์แห่งความพยายามเขา้ใจผูอ่ื้นเพ่ือประโยชน์อนั
สูงสุด” [4] 

ประสบการณ์ผูใ้ชเ้ป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลถึง
ช่ือเสียงของแบรนด์ ความน่าดึงดูดของผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อ
ลูกคา้ และยอดขายสินคา้ จากผลการวิจยัของ Alexandre 

[5] พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความประทบัใจแรกของผูใ้ชท่ี้มี
ต่อเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยด้วยกันคือ ความ
ซับซ้อนของเว็บไซต์น้อย และการเขา้ถึงเว็บไซต์ไดง่้าย 
โดยทั้ ง  2  ปัจจัยน้ีผู ้ใช้ใช้เวลาในการตัดสินเพียง 50 
milliseconds (ms) [6] เท่านั้น นอกจากน้ีจากงานวจิยัของ 
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Silence [7] กล่าวว่าความประทับใจคร้ังแรกท่ีผูใ้ช้มีต่อ
การใช้งานของเว็บไซต์ท่ีออกแบบแย่ ส่งผลต่อความ
น่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์ต่อผูใ้ชม้ากกว่าเน้ือหาหลกัท่ีอยูใ่น
เวบ็ไซต์ถึง 94% ซ่ึงจากผลดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า หากผูใ้ช้
รู้สึกไม่ประทบัใจต่อเวบ็ไซตแ์ลว้ จะก่อให้เกิดความรู้สึก
ในเชิงลบละส่งผลถึงความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อแบรนดอี์ก
ดว้ย [8] 

จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
ประสบการณ์ผูใ้ชมี้อิทธิพลต่อความรู้สึกของผูใ้ชอ้ยา่งมาก 
หากผูใ้ชไ้ดรั้บประสบการณ์ท่ีแย่จากการใชง้านเว็บไซต์
หรือผลิตภณัฑใ์ดๆ ก็ตาม อาจส่งผลท าใหเ้กิดความรู้สึกใน
เชิงลบต่อผลิตภณัฑไ์ด ้ดงันั้นประสบการณ์ผูใ้ชจึ้งเป็นอีก
หน่ึงปัจจยัส าคญัในการน ามาวิคราะห์และประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีส่งผลต่อผลิตภณัฑ ์[9] 

2.3 การเรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือการสอนประเภทเกมมือ
ถือ (Mobile Game-Based Learning) 

การเรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือการสอนประเภทเกมมือถือ 
( Mobile Game-Based Learning ห รื อ  mGBL) เ ป็ น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมความสนุกสนานในรูปแบบของ
เกมมือถือเขา้ไปเพ่ือช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน อีก
ทั้ ง ย ั ง ช่ ว ย ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ รี ย น ท่ี ไ ห น ก็ ไ ด้
นอกเหนือไปจากท่ีโรงเรียน โดยแนวคิดหลักของการ
เรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือการสอนประเภทเกมมือถือ คือการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหม่ โดยน าเอาความบนัเทิงเขา้
มาเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือให้มีความ
สอดคลอ้งกับการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากข้ึน จนเป็นท่ีมา
ของค าว่า Edutainment ซ่ึงหมายถึงการศึกษาท่ีมาพร้อม
กบัความบนัเทิง กบัค าวา่ Plearn ท่ีหมายถึง เล่นและเรียน 
โดยมาจากค าวา่ Play รวมกบั Learn นัน่เอง 

มีงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือการสอน
ประเภทเกมมือถือโดย Jordine [10], Nunohiro [11], Lin 

[12] และ Yadav [13] กล่าวตรงกนัวา่ส่ือการเรียนการสอน
ประเภทเกมมือถือมีผลต่อการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้
ต่อผูเ้รียนอยา่งมาก อีกทั้งการน าเสนอส่ือท่ีอยูบ่นมือถือยงั
มีส่วนช่วยในการเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนได้
อยา่งดี ไม่วา่ผูเ้รียนจะอยูท่ี่ไหนก็สามารถเรียนได ้อีกทั้งใน

สถานการณ์ท่ี COVID-19 แพร่ระบาดส่งผลต่อการศึกษา
ในประเทศไทย ณ ปัจุบัน ท าให้การเรียนผ่านทางส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ มีบทบาทมากยิ่งข้ึน และส่งผลท าให้การ
เรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือการสอนประเภทเกมมือถือมีความ
น่าสนใจมากข้ึน จากผลการวิจยัของ Krouska [14] พบวา่ 
การเรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือการสอนประเภทเกมมือถือ
ในช่วง COVID-19 ช่วยเพ่ิมความสนใจให้กับผูเ้รียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงหน่ึงท่ีควรค านึงถึงในการพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนประเภทเกมมือถือนั้ น คือการออกแบบส่วนต่อ
ประสานผูใ้ชง้าน (User Interface : UI) เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดรั้บ
ประสบการณ์ผู ้ใช้ท่ีดี จากผลการวิจัยของ Bartel [15] 
พบวา่หลงัจากกลุ่มส ารวจทดลองใชส่ื้อการเรียนการสอน
ประเภทเกมมือถือแล้ว แสดงความคิดเห็นว่าส่ือควร
ปรับปรุงในเร่ืองของขนาดตวัอกัษร และต าแหน่งของปุ่ม
ในแอปพลิเคชนั 

จากผลการวิจยัทั้ งหมดขา้งตน้สรุปไดว้่า ส่ือการสอน
ประเภทเกมมือถือ มีศักยภาพในการท าให้ผู ้เ รี ยนมี
แรงจูงใจต่อบทเรียนมากข้ึน อีกทั้งยงัมีขอ้ดีคือเพ่ิมโอกาส
ในการเรียนรู้บทเรียนเพ่ิมเติม ไม่วา่จะอยูส่ถานท่ีไหนเม่ือ
ไหร และยงัเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อยุค
สมัยในปัจจุบันท่ี เ กิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทั้งน้ีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนประเภท
เกมมือถือยังมีปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงคือ เ ร่ืองของการ
ออกแบบส่ือใหง่้ายต่อการใชง้าน 
 

3. วธีิการด าเนินการวจัิย  
ส าหรับขั้นตอนการท างานจะมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดงั

ภาพท่ี 1 โดยในงานวิจัยน้ีจะแบ่งกลุ่มส ารวจออกเป็น 2 
ก ลุ่ ม  ก ลุ่ ม ท่ี  1  เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ท่ี เ รี ย น วิ ช า  Java 

Programming Language ผ่ านการ เ รี ยนการสอนใน
ห้อง เ รียน และกลุ่ม ท่ี  2  ก ลุ่มนักศึกษาท่ี เ รียน  Java 

Programming Language ผา่นส่ือการสอนประเภทเกมมือ
ถือ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการท างาน ดงัน้ี 
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ภาพที ่1: ขั้นตอนการท างาน 

จากภาพท่ี  1 แสดงให้ เ ห็น ถึงขั้ นตอนการ
ด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที ่1 เกบ็ข้อมูลเบ้ืองต้นและท า Pre-Test 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั้ ง 2  กลุ่ม) 
เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆของผูเ้รียนท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้วิชา Java Programming Language และยงั
เป็นขอ้มูลเพ่ือก าหนดแนวทางการเลือกหัวขอ้เน้ือหาใน
วิชา  และก าหนดประเภทของเกมมือถือมาพัฒนา 
Prototype รวมไปถึงให้กลุ่มส ารวจทั้ง 2 กลุ่มท าขอ้สอบ 
Pre-Test เพ่ือน าไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 

เ ม่ื อ เ ก็บข้อ มูลจากก ลุ่มทดลองแล้ว  น าผลจาก
แบบสอบถามท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ในการออกแบบและพฒันาตน้แบบจ าลอง ส าหรับส่ือการ
เ รียนการสอนประเภทเกม วิชา  Java Programming 

Language ทั้งหมด 2 รูปแบบเกม เพื่อให้ส่ือการเรียนการ
สอนน้ีสามารถมอบความพึงพอใจและประสบการณ์ผูใ้ช ้
(UX) ท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนที ่2 ทดลองใช้ส่ือการสอน 

ในขั้นตอนน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 แบบโดยอิงตามกลุ่ม
ส ารวจทั้ง 2 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 จะไปเรียนผ่านการสอน
ในห้องเรียน และกลุ่มท่ี 2 จะเรียนผ่านการใชส่ื้อการสอน
ประเภทเกมมือถือ 
ขั้นตอนที ่3 ท า Post-Test และแบบประมนิความพงึพอใจ 

ใหก้ลุ่มส ารวจทั้ง 2 กลุ่ม ท าขอ้สอบ Post-Test และให้
กลุ่มส ารวจกลุ่มท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจหลงัการ
ใชง้านส่ือการสอนประเภทเกมมือถือ เพื่อน าขอ้มูลไปใช้
ในการประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน  

 
4. ผลการด าเนินงาน  

จากการเก็บขอ้มูลปัจจยัต่างๆ ของผูเ้รียนท่ีอาจส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้วิชา Java Programming 

Language ในขั้ นตอนท่ี 1  ท าให้สามารถก าหนดแนว
ทางการพฒันาตน้แบบจ าลอง โดยจะน าเน้ือหาในหัวขอ้ 
If-Else มาพฒันาเป็นส่ือการสอนเน่ืองจากเป็นหัวขอ้ท่ี
นกัศึกษามีความเขา้ใจค่อนขา้งนอ้ย ทั้งน้ีผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันา
ต้นแบบจ าลองส่ือการสอนประเภท เกมบนมือถือ  2 
รูปแบบ โดยแบบท่ี 1 มีรูปแบบของเกมเป็นแบบ Drag & 

Drop ดงัรูปภาพท่ี 2 และแบบท่ี 2 จะเป็นเกมแบบด าเนิน
เ ร่ืองด้วยภาพเพื่อสร้างความเข้าใจตรรกะการเขียน
โปรแกรม  

 
ภาพที ่2: แสดงตวัอยา่งส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้าน (UI) ของส่ือ

การสอนประเภทเกมมือถือแบบ Drag & Drop 

 
จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบส่ือการสอน

ประเภทเกมมือถือแบบ Drag & Drop ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมี
ความเหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหาในบทเรียนและ
สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย 
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ภาพที ่3: แสดงตวัอยา่งส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้าน (UI) ของส่ือ

การสอนประเภทเกมมือถือแบบด าเนินเร่ืองดว้ยภาพ 

 
จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงส่ือการสอนประเภทเกม

มือถือแบบด าเนินเร่ืองด้วยภาพเพื่อสร้างความเข้าใจ
ตรรกะการเขียนโปรแกรม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจ
ไดจ้ากการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ 

 จากการด าเนินการวิจยัพบวา่ กลุ่มส ารวจท่ีเรียนรู้วิชา 
Java Programming Language ผ่านส่ือการสอนประเภท
เกมมือถือทั้ งสองรูปแบบมีผลการสอบ Post-Test ท่ี ดี
มากกวา่กลุ่มส ารวจท่ีเรียนรู้ผ่านการสอนในห้องเรียนปกติ 
ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2: แสดงขอ้มูลคะแนนเฉล่ียการสอบ Pre-Test และ Post-

Test ของกลุ่มส ารวจทั้ง 2 กลุ่ม 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นอัตราการเพ่ิมข้ึนของ

คะแนนจะสังเกตได้ว่ากลุ่มท่ี 2 ท่ีเรียนผ่านส่ือการสอน
ประเภทเกม มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของคะแนนมากกวา่กลุ่มท่ี 
1 ท่ีเรียนแบบปกติ 

 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3: แสดงขอ้มูลความพึงพอใจ 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจจาก

การใช้งานส่ือการสอนประเภทเกมมือถือ พบว่ากลุ่ม
ส ารวจพึงพอใจในการใชง้านส่ือการสอนประเภทเกมมือ
ถือรูปแบบท่ี 1 คือรูปแบบ Drag & Drop มากกวา่รูปแบบ
ท่ี 2 รูปแบบด าเนินเร่ืองดว้ยภาพเล็กนอ้ย เน่ืองจากมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบของเ น้ือหา สามารถเข้าใจถึง 
วิธีการใชง้านได้ง่าย ซ่ึงจะท าให้เขา้ใจบทเรียนไดม้ากข้ึน 
อีกทั้ งยงัสามารถน าเสนอบทเรียนในรูปแบบท่ีให้ความ
เพลิดเพลินกบัผูเ้รียนไดอี้กดว้ย 
 

5. สรุป  
เน่ืองจากปัญหาการเรียนรู้วิชา Java Programming 

Language ท่ีมีความซบัซอ้น เขา้ใจไดย้าก ซ่ึงเป็นอุปสรรค
ต่อผูเ้รียน จากปัญหาดังกล่าว จึงได้น าเอาส่ือการสอน
ประเภทเกมมือถือ (Mobile Game-Based Learning) มา
วิ เคราะห์ ร่วมกับประสบการณ์ผู ้ใช้  (UX) เ พ่ือ เ พ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และท าให้ผูเ้รียนสามารถเข้าถึง
บทเรียนได้ง่าย ลดความซับซ้อนของบทเรียน มีความ
สะดวกสบายในการใชง้านส่ือท่ีไหนก็ได ้การน าเสนอส่ือ
การสอนประเภทเกมมือถือยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใน
การเรียนรู้มากยิ่งข้ึน จากผลการวิจยัโดยการประเมินจาก
คะแนน Pre-Test และ Post-Test ของกลุ่มส ารวจทั้ ง 2 
กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าการใช้ส่ือการสอนแบบเกมมือถือ 
(69%) ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนรู้ผ่าน
ห้องเรียน (54%) มากกวา่ 15% อีกทั้งยงัสรุปไดว้า่ผูเ้รียน
มีความพึงพอใจต่อส่ือการสอนประเภทเกมมือถือใน
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รูปแบบของเกม Drag & Drop มากกว่า เน่ืองจากมีความ
เหมาะสมกบัรูปแบบเน้ือหามากกวา่  

ทั้งน้ีในอนาคตผูว้ิจยัจะน าเอาเน้ือหาอ่ืนๆในวิชา Java 

Programming Language มาท า เ ป็น เ ป็น ส่ือการสอน
ประเภทเกมเช่นเดียวกนันอกเหนือจากเร่ือง If-Else และ
พฒันาให้ส่ือการสอนประเกมมือถือน้ีสามารถน าไปใช้
งานร่วมกบัการสอนของอาจารยใ์นหอ้งเรียนไดจ้ริง 
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บทคัดย่อ 

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานกับผู้ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย มีการจัดการและการ
ประมวลผลข้อมูลท่ีหลากหลาย และผู้ ใช้งานพร้อมกัน
จ าน วนมากท าใ ห้ มี โอกาส สู ง ท่ี เค ร่ืองแ ม่ ข่ าย เกิด
ข้อผิดพลาดอาจส่งผลให้ระบบมีความพร้อมใช้งานและ
ความเช่ือถือในระดับค่อนข้างต า่ ผู้ วิจัยจึงน าฐานข้อมูลโน
เอสคิวแอลมาใช้งาน ออกแบบและพัฒนาเป็นระบบ
ฐานข้อมูลแบบกระจายด้วยการจัดเกบ็ข้อมูลบนเคร่ืองแม่
ข่ายหลายเคร่ือง ด้วยกระบวนการท างานของเรพลิเคชัน ท่ี
ซ่ึงมีการด าเนินการท าส าเนาข้อมูลจากโหนดหลักไปยัง
โหนดรองอ่ืน หากโหนดหลักไม่สามารถท างานได้ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความพร้อมใช้งาน
และความน่าเช่ือถือระบบงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ด้วยการประยกุต์ใช้งานมองโกดีบีเรพลิเคชัน พัฒนาแอป
พลิเคชันด้วยดีจังโกเฟรมเวิร์คกับฐานข้อมลูโนเอสคิวแอล
ด้วยมองโกดีบี ประเมินผลการท างานค่าเฉลี่ยของเวลา
ซ่อมแซม จากเวลาการซ่อมแซมระบบจ านวน 12 คร้ัง 
พบว่า ระบบมเีวลาเฉลีย่ในการซ่อมแซมประมาณ 4 วินาที 
ใช้เวลาค่อนข้างน้อยและส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ระบบให้มคีวามต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ: งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  ฐานขอ้มูลโน

เอสคิวแอล  มองโกดีบี  เรพลิเคชนั 
 
 
 

Abstract 
The Registration and Educational Statistics 

Office is a comprehensive department with many 

divisions that operate cooperatively. There are 

several concurrent users on the server, that include 

various types of data management and processing, 

consequently there's a high likelihood it is always 

crashed. And efficiently in a poor performance to the 

system's availability and reliability. We're applying 

NoSQL database application, design, and 

development to collect data in distributed databases 

through replication techniques. When the primary 

node is cut off, data is efficiently duplicated from the 

primary node to secondary nodes and others. The 

goal of this study is to use the MongoDB replication 

approach to improve the application's availability 

and reliability based on the Django framework and 

the MongoDB database. When a system crashes, the 

task is evaluated in Mean Time to Repair, which is 

the average system repair time divided by the 

number of times the system must be fixed. The 

average system repair time was around 4 seconds 

after we turned it all 12 times. It takes less time and 

has a significant effect on the system's uptime.  

Keywords: Registration and Educational Statistic    

Office, NoSQL Database, MongoDB, 

Replication. 
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1. บทน า (Introduction) 
ระบบงานทะเบียนและสถิตินกัศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมี

การด าเนินงานเก่ียวกบัผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ไดแ้ก่  อาจารย ์
เจา้หน้าท่ี นักศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ซ่ึงการ
ด าเนินการประกอบดว้ยการจดัการตารางเรียน ตารางสอบ 
การลงทะเบียนรายวิชา การประมวลผลคะแนน และอ่ืน ๆ 
ประกอบกบัมีผูใ้ช้งานพร้อมกนัเป็นจ านวนมาก โดยพบ
มากในช่วงเวลาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาและ
การประมวลผลการศึกษาทั้ งการส่งผลการศึกษาของ
อาจารยผ์ูรั้บชอบรายวิชาและการตรวจสอบผลการศึกษา
ของนกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเกิดปัญหาข้ึนในระหวา่ง
การใช้งานระบบ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวท าให้มีโอกาสสูงท่ี
เคร่ืองแม่ข่าย (Server) เกิดขอ้ผิดพลาดหรือหยดุท างานได ้
โดยมีสาเหตุมาจากการประมวลผลขอ้มูลปริมาณมาก และ
ถา้หากเดิมทีระบบงานทะเบียนใชร้ะบบฐานขอ้มูลแบบ
เด่ียว (Centralized Database Systems) จะมีขอ้จ ากดัดา้น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 
เน่ืองจากประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ี
จ ากั ดห รือ ด้วยข้อ จ ากั ด อ่ื น  ๆ  ท าให้ ร ะบบ อ าจ มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลท่ีมากข้ึนในอนาคต จากปัญหา
ดังก ล่ าว  อาจ ส่ งผลให้ ระบบ มีความพ ร้อมใช้งาน 
(Availability) และความเช่ือถือ (Reliability) ในระดับ
ค่อนขา้งต ่า ผูว้จิยัจึงน าฐานขอ้มูลโนเอสคิวแอล (NoSQL) 
มาประยุกต์ใช้งาน โดยออกแบบและพัฒนาเป็นระบบ
ฐานขอ้มูลแบบกระจาย (Distributed Database Systems) 
[1] ดว้ยการจดัเก็บขอ้มูลไวก้บัเคร่ืองแม่ข่ายหลายเคร่ือง 
แทนท่ีจะเก็บขอ้มูลไวย้งัเคร่ืองเดียว โดยระบบฐานขอ้มูล
แบบกระจายจะเน้น เทคนิคการขยายแบบแนวนอน 
(Horizontal Scaling) โดยเป็นการเพ่ิมทรัพยากรจ านวน
โหนด (Node) แทนท่ีจะขยายแบบแนวตั้ ง (Vertical 
Scaling) ท่ีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของโหนด เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัในประสิทธิภาพของโหนดเดีย นอกจากน้ียงัน า
กระบวนการท างานของเรพลิเคชัน (Replication) [2] 
หรือร่วมและแลกเปล่ียนขอ้มูลขา้มเคร่ืองแม่ข่าย ท่ีซ่ึงเป็น
หน่ึงในคุณสมบติท่ีส าคญัของโนเอสคิวแอล ท่ีซ่ึงมีการ

ด าเนินการท าส าเนาขอ้มูลจากโหนดหลกัไปยงัโหนดรอง
อ่ืน ๆ หากเกิดกรณีท่ีโหนดหลกัไม่สามารถท างานได ้หน่ึง
ในโหนดรองท่ีถูกก าหนดไว ้จะข้ึนมาท าหนา้ท่ีเป็นโหนด
หลกัแทน ส่งผลใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านระบบต่อได ้

ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงน าเสนอแนวคิดการด าเนินงานของ
เรพิลเคชนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นความพร้อมใชง้าน
และความน่าเช่ือถือของระบบงานทะเบียนและสถิติ
นกัศึกษาดว้ยการประยกุต์ใชง้านมองโกดีบีดว้ยเทคนิคเร
พลิเคชนั ซ่ึงออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัดว้ยดีจงัโก
เฟรมเวร์ิค (Django Framework) กบัฐานขอ้มูลโนเอสคิว
แอลดว้ยมองโกดีบี เพื่อน าเสนอการด าเนินการของเทคนิค
ดงักล่าว  

 
2. วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง (Theory and Related 

Works) 

2.1 ปัญหาของระบบงานทะเบียนและสถิตนิกัศึกษา 
เน่ืองจากจ านวนของผูใ้ชบ้ริการงานทะเบียนและสถิติ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจ านวนหลายกลุ่ม ได้แก่ 
อาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัศึกษาและผูใ้ชง้านทัว่ไป ท าให้การ
ใช้งานระบบดังกล่าวส าหรับการประมวลผลของงาน
ทะเบียนและสถิตินักศึกษามีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนค่อนขา้ง
บ่อย โดยพบมากในช่วงเวลาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาและการประมวลผลการศึกษาทั้ งการส่งผล
การศึกษาของอาจารย์และตรวจสอบผลการศึกษาของ
นักศึกษาเกิดปัญหาในระหว่างการใช้งานท าให้ เกิด
ขอ้ผิดพลาดและความล่าช้าในการด าเนินการ  ซ่ึงปัญหา
ดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงระบบเพื่อให้มี
ความพร้อมใชง้านตลอดเวลาและรองรับปริมาณผูใ้ชง้านท่ี
เพ่ิม ข้ึน  ดังนั้ นทางผู ้วิจัยจึงเล็ง เห็น ถึงการน าระบบ
ฐานขอ้มูลมองโกดีบีมาประยกุตใ์ชง้านร่วมกบัการพฒันา
ระบบดงักล่าว 

2.2 ร ะบ บ ฐ าน ข้ อ มู ล โน เอ ส คิ ว แ อ ล  (NoSQL 

Database System) 

โน เอส คิว เอล  [3 ] (NoSQL) เป็ น ระบบจัดการ
ฐานข้อ มูล ท่ี ไม่ ใช่ เชิ งสั มพัน ธ์  เป็ นฐานข้อ มูล ท่ี มี
ความสามารถประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว มกัจะใชภ้าษาท่ี
ไม่มีโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูล และระบบฐานขอ้มูล
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โนเอสคิวแอลมีโครงสร้างท่ีถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ
ข้อมูลท่ีมีปริมาณจ านวนข้อมูลท่ีมาก ท่ีซ่ึงแบ่งเป็น  4 
ประเภท ดังน้ี Key-Value Store,  Document Database, 
Wide Column Store และ Graph Database ดังตัวอย่าง
การจดัเก็บขอ้มูลแบบ Document Database ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที ่ 1: การจดัเก็บขอ้มูลแบบ Document Database 
 

2.3 ฐานข้อมูลมองโกดบีี (MongoDB Database) 
ฐานขอ้มูลมองโกดีบี [4] เป็นฐานขอ้มูลโอเพ่นซอร์ส

ท่ี จัด เก็บ ข้อ มู ลแบบ  Document Database โดย เป็ น
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ไม่ เน้นในการสร้าง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แต่เน้นรูปแบบโครงสร้างท่ี
เจา้ของโนเอสคิวแอลสร้างข้ึนมาและจัดเก็บขอ้มูลแบบ 
JSON (JavaScript Object Notation) ซ่ึงเก็บค่าขอ้มูลใน
แบบ Key-Value โดยจุดเด่นอยู่ท่ีความเร็วในการท างาน
เป็นหลกัสามารถ Query ขอ้มูลไดเ้ร็ว และการท างานใน
ส่วนของฐานขอ้มูลนั้นจะท างานลดลง แต่จะไปเน้นการ
ท างานในส่วนของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาแทน ซ่ึงเหมาะ
กบัขอ้มูลขนาดใหญ่ ท่ีไม่ซับซ้อน การท างานท่ีไม่หนัก
มาก สามารถท างานกับระบบท่ี เป็นการท างานแบบ
เรียลไทมไ์ดโ้ดยฐานขอ้มูลมองโกดีบีมีรูปแบบการจดัเก็บ  
2 วธีิ ดงัน้ี Collections และ Schemeless  

2.4 เรพลเิคชัน (Replication) 
ชุดของเรพลิก้า (Replica Set) [2] ในมองโกดีบีเป็น

กลุ่มของกระบวนการ mongod ท่ีซ่ึง processes ซ่ึงจดัเก็บ
และบ ารุงรักษาขอ้มูลชุดเดียวกนั โดยชุดของเรพิลกา้มีการ
จดัเตรียมขอ้มูลส าเนาท่ีซ ้ าซอ้น (Redundancy) และความ
น่าเช่ือถือได้ท่ี สูง (High availability) ถือเป็นพ้ืนฐาน
ส าคญัส าหรับการก าหนดค่าและติดตั้งผลิตภณัฑ์เพ่ือให้
ระบบมีความน่าเช่ือถือและคงไวซ่ึ้งขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นกนัใน

หลายส าเน า โดยมีองค์ประกอบ  ดัง น้ี  โหนดหลัก 
(Primary Node) โหนดรอง (Secondary Node) และอาร์
บิ เตอร์โหนด (Arbiter) สามารถจ าลองการออกแบบ
ดังกล่าวด้วยมาสเตอร์สเลฟเรพลิเคชัน (Master-slave 

Replication) [5] ซ่ึงช่วยให้สามารถจ าลองข้อมูลจาก
เซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูลใด ๆ ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูลอ่ืน
ได ้แสดงสถาปัตยกรรมการออกแบบดงักล่าว ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 
ภาพที ่2: สถาปัตกรรมการออกแบบมองโกดีบีเรพลิเคชนั [2] 

 

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง (Related Works)  

ใน ปี 2557 นิรุทธ์ รวยร่ืน และ เกรียงไกร ปอแกว้ [6] 

น าเสนอ การใชแ้มพรีดิวซ์เช่ือมคอลเลคชนัของฐานขอ้มูล
โนเอสคิวแอลบนมองโกดีบี โดยน าเทคโนโลยีฐานขอ้มูล
โนเอสคิวแอลเทคนิคใชใ้นการจดัเก็บและจดัการขอ้มูลท่ีมี
ปริมาณมาก เน้นหลกัการเช่ือมความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
ดว้ยเทคนิคแมพรีดิวซ์และวดัประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ข้อมูลดังกล่าว ต่อมาในปี  พ.ศ. 2558 ผุสดี  บุญรอด 
น าเสนอ [7] การค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษา
สอบถามแบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับเทคโนโลยี เวบ็เชิง
ความหมาย โดยด าเนินการวิจัยการคน้คืนขอ้มูลให้ตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน การน าเสนอน้ีไดท้ าการน า
ฐานขอ้มูลไม่สัมพนัธ์มาประยกุต์ใช ้โดยท าการออกแบบ
โครงสร้างออนโทโลยีและจัดเก็บลงใน MongoDB ซ่ึง
เป็นฐานขอ้มูลไม่สัมพนัธ์ ผลสรุปวา่การใชฐ้านขอ้มูลไม่
สัมพนัธ์นั้ นใช้เวลาในการประมวลผลได้เร็วข้ึนภายใน
เวลา 36.42  วิน าที  ซ่ึงได้ประสิทธิภาพดีกว่าระบบ
ฐานขอ้มูลสัมพนัธ์ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า โชติชยั พลอย
อรุณรุ่ง และชุมพล โมฆรัตน์ [8] ไดน้ าเสนอการปรับแต่ง
ประสิทธิภาพระบบงานทะเบียนกบัฐานขอ้มูลโนเอสคิว
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แอลด้วยการจัดเก็บและประมวลผล ผู ้วิจัยได้น าเสนอ
แนวคิดการปรับแต่งประสิทธิภาพข้อมูลระบบงาน
ทะเบียนกบัฐานขอ้มูลโนเอสคิวแอล เพ่ือการแลกเปล่ียน
ข้อ มู ลข้าม เค ร่ือ งแ ม่ข่ าย  ท่ี มุ่ ง เน้นการจัด เก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และในปี 
พ.ศ. 2562 สมเกียรติ ดอนทองแดง [9] น าเสนอการโจมตี
ด้วย DDoS สามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบ
เครือข่ายอย่างมหาศาลเน่ืองจากระบบเครือข่ายท่ีมีขนาด
ใหญ่  ซ่ึ งใช้ Hadoop Platform ในการจัดการกับ  Big 

Data จัด เก็ บ ด้ ว ย  HDFS แล ะคัด ก รอ งข้อ มู ล ด้ ว ย 
MapReduce การทดลองจะเกิดข้ึนด้วยการน า NetFlow 

log file ในระบบเครือข่าย UniNet ท่ี มีการโจมตีด้วย 
DDoS ประเมินผ่านอัลกอริทึม  Vishal Masheshwari 
โดยจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงได้เล็งเห็น
แนวทางในการปรับแต่งประสิทธิภาพความพร้อมใชง้าน
แอปพลิเคชนังานทะเบียนและสถิตินกัศึกษาดว้ยมองโกดี
บีเรพลิเคชนั 

 
3.  วธีิการด าเนินงานวจัิย (Research Methods) 

ส าหรับวธีิการด าเนินการวิจยัผูว้ิจยัไดน้ าเสนอภาพรวม
การด าเนินงานและแสดงกระบวนแก้ปัญหาจากการ
ด าเนินการวจิยั ดงัภาพท่ี 3 และ 4 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที ่3: ภาพรวมการด าเนินงานวิจยั 

 
จากภาพท่ี 3 แสดงภาพรวมการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงใน

การด าเนินงานวิจัยการเพ่ื อ เพ่ิมความพ ร้อมใช้งาน

ระบบงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาดว้ยเทคนิคเรพลิเค
ชนั 

 
 

ภาพที ่4: กระบวนการแกปั้ญหาจากการด าเนินการวิจยั 
หรือกระบวนการท างานร่วมและการเปล่ียนข้อมูลข้าม
เคร่ืองแม่ข่ายในฐานขอ้มูลโนเอสคิวแอลนั้น ประกอบดว้ย
ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การติดตั้ง Replica Set 2. การ
ตั้ งค่าการเช่ือมต่อเว็บแอปพลิเคชันกับฐานข้อมูล 3.

ขั้ นตอนการน าเสนอผลลัพธ์ ตามล าดับ และภาพท่ี 4 

กระบวนการแก้ปัญหาจากการด าเนิ นการวิจัย  ดัง
รายละเอียด 

3.1 การตดิตั้ง Replica Set 
ในขั้ นตอนน้ีจะเป็นการติดตั้ งจัดวาง Replica Set 

ส าหรับจบักลุ่มโหนดต่าง ๆ  ของโครงสร้างการพฒันาแอป
พลิเคชันเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันและแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างโหนดได้ ซ่ึงเร่ิมจากการก าหนดช่ือของ 
Replica Set แล้วด าเนินการการเร่ิมต้น Instance ท่ี เป็น
โหนดหลัก จากนั้ นเร่ิมต้นการท างานของ Replica Set 
จาก Instance ท่ีท าหน้าท่ีเป็นโหนดหลกั และด าเนินการ
เพ่ิม Instance ท่ีเป็นโหนดรองเขา้ไปยงั Replica Set โดย
เม่ือด าเนินการตามกระบวนการขา้งตน้เสร็จส้ิน สามารถ
ผลลพัธ์ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5: ผลลพัธ์จากการด าเนินการติดตั้งและจดัวาง Replica Set 
 

3.2 การตั้ งค่ าการ เช่ือมต่อ เว็บแอปพลิ เคชันกับ
ฐานข้อมูล  

ขั้นตอนน้ีเป็นการด าเนินการตั้งค่าการเช่ือมต่อของเวบ็
แอปพลิเคชนักบัฐานขอ้มูลโนเอสคิวแอลผา่นทาง Drivers 
โดยการก าหนดเส้นทางในการเช่ือมต่อไปยงัโหนดต่าง ๆ 
เพื่อน าทางให้เว็บแอปพลิเคชันให้สามารถเช่ือมต่อกับ
โหนดต่าง ๆ ได้ โดยจะก าหนดให้ เว็บแอปพลิเคชัน
สามารถเขียนบันทึกขอ้มูลไดเ้พียงแค่โหนดหลกัเท่านั้ น 
และตั้งค่าให้เวบ็แอปพลิเคชนัติดต่อกบัโหนดรองได ้ใน
กรณีท่ีโหนดหลกัไม่สามารถใชง้านได ้ซ่ึงพฒันาโดยภาษา 
Python ดว้ย Django Framework ดงัภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที ่6: การตั้งค่าการเช่ือมต่อเวบ็แอปพลิเคชนักบัฐานขอ้มูล 
 

3.3 ขั้นตอนการน าเสนอผลลพัธ์ 
ในขั้นตอนการน าเสนอผลลพัธ์ของขอ้มูลนั้น ทีมผูว้จิยั

ด าเนินการแสดงขอ้มูลท่ีเป็นผลลพัธ์จากขั้นตอนการติดตั้ง
และจัดวาง  Replica Set และขั้ น ตอนการตั้ งค่ าการ
เช่ือมต่อเว็บแอปพลิเคชันกับฐานข้อมูล โดยเน้นการ
น าเสนอผ่านทางเวบ็แอปพลิเคชนัในส่วนของฟังก์ชนัการ
ลงทะเบียนรายวชิาบนแอปพลิเคชนังานทะเบียนและสถิติ

นกัศึกษา และแสดงผลขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บในฐานขอ้มูล ดงั
ภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพที ่7: หนา้จอการลงทะเบียนของนกัศึกษาในแอปพลิเคชนั 

3.4 การประเมนิความน่าเช่ือถือ 
การประเมินความน่าเช่ือถือของของระบบนั้น ผูว้จิยัได้

ประเมินค่ าเฉ ล่ียของเวลาซ่อมแซม (Mean Time to 

Repair: MTTR) ท่ีซ่ึงหาค่าเฉล่ียในการซ่อมแซมระบบ
จากระยะเวลาการซ่อมแซมระบบต่อจ านวนคร้ังท่ี
ซ่อมแซมระบบในกรณีท่ีระบบหยดุท างานหรือเกิดปัญหา
ข้ึน จากภาพท่ี 9 มีการซ่อมแซมระบบ 12 คร้ัง เน่ืองจาก
ระบบเกิดขอ้ผิดพลาด ดงัสมการท่ี 3-1 

 

MTTR = T / N  (3-1) 

 

โดย MTTR หมายถึง ค่าเฉล่ียของเวลาการซ่อมแซม
ระบบ Total Time to Repair (T) หมายถึง ระยะเวลาการ
ซ่อมแซมระบบทั้ งหมด และ Number of Repairs (N) 
หมายถึง จ านวนการซ่อมแซมระบบท่ีเกิดข้ึน ตามล าดบั 

 
4. ผลการด าเนินงานวจัิย (Research Results)  

จากการด าเนินงานวิจัย ผู ้วิจัยได้ทดสอบใช้งาน
ระบบงานทะเบียนผ่านเว็บแอปพลิเคชันระบบงาน
ทะเบียนและสถิตินักศึกษาท่ีเช่ือมต่อ Replica Set ด้วย
การด าเนินการลงทะเบียนรายวิชา ภายใต้สถานการณ์
เคร่ืองแม่ข่ายใด ๆ ไม่สามารถท างานได ้พบวา่ระบบยงัคง
สามารถด าเนินการลงทะเบียนไดต้ามปกติและขอ้มูลท่ีถูก
จัด เก็บภายในระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง และ
สอดคล้องกัน จากนั้ นผูว้ิจัยได้ทดสอบหยุดการท างาน 
Instance ท่ีเป็นโหนดหลกั และด าเนินการสังเกตโหนด
รอง พิจารณาวา่มีโหนดใดข้ึนมาท าหนา้ท่ีเป็นโหนดหลกั 
แลว้ด าเนินการเร่ิมการท างาน Instance เดิมท่ีไดมี้การหยดุ
การท างานไปแลว้ข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง จากนั้นจึงด าเนินการ
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หยุดการท างาน Instance โหนดหลัก พร้อมด าเนินการ
บนัทึกเวลาการด าเนินการในรูปแบบวนซ ้ าจ านวน 12 คร้ัง 
โดยระบบมีระยะเวลาเฉ ล่ียในการซ่อมแซมระบบ
ประมาณ 4  วินาที  ซ่ึงพบว่าใช้เวลาในการซ่อมแซม
ค่อนขา้งต ่าและระบบสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
จากการทดสอบดงักล่าวไดผ้ลลพัธ์การทดสอบ ดงัภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที ่8: ภาพเวลาด าเนินการเร่ิม/หยดุท างาน Instance โหนดหลกั 

 
5. ส รุป ผ ล ก ารด า เนิ น ง าน วิ จั ย  (Research 

Conclusions)  

จากผลการด าเนินการวิจยัสรุป พบว่าการน าเทคนิคเร
พลิเคชนัและกระบวนการท างานร่วมกนัและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองแม่ข่าย โดยใชง้านแอปพลิเคชนังาน
ทะเบียนและสถิตินักศึกษาผ่านเวบ็แอปพลิเคชนัไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง แมว้า่มีการใชง้านภายใตส้ถานการณ์ท่ีโหนดหลกั
อย่างน้อยหน่ึงโหนดไม่สามารถท างานได้ โดยประเมิน
ค่าเฉ ล่ียของเวลาซ่อมแซม ซ่ึงพบว่าใช้ เวลาในการ
ซ่อมแซมค่อนขา้งต ่าและระบบสามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

6. ข้อเสนอแนะการด าเนินงานวิจัย (Research 

Suggestions) 

จากบทความท่ีน าเสนอ ทีมผูว้ิจัยได้น าเสนอเฉพาะ
ส่วนของการด าเนินงานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีตั้ ง
ค่าให้ใช้งานและทดสอบกระบวนการท างานร่วมและ
แลกเป ล่ียนข้อมูลข้ามเค ร่ืองแม่ข่าย ในอนาคตต้อง
ด าเนินการทดสอบกับเคร่ืองแม่ข่ายจริงของระบบงาน
ทะเบียนและสถิตินักศึกษา ตลอดจนการด าเนินการท่ี
มุ่งเน้นการน าเสนอให้แอปพลิเคชนัและทดสอบกบัส่วน
การด าเนินการกับฟังก์ชันอ่ืนของแอปพลิเคชัน มีความ
น่าเช่ือถือและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน และครอบคลุมต่อการใชง้าน 
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บทคัดย่อ 

        ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งต่างได้ให้ความส าคัญกับ
มาตรฐานการบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของฝ่าย IT Helpdesk และฝ่าย IT service ของ
ตนเองโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน ITIL 8 กระบวนการ 
งานวิจัยนีไ้ด้น าเสนอระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ให้บ ริการท างด้ าน เทคโนโลยีส าห รับองค์กรตาม
กระบวนการของ ITIL   ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริการดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ ใช้งานมีความ
สะดวกในการใช้งาน และมีความพึงพอใจ  ซ่ึงผลการ
ประเมินประสิทธิภาพจากการทดสอบแบบ Black-Box 
Testing ด้วยวิธี UAT โดย ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน สรุปได้
ว่า ระบบสารสนเทศในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพในระดับ 100%   ในส่วนผลการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยผู้ใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
ท่ีสุด 
ค าส าคญั :  การใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลย ี กรอบงาน  

ITIL  เวบ็แอปพลิเคชนั 
 

Abstract 

 At the present, many organizations give 

priority to the standard of  IT service management 

System of  IT  Helpdesk and IT  Service by applying 

as the standard of ITIL of 8 processes.This research 

presented a web application to support IT service 

management  for organizations based on ITIL in 

order to operate IT service effectively  and to provide 

users with convenience and satisfaction. The results 

tested by the UAT method from 3 experts can be 

concluded that this system is effective at 100% and 

the users’ satisfactions were very high level. 

Keywords: IT Service Management , ITIL Web  
    Application. 

 
1. บทน า 
 การบ ริการลูกค้า (Customer Service) เป็น เร่ือง
ส าคญัส าหรับทุกธุรกิจเพราะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ
สร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนัการ
บริการลูกคา้ ท่ีมีคุณภาพยงัช่วยผูกใจลูกคา้ไวไ้ดใ้นระยะ
ยาว และเพ่ิมคุณค่าให้กบักิจการ การบริการลูกคา้อยา่งไร้
ทิศทางจากการขาดการวางแผนท่ีดี ท าใหกิ้จการถดถอยลง 
และยากท่ีจะรักษาลูกคา้เอาไวไ้ดใ้นยคุท่ีลูกคา้มีทางเลือก
มากมายแทบจะไม่จ ากัด  เม่ือทุกระบบยงัตอบสนองต่อ
ความต้องการได้ตลอดเวลาท่ีต้องการและการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจย ังคงราบร่ืน เทคโนโลยี
สารสนเทศมักถูกมองข้ามความส าคัญเสมอ แต่เม่ือใดก็
ตามท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดปัญหาท าให้กิจกรรม    
ต่าง ๆ ชงักหรือขั้นตอนต่าง ๆ ช้าลง เกิดผลกระทบต่อ
ธุรกิจโดยทางตรงและทางอ้อม ถ้ามีระบบการบริการ
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดีปัญหาเหล่านั้นก็สามารถ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่หากไม่มีการก าหนดขอ้ตกลง
ต่างๆ กันมาก่อนปัญหาเล็กน้อยจะถูกสะสมกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ [1]  
  ในองค์กรท่ี มีระบบสารสนเทศท่ีหลากหลาย
จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจัดการ การให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดีเพ่ือให้ทุกระบบสามารถท างานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท างานไดดี้เป็นปกติ การด าเนินธุรกิจในส่วนท่ี
พึ่งพาระบบสารสนเทศย่อมราบร่ืน แน่นอนว่าการใช้งาน
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ระบบสารสนเทศทุกระบบไม่สามารถใช้งานได้ดีอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไม่มีวนัหยุด บางคร้ังอาจมี
ปัญหาติดขัดเกิดข้ึนได้การบริหารจัดการ การให้บริการ
เทคโนโลยีส ารสน เทศใน ส่วนการแก้ปัญห า การ
ตรวจสอบการเกิดปัญหาซ ้ า การด าเนินการแกไ้ขหรือการ
ปรับปรุงระบบต่างๆ การท าข้อตกลงการให้บริการ การ
ก าหนดระดับของการให้บริการ อีกทั้ งระบบท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีราคาค่อนขา้งสูง  เช่น ระบบ Service now เป็น
ต้น  ระบบ ส่วนให ญ่ เป็ นของต่ างประเทศและเป็น
ภาษาองักฤษ และฟังก์ชัน่ไม่ยืดหยุ่นจึงพฒันาระบบมาให้
เหมาะสมกบัการใชง้านในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [2]  
 องคก์รในปัจจุบนันิยมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการให้บริการลูกค้าหรือผู ้ใช้งานมากข้ึนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจ แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศตอ้ง
มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่างท่ีกัน เพ่ือ
ตอบสนองความมีตอ้งการและท าให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนั โดยเนน้ไปท่ีคุณภาพในการใหบ้ริการ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการน าเอา
กระบวนการท างานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือเป็นการยกระดบัการใหบ้ริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลกัการของ IT Service 
Management หรือ ITSM ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการ
บริหารจดัการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึนมีหลากหลาย กรอบงาน (Framework) ท่ีองค์กร
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้แก่ ITIL Framework ของ 
OGC, CobiT และ Val IT Framework ของ ISACA, ITUP 
ของ IBM, และ MOF ของ Microsoft เป็นตน้ [3]   

เว็บแอปพลิเคชัน  ห รือ โปรแกรมปรับใช้บน
เวบ็ไซตถู์กพฒันาข้ึนมาเพ่ือใชง้านผ่านเบราวเ์ซอร์ การใช้
งานในองค์กรท าได้ง่าย  ขอ้มูลจดัเก็บท่ีเดียว ง่ายต่อการ
จดัการ และไม่เกิดความซ ้ าซอ้น สามารถท างานไดทุ้กท่ีทุก
เวลา เช่ือมต่อกับบริการออนไลน์อ่ืนๆได้ง่าย ซ่ึงองค์กร
ขนาดเลก็สามารถใชง้านไดเ้พราะมีค่าใชจ่้ายต ่า [4] โดยใน
การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอรูปแบบวิธีการด าเนินการตาม
กระบวนการท างานระบบสามารถท างานได้ตรงตาม
มาตรฐาน ITIL  ส าหรับหน่วยงานในฝ่าย IT Helpdesk 

และ IT service ขององคก์รขนาดเลก็ โดยมุ่งเนน้การแกไ้ข
กระบวนการ ตามมาตรฐานเพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดในการ
ให้บริการ และเป็นแนวทางในการพฒันาระบบให้บริการ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถเขา้ถึงบริการได้
สะดวกรวดเร็ว  สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงประเด็นตรง
จุด   มี ความยืดห ยุ่น ในการใช้งาน  ระบบสามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ามความเปล่ียนแปลงขององคก์รตรงตาม
ความตอ้งการขององค์กรลดค่าใชจ่้ายรองรับภาษาไทย มี
ความปลอดภยัในการใชง้าน ขอ้มูลสามารถตรวจสอบและ
ติดตามงานได ้ ลดภาระการท างานของ IT Helpdesk และ 
IT Service ได้  โดยได้พฒันาในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน 
มุ่งเน้นการแก้ไขกระบวนการตามมาตราฐานเพ่ือแก้ไข
ขอ้จ ากดัในการให้บริการ และเป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบให้บริการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถ
เขา้ถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาไดต้รง
ประเด็นตรงจุดมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ระบบสามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ามความเปล่ียนแปลงขององค์กรตรงตาม
ความตอ้งการขององคก์รลดค่าใชจ่้าย รองรับภาษาไทย มี
ความปลอดภยัในการใชง้าน ขอ้มูลสามารถตรวจสอบและ
ติดตามงานได้ลดภาระการท างานของ IT Helpdesk และ 
IT Service ได้รวมถึงกระบวนการท างานระบบสามารถ
ท างานไดต้รงตามมาตรฐาน ITIL 8 กระบวนการ ประกอบดว้ย 
Change Management, Release and Deployment Management, 
Access Management, Problem Management, Incident 
Management, Service Reporting, Service Improvement 
and Service Request  
 

2. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่ ปัจจุบนัเทคโนโลยีและ
กระบวนการจัดการมีการพัฒนาข้ึนเป็นจ านวน ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมศกัยภาพในการพฒันา
คุณภาพการบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลกัการบริหารท่ีเนน้ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค [5] 
 ระบบสารสนเทศมีความส าคัญในกิจกรรมการ
จัดการท างาน ทั้ งการวางแผนการท างาน การสั่งการ 
ควบคุมการท างาน โดยระบบสารสนเทศนั้ นสามารถ
จดัเก็บขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล วิเคราะห์ผล แปลผลลพัธ์ และ
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ส่งกลบัข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ระบบ
สารสนเทศนั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการด าเนินการ
เช่ือมช่องทางขอ้มูลของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ใหผู้ใ้ชไ้ด้
เข้าถึงข้อมูลทางสังคมร่วมกัน อีกทั้ งเครือข่ายส่ือสาร
ออนไลน์ช่วยส่งเสริมให้ผูใ้ชมี้ความตอ้งการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัมากข้ึน เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทอยา่งยิ่ง 
เน่ืองจากสามารถท าให้องค์กรด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ยความรวดเร็ว [6] ระบบเทคโนโลยถืีอวา่
มีความส าคัญช่วยให้องค์กรทราบถึงสภาพและการ
ด าเนินงานขององค์กร การพัฒนาและออกแบบระบบ
เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององคก์ร [7] 
 

3.  วธีิด าเนินการวจัิย 
 3.1.  การศึกษาความเป็นไปได้ 
 ผูว้จิยัไดท้บทวนความรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน ITIL โดย
น ามาประเมินโอกาสความเป็นไปได ้ในการน ามาตรฐาน 
ITIL มาใช้ในการพัฒนาระบบ ทบทวนความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการมาตรฐาน  ITIL ทั้ งงานวิจัยไทย และ
ต่างประเทศ เพื่อน ามาประเมินโอกาสความเป็นไปไดม้า
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รปัจจุบนั ศึกษาเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้น
การพฒันาระยะยาว  
 3.2 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ศึกษาปัญหา วิธีการ และความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยได้ท าการ ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
แหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง  

ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
เป็นการศึกษาจากบทความหนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบดงักล่าวในปัจจุบนั และ
แนวโน้มของเทคโนโลยีในการพฒันาระบบสารสนเทศ
ด้านให้บริการทางด้านเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ITIL 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Source) ซ่ึง
เป็นแหล่งข้อมูลท่ีได้โดยการออกแบบสอบถามไปยงั 
พนกังาน และบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

วิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ในขั้นตอนน้ี
ผูว้ิจยั ไดท้ าการการออกแบบ สอบถามเก่ียวกบัปัญหาและ
ความตอ้งการระบบไปยงั พนักงาน และบุคลากรท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง  

 ขั้นต่อมา น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์โดยจดัล าดบั
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านมาออกแบบ และออกแบบ
ภาพรวมของระบบสารสนเทศดงัภาพท่ี 1.2 ก่อนท่ีจะท า
ก ารพัฒ น าระบบ และส ร้างให้ อ ยู่ ใน รูป แบบ เว็บ                 
แอปพลิเคชนั 

 
ภาพที ่1.1: ภาพรวมเปรียบเทียบ ITIL และ ISO 

 

 
ภาพที ่1.2: ภาพรวมกระบวนการพฒันาระบบ 

 

 
ภาพที ่1.3: ภาพรวมกระบวนการพฒันาระบบผา่น ITIL 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology     NCCIT2022 

 

102 

 

            กระบวนการ ITIL ทั้ง 8 กระบวนการท่ีเลือกน ามาใช้
จะสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของกระบวนการ ITIL 
และการท างานของระบบ เช่น Assess Management  กับ
การตรวจสอบการเขา้ใชง้านของระบบ Problem Management 
ในส่วนของเมนูการแจง้ปัญหาเป็นตน้ 
 

 
ภาพที ่1.4: กระบวนการท างานของระบบในส่วนต่าง ๆ 

  กระบวนการท างานของระบบในการของใชบ้ริการ
มี  4 ส่ วน  1) แจ้ง ปัญ ห า 2)ขอใช้บ ริก าร  3) ขอการ
เปล่ียนแปลง 4) แจง้เหตุการณ์ ซ่ึงการท างานในแต่ละส่วน
จะมีกระบวนการขั้นตอนท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น การ
แจง้เหตุการณ์ ( Incident) ก็จะมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี พนกังาน
แจง้ปัญหาเขา้มาในระบบ IT Helpdesk รับปัญหา ตรวจสอบ
ประสานงานแจ้งทีม Incident ทางทีม Incident รับทราบ
ปัญหาและส่งงานต่อใหที้มท่ีรับผิดชอบส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
หลงัจากด าเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ก็จะสามารถปิดงาน
ผา่นระบบ เป็นตน้ 
 3.3 การประเมนิผลระบบ 
  3.3.1 ผูว้จิยัท าการตรวจสอบการใชง้านของ
โปรแกรมเพื่อหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม จากนั้นท าการ
ตรวจสอบโปรแกรมท่ีพฒันาเสร็จแลว้วา่สามารถด าเนินการ
ไดต้าม Process และหลกัการของ  ITIL  
  3.3.2  การประเมินผล 

 ประเมินผลระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ น าผลท่ีได้
จ ากก ารท ดสอบประ สิท ธิภ าพกระบ วนการ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพของระบบให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL ในงานวิจัยน้ีใช้ User 
Acceptance Test (UAT)  

 3.3.3  ประเมินความพึงพอใจของระบบ โดย
ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลย ี
ระบบสารสนเทศท่ีได้พฒันาข้ึนประกอบด้วยระบบการ
ท างาน 6 หนา้จอเมนูหลกัไดแ้ก่ ขอใชบ้ริการ แจง้ปัญหา ขอ
เปล่ียนแปลงระบบ แจง้เหตุการณ์ ผูดู้แลระบบ ซอฟตแ์วร์ 
ท่ีมีระยะเวลาในการ ด าเนินงาน  6 เดือน ดงัแสดงในภาพท่ี 
1.5 ,ภาพท่ี 1.6 ,ภาพท่ี 1.7 และ ภาพท่ี 1.8 
 

 
ภาพที ่1.5: ภาพเขา้สู่ระบบ 

 

 

ภาพที ่1.6: ภาพแสดงเมนูระบบ 
 

 
                         

                             ภาพที ่1.7: ภาพแสดงการขอใชบ้ริการระบบ 
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ภาพที ่1.8: ภาพแสดงผูดู้แลระบบ 
 4.2 ผลการระบบสารสนเทศการให้บริการทางด้าน
เทคโนโลย ี   
       4.2.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
โดยผูเ้ช่ียวชาญ มีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบความถูกตอ้ง
ของระบบระหวา่งขอ้มูลน าเขา้ และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ 
ดว้ยวิธี Black-Box-Testing แบบ UAT ซ่ึงท าการประเมิน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ผลท่ีได้สามารถแสดงได้
ดงัน้ี 
ตารางที ่1: ระบบสารสนเทศการใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยี 
 ส่วนที่ 1 ระบบ 
จัดการข้อมูลพืน้ฐาน 

คะแนน ส่วนที่ 2 ระบบ
จัดการของบริหาร 

คะแนน 

การจดัการประเภท
บริการ 

100% ขอการบริการ 100% 

การจดักระบวนการ 100% แจง้ปัญหา 100% 
การจดัการทีม 100% ขอเปล่ียนแปลง

ระบบ 
100% 

การจดัการผูใ้ชง้าน 100% แจง้เหตุการณ์ 100% 
การจดัการผูอ้นุมติั 100% งานของทีม 100% 
  การขอบริการของ

ตนเอง 
100% 

  รอประเมิน 100% 
  งานของตนเอง 100% 
  การขอบริการของ

ตนเอง 
100% 

    
      4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้าน
ระบบ 30 คน ท าการแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่  1 ความพึ งพอใจในประสิท ธิภาพของระบบ
สารสนเทศการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี  2 การ
ออกแบบของระบบ และส่วนท่ี 3 ความปลอดภัยของ
ระบบ 
 

ตารางที่ 2:  ผลการประเมินดา้นความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศ 

ที่ 
รายการประเมินความ

พงึพอใจ 
ผลการวดั 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

ด้านประสิทธิภาพ 4.59 0.26 มากท่ีสุด 
ด้านการออกแบบ 4.50  0.14  มากท่ีสุด 
ด้านความปลอดภยั  4.53  0.24  มากท่ีสุด 
          

 4.3 ข้อคดิเห็นจากการประเมนิผลระบบระบบ
สารสนเทศการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี 
 ผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินระบบสารสนเทศการ
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี ได้ให้ค  าแนะน าว่า ระบบ
สารสนเทศท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนควรน าไปต่อยอดในส่วนของ
การบริหารงานดา้นต่าง ๆ เช่น การวางแผนงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านการขนส่ง เป็นต้น 
และระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนยงัมีการใชง้านท่ีซบัซอ้น 
อาจจะส่งผลต่อความเขา้ใจในการใชง้าน จึงควรมีการอบรม
เก่ียวกับการใชง้านส าหรับพนักงานใหม่ และควรมีการแจ้ง
เตือนเพ่ิมเติมเม่ือมีกิจกรรมส าคญั ท่ีไดมี้การบนัทึก เช่น การ
บนัทึกแผนโครงการ การส่งแผนด าเนินงาน เป็นตน้ 
 
5. สรุป อภิปรายผล  

งานวิจัย น้ี ได้การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ให้บริการทาง ด้านเทคโนโลยีตามกรอบ ITIL ในรูปแบบ
เวบ็แอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้การท างานให้มีประสิทธิภาพ
การพฒันาระบบโดยใช้ภาษา Microsoft dot net เช่ือมต่อการ
ระบบจดัการฐานขอ้มูล SQL Server และทดสอบการของ
ใช้บริการผ่านเมนูต่าง ๆ ของระบบให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับ นงลักษณ์ ซ่ึงพบว่า มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเช่นกัน ตั้ งแต่การจัดเก็บ
ขอ้มูลท่ีเป็นระบบมากข้ึน ง่ายต่อการสืบคน้ และการช่วย
ในการตรวจสอบสถานการณ์ด าเนินงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ซ่ึงช่วยให้มีการส่งต่องานกันอย่างเป็น
ระบบ มีการตรวจสอบงานท่ีเข้ามาใหม่เสมอ เพื่อท าการ
มอบหมายงานให้กับผู ้ด าเนินงานต่อไป ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ตกลง (Service Level Agreement) 
การให้บริการท่ีได้ก าหนดไว ้และสามารถวดัผลได้ตาม 
KPI ท่ีได้จดัเก็บไวใ้น Service Catalogue [8] ยงัสอดคลอ้งกับ 
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Rudy Yandri and Suharjito พบว่า การปรับปรุงระดับวุฒิ
ภาวะท่ีเพ่ิมข้ึนใน SLM ด้วย ITIL เขา้ใกลส้ามารถจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ [9] เช่นเดียวกับผลการทดลองของ
พิมพ์ลดา ท่ีกล่าวว่างานบริหารด้านสารสนเทศมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ตั้งแต่การจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็น
ระบบมากข้ึน ง่ายต่อการสืบคน้และการช่วยในการตรวจสอบ
สถานะการด าเนินงาน ซ่ึงช่วยให้มีการส่งต่องานกันอย่าง
เป็นระบบมีการตรวจสอบงานท่ีเขา้มาใหม่เสมอ เพ่ือท าการ
มอบหมายงานให้กับผู ้ด าเนินงานต่อไป ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ตกลง (Service Level Agreement) 
การให้บริการท่ีได้ก าหนดไวแ้ละสามารถวดัผลได้ตาม 
KPI ท่ีไดจ้ดัเก็บไวใ้น Service Catalogue [10] 
 
6. ข้อแสนอแนะในการวจัิย 
        ในการพฒันาระบบใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลย ีคือ ได้
ระบบสารสนเทศการให้ บริการทางด้านเทคโนโลยีตาม 
ITIL ในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน โดยในอนาคตควรมีการ
ขยายกระบวนการอ่ืนเพ่ิมข้ึน เป็นการพฒันาระบบบริหาร
ทรัพย์สินในองค์กร ระบบบริหารงานบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของการพฒันางานต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลเ ร่ิมเป็นท่ีนิยมมากขึ้น 
ในปัจจุบัน แต่แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ท่ีให้บริการยังไม่มี
กระบวนการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของสินทรัพย์
ดิจิทัล ส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีมลูค่า และไม่มีการใช้
ประโยชน์จากการเป็นเจ้าของ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา
แพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้โทเคนดิ จิ ทัล
ลักษณะเฉพาะบนเค รือข่ายอี เธอเ รียม ท่ีพัฒนาขึ้น 
เ พ่ือรองรับการสร้าง การแสดงรายการขาย การซ้ือ 
และการโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของโดยไม่ผ่าน
ตัวกลาง รวมท้ังการได้รับค่าสิทธิความเป็นเจ้าของ 
และผลตอบแทนจากการ ซ้ือขา ย สินทรัพย์ ดิ จิ ทัล  
จากผลการวิจัยพบว่า แพลตฟอร์มท่ีพัฒนาขึน้สามารถซ้ือ
ขาย สินทรัพย์โดยใ ช้โท เคนดิ จิ ทัลลักษณะเฉพาะ 
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน อีกท้ังเป็นแนวทาง
ในการประยุก ต์ ใ ช้ กับ ง าน วิ จั ย อ่ืน  ๆ  ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อง  
และสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
แบบกระจายบนเครือข่ายอีเธอเรียมได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ:  แพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย  ์โทเคนดิจิทลั 

    ลกัษณะเฉพาะ อีเธอเรียม  
 

Abstract 

Nowadays, Digital Asset Exchange has gained 

popularity for investors. Most Digital Asset Exchange 

Service platforms don’t have an authenticity 

verification process which caused digital assets to 

have no value and no leverage on digital assets 

ownership. This research has developed an asset 

trading platform using Non-Fungible Token on the 

Ethereum blockchain to support mint Non-Fungible 

Token, listing Non-Fungible Token, buying Non-

Fungible Token, transferring ownership of assets 

without an intermediary, obtaining ownership rights, 

and earning benefits from trading digital assets. The 

research results found that the developed platform 

can exchange digital assets using a Non-Fungible 

Token which serves the needs of users, as well as a 

guideline for applying to other related research and 

can be used to develop distributed applications on the 

Ethereum Blockchain in the future.  

Keywords:  Asset Trading Platform, Non-Fungible Token, 

                   Ethereum. 

 
1. บทน า 

การใช้ เ งิ นตราและสกุ ล เ งิ น ดิ จิ ทัล เ พ่ื อ ซ้ื อขาย 
แ ล ะ แ ล ก เ ป ล่ี ย น สิ น ท รั พ ย์ เ ป็ น โ ท เ ค น ดิ จิ ทั ล 
ไม่มีลักษณะเฉพาะ (Fungible Token : FT) หรือโทเคน
ดิจิทัลทดแทนกันได้ ตัวอย่างเช่น บิทคอยน์  (Bitcoin)  
อี เธอเ รียม  (Ethereum) และสกุลเงินต่าง ๆ ท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนดว้ยจ านวนเดียวกัน เน่ืองจากมีมูลค่าทดแทน
กันได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงท าให้สินทรัพย์ดิจิทัล 
ไม่มีมูลค่าและไม่มีสิทธิในสินทรัพยดิ์จิทลัเท่าท่ีควร [1]  

ในการซ้ือขายและแลกเปล่ียนสินทรัพยบ์นแพลตฟอร์ม
โดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token 
: NFT)  เพ่ือแสดงกรรมสิทธ์ิความเป็นเจา้ของสินทรัพย ์ 
ซ่ึงผูใ้ชง้านมีสิทธิถือครอง และจดัการเคล่ือนยา้ยสินทรัพย์
ดิ จิ ทัล ได้ต ามต้อ งการ  รวม ถึ งการ เ พ่ิม คุณสมบั ติ 
ให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง  
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ท าให้ตอ้งซ้ือขายแบบเต็มจ านวนของโทเคนดิจิทลัเท่านั้น 
โดยพฒันาแพลตฟอร์มในรูปแบบแอปพลิเคชนัแบบกระจาย 
(Decentralized Applications : DApps) เพ่ือจดัเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลการท าธุรกรรมบนบล็อกเชนแบบสาธารณะ (Public 
Blockchain)  ท่ี ใช้หลักการของสัญญาอัจฉริยะ  (Smart 
Contract) บนเครือข่ายอีเธอเรียม (Ethereum Blockchain) [2]  
ท าให้การซ้ือขายดังกล่ าวมีความโปร่งใส ปลอดภัย  
และไร้ตวักลาง ตวัอย่างผลงานซ่ึงเป็นท่ีนิยม เป็นของสะสม 
และมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น รูปภาพ คลิปวดีิโอ และไอเทมเกม 
เป็นต้น [3] โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะมีค่ าธรรมเนียม 
ในการซ้ือขาย (Gas Fee) แตกต่างกัน ซ่ึงใช้สกุลเงินอีเทอร์ 
(Ether : ETH) เป็นสกุลเงินดิจิทลัในการซ้ือขายและการช าระ
ค่าธรรมเนียม  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงได้ท าการ 
พฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้โทเคนดิจิทัล
ลกัษณะเฉพาะบนเครือข่ายอีเธอเรียมในรูปแบบแอปพลิเคชนั
แบบกระจายท่ีประยกุตใ์ชก้ระเป๋าเงินดิจิทลัของ Metamask 
และสกุลเงินอีเทอร์ในกระเป๋าเงินดิจิทัลส าหรับซ้ือขาย
และช าระค่าธรรมเนียม โดยในบทความวิจัยแบ่งเน้ือหา 
ออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ี 3 วิธีการด าเนินการวิจัย  
ส่วนท่ี 4 ผลการด าเนินงานวจิยั และส่วนท่ี 5 สรุปผลการวจิยั 

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 โทเคนดจิทิลัลกัษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token) 
โทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะแสดงถึงการระบุกรรมสิทธ์ิ

ของสินทรัพย ์ซ่ึงมีคุณสมบัติความเป็นเอกลกัษณ์ มีคุณค่า 
ทางจิตใจ และเหมาะแก่การเก็บสะสม ตวัอยา่งเช่น คลิปวดีิโอ
นักกีฬาชนะการแข่งขัน มีม (Meme) รูปภาพ งานศิลปะ  
และไอเทมในเกม เป็นต้น ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์
ดิจิทัล โดยโทเคนดิจิทัลเปรียบเสมือนใบรับรองดิจิทัล 
ท่ีมีความคล้ายคลึงกับโฉนดท่ีดินท่ีได้ระบุรายละเอียด 
ความเป็นเจ้าของ และถูกบันทึกบนบล็อกเชน จึงท าให้
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนมีความโปร่งใส ปลอดภยั และไร้ตวักลาง  

การซ้ือขายแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยโ์ดยใช ้
โทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ ผูซ้ื้อไดรั้บกรรมสิทธ์ิความเป็น

เจ้าของสินทรัพย์ จึงเป็นการเปิดโอกาสสร้างรายได้ 
ให้กับผู ้สร้างและผู ้ขาย ตัวอย่างเช่น การประมูลขาย 
ทวี ต แ รก ของ  Jack Dorsey โดยผู ้ ซ้ื อ โท เคน ดิ จิ ทั ล
ลักษณะเฉพาะของทวีตดังกล่าวจะได้รับกรรมสิทธ์ิ 
ความเป็นเจ้าของเท่านั้ น แต่ผู ้สร้างทวีตแรกของโลก 
ยงัคงเป็น Jack Dorsey รวมทั้งผูอ่ื้นยงัสามารถเขา้รับชมทวีต
ดงักล่าวไดเ้ช่นเดิม [1]  

2.2 อเีธอเรียมบลอ็กเชน (Ethereum Blockchain) 
อีเธอเรียมบล็อกเชนเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส 

ท่ีสามารถปรับแก้ไขได้บนบล็อกเชน มีการพัฒนาข้ึน 
เป็นแอปพลิเคชันแบบกระจาย และด าเนินการธุรกรรม 
ด้วยสกุลเงินอีเทอร์ในการท าธุรกรรม ซ่ึงตอ้งมีการช าระ
ค่าธรรมเนียมให้กับนักพัฒนา และนักขุดท่ีแก้สมการ 
จนไดรั้บรางวลั [4] 

2.2.1 รูปแบบการใชง้านเครือข่ายอีเธอเรียม 
รู ปแบบการใช้งานเครือข่ ายอี เธอเรี ยมสามารถ 

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 ระบบการเงิน 
แบบกระจาย (Decentralized Finance : Defi) เป็นรูปแบบ
การเงินไม่มีตัวกลาง ซ่ึงใช้สัญญาอัจฉริยะ และท างาน 
บนบล็อกเชน ตัวอย่างแพลตฟอร์มของระบบการเงิน 
แบบกระจาย ได้แก่  Uniswap Compound และ MakerDao  
เป็นตน้ รูปแบบท่ี 2 โทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมและเป็นเร่ืองใหม่ในช่วงของการพฒันา ส่วนใหญ่
ประยุกต์ใช้กับงานศิลปะหรือเ ก่ียวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง ตัวอย่าง
แพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้โท เคนดิ จิทัล
ลกัษณะเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น Opensea Rarible และ SuperRare 
เป็นตน้ [2] และรูปแบบท่ี 3 การบริหารองคก์รแบบกระจาย
เป็นแนวทางการบริหารองค์กร โดยสมาชิกในเครือข่าย
สามารถตรวจสอบการท างานของการบริหารองค์กร  
และมีส่วนร่วมในการบริหารดว้ยการถือครองโทเคนดิจิทลั  

2.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
จากการศึกษาเก่ียวกับโทเคนดิจิทัลลักษณะเฉพาะ  

รวมทั้ งการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตลาดสกุลเงินดิจิทัล 
และตลาดโทเคนดิจิทัลลกัษณะเฉพาะ [1] โดยในการสร้าง 
โทเคนดิ จิ ทัลลักษณะเฉพาะใช้มาตรฐาน ERC721  
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ซ่ึงมีขอ้จ ากดัของมาตรฐานในการรองรับหลายโทเคนดิจิทลั
บนสัญญาอจัฉริยะและค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม [5] 
และมีการประยุกต์ใชก้บัการจดัเก็บขอ้มูลดว้ย Interplanetary 
File System (IPFS) เพ่ือซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลับนแพลตฟอร์ม 
ตวัอยา่งเช่น เกมสะสมแมว CryptoKitties เป็นตน้ [3] 

จากการศึกษาการประยุกต์ ใช้งานบนเครื อข่ าย 
อีเธอเรียมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นซ้ือขายสินคา้ ดา้นสุขภาพ 
ดา้นการจดัการลิขสิทธ์ิ ดา้นประกนัภยั และดา้นการเงิน [4] 
ตัวอย่างงานวิจัยได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 
ของกรมท่ีดิน ซ่ึงใช้หลักการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 
ท่ีมีความเช่ือถือ เพ่ือความโปร่งใส และความน่าเช่ือถือ [6]  
ซ่ึงจากงานวิจัยพบว่าการพฒันาแอปพลิเคชันแบบกระจาย 
มีความปลอดภัยมากกว่าแอปพลิ เคชันแบบรวมศูนย์  
เน่ืองจากประยุกต์ใช้สัญญาอัจฉริยะในการประมวลผล 
และบนัทึกขอ้มูลบนบลอ็กเชน [7]  

 

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย 
วิธีการด าเนินการวิจยัในการพฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขาย

สินทรัพยโ์ดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ แบ่งออกเป็น  
4 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

3.1 การศึกษาปัญหาและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
จากการศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอร์มซ้ือขาย

สินทรัพยดิ์จิทัลในปัจจุบัน พบว่า สินทรัพยดิ์จิทัลทั่วไป 
ไม่สามารถตรวจสอบความเป็นของแท้ได้ จึงท าให้
สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า และไม่มีการใช้ประโยชน์จากสิทธิ 
การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิ จิทัล  ดังนั้ นวัตถุประสงค ์
ของงานวิจัยน้ีจึงไดพ้ฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์
โดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ  

3.2 การออกแบบกรอบแนวคดิการวจิยั  
หลังจากการศึกษาปัญหาและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง  

คณะผู ้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย 
ของการพฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพยโ์ดยใชโ้ทเคน 
ดิ จิ ทัลลักษณะเฉพาะสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี  1  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ชง้าน (Users)  
และส่วนของแพลตฟอร์ม (Platform Interface) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) ส่วนของผูใ้ชง้าน 
ในส่วนผูใ้ชง้านสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

หมายเลข 1 ผู ้สร้าง (Creators) หมายเลข 3 ผู ้ซ้ือ (Buyers)  
และหมายเลข 4 ผูข้าย (Sellers) โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งเช่ือมต่อ
กระเป๋าเงินดิจิทลัก่อนการใชง้านแพลตฟอร์ม ซ่ึงในงานวิจยั
น้ีใชก้ระเป๋าเงินดิจิทลัของ Metamask และใชส้กลุเงินอีเทอร์
ในกระเป๋าเงินดิจิทลัส าหรับซ้ือขาย และการช าระค่าธรรมเนียม  

2) ส่วนของแพลตฟอร์ม 
ในส่วนของแพลตฟอร์มแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ได้แก่ 

ส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน (Frontend) และส่วนการท างานเบ้ืองหลงั 
(Backend) โดยมีฟังก์ชันการท างานของแพลตฟอร์ม ได้แก่  
การสร้าง การแสดงรายการขาย การซ้ือ และการโอนกรรมสิทธ์ิ
ความเป็นเจา้ของระหวา่งผูใ้ชง้าน รวมทั้งการไดรั้บค่าสิทธิความ
เป็นเจา้ของ และผลตอบแทนจากการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั  

 

 
 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดการวิจยัการพฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขาย 
       สินทรัพยโ์ดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ 

 

3.3 การออกแบบและพฒันาแพลตฟอร์ม 
ในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขาย 

สินทรัพย์ดิ จิทัลพัฒนาข้ึนในรูปแบบแอปพลิ เคชัน 
แบบกระจาย  (Decentralized Applications : DApps) ซ่ึงใน
งานวิจัยประยุกต์ใช้ เค ร่ืองมือ Thirdweb ในส่วนของ 
การท างาน และตรวจสอบการท าธุรกรรมกับสินทรัพย์
ดิ จิทัลบนแพลตฟอร์มด้วยการสร้างสัญญาอัจฉริยะ  
(Smart Contract) ท่ีพัฒนาด้วยภาษาซอลิดิ ตี  (Solidity)  
บนเครือข่ายอีเธอเรียม อีกทั้ งท าการจัดเก็บรายละเอียด 
ของสินทรัพยแ์ละแพลตฟอร์มโดยใชเ้คร่ืองมือ Sanity  

ในส่วนการจัดเก็บและรักษาข้อมูลการท าธุรกรรม 
ของผูใ้ชง้านมีการเช่ือมต่อกบับล็อกเชนสาธารณะ (Public 
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Blockchain) ซ่ึงสามารถตรวจสอบ ยืนย ันความถูกต้อง  
เพื่อมีความโปร่งใสของขอ้มูล โดยท าการจดัเก็บค าอธิบาย
ข้อมูล และสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย Interplanetary File System 
(IPFS) ในส่วนการพัฒนาเพื่ อใช้งานจริงประยุกต์ใช้ 
เค ร่ืองมือ Vercel โดยแบ่งการท างานของแพลตฟอร์ม 
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ ผูส้ร้าง ผูซ้ื้อ 
และผู ้ขาย ในส่วนแพลตฟอร์มท่ีเช่ือมต่อกับเครือข่าย 
อีเธอเรียม ประกอบด้วยส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งาน และส่วน 
การท างานเบ้ืองหลงั 

จากการพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช ้
โทเคนดิ จิทัลลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 6 ฟังก์ชัน 
การท างานหลกั ได้แก่ การสร้าง (Mint Non-Fungible Token)  
การแสดงรายการขาย (List Non-Fungible Token) การซ้ือ  
(Buy Non-Fungible Token) การโอนกรรมสิทธ์ิความเป็น
เจ้าของ (Transfer Owner) การได้รับค่าสิทธิความเป็นเจา้ของ 
(Receive Project Royalty Treasury) และการไดรั้บผลตอบแทน
(Receive Profit) ซ่ึงตวัอย่างฟังก์ชนัการตรวจสอบ และแสดง
รายการขายสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2: ฟังกช์นัการตรวจสอบและแสดงรายการขาย 

                            สินทรัพยดิ์จิทลั 

ผู ้ซ้ือสามารถดูรายละเอียดข้อมูลรายการขาย และ
ด าเนินการซ้ือสินทรัพย์ดิ จิทัล (Buy Non-Fungible Token 
Function) ซ่ึงสามารถแสดงฟังกช์นัการท างานไดด้งัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3: ฟังกช์นัการซ้ือสินทรัพยดิ์จิทลั 

3.4 การทดสอบการใช้งานของแพลตฟอร์ม 
ในการวิจัยจะท าการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์ม 

ซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้โทเคนดิจิทัลลักษณะเฉพาะ 
บนเครือข่ายอีเธอเรียมท่ีพฒันาข้ึนจากผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวข้อง  
3 กลุ่ม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผูส้ร้าง (Creators) สามารถสร้างและก าหนดเง่ือนไข
การซ้ือขายสินทรัพย์ดิ จิทัล รวมถึงแสดงรายการขาย 
และไดรั้บค่าสิทธิความเป็นเจา้ของ  

2) ผู ้ขาย (Sellers) สามารถก าหนดสินทรัพย์ดิ จิทัล  
เพื่อแสดงรายการขาย และได้รับผลตอบแทนจากการซ้ือ
ขายสินทรัพย ์ 

3) ผู ้ซ้ือ (Buyers) สามารถรับชมรายการขายและซ้ือ 
รวมทั้งไดรั้บการโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ดิจิทลัระหวา่งผูใ้ชง้านผา่นแพลตฟอร์มได ้

 
4. ผลการด าเนินงานวจัิย 

4.1 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้
โทเคนดจิทิลัลกัษณะเฉพาะ 

ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช ้
โทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ สามารถแสดงตวัอยา่งหนา้แรก
ของแพลตฟอร์มไดด้งัภาพท่ี 4 

List Non-Fungible Token Function 

const NFTCard = ({nftItem, title, listings}) => { 

    const [isListed, setIsListed] = useState(false) 

    const [price, setPrice] = useState(0) 

    const [listingId, setListingId] = useState(0) 

  useEffect(() => { 

    const listing = listings.find((listing) => listing.asset.name === 

nftItem.name) 

    if (Boolean(listing)) { 

      setIsListed(true) 

      setPrice(listing.buyoutCurrencyValuePerToken.displayValue) 

      setListingId(listing.id)} 

  }, [listings, nftItem]) 

 

Buy Non-Fungible Token Function 

const confirmPurchase = (toastHandler = toast) => 

        toastHandler.success(`Purchase successful!`, { 

            style: {background: '#04111d',color: '#fff', }, }) 

const buyItem = async ( 

        listingId = selectedMarketNft.id, 

        quantityDesired = 1, 

        module = marketPlaceModule) => { 

        console.log(listingId) 

        await module 

            .buyoutDirectListing({ 

            listingId: listingId, 

            quantityDesired: quantityDesired,}) 

        confirmPurchase()} 
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ภาพที ่4: หนา้แรกของแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย ์
     โดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ 

ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของการสร้างโดยใช้โทเคน
ดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงผูส้ร้างสามารถก าหนดรายละเอียด 
ไดแ้ก่ ช่ือ ไฟล์สินทรัพยดิ์จิทลั และค าอธิบายรายละเอียด  
ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 5 

 

ภาพที ่5: หนา้จอการสร้างโดยใชโ้ทเคนดิจิทลั 
                                  ลกัษณะเฉพาะ 

ตวัอย่างหน้าจอในส่วนของผูส้ร้างหรือผูข้ายท่ีท าการ
ก าหนดเง่ือนไขซ้ือขายสินทรัพย์เพื่อแสดงรายการขาย  
ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่6: หนา้จอการก าหนดเง่ือนไขของการซ้ือขาย 

                              สินทรัพยดิ์จิทลั 

ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของการช าระค่าธรรมเนียม 
ดว้ย กระเป๋าเงินดิจิทลั Metamask ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 7  

 

 
 

     ภาพที ่7: หน้าจอส าหรับการช าระค่าธรรมเนียมดว้ย Metamask 

4.2 ผลการทดสอบการใช้งานของแพลตฟอร์มซ้ือขาย
สินทรัพย์โดยใช้โทเคนดจิทิลัลกัษณะเฉพาะ 

การทดสอบการใชง้านของแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์
โดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะท่ีพฒันาข้ึน สามารถแสดง
ไดผ้ลการทดสอบการใชง้านไดด้งัตารางท่ี 1 ซ่ึงท าการทดสอบ
จากทุกบทบาท (Roles) ท่ีเก่ียวข้องกับแพลตฟอร์ม ได้แก่  
ผูส้ร้าง ผูข้าย และผูซ้ื้อ โดยท าการทดสอบฟังก์ชนัการท างาน
ของแพลตฟอร์ม 6 ฟังก์ชนัหลกั ไดแ้ก่ การสร้าง (Mint NFT) 
การแสดงรายการขาย (List NFT) การซ้ือ (Buy NFT) การโอน
กรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ (Transfer Owner) การได้รับ 
ค่าสิทธิความเป็นเจ้าของ (Receive Project Royalty Treasury)  
และการไดรั้บผลตอบแทน (Receive Profit) จากผลการทดสอบ
พบว่าทุกฟังก์ชันการท างานสามารถซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินทรัพย์ แสดงผลรายการขายและการได้รับผลประโยชน ์
ท่ีควรจะไดรั้บไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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ตารางที ่1: ผลการทดสอบการใชง้านของแพลตฟอร์ม 
                     ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั 

 
 

ล ำดั
บ 

 
ฟังก์ชัน 

กำรท ำงำน 
(Features) 

 
 

บทบำท 
(Role) 

ผลกำรทดสอบ 
ผลลพัธ์ท่ี 
คำดหวัง 

(Excepted 
Result) 

ผลลพัธ์จำก
กำรทดสอบ 

(Actual 
Result) 

ผ่ำน 
(Pass) 

ไม่
ผ่ำน 
(Fail) 

1 กำรสร้ำง ผู้สร้ำง สร้ำง
สินทรัพย์
ด้วย NFT 

สร้ำง
สินทรัพย์
ด้วย NFT 

  

2 กำรแสดง 
 

ผู้สร้ำง
และ
ผู้ขำย 

ก ำหนด
สินทรัพย์ 
เพื่อแสดง
รำยกำรขำย 

ก ำหนด
สินทรัพย์ 
เพื่อแสดง
รำยกำรขำย 

 
 

 

3 กำรซื้อ  
 

ผู้ซื้อ รับชม
รำยกำรขำย
และซื้อ
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

รับชม
รำยกำรขำย
และซื้อ
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

  

4 กำรโอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ  
 

ผู้ซื้อ ได้รับกำร
โอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

ได้รับกำร
โอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

  

5 กำรได้รับค่ำ
สิทธิควำม
เป็นเจ้ำของ  
 

ผู้สร้ำง ได้รับค่ำสิทธิ
ควำมเป็น
เจ้ำของจำก
กำร
สร้ำงสรรค์
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

ได้รับค่ำสิทธิ
ควำมเป็น
เจ้ำของจำก
กำร
สร้ำงสรรค์
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

  

6 กำรได้รับ
ผลตอบแทน  
 

ผู้ขำย ได้รับ
ผลตอบแทน
จำกกำรขำย
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

ได้รับ
ผลตอบแทน
จำกกำรขำย
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

  

 
5. สรุปผลการวจัิย 

จากการพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช ้
โทเคนดิ จิทัลลักษณะเฉพาะบนเครือข่ายอี เธอเรียม 
ในรูปแบบแอปพลิเคชันแบบกระจาย ซ่ึงในงานวิจัย 
ใชก้ระเป๋าเงินดิจิทลัของ Metamask และใชส้กุลเงินอีเทอร์ 
ในกระเป๋ าเ งินดิ จิทัลส าหรับซ้ือขาย และการช าระ
ค่าธรรมเนียม โดยแพลตฟอร์มท่ีพฒันาข้ึนสามารถรองรับ
ฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง การแสดง 
รายการขาย การซ้ือ การโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ  
การได้ รับค่ าสิทธิความเป็นเจ้ าของและการได้ รับ
ผลตอบแทน จากผลการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์ม
พบว่าทุกฟังก์ชันการท างานสามารถน าไปใช้งานได้จริง  
ช่วยเพ่ิมช่องทางให้สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีมูลค่าสามารถซ้ือขาย

กนัไดง่้ายมากข้ึน อีกทั้งเป็นแนวทางในการประยุกต์ใชก้บั
การลงทุนของสินทรัพยโ์ดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ 
หรืองานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถน าไปต่อยอด
พฒันาแอปพลิเคชันแบบกระจายบนเครือข่ายอีเธอเรียม 
ท่ีเนน้ความมัน่คงปลอดภยัมากข้ึนในการใชง้าน  
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บทคัดย่อ 

ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรโดยกำรวิเครำะห์
ควำมแรงของเครือข่ำยไร้สำย โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้ของ
เคร่ืองพัฒนำขึน้เพ่ือใช้งำนในสภำพแวดล้อมภำยในอำคำร
ท่ีเป็นข้อจ ำกัดของระบบระบุต ำแหน่งโดยใช้ระบบจีพีเอส
ท่ีใช้สัญญำณจำกดำวเทียมท่ีไม่สำมำรถใช้งำนได้ภำยใน
อำคำร ปัจจุบันมีบริกำรต ำแหน่งท่ีมีกำรระบุต ำแหน่งโดย
ไวไฟเข้ำมำช่วย แต่กย็ังมีควำมคลำดเคล่ือนอยู่  โดยระบบ
ต้องมกีำรจัดเกบ็ข้อมลูต ำแหน่งและควำมแรงของสัญญำณ
เป็นชุดข้อมูลเพ่ือสร้ำงวิธีกำร ซ่ึงระบบประกอบด้วย
อุปกรณ์ท่ีท ำหน้ำค้นหำอุปกรณ์และค่ำควำมแรงของ
สัญญำณเพ่ือส่งค่ำข้อมูลไปยังอุปกรณ์ควบคุมน ำค่ำควำม
แรงของสัญญำณไปวิเครำะห์ท ำนำยต ำแหน่งของอุปกรณ์ 
โดยจัดกำรข้อมูลและแสดงผลต ำแหน่งผ่ำนเวบ็แอปพลิเค
ชัน สำมำรถน ำมำประยุกต์ในเร่ืองของควำมปลอดภัย
เน่ืองจำกไม่จ ำเป็นต้องเช่ือมต่อกับไวไฟแค่เปิดไวไฟก็
สำมำรถระบุต ำแหน่งได้ หรือในห้ำงสรรพสินค้ำในกำรให้
ข้อมูลโซนผลิตภัณฑ์ตำมต ำแหน่งท่ีลูกค้ำอยู่  ซ่ึงกำร
ทดลองผู้ วิจัยได้ใช้ขนำดพืน้ท่ี 24x24 เมตร โดยแบ่งพืน้ท่ี
ย่อยขนำด 3x3 , 5x5 และ 10x10 เมตร ใช้อุปกรณ์ค้นหำค่ำ
ควำมแรงสัญญำณ 3 และ 4 อุปกรณ์ โดยใช้ชุดข้อมูล 397 
ข้อมลูเพ่ือสร้ำงโมเดล  

ผลกำรทดลอง อัลกอริทึมท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีสุดใน
กำรน ำมำท ำนำยคือ Decision Tree ควำมแม่นย ำเฉลี่ยท่ี 

79.86  เปอร์เซ็นต์ หำกเพ่ิมอุปกรณ์ค้นหำค่ำควำมแรง
สัญญำณจำก 3 เป็น 4 จะท ำให้เทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ือง
วิธีทุกวิธีมคีวำมแม่นย ำเพ่ิมขึน้เฉลีย่ 7.71 เปอร์เซ็นต์ 

ค ำส ำคัญ: ระบบระบุต ำแหน่ง กำรเรียนรู้ของเคร่ือง เวบ็
แอปพลิเคชนั 

 
Abstract 

Indoor positioning system by analyzing the 

strength of the wireless network. It uses machine 

learning techniques developed for use in indoor 

environments where GPS positioning systems are 

limited by satellite signals that cannot be used 

indoors. Wi-Fi-based location services are now 

available to help. There is still a discrepancy.  System 

must store location and signal strength data as a 

dataset to create a method. The system consists of a 

device that looks for devices and the signal strength 

to send data to the control device, bringing the signal 

strength to analyze and predict the location of the 

device. by managing data and displaying location via 

web application It can be applied in terms of safety as 

it does not need to be connected to a Wi-Fi, just turn 

on the Wi-Fi can determine the location. or in a 

department store to provide product zone information 

according to the customer's location In the 

experiment, the researcher used the area size 24x24 

meters, divided into 3x3, 5x5 and 10x10 meters sub-

area, using 3 and 4 signal strength search devices, 

using 397 data sets to create a model.  

Results The most suitable algorithm for making 

predictions was the Decision Tree, with an average 

accuracy of 86.79 percent. If the signal strength finder 

was increased from 3 to 4, all machine learning 
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techniques would be more efficient. Accuracy 

increased by an average of 7.71 percent. 

Keywords: Location system, Web application,  

                    Machine learning. 

 

1. บทน ำ 
บทปัจจุบนักำรติดต่อส่ือสำรและเทคโนโลยตี่ำง ๆ  ได้

เขำ้มำมีบทบำทต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยำ่งมำก
และเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัต่อกำรท ำงำนขององคก์ร หน่วยงำน
ต่ำงๆ ให้มีกำรติดต่อส่ือสำรแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีรวดเร็ว
และประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งข้ึน เทคโนโลยีท่ี
ไดรั้บควำมนิยมมำกท่ีสุดในปัจจุบนัคือเทคโนโลยีไวไฟ 
หรือ เครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN Technology) เป็น
เ ท ค โนโล ยี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว ำม นิ ยม ท่ี ช่ ว ย ให้ อุ ป กร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยกำรเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สำยโดยใชค้ล่ืนวทิย ุ 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำอย่ำง
รวดเร็วและกำรแข่งขนัท่ีสูง จึงท ำในองคก์รและหน่วยงำน
จ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับตวัในหลำยๆ ดำ้นและพฒันำให้ทนั
ต่อกำรเปล่ียนเปล่ียนแปลงในโลกของกำรส่ือสำร จึงไดมี้
กำรใชเ้ทคนิคกลยุทธ์เขำ้มำช่วยในกำรท ำให้องค์กรและ 
หน่วยงำนเติบโตมำกยิง่ข้ึน เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมไดมี้
กำรตรวจสอบพนักงำนโดยกำรสังเกตพฤติกรรมของ
พนกังำน หรือ ภำยในห้ำงสรรพสินคำ้มีกำรเก็บขอ้มูลของ
ลูกคำ้ ไม่วำ่จะเป็นจ ำนวนหรือกำรเดินหยิบจบัของภำยใน
ห้ำงสรรพสินคำ้ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรโฆษณำสินคำ้ท่ีลูกคำ้
มีควำมสนใจมำกท่ีสุด โดยทั้ งหมดท่ียกมำอย่ำงมำน่ีท ำ
โดยกำรสังเกตโดยให้พนักงำนภำยในเป็นคนเก็บขอ้มูล
ทั้ งหมด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจ ำเป็นตอ้งใชพ้นักงำนในกำรเก็บ
ขอ้มูลท่ีเยอะเกินควำมจ ำเป็นและท ำให้เกิดควำมผิดพลำด
ของขอ้มูลค่อนขำ้งสูง  

จำกปัญหำท่ีกล่ำวมำน้ีทำงผู ้วิจัยจึงได้หำวิ ธีกำร
ประยกุตใ์ชเ้ครือข่ำยไร้สำยเพ่ือช่วยในเร่ืองของทรัพยำกร
บุคคลท่ีมีกำรใชเ้กินควำมจ ำเป็น ควำมรวดเร็วในดำ้นกำร
เก็บข้อมูล โดยกำรน ำควำมแรงของสัญญำอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำมำรถรับสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยได ้
เช่น สมำร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก จำกอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 

(Access Point) ภำยในบริเวณทั้ งหมดมำท ำกำรท ำนำย
โดยใชเ้ทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ืองเขำ้มำช่วยในกำรระบุ
ต ำแหน่งและแสดงผลผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน  เพื่อน ำ
ต ำแหน่งของอุปกรณ์มำต่อยอด ไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองของ 
กำรสังเกตพฤติกรรมของพนักงำน กำรเดินหยิบจบัของ
ภำยในห้ำงสรรพสินคำ้ของลูกคำ้ดูวำ่ลูกคำ้เดินไปบริเวณ
ไหนมำกท่ีสุด จนไปถึงในเร่ืองของควำมปลอดภยั  หรือ
ของหำย ซ่ึงระบบสำมำรถท่ีจะระบุต ำแหน่งของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเขำ้มำภำยในบริเวณไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้ง
เช่ือมต่อกับอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ หำกเกิดอุบัติเหตุ
สำมำรถท่ีจะน ำต ำแหน่งของผูเ้กิดอุบัติเหตุท่ีอยู่ภำยใน
บริเวณ ระบุต่อเจ้ำหน้ำท่ี  เ พ่ือเข้ำช่วยเหลือได้อย่ำง
ทนัท่วงที 
     ดงันั้นงำนวิจยัน้ีจึงไดอ้อกแบบขั้นตอนวิธีและพฒันำ
ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรโดยกำรวิเครำะห์ควำม
แรงของเครือข่ำยไร้สำยโดยใชเ้ทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ือง
เพ่ือแกปั้ญหำ ท่ีเกิดข้ึนระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร
โดยกำรวิเครำะห์ควำมแรงของเครือข่ำยไร้สำยโดยใช้
เทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ืองจึงช่วยแกไ้ขในขอ้บกพร่องได้
อยำ่งถูกตอ้งแม่นย  ำมำกข้ึน 
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
     งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำ
ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรโดยกำรวิเครำะห์ควำม
แรงของสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยโดยใชเ้ทคนิคกำรเรียนรู้
ของเคร่ือง โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 1) โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร 2) เอม็คิวทีที 
3) กำรเรียนรู้ของเคร่ือง 4) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 5) 
ดชันีท่ีใชว้ดักำรไดย้นิคล่ืนสญัญำณ 
     2.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบระบุต ำแหน่งภำยใน
อำคำร Location-Based Service (LBS) เป็นบริกำรท่ีใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเครือข่ำยไร้สำย ท่ีท ำให้คน
ส ำ ม ำ ร ถ ท่ี ร ะ บุ ต ำ แ ห น่ ง ท่ี อ ยู่ ผู ้ ใ ช้ ไ ด้  ผ่ ำ น ท ำ ง
โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงจะให้บริกำรออกมำในรูปแบบ 
Software Application โดยท่ีเทคโนโลย ีLBS จะเป็นกำร
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น ำต ำแหน่งของคนท่ีอยู่ภำยในอำคำรหรือคนท่ีอยูภ่ำยใน
บริเวณมำต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์ [5] [6] 
     2.2 กำรเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) กำร
เรียนรู้ของเคร่ือง คือระบบท่ีสำมำรถเรียนรู้ไดจ้ำกตวัอยำ่ง
ดว้ยตนเองโดยปรำศจำกกำรป้อนค ำสัง่ของโปรแกรมเมอร์ 
ควำมก้ำวหน้ำในคร้ังน้ีมำพร้อมกับควำมคิดท่ีว่ำเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สำมำรถเรียนรู้เพียงแค่จำกขอ้มูลอย่ำงเดียว
เพ่ือท่ีจะผลิตผลลพัธ์ท่ีแม่นย  ำออกมำได ้ซ่ึงใชอ้ลักอริทึม
ทั้งหมด 5 อลักอริทึม  
     K-Nearest Neighbors [1] เ ป็นวิ ธีกำรแบ่งคลำส
ส ำหรับใชจ้ดัหมวดหมู่ขอ้มูล (Classification)ใชห้ลกักำร
เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีสนใจกบัขอ้มูลอ่ืนวำ่มีควำมคลำ้ยคลึง
มำกนอ้ยเพียงใด หำกขอ้มูลท่ีก ำลงัสนใจนั้นอยูใ่กลข้อ้มูล
ใดมำกท่ีสุด ระบบจะให้ค  ำตอบเป็นเหมือนค ำตอบของ
ขอ้มูลท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดนั้น โดยใชสู้ตรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณหำ
ค่ำควำมคลำ้ยคลึง 

 𝑑1(𝑥, 𝑦) =  √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑗)
2𝑛

𝑖=1 ,  
     Nearest Centroid คือกำรจ ำแนกขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มเพ่ือ
ค่ำจุดท่ีใกล้ท่ีสุด (NC) เป็นหน่ึงในกำรจ ำแนกท่ีง่ำยท่ี
สุดแต่ทรงพลงัท่ีสุดหลกักำรของ Nearest Centroid จะท ำ
กำรสรุปชุดขอ้มูลดว้ยค่ำเฉล่ียแลว้ค ำนวณหำค่ำจุดก่ึงกลำง
ของชุดขอ้มูลท่ีแตกต่ำงกนั เม่ือไดจุ้ดก่ึงกลำงจำกกำรหำ
ค่ำเฉล่ียแลว้ จะท ำกำรท ำนำยผลจำก จุดท่ีใกลท่ี้สุด โดยใช้
สูตรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณหำค่ำเฉล่ียจุดก่ึงกลำง ดงัต่อไปน้ี    

𝑥 =  
∑ 𝑥

𝑛𝑖

 

     Decision Tree [2] ต้นไม้กำรตัดสินใจจะท ำกำรจัด
กลุ่ม (classify) ชุดขอ้มูลน ำเขำ้ในแต่ละกรณี (Instance) 
แต่ละบัพ (node) ของต้นไม้กำรตัดสินใจคือตัวแปร 
(attribute) ต่ำงๆ ของชุดขอ้มูล เช่นหำกตอ้งกำรตดัสินใจ
วำ่จะไปเล่นกีฬำหรือไม่ก็จะมีตวัแปรตน้ท่ีจะตอ้งพิจำรณำ
คือ ทศันียภำพ ลม ควำมช้ืน อุณหภูมิ เป็นตน้ และมีตวัแปร
ตำมซ่ึงเป็นผลลพัธ์จำกตน้ไมคื้อกำรตดัสินใจวำ่จะไปเล่น
กีฬำรึเปล่ำ ซ่ึงแต่ละตวัแปรนั้นก็จะมีค่ำของตวัเอง (value) 
เกิดเป็นชุดของตัวแปร-ค่ำของตัวแปร (attribute-value 

pair) เช่น ทศันียภำพเป็นตวัแปร ก็อำจมีค่ำไดเ้ป็น ฝนตก 

แดดออก หรือกำรตดัสินใจว่ำจะไปเล่นกีฬำรึเปล่ำนั้นก็
อำจมีค่ำไดเ้ป็นใช่ กบั ไม่ใช่ เป็นตน้ 
ค ำนวณหำค่ำ Entropy ของแต่ละก่ิงเป้ำหมำยโดยใชสู้ตร 

𝐸𝑁(𝑏𝑖) =  ∑(−𝑃(𝑏𝑖)  ∗  log2 𝑃(𝑏𝑖)) 
ค ำนวณหำค่ำ Entropy ของโหนดเป้ำหมำย โดยใชสู้ตร   

𝐸𝑁(𝑛𝑜𝑑𝑒) =  ∑ 𝑃(𝑛𝑜𝑑𝑒)  ∗  𝐸𝑁(𝑏𝑖)) 
ค ำนวณหำค่ำ Entropy ของโหนดเป้ำหมำย โดยใชสู้ตร   
             𝐼𝐺(𝑛𝑜𝑑𝑒) =  𝐸𝑁(𝑃𝑟𝑒𝑣𝑁𝑜𝑑𝑒)  −  𝐸𝑁(𝑛𝑜𝑑𝑒) 
     Support Vector Machine [3] หลัก ก ำ รท ำ ง ำ น
โดยทั่วไปของ SVM คือ จะก ำหนดเส้นแบ่งกลุ่มขอ้มูล
ตำมผลลพัธ์ (Class หรือ Label) ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง หรือ
เรียกว่ำ เคอร์เนล (Kernel) เช่น Linear (เส้นตรง) Radial 
(ตำมแนวรัศมี) หรือ Polynomial (ตำมแนวโคง้) เป็นตน้ 
ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัลกัษณะกำรกระจำยของขอ้มูล เช่น ภำพ
ต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี โดย หำกค่ำท่ีเรำท ำนำยผลอยู่ฝ่ังใดของ
แนวเส้นแบ่ง ก็จะถือวำ่เป็นคลำสเดียวกบัขอ้มูลในฝ่ังนั้น
กำรแบ่งเส้นตรงแบบ hyperplane สำมำรถใช้สูตรใน
สมกำรเส้นตรงท่ีแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง x1 และ x2 
เป็น 

𝑏 + 𝑤1𝑥1  +  𝑤2𝑥2  =  0 

เส้นตรงท่ีใช้แทน Boundary ซ่ึงอยู่เหนือ Haperplane 
สำมำรถเขียนในแบบสูตรเสน้ตรงเป็น 

𝑏 + 𝑤1𝑥1  +  𝑤2𝑥2  =  1 

เส้นตรงท่ีใช้แทน Boundary ซ่ึงอยู่เหนือ Haperplane 
สำมำรถเขียนในแบบสูตรเสน้ตรงเป็น 

𝑏 +  𝑤1𝑥1 +  𝑤2𝑥2 =  −1 

หำกแบ่งคลำส ลกัษณะกำรท ำนำยผล คือ 
𝑏 + 𝑤1𝑥1  +  𝑤2𝑥2  ≥  1  แสดงว่ำข้อมูลต ำแหน่ง จัด
อยูใ่นกลุ่มคลำส B 

𝑏 + 𝑤1𝑥1  +  𝑤2𝑥2  ≤  1  แสดงว่ำข้อมูลต ำแหน่ง จัด
อยูใ่นกลุ่มคลำส A 
     Naive Bayes [4] โดย Naive Bayes หลกักำรท ำงำน
ค ำนวณหำควำมน่ำจะ เ ป็นโดยใช้อัลกอริ ทึม  โดย
อลักอริทึมจะเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีตอ้งกำรท ำนำย โดยกำร
น ำขอ้มูลท่ีตอ้งกำรท ำนำยมำเปรียบเทียบในชุดขอ้มูลใน
แอตทริบิวตน์ั้นๆ และไดจ้ะไดค้่ำมำเปรียบเทียบในแต่ละ
ผลลพัธ์เพื่อไดผ้ลกำรท ำนำย โดยใชสู้ตรของ Bayes 
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𝑃(𝐴 | 𝐵)  =  
𝑃(𝐵|𝐴) ∗ 𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

 
3.  กำรด ำเนินกำรวจัิย 

3.1 กรอบแนวคดิระบบ 
กรอบแนวควำมคิดระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร

โดยกำรวิเครำะห์ควำมแรงของสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย
โดยใชเ้ทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ืองจำกกำรท่ีผูว้ิจยัไดว้ำง
แผนกำรด ำเนินงำนผูว้ิจยัไดอ้อกแบบภำพรวมของระบบ
ระบุต ำแหน่ง 

 

ภำพที ่1: แผนผงัแสดงถึงภำพรวมกำรออกแบบ 
ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรโดยกำรวิเครำะห์

ควำมแรงของสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยโดยใชเ้ทคนิคกำร
เรียนรู้ของเคร่ือง ในส่วนของสถำปัตยกรรมของระบบ
ตรวจสอบ มีองค์ประกอบท่ีส ำคญั 8 ส่วนคือ 1) อุปกรณ์
รับสัญญำณไวไฟของผูใ้ช้งำนซ่ึงติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟมำ
พร้อมกบัตวัเคร่ือง ท ำหนำ้ท่ีเป็นอุปกรณ์ รับสัญญำณเพื่อ
ติดต่อกับระบบค้นหำสัญญำณของระบบ 2 )  เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง อุปกรณ์ไวไฟเพ่ือเขำ้ใชง้ำนเวบ็แอป
พลิเคชนั (Web Application) เพ่ือดูขอ้มูลต ำแหน่งภำยใน
อำคำรของผู ้ใช้งำนโดยรอบท่ีเปิดใช้งำนไวไฟอยู่ 3) 
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ซ่ึงท ำ
หน้ำท่ีในกำรกระจำยสัญญำณไวไฟไปยงัอุปกรณ์รับ
สัญญำณไวไฟของผูใ้ช้งำนโดยรอบ 4) อุปกรณ์ควบคุม 
(Controller) ในส่วนน้ีอุปกรณ์ควบคุมจะท ำกำรควบคุม
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล
จำกอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย และส่งขอ้มูลไปยงั
ซอฟต์แวร์ (Software) เร่ือยๆ หำกซอฟต์แวร์ เปิดกำรใช้

งำนกำรรับขอ้มูลซอฟตแ์วร์ ก็จะไดรั้บขอ้มูล 5) ซอฟตแ์วร์ 
ในส่วนของซอฟต์แวร์จะท ำกำรรอรับขอ้มูลจำกอุปกรณ์
ควบคุม Mac Address และ ค่ำควำมแรงของสัญญำณ มำ
ท ำกำรประมวลผล และส่งข้อมูล Output ไปเก็บไวใ้น
ระบบฐำนขอ้มูล (Database Server) 6) ระบบฐำนขอ้มูล 
ท ำหนำ้ท่ีจดัเก็บขอ้มูลต่ำงๆ และเก็บขอ้มูลต ำแหน่งท่ีผำ่น
กำรประมวลผลท่ีถูกส่งมำจำกซอฟตแ์วร์ มีกำรร้องขอ 7) 
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ท ำหน้ำท่ีในกำร
ลงทะเบียนขอ้มูลของผูใ้ชง้ำนผูดู้แล ลงทะเบียนขอ้มูลของ
ต ำแหน่งต่ำงๆ แสดงขอ้มูลต ำแหน่งของผูใ้ชง้ำนเวลำเขำ้
ออกโดยเทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ือง และเปิดใชง้ำนระบบ 
8) Model ในกำร ท ำนำย (Predict) ซ่ึงในส่วนน้ีจะใชอ้ลั
กอลิทึมต่ำงๆ เขำ้มำช่วยในกำรสร้ำงโมเดล 

3.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดลอง 
     ผูว้จิยัไดท้ ำกำรออกแบบและพฒันำระบบเรียบร้อยแลว้ 
ในส่วนของกำรทดลองผูว้ิจยัได ้ท ำกำรทดลองเพ่ือหำว่ำ
กำรท ำนำย โดยใช้เทคนิคกำรเ รียนรู้ของเค ร่ืองจะ
เปรียบเทียบอัลกอลิทึม (Algorithm) ใดมีควำมแม่นย  ำ
มำกกว่ำกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กำรใช้อุปกรณ์
กระจำยสญัญำณ (Access Point) 3 อุปกรณ์และ 4 อุปกรณ์
ในพ้ืนท่ีเปิดกวำ้งไม่มีส่ิงของกีดขวำง ในกำรทดลองผูว้จิยั
ไดท้ ำกำรเก็บชุดขอ้มูล (Dataset) เร่ิมจำกกำรสร้ำงขอ้มูล
ต ำแหน่งต่ำงๆ บนเวบ็แอปพลิเคชนัและน ำโทรศพัทมื์อถือ
ท่ีเปิดใช้งำนไวไฟไปอยู่ในต ำแหน่งท่ีต้องกำรเก็บชุด
ขอ้มูล จำกนั้นเปิดใชง้ำน ซอฟตแ์วร์บนเวบ็แอปพลิเคชนั
ซอฟตแ์วร์จะท ำกำรรับขอ้มูลควำมแรงของสัญญำณไวไฟ
บนมือถือจำกรำสเบอร์ ร่ีพำยหรืออุปกรณ์ควบคุม 
(Controller) และน ำขอ้มูลมำแยกควำมแรงของสัญญำณ 
โดยเลือกขอ้มูลจำกแมคแอดเดรสท่ีตอ้งกำรเก็บเท่ำนั้นไป
เก็บไวใ้นฐำนขอ้มูล (Database) เพื่อเตรียมท่ีจะใชใ้นกำร
ท ำนำยล ำดับต่อไป ล ำดับต่อไปน ำสมำร์ทโฟนไปอยู่ใน
ต ำแหน่ง ท่ีตอ้งกำรหำควำมถูกตอ้ง จำกนั้นให้โปรแกรม
ท ำกำรท ำนำยผล 10 ผลกำรท ำนำยต่อ 1 ต ำแหน่งโดย
ใชอ้ลักอลิทึมท่ีแตกต่ำงกนัในกำรท ำนำยในแต่ละคร้ังและ
หำวำ่โปรแกรมไดท้ ำนำยต ำแหน่งไดถู้กตอ้งหรือไม่ และ
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เก็บขอ้มูลกำรท ำนำยผลและสรุปผลกำรทดลอง โดยกำร
ออกแบบพ้ืนท่ีในกำรทดลองดงัภำพท่ี 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

Outsite Outsite

OutsiteOutsite

 
 
ภำพที ่2: กำรออกแบบกำรทดลองควำมละเอียดท่ี 3 เมตรคูณ 3 

เมตร โดยใช ้4 อุปกรณ์กระจำยสญัญำณ 

3.3 สรุปผลกำรทดลอง 
จำกผลกำรทดลองโปรแกรมระบบระบุต ำแหน่ง

ภำยในอำคำร โดยกำรวิเครำะห์ควำมแรงของสัญญำณ
เครือข่ำยไร้สำย โดยใชเ้ทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ือง แบ่ง
กำรทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนท่ี 1 กำรทดลองหำ
ควำมแม่นย  ำของกำรท ำนำย โดยใชเ้ทคนิคกำรเรียนรู้ของ
เคร่ืองเปรียบเทียบอัลกอลิทึม Algorithm ใดมีควำม
แม่นย  ำมำกท่ีสุด โดยใช้อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 3 
อุปกรณ์ ส่วนท่ี 2 กำรทดลองหำควำมแม่นย  ำของกำร
ท ำนำย โดยใชเ้ทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ืองเปรียบเทียบอลั
กอลิทึม Algorithm ใดมีควำมแม่นย  ำมำกท่ีสุด โดยใช้
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 4 อุปกรณ์ โดยแบ่งกำรทดลอง
ในแต่ละส่วนออกเป็น 3 ส่วนยอ่ย กำรทดลองท ำนำยควำม
แม่นย  ำในเขตพ้ืนท่ีขนำดกวำ้ง 24 เมตร และยำว 24 เมตร 
โดยก ำหนดควำมละเอียดท่ี 3 เมตรคูณ 3 เมตร กำรทดลอง
ท ำนำยควำมแม่นย  ำในเขตพ้ืนท่ีขนำดกวำ้ง 24 เมตร และ
ยำว 24 เมตร โดยก ำหนดควำมละเอียดท่ี 5 เมตรคูณ 5 
เมตร กำรทดลองท ำนำยควำมแม่นย  ำในเขตพ้ืนท่ีขนำด
กวำ้ง 24 เมตร และยำว 24 เมตร โดยก ำหนดควำมละเอียด

ท่ี 10 เมตรคูณ 10 เมตร ซ่ึงจะแบ่งกำรสรุปออกเป็น 2 ส่วน
ดงัน้ี 

ภำพที ่3: สรุปผลกำรทดลองกำรท ำนำยโดยใชอุ้ปกรณ์กระจำย
สญัญำณ 3 อุปกรณ์ และ 4 อุปกรณ์ 

จำกภำพท่ี 3 ผลกำรทดลองท ำนำยควำมแม่นย  ำในเขต
พ้ืนท่ีขนำดกวำ้ง 24 เมตร และยำว 24 เมตร โดยใชอุ้ปกรณ์
กระจำยสัญญำณภำยในพ้ืนท่ีจ ำนวน 3 อุปกรณ์ และ 4
อุปกรณ์ ซ่ึงใช้ Algorithm เช่น K-Nearest Neighbors, 
Decision Tree, Support Vector Machine, Nearest 

Centroid, Naive Bayes เป็นตน้โดย แบ่งกำรเปรียบเทียบ
ออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 อัลกอลิทึม K-Nearest 

Neighbors เม่ือ k = 3 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณภำยใน
พ้ืนท่ีจ ำนวน 4  อุปกรณ์ มีค่ำควำมแม่นย  ำมำกกว่ำ 3 
อุปกรณ์  7.90 เปอร์เซ็นต์ เ ม่ือ k = 5 อุปกรณ์กระจำย
สัญญำณภำยในพ้ืนท่ีจ ำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำมแม่นย  ำ
มำกกว่ำ 3 อุปกรณ์  9.84 เปอร์เซ็นต์ เม่ือ k = 7 อุปกรณ์
กระจำยสัญญำณภำยในพ้ืนท่ีจ ำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำม
แม่นย  ำมำกกว่ำ 3  อุปกรณ์  5.33 เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ี 2 
อัลกอลิทึม Nearest Centroid อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
ภำยในพ้ืนท่ีจ ำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำมแม่นย  ำมำกกวำ่ 3 
อุปกรณ์  7.78 เปอร์เซ็นต ์ในส่วนท่ี 3 อลักอลิทึม Support 
Vector Machine อุปกรณ์กระจำยสัญญำณภำยในพ้ืนท่ี
จ ำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำมแม่นย  ำมำกกว่ำ 3 อุปกรณ์  
10.22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ี 4 อัลกอลิทึม Decision Tree 
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณภำยในพ้ืนท่ีจ ำนวน 4 อุปกรณ์ มี
ค่ำควำมแม่นย  ำมำกกว่ำ 3 อุปกรณ์  4.80 เปอร์เซ็นต์ และ
ส่วน ท่ี  5 อัลกอลิ ทึม  Naive Bayes อุปกรณ์กระจำย
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30%
50%
70%
90%

110%

K = 3 K = 5 K = 7 Nearest
Centroid

Support
Vector

Machine

Decision
Tree

Naive
Bayes

สรุปผลกำรทดลองกำรใชอุ้ปกรณ์กระจำยสญัญำณ 3
อุปกรณ์ และ 4 อุปกรณ์
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สัญญำณภำยในพ้ืนท่ีจ ำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำมแม่นย  ำ
มำกกวำ่ 3 อุปกรณ์  8.12 เปอร์เซ็นต ์

 
4. สรุปผลกำรวจัิย 

จำกกำรทดลองระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรโดย
กำรวิเครำะห์ควำมแรงของสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย ท ำให้
ไดผ้ลกำรทดลองดงัน้ี อลักอลิทึมท่ีมีควำมแม่นย  ำมำกท่ีสุด
คือ Decision Tree ควำมแม่นย  ำเฉล่ียท่ี 86.79 เปอร์เซ็นต ์
หำกใช้อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 3  อุปกรณ์มีค่ำควำม
แม่นย  ำเฉล่ีย 69.53 เปอร์เซ็นต์ จำกอลักอลิทึมท่ีใชใ้นกำร
ท ำนำยทั้ งหมด ในกำรทดลองโดยใช้อุปกรณ์กระจำย
สัญญำณ 4  อุปกรณ์มีค่ ำควำมแม่นย  ำ เฉ ล่ีย  7 7 .24 
เปอร์เซ็นต์ จำกอลักอลิทึมท่ีใชใ้นกำรท ำนำยทั้งหมด ซ่ึง
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 4  อุปกรณ์มีค่ำควำมแม่นย  ำ
มำกกวำ่ 3 อุปกรณ์ ถึง 7.71 เปอร์เซ็นต ์

4.1 ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรทดลองโปรแกรมระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร

โดยกำรวิเครำะห์ควำมแรงของสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย
โดยใชเ้ทคนิคกำรเรียนรู้ของเคร่ืองสำมำรถใชแ้นวทำงใน
กำรพัฒนำให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนโดยมีขอ้เสนอแนะในกำรท ำวจิยัคร้ัง
ต่อไปดงัน้ี 

1. พัฒน ำ เ ว็บ แอปพ ลิ เ คชัน ให้ ผู ้ ใ ช้ส ำม ำ ร ถ ดู
รำยละเอียดของต ำแหน่งภำยในอำคำรไดง่้ำยมำกยิง่ข้ึน 

2. พฒันำ ปรับปรุง เทคนิค วิธีกำรและแนวคิดใหม่ 
ส ำหรับเพ่ิมประสิทธิภำพ 

3. ปรับปรุงควำมเสถียรของสญัญำณมำกยิง่ข้ึน 
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คาดการณ์พืน้ท่ีเส่ียงเกิดอุทกภัย (Forecasting flood risk 
areas) โดยน าข้อมูลปริมาณน า้ฝนท่ีได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ (Weather radar image) 
ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากระบบการตรวจจับปริมาณน า้ฝนจาก
ภาพเรดาร์เป็นข้อมูลน าเข้าของระบบ จากน้ันน าข้อมูลท่ี
ได้มาคาดการณ์พื้นท่ีเ ส่ียงเกิดอุทกภัย โดยระบบท่ี
พัฒนาขึน้นีใ้ช้ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยในอดีตเป็น
ชุดข้อมูลส าหรับระบบใช้เรียนรู้ และน าหลักการของ
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine learning) มาใช้
ในการออกแบบและพัฒนาระบบการคาดการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยระบบนีจ้ะแสดงผลลัพธ์พืน้ท่ีเส่ียงภัย
น า้ท่วมจากการตรวจจับค่าน า้ฝนของภาพเรดาร์และจะ
ถูกพัฒนาต่อยอดให้สามารถแสดงผลลัพธ์รายช่ัวโมง
ตามข้อมลูภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 
ค าส าคัญ: การคาดการณ์พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดอุทกภัย  ภาพ 
     เรดาร์ตรวจอากาศ  เทคนิคตน้ไม้ตดัสินใจ  
     เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง  
 

Abstract 

The flood situation can cause damage to the 

residents living in the affected area. Therefore, 

forecasting flood risk areas, in order to prepare for 

flooding, is a way to mitigate the damage that may be 

caused by floods. In this paper, we present forecasting 

flood risk areas system using rainfall from the analysis 

of weather radar image which is the result of rainfall 

detection system from radar images as input data of this 

system. Then use the data to predict flood risk areas. 

The developed system uses historical flood event as a 

data set for the system to learn and apply the principles 

of Decision Tree Technique, which is one of Machine 

learning techniques, to design and develop an efficient 

forecasting system.  The system will display the results 

of flood risk areas from rainfall radar image detection 

and will be further developed to be able to display 

hourly results based on weather radar image data. 

Keywords: Forecasting Flood Risk Areas, Weather Radar  

         Image, Decision Tree, Machine Learning 

 
1. บทน า 

อุทกภยั [1] หรือน ้าท่วมเป็นภยัธรรมชาติท่ีเกิดจากน ้า
เขา้ท่วมพ้ืนท่ีท่ีซ่ึงปกติไม่ไดอ้ยูใ่ตร้ะดบัน ้ า หรือเกิดจาก
การสะสมน ้ าบนพ้ืนท่ีท่ีระบายออกไม่ทนัท าให้พ้ืนท่ีนั้น
ปกคลุมไปดว้ยน ้ า สาเหตุหลกัของการเกิดอุทกภยัน้ีเกิด
จากการท่ีฝนตกหนักต่อเน่ืองท าให้มีปริมาณฝนสะสม
บนพ้ืนท่ีมาก ซ่ึงเหตุการณ์อุทกภยัน้ีสามารถก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ รวมไปถึงความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจของ
พ้ืนท่ีท่ีประสบภยัไดอี้กดว้ย  
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เพ่ือใหก้ารติดตามสถานการณ์น ้าท่วมมีประสิทธิภาพ 
จึงไดพ้ฒันาระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพเพื่อติดตาม
ปริมาณน ้ าฝนและคาดการณ์พ้ืนท่ีเ ส่ียงเกิดอุทกภัย   
ซ่ึงระบบน้ีเป็นระบบคาดการณ์พ้ืนท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมจาก
การตรวจจบัปริมาณฝนของภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  [2] 
โดยใช้ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยในอดีตเป็นชุด
ข้อมูลส าหรับระบบได้เรียนรู้ และน าหลักการของ
เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจซ่ึงเป็นหน่ึงในเทคนิคการเรียนรู้
ของเคร่ืองมาใชใ้นการพฒันาระบบน้ี 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  [3] เป็นผลผลิตของเรดาร์

ตรวจอากาศ โดยเรดาร์ตรวจอากาศนั้นคือเคร่ืองมือทาง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ส าหรับการตรวจวดัสภาพ
อากาศในระยะไกล ขอ้ดีของภาพเรดาร์ตรวจอากาศคือ 
สามารถทราบถึงบริเวณท่ีมีฝนในพ้ืนท่ีท่ีระยะรัศมีเรดาร์
ท าการซ่ึงเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรรวมถึง
ตรวจหาความเขม้ของฝนท่ีก าลงัเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีได้
อีกดว้ย 
                                           

                     
 (ก) ภาพเรดาร์สตัหีบ                   (ข) ภาพเรดาร์สุราษฎร์ธานี               

ภาพที ่1: ตวัอยา่งขอ้มูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 
2.2 ระบบวิเคราะห์การตรวจจับปริมาณน ้าฝนจาก

ภาพเรดาร์ 
ระบบวิเคราะห์การตรวจจับปริมาณน ้ าฝนจากภาพ

เรดาร์ [2] เป็นระบบวิเคราะห์หาค่าปริมาณน ้ าฝนในพ้ืนท่ี
ท่ีสนใจจากภาพเรดาร์ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
แม่นย  า โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพในการหาค่า
สัญญาณสะทอ้นกลบัของคล่ืนเรดาร์  ใชเ้ทคนิคดา้นภูมิ
สารสนเทศในการหาขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีสนใจบนภาพเรดาร์
และใชส้มการความสัมพนัธ์ระหว่างค่าสัญญาณสะทอ้น
กลบัของคล่ืนเรดาร์กบัค่าความเขม้ของฝนในการหาค่า

ความเขม้ของฝน ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดข้องระบบคือ ค่าปริมาณ
น ้าฝนของพ้ืนท่ีท่ีสนใจบนภาพเรดาร์ 

2.3 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ  
ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) [4] คือเทคนิคการ

สร้างแบบจ าลองโดยน าขอ้มูลท่ีมีมาสร้างแบบจ าลองการ
พยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างตน้ไม้ เทคนิคน้ีเป็น
หน่ึงในเทคนิคของการเรียนรู้ของเคร่ือง  (Machine 

learning) ประ เภทการ เ รี ยน รู้ข้อ มูลแบบมีผู ้สอน
(Supervised learning) ซ่ึงหลกัการของตน้ไมต้ดัสินใจ
คือจ าแนกประเภทขอ้มูลท่ีมีแบ่งออกเป็นกลุ่ม (class) 
โดยใช้คุณลักษณะข้อมูล (attribute) ในการจ าแนก
ประเภท เทคนิคน้ีประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั [5] ไดแ้ก่ 
โหนดภายใน (internal node) คือคุณลกัษณะของขอ้มูล 
(attribute) โดยโหนดภายในท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของตน้ไม ้
เรียกว่า โหนดราก ก่ิง (branch) คือ ค่าของคุณลกัษณะ
ในโหนดภายใน และโหนดใบ (leaf node) คือกลุ่ม
(class) ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ในการจ าแนกประเภทขอ้มูล 

 
 

3. วธีิการด าเนินการวิจัย 
3.1 กระบวนการท างานระบบการวิเคราะห์

ข้อมูลภาพเพ่ือติดตามปริมาณน า้ฝนและคาดการณ์พืน้ที่
เส่ียงเกดิอุทกภัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2: ส่วนประกอบของตน้ไมต้ดัสินใจ 
 

INPUT 

-  ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 
-  เวลา(ปัจจุบนั) 

PRE-PROCESS 

- หาค่าปริมาณฝน(mm/day) 
, พื้นท่ีท่ีวดัค่าปริมาณน ้าฝน 

PROCESS 

คาดการณ์พื้นท่ีเส่ียงเกิด
อุทกภยัจากขอ้มูลบนัทึก
เหตุการณ์อุทกภยัในอดีต 

OUTPUT 

พื้นท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยั 

ภาพที ่3: กระบวนการท างานการวเิคราะห์ขอ้มูลภาพ เพื่อติดตาม
ปริมาณน ้ าฝนและคาดการณ์พื้นท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยั 
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จากภาพ ท่ี  3 แสดง ถึ งกระบวนการวิ เ คราะห์
ขอ้มูลภาพเพ่ือติดตามปริมาณน ้ าฝนและคาดการณ์พ้ืนท่ี
เส่ียงเกิดอุทกภยัโดยเร่ิมจากขอ้มูลน าเขา้ของระบบคือ
ภาพเรดาร์และเวลาซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2 ข้อมูลน าเข้า (Input) 
3.2.1 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ (ปัจจุบนั) 
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศท่ีน ามาเป็นข้อมูลน าเข้าใน

ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ี เป็นภาพจากสถานีเรดาร์ ณ ตอนท่ี
เรดาร์ท าการตรวจจับปริมาณน ้ าฝน (ปัจจุบนั)ในพ้ืนท่ี 
20 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ล าพูน  ขอนแก่น ชัยนาท
สกลนคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร 
พิษณุโลก อุบลราชธานี ชุมพร ภูเก็ต เชียงใหม่ น่าน
นราธิวาส  นครสวรรค์ สมุทรปราการ  นครราชสีมา
ประจวบคีรีขนัธ์ สงขลา  

3.2.2 เวลา (ปัจจุบนั) 
เวลา  (ปัจจุบัน ) คือเวลา ณ ตอนท่ีเรดาร์ท าการ

ตรวจจบัปริมาณน ้าฝน 
จากนั้นท าการหาค่าปริมาณฝน (ปัจจุบนั) และพ้ืนท่ีท่ี

วดัค่าปริมาณน ้ าฝน (ปัจจุบนั) ซ่ึงเป็นขั้นตอนการเตรียม
ข้อมูลก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการหลัก (pre-process) 
โดยในการหาค่านั้ นหาได้จากระบบวิ เคราะห์การ
ตรวจจบัปริมาณน ้ าฝนจากภาพเรดาร์ซ่ึงมีกระบวนการ
ดงัน้ี 

3.3 การเตรียมข้อมูลกระบวนการหลกั (pre-process) 
3.3.1 ระบบวิเคราะห์การตรวจจบัปริมาณน ้ าฝนจาก

ภาพเรดาร์ 

 
 

จากภาพท่ี 4 แสดงระบบวิ เคราะห์การตรวจจับ
ปริมาณน ้ าฝนจากภาพเรดาร์ เ ร่ิมจากการรับข้อมูล 
(Input) เป็นภาพเรดาร์ฝน จากนั้นหาพ้ืนท่ีท่ีสนใจโดยใช้
เทคนิคดา้นภูมิสารสนเทศซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีคือพ้ืนท่ี
จงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานีเรดาร์ เม่ือไดพ้ื้นท่ีจงัหวดั

บนภาพท่ีตอ้งการแลว้จึงหาค่าปริมาณฝนโดยใชเ้ทคนิค
การประมวลผลภาพและสมการ ฉะนั้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
ระบบน้ีคือ ปริมาณฝนในพ้ืนท่ีท่ีสนใจ โดยพ้ืนท่ีท่ีสนใจ
ท่ีได้ คือ พ้ืนท่ีท่ีว ัดค่าปริมาณน ้ าฝน (ปัจจุบัน) และ
ปริมาณฝนคือค่ า  ปริมาณน ้ าฝน  (ปัจ จุบัน ) หน่วย
มิลลิเมตร / ชัว่โมง แต่เน่ืองจากขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์
อุทกภยัในอดีตซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลส าหรับกระบวนการหลกั
ไดบ้นัทึกขอ้มูลปริมาณฝนในหน่วยมิลลิเมตร / วนั จึงได้
แปลงจากปริมาณฝน(ปัจจุบนั) หน่วยมิลลิเมตร / ชัว่โมง 
เป็น หน่วยมิลลิเมตร / วนั  

3.4 กระบวนการหลกั (Process) 
กระบวนการหลักของระบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ีคือการ

คาดการณ์พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลบันทึก
เหตุการณ์อุทกภยัในอดีตเป็นชุดขอ้มูลส าหรับระบบได้
เรียนรู้ และน าหลักการของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจใช้
ออกแบบและพฒันาระบบน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.4.1 ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัในอดีต 
ข้อมูลได้บันทึกเหตุการณ์อุทกภัยตั้ งแต่ปี 2545 – 

2564 จากเดิมข้อมูลน้ีไม่มีรูปแบบของข้อมูลท่ีชัดเจน
(unstructured) จึงไดท้  าการจดัและเรียบเรียงขอ้มูลเพื่อ
สามารถน ามาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
ไดจ้ดัท าข้ึนใหม่เป็นไฟล ์excel ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
 

จากภาพท่ี 5 ตวัอย่างขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์อุทกภยั
ในอดีตแสดงถึงการจดัและเรียบเรียงการบนัทึกขอ้มูล
บนไฟล์ excel โดยแบ่งขอ้มูลเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ช่ือ
เหตุการณ์อุทกภัยในอดีต (name) ปีท่ีเกิดเหตุการณ์
อุทกภยัในอดีต (year) เดือนท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภยัใน
อดีต (month) พ้ืนท่ีท่ีวดัค่าปริมาณน ้ าฝนของเหตุการณ์
อุทกภยัในอดีต (mea_area) ปริมาณน ้าฝนของเหตุการณ์
อุทกภยัในอดีต (rainfall) หน่วย มิลลิเมตร/วนัและพ้ืนท่ี
เกิดอุทกภยัของเหตุการณ์อุทกภยัในอดีต (flood_area) 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนท่ีในระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ 

ภาพที ่4: ระบบวเิคราะห์การตรวจจบัปริมาณน ้าฝนจากภาพเรดาร์ 

ภาพที ่5: ตวัอยา่งขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัในอดีต 
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หลงัจากท าการจดัและเรียบเรียงขอ้มูลเสร็จส้ินไดเ้ป็น
ขอ้มูลบันทึกเหตุการณ์อุทกภยัในอดีตตามรูปแบบดัง
ภาพท่ี 5 จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้คาดการณ์การหา
พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภยัซ่ึงเป็นกระบวนการหลกัของระบบท่ี
พฒันาข้ึน โดยกระบวนการท างานดงัน้ี 

 
 
 

3.5 ผลลพัธ์ 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพเพื่อ

ติดตามปริมาณน ้ าฝนและคาดการณ์พ้ืนท่ีเ ส่ียงเกิด
อุทกภยัมี 3 ประเภท คือ ไม่เกิดอุทกภยั พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภยั
(ช่วงเวลาเดียวกนั) และพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภยั (ต่างช่วงเวลา) 
ตวัอยา่งการแสดงผลของระบบมีดงัน้ี 
ตวัอยา่งท่ี 1      
 ขอ้มูลน าเขา้ : ปริมาณฝน (ปัจจุบนั) = 10 มิลลิเมตร 

/ วนั พ้ืนท่ีท่ีวดัปริมาณน ้าฝน (ปัจจุบนั) = จงัหวดั
นราธิวาส เวลา(ปัจจุบนั) = เดือนพฤศจิกายน 

 ผลลพัธ์ : ไม่เกิดอุทกภยั 
ตวัอยา่งท่ี 2 
 ขอ้มูลน าเขา้ : ปริมาณฝน (ปัจจุบนั) =90 มิลลิเมตร / 

วนั พ้ืนท่ีท่ีวดัปริมาณน ้าฝน (ปัจจุบนั)= จงัหวดั
สงขลา เวลา (ปัจจุบนั) = เดือนธนัวาคม 

 ผลลพัธ์ : 
o พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยั(ช่วงเวลาเดียวกนั) ไดแ้ก่  

อ.ระโนด อ.กระแสสินธ์ุ อ.สทิงพระ อ.สิงห-
นคร อ.ควนเนียง อ.บางกล ่า อ.หาดใหญ่ 

o พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยั(ต่างช่วงเวลา) ไดแ้ก่     
อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.ควนเนียง อ.สิงหนคร 
อ.รัตภูมิ อ.กระแสสินธ์ุ อ.บางกล ่า อ.สทิงพระ 

               อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา อ.เมือง อ.สะบา้ยอ้ย 
               อ.นาทว ีอ.จะนะ 
 

4. ผลการทดสอบ 
การทดสอบน้ีเพ่ือให้ทราบถึงความแม่นย  าของระบบ

ท่ีพฒันาข้ึนโดยเร่ิมจากแบ่งชุดขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์
อุทกภยัในอดีตเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 บันทึกเหตุการณ์
อุทกภัยในอดีต(พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2562) โดยส่วนน้ีใช้
ส าหรับระบบและส่วนท่ี 2 บนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัใน
อดีต (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564) ส่วนน้ีใชใ้นการทดสอบ
ระบบ จากนั้ นน าภาพเรดาร์ฝนจาก 20 จังหวดั ตั้ งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
มาใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ของโปรแกรมและน าผลลพัธ์ท่ีได้
จากโปรแกรมมาทดสอบโดยการน ามา เ ทียบกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจากบนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัใน
อดีต (ขอ้มูลส่วนท่ี 2) ณ วนัท่ีเดียวกนั โดยเง่ือนไขมีดงัน้ี 
 ถา้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรม เท่ากบั เหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนจริงจากบนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัในอดีต 
o ให ้x  เท่ากบั 1 

 ถา้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรม  ไม่เท่ากบั เหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนจริงจากบนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัในอดีต 
o ให ้x  เท่ากบั 0 

จากนั้นน าค่าท่ีได้มาหาค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย  า
ของโปรแกรมจากสมการดงัต่อไปน้ี 

%Accuracy   =   ∑𝑥
𝑛

   100           (4-1) 
โดยท่ี %Accuracy คือ ค่าเปอร์เซ็นตค์วามแม่นย  าขอ้มูล 
        ∑𝑥     คือ  ผลรวมของผลการเทียบผลลพัธ์ท่ีได้
จากระบบกบับนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัในอดีต 
         𝑛        คือ จ านวนคร้ังการเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
ระบบกบับนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัในอดีตทั้งหมด    
โดยผลการทดสอบท่ีไดมี้ดงัน้ี 

 

ภาพที ่6: กระบวนการหลกัระบบการวเิคราะห์ขอ้มูลภาพเพื่อ
ติดตามปริมาณน ้าฝนและคาดการณ์พื้นท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยั 

ภาพที่ 7: ผลการทดสอบระบบการวเิคราะห์ขอ้มูลภาพเพื่อติดตาม
ปริมาณน ้าฝนและคาดการณ์พื้นท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยั 
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จากภาพท่ี 7 แสดงผลการทดสอบระบบการวิเคราะห์
ขอ้มูลภาพเพื่อติดตามปริมาณน ้ าฝนและคาดการณ์พ้ืนท่ี
เส่ียงเกิดอุทกภัยโดยน าภาพเรดาร์ฝนจาก 20 จังหวดั 
ตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  1 มกราคม พ .ศ . 2563 ถึง  30 มิ ถุนายน 
พ.ศ.2564 เป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับการทดสอบน้ี ซ่ึง
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความแม่นย  าของขอ้มูลทั้ งหมดคือ 
73.42 เปอร์เซ็นต์ โดยเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 มี
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความแม่นย  าของขอ้มูลมากท่ีสุดคือ 
91.2 เปอร์ เ ซ็นต์และเ ดือนกรกฎาคม  พ .ศ . 2563 มี
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความแม่นย  าของขอ้มูลน้อยท่ีสุดคือ 
52.17 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
พบว่าการ ท่ี เ ดือนกรกฎาคม  พ .ศ . 2563 มีค่ า เฉ ล่ีย
เปอร์เซ็นต์ความแม่นย  าของขอ้มูลน้อยท่ีสุด เน่ืองจาก
เป็นเดือนท่ีมีฝนตกถ่ีมากท่ีสุด ฉะนั้นเม่ือทดสอบจึงเกิด
โอกาสสะสมค่าผดิพลาดของขอ้มูลมากกวา่เดือนอ่ืนและ
ส่งผลใหค้่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามแม่นย  านอ้ยท่ีสุดดว้ย 

 

5. สรุปผล 
งานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาระบบการ

คาดการณ์พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดอุทกภัยโดยน าขอ้มูลปริมาณ
น ้าฝนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากระบบการตรวจจบัปริมาณน ้ าฝนจาก
ภาพเรดาร์เป็นขอ้มูลน าเขา้ของระบบ จากนั้นน าขอ้มูลท่ี
ได้มาคาดการณ์พ้ืนท่ี เ ส่ียงเกิดอุทกภัยโดยระบบท่ี
พฒันาข้ึนน้ีใชข้อ้มูลบนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัในอดีตเป็น
ชุดขอ้มูลส าหรับระบบใช้เรียนรู้ และน าหลกัการของ
เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจมาใชใ้นการออกแบบและพฒันา
ระบบ โดยผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีแสดง
พ้ืนท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมจากการตรวจจบัค่าน ้ าฝนของภาพ
เรดาร์ จากผลการทดสอบระบบสรุปได้ว่าค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์ความแม่นย  าของข้อมูลทั้ งหมดคือ 73.42 

เปอร์เซ็นต ์โดยในอนาคตจะพฒันาต่อยอดให้ผลลพัธ์ท่ี

ไดจ้ากระบบมีความแม่นย  าเพ่ิมข้ึนและใหร้ะบบสามารถ
แสดงผลลัพธ์รายชั่วโมงตามข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจ
อากาศ 
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การ เสี ย ชี วิตจาก อุ บั ติ เหตุ  โดยท าการ เป รียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพจ านวน 3 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึมป่าสุ่ม 
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและอัลกอริทึม 
แบร์นูลลีนาอีฟเบย์ร่วมกับแก้ปัญหาความไม่สมดุลของ
ข้อมูลด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ิม โดยข้อมูลท่ีใช้เป็น
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม 
เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564  เป็นชุดข้อมูลเปิด
ภาครัฐ เผยแพร่ผ่านระบบบัญชีข้อมูลด้านคมนาคม
เวบ็ไซต์ https://datagov.mot.go.th จัดท าโดยกระทรวง
คมนาคม จ านวน 8,560 ระเบียน จ านวน 46 คุณลักษณะ 
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของตัวแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  ประเมินประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึม โดยพิจารณาค่าความถูกต้อง  ท้ังนี ้ผลการ
พยากรณ์พบว่า อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ร่วมกับการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล  ให้
ประสิทธิภาพการพยากรณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูง
ท่ี สุ ด  ค่ าค ว าม ถู ก ต้ อ ง ร้อ ยละ  94.03 ส าม ารถ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ร้อยละ 5.05 

ค าส าคัญ:   ความไม่สมดุลของขอ้มูล อลักอริทึมป่าสุ่ม 
อลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
อลักอริทึมแบร์นูลลีนาอีฟเบย ์

 
Abstract 

 This research presents to compare prediction 

models for road deaths on road network by data 

mining techniques. In this work, the classifier is 

selected from four prediction algorithms: Random 

Forest (RF), Support Vector Machine (SVM),  

and Bernoulli Naïve Bayes (BNB) with solving  

data imbalances using the Synthetic Minority 

Oversampling Technique (SMOTE). The road deaths 

on road network data in road accident data set of the 

Ministry of Transport, Thailand from January to 

April 2021. It has up to 8,560 records 46 attributes. 

This research has measured performance models 

with accuracy. The comparative results showed that 

the accuracy of SVM is the most appropriate for 

predicting road deaths on road network with 

accuracy 94.03% after solving data imbalance can 

improve forecasting efficiency by 5.05%. 

Keywords: Imbalanced Data, Random Forest,   

  Support Vector Machine, Bernoulli  

  Naïve Bayes. 

 

1. บทน า 
 ในปัจจุบนัสถิติการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละปีมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ
ทางถนนทัว่โลกประมาณ 1.3 ลา้นคน ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก 
(World Health Organization) ไดมี้การเผยแพร่สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศต่าง ๆ โดยปี พ.ศ. 2562 
ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนเป็น
อันดับท่ี 9 ของโลก มีผู ้เสียชีวิตเฉล่ียปีละ 22,491 ราย  
คิดเป็น 32.7  คน ต่อประชากร 1 แสนคน นับเป็นอนัดบั
หน่ึงในเอเชีย และในภูมิภาคอาเซียน และสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของโลก [1] ส าหรับถนนในประเทศไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 
86 อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย และถนนประมาณร้อยละ 14 อยู่ใน
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ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมประกอบด้วย  
1) ทางหลวงแผ่นดิน ดูแลโดยกรมทางหลวง ระยะทาง 
51,936.84 กิโลเมตร 2) ทางหลวงชนบท ดูแลโดยกรมทาง
หลวงชนบท ระยะทาง 48,597.75 กิโลเมตร และ 3) ทาง
พิเศษ ดูแลโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะทาง 
224.60 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2562 พบวา่ มีจ านวนการเกิด
อุบัติ เหตุบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง
คมนาคม จ านวน 20,007 คร้ัง มีผูเ้สียชีวิต 3,277 ราย และ
มีผู ้บาดเจ็บ 18,217 คน ซ่ึงสูงกว่าปี  พ.ศ. 2561 และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา [2] โดยการเกิด
อุบัติ เหตุทางถนนในแต่ละคร้ังส่งผลให้ มีผู ้บาดเจ็บ 
ผู ้เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย และเกิดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจ านวนมาก 

จากขอ้มูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ได้มีผู ้วิจัยท าการส ร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 
ท่ี เก่ียวข้องกับ อุบัติ เห ตุ  ด้วยอัลกอริทึมมัลติ เล เยอร์ 
เพอร์เซ็ปตรอน และอัลกอริทึม Meta bagging ส าหรับ 
การพยากรณ์ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลปีใหม่ [3] หรืออลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 
ส าหรับการศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง [4]  
การพยากรณ์ประเภทพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุชนแล้วหนี
ดว้ยอลักอริทึมการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก อลักอริทึม
การวิเคราะห์การจ าแนกประเภทเชิงเส้น อลักอริทึมตน้ไม้
ตดัสินใจแบบจ าแนก และถดถอย อลักอริทึมเพื่อนบ้าน
ใกล้ท่ีสุด และอลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน [5] 

การพยากรณ์การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุบนโครงข่ายถนน
ดว้ยอลักอริทึมป่าสุ่ม อลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุด และอัลกอริทึมโครงข่าย
ประสาทเทียม [6] รวมถึงการแกปั้ญหาความไม่สมดุลของ
ขอ้มูลการรับรู้ทางหูของเด็กท่ีมีภาวะน ้ าคัง่หูในชั้นกลาง
หรือหูน ้ าหนวกดว้ยอลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ชุดข้อมูลยอดคงเหลือในบัตรเครดิตของลูกค้าโดยใช้
อลักอริทึมเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุดและชุดขอ้มูลคุณภาพไวน์
แดง โดยใช้อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมโดยทั้ ง 3 
ชุ ดข้อ มู ลท างาน ร่วมกับ เทค นิ ค  SMOTE ส่ งผลให้
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด [7] 

จากปัญหา และงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัมีแนวคิดในการ
สร้างแบบจ าลองพยากรณ์ร่วมกบัการสังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ิม
เพ่ือแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล เพ่ือช่วยในการ
พยากรณ์การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

2.1 อลักอริทมึการพยากรณ์ 
 2.1.1 อั ล กอ ริทึ ม ป่ า สุ่ ม  เป็ น อัล กอ ริ ทึ ม ท่ี มี 

การพฒันามาจากอลักอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ท าการเพ่ิม
จ านวนต้นไม้หลาย  ๆ ต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ โดยแต่ละตน้จะไดรั้บขอ้มูล และคุณลกัษณะท่ี
ไม่เหมือนกัน เร่ิมจากการสุ่มเลือกคุณลักษณะจากชุด
ขอ้มูล ท าการสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ และหาค่าพยากรณ์ของ
ตน้ไมแ้ต่ละตน้ เลือกจ านวนตน้ไมต้ดัสินใจท่ีตอ้งการหา
เป็นการสร้างแบบจ าลองการจ าแนกใช้วิธีผลโหวตมาก
ท่ีสุด [8] 

 2.1.2 อัลกอริทึ ม ซัพพอร์ต เวก เตอ ร์แมชชีน  
เป็นอลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้มูลท่ีมีมิติ 
จ านวนมาก รวมถึงข้อมูลท่ีมีความคลุมเครือได้ โดยใช้
ฟังก์ชัน Kernel เพ่ือน าค่าของข้อมูลไปวางไว  ้Feature 

Space และค านวณหาเส้นส าหรับแบ่งขอ้มูลทั้ งสองออก
จากกนัโดยสร้างเส้นแบ่งเส้นตรง และดูวา่เส้นตรงใดเป็น
เส้นตรงดีท่ีสุด โดยหาเส้นตรงท่ีมีการแบ่งกลุ่มท่ีกวา้งท่ีสุด 
สามารถแบ่งขอ้มูลเป็น 2 คลาส [9] 

 2.1.3 อัลกอ ริทึ ม น าอีฟ เบ ย์  เป็ น อัลกอ ริ ทึ ม 
การจ าแนกประเภทโดยใช้ความน่าจะเป็น และวิธีการ 
ทางสถิติตามทฤษฎีบทเบย ์เพ่ือหาความน่าจะเป็นท่ีน่าจะ
ถูกต้องท่ีสุด โดยใช้ความรู้ก่อนหน้าร่วมกับข้อมูล เช่น 
ความน่าจะเป็นท่ีได้ส าหรับสมมติฐานหน่ึง ๆ เพ่ือหา
สมมติฐานท่ีดีท่ีสุด [10] 

 2.1.4 เทคนิคการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล 
การจดัการความไม่สมดุลของขอ้มูล (Imbalanced Data) 

หมายถึง การแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลของคลาสท่ีมี
จ านวนขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจส่งผลให้การพยากรณ์ 
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มีความคลาดเคล่ือนและโน้มเอียงไปทางขอ้มูลกลุ่มมาก 
วิธีการแกปั้ญหาความไม่สมดุลของขอ้มูลมีหลายวิธี เช่น 
การสังเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มเพ่ิม เพ่ือท าให้ขอ้มูล
กลุ่มน้อยมีปริมาณใกลเ้คียงกับขอ้มูลกลุ่มมาก หรือการ
สังเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มลด เพ่ือท าให้ขอ้มูลกลุ่ม
มากมีปริมาณใกลเ้คียงกบัขอ้มูลกลุ่มนอ้ย เป็นตน้ [11] 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
Al-Zadid and et. al. [12] ได้ท าการศึกษาการสร้าง

แบบจ าลองพยากรณ์โรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ 
ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกดว้ยอลักอริทึม 

LogReg อลักอริทึม RF อลักอริทึม Multilayer Perceptron 
อลักอริทึม Gaussian Naïve Bayes และเทคนิค Ensemble 

Hard Voting ใชชุ้ดขอ้มูลผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
หัวใจ จ านวน 3,751 ระเบียน แก้ปัญหาความไม่สมดุล
ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มลด ผลการวิจยัพบวา่ เทคนิค Ensemble 

Hard Voting ให้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ค่าความแม่นย  า
ร้อยละ 100 ค่าระลึก 0.043 ค่าการถ่วงดุล 0.082 และค่า AUC 

0.73 ตามล าดบั 
Abdullah and Mohammad [13] ได้ท าก าร ศึ กษ า 

การพยากรณ์ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ โดยท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกด้วยอัลกอริทึม 
Bagging อลักอริทึม SVM อลักอริทึม DT และอลักอริทึม 
RF ข้อมูลท่ีใช้เป็นชุดข้อมูลจาก NASA จ านวน 10 ชุด
ขอ้มูล แกปั้ญหาความไม่สมดุลขอ้มูลดว้ยวิธีสังเคราะห์
ข้อ มู ล เพ่ิ ม  ผ ลก ารวิ จั ย  พ บ ว่ า  อัล ก อ ริ ทึ ม  RF ให้
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดจากชุดข้อมูล 6 ใน 10 ชุดข้อมูล
ทั้งหมด ไดแ้ก่ ชุดขอ้มูล PC1 ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 91 
ชุดขอ้มูล PC3 ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 84 PC4 ค่าความถูก
ตอ้งร้อยละ 90 ชุดขอ้มูล KC2 ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 82 
ชุดขอ้มูล MC1 ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 97 ชุดขอ้มูล CM1 

ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 83 ตามล าดบั 
พชัรียา และคณะ [14] ไดท้ าการศึกษาการท านายผล

การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลในการจ าแนกด้วย
เท ค นิ ค ก ารท า เห มื อ งข้อ มู ล  ท าก าร เป รี ยบ เที ยบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกดว้ย อลักอริทึม KNN อลักอริทึม 
DT อลักอริทึม NN และอลักอริทึม SVM ร่วมกบัเทคนิค

การแกปั้ญหาความไม่สมดุลของขอ้มูลจ านวน 4 วิธี ไดแ้ก่ 
วิธีการสุ่มเกิน วิธีการสังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ิม วิธีการสุ่มลด 
และวิธีการผสมผสาน โดยใช้ชุดขอ้มูลจ านวน 3 ชุด คือ 
ชุดข้อมูลการรับรู้ทางหูของเด็กท่ีมีภาวะน ้ าคั่งในหูชั้ น
กลางหรือหูน ้ าหนวก ชุดขอ้มูลยอดคงเหลือในบตัรเครดิต
ของลูกคา้ และชุดขอ้มูลคุณภาพไวน์แดง ผลการวิจยัพบวา่  
ชุดข้อมูลการรับรู้ทางหูของเด็กท่ีมีภาวะน ้ าคั่งในหูชั้ น
กลางห รือหูน ้ าหนวก อัลกอริทึม  SVM ร่วมกับการ
แกปั้ญหาความไม่สมดุลของขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเคราะห์
ขอ้มูลเพ่ิมให้ประสิทธิภาพสูงสุด ค่าความถูกตอ้ง 0.8509 
ค่าความไว 0.8210 ค่าความจ าเพาะ 0.8838 และค่าเฉล่ีย
ของค่าคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย 0.1490 ชุดขอ้มูลยอด
คงเหลือในบัตรเครดิตของลูกค้า อัลกอริทึม KNN ให้
ประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกบัการแกปั้ญหาความไม่สมดุล
ของข้อ มูลด้วยวิ ธีการวิ ธีการสั งเคราะห์ข้อ มูล เพ่ิ ม  
ค่าความถูกตอ้ง 0.7778 ค่าความไว 0.7834 ค่าความจ าเพาะ 
0.7680 และค่าเฉล่ียของค่าคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย 
0.2157 และชุดข้อมูลคุณภาพไวน์แดง อัลกอริทึม NN 
ร่วมกบัการแกปั้ญหาความไม่สมดุลของขอ้มูลดว้ยวิธีการ
สุ่ ม เกินค่ าความ ถูกต้อ ง  0.5888 ค่ าความไว  0.6703  
ค่าความจ าเพาะ 0.2861 และค่าเฉล่ียของค่าคลาดเคล่ือน
ก าลงัสองเฉล่ีย 0.6772 ตามล าดบั  

 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
การพยากรณ์ การ เสี ย ชีวิตจากอุบั ติ เห ตุ  ผู ้วิ จัย มี 

กรอบแนวคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของงานวจิยั 

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย
ขั้ นตอนการด าเนินงานวิจัยจ านวน 4 ขั้ นตอน ได้แก่  
การรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) การเตรียมข้อมูล 
(Data Preprocessing) การสร้างแบบจ าลอง (Modeling) 
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โดยใช้อลักอริทึม RF  อลักอริทึม SVM และ BNB และ
การประเมินผล (Evaluation)  ดงัน้ี 

3.1 การรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) 
การรวบรวมชุดขอ้มูลส าหรับการพยากรณ์ เป็นขอ้มูล

อุบติัเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่
เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นชุดข้อมูลเปิด
ภาครัฐ เผยแพร่ผ่านระบบบัญ ชีข้อมูลด้านคมนาคม
เวบ็ไซต ์https://datagov.mot.go.th โดยกระทรวงคมนาคม 
จ านวน 8,560 ระเบียน จ านวน 46 คุณลกัษณะ แสดงดงัตารางท่ี 
1 
ตารางที่ 1: ตวัอยา่งคุณลกัษณะขอ้มูล 

คุณลกัษณะ ตัวอย่างข้อมูล 
วนัท่ีเกิดเหตุ 1/1/2021 14/2/2021  

รถคนัท่ี 1 รถจกัรยานยนต ์รถยนตน์ัง่ 
ส่วนบุคคล/รถยนตน์ัง่สาธารณะ  

บริเวณท่ีเกิดเหตุ/ 
ลกัษณะทาง 

ทางตรง+ไม่มีความลาดชนั ทางสาม
แยก (Y) ทางสามแยก (T) ทางส่ีแยก 

มูลเหตุสนันิษฐาน เมาสุรา หลบัใน คน/รถ/สตัวต์ดัหนา้
กระชั้นชิด ขบัรถเร็วเกินอตัราก าหนด 

ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ พลิกคว  า่/ตกถนนในทางตรง  
พลิกคว  า่/ตกถนนในทางโคง้ ชนทา้ย  

สภาพอากาศ แจ่มใส มีหมอก/ควนั/ฝุ่ น ฝนตก  
DRIVER_SAFETY ไม่สวมหมวกนิรภยั คาดเขม็ขดันิรภยั 
เพศ ชาย หญิง ไม่ระบุ 

3.2 การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) 

กระบวนการเตรียมข้อมูลเพ่ือน าเข้าสู่แบบจ าลอง 
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 

 3.2.1 การท าความสะอาดข้อมูล ไดแ้ก่ การจดัการ
กับข้อมูลสูญหายโดยการแทนค่าข้อมูลจังหวัดท่ี เกิด
อุบติัเหตุ การลบค่าว่างของขอ้มูลรถคนัท่ี 1 ออกไป และ
การจัดการข้อมูลซ ้ าซ้อน โดยท าการรวมแอททริบิวต์
ขอ้มูลบริเวณท่ีเกิดเหตุ/ลักษณะทาง มีความซ ้ าซ้อนกับ 
แอททริบิวตบ์ริเวณท่ีเกิดเหตุอ่ืน 

 3.2.2 การคัดเลือกแอททริบิวต์ ท าการคัดเลือก  
โดยอา้งอิงจากแอททริบิวตข์องงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุ 
สามารถคดัเลือกแอททริบิวต์ไดจ้  านวน 11 แอททริบิวต ์
จ านวน 2,495 ระเบียน ไดแ้ก่ วนัท่ี เวลา จงัหวดัท่ีเกิดเหตุ  
รถคนัแรกท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริเวณท่ีเกิดเหตุ ลกัษณะการเกิด

อุบัติเหตุ  สภาพอากาศ มาตรการความปลอดภัย เพศ 
จ านวนรถ ท่ี เกิด เห ตุ  และก าหนดจ านวนผู ้เสี ย ชีวิต 
เป็นค่าเป้าหมาย และลบแอททริบิวตท่ี์ไม่ใชง้านออกไป 

 3.2.3 การแปลงข้อมูล โดยก าหนดค่าเป้าหมายเป็น 
0 คือ เสียชีวิต และค่า 1 คือ ไม่เสียชีวิต และการจัดกลุ่ม
ข้อมูล ก าหนดข้อมูลเวลาในการเกิดอุบัติเหตุ เป็นช่วง
ข้อมูล เช่น ช่วงเวลา 05.00 น. – 10.00 น. ก าหนดเป็น 
ค่า 1 ช่วงเวลา 10.01  น. – 15.00 น. ก าหนดเป็นค่า 2 
ช่วงเวลา 15.01 น. – 19.00 น. ก าหนดเป็นค่า 3 ช่วงเวลา 
19.01 น. – 23.00 น. ก าหนดเป็นค่า 4 ช่วงเวลา 23.01 น. 
เป็นตน้ไป ก าหนดเป็นค่า 5 เป็นตน้ 

3.3 การสร้างแบบจ าลอง (Modeling) 
อัลกอริทึมท่ีใช้ในการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 

ประกอบดว้ย 3 อลักอริทึม ไดแ้ก่ RF, SVM และ BNB 
แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 3.3.1 ก ารก าห น ดพ าร ามิ เต อ ร์ ท่ี ใช้ส าห รับ 
การทดสอบอลักอริทึมทั้ ง 3 อลักอริทึม และท าการปรับ
ค่าพารามิเตอร์ตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละอลักอริทึม และ
เปรียบเทียบผลลพัธ์ แสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2: พารามิเตอร์ส าหรับการทดสอบอลักอริทึม 
อลักอริทมึ พารามเิตอร์ 

RF n_estimators, criterion, random_state 

SVM c, kernel, gamma, random_state 

BNB alpha 

 3.3.2 การทดสอบประสิทธิภาพอลักอริทึม ท าการ
แบ่งขอ้มูลออกเป็น Training Dataset ร้อยละ 70 จ านวน 
1,746 ระเบียน และ Test Dataset ร้อยละ 30 จ านวน 749 
ระเบียน และท าซ ้ าแต่ละรูปแบบจ านวน 5 คร้ัง โดยพิจารณา
ค่าความถูกตอ้ง 

3.4 การประเมินผล (Evaluation)   
ท าการวดัประสิทธิภาพแบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ย

ค่าความถูกตอ้ง 
   Accuracy =                          (1) 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานแสดงดังตารางท่ี  2 ถึง 6 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบจ านวนคลาส 
คลาส “จ านวนผู้เสียชีวติ” ก่อน SMOTE หลงั SMOTE 

0 2,178 2,178 

1 317 2,178 

จากตารางท่ี 3 จ านวนคลาสก่อนท าการสังเคราะห์
ข้อมูลเพ่ิมคลาส 0 มีจ านวน 2,178 ระเบียน คลาส 1
จ านวน 317 ระเบียน และหลงัจากท าการสังเคราะห์ขอ้มูล
เพ่ิมด้วยวิธี SMOTE คลาส 0 มีจ านวน 2,178 ระเบียน 
คลาส 1 จ านวน 2,178 ระเบียน 

ตารางที่ 4: ผลลพัธ์การวดัค่าความถูกตอ้งของอลักอริทึม RF 
พารามเิตอร์ ก่อน 

SMOTE 
หลงั 

SMOTE 
เปลีย่น 
แปลง crite 

rion  

n_esti 

mators 

random 

state 

gini 10 4 89.45 88.59 -0.86 

gini 20 5 89.05 88.59 -0.46 

gini 30 5 89.18 88.67 -0.51 

gini 40 5 89.05 89.90 0.85 

gini 50 5 89.05 89.82 0.77 

gini 60 5 89.05 89.90 0.85 

gini 70 5 89.05 89.51 0.46 

gini 80 5 89.05 89.74 0.69 

gini 90 6 89.05 88.82 -0.23 

gini 100 5 88.91 89.97 1.06 

entropy 10 5 89.18 88.82 -0.36 

entropy 20 3 89.05 89.67 0.62 

entropy 30 6 89.18 88.82 -0.36 

entropy 40 3 88.78 89.51 0.73 

entropy 50 6 89.05 89.13 0.08 

entropy 60 6 89.18 89.44 0.26 

entropy 70 6 89.18 89.44 0.26 

entropy 80 5 89.05 90.28 1.23 

entropy 80 6 89.18 89.05 -0.13 

จากตารางท่ี  4 ค่าพารามิ เตอร์ criterion = entropy 
n_estimators = 80 และrandomstate = 5 ร่วมกับSMOTE 
ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 90.28 และ
การพยากรณ์ดีข้ึนร้อยละ 1.23 

ตารางที่ 5: ผลลพัธ์การวดัค่าความถูกตอ้งของอลักอริทึม SVM 
พารามเิตอร์ 

ก่อน 
SMOTE 

หลงั 
SMOTE 

เปลีย่น 
แปลง gamm

a  
kernel c 

rando

m 

state 

scale rbf 1 1 88.38 94.03 5.65 

scale poly 1 1 88.78 91.35 2.57 

auto rbf 100 1 88.65 93.57 4.92 

0.1 rbf 1 1 88.38 94.03 5.65 

0.2 rbf 1 1 88.78 93.80 5.02 

พารามเิตอร์ 
ก่อน 

SMOTE 
หลงั 

SMOTE 
เปลีย่น 
แปลง gamm

a  
kernel c 

rando

m 

state 

scale rbf 1 1 88.38 94.03 5.65 

scale poly 1 1 88.78 91.35 2.57 

auto rbf 100 1 88.65 93.57 4.92 

0.1 rbf 1 1 88.38 94.03 5.65 

0.3 rbf 1 1 88.78 94.03 5.25 

0.4 rbf 1 1 88.65 93.80 5.15 

0.5 rbf 10 1 88.65 93.95 5.3 

0.6 rbf 10 1 88.65 93.72 5.07 

0.7 rbf 1 1 88.38 93.72 5.34 

0.8 rbf 10 1 88.38 93.72 5.34 

0.9 rbf 1 1 88.38 93.64 5.26 

จากตารางท่ี 5 ค่าพารามิเตอร์ gamma = scale หรือ 0.1 

หรือ 0.3 kernel = rbf  c = 1 และ randomstate = 1 ร่วมกบั 
SMOTE ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 
94.03 และการพยากรณ์ดีข้ึนร้อยละ 5.25 - 5.65 

ตารางที่ 6: ผลลพัธ์การวดัค่าความถูกตอ้งของอลักอริทึม BNB 

พารามเิตอร์ 
ก่อน SMOTE หลงั SMOTE เปลีย่นแปลง 

alpha 

0.01 87.18 88.59 1.41 

0.1 86.78 88.82 2.04 

1 85.58 87.68 2.1 

จากตารางท่ี 6 ค่าพารามิเตอร์ alpha  = 0.1 ร่วมกับ 
SMOTE ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 
88.82 และการพยากรณ์ดีข้ึนร้อยละ 2.04 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 3 แบบจ าลอง 
แสดงดงัตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7: ตารางเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ทั้ง 3 แบบจ าลอง 

อลักอริทมึ ก่อน SMOTE หลงั SMOTE เปลีย่นแปลง 

RF 89.45 90.28 0.83 

SVM 88.78 94.03 5.25 

BNB 86.78 88.82 2.04 

จากตารางท่ี 7 พบวา่ การพยากรณ์การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ
ดว้ยอลักอริทึม RF ก่อนท าการท าการแกปั้ญหาความไม่สมดุล
ของขอ้มูล ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 89.45 และหลงัแกปั้ญหา
ความไม่สมดุลของข้อมูล ค่าความถูกต้องร้อยละ 90.28 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพดีข้ึนร้อยละ 0.83 อลักอริทึม SVM 
ก่อนท าการท าการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล 
ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 88.78 และหลงัแกปั้ญหาความไม่สมดุล
ของขอ้มูล ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 94.03 ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพ
ดีข้ึนร้อยละ 5.25 และอลักอริทึม BNB ก่อนท าการแกปั้ญหา



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

127 

 

ความไม่สมดุลของขอ้มูล ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 86.78 และ
หลงัแกปั้ญหาความไม่สมดุลของขอ้มูล ค่าความถูกตอ้ง
ร้อยละ 88.82 ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพดีข้ึนร้อยละ 2.04  
 

5. สรุป  
งานวิจัยฉบับน้ีผู ้วิจัยได้น าเสนอการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพแบบจ าลองการพยากรณ์การเสียชีวิตจาก
อุบัติ เหตุจากชุดข้อมูลอุบัติ เหตุบนโครงข่ายถนนของ
กระทรวงคมนาคม จ านวน 11 แอททริบิวต ์2,495 ระเบียน 
โดยเลือกอลักอริทึมท่ีไดรั้บความนิยม จ านวน 3 อลักอริทึม 
ได้แก่  อัลกอริทึม RF, SVM และ  BNB ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองดว้ยอลักอริทึม SVM ร่วมกบั
การแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล มีประสิทธิภาพ 
การพยากรณ์การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุสูงท่ีสุดค่าความถูกตอ้ง
ร้อยละ 94.03 เห็นได้ว่า การแก้ปัญหาความไม่สมดุล 
ของข้อมูลด้วยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ได ้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีท้ าการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตท่ีเกิด
ขึน้กับบัตรอิเลก็ทรอนิกส์ โดยจะท าการศึกษาพฤติกรรม
จากรายการใช้บัตรอิเลก็ทรอนิกส์ในอดีตท่ีส่งผลต่อการ
ทุจริต และหาแนวโน้มความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเปรียบเทียบอัลกอริทึม
จ านวน 3 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึมป่าสุ่ม อัลกอริทึม
เพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด และอัลกอริทึมกาเดียนบูท ข้อมูลท่ีใช้ 
คือ รายการใช้บัตรอิเลก็ทรอนิกส์มีจ านวนท้ังส้ิน 110,233 
รายการ ท าการคัดเลือกข้อมูลให้เหลือเพียง 11 ,000 
รายการ ท าการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลส าหรับสร้าง
แบบจ าลองจ านวน 10,000 รายการ และข้อมูลท่ีส าหรับ
ทดสอบแบบจ าลองจ านวน 1 ,000  รายการ เ ม่ือได้
แบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดแล้วได้ท าการทดสอบแบบจ าลอง เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพส าหรับการพยากรณ์ความเส่ียงท่ี
จะเกิดการทุจริต ผลการวิจัยพบว่า อัลกอริทึมกาเดียนบูท
ให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมค่ีาความถกูต้องร้อยละ 80.83 
ค่าความแม่นย าเท่ากับ 0.81 ค่าระลึกเท่ากับ 0.81 รองลงมา
คือ อัลกอริทึมป่าสุ่ม โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 
74.49 ค่าความแม่นย าเท่ากับ 0.76 ค่าระลึกเท่ากับ 0.74 
และอัลกอริทึมเพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด โดยมีค่าความถูกต้อง
เท่ากับร้อยละ 54.88  ค่าความแม่นย าเท่ากับ 0.59 และ 
ค่าระลึกเท่ากับ 0.55 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: รายการทุจริต อลักอริทึมป่าสุ่ม  

อลักอริทึมเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด  
อลักอริทึมกาเดียนบูท 

 
 

Abstract 
This research investigates the problem of fraud 

occurring with electronic cards. It will study the 

behavior of electronic card transactions in the past 

that resulted in fraud and find out the potential risk of 

fraud that may occur in the future. by using three 

algorithms, which are Random Forest, K-Nearest 

Neighbor and Gradient Boosted Trees, make a model 

of 110,233 data, only 11,000 entries were selected, 

then the data that has been divided into 2 parts is 

10,000 modeling data and data to test 1000 models, 

Once the best model was obtained the model was 

tested to compare performance for forecasting fraud 

risk. The findings reveal that the Gradient Boosted 

Trees algorithm is more effective. It has 80.83%, of 

accuracy precision is 0.81 and recall is 0.81 Next is 

the Random Forest algorithm. with an accuracy of 

74.49%, an accuracy of 0.76 and a recall value of 0.74 

K-Nearest Neighbor algorithms. The accuracy was 

54.88%, the accuracy was 0.59 and the recall was 

0.55, respectively. 

Keywords: Transaction Fraud, Random Forest,  
          K-Nearest Neighbor, Gradient Boosted Trees. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัมีการใชบ้ตัรอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการช าระสินคา้

หรือการบริการของคนไทยในแต่ละปี เ พ่ิมมาก ข้ึน 
เน่ืองจากการช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีความ
สะดวกสบายมากมาย เช่น ช่วยให้ไดรั้บสินคา้ก่อนแลว้
สามารถผ่อนจ่ายในภายหลงัตามอตัราดอกเบ้ียท่ีไดต้กลง
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ไว ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดรั้บส่วนลดหรือสิทธิพิเศษใน
การซ้ือสินคา้ หรือบริการต่าง ๆ อีกดว้ย   อีกทั้งธนาคาร
ต่าง ๆ มกัหา กลยทุธ์ทางการตลาดมาใชเ้พื่อดึงดูดใหลู้กคา้
สนใจและ ใช้บัต ร อิ เ ล็ กท รอ นิ ก ส์  จึ งท า ให้ บัต ร
อิเล็กทรอนิกส์เป็นท่ีนิยมและมีผูส้นใจเพ่ิมมากข้ึน การท่ี
ธนาคาร (Bank) หรือผูป้ระกอบการต่าง ๆ (Non-bank) 

ให้ความสนใจเขา้มาลงทุนกบัธุรกิจบตัรอิเล็กทรอนิกส์
มากข้ึน เพราะเน่ืองดว้ยผลก าไรและการขยายตลาดในดา้น
อ่ืน ๆ ตามมานั้น ท าให้รายการการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์
สูงข้ึนมาก แต่อยา่งไรกดี็ยงัมีผูไ้ม่หวงัดีท่ีหาช่องทางทุจริต
จากการใช้บัตร อิ เล็กทรอนิกส์  ท าให้ธนาคา  หรือ
ผู ้ประกอบการต่าง ๆ หลายแห่งประสบปัญหาในการ
วิเคราะห์และติดตามการทุจริตหรือหาความผิดปกติของ
รายการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความเส่ียงเกิดการทุจริต
จะเป็นเร่ืองของการพยากรณ์ ซ่ึงการพยากรณ์มีผู ้วิจัย
น าเสนออลักอริทึมต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองของความเส่ียงการเกิดทุจริต การเกิด
อุบติัเหตุ การเจ็บป่วย หรือในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น อลักอริทึม 
Random Forest [1] อลักอริทึมArtificial Neural Network 

อลักอริทึมRandom Forest และ อลักอริทึม Support Vector 

Machine [2]  อั ล ก อ ริ ทึ ม  K-Nearest Neighbor [3 ] 
อัลกอริทึม Gradient Boosted [4] อัลกอริทึม Generalized 
Linear Model อัลกอริทึม Naive Bayes อัลกอริทึม Logistic 
Regression อัลกอริทึมDecision Tree อัลกอริทึม  Random 
Forest และอลักอริทึม Gradient Boosted Trees[5] เป็นตน้ 

จากปัญหา และงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดใน
การน าอลักอริทึมส าหรับการพยากร์มาท าการวิเคราะห์
แนวโนม้ความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
และจดัท ารายงานเพ่ือแสดงผลต่อไป 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

2.1 อลักอริทึมการพยากรณ์ (Prediction Algorithm) 
2.1.1 อลักอริทมึป่าสุ่ม (Random Forest) เกิดจากการ

รวมกลุ่มกนัของโครงสร้างตน้ไมโ้ดยในการท างานของ

อลักอริทึม จะท าการจ าแนกตน้ไมห้ลายตน้ ซ่ึงในตน้ไม้
แต่ละตน้จะมีการแบ่งเป็นคลาส โดยท่ีตน้ไมแ้ต่ละตน้จะ
ถูกสร้างกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัจากกระบวนการของ
ตน้ไมก้ารตดัสินใจ และถูกสร้างข้ึนจนกลายเป็นป่า ซ่ึง
สามารถสรุปไดว้า่อลักอริทึมป่าสุ่มเป็นอลักอริทึมประเภท
หน่ึงของอลักอริทึมตน้ไมก้ารตดัสินใจ [6] 

2.1.2 อัลกอริทึมเ พ่ือนบ้านใกล้ที่ สุด  (K-Nearest 

Neighbor) เป็นวิธีการท่ีใชใ้นการจ าแนกประเภทขอ้มูล 
ท่ีมีระยะห่าง 1 กลุ่ม (ใกลท่ี้สุด) จะเรียกว่า “1NN (One 

Nearest Neighbor) ดังนั้น “k-NN” ค่า k จึงเป็นจ านวน
ของกลุ่มท่ีต้องการเลือกเป็นกลุ่มเพ่ือนบ้าน โดยควร
ก าหนดเป็นเลขค่ี [7] 

2.1.3 อัลกอริทึมกาเดียน บูท  (Gradient Boosted 

Trees) เป็นวิธีการพ้ืนฐานมาจาก Decision tree ซ่ึงเป็น
การปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจ าลองให้มีค่าสูงข้ึน 
โดย,การสุ่มสร้าง Decision Tree หลายร้อยแบบจ าลอง 
และประเมินผลแต่ละแบบจ าลองจนกว่าจะได ้Decision 

Tree ท่ีสมบูรณ์ และใชว้ิธีการ Optimize Parameter เพื่อ
หาค่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดของแต่ละแบบจ าลองดว้ยวิธีการ 
Evolutionary Optimization โ ด ย มี พ้ื น ฐ า น ม า จ า ก 
Genetic Algorithms เ ป็นวิ ธี การหาค า ตอบจากการ
เลียนแบบพนัธุกรรมและกระบวนการวิวฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิตโดยมีหลกกัารในการหาปัจจัยท่ีท าให้ค  าตอบดี
ข้ึนและท าการไขวค้  าตอบเพื่อน าไปสู่ชุดปัจจัยท่ีท าให้
ค  าตอบดีข้ึนกวา่เดิม [8] 
2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

Monika and et al. [6] การจ าแนกประเภทขอ้มูลการ
ทุจริตบตัรเครดิตดว้ยอลักอริทึม Random Forest ขอ้มูลท่ี
ใช้เป็นเป็นชุดข้อมูลการใช้บัตรเครดิต โดยการแยก
คุณลกัษณะเป็นขอ้มูลเพื่อศึกษา และขอ้มูลเพื่อทดสอบ 
ต่อมาใช้ชุดเคร่ืองมือบนภาษา Python เพื่อท าการแยก
ประเภท สุดท้ายแสดงผลท่ี Tableau ผลการวิจัยพบว่า
ความแม่นย  าในการาจ าแนกเท่ากบั ร้อยละ 99.9 

Devi and et al. [7] ท าการจ าแนกการป้องกนัการท า
ทุจริตเครดิตเพ่ือพิสูจน์ว่าผูใ้ช้บตัรเครดิตเป็นผูถื้อครอง
บตัรจริง ๆ โดยใชอ้ลักอริทึม Random Forest และการใช้
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โปรแกรม Anaconda โดยแบ่งขอ้มูล 2 ส่วน คือ ขอ้มูล
ส าหรับฝึกสอน และขอ้มูลส าหรับทดสอบโดยท า Cross 

Validation แบบ Hold-Out พบว่า  ประสิทธิภาพของ
อลักอริทึม Random Forest นั้นสามารถเพ่ิมความแม่นย  า
ในการป้องกันการท าทุจริตเครดิต ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผลชุดขอ้มูลมีความแม่นย  าประมาณร้อยละ 90  
น าค่าท่ีไดม้าพฒันาการแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ด 

ธนทั จรณะสมบูรณ์ [8] ท าการท านายการซ้ือซ ้ าของผู ้
ซ้ือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร เพื่อจ าแนก
ลูกค้าท่ีจะกลับมาซ้ือซ ้ าในอนาคต โดยใช้เทคนิคการ
จ าแนกขอ้มูล และการวเิคราะห์การถดถอย ไดแ้ก่ Random 

Forest Classifier, Random Forest Regressor, 

XGBoost และ Gradient Boost ร่วมกับเทคนิค Leave 

One Out ผลการวิจัยพบว่า Random Forest Regressor 
ใชร่้วมกบั Leave One Offer Out ให้ผลลพัธ์สูงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัอลักอริทึมอ่ืนๆ 

 

3. วธีิการด าเนินการวิจัย  
การพยากรณ์ความเส่ียงการทุจริตของรายการบัตร

อิเลก็ทรอนิกส์ ผูว้ิจยัมีกรอบแนวความคิดแสดงดงัภาพท่ี 1  
 

 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด 

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 ขั้ นตอนการคัด เ ลือกและทดสอบประสิทธิภาพ
อลักอริทมึ  

น าข้อ มูล ท่ีได้จากการเตรียมมาท าการคัด เ ลือก
อลักอริทึมโดยท าการเปรียบเทียบอลักอริทึม 3 อลักอริทึม 
ไดแ้ก่ Random Forest K-Nearest Neighbor และ Gradient 

Boosted Trees โดยพิจารณาค่าความถูกตอ้ง (Accuracy: 

ACC) ค่ าความแม่นย  า  ( Precision: P) และค่ าระ ลึก 
(Recall: R) เพื่อคัดเลือกหาอัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุดเพื่อไป
สร้างเป็นแบบจ าลองในการจ าแนกรายการเส่ียงเกิดการ
ทุจริต ส าหรับการประเมินจะใชว้ิธี Supplied Test Set คือ 
การแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ 
(Training Set) 70%  และขอ้มูลส าหรับทดสอบ (Testing 

Set) 30% ซ่ึง Training Set จะก าหนดคะแนนความเส่ียง 
ดงัน้ี Class A: คะแนน 0-30 Class B: คะแนน 31-50 Class 

C: คะแนน 51-70 Class D: คะแนน 71-100 

ส าหรับขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั เป็นขอ้มูลรายการ
ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคุณลักษณะทั้ งส้ิน  
35 คุณลักษณะ จ านวน 110,233 รายการ รายละเอียด 
คุณลกัษณ แสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1: ตารางแสดงคุณลกัษณะของขอ้มูล 
ล าดบั คุณลกัษณะ 

1 Account Number 

2 Transaction Amount (U.S. $) 

3 Acquirer Transaction Amount 

4 Acquirer Currency Code 

5 Authorization Timestamp (Asia/Bangkok) 

6 Advanced Authorization Risk Score 

7 Issuer BIN 

8 Acquirer BIN 

9 Merchant Category Code (MCC) 

10 Merchant Location 

11 Merchant Name 

12 Authorization Response Code 

13 STIP Code 

14 POS Entry Mode 

15 Compromised Account Risk Condition Code 

16 Compromised Event Reference ID 

17 Status 

18 Status Timestamp (Asia/Bangkok) 
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ตารางที่ 1: (ต่อ) 
ล าดบั คุณลกัษณะ 

19 MOTO/ECI/Recurring 

20 Visa Transaction ID 

21 Terminal Capability 

22 Issuer Currency Code 

23 Issuer Amount 

24 Merchant ID 

25 Terminal ID 

26 Terminal Type 

27 Authorization Code 

28 Statused By User ID 

29 Statused By Last Name 

30 Card Acceptor Country Code 

31 Acquirer Country Code 

32 CC Rule Name 

33 RTD Rule Name 

34 Alert Timestamp (Asia/Bangkok) 

35 STIP Reason Code 

 

จากนั้นท าการคดัเลือกคุณลกัษณะโดยอา้งอิงจากของ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจริต สามารถคดัเลือกได้ 6 

คุณลกัษณะ และท าการคดัเลือกขอ้มูลเพื่อใชใ้นงานวิจยั
จ านวน 11,000 รายการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลส าหรับ
สร้างแบบจ าลองจ านวน 10,000 รายการ และข้อมูลท่ี
ส าหรับทดสอบแบบจ าลองจ านวน 1 ,000  รายการ 
รายละเอียดคุณลกัษณะท่ีผา่นการคดัเลือก แสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2: ตารางแสดงคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีผา่นการคดัเลือก 
ล าดบั คุณลกัษณะ 

1 Transaction Amount 

2 Authorization Risk Score 

3 Merchant Category Code (MCC) 

4 Merchant Name 

5 Card Acceptor Country Code 

6 Acquirer Country Code 

 

3.2 การออกแบบรายงาน 
เม่ือสร้างแบบจ าลองในการจ าแนกรายการเส่ียงเกิดการ

ทุจริตเรียบร้อยแลว้ ในส่วนน้ีจะเป็นการน าขอ้มูลการใช้
งานบตัรอิเล็กทรอนิกส์ มาวิเคราะห์ผ่านแบบจ าลองเม่ือ
ได้ผลลัพธ์ของการจ าแนกออกมา น าผลลัพธ์ ท่ีได้มา
แสดงผลผ่าน Power BI โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ 
Dashboard แบบภาพรวม 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานสามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี  

4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทึม 
การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ สามารถสรุปผลการ

เปรียบเทียบอลักอริทึมแสดงดงัตารางท่ี 3 ถึง 5  
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบอลักอริทึม Random Forest 

No. 

N_ 

Estima

tors 

Criterion Voting Acc P R 

1 80 
Informati

on_gain 

majority  

vote 
73.67 0.75 0.74 

2 70 
Informati

on_gain 

majority  

vote 
73.57 0.75 0.74 

3 60 
Informati

on_gain 

majority  

vote 
73.61 0.75 0.74 

4 100 
Informat

ion_gain 

confidenc

e  vote 
74.49 0.76 0.74 

5 90 
Informati

on_gain 

confidence  

vote 
74.47 0.76 0.74 

6 80 
Informati

on_gain 

confidence  

vote 
74.26 0.76 0.74 

7 70 
Informati

on_gain 

confidence  

vote 
74.26 0.76 0.74 

8 60 
Informati

on_gain 

confidence  

vote 
74.40 0.76 0.74 

 

จากตารางท่ี 3 ค่าพารามิเตอร์ N_Estimators เท่ากับ 
100  Criterion เ ท่ากับ Information_gain และ Voting 
เท่ากับ confidence  vote ให้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ค่าความ 
ถูกตอ้งเท่ากบั  ร้อยละ 74.49 ค่าความแม่นย  าเท่ากบั 0.76 
และค่าระลึกเท่ากบั 0.74 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4: ผลการทดสอบอลักอริทึม K-Nearest Neighbor 
No. 

N_Nei

ghbors 

Measure 

Types 

Mixed 

Measure 
Acc P R 

1 1 
mixed 

measure 

Mixed 

Euclidean 

Distance 

52.83 0.57 0.53 

2 2 
mixed 

measure 

Mixed 

Euclidean 

Distance 
52.83 0.57 0.53 

3 3 
mixed 

measure 

Mixed 

Euclidean 

Distance 
54.11 0.59 0.54 

4 4 
mixed 

measure 

Mixed 

Euclidean 

Distance 
53.78 0.58 0.54 

5 5 
mixed 

measure 

Mixed 

Euclidean 

Distance 
54.88 0.59 0.55 

6 6 
mixed 

measure 

Mixed 

Euclidean 

Distance 
54.64 0.58 0.55 

 

จากตารางท่ี 4 ค่าพารามิเตอร์ N_Neighbors เท่ากบั 5 
Measure Types เ ท่ า กับ  mixed measure และMixed 
Measure เท่ากบั MixedEuclideanDistance ให้ผลลพัธ์ท่ี
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ดีท่ีสุด ค่าความถูกต้องเท่ากับ  ร้อยละ 54.88 ค่าความ
แม่นย  าเท่ากบั 0.59 และค่าระลึกเท่ากบั 0.55 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 5: ผลการทดสอบอลักอริทึม Gradient Boosted Trees 
No. 

Number 

of Trees 

Maximal 

Depth 
Acc P R 

1 50 10 79.76 0.80 0.80 

2 60 10 79.78 0.80 0.80 

3 70 10 79.90 0.80 0.80 

4 80 10 79.97 0.81 0.80 

5 90 10 80.08 0.81 0.80 

6 100 10 80.12 0.81 0.80 

7 50 15 80.43 0.81 0.80 

8 60 15 80.40 0.81 0.80 

9 70 15 80.60 0.81 0.81 

10 80 15 80.60 0.81 0.81 

11 90 15 80.76 0.81 0.81 

12 100 15 80.83 0.81 0.81 

 

จากตาราง ท่ี  5 ค่ าพารามิ เตอร์  Number of Trees 
เท่ากบั 100 Maximal Depth และเท่ากบั 15 ใหผ้ลลพัธ์ท่ีดี
ท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั  ร้อยละ 80.83 ค่าความแม่นย  า
เท่ากบั 0.81 และค่าระลึกเท่ากบั 0.81 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 6: แสดงการเปรียบเทียบอลักอรึทึม 

No. Algorithm 
Performance 

Acc P R 

1 Random Forest 74.49 0.76 0.74 

2 
K-Nearest 

Neighbor 
54.88 0.59 0.55 

3 
Gradient 

Boosted Trees 
80.83 0.81 0.81 

 

จากตาราง ท่ี  6 สรุปได้ว่ า  อัลกอ ริ ทึม  Gradient 

Boosted Trees มีประสิทธิภาพการพยากรณ์สูงท่ีสุด โดย
มีค่าความถูกต้องร้อยละ 80.83 ค่าความแม่นย  าเท่ากับ 
0.81 และค่าระลึกเท่ากบั 0.81 

 

4.2 การออกแบบรายงาน Power BI 
ภาพแสดงผลรวมการพยากรณ์ความเส่ียงการทุจริต

ของรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 10,000 รายการ
เพื่อน าไปใชใ้นการ Training และท าการก าหนดคะแนน
ความเส่ียง ดังน้ี Class A: ความเส่ียงต ่า Class B: ความ
เส่ียงปานกลาง Class C: ความเส่ียงสูง Class D: ความเส่ียง
สูงมาก แสดงดงัภาพท่ี 2  

 
 

ภาพที่ 2: ภาพรวม Training Data 10,000 Transaction 
 

จาก Training Data 10,000 Transaction ผูว้ิจยัไดท้  า
การแบ่งแต่ละ Class ให้เท่ากันจ านวน Class ละ 2,500 
รายการ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในแต่ละ Class รายละเอียด
ความเส่ียงอยู่ในโซนประเทศใด มูลค่าเท่าไร และเป็น
สินคา้ประเภทอะไร แสดงดงัภาพท่ี 3 ถึง 6 

 

 
 

ภาพที่ 3: Class A ความเส่ียงต ่า 
 

 
 

ภาพที่ 4: Class B ความเส่ียงปานกลาง 
 

 
 

ภาพที่ 5: Class C ความเส่ียงสูง 
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ภาพที่ 6: Class D ความเส่ียงสูงมาก 
 

จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ า Testing Data 1,000 Transaction 

ท าการ Predict เพ่ือแสดงให้เห็นว่า Transaction ดงักล่าว
จะมีความเส่ียงการทุจริตของรายการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์อยู่
ใน Class ความเส่ียงระดบัใด แสดงดงัภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพที่ 7: Predict Testing Data 1,000 Transaction 

 

4. สรุป 
จากการเปรียบเทียบอลักอริทึมส าหรับการพยากรณ์

จ านวน 3 อลักอริทึม คือ 1) อลักอริทึม Random Forest 2) 
อัลกอริ ทึม  K-Nearest Neighbor และ  3) อัลกอริ ทึม 

Gradient Boosted Trees โดยการสร้างแบบจ าลองจาก
ขอ้มูลการใชบ้ตัรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นรายการใชแ้บบปกติ 
และแบบท่ีเกิดการทุจริต ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจัยได้ท าความสะอาด
ขอ้มูล (Data Cleansing) เพื่อจะไดอ้ลักอริทึมท่ีเหมาะสม
ส าหรับพยากรณ์ 

จากการทดสอบ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
อลักอริทึม สรุปผลได้ว่า อลักอริทึม Gradient Boosted 

Trees ให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีท่ีสุดโดยมีค่าความ
ถูกตอ้งร้อยละ 80.83 ค่าความแม่นย  าเท่ากับ 0.81 และ 
ค่าระลึกเท่ากับ 0.81  ตามล าดับ จากนั้ นน าข้อมูลการ

พยากรณ์แสดงผลผ่าน Power BI เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในการช่วยตรวจจบัรายการทุจริตบตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีแนวคิดในการน าข้อมูลจากระบบรับแจ้ง
เหตุขัดข้องเพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของการท างานท่ีเป็นไปตามข้อตกลงระดับ
ในการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการ และลูกค้า หรือ SLA 
(Service Level Agreement) โดย เป รี ยบ เ ที ยบระห ว่ าง
อัลกอริทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน อัลกอริทึมเพ่ือนบ้าน
ใกล้ท่ีสุด อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ และเอนเซมเบิลเมธทอด 
ข้อมูลท่ีใช้คือ รายการแจ้งเหตุขัดข้องจ านวนท้ังส้ิน 
306,075 รายการ โดยท าการข้อมลูให้เหลือ 11,000 รายการ 
โดยแบ่งเป็นข้อมูลส าหรับสร้างแบบจ าลอง 10,000 
รายการ และข้อมูลส าหรับทดสอบแบบจ าลอง 1,000 
รายการ เม่ือทดลองจนพบแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดแล้ว จึงท า
การทดสอบแบบจ าลองเพ่ือเทียบประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  การทดสอบประสิทธิภาพคร้ังนี้พบว่า
อัลกอริทึมท่ีให้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดคือ อัลกอริทึมเพ่ือน
บ้านใกล้ท่ีสุดโดยมีค่าความถูกต้อง ร้อยละ 99.28 ค่าความ
แม่นย าเท่ากับ 0.99 ค่าความระลึกเท่ากับ 0.99 ตามล าดับ
จากน้ันจึงน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาระบบ
รายงานโดยใช้ Power BI ในการพัฒนาให้ได้รายงานท่ี
สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถน ามาช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารต่อไปได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ:  คุณภาพการให้บริการ อลักอริทึมซัพพอร์ท

เวกเตอร์แมชชีน  อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้
ท่ีสุด อลักอริทึมนาอีฟเบย ์เอนเซมเบิลเมธทอด 

Abstract 

In this research, the researcher has the idea to use 

the data information from the Fault Report system  to 

create a model to analyze performance in accordance 

with the service level agreement between the service 

provider and the customer or SLA (Service Level 

Agreement). from various factors of information 

received from the Fault Report System It compares 

The Support Vector Machine algorithm, The K-

Nearest Neighbor algorithm, The Naïve Bays 

algorithm, Ensemble Method. The information used is 

The total number of fault reports was 306,075. Only 

11,000 of the data were selected, divided into two 

parts 10,000 modeling data and 1,000 model testing 

data. Therefore, the model was tested to compare the 

efficiency of the data analysis. This performance test 

revealed that the most efficient algorithm was Nearest 

neighbor algorithm with an accuracy of 99.28%, 

precision is 0.99, and  recall is 0.99, respectively. 

Then use the data from the analysis to develop a 

reporting system using Power BI that is easy to 

understand. and can be used to assist in the decision 

of the management in the future 

Keywords:  Service quality, Support Vector Machine,  
                    K-Nearest Neighbor, Naïve Bays,  

        Ensemble  Method. 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันแทบจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการใช้

อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของคนไทยและในแต่ละ
ปีจะมียอดการใชง้านเพ่ิมข้ึนมากเป็นเท่าตวั การให้บริการ
ดา้นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่น เทคโนโลย ีFTTx  ใหแ้ก่
ประชาชน ท่ี มีความต้องการด้านการ ส่ือสาร  และ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงข้ึน เพ่ือใช้กับ ธุรกิจ ความ
บนัเทิง การศึกษา การแพทย ์และอ่ืน ๆ[1] ขอ้มูลจาก We 
Are Social และ Hootsuit ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล ท่ีมีความส าคญั
ส าหรับต่อตลาดธุรกิจการให้บริการออนไลน์ ช้ีให้เห็นถึง
พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของคนไทยท่ีติดอนัดบัโลก 
โดยผลของการจดัอนัดบัการใชง้านอินเตอร์เน็ตของโลกปี 
พ.ศ. 2565 ประชากรไทยสามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตคิด
เป็น 77% ของประชากร การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตของคน
ไทยดีกว่าค่าเฉล่ียทั่วโลกท่ี 62.5% ขณะท่ีมีอีกหลาย
ประเทศสามารถผลักดันให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 90% จึงแสดงให้เห็นถึง
โอกาสในการพัฒนาโครงข่ายเพื่อให้คนไทยสามารถ
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดใ้นระดบัมากกว่า 90% จากรายงาน 
Data Report Digital Stat 2022 ช้ีให้ เ ห็นถึงการใช้งาน
อินเทอร์ เ น็ตของคนไทยท่ี มีระยะ เวลาการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตสูงติดอันดับ 7 ของโลก โดยมีการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตในแต่ละวนัสูงถึง 9.06 ชั่วโมง แต่พบว่า
ระยะเวลาใชง้านอินเตอร์เน็ตเฉล่ียทัว่โลกอยูท่ี่ 6.58 ชัว่โมง 
โดยในปี 2022 ความเร็วอินเทอร์เน็ตบา้นของประเทศไทย
ติดอันดับ 2 ของโลก โดยมีความเร็วเฉล่ียอยู่ท่ี 171.37 
MBPS ขณะท่ีผูใ้ห้บริการบางรายในประเทศไทยสามารถ
ระบุความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน สูงสุดท่ี 1000 MBPS 
นอกจากน้ีความเร็วอินเทอร์เน็ตบา้นของไทยยงัพฒันาข้ึน
จากปีท่ีผา่นมาถึง 46% กลายเป็นเป็นอนัดบั 3 ของโลกท่ีมี
การพฒันาความเร็วอินเทอร์เน็ตบา้น [2] ดงันั้น  

จากขอ้มูลต่าง ๆ ความเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน และความเสรี
ในตลาด ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตแต่ละค่ายต่างจึงออก
โปรโมชัน่แข่งขนักนั ทั้งดา้นความเร็ว และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีดึงดูดใจผูใ้ชบ้ริการใหห้ันมาใชบ้ริการของตน แต่ปัญหา
หลักท่ีพบมักอยู่ท่ีการบริการและคุณภาพบริการ ความ

รวดเร็วในการเขา้แกไ้ขปัญหาเม่ือมีเหตุขดัขอ้ง ในบางคร้ัง
อาจใชเ้วลานาน อนัเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ลูกคา้
เกิดความไม่สะดวกในการใชบ้ริการ เม่ือเกิดเหตุขดัขอ้ง
บ่อยข้ึน และใชเ้วลาในการด าเนินการแกไ้ขท่ีนาน จะน ามา
ซ่ึงผลท่ีท าให้ลูกคา้มีความตอ้งการเปล่ียนไปใชง้านกบัผู ้
ใหบ้ริการเจา้อ่ืนท่ีสามารถใหบ้ริการไดดี้กวา่  ขอ้ตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) จึงเป็น
ขอ้ตกลงเพ่ือรับประกนัคุณภาพการให้บริการ ระหว่างผู ้
ให้บ ริการกับผู ้รั บบ ริการ  เ พ่ือ เ พ่ิมความมั่น ใจแ ก่
ผู ้รับบริการตามระดับท่ีตกลงกันไว้ โดยธุรกิจการ
ให้บริการโทรคมนาคมมีการรับประกนัมาตรฐาน Service 
Level Agreement ในระดบัท่ีแตกต่างกนัตามความสามารถ
ขององค์กรนั้น ๆ (เฉล่ียแลว้ส าหรับลูกคา้ปกติ คือ ตอ้ง
แก้ไขคืนดีภายใน 24 ชม.) โดยก าหนดให้มีบริการทาง
โทรศพัท ์(On Call Service) ตลอด 24 ชม. 7 วนั ใหบ้ริการ
แจ้งเหตุ และสอบถามแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ผ่านโทรศพัท์ 
หากไม่สามารถแกไ้ขไดจ้ะตอ้งส่งจากช่างท่ีเช่ียวชาญไป
ยงัจุดท่ีเกิดปัญหาภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด เพ่ือแกไ้ขให้
กลบัมาใชง้านไดอ้ย่างเป็นปกติโดยเร็วท่ีสุดน ามาซ่ึงการ
รักษาลูกคา้เดิมให้ใชบ้ริการต่อไปและเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่
ใหม้ากยิง่ข้ึน[3] 

จากปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัย จึงมีแนวคิดในการน า
อัลกอริทึมมาท าการวิเคราะห์ระดับของการให้บริการ 
(SLA) และจดัท ารายงานเพ่ือแสดงผลต่อไป 

 

2. ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 2.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
 การท าเหมืองขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูล
จ านวนมาก เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีซ่อนอยู ่โดย
ท าการจ าแนกประเภทรูปแบบ เ ช่ือมโยงข้อ มูล ท่ี มี
ความสัมพันธ์กัน และหาความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน 
เ พ่ือให้ได้องค์ความ รู้ ใหม่ [4] ซ่ึ งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจในต่าง ๆ ได ้ 
 2.2 การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

การจัด เต รียมข้อ มูล  (Data Preparation) หมายถึง
กระบวนการใด ๆท่ีมีความจ าเป็นต้องท ากับข้อมูลดิบ 
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(Raw Data) ท่ีได้รับมา เพ่ือปรับเปล่ียนข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะไปโหลดเขา้ฐานขอ้มูลหรือน าไป
วิเคราะห์ต่อไป ความหมายท่ีเจาะจงของการท า Data 
Preparation อาจจะแตกต่างกันไปส าหรับแต่ละระบบ 
ผลลพัธ์จากการประมวลผลของระบบหน่ึงอาจกลายมา
เป็นข้อมูลดิบของระบบต่อไป ดังนั้ น  จึงต้องมีการ
จัดเตรียมขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และสามารถ
น าไปใชง้านต่อไป 

2.3 เพ่ือนบ้านใกล้ทีสุ่ด (K-Nearest Neighbor) 
เป็นการเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบกนัระหว่างเรค -

คอร์ดของขอ้มูลท่ี ตอ้งการจ าแนกหรือท านายหมวดหมู่
กบัเรคคอร์ดทั้งหมดในชุดขอ้มูลสอน(TrainingData) โดย
ขอ้มูลเรคคอร์ดหน่ึงจะสามารถถูกมองว่าเป็นจุดหน่ึงใน
ระนาบ n มิติ น าขอ้มูลทุก ๆ เรคคอร์ดในชุดขอ้มูลสอนมา
วางในระนาบ n มิติ จากนั้นน าขอ้มูลเรคคอร์ดท่ีตอ้งการ
จ าแนกหรือท านายหมวดหมู่มาวางในระนาบเช่นกนั แลว้
พิจารณาหาว่ามีข้อมูลใดบ้างท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียง
กบัเรคคอร์ดท่ีตอ้งการจ าแนกมากท่ีสุดเป็นจ านวน k เรคค
อร์ดในการท่ีจะหาความเหมือนกนั ต่างกนั หรือค่าความ
ใกลเ้คียงกนัระหวา่งเรคคอร์ดใด ๆ[5] 

2.4 เทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support 
Vector Machine) 

เ ป็นการจัดกลุ่มข้อมูล Classification โดยการแบ่ง 
Class ของขอ้มูลออกจากกนั อลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน (Support Vector Machine) เป็นอลักอริทึมท่ีจดัให้
อยู่ในกลุ่มของฐานการเรียนรู้ มีการสร้างเส้นแบ่งขอ้มูล
ออกเป็นส่วน โดยท่ีเส้นแบ่งขอ้มูลจะมีระยะของความห่าง
ท่ีมากท่ีสุดจากขอบเขตของขอ้มูลท่ีใกลท่ี้สุดจากทั้งสอง
ส่วน[6]  

2.5 นาอฟีเบย์  (Naïve Bayes) 
ทฤษฎีของเบย์ (Bayes Theorem) มีอัลกอริทึมท่ีไม่

ซบัซอ้น เป็นขั้นตอนวธีิในการจ าแนกขอ้มูลโดยการเรียนรู้
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน ามาสร้างเง่ือนไขการจ าแนกขอ้มูล
ใหม่ ใช้การค านวณหาความน่าจะเป็นในการท านายผล 
เป็นเทคนิคในการแกปั้ญหาแบบจ าแนกประเภทท่ีสามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ จะท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปรเพื่อใชใ้นการสร้างเง่ือนไขความน่าจะเป็น
ส าหรับแต่ละความสัมพนัธ์เหมาะกบักรณีของเซตตวัอยา่ง
ท่ีมีจ านวนมากและคุณสมบติั (Attribute) ของตวัอย่างไม่
ข้ึนต่อกนั[7]  

2.6 เอนเซมเบิล (Ensemble Method) 
Ensemble Method คือหน่ึงในเทคนิคของ Machine 

learning ท่ีน า Model หลาย ๆ Model มารวมกนัเพ่ือท่ีจะท า
การวเิคราะห์ใหผ้ลลพัธ์ออกมาดีท่ีสุด ซ่ึง Model ท่ีน ามาใช ้
ส า ม า ร ถ ใ ช้  Algorithm ข อ ง  Machine learning ไ ด้
หลากหลายแบบอยา่ง หลกัการสร้างโมเดล Ensemble คือ 
โมเดลท่ีสร้างควรจะมีความหลากหลายเพื่อให้ท านาย
ขอ้มูลแบบต่าง ๆ กนั [8]  
 

3.  วธีิด าเนินการวจิัย 
กรอบแนวความคิดของการวิจยังานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ

วิเคราะห์ เพื่อหาอัลกอริทึมท่ีให้ประสิทธิภาพท่ีดีและ
แม่นย  าท่ีสุดในการน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลระดับการ
ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง  แสดงดงั ภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิด 

โดยผูท้  าวิจยัไดน้ าขอ้มูลการรับแจง้เหตุจากระบบรับ
แจง้เหตุขดัขอ้งของบริษทัโทรคมนาคมแห่งชาติจ านวน 
306,075 รายการ จากนั้นน าเขา้สู่กระบวนการการเตรียม
ขอ้มูล (Data Preparation) ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะ
สามารถน าไปโหลดเข้าฐานข้อมูลหรือน าไปวิเคราะห์
ต่อไป จากนั้นคดัเลือกขอ้มูลท่ีจดัเตรียมเรียบร้อยแลว้มา
ทดสอบกบัอลักอริทึมท่ีสนใจท่ีจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบหาอลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี
ท่ีสุด จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีผา่นการวเิคราะห์ดว้ยอลักอริทึม
ท่ีดีท่ีสุดนั้ นมาจัดแสดงผลภาพรวมของข้อมูลโดยใช้ 
โปรแกรม Power Bi มาพฒันารายงาน เพื่อให้สามารถ
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เขา้ใจไดง่้าย โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 การศึกษาและเปรียบเทยีบเทคนิคของอลักอริทมึ 
ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและศึกษา

อัลกอริทึม 4 อัลกอริทึมได้แก่ Support Vector Machine  
K-Nearest Neighbor Naïve Bays และEnsemble Method  
มาใชใ้นการเปรียบเทียบเพื่อหาอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุด ในการ
เรียนรู้และวิเคราะห์ผลระดับการผ่านคุณภาพของการ
ใหบ้ริการ หรือ SLA (Service Level Agreement) 

3.2 การเตรียมข้อมูลและคดัเลือกข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวม

จากระบบรับแจง้เหตุขดัขอ้งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2564 
จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  โดยเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการ
รับแจ้งเหตุขดัข้องในการใช้บริการ โดยคดัเลือกข้อมูล
จ านวน 11,000 เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ออกแบบเรียนรู้และ
ทดสอบอลักอริทึมและสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงดงั ตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 : ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ 
ล าดบั ช่ือขอ้มูล ค าอธิบาย 
1 Region พื้นท่ี 
2 Department สงักดั 
3 Service_type ประเภทบริการ 
4 Fault_type ประเภทการขดัขอ้ง 
5 Day วนัท่ีเกิดเหตุขดัขอ้ง 
6 Month เดือนท่ีเกิดเหตุขดัขอ้ง 
7 Repair_Time ระยะเวลาในการแกไ้ข 
8 SLA ผลคุณภาพการใหบ้ริการ 
9 SLA Rank ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 

 
3.3  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคเหมือง

ข้อมูล เปรียบเทียบ และคัดเลือกเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
ทีสุ่ดไปใช้งาน 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ผลระดบัการผา่นคุณภาพของ
การให้บริการ หรือ SLA (Service Level Agreement) โดย
ใ ช้ อั ล ก อ ริ ทึ ม  Support Vector Machine K-Nearest 
Neighbor Naïve Bays และ Ensemble Method  มาใช้ใน
การเปรียบเทียบเพื่อหาอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุดดว้ยโปรแกรม 

RapidMiner Studio โดยใชข้อ้มูลฝึกสอน  (Training Data) 
จ านวน 10,000 รายการ เพื่อน ามาใชใ้นการฝึกสอน และ
สร้างตวัแบบจ าลองของแต่ละอลักอริทึม เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ออกมา เม่ือท าการวิเคราะห์แต่ละเทคนิคเรียบร้อยแลว้ จึง
ท าการสรุปผลและเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมและมีความ
แม่นย  ามากท่ีสุด เพ่ือน ามาวิเคราะห์กับข้อมูลทดสอบ 
จ านวน 1,000 รายการ (Test Data) ต่อไป 
 

 
ภาพที่ 2 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(1) 

 

 
ภาพที่ 3 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(2)      
 

3.4  ขั้นตอนการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบจ าลอง และภาพรวมของข้อมูล 

ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลมา
แสดงผลระดบัการผ่านคุณภาพการให้บริการ หรือ SLA 
(Service Level Agreement) โดยใชโ้ปรแกรม Power Bi ใน
การพฒันารายงาน เพื่อน าไปใช้วางแผนการด าเนินงาน  
และช่วยเสริมการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่ผูบ้ริหาร  
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะ เพื่อการวิเคราะห์

ข้อมูลจากระบบการรับแจ้งเหตุขัดข้องโดยใช้เทคนิค
เหมืองขอ้มูล สามารถแบ่งหวัขอ้ ดงัน้ี 
4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทึม 

ท าการเปรียบเทียบอลักอริทึม โดยน าชุดขอ้มูลตวัอยา่ง
มาเพื่อเรียนรู้อลักอริทึมท่ีคดัเลือกมาใช้ในการวิเคราะห์ 
จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ จากขอ้มูลท่ีพบ
ในการรับแจ้งเหตุขัดข้องท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพการ
ให้บริการโดยท าการเปรียบเทียบดว้ย อลักอริทึม Support 
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Vector Machine K-Nearest Neighbor Naïve Bays แ ล ะ 
Ensemble Method โดยผลลพัธ์การเปรียบเทียบแสดงดงั 
ตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบความแม่นย  า 

ล าดับ อลักอริทมึ 
Performance 

Accuracy Precision Recall 
1 K-Nearest Neighbor 99.28% 0.99 0.99 
2 Support Vector Machine 66.28% 0.66 0.66 
3 Naïve Bays 98.81% 0.98 0.98 
4 Ensemble Method 90.26% 0.88 0.90 

 
จากการทดสอบทั้ ง 4 อัลกอริทึม พบว่า K-Nearest 

Neighbor  ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าความถูกตอ้งอยู่ท่ี
ร้อยละ 99.28 ค่าความแม่นย  าเท่ากับ 0.99 และค่าระลึก
เท่ากบั 0.99  
4.2 ผลการพฒันาระบบรายงานเพ่ือแสดงผล 
 ภาพแสดงหน้าจอเร่ิมต้นของระบบรายงานการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากระบบรับแจง้เหตุขดัขอ้ง โดยสามารถ
เลือกเขา้ใชง้านรายงานท่ีตอ้งการได ้แสดงดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 : หนา้แรกของระบบรายงาน 

  

ภาพที่ 6 : ผลจากการวเิคราะห์ 

 จากภาพท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการ
ให้บริการ จ านวน 1000 รายการท่ีได้จากการทดสอบ 
สามารถกรองข้อมูลเป็นรายพ้ืนท่ี และสังกัด จะแสดง
ข้อมูลจ านวนของเหตุขัดข้องท่ีเกิดข้ึนแยกตามบริการ 

พ้ืนท่ี ประเภทเหตุขดัขอ้ง ขอ้มูลและผลการผ่านคุณภาพ
ของการใหบ้ริการ หรือ SLA (Service Level Agreement) 

 

 
ภาพที่ 6 : ขอ้มูลเหตุขดัขอ้งตามสงักดั 

จากภาพท่ี 6 แสดงข้อมูลเหตุขัดข้องแยกตามสังกัด 
และพ้ืนท่ีการให้บริการอย่างลงรายละเอียดมากข้ึน โดย
สามารถกรองขอ้มูล ตามพ้ืนท่ี และสังกดัได ้ 

 

 
ภาพที่ 7 : ขอ้มูลเหตุรายการเหตุขดัขอ้ง 

 จากภาพท่ี 7 สามารถเลือกแสดงรายการเหตุขดัขอ้งท่ี
พบโดยจะสรุปจ านวนตามพ้ืนท่ี และจ านวนการพบ
เหตุขดัขอ้งในแต่ละเดือนได ้
 

ภาพที่ 8 : ผลการวเิคราะห์ระดบัการผา่นคุณภาพการใหบ้ริการ 

จากภาพท่ี 8 แสดงระดบัการผา่นคุณภาพการใหบ้ริการ
โดยจะแบ่งเป็นระดับท่ีได้รับจากการวิ เคราะห์โดย 
สามารถกรองขอ้มูลดว้ยสังกดั ประเภทบริการ ประเภท
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เหตุขดัขอ้ง โดยแสดงระดบั และจ านวนเหตุขดัขอ้ง ตาม
พ้ืนท่ีบริหาร และแสดงผลรวมในแต่ละเดือนตามระดบัท่ี
ไดรั้บ  

 

 
ภาพที่ 9 : ผลการทดสอบดว้ยอลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 

จากภาพท่ี 9 แสดงผลท่ีไดจ้ากการทดสอบขอ้มูลตวัอยา่ง
ดว้ยอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุด 
 

 
ภาพที่ 10 : ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง 

จากภาพท่ี 10 แสดงรายละเอียดขอ้มูลท่ีน าเขา้มาเพื่อสร้าง
แบบจ าลองดว้ยอลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
 

5. สรุป อภิปรายผล  
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ระดบัคุณภาพ

ของการให้บริการ หรือ SLA (Service Level Agreement) 
โดยแสดงผลของระดบัการแกไ้ขเหตุขดัขอ้งท่ีผา่นคุณภาพ
การให้บริการ และไม่ผา่นคุณภาพการให้บริการ แบ่งตาม
ระดับคุณภาพบริการท่ีได้   โดยเปรียบเทียบและหา
อลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด เพื่อน ามาใชใ้นการ
วิเคราะห์ระดบัของคุณภาพบริการ 

จากการทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
อลักอริทึม พบวา่อลักอริทึม K-Nearest Neighbor มีผลลพัธ์
ท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ร้อยละ 99.28  ค่าความ

แม่นย  าเท่ากบั 0.99 และค่าระลึกเท่ากบั 0.99 จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันารายงาน โดยใชโ้ปรแกรม Power Bi 
เพื่อแสดงผลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ใหส้ามารถเขา้ใจได้
ง่าย และสามารถน ามาช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ต่อไปไดใ้นอนาคต 
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บทคัดย่อ 
เน่ืองจากการเขียนหรือเรียบเรียงข้อมูลในรายงาน

จะต้องท าอย่างเป็นระบบและต้องมีการใช้ระดับภาษาเข้า
มาช่วยในการเขียนรายงาน ซ่ึงนักเรียนและนักศึกษา ยัง
ไม่เข้าใจเร่ืองระดับภาษามากนักจึงท าให้กระทบต่อการ
เขียนรายงาน จากปัญหานีผู้้ จัดท าโครงงานได้พัฒนา
ระบบวิเคราะห์ระดับของภาษาด้วยเหมืองข้อความ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ในการเขียนรายงาน โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ด้วยเคร่ือง โดยเปรียบเทียบแบบจ าลองการ
จ าแนกข้อมูล 3 วิธี ประกอบด้วยการหาเพ่ือนบ้านใกล้
ท่ีสุด ต้นไม้ตัดสินใจและนาอีฟ เบย์  พบว่านาอีฟ เบย์ ให้
ค่าความถูกต้องท่ีดีท่ีสุดท่ีร้อยละ 75.63 จึงได้เลือกใช้
แบบจ าลองนาอีฟ เบย์ มาพัฒนาเป็นระบบวิเคราะห์
ระดับภาษาด้วยเหมืองข้อความ 
ค า ส า คั ญ :  ก า ร จั ด แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง เ อ ก ส า ร 
         การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระดบัภาษาไทย 

 

Abstract 

Nowadays, writing reports and essays should be 

organized systematically. Especially, writing an 

academic report using the Thai language requires 

knowledge about language level. Therefore, the 

writers should have the skill to use language level 

appropriately. Unfortunately, there are many 

students and non-professional writers who lack this 

skill. The paper proposes the Thai language level 

analysis system using the text mining technique.  

 

 

 

Three techniques: Naive Bays, K-Nearest Neighbor, 

and Decision Tree are compared to classify the 

sentences between formal and informal sentences. 

The result shows that the Naive Bays claim the 

highest accuracy with 75.63 percent. Hence, it is 

applied to develop the Thai language level analysis 

system, a web application to support the writers 

improve their language level skills. 

Keywords: Classification of Documents, Natural  

         Language Processing, Thai Language Level 

 

1. บทน า 
การศึกษาปัจจุบนัส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองมากข้ึน การเขียนรายงานจึงมีบทบาทและส าคญั
ยิ่งในการเรียนการสอน ซ่ึงส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีเหตุผล มีทกัษะในการใช้ภาษา
เพราะการเขียนหรือเรียบเรียงขอ้มูลในรายงานจะตอ้งท า
อยา่งเป็นระบบและตอ้งมีการใชร้ะดบัภาษาเขา้มาช่วยใน
การเขียนรายงาน ภาษาท่ีใช้ในการเขียนนั้ นต้องเป็น
ภาษาระดบัทางการ ซ่ึงการใช้ค  าในภาษาไทยใช้ค  าใน
ภาษาราชการ ไม่ใช้ภาษาพูด และให้เป็นค าภาษาไทย
มากท่ีสุด ใช้ค  าท่ีสามารถเขา้ใจง่าย ไม่ใช่ค  าภาษา ถ่ิน
หรือผวน ค าย่อจ าเป็นตอ้งเขียนเป็นค าเต็ม เม่ือตอ้งใช้
ศัพท์ทางวิ ช าการ  ควร เ ลือกใช้ศัพท์บัญญั ติ ของ
ราชบณัฑิตยสถาน  

จากปัญหาผูจ้ดัท าโครงงานไดพ้ฒันาระบบวิเคราะห์
ระดับของภาษาด้วยเหมืองข้อความ เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรับผูเ้รียนในการเขียนรายงาน โดยผูจ้ัดท า

https://scholar.google.com/citations?user=_YT1Se0AAAAJ&hl=en
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รวบรวมข้อมูลประโยคจากรายงานทั้ งหมด 2 ,000 
ประโยค ประกอบไปดว้ยประโยคภาษาระดบัทางการ 
1,000 ประโยค และประโยคภาษาระดบัไม่เป็นทางการ 
1,000 ประโยค ซ่ึงตอ้งเตรียมขอ้มูลดว้ยการตดัค า น ามา
สร้างคลงัค าศพัท์ และนบัความถ่ีของค าศพัท์ว่าแต่ละค า
นั้นปรากฏบนเอกสารมากน้อยเพียงใด โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง น ามาวเิคราะห์และเปรียบเทียบดว้ย
แบบจ าลองการจ าแนกขอ้มูล 3 วิธี ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจ(Decision Tree) การหาเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด(K- 
Nearest Neighbor) และ นาอีฟ เบย(์Naive Bayes) เพื่อหา
วิธีท่ีดีท่ีสุดมาพฒันาเป็นระบบวิเคราะห์ของระดบัภาษา 
 

2. งานวจิัยและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
จากงานวิจยัระดบัภาษาและการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง [1] 

ไดศึ้กษาการพิจารณาระดบัภาษาและหลกัการใชภ้าษาท่ี
ถูกตอ้ง ตามกาลเทศะหรือโอกาสในการใชภ้าษา เพื่อให้
ผูใ้ชภ้าษาสามารถเลือกใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ โดย
มีหลกัการดงัน้ี 

- ภาษาใช้ในการส่ือสารท่ีเป็นทางการควรใช้ภาษา
เขียนในระดบัทางการ โดยตอ้งหลีกเล่ียงการใชภ้าษาพูด 
และตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งเร่ืองความหมาย และแบบ
แผนการใชภ้าษาทั้งในดา้นการใชค้  าและประโยค เน้น
ความถูกตอ้ง กระชบั ชดัเจน ตรงประเดน็  

- การใชค้  า การใชค้  าตอ้งพิจารณาใหถู้กตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ ความหมาย และระดบัของค านั้น ๆ 

- การใช้ประโยค การใช้ประโยชน์ตอ้งพิจารณาให้
ประโยคท่ีใชน้ั้นถูกตอ้ง กะทดัรัด ชดัเจน สละสลวย และ
ล าดบัค าในประโยคถูกตอ้ง 

- การเปรียบเทียบค าระหว่างภาษาระดบัทางการและ
ภาษาระดบัไม่เป็นทางการนั้น สามารถเปรียบเทียบได้
ดงัน้ี ภาษาเป็นทางการมีลกัษณะกระชับ ภาษาไม่เป็น
ทางการมีลกัษณะไม่กระชับค่อนขา้งเป็นภาษาพูด ดัง
ตวัอย่างในตารางท่ี 1 ค  าว่า “ไม่ระมัดระวงั” ในภาษา
ทางการจะกระชบัและสุภาพกว่า “ไม่ดูตามา้ตาเรือ”ใน
ภาษาไม่เป็นทางการ ภาษาเป็นทางการส่วนมากใช้ค  า
บาลีสันสกฤต ตัวอย่าง ประโยคภาษาระดับไม่เป็น

ทางการ เช่น ใครไม่ท าตามกฎระเบียบ สามารถเขียนเป็น
ประโยคภาษาระดับทางการได ้คือ ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
ตารางที่  1: ตัวอย่างภาษาระดับทางการมีลักษณะกระชับ  
         ภาษาระดบัไม่เป็นทางการมีลกัษณะไม่กระชบั 

ภาษาระดบัทางการ ภาษาระดบัไม่เป็น
ทางการ 

ไม่ระมดัระวงั ไม่ดูตามา้ตาเรือ 

ไม่ทราบขอ้เทจ็จริง ไม่รู้เร่ืองรู้ราว 

ซ ้ าซาก ซ ้ าๆ ซากๆ 

มีบุตร มีลูกมีเตา้ 

นอ้ยใจ นอ้ยอกนอ้ยใจ 

ติดใจ ติดอกติดใจ 

 
จากงานวิจยัเร่ืองการจ าแนกกลุ่มค าถามอตัโนมติับน

กระดานสนทนาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ[2] ได้
ศึกษาการประมวลผลขอ้ความและการจ าแนกขอ้ความ
ดว้ยการเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองทั้ง 3 เทคนิค ประกอบดว้ย การ
หาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด ตน้ไมต้ดัสินใจ และ นาอีฟ เบย ์
ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีปัญหาดา้นการตอบค าให้ชดัเจนและตรง
ประเด็น ท าให้ผูพ้ฒันาไดน้ าเอา 3 เทคนิค มาใชใ้นการ
พฒันาระบบวเิคราะห์ระดบัภาษา โดยมีหลกัการดงัน้ี 

การประมวลผลขอ้ความ (Text processing) 
การประมวลผลขอ้ความเป็นกระบวนการอตัโนมัติ

ในการวิ เคราะห์และจัดเ รียงข้อมูลข้อความท่ีไม่มี
โครงสร้างเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก [2] ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

การตดัค า 
การตัดค าภาษาไทยเป็นงานพ้ืนฐานส าหรับการ

ประมวลผลภาษาไทย เน่ืองจากลกัษณะของขอ้ความจะ
ติดกนัและไม่มีการใชต้วัอกัษรหรือสัญลกัษณ์น ามาใช้
คัน่ระหว่างค าเหมือนภาษาองักฤษ ดงันั้นการตดัค าจึง
เป็นการแบ่งค าแต่ละค าในประโยคออกจากกนัเพ่ือให้
คอมพิวเตอร์สามารถค านวณหรือค้นหาค าได้อย่าง
ถูกตอ้งและแม่นย  า 
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การสร้างคลงัค าศพัท ์
เ ม่ือตัดค าแล้วจะน าค า ท่ีตัดมารวบรวมเป็นคลัง

ค าศพัท์และแต่ละค านั้น จะมีหมายเลขก ากบัเพ่ือระบุว่า
แต่ละค านั้นอยูล่  าดบัท่ีเท่าไร 

สร้างคุณลกัษณะจากการนบัค า 
การนบัจ านวนคร้ังท่ีแต่ละค า ในคลงัค าศพัท์ทั้งหมด

ท่ีปรากฏในประโยค ซ่ึงยิ่งค  าในคลงัค าศพัท์มีจ านวน
มาก จ านวนคุณลกัษณะของขอ้มูล ก็จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
และแปลงค าศพัท์ให้เป็นเวกเตอร์ เพื่อจะไดน้ าไปใชใ้น
ขั้นตอนการเรียนรู้ของเคร่ืองต่อไป 

เทคนิคการเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง 
- นาอีฟ เบย ์ 
เป็นการจดัหมวดหมู่โดยใชห้ลกัความน่าจะเป็นเขา้มา

ช่วยค านวณ ดงัสมการท่ี 1 

𝑃(𝑐|𝑋) =
𝑃(𝑥|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑃(𝑥)
 

 

(1) 

ตวัแปรในสมการมีดงัน้ี 
X คือ ประโยคท่ีตอ้งการวเิคราะห์ 
x คือ ค าในประโยค 
c คือ คลาสของขอ้มูลในท่ีน้ีประกอบดว้ย 2 คลาส คือ 

ภาษาระดบัทางการและภาษาระดบัไม่เป็นทางการ 
P(c|X) คือ ความน่าจะเป็นท่ีประโยค X จะเป็นคลาส

นั้นๆ 
P(x|c) คือ ความน่าจะเป็นท่ีค า x ปรากฏอยู่ในคลาส

นั้นๆ 
P(c) คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดของคลาสนั้นๆ

ในคลงัขอ้มูล 
P(x) คือ ความน่าจะเป็นของค า x 
- การหาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด 
เป็นแบบจ าลองในการจ าแนกประเภทของขอ้มูลจาก

การเรียนรู้ขอ้มูลฝึกฝนท่ีทราบค าตอบ วิธีการจ าแนกของ
การหาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด จะใชว้ิธีการวิเคราะห์จาก
ขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดจ านวน k ตวั กบัขอ้มูลท่ีตอ้งการ
จ าแนกประเภทของขอ้มูลหรือตอ้งการ ท านายคลาสของ
ขอ้มูลใหม่โดยจะท านายตามคลาสส่วนใหญ่ของขอ้มูล
ฝึก k ตวั ดงัภาพท่ี 1  

 

 

ภาพที่ 1: ขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงและขอ้มูลท่ีตอ้งการจ าแนกประเภท [3] 
 

- ตน้ไมต้ดัสินใจ 
การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ จะสร้าง

ตน้ไมข้ึ้นเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีมีหมวดหมู่
ขอ้มูลแนบอยูด่ว้ย โดยโครงสร้างของตน้ไมต้ดัสินใจจะ
ประกอบด้วย ใบ (Leaf) เป็นส่วนของผลลพัธ์ท่ีได้ ก่ิง 
(Branch) เป็นตัวเช่ือมระหว่างโหนดราก (Root) เป็น
จุดเร่ิมตน้ของเหตุการณ์ โหนดภายใน (Internal node) 
คือ คุณลกัษณะต่างๆ ของขอ้มูล ซ่ึงเม่ือขอ้มูลมาถึงโหนด 
จะใชคุ้ณลกัษณะของขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจว่าขอ้มูลจะไป
ในทิศทางใดต่อไป โดยโหนดภายในจะมีจุดเร่ิมตน้คือ 
โหนดราก  ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 
ภาพที่ 2: โครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ [4] 

จากงานวิจยั Automatic Classification of Documents 
by Formality [5] ไดศึ้กษาความแตกต่างระหวา่งประโยค
ภาษาระดับทางการและประโยคภาษาระดับไม่เป็น
ทางการของภาษาองักฤษ โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง 3 
เทคนิค ในการจ าแนกประเภทประโยค ประกอบด้วย 
ตน้ไมต้ดัสินใจ นาอีฟ เบย ์และ Support Vector Machine 
โดยใชชุ้ดขอ้มูล 1,000 รายการ คือ ประโยคภาษาระดบั
ทางการ 500 ประโยค และ ประโยคภาษาระดบัไม่เป็น
ทางการ 500 ประโยค ซ่ึงงานวิจัยน้ีระบุว่า ชุดขอ้มูลท่ี
น ามาทดสอบยงัมีจ านวนท่ีไม่มากพอ  

จากงานวิจัยการแบ่งขอ้มูลและการจ าแนกประเภท
ขอ้มูล [6] งานวิจยัน้ีท าการศึกษา การเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

143 

 

ดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เป็นการเรียนรู้โดยการจ าแนก
ประเภทขอ้มูลออกเป็นกลุ่มโดยใชคุ้ณลกัษณะ ในการ
จ าแนกประเภท จากงานวิจยัน้ีผูพ้ฒันาไดน้ าเอาเทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ มาใชใ้นการพฒันาระบบเพื่อเปรียบเทียบ
แบบจ าลองท่ีดีท่ีสุด 

จากบทความระดบัภาษาและค าราชาศพัท ์[7] ผูพ้ฒันา
ไดท้ าการศึกษารูปแบบการใชภ้าษาและการส่ือสารท่ีมี
ลกัษณะเป็นภาษาระดบัทางการ บริบทของผูส่ื้อสารเพื่อ
น ามาใชใ้นการเตรียมชุดขอ้มูล 

 

3. วิธีการด าเนินงาน 
ระบบวิเคราะห์ระดบัของภาษาดว้ยเหมืองขอ้ความ 

จะรับขอ้มูลจากผูใ้ชง้านและตรวจสอบวา่ขอ้มูลจากผูใ้ช ้
มีค  าอยู่ในระดับใดบ้างและเป็นประโยคภาษาระดับ
ทางการหรือประโยคภาษาระดบัไม่เป็นทางการแลว้แจง้
ใหก้บัผูใ้ช ้
 

 
ภาพที่ 3: โครงสร้างในส่วนการฝึกฝนแบบจ าลอง 

ซ่ึงในขั้นตอนการฝึกฝนแบบจ าลองสามารถแสดงได้
ดงัภาพท่ี 3 มีรายละเอียดการท างานแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

1. ข้อมูล ประกอบไปด้วยข้อข้อมูลการฝึกฝนและ
ขอ้มูลทดสอบทั้งหมด 2,000 ประโยค  

- ขอ้มูลการฝึกฝน 2,000 ประโยค ประกอบไปดว้ย
ประโยคภาษาระดบัทางการ 1,000 ประโยคและประโยค
ภาษาระดบัไม่เป็นทางการ 1,000 ประโยค 

2. การเตรียมขอ้มูล  
- การตัดค า โดยการใช้ฟังก์ชัน word tokenize ของ

ไลบราร่ี Pythainlp ตดัค าตามพจนานุกรม Pythainlp 
- Countvectorizer คือ การน ากลุ่มของประโยคมา

สร้างเป็นเวกเตอร์ โดยใชก้ลุ่มของค าท่ีปรากฏในเอกสาร
เป็นตวัอา้งอิงค าท่ีมีในประโยคจะถูกตั้งค่าเป็น 1 ค  าท่ีไม่

ปรากฏในเอกสารจะเป็น 0 และถา้มีมากกว่า 1 ค  า จะตั้ง
ค่าเป็น 2 

3. การฝึกฝนแบบจ าลอง 
- แบบจ าลองท าการจ าแนกข้อมูลของประโยค

ภาษาระดับทางการและประโยคภาษาระดับไม่เป็น
ท า ง ก า ร  โ ด ย แบบจ า ล อ ง ท่ี น า ม า เ ป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพประกอบดว้ย 

นาอีฟ เบย ์
ใ ช้ ไ ล บ ร า ร่ี  scikit – learn แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้ เ ป็ น 

Multinomial Naïve Bayes โดยน าประโยคท่ีท าการแปลง
เป็น เวกเตอร์ แล้ว มาหาค่าความน่าจะเป็นเพ่ือใช้
พิจารณาค าในประโยคนั้นว่าเป็นประโยคภาษาระดับ
ทางการหรือประโยคภาษาระดบัไม่เป็นทางการ  

การหาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด 
ใชไ้ลบราร่ี scikit – learn ในการแยกประเภทประโยค

โดยใชข้อ้มูลบางชุดมาตรวจสอบ จากนั้นหาระยะห่าง
ระหว่างขอ้มูลท่ีท าการรับเขา้มาและตวัขอ้มูลท่ีจะใชใ้น
การตรวจสอบ เม่ือได้ค่าระยะห่างมาแล้วจะใช้เ พ่ือ
พิจารณาว่าประโยคท่ีรับเขา้มาเป็นประโยคภาษาระดบั
ทางการหรือประโยคภาษาระดบัไม่เป็นทางการ โดยได้
ก าหนดค่า k เท่ากบั 3 5 และ 7 ตามล าดบั 

ตน้ไมต้ดัสินใจ 
ใชไ้ลบราร่ี scikit – learn ท าการเลือก คุณลกัษณะของ

ขอ้มูล ท่ีเหมาะสมจะน ามาใชใ้นการแบ่ง โดยใชค้่า Gini 
Index ในการเปรียบเทียบประโยคว่า เ ป็นประโยค
ภาษาระดับทางการหรือประโยคภาษาระดับไม่เป็น
ทางการ  

ในส่วนการออกแบบและพฒันาระบบในรูปแบบเวบ็
แอปพลิเคชนั ไดมี้การออกแบบฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 

- ระบบสามารถตรวจสอบประโยคท่ีให้ผลลพัธ์เป็น
ภาษาระดบัทางการหรือภาษาระดบัไม่เป็นทางการโดย
ใชแ้บบจ าลองนาอีฟ เบยท่ี์ไดฝึ้กฝนจากชุดขอ้มูลท่ีเตรียมไว ้

- ระบบสามารถแนะน าค าท่ีเป็นภาษาระดบัไม่เป็น
ทางการให้เป็นภาษาระดับทางการจากพจนานุกรมท่ี
ผูพ้ฒันาสร้างข้ึน 
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- ระบบสามารถรับขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชห้ากเวบ็แอป
พลิเคชนัตรวจสอบประโยคผิดพลาด หรือผูใ้ชส้ามารถ
แนะน าค าท่ีเป็นภาษาระดบัไม่เป็นทางการใหผู้พ้ฒันาได้
ทราบ 

ซ่ึงหนา้แรกของเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: หนา้แรกของเวบ็แอปพลิเคชนั 

เ ม่ือผู ้ใช้ท าการกรอกประโยคและท าการกดปุ่ม
ตรวจสอบ เวบ็แอปพลิเคชนัจะท าการวิเคราะห์ประโยค
และแสดงผลลพัธ์ ดงัภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5: หนา้เวบ็แอปพลิเคชนัแสดงผลวเิคราะห์ประโยค 

เ ม่ือผู ้ใช้ท าการเลือกค าท่ีเป็นภาษาระดับไม่เป็น
ทางการจะแสดงค าแนะน าค าท่ีเป็นภาษาระดบัทางการ 
ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6: การแนะน าประโยคภาษาระดบัทางการ 

หากผูใ้ช้ท าการกดปุ่ม GIVE FEEDBACK ท่ีมุมบน
ขวาจะแสดงส่วนท่ีใหก้รอกขอ้ความเพ่ือส่งขอ้เสนอแนะ
ใหผู้พ้ฒันา ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7: ส่งขอ้ความเสนอแนะใหผู้พ้ฒันา 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการทดสอบแบบจ าลองทั้ง 3 แบบจ าลองโดยใช้

ชุดข้อมูลในการฝึกฝนทั้ งหมด 2,000 ประโยค เป็น
ประโยคภาษาระดับทางการ 1 ,000 ประโยค ประโยค
ภาษาระดบัไม่เป็นทางการ 1,000 ประโยค  
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบ 10-fold Cross Validation ของ นาอีฟ 
เบย ์ ตน้ไมต้ดัสินใจ และการหาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด 

แบบจ าลอง Precision Accuracy Recall F-Measure 

นาอีฟ เบย ์ 75.63% 73.57% 0.713 0.724 

ตน้ไม้

ตดัสินใจ 

63.37% 68.33% 0.683 0.683 

การหาเพื่อน

บา้นท่ีใกล้

ท่ีสุด ( k = 5 ) 

58.37% 60.60% 0.665 0.634 

จากผลการทดสอบ 10-fold Cross Validation ของ
แบบจ าลอง ผลการจ าแนกข้อมูลด้วย นาอีฟ เบย์ มีค่า
ความถูกตอ้งอยู่ท่ีร้อยละ 75.63 ซ่ึงดีกว่าผลการจ าแนก
ขอ้มูลตน้ไมต้ดัสินใจ มีค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ร้อยละ 63.37 
เน่ืองจาก นาอีฟ เบย ์วิเคราะห์จากความน่าจะเป็นของค า
ท่ีพบบ่อยในแต่ละคลาส แต่ตน้ไมต้ดัสินใจวิเคราะห์จาก
คุณลักษณะยิ่งคุณลักษณะยิ่งเยอะ การตัดสินใจของ
ตน้ไมก้็ยิ่งซับซ้อน ท าให้ความถูกตอ้งในการตดัสินใจมี
ประสิทธิภาพท่ีน้อยลง และการหาเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด 
มีค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ร้อยละ 58.37 ซ่ึงแบบจ าลองการหา
เพื่อนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุดมีความถูกต้องต ่าเพราะประโยค
ภาษาระดับทางการ  และประโยคภาษาระดับไม่เป็น
ทางการท่ีผา่นการเตรียมขอ้มูลมีความแตกต่างกนัไม่มาก 
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนินโครงงาน ทางผูจ้ดัท าไดเ้ก็บรวบรวม

ชุดขอ้มูลทดสอบแบบจ าลองครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
และท าการฝึกแบบจ าลองดว้ยการเรียนรู้ของเคร่ืองโดย
ไดใ้ชเ้ทคนิคทั้ง 3 โมเดลและท าการทดสอบดว้ย 10-fold 
Cross Validation แ ล้ว จึ งน า ม า เ ป รี ยบ เ ที ยบ  โ ด ย
แบบจ าลองท่ีให้ค่าความถูกตอ้งท่ีดีท่ีสุดคือแบบจ าลอง 
นาอีฟ เบย ์ให้ค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ร้อยละ 75.63 จากการ
วิเคราะห์ผลเน่ืองจากเป็นการหาค่าความน่าจะเป็นของ
แต่ละค าท่ีจะปรากฏในประโยค ซ่ึงสามารถพิจารณา
เพ่ิมเติมได ้เช่นแนวทางการพฒันาแบบจ าลองโดยการ
เพ่ิมประโยคท่ีจะใช้ในการฝึกแบบจ าลองเพื่อให้มีค่า
ความแม่นย  าเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มี จุดประสงค์เพ่ือท าการศึกษาคัดเลือก
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์การซ้ือโฆษณาผ่าน
แพลตฟอร์มเฟซบุ๊คด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
จ านวน 3 วิธี ได้แก่ วิธีหาค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี วิธีเอก็ซ์โปเนน
เชียล และวิธีเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลังสอง  ด้วยโปรแกรม 
Minitab ข้ อมู ล ท่ี ใ ช้ เ ป็น ข้อมู ลก าร ซ้ื อ โฆษณาจ าก
แพลตฟอร์มเฟซบุ๊ค ในช่วงปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 
รวมจ านวน 60 เดือน ท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด 
ได้แก่ ชุดข้อมูลส าหรับสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ จ านวน 
48 เดือนและชุดข้อมูลส าหรับการทวนสอบความถูกต้อง
ของแบบจ าลองพยากรณ์ จ านวน 12 เ ดือน ท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วยค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือนสมบูรณ์ ค่าเบ่ียงเบนสัมบูรณ์เฉลีย่ท่ีต า่ท่ีสุด  

ผลการวิจัยพบว่า แบบจ าลองเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลัง
สอง ให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีท่ีสุด เน่ืองจากมี
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์(MAPE)  
ต า่ท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 1.00 และค่าเบ่ียงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย
(MAD) เท่ากับร้อยละ 3.26 ผลการทวนสอบความถูกต้อง
ของแบบจ าลอง พบว่า แบบจ าลองเอก็ซ์โปเนนเชียลก าลัง
สอง มีความคลาดเคล่ือนต า่ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ 
ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เท่ากับร้อยละ 1.00622 

ค าส าคัญ: เทคนิคการวเิคราะห์อนุกรมเวลา แบบจ าลอง 
 ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี แบบจ าลองเอ็กซ์โปเนนเชียล   

                 แบบจ าลองเอก็ซ์โปเนนเชียลก าลงัสอง 

Abstract 
The purpose of this research is to select  

a suitable model for analyzing advertising purchases 

through the Facebook platform with three time series 

analysis. that are used by moving average, single 

exponential smoothing and double exponential 

smoothing by Minitab. The research uses the history 

of advertising purchase information from Facebook 

between 2017 and 2021 total of 60 months, spilt  

2 datasets as 48 months are trainset  and 12 month 

are validating set then compare performance for 

forecasting by lowest Mean absolute percentage  

error (MAPE) and Mean absolute deviation (MAD)  

From the research results, double exponential 

smoothing gives the best forecasting efficiency. it was 

lowest Mean absolute percentage error  is 1.00 

percent and the Mean absolute deviation is 3.26 

percent, The results of validating double exponential 

smoothing give lowest error Mean absolute 

percentage error is 1.00622 percent 

Keywords: Time Series Analysis, Moving Average,   

                    Single Exponential Smoothing,  

                    Double Exponential Smoothing. 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการซ้ือโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับ

ความนิยมเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะแพลตฟอร์มของเฟสบุ๊ค 
ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ดี  
โดยเฟสบุ๊ค มี ฟังก์ชันในการ ซ้ือโฆษณาท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างง่ายดาย 
ผู ้บ ริโภคสามารถ ซ้ือโฆษณาได้อย่างรวดเ ร็วทันใจ 
เน่ืองจากเคร่ืองมือการซ้ือโฆษณาของเฟสบุ๊คเขา้มาช่วย
วิ เคราะห์ในเ ร่ืองของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการและความสนใจในโฆษณาของผูบ้ริโภค 

เน่ืองจากซ้ือโฆษณาผา่นเฟสบุ๊คเป็นท่ีนิยมอยา่งมากใน
ประเทศไทย จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาทฤษฎีการให้บริการ
ทางด้านการ ซ้ื อโฆษณาของ เฟส บุ๊ ค  ด้ว ย เทค นิค  
Time Series Analysis [1] จ านวน 3 วธีิ ไดแ้ก่ วิธี Moving 

Average [2 ] วิ ธี Single Exponential Smoothing แ ล ะ  
วิธี  Double Exponential Smoothing [3]  จากนั้ นน าวิ ธี
พ ย า ก ร ณ์ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กับ ข้อ มู ล ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ 
เพ่ือหาวิธีการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดกบัขอ้มูล
การให้บริการทางด้านการซ้ือโฆษณาของเฟสบุ๊ค [4] 
เพื่อน าผลพยากรณ์มาประยุกต์ในการวางแผนบริหาร 
จัดสรรงบประมาณจากการซ้ือโฆษณาผ่านเฟสบุ๊ค 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยในเร่ืองของการหา
ประสิทธิภาพในการซ้ือโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คเพ่ือวิเคราะห์
ตน้ทุนและความพึงพอใจ [5] ถึงจุดคุม้ทุนท่ีผูซ้ื้อโฆษณา
ผา่นเฟสบุ๊ควา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
  ผู ้วิจัยได้รวบรวมทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง 

โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 
     ก า ร พ ย า ก ร ณ์ แ บบ อ นุ ก ร ม เ ว ล า  เ ป็ น เ ท ค นิ ค 
การพยากรณ์ข้อมูลในอดีตเป็นหลัก ซ่ึงเป็นเทคนิค 
ท่ี ยอม รับโดยทั่ว ไป  สามารถน าข้อ มูล ท่ี มีค่ าม าก 
มาค านวณหาค่าพยากรณ์ได้ ลักษณะของอนุกรมเวลา
จะต้องใช้ข้อมูลความต้องการหรือข้อมูลสถิติในอดีต 
ท่ีท าการรวบรวมในระยะเวลาหน่ึง [6] 

2.1.1. วธีิค่าเฉลีย่เคล่ือนที่ (Moving Average) 
       วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเหมาะส าหรับการพยากรณ์

ในช่วงเวลาระยะสั้ นๆ และข้อมูลท่ีมีลักษณะค่อนข้าง
แ น่ น อ น เ ป็ น เ ส้ น ต ร ง  ค ง ท่ี  แ ล ะ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม 
กับข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นแนวโน้ม ฤดูกาล หรือข้อมูล 
ท่ีมีลกัษณะเป็นการเปล่ียนแปลงเป็นขั้นบนัได มีหลกัการ
ในการหาค่าเฉล่ีย คือ ใช้ค่าเฉล่ียจากการสังเกตข้อมูล 
ในอดีตมาค านวณหาค่ า เฉ ล่ี ยแล้วใช้ค่ า เฉ ล่ี ย ท่ี ได ้
เป็นค่าพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลาถดัไป โดยมีสมการดงัน้ี [7] 

 
𝐹𝑡+1  = 

( 𝑌𝑡+ 𝑌𝑡−1+ 𝑌𝑡 −2+⋯+𝑌𝑡 −𝑛+1)

𝑁
                (1) 

 

โดย  Ft  = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
 t = เวลาท่ีท าการพยากรณ์ 

 𝐴t  = ค่าความตอ้งการในงวดท่ี t 

 N = จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาเฉล่ีย 

2.1.2. วิ ธี ป รั บ เ รี ย บ เ อ็ ก ซ์ โ ป เ นน เ ชี ย ล  (Single 

Exponential Smoothing) 

           เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่น
ระดับคงท่ี ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือเป็นขอ้มูลท่ีไม่มี
องค์ประกอบของแนวโน้ม และไม่มีความผนัแปรตาม
ฤดูกาล มีเฉพาะความผนัแปรเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ
เพียงอย่างเดียว เหมาะกบัการพยากรณ์ระยะสั้ นส าหรับ
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมท่ีจะใชว้ิธีน้ีควรมีขอ้มูลอย่างน้อย 5 ถึง 
10 ขอ้มูล ซ่ึงวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลให้
น ้ าหนกัความส าคญัของขอ้มูลในอดีต และขอ้มูลท่ีท าการ
พยากรณ์ซ่ึงน ้ าหนักท่ีถ่วงให้กับค่าสังเกตแต่ละค่าจะมี
ค่าคงท่ีของการปรับเรียบเรียกว่า  𝛼 โดยท่ีค่าของ 𝛼 จะอยู่
ในช่วงระหวา่ง 0 ถึง 1  ( 0 < 𝛼 < 1) โดยมีสมการดงัน้ี [8] 

 
𝐹𝑡+1  =  𝛼 𝑌𝑡 +(1- 𝛼)𝐹𝑡                   (2) 

 

โดย  Ft  = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
 Ft−1= ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t-1 

 Yt−1 = ค่าจริงท่ีเกิดข้ึน ณ เวลา t 
 𝛼  = มีค่าเท่ากบั 0 < 𝛼 < 1 
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2.1.3 วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลังสอง
(Double Exponential Smoothing) 

         เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกับข้อมูลท่ีมีอิทธิพล
ของแนวโน้ม เส้นตรง เ ป็น ส่ วนประกอบ  โดยน า 
ค่าของการพยากรณ์มาปรับซ ้ า อีกคร้ัง เ พ่ือพยายาม 
ลดปัจจัยอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีอธิบายไม่ได้  
โดยมีสมการดงัน้ี [9] 
 

𝐹𝑡  =  𝛼 𝑌𝑡 +(1- 𝛼)𝐹𝑡  1                     (3) 

𝐹′
𝑡  =  𝛼 𝐹𝑡 +(1- 𝛼)𝐹′

𝑡−1𝑐                      (4) 

 
 

โดย  Ft  = ค่าพยากรณ์ความตอ้งการจากวิธี SES 

 Yt  = ค่าจริงท่ีเกิดข้ึน ณ เวลา t 
 𝐹′   = ค่าพยากรณ์จากวธีิการ DES ส าหรับเวลา t 
2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

เมธินี ประสิทธ์ิ และบุญออ้ม ]10 [ท าการศึกษาการ
พยากรณ์ส าหรับดชันีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์และ
ก่อสร้างในประเทศไทยโดยการ  Time Series Analysis 

ด้วยวิ ธี  Single Exponential ผลการวิ จัยพบว่ า  ก าร
พยากรณ์ ล่วงหน้า  3  เ ดือน  มีประสิท ธิภาพสูงสุด  
ค่า MAPE ร้อยละ 1.9273 รองลงมา คือ การพยากรณ์
ล่วงหน้า  2  เ ดือน ค่ า  MAPE ร้อยละ 2 .2648  และ 
การพยากรณ์ล่วงหนา้ 6 เดือน ค่า MAPE ร้อยละ 3.4621 
ตามล าดบั 

อนุสรณ์ ]11] ท าการศึกษาการพยากรณ์ความตอ้งการ
แว่นตาร้านรักแว่น โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ดว้ยเทคนิคTime Series Analysis จ านวน 4 วิธี ไดแ้ก่ วิธี 
Moving Average วิ ธี  Single Exponential วิ ธี  Weighted 
และวิธี Simple Regression ผลการวิจยัพบว่า วิธี Simple 

Regression มีประสิทธิภาพสูงสุด ค่า MAPE เท่ากบั ร้อย
ละ 58 รองลงมาคือ วิธี Simple Exponential ค่า MAPE 
ร้อยละ  64.23 วิ ธี  Moving Average ค่ า  MAPE ร้อยละ 
68.02 และวิ ธี  Weighted ค่ า  MAPE ร้ อ ย ละ  69.83 
ตามล าดบั 

สมฤดี กญัญา และอรวรรณ [12] ไดท้ าการศึกษาการ
พยากรณ์มูลค่าการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัของ
ประเทศไทย ดว้ยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธี 
Decomposition วิ ธี  Exponential Smoothing แ ล ะ 

วิธีบอกซ์เจนกินส์ ขอ้มูลท่ีใชม้าจากขอ้มูลการส่งออกอญั
มณี และเคร่ืองประดบัของประเทศไทยรายเดือน ตั้ งแต่
เดือนมกราคม พ .ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ .ศ. 2562 
จ านวน 84 วดัประสิทธิภาพการพยากรณ์ดว้ยค่า MAPE 
ผลการวิจยัพบวา่ วิธี Decomposition ให้ประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุด ค่า MAPE เท่ากบั 0.24 รองลงมา คือ Exponential 
Smoothing ค่า MAPE เท่ากบั 0.26  MAPE เท่ากบั 0.47 
ตามล าดบั 

พรฤดี  และณัฐทวิ [ 13] ได้ท าการ ศึกษาตัวแบบ 
ท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ยอดขายเส้ือผา้ดว้ยการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา 2 วธีิ ไดแ้ก่ วธีิ Decomposition และ
วิธี Linear Regression ขอ้มูลท่ีใชม้าจากยอดขายรายวนั 
ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2015 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2017 
จ านวน  1,096 ค่า ว ัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วย 
ค่ า  Basic Error ค่ า  MAD ค่ า  MSE ค่ า  MAPE และ 
ค่าTheil’s U ผลการวิจัยพบว่า  วิ ธี  Linear Regression 
ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ค่า Basic Error เท่ากับ 24.441  
ค่า MAD เท่ากบั 0.380 ค่า MSE เท่ากบั 0.266 ค่า MAPE 
เท่ากบั 7.850 และค่า Theil’s U เท่ากบั 0.5555  

 

3. วธีิการด าเนินการวิจัย  
  งานวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจ าลอง 

การพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์การซ้ือโฆษณา
ผ่านทางเฟซบุ๊ค โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา  
โดยมีรายละเอียด และขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
3.1 การรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
      งานวิจัยน้ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการซ้ือโฆษณา 

จากแพลตฟอร์มเฟสบุ๊คในช่วงปี พ .ศ.  2560 ถึงปี พ .ศ. 2564

จ านวน 60 เดือน โดยน าขอ้มูลการซ้ือโฆษณาจากเวบ็ไซต ์
www.facebook.com/adsmanager ท าการจดัขอ้มูลให้อยู่
ในรูปแบบรายเ ดือน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

 แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ชุดข้อมูล Train Set 
ส าหรับการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ ใช้ข้อมูลตั้ งแต่ 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 
48 เ ดือน  และชุดข้อมูล  Test Set ตั้ งแต่ เดือนมกราคม 
พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 12 เดือน  
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ใชส้ าหรับการทวนสอบความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 
3.2 การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ 
      ผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกใชเ้ทคนิค Time Series Analysis 

ในการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ จ านวน   3วิธี ไดแ้ก่ 
วิ ธี  Moving Average โดยการก าหนดค่า MA Length 

3,6,9 และ12 วิธี Single Exponential Smoothing ก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ α (Alpha) เท่ากับ 0.2, 0.3, 0.6 และ 0.9 
และวิธี Double Exponential Smoothing โดยการก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ α เท่ากบั 0.1 ถึง 0.9 และค่าพารามิเตอร์  
γ (Grama) เท่ากบั 0.1 ถึง 0.9 

3.3 การ เป รียบ เที ยบประ สิท ธิภาพและคัด เ ลื อก
แบบจ าลองการพยากรณ์ 
       ผู ้วิ จัยพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

การพยากรณ์ทั้ ง  3 วิ ธี ด้วยค่ า  ค่ า เฉ ล่ี ย เปอ ร์ เ ซ็นต ์
ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ ค่าเบ่ียงเบนสัมบูรณ์เฉล่ีย 
ท่ีต  ่าท่ีสุด  

3.4 การทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลองพยากรณ์ 
      ใ น ส่ ว น น้ี เ ป็ น ก า ร ท ว นส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  

โดยประ เ มินความ ถูกต้อ งของการพยากร ณ์ของ 
แบบจ าลองด้วยข้อมูลการซ้ือโฆษณาจากแพลตฟอร์ม
เฟสบุ๊คจ านวน 12 เ ดือน และประเมินค่าเปอร์เซ็นต ์
ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย  

 

4. ผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง ผลการทวนสอบ
ความถูกตอ้งของแบบจ าลอง และการน าเสนอขอ้มูล แสดง
รายละเอียดได ้ดงัน้ี 

  4.1 ผลการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
        ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองเทคนิค 

Time Series Analysis จ านวน 3 วิธี ได้แก่ วิธี Moving 

Average วิ ธีSingle Exponential Smoothing และวิ ธี  
Double Exponential Smoothing ดว้ยโปรแกรม Minitab 
แสดงดงัตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 3  

 
 

ตารางที ่1: การวเิคราะห์ดว้ยวธีิ Moving Average 
วธีิพยากรณ์ ค่าพารามเิตอร์ MAPE MAD 

Moving 

Average 
MA Length 3 6.43 4.68 

MA Length 6 1.71 7.96 

MA Length 9 2.30 1.07 

MA Length 12 2.61 1.29 

 
จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนพบว่า 

MA Length 6 ให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่า MAPE 

เ ท่ ากับ  1.71 และค่ า  MAD เ ท่ ากับ  7.96 ซ่ึ ง มีกราฟ 
การพยากรณ์ แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1: กราฟการพยากรณ์แบบจ าลอง Moving Average 
 

ตารางที ่2: การวเิคราะห์ Single Exponential Smoothing 

วธีิพยากรณ์ ค่าพารามเิตอร์ MAPE MAD 

Single 

Exponential 

Smoothing 

α (Alpha) = 0.3 1.15 6.31 

α (Alpha) = 0.6 4.73 3.68 

α (Alpha) = 0.9 2.54 2.54 

α (Alpha) = 0.12 1.70 1.03 

 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนพบว่า 

ค่ า  α เ ท่ ากับ  0.3 โดยมีค่ า  MAPE เ ท่ ากับ  1.15 และ 
ค่า MAD เท่ากบั 6.31 ซ่ึงมีกราฟการพยากรณ์ แสดงดัง
ภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2: กราฟการพยากรณ์แบบจ าลอง Single Exponential  

                     Smoothing  
 

ตารางที ่3: การวเิคราะห์Double Exponential Smoothing 

วธีิพยากรณ์ ค่าพารามเิตอร์ MAPE MAD 

Double 

Exponential 

Smoothing 

α = 0.1, γ = 0.9 1.21 7.58 

α = 0.2, γ = 0.1 1.44 5.41 

α = 0.3, γ = 0.6 1.00 3.26 

α = 0.4, γ = 0.9 1.15 2.23 

 

จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนพบว่า 
ค่า α  เท่ากับ 0.3 และค่า γ เท่ากับ 0.6 โดยมีค่า MAPE 
เท่ากับ 1.00 และค่า MAD เท่ากับ 3.26 ซ่ึงมีกราฟการ
พยากรณ์ แสดงดงัภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3: กราฟการพยากรณ์แบบจ าลอง Double Exponential  

                     Smoothing  
 

4.2 ผลการทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 
      ผลการทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง  

เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน วิธี Double Exponential 

Smoothing ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด รองลงมา คือ วิ ธี  
Single Exponential Smoothing และวิธี Moving Average 

ตามล าดับ น าแบบจ าลองท่ีได้มาท าการทวนสอบความ
ถูกตอ้งกบัขอ้มูลการซ้ือโฆษณาจากแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค 
จ านวน 12 เดือน พบวา่ วิธี Double Exponential Smoothing 
มีความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุดเท่ากบั ร้อยละ 1.00 แสดงดงั
ตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4:  ผลการทวนสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง 

เดือน 

จ านวน 
การแสดงผล 

Double Exponential 

Smoothing 

Test Set Smooth Predict MAPE 

2021-01 3148265 3148265 3148265 8.72804 

2021-02 3434759 3434759 3434759 3.40124 

2021-03 3721253 3721253 3721253 3.98769 

2021-04 4007747 4007747 4007747 4.28089 

2021-05 4294241 4294241 4294241 3.71557 

2021-06 4580735 4580735 4580735 2.65104 

2021-07 4867229 4867229 4867229 1.42869 

2021-08 5153723 5153723 5153723 2.98125 

2021-09 5440217 5440217 5440217 2.19874 

2021-10 5726711 5726711 5726711 2.669347 

2021-11 6013205 6013205 6013205 2.91442 

2021-12 6299699 6299699 6299699 2.79494 

ร้อยละ 1.00622 

 

4.3 การน าเสนอข้อมูล 
ทางผูว้ิจัยไดน้ าผลการพยากรณ์โดยใช้วิธี Double 

Exponential Smoothing เป็นตัวแบบในการพยากรณ์ 
ค่ าโฆษณาจากแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค  น า เสนอข้อมูล 
ดว้ยรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั แสดงดงัภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4: ภาพการแสดงผลการพยากรณ์ค่าโฆษณา 
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5. สรุป 
  งานวิ จัยค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เ พ่ื อท าการ ศึกษา 

และคดัเลือกแบบจ าลองการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล
การซ้ือโฆษณาจากแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค จ านวน 60 เดือน
โดยใชเ้ทคนิค Time Series Analysis จ านวน 3 วิธี ไดแ้ก่ 
วิ ธี  Moving Average วิ ธี  Single Exponential Smoothing 
และวิธี Double Exponential Smoothing ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยค่า MAPE 

และค่า MAD ผลการวิจยัพบว่า วิธี Double Exponential 

Smoothing มีความเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ท่ีสุด 
โดยมีค่า MAPE เท่ากบัร้อยละ 1.00 และค่า MAD เท่ากบั 
3.26 หลังจากนั้ นน าข้อมูลมาทวนสอบกับข้อมูลจริง
จ านวน 12 เดือน สรุปไดว้่า การพยากรณ์ค่าโฆษณาจาก
แพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค  ด้วยแบบจ าลองการพยากรณ์ 

วิธี Double Exponential Smoothing มีความแม่นย  า โดย
มีค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ เท่ากับร้อยละ 
1.00622 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง ด้วยวิธีการจัดกลุ่ ม  (K-means 

Clustering) ซ่ึงข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ได้แก่ รหัสสาขา 
ข้อมูลการขาย ราคาขายสินค้า และรหัสสินค้า โดยใช้
ข้อมูลการขายสินค้า จ านวน 110,258 รายการ ตั้งแต่วันท่ี 
1 มกราคม 2562 – 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีวิจัยด าเนิน
ตาม รูป แบบ  CRISP-DM และน าไป วิ เค ราะ ห์ ด้ วย
โปรแกรม  RapidMiner ผลการ วิ จัย  พบ ว่าส ามารถ
แบ่งกลุ่ ม สินค้าได้ จ านวน 5  กลุ่ ม   โดยแต่ละกลุ่ มมี
สัดส่วนของการขายตามรหัสสินค้า ท่ีแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ล าดับท่ี 1 มีรหัสสินค้าท่ีเข้าเง่ือนไขสูงถึง 79 % 
นอกจากนี้จากผลการศึกษาวิจัยฉบับนี้ยังพบประเด็นท่ี
น่าสนใจคือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการ
จัดการสินค้า ซ่ึงเห็นได้ว่าในแต่ละกลุ่มไม่จ าเป็นต้องมี
สินค้าขายเหมือนกันทุกสาขา ตัวอย่างเช่นสินค้าในกลุ่ม
สุดท้ายมีการขายเพียง  6  สาขาจากท้ังหมด 15  สาขา 
หลังจากสรุปข้อมูลได้และน าไปเทียบกับปริมาณการ
ส่ังซ้ือจากบริษัทคู่ค้าพบว่า ในกลุ่มนี ้มีสัดส่วนการขาย
เพียง 24 % จากการส่ังซ้ือท้ังหมด หากบริษัทน าข้อมูลการ
จัดกลุ่มสินค้ามาบริหารท าให้ลดปริมาณการส่ังซ้ือได้สูงถึง 
27 ล้านบาท 

ค าส าคัญ: เทคนิคการจดักลุ่ม เคมีน ผลิตภณัฑใ์หแ้สงสวา่ง 
 

Abstract 

This research aims to the sales data analysis of 

lighting products by K-means Clustering technique. 

The data consist of branches code, sales 

transactions, sales price, and product code. The 

gathering of sales data at 110,258 items from 

January 1, 2019, to October 31, 2021. The research 

methodology according CRISP-DM model and to 

analyze with the RapidMiner program. The result of 

this research found that the sales data was to 

optimized cluster into 5 groups. Each group is 

different in sales according to the product code. The 

first cluster has product codes that meet the 

conditions as high as 79%. In addition, the results of 

this research study also found interesting issues that 

can increase efficiency in product management.       

It can be found that each group does not need to 

have the same products for sale in every branch. For 

example, the last clustering group of the same 

products found six of fifteen branches. The 

comparison of summary of sale volume from vender 

found that the last clustering group of sales is only 

24% of all orders. If the company uses the product 

grouping information to manage, it can reduce the 

purchase order up to 27 million baht. 

Keywords: Clustering technique, K-Means, Lighting  

        product. 

 

1. บทน า 
การบ ริหารจัดการของผู ้บ ริหาร ในสถาณการณ์

เศรษฐกิจระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ปัญหาหลกัส าคญั
ท่ีทุกบริษทัตอ้งเผชิญคือ สถาณการณ์โควิด การปรับตวัให้
เขา้กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ถือเป็นบทเรียนคร้ังใหม่ท่ีทุกบริษทัตอ้ง
ปรับตวัหรือท่ีเรียกกนัว่า ความปกติใหม่ (New Normal) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลของบริษทัท่ีเป็นขอ้มูลในอดีตสามารถ
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ช่วยให้บริษทั วางแผนกลยทุธ์ ก าหนดนโยบาย ไวร้องรับ
ปัญหาท่ีเขา้มาไดท้ั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว      

บริษทัท่ีผูว้ิจยัศึกษาอยูพ่บปัญหาเร่ืองการคุมค่าใชจ่้าย
โดยท่ีผา่นมา บริษทัไม่ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในส่วนน้ี
เพราะดว้ยขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และการเข้าถึงการวิ เคราะห์ข้อมูลขั้ น สูงย ังไม่ เป็น ท่ี
แพร่หลายในบริษทั ผูว้ิจยัจึงร่วมศึกษาขอ้มูลของบริษทั
และพบวา่ปัญหาหน่ีงท่ีบริษทัมองขา้มคือการเบิกสินคา้ไป
ยงัแต่ละสาขาโดยไม่มีการควบคุมท่ีรัดกุมพอ เพราะในแต่
ละสาขามีการจดัวางสินคา้บนชั้นวางสินคา้ท่ีขนาดเท่ากนั 
และไม่มีการควบคุมการจัดวางสินค้า จึงท าให้ปัญหา
ตน้ทุนของสินคา้ท่ีมีการเบิกไปในแต่ละสาขาเป็นตน้ทุนท่ี
บริษทัตอ้งรับรู้เกินความจ าเป็น และไม่ไดค้  านึงปริมาณ
การขายของแต่ละสาขา จึงเป็นท่ีมาของการน าขอ้มูลการ
ขายสินคา้ยอ้นหลงัมาวิเคราะห์ดว้ยการจัดกลุ่มประเภท
สินคา้ท่ีเหมาะสมและสามารถจดัวางสินคา้ในแต่ละสาขา
ได้และอย่าง เหมาะสม  ช่ วยลดค่ าใช้ จ่ าย  และ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดใหก้บับริษทัได ้

 

2. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
ทฤษฎีเก่ียวกับ  Data Mining [1] เป็นเทคนิคหน่ึง

ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล มาจากค าว่าเหมืองขอ้มูล โดย
เป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นกระบวนการสกัดข้อมูลจากในอดีต เพ่ือน า
ผลลัพธ์ท่ีได้มาช่วยในการวิเคราะห์และประกอบการ
ตดัสินใจ จากเดิมท่ีมีการจัดเก็บขอ้มูลอย่างง่ายได้มีการ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ [2] เพื่อให้
สามารถคน้พบความรู้ท่ีซ่อนอยู่ในขอ้มูล โดยมีขั้นตอน
การท าเหมืองข้อมูล [3] [6]ได้แก่ การคัดเลือกข้อมูล 
(Selection)  การ เต รียมข้อ มูล   (Preprocessing)   การ
แปลงข้อ มูล  (Transformation)การวิ เคราะห์และค้น
รูปแบบขอ้มูล  (Data Mining) และการแปล/ประเมินผล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล (Interpretation/Evaluation)  

 
ภาพที ่1: ขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูล 

การท าเหมืองขอ้มูลไดรั้บความนิยมและน าไปใช้งานใน
หลายด้าน [4] การท าเหมืองข้อมูลมีเทคนิคการค้นควา้
ความรู้ได้หลายรูปแบบ โดยสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ลกัษณะของปัญหาท่ีตอ้งการน าการเหมืองขอ้มูลไปใชใ้น
การแกไ้ข [5] , [7] , [8] , [10] เช่นการจ าแนกขอ้มูลของ
ข้อมูล (Classification) , การค้นหาความสัมพันธ์ของ
ข้ อ มู ล  ( Association rule)  ห รื อ ก า ร แ บ่ ง ข้ อ มู ล 
(Clustering) ประกอบกบัการน าเทคนิคมาใชร่้วมกนัดงัน้ี      

 1 .  ก าร วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม สั ม พัน ธ์   (Association 

Analysis) การน ากฎความสัมพนัธ์ ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์
ท่ีมีเง่ือนไขตรงกบัขอ้ก าหนด และลกัษณะของขอ้มูลท่ีมี
การเรียนรู้ของตระกร้าจ่ายตลาด (Market Basket) มา
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กฎ  

2.เทคนิคเหมืองขอ้มูลเพื่อคน้หากฎความสัมพนัธ์ เป็น
การคน้หากลุ่มขอ้มูลท่ีปรากฎขอ้มูลร่วมกนับ่อย  

3. เทคนิคการวิ เคราะห์ เพ่ื อจัดก ลุ่ม  (Clustering 

Analysis) การวิเคราะห์เพ่ือจดักลุ่มจะแตกต่างกบัการแบ่ง
ประเภทและการท านายซ่ึงวิ เคราะห์ข้อมูลท่ี มีความ
คลา้ยกนัมาก  
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ประเภทการพยากรณ์มี 2 ประเภทคือ 
1.พยากรณ์เชิงคุณภาพ [12] คือพยากรณ์ท่ีไม่อาศัย

ขอ้มูลในอดีตแต่อาศยัประสบการณ์ของผูบ้ริหารหรือผูมี้
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเปล่ียนรูปแบบในขั้นพ้ืนฐาน 

2.พยากรณ์เชิงปริมาณ [13] คือการพยากรณ์ท่ีใชห้ลกั
สถิติจากขอ้มูลในอดีตเพื่อพิจารณารูปแบบและวางแผนกล
ยทุธ์ในอนาคต 

 

3. วธีิการด าเนินการวิจัย 
3.1 เคร่ืองมือการวจิัย 
3.1.1 โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล RapidMiner  
3.1.2 โปรแกรม Power BI Desktop  
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
ผู ้วิจัยได้เลือกวิ ธีการท าวิจัยโดยน าทฤษฎี เดิมมา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทสามารถน าวิธีการท ามาใช้ได้
หลงัจากการวิจยัส้ินสุดลง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และน าไปใช้งานได้จริง ผู ้วิจัยจึงได้น ากระบวนการ
ส าหรับการท าเหมืองขอ้มูลท่ีมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนโดย
ประกอบไปดว้ยกนัทั้งส้ิน 6  ขั้นตอนดงัน้ี 

ภาพที่ 2: Cross-industry standard process for data 

mining (CRISP-DM) 
3 .2 .1  ก า ร ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ ธุ ร กิ จ  ( Business 

Understanding) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู ้วิจัยได้ศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับบริษัท จาก
พนักงานของบริษทั โดยตรวจสอบกระบวนการท างาน
นโยบาย ต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาท่ีมาของปัญหาและ
น าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานในเบ้ืองตน้ 

3 . 2 . 2  ก า ร ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ ข้ อ มู ล  ( Data 

Understanding) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลในส่วนของยอดขาย
บริษทั และตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ ของบริษทั ซ่ึงผูว้ิจยัได้
เลง็เห็นวา่ท่ีมาของปัญหาคือกระบวนการในการเบิกของท่ี
ไม่มีความชดัเจน ขาดการวางแผนการด าเนินงาน โดยไม่มี
หลักการท่ีสอดคล้องกับการขายสินค้าจึงท าให้บริษัท
รับภาระค่าใชจ่้ายเกินความจ าเป็น 

3.2.3 การเตรียมขอ้มูล เร่ิมจากการเก็บขอ้มูลการขาย
สินคา้ยอ้นหลงัทุกสาขา โดยในขั้นตอนแรก ผูว้ิจยัไดน้ า
ขอ้มูลสินคา้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 รวมทั้งส้ิน 110,258 

รายการมาวิเคราะห์ และจดัล าดบัยอดขายท่ีสูงสุด 3 ล  าดบั
แรก และเลือกล าดบัท่ี 1 มาเพื่อใชส้ าหรับการวิเคราะห์ใน
โปรแกรม RapidMiner โดยขอ้มูลในล าดบัท่ี 1 แบ่งเป็น
สินค้าประเภทย่อย  จ านวน  1,431 รายการ ข้อ มูล
ประกอบดว้ย แอตทริบิวต ์ดงัตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1: ตารางอธิบายแอตทริบิวตท์ั้งหมด 
 

ช่ือแอตทริบิวต ์ ค าอธิบาย 

Date วนัท่ีขายสินคา้ 

Month เดือนท่ีขายสินคา้ 

Year ปีท่ีขายสินคา้ 

Article Code รหสัสินคา้ 

Article Name ค าอธิบายรหสัสินคา้ 

Watt ขอ้มูลแสดงความจุของสินคา้ 

Brand ขอ้มูลแสดงยีห่อ้สินคา้ 

Type ขอ้มูลแสดงประเภท 

Sub Type ขอ้มูลแสดงประเภทยอ่ย 

Sales Office สาขาท่ีขาย 

Location รหสัสาขาท่ีขาย 

Sales Qty จ านวนสินคา้ท่ีขาย 
Net Sales Inc 

Tax 
มูลค่าสินคา้ท่ีขาย 
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จากขอ้มูลตามตารางผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลพบว่า
ลกัษณะของขอ้มูลท่ีตรวจสอบเป็นรายการขายสินคา้ตาม
ใบรายการขาย และไดเ้ตรียมขอ้มูลโดยการท า Pivot บน
ระบบ MS Excel เพื่อจดัขอ้มูลให้ขอ้มูลเป็นจ านวนการ
ขายตาม รหัสสินค้าก่อนน าทุกรายการเข้าโปรแกรม 
RapidMiner Studio  

3 .2 .4  ก าร ส ร้ า ง โ ม เด ล  (Modeling)  ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้
ประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัลกัษณะของขอ้มูลโดยไดเ้ลือก การ
แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน(K-means Clustering) [9] , 
[11] ซ่ึงการใช้โมเดลน้ีจะเป็นลกัษณะของการจัดกลุ่มท่ี
เป็นการก าหนดจ านวนกลุ่มก่อนน าไปวิเคราะห์แบบไม่
เป็นขั้ นตอน  เม่ือน าข้อมูลไปสร้างโมเดลผ่าน ระบบ 
RapidMiner ตามภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า
ก่อนการวิเคราะห์หาค่า K ผูว้ิจยัไดจ้ดัการขอ้มูลตามล าดบั
ดงัน้ี 

 3.2.4.1. การจดัการ Missing Data ให้มีค่าเป็น ศูนย์
เนืองจากขอ้มูลท่ีตอ้งใชว้ิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยลกัษณะของตวัเลข 

3.2.4.2. เลือกแอตทริบิวต ์จากตารางท่ี 1 โดยมีแอตทริ
บิวตท่ี์ใชด้งัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2: ตารางอธิบายแอตทริบิวตท่ี์น ามาวเิคราะห์ 
 

ช่ือแอตทริบิวต ์ ค าอธิบาย 

Article Code รหสัสินคา้ 

Location รหสัสาขาท่ีขาย 

Sales Qty จ านวนสินคา้ท่ีขาย 
Net Sales Inc 

Tax 
มูลค่าสินคา้ท่ีขาย 

 
3.2.4.3.ก าหนดค่า แอตทริบิวต์ช่ือ “Article Code” 

ใหมี้ค่าเป็น ID  
3.2.4.4.ก าหนดค่าพารามิเตอร์ในการท าคลสัเตอร์ร่ิง

ใหดี้ท่ีสุด (Customize) โดยก าหนดค่า K = 10, Max runs 

= 1,000, Measure types = Numerical Measures, Max 

Optimization steps = 1,000  

3.2.4.5. ระบุค่า Main Criterion เท่ากบั Avg. within 

centroid distance ดงัภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3  

 
ภาพที่ 2: แสดงวิธีประมวลผลบนระบบ Rapid Miner 

 
ภาพที่ 3: แสดงวิธีประมวลผลบนระบบ Rapid Miner 

 
ภาพที่ 4: กราฟแสดงผลเพ่ือระบุค่า K 

จากข้อมูลตามตามภาพท่ี 4  แสดงลักษณะของกราฟ
หลังจากประมวลผลบนระบบ Rapid Miner เพื่ อหา
จ านวนคลัสเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยเลือกค่า K ท่ีจุด
ก่อนท่ีความเฉ่ือย จะเร่ิมลดลงเป็นเส้นตรง และจากกราฟ
ส าม ารถระบุ ค่ า  K = 5  และน าค่ า  K ท่ี ได้จ ากการ
ประมวลผลมาวเิคราะห์ ต่อเพ่ือจดักลุ่มตามภาพท่ี 5  

 
ภาพที่ 5: แสดงวิธีการประมวลผลหลงัระบุค่า K 

หลงัจากระบบไดป้ระมวลผลเรียบร้อย พบการจดักลุ่ม
ของขอ้มูลท่ีมีลกัษณะแยกกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจนโดยเห็นได้
ชดัวา่ในแต่ละกลุ่มมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามภาพท่ี 6  

 
ภาพที่ 6: แสดงผลการจดักลุ่ม 
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3 .2 .5  ก าร วัด ผ ล ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง โ ม เด ล 
(Evaluation) 
ในขั้นตอนท่ี 4 ของการสร้างโมเดล ผูว้ิจยัไดน้ าผลของการ
ท าโมเดลมาวิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีเพียงพอต่อการขาย
ของแต่ละสินคา้ ซ่ึงเม่ือน าขอ้มูลท่ีผ่านการจดักลุ่มมาท า
เขา้ โปรแกรม Power BI เพื่อแสดงให้เห็นสินคา้ประเภท
น้ีวา่ในแต่ละสาขามีคลสัเตอร์ใดบา้งท่ีขาย ดงัภาพท่ี 7  
 

 
ภาพที ่7: แสดงประเภทสินคา้ตามคลสัเตอร์ในแต่ละสาขา 

 
ภาพที่ 8: รายละเอียดประเภทสินคา้ตามคลสัเตอร์ในแต่

ละสาขา 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการวิจัยไดน้ าขอ้มูลการแบ่งแยกตามปริมาณการ

ขายในแต่ละสาขาท่ีจดักลุ่มไดต้ามภาพท่ี 8 โดยแต่ละคลสั
เตอร์สามารถเป็นข้อมูลให้ผู ้บริหารเพื่อประกอบการ
พิจารณา ซ่ึ งจากข้อมูลแต่ละคลัส เตอร์ ส รุปผลการ
ด าเนินงานไดด้งัน้ี 

 

 
ภาพที่ 9: ปริมาณการขายสินคา้ในแต่ละสาขา 

 

จากภาพท่ี 9 แสดงให้เห็นข้อมูลในแต่ละคลัสเตอร์ 
โดยพบวา่ล าดบัท่ี 1 คลสัเตอร์ 3 มีกลุ่มรหสัสินคา้ท่ีขายได้
สูงสุด ล าดับท่ี 2 คือคลสัเตอร์ 0 และล าดับท่ี 3 คือคลัส
เตอร์ 2 และคลสัเตอร์ 1 และ 4 ตามล าดบั ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
พบว่าในแต่ละสาขาไม่มีความต่างกนัในการเบิกสินคา้จึง
ท าให้เกิดการเบิกสินคา้ท่ีเกินปริมาณการขาย ดังจะเห็น
จากภาพท่ี  9  ท่ี เห็นได้ว่ามี เพียงกลุ่มคลัสเตอร์ 3  ท่ี มี
ปริมาณการขายมาก ซ่ึงหากดูจากการจดักลุ่มแลว้ พบบาง
สาขาไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งขายสินคา้ในบางคลสัเตอร์ 
โดยสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี  

 

Location cluster_4 cluster_3 cluster_2 cluster_1 cluster_0

BLC P P P P P

BLP P P P P P

BLK P P P P P

BLB P P P P P

BLCM P P P P P

BLH P P P P

BLR P P P P

BLUD P P P P

BLRP P P P P

BLN P P P P

BLKR P P P P

BLSR P P P

WH P P P

BLHS P

BLRY P P  
ภาพที่ 10: แสดงสาขาท่ีจ าหน่ายสินคา้ตามคลสัเตอร์ 

 

5. สรุป  
จากผลการวิเคราะห์ เก่ียวกบัขอ้มูลการขายสินคา้พบวา่

มีสาขาท่ีไม่มียอดขายสินคา้ และขายสินคา้ไดน้้อยจึงเป็น
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กลุ่มท่ี มีข้อมูลท่ี น่าสนใจเพราะเป็นกลุ่มท่ี ส่งผลต่อ
ค่าใชจ่้ายของบริษทั เช่นค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ไปยงั
แต่ละสาขา ค่าเช่าพ้ืนท่ีในการจดัวางสินคา้ ค่าเสียโอกาส
ในการวางสินค้าบนชั้นวางสินค้า เป็นต้น โดยจากการ
ประยกุตใ์ชว้ธีิการจดักลุ่มดว้ย K-means Clustering ถือวา่
เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีบริษทัสามารถน าไปใชง้านไดห้ลงัจากการ
วิจยัเสร็จส้ิน เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และประยุกตใ์ชใ้ห้
เกินประสิทธิภาพสูงสุดกบับริษทั ดงัเห็นไดจ้ากขอ้มูลท่ี
สรุปไดเ้บ้ืองตน้ว่าสินคา้ท่ีขายดีเป็นล าดบัท่ี 1 ของบริษทั
คือคลสัเตอร์ 3 แต่ในส่วนของคลสัเตอร์ 4 ควรเสนอขาย
เพียง 6 สาขาจากทั้ งส้ิน 15 สาขา และรองลงมาคือคลสั
เตอร์ 1 ควรเสนอขายเพียง 10 สาขา จากทั้งหมด โดยเม่ือ
น ารหัสสินคา้ไปวิเคราะห์เพ่ิมพบว่าจากขอ้มูลรหัสสินคา้
ในกลุ่มคลสัเตอร์ 4 รวมยอดซ้ือสินคา้สูงถึง 51 ลา้นบาท 
แต่สัดส่วนในการขายเพียงแค่ 24 % ของยอดซ้ือ ซ่ึงเม่ือ
บริษทัไดน้ าการจดักลุ่มมาใช้สามารถบริหารเงินสดของ
บริษทัท่ีน ามาลงทุนเพ่ือซ้ือสินคา้ไดถึ้ง 27 ลา้นบาท  
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
เป็นปัญหาใหญ่ท่ียังคงต้องเผชิญ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 
การบาดเจบ็และเสียชีวิต รวมท้ังความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
สังคมของผู้ ประสบอุบัติเหตุ  ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ งานวิจัยนีจึ้งได้ท าการพัฒนาระบบการวิเคราะห์
อุบัติเหตุทางถนนท่ีใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(Data Science) ซ่ึ งแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่   
การท าความเข้าใจก าหนดปัญหา (Business Understanding) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) การเตรียมข้อมูล 
(Data Preparation) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
และการน าไปใช้งานจริง (Deployment) โดยงานวิจัย
ประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ส าหรับ
ออกรายงานในรูปแบบหลายมิติ และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) เพ่ือรองรับการใช้งาน 
และสนับสนุนการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ทางถนนได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลายมิติมากขึน้ 
ค าส าคญั: ระบบการวิเคราะห์ อุบติัเหตุทางถนน วิทยาศาสตร์ 
                  ขอ้มูล ธุรกิจอจัฉริยะ 
 

Abstract 

 At present, the problem of road accidents is still a 

major problem in Thailand which affects injuries and 

deaths including the socio-economic loss of the victims, 

their families, communities, and the nation. This 

research aims to develop a system for analyzing road 

accidents using data science which can be divided into 

5 steps: Business Understanding, Data Acquisition, 

Data Preparation, Data Analysis, and Deployment. 

This research also uses Business Intelligence to 

generate reports in multidimensional formats and 

present the results of the analysis in a dashboard to 

support the use and making of decisions related to 

road safety more quickly and multi-dimension. 
Keywords: Analytic System, Road Accident, Data  
                  Science, Business Intelligence. 

 

1. บทน า 
 ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญั  
ซ่ึงมีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก จากรายงาน
สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนนโลกปีพ.ศ. 2561 ของ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ระบุ
จ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนทัว่โลกสูงถึง 1.35 
ลา้นคนต่อปีทัว่โลก โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรท่ีมีอายุ  
5-29 ปี [1] รวมทั้งไดร้ะบุถึงประเทศไทยวา่มีอตัราการเสียชีวิต
สูงสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประมาณการมีจ านวน 
22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คน ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
ทั้ งน้ีจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา ตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2554-2563 จ านวน
ผูเ้สียชีวิตสะสมถึง 206,588 ราย เฉล่ียเสียชีวิต 20,659 ราย
ต่อปี หรือ 58 คน/วนั  
 ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นวา่ปัญหาอุบติัเหตุการจราจร
ทางถนนถือว่าเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญั และเป็นสาเหตุ
ของการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งงบประมาณต่าง ๆ 
ดงันั้นวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีจึงไดพ้ฒันาระบบการ
วิเคราะห์อุบติัเหตุทางถนนโดยประยุกต์ใชธุ้รกิจอจัฉริยะ 
(Business Intelligence) บน พ้ืนฐานของกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขอ้มูล (Data Science) ซ่ึงในบทความวิจัยแบ่ง
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เน้ือหาออกไดเ้ป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั 
ส่วนท่ี  4  ผลการด าเนินงานวิจยั  และส่วนท่ี  5  สรุปผลการวิจยั 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1 ความปลอดภัยทางถนน 
 ความปลอดภยัทางถนนเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกหน่วยงาน 
หรือทุกกลุ่มคนควรใหค้วามตระหนกั ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั หรือแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชร้ถใชถ้นน ซ่ึงจะช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
ทางถนน ลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุ ลดจ านวน
ผูบ้าดเจ็บหรือพิการ ตลอดจนลดอัตราการสูญเสียชีวิต 
และทรัพยสิ์นของผูใ้ชถ้นนทุกกลุ่มหรือผูข้บัข่ียานพาหนะ
ทุกประเภท เพ่ือใหมี้ความปลอดภยัในการเดินทาง ซ่ึงความ
ปลอดภัยทางถนน อาจก าหนดเป็นมาตรการ กฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั แนวทาง วิธีปฏิบติั หรือแผนการด าเนินงาน
ในดา้นต่าง ๆ ส าหรับใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงาน บริหาร
จดัการ หรือควบคุมผูใ้ชร้ถใชถ้นนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล [2] 
 2.1.1 ประเภทของอุบติัเหตุ  
 ประเภทของอุบัติเหตุสามารถจ าแนกตามโครงข่าย
คมนาคม ประกอบดว้ย อุบติัเหตุทางถนน (ทางหลวง ทาง
หลวงชนบท ทางพิเศษ) อุบัติเหตุทางราง (ทางรถไฟ 
รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์) อุบติัเหตุ
ทางน ้า และอุบติัเหตุทางอากาศ  
 2.1.2 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนน  
 สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางถนน สามารถแบ่ง
สาเหตุการเกิดดอุบติัเหตุไดเ้ป็น 3 สาเหตุหลกั [3] คือ  
 - สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากบุคคล เช่น เมาสุรา ไม่คาด
เขม็ขดันิรภยั ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ 
 - สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น ถนนล่ืน ถนนช ารุด ถนน
มืด คนตดัหนา้รถ หมอก น ้าท่วม เป็นตน้ 
 - สาเหตุจากอุปกรณ์ท่ีใชข้บัข่ี เช่น ระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง 
ระบบเบรก ยางเส่ือมสภาพ เป็นตน้ 
  
 

 2.2 ธุรกจิอจัฉริยะ (Business Intelligence : BI) 
 ธุรกิจอัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ธุรกิจสามารถ 
จดัระเบียบ วิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลทั้งหมดขององคก์ร 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเก็บขอ้มูลจาก
แหล่งต่าง ๆ แลว้เปล่ียนเป็นสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุน 
การตดัสินใจ เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการ 
ตลอดจนการวางแผนงานต่าง ๆ 
 2.2.1 ส่วนประกอบหลกัของธุรกิจอจัฉริยะ 
 คลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยอยู่ท่ีส่วนกลาง และ
เขา้ถึงได ้โดยเคร่ืองมือวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูล  
เพื่อช่วยในการจัดการประสิทธิภาพธุรกิจ (Business 
Performance Management: BPM) ส าหรับการตรวจสอบ 
การวิเคราะห์เพ่ือไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ และยงัเป็นส่วน
ท่ีใชเ้ช่ือมต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface) ส าหรับรายงาน
การแสดงภาพขอ้มูล (Dashboard) เพ่ือช่วยให้ผูใ้ช้เขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว [4] 
 2.2.2 รูปแบบของการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence) ซ่ึงเป็นศาสตร์
ของการใชข้อ้มูลต่าง ๆ จ านวนมากส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั อดีต และท านายอนาคต โดยเร่ิมตน้
จากการน าขอ้มูลมาท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมจะประมวลผล
ดว้ยเทคโนโลยี ชุดค าสั่ง หรือแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน เพื่อน า
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดผ้่านการวิเคราะห์มาใชเ้ป็นรูปแบบของ
การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 1) การวิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive Analytics) 
เป็นการวิเคราะห์พ้ืนฐาน เพื่อแสดงผลของรายการ เหตุการณ์ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้เกิดข้ึน หรืออาจก าลังเกิดข้ึน 
ในลกัษณะท่ีง่ายต่อการเขา้ใจหรือการตดัสินใจ 
 2) การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive Analytics) 
เป็นการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์หรือท านายส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน
หรือน่าจะเกิดข้ึน โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้เกิดข้ึนแล้วร่วมกับ
แบบจ าลองทางสถิติ หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ 
(Artificial Intelligence) นอกจากน้ียงัสามารถวิเคราะห์ 
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หาโอกาส และความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดด้ว้ย 
เช่น การพยากรณ์ยอดขาย และการพยากรณ์ผลประชามติ 
เป็นตน้ 
 3) การวิเคราะห์แบบให้ค  าแนะน า (Prescriptive Analytics) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนและยากท่ีสุด 
เพราะเป็นทั้งการพยากรณ์ หรือท านายส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
รวมทั้งให้ค  าแนะน าในทางเลือกต่าง ๆ ขอ้ดี ขอ้เสียของ 
ผลแต่ละทางเลือก และระยะเวลาของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน โดย
แบบจ าลองของการวิ เคราะห์ในลักษณะน้ีสามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ามขอ้มูลท่ีเพ่ิมเติมเขา้มา 
 2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 จากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ การวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับอุบัติเหตุโดยใช้
เทคนิคกฎความสัมพนัธ์ ซ่ึงปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีก่อให้เกิด
อุบติัเหตุจราจร ไดแ้ก่ คน รถ ถนน และสภาพดินฟ้าอากาศ [5] 
และการใชเ้คร่ืองมือการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine learning) 
โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ส าหรับวิเคราะห์
ขอ้มูลพยากรณ์การเสียชีวิต และมีการจดักลุ่มประชากรท่ีมี
โอกาสเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย เพศชายและเพศหญิง ซ่ึงลกัษณะขอ้มูลท่ีมี
ความแตกต่างกัน ได้แก่ ช่วงอายุ การด่ืมแอลกอฮอล์ และ 
รถคู่กรณี [6]  การวิเคราะห์สาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุ
จราจร ซ่ึงปัจจยัสาเหตุ ไดแ้ก่ ความเร็ว พฤติกรรมท่ีไม่ดี 
ความประมาท ข้อบกพร่องบนท้องถนน ยานพาหนะ
ขัดข้อง อาการมึนเมา และสภาพอากาศ [7] งานวิจัยท่ี 
ท าการวิเคราะห์อุบัติเหตุโดยใช้ธุรกิจอจัฉริยะ (Business 
Intelligence) น าเสนอในรูปแบบข้อมูลจินตภาพ (Data 
Visualization) สามารถแสดงภาพอุบติัเหตุในมิติเชิงพ้ืนท่ี
และเวลา เพื่อสร้างความตระหนักการเกิดอุบัติเหตุ [8] 
และงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบรายงาน
รูปแบบหลายมิติและแดชบอร์ดในมุมมองต่าง ๆ เพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจ สามารถท าการวิเคราะห์ และจดัท า
รายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว [9] 

3. วธีิการด าเนินการวจิัย 
 คณะผูว้ิจัยท าการพฒันาระบบการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ทางถนนบนพ้ืนฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ขอ้มูล (Data 

Science) แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การท าความ
เข้าใจก าหนดปัญหา (Business Understanding) การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล (Data Acquisition) การเตรียมขอ้มูล (Data 
Preparation) การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis)  และการ
น าไปใชง้านจริง (Deployment) โดยกรอบแนวคิดงานวิจยั
ในการวิเคราะห์อุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยใช้
ธุรกิจอจัฉริยะ สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวจิยัของระบบการวเิคราะห์อุบติัเหตุ 

 ทางถนนโดยใชธุ้รกิจอจัฉริยะ 

 3.1 การท าความเข้าใจก าหนดปัญหา  
 จากการศึกษาปัญหาอุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทย 
พบว่ามีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงมีจ านวน
ผูบ้าดเจ็บและผูเ้สียชีวิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง รวมทั้ งยงัส่ง 
ผลกระทบต่อความสูญเสียทรัพยสิ์น ตลอดจนเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงได้พัฒนาระบบ 
การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ธุรกิจอัจฉริยะ 
มาช่วยในการวเิคราะห์ และตดัสินใจกรณีศึกษาดงักล่าว 
 3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลอุบติัเหตุ
ทางถนนบนทางพิ เศษจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Expressway Authority of 
Thailand : EXAT) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel จ านวน  
7 ปี  ตั้ งแต่  1 มกราคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2564 
ประกอบดว้ยขอ้มูลอุบติัเหตุต่าง ๆ เช่น ลกัษณะอุบติัเหตุ 
บริเวณท่ีเกิดเหตุ สภาพอากาศ ประเภทรถท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
เป็นตน้ สามารถแสดงตวัอยา่งขอ้มูลไดด้งัภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2: ตวัอยา่งขอ้มูลอุบติัเหตุท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.3 การเตรียมข้อมูล 

 ในงานวจิยัจะตอ้งเตรียมและท าความสะอาดขอ้มูลก่อน
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ ซ่ึงจะต้องท าการแปลงข้อมูล 
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ปรับรูปแบบข้อมูล 
(Data Transformation) ใหอ้ยูใ่นรูปแบบมาตรฐานเดียวกนั 
โดยน าข้อมูลเข้า สู่ฐานข้อมูลท่ีใช้โปรแกรมจัดการ
ฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server โดย Control Flow ของ
กระบวนการ ETL สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3: Control Flow ของกระบวนการ ETL 

 จากภาพท่ี 3  Control Flow หมายเลข 1  ท่ีใช้เคร่ืองมือ 
Execute SQL Task เพื่อสร้างการท างาน โดยให้มีการลบ
ข้อมูลออกจากฐานข้อมูลของตาราง ExatRoadAccident  
ก่อนท่ีจะท าการ Load ขอ้มูลทุกคร้ัง Control Flow หมายเลข 2 
ใชเ้คร่ืองมือ Data Flow Task เพื่อการควบคุมการไหลของ
ข้อมูลใน Data Flow ซ่ึงเป็นการดึงข้อมูล (Extract) จาก 
Data Sources โดยในงานวิจยัน้ี Data Sources อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ Excel ซ่ึงในส่วนการควบคุมการไหลของขอ้มูลใน 
Data Flow สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 4: Data Flow ภายใน Control Flow หมายเลข 2 

 จากภาพท่ี 3 แสดง Control Flow หมายเลข 3  ท่ีใช้
เคร่ืองมือ Data Flow Task ส าหรับแปลงขอ้มูลให้ถูกตอ้ง 
และปรับรูปแบบขอ้มูล ซ่ึงไดป้รับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ ประเภทอุบัติเหตุ บริเวณท่ีเกิดเหตุ 
สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ ลกัษณะอุบติัเหตุ ประเภทยานพาหนะ
ท่ีใชใ้นการขบัข่ี และสภาพอากาศ โดยท าปรับรูปแบบขอ้มูล 
ปรับปรุงขอ้มูลใหถู้กตอ้งโดยใชเ้คร่ืองมือ Lookup ตรวจสอบ
ขอ้มูล และท าการแทนท่ีขอ้มูลตามท่ีก าหนด จากนั้นน า
ขอ้มูล (Load) เขา้สู่ตาราง เพื่อเตรียมขอ้มูลส าหรับน าไป
ประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูล ในการควบคุมการไหลของ
ขอ้มูลใน Data Flow สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5: Data Flow ภายใน Control Flow หมายเลข 3 

 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 กระบวนการน้ีเป็นการน าข้อมูลไปประมวลผลเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชโ้ปรแกรม Microsoft Power BI ส าหรับ
วิ เคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์  และมุมมองของข้อมูล 
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ ความเสียหายต่อ
ชีวิตและการบาดเจ็บ ช่วงเวลาการเกิดอุบติัเหตุ ลกัษณะ
การเกิดอุบติัเหตุ และบริเวณท่ีเกิดเหตุ  
 3.5 การน าไปใช้งานจริง 
 ในการพฒันาระบบการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน 
โดยใช้ธุรกิจอจัฉริยะ ผลลพัธ์ท่ีได ้(Output) จะแสดงผล
มุมมองของการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบ
ข้อมูลจินตภาพ (Data Visualization) และน า เสนอใน
รูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ท่ีสามารถส่ือสารให้
ผูใ้ช้งานเข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในดา้นความปลอดภยัทางถนนสามารถน าขอ้มูล
ไปประกอบการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุ 
ทางถนน 
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4. ผลการด าเนินงานวจิัย 
 ผลการด าเนินงานวิจยัสามารถแสดงตวัอยา่งผลการพฒันา
ระบบการวิเคราะห์อุบติัเหตุทางถนนโดยใชธุ้รกิจอจัฉริยะ
ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) แสดงไดด้งัภาพท่ี 6-11  

 
ภาพที่ 6: ตวัอยา่งหนา้จอแสดงภาพรวมของรายงาน 

                      การเกิดอุบติัเหตุ 

ตวัอยา่งหนา้จอการแสดงภาพรวมของรายงานการเกิด
อุบติัเหตุ สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 6 

จากผลการพฒันาระบบได้น าขอ้มูลอุบัติเหตุทางถนน 
บนทางพิ เศษมาท าการวิ เคราะห์  และน าเสนอข้อมูลใน  
5 รูปแบบดงัน้ี 
 1) ขอ้มูลสรุปจ านวนการเกิดอุบติัเหตุ 
 ขอ้มูลสรุปจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ จะแสดงจ านวน
อุบัติเหตุ จ านวนผู ้เสียชีวิตและจ านวนผู ้บาดเจ็บ แสดง
ตวัอยา่งรายงานไดด้งัภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพที่ 7: ขอ้มูลสรุปจ านวนการเกิดอุบติัเหตุ 

  2)  ขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 
 ขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษ แบ่งออกเป็น 
3 สาเหตุ ประกอบด้วย สาเหตุอุบัติเหตุจากคน สาเหตุ
อุบติัเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม และสาเหตุอุบติัเหตุจากอุปกรณ์
ขบัข่ี แสดงตวัอยา่งรายงานไดด้งัภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8: รายงานแสดงขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัทางถนน 

 3)  ขอ้มูลลกัษณะการชน 
 ข้อมูลลักษณะการชนท่ีเ กิดข้ึนบ่อยบนทางพิเศษ 
ตวัอย่างเช่น การชนท้าย เฉ่ียวชน/ชนกัน ชนไม้กั้นเลน  
ชนขอบทาง พลิกคว  ่า ชนอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาน ชนส่ิง
กีดขวาง และรถเกิดเพลิงไหม ้แสดงตวัอย่างรายงานได ้
ดงัภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9: ขอ้มูลลกัษณะการชน 

 4)  ขอ้มูลบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
 ขอ้มูลบริเวณท่ีเกิดเหตุ/ลกัษณะทางท่ีเกิดอุบติัเหตุข้ึนบ่อย
บนทางพิเศษ ไดแ้ก่ บริเวณทางตรง ทางเขา้ด่านเก็บเงิน 
และทางโคง้ เป็นตน้ แสดงตวัอยา่งรายงานไดด้งัภาพท่ี 10 
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ภาพที่ 10: ขอ้มูลบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

 5)  ขอ้มูลจ านวนการเกิดอุบติัเหตุแยกตามรายชัว่โมง 
 ขอ้มูลจ านวนการเกิดอุบติัเหตุแยกตามรายชัว่โมง พบว่า
ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด คือ 10.01-11.00 น. รองลงมา 
คือ 15.01-16.00 น. และ 14.01-15.00 น. ตามล าดับ แสดง
ตวัอยา่งรายงานไดด้งัภาพท่ี 11 

ภาพที ่11: ขอ้มูลจ านวนการเกิดอุบติัเหตุแยกตามรายชัว่โมง 

5. สรุปผลการวจิัย 
 จากการพฒันาระบบการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน 
ท่ีอิงตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ขอ้มูล (Data Science) 
แบ่งออกได้เป็น 5 ขั้ นตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจ
ก าหนดปัญหา (Business Understanding) การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล (Data Acquisition) การเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) 
การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) และการน าไปใชง้านจริง 
(Deployment) โดยใชข้อ้มูลอุบติัเหตุทางถนนบนทางพิเศษ
ของหน่วยงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประยุกต์ใช้
ธุรกิจอจัฉริยะ ซ่ึงใชโ้ปรแกรม Power BI ส าหรับออกรายงาน 
และน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) งานวิจัยในอนาคต 
จะน าเคร่ืองจกัรเรียนรู้ (Machine Learning) มาประยกุตใ์ช้
ในการวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลอง เพื่อพยากรณ์หรือ
ท านายแนวโนม้ของอุบติัเหตุทางถนน รวมทั้งหากมีการเพ่ิม
ขอ้มูลอ่ืน ๆ มาใชใ้นการพฒันาระบบ เช่น เร่ืองความเร็ว 

สภาพจิตใจของผู ้ขับข่ี เป็นต้น จะท าให้สามารถออก
รายงานไดอ้ยา่งครอบคลุม และหลากหลายมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การเตรียมข้อมูลล่วงหน้าส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยเทคนิคเดียวอาจส่งผลให้การเรียนรู้ของเคร่ืองมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ งานวิจัยนีจึ้งมีวัตถปุระสงค์เพ่ือ 
1) น าเสนอวิธีการเตรียมข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ และ  2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธีการท่ีน าเสนอโดยวิธีการเตรียมข้อมูลท่ีน าเสนอเป็น
การผสมผสานการปรับมาตรฐานขนาดข้อมูล  การ
คัดเลือกคุณลักษณะ และการจัดการข้อมูลท่ีไม่สมดุลกัน
ในการวิจัยคร้ังนีใ้ช้ข้อมูลจาก UCI Machine Learning 

Repository เป็นข้อมูลการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ 
จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลแบบตัวเลข จ านวน 3 

ชุด และข้อมูลตัวเลขร่วมกับข้อมูลท่ีไม่ใช่ตัวเลข จ านวน 
2 ชุด ผู้ วิจัยใช้วิธีการเตรียมข้อมูลท่ีน าเสนอเพ่ือป้อนเข้า
สู่การเรียนรู้ของเคร่ือง ได้แก่  1) อัลกอริทึมซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน 2) อัลกอริทึมป่าสุ่ม 3) อัลกอริทึมเพ่ือน
บ้านใกล้เคียง 4) อัลกอริทึมเกาส์เซียนนาอีฟเบย์  5) 
อัลกอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน 6) อัลกอริทึมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายช้ันเชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าการเตรียม
ข้อมูลด้วยวิธีผสมผสานโดยส่วนใหญ่เข้ามาช่วยในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 83-100 ด้วยรูปแบบท่ี
แตกต่างกันขึน้อยู่กับอัลกอริทึมและลกัษณะของข้อมลู 
คําสําคัญ:  การเรียนรู้ของเคร่ือง การจ าแนกข้อมูล   

การเตรียมข้อมูล  การวิ เคราะห์ข้อ มูล   
การวนิิจฉยัทางการแพทย ์

 
Abstract 

Data preprocessing for data analysis with a 

single technique may result in insufficient machine 

learning efficiency. The objectives of this research 

were 1) to present data preparation methods to 

increase the analytical efficiency and 2) to compare 

the efficiency of the proposed methods. We propose 

data preprocessing based on the combination of 

feature scaling, feature selection, and imbalanced 

data management. To test the performance of the 

proposed methods, we used five datasets from the 

UCI Machine Learning Repository for medical 

diagnosis. The datasets were three numerical data 

and two other datasets containing mixed numerical 

and non-numeric data. The proposed inputs to 

machine learning are 1) Support Vector Machine, 2) 

Random Forest, 3) K Nearest Neighbor, and 4) 

Gaussian Naive Bayesian 5) Multilayer Perceptron 

6) Deep Multilayer Perceptron. The results showed 

that predominantly integrated data preparation 

contributed to an 83-100% with different formats 

depending on the algorithm and nature of the data.  

Keywords: Machine learning, Data classification, 

Data Preparation, Data Analytics, 

Medical Diagnosis. 

 

1. บทนํา 
ปัจจุบันการแพทย์มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการ

วินิจฉัยโรคต่างๆ อาทิเช่น โรคไฮเปอร์ไทรอยด์ [1]  

โรคเบาหวาน [10] โรคไตเร้ือรัง [9] เป็นตน้ และยงัมี
จ านวนผูป่้วยแต่ละโรคเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากและหากมีการ
น าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์จะตอ้งใชเ้วลามาก  [1] ซ่ึงมี
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การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล
มากมาย อาทิเช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการเรียนรู้ของ
เคร่ืองเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และท านายผลลัพธ์ได้
แม่นย  ามากข้ึนส าหรับการเรียนรู้ของเคร่ืองนั้นมีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองของการประมวลผลขอ้มูลเน่ืองจากไม่สามารถ
น าขอ้มูลท่ีถูกจัดเก็บไวม้าวิเคราะห์ไดโ้ดยตรงหากน า
ขอ้มูลป้อนเขา้สู่การเรียนรู้ของเคร่ืองโดยตรงโดยไม่มี
ก า รท า ให้ ข้อ มู ลสม บู ร ณ์ เ สี ย ก่ อนจะท า ให้ ก า ร
ประมวลผลนั้นคลาดเคล่ือนไป 

การเรียนรู้ของเคร่ืองมีประสิทธิภาพสูงกต่็อเม่ือมีการ
เตรียมขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
เทคนิคและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ของเคร่ืองจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลการผ่าตัดหลัง
คลอดดว้ยเทคนิคการคดัเลือกคุณลกัษณะขอ้มูล [8] การ
เตรียมข้อมูลด้วยการจัดการข้อมูลสูญหายและการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูล [1], [5] การปรับขนาดของ
ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ทางชีวแพทย์ [4] การจ าแนก
โรคมะเ ร็ง เต้านมด้วยการสุ่มลดตัวอย่างใหม่ เ พ่ือ
แก้ปัญหาความไ ม่สม ดุลของข้อ มูล  [7] ร่ วมกับ
อลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบมีผูส้อนเพ่ือช่วยใน
การจ าแนกโรค แต่ยงัไม่มีการน าเทคนิคหลายๆ เทคนิค
มาผสมผสานกัน เพื่ อให้ได้วิ ธีการ เต รียมข้อ มูล ท่ี
เหมาะสมของแต่ละชุดขอ้มูล 

ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเทคนิคการเตรียมขอ้มูลมากกว่าหน่ึง
เทคนิคมาประยุกต์ใช้ร่วมกบัอลักอริทึมการเรียนรู้ของ
เคร่ือง อาทิเช่น การคดัเลือกคุณลักษณะ [5] การปรับ
มาตราฐานของขอ้มูล [6] การสุ่มตวัอยา่งขอ้มูลใหม่ [3] 
และการปรับค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคให้มีความแม่นย  ามาก
ยิง่ข้ึน 

 

2. ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 การเรียนรู้ของเคร่ืองแบบมีผู้สอน 
เป็นการสร้างแบบจ าลองเพื่อจ าแนกขอ้มูลเป็นการ

จ าแนกขอ้มูลใหม่ซ่ึงแบบจ าลองในการจ าแนกขอ้มูลเป็น

การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรน าเขา้เพ่ือท านาย
ผลลพัธ์ท่ีเรียกว่าคลาส (Class) [2] จะประกอบด้วย 2 
ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นขอ้มูลชุดการเรียนรู้ และส่วนของ
ข้อมูลชุดทดสอบส าหรับงานวิจัยน้ีใช้อัลกอริทึมการ
เรียนรู้ของเคร่ืองดว้ยวิธีการจ าแนกขอ้มูล 6 อลักอริทึม 
ไดแ้ก่ 1) อลักอริทึมซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support 
Vector machine: SVM) [9],[10] 2) อัลกอริทึมป่าสุ่ม 
(Random Forest: RF) [9] 3) อัลกอริ ทึม เพื่ อนบ้าน
ใกล้เ คี ยง  (K Nearest Neighbor: KNN) [9],[10] 4) 
อลักอริทึมเกาส์เซียนนาอีฟเบย ์(Gaussian Naïve Bays: 
GNB) [8] 5) อัลกอริ ทึม เพอร์ เ ซ็ปตรอนหลายชั้ น 
(Multi-Layer Perceptron: MLP) [9],[1] 6) อลักอริทึม
เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้ นเชิงลึก (Deep Multi-Layer 
Perceptron: DMLP) [9] 

2.2 เทคนิคการสุ่มตวัอย่างใหม่  
เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหาของการจ าแนก

ขอ้มูลท่ีไม่สมดุลกนั [3] จ านวนขอ้มูลท่ีมีความแตกต่าง
กันของคลาสมากจะส่งผลให้การเรียนรู้ของเคร่ือง
จ าแนกขอ้ขอ้มูลเอนเอียงไปทางขอ้มูลกลุ่มของคลาสท่ี
มากโดยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างใหม่มี 2 วิธี ได้แก่ 1) 
Random Under-Sampling (RUS) [7] เป็นเทคนิคการ
สุ่มลดกลุ่มตวัอยา่งใหม่ของขอ้มูลท่ีมากให้ลดลงเท่ากบั
หรือใกลเ้คียงกับกลุ่มขอ้มูลตวัอย่างท่ีน้อยกว่าและ 2) 
Random Over-Sampling (ROS) [3] เป็นเทคนิคการ
สุ่มขอ้มูลตวัอยา่งใหม่ของขอ้มูลท่ีมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
น้อยให้เพ่ิมข้ึนตามจ านวนใกลเ้คียงหรือเท่ากบัจ านวน
กลุ่มขอ้มูลของคลาสท่ีมาก  

 2.3 การปรับมาตราฐานข้อมูล  
การปรับมาตราฐานขอ้มูล (Feature Scaling: FSC) 

[4] เป็นการปรับขนาดของขอ้มูลแต่ละแอททริบิวตใ์หอ้ยู่
ในช่วงเดียวกันซ่ึงหากข้อมูลในแอททริบิวต์นั้ นๆ 
แตกต่างกนัมากจะท าให้แอททริบิวต์นั้นเกิดค่าผิดปกติ
หรือท่ีเรียกว่า Outliers จึงต้องมีการน าเทคนิคการลด
ขนาดของขอ้มูลเขา้มาช่วยในการเตรียมขอ้มูล โดยใช้
เทคนิค ดงัน้ี 

2.3.1 Normalization เป็นเทคนิคการปรับขนาดของ
ขอ้มูลโดยการค านวณจากผลต่างของแอททริบิวตแ์ต่ละ
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แอททริบิวตแ์ละค่าต ่าสุดของแอททริบิวตน์ั้นๆหารดว้ย
ผลต่างของค่าของแอททริบิวตท่ี์สูงสุดและต ่าสุดเพื่อลด
ขนาดของขอ้มูลใหอ้ยูใ่นช่วง 0 ถึง 1 ดงัสมการ 2-1 

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
𝑥− 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥− 𝑥𝑚𝑖𝑛
                   (2-1) 

โดยท่ี 
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚  คือ ค่าท่ีท าการปรับช่วง Normalization 
𝑥            คือ ค่าก่อนการปรับช่วงของแอททริบิวต ์
𝑥𝑚𝑖𝑛     คือ ค่าท่ีต  ่าท่ีสุดของแต่ละแอททริบิวต ์
𝑥𝑚𝑎𝑥    คือ ค่าท่ีสูงท่ีสุดของแต่ละแอททริบิวต ์
2.3.2 Standardization เป็นเทคนิคการปรับขนาด

ของขอ้มูลโดยการน าค่าผลต่างระหว่างขอ้มูลแต่ละแถว
ของแอททริบิวต์กบัค่าเฉล่ียของแอททริบิวต์ท่ีพิจารณา
มาหารดว้ยค่าความแปรปรวนของแอททริบิวตท่ี์พิจารณา 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละค่าความแปรปรวนเท่ากบั
หน่ึง ดงัสมการ 2-2 

𝑥𝑠𝑡𝑑 =  
𝑥− 𝜇

𝜎
                 (2-2) 

โดยท่ี 
𝑥𝑠𝑡𝑑    คือ ค่าท่ีท าการปรับช่วง Standardization 
𝑥        คือ ค่าก่อนการปรับช่วงของแอททริบิวต ์
𝜇         คือ ค่าเฉล่ียของแต่ละแอททริบิวต ์
𝜎         คือ ค่าความแปรปรวนของแต่ละแอททริบิวต ์
2.3.3 Robust Scale เป็นเทคนิคการลดขนาดด้วย

การค านวณผลต่างระหวา่งค่าของขอ้มูลแต่ละแถวในแอ
ททริบิวตก์บัค่ามธัยฐานของแอททริบิวตท่ี์พิจารณาหาร
ดว้ยค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์[7] ดงัสมการ 2-3 

𝑥𝑟𝑏𝑠 =  
𝑥− 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛

𝐼𝑄𝑅
                         (2-3) 

โดยท่ี  
𝑥𝑟𝑏𝑠           คือ ค่าท่ีท าการปรับช่วง Robust Scale 
𝑥             คือ ค่าก่อนการปรับช่วงของแอททริบิวต ์
𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 คือ ค่ามธัยฐานของช่วงควอไทล ์
𝐼𝑄𝑅            คือ ความแตกต่างระหวา่งควอไทลท่ี์ 25 

และ 75 
2.4 การคดัเลือกคุณลกัษณะข้อมูล  
เป็นเทคนิคการคดัเลือกขอ้มูลของแต่ละแอททริบิวต์

ท่ีมีความซ ้ าซ้อนกันหรือมีความส าคัญในการจ าแนก
ขอ้มูลนอ้ยออกจากการพิจารณาเพื่อลดระยะเวลาในการ

ประมวลผลการเรียนรู้ของเคร่ือง โดยการคัดเลือก
คุณลกัษณะของขอ้มูลนั้นมีดว้ยกนั 3 วิธี [5]  ไดแ้ก่ การ
คดัเลือกคุณลกัษณะแบบกรอง เป็นการคดัเลือกแอททริ
บิวต์ทั้ งหมดโดยการใช้ค่ าส ถิ ติ เ พ่ื อจัดล าดับหา
ความสัมพนัธ์เพื่อคดัเลือกแอททริบิวตท่ี์ดีท่ีสุดซ่ึงจะใช้
เวลาในการประมวลผลเร็วและเกิดโอเวอร์ฟิตต้ิงน้อย
ท่ีสุด 2) การคดัเลือกคุณลกัษณะแบบควบรวม เป็นการ
คัดเลือกแอททริบิวต์แบบเซ็ตย่อยจากแอททริบิวต์
ทั้ งหมดโดยเพ่ิมจ านวนแอททริบิวต์ทีละตวัหรือลดแอ
ททริบิวตที์ละตวัเพ่ือหาเซ็ตแอททริบิวตท่ี์ดีท่ีสุดแต่จะใช้
เวลาในการประมวลผลนานและเกิดโอเวอฟิตต้ิงไดง่้าย 
3) การคดัเลือกคุณลกัษณะแบบฝัง เป็นการคดัเลือกแอ
ททริบิวต์โดยการเรียนรู้ของอลักอริทึมซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่
ค่อยมีความยืดหยุน่ส าหรับบางอลักอริทึมในการจ าแนก
ขอ้มูล ในงานวิจยัน้ีจะเลือกใชก้ารคดัเลือกคุณลกัษณะ
แบบกรองโดยใชค้่าสติถิในการคดัเลือกแอททริบิวตด์ว้ย
SelectKbest เป็นการคดัเลือกค่า K ท่ีมีคะแนนสูงสุดซ่ึง
พิจารณาจาก ANOVA [11] เป็นการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 2 กลุ่มเพ่ือจัดล าดับในการเลือกหากค่า F-

Value มีค่ามากกจ็ะส่งผลต่อการคดัเลือกแอททริบิวต์ได้
ดี ดงัสมการ 2-4 

𝐹 = (
𝑆𝑆𝐵

𝑑𝑓𝑏
) / (

𝑆𝑆𝑊

𝑑𝑓𝑤
)                         (2-4) 

โดยท่ี  

𝑆𝑆𝐵 คือ ผลรวมยกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

𝑆𝑆𝑊 คือ ผลรวมยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 

𝑑𝑓𝑏 คือ องศาอิสระระหวา่งกลุ่ม 

𝑑𝑓𝑤 คือ องศาอิสระภายในกลุ่ม 

2.5 การตรวจสอบแบบไขว้  
เป็นวิธีการทดสอบโดยการแบ่งกลุ่มขอ้มูลออกเป็น 

K กลุ่ม [1]  แต่ละกลุ่มจะมีจ านวนเท่าๆ กนัและขอ้มูลแต่
ละกลุ่มวนสับเปล่ียนกันส าหรับการเรียนรู้และการ
ทดสอบตามจ านวน K กลุ่ม ตัวอย่างเช่น ท าการแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็น 5 ชุด โดยท าการค านวณ 5 รอบ ซ่ึงในแต่
ละรอบจะท าการเลือกขอ้มูล 4 ชุดส าหรับการเรียนรู้และ 
1 ชุดส าหรับการทดสอบแสดงตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1: การแบ่งชุดขอ้มูลแบบ k-fold โดยท่ี k=5 [1] 

2.6 การวดัประสิทธิภาพ 
การประเมินประสิทธิภาพการน าเสนอวิธีเตรียม

ข้อมูลของอัลกอริทึมการจ าแนกข้อมูลด้วยค่าความ
ถูกตอ้ง (Accuracy) ดงัสมการ 2-5 

 Accuracy =  
TP+TN

TP+TN+FP+FN
   (2-5) 

โดยท่ี 
TP  คือ ขอ้มูลผูป่้วยท่ีเส่ียงและท านายวา่เส่ียง  
TN  คือ ขอ้มูลผูป่้วยท่ีไม่เส่ียงและท านายวา่ไม่เส่ียง 
FP  คือ ขอ้มูลผูป่้วยท่ีเส่ียงและท านายวา่ไม่เส่ียง  
FN  คือ ขอ้มูลผูป่้วยท่ีไม่เส่ียงและท านายวา่เส่ียง 
 

3. วธีิการดําเนินการวิจัย 
การด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการน าขอ้มูลเก่ียวกบั

ทางดา้นการแพทยม์าประยุกต์ใช้กบัเทคนิคการเตรียม
ขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูล โดยมี
รายละเอียด ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2: กรอบแนวคิดการด าเนินงานวจิยั 

3.1 การรวบรวมข้อมูล 
ผู ้วิจัยได้น าข้อมูลจากฐานข้อมูล UCI Machine 

Learning Repository จ านวน 5 ชุดเป็นข้อมูลแบบมี
โครงสร้าง ประกอบดว้ยขอ้มูลแบบตวัเลข จ านวน 3 ชุด 
ไดแ้ก่ 1) โรคเบาหวาน (Diabetes Disease) จ านวน 768 
ระเบียน 8 แอททริบิวต์ 2) โรคหัวใจล้มเหลว  (Heart 
Failure Disease) จ านวน 299 ระเบียน 12 แอททริบิวต์

และ 3) โรคมะเร็งเตา้นม (Breast Cancer Wisconsin) 

จ านวน 699 ระเบียน จ านวน 10 แอททริบิวต ์และขอ้มูล
ตวัเลขร่วมกบัขอ้มูลท่ีไม่ใช่ตวัเลข จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ 
1) โรคไตเ ร้ือรัง (Chronic Kidney Disease) จ านวน 
400 ระเบียน 25 แอททริบิวต์ และ 2) โรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke Disease) จ านวน 5,110 ระเบียน 11 แอ
ททริบิวต ์ 

3.2 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างใหม่ 

ข้อมูลท่ีน ามาวิ เคราะห์นั้ นสามารถแสดงความ
แตกต่างของคลาสได ้ดงัภาพท่ี 3  

 
ภาพที่ 3: ความแตกต่างกนัของคลาสในแต่ละชุดขอ้มูล 

จากภาพท่ี 3 ขอ้มูลบางชุดขอ้มูลมีความแตกต่างกนั
ของคลาสค่อนขา้งมากจึงท าการสุ่มเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งตาม
จ านวนคลาสมากและสุ่มลดกลุ่มตวัอยา่งตามจ านวน
คลาสนอ้ยในแต่ละชุดขอ้มูล ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: จ านวนขอ้มูลแต่ละคลาสหลงัสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 การเตรียมข้อมูล 
ง านวิ จัย น้ีน า เสนอวิ ธี ก าร เ ต รี ยมข้อ มู ลแบบ

ผสมผสานก่อนป้อนข้อมูลเขา้สู่การเรียนรู้ของเคร่ือง
ส าหรับการจ าแนกขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.3.1 การเตรียมข้อมูลแบบไม่ใช่ตัวเลข 
การจดัการขอ้มูลสูญหายใชว้ิธีการแทนค่าขอ้มูลสูญ

หายดว้ยค่าความถ่ีสูงสุดของขอ้มูลแต่ละแอททริบิวตใ์น
ชุดขอ้มูลโรคไตเร้ือรังซ่ึงมีจ านวนขอ้มูลจดัหมวดหมู่สูญ
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หาย 11 แอททริบิวต ์และชุดขอ้มูลโรคหลอดเลือดสมอง
ไม่มีจ านวนขอ้มูลสูญหายส าหรับขอ้มูลท่ีไม่ใช่ตวัเลข 

การแปลงขอ้มูลแบบจดัหมวดหมู่ให้เป็นตวัเลขดว้ย
การเขา้รหัสแบบ One-Hot Encoding ในชุดขอ้มูลโรค
ไตเร้ือรังมีแอททริบิวตท่ี์ไม่ใช่ตวัเลขจ านวน 10 แอททริ
บิวตแ์ละเม่ือผา่นการแปลงขอ้มูลจะเพ่ิมเป็น 20 แอททริ
บิวต ์ส าหรับโรคหลอดเลือดสมองมีแอททริบิวตท่ี์ไม่ใช่
ตวัเลขจ านวน 5 แอททริบิวต์ และเม่ือแปลงขอ้มูลเป็น
ตวัเลขแลว้จะเพ่ิมมาเป็น 16 แอททริบิวต์ในรูปแบบของ
เลขฐานสองท่ีมีค่า 0 หรือ 1 เท่านั้น  

3.3.2 การเตรียมข้อมูลแบบตัวเลข  (Numerical 

Data) 
การจดัการขอ้มูลสูญหายขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขจะท าการ

จัดการข้อมูลโดยใช้วิธีการแทนค่าข้อมูลสูญหายด้วย
ค่าเฉล่ียในชุดขอ้มูลโรคมะเร็งเตา้นมจ านวน 1 แอททริ
บิวตแ์ทนค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.544656 จ านวน 16 ระเบียน 

การปรับมาตราฐานของข้อมูล (Feature Scaling: 
FSC) จะใช้  3 เทคนิค  ได้แ ก่  1) MinMax Scale 2) 

เทคนิค Standard Scale และ 3) เทคนิค Robust Scale 

โดยท าการ Hyperparameter Tunning เพ่ือคน้หาเทคนิค
การปรับขนาดมาตราฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับแต่ละชุดขอ้มูล
ซ่ึงเป็นการปรับช่วงขนาดของแอททริบิวต์ให้มีช่วง
ใกลเ้คียงกนั 

3.4 การคดัเลือกคุณลกัษณะข้อมูล 
เม่ือด าเนินการเตรียมข้อมูลแบบไม่ใช่ตัวเลขและ

แบบตัวเลขเรียบร้อยแล้วน าแอททริบิวต์ทั้ งหมดมา
รวมกันและมาคัดเลือกคุณลักษณะของข้อมูลเพื่อหา
จ านวนแอททริบิวต์ท่ีเหมาะสมของแต่ละชุดขอ้มูลดว้ย
การท า Hyperparameter Tunning ของแต่ละชุดขอ้มูล 
ดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5: จ านวนแอททริบิวตท่ี์คดัเลือก 

3.5 การสร้างแบบจําลอง 
การสร้างแบบจ าลองจะแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ขอ้มูลชุดการเรียนรู้ และขอ้มูลชุดการทดสอบการ
สร้างแบบจ าลองจะแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูล
ชุดการเรียนรู้ และขอ้มูลชุดการทดสอบโดยมีอตัราส่วน
เป็น 70:30 และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธี
น าเสนอการเตรียมขอ้มูลซ่ึงมีการปรับค่าพารามิเตอร์ 
(HPT) ของอลักอริทึมโดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: ก าหนดค่าพารามิเตอร์ของอลักอริทึม  

 

3.6 การวดัประสิทธิภาพ 
วดัประสิทธิภาพโดยการทดสอบดว้ย 10-fold cross 

validations และวดัประสิทธิภาพด้วยค่าความถูกต้อง
โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเตรียมขอ้มูลแบบ
ดั้ งเดิมและประสิทธิภาพของข้อมูลท่ีผ่านการเตรียม
ขอ้มูลแบบผสมผสานเทคนิคต่างๆ 

 

4. ผลการดําเนินงาน 
ผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบของแต่ละ

ชุดข้อมูล ดังน้ี 1) ผลการเปรียบเทียบของการเตรียม
ขอ้มูลแบบดั้ งเดิม 2) ผลการเปรียบเทียบด้วยการปรับ
มาตราฐานของขอ้มูลร่วมกบัการคดัเลือกคุณลกัษณะ 3) 

ผลการเปรียบเทียบดว้ยการปรับมาตราฐานของขอ้มูล
ร่วมกบัการคดัเลือกคุณลกัษณะและสุ่มลดกลุ่มตวัอย่าง
ใหม่ และ 4) ผลการเปรียบเทียบดว้ยการปรับมาตรฐาน
ของขอ้มูลร่วมกบัการคดัเลือกคุณลกัษณะและสุ่มเพ่ิม
กลุ่มตวัอยา่งใหม่โดยแสดงค่าความถูกตอ้งทั้ง 4 รูปแบบ
ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2: ผลการเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้งระหวา่งการเตรียม
ขอ้มูลแบบดั้งเดิมและวธีิการเตรียมขอ้มูลแบบผสมผสาน 

 
จากตารางท่ี 2 สามารถอธิบายผลการทดลองเทคนิค

การผสมผสานแบบท่ีหน่ึงการปรับมาตราฐานของขอ้มูล
ร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะพบว่าโรคไตเร้ือรัง
อัลกอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นมีค่าความถูกต้อง
สูงสุดร้อยละ 100 และโรคหัวใจลม้เหลวอลักอริทึมป่า
สุ่มมีค่ าความถูกต้องสูงสุดร้อยละ 90 เทคนิคการ
ผสมผสานแบบท่ีสองการปรับมาตราฐานของข้อมูล
ร่วมกบัการคดัเลือกคุณลกัษณะและสุ่มลดกลุ่มตวัอย่าง
ใหม่พบวา่โรคไตเร้ือรังอลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชชีน อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้เคียง อัลกอริทึมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น และอลักอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลาย
ชั้ นเชิงลึกมีค่าความถูกต้องสูงสุดร้อยละ 100 และ
โรคมะเร็งเตา้นม อลักอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
และอลักอริทึมป่าสุ่มมีค่าความถูกตอ้งสูงสุดร้อยละ 100 
และเทคนิคการผสมผสานแบบท่ีสามการปรับมาตรฐาน
ของขอ้มูลร่วมกบัการคดัเลือกคุณลกัษณะและสุ่มเพ่ิม
กลุ่มตวัอยา่งใหม่พบวา่โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือด
สมองอลักอริทึมป่าสุ่มมีค่าความถูกตอ้งสูงสุดร้อยละ 
83.33 และ 98.08 ตามล าดบั 
 

5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
จากผลการน าเสนอวิธีการเตรียมขอ้มูลแบบผสมผสาน

หลายเทคนิคพบว่าการเตรียมข้อมูลด้วยการปรับ

มาตราฐานขนาดของข้อมูล การคัดเลือกคุณลักษณะ 
ร่วมกับการจัดการข้อมูลท่ีไม่สมดุลกันด้วยการสุ่ม
ตวัอยา่งใหม่และการปรับค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมนั้น
เขา้มาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูล
ทางการแพทยย์กเวน้บางกรณี ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลโรคหลอด
เลือดสมองมีความแตกต่างของจ านวนคลาสมากท าให้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเคร่ืองมีค่าสูงเกินความเป็น
จริงการเตรียมขอ้มูลดว้ยการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการเพ่ิมหรือ
ลดกลุ่มตวัอย่างให้จ านวนคลาสมีค่าใกลเ้คียงกนัท าให้
ประสิทธิภาพลดลง 2) ขอ้มูลโรคมะเร็งเตา้นมเป็นขอ้มูล
แบบตวัเลขท่ีมีค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดของแต่ละแอททริ
บิวตใ์กลเ้คียงกนัจะไม่ส่งผลต่อการปรับช่วงขนาดขอ้มูล 
3) อัลกอริทึมเกาเซียนนาอีฟเบย์ไม่เหมาะสมกับการ
เตรียมขอ้มูลแบบผสมผสานเน่ืองจากหากขอ้มูลมีความ
ซับซ้อนมากจะไม่สามารถท านายผลได้ดีเหมือนกับ
อลักอริทึมอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
ราคาหุ้นมีความผันผวนมากท าให้ยากต่อการพยากรณ์ 

จ า เ ป็น ท่ี ต้ อ ง ใ ช้ วิ ธี ก า รก าร เ รี ยน รู้ ขอ ง เค ร่ื อ ง ท่ี มี
ความสามารถในการรองรับความผันผวน งานวิจัยนี้
น าเสนอวิธีการสร้างโมเดลพยากรณ์ราคาหุ้นระยะส้ันและ
ระยะยาวด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเทคนิคท่ีเลือกใช้ 
ได้แก่ การเรียนรู้เชิงลึกชนิดความจ าระยะส้ันระยะยาว 
ความจ าระยะส้ันระยะยาวแบบสองทาง หน่วยเวียนกลับ
แบบมีประตู และหน่วยเวียนกลับแบบมีประตูแบบสอง
ทาง โดยใช้ชุดข้ออมูลอนุกรมเวลาของหุ้น 3 ตัวได้แก่ 
BBL, KBANK และ SCB ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561  ถึง                        
29 พฤศจิกายน 2564 ท าการแบ่งข้อมูลเป็น 3 ชุดได้แก่ ชุด
ข้อมลูฝึกฝน ชุดข้อมลูตรวจสอบ และชุดข้อมลูทดสอบ ใช้
เทคนิคหน้าต่างเคล่ือนท่ีเพ่ือแบ่งชุดข้อมลูส าหรับพยากรณ์
ราคาปิดระยะส้ัน (พยากรณ์ 1 วันข้างหน้า) กับระยะยาว 
(พยากรณ์ 22 วันข้างหน้า) ในการสร้างโมเดลการพยากรณ์
ราคาหุ้นงานวิจัยนีจั้ดเตรียมข้อมูลน าเข้า 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1.ข้อมูลราคาพื้นฐาน    2.ข้อมูลราคาหุ้นร่วมกับข้อมูล
ปัจจัยทางเทคนิคและ 3. ข้อมูลราคาหุ้นร่วมกับ ปัจจัยทาง
เทคนิคและสัญญาณการซ้ือขาย เม่ือได้โมเดลแล้วกท็ าการ
ทดสอบโมเดล เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ราคาปิดของหุ้น ผลการวิจัยพบว่าการพยากรณ์
ระยะส้ันประสิทธิภาพไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ในขณะท่ีระยะยาวโมเดลท่ีใช้ข้อมูลน าเข้ารูปแบบท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  
ค ำส ำคัญ : อนุกรมเวลา หน้าต่างเคล่ือนท่ี หน่วยความจ า 
       ระยะสั้นระยะยาว หน่วยความจ าระยะสั้นระยะยาว

แบบสองทาง หน่วยเวียนกลบัแบบมีประตู หน่วยเวียนกลบั
แบบมีประตูแบบสองทาง 

 

Abstract 

Stock prices have been very volatile, making them 

difficult to forecast. Using machine learning models 

with the capability of capturing dynamic behaviors of 

stock prices could be a solution. This research presents 

a method for creating short-term and long-term stock 

price forecasting models using selected deep learning 

techniques, which are Long Short-Term Memory 

(LSTM), Bidirectional Long Short-Term Memory (BI-

LSTM), Gated recurrent unit (GRU), and Bidirectional 

Gated recurrent unit (BI-GRU). In this work, Time 

series datasets stock of 3 stock BBL, KBANK, and SCB 

from 1 January 2018 to 29 November 2021. Then 

normalize data, split data training datasets, validation 

datasets and testing datasets, and sliding window 

methodology for predict close price short-term (1 day 

in advance) and long-term (22 days in advance). This 

research uses three input data to build prediction 

models. The input data include stock price data, stock 

price data combined with technical data, and stock 

price data combined with technical data and trading 

signals. We split the data into training, validation, and 

test sets. The trained forecasting models were 

evaluated and compared based on the prediction of the 

stock closing price. The results showed that short-term 

forecasting efficacy was not significantly different, 

while a long-term model third was the most efficient. 

กำรพยำกรณ์รำคำหุ้นระยะส้ันและระยะยำวด้วยวธีิกำรเรียนรู้เชิงลกึ 
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1. บทน ำ 
การพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การวางแผน

และการตดัสินใจในการด าเนินการลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ปัจจุบันงานวิจัยด้านการพยากรณ์ราคาหุ้นนั้นมีการ

น าเสนอในหลาย ๆ เทคนิควธีิการหน่ึงคือการใชก้ารเรียนรู้
ขอ ง เ ค ร่ื อ ง  ม าพย ากร ณ์  เ ช่ น  Ojo et al. [1] ไ ด้ ให้
ข้อเสนอแนะว่าความผนัผวนของตลาดหุ้นไม่สามารถ
วิเคราะห์ไดโ้ดยใชข้อ้มูลราคาหุ้นในอดีตเพียงอย่างเดียว
แต่ตอ้งวิเคราะห์รวมถึงข่าวปัจจุบนัของโลก ข่าวการเมือง
และเศรษฐกิจท่ีอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักลงทุน
และราคาของหุ้นได ้นอกจากน้ี Shahi et al. [2] ไดท้ดลอง
พยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้ขอ้มูลราคาหุ้นในอดีตร่วมกับ
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินสร้างโมเดลโดยใช้เทคนิค 
LSTM พบว่าประสิทธิภาพของโมเดลท่ีใชข้อ้มูลราคาหุ้น
ในอดีตร่วมกบัขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงินมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการสร้างโมเดลท่ีใชข้อ้มูลราคาหุ้นในอดีต และ 
Du et al. [3] ไดท้ดลองเปรียบเทียบการพยากรณ์ราคาหุ้น
โดยสร้างโมเดลด้วยเทคนิค LSTM โดยแบ่ง 2 รูปแบบ
ไดแ้ก่ รูปแบบแรกใชข้อ้มูลราคาปิดเพียงอยา่งเดียวในการ
ฝึกฝนโมเดล และรูปแบบท่ีสองใชข้อ้มูล ราคาเปิดตลาด 
ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด ราคาปิดตลาด และปริมาณการซ้ือ
ขายในการฝึกฝนโมเดลพบวา่ในการป้อนขอ้มูลคุณสมบติั
หลายตวัแปรท าใหโ้มเดลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากงานวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาขั้นตน้การพยากรณ์ราคาของ
หุ้นจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตลาดร่วมกบัราคาหุ้นในอดีตมาฝึกฝนโมเดล ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงมีแนวคิดในการน าขอ้มูลของราคาหุ้น และขอ้มูลการ
วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค มาใช้ในการสร้างโมเดลการ
พยากรณ์ราคาของหุน้โดยใชเ้ทคนิคอยา่งนอ้ย 4 เทคนิคมา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

 

2. ทฤษฎีและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2 . 1  กำรวิ เ ครำะ ห์ หุ้น ปัจจั ยทำง เทคนิค  (Technical 

Analysis) 
2.1.1 Relative Strength Index (RSI) 

Anbalagan et al. [6] RSI เป็นเคร่ืองมือวดัความเร็วใน
การเคล่ือนไหวและทิศทางของราคาหุ้นการหาค่า RSI 
จ าเป็นตอ้งมีค่า RS ก่อนโดยดงั (1) 
 RS = Average gain 

Average loss
                (1) 

เม่ือ Average gain คือ ราคาปิดบวกเฉล่ีย 14 วนั และ 
Average loss คือ ราคาปิดลบเฉล่ีย 14 วนั 
ค่า RSI สามารถหาไดด้งั (2) 
  RSI = 100 −  

100

(1+𝑅𝑆)
                           (2) 

โดย RSI สามารถบอกสัญญาณการซ้ือขายไดด้งัน้ี 
กรณี RSI > 70  ขาย (Sell) กรณี  30 <= RSI <= 70 ถือ 

(Hold) กรณี RSI < 30 เขา้ซ้ือ (Buy) 
2.1.2 Exponential Moving Average (EMA) 

Anbalagan et al. [6] EMA เป็นเคร่ืองมือท าให้เห็นถึง
การเปล่ียนแปลงของราคาโดยสูตร EMA ดงั (3) 

 𝐸𝑀𝐴 =  𝐸𝑀𝐴𝑡−1 + 𝑆𝐹(𝑃𝑡 − 𝐸𝑀𝐴𝑡−1)  
  (3) 

 เม่ือ 𝐸𝑀𝐴 คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ 
เวลาปัจจุบนั, 𝐸𝑀𝐴𝑡−1 คือ ค่าของ Exponential Moving 

Average ณ เวลาก่อนหนา้,  𝑆𝐹 คือ ค่าของตวัถ่วงน ้าหนกั
เท่ากบั 2/(n+1) , 𝑃𝑡 คือ ราคาปัจจุบนั, n คือ จ านวณวนั 

2.1.3 Moving Average Convergence /  Divergence 

(MACD) 

Anbalagan et al. [6] เป็นเคร่ืองมือวดัหาสัญญาณการ
เขา้ซ้ือขายค านวณหาค่า MACD ดงั (4) และ (5) 

  𝑀𝐴𝐶𝐷 = 𝐸𝑀𝐴(12) − 𝐸𝑀𝐴(26)           
 (4) 

  𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑛𝑒 =    𝐸𝑀𝐴(9)            
 (5) 

โดย MACD สามารถบอกสัญญาณการซ้ือขายไดด้งัน้ี 
กรณีเส้น MACD ตดัข้ึนเส้น Signal line คือจุดซ้ือ (Buy) 
กรณีเส้น MACD ตดัลงเส้น Signal line คือจุดขาย (Sell) 
2.2 กำรปรับช่วงขอบเขตของข้อมูล (Normalization) 

วิธี Min-Max Scaler มาใช้ในการปรับขอ้มูลให้อยู่ใน         
ช่วง 0 ถึง 1 ดงัสมการท่ี 6 

  𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 =
𝑥−min (𝑥)

max(𝑥)−min (𝑥)
  (6) 
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เม่ือ 𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 คือ ค่าท่ีปรับช่วงขอบเขตขอ้มูลของตวัแปร 𝑥, 
min(𝑥)คือ ค่าต ่าสุดของตวัแปร 𝑥, max(𝑥) คือ ค่าสูงสุด
ของตวัแปร 𝑥, 𝑥 คือ ขอ้มูลท่ีเราสนใจ 
2.3 หลกักำรหน้ำต่ำงเคล่ือนที่ (Sliding Window) 

ปทิตญา [7] Sliding Window เป็นหลกัการแบ่งขอ้มูลใน
อดีตเพ่ือท านายค่าในอนาคตโดยการก าหนดความกวา้งของ
หนา้ต่างและภายในความกวา้งของหนา้ต่างจะถูกแบ่งเป็น 2 
ส่วนไดแ้ก่ชุดขอ้มูลการเรียนรู้ และชุดขอ้มูลทดสอบ ท าให้
สามารถก าหนดช่วงของวนัท่ีตอ้งการพยากรณ์ไดเ้ช่นหาก
จ านวนข้อมูลมีทั้ งหมด 8 วนัสมมุติถ้าต้องการพยากรณ์
ขอ้มูล 2 วนัขา้งหน้า โดยก าหนดความกวา้งของหน้าต่าง
เท่ากบั 5 ในการเล่ือนหนา้ต่างรอบท่ี 1 ภายในความกวา้งของ
หนา้ต่างแบ่งขอ้มูล 3 วนัแรกเป็นชุดขอ้มูลการเรียนรู้และใช ้
2 วนัถัดไปเป็นชุดข้อมูลทดสอบ ต่อจากนั้ นจะเล่ือนไป
จนถึงชุดขอ้มูลท่ี 8 ซ่ึงจะใชท้ั้งหมดจ านวน 4 รอบ 
2.4 Long Short-Term Memory (LSTM) 

LSTM จะใชข้อ้มูล Cell state และ Hidden state ในการเกบ็
ขอ้มูลต่าง ๆ ในการค านวณวา่ควรจะเก็บรักษาขอ้มูลภายใน 
Cell state แ ล ะ  Hidden state ม า กน้ อ ย เ พี ย ง ใ ด  โ ด ย
ประกอบด้วย            Input gate, Output gate และ Forget gate 
แต่ละ Gate จะมีหนา้ท่ีในการตดัสินใจวา่จะใหข้อ้มูลผา่นไป
หรือไม่ ตามค่าความส าคญัของขอ้มูลหากมีค่าน้อยก็จะไม่
สามารถผา่น Gate ไปได ้[8] 
2.5 Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) 

BiLSTM เป็นการน า LSTM สองเครือข่ายเช่ือมต่อกนั
เป็น เลเยอร์เดียวกนัโดย LSTM แรกจะท าหนา้ท่ีค  านวณไป
ขา้งหนา้ (Forward LSTM) LSTM สองจะท าหนา้ท่ีค  านวณ
ไปขา้งหลงั (Backward LSTM) ส าหรับการฝึกแต่ละล าดบั
คร้ังท าใหก้ารฝึกแต่ละคร้ังขอ้มูลจะครบถว้นมากข้ึน [9] 
2.6 Gated Recurrent Unit (GRU) 

GRUโดยพฒันาต่อยอดจาก LSTM ใหมี้โครงสร้างท่ีไม่
ซบัซอ้นโดย การปรับ Gate ใน LSTM เป็น Reset Gate และ 
Update Gate ซ่ึง Update Gate ท าหน้าท่ีพิจารณาว่าควรจะ
เก็บ ขอ้มูล State ก่อนหน้าไวม้ากน้อยเพียงใด และ Reset 

Gate ท าหน้าท่ีค  านวณว่าจะน าขอ้มูลจากจาก State ก่อน
หนา้มาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลน าเขา้ปัจจุบนัมากนอ้ยเพียงใด 

[8] 

 

 

2.7 Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU) 

BiGRU มีความค านวณท่ีเหมือนกบั GRU มีการค านวณ
ไปข้างหน้า  (Forward GRU) และ ค านวณไปข้างหลัง 

(Backward GRU) แล้วน าผล ท่ีได้จากการค านวณไป
ขา้งหน้ากบัขา้งหลงัมารวมกนัเป็นผลลพัธ์สุดทา้ย ซ่ึงจะ
สามารถใชข้อ้มูลในอดีตและอนาคตไดพ้ร้อมกนั [10] 
2.8 ฟังก์ชันกระตุ้น (Active Function) 

Linear Function มีจะใหผ้ลลพัทธ์ตามค่าท่ีส่งมาดงั (7)  
   𝑓(𝑥) = 𝑥   

 (7) 

เม่ือ 𝑓(𝑥) คือ ฟังกช์นัเส้นตรง, 𝑥 คือ ขอ้มูลน าเขา้ 

ReLU Function คือค่าท่ีเป็น ลบ จะท าใหเ้ป็นศูนย ์ค่า
เป็นบวก จะใหผ้ลลพัทธ์ตามค่าท่ีส่งเขา้มาดงั (8) 

  𝑟𝑒𝑙𝑢(𝑥) = {
0  𝑖𝑓  𝑥 < 0
𝑥 𝑖𝑓 𝑥 ≥ 0

  

 (8) 

เม่ือ 𝑟𝑒𝑙𝑢(𝑥) คือ ReLu ฟังกช์นั, 𝑥 คือ ขอ้มูลน าเขา้ 

งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
Gao et al. [4] ได้ทดลองวิจัยพยากรณ์ราคาปิดของหุ้น 

S&P500 โดยใชเ้ทคนิคหนา้ต่างบานเล่ือนโดยก าหนดความ
กวา้งเท่ากบั 20 วนัพยากรณ์ราคาปิดของวนัถดัไปงานวิจยัน้ี
ทดลอง 3  เทคนิคได้แก่  LSTM   Moving average (MA), 

Exponential moving average (EMA) และ  Support vector 

machine (SVM) พบว่าเทคนิค LSTM มีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุดท่ีสุดลองลงมา SVM EMA และ MA ตามล าดบัฟังก์ชนั
กระตุน้มีผลต่อประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคาหุ้น Rana 

er al.[5]ได้ทดลองพยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้เทคนิค LSTM 

โดยงานวิจัยน้ีสนใจทดลองฟังก์ชันกระตุ้นกับตัวปรับ
พารามิเตอร์โมเดลพบว่าโมเดล LSTM ท่ีใชฟั้งก์ชนักระตุน้
เป็น Linear function กบัใชต้วัปรับพารามิเตอร์เป็น Adamax 

optimizer และ ฟังก์ชันกระตุ้นเป็น tanh function กับใช้ตัว
ปรับพารามิเตอร์เป็น Adam optimizer ทั้ งสองโมเดลน้ีให้
ความแม่นย  าถึงร้อยละ 98.49 

ผูว้จิยัจะน าแนวคิดกบัทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพ่ือมา
ประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการด าเนินวจิยัดงัต่อไปน้ี 
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3. วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
ภำพที ่1: วธีิด าเนินการวจิยั 

      จากภาพท่ี 1 แสดงวิธีด าเนินการวจิยัโดยจะ
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนหลกัไดแ้ก่ การเตรียมขอ้มูล
อธิบายไวใ้นขอ้ 3.1 ถึง 3.5 กบัการท าโมเดลอธิบายไวใ้น
ขอ้ 3.6 ถึง 3.7โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ข้อมูลทีน่ ำมำใช้ 
งานวิจยัน้ี ไดใ้ชข้อ้มูลราคาของหุน้บนเวป็ไซต ์Yahoo 

Finance ซ่ึงจะเป็นข้อมูลในรูปแบบอนุกรมเวลา  (Time 

Series) โดยใช้ข้อมูลหุ้น 3 ตัวได้แก่ BBL, KBANK และ 
SCB ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2564 ขอ้มูลจะประกอบไปดว้ย 6 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ราคา
เปิด ราคาปิด  ราคาสูงสุด  ราคาต ่าสุด ปริมาณการซ้ือขาย 
และเวลาบนัทึกขอ้มูล ทั้งหมด 951 แถว 

3.2 กำรเตรียมข้อมูล 
3.2.1 กำรท ำดชันี (Index) ข้อมูล 
 ขอ้มูลจากขอ้ 3.1 ท าการแทนค่าขอ้มูลวนัท่ีดว้ยดชันี 

โดยดชันีจะเรียงล าดบัตามวนัท่ีจากก่อนไปถึงหลงั 
3.2.2 กำรวเิครำะห์หุ้นปัจจัยทำงเทคนิค (Technical 

Analysis) 
จากข้อมูลในข้อ 3.2.1 ผูว้ิจัยค  านวนหาค่า RSI กับค่า 

MACD  และวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณการซ้ือขายจาก 2 
เทคนิคท่ีกล่าวมา ขอ้มูลของเราจะประกอบไปดว้ยคุณสมบติั
ไดแ้ก่ ราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต ่าสุด, ปริมาณ
การซ้ือขาย, RSI, สัญญาณการเขา้ซ้ือขายของ RSI, EMA 9, 

EMA 12,   EMA 26 และสัญญาณการเขา้ซ้ือขายของ MACD 

3.3 กำรปรับช่วงขอบเขตของข้อมูล (Normalization) 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ Min-Max Scaler ในการปรับขอ้มูล 
 

 

 

 

3.4 กำรแบ่งข้อมูล 
ขอ้มูลจากขอ้ 3.3 ผูว้ิจัยจะแบ่งขอ้มูลเป็น 3 ชุดได้แก่ชุด
ขอ้มูลฝึกฝนร้อยละ 80 ชุดขอ้มูลตรวจสอบร้อยละ 10 และ
ชุดขอ้มูลทดสอบร้อยละ 10 

3.5 กำรค ำนวณแบบหน้ำต่ำงเคล่ือนที่ (Sliding 

Window) 
งานวิจัยน้ีผูไ้ด้ก  าหนดความกว้างของข้อมูลฝึกฝน

เท่ากบั 30 วนัและพยากรณ์ขอ้มูล 1 กบั 22 วนัขา้งหนา้ โดย
ขอ้มูลท่ีแบ่งจากขอ้ 3.4 จะถูกเปล่ียนแปลงโดยใชเ้ทคนิค
หนา้ต่างเคล่ือนท่ีทั้งหมด 
 3.6 กำรสร้ำงโมเดล 

3.6.1 รูปแบบของโมเดล 
งานวิจัยน้ีแบ่งรูปแบบของโมเดลตามคุณสมบัติของ

ขอ้มูลน าเขา้ไว ้3 รูปแบบไดแ้ก่ 1. ใชข้อ้มูลคุณสมบติัพ้ืนฐาน
ของหุ้นไดแ้ก่ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต ่าสุด 
มาใช้เป็นขอ้มูลในการฝึกฝนโมเดล 2. ใช้รูปแบบท่ี 1 เพ่ิม
คุณสมบติั 5 คุณสมบติัไดแ้ก่ ปริมาณการซ้ือขาย, RSI, EMA 

9, EMA 12 และ EMA 26 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการฝึกฝนโมเดล 
และ 3. แบ่งโมเดลเป็น 2 ชนิดคือชนิดแรกใชข้อ้มูลของโมเดล
รูปแบบท่ี 1 ชนิดท่ีสองใช้ข้อมูลโมเดลรูปแบบท่ี 2 เพ่ิม
คุณสมบัติของข้อมูล 2 ตัวได้แก่สัญญาณการซ้ือขายของ 
MACD กบัสัญญาณการซ้ือขายของ RSI  มาใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การฝึกฝนโมเดล 

3.6.2 โครงสร้างของโมเดล 
จากขอ้ 3.6.1 งานวิจยัน้ีก าหนดชั้นเลเยอร์แรกของโมเดลแต่

ละชนิดดว้ยเทคนิค 4 เทคนิคไดแ้ก่ LSTM, BiLSTM, GRU และ 
BiGRUโดยโครงสร้างรูปแบบโมเดลท่ี 1 กบัรูปแบบโมเดลท่ี 2 
ก าหนดชั้น  เลเยอร์แรกใชเ้ทคนิคท่ีกล่าวมาขา้งตน้และ 2 ชั้นเล
เยอร์ต่อมาใชห้น่วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยก าหนดค่าพารามิเตอร์
ตารางท่ี 1   
ตำรำงที่ 1: ขอ้มูลพารามิเตอร์ของโมเดลรูปแบบท่ี 1 กบั 2 

Layer Hyperparameter 

1 500 Neurons, activation function: ReLu 

2 100 Neurons, activation function: ReLu 

3 Period predict Neurons, activation function: ReLu 
 

โครงสร้างโมเดลรูปแบบท่ี 3 จะประกอบไปดว้ย 2 โมเดลคือ 
โมเดลแรก ก าหนดชั้นเลเยอร์ก าหนดหน่วยการเรียนรู้เชิงลึกทั้ง 
3 ชั้นเลเยอร์ก าหนดค่าพารามิเตอร์ดงัตาราง  2 
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ตำรำงที ่2: พารามิเตอร์โมเดลรูปแบบท่ี 3 ใชข้อ้มูลเชิงเทิคนิคเป็นขอ้มูล
น าเขา้ 

Layer Hyperparameter 

1 500 Neurons, activation function: ReLu, Dropout 

Layer (0.1 ratio) 

2 250 Neurons, activation function: ReLu, Dropout 

Layer (0.1 ratio) 

3 Period predict Neurons, activation function: 

Linear 

โมเดลสองก าหนดชั้นเลเยอร์แรกใช้เทคนิคท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้และ 2 ชั้นเลเยอร์ต่อมาจะใชห้น่วยการเรียนรู้เชิงลึก 
โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ดงัตาราง  3  
ตำรำงที่ 3: พารามิเตอร์โมเดลรูปแบบท่ี 3 ใชข้อ้มูลหุน้เป็นขอ้มูล
น าเขา้ 

Layer Hyperparameter 

1 500 Neurons, activation function: ReLu 

2 250 Neurons, activation function: ReLu, Dropout 

Layer (0.1 ratio) 

3 Period predict Neurons, activation function: 

Linear 

จากนั้นน าโมเดลท่ี 1 กบั 2 มาต่อกนัก่อนท่ีไดผ้ลลพัธ์
ก าหนด ชั้นเลเยอร์ก าหนดหน่วยการเรียนรู้เชิงลึก 3 ชั้นเลเยอร์ 

ก าหนดค่าพารามิเตอร์ดงัตาราง 4 
ตำรำงที่ 4: พารามิเตอร์โมเดลรูปแบบท่ี 3 หลงัจากการต่อกนั 

Layer Hyperparameter 

1 500 Neurons, activation function: ReLu, Dropout Layer 

(0.1 ratio) 

2 250 Neurons, activation function: ReLu, Dropout Layer 

(0.1 ratio) 

3 Period predict Neurons, activation function: Linear 

3.6.3 เทคนิคท่ีใชใ้นการสอนโมเดล 
จากขอ้ 3.6.2 จะได้โมเดลพร้อมท่ีจะไปท าการสอน 

โดยงานวิจัยน้ีก าหนดตัวปรับพารามิเตอร์แบบจ าลอง 
(Optimizer) ด้วยวิ ธี  Adam Optimizer ด้วย  Learning Rate 

เท่ากับ 0.0008 และ ก าหนดหยุดการสอนโมเดล (Early 

stopping) โดยวัดจากค่ า   Loss Function จากค่ าความ
คลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย        (Mean Square Error : 

MSE)  

3.7 กำรวดัประสิทธิภำพของโมเดล 
งานวิจยัน้ีท าการเปรียบเทียบรูปแบบของโมเดลทั้ง 3 

รูปแบบโดยใชชุ้ดขอ้มูลทดสอบท่ีไดแ้บ่งไวใ้นขอ้ 3.4 มา
ท าการทดสอบและวดัค่า 3 ค่าไดแ้ก่ ค่ารากท่ีสองของค่า
ความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error: 

RMSE)   ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute 

Error: MAE)  และค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (The Coefficient of 

determination) หรือ R2 

 

4. ผลกำรด ำเนินกำรวิจัย  
จากการวดัผลประสิทธภาพของโมเดลทั้ ง 3 รูปแบบโดย

ก าหนดความกวา้งของหนา้ต่างเท่ากบั 30 วนัและพยากรณ์ราคา
ปิด 1 กบั 22 วนัขา้งหนา้ โดยก าหนดช่ือของโมเดลท่ีแสดงใน
กราฟภาพท่ี 2- 7 ดงัน้ี โมเดลรูปแบบท่ี 1 ช่ือข้ึนตน้ดว้ย Price_ 
ลงท้ายด้วยช่ือเทคนิค โมเดลรูปแบบท่ี 2 ช่ือข้ึนต้นด้วย 
Technical_ ลงท้ายด้วยช่ือเทคนิค และโมเดลรูปแบบท่ี 3 ช่ือ
ข้ึนตน้ดว้ย Signal_ ลงทา้ยดว้ยช่ือเทคนิค 

 
ภำพที ่2: ประสิทธิภาพของโมเดลใชข้อ้มูลหุน้ BBL พยากรณ์

จ านวน 1 วนัขา้งหนา้  

จากภาพท่ี 2 โมเดลรูปแบบท่ี 1 ใชอ้ลักอริทึม BiGRU 

มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยค่า MAE เท่ากบั 1.1995 RMSE 

เท่ากบั 1.7239 และค่า R2 เท่ากบั 0.9597 

 
ภำพที ่3: ผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลใชข้อ้มูลหุน้ 

KBANK พยากรณ์จ านวน 1 วนัขา้งหนา้  
จากภาพท่ี 3 โมเดลรูปแบบท่ี 3 ใชอ้ลักอริทึม BiGRU 

มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยค่า MAE เท่ากบั 1.8754 
RMSE เท่ากบั 2.5864 และค่า R2 เท่ากบั 0.9724 
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ภำพที ่4: ผลการประเมิณประสิทธิภาพของโมเดลใชข้อ้มูลหุน้ 

SCB พยากรณ์จ านวน 1 วนัขา้งหนา้  
จากภาพท่ี 4 โมเดลรูปแบบท่ี 1 ใชอ้ลักอริทึม BiGRU 

มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยค่า MAE เท่ากบั 1.7329 RMSE 

เท่ากบั 2.8971 และค่า R2 เท่ากบั 0.9614 

 
ภำพที ่5: ผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลใชข้อ้มูลหุน้ 

BBL พยากรณ์จ านวน 22 วนัขา้งหนา้ 
จากภาพท่ี 5 โมเดลรูปแบบท่ี 3 ใชอ้ลักอริทึม BiGRU  

มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยค่า MAE เท่ากบั 4.162 RMSE 

เท่ากบั 5.0191 และค่า R2 เท่ากบั 0.4779 

 
ภำพที ่6: ผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลใชข้อ้มูลหุน้ 

KBANK พยากรณ์จ านวน 22 วนัขา้งหนา้ 
จากตารางท่ี 6 โมเดลรูปแบบท่ี 3 ใชอ้ลักอริทึม GRU  มี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยค่า MAE เท่ากบั 7.2871 RMSE 

เท่ากบั 8.8589 และค่า R2 เท่ากบั 0.5414 

 
ภำพที ่7: ผลการประเมิณประสิทธิภาพของโมเดลใชข้อ้มูลหุน้ 

SCB พยากรณ์จ านวน 22 วนัขา้งหนา้ 
จากภาพท่ี 7 โมเดลรูปแบบท่ี 3 ใชอ้ลักอริทึม LSTM  มี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยค่า MAE เท่ากบั 5.9968 RMSE 

เท่ากบั 7.8501 และค่า R2 เท่ากบั 0.6045 
 

5. สรุป 
ง านวิ จั ย น้ี น า เ สนอ เ ก่ี ย ว กับ ก า ร เ ป รี ยบ เ ที ย บ

ประสิทธิภาพการพยากรณ์ราคาปิดหุ้นด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึกโดยเลือกเทคนิคท่ีต่างกัน 4 เทคนิค และ
รูปแบบของโมเดลท่ีต่างกนั 3 รูปแบบ เพื่อพยากรณ์ราคา
หุ้นระยะสั้ น และระยะยาว ตวับ่งช้ี MAE, RMSE และ R2 
ถูกน าใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 
โดยค่า MAE กบั RMSE มีค่านอ้ยแสดงให้เห็นวา่โมเดลท่ี
น าเสนอมีค่าความคลาดเคล่ือนต ่า ในขณะ R2 มีค่าเขา้ใกล ้
1 แสดงถึงค่าความคลาดเคล่ือนต ่า จากการทดลองพยากรณ์
ระยะสั้นประสิทธิภาพของการพยากรณ์ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัเน่ืองจากค่า MAE, RMSE และ R2 ไม่แตกต่างกนั
มาก เปรียบเทียบการพยากรณ์ระยะสั้นจะมีประสิทธิภาพสูง
กว่าระยะยาวขอ้นขา้งมาก เม่ือพิจารณาการพยากรณ์ระยะ
ยาวค่าความคลาดเคล่ือนของโมเดลท่ีใชข้อ้มูลสัญญาณและ
มีโครงสร้างของการรวมโมเดล มีค่าความคลาดเคล่ือนต ่า
กวา่โมเดลท่ีใชร้าคาพ้ืนฐานหุน้และโมเดลท่ีใชร้าคาพ้ืนฐาน
หุ้นรวมกบัปัจจยัทางเทคนิคท่ีมีโครงสร้างชั้นเลเยอร์ 3 ชั้น 
อย่างเห็นได้ชัดเจน สามารถสรุปได้ว่าการน าข้อมูลเชิง
เทคนิคมาเป็นข้อมูลน าเข้า และโครงสร้างของการรวม
โมเดลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณ์หุ้นระยะ
ยาวได ้
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6. กติติกรรมประกำศ  
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ รศ.ดร. พยงุ มีสัจ ท่ีใหค้  าแนะน าในการ
ด าเนินการวิจัย  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวตักรรมดิจิทลั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ท่ีไดอ้  านวยความสะดวกส าหรับสถานท่ีใน
การท าวจิยั 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้วีัตถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของอัลกอริทึมในการท านายการคัดแยกผผู้ ป่วยโควิด-19 
โดยท าการศึกษาข้อมูลผู้ป่วย จ านวน 1,608,923 ราย จาก
กรมควบคุมโรค ท าการรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2563 

ถึง วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 โดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูล
ท้ั งห ม ด  3  เท ค นิ ค ไ ด้ แ ก่  Random Forest, Neural 

network และ  Naive Bayes  ซ่ึ งท าก าร เป รี ยบ เที ยบ
ประสิท ธิภ าพ รูปแบบ เทคนิ คท าการน ายระห ว่าง
คุณลักษณะ การทดสอบประสิทธิภาพตัวแบบท านายด้วย
วิธีการ Split Test คือ การแบ่งข้อมูลด้วยการสุ่มออกเป็น 2 
ส่ วน คือ  Training Data (ร้อยละ 80) และ Test Data 
(ร้อยละ 20) โดยใช้โปรแกรม Orange Canvas จากน้ันท า
การทดลองเพ่ือหาผลการทดสอบประสิทธิภาพท่ีมค่ีาความ
ถกูต้องท่ีสูงท่ีสุด 

ผลการวิจัยพบว่า Random Forest มีค่าความถูกต้อง
เท่ ากับ  93.51%  Neural network  มี ค่ าความถูกต้อง
เท่ากับ  93.02%  Naive Bayes มีค่าความถูกต้องเท่ากับ   
27.54% จากผลการเปรียบเทียบในคร้ังนี้สามารถน า 
Random Forest ท่ีมีค่าความถูกต้องมากท่ีสุดไปใช้ใน
การพยาการณ์การคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ได้ต่อไป 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ของเคร่ือง ป่าสุ่ม โครงข่ายประสาท

เทียม นาอีฟเบย ์โควดิ-19 

 

Abstract 
The purpose of this research is to compare the 

effectiveness of algorithms in screening of COVID-

19 patients. According to patients’ data from the 

department of disease control (1 ,608 ,923  patients),  

the data has been collected from January, 1st 2 0 2 0 

to October, 1st 2 0 2 1 . All three classification 

techniques were used: Random Forest, Neural 

network and Naive Bayes. We compare the 

performance of predictive techniques between 

features. We apply split test method to evaluate the 

performance of predictive techniques. The collection 

of data is randomly divided into two parts: Training 

Data (80% ) and Test Data (20% ). Additionally, we 

apply Orange Canvas program to evaluate the most 

accurate results. 

The results show that Random Forest has an 

accuracy of 93.51%. Neural network has an accuracy 

of 93.02%. Naive Bayes has an accuracy of 27.54%. 

This presents the Random Forest with the highest 

accuracy figure for screening of COVID-19 patients. 

Keywords: Machine Learning, Random Forest,   
   Neural Network, Naive Bayes, Covid-19. 

 

1. บทน า 
องคก์ารอนามยัโลกไดรั้บแจง้เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.

2562 ว่าพบกลุ่มผูป่้วยมีอาการปอดบวมโดยไม่ทราบ
สาเหตุในเมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ต่อมามีรายงานวา่พบเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่หรือ 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 

(SARS-CoV-2) เป็นสาเหตุของโรคและได้แพร่ระบาด
ไปยงัประเทศอ่ืน ๆ โดยโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อสาย
พนัธ์ุใหม่ และได้มีการคาดการณ์ว่าเป็นการติดเช้ือจาก
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สัตวสู่์คนโดยมีคา้งคาวเป็นพาหะเป็นโรคได้ทั้ งคนและ
สัตว ์[1], [2] เช้ือสามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางเดิน
หายใจจากละอองของเสมหะจากการ ไอ จาม น ้ ามูก 
น ้าลายในระยะประมาณ 1-2 เมตร [3]  

ส าหรับการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รอบแรกใน
ประเทศไทย พบผูป่้วยต้องสงสัยรายแรกเม่ือวนัท่ี 21 
มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นนักท่องเท่ียวหญิงชาวจีนอาย ุ74 
ปี ซ่ึงเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครโดยเท่ียวบินจากนคร
อู่ฮัน่ เมืองหลวงของมนฑลหูเปย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และ ณ วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 พบอตัราการติดเช้ือใน
ประเทศไทย จ านวน 2,369 คน [4] หลงัจากนั้ นพบการ
ระบาดระลอกใหม่ช่วงปลายปี 2563 เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 17 

ธันวาคม 2563 พบหญิงไทย อายุ 67 ปี อาชีพค้าขายท่ี
ตลาดกลางกุ้ง ในต าบลมหาชัยอ าเภอมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร [5] จากรายงานส ารวจยอดผูติ้ดเช้ือตั้งแต่เกิด
การระบาดคร้ังแรกจนถึงเดือน ตุลาคม 2564 มียอดติดเช้ือ
รวมท่ียนืยนัแลว้ 1,730,364 ราย ยอดเสียชีวิต 17,835 ราย [6] 

กระบวนการตรวจ วินิจฉัยโรคโควิด 19 เป็นการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ต้องเสียเวลาในการเตรียมเช้ือและ
กระบวนการตรวจ เพราะตอ้งตรวจกบัตวัเช้ือจริง ในช่วง
แรกของการระบาด ตอ้งใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 2 วนั และท า
ได้เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่หรือโรงพยาบาลศูนย ์ค่า
ตรวจมีราคาแพง เพราะผลท่ีไดต้อ้งไดผ้ลชดัเจน และ ทาง
กระทรวงสาธารณสุขมีขอ้จ ากดัในเร่ืองจ านวนการตรวจ 
จึงตอ้งคดักรองผูต้อ้งสงสัยก่อนเกบ็เช้ือส่งตรวจ และใชว้ิธี
น้ีตั้ งแต่เร่ิมการระบาด คือ ตอ้งเก็บเช้ือจากสารคดัหลัง่ท่ี
โพรงจมูก ดงันั้นในกระบวนการควบคุมโรค การคน้หา 
การตรวจหาผูป่้วย จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการคดักรอง เพื่อ
คดักรองเป็นล าดบัในการหาผูส้งสัยก่อน [7] ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงท าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลผูติ้ดเช้ือ โควิด-19 จาก
กรมควบคุมโรคตั้งแต่ระลอกท่ี 1–3 ซ่ึงเป็นขอ้มูลแบบเปิด  
โดยท าการรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นจ านวน 1,608,923 ราย (กรม
ควบ คุมโรค , 2021) ซ่ึ ง เป็ นข้อ มู ลในลักษณ ะไฟล์
คอมพิวเตอร์ (.csv) และ รูปแบบ json data api เพ่ือช่วย
คดัแยกประเภทผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน 

การเรียน รู้ของเคร่ือง (Machine Learning) [8] คือ 
การท่ีสามารถท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยการเขียนโปรแกรมหรือการสร้างอลักอริทึมท่ี
สามารถเรียนรู้และพยากรณ์ข้อมูลได้  ทั้ งน้ีอัลกอริทึม
จะต้องอาศัยโมเดลท่ีได้จากการสร้างชุดของข้อมูลเพื่อ
พยากรณ์หรือตดัสินใจ  

งานวจิยัน้ีจึงสนใจวิเคราะห์ขอ้มูลโควิด-19 โดยการคดั
แยกประเภทผูป่้วยโดยใช้การเรียนรู้ของเคร่ือง เพื่อคัด
กรองผูต้ ้องสงสัยได้เร็วข้ึน และได้เตรียมการรักษาได้
ทนัเวลา 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาและสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเคร่ือง 
(Machine Learning Model) ท่ีมีประสิทธิภาพในการคดั
แยกประเภทผูป่้วยโดยพิจารณาจากค่าความแม่นย  าท่ีสุดท่ี
ได้จากโมเดล ระหว่าง 3  เทคนิค คือ Random Forest, 

Neural network และ Naive Bayes 
2. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบตดัสินใจ

ในการคัดแยกประเภทผู ้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมมติฐานการวจิัย 
แบบจ าลองเรียนรู้จากเคร่ืองส าหรับการคดักรองขอ้มูล

ผู ้ ป่ ว ย โ ค วิ ด แ บ บ เท ค นิ ค  Random Forest, Neural 

network และ Naive Bayes ให้ผลความถูกตอ้งท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อคดัแยกประเภท

ผูป่้วยโควิด-19 จาก 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2564 เป็นจ านวน 1,608,923 ราย จากกรมควบคุมโรค
เวบ็ไซต ์https://covid19.ddc.moph.go.th/ [9] 

 
2. ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับโรคโควดิ-19  
ปัจจุบันมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในเทคโนโลยีการ

เรียนรู้ของเคร่ืองและปัญญาประดิษฐ์ในงานการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อวิเคราะห์การใช้ยา การคดั
กรอก การคาดการณ์  การติดตามผู ้สัมผัส  ตลอดจน
กระบวนการพฒันายา/วคัซีน ของโรคโควิด-19 อย่างมี
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นัยส าคัญ  เพื่ อลดการแทรกแซงของมนุษย์ในการ
ปฏิบติัการทางการแพทย ์แต่อยา่งไรกต็ามโมเดลส่วนใหญ่
ไม่ได้ถูกน าไปใช้งานมากพอท่ีจะสามารถแสดงการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ก็ยงัสามารถใช้
รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ได ้ [10] 

2.2 สถานการณ์ผู้ติดเช้ือ COVID-19 อัพเดทรายวัน 
รูปแบบ API (Json/CSV Data Format) 

เป็นขอ้มูลแบบเปิดท่ีรวบรวมโดยกรมควบคุมโรคจาก
กระทรวงสาธารณสุข [9] ซ่ึงรายละเอียดจะปรากฎใน
รูปแบบพจนานุกรมขอ้มูล (Data dictionary) ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1: พจนานุกรมขอ้มูลขอ้มูลผูป่้วยโควดิ-19 

Colum 

Name 

Data Type Comment Status 

txn_date date วนัแถลง remove 

gender varchar เพศ category 

age_number varchar อาย ุ remove 

age_range varchar ช่วงอาย ุ category 

nationality varchar สญัชาติ category 

job varchar อาชีพ remove 

risk varchar ปัจจยัเส่ียง category 

patient_type text ประเภทผูป่้วย target 

province varchar จงัหวดั category 

update_date datetime วนัท่ีปรับปรุง
ขอ้มูลล่าสุด 

remove 

 
ตารางที่ 2: Class ในการวจิยั 

ประเภทของผู้ป่วย 
Class Description 

1 การเฝ้าระวงัในกลุ่มผูป่้วยหรือผูมี้อาการเขา้ไดก้บันิยามผู ้
สงสัยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเขา้เกณฑ์สอบสวน
โรค (patient under investigation : PUI) 

2 การตรวจคดักรองในประชากรเส่ียงตามจุดคดักรองและ
ด่านเขา้ออกระหวา่งประเทศ (screening) 

3 การเฝ้าระวงัในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นท่ีเฉพาะ 
(sentinel surveillance) 

4 การเฝ้าระวงัเหตุการณ์ในสถานท่ีเส่ียง เก็บตวัอย่างส่ง
ตรวจเม่ือเข้านิยาม PUI หรือเป็นกลุ่มก้อนของผูป่้วย
ทางเดินหายใจ 

2.3 การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 

การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) เป็นหน่ึง
ในประเภทของปัญญาประดิษฐ์ ท่ีจะช่วยให้แอปพลิเคชนั 
หรือซอฟต์แวร์เกิดการเรียนรู้จากชุดขอ้มูลท่ีจะสามารถ
ท านายผลไดอ้ยา่งแม่นย  า โดยหลกัการคือจะมีโมเดลทาง
คณิตศาสตร์และมีอัลกอริธึมในหลากหลายรูปแบบมา
เรียนรู้จากชุดขอ้มูล (Data set) จนท าให้คอมพิวเตอร์เกิด
การเรียนรู้และฉลาดในการตดัสินใจบนขอ้มูลท่ีไม่เคยได้
เห็นมาก่อนได้ส าเร็จ [11]–[13] ประเภทการเรียนรู้ของ
เค ร่ืองประกอบด้วย เทคนิคการเรียน รู้แบบมีผู ้สอน 
(Supervised Learning) เทคนิคในประเภทน้ีจะเน้นการ
เรียนรู้จากข้อมูลท่ีมีอยู่ในอดีตเพ่ือน ามาสร้างโมเดล
ส าหรับท านายหรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
[14], [15] แล ะ เท ค นิ คก าร เรี ยน รู้แบบ ไ ม่ มี ผู ้ส อน 
(Unsupervised Learning) เทคนิคน้ีจะเน้นการพิจารณา
ขอ้มูลเป็นหลกั เช่น พิจารณาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลกนั
ในลกัษณะแบบใดบา้ง โดยเทคนิคประเภทน้ีจะแบ่งย่อย
ไดอี้กคือ เทคนิคการคน้หากฎความสัมพนัธ์ [15] 

2.4 Random Forest                 
หลักการของ Random Forest  คือการสร้าง model 

จาก  Decision Tree หลายๆ  model ย่อยๆ  (ตั้ งแ ต่  10 
model ถึง มากกว่า 1000 model) โดยแต่ละ model จะ
ไดรั้บ data set ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็น subset ของ data set 
ทั้งหมด ตอนท า prediction จะให้ Decision Tree ท าการ 
prediction ในแต่ละโหนด และค านวณผล prediction 

ดว้ยการ vote output ท่ี ถูกเลือกโดย Decision Tree มาก
ท่ีสุด [16] 

2.5 Naive Bayes  

ใชก้ารค านวณความน่าจะเป็นซ่ึงถูกใชใ้นการท านาย
ผลจดัเป็นเทคนิคในการแกปั้ญหาแบบ Classification ท่ี
สามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ไดแ้ละสามารถอธิบายได ้โดย
จะท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร เพ่ือใชใ้น
ก ารส ร้ าง เง่ื อ น ไข ค วาม น่ าจะ เป็ น ส าห รับ แ ต่ ล ะ
ความสัมพนัธ์ [14]  

2.6 Neural network  

ลกัษณะทัว่ไปของโครงข่ายประสาทเทียม คือ โหนด
จ าลองมาจากรอยประสานประสาท (Synapse) ระหวา่งใย
ประสาทน าเขา้ (Dendrite) ของเซลลป์ระสาทตวัหน่ึงและ
แกนประสาทน าออก (Axon) ของเซลล์ประสาทอีกตัว
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หน่ึง โดยมีฟังก์ชันการแปลงเป็นตัวก าหนดสัญญาณ
ส่งออก องคป์ระกอบในการท างานของระบบประสาทใน
สมองมนุษยก์บัโครงข่ายประสาทเทียมมีความคลา้ยคลึง
กนั ในระบบประสาทของมนุษยก์ารรับกระแสประสาทจะ
อาศยัเดนไดรต ์(Dendrites) เป็นตวัน าพา เปรียบเทียบได้
กบัหน่วยขอ้มูลป้อนเขา้ในระบบโครงข่ายประสาทเทียม 
ส่วนการน ากระแสประสาทไปยงัเซลล์ประสาทอ่ืนผ่าน
ทางเอกซอน  ท่ีเป็นตวัส่งออกกระแสประสาทเปรียบเทียบ
ไดก้บัหน่วยผลลพัธ์ในโครงข่ายประสาทเทียม [17] 

 

3. วธีิการด าเนินการวิจัย 
ผู ้วิ จัย ได้ท าก ารแ บ่ งก ารวิ จัยออก เป็ น  5  ระยะ 

ป ระกอบด้วย  Dataset, Data Preparation, Modeling, 

Evaluation และ Deployment มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวจิยั 

3.1 Dataset (วธีิการรวบรวมข้อมูล) 
ท าการรวบรวมขอ้มูลจากศูนยก์ลางขอ้มูลภาครัฐ ซ่ึง

เป็นข้อมูลแบบเปิดจากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข โดยจะเป็นขอ้มูลผูป่้วยโควิด-19 ระลอกท่ี 1
ถึงระลอกท่ี 3 [9] ตั้ งแต่ 1  มกราคม 2563  ถึง ว ันท่ี  1 
ตุลาคม 2564 เป็นจ านวน 1,608,923 ราย   

3.2 Data Preparation (การเตรียมข้อมูล) 
3.2.1 Formatting (การจดัรูปแบบขอ้มูล) 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีท าการแปลงขอ้มูลท่ีไดท้  าการ

เก็บรวบรวมมา ให้กลายเป็นข้อมูลท่ีสามารถน าไป
วิเคราะห์ในขั้นตอนถดัไปได ้ในการแปลงขอ้มูลน้ีอาจจะ

ตอ้งมีการท าขอ้มูลให้ถูกตอ้ง เช่นการแปลงขอ้มูลให้อยู่
ในช่วงเดียวกนัโดยจะท าการแปลงขอ้มูลจากตวัอกัษรเป็น
ตวัเลข 

3.2.2 Data Cleaning (การท าความสะอาดขอ้มูล) 
เน่ืองจากคะแนนหรือขอ้มูลบางส่วนไม่สามารถใชใ้น

การค านวณไดแ้ละขอ้มูลท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีไม่มีการ
สูญหายหรือ Missing Value   

3.3 Modeling (การสร้างโมเดล) 
ท าการสร้างโมเดลด้วยวิธี  Naive Bayes, Random 

Forest และ Neural network โดยใช้วิธีแบ่งข้อมูลแบบ 
Split Test จ านวน 80% เป็นข้อมูลส าหรับสร้างโมเดล
และขอ้มูลจ านวน 20% ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับทดสอบ ใน
งานวิจยัน้ีไดส้ร้างโมเดลแยกตามประเภทผูป่้วยโดย Class 
ของขอ้มูลจะแบ่งเป็น 4 Class ตามตารางท่ี 2 

3.4 Evaluation (การวดัประสิทธิภาพโมเดล)  
หลงัจากท่ีแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนและใชโ้มเดลท่ี

สร้างไดจ้ากขอ้มูลจ านวน 80% มาท าการคดัแยกผูป่้วยโค
วิด-19 กบัขอ้มูลผูป่้วยท่ีอยู่ใน 20% ท่ีเหลือ และใชว้ดัค่า
ความถูกตอ้งโดยใช ้Confusion matrix เพ่ือดูวา่เทคนิควิธี 
Naive Bayes, Random Forest และ Neural network เทคนิค 
สร้างโมเดลไหนให้ค่าผลท านายดีมากท่ีสุดจึงจะน าโมเดล
นั้นไปใชง้านต่อไป 

3.5 Deployment (การน าโมเดลไปใช้งาน) 
จากโมเดลท่ีสร้างโดย Naive Bayes, Random Forest 

และ Neural network ท่ีสร้างข้ึนมาไดน้ั้ นสามารถน าไป
ท าการคดัแยกผูป่้วยโควิด-19 ได้โดยเลือกเทคนิคท่ีมีค่า
ความถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียง 1 เทคนิคเท่านั้น 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

การวจิยัน้ีใชข้อ้มูลผูป่้วยโควิด-19 ท่ีไดท้  าการรวบรวม  
ไปทดสอบกบัเทคนิคตวัท านาย 3 แบบ  คือ Naive Bayes, 

Random Forest และ Neural network โดยใช้วิ ธีแ บ่ ง
ข้อมูลแบบ Split Test จ านวน 80% เป็นข้อมูลส าหรับ
สร้างโมเดลและขอ้มูลจ านวน 20% ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
ทดสอบ และผลลพัธ์ของการท าวิจยัดงัตารางท่ี 3 ถึงตารางท่ี 6 

 

ชุดขอ้มูลผูป่้วยโควิด-19 

วดัประสิทธิภาพขออลักอริทึมท่ีใชใ้นการ
พฒันาโมเดล 

 

การสร้างโมเดล 

การจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ และ การท าความ
สะอาดขอ้มูล 

การน าโมเดลไปใชง้าน 
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ตารางที่ 3: Information Gain ของฟีเจอร์ในการวจิยั 
Feature Information Gain 

gender 0.003 

age rang 0.011 

nationality 0.019 

province 0.214 

risk 0.817 

จากตารางท่ี 3 พบว่าการคดัเลือกฟีเจอร์ทั้งหมด โดยใช้
เทคนิคค านวณค่าน ้าหนกัของฟีเจอร์ต่าง ๆ โดยฟีเจอร์ท่ีมีค่า
น ้ าหนักมากท่ีสุดคือ risk ค่าน ้ าหนักท่ี 0.817 และ ฟีเจอร์ท่ี
มีค่าน ้าหนกันอ้ยท่ีสุดคือ gender ค่าน ้าหนกัท่ี 0.003 
ตารางที่ 4: ตวัวดัประสิทธิภาพของอลักอริทึม Naive Bayes 

Performance Classification (Naive Bayes) 

 true(1) true(2) true(3) true(4) Precision 

pred.(1) 22211 0 113277 2243 16.13% 

pred.(2) 29 2 31 204 0.75% 

pred.(3) 8791 178 474 4002 3.53% 

pred.(4) 638 10 3088 27667 88.09% 

Recall 70.13% 1.05% 0.41% 81.09%  

จากตารางท่ี 4 พบว่า Class 1 True Positive เท่ากับ 
22,211 ค่า False Positive เท่ากับ 115,520 ค่า คิดเป็น 
Precision เท่ากับ 16.13% และ Recall เท่ากับ 70.13% 
Class 2 True Positive เ ท่ า กั บ  2 ค่ า  False Positive 
เท่ ากับ  264 ค่ า คิด เป็น  Precision เท่ ากับ  0.75% และ 
Recall เท่ากบั 1.05% Class 3 True Positive เท่ากบั 474 

ค่า False Positive เท่ากับ 12,971  ค่า คิดเป็น Precision 
เท่ากบั 3.53% และ Recall เท่ากบั 0.41%  Class 4 True 
Positive เท่ากบั 27,667 ค่า False Positive เท่ากบั 3,739  
ค่า คิดเป็น Precision เท่ากบั 88.10 % และ Recall เท่ากบั 
88.10% สรุปเป็นค่า Accuracy ได ้27.54% 
ตารางที่ 5: ตวัวดัประสิทธิภาพของอลักอริทึม Random Forest 

Performance Classification (Random Forest) 

 true(1) true(2) true(3) true(4) Precision 

pred.(1) 135543 0 999 1189 98.41% 

pred.(2) 2 246 0 18 92.48% 

pred.(3) 415 1 9614 3415 71.51% 

pred.(4) 4601 0 1221 25581 81.46% 

Recall 96.43% 99.60% 81.24% 84.70%  

จากตารางท่ี  5 พบว่ า Class 1 True Positive เท่ ากับ 
135,543  ค่ า  False Positive เท่ ากั บ  2,188  ค่ า คิ ด เป็ น 

Precision เท่ากบั 98.41% และ Recall เท่ากบั 96.43% Class 

2 True Positive เท่ากบั 246 ค่า False Positive เท่ากบั 20  ค่า 
คิ ด เป็ น  Precision เท่ ากับ  92 .48% และ Recall เท่ ากับ 
99.60% Class 3 True Positive เท่ ากับ  9614  ค่ า False 

Positive เท่ากบั 3,831  ค่า คิดเป็น Precision เท่ากบั 71.51% 
และ Recall เท่ากับ 81.24%  Class 4 True Positive เท่ากับ 
25,581  ค่ า False Positive เท่ ากับ  30 ,203   ค่ า คิ ด เป็ น 
Precision เท่ากบั 81.46% และ Recall เท่ากบั 84.71% สรุป
เป็นค่า Accuracy ได ้93.51% 
ตารางที่ 6: ตวัวดัประสิทธิภาพของอลักอริทึม Neural Network 

Performance Classification (Neural Network) 

 true(1) true(2) true(3) true(4) Precision 

pred.(1) 135546 0 1040 1145 98.41% 

pred.(2) 1 247 0 18 92.48% 

pred.(3) 375 0 9659 3411 71.51% 

pred.(4) 4078 0 2698 24627 81.46% 

Recall 96.43% 99.60% 81.24% 84.70%  

จากตารางท่ี  6 พบว่า Class 1 True Positive เท่ ากับ 
135,546  ค่ า False Positive เท่ ากับ  2 ,185 ค่ า คิ ด เป็ น 
Precision เท่ ากับ  98.41% และ Recall เท่ ากับ  96.82% 
Class 2 True Positive เท่ า กั บ  247 ค่ า  False Positive 

เท่ ากับ  19  ค่ า คิด เป็น  Precision เท่ ากับ  92 .86% และ 
Recall เท่ากับ 100% Class 3 True Positive เท่ากับ 9,659 

ค่า False Positive เท่ ากับ 13,397  ค่า คิดเป็น Precision 
เท่ากบั 71.84% และ Recall เท่ากบั 72.10%  Class 4 True 

Positive เท่ากับ 24,627 ค่า False Positive เท่ากับ 29,201  
ค่า คิดเป็น Precision เท่ากับ 78.42% และ Recall เท่ากับ 
84.34% สรุปเป็นค่า Accuracy ได ้93.02% 

 
         ภาพที ่2: Performance Accuracy of Models 
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5. สรุปผลการวจัิย  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดลองสร้างโมเดล

การท านาย โดยใชข้อ้มูลผูป่้วยโควิด-19 จากกรมควบคุม
โรค ร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองไดแ้ก่ Random 

Forest, Neural network และ Naive Bayes เพื่ อ ใช้ใน
ก ารคัด แ ยก ผู ้ ป่ ว ย โค วิ ด -1 9  ใน ก าร เป รี ยบ เที ยบ
ประสิทธิภาพความแม่นย  าในการท านาย โดยการทดลองมี
เพียง 2 โมเดลท่ีมีค่าความถูกตอ้งในการท านายผลมากกวา่
ร้อยละ 80  คือ  Random Forest, Neural network โดย
พิจารณามาตราวัดคุณภาพ Accuracy, Precision และ 
Recall ซ่ึงจากผลการทดลองผูว้ิจยัจึงขอเสนอใหใ้ชโ้มเดล
จากเทคนิค Random Forest ในการประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันา
ระบบคดัแยกผูป่้วยโควิด-19 ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

เหมืองความคิดเห็นบนโลกออนไลน์  มีความจ า
เป็นมากในปัจจุบัน สามารถน าไปพัฒนาธุรกิจ หรือ
พิ จ า รณ า อ า รม ณ์ ขอ ง ข้ อ ค ว าม ไ ด้  ง าน วิ จั ย นี้มี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือสร้างโมเดลในจ าแนกข้อความ
ภาษาไทยท่ีแสดงความคิดเห็นในแง่มุมของการศึกษา
ไทยบนทวิตเตอร์ออกมาเป็น 3 ขั้วความคิดเห็นคือ 
ทางบวก ทางลบ และกลาง โดยน าชุดข้อมูลท่ีได้จากการ
เลเบลไปคัดเลือกค าท่ีเป็นฟีเจอร์ และพบปัญหาในเร่ือง
ข้อมลูท่ีไม่สมดลุ จึงน าเสนอการจัดการข้อมูลท่ีไม่สมดุล
ด้วยการปรับข้อมูลท่ีไม่สมดุล 3 วิธีคือ การสุ่มตัวอย่าง
ลด การสุ่มตัวอย่างเพ่ิม และ การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ิม 

(SMOTE) แล้วฝึกโมเดลส าหรับจ าแนกอารมณ์ของ
ข้อความด้วยโมเดล Logistic regression, XGBoost, 

Decision tree, SVM, Random forest, K-NN  โดยเลือก
ไฮเปอร์พารามิเตอร์ (Hyperparameter) ท่ีดีท่ีสุดของแต่
ละโมเดลจากการท าการค้นหาแบบกริด (Grid search) 
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลก่อนและหลัง
การปรับข้อมูลท่ีไม่สมดุลด้วยเมทริกซ์ความสับสน 
(Confusion matrix) พบว่าก่อนปรับข้อมูลค่าท่ีได้ส่วน
ใหญ่ล าเอียงไปท่ีคลาสลบ และค่าความถูกต้องในแต่ละ
โมเดลมีค่าต า่ เฉลี่ยท่ี 41% และการท านายในคลาสบวก
มีผลท่ีน้อยจากค่าเฉลี่ย  F1 score 17% หลังจากปรับ
ข้อมูลท าให้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องเพ่ิมขึน้ท้ัง 3  วิธี โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างลดมากท่ีสุดเฉลี่ยท่ี 51% ซ่ึงมีโมเดลท่ี
ดีสุดคือ Random forest ท่ี 55% อีกท้ังค่าเฉลี่ย F1 score 

ในคลาสบวกสูงสุดท่ี 58% และจาก 3 วิธีโมเดลท่ีดีท่ีสุด
คือ Logistic regression มค่ีาเฉลี่ยความถกูต้องท่ี 53%       
ค าส าคัญ: การวเิคราะห์ความรู้สึก เหมืองขอ้ความ       

 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

 

Abstract 

Nowadays, text mining from social 

networks has become very important in order to 

thrive in business and sentiment monitoring. 

Therefore, this research aims to create a model that 

classifies the sentiments of Thai text comments on 

Twitter into three categories: negative, positive, and 

neutral. The collected data is labeled and selected 

as a vector feature. The major results are analyzed 

and indicate the negativity of the data. Thus, the 

research presents imbalanced data management 

and adjustment using three methods: random under 

sampling, random oversampling, and SMOTE. 

Afterward, the transformed training data is used to 

train models for analyzing the sentiment of data with 

the classification algorithms: Logistic regression, 

XGBoost, Decision tree, SVM, Random Forest, K-

NN. The hyperparameters of each algorithm are 

well selected by the grid search method and evaluate 

the model's performance by a confusion matrix of 

result pre and post imbalanced data adaptation. 

Before the adaptation, the data have a tendency to 

negative classification. The model analysis has low 

accuracy, 41 percent on average, and the prediction 
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outcome of positive classification has 17 percent 

from the calculation of the F1 score. After the 

adaptation, the average accuracy has been 

increased in all three methods. The most effective 

method is random under sampling which has 51 

percent accuracy, with the Random Forest model at 

55 percent accuracy. Moreover, the average F1 

score in positive classification has been raised to 58 

percent. From all three methods combined with 

model utilization, the Logistic Regression is the best 

model.  

Keywords: Sentiment Analysis, NLP, Text Mining. 

 

1. บทน า 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั เป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้

ในการแสดงออกต่าง ๆ ของผูค้น ทั้งโพสต์กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถโพสต์
เป็นขอ้ความ เสียง หรือวิดีโอ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดเป็น
ขอ้ความมากกว่า ทั้ งการแสดงความเห็นใตโ้พสต์ การ
รับ-ส่งขอ้ความ ซ่ึงมีทั้งค  าพูดในทางท่ีดีและไม่ดีปะปน
กันไป แต่ข้อความท่ีแสดงความคิดเห็นบนสังคม
ออนไลน์มีอยูจ่  านวนมาก การท่ีจะใหผู้ค้นแต่ละคนมาท า
ความเขา้ใจในขอ้ความแต่ละอนัวา่มีความรู้สึกอยา่งไรจึง
เป็นไปได้ยาก การวิเคราะห์ความคิดเห็นบนสังคม
ออนไลน์โดยใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์สามารถ
ช่วยลดปัญหาตามท่ีกล่าวมาได ้แต่ความทา้ทายหน่ึง คือ 
ข้อ ค ว ามแสดงคว าม คิ ด เ ห็ น ส่ วน ให ญ่ ท่ี อ ยู่ บน
อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ภาษาท่ีมีโครงสร้างไม่แน่นอน 
(Unstructured data) หรือเป็นภาษาธรรมชาติ (Natural 

language) ไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ทางภาษาท าให้
ยากต่อการวิเคราะห์  ในงานวิจัยน้ีจึงไดน้ าเทคนิคการ
วิเคราะห์เหมืองข้อความ (Text mining) การประมวล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) 

เทคนิคการจัดการกับชุดข้อมูลไม่สมดุล (Imbalance 

data) และเทคนิคอ่ืน ๆ มาประยกุตใ์ชเ้พื่อวิเคราะห์ความ
คิดเห็นท่ีเป็นภาษาไทยของผู ้คนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ซ่ึงเรียกวา่การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment 

analysis) ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะอธิบายแนวคิด ทฤษฏี เทคนิค

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ 

การสร้างแบบจ าลอง และแสดงตัวอย่างจากงาน
ศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ความรู้สึกของ
ขอ้ความ โดยจะท าการศึกษาผ่านเวบ็ไซต์บนส่ือสังคม
ออนไลน์ ผ่านทางทวิตเตอร์เอพีไอ (Twitter API) โดย
กรณีศึกษาท่ีผู ้วิจัยเลือกมาคือเร่ืองการศึกษาไทย ซ่ึง
หวัขอ้น้ีเป็นท่ีถกเถียงกนัในปัจจุบนั  

 

2. ทฤษฎีและผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ [1] เป็นการ
แปลภาษาท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารกนั หรือภาษาธรรมชาติ ให้
คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจได ้หรือท าใหเ้ป็นโครงสร้าง 

2.2 การตัดค า  (Word segmentation) [2] คื อ
กระบวนการน าขอ้ความท่ีเป็นประโยค หรือขอ้ความท่ีมี
ความยาวมาตดัเป็นค า ๆ เพื่อน าไปวเิคราะห์  

2.3 การปรับข้อมูลไม่สมดุล (Imbalance data) 
การสุ่มตวัอยา่งลด (Random Under Sampling:  RUS) 
เป็นการสุ่มลดจ านวนขอ้มูลตวัอย่างจากกลุ่มขอ้มูลท่ีมี
ในกลุ่มมาก ให้มีขนาดนอ้ยเท่ากบักลุ่มขอ้มูลท่ีนอ้ย การ
สุ่มตวัอย่างเกิน (Random Over Sampling: ROS) เป็น
การสุ่มเกินจ านวนขอ้มูลตวัอยา่งจากกลุ่มขอ้มูลท่ีมีขนาด
น้อย ให้มีขนาดมากเท่ากับกลุ่มข้อมูลท่ีมากสุด การ
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ิม (Synthetic Minority Oversampling 

Technique: SMOTE) [3-4] เป็นการสังเคราะห์สุ่มเกิน
ขอ้มูลข้ึนมาใหม่จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ 
       2.4  การประ เมินห รือวัดประ สิท ธิภาพของ
แบบจ าลอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล (Validation) งานวจิยัน้ี [5] จะใชค้่า
ความถูกตอ้ง (Accuracy), ค่าความแม่นย  า (Precision), 

ค่าความครบถว้น (Recall), ค่าความถ่วงดุล (F1-Score)  

โดย ค่าความถูกตอ้ง  คือการวดัค่าความถูกตอ้งโดยรวม
ระหวา่งค่าจริงและค่าการท านายของทุก ๆ คลาส  

Accuracy = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 

ค่าความแม่นย  าคือ อตัราส่วนท่ีโมเดลท านายถูกหารดว้ย
จ านวนการท านายท่ีท านายว่าเป็นคลาสท่ีก าลงัพิจารณา
ทั้งถูกและผดิ  

Precision = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
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ค่าความครบถว้นคือ อตัราส่วนการวดัค่าการท านายท่ี
ท านายได้ถูกตอ้งตรงกับค่าจริงจากจ านวนของค่าจริง
ทั้งหมดของคลาสท่ีก าลงัพิจารณา 

Recall = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

ค่าความถ่วงดุลคือ ค่าเฉล่ียของผลบวกของส่วนกลบัแต่
ละค่าของขอ้มูลสถิติระหวา่งค่าความแม่นย  าและค่าความ
ครบถว้น (Harmonic mean)  

F1 = 2 ∗ (
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
) 

 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 กานดา แผว่ฒันากลุ และปราโมทย ์ลือนาม [6] ไดท้ า
การวิเคราะห์ความเห็นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึง
ได้ใช้ข้อความเป็นภาษาไทย และได้ตัดประโยคก่อน
น าไปวิเคราะห์ โดยใชโ้มเดล ตน้ไมต้ดัสินใจ นาอีฟเบย ์
และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มาสร้างโมเดลในการ
จ าแนก 

 Younis, E. M. [7]  วิ เคราะห์ความคิด เ ห็นจาก
ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
งานบริการ ใชอ้ลักอริทึมในการจดัหมวดหมู่ การท าคลสั
เตอร์ และอ่ืน ๆ ซ่ึงงานน้ีได้ลบค าแสลงท่ีมักใช้ใน
ออนไลน์ มีการตดัค าแบบ Term - document matrix    
      อนั ตต์ ชั ย  ชุ ติ ภ าส เ จ ริญ  [ 8] ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพของโมเดลท่ีใชท้  านายและคุณลกัษณะ ท่ีมี
ต่อโอกาสความส าเร็จในการโอนเงินขา้มประเทศ โดยใช ้
ตน้ไมต้ดัสินใจ นาอีฟเบย ์และเพื่อนบา้นใกลสุ้ด มาท า
การเปรียบเทียบ และทดสอบประสิทธิภาพไดค้่าความ
ถูกตอ้งเป็น 99.90% 96.71% และ 99.55% ตามล าดบั 

 Pong-Inwong, C. แ ล ะ  Songpan, W.  [ 9]  ไ ด้
รวบรวมความเห็นจากค าถามปลายเปิดจากนักศึกษาต่อ
การสอน เสนอวิธีการปรับปรุงดว้ยการท าเหมืองขอ้มูล 
กฎการเช่ือมโยงเพื่อวิเคราะห์วลีความรู้สึก ซ่ึงใชเ้ทคนิค 
SPPM ในการจ าแนกทศันคติการสอน มีความแม่นย  า
สูงสุด 87.94% เม่ือเทียบกบัโมเดลลกัษณนามอ่ืน ๆ  
 พชัรียา ทองพลู และคณะ [10]  ไดเ้ปรียบเทียบวธีิการ
ปรับขอ้มูลไม่สมดุล 4 วิธีคือ การสุ่มเกิน SMOTE การ
สุ่มลด และการสุ่มผสมผสาน กบัการจ าแนก 4 วิธี เพื่อ
ทดสอบวา่วธีิใดท่ีจะท าใหโ้มเดลจ าแนกไดดี้ท่ีสุด  

3. วธีิการด าเนินงาน      

    ดงัภาพท่ี 1 งานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนใหญ่
คือ การเก็บขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล ทา้ยสุดคือการสร้าง
โมเดล และการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล
รายละเอียด ดงัน้ี  
 

 

ภาพที ่1:  ล าดบัการท างาน (Process) 

 

3.1 การเกบ็ข้อมูล  (Data collection)  การเกบ็ขอ้ 

มูลแบบอตัโนมติัโดยใชโ้ปรแกรมตวัก าหนดตารางเวลา
งาน (Task Scheduler) โดยสร้างไฟลชุ์ด (Batch Files) 

ดา้นในมีไพธอนพาร์ทและไพธอนสคริปตไ์ฟล ์จากนั้น
ตั้งค่าใหโ้ปรแกรมรันสัปดาห์ละคร้ัง ทุก ๆ วนัจนัทร์เวลา 
01.00 น. ซ่ึงภายในไฟล์มีการขอ Twitter API เพ่ือเก็บ
ข้อความบนทวิตเตอร์  โดยใช้แฮชแท็กในการค้นหา
ขอ้มูล คือ #การศึกษาไทย และ#การศึกษา 

3.2 การเตรียมข้อมูล  (Data pre-processing)   
การท าความสะอาดข้อมูล  (Data cleaning) เป็นการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้มูล เพ่ือใหข้อ้มูลอยูใ่นรูปแบบท่ี
ถูกตอ้ง การเลเบล (Label) ผูว้ิจยัไดเ้ลเบลขอ้ความดว้ย
ตนเอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 คลาสคือ คลาสบวก คลาสลบ 
และคลาสกลาง โดยท าการเลเบลในระดับเอกสาร 
(Document level) การแปลงอิโมจิเป็นค าไทย เป็นการ
เปล่ียนรูปแบบของอิโมจิให้เป็นค าภาษาไทย โดยใช้
ไลบราร่ีของ Pythainlp ท่ีน าเข้า emoji_to_thai มาท า
การแปลง เช่น 🙄 เป็นค าวา่ กลอกตา เป็นตน้ การตดัค า 
เป็นการน าขอ้ความมาท าการตดัแบ่งเป็นค า ๆ โดยใช้ 
newmm มาช่วยในการตดัค า ซ่ึงเป็นหน่ึงในไลบราร่ีของ 
Pythainlp ก า ร ส า ร ว จ ข้ อ มู ล  ( Exploratory Data 
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Analysis: EDA) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าก่อน
น าไปใช ้ส ารวจขอ้มูลในมุมต่าง ๆ ในทุก ๆ ตวัแปร หรือ
เปรียบเทียบกนัระหวา่งตวัแปร ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 2 ท่ี
แสดงให้เห็นถึงขอ้ความท่ีมกัพบมากท่ีสุดในคลาสบวก 

การแทนข้อความ คือก่อนการน าไปสร้างโมเดลต้อง
แปลงขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าไปประมวลผล
ได ้

3.3 การแบ่งข้อมูล และการจัดการข้อมูลไม่สมดุล  
ผูว้ิจัยได้แบ่งขอ้มูลออกเป็นขอ้มูลฝึกสอน และขอ้มูล
ทดสอบจ านวน 4,096 และ 1,756 ขอ้ความ ตามล าดบั 
จาก 5,852 ขอ้ความ ซ่ึงในแต่ละคลาสของขอ้มูลฝึกสอน
มีจ านวนไม่เท่ากนั จึงแกปั้ญหาของขอ้มูลท่ีไม่สมดุลน้ี
จาก 3 วิธีคือ การสุ่มตวัอยา่งลด การสุ่มตวัอยา่งเกิน และ 

SMOTE 

3.4 การสร้างแบบจ าลองข้อมูล เป็นขั้นตอนใ น ก า ร 
ส ร้ า ง โม เ ดลด้ว ย เ ทค นิ ค ต่ า ง  ๆ  ไ ด้แ ก่  Logistic 

Regression, XGBoost, Decision Tree, SVM, 

Random Forest, K-Nearest Neighbor ในการสร้างกฎ
เพ่ือท านายแนวโนม้การเกิดข้ึนของขอ้มูลท่ียงัไม่เกิดข้ึน 

3.5 การประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลองข้อมู ล 
ในง านวิ จั ย น้ี จ ะ ใช้  Confusion matrix ในการวัด
ประสิทธิภาพของโมเดล ค่าท่ีน ามาวดัได้แก่ ค่าความ
ถ่วงดุล, ค่าความครบถ้วน, ค่าความแม่นย  า และ ค่า
ความถูกตอ้ง 

 

ภาพที่ 2: ความถ่ีของค าท่ีปรากฏในคลาสบวก 

 

ภาพที ่3:  ตวัอยา่งการท าความสะอาดขอ้มูล 

 

4.  ผลการศึกษา 
4.1 การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติโดย

คน้หาทวีตจาก #การศึกษาไทย และ #การศึกษา ทั้งหมด 

5,852 ขอ้ความ มีคลาสลบ 3,346 ขอ้ความ คลาสบวก 
257 ขอ้ความ และคลาสกลาง 2,249 ขอ้ความ 

4.2 การเตรียมข้อมูล ขั้นแรกท าความสะอาดข ้อมู ล 
โดยลบขอ้มูลท่ีซ ้ ากนัออก ลบสัญลกัษณ์ท่ีไม่ไดใ้ช ้ลบ 
URLs ลบแฮชแทก็ ลบขอ้ความท่ีอยูใ่น <>  ลบ @Users 

และอ่ืน ๆ หลังท าความสะอาดข้อมูลจึงจะท าการเล
เบลขอ้มูลในระดบัประโยค แบ่งเป็น 3 คลาสคือ คลาส
บวก คลาสลบ และคลาสกลาง จากนั้นแปลงอิโมจิให้
เป็นค าภาษาไทยโดยใช ้emoji_to_thai ตวัยา่งในภาพท่ี 
3 และตดัค าโดยใช ้newmm โดยลบตวัเลข ค าฟุ่ มเฟือย 
(Stop word) ท าการส ารวจขอ้มูลเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ก่อนน าไปใช ้และสุดทา้ยเป็นการท าให้อยู่ในรูปแบบท่ี
คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจได ้โดยแปลงขอ้ความเป็น
เวกเตอร์ ซ่ึงใชว้ิธีแบบ TF-IDF เพื่อให้โมเดลวิเคราะห์
ได ้ 

4.3 การแบ่งข้อมูล การจัดการกับข้อมูลที่ไ ม่ ส ม ดุ ล 
การสร้างโมเดล และการวัดประสิทธิภาพ ท าการแบ่งชุด
ข้อมูลออกเป็นชุดฝึกสอน 4 ,096  ข้อความ และชุด
ทดสอบ 1,756 ข้อความ จากนั้ นเปรียบเทียบค่าท่ีได้
ก่อน-หลังการปรับข้อมูลท่ีไม่สมดุลของชุดข้อมูล
ฝึกสอน ด้วย 3 วิธีการคือ การสุ่มตัวอย่างลด การสุ่ม
ตวัอยา่งเพ่ิม และ SMOTE ซ่ึงแบ่งขอ้มูลไดต้ามตารางท่ี 
1 จากตารางท่ี 2-5 แสดงผลค่าความถ่วงดุล, ค่าความ
ครบถว้น, ค่าความแม่นย  า และ ค่าความถูกตอ้ง จากเมท
ริกซ์ความสับสน โดยก าหนดไฮเปอร์พารามิเตอร์ ให้แต่
ละโมเดล ดังน้ี Logistic Regression: C=2, max_iter=100, 

penalty=‘l2’, solver=‘liblinear’, XGBoost: max_depth=5, 

gamma=2, subsample=0.6,  colsample_bytree=1.0, Decision 

tree:max_depth=20,min_samples_leaf=20,criterion=‘entro

py’,Random forest: min_samples_leaf=3, 

min_samples_split=2, max_depth=6, min_sample_leaf=3, 

max_leaf_node=5, n_estimators=200, max_samples=0.8, 

KNN: p=2, n_jobs=-1, metric=‘minkowki’, 

weights=‘distance', algorithm=‘auto’, n_neighbors=5, 

leaf_size=30,SVM: C=100, gamma=0.001, kernel=‘rbf’ ซ่ึ ง
ก าหนดโดยใช้การค้นหาแบบกริดในการค้นหา
ตวัไฮเปอร์พารามิเตอร์ ท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกบัโมเดลแต่
ละตวั จากตาราง LGR คือ Logistic Regression, XGB 

คื อ  XGBoost, DT คื อ  Decision Tree, RFT คื อ 
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Random Forest, KNN คื อ  K-Nearest Neighbor, 

SVM คื อ  Support Vector Machine และ  Avg คื อ
ค่าเฉล่ียของทุกโมเดล ซ่ึง (-1) แทนคลาสลบ (0) แทน
คลาสกลาง และ (1) แทนคลาสบวก ซ่ึงใชข้อ้มูลฝึกสอน
ในการปรับขอ้มูลท่ีไม่สมดุล และใชข้อ้มูลทดสอบเป็น
ชุดขอ้มูลเดียวกนัทั้งหมด จากตารางท่ี 2 ค่าความถ่วงดุล
ของคลาสบวกมีค่าท่ีต ่ าเฉล่ีย 17% เน่ืองจากจ านวน
ขอ้มูลน้อยท่ีสุดจากทั้ง 3 คลาส ค่าความถูกตอ้งของแต่
ละโมเดลมีค่าต ่าเช่นกันเฉล่ียท่ี 41% และค่าท่ีได้ส่วน
ใหญ่ท านายไดดี้ในคลาสลบ  ทางผูว้ิจัยจึงท าการปรับ
ข้อมูล ท่ีไม่สมดุลของชุดข้อมูลฝึกสอน  เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพของค่าความถ่วงดุลในคลาสบวก 

ตารางที ่1: ขอ้มูลในแต่ละคลาสก่อน-หลงั ขอ้มูลท่ีไม่สมดุล 

 Pos Neg Neu 

Train data (pre) 186 2,339 1,571 

Test data 71 1007 678 

Random under sampling 186 186 186 

Random over sampling 2,339 2,339 2,339 

SMOTE 2,339 2,339 2,339 

 

ตารางที ่2:  แสดงค่าท่ีไดก่้อนการปรับขอ้มูลท่ีไม่สมดุล 

B4 Imbalance LGR XGB DT RFT KNN SVM Avg 

F
1

 

S
co

re
 

-1 0.59 0.56 0.48 0.62 0.29 0.53 0.51 

0 0.45 0.41 0.38 0.36 0.46 0.43 0.42 

1 0.05 0.14 0.19 0.1 0.33 0.23 0.17 

R
ec

al
l 

-1 0.7 0.62 0.55 0.77 0.24 0.68 0.59 

0 0.58 0.54 0.48 0.44 0.63 0.48 0.53 

1 0.03 0.08 0.11 0.06 0.27 0.14 0.12 

P
re

ci
si

o
n

 -1 0.51 0.52 0.43 0.51 0.38 0.43 0.46 

0 0.36 0.33 0.31 0.31 0.37 0.39 0.35 

1 1.00 0.5 0.57 0.57 0.42 0.67 0.62 

Accuracy 0.44 0.41 0.38 0.42 0.38 0.43 0.41 

 

ตารางที ่3:  การปรับขอ้มูลท่ีไม่สมดุลดว้ยวธีิ RUS 

RUS LGR XGB DT RFT KNN SVM Avg 

F
1

 

S
co

re
 

-1 0.48 0.55 0.5 0.57 0.49 0.47 0.51 

0 0.42 0.44 0.42 0.43 0.41 0.39 0.42 

1 0.58 0.62 0.52 0.63 0.49 0.65 0.58 

R
ec

al
l 

-1 0.46 0.54 0.55 0.56 0.49 0.41 0.5 

0 0.42 0.44 0.38 0.37 0.42 0.39 0.4 

1 0.59 0.63 0.52 0.72 0.46 0.73 0.61 

P
re

ci
si

o
n

 -1 0.49 0.56 0.45 0.57 0.49 0.55 0.52 

0 0.42 0.44 0.47 0.51 0.39 0.39 0.44 

1 0.57 0.6 0.53 0.55 0.51 0.58 0.56 

Accuracy 0.49 0.54 0.48 0.55 0.46 0.51 0.51 

 

ตารางที ่4:  การปรับขอ้มูลท่ีไม่สมดุลดว้ยวธีิ ROS 

ROS LGR XGB DT RFT KNN SVM Avg 

F
1

 

S
co

re
 -1 0.63 0.58 0.44 0.62 0.51 0.56 0.56 

0 0.49 0.41 0.42 0.3 0.43 0.52 0.43 

1 0.53 0.35 0.56 0.61 0.27 0.54 0.48 

R
ec

al
l -1 0.63 0.62 0.42 0.65 0.54 0.52 0.56 

0 0.59 0.52 0.41 0.24 0.56 0.68 0.5 

1 0.42 0.23 0.59 0.7 0.17 0.42 0.42 

P
re

ci
si

o
n
 -1 0.62 0.54 0.46 0.59 0.49 0.62 0.55 

0 0.42 0.34 0.43 0.4 0.34 0.43 0.39 

1 0.71 0.76 0.53 0.54 0.63 0.73 0.65 

Accuracy 0.55 0.46 0.47 0.53 0.42 0.54 0.5 

จากตารางท่ี 3-5 พบวา่โดยผลจากวธีิ RUS วิธี ROS และ 
วิธี SMOTE ค่าความถ่วงดุลคลาสบวกโดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
ท่ี 58% 48% และ 36% ตามล าดบั และค่าความถูกตอ้ง
เ พ่ิม ข้ึนเฉ ล่ียในแต่ละวิ ธี ท่ี  51% 50%  และ 47% 
ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบการปรับข้อมูลท่ีไม่สมดุล 
จากทั้ ง 3  แบบพบว่าค่าความถูกต้องส่วนใหญ่มีค่า
เพ่ิมข้ึนหลงัจากปรับแกข้อ้มูลแลว้โดยโมเดลท่ีท านาย
แม่นย  าน้อยส่วนใหญ่คือ K-NN เฉล่ียจากทั้ ง 3 วิธีท่ี 
43.33% ส่วนโมเดลท่ีท านายไดแ้ม่นย  าส่วนใหญ่จากทั้ง 
3 วิธี เฉล่ีย 52.67% คือ Logistic Regression โดยวิธี  
RUS ให้ค่าความถูกต้องเฉล่ียของการท านายท่ีดีท่ีสุด 
51% โดยมีโมเดล Random forest ท่ีให้ค่าความถูกตอ้ง
ท่ี 55% 

ตารางที ่5:  การปรับขอ้มูลท่ีไม่สมดุลดว้ยวธีิ  SMOTE 

SMOTE LGR XGB DT RFT KNN SVM Avg 

F
1

 S
co

re
 -1 0.63 0.62 0.48 0.55 0.53 0.59 0.57 

0 0.48 0.46 0.43 0.46 0.42 0.44 0.45 

1 0.49 0.24 0.31 0.41 0.26 0.46 0.36 

R
ec

al
l 

-1 0.65 0.7 0.49 0.56 0.58 0.61 0.6 

0 0.56 0.59 0.54 0.58 0.52 0.52 0.55 

1 0.39 0.14 0.23 0.3 0.17 0.37 0.27 

P
re

ci
si

o
n
 -1 0.61 0.56 0.46 0.54 0.48 0.58 0.54 

0 0.43 0.38 0.36 0.38 0.35 0.38 0.38 

1 0.64 0.77 0.5 0.66 0.52 0.62 0.62 

Accuracy 0.54 0.48 0.42 0.48 0.42 0.5 0.47 

 

5. สรุป 

 ขอ้มูลจากทวิตเตอร์ในหัวขอ้การศึกษาไทย เป็น
ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้งส้ิน 5,852 ขอ้ความ แบ่งเป็นคลาส
บวก คลาสลบ และคลาสกลาง เม่ือทดสอบและวัด
ประสิทธิภาพแลว้พบวา่ค่าความถูกตอ้งในแต่ละโมเดลมี
ค่าโดยเฉล่ียท่ี 41% ผลการท านายมีแนวโนม้ไปทางคลา
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สลบ ซ่ึงคลาสบวกมีการท านายท่ีแม่นย  าไดน้อ้ยท่ีสุดจาก
ทั้ง 3 คลาส เน่ืองจากขอ้มูลมีเกิดอคติ (Bias) ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงปรับข้อมูลให้สมดุลด้วยวิ ธี  RUS วิ ธี  ROS และ 
SMOTE เพ่ือลดปัญหาดงักล่าว และการคน้หาแบบกริด
เพ่ือหาไฮเปอร์พารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดของแต่ละโมเดล เม่ือ
ทดสอบและวัดประสิทธิภาพพบว่า  สามารถเ พ่ิม
ประสิทธิภาพให้โมเดลไดจ้ากทั้ง 3 วิธี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของพชัรียา ทองพูล และคณะ [10] ส่งผลให้
ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งเพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณาท่ีค่าเฉล่ียวิธี 
RUS ให้ผลดีท่ีสุด ก่อนและหลังการปรับข้อมูลท่ีไม่
สมดุลโมเดล Logistic regression ให้ค่าความถูกต้อง
มากท่ีสุด เฉพาะวิธี RUS เท่านั้นท่ีโมเดลท านายดีท่ีสุด
คือ Random forest และยงัส่งผลให้ค่าความถ่วงดุลใน
คลาสบวกเพ่ิมข้ึน พบว่าวิธี RUS ให้ประสิทธิภาพท่ีดี
ท่ีสุดในค่าความถ่วงดุลในคลาสบวก  
เม่ือดูจากความถ่ีค าท่ีปรากฎในคลาสบวกพบค าท่ีปรากฎ
ถ่ี เช่น “ชอบ”, “ดี” และ “น่ารัก” เป็นต้น ทั้ งน้ีในชุด
ขอ้มูลยงัพบอุปสรรคในเร่ืองของภาษา บนแพลตฟอร์มน้ี
นิยมใชภ้าษาท่ีกระชบั พบค ายอ่ ค  าท่ีเขียนผิดอาจส่งผล
ให้การท าฟีเจอร์เวกเตอร์ให้ค่าท่ีต่างกนั ซ่ึงทางผูว้ิจยัจะ
น าประเดน็น้ีไปพฒันาต่อไปเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการตรวจสอบความต้องการรีไฟแนนซ์       
ของลูก ค้าสิน เช่ือ เพ่ือ ท่ีอยู่ อาศัยของลูกค้าเป็น เร่ือง            
ท่ีสถาบันทางการเงินมีความยากล าบาก ในการตรวจสอบ
เน่ืองจากธนาคารต้นทางจะรับรู้ได้กต่็อเม่ือลูกค้าได้ติดต่อ
และท าสัญญากับธนาคารปลายทางเรียบร้อยแล้ว ท าให้ 
เกิดความสูญ เสียด้านการเงินและสูญ เสียส่วนแบ่ง
การตลาดให้แก่คู่แข่งทางการตลาด 
 การวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการพยากรณ์
การรีไฟแนนซ์สินเช่ือ เพ่ือ ท่ีอยู่ อาศัยออกโดยสร้าง
แบบจ าลอง ด้วยข้อมูลลูกค้าจากธนาคารแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทยย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 - 2564 จ านวน 
70,954 รายการ น ามาใช้ในการจัดท าแบบจ าลองโดยใช้   
ป่าสุ่ม (Random Forest) ในการสร้างแบบจ าลอง พบว่า
ปัจจัย 13 ปัจจัย ได้แก่ เงินงวดท่ีเพ่ิมจากงวดแรก อายขุองผู้
กู้ วัตถุประสงค์การกู้  เงินงวดปัจจุบัน วงเงินกู้  อาชีพของผู้
กู้ อัตราดอกเบีย้ สวัสดิการของผู้กู้  จ านวนบุตร การเข้าร่วม
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) เพศของผู้ กู้  
ระยะเวลากู้  และสถานภาพสมรส ส่งผลต่อลูกค้าท่ีท า   
การ รีไฟแนน ซ์ สิน เช่ือ เพ่ื อ ท่ี อยู่ อ าศัยออก  และวัด
ประสิทธิภาพแบบจ าลองโดยหาค่าความถูกต้องของข้อมูล 
การวิ จัยสามารถพยากรณ์ลูก ค้าท่ีมีแนวโน้ม ท่ีจะรี
ไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยออกเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ด้านการเงิน และรักษาฐานลูกค้าของธนาคารโดยมีค่าความถกูต้อง
ของแบบจ าลองอยู่ท่ี 88.20 % 
ค าส าคัญ: พยากรณ์การรีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัออก  
     รีไฟแนนซ์ การเรียนรู้เคร่ืองจกัร ป่าสุ่ม 

Abstract 
Currently, it is difficult for financial institutions 

to verify the refinancing needs of their home loan 

customers. Because the origin bank will be 

recognized only after the customer has successfully 

contacted and entered into a contract with the 

receiving bank causing loss of market share to 

competitors. 

This research aims to develop forecasting model 

for home loan refinance out by 70,954 records of 

bank case study in Thailand from 2017 to 2021 using 

random forest. The result found that 13 factors as 

increase of installment, age, loan purpose, current 

installment, loan amount, occupation, interest rate, 

welfare, number of children, financial assistance 

COVID-19 epidemic, gender, loan term, and 

marriage status Affects customers who refinance 

mortgage loans. The system performance testing 

from case study data show that the accuracy is 88.20 

percent. It can be concluded that the system is 

effective in prediction in home loan refinance. 

Keywords: Forecasting Home Loan Refinance Out,    

      Refinance, Machine Learning, Random Forest 

 
1. บทน า 

การรีไฟแนนซ์บ้าน  คือ  การขอยื่นกู ้สิน เช่ือบ้าน        
กบัธนาคารแห่งใหม่ โดยการช าระเงินกูท่ี้มีอยูใ่นปัจจุบนั
ทั้ ง ห ม ด ด้ ว ย เ งิ น กู้ ใ ห ม่  แ ล ะ ใ ช้ สิ น ท รั พ ย์ เ ดิ ม                    
เป็นหลกัประกนั ผูข้อสินเช่ือสามารถเลือกธนาคารไดเ้อง
ตามแต่ธนาคารใดจะให้ข้อเสนอท่ีน่าจูงใจมากกว่ากัน    
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เพื่ อ ลดภ าระ เงิน กู้ เก่ า ท่ี มี อ ยู่  ผู ้ท  าก าร รี ไฟ แนน ซ์                  
มี จุดประสงค์เพ่ือลดดอกเบ้ียบ้านให้ลดลง จากอัตรา
ดอกเบ้ียปัจจุบนั และช่วยให้จ านวนเงินงวดการผอ่นช าระ
ต่อเดือนลดนอ้ยลง 

ปัจจุบนัในประเทศไทยมียอดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัทั้งหมด 
2,575,667 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแนวราบ 
ประกอบดว้ย บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคาร
พาณิชย์ จ านวน 1,691,786 ล้านบาท  สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย
ประเภทอาคารชุด จ านวน 607,445 ลา้นบาท สินเช่ือท่ีอยู่
อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ จ านวน 185,365 ล้านบาท      
และสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัประเภทอ่ืนๆ จ านวน  91,070 ลา้นบาท  
และมีมูลค่าสินเช่ือปล่อยใหม่ในการรีไฟแนนซ์ จ านวน 
16,931 ลา้นบาท [1] โดยตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ในปัจจุบนั
มีส่วนแบ่งตลาดตามสถาบันการเงิน แบ่งเป็น ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 31.65 %  ธนาคารไทยพาณิชย ์13.36 %  
ธนาคารกรุงไทย 10.32 % ธนาคารกสิกรไทย 9.25 %  
ธนาคารออมสิน 8.14 %  ธนาคารทีเอม็บีธนชาต  7.10  %  ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา 6.81 % ธนาคารกรุงเทพ 6.23 % ธนาคาร
อ่ืนๆ 4.41%  ซ่ึงการรีไฟแนนซ์ท่ีเป็นการยื่นกูสิ้นเช่ือบา้น
กับธนาคารแห่งใหม่นั้ น  จะท าให้ เกิดผลกระทบกับ
ธน าค าร ท่ี เป็ น เจ้าขอ งสิ น เช่ื อ เดิ ม  ทั้ งก าร สูญ เสี ย
ผลประโยชน์ด้านการเงิน  และการสูญ เสียส่วนแบ่ง
การตลาดใหแ้ก่คู่แข่ง 

จากสถานการณ์ในปัจจุบนั การแพร่ระบาดกรณีของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ เกิด  
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกกระทบ
หลายด้าน ไปจนถึงอัตราการจ้างงานภายในประเทศให้ลด
นอ้ยลง ส่งผลต่อความเช่ือมัน่กบันกัลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ  เป็นผลให้ผูกู้สิ้นเช่ือสูญเสียรายได ้ส่งผลให้
จ านวนคนตกงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้ผูค้นมีการวางแผน
ดา้นการเงินมากข้ึน ประกอบกบักลยทุธ์ทางการตลาดของ
ธนาคารต่างๆ ท่ีออกมาเพ่ือท าการตลาดแข่งขนักบัคู่แข่ง 
ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อความตอ้งการในการรีไฟแนนซ์
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมมากข้ึน 

การมีระบบการพยากรณ์รีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัออกโดยใชก้ารเรียนรู้เคร่ืองจกัร  เป็นการช่วยในการ

ตัด สินใจ   การท าการตลาดของธนาคาร เพื่ อจะได ้          
วางแผนการด าเนินงานกับกลุ่มลูกค้า ท่ีมีความต้องการ           
รีไฟแนนซ์สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัดงักล่าวให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง   
2.1 การเรียนรู้เคร่ืองจักร (Machine Learning) 
การเรียน รู้ เค ร่ืองจักร  คือ  การเรียน รู้ด้วยตน เอง         

โดยการใช้ข้อมูล ปราศจากการป้อนค าสั่งของโปรแกรมเมอร์ 
หรือระบบท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างด้วยตนเอง 
ผูเ้ก่ียวข้องไม่จ าเป็นต้องป้อนค าสั่งส าหรับการท างาน
คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูล เพื่อท่ีจะแสดง
ผลลัพธ์ท่ีแม่นย  าออกมาจากการฝึกสอน โดยสามารถ    
แบ่งประเภทการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ การเรียนรู้
แบบมีผูส้อน (Supervised Learning) และการเรียนรู้แบบไม่มี
ผูส้อน (Unsupervised Learning) [2] 

 2.1.1 การเรียนรู้แบบมผู้ีสอน 
 การเรียน รู้แบบมีผู ้สอนเป็น เทคนิคการเรียน รู้

เคร่ืองจักร โดยการสร้างฟังก์ชันจากขอ้มูลท่ีน ามาสอน  
ซ่ึงข้อมูลท่ีน ามาท าการสอนจะต้องมีการน าเข้าข้อมูล    
และมีผลลัพธ์จากการท านาย ท่ีสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ การแบ่งแยกประเภทหรือการแยกหมวดหมู่ 
(Classification) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 
โดยการแบ่งแยกประเภทหรือการแยกหมวดหมู่ของขอ้มูล
เป็นการแบ่งแยกประเภทของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ     
ของหมวดหมู่ท่ีแตกต่างกนั เป็นการจ าแนกแบบ ไบนารี 
(Binary Classification) เพื่ อ ใช้ส าห รับ แปลงผลลัพ ธ์        
ให้อยู่ในรูปของหมวดหมู่แค่สองหมวดหมู่ ผลลัพธ์        
จะแสดง ใช่ หรือไม่ใช่ เท่านั้ น โดยมีเทคนิคท่ีใช้คู่กับ   
การจ าแนกแบบไบนารี คือ ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) [7] 
การค้นหาเพื่อนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbors) [4]  
และการแบ่งกลุ่ม โดยใชห้ลกัการความน่าจะเป็น (Naive 
Bayes) [4] และการแบ่งประเภทอีกรูปแบบ คือ การจ าแนก
ป ระ เภ ท ห ล ายป ระ เภ ท  (Multi-Class Classification) 
แตกต่างจากการจ าแนกแบบไบนารี การจ าแนกประเภท
หลายประเภทจะสามารถแบ่งประเภทโดยมีหมวดหมู่หรือ
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ผลลัพ ธ์จากการแบ่ งประเภทมากกว่า 2  หมวดห มู่               
โดยมีเทคนิคท่ีใช้คู่กบัการจ าแนกประเภทหลายประเภท 
ตวัอยา่งเช่น โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) [6] 
ส่วนการวิเคราะห์การถดถอย เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้
ส าหรับศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้ งแต่      
สองตวัแปรข้ึนไป ประกอบดว้ย  ตวัแปรตน้ และตวัแปร   
ท่ีตอ้งการทราบค่า  

 2.1.2 การเรียนรู้แบบไม่มผู้ีสอน 
 การเรียนรู้แบบไม่มีผู ้สอนเป็นเทคนิคหน่ึงของ    

การเรียนรู้เคร่ืองจกัร โดยการสร้างแบบจ าลองท่ีเหมาะสม
กบัขอ้มูล การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อนจะไม่มีการระบุผล    
ท่ี ต้อ งการห รือประ เภทไว้ก่ อน  การ เรี ยน รู้แบบ น้ี              
จะพิจารณาวัตถุเป็นกลุ่มของตัวแปรสุ่ม แล้วจึงสร้าง
แบบจ าลองเพื่ อหาผลลัพธ์ ท่ีต้องการ  จากชุดข้อมูล          
และมีผลลพัธ์จากการท านาย เป็นการจดักลุ่มโดยมีเทคนิค
ท่ีใช้คู่กับการจัดกลุ่ม เช่น  การแบ่งข้อมูลแบบเคมีน        
(K-Means Clustering) และแบบจ าลองการผสม (Gaussian 
Mixture Model) [2] เป็นตน้ 

 
ภาพที่ 1: เทคนิคการท า Machine Learning [2] 

 

2.2 ต้นไม้ตัดสินใจ 
ต้นไม้ตัดสินใจเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

รูปแบบหน่ึง ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือท าการคน้หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
โดยส ร้างแบบจ าลองใน รูปแบบโครงส ร้างต้นไม ้            
ใช้คุณลักษณะของข้อมูลในการจ าแนกประเภทข้อมูล     
ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะท่ีเป็นตัวก าหนด การจ าแนก
ประเภทและความส าคัญ ท่ี แตก ต่ างกันของแ ต่ละ
คุณลกัษณะ  ตน้ไมต้ดัสินใจประกอบดว้ย โหนด (Node) 
ท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะต่างๆ ของขอ้มูล และเป็นจุดท่ีใช้
ก าหนดเง่ือนไข โดยมีโหนดท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของตน้ไม้
ตดัสินใจเรียกว่า โหนดราก (Root Node) และมีโหนดล าดับ
สุดทา้ย คือ โหนดใบ (Leaf Node) และก่ิง (Branch)  [7]  

2.3 ป่าสุ่ม 
ป่าสุ่มเป็นอลักอริทึมท่ีถูกพฒันาต่อยอดมาจากตน้ไม้

ตัดสินใจ โดยการน าแบบจ าลองจากต้นไม้ตัดสินใจ
หลายๆ แบบจ าลอง  มาเรียนรู้หลายคร้ังบนข้อมูลชุด
เดียวกนั โดยแต่ละคร้ังของการเรียนรู้แบบจ าลองจะเลือก
ส่วนของข้อมูลท่ีน ามาเรียนรู้ไม่เหมือนกัน และน าการ
ตัดสินใจของแบบจ าลองทั้ งหมดท่ีได้จากการเรียนรู้       
มาโหวตกนั  เพ่ือหาผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยป่าสุ่มสามารถใช้
กบัปัญหาการแยกหมวดหมู่ และการวิเคราะห์การถดถอย  
ดว้ยขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างและขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง [12] 

 

3.  วธีิด าเนินการวจิัย 
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า   

การเรียน รู้  และการหาคุณลักษณะส าคัญด้วยป่าสุ่ม         
ให้ผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกับขอ้มูล ผูว้ิจัยจึงได้
ออกแบบและพฒันาระบบการพยากรณ์รีไฟแนนซ์สินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัออกโดยใชก้ารเรียนรู้เคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิด 
 

 
 

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

3.2 การรวบรวมข้อมูลดบิ (Raw Data)  
รวบรวมข้อมูลของลูกค้าลูกค้าท่ีท าการรีไฟแนนซ์

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยออกในอดีต  และลูกค้าท่ีย ังคง           
มีสินเช่ือกบัธนาคารปัจจุบนัยอ้นหลงั  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564   
จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศไทย จ านวน 70,954 ราย 

3.3 การท าความสะอาดข้อมูล (Cleansing Data) 
ท าความสะอาดข้อมูลท่ีไม่สามารถน ามาใช้งานได ้ 

เน่ืองจากขอ้มูลอยู่ในรูปแบบของขอ้มูลดิบ ท่ียงัมีความ
ผิดพลาดจากการน าเขา้ขอ้มูลโดยมนุษย์ เช่น อายุของผูกู้ ้ 
ท่ีเป็นค่าวา่ง ขอ้มูลท่ีไม่ระบุวตัถุประสงคก์ารกู ้และการจดั
กลุ่มของอาชีพผู ้กู ้ จาก รับราชการครู และรับราชการ
ต ารวจ เป็นรับราชการ เป็นตน้ 
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3.4 การสกดัคุณลกัษณะ (Feature Extraction)  
สกัด คุณ ลักษณ ะเด่น จากข้อ มู ลท าการจัดก ลุ่ม          

และแปลงขอ้มูล  ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใชง้าน        
กบัการเรียนรู้เคร่ืองจกัรได ้ โดยการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่น
รูปของชุดตวัเลข ดงัตารางต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่1: แสดงค่าคุณลกัษณะของขอ้มูล 
 

0 - 1 > 1 - 2 > 2 - 3 > 3 - 4 > 4 -5 > 5 

 
 

18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 > 60  

 
ซ้ือ 

ปลูก
สร้าง 

ต่อเติม ไถ่ถอน   

 
 
 
 

0 - 1 > 1 - 2 > 2 - 3 > 3 - 4 > 4 -5 > 5 

 
 

0 - 1 
> 1 - 2 > 2 - 3 > 3 - 4 > 4 -5 > 5 

 

  
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

อาชีพ
อ่ืนๆ 

  

 
 

0 - 2 2 - 4 > 4    

 
 

มี ไม่มี     

 
 

0 1 2 > 2   

 
เขา้ร่วม 

ไม่เขา้
ร่วม 

    

 
 

0 1 2 3 4 5 

 
 3.5 การหาคุณลกัษณะทีส่ าคญัของข้อมูล 

น าข้อมูลท่ีได้จากการสกัดคุณลักษณะ ด้านข้อมูล   
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาชีพของผูกู้ ้อายุของผูกู้ ้เพศ 
สถานภาพสมรส  จ านวนบุตร และข้อมูลด้านการเงิน 
ประกอบดว้ย วงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลากู ้เงินงวด
ปัจจุบนั สวสัดิการของผูกู้ ้การเขา้ร่วมมาตรการช่วยเหลือ
ลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์        
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เงินงวดท่ีเพ่ิมจากงวดแรก และวตัถุประสงค์การกู ้โดยมี
ตวัแปรตาม คือ ลูกคา้ท่ีท าการรีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศยัออก และลูกคา้ท่ีไม่ท าการรีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัออก น าไปท าการหาคุณลกัษณะท่ีส าคญัของขอ้มูล
โดยใชป่้าสุ่ม พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าการ               
รีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัออก แสดงผลดงัภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3: คุณลกัษณะท่ีส าคญัของขอ้มูล 

 

ตารางที่ 2: คุณลกัษณะท่ีส าคญัของขอ้มูล 
ล าดบั ปัจจยั ค่าความส าคญั 

1 เงินงวดท่ีเพิ่มจากงวดแรก 0.2687 
2 อายขุองผูกู้ ้ 0.2312 
3 วตัถุประสงคก์ารกู ้ 0.0874 
4 เงินงวดปัจจุบนั 0.0853 
5 วงเงินกู ้ 0.0746 
6 อาชีพของผูกู้ ้ 0.0600 
7 อตัราดอกเบ้ีย 0.0591 
8 สวสัดิการของผูกู้ ้ 0.0396 
9 จ านวนบุตร 0.0357 

10 การเขา้ร่วมมาตรการ ฯ 0.0149 
11 เพศของผูกู้ ้ 0.0148 
12 ระยะเวลากู ้ 0.0142 
13 สถานภาพสมรส 0.0139 

 
3.6 การสร้างแบบจ าลอง 

 น าข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการท าความสะอาดข้อมูล    
และผา่นการสกดัคุณลกัษณะเด่นเรียบร้อยแลว้  น ามาสร้าง
แบบจ าลอง  โดยการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ส าหรับ
ฝึกสอนแบบจ าลองและส าหรับทดสอบแบบจ าลอง โดยมี
รายละเอียดจากข้อมูลทั้ งหมด 70,954 ราย แบ่งข้อมูล
ส าหรับฝึกสอนแบบจ าลอง 80 % จ านวน 56,764 รายการ 
ข้อมูลส าหรับทดสอบแบบจ าลอง 20 % จ านวน 14,190 
รายการ น ามาสร้างแบบจ าลองโดยการใชต้น้ไมต้ดัสินใจ 

เงินงวดท่ี
เพิ่มข้ึนจาก
งวดแรก
(พนับาท) 

อายขุองผูกู้ ้
(ปี) 

วตัถุประ 
สงคก์ารกู ้

วงเงินกู้
(ลา้นบาท) 

เงินงวด
ปัจจุบนั

(หม่ืนบาท) 

อาชีพของ 
ผูกู้ ้

อตัรา
ดอกเบ้ีย(%) 

สวสัดิการ
ของผูกู้ ้

จ านวนบุตร
(คน) 

การเขา้ร่วม
มาตรการฯ 

ค่า
คุณลกัษณะ 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
พนกังาน
บริษทั 
เอกชน 
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และป่าสุ่ม ดว้ยจ านวนตน้ไม้ 1 ตน้ 100 ตน้ 200 ตน้ และ 
300 ตน้ ตามล าดบั  
 

4. ผลการทดสอบ  
 4.1 ผลการวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
  ว ัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง โดยใช้เมทริกซ์   
ความสับสน (Confusion Matrix)  โดยค่า 0 คือ ลูกคา้ท่ีท า
การรีไฟแนนซ์ท่ีอยูอ่าศยัออก  และค่า 1 คือ ลูกคา้ท่ีไม่ท า
การรีไฟแนนซ์ท่ีอยูอ่าศยัออก  ดงัภาพท่ี 5 และ 6 
 

 Actual positive Actual negative 
Predicted positive TP FP 
Predicted negative FN TN 

ภาพที ่4: สูตรเมทริกซ์ความสบัสน 
 

 
 

             

0 1

0 9364 635

1 1120 3071  

0 1

0 9344 655

1 1025 3166  
 

ภาพที ่5: เมทริกซ์ความสบัสนของแบบจ าลองท่ี 1 และ 2 
 
 

             

0 1

0 9354 645

1 1043 3148   

0 1

0 9351 648

1 1025 3166  
 

ภาพที ่6: เมทริกซ์ความสบัสนของแบบจ าลองท่ี 3 และ 4 
 

 4.2 ผลวดัความถูกต้องของแบบจ าลอง  
 วดัความถูกต้องของแบบจ าลอง โดยการวดัค่าความ
แม่นย  า (Accuracy) ค่าความแม่นย  า (Recall) ค่าความแม่นย  า 
(Precision) และค่า F1-score 
                         𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛      =

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 

 

                          𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙            =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

 
 

                        𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  =
2×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑎𝑙𝑙
 

 

                        𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦        =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁
 

 

𝑇𝑃 คือ ลูกคา้ท่ีท าการรีไฟแนนซ์ท่ีอยูอ่าศยัออก  
            และพยากรณ์วา่มีการรีไฟแนนซ์ออก 
𝐹𝑃 คือ ลูกคา้ท่ีไม่ไดท้  าการรีไฟแนนซ์ท่ีอยูอ่าศยัออก  

            แต่พยากรณ์วา่มีการรีไฟแนนซ์ออก 
𝐹𝑁 คือ ลูกคา้ท่ีท าการรีไฟแนนซ์ท่ีอยูอ่าศยัออก  
            แต่พยากรณ์วา่ไม่การรีไฟแนนซ์ออก 
𝑇𝑁  คือ ลูกคา้ท่ีไม่ไดท้  าการรีไฟแนนซ์ท่ีอยูอ่าศยัออก  
             และพยากรณ์วา่ไม่มีการรีไฟแนนซ์ออก 
ตารางที่ 3: ตารางแสดงความถูกตอ้งของแบบจ าลอง 

0 1 Accuracy 0 1 Accuracy

precision 89.32% 82.87% 87.63% 90.11% 82.86% 88.16%

recall 93.65% 73.28% 87.63% 93.45% 75.54% 88.16%

f1-score 91.43% 77.78% 87.63% 91.75% 79.03% 88.16%

0 1 Accuracy 0 1 Accuracy

precision 89.97% 83.00% 88.10% 90.12% 83.01% 88.20%

recall 93.55% 75.11% 88.10% 93.52% 75.54% 88.20%

f1-score 91.72% 78.86% 88.10% 91.79% 79.10% 88.20%

ป่าสุ่ม (จ านวนตน้ไม ้200 ตน้) ป่าสุ่ม (จ านวนตน้ไม ้300 ตน้)

ป่าสุ่ม(จ านวนตน้ไม ้100 ตน้)ตน้ไมต้ดัสินใจ (จ านวน 1 ตน้)

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่แบบจ าลองท่ีใชอ้ลักอริทึมป่าสุ่ม 
โดยมีจ านวนตน้ไม ้300 ตน้ มีค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 88.20 %  
ซ่ึงมีความถูกตอ้งมากกวา่อลักอริทึมอ่ืน ๆ  
 

5. สรุปผล  
งานวิจยัเพื่อพฒันาการพยากรณ์การรีไฟแนนซ์สินเช่ือ

เพ่ือท่ีอยู่อาศัยออก โดยการสร้างแบบจ าลองด้วยข้อมูล
ลูกค้าจากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศไทยย้อนหลัง  
ตั้ งแ ต่ ปี  พ.ศ. 2560 - 2564 จ านวน 70,954 รายการ พบว่า
แบบจ าลองท่ีมีค่าความถูกต้องท่ีสุด เป็นแบบจ าลองท่ี
สร้างโดยใชอ้ลักอริทึมป่าสุ่ม มีจ านวนตน้ไม ้300 ตน้ มีค่า
ความแม่นย  า (Precision) อยูท่ี่ 90.12 % ค่าความแม่นย  า (Recall) 
อยู่ท่ี  93.52  % มีค่า F1- score อยู่ท่ี  91.79  % และพบว่า
แบบจ าลองมีค่าความถูกต้องในการพยากรณ์อยู่ท่ี  88.20 %       
โดยมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการพยากรณ์ประกอบดว้ย จ านวน
เงินงวดท่ีเพ่ิมจากงวดแรก อายุของผูกู้ ้วตัถุประสงคก์ารกู ้ 
เงินงวดปัจจุบัน วงเงินกู้ อาชีพของผู ้กู ้ อัตราดอกเบ้ีย 
สวัสดิการของผู ้กู ้ จ  านวนบุตร การเข้าร่วมมาตรการ
ช่วยเห ลือ ลูกค้า ท่ี ได้ รับผลกระทบด้านรายได้จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพศ ระยะเวลากู ้และสถานภาพสมรส ส่งผล

Actual 

Pr
ed

ict
ion

 

ตน้ไมต้ดัสินใจ (จ านวน 1 ตน้) 

Actual 

Pr
ed

ict
ion

 

ป่าสุ่ม(จ านวนตน้ไม ้200 ตน้) 

Actual 
ป่าสุ่ม (จ านวนตน้ไม ้100 ตน้) 

Actual 
ป่าสุ่ม(จ านวนตน้ไม ้300 ตน้) 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

195 

 

ต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยออก
ตามล าดบั 

ทั้ ง น้ี ส าห รับ งานวิจัยในอน าคตสามารถน าผล          
การวิเคราะห์ และแนวทางท่ีไดน้ี้ไปออกแบบแนวทางการ
พฒันาการพยากรณ์ดา้นสินเช่ือการเงิน  เพื่อสร้างเคร่ืองมือ
ท่ีช่วยในการรักษาฐานลูกคา้ และความไดเ้ปรียบทางดา้น
ธุรกิจการเงินต่อไปได ้
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การบูรณาการชุดข้อมูลทางไซเบอร์ส าหรับตัวแบบการท านายการบุกรุกทางไซเบอร์ 

Integrating Cyber Dataset for Cyber Intrusion Prediction Model 
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บทคัดย่อ 

การท านายภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันจะอาศัย
ข้อมูลผลการตรวจจับการบุ ก รุกทางไซ เบอร์ เพี ยง 
อย่างเดียว ซ่ึงไม่ครอบคลมุมิติของภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ี
เกิดขึ้นจริงกับองค์กร ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะบอกถึง 
การโจมตีทางไซเบอร์ท่ีเกิดขึน้ในหน่วยงานได้ค่อนข้างดี     
แต่ยังคงไม่ครอบคลุมในบริบทความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ขององค์กร แต่เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าว ยังขาด
ข้อมูลท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุท่ีท าให้ระบบเกิด 
ช่องโหว่จนถกูโจมตี รวมถึงระดับความเส่ียงของการโจมตี  

งานวิจัยนี ้เสนอวิธีการบูรณาการข้อมลูผลการตรวจจับ
การบุกรุกทางไซเบอร์ ข้อมูลการทดสอบเจาะระบบ และ
ข้อมูลด้านข่าวกรองไซเบอร์ ให้เป็นชุดข้อมูล (Dataset) 
เพ่ื อใช้ส าห รับการประมวลผลโม เดลพื้นฐาน ด้าน 
การท านายการบุกรุกทางไซเบอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดย
ได้ผลลัพธ์เป็นชุดข้อมูลใหม่  (New Dataset) ท่ีมีข้อมูล 
ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์มากย่ิงขึ้น พร้อมกับ
ระบบแสดงข้อมูลผลการท านายการบุกรุก ข้อมูลความเส่ียง 
และความพร้อมทางไซเบอร์ขององค์กร อันจะเป็นต้นแบบ
ของวิธีการใช้ชุดข้อมูลด้านการบุกรุกทางไซเบอร์ท่ีมคีวาม
ครอบคลมุกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน  
ค าส าคัญ:  ชุดขอ้มูลทางไซเบอร์ ตวัแบบการท านายการ

บุกรุกทางไซเบอร์ 
 

Abstract 
Currently, cyber threat predictions rely solely on 

cyber intrusion detection results. This does not cover 

the dimensions of actual cyber threats to organizations. 

Although this information is a pretty good indication 

of a cyber attack taking place in an organization, But 

still not covered in the corporate cybersecurity 

context. 

This research proposes a method for integrating 

cyber intrusion detection results data penetration 

testing data and cyber intelligence into datasets for 

processing AI based cyber intrusion prediction base 

models. Research results in a new dataset with 

comprehensive threat intelligence is used for the 

intrusion prediction, cyber risk and cyber readiness in 

organizations. Therefore, integrating cyber data would 

be a model of how to use a comprehensive cyber 

intrusion dataset with today's cyber threats.  

Keywords: Cyber Dataset, Cyber Intrusion  

        Prediction Model 

 

1. บทน า 
ข้อ มู ลผลก ารตรวจจับ ก าร บุ ก รุกท างไซ เบ อ ร์ 

ในปัจจุบันนั้ น มักจะมาจากระบบตรวจจับการบุกรุก 
(Intrusion Detection System : IDS)  และระบบป้องกัน
การบุกรุก ( Intrusion Prevention System : IPS) หรือไฟร์วอลล ์
(Firewall) เป็นหลัก โดยอาจเรียกว่าเป็นข้อมูลบันทึก 
เข้า-ออก (Log) ท่ี เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย IDS 
จะแจง้เตือนเม่ือมีการบุกรุกเครือข่าย  

อย่างไรก็ต าม  IDS/IPS มี ความสามารถ เพี ยงแค่
ตรวจจับและแจ้งเตือนการเขา้ใช้งานเครือข่ายท่ีผิดปกติ 
ดังนั้ นการใช้ IDS/IPS ก็จะข้ึนอยู่กับว่าสภาพแวดล้อม 

mailto:prasongspu@gmail.com
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ในระบบท่ีใช้งานอยู่นั้ นมีอะไรท่ีจะแจ้งเตือนให้ทราบ 
ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตรวจจบัภยัคุกคามทางไซเบอร์
ของ IPS/IDS ย ังไ ม่ เพี ยงพอในการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล 
ภยัคุกคามทางไซเบอร์ใหค้รอบคลุม  

เราอาจทราบรูปแบบและปริมาณการโจมตีเขา้มาใน
ระบบจาก Log แต่ไม่อาจทราบถึงสาเหตุการโจมตี หรือ
กรณีท่ีหน่วยงานอ่ืนถูกโจมตีทางไซเบอร์ ซ่ึงการโจมตี
ดังกล่าวก็อาจจะเกิดข้ึนกับหน่วยงานเราได้ด้วยเช่นกัน   
แต่ก็ไม่อาจทราบรายละเอียดไดเ้พราะขาดการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลภยัคุกคามระหวา่งกนั ดงันั้นการบูรณาการชุดขอ้มูล
ทางไซเบอร์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้องค์กร 
มีความพร้อมส าหรับการรับมือกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการท าวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีท่ี เก่ียวข้อง 

ดงัต่อ ไปน้ี 
2.1 ระบบตรวจจับการบุกรุกทางไซเบอร์ (IDS) เป็น

ร ะบ บ ส าห รั บ แ จ้ ง เตื อ น เม่ื อ พ บ ก าร บุ ก รุ ก ท าง 
ไซเบอร์ แต่ก็ไม่สามารถตรวจจับการบุกรุกกับสภาวะ
แวดลอ้มท่ีมี สวิตชชิ์ง (Switching) และไม่สามารถป้องกนั
การบุกรุกไดโ้ดยทนัทีหรือแบบเรียลไทม์ได ้ ดงันั้นจึงไดมี้
ระบบป้องกนัการบุกรุก (IPS) ท่ีสามารถตรวจจบัการบุกรุก
และหยุดการบุกรุกไดอ้ย่างทนัที IPS รุ่นใหม่ ๆ จะมีการ
น าเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น Neural 
Networks และ  Fuzzy Logic มาใช้  ซ่ึ งจะท าให้ ปัญหา 
การแจ้งเตือนท่ีผิดพลาดลดลงไปได้ [1, 2] หรือการใช ้
Honeypot เพ่ือดึงดูดและก าหนดลกัษณะการรับส่งขอ้มูลท่ี
เป็นอนัตราย [3]  

2.2 ระบบวิ เคราะห์ภั ย คุกคามทางไซ เบอ ร์ด้ วย 
Security Onion 

Security Onion คือ SIEM ตวัหน่ึงท่ีมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลภยัคุกคามทางไซเบอร์แบบ NIDS 
ได้ โดย Security Onion เร่ิมตน้ในปี 2008 โดยมีพ้ืนฐาน 
มาจาก Ubuntu Linux มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชันต่าง ๆ 
เร่ือยมา [4] กระบวนการวิเคราะห์ภยัคุกคามของ Security Onion2 

จ ะ เร่ิ ม จ าก ก ารน าข้ อ มู ล  Log ท่ี ไ ด้ รั บ เข้ าม าผ่ าน
กระบวนการตรวจสอบกับ Signature Base ท่ีมี หากตรง
ตามเง่ือนไขก็จะท าการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Alerts 
โดยมีโปรแกรม Kibana เป็นตวัแสดงผลกราฟการโจมตี
ต่าง ๆ  ในการคดัแยกรูปแบบภยัคุกคามทางไซเบอร์ท่ีตรวจพบ 
จะส าม ารถแ บ่ งอ อก ได้ต าม เอ กส าร  ET Category 
Descriptions ของบริษัท Proofpoint ซ่ึงเป็นบริษัทรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัระดบัองคก์รของ สหรัฐอเมริกา โดย
ไดข้ยายความมายของค าต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการตั้งช่ือ Message  
Rule Alert ของโปรแกรม Security Onion เอาไวท้ั้ งหมด 
53 รูปแบบ [5] ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: รายช่ือ Message Ruler ของโปรแกรม Security Onion 
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2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
Robert C. Newman (2 0 0 9 )  ไ ด้ น า เส น อ เก่ี ย ว กั บ 

การจ าแนกประเภทการตรวจจับการบุกรุกเครือข่าย 
(NIDS) และระบบตรวจจับการบุกรุกบนโฮสต์ (HIDS) 
โดยวิธีท่ีนิยมกนัมากท่ีสุดคือการตรวจจบัแบบ Signature 
Based เป็นการจดจ ารูปแบบท่ีไม่ดี และการตรวจจับตาม
ความผิดปกติ เป็นการตรวจจบัการเบ่ียงเบนจากการรับส่ง
ขอ้มูล ซ่ึงมกัอาศยัการเรียนรู้ของเคร่ือง โดยผลิตภณัฑ ์IDS 
บางตัวสามารถตอบสนองต่อการบุกรุกท่ีตรวจพบได ้
ระบบท่ีมีความสามารถในการตอบสนองมักจะเรียกว่า 
ระบบป้องกนัการบุกรุก [6]   

Proofpoint Company ได้น าเสนอเอกสารการแบ่ ง 
Message Rule Alert ของโปรแกรม Security Onion เอาไว้
ทั้งหมด 53 รูปแบบ ช่วยใหส้ามารถแยกรูปแบบภยัคุกคาม
ทางไซเบอร์ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน [5] 

กอบเกียรติ สระอุบล (2020) ได้น าเสนอเก่ียวกับ
กระบวนการสร้าง Dataset ท่ีมีทั้ งหมด 6 ขั้นตอนคือ การ
ก าหนดประเด็นหรือตั้ งค  าถาม (Business/Problem Definition) 
การเก็บรวมรวมข้อมูล (Data Acquisition) การเตรียม
ขอ้มูล (Data Preparation) การส ารวจและสรุปหาส่ิงท่ีอยู่
ในข้อมูล (Exploratory Data Analysis) การสร้างแบบจ าลอง 
(Model Building) และการน าไปใช้งาน (Communication 
& Deployment) [7] 
 
3. วธีิการด าเนินงาน 

ระบบบูรณาการชุดขอ้มูลทางไซเบอร์ ผูว้ิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การรวบรวมข้อมูล แบ่งการท างานออกเป็น 3 
ขั้นตอนยอ่ย ๆ ดงัน้ี  

3.1.1 ข้อมูลผลการตรวจจับภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ หลงัจากท่ีท าการถอดรหัสดว้ยอลักอริทึม RSA 
แล้วก็จะน าข้อมูลมาท าการค านวณจ านวน Even Count 
ของการโจมตี และให้ค่า Score ของการโจมตีนั้น ๆ  ตาม
ดว้ยการเปล่ียนคอลมัน์ Event_Date เป็น Index ของ Data 
Table เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบ Time Series ได ้
และใชเ้ป็น Index ของตารางขอ้มูลบูรณาการฯ โดยจะตอ้ง

แปลงผลการตรวจจับของโปรแกรม Security Onion ท่ี 
เดิมทีมี Rule ของการโจมตีทั้งหมด 53 รูปแบบ อา้งอิงตาม
มาตรฐานของ MITER ATT&CK [8] และ OWASP [9]  
กจ็ะไดรู้ปแบบภยัคุกคามทั้งหมด 20 รูปแบบดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่  2: ผลการเปรียบเทียบ Rule ของ Security Onion กับ
รูปแบบภัย คุ กคามทางไซ เบอ ร์ของ MITER ATT&CK และ 
OWASP  

 
 
 จากนั้นจะน าขอ้มูล Event_Date กบั Event_ Count ไป
บันทึกลงคอลัมน์ dateTime และ scoreType ของตาราง 
ชุดขอ้มูลบูรณาการฯ และโมเดล LSTM ตามล าดบั 
  3.1.2 ข้อมูล Scan เป็นการหาขอ้มูล IP เคร่ืองท่ีมี
ช่องโหว่ โดยคน้หาจากคอลมัน์ reak ซ่ึงไดข้อ้มูลมาจาก
ผลการวิเคราะห์ช่องโหว่ท่ีตรวจพบของเคร่ืองแต่ละ IP 
โดยมีเง่ือนไขวา่ ถา้หากตรวจพบวา่มีช่องโหวเ่พียงหน่ึงใน
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ช่องโหว่จาก ระบบปฏิบัติการ , Port, Service ท่ี เปิดอยู่,  
การแชร์ไฟล์ท่ีไม่ปลอดภัยหรือการเปิด Wifi ท่ีไม่ปลอดภัย 
และการไม่ติดตั้งโปรแกรม Antivirus จะก าหนดคะแนน
ในคอลมัน์ reak ของเคร่ืองนั้นเป็น 1 ซ่ึงหมายความวา่เป็น
เคร่ืองท่ีมีช่องโหว่ แต่ถา้ไม่พบเลยก็จะบันทึกเป็น 0 ซ่ึง
หมายความว่าเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีปลอดภยั แลว้ส่ง
ไปสู่การเขียนรหัส ส าหรับกระบวนการบันทึกผลลง
ตารางข้อ มูลบูรณ าการฯ จะเขียน เป็นรหัส  โดยจะ
ประกอบด้วย ล าดับระบบปฏิบัติการ, ล าดับหน่วยงาน 
และ หมายเลข Port เขียนเรียงติดกันก่อนท่ีจะบันทึกลง
คอลมัน์ reak ของตาราง 
 3.1.3 ข้อมูลข่าวกรองไซเบอร์ ขอ้มูลจะถูกบนัทึก
โดยผู ้ใช้ ง าน ผ่ านหน้ า เว็บ โป รแกรม ท่ี พัฒ น าข้ึ น 
ประกอบด้วยขอ้มูล วนัเวลา, ช่ือเหตุการณ์, รายละเอียด
ข่าว, Type ของเหตุการณ์ซ่ึงจะเป็นตวัเลือกอตัโนมติัท่ีอยู่
ใน Type Cyber, ช่ือแหล่งท่ีมาของข่าว, Status สถานการ
จะเป็นการบอกว่าเหตุการณ์น้ีเคยเกิดข้ึนมาก่อนหรือไม่ 
ด าเนินต่อไปถึงเม่ือไหร่ หรือได้แก้ไขไปแล้ว ในการ
ประมวลผลขอ้มูลของฟังก์ชนับูรณาการขอ้มูล ในส่วนน้ี
จะเป็นการน าขอ้มูลของ Type ไปเขียนเป็นรหัสเพื่อเพ่ิม
คะแนนความเส่ียงให้กบัเหตุการณ์ภยัคุกคามทางไซเบอร์
ในคอลัม น์  reak ของตารางข้อ มูล บู รณ าการ ซ่ึ งจะ
หมายความวา่ ถา้มีการแจง้ข่าวท่ีมี Type ตรงกบัเหตุการณ์
โจมตี แสดงว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลต่อความเส่ียง
ทางไซเบอร์ใหเ้พ่ิมข้ึน แต่ตอ้งไม่เกิน 100 % 
 3.2 ออกแบบ ฟั งก์ ชัน การบู รณ าการ ข้ อ มู ลท าง 
ไซเบอร์  ข้อมูล Log ท่ี  Input เข้าสู่ โปรแกรม Security 
Onion หลงัจากไดรู้ปแบบภยัคุกคามทางไซเบอร์แลว้จะ
บันทึกลง Database ภายนอก เพราะ Security Onion จะ
เก็บขอ้มูลไวไ้ม่เกิน 7 วนั ตามดว้ยการเขา้รหัสขอ้มูลดว้ย
อัลกอริทึม  RSA เช่น เดียวกับข้อ มูลผลการทดสอบ 
เจาะระบบและข้อมูลข่าวกรองทางไซเบอร์ โดยข้อมูล
ทั้งหมดจะแยกเก็บคนละตารางในฐานขอ้มูล หลงัจากนั้น
ข้อมูลจะถูกน าเข้าสู่ ฟังก์ชันการถอดรหัสและฟังก์ชัน 
บู รณาการข้อมูลฯ แล้วน าผลลัพ ธ์ ท่ี ได้มาเก็บไว้ใน 
Database ตัวใหม่ ท่ีอยู่ในตารางเดียวกัน แล้วใช้โมเดล

ท านายการบุกรุก LSTM ท าการท านายขอ้มูล ซ่ึงจะท างาน
ควบคู่กบัแสดงผลค่าความเส่ียงและความพร้อมทางไซเบอร์ 
ขององคก์ร ดงัภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที ่1: โครงสร้างฟังก์ชันบูรณาการข้อมูล 

 

 3.3 การประมวลผลของโมเดล เพ่ือทดสอบว่า Dataset  
ท่ีผ่านกระบวนการบูรณาการแล้ว สามารถท างานกับ 
Model ท านายการบุกรุกทางไซเบอร์ได้ เราจะน าข้อมูล
จากคอลัมน์  dateTime และ scoreEven ซ่ึงจะเป็นข้อมูล
วนัท่ีและจ านวนรูปแบบการโจมตีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั 
ห้วงวนัท่ี 1 ม.ค. -  31 ธ.ค.2021 ทั้งหมด 337 แถว จากน้้น
เปล่ียนคอลัมน์  dateTime เป็น Index แล้วน าข้อมูลจาก
คอลมัน์ scoreEven พอทเป็นกราฟเพื่อดูโครงสร้างขอ้มูล
คราว ๆ แลว้ท า Data Scaling ให้ขอ้มูลอยูใ่นช่วง 0-1 เป็น
การท าใหข้อ้มูลไม่กระจายตวัมากเกินไปเวลาอยูใ่นรูปของ 
Matrix แลว้ท า Data Transformation คือการเขา้รหัสขอ้มูล
ห รือการแทนค่ าข้อ มู ล  เน่ื อ งจาก  ML ไม่ส าม ารถ
ประมวลผลขอ้ความแบบตรง ๆ ได ้เราตอ้งท าให้เป็นค่า 
Vector เสียก่อน โดยใชอ้ลักอริทึม One-hot Encoding แลว้
ท า Feature Selection หรือ Correlation Coefficients เพื่ อ
ค  านวณว่าขอ้มูลท่ีเรามีอยูมี่ฟิวเจอร์ไหนท่ีควรน ามาใชใ้น
การทดลองมากท่ีสุด โดยดูจากปริมาณขอ้มูล ซ่ึงจะมีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง 1 ถ้าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าข้อมูลเราน้อย
เกินไป แต่ถา้เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ขอ้มูลเรามีมากพอท่ีจะใช้
งาน หลงัจากท า Data Cleaning เสร็จแลว้ก็จะท าการแบ่ง
ขอ้มูลเป็น Train, ปรับจูน และ Test เน่ืองจากเรามีขอ้มูล
ไม่มาก จึงใช้สัด ส่วนข้อมูลเป็น  60%  : 20%  : 20% 
ตามล าดบั (200 : 68 : 69) โดย 20% เท่ากบัเป็นการท านาย
ล่วงหน้าไปประมาณ 60 วนั (time step = 60) ซ่ึงการเพ่ิม
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หรือลดค่าดงักล่าวจะส่งผลต่อการ Overfitting หรือ Model  
มีความคลาดเคล่ือนสูง ก่อนจะน าเขา้ model LSTM ตอ้ง
ท าการเปล่ียนจาก 2-dimensional ไปเป็น 3 - dimensional 
ก่อน โดยในกระบวนการ Train ขอ้มูลจะใช้ optimizer = 
‘adam’ และ  Loss function = ‘Mean Squared Error’ เม่ื อ 
Train เสร็จแลว้กจ็ะน าตวัโมเดล LSTM ไปท าการ Test ต่อ
โดยใชว้ิธีการเดียวกนักบั Train หลงัจากการ Predict ตอ้ง
ท าการ Inverse_tranform กลบัมาก่อน เน่ืองจาก ขั้นตอน
การ Train Data ไดท้ าการ Scale Data ไปนั้นเอง  
 3.4 การออกแบบส่วนแสดงผลการท านาย (GUI) 
แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) กราฟเส้นแสดงผลการ
ท านาย ล่วงหน้า 5 วนั (Timestamp) 2)กราฟวงกลมแสดง
ค่าความเส่ียงทางไซเบอร์ขององค์กร ณ เวลาปัจจุบนัว่ามี
ความเส่ียงเท่าใด โดยค านวณจากปริมาณคอมพิวเตอร์ท่ีถูก
โจมตีหรือมีช่องโหว่ รวมทั้ งถา้มีการแจ้งเตือนด้านข่าว
กรองฯ เขา้มาก็จะท าให้ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน และ 3)กราฟ
วงกลมแสดงความพร้อมทางไซเบอร์ขององค์กร โดย
ค านวณจากจ านวนจากปริมาณเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
ลบดว้ยจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกโจมตีหรือมีช่องโหว ่

  3.5 การประเมินประสิทธิภาพการท านาย LSTM 
ใช้ ฟั งก์ชัน  Root Mean Squared Error (RSME) เพื่ อห า
ความแม่นย  า โดยได้ความแม่นย  าอยู่ท่ี  0.366 ส าหรับ

โครงสร้างฟังก์ชันบูรณาการข้อมูลทางไซเบอร์และ
ความสัมพนัธ์ของแต่ละคอลมัน์ในตารางต่างๆ จะสามารถ
แสดงไดด้งัภาพท่ี 2  
4.  ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลการบูรณาการข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลผลการทดสอบเจาะระบบ และขอ้มูล
ด้านข่าวกรองไซเบอร์ จะได้ผลลัพธ์เป็น Dataset ใหม่ 
ส าหรับใช้ในการทดสอบโมเดลท านายการบุกรุกทาง 
ไซเบอร์ ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3: ขอ้มูลบูรณาการทางไซเบอร์ บางส่วน 

dateTime lstm scoreEven citType 

2021-01-01 5 3415 522071 

2021-01-01 3 4138 510172 

2021-01-01 14 1519 202161 

……. ……. ……. ……. 

2021-01-01 20 213445 202801 

2021-01-01 12 1801234 202212 

    

 
 4.2 ผลการทดลองกบัโมเดลพืน้ฐานส าหรับการท านาย
การบุกรุกทางไซเบอร์ LSTM โดยใช้ Dataset ท่ีได้ผ่าน
การบูรณาการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลออกมา
ร่วมกบักราฟผลการท านาย ดงัภาพท่ี 3  

ภาพที่ 2: แผนผงัฐานข้อมูลและฟังก์ชันบูรณาการข้อมูล 
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 5. สรุป 
 งานวิจยัน้ีไดค้น้พบวิธีการบูรณาการชุดขอ้มูลผลการ
ตรวจจบัการโจมตีทางไซเบอร์ ขอ้มูลผลการทดสอบการ
เจาะระบบ และขอ้มูลข่าวกรองไซเบอร์ เม่ือท างานผ่าน
ฟังกช์นับูรณาการขอ้มูลท่ีไดพ้ฒันาข้ึนจะท าให้ได ้Dataset 
ตวัใหม่ ท่ีมีขอ้มมูลครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น หากเป็น Dataset 
แบบเดิมจะสามารถบอกได้แค่ว่าภัยคุกคามคืออะไร 
ปริมาณเท่าใด และการโจมตีจากไหน หากแต่ Dataset ท่ี
ผ่านกระบวนการบูรณาการขอ้มูลฯ แลว้ จะสามารถบอก
ไดถึ้งผลกระทบจากการโจมตีวา่จะสามารถกระจายไปได้
มากน้อยเท่าใด และส่วนไหนขององค์กรจะมีความเส่ียง
ทางไซเบอร์ท่ีเพ่ิมข้ึนบา้ง จากการถอดรหัสคอลมัน์ reak 
และ ctiType ซ่ึงถูกสร้างความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลการโจมตี
และข้อมูลข่าวกรองไซเบอร์แล้ว และเม่ือน ามาใช้กับ
โมเดลท านายการบุกรุกโครงข่ายประสาทเทียม (LSTM) 
จะสามารถคาดการเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
ท าให้องค์กรสามารถคาดการผลกระทบท่ีจะเกิดกับ
หน่วยงานและมีเวลาท่ีจะเตรียมแผนรับมือไวก่้อนไดผ้่าน
ฐานชุดขอ้มูล (Dataset) เพียงตวัเดียว 
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ระบบการตรวจจับใบหน้าเพ่ือการรู้จ าใบหน้าทีม่ปีระสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ์โดยใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

Face Detection Systems for Effective Facial Recognition with Artificial 

Intelligence Using Closed Circuit Television Camera 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพ่ือน าระบบรู้จ าใบหน้า     

ท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยกุต์ใช้กับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีคุณสมบัติพื้นฐานตรงตาม
ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม      
มาทดสอบหาประสิทธิภาพ ความแม่นย าในการตรวจจับ
ใบหน้า และในขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิด -
ปาก  เทียบกับความสูงในการติดตั้งกับระยะห่างของ
ใบหน้าและความสูงของบุคคล ว่าจะมีความแม่นย าในการ
ระบุตัวตนบุคคลได้มากน้อยเพียงใด โดยผลการทดสอบ
พบว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดความละเอียด 2 ล้านพิกเซลมี
ความความแม่นย าในการตรวจจับใบหน้าตรงได้ ท่ีระยะ 3 
เมตร ได้ 100% สามารถรู้จ าใบหน้ามนุษย์ท่ีไม่ใส่หน้ากาก
ได้สูงถึง 95.30% ในกรณีท่ีใส่หน้ากากสามารถรู้จ าได้ 
90.70% โดยท างานได้ดีในพืน้ท่ีทางเดินท่ีถูกบังคับให้เดิน
เป็นเส้นตรงผ่านไปยังกล้องเท่าน้ันเพ่ือให้กล้องสามารถ
จับใบหน้าตรงได้ชัดเจน  
ค าส าคัญ: กลอ้งวงจรปิดตรวจจบัใบหนา้ การรู้จ าใบหนา้

การจดจ าใบหนา้ดว้ยกลอ้งวงจรปิด 
 

Abstract 
This research had the objective to apply facial 

recognition system by artificial intelligence with 

CCTV having basic specifications consistent with the 

announcement of the Ministry of Digital Economy 

and Society to test the efficiency of accuracy in facial 

detection and while wearing a mask with the height 

in the installation and distance and eight of people in 

order to see how accurate it can identify people. The 

test result found that CCTV with 2 Megapixels had 

accuracy in direct facial detection at 3 meters for 

100%. It could recognize human faces with no mask 

up to 95.30%. In the case of wearing masks, it could 

recognize faces up to 90.70%. It could operate really 

well in the area forcing to walk in a direct line to the 

camera only so that the camera could detect the 

straight faces clearly. 

Keywords: Face Detection Camera, Face Recognition   

                   Camera, Facial Recognition,Face Capture. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนักลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดส่วนใหญ่ท่ีใชง้านใน

ประเทศไทย จะใช้ส าหรับการบันทึกวิดีโอมากกว่าคอย
แจง้เตือนเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ จากปัญหาวิกฤติโรคติดต่อ
จากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ผูค้นจ านวนมากตอ้งสวมใส่
หน้ากากอนามัยหรือผา้ปิดปาก เพ่ือป้องกันการติดเช้ือ 

ส่งผลให้การจดจ าใบหน้าเพื่ อระบุตัวบุคคลโดยใช้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ท่ีไม่ได้ออกแบบจุดติดตั้ งท่ี
เหมาะสมกับชนิดของกลอ้ง และขนาดของเลนส์นั้นไม่
สามารถท างานไดจ้ริง 

mailto:apisit.digital@gmail.com
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ดังนั้ น  ผู ้วิจัยจึงต้องการน าโมเดลในการตรวจจับ
ใบหน้า และโมเดลในการรู้จ าใบหน้า ท่ีพัฒนาจาก
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาท างานร่วมกบักลอ้งโทร-
ทศัน์วงจรปิดท่ีมีคุณลกัษณะพ้ืนฐานตรงตามประกาศของ
กระทรวงดิ จิทัล เพ่ือ เศรษฐกิจและสังคมฉบับ เดือน
มิถุนายน 2564 [1] เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ ความ
แม่นย  าในการตรวจจับใบหน้า และในขณะสวมใส่
หน้ากากอนามยั หรือผา้ปิดปาก เทียบกบัความสูงในการ
ติดตั้ง และระยะห่างของบุคคล วา่จะมีความแม่นย  าในการ
ระบุตวัตนบุคคลไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การออกแบบและติดตั้ งระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดท่ี
ตอ้งการท่ีจะเกบ็ภาพใบหนา้บุคคล หรือใชร้ะบุตวัอาชญากร 
บุคคลแปลกหนา้ท่ีเขามาในพ้ืนท่ีได ้
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ระบบการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) 

การตรวจจบัใบหนา้ หมายถึง กระบวนการคน้หาใบหนา้
ของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอ ซ่ึงปัจจุบันก็มีอลักอริทึมใน
การตรวจจบัใบหนา้อยูห่ลายวิธี เช่น เทคโนโลยี Deep Neural 

Network (DNN) [2] คือการจ าลองรูปแบบการประมวลผล
เลียนแบบสมองมนุษย ์โดยน าระบบโครงข่ายประสาทมา
ประมวลผลซ้อนกันหลาย ๆ ชั้ น เพื่อหาจุดเด่นและจุด
แตกต่างของขอ้มูลในเชิงลึก ท าการเรียนรู้ขอ้มูลตวัอยา่ง แลว้
สรุปผลขอ้มูลออกมา ซ่ึงการตรวจจบัใบหนา้จากรูปภาพ หรือ
วิดีโอนั้ น ตวัโมเดลท่ีผ่านการเรียนรู้ใบหน้ามนุษยแ์ลว้ จะ
ตรวจหาตาทั้งสองขา้ง ปลายจมูก และริมฝีปาก โดยโมเดลนั้น
จะก าหนดจุด Land Mark จ านวน 6 จุด ลงไปท่ีภาพ ดงัน้ี จุด
ท่ี 1 ตาขา้งซ้าย   จุดท่ี 2 ตาขา้งขวา  จุดท่ี 3 ปลายจมูก  จุดท่ี 4 
ริมฟีปาก จุดท่ี 5 มุมปากซ้าย  และจุดท่ี 6 มุมปากขวา เม่ือ
ก าหนดจุด Land Mark แลว้ก็จะท าการตดัครอบใบหน้านั้ น
ออกมา เพื่อน าไปบนัทึกเป็นรูปภาพใบหนา้ท่ีตรวจจบัได ้ 

2.2 ระบบการรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) 
การรู้จ าใบหน้า หมายถึง กระบวนการท่ีได้น าภาพ

ใบหนา้ท่ีตรวจจบัไดแ้ละประมวลผลแลว้จากขั้นตอนการ
ตรวจจบัใบหน้ามาเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลของใบหน้า 
เพื่อระบุว่าใบหน้าท่ีตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด โดย

กระบวนการรู้จ าใบหน้านั้นจะตอ้งน ารูปภาพใบหน้ามา
มาร์คจุดบนใบหน้า บริเวณรอบโครงสร้างของใบหน้า 
และหาระยะทางในแต่ละจุด เช่น ต าแหน่งจุดรอบ ๆ คาง 
ต าแหน่งจุดตามความยาวของค้ิวซา้ย และ ค้ิวขวา ต าแหน่ง
จุดรอบ ๆ ดวงตาซา้ย และ ดวงตาขวา ต าแหน่งจุดของสัน-
จมูกถึงปลายจมูก ต าแหน่งจุดรอบ ๆ ริมฝีปากบนและล่าง 
จากนั้ นก็แปลงเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อจัดองค์ประกอบของ
ใบหน้าให้เป็นใบหน้าตรง และเขา้สู่กระบวนการ Deep 

Learning เพื่อหาเอกลักษณ์ของใบหน้า จากนั้ นจึงน ามา
เปรียบเทียบหาเอกลกัษณ์ของใบหนา้ระหวา่งภาพใบหนา้
ท่ีตรวจจับได ้กับ ภาพใบหน้าในฐานขอ้มูล เพ่ือหาค่าท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด หากค่าดังกล่าวมีค่ามากกว่า 85 % 
โมเดลจะท านายภาพใบหน้านั้นว่าเป็นภาพใบหน้าบุคคล
เดียวกนั  

2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
Florian Schroff et al. [3] ได้น าเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 

Facenet: A Unified Embedding for Face Recognition and 

Clustering โดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน 
(DCNN) ในการระบุรูปแบบการหาเอกลกัษณ์ของวตัถุใน
รูปภาพและวิดีโอ โดยจะจ าลองการมองเห็นของมนุษยท่ี์
มองพ้ืนท่ีเป็นท่ียอ่ย ๆ เพ่ือดูวา่ส่ิงท่ีเห็นอยูเ่ป็นอะไรกนัแน่ 
เช่น พ้ืนท่ีของภาพดวงตา, พ้ืนท่ีของภาพจมูก, พ้ืนท่ีของ
ภาพปาก เป็นตน้ และน ากลุ่มของพ้ืนท่ียอ่ย ๆ มาผสานกนั 
เพ่ือเขา้สู่กระบวนการ DCNN และ Triplet Loss Model ซ่ึง
เป็นการน าค่า Weights ผลลพัทต์  ่าสุดของ Distant ของภาพ
หลกั (Anchor) กบัภาพของบุคคลเดียวกนั และค่า Weights 

ผลลพัทสู์งสุดของ Distant ของภาพหลกั (Anchor) กบัภาพ
บุคคลอ่ืน มาเขา้สูตรการค านวณของ Triplet Loss เพ่ือให ้
Model ได้เรียน รู้ เป รียบ เที ยบภาพหลัก  Anchor ว่าค่ า 
Distant ท่ีได้จากภาพ ท่ีเป็นบุคคลคนเดียวกัน กับภาพ
บุคคลอ่ืน มีความแตกต่างกันอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า 
เม่ือท าการทดสอบหาประสิทธิภาพ LFW มีความแม่นย  า
อยู่ท่ี 98.87% และเม่ือใช้วิธีการครอบตดัใบหน้าและจัด
แต่งองค์ประกอบของใบหน้าท าให้สามารถท าลายสถิติ
ของ LFW ท่ี 99.63% โดยใชเ้พียง 128 ไบตต่์อหนา้ 

Jiankang Deng et al. [4] ได้น าเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 
ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face 
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Recognition โดยใชห้ลกัการของ Deep Convolutional Neural 

Network (DCNN) ของ FaceNet มาออกแบบฟังก์ชันลด
การสูญ เสีย (Softmax) ท าให้ ระยะทางระหว่าง Deep 

Features และ Corresponding Class รวมกลุ่มกนัมากยิ่งข้ึน 
มีขอบเขต (Boundary) ระหว่าง Class ชดัเจน ท าให้โมเดล
สามารถจ าแนกประเภทของ Class ไดดี้ข้ึน ดงันั้นขั้นตอน
วิธีแบบ Angular Distance จึงท าให้การจ าแนกประเภทท า
ได้ดียิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพเหนือกว่า FaceNet โดยมี
ความแม่นย  าสูงสุดอยูท่ี่ 99.83% (LFW) 
  

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
3.1 วเิคราะห์และออกแบบการท างานของระบบ  
ระบบรู้จ าใบหน้าในการวิจัยน้ีจะประกอบไปด้วย 3

ส่วนหลกั ๆ ดงัน้ี 
1) Input จะเป็นส่วนท่ีน าเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ี เกิดข้ึน

บนัทึกเป็นวิดีโอ และส่งต่อขอ้มูลภาพและวดีิโอไปยงัส่วน
ถดัไปผา่นระบบ Network โดยในฝ่ังน้ีจะประกอบไปดว้ย 

 1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (IP 

Camera) ความละเอียดขนาด 1980*1080 Pixel (2 MP) 
 1.2) อุปกรณ์บนัทึกภาพผา่นเครือข่าย 
2) Process จะเป็นส่วนท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลใบหนา้เพ่ือท า 

Face Recognition โดยโม เดลการ เรียน รู้ เชิ ง ลึก  (Deep 

Learning) ท่ีผา่นการ Training แลว้ จะถูกเขียนโปรแกรมไว้
ท่ี ฝ่ั ง  Process น้ี ด้ ว ยภ าษ า  Python โด ย ใช้ เค ร่ื อ ง มื อ 
Anaconda เป็นตวัช่วยในการพฒันาระบบ โดยเคร่ืองมือ
ดงักล่าวสามารถติดตั้ง Tensor Flow ซ่ึงเป็น Deep Learning 

Library จาก Google ท่ีสามารถใช้พัฒนาโปรแกรมท่ีมี 
Model Face Recognition ฝั งล ง ใน  Hardware ท่ี ท า ง าน
ภายใตร้ะบบปฏิบติัการ Linux ได ้โดยขอ้มูลจากฝ่ัง Input 

จะถูกส่งมาประมวลผลท่ีฝ่ัง Process น้ีในรูปแบบ Video 

Streaming โ ด ย ใ ช้  RTSP Protocol พ ร้ อ ม กั บ บั น ทึ ก
ข้อมูลภาพใบหน้าท่ีตรวจจับได้เก็บไวใ้น Storage ของ
เคร่ือง และมีระบบฐานขอ้มูลเพื่อใชเ้กบ็ขอ้มูลใบหนา้ท่ีใช้
ส าหรับเปรียบเทียบ พร้อมทั้ งบันทึกช่วงเวลาท่ีระบบ
ตรวจจับ ใบหน้ าได้ เพื่ อ ใช้ ในการ เปิ ด ดู  (Playback) 
เหตุการณ์ยอ้นหลงัในรูปแบบไฟลว์ิดีโอท่ีถูกบนัทึกไว ้ 

ถา้ระบบตรวจจบัใบหน้า ตรวจพบใบหน้ามนุษยจ์าก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ตวัโมเดลจะท าการประมวลเทียบ
กบัภาพใบหนา้ท่ีเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลและท านายผลออกมา
เป็นค่าเปอร์เซ็นตค์วามเหมือน ถา้มีค่าเปอร์เซ็นตม์ากกว่า
ค่าท่ีตั้งไวใ้นระบบ ระบบจะท านายใบหน้าท่ีตรวจจบัได้
เทียบกับภาพใบหน้าในฐานขอ้มูลนั้นดว้ยค่าเปอร์เซ็นต์
ความเหมือนท่ีสูงท่ีสุด 

3) Output จะเป็นส่วนของโปรแกรมท่ีเช่ือมต่อกับ
ผูใ้ช้งาน โดยจะถูกออกแบบ User Interface ให้มีหน้าใน
การแสดงผลวิดีโอท่ีถูกส่งมาจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
พร้อมทั้งโชวข์อ้มูลภาพใบหนา้ท่ีระบบตรวจจบัได ้จะน า
ภาพใบหนา้มาแสดงเพื่อเปรียบเทียบใบหนา้ท่ีตรวจจบัได ้
และ ภาพใบหน้าท่ี มี เปอร์เซ็นต์ความเหมือนสูงท่ีสุด 
พร้อมแสดงค่าและขอ้มูลรายละเอียดของบุคคลในภาพท่ี
เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลออกมาแสดงผลทางฝ่ังขวามือ  

โปรแกรมท่ีออกแบบมาน้ีจะสามารถก าหนด Library 

เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลภาพท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ และ
สามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มของภาพใน Library ให้แยก
ประเภทได ้เช่น กลุ่ม VIP, Black List, Normal เป็นตน้ ถา้
ภาพใบหน้าท่ีตรวจจบัไดไ้ม่มีความคลา้ยคลึงกบัรูปภาพ
ใน Library ท่ีก  าหนดไว ้สามารถจดัประเภทให้เป็นกลุ่ม
ของบุคคลแปลกหน้าได้ หากรูปภาพท่ีตรวจจับได้เม่ือ
เปรียบเทียบแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่ม Black List สามารถ
ก าหนดให้ระบบท าการแจ้งเตือนในรูปแบบ Pop-Up ได้
ทั้ ง น้ี ฝ่ั ง  Output นอกจากโปรแกรมท่ีจะใช้เป็นหน้า 
Monitoring แล้ว ย ังมีหน้า History Playback, Log Search ท่ี
สามารถคน้หาขอ้มูลใบหน้าท่ีตรวจจบัได ้และเช่ือมโยง
เพื่อดูวิดีโอเหตุการณ์ท่ีตรวจจบัใบหนา้ยอ้นหลงัไดด้งัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1: แสดง Diagram การท างานของระบบ 
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3.2 การคดัเลือกโมเดลรู้จ าใบหน้า 
ปัจจุบนัมีโมเดล Open Source ให้เลือกหลากหลายโมเดล 

ท่ีสามารถตรวจจบัใบหนา้และการรู้จ าใบหนา้ดว้ยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ มีนักพฒันาสามารถเขา้ถึงและน าไปพฒันา
ปรับปรุงเอาไปใช้งานได้ ซ่ึงผู ้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งในการตรวจจบัใบหน้าและการรู้จ าใบหนา้จึงได้
คดัเลือกโมเดล ArcFace ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบนั
มาพฒันา และใช ้Pretrained Model ท่ีไดผ้า่นการ Training ดว้ย 
Dataset รูปภาพใบหน้ามากกว่า 5,800,000 รูป มาพัฒนาต่อ
ยอด ดว้ย Dataset รูปภาพใบหนา้ท่ีไดเ้ตรียมไว ้

3.3 การเตรียมสภาพแวดล้อมของระบบในการพฒันา 
ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการเตรียมระบบท่ีจะใช้พฒันา 

โดยใชเ้คร่ืองมือ Anaconda ท่ีติดตั้ง Python 3.6 และ ติดตั้ง
เฟรมเวิ ร์ค  Library เช่น  Tensor Flow 1.7.0  และ  Mxnet 

1.3.1  จากนั้ นน าโมเดล  MS1M ArcFace [5] ท่ีผ่านการ 
Training Dataset ใบหน้ าไว้เรียบ ร้อยแล้ว  ซ่ึ ง เรียกว่า  
Pretrained Model โดยโมเดลดงักล่าวจะอยูใ่นรูปแบบไฟล ์
Mxrec และท าการแปลงใหเ้ป็นรูปแบบ Tfrecord ได ้โดยมี
รูปภาพใบหน้าทั้งหมด 5.8 ลา้นรูป โดยมีรูปท่ีระบุตวัตน
ไดจ้ านวน 85,000 รูป ซ่ึง Model ดงักล่าวมีความแม่นย  าใน
การท านายอยู่ ท่ี  99.53% (LFW)  ในตารางท่ี  1 จะเป็น
ตวัอยา่ง Dataset ท่ีน ามาใชเ้ป็น Pretrained Model  

 

ตารางที่ 1: ตวัอยา่ง Pretrained Model  
Face Recognition Datasets Identities Image 

IMDB-Face [6] 59K 1.7M 

Glint360K [7] 360K 17M 

MS1M-IBUG [8] 85K  3.8M 

MegaFace(train) [9] 672K 4.7M 

 

3.4 ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล Dataset และ Training 

Model  
การรวบรวมข้อมูล Dataset จะใช้กล้อง  IP Camera 

ยี่ห้อ Hikvision ท่ีมีความละเอียด 4 MP มาเก็บภาพใบหน้า
มนุษย ์โดยน ากลอ้งไปติดตั้งบริเวณทางเดินท่ีผูค้นจะตอ้ง
เดินตรงผา่นไปยงักลอ้งเพ่ือใหไ้ดรู้ปภาพใบหนา้ตรง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล Dataset จะเลือกใช้
งานกลอ้งวงจรปิดท่ีมีเลนส์ขนาด 2.8 mm โดยระยะห่าง

ของกลอ้งกบัใบหน้าตอ้งไม่เกิน 4 เมตร ท่ีความละเอียด 
4MP โดยระยะต าแหน่งจุดยืนท่ีกลอ้งตรวจจบัไดไ้ปยงัจุด
ท่ีติดตั้ งกล้อง Distance (D)  สามารถค านวณได้จากสูตร
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามสมการ (1) ดงัน้ี 

 
D2 = I2 - L2  (1) 

 
โดยท่ี  

H   คือ ความสูงของของกลอ้งท่ีติดตั้ง 
T   คือ ความสูงจากหวัจรดพ้ืน 
L   คือ H – T 

I     คือ Identification Distance  
D   คือ Distance ระยะต าแหน่งจุดยนื 
 

 
 

ภาพที่ 2: การหาระยะการตรวจจบัใบหนา้ท่ีชดัเจนจากกลอ้ง 
 

ในขั้นตอนการ Training Model จะด าเนินการ Training 

Dataset ชุดให ม่  และ Fine Tuning ด้วยการใช้ รูปภาพ 
Dataset ใบหน้าท่ีมีขนาดของภาพท่ี 500 Pixel โดยมีการ
ก าหนดสัดส่วนของใบหน้าท่ีความกวา้ง 2 ส่วน ความสูง
ส่วนหวั 1.5 ส่วน และส่วนใตค้าง (Body) 0.5 ส่วน ซ่ึงภาพ 
Dataset นั้นเป็นภาพใบหนา้ของพนกังานในบริษทั ดิจิตอล
โฟกสั จ ากดั และรูปภาพบุคคลท่ีพกัอาศยัอยูใ่นบางกอก-
ฮอไรซอนคอนโดมิเนียม รามค าแหง จ านวน 10,000 รูป 
เม่ือเตรียม Dataset เรียบร้อยแลว้ น าไปเทรนน่ิงโมเดล ท่ี
ใช้สถาปัตยกรรม ResNet-100 ร่วมกับฟังก์ชั่นลดการ
สูญเสียของ ArcFace เพื่อสร้าง Model Face Recognition 

ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงการ Training ในแต่ละคร้ังกบัชุด Dataset จะ
ไดค้่าน ้ าหนัก (Weight) เพื่อใชส้ าหรับการท า Fine Tuning 

เพ่ิมเติมในคร้ังถดัไป 
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ภาพที่ 3: ตวัอยา่งภาพ Dataset ใบหนา้บุคคล  
 

3.5 อลักอริทมึในการตรวจจับใบหน้าและการรู้จ าใบหน้า 
ผูว้ิจยัไดน้ า DCNN มาใชใ้นการตรวจจบัใบหนา้ซ่ึงจะ

ตรวจหาดวงตา จมูก และ ปาก และท าการตดัครอบพ้ืนท่ีท่ี
ตรวจเจอ เช่น พ้ืนท่ีของภาพดวงตา, พ้ืนท่ีของภาพจมูก 
และน ากลุ่มของพ้ืนท่ียอ่ย ๆ มาผสานกนัเป็นภาพใบหน้า 
วิธีน้ีจะช่วยให้การท างานได้รวดเร็วข้ึน ในการจ าแนก
ใบหน้าเพื่อหาเอกลกัษณ์บนใบหน้า จะท าการก าหนดจุด
บนใบหนา้ Face Alignment [10] จากนั้นเขา้สู่การครอบตดั
เฉพาะใบหน้าออกมาและแปลงภาพใบหน้า 2 มิติ ให้
กลายเป็น 3 มิติ ในขั้นตอนน้ีจะสามารถน าภาพใบหนา้ท่ีมี
การหันซ้าย-ขวา หรือ ก้ม-เงย จากการหามุมองศาของ
ใบหนา้ท่ีไดจ้ากโมเดล 3 มิติ เพื่อใหภ้าพใบหนา้ท่ีตรวจจบั
ไดน้ั้ นมีเอกลกัษณ์มากพอกบัภาพใบหน้าตรงท่ีจะน ามา
เปรียบเทียบ จากนั้นใชโ้มเดล ArcFace เขา้สู่กระบวนการ 
DCNN เพ่ือหาระยะทางจากจุดต่าง ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์บน
ใบหนา้ ซ่ึงท าใหก้ารจ าแนกใบหนา้ไดแ้ม่นย  ามาก 

3.6 การเช่ือมต่อการท างานของระบบ Face Recognition 

กบักล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
ในขั้นตอนน้ี จะน ากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  

ความละเอียด 2MP รุ่น DS-2CD1327G0-L ยี่ห้อ Hikvision มา
เช่ือมต่อกบัเคร่ืองบนัทึกแบบ NVR ผา่นระบบเครือข่าย LAN  

 
 

4.  ผลการด าเนินงาน  
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลด้วย Test Dataset  
Test Dataset ท่ีน ามาใช้ทดสอบประสิทธิภาพของ 

Model ได้เลือกใช้ Dataset จาก LFW ซ่ึงมีรูปภาพท่ีระบุ
ตัวตนได้ จ านวน 5,749 รูป จากจ านวน Dataset ทั้ งหมด 
13,233 รูป โดยก าหนดค่าความมัน่ใจให้กบัโมเดลท่ี 75% 

ข้ึนไป ซ่ึงผลลพัธ์การทดสอบ ตวัโมเดลมีความแม่นย  าใน
การท านายรูปภาพท่ีระบุตวัตนได้ จากจ านวน 5,749 รูป 

สามารถท านายไดถู้กตอ้งจ านวน 5,722 รูป คิดเป็น 99.53% 

ซ่ึงเท่ากบัค่าความแม่นย  าของ Pretrained Model ในส่วนท่ี
โมเดลท านายผิด เน่ืองจากเอกลกัษณ์บนใบหน้าของ Test 
Dataset มีความคลึงกบั Verify Dataset มากกวา่ 85% 

 

 
 

ภาพที่ 4: ตวัอยา่งภาพแสดงผลลพัธ์ท่ีโมเดลไดท้ านายผลถูกตอ้ง  
 

4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยการใช้
งานร่วมกบักล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

การทดสอบประสิทธิภาพจะใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจร-
ปิดชนิดเครือข่าย ท่ีมีความละเอียดขนาด 2 MP และกลอ้ง
ความละเอียด 1 MP โดยท าการทดสอบตรวจจบัใบหนา้ท่ี
ใส่หน้ากากเปรียบเทียบกบัใบหน้าท่ีไม่ไดใ้ส่หน้ากากท่ี
ระยะห่างจากจุดท่ีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดถู้กติดตั้งไวท่ี้
เพดาน ท่ีความสูง 2.5 เมตร จนถึงจุดท่ีผูว้ิจยัไดย้ืนทดสอบ
ท่ีระยะ 1.5 เมตร, 3 เมตร, และ 6 เมตร โดยไดย้ืนหันหน้า
ไปในทิศทางท่ีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดถู้กติดตั้งไวแ้ละ
มองหนา้ตรงผา่นกลอ้งไปยงัดา้นหนา้ ดงัภาพท่ี 5 

 

 

 
 

ภาพที่ 5: แสดงภาพใบหนา้ท่ีตรวจจบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          ทั้งแบบใส่หนา้กากและไม่ใส่หนา้กาก 

ในการตรวจจบัใบหนา้ตรงท่ีไม่ใส่หนา้กาก ท่ีระยะห่าง
จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีติดตั้งอยูบ่นเพดานท่ีความสูง 
2.5 เมตร มายงัต าแหน่งท่ีผูว้ิจยัไดย้นืท าการทดสอบห่างจาก
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระยะ 3 เมตรนั้ น จะได้ความ
แม่นย  าท่ีสูงท่ีสุด โดยมีความแม่นย  าในการรู้จ าใบหน้าท่ี 
95.30%  เม่ือเปรียบเทียบกับการใส่หน้ากากพบว่าความ
แม่นย  าในการรู้จ าใบหน้าท่ี 92.60% ในส่วนระยะห่าง 1.5 

เมตร ท่ีใกลท่ี้สุดแต่ค่าความแม่นย  าท่ีไดน้อ้ยกวา่ ซ่ึงเป็นผล
มาจากกล้องถูกติดตั้ งสูงกว่าใบหน้าจึงท าให้กล้องจับ
ใบหนา้ไดมุ้มมองกม้เป็นไปตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2: ค่าความแม่นย  าในการตรวจจบัใบหนา้และรู้จ  าใบหนา้ 

 
 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยการใช้
งานร่วมกบักล้องโทรทศัน์วงจรปิดรุ่นอ่ืนที่แตกต่างกนั 

การทดสอบน้ีไดน้ ากลอ้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีมี
ความละเอียด 2 MP ท่ีสามารถรองรับ Protocol RTSP หรือ 
Onvif มาท าการทดสอบ ผลการทดสอบ พบว่ากล้อง- 
โทรทศัน์วงจรปิดท่ีแตกต่างกนันั้นถึงแมจ้ะมีความละเอียด
ท่ีเท่ากนั แต่จะให้คุณภาพของภาพท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผล
ท าให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับไม่เท่ากัน ดังนั้ น
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีไม่สามารถก าหนดค่า Bitrate, 

Frame Rate, Shutter Speed รวม ถึงมีค่ าของรู รับแสงท่ี
แตกต่างกนัจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการรู้จ าใบหนา้ 

 

ตารางที่ 3: ประสิทธิภาพในการรู้จ  าใบหนา้ของระบบ 

 
 

5. สรุป  
การน าระบบรู้จ าใบหน้ามาประยุกต์ใช้กับกล้องโทร-

ทศัน์วงจรปิดท่ีมีคุณลกัษณะพ้ืนฐานตรงตามประกาศของ

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบบั พ.ศ. 2564 
พบวา่ ความแม่นย  าในการตรวจจบัใบหนา้และรู้จ าใบหนา้
มนุษยท่ี์ใส่หน้ากากนั้นสามารถท าไดดี้ในพ้ืนท่ีทางเดินท่ี
ถูกบงัคบัให้เดินเป็นเส้นตรงผ่านไปยงักลอ้ง ส าหรับภาพ
ใบหนา้ท่ีไม่ใส่หนา้กากนั้น ระบบยงัคงรู้จ าใบหนา้ได ้โดย
ท่ีใบหนา้นั้นจะตอ้งท ามุมเอียงซ้ายขวาไม่เกิน 60° และกม้
เงยไม่เกิน 45° ทั้ งน้ี  จุดติดตั้ งกล้อง ขนาดของเลนส์ ท่ี
เลือกใช้ และมุมองศาของกลอ้งท่ีติดตั้ งจะมีผลต่อความ
แม่นย  าในการรู้จ าใบหนา้ดว้ยเช่นกนั  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นย าในการ
จ าแนกประเภทของเห็ดมีพิษและไม่มีพิษโดยใช้ CNN 
และความแม่นย าในการระบุต าแหน่งและจ าแนกประเภท
ของเห็ดมีพิษและไม่มีพิษโดยใช้ R-CNN เพ่ือท่ีจะลด
อัตราความเส่ียงท่ีอาจจะท าให้เกิดการเสียชีวิตจากการ
บริโภคเห็ดท่ีมีพิษ โดยใช้สถาปัตยกรรมท้ังหมด 3 แบบ
ได้แ ก่  AlexNet, ResNet-5 0  และ  GoogLeNet ใช้ เห็ ด
ท้ังหมด 5 ชนิดแบ่งออกเป็นเห็ดมีพิษ 2 ชนิดและเห็ดไม่มี
พิษ 3 ชนิด ผลการทดลองในการจ าแนกประเภทของเห็ดมี
พิษและไม่มีพิษโดยใช้ CNN สถาปัตยกรรม ResNet-50 
และ GoogLeNet มีอัตราความถูกต้องมากท่ีสุด 99.50%  
ResNet-50 มี ค่ า  Precision 99.33%, Recall 100%, F1 

score 99.66% GoogLeNet มี ค่ า  Precision 9 9 .3 5 % , 

Recall 100%, F1 score 99.67%  และอัตราความถูกต้อง
ในการระบุต าแหน่งและจ าแนกประเภทของเห็ดมีพิษและ
ไม่มีพิษโดยใช้ R-CNN สถาปัตยกรรม ResNet-50 มอัีตรา
ความถูกต้องมากท่ีสุดท่ี 96.50% มีค่า Precision 100%, 
Recall 95.24%, F1 score 97.56% 

ค าส าคัญ: AlexNet, GoogLeNet, เห็ด, ResNet-50 

 

Abstract 
This study was to compare the classification 

accuracy of poisonous and edible mushrooms using 

convolutional neural networks (CNN) and region 

convolutional neural networks (R-CNN). In order to 

reduce the risk of death from eating poisonous 

mushrooms. Compare the testing time and accuracy 

of three pretrained models: AlexNet, ResNet-50, and 

GoogLeNet. Mushroom datasets are divided into 2 

poisonous and 3 eating. From the experiments in the 

mushroom classification experiments using CNN 

ResNet-50 and GoogLeNet have the highest 

accuracy at 99.50%, ResNet-50 has a precision 

99.33%, recall 100%, F1 score 99.66%, GoogLeNet 

has a precision 99.35%, recall 100%, F1 score 

99.67%. And using R-CNN ResNet-50 has the 

highest accuracy at 95.50%. precision 100%, recall 

95.24%, F1 score 97.56%. 

Keywords: AlexNet, GoogLeNet, Mushroom, 

ResNet-50. 

 

1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพซ่ึงมีส่ิงมีชีวิตและพนัธ์ุพืชหลากหลายรูปแบบ หน่ึง
ในนั้นคือเห็ด ซ่ึงเป็นพืชผกัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
และเป็นอาหารของคนไทยมายาวนาน คนไทยนิยมน าเห็ด
มาบริโภคเพราะว่ามีโปรตีนสูง แคลอรีต ่า มีไขมันท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิตามนัหลายชนิดและมีธาตุเหล็ก 
และยงัเป็นพืชเศรษกิจสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร เห็ดจะ
พบไดช่้วงหน้าฝนเดือนพฤษภาคมถึงกนัยายนหลงัฝนตก 
2-3 วนั และจะพบไดม้ากในป่าเตง็รัง ป่าเบญจพรรณ และ
ป่าดิบแลง้ทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เห็ดทัว่โลกมีประมาณลา้นถึงสองลา้นชนิด
[1-3] สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เห็ดมีพิษและ
เห็ดไม่มีพิษ ซ่ึงเห็ดมีพิษบางชนิดจะมาลกัษณะใกลเ้คียง
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กบัเห็ดไม่มีพิษ การจ าแนกเห็ดพิษตามภูมิปัญญาชาวบา้น
คือการน าเห็ดมาตม้กบัขา้วหากขา้วเปล่ียนสีแสดงว่าเป็น
เห็ดมีพิษ หรือการตม้เห็ดแลว้น าชอ้นเงินมาคนถา้ชอ้นเป็น
สีด าแสดงว่าเป็นเห็ดพิษ ซ่ึงวิธีท่ีกล่าวมาไม่สามารถแยก
เห็ดมีพิษได้ทุกชนิดเน่ืองจากเห็ดมีพิษบางชนิดไม่มี
ปฏิกิริยากบัการทดลองดงักล่าว ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา
พ้ืนฐานของเห็ดมีพิษจะมีสีสันสดใส มีเกลด็บนหมวกเห็ด
และมีวงแหวนอยู่ใต้หมวกเป็นต้น ซ่ึงหากคนเก็บไม่มี
ความช านาญอาจก่อให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตหากน าเห็ดไป
บริโภค เห็ดมีพิษจะส่งผลต่อประสาท และท าให้เสียชีวิต
ไดห้ากบริโภคในปริมาณมากหรือคนท่ีมีอาหารแพ ้และมี
คนไทยเสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดมีพิษต่อเน่ืองทุกปี 

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) เป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียน รู้ด้วยเค ร่ือง  (Machine learning) ซ่ึ งท าการ
เรียนรู้โดยอตัโนมัติโดยเลียนแบบการท างานของสมอง
ของมนุษย์ โดยเป็นการสร้างโครงข่ายประสาทเทียม
หลายๆชั้ น เพ่ือท่ีจะให้สามารถประมวลผลท่ีมีความ
ซับซ้อนมากไดแ้ละให้ความแม่นย  าสูง ซ่ึงความแม่นย  าจะ
ข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีใช้ในการฝึกสอน ยิ่งชุดข้อมูลท่ีใช้
ฝึกสอนมีขนาดใหญ่ยิ่งความแม่นย  ามาก ปัจจุบันการ
เรียนรู้เชิงลึกถูกน ามาใช้ส าหรับการจ าแนกวตัถุเช่น การ
จดจ าใบหน้า [4,5] การตรวจหาโรคพืช [6,7] ยานยนต์
อตัโนมติั [8,9] เป็นตน้ การเรียนรู้เชิงลึกประกอบไปดว้ย 
3  ส่ วน ได้ แ ก่  input layer, hidden layer แล ะ  output 

layer 
การศึกษาการเรียนรู้เชิงลึกน้ีเพ่ือเปรียบเทียบความ

แม่นย  าและเวลาในการฝึกสอนของ 3 สถาปัตยกรรมไดแ้ก่ 
AlexNet, ResNet และ GoogLeNet โดยใชชุ้ดขอ้มูลเห็ด
ทั้งหมด 5 ชนิดแบ่งออกเป็นเห็ดไม่มีพิษ 3 ชนิดไดแ้ก่ เห็ด
ระโงก เห็ดตบัเต่า และเห็ดตะไค เห็ดมีพิษ 2 ชนิดไดแ้ก่ 
เห็ดระโงกขาว และเห็ดหมวกจีน 

 

2. งานที่เกีย่วข้อง 
2.1 Convolutional Neural Network (CNN) 
เป็นอลักอริทึมการเรียรรู้เชิงลึกท่ีนิยมน ามาใช้ในการ

วิ เคราะห์ภาพและการจดจ าวัตถุ โดยน าภาพมาแยก
คุณลกัษณะเพ่ือท่ีจะดูวา่ของส่ิงนั้นคืออะไร สถาปัตยกรรม

ข อ ง  CNN ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  Input, Convolution 

Rectified Linear Unit (ReLU), Pooling, Flattening, 

Fully Connected และ Softmax [10,11] เลเยอร์ท่ีพบได้
บ่ อ ย คื อ  Convolution, activation ห รื อ  ReLU แ ล ะ 
pooling ในหน่ึงโครงสร้างอาจจะมีชั้นพวกน้ีไดม้ากกวา่ 1 

ชั้นเพ่ือเพ่ิมความซบัซอ้นในการค านวณ 

 
ภาพที ่1: สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกแบบ CNN 

Input layer คือชั้นน าเขา้ขอ้มูล ท าหนา้ท่ีก าหนดขนาด
และมิติของภาพ เช่น ภาพขนาด 227×227×3 pixels 

Convolution layer จะใช้ตัวกรองตรวจ (filter) จับ
คุณลกัษณะต่างๆ ตวักรองจะเล่ือนผ่านแต่ละส่วนในภาพ
เพ่ือหาลักษณะเด่น [12] เช่น ขอบ สี  รูปทรง เป็นต้น 
ขนาดของตวักรองท่ีนิยมใชคื้อ 3×3 และ 5×5 

Rectified Linear Unit (ReLU) layer เป็ น ฟั งก์ชัน
การเปิดใชง้านแบบไม่เชิงเส้น เป็นชั้นท่ีท าให้การเรียนรู้
ขอ้มูลมีความรวดเร็ว และไดป้ระสิทธิภาพมากข้ึน ชั้นน้ีจะ
คืนค่า 0 หากอินพุตเป็นลบ และจะคืนค่าเท่ากบัอินพุดท่ี
เขา้มากลบัไปเม่ืออินพตุเป็นบวก 

Pooling layer คือการลดความซับซ้อนของเอาต์พุต
เพื่อลดเวลาในการฝึกโดยท าได้ 2 วิธีคือ Max Pooling 

และ Average Pooling โดย Max Pooling จะเอาค่าท่ีมาก
ท่ีสุด Average Pooling จะหาเอาค่าเฉล่ียทั้งหมด 

Flattening layer เป็นการท า Pooling Feature Map 

ท่ีได้ท าเป็นคอลัมน์เดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

Fully Connected layer เป็น ส่วน ท่ีน าเอาลักษณะ
ส าคญัท่ีเราได้มาจากการหาลกัษณะเด่นของภาพในชั้น
ก่อนหน้าน้ีมาท าการสร้างเป็น Neural Network ส าหรับ
การเรียนรู้และท านายประเภทของรูปภาพ 

Softmax layer เป็นฟังกช์ัน่ก าหนดความน่าจะเป็นให้
การท านายส าหรับแต่ละคลาส เช่น น าภาพสุนขัเขา้ไปถาม
ว่าคืออะไร Softmax จะตอบมาว่าโอกาสท่ีเป็น สุนัขก่ี
เปอร์เซ็นต ์แมวก่ีเปอร์เซ็นตเ์ป็นตน้ 

2.2 Region Convolutional Neural Network (R-

CNN)  
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CNN ถูกออกแบบมาเพ่ือการจ าแนกวัตถุ  แต่ไม่
สามารถแกปั้ญหาการตรวจจบัวตัถุและวาดกรอบลอ้มรอบ
วัตถุได้ [13] จึงมีการเสนอวิธี  R-CNN เพื่อใช้ในการ
ตรวจจบัวตัถุต่างๆ หลงัจากมี R-CNN ก็มีอีกหลายโมเดล
เ ช่ น  Fast-RCNN, Faster-RCNN เ ป็ น ต้ น  R-CNN 

ประกอบดว้ย 4 อย่าง อย่างแรก การเสนอพ้ืนท่ีในภาพท่ี
อาจจะมีวัตถุท่ีสนใจด้วยวิธี  Selective Search จ านวน 
2,000 region proposals แต่ละ region proposals จะท า
การปรับขนาดใหมี้ขนาดเท่ากนัและส่งไปยงั CNN อยา่งท่ี
สอง เม่ือส่งไป CNN จะท าการสกดัคุณลกัษณะเด่นของ
แ ต่ ล ะ  region proposals [14] อ ย่ า ง ท่ี ส าม  เ ม่ื อ ไ ด้
คุณลักษณะมาแล้วจะน าไปจ าแนกโดยใช้ SVM อย่าง
สุดทา้ยคือการสร้างกรอบของวตัถุ 

 
ภาพที ่2: สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกแบบ R-CNN 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
งานท่ีเสนอด าเนินการโดยใช้ MATLAB R2021b 

ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 bit, CPU Intel core 

i5-12600, GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ram 

12 GB.  

3.1 สถาปัตยกรรม AlexNet 
AlexNet เป็นโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีความลึก 8 

ชั้น เป็นโครงข่ายประสาทเทียมท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาแลว้
จาก ฐานข้อมูล ImageNet ท่ีมีรูปภาพมากกว่า 14 ล้าน
ภ าพ  จ าน วน ม าก ก ว่ า  1 0 0 0  ป ร ะ เภ ท  AlexNet 
ประกอบด้วย  5  ชั้ นConvolutional และ  3  ชั้ นFully 

Connected [15,16] Input มี ขน าด  2 2 7 × 2 2 7  Pixels 

Convolutional ชั้ นแรกประกอบไปด้วย  filter ขนาด 
11x11  จ านวน  96  filter ชั้ น ท่ีสอง filter ขนาด  5x5 
จ านวน 256 filter ชั้นท่ีสาม filter ขนาด 3×3 จ านวน 384 

filter ชั้นท่ีส่ี filter ขนาด 3×3 จ านวน 384  filter ชั้นท่ีห้า 
filter ขนาด  3×3 จ านวน 256  filter หลังจากการท า 
Convolutional แต่ละค ร้ังจะท าการ Normalized และ 
Pooling (Max Pooling) PoolSize 3×3 Stride 2,2 โดย 
Convolutional ทุกชั้นใชฟั้งกช์นั Rectified Linear Units 

(ReLu) เป็ น ฟั งก์ ชัน ก ระ ตุ้น  (Activation Function) 

สถาปัตยกรรม AlexNet แสดงดงัภาพท่ี 3 
ในงานวิจัยของ Y. Beeharry และ V. Bassoo ได้

เสนอเร่ือง ประสิทธิภาพของ ANN และ AlexNet ส าหรับ
การตรวจจบัวชัพืชโดยใชภ้าพแบบ UAV ใชข้อ้มูลในการ
ทดลองทั้งหมด 15,336 ภาพ แบ่งเป็น ดิน 3,249 ภาพ ถัว่
เหลือง 7,376 ภาพ หญา้ 1,191 ภาพและวชัพืช 3,520 ภาพ 
ใช้ฝึกสอนและทดสอบเป็น 70:30 ผลการทดลองพบว่า 
ANN และ AlexNet มีความ ถูกต้องท่ี  48.09% และ 
99.80% ตามล าดบั [16] 

 
ภาพที่ 3: สถาปัตยกรรม AlexNet 

3.2 สถาปัตยกรรม ResNet-50 
ResNet-50 เป็นโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีความลึก 

50 ชั้ นประกอบไปด้วย ชั้ นอินพุตขนาด 224×224×3 

pixels และมี bottleneck building blocks ทั้งหมด 16 ชั้น 
convolution ทั้ งหมด 49  ชั้ นและชั้ น  fully connected 

layer [17,18] โ ด ย มี ก า ร ส ร้ า ง  bottleneck building 

blocks ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น  bottleneck building blocks 

หมายเลข 1 ถึง 3 ประกอบไปดว้ยชั้น convolution 3 ชั้น 
ชั้ นท่ีหน่ึงและชั้ นท่ีสองประกอบไปด้วย filter 64 อัน 
filter ขนาด  1×1 และ 3×3 ชั้ นท่ีสามประกอบไปด้วย 
filter 2 5 6  อัน  filter ขน าด  1 × 1  ห ม าย เลข  4  ถึ ง  7 
ประกอบไปดว้ยชั้น convolution 3 ชั้น ชั้นท่ีหน่ึงและชั้น
ท่ีสองประกอบไปด้วย filter 128 อัน filter ขนาด 1×1 
และ 3×3 ชั้นท่ีสามประกอบไปดว้ย filter 512 อนั filter 
ขนาด  1×1  หมายเลข 8  ถึง 13  ประกอบไปด้วยชั้ น 
convolution 3 ชั้น ชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองประกอบไป
ดว้ย filter 256 อนั filter ขนาด 1×1 และ 3×3 ชั้นท่ีสาม
ประกอบไปด้วย  filter 1024  อัน  filter ขน าด  1× 1 

หมายเลข 14 ถึง 16 ประกอบไปดว้ยชั้น convolution 3 
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ชั้น ชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองประกอบไปดว้ย filter 512 อนั 
filter ขนาด  1×1 และ 3×3 ชั้ นท่ีสามประกอบไปด้วย 
filter จ านวน 2048 อนั filter ขนาด 1×1 แสดงดงัภาพท่ี 4 

ในงานวิจยัของ I. Z. Mukti and D. Biswas ไดเ้สนอ
เร่ือง การถ่ายทอดการเรียนรู้ ResNet-50 เพื่อตรวจหาโรค
พืช ใชข้อ้มูลในการฝึกสอนทั้งหมด 87,867 ภาพ ทั้งหมด 
38 คลาส ใช้ฝึกสอน 70,295 ภาพ และทดสอบ 17,572 

ภาพ ผลการทดลองพบวา่มีความถูกตอ้งท่ี 98.80% [18] 

 
ภาพที ่4: สถาปัตยกรรม ResNet-50 

3.3 สถาปัตยกรรม GoogLeNet 
GoogLeNet เป็ น โครงส ร้าง ท่ี มี การท างานแบบ 

Inception Module [19] โดยในแต่ละโมดูลจะประกอบ
ไ ป ด้ ว ย  Convolutions 1× 1 ,3× 3, 5× 5 แ ล ะ  Max 

Pooling 3×3 [20,21] แสดงดังภาพท่ี 6 ซ่ึงมีการท างาน
แบบขนาด  GoogLeNet ออกแบบมาให้ มี  Inception 
Module จ านวน 9 ชั้น จากทั้ งหมด 22 ชั้น เม่ือขอ้มูลถูก
ส่งเขา้ Module ขอ้มูลจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชุดและจะรวม
ขอ้มูลเป็นชุดเดียวเม่ือออกจาก Module ท าให้การฝึกสอน
ใช้เวลาท่ีสั้ นลงแต่ใช้ทรัพยากรในการค านวณมากข้ึน 
สถาปัตยกรรม GoogLeNet แสดงดงัภาพท่ี 5 

ในงานวิจัยของ P. Jasitha, et al. ได้เสนอเร่ือง การ
จ าแนกใบพืชตามลายเส้นโดยใช ้GoogLeNet และ VGG 
ใช้ชุดข้อมูล Dleaf, Flavia และ  Leaf1  ผลการทดลอง
โมเดล GoogLeNet ท่ีป รับปรุงแล้วมีความถูกต้องท่ี 
99.20% [20] 

 

ภาพที่ 5: สถาปัตยกรรม GoogLeNet 

 
ภาพที ่6: Inception Module 

3.4 ชุดข้อมูลเห็ด  
ขอ้มูลเห็ดท่ีใชใ้นงานวิจยัทั้งหมด 5 ชนิดแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทคือเห็ดมีพิษและไม่มีพิษจ านวนทั้ งหมด 623 
ภาพ ขนาด 227×227×3 pixels เห็ดไม่มีพิษ 3 ชนิดไดแ้ก่ 
เห็ดระโงกขาว (A) เห็ดตะไค  (B) และ เห็ดตับเตา (C) 
เห็ดมีพิษ  2  ชนิดได้แก่  เห็ดหมวกจีน  (D) และ เห็ด
ระโงกหิน (E) 
ตารางที่ 1: ชุดขอ้มูลเห็ด 

เห็ดไม่มีพิษ เห็ดมีพิษ 
A B C D E 

248 88 155 76 56 

การเรียนรู้เชิงลึกนั้ นมีความแม่นย  าสูงเพราะใช้ชุด
ขอ้มูลการฝึกอบรมจ านวนมาก อยา่งไรกต็ามหากชุดขอ้มูล
ท่ีใช้ฝึกอบรมมีขนาดเล็ก  ก็จะท าให้ความถูกต้องลด
น้อยลง ดงันั้นจึงใชก้ารท า Data Augmentation เพ่ือเพ่ิม
ขอ้มูลในการฝึกอบรมและทดสอบ  

Data Augmentation คือการเพ่ิมปริมาณขอ้มูลในการ
ฝึกสอน โดยการน าภาพมา ย่อ/ขยาย หมุนซ้าย/ขวา/บน/
ล่าง พลิกภาพในมุมต่างๆ ปรับสีเขม้/อ่อน เป็นตน้ ท าให้
ไดภ้าพท่ีมีความแตกต่างกนั 

จากชุดขอ้มูลเห็ดจ านวน 623 ภาพ เราสร้างชุดขอ้มูลท่ี
มี 2,000  ภาพและแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มเท่าๆ กัน ส่ิง
เหล่าน้ีถูกใช้ในการฝึกอบรมและการทดสอบตามวิธี K-

Folds Cross-Validation 
3.5 Confusion Matrix  

เป็นเคร่ืองมือการวดัประสิทธิภาพ Model ว่ามีความ
แม่นย  ามากเพียงใด 

F1 Score =  2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ×  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 
 

      (3-1) 

Accuracy =  
𝑇𝑃 +  𝑇𝑁

𝑇𝑃 +  𝑇𝑁 +  𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

      (3-2) 
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Precision =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

               (3-3) 

Recall =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

                    (3-4) 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
ชุดข้อมูลเห็ดทั้ งหมด 2 ,000 ภาพแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคือเห็ดมีพิษ 527 ภาพ และเห็ดไม่มีพิษ 1,473 

ภาพ ในการฝึกอบรมและทอสอบนั้นจะใช ้10-fold cross 

validation 
4.1 Mushroom Classification Using CNN 

พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการทดลอง CNN ใช้ Learning 

rate ท่ี 0.001 MaxEpochs ท่ี 10 รอบ MiniBatchSize ท่ี 
40 ภาพและใชก้ารประมวลผลแบบ single GPU 
ตารางที่ 2: ผลลพัธ์การทดลอง CNN 

Architecture Accuracy Time 

ResNet-50 99.50% 5.50 นาที 

GoogLeNet 99.50% 2.20 นาที 

AlexNet 99.00% 1.42 นาที 

จากการทดลองสถาปัตยกรรม ResNet-50 มีความ
แม่นย  ามากท่ีสุด Accuracy 99.50%, Precision 99.33%, 

Recall 100%, F1 score 99.66% และใช้ เวล าใน ก าร
ฝึกสอน 5  นาที 50  วินาที  ตามมาด้วยสถาปัตยกรรม 
GoogLeNet ท่ี  Accuracy 99.50%, Precision 99.35%, 

Recall 100%, F1 score 99.67 % และใช้ เวล าในการ
ฝึกสอน 2 นาที 20 วินาทีและสถาปัตยกรรม AlexNet ท่ี 
Accuracy 99.00%, Precision 98.61%, Recall 100%, 

F1 score 99.30% และใช้เวลาในการฝึกสอน 1 นาที 42 
วินาที 

4.2 Mushroom Classification Using R-CNN 

พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการทดลอง CNN ใช้ Learning 

rate ท่ี  0.001 MaxEpochs ท่ี  1 รอบ MiniBatchSize ท่ี 
20 ภาพและใชก้ารประมวลผลแบบ single GPU 

ตารางที่ 3: ผลลพัธ์การทดลอง R-CNN 
Architecture Accuracy Time 

ResNet-50 96.50% 13.44 นาที 

GoogLeNet 96.00% 7.28 นาที 

AlexNet 95.00% 5.07 นาที 

จากการทดลองสถาปัตยกรรม ResNet-50 มีความ
แม่นย  ามากท่ีสุด Accuracy 96.50%, Precision 100%, 

Recall 95.24%, F1 score 97.56% และใช้เวลาในการ
ฝึกสอน 13 นาที 44 วินาที ตามมาด้วยสถาปัตยกรรม 
GoogLeNet ท่ี  Accuracy 96.00%, Precision 99.30%, 
Recall 95.27%, F1 score 97.24% และใช้เวลาในการ
ฝึกสอน 7 นาที 28 วินาทีและสถาปัตยกรรม AlexNet ท่ี 
Accuracy 95.00%, Precision 97.24%, Recall 95.92%, 

F1 score 96.58% และใช้เวลาในการฝึกสอน 5 นาที 7 
วินาที  

 

5. สรุป 
งานวิจัยฉบับน้ีผู ้วิจัยได้หาค่าความแม่นย  าในการ

จ าแนกประเภทเห็ดมีพิษและไม่มีพิษโดยใชว้ิธี CNN และ 
R-CNN ของสถาปัตยกรรม 3  แบบได้แ ก่  AlexNet, 
ResNet-50 และ GoogLeNet 

การจ าแนกประเภทเห็ดโดยใช้ CNN สถาปัตยกรรม 
ResNet-50 และ GoogLeNet มีค่าความแม่นย  ามากท่ีสุด
ท่ี 99.50% ใชเ้วลาในการฝึกสอนท่ีสุดท่ี 5 นาที 50 วินาที
และ 2 นาที 20 วินาทีตามล าดบั 

การจ าแนกประเภทเห็ดโดยใช ้R-CNN สถาปัตยกรรม 
ResNet-50 ยงัคงมีค่าความแม่นย  ามากท่ีสุดท่ี 96.50% ใช้
เวลาในการฝึกสอนนาน ท่ี สุด ท่ี  13  น าที  44  วิน าที 
สถาปัตยกรรม AlexNet ค่าความแม่นย  าท่ี 95.00% ใช้
เวลาในการฝึกสอนท่ี 5 นาที 7 วินาทีเป็นสถาปัตยกรรมท่ี
ใชเ้วลาในการฝึกอบรมนอ้ยท่ีสุด 

 

เอกสารอ้างองิ 
[1] A. Wibowo, et al. “Classification algorithm for 

edible mushroom identification.” International 
Conference on Information and Communications 

Technology, Yogyakarta, pp. 250–253, 2018. 

[2]  A. Meši´c et al. “Integrated morphological with 

molecular identification and bioactive compounds of 

23 Croatian wild mushrooms samples.” Food Biosci, 

p. 100720, 2020. 

[3] N. Chitayae. and A. Sunyoto. “Performance 

Comparison of Mushroom Types Classification 

Using K-Nearest Neighbor Method and Decision 

Tree Method.” International Conference on 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

213 

 

Information and Communications Technology, 

Yogyakarta, Indonesia, pp. 308–313, 2020. 

[4] S. Khan, et al. “Transfer Learning of a Neural 

Network Using Deep Learning to Perform Face 

Recognition.” International Conference on 

Electrical, Communication and Computer 

Engineering, Swat, Pakistan, pp. 1–5, 2019. 

[5]  M. Lin, et al. “A Small Sample Face Recognition 

Method Based on Deep Learning.” IEEE 20th 

International Conference on Communication 

Technology, Nanning, China, pp. 1394–1398, 2020. 

[6] Md. A. Rahman, et al. “Improved Segmentation 

Approach for Plant Disease Detection.” International 

Conference on Advances in Science, Engineering 

and Robotics Technology, Dhaka, Bangladesh, pp. 1–

5, 2019. 

[7]  S. V. Militante, et al. “Plant Leaf Detection and 

Disease Recognition using Deep Learning.” IEEE 

Eurasia Conference on IOT, Communication and 

Engineering, Yunlin, Taiwan, pp. 579–582, 2019. 

[8]  S. M. Alhabshee. and A. U. bin Shamsudin. “Deep 

Learning Traffic Sign Recognition in Autonomous 

Vehicle.” IEEE Student Conference on Research and 

Development, Batu Pahat, Malaysia, pp. 438–442, 

2020. 

[9]  I. A. Tarmizi. and A. A. Aziz. “Vehicle Detection 

Using Convolutional Neural Network for 

Autonomous Vehicles.” International Conference on 

Intelligent and Advanced System, Kuala Lumpur, pp. 

1–5, 2018. 

[10]  C. Lee, S et al. “Performance analysis of local exit 

for distributed deep neural networks over cloud and 

edge computing.” ETRI J., no. 5, pp. 658–668, 2020. 

[11]  T. D. Sajanraj. and M. Beena. “Indian Sign 

Language Numeral Recognition Using Region of 

Interest Convolutional Neural Network.” 

International Conference on Inventive 

Communication and Computational Technologies, 

Coimbatore, pp. 636–640, 2018. 

[12]  J. Dong. and L. Zheng. “Quality Classification of 

Enoki Mushroom Caps Based on CNN.” IEEE 4th 

International Conference on Image. Vision and 

Computing, Xiamen, China, pp. 450–454, 2019. 

[13]  S. Kido, et al. “Detection and classification of lung 

abnormalities by use of convolutional neural network 

(CNN) and regions with CNN features (R-CNN).” 

International Workshop on Advanced Image 

Technology, Chiang Mai, pp. 1–4, 2018. 

[14]  H. Yanagisawa, et al. “A study on object detection 

method from manga images using CNN.” 

International Workshop on Advanced Image 

Technology, Chiang Mai, pp. 1–4, 2018. 

[15]  S. Sun, et al. “Fault Diagnosis of Conventional 

Circuit Breaker Contact System Based on Time–

Frequency Analysis and Improved AlexNet.” IEEE 

Trans. Instrum. Meas., pp. 1–12, 2021. 

[16]  Y. Beeharry. and V. Bassoo. “Performance of ANN 

and AlexNet for weed detection using UAV-based 

images.” International Conference on Emerging 

Trends in Electrical, Electronic and Communications 

Engineering, Balaclava, Mauritius, pp. 163–167, 

2020. 

[17]  A. P. Rahmathunneesa. and K. V. Ahammed 

Muneer. “Performance Analysis of Pre-trained Deep 

Learning Networks for Brain Tumor Categorization.” 

International Conference on Advances in Computing 

and Communication, Kochi, India, pp. 253–257, 

2019. 

 [18]  I. Z. Mukti. and D. Biswas. “Transfer Learning 

Based Plant Diseases Detection Using ResNet50.” 

International Conference on Electrical Information 

and Communication Technology, Khulna, 

Bangladesh, pp. 1–6, 2019. 

[19]  L. Balagourouchetty, et al. “GoogLeNet-Based 

Ensemble FCNet Classifier for Focal Liver Lesion 

Diagnosis.” IEEE J. Biomed. Health Inform, no. 6, 

pp. 1686–1694, 2020. 

[20]  P. Jasitha, et al. “Venation Based Plant Leaves 

Classification Using GoogLeNet and VGG.” 

International Conference on Recent Trends on 

Electronics, Information, Communication & 

Technology, Bangalore, India, pp. 715–719, 2019. 

[21]  D. Haritha, et al. “Prediction of COVID-19 Cases 

Using CNN with X-rays.” International Conference 

on Computing, Communication and Security, Patna, 

India, pp. 1–6, 2020. 

 

 

 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

214 

 

วเิคราะห์ความรู้สึกจากความคดิเห็นของโรคโควดิ 19 บนทวติเตอร์โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อความ 

Sentiment Analysis of Twitter Comments About COVID-19  

Using Text Mining Techniques 

 

ณัฐรดา ดีอารมย์ (Natarda deearom)1  และธนพล เจนสุทธิเวชกลุ (Tanapon Jensuttiwetchakul)2  

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

s6307021858341@email.kmutnb.ac.th, tanapon.j@itd.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 ความคิดเห็นของผู้ ใช้งานบนทวิตเตอร์ถือว่ามี
ความส าคัญ เน่ืองจากท าให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ
สามารถน าไปใช้ในการจัดโปรโมชัน หรือออกแคมเปญ
ให้ตรงกับ ช่วงอารมณ์ของผู้ บ ริโภคได้  งานวิจัยนี้มี
วัตถปุระสงค์ในการหาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการ
ใช้จ าแนกอารมณ์ของผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็นของโรคโควิด
19 ด้วยเทคนิคการตัดค า  และการวิเคราะห์ข้อความเพ่ือ
ค้นหาค าาภายในข้อความแสดงคิดเห็น โดยค้นหาจาก
กลุ่มค าท่ีจะใช้ในการวัดระยะห่างของค าท่ีอยู่ใกล้เคียงกับ
อารมณ์มากท่ีสุด โดยมีการจ าแนกอารมณ์ท่ีจะใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด 7 อารมณ์ได้แก่ ความทุกข์ (Bad) 
ความกลัว (Fearful) โกรธ (Angry) รังเกียจ (Disgusted) 
เสียใจ (Sad) ความสุข (Happiness)  และ ประหลาดใจ 
(surprised) 
 ผลการทดลองในการจ าแนกข้อความ โดยใช้การ
ตัดค าและการนับค าคุณลักษณะท่ีพบอยู่ในประโยคของ   
ผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็นบนทวิตเตอร์ของโรคโควิด 19 น้ัน
สามารถสรุปได้ว่า อัลกอริทึมมีประสิทธิภาพในการ
จ าแนก โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 97.24% ความแม่นย า
เท่ากับ 96.41% และ ค่าความลึก เท่ากับ 97.24% 
ค าส าคัญ: โรคโควดิ 19 การตดัค า อารมณ์ 
 

Abstract 
 The objective of this research is to develop an 

algorithm for using to classify the emotions of those 

who express their opinions about the disease Covid-

19 with word cutting technique and text analysis.  In 

the algorithm, searching for sub-sentences and 

measuring the distance of within the comment text 

were used in data analytic process. The classification 

of emotions was used to analyze the data for 7 

emotions, namely Suffering, Fearful, Angry, 

Disgusted, Sad, Happiness and Surprised.  

 The results indicated that the algorithm is 

efficient in classifying emotion about COVID-19 with 

the accuracy at 97.24% , precision at 96.41% , and 

recall at 97.24%, respectively.  

Keyword: Covid-19, word cutting, emotions.  
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบนัมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พนัธ์ุใหม่ (Covid-19) เกิดข้ึนเป็นวงกวา้งทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยดว้ย ซ่ึงสถานการณ์การแพร่ระบาดนับเป็น
วิกฤตท่ี เกิดข้ึนอย่างกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าและเตรียมรับมือกบัสถานการณ์เช่นน้ีได ้ท าให้
หลายประเทศต้องปิดประเทศลง เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส เน่ืองจากเช้ือกระจายเขา้สู่คนต่อคน
ไดง่้าย ในส่วนประเทศไทยไดมี้การประกาศมาตรการลอ็ค
ดาวน์ (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) โดยงดการท ากิจกรรมบางประเภท
ท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส พร้อมทั้ง
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ประกาศหา้มออกนอกเคหะสถาน หา้มเดินทางขา้มจงัหวดั 
ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติและคนไทยท่ีอยู่ต่างประเทศเดิน
ทางเขา้ประเทศไทย   
      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีเกิดข้ึนนั้นกระทบกบั
การด ารงชีวิตต่อประชากรเป็นอย่างมากทั้ งต่อเศรษฐกิจ 
สั งคมและส่ิ งแวดล้อม  ประชากรต้องป รับ เป ล่ียน
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตในหลาย ๆ ดา้น  เรียนรู้ในการ
ดูแลตนเอง การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
จึงท าให้ผูค้นเร่ิมแสดงความคิดเห็นบนส่ือสังคมออนไลน์ 
เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีส าคญัในปัจจุบันท่ีไวใ้ช้ส าหรับ
การติด ต่อ ส่ือสาร และเป็น ช่องทางท่ีสามารถแช ร์
ประสบการณ์การฉีดยา การรักษาตวั การตรวจเช้ือของโรค
โควิด 19 หรือวิจารณ์เร่ืองราวต่างๆของผูใ้ชง้านผ่านโลก
อินเตอร์เน็ต โดยผ่านแอปพลิเคชนัเช่น twitter Facebook 
และ Instagram ซ่ึ งเป็นแอปพลิ เคชัน ท่ีสามารถเข้าถึง
ผูใ้ชง้านไดง่้ายและรวดเร็ว โดยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
โดยการรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูล น าเสนอความรู้ 
เพ่ือใหผู้ใ้ชท่ี้มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัหรือคลา้ยกนั มา
แชร์เร่ืองราวในส่ือสังคมออนไลน์ ในปัจจุบนัคนนิยมใช้
ส่ื อออน ไลน์ เป็ น จ าน วนมาก  เน่ื อ งจาก มี ข้อ มู ล ท่ี
หลากหลาย มีความน่าเช่ือถือ และสามารถแสดงความ
คิดเห็น หรือวิจารณ์เร่ืองต่าง ๆ ในสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งอิสระ 
     ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นการบริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก โดยผู ้ใช้สามารถส่ง   
ขอ้ความยาวเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัหรือ
แสดงความคิดเห็น โดยจุดเด่นของทวิตเตอร์คือ ขอ้ความ
ยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษรจึงท าให้ผู ้อ่านสามารถเข้าใจ
ความหมายได้ง่ายโดยเรียกการส่งข้อความน้ีว่า ทวีต 
(Tweet) [1] นับเป็นสังคมออนไลน์ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บ
ความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นจนถึงวยั
ท างาน โดยท่ีขอ้ความเหล่าน้ีมกัจะถ่ายทอดถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกของผูใ้ชง้านทวิตเตอร์ 

จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ท าการศึกษาวิจัยในการท าเหมืองข้อความจากข้อความ
ทวิตเพื่อวิเคราะห์ความรู้สึกของผูใ้ช้งานท่ีมีการแสดง

ความคิดเห็นของโรคโควิด 19 โดยน าเทคนิคการท าเหมือง
ขอ้ความและวิธีการตดัค ามาใชใ้นการจ าแนกขอ้ความ เพื่อ
วิเคราะห์ความรู้สึกจากขอ้ความทวิตท่ีมีการแสดงความ
คิดเห็นนั้ นอยู่ในช่วงอารมณ์ใด ได้แก่ ความทุกข์ ความ
กลัว โกรธ รังเกียจ เสียใจ ความสุข และประหลาดใจ 
เพื่อให้ทราบถึงการแสดงอารมณ์ของผูแ้สดงความคิดเห็น
บนทวิตเตอร์ ณ  ช่วงเวลานั้ น  เพ่ือลดความเข้าใจผิด
ระหว่างผูอ้่านกับผูแ้สดงความคิดเห็น และธุรกิจต่างๆ 
สามารถน าไปดู ช่วงอารมณ์ของลูกคา้เพ่ือพิจารณาการจดั
โปรโมชนั 

 
ภาพที ่1: Feeling Circle[8] 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ทวิตเตอร์ (Twitter) 
 ส่ือสังคมออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก (Micro 

Blogging) โดยผูใ้ช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 280 
ตวัอกัษร ว่าตวัเองก าลงัท าอะไรอยู่หรือ รีทวีตข่าวสารท่ี
น่าสนใจ และขอ้ความท่ีส่งถึงกันมีเรียกว่า ทวีต (tweet) 
เปรียบเหมือนเสียงนกร้อง ขอ้ความท่ีส่งจะตอ้งเป็น Plain 
Text  เท่านั้น จะไม่สามารถแทรกค าสั่งอะไรได ้ยกเวน้แต่
เป็นไฮเปอร์ลิงค ์[1] 
 2.2 Twitter Application programming Interface  

 การบริการท่ีช่วยให้ผู ้ใช้งานและองค์กรต่างๆ 
สามารถเรียกดู Feedback ยอดการเข้าถึงทวีตต่างๆ และ
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ Follower เช่น เพศ 
ช่วงอายุ และเวลาในการเขา้ถึงของ Twitter เป็นตน้ เพื่อ
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น าไปใชใ้นการปรับปรุงลกัษณะของการทวีตเพื่อโปรโมต
สินคา้ กิจกรรมของศิลปินหรือบริการต่างๆ ขององคก์รได้
สะดวกข้ึน โดยปัจจุบนั Twitter API มี Version 2 ท่ีมีการ
เพ่ิมเคร่ืองมือต่างๆ เข้ามาเสริมเพ่ือช่วยให้ใช้งานได ้
สะดวกมากข้ึน และเพ่ิมสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลใหค้รอบคลุม [4] 

2.3 อารมณ์และการจ าแนกอารมณ์ (classification of 
emotions) 

อารมณ์ คือการแสดงความรู้สึกออกมาเม่ือร่างกาย
ถูกกระตุน้ทั้ งภายในและภายนอก และอารมณ์มีลกัษณะ
ทั้ งท่ีเป็นดา้นบวกและด้านลบ ซ่ึงอาจจะช่วยส่งเสริมให้
ชีวิตมีความสุขและอาจเป็นส่ิงท่ีบั่นทอนท าลายชีวิตได้
เช่นกนั โดยอารมณ์นั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิด แต่
ส่วนใหญ่จัดการแบ่งอารมณ์ท่ีเป็นสากล ซ่ึงได้จากการ
แสดงสีหนา้ออกเป็น 6 แบบ ไดแ้ก่ ความสุข ประหลาดใจ 
ความกลวั ความเศร้า ความโกรธ และน่ารังเกียจ เป็นตน้ 
ยงัสามารถแยกยอ่ยไดอี้ก รวมทั้งยงัมีอามรณ์ท่ีไม่สามารถ
สังเกตเห็นสีหนา้ไดอี้ก [9] 

2.4 การตดัค า (Word Segmentation) 
ประมวลผลการจ าแนกหมวดหมู่ขอ้ความเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการจ าแนกมากข้ึน ส าหรับการตดัค าใน
ภาษาไทยยงัพบปัญหาในการตดัค าเน่ืองจากภาษาไทยมี
ลกัษณะการเขียนติดต่อกนัแบบไม่มีเวน้วรรค หรือไม่มี
ช่องว่างคั้นระหว่างค า ท่ีแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของค า 
โดยสามารถแบ่งตามลกัษณะฐานขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการ
ตัดค ามี ดัง น้ี  ห ลักการตัดค าโดยใช้กฎ  (Rule-Based 
Approach)  ห ลั ก ก า ร ตั ด ค า โ ด ย ใ ช้ พ จ น า นุ ก ร ม 
(Dictionary-Based Approach)  หลักก ารตัด ค าโด ยใช้
คลังข้อ มูล  (Corpus-Based Approach) เป็นต้น  [7]  ใน
งานวิจัย น้ี จะใช้อัลกอ ริ ทึ ม  Dictionary-Based longest 
matching ซ่ึงเป็นการตดัค าโดยการเปรียบเทียบกบัค ายาว
ท่ีสุดท่ีมีอยูใ่นพจนานุกรม 

2.5 การก าจัดค าหยุด (Stop word removal) 
การน าค าท่ีไม่มีนยัส าคญัออกจากเอกสาร โดยไม่ท า

ให้ความหมายของขอ้ความเปล่ียนแปลง ตวัอยา่งเช่น ค าบุพ
บทเป็นค าท่ีใชเ้ช่ือมค าหรือกลุ่มค าใหส้ัมพนัธ์กนั ค  าสันธาน
เป็นค าท่ีท าหน้าเช่ือมต่อค ากบัค า ค  าสรรพนามเป็นค าท่ีใช้

แทนค านามท่ีกล่าวถึงมาแลว้ในประโยค เป็นตน้ ค  าท่ีใชก้นั
ทัว่ไปไม่มีความหมายส าคญัต่อขอ้ความในเอกสาร เม่ือตดั
ออกจากเอกสารแล้วไม่ท าให้ ใจความของเอกสาร
เปล่ียนแปลง ประโยชน์ในการก าจดัค าหยุดจะช่วยให้ขนาด
ของเอกสารนั้นลดลง ยงัลดขนาดพ้ืนท่ีอีกดว้ยและระยะเวลา
ในการประมวลผล ซ่ึงค าท่ีเป็นค าหยดุในภาษาไทย [3] 

ตารางที ่1:  ตวัอยา่งการก าจดัค าหยดุ 
ค าบุพท ตั้งแต่  ถึง  ท่ี  ใน  เพื่อ  เม่ือ 
ค าสันธาน ดว้ย  ไดแ้ก่  แต่  แต่วา่  ถา้ ถึง 
ค าสรรพนาม นัน่  โน่น   น้ี  ใคร  อะไร  ท่ีไหน 
ค าวเิศษณ์ ทั้งน้ี  ทั้งนั้น  ท าไม  ท่ี  ซ่ึง อนั 
ค าอุทาน ซะงั้น  มิน่า  วา๊ย  วา้ว  หือ อ๋อ 

2.6 การสกดัคุณลกัษณะ (Feature Extraction) 
การสกัดคุณลักษณะ คือการดึงคุณลักษณะของ

เอกสาร กบัการลดขนาดของเอกสารลง ซ่ึงตอ้งก าหนดว่าใช้
ค  าใดแทนคุณลกัษณะ จากการส ารวจบทความท่ีผา่นมา จะใช้
ค  าเด่ียว แล้วยงัสามารถใช้ค  าวลี หรือกลุ่มของค า ประโยค
แทนคุณลกัษณะของเอกสารไดเ้ช่นกนั ตวัแทนคุณลกัษณะ
ของเอกสารนิยมใชใ้นการจดัหมวดหมู่ประเภทขอ้ความ คือ 
ถุงค า (bag of word) ซ่ึ งจะเป็นการเก็บอยู่ในรูปแบบของ
เวกเตอร์ โดยองค์ประกอบของเวกเตอร์อาจจะแทน ด้วย
คุณลกัษณะของค่าความจริง (Boolean) [4] 

 

3. วธีิการด าเนินงาน 

 
ภาพที่ 2: ขั้นตอนการด าเนินการ 
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3.1 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลการแสดงความ

คิดเห็นท่ีมาจากทวิตเตอร์ ผ่าน API โดยใช้โปรแกรม 
RapidMiner ในการดึงขอ้มูลจากทวิตเตอร์ท่ีมีค  าเก่ียวขอ้ง
กบัโรคโควิด19 ในประเทศไทย เช่นค าวา่ Covid-19 โควิด
19, โควิด19วนัน้ี และ โควิด โดยเรียกใช ้operation search 
twitter และ Remove Duplicate ข้อความ  เพื่ อรวบรวม
ขอ้มูลก ารแสดงความคิดเห็นในรูปแบบไฟล์ Excel โดย
รวบรวมข้อมูลตั้ งแต่ มกราคม 2563 - มีนาคม 2564 ดัง
ภาพท่ี 3  

 
ภาพที่ 3: รวบรวมชุดขอ้มูล 

3.2 การเตรียมข้อมูล (Data Processing) 
 หลกัจากรวบรวมชุดขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจาก

ชุดขอ้มูลท่ีแสดงความคิดเห็นของโรคโควิด 19 นั้นยงัอยู่
ในรูปแบบภาษาธรรมชาติ จากนั้นจึงท าการจ าแนกอารมณ์
ต่างๆ ท่ีกล่าวถึงในแต่ละข้อความท่ีแสดงความคิดเห็น 
โดยแบ่งออกเป็น 7 อารมณ์ ไดแ้ก่ ความทุกข์ ความกลวั 
โกรธ รังเกียจ เสียใจ ความสุข และประหลาดใจ ซ่ึงใน
หน่ึงขอ้ความสามารถแสดงอารมณ์ไดม้ากกวา่หน่ึงอารมณ์ 
ยกตวัอย่างเช่น Pfizer ชีวิตไม่เคยกลวัและกงัวลกบัอะไร
เท่าการฉีดไฟเซอร์คร้ังน้ีเลย กลวัฉีดแลว้ตายอ่า นั่งจิตตก
มาหลายวันแล้ว ง้ือออ  จากนั้ นก็จะท าความสะอาด
ข้อความเป็นวิธีการก าจัด Mention  Retweet  hyperlink  
และลบสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีไม่มีผลต่อการประมวลผล 

3.3 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Text process) 

 ก ารตั ด ค า  (Word segmentation) เป็ น ก ารแ บ่ ง
ขอ้ความออกมาเป็นค า โดยการใชเ้ทคนิคการเปรียบเทียบ
ค ายาวท่ีสุด จากนั้นจะเลือกค าท่ียาวท่ีสุดในพจนานุกรมมา
ใช้และท าการเพ่ิมค าท่ี มีผลกับการประมวลผลเข้าใน
พจนานุกรม ยกตวัอย่างจากขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็น
ของอารมณ์ คือ Pfizer ชีวิตไม่เคยกลวัและกงัวลกับอะไร
เท่าการฉีดไฟเซอร์คร้ังน้ีเลย กลวัฉีดแลว้ตายอ่า นั่งจิตตก

มาหลายวันแล้ว ง้ือออ จะสามารถตัดค าออกมาเป็น 
“Pfizer |ชีวิต| ไม่เคยกลวั| และ| กงัวล| กบั| อะไร| เท่า| การ| 
ฉีด| ไฟเซอร์| คร้ังน้ี| เลย| กลวั| ฉีด| แลว้| ตาย| อ่า | นัง่ |จิต
ตก |มา |หลาย |วนั |แลว้ | ง้ือ| ออ” 

จากนนั้นจึงท าการก าจดัค าหยดุ (Stop word Removal) 
เป็นการน าค  าท่ีไม่มีความหมายออกหรือค าท่ีพบเจอได้

บ่อย โดยท่ีไม่ท าให้ความหมายเปล่ียนแปลงและไม่มีผล
ต่อการน ามาประมวลผล 

การสกดัคุณลกัษณะ (Feature Extraction) ในงานวิจยั
น้ีจะเป็นการสกัดค าคุณลักษณะเอาค าคุณลักษณะของ
อารมณ์ท่ีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นของโรคโควิด19 
ดว้ยกนัทั้งหมด 7 คุณลกัษณะ และจะท าการสกดัค าท่ีเป็น
ค าท่ีใช้ในการบ่งบอกคุณลกัษณะของอารมณ์ออกมา ดงั
ตารางท่ี 2 

ตารางที ่2: ก ารสกดัค าคุณลกัษณะ 

คุณลกัษณะ ค าคุณลกัษณะ 
โกรธ โมโห โกรธ ใจร้อน หงุดหงิด หัวเสีย 

ขอ้งใจ บา้ตาย เจบ็ใจ 
รังเกียจ เกลียด    ขบัไล่    หมัน่ไส้    ทุเรศ     

 ขยะเขยง    อคติ   ชิงชงั  ดูถูก 
ประหลาดใจ ตกใจ   ตระหนก   แปลกใจ  โคตรเจ๋ง    

ต่ื น เต้ น  ต ก ต ะ ลึ ง   อั ศ จ ร ร ย์
กระตือรือร้น 

ทุกข ์ เบ่ือ   เครียด    ยุง่   ห่วย  แย่ ลม้เหลว 
ห่วยแตก   คิดมาก 

กลวั กงัวล ลงัเล วิตก น่ากลวั ใจแป้ว ปอด
แหก หวัน่ใจ กลวั 

เสียใจ เศร้า ร ่ าลา อ่อนแอ เศร้าใจ สงส าร 
เสียใจ นอ้ยใจ ปวดใจ 

ความสุข ดีใจ โชคดี สบายใจ ช่ืนชม ร ่ าเริง ดี
เยีย่ม ช่ืนใจ โล่งใจ 

การก ากบัค า (Pos tagging) เป็นการระบุค าของแต่ละ
ค า โดยจะแยกตามองค์ประกอบของประโยค (part of 
speech tagging) ในงานวิจัยน้ีผู ้วิจัยสนใจเลือกใช้เป็น 
ค านาม ค ากริยา ค  าวเิศษณ์ เป็นหลกั 
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3.1 การจัดกลุ่มเพ่ือจ าแนกค าในข้อความ 
 เป็นการจ าแนกขอ้ความโดยการวิเคราะห์ค าท่ีอยู่

ในประโยค ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นการหาค าในประโยคท่ีตรงกบั
หมวดหมู่ของอารมณ์ โดยจะเลือกค าท่ีมีคุณลักษณะ
เดียวกนัและอยูใ่กลก้บัค  าคุณลกัษณะท่ีก าลงัพิจารณาอยูม่า
ใช้ในการระบุว่าค  านั้ น อยู่ในช่วงอารมณ์ใด ยกตวัอย่าง
จากขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็นของอารมณ์ คือ “Pfizer |
ชีวิต| ไม่เคยกลวั| และ| กงัวล| กบั| อะไร| เท่า| การ |ฉีด| ไฟ
เซอร์| คร้ังน้ี| เลย| กลวั| ฉีด| แลว้| ตาย| อ่า | นัง่ |จิตตก |มา |
หลาย |วัน  |แล้ว  | ง้ือ | ออ” จะพบว่าประโยค น้ี  มีค  า
คุณลกัษณะของอารมณ์ อยู่ 2 ค  า คือ ‘กลวั’ และ “กงัวล”
ดงันั้นจึงสามารถจ าแนกไดว้า่ความคิดเห็นน้ีมีอารมณ์ของกลวั 

 
ภาพที่ 4: ขั้นตอนการด าเนินการ 

3.4 การประเมินผล  
 ค่ าความถูกต้อง (Accuracy) เป็นการวัดความ
ถูกตอ้งของแบบจ าลองในการจ าแนกอารมณ์ โดยพิจารณา
จากทุกขอ้ความ ดงัสมการท่ี 1 

  TP + TNAccuracy =
TP + TN+FP +FN

        (1) 

 ค่ าความแม่นย  า (Precision) ความแม่นย  า จะ
สามารถบอกไดว้า่การจ าแนก ดงัสมาการท่ี 2 

 TPPrecision=
TP +FP

                         (2) 

 ค่าการค้นคืน (Recall) เป็นการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการจ าแนกอารมณ์ โดยมีสูตรในการค านวณดงั
สมการท่ี 3  

 TPRecall =
TP +FN

                        (3) 

 โดย     TP    คือ จ านวนขอ้มูลท่ีถูกน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 TN    คือ จ านวนขอ้มูลท่ีผดิและถูกน ามาใช ้ 
 FP    คือ จ านวนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแต่ไม่น ามาใช ้ 
 FN   คือ จ านวนขอ้มูลท่ีผดิแต่ไม่น ามาใช ้
 

4. ผลการด าเนินการ 
   จากการจ าแนกอารมณ์ต่างๆ แบ่งออกเป็น 7 อามรณ์ 
ไดแ้ก่ ความทุกข ์ความกลวั โกรธ รังเกียจ เสียใจ ความสุข 
และประหลาดใจ โดยใชข้อ้ความแสดงความคิดเห็นจาก
ทวิตเตอร์เป็นจ านวน 110 ข้อความ ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ความ จากนั้นจะสามารถจ าแนกคุณลกัษณะ
ของอารมณ์ ในข้อความออกมาถูกต้องจ านวน 107 
ขอ้ความและพบว่า วิเคราะห์ขอ้ความผิดพลาดจ านวน 3 
ขอ้ความ โดยตวัอยา่ง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าแนกขอ้ความ
นั้ นเป็นไปตาม ดังภาพท่ี 5 โดยก าหนดค่า ‘0’ แทนการ
จ าแนกอารมณ์ท่ีไม่พบค าท่ี แสดงอารมณ์ของคุณลกัษณะ 
และค่าตวัเลข1 แทนการ แสดงอารมณ์ต่อคุณลกัษณะนั้นๆ 
ดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5: ตารางแสดงผลการจ าแนก 

 ดงันั้นจึงสามารถค านวณหาประสิทธิภาพในการจ าแนก
ไดต้ามตารางท่ี 3  
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 ตารางที ่3:  ตารางแสดงประสิทธิภาพในการจ าแนก 

Performance 
Accuracy Precision Recall 
97.24% 96.41% 97.24% 

 จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่งานวิจยัน้ีมีประสิทธ์ิภาพใน
การจ าแนกขอ้ความในแต่ละคุณลกัษณะของอารมณ์ได้
ดัง น้ี  Accuracy มี ค่ าอยู่ ท่ี  97.24 %  Precision มี ค่ าอยู่ ท่ี 
96.41% และ Recall อยูท่ี่ 97.24% 
 

5. สรุป 
   งานวิจัยน้ีผูว้ิจัยได้น าขอ้ความแสดงความคิดเห็นบน
ทวิตเตอร์ของผูแ้สดงความคิดเห็นของโรคโควิด 19 บน
ทวิตเตอร์ มาท าการจ าแนกอารมณ์ของผู ้แสดงความ
คิดเห็น ท่ีแสดงอารมณ์ในช่วงนั้นๆ โดยทดลองใชเ้ทคนิค
การตดัค า และการนบัค าในประโยค มาช่วยในการจ าแนก
ขอ้ความ จ ากการทดลองพบว่าสามารถจ าแนกข้อความ
โดยให้ค่ าความถูกต้อง (Accuracy) ท่ี  97.24%  ดังนั้ น
งานวิจยัน้ีสามารถน ามาวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ชง้าน
บนทวิตเตอร์ และน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การตดัสินใจในการจดัโปรโมชนัหรือแคมเปญสินค้าได้
ตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
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Classification of information problems from text 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
อัลกอริทึมในการจ าแนกข้อมูลปัญหาด้านสารสนเทศด้วย
เทคนิคเหมืองข้อความ ผู้ วิจัยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน     
1) ส่วนของการเปรียบประสิทธิภาพความถูกต้องในการ
จ าแนก ของแต่อัลกอริทึมได้แก่ Decision Tree , Support 
Vector Machine และ Naive Bayes โดยข้อมูลท่ีได้น าใช้
งานในวิจัยอยู่ รูปแบบของข้อความภาษาไทยเป็นจ านวน
ประมาน 17,000 ตัวอย่าง จากน้ันน าข้อมูลตัวอย่างมาผ่าน
กระบวนการ Text Processing ต่างๆ จนไปถึงขั้นตอนการ
ทดสอบแบบจ าลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพความ
ถูกต้องในการจ าแนกข้อมูล พบว่า อัลกอริทึม Support 
Vector Machine มีประสิทธิภาพความถูก ต้องในการ
จ าแนกสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความถูกต้องอยู่ ท่ีร้อยละ 89 
2) ส่วนของการพัฒนาระบบ โดยน าแบบจ าลองท่ีได้จาก
อัลกอริทึม Support Vector Machine ไปประยกุต์ใช้งานใน
รูปแบบเวบ็เพจ เพ่ือทดสอบการจ าแนกประเภทปัญหาด้าน
สารสนเทศ และประเมินผลการท างานจากผู้ เช่ียวชาญด้าน
สารเทศพบว่าประสิทธิภาพความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ ท่ีร้อยละ 
81.6 
ค าส าคัญ: การจ าแนก ขอ้ความ เหมืองขอ้มูล เหมืองขอ้ความ 
 

Abstract 
The objective of this research was to an effective 

comparison of the algorithm for classifying 

information problems with text mining techniques. 

The researcher divided the research into 2 parts. 1) 

The part of the classification accuracy efficiency 

comparison of each algorithm, including Decision 

Tree, Support Vector Machine, and Naive Bayes, the 

data used in the research are in the form of Thai text 

for approximately 17,000 samples, then take the 

sample data through various text processing 

processes. Until the process of testing the model to 

compare the performance of classification accuracy, 

it was found that the Support Vector Machine 

algorithm had the highest efficiency of classification 

accuracy. with an average accuracy of 89 percent. 2) 

System development part The model derived from the 

Support Vector Machine algorithm is applied in the 

form of a web page. to test the classification of 

information problems and evaluating the results of 

work from information experts found that the average 

accuracy efficiency was 81.6%.  
Keywords: Classification, Text, Data Mining, Text  

    Mining 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบัน ฝ่ายสารสนเทศขององค์กรต่างๆ จะได้รับ
ปัญหาเข้ามาตลอดเวลา โดยองค์กรของผู ้วิจัยได้มี
คณะท างานจดัสร้างหมวดหมู่ของปัญหาดา้นสารสนเทศ
เป็นจ านวน 33 ประเภทปัญหาท่ีเผชิญอยู่คือการคดัแยก
หมวดหมู่ของปัญหาท่ียงัไม่ตรงกนัเหตุมาจากใชท้รัพยากร
มนุษยใ์นการจ าแนก อาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดต่างๆ ซ่ึงมี
ผลต่อการท างานในล าดบัถดัไปของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงปัญหาในจุดน้ีหากผูจ้  าแนกไม่ใช่มนุษยแ์ต่เป็นระบบ
อตัโนมติักจ็ะสามารถเพ่ิมความถูกตอ้งในการจ าแนก ทั้งน้ี
การเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆขององค์กร จะถูกเก็บอยู่ใน
รูปแบบของขอ้ความ ฉะนั้นการน าเทคนิคเหมืองขอ้ความ
มาประยุกต์ใช้งาน โดยสร้างแบบจ าลองการจ าแนกท่ีมี
ประสิทธิภาพความถูกตอ้งสูง จึงเป็นการด าเนินท่ีสามารถ
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แกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญอยู ่อีกทั้งยงัมีทรัพยากรขอ้มูลเพียงพอ
ต่อความตอ้งการในการด าเนินการ ปัจจุบนัมีผูว้ิจยัไดน้ า
อัลกอริทึม Decision Tree Support Vector Machine และ 
Naive Bayes [1-6] ถูกมาใช้งานในสร้างแบบจ าลองเพื่อ
จ าแนกขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัประเภทขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาในคร้ังน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกท าการ
การเปรียบประสิทธิภาพความถูกตอ้งอลักอริทึมทั้ง 3  และ
เลือกอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุดมาประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะการงาน
ในจริงในรูปแบบเวบ็เพจ และทดสอบการจ าแนกประเภท
ปัญหาดา้นสารสนเทศต่อไป 

 
2. ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
       2.1 เหมืองข้อความ (Text mining) 

การท าเหมืองข้อความ คือการค้นหาองค์ความรู้  
รูปแบบ แนวทางหรือความสัมพนัธ์ในชุดขอ้ความนั้น ซ่ึง
ขอ้ความนั้นไม่มีโครงสร้างของขอ้มูล (Unstructured Data) 
การท าเหมืองข้อความถูกน าไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ี
หลากหลาย  เ ช่น  ก า รจ า แนก เอกสาร  (Document 
Classification) ก า ร จั ด ก ลุ่ ม แ ล ะ จั ด ร ะ บบ เ อ ก ส า ร 
(Clustering and Organizing Documents) เป็นตน้ เน่ืองจาก
ขอ้มูลไม่มีโครงสร้าง ดงันั้นในการท าเหมืองขอ้ความจึง
ตอ้งมีการจดัการขอ้ความให้มีโครงสร้างท่ีสะดวกต่อการ
น าไปประมวลแบบเหมืองขอ้มูลไดก่้อน [7]  
       2.2 กระบวนการตัดค า 

เป็นกระบวนการตดัแบ่งขอ้ความ (String) เพื่อให้ได้
หน่วยค าท่ีถูกตอ้ง (Morpheme) การเขียนภาษาไทยโดย
ปกติแลว้จะเขียนขอ้ความติดกนั โดยไม่มีการเวน้วรรคเพ่ือ
แบ่งค า แต่จะเวน้วรรคเพ่ือช่องวา่งส าหรับการอ่านและการ
ตีความซ่ึงต่างกบัภาษาองักฤษท่ีจะมีการเวน้วรรคระหว่าง
ค า ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการน าภาษาไทยมาประมวลผล [8]  
       2.3 อลักอริทมึ ต้นไมตดัสินใจ (Decision Tree)  

เป็นอัลกอริทึมการจ าแนกประเภท (Classification) 
ขอ้มูลท่ีมีอยูอ่อกเป็นประเภทต่างท่ีมีการก าหนดไว ้โดยใช้
คุณลักษณะ (Attribute) เป็นเง่ือนไขส าหรับการจ าแนก
ประเภท ตน้แบบของอลักอริทึม Decision Tree ท่ีไดจ้าก 
ขอ้มูลส าหรับสอน (Training Data) จะท าใหท้ราบไดว้า่ ใช้

คุณลกัษะใดเป็นเง่ือนไขการจ าแนก และความส าคญัของ
แต่เง่ือนไขมีความส าคญัมากนอ้ยแตกต่างกนัอยา่งไร [9] 

 2.4 อัลกอริทึม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support 
Vector Machine)  

เป็นอลักอริทึมส าหรับการใชจ้ าแนกประเภทหรือการ
จัดหมวดห มู่  ในลักษณะการ เ รี ยน รู้ แบบ มีผู ้สอน 
(Supervised Learning) การท างานของอัลกอริทึมน้ีก็คือ 
หาค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ เพ่ือหาเส้นแบ่งกลุ่มชุด
ขอ้มูลท่ีไดน้ าเขา้มาใหอ้ลักอริทึมไดเ้รียนรู้ เพื่อเป็นการหา
เส้นแบ่งระหว่างกลุ่มขอ้มูลท่ีเหมาสมท่ีสุด อลักอริทึมจะ
ประมวลผลหาระยะห่างท่ีมีความกวา้งมากท่ีสุดระหว่าง
ชุดขอ้มูล จุดท่ีใกลเ้ส้นแบ่งมากท่ีสุดของแต่ละชุดขอ้มูลจะ
ถูกก าหนดเป็นระยะขอบ ขอ้มูลใหม่ท่ีรับเขา้มาหลงัจากท่ี
ผา่นตวัอลักอริทึมแลว้จะถูกพลอ็ตและวางลงในคราส [8]  
       2.5 อลักอริทมึ นาอฟีเบย์ (Naïve Bayes)  
      มีความคิดพ้ืนฐานจากทฤษฎีของเบย ์(Bay theorem) 
เป็นการสร้างตวัจ าแนกขอ้มูล ใชส้ าหรับวิเคราะห์หาความ
น่าจะเป็นการเกิดของเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่เคยเกิด
ข้ึนมาก่อน โดยใช้เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีต
เป็นฐานในการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต ตวัแปรแต่ละ
ตวัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีความเป็นอิสระต่อกนั [9] 
 

3.  วธีิด าเนินการวจิัย 
3.1 การออกแบบกรอบแนวคดิและการศึกษาข้อมูล

ของอลักอริทึม 
 จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวจอ้งกบัการจ าแนก

ประเภทของข้อความ ผูว้ิจัยได้จัดท ากรอบแนวคิดของ
งานวิจยัไวด้งัภาพ 

ภาพที่ 1: ภาพแสดงกรอบแนวคิดการด าเนินงาน      
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กรอบแนวคิดในการด า เ นินงานวิจัยการจ าแนก
ประเภทปัญหาสารสนเทศจากขอ้ความ มีการด าเนินงาน 2 
ส่วนคือ 1) การเปรียบเทียบและคัดเลือกอัลกอริทึมท่ีมี
ประสิทธิภาพความถูกตอ้งสูงสุด 2) การพฒันาระบบเพื่อ
ทดสอบอลักอริทึม และการสรุปผลงานวิจยั 

ในส่วนท่ี 1 ขั้นตอน Prepare Data เป็นขั้นตอนการ
ส่งออกขอ้มูล (Export) ขอ้มูลออกจากระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลท่ีได้รับมาอยู่ในลักษณะข้อความ ขั้นตอน Text 
Processing เ ป็นขั้ นตอนน าข้อมูลไปผ่านขั้ นตอนการ
ประมวลผลต่างๆ เพ่ือลดมิติของขอ้มูล เช่น การลบขอ้มูล
ไม่สมบูรณ์ การตัดค า การหยุดค า และการลบค าศัพท์
เฉพาะท่ีไม่มีผลต่อการประมวลผล  ขั้นตอน Training Data 
& Testing Data เ ป็ น ขั้ น ต อ นน า ข้ อ มู ล ท่ี ผ่ า น ก า ร
ประมวลผลมาท าแบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ Training Data & 
Testing Data ในอัตราส่วนร้อยละ 75 และ ร้อย 25  โดย
ขั้นตอนขา้งตน้จะด าเนินการผา่นชุดค าสั่งในภาษา Python 
ทั้งหมด 

3.2 การเปรียบเทยีบและคดัเลือกอลักอริทมึที่มี
ประสิทธิภาพความถูกต้องทีสุ่ด 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกต้องของ
อลักอริทึม Decision Tree , Support Vector Machine และ 
Naïve Bayes ท าโดยการก าหนดค่าพารามิ เตอร์ ท่ี ต่าง
ออกไป ในแต่ละแบบจ าลองแลว้น าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบ
กัน การก าหนดค่าพารามิเตอร์แต่ละแบบจ าลอง มีดังน้ี 
อลักอริทึม Decision Tree ก าหนดค่าพารามิเตอร์ Criterion 
คือ Gini และ entropy อีกหน่ึงพารามิเตอร์คือ Max depth 
โดยก าหนดในช่วง 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
และ None อัลกอริทึม Support Vector Machine ก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ Kernel มี 4 ประเภทคือ Sigmoid, Poly, Rbf, 
linear และก าหนดค่าพารามิเตอร์ C ในช่วงต่างๆ คือ 0.1 
1.0 10.0 100.0 และอลักอริทึม Naïve Bayes ประเภทท่ีใช้
คือ  Multinomial Naïve Bayes ก าหนดพารา มิ เตอ ร์ คือ 
Alpha ตั้งแต่ 0.001 ถึง 1 โดยปรับพารามิเตอร์ในช่วงต่างๆ
คือ  0.001 0.01 1 10 100  

 
 

3.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ 
      ในการออกแบบระบบ ผู ้วิจัยจะน าอัลกอริทึมท่ีมี

ประสิทธิภาพความถูกตอ้งสูงท่ีสุด มาประยุกตใ์ชง้านร่วมกบั
เวบ็เพจดงัภาพ 

 
ภาพที่ 2 : ภาพการด าเนินงานใน Phase ท่ี 2 

       จากภาพท่ี 2 การพฒันาเวบ็เพจทดสอบจ าแนกขอ้มูล 
ส าหรับการบริหารงานหน่วยงานสารสนเทศ สามารถแบ่ง
การด าเนินการเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 : การออกแบบ 
User Interface เ ป็นส่วนท่ีใช้ติดต่อกับผู ้ใช้งานซ่ึงเป็น
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสารสนเทศและผูบ้ริหาร ส่วนท่ี 2 : 
การรับส่งขอ้มูลระหวา่งเวบ็เพจและ server จ าลอง ในส่วน
น้ีผูว้ิจยัไดใ้ช ้Web Framework : Flask เขา้มาตวัเช่ือมการ
ท างาน 

3.4 ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
 การพัฒนาเว็บเพจส าหรับทดสอบใช้งานอัลกอริทึม

จ าแนกขอ้มูล แบ่งการด าเนินการเป็น 2 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 : การ
สร้าง User Interface ส าหรับติดต่อกบัผูใ้ชง้าน เป็นการพฒันา
โดยใชภ้าษา HTML และ CSS ส่วนท่ี 2 : การประมวลผลและ
การติดต่อกบั Server จ าลอง ในส่วนน้ีเป็นการพฒันาชุดค าสั่ง
ต่าง  ๆส าหรับรับขอ้มูลจากส่วนผูใ้ชง้านส่งไปยงั Server จ าลอง 
โดยน าแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพความถูกตอ้ง (Accuracy) 
สูงท่ีสุดในขั้ นตอนท่ี 3.2 มาพัฒนาร่วมกับภาษา Python , 
JavaScript โดยโปรแกรมส าหรับการพฒันาชุดค าสั่ง (Editor) คือ 
Anaconda และ Visual Studio 

3.5 การประเมนิผลระบบ  
ในส่วนน้ี เป็นการทดสอบการใช้จริงของ เว็บเพจ

ทดสอบจ าแนกขอ้มูล โดยการทดสอบการจ าแนกประเภท
ปัญหาสารสนเทศประเภทต่างๆ จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดเ้ชิญมาทดสอบนั้นมีเกณฑ์การ
คดัเลือกคือ 1)  มีประสบการณ์ท างานสูง  2) มีผลประเมิน
สมรรถนะการท างานอยูเ่กณฑดี์มาก 3)  เป็นส่วนหน่ึงของ
คณะท างานดา้นสารสนเทศในโครงการต่าง ๆ 
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4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต่างๆของ

อลักอริทมึ 
จากการทดสอบอลักอริทึม Decision Tree มีการปรับ

ค่าพารามิเตอร์เพ่ือหาค่าความถูกตอ้งท่ีสูงท่ีสุด โดยการ
ป รับพารา มิ เตอ ร์  2 พารา มิ เตอ ร์ คือ  Criterion และ 
Max_depth มีจ านวนคร้ังในการทดสอบเพื่อให้ครอบคลุม
ทุกการปรับค่าพารามิเตอร์ทั้งส้ินจ านวน 16 คร้ัง  โดยท่ีค่า 
Criterion เท่ากบั Gini และ Max_depth เท่ากบั 100 จะให้
ประสิทธิภาพความถูกตอ้งสูงท่ีสุดตามตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1: ผลด าเนินการทดสอบ Decision Tree 

Parameter Performance 
Criterion Max_Dept

h 
Accuracy Preci

sion 
ROC 

gini 80 0.85 0.86 0.86 
gini 100 0.86 0.86 0.86 

entropy 40 0.82 0.83 0.82 
entropy 60 0.83 0.83 0.83 
จากการทดสอบอลักอริทึม Support Vector Machine มี

การปรับค่าพารามิเตอร์เพ่ือหาค่าความถูกตอ้งท่ีสูงท่ีสุด 
โดยการปรับพารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์คือ Kernel และ C 
มีจ านวนคร้ังในการทดสอบเพื่อให้ครอบคลุมทุกการปรับ
ค่าพารามิเตอร์ทั้ งส้ินจ านวน 16 คร้ัง โดยท่ีค่า Kernel 
เท่ากับ linear และ C เท่ากับ 1.0 ให้ประสิทธิภาพความ
ถูกตอ้งสูงท่ีสุดตามตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2: ผลด าเนินการทดสอบ Support Vector Machine 

Parameter Performance 
Kernel C Accuracy Precision ROC 

sigmoid 1.0 0.88 0.88 0.88 
sigmoid 10.0 0.85 0.86 0.85 

rbf 1.0 0.75 0.81 0.72 
rbf 10.0 0.88 0.88 0.88 

polynor
mial 

1.0 0.81 0.85 0.81 

polynor
mial 

10.0 0.82 0.84 0.80 

linear 1.0 0.89 0.89 0.89 
linear 10.0 0.87 0.88 0.88 
จากการทดสอบอัลกอริทึม Naïve Bayes มีการปรับ

ค่าพารามิเตอร์เพ่ือหาค่าความถูกตอ้งท่ีสูงท่ีสุด โดยการ
ปรับพารามิเตอร์ Alpha มีจ านวนคร้ังในการทดสอบ
เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกการปรับค่าพารามิเตอร์ทั้งส้ินจ านวน 
20 คร้ัง โดยท่ีค่า Alpha เท่ากบั 0.03 ใหป้ระสิทธิภาพความ
ถูกตอ้งสูงท่ีสุดตามตารางท่ีตามตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3: ผลด าเนินการทดสอบ Naïve Bayes 

Parameter Performance 
Alpha Accuracy Precision ROC 
0.01 0.84 0.85 0.84 
0.02 0.84 0.85 0.84 
0.03 0.85 0.85 0.84 
0.04 0.84 0.85 0.83 
0.05 0.84 0.85 0.83 
0.06 0.84 0.85 0.83 

ตารางที่ 4: ผลการทดสอบประสิทธิภาพความถูกตอ้ง 
(Accuracy) ของแต่อลักอริทึม 

การประเมิน Accuracy Precision ROC 

1. Decision Tree 0.86 0.86 0.86 
2. Support Vector Machine 0.89 0.89 0.89 
3. Naïve Bayes 0.85 0.85 0.85 

จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการวดัประสิทธิภาพความ
ถูกตอ้ง (Accuracy) อลักอริทึมซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
ความค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงท่ีสุด ผูว้ิจัยจึงเลือก
น าไปประยกุตใ์ชก้บัเวบ็เพจทดสอบจ าแนกประเภทปัญหา
ดา้นสารสนเทศ 

4.2 ตวัอย่างเวบ็เพจทดสอบการจ าแนกข้อมูล 

ภาพที่ 3: ภาพตวัอยา่งของเวบ็เพจ 
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 ภาพที่ 4 : ทดสอบการจ าแนกขอ้มูล 

 
 ภาพที่ 5 : แสดงสถิติประเภทปัญหาต่างๆยอ้นหลงั 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน 
ตารางที่ 5: ผลการประเมินประสิทธิภาพความถูกตอ้งจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญ ผลที่ถูกต้อง จ านวนทั้งหมด ร้อยละ 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 16 20 80 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 16 20 80 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3 17 20 85 

ผลลพัธ์ท่ีจ  าแนกถูกตอ้งคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 81.6 

จากตารางท่ี 5 พบว่าค่าเฉล่ียความถูกต้อง ของการ
จ าแนกปัญหาจากอลักอริทึมซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน 
จากผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 81.6 

โดยการทดสอบมีวิธีการคือ ให้ผูเ้ช่ียวชาญไดท้ดสอบ
ระบุปัญหาต่างๆ ท่ีพบเจอในองค์กรในลกัษณะประโยค 
ลงในเว็บเพจทดสอบการจ าแนก ซ่ึงทางผูเ้ช่ียวจะเป็นผู ้
เตรียมขอ้มูลทดสอบมาดว้ยตนเอง และตรวจสอบผลลพัธ์
ท่ีอลักอริทึมสามารถจ าแนกออกมาได ้มีความถูกตอ้งจาก
ความเป็นจริงหรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านทดสอบ
เป็นจ านวน 20 คร้ังจากนั้นน ามาคิดความถูกตอ้งเฉล่ีย 

 

5. สรุป อภิปรายผล  
       จากผลสรุปการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  
อลักอริทึมท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลชุดน้ีซ่ึงเป็นลกัษณะของ
ขอ้ความคือ อลักอริทึม Support Vector Machine ท่ีก  าหนด

ค่าพารามิเตอร์ Kernel เท่ากบั linear และ C เท่ากบั 1.0 จะ
ให้ประสิทธิภาพความถูกตอ้งสูงสุดคือร้อยละ 89 จากนั้น
น ามาสร้างตน้แบบ การจ าแนกประเภทปัญหาดา้นสานเทศ
จากขอ้ความ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานสารสนเทศ พบว่าสามารถช่วยในการจ าแนก
ประเภทปัญหาด้านสารสนเทศในเบ้ืองต้นได้ดี  และ
สามารถเรียกดูสถิติยอ้นหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัต่างๆ ท่ีไดมี้การน าอลักอริทึม Support Vector 
Machine ซ่ึงมีประสิทธิภาพความถูกตอ้งสูงท่ีสุด มาสร้าง
แบบจ าลอง และน าไปจ าแนกประเภทปัญหาจากขอ้ความ
ในลักษณะต่างๆ เช่น การจ าแนกประเภทการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทารุณโดยเทคนิคเหมืองขอ้ความ [10]  
ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อธุรกิจด้วยการท าเหมือง
ขอ้ความบนทวิตเตอร์ [11]  และการสกดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การผิดพลาดท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระบบรถไฟด้วย
เหมืองขอ้ความ [12] ทั้งน้ีการจ าแนกประเภทปัญหาดา้น
สารสนเทศไดถู้กตอ้ง ส่งผลการประสานงานกบัหน่วยงาน
ต่างๆ มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน และท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานของหน่วยงานสารสนเทศมีมากข้ึนตามไปดว้ย 
 
6. ข้อแสนอแนะในการวจิัย 
        การด าเนินการวิจัยสร้างแบบจ าลอง การจ าแนก
ประเภทสารสนเทศจากขอ้ความ ท่ีผ่านมานั้น พบว่า ใน
ดา้นปริมานท่ีไดน้ ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการสอนอลักอริทึม
แบบภาพรวม มีจ านวนท่ีมากพอและไม่เป็นปัญหา แต่ใน
ส่วนท่ีพบวา่ยงัเป็นปัญหาคือ จ านวนตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั
อย่างมาก เน่ืองด้วยปัญหาด้านสารสนเทศท่ีเกิดในการ
ด าเนินการประจ าวนั จะมีบางประเภทท่ีจะเกิดข้ึนค่อนขา้ง
บ่อยจึงท าให้ มีตวัอยา่งให้อลักอริทึมในปริมานท่ีมาก แต่
ในบางประเภทจะเกิดข้ึนค่อนข้างน้อย จึงมีตวัอย่างให้
อลักอริทึมนอ้ยตามลงไปเช่นเดียว เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการ
ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงขององค์กร จึงไม่สามารถ
สร้างขอ้มูลข้ึนมาเองได ้และมีประเภทปัญหาบางอยา่ง มี
การก าหนดท่ีค่อนขา้งกวา้งจึงเกิดการทบัซ้อนของปัญหา
ได ้ดงันั้นหากตอ้งการให้ประสิทธิภาพความถูกตอ้งของ
ตน้แบบสูงท่ีสุด ตอ้งแบ่งประเภทปัญหาให้ชดัเจน ไม่ทบั
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ซ้อน รวมไปถึงขอ้มูลตวัอยา่งท่ีมีอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั 
จะช่วยให้การสร้างแบบจ าลองมีประสิทธิภาพความ
ถูกตอ้งสูงสุดได ้
        นอกจากน้ีในอนาคตสามารถน าขอ้สรุปต่าง  ๆไปต่อยอดใน
ลกัษระของการจ าแนกความเร่งด่วนของปัญหาท่ีเกิดไดเ้ช่นกนั 
เพราะปัญหาท่ี เกิดข้ึนมีใบงานในลักษณะของข้อความ
เช่นเดียวกนั แต่กรณีท่ีเกิดข้ึนมีความเร่งด่วนในการแกไ้ขท่ีไม่
เท่ากนับางระบบตอ้งไดรั้บการแกไ้ขทนัที บางระบบมีหว้งเวลา
ท่ีสามารถรอคอยได ้
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย

ความคิดเห็นจากนักท่องเท่ียวและท าการค้นหาและ
แสดงผลด้วยกราฟความรู้ ซ่ึงมีจ านวนข้อความจากความ
คิดเห็นท้ังส้ิน 50,666 ข้อความจาก 15 โรงแรม แบบจ าลอง 
Latent Dirichlet Allocation (LDA) ถูกน ามาใช้เพ่ือการ
จัดกลุ่มของความคิดเห็น พบว่า แรงจูงใจ ความเป็นมือ
อาชีพของพนักงาน และมือ้อาหาร เป็นหัวข้อท่ีถูกพูดถึง
ม า ก ท่ี สุ ด  แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร น า เ ท ค นิ ค  Name Entity 

Recognition (NER) เพ่ือระบุส่ิงท่ีน่าสนใจในข้อความ 
พบว่านักท่องเท่ียวมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิง
อ านวยความสะดวก องค์ประกอบของโรงแรม และมื้อ
อาหาร มากท่ีสุดตามล าดับ กราฟความรู้ จะประกอบไป
ด้วย 58,677 โหนดจากข้อมูลของนักท่องเท่ียวและข้อมูล
ของแบบจ าลอง Latent Dirichlet Allocation (LDA) และ 
Name Entity Recognition (NER) ท าให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างโหนดรวมท้ังส้ิน 877,976 ความสัมพันธ์ ผลลัพธ์
ของการ ศึกษา นี้ค าด ว่ าจะ เ ป็นประโยช น์ส าห รับ
ผู้ประกอบการโรงแรมท่ีได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถสร้าง
กราฟความรู้เพ่ือท่ีจะเข้าใจนักท่องเท่ียวได้มากย่ิงขึน้  
ค าส าคัญ: การจัดสรรของดีรีเคลแฝง การสกัดนิพจน์

เฉพาะ กราฟความรู้ คน้หาดว้ยกราฟ การฟัง
เสียงของลูกคา้ การสกดัขอ้มูล 

 
Abstract 

This research aims to study and analyze the factors of 

tourists' opinions and display the results with knowledge 

graphs. A total of 50,666 comments from 15 hotels were 

obtained from TripAdvisor. A Latent Dirichlet Allocation 

(LDA) model was used to group comments. The results 

reveal three interesting topics including travel 

motivation, stuff professionalism, and meals. The Name 

Entity Recognition (NER) technique was also employed 

to extract entities of interest. It was found that travelers 

expressed their opinions about hotel facilities, hotel 

elements, and meals respectively. The results were then 

represented in the forms of Knowledge Graph consisting 

of 58,677 nodes from the traveler data and the results of 

the Latent Dirichlet Allocation (LDA) models and Name 

Entity Recognition (NER) models, resulting in a total of 

877,976 correlations between the nodes. This can be seen 

as helpful for management to gain insightful information 

in better understanding travelers. 

Keywords: Latent Dirichlet Allocation, Name Entity 

Recognition, Knowledge Graph, Graph 

Query, Voice Customer, Data Extraction. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นปัจจยั

ส าคญัประการหน่ึงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และมี
ส่วนส าคัญในการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในช่วงการระบาดของ COVID-

19 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบอย่างมาก 
เน่ืองจากการปิดประเทศจากมาตรการภาครัฐ ท าให้ธุรกิจ
โรงแรมท่ีพึ่ งพิงรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบ
ทั้ งทางตรงและทางอ้อม นักท่องเท่ียวนับว่าเป็นส่วน
ส าคญัในการสร้างความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการ
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ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวในสถานท่ีย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อธุรกิจหลากหลายประเภทเช่น สายการบิน 

ร้านอาหาร ร้านขายของช า และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ธุรกิจ
ท่ีพกัอาศยัอยา่งโรงแรม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีพกัอาศยัของนกัท่องเท่ียวนั้นมีดว้ยกนัหลาย
ปัจจยัดว้ยกนัตั้งแต่ปัจจยัท่ีจบัตอ้งไดแ้ละปัจจยัท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้เช่น ความตอ้งการ แรงจูงใจ ทศันคติ ประสบการณ์ 

ความพอใจส่วนบุคคล ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไปยงั
สถานท่ีท่องเท่ียว ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงแรมของ
นกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวแต่ละคนมีความ
สนใจหรือมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

ในปัจจุบันน้ีการการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมได้รับ
อิทธิพลจากความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนมากข้ึน จาก
การอ่านบทวิจารณ์ และความคิดเห็น ของนักท่องเท่ียวคน
ก่อนหน้าท่ีเคยเข้าพกัโดยตรง ท าให้บทวิจารณ์และความ
คิดเห็นเป็นตวับอกถึงคุณภาพ และคุณลกัษณะต่างๆของท่ีพกั
ไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีโพสตไ์ป
ยงัแพลตฟอร์ม Tripadvisor.com ท่ีมีขอ้มูลการความคิดเห็น
เป็นจ านวนมาก ก็สามารถน ามาวิเคราะห์และหาปัจจัยท่ี
นกัท่องเท่ียวไดว้ิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นไวไ้ด ้

งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกและประบการณ์ของนักท่องเท่ียว 
เพ่ือจัดเก็บและแสดงผลในรูปแบบ knowledge graph 

โดยทางผูว้ิจัยมีความต้องการท่ีจะท าการสรุปประเด็น 

( Topic Modelling) จ า ก ข้อ มู ล รี วิ ว ทั้ ง ห ม ด ท่ี เ ป็ น
ภาษาองักฤษ ร่วมกบัการประยกุตใ์ชก้ารสกดันิพจน์เฉพาะ 
(Named Entity Recognition) เพื่อคน้หาปัจจยัจากความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีพกั โดยผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู ้ประกอบการโรงแรมท่ี 

ต้องการสร้างความแตกต่างจากความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว และ พฒันาบริการ แผนการปรับปรุง หรือ
กลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลองกบักลุ่มนกัท่องเท่ียว 

 

2. เทคโนโลยแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องงานวิจัยน้ีเป็นการน า

แนวคิดการใช้แบบจ าลอง Latent Dirichlet Allocation 

ในการวิเคราะห์หัวข้อแฝง Name Entity Recognition 

ในการสกดันิพจน์เฉพาะ และ Knowledge graph ในการ
แสดงผลและจดัเก็บขอ้มูล มาผสมผสานกนัในการคน้หา
ปัจจยัจากพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เพ่ือก่อให้เกิดความ
เขา้ใจในประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวใหม้ากยิง่ข้ึน 

2.1 การจัดหมวดหมู่ของข้อความด้วยเทคนิค Latent 

Dirichlet Allocation (LDA) 
Latent Dirichlet Allocation เป็นเทคนิควเิคราะห์และ

สร้างแบบแผนจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ ในการระบุหัวขอ้ท่ีแฝง
อยูจ่ากเอกสาร โดยท่ีเอกสารคือเวกเตอร์ท่ีมีการเปล่ียนรูป
ของประโยค ให้อยูใ่นรูปแบบของการนบัจ านวนค า โดย
ท่ีไม่สนใจล าดับของค าถูกท่ีเกิดข้ึนในรูปประโยค ใน
ระบบการเรียนรู้ของ LDA ใชรู้ปแบบค าศพัทท่ี์มีการเกิด
ร่วมกันจากคลงัขอ้มูล (Corpus) และเอกสารเทอมเมท
ริกซ์ (Document-term-matrix) เพื่อคน้หาหัวขอ้แฝง ท า
ใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดค าสองค าข้ึนในเอกสารและมี
แนวโน้มว่าค  าศพัท์สองค านั้นจะอยู่ในหัวขอ้เดียวกนัไป
วิเคราะห์ผา่นการแจกแจงความน่าจะเป็นของแต่ละหัวขอ้
และความน่าจะเป็นของค าหลายๆค าแล้วแบ่งออกเป็น
ประเด็นส าคัญตามจ านวนกลุ่มท่ีก าหนดไว้ [1] โดย
กระบวนการสร้างสามารถอธิบายตามภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1: กราฟฟิคโมเดลของ Latent Dirichlet Allocation 

 

มีงานวิจัยมากมายท่ีศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง 
Latent Dirichlet Allocation เพ่ือค้นหาปัจจัยแฝงท่ีเกิดข้ึน
ในขอ้ความหรือเอกสารไม่วา่จะเป็นการคน้หาทางดา้นชีวสา
รสนเทศจากการสะสมชุดข้อมูลทางชีววิทยา [2] การ
ประยุกต์ใช้ในประวัติศาสตร์ [3] หรือการจัดประเภท
ภาพยนตร์อัตโนมัติ  [4] นอกจากน้ี  Latent Dirichlet 

Allocation ยงัสามารถใช้คน้หาปัจจัยแฝงท่ีเกิดข้ึนและท า
การจัดประเภทความรู้สึกเพื่อให้เข้าใจความต้องการของ
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ผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึนเช่น การคน้หาปัจจยัแฝงท่ีเกิดข้ึนจาก
ผูใ้ชบ้ริการบน Airbnb [5] หรือการวดัคุณภาพของสายการ
บินจากผูใ้ชบ้ริการ [6] ในอุตสาหกรรมโรงแรมอยา่งประเทศ
จีน [7]  สิงคโปร์ [8] และ อินโดนีเซีย [9] มีการประยกุตใ์ช ้
LDA เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัแฝงในการวางแผนและมาตรการ
ปรับปรุงจากความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเหมือนกนั 

2.2 Name Entity Recognition (NER) 

Name Entity Recognition (NER) สร้าง ข้ึนโดยใช้
เทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับไวยากรณ์ภาษาศาสตร์ตลอดจน
ประยกุตด์ว้ยแบบจ าลองทางสถิติ ระบบของ Name Entity 

Recognition เป็นกระบวนการคน้หาในการระบุเอนทิตี
ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัท่ีหลากหลายของขอ้ก าหนดประโยค 
ขอ้ความ และวากยสัมพนัธ์ของประโยค [10] ท าให้การ
รับรู้ช่ือเอนทิตีมีบทบาทส าคญัในแอปพลิเคชนัต่างๆไม่วา่
จะเป็น การสกดัขอ้มูล การตอบค าถาม และการแปลค าผิด 
[11]  

Name Entity Recognition มีทั้งระบบบท่ีเนน้การแยก
ช่ือโดยใชก้ฎเกณฑท่ี์มนุษยส์ร้างข้ึนท่ีประกอบดว้ยชุดของ
รูปแบบจากไวยากรณ์และวากยสัมพนัธ์ หรือระบบท่ีใช้
การเรียนรู้ของเคร่ืองจกั ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปล่ียนจาก
การระบุ Name Entity เป็นการจ าแนก Name Entity โดย
ใช้แบบจ าลองทางสถิติและอัลกอริทึม จากการมองหา
รูปแบบและความสัมพนัธ์ของขอ้ความ แลว้ท าการระบุ
และจ าแนกค านามเป็นคลาสเฉพาะเช่น บุคคล สถานท่ี 
เวลา ฯลฯ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีระบบไดเ้รียนรู้ [12] 

2.3 Knowledge Graph 

Knowledge Graph หรือ กราฟความรู้ เป็นกราฟท่ีแสดง
ถึงเครือข่ายของขอ้มูลในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น วตัถุ 

เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือแนวคิด และแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างขอ้มูลเหล่านั้น โดยทัว่ไปจะถูกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล
ดว้ยชุดขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีมีโครงสร้างแบบสคีมา เพื่อ
จัดการโครงสร้างข้อมูลท่ีหลากหลาย Knowledge Graph 
ประกอบไปดว้ยโหนดพ้ืนฐานและความสัมพนัธ์ ท่ีถูกสร้าง
ข้ึนดว้ยของชุดขอ้มูลประจ าตวัเพื่อจ าแนกขอ้มูลในโหนดให้
มีความเหมาะสม และความสัมพนัธ์จะก าหนดความรู้ท่ีเกิดข้ึน
ของโหนดแต่ละโหนด [13] 

 

 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย 
ขอ้มูลทางผูว้ิจัยได้ใช้ทดลองในการศึกษาการค้นหา

ปัจจยัจากความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีพกั โดย
รวบรวมขอ้มูลจากเว็บไซต์ TripAdvisor.com โดยเลือก
โรงแรมท่ีอยูใ่นอนัดบั 30 โรงแรมท่ีคุม้ค่าท่ีสุดจากการจดั
อันดับของ TripAdvisor มาคัดกรองโดยใช้ค่าเฉล่ียทาง
สถิติของจ านวนความคิดเห็น พบวา่สามารถคดักรองได ้15 

โรงแรมและมีข้อความความคิดเห็นทั้ งหมด  50 ,666

ข้อความ และภาษา Python ได้ถูกน ามาใช้เป็นภาษา
โปรแกรมหลกัในงานวิจยัช้ินน้ี โดยมีแนวทางการวิจยัดงั
ภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2:  แผนผงัแสดงกระบวนการท าวจิยั 

 

3.1 การเตรียมข้อมูล 
ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัส าหรับ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  (National language 

Processing) เพื่อท่ีจะแปลงขอ้ความจากความคิดเห็นให้
อยูใ่นรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายข้ึน ผูว้ิจยัท าการเตรียมขอ้มูลผา่น
กระบวนการทั้ งหมด 3 ขั้นตอนประกอบไปด้วย การ
เขา้รหัสและการถอดรหัส การจดัรูปประโยค การตดัค า
และแทนท่ีค าดว้ยรากค าศพัท ์ 

การเขา้รหัสและการถอดรหัสของประโยคเป็นการคดั
กรองประโยคในเอกสาร เพื่อให้ไดป้ระโยคภาษาองักฤษ 
ก่อนท่ีจะท าการแปลงอกัษรเป็นตวัพิมพ์เล็กทั้ งประโยค 
เพ่ือลดอคติจากตัวอักษรพิมใหญ่หรือตัวอักษรพิมเล็ก
รวมถึงการลบเคร่ืองหมายวรรคตอน อกัขระพิเศษ และ
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ตวัเลขออก ซ่ึงเป็นการลบตวัอกัษรท่ีไม่มีความหมายหรือ
เก่ียวขอ้งกบับริบทของประโยค 

ในการสรุปประเด็นส าคญัผูว้ิจยัไดด้  าเนินการลบค าท่ี
ไ ม่ เ ก่ียวข้องกับบริบทของประโยคผ่านการตัดค า  
(Tokenization) และการเปล่ียนค าเป็นรูปค าศัพท์ปกติ 
ดว้ย Natural Language Toolkit (NLTK) Library ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือส าหรับการประมวลผลทางภาษากบัภาษาองักฤษ 
และท าการระบุคุณลกัษณะของกลุ่มค าท่ีอยู่ในประโยค 
(Part of Speech Tagging) ดว้ยเคร่ืองมือ Spacy Library 
เพ่ือท าการคดักรองเฉพาะหมวดหมู่ท่ีอยูใ่น ค านาม กริยา 
ค าคุณศัพท์ และค าวิเศษณ์ เน่ืองจากเป็นกลุ่มค าท่ีส่ือ
ความหมายจากรูปประโยคมากท่ีสุด ก่อนท่ีจะท าการ
คน้หารากค าศพัทห์รือรูปค าศพัทป์กติท่ีเกิดข้ึนในประโยค 

3.2 การค้นหาประเดน็ส าคัญจากข้อความ 
การคน้หาประเดน็ส าคญัจากขอ้ความจากความคิดเห็น 

ทางผูว้ิจยัได้ใชแ้บบจ าลอง Bigram เพื่อหาคู่ค  าศพัท์ท่ีมี
การเกิดร่วมกนัดว้ยมาตราวดัทั้งหมด 5 แบบ ประกอบดว้ย 
ความถ่ีท่ีอยู่ติดกัน (Frequencies of Adjacent Words)  

ข้ อ มู ล ร่ ว ม กั น แ บ บ  pointwise (Pointwise Mutual 

Information) การทดสอบสถิติแบบ t (Student's t Test) 

การทดสอบไคสแควร (Chi-square) และภาวะน่าจะเป็น 

(Likelihood Ratio) ซ่ึงแบบจ าลองมีการประยุกต์ร่วมกบั
โครงสร้างพ้ืนฐานของค านามในภาษาอังกฤษ (Noun-

Type Structure) เพื่อท าการคัดกรองเฉพาะค าศัพท์ท่ีมี
ความหมายและมีการเกิดข้ึนในแบบจ าลองมากท่ีสุด 

3.3 การประมวลผลด้วยเทคนิค Latent Dirichlet 

Allocation (LDA) 

ในการประมวลผลดว้ยเทคนิค LDA นั้น ผูว้ิจยัไดท้  า
การใช้ Gensim Library ในการสร้างแบบจ าลองข้ึนมา 
โดยเร่ิมจากการสร้างพจนานุกรม (Dictionary) และ
เอกสารตัวอย่างท่ีถูกรวบรวม (Corpus) ท่ี เป็นข้อมูล
ส าคัญในการเข้ารหัสค าศัพท์จากเอกสารไปยังดัชนี  

รวมถึงการใช้เพื่อถอดรหัสดชันีเป็นค าศพัท์ (id2word) 

ผ่านการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของกฎเกณฑ์ทาง
ภาษาศาสตร์ และการวเิคราะห์ทางสถิต 

ในการปรับปรุงไฮเปอร์พารามิเตอร์ของโมเดล LDA 

เพื่อใหไ้ดโ้มเดลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูว้ิจยัไดท้  าการ

ปรับพารามิเตอร์ในส่วนจ านวนหัวข้อของแบบจ าลอง
ในช่วง 2 ถึง 25 หวัขอ้โดยท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงไฮเปอร์
พารามิเตอร์อ่ืน เพ่ือหาค่าความเหมาะสมของจ านวนปัจจยั
แฝงท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใช้คะแนนความปนกันของ
ข้อมูล (Perplexity Score) และคะแนนความสอดคลอ้ง
ของขอ้มูล (Coherence Score) เป็นเกณฑใ์นการประเมิน
คุณภาพของแบบจ าลอง ซึ่งแบบจ าลองท่ีมีคะแนนความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีน้อยลงจะเป็นแบบจ าลองท่ีดีกว่า 
โดยท่ีคะแนนความปนกนัของขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุดแสดงถึง
โมเดลท่ีดีท่ีสุดจากชุดขอ้มูล ในทางตรงกนัขา้มคะแนน
ความสอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุดถือเป็นแสดงถึง
โมเดลท่ีดีท่ีสุดจากชุดขอ้มูล 

3.4 การสร้าง Name Entity Recognition 

Name Entity Recognition (NER) ประกอบไปด้วย
ไปป์ไลน์หรือรูปแบบท่ีใชร้ะบุเอนทิตี และ NER โมเดลท่ี
ถูกเรียนรู้ ในการระบุเอนทิตีมีการน าชุดความรู้ของ อาหาร
และเคร่ืองด่ืม [14] ชุดความรู้ของส่ิงอ านวยความสะดวก 
[15] และชุดความรู้ของค าศพัท์พ้ืนฐานของนักท่องเท่ียว 

(Ontology of Vocabulary) [16] มาสร้างเป็นรูปแบบท่ี
สามารถระบุเอนทิตีดว้ยโมเดล NER ใน spacy library ดงั
ภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที ่3:  การระบุเอนทิตีดว้ยโมเดล NER ใน spacy library

ดว้ยชุดความรู้ของค าศพัทพ์ื้นฐานของนกัท่องเท่ียว 

 
3.5 การสร้างกราฟความรู้ 
ในการแสดงผลลพัธ์ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างกราฟความรู้ดว้ย

โปรแกรม Neo4j จากชุดขอ้มูลของ TripAdvisor ท่ีถูกจดัเก็บ
ตามตารางท่ี 1 ชุดขอ้มูลของโมเดล LDA ท่ีถูกจัดเก็บ ตาม
ตารางท่ี 2 และ ชุดขอ้มูลของโมเดล NER ท่ีถูกจดัเก็บ ตาม
ตารางท่ี 3 ซ่ึงขอ้มมูลทั้งหมดอยูใ่นรูปแบบไฟล ์.csv 

 

ตารางที่ 1: ตารางแสดงตวัอย่างชุดขอ้มูลของ TripAdvisor ท่ีถูก
จดัเกบ็ในรูปแบบไฟล ์.csv 

CUST_ID COUNTRY CITY 
TRAVE

LTYPE 
PLACE 
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CU00001 England Oxford Couple 

Anantara 

Hua Hin 

Resort 

CU00002 France Paris - 
The Surin 

Phuket 

CU00003 Germany Munich Solo 

The 

Okura 

Prestige 

Bangkok 

 
ตารางที่ 2: ตารางแสดงตวัอยา่งชุดขอ้มูลของ LDA ท่ีถูกจดัเกบ็ใน
รูปแบบไฟล ์.csv 

CUST_ID REVIEW_TEXT DM_TOPICS 

CU00001 

'swimming', 'pool', 

'look', 'bit', 'small', 

'however', 'many', 

'people' 

Facilities 

CU00002 

 'take', 'hotel', 

'shuttle', 'town', 

'day', 'planning', 

'get', 'taxi', 'take' 

Mobility 

CU00003 

'breakfast', 'great', 

'sticky', 'coconut', 

'sauce' 

Victuals 

 
ตารางที่ 3: ตารางแสดงตวัอยา่งชุดขอ้มูลของ NER ท่ีถูกจดัเกบ็ใน
รูปแบบไฟล ์.csv 

CUST_ID ENTITY ITEM 

CU00001 FAC swimming pool 

CU00002 ROAD_TRAVEL taxi 

CU00003 MEAL breakfast 

การสร้าง knowledge graph databased ผูว้ิจัยท าการ
สร้าง databased ผ่าน neo4j ด้วยการระบุช่ือโหนดตาม
ขอ้มูลท่ีจัดเก็บและระบุช่ือความสัมพนัระหว่างโหนดท่ี
เกิดข้ึนได้โหนดทั้ งส้ิน 7 ช่ือ ได้แก่ รหัสนักท่องเท่ียว 
(CUST_ID)  นักท่องเท่ียวจากประเทศ (COUNTRY) 
โรงแรมท่ีนักท่อง เ ท่ียวพัก  (PLACE) ประเภทของ
นกัท่องเท่ียว (TRAVELTYPE) หัวขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวพูด
ถึ ง จ า ก โ ม เ ด ล  LDA (DM_TOPICS) เ อ น ทิ ตี ท่ี
นักท่องเ ท่ียวพูดถึงจากโมเดล NER (ENTITY) และ
รายการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเอนทิตี (ITEM) ประกอบไปดว้ย
ความสัมพันธ์ระหว่างโหนด 7 ความสัมพันธ์ได้แก่  
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ม า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ  ( COME_FROM) 

นกัท่องเท่ียวพกัท่ีโรงแรมไหน (STAY_AT) นกัท่องเท่ียว
เ ป็นนัก ท่อง เ ท่ี ยวประ เภทไหน  (TRAVEL_TYPE) 
นักท่องเท่ียวพูดเก่ียวกับหัวข้อไหน (MENTION_IN) 
นักท่องเ ท่ียวพูดถึงรายการอะไร (COMMENT_IN) 
นกัท่องเท่ียวพูดเก่ียวกบัเอนทิตีอะไร (COMMENT_OF) 
ร า ย ก า ร ท่ี เ กิ ด ข้ึ น เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ เ อ น ทิ ตี ไ ห น 
(ELEMENT_OF) ดงัท่ีเห็นในภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: ความสมัพนัระหวา่งโหนดท่ีเกิดข้ึน 

 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
จากการท า Bigram เพื่อค้นหาประเด็นส าคัญจาก

ขอ้ความทั้งหมด 5 มาตราวดั พบวา่การแสดงผล จากการ
ค านวนความถ่ีท่ีอยู่ ติดกัน (Frequencies of Adjacent 

Words) การทดสอบไคสแควร (Chi-square) และภาวะ
น่าจะเป็น (Likelihood Ratio) ให้ผลลัพธ์ Bigram ท่ีมี
ความใกลเ้คียงกนัโดยท่ีผลลพัธ์ส่วนใหญ่จะเป็นค านาม
ทัว่ไปเช่นค าวา่ ”staff, friendly” “swimming, pool” หรือ 
“sky, train”  แต่หากวดัดว้ยมาตราวดัขอ้มูลร่วมกนัแบบ 

pointwise (Pointwise Mutual Information) และการ
ทดสอบไคสแควร (Chi-square) ผลลพัธ์ Bigram ส่วน
ให ญ่ จ ะ เ ป็ นค า น าม เ ฉพ า ะ เ ช่ นค า ว่ า  “flip, flop” 
“butterfly, pea” หรือ “city, bistro”   

ในการระบุจ านวนหัวขอ้ท่ีเหมาะสมของแบบจ าลอง 
Latent Dirichlet Allocation (LDA) ผู ้วิ จัย ได้ท าก าร
ปรับเปล่ียนค่าตัวแปรในการสร้างแบบจ าลอง โดยใช้
วิธีการวนซ ้ า โดยปรับจ านวนหัวขอ้ตั้งแต่ 2 ถึง 25 หัวขอ้
โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนทีละ 2 หน่วย เพื่อน าคะแนนความปน
กนัของขอ้มูลและคะแนนความสอดคลอ้งของขอ้มูลมา
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เปรียบเทียบกันเพ่ือหาจ านวนหัวข้อท่ีเหมาะสมของ
แบบจ าลอง ดงัผลลพัธ์ท่ีแสดงในภาพท่ี 5 

จากภาพท่ี 5 ซ่ึงแสดงค่าคะแนนความปนกนัของขอ้มูล
และคะแนนความสอดคลอ้งของขอ้มูลจะเห็นไดว้่า คะแนน
ความปนกนัของขอ้มูลยิ่งมีค่าน้อยเม่ือมีจ านวนหัวขอ้มาก 
ในทางกลบักนัคะแนนความสอดคลอ้งของขอ้มูลให้จ านวน
หัวขอ้ท่ีชดัเจนกว่า จึงสามารถระบุจ านวนหัวขอ้ท่ีเหมาะสม
ท่ี 14 หัวข้อ เน่ืองจากเป็นจ านวนหัวข้อท่ีคะแนนความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลระหวา่งคู่หวัขอ้ทั้งหมด 

 

 
ภาพที ่5: ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนหวัขอ้กบัค่าคะแนนความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลและค่าความปนกนัของขอ้มูลท่ีพบโดยใช้

แนวทางของ Latent Dirichlet Allocation 

สามารถสรุปหวัขอ้จากแบบจ าลอง LDA ดว้ยคียเ์วิร์ด
ท่ีเกิดข้ึนได้ตามตารางท่ี 4 ประกอบไปด้วย ระดับการ
บริการ (Service Level) แผนกต้อนรับ  (Reception) 

ความเป็นมืออาชีพของพนกังาน (Staff Professionalism)  

ความพึงพอใจ (Satisfactory) ม้ืออาหาร (Meal) ส่ิง
อ  านวยความสะดวก (Facilities) บรรยากาศ (Ambiance) 

เสบียงอาหาร (Victuals) คุณค่ า (Value) การเข้า ถึง 
( Accessibility) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค่ า  ( Evaluation) 

องค์ประกอบห้องพัก  (Room Condition) แรงจูงใจ 
(Motivation) ความสะดวกในการเดินทาง (Mobility) 

 

 
 
 
 

ตารางที่  4 : ตารางแสดง Keywords ในการแยกหัวข้อจาก
แบบจ าลอง Latent Dirichlet Allocation 

 

ผลลพัธ์การสร้าง Name Entity Recognition ในการ
ระ บุ เอนทิ ตีของค าพบว่ า ส่ิ งอ านวยความสะดวก 
(FACILITY) องค์ประกอบของโรงแรม (HOTEL) ม้ือ
อาหาร (MEAL) ความสนใจในธรรมชาติ (NATURAL 
ATTRACTION) และอาหารและเค ร่ือง ด่ืม  (FOOD 

AND BEVERAGE) เป็น 5 อนัดบัแรกท่ีนักท่องเท่ียวมี
การพูดถึงตามล าดบัท่ีแสดงในตารางท่ี 5 

หากจ าแนกเป็นรายการในส่ิงอ านวยความสะดวก
พบว่านักท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็นต่อเก่ียวขอ้งกบัส่ิง
อ านวยความสะดวกพ้ืนฐานอย่าง สระว่ายน ้ าคิดเป็น 

21.0% ร้านอาหารคิดเป็น 8.5% บุฟเฟ่ต์คิดเป็น 5.8% 

บาร์คิดเป็น  5.4% และสปาคิดเป็น 5.0% จากการพูดถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
 

Topic Keywords 
Related 

topic 

1 
well, hotel, high, star, service, 

keep, class, standard, expect, 

level 

Service 

Level 

2 
check, day, leave, room, get, 

arrive, ask, even, problem, book 
Reception 

3 
staff, service, friendly, helpful, 

always, great, hotel, thank, help, 

smile 

Staff 

Professio

nalism 
4 

view, amazing, fantastic, floor, 

great, pool, absolutely, villa, 

river, detail 

Satisfacto

ry 

5 
good, breakfast, food, restaurant, 

excellent, service, buffet, eat, 

choice, quality 

Meal 

6 
pool, area, spa, temper, massage, 

also, gym, kid, nice, lot 
Facilities 

7 
beach, resort, place, beautiful, 

perfect, surin, private, set, relax, 

luxury 

Ambianc

e 

8 
great, bar, drink, free, price, 

worth, pay, evening, include, 

also 

Value 

9 
make, feel, special, fruit, guest, 

fresh, japanese, really, sure, 

order 

Victuals 

10 
location, hotel, walk, shopping, 

close, locate, station, right, bts, 

access 

Accessibi

lity 

11 
go, back, time, come, stay, hotel, 

say, year, definitely, visit 

Evaluatio

n 

12 
room, clean, bed, comfortable, 

cottage, nice, spacious, 

bathroom, large, big 

Room 

Condition 

13 
stay, hotel, night, recommend, 

experience, phuket, good, trip, 

day, family 

Motivatio

n 

14 
take, get, hotel, way, boat, go, 

airport, mall, taxi, convenient 
Mobility 
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ตารางที่ 5: ตารางสรุปการกล่าวถึงเอนทิต้ีจากแบบจ าลอง Name 

Entity Recognition (NER) ใน 10 อนัดบัแรก 

หากจ าแนกเป็นรายการในองค์ประกอบของโรงแรม
ออกมาเป็นปัจจัยจะสามารถเห็นได้ว่าความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวมีการพูดถึงพนกังานมากท่ีสุดคิดเป็น 46.8% 

ตามด้วยห้องพกั 36.7% ส่ิงอ  านวยความสะดวก 6.3% 

แผนกตอ้นรับ 5.3% และลอ็บบ้ีมี 4.9% 

ห าก จ า แ นก เ ป็ น ร า ย ก า ร ใน ม้ื อ อ าห า รพบว่ า
นกัท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็นต่อ อาหารเชา้มากท่ีสุดคิด
เป็น 79.0% จากการพูดถึงม้ืออาหารทั้ งหมด อาหาร
กลางวนัคิดเป็น 14.3% และอาหารเยน็ถูกพูดถึงนอ้ยท่ีสุด
คิดเป็น 6.7% 

หากจ าแนกเป็นรายการในเอนทิตีพบว่าการแสดง
ความคิดเห็นต่อเอนทิตีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม
จะแสดงผลลทัธ์ท่ีแตกต่างกนัส าหรับนักท่องเท่ียวแต่ละ
ประเทศดงัท่ีแสดงในภาพท่ี  

 
ภาพที ่6:  ตารางการกล่าวถึงเอนทิต้ีอาหารและเคร่ืองด่ืมแยกตาม

รายการสินคา้และประเทศนกัท่องเท่ียว 

ในก า รส ร้ า ง ก ร าฟค ว า ม รู้ จ า ก ชุ ด ข้อ มู ล ข อ ง 
TripAdvisor ชุดขอ้มูลของ แบบจ าลอง LDA และ ชุด
ข้อมูลของ NER มีจ านวนโหนดรวมทั้ ง ส้ิน 58 ,677 

โหนด และมีจ านวนความสัมพันธ์ระหว่างโหนดรวม
ทั้งส้ิน 877,976 ความสัมพนัธ์ 

จากผลลพัธ์ในภาพท่ี 6 ผูว้ิจยัพบวา่รายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาเป็นรายการท่ีนกัท่องเท่ียวมีการ
กล่าวถึงมากท่ีสุด 

ในการคน้หากราฟความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาตามท่ีแสดง
ในภาพท่ี 7 พบวา่โรงแรม Centara Grand Beach Resort 

& Villas Hua Hin มีนักท่องเท่ียวพูดถึงชามากท่ีสุดเป็น
อั น ดั บ ห น่ึ ง  แ ล ะ  Mandarin Oriental, Bangkok มี
นักท่องเ ท่ียวพูดถึงชามากท่ีสุดเป็นอันดับสอง โดย 
Chatrium Hotel Riverside Bangkok The Okura 

Prestige Bangkok และ Pathumwan Princess Hotel มี
นักท่องเท่ียวกล่าวถึงชาเป็นลบัดบัท่ีสาม ส่ี ห้าตามล าดบั 
และมีสามจากห้าโรงแรมท่ีถูกพูดถึงและมีการเขียนรีวิว
เก่ียวกับ afternoon tea ตามเว็บไซด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ โดยประกอบไปดว้ยโรมแรม
ในก รุ ง เ ทพ  สอ ง โ รมแรม คื อ  Mandarin Oriental, 

Bangkok และ The Okura Prestige Bangkok และ ในหวั
หินหน่ึงโรงแรม คือ Centara Grand Beach Resort & 

Villas Hua Hin 
 

 
 

ภาพที ่7:  กราฟความรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีกล่าวถึง ชา ใน
เอนทิต้ีอาหารและเคร่ืองด่ืม 

และกราฟความรู้ยงัสามารถบอกไดว้า่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
การกล่าวถึงชาในหลายๆโรงแรมคือ นกัท่องเท่ียวคู่รักและ
นกัท่องเท่ียวคู่รักเหล่านั้นยงัมีการพูดถึงหัวขอ้จากโมเดล 
LDA ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ  คุ ณ ค่ า  (Value) แ ร ง จู ง ใ จ 
(Motivation) ความเป็นมืออาชีพของพนักงาน (Staff 

Name Entity Recognition (NER) % Mentions 

FACILITY 35.1% 

HOTEL 21.5% 

MEAL 8.8% 

NATURAL ATTRACTION 6.9% 

FOOD AND BEVERAGE 6.5% 

ROOM FACILITIES 4.9% 

MOTIVATION 2.3% 

PERSON 2.3% 

AIR TRAVEL 2.0% 

WATER TRAVEL 2.0% 
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Professionalism) การประ เ มินค่ า  ( Evaluation) และ
องค์ประกอบห้องพัก  (Room Condition) มากท่ีสุด 5 
อนัดบัแรกตามล าดบัท่ีแสดงในตาราง 6 
ตารางที่ 6: ตารางสรุปกราฟความรู้ของนกัท่องเท่ียวคู่รักท่ีพกัใน
โรงแรมจ าแนกตามหัวข้อจากแบบจ าลอง  Latent Dirichlet 

Allocation 5 อนัดบัแรกจาก Neo4j 
TRAVELTYPE TOPIC TOTAL 

COUPLE Value 612 

COUPLE Motivation 526 

COUPLE Staff Professionalism 495 

COUPLE Evaluation 472 

COUPLE Room Condition 449 

นอกจากรายการอาหารท่ีเก่ียวขอ้งกับชาแล้ว ผูว้ิจัย
พบว่านักท่องเท่ียวอินเดียวมักแสดงความคิดเห็นต่อ
รายการอาหารสเปรดเป็นส่วนใหญ่ในทุกโรงแรมดังท่ี
แสดงในภาพท่ี 8 ซ่ึงมีความแตกต่างจากนักท่องเท่ียว
ประเทศอ่ืนๆ  

 
ภาพที่ 8:  กราฟความรู้ของนกัท่องเท่ียวอินเดียท่ีกล่าวถึง

เอนทิต้ีอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมต่างๆ 

 

5. ผลการด าเนินการวิจัย 
ความ คิด เ ห็นของนัก ท่อง เ ท่ี ยว คือข้อ มูล ท่ี เ ป็น

ประโยชน์และเป็นขอ้มูลเชิงลึก ท่ีสามารถท าความเขา้ใจ
และสกดัขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากการประยุกต์
แบบจ าลอง  Latent Dirichlet Allocation (LDA) และ 
Name Entity Recognition (NER) ท าให้การวิ เคราะห์
ขอ้ความง่ายข้ึนเป็นอยา่งมาก และดว้ยกราฟความรู้ท าให้

งานวิจัย น้ีสามารถท่ีจะค้นหาปัจจัยและข้อมูลของ
นักท่องเท่ียวไดล้ะเอียดมากยิ่งข้ึนและสามารถแสดงผล
การคน้หาโดยใชค้  าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบักราฟความรู้แทนการ
ใชค้  าสั่งคน้หาแบบปกติ โดยปกติแลว้นั้น ขอ้มูลเก่ียวกบั
ความชอบของนักท่องเท่ียวจะถูกจัดเก็บไวใ้นรูปแบบ
ตารางเพ่ือใหผู้ใ้ชน้ าไปวิเคราะห์ดว้ยตนเอง 

งานวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการในการสกดัองค์
ความรู้จากข้อมูลโดยใช้ แบบจ าลอง Latent Dirichlet 

Allocation (LDA) แ ล ะ  Name Entity Recognition 

(NER) ในการสกัดหัวข้อและประเด็นส าคญัจากข้อมูล 

และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น มาจัดเก็บไวใ้น
ฐานขอ้มูลกราฟเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียกดูผลวิเคราะห์ได้
อยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลของงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นแนวทางการน าผลจาก
การประมวลผลขอ้มูล ไปใชใ้นการน าเสนอปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อนักท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับ
โรงแรมแต่ละแห่ง และความเขา้ใจในนกัท่องเท่ียวไดม้าก
ยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในการประยกุตใ์ชข้อ้มูล 

อย่างไรก็ตามการใช้ Name Entity Recognition 

(NER) ยงัมีข้อจ ากัดในส่วนของการท า Rule-based ท่ี
ตอ้งใชท้รัพยากรอยา่งมากการสร้างรูปแบบไปป์ไลน์ของ
แต่ละเอนทิตี รวมถึง LDA เทคนิคท่ีใช้นั้ นยงัเป็นแนว
ทางการคน้หาประเดน็ในรูปแบบ unsupervised learning 

ซ่ึงอาจจะไม่ครอบคลุมทุกประเดน็ได ้
งานวิจัยน้ีได้ระบบุหมวดหมู่ของเอนทิตีผ่านการใช้

การใชค้  าศพัทพ้ื์นฐานของนกัท่องเท่ียวเท่านั้น แต่สามารถ
เพ่ิมแต่สามารถเพ่ิมความหลากหลายให้มีหลายขั้นมากข้ึน
ไดเ้ช่น การเพ่ิมเอนทิตีของส่วนพกัเป็น หอ้งน ้า หอ้งนอน 

หรือระเบียงเป็นตน้ หรือการจ าแนกลกัษณะอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเป็น ชนิดของอาหาร และชนิดของเคร่ืองด่ืมเป็น
ต้น หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบแนะน า
สินคา้ (Recommendation System) ดว้ยขอ้มูลท่ีท่ีเกิดข้ึน
ภายใต ้Name Entity Recognition 
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ในงานวิจัยน้ีหวงัผลเพ่ือให้โรงแรมมีความเขา้ใจถึง
ปัจจัยต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ เพ่ือท่ีจะเพ่ิม
เอกลกัษณ์และบริการของโรงแรมให้ดียิ่งข้ึนได ้ดว้ยการ
ใชข้อ้มูลพฤติกรรมและความช่ืนชอบในการท่องเท่ียวท่ี
นักท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็นไวจ้ากการค้นหาและ
แสดงผลด้วยกราฟความรู้  และยังรวมไปถึงผู ้ดูแล
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะสามารถน ากระบวนการ
ด าเนินงานหรือผลลพัธ์ของงานวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางเพ่ือ
เร่ิมตน้การพฒันาแนวทางการส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวให้
มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ ำแนกควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ำบนส่ือสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิค
เหมืองข้อควำม โดยเลือกจ ำนวน 4  อัลกอริทึม ได้แก่ 

อัลกอริทึมหน่วยควำมจ ำระยะส้ันแบบยำว อัลกอริทึมคอม
พลีเม้นท์นำอีฟเบย์ อัลกอริทึมเพ่ือนบ้ำนใกล้ท่ีสุด และ
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ข้อมลูท่ีใช้ข้อควำมท่ี
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1,000 ข้อควำม น ำ
ข้อมูลมำเตรียมควำมพร้อม โดยผ่ำนกระบวนกำรท ำ
ควำมสะอำดข้อมูล กระบวนกำรตัดค ำ กำรก ำจัดค ำหยุด 
และกำรหำรำกศัพท์ จำกน้ันแปลงเป็นรูปแบบของ
เวกเตอร์ แบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ ข้อมูลส ำหรับสร้ำง และ
ทดสอบแบบจ ำลอง ท ำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพด้วย
ค่ำควำมถูกต้อง ค่ำควำมแม่นย ำ ค่ำระลึก ค่ำกำรถ่วงดุล 
และค่ำกำรวิเครำะห์เส้นโค้งคุณลักษณะกำรท ำงำน พบว่ำ 
อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมีประสิทธิภำพสูง
ท่ีสุด โดยมีค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับร้อยละ 87.00 ค่ำควำม
แม่นย ำเท่ำกับ 0.89  ค่ำระลึกเท่ำกับ 0.84 ค่ำกำรถ่วงดุล
เท่ำกับ 0.87 และค่ำกำรวิเครำะห์เส้นโค้งคุณลักษณะกำร
ท ำงำนเท่ำกับ 0.87  

ค าส าคัญ: อัลกอริทึมหน่วยความจ าระยะสั้ นแบบยาว  

                     อลักอริทึมคอมพลีเมน้ทน์าอีฟเบย ์อลักอริทึม 

                     เพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด  อัลกอริทึมซัพพอร์ต 

                     เวกเตอร์แมชชีน 

 

 

Abstract 

This research aims to classify the opinions of 

electric cars on social media using text mining 

techniques. Four algorithms were selected: Long 

Short Term Memory, Complement Naive Bay, K-

Nearest Neighbor, and Support Vector Machine. In 

this work, sentiment datasets in Thai and English 

language 1,000 samples. Then prepare data before 

modeling, cleansing data, tokenize, transform case, 

stop word, stemmer, transform to vector and spilt 

data to training and testing to measure the text 

classification efficiency. The results of the 

classification of electric vehicle comments on social 

media by concerning the accuracy, precision, recall, 

f-measure, and receiver operating characteristic 

(roc), Support Vector Machine presented the 

greatest performance  accuracy was 87.50%, 

precision 0.90, recall 0.84, f-measure 0.87 and roc 0.87 

Keywords: Long Short Term Memory,  Complement  

        Naive Bay, K-Nearest Neighbor,  

        Support Vector Machine. 

 

1.บทน า 
ปัจจุบนัปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษ เกิด

จากการท่ีโลกมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พ่ิมข้ึน 
ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากความแออดัของการจราจรบนทอ้ง
ถนน ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางถนนข้ึน สาเหตุมาจาก
การท่ียานพาหนะต่าง ๆ ใช้พลังงานการเผาไหม้ของ
น ้ า มัน เ พ่ื อก ารขับ เ ค ล่ื อนบนท้อ งถนน  ส าห รับ
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กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มี
จ านวนยานพาหนะเพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยมีสาเหตุอัน
เน่ืองมาจากค่านิยมบางอยา่ง รวมทั้งการคมนาคมซ่ึงเป็น
ปัจจยัอนัส าคญัของชีวิตมนุษยก์รุงเทพ ดงันั้นการเขา้มา
แทนท่ีของรถถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นตัวแปรท่ีจะช่วยลด
มลภาวะดังกล่าวได้ ดังนั้ นการตัดสินใจมาเลือกซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้ากเ็ป็นส่วนส าคญัส าหรับผูบ้ริโภคเช่นกนั 

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าผูบ้ริโภคจะ
ท าการศึกษาข้อมูลผ่านความคิดเห็นบนส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Web Board เป็น
ตน้ เพื่อประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงความคิดเห็นเหล่าน้ี มี
ความส าคญัมากกบัทั้งเจา้ของสินคา้ และผูบ้ริโภค โดย
ความคิดเห็นนั้นมีทั้งความคิดเห็นเชิงบวก ความคิดเห็น
เชิงลบ ในการดึงความคิดเห็น จ าแนกความคิดเห็น หรือ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเหล่าน้ีท าให้เสียเวลา เน่ืองจาก
ขอ้มูลมีการเพ่ิมอยูต่ลอดเวลา และมีความซับซ้อน ไดมี้
ผูว้ิจยัน าเสนออลักอริทึมเหมืองขอ้ความมาช่วยในการ
วิ เคราะห์ข้อ มูลความคิด เ ห็นในเ ร่ือง ต่าง  ๆ  เ ช่น 
อลักอริทึม Decision Tree อลักอริทึม Support Vector 

Machine อัลกอ ริ ทึม  K-Nearest Neighbor ในการ
วิ เคราะห์ความรู้สึกต่อโรงแรมในประเทศไทย  [1] 
อัลกอ ริ ทึม  Conjunctive Rule อัลกอริ ทึม  Random 

Forest อัลกอริ ทึม  Bayesian Logistic Regression และ
อลักอริทึม Support Vector Machine ในจ าแนกความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาพยนตร์ ร้านอาหาร และสินค้า [2] 
อลักอริทึม Random Forest อลักอริทึม Neural Network 
และอัลกอ ริ ทึม  Naïve Bayes ส าห รับการจ า แนก
ความรู้สึกจากขอ้ความแสดงความคิดเห็นของผูโ้ดยสาร
ท่ี ใช้บ ริ ก า รส ายก าร บินขอ งบ ริษัท ในปร ะ เ ทศ
สห รั ฐอ เม ริ ก า  [3] อัล กอ ริ ทึ ม  Naïve Bayes และ
อลักอริทึม k-Nearest Neighbor ส าหรับการวิเคราะห์
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพยนตร์และโรงแรม [4] หรือ
อลักอริทึม Long Short-Term Memory: LSTM ในการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพยนตร์อิหร่าน [5] 
เป็นตน้ 

     จากปัญหา  และงานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้นผู ้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการน า เห มืองข้อความมา ช่วยในการ
ประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของรถยนตไ์ฟฟ้า
บนส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนต์ไฟฟ้าส าหรับผูบ้ริโภคใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นขอ้มูล
ส าหรับบริษทัผูผ้ลิตรถยนตไ์ฟฟ้าเพื่อใชใ้นการปรับปรุง
พฒันารถยนตไ์ฟฟ้าต่อไป 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
     ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 อลักอริทึมส าหรับบการจ าแนกข้อความ 

2.1.1 อัลกอริทึมหน่วยความจ าระยะส้ันแบบยาว 

(Long Short Term Memory: LSTM) 
เป็นอลักอริทึมท่ีถูกพฒันาต่อยอดมาจาก RNN โดย

ท าการแกปั้ญหาในส่วนของ Gradient Vanishing ดว้ย
การออกแบบการท างานในส่วนของ Cell ใหม่ให้
สามารถเกบ็สถานะของการค านวณได ้โดยใน Cell ของ 
LSTM นั้ น  มีห น่วยค านวณย่อย เ รี ยกว่ า  Gate ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย Input Gate, Forget Gate, Memory Cell 

State Gate และ Output Gate [6] 

2.1.2 อั ล ก อ ริ ทึ ม ค อ ม พ ลี เ ม้ น ท์ น า อี ฟ เ บ ย์  

(Complement Naive Bay: CNB) 
เป็นอลักอริทึมใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็นตามกฎของ

เบย ์เพ่ือหาว่าสมมติฐานใดน่าจะถูกตอ้งท่ีสุด โดยใช้
ความรู้ก่อนหนา้ ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็นก่อนหนา้ส าหรับ
สมมติฐานหน่ึง ๆ ร่วมกบัขอ้มูล เช่น ความน่าจะเป็นท่ี
สังเกตไดส้ าหรับสมมติฐานหน่ึง ๆ เพื่อหาสมมติฐานท่ีดี
ท่ีสุด การเรียนรู้แบบเบยอ์าศยัหลกัการของการค านวณ
ความน่าจะเป็นของแต่ละสมมติฐาน [7] 

2.1.3 อัลกอริทึมเพ่ือนบ้านใกล้ที่ สุด  (K-Nearest 

Neighbor: KNN) 
เป็นอลักอริทึมท่ีมีการใช้วิธีการจัดแบ่งคลาส โดย

อลักอริทึมน้ีจะตดัสินใจว่า คลาสใดท่ีจะแทนเง่ือนไข
หรือกรณีใหม่ ๆ ไดบ้า้ง โดยการตรวจสอบจ านวนบาง
จ านวน (“K” ในขั้นตอนวธีิการเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด) ของ
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กรณีหรือเง่ือนไขท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 
โดยจะหาผลรวม (Count Up) ของจ านวนเง่ือนไข หรือ
กรณีต่างๆ ส าหรับแต่ละคลาส และก าหนดเง่ือนไข
ใหม่ๆ ให้คลาสท่ีเหมือนกนักบัคลาสท่ีใกลเ้คียงกนัมาก
ท่ีสุด [8] 

2.1.4 อลักอริทมึซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
(Support Vector Machine: SVM) 

เป็นอัลกอริทึมท่ีสามารถน ามาช่วยแก้ปัญหาการ
จ าแนกขอ้มูล ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและจ าแนกขอ้มูล 
โดยอาศยัหลกัการของการหาสัมประสิทธ์ิของสมการ
เ พ่ือสร้าง เส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อ มูล ท่ี ถูกป้อนเข้า สู่
กระบวนการสอนใหร้ะบบเรียนรู้ โดยเนน้ไปยงัเส้นแบ่ง
แยกแยะกลุ่มขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด [7] 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
Murthy and et al. [6] ท าการวิ เคราะห์ความ

คิดเ ห็นด้วยอัลกอริ ทึม  Long Short-Term Memory 
ข้อ มูล ท่ีใช้เ ป็นข้อ มูลแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับ
ภาพยนตร์จากฐานขอ้มูล IMDB จ านวน 50,000 ความ
คิดเห็น แบ่งเป็นความคิดเห็นเชิงบวก 25,000 ความ
คิดเห็น ความคิดเห็นเชิงลบ 25,000 ความคิดเห็น และ
สินค้าจากฐานข้อมูล Amazon จ านวน 50,000 ความ
คิดเห็น แบ่งเป็นความคิดเห็นเชิงบวก 25,000 ความ
คิดเห็น ความคิดเห็นเชิงลบ 25,000 ความคิดเห็นเช่นกนั 
ท าการวดัประสิทธิภาพดว้ยค่าความถูกตอ้ง ผลการวิจยั
พบว่ า  อัลกอ ริ ทึม  Long Short Term Memory ให้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดเม่ือมีค่า Dropout เท่ากับ 0.2 ค่า 
Batch Size เท่ากับ 500 โดยรันรอบท่ี 1-10 มีค่าเฉล่ีย
ความถูกตอ้งเท่ากบัร้อยละ 90.34 

ด ารง เดช  ฉัตร เกล้า  และจ ริ ยา  [7] ท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพโครงสร้างเหมืองข้อมูลเพื่อ
จ าแนกโรคซึมเศร้าจากพฤติกรรมการโพสตข์อ้ความบน
ทวิตเตอร์ โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จ าแนก 2 ระดบั การจ าแนกระดบัหน่ึง ดว้ย 2 อลักอริทึม 
คือ  อัลกอ ริ ทึม  Bayes อัลกอริ ทึม  Support Vector 

Machine การจ าแนกระดบัสองดว้ยอลักอริทึม Support 

Vector Machine อลักอริทึม Support Vector Machine 

ร่วมกับอัลกอริทึม  Bayes และอัลกอริทึม Support 

Vector Machine ร่วมกับอัลกอริทึม  Random Forest 

ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อความการ Retweet ท่ี เ ก่ียวกับโรค
ซึมเศร้าบนทวิตเตอร์ท่ีบ่งบอกลักษณะอาการตาม
แบบสอบถาม DSM-5 9 รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้งานท่ี
เป็นดาราต่างประเทศท่ีป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จ านวน 15 

คน และผูใ้ช้งานท่ีเป็นดาราต่างประเทศท่ีไม่เป็นโรค
ซึมเศร้า จ านวน 15 คน โดยผู ้ใช้งานแต่ละคนมีการ
โพสต์ข้อความมากกว่า 2 สัปดาห์ข้ึนไป ผลการวิจัย
พบว่า  ข้อ มูล  Training Set การจ าแนกระดับหน่ึง 
อลักอริทึม Support Vector Machine ให้ประสิทธิภาพ
ดีท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 96.18 การจ าแนกระดบั
สอง ผลการวิจัยพบว่า  อัลกอริทึม Support Vector 

Machine ใหป้ระสิทธิภาพดีท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 
96.20  ขอ้มูล Test Set การจ าแนกระดบัหน่ึง อลักอริทึม 
Bayes ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 
76.67 การจ าแนกระดบัสอง อลักอริทึม Support Vector 

Machine ร่วมกบัอลักอริทึม Bayes ให้ประสิทธิภาพดี
ท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 73.33  

สมศักด์ิ และสมัย [8] ท าการเปรียบเทียบการ
จ าแนกบทวิจารณ์ออนไลน์ของนกัท่องเท่ียว โดยท าการ
เปรียบเทียบด้วย 3 อัลกอริทึม คือ อัลกอริทึม Naïve 

Bayes อั ล ก อ ริ ทึ ม  K-Nearest Neighbors แ ล ะ
อลักอริทึม Decision Tree ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลแสดง
ความคิดเห็นในกลุ่ม เฟสบุ๊คโรงแรมและท่ีพกัจังหวดั
ล าปาง จ านวน 13,564 ความคิดเห็น น ามาจ าแนกความ
คิดเห็นเชิงบวก และเชิงลบ ท าการวดัประสิทธิภาพดว้ย
ค่าความถูกต้อง ผลการวิจัยพบว่า อัลกอริทึม Naïve 

Bayes ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 
82.97  

 

3.  วธีิการด าเนินการวิจัย  
     การด าเนินงานวิจยัเพื่อจ าแนกขอ้ความความคิดเห็น
เก่ียวกับรถยนต์ไฟฟ้าบนส่ือสังคมออนไลน์ ผูว้ิจัยมี
กรอบแนวคิดแสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 

3.1 ขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
 ท าการรวบรวมข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์ คือ 

Twitter, Facebook และ  Web Board โดยผ่ านทาง 
https://www.mediatoolkit.com และhttps://pantip.com 

ข้อมูลท่ีรวบรวมเป็นความคิดเห็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับรถยนต์ไฟฟ้าซ่ึงเป็นทั้ งความ
คิดเห็นเชิงบวก และเชิงลบ เม่ือได้ข้อมูลมาแล้วต้อง
น ามาคดัเลือก โดยใช ้python ในการจดัการตดัขอ้มูลท่ี
ไม่สามารถน ามาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ เช่น ขอ้มูลท่ี
เป็นขอ้มูลรูปภาพ ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความของ Link URL 

หรือข้อมูลท่ีเป็นลักษณะเชิงโฆษณา เป็นต้น เม่ือได้
ข้อมูลท่ีคัดเลือกแล้วน าข้อมูลมาท าการตัดค าภายใน
ประโยค (Tokenize) เป็นการแบ่งขอ้ความออกมาเป็น
ค า พิจารณาตวัอกัขระพิเศษ และท าการปรับเป็นตวัพิมพ์
เลก็ (Transform Case) ต่อจากนั้นมาท าการก าจดัค าหยดุ 
(Stop Word) เม่ือตดัค าและก าจดัค าหยดุไดแ้ลว้ต่อมาท า
การหารากศัพท์  (Stemmer) ส าหรับความคิดเ ห็น
ภาษาไทยใช้ Pythainlp ในการประมวลผล ตดัค าด้วย 
attacut หลังจากนั้ นจะน าค า ท่ีได้มาแปลงให้อยู่ใน
รูปแบบของเวกเตอร์ เตรียมน าเขา้สู่กระบวนการการ
คดัเลือก และทดสอบประสิทธิภาพอลักอริทึมเพื่อสร้าง
แบบจ าลอง  ตวัอยา่งของขอ้มูล แสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1: ตวัอยา่งขอ้มูล 

ข้อความ ความ
คดิเห็น 

Ford has a really nice electric vehicle here. 👍⚡ Positive 

Yeah, both brands have made huge leaps in quality 

and their warranties are best in class. I also like the 

Kia electric vehicle. 
Positive 

The electric vehicle charging problem. Negative 

I'm not anti-electric-vehicle in any way. But 

dismissing concerns over lithium battery fires 
Negative 

because ICE cars also catch fire is disingenuous and 

helps no one. 

ตอ้งขอบคุณ  MG  ท่ีท าใหเ้มืองไทยไดแ้จง้เกิดตลาด
รถ EV แบบชาวบา้นเขา้ถึงได ้ อีกซกัพกักจ็ะโตข้ึน
เล่ือยๆจนกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่บนทอ้งถนน 

Positive 

อยากลองไฟฟ้าข้ึนมาเลยครับ Positive 

EV ยงัอีกนานครับ ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยรีถ แต่
เพราะจุดชารจยงัไม่พร้อมมากกวา่ <br />\nถา้ใชแ้ค่
ในเมือง กลบัมาชาร์จบา้น กไ็ม่มีปัญหา แต่ถา้ออก
เดินทางท่องเท่ียว กเ็ร่ืองใหญ่แน่ 

Negative 

เปล่ียนแบตทีกระเป๋าคงแหง้กนัเลยทีเดียว <br />\n 

วถีิแห่งการรักโลกมกัจะไม่ค่อยรักเงินในกระเป๋า Negative 

 

3.2 ขั้นตอนการเปรียบเทยีบอลักอริทึม  
น าขอ้มูลท่ีได้จากการเตรียมมาท าการคดัเลือก

อัลกอ ริ ทึม  โดยท าการ เป รียบเ ทียบอัลกอริ ทึม  4 

อลักอริทึม ไดแ้ก่ อลักอริทึม LSTM อลักอริทึม CNB 
อัลกอ ริ ทึมKNN และอัลกอริ ทึม  SVM ท าการวัด
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม โดยพิจารณาค่าความ
ถูกตอ้ง ค่าความแม่นย  า ค่าระลึก ค่าความถ่วงดุล และค่า
การวิเคราะห์เส้นโคง้คุณลกัษณะสมบติัการท างาน เพื่อ
คัด เ ลือกหาอัลกอ ริ ทึม ท่ี ดี ท่ี สุ ด เพื่ อ ไปส ร้ า ง เ ป็น
แบบจ าลอง ซ่ึงแต่ละอลักอริทึมก าหนดเลือกพิจารณา
พารามิเตอร์ท่ีสนใจ ท าการแบ่งขอ้มูล ออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ ร้อยละ 80 และข้อมูล
ส าหรับทดสอบ ร้อยละ 20 โดยค่าพารามิเตอร์ของแต่ละ
อลักอริทึม แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2: แสดงค่าพารามิเตอร์ของแต่ละอลักอริทึม 

LSTM dense = 64, 128, 256, 512 

activation function = sigmoid, relu 

CNB alpha = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 

KNN n_neighbors = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,  

weights= uniform, distance  
algorithm = auto, ball_tree, kd_tree, brute 

SVM kernel = linear, rbf, poly, sigmoid   

C = 0.1, 1, 10, 100  

Gamma =0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
        ผลการทดสอบประสิทธิภาพอลักอริทึม แสดงดงั
ตารางท่ี 3 ถึง 6 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที ่3: ผลการทดสอบอลักอริทึม LSTM 
Parameter Result 

Layer Dense Activ

ation 

Acc P R F ROC 

64 64 sig 68.18 0.67 0.91 0.77 0.82 
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64 64 relu 79.87 0.84 0.80 0.82 0.89 

64 128 sig 78.57 0.75 0.95 0.84 0.89 

64 128 relu 75.32 0.78 0.74 0.76 0.82 

64 256 sig 79.22 0.80 0.82 0.81 0.86 

64 256 relu 75.97 0.84 0.79 0.82 0.85 

64 512 sig 83.12 0.82 0.91 0.86 0.93 

64 512 relu 79.22 0.77 0.83 0.80 0.82 

128 64 sig 79.22 0.81 0.88 0.84 0.87 

 

 จ ากตาราง ท่ี  3 ค่ าพารา มิ เตอ ร์  LSTM ท่ี ให้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ ค่า Layer เท่ากบั 64 ค่า Dense 

เท่ากับ 512 และค่า Activation เท่ากับ sig โดยให้ค่า
ความถูกตอ้งเท่ากบัร้อยละ 83.12 ค่าความแม่นย  าเท่ากบั 
0.82 ค่าระลึกเท่ากับ 0.91 ค่าการถ่วงดุลเท่ากับ 0.86 

และค่าการวิเคราะห์เส้นโค้งคุณลักษณะการท างาน
เท่ากบั 0.93 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4: ผลการทดสอบอลักอริทึม CNB 

Parameter Result 

Alpha Acc P R F ROC 

0.1 82.50 0.80 0.87 0.83 0.82 

0.2 82.50 0.80 0.87 0.83 0.82 

0.3 82.50 0.80 0.87 0.83 0.82 

0.4 83.00 0.80 0.88 0.83 0.82 

0.5 84.00 0.80 0.90 0.85 0.83 

0.6 83.00 0.80 0.88 0.83 0.82 

0.7 83.00 0.80 0.88 0.83 0.82 

0.8 83.00 0.80 0.88 0.83 0.82 

0.9 83.00 0.80 0.88 0.83 0.82 

1 83.00 0.80 0.88 0.83 0.82 

      
จากตารางท่ี 4 ค่าพารามิเตอร์ CNB ท่ีให้ประสิทธิภาพ 

ดีท่ีสุดคือ ค่า Alpha เท่ากบั 0.5 โดยให้ค่าความถูกตอ้ง
เท่ากับร้อยละ 84.00 ค่าความแม่นย  าเท่ากับ 0.80 ค่า
ระลึกเท่ากบั 0.90 ค่าการถ่วงดุลเท่ากบั 0.85 และค่าการ
วิเคราะห์เส้นโค้งคุณลักษณะการท างานเท่ากับ 0.83 

ตามล าดบั 

 

ตารางที ่5: ผลการทดสอบอลักอริทึม KNN 
Parameter Result 

Neigh

bors 
Weight Algo Acc P R F ROC 

1 dis auto 84.50 0.82 0.88 0.85 0.84 

1 dis ball 84.50 0.82 0.88 0.85 0.84 

1 dis kd 84.50 0.82 0.88 0.85 0.84 

1 dis brute 84.50 0.82 0.88 0.85 0.84 

2 uni auto 77.50 0.83 0.70 0.76 0.78 

2 uni ball 77.50 0.83 0.70 0.76 0.78 

2 uni kd 78.00 0.83 0.71 0.77 0.78 

2 uni brute 77.50 0.83 0.70 0.76 0.78 

2 uni auto 85.00 0.83 0.88 0.86 0.85 

 

จ ากต า ร า ง ท่ี  5 ค่ าพ า ร า มิ เ ต อ ร์  KNN ท่ี ใ ห้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด  คือ ค่า  Neighbor เ ท่ากับ 2 ค่า 
Weight เท่ากบั distance และค่า Algorithm เท่ากบั auto 

โดยให้ค่าความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 85.00 ค่าความ
แม่นย  าเท่ากบั 0.83 ค่าระลึกเท่ากบั 0.88 ค่าการถ่วงดุล
เท่ากบั 0.86 และค่าการวิเคราะห์เส้นโคง้คุณลกัษณะการ
ท างานเท่ากบั 0.85 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่6: ผลการทดสอบอลักอริทึม SVM 
Parameter Result 

kerne

l 

Gamm

a 
C Acc P R F 

RO

C 

rbf 0.6 
0.

1 

49.5

0 

00.0

0 

00.0

0 

00.0

0 
0.50 

rbf 0.6 1 
84.5

0 
0.88 0.80 0.84 0.85 

rbf 0.6 10 
87.0

0 
0.89 0.84 0.87 0.85 

rbf 0.7 
0.

1 

49.5

0 
0.00 0.00 0.00 0.50 

rbf 0.7 1 
85.0

0 
0.89 0.80 0.84 0.85 

rbf 0.7 10 
87.0

0 
0.89 0.84 0.87 0.87 

rbf 0.8 
0.

1 

49.5

0 
0.00 0.00 0.00 0.50 

rbf 0.8 1 
85.0

0 
0.89 0.80 0.84 0.85 

rbf 0.8 10 
86.5

0 
0.89 0.83 0.86 0.87 

จ ากต า ร า ง ท่ี  6 ค่ าพ า ร า มิ เ ต อ ร์  SVM ท่ี ใ ห้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด  คือ ค่า  Kernel เ ท่ากับ  rbf  ค่ า 
Gamma เท่ากบั 0.7 และค่า C เท่ากบั 10 โดยใหค้่าความ
ถูกตอ้งเท่ากบัร้อยละ 87.00 ค่าความแม่นย  าเท่ากบั 0.89 

ค่าระลึกเท่ากบั 0.84 ค่าการถ่วงดุลเท่ากบั 0.867 และค่า
การวิเคราะห์เส้นโคง้คุณลกัษณะการท างานเท่ากบั 0.87 

ตามล าดบั 

จากผลการทดสอบทั้ง 4 อลักอริทึมสามารถสรุปผล
ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดของแต่ละอลักอริทึมไดด้งัตารางท่ี 7 
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ตารางที ่7: ผลการทดสอบอลักอริทึม SVM 

Algorithm 
Result 

Acc P R F ROC 

LSTM 83.12 0.82 0.91 0.86 0.93 

CNB 84.00 0.80 0.90 0.85 0.83 

KNN 85.00 0.83 0.88 0.86 0.85 

SVM 87.00 0.89 0.84 0.87 0.87 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า อลักอริทึม Support Vector 

Machine ให้ประสิทธิภาพในการวิเคระห์ความคิดเห็นดี
ท่ีสุด 
 

5. สรุป 
งานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอการจ าแนกขอ้ความ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้าบนส่ือสังคมออนไลน์ 
จ านวน 1,000 ขอ้ความ แบ่งเป็นการแสดงความคิดเห็น 
เชิงบวก 500 ขอ้ความ และความเห็นเชิงลบ 500 ขอ้ความ 
น าข้อมูลไปท าความสะอาด ผ่านกระบวนการตัดค า 
ต่อจากนั้ นมาท าการก าจัดค าหยุด การหารากศัพท์ 
หลังจากนั้ นจะน าค  าท่ีได้มาท าให้อยู่ในรูปแบบของ
เวกเตอร์เพ่ือสร้างโมเดล ท าการแบ่งชุดขอ้มูลเป็น 2 ชุด 
คือ ข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ ร้อยละ 80 และข้อมูล
ส าหรับทดสอบ ร้อยละ 20  ท าการสร้างโมเดล และ
ทดสอบประสิทธิภาพ 4 อลักอริทึม คือ อลักอริทึม Long 

Short Term Memory อลักอริทึม Complement Naïve 

Bayes อลักอริทึม K-Nearest Neighbor และอลักอริทึม 
Support Vector Machine ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
พ บ ว่ า  อั ล ก อ ริ ทึ ม  Support Vector Machine มี
ประสิทธิภาพการจ าแนกขอ้ความความคิดเห็นบนส่ือ
สังคมออนไลน์ดีท่ีสุด โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 
87.00  ค่าความแม่นย  าเท่ากบั 0.89 ค่าระลึกเท่ากบั 0.84 

ค่าการถ่วงดุลเท่ากบั 0.867 และค่าการวิเคราะห์เส้นโคง้
คุณลกัษณะการท างานเท่ากบั 0.87 ตามล าดบั 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความผูกพนัของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลเิคชันแชทบอท
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันนีอ้งค์กรต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีมาส่งเสริม
การตลาดและรวมถึงการเข้าถึงลูกค้าของบริษัทตนเอง ซ่ึง
ความเร็วในการตอบสนองนับเป็นปัจจัยหน่ึงในการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ดังน้ันหลายบริษัทจึงได้น า
แพลทฟอร์มแชทบอท เข้ามาใช้ในบริษัทตนเองเน่ืองจาก 
แชทบอท สามารถท างานได้ 24 ชม ต่างจากมนุษย์ท่ีจะมี
ความเหน่ือยล้าเกิดขึน้และรวมถึงการลดต้นทุนของบริษัท
ในด้านการจ้างพนักงาน นอกจากนีย้งัสร้าง ความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า และการมีส่วนร่วมของลูกค้า งานวิจัยนี้มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
แชทบอทในเฟซบุ๊ กเมสเซนเจอร์ โดยใช้เเบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเคยใช้บริการแอปพลิเคชันแชทบอทในเฟซบุ๊ ก 
เมสเซนเจอร์จ านวน 348 คน เม่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และหา
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลแสดงความ
เหมาะสมของด้วยค่า P-value=0.966 , x2/df=0.070 , 

RMSEA=0.000 , GFI=1.000 , CFI=1.00 , NFI=1.00 

และ  TLI=1 .0 1 7  จ ากผลการ วิ จั ยพบ ว่า  ปั จ จั ย ด้ าน
องค์ประกอบคุณภาพของแชทบอทอันได้แก่ความมี
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการตอบสนองล้วนมี
อิทธิผลต่อทัศนคติของลกูค้าซ่ึงก่อให้เกิดความผูกพันอันดี
ของลูกค้าต่อตัวสินค้า รวมถึงเพศสภาพของแชทบอทมผีล
ต่อความผูกพันของลูกค้าเช่นกัน  ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าต่อเพศสภาพของแชท 

บอทกับความผูกพันของลูกค้าพบว่าไม่แปรผันตาม
ประเภทสินค้า 
ค าส าคัญ :  แชทบอทในเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์  ความ                  

คาดหวงัของลูกคา้ต่อเพศสภาพของแชทบอท  
องคป์ระกอบดา้นคุณภาพของแชทบอท 

                  
Abstract 

At present, various organizations incorporate 

new technologies to promote marketing activities 

and serves as a communication channel for 

businesses. The speed of response is one of the 

factors that contribute to customer satisfaction. 

Therefore, many companies have adopted the 

chatbot technology. A chatbot can work 24/7 without 

breaks and it would never ask for a leave or does not 

get tired like human. Chatbots lead to a reduction in 

operating cost and an increase in customer 

satisfaction and customer engagement. This research 

aims to study and analyze the factors that influence 

consumer engagement in using Facebook Messenger 

chatbot services. The study used online questionnaire 

survey to collect a sample of 348 of people who have 

used Facebook Messager chatbot services. The data 

were analyzed through Structural Equation Model to 

test the hypotheses and derive model fit. The model 

showed a goodness-of-fit with P-Value=0.966, x2/df 

= 0.070, RMSEA=0.00, GFI=1.000, CFI=1.00, 

NFI=1.00 and TLI=1.017. The findings show that 

the quality components of the chatbot (i.e., efficiency 
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and security) have a positive effect on customers' 

attitude which leads to an increase in customer's 

engagement. The chatbot's gender also has a 

significant effect on customer engagement. However, 

the relationship between the expectation of customer 

for chatbot perceived gender and customer's 

engagement does not vary by the product type. 

Keywords: Facebook messenger chatbot, Customer 

expectations of the gender of chatbot, 

Quality component of the chatbot. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนับทบาทความส าคญัของเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามี

ส่วนส าคญัต่อธุรกิจ เน่ืองจากความมีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงความรวดเร็ว นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความสัมพนัธ์
อนัดีต่อลูกคา้ 

แชทบอท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีประมวลผลการ
น าเขา้ภาษาธรรมชาติจากผูใ้ชง้านและมีความสัมพันธ์ใน
การตอบสนองในการตอบกลบัอยา่งชาญฉลาด ขบัเคล่ือน
โดยปัญญาประดิษฐ์ ท่ีโต้ตอบกับผูใ้ช้ผ่านอินเตอร์เฟส
แบบขอ้ความเป็นหลกั และได้รับความนิยมจากหลายๆ
บริษทัเน่ืองจาก แชทบอท สามารถท างานได ้24 ชม ต่าง
จากมนุษยท่ี์จะมีความเหน่ือยลา้ รวมถึงการลดตน้ทุนของ
บริษทัในดา้นการจา้งพนกังาน สร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า (customer satisfaction) และการมีส่วนร่วม ของ
ลูกคา้ (customer engagement) เหตุผลหลกัท่ีท าให้มีการ
น าแชทบอทมาใช้งานในธุรกิจ เพราะแชทบอทมีความ
รวดเร็วในการตอบค าถามได้ทันที ร้อยละ 83 ของผูซ้ื้อ
สินค้าบนโลกออนไลน์ต้องการค าปรึกษาระหว่างการ
ตัดสินใจซ้ือ เพื่อค้นหาสินค้าท่ีตนต้องการ การน าแช
ทบอทมาป ระยุกต์ กับ ธุ ร กิ จจะท าให้ ลู กค้าได้ รั บ
ประสบการณ์ท่ีดีและตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือรับบริการได้
ง่ายข้ึน  และพบว่าร้อยละ 67 ของผู ้ใช้อินเตอร์เน็ตซ้ือ
ผลิตภณัฑห์รือบริการจากแบรนด์ท่ีใชแ้ชทบอท เพราะแช
ทบอทสามารถจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้ไดโ้ดยอตัโนมติั ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเพ่ือท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมของลูกคา้
ในแต่ละราย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขายรวมถึงโปรโมชัน่

ส่งเสริมการขาย พบว่าร้อยละ 77 ของแชทบอทท าให้
ประสิทธิภาพการขายหรือการบริการหลงัการขายเพ่ิมข้ึน  
อีกทั้ งยงัมีศกัยภาพในการจดัการความตอ้งการของลูกคา้
ไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่มนุษย ์รวมถึงการลดตน้ทุนการ
ท า Customer Service ลดลงร้อยละ 30 อันเน่ืองมาจาก
การจา้งพนักงานท าให้ธุรกิจสามารถลดจ านวนพนักงาน
ส าหรับการตอบค าถามได้ [15] ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของลูกคา้ในการ
ใชบ้ริการแชทบอท ทั้งน้ีงานวิจยัน้ีจะศึกษาเฉพาะเฟซบุ๊ก
เมสเซนเจอร์ แชทบอท เน่ืองจากปัจจุบัน (อา้งอิงขอ้มูล 
เดือน มกราคม 2021) ประเทศไทยมีผู ้ใช้งานเฟซบุ๊ก 
จ านวน 51 ลา้นบญัชีมีการใช ้เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ จ านวน
ถึง 37 ลา้นบัญชี [16] งานวิจัยน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของลูกคา้ 
ความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ กลบัมาใช้
บริการซ ้ าซ่ึงแสดงถึงความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนด์
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการแชทบอท 
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

 

2. งานวจัิยและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาคน้ควา้ รวบรวม 

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันของลูกค้า (Customer 

engagement) คือ การท าให้ลูกค้าเกิดความผูกพันระยะ
ยาวกบัองค์กรหรือแบรนด์  [1] ซ่ึงความผูกพนัของลูกคา้
เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีลูกคา้แสดงออกมาท าให้
เกิดการภักดีและการซ้ือซ ้ า [2] ซ่ึง [3] ได้มีการระบุว่า
ความผกูพนัของลูกคา้มีองคป์ระกอบคือ ส่วนของความคิด
ได้แก่ความกระตือรือร้น ส่วนของอารมณ์ได้แก่ การ
ตระหนกัในการมีส่วนร่วม และส่วนของพฤติกรรมไดแ้ก่ 
ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมการท่ีจะประสบความส าเร็จในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ารวมถึงการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ ควรมีกระบวนการท่ีท าให้ลูกคา้รับรู้ถึงความเป็น
ส่วนตวัซ่ึงกระบวนการน้ีควรมีทั้งความเร็วและความฉลาด
รวมถึงสามารถส่งมอบความตอ้งการท่ีเฉพาะของลูกคา้ราย
ใดรายหน่ึงไดต้ลอดเวลาเพื่อให้บรรลุถึงความส าเร็จของ



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

243 

 

เป้าหมาย โดยผลลัพธ์น้ี เน้น ลูกค้าเป็นศูนย์กลางท่ี มี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นเพ่ือตอบสนองถึงความเร็วและมีการ
บริการท่ีเหมาะสมในแต่ละบุคคลจึงเป็นการดีท่ีน าแชท 
บอทเขา้มามีส่วนร่วมแก่ลูกค้าซ่ึงสามารถช่วยให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และโอกาสทางธุรกิจท่ีมีมากข้ึน 
รวมถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นของทั้งลูกคา้และบริษทั ซ่ึง
การมี ส่วน ร่วมของลูกค้า ได้แก่  การเช่ือมต่อ การมี
ปฏิสัมพนัธ์ ความพึงพอใจ การเก็บรักษา ความมุ่งมัน่ และ
การสนับสนุน เป็นส่วนส าคัญและเป็นแรงผลักดันให้
ลูกคา้เกิดความรู้สึกพึงพอใจจนเกิดความจงรักภกัดี [4] 

ทศันคติ คือ ความชอบ ความพึงพอใจ หรือไม่ชอบ ท่ี

บุคคลแสดงออกมาต่อส่ิงต่าง ๆ [5] ซ่ึงการวดัความพึง

พอใจของลูกคา้จะน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพ

การบริการเขา้มาเน่ืองจากหากลูกคา้ได้รับการบริการท่ี

ตอ้งการหรือเกินกวา่ความคาดหวงัจะท าให้เกิดความรู้สึก

อัน ดี   ซ่ึ ง ง าน วิ จั ย ไ ด้ป ระ ยุ ก ต์ ใน ก ารน าโม เด ล  

SERVQUAL  ซ่ึ ง เป็ น โม เด ล ท่ี ศึ กษ าคุ ณ ภ าพ ก าร

ให้บริการท่ีจะส่งผลต่อความคาดหวงั ความพึงพอใจ และ

การรับรู้ของผูบ้ริโภค โดย [6] น าหลักของการประเมิน

คุณภาพของการบริการมาประยกุต์ซ่ึงปัจจยัน้ีจะส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการได้รับบริการ โดยผูว้ิจัยได้น าด้าน

ประสิทธิภาพของการใชง้าน (Efficiency) มาประยกุตใ์ช้

กับการประเมินคุณภาพของแชทบอทมา 3 ด้านอันจะ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้แก่ (1) ประสิทธิภาพของการ

ใช้งาน (Efficiency: EF)  ท่ีน ามาใช้กับแชทบอท คือ 

ความมีประสิทธิภาพต่อการใชง้านของแชทบอท สามารถ

ใช้งานได้ง่ายและมีความพร้อมต่อการใช้งาน (2) ความ

ปลอดภยั (Security: SE) ท าให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกปลอดภยั

ในการใช้บ ริการแชทบอท (3) การตอบสนองลูกค้า 

(Responsiveness: RE) ซ่ึงแชทบอทควรมีความพร้อม

และความเร็วต่อการตอบสนองแก่ผู ้รับบริการรวมถึง

ค าตอบท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความมัน่ใจ

ซ่ึงส าหรับการตอบสนองนับเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะดา้น

คุณภาพของแชทบอทท่ีส าคัญและสามารถใช้ในการ

รับรองคุณภาพของแชทบอท [7] มาประยกุตใ์ชใ้นการวดั

มิติคุณภาพด้านความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อแช

ทบอท เพ่ือศึกษาวา่ปัจจยัใดส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการแชทบอทเพื่อจะไดน้ าไปพฒันาประสิทธิภาพให้

ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงท าให้เกิดความพึงพอใจ

ในดา้นการใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ีงานวิจยัไดท้ าการศึกษาดา้นความคาดหวงั
ของลูกค้าต่อเพศสภาพของแชทบอท  (Expectation of 
customer for Chabot gender: GD) เพ่ือศึกษาว่ามีผลต่อ
ความผูกพนัของลูกคา้มากน้อยเพียงใด พบว่าแบบแผน
ทางเพศของแชทบอทอิงจากรูปลกัษณ์ของแชทบอท [8] 
และเสียง [10] เพื่อบ่งบอกถึงเพศสภาพของแชทบอท แต่
เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นการบริการของแชทบอทในเฟซบุ๊ก
เมสเซนเจอร์ ดงันั้นจะไม่มีรูปลกัษณ์ในการให้บริการและ
กลุ่มประชากรท่ีศึกษาวิจยัอาศยัอยู่ท่ีประเทศไทย จึงมีค า
ลงท้ายในภาษาไทยเช่น “ค่ะ” แทนเพศสภาพผู ้หญิง 
“ครับ” แทนเพศสภาพผู ้ชาย หรือค าข้ึนต้นนาม เช่น 
“กระผม” แทนเพศสภาพผูช้าย “ดิฉัน” แทนเพศสภาพ
ผูห้ญิง เป็นตน้ [10] ในส่วนของความคาดหวงัต่อเพศท่ีมี
ต่อแชทบอท  ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองแบบแผนทางเพศซ่ึง
เป็นความเช่ือต่อบทบาททางเพศ กล่าวคือ เป็นความเช่ือวา่
ผูห้ญิงและผูช้ายมีลกัษณะแตกต่างกนัและสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นส่วนของประเภทของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อความคาดหวงัเพศสภาพของแชทบอทมากน้อย
เพียงใด พบว่าคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จากการวิจยัด้าน
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต ์โดยหุ่นยนตเ์พศชาย
เหมาะกบังานลกัษณะท่ีเป็นตวัแทนและรวมถึงงานท่ีเป็น
ส่วนของผูช้าย อาทิ งานทางด้านเทคนิค ส่วนหุ่นยนต์
ผูห้ญิงจะเป็นท่ียอมรับในด้านของงานลกัษณะ เช่น การ
ดูแลผูสู้งอายุ เด็ก เป็นตน้ [11] และความเหมาะสมของ
เพศสภาพแชทบอทต่อประเภทสินคา้ เก่ียวขอ้งกับความ
แตกต่างของแบบแผนทางเพศซ่ึงสามารถพิจารณาไดท้าง
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์หรือรวมถึงแชทบอท เช่น ดา้นการ
บริการหรือสอบถามด้านเทคนิค ผูรั้บบริการจะมีความ
มัน่ใจหากเพศสภาพของแชทบอทเป็นเพศชายมากกวา่เพศ
หญิง ตรงขา้มกบังานส่วนบริการลูกคา้หรือสายด่วน การ
ท่องเท่ียว แฟชั่น  ความงาม จะเกิดปฎิสัมพันธ์หากแช
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ทบอทนั้นเป็นเพศหญิง [14] ซ่ึงน ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจ
โดยอิงจากประเภทสินคา้โดยใชเ้พศสภาพท่ีเหมาะสมของ
แชทบอทเพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความมัน่ใจในตวัสินคา้ 
เช่นธุรกิจดา้นความงาม เพศสภาพของแชทบอทควรเป็น
เพศหญิง แต่หากธุรกิจดา้นอุปรณ์ตกแต่งรถยนตเ์พศสภาพ
ของแชทบอทควรเป็นเพศชาย  ดา้นของสมมติฐานด้าน
ความคาดหวงัเพศสภาพของแชทบอท ได้น าทฤษฎีท่ีใช้
ส าหรับการอธิบายผลของความสอดคลอ้งทางเพศในการ
มีป ฎิสั มพัน ธ์กัน ซ่ึ งก ล่ าวว่ าผู ้คนมัก ดึ ง ดูดคน ท่ี มี
บุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกับตนเอง [12] และรวมถึง
สมมุติฐานการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพศเดียวกนัจะส่งผล
ใหเ้กิดบริบททางการขายหรือบริการเกิดข้ึน [13] 

 

3.  กรอบแนวคิดของการวจัิย 
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ

ก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยท่ีจะศึกษาได้ ดังแสดงใน
ภาพท่ี 1 

 
 
 
 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดงานวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 (H1) : ประสิทธิภาพของการใช้งาน แช
ทบอท (EF) มีอิทธิผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ (CUS) 
ผา่นทศันคติต่อแชทบอท (ATT) 

สมมติฐานที่ 2 (H2) : ความปลอดภยั (SE) มีอิทธิผลต่อ
ความผูกพนัของลูกคา้ (CUS) ผ่านทัศนคติต่อแชทบอท 
(ATT) 
สมมติฐานที่ 3 (H3) : การตอบสนอง (RE) มีอิทธิผลต่อ
ความผูกพนัของลูกคา้ (CUS) ผ่านทัศนคติต่อแชทบอท 
(ATT) 

สมมติฐานที่ 4 (H4) : ทศันคติต่อแชทบอท (ATT) มีผล
ต่อความผกูพนัของลูกคา้ (CUS) 

สมมติฐานที่ 5 (H5) :  ความคาดหวงัของลูกค้าต่อเพศ
สภาพของแชทบอท (GD) มีผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ 
(CUS) 

สมมติฐานที่ 6 (H6) : ความคาดหวงัของลูกค้าต่อเพศ
สภาพของแชทบอท (GD) มีผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ 
(CUS) แปรผนัตามประเภทสินคา้ (PRO)   
 

4.  วธีิการด าเนินการวจัิย 
ในการศึกษางานวิจัย น้ี เป็นการวิจัย เชิงป ริมาณ 

(quantitative research) ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรของงานศึกษาน้ี
เป็น บุคคลทั่วไป ท่ีอาศัยท่ีประเทศไทยและเป็นผู ้มี
ประสบการณ์ใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแชทบอทในเฟซบุ๊ก
เมสเซนเจอร์ โดยผูว้ิจัยใช้โปรแกรม G*Power ในการ
ค านวณหาขนาดตวัอยา่งประชากร โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ 
(1-) เท่ากบั 0.95 ค่าอลัฟา () เท่ากบั 0.05 ขนาดของ
อิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.3 จ านวนตวัแปรท านาย
เท่ากบั 7 ตวัแปร ผลท่ีไดคื้อ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
134 ตวัอยา่งซ่ึงผูว้จิยัไดป้รับจ านวนขนาดตวัอยา่งเพ่ิมเป็น 
318 ตวัอยา่งและเพ่ิมการเก็บขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการศึกษา
น าร่อง (pilot study) เพ่ือหาความเช่ือมัน่อีก 30 ตวัอย่าง 
รวมเป็น 348 ตัวอย่าง ดังนั้ นขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ี
ค านวณได้จากสูตรคือ 348 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัโดยใช้
โปรแกรม SPSS และ AMOS ในการวเิคราะห์รูปแบบเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Modelling: SEM) เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางออ้ม และได้มี
การปรับรูปแบบของโมเดล เพื่อสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Model Fit)   

5.  ผลการด าเนินงานวจัิย 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

348 คน โดยมีผู ้ท่ีใช้บริการแอปพลิเคชันแชทบอทใน          
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ท่ีสามารถน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลไดเ้ป็น
จ านวน 348 คน แบ่งเป็นเพศชาย 106 คน เพศหญิง 242 

คน หากแบ่งตามช่วงอายสุามารถแบ่งเป็น ช่วงอายตุ  ่ากว่า 
25 ปี จ านวน 104 คน ช่วงอาย ุ25-30 ปี จ านวน 107 คน 
ช่วงอายุ 31-40  ปี  จ านวน  97  คน ช่วงอายุ 41-50  ปี 
จ านวน 27 คน และมากกวา่ 51 ปี จ านวน 13 คน 
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การวจิยัใชก้ารวเิคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้าง โดยเป็น
การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อหาค่าอิทธิพล
ทั้ งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรอิสระว่ามีผลต่อตัว
แปรตามมากน้อยเพียงใด โดยค่าความสอดคล้องของ
โมเดล (goodness-of-fit) ท่ีได้เป็นดังน้ี  x2/df =0.035, 

RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, CFI = 1.00, NFI = 

1.000 และ TLI = 1.017 ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
รวมถึงการทดสอบอิทธิพลก ากบั (moderating effect) 

ด้วย เทค นิคการวิ เคราะห์ ก ลุ่มพ หุ  (Multiple-Group 

SEM) โดยด าเนินการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรชนิด
สินคา้ ดงัแสดงในตารางท่ี 2  

 
 
 
 

ภาพที ่2: โมเดลจากการวิจยั 
 

ตารางที ่1: ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดล 

ตวั
แปร
ผล 

อทิธิพล ตวัแปรต้น ตวัแปร
ก ากบั 

EF SE RE GD ATT GD*PRO 

ATT ทางตรง 0.315 

*** 

0.165 

*** 

0.356 

*** 

- - - 

 ทางอ้อม - - - - - - 
CUS ทางตรง - - - 0.3417

*** 

0.927 

*** 

0.001 

 ทางอ้อม 0.292 

* 

0.153 

* 

0.330 

* 
 - - 

หมายเหตุ *p≤0.05, **p<0.01, ***p<0.001  

ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน
โมเดล สามารถน ามาสรุปผลการทดสอบของสมมติฐาน
ต่าง  ๆ ท่ีตั้งไว ้มีรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที ่2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ค่า 
อิทธิพล 

ค่า P ผลการ 
ทดสอบ 

H1: ประสิทธิภาพของการใช้งานแชทบอท 
(EF) มี อิท ธิผลต่อความผูกพันของลูกค้า
(CUS) ผา่นทศันคติต่อแชทบอท (ATT) 

0.315 ≤ 
0.001 

ยอมรับ 

H2:  ความปลอดภยั (SE) มีอิทธิผลต่อความ
ผูกพันของลูกค้า(CUS) ผ่านทัศนคติต่อแช
ทบอท (ATT) 

0.165 ≤ 

0.001 
ยอมรับ 

H3: การตอบสนอง (RE) มีอิทธิผลต่อความ
ผูกพันของลูกค้า(CUS) ผ่านทัศนคติต่อแช
ทบอท (ATT) 

0.356 ≤ 

0.001 
ยอมรับ 

สมมติฐาน ค่า 
อิทธิพล 

ค่า P ผลการ 
ทดสอบ 

H4: ทัศนคติต่อแชทบอท (ATT) มีผลต่อ
ความผกูพนัของลูกคา้ (CUS) 

0.927 ≤ 

0.001 
ยอมรับ 

H5: ความคาดหวงัของลูกค้าต่อเพศสภาพ
ของแชทบอท (GD) มีผลต่อความผูกพนัของ
ลูกคา้ (CUS) 

0.106 ≤ 
0.001 

ยอมรับ 

H6: ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัของ
ลูกค้าต่อเพศสภาพของแชทบอท (GD) กับ
ความผูกพันของลูกค้า (CUS) แปรผนัตาม
ประเภทสินคา้ (PRO)   

0.001 0.991 ปฏิเสธ 

 

 

6.  สรุป 
ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อความผูกพันของ

ผู ้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชันแชทบอทใน         
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ พบวา่ ประสิทธิภาพของการใชง้าน
แชทบอทมีอิทธิผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ผ่านทศันคติ
ต่อแชทบอทแสดงเป็นการอนุมานให้ เห็นว่าการท่ี
ผูรั้บบริการไดรั้บการบริการจากแชทบอทท่ีมีความถูกตอ้ง
แม่นย  า รวมถึงมีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือ จะ
ส่งผลต่อทศันคติดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการแชท 
บอท  

ความปลอดภยั มีอิทธิผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ผา่น
ทศันคติต่อแชทบอทแสดงใหเ้ห็นวา่ ความปลอดภยัในการ
ใชบ้ริการ ส่งผลให้เกิดทศันคติดา้นความพึงพอใจในการ
ใช้บริการแชทบอทซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดค าตอบท่ี
น่าเช่ือถือจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความมัน่ใจและพอใจ 

การตอบสนองมีอิทธิผลต่อความผูกพันของลูกค้า 
(ผ่านทศันคติต่อแชทบอท แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดา้นการ
ตอบสนองของแชทบอทซ่ึงเน้นความเร็วถูกตอ้งซ่ึงเป็น
คุณสมบติัเด่นของแชทบอทส่งผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจ
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานความเร็วต่อการตอบสนองแก่
ผู ้รับบ ริการรวมถึงค าตอบ ท่ี น่ าเช่ือ ถือ ซ่ึ งจะท าให้
ผูรั้บบริการเกิดความมัน่ใจและพอใจ  

ซ่ึงทั้ ง 3 ปัจจัยข้างต้นมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
ลูกคา้ผ่านทัศนคติต่อแชทบอทซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิด
การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึง 3 ปัจจยัขา้งตน้เป็น 1 
ในองค์ประกอบของโมเดล SERQUAL เพื่อวดัคุณภาพ
การให้บริการท่ีจะส่งผลต่อความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
และการรับรู้ของลูกคา้ ซ่ึงจากคุณลกัษณะดา้นคุณภาพของ   
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แชทบอทขา้งตน้ไดมี้อิทธิพลส่งผลให้เกิดความผกูพนัของ
ลูกคา้ในการใช ้บริการแชทบอทตามมา [6]  

ทัศนคติต่อแชทบอท มีผลต่อความผูกพนัของลูกค้า
แสดงใหเ้ห็นวา่ ทศันคติของลูกคา้ส่งผลต่อความผกูพนัใน
การใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยด้านวงจรการมี
ส่วนร่วมของลูกคา้ ซ่ึงความพึงพอใจ เป็นแรงผลกัดนัให้
ลูกคา้เกิดความรู้สึกพึงพอใจจนเกิดความจงรักภักดี [4] 
และเกิดความผกูพนั 

ในส่วนของความคาดหวงัของลูกคา้ต่อเพศสภาพของ
แชทบอทมีผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ แสดงให้เห็นว่า
ลูกคา้มีความคาดหวงัต่อเพศสภาพของแชทบอทในการ
ให้บริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีใช้ส าหรับการอธิบาย
ผลของความสอดคลอ้งทางเพศในการมีปฏิสัมพนัธ์กนัซ่ึง
กล่าวว่าผูค้นมกัดึงดูดคนท่ีมีบุคลิกลกัษณะคลา้ยคลึงกับ
ตนเอง [12] และรวมถึงสมมุติฐานการมีปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งเพศเดียวกนัจะส่งผลใหเ้กิดบริบททางการขายหรือ
บริการเกิดข้ึน [13]  

ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัของลูกคา้ต่อ
เพศสภาพของแชทบอทกับความผูกพนัของลูกคา้ไม่ได้
แปรผนัตามประเภทสินคา้ ซ่ึงไม่ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิด
ลกัษณะความเหมาะสมของงานท่ีแตกต่างกนัของหุ่นยนต์
หญิงและชาย [11] รวมถึงความเหมาะสมของเพศสภาพ
ของแชทบอทต่อประเภทสินคา้[14] ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่า
งานวิจยัช้ินน้ีไดศึ้กษาเฉพาะแชทบอทในเฟซบุ๊กเมสเซน
เจอร์ ซ่ึงจะไม่มีลักษณะทางกายภาพท่ีบ่งบอกของเพศ
สภาพแชทบอทชัดเจนจึงท าให้ประเภทสินค้าไม่ได้มี
อิทธิพลก ากบัต่อความคาดหวงัของเพศสภาพแชทบอทต่อ
ความผกูพนัของลูกคา้  
ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรน าการศึกษาของ
แชทบอทท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีแสดงออกถึงเพศสภาพ
ท่ีชดัเจน อาทิ มีหน้าตา เสียง ซ่ึงบ่งบอกถึงเพศสภาพได้
มากกวา่แชทบอทในเฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์ซ่ึงอาศยัขอ้ความ
และค าลงท้ายเพ่ือบ่งบอกเพศสภาพว่าเป็นเพศหญิงหรือ
ชาย  และควรมีการเจาะจงลกัษณะประเภทของชนิดสินคา้
เพ่ือความแม่นย  าในการแปลงผลของขอ้มูลท่ีได้ รวมถึง
ก าหนดช่วงกลุ่มวยัท่ีแตกต่างกันเพ่ือศึกษาว่าปัจจัยใด

ส่งผลกบัคนกลุ่มใดมากน้อยกว่ากนั และน าปัจจยัท่ีไดม้า
วเิคราะห์เพ่ือน าไปพฒันาระบบใหดี้ยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อ
ความตั้งใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ RPA โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท า
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 143 ราย โดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ RPA ของผู้ใช้งาน คือ ปัจจัย
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจัยด้านความเหมาะสม
ระหว่างงานและเทคโนโลย ีและปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ 
ซ่ึงงานวิจัยนี้มีค่าท่ียอมรับได้ 30 % ( R – Squared = 

0.30) 
ค าส าคญั: เทคโนโลยหุ่ีนยนตอ์ตัโนมติั RPA 
 

Abstract 
The objective of this research is to explore 

factors influencing the intention to use Robotic 

Process Automation Technology (RPA). Data were 

collected by using survey from 143 respondents. The 

statistics used in this research were Exploratory 

Factor Analysis, and multiple regression analysis. 

The result indicated that Factors Influencing the 

Intention to Use Robotic Process Automation 

Technology are Perceived of Use, Task Technology 

fit and Reliability these factors can explain the 

dependent variable about 30% (R - Squared = 0.30) 

Keywords: Robotic Process Automation Technology. 

1. บทน า 
เน่ืองจากเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการแข่งขนักับ

คู่แข่งได้ การปรับตัวและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช ้
เพ่ือให้การท างานมีความคล่องตัว ลดข้อผิดพลาด เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน สนับสนุนการท างานของมนุษย์  
จึงมีการน าแรงงานดิจิทัล Robotic Process Automation 

(RPA) หรือการท ากระบวนการอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์
ซอฟต์แวร์เข้ามาท างานแทนมนุษย์มากข้ึน โดย RPA 

สามารถช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ และไดป้ริมาณ
งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเวลาท่ีสั้นลง ช่วยจดัการงานท่ีซ ้ าซาก
ในหลายอุตสาหกรรม ทั้ งยงัสามารถท างานได้เร็วกว่า 
แรงงานมนุษยถึ์ง 40-60% มีค่าความผิดพลาดเกือบเป็น
ศูนย ์และดว้ยการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าตามท่ีก าหนดได ้
100% ไม่ใชอ้ารมณ์ในการท างาน ไม่มีการขาด ลา มาสาย 
ท่ีส าคญัคือช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงาน และคุม้ค่าต่อการ
ลงทุนท าให้ผูป้ระกอบการหันมาใชง้านเทคโนโลยี RPA 

กนัมากข้ึน 
ดว้ยสภาพเศษฐกิจในปัจจุบนัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ

ลดตน้ทุน เพ่ิมศักยภาพ สร้างคุณภาพท่ีดี ให้กับองค์กร 
เพ่ือให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ผูว้จิยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
หุ่นยนตก์ระบวนการอตัโนมติั RPA เพ่ือเป็นประโยชน์กบั
ผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการดา้นการติดตั้ง และพฒันาระบบ 
RPA ในการวางแผนบริหารจัดการการ Implement ให้
ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์อย่างราบร่ืน เน่ืองจากการ 
Implement ระบบ RPA จะส าเร็จได้ด้วยดีจะต้องอาศัย
ความร่วมมือของพนักงานในการอธิบายกระบวนการ
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ท างานปัจจุบนัพร้อมให้เง่ือนไขการตดัสินใจโดยละเอียด 
และการเตรียขอ้มูลตามเทมเพลต เพื่อให้ Robot สามารถ
ท างานแทนมนุษย์ในส่วนนั้ นได้ โดยความเต็มใจท่ีจะ
ร่วมมือ และความตั้ งใจใช้งานเทคโนโลยี RPA นั้น จะ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ หากทีม
ผูพ้ฒันาและผูป้ระกอบการมีแผนการรับมือท่ีดี ก็จะช่วย
ให้พนักงาน เกิดความตั้ งใจใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธ์ิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 Robotic Process Automation (RPA) 

Robotic Process Automation (RPA) หรือเทคโนโลยี
หุ่นยนต์กระบวนการอตัโนมติั คือ ซอฟต์แวร์โรบอทท่ี
เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ โดย ท่ี มนุษย์เป็ น
ผู ้อ อ กแบ บ ก ระบ วน ก าร  (Process) และขั้ น ต อน 
(Workflow) การตดัสินใจต่าง ๆ เพ่ือให้ซอฟต์แวร์โรบอ
ทสามารถท างานซ ้ า ๆ แทนมนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ลดขอ้ผิดพลาดในการท างานท่ีเกิดจาก Human error และ
ยงัสามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากงานท่ีเป็น
ลกัษณะงานท่ีตอ้งท าซ ้ า ๆ เป็นประจ า มีปริมาณมาก และ
ตอ้งใชเ้วลามากในการท าให้เสร็จ ท าให้ตอ้งเสียเวลากับ
งานเหล่านั้น การน าเทคโนโลย ีRPA มาเป็นเคร่ืองมือช่วย
ท ากระบวนการซ ้ า ๆ โดยอตัโนมติัจะสามารถลดเวลาการ
ท างาน โดยได้ผลของงานท่ีมากข้ึน ด้วยข้อผิดพลาดท่ี
น้อยลงจึงมีส่วนช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
ลดเวลา และตน้ทุนในการด าเนินงานได้ งานท่ีเหมาะสม
จะน าระบบ RPA มาใช ้เช่น งานแยกไฟลแ์นบจาก Email 

เพ่ือจดัเก็บไวต้ามโฟลเดอร์, งานท่ีตอ้งท าซ ้ า ๆ ใน Excel 
เช่น การแยกไฟล์ลูกคา้ใหม่ ออกเป็นรายจงัหวดั เพ่ือส่ง
ให้กบั Sales ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ, การน าไฟล์ท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์
ส่ง Email อตัโนมติั ให้กบัคนท่ีเก่ียวขอ้ง, งาน Copy และ 
Paste ไ ม่ ว่ าจ ะ เป็ น ใน  Application ห รื อ  ร ะ ห ว่ า ง 
Application, เก็บขอ้มูลสถิติของ Social Media, การเก็บ
ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์(Web Scraping) เป็นตน้ 

2.2 ทฤษฎีความเหมาะสมของงานและลักษณะของ
เทคโนโลย ี

ทฤษฎีความเหมาะสมของงานและลักษณะของ
เทคโนโลย ีTask Technology Fit หรือ TTF น าเสนอโดย 
Goodhue and Thompson เป็ น แน ว คิ ด ท่ี ใช้ ส าห รับ
ประเมินประสิทธิภาพ ของเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อ
การใช้งาน และอธิบายความเหมาะสมระหว่างลักษณะ
ของงาน และลกัษณะของเทคโนโลยี โดยการท่ีผูใ้ชง้านจะ
ยอมรับ เทคโนโลยีนั้ น ๆ ได้ ก็ต่อเม่ือ เทคโนโลยีนั้ นมี
ฟังก์ชัน่ท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนผูใ้ชส้ามารถท างาน ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยี
ท่ีไม่มีประโยชน์เพียงพอจะไม่ถูกน ามาใชง้าน โดย TTF 
ประกอบด้วยปัจจยัด้าน 2 ปัจจยั คือคุณลกัษณะของงาน 
(Task Characteristics) และคุณลักษณะของเทคโนโลย ี
(Technology Characteristics) และความเหมาะของงาน 
แ ล ะ เท ค โน โล ยี  (Task Technology Fit) จ ะ ส่ งต่ อ
พฤติกรรมการตั้ งใจ ใช้เทคโนโลยีให้ เป็นประโยชน์ 
(Utilization) และส่งผลกระทบต่อศักยภาพของงาน 
(Performance Impacts) 

 
ภาพที ่1: โมเดล Task – Technology Fit (TTF) [3] 

2.3 ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลย ี
 ท ฤ ษ ฎี ก า ร ย อ ม รั บ เท ค โ น โ ล ยี  Technology 

Acceptance Model ห รือ  TAM เป็ น ท ฤษ ฎี ท่ี  มี ก าร
ยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
การใช้ เทคโน โลยี  น าเสนอโดย Davis, Bagozzi & 

Warshaw ซ่ึงเป็นการพัฒนาเพ่ิมเติมมาจากทฤษฎีการ
กระท าตามหลักเหตุและผล (The Theory of Reasoned 

Action) ห รือ  TRA ท่ี ใ ช้ ใน ก าร ศึ กษ าและอ ธิบ าย
พฤติกรรมวา่บุคคลหน่ึง จะมีการยอมรับเทคโนโลยไีดเ้กิด
จากปัจจยัหลกั 2 ประการไดแ้ก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) และ 2) การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้ง าน  (Perceived Ease of Use) เน่ื อ งจากก าร รับ รู้
ประโยชน์  และการรับ รู้ความ ง่าย  ในการใช้งาน มี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม การยอมรับเทคโนโลยี และมี
ความเช่ือมโยงกับทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี และ
ทศันคติ ท่ีมีต่อการใชง้านเทคโนโลยีของบุคคลใด บุคคล
หน่ึง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีนั้น ซ่ึงความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรม ของบุคคลหน่ึงเป็นการแสดงออก 
ตามทัศนค ติของบุคคลนั้ น  ท่ี ส่ งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลย ีและใชศึ้กษาในบริบทการยอมรับการใชร้ะบบ
สารสนเทศ  

 
ภาพที ่2: แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ีTAM [7] 

จ าก ภ าพ ท่ี 2  ตั ว แ ป ร ภ า ย น อ ก  เ ช่ น  ข้ อ มู ล
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ เป็นตน้ 
มี อิท ธิพลต่ อการ รับ รู้ ถึ งประโยชน์ ท่ี จะได้ รับจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการรับรู้วา่ เป็นระบบท่ีง่าย ต่อ
การใช้งานการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลย ี
สารสนเทศคือปัจจัยท่ีก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็นปัจจยัท่ีส่งผล โดยตรงต่อ
ความตั้ งใจแสดงพฤติกรรม การใช้ด้วยการรับรู้ว่าเป็น
ระบบท่ีง่ายต่อการใชง้านคือปัจจยัท่ีก าหนดในแง่ปริมาณ
หรือความส าเร็จท่ีได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือท่ี
คาดหวงัไวห้รือไม่ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

2.4 การก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยั 
จากศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้เทคโนโลยี ทฤษฎีการยอมรับ
เท ค โน โลยี  Technology Acceptance Model (TAM) 
และทฤษฎีความเหมาะสมของงานและลักษณะของ
เทคโนโลยี Task Technology Fit (TTF) ซ่ึงทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎี (TAM) มีจุดประสงค์คือการ
อธิบาย และคาดการการยอมรับระบบสารสนเทศ ของ
ผูใ้ชง้าน โดยมีสมมติฐานวา่การยอมรับเทคโนโลยีของแต่
ละบุคคลนั้นมาจากปัจจยัหลกั 2 ประการคือ 1. การรับรู้ถึง

ประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived usefulness) เน่ืองจากการ
รับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมี
ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี และมี
ความเช่ือมโยงกับทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี และ
ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้
เทคโนโลยนีั้น และไดศึ้กษาทฤษฎีความเหมาะสมของงาน
และลกัษณะของเทคโนโลยี (TTF) มีจุดประสงค์คือการ
อธิบายว่าการท่ีผู ้ใช้งานจะยอมรับเทคโนโลยีก็ต่อเม่ือ
เทคโนโลยีนั้น มีฟังก์ชั่นท่ีเหมาะสม และสนับสนุนผูใ้ช้
ให้สามารถท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยปัจจัยด้าน 2 ปัจจัย คือ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง ง าน  (Task Characteristics) แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เท ค โ น โ ล ยี  ( Technology 

Characteristics) และความเหมาะของงาน และเทคโนโลยี
ยงัส่งต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ 
(Utilization) และส่งผลกระทบต่อศักยภาพของงาน 
(Performance Impacts) และจากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ 
ท าให้ทราบวา่มีปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ความ
น่าเช่ือถือของเทคโนโลย ีความรวดเร็วทนัเวลา และการให้
สิทธ์ิการเขา้ถึงเทคโนโลย ีท าใหไ้ดก้รอบแนวคิด ดงัน้ี 

 
ภาพที ่3: การก าหนดกรอบแนวความคิด 

 

3.  วธีิด าเนินงานวจัิย 
ขั้นตอนการด าเนินงานของการวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี
หุ่นยนต์อตัโนมติั RPA ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เน้นการศึกษาการวิจัยเชิง
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ปริมาณ  (Quantitative-Research) เก็บรวบรวมความ
คิดเห็น ดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถามและน ามาวเิคราะห์ดว้ย
วิธีการทางสถิติ โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ประชากรท่ีใชใ้นการ

วิจัยค ร้ั ง น้ี  เป็ น ประชากรผู ้ใช้ง าน ระบบ  RPA ใน
ชีวติประจ าวนั 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่ม
ตวัอย่างผูใ้ชง้านระบบ RPA ท่ีได้จากการสุ่ม โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย การค านวนขนาดตัวอย่างใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป G*Power ส าหรับการทดสอบ Chi-square การ
ทดสอบข้อมูลตารางการณ์จร (contingency table) ด้วย 
Chi-square test ป ระก อบ ด้ ว ย  Goodness of fit test, 

Independence test (association), Chi-square Degree 

of Freedom (df) และ  Conventional effect size = 0.50 

จะไดข้นาดตวัอยา่ง 143  ตวัอยา่ง 

 
ภาพที ่4: ผลค านวนขนาดตวัอยา่งดว้ย G*Power 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการวจิยัคือแบบสอบถามใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 
2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชเ้ทคโนโลย ีRPA และ
ส่วนท่ี 3 ความตั้งใจใชง้านเทคโนโลย ีRPA โดยใชก้ารวดั
ระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) วดั

ระดับความคิดเห็นเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 

Scales) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั 
3.3 การด าเนินและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยั

ใช ้Google Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความนิยม และ
มีความสะดวกในการส่งให้ผูใ้ชง้านท าแบบประเมิน เพ่ือ
ส ารวจความเห็นปัจจัยท่ี มี อิท ธิพลต่อความตั้ งใจใช้
เทคโนโลย ีRPA  

3.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้ท าการกระจาย
แบบสอบถาม  ปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อความตั้ งใจใช้
เทคโนโลยี RPA  ผ่านทาง Email, Facebook และ LINE 

Application ในการส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับ
ผูใ้ชง้านเพ่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

4. ผลการด าเนินงานวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ใชเ้ทคโนโลยี RPA ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
143 คน และน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS โดย
ผูว้จิยัแบ่งการวจิยัไดเ้ป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

4.1 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 143 

คน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การใชก้ารแจกแจงความถ่ี และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ ผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
ตารางที ่4-1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อค ำถำม ข้อมูลทั่วไป 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

อาย ุ • 21 – 25 ปี 
• 26 – 30 ปี 
• 31 – 40 ปี 
• 41 – 45 ปี 
• มากกวา่ 46 ปี 

24 
59 
46 
11 
3 

16.78 
41.26 
32.17 
7.69 
2.10 

รวม 143 100.00 
ประสบการณ์
ท างาน 

• นอ้ยกวา่ 1 ปี 
• 1 - 5 ปี 

9 
37 

6.92 
25.87 
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• 6 - 10 ปี 
• มากกวา่ 10 ปี 

59 
38 

41.26 
26.57 

รวม 143 100.00 
ประเภทธุรกิจ •  ธุรกิจโลจิสติกส์ 

• ธุรกิจบริการ 
• ธุรกิจอาหาร 
• ธุรกิจการผลิต 
• ธุรกิจน ้ามนั 
• ธุรกิจซ้ือมาขายไป 
• อ่ืนๆ (ระบุ)............... 

17 
24 
19 
23 
16 
40 
4 

11.89 
16.78 
13.29 
16.08 
11.19 
27.97 
2.80 

รวม 143 100.00 

4.2 ผลก ารวิ เค ร าะ ห์ อ ง ค์ ป ระกอบ เชิ งส าร วจ 
(Exploratory Factor Analysis) 

 
ภาพที ่5: KMO และ Bartlett’s Test 

ตารางที ่4-2 ผลการวิเคราะห์ Factor Matrix คร้ังท่ี 2 
รหัส 

Factor 

1 2 3 4 5 6 

TTF1 0.651      

TTF2 0.672      

TTF3 0.768      

TTF4 0.609      

CER1  0.656     

CER2  0.603     

CER3  0.532     

CER4  0.636     

EOU1   0.676    

EOU2   0.620    

EOU3   0.629    

ACR1     0.724  

ACR2     0.824  

POU2    0.626   

POU3    0.663   

POU5    0.577   

IOU1      0.785 

IOU2      0.591 

จากตารางท่ี 4-2 การวิเคราะห์ Factor Matrix คร้ังท่ี 2 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของ
ตัวแปรกับองค์ประกอบ โดยการหมุนแกนปัจจัยด้วย
เทคนิค Principal axis factoring Analysis หลังจากตัด
ตวัแปร INT1, INT2, POU1, POU4 และ IOU3 แลว้ ได้
ค่า Factor 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1. TTF หมายถึง ตวัแปรปัจจยั
ดา้นความเหมาะสมระหวา่งงานและเทคโนโลยขีองระบบ 
RPA 2. CER หมายถึง ตวัแปรปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ
ของระบบ RPA 3. POU หมายถึง ตวัแปรปัจจยัดา้นการ

รับรู้ถึงประโยชน์ของระบบ RPA 4. IOU หมายถึงตวัแปร
ความตั้งใจใชง้านระบบ RPA 5. EOU ตวัแปรปัจจยัดา้น
ความง่ายต่อการใชง้านระบบ RPA และ 6. ACR หมายถึง 
ตวัแปรปัจจยัดา้นการใหสิ้ทธิในการเขา้ถึง 

4.3 การวิ เคราะ ห์ ถดถอยพ หุ คูณ แบบขั้ น ตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) 

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบวา่ตวัแปรอิสระทุกตวั จะ
ไ ม่ มี ค วามสั มพัน ธ์กัน เอ งสู ง  เพ่ื อ ป้ อ งกัน ปั ญห า
ความสมัพนัธ์ภายในของตวัแปรพยากรณ์ 

 
ภาพท่ี 6: Dependent Variable ความตั้งใจใชง้านระบบ RPA 

จากรูป พบวา่การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
มีล าดบัขั้นท่ีท าการเลือกตวัแปรเขา้สู่สมการอยู ่3 ขั้น โดย
ล าดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจยัดา้น
ความเหมาะสมระหวา่งงานและเทคโนโลย ีและปัจจยัดา้น
ความน่าเช่ือถือ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชร้ะบบ 
RPA  โดยมีค่ า Sig น้อยว่า  0 .05  มี ค่ าสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.548 และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ความตั้งใจใช้งานระบบ RPA เท่ากบั 0.300 

หรือร้อยละ 30 

 

5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการด าเนินงานวจิยั 
จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยส ารวจ

จากแบบสอบถามจ านวน 143 ชุด โดยมีจุดประสงค์ใน
การท าวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้
เทคโนโลยหุ่ีนยนตก์ระบวนการอตัโนมติั RPA ไดท้ าการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากปัจจัยท่ี เป็นตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด 6 ปัจจยั มีเพียง 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์กระบวนการอัตโนมัติ RPA โดย
เรียงจากองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากสุดดงัน้ี 1. ปัจจยั
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี RPA 2. ปัจจยั
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ดา้นความเหมาะสมระหวา่งงานและเทคโนโลย ีRPA และ 
3. ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 
จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และ

สมมติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานไวใ้นเบ้ืองตน้ผลปรากฏ
วา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชเ้ทคโนโลย ีRPA มาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ งานวิจัยของศ ศิจันท ร์  ปัญ จทวี  (2 56 0) ซ่ึ งได้
ผลการวจิยัตรงกนัวา่การรับรู้ถึงประโยชน์มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีของบุคคล สอดคล้องกับทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลย ีTAM ล าดบัต่อมา คือ ปัจจยัดา้นความ
เหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของปรัชญา ขนัธนิยม (2557) ซ่ึงได้ผลการวิจัย
ตรงกันว่าความเหมาะสมระหว่างลักษณะของงานและ
ลกัษณะเทคโนโลยี (TTF) มีอิทธิพลต่อการความตั้งใจใช้
งาน เทคโนโลยี  และล าดับ ท่ี  3 คื อ ปั จจัยด้านความ
น่าเช่ือถือ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของสุวิทย ์สมสุภาพรุ่งยศ, 
แสงทอง บุญยิ่ง และ อเนก พุทธิเดช (2563) พบว่า ความ
เหมาะสมของระบบสารสนเทศท่ีใชป้ฏิบัติงานมีปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ
ของระบบ ทั้ ง 3 ปัจจัยเป็นตัวแปรต้นท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจใชเ้ทคโนโลย ีRPA อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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บทคัดย่อ 

       งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันติดตาม
ผู้ป่วยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือส่งเสริมการใช้
งานเทคโนโลยเีพ่ือสุขภาพโดยประยกุต์ใช้แบบจ าลองการ
ยอม รับ เทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model 

หรือTAM) โดยใช้แบบสอบถามเก็บ ข้อมูลกับ กลุ่ ม
ประชากรตัวอย่างท่ีมอีาย ุ20 – 70 ปี  จ านวน 350 ตัวอย่าง 
     ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยแีอปพลิเคชันติดตามผู้ ป่วยประกอบด้วย โมเดลท่ี 
1 : การรับรู้ว่าเทคโนโลยีน้ันใช้งานง่าย (Perceived Ease of 

Use (PE)) กั บการรับ รู้ ถึ งประโยชน์ จากการใช้ งาน 
(Perceived Usefulness (PU)) ส่งผลต่อปัจจัยทัศนคติท่ีมี
ต่อการใช้งานระบบ (Attitude Toward Using (A)) โดย
อธิบายได้ร้อยละ 65 (  = .651)  และ โมเดลท่ี 2: การ
รับรู้ว่าเทคโนโลยีน้ันใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use 
(PE)), การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived 
Usefulness (PU)) และ ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานระบบ 
(Attitude Toward Using (A)) ส่งผลต่อปัจจัยความตั้ งใจ
และเจตนาท่ีมีต่อการใช้ระบบ (Behavioral Intention to 

Use (BI)) โดยอธิบายได้ร้อยละ 57 (  = .575)  
ค าส าคัญ :  การยอมรับเทคโนโลยี  ปัจจัยการรับ รู้ว่า 
    เทคโนโลยีนั้ นใช้งานง่าย ปัจจัยการรับรู้ถึง 
    ประโยชน์จากการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการ 
    ใชง้านระบบ 
 

Abstract 

      The purpose of this research was to examine the 

factors influencing the adoption of patient tracking 

application technology on Android operating system. 

To promote the use of technology for health by 

applying the Technology Acceptance Model (TAM) 

by using a questionnaire to collect data with a 

sample population aged 20 - 70 years, 350 samples.  

      The findings revealed that the influencing factors 

influencing the adoption of patient tracking application 

technology were Model 1: Perceived Ease of Use (PE) 

versus perceived benefit. Perceived Usefulness (PU) 

affects Attitude Toward Using (A) by 65 percent ( = 

.651) and Model 2: Perceived. that the technology is 

Perceived Ease of Use (PE), Perceived Usefulness 

(PU) and Attitude Toward Using (A). The effect on the 

intention and intent factors on the use of the system 

(Behavioral Intention to Use (BI)) was described by 57 

percent ( = .575). 

Keywords: Technology Acceptance Model, 

Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, 

Attitude Toward Using. 

 

1. บทน า 
      เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยมีผูป่้วยท่ีป่วยเป็นโรค
น่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urolithiasis) เป็นจ านวน
มากจากขอ้มูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอตัรา
การเกิดโรคน่ิวปี พ.ศ. 2551 เท่ากบั 108.41 ต่อประชากร 
100,000 คน ในปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 107.75 ในปี พ.ศ. 
2553 เท่ากบั 118.97 ต่อประชากร 100,000 คน และในปี 
พ.ศ. 2553 เท่ากบั 122.46 ต่อประชากร 100,000 คน และ
มีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้ นการให้บริการกับผูป่้วย
โรงพยาบาลเลือกใช้วิธีการนัดแบบบัตรนัดกระดาษซ่ึง
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เจา้หน้าท่ีและทีมแพทยจ์ะตอ้งการสร้างบตัรนัดและโทร
ตามเม่ือใกลถึ้งวนันดั ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนักบักลุ่มผูป่้วย
ท่ี ต้อ งใช้วิ ธี ก าร รักษ าแบบ ใส่ส ายสวน ใน ท่ อไต 
(Cystoscope c double j stent insertion) คื อ บ างค ร้ั ง
ผูป่้วยท าบตัรนดัหาย หรือ ลืมวนัไม่มาตามนดัเพ่ือเอาสาย
สวนในท่อไตออก ซ่ึงพบมากในกลุ่มผูสู้งอายุตลอดไป
จนถึงกลุ่มผูป่้วยวยัท างาน  การไม่มาตามนดัและไม่ปฎิบติั
ตามค าแนะน าของแพทย์ ส่งผลให้เกิดอนัตรายกบัผูป่้วย
และอาจเกิดภาวะแทรกซอ้นข้ึนภายหลงัตลอดขั้นตอนการ
รักษา 
      ปัจจุบันความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีค่อนขา้งพฒันา
ไปได้ไกลและมีเทคโนโลยีท่ีหลากหลายให้นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ไดเ้ลือกใช ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ดา้นสุขภาพ (eHealth) เคร่ืองมือและบริการทุก
ชนิดท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ใน
การดูแลสุขภาพท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูป่้วยและผูใ้ห้บริการ
ดา้นสุขภาพกับโรงพยาบาล ตามแผนพฒันายุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth strategy) ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
      ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าเอาแบบจ าลองการ
ยอมรับ เทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model 
หรือTAM) มาช่วยในการออกแบบและศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยแีอปพลิเคชนัติดตามผูป่้วย
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แทนวิธีการใช้บัตรนัด
แบบกระดาษ 
 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
      2.1 Mobile Health หรือ mHealth [5] 

      Mobile Health หรือในปัจจุบนัเรียกวา่ mHealth เป็น
ค าท่ี ใช้ส าห รับการป ฎิบั ติท างด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขโดยการใชเ้ทคโนโลยีระบบโทรศพัท์มือถือ
เป็น เค ร่ืองมือในการสนับสนุนซ่ึงอุปกรณ์ ท่ีใช้เช่น 
โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลทางคลินิกสุขภาพการจดัส่งขอ้มูลการดูแล
สุขภาพของนักป ฎิบั ติงาน  นักวิจัย  เพื่ อตรวจสอบ

สภาวการณ์ปัจจุบนัผูป่้วย เช่น สญัญาณชีพของผูป่้วย และ
การใหก้ารดูแลโดยตรง  
     2.2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model หรือ TAM) [5] 

       แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในการน ามาใชอ้ธิบายพฤติกรรมของผูใ้ช้
เท ค โน โลยีส ารสน เทศ  วัต ถุป ระส งค์ข องก ารใช้
แบบจ าลองคือเพ่ืออธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับใน
เทคโนโลยี และใชส้ าหรับพยากรณ์การใชง้านของระบบ
สารสนเทศ ผู ้วิจัยได้น าแบบจ าลองน้ีมาช่วยในการ
ออกแบบแอปพลิเคชันติดตามผูป่้วยให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู ้ ใ ช้ ง าน โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร  “Attitude = Perceived 

Usefulness +  Perceived Ease of Use” ซ่ึงเกิดจากการท่ี
ผูใ้ชรู้้สึกและรับรู้ไดว้า่ระบบนั้นมีประโยชน์ อธิบายไดด้งั
รูปท่ี 1 
 

    
รูปที ่1: แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM)  [5] 

      2.3  เทคนิคการวิ เคราะห์องค์ประกอบห รือการ   
วิเคราะห์ตัวประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis (EFA)) [1] 

      การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ว่าตวัแปร
ท่ีสังเกตได้นั้น สามารถแบ่งออกได ้เป็นก่ีกลุ่มปัจจยั และ
การแสดงถึงปัจจัยแฝงทั้ งน้ี เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
ไดแ้ก่ (1( KMO ใชอ้ธิบายความเหมาะสมของขอ้มูล (2( 

Total Variance Explained โ ด ย ใ ช้ เ พื่ อ ยื น ย ั น
องคป์ระกอบวา่สามารถอธิบายขอ้มูลไดม้ากเพียงใด โดย
ตอ้งมีค่า มากกว่า 65% ข้ึนไป (3( Rotated Component 

Matrix ใช้ เพ่ื อ อ ธิบ าย ถึ งตัวแป รต่ าง  ๆ  ว่ าค วรอ ยู ่
องค์ประกอบใด ค่าท่ีได้ต้องมากค่าไม่น้อยกว่า 0.5 (4( 
Communality โดยค่าท่ีได้ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เพื่อวดั
ความแปรปรวน 
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     2.4 เทคนิคการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตวัแปรอสิระ (Multiple Regression) [1] 
     การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติท่ีใชศึ้กษา
ความสั มพัน ธ์ ระห ว่างตัวแป ร อิสระ (Independent 

Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) การ
วิ เค ราะ ห์ ถดถอย เชิ ง เส้ น อย่าง ง่ าย  (Simple Linear 

Regression Analysis) ถา้ตวัแปรอิสระมีมากกว่าหน่ึงตวั
กบัตวัแปรตามหน่ึงตวั เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอย
เชิ ง เส้ น พ หุ คูณ  (Multiple Linear Regression)  ก าร
วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตัวกับตวัแปรตาม 1 ตวั เพื่อ
ศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างท่ีร่วมกันท านายหรือ
พยากรณ์ หรืออธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามไดโ้ดย
เขียนความสมัพนัธ์ในรูปแบบของสมการไดด้งัน้ี 
 

Y = β0 + β1×X1 + β2×X2 + … βn×Xn 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใชส้ามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
Xi คือ  ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (จะใช้

สัญลักษณ์ xi ส าหรับค่าท่ีได้จากตัวอย่างและ ส าหรับ
ค่าประมาณหรือตวัท านาย) 

Y คือ ค่าของตัวแปรตาม (จะใช้สัญลักษณ์ y 

ส าหรับค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง) 
n คือ จ านวนตวัแปรอิสระในสมการถดถอย 
β0 คือ ค่าคงท่ีของสมการถดถอย  
βn คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการของตวัแปรอิสระ  

               คือ ค่าความคลาดเคล่ือนระหวา่งค่า Y  

 
3. วธีิการด าเนินงาน 
     หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูว้ิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรตวัอย่างจ านวน 350 คน 
และไดก้ าหนดวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 
3.1 ก าหนดกรอบแนวคดิของงานวจิยั 
     ผู ้วิจัยได้วางแผนกรอบแนวคิดในการน าทฤษ ฏี
แบบ จ าล อ งก ารยอม รับ เท ค โน โลยี  (Technology 

Acceptance Model) มาใชใ้นงานวจิยัดงัรูปท่ี 3  
 

      
รูปที ่3 : กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดตวัแปรดงัน้ี  
1. Perceived Ease of Use (PE) คือ  การ รับ รู้ว่า

เทคโนโลยีนั้นใชง้านง่ายสะดวก ประกอบด้วย 
(1) ความง่ายของระบบปฎิบัติการ (2) ความ
ชดัเจนของแอปพลิเคชนั (3) ความสะดวกสบาย
ในการคน้หา 

2. Perceived Usefulness (PU) คื อ  ก าร รับ รู้ ถึ ง
ประโยชน์จากการใช้งานแอปพลิเคชันติดตาม
ผูป่้วย ประกอบดว้ย (1) คุณภาพขอ้มูลช่องทาง
ติดต่อเจ้าหน้าท่ี  (2) การรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบ (3) ความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลทาง
การแพทย ์  

3. Attitude Toward Using (A)  คือ ทัศนคติ ท่ี มี
ต่อการใช้งานระบบ ได้แก่ คุณภาพการบริการ
สุ ข ภ าพ  ( Health Service Quality) , ค ว า ม
เช่ือมั่นในระบบ , ความปลอดภัยของระบบ
ปฎิบติัการ 

4. Behavioral Intention to Use (BI) คื อ  ค ว าม
ตั้งใจ/เจตนาท่ีมีต่อการใชร้ะบบ  

3.2 พฒันาข้อค าถามออกแบบเคร่ืองมือส าหรับงานวจิยั 
     ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ แ บ บ ส อบ ถ าม อ อน ไ ลน์  (Online 
Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูลและเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดโดยผูว้จิยัไดต้ั้งค  าถามในแบบสอบถามดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 : ขอ้ค าถามขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา และอาชีพ 
     ส่วนท่ี 2 : ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลย ี
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่างทีเ่กีย่วข้อง 
      การก าหนดกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ัง
น้ี ผูว้ิจยัไดข้อค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ และใชโ้ปรแกรม 
g*power ช่วยในการค านวณขนาดตวัอย่าง พบว่าควรมี
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กลุ่มประชากรอย่างน้อย 348 ตัวอย่างโดยเป็นกลุ่ม
อาสาสมคัรในโรงพยาบาลกรณีศึกษา  
 

 
รูปที ่4 : ผลการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง 

3.4 รวบรวมข้อมูลวเิคราะห์ผล 
     เม่ือไดค้่าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยั ผูว้จิยัจะ
น าขอ้มูลมาตรวจสอบความครบถว้น และน าขอ้มูลไป
ประมวลผลทางสถิติโดยแบ่งวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
     3.4.1 ก าร วิ เค ร าะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เชิ ง ส า ร ว จ 
((Exploratory Factor Analysis (EFA)) โดยน าขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามและน าเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบดังน้ี ค่าเฉล่ียขององค์ประกอบ (Mean), ส่วน
เบ่ี ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Std. Deviation), ค่ าวิ เค ร าะ ห์
องค์ประกอบ (Analysis N) เพื่ ออธิบายลักษณะของ
องคป์ระกอบ 
     3.4.2 การวิเคราะห์หาค่าน ้าหนักขององค์ประกอบ 
(Weight Score)  โดยการคัดองค์ประกอบเพื่อศึกษาถึง
องคป์ระกอบร่วมท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ต่างๆ หากตวัแปรใดไม่เขา้กลุ่มจะถูกตดัอกไปจากงานวจิยั 
     3.4.3 การวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ โดยใชเ้ทคนิคการ
วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ  ( Multiple Linear 

Regression) 
3.5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้งผูว้ิจยัได้
น าผลการสังเคราะห์จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงผลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจาก
อาสาสมคัรมาสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
     4.1 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลประชากรทัว่ไป 
     การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง
จ านวน 350 คน โดยเป็นกลุ่มอาสาสมคัรในโรงพยาบาล
กรณีศึกษาไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 : ตารางผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ขอ้ค าถาม ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ • ชาย 

• หญิง 

141 
209 

40.3 
59.7 

รวม 350 100 
อายุ • นอ้ยกวา่ 20 ปี  

• 31 - 40 ปี 
• 41 - 50 ปี 
• 51 - 60 ปี 
• 61 - 70 ปี 

8 
100 
131 
92 
19 

2.3 
28.6 
37.4 
26.3 
5.4 

รวม 350 100 
ระดบั

การศึกษา 
• มธัยมปลาย 
• ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ 
• ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง 
• ปริญญาตรี 
• อ่ืนๆ 

2 
3 

 
      17 

 
115 
213 

0.6 
0.9 

 
4.9 

 
32.9 
60.9 

รวม 350 100 
อาชีพ • รับจา้งอิสระ 

• รับราชการ 
• ธุรกิจส่วนตวั 
• อ่ืนๆ 

66 
76 
73 
135 

18.9 
21.7 
20.9 
38.6 

รวม 350 100 
 

    4 .2  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เชิ ง ส า ร ว จ 
((Exploratory Factor Analysis (EFA)) 

     การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ((Exploratory 

Factor Analysis (EFA)) ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม IBM SPSS 
และใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี  
     1.ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ใช้อธิบายความ
เหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์มีค่ามากกวา่ 0.05 
ซ่ึงเป็นค่ายอมรับได ้

     2. ค่า Rotated Component Matrix ใช้อธิบายการจัด
กลุ่มองค์ประกอบโดยผู ้วิจัยตัดองค์ประกอบท่ีไม่เป็น
องคป์ระกอบร่วมและจดัเขา้กลุ่มใหม่ไดด้งัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 : ตารางค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน 

         
     ผลจากตารางสามารถอธิบายได้ว่าองค์ประกอบท่ี 1 
ได้แ ก่  การ รับ รู้ ถึ งป ระโยชน์ จากการใช้งานระบบ  
องคป์ระกอบท่ี 2 การรับรู้วา่เทคโนโลยีนั้นใชง้านง่ายและ
สะดวกสบาย องค์ประกอบท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน
ระบบ และองคป์ระกอบท่ี 4 ความตั้งใจ/เจตนาท่ีมีต่อการ
ใชร้ะบบ  
     4 .3  ก ารวิ เคราะห์การถดถอยพ หุ คูณ  (Multiple 

Linear Regression)  

      ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ สามารถอธิบายได้ดงัน้ี การ
รับรู้วา่เทคโนโลยีนั้นใชง้านง่ายสะดวก (Perceived Ease 

of Use (PE)) กับการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน 
(Perceived Usefulness (PU)) มีอิทธิพลกับทัศนคติท่ีมี
ต่อการใชง้านระบบ (Attitude Toward Using (A)) โดยมี
ค่า Sig นอ้ยวา่ 0.05 ซ่ึงท่ีเป็นค่าท่ียอมรับไดด้งัตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 : ตารางการวิเคราะห์อิทธิพลท่ีมีต่อทศันคติ 
 

 
      และการรับ รู้ว่าเทคโนโลยีนั้ นใช้งานง่ายสะดวก 
(Perceived Ease of Use (PE)) , การรับรู้ถึงประโยชน์
จ าก ก าร ใช้ ง าน  (Perceived Usefulness (PU)) แ ล ะ 
ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านระบบ (Attitude Toward Using 

(A))  มีอิทธิพลต่อ ความตั้ งใจหรือเจตนาท่ีมีต่อการใช้
ระบบ (Behavioral Intention to Use (BI))  โดยมีค่า Sig 

นอ้ยวา่ 0.05 ซ่ึงท่ีเป็นค่าท่ียอมรับไดด้งัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 : ตารางอิทธิพลท่ีมีต่อความตั้งใจหรือเจตนาท่ีมีต่อการ
ใชร้ะบบ 

 
 
 

5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการด าเนินงานวจิยั 
ตารางที ่5 : ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ 

 
 

      โมเดลท่ี 1 : ปัจจยัการรับรู้วา่เทคโนโลยนีั้นใชง้านง่าย 
(Perceived Ease of Use (PE)) ซ่ึ งป ระกอบ ด้ ว ย  (1) 
ความง่ายของระบบปฎิบติัการ (2) ความชดัเจนของแอป
พลิเคชัน (3) ความสะดวกสบายในการคน้หา  กับปัจจัย
ก าร รับ รู้ ถึ งป ระโยชน์ จ ากก ารใช้ ง าน  (Perceived 

Usefulness (PU)) ซ่ึงประกอบด้วย (1) คุณภาพข้อมูล
ช่องทางติดต่อเจา้หนา้ท่ี (2) การรับรู้ประโยชน์ของระบบ 
(3) ความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการแพทย์  ส่งผล
ต่อทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานระบบ (Attitude Toward 

Using (A)) โดยอธิบายได้ร้อยละ 65  (  = .651) ดัง
ตารางท่ี 5 
      โมเดลท่ี 2 : ปัจจยัการรับรู้วา่เทคโนโลยนีั้นใชง้านง่าย 
(Perceived Ease of Use (PE)) ซ่ึ งป ระกอบ ด้ ว ย  (1) 
ความง่ายของระบบปฎิบัติการ (2) ความชัดเจนของแอป
พลิเคชนั (3) ความสะดวกสบายในการคน้หา  , การรับรู้
ถึงประโยชน์ จากการใช้งาน  (Perceived Usefulness 

(PU)) ซ่ึงประกอบดว้ย (1) คุณภาพขอ้มูลช่องทางติดต่อ
เจ้าหน้าท่ี  (2) การรับรู้ประโยชน์ของระบบ  (3) ความ
รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการแพทย ์ และ ทศันคติท่ีมี
ต่อการใช้งานระบบ (Attitude Toward Using (A)) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย (1) ทศันคติดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล
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ในระบบ (2) ทัศนคติดา้นความปลอดภยั (3) ทศันคติต่อ
ระบบปฎิบติัการส่งผลต่อความตั้งใจและเจตนาท่ีมีต่อการ
ใ ช้ ร ะ บ บ  (Behavioural Intention to Use (BI)) โ ด ย
อธิบายไดร้้อยละ 57 ( = .575) ดงัตารางท่ี 5 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิยั      
      จากผลการศึกษาผูว้ิจยัยงัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกับการ
รับรู้วา่เทคโนโลยนีั้นใชง้านง่าย ไดแ้ก่ ความง่ายของระบบ
ปฎิบติัการ ความชดัเจนของแอปพลิเคชนั และ ปัจจยัการ
รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน  ได้แก่ คุณภาพข้อมูล
ช่องทางติดต่อเจา้หนา้ท่ี การรับรู้ประโยชน์ของระบบ และ
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์  ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพทัธนันท์มารียาห์ แสงกุหลาบ 
(2561) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี TAM
ซ่ึ งทั้ ง  2  ปั จจัย เป็ น ตัวแปรท่ี ส่ งผลต่ อการยอม รับ
เทคโนโลยแีอปพลิเคชนัติดตามผูป่้วยบนระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
      ผลการวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันติดตาม
ผูป่้วย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
การบริการดา้นสุขภาพในอนาคตต่อไปได ้
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บนแอปพลเิคชันติก๊ต่อก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้วีัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแบบก่ึงมีส่วน
ร่วมทางสังคมท่ีมผีลต่อความตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเค
ชันต๊ิกต่อก  เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามออนไลน์ โดย
ศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีมพีฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
TikTok และมีพฤติกรรมการติดตามบัญชีผู้ใช้งาน TikTok 

ท่ีเนื้อหาวิดีโอแสดงด้วยบุคคลจ านวน 418 คน เม่ือน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง  เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน และหาความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสมของด้วยค่า P-value 

=0.105, x2/df=196.616, RMSEA=0.018, GFI=0.960, 

CFI=0 .9 95, NFI=0.963 แ ล ะ  TLI=0 .9 9 3 จ าก ผ ล
การศึกษาพบว่า ปฏิสัมพันธ์แบบก่ึงมส่ีวนร่วมทางสังคมมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการความตั้งใจกดติดตามบน
แอปพลิเคชัน TikTok  ส่วนเนื้อหาของบัญชี  TikTok มี
อิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อความตั้งใจกดติดตามบนแอป
พลิเคชัน TikTok  ซ่ึงเนือ้หาท่ีให้ความบันเทิงมอิีทธิพลเชิง
บวกทางอ้อมมากกว่าเนื้อหาท่ีมีประโยชน์  ส่วนความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาพบว่าผู้ แสดงเนื้อหาวิดีโอท่ีมี
ความน่าดึงดูดใจมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการความ
ตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok  ส าหรับผู้แสดง
เนื้อหาวิดีโอท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความน่าเช่ือถือไม่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok   
ค าส าคัญ : TikTok ปฏิสัมพันธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทาง

สังคม มูลค่าของความบนัเทิง มูลค่าของขอ้มูล 
ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา  

 

Abstract 
The objective of this research is to investigate the 

parasocial factors and their impact to the intention 

to follow influencers on TikTok. The study used 

online questionnaire survey to collect a sample of 

418 of people who have used TikTok and have 

followed influencers on TikTok. The data were 

analyzed through Structural Equation Model to test 

the hypotheses and derive model fit. The model 

showed a goodness-of-fit with P-Value=0.105, x2/df 

=196.616, RMSEA=0.018, GFI=0.960, CFI=0.995, 

NFI=0.963, and TLI=0.993. The result of this 

research indicated that the parasocial relationship 

has a significant influence on the followers’ intention 

to follow influencers on TikTok. The contents of a 

TikTok account have a positive indirect effect on the 

followers’ intention to follow influencers on TikTok. 
When compared to the informative value, the 

entertainment value has a greater positive influence 

on the parasocial relationship. The credibility of the 

source has a positive indirect effect on the followers’ 

intention to follow influencers on TikTok. The 

findings also show that the content contributors, 

expertise, and trustworthiness have no significant 

effect on the followers’ intention to follow 

influencers on TikTok. 

Keywords: TikTok, parasocial relationship, 

entertainment value, informative value, 
credibility. 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

261 

 

1. บทน า 
เน่ืองจาก TikTok เป็นแอปพลิเคชนัท่ีไดรั้บความนิยม

มียอดดาวน์โหลดสูงท่ีสุดในโลกภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี
หลงัจากเปิดตวัแอปพลิเคชนั หลายบุคคลใชแ้อปพลิเคชนั 
TikTok สร้างแบรนด์ส่วนบุคคล น าเสนอเน้ือหาวิดีโอ
ผสมผสานทักษะประสบการณ์ บุคลิกภาพท่ีน่าดึงดูดใจ 
และความน่าเช่ือถือของตัวบุคคลส่งผลให้ได้รับความ
สนใจสร้างเครือข่ายมีผูติ้ดตามจ านวนมากกลายเป็นอินฟลู
เอนเซอร์ ซ่ึงจากขอ้มูลสถิติของ [1] พบวา่อินฟลูเอนเซอร์
ของแอปพลิเคชัน TikTok ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป
ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัมาก่อน แตกต่างจากโซเซียล
มีเดียอ่ืนท่ีเป็นการยากส าหรับผูไ้ม่ไดมี้ช่ือเสียงมาก่อนจะ
ได้รับความนิยมและมีผู ้ติดตามเป็นจ านวนมาก จาก
การศึกษาพบว่าบางบัญชี TikTok มีจ านวนวิดีโอไม่ถึง 
1,000 วดีิโอแต่มีจ านวนผูติ้ดตามมากกวา่ลา้นผูติ้ดตามแต่
บางบญัชี TikTok มีจ านวนผูติ้ดตามไม่ถึง 100 คน หลาย
บญัชี TikTok เป็นผูค้นทัว่ไปท่ีมีจ านวนผูติ้ดตามมากกวา่
ผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัมาก่อน ท าให้เป็นท่ีน่าสนใจว่าผูผ้ลิต
ส่ือสร้างเน้ือหาวดีิโอในการส่ือสารกบัผูช้มวดีิโออยา่งไรท่ี
ท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจท่ีอยากติดตาม รับชมผลงาน
ผา่นส่ือกลางแอปพลิเคชนั TikTok 

งานวจิยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาวา่ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
ความตั้ งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok  เพื่อใช้
เป็นแนวทางสร้างกลยุทธ์ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเป็นอินฟลู
เอนเซอร์ ปัจจยัท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ เน้ือหา
(Content) ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา (Credibility) 

ปฏิสัมพันธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคม (Parasocial 

Relationship) และความตั้ งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน 
TikTok  

 

2. งานวจัิยและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
ความตั้ งใจกดติดตามบนแอปพลิ เคชัน  TikTok 

(Follower: FL) ไดแ้นวคิดมาจาก [2] การเป็นอินฟลูเอน
เซอร์คือบุคคลธรรมดาท่ีใช้โซเซียลมีเดียในการแสดง
ความคิดเห็นเกิดเป็นชุมชนออนไลน์ ซ่ึงอินฟลูเอนเซอร์มี
ความเป็นผูน้ าต่อผูติ้ดตามของเขา เน่ืองจากผูติ้ดตามท่ีช่ืน
ชอบเขาจะมีความไวว้างใจ  เพื่อรักษาจ านวนผู ้ติดตาม 

เน้ือหาจึงตอ้งได้รับการเผยแพร่อย่างสม ่าเสมอและการ
น าเสนอเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงผูติ้ดตามเกิดความตั้งใจกด
ติดตามจากทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุผล [3] กล่าวว่า 
การก าหนดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเกิดจากพฤติกรรม
ทางดา้นทศันคติของบุคคลและบรรทดัฐานหรือความเช่ือ
ของบุคคลโดยแตกต่างออกไปตามพฤติกรรม สถานการณ์
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในงานวิจยัน้ีวดัความ
ตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชนั TikTok เพ่ือน าไปสู่การ
เป็นอินฟลูเอนเซอร์ จากความน่าจะเป็นในการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมหรือแนวโน้มของการกดติดตามแอปพลิเค
ชนั TikTok ท่ีบ่งบอกถึงความตอ้งการหรือความสนใจกด
ติดตาม การคาดคะเนกดติดตามในอนาคต และการแนะน า
เพื่อนเพื่อกดติดตาม โดยน าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
กดติดตามบนแอปพลิเคชนั TikTok ดงัน้ี 

เน้ือหา (Content) ของบญัชี TikTok กล่าวถึงลกัษณะ
เน้ือหาวิดีโอของบัญชี TikTok ท่ีโพสต์ โดยน าแนวคิด
เน้ือหาของอินฟลูเอนเซอร์ (Content influence) ของ [7] 
มาปรับใช ้ซ่ึงประกอบดว้ย มูลค่าของขอ้มูล (Informative 
value: IV ) ความหมายคือทัศนคติของผู ้รับชมเน้ือหา
วดีิโอของบญัชี TikTok ท่ีไดรั้บขอ้มูลเป็นประโยชน์ ตรง
ประเด็น เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดีในการอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร
และมูลค่าของความบันเทิง (Entertainment value: EV) 

คือทศันคติของผูรั้บชมเน้ือหาวิดีโอของบัญชี TikTok ท่ี
ท าให้ เกิดความ ร่ืน รมย์ ความ น่ าต่ืน เต้นและความ
เพลิดเพลิน เน่ืองจากลักษณะเน้ือหาวิดีโอของบัญ ชี 
TikTok เป็นวิดีโอสั้นๆช่วยให้รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีกระชบั
และตรงประเด็นนอกจากนั้นผูช้มวิดีโอยงัคาดหวงัการชม
วิดีโอเพื่อความบนัเทิง [8] หากสร้างเน้ือหาวิดีโอใหม่ๆท่ี
สอดคลอ้งกบัผูช้มวิดิโอจะท าให้ขยายจ านวนผูติ้ดตามได ้
[9] จากข้อมูลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงคิดว่าเน้ือหาของบัญชี 
TikTok มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจกดติดตามบน
แอปพลิเคชนั TikTok ผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์แบบก่ึงมีส่วน
ร่วมทางสงัคม และตั้งเป็นสมมติฐานดงัน้ี  
สมมติฐานที่ 1 (H1): มูลค่าของขอ้มูล (IV) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok (FL) 
ผา่นปฏิสมัพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสงัคม (PR) 
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สมมติฐานที่  2 (H2): มูลค่าของความบันเทิง (EV) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน 
TikTok (FL) ผ่านปฏิสัมพันธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทาง
สงัคม(PR) 

ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา (Credibility) กล่าวถึง
ความรู้สึกของผูช้มเน้ือหาวิดีโอท่ีมีต่อผูแ้สดงเน้ือหาใน
บญัชี TikTok โดยใชม้าตราส่วนในการวดัความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งท่ีมาจากงานวจิยั [10] ท่ีสร้างมาตราส่วนเพ่ือวดั
ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาจากการวดัความเช่ียวชาญ 
ความน่าเช่ือถือและความน่าดึงดูดใจของผูท่ี้มีช่ือเสียง ซ่ึง
เป็นงานวิจัยท่ีได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยก าหนดมาตราส่วนวดัความน่าเช่ือถือของ
แหล่งท่ีมาไว ้ดังน้ี (1) มาตราส่วนวดัความน่าดึงดูดใจ 
(Attractiveness: AN) หล่อ/สวย-น่าเกลียด มีระดบั-ไม่มี
ระดบัเรียบหรู-ธรรมดา เซ็กซ่ี-ไม่เซ็กซ่ี (2)  มาตราส่วนวดั
ความเช่ียวชาญ (Expertise: ET) คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ-ไม่ใช่
ผูเ้ช่ียวชาญมีความรู้-ไม่มีความรู้ เก่ง-ไร้ฝีมือ (3) มาตรา
ส่วนวดัความน่าเช่ือถือ (Trustworthiness: TN) พึ่งพาได–้
พ่ึงพาไม่ได ้ซ่ือสตัย-์ไม่ซ่ือสตัย ์เช่ือถือได-้ไม่น่าเช่ือถือ ซ่ึง
แนวคิดน้ีผูว้ิจัยได้ดัดแปลงจากการวดัผลความตั้งใจซ้ือ
และการวดัผลโฆษณาผ่านความน่าเช่ือถือของอินฟลูเอน
เซอร์ท่ีรับรองแบรนด์ผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากการเป็นอินฟลู
เอนเซอร์คือการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล การวดัผลความ
ตั้งใจซ้ือสินค้าหรือโฆษณาของแบรนด์สินค้าดัดแปลง
น ามาวดัผลความตั้งใจกดติดตามของแบรนด์ส่วนบุคคล
ซ่ึงในบริบทน้ีหมายถึงบญัชี TikTok ซ่ึงจากงานวิจยั [11] 
พบว่าการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลคือการอธิบายตัวตน
ดั้ งเดิมของใครบางคนและเพ่ิมศักยภาพข้ึนมาด้วยการ
น าเสนอเน้ือหาแบรนด์ส่วนบุคคลอย่างสม ่ าเสมอซ่ึง
TikTok เป็นแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียท่ีง่ายในการสร้าง
ความรับรู้ ส่ือสารและพฒันาแบรนดส่์วนบุคคลสอดคลอ้ง
กับงานวิจัย [12] ท่ีพบว่าผู ้ติดตามจ านวนมากช่ืนชม
บุคลิกภาพของอินฟลูเอนเซอร์และท าให้ ช่ืนชอบใน
ผลิตภณัฑ์ท่ีอินฟลูเอนเซอร์รับรอง สอดคลอ้งกบั [13] ท่ี
พบวา่องคป์ระกอบความน่าเช่ือถือของอินฟลูเอนเซอร์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยความเช่ียวชาญ ความน่าเช่ือถือ ความดึงดูด

ใจและความคลา้ยคลึงกนัของผูต้ามอินฟลูเอนเซอร์ส่งผลดี
ต่อความไวว้างใจของเน้ือหาแบรนด์สินค้าท่ีอินฟลูเอน
เซอร์โฆษณา ซ่ึงส่งผลต่อการโน้มน้าวใจและความตั้งใจ
ซ้ือของผูติ้ดตามอินฟลูเอนเซอร์ ดงันั้นผูว้จิยัจึงคิดวา่ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
กดติดตามบนแอปพลิเคชนั TikTok ผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์
แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสงัคม และตั้งเป็นสมมติฐานดงัน้ี 
สมมติฐานที่ 3 (H3): ความน่าดึงดูดใจ (AN) มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตั้ งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok 

(FL) ผา่นปฏิสมัพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสงัคม (PR) 

สมมติฐานที่ 4 (H4): ความเช่ียวชาญ (ET) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok (FL) 
ผา่นปฏิสมัพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสงัคม (PR) 
สมมติฐานที่ 5 (H5): ความน่าเช่ือถือ (TN) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok (FL) 
ผา่นปฏิสมัพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสงัคม (PR) 

ปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคม (Parasocial 

Relationship: PR) กล่าวถึงความรู้สึกของผูรั้บชมเน้ือหา
วิดีโอท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้แสดงเน้ือหาวิดีโอของบัญชี 
TikTok  เป็นการส่ือสารของผูแ้สดงเน้ือหาวิดีโอท่ีก าลงั
ส่ือสารกบัผูช้มวิดีโอ ซ่ึงความส าเร็จของบุคคลสาธารณะ
ในโซเซียลมีเดียข้ึนอยู่กับความสามารถในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูช้ม [4] ก่อใหเ้กิดการมีปฏิสมัพนัธ์แบบ
ฝ่ายเดียวท่ีผู ้รับชมวิดีโอรู้สึกมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้แสดง
เน้ือหาวิดีโออยากติดตามข่าวสารและผลงานของผูท่ี้ช่ืน
ชอบ [5]  มีความรู้สึกห่วงใยและรู้สึกว่าผูแ้สดงเน้ือหา
วิดีโอเข้าอกเข้าใจในส่ิงท่ีอยากรู้ โดยใช้แอปพลิเคชัน 
TikTok เป็นส่ือกลางในการส่ือสารทางโซเซียลมีเดีย เช่น
การมีปฏิสัมพันธ์แบบแฟนคลับดารา นักร้องนักแสดง 
เป็นต้น  [6] จากข้อ มูลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงคิดว่าการมี
ปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชนั TikTok และตั้ง
เป็นสมมติฐานดงัน้ี  
สมมติฐานที่ 6 (H6): ปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทาง
สังคม (PR) อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอป
พลิเคชนั TikTok (FL) 
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3.  กรอบแนวคิดของการวจัิย 
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ

ก าหนดกรอบแนวคิดงานวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

4.  วธีิการด าเนินการวจัิย 
ในการศึกษางานวิจัย น้ี เป็นการวิจัย เชิงป ริมาณ 

(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามออนไลน์  ใน
การรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีเป็นบุคคล
ทั่วไปท่ีมีพฤติกรรมการใช้ และพฤติกรรมการติดตาม
บญัชีผูใ้ชง้าน TikTok ท่ีเน้ือหาวิดีโอแสดงดว้ยบุคคลอยู่
แลว้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม G*Power ในการค านวณหาขนาด
ตวัอย่างประชากร โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-) เท่ากับ 
0.95 ค่าอลัฟา () เท่ากบั 0.05 ขนาดของอิทธิพล (Effect 

size) เท่ากบั 0.03 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 7 ตวัแปร 
ผลท่ีไดคื้อ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 363 ตวัอยา่ง ซ่ึง
ผู ้วิจัยได้ปรับจ านวนขนาดตัวอย่างจากแบบสอบถาม
เพ่ิมเติมเป็น 388 และเพ่ิมการเก็บข้อมูลท่ีใช้ส าหรับ
การศึกษาน าร่อง (Pilot study) เพื่อหาความเช่ือมัน่อีก 30 
ตัวอย่าง รวมเป็น 418 ตัวอย่าง เพื่อให้การวิเคราะห์มี
องค์ประกอบท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึน โดยใช้การสุ่มตวัอย่าง
แ บ บ ส ะ ด ว ก  (Convenient Sampling) ซ่ึ ง แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามคัดกรองผู ้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikToK 
ส่ วน ท่ี  2  แ บ บ ส อบ ถ าม ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป  ส่ วน ท่ี  3 
แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
TiKTok ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัเน้ือหาของบญัชี 
TikTok (Content) ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความ
น่ า เช่ื อ ถื อ ข อ งแห ล่ ง ท่ี ม า  (Credibility) ส่ ว น ท่ี  6 

แบบสอบถามเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทาง
สั ง ค ม ( Parasocial Relationship) แ ล ะ ส่ ว น ท่ี  7
แบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจในการกดติดตามบนแอป

พ ลิ เค ชั น TikTok (Follower) ซ่ึ ง รู ป แ บ บ ค า ถ า ม
ประกอบด้วยค าถามแบบตรวจรายการ  (Check List) 

ลักษณ ะค าถ ามป ลายปิ ด  (Close-Ended Questions) 

ค าถามหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) และ
รูปแบบลักษณะค าถามแบบมาตราวดั (Interval Scale) 

โดยก าหนดค่าคะแนนช่วงน ้ าหนกั 5 ระดบั 
ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัโดยใช้

โปรแกรม SPSS และ AMOS ในการวเิคราะห์รูปแบบเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางออ้ม และได้มี
การปรับรูปแบบของโมเดล เพื่อทดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลกบักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model Fit)   

 

5.  ผลการด าเนินงานวจัิย 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

490 คน เป็นผูบุ้คคลทัว่ไปท่ีมีพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเค
ชัน TikTok และมีพฤติกรรมการติดตามบัญชีผู ้ใช้งาน 
TikTok ท่ีเน้ือหาวิดีโอแสดงด้วยบุคคล ขอ้มูลท่ีสามารถ
น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวน 418 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 147 คน หญิง 264 คน และไม่ระบุเพศ 7 คน หากแบ่ง
ตามช่วงอายุเป็น 15-30 ปี จ านวน 175 คน อายุ 31-45 ปี 
จ านวน 230 คน และอาย ุ45-60 ปี จ านวน 13 คน  

การวจิยัใชก้ารวเิคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้าง โดยเป็น
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาค่าอิทธิพล
ทั้ งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรอิสระว่ามีผลต่อตัว
แปรตามมากน้อยเพียงใด โดยค่าความสอดคล้องของ
โมเดล (Goodness-of-Fit) ท่ีไดมี้ค่าดงัน้ี P-value=0.105, 
x2/df=196.616, RMSEA=0.18, GFI=0.960, 

CFI=0.995, NFI=0.963 และ TLI=0.993 ตามผลสถิติ
สามารถแสดงผลลพัธ์ท่ีได้ในโมเดลการวิจัยในภาพท่ี 2 

และแสดงผลการวเิคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดลในตารางท่ี 1 
 

 
ภาพที ่2: โมเดลจากการวิจยั 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

264 

 

ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน
โมเดล สามารถน ามาสรุปผลการทดสอบของสมมติฐาน
ต่าง  ๆ ท่ีตั้งไว ้มีรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่1: ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดล 

ตวัแปร
ผล 

อิทธิพล 
ตวัแปรต้น 

IV EV AN ET TN PR 

PR 
ทางตรง 0.192 * 0.319 *** 0.259*** 0.097 0.134 - 

ทางอ้อม - - - - - - 

FL 
ทางตรง - - - - - 0.884*** 

ทางอ้อม 0.170* 0.282** 0.229** 0.086 0.118 - 

หมายเหตุ *p≤0.05, **p<0.01, ***p<0.001  

ตารางที ่2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ค่า 

อิทธิพล 
ค่า P ผลการ 

ทดสอบ 

H1: มูลค่าของขอ้มูล (IV) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok (FL) 
ผา่นปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคม (PR) 

0.170 ≤0.05 ยอมรับ 

H2: มูลค่าของความบนัเทิง (EV) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok 
(FL) ผา่นปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคม 
(PR) 

0.282 <0.001 ยอมรับ 

H3: ความน่าดึงดูดใจ (AN) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok (FL) 
ผา่นปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคม (PR) 

0.229 <0.001 ยอมรับ 

H4: ความเช่ียวชาญ (ET) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok (FL) 
ผา่นปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคม (PR) 

0.086 0.394 ปฏิเสธ 

H5: ความน่าเช่ือถือ (TN) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนัTikTok (FL) 
ผา่นปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคม (PR) 

0.118 0.120 ปฏิเสธ 

H6:ปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสังคม (PR) 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอป
พลิเคชนั TikTok (FL)   

0.884 <0.001 ยอมรับ 

 

 
6.  สรุป 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจกดติดตาม
แอปพลิเคชนั TikTok ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์ และ
อภิปรายผลการทดสอบเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

เน้ือหาของบัญชี TikTok พบว่า เน้ือหาของบัญ ชี 
TikTok ทั้ งสองด้านคือด้านมูลค่าของข้อมูลและมูลค่า
ความบันเทิงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจกดติดตาม
บัญชี TikTok ผ่านปฏิสัมพันธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทาง

สังคม   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Virkkunen และ 
Norhio [2] ท่ีพบวา่การน าเสนอเน้ือหาท่ีมีคุณภาพมีผลต่อ
ความตั้ งใจในการกดติดตามบัญ ชี TikTok โดยจาก
งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงมูลค่าความบันเทิงมีอิทธิพลเชิง
บวกมากกว่ามูลค่าของขอ้มูลสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
Xiao, Wang, และ Wang [8] ท่ีพบว่าวิดีโอสั้ นๆช่วยให้
ลูกค้า รับ รู้ ถึ งประโยชน์ ท่ี กระชับและตรงประเด็น 
นอกจากนั้ นลูกค้ามักคาดหวงัการชมวิดีโอเพื่อความ
บันเทิง ซ่ึงจากงานวิจัยแสดงให้เห็นพฤติกรรมการกด
ติดตามแอปพลิเคชนั TikTok ผูช้มวิดีโอมีความตั้งใจกด
ติดตามเน้ือหาท่ีให้ความบันเทิงมากท่ีสุด การกดติดตาม
เน้ือหาท่ีมีประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งอพัเดตขอ้มูลข่าวสารมี
อิทธิพลเพียงเล็กน้อย ดังนั้ น ผูท่ี้ตอ้งการเป็นอินฟลูเอน
เซอร์บนแอปพลิเคชนั TikTok ควรเนน้สร้างเน้ือหาวิดีโอ
ท่ีให้ความบันเทิงแก่ผูรั้บชมวิดีโอ ให้ผูรั้บชมวิดีโอรู้สึก
เพลิดเพลิน ร่ืนรมย์ หรือต่ืนเต้นกับเน้ือหาวิดีโอ โดย
ลกัษณะเน้ือหาวิดีโอควรสอดแทรกให้ผูรั้บชมวิดีโอรู้สึก
ถึงประโยชน์ของเน้ือหา สั้นๆตรงประเด็นใหเ้ป็นแหล่งอปั
เดตข้อมูลข่าวสารท่ีดีแก่ผู ้รับชมเน้ือหาวิดีโอ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสใหเ้กิดความตั้งใจกดติดตามบญัชี TikTok 

ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา พบวา่ ความน่าดึงดูดใจ
ของผูแ้สดงเน้ือหาวิดีโอมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
กดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok ผา่นปฏิสมัพนัธ์แบบก่ึงมี
ส่วนร่วมทางสังคม สอดคล้องกับ Janssen, Schouten, 
และ  Croes [12] ท่ีพบว่าผู ้ติดตามจ านวนมากช่ืนชม
บุคลิกภาพของอินฟลูเอนเซอร์ ซ่ึงจากงานวิจยับ่งบอกผู ้
แสดงเน้ือหาท่ีมีความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือไม่มี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok 
ผา่นปฏิสมัพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทางสงัคม แสดงให้เห็น
ว่า ผู ้ท่ีต้องการเป็นอินฟลู เอนเซอร์บนแอปพลิเคชัน 
TikTok ควรให้ความส าคัญเร่ืองบุคลิกภาพท่ีมีความน่า
ดึงดูดใจ เน่ืองจากผลงานวิจยัพบว่าความตั้งใจในการกด
ติดตามนั้น ความน่าดึงดูดใจเป็นปัจจยัส าคญัและมีอิทธิพล
เชิงบวกรองจากเน้ือหาวิดีโอท่ีมีความบันเทิงท่ีส่งผลต่อ
ความตั้ งใจกดติดตามแอปพลิ เคชัน  TikTok  ดังนั้ น
บุคลิกภาพท่ีท าให้ผูช้มวิดีโอรู้สึกกบัผูแ้สดงเน้ือหาวิดีโอ
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เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพสวย/หล่อหรือบุคลิภาพท่ีดูดีมีระดับ
หรือบุคลิกภาพท่ีธรรมดาท่ีเขา้ถึงง่ายหรือบุคลิกภาพท่ีมี
ความเซ็กซ่ีประทับใจต่อผูช้มวิดีโอสร้างความดึงดูดใจ
ผูช้มวิดีโอ และท าให้เกิดความตั้งใจในการกดติดตามบญัชี 
TikTok 

โดยสรุปแลว้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจกดติดตาม
แอปพลิเคชนั TikTok ผลงานวิจยัพบว่าเน้ือหาท่ีมีความ
บนัเทิงมีอิทธิพลสูงสูดต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเค
ชัน TikTok รองลงมาคือความน่าดึงดูดใจของผู ้แสดง
เน้ือหาวิดีโอท่ีมีบุคลิกภาพสวย/หล่อ ดูดีมีระดบั ธรรมดา
เข้าถึงง่าย เซ็กซ่ีประทับใจ และสุดท้ายคือเน้ือหาท่ี มี
ประโยชน์มีอิทธิพลเชิงบวกเพียงเล็กนอ้ยต่อความตั้งใจกด
ติดตามแอปพลิเคชัน TikTok ส าหรับผูแ้สดงเน้ือหาท่ีมี
ความเช่ียวชาญและมีความน่าเช่ือถือไม่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชนั TikTok 

ขอ้เสนอแนะส าหรับผูต้อ้งการเป็นอินฟลูเอนเซอร์บน
แอปพลิเคชัน TikTok ควรเน้นสร้างเน้ือหาให้มีความ
บนัเทิง น าเสนอผ่านผูแ้สดงเน้ือหาท่ีมีความดึงดูดใจต่อผู ้
รับชม เพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ สั้ น ๆ ตรงประเด็น 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการติดตามแอปพลิเคชนั TikTok  

ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัในคร้ังถดัไป การศึกษา
ควรน าเร่ืองของการกดติดตามสัตว์น่ารักต่างๆบนแอป
พลิเคชัน TikTok มาเป็นปัจจัยเพ่ิมเติมว่า มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชนั TikTok อยา่งไร 
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บทคัดย่อ 

ใน ปั จ จุ บั น เท คโนโลยี เร่ิ ม เข้ าม ามี บทบ าท ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างมากเน่ืองจากความผันผวนของราคาสูง        
แ ต่ ถึ งจะมี ความ เส่ี ยงแต่ ก็ส ามารถท ามู ล ค่ าได้ สู ง                  
ในระยะเวลาอันส้ันท าให้นักลงทุนหันมาสนใจสกุลเงิน
ดิ จิ ทั ลอ ย่ างมากโดยเฉพาะในอนาคต  การวิ จั ยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและหาความสอดคล้องของ
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 
กลุ่ มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่ มคนท่ีเคยลงทุน        
สกุลเงินดิ จิ ทัล จ านวน 360 คน  โดยใช้ เคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถาม ใช้สถิ ติในการวิ เคราะห์ ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิ เคราะห์ องค์ประกอบ เชิงส ารวจและการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ผลการวิจัยพบว่า ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ ได้องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนสกุล
เงินดิจิทัล จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ       
ด้านสังคม องค์ประกอบด้านผลตอบแทน องค์ประกอบ
ด้านบริการ  องค์ประกอบด้านสกุล เงิน ดิ จิ ทัล  และ
องค์ประกอบด้านตัวบุคคล การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพบว่ามีค่า  CMIN/DF (1.120), GFI (0.927), AGFI 
(0.913), CFI (0.990), RMSEA (0.018), SRMR (0.0380) 
แสดงว่าการทดสอบตามทฤษฎมีีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ                   
การวิ เคราะห์ องค์ประกอบ เชิงยืนย ัน      
สกลุเงินดิจิทลั 

Abstract 

Nowadays, technology has started to play a role 

in human daily life. Including cryptocurrencies that 

are very popular due to their high price volatility. 

But even with the risk, it can make a high value. In a 

relatively short period of time, investors are 

increasingly interested in cryptocurrencies, 

especially in the future. The purpose of this research 

was to analyze the components influencing 

cryptocurrency investment choices and determine the 

coherence of the components influencing 

cryptocurrency investment choices. The sample 

group in this research is people who have previously 

invested. 360 digital currency users using the tool as 

a questionnaire. The statistics were used to analyze 

the data such as frequency, percentage, mean, 

standard deviation. Exploratory component analysis 

and corroborative component analysis 

The results showed that in the exploratory 

component analysis There are 5 elements that affect 

the decision to invest in cryptocurrencies: social 

component, return component. Service component 

Cryptocurrency Components and individual 

components Confirmative component analysis 

revealed CMIN/DF (1.120), GFI (0.927), AGFI 

(0.913), CFI (0.990), RMSEA (0.018), SRMR 

(0.0380) Show that the theoretical test is consistent 

with the empirical data. 

Keywords: Exploratory Factor Analysis, 

Confirmatory Factor Analysis, 

Cryptocurrency 
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1. บทน า 
ในอดีตมนุษยไ์ดใ้ชส่ื้อกลางในการแลกเปล่ียนมาหลาย

รูปแบบจนมาถึงปัจจุบันท่ีใช้เป็นเหรียญกษาปณ์และ
ธนบัตรเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนท่ีใชก้นัมาอย่างยาวนาน 
แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีได้เป ล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงวงการทางการเงินท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า เงินดิจิทลั 
ถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือลดขอ้จ ากดัต่างๆ ของรูปแบบท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบัน รูปแบบของดิจิทัลแทน การใช้เงินดิจิทัล
ดังกล่าวมีการใช้อยู่ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคน  
เช่น บัตรเครดิต บัตรเติมเงิน นอกเหนือจากเงินดิจิทัลท่ี
เป็นท่ีรู้จกัโดยทั่วไปแลว้ยงัได้มีส่ือกลางการแลกเปล่ียน
ทางดิจิทัลอีกรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับความนิยมอยู่ตอนน้ี      
นั้นคือ สกลุเงินดิจิทลัหรือคริปโทเคอร์เรนซี [1] 

สกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี เป็นสินทรัพย์
ดิจิทัลประเภทหน่ึง หลายคนอาจมองว่าเป็นสกุลเงิน
ประเภทหน่ึงท่ีในอนาคตอาจเขา้มามีบทบาทในการใชซ้ื้อ
ขายสินคา้หรือแลกเปล่ียนบริการระหวา่งสินทรัพยด์ว้ยกนั 
หลกัการท างานของสกุลเงินดิจิทลัจะถูกบนัทึกในระบบท่ี
เรียกว่า บล็อกเชน ช่วยบันทึกข้อมูลว่าใครคือเจ้าของท่ี
แท้จริงของสกุลเงิน รวมไปถึงการท าธุรกรรมระหว่าง
บุคคลให้มีความน่าเช่ือถือและรับรองความถูกตอ้งไดไ้ม่
จ าเป็นตอ้งผา่นคนกลางใดๆ [2] 

ส าหรับในปีท่ีผ่านมา 2021 ในวงการสกุลเงินดิจิทัล
หรือคริปโตเคอร์เรนซีถือวา่มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก
ทั้ งการพฒันาเทคโนโลยีและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดข้ึน
หลากหลายและยงัเป็นปีท่ีคนสนใจและยอมรับแพร่หลาย
มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากคนเร่ิมหันมาสนใจท าให้หน่วยงานรัฐ
เข้ามาดูแลและควบคุมก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ความน่าเช่ือถือและยงัท าให้ได้รับความไวว้างใจจาก       
นักลงทุนทัว่ทั้ งประเทศ จึงท าให้มีนักลงทุนเขา้มาลงทุน
ในสกลุเงินดิจิทลัมากข้ึนและจะยิง่มากข้ึนในอนาคต  [3] 

ในแง่มุมของผูว้จิยัการศึกษาเร่ืองสกลุเงินดิจิทลัจึงเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมจากท่ีจะศึกษาองค์ประกอบใน   
ดา้นต่างๆ  วา่มีอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลให้คนหันมาลงทุนสกุลเงิน
ดิจิทัลและองค์ประกอบเหล่าน้ีมีความสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบเชิงประจกัษอ์ยา่งไร 

2. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัสกลุเงนิดจิทิลั 
สกุลเงินดิจิทลัมีลกัษณะคลา้ยสกุลเงินทัว่ไป แตกต่าง

กันตรงท่ีไม่มีรูปแบบทางกายภาพชัดเจน ไม่มีการพิมพ์
ธนบัตรห รือผลิต เห รียญกษาปณ์  มีการจัด เก็บห รือ
แลกเปล่ียนบนระบบคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลโดยใช้
เทคโนโลยี บล็อกเชน ตวัอย่างของสกุลเงินดิจิทัล ไดแ้ก่ 
คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) [6] 

2.2 การวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการลดจ านวนตวัแปรเทคนิคหน่ึง 

โดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบมี 2 ประเภท คือ [7] 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) การ

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจจะใชใ้นกรณีท่ีผูศึ้กษาไม่
มีความ รู้  ห รือมีความรู้น้อยมากเก่ียวกับโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพื่อศึกษาโครงสร้างของตวัแปร 
และลดจ านวนตวัแปรท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้การรวมกนัได ้ 

เพ่ือศึกษาว่าองค์ประกอบร่วมท่ีจะสามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างตวัแปรต่างๆ โดยท่ีจ านวน
องค์ประกอบร่วมท่ีหาได้จะมีจ านวนน้อยกว่าจ านวน       
ตวัแปรนั้น  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) จะใช้
กรณีท่ีผูศึ้กษาทราบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
หรือคาดวา่ตวัแปรใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมากและควร
อยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั หรือคาดวา่มีตวัแปรใดท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน หรือ
กล่าวได้วา่ ผูศึ้กษาทราบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวั
แปร หรือคาดไวว้่าโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปร
เป็นอย่างไรและจะใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัมาตรวจสอบหรือยืนยนัความสัมพันธ์ว่าเป็น
อย่างท่ีคาดไวห้รือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิง
โครงสร้างนัน่เอง  

เพ่ือตอ้งการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัโครงสร้างของ
องค์ประกอบว่า องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบดว้ยตวั
แปรอะไรบ้าง และตัวแปรแต่ละตัวควรมีน ้ าหนักหรือ
อตัราความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบมากนอ้ยเพียงใด [8] 
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3.  วธีิการด าเนินงาน  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ บุคคลท่ีเคยลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั และ

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลท่ีเคยลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
จ านวน 360 คน  ซ่ึงเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมใน
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเท่ีก าหนดตามอตัราส่วน 10-20 
ต่อ 1 ตัวแปร [4] เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีสามารถ
ประมาณค่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
360 กลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือในการวจิยั 
      1)  เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ตอนท่ี 
1 เป็นแบบสอบถามทั่วไป จ านวน 10 ข้อ ตอนท่ี  2  เป็น
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ลงทุนสกุลเงินดิจิทลั เป็นค าถามแบบมาตราส่วน ชนิดการ
ประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 30 ขอ้  
 2) การหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยผู ้เช่ียวชาญ จ านวน            
5  ท่าน ได้ค่าความเท่ียงตรงทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.5 และค่า
ความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.844 ถึง 0.907 สรุปไดว้า่ขอ้ค าถาม
ตรงตามวัตถุประสงค์และมีค่าความเช่ือมั่นอยู่เกณฑ์ดี 
สามารถน าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 : ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

3.3 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
น าข้อมูลท่ีได้เก้บจากกลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงส ารวจโดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อส ารวจ
และระบุองคป์ระกอบร่วมท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธื
ระหว่างตัวแปรท่ีสังเกตได้ โดยสร้างตัวแปรใหม่ใน
รูปแบบขององค์ประกอบร่วม ใชใ้นกรณีท่ียงัไม่มีทฤษฎี
ใหนสนบัสนุนชดัเจนการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ

มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนดงัน้ี การเตรียมเมทริกซ์สหสัมพนัธ์, 
การสกัดองค์ประกอบ , ประมาณค่าพารามิ เตอร์และ
ตรวจหาความสอดคล้องของโมเดล และการหมุนแกน
องคป์ระกอบ 

 
 
 
 

ภาพที ่2 : ขั้นตอนการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
3.4 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
เป็นขั้นตอนการยืนยนัความสอดคล้องของผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตามทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS AMOS 26 
สามารถทดสอบความสอดคลอ้งตามเกณฑ์การพิจารณา
ดังน้ี CMIN/DF ไคสแควร์สัมพทัธ์ (<2), GFI ดัชนีความ
กลมกลืน (>0.90), AGFI ดชันีความกลมกลืนท่ีแกไ้ขแลว้ 
(>0.90), CFI ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ  (>0.90), 
RMSEA ดัช นี รากท่ีสองความคลาด เค ล่ือน  (<0.08), 
SRMR ดัช นี รากของก าลังสองของเศษ  (<0.08), Chi 
square ความน่าจะเป็น (>0.05) [5] 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันมีทั้ งหมด 5 
ขั้นตอนดังน้ี สร้างโมเดลตามสมมุติฐาน , ประมาณค่า
ขนาดตัวอย่าง, ประมาณค่าพารามิเตอร์, ตรวจหาความ
สอดคลอ้งของโมเดล และปรับปรุงโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 : ขั้นตอนการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
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4. ผลการด าเนินงาน  
4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
รวบรวมข้อมูลท่ีได้เก็บแบบสอบถามผ่านช่องทาง

ออนไลน์  ใช้เวลาเก็บข้อมูล 1 เดือน (ธันวาคม 2564)      
ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด  360 ชุด ไดผ้ลสรุป
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่3 : ตารางการค านวนค่าเฉล่ียขอ้มูลทัว่ไป 

4.2 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
1) การวิเคราะห์ตวัแปรทั้งหมด 30 ตวัแปร พบไดว้่ามี 

ค่าท่ีใช้ว ัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่าง (KMO) 
เท่ากบั 0.865 มีค่ามากกวา่ 0.5 และมีความเขา้ใกล ้1 แสดง
ถึงเหมาะสมของข้อมูลอยู่ในระดับท่ีดีและค่าสถิติท่ีใช้
ทดสอบสมมติฐาน (Barlett’s  Test  Of  Sphericity) มีค่า

นัยส าคัญ ท่ี  0.05 สรุปได้ว่าข้อมูลท่ีได้สามารถน าไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจต่อได ้ 

 
 

 
ตารางที่ 4 : ตาราง  KMO and Barlett’s  Test  Of  Sphericity 

2) เม่ือหมุนแกนองคป์ระกอบพบวา่ค่าน ้ าหนกัตวัแปร
ทั้งหมด 30 ตวัแปร ท่ีมีค่ามากกวา่ 0.5 แสดงความสัมพนัธ์
ไดท้ั้งหมด 5 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบตั้งช่ือตาม  
ความ เหมาะสมได้ดั ง น้ี  อ งค์ป ระกอบด้านสั งคม 
องค์ประกอบดา้นผลตอบแทน องค์ประกอบดา้นบริการ 
องคป์ระกอบดา้นสกุลเงินดิจิทลั และองคป์ระกอบดา้นตวั
บุคคล พบว่าค่าแสดงความสัมพันธ์ท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ 
องคป์ระกอบดา้นสกลุเงินดิจิทลั มีค่าเท่ากบั 0.883 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางที ่5 : ตาราง Rotated Component Matrix 
4.3 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
 ผลการด าเนินการวิจัยในส่วนของการวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนัในแต่ละดา้น จากการสร้างโมเดล
การวัดและทดสอบความสอดคล้องของโมเดล ใน
โปรแกรม IBM SPSS AMOS 26 ผลสรุปไดด้งัน้ี 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

270 

 

1) โมเดลองค์ประกอบด้านสังคม ดูได้จากค่าความ
สอดคล้องของโม เดล  คือค่ า CMIN/DF (1.246), GFI 
(0.993), AGFI (0.980), CFI (0.999), RMSEA (0.026), 
SRMR (0.0136), และค่า Chi square (0.284) พบว่าโมเดล
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4 : โมเดลองคป์ระกอบดา้นสงัคม 

 
2) โมเดลองค์ประกอบด้านผลตอบแทน ดูได้จากค่า

ความสอดคลอ้งของโมเดล คือค่า CMIN/DF (2.689), GFI 
(0.984), AGFI (0.953), CFI (0.987), RMSEA (0.069), 
SRMR (0.0295), และค่า Chi square (0.20) พบวา่โมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 : โมเดลองคป์ระกอบดา้นผลตอบแทน 
 
3) โมเดลองค์ประกอบด้านบริการ ดูได้จากค่าความ

สอดคล้องของโม เดล  คือค่ า CMIN/DF (1.351) , GFI 
(0.994), AGFI (0.977), CFI (0.996), RMSEA (0.031), 
SRMR (0.0223), และค่า Chi square (0.248) พบว่าโมเดล
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ 

 
 
 
 
 

4) โมเดลองคป์ระกอบดา้นสกุลเงินดิจิทลั ดูไดจ้ากค่า
ความสอดคลอ้งของโมเดล คือค่า CMIN/DF (1.054), GFI 
(0.994), AGFI (0.982), CFI (1.000), RMSEA (0.069), 
SRMR (0.0112), และค่า Chi square (0.384) พบว่าโมเดล
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 : โมเดลองคป์ระกอบดา้นสกลุเงินดิจิทลั 

 
5) โมเดลองค์ประกอบด้านบุคคล ดูได้จากค่าความ

สอดคล้องของโม เดล  คือค่ า CMIN/DF (1.351) , GFI 
(0.972), AGFI (0.957), CFI (0.991), RMSEA (0.031), 
SRMR (0.0258), และค่า Chi square (0.64) พบวา่โมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่8 : โมเดลองคป์ระกอบดา้นบุคคล 

 
 

 

ภาพที ่6 : โมเดลองคป์ระกอบดา้นบริการ 
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5. สรุปอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า 

องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล          
มีทั้ งหมด 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่องค์ประกอบดา้นสังคม,  
องค์ประกอบดา้นผลตอบแทน, องคป์ระกอบดา้นบริการ, 
องค์ประกอบด้านสกุลเงินดิจิทัล และองค์ประกอบด้าน   
ตัวบุคคล และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัส าหรับ
ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตามทฤษฎีกับขอ้มูล
เชิงประจกัษข์องแต่ละดา้นมีดงัน้ี 

องค์ประกอบด้านสังคม สอดคล้องกับกษิดิศ สังสี
เพชร (2021) “การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลฯ”       
นกัลงทุนสนใจโอกาสท่ีจะไดผ้ลตอบแทนในระดบัสูง แต่
ก็มีความเส่ียงท่ี สูงเช่นกัน  โดยนักลงทุนเองจะต้อง
พิจารณาถึงความเส่ียงอ่ืนๆให้รอบด้าน เป็นพ้ืนฐานจาก
การลงทุน [9] 

องค์ประกอบด้านผลตอบแทน สอดคล้องกับกษิดิศ      
สงัสีเพชร (2021) “การตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลัฯ” 
ในหลายองค์กรสนใจลงทุนและเก็งก าไรในสินทรัพย์
ดิจิทลักนัมากข้ึน โดยการเป็นท่ียอมรับของสังคมรวมไป
ถึงการเปิดใหซ้ื้อเงินดิจิทลับนแพลตฟอร์มระดบัโลก [9] 

องค์ป ระกอบด้านบ ริการ  สอดคล้องกับสมใจ            
ฟองธิวงค ์ “นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในสกุล
ดิจิทลัฯ” (2019) นักลงทุนตดัสินใจท่ีจะใชเ้งินสกุลดิจิทลั 
โดยให้ความส าคญักบัความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน
มากท่ีสุด ช่วยส่งเสริมการตดัสินใจใชเ้งินสกลุดิจิทลั [10] 

องค์ประกอบดา้นสกุลเงินดิจิทลั สอดคลอ้งกบัสมใจ            
ฟองธิวงค ์ “นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในสกุล
ดิจิทลัฯ” (2019) การส่งต่อขอ้มูลบนัทึกทางธุรกรรมต่างๆ 
ท่ีถูกเขา้รหัสแลว้ ไม่มีการเปิดเผยตวัตนของบญัชีผูใ้ชง้าน 
เพ่ือเป็นการรักษาความมัน่คง ปลอดภยัใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน [10] 

องค์ประกอบดา้นตวับุคคล สอดคลอ้งกบักษิดิศ สังสี
เพชร (2021) “การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลฯ”     
นกัลงทุนมีการวางแผนก่อนตดัสินใจ โดยให้ความส าคญั
กบัการศึกษาหาความรู้พ้ืนฐานของเหรียญสกุลเงินดิจิทัล   
ท่ีสนใจจะลงทุน [9] 

การทดสอบโมเดลโดยรวมมีค่า CMIN/DF (1.120), 
GFI (0.927), AGFI (0.913), CFI (0.990), RMSEA 
(0.018), SRMR (0.0380) ซ่ึงค่าท่ีได้อยู่ในเกณฑ์ดี  มีค่ า      
P-Value (0.51) มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี .05 แสดงวา่
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้หมายความวา่ทฤษฎีมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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จ ำแนกปัจจยัที่มีผลต่อกำรตอบสนองของลูกค้ำต่อคุณภำพกำรบริกำรของผู้ใช้บริกำร
โรงแรมในช่วงกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

Classification Factors Affecting Customer’s Responsiveness Toward 

Service Quality Behavior During Covid-19 Pandemic 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมท่ีใช้ในการจ าแนกปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตอบสนองของผู้ เข้าใช้บริการโรงแรมในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการแสดงความ
คิดเห็นบนเวบ็ไซต์ออนไลน์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อความ
และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซ่ึงจะใช้เทคนิค
โครงสร้างประโยคในภาษาไทย เพ่ือการค้นหาประโยค 
และกลุ่มค าภายในข้อความแสดงความคิดเห็น โดยการ
ค้นหากลุ่มค าน้ันจะใช้การวัดระยะห่างของส่วนขยายท่ี
อยู่ใกล้กับคุณลักษณะในปัจจัยเดียวกันมากท่ีสุด โดยมี
ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ท าเลสถานท่ีตั้ง ความสะอาดและห้องพัก ความพร้อม
ของส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการของพนักงาน และ
ความคุ้มค่าของราคา 
ผลจากการจ าแนกข้อความแบบหลายป้ายก ากับโดย

ใช้การวัดระยะห่างระหว่างค าคุณลักษณะและส่วนขยาย
ของค าน้ันสามารถสรุปได้ว่าอัลกอริทึมมีประสิทธิภาพ
ในการจ าแนกโดยมีค่าความถูกต้อง ของปัจจัยด้านท าเล
สถานท่ีตั้งอยู่ ท่ี 95.50% ด้านความสะอาดและห้องพักอยู่
ท่ี 89.50% ด้านความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก
อยู่ ท่ี 92.50% ด้านการบริการของพนักงานอยู่ ท่ี 95.00%  
และด้านความคุ้มค่าของราคาอยูท่ี่ 95.00% ตามล าดับ 
ค ำส ำคัญ: เ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019, การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ 

Abstract 

This research aims to develop an algorithm to 

classify user's opinions using responses of hotel 

guests during the corona virus disease 2019 

epidemic. Text Analytics and Natural Language 

Processing, which uses sentence structure 

techniques in Thai to search for sub-sentences and 

word groups within the comment text were used in 

data analytic process.  Moreover, the closet distance 

was used to identify user's opinions about related 

factor. The factors used in analytics consist of 

location, cleanliness and room, availability of 

facilities, service, and price.   

The results indicated that the algorithm is 

efficient in classifying with the accuracy of location 

factor is 95.50%, the cleanliness and room factor is 

89.50%, the availability of facilities factor is 

92.50%, the service factor is 95.00%, and the price 

factor is 95.00%, respectively. 

Keyword: COVID-19, Text Analytics, Natural 

Language Processing 

 

1.บทน ำ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีบทบาท

ส าคญัไม่นอ้ยในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นเป็นธุรกิจท่ีสามารถท า
รายไดใ้ห้กบัประเทศไดจ้ านวนมหาศาล แต่ดว้ยปัญหา
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การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเกิดข้ึนใน
หลายปีท่ีผา่นมา ท าใหห้ลายธุรกิจในระบบอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงจากการท่ีไม่
สามารถ เ ปิด รับนัก ท่อง เ ท่ี ยวชาวต่ า งชา ติ เข้ามา
ภายในประเทศได ้ส่งผลให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเร่ง
ปรับตวัเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
อาทิ การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องในการเลือกซ้ือบริการห้องพักโรงแรมของ
นักท่องเท่ียวท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและน าเสนอการบริการท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการผูใ้ชบ้ริการไดม้ากยิง่ข้ึน[1] 

ซ่ึงในปัจจุบันการจ าแนกข้อมูลหลายหมวดหมู่ใน
หน่ึงข้อความนั้ นยงัมีความคลาดเคล่ือนอยู่มาก โดย
วิ ธีการใช้ เทค นิคการวิ เคราะ ห์ข้อความด้วยการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นเป็นวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความ
นิยม แต่เน่ืองจากภาษาไทยท่ีไม่ใช่ภาษาทางการนั้นไม่มี
รูปแบบโครงสร้างประโยคท่ีแน่นอนหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัของภาษาท่ีถูกตอ้ง ท าใหใ้นบางคร้ังการประมวลผล
ขอ้ความจึงเกิดความคลาดเคล่ือน จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหา
กระบวนการท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจ าแนกขอ้ความท่ี
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงไดท้ าการวเิคราะห์
ขอ้ความแสดงความคิดเห็นบนเวบ็ไซต์ออนไลน์ของผู ้
เข้าใช้บริการโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไว รัสโคโรนา  2019 โดยการใช้การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติส าหรับจ าแนกขอ้ความ ซ่ึงจะใชรู้ปแบบ
โครงสร้างประโยคท่ีเป็นหน่วยย่อยท่ีสุดในการจ าแนก
หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 1) ประโยคความเดียว(นาม+กริยา+ส่วน
ขยาย) ตวัอยา่งเช่น พนกังาน+พดูจา+ไม่ดี และ 2) กลุ่มค า
(นาม+ส่วนขยาย) ตวัอย่างเช่น วิว+สวย เป็นตน้ โดยจะ
ใชว้ิธีการวดัระยะห่างระหวา่งค านามและส่วนขยายท่ีอยู่
ในหมวดหมู่เดียวกันเพ่ือท าการจับคู่ค  าและวิเคราะห์
ความหมายเชิงบวกเชิงลบ 

 

2. หลกักำรและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรเลือกใช้บริกำรทีพ่กั 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการท่ี
พักนั้ น ถู กน า ม า ใ ช้ เ พื่ อ เ ป็ นป ร ะ โ ย ชน์ ส า ห รั บ
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั และผูท่ี้สนใจลงทุน โดยน ามา
ประยุกต์ใชส้ าหรับการเตรียมความพร้อม และวางแผน
กลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
นั้ นสามารถเรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในห้องพกั ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านความสะอาดเรียบร้อยของ
หอ้งพกั และปัจจยัดา้นสถานท่ี [2] 

2.2 กำรประมวลผลข้อควำม (Text Processing) 
การประมวลผลข้อความนั้ นคือการช่วยท าให้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถท าความเขา้ใจและตีความ
ภาษาของมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน 
หรือแมแ้ต่ค  าสแลง เน่ืองจากภาษาท่ีมนุษยใ์ชก้นันั้น มี
ความซบัซอ้นและหลากหลาย อีกทั้งยงัมีความรู้สึกแฝงท่ี
อยูใ่นขอ้ความ ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งมีเทคนิคต่างๆ เพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์ใจความส าคญัของขอ้ความออกมา
ได้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติเขา้มาช่วยในการประมวลผล
ขอ้ความเพื่อลดความสับสนในการวิเคราะห์ภาษาลง[3] 
โดยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มีหลกัการท างาน
ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ทางองคป์ระกอบ 2) การวิเคราะห์
ทางไวยากรณ์  3) การวิเคราะห์ทางความหมาย 4) บูรณา
การทางวจนิพนธ์ 5) การวเิคราะห์ทางปฏิบติั  

2.3 กำรประมวลผลจ ำแนกหมวดหมู่ข้อควำม 
ก า รตัด ค า  (Word Segmentation) เ น่ื อ ง จ า ก

ลกัษณะการเขียนภาษาไทยมีการเขียนติดต่อกนัโดยไม่มี

เคร่ืองหมายวรรคตอนในการแสดงการแบ่งค าเหมือนกบั

ภาษาองักฤษ จึงเป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงในการแบ่งค า 

โดยปัจจุบนัมีลกัษณะการตดัค าแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

การตดัค าโดยใชก้ฎ (Rule-Based Approach)  การตดัค า

โดยใช้พจนานุกรม (Dictionary-Based Approach) และ

การตัดค าโดยใช้คลังข้อมูล (Corpus-Based Approach) 

[4]  ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะใช้อลักอริทึม Dictionary-Based 
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Longest-Matching ซ่ึงเป็นการตดัค าโดยการเปรียบเทียบ

กบัค าท่ียาวท่ีสุดท่ีมีอยูใ่นพจนานุกรม 

การก าจัดค าหยุด (Stop-Word Removal) เป็นการน า

ค าท่ีไม่มีความหมายส าคญักบัการวิเคราะห์ขอ้ความออก 

ซ่ึงเม่ือน าออกแลว้ตอ้งไม่ท าใหค้วามหมายเปล่ียนไปจาก

เดิม โดยค าหยดุมกัเป็นค าท่ีปรากฏข้ึนบ่อยคร้ัง จึงถือได้

วา่เป็นค าท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่มีประโยชน์ในการจ าแนก

หมวดหมู่ [5] ยกตวัอยา่งเช่น ดงัเก่า, หากวา่, แห่งน้ี, จะ้, 

เสียจนกระทัง่  เป็นตน้ ซ่ึงจากตวัอย่างจะเห็นว่าการตดั

ค าว่า ‘เสียจนกระทัง่’ ออกจากประโยคนั้นไม่ได้ท าให้

ความหมายเปล่ียนไปแต่อยา่งใด 
การก ากบัหน้าท่ีของค า (POS Tagging) เป็นการแปะ

ป้ายหน้าท่ีของค าเพื่อใชใ้นการบ่งบอกหนา้ท่ีของค าใน
ประโยค ซ่ึงหน้าท่ีของค าสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท 
ยกตวัอยา่งเช่น ค านาม ค ากริยา ค าวเิศษณ์ เป็นตน้ 

 
ภำพที ่1 : ตวัอยา่งการแปะป้ายก ากบัหนา้ท่ีของค า 

การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) เป็นการ

คัดเลือกเอาค าคุณลักษณะท่ีเหมาะสมส าหรับการ

พิจารณาจ าแนกบทความ เพื่อน ามาจบัใจความส าคญัของ

ความหมายท่ีแท้จริงในบทความ อย่างเช่นการค้นหา

ความหมายท่ีแทจ้ริงของการแสดงความคิดเห็นของลูกคา้

ท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์อนไลน์ โดยการสกดัเอาค าคุณลกัษณะ

ของลูกคา้ท่ีแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นนั้นเป็น 

บวกหรือลบเท่านั้น [6][7] 

2.4 กำรวเิครำะห์ทศันคต ิ(Sentiment Analysis) 
คือการน าขอ้ความแสดงความคิดเห็น หรือบท

วิจารณ์มาเขา้สู่กระบวนการประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์หา

อารมณ์ความรู้สึกท่ีผูแ้สดงความคิดเห็นตอ้งการจะส่ือ

ออกมาผ่านขอ้ความ โดยอาจจะวิเคราะห์ออกมาวา่ความ

คิดเห็นนั้นเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือความคิดเห็นเชิง

ลบ ซ่ึงในปัจ จุบันมีผู ้ประกอบการหลายรายท่ีใช้

เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทศันคติของผูบ้ริโภคเพื่อน า

ขอ้มูลท่ีได้ไปท าการปรับปรุงแก้ไข และพฒันาสินค้า

และบริการของตนเองให้ตรงกับความต้องการของ

ทอ้งตลาด 

2.5 กำรจ ำแนกประเภทแบบหลำยป้ำยก ำกับ (Multi-

Label Classification) 

เป็นการจ าแนกประเภทของข้อมูลท่ีมีอาจจะ

มากกว่าหน่ึงค าตอบ ยกตัวอย่างเช่น การจ าแนกว่า

รูปภาพท่ีก าลงัพิจารณาอยู่นั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ในรูป ซ่ึงองค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณามีดังน้ี รูป

สามเหล่ียม รูปดอกไม ้และรูปหัวใจ จากภาพตวัอยา่งจะ

เห็นไดว้า่รูปภาพหน่ึงภาพนั้นสามารถมีองคป์ระกอบได้

มากกวา่ 1 องคป์ระกอบในการจ าแนก 

 

ภำพที ่2 : ตวัอยา่งการจ าแนกประเภทหลายป้ายก ากบั 

 

3. กำรด ำเนินกำรงำนวจัิย 

 
ภำพที ่3 : ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1 กำรรวบรวมและกำรเตรียมข้อมูล 
งานวิจยัช้ินน้ีไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลการแสดง

ความคิดเห็นจากผูเ้ข้าใช้บริการท่ีพกัผ่านการจองบน
เว็บไซต์ ตั้ งแต่ช่วงเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2562 
จนถึง ปีพทุธศกัราช 2565 ซ่ึงอยูใ่นช่วงระยะเวลาท่ีมีการ
แพร่ระบาดของเช้ือโคโรนา 2019 โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
WebHarvy ในการรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต์มาเก็บไว้
ในไฟลรู์ปแบบตาราง 
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การเตรียมขอ้มูลในท่ีน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้มาท า
ความเขา้ใจดว้ยการประมวลผลโดยมนุษย ์จากนั้นจึงท า
การจ าแนกปัจจัยต่างๆท่ีถูกกล่าวถึงในแต่ละขอ้ความ
แสดงความคิดเห็น ออกเป็น 5 ปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ท าเล
สถานท่ีตั้ง ความสะอาดและห้องพกั ความพร้อมของส่ิง
อ านวยความสะดวก การบริการของพนกังาน และความ
คุม้ค่าของราคา ซ่ึงในหน่ึงขอ้ความแสดงความคิดเห็น
นั้ นสามารถมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องได้มากกว่าหน่ึงปัจจัย 
ยกตวัอย่างเช่น “ห้องเก่าไปหน่อย แต่คุม้ค่ากับราคาท่ี
จ่าย” สามารถจ าแนกได ้2 ปัจจยัดว้ยกนั คือ 1) ปัจจยัดา้น
ความสะอาดและห้องพกั 2) ปัจจัยดา้นความคุม้ค่าของ
ราคา 

3.2 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำต ิ
เร่ิมจากการตดัค า (Word Segmentation) โดยการ

แบ่งขอ้ความออกเป็นค า ด้วยเทคนิคการเทียบค าท่ียาว

ท่ีสุด ซ่ึงจะเลือกค าท่ียาวท่ีสุดในพจนานุกรมมาใชแ้ละ

ท า ก า ร เ พ่ิ มค า ท่ี มี ผ ลต่ อก า รประมวลผล เข้า ใน

พจนานุกรม ยกตวัอยา่งจากขอ้ความ “ห้องเก่าไปหน่อย 

แต่คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย เหมาะส าหรับแวะพกัระหวา่งทาง” 

จะสามารถตดัค าออกมาไดเ้ป็น “หอ้ง | เก่า | ไป | หน่อย | 

แต่ | คุม้ค่า | กบั | เงิน | ท่ี | จ่าย | เหมาะส าหรับ | แวะ | พกั 

| ระหวา่งทาง” 

จากนั้ น จึงท าการก าจัดค าหยุด  (Stop-Word List 
Removal) ซ่ึงเป็นค าท่ีพบเจอไดบ่้อยในขอ้ความแต่ไม่มี
ผลต่อการน ามาประมวลผล 

การสกัดค า คุณลักษณะ (Feature Extraction) ใน
งานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นการสกดัเอาค าคุณลกัษณะของปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผู ้เข้าใช้บริการด้วยกัน
ทั้งหมด 5 คุณลกัษณะ และไดท้ าการสกดัค าท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นส่วนขยายส าหรับใชบ่้งบอกความรู้สึกขั้วบวกและ
ความรู้สึกขั้วลบในแต่ละคุณลกัษณะออกมา โดยเทคนิค
การสกดัค าท่ีใชเ้ป็นลกัษณะของ handcrafted features คือ
ผูว้ิจยัก าหนดค าคุณลกัษณะท่ีตอ้งการในแต่ละกลุ่มดว้ย
ตนเอง  จากข้อความแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์
จ านวน 1,000 ขอ้ความ โดยมีตวัอย่างค าคุณลกัษณะท่ี
สกดัได ้ดงัตารางท่ี 1 

ตำรำงที ่1: แสดงตวัอยา่งการสกดัค าคุณลกัษณะ 
ท ำเลสถำนที่ตั้ง 

ค ำคุณลกัษณะ ท าเล, การเดินทาง, ชายหาด, ห้าง 

ส่วนขยำย ใกล(้+), ไกล(-),สวย(+), สงบ(+), ซบัซอ้น
(-), วุน่วาย(-), สะดวก(+) 

ควำมสะอำดและห้องพัก 

ค ำคุณลกัษณะ การตกแต่ง , ระเบียง , ห้องพัก , ความ
สะอาด, ห้องน ้า, พ้ืน, เพดาน, ผนงั 

ส่วนขยำย ตรงปก (+), ทันสมัย (+), สะอาด (+), 
กวา้งขวาง(+), สกปรก(-), โทรม(-) 

ควำมพร้อมของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  

ค ำคุณลกัษณะ ท่ีจอดรถ, สระวา่ยน ้า, ผา้เช็ดตวั 

ส่วนขยำย สะ ด วก (+), อ ร่ อ ย (+), เ ห ม็ น อับ (-),
หลากหลาย(+), พงั(-), นอ้ย(-) 
กำรบริกำรของพนักงำน 

ค ำคุณลกัษณะ การบริการ, พนกังาน, แม่บา้น 
ส่วนขยำย ยิม้แยม้(+), เตม็ใจบริการ(+), เสียงแขง็(-), 

ละเลย(-), เสียงห้วน(-) 
ควำมคุ้มค่ำของรำคำ 

ค ำคุณลกัษณะ ราคา, เงิน, ค่าใชจ่้าย, โปรโมชัน่, ส่วนลด 
ส่วนขยำย ถูก(+), แพง(-), ยอ่มเยา(+), คุม้(+) 

การก ากบัค า (POS Tagging) เป็นการระบุหนา้ท่ีของ
ค าแต่ละค า ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ีจะสนใจค าท่ีมีหนา้ท่ีของ
ค าเป็นค านาม ค ากริยา ค าขยาย และค าปฏิเสธ เป็นหลกั 

3.3 กำรจดักลุ่มค ำเพ่ือจ ำแนกข้อควำม 
เ ป็นการจ าแนกข้อความโดยการวิ เคราะห์

โครงสร้างของประโยค ซ่ึงในท่ีน้ีแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
โครงสร้างท่ีอยูใ่นรูปของประโยค คือ ค านาม+ค ากริยา+
ส่วนขยาย และโครงสร้างท่ีอยู่ในรูปของกลุ่มค า คือ 
ค าน าม+ส่ วนขยาย  โดย เ ลือกจ าก ส่วนขยาย ท่ี มี
คุณลักษณะเดียวกันและอยู่ใกล้กับค าคุณลักษณะท่ี
พิจารณาอยูม่ากท่ีสุด มาระบุวา่กลุ่มค านั้นมีความคิดเห็น
เชิงบวกหรือลบ ตวัอย่างเช่น “ห้องเก่าไป แต่คุม้ค่ากบั
ราคาท่ีจ่าย” ซ่ึงจะเห็นว่าค าคุณลักษณะ ‘ห้อง’ เป็น
ค านามท่ีอยูใ่กลก้บัส่วนขยายท่ีมีคุณลกัษณะเดียวกนัคือ 
‘เก่า’ เป็นค าเชิงลบ และค าคุณลักษณะ ‘ราคา’ เป็น
ค านามท่ีอยูใ่กลก้บัส่วนขยายท่ีมีคุณลกัษณะเดียวกนัคือ 
‘คุม้ค่า’ เป็นค าเชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถจ าแนกได้ว่า
ความคิดเห็นน้ีมีความรู้สึกเชิงลบกบัปัจจยัทางดา้นความ
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สะอาดและห้องพัก แต่มีความรู้สึกเชิงบวกกับปัจจัย
ทางดา้นความคุม้ค่าของราคา 

 
ภำพที ่4 : ผงังานแสดงกระบวนการจ าแนกขอ้ความ 
3.4 กำรประเมนิผล 
ค่าความถูกต้อง  (Accuracy) จะสามารถบอกได้ว่า

สามารถคาดหวงัผลลพัธ์ในการจ าแนกไดก่ี้เปอร์เซ็นต ์
ค่าความแม่นย  า (Precision ) จะสามารถบอกไดว้า่จาก

การจ าแนกท่ีคาดการณ์วา่เป็นบวกมีก่ีจุดท่ีเป็นบวกจริงๆ 
ค่าความระลึก (Recall)  เป็นการเช็กความถูกตอ้งของ

การจ าแนก 
ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F1-measure) เป็นการน าค่า

ความแม่นย  าและค่าความระลึกมาเฉล่ียหาประสิทธิภาพ  
โดยมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 
TP คือ ขอ้มูลท่ีท านายแลว้ถูกตอ้งเม่ือเทียบกบัเฉลย 
TN คือ จ านวนขอ้มูลท่ีท านายถูกว่าเป็นคลาสไม่ได้

สนใจ    

FP คือ ขอ้มูลท่ีอยูใ่นเฉลยแต่ไม่มีในการท านาย 
FN คือ ขอ้มูลท่ีท านายไม่ถูกตอ้งเม่ือเทียบกบัเฉลย 
Accuracy = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) 
Precision = TP/(TP+FP) 

Recall = TP/(TP+FN) 

F1-measure = 2*[(Precision*Recall) / (Precision 

+ Recall)] 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำนวจัิย 
จากการจ าแนกอารมณ์เชิงบวกเชิงลบของคุณลกัษณะ

ต่างๆจ านวน 5 คุณลกัษณะ โดยใชข้อ้ความแสดงความ
คิดเห็นจากเวบ็ไซตจ์ านวน 200 ขอ้ความ พบวา่เม่ือผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ความแลว้มีจ านวนขอ้ความท่ี
สามารถจ าแนกอารมณ์เชิงบวกเชิงลบของคุณลกัษณะใน
ข้อความออกมาได้ถูกต้องดังต่อไปน้ี ปัจจัยด้านท าเล
สถานท่ีตั้งถูกตอ้ง 191 ขอ้ความ ปัจจยัดา้นความสะอาด
และห้องพกัถูกตอ้ง 179 ขอ้ความ ปัจจยัดา้นความพร้อม
ของส่ิงอ านวยความสะดวกถูกตอ้ง 185 ขอ้ความ ปัจจยั
ดา้นการบริการของพนักงานถูกตอ้ง 190 ขอ้ความ  และ
ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าของราคาถูกตอ้ง 190 ขอ้ความ  ซ่ึง
ตวัอยา่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าแนกนั้นเป็นไปตาม ภาพ
ท่ี 6 โดยก าหนดให้ค่า ‘0’ แทนการไม่แสดงอารมณ์ต่อ
คุณลกัษณะหรือแสดงอารมณ์เป็นกลาง ค่า ‘1’ แทนการ
แสดงอารมณ์ต่อคุณลกัษณะนั้นๆ ในเชิงบวกและค่า ‘-1’
แทนการแสดงอารมณ์ต่อคุณลกัษณะนั้น ๆ ในเชิงลบ  

 
ภำพที ่5 : ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าแนกขอ้ความ 

ดังนั้ นจึงสามารถค านวนหาประสิทธิภาพในการ
จ าแนกไดต้ามตารางท่ี 2 
ตำรำงที ่2: ตารางแสดงประสิทธิภาพในการจ าแนก 

ปัจจัยด้ำนท ำเลสถำนที่ตั้ง 

Accuracy Precision Recall F1-measure 

0.9550 0.9576 0.9550 0.9292 
ปัจจัยด้ำนควำมสะอำดและห้องพัก 

Accuracy Precision Recall F1-measure 
0.8950 0.8961 0.8950 0.8947 

ปัจจัยด้ำนควำมพร้อมของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
Accuracy Precision Recall F1-measure 

0.9250 0.9283 0.9250 0.9138 
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ปัจจัยด้ำนกำรบริกำรของพนักงำน 

Accuracy Precision Recall F1-measure 

0.9500 0.9588 0.9500 0.9097 
ปัจจัยด้ำนควำมคุ้มค่ำของรำคำ 

Accuracy Precision Recall F1-measure 

0.9500 0.9522 0.9500 0.8516 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี 2 จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ง า น วิ จั ย ช้ิ น น้ี มี
ประสิทธิภาพในการจ าแนกอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์
เชิงลบของแต่ละคุณลกัษณะดงัน้ี  

ดา้นท าเลสถานท่ีตั้งมีค่าความแม่นย  าในการจ าแนก
อยู่ท่ี 95.50% ค่าความแม่นย  า 95.76% %  ค่าความระลึก 
95.50% และค่าประสิทธิภาพโดยรวม 92.92%  

ดา้นความสะอาดและห้องพกัมีค่าความแม่นย  าในการ
จ าแนกอยู่ท่ี 89.50% ค่าความแม่นย  า 89.61%  ค่าความ
ระลึก 89.50% และค่าประสิทธิภาพโดยรวม 89.47%  

ดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าความ
แม่นย  าในการจ าแนกอยู่ ท่ี  92.50% ค่าความแม่นย  า 
92.83% ค่าความระลึก 92.50% และค่าประสิทธิภาพ
โดยรวม เท่ากบั 91.38%  

ดา้นการบริการของพนกังานมีค่าความแม่นย  าในการ
จ าแนกอยู่ท่ี 95.00% ค่าความแม่นย  า 95.88% ค่าความ
ระลึก 95.00% และค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 
90.97%  

ด้านความคุ้มค่าของราคามีค่าความแม่นย  าในการ
จ าแนกอยู่ท่ี 95.00% ค่าความแม่นย  า 95.22% ค่าความ
ระลึก 95.00% และค่าประสิทธิภาพโดยรวม 85.16%  

 

5. สรุป 
งานวิจัยน้ีได้การน าขอ้ความแสดงความคิดเห็นบน

เวบ็ไซตอ์อนไลน์ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการโรงแรมในช่วงการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาท าการจ าแนก
อารมณ์เชิงบวกเชิงลบของแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตอบสนองของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพการบริการ โดย
ทดลองใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์โครงสร้างของประโยคใน
ภาษาไทยมาช่วยในการจ าแนกข้อความ ซ่ึงสามารถ
จ าแนกขอ้ความเก่ียวกบัปัจจยัดา้นท าเลสถานท่ีตั้ง ดา้น

ความสะอาดและห้องพกั ดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวย
ความสะดวก ด้านการบริการของพนักงาน และด้าน
ความคุม้ค่าของราคา โดยมีค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 95.50%, 
89.50%, 92.50%, 95.00% และ 95.00% ตามล าดบั ดงันั้น
งานวิจัยช้ินน้ีสามารถน ามาวิเคราะห์ความคิดเห็นส่วน
ใหญ่ท่ีผูเ้ขา้รับบริการมีต่อโรงแรม และน ามาประยกุต์ใช้
เป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วยตดัสินใจในการบริหารจดัการ
คุณภาพของโรงแรมใหมี้ประสิทธิภาพไดม้ากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ศึกษาหาปัจจัยท่ี
ส่งผลให้ผู้ บ ริโภค ซ้ือสิน ค้าบนตลาดกลางพาณิช ย์
อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ ปัจจัยด้านความเช่ือมั่น ความง่ายต่อ
การใช้งาน ความมีส่วนร่วม ความตั้งใจซ้ือ และพฤติกรรม
ผู้บริโภค การเกบ็รวบรวมข้อมลูใช้แบบสอบถามออนไลน์
จากผู้บริโภคท่ีใช้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์
จ านวนตัวอย่าง 550 คน และมีการใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน และปัจจัยความมีส่วนร่วมมีผลบวกต่อการซ้ือสินค้า
บนตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิจัยนี้มีค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามร้อยละ 
10.9 และ 3 (R-Squared=0.109 และ 0.039)  
ค าส าคญั: ตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การซ้ือสินคา้

ออนไลน์  ความตั้งใจซ้ือ 
 

Abstract 
The objective of this research was to analyze and 

study the factors affecting consumers' purchases on 

the e-commerce marketplace, such as trust, ease of 

use, engagement, purchase intention and consumer 

behavior. The data was collected using online 

questionnaires from 550 consumers who use e-

commerce marketplace services, and statistics were 

calculated from Exploratory Factor Analysis and 

Multiple Regression.  

The results showed that the perceived ease of use 

and the engagement factor has a positive effect on 

purchasing products on the e-commerce 

marketplace. In this research, the R squared values 

were 10.9 percent and 3 percent (R-Squared=10.9 

and 0.039). 

Keywords: E - marketplace, Online purchasing, 

Purchase Intention 

 

1. บทน า 
การเลือกซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เร่ิมแพร่หลาย

อยา่งรวดเร็ว สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตั้ งแต่ ปี  พ.ศ. 2562 มี
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆท่ีส่งผลให้
ประชาชนต้องอยู่บ้านกักตัว น าไปสู่พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้ งการท างาน การซ้ือสินค้า 
การบริโภคท่ีต้องหลีกเล่ียงการออกจากบ้าน ช่องทาง
ออนไลน์จึงเป็นทางออกในปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
และยงัผลักดันให้ประชาชนเข้าสู่โลกออนไลน์มากข้ึน
กว่าเดิมส่งผลให้ตวัเลขตลาดอีคอมเมิรซ์ไทยมีอตัราการ
เติบโตจากปี พ.ศ. 2562 มูลค่า 163,300 ลา้นบาทพุ่งสูงถึง 
220,000 ลา้นบาท อตัราการเติบโตสูงข้ึนร้อยละ 35 จากปี
ก่อนหนา้ (priza.com, 2563) ทั้งน้ี โดยมีสดัส่วนยอดขายท่ี 
เวบ็ไซตเ์จา้ของสินคา้ หรือ brand.com ท่ี ร้อยละ 15 การคา้
ขายสินค้าหรือบริการผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง หรือ 
Social Commerce ร้ อ ย ล ะ  3 8  ต ล าด ก ล า งพ าณิ ช ย์
อิเลก็ทรอนิกส์หรือ Marketplace ร้อยละ 47 

 จากสถิติแสดงให้เห็นว่าผูค้นให้ความสนใจท่ีจะซ้ือ
สินคา้ในเวบ็ไซตเ์จา้ของสินคา้นอ้ยและใหค้วามสนใจท่ีจะ
ซ้ื อ ผ่ าน โซ เซี ย ล มี เดี ยห รื อ ต ล าด ก ล างพ า ณิ ช ย์
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อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ม ากกว่ า  เ ม่ื อ ตัว เล ขส ถิ ติ พ าณิ ช ย์
อิเลก็ทรอนิกส์แสดงชดัเจนวา่การด าเนินชีวติของมนุษยใ์น
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปและสถิติการเขา้ไปซ้ือสินคา้ใน
แต่ละช่องทางต่างกนั ภาคธุรกิจจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนช่องทางการขายสินคา้ ช่องทางการน าเสนอ
สินคา้ ตลอดจนช่องทางการท าการตลาดใหลู้กคา้สนใจ  

อยา่งไรก็ตามเม่ือการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 พัฒนากลายเป็นโรคท่ีผู ้คนคุ้นเคยและ
สามารถรับมือไดเ้ป็นอยา่งดี สถิติแสดงให้เห็นชดัแลว้ว่า
ต่อให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดน้อยลง
หรือหมดไป ผูบ้ริโภคจะยงัชอ้ปออนไลน์ต่อไป เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคไดต้ระหนักแลว้ว่าไออกจากบา้น ยงัสามารถซ้ือ
สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ได ้

ดังนั้ นเพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคผูว้ิจยั
จึงตัดสินใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Marketplace) 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัตลาดกลางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

(e-Marketplace) 
ตลาดกล างพ าณิ ชย์อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์  คื อ  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท่ีเปิด
บ ริ ก าร ใน รูป แบ บ ก ารท า ธุ ร ก ร รม ท างพ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในประเภภทธุรกิจของ e-
Commerce และยงัเป็นหน่ึงในช่องทางการเปิดตลาดของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีตน้ทุนถูก บทบาทในการให้บริการมี 3 
รูปแบบคือ 

1. เป็นตัวกลางให้ผู ้ซ้ือ และ ผู ้ขาย ได้ทราบถึง
โอกาศและท าธุรกิจร่วมกนั 

2. เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลการบริการ 
สินคา้ และการช าระเงินผา่นระบบจากธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน 

3. เป็นผู ้ก าหนดกติกา กฎระเบียบ ในการเข้าใช้
บริการของระบบ เช่นการแลกเปล่ียนสินคา้ บริการ และ
การช าระเงิน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้เข้ามาใช้

บริการทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อให้มีความมัน่ใจและความสะดวก
ในการใชบ้ริการมากข้ึน  

ซ่ึงตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) 
เป็นการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบของการท า
ธุรกรรมเชิงพาณิชยก์ารค้าขาย แลกเปล่ียน และห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ของตลาดรูปแบบดั้งเดิม  

2.2 ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง 

ลกัษณนะการซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือใด 
ซ้ือมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผูซ้ื้อ และใชม้าตรการอะไร
ในการตัด สิน ใจ ซ้ือ  และพฤติกรรมการใช้  (Using 
Behavior) หมาขถึงลกัษณะการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค 
เช่น บริโภคท่ีไหน บริโภคกับใครในอัตรามากน้อย
เพี ย งใด  พ ฤ ติ กรรมของผู ้บ ริ โภค  มี ลักษณ ะ เป็ น
กระบวนการประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอน ในการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู ้บ ริโภคก่อนตัตสินใจซ้ือจะผ่าน
กระบวนการยืดขาวหลายขั้นตอน เร่ิมด้วยการแสวงหา
ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะซ้ือนั้ นอย่างกวา้งขว วาง
หลายๆ ตราสินคา้ แลว้น ามาเปรียบเท่ียบและประเมินขอ้ตึ
ข้อเสียแต่ละตราสินค้า และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากก่อน
ตัดสินใจซ้ือขั้ น สุดท้าย แต่อย่างไรก็ตามในการซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการบางชนิต การตดัสินใจอาจกระท าได้
อยา่งรวดเร็ว เกือบจะทนัทีภายหลงัจากท่ีไดเ้ห็นผลิตภณัฑ์
นั้น 

โม เดลพฤ ติกรรมผู ้บ ริ โภค  (Consumer Behavior 
Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์  โดยมีจุดเร่ิมต้นจาการเกิด ส่ิงกระตุ ้น 
(Stimulus) ในสภาพแวดล้อมต่ างๆ  ท าให้ เกิดความ
ตอ้งการ เม่ือส่ิงกระตุน้นั้นผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิด
ของผู ้บ ริโภค (Buying’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือน
กล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซ่ึง
ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ จะไดรั้บอิทธิพลต่าง ๆ ภายในใจ
ผูบ้ริโภค แลว้จะมีการตอบสนองของผูบ้ริโภค (Buyer’s 
Response)ห รือ การตัด สินใจของผู ้บ ริโภค  (Buyer’s 
Purchase Decision) โดยการ ซ้ื อห รือไม่ ซ้ื อส รุป แล้ว
จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีการมีส่ิงกระตุน้ให้เกิดความ
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ตอ้งการก่อน แลว้ท าให้เกิดการตอบสนอง ดงันั้นเรียกวา่ S 
- R Theory 

2.3 การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน เป็นตวัแปรหลกัท่ีส 

าคัญของทฤษฏีการยอมรับ เทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีท่ีได้พฒันาต่อจาก
ทฤษ ฎีก ารกระท าด้วย เห ตุ ผล  (Theory of Reasoned 
Action: TRA) ของ Fishbein and Ajzen (1975) โดย Davis 
(1993) ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแบบแผนในการท านาย
การยอมรับดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตวัแปรหลกัท่ี
ส าคัญของ TAM ซ่ึงได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude 
Toward Using) พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว าม ตั้ ง ใ จ ใน ก าร ใ ช ้
(Behavioural Intentions to Use) และการใช้จริง (Actual 
System Use) ก า ร รั บ รู้ ว่ า มี ป ร ะ โ ย ช น์  (Perceived 
Usefulness) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive 
Ease of Use) หมายถึงระดับความเช่ือคาดหวงัของผูท่ี้จะ
ใชร้ะบบสารสนเทศวา่ระบบดงักล่าวเป็นระบบท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการ
เรียนรู้ท่ีจะใช้ระบบหรือในการเข้าใจระบบ โดย Davis 
(1989) ไดนิ้ยามการรับรู้ความง่ายตามค าจ ากดัความของค า
วา่ “ง่าย” และ “ปราศจากความยากหรือความพยายาม”  

3.  วธีิการด าเนินงาน  
ผูว้ิจยัไดศึ้กษารวบรวมทฤษฏี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

แนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยท่ี ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้บนตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ผู ้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis - EFA) เท ค นิ ค ก า ร ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
(Multiple Regression)  แ ล ะแบ บ สอบ ถ าม ออน ไลน์ 
(Questionnaire) เพื่อน าผลมาวิเคราะห์หาความส าคญัของ
ตวัแปร โดยก าหนดวธีิการวจิยัดงัน้ี  

3.1 ก าหนดกรอบแนวคดิของงานวจิยั 
งานวจิยัเร่ืองการศึกษาหาปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคซ้ือ

สินคา้บนตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยผูว้จิยัได้
วางแผนกรอบแนวคิดในการน าทฤษฎีแบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนลย ี(Technology Acceptance Model) มาใช้

ในงานวจิยัดงัรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 แบบจ าลองปัจจยัท่ีส่งผลใหซ้ื้อสินคา้ 

3.2 พฒันาข้อค าถามออกแบบเคร่ืองมืองานวจิยั 
 3.2.1 พฒันาและออกแบบข้อค าถามเพ่ือใช้ใน
การเกบ็ข้อมูล 
ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย แบบสอบถามเป็น
แบบประเภทปลายปิด โดยการพฒันาขอ้ค าถามนั้นผูว้ิจยั
ได้น ามาจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและ การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้
ค  าถามของงานวิจัยนั้ นได้รับค าตอบท่ีถูกต้องตรงกับ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ยา่งครบถว้น ดงัตวัอยา่งตารางสรุป
ขอ้ค าถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้ค าถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ 
ส่วนท่ี 2 : ค าถามเก่ียวกบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์

บนตลาดกลางพาณิชยอ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Marketplace) 
ส่วนท่ี 3 : ค าถามเพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บนตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอ
นิกซ์ (e-marketplace) โดยแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1. Perceived Usefulness (PU) การรับรู้ถึงประโยชน์
ของการใชเ้ทคโนโลย ี เช่น การสัง่ซ้ือสินคา้ผา่น
ระบบบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือไดโ้ดย
ปราศจากการเดินทางไปท่ีร้านคา้ 

2. Perceived Ease of Use (PE) การรับรู้ความง่าย
และสะดวกต่อการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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เช่น การสัง่ซ้ือสินคา้โดยกดปุ่มสามคร้ัง หรือ 
รูปภาพสินคา้ท่ีสามารถลากดูเพื่อความถนดัใน
การเลือกซ้ือสินคา้ 

3. Engaging (E) การมีส่วนร่วมกบัระบบเทคโนโลยี
ท่ีส่งผลใหเ้กิดความถ่ีในการซ้ือสินคา้ จาก
โมษณาบนโซเชียลมีเดีย การลดราคา ความง่ายใน
การเก็บส่วนลดในระบบเพ่ือใชใ้นคร้ังต่อไป 

4. Attitude toward Ecommerce Platform (A) 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งซ้ือสินคา้ตาม
เทศกาลต่างๆ เปรียบเทียบความคุม้ค่าของราคา
สินคา้ ช่ืนชอบสินคา้ท่ีจดัโปรโมชัน่ 

5. Trust (T) ค วาม เช่ื อ มั่ น ต่ อ ก ารท าง าน ข อ ง
เทคโนโลยีท่ีใชพ้ฒันาระบบ เช่นระบบช าระเงิน 
ระบบเก็บขอ้มูล ความปลอดภยัในการเก็บขอ้มูล
ของผูใ้ชบ้ริการ 

6. Purchase Intension (I) ความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินค้า
บนตลาดกลางพ าณิ ชย์ อิ เล็ กท รอ นิ ก ซ์  (e-
marketplace) ทั้ งในปัจจุบัน  อนาคต และการ
ชกัชวนผูอ่ื้นใหม้าใชง้าน 
3.2.2 ทดสอบเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 

     พิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
3.3 วธีิการด าเนนิการวจิยั 
ก าหนดกลุ่มประชากร หรือ กลุ่มเป้าหมายตวัอยา่งท่ีใช้

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม g*power เพ่ือช่วย
ในการค านวณหาขนาดตวัอยา่งโดยค าแนะน าจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจากผลการค านวณพบวา่ควรมี 371 ค าตอบ 
โดยเป็นกลุ่มประชากรทัว่ไปวยัท างาน 

3.4 ผลการด าเนินงาน  
เม่ือไดค้  าตอบหรือขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั

ท่ี ส่งผลให้ผู ้บ ริโภคซ้ือสินค้าบนตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ดว้ย
ขั้นตอนดงัน้ี 

3.4.1 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis (EFA)) โดยน าขอ้มลูท่ี
ไดรั้บจากแบบสอบถามมาค านวณตามสูตรในระบบและ 
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบดงัน้ี ค่าเฉล่ียขององคป์ระกอบ 

(Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation), ค่า
วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Analysis N) เพื่ออธิบายลกัษณะ
ขององคป์ระกอบ 

3.4.2 การวเิคราะห์หาค่าน า้หนกัขององค์ประกอบ 
(Weight Score) โดยการตดัองคป์ระกอบเพื่อศึกษาถึง
องคป์ระกอบร่วมท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ต่างๆ  

3.4.3 การวเิคราะห์สถิตเิชิงปริมาณ โดยใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multi Linear Regression) 

3.5 สรุป  
จากการด าเนินงานการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผล

ให้ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ซ้ื อ สิ น ค้ าบ น ต ล าด ก ล า งพ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์”  ผูว้ิจยัไดน้ าผลค านวณจากขั้นตอนต่างๆ
และพบวา่ค าถามบางส่วนนั้นก ากวม เน่ืองจากผลลพัท์ยงั
ไม่มีคุณภาพและไม่มีผลต่อตวัแปรตาม 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
      4.1 การก าหนดตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั (Research 
Model)  
      ผูว้จิยัไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งหมด 5 ตวั
แปร ไดแ้ก่ Perceived Ease of Use (PE), Trust, Engaging, 
Attitude toward E-commerce Platform and Purchase 
Intension มีค่าความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานดงัน้ี 
ตารางท่ี 1: ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ล าดบั ปัจจยั Mean S.D. Cronbach’s 

Alpha 
1 ปัจจยัความมีประโยชน์

ของระบบ 
26.49 4.635 0.709 

2 ปัจจยัความง่ายในการ
ใชง้านระบบ 

26.58 4.696 0.764 

3 ปัจจยัการมีส่วนร่วมกบั
ระบบ 

19.52 4.498 0.758 

4 ปัจจยัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค 

21.35 18.642 0.741 

5 ปัจจยัความเช่ือมัน่ 18.92 4.628 0.805 
6 ปัจจยัความตั้งใจซ้ือ 16.85 5.985 0.874 
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       4.2 ตวัอย่างแบบสอบถาม 
       ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามโดยแบ่งตาม
องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ท่ี 1 
ตารางท่ี : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
ขอ้ค าถาม ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 
(%) 

เพศ • ชาย 
• หญิง 

305 
245 

55.45 
44.54 

รวม 550 100 
อายุ • นอ้ยกวา่ 20 ปี 

• 21 – 30 ปี 
• 31 – 40 ปี 
• 41 – 50 ปี 
• 51 – 60 ปี 
• มากกวา่ 60 ปี 

15 
220 
198 
89 
28 
0 

1.08 
40.00 
36.00 
16.18 
5.09 

0 

รวม 550 100 
ระดบั
การศึกษา 

• ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
• ปริญญาตรี 
• ปริญญาโท 
• ปริญญาเอก 

48 
315 
170 
17 

8.72 
57.27 
30.91 
3.09 

รวม 550 100 
อาชีพ
ปัจจุบนั 

• ธุรกิจส่วนตวั 
• พนกังานบริษทั 
• นกัเรียน/นกัศึกษา 
• ขา้ราชการ 
• อาจารย ์
• อ่ืนๆ 

72 
265 
78 
75 
14 
46 

13.09 
48.18 
14.18 
13.63 
2.54 
8.36 

รวม 550 100 

รวมขอ้ค าถามแบบสอบถามทั้งหมด 21 ขอ้ท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มประชากรตวัอยา่ง 550 คน 

4.3 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis (EFA)) 

1. ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ใชอ้ธิบายความ
เหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะน ามาวเิคราะห์ตอ้งมีค่ามากกวา่ 
0.05 ไดผ้ลวเิคราะห์ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2: KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

2. ค่า Rotated Component Matrix ใชค้  าอธิบายการจดั
กลุ่มองคป์ระกอบโดยผูว้จิยัตดัองคป์ระกอบท่ีเป็น
องคป์ระกอบร่วมและจดัเขา้กลุ่มไดด้งัรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3: ค่า Rotated Component Matrix 
ผลจากตาราง Rotated Component Matrix สามารถ

สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบท่ี 1 Trust (T) ความเช่ือมัน่ต่อ
ระบบ ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ T1 T2 T3 และ T4 
องคป์ระกอบท่ี 2 Perceive Usefulness (U) ความง่ายใน
การใชง้านระบบ ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ U1 U2 U3 
U4 และ U5 องคป์ระกอบท่ี 3 Attitude toward E-
commerce Platform ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ A1 A2 
A3 และ A4 องคป์ระกอบท่ี 4 Perceive ease of use (E) 
ความง่ายในการใชง้านระบบ ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ E1 E2 E3 E4 และ E5 องคป์ระกอบท่ี 5 Engaging 
(En) การมีส่วนร่วมกบัระบบ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ En2 En3 และ En4 องคป์ระกอบท่ี 6 Purchase 
Intention (I) ความตั้งใจซ้ือสินคา้ ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ I1 I2 I3 และ I4 

4.4 การวเิคราะห์สถติเิชิงปริมาณโดยน าเทคนิคการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) 

ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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การรับรู้ความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(E) และความมีประโยชน์ (U) ของระบบ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมท่ีมีต่อตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
เน่ืองจากมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 ความเช่ือมัน่ (T) และ
ความมีส่วนร่วม (En) ต่อตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
มีผลต่อพฤติกรรมท่ีมีต่อตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
(A) โดยทีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได ้
ในทางสถิติ ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4: Dependent Variable: ayg_a 

พฤติกรรมท่ีมีต่อตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (A) 
มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ โดยท่ีคา่ Sig นอ้ยกวา่ 
0.05 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับไดใ้นทางสถิติ ดงัรูปท่ี 5 

รูปท่ี 5: Dependent Variable: avg_i 
 

5. สรุป  
จากกระบวนการพฒันาและศึกษทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและ

ค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ กลุ่มเป้าหมายประชากรตวัอยา่ง 
550 คน ไดอ้งคป์ระกอบท่ีคาดวา่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ใหใ้หผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้บนตลาดกลางพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ดงัรูปท่ี 6  

 
รูปท่ี 6 ตารางสรุปผล 

อธิบายได้ว่าปัจจัยความเช่ือมั่น (Trust) ความมี
ส่วนร่วม (Engaging) และ ความง่ายในการใชเ้ทคโนโลย ี

(Perceive ease of use) ต่ อ ต ล า ด ก ล า ง พ า ณิ ช ย์
อิ เล็กทรอนิกส์ มีอิท ธิพลกับทัศนคติหรือพฤติกรรม
ผู ้บ ริ โภ ค ท่ี มี ต่ อ ก าร ใช้ ง าน ต ล าด ก ล างพ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่า R square = 0.109 และ ทัศนคติ
หรือพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีมีต่อการใช้งานตลาดกลาง
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ 
(Purchase Intention) โดยมีค่า R square = 0.039 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล เทคโนโลยีท่ีมี
ความก้าวหน้าไม่หยดุยั้งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่ีส่งผลกระทบท าให้
รูปแบบการเรียนการศึกษาของท้ังผู้ สอนและผู้ เ รียน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก งานวิจัยชิ้นนีม้วีัตถปุระสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบ ปัจ จั ย ด้ านคว าม เค รี ยด ท่ีมี อิท ธิพล ต่อ
ประสิทธิภาพการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ในการศึกษานีไ้ด้รวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นครูจ านวน 400 คนท่ี
สอนอยู่ ใน ช่วงระดับการ ศึกษาขั้ น พื้นฐาน และมี
ประสบการณ์สอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด เม่ือน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง  เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน และหาความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสมของด้วยค่า P-Value 
= 0.020, x²/df = 1.208, RMSEA = 0.023, CFI = 0.989 
และ TLI = 0.986 ผลการศึกษาพบว่าความเครียดของ
บุคลากรครูมีผลต่อประสิทธิภาพการสอนและความพร้อม
ด้านเทคโนโลยกีม็ส่ีวนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนด้วย 
การวิจัยนีค้้นพบว่าความเครียดจากเทคโนโลยีท้ัง 3 ด้าน  
ม ี1 ด้านท่ีส่งผลต่อความเครียดของครู คือ การถกูบังคับใช้
เทคโนโลยี อีก 2 ด้านท่ีไม่ส่งผลคือ ความซับซ้อนของ
เทคโนโลยแีละความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี   
ค าส าคัญ:  การเรียนการสอนแบบออนไลน์  โควิด-19   

ความเครียด ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ความเครียดทางเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
เทคโนโลย ี

 
Abstract 

Nowadays, people's lifestyle is changing rapidly 

and is becoming more of a digital society. In such a 

society, the ongoing technologies play an important 

role in everyday life especially in the epidemic 

situation of the COVID-19 virus. The pandemic 

causes a big change the way in which teachers teach 

and students undertake study. The purpose of this 

study is to investigates the stress factors and their 

impact on teaching efficiency at fundamental 

education level during the COVID-19 pandemic. The 

study used online questionnaire survey to collect a 

sample of 400 teachers, who have experience in online 

teaching during the pandemic . The data were 

analyzed through Structural Equation Model to test 

the hypotheses and derive model fit. The model 

showed a goodness-of-fit with P-Value=0.020, x²/df = 

1.208, RMSEA = 0.023, CFI = 0.989 and TLI = 0.986. 

Results indicate that teachers’ stress has a significant 

direct effect on teaching efficiency and technological 

readiness helps increasing the efficiency of teaching. 

Results also show that techno-overload has a positive 

direct effect on the teachers' stress. On the other hand, 

the techno-complexity and techno-insecurity have no 

effect on the teachers' stress. 
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1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ในวนัท่ี 13 มกราคม 
2563 พบผูป่้วยคนแรกในประเทศไทยและนบัจากนั้นเป็น
ตน้มาการระบาดในประเทศไทยก็ยิ่งรุนแรงข้ึน ส่งผลท า
ให้  สถานท่ีท่องเ ท่ียว สวนสาธารณะ กิจการต่างๆ 
ห้างสรรพสินคา้ ตอ้งปิดตวัลง และสถานศึกษาตอ้งเล่ือน
การเปิดภาคเรียนออกไป กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ
เล่ือนการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2564 และก าหนด
แนวปฏิบติัการเปิดภาคการเรียนการสอนในรูปแบบการ
จดัการศึกษาทางไกล 4 รูปแบบ คือ (1) On-Air การเรียน
ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์(2) Online การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (3) On-
Demand การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน และ (4) On-hand 
การเรียนท่ีบา้นดว้ยเอกสารผา่นการจดัส่งทางไปรษณีย ์[1] 

ปัจจุบนัแนวโนม้ผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 เพ่ิมสูงข้ึนทัว่
โลก กระทรวงศึกษาธิการจึงไม่สามารถจดัการเรียนการสอน
ในรูปแบบปกติได้ ยงัคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
การศึกษาทางไกลต่อไป ท าให้เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทใน
ดา้นการศึกษามากข้ึน ภาระหนา้ท่ีของครูผูส้อนก็มากข้ึนตาม
ไปด้วย การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
กระทันหัน ท าให้การเตรียมการเรียนการสอนต้อง
เปล่ียนแปลงใหม่ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของส่ือการเรียน
การสอน อุปกรณ์ การสัง่-ส่งงาน การสอบ และแอปพลิเคชนั
ท่ีน ามาใชง้าน ตอ้งมีการเรียนรู้ใหม่เพ่ือน ามาปรับใชใ้ห้เขา้
กับรูปแบบท่ีเปล่ียนไป สร้างภาระและแรงกดดันกับ
ครูผูส้อนเป็นอยา่งมาก ยิ่งไปกวา่นั้นยงัตอ้งกงัวลต่อการติด
เช้ือไวรัส ท าให้เกิดปัญหาหลายดา้นตามมา หน่ึงในนั้นคือ 
ความเครียด เม่ือครูผูส้อนเกิดความเครียดมากข้ึน จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน ท าใหเ้กิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไป 

งานวิจัยช้ินน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจยั
ดา้นความเครียดท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการวางแผนการเรียนการ
สอน และเป็นแนวทางลดความตึงเครียดของครูผูส้อน 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
ความเครียด (Stress) จากการท างานของครูสะทอ้นถึง

ประสบการณ์อารมณ์อนัไม่พึงประสงคอ์นัเป็นผลจากการ
สอน [2] ยิง่ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีขอ้จ ากดัในการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์ ส่ิงน้ีไม่เพียงแต่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัครูเท่านั้น ยงัรวมไปถึงผูบ้ริหารโรงเรียนและผูก้  าหนด
นโยบายดว้ย เน่ืองจากอาชีพการสอนไดรั้บการระบุว่ามี
ความเครียดสูงโดยนักวิจัยหลายคน [3] , [4] , [5]  ผล
การศึกษาหลายช้ินแสดงให้เ ห็นว่าหน่ึงในสามของ
ประชากรครูมีความเครียดถึงเครียดมาก [6] สาเหตุของ
ความเครียดของครู ไดแ้ก่ (1) ความเครียดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
พฤติกรรมและวินัยของนักเรียน และ (2) ความเครียดท่ี
เ ก่ียวข้องกับภาระงาน  [7]  งานวิจัยแสดงให้เ ห็นว่า
ความเครียดทั้งสองประเภทน้ีเก่ียวขอ้งกบัผลลพัธ์เชิงลบ
หลายประการส าหรับครู รวมถึงการหมดไฟในการสอน 
[8] และความมุ่งมัน่ในการท างาน 

ประ สิท ธิภ าพกา รสอน  ( Teaching Efficiency) 
ประกอบด้วย (1) ประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียน หมายถึง ความมัน่ใจในความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจ ความเข้าใจ และคุณค่าของการเรียนรู้ ให้แก่
นกัเรียน (2) ประสิทธิภาพในการจดัการหอ้งเรียน หมายถึง
ความมัน่ใจในการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติ
ตามกฎของหอ้งเรียน (3) ประสิทธิภาพส าหรับกลยทุธ์การ
สอน หมายถึง ความมัน่ใจในการใชก้ลยทุธ์การสอนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ [9] นอกจากน้ี [7] พบวา่ความเครียดของ
ครูมีส่วนส าคญัต่อประสิทธิภาพการสอนอยา่งมาก 

ความเครียดทางเทคโนโลยี (Technostress) เป็นภาวะ
ท่ีเกิดจากการไม่สามารถปรับตวัหรือรับมือกบัเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในลักษณะท่ี เหมาะสมได้ [10]  ได้อธิบาย
ความหมายของความเครียดทางเทคโนโลยีว่า “เป็นความ
ล้มเหลวของแต่ละบุคคลในการพยายามหาทางสู้และ
วธีิการจดัการกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ความสามารถท่ี
เพียงพอทนัต่อเทคโนโลยีต่างๆ ตามการเปล่ียนแปลงของ
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยีท่ีมีต่อสังคม” โดย 
แบ่งความเครียดจากเทคโนโลยอีอกเป็น 5 มิติ ในท่ีน้ีผูว้จิยั
ไดน้ ามาศึกษา 3 มิติท่ีมีอิทธิพลและเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
การสอนแบบออนไลน์  ได้แ ก่  (1) การถูกบังคับใช้
เทคโนโลยี (techno-overload) หมายถึง สถานการณ์ท่ี
เทคโนโลยีบงัคบัให้ผูใ้ชท้ างานไดเ้ร็วข้ึนและตอ้งท างาน
ได้มากข้ึน ในช่วงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (2) 
ความซับซ้อนของเทคโนโลยี  ( techno-complexity) 
หมายถึง ความซับซ้อนของเทคโนโลยี ท าให้ผูใ้ชรู้้สึกว่า
ทักษะท่ีมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและถูกบงัคบัให้ตอ้ง
เรียนรู้และความเขา้ใจในเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มากข้ึน ในช่วง
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (3) ความไม่แน่นอนของ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ( techno-uncertainty) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและการพฒันาของเทคโนโลยี 
สร้างความไม่แน่นอนส าหรับผูใ้ช้งาน ท าให้ตอ้งศึกษา
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในช่วงการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ [10] ไดศึ้กษาวิจยัในเร่ืองของความเครียดทาง
เทคโนโลยีจากความไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของ
บุคคลในหลายมิติท่ีส่งผลต่อเทคโนโลยีทางดา้นการศึกษา
พบวา่ ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม บุคคลกบัเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา และบุคคลกับบุคล ส่งผลในเชิงบวกกับ
ความเบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) 
เป็นสภาพจิตใจโดยรวมของแต่ละบุคคลเก่ียวกบัเทคโนโลยี 
โดยทั่วไป [12] ให้ค  าจ ากัดความของความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีว่า “แนวโน้มของผู ้คนในการยอมรับและใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในชีวิตท่ีบา้นและท่ี
ท างาน” ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีประกอบดว้ยส่ีมิติ คือ 
(1) การมองโลกในแง่ดี  หมายถึง มุมมองเชิงบวกของ
เทคโนโลยีและความเช่ือท่ีว่าส่ิงน้ีท าให้ผูค้นมีการควบคุม 
ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในชีวิตเ พ่ิมข้ึน (2) 
นวตักรรม หมายถึง แนวโน้มท่ีจะเป็นผูบุ้กเบิกเทคโนโลยี
และผูน้ าทางความคิด (3) ความรู้สึกไม่สบาย หมายถึง การ
รับรู้วา่ขาดการควบคุมทางดา้นเทคโนโลยีและความรู้สึกถูก
ครอบง าโดยเทคโนโลย ี(4) ความไม่มัน่คง หมายถึง ความไม่
ไวว้างใจในเทคโนโลยีและความกงัขาเก่ียวกบัความสามารถ

ในการท างานอย่างถูกตอ้ง มิติของการมองโลกในแง่ดีและ
นวัตกรรมถือเป็นตัวขับเคล่ือนของความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ในขณะท่ีความรู้สึกไม่สบายและความไม่มัน่คง
ถือเป็นตวัยบัย ั้ง ในกลุ่มคนท่ีท างาน ผูใ้ชท่ี้แสดงทศันคติท่ี
มองโลกในแง่ดีมากข้ึนต่อความพร้อมด้านเทคโนโลยีก็มี
ความตั้งใจท่ีจะใชง้านไอทีมาก 

การระบาดใหญ่ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน โรงเรียนและมหาวิทยาลยัปิดในหลายพ้ืนท่ีของ
โลก ระบบการศึกษาไดห้ยดุการเรียนการสอนในหอ้งเรียน
ลงและเปล่ียนรูปแบบเป็นการสอนออนไลน์แทน และการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนมากมาย 
เ ช่น (1) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี เ น่ืองจากไม่ใช่
นักเรียนและครูทุกคนท่ีมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
เ รี ยน รู้ออนไลน์  ปัญหา น้ีน าไป สู่ความวิตกกัง วล 
ความเครียด หงุดหงิด และโดดเด่ียว (2) ความรู้ในด้าน
เทคโนโลยี ท่ีครูตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อท าความเขา้ใจ
วธีิการใชเ้ทคโนโลยเีหล่าน้ี (3) ส่ิงอ านวยความสะดวกการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (4) สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเรียนรู้ออนไลน์ [13] ผลการวิจัยของ [14] 
กล่าวว่า “บุคคลบางคนแสดงความวิตกกังวลและกลัว
เทคโนโลยีต่อเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของตนเอง พวก
เขารู้สึกอึดอดัและทอ้แทใ้นการใชเ้ทคโนโลยี โดยเฉพาะ
บุคคลท่ีไม่มีคุณลกัษณะ เช่นความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
จะเผชิญกับความรู้สึกไม่สบายใจ ความวิตกกังวลและ
ความหวาดกลวัเทคโนโลยีเม่ือตอ้งเผชิญกับเทคโนโลยี
ใหม่และมีความซบัซอ้น” 

3. กรอบแนวความคิดการวจัิย 
จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยได้ก าหนด

กรอบแนวคิดงานวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิดงานวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 (H1): การถูกบังคับใช้เทคโนโลยี (TO) มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผา่นความเครียด (ST) 
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สมมติฐานที่ 2 (H2): ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (TC)  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผา่นความเครียด  
สมมติฐานที่ 3 (H3): ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (TC)  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความพร้อม
ดา้นเทคโนโลย ี(TR) 

สมมตฐิานที ่4 (H4): ความไม่แน่นอนของเทคโนโลย ี(TU)  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผา่นความเครียด 
สมมตฐิานที่ 5 (H5): ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU)  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความพร้อม
ดา้นเทคโนโลย ี(TR) 

สมมติฐานที่  6 (H6):  ความเครียด (ST) มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน (TE) 
สมมติฐานที่ 7 (H7): ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (TR) 

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE)  
งานวิจัยน้ี เ ป็นการวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในช่วงพฤศจิกายน-มกราคม 2564 
ประชากรคือบุคลากรครูท่ีสอนอยูใ่นช่วงระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ีมีประสบการณ์สอนออนไลน์ในช่วงของการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ผูว้ิจัยใช้โปรแกรม G*Power 

ในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดค่า
เพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 0.95 ค่าอลัฟา (α) เท่ากับ 0.05 

จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 8 ตวัแปร ขนาดของอิทธิพล 
(Effect Size) เท่ากับ 0.033 ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 396 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัไดป้รับจ านวนขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมเติมเป็น 400 ตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัโดยใช้
โปรแกรม SPSS และ AMOS ในการวิเคราะห์รูปแบบเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อ
วเิคราะห์หาค่าอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม และไดมี้การ
ปรับรูปแบบของโมเดล เพ่ือสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์(Model Fit)     

 

4. ผลการด าเนินการวจัิย 
ผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบว่าเป็นผู ้หญิง  

ร้อยละ 78.5 และชาย ร้อยละ 21.5 ส่วนใหญ่ระดับ

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 69 และมีช่วงอาย ุ
25 - 30 ปี ร้อยละ 37 เม่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโมเดล
สมการโครงสร้างเพื่อทดสอบสมมติฐานและหาความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลแสดงความ
เหมาะสมของด้วยค่า P-value = 0.020, 2/df = 1.208, 
RMSEA = 0.023, CFI = 0.989 และ TLI = 0.986 ดัง
แสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2: สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

ตารางที ่1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
ตวัแปร
ตาม 

อทิธิพล ตวัแปรต้น 
TO TC TU ST TR 

ST 

ทางตรง 0.472 
*** 

-0.024 -0.055 - - 

ทางออ้ม - - - - - 

TR 

ทางตรง - -0.402 

*** 

0.199 

*** 
- - 

ทางออ้ม - - - - - 

TE 

ทางตรง - - - 0.104 
* 

0.358 
*** 

ทางออ้ม 0.049 

** 

-0.143 

** 

0.071 

* 

- - 

หมายเหตุ *p≤ 0.05, **p ≤  0.01, ***p ≤  0.001 

จากผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลใน
ตารางท่ี 1 สามารถน ามาหาผลสรุปตามขอ้สมมติฐานใน
งานวจิยัไดด้งัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที ่2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 
สมมตฐิานงานวจิัย ค่า

อทิธิพล 
ค่า P ผลการ

ทดสอบ 
H1: การถูกบงัคบัใชเ้ทคโนโลยี (TO) มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) 
ผา่นความเครียด (ST) 

0.049 ≤ 0.01 ยอมรับ 

H2: ความซบัซอ้นของเทคโนโลยี (TC) มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผา่น
ความเครียด (ST) 

-0.002 0.620 ปฏิเสธ 

H3: ความซบัซอ้นของเทคโนโลยี (TC) มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผา่น
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี (TR) 

-0.143 ≤ 0.01 ยอมรับ 
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สมมตฐิานงานวจิัย ค่า
อทิธิพล 

ค่า P ผลการ
ทดสอบ 

H4 :ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU) มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผา่น
ความเครียด (ST) 

-0.006 0.251 ปฏิเสธ 

H5: ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU) มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) ผา่น
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี (TR) 

0.071 ≤ 0.05 ยอมรับ 

H6: ความเครียด (ST) มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน (TE) 

0.104 ≤ 0.05 ยอมรับ 

H7: ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี (TR) มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน (TE) 

0.358 < 

0.0001 
ยอมรับ 

 

5. สรุปและการอภิปราย 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านความเครียดท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน ในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประกอบไปด้วย
สมมติฐานการวจิยั 7 ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

การถู กบังคับใช้ เทคโนโลยี  (TO) มี อิท ธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความเครียด (ST) พบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [10] ทั้งน้ี
เน่ืองจากปัจจุบันครูในประเทศไทยมีภาระงานเอกสาร
มากกว่าภาระการสอนและเม่ือรูปแบบการเรียนการสอน
เปล่ียนเป็นแบบออนไลน์ จึงเป็นการเพ่ิมภาระงานของครู
เป็นอย่างมาก โดยปกติแล้วครูช่วงระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีภาระการสอนมากกว่า 1 รายวิชาอยู่แล้ว บาง
โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กอาจมากถึง 8-9  รายวิชา ส าหรับการ
สอนใน 1 ชัว่โมงนั้นครูตอ้งเตรียมการสอน 1-2 ชัว่โมง แค่
ภาระการสอนก็ใชร้ะยะเวลาพอสมควรแลว้ในสถานการณ์
โควิด-19 ครูตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาเทคโนโลยีในการสอน
เพ่ิมข้ึนทั้งในเร่ืองของการสอน การส่งงาน สอบ ลว้นแลว้แต่
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษาเพ่ิมเติม อีกทั้งยงัตอ้งมีการประชุมกบั
ทางผูบ้ริหาร ท าใหภ้าระงานของครูเพ่ิมข้ึน โดยขอ้เสนอแนะ
งานวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดรั้บมา กล่าวถึงเร่ืองภาระงานท่ีลน้มือของ
ครูเป็นส่วนใหญ่ ผู ้วิจัยมีความเห็นว่า การลดภาระงาน
เอกสารจะช่วยลดความเครียดในการท างานของครูลงดว้ย
และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนใหสู้งข้ึน 

ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (TC) มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความเครียด (ST) พบวา่
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ไม่สนบัสนุนสมมติฐานการวิจยั แสดง
ให้เห็นว่าครูมีทักษะด้านเทคโนโลยีพอสมควรจึงไม่
ก่อให้เกิดความเครียดจากการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงขดัแยง้กบั
ผลการวิจัยของ  [10] ท่ีก ล่าวว่า  ความซับซ้อนของ
เทคโนโลยี ท าให้ผูใ้ชรู้้สึกว่าทกัษะท่ีมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานและถูกบังคบัให้ตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มากข้ึน 

ความซับซ้อนของเทคโนโลยี  (TC) มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน (TE) ผา่นความพร้อมดา้นเทคโนโลยี 
(TR) พบวา่ขอ้มูลเชิงประจกัษส์นบัสนุนสมมติฐานการวจิยั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [14] 
ท่ีกล่าวว่า บุคคลบางคนแสดงความวิตกกังวลและกลัว
เทคโนโลยีต่อเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของตนเอง พวก
เขารู้สึกอึดอดัและท้อแท้ในการใช้เทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
บุคคลท่ีไม่มีคุณลกัษณะ เช่นความพร้อมดา้นเทคโนโลยีจะ
เผชิญกับความรู้สึกไม่สบายใจ ความวิตกกังวลและความ
หวาดกลวัเทคโนโลยเีม่ือตอ้งเผชิญกบัเทคโนโลยีใหม่และมี
ความซับซ้อน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ควรมีการจดัอบรมและ
ให้ความรู้เชิงปฏิบติัดา้นการใช้งานเทคโนโลยีและการใช้
งานส่ือการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูสามารถน าไปปรับ
ใชแ้ละปฏิบติัไดจ้ริง 

ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU) มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความเครียด (ST) พบวา่
ขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ม่สนบัสนุนสมมติฐานการวิจยั แสดง
ให้เห็นวา่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยไีม่
ก่อให้เกิดความเครียดแก่ครู ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ 
[10] ท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและการ
พัฒนาของเทคโนโลยี สร้างความไม่แน่นอนส าหรับ
ผูใ้ชง้าน ท าใหต้อ้งศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ 

ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU) มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี (TR) พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน
สมมติฐานการวิจยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ [13] กล่าวคือ การพฒันาอยา่งรวดเร็วของ
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เทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองของส่ิงอ านวยความ
สะดวกการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และการสอนออนไลน์ 
ครูบางโรงเ รียนไม่ได้รับการสนับสนุนในเร่ืองของ
อุปกรณ์ในการสอนออนไลน์ ท าให้ต้องใช้ทรัพยากร
ส่วนตัวในจัดหา ทั้ งในเร่ืองของอินเทอร์เน็ตก็ต้องใช้
ทรัพยากรส่วนตวัในการสอนออนไลน์ ผูว้ิจยัมีความเห็น
ว่า คณะผูบ้ริหารโรงเรียนควรมองเห็นความส าคัญของ
เทคโนโลยีมากข้ึนและจดัสรรงบประมาณไวร้องรับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

ความเครียด (ST) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน 
(TE) พบว่าขอ้มูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการ
วจิยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
[7] ท่ี ก ล่ าวว่ า  ความ เค รียดของครู มี ส่วนส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของพวกเขาอย่างมาก ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า เม่ือครูเกิดความเครียดจะส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพการสอนของพวกเขาลดลงไปดว้ย 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  (TR) มี อิท ธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน (TE) พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์
สนบัสนุนสมมติฐานการวิจยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [12] ท่ีกล่าวว่า  แนวโน้มของ
ผูค้นในการยอมรับและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในชีวิตท่ีบา้นและท่ีท างาน ผลการวิจยัแสดงให้
เห็นวา่ความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการใช้
งานเทคโนโลยีหรือความรู้ดา้นเทคโนโลยีหากครูมีความ
พร้อมจะช่วยส่งผลท าให้ประสิทธิภาพการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ดียิง่ข้ึน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป กรณีสถานการณ์ 
โควิด-19 ยงัไม่คล่ีคลายและการเรียนการสอนยงัคงเป็น
รูปแบบออนไลน์ ผูว้ิจัยเสนอให้เพ่ิมตวัแปรในเร่ืองของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เน่ืองจากแต่ละ
รายวิชาอาจมีความเครียดแตกต่างกนัไป หรือเพ่ิมตวัแปร
ในเร่ืองปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อความเครียดได ้เช่น 
สภาพแวดล้อมในการสอน นอกจากน้ีการเ พ่ิมการ
วิเคราะห์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม
ตวัอยา่งก็เป็นอีกส่ิงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งอาจมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 

การ วิ จั ยค ร้ั ง นี้มี วัตถุประสงค์  1 ) เ พ่ือ วิ เคราะห์
องค์ประกอบท่ีมี อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ e-Government (G2E) ของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงยุ ติธรรม 2 ) เ พ่ือหาความสอดคล้องของ
องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
e-Government (G2E) ของข้าราชการ สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ประชากรท่ีท าการวิจัยในคร้ังนี ้ คือ ข้าราชการ 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 1,176  คน ใช้สูตร Taro  
Yamane ได้จ านวนตัวอย่างท่ีต้องเกบ็ข้อมลู เท่ากับ  394.25 
หรือ 395 ตัวอย่าง เพ่ือความเท่ียงตรงในการวิเคราะห์ข้อมลู
ผู้ วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 440 ตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยผ่านการประเมิน IOC จาก
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน และน าข้อมลูมาวิเคราะห์ร้อยละ 
ค่ า เ ฉลี่ ย  ส่ วน เ บ่ี ย ง เ บนมาตรฐ าน  ก า ร วิ เ ค ร าะ ห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ ได้องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์
ทัศนคติ  การรับรู้ความยากง่าย ความคาดหวัง การยอมรับ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า ค่าท่ีได้และ
โมเดลมคีวามสอดคล้องกันเชิงประจักษ์และอยู่ในเกณฑ์ดี 
ค าส าคญั: การยอมรับเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 

Abstract 
The purposes of this research are 1) to analyze the 

components influencing the acceptance of e-

Government (G2E) information technology among 

civil servants under the Ministry of Justice. 2) to find 

the consistency of components affecting the 

acceptance of e-Government (G2E) information 

technology among civil servants under the Ministry of 

Justice. The population of this research was 1,176 

civil servants under the Ministry of Justice. Using the 

Taro Yamane formula, the number of samples to be 

collected is 394.25 or 395 samples. For the accuracy 

of the data analysis, the researcher determined the 

sample group equal to 440 samples. using a simple 

random sampling method. A questionnaire is a tool 

used to collect data. through the IOC assessment from 

5 experts and the data were analyzed for percentage, 

mean, standard deviation Exploratory factor analysis 

and Confirmatory Factor Analysis. The results of the 

data analysis revealed that exploratory factor 

analysis have elements that affect the acceptance of 

information technology including perceived benefits, 

attitudes perception of difficulty, expectation, 

acceptance. Confirmatory factor analysis revealed 

that the values obtained and the model were 

empirically consistent and favorable. 

Keywords: Technology Acceptance, Information Technology.  
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มีความส าคญักบั
ชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสาร
กนั รวมทั้งการใชอิ้นเตอร์เน็ต คน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ทุกวนัน้ี
เราตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือ
ไอซีที คอมพิวเตอร์ช่วยใหเ้ราเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ค านวณและประมวลผลขอ้มูลไดเ้ร็วถูกตอ้ง แม่นย  า อีกทั้ง
ยงัเก็บข้อมูลได้จ านวนมากเครือข่ายส่ือสารท าให้การ
ติดต่อถึงกันได้ง่ายก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็ว สังคมใหม่จึงเป็นสังคมท่ีตอ้งพ่ึงพาไอซีที 
ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการในยคุสงัคมในปัจจุบนัต่างตอ้งมอง
หากลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถช่วยให้ธุรกิจนั้นประสบ
ความส าเร็จไดง่้ายและเร็วข้ึน ทั้งน้ียงัรวมไปถึงเคร่ืองมือ
ในการใช้งานในองค์กรให้มีความก้าวล ้ าและทันสมัย 
เพ่ือใหต้่อสูก้บัผูแ้ข่งขนัได ้ดงันั้นจึงหลีกหนีไม่พน้ถึงเร่ือง
ของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะเขา้มามีบทบาทหรือตวัช่วย
ส าคญัของการจดัการบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพนั้น 
จึงเป็นเหตุผลส าคญั ท่ีผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารองคก์ร 
ต่างก็ตอ้งตระหนักถึงความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้ มาช่วยในการปฏิบติังาน  
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีท่ีมาจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือปี
พ.ศ. 2539 เห็นชอบกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 
ค.ศ. 2000 หรือท่ีเรียกวา่ IT 2000 (พ.ศ. 2534-2543) จดัท าโดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ(กทสช. หรือ 
NITC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ  ซ่ึงก าหนดให้ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศในระยะเวลา 5 ปีแรกโดยมีเป้าหมาย
ในการพฒันาท่ีส าคญั 3 ดา้น คือ 1) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศแห่งชาติ (National Information Infrastructure) 2) 
ด้ า นก า รพัฒนาท รั พย าก รม นุ ษย์ (Human Resource 
Development) 3) ด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน
และการใหบ้ริการของรัฐ (IT for Good Governance 

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบั
การด าเนินการทั้งปวง เพ่ือจดัท าสารสนเทศไวใ้ชง้าน ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คมนาคมเป็นหลกัและรวมถึงเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการน าขอ้มูลข่าวสารมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ โดย
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล
ส่วนการส่ือสารโทรคมนาคมใชเ้ป็นส่ือในการจดัส่งขอ้มูล
เผยแพร่และเสียงออกไปเพ่ือส่ือสารกนัตลอดจนถึง
แนวความคิด ระบบ วธีิ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้างการส่ือสาร
หรืออุปกรณ์ท่ีใช ้ ในการจดัเก็บ ประมวลผล คน้คืน และ
เผยแพร่ขอ้สนเทศ ไม่วา่จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
ขอ้มูลและโทรคมนาคม รวมทั้งการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์เหล่านั้นในงานสารสนเทศและงานบริการ
ดา้นอ่ืน ๆ (วทิวสั วรินทรเวช 2541) 
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เ ป็นทฤษฎีท่ี
กล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ชง้าน โดยกล่าวถึง
ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก(External Variables) ท่ีมี
ผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease 
of Use) ซ่ึงหมายถึงระดับความเช่ือว่าเทคโนโลยีนั้นไม่
ตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้าน (Ease of Use) และการ
รับ รู้ ถึงประโยชน์  (Perceived Usefulness) ซ่ึงหมายถึง
ระดบัความเช่ือวา่จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านได ้
โดยการรับรู้ 2 อยา่งน้ีจะส่งผลไปยงั ทศันคติในการใชง้าน
เทคโนโลยี (Attitude Toward Using) และส่งผลต่อเน่ือง
ไปยังพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มจะใช้งาน (Behavioral 
Intention to use) จากนั้นจะน าไปสู่การใชง้านจริงในท่ีสุด 
( Actual System Use) (Technology Acceptance Model: 
TAM, Davis, (1989) 
 การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived 
Usefulness) หมายถึง ทัศนคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อ
การใช้เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหน่ึงเ พ่ือเ พ่ิม
ศกัยภาพการท างานของบุคคลนั้น (Davis 1989) 
 การรับรู้ความง่ายของการใช้เทคโนโลยี (Perceived 
Ease of Use) หมายถึงการรับรู้วา่เทคโนโลยีนั้นใชง้านง่าย 
โดยการใช้นั้ นไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ไม่มีความ
ซับซ้อนในการใช้งาน จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการ
ยอมรับจากผู ้ใช้งาน การรับรู้ความง่ายนั้ นมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ หรือความตั้งใจท่ีจะใช้
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และมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชโ้ดยส่งผ่านพฤติกรรมการ
ยอมรับ (Agarwal et. al, 1999; Karrahanna, 1999; Toe et. 
al.,1999; Venkatesh,2000) 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับและเจตนาการน าไปใช้
โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป  SCM (SUPPLY CHAIN 
MANAGMENT) ตามทฤษฎีของ TAM (TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE MODEL) แบบ จ า ล อ ง ก า ร ย อ ม รั บ
เทคโนโลยี TAM โดยมีปัจจัยดังน้ี1) ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน 3) ด้านทัศนคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้4) ด้าน
เจตนา ท่ีจะใช้ง าน  และปัจจัยภายนอก ท่ี ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน าระบบ SCM มาใช ้โดยมีปัจจยั ดงัน้ี 
1) ดา้นการฝึกอบรมการใชง้าน 2) ดา้นการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหารระดับสูง 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการ
ส่ือสารขอ้มูล (พรรณาภรณ์ แสงดี 2554) 
 Roger, & Shoemaker (1978) กล่าวว่า การยอมรับของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมและเทคโนโลยี (Adoption and 
Innovation Theory) เ รียกว่า  กระบวนการยอมรับ ซ่ึง
กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ
และน าไปปฏิบติั โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
 ขั้นท่ี 1 รับรู้ (Awareness Stage)  
 ขั้นท่ี 2 สนใจ (Interest Stage)  
 ขั้นท่ี 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage 
 ขั้นท่ี 4 ทดลอง (Trial Stage)  
 ขั้นท่ี 5 ยอมรับ (Adoption Stage)  

กรอบวจิยั 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั [6] 

 

3.วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือวิเคราะห์และแสดงผล
ของการวิจยัให้ออกมาเป็นจ านวนและร้อยละ โดยท าการ
วิ จั ย แ ยกต ามวัต ถุป ระสงค์ เ พ่ื อ ให้สอดคล้อ งกับ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขา้ราชการ สงักดั
กระทรวงยติุธรรม โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจาก
การใชสู้ตร  Taro  Yamane (Taro Yamane 1970) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ค่าความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด
ไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ประชากรท่ี
ท าการวจิยัในคร้ังน้ี  คือ ขา้ราชการ สงักดักระทรวง
ยติุธรรม จ านวน 1,176  คน (กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม,2563) เม่ือค านวณแลว้
ไดจ้ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งเก็บขอ้มูล เท่ากบั  394.25 หรือ 
395 ตวัอยา่ง ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลมีความ
เท่ียงตรง จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 440 ตวัอยา่ง โดย
วธีิการเก็บขอ้มูลแบบสะดวก 
 แบบสอบถามท่ีน ามาใชเ้ก็บขอ้มูลผา่นการประเมิน 
IOC จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน แบบสอบถามไดแ้บ่ง
ออกเป็น 4 ตอนไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 : เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 : เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ตอนท่ี 3 : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอนท่ี 4 : เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยค่า Cronbach alpha เท่ากบั 0.87 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลมีขั้นตอนทางสถิติต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ (SPSS) ในการค านวณ
ค่าสถิติ ดงัน้ี  
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   
 1. แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ใชอ้ธิบายถึงลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาท างาน รายไดต้่อเดือน  
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 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใชอ้ธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ และการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ e-Government (G2E) 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
     1) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis:  EFA) เป็นส่วนหน่ึงของเทคนิคการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อท าการศึกษา
หาความสมัพนัธ์ของโครงสร้างของตวัแปร ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ (SPSS) 
    2) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
โมเดลการวดัในแต่ละองคป์ระกอบ ดว้ยโปรแกรม IBM 
AMOS 
     3) วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model Analysis: SEM) ในการทดสอบ
แบบจ าลอง และสมมติฐานการวจิยั เป็นการวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร ดว้ยโปรแกรม 
IBM AMOS 

 
ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

     จากตารางท่ี 1 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าท่ีไดต้อ้งอยู่
ในเกณฑท่ี์ก าหนดซ่ึงปรากฏอยูใ่นตาราง ดงัน้ี (CHI-
SQUARE) มากกวา่ 0.05 (CMIN /DF MODEL) นอ้ยกวา่ 

2.00 (GFI) มากกวา่ 0.95 (AGFI) มากกวา่ 0.95 (CFI) 
มากกวา่ 0.95 (TLI) มากกวา่ 0.95 (NFI) มากกวา่ 0.95 
(RMSEA) นอ้ยกวา่ 0.08 (AGFI) มากกวา่ 0.95 (PCLOSE) 
มากกวา่ 0.5 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

จากการส ารวจขอ้มูลการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ย อ ม รั บ เ ท ค โนโ ล ยี ส า ร สน เ ทศ  
e-Government (G2E) ของข้าราชการ สังกัดกระทรวง
ยติุธรรม สามารถเก็บขอ้มูลตวัอยา่งไดท้ั้งหมดจ านวน 440 
ตวัอยา่ง แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลไดผ้ล ดงัน้ี 

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ตวัอย่างเพศชาย จ านวน 262 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 59.5 
และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิง จ านวน 178 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 40.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 
21-30 ปี จ านวน 373 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.8 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 51 ตวัอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 11.6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 41-50 
ปี จ านวน 6 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 10 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 2.3 ระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 48 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 377 ตวัอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 85.7 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท 
จ านวน 13 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาเอก จ านวน 2 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-2 ปี จ านวน 67 ตวัอยา่ง คิด
เป็นร้อยละ 15.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 2-3 ปี จ านวน 236 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 53.6 
กลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3-4 ปี จ านวน 
96 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.8 กลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลา
ในการปฏิบติังานมากกว่า 4 ปีข้ึนไป จ านวน 41 ตวัอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 9.3 รายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 
17 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท จ านวน 400 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 90.9 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ีย 20,001-
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30,000 บาท จ านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.7 กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ีย 30,001-40,000 บาท จ านวน 8 
ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.8 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ีย 
50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 12 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 2.7 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
factor analysis) โดยการแยก 6 ตวัแปรย่อยหรือขอ้ค าถาม
ออกมาเป็น 3 องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบท่ีเหมาะกบั
การน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
ประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ a1.2 a1.3 a1.6 
ดา้นทศันคติ a2.2 a2.3 ดา้นการรับรู้ความยากง่าย a3.1 a3.2 
a3.4 ดา้นความคาดหวงั a4.1 a4.4 a4.7 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis) 

 
ภาพท่ี 2 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม AMOS 
จากภาพท่ี 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนั ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ การรับรู้ความยากง่ายใน
การใชร้ะบบสารสนเทศ ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบ
สารสนเทศ ค่าท่ีไดเ้ท่ากบั Chi-square = 77.670 , df = 38 , 
p = 0.000 , CMIN/DF(<3) = 2.044 , GFI(>0.9) = 0.970 , 
AGFI = 0.949 , NFI = 0.975 , TLI(>0.95)  =  0 .981 , 
CFI(>0.9) = 0.987 , PCLOSE = 0.529 , RMSEA(<0.08) = 

0.049 โมเดลมีความสอดคลอ้งกนัเชิงประจกัษแ์ละอยูใ่น
เกณฑดี์ 

 
5. สรุป อภิปรายผล  

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบท่ีมี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ย อ ม รั บ เ ท ค โนโ ล ยี ส า ร สน เ ทศ  
e-Government (G2E) ของข้าราชการ สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม และเพื่อหาความสอดคลอ้งขององค์ประกอบท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government 
(G2E) ของขา้ราชการ สงักดักระทรวงยติุธรรม ซ่ึงสามารถ
สรุปผล ดงัน้ี 

จากกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกเป็น เพศชาย 59.5% เพศหญิง 
40.5%  ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี  ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี ท่ีกล่าวมาน้ีมีความ
คิดเห็นท่ีสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 4 ดา้นท่ี
เป็นตวัแปรตน้ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารเสนเทศ  

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ เป็นตวั
แปรต้นท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารเทศท่ี
เก่ียวกับ การช่วยให้ผูใ้ช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว ช่วยให้ผูใ้ช้งานได้รับข่าวสารท่ีถูกต้องมีความ
น่าเช่ือถือ และระบบสารสนเทศสามารถช่วยลดขั้นตอนใน
การปฏิบติังานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สุพจน์  อิงอาจ(2561) 
พบวา่นกัศึกษามีการรับรู้ความง่าย และประโยชน์ของการ
ใช้ไอซีทีอยู่ในระดับมาก แสดงให้ เ ห็นว่านักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในเขตภาคกลางส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
ต่อเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หรือไอซีที 

ด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้ระบบสารสนเทศ  
เป็นตวัแปรตน้ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสาร
เทศในส่วนของ การใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น สามารถช่วยลด
ขั้นตอนในการท างานได ้และระบบสารสนเทศสามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัวธีิการท างานแบบดั้งเดิมได ้ 

ด้านความคาดหวังจากประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ  เป็นตัวแปรต้นท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยสีารเทศในแง่มุมของ 1.ระบบสารเทศท่ีน ามาใช้
ช่วยให้ปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน 2.ระบบสารสนเทศเขา้กบัวิถี
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การท างานมากกวา่ท่ีคาดไว ้3.การใชง้านระบบสารสนเทศ
ช่วยใหก้ารบริการของทางภาครัฐสามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน 

ด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสารสนเทศ 
เป็นตัวแปรต้นท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศน้อยท่ีสุดจากทั้ งหมด 4 ด้าน แต่ในด้านของ
ทัศนคติจะมี 2 เหตุผลท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในดา้นทศันคติ คือ 1.ผูใ้ชจ้ะสามารถคน้ควา้หา
ขอ้มูลในระบบสารสนเทศไดส้ะดวกและรวดเร็ว 2.การน า
ระบบสารสนเทศมาใช้งานจะช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานของผูใ้ช ้ 

โดยท่ีโมเดลมีความสอดคลอ้งเชิงประจกัษแ์ละอยูใ่น
เกณฑดี์ 

 
 
6. ข้อแสนอแนะในการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการหาองคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government (G2E) 
ของขา้ราชการ สังกดักระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยส าคัญท่ีสามารถส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ผลวิจัยน้ีเป็นแนวทางเพ่ือปรับเปล่ียนหรือปรับปรุง
ระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการใชง้านไดส้ าหรับ
ผูป้ฏิบติังานทุกเพศ ทุกวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม และการบอก
กล่าวถึงประโยชน์ของการน าระบบสารสนเทศมาใชง้าน 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบสารสนเทศในส่วนของ 
สถาบนั องคก์ร พนกังาน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
และการลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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บทคัดย่อ 
ข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการตลาดในปัจจุบัน ก่อให้

องค์กรต่าง ๆ ต้องการครอบครองข้อมูลโดยไม่ค านึงถึง
ความยินยอมของผู้ใช้งาน ผู้ วิจัยจึงรวบรวมข้อมลูเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ให้ผู้ใช้งานรู้เท่าทันและป้องกันความเข้าใจผิด 
พร้อมท้ังเข้าใจในผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้งาน
งานออก แบบด้านมืด หรือ Dark Pattern of UX จากการ
ทดสอบและประเมินกลุ่มเป้าหมายพบว่าร้อยละ 58.3 ไม่
รู้จัก Dark Pattern of UX และมีความเส่ียงต่อการเข้าใจ
ผิดจนเกิดความเสียงหายสูงถึงร้อยละ 31.3 หรือเป็น
จ านวน 32 คนจาก 100 คน 
ค าส าคัญ: ประสบการณ์ผูใ้ช้ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ อีคอมเมิร์ช งานออกแบบ
ดา้นมืด โมบายแอปพลิเคชนั 

 
Abstract 

Nowadays information is principal for marketing. 

Lead to an organization trying to extract users' 

personal information without their consent. Thus, the 

researcher wants to create the knowledge to prevent 

any effect using the Dark pattern of UX. As testing 

and evaluating the target group found that 58.3% 

were unaware of the Dark Pattern of UX and had a 

31.3% risk of misunderstanding, or 32 out of 100 

people. 

Keywords: Dark Pattern of UX, User Experience,  

Human Computer Interaction (HCI), 

Mobile Application, E-Commerce. 

1. บทน า 
จากการเติบโตของเทคโนโลยีและการตลาดรูปแบบ

ใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางของธุรกิจต่าง ๆ 
เพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั โดยร้อยละ 46 ของคน
ไทย หลีกเล่ียงการออกไปซ้ือสินคา้ในรูปแบบออฟไลน์
และผลส ารวจมุมมองผูบ้ริโภคทัว่โลกประจ าปี 2564 ใน
เดือนมีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา PricewaterhouseCoopers 

Legal & Tax Consultants (PwC)  ก ล่ าวว่าร้อยละ 62 
ของคนไทยเร่ิมมีการซ้ือสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลน์มากข้ึน  

จากประเด็นขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัตระหนกัถึงความส าคญั
ของการศึกษารูปแบบการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิชนับนมือ
ถือท่ีไดมี้การน ารูปแบบประสบการณ์ผูใ้ช้งาน (User Ex-

perience : UX) มาร่วมพิจารณาในการออกแบบ เพ่ือให้
ไดผ้ลก าไรทางการคา้มากข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาถึง
การเข้าถึงและกระบวนการการเก็บข้อมูลและประสบ 
การณ์ของผูใ้ชง้านจากกลุ่มเป้าหมาย แต่อยา่งไรก็ตามใน
การใช้งานแอปพลิเคชันซ้ือขายสินค้าในปัจจุบันยงัมี
รูปแบบท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเข้าใจท่ีผิดพลาด ซ่ึง
ส่งผลเสียให้กับผูใ้ช้งาน เรียกว่า งานออกแบบด้านมืด 
หรือ Dark Pattern of  UX ท่ีมีข้ึนเพ่ือแสดงถึงกลวิธีของ
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้งาน (User Inter-

face : UI) ท่ีนักออกแบบส่วนใหญ่ใช ้เพ่ือล่อลวงให้ผูใ้ช ้
งานตดัสินใจผิดอนัเกิดจากกระบวนการทางความคิดของ
ผูใ้ชง้าน จนท าให้ผูใ้ชง้านท าอะไรบางอยา่งเพ่ือให้ไดส่ิ้งท่ี
องค์กรตอ้งการ [1][2][3] “การท่ี UI ได้รับการออกแบบ
มาอย่างพิถีพิถันเพ่ือหลอกให้ผูใ้ช้กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
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เพื่อให้บรรลุความตอ้งการนั้น… ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่
อย่างใด แต่มนัถูกสร้างข้ึนอย่างรอบคอบดว้ยความเขา้ใจ
อย่างถ่องแท้เก่ียวกับจิตวิทยาของมนุษยโ์ดยไม่ค านึงถึง
ความสนใจของผูใ้ชง้าน” [3][6] จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา ท า
ให้ผูว้ิจัยมีแนวคิดในการศึกษาเก่ียวกับ Dark Pattern of 

UX เพื่อหารูปแบบท่ีมีการใช้งานบนแอปพลิเคชันอี
คอมเมิร์ซในปัจจุบนั และจดัท าองค์ความรู้ให้กบักลุ่มนัก
ออกแบบระมดัระวงัในการออกแบบท่ีอาจท าให้ผูใ้ช้งาน
เขา้ใจผิดและใชง้านผิดพลาด ซ่ึงอาจส่งผลเสียท าให้ผูใ้ช้
เลิกใชง้านแอปพลิเคชนันั้นได ้และเพื่อเป็นแนวทางหรือ
องคค์วามรู้ให้กบัผูใ้ชท้ัว่ไปท่ีไม่ไดมี้ความรู้ในดา้นการใช้
งานมากนกัไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดพลาดในการใชง้านจน
ท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงในอนาคต 

 
2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การออกแบบใด ๆ ท่ีท าข้ึนเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลส่วนตวัของ
ผูใ้ช้งานอันเป็นผลประโยชน์แก่บริษัทและองค์กรและ
เพื่อให้ผูใ้ช้งานด าเนินการตามเป้าหมายท่ีองค์กรวางไว ้
เช่น การซ้ือสินคา้, การสมคัรสมาชิกบริการ, เป็นตน้ โดย 
Dark Pattern of UX มีผลเม่ือผูใ้ชง้านไม่ไดร้ะมดัระวงัใน
การอ่านขอ้มูลให้ครบถว้นหรือการกระท ากิจกรรมใด ๆ ท่ี
อาจเกิดช่องโหวอ่นัส่งผลให้องคก์รต่าง ๆ สามารถถือเป็น
ผลประโยชน์ส่วนตวัได ้ทั้งน้ีสามารถพบ Dark Pattern of 

UX ไดผ้่านธุรกิจ 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจขายสินคา้และ
บริการออนไลน์  (2) ความเป็นส่วนตัวและการยินยอม 
และ (3) ความสนใจและเกมส์ ทั้ งน้ีผลลพัธ์ของประเภท 
Dark Pattern of UX [4] ประกอบกับการศึกษาเพ่ิมเติม 
[5] ท าใหส้ามารถจ าแนกออกไดด้งัตารางท่ี 1  

 
ตารางที่  1  : ประเภทของ Dark Pattern of User Experience ท่ี
สามารถพบเจอไดใ้นปัจจุบนั 

ประเภทของ  
Dark Patterns 

ค าอธิบาย 

เหยือ่และสวิตช์  
(Bait and Switch) 

การตั้งใจท าส่ิงหน่ึง แต่ส่ิงอันไม่พึง
ปรารถนากลบัเกิดข้ึนแทน 

การยอมรับความอบัอาย  
(Confirm shaming) 

การกระท าท่ีท  าให้ผูใ้ช้งานรู้สึกผิด มกั
ใชข้อ้ความท่ีท าให้ผู ้ใชง้านอบัอาย 

การปลอมโฆษณา 
(Disguised Ad) 

โฆษณาท่ีปลอมเน้ือหาหรือรูปแบบ 
ให้ผูใ้ชง้านสนใจ  

การบงัคบัให้ใชง้าน
ต่อเน่ือง 
(Forced Continuity) 

เม่ือช่วงทดลองส้ินสุดลง ผูใ้ช้งานถูก
เรียกเก็บเงิน แบบไม่มีการแจ้งเตือน
และยกเลิกการต่ออายอุตัโนมติัไม่ได ้

สแปมเพื่อน 
(Friend Spam) 

การขอสิทธ์ิขอ้มูลส่วนตวั เพ่ือสแปม
รายช่ือผูติ้ดต่อของผูใ้ชง้าน 

การซ่อนราคา 
(Hidden Costs) 

การเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ในขั้นตอนสุดทา้ย
ของการท าธุรกรรม 

การน าไปสู่ทิศทางท่ีผิด 
(Misdirection) 

การออกแบบเพ่ือเบ่ียงเบนความสน 
ใจของผูใ้ช้งานไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ 

การป้องกนัการเปรียบ 

เทียบราคา 
(Price Comparison 

prevention) 

การซ่อนราคาสินคา้ท่ีแทจ้ริง (Hidd-

en Costs) ท  าให้ผูใ้ช้งานไม่สามารถ
เปรียบเทียบราคาได ้ 

ความเป็นส่วนตวั -
ซกัเคอร์ร่ิง 
(Privacy Zuckering) 

การถูกหลอกให้เผยแพร่ข้อมูลส่วน 
ตวัมากเกินความจ าเป็น  

โรช โมเตล็ 
(Roach Motel) 

การน าผูใ้ช้งานเขา้สู่ระบบไดง่้าย แต่
ยากต่อการออกจากระบบเหล่านั้ น 
ยกตวัอยา่งเช่น การลบบญัชี เป็นตน้ 

การแอบเขา้ไปในตะกร้า  
(Sneak into Basket) 

การหลอกล่อผูใ้ช้งานดว้ยขอ้มูลท่ีน่า 
สนใจต่าง ๆ เช่น โปรโมชัน่ เพื่อเพ่ิม
จ านวนสินคา้เขา้สู่ตะกร้า  

ค าถามหลอกลวง 
(Trick Questions) 

การตั้ งค  าถามก ากวม อันส่งผลให้
ผูใ้ชง้านตอบค าถามโดยไม่ไดต้ั้งใจ  

 
จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปรูปแบบของ Dark Pattern 

of UX ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยการศึกษากระบวนการ
การสร้าง UI ท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพ่ือ
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น ามาใชใ้น Dark Pattern of UX [6] สามารถจ าแนกออก
ไดเ้ป็น 3 ประเภทการใชง้านหลกั ๆ ดงัน้ี 

1. General Dark patterns รูปแบบท่ีสามารถพบได้
ทั้งในเวบ็ไซดแ์ละแอปพลิเคชนัทัว่ไป 

2. E-Commerce related Dark patterns รูป แบบ ท่ี
สามารถพบได้เฉพาะในเวบ็ไซด์หรืออีคอมเมิร์ช
แอปพลิเคชนัเท่านั้น  

3. Privacy-related Dark patterns รูปแบบท่ีสามารถ
พบไดเ้ฉพาะในโซเชียลคอมมูนิต้ีเท่านั้น 

 

 
 

ภาพที ่1: ตวัอยา่งของแต่ละประเภทการใชง้าน 
 

จากภาพท่ี 1 เป็นการแสดงถึงภาพตวัอย่างของ Dark 

Pattern of UX ท่ีจ าแนกตามประเภทการใช้งาน โดยใน
ตวัอยา่งเป็น (1)  การปลอมโฆษณา (2) โรช โมเต็ล และ 
(3) ความเป็นส่วนตวั-ซกัเคอร์ร่ิง  

เม่ืออุปกรณ์เทคโนโลยแีบบพกพาอยา่งโทรศพัทมื์อถือ
กลายเป็นปัจจยัส าคญัในการใชชี้วิต ทั้งเพ่ือติดต่อส่ือสาร 
ความบนัเทิง และอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห์และคน้ควา้พบวา่
การออกแบบ UI สามารถตอบสนองต่อความตอ้ง การของ
ผู ้ใช้ ง าน ส าห รับ แอปพ ลิ เคชัน มื อ ถื อ ได้  [7][8][9] 

ก่อให้เกิดรูปแบบ Dark Pattern of UX [10][11][12] ท่ี
มกันิยมใชใ้นโทรศพัทมื์อถือออกมาไดด้งัตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2 :  รูปแบบท่ีนิยมใชใ้นโทรศพัท ์

รูปแบบนิยมใชใ้นโทรศพัท ์ รายละเอียด 

การร้องขอขอ้มูลสถานท่ีท่ี
มากเกินความจ าเป็น 
)Too Much Location 

Information( 

การร้องขอขอ้มูลท่ีอยู่และขอ้มูล
ส่วนตัวโดยไม่จ  าเป็น โดยผู ้ใช ้
งานไม่สามารถปฏิเสธได ้

การแจง้เตือนท่ีมากเกิน การแจง้เตือนมากเกินความจ าเป็น

ความจ าเป็น 
(Notification Fatigue) 

เพื่อซ่อนหรือปกปิดขอ้มูลส าคญั
ท่ีผูใ้ชง้านควรรู้  

ขอ้จ ากดัในการใชง้านผา่น
มือถือ 
)Limiting Mobile 

Functionality( 

การท าให้ระบบฟีเจอร์สามารถใช้
งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์ เพียง
อย่างเดียวหรือเปิดให้บริการฟรี
เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

สิทธ์ิท่ีจะท าหรือไม่ท  า 
)Do-or-Die Permission) 

 

เม่ือผูใ้ช้งานไม่ยิมยอมให้ข้อมูล 
ระบบแอปพลิเคชันปิดตวัลง เพื่อ 
ให้เขา้สู่ระบบได ้ผูใ้ช้งานจ า เป็น
ตอ้งยมิยอมให้ขอ้มูล 

ไม่ชดัเจนหรือยากท่ีจะ
สมัผสัปุ่ ม 
)Unclear or Impossible 

Touch Interactions) 

การท าให้ปุ่ มปฏิเสธหรือยกเลิก 
ยากต่อการใชง้านเพื่อขดัขวางการ
ท ากิจกรรมใด ๆ ของผูใ้ช้งานให้
ไม่สามารถด าเนินการไดส้มบูรณ์  

การเปล่ียนการแสดงผล
แบบโทรศพัทมื์อถือแบบ
ฉบัพลนั 
(Suddenly not mobile) 

การออกแบบให้แสดงผลในรูป 
แบบของเว็บไซด์ส าหรับคอมพิว 
เตอร์แทนแอปพลิเคชนัเพื่อปกปิด
ขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านควรรู้ 

จรรณยาบรรณและการ
ออกแบบตามกฎหมาย  
)Ethical and Legal 

Design) 

การตั้งค่าให้ระบบจดจ าข้อมูลท่ี
อาจผิดต่อจรรณยาบรรณและกฎ 
หมาย เพ่ือหลอกให้ผู ้ใช้งานยืน 
ยนัขอ้มูลจนเกิดความเสียหาย 

 
จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปรูปแบบท่ี Dark Pattern 

of UX [10][11][12] ท่ีมักนิยมใช้ในโทรศัพท์มือถือได้
เป็น 8 ประเภท ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูใ้ชง้านพบ
เจอ เช่น โฆษณาท่ียากต่อการกดปิดบนแอปพลิเคชนัท่ีให ้
บริการฟรี เป็นตน้ 
 

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย  
3.1 รูปแบบวธีิการด าเนินงานวจิยั 
ผูว้ิจัยได้วางแผนวิธีการด าเนินการวิจัยเพื่อจัดท าองค์

ความรู้เก่ียวกับ Dark Pattern of UX ของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มบุคคลทัว่ไป ท่ีไม่มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบโดยอิงประสบการณ์
ผูใ้ชง้าน จ านวน 48 คน และ (2) กลุ่มนกัออกแบบท่ีมีความ 
สามารถในการออกแบบและเขา้ใจถึงการออกแบบโดยอิง
ประสบการณ์ผูใ้ชง้านเป็นหลกั จ านวน 48 คน ซ่ึงสามารถ
น าเสนอวธีิการด าเนินการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2: ภาพขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
 

จากภาพท่ี 2 ผู ้วิจัยได้จ าแนกขั้ นตอนเป็น (1) การ
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั Dark Pattern of UX จาก
กลุ่มตวัอย่างทั้ งสองกลุ่ม (2) วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหากลุ่ม
บุคคลท่ีมีแนวโน้มถูก Dark Pattern of UX ท าให้เขา้ใจ
ผิดได้ง่าย (3) คน้ควา้และวางโครงสร้างของขอ้มูลและ
ศึกษาถึงประสบการณ์ของผูใ้ชง้านในการใชง้านแอปพลิเค
ชันอีคอมเมิร์ช เพื่อจัดท าแอปพลิเคชันต้นแบบส าหรับ
ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง (4) ทดสอบกลุ่มตัวอย่างและ
ประเมินถึงผลความเส่ียงของการใชง้านแอปพลิเคชนัและ
ความเขา้ข่ายของการออกแบบท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด
ต่อผูใ้ช ้งาน โดยทดสอบในหนา้ต่าง ๆ ของแอปพลิเคชนั
จ าลอง และ (5) จัดท าองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มถึง Dark Pattern of UX 
และผลกระ ทบของการใช้งานและการน ามาออกแบบ
ภายในแอปพลิ เคชนัอีคอมเมิร์ช  

3.2 การพฒันาแอปพลเิคชันองค์ความรู้ส าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างที ่1 กลุ่มบุคคลทัว่ไป 

ผูว้ิจยัไดว้างแผนการน าเสนอเพ่ือจดัท าองค์ความรู้แก่
กลุ่มตวัอย่างท่ี 1 กลุ่มบุคคลทัว่ไป ดว้ยวิธีการให้ผูท้ดลอง
เขา้ใชง้านแอปพลิเคชนัและด าเนินกิจกรรมจนจบกระบวน 
การการใชง้าน 

 
 

ภาพที ่3: แอปพลิเคชนัเพื่อใชท้ดลองกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
 

จากภาพท่ี 3 ผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่งรูปแบบ Dark Pattern 
of UX ในอีคอมเมิร์ชแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการทดลอง 
โดยมีประเภทต่าง ๆ โดยเรียงจากซา้ยไปขวาดงัน้ี (1) การ
ยอมรับความอบัอาย (2) การบงัคบัให้ใชง้านต่อเน่ือง (3) 
การป้องกันการเปรียบเทียบราคา (4) Suddenly not mo-

bile (5) การร้องขอขอ้มูลสถานท่ีท่ีมากเกินความจ าเป็น 
และ (6) โรช โมเตล็ 

 

 
 

ภาพที ่4: การน าเสนอองคค์วามรู้ผา่นแอปพลิเคชนัหลงัการ
ทดลองของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  

 
จากภาพท่ี 4 ผูว้ิจัยไดย้กตวัอย่างรูปแบบการน าเสนอ

องคค์วามรู้เก่ียวกบั Dark Pattern of UX ของรูปแบบการ
บงัคบัให้ใชง้านต่อเน่ืองและการยอมรับความอบัอาย โดย
เรียงจากซ้ายไปขวา ด้วยการน ารูปภาพตวัอย่าง ขอ้ความ
หรือตวัอย่างการใชง้านจริงมาอธิบายเพ่ิมเติม ถึงรูปแบบ 
วิธีการสังเกตและวิธีการป้องกัน เบ้ืองต้นจาก Dark 

Pattern of UX ของแต่ละประเภท โดยอิงผลลพัธ์จากการ
ทดลองของผูใ้ชง้านผา่นแอปพลิเคชนัในขั้นตอนก่อนหนา้ 

3.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันองค์ความรู้ส าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างที ่2 กลุ่มนักออกแบบ  
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ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการออกแบบเป็นอย่างดี ทาง
ผูว้จิยัไดมี้วธีิการน าเสนอการทดลองดงัภาพ 

 

 
 

ภาพที ่5: แอปพลิเคชนัเพ่ือใชท้ดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

 

จากภาพท่ี 5 ผูว้ิจยัไดย้กตวัอยา่งรูปแบบแอปพลิเคชนั
ท่ีใชใ้นการทดลองกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 โดยน าภาพท่ีมีการใช ้
Dark Pattern of UX มาใช้ในการออกแบบมาสอบถาม
กลุ่มตวัอย่างเพ่ือเก็บขอ้มูลและประเมินผลลพัธ์ถึงความ
เขา้ข่ายในการออกแบบของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 อนัส่งผลให้
ผูใ้ชง้านทัว่ไปเกิดความเขา้ใจผิดหรือเกิดประสบการณ์ท่ี
ไม่ดีต่อการใชง้านและอาจส่งผลเสียต่าง ๆ ไดใ้นอนาคต 

 

4. ผลการด าเนินการ 
จากการทดสอบและประเมินผลลพัธ์ของผูเ้ขา้ร่วมการ

ทดสอบจ านวน 96 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 เป็น
จ านวน 48 คนและกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 จ านวน 48 คน เพื่อให้
สามารถสรุปผลการทดสอบของผูใ้ชง้านผ่านการทดลอง
ใชแ้อปพลิเคชนัและแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามไดมี้
การใชผู้เ้ช่ียวชาญ 3 คนในการประเมิน โดยมีค่า IOC มาก 
กวา่หรือเท่ากบั 0.05 ทั้งน้ีสามารถแยกขอ้มูลออกเป็นประ 
เด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่6: ผลลพัธ์อตัราการรู้จกั Dark Pattern of UX ก่อนการเขา้
ทดสอบของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากภาพท่ี 6 สามารถสรุปไดว้า่ร้อยละ 58.3 หรือกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 56 คน จากทั้งหมดจ านวน 96 คน ไม่รู้จกั 
Dark Pattern of UX มาก่อนและไม่รู้ถึงผลกระทบจาก
การเขา้ใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตวัเองได ้ทั้งน้ีผลลพัธ์การท า
แบบทดสอบสามารถสรุปขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างได้ดัง
ภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพที ่7: รูปแบบท่ีผูใ้ชง้านมกัเขา้ใจผิดและนกัออกแบบมกัใช้
วิธีการน้ีออกแบบเป็นประจ า 

 

จากภาพท่ี 7 สามารถสรุป 3 อนัดบัรูปแบบท่ีผูใ้ชง้าน
มกัเขา้ใจผิดและนักออกแบบมกัใชว้ิธีการน้ีออกแบบเป็น
ประจ าได้แก่ (1) การบงัคบัให้ใชง้านต่อเน่ืองจ านวน 63 
คน (2) การปลอมโฆษณาจ านวน 57 คน และ (3) การแจง้
เตือนท่ีมากเกินความจ าเป็นจ านวน 57 คน และรูปแบบท่ี
สามารถสร้างความเข้าใจผิดได้น้อยท่ีสุดต่อผู ้ใช้งาน 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ การแอบเขา้ไปในตะกร้าจ านวน 39 คน การ
ป้องกนัการเปรียบเทียบราคา จ านวน 40 คน และ โรช โม
เตล็ จ านวน 42 คน ตามล าดบั 

ในการประเมินความเส่ียงของกลุ่มตวัอยา่งผ่านการใช้
แบบทดสอบหลงัการทดสอบ Dark Pattern of UX ของ
แต่ละประเภท ท าใหส้รุปไดด้งัภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที ่8: ความเส่ียงจากการทดสอบ Dark Pattern of UX  
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จากภาพท่ี 8 การประเมินการผลทดสอบเก่ียวกบั Dark 

Pattern of UX ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มีโอกาสเขา้ใจผิด
จนก่อให้เกิดความเส่ียงในการสูญเสียขอ้มูลทางทรัพยสิ์น
มากถึงร้อยละ 31.3 หรือในจ านวน 100 คน มีโอกาสเส่ียง
ต่อ Dark Pattern of UX จ านวน 32 คน ทั้ งน้ีหากเทียบ
กบัจ านวนของประชากรในประเทศไทยปี 2565 มีจ านวน 
67 ลา้นคน ตามการประกาศของราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วนัท่ี 19 มกราคม 2565 โดยโอกาสท่ีคนไทยสามารถพบ
เจอและเกิดความเส่ียงข้ึนมีเท่ากับ 1 ใน 3 ของประชากร
หรือมีจ านวนเทียบเท่ากบั 21 กวา่ลา้นคน 

 

5. สรุป 
เพื่อป้องกนัและเพ่ือไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิดพลาดใน

การใชง้านจนท าให้เกิดความเสียหายในอนาคต โดยจาก
ผลส ารวจเก่ียวกับ Dark Pattern of UX ท่ีผู ้วิจัยน าไป
สอบถามกลุ่มเป้าหมายพบว่าร้อยละ 58.3 ไม่รู้จัก Dark 

Pattern of UX มาก่อน และไม่รู้ถึงผลกระทบจากการ
เข้าใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัวเอง  หากการเติบโตของ
เทคโนโลยียงัพฒันาต่อและไร้ซ่ึงกฎหมาย ผูใ้ช้งานอาจ
เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียทรัพยสิ์นไดถึ้งร้อยละ 31.3 
ผูว้ิจยัจึงสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ
ของแอปพลิเคชัน ทั้ งน้ีในอนาคตผู ้วิจัยได้วางแผนจะ
น าเสนอในรูปแบบของเกมแอปพลิเคชันเพื่อสร้างองค์
ความรู้ให้แก่เยาวชนท่ีอาจตกเป็นเหยื่อของ Dark Pattern 
of UX ได้ในอนาคตตามการเติบโตของยุคสมยัจกัรวาล
นฤมิต (Metaverse) ในปัจจุบนั 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตลาํไยใน

ภาคเหนือของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับประเภทดิน และ
ส ภ า พ อ า ก า ศ ท่ี เ ป็ น อ นุ กร ม เ ว ล า  ( Time Series) โ ด ย
ประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression) ด้วยวิธี k-Nearest Neighbors (k-NN), Gradient 
Boosted Trees (GBT) และ Support Vector Machine (SVM) 
ในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตลาํไยรายเดือนของภาคเหนือ 
โดยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนการผลิตและ
จัดทาํนโยบายส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตได้อย่างเหมาะสมมากและ
ใกล้เคียงกับภาวการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 
ค าส าคญั: ปริมาณผลผลิตล าไย อนุกรมเวลา การพยากรณ์ 
 

Abstract 

This research is about a forecasting of longan yield 

in northern of Thailand by having soil type and time 

series weather as input data. Machine learning 

techniques have been used by applying the regression 

model of k-Nearest Neighbors (k-NN), Gradient 

Boosted Trees (GBT), and Support Vector Machine 

(SVM) for predicting monthly longan yield. The 

prediction result can be used to plan production and 

formulate a policy for promoting more appropriately 
producer groups related to actual situation. 

Keywords: longan yield, Time Series, Predicting. 

 

1. บทน า 
ล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของประเทศ

ไทย อีกทั้งเม่ือพิจารณาขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศพบว่าประเทศไทยติดอนัดับประเทศท่ีมียอดการ
ส่งออกล าไยเป็นล าดับ 1 ของโลก และผลิตล าไยได้เป็น
อนัดับ 2 ของโลก [1] โดยแหล่งเพาะปลูกท่ีส าคญัอยู่ทาง
ภาคเหนือ ซ่ึงมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะส าหรับการ
ปลูกล าไยเป็นอย่างมาก การปลูกล าไยตามธรรมชาติมี
ปัญหาท่ีส าคญั คือ การออกดอกและการติดผลไม่สม ่าเสมอ 
สาเหตุอาจเน่ืองมาจากอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศในแต่ละ
เดือนไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอท่ีจะท าใหล้ าไยออกดอก
และติดผลได้ [2] จากงานวิจัยในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ รวมถึง
ปริมาณน ้ าฝน ถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตล าไย  [3] นอกจากน้ีย ังมีสาเหตุ อ่ืน ๆ อีก เ ช่น 
ปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน [4]  

เน่ืองจากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ทั่วโลกประสบกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงส่งผลกระทบอย่าง
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หลีกเล่ียงไม่ไดก้บัทุกภาคส่วน แมแ้ต่กระบวนการการผลิต
ล าไย ปัญหาท่ีมีความส าคัญคือการคาดการณ์ปริมาณ
ผลผลิตและปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภค ให้มีความ
สมดุลกันทั้ งด้านของราคาท่ีเกษตรกรสามารถยอมรับได้ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิต และความเหมาะสมกบั
ปัจจัยต่าง ๆ ในตลาดนั้ นอาจจะท าได้ยาก การน าระบบ
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าทฤษฎี
การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เทคนิคต่าง ๆ เช่น การ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Nerual 
Network) [5], แบบจ าลอง เกร เ ดี ยน บูทท รี  (Gradient 
Boosted Trees) [6] และแบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชชีน (Support Vector Machine) [7] เพื่อคาดการณ์ปริมาณ
ผลผลิตล าไย  จึ ง ถูกพัฒนา ข้ึน  เ พ่ือให้การวางแผน
กระบวนการผลิตล าไยของภาคเหนือใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน  

งานวจิยัน้ีไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวเิคราะห์การถดถอย 

(Regression) ด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbours), 

เ กร เ ดี ยนบูททรี  (Gradient Boosted Trees) และซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine) กับขอ้มูลปริมาณ
ผลผลิตล าไย ขอ้มูลประเภทดิน และขอ้มูลสภาพอากาศท่ี
เป็นอนุกรมเวลา (Time Series) เพื่อสร้างแบบจ าลองในการ
ท านายปริมาณผลผลิตล าไยในภาคเหนือของประเทศไทย 

 
2. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) คือ ชุดของขอ้มูล
ท่ีเก็บรวบรวมตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ อย่างต่อเน่ืองกนั 
อาจอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นขอ้มูลรายปี รายไตรมาส หรือราย
เดือนก็ได ้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้
ประโยชน์  

2.2 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นการคน้หา
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และน่าสนใจบนฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่  (Knowledge discovery in databases - KDD) โดยน า
ข้อมูลท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์แล้วดึงความรู้ในส่วนท่ีส าคัญ
ออกมาประยุกต์ใช้งานหรือคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ [8] 

2.3 การวเิคราะห์การถดถอย (Regression)  

 2 .3. 1  เคเนียเรสเนเบอร์  (k-Nearest Neighbors : k-
NN) เป็นเทคนิคของการท าเหมืองขอ้มูล ท่ีสามารถใชไ้ด้
ทั้ ง การจ าแนกประเภทข้อมูล (Classification) และการ
ถดถอย (Regression) k-NN เป็นอลักอริธึมท่ีจดัเก็บขอ้มูลท่ี
มีอยู่ และจ าแนกขอ้มูล ตามการวดัความคลา้ยคลึงกนั โดย
กระบวนการท านายเป้าหมายท่ีเป็นตวัเลข จะท าการค านวณ
ค่าเฉล่ียของเป้าหมายท่ีเป็นตวัเลขโดยใชฟั้งก์ชนัระยะทาง 
เช่น ค่าฉล่ียอย่างง่าย และค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักระยะทาง
ผกผนั [9] 
 2.3.2 เกรเดียนบูททรี (Gradient Boosted Trees : GBT) 
มีพ้ืนฐานมาจากเทคนิคดิซิชัน่ทรี (Decision Tree : DT) โดย
จะใช้ผลจากดิซิชั่นทรีมากกว่า 1 แบบจ าลอง มาประมวล
ร่วมกนั ช่วยให้ไดผ้ลลพัธ์คาดการณ์ผ่านการประมาณค่าท่ี
ค่อย ๆ ดีข้ึน เทคนิคการถดถอยแบบเกรเดียนบูททรี เป็น
กระบวนการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear 
Regression) โดยการปรับปรุงความแม่นย  าของดิซิชั่นทรี
ภายในแบบจ าลอง และสร้างแผนผังการตัดสินใจของ
แบบจ าลองท่ีประมวลผลรวมจากดิซิชั่นทรีทุกตน้ออกมา 
การเ พ่ิมดิซิชั่นทรี สามารถเพ่ิมความแม่นย  า แต่ ก็ลด
ความเร็วในในการสร้างแบบจ าลองลง [10]  
 2 . 3 . 3  ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector  
Machine : SVM) เ ป็นเทคนิคท่ีประยุกต์ใช้ไฮเปอร์เพลน 
(Hyperplane) หรือชุดของไฮเปอร์เพลนเพื่อสร้างขอบเขตใน
แบ่งแยก หรือ จดักลุ่มขอ้มูล ซ่ึงสามารถน ามาใชส้ าหรับการ
จ าแนกประเภทขอ้มูล (Classification) การถดถอย (Regression) 
หรืองานดา้นอ่ืน ๆ [11] 
   

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามกระบวนการมาตรฐานของการท า
เห มื องข้อมู ล  (Cross- Industry Standard Process for Data 
Mining : CRISP-DM) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน [12],[13] ดงัน้ี 

3.1 ก ารท าความ เ ข้ า ใจ เกี่ ย วกับ ธุ รกิจ  (Business 
Understanding) 

การปลูกล าไยตามธรรมชาติจะมีปัญหาท่ีส าคญั คือ การ
ออกดอกและการติดผลไม่สม ่าเสมอ สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก
อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศในแต่ละเดือนไม่เหมาะสม
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หรือไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ล าไยออกดอกและติดผลได้ 
นอกจากน้ียงัมีสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น ปริมาณธาตุอาหารและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นตน้ อีกทั้ งปัจจุบันทั่วโลก
ประสบภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงส่งผล
กระทบกบักระบวนการผลิตล าไย โดยปัญหาท่ีความส าคญั
คือการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตและปริมาณความตอ้งการ
ของผู ้บ ริโภคให้มีความสมดุลกันในด้านของราคาท่ี
เกษตรกรสามารถรับยอมไดซ่ึ้งตอ้งครอบคลุมตน้ทุนต่าง ๆ 
และมีความเหมาะสมกับปัจจัยอ่ืน ๆ ในท้องตลาด เพ่ือ
แกปั้ญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงน าเอาระบบสารสนเทศเขา้มาช่วย
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าทฤษฎีการท าเหมืองขอ้มูลมา
เพื่อใช้ในการวางแผนกระบวนการการผลิตล าไยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3.2 ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ข้ อ มู ล  (Data 
Understanding) 

จากการศึกษาพบวา่ปริมาณผลผลิตล าไยของภาคเหนือ
จะข้ึนอยูก่บัประเภทดิน และสภาพอากาศในช่วงเวลาก่อน
หนา้ และช่วงเวลาปัจจุบนั ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นงานวจิยั 
ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

3.2.1 ข้อมูลปริมาณผลผลติล าไย 
ขอ้มูลปริมาณผลผลิตล าไยท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ขอ้มูล

ร้อยละและปริมาณผลผลิตสินคา้ไมผ้ล 6 ชนิด รายเดือน  
รายจงัหวดั ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 - 2562 ประกอบดว้ยขอ้มูล
ท่ีมี 17 ตวัแปร และมีจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 4,693 แถว ซ่ึง
เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
ประเทศไทย จากเจ้าของข้อมูลและน ามาเผยแพร่ [14] 
งานวิจัยน้ีท าการดึงเฉพาะขอ้มูลปริมาณผลผลิตล าไยราย
เดือนของจงัหวดัในภาคเหนือ ไดแ้ก่ น่าน, ล าปาง, อุตรดิตถ,์ 
พะเยา , เ ชียงราย , แม่ฮ่องสอน , ล าพูน , ก าแพงเพชร , 
พิษณุโลก, ตาก และเชียงใหม่  

3.2.2 ข้อมูลประเภทดนิ 
ข้อมูลประเภทดิน คือ ข้อมูลชุดดินของต าบล อ าเภอ 

และจงัหวดันั้น ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลจากกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภยั (ปภ.) ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีมี 15 ตวั
แปร และมีจ านวนข้อมูลทั้ งหมด 282,873 แถว โดยชุด
ขอ้มูลจะมีการปรับปรุงนาน ๆ คร้ัง หรือจดัท าข้ึนเพียงคร้ัง

เดียว ขอ้มูลส่วนท่ีน ามาใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง ไดแ้ก่ 
พ้ืน ท่ี จังหวัด  (P_area)  และข้อมู ลประ เภท ดิน ท่ี ใช้  
(SERISE_USE)  

3.2.3 ข้อมูลสภาพอากาศ 
ขอ้มูลสภาพอากาศ คือ ขอ้มูลอากาศในแต่ละช่วงเวลา 

โดยได้เลือกใช้รายงานสภาพอากาศในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2564 ประกอบดว้ยขอ้มูล
ท่ีมี 21 ตวัแปร และมีจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 23,875,000 แถว 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีมีการรายงานค่าทุก ๆ 
1 นาที ขอ้มูลส่วนน้ีมีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอและ
มีช่วงเวลาท่ีแน่นอน โดยจะปรับเปล่ียนรูปแบบขอ้มูลให้
เป็นรายเดือน และเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ียอ้นหลงัขอ้มูล
ไป 6 เดือน เพ่ือน าขอ้มูลมาใชส้ร้างแบบจ าลอง ขอ้มูลส่วน
ท่ีถูกปรับเปล่ียนเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน ได้แก่ 
ปริมาณน ้ าฝนสะสม 1 นาที (Rainfall1Min - mm), ความช้ืน
สั ม พั ท ธ์  (RelativeHumidity - %), อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ 

(AirTemperature - °C), ความเร็วลมกระโชก (GustWindSpeed 
-  km/h) และความเร็วลม (WindSpeed -  km/h)  

3.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
 จากรายละเอียดของขอ้มูลและการทดลองปรับเปล่ียน
รูปแบบขอ้มูลหลาย ๆ แบบท าให้ไดรู้ปแบบปัจจยัส าหรับ
สร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตล าไยของ
ภาคเหนือในแต่ละเดือน  โดยแบ่งเป็นปัจจยัน าเขา้ (Input 
Features) และปัจจยัท่ีเป็นค าตอบ  (Label) 
 ปัจจัยข้อมูลน าเข้า (Input Features) คือ ปัจจัยท่ีบอก
ให้แบบจ าลองทราบถึงรูปแบบขอ้มูล ณ เดือนปัจจุบนั ซ่ึง
ประกอบดว้ยตวัแปรต่าง ๆ ดงัน้ี 
year  – ค่าปีของเดือนท่ีตอ้งการพยากรณ์ 
month  – ค่าเดือนของวนัเวลาท่ีตอ้งการพยากรณ์ 
P_area  – ค่าพ้ืนท่ีจงัหวดัท่ีตอ้งการพยากรณ์ 
SeriseUse_mode  – ค่าฐานนิยมของค่าประเภทดินท่ีใชข้อง
แต่ละจงัหวดั 
Rainfall_max, Rainfall_sum, Rainfall_avg  – ค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายเดือนท่ีมากท่ีสุด, ค่าผลรวมปริมาณน ้ าฝนสะสมราย
เดือน และค่าเฉล่ียปริมาณน ้ าฝนสะสมรายเดือน ในช่วงเวลา 6 
เดือน ยอ้นหลงันบัจากเดือนท่ีตอ้งการพยากรณ์  
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RelativeHumidity_max, RelativeHumidity_avg  – ค่าความ 
ช้ืนสัมพัทธ์รายเดือนท่ีมากท่ีสุด และค่าเฉล่ียความช้ืน
สัมพทัธ์รายเดือน ในช่วงเวลา 6 เดือน ยอ้นหลังนับจาก
เดือนท่ีตอ้งการพยากรณ์ 
AirTemperature_ median  –  ค่ามัธยฐานของอุณหภูมิราย
เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน ยอ้นหลงันับจากเดือนท่ีตอ้งการ
พยากรณ์ 
GustWindSpeed_max   – ค่าความเร็วลมกระโชกรายเดือน
ท่ีมากท่ีสุดในช่วงเวลา 6 เดือน ยอ้นหลังนับจากเดือนท่ี
ตอ้งการพยากรณ์ 
WindSpeed_max  –  ค่าความเร็วลมรายเดือนท่ีมากท่ีสุดใน
ช่วงเวลา 6 เดือน ยอ้นหลงันบัจากเดือนท่ีตอ้งการพยากรณ์ 
 ปัจจัยค าตอบ (Label) คือ ค่าปริมาณผลผลิตล าไยราย
เดือน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรูปแบบของปัจจยัน าเขา้ (Input Features) 
โดยในงานวิจัยน้ีใช้ช่ือตัวแปรส าหรับปัจจัยค าตอบว่า 
prediction(yield)  

3.4 การสร้างแบบจ าลอง (Modeling) 
 จากการเช่ือมโยงข้อมูลปริมาณผลผลิตล าไย ข้อมูล
ประเภทดิน และขอ้มูลสภาพอากาศ โดยใช ้เดือน ปี และช่ือ
จงัหวดัจะไดชุ้ดขอ้มูลท่ีพร้อมจะน าไปใชส้ร้างแบบจ าลอง
ทั้งหมด 350 ตวัอยา่ง และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามเทคนิค
การท าเหมืองขอ้มูล โดยประยกุต์ใชก้ารเรียนรู้ของเทคนิค
การจ าแนกประเภทขอ้มูลดว้ยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ (k-NN), 

เกรเดียนบูททรี (GBT) และ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  
(SVM) เ ร่ิมต้นจากท าการแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดเรียนรู้ 
(Training Dataset) และขอ้มูลชุดทดสอบ (Testing Dataset) ดว้ย
วิธี Cross Validation เพื่อใชป้รับพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง
ระหว่างขั้นตอนการเรียนรู้ ซ่ึงจะแบ่งขอ้มูลออกเป็น k ชุด
ย่อยท่ีมีจ านวนขอ้มูลเท่ากนั ขอ้มูลย่อย 1 ชุด จะถูกเก็บไว้
เป็นชุดขอ้มูลทดสอบ (Testing Dataset) และขอ้มูลยอ่ย ยอ่ย k 

- 1 ชุดท่ีเหลือใชเ้ป็นชุดขอ้มูลชุดเรียนรู้ (Training Dataset) โดย
ในงานวจิยัน้ีก าหนดค่า k = 10 (10-Fold Cross-Validation) 

 3.5 การประเมนิผล (Evaluation) 
การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง คือ ขั้นตอน

ประเมินการท างานของแบบจ าลองท่ีผ่านการเรียนรู้จดจ า
รูปแบบท่ีเกิดข้ึนของขอ้มูลในอดีต วา่สามารถใชป้ระเมินค่า

ขอ้มูลท่ีไม่เคยเรียนรู้ไดถู้กตอ้งเพียงใด ซ่ึงค่าท่ีเลือกใชเ้ป็น
ดชันีในการประเมินส าหรับงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ 

• ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงั
สอง (Root Mean Squared Error - RMSE) 

RMSE = √
1

n
∑ (prediction-actual)

2
 

• คา่ความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (Absolute Error - AE) 
AE = |prediction-actual| 

• ค่ ามาตรฐานของความคลาดเค ล่ือนสัมบูรณ์  
(Normalized Absolute Error - NAE) 

NAE = 
∑|prediction-actual|

∑ actual
 

เม่ือ  n คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

 prediction คือ ค่าท่ีไดจ้ากการท านาย 

 actual คือ ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

 3.6 การน าแบบจ าลองไปใช้งาน (Deployment) 
หลงัจากท่ีไดแ้บบจ าลองท่ีมีคุณภาพและความถูกต้อง

แม่นย  าส าหรับการพยากรณ์ประมาณผลผลิตล าไยใน
ภาคเหนือของประเทศไทย การจะน าแบบจ าลองไปใชง้าน
จริง อาจตอ้งมีการปรับแต่งแบบจ าลองเพื่อความเหมาะสม
ในสภาวะจริง อย่างไรก็ตามหลังจากติดตั้ งแล้วควรมีการ
ปรับปรุงแบบจ าลองเป็นระยะ ๆ (Periodic Update) เพื่อให้
แบบจ าลองมีความถูกตอ้ง และทนักบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองส าหรับ
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตล าไยในภาคเหนือของประเทศ
ไทยทั้ ง 3 วิธี โดยใช้พารามิเตอร์ท่ีเป็นค่าตั้ งตน้ (Default 
Parameters) ส าห รับโปรแกรม Rapidminer Studio [10] 
พบว่า เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ (k-NN) เป็นแบบจ าลองท่ี
ให้ผลการทดสอบประสิทธิภาพสูงสุด ดังตารางท่ี 1 และ
เ พ่ือปรับปรุงแบบจ าลองให้เ กิดประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลมากข้ึน จึงได้ทดลองปรับเปล่ียนพารามิเตอร์
ของแบบจ าลองเพ่ิมเติม โดยผลท่ีดีท่ีสุดส าหรับแต่ละทั้ง 3 
เทคนิค มีพารามิเตอร์ดงัน้ี 
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• แบบจ าลองเคเนียเรสเนเบอร์ (k-NN) มีพารามิเตอร์เป็น  
k = 5, Measure type = NumericalMeasures, numerical 
measure = ManhattanDistance 

• แบบจ าลองเกรเดียนบูททรี (GBT) มีพารามิเตอร์เป็น 
number of trees = 200, maximal depth = 25, min rows 
= 2.0, number of bins = 50, learning rate = 0.04 และ 
sample rate = 1.0   

• แบบจ าลองซัพพอร์ต เวก เตอ ร์แมชชีน  (SVM) มี
พ า ร า มิ เ ตอ ร์ เ ป็ น   kernel cache = 200, c = 0.0, 
convergence epsilon = 0.001 max iterations = 100,000 

หลงัจากการปรับพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง พบวา่ เทคนิค
เกรเดียนบูททรี (GBT) มีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
แบบจ าลองท่ีไดน้ ามาศึกษา ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1:  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการ
พยากรณ์ปริมาณผลผลิตล าไยในภาคเหนือของประเทศไทย 

 ค่าทดสอบประสิทธิภาพ 
root mean  
squared 

error 
(RMSE) 

absolute 
error (AE) 

normalized 
absolute 

error (nAE) 
k-Nearest  
Neighbors 7767.676 3573.444 0.522 
Gradient 
Boosted 
Trees 9388.638 5407.330 0.799 

Support  
Vector  
Machine 12602.418 5057.226 0.692 

ตารางที่ 2:  ผลการพฒันาแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต
ล าไยในภาคเหนือของประเทศไทย 

 ค่าทดสอบประสิทธิภาพ 
root mean  
squared 

error 
(RMSE) 

absolute 
error (AE) 

normalized 
absolute 

error (nAE) 
k-Nearest  
Neighbors 6867.099 2871.707 0.409 
Gradient 
Boosted 
Trees* 6925.252 2651.584 0.355 

Support  
Vector  
Machine 12602.418 5057.226 0.692 

* คือวิธีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตล าไย
ในภาคเหนือของประเทศไทย 
 
 
 

Gradient Boosted Trees Prediction VS actual 

 
ภาพที ่1: ผลการประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ์ค่าปริมาณ

ผลผลิตล าไยของวิธี Gradient Boosted Trees (GBT) 
 

5. อภิปรายและสรุปผล 
 จ ากการประ เ มินและพัฒนาประสิท ธิภาพของ
แบบจ าลองส าหรับการการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตล าไยใน
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยน าทฤษฎีการท าเหมือง
ข้อมูลมาประยุกต์ใช้การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการถดถอย 
(Regression) 3 วิธี ไดแ้ก่ เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ (k-NN), 
เทคนิคเกรเดียนบูททรี (GBT) และเทคนิคซพัพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน (SVM) กับข้อมูลปริมาณผลผลิตล าไย ข้อมูล
ประเภทดิน และข้อมูลสภาพอากาศท่ีเป็นอนุกรมเวลา 
(Time Series) พบว่า แบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดคือแบบจ าลอง
เทคนิคเกรเดียนบูททรี  (GBT) ซ่ึงมีพารามิเตอร์ภายใน
แบบจ าลองดังน้ี number of trees = 200, maximal depth = 
25 , min rows = 2 .0 , number of bins = 50 , learning rate = 
0.04 และ sample rate = 1.0 และมีประสิทธิภาพการท างาน
ของแบบจ าลอง ท่ี ค่ า ร าก ท่ีสองของค่ า เ ฉ ล่ี ยความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสอง (Root Mean Squared Error - RMSE) 
เป็น 6925.252, ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Absolute 
Error - AE) เป็น 2651.584, และ  ค่ามาตรฐานของความ
คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Normalized Absolute Error - NAE)  
เป็น 0.355  
 แบบจ าลองเกรเดียนบูททรี  (GBT) คือวิธี ท่ี มีความ
เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตล าไยใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ตามลักษณะโครงสร้างของ
ข้อมูลน าเข้า (Input Data) ท่ีน ามาใช้ในการวิจัยน้ีเท่านั้ น 
การน าแบบจ าลองไปใช้งาน จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน
รูปแบบขอ้มูลน าเขา้ใหมี้ลกัษณะเดียวกนักบัในงานวิจยั ผล
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การคาดการณ์จึงจะมีความถูกตอ้ง เพื่อการวางแผนการผลิต
และจดัท านโยบายส่งเสริมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีเหมาะสม 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 เน่ืองจากจ านวนข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย มีจ านวน  
ตัวอย่างค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองมีค่าค่อนขา้งต ่า ดงันั้นหากมีการต่อยอดส าหรับ
งานวจิยัควรมีการเพ่ิมจ านวนชุดขอ้มูลตวัอยา่ง 
 6.2 แบบจ าลองท่ีใช้ในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต
ล าไยควรมีการปรับปรุง โดยน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนใหม่มาเป็น
ปัจจัยส าหรับให้แบบจ าลองเรียนรู้อีกคร้ัง เ พ่ือให้ทัน
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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บญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ปีท่ีพิมพ ์
2563, ฉบบัท่ี 3. 

[14] ศูนยก์ลางขอ้มูลเปิดภาครัฐ ประเทศไทย, ข้อมูลร้อยละและ
ปริมาณผลผลิตสินค้าไม้ผล 6 ชนิด รายเดือน รายจังหวัด , 
2551-2562, จาก https://data.go.th/dataset/oae0015-2552. 
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บทคัดย่อ 
ความส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วน

บุคคลธนาคารนับเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นตัวขับเคล่ือน
ธุรกิจและธุรกรรมทางเงิน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
และฝึกทักษะในการปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคล ในเร่ืองการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือให้การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลสอดคล้อง
กับกฎหมายและมีประสิทธิภาพให้สูงสุด ท้ังนี้ การขอ
ความยินยอม การเกบ็รวบรวมใช้เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 
ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยต้องมีการ
ยอมรับเ ป็นลายลักษณ์อักษรและต้องไม่ใ ช้ ข้อมูล
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งวัตถุประสงค์งานวิจัย  
1) เพ่ือวิเคราะห์การจัดกลุ่มลูกค้าท่ีให้ความยินยอมตาม
วัตถุประสงค์  2 ) เพ่ือหากฎความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม
จากการให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และ 
3) เพ่ือน าเสนอรายงานธุรกิจอัจฉริยะจากกฎความสัมพันธ์ 
ท าการเก็บข้อมูลการให้ความยินยอมของลูกค้าธนาคาร 
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  10 ,000 คน และวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใ ช้การหากฎความสัมพัน ธ์ (Association Rules 

Discovery) ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Rapid Miner Studio 

ผลการวิจัยพบว่า ได้จ านวน 46 กฎ  
ค ำส ำคัญ: การให้ความยินยอมของลูกคา้ตามวตัถุประสงค ์

กฎความสมัพนัธ์ ธนาคาร 
 

 

Abstract 

The Personal Data Protection Act (PDPA) is 

important for the bank, to drives business and 

financial transactions. Therefore, it is necessary to 

prepare and practice skills in the implementation of 

the PDPA about obtaining the consent of the personal 

data to ensure the protection of personal data in 

accordance with the law and with maximum 

efficiency. Collection, use, and disclosure of personal 

information consent required from the owner of the 

data which must be accepted in writing and must not 

use the information other than the stated purpose. 

The objectives of the research were 1) to analyze 

objective-consent of customer segmentation, 2) to 

determine the association rules for each group based 

on the objective consent of the customers, and 3) to 

present a business intelligence report based on the 

consent rules.  

This research to collecting data on the consent of 

customers of the bank from a sample of 10,000 

customers, the data was analyzed using association 

rules by rapid miner studio. The results of this 

research showed that 46 rules from the analysis of the 

association rule technique. 

Keywords: Personal Data Protection Act, Association 

rule, Bank. 
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1. บทน ำ 
เน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงเขา้

สู่ยคุดิจิทลัและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีซ่ึงส่งผลใหมี้ 
การล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนบุคคล 
เ พ่ิมมากข้ึน และสามารถท าได้โดยง่ายและรวดเ ร็ว  
จึงสร้างความเดือดร้อน ร าคาญ หรือความเสียหายแก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล [1] รวมถึงการน าข้อมูลส่วน
บุคคลไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วน
บุคคล ซ่ึงจะตอ้งมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูล
ส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยขอบเขตการบงัคบัใชย้งัครอบคลุมถึงกรณี
ผูค้วบคุมขอ้มูล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล อีกทั้ง
ว ัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล  และต้องไม่ใช้ข้อมูล
นอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์แจง้ ส่วนของบทลงโทษมีทั้ง
โทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง หากมีการฝ่าฝืน
มีโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ ฉะนั้น โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งกบัธนาคารและหน่วยงานของรัฐตอ้งพฒันาระบบ
การจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน [2] 
อีกทั้งธนาคารหลายแห่งพฒันาและปรับปรุงกระบวนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ระบบส่งเสริมการขายจากกฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง สิ น ค้ า  เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ผู ้ วิ จั ย 
ในอดีตท่ีมีการวิจัยด้านการหากฎความสัมพันธ์จาก
ฐานขอ้มูลการซ้ือผลิตภณัฑค์่อนขา้งมาก แต่ส่วนใหญ่การ
สร้างแบบจ าลองกฎความสัมพนัธ์ส าหรับฐานขอ้มูลการ
สั่งซ้ือสินค้า และมักให้ข้อเสนอแนะว่าสามารถน าไป
พัฒนาเป็นในการออกรายงาน การจับคู่สินค้าท่ีมีกฎ
ความสมัพนัธ์ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่สูง ตลอดจนสามารถนน า
วิจัย น้ีไปประยุกต์ใช้ในระบบคลังข้อมูล  และระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจ รวมถึงการน าเสนอสินคา้ไดต้าม
ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละราย เป็นการสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงของการวางแผน
การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น การ
สร้างแบบจาลองกฎความสัมพนัธ์ส าหรับฐานขอ้มูล การ
สัง่ซ้ือสินคา้โดยใชเ้ทคนิค เอฟพีกโรธ [4] เป็นตน้ 

 ผู ้วิจัย จึ ง มีแนวคิดในการศึกษาทฤษฎีการสร้าง
แบบจ าลองกฎความสัมพนัธ์จากฐานขอ้มูลลูกคา้ เพ่ือช่วย
ใหเ้พ่ือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงผูบ้ริหาร 
และพนักงานสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการ
ตดัสินใจ การน าเสนอผลิตภณัฑไ์ดต้ามความตอ้งการของ
ลูกคา้และตามวตัถุประสงค์ของลูกคา้ในแต่ละราย อีกทั้ง
ยงัเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นกลยทุธ์
หน่ึงของการวางแผนการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการน าขอ้มูลการให้ความยินยอมไป
ใชต้ามวตัถุประสงค ์

 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
2.1 พระรำชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เป็นมาตรการในการก ากับดูแลการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล มีเคร่ืองมือในการก ากบัการด าเนินงาน 
ด้านการควบคุมข้อ มูลส่วนบุคคล รวมถึง ส่ง เสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ สร้างสงัคมท่ีเขม้แขง็ เน่ืองจาก
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
เก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีความถูกตอ้ง
เหมาะสม  
2.2  แหล่งทีม่ำของข้อมูล (Source of Data) 

 กระบวนข้อมูลสถิติอาจจ าแนกตามแหล่งท่ีมาได้ 2 
ทาง คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ี
ผูใ้ชห้รือหน่วยงานท่ีใชเ้ป็นผูท้  าการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เ ป็นข้อมูลท่ีผู ้ใช้
ไม่ไดเ้ก็บรวบรวมเอง แต่มีผูอ่ื้น หรือ หน่วยงานอ่ืน ๆ ท า
การเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ เช่น จากรายงาน ท่ีพิมพแ์ลว้ 
2.3 เอฟพ-ีกโรธ (FP-Growth Algorithms) 

 เป็นขั้นตอนและวิธีท่ีมีลกัษณะการคน้หากลุ่มขอ้มูล 
ท่ีปรากฏบ่อยแบบการเติบโตอย่างเป็นรูปแบบ (Pattern 

Growth) โดยการท างานของขั้ นตอนวิ ธี  FP-Growth 

สามารถอธิบายหลกัการท างานไดด้งัน้ี 

 - อ่านขอ้มูลจากฐานขอ้มูลคร้ังแรกเพ่ือนับค่าความถ่ี 
ของแต่ละช้ิน แลว้น าช้ินขอ้มูลท่ีไม่นอ้ยกว่าค่าสนับสนุน
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ขั้นต ่า มาเรียงล าดบัความถ่ีของแต่ละช้ินขอ้มูลจากมากไป
หานอ้ยแลว้ 

น ามาสร้าง Header Table 

 - อ่านขอ้มูลคร้ังท่ีสองเพ่ือสร้างตน้ไม ้FP-Tree 

 -  ส ร้ า ง  Conditional Pattern Base แ ล ะ ส ร้ า ง 
Conditional FP-Tree ของแต่ละ ช้ินข้อมูล  เพื่ อใช้ใน
ขั้นตอนการคน้หากลุ่มขอ้มูลท่ีปรากฎร่วมกันบ่อย โดย
การพิจารณาจะเร่ิมจากช้ินขอ้มูลล่างสุดจนถึงช้ินขอ้มูลท่ี
อยูบ่นสุดในตาราง Header  

 - คน้หากลุ่มขอ้มูลท่ีปรากฎร่วมกนับ่อยจากการสร้าง 
Conditional Pattern Base และสร้าง  Conditional FP-

Tree ของแต่ละช้ินข้อมูล โดยใช้หลักการท างานแบบ
แบ่งแยกแลว้เอาชนะ (Divide and Conquer) 

2 .4 ก ำ รห ำกฎคว ำม สัมพัน ธ์  (Association Rules 

Discovery) 

 การค้นหาความสัมพนัธ์ของข้อมูลจากข้อมูลขนาด
ใหญ่ท่ีมีอยูเ่พ่ือน าไปหารูปแบบท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ (Frequent 

Pattern) และใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์หรือท านาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการท าเหมือง
ความสัมพันธ์ (Association Mining) ส่วนมากจะเป็น
ฐานข้อมูลประเภท Transaction Database ผลลัพธ์ท่ีได้
เป็นกฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) สามารถเขียน
ไดใ้นรูปเซตของรายการท่ีเป็นเหตุ ไปสู่เซตของรายการท่ี
เป็นผล ซ่ึงมีรากฐานมาจากการวิเคราะห์ตะกร้าตลาด 
(Market Basket Analysis) เช่น ลูกค้าท่ีซ้ือผา้อ้อมส่วน
ใหญ่จะซ้ือเบียร์ด้วย ข้อมูลท่ีน ามาใช้จะอยู่ในรูปแบบ 
Nominal หรือ Ordinal เท่านั้น 
2.5 แผนภำพข้อมูล (Data Visualization) 

การสรุปและแสดงข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปของ
แผนภาพ กราฟ หรือวิดีโอท่ีอธิบายเก่ียวกับข้อมูลท่ี
ตอ้งการจะแสดง  เน่ืองจากการท างานในปัจจุบนั ขอ้มูลท่ี
มีนั้ นไม่ได้เป็นเพียงข้อความอย่างเดียว แต่มีข้อมูลท่ี
หลากหลายมากข้ึน ดังนั้ น จึงต้องมีการรองรับข้อมูล 
ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเพื่อให้เห็นเป็นภาพท่ี
ชดัเจนและเขา้ใจง่ายกว่าเดิม การใช ้Data Visualization 

จะท าให้รู้ว่าขอ้มูลในท่ีน่าสนใจหรือท าให้เจอแนวทาง
ใหม่ ๆ ในการท าการตลาดไดด้ว้ย 

2.6 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
เมธาพร คงทอง (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองการ

จดักลุ่มลูกคา้คา้งช าระของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพ่ือจดักลุ่มลูกคา้คา้งช าระของสินเช่ือท่ี
อยู่อาศัยและหาลักษณะปัจจัยส าคัญประจ ากลุ่ม วิธี
การศึกษาเป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยใชข้อ้มูลลูกคา้ท่ีคา้ง
ช าระจ านวน 744 ราย ท าการวเิคราะห์การจดักลุ่ม (Cluster 

Analysis) แบบวิธี K-Means โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา่สามารถจดักลุ่มลูกคา้คา้งช าระ
ได้เป็น 3 กลุ่ม ปัจจัยส าคญัประจ ากลุ่มสามารถน ามาใช้
หลากหลาย เช่น เป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนด
แนวทางและนโยบายเพ่ือการจดักลุ่มลูกคา้คา้งช าระของ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั และลดการเกิด
หน้ี สูญ ซ่ึงจากงานวิจัย น้ีสามารถน ามาพัฒนาและ
สนับสนุนในการก าหนดแนวทางและนโยบายเ พ่ือ 
การจัดกลุ่มลูกค้าและน าเสนอเง่ือนไข/ผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม [5] 

กาญจนา หฤหรรษพงศ์, ปิยมาศ จิตตระ 2 (2561).  
ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์แบบ RFM ใน 
การแบ่งกลุ่มผูใ้ช้งานเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ในองค์กร กรณีศึกษาส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท า
การค้นหาความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่ม
ผูใ้ชง้านเคร่ืองพิมพแ์ละเคร่ืองถ่ายเอกสารในองคก์ร โดย
การท าเหมืองขอ้มูลดว้ยวิธีการจดักลุ่ม ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การพิมพ์งานด้วย
เคร่ืองพิมพ์ การพิมพง์านดว้ยเคร่ืองถ่ายเอกสาร และการ
ถ่ายเอกสาร งานวิจยัน้ีน าเสนอวิธีในการแบ่งกลุ่มผูใ้ชต้าม
พฤติกรรมการใช้งานเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ด้วยแบบจ าลอง  Recency, Frequency and Monetary 
ห รื อ  RFM ข้ อ มู ล ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น ข้ อ มู ล 
การใชง้านเคร่ืองพิมพแ์ละเคร่ืองถ่ายเอกสารของบุคลากร 
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ านวน 84,764 รายการ ตั้ งแต่ปี 2554 - 2559 ผู ้ใช้งาน
ทั้ งหมด 78 คน วิเคราะห์ด้วย RapidMiner Studio 7.4 
จากผลการวจิยัท าใหท้ราบรูปแบบการใชง้านและน าผลไป
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ใชใ้นการตรวจสอบพฤติกรรมการใชง้านเคร่ืองพิมพ์และ
เคร่ืองถ่ายเอกสารของบุคลากรว่ามีการใช้งานท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบังานท่ีท าอยูห่รือไม่เพ่ือช่วยลดค่าใชจ่้าย เม่ือ
น ามาตรวจสอบไม่พบความผิดปกติในการใชง้านเน่ืองจาก
กลุ่มผูใ้ชใ้นกลุ่มดงักล่าวเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบท างาน
ดา้นเอกสาร นอกจากน้ียงัพบวา่พฤติกรรมของบุคลากรใน
การพิมพ์เอกสารส่วนใหญ่นิยมพิมพ์ทางเคร่ืองพิมพ์
มากกว่าการพิมพ์ทางเคร่ืองถ่ายเอกสาร ซ่ึงงานวิจัย
ดังกล่าวสามารถน ามาพัฒนาและน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์กบัการวิเคราะห์ขอ้มูลองคก์รอ่ืนๆ ในลกัษณะ
งานท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้[10] 

ณัฏญาพร ช่ืนมัจฉา (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัย 
เ ร่ือง การสร้างแบบจ าลองกฎความสัมพันธ์ส าหรับ
ฐานขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ โดยใชเ้ทคนิค เอฟพ-ีกโรธ เพื่อ
หาความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ของซุปเปอร์มาเก็ตขนาด
ใหญ่ โดยการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์ของการซ้ือสินคา้โดยใช้กฎความสัมพนัธ์ 
(Association Rules) ด้วย เทคนิค  เอฟพี  กโรธ  (FP-

Growth) โดยวิเคราะห์จากการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ในแต่
ละรายบุคคล ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จากงานวิจัยน้ี สามารถ
พยากร ณ์ความต้อ งการของลู กค้าออกมา เ ป็นกฎ
ความสัมพันธ์ได้ 4 รูปแบบ สามารถพยากรณ์ความ
ต้อ งก า รของลู กค้า ออกมา เ ป็นกฎความสัมพัน ธ์   
ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ  
การน าเสนอสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละ
ราย เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ ซ่ึงเป็นกล
ยทุธ์หน่ึงของการวางแผนการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ ขอ้เสนอแนะของงานวิจยัน้ีคือการหากฎ
ความสัมพันธ์ของการซ้ือสินค้าของลูกค้าควรค้นหา
ความสัมพนัธ์ จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือท่ีจะได้กฎ
ความสมัพนัธ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสูง [4] 

 

3. วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
ง านวิ จั ย ฉบับ น้ี เ ป็ น ง านวิ จั ย เ ชิ ง ป ฏิบั ติ โ ด ย มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์การจดักลุ่มลูกคา้ท่ีให้ความ
ยนิยอมตามวตัถุประสงค ์2) หากฎความสมัพนัธ์ของแต่ละ

กลุ่มจากการให้ความยินยอมตามวตัถุประสงค์ของลูกคา้ 
และ 3) น าเสนอรายงานธุรกิจอจัฉริยะจากกความสมัพนัธ์  
3.1 กรอบแนวคดิงำนวจิยั 

 
ภำพที ่1: กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 จากภาพท่ี  1  แสดงกรอบแนวคิดการสร้างตัว
แบบจ าลองการหากฎความสัมพนัธ์ข้อมูลการให้ความ
ยินยอมตามวตัถุประสงค์ของลูกค้า และการแสดงผล
รายงานการหาความสมัพนัธ์ 
3.2 กำรรวบรวมและวเิครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างการให้ความยินยอมของลูกค้า
ธนาคารออมสิน โดยการรวบรวมรวมขอ้มูลจากแหล่งท่ีมา
ข อ งข้อ มู ล  ( Source of Data) เ ป็ น ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  
(Secondary Data) จ านวน 10,000 รายการ 
3.3 กำรสร้ำงแบบจ ำลอง และกำรแสดงผล 

น าขอ้มูลการให้ความยินยอมของลูกคา้ธนาคารออม
สินจ านวน 10,000 รายการ น ามาสร้างแบบจ าลองเพื่อการ 
หาความสัมพนัธ์การให้ความยินยอมของลูกคา้ธนาคาร
ออมสินโดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของการ
ให้ความยินยอมโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ (Association 

Rules) ดว้ยเทคนิค เอฟพ ีกโรธ (FP-Growth) 2) จดัทราย
งานธุรกิจอจัฉริยะจากกฎความสัมพนัธ์ ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช้
เค ร่ืองมือ Rapid Miner Studio ในการวิเคราะห์ และ 
Power BI ในการจัดท า ร ายง านตาม รูปแบบ  Data 

Visualization  
3.3 ระยะเวลำด ำเนินกำรวจิยั 

การด าเนินงานวจิยัในคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลา 6 เดือน  
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4. ผลกำรด ำเนินงำน  
4.1 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
ภำพที ่2: ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการให้ความยนิยอมของลูกคา้ 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ สามารถพยากรณ์การให ้
ความยินยอมของลูกค้าตามวตัถุประสงค์ของลูกค้าเป็น 
กฎความสมัพนัธ์ ได ้4 กฎ ประกอบดว้ย 

1. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ Support ไวท่ี้ 0.1 และ
ค่าพารามิเตอร์ Confidence ไวท่ี้ 0.8 ของรายการ 
การใหค้วามยนิยอมลูกคา้ทั้งหมด 11 กฎ 

2. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ Support ไวท่ี้ 0.1 และ
ค่าพารามิเตอร์ Confidence ไวท่ี้ 0.9 ของรายการ 
การใหค้วามยนิยอมลูกคา้ทั้งหมด 31 กฎ 

3. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ Support ไวท่ี้ 0.2 และ
ค่าพารามิเตอร์ Confidence ไวท่ี้ 0.8 ของรายการ 
การใหค้วามยนิยอมลูกคา้ทั้งหมด 9 กฎ 

4. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ Support ไวท่ี้ 0.2 และ
ค่าพารามิเตอร์ Confidence ไวท่ี้ 0.9 ของรายการ 
การใหค้วามยนิยอมลูกคา้ทั้งหมด 28 กฎ 

 ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ  
การน าเสนอผลิตภณัฑไ์ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้และ 
ตามวตัถุประสงคข์องลูกคา้ในแต่ละราย อีกทั้งยงัเป็นการ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงของ
การวางแผนการตล าดได้อย่ า ง เหมาะสม  และ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการน าขอ้มูลการให้ความยินยอมไป
ใชต้ามวตัถุประสงค ์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตำรำงที ่1: สรุปผลการทดลองงานวิจยั 

กำร
ทดลองที่ 

ค่ำพำรำมิเตอร์ 
Min Support 

ค่ำพำรำมิเตอร์ Min 
Confidence 

กฎควำม 
สัมพนัธ์ 

1  

10% 

70% - 

2 80% 11 

3 90% 31 

4  

20% 

70% - 

5 80% 9 

6 90% 28 

 จากตาราง ท่ี  1 พบว่าการสร้ างแบบจ าลอง เพื่ อ 
การหาความสมัพนัธ์การใหค้วามยนิของลูกคา้ของธนาคาร 

ออมสินโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ของ
การให้ความยินยอมโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค 
เอฟพ-ีกโรธ พบกฎความสมัพนัธ์ เช่น  
การทดลองท่ี 1 
แสดงกฎความสัมพนัธ์จากค่าพารามิเตอร์ Min Support 
ไวท่ี้ 0.1 หรือ 10% และโอเปอเรเตอร์ Create Association 

Rules  
เพ่ือสร้างกฎความสัมพนัธ์ทาการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
Min Confidence ไวท่ี้ 0.8 หรือ 80% ของรายการ การให ้
ความยนิยอมทั้งหมด 11 กฎ สามารถอธิบายความหมายได้
วา่ Rule.1 การให้ความยินยอมขอ้ท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กบั
สินคา้การใหค้วามยนิยอมขอ้ท่ี 3 และ 2 ดว้ยความเช่ือมัน่ 86% 
วตัถุประสงคข์องการใหค้วามยนิยอม 
 ข้อท่ี  1  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง 
การใหบ้ริการของธนาคาร 

 ขอ้ท่ี 2 เพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์
 ข้อ ท่ี  3  เพื่ อการสถิ ติ  ศึกษาวิจัย  วิ เคราะห์  และ
ประเมินผลขอ้มูล 
ข้อท่ี 4 เพ่ือการน าเสนอและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
ของพนัธมิตร 

4.2 กำรพฒันำระบบธุรกจิอจัริยะเพ่ือกำรแสดงผล 
 เม่ือได้กฎความสัมพนัธ์เรียบร้อยแล้วผูว้ิจัยท าน าผล
วิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดท าระบบธุรกิจอัจฉริยะ ด้วย
โปรแกรม Power BI ในการจัดท ารายงานตามรูปแบบ 
Data Visualization โดยมีตวัอยา่งระบบ ดงัภาพท่ี 3 และ
ภาพท่ี 4 

 

 
ภำพที ่3: รายงานจากการหากฎความสมัพนัธ์ 
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ภำพที ่4: ความยนิยอมขอ้ 4 เปรียบเทียบกบัช่วงอาย ุรายได ้และ

อาชีพ 
 

5. อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรำยผล 
  จากการด าเนินงานวิจยัโดยใช้การให้ความยินยอม 
ของลูกคา้ธนาคารออมสินจ านวน 10,000 รายการ สร้าง
ตัวแบบจ าลองเพื่อการหาความสัมพันธ์การให้ความ
ยินยอมของลูกคา้ธนาคารออมสินความสัมพนัธ์การให้
ความยินยอมของลูกค้าธนาคารออมสินโดยใช้กฎ
ความสัมพันธ์ (Association Rules) ด้วยเทคนิค เอฟพี 
กโรธ (FP-Growth) 2) เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ การ
น าเสนอผลิตภณัฑไ์ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้และตาม
วตัถุประสงค์ของลูกคา้ในแต่ละราย รวมถึงการน าขอ้มูล
การใหค้วามยนิยอมไปใชต้ามวตัถุประสงค ์ต่อไป 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยน้ีได้การให้ความยินยอมตามวตัถุประสงค ์
ท่ีธนาคารก าหนด ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูล  ลูกค้า 
ยงัขาดความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว ดังนั้ นงานวิจัยใน
อนาคตจึงควรศึกษาเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมถึงระบบงานเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานให้ทราบถึงความ
ตระหนกัรู้ในการส่ือสารแก่ลูกคา้อยา่งครบถว้น 
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บทคัดย่อ 

การเปิดสาขาเพ่ิมเพ่ือขยายกิจการหรือเพ่ิมการบริการ
แก่ลูกค้า มักต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น ท าเลท่ีตั้ง
ของสาขาใหม่ ระยะห่างจากสาขาเดิม ต้นทุนการให้บริการ 
และ จ านวนลูกค้าท่ีคาดว่าจะมาใช้บริการ ดังน้ันในการ
เปิดสาขาใหม่แต่ละท่ี จ าเป็นศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 
การมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เ พ่ือช่วยในการ
วางแผนเปิดหรือปิดสาขา จะช่วยท าให้การตัดสินใจ
เป็นไปได้อย่างสะดวกและแม่นย ามากขึน้  ในงานวิจัยนีไ้ด้
น าวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายในรูปแบบกราฟ มาช่วย
คาดการณ์จ านวนผู้ ท่ีจะเข้าใช้บริการในสาขาเปิดใหม่ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาจากต าแหน่งท่ีตั้ง
ร่วมกับระยะห่างจากสาขาใกล้เคียง เพ่ือดูการเปลีย่นแปลง
ของจ านวนลูกค้าท่ีจะเกิดขึน้เม่ือต้องการเปิดหรือปิดสาขา
ท่ีต าแหน่งน้ัน  จากผลการทดลองกรณีเปิดสาขาใหม่ 
พบว่าจ านวนสาขาท่ีจะได้รับผลกระทบคือ 3  สาขาท่ี
ใกล้เคียง และจ านวนลูกค้าของสาขาใหม่ท่ีคาดการณ์ได้มี
ความคลาดเคล่ือนเม่ือวัดด้วยค่าเฉลี่ยของร้อยละความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAPE) อยู่ท่ี 15.09%  ส าหรับกรณีท่ีมี
การปิดสาขา สาขาท่ีได้รับผลกระทบจะอยู่ ในระยะ 15 
กิโลเมตรโดยรอบท่ีจะมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมมากขึน้ โดยค่า
คาดการณ์ของจ านวนลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ประเมินด้วยค่าเฉลีย่
ของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์อยู่ท่ี 3.28% 
ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การวิเคราะห์

เครือข่าย การจดัการสาขา          
 
 

Abstract 
Branch opening to extend business or increase 

customer services often have to consider many factors 

such as the location of the new branch, distance from 

the existing branches, cost of services, and the number 

of expected customers. Therefore, in each new branch 

opening, the information must be carefully studied. A 

decision support system for planning on branch 

opening or closing will help to make decision in more 

convenience and accurate way. In this research, 

graph-based network analysis method is applied to 

predict the number of customers in each new branch 

of the Provincial Electricity Authority (PEA). This 

prediction uses the location combined with the 

distance from nearby branches in order to consider 

the change in the number of customers when the 

branch is opened or closed at that location. From the 

branch opening experiments, 3 nearby branches are 

affected. The Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE) of the expected number of customers in new 

branches is 15.09%. For branch closing, the affected 

branches will be located within 15 kilometers of 

surrounding areas where the number of customers 

will be increased. The MAPE of the predicted number 

of customers is 3.28%. 

Keywords: Decision Support System, Network   

Analysis, Branch Management. 
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1. บทน า 
การเปิดสาขาใหม่ เป็นรูปแบบหน่ึงของการขยาย

กิจการของธุรกิจและบริการหลายประเภท เป็นการเพ่ิม
ช่องทางให้ลูกคา้เขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีมากข้ึน ในบาง
ธุรกิจ การเปิดสาขาใหม่ท าให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน แต่ใน
กิจการบางประเภท การเปิดสาขาใหม่เป็นการเพ่ิมความ
สะดวกให้กบัลูกคา้ในการรับบริการ ลดความแออดั และ 
เพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง แมก้ารเปิดสาขาใหม่จะมี
ขอ้ดี แต่จ าเป็นตอ้งมีงบประมาณในการลงทุน ดงันั้นก่อน
การเปิดสาขาใหม่แต่ละคร้ัง จ าเป็นตอ้งค านึงถึงตน้ทุนและ
ความคุม้ค่า  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เ ป็นตัวอย่างของ
หน่วยงานท่ีมีการขยายสาขา เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า หรือ
ขอรับบริการอ่ืน ๆ โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัส านกังาน ลด
ระยะเวลารอคอย และลดความแออดัของการรับบริการ 
ดงันั้น การเลือกสถานท่ีตั้งของแต่ละสาขา จึงมีความส าคญั
เ ป็นอย่างยิ่ ง  สาขาของ กฟภ. มักเ ปิดให้บริการใน
ศูนย์การค้า หรือ แหล่งชุมชน  เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้
โดยสะดวก แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาและการ
ด าเนินการสูง ความคุม้ค่าในการลงทุนจึงตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบ  

กฟภ. ไดมี้เกณฑพ้ื์นฐานส าหรับการเปิดสาขาอยู่ส่วน
หน่ึง อาทิเช่น จ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการท่ีส านักงานมี
มากกวา่ 30,000 คน ติดต่อกนั 3 เดือน หรือ มีจ านวนการ
ท ารายการมากกว่า 2,000 รายการต่อวนั หรือ ลูกคา้ใช้
ระยะเวลารอคอยมากกว่า 15  นาที ในช่วงเวลาท่ี มี
ผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก หากเกิดสถานการณ์เหล่าน้ีข้ึน ถือ
เป็นเหตุให้ควรตดัสินใจเปิดสาขาเพ่ิม เพ่ือให้บริการแก่
ลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน แต่หากต้นทุนเฉล่ียในการบริการต่อ
จ านวนลูกคา้ของสาขาใด มากกว่า 10 บาทต่อราย หรือ 
จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไม่มากนกั ก็เป็นเหตุใหส้มควร
ปิดสาขานั้นลง 

ดังนั้นการพิจารณาจะเลือกตั้งสาขาท่ีต าแหน่งใด จึง
ตอ้งอาศยัขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ทั้งเร่ืองของ ท าเล
ท่ีตั้ง ต าแหน่งท่ีตั้งของสาขาเดิม จ านวนผูใ้ชบ้ริการในแต่

ละสาขา และ ยงัตอ้งอาศยัการคาดการณ์เก่ียวกบัปริมาณ
ลูกคา้ท่ีจะเขา้ใชบ้ริการอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจเพ่ือการเปิดหรือปิดสาขา จะช่วย
ท าให้การวางแผนและการตดัสินใจเป็นไปไดโ้ดยสะดวก
มากยิ่งข้ึน นอกจากจะสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
แล้ว ยงัสามารถท่ีจะคาดการณ์จ านวนลูกค้าท่ีจะเขา้มา
ให้บริการในอนาคต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เครือข่ายใน
รูปแบบกราฟ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ในหัวขอ้น้ีจะทบทวนทฤษฎีส าคญั ท่ีถูกน ามาใช้ใน

งานวจิยัน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ และ การ
วเิคราะห์เครือข่าย 

2.1 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  
 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เป็นระบบท่ีประมวลผล
ขอ้มูลเพื่อให้ตวัเลือกในการตดัสินใจ โดยประกอบดว้ย 3 
ส่วนหลกั คือ ขอ้มูล แบบจ าลอง และส่วนต่อประสานกบั
ผูใ้ช ้[1] แบบจ าลองเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอนัหน่ึง ท่ี
จะช่วยให้ได้ทางเลือกเหมาะสม หรือ สามารถประเมิน
โอกาสหรือความเส่ียงของแต่ละทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ 
 มีหลายงานวิจยัท่ีไดน้ าระบบสนับสนุนการตดัสินใจ
ไปใช้ เ ช่น การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ส าหรับการรักษาและการจดัการผูป่้วยท่ีมีการใชเ้คร่ืองช่วย
หายใจ [2] ระบบให้ขอ้มูลเก่ียวกับการศึกษาต่อส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมปลายและนกัศึกษาใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้ศึกษาใน
ระบบมหาวทิยาลยั [3] นอกจากน้ียงัมีระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจท่ีมีการใชข้อ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเขา้มาช่วยประกอบการ
ตัดสินใจ อาทิ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการ
วางแผนงานก่อสร้างทางรถไฟ [4] การวินิจฉัยโควิด-19 
ในอินโดนีเซีย [5] ท่ีมีการน าเสนอขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชนั
บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  

2.2 การวเิคราะห์เครือข่าย 

 การวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) [6] เป็น
กระบวนการของการวิเคราะห์โครงสร้างเครือข่ายโดยใช้
ทฤษฎีกราฟ ส่วนประกอบของเครือข่าย คือ โหนด ท่ี
หมายถึงบุคคลหรือส่ิงของภายในเครือข่าย และ  เส้น
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เช่ือมโยงท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างโหนด การระบุ
โหนดท่ีมีความส าคัญเป็นลักษณะพ้ืนฐานของการ
วเิคราะห์ [7] 
 ตวัอย่างงานวิจยัท่ีมีการใชก้ารวิเคราะห์เครือข่าย เช่น 
ในการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของค าใน
หนงัสืออรรถาภิธาน [8] และ มีการวิเคราะห์เครือข่ายเพื่อ
ของโครงสร้างระบบเศรฐกิจแบบดิจิทลั [9] โดยใชข้อ้มูล
จากบทความเพ่ือพิจารณาว่าระบบเศรษฐกิจดิจิทลัเป็นแค่
อุดมคติหรือมีความส าคญั 
 ในงานวิจยัน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์เครือข่าย เพ่ือช่วยใน
การพยากรณ์จ านวนลูกคา้ของแต่ละสาขา เม่ือมีการเปิด
หรือปิดสาขาใดไป โดยมีสมมุติฐานว่าสาขาท่ีอยู่ใกลก้ับ
สาขาท่ีก าลงัเปิดหรือปิดตวั จะไดรั้บผลกระทบท่ีมากกว่า
สาข า ท่ี อยู่ ห่ า ง ไกลออกไป  และจะพยากร ณ์ก าร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้น  
 

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการเปิดหรือ
ปิดสาขา 

การพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อการเปิด
หรือปิดสาขาได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที ่1: ขั้นตอนในการพฒันาระบบ 

 

3.1 เกบ็รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัน้ี ไดรั้บความอนุเคราะห์ 

จากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้ตัวอย่างข้อมูลจ านวน
ผูใ้ช้บริการในแต่ละสาขา ในพ้ืนท่ี 17 จังหวดัภาคกลาง 
ไดแ้ก่ นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 

สระแกว้ สระบุรี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด 
ระยอง กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และ 
สุพรรณบุรี มีสาขาให้บริการทั้งส้ิน 2 แห่ง 138 แห่ง และ
ส านักงาน 8 แห่ง นอกจากน้ียงัมีหลกัเกณฑ์หลกัในการ
พิจารณาสถานท่ีตั้งท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั นอกจากนั้นยงั
ไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประมาณ
การค่าเช่าในแต่ละพ้ืนท่ี  ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างจาก
ธนาคาร ระยะห่างจากส านักงาน  ระยะห่างจากสาขาท่ี
ใกลเ้คียง และจ านวนประชากรในพ้ืนท่ี  

3.2 ออกแบบการท างานของระบบ 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีพฒันาข้ึนจะรองรับทั้ง

การเลือกท่ีตั้ งสาขาใหม่หรือการยกเลิกสาขาเดิม ใน
ขั้นตอนการออกแบบ จะแบ่งออกเป็น ส่วนการท างานของ
ระบบ ฐานขอ้มูล และ การวิเคราะห์เครือข่ายเพ่ือพิจารณา
ผลกระทบของสาขารอบ ๆ เม่ือมีการเปิดหรือปิดสาขา 
โดยระบบจะน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบแผนท่ี และตาราง 
ภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ  
 

 
ภาพที ่2: แผนภาพของระบบ 

 

ผูใ้ช้งานสามารถเลือกต าแหน่งท่ีตั้ ง จากนั้ นระบบ
แสดงสาขาท่ีใกลท่ี้สุด คาดการณ์จ านวนลูกคา้ ตรวจสอบ
เง่ือนไข และประเมินความเส่ียงตามเง่ือนไขท่ีตั้ งไว ้ 
จากนั้นจะแสดงผลการวเิคราะห์สาขาท่ีจะไดรั้บผลกระทบ
และแสดงผลในรูปแบบตารางและแผนภาพ ดงัภาพท่ี 3 
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 ภาพที ่3: ตวัอยา่งผลการวิเคราะห์และการแสดงผลบนระบบ 

 

3.3 พฒันาวธีิการวเิคราะห์เครือข่าย 
ในระบบท่ีน าเสนอน้ีไดใ้ชก้ารวิเคราะห์เครือข่ายเพ่ือ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของจ านวนลูกคา้เม่ือมีสาขาใหม่
เกิดข้ึนหรือสาขาท่ีมีอยู่ยกเลิก โดยโหนดในเครือข่ายถูก
ก าหนดให้เป็นส านักงานและสาขา ส าหรับเส้นเช่ือมจะ
เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสาขาท่ีอยู่ใกลเ้คียง
และตรงตามเง่ือนไข แนวคิดของจ านวนท่ีเปล่ียนไปจะ
สมัพนัธ์กบัระยะทางและมีทิศทางดงัแสดงในภาพท่ี 4  
 

 
ภาพที ่4: ภาพแสดงทิศทางการไหลของลูกคา้เม่ือเปิดและปิดสาขา 

 

จ านวนผูใ้ช้บริการเป็นปัจจัยส าคญัในการเปิดสาขา
ใหม่และปิดสาขาเดิมหากพบวา่จ านวนผูใ้ชบ้ริการนอ้ยจะ
ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน หรือหากปิดสาขาใดไปอาจท าให้
สาขาใกลเ้คียงมีผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนจนส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการได ้และอาจส่งผลกระทบต่อสาขาอ่ืนเป็นทอดๆ 

ไป ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงต้องการพยากรณ์จ านวนลูกค้าท่ี
เปล่ียนไปของสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

เม่ือมีการเปิดสาขาใหม่ ลูกคา้จากสาขาท่ีอยู่ใกลเ้คียง
จะลดลง จ านวนท่ีลดลงนั้นถูกน าไปคาดการณ์เป็นจ านวน
ลูกคา้ของสาขาใหม่ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 

 𝑃𝑖    =   
1

ⅆ𝑖
  ,  [1] 

 𝑊𝑖 =   
𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

  ,  [2] 

 𝐶𝑛𝑒𝑤  =  ∑ (
𝐶𝑖

2
× 𝑤𝑖) 𝑛

𝑖=1   [3] 

เม่ือ ⅆ𝑖 เป็นระยะห่างของสาขาใกลเ้คียงล าดบัท่ี  𝑖  
 𝑃𝑖  คือ ค่าความใกลชิ้ดของสาขาใกลเ้คียงล าดบัท่ี  𝑖 
 𝑊𝑖  คือ ค่าน ้ าหนกัของสาขาท่ีใกลเ้คียงล าดบัท่ี  𝑖 

 𝑛 เป็นจ านวนสาขาใกลเ้คียงท่ีใชใ้นการทดสอบ 
 𝐶𝑖  คือ จ านวนผูใ้ช้บริการเฉล่ียต่อเดือนของแต่ละ
สาขาใกลเ้คียงล าดบัท่ี  𝑖 และ  
 𝐶𝑛𝑒𝑤 คือ จ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีท านายไดข้องสาขาใหม่ 

จากสมการ [3] จะเห็นวา่มีการหาร 𝐶𝑖  ดว้ย 2 เน่ืองจาก
ลูกคา้แต่ละคนมีความน่าจะเป็น 0.5 ท่ีจะยา้ยไปใชบ้ริการ
ในสาขาใหม่ ดังนั้ นจึงค านวณค่าคาดหมาย (Expected 

Value) ของจ านวนลูกคา้ท่ีจะยา้ยไปใช้บริการในสาขา
ใหม่ได้เ ป็น 𝐶𝑖/2 ก่อนน าไปคูณกับค่าถ่วงน ้ าหนักท่ี
ค านวณจากระยะทางอีกคร้ัง 

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกบริการของสาขาใด จ านวนลูกคา้
ในสาขารอบ ๆ จะเพ่ิมข้ึน  โดยลูกค้าจากสาขาท่ีปิดจะ
กระจายไปยงัสาขาใกลเ้คียงโดยใชค้่าถ่วงน ้ าหนกัท่ีคิดจาก
ระยะทางแบบเดียวกบัตอนเปิดสาขาใหม่ จ านวนลูกคา้ท่ี
จะไปเพ่ิมใหก้บัสาขาต่าง ๆ ค านวณไดจ้าก  

 𝐶𝑖  =   𝑊𝑖 × 𝐶𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒   [4] 

เม่ือ 𝐶𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  เป็นจ านวนผู ้ใช้บริการเฉล่ียต่อเดือนของ
สาขาท่ีจะด าเนินการปิด  

3.4 ทดสอบระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
หลัง จ ากท านายจ านวนผู ้ใ ช้บ ริการ  จะท าการ

ประเมินผลเพื่อดูความคลาดเคล่ือนของการท านาย โดยใช้
ค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (𝑀𝐴𝑃𝐸)  ตาม
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สมการ [5] เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างค่าท่ีท านายได้กับ
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใชส้ถานการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต  

 𝑀𝐴𝑃𝐸  =  
𝟏𝟎𝟎

𝒏
∑ |

𝒚𝒊−�̂�𝒊

𝒚𝒊
|

𝒏

𝒊=𝟏
 [5] 

เม่ือ  𝑛 คือ จ านวนสาขาท่ีน ามาพิจารณา  
      𝑦𝑖  คือ จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสาขา 𝑖 จริง 
      �̂�𝑖 คือ จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสาขา 𝑖 ท่ีท านายได ้

ในการทดสอบจะท านายจ านวนผูใ้ชบ้ริการของเดือนท่ี
เปิดสาขาจ านวน 28 แห่ง และท านายจ านวนผูใ้ชบ้ริการ
ของเดือนหลงัจากท่ีมีการยกเลิกสาขาจ านวน 4 แห่ง น ามา
ทดสอบโดยพิจารณาสถานท่ีใกล้เ คียงท่ี มีระยะทาง
แตกต่างกนัไป หรือ จ านวนสาขาใกลเ้คียงท่ีแตกต่างกนัไป 
เพื่อเลือกระยะท่ีเหมาะสมส าหรับใช้การแสดงผลบน
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  
 

4.  ผลการทดสอบ  
เพื่อท าการทดสอบระยะใกล้เคียงท่ีเหมาะในการ

คาดการณ์จ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนไป ไดท้ าการทดสอบ
โดยก าหนดระยะใกลเ้คียงไว ้6 แบบคือ จ านวนสาขาท่ี
ใกล้เคียงกับสถานท่ีเลือกหรือสาขาท่ีต้องการยกเลิก 
จ านวน 3 แห่ง  5 แห่ง  7 แห่ง และ ระยะห่างของสถานท่ี
เลือกหรือสาขาท่ีตอ้งการยกเลิกกับสาขาใกล้เคียง เป็น
ระยะทาง 5 กม.  10 กม. และ 15 กม. 

ส าหรับจ านวนผูใ้ช้บริการเฉล่ียต่อเดือนของแต่ละ
สาขา หรือ 𝐶𝑖  มีการเปรียบเทียบเพื่อเลือกใชง้าน 3 รูปแบบ
ไดแ้ก่  

- C1: จ านวนผูใ้ชบ้ริการเฉล่ีย 1 ปี ยอ้นหลงั น ามาเฉล่ีย 
- C2: จ านวนผูใ้ชบ้ริการเฉล่ีย ยอ้นหลงั 1 เดือน และ 
- C3: จ านวนผูใ้ชบ้ริการเดือนเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
ท าการแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือการเปิด

สาขาใหม่ และ การปิดสาขา โดยท าการทดสอบท่ีมีการ
เลือกสถานท่ีใกลเ้คียงในลกัษณะเดียวกัน และใช้ขอ้มูล
ยอ้นหลงัเพ่ือพยากรณ์ค่าในลกัษณะเดียวกนั 

4.1 การเปิดสาขาใหม่ 
ส าหรับการทดสอบการจ านวนลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการ

ในสาขาใหม่ จะใชข้อ้มูลในอดีตของสาขาท่ีอยู่ใกลเ้คียง
เพ่ือท านายว่าเม่ือเปิดสาขาใหม่จะมีผูม้าใชบ้ริการเท่าใด 

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลจริงเม่ือไดท้ าการเปิดสาขาเดือนแรก 
ท าการทดสอบท านายจ านวนลูกคา้ของสาขาใหม่จ านวน 
28 สาขา และน ามาค านวณค่า 𝑀𝐴𝑃𝐸  เพื่อเปรียบเทียบ
ความแม่นย  าในการพยากรณ์โดยใช้เ ง่ือนไขท่ีต่างกัน 
พบวา่เป็นไปตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1: ค่า 𝑀𝐴𝑃𝐸 จากการทดสอบการเปิดสาขาใหม่ 

ระยะใกล้เคยีง C1 C2 C3 

สถานท่ีใกลเ้คียง 3 แห่ง 15.09 24.59 19.84 

สถานท่ีใกลเ้คียง 5 แห่ง 20.03 22.31 33.66 

สถานท่ีใกลเ้คียง 7 แห่ง 28.68 26.14 44.97 

ระยะห่างไม่เกิน 5 กิโลเมตร 19.63 32.39 25.16 

ระยะห่างไม่เกิน 10 กิโลเมตร 16.57 28.48 21.23 

ระยะห่างไม่เกิน 15 กิโลเมตร 20.70 25.13 32.16 

 

จากผลการทดสอบในตารางท่ี 1 เม่ือเลือกใชส้ถานท่ี
ใกล้เคียง 3  แห่ง และใช้จ านวนผู ้ใช้บริการเฉล่ีย 1  ปี 
ยอ้นหลงั น ามาเฉล่ียกนั เพ่ือท านายจ านวนผูใ้ชบ้ริการใน
สาขาใหม่ พบวา่ให้ผลการท านายท่ีมีค่าผิดพลาดต ่าสุด คือ 
15.09% ในขณะท่ีการใช้จ านวนผูใ้ช้บริการหน่ึงเดือน
ย้อนหลัง หรือ เ ดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ามีความ
คลาดเคล่ือนสูงกว่า นั่นอาจเป็นเพราะการใชค้่าเฉล่ียของ
ทั้งปีเป็นตวัแทนจะช่วยลดความไม่แน่นอนท่ีลูกคา้จะไป
ใชบ้ริการสาขาเยอะหรือนอ้ยเป็นพิเศษในบางเดือนได ้

4.2 การปิดสาขาเดมิ 
การพิจารณาปิดหรือยกเลิกสาขาเดิม จะเป็นการ

กระจายผู ้ใช้บริการในสาขาเดิมออกไปยังสาขาท่ีอยู่
ใกลเ้คียง โดยสัดส่วนของลูกคา้ท่ีจะกระจายไปยงัแต่ละ
สาขาจะแปรผกผนักบัระยะทาง ค่าท่ีท านายไดจ้ะถูกน าไป
เปรียบเทียบกบัค่าจริงหลงัมีการปิดสาขาแลว้ โดยท่ีมีสาขา
ท่ีเคยปิด และน ามาใชใ้นการทดสอบน้ีจ านวน 4 สาขา  

ส าหรับจ านวนลูกคา้ในสาขาเดิมก่อนปิด ท่ีจะน าไป
กระจายให้สาขาท่ีอยู่ใกล้เคียง จะมีการทดสอบโดยใช้ 
ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 1 ปีก่อนปิด (C1) จ านวนลูกคา้ 1 เดือน
ก่อนปิด (C2) และ จ านวนลูกในเดือนท่ีปิดของปีก่อนหนา้ 
(C3) ผลการทดสอบวดัค่าเฉล่ีย 𝑀𝐴𝑃𝐸 ของสาขาใกลเ้คียง 
หลงัจากมีการปิดสาขา แสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2: ผลการทดสอบแสดงค่า 𝑀𝐴𝑃𝐸 ของการปิดสาขา 

ระยะใกล้เคยีง C1 C2 C3 

สถานท่ีใกลเ้คียง 3 แห่ง 7.49 7.86 9.57 

สถานท่ีใกลเ้คียง 5 แห่ง 80.14 64.50 65.07 

สถานท่ีใกลเ้คียง 7 แห่ง 37.06 37.21 37.30 

ระยะห่างไม่เกิน 5 กิโลเมตร 145.09 46.96 62.96 

ระยะห่างไม่เกิน 10 กิโลเมตร 9.56 9.98 12.60 

ระยะห่างไม่เกิน 15 กิโลเมตร 3.28 3.43 3.48 

 

จากผลการทดสอบพบวา่ สาขาใกลเ้คียงท่ีเหมาะสมใน
การคาดการณ์จ านวนลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน คือสาขาท่ีมีระยะห่าง
ไม่เกิน 15 กิโลเมตรโดยใชข้อ้มูลจ านวนผูใ้ชบ้ริการเฉล่ีย
ยอ้นหลงัหน่ึงปีในการท านายค่า ซ่ึงใหค้่าความผิดพลาดต ่า
ท่ีสุดคือ 𝑀𝐴𝑃𝐸 ท่ี 3.28% ดงัแสดงในตาราง  
 

5. สรุปผล  
งานวิจัยน้ีได้น าเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ส าหรับพิจารณาเปิดสาขาใหม่และยกเลิกสาขาเ ดิม 
ผูใ้ชง้านสามารถเลือกสถานท่ีตั้งสาขาใหม่ไดม้ากกว่า 1ท่ี
เพื่อท าการเปรียบเทียบ หรือสามารถเลือกจ าลองการยกเลิก
สาขา ระบบจะท าการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ ทั้งขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ ขอ้มูลการ
ใช้บริการในอดีต และ ข้อมูลท่ีระบบคาดการณ์จ านวน
ผูใ้ชง้านในอนาคต  

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ได้น าเอาวิธีการวิเคราะห์
เครือข่ายในรูปแบบกราฟ มาช่วยวิเคราะห์ความคุม้ค่าของ
การเปิดสาขาใหม่ และผลกระทบของสาขาท่ีอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียง จากการทดสอบพบว่าหาท าการเปิดสาขาใหม่ 
สาขาท่ีจะไดรั้บผลกระทบจะเป็นสาขาใกลเ้คียง 3 แห่ง แต่
หากท าการปิดสาขา สาขาท่ีไดรั้บผลกระทบจะเป็นสาขา
ใกล้เคียงในระยะ 15  กิโลเมตร โดยได้รับผลกระทบ
แตกต่างกนัไปตามระยะห่าง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาขั้นตอนวิธีสอนตัว

แบบโครงข่ายประสาทเทียมชนิดป้อนไปข้างหน้าส าหรับ
ท านายผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีขั้นตอน
วิธีท่ีน ามาท าการทดสอบดังนี ้ขั้นตอนวิธี Adaptive Multi-

Population Optimization(AMPO) ขั้ น ต อน วิ ธี  Grey 

wolf (GWO) ขั้นตอนวิธี An elite-guided hierarchical 

differential evolution algorithm (EHDE) และ  White 

Shark Optimizer  (WSO) ชุดข้อมลูคือข้อมลูการรับวคัซีน
ของผู้ ป่วย 7  โรคเร้ือรัง จากผลการทดสอบพบว่าตัว
แบบจ าลองท่ีสอนด้วย GWO ให้ค่าความแม่นย าท่ีดีท่ีสุด 
ตามด้วยตัวแบบจ าลองท่ีสอนด้วย AMPO EHDE และ 
WSO ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ขอ้มูล การจ าแนกขอ้มูลหลายกลุ่ม

ประชากร วคัซีนโควดิ-19 โครงข่ายประสาทเทียม   
 

Abstract 
This research aims to determine an algorithm to 

teach a forward-feed neural network model for 

predicting side effects after COVID-19 vaccination. 

The following algorithms were tested: Adaptive Multi-

Population Optimization (AMPO), Gray wolf (GWO) 

algorithm, An elite-guided hierarchical differential 

evolution algorithm (EHDE), and White Shark 

Optimizer (WSO). The dataset is immunization data 

for patients with 7 chronic diseases. As a result of 

testing, the GWO-trained model gave the best 

accuracy. This was followed by models taught with 

AMPO EHDE and WSO, respectively.  

Keywords: Data analyzes, multi-population, Nature- 

inspired Algorithm, Classification, 

Covid-19 vaccine, Neural network. 

 

1. บทน า 
การใชข้ั้นตอนวธีิเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) Grey 

wolf (GWO) [5] [7]  สามารถช่วยหาค าตอบตัวแบบ
ส าหรับแบ่งกลุ่มของข้อมูลท่ีมีประชากรหลายกลุ่มได้
ค่อนขา้งดี  ปัจจุบนัมีขั้นตอนวธีิอ่ืนท่ีถูกน าเสนอใหม่หลาย
วิ ธี  เ ช่นขั้ นตอนวิ ธี  เ ช่น  Adaptive Multi-Population 

Optimization Algorithm (AMPO) [4] ขั้ นตอนวิธี An 

elite-guided hierarchical differential evolution 

algorithm (EHDE) [11]  และขั้นตอนวิธี White Shark 

Optimizer (WSO) [1]  บทความน้ี ศึกษาเปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพการท านายผลขา้งเคียงหลงัการฉีดวคัซีนเม่ือ
ใช้ทั้ ง  4 ขั้ นตอนวิธีท าการฝึกสอนตัวแบบโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้ 

 
2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการวจิยั 
ขอ้มูลคือชุดขอ้มูลผูเ้ขา้รับการไดรั้บวคัซีนตา้นโควิด 

19 ของผู ้ป่วย 7 โรคเร้ือรัง ท่ีได้รับการฉีดวคัซีน จาก
ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น โดยตวัแปร
ตน้ มี 3  ตวัแปร ได้แก่ ชนิดวคัซีนท่ีฉีด โรคเร้ือรังของ
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ผูป่้วย อายุของผูป่้วย ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คือ อาการ
หลงัจากการฉีดวคัซีนแลว้ จ านวนขอ้มูลมีทั้ งส้ิน 3969 
รายการ  

โดยผูว้ิจัยจะแปลงขอ้มูลจากตัวแปรต้นท่ี 1 ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลชนิดของวคัซีน 1 คือ Sinovac Life Sciences, 2 คือ 
Sinopharm, 3 คือ AstraZeneca, 4 คือ Pfizer, BioNTech  

 ตวัแปรตน้ท่ี 2 คือ กลุ่มโรคท่ีเส่ียงโดยจะเลือกเอากลุ่ม
เส่ียงจากโรคเร้ือรัง 7 ชนิด ประกอบไปด้วย 1 คือ โรค
ทางเดินหายใจเร้ือรัง 2 คือ โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 
3 คือ โรคไตเร้ือรังท่ีอยู่ระยะท่ี 5 ข้ึนไป 4 คือ โรคหลอด
เลือดสมอง 5 คือ โรคมะเร็งทุกชนิด 6 คือ โรคเบาหวาน 7 
คือ โรคอว้น เน่ืองจากขอ้มูลในกลุ่มน้ีเป็นขอ้มูลท่ีสมบูรณ์
กวา่กลุ่มอ่ืนทางผูว้จิยัคิดวา่สามารถใชใ้นการท านายได ้

ตวัแปรตน้ท่ี 3 วนัเกิด ผูว้ิจยัจะแปลงเป็นอายแุละแบ่ง
ขอ้มูลตามช่วงอายุดงัน้ี 1 คือ อายุต  ่ากว่า 18 ปี 2 คือ อายุ 
18-35 18-35 ปี 3 คือ อาย ุ36-39 ปี 4 คือ อาย ุ60 ปีข้ึนไป 

ตวัแปรตาม เป็นอาการขา้งเคียงหลงัจากการฉีดวคัซีน 
โดยผูว้จิยัจะแบ่งอาการขา้งเคียง[10]เป็น 3 ระดบั คือ 1 คือ 
อาการไม่รุนแรง ประกอบไปดว้ยอาการ ปวด บวม แดง 
บริเวณท่ีฉีด ปวดศรีษะ ไขต้  ้า เหน่ือย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ 2. อาการรุนแรง ประกอบไปด้วย
อาการ มีไขสู้้ง กลา้มเน้ืออ่อนแรง อาเจียน ทอ้งเสีย ปวด
ขอ้ แขนขนชา ตาพร่ามวั 3. อาการแพว้คัซีน ประกอบไป
ดว้ยอาการ มีผื่น มีจุดจ ้ าเลือด หายใจล าบาก หัวใจเตน้ผิด
จงัหวะ ชกัหมดสติ 

2.2 Adaptive Multi-Population Optimization 

(AMPO) [4] 

ขั้นตอนวิธี AMPO ประกอบไปดว้ยประชากร ซ่ึงถูก
แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย มีดงัน้ี 1) กลุ่มการคน้หาแบบสุ่ม 2) 
กลุ่มการคน้หาแบบกวา้ง 3) กลุ่มการคน้หาในทอ้งถ่ิน 4) 
กลุ่มผูน้ า 5) กลุ่มการยา้นถ่ิน ขนาดของกลุ่มประชากรย่อย
เหล่าน้ีเป็นแบบพลวติัระหวา่การคน้หา นอกจากน้ียงัมีการ
ก าหนดกลยทุธ์การคน้หาท่ีแตกต่างกนัให้แต่ละประชากร
ในแต่ละกลุ่มย่อยเพ่ือความสะดวกกลุ่มการค้นหาแบบ
กวา้ง กลุน้การคน้หาทอ้งถ่ิน และกลุ่มผูน้ าจะเรียกว่ากลุ่ม
ตน้ทางเสมอ 

(1) ประชากร: ใน AMPO ขนาดของประชากรจะ
แสดงด้วย popN แต่ละตวัวิธีแก้ไขปัญกาท่ีเป็นไปไดด้งั
แสดงดา้นล่าง 

,1 ,2 ,, ,  ... ,   (1)
T

t t t t

i i i i nX x x x =    

โดยท่ี t

iX คือ วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นไปได ้
  1,2,..., popi N  คือ ดชันีของประชากร 

 n  คือ จ านวนรวมของตวัแปล 
(2) รูปแบบการคน้หาแบบสุ่ม: 

( )( , )  2t

iX U LB UB=  
 โดยท่ี U คือ ตวัสร้างเลขสุ่มตามการแจกแจงแบบ

สม ่าเสมอ, LB  คือ ขอบล่าง, UB  คือ ขอบบน 
ประชากรของกลุ่มการค้นหาแบบสุ่มสามารถ

เปล่ียนเป็นกลุ่มการคน้หาแบบกวา้งหรือกลุ่มการคน้หา
แบบทอ้งถ่ินได ้

(3) รูปแบบการคน้หาแบบกวา้ง:  
ป ร ะ ช า ก ร ขอ ง ก ลุ่ ม ก า ร ค้น ห า แบบก ว้า ง ท่ี มี

ความสมัพนัธ์ขนาดขั้นตอนการคา้นหาท่ีใหญ่ข้ึนอยา่งมาก
ท าการคน้หาแบบกวา้งมีการเคล่ือนท่ีดงัน้ี 

( ) ( )

( )

1

1 1

  3

  4

t t t

i i i

t t t

i i i

GS w GS r gbest x

X X G

+

+ +

=  +  −

= +
 

โดยท่ี t

iGS  คือ ขนาดขั้นตอนการคน้หาของกลุ่มการ
คน้หาแบบกวา้งแต่ละกลุ่ม, w  คือ ปัจจยัถ่วงน ้ าหนกัมีค่า
เป้น 0หรือ1, tgbest  คือ ค่าท่ีเหมาะสมท่ีประชากรจะ
ไดรั้บจนถึง tht , r  คือ ตวัเลขสุ่มท่ีเกิดจากการกระจายตวั
แบบมาตรฐานของ ( )0,1U  

(4) รูปแบบการคน้หาทอ้งถ่ิน: มีการเคล่ือนท่ีเป็นดงัน้ี 
1

1 1

1

1

   (5)

LS (0, )    (6)

   (7)

t t

i i

t t t

i i i

t

i i i

σ γ σ

Gaussian σ X

X X LS

+

+ +

+

+

= 

= 

= +

 

โดยท่ี 1t

iLS +  คือ ขนาดขั้นตอนการคน้หาพ้ืนท่ีกลุ่ม
ประชาชนท่ี i ท่ี tht วนซ ้ า, γ  คือ อตัราการสลายตวัและ
คงท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0  ถึง1 , 1(0, )t

iGaussian σ +  คือ 
การสุ่มเลขตามการแจกแจงแบบ Gaussian ดว้ยค่าเฉล่ีย
ของศูนยแ์ละค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 10, t

iσ
+  
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2.3 Grey Wolf Optimizer (GWO) 

GWO เป็น เมตาฮิวริสติก แบบกลุ่มเลียนแบบล าดบั
ขั้นทางสังคมและพฤติกรรมการล่าเหยื่อของหมาป่าสีเทา 
แบ่งประชากรเป็น 4 กลุ่ม คือ α β δ และω  โดยหมาป่า
อนัดบัสูงท่ีสุดสามตวัแรก คือ α β  และ δ  ตามล าดบั มี
หนา้ท่ีชกัน าและสั่งการหมาป่าตวัอ่ืน ๆ ซ่ึงเรียกวา่ ω  ไป
พ้ืนท่ี ท่ีมีแนวโนม้วา่จะเป็นต าแหน่งของเหยือ่ฝงูหมาป่าสี
เทาแต่ละตวัจะปรับต าแหน่งรอบ ๆ โดยการช้ีน าของผูน้ า
ทั้งสาม ดงัน้ี 

( ) ( )

( )

1

   (8)

( 1)   (9)

( 1)    (10)
3

z p

p

n

i

i

D C X t X t

X t X t A D

X

X t =

=  −

+ = − 

+ =


uur ur uuur uur

uur uuur ur uur

uur

uur

 

โดยท่ี zX
uuur

คือ ต าแหน่งของ α β  และ δ ,  

iA
uur

คือ เวกเตอร์สุ่ม, t  คือ การวนซ ้ า 

2 1 ,  2 2A a r a C r=  = 
ur uur ur uur

, pX
uuur

 คือ ต าแหน่งของ

เหยือ่  X
uur

คือ ต าแหน่งของหมาป่าสีเทา a  คือการลดเสน้
จาก 2 เป็น 0, 1, 2r r

uur uur
 คือ เวกเตอร์สุ่มใน[0,1] 

พารามิเตอร์สุ่ม A และ C ช่วยให้ตัวหมาป่ายา้ยไป
ต าแหน่งรอบ ๆ เหยื่อได ้ดงันั้นการปรับปรุงต าแหน่งตาม
สมการท่ี 8 และสมการท่ี 9 ท าให้หมาป่าทั้ งฝูงสามารถ
ลอ้มเหยือ่และโจมตีเหยือ่ได ้

2.4 White Shark Optimizer (WSO) [1] 

แนวคิดหลักของ WSO ได้รับแรงบันดาลใจจาก
พฤติกรรมของฉลามขาว รวมทั้งประสาทสัมผสัพิเศษใน
การได้ยินและการดมกล่ินขณะน านางและหาอาหาร 
ขั้นตอนยอ่ยมีดงัน้ี 

(1) ติดตามเหยื่อ: ฉลามขาวท่องทะเลไปพนอ้มกบัการ
ล่าเหยื่อมีประสาทสัมผสัท่ีดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การ
มองเห็น การดมกล่ิน การไดย้นิ 

(2) คน้หาเหยื่อ (ส ารวจ): คน้หาเหยื่อโดยใชป้ระสาท
สัมผสัเสียงจากการเปล่ียนแปลงของแรงดนัน ้ าเม่ือฉลาม
ขาวอยู่ใกล้เป้าหมาย มันจะสามารถจับสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า และเม่ือมนัพบเหยือ่ มนัจะเคล่ือนท่ีหาเหยือ่ดว้ยการ
เคล่ือนไหวเป็นลูกคล่ืน 

   (11)v xf=  

โดยท่ี v  คือ ความเร็วของการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน ,  
x  คือ ความยาวคล่ืนท่ีก าหนดระยะทางท่ีฉลามขาว
เดินทางเป็นลูกคล่ืน, f  คือ ความถ่ีของการเคล่ือนท่ีแบบ
คล่ืนท่ีก าหนดโดยจ านวนรอบท่ีฉลามขาวท าส าเร็จต่อ
วนิาที (Hz) 

(3) คน้หาเหยือ่ (การเอารัดเอาเปรียบ): ใชป้ระสาทการ
รับกล่ินเฉพาะตอนเขา้ใกลเ้หยือ่ ขณะเคล่ือนตวัไปหาเหยือ่
สามารถเคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งคงตวัสามารถคิดเป็นสมการ
ไดด้งัน้ี 

21
( )    (12)

2
i ix x v t a t= + +V V  

โดยท่ี  x  คือ ต าแหน่งของฉลามขาว, 
ix  คือ ต าแหน่ง

ดั้งเดิม, 
iv  คือ ความเร็วตน้ของฉลามขาว, tV  คือ วงเวลา

ระหวา่งค่าเร่ิมตน้และปัจจุบนั, a  คือ ค่าคงท่ี  
2.5 An elite-guided hierarchical differential 

evolution algorithm (EHDE) [11] 

ขั้นตอนวิธี EHDE มีโครงสร้างประชากรแบบล าดับ
ชั้นในแต่ละรุ่นประชากรจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามค่า fitness 

โดยแต่ละกลุ่มมีบทบาทเฉพาะตัวตามล าดับชั้ น โดย
ประชากรชั้ นน าค้นหาโดยใช้การเคล่ือนท่ีแบบ Lévy 

flight เพ่ือคน้หาเชิงแคบ ประชากรชั้นกลางมุ่งเน้นไปท่ี
การค้นหาในท้องถ่ินรอบ ๆ ประชากรท่ีอยู่ชั้ นล่างให้
ความส าคญักบัการคน้หาเชิงกวา้งมาก ตามค าแนะน าของ
ประชากรชั้นท่ีกลาง กลยุทธ์การปรับพารามิเตอร์ควบคุม 
ข อ ง  EHDE ไ ด้ เ พ่ิ ม ส่ ว น ป ร ะ ก อบ แ บบ สุ่ ม แ ล ะ
ส่วนประกอบท่ีแปรผนัตามเวลาด้วย เพื่อประโยชน์ของ
การประเมินประสิทธิภาพของ EHDE ประชากรชั้นน า 
เคล่ือนยา้ย ดงัน้ี  

. .

. 1

.

( ),   < 0.5
 (13)

( ),   otherwise

i g i g

i g

i g

X rand Levy λ rand
V

L rand UB LB+

+ 
= 

+  −

โดยท่ี .i gX  คือประชากรท่ีดีท่ีสุด,  
 . ,i grand rand คือ การสุ่ม 
ประชากรชั้ นกลางเน้นการหาประโยชน์จากการท่ี

ประชากรชั้นบนสุดเคล่ือนยา้ยดงัน้ี: 

( ). 1. . 2. 3.   (14)i g g i g r g r gV X F X X= + −  

โดยท่ี 1.gX คือประชากรท่ีดีท่ีสุก, .i gF คือ ปรับขนาด
ปัจจยั, 2 3,r g r gX X คือ ไดจ้ากการสุ่ม 
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ประชากรชั้นล่างเคล่ือนยา้ยโดยยึดตามกลุ่มชั้นบนสุด
สุ่มประสิทธ์ิภาพถ่วงน ้ าหนักเพ่ือรักษาความหลากหลาย
ของประชากร ะรักษาสมดุลระหว่างการส ารวจและ
เคล่ือนยา้ย ดงัน้ี: 

( ). 1 . 1. . 2 3   (15)Ke

i g i g r g i g r g r gV α X F X X+ =  + −

โดยท่ี 
eK  คือ เซตท่ีดีท่ีสุด, 1.

Ke

r gX  คือ การถูกสุ่มจาก

eK , .i gα คือ สมัประสิทธ์ิถ่วงน ้ าหนกั 

 
3.  วธีิการด าเนินการวจัิย 

3.1 การแก้ไขปัญหาข้อมูลไม่สมดุล 
เ น่ืองจากข้อ มูลท่ีได้มามีปัญหาข้อ มูลไม่สมดุล 

(Imbalanced data) เพราะ ผลขา้งเคียงของการฉีดวคัซีน 
อาการแพว้คัซีนมีค่าต่างจากผลขา้งเคียงท่ีไม่รุนแรงดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเทคนิคการแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่สมดุล 2 วิธีการ
ดงัน้ี 

(1) วิธีสุ่มเกิน (Oversampling) เป็นการเพ่ิมจ านวน
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีขอ้มูลส่วนนอ้ยใหมี้จ านวนใกลเ้คียง
หรือเท่ากบัจ านวนของขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มส่วนมาก ในการ
วจิยัคร้ังน้ีจะใชว้ธีิการสุ่มอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงการเพ่ิมขอ้มูล
นั้นจะเพ่ิมโดยการสุ่มเลือกจากข้อมูลเดิม (อาการความ
รุนแรงหลงัจากฉีดวคัซีนระดบั 1-3 ตามล าดบั) ซ่ีงผลการ
เพ่ิมจ านวนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีขอ้มูลส่วนนอ้ยใหมี้ขอ้มูล
ท่ีใกลเ้คียงหรือเท่ากบัจ านวนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มส่วนมาก   

(2)  วิ ธีสัง เคราะห์ข้อมูลเ พ่ิม (Synthetic Minority 
Oversampling Technique: SMOTE) มาใช้ปรับสมดุล
ข้อมูลด้วยวิธีการท่ีน ามาใช้จะท าการเพ่ิมจ านวนขอ้มูล
กลุ่มน้อย ซ่ึงก็คือจ านวนขอ้มูลของ คลาสท่ี 1-4 ก่อนจะ
เขา้สู่กระบวนการท านายขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีแก้ปัญหา
ความไม่สมดุลของขอ้มูลแลว้ มาท านาย เป็นวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างเพ่ิม โดยท าการสังเคราะห์ขอ้มูลข้ึนมาใหม่จาก
ขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูด่งัตารางท่ี 2 
ตารางที ่1: ตารางแสดงจ านวนอาการขา้งเคียงหลงัฉีดวคัซีน 

กลุ่มโรค 
ความรุนแรงของอาการข้างเคยีง 

ไม่
รุนแรง 

รุนแรง แพ้
วคัซีน 

โรคทางเดินหายใจ 647 68 37 

โรคหวัใจและโรคหลอด
เลือด 

254 32 31 

โรคไตเร้ือรังระยะท่ี5ข้ึน 488 49 26 

โรคหลอดเลือดในสมอง 177 15 12 

โรคมะเร็งทุกชนิด 230 33 8 

โรคเบาหวาน 589 330 44 

โรคอว้น 820 89 188 

รวม 3165 616 188 

 
ตารางที ่2: เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัการท า SMOTE 

ชนิดข้อมูล จ านวนของรายการข้อมูลข้างเคยีงแยก
ตามอาการ 

ไม่รุนแรง รุนแรง แพ้วคัซีน 

ขอ้มูลท่ีไม่ท  า
SMOTE 

3165 616 187 

ขอ้มูลท า SMOTE 3165 3080 2992 

 
3.2 การสร้างตวัแบบจ าลองการพยากรณ์ 
การสร้างตัวแบบจ าลองการพยาการณ์ได้ใช้งาน

โปรแกรม MATLAB โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
ใช้ตัวแบบ MLP ในการท างานโดยใช้ขั้นตอนวิธีทั้ ง 4 

ขั้นตอนวิธี ในกาหาค่าน ้ าหนกัของ MLP การเปรียบเทียบ
ขั้ นตอนฝึกสอนทั้ ง 4  วิธี ก าหนดให้ Max Run = 30 , 

Search Agents No = 3 0 , Max NFE = 3 0 0 0 , Lower 

bounds ของค่าน ้ าหนัก = -10 , Upper bounds ของค่า
น ้ าหนกั = 10 เท่ากนัทั้ง 4 ขั้นตอนวิธี โดยจะน าค่าท่ีไดไ้ป
ใชร่้วมกบั MLP เพ่ือหาค่าของความแม่นย  าในการในการ
ท านายขอ้มูล 

3.3 การวดัประสิทธิภาพของตวัแบบการพยากรณ์ 
การทดสอบความแม่นย  าของตวัแบบการพยากรณ์จะ

ท าการทดสอบความแม่นย  าด้วยวิธีการสุ่มหาค่าท่ีดีท่ีสุด
ของกลุ่มข้อมูลท่ีมีอยู่  ด้วยการวัดประสิทธิภาพด้วย 
Accuracy [9] ดว้ยสมการดงัน้ี: 

( )
 

   16
 

Correct Prediction
Accuracy

Total Prediction
=  

โดยท่ี  Correct Prediction คือ ค่าท านายท่ีถูกตอ้ง 
  Total Prediction  คือ ค่าท านายทั้งหมด 
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และได้น าเอา Geometric Mean มาใช้ในส่วนของ 
 Correct Prediction เพ่ือท านายค่าความแม่นย  าไดดี้

ข้ึน และหาค่าความผิดพลาดดว้ยสมการดงัน้ี: 

( )
 

   17
 

Incorrect Prediction
Error

Total Prediction
=  

โดยท่ี  Incorrect Prediction คือค่าท านายท่ีไม่
ถูกตอ้ง 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาใชท้ดสอบจะ

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือข้อมูลน าเขา้ท่ีเป็น Integer 
ขอ้มูลน าเขา้ท่ีเป็น Binary ขอ้มูลท่ีเป็น Category ท่ีท าการ 
SMOTE ขอ้มูลแลว้ และขอ้มูล Binary ท่ีท าการ SMOTE 
ขอ้มูลแลว้ จากภาพท่ี1 ภาพท่ี 2 ภาพท่ี 3 ภาพท่ี 4 แนวแกน 
x คือ จ านวนโหนดในชั้นซ่อน (1-20) แนวแกน y คือ ค่า 
Accuracy (รูปบน)  และ ค่า MSE (รูปล่าง) ขอ้มูลท่ีเป็น 
Category เม่ือผ่านขั้นตอนวิธีทั้ ง 4 ขั้นตอนวิธี จะเห็นได้
ว่ า ตัว แบบจ า ลอง ท่ี มีค่ า คว ามแ ม่นย  า ท่ี ดี ท่ี สุ ด คื อ  
ตัวแบบจ าลอง  EHDE มีค่ าความถูกต้อง  68 .4719 

เปอร์ เ ซ็นต์ ตัวแบบจ าลอง GWO มีค่ าความถูกต้อง 
44.2146 เปอร์เซ็นต์ ตัวแบบจ าลอง AMPO มีค่าความ
ถูกตอ้ง 34.2863 เปอร์เซ็นต์ ตวัแบบจ าลอง WSO มีค่า
ค ว ามถู ก ต้อ ง  3 1 . 3 2 6 6  เ ป อ ร์ เ ซ็ นต์  ต า มล า ดับ  
ดงัรูปภาพท่ี 1 ขอ้มูล Category ท่ีท าการ SMOTE ขอ้มูล 
ค่าความแม่นย  าของตวัแบบจ าลองจะมีค่าใกลเ้คียงกนัและ 
ตวัแบบจ าลองท่ีมีค่าความแม่นย  าท่ีสุดคือ ตวัแบบจ าลอง 
GWO มีค่าความถูกตอ้ง 44.3223 ตวัแบบจ าลอง AMPO 
มีค่าความถูกต้อง 37.9083 เปอร์เซ็นต์ ตัวแบบจ าลอง 
WSO มี ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้อ ง  3 5 . 5 7 1 2  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต ์
ตัวแบบจ าลอง  EHDE มีค่ าความถูกต้อง  3 1 .6513 

เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 2 ขอ้มูล Binary เม่ือผ่าน
ขั้นตอนวธีิทั้ง 4 ขั้นตอนวิธีแลว้ จะเห็นไดว้า่แบบจ าลองท่ี
มีค่าแม่นย  าท่ีดีท่ีสุดคือ ตวัแบบจ าลอง EHDE มีค่า ความ
ถูกต้อง 90.8228  เปอร์เซ็นต์ ตัวแบบจ าลอง GWO 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าความถูกต้อง 80.4786  เปอร์เซ็นต์ ตัว
แบบจ าลอง AMPO มีค่าความถูกตอ้ง 31.4247 เปอร์เซ็นต ์
และตัวแบบจ าลอง WSO มีค่าความถูกต้อง 22.0823 

เปอร์เซ็นต์ เรียงตามล าดับ ดังรูปภาพท่ี 3  ส่วนข้อมูล 
Binary ท่ี ท า ก า ร  SMOTE ข้อ มู ล  จ ะ เ ห็ นได้ว่ า ตัว
แบบจ าลองมีความใกลเ้คียงกนั ตวัแบบจ าลองท่ีมีค่าความ
แม่นย  าท่ีดีท่ีสุด คือตวัแบบจ าลอง GWO มีค่าความถูกตอ้ง 
49.8087 เปอร์เซ็นต์ ตัวแบบจ าลอง AMPO มีค่าความ
ถูกตอ้ง 41.3914 เปอร์เซ็นต์ ตวัแบบจ าลอง WSO มีค่า 
ความถูกตอ้ง 39.5596 เปอร์เซ็นต ์ตวัแบบจ าลอง EHDE 
มีค่าความถูกต้อง 35.5712  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับดัง
รูปภาพท่ี4 และค่า Error ของขอ้มูลทั้ง 2 ประเภท เกิดข้ึน
เน่ืองจากขอ้มูลแต่ละ Attribute แตกต่างกันมากเกินไป
ส่งผลใหค้่า Error ท่ีแสดงในกราฟเกิดการ Overfitting 

 
ภาพที ่1: ขอ้มูลท่ีแบ่งเป็น Category ท่ียงัไม่ท  าการ SMOTE ขอ้มูล 
 

 
 

ภาพที ่2: ขอ้มูลท่ีแบ่งเป็น Category ท่ีท  าการ SMOTE ขอ้มูลแลว้ 
 

 
ภาพที ่3: ขอ้มูลแบบ Binary ท่ียงัไม่ท  าการ SMOTE ขอ้มูล 

 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

326 

 

 
ภาพที ่4: ขอ้มูลแบบ Binary ท่ีท  าการ SMOTE ขอ้มูล 

 

5. สรุป 
ในการทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ใช้ขอ้มูลจริงมาท าการ

ทดสอบ โดยธรรมชาติของขอ้มูลจริงส่ิงท่ีผิดปกติจะมีนอ้ย
กวา่ส่ิงท่ีปกติกล่าวคือ ความรุนแรงระดบัท่ี 3 การแพว้คัซีน 
จะน้อยกว่าความรุนแรงระดับ 1 อาการปกติท่ีพบได้
ม ากกว่ าหล าย เ ท่ าท า ให้ ข้อ มู ล เ กิ ดก า ร ไ ม่สม ดุล
(Imbalanced data) ท าใหเ้กิดผลกระทบกบัตวัแบบจ าลอง
ท่ีใช้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธี SMOTE ขอ้มูล เพ่ือแก้ไขขอ้มูลไม่
สมดุล โดยท าการสังเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มน้อยให้มีขอ้มูลท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากข้ึน จากการผ่านกระบวนการทั้งหมดจะ
แสดงไดว้า่ ตวัแบบจ าลอง GWO ท่ีใชข้อ้มูล Binary มีค่า
ความแม่นย  ามากท่ีสุด 

งานวิจยัน้ีตวัแบบจ าลองท่ีใชส้ามารถน าไปพฒันาตวั
แบบจ าลองใหมี้การจ าแนกขอ้มูลท่ีดีกวา่น้ี ถึงแมว้า่ตวัแปร
ท่ีใช้ในการพฒันาจะน้อยมากก็ตามแต่ถ้าขอ้มูลมีความ
สมดุลตัวแบบจ าลองอาจจะมีประสิทธิภาพของความ
แม่นย  าในการท านายสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์
พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิต 
โรคไขมันในเส้นเลือด , โรคไต โรคเบาหวานและ
โรคมะเ ร็ง   2) เ พ่ือพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเ พ่ือ
สนับสนุนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
ประชากรวยัท างานและการช่วยตัดสินใจ งานวิจัยนีผู้้ วิจัยมี
แนวคิดในการน า ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ท่ีมีการเก็บแบบสอบถามประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ
ของประชากรวัยท างานจ านวน 2,520 รายการ เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองในการวิเคราะห์พฤติกรรมความเส่ียงของ
ประชากรวัยท างานท่ีมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดโรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมนัในเลือดสูง และ
โรคเบาหวาน โดยเปรียบเทียบระหว่างอัลกอริทึมซัพ
พอ ร์ ต เ ว ก เ ต อ ร์ แมช ชีน  (Support Vector Machine),
อัลกอริทึมเพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbor) , 
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) , อัง
กอริทึมต้นไม้ป่าสุ่ม (Random Forest) และอัลกอริทึมนา
อี ฟ เ บ ย์  (Naïve Bays) เ พ่ื อพ ย าก ร ณ์พฤ ติ ก ร รม ใ น
ชีวิตประจ าวันมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดโรคในกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง(NCDs) จากน้ันน าข้อมลูท่ีมาแสดงผลรายงาน
ใน รูปแบบ  Power BI Desktop โ ด ย ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพคร้ังนีพ้บว่าอัลกอริทึมท่ีให้ประสิทธิภาพสูง

ท่ีสุดคือ อัลกอริทึมต้นไม้ป่าสุ่ม (Random Forest) โดยมค่ีา
ความถกูต้อง (Accuracy) ร้อยละ 94.07 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ ประชากรวยัท างาน โรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง 

Abstract 

This research has subjects to 1) To Compare 

Efficiency of Algorithm which are suitable to analyze 

trend of behaviors to cause Hypertension, 

Hyperlipidemia, Nephropathy, Diabetes and Cancer. 

2) To develop intelligence business system to support 

analysis of relevant between working age 

population’s behaviors and decision making. This 

research has used database from department of 

Health, Ministry of Public Health which did the 

survey of working age population about Health 

Behaviors, knowledge, and environmental factors 

affected to working age population’s health 2,520 

record to make simulation model that can be analyze 

behavior risk incidence of Hypertension, 

Hyperlipidemia, Nephropathy, Diabetes and Cancer. 

The research have compared Algorithms such as 

Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor, 

Neural Network, Random forest and Naïve Bays to 

forecast behaviors in everyday life which trend to be 

incident risk of non-communicable diseases (NCDs) 

and then use Power BI Desktop to make reports which 

found the most effective Algorithm is Random Forest 

(Accuracy Rate 94.07%). 
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1. บทน า 
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ หรือ Health Literacy คือ

ทกัษะในการเขา้ใจในเร่ืองของสุขภาพทั้งในเร่ืองของการ
ดูแลสุขภาพ การปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วย และยงัรวมถึงการ
ใชข้อ้มูลข่าวสารในดา้นสุขภาพเพ่ือส่งเสริมและคงไวซ่ึ้ง
สุขภาพท่ีดี เ พ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและบุคคลใกลชิ้ด จากผล
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าประชากรโดยส่วนใหญ่มีความ
รอบรู้ดา้นสุขภาพต ่า[1] เม่ือมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพต ่าท า
ให้ไม่รู้วิธีการรับมือเม่ือตนเองหรือบุคคลใกลชิ้ดเจ็บป่วย 
และยงัมีปัจจัยเส่ียงต่อการมีสุขภาพท่ีไม่ดีอนัเป็นผลอนั
เน่ืองมาจากการไม่มีความรู้เพียงพอท่ีจะสามารถดูแล
ตนเองเพ่ือป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดโรคได้
อยา่งเหมาะสม  กล่าวคือความรอบรู้ดา้นสุขภาพเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลต่อมุมมองของการดูแลรักษาสุขภาพ  

พฤติกรรมเส่ียงของประชากรวยัท างาน เป็นพฤติ
กรมทางสุขภาพใด ๆ  ของบุคคล ท่ีเม่ือปฏิบติัแลว้ก่อใหเ้กิด
ผลเสียต่อสุขภาพ ซ่ึงน าไปสู่การเจ็บป่วยต่อตนเอง 
ครอบครัว หรือบุคคลใกลชิ้ด พฤติกรรมท่ีเคยชินจะท าให้
ติดจนเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตวั จนก่อนให้เกิดโรคประจ าตวั
ต่าง ๆ ได ้องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization 
: WHO) กล่าวว่า จากสถิติปัจจุบนัสาเหตุการเสียชีวิตจาก
ทั้งโลกร้อยละเกือบ 70 มีสาเหตุมาจากการเสียชีวติจากโรค
ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(NCDs) และร้อยละ 82 ของ 16 
ลา้นคนท่ีเสียชีวติก่อนวยัอนัควรหรือก่อนอายคุรบ 70 ปี[2] 
เห็นได้ว่าในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพถือเป็นปัญหา
อนัดบัหน่ึงของโลก โดยสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ จากพฤติกรรมเส่ียงหลกัส่ี
ประการ ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี การไม่ออกก าลงักาย การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งเป็นอนัตราย และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ[2] 

จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้จิยัมีความสนใจในการศึกษา
และวิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงของประชากรวยัท างานท่ีมี

แนวโน้มส่งผลให้เกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) โดยเฉพาะ 3 กลุ่มโรค ต่อไปน้ี โรคความดนัโลหิต 
โรคไขมันในเส้นเลือด , โรคไต โรคเบาหวานและ
โรคมะเร็ง เน่ืองจากเป็นโรคหลกัของสาเหตุการเสียชีวิต
อนัเกิดจากพฤติกรรมความเส่ียงท่ีไม่พึงประสงค ์และเป็น
โรคท่ีมีแนวโนม้การเกินสูงข้ึนทุกปี ถึงแมจ้ากค่าสถิติการ
ป่วยและการเสียชีวิตจากโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) จะอยู่ในระดับท่ีสูงมาก แต่โรคในกลุ่มโรคน้ี
สามารถป้องกันได้ จากการปรับพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ 
เพราะสาเหตุหลกัของการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง (NCDs) เกิดจากพฤติกรรมความเส่ียงของตัวเรา
นั้นเอง อาทิ การรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานมนัเคม็จดั 
การขาดการออกก าลังกาย ความเครียดสะสม การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี พกัผ่อนไม่เพียงพอ ซ่ึงหาก 
สามารถลดพฤติกรรมเส่ียงเหล่าน้ีได ้ก็สามารถลดโอกาส
ในการเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ไดม้าก
ถึงร้อยละ 80 และยงัลดโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งได้
มากถึงร้อยละ 40 ลดโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดและหวัใจ 
รวมถึงโรคเบาหวาน ประเภทท่ี 2 ไดม้ากถึงร้อยละ 80[3] 
ดังนั้น เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีตอ้งให้ประชากรได้มีความ
รอบรู้ดา้นสุขภาพและตระหนกัถึงความส าคญัของการรับรู้ 
เขา้ใจ และรู้การปฏิบติัตนเพื่อหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงท่ี
จะส่งผลใหเ้กิดโรคเหล่าน้ี 
 

2. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
 การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) คือ ขั้นตอนในการ
กรองขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนมาก เพื่อคน้หา
รูปแบบและความสัมพันธ์ ท่ี ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล[4] 
เพื่อให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
น าไปใชง้านไดห้รือเพ่ือให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ ท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ  
 2.2 การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) 
 เป็นกระบวนการตรวจสอบและแกไ้ข รายการขอ้มูลท่ี
ไม่ถูกตอ้งออกไปจากชุดขอ้มูล ท่ีมีความไม่สอดคลอ้งกนั
ของขอ้มูล อาจจะเกิดจากขอ้ผิดพลาดของการบนัทึกขอ้มูล 
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หรือการใหค้วามหมายของขอ้มูลท่ีจดัเก็บแตกต่างกนั เช่น 
คียข์อ้มูลเขา้มาผิด การเวน้วา่งไม่กรอกขอ้มูล หรือเป็นตวั
เลขท่ีไม่มีทางเป็นจริงไดใ้นความเป็นจริง ดงันั้น จึงตอ้งมี
การท าความสะอาดขอ้มูลเพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ข้ึน
และสามารถน าไปใชง้านต่อไปได ้

2.3 เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support 
Vector Machine) 

เป็นอลักอริทึม แบบ Supervised Learning ท่ีสามารถ
น ามาช่วยแกปั้ญหาในการจ าแนกขอ้มูลโดยมีการใชอ้ย่าง
กวา้งขวาง ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์และจ าแนกขอ้มูล โดย
อาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์ในการหาสัมประสิทธ์ิของ
สมการเพ่ือมาหาเส้นแบ่งกลุ่มท่ีถูกป้อนเขา้สู่กระบวนการ
สอนให้ระบบเรียนรู้ โดยเลือกเส้นแบ่งท่ีแบ่งแยกกลุ่ม
ขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเสน้ตรงเสมอไป 

2.4 เพ่ือนบ้านใกล้ทีสุ่ด (K-Nearest Neighbor) 
เป็นการแบ่งคลาสจากการหาระยะห่างระหว่างแต่ละ

ตวัแปร ใชห้ลกัการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีสนใจกบัขอ้มูลอ่ืน
วา่มีความคลา้ยคลึงกนัมากนอ้ยเพียงใด โดยหาผลรวมของ
จ านวนเง่ือนไขหรือกรณีต่าง ๆ ส าหรับแต่ละคลาสและ
ก าหนดเง่ือนไขใหม่ ๆ ให้คลาสท่ีเหมือนกันกับคลาสท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

2.5 อัลกอ ริทึมโครงข่ายประสาทเทียม  (Neural 
Network) 

โคร งข่ า ยประสาท เ ที ยม  เ ป็ นสาข าห น่ึ งของ
ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) เป็นแนวคิดท่ี
ออกแบบระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เรียนแบบการ
ท างานของสมองมนุษย ์โครงข่ายประสาทเทียมสามารถ
เรียนรู้ท่ีจะท างานท่ีมอบหมายได้ จากการเรียนรู้ผ่าน
ตัวอย่าง โดยไม่ถูกโปรแกรมด้วยกฎเกณฑ์ตายตวัแบบ
ระบบอตัโนมติั 

2.6 ต้นไม้ป่าสุ่ม (Random Forest) 
ตน้ไมป่้าสุ่ม เป็นอลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองท่ีมี

ความยืดหยุ่นและใชง้านง่าย เป็นอีกหน่ึงอลักอริทึมท่ีใช้
กนัอยา่งแพร่หลาย สามารถใชส้ าหรับจ าแนกประเภทและ
งานถดถอย โดยหลักการของต้นไม่ป่าสุ่ม คือ จะสร้าง

ตน้ไมต้ดัสินใจหลาย ๆ แบบและรวมเขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหไ้ด้
การคาดการณ์ท่ีแม่นย  าและเสถียรยิง่ข้ึน 

2.7 นาอฟี เบย์ (Naïve Bayes)[5] 
นาอีฟ เบย์ มีหลักการตามความน่าจะเป็นแบบมี

เง่ือนไขมาพฒันาตามทฤษฎีของเบย ์ซ่ึงมีอลักอริทึมท่ีไม่
ซับซ้อน เป็นขั้ นตอนในการจ าแนกข้อมูล โดยอาศัย
หลักการของการค านวณความน่าจะเป็นของแต่ละ
สมมติฐาน หรือก็คือคลาสเป้าหมายหรือผลลัพธ์การ
ท านาย โดยจะท าการการสร้างเง่ือนไขของความน่าจะเป็น
ของแต่ละความสัมพนัธ์ จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปร เหมาะกับข้อมูลท่ีมีจ านวนมากและมี
คุณสมบติั (Attribute) ของตวัอยา่งไม่ข้ึนต่อกนั  

2.8 Cross-validation Test 
เป็นวธีิท่ีนิยมน ามาใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพของ

อัลกอริทึม เน่ืองจากผลท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ การวัด
ประสิทธิภาพของ Cross-validation จะเป็นการแบ่งขอ้มูล
ออกเป็นหลายส่วน (K) โดยแต่ละส่วนจะมีจ านวนขอ้มูล
เท่ากัน เช่น แบ่งขอ้มูลออกเป็น 10-fold Cross-validation 
ตวั Cross-validation จะท าการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 10  ส่วน
เท่าๆ กัน จากนั้ นข้อมูลส่วนหน่ึงจะเป็นตัวทดสอบ
ประสิทธิภาพของอลักอริทึม และจะเป็นการวนการท างาน
แบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนครบ 10 ส่วนตามท่ีก าหนด 

2.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ณัฐธิดา และวชัรีวรรณ [4] น าเสนองานวิจัยเก่ียวกบั

การวิเคราะห์ปัจจยัและพยากรณ์การโอนของขา้ราชการ
เพื่อหาแนวโนม้การโอนของขา้ราชการ โดยการพยากรณ์
แนวโน้มด้วยการท าเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ 3 เทคนิค คือ ตน้ไมต้ดัสินใจ เบยเ์ซียนแบบง่าย 
และเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด ผลการวิจยัพบวา่ ผลการทดสอบ
ดว้ยตวัแบบพยากรณ์ตน้ไมต้ดัสินใจ ใหค้่าความถูกตอ้งใน
การพยากรณ์สูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 85.42 

นภาพร [6] น าเสนองานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาโมเดล
ส าหรับการวินิจฉัยการเกิดโรคไส้ต่ิงอักเสบ และศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท านายการเกิดโรคไส้ต่ิงอกัเสบทั้ง
ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม และดา้นอาการ เพื่อ
น าไปใชใ้นการช่วยการวินิจฉัยโรคท่ีรวดเร็วข้ึนและช่วย
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ในการตดัสินใจ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองใน
การวิเคราะห์ 6 เทคนิค คือ การทดถอยโลจิสติค, นาอีฟ
เบย์, ต้นไม้ตัดสินใจ , เพื่อนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด , ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน และมัลติ เล เยอร์ เพอร์ เ ซ็ปตรอน 
ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมีค่า Accuracy ร้อยละ 95, Precision 
ร้อยละ 94 , Recall ร้อยละ 94, และ F1-score ร้อยละ 94 
 

3.  วธีิด าเนินการวจัิย 

 
ภาพที่  1 : กรอบแนวคิดในการพยากรณ์พฤติกรรมของ  

ประชากรวยัท างานท่ีส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 

จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดของงานวจิยั 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง เป็นการวิเคราะห์หา
อลักอริทึมท่ีให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดและแม่นย  าท่ีสุดใน
การพยากรณ์ โดยผู ้ท าวิจัยได้น าข้อมูลพฤติกรรมของ
ประชากรวัยท า ง าน  จากกรรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุขจ านวน 2,520 รายการ โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 
2 ชุด ได้แก่ ขอ้มูลกลุ่มศึกษาจ านวน 2,120 รายการ กลุ่ม
ข้อมูลชุดทดสอบจ านวน 400 รายการ  มาใช้ในการ
วิเคราะห์และพยากรณ์พฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง จากนั้ นน าข้อมูลมาท าความสะอาด(Data 
Cleansing) เ ม่ือท าความสะอาดข้อมูลเรียบร้อยแล้วน า
ข้อมูลท่ีได้มาเข้าอัลกอริทึมเพื่อหาอัลกอริทึมท่ีดีท่ีสุด 
จากนั้นน ามาแสดงภาพรวมของขอ้มูลโดยใช้ Power BI 
Desktop ในการแสดงผล  สามารถแบ่งขั้ นตอนการ
ด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 การศึกษาและเปรียบเทยีบเทคนิคของอลักอริทมึ 
ท าการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษา

อัลกอริทึม 5 อัลกอริทึมได้แก่ อัลกอริทึมซัพพอร์ท

เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine), อัลกอริทึม
เพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbor), อัลกอริทึม
โครงข่ายประสาทเทียม  (Neural Network), อัลกอริทึม
ตน้ไมป่้าสุ่ม (Random Forest) และอลักอริทึมนาอีฟเบย์ 
(Naïve Bays) มาใชใ้นการเปรียบเท่ียบเพื่อหาอลักอริทมัท่ี
ดีท่ีสุด ในการเรียนรู้พฤติกรรมของประชากรวยัท างาน 

3.2 การเตรียมข้อมูลและคดัเลือกข้อมูล 
ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี เป็นข้อมูลท่ี

รวบรวมจากแบบสอบถามพฤติกรรมอนัพึงประสงคข์อง
ประชากรวัยท างาน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อยูใ่นช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงวนัท่ี 
31 กนัยายน พ.ศ.2564 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัของประชากรวยัท างาน ได้แก่ จังหวดั 
อ าเภอ อาชีพ เพศ อายุ ส่วนสูง น ้ าหนัก เส้นรอบเอว โรค
ประจ าตวั พฤติกรรมการทานอาหารและการปรุงอาหาร 
พฤติกรรมการออกก าลงัการและการพกัผ่อน พฤติกรรม
การสูบบุหร่ีและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

3.3 ขั้นตอนการสร้างโมเดลพยากรณ์ เปรียบเทยีบ และ
คดัเลือกเทคนิคการพยากรณ์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดไปใช้งาน 

อลักอริทึมตน้ไมป่้าสุ่ม (Random Forest) โดยใช้
รูปแบบ Information gain ปรับค่าพารามิเตอร์ maximal 
depth = 11, confidence = 0.2, minimal gain = 0.03, 
minimal leaf  size = 2, minimal size for split = 5 และ 
number of prepruning alternatives = 3 ได้ค่าความถูกตอ้ง
(Accuracy)ร้อยละ 94.07 และมีค่าสัมประสิทธ์ิตวัช้ีวดัทาง
สถิติ(kappa)ท่ี 0.921 

 
ภาพที ่2 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(1) 

อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support 
Vector Machine) โดยเลือก Kernel type เป็น anova ปรับ
ค่าพารามิเตอร์ Kernel Gramma = 1.0, Kernel Degree = 2.2 
ได้ค่ าความถูกต้อง (Accuracy)ร้อยละ 91.90 และมีค่า
สมัประสิทธ์ิตวัช้ีวดัทางสถิติ(kappa)ท่ี 0.892 
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ภาพที ่3 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(2) 

 อัลกอริ ทึม เพื่ อนบ้านใกล้ท่ี สุด  (K-Nearest 
Neighbor) ปรับค่าพารามิเตอร์ K = 13 ไดค้่าความถูกตอ้ง
(Accuracy)ร้อยละ 47.69 และมีค่าสัมประสิทธ์ิตวัช้ีวดัทาง
สถิติ(kappa)ท่ี 0.303 

 
ภาพที ่4 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(3) 

 อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม  (Neural 
Network) ปรับค่ าพารา มิ เตอ ร์  training cycles = 200, 
learning = 0.02, momentum = 0.8 ได้ค่ าความ ถูกต้อง
(Accuracy)ร้อยละ 92.56 และมีค่าสัมประสิทธ์ิตวัช้ีวดัทาง
สถิติ(kappa)ท่ี 0.901 

 
ภาพที ่5 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(4) 

 อลักอริทึมนาอีฟเบย ์(Naïve Bays) ได้ค่าความ
ถูกต้อง(Accuracy)ร้อยละ 89.17 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ตวัช้ีวดัทางสถิติ(kappa)ท่ี 0.856 

 
ภาพที ่6 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(5) 

 งานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการพยากรณ์พฤติกรรมท่ี
ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยใช้อัลกอริทึมซัพ
พอ ร์ ต เ วก เ ตอ ร์ แมช ชีน  ( Support Vector Machine), 
อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbor) , 

อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม  (Neural Network) , 
อลักอริทึมตน้ไมป่้าสุ่ม (Random Forest) และอลักอริทึม
นาอีฟเบย์ (Naïve Bays) มาใช้ในการเปรียบเท่ียบเพื่อ
หาอลักอริทัมท่ีดีท่ีสุดด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 
โดยเร่ิมจากรวบรวมขอ้มูล ท าความสะอาดขอ้มูลท่ีได ้และ
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลฝึกฝน (Training 
Data) ใชใ้นการฝึกฝนตวัแบบพยากรณ์ และสร้างตวัแบบ
ของแต่ละวิ ธีออกมา และข้อมูลทดสอบ  (Test Data) 
หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลในการพยากรณ์
และสร้างแบบจ าลองเม่ือท าการพยากรณ์แต่ละเทคนิค
เ รียบร้อยแล้ว  ได้ท าการสรุปผลและเลือกเทคนิคท่ี
เหมาะสมและแม่นย  าท่ีสุด โดยวดัประสิทธิภาพจากความ
แม่นย  า(Accuracy) และค่าสมัประสิทธ์ิตวัช้ีวดั(kappa) ตาม
สมการในท่ีแสดงในภาพท่ี 7 และ ภาพท่ี 8 
 

 
ภาพที ่7 : แสดงรูปสมการในการค านวณหาค่า Accuracy 

 

 
 
 

ภาพที ่8 : แสดงรูปสมการในการค านวณหาค่า kappa 
 

3.4 ขั้นตอนการแสดงผลและแสดงภาพรวมของข้อมูล 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการพยากรณ์มา

แสดงผลรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้วางแผน
และก าหยดกลยทุธ์ ช่วยในการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง  

 
ภาพที ่9  : แสดงรูปการณ์ออกแบบหนา้รายงานแสดงผล 
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4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ เ พ่ือพยากรณ์

พฤติกรรมของประชากรวยัท างานท่ีส่งผลให้เกิดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง มารถแบ่งหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 

ท าการเปรียบเทียบอลักอริทึม โดยน าชุดขอ้มูลตวัอยา่ง
มาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึม ตวัอย่างชุด
ขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 : ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ 
ท่ี ขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการวเิคราะห์  
1 province_key จงัหวดั 
2 disease_key โรคประจ าตวั 
3 height ส่วนสูง 
4 age_key อาย ุ
5 sex_key เพศ 
6 waistline เส้นรอบเอว 
7 weight น ้ าหนกั 
8 career_key อาชีพ 
9 algho_key พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์
10 sic_key พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
11 exercise_key พฤติกรรมการออกก าลงักาย 
12 sleep_key พฤติกรรมการนอน 
13 loll_key พฤติกรรมการนัง่หรือเอนกาย

ติดต่อกนันาน 2 ชัว่โมงข้ึนไป 
โดยไม่รวมการนอนหลบั คิด
เป็นก่ีวนัใน 1 สัปดาห์ 

14 salty_key พฤติกรรมการทานอาหารรส
เคม็หรือการปรุงเคม็ 

15 sweet_key พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มี
รสหวาน 

16 vagetables_key พฤติกรรมการทานผกั 

 
จากนั้นน าขอ้มูลวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิดโรค

ไม่ติดต่อเร้ือรังโดยท าการเปรียบเทียบดว้ย อลักอริทึมซัพ
พอ ร์ ต เ วก เ ตอ ร์ แมช ชีน  ( Support Vector Machine), 
อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbor) , 
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม  (Neural Network) , 
อลักอริทึมตน้ไมป่้าสุ่ม (Random Forest) และอลักอริทึม
นาอีฟเบย ์(Naïve Bays) โดยผลการเปรียบเทียบแสดงใน
ตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 : ผลการเปรียบเทียบความแม่นย  า 
ที่ 

 
อัลกอริทมึ 

Performance 

Accuracy Kappa 
1 Random Forest 94.07 0.921 

2 Neural Network 92.56 0.901 
3 Support Vector Machine 91.90 0.892 
4 K-Nearest Neighbor 47.69 0.303 
5 Naïve Bays 89.17 0.856 

จากการทดสอบทั้ ง 5 อัลกอริทึม พบว่า อัลกอริทึม
ต้นไม้ป่าสุ่ม ให้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าความถูกต้อง
(Accuracy)ร้อยละ 94.07 และมีค่าสัมประสิทธ์ิตวัช้ีวดัทาง
สถิติ(kappa)ท่ี 0.921 
4.2 ผลการพฒันาหน้ารายงานแสดงผล 

 
ภาพที ่10 : หนา้รายงานแสดงภาพรวม 

จากภาพท่ี 10 แสดงตวัอย่างการแสดงผลภาพรวมการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ืองรัง 3 กลุ่มโรค อนัไดแ้ก่ โรคความดนั
โลหิต โรคไขมันในเส้นเลือด , โรคเบาหวาน โรคไต , 
โรคมะเร็ง และไม่มีโรคประจ าตวั เม่ือใช่ตวักรองขอ้มูลเป็น
รายจงัหวดั และอาชีพ โดยจะแสดง จ านวนคนทั้งหมด แสดง
จ านวนผูท่ี้มีโรคประจ าตวัโดยแยกตามกลุ่มโรค และเพศ 

 
ภาพที ่11 : รายงานแสดงขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพของวยัท างาน 

ภาพท่ี 11 แสดงรายการพฤติกรรมโดยเลือกจากกลุ่มโรค 
ในตารางจะแสดงพฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิดโรคตามท่ีเลือก 
โดยมีพฤติกรรม ดงัน้ี การทานอาหารรสเคม็หรือการปรุงรส
เค็ม การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานหรือน ้ าอดัลม พฤติกรรม
การทานผกั พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการ
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เคล่ือนไหวและการนัง่ พฤติกรรมการนอน พฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  

 
ภาพที ่12 : หนา้รายงานแสดงผลการพยากรณ์พฤติกรรมท่ีส่งผล

ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

จากภาพท่ี 12 แสดงผลการพยากรณ์ว่าตวัอลักอริทึม
พยากรณ์โรคโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมได้ถูกต้อง
หรือไม่ โดยสามารถเลือกดูไดด้ว้ยตวัเลือก อ าเภอ จงัหวดั 
และกลุ่มโรค โดยจะแสดงผลเป็นตาราง และแสดงจ านวน
คนทั้งหมด ค่าเฉล่ียอาย ุและเพศ  
 

5. สรุป อภิปรายผล  
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีส่งผล

ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยจะเนน้ไปท่ี 3 กลุ่มโรค อนั
ไดแ้ก่ 1)โรคความดนัโลหิต โรคไขมนัในเส้นเลือด 2)โรค
ไต โรคเบาหวาน 3)โรคมะเร็ง เพื่อเปรียบเทียบและหา
อลักอริทึมท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ี
ส่งผลใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ในการสร้างตวัแบบพยากรณ์ไดน้ าเทคนิคการพยากรณ์ 5 
เทคนิคมาวิเคราะห์ พบวา่ตวัแบบพยากรณ์ตน้ไมป่้าสุ่มเป็น
ตวัแบบท่ีมีปะสิทธ์ิภาพส าหรับขอ้มูลชุดน้ีมากท่ีสุด โดยมีค่า
ความถูกต้องอยู่ ท่ี  ร้อยละ 92.56 หลังจากสร้างตัวแบบ
พยากรณ์เสร็จส้ินแลว้ ไดน้ าขอ้มูลมาแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ  

ดว้ยโปรแกรม Power BI Desktop 
 

6. ข้อแสนอแนะในการวจัิย 
6.1 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมใน

ชีวิตประจ าว ันของประชากรวัยท างานจากการตอบ
แบบสอบถาม ท่ีได้รวบรวมมาจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังโดยวิเคราะห์จากโรคประจ าตวัและพฤติกรรมของ

ผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้เบ้ือตน้เท่านั้น 
แต่ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มีมากกวา่พฤติกรรมท่ี
ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชว้ิเคราะห์  เช่น โรคท่ีสามารถส่งต่อผ่านทาง
พนัธุกรรม ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม หรือการมีความเครียด
สะสม[7]  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาโดยน าปัจจยั
ต่าง ๆ  มาใชใ้นการวเิคราะห์ใหค้รอบคลุมยิง่ข้ึน  

6.2 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิจยัเฉพาะ 3 กลุ่มโรค ใน
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อันได้แก่ 1)โรคความดันโลหิต โรค
ไขมนัในเส้นเลือด 2)โรคไต โรคเบาหวาน 3)โรคมะเร็ง 
ซ่ึงโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ยงัมีอีกหลายโรคท่ีอยู่
ในกลุ่มของโรคไม่ติดต่อเร้ือ เช่น  โรคหลอดเลือดสมอง
และหวัใจ โรคอว้นลงพงุ และอ่ืนๆ 
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ระบบวเิคราะห์ภยัคุกคามบนเครือข่าย ด้วยวธีิโครงข่ายประสาทเทียม และ K-Means 

Network Intrusions Analysis with Neural Network and K-Means 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ออกแบบ และ
เปรียบเทียบแบบจ าลองการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine 
Learning Model) ต่อการวิเคราะห์ภัยคุกคามในระบบ
เครือข่าย ด้วยการหาความสัมพันธ์ของแพก็เกต็การส่ือสาร
ข้อมูลบนเครือข่าย ท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกับลักษณะความ
ผิดปกติหรือการโจมตีประเภทต่างๆ การวิจัยนีใ้ช้ชุดข้อมูล 
KDDCUP99, NSL-KDD และ UNSW-NB15 ในการฝึกฝน
และทดสอบแบบจ าลอง เพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์ความเร็ว
และความแม่นย าในการวิเคราะห์ชุดข้อมูล โดยออกแบบ
โครงสร้างแบบจ าลอง 2 ลักษณะคือ ใช้ อัลกอริทึม
โครงข่ายประสาทเทียมเพียงวิธีเดียว และใช้อัลกอริทึม
โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับ K-Means 

ผลการวิจัยในทุกชุดข้อมูลพบว่า เม่ือใช้อัลกอริทึม
โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับ K-Means จะใช้เวลาในการ
ประมวลผลน้อยกว่าการใช้อัลกอริทึมโครงข่ายประสาท
เทียมเพียงวิธีเดียวเฉลี่ย 1.43 นาที แต่อัลกอริทึมโครงข่าย
ประสาทเทียมเพียงวิธีเดียวจะให้ความแม่นย าสูงกว่าการ
ใช้อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับ K-Means 
เฉลี่ย 0.22% ท้ังนี ้เม่ือพิจารณาผลการวิจัย จากเวลาการ
ประมวลผลซ่ึงใช้น้อยลงเพียงเลก็น้อย ประกอบกับความ
แม่นย าท่ีลดลงแปรผันตามกัน ผู้ วิจัยจึงตัดสินใจเลือกใช้
แบบจ าลองอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพียงวิธีเดียว
มาพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชันส าหรับวิเคราะห์ภัยคุกคามใน
ระบบเครือข่าย 
ค าส าคญั:  ภยัคุกคามในระบบเครือขา่ย การเรียนรู้ของเคร่ือง  
    โครงข่ายประสาทเทียม K-Means 

 

Abstract 
The objective of this paper is to study, design and 

compare machine learning model for analyze 

intrusion in network system by finding correlation 

between network data communication packets, with a 

pattern that is close to nature of anomalies or attacks 

of various types. This research used the 

KDDCUP99, NSL-KDD and UNSW-NB15 datasets 

to train and test the model to compare the speed and 

accuracy results. The designed model structure is 

divided into 2 types, using only Neural Network 

algorithm and using a Neural Network algorithm 

along with K-Means. 

The results of the research in all datasets found 

that when using a Neural Network algorithm along  

with K-Means, the processing time was an average 

of 1.43 minutes less than using only  Neural Network 

algorithm, but only Neural Network algorithm 

provides 0.22 % higher accuracy than using a 

Neural Network algorithm along with K-Means. 

However, when considering the result, the 

processing time was slightly less and the accuracy is 

also reduced. The researcher decided to use only 

Neural Network algorithm model to develop a web 

application for analyzing network threats. 

Keywords: Network intrusion, Machine Learning,  

        Neural Network, K-Means. 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัการเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจเรียกไดว้่า

เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานอย่างหน่ึงในการด าเนินชีวิตของ
ประชากรส่วนใหญ่ เน่ืองจากโอกาสในการเขา้ถึงท่ีสะดวก
มากข้ึน ตลอดจนการน ามาซ่ึงแหล่งข้อมูลความรู้ และ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้ปริมาณการ
เรียกใช้ข้อ มูลบน เค รือข่ าย อิน เทอ ร์ เน็ ต เพ่ื อ เข้าถึ ง
แพลตฟอร์มออนไลน์มีมากข้ึนทุกวนั ครอบคลุมประชากร
ทุกเพศ ทุกวยั ทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเผยแพร่ผล
ส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในปี 2563 [1] โดย
ระบุจุดประสงค์หน่ึงของการท าแบบส ารวจคือ “ดูแลคน
ไทยให้ใชอิ้นเทอร์เน็ตกนัอยา่งมัน่คงปลอดภยั และไดรั้บ
ประโยชน์ สูงสุด” ผลส ารวจระบุถึงจ านวนผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากข้ึนเฉล่ีย 11.5% ต่อปี ขณะท่ีปี 2562 
มีผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 75% ของประชากรใน
ประเทศไทย และจากผลส ารวจระบุถึงร้อยละของผูต้อบ
แบบส ารวจจ าแนกตามปัญหาจากการใชง้านอินเทอร์เน็ต
พบวา่ 72.9% พบปัญหาความล่าชา้ในการเช่ือมต่อ/ใชง้าน
อิน เทอร์เน็ต , 48.9% ไม่มั่น ใจว่าข้อ มูลท่ีปรากฏบน
อินเทอร์เน็ตจะเช่ือถือได้, 34% ถูกรบกวนดว้ยอีเมลขยะ, 
23.3% การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็น
ส่วนตวั ฯลฯ 

การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของความตอ้งการในการใช้
งานเครือข่าย ส่งผลถึงปริมาณการจราจรของข้อมูลบน
เครือข่ายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และน ามาซ่ึงภยัคุกคามของผูไ้ม่
ประสงค์ดีในการแสวงหาประโยชน์จากการใช้งาน
เครือข่ายของผูใ้ช ้โดยการประยกุต์ใชห้ลากหลายเทคนิค
วธีิในการโจมตีเครือข่าย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ อนั
เป็นผลเสียต่อผูใ้ชง้าน และการใหบ้ริการบนเครือข่าย 

จากข้อมู ลข้างต้น  ผู ้วิจัย จึ ง มีความสน ใจจะใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเคร่ือง ในการเรียนรู้คุณลกัษณะ
การรับ-ส่งขอ้มูลอนัเป็นภยัคุกคามในระบบเครือข่าย และ
พฒันาเป็นระบบวเิคราะห์เพื่อตรวจจบัภยัคุกคามในระบบ
เครือข่าย เพ่ือให้ระบบเครือข่ายและผูใ้ชง้านปลอดภยัจาก
ภยัคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึน  

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การเรียนรู้ของเคร่ือง 
การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) [2] คือสาขา

หน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ
วิทยาการทางคอมพิวเตอร์ท่ี มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลและ
อัลกอริทึมเพื่อเลียนแบบวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์แบบ
ค่อยๆ พัฒนาความแม่นย  า การเรียนรู้ของเคร่ืองแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบหลกัคือ  

1. การเรียนรู้แบบมีผู ้สอน (Supervised Learning) 
เป็นการเรียนรู้จากชุดข้อมูลน าเข้า (Input) และ
ป้ ายก ากับ  (Label) ในการฝึกการเรียน รู้ของ
อัลกอริทึมเพื่อจัดประเภทข้อมูลหรือท านาย
ผลลัพ ธ์  โดยจะ มีการป รับค่ าน ้ าหนั กของ
แบบจ าลองอยา่งเหมาะสม 

2. ก าร เรี ยน รู้ แบ บ ไ ม่ มี ผู ้ส อ น  (Unsupervised 
Learning) เป็นการเรียนรู้โดยไม่มีป้ายก ากบั เพ่ือ
วิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างในชุดขอ้มูล 
แลว้จึงจดักลุ่มชุดขอ้มูลในแต่ละรูปแบบ 

3. การเรียน รู้แบบ ก่ึงมีผู ้สอน  (Semi-Supervised 
Learning) เป็นการเรียนรู้แบบใช้ป้ายก ากับส่วน
หน่ึงเพื่อดึงเอาคุณลักษณะของข้อมูลตามป้าย
ก ากบันั้นๆออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการจ าแนก
ประเภทของขอ้มูล 

2.2 โครงข่ายประสาทเทยีม 
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) [3] เป็น

อลักอริทึมท่ีมีแนวคิดจ าลองมาจากการท างานของสมอง
มนุษย ์เช่น เม่ือมนุษยรั์บภาพผา่นดวงตา สมองจะรับรู้และ
ส่งต่อไปยงัสมองส่วนต่างๆ เพื่อวเิคราะห์ออกมาเป็นสาร
ใหม้นุษยรั์บรู้ โดยส่วนต่างๆ ของสมองท่ีวา่น้ีแบ่งเป็น 3 
ส่วนหลกั ไดแ้ก่  

1. ชั้ นข้อมูลเข้า (Input Layer) เป็นส่วนแรกท่ี รับ
ขอ้มูลเข้าสู่โมเดล โดยจะมีจ านวนโหนดในชั้น
ขอ้มูลเท่ากบัจ านวนฟีเจอร์ท่ีรับเขา้มา 

2. ชั้นซ่อน (Hidden Layer) เป็นส่วนท่ีส าคญัในการ
วิเคราะห์โมเดล ภายในจะแบ่งออกเป็นก่ีชั้นการ
ท างานก็ได ้สามารถเพ่ิมชั้นภายในโมเดลโดยการ
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ป รับ ค่ า  Parameter ซ่ึ งจ ะ ส่ งผ ล โด ยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพการท างานของโมเดล 

3. ชั้นขอ้มูลออก (Output Layer) เป็นส่วนท่ีส่งออก
ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ โดยจ านวนโหนดในชั้นน้ี
จะข้ึนอยู่กับรูปแบบและความเหมาะสมของ
ขอ้มูลท่ีจะส่งออก 

2.3 K-Means 
K-Means [4] เป็นอลักอริทึมส าหรับการแบ่งกลุ่มชนิด

หน่ึงท่ีมีกลไกเรียบง่ายไม่ซับซ้อน และสามารถใชก้บัชุด
ขอ้มูลท่ีมีฟีเจอร์เป็นตวัเลข (Numeric Feature) ได้เท่านั้น 
การท างานของ K-Means เร่ิมตน้จากผูใ้ชต้อ้งก าหนดค่า k 
ซ่ึงในท่ี น้ีหมายถึงจ านวนกลุ่มท่ีต้องการออกมาเป็น
ผลลัพธ์ อัลกอริทึมจะน าค่า k ไปวดัระยะห่างของการ
กระจายตวัของกลุ่มขอ้มูล แลว้จึงค านวณหาค่าเฉล่ียของ
กลุ่ม และเอาตัวเองไปอยู่ตรงกลางกลุ่ม ท าอย่างเดิมซ ้ า
จนกวา่จะไดร้ะยะห่างของกลุ่มท่ีสมบูรณ์หรือไม่สามารถ
ค านวณต่อได ้

2.4 RapidMiner 
RapidMiner [5] เป็นแพลทฟอร์มวิทยาศาสตร์ขอ้มูล 

(Data Science Platform) ส าหรับออกแบบการท างานอยา่ง
อัตโนมัติในงานเหมืองข้อมูล โดยไม่จ าเป็นต้องเขียน
โปรแกรม 

RapidMiner [6] เป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมในการ
น าไปใชก้บังาน Data Mining เน่ืองจากมี GUI ท่ีใชง้านง่าย 
และ เป็ น  Open-Source ท่ี ส าม ารถส ร้ าง  Plugin ห รือ
เลือกใช ้Plugin ท่ีมีอยูไ่ดห้ลากหลาย ดว้ยคุณสมบติัในการ 
Drag & Drop ท าให้สามารถสร้างแบบจ าลองได้สะดวก 
โดยซ่อนการท างานท่ีซบัซอ้นเอาไวเ้บ้ืองหลงั 

 

3.  วธีิการด าเนินงาน 
3.1 เตรียมเคร่ืองมือและปรับตั้งค่า 
ในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม RapidMiner version 

9.10.001 บนเคร่ืองท่ีใชห้น่วยประมวลผล Intel i7-
7700HQ Ram 12 GB โดยอลักอริทึมท่ีเลือกใชจ้ะปรับตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ตามค่าตั้งตน้ของโปรแกรม RapidMiner แต่

จะปรับค่า K ใหก้บัอลักอริทึม K-Means ท่ี 23 และ 10 ตาม
จ านวน Label ของชุดขอ้มูล 

3.2 รวบรวมชุดข้อมูล 
การศึกษาน้ีใชชุ้ดขอ้มูลมาตรฐานส าหรับการตรวจจบั

ภัยคุกคาม  (Benchmark Datasets) ทั้ ง ส้ิน  3  ชุดในการ
ฝึกฝนและทดสอบ ประกอบดว้ย 

1) KDDCUP99 [7] เป็นบันทึกการรับ-ส่งขอ้มูลบน
โปรโตคอล TCP ในระยะเวลา 7 สัปดาห์ รวม
จ านวนบนัทึกขอ้มูลประมาณ 5 ลา้นรายการ แบ่ง
การโจมตีออกเป็น 4 ประเภทหลกั คือ DOS (การ
ปฏิเสธการให้บริการ), R2L (การเขา้ถึงโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเคร่ีองระยะไกล), U2R (การเขา้ถึง
สิ ท ธ์ิ  Superuser โด ยไม่ ได้ รับ อ นุญ าต  และ 
Probing (ตรวจสอบคน้หาขอ้มูล เช่น การสแกน
พอร์ต)  

2) NSL-KDD [7] เป็นชุดขอ้มูลท่ีไดรั้บการพฒันามา
จาก KDDCUP99 โดยการลบรายการท่ีซ ้ ากนัออก
, ปรับจ านวนรายการในแต่ละรูปแบบการโจมตี
ให้มีเท่าๆกัน เพ่ือไม่ให้เกิดการเอนเอียงในการ
เรียนรู้การโจมตีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

3) UNSW-NB15 [8] เป็นชุดข้อมูลซ่ึงสร้างข้ึนโดย
เค ร่ื อ ง มื อ  IXIA PerfectStorm ชุ ด ข้ อ มู ล จ ะ
ประกอบไปดว้ยรายการปกติแบบสมยัใหม่ และ
พฤติกรรมการโจมตีแบบใหม่ๆ 9 ประเภท ไดแ้ก่  
Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS, Exploits, 
Generic, Reconnaissance, Shellcode และ Worms  

4) ฟีเจอร์ทั้ งหมดท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของการ
วเิคราะห์แบบจ าลองในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลดงั
ตารางท่ี 1   
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ตารางที ่1: รายช่ือฟีเจอร์จากแต่ละชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ช่ือฟีเจอร์ 
และค าอธิบายบางส่วน 

ชุดขอ้มูล 
KDD
CUP 
99 

NSL-
KDD 

UNSW
-NB15 

duration (ความยาวการเช่ือมต่อ) ✔ ✔  

protocol_type (tcp, udp, etc.) ✔ ✔  

service (http, telnet, etc.) ✔ ✔ ✔ 

flag (สถานะการเช่ือมต่อ) ✔ ✔  

src_bytes (จ านวนไบตจ์ากตน้ทาง) ✔ ✔  

dst_bytes (จ านวนไบตจ์ากปลายทาง) ✔ ✔  

land ✔ ✔  

wrong_fragment ✔ ✔  

urgent ✔ ✔  

count ✔ ✔  

srv_count ✔ ✔  

serror_rate ✔ ✔  

srv_serror_rate ✔ ✔  

rerror_rate ✔ ✔  

srv_rerror_ra ✔ ✔  

same_srv_rate ✔ ✔  

diff_srv_rate ✔ ✔  

srv_diff_host_rate ✔ ✔  

dst_host_count ✔ ✔  

dst_host_srv_count ✔ ✔  

dst_host_same_srv_rate ✔ ✔  

dst_host_diff_srv_rate ✔ ✔  

dst_host_same_src_port_rate ✔ ✔  

dst_host_srv_diff_host_rate ✔ ✔  

dst_host_serror_rate ✔ ✔  

dst_host_srv_serror_rate ✔ ✔  

dst_host_rerror_rate ✔ ✔  

dst_host_srv_rerror_rate ✔ ✔  

dur (ความยาวการเช่ือมต่อ)   ✔ 

proto (tcp, udp, etc.)   ✔ 

state   ✔ 

spkts (จ านวนแพก็เก็ตจากตน้ทาง)   ✔ 

dpkts (จ านวนแพก็เก็ตจากปลายทาง)   ✔ 

sbytes (จ านวนไบตจ์ากตน้ทาง)   ✔ 

dbytes (จ านวนไบตจ์ากปลายทาง)   ✔ 

ช่ือฟีเจอร์ 
และค าอธิบายบางส่วน 

ชุดขอ้มูล 
KDD
CUP 
99 

NSL-
KDD 

UNSW
-NB15 

rate   ✔ 

sttl (TTL จากตน้ทางไปปลายทาง)   ✔ 

dttl (TTL จากปลายทางไปตน้ทาง)   ✔ 

sload (จ านวนบิตตน้ทางต่อวนิาที)   ✔ 

dload (จ านวนบิตปลายทางต่อวินาที)   ✔ 

sloss (แพก็เก็ตตน้ทางลดลง)   ✔ 

dloss (แพก็เก็ตปลายทางลดลง)   ✔ 

sinpkt (เวลามาถึงแพก็เก็ตตน้ทาง)   ✔ 

dinpkt (เวลามาถึงแพก็เก็ตปลายทาง)   ✔ 

sjit   ✔ 

djit   ✔ 

swin   ✔ 

stcpb   ✔ 

dtcpb   ✔ 

dwin   ✔ 

tcprtt (เวลาไป-กลบัการเช่ือมต่อ 
TCP) 

  ✔ 

synack   ✔ 

ackdat   ✔ 

smean   ✔ 

dmean   ✔ 

trans_depth   ✔ 

response_body_len   ✔ 

ct_srv_src   ✔ 

ct_state_ttl   ✔ 

ct_dst_ltm   ✔ 

ct_src_dport_ltm   ✔ 

ct_dst_sport_ltm   ✔ 

ct_dst_src_ltm   ✔ 

is_ftp_login   ✔ 

ct_ftp_cmd   ✔ 

ct_flw_http_mthd   ✔ 

ct_src_ltm   ✔ 

ct_srv_dst   ✔ 

is_sm_ips_ports   ✔ 

attack_cat   ✔ 
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3.3 ศึกษาและทดลองโมเดล 
ศึกษาและสร้างองค์ประกอบการท างานของโมเดล 2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ 
3.2.1 แบบใชอ้ลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพียง

วธีิเดียว  
3.2.2 แบบใช้อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม
ร่วมกบั K-Means 
องคป์ระกอบการท างานของแต่ละโมเดลประกอบดว้ย 

4 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
1) Benchmark Datasets การเรียกใช้ชุดข้อมูลท่ีได ้

Import ไวก่้อนหนา้น้ี 
2) Cleansing Data การเตรียมขอ้มูล ให้เหมาะสมกบั

การท างานของอลักอริทึม แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
2.1 แทนท่ีฟีเจอร์ท่ีหายไปในบางรายการของชุด

ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย 
2.2 แทนท่ีขอ้มูลประเภท Polynominal โดยการ 

Mapping กบัค่าตวัเลขท่ีไม่ซ ้ ากนั 
3) Train & Test Model  ฝึกฝนและทดสอบโมเดล

โดยแบ่งชุดขอ้มูลเป็น 70% ส าหรับฝึกฝน และ 
30% ส าหรับทดสอบ 

4) Compare Result เปรียบเทียบความแม่นย  าในการ
ท านายผล 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการทดสอบด้วยชุดข้อมูล KDDCUP99 
จากการทดสอบพบว่า อัลกอริทึมโครงข่ายประสาท

เทียมเพียงวธีิเดียวใชเ้วลาในการประมวลผล 12.14 นาที มี
ความแม่นย  าท่ี 99.85% และอลักอริทึมโครงข่ายประสาท
เทียมร่วมกับ K-Means ใช้เวลาในการประมวลผล 10.24 
นาที มีความแม่นย  าท่ี 99.46%  

 
ภาพที ่2: ผลการทดสอบโมเดลดว้ยชุดขอ้มูล KDDCUP99 

4.2 ผลการทดสอบด้วยชุดข้อมูล NSL-KDD 
จากการทดสอบพบว่า อัลกอริทึมโครงข่ายประสาท

เทียมเพียงวธีิเดียวใชเ้วลาในการประมวลผล 11.09 นาที มี
ความแม่นย  าท่ี 98.63% และอลักอริทึมโครงข่ายประสาท
เทียมร่วมกบั K-Means ใชเ้วลาในการประมวลผล  10.58 
นาที มีความแม่นย  าท่ี 98.46%  

 
ภาพที ่3: ผลการทดสอบโมเดลดว้ยชุดขอ้มูล NSL-KDD 

4.3 ผลการทดสอบด้วยชุดข้อมูล UNSW-NB15 
จากการทดสอบพบว่า อัลกอริทึมโครงข่ายประสาท

เทียมเพียงวธีิเดียวใชเ้วลาในการประมวลผล 52.31 นาที มี
ความแม่นย  าท่ี 83.05 % และอลักอริทึมโครงข่ายประสาท
เทียมร่วมกบั K-Means ใชเ้วลาในการประมวลผล  50.43 
นาที มีความแม่นย  าท่ี 82.95% 

 
ภาพที ่4: ผลการทดสอบโมเดลดว้ยชุดขอ้มูล UNSW-NB15 

4.4 การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชัน 
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยภาษา Python เพื่อ

สั่งการวิเคราะห์และแสดงผลการวิเคราะห์ภยัคุกคามผ่าน
การเรียกใชโ้ปรแกรมประยกุต ์RapidMiner  

 
ภาพที ่5: แสดงผลการวิเคราะห์ชุดขอ้มูลบนเวบ็แอปพลิเคชนั 
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5. สรุป 
การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโมเดลการตรวจจบัภยัคุกคาม

ในระบบเครือข่าย จากขอ้มูลการส่ือสารภายในเครือข่าย 
เพ่ือวดัความเร็วในการประมวลผลและความแม่นย  าในการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยโมเดลท่ีได้ทดสอบประกอบด้วย 
โมเดลแบบใชอ้ลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพียงวิธี
เดียว และโมเดลแบบใชอ้ลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม
ร่วมกับ  K-Means โดยใช้ชุดข้อมูล KDDCUP99, NSL-
KDD และ UNSW-NB15 ส าหรับฝึกฝนและทดสอบ 

ผลการวิจัยพบว่าโมเดลแบบใช้อัลกอริทึมโครงข่าย
ประสาทเทียมร่วมกับ K-Means ใช้เวลาในการประมวล
นอ้ยกวา่โมเดลแบบใชอ้ลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม
วธีิเดียว เฉล่ียเพียง 1.43 นาที และวธีิการแบบใชอ้ลักอริทึม
ร่วมกนัน้ียงัท าให้สูญเสียความแม่นย  าไปโดยเฉล่ีย 0.22% 
ทั้ งน้ีผู ้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกใช้แบบจ าลองอัลกอริทึม
โครงข่ายประสาทเทียมเพียงวิธีเดียวมาพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชนัส าหรับวเิคราะห์ภยัคุกคามในระบบเครือข่าย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนีม้จุีดประสงค์เพ่ือท าการพยากรณ์
ความเ ส่ียงในการเ กิดโรคเบาหวาน และท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเพ่ือน าใช้ใน
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการพยากรณ์
ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล ซ่ึงอัลกอริทึมท่ีใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
น้ันมีท้ังหมด 5 อัลกอริทึม ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ป่าสุ่ม 
(Random Forest), เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision 

tree), เ ท ค นิ ค โค ร ง ข่ า ยป ร ะส าท เ ที ย ม  ( Neural 

Network), เทคนิคนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) และเทคนิค
เพ่ือนบ้านใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbor) ซ่ึงข้อมูลท่ี
น ามาใช้ในการทดลองคร้ังนีเ้ป็นข้อมูลจากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 45462 รายการ เพ่ือหาผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม โดยพบว่าเทคนิค
ต้นไม้ป่าสุ่มให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ค่า  ความ
ถูกต้องอยู่ ท่ี 99.68%  ค่าความแม่นย าอยู่ ท่ี 99.85% ค่า
ความระลึกอยู่ ท่ี  99.11%  และค่าประสิทธิภาพอยู่ ท่ี  
99.48% จากน้ันน าข้อมลูและอัลกอริทึมท่ีได้มาแสดงผล
รายงานให้อยู่ในรูปแบบของระบบ 
ค าส าคญั: การพยากรณ์ เบาหวาน เหมืองขอ้มูล 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to predict 

the risk of developing diabetes and to compare the 

performance of the algorithms for use in the 

development of decision support system for diabetes 

risk prediction using data mining technology. There 

are 5 algorithms used for analysis and forecasting: 

Random Forest Technique (Random Forest), 

Decision tree Technique (Decision tree), Neural 

Network Technique (Neural Network), Naïve Bayes 

Technique (Naïve Bayes) and K-Nearest Neighbor 

Technique (K-Nearest Neighbor). The 45,462 

dataset items from the Department of Health, 

Ministry of Public Health were used in this 

experiment in order to compare the algorithm 

efficiency, with a accuracy of 99.68%, a precision of 

99.85%, a recall of 99.11% and an efficiency of 

99.48%. The resulting report is displayed in the 

form of a system. 

Keywords: Prediction, Diabetes, Data Mining 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัเรามกัพบเห็นไดว้่าการใชชี้วิตของ

แต่ละบุคคลมีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไปจึงไม่
สามารถท าการบ่งบอกไดว้า่การด าเนินชีวติของแต่ละคน
นั้นมีภาวะและมีความสุ่มเส่ียงในการเกิดโรคมากนอ้ยแค่
ไหน และไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นโรคเบาหวานเสมอไป  อีก
ทั้ งโรคเบาหวานไม่จ าเป็นจะตอ้งเกิดท่ีเฉพาะคนอว้น
หรือคนสูงวยัเท่านั้น แต่ยงัสามารถท าการพบเห็นไดจ้าก
บุคคลท่ีมีร่างกายสมส่วน หรืออาจจะเกิดจากกรรมพนัธ์ุ

mailto:s6307021858031@email.kmutnb.ac.th1
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ตั้ งแต่ก าเนิด และยงัสามารถท าการสังเกตได้จากการ
รับประทานอาหารท่ีมีน ้ าตาลสูงเพ่ิมข้ึนในทุกๆวนั ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเราสามารถพบเห็นไดว้่าการเป็นโรคเบาหวาน
นั้ น เ กิดจากความผิดปกติของร่างกายท่ี มีการผลิด
ฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดโรคเบาหวาน 
และอีกทั้งร่างกายไม่สามารถน าน ้ าตาลในร่างกายไปใช้
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงท าใหร้ะดบัน ้ าตาลในเลือด
สูงข้ึน จึงท าใหเ้กิดโรคเบาหวานไดใ้นแต่ละบุคคล 

จากการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนรุ่นใหม่ มี
การใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมกัเห็นไดว้า่การใชชี้วติ
ของผูค้นมีความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดโรคเบาหวานเป็นอยา่ง
มาก การเกิดโรคเบาหวานไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นคนท่ีมี
ร่างกายอว้น หรือเป็นผูสู้งอายุ แต่ในปัจจุบนัทุกๆคนมี
ความเส่ียงในการเป็นโรคเบาหวานเป็นอย่างมาก 
เ น่ื อ ง จ ากก าร ใช้ ชี วิ ต ใน ปัจ จุบันค่ อนข้า ง ท่ี  จะ
เปล่ียนแปลง และผูค้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยท่ีจะหันมาออก
ก าลงักายกนั ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีความเส่ียงอยา่งยิง่ท่ีจะท า 
ใหเ้กิดโรคเบาหวานไดง่้าย และสามารถเกิดข้ึนไดง่้ายกบั
หมู่คนวยัรุ่น วยัท างาน แม่กระทัง่เด็กก็มีคามเส่ียงในการ 
เกิดโรคเบาหวานไดง่้ายยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

จากประเด็นและปัญหาดังกล่าวผูว้ิจยัมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าแนวคิดและเทคนิคในการจดัท าเหมือง
ขอ้มูล (Data Mining) มาประยุกต์ใชร่้วมกบัการพฒันา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจความเส่ียงในการเกิด
โรคเบาหวาน เพ่ือช่วยให้ผูท่ี้เขา้มาใชร้ะบบไดท้ราบถึง
ความเส่ียงในการเกิดโรคไดอ้ยา่งเบ้ืองตน้ อีกทั้งสามารถ
ใชง้านของระบบเป็นช่องทางในการทราบผลความเส่ียง
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สะดวก และแม่นย  า และช่วยลดขั้นตอน
ในการบันทึกขอ้มูลลงบนแบบฟอร์ม อีกทั้ งยงัช่วยให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถท าการตรวจสอบผลของผูท่ี้ท าการ
บนัทึกขอ้มูลและทราบถึงผลลพัธ์รวมทั้งหมดเพ่ือท าการ
ตัดสินใจในการติดต่อผูท่ี้บันทึกเพ่ือเข้าท าการรักษา
โรคเบาหวานเบ้ืองตน้ไดอี้กดว้ย และยงัช่วยใหเ้จา้หน้าท่ี
สามารถดูขอ้มูลท่ีแบ่งออกตามแต่ละรายการได ้ 

 

 

2. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือการ

คน้หาความรู้ในฐานขอ้มูลเพื่อเป็นกระบวนการท่ีกระท า

กบัขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก เพ่ือคน้หารูปแบบแนวทางและ

ความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลนั้น โดยอาศยัหลกั

ทางสถิติ การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 

และการจดจ ารูปแบบ (Pattern Recognition) [2] 

2.2 เทคนิคต้นไม้ป่าสุ่ม (Random Forest) 

 เทคนิคตน้ไมป่้าสุ่มเป็นเทคนิคท่ีใชต้วัท าแบบ 
(Model) การจ าแนกขอ้มูลหลายๆตวัแบบมาช่วยในการ
คน้หาค าตอบซ่ึงจะท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าการ
ใช้ตวัแบบเดียวกัน ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอย่างขอ้มูลในชุด
ข้อมูล ออกเป็นหลายๆชุด โดยในแต่ละชุดมีการสุ่ม     
แอตทริบิวส์มาใช้สร้างตวัแบบโดยเทคนิคท่ีใช้ในการ
สร้างตัวแบบเ ป็น Decision Tree เ ดียวกันทั้ งหมด 
ถึงแมว้า่จะเป็นเทคนิคเดียวกนัแต่ขอ้มูลและแอตทริบิวส์
ท่ีใชใ้นการสร้างต่างกนั ก็ท าให้ผลลพัธ์ท่ีสร้างมีลกัษณะ
ต่างกนัออกไป [1] 
2.3 เทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ (Decision tree) 
 เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นงาน

ดา้นเหมืองขอ้มูลประเภทการจ าแนกขอ้มูลท่ีมีจุดเด่นคือ

แสดงผลลพัธ์เป็นผงัตน้ไม  ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยม

เน่ืองจากอัลกอริทึมไม่ซับซ้อน  ตีความและเข้าใจ

ลกัษณะของรูปแบบขอ้มูลไดง่้าย [3]   

2.4 เทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีม (Neural Network) 

โครงข่ายประสาทเทียมเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์
หรือโมเดลทางคอมพิวเตอร์  ส าหรับประมวลผล
สารสนเทศด้วยการค านวณแบบคอนเนคชันนิสต์  
(Connectionist) ท่ีมีการรวมกลุ่มแบบขนานของหน่วย
ประมวลผลย่อย โดยได้แนวคิด มาจากการจ าลองการ
ท างานของเซลล์สมองมนุษยท่ี์แต่ละเซลล์ประสาทจะ
ประกอบไปด้วยเดนไดรท์  หรือปลายในรับกระแส
ประสาท [5]  
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2.5 เทคนิคนาอฟีเบย์ (Naïve Bayes) 

นาอีฟเบยเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีอาศยัหลกัการของความ

น่าจะเป็นตามทฤษฎีของเบย์ (Bayes theorem) เป็น

อัลกอริทึมท่ีไม่ซับซ้อน จ าแนกข้อมูลโดยการเรียนรู้

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือน ามาสร้างเง่ือนไขการจ าแนกขอ้มูล

ใหม่ หลกัการของนาอีฟเบยจ์ะใช้การค านวณหาความ

น่าจะเป็นซ่ึงถูกใช้ในการแก้ปัญหาแบบการจ าแนกท่ี

สามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ได ้และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรเพ่ือใช้ในการสร้างเง่ือนไขความน่าจะ

เป็นส าหรับแต่ละความสมัพนัธ์ [4] 

2.6 เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้ทีสุ่ด (K-Nearest Neighbor) 

 เทคนิคน้ีจะตดัสินใจวา่คลาสใดท่ีจะแทนเง่ือนไข

หรือกรณีใหม่ๆ โดยท าการตรวจสอบจ านวนบางจ านวน 

ในขั้นตอนวิธีการหาเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุดของกรณีหรือ

เง่ือนไขท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดโดยจะหา

ผลรวม (Count Up) ของจ านวนเง่ือนไขหรือกรณีต่างๆ

สาหรับแต่ละคลาสและก าหนดเง่ือนไขใหม่ๆใหค้ลาสท่ี

เหมือนกนักบัคลาสท่ีใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด [6] 

3. วธีิการด าเนินการวจัิย 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการพยากรณ์ความเส่ียงในการเกิด
โรคเบาหวานดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 

 จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจยั การ

วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพื่อเป็นการวิเคราะห์และ

ท าการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุดและแม่นย  า

ท่ีสุดในการพยากรณ์  โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากกรมอนามยั 

กระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์

ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน โดยกรอบแนวคิดจะ

แบ่งออกดว้ยกนัเป็น 2 ส่วน คือ 1. น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าความ

สะอาด (Cleansing Data)  เ ม่ือท าความสะอาดข้อ มูล

เรียบร้อยแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าหาอลักอริทึมท่ีดีท่ีสุด จากนั้น

น ามาแสดงภาพรวมของขอ้มูล ผ่านระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนมา 

2. ผูใ้ชง้านระบบท าการกรอกบนัทึกขอ้มูลลงบนฟอร์มของ

เว็บไซต์ และเข้า สู่กระบวนการการวิ เคราะห์โดยใช้

อลักอริทึมท่ีด่ีท่ีสุดมาวิเคราะห์ขอ้มูล จากนั้นระบบจะแสดง

ผลลพัธ์ของความเส่ียงทนัทีบนระบบหลงัจากบนัทึกขอ้มูล 

ซ่ึงสามารถแบ่งขั้ นตอนในการด า เนินงานออกเป็น 4 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 การศึกษาและเปรียบเทยีบเทคนิคของอัลกอริทึม 

 ท าการศึกษาค้นควา้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและ

ท าการศึกษาอลักอริทึมท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์และการ

พยากรณ์ขอ้มูล โดยใช้อลักอรทึม 5 อลักอริทึม ได้แก่ 

เทคนิคต้นไม้ป่าสุ่ม, เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ , เทคนิค

โครงข่ายประสาทเทียม, เทคนิคนาอีฟเบย ์และเทคนิค

เพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด มาใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อหา

อลักอริทึมท่ีดีท่ีสุดในการพยากรณ์ความเส่ียงในการเกิด

โรคเบาหวาน 

3.2 การเตรียมข้อมูลและคดัเลือกข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลท่ี

รวบรวมจากแบบสอบถามพฤติกรรมอนัพึงประสงคข์อง 

ประชากรวยัท างาน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อยู่ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึง

วันท่ี 31 กันยายน พ.ศ.2564 ซ่ึงเป็นข้อมูลเ ก่ียวกับ

พฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของประชากรวยัท างาน 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุส่วนสูง น ้ าหนกั เส้นรอบเอว พฤติกรรม

การทานอาหารและการปรุงอาหาร และพฤติกรรมการ

ออกก าลงักายและการพกัผ่อน พฤติกรรมการสูบบุหร่ี

และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จากนั้ นน าข้อมูลท่ี
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ไดม้า มาท าการคดัสรรและท าการคดัเลือกขอ้มูลท่ีจะใน

การพยากรณ์ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน 

3.3 ขั้นตอนการสร้างโมเดลพยากรณ์ เปรียบเทียบ และ

คดัเลือกเทคนิคการพยากรณ์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดไปใช้งาน 

 
ภาพที่ 2 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(1) 

 

 
ภาพที่ 3 : แสดงรูปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของอลักอริทึม(2) 

 จากภาพท่ี 2 และ 3 เป็นการแสดงขั้นตอนของ

การหาประสิทธิภาพของอลักอริทึมท่ีใชใ้นงานวจิยัฉบบั

น้ี ซ่ึงใช้ RapidMiner Studio เป็นเคร่ืองมือในการหา

ประสิทธิภาพของอลักอริทึมทั้งหมดและน าผลลพัธ์ท่ีได้

ไปท าการเปรียบเทียบสรุปผลและคดัเลือกผลท่ีแม่นย  า

ท่ีสุด 

 งานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการพยากรณ์ความ

เส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน โดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล 

5 อลักอริทึม ได้แก่ เทคนิคตน้ไมป่้าสุ่ม, เทคนิคตน้ไม้

ตดัสินใจ,เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม, เทคนิคนาอีฟ

เบย ์และเทคนิคเพื่อนบา้นใกล ้มาใชใ้นการเปรียบเทียบ

เ พื่ อ ห า อัล ก อ ริ ทึ ม ท่ี ดี ท่ี สุ ด  โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 

RapidMiner Studio ในการวิเคราะห์ โดยเร่ิมจากการ

เก็บและรวบรวมขอ้มูล ท าความสะอาดขอ้มูลท่ีได ้และ

ท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลฝึกฝน 

(Training Data) ใช้ข้อมูล 70 เปอร์ เ ซ็นต์จากข้อมูล

ทั้งหมด เพื่อใชใ้นการฝึกฝนอลักอริทึมทั้งหมดท่ีใชใ้น

การพยากรณ์ และข้อมูลทดสอบ (Test Data) ซ่ึงใช้

ขอ้มูล 30 เปอร์เซ็นต์จากขอ้มูลทั้งหมด  เพื่อใช้ในการ

ทดสอบอลักอริทึม หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการพยากรณ์และสร้างแบบจ าลอง เม่ือท าการ

พยากรณ์แต่ละเทคนิคเรียบร้อยแลว้ ท าการสรุปผลและ

เลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมและแม่นย  าท่ีสุด 

3.4 ขั้นตอนการแสดงผลและแสดงภาพรวมของข้อมูล 

 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีท าการแสดงผลการ

พยากรณ์ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน เพ่ือน าไปใช้

ในการวเิคราะห์และหาสาเหตุในการเกิดโรคเบาหวาน 

 
ภาพที่  4 : แสดง รูปการ เป รี ยบ เ ที ยบคว าม เ ส่ี ย งในกา ร เ กิ ด

โรคเบาหวานโดยแบ่งตามเพศ 

 จากภาพท่ี  4 แสดงตัวอย่างการปรียบเทียบ

ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน โดยแบ่งตามช่วงของ

ค่าดัชนีทั้ ง 5 ระดับ โดยแบ่งตามเพศชายและเพศหญิง 

เพื่อท าการเปรียบเทียบและวิเคราะห์หาสาเหตุของความ

เส่ียงในการเกิดโรคเบาหวานของเพศชายและเพศหญิง 

 

4. ผลการด าเนินงาน 

 ผลการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการ

พยากรณ์ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวานดว้ยเทคนิค

เหมืองขอ้มูล สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 

น าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ความเส่ียงในการ

เกิดโรคเบาหวาน โดยท าการเปรียบเทียบดว้ยอลักอริทึม
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ทั้งหมด 5 อลักอริทึม ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไมป่้าสุ่ม, เทคนิค

ตน้ไมต้ดัสินใจ, เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม, เทคนิค

นาอีฟเบย,์ และเทคนิคเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด  

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบอลักอริทึม 

เทคนิค 

Performance 
A

cc
u

ra
cy

 

P
re

ci
si

o
n

 

R
ec

a
ll

 

F
-M

ea
su

re
 

Random Forest 99.68 99.85 99.11 99.48 

Decision Tree 94.70 97.84 85.90 91.48 

KNN 94.16 94.68 92.53 93.59 

Naïve Bayes 89.94 89.06 83.92 86.41 

Neural Network 55.40 49.13 40.29 44.27 

 จากการทดสอบทั้ ง  5 อัลกอ ริ ทึม  พบว่า 
อัลกอริทึมต้นไม้ป่าสุ่มให้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยให้ค่า
ความถูกตอ้งอยูท่ี่ 99.68%  ค่าความแม่นย  าอยูท่ี่ 99.85% 
ค่าความระลึกอยู่ท่ี 99.11%  และค่าประสิทธิภาพอยู่ท่ี 
99.48% รองลงมาอลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ โดยให้ค่า
ความถูกตอ้งอยู่ท่ี 94.70% ค่าความแม่นย  าอยู่ท่ี 97.84% 
ค่าความระลึกอยู่ท่ี 85.90%  และค่าประสิทธิภาพอยู่ท่ี 
91.48%  
4.2 ผลการพฒันาหน้ารายงานแสดงผล 
 การแสดงผลข้อมูลได้ท าการก าหนดค่าของ

ช่วงดชันี 5 ระดบั ไดแ้ก่ น ้ าหนักต ่ากว่าเกณฑ์, น ้ าหนัก

ตามสัดส่วน, น ้ าหนักเกิน, โรคอ้วน และโรคอ้วน

อนัตราย 

 
ภาพที่  5 : แสดง รูปการ เป รี ยบ เ ที ยบคว าม เ ส่ี ย งในกา ร เ กิ ด

โรคเบาหวานโดยแบ่งตามเพศ 

จากภาพท่ี 5 แสดงตวัอย่างการเปรียบเทียบความ

เส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน โดยแบ่งตามช่วงของค่า

ดชันีทั้ง 5 ระดบั โดยท าการแสดงจ านวนขอ้มูลระหว่าง

เพศชายและเพศหญิงเพื่อท าการเปรียบเทียบและการ

วิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดโรคเบาหวาน พบว่าเพศ

หญิงมีจ านวนขอ้มูลในการวิเคราะห์ และมีขอ้มูลความ

เ ส่ียงมากกว่าเพศชาย และมีความเ ส่ียงในการเกิด

โรคเบาหวานมากกวา่เพศชายอีกดว้ย  

 
ภาพที่  6 : แสดง รูปการ เป รี ยบ เ ที ยบคว าม เ ส่ี ย งในกา ร เ กิ ด

โรคเบาหวานโดยแบ่งตามช่วงค่าดชันี 
 จากภาพท่ี 6 แสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบ
ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน โดยแบ่งตามช่วงของ
ค่าดัชนีทั้ ง 5 ระดับ โดยท าการแสดงและแบ่งจ านวน
ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน ซ่ึงพบว่าขอ้มูลท่ีใช้
ในการวิเคราะห์นั้นมีขอ้มูล น ้ าหนักต ่ากว่าเกณฑ์มาก
ท่ีสุด รองลงมาน ้ าหนักเกิน น ้ าหนักตามสัดส่วน โรค
อว้น และโรคอว้นอนัตราย เรียงขอ้มูลตามล าดบั 

5. สรุปอภิปรายผล 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการศึกษาของผู ้
ท่ีมีความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวานโดยการพยากรณ์
ความเส่ียงซ่ึงใช้เทคนิคเหมืองขอ้มูลในการพยากรณ์  
และท าการศึกษาเพื่อท าการเปรียบเทียบอลักอริทึมท่ีดี
ท่ี สุด เพื่ อน าอัลกอริ ทึมไปใช้ในการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจการพยากรณ์ความเส่ียงในการ
เกิดโรคเบาหวานดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 
 ในการสร้างแบบการพยากรณ์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคเหมืองขอ้มูลในการพยากรณ์ทั้ง 5 เทคนิคท่ีมาใช้
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ในการวิเคราะห์ พบว่าส าหรับขอ้มูลชุดน้ีเหมาะสมกับ
เทคนิคตน้ไมป่้าสุ่มมากท่ีสุด โดยใหค้่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 
99.68%  ค่าความแม่นย  าอยูท่ี่ 99.85% ค่าความระลึกอยูท่ี่ 
99.11%  และค่าประสิทธิภาพอยู่ท่ี 99.48% หลงัจากนั้น
น าเทคนิคน้ีไปใช้ในการพัฒนาระบบและแสดงผล
รูปแบบต่างๆ บนระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนมา 

 
6. ข้อแสนอแนะในการวจัิย 
 6.1 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความเส่ียง
ในการเกิดโรคเบาหวาน โดยไดรั้บขอ้มูลจากกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อน ามาวิเคราะห์และพยากรณ์
ความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน เพื่อใหท้ราบถึงความ
เส่ียงเบ้ืองตน้ของการเกิดโรคเบาหวาน 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆมากมาย เทคโนโลยีท าให้ผู้คนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว  และง่ายต่อการเข้าถึง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) งานวิจัยนีน้ าเสนอไลน์แชทบอทเพ่ือให้ข้อมูล
ข่าวสารโรคติดต่อไวรัสโคโรนา โดยได้ท าการเปรียบเทียบ
วิธีการประมวลผลข้อความ 3 อัลกอริทึม คือ1) ฟัซซ่ีวูซซ่ี 
(Fuzzy Wuzzy) 2) แจ็คการ์ด (Jaccard) และ 3) การประมวลผล
ภาษาทางธรรมชาติโมดูลไพไทยเอ็นแอลพี (PythaiNLP) 
เพ่ือน ามาพัฒนาการตอบค าถามผ่านไลน์แชทบอทให้มีความ
แม่นย า  ซ่ึงพบว่า ฟัซซ่ี วูซซ่ี ให้ค่าความแม่นย ามากท่ีสุด 
จากน้ันจึงได้น ามาพัฒนาร่วมกับแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือ
ตอบค าถามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความรวดเร็ว
ถูกต้องและแม่นย า ซ่ึงผลการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของไลน์ แชทบอทโดยผู้ เ ช่ี ยวชาญพบ ว่ ามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากท่ีร้อยละ 82.75 และผู้ใช้งาน
งานท่ัวไปมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  
ค าส าคญั: ไลน์แชทบอท เวบ็ไซต ์ไวรัสโคโรนา ฟัซซ่ีวซูซ่ี  
 

Abstract 
Currently, the dissemination of information is 

distributed through many channels. Technology has 

made people aware of information faster and easier to 

access. Especially during the coronavirus (Covid-19) 

epidemic, this research presents a ChatBot Line to 

provide information on coronavirus by comparing 

three algorithms for processing messages 1) Fuzzy 

Wuzzy Algorithm, 2) Jaccard Algorithm, and 3) Natural 

Language Processing PythaiNLP to improve the 

accuracy of answering questions via Chatbot Line 

which found the Fuzzy Wuzzy Algorithm to be the most 

accurate. Then developed with a chatbot application to 

answer questions and disseminate information with 

speed, accuracy and precision. The results of testing the 

performance of the ChatBot Line by experts showed 

that the efficiency was very good at 82.75  percent and 

the users’ satisfaction rating were very good. 

Keywords: ChatBot Line, Web page, Coronavirus,  

       Fuzzy Wuzzy Algorithm. 
 

1. บทน า 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

ไดร้ะบาดไปทัว่โลก รวมถึงในประเทศไทย การใหค้วามรู้และ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  ากบัประชาชนเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการท่ี
จะให้ประชาชนเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันหลายหน่วยงานได้
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น ศูนยบ์ริหารสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ค.มท.) หรือผา่นทางเวบ็ไซตต์่าง ๆ   การส่ือสาร(ศบ
ขอ้มูลผ่านไลน์ เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีเขา้ถึงผูค้นไดโ้ดยง่าย 
เน่ืองจากเป็นแอปพิเคชนัท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัเป็นจ านวนมาก  

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็น วิทยาการ
ด้านปัญญาท่ีจะมาช่วยให้มนุษยแ์ก้ปัญหา วิเคราะห์ และให้
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีแม่นย  า รวดเร็ว ในปัจจุบนัมีการศึกษาและน า
เทคนิคการประมวลผลตามหลกัการของปัญญาประดิษฐ์มาใช้
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หลายอลักอริทึม แต่จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่า อลักอริทึม 
ฟัซซ่ีวซูซ่ี (Fuzzy Wuzzy), แจ็คการ์ด (Jaccard), การประมวลผล
ภาษาทางธรรมชาติโมดูลไพไทยเอ็นแอลพี  (PythaiNLP)                
มีการน าประยกุตใ์ชเ้พ่ือวเิคราะห์และใหข้อ้มูล โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การเปรียบเทียบความเหมือนทุกตวัอกัษรของ         ฟัซซ่ีวซูซ่ี 
(Fuzzy Wuzzy) ให้ค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 80.65 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ (NLP) ให้ค่าเฉล่ียอยูท่ี่
ร้อยละ 46.47 [1]  แต่จากการศึกษาพบว่าการประมวล
ภาษาธรรมชาติโมดูล PyThaiNLP นั้นเป็นการประมวลผลแบบ
ภาษาธรรมชาติท่ีท ามาเพ่ือใชก้บัภาษาไทยโดยเฉพาะและเป็น
อลักอริทึมประเภท Library คลา้ยกนั ในดา้นการสืบคน้ขอ้มูล 
Jaccard ใช้ในการเปรียบเทียบความเหมือนของตวัอกัษรท่ีไม่
ซบัซอ้นมากสามารถท าไดร้วดเร็วและแม่นย  า [2]  ผูว้ิจยัจึงได้
น า 3 อัลกอริทึมน้ีมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหา
อลักอริทึมท่ีเปรียบเทียบตวัอกัษรไดแ้ม่นย  าท่ีสุดใหเ้หมาะสม
กบัการใหข้อ้มูลข่าวสารจากนั้นน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
ไลน์แชทบอท ซ่ึงการให้ขอ้มูลจะใชข้อ้มูลจากทุกโรงพยาบาล
ท่ีอยูใ่นสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

 

2. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
     พงศกร อุทารจิตต์ [1]  น าเสนอการพัฒนาหุ่นยนต์ 
สนทนาส าหรับแนะน าคุณแม่มือใหม่ส าหรับให้คุณแม่
มือใหม่ไดมี้ผูช่้วยแนะน าเก่ียวกบัการตั้งครรภ์และไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ต่างๆท่ีจ าเป็นอีกทั้ งยงั
สะดวกและรวดเร็วในการเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา ช่วยลด
ปัญหาในการขอค าแนะน าและเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การให้ขอ้มูลต่างๆ โดยใช้ฟัซซ่ีวุชช่ี (Fuzzy Wuzzy) ใน
การประมวลผลข้อความเพ่ือให้หุ่นยนต์สนทนาตอบ
ค าถามไดเ้หมาะสม 
 การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing 
- NLP) เป็นการประมวลผลขอ้ความระหวา่งภาษาคอมพิวเตอร์
และภาษาธรรมชาติมนุษย์  ในปัจจุบันการประมวล
ภาษาธรรมชาติมีการนิยมใชข้ั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณลกัษณะ 
[3] [4] ท่ีสามารถให้ผลลัพธ์ท่ีออกมาได้ดี ตัวอย่างเช่นใน
แบบจ าลองภาษา โดยไดมี้การเปรียบเทียบกบัวิธีการดั้งเดิมท่ี

ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในด้านสถิติ หรือการ
ประมวลผลตามกฎท่ีวางไว ้
 User Interface Design หรือ Human-Computer Interaction 
คือ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ ระหว่างผูใ้ช้กับ
คอมพิวเตอร์  เป็นหลักและวิ ธีการท่ีท าให้มนุษย์และ
คอมพิวเตอร์สามารถส่ือสารกนัไดง่้ายดายเสมือนส่ือสารกบั
มนุษย ์ผา่นการมองเห็น การไดย้นิ การสมัผสั การพดูคุย หรือ
วิธีการใดๆ [5] ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการน้ีมาประยุกต์ในการ
ออกแบบ User Interface ของ Chatbot Line ในงานวจิยัน้ี 
 ฟัซซ่ีวซูซ่ี (Fuzzy Wuzzy) เป็นไลบราร่ีของ Python ซ่ึง
ใชส้ าหรับเปรียบเทียบความเหมือนของตวัอกัษรโดยการ
ตรวจสอบตวัอกัษรกบัขอ้ความตน้ทางเพื่อค านวณความ
แตกต่างระหวา่งล าดบัของตวัอกัษร โดยส่วนมากนิยมใช้
กบัการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ หรือดา้น Data Science 
[6] ฟัซซ่ีวูซซ่ี (Fuzzy Wuzzy) มีการจับคู่ประมวลผล 4 
รูปแบบไดแ้ก่ 1) Simple Ratio เปรียบเทียบทุกตวัอกัษร 2) 
Partial Ratio เปรียบเทียบขอ้ความท่ีมีความยาวไม่เท่ากัน
ได ้3) Token Sort Ratio เปรียบเทียบขอ้ความท่ีสลบัค าได ้
4) Token Set Ratio เปรียบเทียบขอ้ความท่ีมีค าซ ้ ากนัได ้
 แจ็คการ์ด ( Jaccard)  เ ป็นอัลกอริทึมเปรียบเทียบ
ขอ้ความท่ีเป็นประเภทเดียวกบัฟัซซ่ีวุซซ่ี (Fuzzy Wuzzy) 
และเป็นไลบราร่ีหน่ึงของ Python ท่ีนิยมน ามาใช้ในการ
คน้คืนขอ้มูลหรือท า Search Engine เช่น Google, Yahoo, 
Bing เ ป็นต้น [2]  แจ็คการ์ด ( Jaccard)  มีลักษณะการ
ประมวลผลเปรียบเทียบขอ้ความในรูปแบบการแบ่งค าหา
ต าแหน่งท่ีเหมือนกนัเพ่ือน ามาค านวนหาค่าความเหมือน
ของขอ้ความท่ีเปรียบเทียบกบัขอ้ความตน้ทาง ค่าท่ีไดจ้ะมี
ตั้งแต่ 0-1 เรียงจากความเหมือนของขอ้ความจากนอ้ยไปมาก 
 

3.  วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 การศึกษาและเปรียบเทยีบเทคนิคของอลักอริทมึ 

ท าการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอน
การประมวลผลของภาษาธรรมชาติ  3   อลักอริทึม ไดแ้ก่ 
1) ฟัซซ่ีวูซซ่ี (Fuzzy Wuzzy)  2) แจ็คการ์ด (Jaccard) และ 3) 
การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติโมดูลไพไทยเอ็นแอลพี 
(PythaiNLP)  เปรียบเทียบหาความแม่นย  าในการเปรียบเทียบ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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ความเหมือนของตวัอกัษรเพื่อใหไ้ลน์แชทบอทสามารถโตต้อบ
และให้ขอ้มูลโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรง
ตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ โดยใช้การก าหนดรูปแบบการพิมพ์ท่ีมี
ความผิดพลาดจากการพิมพต์วัอกัษรท่ีใกลเ้คียงบนแป้นพิมพ์
โทรศัพท์มือถือให้ความหมายอยู่ในขอบเขตของเมนู
บนไลน์แชทบอทผ่านการประมวลผลภาษา Python 

3.2 การเตรียมข้อมูลและคดัเลือกข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นการรวบรวม

ข้อมูลจากโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทัว่ประเทศตั้งแต่เร่ิมระบบ Co-ward อยูใ่นช่วง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลการ
เขา้รับการรักษาของผูป่้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาไดแ้ก่ 
ขอ้มูลอาการของผูป่้วยในแต่ละวนั ขอ้มูลการใชเ้ตียงของ
ผูป่้วยในแต่ละวนั ขอ้มูลโรงพยาบาลในสังกดัส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข ขอ้มูลวคัซีนท่ีไดรั้บ ขอ้มูลยาท่ี
ได้รับ ข้อมูลเคร่ืองช่วยหายใจของผูป่้วยในแตต่ละวนั 
จ านวน 1 ลา้นรายการ 

3.3 การวจิัยกรอบแนวคิด  
           ผูว้จิยัไดว้างกรอบแนวคิดในการพฒันาไลน์  แชทบอทซ่ึง
ประกอบไปด้วย การเตรียมข้อมูลท่ีใช้ในการตอบโต้กับ
ผู ้ใช้งาน การเปรียบเทียบ ฟัซซ่ีวูซซ่ี (Fuzzy Wuzzy) ,      
แจ็คการ์ด (Jaccard), การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ
โมดูลไพไทยเอ็นแอลพี (PythaiNLP) เพื่อหาความเหมือนของ
ตวัอกัษรของผูใ้ชง้านท่ีพิมพเ์ขา้มา การน าอลักอริทึมท่ีมีความ
แม่นย  ามากท่ีสุดมาประยกุตใ์ชก้บัไลน์แชทบอท การแสดงผล
ขอ้มูลผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา ผา่นทางไลน์แชทบอท 2019 

 
ภาพที ่1 : แสดงรูปกรอบแนวคิดการวิจยั 

3.4 การออกแบบและพฒันาระบบ 
     น าอลักอริทึมท่ีมีความแม่นย  าในการเปรียบเทียบ

ความเหมือนของตวัอกัษรมากท่ีสุดมาใชใ้นการออกแบบ
และพฒันาไลน์แชทบอท Chatbot Server จะถูกเช่ือมต่อกับ
ฐานขอ้มูล Replicate ของระบบ Co-ward ท่ีเก็บขอ้มูลผูป่้วย
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แบบ  Real-Time รวมถึงมี Security 
Rules และระบบ Authentication ท่ีสามารถระบุตัวตนเพื่อ
เขา้ถึงขอ้มูลของระบบในแต่ละระดบัเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูไ้ม่
ประสงค์ดีท าการโจรกรรมข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางได้ 
ศึกษาการท างานของ Line Messaging API เพื่อใหส้ามารถรับ-
ส่งข้อมูลระหว่างเซิฟเวอร์ การส่งค าขอจะใช้ API Restful 
Service แบบ JSON โดย Messaging API ท าการเช่ือมต่อขอ้มูล
ผูใ้ช้งานผ่านทาง LINE Official Account ซ่ึง Messaging API 
จะสามารถยอมรับค าขอเป็นเพ่ือนโดยผ่านหน้า LINE 
Manager การโต้ตอบการใช้งานกับผู ้ใช้จะส่งข้อมูลผ่าน 
Chatbot Server ของเราไปยงัผูใ้ชง้าน LINE การออกแบบส่วน
ติดต่อกบัผูใ้ชง้าน GUI บน Line Application (Rich Menu) โดย
ใชเ้คร่ืองมือ LINE Bot Designer ของโปรแกรม LINE ส าหรับ
ออกแบบหน้าเมนูไลน์แชทบอท สามรถออกแบบรูปแบบ
ของเมนูได้ตามความตอ้งการ หลงัจากนั้นให้เช่ือมต่อ API 
Restful Service ผ่านทาง Url Rich Menu ของ LINE ท่ีท าการ
ออกแบบไวใ้นแต่ละปุ่มการท างาน 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานไลน์แชทบอทเพ่ือให้ขอ้มูลโรคติดต่อ

ไวรัสโคโรนาสามารถแบ่งหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
4.1 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 

ท าการเปรียบเทียบอลักอริทึม โดยน าชุดขอ้มูลตวัอยา่ง
มาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบขอ้ความ
ของเมนูจ านวนผูติ้ดเช้ือวนัน้ี ตวัอย่างชุดขอ้มูลแสดงดงั
ตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 : ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีน ามาทดสอบ 
ท่ี ค าคน้หา 
1 ข านวยผูตื้ดเช้ือของวรัน้ี 
2 ข านสนผูจิ้เเช้ือวรัน้ี 
3 ข านวนผูจิ้ดเช้ือของวรัรน้ี 
4 ย  านวนผุตื้ดเข้ือวรัน้ี 
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5 จ านวนผูจิ้ดเข้ือของวน้ีั 
6 ต านวนผุติ้ดเช้ือวรัร้ี 
7 จ านวนผูติ้ดเช้ือวนัน้ี 
8 โรงพยาบาลท่ีใกลเ้คียง 
9 โนงพยาบาลท่ีไกลเ้ตียง 
10 ผูติ้ดเช้ือ 
11 จ านวนผูติ้ดเช่ือในวนัน้ี 
12 จนวนผูติ้ดเช้ือวนัน้ี 
13 จ านวนคนติดเช้ือ 
14 ผูติ้ดเช้ือล่าสุด 
15 จ านวนคนติดเช้ือล่าสุด 
16 จ านวนคนติด Covid ล่าสุด 
17 จ านวนผูติ้ดเช้ือ Covid ล่าสุด 
18 ผูติ้ดเช้ือรายวนั 
19 จ านวนผูติ้ดเช้ือรายวนั 
20 คนติดเช้ือวนัน้ี 

จากนั้นน าชุดขอ้มูลตวัอย่างมาท าการเปรียบเทียบดว้ย ฟัซ
ซ่ีวูซซ่ี (Fuzzy Wuzzy), แจ็คการ์ด (Jaccard), การประมวลผล
ภาษาทางธรรมชาติโมดูลไพไทยเอ็นแอลพี (PythaiNLP) โดย
ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบความแม่นย  าจากการเปรียบเทียบ
ข้อความกับข้อความต้นทาง “จ านวนผู ้ติดเช้ือวนัน้ี” โดยใช้การ
ประมวลผลของอลักอริทึม 

จากตารางท่ี 2 ฟัซซ่ีวูซซ่ี (Fuzzy Wuzzy) ประมวลผล
ความเหมือนของขอ้ความด้วยการเปรียบเทียบขอ้ความตน้
ทางกับค าค้นหาได้ค่ามากท่ีสุดจากการเปรียบเทียบทีละ
ตวัอกัษรและค านวนออกมาเป็นค่าความเหมือนท่ีมีค่า 0-100 
ท าให้ไลน์แชทบอทรู้ไดว้่าผูใ้ชง้านตอ้งการดูขอ้มูลในส่วน
ของเมนูใดโดยก าหนดเมนูต่างๆ ไว้เป็นข้อความ เช่น                
ผูติ้ดเช้ือล่าสุด ขอ้มูลวคัซีนท่ีไดรั้บ โรงพยาบาลท่ีใกลเ้คียง 
หากผูใ้ชง้านพิมพข์อ้ความท่ีใกลเ้คียงกบัเมนูท่ีก าหนดไวโ้ดย
ค่าความเหมือนมากกว่า 60 ไลน์แชทบอทจะตอบกลบัไปยงั
ผูใ้ชง้านโดยใหข้อ้มูลตามความเหมาะสม 
4.2 ผลการพฒันาระบบ 
       การพฒันาไลน์แชทบอทแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ หนา้
เวบ็ไซตก์รอกขอ้มูลเพ่ือใชย้ืนยนัตวัตน และส่วนของการ
ประมวลผลขอ้ความโดยใชอ้ลักอริทึมท่ีมีความแม่นย  ามาก
ท่ีสุด เม่ือผูใ้ชง้านคร้ังแรกเพ่ิมเพ่ือนไลน์แชทบอทจะไม่
สามารถดูขอ้มูลต่างๆ ได ้ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการยืนยนัตวัตน
เพื่อพิสูจน์วา่เป็นเจา้ของขอ้มูลจริง 

 
ภาพที ่2 : ไลน์แชทบอทส่งขอ้ความตอ้นรับให้กบัผูใ้ชง้าน 

ที ่ ค าค้นหา 
Fuzzy 
Wuzzy 

Jaccard PythaiNLP 

1 ข านวยผูตื้ดเช้ือของวรัน้ี 72 70 42.48 
2 ข านสนผูจิ้เเช้ือวรัน้ี 74 73.68 41.23 
3 ข านวนผูจิ้ดเช้ือของวรัร

น้ี 
72 78.95 37.35 

4 ย  านวนผุตื้ดเข้ือวรัน้ี 86 60 17.6 
5 จ านวนผูจิ้ดเข้ือของวน้ีั 72 77.78 62.84 
6 ต านวนผุติ้ดเช้ือวรัร้ี 83 77.78 28.72 
7 จ านวนผูติ้ดเช้ือวนัน้ี 100 100 99.99 
8 โรงพยาบาลที่ใกลเ้คียง 25 10.34 20.35 
9 โนงพยาบาลที่ไกลเ้ตียง 28 18.52 25.95 
10 ผูติ้ดเช้ือ 100 62.5 71.91 
11 จ านวนผูติ้ดเช่ือในวนัน้ี 89 88.89 84.38 
12 จนวนผูติ้ดเช้ือวนัน้ี 94 93.75 56.04 
13 จ านวนคนติดเช้ือ 86 70.59 74.36 
14 ผูติ้ดเช้ือล่าสุด 85 70.59 55.6 
15 จ านวนคนติดเช้ือล่าสุด 71 47.62 66.53 
16 จ านวนคนติด Covid 

ล่าสุด 
72 54.55 72.13 

17 จ านวนผูติ้ดเช้ือ Covid 
ล่าสุด 

56 25 63.45 

18 ผูติ้ดเช้ือรายวนั 83 51.58 87.97 
19 จ านวนผูติ้ดเช้ือรายวนั 86 68.42 69.38 
20 คนติดเช้ือวนัน้ี 83 78.95 90.16 
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เ มื ่อ ผู ใ้ ช ้ง าน ได ้ร ับ ข ้อ ค ว ามต ้อน ร ับ แล ้ว  ใ น
ขั้นตอนต่อไปจะต ้องท าการยืนยนัต ัวตนโดยกดปุ่ม
ย ืนยนั เพื ่อ เ ปิด เว ็ปไซต ์ส าหรับกรอกข ้อมูลพิสูจ น์
ตัวตน ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3 : ไลน์แชทบอทแสดงปุ่ มยนืยนัตวัตน 

การยืนยนัตวัตนจะประกอบไปดว้ยเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน ช่ือ นามสกุล เลขหลงับตัรประจ าตวัประชาชน 
วนัเดือนปีเกิด โดยน าข้อมูลดังกล่าวตรวจสอบกับฐานข้อมูล
กรมการปกครองตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อพิสูจน์ตวัตนดัง
ภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที ่4 : หนา้กรอกขอ้มูลยนืยนัตวัตน 

เม่ือยนืยนัตวัตนส าเร็จขอ้มูลจะถูกจดัเก็บในฐานขอ้มูล
เพ่ือบันทึกว่าผูใ้ช้งานผ่านการยืนยนัตวัตนเรียบร้อยแลว้
จากนั้นสามารถเลือกเมนูการแสดงผลต่างๆไดต้ามภาพท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 : ไลน์แชทบอทแสดงผลเมนูต่างๆ 

ไลน์แชทบอทสามารถใหข้อ้มูลโรคติดต่อไวรัสโคโรนาได ้
2 รูปแบบคือ คลิกท่ีเมนูท่ีตอ้งการหรือการพิมพข์อ้ความ การ
คลิกท่ีเมนูไลน์แชทบอทเป็นการส่งขอ้ความท่ีตั้งค่าไวบ้น Lich 
Menu เพ่ือให้ไลน์แชทบอทส่งขอ้ความกลับมาเป็นขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ หรือการเลือกพิมพข์อ้ความเพื่อสอบถามขอ้มูลไลน์แช
ทบอทจะท าการเปรียบเทียบขอ้ความหาช่ือเมนูท่ีตั้งค่าไวท่ี้มี
ความเหมือนกับข้อความของผู ้ใช้มากท่ีสุดและให้ข้อมูล
กลบัมาในรูปแบบขอ้ความท่ีผูใ้ชต้อ้งการ เช่น ผูติ้ดเช้ือล่าสุด 
ขอ้มูลวคัซีนท่ีไดรั้บ โรงพยาบาลท่ีใกลเ้คียง 

 

5. สรุป อภิปรายผล  
จากการพฒันาไลน์แชทบอทเพ่ือใหข้อ้มูลโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา แบ่งงานวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ
และคัดเลือกอัลกอริทึมท่ีเหมาะสม 3 อัลกอริทึมได้แก่                
ฟั ซ ซ่ี วู ซ ซ่ี  ( Fuzzy Wuzzy) , แ จ็ ค ก า ร์ ด  ( Jaccard) ,                                  
การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ โมดู ลไพไทย                              
เอน็แอลพี (PythaiNLP) โดยการสร้างแบบจ าลองทดสอบจากชุด
ขอ้มูลตวัอยา่งดว้ยวิธีประมวลผลการเปรียบเทียบขอ้ความแลว้ 
ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าอัลกอริทึมฟัซซ่ีวูซซ่ี (Fuzzy Wuzzy)          
ให้ค่าความเหมือนไดม้ากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียความเหมือนของ
ขอ้ความร้อยละ 75.85 ซ่ึงผลท่ีได้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ
พงศกร [1] ท่ีสรุปได้ว่าการเปรียบเทียบเทคนิคอัลกอริทึม    
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Fuzzy Wuzzy ให้ค่ าร้อยละในการเปรียบเทียบระหว่าง                  
ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามได้เหมือนมากท่ีสุด เน่ืองจาก             
ฟัซซ่ีวซูซ่ี (Fuzzy Wuzzy) เป็นการเปรียบเทียบขอ้ความโดยแบ่ง
การเปรียบเทียบความเหมือนทีละตวัอกัษรเร่ิมจากอกัษรตวัแรก
ถึงอักษรตัวสุดท้ายและจาก อักษรตัวสุดท้ายกลับมาท่ี           
อกัษรตวัแรกต่างจากแจ็คการ์ด (Jaccard) ท่ีเป็นการเปรียบเทียบ
โดยใชต้วัอกัษรท่ีมีร่วมกนัระหวา่งขอ้ความตน้ทางกบัขอ้ความ
ค้นหา และการประมวลผลภาษาธรรมชาติโมดูล PythaiNLP 
เป็นการแบ่งค าตามพจนานุกรมภาษาไทยเพื่อเปรียบเทียบกบั
ขอ้ความตน้ทาง เม่ือน าวิธีฟัซซ่ีวซูซ่ี (Fuzzy Wuzzy) ไปท าการ
พฒันาในไลน์แชทบอทเพ่ือให้ขอ้มูลโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
จึงส่งผลให้ไลน์แชทบอทท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพในให้
ข้อมู ลตอบกลับในรูปแบบข้อความท่ี ผู ้ ใช้ต้องการ                         
โดยผลทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการท างาน                  
ไลน์แชทบอท โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นฐานขอ้มูลโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนาจ านวน 3 ท่านประเมินจากความถูกตอ้งของการตอบ
ค าถามของไลน์แชทบอท ยืนยนัวา่มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั
ดีมากท่ีร้อยละ 82.75  ในส่วนของการทดสอบโดยผูใ้ช้งาน
ทัว่ไป พบว่าต่างพึงพอใจต่อระบบไลน์แชทบอทน้ีในระดบัดี
มาก โดยมีค่าล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากบั 4.37 และ SD 
เท่ากบั 0.75 

6. ข้อแสนอแนะในการวจัิย 
การวิจัยน้ีได้แสดงให้เห็นถึงการท างานของน์แชทบอท

ร่วมกับอัลกอริทึมฟัซซ่ีวูซซ่ี มีประสิทธิภาพการท างานท่ี
แม่นย  าในการให้ขอ้มูล  แต่อย่างไรก็ตามการวิจยัคร้ังน้ียงัพบ
ปัญหาในส่วนของขอ้ความท่ีมีความยาวและมีความซับซ้อน
ของขอ้ความสูง เน่ืองด้วยขอ้ความเป็นภาษาไทยมีความยาก
มากกวา่ภาษาองักฤษซ่ึงในการประมวลผลเปรียบเทียบขอ้ความ
ท่ีใช้การประมวลผลเปรียบเทียบตวัอกัษรอาจจะให้ค่าความ
แม่นย  าท่ีน้อยส าหรับการเปรียบเทียบข้อความท่ีมีความ
ซับซ้อนสูง ย ังต้องศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนของการ
เปรียบเทียบค าภาษาไทยท่ีถูกหลกัตามพจนานุกรมเพ่ือแกไ้ข
ข้อความท่ีผิ ดให้ถู กต้อง ก็ จะท าให้การตอบค าถาม                      
ไลน์แชทบอทมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลเ ร่ิมเป็นท่ีนิยมมากขึ้น 
ในปัจจุบัน แต่แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ท่ีให้บริการยังไม่มี
กระบวนการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของสินทรัพย์
ดิจิทัล ส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีมลูค่า และไม่มีการใช้
ประโยชน์จากการเป็นเจ้าของ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา
แพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้โทเคนดิ จิ ทัล
ลักษณะเฉพาะบนเค รือข่ายอี เธอเ รียม ท่ีพัฒนาขึ้น 
เ พ่ือรองรับการสร้าง การแสดงรายการขาย การซ้ือ 
และการโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของโดยไม่ผ่าน
ตัวกลาง รวมท้ังการได้รับค่าสิทธิความเป็นเจ้าของ 
และผลตอบแทนจากการ ซ้ือขา ย สินทรัพย์ ดิ จิ ทัล  
จากผลการวิจัยพบว่า แพลตฟอร์มท่ีพัฒนาขึน้สามารถซ้ือ
ขาย สินทรัพย์โดยใ ช้โท เคนดิ จิ ทัลลักษณะเฉพาะ 
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน อีกท้ังเป็นแนวทาง
ในการประยุก ต์ ใ ช้ กับ ง าน วิ จั ย อ่ืน  ๆ  ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อง  
และสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
แบบกระจายบนเครือข่ายอีเธอเรียมได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ:  แพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย  ์โทเคนดิจิทลั 

    ลกัษณะเฉพาะ อีเธอเรียม  
 

Abstract 

Nowadays, Digital Asset Exchange has gained 

popularity for investors. Most Digital Asset Exchange 

Service platforms don’t have an authenticity 

verification process which caused digital assets to 

have no value and no leverage on digital assets 

ownership. This research has developed an asset 

trading platform using Non-Fungible Token on the 

Ethereum blockchain to support mint Non-Fungible 

Token, listing Non-Fungible Token, buying Non-

Fungible Token, transferring ownership of assets 

without an intermediary, obtaining ownership rights, 

and earning benefits from trading digital assets. The 

research results found that the developed platform 

can exchange digital assets using a Non-Fungible 

Token which serves the needs of users, as well as a 

guideline for applying to other related research and 

can be used to develop distributed applications on the 

Ethereum Blockchain in the future.  

Keywords:    Asset Trading Platform, Non-Fungible Token, 

                    Ethereum. 

 
1. บทน า 

การใช้ เ งิ นตราและสกุ ล เ งิ น ดิ จิ ทัล เ พ่ื อ ซ้ื อขาย 
แ ล ะ แ ล ก เ ป ล่ี ย น สิ น ท รั พ ย์ เ ป็ น โ ท เ ค น ดิ จิ ทั ล 
ไม่มีลักษณะเฉพาะ (Fungible Token : FT) หรือโทเคน
ดิจิทัลทดแทนกันได้ ตัวอย่างเช่น บิทคอยน์  (Bitcoin)  
อี เธอเ รียม  (Ethereum) และสกุลเงินต่าง ๆ ท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนดว้ยจ านวนเดียวกัน เน่ืองจากมีมูลค่าทดแทน
กันได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงท าให้สินทรัพย์ดิจิทัล 
ไม่มีมูลค่าและไม่มีสิทธิในสินทรัพยดิ์จิทลัเท่าท่ีควร [1]  

ในการซ้ือขายและแลกเปล่ียนสินทรัพยบ์นแพลตฟอร์ม
โดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token 
: NFT)  เพ่ือแสดงกรรมสิทธ์ิความเป็นเจา้ของสินทรัพย ์ 
ซ่ึงผูใ้ชง้านมีสิทธิถือครอง และจดัการเคล่ือนยา้ยสินทรัพย์
ดิ จิ ทัล ได้ต ามต้อ งการ  รวม ถึ งการ เ พ่ิม คุณสมบั ติ 
ให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง  
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ท าให้ตอ้งซ้ือขายแบบเต็มจ านวนของโทเคนดิจิทลัเท่านั้น 
โดยพฒันาแพลตฟอร์มในรูปแบบแอปพลิเคชนัแบบกระจาย 
(Decentralized Applications : DApps) เพ่ือจดัเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลการท าธุรกรรมบนบล็อกเชนแบบสาธารณะ (Public 
Blockchain)  ท่ี ใช้หลักการของสัญญาอัจฉริยะ  (Smart 
Contract) บนเครือข่ายอีเธอเรียม (Ethereum Blockchain) [2]  
ท าให้การซ้ือขายดังกล่ าวมีความโปร่งใส ปลอดภัย  
และไร้ตวักลาง ตวัอย่างผลงานซ่ึงเป็นท่ีนิยม เป็นของสะสม 
และมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น รูปภาพ คลิปวดีิโอ และไอเทมเกม 
เป็นต้น [3] โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะมีค่ าธรรมเนียม 
ในการซ้ือขาย (Gas Fee) แตกต่างกัน ซ่ึงใช้สกุลเงินอีเทอร์ 
(Ether : ETH) เป็นสกุลเงินดิจิทลัในการซ้ือขายและการช าระ
ค่าธรรมเนียม  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงได้ท าการ 
พฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้โทเคนดิจิทัล
ลกัษณะเฉพาะบนเครือข่ายอีเธอเรียมในรูปแบบแอปพลิเคชนั
แบบกระจายท่ีประยกุตใ์ชก้ระเป๋าเงินดิจิทลัของ Metamask 
และสกุลเงินอีเทอร์ในกระเป๋าเงินดิจิทัลส าหรับซ้ือขาย
และช าระค่าธรรมเนียม โดยในบทความวิจัยแบ่งเน้ือหา 
ออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ี 3 วิธีการด าเนินการวิจัย  
ส่วนท่ี 4 ผลการด าเนินงานวจิยั และส่วนท่ี 5 สรุปผลการวจิยั 

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 โทเคนดจิทิลัลกัษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token) 
โทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะแสดงถึงการระบุกรรมสิทธ์ิ

ของสินทรัพย ์ซ่ึงมีคุณสมบัติความเป็นเอกลกัษณ์ มีคุณค่า 
ทางจิตใจ และเหมาะแก่การเก็บสะสม ตวัอยา่งเช่น คลิปวดีิโอ
นักกีฬาชนะการแข่งขัน มีม (Meme) รูปภาพ งานศิลปะ  
และไอเทมในเกม เป็นต้น ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์
ดิจิทัล โดยโทเคนดิจิทัลเปรียบเสมือนใบรับรองดิจิทัล 
ท่ีมีความคล้ายคลึงกับโฉนดท่ีดินท่ีได้ระบุรายละเอียด 
ความเป็นเจ้าของ และถูกบันทึกบนบล็อกเชน จึงท าให้
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนมีความโปร่งใส ปลอดภยั และไร้ตวักลาง  

การซ้ือขายแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยโ์ดยใช ้
โทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ ผูซ้ื้อไดรั้บกรรมสิทธ์ิความเป็น

เจ้าของสินทรัพย์ จึงเป็นการเปิดโอกาสสร้างรายได้ 
ให้กับผู ้สร้างและผู ้ขาย ตัวอย่างเช่น การประมูลขาย 
ทวี ต แ รก ของ  Jack Dorsey โดยผู ้ ซ้ื อ โท เคน ดิ จิ ทั ล
ลักษณะเฉพาะของทวีตดังกล่าวจะได้รับกรรมสิทธ์ิ 
ความเป็นเจ้าของเท่านั้ น แต่ผู ้สร้างทวีตแรกของโลก 
ยงัคงเป็น Jack Dorsey รวมทั้งผูอ่ื้นยงัสามารถเขา้รับชมทวีต
ดงักล่าวไดเ้ช่นเดิม [1]  

2.2 อเีธอเรียมบลอ็กเชน (Ethereum Blockchain) 
อีเธอเรียมบล็อกเชนเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส 

ท่ีสามารถปรับแก้ไขได้บนบล็อกเชน มีการพัฒนาข้ึน 
เป็นแอปพลิเคชันแบบกระจาย และด าเนินการธุรกรรม 
ด้วยสกุลเงินอีเทอร์ในการท าธุรกรรม ซ่ึงตอ้งมีการช าระ
ค่าธรรมเนียมให้กับนักพัฒนา และนักขุดท่ีแก้สมการ 
จนไดรั้บรางวลั [4] 

2.2.1 รูปแบบการใชง้านเครือข่ายอีเธอเรียม 
รู ปแบบการใช้งานเครือข่ ายอี เธอเรี ยมสามารถ 

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 ระบบการเงิน 
แบบกระจาย (Decentralized Finance : Defi) เป็นรูปแบบ
การเงินไม่มีตัวกลาง ซ่ึงใช้สัญญาอัจฉริยะ และท างาน 
บนบล็อกเชน ตัวอย่างแพลตฟอร์มของระบบการเงิน 
แบบกระจาย ได้แก่  Uniswap Compound และ MakerDao  
เป็นตน้ รูปแบบท่ี 2 โทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมและเป็นเร่ืองใหม่ในช่วงของการพฒันา ส่วนใหญ่
ประยุกต์ใช้กับงานศิลปะหรือเ ก่ียวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง ตัวอย่าง
แพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้โท เคนดิ จิทัล
ลกัษณะเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น Opensea Rarible และ SuperRare 
เป็นตน้ [2] และรูปแบบท่ี 3 การบริหารองคก์รแบบกระจาย
เป็นแนวทางการบริหารองค์กร โดยสมาชิกในเครือข่าย
สามารถตรวจสอบการท างานของการบริหารองค์กร  
และมีส่วนร่วมในการบริหารดว้ยการถือครองโทเคนดิจิทลั  

2.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
จากการศึกษาเก่ียวกับโทเคนดิจิทัลลักษณะเฉพาะ  

รวมทั้ งการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตลาดสกุลเงินดิจิทัล 
และตลาดโทเคนดิจิทัลลกัษณะเฉพาะ [1] โดยในการสร้าง 
โทเคนดิ จิ ทัลลักษณะเฉพาะใช้มาตรฐาน ERC721  
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ซ่ึงมีขอ้จ ากดัของมาตรฐานในการรองรับหลายโทเคนดิจิทลั
บนสัญญาอจัฉริยะและค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม [5] 
และมีการประยุกต์ใชก้บัการจดัเก็บขอ้มูลดว้ย Interplanetary 
File System (IPFS) เพ่ือซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลับนแพลตฟอร์ม 
ตวัอยา่งเช่น เกมสะสมแมว CryptoKitties เป็นตน้ [3] 

จากการศึกษาการประยุกต์ ใช้งานบนเครื อข่ าย 
อีเธอเรียมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นซ้ือขายสินคา้ ดา้นสุขภาพ 
ดา้นการจดัการลิขสิทธ์ิ ดา้นประกนัภยั และดา้นการเงิน [4] 
ตัวอย่างงานวิจัยได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 
ของกรมท่ีดิน ซ่ึงใช้หลักการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 
ท่ีมีความเช่ือถือ เพ่ือความโปร่งใส และความน่าเช่ือถือ [6]  
ซ่ึงจากงานวิจัยพบว่าการพฒันาแอปพลิเคชันแบบกระจาย 
มีความปลอดภัยมากกว่าแอปพลิ เคชันแบบรวมศูนย์  
เน่ืองจากประยุกต์ใช้สัญญาอัจฉริยะในการประมวลผล 
และบนัทึกขอ้มูลบนบลอ็กเชน [7]  

 

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย 
วิธีการด าเนินการวิจยัในการพฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขาย

สินทรัพยโ์ดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ แบ่งออกเป็น  
4 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

3.1 การศึกษาปัญหาและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
จากการศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอร์มซ้ือขาย

สินทรัพยดิ์จิทัลในปัจจุบัน พบว่า สินทรัพยดิ์จิทัลทั่วไป 
ไม่สามารถตรวจสอบความเป็นของแท้ได้ จึงท าให้
สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า และไม่มีการใช้ประโยชน์จากสิทธิ 
การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิ จิทัล  ดังนั้ นวัตถุประสงค ์
ของงานวิจัยน้ีจึงไดพ้ฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์
โดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ  

3.2 การออกแบบกรอบแนวคดิการวจิยั  
หลังจากการศึกษาปัญหาและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง  

คณะผู ้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย 
ของการพฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพยโ์ดยใชโ้ทเคน 
ดิ จิ ทัลลักษณะเฉพาะสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี  1  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ชง้าน (Users)  
และส่วนของแพลตฟอร์ม (Platform Interface) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) ส่วนของผูใ้ชง้าน 
ในส่วนผูใ้ชง้านสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

หมายเลข 1 ผู ้สร้าง (Creators) หมายเลข 3 ผู ้ซ้ือ (Buyers)  
และหมายเลข 4 ผูข้าย (Sellers) โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งเช่ือมต่อ
กระเป๋าเงินดิจิทลัก่อนการใชง้านแพลตฟอร์ม ซ่ึงในงานวิจยั
น้ีใชก้ระเป๋าเงินดิจิทลัของ Metamask และใชส้กลุเงินอีเทอร์
ในกระเป๋าเงินดิจิทลัส าหรับซ้ือขาย และการช าระค่าธรรมเนียม  

2) ส่วนของแพลตฟอร์ม 
ในส่วนของแพลตฟอร์มแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ได้แก่ 

ส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน (Frontend) และส่วนการท างานเบ้ืองหลงั 
(Backend) โดยมีฟังก์ชันการท างานของแพลตฟอร์ม ได้แก่  
การสร้าง การแสดงรายการขาย การซ้ือ และการโอนกรรมสิทธ์ิ
ความเป็นเจา้ของระหวา่งผูใ้ชง้าน รวมทั้งการไดรั้บค่าสิทธิความ
เป็นเจา้ของ และผลตอบแทนจากการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั  

 

 
 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดการวจิยัการพฒันาแพลตฟอร์มซ้ือขาย 
    สินทรัพยโ์ดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ 

 

3.3 การออกแบบและพฒันาแพลตฟอร์ม 
ในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขาย 

สินทรัพย์ดิ จิทัลพัฒนาข้ึนในรูปแบบแอปพลิ เคชัน 
แบบกระจาย  (Decentralized Applications : DApps) ซ่ึงใน
งานวิจัยประยุกต์ใช้ เค ร่ืองมือ Thirdweb ในส่วนของ 
การท างาน และตรวจสอบการท าธุรกรรมกับสินทรัพย์
ดิ จิทัลบนแพลตฟอร์มด้วยการสร้างสัญญาอัจฉริยะ  
(Smart Contract) ท่ีพัฒนาด้วยภาษาซอลิดิ ตี  (Solidity)  
บนเครือข่ายอีเธอเรียม อีกทั้ งท าการจัดเก็บรายละเอียด 
ของสินทรัพยแ์ละแพลตฟอร์มโดยใชเ้คร่ืองมือ Sanity  

ในส่วนการจัดเก็บและรักษาข้อมูลการท าธุรกรรม 
ของผูใ้ชง้านมีการเช่ือมต่อกบับล็อกเชนสาธารณะ (Public 
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Blockchain) ซ่ึงสามารถตรวจสอบ ยืนย ันความถูกต้อง  
เพื่อมีความโปร่งใสของขอ้มูล โดยท าการจดัเก็บค าอธิบาย
ข้อมูล และสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย Interplanetary File System 
(IPFS) ในส่วนการพัฒนาเพื่ อใช้งานจริงประยุกต์ใช้ 
เค ร่ืองมือ Vercel โดยแบ่งการท างานของแพลตฟอร์ม 
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ ผูส้ร้าง ผูซ้ื้อ 
และผู ้ขาย ในส่วนแพลตฟอร์มท่ีเช่ือมต่อกับเครือข่าย 
อีเธอเรียม ประกอบด้วยส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งาน และส่วน 
การท างานเบ้ืองหลงั 

จากการพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช ้
โทเคนดิ จิทัลลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 6 ฟังก์ชัน 
การท างานหลกั ได้แก่ การสร้าง (Mint Non-Fungible Token)  
การแสดงรายการขาย (List Non-Fungible Token) การซ้ือ  
(Buy Non-Fungible Token) การโอนกรรมสิทธ์ิความเป็น
เจ้าของ (Transfer Owner) การได้รับค่าสิทธิความเป็นเจา้ของ 
(Receive Project Royalty Treasury) และการไดรั้บผลตอบแทน
(Receive Profit) ซ่ึงตวัอย่างฟังก์ชนัการตรวจสอบ และแสดง
รายการขายสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2: ฟังกช์นัการตรวจสอบและแสดงรายการขาย 

                    สินทรัพยดิ์จิทลั 

ผู ้ซ้ือสามารถดูรายละเอียดข้อมูลรายการขาย และ
ด าเนินการซ้ือสินทรัพย์ดิ จิทัล (Buy Non-Fungible Token 
Function) ซ่ึงสามารถแสดงฟังกช์นัการท างานไดด้งัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3: ฟังกช์นัการซ้ือสินทรัพยดิ์จิทลั 

3.4 การทดสอบการใช้งานของแพลตฟอร์ม 
ในการวิจัยจะท าการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์ม 

ซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้โทเคนดิจิทัลลักษณะเฉพาะ 
บนเครือข่ายอีเธอเรียมท่ีพฒันาข้ึนจากผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวข้อง  
3 กลุ่ม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผูส้ร้าง (Creators) สามารถสร้างและก าหนดเง่ือนไข
การซ้ือขายสินทรัพย์ดิ จิทัล รวมถึงแสดงรายการขาย 
และไดรั้บค่าสิทธิความเป็นเจา้ของ  

2) ผู ้ขาย (Sellers) สามารถก าหนดสินทรัพย์ดิ จิทัล  
เพื่อแสดงรายการขาย และได้รับผลตอบแทนจากการซ้ือ
ขายสินทรัพย ์ 

3) ผู ้ซ้ือ (Buyers) สามารถรับชมรายการขายและซ้ือ 
รวมทั้งไดรั้บการโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ดิจิทลัระหวา่งผูใ้ชง้านผา่นแพลตฟอร์มได ้

 
4. ผลการด าเนินงานวจัิย 

4.1 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช้
โทเคนดจิทิลัลกัษณะเฉพาะ 

ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช ้
โทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ สามารถแสดงตวัอยา่งหนา้แรก
ของแพลตฟอร์มไดด้งัภาพท่ี 4 

List Non-Fungible Token Function 

const NFTCard = ({nftItem, title, listings}) => { 

    const [isListed, setIsListed] = useState(false) 

    const [price, setPrice] = useState(0) 

    const [listingId, setListingId] = useState(0) 

  useEffect(() => { 

    const listing = listings.find((listing) => listing.asset.name === 

nftItem.name) 

    if (Boolean(listing)) { 

      setIsListed(true) 

      setPrice(listing.buyoutCurrencyValuePerToken.displayValue) 

      setListingId(listing.id)} 

  }, [listings, nftItem]) 

 

Buy Non-Fungible Token Function 

const confirmPurchase = (toastHandler = toast) => 

        toastHandler.success(`Purchase successful!`, { 

            style: {background: '#04111d',color: '#fff', }, }) 

const buyItem = async ( 

        listingId = selectedMarketNft.id, 

        quantityDesired = 1, 

        module = marketPlaceModule) => { 

        console.log(listingId) 

        await module 

            .buyoutDirectListing({ 

            listingId: listingId, 

            quantityDesired: quantityDesired,}) 

        confirmPurchase()} 
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ภาพที ่4: หนา้แรกของแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย ์
   โดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ 

ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของการสร้างโดยใช้โทเคน
ดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงผูส้ร้างสามารถก าหนดรายละเอียด 
ไดแ้ก่ ช่ือ ไฟล์สินทรัพยดิ์จิทลั และค าอธิบายรายละเอียด  
ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 5 

 

ภาพที ่5: หนา้จอการสร้างโดยใชโ้ทเคนดิจิทลั 
                         ลกัษณะเฉพาะ 

ตวัอย่างหน้าจอในส่วนของผูส้ร้างหรือผูข้ายท่ีท าการ
ก าหนดเง่ือนไขซ้ือขายสินทรัพย์เพื่อแสดงรายการขาย  
ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่6: หนา้จอการก าหนดเง่ือนไขของการซ้ือขาย 

                     สินทรัพยดิ์จิทลั 

ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของการช าระค่าธรรมเนียม 
ดว้ย กระเป๋าเงินดิจิทลั Metamask ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 7  

 

 
 

ภาพที่ 7: หนา้จอส าหรับการช าระค่าธรรมเนียมดว้ย Metamask 

4.2 ผลการทดสอบการใช้งานของแพลตฟอร์มซ้ือขาย
สินทรัพย์โดยใช้โทเคนดจิทิลัลกัษณะเฉพาะ 

การทดสอบการใชง้านของแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์
โดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะท่ีพฒันาข้ึน สามารถแสดง
ไดผ้ลการทดสอบการใชง้านไดด้งัตารางท่ี 1 ซ่ึงท าการทดสอบ
จากทุกบทบาท (Roles) ท่ีเก่ียวข้องกับแพลตฟอร์ม ได้แก่  
ผูส้ร้าง ผูข้าย และผูซ้ื้อ โดยท าการทดสอบฟังก์ชนัการท างาน
ของแพลตฟอร์ม 6 ฟังก์ชนัหลกั ไดแ้ก่ การสร้าง (Mint NFT) 
การแสดงรายการขาย (List NFT) การซ้ือ (Buy NFT) การโอน
กรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ (Transfer Owner) การได้รับ 
ค่าสิทธิความเป็นเจ้าของ (Receive Project Royalty Treasury)  
และการไดรั้บผลตอบแทน (Receive Profit) จากผลการทดสอบ
พบว่าทุกฟังก์ชันการท างานสามารถซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินทรัพย์ แสดงผลรายการขายและการได้รับผลประโยชน ์
ท่ีควรจะไดรั้บไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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ตารางที ่1: ผลการทดสอบการใชง้านของแพลตฟอร์ม 
                  ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั 

 
 

ล ำดั
บ 

 
ฟังก์ชัน 

กำรท ำงำน 
(Features) 

 
 

บทบำท 
(Role) 

ผลกำรทดสอบ 
ผลลพัธ์ท่ี 
คำดหวัง 

(Excepted 
Result) 

ผลลพัธ์จำก
กำรทดสอบ 

(Actual 
Result) 

ผ่ำน 
(Pass) 

ไม่
ผ่ำน 
(Fail) 

1 กำรสร้ำง ผู้สร้ำง สร้ำง
สินทรัพย์
ด้วย NFT 

สร้ำง
สินทรัพย์
ด้วย NFT 

  

2 กำรแสดง 
 

ผู้สร้ำง
และ
ผู้ขำย 

ก ำหนด
สินทรัพย์ 
เพื่อแสดง
รำยกำรขำย 

ก ำหนด
สินทรัพย์ 
เพื่อแสดง
รำยกำรขำย 

 
 

 

3 กำรซื้อ  
 

ผู้ซื้อ รับชม
รำยกำรขำย
และซื้อ
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

รับชม
รำยกำรขำย
และซื้อ
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

  

4 กำรโอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ  
 

ผู้ซื้อ ได้รับกำร
โอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

ได้รับกำร
โอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

  

5 กำรได้รับค่ำ
สิทธิควำม
เป็นเจ้ำของ  
 

ผู้สร้ำง ได้รับค่ำสิทธิ
ควำมเป็น
เจ้ำของจำก
กำร
สร้ำงสรรค์
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

ได้รับค่ำสิทธิ
ควำมเป็น
เจ้ำของจำก
กำร
สร้ำงสรรค์
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

  

6 กำรได้รับ
ผลตอบแทน  
 

ผู้ขำย ได้รับ
ผลตอบแทน
จำกกำรขำย
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

ได้รับ
ผลตอบแทน
จำกกำรขำย
สินทรัพย์
ดิจิทัล 

  

 
5. สรุปผลการวจัิย 

จากการพัฒนาแพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์โดยใช ้
โทเคนดิ จิทัลลักษณะเฉพาะบนเครือข่ายอี เธอเรียม 
ในรูปแบบแอปพลิเคชันแบบกระจาย ซ่ึงในงานวิจัย 
ใชก้ระเป๋าเงินดิจิทลัของ Metamask และใชส้กุลเงินอีเทอร์ 
ในกระเป๋ าเ งินดิ จิทัลส าหรับซ้ือขาย และการช าระ
ค่าธรรมเนียม โดยแพลตฟอร์มท่ีพฒันาข้ึนสามารถรองรับ
ฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง การแสดง 
รายการขาย การซ้ือ การโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ  
การได้ รับค่ าสิทธิความเป็นเจ้ าของและการได้ รับ
ผลตอบแทน จากผลการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์ม
พบว่าทุกฟังก์ชันการท างานสามารถน าไปใช้งานได้จริง  
ช่วยเพ่ิมช่องทางให้สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีมูลค่าสามารถซ้ือขาย

กนัไดง่้ายมากข้ึน อีกทั้งเป็นแนวทางในการประยุกต์ใชก้บั
การลงทุนของสินทรัพยโ์ดยใชโ้ทเคนดิจิทลัลกัษณะเฉพาะ 
หรืองานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถน าไปต่อยอด
พฒันาแอปพลิเคชันแบบกระจายบนเครือข่ายอีเธอเรียม 
ท่ีเนน้ความมัน่คงปลอดภยัมากข้ึนในการใชง้าน  
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บทคัดย่อ 

ผลกระทบของหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อัน
เน่ืองมาจากการอนุมัติสินเช่ือให้กับลูกค้าโดยขาดระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจท่ีดีพอ ก่อให้เกิดปัญหาหลาย
ประการในการด าเนินธุรกิจซ้ือขายรถรถยนต์มือสอง ดังน้ัน 
งานวิจัยนีจึ้งมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกของลกูค้าท่ีขอสินเช่ือรถยนต์ และออกแบบ พัฒนาโมเดล
เพ่ือท านายรูปแบบการอนุมัติให้สินเช่ือรถยนต์ด้วยขั้นตอน
วิธีต้นไม้ตัดสินใจ โดยม ี4 ขั้นตอนคือ 1) การท าความเข้าใจ
กับปัญหาและข้อมลู 2) การจัดเตรียมข้อมลู 3) การสร้างและ
ประเมินโมเดล และ 4) การน าโมเดลไปใช้งาน โดยใช้ข้อมูล
จากผู้ประกอบการธุรกิจซ้ือขายรถยนต์มือสอง บริษัท สรรธร 
99 จ ากัด ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 11 แอททริ
บิวท์ มีข้อมูล 400  รายการ จากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าท่ีขอสินเช่ือรถยนต์ พบว่า มี
คุณลักษณะส าคัญ 6 แอททริบิวท์ท่ีส่งผลต่อการอนุมัติให้
สินเช่ือรถยนต์ หลังจากได้ข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการ
คัดเลือกข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาโมเดลเพ่ือท านาย  
พบว่า โมเดลท่ีได้มีค่าความถูกต้อง ร้อยละ 79.54 ค่าความ
แม่นย า ร้อยละ 92.15 ค่าความระลึก ร้อยละ 76.12 และค่า
เอฟเมชเชอร์   ร้อยละ 83.11  จากน้ันน าโมเดลนี้ไป
ประยกุต์ใช้งานจริงบนโปรแกรม Microsoft Excel พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านความ
ง่ายต่อการใช้งาน  
ค ำส ำคญั: เหมืองขอ้มูล ตน้ไมต้ดัสินใจ  สินเช่ือรถยนต ์ 

 

Abstract 

The impact of non-performing debts (NPLs) is due 

to credit approvals for customers without a good 

decision support system. It has caused many problems 

in the used car trading business. Therefore, the 

objectives of this research were to study and conduct 

business insight analysis about customers applying 

for car loans and to design and develop a model to 

predict auto loan approval patterns using a decision 

tree algorithm. The steps are 1) Business and Data 

Understanding, 2) Data Preparation, 3) Modeling 

and Evaluation, and 4) Model Implementation. Using 

data from used car dealers, Santhorn 99 Co., Ltd., 

during the years 2017–2019, amounting to 11 

attributes and 400 records of customers who applied 

for the car loan, it was found that 6 key attributes 

affected the approval of the car loan. After obtaining 

the data that was selected to design and develop the 

predictive model, it was found that the efficient 

predictive model's accuracy was 79.54% and 

precision was 92.15%. The recall was 76.12% and the 

F-measure was 83.11%. Finally, the prediction model 

was applied to real applications using the Microsoft 

Excel program. The results showed that owner was 

satisfied with a high level of usability. 

Keywords: Data Mining, Decision Tree, Car Loan. 
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1. บทน ำ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลก 

ส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตและยอดขายรถยนตใ์หม่ แต่
ในอีกมุมหน่ึงกลบัพบว่า ความตอ้งการใช้รถยนต์ส่วนตวั
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปริมาณการผลิตรถยนตมี์ก าลงัการผลิตท่ี
ลดลง เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนช้ินส่วนส าคญั ส่งผล
ให้ตลาดรถมือสองเติบโตข้ึน  มีการคาดว่าราคารถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลมือสองในประเทศไทยจะมีโอกาสขยายตวั ร้อยละ 
5.5- 7.5 [1] ธุรกิจซ้ือขายรถยนต์มือสองจึงต้องเตรียม
ความพร้อมในการพิจารณาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ โดย
ค านึงถึงทั้ งความพึงพอใจในการให้บริการและค านึงถึง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการให้สินเช่ือซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  

ปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของธุรกิจซ้ือขายรถรถยนต์มือสอง คือ 
ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือรถยนตมื์อสอง ความเส่ียง
จากการด าเนินงานอนัเกิดจากสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
และความเส่ียงจากการขายรถท่ียึดมา [2] ดังนั้ น การ
วิเคราะห์ขอ้มูลการให้สินเช่ือ จึงเป็นส่ิงส าคญัมากเพราะ
จะส่งผลต่อรายได้และสภาพคล่องของธุรกิจ พบว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจหลายรายประสบปัญหาสูญเสียรายได้
จากลูกคา้ท่ีไม่ดี ท าให้เกิดหน้ีสูญ โดยวิธีการพิจารณาการ
ใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้จะพิจารณาจากคุณสมบติัของลูกคา้ เช่น 
เพศ อาย ุอาชีพ อายงุาน รายได ้ค่าใชจ่้าย และรายไดสุ้ทธิ 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสามารถบ่งบอกความสามารถใน
การช าระหน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่จะใชสู้ตรการ
ค านวณผ่านโปรแกรมการค านวนอยา่งง่ายดว้ยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล ซ่ึงท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงลึก
ในการพิจารณาใหสิ้นเช่ือไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า ท าใหเ้กิด
ความตลาดเคล่ือนในการพิจารณาการใหสิ้นเช่ือ และส่งผล
ต่อการเกิดหน้ีสูญ รายไดแ้ละสภาพคล่องของธุรกิจ 

การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัหลกัการทางสถิติ และหลกัการ
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อคน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก สามารถน าไปประยกุตใ์ช้
งานด้านต่างๆ ได้ โดยอาศัยการน าข้อมูลจากอดีตหรือ
ขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้น ามาสร้างตวัแบบพยากรณ์การท านาย

หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกทั้ งสามารถ
สรุปผลออกมาเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ [3] ทั้ งน้ีการใช้
เหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการท านายการ
อนุมติัสินเช่ือรถยนต์มือสองน้ีไดมี้การน าวิธีการจ าแนก
ประเภทขอ้มูล (Data Classification) เป็นการสร้างโมเดล
จดัการขอ้มูลใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีก าหนดมาให ้ท าให้ไดก้ฎเพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ และสามารถท านาย
แนวโน้มการเกิดข้ึนของข้อมูลท่ีย ังไม่เ กิดข้ึน พบว่า 
เทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้มูล นิยมน าเสนอในรูปแบบ
ของขั้นตอนวธีิตน้ไมช่้วยในการตดัสินใจ [4]  

จากปัญหาผลกระทบของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPLs) อนัเน่ืองมาจากการอนุมติัสินเช่ือให้กบัลูกคา้โดย
ขาดระบบสนับสนุนการตดัสินใจท่ีดี ผูว้ิจยัจึงน าเทคนิค
การท าเหมืองขอ้มูล ดว้ยขั้นตอนวิธีตน้ไมต้ดัสินใจ โดยมี
วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อ 1) ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงลึกของลูกค้าท่ีขอสินเช่ือรถยนต์ 2) ออกแบบและ
พฒันาโมเดลท านายรูปแบบการอนุมติัให้สินเช่ือรถยนต์
ด้วยขั้นตอนวิธีตน้ไมต้ดัสินใจ รวมทั้ งน าโมเดลท่ีไดไ้ป
ประยุกต์ใชง้านเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจอนุมติัสินเช่ือ
ซ้ือขายรถยนตมื์อสองในรูปแบบท่ีง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้งาน ช่วยให้สามารถอนุมัติสินเช่ือได้อย่างรวดเร็ว 
ทันสมัย ลดความเส่ียงด้านหน้ีสูญ ท าให้เกณฑ์ในการ
คดัเลือกลูกคา้ชั้นดีท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

 

2. ทฤษฎแีละงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 ต้นไม้ตดัสินใจ  
ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) เป็นเทคนิคหน่ึงของ

การท าเหมืองขอ้มูลท่ีไดรั้บความนิยมน ามาสร้างโมเดลเพื่อ
การท านาย (Predictive Modeling) ซ่ึงใชห้ลกัการเรียนรู้
แบบมีผูส้อน (Supervised Learning) โดยเทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจใช้หลกัการจ าแนกประเภทขอ้มูลออกเป็นกลุ่ม
ของข้อมูล (Class) เพื่อท านายผลลัพธ์ท่ีได้ ท่ีข้ึนอยู่กับ
คุณลักษณะ  ( Feature)  ห รือ ปัจจัยน า เข้าว่ าควรใช้
คุณลกัษณะใดเป็นหลกัในการแบ่งกลุ่มขอ้มูล ลกัษณะของ
โครงสร้างตน้ไม ้ท่ีภายในตน้ไมจ้ะประกอบไปดว้ยโหนด 
(Node) โดยแต่ละโหนดจะมีคุณลกัษณะเป็นตวัทดสอบ 
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ก่ิงของต้นไม้ (Branch) แสดงถึงค่า ท่ี เ ป็นไปได้ของ
คุณลกัษณะท่ีถูกเลือกทดสอบ และใบ (Leaf) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
อยูล่่างสุดของตน้ไมต้ดัสินใจแสดงถึงกลุ่มของขอ้มูล ก็คือ
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท านาย โหนดท่ีอยู่บนสุดของตน้ไม้
เรียกว่าโหนดราก (Root Node) [5] ลักษณะโครงสร้าง
ของตน้ไมต้ดัสินใจแสดง ดงัภาพท่ี 1 

 
ภำพที ่1: โครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ [6] 

2.2 ขั้นตอนวธีิของต้นไม้ตดัสินใจ  
ขั้นตอนวิธีหรืออลักอริทึมท่ีนิยมน ามาใชใ้นการสร้าง

ตน้ไมต้ดัสินใจ มีดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 อลักอริทึม ID3 เป็นการสร้างตน้ไมต้ดัสินใจท่ีใช้

หลกัการทฤษฎีสารสนเทศ ค่าท่ีวดัไดจ้ะน ามาใชต้ดัสินใจวา่
จะใชต้วัแปรใดในการแบ่งขอ้มูลโดยวิธีก าหนดโครงสร้าง
ตน้ไมต้ดัสินใจจะเป็นการเลือกขอ้มูลตามล าดบัของตวัช้ีวดั
หรือค่าเกน (Gain) สูงท่ีสุดเป็นข้อมูลเร่ิมต้นและข้อมูล
ถดัไปมีค่าลดหลัน่กนัตามล าดบั [5] 

2.2.2 อลักอริทึม C4.5 คลา้ยกบัอลักอริทึม ID3 แต่มี
การพัฒนาเพ่ิมเติม โดยจะใช้ค่ามาตรฐานเกนในการ
ตดัสินใจเลือกคุณสมบติัท่ีใชเ้ป็นรากหรือโหนดในตน้ไม ้
โดยการค านวณค่าเกณฑ์จะเลือกคุณสมบติัท่ีมีค่าเกนสูง
ท่ีสุดมาเป็นรากหรือโหนด ค่าเกนน้ีค านวณโดยใชค้วามรู้จาก
ทฤษฎีสารสนเทศ คือค่าสารสนเทศของขอ้มูลข้ึนอยู่กบัค่า
ความน่าจะเป็นของขอ้มูล โดยค่าสารสนเทศท่ีนอ้ย หมายถึง 
ขอ้มูลชุดนั้นมีความแตกต่างกนัน้อย แต่ถา้ค่าสารสนเทศ
มาก หมายถึง ขอ้มูลชุดนั้นมีความแตกต่างกันมาก หรือ 
ประกอบดว้ยตวัอยา่งหลายพวกท่ีมีจ านวนใกลเ้คียงกนั [7] 

2.2.3 อัล กอ ริ ทึ ม  Classification and Regression 

Trees หรือ CART เป็นการสร้างต้นไม้ตัดสินใจแบบ 
Binary ซ่ึงประกอบดว้ย ก่ิงหรือแขนง 2 ก่ิงส าหรับแต่ละ
โหนด เทคนิคน้ีจะท าการแบ่งระเบียนในชุดขอ้มูลฝึกสอน
ออกเป็น ระเบียนยอ่ยท่ีใหค้่าเป้าหมายท่ีเหมือนกนั [5] 

 
 

2.3 กำรประเมนิประสิทธิภำพของต้นไม้ตดัสินใจ  
การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลเพื่อท านายด้วย

ต้นไม้ตัดสินใจนั้ น จะข้ึนอยู่กับการเลือกวิธีการจัดชุด
ข้อมูลตามหลักการเรียนรู้แบบมีผู ้สอนและวิธีการวัด
ประสิทธิภาพของโมเดล ดงัต่อไปน้ี 

2.3.1 วิ ธี ก า ร จั ด ชุ ด ข้ อ มู ล แ บ บ  K-fold Cross-

Validation เป็นการวิเคราะห์โดยจดัชุดขอ้มูลเพื่อประเมิน
โมเดลในลกัษณะการตรวจสอบไขวก้นั (Cross Validation) 

[6] โดยใชห้ลกัการสุ่มตวัอยา่งเพื่อจดัชุดขอ้มูลเป็น K ส่วน
เท่า ๆ กนั ดว้ยการน าบางส่วนจากชุดขอ้มูลนั้นมาตรวจสอบ
ผลลพัธ์จากการท าการตรวจสอบไขวก้นั เช่น ก าหนดให ้K 

= 5 ก็จะไดชุ้ดขอ้มูล 5 ชุดเพื่อค านวณค่า 5 รอบ โดยแต่ละ
รอบการค านวณ ขอ้มูลชุดหน่ึงจากขอ้มูล 5 ชุด จะถูกเลือก
ออกมาเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลทดสอบ และขอ้มูลท่ีเหลืออีก 4 ชุด 
จะถูกใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 2 

 
ภำพที ่2: การวิเคราะห์ 5 - fold Cross Validation [8] 

2.3.2 วิธีการวดัประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนก
ประเภทขอ้มูล ค านวณจากค่าท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ค่า [3] ไดแ้ก่ 

1. ค่าความแม่นย  า (Precision) เป็นการวดัความแม่นย  า
ของโมเดล โดยพิจารณาแยกทีละคลาส ดงัสมการท่ี 2.1  

2. ค่าความระลึก (Recall) เป็นการวดัความถูกตอ้งของ
โมเดล โดยพิจารณาแยกทีละคลาส ดงัสมการท่ี 2.2  

3. ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) เป็นการวดัค่าความถูกตอ้ง
ของโมเดล ซ่ึงจะพิจารณารวมทุกคลาสดงัสมการท่ี 2.3   

4. ค่ า เอฟเมชเชอ ร์  ( F-Measure) เ ป็นการวัดค่ า 
Precision และ Recall พร้อมกนัของโมเดล โดยพิจารณา
แยกทีละคลาส ดงัสมการท่ี 2.4 

       (2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 
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โดยท่ี True Positive (TP) คือ จ านวนขอ้มูลท่ีท านายถูกวา่
เป็นคลาสซ่ึงก าลงัสนใจอยู ่
 True Negative (TN) คือ จ านวนขอ้มูลท่ีท านายถูก
วา่เป็นคลาสซ่ึงไม่ไดส้นใจอยู ่
 False Positive (FP) คือ จ านวนขอ้มูลท่ีท านายผิดวา่
มาเป็นคลาสซ่ึงก าลงัสนใจอยู ่
 False Negative (FN) คือ จ านวนขอ้มูลท่ีท านายผิด
มาเป็นคลาสซ่ึงไม่ไดส้นใจอยู ่

2.4 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
การท า เหมืองข้อมูล เ ป็นเทคนิค ท่ีส าคัญในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
พบว่ามีงานวิจัย เ ช่น การศึกษาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจในการอนุมติัสินเช่ือรถจกัรยานยนต์ โดยการใช้
เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล ดว้ยโมเดลตน้ไมต้ดัสินใจ ผล
จากการน าข้อมูลมาทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล 
พบวา่ มีผลการท านายขอ้มูลถูกตอ้งร้อยละ  82.80 จึงน ามา
พฒันาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้ได้ระบบสนับสนุน
การตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ [9] นอกจากน้ียงัมีการศึกษา
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจในการช่วยเลือกสมคัรบตัร
เครดิต กรณีศึกษาธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศไทย เพื่อ
ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกสมัครบัตรเครดิตได้ตรงกับ
ความตอ้งการ และมีความเหมาะสมกบัวิถีการด าเนินชีวิต
มากยิ่งข้ึน ผลการศึกษาพบวา่ อลักอริทึมการจ าแนกตน้ไม้
ตัดสินใจมีค่าความถูกต้องอยู่ท่ี ร้อยละ 86.47 ซ่ึงเป็น
อลักอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด [10] 

 

3. วธีิด ำเนินกำร 
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ี ผูว้จิยัแบ่ง

ขั้นตอนการวิจยัออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยประยุกต์มาจาก
กระบวนการท าเหมืองขอ้มูลแบบ CRISP-DM Process 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การท าความเข้าใจกับปัญหาและข้อมูล (Business 

and Data Understanding) เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ท าความเขา้ใจกบัปัญหาของธุรกิจซ้ือขายรถยนต์มือสอง 
และท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบคุณสมบติัของ
ขอ้มูล ทั้งในดา้นความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์และประชุมระดมสมองร่วมกบัผูท่ี้
เก่ียวข้องของบริษทั สรรธร 99 จ ากัด จากการท าความ
เขา้ใจกบัขอ้มูล พบวา่ ผูป้ระกอบการไดมี้การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลรายละเอียดของลูกคา้ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 
จ านวนทั้งส้ิน 400 รายการ ซ่ึงแต่ละรายการประกอบดว้ย
คุณลกัษณะ จ านวน 11 แอททริบิวท์ ไดแ้ก่ เพศของลูกคา้ 
อายุของลูกคา้ อาชีพของลูกคา้ อายุงานของลูกคา้ รายได้
ของลูกคา้ ค่าใชจ่้ายของลูกคา้ รายไดสุ้ทธิของลูกคา้ ยี่ห้อ
ของรถ ประเภทของรถ จ านวนงวดของรถ และสถานะการ
อนุมัติสินเช่ือ โดยบริษัทมีรถท่ีน ามาขายสต็อกขายไว้
ประมาณ 70-100 คัน ท่ีผ่านมาทางบริษัทยงัไม่มีระบบ
คาดการณ์ในการอนุมติัสินเช่ือดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีจะ
เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้เน่ืองจากมีการอนุมติัสินเช่ือ
ให้แก่ลูกค้าท่ีไม่เหมาะสม รวมถึง มีการอนุมัติขาด
ประสิทธิภาพส่งผลใหมี้ลูกคา้คา้งช าระจ านวนมาก 

3.2 การจดัเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) เป็นขั้นตอน
ของการน าข้อมูลท่ีได้มาท าความสะอาดข้อมูล (Data 

Cleaning) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการขอ
สินเช่ือรถยนต์ของลูกคา้ดว้ยโปรแกรม Tableau รวมทั้ง
ดดัแปลงขอ้มูล (Data Transformation) ให้อยูใ่นรูปแบบ
กลุ่มของขอ้มูล ให้สามารถสร้างโมเดลดว้ยเทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจได ้จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของ
ลูกคา้ท่ีขอสินเช่ือรถยนต์ พบว่า จากขอ้มูลทั้งหมด 11 แอท 
ทริบิวท์ มีคุณลักษณะส าคัญท่ี เ ก่ียวข้องกับการอนุมัติ
สินเช่ือ จ านวน 6 แอททริบิวท์ ไดแ้ก่ 1) รายไดข้องลูกคา้ 
2) ค่าใช้จ่ายของลูกค้า 3) อายุงานของลูกค้า 4) อายุของ
ลูกค้า  5) ประเภทของรถ  และ  6) ยี่ห้อของรถ  ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัสถานะการอนุมติัสินเช่ืออยา่งเห็นไดช้ดั 
ดงัตวัอยา่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของขอ้มูล ในภาพท่ี 3 

 
ภำพที ่3: แดชบอร์ดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานะการอนุมติัสินเช่ือ 
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ส าหรับคุณลักษณะส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการอนุมัติ
สินเช่ือ ท่ีมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data) และจ าเป็นตอ้งดดัแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ
กลุ่ม (Class) นั้น ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการให้จดักลุ่ม
ตามหลกัเกณฑ์การจดักลุ่มลูกคา้ของบริษทั ท าให้ขอ้มูล
ใหม่ ของทั้ง 4 แอททริบิวท์ ไดแ้ก่ 1) ช่วงรายได ้2) ช่วง
ค่าใชจ่้าย 3) ช่วงอายุงาน และ 4) ช่วงอายุ ไดค้่าของช่วง
ขอ้มูลใหม่ท่ีประกอบดว้ย 5 Class ส าหรับน าไปใช้สร้าง
โมเดลท านายดว้ยขั้นตอนวธีิตน้ไมต้ดัสินใจ 

3.3 การสร้ างและประเมินโมเดล (Modeling and 

Evaluation) เป็นขั้นตอนการสร้างโมเดลท านายรูปแบบการ
อนุมัติให้สินเช่ือรถยนต์ด้วยขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
เน่ืองจากเป็นขั้นตอนวิธีท่ีให้ผลลพัธ์ในรูปแบบเง่ือนไขท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย โดยงานวิจัยน้ีจะใช้
โปรแกรม Rapid Miner เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้แบบมี
ผูส้อนและวดัประสิทธิภาพของโมเดลดว้ยการวิเคราะห์
แบบ 10-fold Cross-Validation 

3.4 การน าโมเดลไปใชง้าน (Model Implementation) 

เป็นขั้นตอนของการน าโมเดลท านายรูปแบบการอนุมติัให้
สินเช่ือรถยนตด์ว้ยขั้นตอนวธีิตน้ไมต้ดัสินใจ ไปประยกุตใ์ช้
งานจริงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ โดยจะใช้
ฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อ
ท านายสถานะอนุมัติให้สินเช่ือรถยนต์ จากนั้นด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีผลต่อการน าโมเดล
ไปประยุกต์ใช้งานทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตรงตามความ
ตอ้งการ (Function Requirement) 2) ด้านสามารถท างานได้
ตามหน้าท่ี  (Function) 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
(Usability) 4) ดา้นประสิทธิภาพ (Performance) และ 5) ดา้น
การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Security) รวมทั้งส้ิน 25 
ขอ้ค าถาม โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัแต่ละขอ้ค าถาม 5 
คือ พึงพอใจมากท่ีสุด และ 0 คือ ไม่พึงพอใจ ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในสถานประกอบการ และ
น ามาหาค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจ 

 

4. ผลกำรด ำเนินกำร 
4.1 ผลกำรออกแบบและพัฒนำโมเดลท ำนำยรูปแบบ

กำรอนุมตัใิห้สินเช่ือรถยนต์ด้วยขั้นตอนวธีิต้นไม้ตดัสินใจ  

ผลการศึกษาในขั้นตอนวิจัยท่ี 3.3 เป็นผลท่ีได้การ
ออกแบบและพฒันาโมเดลตน้ไมต้ดัสินใจ แบบ 10-fold 

Cross-Validation ดว้ยโปรแกรม Rapid Miner ดงัภาพท่ี 4  
 

 
 

ภำพที ่4: การสร้างโมเดลท านายรูปแบบการอนุมติัให้สินเช่ือ
รถยนตด์ว้ยโปรแกรม Rapid Miner  

 

ผลการออกแบบและพฒันาโมเดลดว้ยอลักอริทึม C4.5 

ไดก้ฎการจ าแนก (Classification Rule) จ านวนทั้งส้ิน 30 
กฎ (ภาพท่ี 5) และแผนภูมิตน้ไมต้ดัสินใจ ดงัภาพท่ี 6  

 

 
ภำพที ่5: กฎการจ าแนกท่ีไดข้องโมเดลท านายรูปแบบ 

การอนุมติัให้สินเช่ือรถยนต ์
 

 
ภำพที ่6: แผนภูมิตน้ไมต้ดัสินใจของโมเดลท านายรูปแบบการ

อนุมติัให้สินเช่ือรถยนต ์
 

ผลการวดัประสิทธิภาพของโมเดลท านายรูปแบบการ
อนุมติัให้สินเช่ือรถยนต์ทั้ ง 4 ค่า พบว่า โมเดลท่ีได้มีค่า
ความถูกตอ้ง ร้อยละ 79.54 ค่าความแม่นย  า ร้อยละ 92.15 
ค่าความระลึก ร้อยละ 76.12 และค่าเอฟเมชเชอร์ ร้อยละ 
83.11  
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4.2 ผลกำรน ำโมเดลไปใช้งำน  
ผลการน าโมเดลไปใชง้าน เป็นการน ากฎการจ าแนกท่ี

ไดจ้ากโมเดลไปประยุกตใ์ชง้านเพื่อท านายสถานะอนุมติั
ให้สินเช่ือรถยนตด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้
ฟังกชนั VLOOKUP ไดห้นา้จอการใชง้าน ดงัภาพท่ี 7 

 

 
 

ภำพที่ 7: หน้าจอการประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม Microsoft Excel  
เพ่ือท านายสถานะอนุมติัให้สินเช่ือรถยนต ์

ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากบั 3.68 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก  (�̅� = 4.8) ส่วนดา้นอ่ืน 
ๆ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
(3.2 < �̅� < 3.8)  
 

5. สรุป 
งานวจิยัน้ีมีวธีิด าเนินการ 4 ขั้นตอนคือ 1) การท าความ

เขา้ใจกบัปัญหาและขอ้มูล 2) การจดัเตรียมขอ้มูล 3) การ
สร้างและประเมินโมเดล และ 4) การน าโมเดลไปใชง้าน
ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของขอ้มูล
ทางธุรกิจ และการดดัแปลงขอ้มูลบนพ้ืนฐานความตอ้งการ
ทางธุรกิจ ก่อนน าข้อมูลไปออกแบบและพฒันาโมเดล
ท านายรูปแบบการตดัสินใจดว้ยขั้นตอนวิธีตน้ไม ้เป็นอีก
แนวทางหน่ึงในการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการ
พฒันาโมเดลท านา ท าให้ไดค้่าประสิทธิภาพของโมเดลท่ี
เหมาะสม อีกทั้ งการน าโมเดลไปประยุกต์ใช้งานด้วย
โปรแกรมท่ีง่ายต่อการใช้งาน นอกจากจะสามารถรองรับ
ขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดแ้ลว้ ยงัสามารถช่วยสนบัสนุน
การตดัสินใจทางธุรกิจได ้อย่างไรก็ตาม การพฒันาโมเดล
ท านายภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ
มานั้น ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของโมเดล ดงันั้น ควร
จะตอ้งแนะน าผูป้ระกอบการในเร่ืองการเก็บขอ้มูลให้มี
ความหลากหลาย ครอบคลุมและเก็บขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีท้ าการพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือการพยากรณ์

การส่งออกสินค้าเกษตรโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ท่ี
เหมาะสม 2) พัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ 3)พัฒนา
ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือการพยากรณ์การส่งออกข้าว 
ยางพารา และมันส าปะหลัง โดยสร้างตัวแบบพยากรณ์
ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา 3 วิธีได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบ
เอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสองคร้ัง วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์
โปเนนเชียลด้วยวิธีของวินเตอร์ และวิธีแยกองค์ประกอบ 
เปรียบเทียบแบบจ าลองด้วยค่าร้อยละความคลาดเคล่ือน
สมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) และค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์
เฉลี่ย (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด ผลการวิจัยพบว่าการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกข้าวและยางพารา วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์
โปเนนเชียลด้วยวิธีของวินเตอร์แบบคูณให้ความแม่นย า
มากท่ี สุด  และการพยากรณ์ป ริมาณการส่งออกมัน
ส าปะหลงั วิธีปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลด้วยวิธีของวิน
เตอร์แบบบวกมคีวามแม่นย ามากท่ีสุด เน่ืองจากให้ค่าร้อย
ละความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) และค่าความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลีย่ (MAD) ต า่ท่ีสุด    
ค ำส ำคญั:  เหมืองขอ้มูล  เทคนิคอนุกรมเวลา  วิธีการปรับ

ให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสองคร้ัง วิธี
ปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยวิธีของวิน
เตอร์  วธีิแยกองคป์ระกอบ 

 
Abstract 

This research was to develop a model for 

forecasting agricultural exports using data mining 

techniques. The step of the research was to consist of 

1) compare data mining models, 2) develop a 

forecasting model, and 3) develop a business 

intelligence system for forecasting the export volume 

of rice, rubber, and cassava. This research used 

three models 1) double exponential smoothing, 2) 

winter exponential smoothing, and 3) decomposition. 

The models were compared with the lowest mean 

absolute percentage error (MAPE) and mean 

absolute deviation (MAD). The results showed that 

the winter exponential smoothing method with 

multiplicative is the most accurate of rice and rubber 

exports forecast and the winter exponential 

smoothing method with additive is the most accurate 

of cassava export forecast. Because it gives the 

lowest the mean absolute percentage error (MAPE) 

and mean absolute deviation (MAD). 

Keywords:  Data Mining, Time Series Model, 

Double Exponential Smoothing, Winter 

Exponential Smoothing, Decomposition. 

 

1. บทน ำ 
เกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีส าคญัของไทยมาเป็น

เวลายาวนาน เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการท าการเกษตร
ส่งผลให้ในแต่ละภูมิภาคมีผลผลิตท่ีส าคัญได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือการผลิตส าคัญ  ได้แก่ ข้าว มัน
ส าปะหลงัและยางพารา ภาคเหนือ การผลิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ข้าว ล าไย และยางพารา ในขณะท่ีภาคใต้มีการผลิตท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว และยางพารา และภาคกลางมีการผลิตท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั และยางพารา [1] ท าให้
การส่งออกสินคา้เกษตรเป็นหน่ึงในรายไดส้ าคญัท่ีส่งผล
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ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของไทยเป็นอยา่งมาก โดยผลผลิต
ท่ีส่งออกและสร้างมูลค่าจนถือเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย
ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา และมนัส าปะหลงั [2]  

แมว้่าการส่งออกสินคา้เกษตรนั้นจะสร้างรายไดเ้ป็น
จ านวนมาก แต่เม่ือผูว้ิจัยศึกษาข้อมูลในอดีตแล้วพบว่า
ป ริมาณ การ ส่ งออก  มีความผัน ผวนค่ อนข้างม าก 
ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณการส่งออกมันส าปะหลังท่ี มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ถึงพ.ศ. 2556 มีความ
ผนัผวนค่อนขา้งคงท่ีในปีพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2558 จากนั้น
ในปีพ.ศ. 2559 ถึงพ.ศ. 2562 มีแนวโน้มลดลงอยา่งเห็น
ไดช้ดั และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอีกคร้ังในปีพ.ศ. 2563 จนถึง
ปัจจุบัน โดยความผนัผวนท่ีกล่าวมาน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณการส่งออกในเดือนท่ีมากท่ีสุดและเดือนท่ีน้อย
ท่ีสุดแลว้พบว่ามีความแตกต่างกนัมากถึง 1,149,002.36 
เมตริกตนั   

 
ภำพที ่1: ปริมาณการส่งออกมนัส าปะหลงั 

ดว้ยปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทท่ีส่งผลต่อการ
แข่งขนัและการด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก เพ่ือให้สามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งในยคุปัจจุบนัและวางแผนการด าเนินงาน
ในอนาคตได้จึงต้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม จึงท าให้ผูป้ระกอบการหลายรายพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการ
คิดคน้เคร่ืองมือและกลยุทธ์ต่างๆ เช่นการพยากรณ์ราคา
สินคา้และยอดขายสินคา้ เช่นเดียวกบัผูว้ิจยัในอดีตท่ีมีการ
วจิยัในดา้นการพยากรณ์การส่งออกสินคา้ค่อนขา้งมาก แต่
ส่วนใหญ่จะท าการพยากรณ์มูลค่าการส่งออก และมกัมี
ขอ้เสนอแนะวา่เม่ือเวลาผา่นไปและปริมาณขอ้มูลมีจ านวน
มากข้ึนควรน ามาพฒันาตวัแบบพยากรณ์ให้เหมาะสมกบั
ปัจจุบันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของตวัแบบพยากรณ์ เช่น 
ตวัแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกขา้วหอมมะลิ [3] การ
พยากรณ์มูลค่าการส่งออกน ้ ายางขน้ [4] เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการศึกษาทฤษฎีการพยากรณ์ การ
สร้างตวัแบบพยากรณ์และการคดัเลือกตวัแบบพยากรณ์   
ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับชุดขอ้มูลปริมาณการส่งออก 
ขา้ว ยางพารา และมนัส าปะหลงั เพ่ือช่วยให้เกษตรกรใช้
เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกหรือการเก็บเก่ียว
ผลผลิต รวมทั้ งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวาง
แผนการด าเนินงาน การผลิตและการส่งออกส าหรับ
ผูป้ระกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

2. ทฤษฎีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา

ประยกุตใ์ช ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
2.1 กำรท ำเหมืองข้อมูล (Data mining) 

กระบวนการในการคน้หารูปแบบหรือความสัมพนัธ์
ของขอ้มูล ดว้ยเทคนิคต่างๆ ทั้งทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ 
ห รือ เทคนิคท างวิทยาการคอมพิ วเตอ ร์  เพื่ อ ให้ ได้
สารสนเทศท่ีไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อน เพื่อน าไปประยุกต์
ในการใชง้าน เช่น ช่วยในการตดัสินใจวางแผนงาน เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการท าเหมือง
ข้ อ มู ล มี ขั้ น ต อ น ดั ง น้ี  1 )  Data Cleaning 2 )  Data 

Integration 3) Data Selection 4) Data Transformation 

5) Data Mining 6) Pattern Evaluation 7) Knowledge 

Representation 

2.2 แบบจ ำลองอนุกรมเวลำ (Time Series Models) 
การใชข้อ้มูลในอดีตมาพยากรณ์ขอ้มูลในอนาคต โดย

มีเวลาเป็นตวัแปรอิสระซ่ึงอาจก าหนดเป็นวนั เดือนปี หรือ
อ่ืนๆ โดยมีส่วนประกอบพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ แนวโน้ม ความ
ผนัแปรตามฤดูกาล การผนัแปรตามวฎัจักร และการผนั
แปรท่ีผิดปกติ [5] 

2.2.1 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสองคร้ัง 
(Double Exponential Smoothing) ให้ผลการพยากรณ์
ได้ดีกับข้อมูลท่ีมีแนวโน้มและไม่มีความแปรผันตาม
ฤดูกาล ลกัษณะของวิธีการน้ีคือ ในคร้ังแรกจะท าการปรับ
เรียบขอ้มูลเดิม และคร้ังท่ีสองท าการปรับเรียบขอ้มูลท่ีได้
จากการปรับเรียบในคร้ังแรก  

2.2.2 วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลดว้ยวิธีของ
วินเตอร์ (Winter’s Method) มีวิธีการเดียวกนักบัวิธีปรับ
เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสองคร้ัง แต่จะท าการปรับ
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เรียบเพ่ิมอีก 1 คร้ัง โดยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบวก และ
รูปแบบคูณ ซ่ึงจะให้ผลการพยากรณ์ได้ดีกับข้อมูลท่ีมี
แนวโนม้และมีความผนัแปรตามฤดูกาล 

2 .2 .3  วิ ธี แ ย ก ส่ วน ป ร ะก อ บ  (Decomposition 

Method) เป็นการแยกส่วนประกอบของขอ้มูลเป็น 4 ส่วน
คือ แนวโน้ม ฤดูกาล ว ัฎจักร และความผิดปกติ เพื่อ
พิจารณาวา่ส่วนประกอบใดมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ของขอ้มูลบา้ง แลว้น าค่าความผนัแปรท่ีไดน้ั้นไปพยากรณ์
ขอ้มูลในอนาคต โดยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบวก และ
รูปแบบคูณ 

2.3 กำรวดัควำมถูกต้องของกำรพยำกรณ์ 
2.3.1 ค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย Mean 

Absolute Percentage Error : MAPE) เป็นตวัช้ีวดัความ
แม่นย  าของการพยากรณ์ โดยค่าท่ีไดน้ั้นจะเป็นค่าร้อยละ 
ซ่ึงหากมีค่าต ่าแสดงวา่ตวัแบบพยากรณ์มีความแม่นย  าสูง 

2 .3 .2  ค่ าค วามผิ ดพ ลาดสั ม บู ร ณ์ เฉ ล่ี ย  (Mean 

Absolute Deviation: MAD) เป็ น ก ารพิ จ ารณ าความ
แตกต่างของค่าจริงกบัค่าพยากรณ์ โดยไม่ค านึงถึงทิศทาง
ของความคลาดเคล่ือน โดยค่าท่ีไดจ้ะมีหน่วยเดียวกบัค่าท่ี
น ามาพยากรณ์ ซ่ึงหากมีค่าต ่าแสดงว่าตวัแบบพยากรณ์มี
ความแม่นย  าสูง 

2.4 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
บุญฤทธ์ิ [6] ท าการวิจยัตวัแบบพยากรณ์ปริมาณการ

ส่งออกมะม่วงของไทย สร้างตวัแบบพยากรณ์ดว้ยวิธีการ
ทางสถิติ  3   วิ ธีได้แก่  วิ ธีแยกองค์ประกอบแบบคูณ 
(Decomposition) วิธีโฮลต์ - วินเตอร์ (Holt - Winters) 
และวิธีบอกซ์ - เจนกินส์ (Box - Jenkins) เปรียบเทียบ
ความถูกตอ้งดว้ยค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย 
Mean Absolute Percentage Error : MAPE) และค่าราก
ท่ีสองของความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย (RMSE) 
ผลการวิจัยพบว่าวิธีบอกซ์-เจนกินส์ เป็นวิธีท่ี มีความ
แม่นย  ามากท่ี สุดโดยมีตัวแบบเป็น ARIMA (0 ,1 ,2) 

(0,1,1) เน่ืองจากลกัษณะของขอ้มูลมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนและ
มีความผนัแปรของฤดูกาล ทั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะว่าในการ
วิจยัคร้ังต่อไปให้พิจารณาขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเพ่ือน ามา
ปรับปรุงตวัแบบพยากรณ์ใหมี้ความเหมาะสม 

วรางคณา [7] ท าการวิจัยตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการ
ส่งออกไมย้างพาราแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ของประเทศ
ไทย สร้างตวัแบบพยากรณ์ดว้ยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการ
ปรับเรียบดว้ยเสน้โคง้เลขช้ีก าลงัของวนิเทอร์แบบคูณและ
วิธีการพยากรณ์รวม เปรียบเทียบความถูกตอ้งของค่าร้อย
ละความคลาดเค ล่ือนสมบูรณ์ เฉ ล่ีย  Mean Absolute 

Percentage Error : MAPE) และค่ารากท่ีสองของความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (RMSE) ผลการศึกษาพบว่า
ภายใตค้่า MAPE วิธีพยากรณ์รวมมีความแม่นย  ามากท่ีสุด 
ขณะท่ีภายใตค้่า RMSE วิธีการปรับเรียบดว้ยเส้นโคง้เลข
ช้ีก าลังของวินเทอร์แบบคูณมีความแม่นย  ามากท่ีสุด 
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีน ามาใชน้ั้นมีลกัษณะท่ีมีแนวโน้มและมี
ความผนัแปรตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามค่าพยากรณ์ทั้ ง 2 
วธีิ มีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญั ทั้ งน้ีมีขอ้เสนอแนะว่าเม่ือมูลค่าการส่งออกไม้
ยางพาราแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์เป็นปัจจุบนัมากข้ึน ควร
น ามาปรับปรุงตัวแบบเพื่อให้ได้ตัวแบบพยากรณ์ ท่ี
เหมาะสมในอนาคตต่อไป 

วรางคณา [8] ท าการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก
กาแฟส าเร็จรูป สร้างตวัแบบพยากรณ์ดว้ยวิธีการทางสถิติ
ทั้งหมด 7 วิธี ไดแ้ก่ วิธีบ็อกซ์–เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบ
ดว้ยเสน้โคง้เลขช้ีก าลงัของโฮลต ์วธีิการปรับเรียบดว้ยเส้น
โคง้เลขช้ีก าลงัของบราวน์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโคง้
เลขช้ีก าลงัท่ีมีแนวโนม้แบบแดม วิธีการปรับเรียบดว้ยเส้น
โคง้เลขช้ีก าลงัท่ีมีฤดูกาลอย่างง่าย วิธีการปรับเรียบด้วย
เส้นโคง้เลขช้ีก าลงัของวินเทอร์แบบบวก และวิธีการปรับ
เรียบด้วย เส้นโค้งเลข ช้ีก าลังของวิน เทอร์แบบ คูณ 
เปรียบเทียบความแม่นย  าของตวัแบบพยากรณ์ดว้ยค่ารากท่ี
สองของความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย (RMSE) ผล
การศึกษาพบว่าวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงั
ของวนิเทอร์แบบคูณมีความแม่นย  ามากท่ีสุด 

3. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

น าวธีิการท าเหมืองขอ้มูลเพื่อการพยากรณ์ ดว้ยเทคนิคการ
พยากรณ์อนุกรมเวลามาใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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3.1 กรอบแนวคดิงำนวจิยั 

 
ภำพที ่2: กรอบแนวคิดงานวิจยั 

จากภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดการสร้างตวัแบบ การ
คดัเลือกตวัแบบ และการแสดงผลพยากรณ์ 5 ปีขา้งหน้า
ของปริมาณการส่งออกขา้ว ยางพารา และมนัส าปะหลงั  

3.2 กำรรวบรวมและวเิครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้ข้อมูลปริมาณการส่งออกข้าว 

ยางพารา และมนัส าปะหลงั  ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายเดือนจาก
กรมศุลกากร ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2564 โดยการรวบรวมและ
จดัเตรียมขอ้มูลได้ด าเนินการตามขั้นตอนการท าเหมือง
ขอ้มูลดังท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลทั้ ง 3 ชุด 
มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ด้วย Time Series Plot 

ร่วมกบักราฟด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และหาค่า
ผิดปกติ (Outliers) ดว้ยวธีิ Boxplots เม่ือพบค่าผิดปกติจะ
แทนท่ีดว้ยค่าเฉล่ียการส่งออกของเดือนและปีนั้นๆ แทน 

3 .3 กำรสร้ำง  กำรคัด เลือกแบบจ ำลอง และกำร
แสดงผล 

น าข้อมูลปริมาณการส่งออกทั้ ง 3 ชนิด ตั้ งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 มาสร้าง
แบบจ าลองด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี 
ประกอบดว้ย 1) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสอง
คร้ัง 2) วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลดว้ยวิธีของวิน
เตอร์ และ 3) วิธีแยกส่วนประกอบ เปรียบเทียบความ
แม่นย  าดว้ยค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย และ 
ค่าความผิดพลาดสมับูรณ์เฉล่ีย หากแบบจ าลองใดให้ค่าต ่า
ท่ีสุดให้แบบจ าลองนั้ นเป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพื่อ
น าไปทวนสอบความแม่นย  าและท าการพยากรณ์ขอ้มูล 5 
ปีขา้งหนา้ โดยใชโ้ปรแกรม Minitab เป็นเคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์  

 

3.4 กำรทวนสอบควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง 
ประเมินความสามารถในการพยากรณ์โดยใช้ขอ้มูล

การส่งออกสินคา้ทั้ง 3 ชนิดตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ . 2564  มาทวนสอบความแม่นย  าและ
พิจารณาด้วยค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย 
(MAPE)  

4.  ผลกำรด ำเนินงำน  
4.1 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

 
ภำพที ่3: ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการส่งออกขา้ว 

 
ภำพที ่4: ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการส่งออกยางพารา 

 
ภำพที ่5: ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้การส่งออกมนัส าปะหลงั 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดงัภาพท่ี 3, 4 และ 5 
พบวา่ขอ้มูลทั้ง 3 ชุด มีความเป็นแนวโน้มและมีความเป็น
ฤดูกาลเขา้มาเก่ียวขอ้ง ประกอบกับชุดขอ้มูลการส่งออก
ยางพาราและมนัส าปะหลงัพบค่าผิดปกติ ผูว้ิจยัจึงแทนท่ี
ค่าผิดปกติดว้ยค่าเฉล่ียการส่งออกของสินคา้ ในเดือนและ
ปีนั้นแทน และตรวจสอบอีกคร้ังผลแสดงไม่พบค่าผิดปกติ 
จึงน าไปสร้างและเปรียบเทียบแบบจ าลองการพยากรณ์  

4.2 ผลกำรเปรียบเทยีบแบบจ ำลอง 
ในการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบ

สองคร้ัง และวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยวิธี
ของวินเตอร์ จ าเป็นต้องก าหนดค่าพารามิเตอร์ผูว้ิจัยจึง
ทดลองก าหนดค่าพารามิเตอร์เพ่ือให้ไดค้่าท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ซ่ึงได้ค่าพารามิเตอร์ดังตารางท่ี 1 และแสดงผลการ
วเิคราะห์และการเปรียบเทียบแบบจ าลองไดด้งัตารางท่ี 2 
ตำรำงที ่1: แสดงผลค่าพารามิเตอร์ท่ีก าหนด 

สินคา้ 
DES Winter 

α  
(Level) 

γ  
(Trend) 

α 
(Level) 

γ 
(Trend) 

β 
(Seasonal) 

ขา้ว 0.737 0.160 0.50 0.12 0.00 

ยางพารา 1.065 0.023 0.50 0.00 0.00 
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มนั
ส าปะหลงั 

0.889 0.022 0.22 0.10 0.05 

ตำรำงที ่2: แสดงผลค่า MAPE และ MAD ของแบบจ าลอง 
แบบจ าลอง MAPE MAD 

ขา้ว 
Double Exponential Smoothing 19.42 141642 

Winter’s Method รูปแบบคูณ 16.96 125588 

Winter’s Method รูปแบบบวก 17.14 126680 

Decomposition รูปแบบคูณ 29.12 193197 

Decomposition รูปแบบบวก 29.13 193130 

ยางพารา 
Double Exponential Smoothing 10.39 31471 

Winter’s Method รูปแบบคูณ 7.77 23361 

Winter’s Method รูปแบบบวก 7.82 23524 

Decomposition รูปแบบคูณ 9.72 29983 

Decomposition รูปแบบบวก 9.77 30194 

มนัส าปะหลงั 
Double Exponential Smoothing 28.77 159067 

Winter’s Method รูปแบบคูณ 18.21 112638 

Winter’s Method รูปแบบบวก 17.43 107830 

Decomposition รูปแบบคูณ 30.58 161816 

Decomposition รูปแบบบวก 30.50 161713 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่การพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกขา้วและยางพาราดว้ยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนน
เชียลของวินเตอร์ รูปแบบคูณ มีความแม่นย  ามากท่ีสุด  
และการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกมนัส าปะหลงัดว้ยวิธี
ปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลของวนิเตอร์ รูปแบบบวก มี
ความแม่นย  ามากท่ีสุด เน่ืองจากให้ค่า MAPE และ MAD 
ต ่าท่ีสุด จึงน าแบบจ าลองดังกล่าว ไปพยากรณ์ค่าในปี  
พ.ศ. 2564 เพื่อทวนสอบค่าความแม่นย  าของแบบจ าลอง  

4.3 ผลกำรทวนสอบควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง 
จากการทวนสอบความแม่นย  าของแบบจ าลองการ

พยากรณ์กร โดยใช้ข้อมูลปริมาณการส่งออกในปีพ.ศ. 
2564 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ เปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์ 
ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ตำรำงที ่3: แสดงผลการทวนสอบค่าความแม่นย  าของแบบจ าลอง 

สินคา้ส่งออก ค่า MAPE จากการทวนสอบ 
แบบจ าลองการพยากรณ์ 

ขา้ว 27.22 

ยางพารา 9.48 

มนัส าปะหลงั 16.75 

 จากการทวนสอบค่าความแม่นย  าของแบบจ าลองการ
พยากรณ์ดว้ยวธีิปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลของวนิเตอร์ 
(Winter’s Method) รูปแบบคูณ  พบว่า การพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกข้าวและยางพารา มีค่าร้อยละความ
คลาดเค ล่ือนสมบูรณ์ เฉล่ีย  เท่ ากับ  27.22 และ 9.48 

ตามล าดับ  และการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกมัน
ส าปะหลงั ด้วยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลของวิน
เตอร์ (Winter’s Method) รูปแบบบวก มีค่าร้อยละความ
คลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย เท่ากบั 16.75  

4.4 กำรพฒันำระบบธุรกจิอจัฉริยะเพ่ือกำรแสดงผล 
เม่ือไดต้วัแบบท่ีเหมาะสมเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัจึงท าการ

พยากรณ์ปริมาณการส่งออกสินคา้ทั้ ง 3 ชนิด ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า และน าผลการพยากรณ์มาจัดท าระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop 

โดยมีตวัอยา่งระบบ ดงัภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 

 
ภำพที ่6: ตวัอยา่งระบบธุรกิจอจัฉริยะ (หนา้รายงานการส่งออก) 

 
ภำพที ่7: ตวัอยา่งระบบธุรกิจอจัฉริยะ (หนา้รายงานการพยากรณ์) 
 

5.  สรุปผลกำรวเิครำะห์และข้อเสนอแนะ  
จากการด าเนินงานวจิยัโดยใชข้อ้มูลปริมาณการส่งออก

สินคา้เกษตร 3 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา และมนัส าปะหลงั 
ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2564 จ านวน 132 เดือน สร้างตวัแบบพยากรณ์ดว้ยเทคนิค
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี ประกอบดว้ย วิธีปรับเรียบ
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เอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสองคร้ัง (Double Exponential 

Smoothing) วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยวิธี
ข อ ง วิ น เต อ ร์ ( Winter’s Method) แ ล ะ วิ ธี แ ย ก
ส่วนประกอบ (Decomposition Method) เปรียบเทียบ
ความแม่นย  าของการพยากรณ์ด้วยค่ าร้อยละความ
คลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE) และค่าความผิดพลาด
สมับูรณ์เฉล่ีย (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด ผลการทดสอบพบวา่การ
พยากรณ์ปริมาณการส่งออกขา้วและมนัส าปะหลงัดว้ยวิธี
ปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลของวินเตอร์ (Winter’s 

Method) รูปแบบคูณ มีความแม่นย  ามากท่ีสุด โดยมีค่า 
MAPE เท่ากับ  29.70  และ 9.14  ตามล าดับ ส่วนการ
พยากรณ์ปริมาณการส่งออกมนัส าปะหลงัวิธีปรับให้เรียบ
เอ็ ก ซ์ โป เนน เชี ยลของวิน เตอ ร์  (Winter’s Method) 

รูปแบบบวก ให้ความแม่นย  ามากท่ีสุดโดยมีค่า MAPE 
เท่ากับ 21.26 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรางคณา [7] 
วรางคณา [8] Boonlao [6] และปุณชญา [5] ท่ีกล่าวไวว้่า
วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลของวินเตอร์ (Winter’s 

Method) เหมาะกับชุดข้อมูลท่ีมีการเคล่ือนไหวโดยมี
แนวโน้มและมีความแปรผนัตามฤดูกาล ซ่ึงผลการวิจยัท่ี
ได้ศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางวางแผน 
การเพาะปลูกหรือการเก็บเก่ียวผลผลิต ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการผลิตและการส่งออกส าหรับ
ผูป้ระกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

อย่างไรก็ตามค่าความคลาดเค ล่ือน ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในการวิจัยคร้ังน้ีนั้ น ยงัมีค่าสูงสืบเน่ืองมาจาก
ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในช่วงปีพ.ศ. 
2562–2564 มีความเปล่ียนแปลงจากในอดีตค่อนขา้งมาก 
โดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
และนโยบายการบริหารประเทศเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส ท่ีมีการก าหนดมิให้มีการเขา้-ออก
ประเทศอยู่ช่วงหน่ึง ท าให้ตลาดการส่งออกและน าเข้า
ไดรั้บผลกระทบและมีปริมาณลดลงดว้ย ซ่ึงส่งผลต่อการ
พยากรณ์ดว้ยเทคนิคอนุกรมเวลาเน่ืองจากอาศยัเพียงค่าใน
อดีตมาพยากรณ์ค่าในอนาคตเพียงปัจจยัเดียว ในการวิจยั
คร้ังต่อไปจึงขอเสนอแนะให้ศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
เช่น ปัจจยัทางการผลิตสินคา้เกษตร ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

และปัจจัยจากเหตุฉุกเฉินอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน เช่นเดียวกับ  
การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว เพื่อพฒันาให้แบบจ าลอง
การพยากรณ์มีความแม่นย  าท่ีมากข้ึน ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกแบบจ าลอง
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์จ านวนงาน 
จดทะเบียนท่ีเกิดขึ้นในส านักงาน โดยเปรียบเทียบ
แบบจ าลองพยากรณ์จ านวน 3 วิธี ได้แก่ วิธีหาค่าเฉลี่ย
เคล่ือนท่ี วิธีการแยกส่วนประกอบ และวิธีการพยากรณ์
แบบฤดูกาล ท าการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ Minitab วดัประสิทธิภาพ
แบบจ าลองพยากรณ์ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน
สัมบูรณ์เฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย ท่ีต ่าท่ีสุด 
ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลจ านวนงานจดทะเบียนในส านักงาน
ท่ีดินระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2563 รวม 72 เดือน และแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ 
ชุดข้อมูลฝึกฝน (Train Set) จ านวน 60 เดือน และชุด
ข้อมูลทดสอบ (Test Set) จ านวน 12 เดือน ผลการวิจัย
พบว่า แบบจ าลองการพยากรณ์ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ
ให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์สูงสุด โดยมีค่าความ
คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 8 และค่า
เ บ่ียง เบนสัมบูรณ์เฉลี่ย เ ท่ากับ 257 ซ่ึงได้น าผลการ
พยากรณ์วิธีท่ีดีท่ีสุดมาน าเสนอบน Power BI ส าหรับการ
วางแผนการให้บริการของส านักงานท่ี ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ค าส าคญั:   เทคนิคการวเิคราะห์อนุกรมเวลา  วิธีหาค่าเฉล่ีย

เคล่ือนท่ี วธีิการพยากรณ์แบบฤดูกาล วธีิการ
แยกส่วนประกอบ 

 

Abstract 

The objective of this research is to select the most 

suitable model for Forecasting the Number 

Registration of the Land officer using Time Series 

Techniques. Time series analysis had been applied to 

compare performance among 3 statistical models as 

following; 1) Moving Average Model 2) Winter’s 

Method and 3) Decomposition Model. By using 

Minitab, Also perform model performance 

measurements in forecasting. The mean absolute 

percentage error (MAPE) and the mean absolute 

deviation (MAD) were the lowest. Dataset for 

creating forecasting Model is collected information of 

actual Registration of the Land officer since January 

2015 to December 2020. The 72 months were used 

and divided into 2 sets. The first set had 60 months for 

identification models. The second set had 12 months 

for checking the accuracy of the forecasting model. 

The result showed that the best forecasting model was 

Decomposition Model due to its MAPE value of 8 and 

MAD value of 257. And It brings the best forecasting 

results to Power BI for effective land office service 

planning.  

Keywords: Time Series Analysis, Moving Average,   

   Winter’s Method, Decomposition. 
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1. บทน า 
ส านักงานท่ีดินมีหน้าท่ีให้บริการในดา้นการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยต์ามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เช่น การจดทะเบียนขาย จ านอง 
ไถ่ถอน เป็นตน้ การให้บริการจดทะเบียนของส านักงาน
ท่ีดินมีจ านวนปริมาณงานท่ีตอ้งจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ส่งผลให้การบริการของส านักงานท่ีดินมีความล่าช้า 
เน่ืองจากปริมาณเจ้าหน้าท่ีให้บริการมีไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานในแต่ละวนั ท่ีผ่านมาการบริหารวางแผน
จ านวนเจา้หนา้ท่ีให้บริการในส านักงานท่ีดินนั้นเป็นการ
อาศยัจากประสบการณ์ในอดีตในการคาดเดาจ านวนงาน
จดทะเบียน ซ่ึงเป็นการพยากรณ์แบบไม่มีรูปแบบท าให้มี
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ได้สูง ดังนั้ นเพ่ือ 
ให้การบ ริการของส านักงาน ท่ี ดินมีความรวด เ ร็ว 
 มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจกับผูรั้บบริการ 
จึงจ าเป็นต้องมีการพยากรณ์ปริมาณงานจดทะเบียน  
เพื่อบริหารจัดการจ านวนเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน 
ใหเ้หมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานจดทะเบียน 

การพยากรณ์ดว้ยเทคนิคอนุกรมเวลา เป็นการรวบรวม
ขอ้มูลตามช่วงเวลาแบบสปัดาห์ เดือน หรือปี ท่ีต่อเน่ืองกนั
มาท าการการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณขอ้มูลท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยวิธีการพยากรณ์ของอนุกรมเวลามี
หลายวิธี เช่น วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์
โปเนนเชียลแบบโฮลทแ์ละวนิเทอร์ และวธีิ SARIMA ใน
การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของประเทศไทย [1] การพยากรณ์มูลค่า 
การส่งออกยางพาราของประเทศไทย ด้วยวิธีค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี วธีิปรับใหเ้รียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง 
และวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ [2] การพยากรณ์ราคามงัคุดคละ 
ใช้วิธีพยากรณ์ได้แก่ วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วิธีการแยก
ส่วนประกอบอนุกรมเวลา และวธีิปรับใหเ้รียบดว้ยเส้นโคง้
เลขช้ีก าลงัของวินเทอร์แบบคูณ [3] การสร้างแบบจ าลอง
การพยากรณ์ความตอ้งการแว่นตา กรณีศึกษา ร้านรักแวน่ 
ท่ีใช้วิธีหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนน
เชียลแบบง่าย และวิธีแยกส่วนประกอบ [4] หรือวิธีบ็อกซ์-
เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยวิธีการของ

วินเทอร์ ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ท านายอุบติัการณ์การเกิดโรค
ไขเ้ลือดออกของประชาชน [5] เป็นตน้  

จากปัญหา และงานวจิยัดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ศึกษาทฤษฎีการพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา และ
คดัเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด มาใชใ้นการพยากรณ์จ านวน
งานจดทะเบียนท่ีจะเกิดข้ึนในส านักงานท่ีดิน เพื่อน าผล
พยากรณ์มาบริหารจัดการจ านวนเจ้าหน้า ท่ีประจ า
ส านักงานท่ี ดินเพื่ อให้การบริการจดทะเ บียนของ
ส านกังานท่ีดินนั้นมีความรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับบริการ 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยแบ่งเป็น 5 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เป็นเทคนิคท่ีน าขอ้มูล

ในอดีตท่ีเก็บรวบรวมเป็นรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน 
รายไตรมาส หรือรายปีอย่างต่อเน่ือง น าขอ้มูลมาท าการ
วิเคราะห์เพื่อหารูปแบบการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลเพื่อ
การพยากรณ์การเปล่ียนแปลงข้อมูลนั้ นในอนาค การ
พยากรณ์แบบอนุกรมเวลานั้นสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น 
วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี วิธีพยากรณ์แบบฤดูกาล วิธีแยก
ส่วนประกอบ เป็นตน้ [6] 

2.2 วธีิค่าเฉลีย่เคล่ือนที ่(Moving Average) 
วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเหมาะส าหรับการพยากรณ์ในช่วง

ระยะเวลาสั้ น ๆ และขอ้มูลท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งแน่นอน
เป็นเส้นตรงและคงท่ีตามแนวนอน ไม่เหมาะสมกบัขอ้มูล
ลกัษณะเป็นแนวโน้ม ฤดูกาล หรือขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็น
การเปล่ียนแปลงเป็นขั้นบนัได เทคนิคน้ีใชห้ลกัการในการ
หาค่าเฉล่ีย คือ น าค่าจากการสังเกตหรือขอ้มูลในอดีตมา
ค านวณหาค่าเฉล่ียท่ีไดน้ี้เป็นค่าพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลา
ถดัไป โดยมีสมการดงัน้ี [7] 
  

(1) 

โดย Ft   =  ค่าพยากรณ์ในงวดท่ี t 
 Xt =   ขอ้มูลในงวดท่ี t 
 n   =    จ านวนงวดท่ีมาท าการหาค่าเฉล่ีย 

Ft+1 =   Xt + Xt+1 + … + Xt-n+1 

         n 
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2.3 วธีิการพยากรณ์แบบฤดูกาล (Winter’s Method) 
เป็นวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะ

รูปแบบแนวโน้มอย่างมีทิศทาง และเป็นฤดูกาล ซ่ึงการ
พยากรณ์วิธีวินเทอร์จะตอ้งใชข้อ้มูลอย่างน้อย 2 ฤดูกาล
และมีรูปแบบท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนของการปรับ
เรียบ ส่วนของแนวโนม้ และส่วนของฤดูกาล โดยมีสมการ
ดงัน้ี [7] 
     ส าหรับการปรับเรียบ 

St = α  
It-L

Xt  (1 - α)(St-1 + bt-1)                    (2) 
     ส าหรับการท าใหเ้ป็นแนวโนม้ 

bt= γ (St - St-1)+ (1 - γ) bt-L                     (3) 

     ส าหรับท าใหเ้ป็นฤดูกาล  
It = β  

St

Xt + (1 - β) It-L                               (4) 
     สมการการพยากรณ์คือ    

Ft+m= (St - bt m) It-L+m                             (5) 
โดยท่ี L    =   ช่วงของฤดูกาล 
 St    =   ค่าการปรับเรียบ 
 bt    =    ค่าการประมาณแนวโนม้ 
 It       =    ค่าการประมาณฤดูกาล 

     =    ค่าคงท่ีส าหรับการปรับเรียบ (0 <   <1) 

      =    ค่าคงท่ีส าหรับแนวโนม้ (0<  <1)   

 β   =    ค่าคงท่ีส าหรับฤดูกาล (0< β <1)  

 Xt   =   ค่าสงัเกตุท่ีเวลา t 

 m   =   ช่วงเวลาการพยากรณ์ในอนาคต 

 

2.4 วธีิแยกส่วนประกอบ (Decomposition)  
เป็นวธีิท่ีแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ของอนุกรมเวลาออก

จากกนั โดยท่ีจะท าใหพ้บการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา
และน าไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ได้ ส่วนประกอบของ
อนุกรมเวลาได้แก่ แนวโน้ม ความผนัแปรของฤดูกาล 
ความผนัแปรตามวฏัจกัร และส่วนประกอบท่ีผิดปกติหรือ
ความคลาดเคล่ือน ซ่ึงวิธีการแยกส่วนประกอบสามารถ
แบ่งเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบบวก เหมาะกบัลกัษณะอนุกรม
เวลาท่ีความผนัแปรของฤดูกาลคงท่ี และแบบคูณ เหมาะ
กบัลกัษณะอนุกรมเวลาท่ีมีความผนัแปรของฤดูกาลไม่คงท่ี 
ส าหรับวิจัยน้ีได้ใช้วิธีแยกส่วนประกอบแบบคูณ โดยมี
สมการดงัน้ี [8] 

  Ft   =   Tt  x  St                                        (6) 
 

โดย Ft   =  ค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาปัจจุบนั 
 Yt  =  ค่าของขอ้มูลจริงในช่วงเวลาปัจจุบนั 

 Tt   =  ค่าประมาณของแนวโนม้ 
 St   =  ค่าประมาณของการผนัแปรตามฤดูกาล 

 Ct   =  ค่าประมาณของการแปรผนัตามวฏัจกัร  
 It    =  ค่าประมาณของความไม่แน่นอน  
 N   =  จ านวนขอ้มูล 

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
สมฤดี กัญญา และอรวรรณ [9] ได้ท าการศึกษา 

การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบั
ของประเทศไทย ดว้ยการวเิคราะห์อนุกรมเวลา 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
วิ ธี  Decomposition วิ ธี  Exponential Smoothing และ 
วิธีบอกซ์ เจนกินส์ ข้อมูลท่ีใช้มาจากขอ้มูลการส่งออก 
อญัมณี และเคร่ืองประดบัของประเทศไทยรายเดือน ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
จ านวน 84 วดัประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE 
ผลการวิจยัพบวา่ วิธี Decomposition ให้ประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุด ค่า MAPE เท่ากบั 0.24  รองลงมา คือ Exponential 

Smoothing ค่า MAPE เท่ากบั 0.26  MAPE เท่ากบั 0.47 
ตามล าดบั 

พรฤดี และณัฐทวิ  [10] ได้ท าการศึกษาตัวแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ยอดขายเส้ือผ้าด้วยการ
วเิคราะห์อนุกรมเวลา 2 วธีิ ไดแ้ก่ วธีิ Decomposition และ
วิธี Linear Regression ขอ้มูลท่ีใช้มาจากยอดขายรายวนั 
ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2015 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2017 
จ านวน  1,096 ค่า ว ัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วย 
ค่ า  Basic Error ค่ า  MAD ค่ า  MSE ค่ า  MAPE และ 
ค่าTheil’s U ผลการวิจยัพบว่า วิธี Linear Regressionให้
ประสิทธิภาพสูงสุด ค่า  Basic Error เท่ากับ 24.441 ค่า 
MAD เท่ากับ 0.380 ค่า MSE เท่ากับ 0.266 ค่า MAPE 
เท่ากบั 7.850 และค่า Theil’s U เท่ากบั 0.5555  

Lima and et al. [11] ได้ท าการศึกษาการพยากรณ์
ขอ้มูลเศรษฐกิจทางดา้นการขายปลีกทางอีคอมเมิร์ซของ
โปรตุเกส ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 2 วิธี ได้แก่ วิธี 

Holt-Winters Models Additive และวิ ธี  Holt-Winters 

Models Multiplicative ข้อมูลท่ีใช้มาจากข้อมูลจ านวน
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รายการขายสินคา้ทางอีคอมเมิร์ซ จาก Eurostat Platform 

ตั้ งแต่ เ ดือนมกราคม 2000 ถึงเ ดือนกุมภาพันธ์ 2018  

รวม 218  เ ดือน  วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วย 
ค่ า  MSE ผลการวิจัยพบว่า วิ ธี  Holt-Winters Models 

Multiplicative ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ค่า MSE เท่ากับ 
420.3238 ร อ ง ล ง ม า  คื อ  วิ ธี  Holt-Winters Models 

Additive  ค่า MSE เท่ากบั 452.3238 

 

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย  
งานวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแบบจ าลองการ

พยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์จ านวนงาน 
จดทะเบียนในส านกังานท่ีดิน โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงาน
ดงัน้ี 

3.1 การรวบรวมและการจดัการข้อมูล 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวนผูเ้ขา้รับบริการในส านกังาน

ท่ีดินจังหวดันนทบุรี สาขาปากเกร็ด ในช่วงตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม  
72 เดือน ท าการตรวจสอบขอ้มูลและจัดการขอ้มูลด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด 
ไดแ้ก่ ชุดขอ้มูลฝึกฝน (Train Set) เป็นขอ้มูลของจ านวน
งานจดทะเบียนในส านกังานท่ีดินตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 60 เดือน เพื่อใช้
ในการสร้างแบบจ าลองและเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การพยากรณ์ของแบบจ าลอง  และชุดข้อมูลทดสอบ 
(Test Set) เป็นขอ้มูลจ านวนงานจดทะเบียนในส านกังาน
ท่ีดินตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2563 รวม 12 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับทวนสอบ
ความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 

3.2 การสร้างแบบจ าลองพยากรณ์  
สร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์

ผลทางสถิติ Minitab โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์อนุกรม
เวลา จ านวน 3 วธีิ ไดแ้ก่ วธีิ Moving Average โดยท าการ
ก าหนดค่า MA Length 3, 6, 9, 12 ตามล าดบั วธีิ Winter’s 

Method โดยท าการก าหนดค่า  (Level) ค่า  (Trend) 
และ ค่า β (Seasonal) เท่ากบั 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ

วธีิ Decomposition โดยก าหนดค่า  Seasonal Length 3, 6, 

9, 12 ท าการเก็บข้อมูลและคัดเลือกแบบจ าลองในการ
พยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด 

3.3 การคดัเลือกแบบจ าลองในการพยากรณ์ 
พิจารณาประสิทธิภาพของแบบจ าลองพยากรณ์ทั้ ง  

3 วิธี ด้วยค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย 
(MAPE) และค่าเบ่ียงเบนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด  

3.4 การทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 
ทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลองพยากรณ์ 

 น าขอ้มูลการพยากรณ์ท่ีได้จากแบบจ าลองมาทวนสอบ
ความถูกตอ้งและแม่นย  ากับขอ้มูลชุดทดสอบ (Test Set) 

จ านวน 12 เดือน พิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนในการ
พยากรณ์ ดว้ยค่า MAPE 

3.5 น าเสนอข้อมูลการพยากรณ์  
 น า เสนอข้อมูลการพยากรณ์งานจดทะเบียนใน

ส านักงานท่ีดินในรูปแบบ Dashboard ด้วยโปรแกรม 
Power BI 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ แสดง

รายละเอียดไดด้งัน้ี 
4.1 ผลการด าเนินงานสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 
ผลการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์งานจดทะเบียนโดย

เทคนิคการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา จ านวน 3 วิ ธี   
ได้แ ก่  วิ ธีMoving Average วิ ธีWinter’s Method และ 
วิ ธี  Decomposition วิ เคราะห์ค่ าสถิ ติด้วยโปรแกรม 
Minitab แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 ถึง 3  

 

ตารางที ่1: การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธี Moving Average   

วธีิพยากรณ์ พารามเิตอร์ MAPE MAD 

Moving 

Average 

MA Length 3 10 327 

MA Length 6 11 336 

MA Length 9 11 354 

MA Length 12 12 374 

         

จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน พบวา่ 
พารามิเตอร์ MA Length 3 ใหป้ระสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยคา่ 
MAPE เท่ากบั 10 และค่า MAD เท่ากบั 327 
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ตารางที ่2: การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธี Winter’s Method 

วธีิ
พยากรณ์ 

พารามเิตอร์ MAPE MAD 

Winter’s 

Method 

 = 0.5,  = 0.1, β = 0.1 10 315 

 = 0.5,  = 0.2,  β = 0.1 10 326 

 = 0.5,  = 0.3,  β = 0.1 11 333 

            
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน 

พบวา่ พารามิเตอร์  = 0.5,  = 0.1, β = 0.1 ใหป้ระสิทธิภาพ 
ดีท่ีสุด โดยค่า ค่า MAPE เท่ากบั 10 และค่า MAD เท่ากบั 315 

 

ตารางที ่3 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธี Decomposition   

วธีิพยากรณ์ พารามเิตอร์ MAPE MAD 

Decomposition 

Seasonal Length 3 10 304 

Seasonal Length 6 9 302 

Seasonal Length 9 9 282 

Seasonal Length 12 8 257 

          
จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน 

พบวา่ พารามิเตอร์ Seasonal Length 12 ให้ประสิทธิภาพ
ดีท่ีสุด โดยมีค่า MAPE เท่ากับ 8 และค่า MAD เท่ากับ 
257 

 

     4.2 การเปรียบเทยีบและคดัเลือกแบบจ าลอง  
      การเปรียบเทียบและคดัเลือกแบบจ าลอง น าค่าความ
คลาดเคล่ือนของตวัแบบการพยากรณ์ ได้แก่ ค่า MAPE 
และค่ า  MAD ของวิ ธี  Moving Average วิ ธีWinter’s 

Method และวิธี Decomposition มาเปรียบเทียบเพื่อหา
แบบจ าลองพยากรณ์ท่ีเหมาะสม กบัขอ้มูลจ านวนงานจด
ทะเบียนส านกังานท่ีดิน โดยพิจารณาจากวิธีพยากรณ์ท่ีให้
ค่าความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลองพยากรณ์ต ่า ท่ีสุด 
พบว่า วิธี Decomposition เป็นวิธีท่ีค่าความคลาดเคล่ือน
ต ่าท่ีสุด ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการพยากรณ์จ านวนงานจด
ทะเบียนในส านกังานท่ีดิน รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4: การเปรียบเทียบความแม่นย  าของแบบจ าลองพยากรณ์ 

วธีิพยากรณ์ พารามเิตอร์ MAPE MAD 

Moving Average MA Length 3 10 327 

Winter’s Method 
 = 0.5,  = 0.1 
β = 0.1 

10 315 

Decomposition Seasonal Length 12 8 257 

      จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน พบวา่ 
วธีิ Decomposition ใหป้ระสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยมีค่า MAPE 
เท่ากบั 8 และค่า MAD เท่ากบั 257 
      4.3 การทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 
       ผลการทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง เม่ือ
พิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน วิธี Decomposition ให้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด รองลงมา วิธี Winter’s Method และ
วิธี  Moving Average  ตามล าดับ น าแบบจ าลองท่ีได ้
มาท าการทวนสอบความถูกต้องกับข้อมูลจ านวนงาน 
จดทะเบียนในส านักงานท่ีดิน จ านวน 12 เดือน ซ่ึงพบว่า 
แบบจ าลองพยากรณ์วิ ธี  Decomposition มีค่ าความ
คลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุดท่ีร้อยละ 11.87 รายละเอียดแสดงดงั
ตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5: ผลการทวนสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง 

เดือน 
จ านวน
งาน 

Decomposition 

Test Set Forecast Error APE 

JAN 3288 2753.06 534.94 16.27 

FEB 2996 2783.91 212.09 7.1 

MAR 3360 3613.01 -253.01 7.5 

APR 2415 2753.92 -338.92 14.0 

MAY 2559 3076.2 -517.2 20.2 

JUN 4386 3523.64 862.36 19.7 

JUL 3577 3171.71 405.29 11.3 

AUG 3858 3358.15 499.85 13.0 

SEP 3090 3474.7 -384.7 12.4 

OCT 3095 2884.41 210.59 6.8 

NOV 3290 3327.9 -37.9 1.2 

DEC 4274 3718.4 555.6 13.0 

ร้อยละ 11.87 

 

     4.4 การน าเสนอข้อมูล 
      ผู ้ วิ จั ย น า เ ส น อ ผ ล ก า ร พ ย า ก ร ณ์  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี  
Decomposition เป็นตวัแบบในการพยากรณ์จ านวนงาน
จดทะเบียนในอนาคต โดยใช้โปรแกรม Power BI 

Desktop เป็นเคร่ืองมือช่วยในการแสดงผลพยากรณ์ใน
รูปแบบของรายงาน แสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1: แผนภูมิภาพแสดงจ านวนงานจดทะเบียน 
        

จากภาพท่ี  1 แสดงจ านวนงานจดทะเ บียนใน
ส านักงานท่ีดินระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562  
และการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนงานจดทะเ บียน 
ท่ี เ กิด ข้ึนจริงจ านวน 12 เ ดือน ตั้ งแต่ เ ดือนมกราคม 
 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กบัจ านวนงานจดทะเบียน
ท่ี ม า จ า กก า รส ร้ า ง แบบจ า ล อ งพย าก ร ณ์ด้ ว ย วิ ธี  
Decomposition  

 

5. สรุป  
งานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาการพยากรณ์ดว้ยเทคนิค

อนุกรมเวลาเพื่อให้ได้วิธีการพยากรณ์ท่ีดีและเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับการพยากรณ์จ านวนงานจดทะเบียนใน
ส านักงานท่ีดิน ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีได้รับ
ความนิยม จ านวน 3 วิ ธี  ได้แก่ วิ ธี  Moving Average  

วิธี Winter’s Method และวิธี Decomposition ทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยค่า MAPE 
และค่า MAD ผลการวิจัยพบว่า วิธี Decomposition มี
ความเหมาะสมท่ีสุด ค่า MAPE เท่ากบั 8 ค่า MAD เท่ากบั 
257 หลังจากนั้ นน าข้อมูลมาทวนสอบกับข้อมูลจริง
จ านวน 12 เดือน สรุปได้ว่า การพยากรณ์จ านวนงาน 
จดทะเบียนในส านักงานท่ีดินโดยสร้างแบบจ าลองการ
พยากรณ์ด้วยวิธี Decomposition มีความแม่นย  า โดยค่า
ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์อยูท่ี่ร้อยละ 11.87  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอการพัฒนา

แบบจ าลองการพยากรณ์ หุ้นเติบโตจากการจัดกลุ่ ม
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) ของตลาดหลักท รัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพ่ือช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนหลกัทรัพย์จึงมคีวามส าคัญอย่างมากกับนักลงทุนใน
หุ้น โดยข้อมูลท่ีใช้ในการจ าแนกข้อมูลเป็นข้อมูลงบ
การเงิน และช่ือหลักทรัพย์ จ านวน 1,101 รายการ ระหว่าง
ปี พ.ศ.2555 -2559 น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดลอง
แบบจ าลองเม่ือผ่านขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเหลือจ านวน 
138 รายการ พบว่าข้อมูลในแต่ละคลาสมีจ านวนท่ีไม่
สมดุลกัน จึงใช้เทคนิค  SMOTE Upsampling ซ่ึงช่วยใน
การแก้ไข Unbalanced data ในการวิเคราะห์ข้อมลูและหา
อัลกอ ริ ทึ มผู้ วิ จั ยใ ช้ โปรแกรม  Rapid Miner ในการ
วิเคราะห์และทดลองอัลกอริทึม โดยผู้ วิจัยได้ใช้ท้ังหมด 4 
อั ลกอ ริ ทึ ม  ไ ด้ แ ก่  Decision Tree, Random Forest , K-
nearest neighbor และ NaïveBayes เพ่ือ เป รียบเทียบหา
ความแม่นย าในการพยากรณ์การเติบโตของหลกัทรัพย์เอ็ม
เอไอ  โดยผู้ วิจัยได้ใช้ Optimize Parameter (Grid) มาช่วย
ในการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท้ัง 4 อัลกอริทึม  
ซ่ึงผลการทดลองพบว่าอัลกอริทึม  Random Forest มี
ประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุดส าหรับ
ชุดข้อมูลนี้  โดย มี ค่ าความถูกต้อง(Accuracy) เท่ ากับ
90.42% ค่าความแม่นย า (Precision) เท่ากับ 87.29% และ
ค่าระลึก (Recall) เท่ากับ 96.33%  จากผลการวิจัยสรุปได้
ว่าแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์หุ้นเติบโตขากการจัด
กลุ่มหลกัทรัพย์เอม็เอไอ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยท่ีทดลองโดยใช้อัลกอริทึม  Random Forest น้ันมี
ประสิทธิภาพ และความแม่นย าอยู่ในเกณฑ์ดี 
ค าส าคัญ: หุ้นเติบโต, หลักทรัพย์, อัลกอริทึม Random 

Forest, ลดความไม่สมดุลของข้อมูล, การหา
ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม 

 
Abstract 

The objective of this research is to develop model 

for predicting growth stocks based on their financial 

statements. Financial data of stocks in MAI between 

2012 and 2016 that used as data of the model to 

clean data stage which is reduce and prepare raw 

data from 1,101 to 138 rows. From the data 

preparation found the amount of data in each class 

was not balanced. Therefore, the method of 

balancing the data that can solve the Unbalanced 

data is the SMOTE Upsampling technique.Rapid 

Miner software with four different algorithms - 

Decision Tree, Random Forest, K-nearest neighbors, 

and Naive Bayes - were used to develop comparative 

models. To compare the accuracy of forecasting the 

growth of MAI securities used Optimize Parameter 

(Grid). The results indicated that Random Forrest 

have the highest efficiency and accuracy. It has 

accuracy at 90.42%, Precision at 87.29% and Recall 

at 96.33%. 

Keyword: Growth Stock, Securities, Random Forest 

Algorithm, SMOTE Upsampling, 

Optimize Parameters (Grid) 
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1. บทน า 
ปัจจุบันมีผูค้นเป็นจ านวนมากท่ีสนใจในเร่ืองการ

ลงทุนและการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นหน่ึงในช่องทางการ
ลงทุนต่อยอดไปสู่ความมัง่คัง่และป้องกันความเส่ียงใน
ดา้นการเงินท่ีได้รับการยอมรับในวงกวา้ง การลงทุนใน
หลกัทรัพยส์ามารถเพ่ิมมูลค่าทางการเงินดว้ยผลตอบแทน
ทั้ งจากก าไรการซ้ือขายและเงินปันผลจากจ านวนเงินท่ี
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตก้ารก ากบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บรองบริษทัจดทะเบียนประกอบไปดว้ย
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(The Securities 
Exchange of Thailand : SET) และตลาดเอ็มเอไอ (Market 
for Alternative Investment : mai) 

ทุกวนัน้ีการคาดการณ์เพื่อหาแนวโน้มการเติบโตของ
กิจการในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจ 
เน่ืองจากได้ผลตอบแทนก าไรท่ีมีจ านวนมาก โดยการ
พยากรณ์เพ่ือจัดหากลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีการเติบโตของ
กิจการได้อย่างแม่นย  าและได้ก าไรส่ิงน้ี จึงเป็น ส่ิงท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจของนกัลงทุนหลายคน และเป็น
วธีิดูไดร้วดเร็วกวา่การวิเคราะห์จากงบการเงินทีละตวั โดย
ใชอ้ลักอริทึมในการสร้างแบบจ าลองมาเป็นตวัช่วยในการ
พยากรณ์ ในบทความและงานวิจัยหุ้นส่วนใหญ่จะให้
ความสนใจไปท่ีธุรกิจกลุ่ม SET ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษัทใน
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหญ่ และมีการแบ่งกลุ่มธุรกิจท่ีชดัเจน 
แต่ในทางกลับกันตลาดเอ็มเอไอ ยงัไม่มีงานวิจัยหรือ
บทความท่ีน าไปสู่การจดักลุ่มหุ้นในลกัษณะเช่นเดียวกบั 
SET มากนักซ่ึงสาเหตุใหญ่มาจากความนิยมและปริมาณ
ในการซ้ือขายท่ีไม่สูง และตลาดเอ็มเอไอส่วนมากเป็น
ธุรกิจ SMEs ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีโอกาสท่ีจะเติบโตสูง แต่
ในทางกลับกันก็อาจมีบางบริษัทมีโอกาสล้มละลายได้
เหมือนกัน แต่ถ้าหากมีอัลกอริทึมท่ีมาช่วยพยากรณ์
สนับสนุนการตดัสินใจก่อนในการลงทุนได้ เพื่อมองหา
บริษัท ท่ีมีโอกาสในการเติบโตของกิจการในอีก 3 ปี
ข้างหน้า อีกทั้ งยงัช่วยลดความเส่ียงในการลงทุนท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยผู ้วิจัยมองจากงบทางการเงินของกิจการ
ครอบคลุมตั้งแต่การเติบโตของสินทรัพย ์รายได ้ก าไรและ

การเติบโตของกิจการ จะอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียของ
ตลาด โดยมีการเติบโตของรายไดแ้ละก าไรเติบโตเร็ว ปีละ 
15% ข้ึนไป ต่อเน่ืองกันหลาย ๆ ปี  ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑท่ี์นกัลงทุนส่วนใหญ่เลือกซ้ือหุน้คือการมองหา
หุน้ท่ีมีการเติบโตท่ีอิงจากก าไรของกิจการในระยะยาว ซ่ึง
เป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจของหุน้ขนาดเลก็อยา่งเอม็เอไอ 

ดังนั้ น งานวิจัย น้ี จึ ง มี ว ัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ จัดก ลุ่ม
หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ในการพยากรณ์หุน้ตวัไหนจะเป็นหุ้น
เติบโตในอีก 3 ปีขา้งหน้าโดยอัลกอริทึมท่ีใช้ทั้ งหมด 4 
อัลกอริทึมในการสร้างแบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบหา
แบบจ าลองท่ีแม่นย  าท่ีสุด ไดแ้ก่ Decision Tree, Random 
Forest , K-nearest neighbor และ NaïveBayes  มาเป็นตัว
ช่วยในการพยากรณ์ ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะสามารถน าผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากการพยากรณ์มาช่วยในการตดัสินใจใหก้บันกัลงทุน
ในการลงทุนหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้
 

2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การเตบิโตของกจิการ 
การเติบโตของกิจการมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนท่ี

ลดลง ท าให้ก าไรสุทธิมากข้ึน ซ่ึงบริษทัจะตอ้งท าการลงทุน
เพื่อการเติบโต ถา้ลงทุนแลว้ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี
ดีก็จะท าให้ผลก าไรเติบโตมากข้ึน ดงันั้นปัจจยัหลกัของการ
เติบโต คือ หากมีการลงทุนมาก และการลงทุนนั้ นท า
ผลตอบแทนไดดี้ก็จะท าใหกิ้จการนั้นมีการเติบโต [1] 

2.2 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
การน าตัว เลขท่ีอยู่ในงบการเงิน  มาค านวณเป็น

อัตราส่วนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกิจการในอดีต ไดแ้ก่ 

อัต ร าก าไรขั้ น ต้น  (%) เป็ น ก ารวัด อัต ร าส่ วน
เปรียบเทียบผลก าไรขั้นตน้กับยอดขาย สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ เพื่ อว ัด
ความสามารถของบริษทัในการควบคุมตน้ทุนสินคา้ และ
ความสามารถในการปรับราคาขายสินคา้ [2] 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) เพื่อประเมินวา่บริษทั
มีก าไรจากการด าเนินงานเป็นก่ีปอร์เซ็นตข์องรายได ้[3] 
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อัตราก าไรสุท ธิ (%) อัตราส่วนทางการเงิน ท่ีว ัด
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ว่าบริษทัมีก าไร
สุทธิ คิดเป็นสดัส่วนเท่าไรจากรายรับทั้งหมดของบริษทั  

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) สัดส่วน
ระหวา่งก าไรสุทธิ (Net Profit) และสินทรัพยร์วม (Asset) 
สามารถบอกไดว้่าบริษทัท าก าไรไดม้ากน้อยเพียงใด เม่ือ
เทียบกบัสินทรัพยร์วมของบริษทันั้น  

อตัราการเติบโตของรายได้ (%) เป็นกระแสเงินสดท่ี
กิจการไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการ  

อตัราเติบโตของก าไร (%) อตัราส่วนการเติบโตของก าไร
สุทธิเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทมี
ความสามารถท าก าไรหรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง [4] 

อตัราหน้ีสินรวม ต่อ สินทรัพยร์วม (%) อตัราส่วนทาง
การเงินท่ีวดัระหว่างหน้ีสินรวมกบัสินทรัพยร์วม ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนท่ีบ่งบอกวา่กิจการมีการกูย้ืมเงินเป็นส่วนส่วน
เท่าไรต่อสินทรัพยร์วม  

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) อัตราส่วนทาง
การเงินท่ีเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง เงินปันผลต่อหุ้น 
เทียบกับ ราคา โดยพิจารณาบริษัท ท่ี มี อัตราเงินปัน
ผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งสูง  

อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (%) อตัราส่วนท่ี
ช่ วยวัดป ระ สิท ธิภาพของบ ริษัท ว่ าส าม ารถส ร้าง
ผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้นได้
มากนอ้ยเพียงใด เพ่ือวดัการเติบโตของก าไรได ้[5] 

อัตราการเติบโตของก าไรต่อหุ้น (%) คืออัตราการ
เปล่ียนแปลงก าไรต่อหุ้น (EPS) เม่ือวดัขา้มช่วงเวลา เพ่ือ
เปรียบเทียบวา่ในแต่ละช่วงเวลาบริษทัมีอตัราผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 1 หุน้ เพ่ิมข้ึนหรือนอ้ยลง  

2.3 เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวธีิ Decision Tree  
เป็นโครงสร้างท่ีใช้แสดงกฏท่ีได้จากเทคนิคการ

จ าแนกประเภทข้อมูล โดยต้นไม้ช่วยการตัดสินใจจะมี
ลักษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ ท่ีแต่ละโหนดแสดง
คุณลักษณะ (attribute) แต่ละก่ิงแสดงเง่ือนไขในการ
ทดสอบ และโหนดปลาย (leaf node) แสดงกลุ่มท่ีก าหนด
ไว ้โดยการสร้างโมเดล (Model) จะท าโดยวิธีการขั้นตอน
ดังน้ี1. หาคุณลักษณะ (Attribute) ท่ีส าคัญท่ีสุดมาแบ่ง

ข้อมูลซ่ึงจะถูกน ามาสร้างเป็น Root Node โดยมี Target 
Attribute เป็นผลลพัธ์ซ่ึงเป็น Leaf Node 2. น าค่าท่ีเป็นไป
ไดใ้น Attribute ท่ีถกูเลือกมาแตกออกเป็นกลุ่ม และท าการ
แบ่งข้อมูลทั้ งหมดตามกลุ่มท่ีแตกออกจาก Root Node     
3. ท าซ ้ าท่ีขั้นตอนแรก โดยหา Attribute ท่ีส าคญัท่ีสุดจาก
ขอ้มูลท่ีเขา้มาเพ่ือหาตวัแบ่งต่อไป [6] 

2.4 เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวธีิ Random Forest 
Random Forest เป็นหน่ึ งในเทคนิ คท่ี เรียกว่า Bagging 

หลักการจะคล้ายกับ Decision Tree แต่ จะสุ่ มเอาข้อมู ล 
(Instance) ไปสร้างเป็นต้นไม้หลายๆต้น แต่ละต้นเรียกว่า 
Subset เหมือนว่ามีป่าท่ีมีตน้ไมจ้ านวนมาก ซ่ึงแต่ละตน้จะมี
รูปแบบสุ่มไม่เหมือนกนั โดยในการท านายแต่ละตน้จะท านาย
แลว้เลือกผลท่ีไดจ้ากการโหวตท่ีมาท่ีสุดมาเป็นผลลพัธ์ [7] 

2.5 เทคนิ คก ารจ าแนก ข้ อ มูล ด้วยวิ ธี  K-Nearest 
Neighbor (KNN)  

เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาการจ าแนกขอ้มูล 
(Classification) ใช้ในการจ าแนกกลุ่มข้อมูลและเป็น
วิธีการให้ เหมาะสมกับข้อมูลท่ีกระจัดกระจาย โดย
หลักการ คือ จ าแนกกลุ่มข้อมูลด้วยระยะทางท่ี มีค่ า
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัขอ้มูลในแต่ละกลุ่มซ่ึงก าหนดโดยค่าของ
ขอ้มูลในรอบการวนซ ้ าก่อนหน้า เม่ือได้ระยะทางท่ีถูก
ค านวณแลว้จะถูกจดัเรียงล าดับและก าหนดขอ้มูลเพื่อน
บ้านตามระยะทางท่ีใกลท่ี้สุดจ านวน k ตามท่ีก าหนดไว ้
การค านวณระยะทางมีหลากหลายวิธีซ่ึงการน ามาใชง้าน
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตวัแปร ไดแ้ก่ การค านวณระยะทาง 
Euclidean และการค านวณระยะทาง Manhattan เหมาะ
ส าหรับตวัแปรเป็นตวัเลข (continuous variable) ซ่ึงเป็นวิธี
ท่ีน ามาใช้มากท่ี สุด การค านวณระยะทาง Hamming 
เหมาะส าหรับตวัแปรท่ีไม่ใช่ตวัเลข [8] 

2.6 เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวธีิ Naïve Bayes  
เป็นเทคนิคท่ีอาศยัหลกัการความน่าจะเป็นตามทฤษฎี

ของเบย ์(Bayes’s theorem) ซ่ึงเป็นอลักอริทึมท่ีไม่ซบัซอ้น 
หลกัการของNaïve Bayesใชห้ลกัการของความน่าจะเป็น 
โดยมีสมมติฐานว่าปริมาณของความสนใจข้ึนอยู่กบัการ
กระจายความน่าจะเป็น อลักอริทึมช่วยในการแก้ปัญหา
แบบจ าแนกประเภทท่ีสามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ได ้[7] 
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3.วธีิการด าเนินการวจัิย 
วิจัยน้ี เป็นการพยากรณ์หุ้นเติบโตจากการจัดกลุ่ม

หลักทรัพย์เอ็มเอไอ  โดยมีกรอบแนวความคิด และ
ขอบเขตในการด าเนินวจิยั ดงัภาพท่ี 1  

 
ภาพที ่ 1: กรอบแนวความคิดในการด าเนินวิจยั 

โด ยผู ้ วิ จั ย ได้ ด า เนิ น ก าร ต าม ขั้ น ต อ น  แ ล ะ มี
กระบวนการท างานดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเกบ็รวบรวม และเตรียมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ.2555 – 2559 จ านวน 1,101 รายการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลงบ
การเงินของแต่ละบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ
ปัจจยัส าหรับการสร้างแบบจ าลองดงัตารางท่ี 1  
ตารางที ่1: ปัจจยัส าหรับการสร้างแบบจ าลอง 

แอตทริบิวท์ ความหมาย  
Securities (ID) ช่ือหลกัทรัพย ์
GPM อตัราก าไรขั้นตน้  
EBIT Margin  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  
NPM อตัราก าไรสุทธิ 
ROA อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  
Revenue Growth 
Rate  

อตัราการเติบโตของรายได ้

Net Profit Growth 
Rate  

อตัราเติบโตของก าไร 

Debt Ratio  อตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 
Dividend Yield  อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 
ROE  อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ 
EPS Growth Rate  อตัราการเติบโตของก าไรต่อหุน้ 
Growth Result 
(Label)  

ผลการเติบโตของกิจการ  

โดยแต่ละแอตทริบิวท์จะใช้ของปี พ.ศ.2555 – 2559 
จากนั้นน าขอ้มูลเขา้สู่กระบวนการแปลงขอ้มูลคือการท า
ข้อมูลให้ถูกต้องโดยท าขั้นตอน Data Cleaning  และน า
ข้อมูลมาท าการ Pivot เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ และ
ถูกต้องท่ีสุดในการน าไปพยากรณ์  ท าให้ตัวอินพุตมี
ทั้งหมด 50 ตวัจากการน าขอ้มูลมาท าการ Pivot 

3.2 การลดความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวธีิ SMOTE 
Upsampling  

จากการท่ีข้อมูลได้ผ่านการเตรียมข้อมูล และท าการ 
pivot เรียบร้อยแล้วผู ้วิจัยพบว่าข้อมูลในแต่ละคลาสมี
จ านวนท่ีไม่สมดุลกันหรือเรียกว่าเป็น Unbalanced data 
ซ่ึงข้อมูล  เม่ือผ่านการเตรียมข้อมูลเหลือทั้ งหมด 138 
รายการ โดยขอ้มูลหลกัทรัพยท่ี์เป็นคลาส Growth จ านวน 
23 รายการ และขอ้มูลหลกัทรัพยท่ี์เป็นคลาส Nongrowth 
จ านวน 115 รายการส าหรับการแก้ปัญหา คือการท า 
sampling ข้อมูล จากปัญหาดังกล่าวผูว้ิจัยจึงท าการปรับ
ความไม่สมดุลของขอ้มูลโดยใชแ้บบ Oversampling สร้าง
ขอ้มูลคลาสท่ีมีจ านวนนอ้ยกวา่ใหมี้ปริมาณมากข้ึน เพราะ
การท าเช่นน้ีไม่ได้ท าให้ขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลง ดงันั้ น
วธีิการท่ีใชคื้อการสร้างขอ้มูลใหม่มาไวใ้กลก้บัขอ้มูลเดิมท่ี
มีอยู่เทคนิคท่ีนิยมใช้ในกลุ่มน้ีคือ  SMOTE Upsampling 
เป็ น  Operators ใน  Rapidmider ใช้ ช่ วย ใน การแก้ ไข 
Unbalanced data  ผู ้วิจัยได้ท าการหาค่าพารามิเตอร์โดย
ก าร ใช้  Optimize Parameter (Grid) ม า ช่ วยใน ก ารห า
ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยวดัจากค่าความแม่นย  า
(Accuracy) ท่ีสูงท่ีสุด แลว้พบว่าค่า SMOTE - Number of 
neighbours ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแต่ละอลักอริทึมดงัตาราง
ท่ี 2 โดยจ านวนข้อมูลทั้ งหมดท่ีได้จากการท า SMOTE 
Upsampling เพ่ิมเป็นจ านวน 230 รายการ 

 

ตารางที่ 2: ผลประเมินค่า Number of neighbours (k) ท่ีดีท่ีสุดของ
แต่ละอลักอริทึม 

อลักอริทมึ Number of neighbours 
Decision Tree 5 
Random Forest 20 
K-nearest neighbor 20 
NaïveBayes 5 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

380 

 

3.3 การสร้างแบบจ าลอง 
ขั้นตอนการน าสู่การเรียนรู้เพ่ือสร้างแบบอลักอริทึม

โดยใช ้4 อลักอริทึม ไดแ้ก่ Decision Tree, Random Forest 
, K-nearest neighbor และ NaïveBayes เพื่อเปรียบเทียบหา
ความแม่นย  าในการพยากรณ์การเติบโตของหลกัทรัพยเ์อ็ม
เอไอได้ความแม่นย  ามากท่ีสุด ผูว้ิจัยได้ทดลองก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ในการสร้างแบบอลักอริทึมทั้ง 4 โดยการใช ้
Optimize Parameter (Grid) ใน Rapidminer มาช่วยในการ
หาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยวดัจากค่าความ
แม่นย  า(Accuracy) ท่ีสูงท่ีสุดของทั้ง 4 อลักอริทึม โดยแต่
ละอลักอริทึมมีคา่พารามิเตอร์ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3: ตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ในการก าหนดอลักอริทึม 

อลักอริทมึ พารามเิตอร์ ค่าทีใ่ช้ 
Decision Tree Maximal depth 20 

Confidence 0.01 
Criterion information_gain 

Random Forest Number of 
trees 

30 

Maximal depth 60 
Confidence 0.01 
Criterion gain_ratio 

K-nearest neighbor K 6 
NaïveBayes Laplace 

correction 
Ture 

3.4 การทดสอบ และวดัประสิทธิภาพของอลักอริทึม 
ในการทดสอบ และวดัประสิทธิภาพผูว้ิจยัใช้วิธี Cross 

validation เป็นการจ าแนกขอ้มูลออกเป็นหลายส่วน (K) โดย
แต่ละส่วนจะมีจ านวนขอ้มูลเท่ากนั เม่ือแบ่งขอ้มูลไดจ้ะท า
การฝึกสอนอลักอริทึม โดยเหลือขอ้มูลชุดหน่ึงเอาไวส้ าหรับ
เป็นส่วนทดสอบ เม่ือทดสอบอัลกอริทึม รอบแรกเสร็จ
ขอ้มูลท่ีเหลือไวจ้ะน ากลบัเขา้ไปเป็นชุดขอ้มูลฝึกสอนแลว้
แบ่งอีกส่วนไวส้ าหรับเป็นชุดขอ้มูลทดสอบ โดยผูว้ิจยัได้
ทดลองก าหนดค่าพารามิเตอร์ค่า k ทั้ง 4 อลักอริทึมโดยการ
ใช ้Optimize Parameter (Grid) ใน Rapidminer มาช่วยในการ
หาค่ า k ท่ี เหมาะสมท่ี สุดโดยวัดจากค่ าความแม่นย  า
(Accuracy) ท่ีสูงท่ีสุดของทั้ง 4 อลักอริทึม ไดด้งัตารางท่ี 4  

ตารางที ่4: ตารางแสดงค่า k-fold cross validation 
อลักอริทมึ k-fold cross validation 

Decision Tree 40 
Random Forest 20 
K-nearest neighbor 40 
NaïveBayes 10 

วดัประสิทธิภาพแบบจ าลองดว้ยวิธี Confusion matrix 
ตวัช้ีวดัได้แก่ ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ดังสมการท่ี 2 
ค่าความแม่นยา (Precision) ดังสมการท่ี 3 และค่าระลึก 
(Recall) ดงัสมการท่ี 4 

 

 

 

โดยท่ี TP : ขอ้มูลท่ีท านายตรงกบัขอ้มูลจริงในคลาสท่ี  
            ก าลงัพิจารณา 
   TN: ขอ้มูลท่ีท านายตรงกบัขอ้มูลจริงในคลาสท่ี 
  ไม่ไดพ้ิจารณา 
   FP: ขอ้มูลท่ีท านายผิดเป็นคลาสท่ีก าลงัพิจารณา 
   FN: ขอ้มูลท่ีท านายผิดเป็นคลาสท่ีไม่ไดพิ้จารณา 

 

4.ผลการวจัิย 
ผลการวิจัยการพยากรณ์หุ้นเติบโตจากการจัดกลุ่ม

หลกัทรัพยเ์อม็เอไอของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ไดผ้ลการเปรียบเทียบของทั้ง 4 อลักอริทึมดงัน้ี 

4.1 ผลทดสอบอลักอริทมึ Decision Tree 

 
ภาพที ่2: ผลทดสอบอลักอริทึม Decision Tree 

4.2 ผลทดสอบอลักอริทมึ Random Forest 

 
ภาพที ่3: ผลทดสอบอลักอริทึม Random Forest 
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4.3 ผลทดสอบอลักอริทมึ K-nearest neighbor 

 
ภาพที ่4: ผลทดสอบอลักอริทึม K-nearest neighbor 

4.4 ผลทดสอบอลักอริทมึ NaïveBayes 

 
ภาพที ่5: ผลทดสอบอลักอริทึม NaïveBayes 

4.5 ผลการเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 
ผลจากการน าชุดข้อมูลท่ีเตรียมไวน้ ามาทดสอบกับ

อลักอริทึมท่ีได้ท าการก าหนดหาค่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุด 
และมีความแม่นย  าท่ีสุดของ 4 อลักอริทึมเปรียบเทียบได้
ดงัตารางท่ี 5  
ตารางที ่5: แสดงผลการทดสอบอลักอริทึม 

อลักอริทมึ Accuracy Precision Recall 
Decision Tree 84.33% 85.83% 85.62% 
Random Forest 90.42% 87.29% 96.33% 
K-nearest neighbor 82.33% 81.25% 90.83% 
NaïveBayes 71.74% 65.08% 97.27% 

จากตาราท่ี  5 แสดงผลการประเมินการทดสอบ
อัล ก อ ริ ทึ ม ด้ ว ย เท ค นิ ค  Cross validation ข อ งทั้ ง  4 
อัลกอริทึม ผู ้วิจับพบว่า อัลกอริทึม Random Forest มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีค่าความถูกตอ้ง(Accuracy) 
เท่ ากับ  90.42% ค่ าค วามแ ม่น ย  า  (Precision) เท่ ากับ 
87.29% และค่าระลึก (Recall) เท่ากับ 96.33% ถัดมาคือ 
อลักอริทึม K-nearest neighbor, อลักอริทึม Decision Tree 
และ อลักอริทึม NaïveBayes ตามล าดบั 

 

5.สรุปผลการวจัิย 
จากการสร้างแบบอลักอริทึมการพยากรณ์หุ้นเติบโตจาก

การจดักลุ่มหลกัทรัพยเ์อม็เอไอของตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยได้ท าการปรับการลดความไม่สมดุลของ
ข้อมูลด้วยวิธี  SMOTE Upsampling เพื่อแก้ปัญหาจ านวน
ข้อมูลในแต่ละคลาสมีจ านวนท่ีไม่สมดุลกัน และท าการ
เปรียบเทียบอลักอริทึมของทั้ ง 4 อลักอริทึม ได้แก่ Decision 

Tree, Random Forest , K-nearest neighbor แ ล ะ  NaïveBayes 
เพื่อหาอัลกอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพ และความแม่นย  าท่ีสุด 
และท าการประเมินประสิทธิภาพอัลกอริทึมด้วยเทคนิค 
Cross validation จากการทดลองผลการวิ จัยสรุปได้ว่ า 
อัลกอริทึม Random Forest มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และ
เหมาะสมกบัชุดขอ้มูลท่ีสุด โดยมีค่า k-fold cross validation ท่ี
ดีท่ีสุดเท่ากบั 50  การปรับการลดความไม่สมดุลของขอ้มูลท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ค่า SMOTE - Number of neighbours เท่ากับ 
20  โดยมีตวัแปรอินพุตท่ีดีท่ีสุดจ านวน 50 ตวั และเม่ือน าชุด
ขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสร้างแบบจ าลอง ผูว้ิจยัพบวา่อลักอริทึม 
Random Forest มีค่าความถูกต้อง(Accuracy) เท่ากับ 90.42% 
ค่าความแม่นย  า (Precision) เท่ ากับ 87.29% และค่าระลึก 
(Recall) เท่ากบั 96.33%  ซ่ึงสามารถน าแบบจ าลองท่ีพฒันามา
พยากรณ์การเติบโตของหุน้เอ็มเอไอของตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
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บทคัดย่อ 

ธุรกิจประกันภัยท่ีให้บริการในปัจจุบันมหีลายประเภท 
ตัวอย่างเช่น สุขภาพ ยานพาหนะ ทรัพย์สิน ท่ีอยู่อาศัย 
ขนส่งสินค้า และอุบัติเหต ุเป็นต้น ธุรกิจประกันภัยรถยนต์
เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขัน
กันสูง จึงเป็น เร่ืองง่ายท่ีผู้ ท าประกันภัยจะขอยกเลิก
กรมธรรม์ เพ่ือท าประกันกับบริษัทอ่ืนท่ีให้เง่ือนไขท่ีดีกว่า 
หรือราคาถูกกว่า บางคร้ังแผนความคุ้มครองท่ีเลือกอาจ 
ไม่เหมาะสมกับผู้ท าประกันรถยนต์อีกด้วย งานวิจัยนีจึ้งได้
พัฒนาระบบแนะน าการท าประกันภัยรถยนต์โดยใช้การ
สร้างกฎเฉพาะบุคคล (Rules-Based Personalization) ท่ี
พิจารณาจากข้อมูล และกฎต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือรองรับ
ข้อมูลผู้ ขับขี่  ข้อมูลรถยนต์ ทุนประกันภัย ประเภทการ 
ใช้งาน และแผนความคุ้มครองท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงในงานวิจัย 
ยั งป ระยุก ต์ ใ ช้ ก ารแ บ่ งกลุ่ ม แบบ เคมี น  (K-Means 
Clustering) เพ่ือช่วยแนะน าแผนความคุ้มครองท่ีคาดว่า
ผู้ท าประกันภัยสนใจ จากการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ พบว่า ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถให้ค าแนะน า
ส าหรับการท าประกันภัยรถยนต์ตามความต้องการเฉพาะ
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการตัดสินใจเลือก
แผนความคุ้มครอง อีกท้ังยงัช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการท าประกันภัยรถยนต์ของลกูค้า 
ค ำส ำคญั: ระบบแนะน ำกำรท ำประกนัภยัรถยนต ์กำรสร้ำง 
                 กฎเฉพำะบุคคล กำรแบ่งกลุ่มแบบเคมีน 
 
 

Abstract 

There are various types of insurance businesses 

that offer services today, for example, health 

insurance, car insurance, property insurance, 

householder insurance, and accident insurance. Car 

insurance is one of the fastest-growing businesses 

with a highly competitive and low average of brand 

royalty. Therefore, the customers can switch to the 

competitor product easily if the coverage plan or 

condition is more suitable and better. The objective 

of this research was to develop the Car Insurance 

Recommendation System Using Rules-Based 

Personalization that considered the data and rules 

created to analyze driver data, vehicle data, sum 

insured, usage type, and coverage plans. The 

research applied K-Means Clustering to recommend 

insurance plans that insurers are expected to be 

interested in. System performance measurements 

show that the developed system can provide effective 

recommendations for car insurance according to the 

needs of customers efficiently, making it easier to 

decide on a coverage plan, reducing the process and 

duration of car insurance for customers. 

Keyword: Car Insurance Recommendation System,  
  Rules-Based Personalization, K-Means  
  Clustering 
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1. บทน ำ 
ในปัจจุบนับริษทัประกนัภยัรถยนตมี์กำรแข่งขนักนัสูง 

และมีหลำกหลำยช่องทำงในกำรให้บริกำร เช่น ผ่ำนทำง
นำยหน้ำประกันภัย เทเลเซลล์ และเว็บไซต์  เป็นต้น  
ในกำรน ำเสนอแผนควำมคุ้มครองให้กับลูกค้ำจำก
นำยหน้ำ เพ่ือให้ตัดสินใจในกำรท ำประกันภัยรถยนต ์
ลูกคำ้บำงคนอำจตดัสินใจเลือกซ้ือแผนควำมคุม้ครองท่ีไม่
เหมำะสม หรือไม่ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในบำง
กรณีอำจได้รับแผนควำมคุ้มครองท่ีมีค่ำเบ้ียประกันภัย 
แพงเกินควำมจ ำเป็น  ห รือกำรแนะน ำผ่ำน ช่องทำง 
เทเลเซลลล์ูกคำ้อำจฟังรำยละเอียดของแผนควำมคุม้ครอง
ไม่ครบถว้น ท ำใหอ้ำจเสียผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

จำกปัญหำท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น งำนวิจัยน้ีจึงได้พัฒนำ
ระบบแนะน ำกำรท ำประกนัภยัรถยนตโ์ดยใชก้ำรสร้ำงกฎ
เฉพำะบุคคลร่วมกบักำรแบ่งกลุ่มแบบเคมีน  โดยระบบจะ
ช่วยในกำรวิเครำะห์ และให้ค  ำแนะน ำแผนควำมคุม้ครอง
ท่ีมีควำมเหมำะสมกับผูท้  ำประกันรถยนต์แต่ละบุคคล  
ง่ำยต่อกำรตดัสินใจเลือกแผนควำมคุม้ครอง ช่วยลดควำม
เส่ียงท่ีลูกคำ้จะยกเลิกกรมธรรม์ อีกทั้งยงัช่วยลดขั้นตอน 
และระยะเวลำในกำรท ำประกนัภยัรถยนต์ของลูกคำ้ โดย
ในบทควำมวิจยัแบ่งเน้ือหำออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 
1  บทน ำ ส่วนท่ี 2 ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 3 
วธีิกำรด ำเนินงำนวิจยั ส่วนท่ี 4 ผลกำรด ำเนินงำนวิจยั และ
ส่วนท่ี 5 สรุปผลกำรวจิยั 

 
2. ทฤษฎีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 กำรประกนัภัยรถยนต์ 
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็นธุรกิจท่ีคุ ้มครองผู ้เอำ

ประกนัภยัหรือผูท่ี้ไดรั้บกำรคุม้ครองจำกกรมธรรมเ์ม่ือเกิด
ควำมสูญเสีย หรือเสียหำยจำกกำรใชร้ถยนต ์โดยท่ีบริษทั
ประกันภัยจะต้องบริหำรควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ี 
อยู่ภำยใต้ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ซ่ึงกำร
ประกนัภยัรถยนตป์ระกอบดว้ยประเภทกำรรับประกนัภยั 
และควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนดงัน้ี 

2.1.1 ประเภทประกนัภยัรถยนต ์ 

ประกันภัยรถยนต์ประเภทภำคบังคับ (Compulsory) 
หรือประกนัภยั พ.ร.บ. ซ่ึงรถยนต์ทุกชนิดตอ้งท ำประกนั
ประเภทน้ี เน่ืองจำกถูกบงัคบัโดยพระรำชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. 2535 คุม้ครองควำมสูญเสียชีวิต 
ร่ำงกำย หรืออนำมยัของบุคคลประสบภยัจำกรถยนต ์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทภำคสมคัรใจ (Voluntary) 
เป็นประกันรถยนต์ท่ีได้รับควำมยินยอมระหว่ำงผู ้ท ำ
ประกนัภยั และบริษทัประกนัภยัในกำรเลือกซ้ือแผนควำม
คุม้ครองตำมควำมตอ้งกำรของผูท้  ำประกนัภยั 

2.1.2 ควำมเส่ียงของประกนัภยัรถยนต ์
ในส่วนควำมเส่ียงต่อกำรยกเลิกกรมธรรม์บริษัท

ประกันภัยได้ มีป รับ เป ล่ียนแผนควำมคุ้มครองอยู่
ตลอด เวลำ เพื่ อตอบสนองควำมต้องกำรของผู ้ท ำ
ประกันภัย เน่ืองจำกผู ้ท ำประกันสำมำรถเปล่ียนแปลง
ยกเลิกประกนัไดต้ำมควำมตอ้งกำร [1] เม่ือผูใ้ห้บริกำรอ่ืน
ตอบสนองควำมตอ้งกำรไดดี้กวำ่ในดำ้นต่ำง ๆ หรือควำม
เส่ียงจำกกำรถูกฉ้อโกง จำกรำยงำนส ำนักงำนสอบสวน
กลำง (Federal Bureau of Investigation: FBI) พบว่ำกำร
ฉ้อโกงทำงประกันภัยน ำไปสู่กำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจ
ประมำณ 80,000 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ [2] 

จำกควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกนัภยั
รถยนตไ์ดมี้งำนวิจยัท่ีน ำเทคโนโลยีมำประยกุตใ์ชเ้พื่อลด
ควำมเส่ียง เช่น กำรพยำกรณ์ลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงจะยกเลิก
ประกันภยัรถยนต์โดยใช้หลกักำรเรียนรู้ของเคร่ืองด้วย
วิธีกำร Random Forest ในกำรพยำกรณ์ [1] และประเมิน
ระดับควำมเสียหำยภำพสำมมิติของรถยนต์ เพ่ือป้องกัน
กำรฉอ้โกงดว้ย Augmented Reality [3] เป็นตน้ 

2.2 ระบบแนะน ำ (Recommendation System) 
ระบบแนะน ำเป็นระบบท่ีออกแบบมำเพื่อใหค้  ำแนะน ำ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงกับผูใ้ช้ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ เพ่ือ
คำดกำรณ์ถึงส่ิงท่ีผูใ้ชส้นใจ ซ่ึงในปัจจุบนัระบบแนะน ำได้
น ำไปใชอ้ยำ่งแพร่หลำย เช่น ดำ้นส่ือบนัเทิง ซ้ือขำยสินคำ้ 
และหลกัสูตรกำรเรียนรู้ [4] เพ่ือช่วยให้ผูใ้ชง้ำนง่ำยต่อกำร
ตดัสินใจในกำรเลือกผลิตภณัฑ์หรือบริกำร โดยมีวิธีกำร
ต่ำง ๆ ท่ีน ำมำประยกุตก์บัระบบแนะน ำดงัน้ี 
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2.2.1 วธีิกำรกรองแบบมีเน้ือหำ (Content-Based Filtering)  
วิธีกำรคดักรองแบบมีเน้ือหำท่ีประยุกต์ใช้ในระบบ

แนะน ำเพื่อท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผูใ้ชง้ำนในอดีต 
โดยท ำกำรค ำนวณเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
หรือบริกำร เช่น ผูใ้ชง้ำนเคยซ้ือสินคำ้ออนไลน์มีกำรให้
คะแนนสูง หรือช่ืนชอบ ซ่ึงระบบจะแนะน ำผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นประเภทเดียวกนัใหผู้ใ้ชโ้ดยอำ้งอิงจำกประวติัของผูใ้ช้
เป็นหลกั [5] 

2.2.2 วธีิกำรกรองแบบร่วมมือ (Collaborative Filtering) 
วิธีกำรคัดกรองแบบร่วมมือเป็นวิธีกำรวิเครำะห์

พฤติกรรมของผู ้ใช้ อ่ืน ท่ี มีควำมคล้ำยกับผู ้ใช้ท่ี เป็น
เป้ำหมำยโดยดูจำกกำรช่ืนชอบผลิตภณัฑ์ หรือบริกำรท่ี
คล้ำยกัน ซ่ึงท ำกำรค ำนวณจำกคุณลักษณะในกำรให้
คะแนนของผลิตภณัฑห์รือบริกำร ดงันั้นระบบจะแนะน ำ
ผลิตภณัฑท่ี์คำดวำ่ผูใ้ชเ้ป้ำหมำยจะสนใจ [5] 

2.2.3 วธีิกำรแบบผสมผสำนเทคโนโลยี 
กำรน ำวิธีกำรอ่ืน ๆ มำช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในระบบ

แนะน ำ เน่ืองจำกกำรแนะน ำแบบพ้ืนฐำนข้ำงต้นยงัมี
ปัญหำ และควำมถูกต้องท่ีต้องปรับปรุง โดยมีวิธีกำรท่ี
น ำม ำป ระ ยุก ต์ ใช้  เช่ น โค ร งข่ ำยป ระส ำท เที ย ม  
(Artificial Neural Networks: ANN) เ ป็ น แ น ว คิ ด ก ำ ร
เลียนแบบสมองของมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วย นิวรอล 
(Neurons) เป็นหน่วยประมวลผลพ้ืนฐำนท่ีท ำหน้ำท่ี
ปรับเปล่ียนสัญญำณขอ้มูลระหวำ่งกนั [5] ซ่ึงน ำวิธีกำรน้ี
พฒันำร่วมกับระบบแนะน ำ เช่น กำรแนะน ำส ำหรับกำร
ออกก ำลงักำย [6] และกำรแนะน ำหลกัสูตรกำรเรียนของ
นักเรียนมหำวิทยำลัยในประเทศไทย [7]  วิธีกำรเชิง
ควำมหมำย (Semantic Technology) เป็นกำรพิจำรณำจำก
เน้ือหำและควำมหมำยของค ำ โดยกำรพฒันำระบบแนะน ำ
จะใชร่้วมกบัอนุกรมวิธำน (Taxonomy) และออนโทโลย ี
(Ontology) โดยท ำกำรแบ่งกลุ่มสินคำ้ หรือประเภทสินคำ้
จำกควำมหมำย [5]  และวิธีกำรจัดกลุ่ม (Clustering) เป็น
กำรพิจำรณำจำกขอ้มูลของผูใ้ชง้ำนโดยมีกำรน ำวิธีกำรจดั
กลุ่มมำประยุกต์ใช้กับระบบแนะน ำ เพ่ือแนะน ำสินค้ำ 
หรือบริกำรใหต้รงกบักลุ่มผูใ้ชง้ำนท่ีมีควำมชอบคลำ้ยกนั 

 

3.  วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย   
3.1 กำรศึกษำปัญหำและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
จำกกำรศึกษำปัญหำและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำ

ประกนัภยัรถยนต ์พบว่ำ ผูท้  ำประกนัอำจเลือกแผนควำม
คุม้ครองท่ีไม่เหมำะสม ท ำให้อำจมีกำรยกเลิกกรมธรรม ์
อีกทั้ งในกำรท ำประกันภัยมีหลำยขั้ นตอนท ำให้ผู ้ท ำ
ประกันได้รับกรมธรรม์ล่ำช้ำ ใช้เวลำนำนกว่ำจะทรำบ
ค วำม คุ้ม ค รอ งโด ยละ เอี ยด  ซ่ึ งอ ำจ จะท ำให้ เสี ย
ผลประโยชน์ในกรณีท่ีเกิดเหตุไม่คำดฝัน กรมธรรม์ไม่
คุม้ครอง หรือคุม้ครองไม่เป็นไปตำมท่ีตอ้งกำร งำนวิจยัน้ี
จึงไดท้ ำกำรพฒันำระบบแนะน ำกำรท ำประกนัภยัรถยนต์
เพ่ือแกปั้ญหำดงักล่ำว 

3.2 กำรวเิครำะห์และออกแบบกรอบแนวคดิกำรวจิยั 
หลังจำก ศึกษ ำปัญห ำ และงำนวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้อ ง 

คณะผูว้ิจยัได้ท ำกำรวิเครำะห์และออกแบบกรอบแนวคิด
กำรวิจยัของระบบแนะน ำกำรท ำประกนัภยัรถยนตท่ี์แบ่ง
กำรท ำงำนออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนหนำ้จอผูใ้ชง้ำน 
(User Interfaces) เพื่อระบุขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ท ำประกันภัยรถยนต์ ส่วนกระบวนกำร (Procedures) 
ส ำหรับตรวจสอบเง่ือนไขขอ้มูลของผูท้  ำประกนัภยั เพ่ือ
ช่วยในกำรแนะน ำแผนควำมคุม้ครอง และเช่ือมต่อกำร
รับส่งขอ้มูลในกำรท ำกรมธรรม์กับฐำนขอ้มูล และส่วน
เก็บข้อมูล (Data Repository) ท่ีรองรับกำรจัดเก็บข้อมูล 
ต่ำง ๆ ของระบบ ซ่ึงสำมำรถแสดงไดด้งัภำพท่ี 1  

 

 
ภำพที่  1: กรอบแนวคิดกำรวิจัยของระบบแนะน ำกำรท ำ 

                          ประกนัภยัรถยนต ์
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3.3 กำรเกบ็ข้อมูลและเตรียมข้อมูล 
งำนวิจัยใช้ขอ้มูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.)  
ปีพ.ศ. 2563 ท่ีน ำขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำประกนัภยัรถยนต์
ภำคสมัครใจทั้ งรถเก๋ง และรถกระบะ จ ำนวน 10 ยี่ห้อ
รถยนต์ ยอดนิยมท่ีรวบรวมจำก Rabbit Finance ได้แก่  
โตโยตำ้ ฮอนดำ้ มำสดำ้ นิสสัน อีซูซุ เชฟโรเลต มิตซูบิชิ 
ฟอร์ด ซูซูกิ และเอ็มจี ซ่ึงข้อมูลท่ีน ำมำใช้ในกำรพฒันำ
ระบบ ประกอบดว้ย ขอ้มูลกรมธรรม ์ขอ้มูลรถยนต ์ขอ้มูล
แผนควำมคุม้ครอง ขอ้มูลยี่ห้อ รุ่น รุ่นยอ่ย ขอ้มูลเรียกร้อง
สินไหมทดแทน ซ่ึงสำมำรถแสดงสรุปจ ำนวนรำยกำรของ
ขอ้มูลไดด้งัตำรำงท่ี 1 
ตำรำงที ่1 : สรุปจ ำนวนรำยกำรของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

ล ำดบั ข้อมูล จ ำนวน (รำยกำร) 
1 กรมธรรม ์ 218,542 
2 รถยนต ์ 218,542 
3 แผนควำมคุม้ครอง 468 
4 ยีห่้อ รุ่น รุ่นยอ่ย 5,766 
5 เรียกร้องสินไหมทดแทน 3,665 

 
ขอ้มูลกำรท ำประกนัภยัรถยนตภ์ำคสมคัรใจท่ีน ำมำใช้

ในกำรวจิยั มีจ ำนวนทั้งส้ิน 218,542 รำยกำร ซ่ึงคณะผูว้จิยั
จะต้องรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลโดยสร้ำงข้อมูล
กรมธรรม ์และขอ้มูลรถยนต์ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จำกนั้นท ำ
ควำมสะอำดขอ้มูล เช่น ขจดัขอ้มูลท่ีเป็นค่ำวำ่ง และขอ้มูล
ท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ โดยแผนควำมคุม้ครองท่ีใช้ในกำร
วิจยัมีจ ำนวน 468 แผน ท่ีครอบคลุมขอ้มูลและประกนัภยั
ทั้ง 4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี1 ประเภท 2+ ประเภท 3+ 
และประเภท 3 ซ่ึงเป็นแผนคุม้ครองท่ีรองรับกำรใช้งำน
รถยนตส่์วนบุคคล และใชเ้พ่ือกำรพำณิชย ์ขอ้มูลยี่ห้อ รุ่น 
รุ่นยอ่ย คดัเลือกเฉพำะรุ่นท่ีอำยไุม่เกิน 15 ปี โดยแต่ละรุ่น
จะมีปีท่ีผลิต ขนำดเคร่ืองยนต์ น ้ ำหนัก ท่ีนั่ง และรำคำ
รถยนต ์จ ำนวน 5,766 รำยกำร และขอ้มูลรำยกำรเรียกร้อง
ค่ำสินไหมทดแทนจำกรมธรรม์ท่ีสร้ำงข้ึน จ ำนวน 3,665 
ร ำ ย ก ำร  จ ำก นั้ น ท ำ ก ำร ต ร ว จ ส อ บ จ ำน วน เงิ น 
ค่ำสินไหม ซ่ึงจะตอ้งไม่เกินทุนประกนัภยัของกรมธรรม ์

 

3.4 กำรออกแบบและพฒันำระบบ 
ในกำรออกแบบและพฒันำระบบแนะน ำประกันภัย

รถยนต์ ซ่ึงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
ส่ วน ท่ี 1 ก ำรส ร้ ำ งก ฎ เฉ พ ำะ บุ ค ค ล  (Rules-Based 
Personalization) เป็นกฎท่ีใชต้รวจสอบแผนควำมคุม้ครอง
ให้เป็นตำมข้อก ำหนดจำกขอ้มูลท่ีได้รับของลูกคำ้ เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรให้ค  ำแนะน ำแผนควำมคุ้มครองท่ี
เหมำะสม โดยสำมำรถแสดงตวัอย่ำงกฎท่ีใช้กรองแผน
ควำมคุม้ครองเฉพำะบุคคลไดด้งัตำรำงท่ี 2  
ตำรำงที ่2: กฎท่ีใชก้รองแผนควำมคุม้ครองเฉพำะบุคคล 

Rules-Based Personalization 

PackageList = [] 

for package in PackageData  

{ 

    If (package.Suminsure <=  Car Price)     

      and (package.CarAgeMin <=  Car Age)  

      and  (package.CarAgeMax >=  Car Age)  

      and  (package.CarCode <=  Car Code)   

     { 

             PackageList.append(package) 

      } 

} 

return PackageList 

 

จำกตำรำงท่ี 2 แสดงกฎท่ีใช้กรองแผนควำมคุม้ครอง
จำกขอ้มูลเฉพำะบุคคล ไดแ้ก่ ขอ้มูลแผนควำมคุม้ครอง 
(Package Data) รำคำรถยนต ์(Car Price) อำยรุถยนต์ (Car 
Age) และลกัษณะรถยนต ์(Car Code) โดยเง่ือนไขของกฎ
มีรำยละเอียดดังน้ี คือ ทุนประกันภยัของแผนจะตอ้งไม่
เกินรำคำรถยนต์ของลูกค้ำ อำยุรถยนต์ของลูกค้ำอยู่
ระหวำ่งปีท่ีก ำหนดของแต่ละแผน ซ่ึงอำยุรถยนต์ค  ำนวณ
จำกปีของวนัท่ีคุม้ครองลบดว้ยปีผลิตของรุ่นรถยนต ์และ
ลกัษณะกำรใช้งำนรถยนต์เป็นรหัสเฉพำะท่ีถูกก ำหนด 
ตำมหลกั พ.ร.บ.ประกันวินำศภัย พ.ศ.2535 เช่น กำรใช้
ส่วนบุคคล (110) กำรใช้เพื่อกำรพำณิชย์ (320) เป็นต้น 
จะตอ้งตรงกบัแผนท่ีรับประกนั ซ่ึงเง่ือนไขทุกขอ้จะตอ้ง
เป็นจริง ซ่ึงแผนควำมคุ้มครองท่ีกรองตำมกฎเกณฑ ์
(PackageList) จะน ำไปใชก้ำรแนะน ำใหก้บัผูท้  ำประกนัภยั 

ส่ ว น ท่ี  2 ก ำร แ บ่ ง ก ลุ่ ม แ บ บ เค มี น  (K-Means 
Clustering) เพื่อช่วยในกำรแนะน ำแผนควำมคุ้มครอง
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ส ำหรับลูกคำ้ โดยใชข้อ้มูลกรมธรรม์ และขอ้มูลรถยนต์ท่ี
รวบรวมในกำรท ำวิจัย ได้แก่ ขนำดเคร่ืองยนต์ (Engine 
Size) จ ำนวนท่ีนั่ง (Seat) น ้ ำหนักรถยนต์ (Weight)  อำยุ
รถยนต์  (Car Age) รำคำรถยนต์  (Car Price) ประ เภท
รถยนต ์(Car Type) อำยผุูท้  ำประกนัภยั (Insured Age) เพศ 
(Gender) และลกัษณะรถยนต ์(Car Code) ซ่ึงในกำรสร้ำง
แบบจ ำลองเคมีนประยุกต์ใช้ไลบรำรี KMeans Cluster 
ของ SciKit Learn และท ำกำรปรับแบบจ ำลองให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีเหมำะสม ด้วย Elbow Method โดยหำผลรวม
ของระยะห่ำงระหวำ่งกลุ่มกบัเซนทรอยดท่ี์เรียกวำ่ Within 
Cluster Sum of Squares (WCSS) ในกำรหำจ ำนวนกลุ่ม 
(Cluster K) ซ่ึงแสดงตวัอยำ่งไดด้งัตำรำงท่ี 3 

 

ตำรำงที ่3: กำรแบ่งกลุ่มขอ้มูลโดยใชวิ้ธีกำรแบบเคมีน 
K-Means Clustering 

Feature:  Engine Size, Vehicle Seat, Vehicle Weight, 

Car Age, Car Price, Car Type, Insured Age, 

Gender, Car Code 

Optimize Elbow method (return Cluster K) 

Output:  Package Clustering Model 

(n_clusters = cluster K) 

 
จำกตำรำงท่ี  3 จะได้แบบจ ำลองกำรแบ่งกลุ่มเพื่อ

น ำไปใชเ้พื่อแนะน ำแผนควำมคุม้ครองให้ผูท้  ำประกนัภยั
จำกนั้นน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสร้ำงรำยกำรกรมธรรมน์ ำเขำ้
กฎเฉพำะบุคคล และปรับใช้ดว้ยแบบจ ำลองของเคมีนท่ี
สร้ำงไวก่้อนหน้ำเพ่ือแนะน ำแผนควำมคุม้ครองท่ีคำดว่ำ
ผู ้ ท ำ ป ร ะ กั น ส น ใ จ  แ ล ะ พั ฒ น ำ เ อ พี ไ อ  
(Application Programming Interface: API) ส ำหรับรับส่ง
ขอ้มูลกรมธรรมร์ะหวำ่งเวบ็แอปพลิเคชนั และฐำนขอ้มูล
ดว้ยภำษำไพทอนในรูปแบบของ RESTful API 

3.5 กำรทดสอบประสิทธิภำพของระบบ 
ส ำหรับกำรพฒันำระบบใน Phase แรก คณะผูว้ิจยัได้

ท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพระบบแนะน ำแผนควำม
คุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจโดยวดัควำม
แม่นย  ำในกำรแนะน ำดว้ยค่ำ Elbow Method 

 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำนวจัิย 
4.1 ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพระบบแนะน ำกำรท ำ

ประกนัภัยรถยนต์ 
จำกกำรทดสอบประสิทธิภำพในกำรหำจ ำนวนกลุ่มท่ี

เหมำะสมในกำรแบ่งกลุ่มเคมีนดว้ย Elbow Method โดย
ท ำกำรทดสอบกำรแบ่งกลุ่มเคมีนเร่ิมจำก 1 และเพ่ิมข้ึน
ตำมล ำดับ พบว่ำผลลัพธ์ค่ำระยะห่ำงระหว่ำงกลุ่มกับ 
เซนทรอยด์ท่ีลดลงต่อเน่ืองจนถึง 10 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ี 8 ถึง 
10 มีค่ำระยะห่ำงท่ีไม่ส่งผลต่อกำรแบ่งกลุ่มแบบเคมีน 
และน ำผลลัพ ธ์มำสร้ำงแผน ภูมิ  Elbow Method  ซ่ึ ง
สำมำรถแสดงผลลพัธ์ไดด้งัภำพท่ี 2 

 
ภำพที ่2: แผนภูมิกำรวดัประสิทธิภำพดว้ย Elbow Method 

 
จำกกำรทดสอบหำจ ำนวนกลุ่มด้วย Elbow Method 

เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรแบ่งกลุ่ม โดยได้
ทดสอบแบบจ ำลองท่ีสร้ำงข้ึนจำกกำรแบ่งจ ำนวนกลุ่ม
ตั้ งแต่  2 ถึง 5 กลุ่ม คณะผู ้วิจัยได้เลือกกำรแบ่งกลุ่มท่ี
เหมำะสมเป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจำกมีควำมแม่นย  ำสูงสุด โดย
แต่ละกลุ่มมีคุณลักษณะของข้อมูลท่ีแตกต่ำงกัน ได้แก่  
กลุ่มท่ี 1  ขอ้มูลรถยนตท่ี์มีอำยรุะหว่ำง 3 – 7 ปี และรำคำ
ของรถยนตไ์ม่เกิน 1,000,000 บำท กลุ่มท่ี 2 ขอ้มูลรถยนต์
ท่ีมีอำยุระหว่ำง 1 – 5 ปี และรำคำของรถยนต์ 1,000,000 
บำทข้ึนไป และ กลุ่มท่ี 3 ขอ้มูลรถยนตท่ี์มีอำยรุะหวำ่ง 7 ปี
ข้ึนไป และรำคำของรถยนตไ์ม่เกิน 500,000 บำท เป็นตน้
หลงัจำกนั้นจะไดแ้บบจ ำลองแบ่งกลุ่มแบบเคมีน เพ่ือใช้
ในกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำท่ี มีควำมคล้ำยกัน ซ่ึงใช้ในกำร
แนะน ำแผนควำมคุม้ครองร่วมกบักฎเฉพำะบุคคลท่ีสร้ำง
ไวก่้อนหนำ้ 
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4.2 ผลกำรพัฒนำระบบแนะน ำกำรท ำประกันภัย
รถยนต์ 

จำกกำรพฒันำระบบแนะน ำกำรท ำประกนัภยัรถยนต์
ซ่ึงผูท้  ำประกันภยัจะตอ้งกรอกขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำรท ำ
กรมธรรมต์่ำง ๆ ไดแ้ก่ ยีห่้อ รุ่น รุ่นยอ่ย ปีรุ่น เพศ สถำนะ 
วนัเกิด จ ำนวนเคลมใน 12 เดือน จงัหวดัจดทะเบียน วนัท่ี
เร่ิมควำมคุม้ครองกรมธรรม ์ซ่ึงระบบจะน ำขอ้มูลท่ีได้มำ
ประมวลผลผ่ำนกฎเฉพำะบุคคล ซ่ึงจะได้แผนควำม
คุม้ครองท่ีถูกตอ้งในกำรน ำเสนอลูกคำ้ และประยุกต์ใช้
กำรแบ่งกลุ่มแบบเคมีน (K-Means Clustering) เพื่อช่วยใน
กำรแนะน ำแผนควำมคุ้มครองท่ีคำดว่ำผู ้ท ำประกันภัย
สนใจ โดยสำมำรถแสดงตัวอย่ำงหน้ำจอแผนควำม
คุม้ครองท่ีแนะน ำใหก้บัลูกคำ้ไดด้งัภำพท่ี 3 

 
 

ภำพที ่3: ตวัอยำ่งหนำ้จอแผนควำมคุม้ครองแนะน ำ 
 

5. สรุป 
จำกกำรพฒันำระบบแนะน ำกำรท ำประกนัภยัรถยนต์

โดยประยุกต์ใช้กำรสร้ำงกฎเฉพำะบุคคลร่วมกับกำร
แบ่งกลุ่มแบบเคมีน ซ่ึงรองรับรถกระบะ และรถเก๋ง 
จ ำนวน 10 ยี่ห้อ จำกแผนควำมคุม้ครองประกนัภยัรถยนต ์
5 อนัดับแรก และสำมำรถแนะน ำประกันภยัรถยนต์ภำค
สมัครใจ 4 ประเภท ได้แก่ ประกันประเภทท่ี 1 ประกัน
ประเภทท่ี 2+ ประกนัประเภทท่ี 3+ และประกนัประเภทท่ี 
3 จำกผลกำรทดสอบประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ 

พบว่ำ สำมำรถให้ค  ำแนะน ำกำรท ำประกันภัยรถยนต์
เฉพำะบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดขั้ นตอนและ
ระยะเวลำกำรท ำประกันภัยรถยนต์ และง่ำยต่อกำร
ตดัสินใจเลือกแผนควำมคุม้ครองของลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรท ำ
ประกันภัย ซ่ึงงำนวิจัยในอนำคตจะน ำสัญญำอัจฉริยะ 
(Smart Contract) เพ่ือช่วยในกำรตรวจสอบ อนุมติักำรท ำ
กรมธรรมอ์ตัโนมติั และป้องกนักำรฉอ้โกงท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
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บทคัดย่อ 
โรคภาวะถุงน า้ในรังไข่หลายใบ (PCOS) เป็นโรคท่ี

สามารถเกิดขึน้ได้กับสตรีในวัยเจริญพันธ์ุ ทางผู้ ศึกษาจึง
สนใจพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ การเกิดโรคถุงน า้ในรังไข่
หลายใบ ส าหรับบุคคลท่ัวไป ท่ีไม่จ าเป็นต้องมีผลตรวจ
จากห้องทดลอง โดยได้ศึกษาอาการและเลือกใช้อาการท่ี
ท าให้มีโอกาสในการเกิดโรคนีสู้ง จากข้อมูลโรค PCOS 
จากฐานข้อมลูเปิดแคก็เกิล [9] โดยมท้ัีงข้อมลูทางกายภาพ
และ ข้อมลูผลตรวจจากห้องทดลอง โดยอาศัยการคัดเลือก
คุณลกัษณะส าคัญท่ีสูงท่ีสุด 11 ล าดับ (Feature selection) 
จากเกณฑ์การจ าแนกของวิธีการป่าสุ่ม (Random forest) 
ท่ีสามารถสังเกตและ ตรวจสอบเองได้เบื้องต้นมาใช้
ทดสอบ จากผลการด าเนินงานโมเดลท่ีเลือกใช้คุณลกัษณะ
ท่ีสามารถสังเกตอาการเองได้ มปีระสิทธิภาพจาก พืน้ท่ีใต้-
เ ส้นโ ค้ ง (AUC) ไ ม่ แตก ต่ างจากโม เดล ท่ี ใ ช้ ข้อมูล
คุณลกัษณะท้ังหมด มค่ีาเท่ากันคือ 0.97 ซ่ึงจากคุณลกัษณะ
ท่ีเลือกมา ได้น ามาฝึกสอนอีก 6 โมเดลได้แก่ วิธีต้นไม้แห่ง
การตัดสินใจ (Decision tree) วิธีเนอีฟ เบย์ (Naïve Bayes) 

วิธีการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) วิธีรองรับ
เวก เตอ ร์ลักษณะนาม  (Support Vector Classifiers : 

SVC) วิธีเ พ่ือนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด  (K Nearest Neighbor : 
KNN) และ วิ ธีแคทบูส  (CatBoost Classifier) เ พ่ือหา
โมเดลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีค่าคะแนนทดสอบ มากกว่าค่า
คะแนนฝึกสอน สรุปได้ว่า มี 3 โมเดล คือ โมเดลป่าสุ่ม 
โมเดลการถดถอยโลจิสติก  และโมเดลรองรับเวกเตอร์
ลกัษณะนาม  
ค าส าคญั: การประเมินความเส่ียง โรคถุงน ้ าในรังไข ่

 

Abstract 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a disease 

that can occur in women of childbearing age. As a 

result, the researcher is interested in developing a 

self-assessment predictive model for PCOS that does 

not require laboratory data by examining the 

disease's symptoms and selecting those that indicate a 

high risk of acquiring the disease. The Kaggle 

Database of PCOS [9] has both physical and 

laboratory data. By selecting the 11 most important 

self-observable features from the random forest 

method. It is found that the Random Forest model 

before and after selecting the most important self-

observable from Area under the curve (AUC) is the 

same value of 0.97. The selected features were used to 

create six other models:  Decision Tree, Nave Bayes, 

Logistic Regression, Support Vector Classifiers 

(SVC), K-Nearest Neighbor (KNN), and CatBoost 

Classifier to find efficient models with test scores 

higher than the training score, it was concluded that 

there were three models, the Random Forest, the 

Logistic Regression and Support Vector Classifiers 

(SVC). 

Keywords: Risk assessment, PCOS, Polycystic ovary  
syndrome. 

 

1. บทน า 

ในปัจจุบนัอตัราผูป่้วยในโรคภาวะถุงน ้ าในรังไข่หลาย
ใบ (Polycystic ovary syndrome : PCOS) ในสตรีมีเพ่ิม
มากข้ึน อีกทั้งยงัไม่มีใครรู้จกัโรคน้ีกนัมากนกั จึงยงัไม่รู้
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ว่าตนเองมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคหรือไม่ โดยสาเหตุ
หลกัของการเกิดโรค PCOS นั้นคือ การมีฮอร์โมนเพศ
ชายสูง สังเกตอาการภายนอกไดจ้ากการมีขนข้ึนมากกว่า
ปกติตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย และการมีประจ าเดือน
มากกวา่ปกติหรือนอ้ยกวา่ปกติ เพ่ือท่ีจะใหบุ้คคลธรรมดา
สามารถตรวจสอบอาการและความเส่ียงในการเกิดโรค
ของตนเองได้ ทางผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นว่าการท่ีจะศึกษา
คุณลักษณะส าคัญในการเกิดโรค และจ าแนกออกมา
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลการเกิดโรคท่ีมีอยู่ ว่าจะ
สามารถท านายความเส่ียงจากการเลือกคุณลกัษณะส าคญั
ท่ีบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบเองได้หรือไม่ แลว้
ทดสอบว่าโมเดลใดจะมีประสิทธิภาพในการท านายมาก
ท่ีสุด 

 

2. งานวจัิยและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ความเส่ียงของโรคถุงน า้รังไข่ 
โรคภาวะถุงน ้ าในรังไข่หลายใบ ท่ีมีอตัราผูป่้วยเพ่ิม

สูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยบางคนจะไม่สามารถทราบเลยวา่ตนเอง
เป็นโรคน้ี และหลายคนขาดความรู้เก่ียวกบัโรค PCOS ท า
ให้ไม่ทราบว่าตนเอง มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดโรคหรือไม่ 
สาเหตุท่ีเกิดโรคจะมีอยูห่ลายปัจจยั ซ่ึงโรคน้ีจะก่อให้เกิด
โรคแทรกซอ้นตามมา ปัจจุบนัไดมี้วิจยัออกมามากมาย จึง
สามารถน ามาเป็นขั้นตอนในการประเมินความเส่ียง  

2.2.1 การประเมินความเส่ียงโรคฟองน ้ ารังไข ่
การประเมินความเส่ียงของโรคฟองน ้ ารัง โรคฟองน ้ า

รังไข่ โรคถุงน ้ ารังไข่ เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
ท่ีหยดุซะงกั และท าใหเ้อสโตรเจนท่ีมากเกินไป และท าให้
ผูห้ญิงส่วนใหญ่มีอินซูลิน ท่ีผิดปกติ โรคถุงน ้ าในรังไข่ 
ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซอ้นทางสุขภาพหลายอย่าง เช่น 
ความผิดปกติของประจ าเดือน ภาวะมีบุตรยาก ขนดก สิว
ข้ึน โรคอว้น และโรคเมตาบอลิก ผูห้ญิงท่ีเป็นโรคน้ีจะพบ
กบัความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนในการเป็นโรคเบาหวาน โรคหวัใจ 
และหลอดเลือดความเส่ียงการเผาผลาญท่ีผิดปกติท่ีอาจจะ
เป็น Hyperandrogenism, ความผิดปกติของแอนโดรเจน, 
ความผิดปกติของการสร้างรูขุมขน , ความผิดปกติของ 
Gonadotropin, เม่ือทราบสาเหตุของโรคก็จะสามารถให้
ผูป่้วยไดไ้ปตรวจร่างกายเพ่ือท าการรักษา แต่เม่ือป่วยเป็น

โรคน้ีในระยะยาวแลว้จะรักษาไม่หายขาด จะตอ้งปรับ-
เปล่ียนวิถีชีวิต จากเดิมให้ดีข้ึนเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิด
โรคแทรกซอ้นเช่น การดูแลอาหารการกิน ควบคุมน ้ าหนกั
ให้อยูใ่นเกณฑ ์มาตรฐาน ซ่ึงโรคน้ีอาจจะท าใหเ้กิดขนดก 
มีสิว จึงตอ้งใช้ยาคุมก าเนิดเพ่ือรักษา ประจ าเดือนมาไม่
ปกติ การใชย้าคุมเพ่ือให้รอบประจ าเดือนมาตรงมากข้ึน
และปรึกษา หรือตรวจกบัทางแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ [1,2,3] 

2.2 การเลือกคุณลกัษณะ 
การเลือกคุณลกัษณะ จะอิงจากอาการและสาเหตุของ

โรค ซ่ึงสาเหตุของโรคยงับอกไม่ไดแ้น่ชดัจึงตอ้งสังเกต
อาการท่ีมี และอาการส่วนใหญ่เกิดข้ึนไดใ้นวยัเจริญพนัธ์ุ 

- รอบระดูผิดปกติ (Menstrual irregularity): คือมีการ
ขาดระดู (secondary amenorrhea) หรือมีระดูนานๆ คร้ัง 
(oligomenorrhea) คือ มีรอบระดูห่างกนัมากกวา่ 35 วนั 

- อาการแสดงของภาวะแอนโดรเจนเกิน (hyperandro- 

genism): ไดแ้ก่ ภาวะขนดก (hirsutism) มีสิวข้ึน หนา้มนั 
และมีหวัลา้นแบบเพศชาย (androgenic alopecia) 

- ภาวะอว้น (obesity): โดยจะมีลกัษณะอว้นแบบกลาง
ล าตวั (central obesity) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ android 

obesity 

- ภาวะมีบุตรยาก (infertility): ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจาก
การท่ีไข่ตกลดลงหรือมีภาวะไข่ไม่ตกเร้ือรัง (Chroni -

canovulation) 

- ภาวะด้ือต่ออินสุลินและมีอินสุลินในเลือดสูง (insul -

in resistant and hyperinsulinemia): มีผลท าใหผ้ิวหนงั
หนาตวั และผิวคล ้าด า [4] 

2.3 เหมืองข้อมูล (Datamining)  
เทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้มูล เป็นเทคนิคท่ีส าคญั

ในการสืบคน้ความรู้ บนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ข้อมูลท่ี
น ามาจ าแนกอาจเป็นขอ้มูล ท่ีมีโครงสร้างหรือไม่มีโครง -
สร้างก็ได ้การจ าแนกขอ้ความเพ่ือท าการคน้หา องคค์วามรู้ 
ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีง่ายต่อการสืบคน้ต่อไป  

- เทคนิคเนอีฟ เบยส์ (Naive Bayes) คือ โมเดลการคดั
แยกประเภทขอ้มูล ท่ีใชห้ลกัการความน่าจะเป็นซ่ึงอยูบ่น
พ้ืนฐานและสมมติฐาน ท่ีให้การเกิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เป็นอิสระต่อกนั 
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 -  เทคนิควิธีการเพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด (K-Nearest Ne -

ighbor) เป็นอัลกอริทึมท่ีอยู่ในกลุ่มของขอ้มูลท่ีมีฉลาก 
หรือป้ายก ากบั (Label) คอยบอกวา่คือขอ้มูลอะไร จึงเป็น
การจดักลุ่มขอ้มูลท่ีอยูใ่กลก้นัเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีจ านวน
ขอ้มูลท่ีจะน ามาพิจารณา 

- เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) เป็นโครง -
สร้างขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบล าดบัชั้น ใชช่้วยในการตดัสิน -
ใจ โดยจะมีรูปแบบเหมือนกับต้นไม้ท่ีกลับหัวอยู่ จะมี
คุณลักษณะ (Attribute) ซ่ึงเป็นตัวทดสอบท่ีอยู่ภายใน
โหนด (Node) แต่ละตวั และมีก่ิงของตน้ไม ้(Branch) ท่ี
แสดงถึงค่าความเป็นไปไดข้องคุณลกัษณะท่ีถูกเลือกใชใ้น
การทดสอบ และมีใบ (Leaf) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ในส่วนล่าง
สุดของตน้ไม ้ให้เห็นถึงกลุ่มของขอ้มูล (Class) หรือก็คือ
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท านาย 

-  เทคนิคซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 

Machine หรือ SVM) เป็นอลักอริทึม ในรูปแบบการคดั
แยกในการประมวลผลเป็นภาพดิจิตอล มีหลกัการคือ การ
ให้ขอ้มูลน าเขา้ใชฝึ้ก เป็นเวกเตอร์ในพ้ืนท่ี N มิติ เช่นถา้
ในกรณีของ 2 มิติ และ 3 มิติ จะเป็นจุดท่ีอยูใ่นระนาบ x, y 
และพ้ืนท่ี x, y, z ตามล าดับ จากนั้นท าการสร้างไฮเปอร์ 
เพลน (Hyperplane) ท่ีจะแยกกลุ่มของเวกเตอร์อินพุท
ออก เป็นประเภทต่าง ๆ ในกรณีท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ 
ไฮเปอร์-เพลน คือเส้นตรงและระนาบตามล าดบั ขอ้เด่น
ของ SVM จะท าการเก็บแผนท่ี (Map) เวกเตอร์ในพ้ืนท่ี
ใชน้ าเขา้ใหสู่้ฟีเจอร์สเปซ (Feature Space) โดยใชฟั้งกช์นั
หรือเรียกวา่เคอร์เนล (Kernel) ชนิดต่างๆ [5] 

- เทคนิคการถดถอยโลจิสติกการวเิคราะห์การถดถอย- โล
จิสติค (logistic regression analysis) เป็นเทคนิคการวเิคราะห์
สถิ ติ เ ชิ งคุณภาพ (qualitative statistical techni -ques) ท่ี
แตกต่างไปจากเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative 

techniques) อยา่งนอ้ย ก็เร่ืองของ ขอ้มูลท่ีตวัแปรตามเป็นตวั
แปรเชิงคุณภาพ ซ่ึงก็ คือ เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มนั่นเอง การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (binary logistic regression 

analysis) และ (2) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม 
(multinomial lo- 

gistic regression analysis) การวเิคราะห์การถดถอยโลจิ-สติค
ทั้ ง 2 ประเภท แตกต่างกันในด้านตัวแปร ตามโดยท่ีการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ ใช้กับตัวแปรตามท่ีแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย (dichotomous variable) มี 2 ค่า คือมีค่า
เป็น 0 กบั 1 เช่น กลุ่มท่ีมีเหตุการณ์กบักลุ่มท่ีไม่มีเหตุการณ์ 

ส่วนการวิเคราะห์โลจิสติคแบบพหุกลุ่มใชก้บั ตวัแปรตามท่ี
มีหลายค่ามากกวา่ 2 กลุ่ม (polytomous variable) [6] 

- เทคนิคป่าสุ่ม (Random Forest Model) ตวัแบบป่า
สุ่ม พฒันาจากวิธีการแบ็กก้ิง (bagging) ซ่ึงเป็นการสร้าง
ต้นไม้ตัดสินใจหลาย ๆ  ต้น โดยใช้ชุดตัวอย่างซ ้ าด้วย
หลกัการบูตสแทร็ป (bootstrap) จากขอ้มูลชุดฝึกฝนเพียง
ชุดเดียว โดยการสร้างตน้ไม้ ใช้หลกัการแบ่งตน้ไมด้ว้ย
ตัวอย่าง สุ่มขนาด  m จากตัวแปรอิสระทั้ งหมด  p ตัว 
(โดยทั่วไปจะให้ m เท่ากับรากท่ีสองของ p) เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งต้นไม้  ซ่ึงเ ม่ือน าต้นไม้ตัดสินใจมา
ท านายร่วมกนั โดยใชค้่าเฉล่ียร่วมจากผลการท านายจาก
ตน้ไมแ้ต่ละตน้ ในกรณีท่ีตวัแปรตอบสนองเป็นขอ้มูลเชิง
ปริมาณ หรือใชฐ้านนิยมจากผลการท านายจากตน้ไมแ้ต่ละ
ตน้ ในกรณีท่ีตวัแปรตอบสนองเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ท า
ให้ไดต้วัแบบท่ีมีความแม่นย  ามากกว่าการท านายโดยใช้
ตน้ไมต้ดัสินใจเพียงตน้เดียว [7] 

- เทคนิแคทบูสเรียนรู้เชิงลึกเช่น Google’s Tensor -

Flow และ Apple’s Core MLไดซ่ึ้งอลักอริทึม CatBoost 

ได้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจาก GBM โดยสามารถ
จดัการกบัตวัแปรโดยอตัโนมติั และไม่ตอ้งการการแปลง
ชุดข้อมูลให้เป็นรูปแบบเฉพาะนอกจากน้ี CatBoost ยงั
สามารถจดัการกบัตวัแปร และค่าขอ้มูลบางส่วนท่ีหายไป 
(Missing Values) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย [8] 

 

 3. วธีิการด าเนินงาน 
การศึกษางานวิจยัโรคภาวะถุงน ้ าในรังไข่หลายใบใน

สตรีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลผูท่ี้
เข้าไปตรวจสอบสุขภาพและ ศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประเมินขอ้มูล และท านายอาการจากวธีิการต่าง ๆ ตลอด -
จนวิธีการประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานวิจัย  และวิธีการ
ด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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3.1 หาชุดข้อมูลของผู้ป่วยโรค PCOS 
ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูล (Dataset) ของสตรี ช่วงอาย ุ20 - 50 ปี 

จ านวน 540 ราย ท่ีเขา้มาตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล 
10 แห่ง ในประเทศอินเดีย โดยท่ีชุดข้อมูลอ้างอิงและ
คุณลกัษณะทั้งหมด 32 คุณลกัษณะ สามารถอา้งอิงไดจ้าก
เวบ็ไซต ์Kaggle [9] 

3.2 ท าการจดัการชุดข้อมูลทีไ่ด้มา 
โดยใชว้ธีิการเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) โดยท า

การน าขอ้มูลท่ีซ ้ ากนัออก และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
โรคมาใช ้และท าการส ารวจขอ้มูลโดยวธีิการทางวทิยาการ
ขอ้มูล โดยใชว้ิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะส าคญั จากอลักอ  
ริทึมป่าสุ่ม แลว้คดัเลือกคุณลกัษณะท่ีสามารถสังเกตและ
ตรวจสอบเองไดเ้บ้ืองตน้มาใชท้ดสอบ 

3.3 พฒันาโมเดล 
ใช้วิธีการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของชุด

ขอ้มูลฝึกสอน 70% และส่วนของขอ้มูลทดสอบ 30% ท า
การพฒันาโมเดลป่าสุ่ม (Random forest), ตน้ไมแ้ห่งการ
ตดัสินใจ (Decision tree), เนอีฟ เบย ์(Naïve Bayes), การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression), รองรับเวกเตอร์
ลกัษณะนาม (Support Vector Classifiers : SVC), เพื่อน
บ้านท่ีใกล้ท่ีสุด (K Nearest Neighbor : KNN) และวิธี
แคทบูส (CatBoost Classifier) จากคุณลักษณะท่ีได้
คดัเลือกไว ้เพ่ือหาค่าคะแนนพ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้มาประเมิน
ประสิทธิภาพความแม่นย  าของแต่ละโมเดล 

3.4 การประเมนิประสิทธิภาพ 
ท าการประเมินประสิทธิภาพ ของโมเดลวา่มีความ แม่นย  า 

และความน่าเช่ือถือได้หรือไม่ โดยวดัจากค่าคะแนนการ
ฝึกสอน (Train) และคะแนนการทดสอบ (Test) ของคะแนน
พ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้ (Area Under the Curve : AUC) ของกราฟ 
ลักษณะการท างานของเคร่ืองรับ (Receiver Operating 

Characteristics : ROC Curve) น าคะแนนท่ีไดท่ี้เปรียบเทียบ
กนั และเลือกโมเดลท่ีวดัประ สิทธิภาพไดดี้ท่ีสุดมาใชง้าน 
  

4.  ผลการด าเนินงาน 
4.1 ส ารวจคุณลกัษณะทีส่ าคญัในการเกดิโรค 

ท าการส ารวจคุณลักษณะ  ท่ีส าคัญของสตรีท่ีเข้ามา
ตรวจสุขภาพแล้วเป็นโรค PCOS แล้วท าการประเมิน
ความเ ส่ียงโดยใช้วิ ธีการป่าสุ่ม ( random forest) เพื่อ
ทดสอบความแม่นย  า ในการท านายความน่าเช่ือถือ จาก
การ ส ารวจคุณลกัษณะส าคญั (feature importance) จาก
ภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าอาการท่ีผูป่้วยและผูท่ี้มีความเส่ียง
เ ป็นโรค PCOS ส่วนใหญ่มีอาการส าคัญ มี รูขุมขน
ด้านซ้ายและด้านขวากวา้ง มีปริมาณการเกิดขนเพ่ิมข้ึน
มากกวา่ปกติ มีสีผิวท่ีคล ้าข้ึน มีน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึน มีปริมาณฮี
โมโกบินต ่ากวา่ปกติ 

 

 
ภาพที ่1: แสดงถึงค่าความส าคญัของแต่ละคุณลกัษณะ จากขอ้มูลท่ี
ไดรั้บ (information gain) ของอลักอริทึมป่าสุ่ม 

  
4.2 เลือกคุณลกัษณะส าคญั 
คุณลกัษณะส าคญัของสตรีท่ีเขา้มาตรวจสุขภาพนั้น มี

ทั้ งส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรค และตอ้งไปท าการ
ตรวจสอบอาการกบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีโรงพยาบาลเท่านั้น 
ถึงจะทราบไดว้า่ตนเองมีโอกาสป่วยเป็นโรค PCOS หรือ 
ไ ม่ มีโอกาส  ทางผู ้ศึ กษา จึ งได้ท าการ เ ลือก เฉพาะ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีท าให้เกิดโรคสูง และบุคคลธรรมดา
สามารถตรวจสอบสุขภาพของตนเอง ได้โดยไม่ตอ้งเขา้
พบแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

4.2.1 ช่วงอายุของผูป่้วย (Age): ขอ้มูลป่วย จะมีอายุ
ระหว่าง 20 – 48 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีจะมีโอกาสเส่ียงใน
การเป็นโรค PCOS สูง ซ่ึงก็คือในช่วงวยัเจริญพนัธ์ุ เก็บ
เป็นตวัเลข เช่น 55, 60 

4.2.2, 3 การเ พ่ิมข้ึนของขน (Follicle No. (L, R)): 
การเกิดหรือการเติบโตของขน ในแต่ละคนจะแตกต่างกนั
ออกไป ผูท่ี้มาท าการประเมินจะตอ้งสังเกตตนเอง วา่มีขน
เพ่ิมข้ึนรึไม่ และเก็บขอ้มูลเป็นใช่ (1) หรือไม่ใช่ (0) หาก
สงัเกตเห็นวา่ ขนของตนเองข้ึนมากจนผิดปกติใหต้อบใช่ 
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4.2.4 การเข้มข้ึนของสีผิว (Skin darkening): ความ
เขม้ของผิวจะเกิดจากภาวะด้ืออินสุลิน จึงตอ้งสังเกต ผิววา่
สีผิวเขม้และมีการหนาตวัหรือไม่ โดยเก็บขอ้มูลเป็นใช่ 
(1) หรือไม่ใช่ (0) 

4.2.5 การเกิดสิว (Pimples): พ้ืนผิวบนใบหนา้ของแต่
ละคนมีลกัษณะแตกต่างกนั ผูท่ี้มาท าการประเมินจะตอ้ง
สังเกตตนเอง วา่สิวท่ีเกิดข้ึนบนใบหนา้นั้นมีความผิดปกติ
หรือไม่ เป็นสิวอกัเสบหรือผดผื่นทัว่ไป เก็บขอ้มูลเป็นใช่ 
(1) หรือไม่ใช่ (0) 

4.2.6 การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง (Fast food): 
ในช่วงระยะเวลาท่ีมีอาการผิดปกติของร่างกาย หรือในช่วง
ระยะเวลาท่ีท าการตรวจสอบสุขภาพ ผูท้  าการประเมินได้
รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูงมาหรือไม่ โดยใชก้ารสงัเกต
ตนเอง โดยเก็บขอ้มูลเป็นใช่ (1) หรือไม่ใช่ (0)  

4.2.7 ระยะเวลาของวันท่ีเกิดประจ าเดือน (Cycle 

length): เ ก็ บ ข้อ มู ล ข อ ง วัน ท่ี มี ร อบ เ ดื อนม า  เ ก็ บ
ประจ าเดือนมาก่ีวนั โดยใหน้บัการมาของประจ าเดือนว่ามี
ระยะการมาก่ีวนั โดยข้อมูลส่วนใหญ่ จะอยู่ท่ี 0 - 9 วนั 
และเก็บขอ้มูลเป็นตวัเลข 

4.2.8 น ้ าหนัก  (Weight): เ ก็บข้อ มูลน ้ าหนักของ
ผูใ้ชง้าน โดยเก็บขอ้มูลเป็นตวัเลข มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 

4.2.9 การเ พ่ิม ข้ึนของน ้ าหนัก (Weight gain): ให้
สังเกตวา่ในแต่ละเดือนมีน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึน หรือนอ้ยลงบ่อย
จนผิดปกติหรือไม่ โดยเก็บขอ้มูลเป็นใช่ (1) หรือไม่ใช่ (0)  

4.2.10 การเจริญเติบโตของเส้นผม (hair growth): 

การเจริญเติบโตของเส้นผม ให้สังเกตว่าผมมีการยาวเร็ว
ข้ึนมากกว่าปกติหรือไม่ โดยเก็บขอ้มูลเป็นใช่ (1) หรือ
ไม่ใช่ (0)  

4.2.11 ระยะห่ างของรอบ เ ดือนในแต่ ละ เ ดื อน 

(Cycle): ระยะห่างของการเกิดประจ าเดือนในแต่ละคร้ัง 
ห่างกันก่ีวนัถึงจะมีประจ าเดือนในคร้ังถดัไป เก็บขอ้มูล
เป็นตวัเลข 

การเ ลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) ท าการ
ส ารวจคุณลักษณะ ท่ีสามารถท าให้เกิดโรคจากโมเดล 
Random forest และท าการหาค่าคะแนนพ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้ 
(AUC) จากโมเดลน้ี จะได้คะแนนในส่วนของชุดขอ้มูล

ฝึกสอนเป็น 0.98 ชุดขอ้มูลทดสอบเป็น 0.97 ซ่ึงจากค่าท่ี
ไดชุ้ดขอ้มูลทดสอบมีค่าคะแนนต ่ากว่าชุดขอ้มูลฝึกสอน  
ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกเอาเฉพาะขอ้มูล ท่ีเป็นลกัษณะอาการท่ี
ท าใหเ้กิดโรค เลือกจากลกัษณะท่ีสามารถตรวจสอบเองได้
ดว้ยตนเอง แลว้ท าการหาค่าคะแนนพ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้จาก
โมเดล Random forest อีกคร้ัง ผลปรากฏว่าค่าของชุด
ข้อมูลฝึกสอนเป็น  0.96 ชุดข้อมูลทดสอบเป็น  0.97 ดัง
ตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นตารางการเปรียบเทียบค่าของพ้ืนท่ีใต้
เสน้โคง้ก่อนการเลือกคุณลกัษณะ และค่าหลงัจากเลือกคุณ 
ลกัษณะแลว้ คุณภาพของค่าท่ีไดห้ลงัจากเลือกคุณลกัษณะ 
ไม่ต่างจากค่าท่ียงัไม่ไดเ้ลือกคุณลกัษณะมากนัก และยงั
เป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถตรวจสอบเองไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้
ผลจากหอ้งทดลอง 

 

ภาพที ่2: กราฟพ้ืนท่ีใตเ้ส้น
โคง้ของโมเดล Random forest ในช่วงก่อนเลือกคุณลกัษณะ (ซา้ย) 

และเลือกคุณลกัษณะแลว้ (ขวา) 
 
ตารางที ่1: ค่าคะแนนพ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้ของโมเดล Random forest 
ในช่วงก่อนเลือกคุณลกัษณะ และเลือกคุณลกัษณะแลว้ 

Model ก่อนท า  
Feature importance 

หลงัท า   
Feature importance 

Training 

score 

Test 

score 

Training 

score 

Test 

score 

Random 
Forest 

0.98 0.97 0.96 0.97 

 
4.3 ประเมนิความเส่ียงของโรค PCOS  
4.3.1 เลือกโมเดลท่ีมาใชใ้นการประเมิน: ใชโ้มเดลใน

การมาประเมินความเป็นไปได ้วา่มีโอกาสในการเกิดโรค
หรือไม่และตรวจสอบความแม่นย  าของโมเดลว่ามีความ
น่าเช่ือถือไดห้รือไม่ 

4.3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล  :จากการ
คดัเลือกคุณลกัษณะส าคญัแลว้น าค่าคะแนนพ้ืนท่ีใตเ้ส้น
โคง้ของแต่ละโมเดลมาเปรียบเทียบกนั สรุปไดว้่าโมเดล
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ป่าสุ่ม โมเดลการถดถอยโลจิสติก และโมเดลรองรับ
เวกเตอร์ลกัษณะนาม เป็นโมเดลท่ีมีค่าชุดขอ้มูลทดสอบ 
มากกวา่ค่าชุดขอ้มูลฝึกสอน 
 

ตารางที่ 2: ค่าคะแนนพ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้ของแต่ละโมเดล หลงัจาก
คดัเลือกคุณลกัษณะส าคญัแลว้ 

Model Training 

score 

Test score 

Random Forest 0.96 0.97 

Decision Tree 1.00 0.78 

Naïve bayes 0.95 0.95 

Logistic Regression 0.95 0.97 

Support Vector Classifiers  0.89 0.95 

K Nearest Neighbor  0.94 0.87 

CatBoost Classifier 1.00 0.96 

 

5. สรุปผล 
งานวิจยัน้ีผูศึ้กษา ไดศึ้กษาและเลือกคุณลกัษณะส าคญั

ท่ีเป็นสาเหตุของโรคภาวะถุงน ้ าในรังไข่หลายใบ 11

คุณลักษณะท่ีสามารถ ให้บุคคลธรรมดาตรวจสอบด้วย
ตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอผลจากห้องทดลอง โดย
คุณลกัษณะส าคญัท่ีไดเ้ลือกมาดงัน้ี รูขมุขนฝ่ังซา้ย รูขมุขน
ฝ่ังขวา การเจริญเติบโตของเส้นผม ผิวคล ้ า น ้ าหนักท่ี
เพ่ิมข้ึน อาหารท่ีมีไขมนัสูง ระยะห่างของรอบเดือนในแต่
ละเดือน ระยะเวลาของรอบเดือน น ้ าหนกั อาย ุและ สิว ซ่ึง
โมเดลท่ีได้ท าการ ฝึกสอนด้วยคุณลักษณะดังกล่าว  
มีประสิทธิภาพทดัเทียม กบัโมเดลท่ีใชข้อ้มูลฝึกสอนท่ีมี
ผลตรวจจากห้องทดลอง ซ่ึงโมเดลท่ีเหมาะสมน าไปใช้
งานคือ โมเดลป่าสุ่ม โมเดลการถดถอยจิสติก และโมเดล
รองรับเวกเตอร์ลกัษณะนาม  แนวทางในการด าเนินงาน
ขั้นต่อไป ควรเก็บขอ้มูลลกัษณะอาการของผูป่้วย PCOS

ภายในประเทศไทย เพื่อท่ีจะสามารถน ามาสร้างโมเดลท่ี
เหมาะสม ส าหรับการประเมินโรคภาวะถุงน ้ าในรังไข่
หลายใบของประชากรในประเทศไทย โดยใช้หลกัการ
คดัเลือกคุณลกัษณะตามรูปแบบท่ีน าเสนอมาขา้งตน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือท าการศึกษาคัดเลือก
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ยอดขายท่ีดีท่ีสุด
ขององค์กรคือ Tapioca Alpha Starch โดยใช้เทคนิค
อนุกรมเวลา  ประกอบด้วยวิธีทางสถิติ 3 วิธีได้แก่  

แบบจ าลองค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี แบบจ าลองเอ็กซ์โปเนน
เชียลก าลังสอง และแบบจ าลองการแยกส่วนประกอบ 
ในการพยากรณ์และเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมโดยใช้
โปรแกรม Minitab เป็นเคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองในการ
พยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ต า่ท่ีสุด ท าการเกบ็
รวบรวมข้อมูลยอดขายสินค้า Tapioca Alpha Starch 
จ านวน 60 เดือน ชุดแรกจ านวน 48 เดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือท า
การทดสอบแบบจ าลองการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี และใช้
ข้อมูลชุดท่ี 2 จ านวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือท าการทวนสอบความ
ถูกต้องของแบบจ าลอง จากผลการวิจัยพบว่า ยอดขาย
สินค้าท่ีน ามาพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ีให้ผลท่ีมี
ประ สิท ธิภาพสูง สุด  โดยมี ค่ า เปอ ร์ เ ซ็น ต์ ค ว าม
คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉลีย่ร้อยละ 31.46 

ค าส าคญั: เทคนิคการวเิคราะอนุกรมเวลา วธีิหาค่าเฉล่ีย   
  เคล่ือนท่ี วธีิแบบจ าลองเอก็ซ์โปเนนเชียล 
                 ก าลงัสอง วิธีแบบจ าลองการแยก 
                 ส่วนประกอบ 
 
 
 

Abstract 

The objective of this research is to select 

appropriate models, Tapioca Alpha Starch, for 

forecasting the best sales product by using Time 

Series Analysis. This analysis method is applied to 

compare performance among 3 statistical models as 

following; 1) Moving Average 2) Exponential 

Smoothing and 3) Decomposition by using Minitab, 

to determine the Mean Absolute Percent Error 

(MAPE). The MAPE is used to evaluate 

performance of models by comparing the efficiency 

of model’s forecasting, the lower MAPE, the more 

effective of the model. Sixty months of actual sales 

data was collected and divided into two sets; the first 

set of 48 months from January 2016 to December 

2019 will be tested with 3 methods of forecasting 

models, and second sets of 12 months from January 

to December 2020 will be verified the correctness of 

the model. The results showed that product sales 

forecasted by using first model, Moving Average, 

gave the highest efficiently results with the MAPE 

values equal to 31.46 percentages. 

Keywords: Time Series Analysis, Moving      

                            Average, Double Exponential  

                            Smoothing, Decomposition. 
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1.  บทน า 
เม่ือยอดขายสินคา้ในปัจจุบนัเพ่ิมข้ึน ลดลง ไม่มี

รูปแบบการเติบโต และปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีมีความรุนแรงและขยาย
วงกวา้งมากข้ึน จึงท าให้องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมวาง
แผนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
จึงเป็นท่ีมาของการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ท่ีเป็นอนัดับ
ต้น  ๆ  ขององค์กร คือ  Tapioca Alpha Starch เ พื่ อ
วางแผน และจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมกับยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปได ้ตอ้งมีการคาดการณ์หรือ
พยากรณ์ยอดขายท่ีมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงไดไ้ปศึกษา
งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า มีเทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย
หลายรูปแบบ เ ช่น  วิ ธีค่ า เฉ ล่ีย เค ล่ือนท่ี  (Moving 

Average: MA) วธีิปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลก าลงัสอง 
(Double Exponential Smoothing: DES) และแบบจ าลอง
การแยกส่วนประกอบ (Decomposition) นอกจากน้ีได้
มีการพยากรณ์ความตอ้งการแวน่ตา กรณีศึกษา : ร้านรัก
แว่น [1] การจัดการคลังสินค้าผ้าท่ีเหมาะสมส าหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ [2] การพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝน 
รายเดือนในจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เทคนิคการ
พยากรณ์ทางสถิติ [3] ตวัแบบพยากรณ์ราคามงัคุดคละ 
[4] การพยากรณ์ความตอ้งการวตัถุดิบส าหรับการวาง
แผนการผลิตป็อปคอร์น กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์ ABC 
[5] เป็นตน้ 

จากปัญหาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัจึงมีแนวคิด
ในการน าเทคนิคการวเิคราะห์อนุกรมเวลา มาช่วยในการ
พยากรณ์ยอดขาย โดยเปรียบเทียบการพยากรณ์ 3 วิธี 
ไดแ้ก่ วธีิการค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี วธีิการปรับเรียบแบบเอก็ซ์
โปแนนเชียลก าลงัสอง และวิธีแยกส่วนประกอบ เพื่อ
พยากรณ์สินคา้ท่ีมียอดขายสูงท่ีสุดในทุก ๆ เดือนของ
อ ง ค์ ก ร คื อ  Tapioca Alpha Starch  เ พื่ อ น า วิ ธี ท่ี
เหมาะสมมประยุกต์ใช้กบัองค์กร ช่วยในการพยากรณ์
ยอดขายสินคา้ การเตรียมสินคา้เขา้คงคลงัไดอ้ยา่งแม่นย  า
ท่ีสุด พร้อมปรับปรุงและพฒันายอดขายต่อไป 
 

2.  ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 5 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
2.1 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา  

การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เป็นการพยากรณ์เชิง
ปริมาณท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลหลกัการทางสถิติในอดีต เพื่อ
ช่วยในการพยากรณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การ
พยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเป็นการวิเคราะห์ท่ีไดมี้การ
ยอมรับโดยทัว่ไปวา่มีความถูกตอ้งมากท่ีสุด สามารถน า
ข้อมูลท่ีมีค่าหลากหลายจ านวนมากมาค านวณหาค่า
พยากรณ์ได ้[7] 

2.2  วิ ธี แบบจ าลอง ค่ า เ ฉลี่ ย เ ค ล่ื อนที่  (Moving 

Average) 
วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์

ในช่วงเวลาระยะสั้ น ๆ  และขอ้มูลท่ีมีลกัษณะค่อนขา้ง
แน่นอนเป็นเสน้ตรงและคงท่ีตามแนวนอน ไม่เหมาะสม
กบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นแนวโนม้ ฤดูกาล หรือขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะเป็นการเปล่ียนแปลงเป็นขั้นบนัได เทคนิคน้ีใช้
หลกัการในการหาค่าเฉล่ียคือ ใชค้่าเฉล่ียจากการสังเกต
ขอ้มูลในอดีตมาค านวณหาค่าเฉล่ียแลว้ใชค้่าเฉล่ียท่ีไดน้ี้
เป็นค่าพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลาถดัไป มีรูปแบบสมการ
ดงัน้ี [5] 

 

𝐹𝑡+1  = 
( 𝑌𝑡+ 𝑌𝑡−1+ 𝑌𝑡 −2+⋯+𝑌𝑡 −𝑛+1)

𝑁
                  (1) 

 

โดย  Ft  = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา  t 
 t = เวลาท่ีท าการพยากรณ์ 

 𝐴t  = ค่าความตอ้งการในงวดท่ี t 
 N = จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาเฉล่ีย 

2.3 วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก าลังสอง 
(Double Exponential Smoothing Model: DES) 

เป็นเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับขอ้มูลท่ีมี
แนวโน้มแบบเส้นตรง แต่ไม่มีความเป็นฤดูกาล และยงั
เหมาะกบัการพยากรณ์ในระยะสั้น จนถึงการพยากรณ์ใน
ระยะปานกลาง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณควรจะมีอยา่ง
นอ้ย 5 ชุด จะช่วยปรับค่าพยากรณ์ให้ข้ึนหรือลง เป็นไป
ตามแนวทิศทาง มีรูปแบบสมการดงัน้ี [10] 
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𝐹𝑡  =  𝛼 𝑌𝑡−1+(1- 𝛼)𝐹𝑡−1                      (2) 
 

𝐹′𝑡  =  𝛼 𝐹𝑡 +(1- 𝛼)𝐹′𝑡−1𝑐                    (3) 
 

โดย  Ft  = ค่าพยากรณ์ความตอ้งการจากวธีิ SES 
 Yt  = ค่าจริงท่ีเกิดข้ึน ณ เวลา t 
 𝐹′  = ค่าพยากรณ์จากวิธีการ DES ส าหรับเวลา t 

2.1.3 วธีิแยกส่วนประกอบ (Decomposition)  
เป็นวิธีท่ีแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ของอนุกรมเวลา

ออกจากกัน โดยท่ีจะท าให้พบการเคล่ือนไหวของ
อนุกรมเวลาและน าไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ได้ 
ส่วนประกอบของอนุกรมเวลาไดแ้ก่ แนวโนม้ ความผนั
แปรของฤดูกาล  ความผันแปรตามวัฏจักร  และ
ส่วนประกอบท่ีผิดปกติหรือความคลาดเคล่ือน วิธีแยก
ส่วนประกอบสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ วิธีแยก
ส่วนประกอบแบบบวก ซ่ึงเหมาะกับลักษณะอนุกรม
เวลา ท่ีความผันแปรของฤดูกาลคงท่ี  และวิ ธีแยก
ส่วนประกอบแบบคูณ ซ่ึงเหมาะกบัลกัษณะอนุกรมเวลา
ท่ีมีความผนัแปรของฤดูกาลไม่คงท่ี ซ่ึงในวิจยัน้ีไดใ้ชว้ธีิ
แยกส่วนประกอบแบบคูณ โดยสมการของวิธีแยก
ส่วนประกอบแบบคูณมีดงัน้ี [7] 

 

  Ft   =   Tt  x  St                                         (4) 
 

โดย Ft   =  ค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาปัจจุบนั 
 Yt  =  ค่าของขอ้มูลจริงในช่วงเวลาปัจจุบนั 

 Tt   =  ค่าประมาณของแนวโนม้ 
 St   =  ค่าประมาณของการผนัแปรตามฤดูกาล 

 Ct   =  ค่าประมาณของการแปรผนัตามวฏัจกัร  
 It    =  ค่าประมาณของความไม่แน่นอน  
 N   =  จ านวนขอ้มูล 

 
2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

สรนันท์ และสุภาวดี  [6] ได้ท าการศึกษาความ
ตอ้งการใชว้ตัถุดิบเพื่อวางแผนการผลิตป๊อบคอร์น โดย
ได้ใช้วิธีการพยากรณ์ทั้งหมด 7 วิธี ได้แก่ วิธี Moving 

Averageวิ ธี  Double Moving Average วิ ธี  Weighted 
Moving Average วิธีExponential Smoothing วิธี Holt-

Winter's Method for Additive Seasonal Effects 

วิ ธีDouble Exponential Smoothing แ ล ะ วิ ธี  Holt-

Winter's Method for Multiplicative Seasonal Effects 
ผลการวิ จัยพบว่ า วิ ธี  Moving Average ให้ค่ าความ
ผิดพลาดก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

ธีระพงษ ์ทบัพร และคณะ [8] ไดท้ าการศึกษายอดขาย
สินคา้คางปลาหมึกยกัษแ์ช่แข็ง เพ่ือน ามาหาวิธีพยากรณ์
ท่ีเหมาะสม จ านวน 6 ได้แก่ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี วิธี
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั วิธีเอ็กโพเนนเชียล วิธีปรับให้เรียบ
ดบัเบิลเอ็กโพเนนเชียล วิธีการปรับให้เรียบแบบฤดูกาล
โฮลตว์นิเทอร์ และวธีิการปรับใหเ้รียบแบบแนวโนม้ของ
ฤดูกาลของโฮลต์วินเทอร์  พบว่า วิธีวิธีค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัมีค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียน้อย
ท่ีสุดร้อยละ 9.48 

Parasian, Hidayatullah and Romanus [9] ท าการ
พยากรณ์การรับนักศึกษาใหม่ใชข้อ้มูลการรับนักศึกษา
ใหม่เป็นเวลา 6 ปียอ้นหลงัในทุกหลกัสูตร โดยใชเ้ทคนิค 
Double Exponential Smoothing เป็นการพยากรณ์เพื่อ
ท านายการรับนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลยั ผลการวิจยั
พบว่าใช้ค่าพารามิเตอร์ α = 0.8 และ β = 1 ค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ท่ีร้อยละ 11.72 

 

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย  
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษา คดัเลือก 

เปรียบเทียบแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์
ยอดขายด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การ เ ก็บข้อ มูลยอดขาย สินค้า  Tapioca Alpha 

Starchตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2563 รวม 60 เดือน เป็นขอ้มูลแบบรายเดือน  แสดง
หน่วยนบัเป็น “กิโลกรัม” จดัการขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบ
เดียวกนั โดย แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่ ชุดขอ้มูล 
Train Set เป็นขอ้มูลยอดขายสินคา้ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 48 เดือน 
เพื่ อใช้ในการสร้างแบบจ าลองและเปรียบเ ทียบ
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง และชุด
ข้อมูล Test Set เป็นข้อมูลยอดขายสินค้า ตั้ งแต่เดือน
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มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวม 12 
เดือน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับทวนสอบความแม่นย  า
ของการพยากรณ์ 

3.2 การสร้างแบบจ าลองพยากรณ์  
การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ใช้โปรแกรม 

Minitab เป็นเคร่ืองมือ ส าหรับการพยากรณ์ใช้เทคนิค 

Time Series Analysis 3 วธีิ ไดแ้ก่ วธีิ Moving Average 

โดยท าการก าหนดค่า MA Length 3 , 6 , 9 , 12  วิ ธี  
Double Exponential Smoothing ก าหนดพารามิเตอร์
ค่า α,  ตั้งแต่ 0.05, 0.1 ถึง 0.9 และวิธี Decomposition 
โดยท าการก าหนดค่า Length 3, 6, 9, 12  

3.3 การคดัเลือกแบบจ าลองในการพยากรณ์ 
พิจารณาประสิทธิภาพของแบบจ าลองพยากรณ์ทั้ง  

3 วิธี ด้วยค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย 
(MAPE) และค่าเบ่ียงเบนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAD) ท่ีต  ่า
ท่ีสุด  

3.4 การทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 
ทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลองพยากรณ์ 

 น าขอ้มูลการพยากรณ์ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองมาทวนสอบ
ความถูกต้องและแม่นย  ากับข้อมูลชุดท่ี 2 (Test Set) 
 จ านวน 12 เดือนพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนในการ
พยากรณ์ ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์
เฉล่ีย (MAPE) 

3.5 น าเสนอข้อมูลการพยากรณ์  
 น าเสนอข้อมูลการพยากรณ์ยอดขายในรูปแบบ 

Dashboard ดว้ยโปรแกรม Power BI 
 

4. ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานวิจยัแบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้ แสดง

รายละเอียดไดด้งัน้ี 
4.1 ผลการด าเนินงานสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 
ผลการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ยอดขายสินคา้ โดย

เทคนิคการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา จ านวน 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
วิ ธี  Moving Average วิ ธี  Double Exponential 

Smoothing  และวิธี  Decomposition วิเคราะห์ค่าสถิติ

ด้วยโปรแกรม Minitab ได้ผลการวิจยัมีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 1 ถึง 3  

 

ตารางที ่1: การพยากรณ์ดว้ยวิธี Moving Average   

วธิีพยากรณ์ พารามิเตอร์ MAPE MAD 

Moving 

Average 

MA Length 3 18 910 

MA Length 6 20 1002 

MA Length 9 20 1018 

MA Length 12 21 1075 

 

จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน 
พบว่า MA Length 3 ให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด โดยค่า 
MAPE เท่ากบั 18 และค่า MAD เท่ากบั 910 

 

ตารางที ่2:  การพยากรณ์ดว้ยวิธี Double Exponential Smoothing 

วธิีพยากรณ์ พารามิเตอร์ MAPE MAD 

Double 

Exponential 

Smoothing 

α =0.1, γ = 0.5 26 1236 

α = 0.2 , γ  = 0.1 25 1177 

α = 0.2 , γ = 0.2 26 1195 
 

จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน 
พบว่า  = 0.2  และ    = 0.1 ให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 
โดยค่า MAPE เท่ากบั 20 และค่า MAD เท่ากบั 1177 

 

ตารางที ่3: การพยากรณ์ดว้ยวิธี Decomposition   
วธิีพยากรณ์ พารามิเตอร์ MAPE MAD 

Decomposition 

Seasonal Length 3 31 1448 

Seasonal Length 6 31 1431 

Seasonal Length 9 28 1282 

Seasonal Length 12 30 1418 

 

จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือน 
พบว่าค่า Seasonal Length 9 ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
โดยมีค่า MAPE เท่ากบั 28 และค่า MAD เท่ากบั 1282 

 

4.2 การเปรียบเทยีบและคดัเลือกแบบจ าลอง  
การเปรียบเทียบและคดัเลือกแบบจ าลองน าค่าความ

ผิดพลาดของตวัแบบการพยากรณ์ ได้แก่ ค่าเปอร์เซ็น
ความคลาดเค ล่ือนสัมบูรณ์ เฉล่ีย  (Mean Absolute 

Percent Error : MAPE) และค่าเบ่ียงเบนสัมบูรณ์เฉล่ีย 
(Mean Absolute Deviation : MAD) ของวิธี Moving 

Average วิ ธี  Double Exponential Smoothing  และวิ ธี  
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Decomposition  มา เป รียบ เ ทียบ เพื่ อหาแบบจ าลอง
พยากรณ์ท่ี เหมาะสม และมีความแม่นย  ากับข้อมูล
ยอดขายสินคา้ Tapioca  Alpha Starch โดยพิจารณาจาก
วิธีพยากรณ์ท่ีให้ค่าความผิดพลาดของแบบจ าลอง
พยากรณ์ต ่ า ท่ีสุด และพบว่าวิธีแบบจ าลองค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี เป็นวิธีท่ีค่าความผิดพลาดต ่าท่ีสุด ซ่ึงเหมาะสม
ท่ีจะใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ Tapioca  Alpha 
Starch รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4: การเปรียบเทียบความแม่นย  าของแบบจ าลองพยากรณ์ 

วธิีพยากรณ์ พารามิเตอร์ MAPE MAD 

Moving average MA Length 3 18 910 

Double 

Exponential 
Smoothing 

α = 0.2 ,  

γ  = 0.1 
25 1177 

Decomposition Seasonal Length 9 28 1282 

 

จากตารางท่ี  4 แสดงการ เปรียบเทียบผลการ
พยากรณ์ยอดขายสินค้าทั้ ง 3 วิธี พบว่าแบบจ าลอง
พ ย า ก ร ณ์ วิ ธี แ บ บ จ า ล อ ง ค่ า เ ฉ ล่ี ย เ ค ล่ื อน ท่ี  ใ ห้
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูงสุด โดยมีค่า MAPE 
เท่ากบั 18 และค่า MAD เท่ากบั 910 

 

4.3 การทวนสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 
ผลการทวนสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง จาก

การพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง
พยากรณ์ท่ีให้ผลลพัธ์ดีท่ีสุด ไดแ้ก่ วิธี Moving Average 
รองลงมาคือวิธี Double Exponential Smoothing และวิธี 
Decomposition น าขอ้มูลการพยากรณ์ท่ีไดม้าท าการทวน
สอบความถูกตอ้ง และความแม่นย  ากับขอ้มูลยอดขาย
สินคา้ จ านวน 12 เดือน พบว่า แบบจ าลองพยากรณ์วิธี
แบบจ าลองค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี มีความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุด
ท่ีร้อยละ 31.46 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5: ผลการทวนสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง 

เดือน 

ยอดขาย
สินค้าต่อ
กโิลกรัม 

Moving Average 

Test Set Forecast Error MAPE 

JAN 3200.00 4425.00 -1225.00 38.28 

FEB 3700.00 4425.00 -725.00 19.59 

MAR 6650.00 4425.00 2225.00 33.46 

APR 6200.00 4425.00 1775.00 28.63 

MAY 6200.00 4425.00 1775.00 28.63 

JUN 3000.00 4425.00 -1425.00 47.50 

JUL 3487.50 4425.00 -937.50 26.88 

AUG 6500.00 4425.00 2075.00 31.92 

SEP 6500.00 4425.00 2075.00 31.92 

OCT 6600.00 4425.00 2175.00 32.95 

NOV 3487.50 4425.00 -937.50 26.88 

DEC 6400.00 4425.00 1975.00 30.86 

ร้อยละ  31.46 

 

4.4 การน าเสนอข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการพยากรณ์ โดยใช้วิธีแบบจ าลอง

ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี เป็นตวัแบบในการพยากรณ์ยอดขาย
สินคา้ในอนาคต โดยใชโ้ปรแกรม Power BI Desktop 

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการแสดงผลพยากรณ์ในรูปแบบ
ของรายงาน แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที ่1: แผนภูมิภาพแสดงขอ้มูลยอดขายสินคา้ 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลจ านวน
ยอดขายสินค้า Tapioca  Alpha Starch  ท่ีเกิดข้ึนจริง
จ านวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ .  2 5 6 3  กับข้อมูลยอดขาย ท่ีมาจากการสร้าง
แบบจ าลองพยากรณ์ดว้ยวิธีแบบจ าลองค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
พบว่าจ านวนยอดขายสินคา้ Tapioca  Alpha Starch มี
ความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกนั 

 
5. สรุป  

งานวิจัยฉบับน้ีผู ้วิจัยได้ศึกษาการพยากรณ์ด้วย
เทคนิคอนุกรมเวลาเพื่อให้ได้วิธีการพยากรณ์ท่ีดีและ
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เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการพยากรณ์ยอดขายสินค้า 
Tapioca  Alpha Starch   ผู ้วิ จัยได้คัด เ ลือกวิ ธีการ
พยากรณ์ท่ีได้รับความนิยม จ านวน 3 วิธี ได้แก่ วิธี 
Moving Average วิ ธี  Double Exponential Smoothing  
และวิ ธี  Decomposition ทดสอบประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยค่า MAPE และค่า MAD 
จากผลการวิจยัพบว่า วิธีแบบจ าลองค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี มี
ความเหมาะสมท่ีสุด ค่า MAPE เท่ากับ 18 ค่า MAD 
เท่ากบั 910 และหลงัจากน าขอ้มูลมาทวนสอบกบัขอ้มูล
จริงจ านวน 12 เดือน สรุปได้ว่าการพยากรณ์ยอดขาย
สินคา้ Tapioca  Alpha Starch โดยสร้างแบบจ าลองการ
พยากรณ์ด้วยวิธีแบบจ าลองค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีมีความ
แม่นย  า พบความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 
31.46  

 

เอกสารอ้างองิ 
 [1]  อนุสรณ์ บุญสง่า , การพยากรณ์ความต้องการแว่นตา 

กรณีศึกษา ร้านรักแว่น . การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 

[2] นิตยา วงศร์ะวงั, การจัดการคลังสินค้าผ้าท่ีเหมาะสมส าหรับ
อึจสาหกรรมส่ิงทอ การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิศวกรรม ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

[3] ชม ปานตา และยภุาวดี ส าราญฤทธ์ิ, “การพยากรณ์ปริมาณ
น ้ าฝนรายเดือนในจงัหวดันครสวรรค์โดยใช้เทคนิคการ
พยากรณ์ทางสถิติ” วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรายภัฏนครสวรรค์ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 
10 กรกฏาคม-ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 หนา้ 127-142. 

[4] วรางคณา เรียนสุทธ์ิ, “ตวัแบบพยากรณ์ราคามงัคุดคละ” 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 

หนา้ 31-42. 
[5] วณิกเกียรต์ิ ยิ่งพนัธ์ บวัวรุณ ศรีชัยกุล จตุพร เหลืองอุบล 

และ พทุธิไกร ประมวล, “ตวัแบบท านายอุบติัการณ์การเกิด
โรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวดัอุบลราชธานี” 

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2563 หนา้ 174-184. 

[6] สรนันท์ ทพันันท์ และสุภาวดี สายสนิท, “การพยากรณ์
ความต้องการวตัถุดิบส าหรับการวางแผนการผลิตป็อป
คอร์น กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์ ABC” การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์คร้ังท่ี 4 

 และการประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 1 26-28 มิถุนายน 2562  

[7] อภิชัย พรมอ่อน, การศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 
(Time Series) เพ่ือการวางแผนการส่ังซ้ือวัตถดิุบ กรณีศึกษา 
บริษัทผลิตชิ้นส่วนท่อยางรถยนต์ . สารนิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการ
จดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น. 

[8] ธีระพงษ์ ทบัพร, ยอดนภา เกษเมือง, เอกพล ทบัพร และ
พชัรดิษฐ์ แปงจิตต,์ “การพยากรณ์ยอดขายและการบริหาร
สินคา้คงคลงั ของสินคา้คางหมึกยกัษแ์ช่แข็ง : บริษทั สยาม
แม็คโคร จ ากัด มหาชน” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ธนบุรี(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 หนา้ 28-41 

[9] Parasian DP., S., Hidayatullah H., and Romanus D., 

“Forecasting Acceptance of New Students using Double 

Exponential Smoothing Method.” Journal of Critical  

 Reviews Vol 7 Issue 1, 2020, Page 300-305. 

[10] อภิชัย พรมอ่อน, การพยากรณ์ความต้องการในการส่ังซ้ือ
และจัดการวตัถดิุบคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทผลิตเคร่ืองฟอก
อากาศ. สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตบณัฑิตวิทยาลยั 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา. 
 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

400 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการพัฒนา
ระบบการจัดการเวลาเข้าท างาน ท่ีน าการยืนยนัตัวตนท่ีมี
ความปลอดภัยท่ีสูงขึ้นมาใช้งานรวมกับระบบการ
ตรวจสอบรูปแบบเดิมแต่ท าการพัฒนาในส่วนของการ
ตรวจสอบต าแหน่ง GPS ในขณะท่ีท าการบันทึกเวลา
โดยการก าหนดขอบเขตการบันทึกเวลาให้ชัดเจนขึ้น 
เพ่ือให้ระบบน้ันแม่นย าและตรวจสอบง่าย โดยใช้ระบบ
ยื น ยั น ตั ว ต น แ บ บ ส อ ง ช้ั น ห รื อ  Two Factor 

Authentication (2FA) หลังจากล็อกอินด้วยรหัสผ่าน
ต า มป ก ติ  จ ะ มี ก า ร ยื น ยั น ผ่ า น  OTP (One-Time 

Password) ท่ีส่งให้ผ่าน Email พนักงานเพ่ือป้อนรหัส
ให้ตรงกบัระบบเพ่ือยืนยนัตัวตน 
จากการทดสอบสามารถวัดผลประสิทธิภาพของ

ระบบได้ ค่าความถูก ต้อง (Accuracy) มากก ว่า  90 

เปอร์เซ็นต์ และผ่านทุกการทดสอบท่ีจ าลองขึน้ ดังน้ัน
ส า ม า ร ถส รุ ป ไ ด้ ว่ า ร ะ บบ ท่ี ถู ก พั ฒน า ม า น้ั น มี
ประสิทธิภาพในการบันทึกเวลาเข้างานได้อย่างปลอดภัย
และระบบรับข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ สะดวกต่อการตรวจสอบ
ข้อมลูมากย่ิงขึน้ 
ค าส าคญั: ระบบจดัการเวลาเขา้งาน การก าหนดขอบเขต

พ้ืนท่ี ระบบยนืยนัตวัตนสองชั้น 

 
Abstract 

This research aims to develop time attendance 

management system. Security 5of the system was 

improved by using GPS location monitoring while 

recording time and using two factor Authentication 

by sending OTP via email to identify user. 

The result indicated that the performance of the 

system with an accuracy (Accuracy) of 90 percent 

and passed every simulated test. Therefore, it can be 

concluded that the developed system is effective in 

recording time attendance securely, and the system 

will receive reliable and more convenient data 

verification. 

Keywords:  Time Attendance Management System, 

Area Scope Determination, Two 

Factor Authentication System. 

 

1. บทน า 
ปัจจุบันการท างานในบริษัทมีการบันทึกเวลาเข้า

ท างานทุกแห่งในประเทศไทย เพ่ือให้บริษทัไดรั้บรู้ถึง
การเข้าท างานของพนักงานเพื่อน าไปวิเคราะห์และ
ประเมินการจ่ายค่าแรงท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการ
ค านวณค่าแรงรายเดือนของพนกังาน โดยทัว่ไปบริษทัมี
ระบบการจดัการเวลาดั้งเดิมท่ีใชม้าเป็นเวลายาวนาน เช่น 
การบริหารเวลาโดยจดบันทึกลงหนังสือเก็บเวลา การ
บริหารเวลาโดยใช้บัตรเวลาหรือการตอกบัตร การ
บริหารเวลาโดยบนัทึกลง Excel และในปัจจุบนันิยมใช้
กนัมากท่ีสุดคือ การจดัการบริหารเวลาโดยใช้ระบบการ
จดัการเวลา ระบบจะช่วยในการบนัทึกและจดัการขอ้มูล
ของพนกังานโดยใชบ้ตัรหรือการเก็บลายน้ิวมือแทนบตัร
ลงเวลา ขอ้มูลจะถูกรวบรวมและเก็บบนัทึกโดยอตัโนมติั 
ขอ้มูลสามารถยนืยนัไดแ้บบเรียลไทมแ์ละสามารถมัน่ใจ
ข้อมูลได้มากข้ึนในความถูกต้องของเวลาท่ีบันทึก
เน่ืองจากเป็นระบบคอมพิวเตอร์  
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 จากขอ้มูลของการจดัการบริหารเวลาท่ีผ่านมาพบวา่ 
มีการพฒันาระบบการจัดการให้ดีข้ึน โดยน าส่วนของ
เทคโนโลยีเขา้มาใช้ปรับปรุง เพื่ออ านวยความสะดวก
และการจดัการท่ี รวดเร็วและแม่นย  ากว่าวิธีการจัดการ
แบบเดิม ซ่ึงในปัจจุบนัการท าเอาสมาร์ทโฟนมาใชใ้น
การจดัการบริหารเวลามากข้ึน เพราะสมาร์ทโฟนเป็นส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเขา้มามีส าคญัมากในการใช้ชีวิต 
การติดต่อส่ือสาร สามารถติดตวัไปทุกท่ี และมีหลายรุ่น
ให้เลือกใช้ตามจุดประสงค์ของผู ้ใช้ เช่น เลือกตาม
คุณสมบติัหรือเลือกตามราคา เป็นตน้  ท าใหส้มาร์ทโฟน
เขา้ถึงประชากรทุกระดบั จึงท าใหก้ารสร้างระบบบนัทึก
เวลาเขา้งานเป็นส่ิงท่ีท าได ้โดยระบบท่ีจะน ามาใชง้าน
บนสมาร์ทโฟนไดแ้ก่ Application Attendance System 
แต่ละท่ีก็จะมีลักษณะการท างานและการออกแบบท่ี
แตกต่างกนัออกไป แต่จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของระบบน้ี
คือการบนัทึกเวลาเขา้งานและตรวจสอบว่าการเขา้งาน
นั้นถูกตอ้งระดบัไหน โดยใชค้วามสามารถบางประการ
ของสมาร์ทโฟนในการตรวจสอบ เช่น การบันทึก
ต าแหน่ง GPS ของอุปกรณ์ การดึงเวลาในเขตเวลาของ
โลกตามต าแหน่งและผูใ้หบ้ริการเครือข่าย รวมถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตส าหรับส่งขอ้มูลการบนัทึกเวลา จากท่ีกล่าว
มา Application Attendance System บนสมาร์ทโฟน
นั้ นมีประโยชน์มากมายแต่พบข้อสงสัยว่าสามารถ
ตรวจสอบการตั้งใจทุจริตส าหรับกลุ่มพนกังานบางกลุ่ม
ท่ีใช้จุดผิดพลาดของระบบบนัทึกเขา้ท างานได้ จึงเกิด
ปัญหาเดิมข้ึนอีกคร้ัง เช่น ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ
เ น่ืองจากพนักงาน มีจ านวนมากท าให้ เจ้าหน้า ท่ี
ตรวจสอบผิดหรือพลาดการตรวจสอบได ้

จึ ง เ กิ ด เ ป็นแนว คิดในการพัฒนา  Application 
Attendance System ท่ีน าระบบยืนยนัตัวตนท่ีมีความ
ปลอดภยัท่ีสูงข้ึนมาใชร่้วมกบัระบบจดัการเวลาแบบเดิม 
และท าการพฒันาในส่วนของการตรวจสอบต าแหน่ง 
ในขณะท่ีท าการบนัทึกเวลาโดยการก าหนดขอบเขตใน
การบันทึกเวลาให้ชัดเจนข้ึน เพ่ือให้ระบบนั้นแม่นย  า
และตรวจสอบง่าย ส่วนระบบยืนยนัตัวตนท่ีมีความ
ปลอดภัยในปัจจุบันท่ีหลายโครงการน าไปใช้ คือ 2 

Factor Authentication (2FA) เป็นการยืนยนัตวัตนขั้น
ท่ี 2 หลงัจากเขา้สู่ระบบดว้ยรหัสผ่านตามปกติ จะมีการ
ยนืยนัผา่น OTP (One-Time Password) ท่ีส่งใหเ้ราผา่น
ข้อความ SMS บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแอป 
Authentication เ พ่ือป้อนรหัสให้ตรงกัน และยืนย ัน
ตวัตน โดยรหัส OTP จะเป็นรหัสผ่านท่ีใชง้านไดเ้พียง
คร้ังเดียว และมีอายกุารใชง้านสั้นเพียงก่ีวินาที หรืออาจ
ยาวนานถึง 15 นาที หากไม่ใช่เจา้ของบญัชี ไม่มี OTP 
หรือป้อนรหสัไม่ถูกตอ้งจะไม่สามารถเขา้สู่ระบบ ดงันั้น 
Application Attendance System ท่ี พัฒน า ข้ึ น จ ะ มี
ความสามารถในการยืนยันตัวตน  2FA และการ
พฒันาการการก าหนดขอบเขตใหก้บัแผนท่ีในการบนัทึก
เวลาท างาน ซ่ึงจะท าให้ระบบนั้ นมีความแม่นย  า  
ปลอดภยัและตรวจสอบง่ายมากข้ึนแน่นอน 

 

2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ระบบลงเวลาท างาน 
ระบบลงเวลาท างาน คือ ระบบท่ีช่วยบริหารและ

ตรวจสอบเวลาท างานของพนักงาน เพื่อจุดประสงคใ์น
การบริหารค่ าจ้างของพนักงาน และส่งผลสู่การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานแต่
ละคนในองคก์ร ระบบน้ีอาจเป็นระบบเดียวท่ีถูกผนวก
เขา้กบัระบบจดัการเงินเดือนขององคก์รได ้นอกจากนั้น 
ยงัถูกผนวกเขา้กบัระบบตรวจสอบคนงาน การบริหาร
การเขา้ออกอาคาร และ การจดัสรรเวลาส าหรับพนกังาน
ไดด้ว้ย [1][2] 

2.2 หลกัการในการบันทกึข้อมูลเวลาเข้างาน 
หลกัการในการบนัทึกเวลาบนระบบบนัทึกเวลาเขา้

ท างานท่ีพฒันาข้ึนให้เกิดความถูกตอ้ง เน่ืองจากเวลาเขา้
งานเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน สามารถท าให้พนักงานถูก
โทษในการเข้าท างานสายพียงหลักนาที ตามกฎท่ีไม่
ยืดหยุ่นของชั่วโมงการท างานในบริษัท และการน า
ระบบท่ีพฒันาเขา้มาตรวจสอบไม่เป็นผลดีในเร่ืองความ
สะดวกสบายหรือรวดเร็ว แต่ ช่วยในเ ร่ืองของการ
ตรวจสอบและการจดัการของฝ่ายบุคคลมากกวา่ ซ่ึงการ
ใชง้านระบบท าใหเ้วลานั้นเพ่ิมข้ึนส าหรับการ Check In 
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เพราะผูท้ดสอบนั้นตอ้งตรวจสอบว่าอยู่ในพ้ืนท่ีหรือท า
การรอ One Time Password ซ่ึงอาจจะใชเ้วลาเกิน 1-3 
นาที ท าให้เม่ือบนัทึกการเขา้ท างานส าเร็จ เวลาเขา้งาน
นั้นมีโอกาสท่ีจะเกินก าหนดไปแลว้ จากการสังเกตถึง
ปัญหาจึงท าการปรับป รุงขั้ นตอนการท างานของ
แอพพลิเคชั่นใหม่ โดยระบบจะท าการบนัทึกเวลาการ
เข้างานไปเก็บในระบบฐานขอ้มูลก่อน ในจังหวะกด
เร่ิมตน้การตรวจสอบ โดยยงัไม่ผ่านการตรวจสอบใด ๆ 
แต่หลังจากนั้ นในการตรวจสอบพ้ืนท่ีและการยืนยนั
ตวัตนจะเป็นการปรับปรุงสถานะการท างาน หากท าการ
ตรวจสอบไม่ส าเร็จ การท างานในรายการน้ีถูกปรับเป็น
สถานะลม้เหลว แต่ถา้บนัทึกตรวจสอบส าเร็จ รายการก็
จะมีสถานะเขา้ท างานท่ีส าเร็จ แสดงออกมาทางรายงาน
โดยไม่มีผลกระทบในเร่ืองของการเสียเวลาในการ
ตรวจสอบในเวลาเร่งรีบ [2][5] 

2.3  การน าเข้าข้อมูลแผนที ่  
การน า เข้าข้อมูล ( Input data) เ ป็นกระบวนการ

บันทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบดิจิตอล การสร้างฐานขอ้มูลท่ี
ละเอียด ถูกตอ้ง เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งในการปฏิบติังาน
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการ
ประเมินคุณภาพขอ้มูล ท่ีน าเขา้สู่ระบบในเร่ืองแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูล วิธีการส ารวจขอ้มูล มาตราส่วนของแผนท่ี 
ความถูกตอ้ง ความละเอียด พ้ืนท่ีท่ีขอ้มูลครอบคลุมและ
ปีท่ีจดัท าขอ้มูล เพื่อประเมินคุณภาพ และคกัเลือกขอ้มูล
ท่ีจะน าเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล [1][3] 

2.4 การเลือกแสดงขอบเขตพื้นที ่
การเลือกแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือลดการท างานใหก้บั 

แอพพลิเคชัน่เม่ือผูใ้ชง้านไดท้ าการเพ่ิมขอบเขตพ้ืนท่ีเขา้
ไปในระบบฐานขอ้มูลเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีความ
ต้องการใช้งานท่ีมากข้ึน ท าให้จ านวนรูป Polygon ท่ี
แสดงบนแอพพลิเคชั่นนั้ นมีมากส่งผลโดยตรงกับ
ประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟน เน่ืองจากแอพพลิเคชัน่รัน
บนระบบปฏิบัติการ Android ท่ีมีสมาร์ทโฟน จ านวน
มากท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการดงักล่าว จึงมีความหลากหลาย
ทั้ งตัวเคร่ือง ความสามารถ จึงเกิดปัญหาความไม่เท่า
เทียมของประสิทธิภาพสมาร์ทโฟน กล่าวคือหากสมาร์ท

โฟนรุ่นไหนมีประสิทธิภาพท่ีดี ก็จะสามารถประมวลผล
ไดม้ากและรวดเร็ว แต่เคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพต ่ากว่าจะ
ประมวลผลได้น้อยและช้ากว่า เกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ท างาน เน่ืองจากทรัพยากรท่ีใชใ้นการประมวลผลนั้นไม่
เพียงพอ ส่วนมากจะพบได้ในรุ่นราคาประหยดั หน่วย
ประมวลผลนอ้ย ดงันั้นการท าการคดัเลือกแสดงขอบเขต
พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ จึงช่วยให้เกิดการประหยดัทรัพยากรใน
การประมวลผล 

 
ภาพที ่1: The coordinates grid in google maps [3] 

 โดยหลกัการคดัเลือกนั้นจะใชห้ลกัการของ Google 
Maps Grid จากระบบหลงับา้นของ Google Maps นั้น
มีการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นส่วนเล็ก ๆ หรือท่ีเรียกวา่ระบบ 
Grid ซ่ึงไดจ้ากการค านวณจะไดค้่าออกมาเป็นตวัเลขท่ี
อ้างอิงถึงต าแหน่ง และน ามาเทียบกับต าแหน่งท่ีผู ้
ทดสอบระบบอยู ่เม่ือน าค่าต าแหน่งดงักล่าวไปผ่านการ
ค านวณและเปรียบเทียบจะสามารถบอกไดว้า่ ต าแหน่งท่ี
ผูท้ดสอบอยูท่ี่ Grid ไหนและแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่น
บริเวณ Grid เดียวกนัข้ึนมา  

พ้ืนท่ีท่ีอยูน่อกเหนือจาก Grid ท่ีผูท้ดสอบอยูจ่ะไม่ถูก
วาดลงบนระบบช่วยในเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ไดใ้นระดบัหน่ึง หากผูท้ดสอบมีการเคล่ือนไหวหรือยา้ย
ต าแหน่งไปยงั Grid ข้างเคียง Polygon ท่ีอยู่ใน Grid 
ข้างเคียงก็จะถูกวาดข้ึนอย่าง Realtime เป็นผลมาจาก
ความสามารถของ Realtime Database NoSQL ท่ีมาใช้
ในการเก็บขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลแผนท่ี [3] 

2.5 Assisted Global Positioning System (A-

GPS) 

Assisted Global Positioning System หรือ A-GPS 
เป็นระบบท่ีช่วยในการเพ่ิมสมรรถภาพของ GPS ในช่วง
การเร่ิมตน้การใชง้าน A-GPS นิยมพบไดใ้นสมาร์ทโฟน
ท่ีมีความสามารถ GPS โดยทั่วไป GPS จะใช้เวลา
ประมาณ 30-40 วินาทีในการเร่ิมตน้ระบุต าแหน่ง ใน
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ระบบ A-GPS จึงถูกน ามาใช้ โดยการท างานผ่านทาง
เซิร์ฟเวอร์ของระบบ โดยขอ้มูลเป็นขอ้มูลจากวงโคจรท่ี
ถูกน ามาเก็บไวล่้วงหนา้ในฐานขอ้มูล และเม่ือเคร่ืองมือ 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่าน้ีโดยตรงผ่านทาง
คล่ืนสัญญาณโทรศพัท์มือถือ เช่น GSM, CDMA, LTE 
หรือแมแ้ต่สัญญาวิทยอุย่าง Wi-Fi ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีปกติ
จะมีการดาวน์โหลดดว้ยความเร็วท่ีสูงกวา่ ท าให้ใชเ้วลา
ในการรับขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน [3] 

2.6 วิ ธีการตรวจสอบการปลอมต าแหน่งขณะ
ตรวจสอบ 

ในการพฒันาระบบตอ้งมีการค านึงถึงการตรวจสอบ
ต าแหน่งจากผูใ้ชง้านว่าเป็นขอ้มูลจริง โดยหลกัการใน
การตรวจสอบ จะตรวจจบัการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเกิน
ความจริง หรือมีการขา้มต าแหน่งท่ีอยู่ไกลกนัมาก โดย
ความสามารถในการเก็บต าแหน่งการเคล่ือนท่ีในขณะใช้
งานระบบของฐานขอ้มูล ท าให้สามารถตรวจสอบการ
เคล่ือนท่ีจากต าแหน่งต้นทางและปลายทางว่าปกติ
หรือไม่ เน่ืองจากหากเกิดการปลอมต าแหน่งนั้น การ
เคล่ือนท่ีของต าแหน่งจะผิดปกติ เม่ือระบบพบส่ิงผิดปกติ
เกิดข้ึนจะแจ้งเตือนให้ผูใ้ช้งานทราบ และเก็บบันทึก
ความผิดปกติไวเ้ป็นสถิติ [3] 

2.7 Realtime Database   

Firebase Realtime Database (NoSQL) ท่ีเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบของ JSON ในลกัษณะ Key และ Value และ
มีการ  sync ข้อมูลแบบ Realtime กับทุกอุปกรณ์ ท่ี
เช่ือมต่อแบบอตัโนมติัในเส้ียววินาที รองรับการท างาน
เม่ือออฟไลน์ (ข้อมูลจะถูกเก็บไวใ้น local จนกระทั่ง
กลบัมาออนไลน์ก็จะท าการ sync ขอ้มูลให้อตัโนมติั) 
รวมถึงมี Security Rules สามารถออกแบบเง่ือนไขการ
เขา้ถึงขอ้มูลทั้งการอ่านและเขียน ส าหรับโครงการน้ีใช ้
Realtime Database ในการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกับแผนท่ี
ส าหรับใชป้ระมวลผลใน Google Maps APIs [6] 

2.8 Two Factor Authentication (2FA) 

Two Factor Authentication (2 FA) คือการยืนยัน
รหัสผ่านการเขา้สู่ระบบอีกคร้ังโดยส่วนใหญ่แลว้จะใช้
กับ ธุ รกรรมออนไลน์  ( Online Transaction) เ ป็น
ส่วนมาก โดยจุดประสงค์ของการใช้งานจะเน้นเร่ือง

ความปลอดภยัของบญัชีเป็นหลกั กล่าวคือเป็นการยนืยนั
ตวัตนขั้นท่ี 2 หลงัจากเขา้สู่ระบบดว้ยรหสัผ่านตามปกติ 
จะมีการยืนยนัผ่าน OTP (One-Time Password)  เพื่อ
ป้อนรหัสใหต้รงกนั และยืนยนัตวัตน โดยรหัส OTP จะ
เป็นรหัสผ่านท่ีใชง้านไดเ้พียงคร้ังเดียว และมีอายกุารใช้
งานสั้นมาก หากไม่ใช่เจา้ของบญัชีจะไม่ไดรั้บ OTP ก็
จะไม่สามารถเขา้สู่ระบบเพ่ือท างานได ้[4][7] 

 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการพฒันาระบบการจดัการเวลาเขา้ท างานในพ้ืนท่ี             
ท่ีสามารถท าการตรวจสอบพ้ืนท่ีและการยนืยนัตวัตนนั้น
มี หลายส่วนท่ีตอ้งพฒันาข้ึนมาท างานร่วมกนัเพ่ือใหเ้ป็น
ระบบท่ีใช้งานได้สมบูรณ์ ซ่ึงจะแบ่งการพฒันาระบบ
ออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ ฐานขอ้มูล แอพพลิเคชัน่ เวบ็ไซต์
และ API โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดในการพฒันา
ระบบดงัน้ี 
 3.1 การสร้างฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูลของระบบจะมีอยู่ 2 ส่วนคือส่วนท่ีเป็น 
Relational database และ  Non-relational data แ บ่ ง
ขอ้มูลออกเป็นสองส่วน ส่วนของการเก็บขอ้มูลทัว่ไปจะ
เก็บอยู่บน SQL และขอ้มูลในส่วนของแผนท่ีจะถูกเก็บ
อยู่บน Firebase Realtime Database โดยเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบของ JSON และเม่ือน าไปใช้งานร่วมกับการ
พฒันาแอพพลิเคชัน่ในระบบปฏิบติัการ Android จะมี
ฟังก์ชนั onChange ท่ีคอยอพัเดตแบบเรียลไทม ์ทุกคร้ัง
ท่ีท าการอัพเดตพ้ืนท่ีท างาน ทางแอพพลิเคชั่นก็จะ
แสดงผลพ้ืนท่ีท างานข้ึนมาทันทีโดยไม่จ าเป็นตอ้งปิด
แอพพลิเคชั่นและเร่ิมต้นท างานใหม่ ซ่ึงประเภทของ
ฐานข้อมูลแต่ละอันมีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามโครงสร้างและเทคโนโลยี ดงันั้นการเลือก
ประเภทของฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านจึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญั 
  3.2 การพฒันา Mobile Application 
 ท าการพฒันาแอพพลิเคชั่นลงบนระบบปฏิบัติการ 
Android โดยใชภ้าษา Java ในการพฒันา โดยพฒันาให้
มีความสามารถในการบนัทึกเวลาเขา้ท างานโดยจะผ่าน
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การตรวจสอบเง่ือนไข คือ ตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบนัท่ี
ผูใ้ชง้านนั้นท าการบนัทึกอยูใ่นขอบเขตท่ีท าการท่ีตั้งไว ้
หรือไม่ และจะต้องยืนยนัตัวตนด้วยรหัส One Time 

Password ของระบบ เพ่ือตรวจสอบวา่เป็นผูใ้ชง้านจริง 
และหลงัจากการตรวจสอบจนครบเง่ือนไขท่ีก าหนดแลว้ 
สามารถเขา้ถึงการบนัทึกเวลาของระบบ ซ่ึงระบบจะท า
การเก็บ Location ท่ีเป็น Latitude และ Longitude เวลา
ตามระบบและขอ้มูลพนักงานท่ีจ าเป็นในการใช้อา้งอิง
การบนัทึกเขา้งาน ลงในฐานขอ้มูลท่ีเตรียมไวขา้งตน้โดย
ผา่น APIs  
 3.3 การพฒันา Web Application  

ในส่วนของการพฒันาเว็บไซส์ของผูดู้แลระบบจะ
พฒันาโดยใชภ้าษา HTML5 ส าหรับพฒันา และใชภ้าษา 
PHP ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล เวบ็ไซส์จะมีเมนูในการ
เปิดเขา้ไปยงั Google Maps โดยใชบ้ริการของ Google 
Cloud Platform เ พ่ือท าการก าหนดขอบเขตสถานท่ี
ท างานในรูปแบบของ Polygon ซ่ึงปัจจุบัน Google 

Map APIs นั้ นสามารถแสดง Polygon  ลงบนแผนท่ี
โดยการใช้ภาษา JavaScript ในการควบคุมการสร้าง 
อ้างอิงการวาดจากพิกัดจุด X,Y (LAT, LNG)  พ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานท่ีท าการศึกษาและบนัทึกลงในระบบพร้อม
กับถ่ายโอนขอ้มูลไปยงัระบบบนัทึกเวลาเขา้งานทนัที 
โดยเรียกวิธีการน าเข้าข้อมูลของแผนท่ีตรงน้ีว่าการ 
Digitization พ ร้อมทั้ ง พัฒนาให้ ระบบ ใช้ ในการ
ตรวจสอบรายช่ือพนกังาน ดูรายการบนัทึกทั้งหมด เพ่ือ
น าออกเป็นรายงานหรือตรวจสอบในแต่ละรายการ ท่ีมี
การบนัทึกเวลา โดยเวบ็ไซต์จะน าข้ึนไปวางบน Server 
ของค่าย Heroku: Cloud Application Platform 
 3.4 การพฒันา RESTful API และการส่ง OTP 
 จากงานทั้ งสามส่วนท่ีถูกพฒันาข้ึนมา จ าเป็นตอ้งมี
ตัวกลางในการเช่ือมต่อข้อมูลทั้ งหมดเข้าด้วยการ จึง
พัฒนา API โดยใช้ NodeJS ข้ึนมาใช้ในการเช่ือมต่อ
ฐานขอ้มูลกบัระบบในทุกส่วน 
 ในการส่ง OTP ไปยงั Email ของพนักงาน จะใช้
บริการของ SendGrid ส าหรับส่ง Email โดยการส่ง 

Email เร่ิมตน้จากเรียกฟังก์ชนัและท าการดึงค่า OTP ท่ี
ถูกจดัเก็บอยูท่ี่ฐานขอ้มูลส่งไปยงัปลายทาง 

3.5 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

 
ภาพที ่3: ภาพแสดงกรอบแนวคิดของงานวิจยั 

หลงัจากพฒันาระบบทุกส่วนจะสามารถน ามาจดัวาง
เป็นกรอบแนวคิดโดยการใช้งานจะเร่ิมจากส่วนของ
ผูดู้แลระบบท าการน าเขา้พ้ืนท่ีท างานผ่านทางเวบ็ไซต ์
หลงัจากนั้นเป็นส่วนของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ในการบนัทึก
เวลาเขา้งานโดยผ่านการตรวจสอบพ้ืนท่ี จากนั้นท าการ
ยนืยนัตวัตน ซ่ึงระบบทั้งหมดจะใชข้อ้มูลท่ีฐานขอ้มูลจุด
เดียวกนัท่ีแบ่งฐานขอ้มูลออกเป็นสองส่วนใชง้านผสาน
กนัโดยมีหน้าท่ีและจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกนัไป พร้อม
ทั้ งมีการพฒันา APIs เป็นเส้นทางในการเช่ือมต่อเพื่อ
ส่งผา่นขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไปยงัทุกส่วนของระบบ 
 

4. ผลการทดสอบ 
จากการพฒันาระบบลงเวลาเขา้ท างานท่ีน าเอาการคดั

แยกพ้ืนท่ี และการใช้ 2FA เขา้มาประยุกต์นั้นจะใชค้่า
ความแม่นย  าในการทดสอบระบบ โดยการสร้างพ้ืนท่ี
จ าลองในการสร้างพ้ืนท่ีท่ีเปรียบเสมือนสถานท่ีท างาน
เพ่ือท าให้ง่ายต่อการทดสอบระบบ ดังนั้นการทดสอบ
ระบบจึงท าการทดสอบได ้2 ส่วน คือส่วนของเจา้หนา้ท่ี
ท่ีจดัการเร่ืองพ้ืนท่ีของระบบและส่วนของพนกังานท่ีใช้
ระบบในการบนัทึกเวลาเขา้ท างาน ซ่ึง ระบบลงเวลาเขา้
ท างานท่ีพฒันาข้ึนจะมีการวดัประสิทธิภาพการท างาน
ดว้ยค่าความถูกตอ้ง (Accuracy)  
ตารางที ่1 : ตารางบนัทึกผลการทดสอบการบนัทึก 

CASE ผลการทดสอบ เวลา OTP เวลารวม 
ทดสอบ 1 ส าเร็จ < 5s 1m10s 

ทดสอบ 2 ส าเร็จ < 5s 40s 

ทดสอบ 3 ส าเร็จ < 5s 55s 

ทดสอบ 4 ส าเร็จ < 5s 1m20s 
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CASE ผลการทดสอบ เวลา OTP เวลารวม 
ทดสอบ 5 ส าเร็จ < 5s 35s 

ทดสอบ 6 ส าเร็จ < 5s 1m30s 

ทดสอบ 7 ส าเร็จ < 5s 50s 

ทดสอบ 8 ส าเร็จ < 5s 55s 

ทดสอบ 9 ไม่ส าเร็จ > 60s 2m 

ทดสอบ 10 ส าเร็จ < 5s 1m10s 

ค่าเฉล่ีย  <10.5s 66.5s 

 ในการทดสอบระบบ ได้ท าการทดสอบจ านวน 10 
คร้ังโดยแต่ละคร้ังเป็นคนละสถานท่ี มีปัจจยัท่ีแตกต่าง
กนั เช่น ความเร็วของอินเตอร์เน็ตและสญัญาณโทรศพัท์  
สถานท่ี การรับสญัญาณ GPS ซ่ึงเป็นการจ าลองท่ีอิงการ
ใชง้านจริงเป็นหลกั 

ผลการทดสอบพบวา่ในการทดสอบระบบบนัทึกเวลา
สามารถท างานส าเร็จได ้9 จาก 10 คร้ังหรือคิดเป็น 90 

เปอร์เซ็นต์  แต่เวลาท่ีใช้ในการทดสอบจะแตกต่างกนั
ออกไปโดยเวลาเฉล่ียในการได้รับ OTP ประมาณ 5 
วนิาที เน่ืองจากในการส่ง OTP ไปยงั Email นั้นเกิดการ
หน่วงเวลาในบางกรณีหรือเหตุการณ์ท่ีอุปกรณ์หา
ต าแหน่งในสถานท่ีอับสัญญาณ จึงใช้เวลามากกว่า
สถานท่ีโล่งแจง้ ท าให้มีผลท าให้เวลาในการท างานนั้น
แตกต่างกนัออกไป และเวลารวมเฉล่ียท่ีท าไดคื้อ 66.5s 

หรือประมาณ 1 นาที 7 วินาที แต่อยา่งไรก็ตามเวลาท่ีใช้
ในการลงบนัทึกนั้นยงัอยู่ในขอบเขตท่ีก าหนดไว ้จึงท า
ให้ไม่มีผลกระทบต่อการใชง้านและยงัใชง้านไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากการทดสอบระบบในส่วนของเจ้าหน้าท่ี พบว่า
ระบบสามารถท าการจดัการขอบเขตของพ้ืนท่ีได้อย่าง
ถูกตอ้งและแม่นย  า โดยท าการทดสอบหรือใชง้านผ่าน
ทาง Web Application บน Google Maps APIs ท่ีถูก
พฒันาข้ึนตรงตามจุดประสงค ์

 

5. ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากงานวิจยัระบบการจดัการเวลาเขา้ท างานในพ้ืนท่ี
พฒันาโดยการน าขั้นตอน 2FA และความสามารถในการ
ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงจากการทดสอบจ านวน 10 คร้ัง

ท่ีมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนัไดค้่าความถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ี 
90% ดังนั้น งานวิจัยน้ีสามารถน าไปใช้งานเป็นระบบ
การบนัทึกเวลาเขา้งานท่ีมีความปลอดภยัและไดผ้ลการ
เก็บบนัทึกท่ีมีความเช่ือถือไดม้ากข้ึนเม่ือเทียบกบัระบบ
เดิม อย่างไรก็ตามระบบน้ีไม่อาจช่วยในเร่ืองของความ
สะดวกสบายหรือความรวดเร็วในการบนัทึกเวลาเขา้งาน 
แต่เป็นการช่วยในเร่ืองของการตรวจสอบ และการ
จดัการขอ้มูลของฝ่ายบุคคลมากกวา่ โดยการน าระบบมา
ใช้งาน ควรมีแผนการเปล่ียนแปลงควบคู่ไปกับการใช้
ระบบเดิมท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัเพราะหากน าระบบน้ีมา
ทดแทนทนัทีอาจเกิดการปรับตวัท่ีมีมากเกินไปส าหรับ
พนักงาน และส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากผู ้ใช้งาน 
(User Error) ได้มากยิ่งข้ึน และเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม
ระบบจะถูกแทนท่ีอยา่งสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยค ร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหุ่นยนต์
อัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการท างานในส่วนงานจัดซ้ือและ
ส่ วน ง าน บั ญ ชี เจ้ าห นี้  ง าน วิ จั ย นี้ ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย                   
1) เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการท างานของ
องค์กร โดยวัดผลจาการน าข้อมูลกระบวนการท างานของ
องค์กรมาวิเคราะห์ว่าจุดไหนคือจุดท่ีท าให้กระบวนการ
ท างานล่าช้าและต้องใช้ทรัพยากรบุคลลเป็นจ านวนมาก 
และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของ 
ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและการท างานของพนักงานใน
องค์กร ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติช่วยลดการท าางานท่ี
ซ ้าซากและกระบวนการท่ีเป็นกิจวัตรให้น้อยลงท าให้
พ นักงานในองค์กรสามารถน าเวลาไปพัฒนาและ
ด าเนินงานในส่วนอ่ืนๆได้มากขึ้น โดยวัดผลจาการน า 
Transactionและ  เวล าใน ก ารด า เนิ น ก าร ใน แ ต่ ล ะ
กระบวนการมาท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธ์ิ
ภาพของหุ่นยนต์กับพนักงานในองค์กร ดังน้ันผู้ วิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยี Robotic Process Automation 
มาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยขั้นแรกเร่ิมจากการรวบรวม
ข้อมูลและ วิเคราะห์หลักการท างานของพนักงานในส่วน
งานจัดซ้ือและส่วนงานบัญชีเจ้าหนีข้ององค์กร ขั้นท่ีสอง
เพ่ือวิเคราะห์  ปัญหาในการท างานเหตุผลท่ีท าให้การ
ท างานไม่ได้ประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดในการ
ท างานจึงพบว่าการท างานในส่วนงานของหน่วยงานจัดซ้ือ
ในส่วนของการเปิดเอกสารใบค าขอซ้ือจากใบค าส่ังซ้ือน้ัน 
เป็นระบบงาน ท่ีมีความเป็นกิจวัตรมีขั้นตอนในระบบ 

ERP ท่ีเหมือนเดิม และ ในส่วนงานของหน่วยงานบัญชี
เจ้าหนี้ท่ีมี  การด าเนินการตั้ งหนี้หลังจากหน่วยงาน 
Receiving รับของแล้ว ซ่ึงวิธีการด าเนินงานของท้ังสอง
ส่วนเป็นขั้นตอนท่ี Robotic Process Automation สามารถ
เข้ามาท างานทดแทนได้ และยังสามารถท าให้ระบบห่วง
โซ่อุปทานขององค์กรสามารถท างานอย่างอัตโนม้ติ ซ่ึง
ผลลัพธ์จากงานวิจัยช่วยแก้ปัญหาในส่วนนีไ้ด้นอกจากจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้แล้วยังช่วยลดต้นทุนและ
ทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมาก  
ค าส าคญั: หุ่นยนตอ์ตัโนมติั จดัซ้ือ บญัชีเจา้หน้ี  
    การวางแผนทรัพยากรองคก์ร 
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop 

robotic process automation (RPA) system to support 

the process of purchasing and accounting payable. 

This research consisted of 1) analysis and synthesis 

of the process in the organization, 2) comparing the 

performance of RPA and employee work. The RPA 

can reduce repetitive work and routine processes to 

help employees in the organization take more time to 

develop and operate in other works. Therefore, the 

researcher came up with an idea to use RPA 

technology to help solve the problem. The first step 

to data collection and analyzing the working 

principles of employees in the purchasing division 

and account payable division. The second step was 

to analyze problems in the work for the reason they 
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work is not effective and there is an error in the 

work, The results of the analysis found that 1) the 

purchase requisition document from the purchase 

order has a routine with the same steps in the ERP 

system, and 2) the department of accounts payable 

that has indebtedness operation after the RCV has 

received the goods. The two parts of the method of 

operation are the steps that the RPA can take over. It 

can also make the organization's supply chain system 

become fully automated as well. The results of this 

research found that solving this problem, in addition 

to increasing the efficiency of work, can greatly 

reduce the cost and resources of the organization.  

Keywords: Robotic Process Automation, Purchasing,  

        Accounting Payable, Enterprise Resource  

        Planning. 

 

1. บทน า 
ในยุคปัจจุบัน การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมกับ

การด าเนินงานในทุกๆส่วนงานมีความส าคญัไม่แพก้าร
ด า เนิ น ธุร กิ จใน ส่ วน อ่ืน ๆ  โดย เฉพ าะอย่างยิ่ ง ใน
อุตสาหกรรมการผลิต และ อุตสาหกรรมการขนส่งซ่ึงได้
น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
หรือวดัค่าความถูกตอ้งความคุม้ค่า เพ่ือเขา้มาช่วยลดความ
เสียหาย และ ลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้ ดงันั้นจะเห็นได้
วา่ บริษทัทั้งในแลต่างประเทศมีการเร่ิมใชง้านระบบต่างๆ 
และ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินงานในปัจจุบนัถา้จะมองยอ้นหลงัไปในช่วงปี 1990 
เป็นต้นมาอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ได้มีการวาง
แผนการใช้ท รัพยากรท่ี มีอยู่ขององค์กร ซ่ึงเรียกว่า 
ERP(Enterprise Resource Planning) โดยแนวคิดมาจาก
การพัฒนาระบบการบ ริหารการผลิตรวม (Material 
Requirement Resource Planning / Manufacturing 
Resource Planning, MRP System) ของอุตสาหกรรมการ
ผลิตในอเมริกา โดยค าวา่ ERP และแนวคิดของ ERP นั้นก็
พฒันามาจาก MRP นั่นเอง และได้มีการวิวฒันาการมา
เร่ือย ๆ [1] 

โดยปั จ จุบัน  การบ ริห ารท รัพยากรขององค์กร 
ERP(Enterprise Resource Planning) ต้ อ ง มี ก ารพัฒ น า

ระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ช้งาน และตอบสนองอุตสาหกรรมยุค 4.0[7][14] ได้
มากยิ่งข้ึน โดยแต่ละองคก์ร ก็เลือก ERP ท่ีใชง้านแตกต่าง
กนัออกไป แต่ในงานวิจยัน้ี ไดเ้ลือกระบบ ERP(SAP) มา
ใชง้านเน่ืองจากเป็นระบบ ERP ท่ีมีขนาดใหญ่มีผูใ้ชง้าน
ทั่วโลก และมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีได้
มาตราฐานในระดบัสากล ซ่ึงในปัจจุบนัมีระบบท่ีมีความ
น่าสนใจและช่วยเพ่ิมขีดจ ากดัความสามารถของ ERP ข้ึน
ไปอีกขั้น ก็คือ RPA ซ่ึงเป็นคร่ืองมือท่ีใชง้านในงานวจิยัท่ี
ถูกพฒันาจากทางบริษทั SAP เองเลยท าใหมี้ความสามารถ
ในการเช่ือมต่อและพัฒนาได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน
เน่ืองจากอยูใ่นแพลตฟอร์มเดียวกนั ซ่ึงทั้งน้ีระบบ RPA ก็
จะมาช่วยให้การท างานของโรงงานอุตสาหกรรมมีความ
ต่อเน่ืองของกระบวนการท างานและลดขอ้ผิดพลาดในการ
ท างานลงได ้ ท าให้ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
ขององคก์รมีความเป็นอตัโนมติัมากข้ึนจากท่ีเป็นอยู ่และ
จากการศึกษา 

 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ERP (Enterprise Resource Planning) 
ERP คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร

โดยรวม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของ
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร คือระบบท่ีใช้ในการ
จดัการและวางแผนการใชท้รัพยากรต่างๆ ขององคก์ร โดย
เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้า
ดว้ยกนัเช่น หากเป็น ERP ของบริษทัจะหมายรวมตั้งแต่
ระบบงานทางดา้นบญัชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากร
บุคคล ระบบบริหารการผลิตรวมถึงระบบการกระจาย
สินคา้เพ่ือช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของ
บริษทันั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งยงัช่วยลดเวลา
และขั้นตอน (Algorithm) การท างานไดอี้กดว้ย [2] 

2.2 RPA (Robotic Process Automation)  
RPA คือโปรแกรมท่ีช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้าง

หุ่นยนต์ห รือ  Bot ข้ึนมาท างานต่ างๆ  ตาม Pattern ท่ี
ก าหนดเอาไวไ้ด ้โดย Bot แต่ละตวัท่ีสร้างข้ึนมานั้นก็จะ
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ท างานได้ตาม Pattern ท่ีถูกก าหนดเอาไวแ้ตกต่างกันไป 
เพ่ือน าไปใชใ้นการท างานซ ้ าๆ ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั  

 
ภาพที ่1: Robotic Process Automation 
 

2.3 ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(Account Payable: AP) 
AP คือกระบวนการทางบญัชีหลงัมีการซ้ือ สินคา้หรือ

บริการและเม่ือหน้ีครบก าหนด ส่งรายการหน้ีให้ฝ่าย
การเงิน เพื่อด าเนินการขั้นตอนต่างๆทางการเงิน ตั้งแต่รับ
วางบิลเตรียมจ่ายให้เจ้้ าหน้ี จ่ายโดยเงินสด เช็คและการ
โอนเงินผา่นธนาคารควบคุมการจ่ายเงินช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ี
อยา่งถูกตอ้งรวมถึงช่วยในการจดัการเก่ียวกบั ขอ้มูลต่างๆ 
(Data) ของเจ้าห น้ี เช่น  วง เงิน เคร ดิต  (Credit Limit), 
เง่ือนไขการช าระเงิน  (Terms of Payment) ข้อก าหนด
เก่ียวกับการซ้ือสินค้าต่างๆช่วยให้ทราบถึงสถานะของ
หน้ีสิน (Aging) ท่ีมีอยูเ่ป็นตน้ [3] 

2.4 การจดัซ้ือ (Purchasing: PUR)  
PUR คือกระบวนการท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัหา

วตัถุดิบต่างๆ ตามความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์กรและเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงระหว่างองค์กร
ต่างๆ ใน Supply Chain และท าหนา้ท่ีในการประสานงาน
ในด้านการไหลของข้อมูลระหว่างองค์กรและผู ้ขาย
วตัถุดิบ ดังนั้ นกระบวนการจัดซ้ือ (Procurement) จึงมี
ความส าคัญต่อระดับบริการลูกค้าทางด้านการขนส่ง 
(Logistics customer service) รวมถึงหน้าท่ี ในการออก
เอกสาร ใบค าขอซ้ือ(Purchase Requirement : PR) และใบ
ค าสัง่ซ้ือ(Purchase Order : PO) เป็นตน้[4] 

2.5 แนวคิด เกี่ยวกับระบบซอฟ ต์แวร์อัต โนมัติ 
(Robotic Process Automation :RPA)นิยามและความหมาย
ของ RPA 
Decker et al. (2018) กล่าวถึงระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ 
(Robotic Process Automation: RPA) วา่เป็นเทคโนโลยขี้นั
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจแบบใช้
พนกังานเป็นผูด้  าเนินการในระดบัหนา้ท่ีมากท่ีสุด 

Bruno et al. (2017) กล่าววา่ ระบบซอฟตแ์วร์อตัโนมติั 
ห รื อ  RPA (Robotic Process Automation) คื อ  ร ะ บ บ
ซอฟต์แวร์ท่ี มีความสามารถในการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมการใช้งานแพล็ทฟอร์มทางเทคโนโลยีของ
มนุษย[์5] 

2.6 ตัวอย่างและกรณีศึกษาของการน า RPA ไปใช้ใน
บริษัทต่าง ๆ 

2.6.1 ตวัอย่างการน า RPA ไปใช้ในบริษัทด้าน
พลังงานแห่งหน่ึง UTILITY (Lacity et al., 2015) บริษัท 
UTILITY เป็นบริษัท่ีประกอบธุรกจิด้านการจัดหาและ
ผลิตกระแสไฟฟ้าต้องการท่ีจะลดต้นทุนแทนท่ีการข้ึน
ราคาค่าไฟฟ้า และต้องการท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการ
บริการจึงน า RPA เขา้มาใชต้ั้งแต่กลางปี ค.ศ.2000 ตวัอยา่ง
ของการน า  RPA ไป ใช้ได้ป ระสบความส า เร็ จ คื อ 
กระบวนการอ่านค่ามิเตอร์การใช้ไฟฟ้าและตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ซ่ึงมีปริมาณรายการมากกว่า 1,000 รายการ 
กระบวนการน้ีจะต้องใช้พนักงานจ านวนมาก และมี
ขอ้ผิดพลาดอยูเ่ป็นประจ าหลงัจากใช ้RPA บริษทัสามารถ
ลดจ านวนพนักงานไดถึ้ง 25-30 คนลดตน้ทุนในส่วนของ
พนกังานประจ าไดถึ้ง 60% และกลายเป็นส่วนหน่ึงของกล
ยทุธ์การใชเ้ทคโนโลยีช่วยเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
[6] 

3. วธีิด าเนินงานวจัิย 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบอตัโนมติัให้

เข้ากับการท างานขององค์กรและเพื่ อ เป รียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพการท างานของ ระบบอัตโนมัติและการ
ท างานของพนักงานในองค์กรไดก้ าหนดแนวทางในการ
วจิยัโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานแสดงดงั
ภาพท่ี 

 
 

ภาพที ่2: กระบวนการวจิยั 
จากภาพ ท่ี  2  แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 

กระบวนการท างานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นการ

https://www.logisticafe.com/tag/purchasing/
https://www.logisticafe.com/tag/supply/
https://www.logisticafe.com/tag/customer-service/
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รวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล เป็น
ข้อ มู ล เร่ิมต้น จากฐาน ข้อมู ล  (PR Pending , Receive 
Billing) ส่วนท่ี 2 การสร้างระบบเพ่ือท าการตรวจสอบค่า
ความถูกตอ้งจ าแนกหมวดหมู่และท าการเดินรายการใน
ระบบ SAP ให้เกิดค่าเฉล่ียของความผิดพลาดน้อยท่ีสุด
และได้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนท่ี 3 เป็นการสร้าง
เอกสาร Purchase Order และ Liv Document บนระบบ 
SAP [7] 

3.1 การเตรียมข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้ไดท้ าการใชข้อ้มูลในการทดสอบ

ของบริษทัแห่งหน่ึง โดยเป็นขอ้มูล ในปี พ.ศ.2564 ในช่วง

เดือน พฤศจิกานยน-ธันวาคม ขอ้มูลท่ีใช้งานประกอบด้วย    
1.เอกสารใบค าสั่ ง ซ้ื อ  2.เอกสารการตั้ งห น้ี  โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการจดัเก็บขอ้มูลตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลหลังจากน าข้อมูลออกมาจาก
ระบบ SAP โดยขอ้มูลท่ีเลือกมาใชคื้อขอ้มูลทั้ งหมดของ 
เดือนดงักล่าวโดยจะเอาขอ้มูลมาท าการวเิคราห์และท าการ
เปรียบเทียบระหว่างการท างานของ RPA และพนักงาน
ขององคก์ร[8]และวเิคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของระบบ 

 
         Attribute 

 1.เอกสารใบค าสัง่ซ้ือ 
 2.เอกสารการตั้ง 
 3.กระดานราคาของจดัซ้ือ 
  
ภาพที ่3: แอตทริบิวตท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ 
3.2 การพฒันาระบบ 

ท าการพฒันาระบบ โดยใชโ้ปรแกรมท่ีช่ือวา่ Desktop 
Agent และ Studio โดยเป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช ้
ภาษา JavaScript และ ABAP ในส่วนของ ERP(SAP) เพื่อ
ท าให้ระบบอตัโนมติัมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความ
ผิดพลาดใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด 

 
ภาพที ่4: หนา้ต่างในการพฒันาระบบ(2) 

3.3 การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ 
เม่ือไดผ้ลการวเิคราะห์การท างานของระบบอตัโนมติัข้

ท่ีตอ้งการแลว้ ก่อนท่ีจะน าผลลพัธ์ไปใชง้านจะตอ้งมีการ
เป รี ยบ เที ยบป ระ สิ ท ธิภ าพ ของผลลัพ ธ์ ท่ี ได้ ว่ า มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณา จากจ านวน
การสร้างเอกสารท่ีเท่ากนัและเปรียบเทียบจากระยะเวลา
และความถูกตอ้งของเอกสารท่ีถูกสร้างข้ึนในระบบ SAP 

3.4 การทวนสอบความถูกต้องของระบบอตัโนมตั ิ
ทวนสอบความถูกต้องของระบบอัตโนมัติ โดยน า

ระบบอตัโนมติัมาประเมินความสามารถในการน าไปใช้
กบัขอ้มูลจริงและหาค่าประสิทธิภาพของการใชง้านวา่อยู่
ในเกณฑท่ี์คาดหวงัได ้

3.5 แผนการด าเนินงาน  
เร่ิมต้นตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2021 ถึง 31 มีนาคม 

2022 

 
ภาพที ่5: แผนการด าเนินงาน 
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4. ผลการด าเนินงาน 
จากการศึกษาเร่ือง  
“การพฒันาระบบอตัโนมติัเพื่อสนับสนุนการท างานใน
ส่วนงานจดัซ้ือและส่วนงานบญัชีเจา้หน้ี” 
สามารถสรุปผล การศึกษาไดด้งัน้ี  

4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ RPAและคน  
4.2 ผลการน าระบบอตัโนมติัไปใช ้
4.3 ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

จากการน าระบบซอฟตแ์วรอตัโนมติัมาใชง้านองคก์ร ดงั
ตารางท่ี1 โดยเป็นข้อมูล Transaction     การเปิดเอกสาร 
Purchase Order ,LIV ของหน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้างและ
บญัชีขององคก์รหน่ึง ท่ีมีบริษทัในเครืออยู ่12 องคก์รยอ่ย
ท าให้มีจ านวน Transaction ของเอกสารในจ านวนท่ีสูง
โดยจะเห็นวา่ใน 2 เดือน มีการออกเอกสาร   

ทั้ ง ห ม ด  2,027 (PO) แ ล ะ  3,510 (LIV) 
Transaction 694 (PO)  แ ล ะ  3,510 (LIV) Document 
การเปิด Manual ของพนักงานในองค์กรจะเฉล่ียการ
เปิดเอกสารหน่ึงใบ ในระบบ SAP ใชเ้วลาประมาณ 10 
และ 7 นาทีต่อฉบบั  แต่หากใชง้าน Robot จะสามารถ
ท าไดใ้นเวลาเฉล่ียโดยประมาณ 3 และ 2 นาทีต่อฉบบั
ท าให ้ยอดรวม ตามตาราง 

จะเห็นวา่ หากพนกังาน ในองคก์รเปิดเอกสารเอง
จะท าให้กินเวลาไปทั้ งส้ิน 6,940 (PO) และ 24,570 (LIV) 
นาที หรือประมาณ 115 (PO) และ 409 (LIV) ชั่วโมงจาก
เวลาท างานทั้ งหมดท าให้เวลาในช่วงน้ีทางผูว้ิจยัเห็นว่า
หากพัฒนาตัวระบบอัตโนมัติ เข้ามาช่วยจะท าให ้
พนกังานในองคก์รสามารถน าเวลาประมาณ 115  และ 409
ชัว่โมงต่อเดือนไปพฒันางานใหอ้งคก์รในส่วนอ่ืน ๆ  ได ้ 

โดยจากขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ ตวั Robot สามารถ
ท างานได้โดยใช้เวลาแค่ 2,082 (PO) และ 7,020 (LIV) นาที 
หรือประมาณ 34 (PO) และ 117 (LIV) ชัว่โมงเท่านั้น จะเห็น
วา่สามารถประหยดัเวลาไดป้ระมาณ 4 เท่า [9] 
4.1 ผลการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของRPAและคน 
จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า ระบบ RPA 

สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพกว่าคน และมีค่าของ
ความผิดพลาดนอ้ยกวา่อีกดว้ย 

ตารางที ่1: ผลวดัประสิทธิภาพของระบบอตัโนมติัในส่วน
ของหน่วยงานจัดซ้ือ (Process of Purchasing)และระบบ
อตัโนมติัในส่วนของหน่วยงานบัญชีเจ้าหน้ี (Process of 
Accounting Payable) 

4.2 ผลการน าระบบอตัโนมตัไิปใช้ 
หลงัจากน าระบบอตัโนมติั ท่ีท าการพฒันาข้ึนมาไปใช้

พบ วา่ค่าความผิดพลาดในการเดินรายการไม่เกิดข้ึนเลยใน
ระยะเวลา 2 เดือนท่ีน าข้อมูลมาวิเคราะห์และตัว RPA 
สามารถใช้ระยะเวลาท่ีน้อยลงกว่าพนักงานในองค์กรได้
ถึง 4 เท่าตวั (วเิคราะห์จากตารางท่ี 1) 
4.3 รูปภาพในส่วนของผงังานแสดงกระบวนการ 

 
ภาพที ่6: Swim Lane แสดงกระบวนการ 

 

5. สรุปผลและอภิปราย 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบอตัโนมติั
ให้เข้ากับการท างานขององค์กรและเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท างานของ ระบบอัตโนมัติและการ
ท างานของพนักงานในองค์กร ซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลการ

Process 
PR TO PO Automation LIV 

Automation 
Transaction 2,027 3,510 

Document 694 3,510 

Human Error(Document) 
 

9 

 

17 

Robot Error(Document) 
 

0 

 

0 

Time Human 10 7 

Time RPA 3 2 

SummaryHuman(min) 
 

6,940 

 

24,570 

SummaryRPA(min) 
 

2,082 

 

7,020 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

411 

 

เปรียบเทียบการท างานระหวา่งบุคลากรกบัตวั RPA พบวา่ 
การด าเนินการท างานและ ขอ้ผิดผลาดและระยะเวลาใน
การปฏิบติัการของ RPA มีค่าเฉล่ียของระยะเวลาและความ
ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 

ดงันั้นการวเิคราะห์ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ดงักล่าวรวมถึงความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน สามารถน าไป
ประยุกต์เพื่อพฒันาระบบอตัโนมติัอ่ืนๆท่ีจะสามารถมา
ช่วยพฒันาและลดค่าใช้จ่ายรวมถึงระยะเวลาการท างาน
ใหแ้ก่องคก์รไดใ้นอนาคตอีกดว้ย  
5.1 เพ่ืออธิบายถึงประสิทธิภาพการท างานของระบบและ
วตัถุประสงค์ โดยทางผูว้ิจยัไดน้ าแบบประเมินส่งให้ทาง
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านในการประเมินระบบอตัโนมติัท่ี
ถูกพฒันาข้ึนโดยแบ่งได ้3 หวัขอ้ใหญ่ๆดงัน้ี  

5.1.1 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
5.1.2 ดา้นวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
5.1.3 ดา้นคุณภาพของระบบซ่ึงจากผลกาประเมิน

ระบบ ทั้ ง  5 ฉบับ  มี เกณฑ์คะแนนอยู่ ท่ี ช่วง 4 และ 5 
คะแนน หรือคือช่วงมากและมากท่ีสุดท าให้ อนุมานไดว้า่ 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีผ่านและสามารถปรับปรุงและพฒันาการ
ท างานขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ 
ส ร้ า ง แบบทดสอบและตรวจค า ตอบ อัตโนมั ติ   
ในการหาปริมาตรและพืน้ท่ีผิววัตถุสามมิติโดยใช้ค าส่ัง
จาก กูเกิลแอพสคริปต์ มีการก าหนดค่าสูตรค านวณของ
รูปทรงวัตถสุามมิติเพ่ือให้ระบบสามารถหาค าตอบและ
น ามาตรวจค าตอบจากผู้ท า โดยงานวิจัยนีไ้ด้คัดเลือกจาก
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 85 คนซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันกับผู้ วิจัยโดยแบ่งการท า
แบบทดสอบเ ป็น  2 ค ร้ัง เ พ่ือหา ข้อผิดพลาดและ
ตรวจสอบการท างานของระบบ ผลจากการทดลอง 
พบว่าระบบสามารถสร้างแบบทดสอบโดยใช้เวลาเฉลี่ย 
30.78 วินาทีต่อ 1 ไฟล์ และใช้เวลาในการตรวจค าตอบ
เฉลี่ย 35.67 วินาทีต่อ 1 ไฟล์ ซ่ึงระบบสามารถสร้าง
แบบทดสอบและตรวจค าตอบโดยมีค่าความถูกต้อง 
99.353% 
ค าส าคัญ: แบบทดสอบออนไลน์ การหาปริมาตรและ 
     พ้ืนท่ีผิว การตรวจแบบทดสอบผ่านระบบ   
     คอมพิวเตอร์  
 

Abstract 
The objective of this research to develop a 

system to create a test and check the answer 

automatically to find the volume and surface area of 

three-dimensional objects using commands from 

Google App Script. Formulas for calculating three-

dimensional object shapes are configured so that the 

system can find answer and check the answer from 

the test takers. This research was selected from a 

sample of undergraduate students Pibulsongkram 

Rajabhat University 85 people, which is a sample 

group studied at the same educational establishment 

as the researcher. By dividing the test into 2 times to 

find errors and check system’s operation. The 

results of the experiment showed that system was 

able to create a test with an average time of 30.78 

seconds per file, and an average time of 35.67 

seconds to check answer per file, the system can 

create quizzes and check answer with an accuracy of 

99.353% 

Keywords: Online Quiz, Finding Volume and  

             Surface Area, Examination of the Test  

          Through a Computer System  

 

1. บทน า  
 การท าแบบทดสอบถือเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ของผู ้เรียน โดยเม่ือผู ้เ รียนได้เรียนจนครบหลักสูตร 
จะตอ้งมีการทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน [1] 
การท าแบบทดสอบของครูประจ ารายวิชา จะใชว้ิธีการ
ออกแบบทดสอบเพียงชุดเดียวเพื่อใช้ในการทดสอบ 
ซ่ึงการทดสอบแต่ละคร้ังนั้ นจะมีการก าหนดสถานท่ี 
และ เวลาในการจัดการทดสอบนั้ นจะ ข้ึนอยู่ กับ
สถานศึกษา หรือครูประจ ารายวชิาเป็นผูก้  าหนด  
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการ
เรียนรู้ในศวรรษท่ี 21 เ น่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วยให้

mailto:rsaengaun@gmail.com
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มนุษยมี์ความคิดท่ีริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผนสามารถวิ เ คราะ ห์ ปัญหาห รือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผนตดัสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนัเป็น
รากฐานในการพฒันาประเทศให้สามรถทัดเทียมกับ
นานาชาติ [2] 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19) ท าให้มีผูติ้ดเช้ือและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
สถานศึกษาหลายแห่งจึงต้องงดการเรียนการสอน 
เพ่ือลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
และหันมาใชก้ารเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ [3] 

และถ้าหาต้องการจัดการทดสอบต้องสอบผ่านระบบ
ออนไลน์อาจเ กิดการทุจริตได้เ น่ืองจากครูผู ้สอน 
ไม่สามารถควบคุมการสอบ ประกอบกบัการออกแบบ
ทดสอบเพียงแค่  1-3 ชุดเท่านั้ นต่อการสอบ 1 คร้ัง 
เพ่ือป้องกนัการทุจริต  
 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดใน
การสร้างแบบทดสอบและตรวจค าตอบอัตโนมัติ 
ในการหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิววตัถุสามมิติ โดยใหร้ะบบ
สามารถสร้างโจทยท่ี์ไม่ซ ้ ากนั และสามารถตรวจค าตอบ 
ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การท างานของ Google App 

Script และผสานการท างานของ Google Document, 

Google Slide ในการสั่ ง ก ารท า ง านในการส ร้ าง
แบบทดสอบเพื่อลดภาระของครูผูส้อนประจ ารายวิชา 
และเป็นการลดการทุจริตในการสอบ ทั้ งน้ีผูท้ดสอบ
สามารถสอบถามแลกเปล่ียนความคิดกันได้โดยท่ี
แบบทดสอบนั้นจะไม่ซ ้ ากนั และช่วยลดภาระในการสร้าง 
และตรวจแบบทดสอบ  
 

2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 Google Apps Script คื อ ชุ ด ข อ งค า สั่ ง ท่ี แสด ง  
ขั้นตอนการท างาน ตามท่ีออกแบบและก าหนดไวก้าร

เขียน Google Apps Script โดยจะเรียก กลุ่มของการ
ท างานว่า ฟังก์ชัน (function) (แบบเดียวกับ เมทธอด 
(method) ของภาษา จาวา (Java)) ซ่ึงการท างานของ 
Google Apps Script จะเกิดจากการสั่งรันฟังก์ชัน (Niw 

Popkorn, 2014) [4] 

 Google Slide เ ป็น เค ร่ื อง มือส าห รับสร้ างงาน
น าเสนอ (Presentation) ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผูใ้ชส้ามารถ ใส่
ขอ้ความ รูปภาพเคล่ือนไหว เอฟเฟคเสียงดนตรี หรือ 
Template เ พ่ือ เ พ่ิมความสวยงามและดึง ดูดสนใจ 
ส าห รับ  Google Slides ท าง าน  โดยไม่ต้อง ติดตั้ ง
โปรแกรม และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไปพร้อมกนั
ไดอี้กดว้ย (EST Education Technology Development 

And Service, 2560) [5] 

 การหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิวว ัตถุสามมิติ การหา
ปริมาตรและพ้ืนท่ีผิวจะแบ่งเป็น พีระมิด ทรงกระบอก 
ปริซึม กรวย และทรงกลม 
 พีระมิด รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปเหล่ียม
ใดๆ มียอดแหลมท่ีไม่อยูใ่นระนาบเดียวกนักบัฐาน และ
หน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหล่ียมท่ี มีจุดรวมกันท่ียอด
แหลมนั้น โดยมีสูตรค านวณการหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิว
พีระมิด ดงัน้ี 

 การหาปริมาตร 1

3
basearea height=           (2-1) 

 การหาพ้ืนท่ีผิว 1

2
slant height base area=    (2-2) 

 ทรงกระบอก รูปเรขาคณิตท่ีมีฐานสองฐานเป็นรูป
วงกลมท่ีเท่ากนัทุกประการ และอยู่บนระนาบเดียวกัน  
เม่ือตดัรูปเราขาคณิตน้ีนั้นดว้ยระนาบท่ีขนานกบัฐาน จะ
ไดห้นา้ท่ีเป็นวงกลมท่ีเท่ากนัทุกประการเสมอ โดยสูตร
ค านวณการหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิวทรงกระบอกมีดงัน้ี 

 การหาปริมาตร 2r h=                                     (2-3) 

 การหาพ้ืนท่ีผิว  22 2rh = +                          (2-4) 

 ปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐาน ทั้ งสอง เ ป็น รูป
เหล่ียมใดๆ เท่ากันทุกประการ ฐานทั้ งสองอยู่ในระนาบ
เดียวกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้าน
ขนาน โดยสูตรค านวณการหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิว
ปริซึมมีดงัน้ี 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

414 

 

 การหาปริมาตร base area height=                (2-5) 
 การหาพ้ืนท่ีผิว 2( ) 4( )basearea lateral face= +  
(2-6) 
 กรวย รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็นทรงกลม และ
มียอดแหลมท่ีไม่อยูใ่นระนาบเดียวกนักบัฐาน และเส้น 
ที่ต่อระหว่างจดักบัยอดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วน 
ของเสน้ตรง และดา้นขา้งของกรวยจะเป็นรูปสามเหล่ียม 
โดยสูตรค านวณการหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิวกรวยมีดงัน้ี 

 การหาปริมาตร 1 2

3
r h=                                   (2-7) 

 การหาพ้ืนท่ีผิว 2rl r = +                              (2-8) 
 ทรงกลม รูปเราขาคณิตสามมิติท่ีมีผิวโคง้เรียบ และ
จุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดจุดหน่ึงเป็นระยะท่ี
เท่ากัน จุดคงท่ีนั้ นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม 
ระยะท่ีผ่านจุดศูนยก์ลางท่ีเท่ากนันั้นเรียกว่า รัศมี โดยมี
สูตรค านวณการหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิวทรงกลมดงัน้ี 

 การหาปริมาตร 4 3

3
r=                                     (2-9) 

 การหาพ้ืนท่ีผิว 24 r=                                          (2-10) 
[6] 
 2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 จิตรโสภิน ทัศนสุวรรณ และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ 
[7] ได้ท าการศึกษาวิจัยการสร้างโจทยปั์ญหาหลายขั้น 
และตรวจค าตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์  : เป็นการ
พฒันาโปรแกรมสร้างไฟล์โจทย์ปัญหาหลายขั้น และ
ตรวจค าตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์โดยตัวขอ้สอบ 
ต้องไม่ซ ้ ากัน ระบบจะส่งแบบทดสอบไปให้ผู ้ท า
แบบทดสอบและเม่ือหมดเวลาท าแบบทดสอบระบบ 
จะตรวจค าตอบและรายงานผลคะแนน  โดยผู ้ท า
แบบทดสอบจะได้แบบทดสอบคนละ 1 ไฟล์ ให้ผูท้  า
แบบทดสอบ 3 โจทย์ ซ่ึง 1 ไฟล์ใช้เวลาในการสร้าง
โจทยปั์ญหา 22.88 วนิาที และใชเ้วลาในการตรวจ 65.33 

วินาที ซ่ึงช่วยลดภาระของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี ซ่ึง
คะแนนเฉล่ียการท าแบบทดสอบ 1 ไฟล์ผูท้  าแบบทดสอบผ่าน
เกณฑเ์ฉล่ีย 87.93% 
 ศุภราช วรรณทิพภากรณ์ และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ 
[8] ได้ท าการศึกษาวิจัย การออกข้อสอบ การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ  ภาษา JavaScript : งานวิจัย น้ี มี

วตัถุประสงค ์เพื่อสร้างชุดขอ้สอบให้ไดห้ลายโจทยเ์พื่อ
ใช้ฝึกเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์  และตรวจ
ค าตอบอตัโนมติับนอินเตอร์เน็ต โดยใหข้อ้สอบตน้แบบ
ท าการสุ่มเปล่ียนค่าเพ่ือให้ไดข้อ้สอบท่ีไม่ซ ้ ากนั ผลจาก
การทดลองงานความเร็วโดยเฉล่ียของการสร้างชุด
ขอ้สอบ 1 ชุดใชเ้วลา 25.90 วินาที และความเร็วในการ
ตรวจ 57.84 วินาที  และผลโปรแกรมท างานถูกต้อง 
100%  

 พงษเ์ทพ รักผกาวงศ์ และ อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ [9]  
ได้ท าการศึกษาวิจัย การพฒันาส่วนเสริมในกูเกิลชีท  
เพ่ือการผสานจดหมายและส่งอีเมล์ : โดยงานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการส่งจดหมายเวียนโดยแนบไฟล์
ผ่านอีเมล์และใช้ค  าสั่งคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งจดหมาย 
จากการทดลองเตรียม 470 รายช่ือ และเตรียมเอกสาร
ตน้แบบ 5 ฉบบั ผลจากการทดลองพบวา่สามารถส่งไฟล์
แ น บ ท่ี เ ป็ น ไ ฟ ล์ พี ดี เ อ ฟ  ไ ม โ ค ร ว อ ฟ ต์ เ วิ ร์ ด 
ไมโครซอฟต์เอกเซล ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พ้อยต์  
ท่ีมีเน้ือหาเฉพาะบุคคล ใช้เวลาเฉล่ีย 28.21 วินาทีต่อ 1 
อีเมล ์
 มนต์เทพ สุดใจ และ สุรศัก ด์ิ  มัง สิงห์  [10] ได้
ท าการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบตรวจให้คะแนน
ค าตอบข้อสอบอัตนัยแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการ
ค้นหาข้อความแบบเต็มและฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบ
ขอ้ความของภาษาพีเอชพี : บทความน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ
การพฒันาระบบตรวจให้คะแนนค าตอบขอ้สอบอตันยั
อตัโนมติับนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใชเ้ทคนิค
การค้นหาข้อความแบบเต็ม และฟังก์ชั่นเปรียบเทียบ
ขอ้ความของภาษาพีเอชพี ผลจากการทดลองน าไปใช้
งานกบันักเรียนผูท้ดสอบระบบจ านวน 250 คน ในการ
ท าแบบทดสอบอตันยัผลการทดสอบพบวา่ครูผูส้อนมีค่า 

4.32x =  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

 วีระศักด์ิ วีระวงศ์ [11] ได้ท าการศึกษาวิจัย  การ
บริหารการสอบออนไลน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว : โดยงานวิจัยน้ีผู ้วิจัยได้
ออกแบบระบบจัดการการสอบออนไลน์  โดยใช้
โปรแกรม Moodle เพื่อบริหารระบบการจัดการสอบ
ออนไลน์ผา่นเวบ็ไดแ้ละเพ่ือหาคุณภาพของระบบท่ีท าการ
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จดัการบริหารจดัการสอบออนไลน์ ผลจากการวิจยัสรุปวา่ 
ประชากรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไป
ประยุกต์ใชเ้พื่อสนับสนุนการท างานของผูป้ฏิบติั และ
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

3. วธีิการด าเนินงานวจัิย 

 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

 จากภาพท่ี 1 หลกัการท างานของระบบโดยรวมของ
การสร้างแบบทดสอบนั้นขอ้มูลของโจทยต์น้แบบจะท า
การสุ่มค่าตัวเลขไปใส่ท่ีตัวแปลของรูปภาพโจทย์
ต้นแบบท่ีก าหนดไว ้เม่ือระบบได้สร้างแบบทดสอบ
เสร็จ  ระบบจะสุ่มโจทย์ค  าถามและส่งไปให้ผู ้ท า
แบบทดสอบผ่านอีเมล์ เ ม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดจะเก็บ
แบบทดสอบ รวมถึงค าตอบและตรวจค าตอบโดย
อตัโนมติั จากนั้นระบบจะรายงานผลการท าแบบทดสอบ
พร้อมทั้งเฉลยและวิธีการคิดให้กบัผูท้  าแบบทดสอบเม่ือ
ท าการตรวจแบบทดสอบเสร็จ โดยขั้นตอนการด าเนินงาน
มีดงัน้ี 
 3.1 การสร้างรูปภาพโจทย์และการสร้างโจทย์ปัญหา  
 การสร้างรูปภาพโจทย์ผู ้วิจัยได้ท าการออกแบบ
รูปภาพโจทยเ์ป็นรูปทรงวตัถุสามมิติโดยใช้โปรแกรม 
Google Sketch Up ในการออกแบบรูปทรงวตัถุสามมิติ 
จากนั้นจะน าภาพไปใส่ใน Google Slide และท าการรัน
ค าสั่งใน Google App Script ส าหรับการสุ่มตวัเลขและ
สร้างโจทยค์  าถาม โดยการท างานของระบบนั้นจะน า
ค่าท่ีเตรียมไวใ้น Google App Script มาใส่ท่ีรูปภาพ
ตามตวัแปลท่ีก าหนดไวต้ามจุดต่างๆ และค านวนค าตอบ
ส าหรับการตรวจค าตอบตามสูตรคณิตศาสตร์ท่ีไดมี้การ
เ ขี ย น ค า สั่ ง ไ ว ้ ใ น  Google App Script  เ ม่ื อ ไ ด้

แบบทดสอบท่ีสมบูรณ์แลว้นั้นจะน าไปเก็บไวท่ี้ Google 

Drive  ตามท่ีไดมี้การเขียนค าสัง่ไว ้

 

ภาพที ่2: การก าหนดตวัแปล 

 การสร้างประโยคค าถาม ในการสร้างประโยคค าถาม
นั้นรูปภาพโจทย ์1 ภาพจะมีค าถามการหาปริมาตรและ
การหาพ้ืนท่ีผิวโดยรูปแบบของประโยคค าถามจะมีการ
ก าหนดรูปแบบไว ้คือ ปริมาตรของวตัถุ[ตวัแปล] และ
พ้ืนท่ีผิววตัถุ[ตวัแปล] ตวัแปลนั้นจะไดม้าจากการสร้าง
โจทยรู์ปภาพ  
 ในกรณีค าตอบท่ีเป็นทศนิยมมากกกว่า 3 ต าแหน่ง 
ใหผู้ท้  าแบบทดสอบตอบเพียงแค่ 3 ต าแหน่งเท่านั้น 
 เ ม่ื อส ร้ างแบบทดสอบเส ร็จแล้วนั้ นระบบจะ
เตรียมการสุ่มโจทยส์ าหรับการส่งแบบทดสอบผา่นอีเมล์
โดยเก็บข้อมูลของผู ้ท าแบบทดสอบไว้ใน Google 

Spreadsheet เ พื่ อ ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร ค้น ห า ร า ย ช่ื อ ผู ้ ท  า

แบบทดสอบ และการส่ง อี เมล์แบบทดสอบโดยมี
รายละเอียดของแต่ละบุคคล 

 

ภาพที ่3: การจดัเก็บขอ้มูลของผูท้  าแบบทดสอบ 

 3.2 การท าแบบทดสอบ 
 เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดในการท าแบบทดสอบระบบ
จะแจ้งเตือนให้ผูท่ี้ท าแบบทดสอบนั้นทราบผ่านอีเมล ์
ของผูท้  าแบบทดสอบ และผูท้ดสอบจะสามารถเขา้ไป
แก้ไขไฟล์เพื่อตอบค าถามโดย แบบทดสอบท่ีเป็นไฟล์  
Google Document ดัง ภ าพ ท่ี  2 ผู ้ท า แบบทดสอบ
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สามารถเขา้ไปทบทวนหรือแกไ้ขค าตอบไดถ้า้หากยงัไม่
หมดเวลาการท าแบบทดสอบ การแก้ไขไฟล์เพ่ือตอบ
ค าถามนั้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใชท้ าแบบทดสอบ 
จะตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทุกคร้ัง และเม่ือหมดเวลาท า
แบบทดสอบตามท่ีก าหนดผู ้ท าแบบทดสอบจะไม่
สามารถแกไ้ขค าตอบไดอี้ก 

 

ภาพที ่4: แบบทดสอบท่ีสร้างส าเร็จแลว้ 

 3.3 การตรวจค าตอบและให้คะแนน 
 เม่ือหมดเวลาในการท าแบบทดสอบ ระบบจะตรวจ
ค าตอบของผูท้  าแบบทดสอบโดยการน าค าตอบท่ีไดไ้ป
เปรียบกับค าตอบของแต่ละข้อท่ีได้ค  าตอบมาจาก
ขั้นตอนการสร้างโจทยค์  าถาม ถา้หากผูท้  าแบบทดสอบ
ตอบถูก จะข้ึนเคร่ืองหมายถูกในช่องค าตอบ แต่ถา้หาก
ผูท้  าแบบทดสอบตอบผิดจะข้ึนเคร่ืองหมายกากบาท 
และค าตอบท่ีถูกในช่องค าตอบ พร้อมทั้งแสดงวธีิการคิด
และค าตอบท่ีถูกต้อง  และจะรวบรวมคะแนนและ
รายงานผลผ่านทางอีเมล์ของผู ้ท าแบบทดสอบ ผูท้  า
แบบทดสอบจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก สามารถดูได้แค่ 
คะแนนรวมขอ้ท่ีท าถูก ขอ้ท่ีท าผิดวิธีการคิดของแต่ละ
ขอ้  

 
ภาพที ่5: การตรวจค าตอบ 

4. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการทดลองการน าแบบทดสอบไปใช้ในการท า
แบบทดสอบการหาปริมาตรและพ้ืนท่ีผิววตัถุสามมิติ
โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูล
สงครามจ านวน 85 คน คนละ 2ไฟล ์ไฟลล์ะ 10 ขอ้ โดย
ให้ท าแบบทดสอบทั้ งหมดคนละ 2 คร้ัง ได้ค่าความ
ถูกตอ้งของการตรวจค าตอบดงัน้ี 
ตารางที ่1: ค่าความถูกตอ้งของการตรวจค าตอบ 

การตรวจ คร้ังที ่
1 2 

ถูก 839 850 

ผดิ 11 0 

ค่าเฉลีย่ 98.706% 100% 

รวม 99.353 

 ดงันั้น จึงสรุปผลไดว้า่ผลจากการทดลองใชง้านการ
สร้างแบบทดสอบและตรวจค าตอบอตัโนมติัในการหา
ปริมาตรและพ้ืนท่ีผิวว ัตถุสามมิติจากการทดลองใช้
แบบทดสอบกับกลุ่มนักศึกษาทั้ งหมด  85  คนผลปรากฎว่า
ระบบใช้สามารถสร้างแบบทดสอบ 30.78 วินาทีต่อ 1ไฟล ์
 และใชเ้วลาในการตรวจค าตอบ 35.67 วินาทีต่อ 1 ไฟล ์
โดยระบบสามารถตรวจค าตอบไดค้่าความถูกตอ้งในการ
ตรวจค าตอบคร้ังแรก 98.706% และคร้ังท่ีสองค่าความ
ถูกตอ้งในการตรวจค าตอบอยู่ท่ี 100% ค่าเฉล่ียรวมใน
การตรวจค าตอบอยูท่ี่ 99.353% 
  

5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 จากหลกัการและเหตุผลท่ีผูว้จิยักล่าวไวข้า้งตน้ระบบ
สามารถส่งแบบทดสอบผ่านอีเมล์ได้ ระบบสามารถ
สร้างแบบทดสอบท่ีไม่ซ ้ ากนัได ้โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การส่งแบบทดสอบผา่นอีเมล ์ 

การส่งแบบทดสอบผ่านอีเมลผ์ูว้ิจยัตอ้งท าการผสาน
จดหมายส าหรับการส่งแบบทดสอบซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจัย [9] ซ่ึงระบบสามารถส่งแบบทดสอบได้ และ
สามารถท าแบบทดสอบผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดเ้ลย 

2. การสร้างแบบทดสอบท่ีไม่ซ ้ ากนั 
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การสร้างแบบทดสอบท่ีไม่ซ ้ ากนัโดยระบบสามารถ
สร้างแบบทดสอบท่ีไม่ซ ้ ากันโดยการสุ่มโจทย์ซ่ึง
สอดคลอ้งกันงานวิจัยของ [7] ซ่ึงระบบสามารถสร้าง
โจทยท่ี์ไม่ซ ้ ากนัโดยการสุ่มได ้
 ขอ้เสนอแนะ ถา้หากตอ้งการน าระบบน้ีไปต่อยอด
ควรจะศึกษาการหาปริมาตรสามมิติรูปทรงอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  
เพ่ือพฒันาใหร้ะบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและพัฒนำ
ระบบแจ้งและติดตำมปัญหำข้อขัดข้องทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กรณีศึกษำ:ศำลแพ่ง  กำรวิจัยนีพ้ัฒนำขึน้โดย
ใช้บัญชีทำงกำรของไลน์ (LINE Official Account) เป็น
ช่องทำงท่ีเจ้ำหน้ำท่ีศำลแพ่งท่ีใช้แจ้งปัญหำฯ ให้แก่ส่วน
เทคโนโลยีสำรสนเทศทรำบ  และมีไดอะลอกโฟล 
(Dialogflow)ท ำหน้ำท่ีถำมตอบกับผู้ใช้และรวบรวมควำม
ต้องกำรของผู้ ใช้เพ่ือส่งต่อให้ไฟเบสฟังก์ช่ัน (Firebase 
functions) ประมวลผลและเก็บข้อมูลลงในฐำนข้อมูล
ไฟสโตร์ (Firestore Database) ต่อไป และพัฒนำโมบำย
แอปพลิช่ันให้เจ้ำหน้ำท่ีในส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้
เพ่ือรับทรำบปัญหำท่ีผู้ ใช้แจ้งเข้ำมำ และตอบสนองกับ
ปัญหำท่ีเกิดขึน้ 
ค าส าคัญ: ไดอะลอกโฟล ฐานข้อมูลไฟสโตร์  ไฟเบส

ฟังกช์ัน่ 
Abstract 

This research aim to study and develop 

notification system and track incidents about 

information technology. We have created a case study 

of the Civil Court. This research is developed by using 

"Line Official Account" as a way for Civil court 

officers to submit incidents to Information Technology 

(IT) department. "Dialogflow" is provided for users to 

communicate their problems. It includes questions 

and answers. Then the incidents and user 

requirements are compiled and collected to Firebase 

functions in order to  process and record them into 

Firestore Database. We also develop a mobile 

application for the IT staffs to receive and response to 

problems from the user.  

Keyword: Dialogflow, LINE Official Account,  
         Firebase functions , Firestore Database. 
 

1. บทที ่1  
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีความจ าเป็น

ต่อการท างานในทุกส่วนขององคก์รตั้งแต่ระดบัพ้ืนฐานถึง
ระดบัสูง มีการส่งขอ้มูลระหวา่งกนัในองคก์รเป็นจ านวน
มาก มีการน าขอ้มูลเขา้และน าขอ้มูลออกจากระบบงาน
ต่างๆ ในปริมาณสูง เม่ือในองค์กรมีการใชง้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ต่างๆในปริมาณมากและหลากหลาย
รูปแบบ ท าให้มีปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดข้ึน
เป็นจ านวนมาก ปัญหาต่างๆเหล่าน้ีตอ้งการการจดัการท่ี
เป็นรูปแบบ สามารถจดัล าดบัความส าคญัและติดตามผล
การแกไ้ขปัญหาได ้

ศาลแพ่ง เป็นศาลยุติธรรมชั้นตน้ซ่ึงมีอ านาจพิจารณา
คดีแพ่งทั้ งปวงและคดีอ่ืนใดท่ีมิได้อยู่ในอ านาจของศาล
ยติุธรรมอ่ืน โดยในปี 2564 มีจ านวนบุคลากรมากกวา่ 400 

คน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเป็น
จ านวนมาก ท าใหเ้กิดปัญหาขอ้ขดัขอ้งทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมากข้ึนตามไปดว้ย 

Line application เ ป็นแอฟพลิ เคชั่น ส่งข้อความ
ระหวา่งผูใ้ชด้ว้ยกนัและยงัมีบริการ line official account 

ท่ีสามารถใช้ chatbot และ api ในการติดต่อกับผูใ้ช้ได้ 
และ Line ยงัเป็น แอปพลิเคชนัท่ีมีผูใ้ชใ้นประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก โดยในปี 2563 มีจ านวนผูใ้ช ้45 ลา้นบญัชี  
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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบแจง้และ
ติดตามผลปัญหาขอ้ขดัขอ้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรในศาลแพ่ง เพ่ือเป็นระบบท่ีผูใ้ช้สามารถแจ้ง
ปัญหาและติดตามผลขอ้ขดัขอ้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้โดยสะดวก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในศาล
แพ่ง ผูใ้ชต้อ้งเพ่ิมเพ่ือนผ่าน QR code โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
ลงโปรแกรมเพ่ิมเติม เป็นการพัฒนาระบบโดยมีส่วน
ติดต่อกับผู ้ใช้ผ่าน line official account และเขียนการ
โต้ตอบกับผู ้ใช้ด้วย  DialogFlow และส่งข้อ มูลไป
ประมวลผลด้วยภาษา Node js บน firebase functions 

และใช้ firebase firestore เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 
และพฒันาโมบาย แอพพลิเคชั่นส าหรับให้ผูดู้แลระบบ
สามารถบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศไดโ้ดยสะดวก 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 ITIL Incident Management process  
การจดัการขอ้ขดัขอ้งของทางเทคโนโลยสีารสนเทศ มี

ความส าคญัต่อการท างานอย่างต่อเน่ือง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจ าเป็นตอ้งมีการจดัการขอ้ขดัขอ้งเพ่ือใหม้ัน่ใจ
ไดว้า่ระบบจะสามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ [1] 

ITIL คือมาตรฐานหน่ึงในระดบันานาชาติส าหรับการ
ด าเนินงานดา้น IT โดย ITIL อธิบายค าว่า incident ไวว้่า 
การขดัขอ้งของการบริการดา้น IT โดยไม่คาดหมาย หรือ 
คุณภาพของการบริการด้าน IT ลดลง และ Incident 
Management process ก็ คือกระบวนการส าห รับการ
รับมือกบั incident ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  

ITIL Incident Management process มีขั้นตอนต่างๆ ดู
ภาพท่ี  1  ต้นเหตุ  ยืนย ัน จดบันทึก จัดกลุ่ม จัดล าดับ
ความส าคญั เร่ิมวเิคราะห์ขั้นตน้ จดัระดบัความส าคญัอีกคร้ัง 
หาสาเหตุเพ่ิมเติมและวนิิจฉยั แกไ้ขและฟ้ืนคืน ปิด [2] 

2.2 Line 

ปัจจุบันไลน์แอปพลิชั่น ได้เข้ามามีอิทธิพลและ
บทบาทในชีวิตประจ า ว ัน เ รามาก ข้ึน  ในเ ร่ืองการ
ติดต่อส่ือสาร ตลอดจนแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารในการ
ท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานสูงสุด อยา่งใน
เร่ืองของความสะดวก รวดเร็ว และไดรั้บความนิยมและ

การตอบรับจากกลุ่มผูใ้ช้ได้มากข้ึนและหลากหลาย [3] 
และกลุ่มผูสู้งอายยุอมรับไลน์จากการท่ีเห็นวา่มีประโยชน์
ในการใชง้านและใชง้านง่าย [4]  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1: ขั้นตอนของ ITIL 
2.3 Chatbot  

Chatbot สามารถแบ่งเป็นสองรูปแบบคือ แบบผูช่้วย
ส่ วน บุ ค คล เ ส มื อน  ( Virtual Personal Assistants 

(VPAs)) เช่นApple Siri, Microsoft Cortana, Google 

Assistant, Amazon Alexa และแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่ม
ผู ้ใช้ [5] ทุกวันน้ีก็มีองค์กรจ านวนมากท่ีก าลังพัฒนา 
ทดสอบ หรือใชง้านแชทบอทแลว้ อยา่งไรก็ตามการจะใช้
แชทบอทได้ต้องมีความมั่นใจว่าสามารถเข้าใจความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ได้โดยไม่ตอ้งมีคนเขา้มาเก่ียวขอ้ง [6] 
สามารถเปรียบเทียบแชทบอทกบัช่องทางส่ือสารอ่ืนๆได้
ตามตารางท่ี 1 [6] 
ตารางที ่1: เปรียบเทียบแชทบอทกบัช่องทางส่ือสารอ่ืนๆ 
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3.  ระบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1 ภาพรวม  ( conceptual framework ส าห รับ
กระบวนการจดัการ) 
 ในการออกแบบระบบในส่วนของผูใ้ชเ้นน้ในการสร้าง
ระบบท่ีสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องลงแอพลิเคชั่น
เพ่ิมเติมและสามารถใชง้านไดใ้นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อีกทั้ง
ไลน์แอพพลิชัน่มีผูใ้ชง้านในสัดส่วนท่ีสูงมากในประเทศ
ไทย ในส่วนของผูใ้ชจึ้งใชบ้ญัชีทางการของไลน์ (LINE 
Official Account) เ ป็น ส่วน ท่ีใช้ ติดต่อกับผู ้ใช้(User 

interface) โดยบญัชีทางการของไลน์จะส่งผ่านขอ้ความท่ี
ผูใ้ช้พิมพ์เขา้มาไปยงัไดอะลอกโฟล (Dialogflow) โดย
ไดอะลอกโฟลท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้ความส าหรับตอบ
โตก้ลบัไปยงับัญชีทางการของไลน์ หรือรวบรวมความ
ตอ้งการของผูใ้ช้และส่งต่อไปยงัเว็บเซอร์วิสท่ีอยู่ในไฟ
เบสฟังก์ชั่นเพื่อประมวลผล และใช้ฐานขอ้มูลไฟสโตร์
เป็นฐานขอ้มูล ดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2: องคป์ระกอบของระบบ 

 
3.2 ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง  

 Use case diagram   
-ลงทะเบียน ผูใ้ช้จะตอ้งเพ่ิมเพ่ือนกับบัญชีทางการของ
ไลน์ แลว้ลงทะเบียนเพ่ือระบุช่ือท่ีตอ้งการใชก่้อน 
-แจง้ปัญหา เม่ือลงทะเบียนแลว้ผูใ้ชส้ามารถแจง้ปัญหาได้
โดยระบุ ปัญหา สถานท่ี เบอร์โทรศพัท์ 
-ยกเลิกการแจง้ปัญหา เม่ือแจง้ปัญหาส าเร็จ สามารถยกเลิก
การแจง้ปัญหาได ้
-แจง้รับงาน ผูดู้แลระบบ สามารถรับงาน/รับแกปั้ญหา ได ้

-แจง้ยกเลิกการรับงาน ผูดู้แลระบบ สามารถยกเลิกการรับ
งาน/รับแกปั้ญหา ได ้
-แจง้ท างานส าเร็จ ผูดู้แลระบบ สามารถแจง้ท างานส าเร็จ 
พร้อมระบุ เหตุผลได ้
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่3: Use case diagram 
ER diagram ประกอบด้วยตาราง users และตาราง 

tasks 
ตาราง Users มีฟิลดต์่างๆ ดงัน้ี 
- userid คือค่าท่ีได้จากบัญชีทางการของไลน์ (LINE 

Official Account) โดยเป็นค่าท่ีระบบจะตอ้งใชใ้นการส่ง
ขอ้ความใหแ้ก่ผูใ้ช ้
-username คือค่าท่ีผูใ้ช้ลงทะเบียนในบัญชีทางการของ
ไลน์ (LINE Official Account) 
- admin ค่าสถานะความเป็นแอดมินของระบบ 
ตาราง Tasks มีฟิลดต์่างๆ ดงัน้ี 
- doc_id เป็น running number 
- problem ปัญหาท่ีผูใ้ชแ้จง้เขา้มา 
- place สถานท่ีท่ีเกิดปัญหา  
- tel_number เบอร์โทรศัพท์ของผูแ้จ้งเพื่อให้สามารถ
ติดต่อสามารถเพ่ิมเติมได ้
- ขอ้มูลผูแ้จง้ userid, username ของผูแ้จง้และเวลาท่ีมีการ
แจง้ 
- ขอ้มูลผูรั้บงาน userid, username ของผูรั้บงานและเวลา
ท่ีมีการรับงาน 
-ขอ้มูลผูเ้สร็จงาน userid , username ของผูเ้สร็จงานและ
เวลาท่ีมีการเสร็จงาน พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการท างาน
เสร็จ 
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ภาพที ่4: ER diagram 
Sequence diagram 

Sequence diagram ของกระบวนการท างานหลกัของ
ระบบคือการท่ีผู ้ใช้แจ้งปัญหาเข้ามาแล้วผู ้ดูแลระบบ
ตอบสนองต่อปัญหานั้น มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ไดอะลอกโฟลส่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ชไ้ปประมวลผลท่ี 
ไฟเบสฟังกช์ัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที ่5: Sequence diagram 
2. ไฟเบสฟังกช์ัน่ เขียนขอ้มูลเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลไฟสโตร์ 
3. ไฟเบสฟังกช์ัน่ ส่งขอ้ความกลบัไปบอกผูใ้ชถึ้งล าดบัคิว 
และส่งขอ้ความแจง้เตือนงานใหม่ เขา้ไลน์กลุ่ม 
4. ผูดู้แลระบบกด “รับงาน” ผ่านบัญชีทางการของไลน์
หรือโมบายแอพ ซ่ึงจะประมวลผลท่ีไฟเบสฟังก์ชัน่และ
เขียนขอ้มูลเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลไฟสโตร์ 
5. ไฟเบสฟังก์ชัน่ ส่งขอ้ความกลบัไปบอกผูใ้ชถึ้งช่ือของ
ผูรั้บงาน และส่งขอ้ความแจง้เตือนการรับงาน เขา้ไลน์กลุ่ม 

6. ผูดู้แลระบบกด “เสร็จงาน” พร้อมระบุถึง ส่ิงท่ีท า ส่ิงท่ี
เป็นสาเหตุ หรือหมายเหตุ ผ่านบญัชีทางการของไลน์หรือ
โมบายแอพ ซ่ึงจะประมวลผลท่ีไฟเบสฟังก์ชัน่และเขียน
ขอ้มูลเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลไฟสโตร์ 
7. ไฟเบสฟังก์ชัน่ ส่งขอ้ความกลบัไปบอกผูใ้ชถึ้งช่ือของผู ้
เสร็จงานพร้อมหมายเหตุ และส่งขอ้ความแจง้เตือนการ
เสร็จงาน เขา้ไลน์กลุ่ม 

 
3.3 การพัฒนาระบบต้นแบบส าหรับระบบแจ้งและ

ตดิตามปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ส่วนท่ี 1 การท างานผา่นบญัชีทางการของไลน์ของผูใ้ช้

และผูดู้แลระบบ 
-เม่ือผูใ้ช้ท าการเพ่ิมบัญชีทางการของไลน์เป็นเพ่ือน

จะตอ้งท าการลงทะเบียนการใชง้านเพื่อระบุช่ือท่ีใช้ตาม
ภาพท่ี 6 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6: การลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7: การแจง้ปัญหา 
-ผูใ้ชส้ามารถพิมพค์  าวา่ “เมนู” เพื่อดูรายการท่ีสามารถ

ท าได ้
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-ผูใ้ช้สามารถพิมพ์ค  าว่า “แจ้งปัญหา” หรือ “2” เพื่อ
แจง้ปัญหาหรือแจง้ส่ิงท่ีตอ้งการได ้ตามภาพท่ี 7 

-ผูดู้แลระบบสามารถรับงานได ้ตามภาพท่ี 8 
-ผูดู้แลระบบสามารถแจง้ท างานเสร็จได ้ตามภาพท่ี 9 

 
ภาพที ่8: การแจง้รับงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9: การแจง้ท างานเสร็จ 
-เม่ือมีการรับงานหรือแจ้งท างานเสร็จจะมีการแจ้ง

เตือนไปยงัผูแ้จง้และกลุ่มของผูดู้แลระบบได ้ตามภาพท่ี 
10 และ 11 

 
 
 
 

 

ภาพที ่10: การแจง้เตือนกลบัไปยงัผูใ้ช ้
ส่วนท่ี 2 การใชง้านของผูดู้แลระบบผา่นโมบายแอพ 

- ผู ้ดูแลระบบสามารถลงช่ือเข้าใช้ด้วย userid ของ
บญัชีทางการของไลน์และเม่ือเขา้ระบบส าเร็จ จะปรากฎ
ช่ือท่ีลงทะเบียนตามภาพท่ี 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11: การแจง้เตือนไปยงัไลน์กลุ่มผูดู้แลระบบ 

 
 
 
 

 

ภาพที ่12: การเขา้ระบบ 

- ผูดู้แลระบบสามารถดูรายการท่ีไดรั้บแจง้มาทั้งหมด
โดยสีแดงหมายถึงงานท่ียงัไม่เสร็จและสีเขียวหมายถึงงาน
ท่ีเสร็จแลว้ตามภาพท่ี 13 ก 

- สามารถกดดูรายละเอียดของงานแต่ละช้ินโดยงานท่ี
ยงัไม่มีผู ้รับงานจะปรากฎปุ่มรับงาน และงานท่ีมีผูรั้บ
แลว้แต่ยงัไม่เสร็จงานจะปรากฎปุ่มเสร็จงาน และงานท่ี
เสร็จแลว้จะปรากฎรายละเอียดของงานทั้งหมดตามภาพท่ี 
13 ข – 14 

 

 
 
 
 
 
ภาพที ่13: ก) รายการท่ีไดรั้บแจง้ ข) รายการท่ียงัไม่ไดรั้บ 
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    ภาพที ่14: ก) รายการท่ียงัไม่ไดรั้บ ข) รายการท่ีเสร็จเรียบร้อย 

 
4. ผลการด าเนินงาน   

งานวจิยัน้ีไดท้ าการทดลองใชร้ะบบเป็นเวลา 6 เดือน มี
ผูใ้ชง้านในระบบจ านวน 228 คน มีขอ้ขดัขอ้งแจง้เขา้มา
จ านวน 1394 คร้ัง โดยเวลาท่ีไฟเบสฟังกช์ัน่ใชป้ระมวลผล
เฉล่ียเท่ากบั 0.07 วินาที มีการตอบสนองกลบัมายงับญัชี
ทางการของไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การวัดความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ชร้ะบบซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีภายในศาลแพ่งจ านวน 
22 คน ไดผ้ลตามตารางท่ี 2 
ตารางที ่2: ความพึงพอใจของระบบ 

หวัขอ้ เฉล่ีย S.D. 

ความสะดวกในการใชง้าน (ติดตั้งระบบ) 4.27 1.08 

ความง่ายในการแจง้ปัญหา 4.32 1.32 

การติดตามผลและการแจง้ล าดบัคิว 4.23 1.23 

ความพึงพอใจรวมของระบบ 4.27 1.20 

 
5. สรุป แผนการต่อยอด  
 สรุประบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท างานตามท่ีออกแบบไว ้
ผูใ้ชส้ามารถแจง้ปัญหาผ่านระบบไดโ้ดยง่ายไม่ตอ้งติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นเพ่ิมเติม ผูแ้จ้งสามารถรับทราบถึงผูท่ี้จะมา
แกไ้ขปัญหาให้ ทั้ งทราบถึงล าดบัคิวของงานท่ีแจง้ไวด้ว้ย 
ในส่วนของผูดู้แลระบบ ยงัช่วยลดการตกหล่นของการ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง มองเห็นภาพรวมของปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น ท าให้สามารถเลือกแกไ้ขปัญหาท่ีมี
ความส าคญัก่อนได ้ 
 แผนการต่อยอด เพ่ิมฟังกช์ัน่การก าหนดความส าคญัของ
ขอ้ขดัขอ้งท่ีไดรั้บแจง้ รวมทั้งสามารถมอบหมายให้ผูดู้แล
ระบบคนใดท างานท่ีก าหนดได ้
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ภูธเรศ สุวรรณรัตน์ (Phutares Suwannarat)1 และพรฤดี เนติโสภากลุ (Ponrudee Netisopakul)2 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

1phutares.pax@gmail.com, 2ponrudee@it.kmitl.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี ้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
การตรวจจับตาราง ความถูกต้องของการแปลงข้อมูล
ตัวอักษรของเคร่ืองมือจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ข้อมูล
ท่ีน ามาใช้เป็นพีดีเอฟท่ีมข้ีอมูลภายในเป็นภาษาอังกฤษ ใบ
แสดงราคาสินค้า ใบแจ้งหนี ้และอ่ืนๆ ในรูปแบบตาราง 
แปลงพีดีเอฟให้เป็นข้อมลูซีเอสวเีท็กซ์ไฟล์อย่างเหมาะสม 
เพ่ือลดระยะเวลาในการน าข้อมูลจากพีดีเอฟใช้งานและ
เพ่ิมความถูกต้องของการน าไปใช้ข้อมูล การเปรียบเทียบ
คร้ังนี ้ได้ครอบคลุมถึงกระบวนการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาไพทอนในการเรียกใช้เคร่ืองมือจากซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส มีการวิจัยเคร่ืองมือท่ีน ามาแก้ปัญหาท้ังหมด
ด้วยวิธีท่ีคุ้มค่าและเช่ือถือได้ เพ่ือให้ได้แก้ปัญหาของการ
แปลงเอกสารพีดีเอฟแต่ละประเภท กระบวนการวิจัย
อธิบายเปรียบเทียบความถูกต้องข้อมูล และผลลัพธ์ของ
เคร่ืองมือ 
ค าส าคญั: โอเพนซอร์ส พีดีเอฟ ไพทอน ซีเอสว ี
 

Abstract 

Research aims to compare performance, table 

detection and accuracy of data extraction in 

character by software open source. Data are 

containing English as quotation invoice and others, 

those are tabular structure. Then converting PDF 

data into CSV text files automation appropriately, to 

reduce time spending for insertion of PDF data and 

increasing accuracy. In the comparison it covers the 

process of coding by Python programming language 

for executing reputable software open source. To get 

a solution to the problem of converting, thus this 

research for each converting tools that can solve all 

problems in a cost-effective and the most reliable 

tools. The research process has described about 

accuracy comparing of data, followed by the results 

of each converting tools. 
Keywords: Open-source, PDF, Python, CSV. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัทางบริษทัมีการน าเอกสารพีดีเอฟของลูกคา้

ผู ้ขายรถยนต์ มีข้อมูลภายอยู่ในรูปแบบของตาราง มี
ประเภทพีดีเอฟแบบเท็กซ์เบสด์เป็นรูปแบบท่ีสามารถ
พิมพค์น้หาขอ้ความได ้และอิมเมจเบสด์เป็นรูปแบบท่ีไม่
สามารถพิมพ์ค้นหาข้อความได้ แล้วน าข้อมูลกรอกเข้า
ระบบของบริษทัท่ีเป็นระบบบริหารจดัการขายรถยนตด์ว้ย
พนักงานในบริษทั ซ่ึงในปัจจุบันการกรอกขอ้มูลจ านวน
มากนั้นใชเ้วลานานและยงัมีความผิดพลาด 

เน่ืองจากเอกสารพีดีเอฟของลูกคา้ผูข้ายรถยนตมี์สอง
รูปแบบเท็กซ์เบสด์และอิมเมจเบสดท์ าให้ วตัถุประสงคใ์น
การวิ จัย น้ี ได้น า เสน อการ ศึ กษ าและการทดสอบ
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือแปลงไฟลพ์ีดีเอฟทั้งประเภทเท็กซ์
เบสดแ์ละอิมเมจเบสดเ์ป็นซีเอสวเีท็กซ์ไฟลด์ว้ยซอฟตแ์วร์
โอเพ่นซอร์สในด้านความถูกต้องและความเร็วในการ
ประมวลผล โดยมีทั้งในรูปแบบแพค็เกจท่ีใชง้านในภาษา
ไพทอนและเอพีไอ รวมถึงน าเคร่ืองมือท่ีใชง้านง่ายและมี
ราคาถูกหรือไม่มีค่าใชจ่้ายหรือต ่า 
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2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 โอซีอาร์ (OCR) 
โอซีอาร์  (OCR) หรือ Optical Character Recognition 

หรือการรู้จ าตวัอกัษรเป็นเทคโนโลยีการจ าขอ้ความจาก
รูปภาพโดยอตัโนมัติ ใช้ประเภทรูปภาพได้หลากหลาย 
เช่น JPG, PNG และเอกสาร PDF โดยท าการวิเคราะห์
ภาพ แลว้แปลภาพตวัอกัษรให้เป็นตวัอกัขระ ผลลพัธ์จะ
ออกมาแตกต่างกันข้ึนอยู่กับรูปภาพท่ีน าไปประมวลผล 
การได้ความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้ งหมดเป็นไปไดย้าก แต่
สามารถปรับปรุงได้ด้วยการประยุกต์ใช้งานกับข้อมูล
พจนานุกรม ด้วยการจดจ าอกัษร เขา้กระบวนการเรียนรู้
และจดจ าค าทั้งหมดในชุดขอ้มูลของพจนานุกรมท่ีใช ้และ
มี ปั จจัยห ลายอย่าง ท่ี มี ผลต่ อการประมวลผลของ
เทคโนโลยี OCR เช่น ขนาดตัวอักษร รูปแบบตวัอกัษร 
สญัลกัษณ์ สีและความเขม้ของพ้ืนหลงั รวมถึงเงาและแสง
บนรูปภาพ แต่หากมีเอกสารหรือรูปภาพท่ีมีความละเอียด
สูง เทคโนโลยี OCR จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไดผ้ลลพัธ์ออกมาดีท่ีสุด [1] 

ขั้นตอนการท างานของเทคโนโลยี OCR ทั้งหมดมี 5 
ขั้นตอน 

2.1.1 เต รี ย ม ก า ร ก่ อ น ก าร ป ร ะ ม ว ล ผ ล  (Pre 

Processing) 
การปรับขนาดรูปภาพ การหมุนแกนภาพ การแปลง

รูปภาพให้ เป็นขาวด า การจัดการกับเงาหรือแสงบน
รูปภาพ การจดัการกบัส่ิงรบกวนอ่ืนๆบนรูปภาพ ในภาษา
ไพทอนสามารถใชเ้คร่ืองมืออยา่ง OpenCV ได ้

2.1.2 การแบ่งส่วน (Segmentation)  
การจดัแบ่งกลุ่มขอ้ความท่ีพบเจอบนเอกสารเพ่ือน าไป

ประมวลผลเพ่ิมเติม โดยมีหลายระดับท่ีสามารถท าได้
ตั้ งแต่ การแบ่งระดับบรรทัด การแบ่งระดับค า การแบ่ง
ระดับตวัอกัษร เช่นการวดัการแบ่งกลุ่มค าด้วยแนวนอน
ของตัวอักษรด้วย Horizontally Histogram Projection 
การคน้หาเส้นระหวา่งบรรทดัของค า การวดัการแบ่งกลุ่ม
ตวัอกัษรตามแนวตั้งดว้ย Vertical Histogram Projection 
หรือหาความกวา้งของรูป เทคนิคน้ีสามาช่วยคน้หาแบ่ง
ก ลุ่มค าได้  (Word Segmentation) ดังนั้ น เม่ื อน าสอง

เทคนิคน้ีรวมเขา้ด้วยกนัจะได้ชุดขอ้ความ แต่ละบรรทัด
และแต่ละกลุ่มค า 

2.1.3 การสกดัคุณลกัษณะ (Feature Extraction) 
การดึงโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคัญของตัวอักษรท่ี

พยายามจ าแนกคุณลกัษณะต่างๆ ของอกัขระในภาพให้อยู่
ในรูปแบบเวกเตอร์ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีนิยมในปัจจุบัน โดย
จะตอ้งมีการก าหนด เส้นตรง เส้นเอียง หัว ส่วนโคง้ ส่วน
เวา้ จุดแตกก่ิง จุดตัดไว ้เม่ือแยกองค์ประกอบตัวอักษร
ออกมาได ้จะน าเสนอรูปภาพของตวัอกัษรในรูปแบบท่ีมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานต่างๆ แทน ซ่ึงจะน าไปเป็นขอ้มูล
น าเขา้ในกระบวนการแยกประเภทหรือการรู้จ าต่อไป 

2.1.4 การแยกประเภทหรือการรู้จ า (Classification / 

Recognition)  

ในขั้ น ตอน น้ี เป็ น ขั้ น ตอนการน า เวก เตอ ร์จ าก
คุณลกัษณะน ามาแยกประเภท โดยตอ้งมีคลงัขอ้มูลเพื่อ
เปรียบเทียบกบัเวกเตอร์คุณลกัษณะต่างๆ ขั้นตอนน้ีข้ึนอยู่
กบัการฝึกอบรมตวัแบบจ าลองและจ านวนพารามิเตอร์ ใน
การฝึกอบรมแบบจ าลองมีเทคนิคหลากหลาย เช่น ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines) และ
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ท่ีเป็นท่ีนิยม
ในปัจจุบนั 

2.1.5 หลงัการประมวลผล (Post processing)  
การตรวจจบัและแกไ้ขการสะกดผิดของไวยากรณ์จาก

ผลลัพ ธ์ ท่ี ได้จากเทคโนโลยี OCR การตรวจจับนั้ น
สามารถชุดข้อมูลพจนานุกรมมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ี
ได้รับออกมา และการแก้ไขการสะกดผิดของไวยากรณ์
สามารถน าผลลัพธ์ท่ีเป็นชุดค าอย่างเช่น bigram เข้ามา
เปรียบเทียบกบัแบบจ าลองท่ีสร้างไวส้ าหรับ bigram หรือ
ข้อความบางส่วนท่ีหายไปสามารถใช้ Noisy Channel 

Model เพ่ือแนะน าตัวอักษรบางตัวท่ีอยู่ข ้างๆ  ท่ีขาด
หายไปได ้[2][3] 
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ภาพที ่1: ขั้นตอนของกระบวนการรู้จ  าตวัอกัษร [2] 

2.2 ประเภทพดีเีอฟ  
เอกสาร PDF สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

ข้ึนอยูก่บัวธีิการสร้างไฟล ์
2.2.1 True or Digitally Created PDFs (Text 

Based) 

ถูกสร้างข้ึนโดยใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Microsoft Word, 
Excel หรือผา่น "พิมพ"์ แปลงใหเ้ป็น PDF ดว้ยซอฟตแ์วร์ 
ประกอบด้วยข้อความและรูปภาพ ใส่ข้อความเพ่ิมเติม 
คน้หา คัดลอก วางข้อความและรูปภาพได้ โดยชั้นของ
ข้อมูลประกอบด้วยชั้นรูปภาพและชั้นข้อความโดยชั้ น
ขอ้ความเหมือนกบัเอกสารดั้งเดิมท่ีไดถู้กแปลงมา [4] 

 
ภาพที ่2: เอกสารพีดีเอฟประเภท Text-based [4] 

2.2.2 Image-only or Scanned PDFs (Imaged 

Based) 

PDF ท่ีถูกสแกนเป็นรูปภาพจากเอกสาร เน้ือหาถูก
ลอ็คไวใ้นภาพ คลา้ยกบัการแปลงภาพจากกลอ้งเป็น PDF 

เอกสารประเภทน้ีไม่สามารถคน้หาขอ้ความ แกไ้ข คดัลอง 
วางขอ้ความได้ จึงไม่มีชั้นของขอ้ความอยู ่เช่นการสแกน
เอกสารผา่นเคร่ืองถ่ายเอกสาร [4] 

 
ภาพที ่3: เอกสารพีดีเอฟประเภท Image-based [4] 

2.2.3 Made-Searchable PDFs 

PDF ท่ีไดผ้า่นกระบวนการของโอซีอาร์แลว้ส่วนใหญ่
เกิดจากการภาพถ่ายเอกสารแลว้น าขอ้มูลเขา้เทคโนโลยโีอ
ซีอาร์เพ่ือไดช้ั้นของขอ้ความเพ่ิมเขา้ไปในเอกสาร ท าให้
สามารถคน้หา คดัลอก วางขอ้ความได ้แต่ความถูกตอ้งจะ
ไม่ได ้100% เช่น Google Translate API [4] 

 
ภาพที ่4: เอกสารพีดีเอฟประเภท Made-Searchable [4] 

3. วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวิจัยในค ร้ังน้ี คือการทดสอบประสิท ธิภาพ
เคร่ืองมือ OCR กบัเอกสาร PDF ท่ีแปลงให้ไดผ้ลลพัธ์ใน
รูปแบบขอ้ความตวัอกัษรอยา่งอตัโนมติั  

 

 
ภาพที ่5: กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ 
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กระบวนการท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพในคร้ัง
น้ีแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 

3.1 ข้อมูลน าเข้า 
น าเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัใบแสดงราคาสินคา้รถยนต์

และอ่ืนๆ มีรูปแบบ Text-based และ Image-based ใน
ขั้นตอนน้ีจะมีการแปลงเอกสารพีดีเอฟไปเป็นรูปภาพและ
ปรับขนาดรูปภาพ ข้ึนอยูก่บัการรองรับของเคร่ืองมือ  

3.2 ข้อมูลต้นฉบับ 
กรอกขอ้มูลท่ีอยู่ในเอกสารพีดีเอฟท่ีน าไปเป็นขอ้มูล

ตน้ฉบบัเก็บไวใ้นรูปแบบตารางเพ่ือเตรียมไวส้ าหรับการ
ประเมินผลลัพธ์ มีการเข้ารหัส Base64 แปลงไบต์ท่ีมี
ขอ้มูลไบนารีหรือขอ้ความเป็นอกัขระ ASCII การเขา้รหัส
ขอ้มูลของเราช่วยเพ่ิมโอกาสในการประมวลผลขอ้มูลได้
อย่างถูกตอ้งอย่างเคร่ืองมือ ScanDocFlow จ าเป็นตอ้งใช้
การเขา้รหสั Base64 encoding 

3.3 การเรียกใช้เคร่ืองมือโอซีอาร์ 
การน าขอ้มูลเขา้เคร่ืองมือโอซีอาร์ส าหรับแพค็เกจของ

เคร่ืองมือท่ีสามารถติดตั้ งลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว
เรียกใช ้หรือท าการขอค าร้องไปท่ี API ของเคร่ืองมือดว้ย 
POST method ดว้ยภาษาไพทอน  

3.4 การแปลงข้อมูล 
การเตรียมขอ้มูลเพื่อการประเมิน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การประเมินกบัขอ้มูลกบัตน้ฉบบั เป็นรูปแบบ string หรือ 
list ในตวัแปร 

3.5 การประเมนิประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากการวดัความแม่นย  าโดยปกติจะใช้การจบัคู่

ตรงกนัหรือไม่ตรงกนั ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพ
ไดเ้พียงพอ การใชอ้ตัราความผิดพลาด (Error Rate) และ 
Distance Levenshtein เป็นขั้นตอนวิธีการวดัหาค่าความ
ต่างกนัของอกัขระสองชุด โดยมีขอ้ความจากเคร่ืองมือโอ
ซีอาร์และขอ้ความตน้ฉบบั (Ground Truth) และเน่ืองจาก
ผลลพัธ์ยงัมีลกัษณะขอ้ผิดพลาดของค าท่ีตอ้งพิจารณาได ้
เช่น ข้อผิดพลาดในการแทนท่ี (Substitution error) จะ
เป็นตัวอักษรหรือค าท่ีสะกดผิด ข้อผิดพลาดในการลบ 
(Deletion error) ตวัอกัษรหรือค าท่ีหายไป ขอ้ผิดพลาดใน
การแทรก (Insertion error) การแทรกอกัขระหรือค าท่ีไม่

ถูกต้องเพ่ิมเข้าไปเกิน ดังนั้ นการวัดข้อผิดพลาดของ
ระหว่างข้อความสองชุดสามารถท าได้ด้วย Distance 

Levenshtein โดยมีสองตัว ช้ีว ัด ท่ี ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพคือ 1) อัตราข้อผิดพลาดของตัวอักษร 
(Character Error Rate) [5] 

 
ภาพที ่6: สมการอตัราขอ้ผิดพลาดของตวัอกัษร [5] 

S คือจ านวนการแทนท่ี 
D คือจ านวนการลบ 
I คือจ านวนการแทรก 
N คือจ านวนของตวัอกัษรตน้ฉบบั (Ground Truth) 
โดย N สามารถค านวณไดด้ว้ย N = S + D + C โดย C คือ
จ านวนอกัขระท่ีถูกตอ้ง ผลลพัธ์คือการท านายท่ีไม่ถูกตอ้ง
จากเคร่ืองมือโอซีอาร์ยิ่งคะแนนของสมการน้ีต ่าหรือใกล ้
0 หมายถึงเคร่ืองมือโอซีอาร์มีประสิทธิภาพสูง และมี
ปัญหาหน่ึงส าหรับสมการน้ีคือถา้คะแนนของสมการน้ีเกิน 
100 เปอร์เซ็นตส์ามารถเกิดข้ึนไดจ้ากมีการแทรกขอ้ความ
เขา้ไปจ านวนมากกวา่ตน้ฉบบั 2) อตัราขอ้ผิดพลาดของค า 
(Word Error Rate) 

 
ภาพที ่8: สมการอตัราขอ้ผิดพลาดของค า 

เป็นการวดัขอ้ความท่ีเก่ียวกบัขอ้ความท่ีมาเป็นชุดเช่น 
รหสัสินคา้ หมายเลขโทรศพัท ์โดยการวดัขอ้ผิดพลาดของ
ค าเหมือนกบัการวดัขอ้ผิดพลาดของตวัอกัษรแต่ใชร้ะดบั
ของค า คือจ านวนของค าท่ีเกิดการแทนท่ี การลบ หรือการ
แทรกท่ีสามารถเปล่ียนความหมายของประโยคได้ โดย
คะแนนของสมการของการวดัขอ้ผิดพลาดของค าสามารถ
มีคะแนนท่ีสูงไดก้ว่าการวดัขอ้ผิดพลาดของตวัอกัษร [5] 
3) อัตราข้อผิ ดพลาดของตัวอักขระพิ เศษ  (Special 

Symbols Error Rate) เช่น (=,+,*,- ,/,^,%,#,|,?,!,@) [1] 
และ 4) อัตราข้อผิดพลาดของตัวเลข (Numerical Error 

Rate) เช่น 0,10,100,9999 ใช้สมการเดียวกันกับการวดั
ขอ้ผิดพลาดของตวัอกัษรแต่ใชข้องอกัขระพิเศษและของ
ตวัเลข  
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3.6 การทดลองเบ้ืองต้น 
ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือโอซีอาร์กบัเอกสารใบ

แสดงราคาสินคา้และอ่ืนๆ เฉพาะพีดีเอฟประเภท Text-

based จ านวน  5 เอกสาร  และประเภท  Image-based 

จ านวน 5 เอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  ใช้การประเมินผล
แบบ CER WER SER และ NER การทดลองเบ้ืองต้น
พฒันาบนภาษาไพทอนโดยใช้แพ็คเกจท่ีส าคัญในการ
ประเมินผล CER และ WER คือ Asrtoolkit เพื่อลดความ
ซบัซ้อนของขั้นส าหรับการสร้าง ปรับแต่ง วิเคราะห์ และ
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยประเมินผลของเทคโนโลยรู้ีจ าเสียงพูด 
(Automatic Speech Recognition) ส่วนของ SER และ 
NER ท าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนในการ
ค านวณข้ึนมา โดยน าจ านวนตวัเลขและตวัอกัษขระพิเศษ
ท่ีเจอและถูกตอ้งมาหารดว้ยจ านวนทั้งของตน้ฉบบัแลว้ลบ
ดว้ย 100 ซ่ึงจะไดค้่า SER และ NER ตามสมการ 

ตารางที่ 1: ค่าเฉล่ียอตัราความผิดพลาดของตวัอกัษร อตัราความ
ผิดพลาดของค า อัตราความผิดพลาดของตวัขระพิเศษและอตัรา
ความผิดพลาดของตัวเลขในแต่ละเคร่ืองมือกับเอกสารประเภท 
Text-based 

เคร่ืองมือ 
ผลการ
ประเมิน 

CER 

ผลการ
ประเมิน 

WER 

ผลการ
ประเมิน 

SER 

ผลการ
ประเมิน 

NER 
Tabula-py 7.67% 8.67% 2.5% 8.15% 

Camelot 22.2% 24.43% 16.5% 21.3% 

Pdfminer.six 5.25% 16.7% 2% 21.54% 

ScanDocFlow 15.63% 21.53% -50.22% 26.95% 

OCR.Space 54.87% 58.11% 17.16% 60.31% 

Adobe OCR 
API 

6.102% 10.82% 4.5% 11.6% 

จากผลการทดลองเบ้ืองต้นผลลัพ ธ์ของเอกสาร
ประเภท Text-based ได้เคร่ืองมือท่ีใช้งานท่ีดีท่ีสุดเป็น
ล าดับ ท่ีห น่ึงคือ Tabula-py เน่ื องจากมีคะแนน CER 

WER SER และ NER รวมกนัไดน้อ้ยท่ีสุด หมายความวา่
เคร่ืองมือน้ีมือใชก้ารแปลงเอกสารประเภทพีดีเอฟไปเป็น
ซีเอสวีเท็กซ์ไฟล์จะมีข้อผิดพลาดทางด้านตัวอักษร ค า 
อักขระพิเศษ และตัวเลขน้อย ล าดับท่ี  2. Adobe OCR 

API 3. Pdfminer.six 4. Camelot 5.ScanDocFlow และ
ล าดับสุดท้ายคือ OCR.Space แมว้่า ScanDocFlow จะมี
ค่าอัตราความผิดพลาดของตัวอักขระพิเศษอยู่ติดลบ
หมายความว่าจ านวนตัวอักขระพิเศษมีมากกว่าจ านวน

ตน้ฉบบั แต่อตัราความผิดพลาดของตวัอกัษรและค าอยูใ่น
เกณฑท่ี์ดีกวา่มาก 
ตารางที่ 2: ค่าเฉล่ียอตัราความผิดพลาดของตวัอกัษร อตัราความ
ผิดพลาดของค า อัตราความผิดพลาดของตวัขระพิเศษและอตัรา
ความผิดพลาดของตัวเลขในแต่ละเคร่ืองมือกับเอกสารประเภท 
Image-based 

เคร่ืองมือ 
ผลการ
ประเมิน 

CER 

ผลการ
ประเมิน 

WER 

ผลการ
ประเมิน 

SER 

ผลการ
ประเมิน 

NER 
Tabula-py 97.15% 100% 52.5% 94.87% 

Camelot 97.15% 100% 52.5% 94.87% 

Pdfminer.six 100% 100% 100% 100% 

ScanDocFlow 28.39% 32.79% -29.83% 27.71% 

OCR.Space 46.17% 42.19% -8.66% 54.95% 

Adobe OCR 
API 

41.896% 48.47% -39.66% 37.23% 

จากผลการทดลองเบ้ืองต้นผลลัพ ธ์ของเอกสาร
ประเภท Image-based ไดเ้คร่ืองมือท่ีใชง้านท่ีดีท่ีสุดเป็น
ล าดบัท่ีหน่ึงคือ ScanDocFlow เน่ืองจากมีคะแนน CER 
WER SER และ NER รวมกนัไดน้อ้ยท่ีสุด หมายความวา่
เคร่ืองมือน้ีมือใชก้ารแปลงเอกสารประเภทพีดีเอฟไปเป็น
ซีเอสวีเท็กซ์ไฟล์จะมีข้อผิดพลาดทางด้านตัวอักษร ค า 
อักขระพิเศษ และตัวเลขน้อย ถึงแม้จะมีพบตัวอักขระ
พิเศษจ านวนมากกว่าในขอ้มูลตน้ฉบับก็ตาม ล าดับท่ี 2. 
Adobe OCR API 3. OCR.Space ในล าดบัท่ี 4 และ 5 คือ 
Tabula-py และ  Camelo ซ่ึ ง มี คะแนน เท่ ากัน  ล าดับ
สุดท้ายคือ Pdfminer.six ซ่ึงไม่สามารถค้นหาข้อความ
ตวัอกัษร ค า ตวัอกัขระพิเศษและตวัเลขในเอกสารประเทภ 
Image-based ไดเ้ลย   

 

4. บทสรุป 
การทดสอบน้ีเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือ

แปลงเอกสารพีดีเอฟเป็นเท็กซ์ไฟล์หรือผลลัพธ์อยู่ใน
รูปแบบขอ้ความตวัอกัษรไดอ้ยา่งอตัโนมติัซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 5 ขั้นตอนหลกั ขั้นตอนแรกการเตรียมขอ้มูลน าเขา้ทั้ง
รูป แบบ  Text-based และ Image-based ขั้ น ตอนการ
เตรียมขอ้มูลตน้ฉบบัไวส้ าหรับประเมินประสิทธิภาพกบั
ผลลัพธ์จากเคร่ืองมือโอซีอาร์  ขั้ นตอนท่ีการเรียกใช้
เคร่ืองมือแต่ละเคร่ืองมือโอซีอาร์ในแต่ละรูปแบบทั้ ง
รูป แบบ  APIs ท่ี จ า เป็ น ต้อ ง มี  Access Key ห รือไ ม่
จ าเป็นตอ้งมี หรือรูปแบบติดตั้ง Package ลงบนอุปกรณ์ 
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ขั้นตอนแปลงขอ้มูลทั้งขอ้มูลตน้ฉบบัและผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
เคร่ืองมือโอซีอาร์ให้อยู่ในรูปแบบ Text แบบตามล าดับ
และแยกค าท่ีถูกต้องเพื่อน าไปประเมินประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนสุดท้ายการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือโอซี
อาร์ การวดัด้วยอัตราความผิดพลาดของตัวอักษร อตัรา
ความผิดพลาดของค า อตัราความผิดพลาดของตวัอกัขระ
พิเศษและอัตราความผิดพลาดของตัวเลข  โดยผลการ
เปรียบเทียบระหว่างเอกสารประเภท Text-based กับ 
Image-based กบัแต่ละเคร่ืองมือ 

จากการทดลองเอกสารใบแสดงราคาสินค้า ท่ี เป็น
เอกสารพีดีเอฟประเภท Text-based มีเคร่ืองมือท่ีสะดวก
ต่อการใชง้านคือ Tabula-py เน่ืองจากมีฟังกช์นัท่ีสามารถ
แปลงขอ้มูลในตารางให้อยูใ่นรูปแบบโครงสร้างไดแ้บบ
อตัโนมติัและมีผลการประเมินประสิทธิภาพท่ีอยูใ่นเกณฑ์
สูง และเอกสารพีดีเอฟประเภท Image-based มีเคร่ืองมือ
ท่ีสะดวกต่อการใช้งานคือ ScanDocFlow และมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งตรวจสอบขอ้มูลก่อนน าไปใชด้ว้ยมนุษยอี์ก
คร้ัง 

ส าหรับงานวิจยัน้ีการวดัดว้ยอตัราความผิดพลาดของ
ตวัอกัษร อตัราความผิดพลาดของค า อตัราความผิดพลาด
ของตวัอกัขระพิเศษและอตัราความผิดพลาดของตวัเลข 
กบัเอกสารพีดีเอฟประเภท Text-based จ านวน 5 ชุดและ 
Image-based จ านวน 5 ชุด ซ่ึงสังเกตเห็นได้ว่าเคร่ือง 
Tabula-py Camelot แ ล ะ  Pdfminer.six ไ ม่ ส าม า ร ถ
ท างานกับเอกสารพีดีเอฟประเภท Image-based ได้ แต่
ท างานไดดี้มากกบัการแปลงเอกสารประเภท Text-based 
เป็นซีเอสวีเท็กซ์ไฟล์ รวมถึงสามารถใชง้านไดฟ้รี ง่ายต่อ
การใช้งาน  และเคร่ืองมืออย่าง ScanDocFlow Adobe 

OCR API และ OCR.Space สามารถท างานไดก้บัพีดีเอฟ
ทั้งสองประเภทแต่ก็จะมีค่าใชจ่้ายจ านวนนึงแต่ไม่สูงมาก
ส าห รับ  ScanDocFlow และ  OCR.Space แ ต่  Adobe 

OCR API สามารถใช้งานได้ฟรี ง่ายต่อการใช้งานและมี
ขอ้จ ากดั 

สังเกตเห็นได้ว่าความเหมาะสมกับเอกสารในแต่ละ
ดา้น ตวัอกัษรหรือค า อกัขระพิเศษและตวัเลข ในประเภท 
Text-based เคร่ืองมือ Pdfminer.six เหมาะสมกบัเอกสาร

ประ เภท ท่ี มีอักขระพิ เศษ ท่ี สุด  เค ร่ืง มือ  Tabula-py 

เหมาะสมกบังานดา้นตวัอกัษรหรือค า และตวัเลขมากท่ีสุด 
ในความเหมาะสมกบัเอกสารในแต่ละดา้น ตวัอกัษรหรือ
ค า อักขระพิ เศษและตัวเลข ในประเภท Image-based 

เคร่ืองมือ OCR.Space เหมาะสมกับเอกสารประเภทท่ีมี
อกัขระพิเศษท่ีสุด เคร่ืงมือ ScanDocFlow เหมาะสมกับ
งานดา้นตวัอกัษรหรือค า และตวัเลขมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีน้ าเสนอวิธีการจับคู่ข้อความเพ่ือใช้ในการ
รับรู้เจตนาของผู้ ใช้งานส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างระบบส่ังอาหารด้วยเสียงพูด โดยการน าค่าคะแนน 
BLEU มาใช้เป็นตัวชีว้ัดความคล้ายคลึงกันของข้อความ 
ระหว่างข้อความอินพุตท่ีได้มาจากการแปลงเสียงพูดเป็น
ข้อความ เทียบกับข้อความในคลังข้อความอ้างอิง ท่ีได้
เตรียมไว้ ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อความการทักทาย การ
สนทนาท่ัวไป และเมนูอาหาร โดยระบบส่ังอาหารด้วย
เสียงพูดท่ีได้พัฒนาขึน้มานี ้มคีวามสามารถในการตรวจจับ
ใบหน้าของผู้ใช้งานเพ่ือเร่ิมต้นการทักทาย มคีวามสามารถ
ในการโต้ตอบการสนทนาท่ัวไป การส่ังอาหารพร้อมระบุ
จ านวนท่ีต้องการ การยกเลิกเมนูอาหารท่ีส่ัง การเรียกช าระ
เงิน การบันทึกคะแนนและข้อเสนอแนะจากการใช้บริการ 
โดยจากการทดลองพบว่า การจับคู่ข้อความในส่วนของ
การทักทายและการสนทนาท่ัวไป มีความถูกต้องท่ี  
92.50% และการส่ังอาหารมคีวามถกูต้องท่ี 81.90%  
ค าส าคญั: การจบัคู่ขอ้ความ การรับรู้เจตนา  
                 ระบบสัง่อาหารดว้ยเสียงพดู 
 

Abstract 
This paper presents a text matching method for 

recognizing the intents of a user for developing a 

voice-based food ordering system. The BLEU score is 

used as a measure of the similarity between  input 

texts that are converted from speech to text and 

reference texts in the prepared text bank which 

includes greeting messages, general conversations, 

and menus. Our food ordering system has the ability 

to detect the user's face to start greetings, interact 

with common conversations, order food with the 

required amount, cancel some orders, call for 

payment and record the user's rating and feedback. 
The experiment results show that the accuracy of the 

text matching in the greetings and general 

conversations is 92.50%. Meanwhile, the accuracy of 

the text matching in the food ordering process is 

81.90%. 

Keywords: Text Matching, Intent Recognition,  

                   Voice-Based Food Ordering System. 
 
1. บทน า 
 การสั่งงานดว้ยเสียงพูดถูกน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบนั เช่น การใชเ้สียงพูดควบคุมแสงสว่างภายในบา้น
ส าหรับผูสู้งอายุ [1] การใชเ้สียงพูดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
[2] การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเสียงพูด [3] การใช้เสียงพูด
ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ [4] และ การโตต้อบ
ดว้ยเสียงพดูกบัตูป้ระชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนัการสั่งอาหารในร้านอาหาร ลูกคา้สามารถ
สั่งอาหารไดใ้นหลายช่องทาง เช่น สั่งอาหารดว้ยปากเปล่า
กบัผูใ้ห้บริการ สั่งอาหารดว้ยตนเองผ่านหนา้จอทชัสกรีน 
สัง่อาหารดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนัในสมาร์ตโฟน เป็น
ตน้ โดยในบทความน้ีมีความสนใจในการพฒันาระบบสัง่
อาหารด้วยเสียงพูด ท่ีมีความสามารถในการโตต้อบกับ
ผู ้ใช้งาน การทักทาย การสนทนาทั่วไป และการสั่ง
เมนูอาหาร เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้ผูใ้ช้งานมีความ
สะดวกสบายในการสั่งอาหารมากข้ึน และเป็นการเพ่ิม
ความน่าสนใจใหก้บัร้านอาหารในการดึงดูดลูกคา้ อีกดว้ย 
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 ส่วนส าคัญของระบบการโต้ตอบด้วยเสียงพูดใน
ร้านอาหาร คือ การท่ีระบบจะตอ้งทราบใหไ้ดว้า่ผูใ้ชง้านท่ี
ก าลงัพดูอยูน่ั้น ตอ้งการส่ิงใด มีเจตนาท่ีก าลงัจะส่ือสารใน
ประเด็นใด เช่น ทักทาย สอบถามข้อมูลโพรโมชัน สั่ง
เมนูอาหาร หรือ เรียกช าระเงิน เป็นตน้ ดงันั้น ในบทความ
น้ีจึงไดน้ าเสนอวธีิการจบัคู่ขอ้ความ (Text Matching) เพื่อ
ใช้ในการรับรู้เจตนา (Intent Recognition) ของผูใ้ชง้าน
ว่าตอ้งการส่ิงใด เพ่ือประมวลผลให้ไดม้าซ่ึงการโตต้อบ
จากระบบกลบัไปเป็นเสียงพดูใหผู้ใ้ชง้านไดย้นิ  

 
2. BLEU 

 BLEU ย่อมาจาก Bilingual Evaluation Understudy 

[5] คือ ค่าคะแนนท่ีใชใ้นการช้ีวดัความคลา้ยคลึงกนัของ
ขอ้ความสองขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ความอินพุต (Input Text) 
และข้อความอ้างอิง  (Reference Text) ซ่ึงค่ าคะแนน 
BLEU น้ีมกัถูกน ามาใชใ้นการค านวณค่าความถูกตอ้งของ
การแปลภาษา (Translation) [6] ใชใ้นการวดัประสิทธิผล
ของวิธีการสร้างประโยคอัตโนมัติ [7] และใช้ในการ
ค านวณค่าความถูกตอ้งของการสร้างค าบรรยายภาพจาก
ภาพ (Image Captioning) [8] 
 ค่าคะแนน BLEU มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โดยท่ี 1 คือ 
ค่าคะแนนท่ีบ่งบอกว่าขอ้ความอินพุตกบัขอ้ความอา้งอิง
เหมือนกันมากท่ีสุด (ขอ้ความอินพุตกับขอ้ความอา้งอิง
เป็นข้อความเดียวกัน) โดยสามารถค านวณค่าคะแนน 
BLEU ไดจ้ากสมการท่ี (1)  
 

                      exp log
1

N
BLEU BP w pn n

n
=  

=

 
 
 

      (1)              

 

โดยท่ี  
N  คือ จ านวนแกรม (gram) ท่ีใชใ้นการค านวณค่าคะแนน 
BLEU โดยทั่วไปจะใช้เ ป็น 4  ได้แก่  unigram bigram          
3-gram และ 4-gram 
pn  คือ ค่า Precision ของแต่ละแกรม 
wn  คือ ค่าถ่วงน ้ าหนกัของแต่ละแกรม 
BP  ค านวณไดจ้ากสมการท่ี (2) 
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                 (2) 

       

โดยท่ี 
r  คือ จ านวนค าในขอ้ความอา้งอิง 
c  คือ จ านวนค าในขอ้ความอินพตุ 

 

 โดยในบทความน้ีไดป้ระยกุตใ์ชค้่าคะแนน BLEU ใน
การจับคู่ข้อความเพื่อการรับรู้เจตนาของผูใ้ช้งาน โดย
ขอ้ความอินพุตท่ีไดจ้ากการแปลงเสียงพูดมาเป็นขอ้ความ 
(Speech-to-Text) จะถูกจับคู่กับขอ้ความอา้งอิงในคลงั
ขอ้ความ (Text Bank) ท่ีไดเ้ตรียมไว ้โดยดูจากค่าคะแนน 
BLEU ท่ีมีค่ามากท่ีสุด ซ่ึงข้อความอ้างอิงท่ีอยู่ในคลัง
ขอ้ความ เช่น ขอ้ความทกัทาย ขอ้ความสนทนาทัว่ไป และ 
รายช่ือเมนูอาหาร เป็นตน้ 

 
3. ระบบส่ังอาหารด้วยเสียงพูด 
 ภาพรวมของระบบสั่งอาหารดว้ยเสียงพูดท่ีน าเสนอใน
บทความน้ี แสดงดงัภาพท่ี 1 โดยมีการท างานเร่ิมตน้จาก
ผูใ้ชง้านหรือลูกคา้ เขา้มานั่งในร้านอาหารแลว้นัง่อยูด่า้น
หน้าจอของระบบสั่งอาหารท่ีอยู่บนโต๊ะอาหาร โดยใน
บทความน้ี ขอเรียกระบบสั่งอาหารด้วยเสียงพูดน้ีว่า 
“สมศรี” เม่ือสมศรีตรวจพบใบหน้าของผูใ้ชง้านจะมีการ
ทักทายผูใ้ช้งานเพื่อเร่ิมตน้การสนทนา โดยเม่ือผูใ้ชง้าน
เร่ิมพูดกับสมศรี เสียงพูดของผูใ้ช้งานจะพูดแปลงเป็น
ข้อความ  (Speech-to-Text) [9] ข้อความอินพุตจาก
ผู ้ใช้งาน จะถูกน าไปจับคู่กับข้อความอ้างอิงในคลัง
ขอ้ความโดยใชก้ารค านวณค่าคะแนน BLEU ตามสมการ
ท่ี (1) และเม่ือสมศรีท าการจบัคู่ขอ้ความเรียบร้อยแลว้ ก็จะ
ทราบได้ว่าผูใ้ช้งานตอ้งการส่ิงใด เช่น ก าลงัทักทายกับ
สมศรี หรือ ก าลังสั่งอาหาร เป็นต้น ตัวอย่างในกรณีท่ี
ต้องการสั่งอาหาร เช่น ขอสเต็กหมูพริกไทยด า 2 จาน 
สมศรีจะด าเนินการน ารายช่ือเมนูอาหารน้ีพร้อมราคาต่อ
หน่วยและราคารวม แสดงให้ผูใ้ชง้านทราบท่ีหนา้จอ และ
จะมีขอ้ความโตต้อบตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ถูกแปลงไปเป็น
เสียงพดู (Text-to-Speech) [10] เพ่ือโตต้อบกบัผูใ้ชง้าน  
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ภาพที ่1: ภาพรวมการท างานของระบบสัง่อาหารดว้ยเสียงพดู 

 

 ระบบสั่งอาหารดว้ยเสียงพูดท่ีน าเสนอ มีความสามารถ
ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 การตรวจจบัใบหน้าผู้ใช้งานเพ่ือเร่ิมต้นการสนทนา  
 วธีิการตรวจจบัใบหนา้ท่ีใชใ้นบทความน้ี ไดแ้ก่ วธีิการ 
Haar Cascades [11] โดยเม่ือผูใ้ชง้านเร่ิมนัง่ท่ีโต๊ะอาหาร 
สมศรีจะท าการตรวจจับใบหน้าและเร่ิมตน้การทักทาย
ผู ้ใช้งานด้วยข้อความแบบสุ่ม เช่น ทักทายว่า “สวสัดี 
สมศรียินดีตอ้นรับค่ะ ลูกคา้มาก่ีท่านคะ” หรือ “สวสัดีจา้ 
หนูช่ือสมศรีนะคะ ลูกคา้มากนัก่ีท่านคะ” เป็นตน้ 
 3.2 การรับรู้เจตนา  
 ในบทความน้ีไดแ้บ่งกลุ่มของเจตนา (Intents) ออกเป็น 
2 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 1. การทักทายและการสนทนา
ทั่วไป และ หมวดท่ี 2. เมนูอาหารส าหรับใช้ในการสั่ง
อาหาร 

ในหมวดท่ี 1 การทักทายและการสนทนาทั่วไป 
ประกอบไปดว้ย ขอ้ความทกัทาย เรียกเก็บเงิน สอบถาม
วนัท่ีและเวลา สอบถามส่วนลดและโพรโมชนั แจง้จ านวน
ลูกคา้ และสอบถามเมนูแนะน า ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1: ตวัอย่างข้อความอ้างอิงท่ีใช้ในการจบัคู่กบัข้อความ
อินพตุ เพื่อใชใ้นการทกัทายและการสนทนาทัว่ไป 
 

ตวัอย่าง 
เจตนา (Intents) 

คลังข้อความอ้างอิงที่ใช้ในการจบัคู่ 

จ านวน
ข้อความ 

ตวัอย่างข้อความอ้างอิง 

การทกัทาย 9 “สวสัดีครับ”, “หวดัดี”, “สวสัดีสมศรี”, … 

โต๊ะส าหรับ1_4คน 29 “มา 1 คนจา้”, “3 คน”, “มา 4 คนครับ”, … 
ช าระเงิน 22 “เก็บตงัดว้ยครับ”, “คิดเงินดว้ยคะ่”,  … 

 

 ในหมวดท่ี 2 เป็นส่วนของการสั่งอาหาร ประกอบดว้ย
ช่ือเมนูอาหารต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

 
 

ตารางที่ 2: ตวัอย่างข้อความอ้างอิงท่ีใช้ในการจบัคู่กับข้อความ
อินพตุ เพ่ือใชใ้นการสัง่อาหาร 
 

 

 ในการจบัคู่ขอ้ความโดยใชค้า่คะแนน BLEU มีขั้นตอน
ดงัน้ี เร่ิมตน้โดยขอ้ความอินพุตและขอ้ความอา้งอิงจะถูก
ตัดค า โดยในบทความน้ีได้ใช้ deepcut [12] ในการท า
หน้าท่ีตดัค า ก่อนท่ีจะส่งต่อไปยงัการค านวณค่าคะแนน 
BLEU ดงัสมการท่ี (1) โดยในการค านวณไดก้ าหนดให้ 
การถ่วงน ้ าหนักเพ่ือพิจารณา จากค าเด่ียว และ สองค า
ติดกนั ท่ีเท่ากนั ส่วนในกรณีของสามค าติดกนั และส่ีค า
ติดกันไม่ต้องน ามาพิจารณา จึงได้มีการก าหนดค่าถ่วง
น ้ าหนักไว้ ได้แ ก่  0.5, 0, 0

2 3 4
0.5,

1
w ww w = = ==   

ตวัอยา่งการค านวณค่าคะแนน BLEU แสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3: ตวัอยา่งค่าคะแนน BLEU ท่ีค  านวณไดจ้ากการจบัคู่
ขอ้ความ 

 
 

 จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่า ค่าคะแนน BLEU ท่ีมาก
ท่ี สุด  คือ 0.4671 ซ่ึง เ ป็นค่าคะแนน BLEU ระหว่าง
ขอ้ความอินพตุเทียบกบัขอ้ความอา้งอิงท่ี 4 ซ่ึงแสดงถึงการ
ท่ีขอ้ความอินพุตมีค่าใกลเ้คียงกบัขอ้ความอา้งอิงท่ี 4 มาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัขอ้ความอา้งอิงอ่ืน ๆ ดงันั้น ผลการจบัคู่

ตวัอย่าง 
ช่ือเมนูอาหาร 

(Intents) 

คลังข้อความอ้างอิงที่ใช้ในการจบัคู่ 
ราคา 
(บาท) 

จ านวน 

ข้อความ 
ตวัอย่างข้อความอ้างอิง 

สเตก็หมูพริกไทยด า 
59 “สเตก็หมูพริกไทยด า”,  

“หมูพริกไทยด า”, “หมูพริกไทย”, … 
60 

สปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า 
54 “สปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า”,  

“คาโบนาร่า”, “ขอคาโบนาร่า”, … 
60 

ขา้วเหนียวถัว่ด า 
31 “ขา้วเหนียวถัว่ด าน ้ากะทิ”,  

“เอาเป็นขา้วเหนียวถัว่ด า”,  
“รับเป็นขา้วเหนียวถัว่ด า”, … 

30 

ตวัอย่างข้อความอินพุต 
 “ขอส่ังสเตก็หมูพริกไทยด า 2 จาน” เทียบกับ 

ค่าคะแนน BLEU ที่ค านวณได้ 

ขอ้ความอา้งอิงท่ี 1:  
“อยากกินสเตก็หมูเกาหลี 2 จาน” 

0.3303 

ขอ้ความอา้งอิงท่ี 2:  
“เอานกัเก็ต” 

0.0000 

ขอ้ความอา้งอิงท่ี 3:  
“ขอบวัลอย 3 ถว้ย” 

0.0000 

ขอ้ความอา้งอิงท่ี 4:  
“เอาสเตก็หมูพริกไทยด า 3 จาน” 

0.4671 

ขอ้ความอา้งอิงท่ี 5: 
 “ขอเป็นน ้ามะพร้าว 2 แกว้” 

0.0000 
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ท่ีได้จึงได้เจตนา (Intents) ท่ีต้องการสั่งเป็น สเต็กหมู
พริกไทยด า โดยจ านวนจานท่ีตอ้งการสัง่ จะสกดัตวัเลขมา
จากขอ้ความอินพตุ นัน่คือ 2 จาน 
 3.3 การระบุจ านวนของเมนูอาหารทีต้่องการ 
 ผู ้ใช้งานสามารถสั่งอาหารพร้อมระบุจ านวนจานท่ี
ตอ้งการสั่งได ้เช่น “ขอสั่งสปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า 3 จาน” 
เป็นตน้ โดยสมศรีจะท าการคน้หาตวัเลขในขอ้ความ เพื่อ
น ามาใชใ้นการค านวณราคาอาหารท่ีสั่งให้ผูใ้ชง้านเห็นท่ี
หน้าจอ แต่ในกรณีท่ีไม่มีตัวเลขอยู่ในข้อความ หรือ
ผูใ้ชง้านไม่ไดร้ะบุจ านวนจาน สมศรีจะก าหนดใหเ้ป็น 1 จาน 
 3.4 การยกเลกิเมนูอาหารทีไ่ด้ส่ังไปแล้ว  
 ผูใ้ช้งานสามารถสั่งยกเลิกเมนูอาหารท่ีสั่งไปแลว้ได้ 
โดยสมศรีจะด าเนินการตัดรายการเมนูอาหารนั้ นออก
พร้อมค านวณราคารวมใหม่ให้ผู ้ใช้งานทราบ แต่หาก
ผูใ้ชง้านพูดยกเลิกเมนูอาหารท่ีไม่มีในรายการอาหารท่ีสั่ง
ไปแลว้ สมศรีจะมีการแจง้เตือนว่าไม่พบเมนูดงักล่าวให้
ผูใ้ชง้านทราบ 
 3.5 การจดัเกบ็คะแนนความพงึพอใจและข้อเสนอแนะ  
 เม่ือผูใ้ช้งานเรียกช าระเงิน สมศรีจะสอบถามคะแนน
ความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชง้าน
สามารถพูดเลขคะแนนท่ีตอ้งการให ้และพูดขอ้เสนอแนะ 
ค าติชมต่าง ๆ ได ้สมศรีจะด าเนินการเก็บค่าคะแนนและ
ขอ้เสนอแนะเป็นขอ้ความลงไฟลข์อ้มูลต่อไป 
 

4. การทดลอง 
 4.1 การตรวจจบัใบหน้าเพ่ือเร่ิมต้นการสนทนา 
 เม่ือผูใ้ชง้านนัง่อยูห่นา้จอเพ่ือสัง่อาหาร สมศรีจะท าการ
ตรวจจบัใบหนา้ แสดงตวัอย่างดงัภาพท่ี 2 และจะเร่ิมตน้
ทกัทายกบัผูใ้ชง้าน  

 
ภาพที ่2: การตรวจจบัใบหนา้เพ่ือเร่ิมตน้การสนทนา  

(ซา้ย) ไม่พบใบหนา้ (ขวา) พบใบหนา้ 

 4.2 การรับรู้เจตนาในหมวดของการทักทายและการ
สนทนาทัว่ไป 
 ในการทดลองน้ี เป็นการท่ีผูใ้ชง้านพูดขอ้ความต่าง ๆ 
หลากหลายรูปแบบเพื่อทดสอบการรับรู้เจตนา (Intents) 
ในหมวดของการทกัทายและการสนทนาทัว่ไป โดยผลท่ี
ไดจ้ะเป็นจ านวนคร้ังของความถูกตอ้งในการจบัคู่ขอ้ความ
ท่ีผูใ้ชง้านพดู เทียบกบัขอ้ความอา้งอิงในคลงัขอ้ความ โดย
มีผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 4 ซ่ึงได้ค่าความ
ถูกตอ้งเฉล่ียคิดเป็น 92.50% 
 

ตารางที่ 4: ผลการทดลองการรับรู้เจตนา (Intents) ในหมวดของ
การทกัทายและการสนทนาทัว่ไป 

 

 4.3 การรับรู้เจตนาในหมวดของการส่ังอาหาร 
 ในการทดลองน้ี เป็นการท่ีผูใ้ชง้านพูดขอ้ความต่าง ๆ 
หลากหลายรูปแบบเพื่อทดสอบการรับรู้เจตนา (Intents) 
ในหมวดของการสั่งอาหาร โดยมีผลการทดลองดงัแสดง
ในตารางท่ี 5 ซ่ึงไดค้่าความถูกตอ้งเฉล่ียคิดเป็น 81.90% 
โดยเมนูอาหารท่ีมีความผิดพลาดมากท่ีสุด ได้แก่ เฟรน 
ฟราย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการออกเสียงท่ีไม่ชัดเจนหรือ
คลุมเครือ ส่งผลให้ขั้นตอนในการแปลงเสียงพูดเป็น
ข้อความนั้ น แปลงข้อความออกมาเป็นค าอ่ืน ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อค่าคะแนน BLEU ท่ีค  านวณได ้จึงไม่สามารถ
จบัคู่ไดต้รงตามความเป็นจริง 
 
 

เจตนา (Intents) 

จ านวนคร้ังของ
ข้อความอินพุตจาก
ผู้ใช้งานที่มีการพูด
บริบทของข้อความ

ที่แตกต่างกัน 

ความถูกต้อง 
(คร้ัง) 

ร้อยละ
ความ
ถูกต้อง 

การทกัทาย 10 8 80% 
โต๊ะส าหรับ1_4คน 10 10 100% 
โต๊ะส าหรับ5_8คน 10 10 100% 
ช าระเงิน 10 9 90% 
วนัท่ี 10 9 90% 
เวลา 10 10 100% 
โพรโมชนั 10 8 80% 
เมนูแนะน า 10 10 100% 
ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 92.50% 
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ตารางที่ 5: ผลการทดลองการรับรู้เจตนา (Intents) ในหมวดของ
การสัง่อาหาร  

  

 4.4 การส่ังอาหารและการยกเลกิเมนูอาหารทีส่ั่งไปแล้ว  
 ในการทดลองน้ีผู ้ใช้งานสามารถเพ่ิม ลด จ านวน
เมนูอาหารท่ีสั่งได้ โดยในการเพ่ิมเมนูอาหาร ผูใ้ช้งาน
สามารถสั่งดว้ยเสียงพูดเพื่อแปลงไปเป็นขอ้ความอินพตุท่ี
ถูกน าไปเปรียบเทียบกับขอ้ความอา้งอิง เพ่ือท าการเพ่ิม
เมนูอาหารตามท่ีสั่งท่ีหนา้จอ เช่น “เอาสเต็กหมูพริกไทย
ด า 3 จาน” “เอาเป็นสปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า 2 จาน” และ “ขอ
เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไก่” เป็นตน้ โดยในกรณีน้ีถา้ผูใ้ชง้าน
สั่งอาหารโดยมีการระบุจ านวนจาน สมศรีจะมีการบนัทึก
จ านวนจานอาหารตามท่ีผูใ้ชง้านสัง่แลว้แสดงผลท่ีหนา้จอ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 3 แต่ถา้ผูใ้ชง้านไม่ไดร้ะบุจ านวนจาน 
สมศรีจะก าหนดให้เป็น 1 จาน นอกจากน้ี จะมีการอพัเดต
ราคาต่อจานของแต่ละเมนูอาหาร ราคารวมของแต่ละ
เมนูอาหาร และราคารวมทั้งหมด ใหผู้ใ้ชง้านทราบ 
 

 
ภาพที ่3: ตวัอยา่งหนา้จอแสดงรายการอาหารท่ีสัง่ 

 

 ในส่วนของการยกเลิกเมนูอาหารท่ีได้สั่งไปแล้วนั้ น 
ผูใ้ชง้านสามารถท าไดโ้ดยพูดค าว่า “ขอยกเลิก” แลว้ตาม
ด้วยช่ือเมนูอาหารท่ีต้องการยกเลิก เ ช่น “ขอยกเลิก
แฮมเบอร์เกอร์ไก่” สมศรีจะท าการยกเลิกเมนูอาหารน้ีให้ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที ่4: การยกเลิกเมนูอาหารบางรายการ 

 

 นอกจากน้ี ผู ้ใช้งานยงัสามารถสั่งเมนูอาหารอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม หลงัจากท าการยกเลิกเมนูอาหารบางรายการไป
แลว้ได ้ส่วนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านพูดค าว่า “ขอยกเลิก” แลว้
ตามดว้ยเมนูอาหารท่ีไม่มีในรายการท่ีไดส้ั่งไปแลว้ สมศรี
จะพดูค าวา่ “ไม่พบรายการท่ีคุณขอยกเลิก กรุณาพดูอีกคร้ัง
ค่ะ” เน่ืองจากไม่พบเมนูอาหารนั้น  
 4.5 การรับคะแนนความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้งาน 
 เม่ือผูใ้ช้งานรับประทานอาหารเสร็จแล้ว และมีการ
เรียกช าระเงิน สมศรีจะมีการถามถึงคะแนนความพึงพอใจ
ในคร้ังน้ี ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถใหค้ะแนนไดต้ั้งแต่ 1 คะแนน 
ถึง 5 คะแนน จากนั้น จะมีการรับขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้าน 
ดังแสดงในภาพท่ี  5 เ พ่ือท าการจัด เก็บคะแนนและ
ขอ้เสนอแนะท่ีได้ไวใ้นไฟล์ข้อมูล ดังแสดงในภาพท่ี 6 
โดยมีการจดัเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะ คะแนน วนัท่ี 
และ เวลา เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงการใหบ้ริการต่อไป  

เมนูอาหาร 
เจตนา (Intents) 

จ านวนคร้ังของ
ข้อความอินพุตจาก
ผู้ใช้งานที่มีการพูด
บริบทของข้อความ

ที่แตกต่างกัน 

ความ
ถูกต้อง 
(คร้ัง) 

ร้อยละความ
ถูกต้อง 

สเตก็หมูพริกไทยด า 10 9 90% 
สเตก็หมูเกาหลี 10 10 100% 
สเตก็แฮม 10 9 90% 
สเตก็เน้ือ 10 9 90% 
สเตก็ปลาแซลมอน 10 8 80% 
สปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า 10 6 60% 
สปาเก็ต ต้ี เบค่อนพริก
แห้ง 

10 8 80% 

แฮมเบอร์เกอร์หมู 10 8 80% 
แฮมเบอร์เกอร์ไก่ 10 9 90% 
นกัเก็ต 10 8 80% 
เฟรนฟราย 10 4 40% 
ชีสบอล 10 8 80% 
มนับด 10 9 90% 
ขนมปังกระเทียม 10 10 100% 
ลาซานญ่าหมู 10 8 80% 
กุง้โดนทั 10 6 60% 
สาคูแคนตาลูป 10 9 90% 
บวัลอย 10 10 100% 
ขา้วเหนียวถัว่ด า 10 8 80% 
น ้าส้ม 10 9 90% 
น ้ามะพร้าว 10 7 70% 
ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 81.90% 
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ภาพที ่5: ตวัอยา่งการรับคะแนนความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะ

จากผูใ้ชง้านเม่ือเรียกช าระเงิน 
 

 
 
 
 

ภาพที ่6: ตวัอยา่งการจดัเก็บคะแนนความพึงพอใจและ
ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้านลงในไฟลข์อ้มูล 

 

5. บทสรุป 
 บทความน้ีประยุกต์ใชค้่าคะแนน BLEU มาท าหน้าท่ี
เป็นตวัช้ีวดัความคลา้ยคลึงกนัของขอ้ความ เพื่อใชใ้นการ
จับคู่ขอ้ความอินพุตท่ีแปลงจากเสียงพูดของผูใ้ช้งานมา
เป็นขอ้ความ เทียบกบัขอ้ความในคลงัขอ้ความอา้งอิง ซ่ึง
เป็นส่วนส าคญัในการน ามาสร้างเป็นระบบสั่งอาหารดว้ย
เสียงพูด โดยในบทความน้ีได้พฒันาให้ระบบสั่งอาหาร
ดว้ยเสียงพูดมีความสามารถในการทกัทาย สนทนาทัว่ไป 
สั่งอาหาร ยกเลิกเมนูอาหาร เรียกช าระเงิน ให้คะแนน
ความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะกับร้านอาหาร และจาก
การใช้ค่าคะแนน BLEU ในการจับคู่ขอ้ความ ซ่ึงมีการ
ค านวณท่ีไม่ซับซ้อน จึงท าให้ระบบการสั่งอาหารด้วย
เสียงพูดท่ีพฒันาข้ึนมาน้ี สามารถประมวลผลต่อค าสั่ง
เสียงพดูและโตต้อบกบัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนีม้ีจุดประสงค์เพ่ือท าการพยากรณ์อนุมติั

สินเ ช่ือ และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมเพ่ือน ามาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจการ
พยากรณ์อนุมัติสินเช่ือธุรกิจด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล น า
ข้อมูลสินเช่ือธุรกิจจ านวน 3,000 รายการในอดีตจาก
สถาบันการเงินแห่งหน่ึงมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เปรียบเทียบระหว่างอัลกอริทึม 5 ตัว ได้แก่ ต้นไม้การ
ตัดสินใจ, ป่าสุ่ม, นาอีฟเบย์, โครงข่ายประสาทเทียม และ 
เทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน  จากน้ันน าข้อมูลมา
แสดงผลรายงานในรูปแบบ Power BI โดยผลการ
เ ป รี ยบ เ ที ยบพบ ว่ า อั ล กอ ริ ทึ ม  Random Forest  มี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด มค่ีาความถกูต้องร้อยละ 98.03 และ
ค่าความแม่นย าร้อยละ 98.26 จากน้ันน าข้อมูลและ
อัลกอริทึมท่ีได้มาแสดงผลรายงานในรูปแบบ  Dash 
Board ผ่านโปรแกรม Power BI 
ค าส าคญั: การพยากรณ์ สินเช่ือธุรกิจ เทคนิคเหมืองขอ้มูล 
 

Abstract 
The purpose of this research was to 

Forecasting Business Credit Approvals. And to 

compare the performance of the algorithms for use to 

support business credit approval forecasting 

decision making used 3,000 historical business credit 

data from a financial institution to analyze. There 5 

algorithms used for analysis and forecasting: 

Decision Tree, Random Forest, Naïve Bayes, 

Artificial Neural Network and Support Vector 

Machine. The source of the report in Power BI 

Desktop format. In this performance test, itwas found 

that the most efficient algorithm was Random Forest 

Algorithm with 98.03% Accuracy and 98.26% 

Precision 

Keywords:  Forecasting, Business loan, Data Mining.  

 
1.บทน า 

จากสถิติสถาบนัการเงินมีรายงานรายไดค้่าใชจ่้ายของ
ธนาคารพาณิชยท์ั้ งระบบโดยรายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินให้
สินเช่ือมีปริมาณสูงสุดของรายได้ดอกเบ้ียเม่ือสถาบัน
การเงินมีความต้องการเพ่ิมปริมาณสินเช่ือส่ิงท่ีต้อง
ค านึงถึงเป็นส าคัญคือการประเมินและวิเคราะห์ความ
เส่ียงของการให้สินเช่ือเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได ้(Non-performing Loan) ในปริมาณท่ี
สูงซ่ึงในปี 2563 สินเช่ือขยายตวัเพ่ิมข้ึน 5.1% จากปีก่อน
อยูท่ี่ 2% โดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากสินเช่ือธุรกิจขยายตวั
ท่ี 5.4% เทียบกบัปีก่อนท่ีหดตวั-0.8 (สินเช่ือธุรกิจคิดเป็น
ร้อยละ 64.2 ของสินเช่ือรวม) ปัจจยัหลกัจากการเติบโต
ของสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีส่วนหน่ึงกลบัมาใชสิ้นเช่ือ
แทนการออกตราสารหน้ีในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563
ขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) หด
ตวั-2.8% ถือเป็นอตัราท่ีลดลงจากผลของมาตรการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต ่า (soft loan)  

ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
นโยบายของภาครัฐท่ีใหส้ถาบนัการเงินปล่อยสินเช่ือมาก
ข้ึนกระตุ ้น เ ศรษฐ กิจและ เ พ่ื อ เ ป็นการ ช่วย เห ลือ
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ผู ้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบแต่จากสถานการณ์
ปัจจุบันสถาบันการเงินยงัคงตอ้งระมดัระวงัการปล่อย
สินเ ช่ือให้SMEs จากความเ ส่ียงของธุรกิจและภาวะ
เศรษฐกิจท่ีย ังไม่แน่นอนสูงและมาตรการช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมของภาครัฐอาทิมาตรการสนบัสนุนการใหสิ้นเช่ือ
แก่ผูป้ระกอบธุรกิจตาม พ.ร.ก. ฟ้ืนฟฯูจะช่วยใหม้าตรฐาน
การให้สินเ ช่ือส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่และSMEs มี
แนวโน้มผ่อนคลายลงเล็กน้อยแม้สถาบันการเงินยงัมี
แนวโนม้เพ่ิมความระมดัระวงัการปล่อยสินเช่ือให้SMEs 
ส าหรับกลุ่มลูกคา้ใหม่และธุรกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตัวจากการ
ระบาดโดยสถาบนัมีแนวโน้มปรับเพ่ิม Margin และเพ่ิม
เง่ือนไขประกอบสัญญากูร้วมถึงเพ่ิมเง่ือนไขหลกัประกนั
โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้เส่ียง 

จากภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ในปัจจุบันและ
แนวโน้มความตอ้งการสินเช่ือของธุรกิจในขณะน้ีท าให้
สถาบนัการเงินมีความกงัวลเก่ียวกบัสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (Non-performing Loan) ซ่ึงในขณะเดียวกันการ
แข่งขนัของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเช่ือก็มีการ
แข่ ง ขัน ท่ี สู ง แ ล ะ จ า ก ปัญห าดั ง ก ล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี
แนวความคิดท่ีจะพฒันาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์
การอนุมติัสินเช่ือธุรกิจด้วยเทคนิคเหมืองขอ้มูลให้เกิด
ความแม่นย  าเกิดมาตราฐานในการวิเคราะห์สินเช่ือและ
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีอลักอรึทึมท่ีน่าสนใจ
ดั ง น้ีDecision Tree, Random Forest, Naïve Bayes, 

Artificial Neural Network แ ล ะ Support Vector 

Machine เพ่ือเป็นการประเมินเบ้ืองต้นในการประเมิน
ความเส่ียงในการอนุมติัสินเช่ือธุรกิจและลดความเส่ียง
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan) 
และในอนาคตจากการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้แต่ละรายโดย
การพฒันาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์การอนุมัติ
สินเช่ือธุรกิจดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูลกบัการอนุมติัสินเช่ือ
ธุรกิจในอดีต 
  
 
 
 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 เกณฑ์ในการประเมนิคุณภาพผู้ขอสินเช่ือ 5C’s 
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผูข้อสินเช่ือ 5C’s 

เป็น เป็นวธีิหน่ึงท่ีนิยมใช ้โดยทัว่ไปจะช่วยในการก าหนด
ความสามารถในการช าระหน้ีของนิติบุคคลหรือความ 
สามารถในการช าระหน้ีของบุคคลธรรมดาซ่ึงประกอบ
ไปด้ ว ย  Character, Capacity, Capital, Collateral และ 
Conditions 

2.2 เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
เ ท ค นิ ค เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล  ( Data Mining) คื อ

กระบวนการท่ีกระท ากับข้อมูลจ านวนมากเพ่ือค้นหา
รูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลนั้ นใน
ปัจจุบนัการท าเหมืองขอ้มูลไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชใ้นงาน
หลายประเภททั้งในดา้นธุรกิจท่ีช่วยในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารในดา้นวทิยาศาสตร์และการแพทยร์วมทั้งในดา้น
เศรษฐกิจและสังคมโดยมีตอนการท าเหมืองข้อมูลวิธี  

Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนคือ 
2.1.1 Business Understanding ก า ร ท า ค ว าม
เขา้ใจในงาน 
2.1.2 Data Understanding ท าความเขา้ใจขอ้มูล 
2.1.3 Data Preparation ท าการแปลงขอ้มูล (Raw 

Data) ให้กลายเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน ามาช่วยใน
การวเิคราะห์ต่อไปได ้
2.1.4 Modeling ก า ร ส ร้ า ง แบบจ า ล อ ง เ พื่ อ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
2.1.5 Evaluation การประเมินผลลพัธ์ 
2.1.6 Deployment การน าเอาขอ้มูลท่ีเป็นผลลพัธ์  
2.2 ต้นไม้การตดัสินใจ (Decision Tree) 
เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ยก า ร จ า แนกป ระ เ ภท 

(Classification) ขอ้มูลออกเป็นกลุ่ม (class) ต่างๆ โดยใช้
คุณลักษณะ (attribute) ข้อมูลในการจ าแนกประเภท 
ต้นไม้ตัด สินใจ ท่ีได้จากการ เ รียนรู้ท าให้ทราบว่า 
คุณลักษณะใดเป็นตวัก าหนดการจ าแนกประเภท และ
คุณลกัษณะแต่ละตวัมีความส าคญัมากนอ้ยต่างกนัอยา่งไร 
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S คือตัวอย่างท่ีประกอบด้วยชุดของตัวแปรต้น

และตวัแปรตามหลายๆกรณี 
Ps(j) คืออัตราส่วนของกรณีใน S ท่ีตัวแปรตาม

หรือผลลพัธ์มีค่า j 
2.3 ป่าสุ่ม (Random Forest) 
เป็นหน่ึงในกลุ่มของโมเดลท่ีเรียกว่า Ensemble 

learning ท่ีมีหลักการคือการเทรนโมเดลท่ีเหมือนกัน
หลายๆคร้ัง (หลาย Instance) บนขอ้มูลชุดเดียวกนัโดยแต่
ละคร้ังของการเทรนจะเลือกส่วนของขอ้มูลท่ีเทรนไม่
เหมือนกันแล้วเอาการตัดสินใจของโมเดลเหล่านั้ นมา
โหวตกนัวา่Class ไหนถูกเลือกมากท่ีสุด 

 
 
 
2.4 นาอฟีเบย์ (Naïve Bayes) 
การท าเหมืองขอ้มูลในแบบclassifier ท่ีถูกสร้าง

ข้ึ น โ ด ย ห ลั ก ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น Naïve Bayesian 

Classification จะใชว้ิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของส่ิงท่ี
ยงัไม่เคยเกิดข้ึนโดยการคาดเดาจากส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนมา
ก่อน 

 
2.5 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 

Network) 
ระบบคอมพิวเตอร์จากโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อ

จ าลองการท างานโครงข่ายประสาทชีวภาพท่ีอยูใ่นสมอง
ของสัตว์โครงข่ายประสาทเทียมสามารถเรียนรู้ท่ีจะ
ท างานท่ีมอบหมายไดจ้ากการเรียนรู้ผ่านตวัอย่างโดยไม่
ถูกโปรแกรมดว้ยกฎเกณฑต์ายตวัแบบระบบอตัโนมติั 

2.6 เทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support 

Vector Machine) 

อัลกอริทึมท่ีสามารถน ามาช่วยแก้ปัญหาการ
จ าแนกขอ้มูลใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและจ าแนกขอ้มูล
โดยอาศยัหลกัการของการหาสมัประสิทธ์ิของสมการเพ่ือ
สร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มขอ้มูลท่ีถูกป้อนเขา้สู่กระบวนการ
สอนให้ระบบเรียนรู้โดยเน้นไปยงัเส้นแบ่งแยกแยะกลุ่ม
ขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด 

 
 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการพฒันาแบบจ าลองการ
พยากรณ์อนุมติัสินเช่ือธุรกิจด้วยเทคนิค
เหมืองขอ้มูล 

จากภาพท่ี 1 การวิจัยคร้ังน้ี เ ป็นการวิจัยแบบ
ประยกุตโ์ดยใชเ้ทคนิค Decision Tree, Random Forest, 

Naïve Bayes, Artificial Neural Network และSupport 

Vector Machine จากนั้นด าเนินการเปรียบเทียบเพ่ือเลือก
อลักอริทึมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ขอ้มูลในอดีตโดยการ
ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข้ อ มู ล  ( Data 

Classification) และใชโ้ปรแกรม Rabbit Miner Studio 
ในการทดลองส าหรับพฒันาโมเดลดงักล่าวมีขั้นตอนการ
วจิยัดงัน้ี 

3.1 ศึ กษ ากระบวนการCSISP-DM ซ่ึ ง เ ป็น
กระบวนการในการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นเหมืองขอ้มูล 

3.2 รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการน ามาใช้ ซ่ึงขอ้มูลท่ี
น ามาใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นข้อมูลการอนุมัติสินเช่ือ
ธุรกิจจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ช่วงระหว่าง ตั้ งแต่ 
ต.ค. 2561 ถึง ธ.ค. 2563 จ านวน 3,000 รายการ ขอ้มูลท่ี
จากนั้ นคัดเลือกข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาโมเดลการ
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พยากรณ์ให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพผูข้อสินเช่ือ 5C’s  

3.3 1  ด า เ นินการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยโปรแกรม Rapid 
Miner Studioโดยขั้ นตอนประกอบด้วย  1 )  น า เ ข้า
ไฟลข์อ้มูลการอนุมติัสินเช่ือธุรกิจท่ีมีการท าความสะอาด
ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 2) ใชเ้คร่ืองมือ Cross Validation เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองทั้ง 5 เทคนิคในการ
เปรียบเทียบดังน้ี  Decision Tree, Random Forest, Naïve 
Bayes, Artificial Neural Network แ ล ะ Support Vector 
Machine กระบวนการภายในเคร่ืองมือ Cross Validation 
มีการแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ Training และ 
Testing ในส่วนของการ Training น าเคร่ืองมือ Neural 
Network มาใชเ้พื่อเป็นการเรียนรู้ ในส่วนของ Testing น า
เคร่ืองมือ Apply Model และใช้เคร่ืองมือ Performance 
(Classification) เพื่อแสดงประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
หลงัจากนั้นท าการเลือกเทคนิคท่ีถูกตอ้งและแม่นย  าท่ีสุด 

 
ภาพที ่2: เปรียบเทียบอลักอริทึม (1) 

 
ภาพที ่3: เปรียบเทียบอลักอริทึม (2) 

 
ภาพที ่4: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

3.4 ขั้นตอนการพฒันาหน้าจอการแสดงผล เป็น
การน าภาพรวมของข้อมูลท่ีได้จากการสร้างโมเดลมา
แสดงผลรายงานในรูปแบบ Dashboard ผ่านโปรแกรม 
Power BI 
 
4. ผลการวจิยั 
4.1 ผลเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 

เปรียบเทียบอลักอริทึมโดยน าชุดขอ้มูลตวัอยา่ง 
มาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอลักอริทึมตวัอยา่งชุด 
ขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 : ผลการเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้ง และ แม่นย  า 

 
 จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

แบบจ าลองตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) มีค่า
ความถูกตอ้งเท่ากบั 97.77% และค่าความแม่นย  า เท่ากบั 
98.04%  

แบบจ าลองแรนดอมฟอเรสต์ (Random forest) มี
ค่าความถูกต้องเท่ากับ 98.03% และค่าความแม่นย  า 
เท่ากบั 98.26% 

แบบจ าลองนาอีฟเบย ์(Naïve Bayes) มีค่าวามถูกตอ้ง
เท่ากบั 64.03% และค่าความแม่นย  าเท่ากบั 60.08% 

แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) มีค่าวามถูกตอ้งเท่ากบั 76.67% และค่า
ความแม่นย  าเท่ากบั 71.24% 

แบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน (Support 
Vector Machine:SVM) มีค่าวามถูกต้องเท่ากับ 80.03% 
และค่าความแม่นย  าเท่ากบั 80.17% 
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ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
พบว่าเ ม่ือน าข้อปัจจัยต่างๆมาสร้างโมเดลและปรับ
ค่าพารามิเตอร์ในการวดัประสิทธิภาพดว้ย แบบจ าลอง
แ ร น ด อ มฟ อ เ ร สต์  (Random forest) ส า ม า ร ถ ให้
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยอธิบายไดว้า่จากจ านวน 3,000
รายการ ท่ีมีการแบ่งขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้และขอ้มูล
ส าหรับการทดสอบ จ านวนขอ้มูลท่ีพยากรณ์ท านายถูกวา่
ได้รับสินเช่ือ 2,153 รายการ จ านวนข้อมูลท่ีพยากรณ์
ท านายถูกวา่ไม่ไดรั้บสินเช่ือ 788 รายการ จ านวนขอ้มูลท่ี
พยากรณ์ท านายผิดว่าได้รับสินเช่ือ 49  รายการ และ
จ านวนขอ้มูลท่ีพยากรณ์ท านายผิดว่าไม่ไดรั้บสินเช่ือ 10  
รายการ   
 
4.2 หน้าแสดงผลรายงาน 

 
ภาพที ่5 : หนา้แสดงรายงานภาพรวม 

จากภาพท่ี 5 เป็นตัวอย่างการแสดงภาพรวมผล
การอนุมติัสินเช่ือ โดยจะแสดงผลการอนุมติัสินเช่ือ และ 
ไม่อนุมติัสินเช่ือ แยกตามประเภทธุรกิจ และ ประเภท
กิจการ 

 
ภาพที ่6: หนา้แสดงการพยากรณ์การอนุมติัสินเช่ือ 

 

 
ภาพที ่7: หนา้แสดงการพยากรณ์การอนุมติัสินเช่ือ (ต่อ) 

จากภาพท่ี 6 - 7 เป็นการแสดงผลการพยากรณ์จาก
อลักอริทึมท่ีน ามาใชใ้นการพยากรณ์ในคร้ังน้ี คือ เทคนิค 
Random Forest มีประสิทธิภาพในการท านายสูงกว่า
เทคนิคอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงผลการอนุมติัสินเช่ือ หรือ ไม่อนุมติั 
เปรียบเทียบกบัผลการพยากรณ์ท่ีพยากรณ์ไว ้โดยสามารถ
รายงานเลือกตามประเภทธุรกิจ และ ประเภทกิจการ 
 
5. สรุปผลการวจิยั 

ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุ ป ร ะส งค์ เ พ่ื อพัฒน า
แบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์การอนุมติัสินเช่ือธุรกิจ
ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูลแบบการจ าแนกประเภท และเพื่อ
ประเมินผลการพยากรณ์ของแบบจ าลองส าหรับการ
พยากรณ์การอนุมติัสินเช่ือธุรกิจท่ีมีการตั้งสมมติฐานไว้
ว่าผลการณ์ของแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์การ
อนุมติัสินเช่ือธุรกิจมีค่าความถูกตอ้งมากกว่า 80%  โดย
การน าขอ้มูลการอนุมติัสินเช่ือธุรกิจจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงมาท าให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง (Data Cleansing) 
และแบ่งชุดข้อมูลด้วยการวัดผลด้วยวิธีการวัดความ
ถูกตอ้งแบบไขว ้(Cross Validation) มาพฒันาแบบจ าลอง
ด้ ว ย  5 เ ท ค นิ ค เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ไ ด้ แ ก่ Decision Tree, Random Forest, Naïve Bayes, 
Artificial Neural Network และSupport Vector Machine
โดยการประเมินประสิทธิภาพด้วยค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) และ ค่าความแม่นย  า (Precision) ในการเลือก
เทคนิค ท่ี มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผลลัพธ์ในการ
เปรียบเทียบพบวา่เทคนิค Random Forest มีประสิทธิภาพ
ในการท านายสูงกว่า เทคนิค อ่ืนๆ และการพัฒนา
แบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์อนุมติัสินเช่ือธุรกิจใน
คร้ังน้ีพบว่าประสิทธิภาพแบบจ าลองส าหรับหารอนุมติั
สินเช่ือเพ่ือธุรกิจมีค่าความถูกตอ้งอยู่ท่ี 98.03% และค่า
ความแม่นย  าเท่ากับ 98.26% หลังจากสร้างตัวแบบการ
พยากรณ์เสร็จแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลมาแสดงผลในรูปแบบ 
Dash Board ผา่นโปรแกรม Power BI 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

แบบจ าลองการพยากรณ์คร้ังน้ียงัไม่ไดใ้ชง้านจริง ดงันั้น
เม่ือหากตอ้งการน าไปใช้งานจริงควรน าไปลองท าการ
ประเมินคร้ังซ ้ าอีกคร้ังและความเหมาะสมของแบบจ าลอง
มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับลกัษณะของขอ้มูลท่ีน ามา
พยากรณ์ 

6.2 ชุดขอ้มูลท่ีน ามาพฒันาแบบจ าลองมีประมาณ
ท่ีจ ากดัทั้งในเร่ืองของปริมาณ และ จ านวนวงเงินท่ีอนุมติั 
การใชข้อ้มูลท่ีมากข้ึนหรือวงเงินท่ีแตกต่างอาจส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ส าหรับการจ าแนกอาวุธจากข้อมูลภาพ จ านวน 8 ชนิด 
โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก พร้อมท้ังได้
พัฒนาโมเดลในการจ าแนกย่อยเฉพาะในคลาส เคร่ืองบิน 
ท่ีสามารถติดยุทโธปกรณ์ ซ่ึงมีความยากและซับซ้อนใน
การจ าแนก เน่ืองจากมีลักษณะทางกายภาพท่ีใกล้เคียงกัน 
เช่น สี ขนาด และ รูปร่าง ดังน้ันงานวิจัยจึงใช้ TensorFlow  

และ Keras ซ่ึงเป็นไลบราร่ีส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของ
เคร่ือง ด้วยอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชัน อีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้
เชิงลึก พร้อมท้ังเปรียบเทียบ โมเดลพร้อมใช้งานท่ีได้รับ
การฝึกฝนมาก่อน 8 แบบ  ผลลพัธ์ท่ีได้จากงานวิจัยนี ้โมเดล 

EfficientNet-B0 มีค่าความถูกต้องในการจ าแนกอาวุธจาก
ข้อมลูภาพ เท่ากับ 94.01%   

 

ค าส าคญั: โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั  โมเดล
การเรียนรู้เชิงลึก โมเดลพร้อมใชง้านท่ีได้รับ
การฝึกฝนมาก่อน 

 
Abstract 

This research aims to develop a procedure for 

weapons classification from image data of 8 types by 

using deep learning technique. This paper uses the 

image data of 8 types of weapons. In addition to this, 

there are developed model to classify of aircraft that can 

be armed with equipment. These are aircraft which are 

difficult to classify because of their similar physical 

characteristics, such as color, dimension and shape. 

Therefore, the research uses TensorFlow and Keras, 

libraries for developing machine learning with 

convolutional neural network algorithms. Furthermore, 

there was also an improvement the efficient of the deep 

learning model along with the comparison of 8 pre-

prepared training models. According to the results of this 

research, the EfficientNet-B0 model has accuracy of 

weapons classification from image data 94.01%   

Keywords: Convolutional Neural Networks, deep   
    learning models, Pre-Trained Model. 

 

1. บทน า 
ในบทความน้ีใชเ้ทคนิคในการประมวลผลภาพโดยใช้

หลกัการของโครงข่ายประสาทเทียมมาวิเคราะห์ประเภท
และลกัษณะของอาวธุจากขอ้มูลภาพถ่าย 8 ชนิด คือ รถถงั 
เคร่ืองบินรบ เรือรบ อาวธุปืน ขีปนาวธุ เคร่ืองยิงจรวด มีด  
และ เฮลิคอปเตอร์ พร้อมกนัน้ีไดน้ าไปปรับใชก้บัโมเดล
การเรียนรู้ในการจ าแนกวตัถุสามารถแยกความแตกต่าง 
ระหว่างเคร่ืองบินทางทหารท่ีใช้ในการรบสามารถติด
อาวุธหรือยุทโธปกรณ์ในการรบ กบัเคร่ืองบินพลเรือนท่ี
ใช้ในการขนส่ง โดยสาร และเคร่ืองบินขนาดเล็กส่วน
บุคคลได้ โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลภาพเคร่ืองบิน 10 แบบ 
แตกต่างกนัเป็นขอ้มูลในการทดสอบและเรียนรู้ 
 

2. วรรณกรรมหรืองานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
2.1 การน าเทคโนโลยไีปใช้ในการพฒันาอาวุธ 
การพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ [1] 

เป้าหมายเพื่อยกระดบัไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยี 
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ให้มีขีดความสามารถในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อ
ต่อตา้นก่อการร้ายและสงครามนอกแบบ ด้วยเคร่ืองมือ
ตรวจจับ เคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุนทางยุทธวิธี อาวุธ
พิเศษ และการใชป้ระโยชน์จาก เทคโนโลยอ่ืีนๆ เป็นตน้  

2.2 การใช้โครงข่ายประสาทเทยีมกบัการจ าแนกอาวุธ 
Dwivedi et al. [2] กล่าวถึงการใชเ้ทคโนโลยโีครงขา่ย

ประสาทเทียมในการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อการจ าแนกอาวธุใน
การก่ออาชญากรรม ช่วยในการระบุความเป็นไปไดข้อง
การเกิดอาชญากรรม โดยใชส้ถาปัตยกรรม VGGNet ซ่ึง
เป็นโมเดลพร้อมใชง้านท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาก่อนและเป็น
ท่ียอมรับในการแข่งขนั ImageNet 2014 การทดลองใช้
ภาพ 3 คลาส คือ มีด ปืน และไม่มีอาวุธ ผลการทดลองมี
ระดบัความแม่นย  า 98.41%  

Asrith et al. [3] ใชเ้ทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียม
การจดจ าใบหนา้และการตรวจจบัอาวุธจากภาพท่ีมีความ
ละเอียดต ่ ามาก ใช้อัลกอริทึม  Haar Cascades ในการ
ตรวจจบัวตัถุ เพ่ือแยกความแตกต่างระหว่างใบหน้าและ
อาวุธ โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนัใน
การเรียนรู้ ซ่ึงการประมวลผลภาพให้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอลักอริทึมการจ าแนกรูปภาพแบบอ่ืน 

2.3  ไลบราร่ี TensorFlow และ Keras 

การเรียนรู้เชิงลึกเป็นสาขาหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ 
โดยใช้สถาปัตยกรรมโครงข่ ายประสาทเ ทียมบน 
แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สแบบ End-to-End ส าหรับการ
เรียนรู้ของเคร่ือง มีระบบสภาพแวดลอ้มท่ีครอบคลุมและ
ยืดหยุ่นของเคร่ืองมือ ไลบรารี และทรัพยากร เพื่อพฒันา
และฝึกโมเดลโดย รวมถึงปรับใชใ้นระบบคลาวด ์สามารถ
ท างานไดห้ลายแพลตฟอร์ม คลอบคลุมหลายภาษา 

2.4 Transfer Learning 

Lili et al. [4] กล่าวถึงการพัฒนาในการเรียนรู้ของ
เคร่ืองท าให้เกิดอัลกอริทึมท่ีสามารถแก้ปัญหาปัญหาท่ี
ซับซ้อน โดยการใช้คุณสมบัติการดึงขอ้มูลภาพออกมา
ประมวลผล บทความน้ีท าการทดลอง และประเมินการ
เรียนรู้เชิงลึก แบบถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะและก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ปรับใชคุ้ณสมบติัของโมเดล สามารถตรวจจบัประเภทของ
ผีเส้ือดว้ยการถ่ายภาพแบบเรียลไทม ์หรือเลือกหน่ึงภาพได ้

โดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบถ่ายทอดจากโมเดลพร้อมใชง้าน
ท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาก่อนผลลพัธ์ในการใช ้ VGG19 ให้
ค่าความถูกตอ้ง 98.4% 

Mohd et al. [5] การศึกษาการจ าแนกรูปภาพตามการ
เรียนรู้เชิงลึก และใช้ TensorFlow ในการจ าแนกขอ้มูล
น าเข้าคลาสดอกไม้ 5 ประเภท ขนาด 224x224 พิกเซล 
จ านวน 3,670 ภาพ ด้วยวิธีการ Transfer Learning จาก 
MobileNet ซ่ึงเป็นโมเดลพร้อมใชง้านท่ีไดรั้บการฝึกฝน
มาก่อน ผลลัพธ์ท่ีได้ความถูกต้องของการจ าแนกภาพ
กหุลาบได ้90.585% และชนิดของดอกไมท่ี้เหมือนกนั ผล
เฉล่ียความถูกตอ้งสูงถึง 90%  

ณัฐนนท์ และคณะ [6] แสดงการจ าแนกภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์โรคหลอดเลือดสมองดว้ยวิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชัน ภาพท่ีผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ขอ้มูลภาพขนาด 512x512  พิกเซล จ านวน 
450 ภาพ ใชว้ิธีการปรับปรุงขอ้มูลโดยการประมวลผลภาพ 
ก่อนท าการเรียนรู้ร่วมกบัโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชัน และทดลองด้วย ไลบราร่ี TensorFlow และ Keras  
เรียนรู้จ านวน Epochs 500 รอบ พบวา่มีความแม่นย  าในการ
เรียนรู้ Train 99.96%, และ Test 92.60% 

2.5 โมเดล VGG  
Abitya et al. [7] น าเสนอการประเมินโมเดล VGG-16 

และ VGG-19 โดยใชส้ถาปัตยกรรม การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อ
จ าแนกกลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือม ซ่ึง VGG เป็นโครงข่าย
ประสาทเทียมท่ีมีความลึก 16 และ 19 ชั้นตามล าดับ ใช้
ภาพขนาด 176x208 พิกเซล จ านวน 6,400 ภาพ ค่าความ
แม่นย  าสูงสุดถูกบันทึกท่ี  Train 99.68% ส าหรับการ
ฝึกอบรมและ Validation 99.38% ส าหรับการตรวจสอบ 

2.6 โมเดล MobileNet 
Debjyotit al. [8] น าเสนอการใช้ Thin MobileNet ท่ี 

ปรับปรุงสถาปัตยกรรมใหม่ ในการทดสอบขอ้มูลภาพ 
CIFAR-10 dataset ซ่ึงการใชง้านเหมาะกบัเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลน้อย ซ่ึงใช้ภาพขนาด 
32x32 พิกเซล ในการเรียนรู้จ านวน 6,000 ภาพ และใช้
ทดสอบ 1,000 ภาพ ค่าความแม่นย  า 85.61% ขนาดของ
โมเดล 9.9 MB ใชเ้วลาในการค านวณต่อรอบ Epoch 14 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

444 

 

วินาที MobileNet เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับการฝึกฝน
มาแลว้ มีจุดประสงค์ออกแบบให้ใชง้านได้ในทรัพยากร
อยา่งจ ากดั แต่ตอ้งแลกกบัประสิทธิภาพท่ีนอ้ยลง 

2.7 โมเดล ResNet 
การใช้งานแบบจ าลอง ResNet หรือ Deep Residual 

Network ไดรั้บการศึกษาอย่างแพร่หลายและถูกน ามาใช้
กับหลากหลายงานวิจัย Arief et al. [9] ได้ศึกษาการ
จ าแนกประเภทมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา เป็นมะเร็งท่ี
ตรวจจบัเพื่อรักษายาก โดยใชโ้มเดล ResNet50 และการ
เสริมขอ้มูลภาพเพ่ือเพ่ิมค่าความถูกตอ้งแม่นย  าดว้ย     Data 

Augmentation ผลลพัธ์ค่าความถูกตอ้งแม่นย  า 83 % 

2.8 โมเดล EfficientNet 
Van-Thanh et al. [10] ไดเ้สนอการวิเคราะห์เชิงปฏิบติั

เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมของ EfficientNet-B0 ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพโมเดล โดยใช้ข้อมูลภาพ จาก ฐานข้อมูล 
ILSVRC 2012 ขนาด 224x224 พิกเซล จ านวน 1,200,000 

ภาพ และ 50,000 ภาพ แบ่งเป็น 1,000 คลาส เสนอแนวคิด
ของการตดัในส่วน Squeeze-and-Excitation modules (SE 

modules) ท่ีมีความส าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โมเดล ซ่ึงถูกใช้ใน ResNets, VGG และ Inception ในการ
ทดลองได้น าเสนอการตัดออกไปแต่ EfficientNet-B0 ยงั
สามารถคงประสิทธิภาพการท างานไดดี้  

Chousak  et al. [11] ไดน้ าเสนอ ระบบการเรียนรู้เชิง
ลึกเพ่ือการจดจ าและการกู้คืน หมายเลขซีเรียลแถบบน
เล่ือนท่ีปนเป้ือนในฮาร์ดดิสก ์ซ่ึงยากต่อการอ่านและแปล
ความตัวอักษร กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพด้วย 
EfficientNet-B0 แสดงให้ เ ห็นประสิท ธิภาพการจัด
หมวดหมู่ท่ีเหนือกว่าการอ่านของมนุษย ์ การทดลองกบั
ภาพถ่าย 15,000 ภาพใหค้วามแม่นย  ามากกวา่ 99% 
 

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การน าขอ้มูลภาพจาก แหล่งขอ้มูลเว็บไชต์ของ Kaggle 
หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น จากภาพถ่าย นิตยสารเป็นตน้ 
เขา้ไปเตรียมไว ้ขนาดไม่เกิน 640x480 พิกเซล 

3.2 การเตรียมชุดข้อมูล 

ในบทความน้ีแบ่งขอ้มูลชุดขอ้มูลส าหรับฝึกฝนโมเดล 
จากกลุ่มท่ี 1 จ านวนภาพ 10,789  รูปภาพ ชุดขอ้มูลรูปภาพ
อาวุธ  รถถัง (Tank), เคร่ืองบินรบ  (Military Aircraft), 
อาวธุปืน (Gun), เรือรบ (Military ship), ขีปนาวธุ (Missile 

rocket), เคร่ืองยิงจรวด  (Missile launcher), มีด(Knife)  
และ เฮลิคอปเตอร์ (Helicopter)  กลุ่มท่ี 2 จ านวนภาพ 
21,211 รูปภาพ  ชุดข้อมูลรูปภาพเคร่ืองบิน 10  แบบ         
เคร่ืองบินทางทหารท่ีสามารถติดยทุโธปกรณ์ (B-1,         C-

130, E-2, EM B-120, F-35, Tornado) เคร่ืองบินพลเรือน
ขนส่งโดยสาร (A300, Boeing 757 )  และเคร่ืองบินพล
เรือนขนาดเลก็ใชส่้วนบุคคล (DH-82, DR-400) 

ในบทความน้ีการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนคือ Train 

70%, Validation 15% และ Test 15% ใช้ส าห รับการ
ฝึกฝนขอ้มูล การปรับพารามิเตอร์ และการทดสอบโมเดล 
เพื่อจ าแนกขอ้มูลชุดภาพ  

 

 
ภาพที ่1: ตวัอยา่งชุดขอ้มูลรูปภาพอาวธุ 8 ชนิด 

 

 
      ภาพที ่2: ตวัอยา่งชุดขอ้มลูรูปภาพเคร่ืองบิน 10 แบบ 

 

3.3 โมเดลทีใ่ช้ในการจ าแนกรูปภาพ 
ในงานวจิยัน้ีเลือกทดลองใชโ้มเดลจ านวน 9 แบบ เพื่อ

ใชใ้นการจ าแนกรูปภาพ คือโมเดลท่ีผูว้จิยัสร้างแบบจ าลอง
ข้ึนโมเดลมาตรฐาน Standard จ านวน 1 โมลเดล  และ
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เปรียบเทียบกับโมเดลพร้อมใช้งานท่ีไดรั้บการฝึกฝนมา
ก่อนแลว้ล่วงหนา้ 8 แบบไดแ้ก่ VGG19, ResNet50V2 , 
MobileNetV2, EfficientNet-B0, B1, B2, B5 และ B7 ท่ี
ถูกรวมไวใ้น Keras API โดยน าเขา้ชุดขอ้มูลรูปภาพใน
การเรียนรู้  ซ่ึงก าหนดขนาดภาพและจ านวนภาพเท่ากนัใน
แต่ละชุดขอ้มูลของการทดลอง 

 
 

ภาพที ่3: แบบจ าลองโมเดลมาตรฐาน Standard 
 

3.4 วดัประสิทธิภาพโมเดลด้วย Confusion Matrix  
งานวิจยัน้ีประเมินประสิทธิภาพของตวัโมเดลประเภทอาวธุ 

ดว้ยภาพค่าความถูกตอ้ง (Accuracy), ค่าความแม่นย  า (Precision), 
ค่าความถูกตอ้งระลึกพิจารณาแยกทีละกลุ่ม (Recall), และ ค่าเอฟ
สกอลร์ (F1-Score) ดงัสมการท่ี 1, 2, 3 และ  4  

ตารางที ่1: วดัประสิทธิภาพดว้ย Confusion Matrix 

 
 
 

Accuracy = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) (1) 

Precision = TP/(TP+FP) 
 

(2) 

Sensitivity/Recall = TP/(TP+FN) (3) 

   F1 =2*[(precision*recall)/(precision+recall)]      (4) 
 

TP (True Positive)  คือ โมเดลท านายวา่ประเภทอาวธุ
ถูกตอ้งตามความเป็นจริงในคลาสท่ีก าลงัพิจารณา 

FP (False Positive)  คือ โมเดลท านายผิดว่าประเภท
อาวธุถูกตอ้งแตไ่ม่ตรงกบัเป็นความจริง 

FN (False Negative) คือ โมเดลท านายผิดวา่ประเภท
อาวธุไม่ถูกตอ้ง แต่ประเภทอาวธุตรงกบัความเป็นจริง 

TN (True Negative) คือโม เดลท านายถูกต้องว่า
ประเภทอาวธุผิด และประเภทอาวธุไม่ถูกตอ้งจริงในคลาส
ท่ีก าลงัพิจารณา 

 

 

3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 
การเตรียมอุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มการท างานวิจยัน้ี 

ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีการพฒันารองรับมาตรฐานเพื่อสร้างสภาพ 
แวดลอ้มในการท างานบน Anaconda และไดติ้ดตั้งไลบราร่ี
รุ่นท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม เช่น Python, TensorFlow GPU, 
Keras API, Jupyter Notebook, OpenCV, numpy etc.

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ  CPU AMD Ryzen7 

2.3GHz, RAM 24576MB, GPU NVIDIA GeForce 

GTX 1660 Ti 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
ท าการทดลองโดยน าข้อมูลเข้าสู่โมเดลมาตรฐาน 

Standard  เพื่อท าการเรียนรู้ใชชุ้ดขอ้มูลตามภาพท่ี 1 ขนาด 
128x128 พิกเซล  จ านวน 10,789 ภาพ ใช้ในการเรียนรู้ 
8,651 ภาพ ใช้ส าหรับตรวจสอบ 1,069  ภาพ และใช้
ส าหรับทดสอบ 1,069 ภาพ ท าการเรียนรู้ Epochs 100 

รอบ เพ่ือทดสอบในขอ้มูลพ้ืนฐานแบบเดียวกนั 

จากการทดลองมีการปรับค่าการค านวณทางตวัเลขโดย
การปรับค่าพารามิเตอร์ดว้ยเทคนิค Batch Normalization        

เพ่ือท าการปรับค่าขอ้มูลให้อยู่ในช่วง 0-1 ก่อนน าเข้าไป
เรียนรู้ ผลลทัธ์ท่ีไดจ้ากตารางท่ี 2 โมเดลมาตรฐาน Standard 

มีค่าความแม่นย  า 59.40%  เม่ือพิจารณาจากกราฟ ในภาพ
ท่ี 4 การทดลองเกิดปัญหา Overfitting ซ่ึงพิจารณาจาก ค่า 
Loss เป็นหลกั พบว่ายิ่งมีการ Train มากข้ึน ค่า Training 
Loss จะลดลงอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ี Validation Loss จะ
ลดลงถึงจุดหน่ึงแลว้หลงัจากนั้นกลบัมีการเพ่ิมค่าข้ึนเร่ือย 
ๆ จากผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดล
มาตรฐาน Standard และ การเสริมขอ้มูล ภาพดว้ยการท า 
Data Augmentation เพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยการใชเ้ทคนิค
ในการปรับมุมมองภาพก่อนน าเขา้สู่การโมเดล และการ 
Dropout ผลลพัธ์ท่ีไดค้่าความแม่นย  าเพ่ิมข้ึนเป็น 66.79%   

การทดลองท าต่อไปในโมเดลพร้อมใชง้านท่ีไดรั้บการ
ฝึกฝนมาก่อน (Pre-Trained) โดยการการท า Transfer 

Learning เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของโมเดล พร้อมกบั
การเปรียบเทียบโมเดลพร้อมใช้งานท่ีไดรั้บการฝึกฝนมา
ก่อน 8 โมเดล เป็นตวัแยกคุณลกัษณะคงท่ี Fixed Feature 

Extractor จากนั้นน ามาลบส่วนของ Dense Layer สุดทา้ย

Confusion Matrix Actual Positive Actual Negative

Predicted Positive TP FP

Predicted Negative FN TN
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ออกไปจะได้ Feature Extractor ท่ีสามารถสร้างส่วนหัว 
Custom Head Layer ตามความเหมาะสมกบังานวจิยั 

 

ตารางที ่2: ผลการประเมินโมเดลมาตรฐาน Standard 

 
 

 

ภาพที ่4:  เปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลมาตรฐาน Standard 
 

ท าการทดลองการเรียนรู้โดยปิดตวัแยกคุณลกัษณะของ
โมเดล (Freeze model)  การทดลองจากตารางท่ี 3 ผลการ
ประเมินโมเดล Pre-Trained พบว่า EfficientNet-B0 ให้
ผลลัพธ์ความแม่นย  าเพ่ิมข้ึนเป็น 92.33%   เพื่อให้ได้ผล
การทดลองท่ีดีท่ีสุด จึงพฒันาสู่การจ าแนกภาพท่ีซับซ้อน
มากข้ึน ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของโมเดลดว้ยการ
ปรับค่าพารามิเตอร์และเทคนิค Data Augmentation ใน
การปรับมุมมองภาพก่อนน าเขา้สู่การโมเดล และการท า 
Fine-Tuning  ปิดการเรียนรู้บางส่วนของโมเดล (Freeze 

Model) และเปิดการเรียนรู้เพียงส่วนส่วน (Unfreeze 

Model) เพ่ือไม่ให้มีการอัพเดทค่าของ Weight จากนั้ น
Train เฉพาะส่วนหัว (Custom Head Layer) เพื่อปรับ 
Weight ตามความเหมาะสม 

จากการทดลองในตารางท่ี 4 ท าการทดลองปรับค่าใน 
EfficientNet-B0 ซ่ึงมีจ านวนชั้นแยกคุณลกัษณะแบบคอน
โวลูชัน 238 Layers ท าการเปิดการเรียนรู้ 50, 100 และ 
200 Layers  ตามล าดับให้ผลลพัธ์ความแม่นย  ามากท่ีสุด
ในการเปิดการเรียนรู้ 100 Layers เพ่ิมข้ึนเป็น 94.01% ใช้
รูปภาพในการทดสอบโมเดล Support 1069 ภาพ น ามา
ค านวณหาค่ า เฉ ล่ีย เลขคณิตถ่วงน ้ าหนัก  Weighted 

Average ในกรณีท่ีขอ้มูลภาพในแต่ละคลาสไม่เท่ากนั ผล
การประเมิน Precision 0.94, Recall 0.94, F1-score 0.94 

ตามภาพท่ี 5 แสดงค่าของการประเมิน Confusion Matrix 
ของรูปอาวธุ 8 ชนิด  ซ่ึงใชใ้นการแสดงค่าความถูกตอ้งของ
การท านายผลของโมเดล 

การประยุกต์ใชง้านของโมเดลดว้ยการน าไปทดสอบ
กับชุดข้อมูลรูปภาพเคร่ืองบินทางทหารท่ีสามารถติด
ยทุโธปกรณ์ ซ่ึงเป็นอนัตรายและภยัคุกคามต่อความมัน่คง 
ในจ านวนเคร่ืองบิน 10 แบบ  เพื่อทดสอบความสามารถ
ของโมเดลในการจ าแนกภาพท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน จาก
ตารางท่ี 4 ผลลพัธ์ความแม่นย  าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 93.67% 

ผลการประเมิน Precision 0.94, Recall 0.94, F1-score 

0.94  แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความยืดหยุ่นและท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ แมว้า่มีการเพ่ิมจ านวนขอ้ของมูล 

 
 
 

ตารางที ่3: ผลการประเมินโมเดลจากการ Transfer Learning 

 
 

ตารางที ่4: ผลการประเมินโมเดลจากการ Fine-Tuning 

 
 

 

 

ภาพที ่5: Confusion Matrix ของการจ าแนกอาวธุ 8 ชนิด 

Precision Recall F1-score

 Normal 59.40 0.61 0.59 0.60

 Aug & Drop 66.79 0.67 0.67 0.67

Weighted avg
Standard 

Accuracy 

(%)

Precision Recall F1-score

 VGG19 85.22 0.86 0.85 0.85

 ResNet50V2 58.75 0.69 0.59 0.62

 MobileNetV2 88.59 0.89 0.89 0.89

 EfficientNetB0 92.33 0.92 0.92 0.92

 EfficientNetB1 89.52 0.90 0.89 0.89

 EfficientNetB2 90.36 0.91 0.90 0.90

 EfficientNetB5 86.81 0.87 0.87 0.87

 EfficientNetB7 88.96 0.89 0.89 0.89

Pre-Trained
Weighted avgAccuracy 

(%)

Precision Recall F1-score

Unfreeze 50 Layer 91.67 0.92 0.92 0.92

Unfreeze 100 Layer 94.01 0.94 0.94 0.94

Unfreeze 200 Layer 93.45 0.94 0.93 0.93

10 type of Aircraft 93.67 0.94 0.94 0.94

EfficientNet-B0 

Fine-Tuning 

Accuracy 

(%)

Weighted avg

Tank 197 1 0 1 0 0 0 0 250

AirCraft 0 241 3 5 1 1 0 10 200

Gun 1 1 162 0 1 1 1 2 175

ship 3 2 3 89 1 1 0 0 140

rocket 0 0 1 3 86 0 1 3 105

launcher 1 0 1 0 2 77 0 0 70

Knife 0 0 1 0 2 0 38 0 35

Helicopter 0 4 2 2 2 0 0 115 0
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5. สรุป  
งานวิจยัน้ีไดท้ าการทดลองประสิทธิภาพของโมเดลใน

การจ าแนกประเภทของอาวธุโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชนั พร้อมกบัการเปรียบเทียบโมเดลพร้อมใช้
งานท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาก่อน 8 โมเดล พร้อมกบัพฒันาสู่
การจ าแนกภาพท่ีมีขอ้มูลซบัซอ้นมากข้ึน วิธีการปรับเสริม
ขอ้มูลภาพมาใชร่้วมกบัโครงข่ายประสาทเทียมดว้ยวธีิการ 
Transfer Learning และ Fine-Tuning เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจ าแนกหมวดหมู่อาวุธ จ านวน 8 ชนิด และการ
จ าแนกความแตกต่างในคลาสอาวุธท่ีเป็นเคร่ืองบินรบ
สามารถติดยุทโธปกรณ์ และเคร่ืองบินพลเรือนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์จากการทดลองในงานวิจัย น้ี  
EfficientNet-B0  มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน
ท่ีสุด สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าสูงสุด 94.01%   

จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโมเดลสามารถน าไปใช้ในการจ าแนก
กลุ่มของขอ้มูลภาพท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ซ่ึงมีประโยชน์ในการพฒันาใชก้บัอุปกรณ์ติดตั้งกบัอากาศ
ยานไร้คนขับในการส ารวจ ค้นหา เฝ้าระวัง  ติดตาม
เป้าหมาย หรือการลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อใชใ้นงาน
อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

โครงงานเร่ือง การศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึม 
Bitmap Intersection Lookup ส า ห รั บ  Packet 

Classification มีจุดประสงค์ในการจัดท าเพ่ือลดเวลาใน
การค้นหาข้อมูลในระบบเครือข่าย โดยใช้ Algorithm 
โดยมุ่งเน้น ในด้านการสร้าง Bitmap Intersection Lookup 
Algorithm โดยน ามาทดลองใช้กับ Firewall Rules เพ่ือวดั
ประสิทธิภาพ โดยเ ทียบประสิทธิภาพกับ Search  
Algorithm ต่างๆ โดยมีการทดสอบ 3 รูปแบบ ได้แก่ วัด
ความถูกต้องในการค้นหา วัดเวลาท่ีใช้ วัดความจุท่ีใช้ 
โดยจะมกีารทดสอบโดยการแบ่ง Segment  เพ่ือลด ความ
จุ ลดเวลาในการสร้างตารางเป็นต้น โดยจะหาว่าการแบ่ง
รูปแบบใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากการวิจัย Linear 
Search น้ันจะขึ้นอยู่กับจ านวนกฎ ซ่ึงต่างจาก Bitmap 
Intersection Lookup ท่ีไม่ขึน้อยู่กับจ านวน  Rules โดยใน
ด้านความถูกต้องน้ันการค้นหาของ Bitmap Intersection 
Lookup เม่ือเทียบกับ Linear Search แล้ว มีการค้นหาท่ี
ถูกต้องเหมือนกัน ย่ิงแบ่ง Segment มากจะลดเวลาท่ีใช้
ในการท างานและความจุจะน้อยลง แต่เวลาในการค้นหา
จะเพ่ิมขึน้ตามจ านวน Segment   
ค าส าคัญ:  Bitmap Intersection Lookup(BIL) การคน้หา

แบบเสน้ตรง เซ็กเมนต ์อัลกอริทึม 

 

 
 

Abstract 

Project name: A Study and Development of 

Bitmap Intersection Lookup Algorithm for Packet 

Classification. It is intended to reduce the time spent 

searching for information in the network. Focus on 

creating Bitmap Intersection Lookup Algorithm to 

be tested with Firewall Rules to measure efficiency. 

It compares its performance to various search 

algorithms. There are three types of tests: 1. correct 

search 2. measure the time spent 3. Measure the 

used capacity It will be tested by dividing the 

segments into smaller segments to reduce the 

capacity, reduce the time to create tables, etc. To 

find out which form of division is most effective. 

According to research, Linear Search is a number of 

rules, unlike Bitmap Intersection Lookup is 

independent of rule count. In terms of correct, 

Bitmap Intersection Lookup searches, compared to 

Linear Search, have the same result. Segmentation 

takes less time to operate and less capacity. But the 

search time increases with the number of segments. 

Keywords: Bitmap Intersection Lookup(BIL), Linear 
Search, Segment, Algorithm. 

 

 

 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

449 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายจ านวนมาก ส่งผล

ให้มีขอ้มูลในระบบเครือขา่ยเพ่ิมมากข้ึน ระบบเครือข่าย
มีความล่าช้า ตวัอย่างท่ีท าให้ระบบเครือข่ายล่าช้า เช่น 
การส่งขอ้มูลเขา้ไปในเครือข่ายท่ีมีความปลอดภยัสูง ซ่ึง
มี Firewall Rules จ านวนมากท่ีตอ้งคดักรองขอ้มูล จึง
ท าให้เกิดปัญหาในการคน้หา Firewall Rules ท่ีใช้ ใน
การคดักรองขอ้มูลท่ีเขา้มา ในกรณีแพ็คเก็ตท่ีตอ้งการ
คน้หาขอ้มูลอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย จะใชร้ะยะเวลาใน การ
คน้หามาก และในกรณีท่ีมีขอ้มูลจ านวนมากก็ยิ่งส่งผล
ใหเ้วลาในการคน้หาเพ่ิมมากข้ึน ท าใหเ้สียเวลา มาก จึงมี
จุดประสงค์เพื่อพฒันา Algorithm ท่ีช่วยในการจัดการ
ปัญหาดงักล่าวเพ่ือจดัการปัญหา Packet Classification 

เเละยงัสามารถใชใ้นการจดัการปัญหาอ่ืนๆ เช่น ปัญหาท่ี 
Firewall Ids หรือ Ips เป็นต้น โดย เลือกใช้ Bitmap 

Intersection Lookup ในพัฒนา  Algorithm เ พื่ อ ให้
สามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน โดยจะให ้สามารถท างานไดท้ั้ง
บน Software เเละ Hardware โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน า
เทคนิค Bitmap Intersection Lookup มาช่วยลดเวลาใน
การท า Packet classification โดยมุ่งเนน้ให้เวลาในการ
คน้หาไม่ข้ึนอยูก่บัจ านวน Rules สามารถน าความรู้และ
เทคนิค Bitmap Intersection Lookup น าไปประยกุตใ์ช้
ไดใ้นอนาคต สามารถน า Algorithm ท่ีพฒันามาใชง้าน 
เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  สามารถน า
ความรู้ท่ีไดม้าช่วยในการจดัการระบบเครือข่ายล่าชา้ท่ีมี
สาเหตุมาจาก Firewall Rules ท่ีมี จ านวนมาก 
 
2. การทบทวนเอกสารวรรณกรรม  

ผู ้วิจัยได้รวบรวมศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี
เ ก่ียวข้องท่ี เป็นความรู้พ้ืนฐาน ในด้านเ น้ือหาและ
เทคโนโลย ีเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา ส่วนประกอบใน
บทน้ีประกอบไปดว้ย 

2.1 Search Algorithm 

การค้นหา คือหน่ึงในการด าเนินงาน ของ Data 

Structure ใชใ้นการคน้หาขอ้มูลจาก List ของขอ้มูล การ
คน้หาน้ี สามารถเป็นไดท้ั้ งขอ้มูลท่ีเรียงล าดบั และเป็น

ขอ้มูลท่ีไม่เรียงล าดบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของ Search 

Algorithm ท่ีใช ้ ตวัอยา่งของ Search Algorithm 

2.1.1 Linear Search  

Linear Search เป็น Search Algorithm ท่ีไม่มีความ
ซับซ้อน เป็นการ ค้นหาข้อมูลท่ีละข้อมูลตามล าดับ
ตวัอย่างของ Linear Search ถา้ตอ้งการหาค่า 53 โดยมี
การเก็บขอ้มูล 11 ตวั Linear Search จะท าการตรวจสอบ
ท่ีละตวัจนพบขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยวิธีน้ีใช้ขั้นตอนใน
การคน้หา 10 ขั้นตอนจึงพบขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

2.1.2 Binary search  

Binary Search เป็น Search Algorithm ท่ีมีความเร็ว 
และไม่ซับซ้อนเหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีปริมาณไม่มาก การ
คน้หาขอ้มูลในรูปแบบน้ีจะสามารถใชค้น้หาไดเ้ฉพาะ
ขอ้มูลท่ีถูกเรียงล าดบัแลว้ โดยเร่ิมจากการหาขอ้มูลท่ีอยู่
ก่ึงกลาง โดยมีสูตรว่า  ข้อมูลต าแหน่งก่ึงกลาง = [ 
(ต าแหน่งขอ้มูลตวัแรก + ต าแหน่งขอ้มูลตวัสุดทา้ย) / 2] 
ขั้นตอนท่ี 2 เปรียบเทียบขอ้มูล ท่ีตอ้งการหา ในกรณีน้ี
คือ 53 ถา้ขอ้มูลท่ีตอ้งการหามีค่านอ้ยกวา่ต าแหน่งขอ้มูล
ก่ึงกลาง จะตดัต าแหน่งขอ้มูลทั้งหมดในส่วนท่ีมากกวา่
ต าแหน่งข้อมูลก่ึงกลาง หรือถ้าข้อมูลท่ีต้องการมีค่า
มากกว่าต าแหน่งขอ้มูลก่ึงกลาง จะตดัต าแหน่งขอ้มูลท่ี
ค่าน้อยกว่าต าแหน่งข้อมูลก่ึงกลางดังรูป (2.2) ท า
ขั้นตอนเดิมซ ้ าๆจนพบค่าท่ีตอ้งการคน้หา โดย Binary 

Search ใชข้ั้นตอนในการคน้หา 7 ขั้นตอน 
2.2 แนวคิดการท างานของ Bitmap Intersection 

Lookup 

กลไก Bitmap Intersection Lookup (BIL) เป็นการ
ใช้ Bitmap Table ในการ ค้นหา โดยในข้อมูลเเต่ละ 
Field จะมีกฎ จะถูกเเทนท่ีดว้ย BIT แลว้ใส่ในตาราง  ถา้
มีกฎอยู ่100 กฎ ก็จะมี BIT 100 BIT โดยท่ี BIT ตวัท่ี 1 
จะหมายถึงกฎขอ้ท่ี 1 โดยจะแทนจนครบจ านวนกฎท่ีมี 
และสามารถเพ่ิมกฎได ้ถา้ต าแหน่ง ในเเต่ละ BIT มีค่า
เป็น 1 เเสดงวา่ ค่านั้นตรงกบักฎขอ้นั้นๆ ถา้เป็น 0 เเสดง
วา่ไม่ตรงกบักฎขอ้นั้นๆ เม่ือไดค้่ามาเเลว้ค่ามาเขา้ตรรกะ 
AND กนัจนครบทุกตวัจะไดค้่าของกฎท่ีตอ้งการ 2.3.1 
ประเภทของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

หลกัการท างานของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมน้ี 
สามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

450 

 

Analysis) ไดเ้ป็น 2 ประเภท โดยอา้งอิงจากการคน้หา
ภาพจาก Marker จากภาพท่ีไดจ้ากกลอ้งแลว้สืบคน้จาก
ฐานขอ้มูล (Marker Database)  

วิ ธีการท างานของ Bitmap Intersection Lookup  

1 สร้างตาราง BIL เร่ิมจากการแบ่ง Segment ในการ
สร้างตาราง เช่น แบ่ง 2 Segment ขนาด 8 ต่อ 8 จะได ้2 

ตารางขนาด 2 ยกก าลัง 8 จ านวน 2 ตาราง เม่ือสร้าง
ตาราง น า Index ไป match กบั Rules ถา้ถูกตอ้งก็อพัเดท
ตารางดว้ยค่า 1 ถา้ไม่ถูกก็อพัเดทตารางดว้ยค่า 0 และไป 
Rules ต่อไปจนครบทุก Rules 
2 ท าขั้นตอนท่ี 1 ในทุก Index จนสร้างตารางเสร็จ 
3 การคน้หาให้น า Input มาตรวจสอบกับ Bil Table ท่ี
สร้างข้ึน ถา้มีหลาย Segment ให้น า Input มาแบ่งตาม 
Segment แลว้เอาไป Search ในแต่ละตารางตามล าดบั
แลว้น าค่ามา AND กนั 
4 ถา้ Rules ท่ี Search เจอเป็น 1 ใหม้าเช็ค Rule ID เช่น 
00101 เจอต าแหน่งท่ี 3 Rule ID = 3 แลว้จบการท างาน
(ท างานแบบ first come first serve) 

2 .3  แนวคิดการจัดประเภทแพ็คเก็ตในระบบ
เครือข่าย 

การจดัประเภทแพค็เก็ตมีจุดประสงคเ์พ่ือใหส้ามารถ
ใชง้านระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภยั และเพ่ือใหร้ะบบเครือข่ายมีความเร็วท่ีเพ่ิมมาก
ยิ่ง ข้ึน จึงต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการจัดการแพ็คเก็ต เพ่ือ
แยกแยะให้แพค็เก็ตแต่ละตวัท่ีเขา้มาถูกจดัประเภทอยา่ง
เหมาะสม โดยการจดัประเภทแพค็เก็ตมีความเร็วไม่มาก
พอส าหรับความเร็วในการเช่ือมต่อท่ีพฒันาใช ้

ในปัจจุบนั การพฒันาอุปกรณ์เครือข่ายใหมี้ความเร็ว
สูงข้ึน โดยการน าเทคนิคการประมวลผลและการจัด
ประเภทแพ็ค เ ก็ตมาพัฒนาด้วยอุปกรณ์ Hardware 
เพื่อให ้สามารถท างานไดด้ว้ยความเร็วท่ีสูงไดเ้ตม็ท่ี   

2.4 เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันา 
2.4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

อุปกรณ์ Field-Programmable Gate Array (FPGA) 
เป็นชิปจ านวนเล็กมากๆ สามารถโปรแกรมให้สามารถ
เป็นวงจรดิจิทลัหลากหลายรูปแบบได ้ 

2 .4 .2  ซอฟต์แวร์และเค ร่ืองมือ (Software and 

Tools) 

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมส าหรับการเขียน
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นซอฟต์แวร์ ของ 
ไมโครซอฟท์ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถรองรับการ
ท างานได้หลาย ระบบปฏิบติั เช่น Windows, macOS, 

Linux เ ป็นต้น  Visual Studio Code รอง รับหลาย
ภาษาคอมพิวเตอร์ Visual Studio Code สามารถลงส่วน
เสริมท่ีสามารถช่วยใหก้ารท างานสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน  

2.4.3 ภาษาโปรแกรม (Programming Languages) 

ภาษา C ถูกพฒันาข้ีนโดย เดนนิส ริทชี พฒันามาจาก
ภาษาบี ภาษาซีถูกน าไปพฒันาระบบปฏิบติั การยูนิกซ์ 
เป็นภาษา 

 
3. วธีิการด าเนินงาน 

การวิจัยคร้ังน้ี เ ป็นการวิจัยเ พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและประสิทธิภาพของ  Algorithm BIL ดังนั้ น
ผูจ้ดัท าโครงการมีวธีิด าเนินงาน ดงัน้ี  

3.1 เคร่ืองมือใช้ด าเนิน 
- โปรแกรม Visual studio code 
- ติดตั้งภาษา C ในเคร่ือง 
- Microsoft Excel  

- Microsoft Word 

3.2 ขั้นตอนการท างานของ Bitmap Intersection 

Lookup 

1 Create Table สร้างตาราง Bitmap Intersection 

Lookup เช่น มีขอ้มูลขนาด 4 Bits สร้าง Bitmap Table 

1 field มีค่า index 2 ก าลงั 4 ค่า 
2 Map Rule น าค่า index ไป match ใน rules ซ่ึงใน 

Rules จะมีค่ า  Value กับ Mask โดยตรวจสอบท่ีละ 
Rulesตั้งแต่ กฎท่ี 1 ไปจนถึง Rules สุดทา้ย  

3 Update Table จากขั้นตอนท่ี 2 ในกรณีท่ี Rules 
Match  กบั Index ให้น าค่า 1 ไป Update ใน Table ใน
กรณีท่ี Rules ไม่ Match กบั Index ใหน้ าค่า 0ไป Update 

ใน Table  
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4 Repeat Until Table Complete ท าซ ้ าจนครบทุก 
Index (Row ใน Bitmap Table คือ ต าแหน่งของ Rules) 

5 Get Input & Search Rule น าค่า Input ท่ีรับมาไป
คน้หาใน Bitmap Table 

6 Identifier Rule ID น าผลลัพธ์ท่ีได้มา ระบุ Rule 

Id  

 
รูปที ่1: ขั้นตอนการท างานของ Bitmap Intersection Lookup 

 

4. ผลการทดลอง 
การทดลองของ Bitmap Intersection Lookup แบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท โดยเร่ิมตน้ท่ีทดสอบความถูกตอ้ง
ก่อน เพ่ือดูว่าสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่ จากนั้ นคือ
ทดสอบประสิทธิภาพโดยวดัจากความเร็วการท างาน 
และสุดท้ายความจุ เพ่ือบอกว่า BIL สามารถน ามาใช้
แทน Linear search ไดห้รือไม่ โดยจะทดลองท่ี 1 Field 
16 Bits และ 10, 100, 500 , 1000, 5000, 10000 Rules 

4.1 ความถูกต้อง 

 
 รูปที ่2: กราฟแสดงความถูกตอ้ง 

จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง  4.1 Bitmap Intersection 

Lookup มีความถูกตอ้ง 100% เม่ือเปรียบเทียบ Linear 

search จึ งส รุปว่า  สามารถน า  Bitmap Intersection 

Lookup ใชง้านได ้
 

 

4.2.1 เวลาเฉลีย่ในการค้นหา 

 
 รูปที ่3: กราฟแสดงเวลาเฉล่ียในการคน้หา 
 

 
รูปที ่4: ภาพขายกราฟเวลาเฉล่ียในการคน้หา 

จากผลการทดลอง 4.2.1 สรุปได้ว่า Linear search 

ใชเ้วลาในการคน้หามากท่ีสุดยิ่ง rules มากก็ยิ่งใช้เวลา
เยอะ แต่ BIL นั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าและถึงจุดๆ หน่ึง
เวลาจะคงท่ี  โดยความเ ร็วนั้ นจะเ ร็วท่ี สุดเ ม่ือมี  1 

Segment  และจะช้าลงเ ม่ือมีการแบ่ง Segment เ พ่ิม 
เพราะการคน้หาตั้งแต่ 2 Segment ข้ึนไปตอ้งน าค่ามา 
AND กนัจึงจะไดค้  าตอบเวลาเลยชา้กวา่ 1 Segment มาก
ข้ึนเร่ือยๆตาม Segment ท่ีตอ้ง AND กนั 

4.2.2 เวลาในการสร้างตาราง 

 
 รูปที ่5: กราฟแสดงเวลาในการสร้างตาราง 
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รูปที ่6: กราฟขยายของ เวลาในการสร้างตาราง 

จากผลการทดลอง 4.2.2 จะเห็นว่า BIL 1 Segment 

จะใช้เวลาเยอะสุดเพราะสร้างตารางมี 2^16 = 65,536 

Index หรือ rows และ 16 Segment จะเร็วสุด เพราะการ
แบ่ง Segment ช่วยลด Index จึงท าใหเ้วลาในการท างาน
ลดลง เช่น 4 Segment แบ่ง แบบ (4:4:4:4) สร้างตาราง
ท่ีมี (2^4) 4 ตาราง = 64 Index หรือ rows จะให้วา่มี 16 

Bits เ ห มือนกันแต่  1 Segment จะใช้ เ ยอะกว่ า  4 

Segment มาก และยิ่ง Rules มาก เวลาใชจ้ะมากตามไป
ดว้ย 

4.3 ความจุ 

 
รูปที ่7: กราฟแสดงขนาดความจุของ BIL และ Linear Search 

 

 
รูปที ่8: กราฟขยายขนาดความจุของ BIL และ Linear Search 

จากผลการทดลอง 4.3 จากการค านวนและเก็บค่า
ความจุ BIL 1 Segment ก็จะมีขนาดมากสุดและ 16 
Segment จะมีขนาดน้อยสุด เหตุผลก็เหมือนกับเวลา
สร้างตาราง ยิ่ง Index และ Rules มาก ก็ใช้ความจุมาก
ตามไปดว้ย ดงันั้นยิง่แบ่ง Segment มากเท่าไหร่ความจุท่ี
ใช้ก็จะน้อยลงเท่านั้ น สรุปได้ว่าจ านวน Segment กับ 
Rules มีผลต่อขนาดความจุ  

 
5. สรุปผล 

จากผลการทดลองทั้ งหมดสรุปได้ว่า BIL สามารถ
ใชไ้ดเ้พราะผลลพัธ์ถูกตอ้ง 100% เม่ือเทียบกบั Linear 
Search แต่จะเหมาะกับการท างานท่ีมากกว่า 1 คร้ังข้ึน
ไป เพราะการท างานคร้ังแรกจะตอ้งสร้างตารางท าใหช้า้
กวา่ Linear แต่หลงัจากนั้น จะเร็วกวา่เพราะเก็บค่าตาราง
ไวแ้ลว้เพราะจะท าการดึงค่าจากตารางมาเลย ถา้มีหลาย 
Segment (ตาราง) จะน าค่ามา AND กนัเวลาอาจเพ่ิมข้ึน
เล็กน้อย เเต่ Linear Search จะตรวจสอบไปท่ีละค่าใน
การณีท่ี Rules มีจ านวนมาก เวลาท่ีใช้ยิ่งมากตาม เเต่
กลับกัน BIL ท่ีสร้างตารางเเลว้ จะดึงค่าจากตารางมา
ความเร็วจึงไม่ข้ึนอยู่กับจ านวน Rules ไม่ต้องท าการ 
Update Table เหมือนขั้ นตอนการสร้างตารางจึงมี
ความเร็วมากกวา่ Linear Search 

ถ้าจะน าไปใช้งานแนะน าให้ดูท่ีความจุเป็นอนัดับ
แรก เพราะความจุมากเวลาท่ีใช้ในการค้นหาจะน้อย 
ความจุนอ้ยเวลาท่ีใชใ้นการคน้หาจะมาก โดยจะก าหนด
ความจุท่ีตอ้งการ หรือเหมาะสมกับขนาดความจ าของ
อุปกรณ์ ถา้ความจ าท่ีใชใ้นการท า BIL มีขนาดมากกวา่
ความจ าท่ีก าหนดใหท้ าการเเบ่ง Segment ใหเ้หมาะสม 
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ระบบธุรกจิอจัริยะส ำหรับกำรพยำกรณ์รำคำสินค้ำเกษตร 

Business Intelligence System for Price Forecasting of Agricultural Product 

 
พรพรรณ เจริญศิลป์ (Phonpan Charoensin)1  ศักด์ิชาย ตั้งวรรณวิทย์ (Sakchai  Tangwannawit)2  

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1
s6307021858368@email.kmutnb.ac.th, 2 sakchai.t@itd.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท าการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือ
ส นับสนุ น การพยากรณ์ ราค าสิน ค้ าเกษตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ราคา
สินค้าเกษตร ซ่ึงได้น าข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองในการพยากรณ์ ใช้
โปรแกรม RapidMiner Studio โดยเป็นการเปรียบเทียบ 
อัลกอริทึมจ านวน 3 อัลกอริทึม ได้แก่ 1) อัลกอริทึมการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)  2) 
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) 3) 
อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) โดยศึกษา
จากราคาสินค้าเกษตรจ านวน 6 ชนิด ระหว่างปี พ.ศ.2559-

2564  เปรียบเทียบแบบจ าลองด้วยค่าเฉลี่ยของความ
ผิดพลาด RMSE (Root Mean Square. Error: RMSE) ท่ี
ต  า่ท่ีสุด จากผลวิจัยพบว่าการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตร 
ประเภทผักท่ีมีอายุการเพาะปลูก 45-60 วัน ประกอบด้วย 
ผักกวางตุ้ ง แตงกวา มะเขือเจ้าพระยา มะระขีน้ก คะน้า 
ผักกาดหอม อัลกอริทึมการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  
(Linear Regression) มีความแม่นย ามากท่ีสุด เน่ืองจากมี
ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาด RMSE (Root Mean Square. 

Error: RMSE) ท่ีต  า่ท่ีสุด 
ค ำส ำคัญ: ราคาสินคา้เกษตร  การถดถอยเชิงเส้น  การพยากรณ์   
    ค่าเฉล่ียของความผิดพลาด 

 
Abstract 

This research presents the development of a 

business intelligence system to support agricultural 

price forecasting. The research’s objective was to 

compare models for forecasting the price of 

agriculture using RapidMiner studio. The 

methodology for analyzing data uses three 

algorithms consisting of 1) linear regression 

algorithm, 2) neural network algorithm, and 3) deep 

learning algorithm. The data was collected between 

2016 and 2021 from six agricultures and evaluated 

the models by root mean square error (RMSE).     

The result shows that the forecast of agricultures 

with 45-60 days of cultivation, consisting of Chinese 

cabbage, cucumber, eggplant, bitter gourd, kale, and 

lettuce found that the linear regression algorithm has 

the highest performance because RMSE was at the 

lowest. The research result can be applied to 

forecast the prices of other agricultural products.  

Keywords: Agricultural price, Linear regression,          

         Neural Network, Deep Learning. 

 

1. บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการประกอบ

อาชีพเกษตรกรมากกว่าคร่ึงประเทศภาคเกษตรนับว่ามี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยา่ง
มาก เพราะมีการจ้างงานสูงถึงกว่าร้อยละ 30 ของก าลัง
แรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ลา้นครัวเรือนและ
ท่ีดินท าการเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีทั่ว
ประเทศแต่ภาคเกษตรกลบัมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศเพียงร้อยละ 10 มีอตัราการเติบโต
ช้า และยงัเติบโตในอัตราท่ีช้ากว่าประเทศผูผ้ลิตสินค้า
เกษตรชั้นน าของโลก หรือแม้แต่ประเทศเพ่ือนบ้านใน
เอเชียหลายประเทศ  [1] ดงันั้น ราคาสินคา้เกษตรนอกจาก
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จะเป็นปัจจยัหน่ึงในการก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริโภค
และตน้ทุนการผลิตสินคา้ต่อเน่ืองในธุรกิจการเกษตรแลว้ 
ยงัเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดรายได้ของประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศอีกด้วย หากเราสามารถท าการ
พยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดในประเทศท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างแม่นย  าจะส่งผลให้ผูผ้ลิตและ
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม [2] 

สามารถช่วยเกษตรตอบปัญหาท่ีส าคญัในการด าเนินการ
ผลิตไดว้า่จะผลิตสินคา้อะไร  จึงจะไดรั้บผลประโยชนเ์ป็น
ท่ีน่าพอใจ  

ในปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในชีวิต 
จึงตอ้งมีการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม การ
พยากรณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยถ้าค่าพยากรณ์ท่ีได้มีความแม่นย  าสูงจะช่วยให้ผู ้
วางแผนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
งานวิจัยในอดีตท่ีมีการวิจัยในการพยากรณ์ต่างๆ เช่น 
ระบบพยากรณ์ราคาสินคา้เกษตรอตัโนมติัโดยใชว้ิธีทาง
เศรษฐมิติ [3] แบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ยอดขายการ
จ าหน่ายสินคา้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา [4] 

พยากรณ์ยอดขายปลีกแก๊สรถยนต์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาและโครงข่ายประสาทเทียม [5] แบบจ าลอง
การพยากรณ์ราคามนัส าปะหลงัโดยใชโ้ครงข่ายประสาท
เทียมแบบหลายชั้น [6]  เม่ือเวลาผ่านไปมีปัจจยัต่าง ๆท่ีมา
มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต เช่น ประการ เช่น สภาพดิน
ฟ้าอากาศ ฤดูกาล การเกิดโรคระบาด อุทกภัย ภัยแล้ง 
สภาพเศรษฐกิจ จ านวนประชากร ความนิยม เป็นตน้ซ่ึง
อาจจะเป็นปัจจัยมีผลกระทบกับราคาสินเกษตรท่ีจะ
เกิดข้ึนได ้

จากการศึกษาข้างต้น จึงท าให้ผู ้วิจัยมีแนวคิดใน
การศึกษาการสร้างแบบพยากรณ์และคัดเลือกตัวแบบ
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการพยากรณ์ราคาสินคา้
เกษตร รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพ่ิมเติม จากใน
อดีต เพื่ อให้ผู ้ท่ีสนใจในเร่ืองการผลิตสินค้าเกษตร 
สามารถทราบผลหรือการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตร 
เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตสินคา้เกษตรได้ และต่อ

ยอดในการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับท าการวิเคราะห์ เพื่อ
ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจในอนาคตได ้

 

2. ทฤษฎีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 กำรเกษตร 
เป็นการท างานเพื่อควบคุมธรรมชาติในอนัท่ีจะผลิต

พืชและสัตวใ์ห้ได้   ตามความต้องการของมนุษย์  โดย
อาศยัการเจริญเติบโตของพืชและสตัวเ์ป็นพ้ืนฐาน มีมนุษย์
เป็นผู ้ควบคุมด าเนินการอย่างมีระบบแบบแผน มีการ
วางแผนปฏิบติังานล่วงหน้า คิดค านวณรายไดร้ายจ่ายใน
การด าเนินการทั้ งหมด  ดังนั้ นการเกษตรจึงมีขอบเขต
ครอบคลุมการปลูกพืช การเล้ียงสตัวแ์ละการประมง 

2.2 เหมืองข้อมูล (Data Mining) 
เป็นกระบวนการท่ีกระท ากับข้อมูลจ านวนมากเพ่ือ

คน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น 
ในปัจจุบนัการท าเหมืองขอ้มูลไดถู้กน าไปประยกุต์ใชใ้น
งานหลายประเภท ทั้งในดา้นธุรกิจท่ีช่วยในการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารในดา้นวิทยาศาสตร์และการแพทยใ์นทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมการท าเหมืองขอ้มูลเปรียบเสมือน
ววิฒันาการหน่ึงในการจดัเก็บตีความหมายขอ้มูลจากเดิมท่ี
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย ๆ มาสู่การจัดเก็บในรูป
ฐานขอ้มูลท่ีสามารถดึงขอ้มูลสารสนเทศมาใชจ้นถึงการ
ท าเหมืองขอ้มูลท่ีสามารถคน้พบความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มูล 

2.3 กำรวเิครำะห์กำรถดถอย (Linear Regression) 
คือวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอยน้ี อาศยัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปร
เพื่ อ ใช้ ใน ก ารท าน ายลักษณ ะขอ งสมการ  Linear 

Regression แสดงให้เห็นถึงค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ตามกับตัวแปรอิสระในลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณ 
สามารถเขียนเป็น สมการท่ี 1 

Y = a + bx1 + Cx2 +…. (1) 

 

2.4 โครงข่ำยประสำทเทยีม (Neural Network) 
เทคนิคการใช้โมเดลคณิตศาสตร์ท่ีจ าลองการท างาน

ของเซลลป์ระสาทของเซลลส์มองมนุษย ์ซ่ึงประกอบข้ึน
จากแบบจ าลองของโหนดจ านวนมากมายเช่ือมต่อกนัเป็น
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โครงข่าย บางโหนดเช่ือมต่อกับส่ิงแวดล้อมภายนอก 
สามารถท าหน้ าท่ี เป็นห น่วย Input ห รือ  Output ได ้
แนวคิดเร่ิมตน้ของเทคนิคน้ีไดม้าจากการศึกษาโครงข่าย
ไฟฟ้าชีวภาพ  (Bioelectric Network) และจุดประสาน
ประสาท (Synapses) 

2.5 กำรเรียนรู้เชิงลกึ (Deep Learning) 
Deep Learning คือชุดค าสั่ง (Algorithm) ท่ีถูกสร้าง

ข้ึนมาเพ่ือการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โดยชุดค าสั่งน้ีจะท า ให้ตวัเคร่ืองจกัรสามารถประมวลผล
ขอ้มูลจ านวนมากดว้ยการจ าลองเครือข่ายประสาทแบบ
เดียวกบัในสมองของมนุษยเ์ป็นวิธีการหน่ึงของการเรียนรู้
ของเคร่ืองท่ีพยายามเรียนรู้วิธีการแทนข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่น  รูปภาพหน่ึงสามารถแทนได้เป็น
เวกเตอร์ของความสวา่งต่อจุดพิกเซล หรือมองในระดบัสูง
ข้ึนเป็นเซ็ตของขอบของวตัถุต่างๆ หรือมองว่าเป็นพ้ืนท่ี
ของรูปร่างใดๆ ก็ได ้การแทนความหมายดงักล่าวจะท า ให้
การเรียนรู้ท่ีจะท างานต่างๆ ท า ไดง่้ายข้ึน ไม่วา่จะเป็นการ
เรียนรู้จดจ า ใบหนา้หรือการรู้จ าการแสดงออกทางสีหนา้ 

2.6 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
พัชรี ศรีสุวรรณ์  [7] ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การ

พยากรณ์ราคาเหล็กในโครงการก่อสร้าง โดยใชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียมการเรียนรู้เชิงลึก ผลการวิจยัพบวา่ จากการ
พฒันาแบบจ าลอง เปรียบเทียบและประเมิน การพยากรณ์
ดัชนีราคาเหล็กด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมและ
โครงข่ ายป ระส าท เที ยมก าร เรี ยน รู้ เชิ ง ลึ ก  (Deep 

Learning)  มีผลการพยากรณ์ท่ีมีความคลาดเคล่ือนน้อย
กวา่เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Net)  

ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ และคณะ[8] ได้การพยากรณ์
ปริมาณอาหารไก่โดยการประยุกต์ใช้สมการถดถอยเชิง
เส้น  กรณี ศึกษา ฟาร์มไก่  จังหวัดปราจีนบุ รี  ผลการ
ด าเนินงานพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการกินของไก่เน้ือ
คืออายขุองไก่ จึงน าปัจจยัท่ีไดม้าหาสมการ ถดถอยเชิง ซ่ึง
มีค่า R2 มากกวา่ 95% แสดงวา่ สมการดงักล่าวสามารถใช้
พยากรณ์ได ้ค่อนขา้งแม่นย  า  

 
 

3. วธีิด ำเนินงำนวจัิย 
งานวิจัยน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจ

อจัฉริยะ เพื่อสนบัสนุนการพยากรณ์ราคาสินคา้เกษตร ได้
ก าหนดแนวทางในการวิจยัโดยมีรายละเอียดและขั้นตอน
การด าเนินงานแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภำพที ่1: กระบวนการวิจยั 

จากภาพ ท่ี  1 แสดงกรอบแนวคิดของก ารวิจัย 
กระบวนการท างานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลและเตรียมขอ้มูลก่อนประมวลผล เร่ิมตน้
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซด์กรมการคา้ภายใน และกรม
อุตุนิยมวิทยา และรายงานราคาน ้ ามนั ส่วนท่ี 2 การสร้าง
แบบจ าลองและทดสอบประสิทธิภาพ เลือกค่าเฉล่ียของ
ความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ส่วนท่ี 3 เป็นการน าเสนอการ
พยากรณ์ 

3.1 กำรรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้ไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลราคา

สินค้าเกษตรรายวนั ในสินค้าประเภทผักท่ีมีอายุการ
เพาะปลูก 45-60 วนั จากเวบ็ไซด์กรมการคา้ภายใน ตั้งแต่ 
พ.ศ.2559-2564   ข้อมูลในการพยากรณ์ประกอบด้วย
ข้อมู ลป ริม าณน ้ าฝนและข้อมู ลอุณ ห ภู มิ จ ากกรม
อุตุ นิ ยมวิทยา ข้อ มูลราคาน ้ ามัน  โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ในการจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล หากขอ้มูลมีค่าวา่งจะท าการตดัรายการ
ขอ้มูลนั้นออกไปซ่ึงถือวา่เป็นลกัษณะของขอ้มูลท่ีถา้น ามา
วิเคราะห์แลว้อาจจะได้ค่าพยากรณ์ท่ีไม่ถูกตอ้ง จากนั้ น
ป รับ เป ล่ียน รูปแบบและแปลงข้อมูล เพื่ อให้ข้อมูล
เหมาะสมกบัแบบจ าลองท่ีน ามาทดสอบ 

3.2 กำรสร้ำงแบบจ ำลองหรือโมเดล 
น าข้อมู ลม าส ร้างแบบ จ าลอ ง  ด้วย โป รแกรม 

RapidMiner Studio โดยเป็นการเปรียบเทียบ อลักอริทึม
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จ านวน 3 อลักอริทึม ไดแ้ก่ 1) อลักอริทึมการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น  2) อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 3) 
อลักอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อหาประสิทธิภาพและหา
ค่าเฉล่ียของความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุดของการพยากรณ์ 

 

 
ภำพที ่2: การจ าแนกดว้ยอลักอริทึมการถดถอยเชิงเส้น 

 
ภำพที ่3: การจ าแนกดว้ยอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 

 
ภำพที ่4: การจ าแนกดว้ยอลักอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก 

3.3 กำรเปรียบเทยีบประสิทธิภำพและเลือกแบบจ ำลอง 
เม่ือไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ ก่อนท่ีจะ

น าผลลัพธ์ไปใช้งานจะต้องมีการวดัประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ท่ีไดว้่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด พิจารณา 
ค่าเฉล่ียของความผิดพลาด RMSE (Root Mean Square. 

Error: RMSE) ท่ีต  ่าท่ีสุด 
3.4 กำรทวนสอบควำมถูกต้องของแบบจ ำลองและกำร

น ำเสนอกำรพยำกรณ์ 
ทวนสอบความถู กต้องของแบบจ าลอง โดยน า

แบบจ าลองมาประเมินความสามารถในการน าไปใชพ้ยากรณ์
ราคาสินคา้เกษตร และหาค่าเฉล่ียของความผิดพลาด RMSE 

(Root Mean Square. Error: RMSE) ท่ีต  ่าท่ีสุด 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการตามขั้นตอน จะไดแ้บบจ าลอง

ท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตร สามารถ
แสดงผลรายละเอียดการวจิยัดงัน้ี 

4.1 ผลกำรรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูล 

ผลการเก็บข้อ มูล สินค้าประเภทผัก ท่ี มี อายุการ
เพาะปลูก 45-60 วนั จากเวบ็ไซด์กรมการคา้ภายใน ตั้งแต่ 
พ.ศ.2559-2564  ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน และอุณหภูมิ จาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลราคาน ้ ามัน โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ในการจัดเก็บขอ้มูลจะได้ขอ้มูลของผกั
แต่ละชนิดจ านวน 1,346 รายการ 

4.2 ผลกำรสร้ำงแบบจ ำลองพยำกรณ์ 
แบบจ าลองถูกสร้างข้ึนโดยใช้อัลกอริทึม 3 แบบ 

ผลการวิจยัพบว่าค่า RMSE (Root Mean Square. Error: 

RMSE) มีดงัน้ี 
4.2.1 กำรวิ เครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้น  (Linear 

Regression) จ ะ มี ค่ า  RMSE (Root Mean Square. 

Error: RMSE) ของผกั แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตำรำงที ่1: ผลประสิทธิภาพอลักอริทึมการถดถอยเชิงเส้น  
รำยกำร Root mean square error 

ผกักวางตุง้ 1.734 

แตงกวา 1.705 

มะเขือเจา้พระยา 1.658 

มะระข้ีนก 2.157 

คะนา้ 2.596 

ผกักาดหอม 3.614 

     4.2.2 กำรวิเครำะห์อัลกอริทึมโครงข่ำยประสำทเทียม 
(Neural Network) โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ learning 

rate อยูใ่นช่วง 0 ถึง 1 ค่า momentum อยูใ่นช่วง 0 ถึง 1 และ
ค่ า training cycle ท่ี  200, 400, 600, 800 จากการพัฒนา
แบบจ าลองการพยากรณ์พบว่า แบบจ าลองการพยากรณ์ท่ี
พัฒ น าข้ึ น  ก าห น ดค่ า learning rate เท่ ากั บ  0.01 ค่ า 
momentum เท่ากับ 0.9 และค่า training cycle เท่ากับ 200 

ใหค้่า RMSE ของผกันอ้ยท่ีสุด แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตำรำงที ่2: ผลประสิทธิภาพอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม  
รำยกำร Root mean square error 

ผกักวางตุง้ 1.860 

แตงกวา 4.493 

มะเขือเจา้พระยา 1.666 

มะระข้ีนก 2.253 

คะนา้ 2.616 

ผกักาดหอม 3.699 
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    4.2.3 กำรวิเครำะห์อัลกอริทึมกำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep 

Learning) จะมีค่ำ RMSE ของผกั แสดงดงัตารางท่ี 3 

ตำรำงที ่3: ผลประสิทธิภาพอลักอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก  
รำยกำร Root mean square error 

ผกักวางตุง้ 1.966 

แตงกวา 4.487 

มะเขือเจา้พระยา 1.750 

มะระข้ีนก 2.502 

คะนา้ 2.871 

ผกักาดหอม 4.173 

4.3 ผลกำรเปรียบเทยีบประสิทธิภำพและเลือกแบบจ ำลอง 
จากผลการวิจยัจึงน าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

(Linear Regression) เน่ืองจากไดค้่าต ่าสุด แสดงดงัตาราง
ท่ี 4 และไดส้มการ แสดงดงัตารางท่ี 5 

ตำรำงที ่4: ผลการเปรียบเทียบอลักอริทึม  

รำยกำร กำรถดถอย
เชิงเส้น 

โครงข่ำย
ประสำทเทียม 

กำรเรียนรู้
เชิงลึก 

ผกักวางตุง้ 1.734 1.860 1.966 

แตงกวา 1.705 4.493 4.487 

มะเขือ
เจา้พระยา 

1.658 1.666 1.750 

มะระข้ีนก 2.157 2.253 2.502 

คะนา้ 2.596 2.616 2.871 

ผกักาดหอม 3.614 3.699 4.173 

ตำรำงที ่5: ผลแสดงสมการอลักอริทึมการถดถอยเชิงเส้น  

รำยกำร สมกำร 
ผกักวางตุง้ Y= -0.142 * Diesel fuel +0.033*Rain +1.062 * 

Wholesale Price+13.861 
แตงกวา Y=0.160* Diesel fuel 

+0.072*temperature+0.969 * Wholesale 
Price+5.628 

มะเขือ
เจา้พระยา 

Y= -0.118 * Diesel fuel+0.023*Rain +1.020 * 
Wholesale Price+8.355 

มะระข้ีนก Y=0.122* Diesel fuel-0.030*Rain 
+0.0712*temperature +0.984* Wholesale 
Price+8.355 

คะนา้ Y=-0.183* Diesel fuel +0.094*temperature 
+1.085 * Wholesale Price+12.380 

ผกักาดหอม Y=-0.297* Diesel fuel +1.028 * Wholesale 
Price+18.980 

4.4 ผลกำรทวนสอบควำมถูกต้องของแบบจ ำลองและ
กำรน ำเสนอกำรพยำกรณ์ 

จากการทวนสอบความแม่นยา ของแบบจ าลองการ 
พยากรณ์ โดยใชขอ้มูลราคาสินคา้เกษตรในปีพ.ศ. 2564 
เป็นขอ้มูลชุดทดสอบ เปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์ ไดผ้ล 
การทดสอบ ดงัตารางท่ี 6  
ตำรำงที ่6: ผลวดัประสิทธิภาพการทวนสอบความแม่นย  าของการ
พยากรณ์ 

รำยกำร Root mean square error 

ผกักวางตุง้ 1.325 

แตงกวา 1.353 

มะเขือเจา้พระยา 1.235 

มะระข้ีนก 0.874 

คะนา้ 1.721 

ผกักาดหอม 2.809 

       
      เม่ือไดแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสมแลว้ผูว้ิจยัจึงท าการน าค่า
พยากรณ์มาเปรียบเทียบและแสดงผลกับราคาสินคา้และ
น ามาจดัท าระบบธุรกิจอจัฉริยะดว้ยโปรแกรม Microsoft 

Power BI Desktop โดยมีตัวอย่างดังภาพท่ี 5  ภาพท่ี 6 
และภาพท่ี 7 

 

 
ภำพที ่5: รายงานแสดงค่าพยากรณ์ 

 
ภำพที ่6: รายงานแสดงค่าพยากรณ์ 
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ภำพที ่7: รายงานแสดงค่าพยากรณ์ 
 

5. สรุปผลและอภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
    งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาคดัเลือกโดย
เป็นการเปรียบเทียบ อลักอริทึมจ านวน 3 อลักอริทึม ไดแ้ก่ 
1)  อัลกอริทึมการวิ เคราะห์การถดถอยเชิง เส้น   2) 
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม 3) อัลกอริทึมการ
เรียนรู้เชิงลึก โดยศึกษาจากราคาสินค้าเกษตรจ านวน 6 
ชนิด ระหวา่งปี พ.ศ.2559-2564 เปรียบเทียบแบบจ าลอง
ด้วยค่ าเฉ ล่ียของความผิดพลาด RMSE (Root Mean 

Square. Error: RMSE) ท่ีต  ่าท่ีสุด จากผลวิจัยพบว่าการ
พยากรณ์ราคาสินค้าเกษตร ประเภทผักท่ี มีอายุการ
เพาะปลูก 45-60 วนั ประกอบด้วย ผกักวางตุ ้ง แตงกวา 
มะเขือเจา้พระยา มะระข้ีนก คะนา้ ผกักาดหอม อลักอริทึม
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น มีความแม่นย  ามากท่ีสุด 
เน่ืองจากมีค่ าเฉ ล่ียของความผิดพลาด RMSE (Root 

Mean Square. Error: RMSE) ท่ี ต  ่ าท่ี สุด     ดังนั้ นการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  ให้ประสิทธิภาพและค่าเฉล่ีย
ของความผิดพลาดการพยากรณ์ดีกวา่อลักอริทึมโครงข่าย
ประสาทเทียม และอลักอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก ผลการวจิยั
ท่ีได้ศึกษาคร้ังน้ี  สามารถน าไปเป็นแนวทาง เพื่อให้
สามารถวางแผนการผลิตสินคา้เกษตรได ้และต่อยอดใน
การพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับท าการวิเคราะห์และช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจในอนาคตได ้

อย่างไรก็ตามสินคา้เกษตรท่ีเป็นผกัมีทั้ งอายุอายุการ
เก็บเก่ียวระยะสั้ นและ ระยะยาวในการวิจัยในอนาคต 
อาจจะตอ้งปรับปัจจยัท่ีน ามาวิจยัร่วม เช่น ราคาอุปกรณ์
ราคาเกษตร รวมทั้ งปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
เช่น ภาวะโรคระบาด เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การ
เรียน หรือความสัมพันธ์ และยังส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วย 
การได้พูดคุยหรือระบายความรู้สึกออกมาเป็นอีกวิธีหน่ึง
ท่ีช่วยให้คลายเครียดได้ แชตบอตนับเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี
ผู้คนเลือกท่ีจะมาพูดคุยหรือระบายความรู้สึก ในปัจจุบัน
มีแอปพลิเคชันแชตบอตเกิดขึน้มากมายท่ีสามารถเป็น
เพ่ือนคุย เตือนนัดหมายส าคัญ และบอกข่าวสารได้ แต่ยงั
ไม่มแีอปพลิเคชันใดท่ีสามารถวดัค่าความรู้สึกและพูดคุย
ตามความรู้สึกของผู้ใช้ได้ ในงานวิจัยนี ้ได้น าเสนอแอป
พลิเคชันแชตบอตแซปป้ี ท่ีสามารถรับความรู้สึกของผู้ใช้
และเปลี่ยนรูปแบบการสนทนาเพ่ือความเหมาะสมกับ
อารมณ์ของผู้ ใ ช้  โดยการตรวจจับความรู้สึก ผู้ ใ ช้
จ าเป็นต้องสวมใส่สมาร์ทวอทช์เพ่ือตรวจจับอัตราการ
เต้นของหัวใจ จากน้ันแอปพลิเคชันจะจ าแนกความรู้สึก
ของผู้ใช้ และปรับรูปแบบการสนทนาให้เหมาะสมกับ
อารมณ์ของผู้ ใ ช้  โดยงานวิจัยฉบับนี้มุ่ ง เ น้นท่ีการ
ออกแบบแอปพลิเคชันและประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการ
เรียนรู้ของเคร่ืองเพ่ือจ าแนกอารมณ์ของผู้ใช้จากอัตรา
การเต้นของหัวใจ โดยการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้
โมเดล SVM ดีท่ีสุด สังเกตจากการจ าแนกอารมณ์โกรธท่ี
มีค่าอัตราความถูกต้อง 88.28 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่าวิธี
อ่ืนอย่าง Decision tree หรือ KNN   
ค าส าคญั: อตัราการเตน้ของหวัใจ ตรวจจบัความรู้สึก  
     แชตบอต การเรียนรู้ของเคร่ือง 
 

 

Abstract 

Emotion is an important factor affecting people's 

daily life relating to their work, study, relationships, 

and health. Talking or expressing feelings is a way to 

help relieve their stress. Consequently, talking with 

chatbots is an option that people choose for solving 

this issue. At present, many chatbot applications can 

be people's friends, remind people's appointments, 

and inform the news. Unfortunately, an application 

that can talk based on people's feelings does not 

exist. This paper proposes a chatbot application, 

called Sappy, that can recognize a user's feelings and 

change the conversation to suit the user's emotion. 

To classify the user's emotion, the user needs to wear 

a smartwatch to detect his/her heart rate. This paper 

focuses on the proposed application design and 

applying machine learning algorithms to classify the 

user's feelings based on a given heart rate. The 

experiments presented that the SVM model 

performed the best overall accuracy in all emotions. 

Moreover, it can classify the anger emotion with an 

accuracy rate of 88.28 percent, which outperforms 

the other algorithms, such as Decision tree and KNN. 

Keywords: Heart Rate, Emotion Recognition, 

Chatbot, Machine Learning. 

 

 

1. บทน า 
สังคมในปัจจุบนั สามารถเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด

กันได้ตลอดเวลา ยกตวัอย่างเหตุการณ์ปัจจุบนั คือการ
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แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และปัญหาเศรษฐกิจท่ี
ตกต ่า อีกทั้งในปัจจุบนัสังคมมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ไม่วา่
จะเป็นการแข่งขนัทางการศึกษา การแข่งขนัทางอาชีพ 
โดยส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าใหผู้ค้นเกิดความเครียดได ้ 

จากสถิติของกรมสุขภาพจิต [1] ในการประเมิน
สุขภาพจิตของคนไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2563 
จนถึงปัจจุบัน มีผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด 2,895,145 
คน พบวา่ มีภาวะเครียดสูงถึง 7.98 เปอร์เซ็นต์ และเส่ียง
ซึมเศร้าถึง 9.41 เปอร์เซ็นต ์

จากสถิติน้ีท าให้เห็นวา่ความเครียดมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต ดงันั้นการบรรเทาความเครียดจะส่งผลใหใ้ช้
ชีวิตในแต่ละวนัง่ายข้ึน ซ่ึงในการจดัการความรู้สึกของ
แต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไป บางคนท าส่ิงท่ีชอบ บาง
คนใชว้ิธีการพูดคุยบอกเล่าหรือระบายความรู้สึกดว้ยวิธี
ต่างๆโดยแชตบอตเป็นหน่ึงตัวเลือกท่ีดีส าหรับคนท่ี
อยากเล่าอยากระบายความรู้สึกของตนโดยท่ีไม่ตอ้งการ
ค าแนะน าอะไร  แค่ต้องการ พ้ืน ท่ีส าห รับระบาย
ความรู้สึกเท่านั้น ในปัจจุบนัมีแชตบอตเกิดข้ึนมากมายท่ี
มีไวส้นทนากับผู ้คน โดยแต่ละตัวมีความสามารถท่ี
แตกต่างกัน แต่ย ังไม่มีแชตบอตใดท่ีสามารถรับรู้
ความรู้สึกของมนุษย ์และตอบโตต้ามความรู้สึกของผู ้
ใชไ้ดเ้ลย  และถา้หากแชตบอตสามารถจบัความรู้สึกของ
ผูใ้ช้ในระหว่างการสนทนาได้ จะท าให้การสนทนามี
ชีวิตชีวามากข้ึน ผูใ้ชจ้ะรู้สึกเหมือนคุยกบัเพ่ือนมากกว่า
คุยกบับอตท่ีมีบทสนทนาแบบเดิมตามท่ีตั้งค่าไว ้ 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจะเสนอการออกแบบแอปพลิเคชนั 
แซปป้ี  (Sappy: Emotion-Based Assistant Chatbot) ซ่ึ ง
เป็นแอปพลิเคชันแชตบอตท่ีสามารถสนทนาได้ตาม
อารมณ์ของผูใ้ช้ ท่ีท างานร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ 
โดยสมาร์ทวอทชจ์ะเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัค่าอตัราการเตน้ของ
หัวใจ และน าค่าน้ีให้แซปป้ีค านวณหาค่าอารมณ์ เม่ือรับรู้
อารมณ์แล้ว แชตบอตจะเปล่ียนรูปแบบการสนทนาให้
เหมาะสมกบัอารมณ์ของผูใ้ช ้เช่น อารมณ์ในประเภทของ
ความสุข แชตบอตจะสนทนาในรูปแบบท่ีมีความเฮฮาไป
กบัผูใ้ช ้และถา้หากผูใ้ชมี้อารมณ์เศร้า แชตบอตจะรับฟัง
มากข้ึนและใหก้ าลงัใจผูใ้ชเ้พ่ือช่วยบรรเทาความเศร้า 
 

2. ทฤษฎแีละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัอารมณ์ 

1. การจ าแนกอารมณ์ของมนุษย์ด้วยเซนเซอร์ 
งานวิจัย [2]  การจ าแนกอารมณ์ของมนุษย์โดย

การใช้อัตราการเต้นของหัวใจ และสามารถจ าแนก
อารมณ์ออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ Neutral (ปกติ),  
Happy (มีความสุข) ,  Sad (เศร้า) และ Angry (โกรธ) 
โดยอัตราการเต้นของหัวใจท่ีแตกต่างกันจะช่วยแยก
อารมณ์แต่ละสถานะท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น อารมณ์ปกติ
อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ระหว่าง 60 ถึง 80 bpm 
อารมณ์มีความสุขจะอยูร่ะหวา่ง 60 ถึง 140 bpm อารมณ์
ความเศร้าอยู่ระหว่าง 80 ถึง 100 bpm และอารมณ์โกรธ
จะอยูร่ะหวา่ง 100 ถึง 120 bpm  

2. งานวจิยัโปรแกรมเล่นเพลงตามอารมณ์ 
งานวิจัยน้ี [3] กล่าวถึงแอปพลิเคชันเล่นเพลงท่ี

สามารถเปล่ียนเพลงตามอารมณ์ของผูใ้ช ้โดยมีวิธีการ
จ าแนกอารมณ์ 2 วธีิ คือ การจ าแนกอารมณ์ตามอตัราการ
เตน้หัวใจจริง การจดัประเภทอารมณ์ตามช่วง และการ
จ าแนกอารมณ์ตามอัตราการเต้นหัวใจเฉล่ีย  การจัด
ประเภทอารมณ์ตามค่าเฉล่ีย โดยทั้ง 2 วิธีจะใชค้่าอตัรา
การเตน้ของหวัใจในการจ าแนกอารมณ์ 

2.2 เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

TicWatch E2 [4] เป็นสมาร์ทวอทช์ท่ีสามารถ
วดัอตัราการเตน้หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้สามารถ
เ ก็บข้อ มูลอัตราการ เต้นหัวใจในช่วงวันได้ โดย 
TicWatch E2 ท างานด้วยระบบปฏิบัติการ แวร์โอเอส 

ของ กูเกิล ท าให้รองรับการแสดงการแจ้งเตือน และ
ท างานร่วมกบัแอปพลิเคชนัต่างๆ บนสมาร์ทโฟนได้อ
ยา่งยดืหยุน่ 

 
3. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 การศึกษาระบบเดมิ 
ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแอปพลิเคชันแช

ตบอตท่ีมีในปัจจุบนั จ านวน 4 แอปพลิเคชนั ไดแ้ก่ 
3.1.1 บอทน้อย (BotNoi) 
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บอทน้อย  [5] เ ป็นระบบ เอไอแชตบอต ท่ี
พฒันาข้ึนโดยคนไทย บอตน้อยเป็นแชตบอตท่ีคุยเก่ง
เหมือนเพ่ือน ซ่ึงแตกต่างจากสิริ หรือแชตบอตตวัอ่ืนท่ี
เนน้ช่วยงานมากกวา่ 

3.1.2 ซิมซิม ิ(SimSimi) 
ซิมซิมิ [6] เป็นแอปพลิเคชนัสัญชาติเกาหลี โดย

ซิมซิมิสามารถโตต้อบไดเ้หมือนคนจริงๆ หากค าไหนท่ี
ผูใ้ชถ้ามไปแลว้ แต่ซิมซิมิไม่ตอบกลบัมานัน่แสดงวา่ซิม
ซิมิไม่เขา้ใจค าถามผูใ้ช ้ผูใ้ชส้ามารถสอนให้ซิมซิมิตอบ
ค าถามได ้

3.1.3 ฟ้าใส เลขาส่วนตวั 
ฟ้าใส [7] คือระบบเลขาส่วนตัวท่ีถูกสร้างข้ึน 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้ในด้านต่างๆ ฟ้าใส
สามารถเป็นเพื่อนคุยยามเหงาได้ และฟ้าใสจะมีระดบั
ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ชง้านดว้ย 

3.1.4 ใส่ใจ (Psyjai) 
แชตบอตใส่ใจ ให้บริการผ่านทางเฟสบุค โดยใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์อารมณ์จากเน้ือหา
การพดูคุย และมีระบบจดัการสนทนาส าหรับส่งขอ้ความ
ต อ บ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ อ า ร ม ณ์ แ ล ะ ปั ญ ห า ท่ี
ปัญญาประดิษฐว์เิคราะห์หรือตรวจจบัได ้

ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาระบบการท างานของแอปพลิเค
ชันแชตบอตในปัจจุบันและแบ่งการท างานเป็นหัวขอ้
เพื่อเปรียบเทียบการท างานของแอปพลิเคชนัท่ีมีและแอป
พลิเคชนัแซปป้ี ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1: ตารางเปรียบเทียบการท างานของแอปพลิเคชนัใน
ปัจจุบนั 

 บอทนอ้ย ซิมซิมิ ฟ้าใส ใส่ใจ 

ข่าวสารน่ารู้     
โปรไฟลข์องบอตและ

ผูใ้ช ้
    

ระดบัความสนิท
ระหวา่งผูใ้ชแ้ละบอต 

    

สอนบอตตอบขอ้ความ     
เปล่ียนรูปแบบการ

สนทนาตามความรู้สึก 
    

จากตารางท่ี  1 จะเห็นว่าแชตบอตแต่ละตัวนั้ นมี
ฟังก์ชนัท่ีไม่เหมือนกนั และบางฟังก์ชนัท่ีเหมือนกนั แช
ตบอตใส่ใจ จะเป็นแชตบอตท่ีเก่ียวข้องในการช่วย
บรรเทาความเครียดของผูใ้ช ้และเป็นแชตบอตเพียงตวั
เดียวท่ีสามารถเปล่ียนรูปแบบการสนทนากบัผูใ้ชไ้ด ้

3.2 การออกแบบระบบ 
3.2.1 ภาพรวมของระบบ 
ภาพรวมการท างานของแอปพลิเคชันแซปป้ี 

ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) ส่วนรับขอ้มูลอตัราการ
เตน้หัวใจจากนาฬิกา 2) ส่วนจ าแนกอารมณ์ 3) ส่วนการ
เลือกแชตบอตเพ่ือสนทนากบัผูใ้ชต้ามอารมณ์  

โดยการท างานโดยรวมของระบบดงัท่ีแสดงใน
ภาพท่ี 1 ผูใ้ชจ้ะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์สมาร์ทวอทช์เพ่ือวดั
อตัราการเตน้ของหัวใจ หลงัจากนั้นระบบจะน าค่าท่ีได้
ไปค านวณหาอารมณ์ของผูใ้ช้ เม่ือระบบได้อารมณ์ท่ี
ถูกตอ้ง ระบบจะส่งค่าอารมณ์ไปยงัแชตบอตเพ่ือเลือก
บทสนทนาท่ีเหมาะสมกบัอารมณ์ของผูใ้ช ้

 
ภาพที ่1: ภาพรวมการท างานของระบบ 

3.2.2 การตรวจจบัอารมณ์ 
ในการท างานโดยรวมของการตรวจจบัอารมณ์ท่ี

แสดงในภาพท่ี 2 นาฬิกาสมาร์ทวอทช์จะส่งค่าอตัราการ
เตน้ของหวัใจ และน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปท าการจ าแนกคลาส
ดว้ยแมชชีนเลิร์นนิงจากชุดขอ้มูลอตัราการเตน้ของหวัใจ 
เพ่ือให้ได้อารมณ์ของผู ้ใช้ในตอนนั้ น โดยอารมณ์ท่ี
สามารถบอกไดมี้ทั้งหมด 4 อารมณ์ คือ อารมณ์ความสุข 
(Happy) อารม ณ์คว าม เ ศ ร้ า  (Sad)  อ า รม ณ์ปก ติ  
(Neutral) และอารมณ์โกรธ (Angry)  
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ภาพที ่2: การตรวจจบัความรู้สึก 

3.2.3 การท างานของแชตบอต 
ในการท างานโดยรวมของแชตบอตท่ีแสดงใน

ภาพท่ี 3 หลงัจากท่ีระบบรู้ผลลพัธ์อารมณ์ท่ีไดจ้ากการ
ตรวจจบัอารมณ์ ระบบจะส่งผลลพัธ์ไปใหแ้ชตบอตเลือก
บทสนทนาท่ีเหมาะสมกบัอารมณ์ของผูใ้ช ้โดยแชตบอ
ตจะมี 4 รูปแบบตาม 4 อารมณ์ คือ อารมณ์ปกติ อารมณ์
สุข อารมณ์เศร้า และอารมณ์โกรธ ส าหรับรายละเลียด
ของบทสนทนายงัไม่ไดแ้สดงในงานวิจยัน้ีเน่ืองจากอยู่
ในขั้นตอนการออกแบบ และตอ้งมีการศึกษาและก าหนด
บทสนทนา 

 
ภาพที ่3: การท างานแชตบอต 

3.2.4 การท างานของแอปพลเิคชัน 
แอปพลิเคชันจะมีการท างานของหลายฟังก์ชนั 

โดยฟังกช์นัหลกัของแอปพลิเคชนั คือการท างานร่วมกนั
กบัสมาร์ทวอทชเ์พ่ือหาค่าของอารมณ์ และการท างานใน
ส่วนของแชตบอต เพ่ือโตต้อบกบัผูใ้ช ้นอกจากน้ี แอป
พลิเคชนัยงัถูกออกแบบใหมี้ฟังกช์นัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. บญัชีผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านสามารถบญัชีผูใ้ชแ้ละ
เขา้สู่ระบบได ้

2. โปรไฟล์ของผูใ้ชง้าน และโปรไฟล์ของบอต
ผูใ้ชง้านสามารถตั้งช่ือของผูใ้ช ้และช่ือของบอต รวมถึง
รูปภาพโปรไฟลข์องผูใ้ชแ้ละบอต 

3. การจัดการกับการตรวจจับอารมณ์รายวนั 
ผูใ้ชง้านสามารถตั้งค่าในการตรวจจบัอารมณ์รายวนัได ้
โดยรูปแบบจะเหมือนกบัการตั้งเวลาปลุก  

4. สอนบอตต่อบทสนทนา ผูใ้ชง้านสามารถสอน
บทสนทนา ค าเพ่ิมเติมท่ีบอตไม่เขา้ใจ โดยผูใ้ชจ้ะตอ้ง
เลือกหมวดหมู่อารมณ์ให้เหมาะสมกับค าท่ีตอ้งการจะ
สอนเพ่ิมเติม 

5. ดูประวัติอารมณ์ย้อนหลัง  ผู ้ใช้สามารถดู
อารมณ์ยอ้นหลงัของตนเองได ้โดยรูปแบบจะเป็นปฏิทิน
ให้ผู ้ใช้เลือกวนั เดือน ปี ท่ีต้องการจะดูอารมณ์ของ
ตนเอง 

6. ข่าวสารน่ารู้ประจ าวนั ผูใ้ชส้ามารถอ่านข่าวท่ี
น่าสนใจในแต่ละวนั เพ่ือให้ผูใ้ช้ไม่พลาดกระแส และ
เหตุการณ์ต่างๆ 

7. การตั้งค่าการแจ้งเตือน ผูใ้ช้สามารถปิดการ
แจง้เตือนของแชตบอต และการแจง้เตือนการตรวจจับ
อารมณ์รายวนัได ้

4. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
4.1 หน้าหลกัของผู้ใช้งาน 
หน้าหลักของผูใ้ช้งาน จะเป็นหน้าโปรไฟล์  ท่ี

แสดงโปรไฟล์ของผู ้ใช้ และโปรไฟล์ของบอต โดย
ขา้งล่างจะมีเมนูใหผู้ใ้ชเ้ลือกฟังกช์นัอ่ืนท่ีตอ้งการใชง้าน 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

4.2 หน้าต่างการแชตระหว่างผู้ใช้และบอต 
หนา้ต่างน้ีจะแสดงหนา้แชตท่ีผูใ้ชส้ามารถคุยกบั

บอตได้ จะมีช่องส าหรับพิมพ์แชตและมีปุ่มท่ีสามารถ
เลือกส่งอีโมจิได ้บอตสามารถคุยกบัผูใ้ชไ้ดต้ามอารมณ์
ของผูใ้ช้ขณะนั้นและจะเปล่ียนรูปแบบการสนทนาได้
ตามอารมณ์ของผูใ้ช ้

4.3 หน้าต่างแสดงผลอารมณ์และการเช็คอารมณ์ 
หน้าต่างน้ีจะแสดงผลอารมณ์ของผูใ้ช้โดยจะมี

ปุ่มใหก้ดเช็คเพ่ือตรวจสอบวา่ผูใ้ชมี้ความรู้สึกอยา่งไรใน
ขณะนั้น หนา้ต่างน้ีจะแสดงวนัท่ี เวลา และแสดงอารมณ์
ของผูใ้ชท่ี้ไดก้ดเช็คล่าสุด และมีปุ่ม “ Emotion History 

” เป็นหน้าต่างท่ีจะแสดงประวติัผลอารมณ์ในและวนั
ของผู ้ใช้ หากกดปุ่มเลือกวนัท่ีในปฏิทินจะแสดงผล
อารมณ์และสเตตสัของผูใ้ชใ้นวนันั้นๆ 
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ภาพที ่4: หนา้หลกัของผูใ้ชง้าน หนา้การแชตระหวา่งผูใ้ชแ้ละ   

           บอตหนา้การแสดงผลอารมณ์และการเช็คอารมณ์ 
 

5. การทดลองการจ าแนกอารมณ์ด้วยอัตราการ
เต้นของหัวใจ 

5.1 การรวบรวมชุดข้อมูล 
ทางผูว้ิจัยได้ท าการทดลองการจ าแนกอารมณ์ด้วย

อัตราการเต้นของหัวใจ  โดยมีการเ ก็บข้อมูลจาก
อาสาสมคัรจ านวน 5 คน ท่ีมีช่วงอาย ุ21 ถึง 22 ปี จ านวน 
4 คน ซ่ึงเป็นช่วงอายุเป้าหมายท่ีคาดว่าจะใช้แชตบอต 
และอาย ุ52 ปี จ านวน 1 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย 
ครอบคลุมผูใ้ช้ในหลายช่วงวยั โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูล
ดงัน้ี 

1. ก่อนเร่ิมผูว้จิยัจะถามขอ้มูลส่วนตวัของอาสาสมคัร 
เช่น เพศ อาย ุส่วน สูง น ้ าหนกั และโรคประจ าตวั จากนั้น
จะใหอ้าสาสมคัรสวมสมาร์ทวอทชเ์พ่ือเตรียมเก็บขอ้มูล 

2. การ เ ก็บข้อ มูลอารม ณ์ปก ติ  (Neutral) โดย
อาสาสมคัรจะไดน้ัง่ผ่อนคลายเป็นเวลา 5 นาที ซ่ึงผูว้ิจยั
จะจดบนัทึกอตัราการเตน้ของหวัใจทุก 5 วนิาที หลงัจาก
ครบ 5 นาที อาสาสมคัรจะได้พกัเพื่อปรับอารมณ์และ
เตรียมเก็บอารมณ์เป้าหมายต่อไป 

3. การเก็บข้อมูลอารมณ์เศร้า (Sad) และการเก็บ
ขอ้มูลอารมณ์สุข (Happy) อาสาสมคัรจะไดรั้บชมคลิป
วดีิโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์เศร้าจ านวน 2 คลิป และคลิป
วิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์สุขจ านวน 2 คลิป คลิปละ 5 
นาที ซ่ึงผูว้ิจยัจะจดบนัทึกอตัราการเตน้ของหัวใจทุก 5 
วินาที หลงัจบ 1 คลิปจะพกั 5 นาทีเพื่อปรับอารมณ์และ
ด าเนินการซ ้ าแบบเดิมจนครบ หลงัจากนั้นอาสาสมคัรจะ
ได้พกัเพ่ือปรับอารมณ์และเตรียมเก็บอารมณ์เป้าหมาย
ต่อไป 

4. การเก็บขอ้มูลอารมณ์โกรธ (Angry) อาสาสมคัร
จะได้เล่นเกมท่ีผูว้ิจัยจดัเตรียมไวเ้ป็นเวลา 10 นาที ซ่ึง
ผูว้จิยัจะจดบนัทึกอตัราการเตน้ของหวัใจทุก 5 วนิาที 

โดยขอ้มูลท่ีได้มาจากการเก็บจากอาสาสมคัรทั้ง 5 
ท าให้ได้ข้อมูลสะท้อนอารมณ์ต่างๆ ทั้ งหมด 1,813 

ขอ้มูล ซ่ึงจะใชข้อ้มูลเหล่าน้ีไปจ าแนกอารมณ์ของผูใ้ช้
ดว้ยการใชอ้ลักอริทึมส าหรับการเรียนรู้เคร่ือง 

5.2 การจ าแนกอารมณ์จากอตัราการเต้นของหัวใจ 
ทางผูว้ิจัยได้ประยุกต์ใช้อลักอริทึมการเรียนรู้ของ

เคร่ืองอยา่ง Decision Tree (DT), SVM และ KNN ส าหรับ
จ าแนกกลุ่มอารมณ์ของผูใ้ช ้และอตัราการเตน้ของหวัใจ 
ณ เวลานั้ นๆ โดยข้อมูลท่ีมีทั้ งหมด 1,813 ข้อมูล แบ่ง
ข้อมูลส าหรับการสอนโมเดล 80 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 
1,446 ข้อมูลและแบ่งข้อมูลส าหรับการทดสอบ 20 

เปอร์เซ็นต ์คิดเป็น 367 ขอ้มูล 
โดยฟีเจอร์ท่ีน ามาใชใ้นการจ าแนกอารมณ์มีทั้งหมด 

4 ฟีเจอร์ ดงัน้ี 
1. อายุ (Age) อายุตรงท่ีไดม้าจากอาสาสมคัร ท่ีมี

ตั้งแตช่่วง 20 ถึง 52 ปี 
2. ดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาจากการน าส่วนสูง 

และน ้ าหนักของอาสาสมคัรมาคิดค านวณ โดย
น าน ้ าหนักหารดว้ยส่วนสูงท่ีมีหน่วยเป็นเมตร
ยกก าลงั 2 จะเขียนดว้ยสูตรทางคณิตศาสตร์ดงั
แสดงใน (1)  

      𝐵𝑀𝐼 =  
น ้ าหนกัตวั (กิโลกรัม)

ส่วนสูง ( เมตร )2
   (1) 

 

3. ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) ได้มา
จากการ 
จดบันทึกค่าอตัราการเตน้ของหัวใจท่ีสะทอ้น
อารมณ์ของอาสาสมคัรทุกๆ 5 วนิาที 

4. ค่าความต่างของอตัราการเตน้ของหวัใจ (Heart 

rate difference) เ ป็นค่ าสัม บูร ณ์ของความ
แตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจ ณ 
ข้อมูลอันดับท่ี n และข้อมูลอันดับท่ี n-1 จะ
เขียนดว้ยสูตรทางคณิตศาสตร์ดงัแสดงใน (2) 

∆𝐻𝑛 = |𝐻𝑛 −  𝐻𝑛−1|  (2) 
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โดย ∆ Hn แทนค่าความต่างของอตัราการเต้นของ
หัวใจ ณ ขอ้มูลอนัดับ n และ Hn แทนค่าอตัราการเตน้
ของหวัใจ ณ ขอ้มูลอนัดบั n 

ทั้ง 4 ฟีเจอร์ท่ีน ามาใชใ้นการจ าแนกอารมณ์นั้น ทาง
ผูว้ิจยัท าการศึกษาจากการทดลองวา่มีผลท่ีจะช่วยในการ
เพ่ิมความแม่นย  าใหก้บัการจ าแนกอารมณ์มากข้ึน 

5.3 การประเมนิความถูกต้องของการจ าแนกอารมณ์ 
ผูว้ิจยัประเมินประสิทธิภาพของโมเดลจากค่าอตัรา

ความถูกต้อง โดยการคิดค่าอัตราความถูกต้องจาก
สัดส่วนของตัวอย่างท่ีจ าแนกอารมณ์ได้ถูกต้องกับ
จ านวนตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบทั้งหมด ดงัแสดงใน (3) 

𝐴𝐶𝐶𝑈𝑅𝐴𝐶𝑌 =  (
ตวัอยา่งท่ีจ าแนกอารมณ์ท่ีถูกตอ้ง
ตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบทั้งหมด

)  × 100   

(3) 
5.4 ผลการทดลอง 
ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองจะถูกน าไปใช้ในการ

จ าแนกอารมณ์ผ่านโมเดลทั้ ง 3 โมเดลได้แก่ Decision 

Tree (DT), SVM, KNN และได้ตารางเปรียบเทียบค่า
อตัราความถูกตอ้งส าหรับอารมณ์ต่างๆ ดงัตารางท่ี 2 ถึง 
ตารางท่ี 5 ตามล าดบั 
ตารางที่ 2: แสดงค่าอตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกอารมณ์
ปกติ  

 

Features 

Neutral 

DT SVM KNN 

Age, BMI, Heart rate 56.95% 60.22% 57.22% 

Age, BMI, Heart rate, 

Heart rate difference 

58.04% 59.95% 58.59% 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่โมเดล SVM จะมีค่าอตัรา
ความถูกตอ้งในส่วนของอารมณ์ปกติ (Neutral) มากกวา่ 
Decision Tree และ KNN  
ตารางที่ 3: แสดงค่าอตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกอารมณ์
เศร้า 

 
Features 

Sad 

DT SVM KNN 

Age, BMI, Heart rate 87.73% 88.83% 89.37% 

Age, BMI, Heart rate, 

Heart rate difference 

85.83% 88.83%    87.74% 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่โมเดล KNN จะมีค่าอตัรา
ความถูกตอ้งในส่วนของอารมณ์เศร้า (Sad) มากกวา่ DT 

และ SVC หากฟีเจอร์ท่ีน ามาใช้ในโมเดลมีเพียง อายุ, 
ดชันีมวลกาย และค่าอตัราการเตน้ของหวัใจ 
ตารางที ่4: แสดงค่าอตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกอารมณ์สุข 

 
Features 

Happy 

DT SVM KNN 

Age, BMI, Heart rate 78.20% 80.38% 78.75% 

Age, BMI, Heart rate, 

Heart rate difference 

77.66% 80.38% 78.20% 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่โมเดล SVM จะมีค่าอตัรา
ความถูกตอ้งในส่วนของอารมณ์สุข (Happy) มากกว่า 
DT  และ KNN  
ตารางที่ 5: แสดงค่าอตัราความถูกตอ้งของการจ าแนกอารมณ์
โกรธ 

 

Features 

Angry 

Decisio

n Tree 

SVM KNN 

Age, BMI, Heart rate 85.02% 88.28% 85.56% 

Age, BMI, Heart rate, 
Heart rate difference 

84.46% 88.28% 88.01% 

จากตารางท่ี 5 จะเห็นไดว้า่โมเดล SVM จะมีค่าอตัรา
ความถูกตอ้งในส่วนของอารมณ์โกรธ (Angry) มากกวา่ 
DT และ KNN 

5.5 สรุปผลการทดลอง 
ในการทดลองน้ีสรุปไดว้่าการใชโ้มเดล SVM จะมี

ค่าอตัราความถูกตอ้งโดยรวมมากกว่าการใช้ DT และ 
KNN แต่ส าหรับอารมณ์เศร้า KNN ใหผ้ลลพัธ์ท่ีมากกวา่ 
ค่ าความต่ างของอัตราการ เต้นของหัวใจ  (∆ Hn) 
นอกจากน้ี พบว่าฟีเจอร์ ∆ Hn ไม่ส่งผลต่อความถูกตอ้ง
ของการจ าแนกอารมณ์มากนัก อาจเพราะ ∆ Hn เป็นค่า
สัมบูรณ์ ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้นไดว้่าการเตน้ของหัวใจ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ณ เวลาหน่ึงๆ ซ่ึงอาจมีผลต่อความ
ถูกตอ้งของการจ าแนกอารมณ์ได้ อีกทั้ งค่าอตัราความ
ถูกตอ้งท่ีไดจ้ากอารมณ์ปกติค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบั
การจ าแนกอารมณ์อ่ืนๆ เน่ืองจากอตัราการเตน้ของหวัใจ
ในสภาวะปกติมีความใกล้เคียงหรืออยู่ในขอบเขตของ
อตัราการเตน้ของหัวใจในสภาวะอารมณ์ต่างๆ ซ่ึงอาจมี
ผลต่อความถูกตอ้งของการจ าแนกอารมณ์ได ้
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6. บทสรุป 
แอปพลิเคชันแซปป้ี คือแอปพลิเคชันแชตบอตท่ี

สามารถจ าแนกอารมณ์ของผูใ้ช้จากอตัราการเตน้ของ
หัวใจ และก าหนดรูปแบบการสนทนาท่ีจะเกิดข้ึน
ระหวา่งผูใ้ชแ้ละแชต 
บอตให้สอดคล้องตามอารมณ์ของผู ้ใช้ ซ่ึงภาพรวม
งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอเฉพาะการออกแอปพลิเคชันและ
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองเพื่อ
จ าแนกอารมณ์ของผูใ้ชจ้ากอตัราการเตน้ของหวัใจ โดยมี
การทดลองการจ าแนกอารมณ์และสรุปได้ว่าการใช้
โมเดล SVM ในการจ าแนกอารมณ์มีความแม่นย  า
มากกว่าอลักอริทึมอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอารมณ์
เศร้าและโกรธท่ีมีค่าความถูกตอ้งประมาณ 88 เปอร์เซ็นต ์
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโมเดล
ส าหรับการตรวจจบัอารมณ์ปกติใหถู้กตอ้งมากข้ึน อีกทั้ง
ต้องก าหนดบทสนทนาตามอารมณ์เพ่ือให้แชตบอต
ท างานไดส้มบูรณ์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

อุตสาหกรรมอ้อยและน ้ าตาลทรายของไทยมี
ความก้าวหน้าค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับอดีตท่ีผ่านมา 
จึงมีการน าระบบโควตาไร่อ้อยและการจัดการผลผลิต 
โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายเป็นผู้
ก  าหนดโควตาให้แต่ละโรงงานสามารถมโีควตาในการส่ง
อ้อยและน า้ตาลเท่าไหร่และน าไปจัดสรรคให้ชาวไร่อ้อย
ในการปลกูผลผลิตและส่งอ้อยเข้าโรงงาน แต่ระบบโควตา
วิธีการค านวนปริมาณอ้อยมีความแม่นย าค่อยข้างน้อยจึง
เ กิ ด ปัญหาการ จั ดสรรค ท่ี ไ ม่ ล งตั ว  บทความ นี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพยากรณ์
ผลผลิตอ้อยและน าปัจจัยท่ีศึกษาพยากรณ์ผลผลิตอ้อย 
งานวิจัยนีใ้ช้ข้อมลูย้อนหลงั 5 ปีจ านวน 200 ตัวอย่างตั้งแต่
ปี พ.ศ.2559 – 2563 ปัจจัยท่ีศึกษาท้ังหมด 10 ปัจจัย
ประกอบด้วยปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย, ความชื้นสัมพันธ์ , 
ผลผลิตอ้อยตันต่อไร่, ปริมาณอ้อยจากการค านวนพื้นท่ี, 
อุณหภูมิต า่สุด,อุณหภูมิเฉลี่ย, จ านวนวันท่ีฝนตก,อุณหภูมิ
สูงสุด, พืน้ท่ีปลกูอ้อยและพืน้ท่ีท่ีเกบ็เกี่ยวอ้อย(อ้อยบางส่วน
ปลกูไว้เพ่ือขยายพันธ์) การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยใช้
วิ ธี  การ สุ่มป่าไม้  จากไลบรารีในภาษาไพธอน  ค่า
ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีศึกษามผีลใกล้เคียงกันและท้ัง 10 
ปัจจัยมผีลต่อการพยากรณ์ผลผลิต การพยากรณ์ผลผลิตใช้
วิธี การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ จากการผลทดสอบ
การพยากร ณ์ตามจ านวน ชุด ข้อมูล  พบ ว่ าผลการ
เปรียบเทียบค่าความผิดพลาดเฉลีย่น้อยท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 
2.05 เม่ือใช้ข้อมูลเรียนรู้ร้อยละ 90 และข้อมูลชุดทดสอบ
ร้อยละ 10 แสดงให้เห็นว่าเม่ือใช้ข้อมูลเรียนรู้จ านวนมาก
ขึน้ส่งผลให้ความแม่นย าในการพยากรณ์เพ่ิมมากขึน้  

สรุปได้ ว่าการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยด้วยวิธี  การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณมีค่าความผิดพลาดท่ี
สามารถยอมรับและสามารถน าอัลกอริทึมท่ีได้จากการ
ทดลองไปใช้ในการพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตอ้อย
เพ่ือให้สามารถพยากรณ์ผลผลิตอ้อยท่ีแม่นย าและก าหนด
โควตาให้แต่ละโรงงานถกูต้องมากย่ิงขึน้ 
ค าส าคญั: การเรียนรู้ของเคร่ือง, การวเิคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ, การสุ่มป่าไม ้
 

Abstract 
Thailand's sugar cane and sugar industry have 

developed significantly compared to the 

past.Although the sugarcane quota system and 

production management were adopted and control by 

the Office of the Cane and Sugar Board to determines 

the quota for sending cane and sugar each 

factory and allocating the amount of growing 

sugarcane for farmers to pass to industry, 

calculating the amount of sugar cane is low 

accuracy, affected inappropriate allocation. This 

research aims to study factors which effect 

sugarcane forecasting and apply these factors to 

develop a forecasting model used historical data 

from 2016 to 2020 200 sample which have 10 

factors as average rainfall, relative humidity, yield, 

amount of sugarcane from area calculation, lowest 

temperature, average temperature, highest 

temperature, rainy days, Sugarcane mill (Some of 

the sugarcane is planted for propagation.) and 

sugarcane planting area using random forest. The 

result found that 10 factors are related to forecasting 
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model which using multiple regression and the 

system performance testing from historical  data 

show that  the  mean absolute  percentage error 

is 2.05 percent. It can be concluded that the system is 

effective in prediction in Thailand sugar cane yield. 

Keywords: Machine Learning, Multiple Linear  

                   Regression, Random Forest 

 
1. บทน า 

อ้อยนับว่ า เ ป็น พืช เศรษฐกิจหลักชนิดห น่ึ ง ท่ี มี
ความส าคัญของประเทศไทย ซ่ึงใช้เ ป็นวัตถุ ดิบใน
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก ผลผลิตออ้ย
สามารถน ามาผลิตน ้ าตาลและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร พลงังานทดแทน  
อ้อยเป็นพืชท่ีเติบโตได้ดีในภูมิอาการร้อนและชุ่มช้ืน 
ประเทศไทยสามารถปลูกอ้อยแล้วได้ผลผลิตดีและ
สามารถปลุกได้ทุกพ้ืนท่ียกเว ้นภาคใต้เพราะภาคใต้  
ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรมไดแ้บ่งบริเวณการปลูกออ้ยเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ 
ภ า ค เ ห นื อ  ภ า ค กล า ง  ภ า ค ต ะ วัน ออก  แ ล ะภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลปีการผลิตปี 63/64  
ทั้ งประเทศมีพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 10,862,610 ไร่ แบ่งเป็นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,594,444 ไร่ ภาคกลาง 2,939,319 ไร่ 
ภาคเหนือ 2,668,136 ไร่ และภาคตะวนัออก 660,711 ไร่  [1] 
อุ ต ส าห ก ร ร ม อ้อ ย แ ล ะน ้ า ต า ลท ร า ย ข อ ง ไ ท ย มี
ความกา้วหนา้ค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมาจึงมี
การน าระบบโควตาไรอ้อยและการจัดการผลผลิตโดย
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทรายเป็นผู ้
ก าหนดโควตาใหแ้ต่ละโรงงานสามารถมีโควตาในการส่ง
ออ้ยและน ้ าตาลเท่าไหร่และน าไปจดัสรรคให้ชาวไร่ออ้ย
ในการปลูกผลผลิตและส่งออ้ยเขา้โรงงาน แต่ระบบโควตา
วิธีการค านวนปริมาณออ้ยมีความแม่นย  าค่อยขา้งน้อยจึง
เกิดปัญหาการจดัสรรคท่ีไม่ลงตวั ดว้ยสาเหตุดงักล่าวผูว้จิยั
ไดเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการ
วิจัยการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยของประเทศไทย เพื่อน า

แบบจ าลองท่ีแม่นย  าพฒันาเป็นระบบระบบการพยากรณ์
ผลผลิตออ้ยของประเทศไทย 
 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Leaning) 
การพฒันาใหค้อมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ประสบการณ์

ท่ีผ่านมา ซ่ึงแนวคิดสักษณะน้ีก็เป็นแนวคิดลักษณะ
เดียวกนักบัการเรียนรู้ของมนุษย ์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเป็น
ผูใ้หญ่ เราลว้นผา่นกระบวนการการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง คลาน 
นัง่ ยืน เดิน วิ่ง รวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเราพฒันาข้ึนใน
สมองของเรา นกัพฒันาการเรียนรู้ของเคร่ืองจึงน าแนวคิด
น้ีมาใช้ด้วยการน าเอาขอ้มูลจ านวนท่ีมากพอมาใช้สร้าง
ประสบการณ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไดเ้รียนรู้และการเรียนรู้
เหล่าน้ีก็เป็นเสมือนบทเรียนพ้ืนฐานส าคญัในการสร้างการ
สร้างความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ของคอมพิวเตอร์ 

2.2 ป่าสุ่ม (Random Forest) 
ป่าสุ่มถูกพฒันาข้ึนจาก ตน้ไมต้ดัสินใจ ต่างกันท่ี ป่า

สุ่ม เป็นการเพ่ิมจ านวน ตน้ไมเ้ป็น ตน้ไมห้ลาย ๆ ตน้ ท า
ให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน แม่นย  ามากข้ึนโดย
การน าเอาท์พุทของ ต้นไม้ตัดสินใจ หลายอันเพื่อสร้าง
ผลลพัธ์สุดทา้ย  [3] 

2.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (linear regression 
analysis, LRA)  

เ ป็นวิ ธี ท่ี ใช้ เทค นิคทาง  ส ถิ ติ ในการวิ เ คราะ ห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีการ
ก าหนดค่าท่ีแน่นอนไวล่้วงหนา้ และตวัแปรตามซ่ึงเป็นตวั
แปรท่ี เป ล่ียนแปลงไปตามตัวผลของตัวแปรอิสระ  
และมีความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิในสมการการถดถอย
เป็นแบบเชิงเส้น ซ่ึงมีรูปแบบสมการโดยท่ี ตวัแปรตาม  
คือ ตัวแปรอิสระ คือ สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย  
และ ค่าความคลาดเคล่ือน สมัประสิทธ์ิของสมการ ถดถอย
เป็นพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าจึงตอ้งท าการประมาณค่า [4] 

2.4 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการพยากรณ์ผลผลติอ้อย 
 จากการทบทวนงานวิจัย พบว่ามีปัจจัยหลาย

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพยากรณ์ผลผลิต ดงัน้ี 
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การพยากร ณ์ผลผ ลิตอ้อ ยในบ ริ เ วณภาค
ตะวนัออกของประเทศไทยใชข้อ้มูลจากการรวบรวมจาก 
6 จังหวดัภาคตะวนัออกตั้งแต่ปี 2545 – 2557 ชุดขอ้มูล
ประกอบดว้ย ขนาดของพ้ืนท่ีปลูกออ้ย, ปริมาณออ้ยส่งเขา้
หีบ , ราคาอ้อยเฉล่ีย , อุณหภูมิสูงสุด , อุณหภูมิต ่ าสุด , 
ปริมาณน้าฝนโดยรวม, จ านวนวนัท่ีฝนตก และปริมาณ
น ้ าฝนสูงสุด โดยศึกษาความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างตัว
อิสระทั้ง 8 ตวัดว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์-เพียร์สนั ก่อนท่ี
จ าน าขอ้มูลไปพยากรณ์และผลการพยากรณ์โดยใชเ้ทคนิค 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ก็มี
ความถูกตอ้งใกลเ้คียงผลจริง [5] 

ท านายผลผลิตขา้วสาลีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
ใชเ้ทคนิคป่าสุ่มเปรียบเทียบกบั โครงข่ายประสาทเทียมชุด
ขอ้มูลท่ีใชท้ดสอบคือชุดขอ้มูลขา้วสาลีฤดูหนาว จ านวน 
182,549 แถวและมีคุณสมบติั 26 คุณสมบติัแต่เลือกใชแ้ค่ 
7 คุณสมบติัคือ ละติจูด, ลองจิจูด, อุณหภูมิสูงสุดท่ีรู้สึกได,้ 
อุณหภูมิต ่าสุดท่ีรู้สึกได้, อุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต ่าสุด, 
ความช้ืนสรุปผลการทดสอบป่าสุ่มมีค่า ความผิดพลาด
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.999 ดีกวา่โครงข่ายประสาทเทียมมีค่า 
ความผิดพลาดเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 11.1782 [6] 

โครงข่ายประสาทเทียมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการพยากรณ์ผลผลิตออ้ย โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเ ทียมแบบแพร่ย ้อนกลับ (Backpropagation 
Algorithm) ชุดข้อมูลท่ีใช้คือ ประเภทอ้อย , พันธ์ุอ้อย , 
ลกัษะดิน, ปริมาณน ้ าฝน, อายอุอ้ย, ปริมาณออ้ย, อุณหภูมิ, 
ความช้ืนสัมพทัธ์ตรวจสอบโดยใชโ้ปรแกรมแมตแล็บใน
การทดลอง สรุปผลการทดสอบค่าความผิดพลาดเฉล่ียอยู่ท่ี
ร้อยละ 18.99 [7] 

การใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อ
พยากรณ์ผลผลิตถัว่เหลืองในฟอร์ตลอเดอร์เดล จังหวดั 
อลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา ชุดข้อมูลท่ีใช้ถูกเก็บ
รวบรวมตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2559 ประกอบไปดว้ย ผลผลิต
ถัว่เหลือง, พ้ืนท่ีปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียม, อุณหภูมิพ้ืนผิว
, อุณหภูมิพ้ืนผิวท่ีดินเฉล่ีย  สรุปผลการทดสอบค่า ความ
ผิดพลาด เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 14.21[8] 

พยากรณ์ผลผลิตออ้ยเพ่ือป้อนเขา้สู่โรงงานผลิต
น ้ าตาล โดยรวบรวมขอ้มูลเกษตรกรแต่ละรายท่ีทาการ
ปลูกอ้อยและส่งขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
น ้ าตาล จาก 24 จงัหวดัตั้งแต่ปี 2553 - 2557รวบรวมขอ้มูล
ปัจจัยต่างๆท่ีอาจส่งผลต่อผลผลิตอ้อยจ านวน 9 ปัจจัย 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยใหม่, พ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ย
ตอ, พ้ืนท่ีเพาะปลูกอ้อยตอ 2 พ้ืนท่ีเพาะปลูกอ้อยตอ 3, 
ปริมาณโควตาอ้อยท่ีเกษตรกรทาสัญญาไวก้ับโรงงาน, 
พนัธ์ุออ้ย, ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียตลอดปีของพ้ืนท่ีเพาะปลูก, 
จ านวนวนัท่ีฝนตกตลอดปีของพ้ืนท่ีเพาะปลูก และปริมาณ
ฝนสูงสุดของพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยน าอัลกอริทึม back 
propagation neural network (BPNN)  เ ป รี ยบ เ ทียบกับ 
genetic algorithm สรุปผลการทดสอบ ค่าความคลาด
เคล่ือนของ genetic algorithm อยู่ในช่วงร้อยละ 9.64– 
11.65 ในขณะท่ีค่าความคลาดเคล่ือนของ โครงข่าย
ประสาทเทียม เม่ือทดสอบกับขอ้มูลชุดเดียวกันมีค่าอยู่
ในช่วงร้อยละ 10.27 – 84.31 [9] 

การพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลังด้วยข้อมูล
ปัจจยัการผลิตมนัส าปะหลงัจากส านักงานเกษตรจงัหวดั
ก าแพงเพชร ประกอบดว้ยทั้งหมด 27 ปัจจยัแต่หลงัจากท า
การเคราะห์สหสัมพนัธ์ของขอ้มูลแล้วได้ขอ้มูลปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการพยากรณ์ผลผลิต 9 ปัจจัยได้แก่ พันธ์ุมัน
ส าปะหลัง, อายุปลูก, เน้ือท่ีปลูก, เน้ือท่ีเก็บเก่ียว, เน้ือท่ี
เสียหาย , ปริมาณปุ๋ยเคมี , ปริมาณปุ๋ยคอก , ปริมาณปุ๋ย
ชีวภาพ, ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ และใช้เทคนิคการจ าแนก
ประเภทข้อมูล(Classification) ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
(DecisionTree) โดยจะใชอ้ลักอริทึม จ านวน 5 ตวั ไดแ้ก่ 
J48, RandomTree, SimpleCart, NaïveBayes และ LADTree 
แล้วท าการทดสอบตัวแบบการพยากรณ์ดัวยวิธี Cross-
validation Test พบว่าย ัง ให้ค่ าแ ม่นยา เ พียง  70 .96%  
ซ่ึงผูว้ิจัยเห็นว่ายงัไม่ดีพอจึงได้ปรับปรุงวิธีการทดสอบ
โดยการแบ่งชุดขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลเรียนรู้
(Training Set) และขอ้มูลทดสอบ (Test Set) จ านวน 5 ชุด 
แล้วท าการสร้างตัวแบบการพยากรณ์อีกคร้ังพบว่า
อลักอริทึม J48 ให้ค่าความแม่นยาสูงสุดท่ีร้อยละ 75.64 
อลักอริทึม SimpleCart ให้ค่าความแม่นยาสูงสุดท่ีร้อยละ 
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80.12 และอลักอริทึม LADTree ใหค้่าความแม่นยาสูงสุดท่ี
ร้อยละ 89.55 [3] 

การพยากรณ์ผลผลิตพืชโดยใช้เทคนิค Linear 
Regression, Decision Tree Regression, K- Nearest 
Neighbors Regression, Support Vector Regression, และ 
Multilayer Perceptron Network. เปรียบเทียบกนัโดยวนัค่า
ความผิดพลาดจากค่าสถิติ สัมประสิทธ์ิของการหาพหุคูณ 
(R2) และ  Root Mean Square ความผิดพลาด (RMSE) ชุด
ขอ้มูลท่ีใชคื้อ พ้ืนท่ีปลูกและผลผลิตล้ินจ่ีในประเทศไทย
ในช่วง 2547-2561 และพยากรณ์ผลผลผลิตในปี 2562 ชุด
ขอ้มูลประกอบดว้ยปัจจยัดงัน้ี ผลผลิตของล้ินจ่ี, ปริมาณ
ต้นล้ินจ่ีต่อผลผลิต, ปริมาณน ้ า,อุณหภูมิ,การไหลของ
อากาศ และคุณภาพดินแบ่งชุดขอ้มูลเพ่ือใชส้อนร้อยละ 80 
ชุดข้อมูลเพื่อทดสอบร้อยละ 20 สรุปผลการทดสอบ 
Support Vector Regression มีความแม่นย  าสูงสุดในการ
พยากรณ์ ตามดว้ย Multilayer Perceptron Network, Linear 
Regression, Decision Tree Regression แ ล ะ K- Nearest 
Neighbors Regression ตามล าดบั [11] 

 
  3.วธีิด าเนินการวจิยั  

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า 
multilinear linear regression ให้ผลแม่นย  าและเหมาะสมกบั
ขอ้มูล  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงประยกุตง์านวิจยั [3,11] multilinear 
linear regression และส่วนของ Input ขอ้มูล ผูว้จิยัประยกุต์
จาก[5,6,7,8,9] ซ่ึงมีการทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
พยากรณ์ก่อนจะน าปัจจยัต่างๆ ก่อนจะน าปัจจยัต่างเขา้มา
ช่วยในการพยากรณ์  

3.1 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

ภาพที ่1 : กรอบแนวคิดของงานวจิยั 

      3.2 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
รวบรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีมาจากหลายแหล่ง

ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีปลูกออ้ย, ปริมาณจากการค านวนพ้ืนท่ี, 
พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวออ้ย, ผลผลิตออ้ยตนัต่อไร่, อุณหภูมิสูงสุด, 
อุณหภูมิต ่าสุด, อุณหภูมิเฉล่ีย,ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย, จ านวน
วนัท่ีฝนตก และความช้ืนสมัพนัธ์ 
     3.3 การเตรียมและท าความสะอาดข้อมูล 

ท าความสะอาดขอ้มูล (Cleansing Data) ขอ้มูลท่ี
ท าการรวบรวมอาจจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีไม่ครบ หรือ
คุณสมบติับางอยา่งขาดหายไป และขอ้มูลอาจมีการซ ้ ากนัจึง
จ าเป็นตอ้งท าความสะอาดขอ้มูลและแกไ้ขก่อนน ามาใชง้าน 
     3.4 หาความสัมพนัธ์ของปัจจยั 

 ท า Feature Engineering เพื่อวเิคราะห์และศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กนัของชุดขอ้มูลท่ีจะน าไปพยากรณ์ 
   3.5 การสร้างแบบจ าลอง (Model Building) 

3.5.1 การแบ่งชุดข้อมูล 
 แบ่งชุดขอ้มูลออกเป็นร้อยละ 70:30, 80:20, 
90:10  ส าหรับการเรียนรู้และทดสอบหากผลการทดสอบ
ไดผ้ลการทดสอบไม่เป็นท่ีน่าพอใจจะท าการปรับแต่ง
แบบจ าลองใหมี้ความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 
3.6 การประเมนิแบบจ าลอง (Performance Evaluation) 
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองวา่มีความ
เหมาะสมในการน ามาใชห้รือไม่ โดยใชก้ารค านวณหาค่า
ความผิดพลาด โดยใช ้Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE)  
 

MAPE =  
1

n
 ∑

(Oi − Fi)

Oi

n

i=1

∗ 100 

 
O𝑖 คือ ปริมาณออ้ยตามจริง 
Fi คือ ปริมาณออ้ยท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ 
n คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 
4.ผลการทดสอบ 

    4.1 ผลการศึกษาปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กนัของชุดข้อมูล 
 น าขอ้มูลทั้งหมดทท่ีผา่นการท าความสะอาด
ขอ้มูล (Cleansing Data) เรียบร้อยแลว้มาศึกษาปัจจยัท่ีมี
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ความสมัพนัธ์กนัของชุดขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมด
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีปลูกออ้ย, พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวออ้ย, ผลผลิต
ออ้ยตนัต่อไร่, อุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต ่าสุด, อุณหภูมิ
เฉล่ีย,ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย,ปริมาณออ้ยจากการค านวนพ้ืนท่ี
,จ านวนวนัท่ีฝนตก และความช้ืนสมัพนัธ์ ขอ้มูลทั้งตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ทั้งหมด จ านวน200 ตวัอยา่ง 
ตารางที ่1 : ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กนัของชุดขอ้มูล 
ล าดบั ปัจจยั ค่าความสมัพนัธ์กบั

ตวัแปรอิสระ 
1 พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวออ้ย 0.597 
2 พ้ืนท่ีปลูกออ้ย 0.505 
3 ผลผลิตออ้ยตนัต่อไร่ 0.201 
4 อุณหภูมิสูงสุด 0.097 
5 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 0.088 
6 ความช้ืนสมัพนัธ์ 0.035 
7 จ านวนวนัท่ีฝนตก 0.027 
8 อุณหภูมิต  ่าสุด 0.008 
9 อุณหภูมิเฉล่ีย 0.007 

  
จากตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัของชุด

ข้อมูล จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีศึกษา
ทั้งหมดดว้ยวิธี การคดัแยกดว้ยวิธีป่าสุ่มจากไลบรารีใน
ภาษาไพธอน พบว่าปัจจัยทั้ งหมดมีค่าความสัมพนัธ์กับตัว
แปรอิสระดังน้ี พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวอ้อย 0.597, พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 
0.505, ผลผลิตออ้ยตนัต่อไร่ 0.201, อุณหภูมิสูงสุด 0.097, 
ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 0.088, ความช้ืนสมัพนัธ์ 0.035, จ านวน
วนัท่ีฝนตก 0.027, อุณหภูมิต ่าสุด 0.008, อุณหภูมิเฉล่ีย 
0.007 แ ละป ริม าณอ้อ ยจ ากก ารค านวณ พ้ืน ท่ี มีค่ า
ความสมัพนัธ์เกิน 0.75 จึงไม่ไดน้ ามาพิจารณา 

4.2 ผลการพยากรณ์ผลผลติอ้อย 
ตารางที ่2 : ตารางเปรียบเทียบร้อยละความผิดพลาดของ
ผลผลิตจากการพยากรณ์ตามจ านวนชุดขอ้มูล 
ล าดบั การแบ่งชุดขอ้มูลส าหรับ 

 Train และ Test (%) 
MAPE 

(%) 
1 70: 30 7.824686 
1 80: 20  6.486999 
2 90: 10 2.052512 

จากตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบร้อยละความ
ผิดพลาดของผลผลิตจากการพยากรณ์ตามจ านวนชุดขอ้มูล 
พบวา่ผลการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
เท่ากับร้อยละ 2.05 เม่ือใช้ข้อมูลเรียนรู้ร้อยละ 90 และ
ขอ้มูลชุดทดสอบ 10   

 
5.ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์
ผลผลิตอ้อยของประเทศไทย  จากการรวบรวมปัจจัย 10 
ปัจจยั ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีปลูกออ้ย, ปริมาณจากการค านวน
พ้ืนท่ี, พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวออ้ย, ผลผลิตออ้ยตนัต่อไร่, อุณหภูมิ
สูงสุด, อุณหภูมิต ่าสุด, อุณหภูมิเฉล่ีย,ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย, 
จ านวนวนัท่ีฝนตก และความช้ืนสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นขอ้มูล 
จากปี พ.ศ. 2559 – 2563 จ านวน 200 ตวัอย่าง และขอ้มูล 
47 จงัหวดัท่ีมีการปลูกออ้ยและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของ
ปัจจัย 10 ปัจจัยด้วยวิธีการคัดแยกด้วยวิธีป่าสุ่มจาก
ไลบรารีในภาษาไพธอน พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการพยากรณ์
ผลผลิตออ้ยพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวออ้ยมีผลต่อการพยากรณ์ผลผลิต
ออ้ยท่ี0.597, พ้ืนท่ีปลูกออ้ยมีผลต่อการพยากรณ์ผลผลิต
ออ้ยที่ 0.505, ผลผลิตออ้ยตนัต่อไร่มีผลต่อการพยากรณ์
ผลผลิตออ้ยที่ 0.201, อุณหภูมิเฉลี่ยมีผลต่อการพยากรณ์
ผลผลิตออ้ยที่ 0.097, ปริมาณน ้ าฝนเฉลี่ยมีผลต่อการ
พยากรณ์ผลผลิตออ้ยที่  0.088, ความช้ืนสัมพนัธ์มีผล
ต่อการพยากรณ์ผลผลิตออ้ยท่ี 0.035, จ านวนวนัท่ีฝนตกมี
ผลต่อการพยากรณ์ผลผลิตออ้ยท่ี 0.027, อุณหภูมิต ่าสุดมี
ผลต่อการพยากรณ์ผลผลิตออ้ยท่ี 0.008,อุณหภูมิเฉล่ียมีผล
ต่อการพยากรณ์ผลผลิตออ้ยท่ี 0.007 และค่าปริมาณออ้ย
จากการค านวณพ้ืนท่ีมีค่ามากกว่า 1 จึงไม่น ามาพิจารณา 
ดว้ยปัจจยั 9 ปัจจยัน้ีมีความสัมพนัธ์กนัจึงน าปัจจยัทั้งหมด
ไปใช้ในการพยากรณ์ผลิตออ้ยด้วยวิธี การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณจากไลบรารีในภาษาไพธอนซ่ึงมีการ
แบ่งชุดขอ้มูลส าหรับเรียนรู้และทดสอบเป็น ละ 70:30, 
80:20, 90:10 ตามล าดับ จากการพยากรณ์ตามจ านวนชุด
ขอ้มูล พบวา่ผลการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 2.05 เม่ือใชข้อ้มูลเรียนรู้ร้อยละ 90 และ
ขอ้มูลชุดทดสอบ 10 แสดงให้เห็นว่าเม่ือใชข้อ้มูลเรียนรู้
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จ านวนมากข้ึนส่งผลให้ความแม่นย  าในการพยากรณ์เพ่ิม
มากข้ึน  สรุปได้ว่าการพยากรณ์ผลผลิตออ้ยด้วยวิธี การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณมีค่าความผิดพลาดท่ี
สามารถยอมรับและสามารถน าอลักอริทึมท่ีได้จากการ
ทดลองไปใช้ในการพฒันาระบบพยากรณ์ผลผลิตอ้อย
เพ่ือให้สามารถพยากรณ์ผลผลิตออ้ยท่ีแม่นย  าและก าหนด
โควตาให้แต่ละโรงงานถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน จากการศึกษา
ค ร้ั ง น้ีสามารถน าง านวิจัย น้ี เ ป็นข้อแนะน าในการ
พฒันาการพยากรณ์ผลผลิตออ้ยซ่ึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อผลผลิตอ้อยอาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีค่าสัมพันธ์ต่อ
ผลผลิตอ้อยอีกหลายปัจจัยและวิธีในการพยากรณ์ผล
สามารถใชว้ิธีอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะมีค่าความผิดพลาดท่ีนอ้ยกวา่
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
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งานวิจัยนีม้วีัตถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ส าหรับการสนับสนุนการตลาดจากการท านายพฤติกรรม
การซ้ือสินค้าออนไลน์ วิธีวิจัยประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าด้วยอัลกอริทึม F-P 
Growth และ 2) พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะจากกฎความ 
สัมพันธ์จากอัลกอริทึม F-P growth โดยข้อมูลจัดเก็บ
รวบรวมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ topvalue.com 
ของบริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จ ากัด ตั้งแต่เดือน เมษายน 
2564 - กรกฎาคม 2565 น ามาใช้เพ่ือวิเคราะห์หากฎความ 
สัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Rapid Miner Studio  

การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ก าหนดค่าสนับสนุน 
(Support) 30% ขึน้ไป ค่าความเช่ือมัน (Confidence) 80% ขึน้
ไป ผลจากกฎความสัมพันธ์จะแสดงความสัมพันธ์ของสินค้า
ในแต่ละเดือนผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะในการเสนอรายงาน
แบบกราฟ ฝ่ายการตลาดสามารถน าระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือ
สนับสนุนโครงการด้านการตลาด และปรับกลยทุธ์ให้เข้าใจ
พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า เพ่ือเสนอความต้องการของ
ลกูค้า สร้างความพึงพอใจ และรักษาลกูค้า 
ค าส าคญั: กฎความสมัพนัธ์, ระบบธุรกิจอจัฉริยะ,   

พฤติกรรมการซ้ือออนไลน์ 

 

Abstract 
The objective of this research was to the 

development of business intelligence system from 

predicts online purchase behavior for supporting 

marketing. The research methodology consists of 1) 

analyzing customer purchase behavior with the FP-

Growth algorithm and 2) developing a business 

intelligence system with association rules from the F-

P growth algorithm. The data was collected from 

online shopping through the topvalue.com website of 

Top Value Corporation Co., Ltd., between April 

2021 - July 2022. The analysis of the data using 

association rules with rapid miner studio. 

The association rule was to set values of support 

was above 30%, and confidence was above 80%. The 

results of the association rules showed the relation of 

items in each month via the business intelligence 

system by graph reports. The marketing department 

can use a business intelligence system to support 

marketing projects and adjust the strategy to 

understand the behavior of customers to offer the 

customer's needs, creating customer satisfaction and 

retain the customer. 

Keywords: Association rule, Business intelligence,   

   Online purchase behavior 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจทางการตลาดสูงมาก 

จึงส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ตอ้งหากลยุทธ์ทางการตลาด คือ 
ธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซ่ึงเป็นช่อง
ทางการท าธุรกิจท่ีท าให้ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ผู ้บ ริโภคได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน ความก้าวหน้าของ
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เทคโนโลยี สร้างความสะดวกสบายในการคน้หาหรือการ
สั่งซ้ือสินค้าผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเป็นส่ือกลาง ส่งผลให้
พฤติกรรมของผู ้บริโภคในปัจจุบันใช้บริการช้อปป้ิง
ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ (Application) ท า
ให้ในแต่ละวนัมีขอ้มูลการซ้ือขายสินคา้เกิดข้ึนมากมาย 
แนวโน้มการท าการตลาดออนไลน์จึงเติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง มีการวางแผนการตลาดดว้ยการใชเ้ทคนิคเหมือง
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ขอ้มูล ยกตวัอยา่งเช่น การจดัท าแผนการ
ตลาด ออกผลิตภณัฑ์หรือโปรโมชัน่ใหม่ๆ ท่ีดึงดูดลูกคา้ 
และเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยอาศยัความ
เขา้ใจในรูปแบบของพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้ธุรกิจตลาด
ออนไลน์เพ่ิมกลยทุธ์ในการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ทั้งดา้น
การสร้างเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากข้ึน 

ตามความส าคัญข้างต้น การด าเนินธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วย
จดัเก็บ บริหารจดัการขอ้มูล รวมถึงการน าขอ้มูลรายการ
ทางการค้ามาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนการตลาดในการ
ด าเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่ขอ้มูลจะมีปริมาณมากถูกจดัเก็บไว้
แต่ยงัไม่ไดมี้การน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในงานบริหารจดัการ เช่น ขอ้มูลดา้นประชา-
กรศาสตร์ของลูกคา้ ขอ้มูลการซ้ือสินคา้ การจดัส่งสินคา้ 
เป็นต้น โดยสามารถน าข้อมูลพฤติกรรมและแนวโน้ม 
ต่าง ๆ สร้างความได้เปรียบทางการตลาดได้ การเพ่ิม
ยอดขายหรือการจัดโปรโมชั่นสินคา้ จึงเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจ โดยปัจจุบัน
บริษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั ผูจ้ดัท าและให้บริการ 
topvalue.com เวบ็ไซต์ชอ้ปป้ิงออนไลน์ ท่ีรวบรวมสินคา้
กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบรนด์
ชั้นน ามาจัดจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซต์ ด้วยเทค-
โนโลยีท่ีทนัสมยั (ERP) ซ่ึงจดัเก็บขอ้มูลการซ้ือขายสินคา้
ท่ีลูกค้าซ้ือในแต่ละคร้ังไวอ้ย่างเป็นระบบ ส่วนด้านส่ง 
เสริมการตลาดทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดเป็น
ลกัษณะน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ ตามช่องทางท่ีผูบ้ริโภค
ยนิยอมรับข่าวสาร แต่ยงัขาดความเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้และความต้องการซ้ือท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนธุรกิจ 
และสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม เพื่อ
เสนอความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุดมากท่ีสุด  

ดังนั้ นผู ้วิจัย จึงมีแนวคิด ท่ีจะน าเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล มาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยใช้ข้อมูลการซ้ือสินค้าออนไลน์ของลูกค้า หากฎ
ความสัมพนัธ์จากพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ดว้ย
เทคนิค FP-Growth เน่ืองจากวิธีการน้ีจะท าให้ไดโ้มเดลท่ี
จะน ามาใชใ้ห้เกิดความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ทางการตลาด 
และทั้งน้ีสามารถน าขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์มาประยกุต์ใชร่้วมกบัการพฒันาระบบธุรกิจ
อจัฉริยะ เพ่ือท าให้ธุรกิจเขา้ใจพฤติกรรมการมาซ้ือของ
ลูกคา้ ช่วยในการบริหารจดัการวางแผนการตลาด หรือจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า และเหมาะสมกับพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าออนไลน์  ผ่ าน ช่องทางเว็บไซต์  topvalue.com 
เพื่อใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 

 
2. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การห ากฎความ สัมพั น ธ์  (Association Rules  
Dis-covery) เป็นเทคนิคของ Data Mining หมายถึง การ
คน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่เพ่ือน าไปหารูปแบบ
ท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ (Frequent Pattern) และใชใ้นการวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงฐานขอ้มูลท่ีใช้
ในการท าเหมืองความสัมพนัธ์ (Association Mining) มัก
เป็นฐานขอ้มูลประเภท Transaction Database โดยผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ะเป็นกฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) สามารถ
เขียนไดใ้นรูปเซตของรายการท่ีเป็นเหตุ ไปสู่เซตท่ีเป็นผล 
ซ่ึงมีรากฐานมาจากการวิเคราะห์ตะกร้าตลาด (Market 
Basket Analysis) เช่น ลูกค้าท่ีซ้ือผา้ออ้มส่วนใหญ่จะซ้ือ
เบียร์ดว้ย  

2.2 เทคนิ ค เอฟพี -กโรธ (FP-Growth Algorithms) 
การหากฎความสัมพนัธ์ดว้ยเทคนิคอพริโอริ (Apriori) มี
การอ่านขอ้มูลหลายคร้ังจากฐานขอ้มูล และยงัตอ้งสร้าง
กลุ่มแข่งขัน (Candidate) จ านวนมาก ท าให้มีการคิดค้น
วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องน้ี Han,J.P. and Yin,(2000) ได้
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พฒันาอลักอริทึมใหม่ข้ึนมา เพ่ือลดจ านวนการอ่านขอ้มูล
จากฐานขอ้มูล พร้อมน าเสนอโครงสร้างขอ้มูลแบบใหม่
ข้ึนมา ช่ือว่า “FP-Tree” โดยใช้ ช่ือว่า อัลกอริทึม  FP-
Growth เป็นอลักอริทึมท่ีอ่าน ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพียง 2 คร้ัง 

2.3 แผนภาพข้อมูล (Data Visualization) การน าขอ้-
มูลดิบ มาแปลงเป็นรูปภาพเพ่ือท าให้คนอ่านเข้าใจง่าย 
เห็นภาพรวมของขอ้มูลดิบนั้นไดร้วดเร็วภายในระยะเวลา
ท่ีจ ากดั ซ่ึงจะช่วยในการแสดงผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ ช่วยเพ่ิม
ความเร็วในการส ารวจขอ้มูลวา่มีอะไรท่ีน่าสนใจบา้ง เพ่ือ
เป็นแนวทางก่อนการวิเคราะห์ เจาะลึกขอ้มูลท่ีซับซ้อน
มากยิง่ข้ึน [1] 

2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
สุภาพรรณ คงมณีพรรณ (2562) งานวจิยัน้ีไดศึ้กษาเพื่อ

คน้หากฎความสมัพนัธ ์ดว้ยอลักอริทึม FP-Growth และจดั
กลุ่มลูกคา้ตามพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ดว้ยเทคนิค RFM 
รวมทั้งมีการคน้หากฎความสัมพนัธ์ของการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารยี่ห้อ MYHEALTH ของแต่ละกลุ่มลูกคา้ โดย
ใชว้ิธีการท าเหมืองขอ้มูล ดว้ยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ 
MYHEALTH ภายใตก้รอบ CRISP-DM ผลการวิจยัแสดง
ให้เห็นกฎความสัมพนัธ์ของการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
ยีห่้อ MY HEALTH จ านวน 7 กฎ ซ่ึงความสมัพนัธ์เหล่าน้ี
สามารถช่วยในการจดัท าแผนการตลาด เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ และส่งเสริมให้เกิดการซ้ืออย่าง
ต่อเน่ืองของลูกคา้ได ้[2] 

สุพิชฌาย ์แสงชาต์ิ (2559) งานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาพฤติ-
กรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าคู่แข่ง ด้วยการใช้เหมือง
ข้อมูลในการค้นหากฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค FP-
Growth และการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามพฤติกรรมการซ้ือดว้ย
เทคนิค RFM ผลการหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค FP-
Growth แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ยี่ห้อ BLACK จะซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส่วนผลการ
แบ่งกลุ่มลูกคา้ตามพฤติกรรมซ้ือดว้ยเทคนิค RFM พบว่า
สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงักล่าวสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจร้านขาย
ยาสาขาอ่ืน ๆ ในบริษทั Pharmacy Chain AA หรือเพื่อเป็น

แนวทางให้กบัธุรกิจและผูป้ระกอบการอ่ืนในการด าเนิน
กลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป [3] 

ณัฎญาพร ช่ืนมัจฉา (2559) งานวิจัยน้ีเพ่ือหาความ 
สัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ของซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ โดย
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างแบบจ าลองความสมัพนัธ์ของ
การซ้ือสินค้าโดยใช้กฎความสัมพันธ์ ด้วยเทคนิค  FP-
Growth โดยวิเคราะห์จากการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ในแต่ละ
รายบุคคล ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี สามารถพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าออกเป็นกฎความสัมพันธ์ได้ 4 
รูปแบบ ซ่ึงสามารถน าใชใ้นการสนับสนุนการตดัสินใจ 
การน าเสนอสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละ
ราย เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นกล-
ยทุธ์หน่ึงของการวางแผนการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ [4] 

 

3.  วธีิการด าเนินงาน  
3.1 กรอบการด าเนินการวิจัย งานวิจยัน้ีมีขั้นตอนการ

ด าเนินการตามแบบ (Cross-industry standard process for 
data mining : CRISP-DM) ดงัน้ี 

1) Business Understanding ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้ก-
ษาธุรกิจของบริษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จ ากัด เปิดให ้
บริการเม่ือพฤศจิกายน ปี  2014 จัดท าและให้บริการ 
topvalue.com เวบ็ไซต์ชอ้ปป้ิงออนไลน์ ท่ีรวบรวมสินคา้
กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบรนด์
ชั้นน ามาจดัจ าหน่าย โดยด าเนินธุรกิจในรูปแบบ B2C มี
การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดเป็นการตั้งเอง 
มกัเกิดจากความตอ้งการผลกัดนัสินคา้ หรือคาดการณ์จาก
ประสบการณ์จากเจา้หนา้ท่ีการตลาดเอง  

2) Data Understanding ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจัยน้ีได้มา
จากข้อมูลลูกค้าท่ีท าการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ (Tran-
saction Data) ผ่ าน เว็บ ไซต์  topvalue.com ของ บ ริษัท  
ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จ ากัด ท่ีได้จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล 
เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 16 เดือน ตั้งแต่ เมษายน ปี พ.ศ. 2563 
จนถึง กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2564 และบันทึกขอ้มูลการขาย
สินคา้เป็นไฟล ์Excel 
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3) Data Preparation การเตรียมขอ้มูลเป็นการจดัขอ้มูล
ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปหากฎความสัมพนัธ์ดว้ย
โปรแกรม Rapid Miner Studio โดยการคัดเลือกข้อมูล
ส าหรับการหากฎความสัมพนัธ์ จะตอ้งใชข้อ้มูลจากการ
ซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังน ามาแปลงขอ้มูลจดักลุ่ม จากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปหารูปแบบของการซ้ือสินคา้ท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั
บ่อย ๆ และน าไปสร้างกฎความสัมพนัธ์  โดยขอ้มูลหลกัท่ี
น ามาใชส้ าหรับหากฎความสัมพนัธ์ ส าหรับงานวิจยัน้ีคือ 
วนัท่ีท าการซ้ือขาย (Order Date) และ รหสัสินคา้ (SKU) 

4) Modeling น าขอ้มูลมาสร้างแบบจ าลองดว้ยเทคนิค
เหมืองขอ้มูล เลือกใชโ้ปรแกรม Rapid Miner Studio โดย
วธีิการคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ดว้ยเทคนิค FP-
Growth เพื่อใช้ในการตดัสินใจด้านการวางแผนส าหรับ
การจดัโปรโมชัน่ให้ตรงตามความตอ้งการลูกคา้ โดยการ
หาความสมัพนัธ์ของสินคา้ท่ีมีการซ้ือตรงกนัในแต่ละเดือน  

5) Evaluation งานวิจัยน้ีท าการค้นหาความสัมพันธ์
ของการซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ เป็นตวัช้ีวดัประ-
สิทธิภาพของกฎความสัมพันธ์ จะตรวจสอบได้จากค่า
สนบัสนุน 30% ข้ึนไป ค่าความเช่ือมนั 80% ข้ึนไป และค่า
ความสอดคลอ้ง (Lift) มากกวา่ 1 

6) Deployment การน าเอาเทคนิค FP-Growth มาใช้
คน้หาความสัมพนัธ์ของการซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ออน-
ไลน์ เม่ือไดแ้บบจ าลองท่ีผา่นการวิเคราะห์และสามารถน า
ขอ้มูลไปพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะ ในรูปแบบการเสนอ
รายงาน โดยสามารถเรียกดูขอ้มูล Web Browser ใชเ้คร่ือง-
มือท่ีช่ือว่า Power BI เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสร้างราย 
งานให้ออกมาในรูปแบบ Dashboard สามารถน าขอ้มูลใน
องค์กรมาท าการวิเคราะห์เชิงการตลาด ช่วยให้ผูบ้ริหาร
และเจ้าหน้าท่ีทางการตลาดมีข้อมูลเชิ งลึกเพ่ิมความ 
สามารถในการตดัสินใจ และวางแผนไดอ้ย่างชาญฉลาด
ในรูปแบบ Data Visualization 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ในงานวิจัยน้ีหากฎความ 
สมัพนัธ์จากขอ้มูลการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต ์
topvalue.com ท่ีไดจ้ดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล เป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ เมษายน ปี พ.ศ. 2563 จนถึง กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2564 

ซ่ึงสามารถแบ่งขอ้มูลส าหรับคน้หากฎความสัมพนัธ์เป็น
รายเดือน ทั้งส้ิน 16 เดือน 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1) โปรแกรม Microsoft Excel 2019 เป็นโปรแกรม

ส าหรับการสร้างตารางงานในลกัษณะท่ีตอ้งการน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ และจดัรูปแบบ รวมไปถึงการน าขอ้มูลจาก
ตารางงานท่ีสร้างข้ึนไปท าการค านวณ หรือ น าไปสร้าง
เป็น Chart เพื่อน าเสนอข้อมูล รวมถึงการบริหาร และ
จดัการขอ้มูลในลกัษณะท่ีมีปริมาณมากได ้[5] 

2) โปรแกรม Rapid Minor Studio เป็นซอฟตแ์วร์ Data 
Science ใชส้ าหรับการเตรียมขอ้มูล การเรียนรู้เคร่ือง การ
เรียนรู้ลึก การท าเหมืองข้อความ และการวิเคราะห์การ
ท านาย (Predictive analysis) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการ
จัดส่งข้อมูล และลดข้อผิดพลาด RapidMiner มีขั้นตอน
พร้อมส าหรับการท า Data mining และ Machine learning 
ซ่ึงรวมไปถึงการโหลดและการแปลงข้อมูล (ETL) การ
ประมวลผลล่วงหน้าและการวาดภาพจากข้อมูล การ
วิเคราะห์เชิงพยากรณ์ และการสร้างแบบจ าลองทางสถิติ 
การประเมินผล และการปรับใช ้ต่าง ๆ  

3) โปรแกรม Power BI เป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับการ
ประมวลผลขอ้มูลจ านวนมาก ให้อยูใ่นรูปแบบของชาร์ท 
(Chart) หรือ ตาราง (Table) เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูล 
และน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ประโยชน์ในทางธุรกิจต่อไป ค า
วา่ BI ย่อมาจาก Business intelligence เป็น Software มีทั้ ง
รูป แบบ  Desktop และแบบ  Website เพื่ อสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลไดลึ้กข้ึน [6] 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
งานวจิยัน้ี นกัวจิยัไดป้ระยกุตใ์ชก้ระบวนการท าเหมือง

ขอ้มูลแบบ CRISP-DM มาเป็นแนวทางในการวิจยั เน่ือง 
จากเป็นมาตรฐานท่ีทัว่โลกยอมรับ โดยงานวิจยัน้ีใชว้ิธีหา
ความสัมพันธ์การซ้ือสินค้าออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ top 
value.com ของบริษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จ ากดั เป็นราย
เดือน จ านวนทั้งส้ิน 16 เดือน เพื่อน าไปสู่การเพ่ิมยอดขาย 
เพื่อท่ีจะตอบสนองและเสนอโปรโมชัน่ไดต้รงจุด โดยการ
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ก าหนดค่า minimum support 30 % หมายถึง การขายสินคา้
นั้น ๆ ไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ 9 วนัข้ึนไปในแต่ละเดือน 

ผลสรุปความสัมพันธ์สินคา้แต่ละเดือน สามารถขาย
สินค้าออนไลน์ได้ก่ีวนัในแต่ละเดือน โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง กรกฎาคม 2564 มีผลลัพธ์ 
ดงัน้ี 
ตารางที ่1: แสดงผลยอดขายสินคา้ท่ีมีค่า Support มากกวา่
หรือเท่ากบั 30% ข้ึนไป 
ล าดบั เดือน 

ปี 2020 
จ านวน
สินค้า 

ล าดบั เดือน 
ปี 2021 

จ านวน
สินค้า 

1 เมษายน 41 10 มกราคม 1 
2 พฤษภาคม 6 11 กุมภาพนัธ์ - 
3 มิถุนายน 8 12 มีนาคม 1 
4 กรกฎาคม 5 13 เมษายน 2 
5 สิงหาคม 6 14 พฤษภาคม 2 
6 กนัยายน 5 15 มิถุนายน 1 
7 ตุลาคม 2 16 กรกฎาคม 1 
8 พฤศจิกายน 3    
9 ธนัวาคม 2    

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ รายการสินคา้ท่ีขายได้มากกวา่ 9 

วนัในแต่ละเดือน (minimum support >= 30%) ตัวอย่าง 
เช่น เดือนเมษายนท่ีเป็นเดือนแรกของการขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซด์จึงท าให้มีรายการสินคา้ 41 รายการ
ท่ีขายได้มากกว่า 9 วนัข้ึนไปเป็นต้น ส าหรับการหากฎ
ความสัมพนัธ์ของสินคา้แต่ละเดือนพบว่า เดือนเมษายน 
2563 พบ 794 กฎ และเดือนสิงหาคม 2563 พบ 1 กฎ โดยมี
ค่า Support มากกวา่หรือเท่ากบั 30% ข้ึนไป และค่า Confi-
dence มากกวา่หรือเท่ากบั 80% ข้ึนไป ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงทั้ง 
2 เดือนมีรายการขายสินคา้ ท่ีมากกว่าเดือนอ่ืน ส่งผลให้
ยอดขายสินคา้ท่ีขายดี และพบกฎจ านวนดงักล่าว นอกจาก 
น้ีพบว่าทุกความสัมพนัธ์มีค่า lift สูงกว่า 1 ซ่ึงสามารถตี 
ความได้ว่าสินคา้ในแต่ละชุดความสัมพนัธ์นั้น ลูกคา้มกั
ซ้ือพร้อมกัน จากกฎความสัมพันธ์น้ี เจ้าหน้าท่ีทางการ 
ตลาดสามารถน าไปวางแผนการจัดโปรโมชั่นทางการ
ตลาด และสามารถใช้ข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ือสนับสนุนการ
ตดัสินใจ 

ตารางที่ 2: แสดงกฎความสัมพนัธ์ สินคา้ท่ีมีค่า Support 
มากกวา่หรือเท่ากบั 30% และค่า Confidence มากกวา่หรือ
เท่ากบั 80% ข้ึนไป 
ล าดบั เดือน 

ปี 2020 
กฎ 

1 เมษายน 794 
2 พฤษภาคม 1 

 
จากผลการสร้างกฎความสัมพันธ์ของการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ โดยยกกฎท่ีมีค่า Support เท่ากับ 45% ข้ึนไป 
(จบัคู่กนัแบบ 1:1) ดงัน้ี  

1) หากลูกค้าซ้ือสินค้า 130014715 MASTERKOOL 
พดัลมไอเย็น 9.3 ลิตร รุ่น MIK-08EC จะซ้ือ 130014067 
HAIER หมอ้ทอดไร้น ้ ามนั 2.5 ลิตร รุ่น HAF-K25B2 ดว้ย
ค่ า  Support 46.7 % และค่ า  Confidence 82.4 % ห มาย 
ความว่า เม่ือซ้ือสินค้า 130014715 แล้วพบว่ามีการซ้ือ 
130014067 ดว้ย 14 วนัในเดือนเดียวกนั 

2) หากลูกคา้ซ้ือสินคา้ 130008385 OTTO หมอ้ทอดไร้
น ้ ามัน 2.8 ลิตร รุ่น  CO-725 จะซ้ือ 130014067 HAIER 
หม้อทอดไร้น ้ ามัน  2.5 ลิตร รุ่น  HAF-K25B2 ด้วยค่ า 
Support  46.7 % และค่า Confidence 93.3 % หมายความ 
ว่ า  เ ม่ื อ ซ้ื อ สิ น ค้ า  130008385 แ ล้ วพ บ ว่ า มี ก าร ซ้ื อ 
130014067 ดว้ย 14 วนัในเดือนเดียวกนั  

นอกจากน้ีไดพ้ฒันาสร้างรายงานใหอ้อกมาในรูปแบบ 
Dashboard สามารถน าขอ้มูลในองคก์รมาท าการวิเคราะห์
เชิงการตลาดในรูปแบบ Data Visualization 

 

 
ภาพที่  1: รายงานสรุปภาพรวมยอดขาย ยอดขายและ
จ านวนค าสัง่ซ้ือรายเดือน 
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ภาพที่ 2: รายงานสรุปยอดขายเฉล่ียต่อหมวดหมู่สินค้า 
จ านวนค าสั่งซ้ือต่อหมวดหมู่สินคา้ จ านวนค าสั่งซ้ือต่อ
ประเภทการจดัส่ง ยอดขายเฉล่ียต่อประเภทการช าระเงิน 
และ 5 อนัดบัสินคา้ขายดี 

 

 
 

 
ภาพที ่3: รายงานสรุปความสัมพนัธ์ของตะกร้าสินคา้ และ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของเดือนเมษายน 2020 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้มูลเพียง 16 เดือน และเป็นขอ้มูลท่ี

อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดซ่ึงส่งผลต่อการซ้ือขายสินคา้
ออนไลน์ ควรมีการน าขอ้มูลใหม่ท่ีถูกจดัเก็บไวจ้ านวน 5 

ปีข้ึนไป มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์รายเดือน
ต่อรายปี 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบนัปริมาณขอ้มูลขอ้ความจากโซเชียลมีเดีย

เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ดว้ยความกา้วหน้าทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อกต่าง ๆ และระบบตอบกลับ
ขอ้ความอตัโนมติั ในปัจจุบนัระบบตอบกลบัการสนทนา
อตัโนมติัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายแต่ไม่สามารถจ าแนก
ค าหรือประเภทเองได้ จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัสนใจท่ี
จะพฒันาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากขอ้ความดว้ยการ
เ รี ยน รู้ ขอ ง เ ค ร่ื อ ง  เ พื่ อ ให้ส าม ารถตอบได้ต ร ง
วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้าน และสามารถน าขอ้เสนอแนะ
ไปปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจากขอ้มูล
ด้านการบริการได้ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) มากกว่า 
80 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละแบบจ าลอง ดงันั้นสามารถสรุป
ไดว้า่ระบบท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพในการจ าแนก
ขอ้ความภาษาไทยในด้านบริการและสามารถน าไปใช้
งานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ความรู้สึก, การจ าแนกขอ้ความ
ภาษาไทย, การเรียนรู้ของเคร่ือง 

 
Abstract 

In recent years, the volume of text messages sent 

via social media has increased exponentially with 

the development of social networks, websites, blogs, 

and chatbot. Chatbots are very popular nowadays, 

but they are unable to recognize words or sentences 

on their own. For solving such problem sentiment 

analysis for service chatbot using machine learning 

has been developed. In order for the system to 

answer exactly the purpose of the user and can 

improve correctly from suggestion. 

The system performance testing from services 

data show that the accuracy is more than 80 percent. 

It can be concluded that the system is effective in 
Thai classification in term of services. 

Keywords: Sentiment Analysis, Text Classification,  

            Machine Learning. 

 

1.บทน า 
 ปัจจุบันปริมาณข้อมูลข้อความจากโซเชียลมีเดีย
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ดว้ยความกา้วหน้าทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เว็บไซต์หรือบล็อกต่าง ๆ ในปัจจุบัน การ
วิเคราะห์ความรู้สึกถือเป็นส่วนหน่ึงของการประมวล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ใน
การระบุประเภทของความรู้สึก (Sentiment Polarity) ของ 
ขอ้ความท่ีถูกจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ เชิงบวก 
และเ ชิงลบ  หลายบริษัทในประเทศไทยเ ร่ิมเ ห็น
ความส าคัญของการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียเพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึก การท่ีมีระบบท่ีช่วยวเิคราะห์ขอ้มูลขอ้ความ
จากโซเชียลมีเดีย ท าให้ธุรกิจนั้ นสามารถปรับปรุง
ขอ้เสนอแนะ และเพ่ิมช่องทางธุรกิจมากข้ึน [1] 
 ระบบตอบกลับการสนทนาผ่านขอ้ความอตัโนมติั
เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั สามารถช่วยให้ลด
การประสบปัญหาตอบลูกคา้ไม่เร็วทันใจ ระบบตอบ
กลบัการสนทนาอตัโนมติักลบัแบ่งเป็น 2 ประเภทในการ
ตอบกลบั 1. ประโยคทัว่ไป 2. ประโยคดา้นลบ แต่ระบบ
ตอบกลบัการสนทนาอตัโนมติัไม่สามารถจ าแนกค าหรือ
ประโยคเองได ้
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จากปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ความรู้สึกจากขอ้ความ เพื่อให้ระบบตอบกลบั
การสนทนาผ่านขอ้ความอตัโนมติัสามารถตอบได้ตรง
จุดประสงค์ของผูใ้ชง้าน หากในกรณีเป็นประโยคดา้น
ลบ ระบบตอบกลบัการสนทนาผ่านขอ้ความอตัโนมติั
สามารถสลบัไปเป็นคนเขา้มาแกไ้ขปัญหาแทนได ้และ
สามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขได้ตรง
จุดประสงค ์

 

2.ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 กระประมวลผลภาษาตามธรรมชาติ (Natural 

Language Processing) 
NLP มีจุดมุ่งหมายให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ

ภาษามนุษยไ์ดดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบ
มาให้เหมาะกบัการเขา้ใจขอ้มูลของตวัเลขหรือรหัส ซ่ึง
ไม่ตรงกบัวิธีการส่ือสารของมนุษย ์NLP จึงเกิดข้ึนเพ่ือ
ลดช่องวา่งในการส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 
[2] 

2.2 พื้นฐานของพจนานุกรม (Lexicon Based) 
เป็นการวเิคราะห์โดยอา้งอิงจากคลงัค าศพัทท่ี์บ่งบอก

ถึงความรู้สึกและรวบรวมค าท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึก
ออกมาเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ การสร้างคลงัศัพท์ คือ
การใชข้อ้มูลความสมัพนัธ์ระหวา่งค าในพจนานุกรมเพ่ือ
รวบรวมค า  บอกความ รู้ สึก  ห รือสกัด เอาค าบอก
ความรู้สึกจากขอ้มูลการใชภ้าษาจริงในคลงัขอ้มูลภาษา 
[3] 

2.3  การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Leaning)   
การท าให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้จาก

ตัวอย่างด้วยตัวเองโดยปราศจากการป้อนค าสั่งของ
โปรแกรมเมอร์และใช้ ประกอบได้ด้วยข้อมูลและ
เคร่ืองมือทางสถิติเพื่อท านายผลลพัธ์ออกมา ผลลพัธ์ท่ี
ออกมาถูกใช้เพื่อท าประโยชน์ในเชิงลึกต่อไปและ
เก่ียวขอ้งกบัเหมืองขอ้มูล (Data Mining)  

 
 
 

 2.3.1  เหมืองข้อมูล (Data Mining) 
 เป็นกระบวนการคน้หาความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มูล

จ านวนมากท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นคลงัขอ้มูลดว้ยหลกัการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ โดยขั้ นตอนประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน คือ การเขา้ใจปัญหา, การท าความเขา้ใจขอ้มูล, 
การเตรียมขอ้มูล, การสร้างแบบจ าลอง, การประเมินผล 
และ การน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใชง้าน 

 
ภาพที ่1: กระบวนการในการท าเหมืองขอ้มูล  [4] 

 2.3.2  เหมืองข้อความ (Text Mining) 
 การค้นหาข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชน์จาก

ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) เป็นการสกดัความรู้
เอาขอ้มูลท่ีไม่เคยเรียนรู้มาก่อนมาใชป้ระโยชน์ไดต้าม
วตัถุประสงค ์[4] 

2.4 เทคนิคการจ าแนกประเภทและการเรียนรู้เชิงลึก 
(Deep Learning) 

 2.4.1 Logistic Regression  
 Logistic Regression เ ป็ น  Supervised Learning 

ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร  Classification ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปแบบของการท านายหรือ
โอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดข้ึนหรือไม่ เ กิด
เหตุการณ์สนใจ ใชก้บัปัญหา Binary Classification มีตวั
แปรตามเป็นแบบ 1 / 0 หรือ Yes / No กบัตวัแปรอิสระท่ี
เป็นไดท้ั้งตวัแปรเชิงปริมาณหรือตวัแปรเชิงกลุ่ม  

โดย กฎของความน่าจะเป็น ค่าจะเป็นตวัเลขค่าไม่เกิน 
1 โดยใช ้Sigmoid function แกน Y คือความน่าจะเป็น
นั้น ๆ อยูใ่นช่วง0-1 และแกน X คือค่า Regression ท่ี
ท านายออกมาได ้[5] 
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ภาพที ่2: แบบจ าลอง Logistic Regression  [5] 

 2.4.2 Naïve Bayes Classification 
เป็นการแบ่งกลุ่มโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น 

(Probability) ทฤษฎีความเป็นเบย ์(Bayes Theorem) คือ
ความน่าจะเป็นท่ี เ กิดเหตุการณ์หน่ึง ก็ต่อ เ ม่ือเกิด
เหตุการณ์หน่ึงนึงไดเ้กิดไปแลว้ โดย C คือ Class, X คือ 
Attribute, P คือ Probability มาใช้หาค าตอบ และเลือก
ผลลพัธ์ (X) ท่ีดีท่ีสุดมาเป็นค าตอบ [4] 

 
ภาพที ่3: แบบจ าลอง Naïve Bayes [4] 

 2.4.3 Long Short-Term Memory (LSTM) 
 เ ป็ น ก า รพัฒนาต่ อ ม าจ า ก  Recurrent Neural 

Network (RNN) โดย RNN เป็นวธีิการท่ีออกมาแกปั้ญหา
ส าหรับงานท่ีมีขอ้มูลมีล าดบั (Sequence) โดยใชห้ลกัการ
ส่งผลลพัธ์ยอ้นกลบัไปเป็นชุดขอ้มูลใหม่ เพ่ือให้โมเดล
จ าอินพตุของล าดบัได ้และ LSTM เป็นการพฒันาต่อยอด
มาจาก RNN ท่ีมีการต่อของล าดบั (Sequence) ยาว ๆ เลย
มีการน ามาพัฒนาการใช้ Long Short-Term Memory 
ข้ึนมาโดยใชห้ลกัของคอมพิวเตอร์ท่ีมีการ Read, Write,  
Forget (Delete) เพื่อควบคุม memory [6] 

 

 
ภาพที ่4: แบบจ าลอง LSTM [6] 

2.5 Pre-processing 
 2.5.1 ก า ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด ข้ อ ค ว า ม  (Text 

Cleaning) 
 เป็นการจดัเตรียมขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถ

น าไปวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถือวา่เป็นหน่ึงในขั้นตอน
ส าคญัของการจัดการชุดขอ้มูลท่ีจะน าไปใช้วิเคราะห์ 
เพื่อท าการสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ท่ีดี โดย
ผูว้ิจยัเลือกการท าความสะอาดขอ้มูลโดยมีพ้ืนฐานจาก
ภาษาองักฤษ [7] 

 2.5.2 การตดัค า (Word Segmentation) 
 หลังจากการท าความสะอาดข้อมูลแล้ว Word 

Segmentation เป็นขั้นตอนแรกเร่ิมในการน าขอ้มูลมาใช ้
ในการวิเคราะห์ โดยท าการแยกค าออกจากประโยค ให้
อยู่ในรูปแบบค าเด่ียวหรือกลุ่มค าท่ีมีความหมาย โดย 
เรียกว่า Token จากนั้นท าการรวมกลุ่มค าท่ีแตกต่างกนั 
และท าการนับจ านวนค าเหล่านั้ นท่ีปรากฎอยู่ในชุด
ขอ้มูล 

 2.5.3 การสร้างถุงค า (Bag of Words) 
 Bag of Words เป็นวิธีการ NLP ในการจัดเตรียม

ข้อ มู ล เ พื่ อ น า ไป ใช้ ใ นก า รวิ เ ค ร า ะ ห์บนระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเป็นวิธีการสร้างคุณลักษณะของ
ข้อความข้ึนมาโดยใช้หลักการ One-Hot Encoding ใน
การเข้ารหัสข้อมูลในทุกค าของชุดข้อมูล โดยเข้า
รหัสผ่าน Token ท่ีไดจ้ากการสร้างเอาไวแ้ลว้ โดย แทน
ค่า 1 เม่ือค าเหล่านั้นปรากฏในชุดขอ้มูลและ 0 เม่ือค า
เหล่านั้นไม่ปรากฎในชุดขอ้มูล  
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 2.5.4 Term Frequency – Inverse Document 
Frequency (TF-IDF) 

 TF-IDF ไดมี้การพฒันามาจาก Bag of Words ท่ีถูก
ออกแบบข้ึนมาส าหรับใช้งานในส่วนของการแปลง 
ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบของข้อความ ให้อยู่ในรูปแบบ
ตวัเลขเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถท าความเขา้ใจและ
น าไปใช ้ประโยชน์ต่อได ้โดย TF-IDF ใชแ้กปั้ญหาใน
ส่วนของค าท่ีปรากฏเป็นจ านวนมากในขอ้มูลเพียงแค่ 1 
ระเบียนท่ี เกิดข้ึนจากการน า Bag of Words ไปใช้งาน 
TF-IDF ใช้หลักการคล้ายคลึงกับ Bag of Words แต่มี
จุดเด่น เหนือกว่า Bag of Words ไม่เพียงแต่นับจ านวน
ค าศพัทท่ี์พบมากท่ีสุดในชุดขอ้มูลเท่านั้น  

 2.5.5 การฝังค า (Word Embedding) 
 การฝังค า คือการสร้างเวกเตอร์คุณลกัษณะข้ึนมา

จาก Token ท่ีสร้างไว ้โดยท าการสร้างข้ึนมาจากประโยค
หรือเอกสารท่ีมีอยูใ่นขอ้มูลเพ่ือท าการสร้างคุณลกัษณะ
ท่ีอยู่ในรูปของตัวเองท าให้สามารถน าไปใช้ในการ
ค านวณต่อได้ การท างานของการฝังค าเร่ิมจากการ
เข้ารหัสค าแต่ละค าให้อยู่ในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์
สามารถเขา้ใจไดด้ว้ยน าประโยคในชุดขอ้มูลหรือเอกสาร
ท่ีไดท้ าการก าหนดไวใ้นชุดขอ้มูลมาเขา้รหสั [8] 

 

3.วธีิด าเนินการวจัิย 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า
แบบจ าลองในการจ าแนกประเภทท่ีให้ผลแม่นย  าและ 
เหมาะสมได้แก่ Logistic Regression, Naïve Bayes และ 
LSTM โดยใช้แบบ  Bidirectional LSTM เ พ่ือ เ พ่ิมการ
เรียนรู้สองทิศทางท าให้รับรู้บริบทของขอ้ความไดม้าก
ยิ่งข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงประยุกต์แบบจ าลองทั้ง 3 แบบใน
การพฒันาแบบจ าลอง 
 3.1 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

 
ภาพที ่5 :กรอบแนวคิดของงานวจิยั 

 แนวคิดหลกัของงานวิจยัน้ีคือการน าเทคนิคการ
เรียนรู้ของเคร่ืองและการเรียนรู้เชิงลึกมาประยกุต์ใชก้บั
เทคนิคการวิเคราะห์ความรู้สึกในการจ าแนกขอ้ความ
สนทนาผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ และน าไปใช้
พฒันาระบบจ าแนกความรู้สึก โดยระบบท าการโหลด
แบบจ าลองและแปลงอินพุต เม่ือระบบได้รับประโยค
อินพุต ระบบจะท าการแปลงเป็น  Token และท านาย
ความรู้สึก ดว้ยค่าท่ีป้อนจากขอ้มูลเคน 
 3.2 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
 ชุดขอ้มูล (Dataset) ท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยและสร้าง
แบบจ าลองน ามาจากแพลตฟอร์มการตอบกลบัสนทนา
ด้านการให้บริการจากบริษทัขนส่งบริษทัหน่ึง ทั้ งทาง 
Line, Mobile, Web โดยเก็บขอ้มูลตั้ งแต่ 1 กรกฎาคม -  
กันยายน 2564 และ Wisesight Corpus จ านวน 36,066 
ขอ้ความ โดยแบ่งเป็นดา้นปกติจ านวน 25,285 ขอ้ความ
และด้านลบจ านวน 10,781 ข้อความ น าออกเป็นไฟล์
นามสกุล .csv และน ามาแบ่งประเภทขอ้ความออกเป็น 2 
ประเภทไดแ้ก่ Neutral และ Negative [7] 
  3.3 การเตรียมและท าความสะอาดข้อมูล 
 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการ Label ขอ้ความ
แบ่งออกเป็นการ Label ความรู้สึกว่าเป็นข้อความท่ีมี
ความรู้สึกอย่างไร โดยจะดูจากภาพรวมของประโยค 
หากค าเช่น แย่มาก จะ Label ให้เป็นความรู้สึกเชิงลบ 
หรือถา้ไม่ได้กล่าวถึงความรู้สึกใดจะ Label เป็นกลาง 
และเน่ืองจากขอ้ความดา้นปกติมีจ านวนมากกวา่ดา้นลบ 
ขอ้มูลจึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่สมดุล (Imbalanced) ท าให้ส่งผล
ต่อความแม่นย  าการพยากรณ์ของแบบจ าลอง (bias) เพื่อ
สร้างสมดุลให้ข้อมูลท่ีน าไปสร้างแบบจ าลอง จึงใช้
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เทคนิคการสุ่มตัวอย่างชุดข้อมูลท่ีไม่สมดุล (Random 
Resample) ด้วยการการสุ่มข้อมูลซ ้ าเ พ่ือเพ่ิมตัวอย่าง
จ านวนขอ้มูลน้อย (Random Over Sampling) ให้เท่ากบั
ขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก การสุ่มในกรณีน้ีคือ ขอ้ความดา้น
ลบให้ใกล้เคียงกับขอ้ความด้านปกติ จากนั้ นท าความ
สะอาดขอ้มูลและเก็บในรูปแบบของ .csv [9] 
  3.3.1 การตดัค า (Tokenize)  
 ในการใชข้อ้มูลเพ่ือสร้างแบบจ าลอง ขอ้มูลจะตอ้งอยู่
ในรูปแบบของตวัเลขหรือ Token อยา่งไรก็ตามมีปัญหา
ในภาษาไทย เพราะภาษาไทยไม่ใช้อักขระช่องว่าง 
(White Space) เ พ่ือบ่งช้ีขอบเขตของแต่ละค าเหมือน
ภาษาองักฤษ อีกทั้งคอมพิวเตอร์ยงัแยกค าภาษาไทยแต่
ละค าเป็นประโยคไม่ได้เพราะไม่รู้จักแต่ละค าเหมือน
มนุษย ์ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชอ้ลักอริทึมเพ่ือแบ่งสัดส่วน
หรือ Token ค า 
  3.3.2 การฝังค า (Word Embedding)  
 ในแบบจ าลองการ เ รี ยน รู้ของ เค ร่ื อง  Logistic 
Regression, Naïve Bayes น า Token ท่ีได้จากการตัดค า
ไ ป ท า  Feature Extraction ใ น ขั้ น ต อ น ต่ อ ไ ป  แ ต่
แบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึก LSTM ได้ใช้อัลกอริทึม 
Word Embedding ในการแปลงข้อความเพื่อใช้ในการ
สร้างแบบจ าลอง การฝังค าเป็นกระบวนการท่ีแปลงแต่
ค  าเป็นประโยคในรูปแบบเวกเตอร์ ซ่ึงแทนความหมาย
ของค าท่ีขอ้มูลตวัเลขในหลายมิติ โดยก าหนดให้ Token 
มีความยาวเท่ากันทั้ งหมดในเอกสารโดยหาความยาว
ท่ีสุดของเอกสารในชุดขอ้มูล  
  3.3.3 การสกดัคุณลกัษณะ (Feature Extraction) 
  ท าการหาความถ่ีของค าในเอกสาร เพื่อแสดงค าใน
เอกสารปรากฏบ่อย ๆ ดว้ย Tfidf Vectorizer จาก Scikit-
learn โดยวิ เ ค ร าะ ห์ข้อมู ลจ าก  Matrix ของ  Count 
Vectorize จาก Bag of Words 
 3.4 การสร้างแบบจ าลอง (Model Building) 
  3.4.2 การแบ่งชุดข้อมูล 
 ข้อมูลพร้อมใช้งานส าหรับสร้างแบบจ าลอง ชุดข้อมูล
จ าเป็นต้องแยกเป็นชุด Train และ Test เพื่อให้แบบจ าลองมี
แนวโนม้ท่ีจะท านายผลลพัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยท่ีแบบจ าลอง

ไม่ได้เรียนรู้ข้อมูลมาก่อน มีการแบ่งอัตราส่วนชุดข้อมูล
ส าหรับฝึกอบรวม 80 % และชุดขอ้มูลส าหรับทดสอบ 20 %  
  3.4.2 อลักอริทมึ 
  จากการศึกษาพบว่าการใช้ Logistic Regression, 
Naïve Bayes และ LSTM เป็นท่ีนิยมในการใช้จ าแนก
ความรู้สึกและไดป้ระสิทธิภาพ ดังนั้นแบบจ าลองท่ีจะ
น า ม า ใ ช้ เ ป รี ยบ เ ที ยบ จะปร ะกอบด้ ว ย  Logistic 
Regression, Naïve Bayes, LSTM แ บ บ เ รี ย น รู้ แ บบ
สองทิศทาง (Bidirectional LSTM) ซ่ึงท าการเปรียบเทียบ
แบบจ าลองทั้งสาม โดยใชชุ้ดขอ้มูลและตวัช้ีวดัเดียวกนั 
 

4.ผลการทดสอบ 
การทดสอบประสิทธิแบบภาพแบบจ าลองการจ าแนก

อารมณ์ของขอ้ความ จะทดสอบความแม่นย  าโดยใชก้าร
วดั F-measure (F1) ค่าความเท่ียงตรง (Precision) และค่า
ความไวหรือค่าระลึก (Recall) เป็นเกณฑใ์นการก าหนด
ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง โดยเปรียบเทียบการ
จ าแนกของแบบจ าลองท่ีถูกฝึกสอนดว้ยคุณลกัษณะใน
รูปแบบต่าง  ๆ ตามท่ีผู ้วิจัยได้ท าการออกแบบไว้ 
ประกอบด้วยผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลอง
ของอัลกอริทึม Machine Learning และ Deep Learning 
ไดแ้ก่ Logistic Regression, Naïve Bayes และ LSTM   
ตารางที ่1 : ตารางความแม่นย  า Recall และ F1 Score 
ของแต่ละแบบจ าลอง 

Algorithm
s 

(Model) 

Precisio
n 
 

Recall 
 

F1 
 

Trainin
g Time 
(second

) 
Logistic 

Regressio
n 

0.8351 0.833
2 

0.834
1 

51.51 

Naïve 
Bayes 

0.8020 0.804
9 

0.801
0 

48.44 

 LSTM 0.8641 0.905
2 

0.884
1 

1299.57 
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 ในแบบจ าลองทั้ง 3 แบบจ าลองท่ีไดท้ าการฝึกอบรม 
ได้ค้นพบว่าการสร้างแบบจ าลองในการจ าแนก
ความรู้สึกให้ผลลัพธ์ข้ึนอยู่กับความยาวในข้อความ 
ความขดัแยง้กนัในขอ้ความและความหมายของแต่ละค า
ในประโยค ในด้านการท านายผลลพัธ์แบบจ าลองการ
เรียนรู้เชิงลึก LSTM สามารถสร้างแบบจ าลองท่ีมีความ
แม่นย  าในการจ าแนกความรู้สึกภาษาไทยมากท่ีสุดท่ี 88 % 
แต่จะใชเ้วลาในการฝึกอบรมมากท่ีสุด 
ตารางที ่2 : ตารางบนัทึกผลการทดสอบจ าแนกประโยค 

ประโยค ผลลพัธ์ 
 

Logistic 
Regression 

 

Naïve 
Bayes 

 

LSTM 

ในช็อปป้ีบอกก าลงั
น าส่ง แต่ในน้ีหาไม่
เจอ น่าเบ่ือมาก 

Neg1 Neu2 Neu2 Neg1 

แกะของต่อหนา้
พนกังานก่อน
จ่ายเงินจะไดไ้หม
ครับ  

Neu2 Neu2 Neu2 Neu2 

ส่งของสาขาใกล้
บา้นข้ึนวา่ไม่รองรับ
เก็บเงินปลายทางทุก
สาขาเลยค่ะในตวั
เมืองราชบุรี 

Neg1 Neu2 Neu2 Neg1 

Neg1 = Negative, Neu2= Neutral 
 

 
ภาพที ่6: ผลการพฒันาแบบจ าลองร่วมกบัแอปพลิเคชนั Line 

 

 
5.ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการทดสอบทั้ ง 3 แบบจ าลอง แบบจ าลองการ
เรียนรู้เชิงลึก LSTM แบบเรียนรู้สองทิศทางไดค้ะแนน 

F1 ดีท่ีสุด นอกจากนั้นการเรียนรู้แบบสองทิศทางท าให้ 
LSTM ท างานได้ดีในการจ าแนกประเภทของขอ้ความ 
และตีความหมายทั้งหมดของเอกสารเม่ือมีความขอ้แยง้
กนัในประโยค  ดงันั้นงานวจิยัน้ีสามารถน ามาใชง้านเป็น
ระบบตอบกลับการสนทนาผ่านขอ้ความอตัโนมติัใน
ด้านการให้บริการ ท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 
ความส าคญัในการทดลองน้ีคือชุดขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนควร
ส ารวจอย่างละเอียดก่อนด าเนินการ การท่ีแบบจ าลอง 
จะใหป้ระสิทธิภาพในการท านายท่ีสูงนั้น ไม่เพียงแค่การ
เลือกอลักอริทึมท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างแบบจ าลอง 
แต่รวมถึงการคดัเลือกและท าการสร้างคุณลกัษณะของ
ขอ้มูลท่ีน าไปวิเคราะห์ใหเ้หมาะสมกบัประเภทงานท่ีจะ
วิ เคราะห์ ดังนั้ นการท่ีจะน าไปใช้งานกับชุดข้อมูล
ประเภทอ่ืน ๆ จะตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและสร้าง
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรับการใชง้านดว้ย รวมไปถึง
ขอ้มูลมีผลต่อการท านายควรท าความสะอาดขอ้มูลและ
วเิคราะห์อยา่งละเอียดก่อนน ามาใชง้าน  
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บทคัดย่อ 
วิชาชีววิทยา ในหัวข้ออาณาจักรสัตว์ เป็นวิชาท่ี

จ าเป็นต้องใช้การจดจ าเนื้อหาค่อนข้างมาก งานวิจัยนี้
เป็นการน าเสนอส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบเกมบนมือถือ
สมาร์โฟน ซ่ึงช่วยท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนือ้หาได้
ดีขึ ้น ซ่ึงผลการทดสอบประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้
พบว่ามีประสิทธิภาพท่ีค่า 82/86.5 ในส่วนผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด โดยมค่ีาเฉลีย่นอยู่ท่ี 4.58  
ค าส าคญั : ส่ือการเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยเกม เกมอาณาจกัรสตัว ์ 

 

Abstract 

Biology subject on the Taxonomy in Animal 

Kingdoms topic requires considerable 

memorization of content. This study proposes a 

game-based learning on smartphone. The game 

helps students better understand the contents. The 

results of this study show that the game’s efficiency 

is effective at 82/86.5. The student satisfaction 

assessment result was at the highest level of 

satisfaction with an average of 4.58.  
Keywords: Learning Materials, Game-based  

         learning, Animal Kingdom Game. 

 

1. บทน า 
ทั่วโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ท าให้เกิด

การเปล่ียแปลงอย่างรวดเร็วแบบไร้ขีดจ ากัดในด้าน
เทคโนโลย ีส่งผลใหส้งัคมโลกเกิดการเปล่ียนแปลงแบบ

ก้าวกระโดด และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวติประจ าวนัโดยเฉพาะในปัจจุบนั จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ีท าให้ตอ้งมีมาตรการป้องกนัโดยการให้
ผูค้นกักตวัอยู่กับบ้าน ท าให้เป็นตวัเร่งให้ผูค้นตอ้งใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารกนัหรือช่วยในท างานท่ี
บา้นมากยิ่งข้ึน รวมถึงนักเรียนท่ีตอ้งเรียนออนไลน์ ซ่ึง
ท าให้เกิดความยุง่ยากในการมีส่วนร่วมในการเรียนหรือ
ท าให้ความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียนน้อยลง เพราะมี
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมท่ีบ้าน ท่ีจะท าให้ ไม่
เหมาะสมกับการเรียน เป็นตน้ จากผลวิจัยช้ีว่าการเรียน 
ออนไลน์ท าให้นักเรียนกว่าร้อยละ 20 ไม่เข้าร่วมชั้ น
เรียนเน่ืองจากความเครียด [1] และจากงานวิจัย พบว่า
การเรียนออนไลน์ เป็นทางเลือกท่ีใช้งานได้ภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามการศึกษายงัพบวา่ควร
ให้อาจารย์ พยายามท าให้การศึกษาออนไลน์ เป็นท่ี
ยอมรับในหมู่นกัศึกษา โดยอาจมีการน าเทคนิคการเกม
ฟิเคชนัมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา [2] โดยหน่ึงในวชิาท่ี
มีเน้ือหาท่ีมีเน้ือหาเยอะและตอ้งใชค้วามจ ามากก็คือวชิา
ชีววทิยาซ่ึงเป็นแขนงหน่ึงของวชิาวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 
เป็นการศึกษาเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติทั้ งในอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยจุดประสงค์ของวิชาน้ีคือการศึกษา
เก่ียวกับการจ าแนกหรือการจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต 
ซ่ึงตอ้งศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาอาณาจักร
ส่ิงมีชีวิตนั้ นมีอยู่หลากหลายแต่ผู ้วิจัยได้เลือกศึกษา
อาณาจกัรสัตว ์โดยการศึกษาเร่ืองความหลากหลายทาง
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ชีวภาพมี เน้ือหาและหัวข้อในการเรียนท่ีค่อนข้าง
ซับซ้อนและเขา้ใจยากและตอ้งใชค้วามจ าและท าความ
เข้ า ใจ  ท า ให้ ผู ้ เ รี ยน รู้ สึ ก ไ ม่ อ ย าก เรี ยน  แล ะ ใน
สถานณการณ์ในปัจจุบนัท าให้ยิ่งตอ้งใส่ใจกบัการเพ่ิม
ค ว าม ส น ใ จ ก าร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก เ รี ย น  ดั ง นั้ น 
เพ่ือแกปั้ญหาในเร่ืองน้ี จึงท าใหเ้กิดแนวคิดในการน าเกม
มาเสริมการเรียนรู้ขอนักเรียน  ในปัจจุบันในการการ
พัฒ น า ส่ื อ ใช้ห ลัก ก าร  ADDIE MODEL ใน ก าร
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพฒันาอยา่งเป็นระบบท่ี
ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยส่ือจะถูกออกแบบมาเพื่อ
ความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ อีกทั้งยงัปิดช่อง
โหวข่องขอ้จ ากดั การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเบ่ือหน่ายกบั
การเรียน [3] อีกทั้งในการเรียนรู้ดว้ยส่ือนั้นยงัเหมาะสม
กบัการใชใ้นยุคดิจิทลั เพราะปัจจุบนันักเรียนส่วนใหญ่
สามารถเขา้ถึงส่ือมลัติมีเดียหรือการน าเสนอส่ือผา่นทาง
แอปพลิเคชนั ไดง่้ายยิ่งข้ึนผา่นโทรศพัท์สมาร์ทโฟน จาก
การส ารวจพบว่า ประชาชนอายุ 15 – 24 ปี  ใช้อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 98.8 [4] ซ่ึงเป็นช่วงอายุในการ
เรียนมธัยมศึกษาตอนปลายตรงกบักลุ่มเป้าหมายท าให้
ผูว้ิจัยเลือกพัฒนาส่ือในรูปแบบเกมมือถือและในการ
ทดลองค ร้ัง น้ี จะ เน้นการพัฒนาส่ือและทดสอบ
ประสิทธิภาพของส่ือทั้ งด้านเน้ือหาและประสิทธิภาพ
ของส่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพของส่ือ  

 
2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Bloom (Bloom’s taxonomy) – ความรู้ท่ีเกิดจากการ
จดจ า – ความเขา้ใจ แปลความหมาย – การประยุกต์
น าความรู้ไปใช ้– การวิเคราะห์ แยกแยะเร่ืองราว หา
ความแตกต่างกันได ้– การสังเคราะห์ การน าความรู้
ไปผสมผสานเร่ืองราวให้เกิดส่ิงใหม่สมบูรณ์กวา่เดิม 
– การประเมินค่ามีความสามารถในการตดัสินใจได้
อยา่งเหมาะสม  [5] 

2.2 เน้ือหาของวิชาชีววิทยา ซ่ึงเป็นเน้ือหาหลกั
ในการพฒันาส่ือ โดยใชเ้ฉพาะ เร่ืองอนุกรมวิธานใน
หวัขอ้อาณาจกัรสตัว ์โดยมีเน้ือหาทั้งอาณาจกัรสตัวย์งั

แบ่งออกเป็น 9 ไฟลัม ได้แก่ 1) ไฟลัม พอริเฟอรา 
ได้แก่ ฟองน ้ าชนิดต่าง 2) ไฟลัม ซีแลนเทอราตา 
ไดแ้ก่ ไฮดรา แมงกะพรุน ปะการัง 3) ไฟลมั แพลท่ีเฮ
ลมินเทส ไดแ้ก่ พยาธิใบไม ้พยาธิตวัตืด 4) ไฟลมั เน
มาโทดา ไดแ้ก่ พยาธิไส้เดือนตวักลม พยาธิตวัจ๊ีด 5) 
ไฟลัม มอลลัสกา ได้แก่ หอย หมึก แม่เพรียง 6) 
ไฟลมั แอนเนลิดา ไดแ้ก่ ไส้เดือนดิน แม่งเพรียง 7) 
ไฟลัม อาร์โทรโพดา ได้แก่ กุ้ง ปู  แมลง แมงมุม 
ตะขาบ 8) ไฟลมั เอไคโนเดอร์มาตา เช่น ปลิงทะเล 
เม่นทะเล 9) ไฟลมั คอร์ดาตา ไดแ้ก่ ปลา กบ เต่า นก 
แมว คน [6]  

2.3 หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ

พั ฒ น า อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  ADDIE MODLE  

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ คือการ

ก าหนดเป้าหมายของส่ือ ระดบัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 2) 

ขั้นตอนการออกแบบ  เป็นขั้นตอนการออกแบบการ

เรียนรู้ ออกแบบรูปแบบกระบวนการทั้ งหมด ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้3)  การพฒันา เป็นการสร้างโมเดล 

จากท่ีได้ออกแบบไวใ้ห้เป็นไปตามท่ีก าหนด 4) การ

ด าเนินการ เป็นการด าเนินการเรียนรู้ตามท่ีออกแบบไว้

หรือน าบทเรียนหรือส่ือไปใช้ในการทดสอบ 5) การ

ประเมินผล เป็นการประเมินการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้[3] 

2.4 การทดสอบประสิทธิภาพ นวัตกรรมหรือส่ือ

ก ารสอน  ทดสอบป ระ สิท ธิภ าพ  (Developmental 

Testing) ใช้วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ โดยการใช้สูตร 

E1/E2 ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(Process-E1) และทดสอบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

(Product-E2) โดยการทดลองในการหาประสิทธิภาพของส่ือ

นั้ นเน้นความสัมพนัธ์ของกระบวนการและผลลพัธ์ เป็น

ส าคญั [7] 

2.5 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาส่ือการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ นักวิจัยหลากหลายท่านท่ีศึกษา 
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และน าไปประยกุต์ใช ้เช่น วินัชนันท์[8] ไดพ้ฒันาแอป

พลิเคชนัส าหรับการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาและทกัษะชีวิต

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีการน าส่ือมาพฒันา

โดยการออกแบบด้วยหลักการ ADDIE MODEL มา

ออกแบบ ส่ือและน าไปทดสอบกบันกัเรียนโดยแบ่งกลุ่ม

ควบคุมกบักลุ่มทดลองพบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผล

การเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั [9] ไดใ้ชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนแบบฝึกทักษะการใช้ “Verb to be” ส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยบทเรียนท่ีพฒันาและ

แบบทดสอบวดัผลทดสอบระหว่างเรียนและหลงัเรียน 

พบว่าป ระ สิท ธิภ าพของบท เรียน ท่ี พัฒ น าข้ึ น มี

ประสิทธิภาพ 84.44/83.11 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 [10] 

การพฒันาส่ือการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

สาระเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาการพัฒนาส่ือให้ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยพบว่าร้อยละมีค่า E1/E2 = 

82.07/93.70  สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้[11] การ

พฒันาส่ือการสอนมัลติมีเดีย เร่ืองอาเซียน ตามแนวคิด

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยใช้หลักการออกแบบด้วย 

ADDIE MODEL ในการพฒันาส่ือและประเมินคุณภาพ

ส่ือการเรียนการสอนมัลติมิเดียและแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

3.วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาของวชิาชีวทิยาเฉพาะ 

เร่ืองอนุกรมวิธานหัวข้ออาณาจักรสัตว์ และน าทฤษฏี

การเรียนรู้ของ Bloom Taxonomy มาประยุกต์ใช้กับ

การจัดการเน้ือหาท่ีน าเสนอ และใช้หลักการ ADDIE 

MODEL ในการ พัฒนาส่ือกาเรียนรู้  ศึกษาหลักการ

ออกแบบและพัฒนาส่ือ ต่างๆ และศึกษาการทดสอบ

ประสิทธิภาพของส่ือ 

3.2 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ADDIE 

MODEL 

 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิดการพฒันาส่ือ 

โดยน าเน้ือหาท่ีศึกษามาออกแบบตามขั้นตอน ADDIE 

MODEL ทั้ ง  5  ดั ง น้ี  1 ) ก าร วิ เค ร าะ ห์  (Analysis)  

หลังจากการวบรวมขอ้มูล ก าหนดความรู้ท่ีได้รับของ

นักเรียน โดยออกแบบส่ือเป็นรูปแบบของเกมโดย ใช้

ทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม  Bloom Taxonomy ในการ

ก าหนดความรู้ตามระดับการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมปลาย สายสามัญ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

โดยก าหนดการการเรียนรู้ให้ผูเ้ล่นสามารถ จดจ า เขา้ใจ 

น าข้อมูลไปใช้ได้จ ริง  และสามารถวิ เคราะห์  จัด

หมวดหมู่ ของส่ิงมีชีวิตประเภทสัตวไ์ด ้โดยส่ือการเรียรู้

ออกแบบให้ผูเ้ล่นวิเคราะห์ว่าสัตวท่ี์มีลกัษณะจ าเพาะ

แบบน้ีเป็นสัตว์ชนิดไหน เพ่ือให้ผู ้เล่นใช้ทักษะการ

วเิคราะห์และจ าแนกจากขอ้มูลท่ีมีและสามารถน าความรู้

หรือขอ้มูลไปศึกษากบัส่ิงมีชีวิตจริงได ้อีกทั้งยงัท าให้ผู ้

เล่นสามารถจดจ าลกัษณะจ าเพาะของสัตวส์ัตวต์วันั้นได ้

และสามารถจ าแนกสัตว์ชนิดนั้ นได้ 2) การออกแบบ 

(Design) โดยไดอ้อกแบบให้เกมมีรูปแบบการเล่นแบบ

การ์ดเกม โดยการก าหนดชนิดสัตวโ์ดยเลือกจากทั้ ง 9 

ไฟลัมและคลาสในไฟลัมหลักท่ีนักเรียนเรียนมาเป็น

ตัวอย่าง 60 ตัว และก าหนดลักษณะจ าเพาะของสัตว์ท่ี

ครอบคลุมสัตวท์ั้งหมดเช่น ลกัษณะการสืบพนัธ์ุ ลกัษณะ

การเคล่ือนท่ี ลกัษณะการหายใจ จ านวนของขาหรืออวยัวะ

ภายในและภายนอก และอ่ืน ๆ รวมทั้ งส้ิน 30 ลักษณะ 

เพ่ือให้ผูเ้ล่นสามารถใช้จ าแนกความแตกต่างสัตว์ได้
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ครอบคลุมทุกชนิด โดยใช้สัตวแ์ต่ละชนิดมาออกแบบ

เป็นการ์ดค าถาม และใช้ลกัษระจ าเพาะของสัตวแ์ต่ละ

ชนิดมาเป็นการ์ดค าใบใ้ห้กบัผูเ้ล่น ซ่ึงรูปแบบการเล่นจะ

มีความเรียบง่าย โดยเกมจะเร่ิมจากให้การ์ดค าถามมา

หน่ึงใบ ซ่ึงก็คือการ์ดสัตว์ท่ีเป็นปริศนาไว ้และผูเ้ล่น

เพียงเลือกการ์ดค าใบ้หรือลักษณะจ าเพาะของสัตว์ท่ี

ตอ้งการถาม แลว้ระบบจะท าการแสดงลกัษณะท่ีถูกตอ้ง

มาให้ผูเ้ล่น โดยเม่ือผูเ้ล่นรวบรวบลกัษณะจ าเพาะของ

สัตว์และวิเคราะห์ได้แล้วว่าเป็นสัตว์ชนิดใด ผู ้เล่นก็

สามารถเลือกภาพสัตวท่ี์ถูกตอ้งให้กบัระบบ หากถูกตอ้ง

ผูเ้ล่นก็จะไดรั้บคะแนนในรูปแบบดาวไป หากตอบผิดผู ้

เล่นก็จะโดนหักคะแนนหรือดาวไป 3) การพัฒนา 

(Development)  การพฒันาส่ือดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

Unity โดยใช้สร้างโครงสร้างระบบของเกมหลักท่ี

ออกแบบมาจากขั้นตอนออกแบบ(Design) และจัดท า

กราฟิกภายในเกมทั้งการวาดภาพสัตวท่ี์ประกอบภายใน

เกมและออกแบบสร้าง  UI ของเกม ด้วยโปรแกรม

ส า เ ร็ จ รู ป  Krita, illustrator ร วม ถึ งก าร ป ร ะ เมิ น

ประสิทธิภาพส่ือของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปทดสอบกับ

กลุ่มเป้าหมายดว้ยเพ่ือวดัวา่ส่ือสามารถน าไปทดสอบใน

ขั้ นตอนต่อไปได้ห รือไม่  4) ขั้ นตอนการน าไปใช้ 

(Implement) โดยวิธีการทดสอบตามหลกัการทดสอบ

ประสิทธิภาพของ นวตักรรมหรือส่ือการสอน โดยมีการ

จดัท าแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์ด้วยเว็บแอพลิ

เคชัน่ส าเร็จรูป Quizizz โดยรูปแบบค าถามจะอา้งอิงจะ

หนงัสือชีววิทยา ซ่ึงชุดแบบทดสอบจดัท ามาทั้งหมด 20 

ขอ้ และท าการแบ่งชุดแบบทดสอบเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 1.)

เป็นการทดสอบระหว่างเล่นเพ่ือวดัประสิทธิภาพของ

ก ร ะ บ วน ก าร  (E1 Efficiency of process)  ไ ด้ น า

แบบทดสอบ 20 ขอ้มาแบ่งเป็น 2 ช่วงโดยใช ้เกณฑ์ 10 

ข้อ 15 คะแนน โดยจะมี 5 ข้อในค าถามท่ียากให้  2 

คะแนน รวมทั้ ง 2 ช่วงจะรวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

และ 2) การทดสอบหลงัใชส่ื้อเพื่อวดัประสิทธิภาพของ

ผ ล ลั พ ท ธ์ (E2 Efficiency of Product)โ ด ย ใ ช้

แบบทดสอบเดิมแต่รวมทั้งหมด 20 ขอ้ แลว้ท าการสลบั

ขอ้ โดยจะใหค้ะแนนขอ้ละ 1 คะแนน ดงันั้นการทดสอบ

ประสิทธิภาพระหว่างเล่นจะก าหนดให้เป็น ซ่ึงการทก

สอบจะทดสอบกับนักนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จ านวน 10 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  5) การ

ป ร ะ เมิ น ผ ล  (Evaluation)  จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ

ประสิทธิภาพของส่ือ ในรอบสุดท้ายเป็นการทดสอบ

หลงัจากใช้ส่ือว่าผูเ้ล่น จดจ า ความรู้ท่ีได้ใช้ส่ือมามาก

นอ้ยแค่ไหนโดยมีการก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพส่ือ

ไวท่ี้ 80/80 หมายถึงคะแนนระหว่างใชส่ื้อและคะแนน

หลงัใชส่ื้อมาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงหากคะแนนได ้78/79 

แสดงวา่ประสิทธิภาพส่ือต ่ากวา่เกณฑ ์หากได ้80.5/81.5 

แสดงวา่ส่ือมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด และหาก

คะแนน 95/96 แสดงวา่ส่ือมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์

ก าหนด  

 

4. ผลการด าเนินงาน  
จากการศึกษาและพฒันาส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบเกม

มือถือ เร่ืองอนุกรมวิธาน หัวขอ้อาณาจกัรสัตว ์ไดพ้ฒันา
ตวัส่ือในรูปแบบเกมในมือถือ ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วน
การท างานอยู่  3  อย่าง ดังน้ี  1) ฟั งก์ชัน  Game เป็น
ฟังก์ชนัในการเล่นเกม โดยเร่ิมแรก ระบบจะแสดงการ์ด
ค าถามสัตวเ์ป็นรูปแบบเคร่ืองหมายค าถาม และจะแสดง
ค าใบล้กัษณะเฉพาะของสตัวต์วันั้นให ้3 ขอ้ หลงัจากนั้น
ผูเ้ล่นสามารถเลือกการ์ดค าใบท่ี้เป็นลกัษณะของสัตวท่ี์ผู ้
เล่นต้องการรู้ โดยการลากการ์ดค าใบ้ไปใส่ท่ีการ์ด
ค าถาม ระบบก็จะแสดงค าใบต้่อไปมาในช่องท่ี แสดงค า
ใบ้ เม่ือผูเ้ล่นตดัสินใจว่าจะตอบว่าสัตวคื์ออะไร ผูเ้ล่น
สามารถปัดแถบสีเทาดา้นขวาของจอ หน้าต่างจะแสดง
ภาพสตัวใ์ห้เลือกตอบ โดยผูเ้ล่นสามารถลากภาพสตัวไ์ป
ใส่การ์ดค าถามได้ เม่ือถูกผู ้เล่นจะได้รับคะแนนเป็น
รูปแบบของดาว แลว้ระบบจะแสดงการ์ดสัตวต์่อไป 2) 
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Encyclopedia เป็นฟังก์ชันการดูเน้ือหาสารนุกรม โดย
จะแสดงขอ้มูลลกัษณะจ าเพาะของสัตวเ์พ่ิมเติมจากเกม 
รวมถึงข้อมูลไฟลัมของสัตว์ 9 ไฟลัมหลัก และ 3) 
Trophy เป็นฟังก์ชนัผลคะแนนจากการเล่นเกมท่ีสะสม
มาในรูปแบบดาว โดยคะแนนสูงสุดเท่ากบั 3 ดาว นอ้ยท่ีสุด
จะไม่มีดาว 

 
ภาพที ่2: ตวัอยา่งหนา้จอส่ือการเรียนรู้ 

ผ ลป ระ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง ส่ื อ ก าร เรี ย น รู้  
โดยผู ้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีการประเมินอยู่ 2 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาของส่ือและคุณภาพของส่ือ พบวา่ส่ือมี
ป ระ สิ ท ธิภ าพ อยู่ ใน ระดับ ม าก  ท่ี ค่ า เฉ ล่ี ย  4 .2 2  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีระดบั 0.60 
 

ตารางที ่1: ผลการประเมินประสิทธิภาพส่ือการ
เรียนรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดบั
คุณภาพ 

1. ดา้นเน้ือหา 4.30 0.42 มาก 
2. ดา้นคุณภาพของส่ือ 4.15 0.78 มาก 

รวม 4.22 0.60 มาก 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพส่ือ โดยกลุ่มนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 คน โดยผลการทดสอบ
ตั้งมาตรฐาน (E1/E2) ไวท่ี้ 80/80  โดยท่ี E1 คือคะแนน
ระหวา่งใชส่ื้อท่ีแบ่งเป็นการทดสอบ 2 ช่วง โดยใชก้าร
ท าแบบทดสอบความจ าจากการเล่นเกมโดยตอบค าถาม
สัตวจ์ านวน 10 ตวั แรกในเกม และรอบท่ีงสอง อีก 10 
ตัวต่อมาในเกม  โดยผลคะแนนระหว่างใช้ส่ือจะมี
คะแนนเต็มรวม ท่ี 30 คะแนน ช่วงแรก15 คะแนน ช่วง
สอง 15 คะแนน โดยการทดสอบน้ีใชผู้ท้ดสอบจ านวน 
10 คน รวมทั้ งส้ิน 300 คะแนน  และE 2 เป็นการเก็บ
คะแนนหลงัจากเล่นส่ือ โดยการรวมแบบทดสอบใน

ช่วงแรกแลว้มาสลบัขอ้ค าถามเพื่อวดัประสิทธิภาพหลงั
ใชส่ื้อ โดยก าหนดคะแนนเตม็ไวท่ี้ 20  คะแนน ทดสอบ
การกลุ่มทดสอบเดิม 10 คน รวมทั้งส้ิน 200 คะแนน ซ่ึง
ผลคะแนนท าแบบทดสอบออกมาท่ีคะแนน 82/86.5 
สรุปได้ว่า การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือในการ
เรียนรู้ในรูปแบบเกมมือถือ เร่ืองอนุกรมวธิานในหัวขอ้
อาณาจกัรสตัว ์ส่ือมีประสิทธิภาพ 
ตารางที่  2 : ผลการทดสอบประสิท ธิภาพของส่ือ 
โดยกลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียน 
10 (คน) 

คะแนนระหวา่ง
ทดสอบ (E1) 

คะแนนหลงั
ทดสอบ 

รวม 248 173 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อจาก

กลุ่มตัวอย่างพบว่า ความพึงพอใจของผู ้ใช้ส่ืออยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.58 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี

ระดบั 0.54 

ตารางที ่3: ผลประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
1. ดา้นเน้ือหา 4.72 0.45 
2. ดา้นคุณภาพของส่ือ 4.49 0.58 
3. ดา้นประโยชนจ์ากส่ือ 4.55 0.50 

รวม 4.58 0.54 
 
5. สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนาส่ือการเรียน รู้ในรูปแบบเกมมือถือ  
ในหัวขอ้อนุกรมวิธาน เร่ืองอาณาจกัรสัตว ์เป็นการ
พฒันาเพื่อศึกษาการพฒันาส่ือการเรียนรู้และทดสอบ
ประสิทธิภาพของส่ือว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์หรือไม่
โดยใช้หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาส่ือการสอน ADDIE MODEL ตัวส่ือจะมี
ฟังกช์นั 3 อยา่งไดแ้ก่ ฟังก์ชนัเกม หรือการเขา้เล่นเกม
หลักโดยระบบเกมจะแสดงการ์ดสัตว์ปริศนาและ
แสดงลกัษณะจ าเพาะของสตัวใ์นเชิงค าใบ ้โดยผูเ้ล่นมี
หนา้ท่ีจ าแนกขอ้มูลตามค าใบเ้พื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง
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ของสตัวต์วันั้น ๆ หากตอบถูกระบบก็จะทายตวัต่อไป
จนครบ 60 ตวั ฟังก์ชนัสารานุกรมและฟังก์ชนัรางวลั
มีไวส้ าหรับดูขอ้มูลเพ่ิมตอ้งของส่ือเท่านั้น  

โดยจากการวิจัยและพัฒนาส่ือได้น าไป
ประเมินประสิทธิภาพกบัผูเ้ช่ียวชาญ โดยประสิทธิภาพ 
ของส่ื ออยู่ ในระดับ ท่ี ดี และได้ รับค าติ ชมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญวา่ ภาพรวมของส่ือการเรียนรู้น้ีเหมาะสม
และน่าสนใจท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ต่อไปได ้โดยเฉพาะรูปภาพของสัตว ์ซ่ึงเป็นส่ือหลกั 
ออกแบบมาไดอ้ยา่งดีไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพ
ของส่ือซ่ึงมี  ประสิทธิภาพของส่ืออยู่ในระบบ
มาตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อิคลสั[9] สรรสยา[10]  และยุทพงธ์[11] ท่ีได้
ผลลพัธ์ในทิศทางเดียวกนั การประเมินความพึงพอใจ 
ของผูใ้ชท้ั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ขอ้เสนอแนะ
ในการศึกษาคร้ังต่อไปในการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต สามารถน าส่ือการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กบั
การเรียนการสอนไดเ้พ่ือเพ่ิมความสนใจให้นักเรียน
ได ้อีกทั้งยงัสามารถน าส่ือไปต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์
เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนท่ีสนใจในเร่ือง
ชีววทิยา หวัขอ้เก่ียวกบัอาณาจกัรสตัวไ์ดอี้กดว้ย  
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันคนญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยใน
ด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ จ านวนมาก คนท่ีมีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาญี่ปุ่นจึงมีโอกาสเติบโตและโอกาสท่ี
จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานสูงกว่า แต่มีคนจ านวนมาก
ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท าให้ส่ือการสอนรูปแบบเดิมใช้งานได้ไม่เตม็
ประสิทธิภาพและท าให้ความน่าสนใจในการเรียนลดลง 
ผู้ วิจัยจึงน าเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับหลักการ
วิ เคราะห์ประสบการณ์ ผู้ ใ ช้ม าพัฒนาส่ือการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในระดับเร่ิมต้น เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้มากขึน้ ผลการทดลองพบว่า กลุ่มท่ีใช้ส่ือการสอน
ประเภทความจริงเสริมในการเรียนมีอัตราการเพ่ิมขึน้ของ
คะแนน 73.68% ส่วนกลุ่มท่ีเรียนแบบปกติมีอัตราการ
เพ่ิมขึน้ของคะแนน 62.27% แสดงให้เห็นว่าการใช้ส่ือการ
สอนประเภทความจริงเสริมในการเรียนภาษาญีปุ่่นช่วยให้
ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนและมผีลการเรียนท่ีดีขึน้ 
ค าส าคัญ: ส่ือการสอน วิชาภาษาญ่ีปุ่น ความจริงเสริม 

ประสบการณ์ผูใ้ช ้ 
 

Abstract 
At present, Japanese people are active in 

Thailand in many industries. People who can 

communicate in Japanese have a chance to grow and 

have a higher chance of being recruited for a job.  

But many people have trouble learning Japanese. 

Due to the COVID-19 situation, traditional teaching 

materials are ineffective and decrease their interest 

in learning. Therefore, the researcher has applied 

augmented reality technology together with the 

principle of user experience analysis to develop 

Japanese language teaching materials at the 

beginner level to increase academic achievement 

more. The results showed that The group using 

augmented reality teaching materials in learning 

Japanese had a score of 73.68%, while the group 

that did not use augmented reality teaching material 

had a score increase of 62.27%. It has been shown 

that the use of augmented reality teaching materials 

in learning Japanese helps learners understand the 

lesson and achieve better results. 

Keywords: Teaching materials, Japanese subjects, 

Augmented Reality, User Experience. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบันนักลงทุนญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศ

ไทยมีค่อนขา้งมาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า มูลค่าขอรับการส่งเสริมจาก
ต่างประเทศ (FDI) ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. ปี  2564 

ประเทศท่ีมีมูลค่าลงทุนสูงสุดไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น มูลค่า
ลงทุน 67,816  ล้าน คิดเป็น 18%  ของมูลค่าเงินลงทุน
ทั้ งหมด [1]  ซ่ึงท าให้คนญ่ี ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทใน
ประเทศไทยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยการติดต่อทาง
ธุรกิจ การคา้ หรือการท างานร่วมกบัองค์กรญ่ีปุ่น คนท่ีมี
ความสามารถในการส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นจะได้รับความ
ไวว้างใจมากกว่า มีโอกาสเติบโตมากกวา่ และมีโอกาสท่ี
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จะรับการคดัเลือกเขา้ท างานสูงกวา่ เพราะในปัจจุบนัมีงาน
ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ความสามารถในการส่ือสารภาษาญ่ีปุ่น
ค่อนขา้งมาก แต่บุคคลากรท่ีสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได้
ในตอนน้ีถือวา่ยงัมีนอ้ยกวา่ความตอ้งการของตลาดอยูม่าก 
ดังนั้ นคนท่ีสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได้จึงมีโอกาสตก
งานนอ้ยมาก 

อย่างไรก็ตามมีคนจ านวนมากท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นแลว้
รู้สึกว่าภาษาญ่ี ปุ่นเป็นภาษาท่ียาก ไม่สามารถส่ือสาร
ภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากการส ารวจปัญหาในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีพบในการฝึกงานพบวา่ กลุ่มเป้าหมายประสบ
ปัญหาดา้นค าศพัท์มากท่ีสุด ทั้งในเร่ืองของค าศพัท์เฉพาะ
ทางท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และการเลือกใช้ค  าศัพท์ให้
เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ [2]  และนอกจากน้ีส่ือการ
สอนในรูปแบบเดิมอาจจะไม่ช่วยสร้างความน่าสนใจใน
การ เรียน ท่ี เพี ยงพอให้ กับ ผู ้ เรี ยน ได้  ป ระกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในปัจจุบนั ท าใหส่ื้อการสอนในรูปแบบเดิม
ไม่สามารถใชง้านไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการ
น าเทคโนโลยคีวามจริงเสริม (Augmented Reality : AR) 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่ือการสอนภาษาญ่ีปุ่น
ระดบัเร่ิมตน้ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือให้กบัผูท่ี้เร่ิมตน้ศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่น เน่ืองด้วยส่ือประเภท AR สามารถใช้งานได้
บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซ่ึงเหมาะกบัการเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุก
เวลา อีกทั้ งยงัช่วยสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ให้กับ
ผูเ้รียน และเป็นเทคโนโลยท่ีีถูกน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
ในปัจจุบัน เพราะการใช้งานท่ีค่อนข้างสะดวกและใช้
อุปกรณ์ไม่เยอะ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดส้ะดวกมาก
ข้ึนและไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกทกัษะภาษาญ่ีปุ่นใน
รูปแบบใหม่ ซ่ึงจะช่วยสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียนมาก
ข้ึน อีกทั้งยงัส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการเรียนอีกดว้ย 

 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) 
Augmented Reality (AR) หรือความจริงเสริม เป็น

เทคโนโลยีท่ีมีผูใ้ห้นิยามความหมายไวห้ลากหลายนิยาม

ดว้ยกัน โดยงานวิจัยของ Ronald ได้ให้นิยามว่า AR เป็น
เทคโนโลยท่ีีผสานโลกเสมือนเขา้กบัโลกความจริง โดยใช้
วตัถุเสมือนมาวางอยูบ่นสภาพแวดลอ้มจริง [3] ในขณะท่ี 
Grubert และคณะไดใ้หค้วามหมายของ AR วา่เป็นเทคนิค
ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถโตต้อบกบัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพผา่นการซอ้นทบัขอ้มูลดิจิทลั [4] และงานวจิยัของ 
Feng Zhou ไดอ้ธิบายความหมายวา่ AR เป็นเทคโนโลยีท่ี
ช่วยให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงข้ึนมา ซ่ึงภาพท่ี
สร้างข้ึนจะซอ้นทบักบัวตัถุจริงในเวลาจริง โดยผูใ้ชจ้ะเขา้
ไปอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงและสามารถโตต้อบกบั
ภาพเสมือนท่ีสร้างข้ึนได ้[5] ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
พนิดา ท่ีได้อธิบายว่า AR เป็นการน าระบบความจริง
เสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพ่ือสร้างส่ิงท่ีเสมือน
จริงใหก้บัผูใ้ช ้[6] 

โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีความจริงเสริมหมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวา่งโลกของความจริงกบัโลก
เสมือนจริงให้เสมือนกบัว่ามีวตัถุหรือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน
จริงบนสภาพแวดลอ้มปัจจุบัน โดยผ่านซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านโตต้อบกบัภาพเสมือน
ท่ีปรากฎอยูไ่ด ้

เทคโนโลย ีAR แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. แบบ
ท่ีใช้ภาพสัญลกัษณ์  และ 2. แบบท่ีใช้ระบบพิกัด ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างขอ้มูลบนโลกเสมือนจริง ซ่ึงภาพ
สัญลกัษณ์จะนิยมเรียกว่า Maker หรือ AR Code โดยใช้
กล้องเว็บแคมในการรับภาพ เม่ือซอฟต์แวร์ท่ีใช้งาน
ประมวลผลรูปภาพพบสัญลกัษณ์ท่ีก าหนดไว ้จะแสดง
ขอ้มูลภาพสามมิติท่ีตั้ งค่าไวใ้นโปรแกรมให้เห็น ท าให้
ผูใ้ชง้านสามารถท่ีจะหมุนดูภาพท่ีปรากฏไดทุ้กทิศทาง 

ปัจจุบนั AR มีความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ จะเห็นวา่มีการ
น า เทคโนโลยี น้ี ไปประยุกต์ ใช้ในด้านต่ าง  ๆ  เช่น 
อุตสาหกรรม การแพทย ์การตลาด รวมทั้งดา้นการศึกษา
ดว้ย [7]  มีการศึกษาเก่ียวกบัการน า AR มาใชใ้นการสร้าง
ส่ือการสอนในรูปแบบต่าง ๆ จากงานวิจยัของ Dita เขาได้
น า AR มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันส่ือการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้มือถือในการสแกนอักษรแล้ว
ประมวลผลออกมาเป็นรูปภาพ [8] และงานวจิยัของ Geng 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

493 

 

และ Yamada ไดน้ าเทคโนโลยี AR มาพฒันาระบบท่ีช่วย
ท าความเขา้ใจและเรียนรู้ศพัท์กริยาประสมในภาษาญ่ีปุ่นท่ี
มีความซับซ้อนมาก โดยจะใช้มือถือสแกนไปท่ีบัตร
ค าศัพท์  จะมีตัวละครน าค าศัพท์ไปประสมให้แล้ว
ประมวลผลออกทางหนา้จอ [9]  

จากงานวิจยัของ Plecher และคณะไดพ้ฒันาเกมแนว
ผจญภยัเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัตวัอกัษรคนัจิในภาษาญ่ีปุ่น โดย
เกมหลกัจะเป็นการต่อสู้แบบผลดักนัเล่นและมีเกมยอ่ย ๆ 
เพ่ือฝึกฝนเก่ียวกบัตวัอกัษรคนัจิในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงผลลพัธ์
โดยรวมมีแนวโนม้ไปในทางท่ีดี แต่ยงัมีขอ้วิพากษว์จิารณ์
อยู่ คือตัวอักษรคันจิยงัมีจ านวนท่ีจ ากัดอยู่ และยังไม่
สามารถท่ีจะเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นตั้งแต่เร่ิมตน้ได ้[10] 

โดยส่วนมากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั AR จะมุ่งเนน้ไปท่ี
การสร้างแอปพลิเคชันท่ีใช้มือถือสแกนตัวอักษรหรือ
รูปภาพ แลว้แสดงผลออกทางหนา้จอ เพื่อเสริมสร้างความ
น่าสนใจใหผู้ใ้ชง้านและเป็นตวัช่วยในการพฒันาการเรียน
การสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 

2.2 ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience : UX) 
User Experience (UX) หรือประสบการณ์ของผู ้ใช ้

คือประสบการณ์ของผู ้ใช้งานในด้านความรู้สึ กของ
ผูใ้ช้งาน (User) ท่ีมีต่อการใช้งานผลิตภณัฑ์ หรือระบบ
ต่ าง  ๆ  เช่น  ค วามสะดวกสบ าย  ใช้ งาน ง่าย  ความ
สนุกสนาน จนเกิดเป็นความพึงพอใจสูงสุดหรือเกิด
ประสบการณ์ท่ีดีของผูใ้ชง้าน ในอีกแง่หน่ึง UX เป็นผล
จากวิวฒันาการของ User Interface (UI) เม่ือผูใ้ช้มีการ
ปฏิสัมพนัธ์กบั UI ส่ิงหน่ึงท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บคือประสบการณ์
ของผูใ้ช้งาน อาจได้รับความรู้สึกในแง่บวก หรือได้รับ
ความรู้สึกแง่ลบ  นักพัฒนาจึงจ าเป็นต้องศึกษาความ
ตอ้งการของผูใ้ช้งาน เพ่ือให้ตอบโจทยก์ับผูใ้ช้งานมาก
ท่ีสุด ฉะนั้ นอาจเปรียบได้ว่า UX คือ “ศาสตร์แห่งความ
พยายามเขา้ใจผูอ่ื้นเพื่อประโยชน์อนัสูงสุด” [11] [12] 

ประสบการณ์ของผูใ้ชจ้ะช่วยสร้างความพึงพอใจใน
ก าร ใช้ ง าน ให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ ง าน  มี ก าร ศึ ก ษ า เก่ี ย วกั บ
ประสบการณ์ของผูใ้ช้ท่ีมีต่อเวบ็ไซต์ของแบรนด์ต่าง ๆ 
โดย Sillence และคณะระบุวา่การออกแบบส่งผลต่อความ
ประทบัใจแรกของผูใ้ชง้านสูงถึง 94% [13] ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ Phillips และ Chaparro ท่ีบอกว่าการ
ออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้มีความสวยงาม จะสามารถดึงดูดและ
สร้างความประทับใจแรกของผูใ้ช้งานได้มากกว่าการใช้
งานท่ีง่าย [14] ซ่ึงถา้ความประทบัใจแรกมีแนวโนม้ไปใน
แง่บวก ก็สามารถเพ่ิมความพึงพอใจของผูใ้ชง้านได ้

 นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ช ้เพื่อน าไปเป็นกลยทุธ์การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช้
พ้ืนฐานในการพฒันาแอปพลิเคชนับนมือถือโดย Yazid 

และ Jantan ไดศึ้กษางานท่ีเก่ียวขอ้งและครอบคลุมในดา้น
ประสบการณ์ผูใ้ชเ้ก่ียวกบัแอปพลิเคชนับนมือถือประเภท
ต่าง ๆ และศึกษาการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชส้ าหรับ
แอปพลิเคชันจองตั๋วจองเท่ียวบินบนมือถือ เพ่ือหา
แนวทางท่ีดีท่ีสุดของการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช ้ซ่ึง
กลยุทธ์พ้ืนฐานในการพัฒนามีองค์ประกอบทั้ งหมด 7 
องค์ป ระกอบ  ได้แ ก่  ความสะดวกในการใช้งาน , 
ความสามารถในการเรียนรู้ , ส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้, 
ความพึงพอใจของผูใ้ช้, ความปลอดภัย, ความตั้ งใจเชิง
พฤติกรรม และส่ิงแวดลอ้ม [15] 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์ของผู ้ใช้ ส่วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นไปท่ีการหารูปแบบท่ีดีท่ีสุดในการพฒันา
เวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนับนมือถือโดยใชป้ระสบการณ์
ของผูใ้ชเ้ป็นเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันา เพื่อให้ผูใ้ชง้าน
เกิดความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑท่ี์ใชง้าน 

 

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
ภาพที ่1: วิธีการด าเนินการวิจยั 



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

494 

 

จากภาพข้างต้น  แสดงให้ เห็นถึงขั้ นตอนในการ
ด าเนินการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกบ็ข้อมูลเพ่ือวเิคราะห์รูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
การเก็บขอ้มูลการสอนภาษาญ่ีปุ่นจากการสัมภาษณ์

อาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่น และส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้ นปี ท่ี  1  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น จ านวน 54 คน 
เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์รูปแบบประสบการณ์ผูใ้ช ้

3.2 แบบทดสอบวดัความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน 
ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัความรู้ภาษาญ่ีปุ่น

เบ้ืองตน้ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัจาก
เรียนภาษาญ่ีปุ่น 

3.3 ออกแบบและพฒันาส่ือการสอน 
น าขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลมาพฒันาส่ือการสอน โดย

เลือกรูปแบบท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยม 2 รูปแบบ เพื่อวิเคราะห์
รูปแบบท่ีเหมาะสมและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน  

3.4 ทดลองใช้งานและวเิคราะห์ความพงึพอใจ 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 ให้เรียน

ภาษาญ่ีปุ่นในรูปแบบปกติจ านวน 27 คน กลุ่มท่ี 2 ให้
เรียนภาษาญ่ีปุ่นโดยใชส่ื้อการสอนท่ีพฒันาข้ึนจ านวน 27 
คน และท าแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจหลงัจากใช้
งาน เพื่อวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช ้

3.5 แบบทดสอบวดัความรู้ของผู้เรียนหลงัเรียน 
ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบหลังจาก

เรียนภาษาญ่ีปุ่น น ามาเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 

 

4.  ผลการด าเนินงาน 
4.1 ส่ือการสอนภาษาญี่ปุ่ น 

 
ภาพที ่2: แสดงหนา้หลกัของส่ือการสอน 

จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงหน้าจอหลกัของส่ือการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีพฒันาข้ึนจากใช้ขอ้มูลการส ารวจกลุ่ม
ตวัอยา่ง ทั้งน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกจากรูปแบบท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยม
ท่ีสุด 2 อนัดบัแรก นั่นคือแอนิเมชนัและประโยคสนทนา 
มาพัฒนาส่ือการสอนภาษาญ่ีปุ่น 2 รูปแบบโดยใช้บท
สนทนาเป็นเน้ือหาหลักของส่ือการสอนคือรูปแบบ
แอนิเมชนั และรูปแบบประโยคสนทนา 

 

 
ภาพที ่3: ตวัอยา่งหน้าจอแสดงผลส าหรับส่ือการสอน                  

รูปแบบแอนิเมชนั 

  
ภาพที ่4: ตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลส าหรับส่ือการสอน 

รูปแบบประโยคสนทนา 
จากภาพท่ี 3 และ 4 แสดงตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลของ  

ส่ือการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยภาพท่ี 3 จะแสดงตวัอยา่งหนา้
จอแสดงผลส าหรับส่ือการสอนรูปแบบแอนิเมชัน และ
ภาพท่ี 4 จะแสดงตวัอยา่งหน้าจอแสดงผลส าหรับส่ือการ
สอนประเภทประโยคสนทนา 

 

 
ภาพที ่5: แสดงวิธีการใชง้านส่ือการสอน 

จากภาพท่ี 5 แสดงวิธีการใช้งานส่ือการสอนทั้ ง 2 
รูปแบบ โดยจะตอ้งติดตั้งแอปพลิเคชนัส่ือการสอนลงบน
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มือถือของกลุ่มตวัอย่าง และสแกนค าศพัท์ผ่านแอปพลิเค
ชนั จากนั้นจะปรากฎแอนิเมชนัข้ึนมา ส าหรับส่ือการสอน
รูปแบบแอนิเมชนั และจะปรากฎประโยคสนทนา ส าหรับ
ส่ือการสอนรูปแบบประโยคสนทนาพร้อมการออกเสียง 

4.2 คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัเรียนภาษาญีปุ่่ น 
ตารางที ่1: ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน
ภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม 

 คะแนนเตม็ (100 คะแนน) 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน 13.91 12.06 

แบบทดสอบหลงัเรียน 76.18 85.74 

อตัราการเพ่ิมข้ึน (%) 62.27% 73.68% 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบวดั

ความรู้ภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นในรูปแบบปกติ 
และกลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองใช้ส่ือการสอนท่ี
พฒันาข้ึน โดยกลุ่มท่ี 1 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของคะแนน 
62.27% และกลุ่มท่ี  2 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของคะแนน 
73.68% จะเห็นได้ว่าก ลุ่ม ท่ีทดลองใช้ ส่ื อการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นประเภทความจริงเสริมมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
คะแนนท่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นแบบปกติ 

4.3 คะแนนความพงึพอใจ 
ตารางที ่2: ตารางคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียหลงัจากใชง้านส่ือ
การสอนภาษาญ่ีปุ่ นประเภทความจริงเสริมทั้ง 2 รูปแบบ 

หวัขอ้การประเมิน 
คะแนนเฉล่ีย (5 คะแนน) 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 

สร้างความน่าสนใจในการเรียน 4.79 4.27 

สร้างความสนุกสนามในการเรียน 4.57 4.23 

ความสะดวกในการใชง้าน 4.21 4.19 

ช่วยให้เขา้ใจภาษาญ่ีปุ่ นมากข้ึน 4.73 4.64 

การติดตั้งแอปพลิเคชัน่ 3.59 3.61 

คะแนนรวม 4.38 4.19 

จากตารางท่ี  2 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย
หลงัจากใชง้านส่ือการสอนภาษาญ่ีปุ่นประเภทความจริง
เสริมทั้ง 2 รูปแบบ โดยรูปแบบท่ี 1 คือรูปแบบแอนิเมชนั 

และรูปแบบท่ี 2 คือรูปแบบประโยคสนทนา จะเห็นวา่ส่ือ
การสอนรูปแบบท่ี 1  มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.38 คะแนน ซ่ึง
สูงกวา่รูปแบบท่ี 2 ท่ีมีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.19 คะแนน และ
หวัขอ้ประเมินท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือการติดตั้งแอปพลิเค
ชนั เน่ืองจากมือถือบางรุ่นไม่รองรับการใชง้าน AR ท าให้
มีปัญหาในการติดตั้งและมีปัญหาดา้นการใชง้าน 

 
5.  สรุป 

เน่ืองจากการเรียนภาษาญ่ีปุ่นรูปแบบเดิมอาจจะไม่ช่วย
สร้างความน่าสนใจในการเรียน ท่ีมากพอ และจาก
สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบนั ท าให้ส่ือการสอนรูป
แบบเดิมใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ผูว้ิจัยจึงน าเอา
ความจริงเสริมร่วมกบัการวิเคราะห์ประสบการณ์ผูใ้ชม้า
พัฒนาส่ือการสอนภาษาญ่ีปุ่นในระดับเร่ิมต้น เพ่ือให้
ผูใ้ช้งานสามารถเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นผ่านมือถือได้ทุกท่ีทุก
เวลา ช่ วย เพ่ิ มความ น่ าสน ใจในการ เรียนและเพ่ิ ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น จากผลการทดลอง
แบ่งกลุ่มตวัอย่างในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นออกเป็น 2 กลุ่ม 
พบว่ากลุ่มท่ีใชส่ื้อการสอนประเภทความจริงเสริมในการ
เรียนภาษาญ่ีปุ่นมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของคะแนน 73.68% 

และกลุ่มท่ีเรียนแบบปกติมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของคะแนน 
62.27% แสดงให้เห็นวา่การใชส่ื้อการสอนประเภทความ
จริงเสริมในการเรียนภาษาญ่ี ปุ่นช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจ
บทเรียนและมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน และจากการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของกลุ่มท่ีใชส่ื้อการสอนประเภทความจริง
เสริมในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อหารูปแบบของส่ือการ
สอนท่ีเหมาะสมในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น พบว่าคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ียหลังจากใช้งาน ส่ือการสอนแบบ
แอนิเมชนั 4.38 คะแนน (87.6 %) และส่ือการสอนแบบ
ประโยคสนทนา 4.19 คะแนน (83.8 %) จะเห็นวา่ส่ือการ
สอนแบบแอนิเมชันมีคะแนนความพึงพอใจท่ีสูงกว่า 
เน่ืองจากส่ือการสอนแบบแอนิเมชนัท าใหไ้ดรู้้วธีิการน าค า
ไปใช้จริง จึงท าให้จดจ าได้มากกว่าส่ือการสอนแบบ
ประโยคสนทนา และจะเห็นวา่หัวขอ้ประเมินท่ีมีคะแนน
น้อยท่ีสุดคือการติดตั้งแอปพลิเคชัน เน่ืองจากมือถือบาง
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รุ่นไม่รองรับการใชง้าน AR ท าให้มีปัญหาในการติดตั้ง
และมีปัญหาดา้นการใชง้าน 

นอกจากน้ียงัสามารถน าส่ือการสอนประเภทความจริง
เส ริม น้ี ไป เป็ นต้นแบบ ในการพัฒนาส่ือการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และในอนาคตผูว้ิจยั
จะน าการทดลองน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนใน
วชิาอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั เพ่ือช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการ
เรียนและเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ใหก้บัวชิาอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันยังคงมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 อยู่อย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในทีพัก
อาศัยของตนเองมากขึน้ กิจกรรมนอกบ้านหลาย  ๆ อย่าง
ถูกยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือลด
โอกาสเส่ียงในการรับหรือแพร่เชื้อ รวมถึงการส่ือสารและ
การเรียนรู้ส่วนใหญ่ถูกปรับเปลีย่นไปในรูปแบบออนไลน์
แล้วไม่สามารถกระตุ้นการรับรู้ได้เหมือนกับการออกไป
ท ากิจกรรมจริง ๆ ผู้พัฒนาจึงสนใจพัฒนาส่ือการเรียนรู้
ผ่านเกมท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ เล่นตระหนักรู้ถึงข้อปฏิบัติในการ
ดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า  ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวทางการดูและและป้องกันตนเอง
ด้วยการหมัน่ล้างมือเพ่ือลดอัตราการติดเชือ้แล้วน าลกัษณะ
กิจกรรมมาเป็นต้นแบบและพัฒนาเกมจ าลองการใช้ชีวิต
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี ้ 

โดยเกม "มหันตภัยไวรัสเสมือนจริง" นีถู้กพัฒนาใน
รูปแบบเกมสามมิติในมุมมองบุคคลท่ีหน่ึง สามารถเล่น
ผ่านชุดอุปกรณ์สวมศีรษะส าหรับภาพเสมือนจริงเพ่ือ
เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การระวังอัตราการติดเชื้อท่ีเพ่ิม
สูงขึ้น การล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ และการพก
อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อ เป็นต้น 
เกมนีถ้กูพัฒนาด้วยเอก็ซ์อาร์ คอร์ ยทิูลิตี ้ในโปรแกรมยนิูตี ้
จากการพัฒนาพบว่าผู้ เล่นสามารถเข้าใจและตระหนักถึง
การพกพาสเปรย์แอลกอฮอล์และการหมั่นล้างมือเพ่ือไม่
เพ่ิมโอกาสติดเชือ้ได้ 
ค าส าคญั: ความเป็นจริงเสมือน เกมจ าลอง อุปกรณ์สวม

ศีรษะส าหรับภาพเสมือนจริง สภาพแวดลอ้ม
เสมือนจริง 

Abstract 
Nowadays, there is still an outbreak of the new 

coronavirus 2019, so people still stay at home. The 

outdoor activities had been changed to an online 

event for preventing the coronavirus. An online event 

was not suitable for learning like the real situation. 

We are interested in the virtual reality technique and 

learning through play for designing and developing 

learning systems that help people aware of the 

coronavirus pandemic. We research the guidelines to 

prevent the virus then design the gameplay and 

activities in the game.  

The 3D game "Threatening Virus VR game", a 

game from the first-person view using a headset. This 

game was designed to help players practice and 

realize activities such as handwashing self-protecting 

from the virus. This game was developed by using XR 

Core Utilities in the Unity3D. We found that players 

be aware to wash hands for preventing themselves 

from the virus 

Keyword: virtual reality, simulation game, VR     

    headset, virtual environment. 

1. บทน า 
ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการระบาดของไวรัสสาย

พันธ์ุใหม่ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มาตั้ งแต่
ปลายปี พ.ศ. 2562 จึงท าใหต้อ้งป้องกนัตวัเองเพ่ือไม่ใหติ้ด
โรค เช่น หลีกเล่ียงการพบเจอกนั รักษาระยะห่าง อยูแ่ต่ใน
ท่ีพกัอาศยั เพ่ือไม่เกิดการระบาดท่ีหนกัข้ึน แต่การระบาด
ของเ ช้ือโรคยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเ น่ืองและยาวนาน 
กิจกรรมนอกบา้นหลาย ๆ อยา่งถูกปรับเปล่ียนรูปแบบเป็น
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รูปแบบออนไลน์ แต่การส่ือสารหรือการเรียน รู้ผ่าน
จอคอมพิวเตอร์นั้ น  ไม่สามารถกระตุ ้นการรับ รู้ได้
เหมือนกบัการออกไปเจอกนัเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนัจริง ๆ 
และผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นปัญหาการส่ือสารและการเรียนรู้ดว้ย
การน าเทคโนโลยเีสมือนจริงมาช่วยใหไ้ดรั้บประสบการณ์
เหมือนจริง เหมือนได้ออกไปเรียนรู้ข้างนอกแต่จะยงั
ปลอดภยัจากโรคโควดิไดใ้นสถานการณ์ปัจจุบนั 

บทความน้ีจะน าเสนอหลกัการ/ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องในส่วนถัดไป ตามด้วยวิธีด าเนินงาน ระบบท่ี
น าเสนอและปิดทา้ยดว้ยส่วนสรุปและอภิปรายผล 

 
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีวีอาร์(Virtual reality: VR) [1-2] นั้ นเป็น
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ควบคู่กบัการใชง้านอุปกรณ์ 
VR โดยผ่านการรับรู้ เช่น การมองเห็นและการไดย้ินเสียง 
ท าให้เราสามารถตอบสนองต่อส่ิงท่ีจ าลองนั้นได ้ดว้ยการ
เพ่ิมมุมมองการเรียนรู้ 360 องศา โดยจ าลองสถานท่ี 
สถานการณ์ และประสบการณ์ต่าง ๆ  

เทคโนโลยี VR เป็นเทคโนโลยีท่ีนิยมในการน ามา
พฒันาส่ือต่าง ๆ [3-4] ในสมยัใหม่ท่ีจะให้ความรู้สึกตาม
กับโลกเสมือนท่ีสร้างข้ึนให้เหมือนโลกจริง และตัว
เทคโนโลยีเองยงัสามารถจ าลองสถานท่ีต่าง ๆ ให้ผูค้นได้
ความรู้สึกว่าไปสถานท่ีนั้ นจริง ยกตัวอย่างเช่น Google 
Earth VR ท่ีจะเป็นส่ือท่ีจ าลองข้ึนตามสถานท่ีจริงภายใน
โลกท่ีให้ผูเ้ล่น ไดรู้้สึกเหมือนไปเท่ียวจริง ๆ เทคโนโลยี 
VR นั้นจึงเหมาะสมมากในการพฒันาตวัโปรแกรมหรือ 
การเล่นเกมจ าลองในรูปแบบต่าง ๆ โดยในการพฒันาน้ี 
ผูพ้ฒันาเลือกเกมการจ าลองชีวติในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส ให้ผูเ้ล่นไดส้ ารวจและจบักลไกการด าเนินการ 
ในสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง ท าให้ผูเ้ล่นตระหนกัถึงการ
ป้องกนัการติดเช้ือ ความสะอาด ระวงัการใกลชิ้ดผูค้น เป็น
ตน้ ภูมิคุม้กันใช่เลย [5] ถูกออกแบบเพื่อให้เรียนรู้ระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกายและกลไกการท างานของวคัซีนเน้น
ท่ีขอ้มูลและการหมุนดูเซลล์ หลงัจากเรียนรู้แลว้ พบว่า
โปรแกรมตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดดี้ และใน
งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่การน า VR มาต่อยอดเพ่ือใชใ้นการ

จ าลองการใชชี้วิตแบบปกติใหม่ (new normal) น่าจะเกิด
ประโยชน์ให้เกิดการตระหนักในระวังการติดเช้ือใน
ชีวติประจ าวนัไดเ้ช่นกนั 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นไดรั้บความนิยม
ในการน ามาใชใ้นรูปแบบท่ีหลากหลายโดยมีนิยามดงัน้ี 

2.1 นิยามของความเป็นจริงเสมือน [1] 
การนิยามอยู ่4 ปัจจยัหลกั ดงัต่อไปน้ี 
2.1.1 โลกเสมือน (Virtual World) คือโลกท่ีถูกสร้าง

หรือถูกจ าลองข้ึนโดยความคิดของผูส้ร้างสรรค ์มีเน้ือเร่ือง 
มีเร่ืองราว เช่น ภาพยนตร์ ละคร และเพลง เป็นตน้  

2.1.2 ความรู้สึกร่วม (Immersion) คือความรู้สึกร่วม
และประสบการณ์ร่วมท่ีผูใ้ช้ได้รับทั้ งทางจิตใจและทาง
ร่างกาย เช่น ภาพยนต์ท่ีมีเน้ือเร่ืองต่ืนเตน้เร้าใจ จนผูช้ม
รู้สึกต่ืนเตน้เสมือนเป็นตวัละครในภาพยนตร์ เป็นตน้ 

2.1.3 การรับรู้ท่ีเสมือนจริง (Sensory Feedback) คือ
การท่ีผูใ้ช้ไดรั้บเสมือนว่าไดเ้ขา้ไปอยู่ในสถานท่ีเสมือน
และมีตวัตนจริง ๆ ในโลกเสมือนแห่งนั้นจริง ๆ เป็นตน้ 

2.1.4 การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) คือผูใ้ชส้ามารถ
ตอบโตก้ับส่ิงของและสภาพแวดลอ้มในโลกเสมือนได้ 
เช่น สภาพแวดลอ้มท่ีสามารถหยบิหรือจบัได ้เป็นตน้ 

สรุปค านิยามของ VR ไดว้า่ โลกเสมือนท่ีถูกสร้างหรือ
จ าลองข้ึนดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บรู้เร่ืองราว 
ความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีโลกเสมือนสร้างข้ึนได ้

2.2 ประเภทของ VR [1] 
2.2.1 VR แบบบางส่วน  (Low and Partial VR) ผู ้ใช้

ไดรั้บประสบการณ์หรือเร่ืองราวจากโลกเสมือนได้น้อย 
จะแสดงผลด้วยจอแสดงภาพ (จอคอมพิวเตอร์หรือ
จอโทรทศัน์) 

2.2.2 VR แบบเต็มรูปแบบ  (Full VR) ผู ้ใช้สามารถ
ได้รับประสบการณ์หรือเร่ืองราวจากโลกเสมือนได้เต็ม
รูปแบบ ท่ีมีภาพ เสียงหรือการมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
ทุกอยา่ง จะแสดงผลดว้ยอุปกรณ์ VR ขนาดใหญ่ เช่น HTC 
VIVE, Oculus Rift เป็นตน้ 
  



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

499 

 

2.3 โปรแกรมทีใ่ช้พฒันา [6] 
โปรแกรมยนิูต้ี (Unity) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา

เกม (Game Engine) ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติรวมทั้งการ
สร้าง แบบจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 

2.4 ภาษาทีใ่ช้ในการพฒันาเกม  [6] 
ในการพฒันาเกม ทางผูพ้ฒันาไดน้ าภาษาซีชาร์ป (C-

Shape : C#) มาพัฒนาเกม  รูปแบบการเ ขียนสคลิปต์  
(Script) โดยเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  

2.5 อุปกรณ์ทีใ่ช้พฒันา [7] 
อุปกรณ์ท่ีน ามาพฒันาในงานวจิยัน้ีคืออุปกรณ์ VR เอช

ทีซี ไวฟ์ (HTC Vive Original) เพื่อในการทดสอบการ
ท างานของตวัเกมท่ีพฒันา เพราะว่ามีสถานีฐาน (Base-
Station) ท่ีตรวจจับการเคล่ือนไหวและต าแหน่งของผู ้
ใชไ้ดแ้ม่นย  า และมีอุปกรณ์ท่ีแสดงภาพความละเอียดสูง 

 
ภาพที ่1: อุปกรณ์ชุดสร้างภาพเสมือนจริง HTC VIVE 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินการพฒันา  
ในการพฒันาเกม เพื่อจ าลองการเรียนรู้การใช้ชีวิตใน

สถานการณ์โรคโควิด 19 มีจุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้ล่นไดรั้บ
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัดว้ยความตระหนักถึงการ
ป้องกันและรักษาความสะอาด เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าวจึงไดมี้ขั้นตอนการออกแบบดงัน้ี 

3.1 การออกแบบและวเิคราะห์ระบบ  
แผนภาพกิจกรรม (Activity) เป็นแผนภาพท่ีแสดงถึง

ภาพรวมของระบบและล าดบัในการท างานของกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในระบบท าใหผู้พ้ฒันาเขา้ใจถึงการขั้นตอนการ
ท างานของระบบ ดงัภาพท่ี 2 

เม่ือผูเ้ล่นเร่ิมเล่นเกมการท างานของระบบจะสร้างฉาก
พ้ืนฐาน (Create Scene) ส่ิงของภายในฉาก (Create Object) 
และ ปริศนา (Create Puzzle) ภายในฉาก หลงัจากนั้นผูเ้ล่น
เลือกเมนู คือ เล่นเกม (Play) ตั้งค่า (Setting Menu) เลือก
ฉาก (Select Stage) และปิดเกม (Close game) หากผูเ้ล่น
เลือกเล่นเกม ผูเ้ล่นจะสามารถควบคุมตวัละครได ้(Control 

Character) หากเลือกตั้ งค่า ผูเ้ล่นจะท าการเลือกเพ่ิม/ลด
แสงและเพ่ิม/ลดเสียง หากเลือกฉาก ระบบสร้างฉากจะ
สร้างตามท่ีเลือก และหากผูเ้ล่นเลือกปิดเกม(Close game) 
เกมก็จะจบทนัที 

 
ภาพที ่2: แผนภาพกิจกรรมของเกมมหนัตภยัไวรัส VR 

หลงัจากเร่ิมเล่นเกมจะหยุดเกม (Pause) ได ้ขณะหยดุ
เกมจะตั้ งค่าเกมได้ (Setting In game) และหากจบเกม 
(Show Game Over Scene) จะเป็นการจบการท างานระบบ  

กิจกรรมในเกมถูกออกแบบและอา้งอิงจากขอ้ก าหนด
ในสถานการณ์การระบาด [8-9] ตอ้งหมัน่ลา้งมือ ดว้ยน ้ า
หรือสเปรยแ์อลกอฮอลบ่์อย ๆ กิจกรรมในเกมจึงมีการลา้ง
มือดว้ยสเปรยแ์อลกอฮอล์อยา่งสม ่าเสมอภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด เพ่ือป้องกนัการติดเช้ือเม่ือออกมาอยูน่อกบา้น  

3.2 การพฒันาระบบตวัเกมโดยใช้ Unity  
องคป์ระกอบเพื่อสร้างเป็นเกม [5] โดยมีส่วนประกอบ

หลกัอยู ่4 ส่วน ดงัน้ี 
3 .2.1 กลุ่ ม ก้อนวัตถุ  (Game Object) คือวัต ถุ ท่ีอยู่

ภายในฉาก อยา่งเช่น พ้ืนดิน ทอ้งฟ้า ผูค้น เป็นตน้ 
3.2.2 คุณสมบัติ (Component) คือคุณสมบติัของวตัถุ

ในการเคล่ือนไหว เช่น ผูค้นท่ีสามารถเดินไดเ้สมือนจริง 
ทอ้งฟ้าท่ีมีเมฆลอยอยู ่และมีพระอาทิตยท่ี์ส่องแสงอยู ่

3.2.3 รูปแบบส าเร็จรูป (Asset) คือโมเดล 3 มิติ เช่น 
แกว้น ้ า รถยนต ์รวมไปจนถึงวตัถุทุกอยา่งภายในเกม 
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ภาพที ่3: รูปแบบส าเร็จรูป (Asset) ในรูปแบบ 3 มิติ 
3.2.4 ฉากภายในเกม (Scene) คือสภาพแวดลอ้มท่ีถูก

สร้างข้ึน เช่น ฉากภายในบา้น ฉากในเมือง เป็นตน้ 
ในหัวขอ้ถดัไปอธิบายถึงการน าองคป์ระกอบทั้งส่ีมา

เพื่อออกแบบและสร้างเกมตามวตัถุประสงค์ท่ีได้กล่าว
ขา้งตน้ 

 

4. การพฒันาระบบ  
การพฒันาระบบตวัเกมโดยใช ้Unity องคป์ระกอบทุก

ส่วนจะถูกมองเป็นวตัถุแลว้น ามารวมกนัเพ่ือสร้างเป็นเกม 
[5] โดยมีส่วนประกอบหลกัอยู ่4 ส่วน ดงัน้ี 

ดงันั้นหากน าองคป์ระกอบ 4 อย่าง ขา้งตน้มารวมกนั
จะสามารถสร้างเกม ข้ึนมาได ้ผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบเกมและ
เลือกใช ้Asset ต่าง ๆ ในการพฒันาจาก Unity Asset store 
มีดงัน้ี 

4.1 แผนทีใ่นเกมและฉากในเกม (Game Scene) 
4.1.1 ฉากบา้น (Home) เป็นการจ าลองสถานการณ์ใช้

ชีวติ ใหส้มจริงอา้งอิงจากบา้นจริงมีหอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น  

 
ภาพที ่4: ฉากบา้น – บริเวณภายนอกบา้น 

 

ภาพที ่5:  ฉากบา้น - หอ้งนัง่เล่นภายในบา้น 

 
ภาพที ่6: ฉากตวัเมือง – เมืองมุมบนทอ้งฟ้า 

 
ภาพที ่7: ฉากตวัเมือง – ร้านกาแฟ 

4.1.2 ฉากตวัเมือง (City) เป็นฉากภายในเมืองใหผู้เ้ล่น
ได้ออกมาเดินเพ่ือไปท่ีท างาน ฉากน้ีถูกออกแบบให้มี
ขนาดใหญ่ การป้องกนัตวัควรจะรอบคอบมากข้ึน 

4.1.3 ฉากสถานท่ีท างาน (Office) ถูกออกแบบใหผู้เ้ล่น
รู้สึกวา่สามารถเขา้ไปท างานจริงดว้ยฉากส านกังาน 

 
ภาพที ่8: ฉากท่ีท างาน 

4.2 ระบบการโต้ตอบในเกม (Interactive System) 
4.2.1 การควบคุมและการเคล่ือนไหว (Player Control) 

ระบบ  Plug-in มีการรองรับ VR ด้วย Component และ 
Library ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการควบคุมตวัละครจะมีการสร้าง 
Game object XR Origin ข้ึน ประกอบไปด้วย มุมกล้อง
หลัก (Main Camera) คอนโทรลเลอร์กด้านซ้ายและขวา 
(Left & Right Controller) แสดงผลด้วย Asset Animation 
มือดงัภาพท่ี 9 ใหผู้เ้ล่นรู้สึกวา่สามารถควบคุมตวัละครได ้

 
ภาพที ่9: การเคล่ือนไหวร่างกาย – มือภายในเกม 
ต่อมาคือการพฒันา Component : Locomotion system 

และ Component : Teleportation area เพื่อให้เคล่ือนท่ีได้
ดว้ยการ เทเลพอร์ต (Teleportation) ดงัภาพท่ี 10 

 
ภาพที ่10: การเคล่ือนท่ีแบบ Teleport 
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4.2.2 การหยบิจบัส่ิงของ (Interactive) 
การหยิบจับส่ิงของภายในเกม ท าได้โดยการติดตั้ ง 

Component: XR Grab Interactable เพ่ือให้ส่ิงของภายใน
ฉากนั้ นสามารถจับต้องได้ โดยแบ่งการหยิบจับเป็น 2 
ประเภท เพ่ือใหก้ารใชง้านของผูใ้ชส้ะดวกยิง่ข้ึน 

1) หยิบส่ิงของในระยะใกล ้คือการหยิบจบัส่ิงของได้
โดยตรง โดยการเพ่ิม  Component: XR Direct Interactor 
เพ่ือให้มือทั้งสองขา้งสามารถหยิบจบัโดยตรงกบัส่ิงของ
นั้นไดด้งัภาพท่ี 11 

 
ภาพที ่11: การหยบิจบัส่ิงของระยะใกลภ้ายในเกม 

2) หยิบส่ิงของในระยะไกล คือการหยิบจับส่ิงของ
ทางอ้อม โดยการเ พ่ิม Component : XR Ray Interactor 
เพ่ือให้มือทั้งสองขา้งสามารถหยิบจบัส่ิงของไดแ้ทนการ
เอ้ือมมือ เพ่ือให้ผูใ้ชง้านมีความสะดวกในการเล่นเกมและ
สามารถ กดเมนูภายในเกมได ้ดงัภาพท่ี 12 

 
ภาพที ่12: เสน้ช้ีการจบัในระยะไกลสามารถจบัได ้
4.2.3 ระบบช่องเก็บของ (Inventory) 

ระบบช่องเก็บของเป็นการออกแบบให้ตัวละครผูเ้ล่น
สามารถเก็บของภายในฉากได ้ดว้ยการสร้าง Game Object 
: Sphere เ ป็นพ้ืนท่ีทรงกลมแล้วเ พ่ิม Component : XR 
Socket Interactor เพ่ือให้สามารถเก็บวตัถุท่ีเข้าไปอยู่ใน
พ้ืนท่ีนั้นได ้ดงัภาพท่ี 13 

 
ภาพที ่13: ช่องเก็บของ – เก็บสเปรยแ์อลกอฮอลอ์ยู ่
 

4.2.4 การลา้งมือโดยใชส้เปรยแ์อลกอฮอล ์(Washing) 
ระบบการติดเช้ือภายในเกม และระบบการล้างมือ

ภายในเกมนั้น ไดมี้การออกแบบให้ผูเ้ล่นรู้สึกวา่หากออก
เดินทางไปนอกบ้าน จะมีโอกาสติดเช้ือมากข้ึน ผู ้เล่น
สามารถดูโอกาสติดเช้ือไดจ้ากหลอดการติดเช้ือ (Infection 
Bar) ท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา หากผูเ้ล่นไปจับส่ิงของ
ข้ึนมา โอกาสการติดเช้ือก็จะเพ่ิมมากข้ึนอีก แต่ถา้ผูเ้ล่น
หยิบสเปรย์แอลกอฮอล์น ามาพ่นท่ีมือเพ่ือฆ่าเช้ือไวรัส 
โอกาสการติดเช้ือก็จะลดลงดงัภาพท่ี 14 โดยการออกแบบ
ท่าทางการฉีดสเปรยอ์า้งอิงมาจากท่าทางการใช้งานจริง
สเปรยแ์อลกอฮอล ์ดงัภาพท่ี 15 

 

ภาพที ่14: การใชส้เปรยแ์อลกอฮอลล์า้งมือภายในเกม 

 
ภาพที ่15: การใชส้เปรยแ์อลกอฮอลล์า้งมือในชีวติจริง  

4.3 ระบบเสียงในเกม 
เพลงประกอบในเกมจะถูกปรับแต่งเพ่ือใหก้ารเล่นนั้น

มีความเพลิดเพลินโดยจะติดตั้ งท่ี  Component : Audio 
Source และเพลงน ามาใชเ้ป็นเพลงท่ีให้ความรู้สึกต่ืนเตน้ 
เม่ือขณะเล่นเกมวา่จะใหป้ระสบการณ์ท่ีแปลกใหม่อยา่งไร
บา้ง ช่ือเพลง Motivational Upbeat Corporate Background 
โดย Rinkevich Music ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ในการน ามาใช ้

4.4 การเปรียบเทยีบประสบการณ์จากการเล่นเกม VR  
เกมน้ีเป็นการจ าลองชีวิตในสถานการณ์การระบาด

ของไวรัส เพื่อให้ผูเ้ล่นไดส้ ารวจในสภาพแวดลอ้มเสมือน
จริง เพื่อให้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูเ้ล่นตระหนกั
ถึงการ ป้องกันการ ติด เ ช้ื อ  ความสะอาด  โดย เ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัการแแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1: ประสบการณ์ท่ีผูเ้ล่นจะไดรั้บระหวา่งการเล่นเกม 
ประสบการณ์ท่ีผู ้
เล่นจะไดรั้บระหวา่ง
การเล่นเกม 

โลกจริง โลกเสมือน VR 

1. ความสะอาดของ
มือเม่ือสมัผสัส่ิงของ
ต่าง ๆ 

- ตอ้งตระหนกั
ดว้ยตนเอง 

- มีหลอดติดเช้ือแสดงให้
สงัเกตไดช้ดัแจนดงัแสดง
ในรูป 9 -14 

2. เม่ือเวลาผา่นไป 
ตอ้งระวงัอตัราการ
ติดเช้ือท่ีเพิ่มข้ึน 

- ไม่ทราบความ
เปล่ียนแปลง
เม่ือจบัส่ิงของ
ต่าง ๆ 

- มีหลอดติดเช้ือในรูป 10 
- เม่ือจบัส่ิงของหลอดจะ
เปล่ียนจากสีเขียวเป็นสี 
เหลือง และสีแดงในท่ีสุด 

3. การติดเช้ือหากไม่
ระมดัระวงั 

- สามารถป่วย
และติดเช้ือได้
จริง 

- หากติดเช้ือสามารถลอง
เล่นใหม่ได ้จนกวา่จะ
เขา้ใจขอ้ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

 
5. บทสรุป 

เ ก ม มหั น ต ภั ย ไ ว รั ส  VR ถู ก พัฒน า ข้ึ น โ ด ย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีVR ในการพฒันา
เกมและเพื่อให้มีส่ือท่ีท าให้ผูเ้ล่นได้รับประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัดว้ยความตระหนกัถึงการป้องกนัตวัเองจาก
เช้ือโรคและการรักษาความสะอาดนั้ นเป็นเร่ืองใกลต้วั 
และตอ้งใส่ใจปฎิบติั โดยผูเ้ล่นจะไดรั้บความรู้สึกสมจริง
จากการเล่นเกมมหนัตภยัไวรัส VR  

จากการพฒันาเกม VR สามารถให้ความสมจริงเพื่อให้
ผูใ้ชง้านรู้สึกเหมือนเขา้ไปท ากิจกรรมนั้นจริง โดยจากการ
สอบถามผูเ้ล่นพบวา่หลงัจากเล่นเกมแลว้พบวา่ผูเ้ล่นเขา้ใจ
และตระหนักถึงการล้างมือด้วยสเปรย ์แอลกอฮอล์  ดัง
ขอ้มูลท่ีแสดงตารางท่ี 1 และเม่ือท าการสมัภาษณ์ผูเ้ล่นแลว้
ไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่า สามารถดูโอกาสหรือสถานะการติด
เช้ือไดจ้ากหลอดการติดเช้ือจึงท าใหรู้้วา่มีกิจกรรมใดบา้งท่ี
มีโอกาสในการติดเช้ือก็อยากหลีกเล่ียงไม่ท ากิจกรรมนั้น 
และเม่ือหลอดติดเช้ือมีสีส้มหรือแดงก็ตอ้งหมัน่ใชส้เปรย์
แอลกอฮอลเ์พ่ือลดโอกาสติดเช้ือนัน่เอง 

นอกจากน้ี หากกล่าวถึงการพฒันาแลว้ยงัพบขอ้จ ากดั
ของอุปกรณ์และเกมดงัน้ี  

1. ตวัเกมนั้นจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ VR เท่านั้นหากไม่มี
อุปกรณ์จะไม่สามารถเล่นได ้

2. ต้องมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเล่นเน่ืองจากหาก
พ้ืนท่ีในการเล่นนอ้ยอาจท าใหอุ้ปกรณ์ไดรั้บความเสียหาย
และผูเ้ล่นอาจไดรั้บบาดเจ็บจากผนงัหรือส่ิงกีดขวางได ้

 4. ตวัอุปกรณ์มีสายต่อพ่วงดงันั้น ตอ้งระมดัระวงัใน
การเคล่ือนไหวหรือหมุนตัว หากสายพนักันอาจท าให้
ไดรั้บบาดเจ็บได ้

5. ผูใ้ชง้านไม่สามารถใชเ้ป็นเวลานานได ้อาจจะท าให้
ผูใ้ชง้านมีอาการ วงิเวยีนศีรษะได ้

เกมมหันตภยัไวรัส VR น้ีจะถูกน าไปพฒันาต่อให้มี
ความเสมือนจริงมายิ่งข้ึนโดยจะเพ่ิมความฉลาดให้กบัเกม
ดว้ยปัญญาประดิษฐท่ี์สามารถส่ือสารหรือโตต้อบกบัผูเ้ล่น
ไดอี้ก 2 แบบ ดงัน้ี (1) การให้ค  าแนะน าเพื่อการปฏิบติัตวั
ในการป้องกันตัวเองจากเช้ือโรคและการรักษาความ
สะอาด (2) ตัวละครท่ีผู ้เล่นไม่ได้ควบคุม (Non player 
character) ท่ีสามารถโตต้อบกบัผูเ้ล่นได ้
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการเรียนการสอน
หลายหลักสูตร ท้ังนี้เ พ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบัน และเพ่ือให้เข้าถึงผู้ ท่ีสนใจหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ ส่ือสังคม
ออนไลน์ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
รูปแบบและเนื้อหาก็ยังไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร  จากปัญหา
ดังกล่าวจึงริเร่ิมในการพัฒนา “อันเดอร์แกรด เกมจ าลอง
ชีวิตนักศึกษาไอที สจล.” เพ่ือให้ข้อมลูน่าสนใจและเข้าใจ
ง่าย จึงน าเสนอผ่านรูปแบบของเกมสามมิติแบบผู้ เล่น
หลายคน ซ่ึงผู้ เล่นจะได้สวมบทบาทสมมุติเป็นนักศึกษา
ในการท าภารกิจต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแขนงวิชาของคณะ 
นอกจากวิจัยฉบับนีจ้ะช่วยในการประชาสัมพันธ์คณะแล้ว 
ผู้ เล่นยังได้รับความรู้ เกี่ยวกับรายวิชา และประสบการณ์
การเรียนในคณะ ซ่ึงสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนได้ในอนาคต 
ค ำส ำคัญ:  เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ กำรบูรณำกำรของ                

กลศำสตร์เกม คณะไอที สจล. 
 

Abstract 

Faculty of Information Technology, King 

Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang has 

several courses to meet current market demands and 

effectively make course information accessible to 

interested parties. The course information publishes 

on several channels such as the website, social media, 

various academic activities. However, the descriptive 

content seems to be unattractive. Therefore, this paper 

proposes "Undergrad"; a student life simulation 

game, to make the information more engaging and 

intelligible for teenagers. Undergrad is a 3D 

multiplayer game. A player assumes the role of a 

student to complete missions relating to three subject 

areas. The game not only promotes necessary 

information about the course but also helps the 

players to gain knowledge and experience of studying 

in the faculty, which is advantageous for decision 

making in choosing to study in the future. 

Keywords: Simulation game, Gamification, 

        IT KMITL. 

 

1. บทน ำ 
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สจล. มีกำรจัดกิจกรรม

ทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ข้ึนเป็นประจ ำ ทั้งน้ีเพื่อประชำสัมพนัธ์
ให้แก่นักเรียนหรือผูท่ี้สนใจไดเ้ขำ้มำเยี่ยมชมนิทรรศกำร
หรือกิจกรรมต่ ำง  ๆ  ท่ีคณะจัด ข้ึน  โดยมี รูปแบบท่ี
หลำกหลำย เช่น กิจกรรมเปิดบำ้น โพสต์บทควำม หรือ
กำรถ่ำยทอดสด ซ่ึงเน้ือหำและรูปแบบมกัมีลกัษณะคลำ้ย
เดิมในแต่ละคร้ัง จึงอำจจะไม่สำมำรถดึงดูดนกัเรียนหรือผู ้
ท่ีสนใจให้เขำ้มำเยี่ยมชมไดเ้ท่ำท่ีควร รวมทั้งวนัและเวลำ
ในกำรจดักิจกรรม หรือควำมสะดวกในกำรเดินทำงเพื่อมำ
เขำ้ร่วมท่ีคณะก็เป็นอีกหน่ึงปัญหำส ำคญั ถึงแมใ้นปัจจุบนั
กิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะไดมี้กำรปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์มำกข้ึนเน่ืองดว้ยสถำนกำรณ์โรคระบำด แต่ยงัคง
มีขอ้จ ำกดัในกำรรับชม ส่งผลใหน้กัเรียนหรือผูท่ี้สนใจเขำ้
มำเยีย่มชมคณะไดรั้บประสบกำรณ์อยำ่งจ ำกดั 
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ดว้ยปัญหำดงักล่ำว ผูพ้ฒันำจึงมีควำมคิดริเร่ิมในกำร
พฒันำเกม “อนัเดอร์แกรด เกมจ ำลองชีวิตนักศึกษำไอที
สจล.” ท่ีน ำกำรบูรณำกำรของกลศำสตร์เกมมำช่วยในกำร
ประชำสัมพนัธ์คณะ ให้นกัเรียนหรือผูท่ี้สนใจเขำ้มำเยี่ยม
ชมคณะ เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจและควำมน่ำต่ืนเตน้ในกำร
เรียนรู้ โดยผูเ้ล่นจะได้สวมบทบำทสมมุติเป็นนักศึกษำ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สจล. ในกำรใช้ชีวิตภำยใน
สถำบนัและไดค้วำมรู้และควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัรำยวิชำต่ำง 
ๆ ในแต่ละแขนงวชิำผำ่นกำรเล่นเกมในรูปแบบท่ีเขำ้ใจได้
ง่ำยและสนุกสนำนไปพร้อมกนั 

 

2. ทฤษฎีและเทคโนโลยทีี่เกีย่วข้อง 
2.1 Gamification 
เกมมิฟิเคชัน [1] เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้ท่ีได้น ำเอำ

หลกักำรพ้ืนฐำนในกำรออกแบบเกม กลไกกำรเล่นเกม มำ
ใชเ้พื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ผูเ้ล่นเพ่ือให้เล่นเกมต่อไปเร่ือย ๆ 
โดยจะมอบ “รำงวลั” ให้แก่ผูเ้ล่น หลงัจำกท ำภำรกิจส ำเร็จ 
ผูเ้ล่นจะไดรั้บรำงวลันั้น เช่น กำรไดไ้อเท็มใหม่ กำรปลด
ล็อคด่ำนใหม่ ๆ เป็นตน้ เม่ือไดรั้บรำงวลันั้นผูเ้ล่นจึงอยำก
เล่นต่อเพ่ือหวงัรำงวัลช้ินถัดไป ส่งเสริมให้ผู ้เล่นเกิด
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมกับภำรกิจในเกมได้และท ำให้
เน้ือหำท่ีสอดแทรกภำยในเกมมีควำมน่ำสนใจ 

2.2 Multiplayer video game 

Multiplayer video game [2] เ ป็นกำร เ ล่น ท่ีผู ้เ ล่น
หลำยคนสำมำรถเล่นไดใ้นสภำพแวดลอ้มเดียวกนัภำยใน
เกมไดม้ำกกวำ่หน่ึงคน 

2.3 Stylized Art 

Stylized Art คือกำรน ำเสนอรูปแบบของงำนศิลป์
ภำยในเกม โดยจะเนน้เก่ียวกบัฉำก ส่ิงของ บุคคล รวมถึง
ส่ิงต่ำง ๆ ภำยในเกมใหอ้ยูใ่นรูปแบบเกินกวำ่ควำมเป็นจริง 
เพ่ือถ่ำยทอดถึงจิตนำกำรของผูพ้ฒันำใหไ้ดม้ำกท่ีสุด 

2.4 หลกัสูตรปริญญำตรีของณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ในระดบัปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สจล. 

[3]  มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนอยู่ด้วยกันทั้ งหมด 3 
หลกัสูตรไดแ้ก่ หลกัสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลกัสูตร
วิทยำกำรขอ้มูลและกำรวิเครำะห์เชิงธุรกิจ และหลกัสูตร
เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธุรกิจ (หลกัสูตรนำนำชำติ)  

โดยเ น้ือหำและภำรกิจภำยในเกมจะอ้ำงอิงจำก
หลกัสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศเท่ำนั้น ซ่ึงประกอบดว้ย
วิชำเฉพำะแขนง 3 แขนงวิชำ ไดแ้ก่ แขนงวิชำวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ แขนงวิชำเทคโนโลยีเครือข่ำยและระบบ และ
แขนงวชิำกำรพฒันำส่ือประสมและเกม 

2.5 โปรแกรมทีใ่ช้ในกำรพฒันำเกม 

1) Unreal Engine [4] คื อ  ชุด เ ค ร่ื อง มือพัฒนำ ท่ี
สมบูรณ์ท่ีท ำงำนดว้ยเทคโนโลยีแบบเรียลไทม ์ใชส้ ำหรับ
พฒันำงำนดำ้นสำมมิติในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  

2) Autodesk Maya [5] คือ ซอฟต์แวร์เพื่องำนด้ำน
งำนกรำฟิกสำมมิติแบบครบวงจร 

3) Substance Painter คือ  ซอฟต์แว ร์ ท่ี ใช้ในกำร
ปรับแต่งพ้ืนผิววตัถุในงำนสำมมิติ 

4) ZBrush [6] คื อ  ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ส ำ ห รั บ ง ำ น
ประติมำกรรมดิจิตอล ระบำยสีแบบดิจิตอล งำนแบบนูน
ต ่ำ กำรสร้ำงพ้ืนผิว ซ่ึงนิยมใช้ในกำรท ำโมเดลท่ีมีควำม
ละเอียดสูง 

5) Adobe Illustrator คือ ซอฟตแ์วร์ท่ีใชอ้อกแบบงำน
ดำ้นกรำฟิก โดยลกัษณะของกำรท ำงำนของโปรแกรมจะ
แสดงภำพเป็นเวกเตอร์ (Vector) 

2.6 ส่วนเสริมทีใ่ช้ในกำรพฒันำเกม 

Advanced Sessions Plugin คื อ  เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ส ริ ม
ส ำหรับโปรแกรม Unreal Engine เพื่อเ ช่ือมต่อระบบ
โหมดผูเ้ล่นหลำยคนระหวำ่งตวัเกมและระบบสตีม 
 

3.  กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบ 
3.1 กำรเกบ็ข้อมูลและวเิครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
3.1.1 ผูต้อบแบบสอบถำม 
ผู ้ท่ี ร่วมตอบแบบสอบถำม เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจำก

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรประชำสัมพนัธ์หลกัสูตร โดยมี
เกณฑ์คุณสมบติัผูเ้ขำ้ร่วมกำรท ำแบบสอบถำม ไดแ้ก่ ไม่
จ ำกัด เพศ  อำยุ  18 ปี ข้ึนไป และ มีระดับกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำตอนปลำยข้ึนไป เป็นผูท่ี้สนใจเขำ้ศึกษำต่อ 
หรือผูท่ี้ตอ้งกำรศึกษำหำขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรของคณะ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ สจล. 

3.1.2 เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล 
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เป็นกำรเก็บรวบรวมควำมต้องกำรของผูใ้ช้ภำยใต้
หัวขอ้ “แบบสอบถำมเพื่อพฒันำเกม เร่ือง อนัเดอร์แกรด : 
เกมจ ำลองชีวตินกัศึกษำไอที สจล.” เพื่อใชใ้นกำรวเิครำะห์
ระบบภำยในเกม ซ่ึงแบบสอบถำมจะอยู่ในรูปแบบของกู
เกิลฟอร์ม (Google Forms)  

3.1.3 วเิครำะห์ควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
ผูว้ิจยัไดท้ ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลควำมสนใจและควำม

ตอ้งกำรจำกผูใ้ชจ้ำกแบบสอบถำมซ่ึงใชร้ะยะเวลำในกำร
รวบรวมควำมต้อ งกำรทั้ ง ส้ิน  7  ว ันและ มีผู ้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งส้ิน 63 คน ซ่ึงมีผลลพัธ์ดงัน้ี 

1) อนัดบัควำมสนใจขอ้มูลดำ้นต่ำง ๆ ตำมล ำดบั 
-  ขอ้มูลดำ้นสภำพแวดลอ้มภำยในคณะ (87.3%) 
-  ขอ้มูลดำ้นหลกัสูตร (84.1%) 
-  ขอ้มูลดำ้นกำรใชชี้วติ และอตัลกัษณ์ของคณะ   
    (82.5%) 
-  ขอ้มูลกิจกรรม และสนัทนำกำร (74.6%) 

2) ควำมตอ้งกำรเก่ียวกบักำรพฒันำเกม 
ตอ้งกำรฟีเจอร์เสริมเก่ียวกับ ระบบแผนท่ี, ระบบน ำ

ทำง, ระบบสอนกำรเล่น, ระบบแต่งตัว, ระบบร้ำนค้ำ, 
ระบบค ำใบ้ และข้อมูลแนะน ำกำรเดินทำงมำท่ีคณะ 
รวมถึงบอกถึงกำรประกอบอำชีพของสำยงำนน้ีในอนำคต 

3.2 กำรออกแบบระบบเกม 
3.2.1 แผนภำพยสูเคส 

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบระบบเกม ซ่ึงมีฟังกช์นักำรท ำงำน
ตำมแผนภำพยสูเคส ดงัภำพท่ี 1 

 
ภำพที ่1: แสดงแผนภำพยสูเคส (Use Case Diagram) 

ยูสเคสของเกม Undergrad ประกอบดว้ยแอคเตอร์ 2 

แอคเตอร์ และมีฟังกช์นัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1) ยสูเคสของผูเ้ล่น 

- Play Mini Games คือ ภำรกิจต่ำงๆ ภำยในเกม 
- Join Game คือ ยอมรับหรือปฏิเสธค ำเชิญ เขำ้

ร่วมเล่นเกมกบัเพ่ือนบนสตีม 
- Invite Friend คือ ชวนเพื่อนบนสตีมเล่นเกมได ้
- Leave Friend คือ  ผู ้ เ ล่น ท่ี เ ป็น เจ้ำของห้อง

สำมำรถลบผูเ้ล่นอ่ืนออกจำกหอ้งได ้
- Buy Item คือ ซ้ือไอเท็มบนร้ำนคำ้ได ้
- Customize Character คือ เลือกและตกแต่งตวั

ละครได ้
- View Score Board คือ ดูผลสรุปของเกรดเฉล่ีย

หลงัจบเกมได ้
- View Tutorial คือ ดูบทช่วยสอนเล่นเกมได ้
- Settings คือ ระบบตั้งค่ำเกมได ้
- Open Navigation คือ ใช้ระบบน ำทำง เพื่อน ำ

ทำงไปยงัต ำแหน่งภำรกิจได ้
2) ยสูเคสของ NPC 

- Move คือ ตวัละครท่ีไม่ใช่ผูเ้ล่นจะสำมำรถเดิน
รอบคณะได ้

- Interact คือ เ ม่ือผู ้เ ล่นสนทนำกับตัวละครท่ี
ไม่ใช่ผูเ้ล่น จะท ำกำรสุ่มบทสนทนำสั้น ๆ ข้ึนมำ 

3.3 กำรออกแบบภำรกจิเกม 
ส่วนของกำรออกแบบภำรกิจต่ำง ๆ ในเกมเป็นส่วน

ส ำคญัมำกท่ีสุดเพื่อส่ือใหผู้เ้ล่นเขำ้ใจภำพรวมกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละแขนงวิชำของสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จึงน ำเอำเน้ือหำควำมรู้เบ้ืองตน้ของแต่ละวิชำเฉพำะแขนง
มำใชอ้อกแบบภำรกิจต่ำง ๆ นอกจำกน้ี ยงัมีภำรกิจทัว่ไป
เ ก่ียวกับชีวิตประจ ำว ัน ซ่ึงภำรกิจจะไม่ยำกหรือง่ำย
จนเกินไป จึงเหมำะส ำหรับผูเ้ล่นระดบัเบ้ืองตน้ 

ภำรกิจในเกมมีจ ำนวนทั้ งหมด 10 ภำรกิจ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 หมวด โดยแบ่งหมวดละ 2 ภำรกิจ ซ่ึงแสดง
รำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1 หมวดวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
1) ภำรกิจแยกประเภทตวัแปร (Classify Data Type) 
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ผูเ้ล่นจะตอ้งท ำกำรเลือกตวัแปรต่ำง ๆ ท่ีก ำหนด 
แล้วน ำไปวำงในกล่องให้ถูกต้องตำมชนิดของตัวแปร 
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

2) ภำรกิจนกัทดสอบระบบ (Software Tester) 
ผูเ้ล่นจะตอ้งท ำกำรตรวจสอบยูสเคสของระบบ

ซอฟต์แวร์ ว่ำท ำงำนถูกตอ้งหรือไม่ ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

 
ภำพที ่2: แสดงหนำ้ภำรกิจแยกประเภทตวัแปร 

 
3.3.2 หมวดเทคโนโลยเีครือข่ำยและระบบ 
1) ภำรกิจตำมล่ำหำไวรัส (Virus Killers) 
ผูเ้ล่นจะตอ้งใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นไปท ำกำรเก็บไวรัสในแผน

ท่ีท่ีมีกำรกำรเกิดไวรัส โดยจะมีกำรก ำหนดจ ำนวนและ
ประเภทของไวรัสท่ีตอ้งเก็บ เช่น เก็บ Worms ให้ครบ 10 
ตวั, เก็บ Spy ให้ครบ 5 ตวั เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ล่นจะตอ้งท ำให้
ส ำเร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

2) ภำรกิจถอดรหสัแฮช (Hashing Password) 
ผูเ้ล่นจะตอ้งท ำกำรเขำ้สู่ระบบบนเว็บไซต์ ซ่ึงส่ิงท่ีผู ้

เล่นจะตอ้งท ำคือจะตอ้งหำรหัสผ่ำนให้พบ โดยจะมีเพียง
ขอ้ควำมแฮชเท่ำนั้น และให้ผูเ้ล่นไปท ำกำรถอดรหัสเอง 
ซ่ึงผูเ้ล่นจะตอ้งท ำใหส้ ำเร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
ภำพที ่3: แสดงหนำ้ภำรกิจตำมล่ำหำไวรัส 

3.3.3 หมวดกำรพฒันำส่ือประสมและเกม 
1) ภำรกิจนกัป้ันโมเดลสำมมิติ (3D Modeler)  

ผูเ้ล่นตอ้งประกอบโพลีกอนพ้ืนฐำนของโมเดลสำมมิติ
ใหมี้รูปร่ำงตำมโจทยท่ี์ไดรั้บมอบหมำย ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ซ่ึงภำรกิจจะมีลกัษณะคลำ้ยกบักำรต่อจ๊ิกซอว ์

2) ภำรกิจสร้ำงเวบ็ไซต ์(WEB Programmer) 
ผูเ้ล่นจะตอ้งท ำกำรลำกวำงค ำสั่งท่ีก ำหนด เพ่ือเปล่ียน

สี, ขนำด และรูปแบบเพื่อสร้ำงเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์ ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ซ่ึงภำรกิจจะมีลกัษณะคลำ้ยกบักำรเติม
ค ำศพัทล์งในช่องวำ่ง 

 
ภำพที ่4: แสดงหนำ้ภำรกิจนกัป้ันโมเดลสำมมิติ 

3.3.4 หมวดเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
1) ภำรกิจต่อสำยไฟไอโอที (IOT Maker) 
ผูเ้ล่นจะตอ้งท ำกำรต่อสำยไฟเพ่ือเปิดปิดไฟ ซ่ึงจะตอ้ง

ท ำกำรต่อสำยไฟผ่ำนบอร์ดอำดูโน่ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

2) กระบวนกำรคิดเชิงค ำนวณ (Computer Thinking) 
ผูเ้ล่นจะตอ้งท ำกำรเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้ถูกตอ้ง 

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ซ่ึงจะเป็นโจทยใ์นลกัษณะของ
แนวคิดเชิงค ำนวณ  

 
ภำพที ่5: แสดงหนำ้ภำรกิจต่อสำยไฟไอโอที 

3.3.5 หมวดเก่ียวกบัชีวติประจ ำวนั 
1) ภำรกิจปลุกเพ่ือนจำกเกำ้อ้ีดูดวญิญำณ (Wake 

Friends Up) 
ผูเ้ล่นจะไดเ้ขำ้ไปนัง่เรียนท่ีห้องประชุมออดิ-ทอเรียม 

และไดรั้บภำรกิจจำกอำจำรย ์โดยจะตอ้งปลุกเพ่ือนท่ีก ำลงั
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หลบัอยู่ให้ต่ืน ซ่ึงภำรกิจจะมีลกัษณะคลำ้ยกบัเกมทุบตวั
ตุ่น 

2) ภำรกิจบอร์ดเกมน้ีฉนัจอง (Reserved This Board)  

ผูเ้ล่นจะไดรั้บภำพเงำปริศนำ ซ่ึงเป็นรูปภำพโลโกข้อง
บอร์ดเกมต่ำง ๆ ท่ีถูกวำงไวภ้ำยในห้องคอมมอน ซ่ึงผูเ้ล่น
จะตอ้งตำมหำใหค้รบภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
ภำพที ่6: แสดงหนำ้ภำรกิจปลุกเพ่ือนจำกเกำ้อ้ีดูดวิญญำณ 

 

4. ระบบต้นแบบ 
4.1 หน้ำเมนูหลกั (Main menu) 

ในหน้ำเมนูหลักจแสดงเมนูต่ำง ๆ คือ Customize, 

Shop, Tutorial, Options, Quit และ Play รวมทั้ งแสดง
ตวัละครของผูเ้ล่นทั้งหมดในหนำ้น้ีดว้ยเช่นกนั ดงัภำพท่ี 7 

 
ภำพที ่7: แสดงหนำ้เมนูหลกั 

 

4.2 หน้ำเล่นเกม (Game Player) 

โดยจะมีองคป์ระกอบท่ีแสดงเวลำในกำรเล่นเกม และ
แถบควำมคืบหน้ำของภำรกิจท่ีท ำ สำมำรถกดเพื่อดู
รำยกำรภำรกิจได้ นอกจำกน้ียงัมีปุ่มตั้งค่ำ ส ำหรับตั้งค่ำ
ระหว่ำงเกม หรือออกจำกเกมอยู่บริเวณมุมซ้ำยบนของ
หนำ้จอ ดงัภำพท่ี 8 

 
ภำพที ่8: แสดงหนำ้กำรเล่นเกม 

 

4.3 หน้ำสรุปผลคะแนน (Summary) 

โดยจะแสดงคะแนนท่ีผูเ้ล่นได้จำกกำรเล่นเกมเป็น
เกรด A – F และสรุปคะแนนเป็นเกรดเฉล่ีย เม่ือกดปุ่ม 
Back to menu จะน ำผูเ้ล่นกลบัสู่หนำ้เมนูหลกั ดงัภำพท่ี 9 

 
ภำพที ่9: แสดงหนำ้สรุปผลคะแนน 

 

4.4 หน้ำปรับแต่งตวัละคร (Customize) 

โดยหนำ้ปรับแต่งตวัละครจะแบ่งตำมหมวดหมู่ส่ิงของ
ต่ำง ๆ และแสดงตวัผูเ้ล่นเพ่ือดูผลกำรปรับแต่ง เม่ือกดปุ่ม 
Back จะกลบัสู่หนำ้เมนูหลกั ดงัภำพท่ี 10 

 

ภำพที ่10: แสดงหนำ้ปรับแต่ตวัละคร 
 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 

ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรออกแบบและพฒันำทั้งในส่วนของ
รำยละเอียดเกม และระบบเกม โดยไดมี้กำรรวบรวมสรุป
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ขอ้มูล และจดัท ำแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจ
เก่ียวกบักำรออกแบบภำรกิจเกมกบันกัศึกษำชั้นปีท่ี 4 ใน
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงมีผู ้สนใจเข้ำร่วมตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 35 คน ซ่ึงผูพ้ฒันำไดก้ ำหนดระดบั
ควำมพึงพอใจจำก น้อยท่ีสุดถึงมำกท่ีสุด เท่ำกับ 1 – 5 

คะแนน โดยสำมำรถสรุปผลไดด้งัตำรำงท่ี 1 

 

ตำรำงที ่1: สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจ 

สรุปผลประเมนิควำมพงึพอใจ คะแนน 

1. ภำพรวมระบบของเกมมีควำมเหมำะสม 
    และน่ำสนใจ 

4.2 

2. เน้ือหำภำรกิจเกมมีควำมเหมำะสมกบั 
    กลุ่มเป้ำหมำย 

4.37 

3. เน้ือหำภำรกิจเกมสะทอ้น/ส่ือถึงกำรเรียน/ 
    อตัลกัษณ์/กำรใชชี้วติในคณะไอที 

4.34 

4. ควำมสำมำรถในกำรประชำสมัพนัธ์ 
    หลกัสูตรของคณะไอที 

4.43 

 

จำกตำรำงท่ี 1 สำมำรถสรุปไดว้่ำส่วนใหญ่ผูเ้ขำ้ร่วม
ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบ และ
นอกจำกน้ีย ังมีควำมคิดเห็นเ พ่ิมเติมท่ีน่ำสนใจ เ ช่น 
คำดหวงัถึงประสบกำรณ์กำรเล่นท่ีสำมำรถเป็นส่วนช่วย
ในกำรตัดสินใจในกำรเลือกเรียนต่อได้ในอนำคต และ
อยำกใหมี้เน้ือหำท่ีเขำ้ใจง่ำย เป็นตน้ ซ่ึงผูพ้ฒันำจะไดน้ ำมำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำระบบต่อไป 

 

6. สรุป 
บทควำมน้ีน ำเสนอกำรพฒันำเกม “อนัเดอร์แกรด เกม

จ ำลอง ชีวิตนัก ศึกษำไอที  สจล . ”  เพื่ อ ช่วยในกำร
ประชำสัมพนัธ์หลกัสูตรของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในรูปแบบของกำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดยภำรกิจต่ำง ๆ
ภำยในเกมได้สะท้อนเน้ือหำของแต่ละแขนงวิชำใน
หลกัสูตร เพื่อให้ผูเ้ล่นไดเ้ขำ้ใจภำพรวมกำรเรียนกำรสอน
ในแต่ละแขนงวชิำผำ่นภำรกิจท่ีมีวธีิเล่นท่ีหลำกหลำย  

จำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ แสดงให้เห็นวำ่ เน้ือหำ
ภำรกิจเกมอนัเดอร์แกรดเป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้ขำ้ร่วมตอบ

แบบสอบถ ำม ส่ วน ให ญ่  ด้ ว ย มอ ง ว่ ำ เ ป็ น วิ ธี ท่ี มี
ประสิทธิภำพในกำรส่ือถึงกำรเรียน กำรใช้ชีวิตและอัต
ลกัษณ์ของคณะไอทีไดเ้ป็นอยำ่งดี แต่ถึงอยำ่งไรก็ตำม ผล
กำรส ำรวจน้ี มำจำกนักศึกษำท่ีเรียนในสำขำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเท่ำนั้น แต่ยงัขำดกำรส ำรวจจำกอำจำรยผ์ูส้อน
ท่ีเก่ียวขอ้งในแขนงนั้น ๆ 

นอกจำกน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันำสภำพแวดลอ้มภำยในเกม
ให้ใกลเ้คียงกับสภำพแวดลอ้มจริงมำกท่ีสุด จึงสำมำรถ
พฒันำต่อเพ่ือน ำไปใชใ้นกิจกรรมเปิดบำ้นออนไลน์ โดยผู ้
เล่นสำมำรถเขำ้มำเยี่ยมชมนิทรรศกำรต่ำง ๆ ไดภ้ำยในเกม
น้ี อีกทั้งยงัสำมำรถพฒันำต่อเพ่ือบูรณำกำรเขำ้กบักำรเรียน
กำรสอนของคณะ โดยเพ่ิมฟีเจอร์ให้กับเกมเพื่อใช้เป็น
แพลตฟอร์มในกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ได ้
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บทคัดย่อ 
บทความนีเ้ป็นการศึกษาและเปรียบเทียบอัลกอริทึม

จากไลบรารี PyThaiNLP ท่ีใช้ส าหรับการตัดค า การสะกด
ค า และการเพ่ิมข้อความหรือแต่งเติมข้อความด้วยภาษาไพ
ธอน เพ่ือประเมินผลหาค่าความถูกต้องและเปรียบเทียบ
อัลกอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะส าหรับการพัฒนา
ระบบหุ่นยนต์สนทนา เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลองหุ่นยนต์
สนทนาบนระบบไลน์ของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ โดยมวีัตถปุระสงค์เพ่ือช่วยให้นักศึกษาของภาควิชา
ฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ได้
สะดวกย่ิงขึน้ 
ค ำส ำคญั:   ปัญญาประดิษฐ ์หุ่นยนตส์นทนา การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
 

Abstract 

This article explores and compares algorithms 

from PyThaiNLP library for word segmentation, 

spelling, and augmentation with Python 

programming. To evaluate the accuracy and 

compare efficient algorithm and suitable for 

development chatbot systems to create a model of 

chatbot on the Line system for Department of 

Information Technology Management Faculty of 

Information Technology and Digital Innovation at 

King Mongkut's University of Technology North 

Bangkok. The purpose is to help students in the 

department can access information of the department 

easier. 

Keyword: Artificial Intelligence (AI), Chatbot, 

Natural Language Processing (NLP) 

 

1. บทน ำ 

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวนั
ของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เทคโนโลยีท่ีไดรั้บความนิยมคือ
เทคโนโลยีทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์ห รือ  Artificial 

Intelligence (AI) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีท าให้คอมพิวเตอร์มี
ความสามารถใกลเ้คียงกบัมนุษยห์รือเลียนแบบพฤติกรรม
ของมนุษย ์เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การใหเ้หตุผล และการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  [1] และอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีก าลัง
ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือเทคโนโลยีทางด้านการ
ติดต่อส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากมีความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้งานและครอบคลุมทุกการ
ติดต่อส่ือสาร 

ในปัจจุบันผู ้วิจัยได้ศึกษาอยู่ในภาควิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวตักรรมดิจิทัล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการเขา้ถึงข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่วา่จะเป็น ผลการเรียนของนกัศึกษา ตาราง
เรียนหรือตารางสอบของนกัศึกษา และคู่มือเอกสารต่าง ๆ 
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ น า เอ าแ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ เท ค โน โ ล ยี
ปัญญาประดิษฐ์กบัหุ่นยนตส์นทนามาประยกุตใ์ชก้บัภาค
วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออ านวยความ

กำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดษิฐ์กบัหุ่นยนต์สนทนำบนระบบไลน์ 
Applied an Artificial Intelligence with Chatbot’s on Line Office Account 

 
ธีรวฒัน์ เพช็รฉ า่ (Theerawat Patcham)1 และมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วฒิุ (Montean Rattanasiriwongwut)2 
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สะดวกกับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ 
ของภาควชิาไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ในการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์
สนทนามาประยุกต์ใช้งานกบัภาควิชาฯนั้น จ าเป็นตอ้งมี
เทคนิคหรืออัลกอริทึมท่ีดีและเหมาะสมในการพัฒนา
ระบบหุ่นยนต์สนทนา ผูว้ิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นควา้
เก่ียวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural 

Language Processing (NLP) ซ่ึ ง เ ป็ น ก า ร ท า ใ ห้
คอมพิวเตอร์สามารถส่ือสารโตต้อบดว้ยภาษาของมนุษย ์
และท าให้คอมพิวเตอร์เขา้ใจภาษามนุษยม์ากข้ึน ผูว้ิจยัจึง
ไดเ้ลือกใชไ้ลบรารี PyThaiNLP ในการพฒันาระบบ 

ผู ้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเป รียบเทียบเทคนิคหรือ
อลักอริทึมจากไลบราร่ี PyThaiNLP ท่ีใชส้ าหรับการตดั
ค า การสะกดค า และการเพ่ิมขอ้ความหรือแต่งเติมขอ้ความ 
เพ่ื อป ระ เมิน ผลห าค่ าค วาม ถูกต้อ งและวิ เค ราะ ห์
เปรียบเทียบหาเทคนิคอัลกอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะส าหรับการพฒันาระบบหุ่นยนตส์นทนา เพ่ือน ามา
สร้างแบบจ าลองหุ่นยนตส์นทนาบนระบบไลน์ 

 

2. ทฤษฎแีละงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ปัญญำประดษิฐ์ หรือ Artificial Intelligence 

(AI) 

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือระบบประมวลผลท่ีมี
ต้นแบบมาจากโครงข่ายประสาทของมนุษย์ สามารถ
เรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการประมวลผลได้ตาม
จ านวนขอ้มูลท่ีเพ่ิมข้ึนผ่านกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ซ่ึงสามารถจดจ า คิด วิเคราะห์ เรียนรู้และเช่ือมโยงขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนไดอ้ย่างรวดเร็วเสมือนระบบสมองของ
มนุษย ์ดงันั้น ปัญญาประดิษฐจึ์งถือเป็นเทคโนโลยท่ีีก าลงั
ถูกจบัตามองท่ีสุดในปัจจุบนัและเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อ
การใช้ชีวิตการท างาน รวมถึงการน ามาใช้ในการเสริม
ศกัยภาพทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงจะสามารถส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ 

2.2 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำต ิ

การป ระมวลผลภ าษ าธรรมชาติ  ห รือ  Natural 

Language Processing (NLP) คือวิทยาการแขนงหน่ึงใน
หมวดหมู่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงช่วยให้

คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจ ตลอดจนตีความและใช้งาน
ภาษาปกติท่ีมนุษยใ์ช้ส่ือสารได้ โดยเทคโนโลยี NLP มี
รากฐานจากวิทยาการหลากหลายสาขาดว้ยกนั โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ
ภาษาศาสตร์เชิงค านวณ (Computational Linguistics) 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปิดช่องวา่งทางการส่ือสารระหวา่ง
มนุษยแ์ละระบบคอมพิวเตอร์[2] 

2.3 ไลบรำรี PyThaiNLP 
PyThaiNLP คือไลบรารี Python ส าหรับงานทางดา้น

การประมวลผลขอ้มูลภาษาไทย ถูกพฒันาข้ึนมาโดยคน
ไทย มี ฟั งก์ชัน ท่ี มี ป ระโยชน์ ม ากม ายส าห รับการ
ประมวลผลภาษาไทย ใชส้ าหรับประมวลผลขอ้ความและ
การวิเคราะห์ทางภาษา เช่นเดียวกับ NLTK[3] แต่ใช้กับ
ภาษาไทยโดยเฉพาะ มีฟังก์ชันการท างานท่ีหลากหลาย 
เช่น Character Set อกัษรไทย ค าไทย, เรียงค าภาษาไทย, 
Stop Words ภาษาไทย, ตัดค าภาษาไทย, วิเคราะห์ชนิด
ของค าทางไวยากรณ์, ตรวจตวัสะกด แกค้  าผิด เป็นตน้[4] 

2.5 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
Pattarawat Chormai [5] น า เส น อ ง าน วิ จั ย เ ร่ื อ ง 

AttaCut: A Fast and Accurate Neural Thai Word 
Segmenter การแบ่งค านั้นเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานหน่ึงส าหรับ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติของไทย ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตัดค าภาษาไทยทั้ งใน
เร่ืองของความเร็วและความแม่นย  าในการตัดค า โดย
เทคนิคท่ีจะน ามาเปรียบเทียบหรือวดัประสิทธิภาพ คือ 
Attacut และ Deepcut ผลการวจิยัพบวา่ อลักอริทึม Attacut 
มีการตัดค าท่ีเร็วกว่า Deepcut ถึง 5.6 เท่าเป็นอย่างน้อย 
และประสิทธิภาพการตดัค าสามารถเทียบเคียง Deepcut ได้
และมีบางกลุ่มขอ้ความท่ีสามารถท าไดดี้กวา่ 

แทนพงศ์ วธันธาดา [6] น าเสนองานวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาหุ่นยนต์สนทนาบนแอปพลิ เคชัน ไลน์ เพ่ื อ
สนับสนุนการท างานของแผนกทรัพยากรบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการ
พฒันาหุ่นยนต์สนทนา เพ่ือท่ีจะช่วยลดการท างานของ
แผนกทรัพยากรบุคคล โดยน าวิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองมา
ใชโ้ดยวธีิการเรียนรู้แบบมีผูส้อน และใชเ้ทคนิคการตดัค า
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โดยใช้พจนานุกรม (Lexto) จากนั้ นก าจัดค าหยุดและใช ้
TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) 
เพื่อหาค าท่ีส าคัญในเอกสาร โดยนับความถ่ีของค าท่ี
ปรากฏในเอกสารและความถ่ีผกผนักับเอกสารทั้ งหมด  
ผลการวิจัยพบว่า จากข้อความจ านวน 20 ข้อความ ให้
ความถูกต้องร้อยละ 78 ซ่ึงสามารถน าไปใช้ช่วยแผนก
บุคคลตอบค าถามและให้ข้อมูลการลาแก่พนักงานใน
องคก์รได ้

 

3. วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ง าน วิ จั ย ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

ปัญญาประดิษฐก์บัหุ่นยนตส์นทนาบนระบบไลน์ ผูว้จิยัได้
วางแผนการด าเนินงานวิจัยและก าหนดขั้ นตอนการ
ด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

3.1 กำรรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยได้รวบรวมชุดค าถามท่ีพบบ่อยจากภาควิชาฯ 

และน ามาแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 8 หมวดหมู่ ตัวอย่าง
ขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 1 

ตำรำงที ่1 ตวัอยา่งขอ้มูลค าถามท่ีพบบ่อยจากภาควชิาฯ 
หมวดหมู่ ค ำถำม 

การสมคัรเรียน เปิดรับสมคัรเรียนวนัไหนค่ะ 
หลกัสูตร ภาคเปิดหลกัสูตรไหนบา้งครับ 
การตรวจสอบผล
การเรียน 

เกรดออกเม่ือไรเหรอคะ่ 

การตรวจสอบตาราง
เรียนและตารางสอบ 

ดูตารางเรียนจากไดไ้หนไดบ้า้ง
ค่ะ 

เอกสาร ดูตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ไดจ้าก
ไหน 

การลงทะเบียน เปิดใหล้งทะเบียนเรียนวนัไหน
ครับ 

การผอ่นผนัการ
ลงทะเบียน 

ขอผอ่นผนัการลงทะเบียนเรียน
ครับ 

การขออนุมติั
ผลส าเร็จการศึกษา 

ขอจบท าเร่ืองยงัไงบา้งครับ 

3.2 กำรเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 

ผู ้วิจัยเลือกใช้อัลกอริทึมจากไลบรารี PyThaiNLP 
พฒันาดว้ยภาษา Python น ามาวดัประสิทธิภาพของแต่ละ
อัลกอริทึมจากค่าความถูกต้องและค่าความเร็วในการ
ประมวลผล ในการเปรียบเทียบอลักอริทึมผูว้ิจัยได้แบ่ง
อลักอริทึมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

3.2.1 การตดัค า ประกอบดว้ยอลักอริทึม ดงัน้ี 
- NEWMM 
- LONGEST 
- NERCUT 

- DEEPCUT 

- ATTACUT 

 

ภำพที ่1 : โปรแกรมส าหรับประมวลผลอลักอริทึมการตดั
ค า 

3.2.2 การสะกดค า ประกอบดว้ยอลักอริทึม ดงัน้ี 
- Correct(engine=PHUNSPELL) 

- Correct (engine=SYMSPELLPY) 

- Spell(engine=PHUNSPELL) 

- Spell (engine=SYMSPELLPY) 

 

ภำพที ่2 : โปรแกรมส าหรับประมวลผลอลักอริทึมการ
สะกดค า 

3.2.3 ก าร เพ่ิ ม ข้อ ค ว าม ห รือ แต่ ง เติ ม ข้อ ค ว าม 
ประกอบดว้ยอลักอริทึม ดงัน้ี 

- WordNetAug 

- Thai2fitAug 

- LTW2VAug 

- BPEmbAug 

- Thai2transformersAug 
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ภำพที ่3 : โปรแกรมส าหรับประมวลผลอลักอริทึมการ
เพ่ิมขอ้ความหรือแต่งเติมขอ้ความ 

3.3 กำรพฒันำระบบ 
ขั้นตอนในการพฒันาระบบหุ่นยนตส์นทนาบนระบบ

ไลน์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.3.1 ขั้นตอนการพฒันาฐานขอ้มูล เพ่ือใชส้ าหรับเก็บ

ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลรายวิชา และ
ขอ้มูลการตั้งค่าระบบต่าง ๆ 

3.3.2 ขั้นตอนการพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
3.3.3 ขั้ น ต อนการพัฒ น าหน้ า เว็บ ไซต์ส าห รับ

ลงทะเบียน โดยใช ้LIFF ท่ีมีบนระบบไลน์ แสดงเป็นหนา้
เวบ็ไซตส์ าหรับลงทะเบียนในหอ้งแชท 

3.3.4 ขั้นตอนการพฒันา API ส าหรับลงทะเบียน 
3.3.5 ขั้นตอนการพฒันาแบบจ าลอง 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบอัลกอริทึมและการ
พฒันาหุ่นยนตส์นทนาบนระบบไลน์ ผูว้จิยัไดท้ าการแบ่ง
ออกเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 

4.1 ผลกำรเปรียบเทยีบอลักอริทมึ 
ในการด าเนินการเปรียบเทียบอลักอริทึม ผูว้จิยัไดแ้บ่ง

การเปรียบเทียบออกเป็น 3 ประเภทคือ การเปรียบเทียบอลั
กิริทึมการตดัค า การเปรียบเทียบอลักอริทึมการสะกดค า 
และการเปรียบเทียบอลักอริทึมการเพ่ิมขอ้ความหรือแต่ง
เติมขอ้ความ 

4.1.1 กำรเปรียบเทยีบอลักอริทมึกำรตดัค ำ 
ท าการเป รียบ เที ยบค่ าความถูกต้องแม่นย  าและ

ความเร็วในการประมวลผลของแต่ละอลักอริทึมจากชุด
ขอ้มูลเดียวกัน ความเร็วในการประมวลผลนั้ นผูว้ิจัยได้
เลือกใช้โมดูล timeit ท่ีมีมาในภาษา python ในการวดั

ความ เร็ วใน การป ระมวลผล  โดยใช้ พ ารามิ เตอ ร์ 

number=10 เพื่อทดสอบความเร็วในการประมวลผลของ
แต่ละอลักอริทึม 
ตำรำงที ่2 : ผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมการตดัค า 

Algorithms 
Accuracy 

(%) 

Time 

(Second) 

NEWMM 83.02119 0.01192 

LONGEST 82.05819 0.03004 

NERCUT 79.67000 0.06957 

DEEPCUT 97.19349 6.97932 

ATTACUT 96.34002 1.24406 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมท่ีใช้
ในการตัดค า อัลกอริทึม  NEWMM LONGEST และ 
NERCUT นั้นมีค่าความถูกตอ้งท่ีค่อนขา้งต ่าผูว้ิจยัจึงไม่
เลือกใช้อัลกอริทึมทั้ ง 3 อัลกอริทึมน้ี  ส่วนอัลกอริทึม 
DEEPCUT นั้นให้ค่าความถูกตอ้งในการตดัค ามากท่ีสุด 
แต่ใช้เวลาในประมวลผลค่อนขา้งมาก ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้
อลักอริทึม ATTACUT ในการตดัค าเน่ืองจากให้ค่าความ
ถูกตอ้งท่ีใกลเ้คียงกบั DEEPCUT แต่ใชร้ะยะเวลาในการ
ประมวลผลน้อยกวา่อลักอริทึม DEEPCUT ค่อนขา้งมาก 
ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจเลือกใชอ้ลักอริทึม ATTACUT ในการ
ตดัค า 

4.1.2 กำรเปรียบเทยีบอลักอริทมึกำรสะกดค ำ 
ท าการเป รียบ เที ยบค่ าความถูกต้องแม่นย  าและ

ความเร็วในการประมวลผลของแต่ละอลักอริทึมจากชุด
ขอ้มูลเดียวกัน ความเร็วในการประมวลผลนั้ นผูว้ิจัยได้
เลือกใช้โมดูล timeit ท่ีมีมาในภาษา python ในการวดั
ความเร็วในการประมวลผลเช่นเดียวกบัการเปรียบเทียบ
อลักอริทึมการตดัค า โดยใชพ้ารามิเตอร์ number=10 เพื่อ
ทดสอบความเร็วในการประมวลผลของแต่ละอลักอริทึม 
ตำรำงที ่3 : ผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมการสะกดค า 

Algorithms 
Accuracy 

(%) 

Time 

(Second) 

Correct(PHUNSPELL) 46.15384 2.09795 

Correct(SYMSPELLPY) 23.07692 0.00432 

Spell(PHUNSPELL) 46.15384 2.02693 

Spell(SYMSPELLPY) 19.23076 0.00559 
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จากตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมการ
สะกดค า ซ่ึงจากตารางพบว่าแต่ละอลักอริทึมให้ค่าความ
ถูกต้องท่ีค่อนข้างต ่ า เน่ื องจากชุดข้อมูลท่ีน ามาเข้า
กระบวนการเปรียบเทียบนั้นเป็นชุดขอ้มูลท่ีมาจากการตดั
ค าท่ีผิดพลาด เช่นค าว่า “ประเมิยอาจารย์” เม่ือผ่ าน
อลักอริทึมตดัค าแลว้จะไดค้  าวา่ “ประเมิยอาจารย”์ ผลลพัธ์
ท่ีถูกตอ้งควรเป็น ประเมิย | อาจารย ์เม่ือน าค าวา่ “ประเมิย
อาจารย”์  มาผ่านอลักอริทึมสะกดค าแลว้จึงท าให้มีการ
สะกดค าท่ีไม่ถูกตอ้งเกิดข้ึน ท าใหค้่าความถูกตอ้งท่ีไดน้ั้น
ค่อนขา้งต ่า 

สรุปอัลกอริทึม Correct(engine=SYMSPELLPY) 

และอัลกอริทึม Spell(engine=SYMSPELLPY) นั้ นให้
ค่ าความถูกต้องท่ีค่อนข้างต ่ าผู ้วิจัยจึงไม่น าทั้ งสอง
อัลกอ ริ ทึ ม น้ี ม าพิ จารณ า ส่ วนอัลกอ ริ ทึ ม  Correct 

(engine=PHUN-SPELL) แ ล ะ อั ล ก อ ริ ทึ ม 

Spell(engine=PHUNSPELL) นั้ น ให้ค่ าความถูกต้อง
และเวลาในการประมวลผลท่ีใกล้เคียงกัน  ผู ้วิจัยจึง
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้ อั ล ก อ ริ ทึ ม  Correct(engine= 

PHUNSPELL) เน่ื องจากอัลกอริทึมน้ีสามารถน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ง่ า ย แ ล ะ ส ะ ด วก ก ว่ าอั ล ก อ ริ ทึ ม 
Spell(engine= PHUNSPELL) ท่ีได้ให้เป็นผลลัพธ์เป็น
ชุดขอ้มูลแบบ array ท าใหต้อ้งเพ่ิมขั้นตอนการใชง้านมาก
ข้ึน  ผู ้วิจัย จึ งไม่ เลือกใช้อัลกอริ ทึม น้ี ในการพัฒนา
แบบจ าลอง 

4.1.3 กำรเปรียบเทยีบอลักอริทึมกำรเพิ่มข้อควำมหรือ
แต่งเตมิข้อควำม 

ท าการเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลผลของแต่
ละอัลกอริทึมจากชุดข้อมูลเดียวกัน ความเร็วในการ
ประมวลผลนั้ นผูว้ิจัยได้เลือกใช้โมดูล timeit ท่ีมีมาใน
ภาษา python ในการวัดความเร็วในการประมวลผล
เช่นเดียวกบัการเปรียบเทียบอลักอริทึมการตดัค า โดยใช้
พารามิเตอร์ number=10 เพื่อทดสอบความเร็วในการ
ประมวลผลของแต่ละอลักอริทึม 

อลักอริทึมการเพ่ิมขอ้ความหรือการแต่งเติมขอ้ความ
นั้ นไม่สามารถเปรียบเทียบค่าความถูกต้องแม่นย  าได ้
เน่ืองจากผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลนั้ นมีความ

แตกต่างกนัของแต่ละอลักอริทึม ผูว้จิยัจึงเลือกเปรียบเทียบ
แต่ละอัลกอริทึมจากระยะเวลาในการประมวลผลเพียง
อยา่งเดียว 

ตำรำงที ่4 : ผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมการเพ่ิมขอ้ความ
หรือแต่งเติมขอ้ความ 

Algorithms 
Time 

(Second) 

WordNetAug 0.00586 

Thai2fitAug 0.31930 

LTW2VAug 5.75606 

BPEmbAug 0.66799 

Thai2transformersAug 2.97457 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบอลักอริทึมการ
เพ่ิ มข้อความห รือแต่ ง เติ มข้อความ  ซ่ึ งอัลกอ ริ ทึ ม 
WordNetAug แ ล ะ  Thai2fitAug ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร
ประมวลผลน้อย แต่ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นไม่ครอบคลุมและมี
ความคลาด เค ล่ือนในความหมายของรูปประโยค 
อลักอริทึม LTW2VAug  ให้ผลลพัธ์ของรูปประโยคไดดี้ 
แต่ใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างมาก อัลกอริทึม 
BPEmbAug ใช้เวลาในการประมวลผลค่อนขา้งน้อยแต่
ผลลัพธ์ท่ีได้เหมือนกับประโยคต้นฉบับ อัลกอริทึม 
Thai2 transformersAug ใช้เวลาในการประมวลผลท่ี
ระดบัปานกลาง ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความสมบูรณ์ของประโยค 
ผู ้วิจัยจึงเลือกอัลกอริทึม Thai2transformersAug เป็น
อัลกอริทึมท่ี ดี ท่ี สุดในการเพ่ิมข้อความหรือแต่งเติม
ขอ้ความ 

4.2 ผลกำรพฒันำหุ่นยนต์สนทนำบนระบบไลน์ 
ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาบนระบบไลน์ ผู ้วิจัย

เลือกใช้ภาษา Python ในการพัฒนา Webhook เพื่อให้
สอดคล้องกับแบบจ าลองท่ีพัฒนาด้วยภาษา Python  

เช่นเดียวกนั ซ่ึงระบบไลน์นั้นมีไลบรารีท่ีรองรับส าหรับ
นกัพฒันาท่ีตอ้งการพฒันาดว้ยภาษา Python ซ่ึงท าให้ง่าย
ต่อการพฒันาระบบ 
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ภำพที ่4 : แสดง MIS Line Official Account ก่อน

ลงทะเบียนและหลงัลงทะเบียน 

จากภาพท่ี  4 แสดงหน้าจอหลังเพ่ิมเพ่ือนกับ  MIS 

Line Official Account โดยจะมีข้อความต้อนรับและ
แสดงเมนูก่อนลงทะเบียนและหลังลงทะเบียน รูปทาง
ด้านซ้ายแสดงเมนูก่อนลงทะเบียนประกอบไปด้วยเมนู
ลงทะเบียน ข่าวสารและติดต่อเรา รูปทางด้านขวาแสดง
เมนูหลังลงทะเบียนประกอบไปด้วยเมนูผลการเรียน 
ตารางเรียน ตารางสอบ ขเอกสาร ข่าวสารและติดต่อเรา 

 
ภำพที ่5 : แสดงหนา้จอลงทะเบียนส าหรับนกัศึกษา 

ภาพท่ี 5 เม่ือกดท่ีเมนูลงทะเบียนจะแสดงหน้าจอ
ลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา โดยระบุรหัสนักศึกษาและ
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน เพื่อเป็นการยืนยนัตวัตนว่า
ไลน์ น้ี เป็นนักศึกษาท่านใดของภาควิชาฯ เม่ือท าการ
ลงทะเบียนส าเร็จนักศึกษาจะสามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ 
ของไลน์ได ้

ผลการท างานของหุ่นยนตส์นทนาบนระบบไลน์ของ
ภาควชิาฯ นั้น ระบบสามารถท างานไดถู้กตอ้งตามฟังกช์นั
การใชง้าน แต่หากผูใ้ชมี้การพิมพข์อ้ความท่ีไม่ชดัเจนหรือ
พิมพ์บางประโยคไม่ถูกตอ้ง ระบบไม่สามารถประมวล
ค าตอบได้จึงอาจต้องมีการฝึกสอนระบบด้วยข้อมูล
เพ่ิมเติม 

 

5. สรุป อภิปรำยผล 

บทความวิจัย น้ี เป็นการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาหรือแช
ทบอท เพ่ือช่วยให้นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงสารสนเทศต่าง 
ๆ ของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน โดยกระบวนการในการพัฒนาระบบผู ้วิจัยได้
ท าการศึกษาคน้ควา้อลักอริทึมจากไลบราร่ี PyThaiNLP 

เพื่อศึกษาเทคนิคทางดา้นการตดัค า (Segmentation) การ
สะกดค า (Spelling) และการเพ่ิมข้อความหรือแต่งเติม
ขอ้ความ (Augmentation) โดยน าอลักอริทึมแต่ละดา้นมา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมวลผลความถูกตอ้ง



The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2022 

 

515 

 

แม่นย  าของขอ้มูล และน ามาสร้างแบบจ าลองโมเดลในการ
พฒันาระบบหุ่นยนตส์นทนาหรือแชทบอทต่อไป 

จากผลการวิจัยพบว่าอัลกอริทึมทางด้านการตัดค า 
( Segmentation) ท่ี มี ค ว าม ถู ก ต้ อ ง แ ม่ น ย  า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลมากท่ีสุดคืออลักอริทึม 
ATTACUT โดยมีค่าเฉล่ียความถูกตอ้งแม่นย  าท่ี 96.34% 

และใช้เวลาในการประมวลผล เฉ ล่ียท่ี  1.244 วินาที 
อัลกอริทึมทางด้านการสะกดค า (Spelling) ท่ี มีความ
ถูกตอ้งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพในการประมวลผลมาก
ท่ีสุดคืออัลกอริทึม correct(engine= phunspell) โดยมี
ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งแม่นย  าท่ี 42.86% และใชเ้วลาในการ
ประมวลผลเฉ ล่ียท่ี  2.097 วินาที  อัลกอริทึมการเพ่ิม
ข้อความห รือแต่ ง เติมข้อความ  (Augmentation) ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลมากท่ีสุดคืออลักอริทึม 
Thai2transformersAug โดยใช้เวลาในการประมวลผล
เฉล่ียท่ี 2.974 วนิาที 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใชอ้ลักอริทึม ATTACUT ในการ
ตดัค า เลือกใชอ้ลักอริทึม correct(engine=phunspell) ใน
ก า ร ส ะ ก ด ค า  แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้ อั ล ก อ ริ ทึ ม 
Thai2transformersAug ในการเพ่ิมขอ้ความหรือแต่งเติม
ข้อความ และน าแต่ละอัลกอริทึมมาพฒันาแบบจ าลอง
โมเดลในการพฒันาระบบหุ่นยนต์สนทนาหรือแชทบอท
ของภาควชิาฯ 
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บทคัดย่อ 

 พ.ร.บ.คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับให้ผู้
ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลจ าเป็นต้องขอความยินยอมการใช้
ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามวตัถปุระสงค์ ในอีกด้านหน่ึงภาคธุรกิจได้เปลีย่นมา
ใช้บริการคลาวด์แทนท่ีระบบแบบดั้งเดิมเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาระบบและใช้ประโยชน์จากตัวแบบธุรกิจ
จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริง งานวิจัยนีจึ้งเสนอระบบ
จัดเกบ็และให้สิทธ์ิข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอาศัยบริการคลาวด์
แอมะซอนเวบ็เซอร์วิสเซสโดยเฉพาะบริการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์ การพิสูจน์ตัวตัวตน และการเข้ารหัสลับ
ข้อมูล จากผลการประเมินโดยผู้ ใช้จ านวน 21 คนพบว่า
ระบบสามารถช่วยสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคง
ปลอดภัยให้แก่เจ้าของข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 4.35 
ค าส าคัญ:  พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรแกรม

ประยุกต์บนเวบ็ ความเป็นส่วนตวัขอ้มูล การ
ค านวณแบบคลาวด ์

 
Abstract 

 Personal Data Protection Act As is now so 

effective that data controller must request the 

consents of personal data usage from data owners to 

meet usage purposes. On the other hand, business 

sectors have been adopting cloud services to replace 

traditional systems to reduce maintenance costs and 

to take benefit of pay-per-use business model. This 

paper proposes a system for storing personal data 

along with its usage authorization based on Amazon 

Web Services, especially web application firewall, 

user authentication and data encryption services. 

Evaluation results by 21 users showed that the 

proposed system could have data owners, data 

processor, and data controller confident in the 

system’s security with overall satisfaction score 4.35. 

Keywords: PDPA, web application, data privacy,     
cloud computing. 

 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันได้มีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

(Personal Data Protection Act) มีผลบังคับใช้  เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรฐานในการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่ง
มัน่คงปลอดภยั ทั้งการธ ารงไวซ่ึ้งความลบั การรักษาบูรณ
ภาพขอ้มูล และการรักษาภาวะพร้อมใชง้านของขอ้มูลส่วน
บุคคล [1] นอกจากน้ีจ าเป็นจะตอ้งมีการขอสิทธ์ิการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ อีเมล เป็นตน้
นอกจากน้ียงัมีข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อน ท่ีจ าเป็น
จะตอ้งมีการควบคุมอย่างเขม้งวด เช่น เช้ือชาติ ประวติั
อาญากรรม หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีกระทบต่อเจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคล [2] ซ่ึงการจัดเก็บข้อมูลท่ียืนยนัตัวตนผ่าน
คลาวดน์ั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการเขา้รหสัลบัขั้นสูง เม่ือขอ้มูล
ส าคัญเกิดร่ัวไหล จะท าให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
ดังนั้ นควรเลือกระบบคลาวด์ท่ีมีความน่าเช่ือถือและมี
มาตราฐานเพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล ปัญหาดา้นความ
ปลอดภยัของขอ้มูลและการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล มีอยู่
ในวงจรชีวติของขอ้มูลตั้งแต่การสร้าง การถ่ายโอน การใช ้
การแบ่งปัน การจดัเก็บแบบถาวร  จนกระทัง่ถูกท าลาย [3] 
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ซ่ึงระบบจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลควรเลือกเป็นประเภท
คลาวดแ์บบส่วนตวัเพื่อใชง้านระบบท่ีตอ้งการความมัน่คง
และความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีสูง [4] 

บทความน้ีจึงเสนอระบบจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลบน
คลาวด์โดยท าการเขา้รหัสลบัและจดัเก็บในฐานขอ้มูลเชิง
สัมพันธ์บนเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคลผ่านคลาวด์  
(Virtual Private Network)  

 
 

2. เทคโนโลยีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform as a Service) 

คือ บริการเ พ่ือการติดตั้ งใช้งานโปรแกรมประยุกต์  
ผูบ้ริโภคสร้างข้ึนเองหรือไดม้าลงบนโครงสร้างพ้ืนฐาน
คลาวด์ โดยโปรแกรมประยุกต์สร้างโดยใช้ภาษาหรือ
เคร่ืองมือท่ีผูใ้ห้บริการสนับสนุน โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้ง
จัดหาหรือควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ แต่ควบคุม
โปรแกรมประยกุตไ์ด ้[5]  

 แอมะซอนอาร์ดี เอส (Amazon RDS) คือ บริการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [6] ท่ีผู ้ใช้งานสามารถจัดการ
ฐานขอ้มูลไดโ้ดยตรงผา่นเคร่ืองบริการฐานขอ้มูลท่ีมีความ
ยืดหยุ่น รองรับภาระการประมวลผลและขนาดขอ้มูลท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้และยงัส ารองขอ้มูลไดอ้ตัโนมติั  

บริการอีซีทู (Amazon EC2) คือ บริการเคร่ืองเสมือน 
[7] ท่ีสามารถเลือกขนาดของ ซีพียู , หน่วยความจ าหลกั 
และความจุของหน่วยเก็บขอ้มูล ไดต้ามตอ้งการโดยมีการ
แบ่งทรัพยากรบนเคร่ืองบริการออกเป็นย่อยๆและ
ค่าใชจ่้ายเสียตามปริมาณทรัพยากรท่ีใชง้านจริงเท่านั้น  

เอพีไอเกตเวย ์(API Gateway) คือ บริการท่ีสามารถ
ท าใหเ้ผยแพร่ระบบเพื่อส าหรับการเรียกใชง้าน บ ารุงรักษา 
เฝ้าติดตาม และรักษาความปลอดภยัของเอพีไอ [8] จดัการ
ปริมาณการใชง้าน การอนุมติัจดัการการร้องขอ และการ
ควบคุมการเขา้ถึงก่อนส่งต่อไปยงัเคร่ืองบริการอ่ืน  

คลาวด์ฟรอนท์ (Cloudfront) [9] คือ บริการเครือข่าย
การจดัส่งเน้ือหา (Content Delivery Network) ท่ีสามารถ 
ท าการรับส่งขอ้มูลทัว่โลกอย่างมัน่คงปลอดภยัดว้ยเวลา
แฝง (Latency) ท่ีต  ่า โดยส่งการร้องขอของผูใ้ชง้านไปยงั

สถานท่ี (Edge Location) และน าขอ้มูลท่ีถูกแคช (Cache) 
ไวใ้นสถานท่ีนั้นส่งกลบัไปยงัผูใ้ช้งานแทนการร้องขอ
ขอ้มูลจากระบบตน้ทางท่ีมีอยู ่  

คอกนิโต  ้(Cognito) คือ บริการสนับสนุนมาตรฐาน
การจัดการข้อมูลประจ าตัวและการเข้าถึง  [10] ท่ีปรับ
ขนาดได้ส าหรับรองรับผูใ้ช้ได้จ านวนมาก รองรับการ
พิสูจน์ตวัตนแบบหลายปัจจัย  การเขา้รหัสลบัขอ้มูลทั้ ง
ระหว่างพกัเก็บและระหว่างส่งผ่าน ควบคุมการเข้าถึง
ทรัพยากรโดยก าหนดบทบาทต่างๆ จับคู่ผูใ้ช้งานและ
ก าหนดการเขา้ถึงเฉพาะผูใ้ชแ้ต่ละรายได ้ 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจัย [11] เสนอเคร่ืองมือช่วยเหลือในการคน้หา

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุตวัตนได ้(Personally Identifiable 

Information) คน้หาไดท้ั้งเคร่ืองใหบ้ริการส่วนบุคคลและ
ท่ีจดัเก็บบนคลาวด์ เพื่อให้องคก์รคน้หาและจดัการขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดอ้ตัโนมติั โดยมีการเพ่ิมนโยบายความเป็น
ส่วนตวัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

 งานวิจยัการเก็บขอ้มูลบนคลาวด์และรักษาความเป็น
ส่วนตวั [12] เสนอให้มีการประมวลผลแบบคลาวด์ โดย
น า เ ท ค นิ ค ก า ร เ ข้ า ร หั ส ลั บ แ บ บ โ ฮ โ ม ม อ ร์ ฟิ ค 
(Homomorphic) ไปใช้รักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ีท าการใชร่้วมกนัขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์
กุญแจขอ้มูลโดยไม่ตอ้งแปลงขอ้มูลท่ีถูกเขา้รหัสลบักลบั
เป็นขอ้มูลปกติ กลไกน้ีเพ่ิมการรบกวนไปในขอ้มูล เพ่ือ
ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวแก่ข้อมูลส่วนบุคคลในการ
วเิคราะห์เชิงสถิติ 

งานวิจัยตัวแบบความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการ
ปรับปรุงความเป็นส่วนตวัในคลาวด ์[13] เสนอการจดัเก็บ
ขอ้มูลบนคลาวด์ท่ีมีขั้นตอนวิธีในการเขา้รหัสลบัหลาย
ระดบั โดยใชข้ั้นตอนวิธีอาร์เอสเอ (RSA) ในการเขา้รหสั
ลบัระดบัท่ี 1 ส าหรับขอ้ความและแฟ้มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนถดัไปใชข้ั้นตอนวิธี เออีเอส (AES) เพื่อเขา้รหัส
ลบัระดบัท่ี 2 ก่อนจะท าการจดัเก็บขอ้ความเขา้รหัสลบัลง
ฐานขอ้มูล 
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งานวิจัยจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์ให้มีความ
ปลอดภัยโดยการเข้ารหัสลับหลายกุญแจ [14]  เสนอ
ขั้นตอนการแบ่งปันขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูล ในระบบ
แบบกระจาย มีการน าขั้นตอนวิธีดีพีเอเค-อาร์อี (DPAK-

RE) มาให้ความปลอดภยัในการแบ่งปันขอ้มูล โดยผูใ้ช้
สามารถรวมกลุ่มกุญแจลบัได้หลายกลุ่ม กุญแจรวมถูก
เขา้รหัสลบัใหม่ โดยสร้างเป็นกุญแจส่วนบุคคลเป็นแบบ
คงท่ี ท่ีให้ความเป็นส่วนตวัในการแบ่งปันและการจดัเก็บ 
ซ่ึงกุญแจลบัท่ีแยกจากกนัจะถูกสร้างแบบพลวตัส าหรับ
ไฟล์ๆ หน่ึงและสร้างกุญแจส่วนตวัใหม่โดยการเขา้รหัส
ลบักญุแจรวมจะถูกเก็บไวก้บัเจา้ของขอ้มูล 

งานวิจยัแผนคน้หาค าส าคญัท่ีรักษาความเป็นส่วนตวั
ขอ้มูลผ่านคลาวด์ท่ีเขา้รหัสลบัด้วยการวิเคราะห์ท่ีกวา้ง 
[15] เสนอให้องค์กรได้มีการจัดเก็บ ประมวลผล และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณแบบคลาวด์วิธีการปกป้อง
ขอ้มูล เป็นการเขา้รหสัลบัขอ้มูลก่อนท าการส่งไปยงัเคร่ือง
บริการระยะไกล มีการเข้ารหัสลับแบบค้นหาได้ โดย
ผู ้ใช้งานมีการสร้างโทเค็น (Token) ส าหรับการค้นหา
เพื่อให้ สามารถเรียกเน้ือหาท่ีมีการเขา้รหัสลบักลบัมาใช้
งานได ้

 
 

3.  วธีิการด าเนินงาน  

 
ภาพที ่1: แผนภาพยสูเคสระบบจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล 

ภาพท่ี 1 แผนภาพยสูเคสส าหรับการจดัการหนา้ท่ีและ
สิทธ์ิการเขา้ถึงของระบบ ประกอบดว้ย 3 ผูเ้ก่ียวขอ้งและ 
10 ยูสเคส โดยพนักงาน (Employee) จะมีสิทธ์ิเรียกใช้
งานฟังก์ชันการท างานระบบประกอบด้วย เรียกดูขอ้มูล
พนกังาน (Get Employee) ลงทะเบียนพนกังาน (Register 

Employee) ปรับปรุงขอ้มูลพนกังาน (Update Employee) 
และยกเลิกลงทะเบียนพนักงาน (Unregister Employee) 

ในส่วนของลูกคา้ (Customer) มีสิทธ์ิเรียกใชง้านฟังก์ชนั
การท างานระบบประกอบด้วย เรียกดูขอ้มูลลูกคา้ (Get 
Customer) ลงทะเบียนลูกคา้ (Register Customer) ปรัง
ป รุ ง ข้อ มู ล ลู ก ค้ า  (Update Customer) แ ล ะ ย ก เ ลิ ก
ลงทะเบียนลูกค้า (Unregister Customer) และในส่วน
ผูดู้แลระบบ (Admin) มีสิทธ์ิเรียกใช้งานฟังก์ชันระบบ
ประกอบด้วย เรียกดูขอ้มูลพนักงาน เรียกดูขอ้มูลลูกค้า 
เรียกดูขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนด (Term) และการให้
ความยินยอม (Consent) และการจัดการข้อมูลผูใ้ช้งาน 
(User Management)  โดยฟังก์ชันน้ีจะท างานได้ทั้ ง 3 
แบบประกอบด้วย ลงทะเบียน ปรับปรุง และยกเลิก
ลงทะเบียน   

 
ภาพที ่2: แผนภาพคลาสระบบจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล 

ภาพท่ี 2  ระบบท่ีเสนอประกอบไปด้วย 10  คลาส
ส าหรับการลงทะเบียนข้อมูลผู ้ใช้งาน การยอมรับ
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข การยนิยอมการใหสิ้ทธ์ิขอ้ตกลงใน
เร่ืองต่างๆ มีการท างานแต่ละฟังก์ชนัจะประกอบไปดว้ย
ดังน้ี คลาสการลงทะเบียนพนักงานและลูกคา้ จะเรียกดู
ขอ้มูลหลกัขอ้ก าหนดและการให้ความยินยอมฉบบัล่าสุด
และถึงจะท าการลงทะเบียนได ้คลาสการปรับปรุงขอ้มูล
การให้ความยินยอมพนักงานและลูกค้า มีฟังกชันการ
ท างานประกอบดว้ย เรียกดูขอ้มูลขอ้ก าหนดและการให้
ความยินยอมและขอ้มูลแสดงลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน 
ก่อนท่ีจะปรับปรุงการให้ความยินยอมผูใ้ชง้าน คลาสการ
ยกเลิกลงทะเบียนพนกังานและลูกคา้โดยจะมีฟังก์ชนัการ
ท างาน เรียกดูขอ้มูลแสดงลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้านโดย
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ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการยกเลิกการลงทะเบียน
ผูใ้ชง้าน คลาสการเรียกดูขอ้มูลหลกัจะท าการเรียกดูขอ้มูล
ขอ้ก าหนดและการให้ความยินยอมฉบบัล่าสุด และคลาส
การจดัการผูใ้ชง้านโดยจะมีฟังก์ชนัการท างานท่ีประกอบ
ไปด้วย การเรียกดูขอ้มูลผูใ้ช้งาน การเพ่ิมผูใ้ช้งาน การ
ปรับปรุงผูใ้ชง้าน และการลบผูใ้ชง้าน และคลาสฐานขอ้มูล 
ท่ีประกอบดว้ยฟังกช์นัการท างานดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดต่อฐานขอ้มูล 

 
ภาพที ่3: แผนภาพล าดบัการลงทะเบียนผูใ้ชง้าน 

ภาพท่ี 3 อธิบายขั้นตอนการท างานของระบบส าหรับ
การลงทะเบียนผูใ้ชง้าน โดยมีการเรียกดูขอ้มูล ขอ้ก าหนด
และขอ้ตกลงฉบบัล่าสุดก่อนให้ผูใ้ชง้านลงทะเบียนขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีมีการให้ความยินยอมตามเ ง่ือนไขและ
ขอ้ตกลง และสุดทา้ยจะท าการแสดงผลการลงทะเบียน 

 
ภาพที ่4 : แผนภาพล าดบัขั้นตอนการท างานระบบ 

ภาพท่ี 4 อธิบายขั้นตอนการท างานของระบบระหวา่ง
ส่วนติดต่อผูใ้ชง้านและส่วนจดัการระบบ โดยในส่วนท่ี 1 

ท าการร้องขอโทเคน็จากคอกนิโต โดยท าการสร้างโทเคน็
ใหม่แลว้ส่งกลบัไปยงัส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 ส่งขอ้มูลไปยงัเอ
พีไอเกตเวย ์ตรวจสอบโทเค็นในส่วนท่ี 4 ส่งผลกลบัใน
ส่วนท่ี 5 และส่งขอ้มูลไปประมวลผลในส่วนท่ี 6 ท าการ
บันทึกเข้ารหัสลับข้อมูลในส่วนท่ี 7 เรียกข้อมูลพร้อม
ถอดรหสัลบัในส่วนท่ี 8 และส่งผลกลบัไปยงัส่วนท่ี 9 

การเขา้ใชง้านเวบ็ไซตจ์ากคลาวดฟ์รอนทผ์า่นแลมบ์ดา
แอทเอดจ์ (Lambda@Edge) ท่ีท าการเพ่ิมความปลอดภยั
ส่วนหัว [16] ก่อนส่งกลบัไปยงัผูใ้ชง้านและผ่านการคดั
กรองในส่วนบริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Web 

Application Firewall) ในส่วนถัดไปผ่านการควบคุม
เครือข่ายตามกฎท่ีระบุ เม่ือติดต่อในส่วนจดัการเวบ็ไซต์
จะตอ้งมีการพิสูจน์ตวัตนโดยใช ้คอกนิโต ้โดยการสร้าง
กุญแจแบบพลวตัก่อนการเขา้ถึง และท าการติดต่อไปยงั
ส่วนจดัการเวบ็ไซต์ผ่านเอพีไอเกตเวย ์มีการควบคุมการ
เข้าถึงก่อนส่งข้อมูลไปยงัส่วนถัดไป ข้อมูลท่ีส าคัญจะ
เขา้รหสัลบัดว้ยมาตราฐานขั้นสูงก่อนท าการติดต่อในส่วน
จัดการเว็บไซต์เ ม่ือติดต่อส า เ ร็จในส่วนการท างาน
เบ้ืองหลังจะท าการถอดรหัสลับข้อมูลท่ีรับเข้ามาแล้ว
น าไปท ากระบวนการในส่วนถดัไป โดยมีการจดัการ การ
ท างานในส่วนการเรียกดู เพ่ิม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลจากเจา้ของ
ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลการให้สิทธ์ิ ข้อก าหนด 
เง่ือนไขและข้อตกลง และส่วนสุดท้ายการติดต่อไปยงั
ฐานขอ้มูลอาร์ดีเอส ท่ีวางอยูใ่นเครือข่ายเสมือนแบบส่วน
ตวัการเขา้ถึงฐานขอ้มูลจ าเป็นจะตอ้งเขา้ผา่นบริการอีซีทู ท่ี
อยู่ในวงเครือข่ายเสมือนวงเดียวกันเท่านั้ น แต่การ
ออกแบบคร้ังน้ีติดปัญหาการน าแอมะซอนอาร์ดีเอสและ
แลมบ์ด้ามาท าการเช่ือมต่อให้อยู่ในวงเครือข่ายเสมือน
เดียวกันจะไม่สามารถเช่ือมต่อฐานข้อมูลไดนาโมดีบี 
(DynamoDB) ไดเ้น่ืองจากติดปัญหาการตั้งค่าบางอยา่งท่ี
ไม่สมบูรณ์ จึงเปล่ียนการออกแบบมาเป็นการใชฐ้านขอ้มลู
แอมะซอนอาร์ดีเอสในการจดัเก็บแทน ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5: แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบคลาวด ์

 

4.  ผลการด าเนินงาน  
4.1 โปรแกรมประยุกต์เวบ็ 
เว็บไซต์จัดการข้อมูลพนักงานและลูกคา้โดยผูดู้แล

ระบบสามารถลงทะเบียน แกไ้ข เรียกดูขอ้มูลใหก้บัเจา้ของ
ขอ้มูลไดห้รือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถลงทะเบียน
ด้วยตนเองได้ ในส่วนการลงทะเบียนให้ท าการกรอก
รายละเอียดให้ครบถว้น เลือกประเภทระบบและประเภท
ผูใ้ชง้าน โดยสามารถอ่านขอ้ก าหนดและเง่ือนไขก่อนท า
การยอมรับขอ้ตกลง โดยในส่วนขอ้ตกลงของผูใ้ชง้าน จะ
ใหค้วามยนิยอมหรือไม่ก็ได ้แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 : เมนูการการลงทะเบียน 

เมนูการตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคลและแสดงสิทธ์ิ
ต่างๆ ของผูใ้ช้งานตามระบบและประเภทท่ีลงทะเบียน 
ข้อ มูลส่วนบุคคล เ ช่น  ช่ือ-นามสกุลและรหัสบัตร

ประชาชน ถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะไม่ท าการแสดงผล
ขอ้มูลนั้นๆ ถา้เป็นการเขา้สู่ระบบดว้ยระดบัผูใ้ชง้านทัว่ไป
จะสามารถเรียกดูขอ้มูลไดเ้ฉพาะขอ้มูลในส่วนของเจา้ของ
เท่านั้น เมนูการแกไ้ขนั้นสามารปรับเปล่ียนความยินยอม
การใหสิ้ทธ์ิทางดา้นต่างๆ ไดต้ลอดเวลา แสดงดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 : เมนูการตรวจสอบขอ้มูลและแกไ้ขขอ้มูล 

เมนูการยกเลิกความเป็นสมาชิกท่ีสามารถยกเลิกได้
ตลอดเวลาเม่ือเจ้าของข้อมูลท าการร้องขอ โดยมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการยกเลิก การยกเลิกความเป็น
สมาชิกนั้นระบบจะท าการลบขอ้มูลส่วนบุคคลออกจาก
ระบบทั้งหมด ทั้งขอ้มูลการให้ความยินยอมในดา้นต่างๆ 
และจะเก็บเป็นประวติัท ารายการโดยท่ีไม่สามารถระบุ
ตวัตนของบุคคลนั้นได ้ในส่วนการท างานของระบบจะมี
การท างานเพ่ิมเติมเ ก่ียวกับการตรวจสอบช่วงเวลา
หมดอาย ุเม่ืออยูใ่นระบบครบตามเวลาท่ีก าหนดหรือไม่มี
การกระท าใดๆเกินเวลาท่ีก าหนด ระบบจะท าการออกจาก
ระบบให้โดยอตัโนมติั สิทธ์ิในการเขา้ถึงนั้นถา้ผูใ้ชง้าน
เป็นระดบัผูดู้แลระบบจะเขา้ถึงไดทุ้กรายการเลือก แต่ถา้
ผู ้ใช้งานเป็นระดับทั่วไปจะเข้าถึงได้บางรายการเลือก
เท่านั้นและเม่ือท ารายการเสร็จส้ินจะท าการบันทึกล็อก
(log) ลงฐานขอ้มูล เม่ือครบก าหนด 90 วนั ระบบจะท า
การลบลอ็กออกจากระบบ 

 การเก็บขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล จะท าการ
เขา้รหัสลบัดว้ยขั้นตอนวิธีเออีเอส ดว้ยขนาดกุญแจ 256 
บิต ความยาวตวัอกัษรกุญแจ 128 บิต และมีกุญแจลบัใน
การเขา้รหัสลบัร่วมดว้ย และเม่ือตอ้งการน าขอ้มูลกลบัมา
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ใชง้านก็จะท าการถอดรหสัลบัดว้ยการตั้งค่าดงักล่าว แสดง
ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3 : การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานขอ้มูลมีการเขา้รหสัลบั 

ผู ้ท าวิจัยได้ท าการทดสอบหาช่องโหว่ระบบด้วย
เคร่ืองมือโอดบัเบิลยูเอเอสพี แซบ (OWASP ZAP) [17] 
และไดผ้ลการทดสอบระบบ ประกอบดว้ยผลการพบช่อง
โหวร่ะดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นการแจง้เตือนเก่ียวกบั นโยบาย
การรักษาความปลอดภัยของเน้ือหา (Content Security 
Policy : Wildcard Directive)  เ ก่ี ย วกับการก าหนด
ทรัพยากรท่ีสามารถดึงออกมาด าเนินการโดยหนา้เวบ็ไซต์
ได้กว ้างเ กินไป จากการตรวจสอบพบว่ามีการตั้ งค่า       
ปฎิเสธการแสดงผลเฟรม (X-Frame-Options: deny) ซ่ึง
หมายความวา่ถา้มีเวบ็ไซตไ์หนน าเวบ็ไซตน้ี์ไปแสดงแบบ
ไอเฟรม (iframe) จะไม่สามารถแสดงผลขอ้มูลได ้ซ่ึงไม่
กระทบกบัเวบ็ไซตห์ลกัเพราะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคล และผลการพบช่องโหว่ระดับต ่ า เป็นส่วน
ขอ้ผิดพลาดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซตห์ลกัเน่ืองจากเป็นผล
มาจากคลงัโปรแกรมของบุคคลท่ีสามและผลการพบช่อง
โหว่ท่ีเ ก่ียวกับการควบคุมแคชพบว่าเว็บไซต์ในส่วน
คลาวด์ฟรอนท์ ได้ก าหนดไม่ให้เก็บแคชโดยจะท าการ
ดาวน์ โหลดหน้า เ ว็บไซต์ให ม่ ทุกค ร้ั ง จึ งไ ม่ได้ รับ
ผลกระทบดงักล่าว แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4 : ผลทดสอบความปลอดภยัดว้ยเคร่ืองมือ โอดบัเบิลยู

เอเอสพี แซบ 
ผูท้  าวจิยัวดัผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบจ านวน 

21 คน ประกอบไปดว้ยพนกังานเอกชน 10 คน ขา้ราชการ 
5 คน ผูท้  างานอิสระ 4 คน และผูป้ระกอบการ 2 คน หรือ
แบ่งเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลจ านวน 2 คน ผูป้ระมวลผลขอ้มูล
จ านวน  5  คน และ เจ้าของข้อมูลจ านวน 1 4  คนมี
รายละเอียดผลการประเมิน ดงัตารางท่ี 1 โดยมีคะแนนเตม็

แต่ละขอ้เท่ากบั 5 พบค่าความพึงพอใจเฉล่ียคิดเป็น 4.35 
จดัอยูใ่นระดบัท่ีดี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูใ่นระดบั 
0.60  
ตารางที ่1: ผลการวดัความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

เกณฑ์การประเมิน 
 

S.D. 

1)  ดา้นสามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ี (Function) 4.46 0.56 

2) ดา้นความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของระบบ 
(Accuracy) 

4.31 0.63 

3) ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (Usability) 4.25 0.63 

4) ดา้นสมรรถนะ (Performance) 4.35 0.58 

5) ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
(Security) 

4.37 0.59 

6) ดา้นความเขา้ใจไดข้องระบบ 
(Understandability) 

4.32 0.61 

ค่าเฉล่ีย 4.35 0.60 

 

5.  สรุป  
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการออกแบบ

ระบบจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลบนคลาวด์ท่ีมีการปกป้อง
ขอ้มูลก่อนส่งไปยงัเคร่ืองบริการระยะไกล การจดัการสิทธ์ิ
การให้ความยินยอมในการจัดเก็บขอ้มูล การขอสิทธ์ิใช้
งานดา้นต่างๆตามวตัถุประสงค ์การแกไ้ขขอ้มูล จนกระทัง่
การท าลายขอ้มูล เม่ือเจา้ของขอ้มูลไม่ตอ้งการให้จัดเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป ผลการประเมินระบบพบวา่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้
อยา่งมีความน่าเช่ือถือและปลอดภยั และเน่ืองจากขั้นตอน
วิธีการเข้ารหัสลับขั้นสูงด้วยขนาดกุญแจ 256 บิต ใน
ปัจจุบนัยงัคงมีความมัน่คงปลอดภยัท่ีสูงเพียงพอส าหรับ
การใชง้าน [18] ซ่ึงยงัคงไม่สามารถเจาะการเขา้รหสัลบัได้
ดว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

แนวทางในการพฒันาต่อโดยการเพ่ิมการตรวจสอบ
การน าขอ้มูลไปใชใ้หส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคต์ามท่ีให้
ความยินยอมหรือไม่ ซ่ึงจะมีการตรวจสอบการให้ความ
ยินยอมก่อนการเปิดเผยขอ้มูล วา่มีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
น าขอ้มูลไปใชต้่อระบบใดบา้งตามประเภทการให้ความ
ยินยอม  มีการเพ่ิมขั้นตอนการยืนยนัตัวตนแบบหลาย
ปัจจัย  (Multi-factor Authentication) อย่า งการสร้าง
รหัสผ่านแบบใช้แล้วท้ิง (One-time Password) เพ่ิมใน
การเขา้สู่ระบบ และมีการพฒันาให้รองรับการ โยกยา้ย 

X
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(Migrate) ระบบแบบดังเดิมไปยงัระบบคลาวด์ โดยมี
ขั้นตอนเบ้ืองตน้ดงัน้ี การก าหนดเป้าหมาย การประเมิน
สภาพแวดลอ้ม การเตรียมขอ้มูลและโปรแกรมประยุกต์ 
การโอนยา้ย การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานบนการ
ป ร ะมวลผลแบบคล า วด์  แ ล ะก า รทดสอบป รับ
สภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม เพื่อน าไปประยุกต์และปรับ
ใชส้ าหรับองค์กรเพ่ือจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลบนคลาวด์
ไดอ้ยา่งมีความมัน่คงปลอดภยั 
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บทคัดย่อ 

ในประเทศไทย กลุ่มเยาวชนและวัยหนุ่ มสาวยังขาด
การดูแลเร่ืองสุขภาพของตนเอง ประสบการณ์การควบคุม
ตนเอง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเส่ียงเร่ือง
สุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้และปัญหาด้านสุขภาวะต่างๆ ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการดาํรงชีวิต ในยคุดิจิตอลท่ีทุกคนไม่ค่อยมีการ
พูดคุยส่ือสารกับผู้ อ่ืนหรือการไม่มเีวลามากพอท่ีจะไปพบ
แพท ย์ท่ี โรงพยาบ าลด้วยตน เอง การนําเทคโน โลยี
สารสนเทศด้านแอปพลิเคชันจึงถูกนํามาประยุกต์ใช้ได้
อย่างง่ายได้ โดยงานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอป
พลิเคชันแชทบอทสําหรับให้คําแนะนําปัญหาด้านสุข
ภาวะทางเพศสําหรับเพศหญิง ในงานวิจัยได้ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการมีประจาํเดือน 
ความผิดปกติเกี่ ยวกับ มดลูกของผู้ ห ญิ ง ปั ญ ห าทาง
เพศสัมพันธ์ เพ่ือนาํมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแชทบอท
สาํหรับให้คาํแนะนาํผู้ใช้งานเบือ้งต้น เม่ือศึกษาผลการวิจัย
และนาํข้อมูลมาทาํเป็นชุดคาํถามและคาํตอบท่ีรับรองแล้ว
โดยแพทย์เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและ          
แชทบอทสาํหรับให้คาํแนะนาํ โดยระบบท่ีพัฒนาขึน้มกีาร
ประเมินด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน คือ ผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ใช้งานท่ัวไป พบว่าผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 3.68 อยู่ ในระดับมาก และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ระดับส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีความแตกต่างไม่มาก และผลประเมินจาก
ผู้ใช้งานท่ัวไปมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.27 อยู่ใน
ระดับมาก และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ระดับ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างไม่มาก ระบบท่ี
พัฒนาขึน้สามารถนาํไปใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
ค าส าคญั: แชทบอท  แอปพลิเคชนั  สุขภาวะทางเพศหญิง 
 

Abstract 
In Thailand, youth and adolescence lack care for 

their health. Self-control experience knowledge and 

understanding of increased health risks and health 

problems that can affect livelihoods. In the digital 

age, where not everyone is talking, communicating 

with others or not having enough time to see a 

doctor at the hospital in person. Application 

information technology can be easily applied. This 

research aims to develop a system called the chatbot 

applications for problems recommender related 

female’s wellness. The dataset is collected from the 

sexual health problems of female; for example, 

abnormal uterine bleeding, uterine diseases, and 

problems of having sexual relations. These sexual 

health problems   are developed into a chatbot 

application for introductory recommendations. For 

the dataset in this research, the researchers approve 

it from the set of questions and answers certified by 

doctors and develop to chatbot applications for 

providing sexual health advice for females. The 

developed system is evaluated in two questionnaire 

parts which are questionnaire from experts and 

general users. The result is found that the average of  
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satisfactory value from experts is 3.68, in the level 

“high”, and the standard deviation value is 0.59, in 

the level “quite different". The average of 

satisfactory value from general users is 4.27, in the 

level “high”, and the standard deviation value is 

0.63, in the level “quite different". The proposed 

systems can implement effectively.  

Keywords: Chatbot, Application, Female’s wellness 

 

1. บทน า 
ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนและวัยห นุ่มสาว อายุตั้ งแต่         

(15 - 35 ปี) ในประเทศไทยยงัขาดการดูแลเร่ืองสุขภาพ
ของตนเอง [1] ประสบการณ์การควบคุมตนเอง ความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงเร่ืองสุขภาพท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนและปัญหาดา้นสุขภาวะต่างๆ ไดแ้ก่ การติดเช้ือเอชไอวี
(HIV) โรคติดต่อจากการมีเพศสัมพนัธ์ การตั้ งครรภ์ใน
สถานการณ์ ท่ี ย ังไม่พ ร้อม  [2] ซ่ึ งอาจส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น การเรียน การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมเป็น
ตน้ โดยสาเหตุอาจเกิดจากการอบัอายท่ีตอ้งให้ผูอ่ื้นล่วงรู้
ถึงปัญหาของตนหรือแม้กระทั่งกลัวการไปพบแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ปัจจัยส่วนใหญ่ท่ีเยาวชนประสบ
ปัญหาดังกล่าว มาจากสภาพแวดล้อม สังคมและความ
เป็นอยู่ เช่น การอบรมเล้ียงดูท่ีไม่ถูกทางจากครอบครัว 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนต่างเพศ หรือส่ือลามกท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่ายข้ึนจากส่ือโซเชียลมากกว่าในอดีต 
นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาท่ีส่งผลให้เกิดความอบัอายต่อผูอ่ื้น 
เช่น มีผูล่้วงรู้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของตนเอง ความอึด
อัดใจในการพูดคุยและปรึกษาเร่ืองเพศกับผู ้อ่ืน  การ
ควบคุมก ากบัติดตามของบิดามารดาหรือผูป้กครองบางคน
มีความสัมพนัธ์ทางลบให้กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เป็น
ตน้ ท าให้ขาดความรู้และการช้ีแนะท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ือง
เพศ นอกจากน้ี การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองจะ
ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมป้องกนัการมีเพศสัมพนัธ์ในกลุ่ม
เยาวชนเพ่ิมข้ึน [3, 4]  ทั้ งน้ีไม่ใช่แค่ในกลุ่มเยาชนท่ี
ประสบกบัปัญหาเร่ืองสุขภาวะทางเพศต่างๆ บางคร้ังใน
กลุ่มผู ้ใหญ่ก็ยงัขาดความรู้และประสบการณ์บางอย่าง
เก่ียวกับเร่ืองการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพทางเพศ 

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ หรือแมก้ระทัง่การตั้งครรภโ์ดย
ท่ีตนยงัไม่พร้อม [5, 6] นอกจากน้ีในกลุ่มผูใ้หญ่อาจมีเวลา
ไม่มากพอท่ีจะไปขอค าปรึกษาจากคุณหมอเฉพาะทางท่ี
โรงพยาบาล เหตุเพราะทุ่มเทอยูก่บัการท างานอยา่งหนกัจึง
ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางไปพบหมอนอกเหนือจากการ
พดูคุยส่ือสารกบัผูอ่ื้นหรือการไม่มีเวลามากพอท่ีจะไปพบ
แพทยท่ี์โรงพยาบาลดว้ยตนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีผูค้น
ในปัจจุบันหลีกเล่ียงท่ีจะท าห รือละเลยในการดูแล
แกปั้ญหาเม่ือประสบปัญหาทางเพศ ในยคุปัจจุบนัท่ีขอ้มูล
ข่าวสารสามารถเขา้ถึงไดง่้ายดว้ยอินเทอร์เน็ตยงัมีช่องทาง
อ่ื น ท่ี จ ะ ให้ ค  าแน ะน าแ ก่ บุ ค ค ล ใน ก ลุ่ ม น้ี  โ ด ย ท่ี
ประหยดัเวลาและมีความรวดเร็วในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเบ้ืองตน้ ท าให้ไม่เกิดความอบัอายและมีความเป็น
ส่วนตวั เช่น การหาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ แอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์พกพาหรือแชทบอท (Chatbot) [7-9] ซ่ึงแชทบอท
ก็คือระบบตอบโตอ้ตัโนมติัชนิดหน่ึงท่ีถูกพฒันาข้ึนมาให้
มีบทบาทในการตอบกลบัการสนทนาดว้ยตวัอกัษรแบบ
อัต โน มั ติ ผ่ าน โป รแกรม ส่ งข้อ ค ว าม  (Messaging 
Application) เสมือนการได้พูดคุยโต้ตอบอยู่กับมนุษย ์
หรืออาจเรียกได้ว่าโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ (Auto 
Messaging) ถือวา่เป็นสุดยอดผูช่้วยอจัฉริยะท่ีน ามาใชง้าน
ในหลายด้าน และยงัสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา
อย่างโทรศัพท์มือถือ ท่ีซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยท่ี 5 
ส าหรับการด ารงชีวติของวยัรุ่นในปัจจุบนัท่ีมีการพกติดตวั
อยู่ตลอดเวลา โดยในส่วนหน่ึงมีความสนใจท่ีจะท า      
แอปพลิเคชนัแชทบอทเก่ียวกบัปัญหาสุขภาวะทางเพศของ
ผูห้ญิงน้ีข้ึนมาเกิดจากการท่ีคนรอบข้างเคยประสบกับ
ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาวะทางเพศและเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัมาก 
และไดไ้ปเจอเพจหน่ึงเป็นเพจท่ีมีการเขียนกระทูเ้ก่ียวกบั
ปัญหาของผูห้ญิงท่ีน่าสนใจมีรูปภาพ และเน้ือหาน่าอ่าน
เขา้ใจง่าย จึงไดท้ าการติดตาม ซ่ึงเป็นเพจบนเฟสบุ๊คของ 
“คุณหมอขวญัชนก หอมแสงประดิษฐ์” [10] เป็นคุณหมอ
เฉพาะดา้นคอยให้ค  าปรึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ือง
เพศของผูห้ญิงจึงยกให้เป็นแหล่งขอ้มูลในการน ามาศึกษา
เก่ียวกับปัญหาสุขภาวะทางเพศส่วนหน่ึง และสร้าง
โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติด้วยโดยการรวมรวบชุด
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ค าถามและค าตอบมาตรฐาน จากหนังสือต่างๆรวมถึง
แหล่งขอ้มูลอ่ืนดว้ย จากนั้นน าชุดค าถามและค าตอบท่ีได้
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านท าการตรวจสอบเพื่อความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญและการมีส่วนร่วมในการช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสุภาพทางเพศส าหรับ
ผูห้ญิง จึงไดส้ร้างแอปพลิเคชนัส าหรับให้ขอ้มูลเก่ียวกับ
ปัญหาทางเพศและมีฟังก์ชันในโปรแกรมตอบกลับ
อัตโนมัติท่ีช่วยแก้ปัญหาในกลุ่มประชากรเพศหญิงท่ี
ตอ้งการปรึกษาปัญหาสุขภาวะทางเพศและตอ้งการความ
เป็นส่วนตวัในการขอค าแนะน าซ่ึงระบบแอปพลิเคชนัและ
โปรแกรมตอบกลบัอตัโนมติัสามารถตอบโจทยแ์ก่ผูใ้ชไ้ด้
อยา่งสะดวกและสบายใจ ประกอบกบัโทรศพัท์มือถือได้
เข้ามามีบทบาทส าคัญด้านการส่งผลให้สามารถเข้าถึง         
แอปพลิเคชนัและโปรแกรมตอบกลบัอตัโนมติัเพื่อการขอ
ค าแนะน าไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

 
2. ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจัิย 

บทความน้ีน าเสนอการพัฒนาต้นแบบแชทบอท             
แอปพลิเคชันส าหรับแนะน าปัญหาดา้นสุขภาวะทางเพศ
หญิง ดงัภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของงานวจิยั 
 

 
 

ภาพที ่1: น าเสนอกรอบแนวคิดของงานวจิยั 
 
โดยมีการเต รียมข้อมูลใน รูปแบบข้อความจาก

แหล่งข้อมูลท่ี น่ าเช่ือ ถือมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล  น า
เทคโนโลยีแชทบอทหรือโปรแกรมโต้ตอบสนทนา
อัตโนมัติแทนมนุษย์มาท าหน้าท่ีในการตอบกับการ
สนทนาผ่านตวัอกัษรแบบอตัโนมติั โดยแชทบอทท่ีใชใ้น

งานวิจัย น้ีท างานบนแฟลตฟอร์มไดอะล็อกโฟลว ์
(Dialogflow) [8] เป็นแบบใชก้ฎเป็นตวัตั้งตน้ค าสั่งในการ
ส่ือสารโดยการสร้างกฎหรือคียเ์วิร์ดลงไปในระบบและ
ค าตอบท่ีตรงกับคีย์เวิร์ดนั้ นถ้าหากค าถามท่ีผู ้ใช้งาน              
ถามตรงกบัคียเ์วิร์ดตวัไหนระบบก็จะตอบค าถามตามท่ีได้
ถูกก าหนดไวเ้อง โดยการท างานผ่านทางหน้าจอผูใ้ชง้าน
แอปพลิเคชนัของโทรศพัท์มือถือ ขอ้มูลท่ีถูกรวบรวมแลว้
จากเว็บไซต์จะถูกน าไปผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูล  
โดยมีการท าความสะอาดขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล และจดัเก็บในรูปแบบขอ้ความ จากนั้นจะมีการ
สร้างแชทบอทดว้ยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ และจดัเก็บ
ไวบ้นคลาวน์ของกูเก้ิลเซิร์ฟเวอร์การน ามาใชจ้ะใชภ้าษา 
JSON เป็ น ตัว ดึ งข้อมู ลจ ากคลาวน์ ม าแสดงผลใน                  
แอปพลิเคชัน ระหว่างการท างานต้องมีการเช่ือมต่อกับ
ระบบอินเทอร์เน็ตดว้ยจึงจะสามารถใชง้านได ้ขอ้มูลท่ีใช้
ในงานวิจยัไดร้วมรวบขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาสุขภาวะทาง
เพศของผู ้หญิ งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เช่น   งานวิจัย 
เวบ็ไซต์หมอ หนังสือ หรือสอบถามจากผูมี้ประสบการณ์ 
เพื่อรวบรวมค าถามค าตอบ(Q&A) แต่ 80 เปอร์เซนต์ใน
ง าน วิ จั ย น น้ี ร วบ ร วม ม าจ าก เว็บ ไซ ต์ ข อ งห ม อ 
https://www.pobpad.com/ [1 1 ] แ ล ะ เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง 
https://hd.co.th [12] จากนั้นไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาสุข
ภาวะทางเพศของผู ้หญิงมาวิเคราะห์ท าเป็นชุดค าถาม
(Q&A) ในรูปแบบขอ้ความ โดยสามารถแยกค าถามเป็น
หมวดหมู่ ในกระบวนการเตรียมขอ้มูลนั้น ขอ้มูลท่ีผ่าน
การคัดกรองส าหรับท าชุดค าถามค าตอบจะน ามาผ่าน
กระบวนการเตรียมความพร้อม ในงานวิจยัน้ี ไดมี้การท า
ความสะอาดข้อมูล (Clean Data) ลบข้อมูลส่วนท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งใชง้านออก (Noisy Data)  รวมถึงการเติมขอ้มูล
ส่วนท่ีหายไปให้สมบูรณ์เม่ือเสร็จแลว้ก็จดัเก็บในรูปแบบ
ข้อความ (Text File) ไวท่ี้คลาวด์กูเก้ิลเพื่อน าไปใช้ใน
กระบวนการถดัไป  

2.1 การพฒันาต้นแบบแชทบอท 
      ก่อนอ่ืนมาท าความเขา้ใจกับค าว่าแชทบอทกันก่อน  
ในงานวิจัย น้ี ใช้โปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ส าห รับ                 
ท าแชทบอทเป็นแพลตฟอร์มการสร้างบทสนทนา ด้วย
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เทคนิคดา้นการเรียนรู้เคร่ืองจกัร (Machine Learning) และ
การป ระมวลผลภาษ าธรรมชาติ  (Natural Language 
Processing) ท่ี เช่ือมต่อกับ Google Assistant Dialog flow 
ท าให้เข้าใจการสนทนาของมนุษย์ การพัฒนาต้นแบบ             
แชทบอทเร่ิมจากการน าข้อมูลท่ีคัดกรองแล้วมาใส่ใน
เคร่ืองมือไดอะล็อกโฟลว์ เพื่อท าเป็นแชทบอทส าหรับ
ตอบค าถามผูใ้ช ้โดยน าชุดค าถามค าตอบ (Q&A) ไปสร้าง
เป็นอินเทน (Intents) เพื่อจะเป็นการตรวจสอบวา่ขอ้ความ
ท่ีได้รับมา เม่ือผู ้ใช้ป้อนข้อมูลท่ีใกล้เคียงหรือตรงกับ
ขอ้มูลท่ีก าหนดไวล่้วงหน้านั้ นหรือไม่ (Training Phase) 
ซ่ึ งจะเข้าสู่กระบวนการท างานการคัดกรอง (Intent 
Classification) โดยจะพยายามหาอินเทนท่ีใกล้เคียงกับ
ขอ้ความท่ีไดรั้บมากท่ีสุด แต่ถา้ไม่ได้ผลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียง
กบัขอ้ความหรืออินเทนใดเลย จะถือวา่เป็นเร่ืองอ่ืนก็จะไป
ตกท่ีอินเทนค่าเร่ิมตน้ (Default Fallback Intent) ท่ีไดต้ั้งไว ้
กล่าวคือค าใดท่ีเราไม่ได้สอนบอทไว ้หากส่ิงท่ีผูใ้ช้งาน
สอบถามเข้ามาตรงตามเง่ือนไขของอินเทนท่ีตั้ งไวก็้จะ
จับ คู่ค  าถามค าตอบกัน  และส่งค าตอบ (Response) ท่ี
ตอ้งการกลบัไปหาผูใ้ช้งานตามล าดับ แชทบอทสามารถ
ท าก าร ฝึ ก ฝน ข้อ มู ล  (Training Data) โด ยส าม าร ถ
ตรวจสอบไดว้า่ ค  าตอบท่ีส่งไปตรงกบัเง่ือนไข (Intents) ท่ี
สร้างไวห้รือไม่ หากค าตอบตรงกับค าถาม ก็จะสามารถ
อนุมติัน าไปใช้งาน (Approved) ได้เลยแต่ถา้หากค าตอบ
ไม่ตรงกับค าถาม ก็สามารถแก้ไขค าตอบใหม่ในตัว
เง่ือนไข (Intents) ให้ตรงกับผู ้ใช้งานสอบถามเข้ามาได ้
เพื่อเป็นการฝึกฝนขอ้มูลในแชทบอทให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ในขั้นตอนรับค าถามจากผูใ้ชผ้่านตวัแอปพลิเค
ชนัสามารถดูไดว้่าผูใ้ชถ้ามค าถามอะไรเขา้มาบ้างและได้
ค  าตอบตรงตามความตอ้งการนั้นหรือไม่ ตวัแชทบอทบน
แอปพลิเคชนัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการท างาน
ก่อนน าไปใชจ้ริง โดยใส่ค าถามท่ีเตรียมไวล้งไปในตวัของ
บอทท่ีสร้างข้ึนจ านวน 200 ค าถาม จากนั้ นน าไปให้
ผู ้ใช้งานทดลองใช้ ในงานวิจัยน้ีใช้กลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคลากรในมหาวิทยาลัย จ านวน 30 คน ได้ทดลองใช ้
หลังจากท าการฝึกอบรม (Training) มาในระยะหน่ึง                 
ตวับอทสามารถตอบตรงประเด็นมากข้ึน ส าหรับการน า

ไดอะล็อกโฟลว์มาใส่ในแอปพลิเคชัน มีขั้ นตอนการ
ท างาน กล่าวคือใหไ้ปตั้งค่าในส่วนของโปรเจคแชทบอทท่ี
คลาวด์กูเก้ิล (Google Cloud) เพื่อน า API มาใช ้จากนั้นท า
การดาวน์โหลดไฟล ์JSON จากกเูก้ิลคลาวดเ์พ่ือน ามาเขียน
ใส่แอปพลิเคชนั เน่ืองจากเคร่ืองมือไดอะล็อกโฟลวเ์ป็น
เซอร์วิสของกูเก้ิลคลาวด์อยู่แลว้ จึงสามารถล็อกอินอีเมล 
(E-Mail) เดียวกบัอีเมลท่ีใชท้ าไดอะล็อกโฟลวไ์ดเ้ลย แลว้
ตั้ งค่าเพ่ือท าการดึง API มาใช้ จากนั้ น น ามาเขียนใส่ใน
แอปพลิเคชนัและเขียนโคด้เพ่ือให้ปรับรูปแบบการใชก้บั
แอปพลิเคชนัได ้สุดทา้ยจะท าการทดสอบตวัแชทบอทบน
แอปพลิเคชันท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ หลงัจากท าการฝึกฝน
ขอ้มูลมาในระยะหน่ึง ตวับอทสามารถตอบตรงประเด็น
มากข้ึน แต่ก็มีผิดพลาดบา้ง เม่ือน าไดอะล็อกโฟลวม์าใส่
ในแอปพลิเคชัน เรียบร้อยแล้ว จึงน าไปพัฒนาเป็น                  
แชทบอทแอปพลิเคชันส าหรับให้ค  าแนะน าด้านปัญหา          
สุขภาวะทางเพศหญิง  
 
3. ผลการด าเนินการวจัิย 

3.1 การวดัประสิทธิภาพตวัต้นแบบ 
            การวัดประสิท ธิภาพออกเป็น  2  ส่ วนได้แ ก่                 
ส่วนแรก เป็นการวดัประสิทธิภาพการท างานของแช
ทบอท โดยพิจารณาท่ี (1) ความถูกตอ้งในการตอบค าถาม 
จะคิดเป็นเปอร์เซนตค์่าความถูกตอ้งและ (2) จ านวนเวลาท่ี
ใช้ในการประมวลผลเพื่อดึงค าตอบมาแสดงผลลพัธ์ให้
ผูใ้ช้งานได้เห็น ส่วนท่ีสอง เป็นการวดัประสิทธิภาพตัว
ระบบแอปพลิเคชันโดยใช้เกณฑ์การวดัผลแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และไม่พอใจ ใชห้ลกัเกณฑก์ารแปลความหมายของ
ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) [13] ดงัแสดงในสมการท่ี (1)  

                                                                    (1) 
เม่ือก าหนดให ้
         แทน ค่าเฉล่ียรวมของหวัขอ้ท่ีประเมิน 
        แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
         แทน จ านวนผูป้ระเมินทั้งหมด 
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และใช้หลักเกณฑ์การแปลความหมายของค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) [14]  ดงัแสดงใน
สมการท่ี (2)  
 

                                           (2) 
เม่ือก าหนดให ้ 
       S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
              แทน คะแนนแต่ละตวั 
            แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
                แทน ผลรวม 
 

3.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
     ผู ้วิจัยได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันแชทบอทท่ีให้
ค  าแนะน าปัญหาดา้นสุขภาวะทางเพศส าหรับเพศหญิงท่ี
ช่วยให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นกับผู ้หญิงท่ีประสบปัญหา
เก่ียวกบัสุขภาวะทางเพศ โดยน าเทคโนโลยแีชทบอทมาใช้
ผ่านช่องทางแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือท างานบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ดงัหน้าจอในภาพท่ี 2-3  ใช้
ตอบค าถามเบ้ืองต้นส าหรับสุขภาวะทางเพศของผูห้ญิง 
ผูใ้ช้งานได้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกับเร่ืองเพศ ท าให้
เพ่ิมความสะดวกและมีความเป็นส่วนตวัในการหาค าตอบ
ส าหรับข้อสงสัยส าหรับเพศหญิง โดยพิจารณาความ
ถูกตอ้งในการตอบค าถามเป็นหลกัส าคญั ซ่ึงมีการทดสอบ
ฟังก์ชนัทั้งหมด 15 กรณีค าถาม ผลการทดลองพบว่า แช
ทบอทตอบค าถามถูกจ านวน 14 ค าถาม และตอบผิดไป 1 
ค าถาม คิดเป็นเปอร์เซนตค์่าความถูกตอ้งไดเ้ป็นจ านวน 9 
ค าถาม และตอบผิดไป 6 ค าถาม คิดเป็นเปอร์เซนต์ค่า
ความถูกตอ้งได ้เท่ากบั 60 ตรงน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์วา่จะตอ้ง
เพ่ิมค าตอบให้มากข้ึนในแต่ละหัวขอ้ของค าถาม เพ่ือให้
ค  าตอบได้คลอบคลุมค าถามและเพ่ิมเปอร์เซนต์ความ
ถูกต้องให้มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง และควร
น าอลักอลิทึมท่ีเป็นการท างานแบบอตัโนมติัมาช่วยในการ
ท างานตรงน้ีดว้ย ส่วนการวดัประสิทธิภาพเวลาท่ีใช้ใน
การประมวลผลเพื่อดึงค าตอบมาแสดงให้ผูใ้ชง้านส าหรับ
การให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ผลการ
ทดสอบโดยตวัแชทบอทใช้เวลาในการประมวลผลและ

ตอบค าถามกลบัหาผูใ้ช ้ประมาณ 2.65 วนิาที ข้ึนไป กรณี
ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบแชทบอทจะไม่
สามารถตอบกลบัค าถามได ้ 
 

 
 

ภาพที ่2: ตวัอยา่งหนา้แอปพลิเคชนัแชทบอท 
 

   
 

ภาพที ่3: ค าถามค าตอบของแชทบอทเก่ียวกบัสิว 
        จากนั้นท าการประเมินประสิทธิภาพของตวัแชทบอท 
และท าการทดลองใช้แอปพลิเคชันจริง ผลการทดลอง
พบวา่ ระบบถูกประเมินดว้ยแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 คน และผูใ้ช้งาน ทั่วไปจ านวน 30 คน โดยใช้
หลกัเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียและ
หลกัเกณฑก์ารแปลความหมายส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึง
ผลลัพธ์ท่ีได้จากผู ้เช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 จาก
ระดบัคะแนนเตม็ 5 แปลความหมายไดว้า่มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 
แป ลค วามห ม ายได้ว่ า มี ส่ วน เบ่ี ย ง เบ นม าตรฐ าน
ค่อนขา้งมาก และผลลพัธ์ท่ีได้จากการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชง้านทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.27  ซ่ึงแปลวา่                                             
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.63 โดยแปลความหมายได้ว่ามีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานค่อนขา้งมาก 
 

4. สรุป 
     ผลลพัธ์จากการศึกษาวิจยัแอปพลิเคชันและแชทบอท
ส าหรับให้ค  าแนะน าด้านปัญหาสุขภาวะทางเพศส าหรับ
เพศหญิง โดยแอปพลิเคชันท างานบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยผ่านโทรศัพท์มือถือท่ี มีระบบแชทบอทน้ี
สามารถตอบค าถามและให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นส าหรับ
ผูห้ญิงท่ีมีปัญหา และขาดความรู้ หรือการช้ีแนะท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกับเร่ืองเพศได้ ทั้ งน้ีรวมไปถึงช่วยอ านวยความ
สะดวกและประหยดัเวลาให้กับผูห้ญิงบางคนท่ียงัไม่มี
เวลาว่างจะไปขอค าปรึกษาจากคุณหมอเฉพาะทางท่ี
โรงพยาบาลโดยตรง ก็จะสามารถสอบถามอาการและ
วิธีการป้องกนัเบ้ืองตน้เพ่ือรับค าแนะน าจากตวัแอปพลิเค
ชนัและแชทบอทก่อนได ้ในอนาคตจะมีการพฒันาระบบ
แชทบอทให้ เป็นแบบอัตโนมัติห รือน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ) เขา้มาช่วยในการ
พฒันาเพ่ือน าไปต่อยอดได้ในเร่ืองของค าถาม การเก็บ
ขอ้มูลท่ีผูใ้ชส่้งค าถามเขา้มาเพ่ือน ามาวิเคราะห์และจดัการ
ขอ้มูลของค าถามและค าตอบท่ีคาดวา่ผูใ้ชน่้าจะถามค าถาม
ท่ีต่อเน่ืองของเร่ืองนั้นๆ และมีการเพ่ิมหนา้ หรือเน้ือหาท่ี
น่าสนใจเพ่ิม เช่น ลิงก์วิดิโอ รวมถึงเร่ืองความปลอดภัย
ของขอ้มูลท่ีปรึกษาดว้ย 
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