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สารจากอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ท ัล ต้อ งอาศัย พื้ น ฐานจากระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการสนับ สนุ น การจัด การด้า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้า นการจัด การเรี ย นการสอน ด้า นธุ ร กิ จ ด้า นเศรษฐกิ จ
ด้านการเงิน ด้านการทหาร ด้านการแพทย์ ด้านคมนาคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมาย
ประเทศไทยได้เห็นความสาคัญของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังได้มีการลงทุนทรัพยากร
เพื่อการวางโครงสร้างและปั จจัยพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การศึกษาของ
ประชาชนในชาติพร้อมพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ น
ประโยชน์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมในการจัดการศึกษาทุกระดับ ในด้านการประยุกต์ใช้งานภาคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนให้การบริ การงานและการตัดสิ นใจต่าง ๆ เป็ นไปอย่างรวดเร็ วเพิ่ม
ผลผลิตของอุตสาหกรรม การขนส่ งที่รวดเร็ ว และธุรกิจได้กาไรทางการค้าที่สูง
เป็ นเรื่ องที่น่ายินดี ที่เครื อข่ายหน่ วยงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ร่ วมกันจัดงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องทุก ๆ ปี เป็ นเวที
วิชาการสาหรับอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณกรรมการเครื อข่ายหน่วยงานวิชาการ คณะกรรมการจัดงานทุกภาคส่ วน
โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิททัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ ไ ด้ ร่ วมจั ด งานประชุ ม ทางวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขออวยพรให้ ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการครั้ งนี้
ประสบความสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ทุกประการ

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

(Professor Dr.-Ing. habil. Suchart Siengchin)
President, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
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สารจากอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หนังสื อเล่มนี้ เป็ นเอกสารวมเล่มรายงานผลวิจยั จากการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 18 (NCCIT2022) จัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ ระหว่ า งวัน ที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ซึ่ งจัดร่ วมกับการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้ งที่ 18
( The 1 8 th International Conference on Computing and Information Technology: IC2 IT2 0 22) เป็ นการจั ด งาน
ร่ วมกันของมหาวิทยาลัยเครื อข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สาหรั บปี นี้ NCCIT2022 มี บทความที่ ผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิพิจารณาจานวน 3 ท่าน
และได้รับการตอบรับจากผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน ผลงานวิจยั ที่ได้รับการตอบรับมีจานวน 86 บทความ
จากสถาบันทัว่ ประเทศ ที่ นาเสนอปากเปล่าและนาบรรจุในเอกสารรวมเล่มรายงานผลวิจยั งานประชุ ม
วิชาการ NCCIT2022
คณะกรรมการจัดงานประชุม NCCIT2022 ขอขอบคุณนักวิจยั ทุกท่านที่ส่งบทความวิจยั เพื่อพิจารณา
ทั้งผูท้ ี่ได้รับการตอบรับและผูท้ ี่ไม่ได้รับการตอบรับในการนาเสนอบทความวิจยั ขอขอบคุณคณะกรรมการ
พิจารณาบทความที่เสี ยสละเวลาอันมีค่าเพื่อพิจารณาบทความอย่างเข้มข้นได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั
ที่มีคุณภาพในการลงพิมพ์ในเอกสารรวมเล่มรายงานผลวิจยั และการนาเสนอในวันประชุมวิชาการ NCCIT2022
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเครื อข่ายในประเทศทั้ง 8 แห่ง ที่ให้การสนับสนุนเป็ นอย่างดีท้ งั ด้านการเงิน
และบุคลากร ในการร่ วมเป็ นกรรมการเครื อข่าย กรรมการดาเนิ นงาน และกรรมการพิจารณาบทความ
ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคลธั ญ บุ รี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า NCCIT จะได้ให้โอกาสที่ดีสาหรับคณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษา
ได้นาเสนอผลงานเป็ นการพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นนักวิจยั ที่เข้มแข็งยิง่ ๆ ขึ้นไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย ์ สุ ขชาวนา)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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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 NCCIT202 2 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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สารจากประธานจัดงานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานประชุ มวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ในครั้งนี้เป็ นการจัดงาน ครั้งที่ 18 เป็ นความร่ วมมือของ
หน่วยงานเครื อข่ายวิชาการจัดงานประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเวทีสาหรับ
การนาเสนอผลงานวิจยั ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั จาก
สถาบั น ต่ า ง ๆ ทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ ไ ด้ พ บปะกั น ทั้ งภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ
เป็ นการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ัย ด้า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จากทฤษฎี ง านประยุ ก ต์
เพื่อขับเคลื่อนสังคม
เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน ของการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
หรื อ COVID-19 เกิดขึ้นทัว่ โลกในช่วงระยะเวลา 2 ปี นี้ ส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุ ษย์ในปั จจุบนั
เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ดีในสถานการณ์ เช่ น นี้ เราไม่ สามารถปฏิ เ สธความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทลั
ในฐานะเครื่ องมื อ ในการช่ ว ยลดการแพร่ ระบาดของ COVID-1 9 ได้ เ ลย ซึ่ งวิ ก ฤตครั้ งนี้ ท าให้
มี ก ารน านวัต กรรม และเทคโนโลยี เ ข้า มาเป็ นก าลัง เสริ ม เพื่ อ เป็ นการลดการแพร่ ร ะบาดของโรค
ประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ใ ห้ เ หมาะสมกับ สั ง คมปั จ จุ บ ัน และอ านวยความสะดวกในการด าเนิ น ชี วิ ต
ได้อ ย่า งปลอดภัย การสร้ า งนวัต กรรมใหม่ จ ากเทคโนโลยีดิ จิ ท ัล ก็ เ ป็ นอี ก หนึ่ ง พลัง ขับ เคลื่ อ นส าคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยให้ ม นุ ษ ยชาติ บ ริ ห ารวิ ก ฤติ แ ละผ่ า นพ้น จุ ด เปลี่ ย นส าคัญ ของศตวรรษนี้ ไปได้อ ย่า งรวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิภาพ
ในงานประชุ ม วิ ช าการครั้ งนี้ ต้อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นส าหรั บ การน าเสนอผลงานการวิ จ ัย
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ทั้ง นี้ มี บ ทความจ านวนหนึ่ งที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การน าเสนอผลงาน เนื่ อ งจากความเข้ม ข้น
ของการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่ ต ้อ งรั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานงานวิ จัย ขอขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการพิจารณาบทความทุกท่านที่เสี ยสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ได้ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพนาเสนอใน
งานประชุมวิชาการในครั้งนี้ดว้ ย
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลัย เครื อ ข่ า ยทั้ง 8 แห่ ง ที่ ใ ห้ก ารสนับ สนุ น เป็ นอย่า งดี ท้ ัง ด้า นคณาจารย์
บุคลากรในการร่ วมเป็ นคณะกรรมการเครื อข่าย คณะกรรมการดาเนิ นงาน และคณะกรรมการพิจารณา
บทความ อี ก ทั้ง ด้า นงบประมาณ ขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.สุ ช าติ เซี่ ย งฉิ น อธิ บ การบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาหรับการสนับสนุนการประชุมวิชาการ NCCIT และ IC2IT
อย่างต่อเนื่ อง ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ อาจารย์ ดร.วัชรี วรรณ จิตต์สกุล
นางสาวพรพิ ม ล ฝ้ า ยเทศ และที ม งานจากคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนวั ต กรรมดิ จิ ท ั ล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ที่ได้ประสานงานกับนักวิจยั และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องเพื่อ
รวบรวม ผลงานการวิจยั สาหรับงานประชุมทางวิชาการให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
vi
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ท้า ยนี้ หวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า งานประชุ ม วิ ช าการ NCCIT และ IC2IT จะเป็ นเวที ใ นการน าเสนอ
ผลงานวิจยั และนาไปสู่ การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็ นนักวิจยั ที่ดีและมีคุณภาพสู งยิ่ง ๆ ขึ้นไป NCCIT และ
IC2IT จะเป็ นแพลตฟอร์ ม สาหรั บ การแลกเปลี่ ย นความรู ้ ใ นด้า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ
สร้ างแรงบันดาลใจให้กบั นักวิจยั เพื่อคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาชาติ
อย่างยัง่ ยืนตลอดไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ฑา สดสี )
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานเครื อข่ายงานประชุมวิชาการ 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 & IC 2IT 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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Program Schedule
Thursday 19th May 2022
08:00 – 09:00

Starting Virtual Conference System
Report by Assistant Professor Dr. Dr.-Ing. Sunantha Sodsee,

09:00 – 09:15

Dean, Faculty of Information Technology and Digital Innovation
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

09.15-09.30

09:30 – 09:45

Welcome Speech by Assistant Professor Dr. PhotJanee Sukchaona,
President of Kanchanaburi Rajabhat University

Opening Ceremony by Professor. Dr.-Ing. habil. Suchart Siengchin,
President of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Invited Keynote Speech by: Assoc. Prof. Dr. Guidong Zhang,
09:45 – 11:00

•

School of Automation,
Guangdong University of Technology, China.

Invited Keynote Speech by: Prof. Dr. David Abramson,
11:00 – 12:00

•

Director, Research Computing Centre,
The University of Queensland, Australia,
Professor of Computer Science, FACM, FIEEE, FTSE, FACE.

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 17:00

Paper Presentation
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Thursday 19th May 2022
ROOM: I (Sensor, Networking, Signal Processing, Image Processing and Related fields)

Page

13:00 – 13:20
NCCIT2022-081

Cyber Threat Analysis and Monitoring System with Random Forest and
Gradient Boosted Tree
Watcharakrit Lertthamphaiboon and Pongsarun Boonyopakorn

1

13:20 – 13:40
NCCIT2022-082

Load Balancing by Neighbour Node Discovery for RPL Routing Protocol
in Wireless Sensor Networks
Suttitee Jathuphornpaserd and Suphakit Awiphan

7

13:40 – 14:00
NCCIT2022-030

Extracting Key Features of Metaphase G-Band Chromosome Image for
Counting Enhancement for Initial Genetic Diseases Diagnosis
Bussayamas Pakkeeptong, Anurak Yutthanawa and Pichet Wayalun

13

14:00 – 14:20
NCCIT2022-100

Convolutional Neural Network for Image Classification of Crown Flowers
Kewalin Khamnipat and On-Uma Pramote

19

14:20 – 14:40
NCCIT2022-023

Contactless Water Dispenser Based on Internet of Things
Wuttachai Chumyen and Thepparit Banditwattanawong

25

14:40 – 15:00
NCCIT2022-035

Indoor Mobile Performance Improvement by Inter-Band Carrier Aggregation
Pakorn Kaewkhampaeng and Suwat Pattaramalai

31

15:00 – 15:20

Break

15:20 – 15:40
NCCIT2022-085

The Assessment of an Organization's Cyber Security Awareness by Using
a Phishing Simulation
Preecha Harnyuenyongsakul and Pongsarun Boonyopakorn

37

15:40 – 16:00
NCCIT2022-019

The Impact of Perceived Security Risk and Privacy Risk on the Acceptance
of IoT Technologies
Maruchai Wattanarungson and Pramote Luenam

43

16:00 – 16:20
NCCIT2022-067

Generating an Air Force Intrusion Detection Dataset to Compare Between
Standardized Datasets
Sappanyou Chukaew, Prasong Praneetpolgrang and Payap Sirinam

49

16:20 – 16:40
NCCIT2022-109

Continuous Integration and Continuous Deployment on Cloud Computing
Using Gitlab
Thanthicha Nimnuan and Pudsadee Boonrawd

55

End Session
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Thursday 19th May 2022
ROOM: II (Applications/ Information Systems, Management Information System and Related Fields)

Page

13:00 – 13:20
NCCIT2022-010

Diagnosis System of Orchid Disease using Deep Learning on Mobile Application
Nattavadee Hongboonmee and Kawinthip Thumchon

61

13:20 – 13:40
NCCIT2022-089

Project Management Information System According to the Term of
Reference by Using the Theory of Task Priorities for Information
Consulting Service
Taechathat Sirimai and Nattavee Utakrit

67

13:40 – 14:00
NCCIT2022-006

Wireless Network Management for Green University Case Study Air
Control System and Semi-Smart Bin System of Walailak University
Satit Khwanchum

73

14:00 – 14:20
NCCIT2022-018

Simultaneous Multi-facial Recognization Software-as-a-Service for
Class Attendance Checking
Arisa Vaichiaranai and Thepparit Banditwattanawong

80

14:20 – 14:40
NCCIT2022-026

An Analysis of Game-Based Learning Materials in Java Programming
Language to Enhance Learning Achievement by Using User Experience
Phattaradon Ekthammabordee and Apichaya Nimkoompai

87

14:40 – 15:00
NCCIT2022-027

An Efficiency Tuning for Registration and Educational Statistic
Application with MongoDB Replication
Wiroj Tamboonlertchai, Nutsurang Dumlakor and Chumpol Mokarat

93

15:00 – 15:20

Break

15:20 – 15:40
NCCIT2022-091

A Developing of IT Service Management System
Wuttinun Chaipromnimit and Nattavee Utakrit

99

15:40 – 16:00
NCCIT2022-107

The Development of Asset Trading Platform Using Non-Fungible Token
Jidapa Dumrongsombut and Pudsadee Boonrawd

105

16:00 – 16:20
NCCIT2022-012

Indoor Positioning System by Analyzing Wireless of Network Using
Machine Learning
Nattaphon Chaiwong and Atikhom Siri

111

End Session
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Thursday 19th May 2022
ROOM: III (Data Mining, Text Mining and Related Fields)

Page

13:00 – 13:20
NCCIT2022-001

Analysis of Image-Based Data to Track Rainfall and Forecast Flood Risk Areas
Kanyarat Charoenpru and Prattana Deeprasertkul

117

13:20 – 13:40
NCCIT2022-055

Imbalanced Data Problem Solving in Predicting Accidental Deaths
Thaninthorn Whasphutthisit and Watchareewan Jitsakul

122

13:40 – 14:00
NCCIT2022-072

Forecasting the Fraud Risk of Electronic Card Transactions
Sirepong Padit and Watchareewan Jitsakul

128

14:00 – 14:20
NCCIT2022-074

The Development of Business Intelligence for Analyzing Data from the Fault
Reporting System Using Data Mining Techniques
Jirarat Srichok and Montean Rattanasiriwongwut

134

14:20 – 14:40
NCCIT2022-022

Thai Language Level Analysis System Using Text Mining Technique
Sarin Songkarin, Apisit Kraiyaso and Warunya Wunnasri

140

14:40 – 15:00
NCCIT2022-092

Comparison of Time Series Analysis Techniques for Forecasting Facebook
Ad Values
Sujanya Tubtong and Watchareewan Jitsakul

146

15:00 – 15:20

Break

15:20 – 15:40
NCCIT2022-098

Sales Data Analysis of Lighting Products Using Clustering Technique
Suwapat Janmaitree and Sakchai Tangwannawit

152

15:40 – 16:00
NCCIT2022-108

Road Accidents Analytics System Using Business Intelligence
Thanisa Sungsaeng and Pudsadee Boonrawd

158

16:00 – 16:20
NCCIT2022-052

Enhancement Data Analytics for Medical Diagnosis
Suthatip Parittapongsachai and Phayung Meesad

164

16:20 – 16:40
NCCIT2022-060

Short and Long-Term Stock Price Forecasting with Deep Learning
Sutasorn Yumak and Phayung Meesad

171

End Session
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Thursday 19th May 2022
ROOM: IV (Artificial Intelligent, Text Mining, Natural Language Processing and Related Fields)

Page

13:00 – 13:20
NCCIT2022-002

A Comparison of Machine Learning Models for COVID-19 Patients
Screening
Siwakorn Banluesapy and Waraporn Jirapanthong

178

13:20 – 13:40
NCCIT2022-013

Thai Sentiment Analysis about Education in Thailand on Twitter
Wipada Silarach, Phithayarat Phochompu and Thanaphon Tangchoopong

184

13:40 – 14:00
NCCIT2022-093

Forecasting Home Loan Refinance Out Using Machine Learning
Pongpan Kaeduang and Kanchana Viriyapant

190

14:00 – 14:20
NCCIT2022-066

Integrating Cyber Dataset for Cyber Intrusion Prediction Model
Somboon Udnan, Prasong Praneetaphonkrang and Payap Sirinam

196

14:20 – 14:40
NCCIT2022-068

Face Detection Systems for Effective Facial Recognition with Artificial
Intelligence Using Closed Circuit Television Camera
Apisit Seelsat, Prasong Praneetpolgrang and Pahron Sanguanbhokai

202

14:40 – 15:00
NCCIT2022-050

Comparison of Deep Learning Models for Morphological Image
Identification of Wild Mushrooms
Wacharaphol Ketwongsa and Urachart Kokaew

208

15:00 – 15:20

Break

15:20 – 15:40
NCCIT2022-088

Sentiment Analysis of Twitter Comments About COVID-19 Using Text
Mining Techniques
Natarda deearom and Tanapon Jensuttiwetchakul

214

15:40 – 16:00
NCCIT2022-090

Classification of Information Problems from Text
Thanakorn Liwveha and Nattavee Utakrit

220

16:00 – 16:20
NCCIT2022-029

Information Extraction with Knowledge Graph for Hotel Business
in Thailand
Tantikorn Poonyakariyakorn and Thanachart Ritbumroong

226

16:20 – 16:40
NCCIT2022-073

Sentiment Classification of Electric Vehicle Using Text Mining
Damrongpol Suwanchatree and Watchareewan Jitsakul

235

End Session

xxi

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

Thursday 19th May 2022
ROOM: V (Factor Analysis and Related Fields)

Page

13:00 – 13:20
NCCIT2022-045

Factors Influencing Customer Engagement in Using Facebook Messenger
ChatBot Services
Supawan Pongsupawan and Pramote Luenam

241

13:20 – 13:40
NCCIT2022-033

Factors Influencing the Intention to Use Robotic Process Automation
Technology
Chiraporn Thepthong and Tanapon Jensuttiwelchakul

248

13:40 – 14:00
NCCIT2022-034

Factors Influencing Patient Tracking Application Acceptance
Nawakarn Ninprawit and Tanapon Jensuttiwetchakul

254

14:00 – 14:20
NCCIT2022-043

Parasocial Factors and Their Impact to the Intention to Follow Influencers
on TikTok
Jamnapa Yodho and Pramote Luenam

260

14:20 – 14:40
NCCIT2022-061

An Analysis of Factors Influencing Cryptocurrency Investments
Anongwanneeya Suayroop and Montean Rattanasiriwongwut

266

14:40 – 15:00
NCCIT2022-070

Classification Factors Affecting Customer’s Responsiveness Toward
Service Quality Behavior During Covid-19 Pandemic
Thanaporn Tepkila and Tanapon Jensuttiwetchakul

272

15:00 – 15:20

Break

15:20 – 15:40
NCCIT2022-087

A Study of Factors Affecting Consumers' Purchases on the E-Marketplace
Sasima Tanapatpiboon and Tanapon Jensuttiwetchakul

278

15:40 – 16:00
NCCIT2022-042

Stress Factors and Their Impact on Teaching Efficiency at Fundamental
Education Level During the COVID-19 Pandemic
Wirote Cherdsawat and Pramote Luenam

284

16:00 – 16:20
NCCIT2022-096

An Factor Analysis of Components Influencing the Acceptance of
e-Government (G2E) Information Technology Among Civil Servants
Under the Ministry of Justice
Krittamuk Lexseng and Montean Rattanasiriwongwut

290

16:20 – 16:40
NCCIT2022-025

An Analysis of the Dark Pattern of User Experience Online Shopping
Application in Thailand
Pumarin Tiangpanich and Apichaya Nimkoompai

296

End Session
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Starting Virtual Conference System

09:00 – 10.20

Paper Presentation

10.20 – 10.40
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Friday 20th May 2022
ROOM: I (Data Mining, Text Mining, Natural Language Processing and Related Fields)

Page

09:00 – 09:20
NCCIT2022-095

Predicting Longan Yield in Northern of Thailand Using Time Series Data
Thanchanok Rangkaew, Eakasit Pacharawongsakda, Kantarakorn Jitharn,
Sakolpuck Jearawattanasawadi and Chutimon Pakdeesirote

302

09:20 – 09:40
NCCIT2022-051

Business Intelligence System for Customer Consent of Objectives
for Data Protection Officer
Passorn Sukmon and Sakchai Tangwannawit

308

09:40 – 10:00
NCCIT2022-015

Decision Support System for Opening or Closing Branches Using Network
Analysis
Kornthip Whanchaaim, Tanasanee Phienthrakul and Konglit Hunchangsith

315

10:00 – 10:20
NCCIT2022-020

Neural Network Training for Prediction of Side Effects After COVID-19
Vaccination Using Optimization Algorithms Inspired by Nature
Supaporn Deankasai, Neungrutai Deemeewong, Phumin Duankhan and
Khamron Sunat

321

10:20 – 10:40

Break

10:40 – 11:00
NCCIT2022-069

The Development of Business Intelligence to Predict the Behaviors of
the Working-Age Population Resulting in Chronic Non-Communicable
Diseases
Suphaluck Charoenthum and Montean Rattanasiriwongwut

327

11:00 – 11:20
NCCIT2022-083

Network Intrusions Analysis with Neural Network and K-Means
Saksit Jantaraplin and Pongsarun Boonyopakorn

334

11:20 – 11:40
NCCIT2022-080

The Development of Decision Support System for Diabetes Risk Prediction
Using Data Mining Technology
Nattapong Laehtee and Montean Rattanasiriwongwut

340

11:40 – 12:00
NCCIT2022-084

The Development of ChatBot Line to Provide Information about
Coronavirus
Kan Khemnak and Nattavee Utakrit

346

End Session
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Friday 20th May 2022
ROOM: II (Data Mining and Related Fields)

Page

09:00 – 09:20
NCCIT2022-102

A Comparison of Prediction Models for Estimates the Cost of Treatment of
Patients Undergoing Surgery
Siriporn Mongkolchaiwanich, Wuntana Tientong and Sakchai Tangwannawit

352

09:20 – 09:40
NCCIT2022-037

Predictive Models for Auto Loan Approval using the Decision Tree Algorithm
Supachanun Wanapu, Naris Mingmora, Janejeera Aksornpim, Ketsuda
Chainok, Awissara Dokauboi and Thati Phiphatprueksa

358

09:40 – 10:00
NCCIT2022-049

Forecasting Model for Agricultural Export Using Data Mining Techniques
Suphaporn Jamrurai and Sakchai Tangwannawit

364

10:00 – 10:20
NCCIT2022-054

Forecasting the Number Registration of the Land Officer Using Time
Series Techniques
Chatchadawan Chanprasert and Watchareewan Jitsakul

370

10:20 – 10:40

Break

10:40 – 11:00
NCCIT2022-062

Prediction mai Growth Stock in the Securities Exchange of Thailand
Sudthida Changpan and Tanapon Jensuttiwetchakul

376

11:00 – 11:20
NCCIT2022-106

Car Insurance Recommendation System Using Rules-Based
Personalization with K-Means Clustering
Peemai Keelakitpaibool and Pudsadee Boonrawd

382

11:20 – 11:40
NCCIT2022-028

Assessing the Risk of Polycystic Ovary Syndrome
Kamonchat Deela, Pawitra Sariwong and Thanaphon Tangchoopong

388

11:40 – 12:00
NCCIT2022-075

Sales Forecasting Using Time Series Techniques
Adithep Panwanichayakij and Watchareewan Jitsakul

394

End Session
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Friday 20th May 2022
ROOM: III (Applications, Information System, Mining and Related Fields)

Page

09:00 – 09:20
NCCIT2022-053

Application Attendance System Base 2FA and Location
Natkamon Siripanurak and Tanapon Jensuttiwetchakul

400

09:20 – 09:40
NCCIT2022-078

The Development of Automation System for Support Process of
Purchasing and Accounting Payable
Kontorn Inprasith and Sakchai Tangwannawit

406

09:40 – 10:00
NCCIT2022-007

Automatic Quiz Creation and Verification for the Volume and Surface
Area of Three-dimensional Objects
Rattanakorn Saeng-Aun and Phongthep Raxpakawong

412

10:00 – 10:20
NCCIT2022-008

An Incident Tracking System: A Case Study of Civil Court
Non Chitchamnong and Waraporn Jirapanthong

418

10:20 – 10:40

Break

10:40 – 11:00
NCCIT2022-011

Performance Testing of Converting Tools from PDF File to CSV Text File
Phutares Suwannarat and Ponrudee Netisopakul

424

11:00 – 11:20
NCCIT2022-063

Text Matching Using BLEU Score for Voice-based Food Ordering System
Kittamet Montheankul, Vanitchaporn Masomboon, Supasuda Sudprasert and
Sopon Phumeechanya

430

11:20 – 11:40
NCCIT2022-056

Development of Model for Forecasting Business Credit Approvals Using
Data Mining Techniques
Karsiya Klintharvorn and Montean Rattanasiriwongwut

436

End Session
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Friday 20th May 2022
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ระบบวิเคราะห์ และตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วย Random forest
และ Gradient Booted Tree
Cyber Threat Analysis and Monitoring System with Random Forest and
Gradient Boosted Tree
วัชรกฤษฎ์ เลิศธรรมไพบูลย์ (Watcharakrit Lertthamphaiboon)1
และพงศ์ ศรั ณย์ บุญโญปกรณ์ (Pongsarun Boonyopakorn)2
ภาควิชาการบริ หารเครื อข่ ายดิจิทัลและความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

s6307031858069@email.kmutnb.ac.th, 2pongsarunb@kmutnb.ac.th
88.64% ผู้พัฒนาจึ งได้ เลื อกอั ลกอริ ทึมแบบผสมระหว่ า ง

บทคัดย่ อ

และ Random Forest ในการ
พัฒนาเว็บแอพพลิ เคชั นสาหรั บวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงและ
ชนิดของภัยคุกคามทางไซเบอร์
คาสาคัญ : การทานายความเสี่ ยง การโจมตี ทางไซเบอร์
การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง

บทความนี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา สร้ าง และ
เปรี ยบเทียบแบบจาลองวิเคราะห์ ความเสี่ ยงของภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เพื่ อหาความสั มพันธ์ ระหว่ างแพ็คเก็ตของ
การสื่ อ สารข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ ความผิ ด ปกติ ใ นระบบ
เครื อข่ ายโดยแยกแยะชนิ ดของการโจมตีประเภทต่ าง ๆ
โดยมีชุดข้ อมูล KDDCUP-99 จานวน 4,898,431 records
และ UNSW-NB15 จานวน 2,218,761 records นามาใช้
เป็ นชุ ดฝึ กข้ อมูลเพื่ อสร้ างและเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ
ระหว่ างแบบจาลองที่ใช้ อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู้ แบบมีผ้ สู อน
ทั้ ง 2 อั ล กอริ ทึ ม ได้ แ ก่ Random Forest และ Gradient
Booted Tree จากการพิ จ ารณาอั ล กอริ ทึ ม พบว่ า ส าหรั บ
ชุดข้ อมูล KDDCUP-99 อัลกอริ ทึม Gradient Booted Tree
สามารถวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงและชนิ ดของภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ได้ แม่ นยาถึง 96.56% ในขณะที่ Random Forest
มีความแม่ นยา 95.56% สาหรั บชุ ดข้ อมูล UNSW-NB15
อั ล กอริ ทึ ม Gradient Booted Tree สามารถวิ เ คราะห์
ความเสี่ ยงและชนิดของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ แม่ นยาถึง
82.57% ในขณะที่ Random Forest มี ค วามแม่ น ย าเพี ย ง
78.46% ผู้วิจัยได้ นาเสนอแบบจาลองอัลกอริ ทึมแบบผสม
ระหว่ าง Gradient Booted Tree และ Random Forest
พบว่ าจากชุดข้ อมูล KDDCUP-99 สามารถวิเคราะห์ ความ
เสี่ ย งและชนิ ด ของภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ได้ แ ม่ น ย าถึ ง
99.8 9 % และชุ ด ข้ อมู ล UNSW-NB15 ได้ แม่ นย าถึ ง

Gradient Booted Tree

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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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

82.57% and Random Forest could achieve 78.46%,
while Hybrid algorithm accurate to 88.64%. Finally,

2.1 Machine Learning

การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning) [1] เป็ น
สาขาหนึ่ ง ในด้า นการสร้ า งและพัฒ นาปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence) มี จุดประสงค์เพื่อการสร้ า งและ
พัฒนาทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลจาก
ข้อมูลต่าง ๆ คาดการณ์ ทานายค่าและตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้ดว้ ยตัวเองผ่านชุ ดข้อมู ลฝึ กฝนที่ ได้ใส่ เข้าไปเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการเรี ยนรู ้
โดยในปี 1959Arthur Samuel (อาเธอร์ ซามูเอล) [2]
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ ช าวอเมริ กัน ผู ้เ ชี่ ย วชาญ
ด้านเกมส์คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และการเรี ยนรู ้ของ
เครื่ องได้ทาการนิ ยามคาว่า “Machine Learning” ขึ้นมา
เป็ นครั้ งแรกโดยได้ให้นิยาม Machine Learning ว่าเป็ น
ศาสตร์ ห นึ่ งที่ มุ่ งเน้นศึ กษาการเพื่อทาให้คอมพิวเตอร์ มี
ความสามารถที่ จะเรี ยนรู ้ ได้โดยตัวเองโดยไม่ ตอ้ งเขี ย น
โปรแกรมกากับไว้อย่างชัดเจนในทุก ๆ การกระทา
การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ องถื อ ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้อ งทาง
สถิ ติ ศ าสตร์ เป็ นอย่ า งมาก เนื่ อ งจากทั้ งสองสาขามี
การศึ กษาการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเพื่อทานายและคาดการณ์
ผลลัพ ธ์ นอกจากนั้ นยัง น าความรู ้ ท างสาขาการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Optimization)
มาประยุกต์ใช้
2.1.1 องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง
2.1.1.1 ชุดข้อมูลฝึ กฝน (Training Set)
เป็ นชุดข้อมูลสาหรับฝึ กฝนแบบจาลองโดยให้ขอ้ มูล
สาหรั บเรี ยนรู ้ แก่แบบจาลองเพื่อให้แบบจาลองสามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์ออกมาเป็ นไปตามชุดข้อมูลต้นฉบับ ได้
มากที่สุด
2.1.1.2 ชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set)
ชุ ด ข้ อ มู ล ส า ห รั บ ท ด ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
แบบจาลองสร้างขึ้น
2.1.1.3 Label, Non-Label หรื อ Class
ผลลัพ ธ์ ข องข้อ มู ล ฝึ กฝนที่ ก าหนดขึ้ น Machine
Learning จะต้องทาการกาหนด Label เพื่อวัตถุประสงค์
ในการทานาย คาดการณ์ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการโดย Label จะ
ใช้กบั การเรี ยนรู ้ของเครื่ องแบบมีผชู ้ ่วยสอน (Supervised)

Hybrid algorithm was used to develop web
applications for analyzing Cyber Threat and attack type.
Keyword: Predicting Cyber Risks, Cyber Attacks,
Machine Learning

1. บทนา

ในปั จ จุ บ ัน ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี เ ข้า มามี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูค้ นในปั จจุบนั มากยิ่งขึ้นทั้งยัง
สร้างความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูล
การติ ดต่อสื่ อสารไปจนถึ งการพัฒนาธุ รกิ จผ่านช่ อ งทาง
ต่างๆ ในทางกลับกันก็เป็ นช่ องทางหนึ่ งที่ เปิ ดโอกาสให้
ผูท้ ี่ ไม่หวังดี เข้ามาเพื่อทาการขโมยข้อมูลที่ มีความสาคัญ
ห รื อ ห า ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก เ ร า โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต
ได้ เ ฉกเช่ น เดี ย วกั น โดยมี ผ ลกระทบทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผูใ้ ช้งานได้ เช่นผลกระทบทางตรงจากการถูก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์โจมตีจนไม่สามารถให้บริ การต่อได้
(DENIAL OF SERVICE ATTACK) ส่ ง ผ ล เ สี ย ต่ อ
องค์กรโดยตรงก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อรายได้ของทาง
บริ ษทั และจากภัยคุกคามข้างต้นยังส่ งผลทางอ้อมคื อการ
เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง ความเชื่ อมัน่ ต่อตัวองค์กร ซึ่ งอาจส่ งผล
ต่อการดาเนินงานในภายภาคหน้านัน่ เอง
จากที่กล่าวมามีขอ้ มูลที่น่าสนใจจาก ”แคสเปอร์ สกี้“
เปิ ดเผยในปี 2563 มีการโจมตีผา่ นเว็บไซต์ในประเทศไทย
จ านวน 20 ล้า นครั้ ง โดยมัล แวร์ นิ ย มแฝงตัว ผ่ า นเว็ บ
ทราฟฟิ ค โฆษณาออนไลน์ รวมไปถึ ง การดาวน์ โ หลด
โปรแกรม ไฟล์แนบต่าง ๆ จากอีเมลแคสเปอร์ สกี้ ซิ เคียวริ ต้ ี
เน็ ต เวิ ร์ ค ระบุ ว่ า ปี 2563 สามารถสกัด กั้น ภัย ไซเบอร์
ผ่า นเว็บ ที่ คุ ก คามคอมพิ ว เตอร์ ข องผูใ้ ช้ใ นประเทศไทย
จานวนทั้งสิ้ น 20,598,223 รายการ
จากข้า งต้น ผู ้วิ จัย มี ค วามสนใจใช้เ ทคโนโลยี
ทางด้าน Machine Learning ในการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์
ลัก ษณะของการโจมตี ท างไซเบอร์ ใ นรู ปแบบต่ า ง ๆ
โดยพัฒนาระบบการตรวจสอบจับและตรวจสอบความ
ผิดปกติของเครื อข่ายหรื อระบบที่ถูกใช้งานอยู่
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2.3 Gradient Booted Tree

วิธี Gradient Boosted Trees (GBT) คือวิธีที่มีพ้ืนฐาน[4]
มาจาก Decision tree ซึ่ งเป็ นการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบจาลองใหม่ให้มีค่าความแม่นยาสู งขึ้น โดยการสุ่ ม
สร้าง Decision tree หลายร้อยแบบจาลอง และประเมินผล
แต่ละแบบจา ลองจนกว่าจะได้ Decision tree ที่สมบูรณ์
และใช้วิธีการ Optimize Parameter เพื่อหาค่าพารามิเตอร์
ที่ ดีที่สุดของแต่ละแบบจาลอง ด้วยวิธีการ Evolutionary
Optimization โดยมี พ้ืนฐานมาจาก Genetic Algorithms
เป็ นวิธี การหาค าตอบจากการเลี ยนแบบพันธุ กรรมและ
กระบวนการวิวฒั นาการ (Evolution) ของสิ่ งมีชีวิตโดยมี
หลักการในการหาปั จจัยที่ ทา ให้คาตอบดี ข้ ึ นและทาการ
ไขว้ค าตอบเพื่ อ น าไปสู่ ชุ ด ปั จ จัย ที่ ท าให้ ค าตอบดี ข้ ึ น
กว่าเดิ ม อี กทั้งทาการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพแบบจ าลอง
โดยการท า K-fold Cross-Validation ซึ่ งก็ คื อ การแบ่ ง
ข้อ มู ล เป็ น k ส่ ว น โดยในแต่ ล ะส่ ว นของข้อ มู ล จะถู ก
แบ่ งเป็ น Training set และ Test set และเมื่ อทดสอบจน
ครบ k คร้ังแล้วจะมีการนา เอาค่า Accuracy ของแต่ละคร้ังมา
เฉลี่ยเพื่อให้ได้ค่า Accuracy สุ ดท้าย และหากผลลัพธ์มีค่า
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
ประสิ ทธิ ภาพหรื อความแม่นยาสู งนัน่ เองโดยทัว่ ไปค่า K
ที่ ใ ช้ใ นการทดลองจะใช้เ ป็ น 10 เนื่ อ งจากเป็ นการแบ่ ง
ข้ อ มู ล เป็ น Training set เป็ นร้ อ ยละ 90 และ Test set
เป็ นร้ อ ยละ 10 และท าการสลับ การสร้ า งแบบจ าลอง
เพื่อแน่ ใจว่าข้อมูลทุกส่ วนถูกนามาสร้างและทดสอบด้วย
ความน่าจะเป็ นเท่า ๆ กัน

2.1.1.4 Feature

คุ ณลักษณะเด่ นที่ ปรากฏอยู่ภายในข้อมูล ที่ มี ผลต่อ
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ เช่น ข้อมูลการโจมตีแบบ Denial of
Service จะมีการรับส่ งข้อมูลจานวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ
ทาให้การให้บริ การต้องหยุดชะงัก
2.1.1.5 Machine Learning Algorithm / Machine
Learning Model

การน าชุ ด ข้ อ มู ล ฝึ กฝน (Training Set) ภายใน
ประกอบไปด้วย Class ซึ่ งมีหรื อไม่มี Label ก็ได้ โดยต้อง
มี การเลื อกลักษณะเด่ น (Feature) ของข้อมูล จากนั้นเอา
ข้อมูลเหล่านั้นมาคานวณผ่านหลักคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
โดยขั้นตอนนี้ เราเรี ยกว่าการฝึ กฝนแบบจาลอง(Train Model)
เมื่อฝึ กฝนเสร็ จจะได้โมเดลสาหรับการทานาย
2.2 Random Forest

เป็ นอัลกอริ ทึมที่ นาโครงสร้ างต้นไม้ Decision Tree
ในหลายๆแบบจาลองมาพิจารณาร่ วมกัน [3] โดยแต่ละ
แบบจ าลองจะใช้ชุ ด ข้อ มู ล ทดสอบเดี ย วกัน จากการสุ่ ม
เลื อ กเพี ย งคุ ณ ลัก ษณะมาพิ จ ารณาเท่ า นั้น จากนั้น จึ ง น า
ผลลัพธ์ ที่ได้จากทุ กแบบจาลองมาตัดสิ นใจเป็ นผลลัพธ์
สุ ดท้าย ซึ่ งโดยทัว่ ไปแต่ละแบบจาลองจะฝึ กฝนแยกกัน
อย่างอิ สระและได้ผลลัพธ์สุดท้ายจากการนาผลลัพธ์จาก
ทุก ๆ แบบจาลองมาหาค่าเฉลี่ยหรื อการคานวณผลลัพธ์ที่มี
ความแม่ น ย ามากที่ สุ ด อั ล กอริ ทึ ม นี้ เป็ นอั ล กอริ ทึ ม
การเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อนที่ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู งเนื่ องจาก
ใช้หลายแบบจาลองในการตัดสิ นใจจึ งได้ความแม่ นยาที่
สู ง กว่า Decision Tree และน าไปใช้ง านได้ท้ ัง กรณี ก าร
จาแนกประเภทและการถดถอยขั้นตอนอัลกอริ ทึมของ
Random Forests สามารถท าได้ดัง นี้ (ก าหนด Decision
tree จานวน N แบบจาลอง)
2.2.1 สุ่ มเลือกคุณลักษณะมาจานวน K จากทั้งหมด M
โดยที่ K < M
2.2.2 สร้างแบบจาลอง Decision tree จากคุณลักษณะ
ที่สุ่มเลือก
2.2.3 ท ากระบวนการตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จนได้
จานวนแบบจาลอง Decision tree ตามที่กาหนด

2.4 Hybrid Model

ผู ว้ ิ จัย ได้น าอัล กอริ ทึ ม Random forest ร่ ว มกัน กับ
Gradient Booted Tree เพื่ อ สร้ า งเป็ นโมเดลแบบผสม
โดยเป็ นการทางานแบบคู่ขนานเพื่อรวบรวมข้อดีของทั้งสอง
อัลกอริ ทึมในการคานวณและทานายผลโดยจากข้อดีของ
Random forest ในด้านการคานวณจากหลาย ๆ Tree และ
เลื อ กมาหนึ่ งเพื่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ แ ม่ น ย าที่ สุ ดหลั ง จากนั้ น
จะนาไปควบรวมกับข้อดีของ Gradient Booted Tree โดยการ
Optimize Parameter เพื่ อ หาค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของ
แต่ละแบบจาลองอีกครั้ง จึงได้เป็ นโมเดลที่มีความแม่นยา
สู งกว่าการใช้งานโมเดลใดโมเดลหนึ่งแบบเดี่ยว
3
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กล่าวคือชุ ดข้อมู ลฝึ กฝนร้ อยละ 70 และข้อมูลชุดทดสอบ
ประสิ ทธิภาพร้อยละ 30
3) ทาการทดสอบจาครบทั้งสามโมเดล ประกอบไปด้วย
Gradient Boosted Trees, Random Forest และ Hybrid
อัลกอริ ทึม
4 ) ประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพ จะเป็ นการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพความแม่ นย าในการตรวจสอบชนิ ดของภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ในแต่ละอัลกอริ ทึม ดังที่กล่าวมา
5) ทาการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชัน
่ ด้วยภาษา PHP และ
Python เพื่ อท าการแสดงผลให้ง่ านต่ อ การท าความเข้า ใจ
และพัฒนาต่อไป
แสดงผล ฟี เจอร์ ที่ น ามา ค านวณจากชุ ดข้ อ มู ล
KDDCUP99 ดังตารางที่ 1 และข้อมูลเพิ่มเติมของชุดข้อมูล
UNSW-NB15 ดั ง ต า ร า ง ที่ 2 โ ด ย ทั้ ง ส อ ง ชุ ด มี
ค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้งานแตกต่างกัน

วิธีการดาเนินงาน

ผูท้ าการวิจยั เริ่ มต้นจากการศึกษาชนิ ดและประเภทของ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความรุ นแรง ผลกระทบและโอกาส
ในการเกิ ด รวมถึ งการตรวจสอบลักษณะการทางานของ
Machine Learning อัล กอริ ทึ ม ประเภทต่ า ง ๆ ว่ า มี ข ้อ ดี
ข้อเสี ยและปั จจัยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง
อย่างไร เพื่อนาข้อมู ลจากสองส่ วนมาสรุ ป วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบวิเคราะห์ความเสี่ ยงและการโจมตีประเภทต่าง ๆ
ได้อย่างแม่นยา
1) ท าการก าหนดขอบเขตในการวิ จ ั ย จากข้ อ มู ล ที่
รวบรวมมาจากข้างต้น กาหนดขอบเขตในการวิจยั พัฒนา
ระบบตรวจสอบภัยคุ กคามทางไซเบอร์ โดยแบ่ งเป็ นชุ ด
ข้อมู ลจาก 2 แหล่ งข้อมู ล จากนั้นน าผลความแม่ น ย ามา
วิเคราะห์เพื่อเลือก Machine Learning อัลกอริ ทึมที่มีความ
แม่ น ย าสู งที่ สุ ดรวมไปถึ ง การผสมผสาน Machine
Learning อัลกอริ ทึม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จากนั้นจึงนาผล
ทานายแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงผลให้ง่ายแก่การทา
ความเข้า ใช้ ข องผู ้ใ ช้ ง านนอกจากนี้ ผู ้วิ จั ย ได้ ก าหนด
กระบวนการวิ จัย ดัง แสดงในแผนภาพเพื่ อ ให้ ก ารวิ จัย
เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับขอบเขตและ
วัตถุประสงค์

ตารางที่ 1: แสดงผลฟี เจอร์สาหรับชุดข้อมูล KDDCUP99
Feature
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

ภาพที่ 1: แสดงผลกระบวนการวิจยั เพื่อสร้างโมเดล
2) ใช้งานโปรแกรม RapidMiner Studio สาหรับขั้นตอน

การตรวจสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเริ่ มจาก
การน าข้ อ มู ล ชุ ด ฝึ กฝนเข้ า สู่ โปรแกรมโดยก าหนด
คุ ณลักษณะที่ ต ้องการท านายเป็ น Label ในที่ น้ ี ระบุ เป็ น
ในส่ วนของชนิ ดของการโจมตี ท างไซเบอร์ โ ดยแบ่ ง ชุ ด
ข้ อ มู ล เป็ น 2 ส่ วนในส่ วนแรกน าไปฝึ กสอนเพื่ อ ให้
แบบจ าลองเกิ ดการเรี ยนรู ้ ส่ วนที่ สองแยกไว้เพื่ อท าการ
ทดสอบความแม่ น ย าของแบบจ าลองอัต ราส่ ว น 70:30
4

Usage
































The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

Feature
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

Usage












ภาพที่ 2: แสดงผลความแม่นยาชุดข้อมูลฝึ กฝน KDDCUP99
4.2 ผลการทดสอบสาหรับชุ ดข้ อมูล UNSW-NB15
จากการทดสอบพบว่าค่าความแม่นยาในการตรวจสอบ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดว้ ยอัลกอริ ทึมทั้งสามประกอบด้วย
Gradient Boosted Trees, Random Forest และ Hybrid
กับชุดข้อมูลฝึ กฝน UNSW-NB15 อัลกอริ ทึมแบบ Hybrid
ให้ความแม่ นย าสู งที่ สุ ดที่ 88.64% ตามมาด้วย Gradient
Boosted Trees 82.57 แ ล ะ Random Forest ที่ 78.46%
ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 2: แสดงผลฟี เจอร์เพิ่มเติมสาหรับชุดข้อมูล UNSW-NB15
Feature
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
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Usage





















ภาพที่ 3: แสดงผลความแม่นยาชุดข้อมูลฝึ กฝน UNSW- NB15
จากผลการทดสอบผูว้ ิจยั ได้นาผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจาก
ประมวลผลแล้วมาแสดงในรู ปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน่
แสดงดังภาพที่ 4

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบสาหรับชุ ดข้ อมูล KDDCUP99

จากการทดสอบพบว่าค่าความแม่นยาในการตรวจสอบ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดว้ ยอัลกอริ ทึมทั้งสามประกอบด้วย
Gradient Boosted Trees, Random Forest และ Hybrid
กับชุดข้อมูลฝึ กฝน KDDCUP99 อัลกอริ ทึมแบบ Hybrid
ให้ความแม่ นย าสู งที่ สุ ดที่ 99.89% ตามมาด้วย Random
Forest และ Gradient Boosted Trees ที่ 96.56% ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 4: แสดงผลการทดสอบผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่
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พบว่าจากการนาข้อดีของทั้งสองอัลกอริ ทึมมาควบรวมกัน
พบว่ามีความแม่นยาในการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ได้สูงที่สุดจากโมเดลที่กล่าวมาทั้งหมด
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การสกัดคุณลักษณะสาคัญของภาพโครโมโซมชนิด G-Band ในระยะเมทาเฟสสาหรับ
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการนับจานวนเพื่อการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้ น
Extracting Key Features of Metaphase G-Band Chromosome Image for
Counting Enhancement for Initial Genetic Diseases Diagnosis
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บทคัดย่อ

interesting point. The proposed methods help to

การสกัดกระดูกภาพเป็ นหนึ่ งในการวิเคราะห์ และการ
นับจานวนโครโมโซม ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการประมวลผลภาพ
โดยปกติ กระดูกภาพของโครโมโซมเดี่ยวจะมีจานวนจุด
ปลาย 2 จุ ด ซึ่ ง การแตกแขนงของกระดู ก ภาพท าให้ มี
จานวนจุดปลายมากกว่ า 2 จุดและส่ งผลทาให้ เกิดการนับ
จ านวนโครโมโซมที่ ผิ ด พลาด ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี ้จึ ง ได้
นาเสนอวิธีการ Skeleton Intersection Filling (SIF) และ
Skeleton Intersection Point Detection (SIPD) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและหาจุดสาคัญจากกระดูกภาพโครโมโซม
เพื่อนามาหาจานวนจุดปลายที่เหมาะสม วิธีการที่นาเสนอ
นี ้ช่ วยในการนั บ จ านวนโครโมโซมและให้ ผล 88%
สาหรั บโครโมโซมที่ซับซ้ อน
คาสาคัญ: เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ โครโมโซม
กระดูกภาพ จุดสาคัญ การนับจานวน

counted chromosome numbers and yield 88% for
complicated chromosomes.
Keywords: Image Processing, Chromosome, Count,
Skeleton, Interesting Point.

1. บทนา

การวิ เ คราะห์ ภ าพโครโมโซมด้ว ยการนั บ จ านวน
โครโมโซมเป็ นกระบวนการสาคัญ อย่า งหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้
แพทย์ส ามารถจ าแนกโรคทางพัน ธุ ก รรมเบื้ อ งต้น เช่ น
ดาวน์ซินโดรม และเป็ นข้อบ่งชี้ ที่สาคัญวินิจฉัยโรคทาง
พันธุกรรมต่าง ๆ แต่ปัจจุบนั มีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญในการอ่าน
ผลที่ไม่เพียงต่อความต้องการของผูป้ ่ วย การใช้เทคโนโลยี
การประมวลรู ปภาพด้วยเทคนิ คการสกัดคุณลักษณะของ
เส้นกระดูกภาพจึงมีความสาคัญที่จะเข้ามาช่วยในการอ่าน
ผล แต่เทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั [1] [2] การประมวลผล
รู ปโครโมโซมเดี่ยวที่มีความผิดปกติตวั อย่างดังภาพที่ 1 จะ
พบปั ญหาในการประมวลผลเส้นกระดูกภาพ

Abstract
Skeleton image extraction is one of analysis and
counting
processing

of

chromosomes,
techniques.

which

Normally,

are

image

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)

ภาพที่ 1: ตัวอย่าง (a) ภาพสไลด์โครโมโซม (b) ภาพโครโมโซม

and Skeleton Intersection Point Detection (SIPD),

เดี่ยว (c) ภาพโครโมโซมเดี่ยวที่มีความผิดปกติ

which help to enhance skeleton image and detection
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การวิจัยนี้ จึงได้นาเสนอวิธีการปรั บปรุ งกระดู ก ภาพ
โครโมโซมเดี่ ย วและการสกัด คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ของ
กระดู กภาพเพื่อนามาหาจุ ดปลายที่ เหมาะสมแก่ ก ารนับ
จานวนโครโมโซม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมาก
ยิง่ ขึ้น

NCCIT2022

2.3 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. P. Wayalun และ K. Kuloba (2018) ได้ น าเสนอ

วิธีการเตรี ยมรู ปภาพของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เพื่อ
วิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วยเทคนิ คใหม่ คือ
Determine the Number of Complicated Chromosome
(DNCC) โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังภาพที่ 2

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 วิธีการนับจานวนของโครโมโซม

การนับจานวนโครโมโซมจากจานวนจุ ดปลาย ด้วย
การหาจานวนจุดปลายจากกระดูกภาพ โดยสามารถอธิบาย
ดังสมการที่ 1 [1]
(1)

ภาพที่ 2: การปรับปรุ งคุณภาพของรู ปภาพ (a) รู ปภาพ
ต้นฉบับ (b)

โดยที่ 𝐴 คือ ผลลัพธ์ของการนับโครโมโซมจากจุดปลาย
𝐸 คือ จานวนจุดปลาย
2.2 เครื่ องมือในการวัดประสิ ทธิภาพ
1. Accuracy คื อ เครื่ อ งมื อ ในการวัด ความถู ก ต้อ ง ณ
ที่ น้ ี จะใช้ว ดั ความถู ก ต้อ งของการหาจุ ด ส าคัญ สามารถ
อธิบาย ดังสมการที่ 2 [3]

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

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

จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าวิธีการ DNCC จะมีกระบวนการ
Gamma Correction เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ม ข้น ของรู ป ภาพ
Otsu Threshold ใช้ ใ นการแยกวัต ถุ อ อกจากพื้ น หลั ง
Flood-fill เพื่อเติมส่ วนที่ ขาดหาย Dilation เพื่อขยายวัตถุ
ให้ มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น Flood-fill อี ก ครั้ งเพื่ อ ให้ ป ลาย
โครโมโซมเชื่ อ มติ ด กั บ ตัว โครโมโซม และ Erosion
เพื่อให้พ้ืนที่ของวัตถุมีขนาดเล็กลง โดยจะให้ผลของกลุ่ม
โครโมโซมเดี่ ยว 100% กลุ่มโครโมโซมทับซ้อน 100%
และกลุ่มโครโมโซมที่มีรูปแบบซับซ้อน 79.12% [1]
2. P. Wayalun และ K. Kuloba (2019) ได้ เ สนอการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปรั บภาพให้เหมาะสมสาหรับการ
หาจ านวนโครโมโซมชนิ ด G-band ที่ ซั บ ซ้ อ นแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคที่เรี ยกว่า Adaptive Complicated
Chromosome Image Enhancement (ACCIE) ซึ่ งจะท า
การพั ฒ นาต่ อ จากเทคนิ ค HAFCO โดยใช้ วิ ธี การ
กาหนดค่าเกณฑ์ ซึ่ งพัฒนาวิธีการหาค่าเกณฑ์ที่ข้ ึนอยู่กบั
วิธีการ Otsu และวิธีการปรั บ ความเข้ม แบบพลวัต ที่ ไ ด้
พัฒ นาวิ ธี ก ารปรั บ ความเข้ม แบบพลวัต ตาม Gamma
Correction ให้ค่าประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดที่ 86.81% [2]

(2)

โดยที่

คือ ค่าความถูกต้อง
คือ จานวนภาพที่หาจุดสาคัญได้ถูกต้อง
คือ จานวนภาพทั้งหมด
2. Sensitivity คือเครื่ องมือการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพ
ของการนับจานวนโครโมโซม อธิบายได้ดงั สมการที่ 3 [1]
(3)

โดยที่

คือ สัดส่วนของการนับจานวนโครโมโซมเดี่ยว
คือ จานวนโครโมโซมที่ระบุเป็ นโครโมโซมเดี่ยว
คือ จานวนโครโมโซมที่ระบุวา่ ไม่เป็ น
โครโมโซมเดี่ยว
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จากสมการที่ 4 จะประกอบด้วยการตรวจสอบเพื่อน
บ้านแบบ Forward (Fw) ที่ ตรวจสอบจากพิกเซลปั จจุบนั
ไปทางขวาและ Downward (Dw) ที่ตรวจสอบจากพิกเซล
ปั จจุบนั ไปข้างล่าง ซึ งแต่ละแบบจะมีเงื่อนไขที่ จะทาการ
ตรวจเช็ ค และเปลี่ ยนแปลงค่า ในพิ ก เซลเพื่ อ นบ้า นให้มี
ความเหมาะสม ซึ่ งทาให้พิกเซลที่ ขาดหายไปบริ เวณจุด
Intersection Point ถู ก เติ ม และกระดู ก ภาพบริ เวณจุ ด
Intersection Point มีความสมบูรณ์ตวั อย่างดังภาพที่ 3

วิธีการดาเนินวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจย
ั

งานวิจยั นี้ ได้ใช้ข้ นั ตอนวิธีการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. การปรับปรุ งคุณภาพของรู ปภาพ
การปรับปรุ งคุณภาพของรู ปภาพก่อนการประมวลผล
หากระดูกภาพด้วยวิธีการ DNCC [1]
2. การพัฒนาวิธีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเส้นกระดู ก
ภาพโครโมโซม
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของเส้นกระดู กภาพคื อ การ
เติมพิกเซลที่ หายไปจากบริ เวณจุด Intersection Point ให้
มี ค วามสมบู ร ณ์ ซ่ ึ ง การวิจัย นี้ ได้พ ฒ
ั นาวิ ธี ก ารที่ เ รี ย กว่า
Skeleton Intersection Filling (SIF) ดังสมการที่ 4

ภาพที่ 3: (a) ภาพต้นฉบับ (b) ภาพที่ถูกปรับปรุ งด้วย SIF (c) ภาพ
ต้นฉบับ (d) ภาพที่ถูกปรับปรุ งด้วย SIF
3. การหาจานวนจุดปลายของกระดูกภาพ

การหาจ านวนจุ ด ปลายของกระดู ก ภาพด้ว ยวิ ธีการ
Filter2D [5] ซึ่ งทาให้ได้จานวนจุดปลายและตาแหน่ งจุ ด
ปลายของกระดูกภาพ โดยจะใช้ Kernel ดังภาพที่ 4
(4)

โดยที่

ภาพที่ 4: Kernel ที่ใช้ในการหาจุดปลายของกระดูกภาพ
4. การพัฒนาวิธีการหาจุ ด สาคัญของกระดู ก ภาพของ
โครโมโซม
การพัฒ นาวิ ธี ก ารหาจุ ด ส าคัญ ของกระดู ก ภาพของ
โครโมโซมด้วย Skeleton Intersection Point Detection
(SIPD) ที่ การวิจยั ครั้งนี้ ได้พฒ
ั นาบนพื้นฐานของ Hit-orMiss Transform [6] โดย SIPD ได้ พ ัฒ นา Intersection
Kernel จานวน 33 รู ปแบบ ดังภาพที่ 5

คื อ เมทริ ก ซ์ ข องภาพโครโมโซมระดับ เทา
คื อ ค่าตาแหน่ งพิกเซลหลักในพิ กเซลของ
คื อ ค่ า ต าแหน่ ง พิ ก เซลแถวในพิ ก เซลของ
คื อ ฟั งก์ชันตรวจสอบเพื่อนบ้านแบบ Forward
คื อ ฟั ง ก์ ชั น ต ร ว จ ส อ บ เ พื่ อ น บ้ า น แ บ บ

ภาพที่ 5: Intersection Kernel ของ SIPD ที่ใช้ในการหา

Downward

Intersection Point
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จากภาพที่ 5 จะประกอบไปด้วย Kernel ต่าง ๆ จานวน
33 รู ป แบบในการหาจุ ด Intersection Point บนรู ป ภาพ
โครโมโซมระดับเทา ด้วยการหารู ปแบบของกลุ่มพิกเซลที่
ตรงกับ kernel ที่ ได้สร้ างไว้เพื่อกาหนดจุ ด Intersection
Point ที่เป็ นคุณลักษณะสาคัญ
5. การวิเคราะห์เพื่อหาจานวนจุดปลายที่เหมาะสมของ
กระดูกภาพ
การวิเคราะห์เพื่อหาจานวนจุดปลายที่เหมาะสม จะนา
ระยะห่ างระหว่างจุดปลายและจุด Intersection Point มา
เที ยบกับระยะห่ างระหว่างจุ ดปลายและจุด Intersection
Point ที่ มีค่ามากที่ สุดหารด้วยสองหรื อในกรณี ที่มีจานวน
จุ ด Intersection Point 2 จุ ด จะเที ย บกั บ ค่ า ระยะห่ าง
ระหว่ า งจุ ด Intersection Point ด้ว ยกัน ซึ่ งจะท าให้ ไ ด้
จานวนจุดปลายใหม่ที่เกิ ดจากการวิเคราะห์เพื่อนาไปนับ
จานวนโครโมโซม
3.2 ออกแบบการทดลอง
การวิจยั นี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มภาพโครโมโซมเดี่ยวที่มีความเข้มของภาพสู ง
2. กลุ่มภาพโครโมโซมเดี่ยวที่มีความสว่างสู ง
3. กลุ่มภาพโครโมโซมเดี่ยวที่มีความผิดปกติ
โดยแสดงตัวอย่างของภาพโครโมโซมตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตัวอย่างของภาพโครโมโซมตามประเภทการทดลอง
ประเภทการ
ทดลอง

โครโมโซม
เดี่ยวที่มี
ความเข้ม
ของภาพสู ง

โครโมโซม
เดี่ยวที่มี
ความสว่าง
ของภาพสู ง
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โดยการวิ จั ย นี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จัย จากคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผลการทดลอง

1. การทดลองการนับ จานวนกับกลุ่มภาพโครโมโซม
เดี่ยวที่มีความเข้มของภาพสูง
ภาพที่ น ามาทดลองสามารถแบ่ ง ออกเป็ นภาพ
โครโมโซมเดี่ ยวชนิ ดเซลล์ ถุ ง น้ าคร่ าที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย
Histogram น้อยกว่า 211.89368 จานวน 50 ภาพ ซึ่ งเป็ น
ภาพระดับสี เทาที่ มีประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด
37x32 Pixel ขึ้ น ไปและภาพโครโมโซมเดี่ ย วชนิ ด เซลล์
เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ [4] ที่ มีค่าเฉลี่ย Histogram น้อย
กว่า 224.9581 จานวน 50 ภาพ ซึ่ งเป็ นภาพระดับสี เทาที่มี
ประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด 27x26 Pixel ขึ้นไป
ซึ่ งให้ค่าความถูกต้องในการหาจุดสาคัญของกระดูก
ภาพดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ค่ า ความถู ก ต้อ งในการหาจุ ด ส าคัญ ของกลุ่ ม ภาพ
โครโมโซมเดี่ยวที่มีความเข้มของภาพสูงตามสมการที่ 2
จานวน
จานวน
รู ปภาพ
รู ปภาพ
Chromosome
Type
โครโมโซมที่ โครโมโซม
นับได้ถูกต้อง
ทั้งหมด
ภาพโครโมโซม
49
50
เดี่ยวชนิดเซลล์ถุง
น้ าคร่ า
ภาพโครโมโซม
เดี่ยวชนิดเซลล์
50
50
เม็ดเลือดขาวลิม
โฟไซต์

โครโมโซม
เดี่ยวที่มีความ
ผิดปกติ

ภาพ
โครโมโซม
เดี่ยวชนิดเซลล์
ถุงน้ าคร่ า
ภาพ
โครโมโซม
เดี่ยวชนิดเซลล์
เม็ดเลือดขาว
ลิมโฟไซต์

Accurac
y (%)

98

100

สามารถแสดงค่าประสิ ทธิ ภาพในการนับจานวน ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการนับ จ านวนของกลุ่ ม ภาพ
โครโมโซมเดี่ยวที่มีความเข้มของภาพสูงตามสมการที่ 3

3.3 ทีม
่ าของข้ อมูล

ข้อมูลรู ปภาพโครโมเดี่ ยวที่ ใช้ในการทาวิจยั ได้รับมา
จาก Bioweb, the University of Wisconsin System [7]
16

TP

FN

SE

Chromosome Type

(จานวน)

(จานวน)

(%)

ภาพโครโมโซมเดี่ยว
ชนิดเซลล์ถุงน้ าคร่ า

43

7

86
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ภาพโครโมโซมเดี่ยว
ชนิดเซลล์เม็ดเลือด
ขาวลิมโฟไซต์

3. การทดลองการนับ จานวนกับกลุ่มภาพโครโมโซม
50

0

เดี่ยวที่มีความผิดปกติ
ภาพที่ น ามาทดลองสามารถแบ่ ง ออกเป็ นภาพ
โครโมโซมเดี่ยวชนิ ดเซลล์ถุง น้ าคร่ าที่มีแท่งโครโมโซมที่
คดงอ และแท่งโครโมโซมที่หกั พับจานวน 50 ภาพ ซึ่งเป็ น
ภาพ ระดับสี เทาที่มีประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด
52x38 Pixel ขึ้ น ไปและภาพโครโมโซมเดี่ ย วชนิ ด เซลล์
เม็ดเลื อดขาวลิ มโฟไซต์ที่มีแท่ งโครโมโซมที่ คดงอและ
แท่ ง โครโมโซมที่ หั ก พับ จ านวน 50 ภาพ ซึ่ งเป็ นภาพ
ระดับ สี เ ทาที่ มี ป ระเภทของภาพ คื อ .jpg โดยมี ข นาด
38x28 Pixel ขึ้นไป
ซึ่ งให้ค่าความถูกต้องในการหาจุดสาคัญของกระดูก
ภาพ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6: ค่ า ความถู ก ต้อ งในการหาจุ ด ส าคัญ ของกลุ่ ม ภาพ

100

2. การทดลองการนับ จานวนกับกลุ่มภาพโครโมโซม

เดี่ยวที่มีความสว่างของภาพสูง
ภาพที่ น ามาทดลองสามารถแบ่ ง ออกเป็ นภาพ
โครโมโซมเดี่ ยวชนิ ดเซลล์ ถุ ง น้ าคร่ าที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย
Histogram มากกว่า 211.89368 จ านวน 50 ภาพ ซึ่ ง เป็ น
ภาพระดับสี เทา ที่ มีประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด
45x46 Pixel ขึ้ น ไป และภาพโครโมโซมเดี่ ย วชนิ ดเซลล์
เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่มี ค่าเฉลี่ย Histogram มากกว่า
224.9581 จ านวน 50 ภาพ ซึ่ งเป็ นภาพระดั บ สี เ ทาที่ มี
ประเภทของภาพคือ .jpg โดยมีขนาด 36x45 Pixel ขึ้นไป
ซึ่ งให้ค่าความถูกต้องในการหาจุดสาคัญของกระดูก
ภาพ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ค่ า ความถู ก ต้อ งในการหาจุ ด ส าคัญ ของกลุ่ ม ภาพ

โครโมโซมเดี่ยวที่มีความผิดปกติตามสมการที่ 2
จานวน
จานวน
รู ปภาพ
รู ปภาพ
Chromosome
Type
โครโมโซมที่ โครโมโซม
นับได้ถูกต้อง ทั้งหมด
ภาพโครโมโซม
47
50
เดี่ยวชนิดเซลล์ถุง
น้ าคร่ า
ภาพโครโมโซม
เดี่ยวชนิดเซลล์
50
50
เม็ดเลือดขาวลิม
โฟไซต์

โครโมโซมเดี่ยวที่มีความสว่างของภาพสู งตามสมการที่ 2
จานวน
จานวน
รู ปภาพ
รู ปภาพ
Accuracy
Chromosome Type โครโมโซม
(%)
โครโมโซม
ที่นบั ได้
ทั้งหมด
ถูกต้อง
ภาพโครโมโซม
49
50
98
เดี่ยวชนิดเซลล์ถุง
น้ าคร่ า
ภาพโครโมโซม
50
50
100
เดี่ยวชนิดเซลล์เม็ด
เลือดขาวลิมโฟไซต์

ภาพโครโมโซมเดี่ยว
ชนิดเซลล์ถุงน้ าคร่ า
ภาพโครโมโซมเดี่ยว
ชนิดเซลล์เม็ดเลือด
ขาวลิมโฟไซต์

FN

(จานวน)

(จานวน)

SE
(%)

50

0

100

50

0

100

94

100

โครโมโซมเดี่ยวที่มีความผิดปกติตามสมการที่ 3
Chromosome Type

โครโมโซมเดี่ยวที่มีความสว่างของภาพสูงตามสมการที่ 3
TP

Accuracy
(%)

สามารถแสดงค่าประสิ ทธิ ภาพในการนับจานวน ดัง
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7: ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการนับ จ านวนของกลุ่ ม ภาพ

สามารถแสดงค่าประสิ ทธิ ภาพในการนับจานวน ดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ค่าประสิ ทธิภาพในการนับจานวนของกลุ่มภาพ
Chromosome Type

NCCIT2022

ภาพโครโมโซมเดี่ยว
ชนิดเซลล์ถุงน้ าคร่ า
ภาพโครโมโซมเดี่ยว
ชนิดเซลล์เม็ดเลือด
ขาวลิมโฟไซต์

TP

FN

SE

(จานวน)

(จานวน)

(%)

43

7

86

45

5

90

จากตารางที่ 2 ตารางที่ 4 และตารางที่ 6 แสดงถึงการ
หาจุดสาคัญผิดพลาดนั้นเกิดจากการเติมพิกเซลด้วยเทคนิค
17
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SIF ท าให้ก ารหาจุ ด คาดเคลื่ อ นจากจุ ด ที่ แ ท้จ ริ ง 1-2 พิ ก

ตารางที่ 8: เปรี ยบเทียบค่าความถูกต้องระหว่าง DNCC ACCIE

เซล ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย ดังนั้น
จุด Intersection Point ที่หาได้คาดเคลื่อนสามารถนาไปใช้
วิเคราะห์เพื่อหาจานวนจุดปลายที่เหมาะสมได้
จากตารางที่ 3 แสดงถึงโครโมโซมเดี่ยวชนิ ดเซลล์ถุง
น้ าคร่ าที่มีความเข้มของภาพสู งให้ค่าประสิ ทธิ ภาพที่ 86%
เนื่ องจากบริ เวณขอบของแท่ งโครโมโซมมี ความคมชัด
มาก ซึ่ งทาให้ขอบของโครโมโซมชนิ ดเซลล์ถุง น้ าคร่ าที่มี
ความหยักและเว้าแหว่งกว่าภาพโครโมโซมชนิ ดเซลล์เม็ด
เลือดขาวลิมโฟไซต์มีความเด่นชัดทาให้เกิดการแตกแขนง
ของกระดูกภาพที่มากขึ้น
จากตารางที่ 5 แสดงถึงโครโมโซมเดี่ยวทั้งสองชนิดให้
ประสิ ทธิ ภาพในการนับ 100% เนื่ องจากบริ เวณขอบของ
แท่งโครโมโซมมีความคมชัดไม่มาก ซึ่ งทาให้มีความหยัก
และเว้าแหว่งน้อยจึ งเกิ ดการแตกแขนงของกระดูกภาพที่
น้อย
จากตารางที่ 7 แสดงถึงประสิ ทธิภาพในการนับจานวน
โครโมโซมของภาพโครโมโซมเดี่ยวชนิ ดเซลล์ถุง น้ าคร่ า
และภาพโครโมโซมเดี่ ยว ชนิ ดเซลล์เม็ดเลื อดขาวลิมโฟ
ไซต์ เ ท่ า กับ 86% และ 90% ตามล าดับ เนื่ อ งจากภาพ
โครโมโซมที่ มี ความคดงอและหักพับ จะท าให้เ กิ ดการ
แตกแขนงของกระดูกภาพที่มาก

และ SIF + SIPD ในภาพโครโมโซมเดี่ยวที่มีความผิดปกติ
Chromosome Type

DNCC
(%)

ACCIE
(%)

SIF + SIPD
(%)

ภาพโครโมโซมเดี่ยว
ที่มีความผิดปกติ

79.12

86.81

88.0

ดัง นั้ นวิ ธี ก าร SIF และ SIPD จึ ง สามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการนับจานวนภาพโครโมโซมชนิดความ
เข้มของภาพสู ง ความสว่างของภาพสู ง และ โครโมโซมที่
มีความผิดปกติ
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การปรับสมดุลโหลดด้วยการค้นพบโหนดใกล้เคียง
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Load Balancing by Neighbour Node Discovery for RPL Routing Protocol
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suttitee_j@cmu.ac.th, suphakit.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

children nodes. Accordingly, the traffic congestion

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดเส้ นทางของ
โปรโตคอลอาร์ พีแอล ของเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย และ
พัฒนาเทคนิ คการปรั บสมดุลโหลดของโหนดในเครื อข่ าย
เพื่อปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการขนส่ งข้ อมูล โดยทาการ
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของฟั ง ก์ ชั น วั ต ถุป ระสงค์ ที่
นาเสนอกับวิธีโอเอฟซี โร และเอ็มอาร์ เอชโอเอฟ ซึ่ งเป็ น
ฟั งก์ ชันวัตถุประสงค์ ที่ถกู จัดเป็ นมาตรฐาน จากการทดลอง
พบว่ าในเครื อข่ ายที่ มีโหนด 50, 100 และ 200 โหนดนั้น
ฟั งก์ ชันวัตถุประสงค์ ที่นาเสนอ มีอัตราส่ วนการจัดส่ งแพ็ก
เก็ตที่สูงกว่ าวิธีการอื่นที่นามาเปรี ยบเทียบ เนื่ องจากโหนด
แม่ ในเครื อข่ ายมีจานวนของโหนดลูกที่เหมาะสม จึ งช่ วย
ลดความแออัดของทราฟฟิ กที่ทาให้ เกิดการส่ งข้ อมูลซา้ ได้
คาสาคัญ: อาร์พีแอล เครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย การปรับสมดุล

which might lead to unnecessary retransmission could
be reduced.
Keyword: RPL; Wireless Sensor Network; Load Balancing.

1. บทนา

อาร์ พี แ อล (RPL: IPv6 Routing Protocol for Low
Power and Lossy Network) เป็ นโปรโตคอลการจัดสรร
เส้นทางที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับเครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
(Wireless Sensor Network) ซึ่ ง จัด เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ มี ก าร
ใช้พลังงานต่ า และมีโอกาสเกิ ดการสู ญหายของข้อมูลสู ง
ห รื อ แ อ ล แ อ ล เ อ็ น (LLN: Low-Power and Lossy
Networks) [1] ด้ ว ยลั ก ษณะดั ง กล่ า วท าให้ อ าร์ พี แ อล
สามารถประยุกต์ใช้งานในเครื อข่ายที่มีขนาดเล็ก ซึ่ งอาจมี
อุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง หรื อไอโอที (Internet
of Things: IoT) ในเครื อข่ายร่ วมด้วย
การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล บนเครื อข่ า ยมี ท้ ัง แบบผู ้ส่ ง
รายเดี ยวไปยังผูร้ ับรายเดี ยว (One-to-One) และแบบผูส้ ่ ง
รายเดียวไปยังผูร้ ับหลายราย (One-to-Many) [2] ลักษณะ
โครงสร้างของเครื อข่ายที่ใช้โปรโตคอลอาร์ พีแอลจะเป็ น
แบบกราฟอวัฏ จัก รระบุ ทิ ศ ทาง หรื อดี เ อจี (Directed
Acyclic Graph: DAG) ซึ่ ง แต่ ล ะโหนดจะสามารถสร้ า ง
โครงข่ายย่อยในลักษณะของกราฟอวัฏจักรระบุทิศทางเชิง
ปลายทาง หรื อดีโอดีเอจี (Destination Oriented Directed
Acyclic Graph: DODAG) [3] ที่ มีโหนดเริ่ มต้น (Root Node)

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
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จากภาพที่ 2 (a) โหนดแม่ ท าการส่ ง ข้อ ความ DIO
ไปยัง โหนดลู ก และโหนดลู ก ตอบรั บ DAO เข้า ร่ วม
เครื อข่ายดังภาพที่ 2 (b) ทาให้จานวนโหนดลูก (Child Node)
ต่อโหนดแม่ (Parent Node) และโหนดเริ่ มต้น (Root Node)
มีความไม่สมดุล โดยปั ญหานี้ จะมีผลกระทบที่สูงขึ้นหาก
โหนดมี โ หลดเกิ น กว่า ที่ จ ะสามารถรองรั บได้เ นื่ อ งจาก
ส่งผลให้เกิดความแออัดของทราฟฟิ กการรับส่งข้อมูล และ
เมื่อเกิดการสูญหายของข้อมูล โหนดที่เกี่ยวข้องจาเป็ นต้อง
ส่ ง ข้อ มู ล ซ้ า อี ก ครั้ ง ท าให้เ กิ ดการใช้ง านทรั พ ยากรของ
เครื อข่ายโดยไม่จาเป็ น ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบในด้าน
การใช้พ ลัง งาน และในบางสถานการณ์ ที่ ต ้อ งการการ
ขนส่ งข้อมูลที่ มีความล่าช้าต่า ระดับความลึกของกราฟที่
มาก จากการที่ กราฟไม่สมดุ ล สามารถส่ งผลกระทบต่อ
ความล่ า ช้ า ในการขนส่ งข้ อ มู ล จากปลายถึ ง ปลาย
(End-to-End Delay) ได้
จากปั ญ หาดัง กล่ า ว ผูว้ ิจัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะปรั บปรุ ง
วิธีการปรับสมดุลโหลด โดยใช้เทคนิ คการสารวจโหนด
ใกล้เ คี ย ง (Neighbor Node Discovery) ร่ ว มกับ การนับ
จ านวนของการส่ ง ที่ ค าดไว้ หรื ออี ที เ อ็ ก ช์ (Expected
Transmission Count : ETX) เพื่ อ ช่ ว ยปรั บ สมดุ ล โหลด
ของโหนด และเพิ่มประสิ ทธิภาพของการสื่ อสารข้อมูลบน
เครื อข่ า ยเซนเซอร์ ไร้ ส าย โดยมี การเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพของฟั ง ก์ ชัน วัต ถุ ป ระสงค์ที่ น าเสนอกับ
ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์แบบเดิม ซึ่ งได้แก่ โอเอฟซี โร (OF0:
Objective Function Zero) แ ละ เ อ็ ม อ าร์ เ อ ชโ อ เ อ ฟ

เพียงโหนดเดียว โดยในการสร้างเส้นทางการส่ งข้อมูลนั้น
โหนดเริ่ มต้น จะส่ ง ข้อ ความที่ เ รี ยกว่ า ดี ไ อโอ (DIO:
DODAG Information Object) ซึ่ งเป็ นข้อความที่ ช่วยให้
เกิดการแบ่งปั นข้อมูลของกราฟไปยังโหนดอื่น ๆ โดยที่จะ
มีการส่งข้อความดังกล่าวเป็ นระยะเพื่อปรับปรุ งข้อมูลของ
โหนดที่อยูบ่ นโทโพโลยีของเครื อข่าย [4,5] นอกจากนี้ ยงั
มีขอ้ มูลของการจัดลาดับ (Rank) ซึ่งเป็ นค่าที่ระบุตาแหน่ง
เชิ งสัมพัทธ์ของโหนดภายในกราฟ เพื่อป้ องกันการเกิ ด
เส้นทางภายในกราฟที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลม ภาพที่ 1 แสดง
กราฟตัวอย่างของเครื อข่ายที่ถูกสร้างด้วยโปรโตคอลอาร์พีแอล

ภาพที่ 1: กราฟตัวอย่างของเครื อข่ายที่ถูกสร้างด้วย
โปรโตคอลอาร์พีแอล

อย่างไรก็ตาม จากการศึ กษาพบว่า โปรโตคอลอาร์ พี
แอลยังคงต้องการการปรับปรุ งเพิ่มเติมในแง่ของการปรับ
สมดุ ลโหลด (Load Balancing) การใช้พลังงาน (Power
Consumption) และการรั บ รู ้ บ ริ บท (Context Aware)
เนื่ อ งจากฟั ง ก์ชัน วัต ถุ ป ระสงค์ที่ เป็ นมาตรฐานเดิ มของ
โปรโตคอลอาร์ พีแอล มักทาให้เกิดการกระจายของโหลด
ที่ ไม่สมดุลในเครื อข่าย ซึ่ งนาไปสู่ ความแออัดของทราฟ
ฟิ ก (Traffic Congestion) ของการรับส่ งข้อมูลที่โหนดใด
โหนดหนึ่ง

(MRHOF: Minimum Rank with Hysteresis Objective
Function) ด้วยโปรแกรมจาลองเครื อข่าย

2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 การจัดสรรเส้ นทางโดยปรับสมดุลการใช้ พลังงาน
Chen และ Nasser [6] ทาการกาหนดเส้นทางการปรับ

สมดุลพลังงานในเครื อข่ายเซนเชอร์ ไร้สายโดยที่โหนดแม่
จะเลื อ กเส้ น ทางที่ จ ะส่ ง แพ็ก เก็ ต ข้อ มู ล เป็ นระยะ โดย
พิจารณาจากระดับพลังงานของเส้นทางต่าง ๆ ที่ รักษาไว้
โดยใช้เทคนิ คโปรโตคอลการกาหนดเส้นทางแบบหลาย
เส้ น ทาง (Multipath Routing Protocol) และท าการวัด

ภาพที่ 2: ปัญหากระจายโหลดแบบไม่สมดุล
ในเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สาย
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ประสิ ทธิ ภาพของอัตราส่ วนการจัดส่ ง (Delivery Ratio)
และพลังงานคงเหลือเฉลี่ยของโหนด อย่างไรก็ตาม การ
กาหนดเส้นทางด้วยวิธีดงั กล่าว จาเป็ นต้องมีการคานวณ
เส้ น ทางที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในแบบรวมศู น ย์ เนื่ อ งจาก
โทโพโลยีอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เสถียร
2.2 การแก้ ไขความแออัดของการขนส่ งข้ อมู ลบนเครื อข่ าย
เซนเซอร์ ไร้ สาย
Pradeska และคณะ [7] ต้อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาความ
แออัด ของการขนส่ งข้อมูลบนเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้ สาย
และปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื อข่ายเมื่ อเกิ ดความแออัด
โดยทาการทดลองเพื่อประเมินและวิเคราะห์ สภาวะของ
เครื อข่ายที่ มีความแออัด ซึ่ งแพ็กเก็ตส่ วนใหญ่จะสู ญหาย
เนื่ อ งจากบัฟ เฟอร์ ล ้น ดัง นั้น จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะต้อ ง
ค านึ ง ถึ ง การครอบครองบัฟ เฟอร์ โดยใช้เ ทคนิ ค (BO:
Buffer Occupancy) และอี ที เ อ็ ก ซ์ ( ETX) ในฟั ง ก์ ช ั น
วัตถุประสงค์ การใช้บฟั เฟอร์ จึงถูกใช้เป็ นตัวบ่งชี้ เพื่อให้
ทราบถึงความน่ าจะเป็ นของการเกิ ดบัฟเฟอร์ ลน้ และทา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโดยน ามาเปรี ยบเที ย บกับ
ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์สามประการ ได้แก่ โอเอฟโอ (OFO)
อีทีเอ็กซ์-โอเอฟ (ETX-OF) และ ENERGY-OF
2.3 ฟังก์ ชันวัตถุประสงค์
ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์เป็ นกลไกการเลือกเส้นทางโดยที่
โหนดลูกจะเลือกโหนดแม่ตามวิธีการที่ระบุไว้ โดยโอเอฟ
ซี โ ร (OF0: Objective Function Zero) เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ใ ช้ค่ า ต่ า สุ ด ของฮอป (Hop) เพื่ อ เข้า ถึ ง
โหนดเริ่ มต้น ซึ่ งแต่ละโหนดจะคานวณอันดับตามค่าการ
ข้ามไปยังโหนดเริ่ มต้น โดยจานวนของฮอปที่ น้อยลงจะ
ได้รับลิงก์ที่มีลาดับความสาคัญสู งกว่า สาหรับโอเอฟซี โร
นั้น ค่ า อัน ดับ บนโหนดย่อ ยจะสู ง กว่า โหนดหลักเสมอ
ขณะที่ เ อ็ ม อาร์ เ อชโอเอฟ (MRHOF: Minimum Rank
with Hysteresis Objective Function) เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น
วัตถุประสงค์ที่ใช้การนับจานวนของการส่ งที่คาดหวัง ที่
ได้รั บ โดยไม่ มี ข ้อ ผิ ด พลาดที่ ป ลายทาง หรื ออี ที เ อ็ ก ช์
(ETX) ในการเลือกโหนดหลัก [8,9] การคานวณ (ETX)
แสดงในสมการที่ (1)
1
𝐸𝑇𝑋 = 𝐷𝑓 × 𝐷𝑟
(1)
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ค่า 𝐷𝑓 ที่ ได้จากการคานวณความน่ าจะเป็ นของแพ็ก
เก็ตที่ ได้รับ จากโหนดข้างเคียง ในขณะที่ ค่า 𝐷𝑟 ได้จาก
การคานวณความน่าจะเป็ นของแพ็กเก็ตตอบรับ (ACK) ที่
ผูร้ ั บค่า (ETX) สามารถเป็ นค่าที่ ไม่ต่อเนื่ อง หรื อไม่ใช่
จานวนเต็ม [10]
พารามิเตอร์ เชิ งปริ มาณ เช่น ความน่ าเชื่ อถือของลิงค์
(Link Reliability) และ ปริ มาณของพลังงานที่ เหลื อของ
โหนด (Remaining Node Energy) สามารถใช้ เ ป็ น
เมตริ กส์ ซึ่ งเป็ น ชนิ ดของพารามิ เตอร์ ใน ฟั งก์ ชั น
วัตถุประสงค์หรื อเงื่อนไขที่ตอ้ งพิจารณาเมื่อเลือกเส้นทาง
ในกรณี ที่ใช้ความน่าเชื่อถือของลิงค์เป็ นเงื่อนไข เส้นทาง
ที่ ถู ก เลื อ กจะเป็ นเส้ น ทางที่ มี ก ารรั บ ประกั น ค่ า ความ
น่ าเชื่ อถือ และเส้นทางที่มีระดับ (Rank) น้อยที่ สุดจะถูก
พิจารณาเป็ นเส้นทางที่ดีที่สุดโดยข้อมูลดังกล่าวจะมีอยูใ่ น
ข้อความดีไอโอ (DIO) เมื่อสร้างดีโอดีเอจี (DODAG)
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดการวิจย
ั

จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้วิ จัย จึ ง มี
แนวคิดในการเสนอการปรับปรุ งวิธีการปรับสมดุลโหลด
โดยใช้เทคนิ คการสารวจโหนดใกล้เคียง ร่ วมกับการนับ
จานวนของการส่ งที่คาดไว้ เพื่อช่วยปรับสมดุลโหลดของ
โหนดแม่กบั โหนดลูก
โดยทัว่ ไป อัตราส่ วนของแพ็กเก็ตที่ ส่งจะเพิ่มขึ้นตาม
การใช้งานในเครื อข่ายขนาดใหญ่ โหนดลูกสามารถเลือก
โหนดแม่ที่น่าเชื่อถือเพื่อกาหนดเส้นทางแพ็กเก็ตข้อมูลไป
ยังโหนดหลัก อย่างไรก็ตามหากโหนดลูก ส่ งข้อมูลผ่าน
เส้ น ทางที่ มี ค วามแออัด อาจท าให้เ กิ ด การสู ญ หายของ
ข้อมูล ผูว้ ิจยั จึ งพยายามกระจายโหลดของโหนดแม่ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความแออัดของการขนส่ งข้อมูล ซึ่ งมีส่วนทาให้
การส่ งต่อแพ็กเก็ตสามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
มีข้ นั ตอนวิธี แสดงในภาพที่ 3 ดังนี้
• ภาพที่ 3 (a) แสดงตั ว อย่ า งโครงสร้ า งดี เ อจี
(DAG) ของโปรโตคอลอาร์ พีแอล
• ภาพที่ 3 (b) โหนดเริ่ ม ต้น และโหนดแม่ จ ะท า
การส่งข้อความดีไอโอ (DIO: DODAG
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ภาพที่ 3: ขั้นตอนวิธีการค้นพบโหนดใกล้เคียงสาหรับการปรับสมดุลโหลดในเครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ตารางที่ 1: ขั้นตอนวิธีการค้นพบโหนดใกล้เคียงสาหรับการปรับ

Information Object) ไปยัง โหนดลู ก ที่ อ ยู่ ใ น

สมดุลโหลดในเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สาย

พื้นที่ท้ งั หมด
• ภาพที่ 3 (c) โหนดลูกทาการตอบข้อความดีเอโอ

1.
2.

(DAO: Destination Advertisement Object)
3.

กลับมายังโหนดแม่ ซึ่งจากภาพที่ 3 (c) โหนดลูก
เลือกที่ จะเข้าร่ วมกับโหนด 3 ทาให้เกิดความไม่
สมดุลของโหลดในเครื อข่าย
• ภาพที่ 3 (d) ในกรณี ที่สามารถรับโหนดลูกใหม่
ได้โ หนด 3 ท าการส่ ง ข้อ ความดี เ อโอ - เอซี เ ค
(DAO-ACK) ไปให้โหนดลูกเพื่อตอบรับให้เข้า
ร่ ว มเครื อ ข่ า ย แต่ ห ากไม่ ส ามารถรั บ โหนดลู ก
ใหม่ได้ โหนด 3 จะส่งข้อความ Proposed DIO
ไปยังโหนดใกล้เคี ยงเพื่อสอบถามความสมดุ ล
โหลดของโหนดใกล้เ คี ย ง โดยใช้ร่ ว มกับ ค่ า
ETX เพื่ อ ตรวจสอบความแออั ด ข้ อ มู ล ของ
โหนดข้างเคียง โดยเลือกค่า ETX ที่มีเส้นทางที่มี
อันดับต่าสุด

4.

5.

Initialize
Parent node sends DIO message to all children
nodes
Child node sends DAO message to prospective
parent
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
Repeat step 4

3.2 การตั้งค่ าการทดลอง

ข้อมูลที่ นามาวิจัย เป็ นข้อมูลที่ ได้จากการจาลองด้วย
โปรแกรมจาลองเครื อข่ายทีเอสชีเอช (TSCH Simulator)
โดยทาการทดลองใช้โหนดลูก (Children Nodes) จานวน
50, 100, 200 และ 400 โหนด และใช้วธ
ิ ีการสร้างเครื อข่าย
แบบสุ่มตาแหน่ง (Random Location) โดยมีโหนดเริ่ มต้น
(Root Node) จ านวน 1 โหนด [10] โดยมี ก ารทดลอง
มากกว่า 5 ครั้งในแต่ละสถานการณ์และหาค่าเฉลี่ยที่ได้

• ภาพที่ 3 (e) โหนดลูกที่ไม่ได้รับการตอบรับจาก
โหนดแม่จะส่ งข้อความดีไอเอส (DIS DODAG
Information Solicitation) ไปยังโหนดใกล้เคียง
เพื่อขอเข้าร่ วมเครื อข่ายกับโหนด 2 ต่อไป
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ช่ วย เ พิ่ ม อั ต ร าส่ วน การ จั ด ส่ งแ พ็ ก เ ก็ ตไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เนื่ อ งจากโหนดแม่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน
สามารถพิจารณาการรับโหนดลูกได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
จากการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างโหนดเป็ นระยะ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลการทดลองครั้งที่ 4 ซึ่งมี
จานวนของโหนดที่ 400 โหนดนั้น พบว่า วิธีการที่นาเสนอ
มี อ ั ต ราการจั ด ส่ งแพ็ ก เก็ ต ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ วิ ธี ที่ น ามา
เปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั คาดว่าเกิดจากปริ มาณของข้อความ
ควบคุม (Control Message) ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างโหนดของวิธีที่นาเสนอมีค่าสู งขึ้นจนเริ่ มกระทบ
กับความแออัดของทราฟฟิ กข้อมูล
4.2 จานวนของแอปพลิเคชันแพ็กเก็ตทีร่ ับส่ งและสู ญหาย

ตารางที่ 2: การกาหนดค่าในโปรแกรมจาลอง TSCH
Parameter
Number of node
Area

Value
50, 100, 200, 400
100m x 100m

Routing Protocol

RPL

Positioning Num
Degree
Data rate
Simulation Duration

1 Packet = 1 Byte
60 seconds

Positioning Layout

Mesh
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3.3 วิธีการวัดประสิ ทธิภาพ

ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบผลกระทบของอัตราส่ วนการ
จัด ส่ ง แพ็ก เก็ ต (PDR: Packet Delivery Ratio) โดยการ
วัดค่าและคานวณดังสมการที่ (2)
𝑃𝐷𝑅 = 𝑇𝑃𝑅⁄𝑇𝑃𝑆

(2)
โดยที่ TPR คื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ทั้ งหมดจากปลายทาง
(Total Packets Received) และ TPS คื อ ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ไป
ทั้งหมดจากต้นทาง (Total Packet Sent)
4. ผลการทดลอง
4.1 อัตราส่ วนการจัดส่ งแพ็กเก็ต (PDR: Packet
Delivery Ratio)

ผูว้ ิจยั ทาการเปรี ยบเทียบผลกระทบของอัตราส่ วนการ
จัดส่ งแพ็กเก็ตระหว่างฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ที่นาเสนอกับ
โอเอฟซีโร และเอ็มอาร์เอชโอเอฟ ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4

ภาพที่ 5: การเปรี ยบเทียบจานวนของแอปพลิเคชันแพ็กเก็ตที่
ภาพที่ 4: การเปรี ยบเทียบอัตราส่วนการจัดส่ งแพ็กเก็ต

รับส่ งและสู ญหาย

ผลการทดลองครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 ด้วยจานวนโหนดที่
50, 100 และ 200 โหนด แสดงให้ เ ห็ น ว่า ในเครื อ ข่ า ยมี
จานวนไม่สูงเกิ น 200 โหนด วิธีการที่ นาเสนอสามารถ

จากภาพที่ 5 (a) จะเห็ น ได้ว่า จ านวนของแอปพลิ เ ค
ชั น แพ็ ก เก็ ต (Application Packet) ที่ ถู ก ส่ งของวิ ธี ที่
นาเสนอ มีจานวนมากกว่าแบบอื่น ซึ่ งส่ งผลมายังจานวน
11
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ของแอปพลิ เ คชัน แพ็ก เก็ ต ที่ ถู ก รั บ ตามภาพที่ 5 (b) ที่
แสดงให้เห็นว่าจานวนของแอปพลิเคชันแพ็กเก็ตที่ได้รับ
ทั้งหมดของวิธีที่นาเสนอ มีจานวนที่มากกว่าอีกสองแบบ
สาหรับจานวนของแอปพลิเคชันแพ็กเก็ตที่สูญหาย จาก
ภาพ 5 (c) จะเห็นได้วา่ วิธีที่นาเสนอมีจานวนของแอปพลิเค
ชันแพ็กเก็ตที่สูญหาย ที่นอ้ ยมากที่โหนด 50, 100 และ 200
แต่ที่โหนด 400 โหนดแบบเอ็มอาร์เอชโอเอฟจะทาได้ดีกว่า
จากผลการทดลองในภาพที่ 5 นี้ แสดงให้เห็นว่าวิธีการ
ที่ นาเสนอสามารถช่วยให้การส่ งแอปพลิเคชันแพ็กเก็ตมี
ความสาเร็ จ มากขึ้ น เนื่ องจากการปรั บ สมดุ ลของโหลด
ส่ ง ผลให้ค วามแออัด ของทราฟฟิ กข้อ มู ล บนเครื อ ข่ายมี
น้อยลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการอื่น
แต่ในขณะเดียวกันในการทดลองที่จานวน 400 โหนด
ปริ มาณของข้อความควบคุม (Control Message) ของวิธี
ที่ น าเสนอ มี ค่ า สู ง กว่า วิ ธี อื่ น มาก จนท าให้ ก ระทบกับ
อัตราส่วนของการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลบนเครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
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อย่ างไรก็ ตามปริ มาณของข้อความควบคุ ม (Control
Message) บนเครื อข่ ายยังเป็ นประเด็ นที่ ผู ว้ ิ จ ัยวางแผนจะ
ศึกษาในอนาคต เนื่ องจากด้วยวิธีการที่นาเสนอในงานวิจยั นี้
ปริ มาณของข้อความควบคุมมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จนกระทบ
กับอัตราส่ วนของการส่ งแพ็กเก็ตข้อมูลบนเครื อข่ายเซนเซอร์
ไร้สาย และผูว้ ิจยั วางแผนศึ กษาเกี่ ยวกับการใช้พลังงานของ
โหนดในเครื อข่าย เมื่อมีการรับส่ งข้อความควบคุมที่เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของการใช้งานในทุกส่ วน

เอกสารอ้างอิง
[1] Gaddour and A. Koubaa, “RPL in a nutshell: A survey”,
Computer Networks, Vol. 56, pp. 3163–3178, 2012.
[2] N. Accettura, L. A. Grieco, G. Boggia, and P. Camarda,
“Performance Analysis of the RPL Routing Protocol”,
IEEE ICM, pp. 767-772, 2011.
[3] D. Wang, et al. “RPL Based Routing for
Advanced Metering Infrastructure in Smart
Grid”, IEEE ICC Workshops, pp. 1-6, 2010.

5. สรุ ปผลการวิจัย

[4] B. Pavkovic, et al., “Multipath opportunistic RPL routing

ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาศึกษาแนวทางการปรับสมดุล
โหลดในเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สายที่ ใช้โปรโตคอลอาร์ พี
แอล โดยใช้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างโหนดแม่ที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้แต่ละโหนดมีขอ้ มูลที่สามารถ
ตัดสิ นใจตอบรับโหนดลูกที่ร้องขอการเชื่อมต่อได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนการจัดส่ งแพ็กเก็ต
และจ านวนของแอปพลิ เ คชั น แพ็ ก เก็ ต ที่ ถู ก รั บ ส่ ง บน
เครื อข่าย โดยเปรี ยบเที ยบวิธีการที่ นาเสนอกับ โอเอฟซี โร
และเอ็มอาร์ เอชโอเอฟซึ่ งเป็ นฟั งก์ชันวัตถุประสงค์ที่เป็ น
มาตรฐานของโปรโตคอลอาร์ พีแอล ด้วยการใช้เครื่ องมื อ
โปรแกรมจาลองเครื อข่ายทีเอสซีเอช ผลการทดลอง แสดงให้
เห็นว่าวิธีการที่นาเสนอ มีอตั ราส่วนการจัดส่งแพ็กเก็ตสาเร็ จ
สู งกว่าวิ ธี การอื่ นที่ น ามาเปรี ยบเที ยบ เนื่ องจากการปรั บ
สมดุลโหลดภายในเครื อข่าย ช่วยลดโอกาสที่โหนดใดโหนด
หนึ่ งจะประสบกับความแออัดของทราฟฟิ กข้อมูล ส่ งผลให้
การรับส่งแพ็กเก็ตบนเครื อข่ายมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

over IEEE 802.15.4,” ACM MSWiM, pp. 179-186, 2010.
[5] P. Kulkarni, et al., “A Self-Organising Mesh
Networking Solution Based on Enhanced RPL
for Smart Metering Communications,” IEEE
WoWMoM, pp. 1-6, 2011.
[6] Y. Chen and N. Nasser, “Energy-Balancing
Multipath Routing Protocol for Wireless Sensor
Networks,” QSHINE, pp. 21-24, 2016.
[7] N. Pradeska, et al., “Performance analysis of objective
function MRHOF and OF0 in routing protocol RPL
IPV6 over low power wireless personal area networks
(6LoWPAN)”, ICITEE, pp. 1-6, 2016.
[8] JP. Vasseur, et al., “Routing Metrics Used for Path
Calculation in Low-Power and Lossy Networks”,
Internet Engineering Task Force (IETF), 2012.
[9] O. Gnawali, “The Minimum Rank with Hysteresis Objective
Function”, Internet Engineering Task Force (IETF), 2012.
[10] Z. Magubane, et al., “Performance Evaluation of
ETXPC-RPL

Routing

Algorithm

Network”, IMITEC, pp. 1-8, 2020.

12

in

IoT

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

โครงข่ ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสาหรับการจาแนกภาพดอกรัก
Convolutional Neural Network for Image Classification of Crown Flowers
เกวลิน ขำนิพัฒน์ (Kewalin Khamnipat)1 และอรอุมำ พร้ ำโมต (On-Uma Pramote)1
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
kewalin.k@psru.ac.th, onbee@psru.ac.th

บทคัดย่อ

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

งำนวิ จัยนี ้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่ อ สร้ ำงโมเดลจำแนก
ภำพด้ วยโครงข่ ำยประสำทเที ยมแบบคอนโวลูชันสำหรั บ
กำรจำแนกภำพดอกรั กดี ดอกรั กเสี ย และ 2) เพื่ อทดสอบ
ประสิ ทธิ ภำพของโมดลที่พัฒนำ วิธีกำรประกอบด้ วย 3 ส่ วน
ได้ แก่ 1) กำรได้ มำซึ่ งภำพ 2) กำรสร้ ำงโมเดลจำแนกดอกรั ก
และ 3) กำรนำโมเดลไปใช้ กับชุดข้ อมูลภำพดอกรั กอื่ น ๆ
ชุดข้ อมูลสำหรั บสร้ ำงโมเดลได้ จำกกล้ องดิจิตอลมิลเลอร์ เลส
โดยใช้ ดอกรั กสี ขำวจ ำนวน 800 ดอก 2 กลุ่ มได้ แก่
กลุ่มดอกดี 400 ดอก และกลุ่มดอกเสี ย 400 ดอก ใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ส ำหรั บฝึ กสอนโมเดล 640 ดอก ข้ อ มู ล ส ำหรั บ
ทดสอบโมเดล 160 ดอก โมเดลได้ ค่ำควำมถูกต้ องร้ อยละ
93 สร้ ำงชุ ด ข้ อ มูลภำพจำกกล้ องโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และชุ ด
ข้ อมูลภำพจำกเซนเซอร์ รั บภำพร่ วมกับเลนส์ คุณภำพสู ง
ของรำยเบอร์ รี่ พำย โดยใช้ โครงสร้ ำงและค่ ำพำรำมิ เตอร์
ของโมเดลเดียวกัน และทำกำรเปรี ยบค่ ำควำมถูกต้ องกับ
โมเดลที่ สร้ ำงจำกเว็บที เอเบิ ล แมชชี น พบว่ ำได้ ค่ำควำม
ถูกต้ องร้ อยละ 98
คาสาคัญ: การจาแนกประเภทภาพ โครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชนั ดอกรัก

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. บทนา

การใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบคอนโวลู ชั น
(Convolutional Neural Network: CNN) ในงานจ าแนก
ประเภทรู ปภาพ (Image Classification) เป็ นเทคโนโลยีที่
ได้รับความนิยมมากในปั จจุบนั เพราะภาพถ่ายเป็ นข้อมูลที่
เข้าใจได้ง่ายในการสื่ อสารและอุปกรณ์สาหรับบันทึกภาพ
นั้นกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในฟั งก์ชนั ของโทรศัพท์มือถือซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นของมนุษย์ ณ ขณะนี้ ส่ งผลให้นาติด
ตัวได้ตลอด การจาแนกประเภทรู ปภาพถูกนาไปใช้ในงาน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา [1] ด้านธุรกิจ [2] ด้านกีฬา
[3] ด้านความปลอดภัย [4] ด้านสุ ข ภาพ [5] ด้านที่ ส่ งผล
ต่ อ ประเทศไทยซึ่ งรั ฐ บาลให้ ค วามส าคัญ และพยายาม
ผลักดันให้เกิ ดกับประชากรหมู่มาก คือ ด้านเกษตรกรรม
โดยมีงานวิจยั ที่ นาเทคโนโลยีการจาแนกประเภทรู ปภาพ
ไปประยุกต์ใช้ได้แก่ การจาแนกประเภทโรคเชื้อราของใบ
ยางพารา [6] การวิเคราะห์ คุณภาพของมะขามหวาน [7]
การวิเคราะห์ สายพัน ธุ์ ผลไม้ [8] การวิเคราะห์ ช นิ ด ของ
แมลงศัต รู พื ช [9] เป็ นต้น จะเห็ น ได้ว่าเทคโนโลยีก าร
จ าแนกประเภทรู ปภาพสามารถน ามาใช้ กั บ งานได้
หลากหลาย ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการนาเทคโนโลยีน้ ี มาใช้

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.
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กับดอกรัก โดยใช้จาแนกดอกดี ดอกเสี ย ซึ่ งการจาแนกจะ
ส่งผลให้สามารถขายดอกรักได้ราคาสู งขึ้น ซึ่ งดอกรักเป็ น
ดอกไม้ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมานานในกิ จกรรมทาง
ศาสนา หรื องานพิธีต่าง ๆ ดังนั้นจึ งเป็ นดอกไม้ที่ ขายได้
ตลอดทั้งปี ด้วยเหตุน้ ี เกษตรจึงหันมาเก็บดอกรักขายเป็ น
อาชีพเสริ ม การซื้อขายแบ่งออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่ การขาย
เหมารวม และการขายคัดดอก ราคาขายของการขายคัด
ดอกจะสู งกว่าแต่เกษตรไม่นิยมเพราะต้องใช้ทักษะและ
ดอกรั ก มี ข นาดเล็ ก ดัง นั้ นงานวิ จัย นี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่ อเกษ ต รกรใน ส่ วน ข อ งการเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ ดี ขึ้ น
ช่วยส่งเสริ มการมีอาชีพที่ 2 ของเกษตรกรได้

NCCIT2022

ตารางที่ 1: สรุ ปงานวิจยั จาแนกประเภทภาพดอกไม้
งานวิจัย
[11]
[12]
[13]

[14]

ชุ ดข้ อมูลที่ใช้
(Dataset)
Oxford-102 flowers
flower images from the
internet
Daisy, Dandelion,
Sunflower, Rose and
Tulip
Orchid

ค่ าความถูกต้ อง
(Accuracy)
98.6
78.0
95.0
92.2

จากงานวิ จั ย ข้ า งต้น ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ เป็ นดอกไม้ ใ น
ต่างประเทศหรื อกล้วยไม้ในไทยซึ่ งยังไม่มีดอกรักบรรจุ
เป็ นชุดข้อมูล และการจาแนกดอกรักจะพิจารณาจากส่ วน
ของฐานดอกซึ่งแตกต่างจากภาพดอกไม้ที่อยูใ่ นชุดข้อมูล

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

3.

วิธีการดาเนินงานวิจัย

งานวิ จั ย นี้ ประกอบด้ ว ยขั้ นตอนหลั ก 3 ขั้ นตอน
1) การได้มาซึ่ งภาพ 2) การสร้างโมเดลจาแนกดอกรัก และ
ั ชุดข้อมูลภาพดอกรักอื่น ๆ
3) การนาโมเดลไปใช้กบ
3.1 การได้ มาซึ่งภาพ (Image Acquisitions)
การได้มาซึ่ งภาพดอกรั ก ประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แ ก่
การถ่ า ยภาพ (Image Capture) และ การเตรี ยมภาพ
(Pre-process) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 การถ่ ายภาพใช้ก ล้อ งดิ จิ ต อลมิ ล เลอร์ เลส ยี่ห้ อ
พานาโซนิ ค รุ่ นดีเอ็มซี จีเอ็กซ์ 85 (Panasonic DMC-GX85)
และเลนส์ ม าโคร 45 มิ ล ลิ เมตร ก าหนดค่ าความไวแสง
200 ค่ารู รับแสง 2.8 ค่าความเร็ วชัตเตอร์ 1/400 และโหมด
กล้อ งแบบปรั บ ตั้ง ค่ า เอง (Manual) ภาพที่ 1 ( ก ) ฐาน
ถ่ า ยภาพเป็ นโครงเหล็ ก ส าหรั บ ติ ด ตั้ งกล้ อ งดิ จิ ต อล
สามารถปรับระยะความสู งของกล้องกับวัตถุที่ตอ้ งการถ่าย
ได้ ระยะห่ างระห ว่ า งกล้ อ งและดอกรั ก เท่ ากั บ 28
เซนติ เมตร ภาพที่ 1 (ข) มุม ถ่ ายภาพดอกรั ก เป็ นมุม มอง
ภาพจากบนลงล่ า ง (Top View) ภาพที่ 1 (ค) สตู ดิ โ อ
ลูกบาศก์ ขนาด 60 เซนติ เมตร ใช้กาหนดสภาพแวดล้อม
ของแสง และภาพที่ 1 (ง) ดอกรั ก ถู กตรึ ง ด้วยเข็ ม หมุ น
หงายฐานดอกรั กขึ้ น เพราะใช้จาแนกดอกดี -ดอกเสี ยได้
ชัดเจนกว่าบริ เวณอื่น และใช้กระดาษสี น้ าเงินรองเป็ นพื้นหลัง
เพื่อให้เห็นดอกรักได้ชดั ขึ้น

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
คื อ 1) ส่ ว นรั บ ข้อ มู ล (Input) ท าหน้ า ที่ น าเข้า รู ป ภาพ
2) ส่ ว นการเรี ย นรู ้ คุ ณ ลัก ษณะเด่ น (Feature Learning)
ทาหน้าที่ สกัดคุ ณลักษณะเด่นของภาพ และ 3) ส่ วนการ
จาแนก (Classification) ทาหน้าที่ จาแนกวัตถุในภาพไป
ยังคลาสซึ่งพิจารณาจากคุณลักษณะเด่น
โครงข่ า ยประสาทเที ยมแบบคอนโวลู ชั น มี ช้ ั น
(Layer) ส าคั ญ ดั ง นี้ ชั้ น คอน โวลู ช ั น (Convolution
Layer) ท าหน้าที่ ค านวณชั้น ผลลัพ ธ์ ด ้วยวิธีการคอนโวลู
ชั น ( Convolutional) ชั้ น พู ล ลิ่ ง ( Pooling Layer) ท า
หน้ า ที่ เลื อ กค่ าตัว แทนค าตอบของชั้น ผลลัพ ธ์ และชั้น
เชื่ อมโยงสมบู ร ณ์ (Fully Connected Layer) ท าหน้ า ที่
แปลงเมทริ ก ซ์ ข องตัว แทนชั้น ค าตอบให้ เป็ นเวกเตอร์
แนวตั้ง และทาการเรี ยนรู ้เพื่อจาแนกวัตถุ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
คือคลาสของวัตถุ [10]
2.2 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่ ใช้โครงข่ายประสาทเที ยมแบบคอนโวลูชัน
ในการจาแนกประเภทรู ปภาพดอกไม้มีดงั ตารางที่ 1
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(ก)
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ภาพที่ 3: กราฟฮีสโตแกรมและผลลัพธ์จากการแบ่ง

(ข)

3) ท าให้ ภ าพดอกรั ก สมบู ร ณ์

(ค)

เพื่ อ ให้ได้ภาพดอกรั ก
เต็มดอกด้วยเทคนิ คเติมหลุม (Fill holes) ดังภาพที่ 4 (ก)
และ 4) ตีกรอบดอกรักแต่ละดอกด้วยเทคนิ คการหากรอบ
วัต ถุ ในภาพ เพื่ อ ให้ ได้ค่ าความกว้างและความสู งแต่ ล ะ
ดอก ดังภาพที่ 4 (ข)

(ง)

ภาพที่ 1: อุปกรณ์และการเก็บบันทึกภาพดอกรัก
3.1.2 การเตรี ยมข้ อ มู ล ภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้ ภ าพที่

เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของโมเดล ภาพที่ ได้รับจากกล้อง
เป็ นไฟล์เจพีจี (JPG) กว้าง 4592 พิกเซล สู ง 3064 พิกเซล
และความละเอี ยดภาพ 180 ดี พีไอ (dpi) ซึ่ งมี ขนาดใหญ่
และมีดอกรัก 8 ดอก การเรี ยนรู ้ของโมเดลเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบ 1 ภาพ 1 ดอก จาเป็ นต้องตัดแบ่งภาพดอกรักออกจากกัน
และปรับขนาดภาพให้มีความกว้าง ความสู งเท่ากันทุกภาพ
โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การตี กรอบดอกรั ก เป็ นการสร้ า งพื้ น ที่
สี่ เหลี่ ยมมุ มฉากล้อ มรอบดอกรั ก ในขั้น ตอนนี้ จะท าให้
ท ราบ ค วามกว้ า งและความสู งของด อกรั ก โด ยมี
รายละเอียด คือ
1) เลื อ กช่ อ งสี ที่ แ ยกระหว่างสี ด อกรั ก และสี พ้ื น หลัง
ออกจากกัน ได้ม ากที่ สุ ด งานวิจัย นี้ ใช้ช่ อ งสี แ ดง (Red
Channel) ดังภาพที่ 2

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4: (ก) ดอกรักที่ไม่มีรู (ข) กรอบรอบดอกรัก
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากตีกรอบดอกรั กทุ กดอกจะหาค่า
ความกว้า งและค่ า ความสู ง ได้ ซึ่ งแต่ ล ะดอกจะมี ค่ า ไม่
เท่ากัน จาเป็ นที่ ตอ้ งตีกรอบใหม่เพื่อให้ได้ขนาดภาพดอก
รั ก ที่ เท่ ากัน โดยมี ข้ ัน ตอนค านวณหาค่ ากรอบใหม่ ต าม
อัลกอริ ทึมดังภาพที่ 5

ภาพที่ 2: ช่องสี ท้งั 3 สี แดง เขียว และน้ าเงิน
2) ใช้เทคนิ คฮีสโตแกรมกับภาพช่องสี แดง เพื่อหาค่าที่

ภาพที่ 5: อัลกอริ ทึมตัดภาพโดยคานวณหาพื้นที่กรอบใหม่

เหมาะสมสาหรับใช้แบ่งสี ดอกรักกับสี พ้นื หลัง ดังภาพที่ 3
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ภาพผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้มี ความกว้า งและความสู ง 1050
พิกเซล และมีความละเอียด 96 ดีพีไอ ทุกภาพ ภาพดอกรักดี
มี จ าน วน 400 ภาพ คลาส 1 และภาพดอกรั ก เสี ยมี
จานวน 400 ภาพ คลาส 0 ได้ชุดข้อมูลภาพดอกรักรวม 800 ภาพ
ตารางที่ 2: คุณลักษณะของดอกรัก
ประเภท
ดอก
ดอกดี

ดอกเสี ย

คุณลักษณะ

ภาพ

กลีบดอกสี ขาว
ล้วน มี 5 กลีบ
ขนาดแต่ละกลีบมี
ความยาวใกล้เคียง
กัน ฐานกลีบไม่
ชิดติดกัน
กลีบดอกมีรา หรื อ
จานวนกลีบ น้อย/
มากกว่า 5 กลีบ
หรื อ มีบางกลีบที่
ขนาดสั้น หรื อ
ฐานกลีบชิ ดติดกัน
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Accuracy = (TP + TN) / (FP + FN)
3.4

ชุดข้ อมูลดอกรักอื่น

(1)

(Others Data Set of

Crown)

ในงานวิ จั ย นี้ ได้ ท าการเก็ บ ภาพดอกรั ก เพื่ อ สร้ า ง
ชุดข้อมูลสาหรับทดสอบความทนทานของโมเดลที่สร้างขึ้น
โดยใช้อุปกรณ์เก็บภาพ 2 ลักษณะดังนี้
1) ก ล้ อ ง คุ ณ ภ าพ สู ง ที่ ใ ช้ กั บ ร าส เบ อ ร์ รี่ พ าย
ความละเอี ยด 12 ล้านพิ กเซล พร้ อมเลนส์ ทางยาวโฟกัส
6 มิลลิเมตร ระยะห่ างระหว่าดอกรักกับกล้องเท่ากับ 10 ซม.
โดยถ่ายแบบควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยสตูดิโอถ่ายภาพ
ดังภาพที่ 7

คลาส
1

0

ภาพที่ 7: การถ่ายภาพดอกรักด้วยกล้องจากราสเบอร์รี่พาย

3.2 การพัฒนาโมเดลจาแนก (Modeling)

ภาพที่ ได้มีความกว้างและความสู ง 224 พิกเซล ความ
ละเอี ย ด 96 ดี พี ไอ ถ่ ายดอกรั ก ดี จ านวน 400 ภาพ และ
ดอกรักเสี ย จานวน 400 ภาพ รวม 800 ภาพ
2) กล้องของโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Realme X3 Super
Zoom ด้วยโหมดถ่ ายภาพแบบมาโคร ระยะห่ างระหว่าง
ดอกรักกับกล้องเท่ากับ 5 ซม.โดยกาหนดสภาพแวดล้อม
ในการถ่ ายด้วยไฟวงแหวนแอลอี ดี สี ข าวและหลอดไฟ
แสงขาว 4500 ลูเมน 1 หลอด ดังภาพที่ 8

ข้อมูลภาพที่ได้จะถูกนามาใช้พฒั นาโมเดลจาแนกโดย
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ดังนี้ 1) การสร้ างโมเดลด้วยชุ ด ข้อ มู ล ฝึ กสอน และการ
ปรั บ พารามิ เตอร์ 2) การทดสอบโมเดลด้ว ยชุ ด ข้อ มู ล
ทดสอบ ข้อ มู ล ภาพจะถู ก แบ่ งใช้เป็ นชุ ด ข้อ มู ล ฝึ กสอน
จ านวน 640 ภาพ ( ร้ อ ยละ 80) และชุ ด ข้อ มู ล ทดสอบ
จานวน 160 ภาพ (ร้อยละ 20) ซึ่ งชุดข้อมูลทดสอบจะถูก
นาเข้าโมเดลด้วยเทคนิค 10 fold Cross-Validation
3.3 การวัดประสิ ทธิภาพโมเดล
การวัดประสิ ทธิ ภาพของโมเดลในงานวิจยั นี้ ใช้ตาราง
คอนฟิ วชันเมทริ กซ์ (Confusion Metric) ดังภาพที่ 6 เพื่อ
หาค่าความถูกต้อง (Accuracy) สมการ (1) [15]

ภาพที่ 8: การถ่ายภาพดอกรักด้วยกล้องมือถือ
ภาพที่ ได้มีความกว้างและความสู ง 626 พิกเซล ความ
ละเอี ย ก 96 ดี พี ไ อ ถ่ ายดอกรั ก ดี จ านวน 400 ภาพ และ
ดอกรักเสี ย จานวน 400 ภาพ รวม 800 ภาพ

ภาพที่ 6: รายละเอียดของคอมฟิ วชัน เมทริ กซ์
22

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

4.3 การเปรียบเทียบกับโมเดลทีชเอเบิล แมชชีน

4. ผลการดาเนินการวิจัย

ในงานวิจยั นี้นาชุดข้อมูลภาพไปสร้างโมเดลการเรี ยนรู ้
จ
า ก
เ ว็ บ
ไ ซ
ด์

งานวิจัย นี้ แบ่ งการทดลองเป็ น 3 ส่ ว นคื อ 1) การหา
พารามิเตอร์ ทาให้โมเดลมีความถูกต้องในการจาแนกสู งที่ สุด
2) การใช้ค่ าพารามิ เตอร์ สร้ า งโมเดลจ าแนกภาพดอกรั ก
โดยใช้ชุด ข้อ มู ลอื่ น 3) การเปรี ยบเที ยบค่ าความถู กต้อ ง
ของโมเดลที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น กับ โมเดลจาก ที ชเอเบิ ล แมชชี น
(Teachable Machine) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ให้บริ การสร้างโมเดล
จาแนกรู ปภาพฟรี
4.1 การหาพารามิเตอร์ (Finetune Parameter)
จานวนเลเยอร์ แ ละพารามิ เตอร์ ที่ ใช้ในโมเดล CNN
ส าหรั บ การจ าแนกภาพดอกรั ก ดั ง ภาพที่ 9 ก าหนด
epochs เท่ า กับ 100, batch size เท่ า กับ 32 โมเดลให้ ค่ า
ความถูกต้อง ร้อยละ 93

https://teachablemachine.withgoogle.com/
train/image และกาหนดค่าพารามิเตอร์ เช่นเดี ยวกับโมเดล
CNN ภาพทั้ง 3 ชุดข้อมูลจะถูกปรั บขนาดความกว้างและ

ความสู ง เป็ น 224 พิ ก เซล ตามข้อ ก าหนดของการสร้ าง
โมเดลบนเว็บไซต์
ตารางที่ 3: เปรี ยบเทียบค่าความถูกต้องของชุดข้อมูลภาพ
ค่ าความถูกต้ อง (ร้ อยละ)
ชุดข้ อมูลภาพ
Teachable
CNN

ภาพจากกล้องดิจิตอล
ภาพจากกล้อง
โทรศัพท์มือถือ
ภาพจากกล้องราส
เบอร์รี่พาย

93

Machine
90

98

98

98

98

5. สรุ ป

โมเดล CNN ที่ พฒั นาในงานวิจยั นี้ สามารถใช้จาแนก
ภาพดอกรั ก ดี ดอกรั ก เสี ย ได้ โดยใช้ชุ ด ข้อ มู ล ในการ
ทดลอง 3 ชุด ได้แก่ ชุดข้อมูลจากกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลส
และเลนส์แบบมาโคร กล้องโทรศัพท์มือถือ โหมดเลนส์
มาโคร และเซนเซอร์ รับ ภาพของราสเบอร์ รี่พายร่ วมกับ
เลนส์คุณภาพสูง ซึ่งให้ค่าความละเอียดร้อยละ 93 98 และ
98 ทางผู ว้ ิ จ ัย วิ เคราะห์ ส าเหตุ ที่ ชุ ด ข้อ มู ล ภาพจากกล้อ ง
ดิ จิ ต อล ให้ ค่ าความถู ก ต้อ งต่ ากว่าเพราะภาพต้อ งถู ก ย่อ
ขนาดลงมากกว่าชุดข้อมูลภาพจากกล้องโทรศัพท์และชุด
ข้อมูลภาพจากเซนเซอร์ รับภาพของราสเบอร์ รี่พาย ส่ งผล
ให้ ร ายละเอี ย ดถู ก ลดทอนไป แต่ ก็ มี ค วามถู ก ต้อ งเกิ น
ร้อยละ 80 ทั้ง 3 ชุดข้อมูลแสดงให้เห็ นว่าโมเดล CNN นี้
สามารถใช้ไ ด้กับ ชุ ด ข้อ มู ล ภาพดอกรั ก ที่ ไ ด้จ ากหลาย
อุปกรณ์ และการเปรี ยบเทียบกับโมเดลที่สร้างจากเว็บไซต์
ทีชเอเบิล แมชชีนนั้นค่าความถูกต้องมีความแตกต่างน้อย
ดังนั้นโมเดล CNN นี้สามารถนาไปใช้จาแนกประเภทภาพ
ดอกรักดี-เสี ยได้อย่างน่าเชื่อถือ

ภาพที่ 9: โครงสร้างของโมเดล CNN ที่ใช้จาแนกดอกรัก
4.2 ประสิ ทธิภาพโมเดล CNN ในชุ ดข้ อมูลอื่น

ในการใช้พ ารามิ เตอร์ และชั้น โครงสร้ างเลเยอร์ ของ
โมเดล CNN ในงานวิจยั นี้ กับชุดข้อมูลดอกรักจากกล้อง
ราสเบ อร์ รี่ พ าย และชุ ดข้ อ มู ล ดอกรั ก ที่ จากกล้ อ ง
โทรศัพท์มือถือ ให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 98
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ตู้กดนำ้ ลดสัมผัสด้ วยอินเทอร์ เน็ตประสำนสรรพสิ่ง
Contactless Water Dispenser Based on Internet of Things
วุฎฐชัย ชุ่มเย็น (Wuttachai Chumyen)1 และเทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (Thepparit Banditwattanawong)2
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
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บทคัดย่อ

set the operating hours of the system, check the

เนื่องด้ วยการแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด 19 ผู้วิจัยจึ ง
เสนอระบบตู้กดนา้ ที่ ใช้ อินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ ง
เพื่ อลดการสั มผัสวัตถุร่วมกันกับ ผู้ขายและผู้ซื้อรายอื่ น
การใช้ งานระบบค่ อนข้ างสะดวกโดยการนาแก้ วนา้ มาไว้
ในระยะทางานของตัวรั บรู้ อัลตร้ าโซนิ คของตู้และสั่งซื ้อ
ผ่ านโปรแกรมประยุ ก ต์ เคลื่ อ นที่ ระบบสามารถ
ตรวจสอบปริ มาณน้า คงเหลื อ อุ ณ หภู มิ แ ละความชื ้น
ภายในตู้ จ ากไฟฟ้ า ลั ด วงจรและน้า รั่ ว ผู้ ข ายสามารถ
กาหนดช่ วงเวลาเปิ ดให้ บริ การของระบบ ตรวจสอบ
สถานะการทางานของแต่ ละตู้ กาหนดราคาขาย และดู
ประวัติการจาหน่ ายนา้ ผลการทดลองใช้ งานระบบโดย
ผู้ใช้ จานวน 20 คนพบว่ ามีค่าความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ ากับ 4.59
คำสำคัญ: อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง โปรแกรม
ประยุกต์เคลื่อนที่ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ตูก้ ดน้ า โควิด19

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.

บทนำ

ปั จจุบนั คนไทยจานวนมากนิ ยมใช้บริ การเครื่ องดื่ม
จากตูก้ ดน้ า เช่น ตูก้ ดน้ าในร้านสะดวกซื้ อ ตูก้ ดน้ าตาม
งานนิทรรศการและงานแสดงสิ นค้าบริ การต่างๆ ตูก้ ดน้ า
เหล่านี้ตอ้ งมีพนักงานประจาที่คอยดูแลการขายเครื่ องดื่ม
ทาให้มีค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างพนักงานและมีโอกาสสูง
ที่ ผูข้ ายและผูซ้ ้ื อต้องสัมผัสถ้ว ยใบเดี ยวกันอันน าไปสู่
การแพร่ เชื้ อโควิด 19 ได้ ผลกระทบจากปั ญหาเหล่านี้
สามารถบรรเทาลงไปได้ดว้ ยการใช้ตกู ้ ดน้ าลดสัมผัสด้วย
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ งที่เสนอในบทความนี้
ในการท างานของตู ้กดน้ า ผูซ้ ้ื อ เพี ย งแค่นาภาชนะ
ส่วนตัวสาหรับใส่น้ ามาวางไว้ในตาแหน่งจ่ายน้ า ตูก้ ดน้ า
ก็ จ ะสามารถตรวจสอบระยะของภาชนะ จากนั้น ผูใ้ ช้
สามารถเลือกปริ มาณน้ าที่ตอ้ งการซื้ อและชาระเงินผ่าน
โปรแกรมประยุ ก ต์ เ คลื่ อ นที่ (mobile application)
นอกจากนี้ ตูก้ ดน้ ายังสามารถวัดปริ มาณน้ าคงเหลือ วัด
ความชื้ น และอุ ณ หภู มิ ภ ายในตู ้เ พื่ อ ให้ผูบ้ ริ ห ารระบบ
ตรวจสอบการทางานภายในตู ้ว่า เกิ ดปั ญหาน้ า รั่ วและ
ไฟฟ้ าลัดวงจรหรื อไม่และยังสามารถดูรายงานสถิติการ
ใช้ตกู ้ ดน้ าได้

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
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2.1.12 การเชื่ อ มต่ อ ระหว่า งบอร์ ดของอะดู โ น่ และ

เทคโนโลยีและระบบที่เกีย่ วข้ อง

ราสเบอร์ รี่ พ ายใช้พ อร์ ตซี เ รี ย ลยูอ าร์ ท ยูเ อสบี ( Serial

เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
อิ น เทอร์ เน็ ต ประสานสรรพสิ่ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อ
การสร้ างโครงข่ายเพื่อเชื่ อมโยงอุปกรณ์ ที่มีม าตรฐาน
แตกต่างกันที่พฒั นาโดยผูผ้ ลิตที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกัน
ให้สามารถ สื่ อสารกันได้ในรู ปแบบที่ หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น [1] เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งที่ใช้
ในการพัฒนาตูก้ ดน้ าลดสัมผัสได้แก่
2.1.1 อะดู โ น่ (Arduino) บอร์ ด อะดู โ น่ ยู โ น่ ตั ว
ประมวลผล 16 เมกะเฮิ ร์ ต หน่ ว ยความจ าข้อ มู ล 2
กิ โลไบต์ เอสแรม (SRAM) 32 กิ โลไบต์เฟรช อิ นพุต /
เอาท์พตุ 14 พอร์ต [2]
2.1.2 ราสเบอร์ รี่พาย (Raspberry Pi) พอร์ ตยูเอสบี
(USB 3.0) จานวน 2 พอร์ตยูเอสบี (USB 2.0) จานวน 2
พอร์ ตไวไฟ (WiFi 802.11b/g/n/ac) ใช้กบั อะแดปเตอร์
5 โวลถ์ 3 แอมป์ ขั้วต่อแบบยูเอสบีซี (USB-C) [3]
2.1.2 จอแอลซี ดี (LCD) 480x320 พิกเซล 16 บิต
2.1.3 อาร์ ทีซี (RTC) จุ ดต่อแบบไอดี ซี (IDC) ตัวผู ้
และตัวเมี ย ให้ขอ้ มูลเวลาวัน วันที่ เดื อน ปี ถึ ง ปี ค.ศ.
2.1

UART (USB))

กู เ กิ ล ไฟเยอร์ เ บส ( Google Firebase) เป็ น
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ( No SQL) ซึ่ งเก็บข้อมูล
อยู่ในรู ปเจสัน (JSON) โดยโปรแกมประยุกต์มือถือจะ
ทาการเชื่ อมต่อเพื่อบันทึกค่าลงบนกูเกิ ลไฟเยอร์ เบสซึ่ ง
เป็ นระบบคลาว์ไฟสโตนให้ตูก้ ดน้ าประมวลคาสั่งซื้ อ
เมื่อมีขอ้ มูลการสัง่ ซื้อเพิ่มเข้ามา
2.1.14 แซมมาริ น ( Xamarin) ใช้พ ฒ
ั นาโปรแกรม
ประยุ ก ต์ เ คลื่ อ นที่ ( Mobile Application) บนระบบ
ปฎิ บตั ิการแอนดรอด์ (Android) และ ไอโอเอส ( IOS)
ด้วยภาษาซีชาร์ป (C#)
2.2 ระบบและงำนวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตู ้ก ดกาแฟแบบบริ การตนเอง [7] มี ล ัก ษณะของ
เครื่ องกดกำแฟคล้าย ๆ กับ เครื่ องกดกาแฟอัตโนมัติที่
พนักงานใช้ทวั่ ไป เมื่อเลือกเครื่ องดื่มที่ตอ้ งการเรี ยบร้อย
แล้ว ก็ เ ข้า สู่ ข้ นั ตอนในการชาระเงิ น ผ่า นธนาคารหรื อ
กระเป๋ าอิ เล็กทรอนิ กส์ อย่างไรก็ตามทั้ง การเลื อ กเมนู
เครื่ องดื่มและการชาระเงินต้องอาศัยหน้าจอสัมผัสซึ่ งมี
ความเสี่ ยงด้านสุขอนามัย
ตู ้จ าหน่ า ยขนมและเครื่ องดื่ ม อัต โนมัติ [8] ผู ้ซ้ื อ
สามารถเลื อ กสิ น ค้า ผ่ า นหน้ า จอสั ม ผัส ที่ เ ครื่ องและ
สามารถสแกนจ่ายเงินที่หน้าตูผ้ ่านคิวอาร์ โค้ด อย่างไรก็
ตามผูซ้ ้ื อไม่สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านโปรแกรมประยุกต์
เคลื่อนที่ ได้และยังต้องมีการสัมผัสหน้าจอร่ วมกันกับผู ้
ซื้อรายอื่นทาให้เกิดความเสี่ ยง
ตูก้ ดน้ าหยอดเหรี ยญระบบอาร์ โอ (RO) ขนาด 200
ลิ ต ร [9] เป็ นตู ้ก ดน้ า ที่ พ บตามชุ ม ชนหรื อ ตามหอพัก
นักศึกษา การใช้ตูก้ ดน้ าต้องทาการหยอดเหรี ยญเพื่อให้
ได้ป ริ มาณน้ าที่ ต ้อ งการ ระบบไม่ มี ก ารท างานผ่ า น
อุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยลดการสัม ผัส เช่ น โปรแกรมประยุกต์
เคลื่อนที่
ตูก้ ดน้ าในร้านสะดวก [10] ซื้ อมีน้ าอยูด่ า้ นบนของตู ้
ให้ลูกค้ามองเห็นได้ เมื่อต้องการกดน้ าจะต้องเลือกหยิบ
แก้วน้ าตามปริ มาณที่ ตอ้ งการเพื่อกดน้ า จากนั้นทาการ
ชาระเงินที่จุดชาระเงิน จึงยังมีความเสี่ ยงจากแก้วน้ าที่วาง
2.1.13

2099 [4]

อี เ อ็ ป ร อ ม (EEPROM) ค ว า ม จุ 32
กิโลไบต์ เชื่อมต่อผ่านระบบบัสไอทูซี (I2C)
2.1.5 ปั้ มลมน้ าหลุมเส้นผ่าศู นย์กลาง 9.2 มิ ลลิ เมตร
ขนาด 85x40x32 มิลลิเมตร (ยาว * กว้าง * สูง) [5]
2.1.6 รี เลย์ (Relay) 5 โวลต์ ใ ช้ ส าหรั บ ขับ ปั้ มน้ า
ขนาดเล็กซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต ราคา 125 บาท
2.1.7 สเตรนเกจ ( Strain gauge) ขนาด 1.75 x 1.5
นิ้วรองรับน้ าหนักการกดได้ 100 กรัมถึง 10 กิโลกรัม
2.1.8 เซเว่นเซกเมน (7 segment) แบบ 4 อักษร
2.1.9 ปุ่ มกด (Button) รู ปร่ างวงกลมสี แดง
2.1.10 ตัวรับรู ้ (sensor) อุณหภูมิความชื้ นดี เอชแอล
(DHT) วัด ความชื้ น ตั้ง แต่ 0 – 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์อ าร์ เอช
(RH) วัดอุณหภูมิ -40 ถึง 80 องศาเซสเซียส [6]
2.1.11 ตัวรั บรู ้ อล
ั ตร้าโซนิ ค ( Ultrasonic Sensors)
ระยะสู งสุ ดที่ สามารถวัดได้ 4 เมตร และระยะต่ าสุ ด ที่
สามารถวัดได้ 0.02 เมตร
2.1.4
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ให้ลู ก ค้า เลื อ กอาจปนเปื้ อนเชื้ อ โรคที่ แ พร่ ก ระจาย ณ
บริ เวณจุดจาหน่าย การออกแบบอุปกรณ์จ่ายอาหาร ยา
และระบบอัตโนมัติ [11] ช่วยเหลือผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบ
จากภัย พิ บัติ ทางธรรมชาติ โ ดยใช้วิธี ก ารจัดกลุ่มเคมี น
แบบคลุ ม เครื อ (fuzzy K-means clustering) เพื่ อ จั ด
หมวดหมู่และวินิจฉัยเอนทิต้ ีในรู ปแบบอัจฉริ ยะเพื่อการ
กระจายอาหาร ยา และน้ าที่เหมาะสมที่สุด หากมีวตั ถุที่
ผ่านตัวรับรู ้ถูก
ตรวจจับได้วา่ เป็ นมนุษย์ มีการใช้เทคนิ คนี้ เพื่อจากัด
การจ่ายอาหาร เนื่องจากแต่ละคนต้องให้อาหารซองเดียว
เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง ในขั้นต้น บุ คคลจะกดปุ่ มเพื่อใช้
อาหารหรื อยา ระบบจะจ่ ายรายการตามลาดับหลังจาก
วิเคราะห์วิดีโอที่ถ่ายโดยกล้องจะถูกแปลงเป็ นภาพและ
น าเฟรมที่ ซ้ าซ้อ นออก จากนั้น การตรวจจับ ใบหน้า
มนุ ษ ย์จ ากวัต ถุ พ้ื น หลัง จึ ง ท าได้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การ
ตรวจจับสี ผิวตามค่า fuzzy K-means clustering
การประหยั ด พลั ง งาน ของระบบจ่ า ยน้ าที่ ใช้
อิ น เตอร์ เ น็ ต ประสานสรรพสิ่ ง [12] อาศัย โมดู ล การ
สื่ อ สารของเครื่ อ งจ่ า ยน้ าเชิ ง พาณิ ช ย์แ ละเกตเวย์เ พื่ อ
รวบรวมอุณหภูมิของถังน้ าร้อน น้ าอุ่น และน้ าเย็น และ
ใช้แคลมป์ มิเตอร์ เชิงพาณิ ชย์เพื่อประเมินการใช้พลังงาน
ของตู ้ก ดน้ าเพื่ อ เรี ยนรู ้ ก ารท างานของตู ้ก ดน้ าและ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้เพื่อนามาปรับพารามิเตอร์ ในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่ องจ่ายน้ า
โปรแกรมประยุกต์อินเตอร์ เน็ ตประสานสรรพสิ่ ง
สาหรับเครื่ องจ่ายน้ าในการตรวจจับระดับน้ าอัตโนมัติ
[13] ใช้ตวั รับรู ้ ระดับน้ าซึ่ งเมื่อลดลงจนถึงระดับการเติม
ราสเบอร์ รี่ พ าย 3 เพื่ อ ส่ ง ข้อ มู ล ต าแหน่ ง ของตู ้ไ ปยัง
คลาวด์เพื่อติดต่อกับโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ที่ติดตั้ง
ในสมาร์ทโฟนของบุคคลที่รับผิดชอบในการเติมน้ า

3.
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กำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบ

ภำพที่ 1: แผนภาพยูสเคสตูก้ ดน้ าลดสัมผัสด้วยอินเตอร์ประสาน
สรรพสิ่ ง

เมื่ อลงบันทึ กเข้าสู่ ระบบด้วยบัญชี ผูใ้ ช้เฟซบุ๊คหรื อ
บั ญ ชี ส่ ว นตั ว ของระบบโดยตรงที่ เ คยลงทะเบี ย น
เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะทาการรับคาสัง่ จากการกดสัง่ ซื้ อ
น้ าและค้นหาตูก้ ดน้ าด้วยจีพีเอส จากนั้นทาการชาระเงิน
ผ่านเอพีไอธนาคารกสิ กรไทย ( KBank API) หลังจาก
นั้น ระบบจะท าการตรวจสอบปริ ม าณน้ า ตรวจสอบ
อุณหภูมิความชื้นภายในตู ้ ตรวจสอบระยะภาชนะบรรจุ
น้ า เมื่ อ พร้ อ มแล้ว จึ ง ท าการจ่ า ยน้ า และในส่ ว นของ
เจ้าหน้าที่ ดู แ ลระบบจะสามารถดู ร ายงานจ านวนการ
สั่งซื้ อน้ าได้ โดยการค้นหาจากวันเวลาที่ ทาการสั่ง ซื้ อ
หรื อจากรายชื่ อคนสั่งซื้ อน้ า สามารถดู เพิ่ม ลบ แก้ไข
และรายงานรายละเอียดคนสั่งซื้ อ จานวนของการสั่งซื้ อ
และยอดจานวนของการสัง่ ซื้อได้

ภำพที่ 2: แผนภาพคลาสของตูก้ ดน้ า

ภำพที่ 3: แผนภาพซีเควนสเลือกปริ มาณน้ า
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น้ าอยูใ่ นระยะที่สามารถจ่ายน้ าได้ ตูก้ ดน้ าก็จะทาการจ่าย
น้ าโดยตูใ้ ช้ป้ ั มลมในการดันน้ าจากถังเก็บน้ าจ่ายให้แก่
ลูกค้าต่อไป ส่ วนสาหรั บการส่ ง ซื้ อน้ าผ่านตู ้กดน้ า นั้น
จะต้อ งท าการสั่ ง ซื้ อ ผ่า นโปรแกรมประยุกต์ เ คลื่ อนที่
เท่านั้น
4.2 โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ บนระบบปฏิ บตั ิการไอ
โอเอสและแอนดรอยด์จะเริ่ มต้นให้กรอกชื่ อผูใ้ ช้และ
รหัสผ่านถ้าได้ทาการสมัครสมาชิ กจะสามารถท าการ
กรอกชื่ อ ผูใ้ ช้แ ละรหั ส ผ่ า นแล้ว แต่ ถ ้า ไม่ อ ยากสมัค ร
สมาชิกก็สามารถลงบันทึกผ่านระบบของเฟซบุ๊คได้ เมื่อ
ลงบันทึกเข้าสาเร็ จจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 6 (ซ้าย) ที่
ประกอบไปด้วยรายการของเมนู การสั่งซื้ อ (Ordering)
ประวัติการสั่งซื้ อ (History) และการลงบันทึ กออกจาก
ระบบ (Log out) และถ้ากดเมนูการสั่งซื้ อจะปรากฏเมนู
สาหรับเลือกปริ มาณน้ าดื่มที่ตอ้ งการตามภาพที่ 6 (ขวา)

ภำพที่ 4: แผนภาพซีเควนสบริ การชาระเงินด้วยเอพีไอธนาคาร
กสิกรไทย
4. ผลกำรสร้ ำงระบบ
4.1 ต้ นแบบตู้ กดน้ ำ ลดสั ม ผั ส ด้ วยอิ น เทอร์ เน็ ต

ประสำนสรรพสิ่ง

ภำพที่ 5: ต้นแบบตูก้ ดน้ าลดสัมผัสด้วยอินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่ ง

ภาพที่ 5 แสดงต้ น แบบตู ้ ก ดน้ าลดสั ม ผั ส ด้ ว ย
อินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งที่ประกอบไปด้วยปุ่ มเปิ ด
ปิ ดตู ้ก ดน้ า โดยที่ เ มื่ อกดปุ่ มเปิ ดปิ ดสถานะของหลอด
แอลอีดีจะถูกเก็บไว้ในอาร์ ทีซี/อีเอ็ปรอม ทาให้เปิ ดไฟ
แล้ว ค่ า หลอดแอลอี ดี ไ ม่ ห ายไปจากหน่ ว ยความจ าใน
ตัวเครื่ องตูก้ ดน้ า และตัวรับรู ้อุณหภูมิความชื้ นภายในตู ้
จะทาการตรวจสอบว่าตูเ้ หมาะสมกับการใช้งานหรื อไม่
ถ้า ไม่ เ หมาะสมแก่ ก ารใช้ง านจะท าการแจ้ง เตื อ นที่
หน้าจอแอลซี ดี และที่ หน้าจอแอลซี ดีจะทาการแสดงคิว
ของรายการที่ มีคนสั่งซื้ อเข้ามาตามลาดับ สมมตินาย ก
สั่ ง ซื้ อ น้ าดื่ ม เป็ นล าดับ แรกจ านวน 10 แก้ว ระบบจะ
แสดงคิวว่าจะจ่ายน้ านาย ก เป็ นคนแรก เมื่อตูก้ ดน้ าทา
การจ่ายน้ าไปจนครบปริ มาณ 1 แก้วระบบจะแจ้งเตือน
ให้นาย ก ทาการยกแก้วใหม่มาใส่ และเมื่อตูก้ ดน้ าจะจ่าย
น้ านาย ก ตูก้ ดน้ าจะทาการใช้เครื่ องชัง่ เพื่อรู ้ปริ มาณน้ า
คงเหลื อของตูว้ ่าเพียงพอต่อการจ่ายน้ าหรื อไม่ และใช้
ตัวรับรู ้ อลั ตร้าโซนิ คตรวจจับระยะของแก้วน้ า เมื่อแก้ว

ภำพที่ 6: หน้าจอแรกหลังลงบันทึกเข้าระบบ (ซ้าย) และหน้าจอ
แสดงรายการปริ มาณน้ าดื่มที่ตอ้ งการ (ขวา)

เมื่อผูใ้ ช้ทาการกดเลือกปริ มาณของน้ าดื่มที่ตอ้ งการ
ระบบจะทาการตรวจสอบตาแหน่งของตูก้ ดน้ าที่อยูใ่ กล้
ผูซ้ ้ื อที่ สุดและเข้าสู่ ข้ นั ตอนการชาระเงินผ่านเว็บเอพีไอ
ของธนาคารตามภาพที่ 7 (ซ้าย) ส่ วนภาพที่ 7 (ขวา) เมื่อ
ทาการชาระเงิ นสาเร็ จ ระบบจะทาการแจ้งเตือนว่า ทา
การสั่งซื้ อสาเร็ จ ส่ วนใบเสร็ จระบบของธนาคารจะทา
การบันทึกลงในคลังรู ปภาพของผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
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5. กำรประเมินผล

ผูว้ ิจยั ทาการวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบจานวน
20 คน แบ่ ง เป็ นผู ซ
้ ้ื อ 18 คน และผูด้ ู แ ลระบบ 2 คน มี
รายละเอี ยดของผลการประเมิ น ดังในตารางที่ 1 โดยมี
คะแนนเต็ม ส าหรั บ เกณฑ์แ ต่ ล ะข้อ เท่ า กับ 5 พบว่า ค่ า
ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย คิ ด เป็ น 4.59 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานอยูใ่ นระดับ 0.26 ซึ่ งโดยรวมถือว่าอยูใ่ นระดับ
ที่ดี
ตำรำงที่ 1 : ผลการวัด ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ ใ นโปรแกรม

ภำพที่ 7: หน้าจอแสดงการชาระเงินจากผูใ้ ช้ (ซ้าย) และหน้าจอ
แสดงการชาระเงินสาเร็ จ (ขวา)

ประยุกต์
เกณฑ์ กำรประเมิน
1) ความถูกต้องและน่าเชื่ อถือ ของระบบ

X

S.D.

(Accuracy)

4.8

0.34

2) ความง่ายในการใช้ระบบ (Ease of Use)

4.9

0.33

(Timeliness)
4) ฟังก์ชน
ั การทางานของระบบ

4.8

0.31

(Functionality)

4.9

0.31

5) ประโยชน์จากการใช้ระบบ (Usefulness)

4.3

0.25

4.5

0.24

4.6

0.27

4.0

0.30

4.5

0.02

4.59

0.26

3) ความรวดเร็ วในการทางาน ของระบบ

6) ความสมบูรณ์ของโปรแกรมประยุกต์

ภำพที่ 8: หน้าจอประวัติการใช้บริ การของผูซ้ ้ือ
ส่ วนภาพที่ 8 แสดงหน้าจอประวัติการใช้บริ การที่ดู
ผ่านเมนู ประวัติการสั่งซื้ อ ซึ่ งแสดงปริ มาณน้ าที่ สั่งซื้ อ
และวันเวลาที่ทาการสัง่ ซื้อตามวันเวลาล่าสุดตามลาดับ
ห น้ า เ ว็ บ ผู ้ ดู แ ล ร ะ บ บ แ ส ด ง ดั ง ภ า พ ที่ 9 ซึ่ ง
ประกอบด้วยแผงหน้าปั ด (Dashboard) ที่ แสดงรายละ
เอียดของจานวนแก้วที่ขายได้ จานวนเงิน จานวนลูกค้าที่
ใช้บริ การ และสถานะเครื่ องของแต่ละตู ้ โดยสามารถ
ก าหนดเวลาในการขายหรื อเปิ ดปิ ดตูไ้ ด้ และมี ต าราง
แสดงข้อมูลจากตัวรับรู ้ต่าง ๆ ได้แก่ ระดับน้ า อุณหภูมิ
ความชื้น

(Completeness)
7) ความทันสมัยของโปรแกรมประยุกต์
(Currency)
8) ความเข้าใจได้ของระบบ
(Understandability)
9) ความสมัครใจในการใช้ระบบ
(Voluntariness)
ค่าเฉลี่ย

ผู ้วิ จัย ได้ท าการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของตู ้ก ดน้ าลด
สัมผัสด้วยอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งจากความเร็ ว
ตอบสนองหลังกดซื้ อจากโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่
โดยเมื่ อทาการกดจะบันทึ กค่าลงบนกูเกิ ลไฟเยอร์ เบส
หลังจากนั้นตูก้ ดน้ าก็จะทาการอ่านค่าในฐานข้อมูลบนกู
เกิลไฟเยอร์ เบสเสร็ จแล้วนามาประมวลผลเพื่อแสดงคิว
รายการส าหรั บ ท าการจ่ า ยน้ า จากระยะเวลาดัง กล่ า ว
นามาสู่ การวัดประสิ ท ธิ ภาพในตารางที่ 2 ข้อที่ 1 และ
สาหรับการวัดประสิ ทธิ ภาพจากระยะเวลาเติมน้ าเต็ม 1
แก้วนั้น จะทาการวัดค่าเมื่อตูก้ ดน้ าได้รับคาสั่ง จนได้สงั่
การให้ทาการปั้ มน้ าจากถัง ผ่านตัวควบคุมเปิ ดปิ ดน้ าไหล

ภำพที่ 9: หน้าจอแผงหน้าปัดของผูด้ ูแลระบบ
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ลงสู่ แก้วโดยการคานวณประมาณเที ยบกับระยะเวลาที่
จ่ายน้ าเต็ม 1 แก้วเหมือนในตารางที่ 2 ข้อที่ 2
ตำรำงที่ 2: ผลการวัดประสิ ทธิ ภาพของตู้กดน้ าลดสัมผัสด้วย
อินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ ง
เกณฑ์ กำรประเมิน

ครั้ง
ที่ 1

ครั้ง
ที่ 2

ครั้ง
ที่ 3

เฉลีย่

1) ความเร็ วการตอบสนอง

3s

5s

4s

4s

หลังกดซื้ อ
2) ระยะเวลาเติมน้ าเต็ม 1
แก้ว

6s

7s

8s

7s
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การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ สัญญาณมือถือภายในอาคาร
โดยใช้ การรวมช่ องสัญญาณต่ างความถี่
Indoor Mobile Performance Improvement
by Inter-Band Carrier Aggregation
ปกรณ์ แก้ วคำแพง (Pakorn Kaewkhampaeng)1 และสุวฒ
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บทคัดย่อ

scenarios, one using a single frequency and another

ในงำนวิจัยนีไ้ ด้ ทดลองวัดผลกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำร
ใช้ สัญ ญำณมื อ ถื อ ภำยในอำคำรโดยใช้ กำรรวมควำมถี่
Carrier aggregation (CA) ต่ ำงควำมถี่กัน (Inter-Band)
และต่ ำงสถำนีกัน (Inter-site) ซึ่ งจะวัดผลเปรี ยบเที ยบ 2
สถำนกำรณ์ คื อ ไม่ ร วมควำมถี่ (Non-CA) 900MHz. และ
รวม 3 ควำมถี่ (1800 2100 และ 900MHz) โดยเก็บผลด้ วย
โปรแกรม GENEX PHU Smart และวิ เ ครำะห์ ผลด้ ว ย
โปรแกรม Genex Assistant มี 4 ตัวชีว้ ดั ได้ แก่ ควำมเร็ วใน
กำรรั บ-ส่ งข้ อมู ล ( Speed Test) ทรู พุ ท ( Throughput)
ควำมแรงสั ญ ญำณ (RSRP) และคุ ณภำพสั ญ ำณ (SINR)
ผลสรุ ปพบว่ ำจำกกำรรวมควำมถี่ นั้นควำมเร็ วในกำรรั บส่ งข้ อ มู ล มี ค่ ำ ควำมเร็ วดำวน์ โ หลดเพิ่ ม ขึ ้น 409.90%
ควำมเร็ วอัพโหลดเพิ่มขึน้ 297.81% และปิ งดีขึน้ 45.16%
ทรู พทุ เพิ่มขึน้ 249.69% แต่ ค่ำ RSRP และค่ ำ SINR ลดลง
7.68% 14.69% ตำมลำดับ ซึ่ งจำกกำรรวม 3 ควำมถี่ช่วย
ท ำให้ ขนำดช่ อ งสั ญ ญำณเพิ่ ม ขึ ้น เป็ น 3.5 เท่ ำ ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภำพสัญญำณในอำคำรได้ ดียิ่งขึน้
คาสาคัญ: การรวมความถี่ ความเร็ วเน็ต ทรู พุท ความแรง
สัญญาณ คุณภาพสัญาณ

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. บทนา

ระบบเครื อข่ายมื อถื อมี บทบาทสาคัญต่อผูใ้ ช้งานใน
ปั จ จุ บันเป็ นอย่า งมากเช่ น ความต้องการรั บ -ส่ งข้อมูลที่
รวดเร็ ว การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ซึ่ ง เทคโนโลยีร วม
ค ว า ม ถี่ (Carrier aggregation) [1] เ พื่ อ เ พิ่ ม ข น า ด
ช่ อ งสัญ ญาณท าให้ส ามารถรองรั บ การใช้ง านที่ เพิ่มขึ้ น
และรับส่งข้อมูลได้เร็ วขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี 5G มีการทดลอง
รวมความถี่ ได้ แ ละ LTE-A (Long Term Evolution
Advance) ก็ ส ามารถรวมความถี่ ไ ด้ เ ช่ น กั น และเมื่ อ ปี
2563 ประเทศไทยได้มี ก ารประมู ล คลื่ น ความถี่ ที่ ร องรั บ
5G และในปั จจุบน
ั การการรวมความถี่ ของ 5G ยังไม่เป็ น

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 (InterBand) and different stations (Inter-site), as well as two
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แพร่ หลายเนื่ องด้วยความคลอบคลุมของสัญญาณ อุปกรณ์
มือถือที่ รองรับ รวมไปถึงผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ยงั ใช้งานบน 4G
ที่มีสัญญาณคลอบคลุมมากกว่า อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้บริ การ
เครื อ ข่ า ยมื อถื อ แต่ล ะเครื อ ข่า ยในประเทศไทยมี ก ารถื อ
ครองความถี่ แต่ละความถี่ ที่มีขนาดช่ องสัญญาณที่ จากัด
ไม่สามารถรองรับการใช้งานอย่างเพียงพอได้ โดยเฉพาะ
ในอาคารที่มีความหนาแน่นของผูใ้ ช้งานทาเกิดการใช้งาน
รับ-ส่ งข้อมูลที่ชา้ การรวมความถี่เป็ นหนึ่ งในวิธีแก้ปัญหา
แต่ยงั ไม่เคยมีการวัดผลในบริ บทของประเทศไทย
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า Sangmin Lee และคณะ
[2] ได้ น าเสนอประสิ ท ธิ ภ าพของการรวม 2 ความถี่
ระหว่า ง 2600 และ 850MHz เก็ บ ผลด้ว ยวิธี ก ารขับรถ
(Drive Test) ซึ่ งคล้ายกับ Aleksi Tanner [3] ได้นาเสนอ
ประสิ ท ธิ ภาพของการรวมความถี่ 3 คลื่ น ความถี่ และ 2
ความถี่บน Network ของผูใ้ ห้บริ การที่ฟินแลนด์โดยใช้โป
แกรม Anite’s Nemo วัดผลทดสอบและ Lea Fadlan และ
คณะ [4] ได้นาเสนอประสิ ทธิ ภาพของการรวม 2 ความถี่
ระหว่าง 1800 และ 2100MHz ได้จาลองการใช้งานโดยใช้
โปรแกรม Atoll จ าลองผลและวิ เ คราะห์ ซ่ ึ งคล้า ยกับ
Subuh Pramono และคณะ [5] จาลองผลของเมืองซูราการ์
ตา ประเทศอินโดนี เซี ยโดยใช้โปรแกรมเดี ยวกันในการ
จ าลองผลขึ้ นมาและวิ เ คราะห์ ผ ลพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยรวมเพิ่มเช่นเดียวกันและ Pongsakorn Pantham และ
คณะ [6] ได้นาเสนอประสิ ทธิ ภาพของการรวม 2 ความถี่
ระหว่าง 2300 และ 2100MHz แต่ใช้โปรแกรมจาลองผล
ชื่อ ns-3 และวัดประสิ ทธิภาพของทรู พทุ เช่นเดียวกัน
ในงานวิจัยนี้ วดั ผลจากการเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการใช้
สัญญาณมื อถื อ ภายในอาคารโดยใช้ก ารรวมความถี่ ต่ า ง
ความถี่กนั และต่างสถานีกนั ซึ่งจะทาการรวมช่องสัญญาณ
ของเทคโนโลยี 4G ภายในอาคารมี ส ถานี ฐ านความถี่
900MHz มีแบนด์วิธ 10MHz กับเสาสถานี นอกอาคารที่มี
ความถี่ 1800 และ 2100MHz มีแบนด์วธิ 15 และ 10MHz
กลายเป็ น 3 ความถี่ที่มีแบนด์วิธรวม 35MHz ซึ่ งจะวัดผล
ในอาคารโดยมี 4 ตัว ชี้ ว ดั ได้แ ก่ ค่ า ความเร็ วการรั บ -ส่ ง
ข้อมูล ค่า Throughput ค่า RSRP และ ค่า SINR
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2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เทคโนลยีการรวมความถี่ (Carrier aggregation)

เทคโนโลยีการรวมคลื่นความถี่เพื่อให้ช่องสัญญาณกว้างขึ้น
[7] สามารถใช้ได้ท้ งั การรับส่ งสัญญาณประเภทการรั บส่ ง
ข้อมูลด้วยการแยกความถี่หรื อเรี ยกว่า FDD และการรับส่ง
ข้อมูลด้วยการแบ่งช่วงเวลาเรี ยกว่า TDD โดยการรวมใน
ระบบ FDD หรื อ ระบบ TDD สามารถมี แ บนด์ วิ ด ธ์ ไ ด้
ตั้งแต่ 1.4 3 5 10 15 และ 20MHz ต่อหนึ่ งความถี่ซ่ ึ งได้
สูงสุดถึง 5 ความถี่ แสดงดังรู ป 1

รู ปที่ 1: การรวมความถี่ (carrier aggregation)
มี รู ปแบบของการรวมความถี่ มี 3 ประเภทได้แ ก่
1. Intra‐band contiguous เ ป็ น ก า ร ร ว ม จ า น ว น
ช่องสัญญาณของคลื่นความถี่ในย่านเดียวกันจากการขยาย
ความถี่ที่ต่อเนื่ องกัน 2. Intra‐band non‐contiguous เป็ น
การรวมช่องสัญญาณของความถี่ย่านเดี ยวกันแต่เป็ นช่วง
ความถี่ที่ไม่ติดต่อกันต้องใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณสองตัว
ในการรั บ -ส่ ง ท าให้ สู ญ เสี ย พลัง งานของอุ ป กรณ์ รั บ
สัญญาณมากขึ้น 3. Inter-band non-contiguous เป็ นการ
รวมจ านวนช่ อ งสั ญ ญาณของคลื่ น ความถี่ ร ะหว่า งย่า น
ความถี่โดยมีตวั รับส่ งหลายตัวทาให้มีผลกระทบต่อการใช้
พลัง งานความถี่ เ หมาะส าหรั บ ผู ้ใ ห้ บ ริ การที่ มี ค วามถี่
มากกว่ า 1 ย่ า นความถี่ เช่ น ระหว่ า งคลื่ น 1800 และ
2100MHz แสดงดังรู ป 2 และผูใ้ ห้บริ การถือครองความถี่
ที่จากัดการจัดสรรค์และการนาไปใช้ให้เหมาะสมจึงสาคัญ

รู ปที่ 2: รู ปแบบของการรวมความถี่ 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

เวอร์ และปิ ง คือความเร็ วในการตอบสนองระหว่างเครื่ อง
เรากับเซิฟเวอร์
2.4.2 ทรู พุ ท (Throughput) คื อ ความส าเร็ จ ในการ
น าส่ ง ข้อ มู ล จากจุ ด หนึ่ ง ไปยัง อี ก จุ ด หนึ่ ง ในช่ ว งเวลาที่
ก าหนด มี ห น่ ว ยเป็ นเมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที (Mbps) ซึ่ งใน
งานวิจยั นี้ จะวัดผลฝั่ งดาวน์โหลดสามารถคานวนได้ตาม
สมการ (1)

(Frequency

Deployment)

ในเมือง
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นอกเมือง

รู ปที่ 3: การนาความถี่ไปใช้งาน
เนื่องจากผูใ้ ห้บริ การมีการถือครองความถี่แต่ละความถี่
ที่ หลากหลาย การจัดสรรค์และการนาไปใช้ให้เหมาะใน
แต่ละพื้นที่ จึงสาคัญ รู ปที่ 3 เป็ นการแบ่งช่วงย่านความถี่
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ การน าไปใช้ง านได้ 3 ย่า นความถี่
ได้แก่ 1. Low Frequency เป็ นย่านความถี่ต่าช่วง 700 ถึง
850MHz. ส่ งข้อมูลได้ไกลและมีความทะลุทะลวงที่สูง ซึ่ ง
เหมาะกับการใช้งานในชุมชนที่ห่างไกล หรื อภายในอาคาร
แต่ช่องสัญญาณจะไม่กว้าง จึงไม่เหมาะกับพื้นที่หนาแน่น
2. High Frequency เป็ นย่ า นความถี่ สู งช่ ว ง 1800 ถึ ง
2600Mhz เป็ นคลื่นความถี่ที่เหมาะกับใช้ในสถานที่ชุมชน
หนาแน่น รองรับการส่ งข้อมูลความเร็ วสู ง แต่ส่งข้อมูลได้
ไม่ไกลเท่าความถี่ต่ า 3. Millimeter wave ย่านความถี่สูง
ระหว่าง 24 ถึ ง 40GHz ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และ
รับส่ งข้อมูลด้วยความเร็ วสู ง เดิ นทางได้ระยะทางสั้นมาก
แต่มีปัญหาในการทะลุทะลวงสิ่ งกีดขวาง
ในงานวิจัยนี้ ภายในอาคารที่ ทดสอบนั้นมี สถานี ฐาน
ความถี่ 900MHz สัญญาณนั้นครอบคลุมภายในอาคาร แต่
เนื่ องจากมี ความกว้างสัญญาณไม่กว้างทาให้ไม่สามารถ
รองรั บการใช้งานที่ เพิ่มขึ้นได้เพียงพอ จึ งได้รวมความถี่
เพื่อเพิ่มขนาดช่องสัญญาณรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
2.3 พารามิเตอร์ ตวั ชี้วด
ั การวัดผลในงานวิจยั [8,9]
2.4.1 Speed Test คือการวัดค่าความเร็ วในการรั บ-ส่ ง
ข้อ มู ล โดยจะวัด ออกมาเป็ นค่ า ความเร็ ว ดาวน์ โ หลด
ความเร็ วอัพโหลดและค่าปิ งที่จะใช้หลักการของความเร็ ว
ในการรั บ – ส่ ง ไฟล์เ ป็ นหลัก โดยที่ ด าวน์ โ หลดคื อ ค่ า
ความเร็ วดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิฟเวอร์มาสู่ตวั เครื่ อง และ
อัพโหลด คื อ ความเร็ วการส่ งข้อมูลจากเครื่ องเข้าสู่ เ ซิ ฟ

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡DL =

𝐿.𝑇ℎ𝑟𝑝.𝑏𝑖𝑡𝑠.𝐷𝐿
𝐿.𝑇ℎ𝑟𝑝.𝑇𝑖𝑚𝑒.𝐶𝑒𝑙𝑙

× 1000

(1)

โดยที่
𝐿. 𝑇ℎ𝑟𝑝. 𝑏𝑖𝑡𝑠. 𝐷𝐿 คือ ปริ มาณข้อมูลของดาวน์ลิงค์
𝐿. 𝑇ℎ𝑟𝑝. 𝑇𝑖𝑚𝑒. 𝐶𝑒𝑙𝑙 คื อ

เวลาในการส่ งข้อมูลของเซลล์ใน
ความละเอียด 1 มิลลิวนิ าที
2.4.3 RSRP (Reference Signal Received Power)

ค่ า เฉลี่ ย เชิ ง เส้น ของสัญ ญาณอ้า งอิ ง ดาวน์ ลิ ง ค์ผ่า นช่ อ ง
แบนด์วิธสามารถบอกความแรงของสัญญาณ มีหน่วยเป็ น
dBm เป็ นการลดทอนของสั ญ ญาณยิ่ ง ลดทอนน้อ ยยิ่ ง ดี
สามารถคานวนได้ตามสมการ (2)
𝑅𝑆𝑅𝑃 =

𝑃0
𝑁

(2 )

โดยที่
𝑃0 คือ กาลังสัญญาณที่ได้รับ
N คือ จานวน Resource Block ตามช่องสัญญาณ
2.4.4 SINR (Signal to interference plus noise ratio)

อัตราส่วนของกาลังของสัญญาณที่เราต้องการสื่ อสารเทียบ
กับกาลังของสัญญาณแทรกสอดและสัญญาณรบกวนหรื อ
ก็คือสามารถบอกคุณภาพของสัญญาณได้ สามารถคานวน
ได้ตาม (3)
𝑆𝐼𝑁𝑅 =

𝑃0

∑𝑛1 𝑃𝐼 + 𝑁𝑏

(3)

โดยที่
𝑃0 คือ กาลังสัญญาณที่ได้รับ
𝑃𝐼 คือ กาลังรบกวนเฉลี่ยของเซลล์ขา้ งเคียง
𝑁𝑏 คือ สัญญาณรบกวนพื้นหลัง
2.4 โปรแกรมทีเ่ กีย
่ วข้ องในการทดลอง
GENEX PHU Smart ใช้ในการเก็บผลพารามิเตอร์ ค่า
ทรู พุท ค่า RSRP และค่า SINR เป็ นโปรแกรมใช้ร่วมกับ
มื อถื อสมาร์ ทโฟนสามารถแสดงผลแบบเรี ยลไทม์ และ
Genex Assistant เป็ นโปรแกรมวิเคราะห์ผลหลังการเก็บ
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ผลโดยสามารถแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ยของแต่ละพารามิเตอร์
ได้ ซึ่ งทั้ง สองโปรแกรมนี้ ถู ก คิ ด ค้น พัฒ นาโดย หั ว เว่ย
สุดท้ายแอพพลิเคชัน่ nPerf ใช้ทดสอบความเร็ วในการรับส่งข้อมูลมีค่า ความเร็ วดาวน์โหลด ความเร็ วอัพโหลด และ
ปิ ง แสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 6: แผนดาเนินงานวิจยั
3.2 วิธีการเก็บผล
ในงานวิจยั นี้ ทาการเดินเก็บผลในอาคาร 2 รอบได้แก่
รอบที่ 1 ไม่ ร วมความถี่ ที่ ค วามถี่ 900MHz แบนด์ วิ ธ
10 MHz และรอบที่ ส องรวมความถี่ 900 1800 และ
2100 MHz แบนด์ วิ ธ รวม 35MHz รู ป ที่ 7 แสดงวิ ธี ก าร
เดินวัดผลสัญญาณในอาคารด้วยโปรแกรม GENEX PHU
Smart เริ่ มต้นที่ หน้าโปรแกรม (1) กดที่ คาสัง่ FTPDL ให้
โปรแกรมทางานจากนั้น (2),(3) กดแผนที่ ในโปรแกรม
ตามต าแหน่ ง ที่ ยืน อยู่คื อ จุ ด ที่ 1 และเดิ น ไปจุ ด ที่ 2 เพื่ อ
บันทึ กค่าสัญญาณ เมื่อเดิ นแล้วหยุดที่จุดไหนแล้วต้องกด
ในแผนที่ เพื่อบันทึกค่าสัญญาณของเส้นทางที่ผ่านมา (4)
จะเดินเก็บผลภายในอาคาร 1 รอบ (5) กดหยุดการทางาน
ของโปรแกรมเพื่อบันทึกผลโดยการเดิน 1 รอบโปรแกรม
จะบันทึกผลค่า ทรู พุท ค่า RSRP และค่า SINR โปรแกรม
nPerf เก็บค่าความเร็ วในการรับ - ส่ งข้อมูล

รู ปที่ 4: โปรแกรมในการทดลอง
3.

การดาเนินงานวิจัย
3.1 แผนการดาเนินงาน
ความถี่

ไม่รวมความถี่
รวมความถี่

แบนด์วิธ

เสาสถานี าน สูง เมตร มี
และ
และ

วัดสัญญสาณภายในอาคาร รอบ
มี ตัวชี้วัด
ความถี่
แบนด์วิธ

รอบที่ ไม่รวมความถี่ที่
รอบที่ รวม ความถี่

แบนด์วธิ
แบนด์วธิ

รู ปที่ 5: รายละเอียดสถานที่ในการวิจยั
จากรู ป ที่ 5 แสดงถึ ง รายละเอี ย ดสถานที่ วิ จัย ภายใน
อาคารห้างสรรพสิ นค้าแห่ งหนึ่งมี 1 ชั้น มีสถานีฐานภายใน
อาคารกระจายความถี่ 900MHz แบนด์ วิ ธ 10MHz และ
ด้านนอกอาคารห่ างออกไปประมาณ 300 เมตรมีเสาสถานี
ฐานสูง 32 เมตร มีความถี่ 1800 และ 2100MHz มีแบนด์วธิ
15 และ 10MHz ตามลาดับ โดยรวม 3 ความถี่ ทาให้ขนาด
แบนด์วธิ เพิ่มขึ้นเป็ น 35MHz
การวิจัยนี้ ได้มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อวัดผลประสิ ทธิ ภาพ
สัญญาณมื อถื อในอาคารที่ เพิ่มขึ้ นจากการทารวมความถี่
ภายใต้เงื่อนไขต่างความถี่ (Inter-Band 3 ความถี่) และต่าง
สถานี โดยศึ กษาการวัดผลสั ญญาณ 4 ตัวชี้ ว ดั ได้แ ก่ ค่ า
ความเร็ วในการรับ - ส่ งข้อมูล ค่าทรู พุท ค่า RSRP และค่า
SINR ใช้ อุ ป กรณ์ แ ละโปรแกรมที่ ส ถานที่ จ ริ งซึ่ งได้ มี
แผนการทดลองดังรู ปที่ 6 ดังนี้

จดที่
จดที่

จดที่

รู ปที่ 7: ภาพประกอบการเดินเก็บผลทดลอง
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3.2 ก าหนดเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ วั ด ผลประสิ ท ธิ ภ าพ

สัญญาณมือถือในอาคาร
การวัดค่าสัญญาณมือถือในอาคารนั้นมีกาหนดเกณฑ์ที่
ใช้ดู ใ นอุ ป กรณ์ ร่ ว มระหว่ า งการเดิ น ทดสอบ ท าให้ ผู ้
ทดสอบนั้นสามารถประเมิณได้วา่ ค่าสัญญาณจุด ๆ นั้นเป็ น
อย่างไรโดยมีค่า ทรู พุท ค่า RSRP และ SINR แสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1: เกณฑ์ค่า Throughput, RSRP และ SINR

รู ปที่ 9: ผลพารามิเตอร์รวมความถี่จากโปรแกรม nPerf GENEX
PHU Smart

จากการเปรี ยบเทียบจาก 2 สถานการณ์ระหว่างไม่รวม
ความถี่ แ ละรวมความถี่ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่
เพิ่มขึ้นของ 4 ตัวชี้วดั พบว่าความเร็ วในการรับ – ส่ งข้อมูล
มีค่าความเร็ วดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 409.90% ความเร็ วอัพ
โหลดเพิ่มขึ้น 297.81% และค่าปิ งดี ข้ ึน 45.16% ทรู พุท
เพิ่มขึ้น 249.69% RSRP ลดลง 7.68% และ SINR ลดลง
14.69% แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: สรุ ปผลค่าสัญญาณเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 สถานการณ์

กำหนดเกณฑ์ พำรำมิเตอร์ ในกำรทดสอบ
Throughput (Mbps)
x => 60
42 <= x < 60
30 <= x < 42
20 <= x < 30
15 <= x < 20
10 <= x < 15
50 <= x < 10
0<x<5
x =< 0 kbps

RSRP (dB)
N/A
x >= -80
-90 <= x < -80
-95 <= x < -90
-100 <= x < -95
-110 <= x < -100
-116 <= x < -110
-124 <= x < -116
x < -124

SINR (dB)
N/A
x >= 20
N/A
15 <= x < 20
10 <= x < 15
1<= x < 10
-1 <= x < 1
-3 <= x < -1
x < -3

และ Genex Assistant

ความหมาย สี
N/A
ยอดเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
อ่อน
ไม่ดี
ไม่ดีมาก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ

4. ผลการวิจัย
4.1 ผล 2 สถาณการณ์ ไม่ รวมความถี่และรวมความถี่

รวมช่องสัญญาณ (CA)
ความถี่ (Mhz)
Bandwidth (Mhz.)

4.1.1 สถานการณ์ ไ ม่ ร วมความถี่ พ บว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ

ความเร็ วในการรับ – ส่ งข้อมูลได้ ค่าความเร็ วดาวน์โหลด
13.74Mbps ความเร็ วอัพโหลด 6.40Mbps และ ปิ ง 62ms.
ในส่วนของค่าทรู พทุ RSRP และ SINR มีค่า 23.99Mbps
-79.71dBm และ 9.87dB ตามลาดับ แสดงดังรู ปที่ 8

Dowload (Mbps)

ควำมเร็ วในกำร
Upload (Mbps)
รั บ – ส่ งข้ อ มูล
ตัวชี้วัด

Ping

ทรู พุ ท (Mbps)
RSRP (dBm)
SINR (dB)

รอบ 1
ไม่มี
900
10
13.74
6.4
62
23.99
-79.71
9.87

รอบ 2
มี
900/1800 /2100
35
70.06
25.46
34
83.89
-85.78
8.42

ประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้ น (%)
409.90%
297.81%
45.16%
249.69%
-7.68%
-14.69%

เพิ่มขึ้ น
เพิ่มขึ้ น
เพิ่มขึ้ น
เพิ่มขึ้ น
ลดลง
ลดลง

ผลเพิ่ ม เติ มรอบนอกอาคารสามารถจับสัญ ญาณการ
รวม 2 ความถี่ คื อ 1800 และ 2100MHz ของเสาส่ ง ด้าน
นอกเท่ า นั้น พบว่า ค่ า เฉลี่ ยของความเร็ วในการรั บ – ส่ ง
ข้อ มู ล ได้ ค่ า ความเร็ ว ดาวน์ โ หลด 42.36Mbps ลดลง
39.54% ความเร็ ว อัพ โหลด 20.81Mbps ลดลง 18.26%
และปิ ง 46ms ลดลง 35.29% ในส่ ว นของค่ า ทรู พุท มี ค่า
47.49Mbps ลดลง 43.39% ค่า RSRP -79.57dBm เพิ่มขึ้น
7.23% และค่ า SINR 20.06dB เพิ่ ม ขึ้ น 138.24% เมื่ อ
เทียบกับผลรวม 3 ความถี่ภายในอาคาร
4.2 ผลกราฟเปรียบเทียบ 2 สถานการณ์
รู ป ที่ 10 แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งค่ า ทรู พุ ท ค่ า
RSRP แ ละ ค่ า SINR มาน าเ สน อ ใ น รู ป แ บ บ กร าฟ
เปรี ยบเที ยบระหว่าง ไม่รวมความถี่ (เส้น สี ฟ้า) และรวม
ความถี่ (เส้ น สี ส้ ม ) พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย RSRP และ SINR
จะลดลง 6.07dBm และ 1.45dB ตามลาดับ แต่ค่าทรู พุท

รู ปที่ 8: ผลพารามิเตอร์ ไม่รวมความถี่จากโปรแกรม nPerf
GENEX PHU Smart และ Genex Assistant

4.1.2 สถานการณ์ ร วมความถี่ พ บว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ

ความเร็ วในการรับ – ส่ งข้อมูลได้ ค่าความเร็ วดาวน์โหลด
70.06Mbps ความเร็ วอัพโหลด 25.46Mbps และปิ ง 34ms
ในส่ ว นค่ า ทรู พุ ท RSRP และ SINR มี ค่ า 83.89Mbps
-85.78dBm และ 8.42dB ตามลาดับ แสดงดังรู ปที่ 9
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บทคัดย่อ
ค าส าคั ญ : ฟิ ชชิ ง ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์
ความตระหนักรู ้

บทความนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาการประเมิ นการ
รั บรู้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขององค์ กรโดยการจาลอง
สถานการณ์ ฟิชชิ ง เพื่อทดสอบและศึ กษาพฤติกรรมความ
ตระหนั ก ทางไซเบอร์ ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร ผู้ วิจั ย ได้
แบ่ งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น 2 กลุ่ ม และมี ก ารจ าลองจ าลอง
สถานการณ์ ฟิชชิ ง 2 ครั้ งโดยมีเนือ้ หาที่แตกต่ างกัน และทั้ง
2 กลุ่มตัวอย่ างมีรูปแบบการถ่ ายทอดความรู้ ที่ แตกต่ างกัน
อีกด้ วย กลุ่มที่ 1 ฝ่ ายปฏิ บัติการซึ่ งเกี่ยวข้ องกับทางด้ านไอ
ที โ ดยตรง มี การถ่ ายทอดความรู้ ในรู ป แบบ two-factor
awareness และกลุ่มที่ 2 ฝ่ ายสนั บสนุน ซึ่ งส่ วนงานไม่ ได้
เกี่ยวข้ องกับไอที โดยตรง (Non-IT) มีการถ่ ายทอดความรู้
ในรู ปแบบ single factor awareness พบว่ าในกลุ่มที่ 1 มี
จานวนบุคลากรที่ไม่ เปิ ดอีเมลมีจานวนเพิ่มขึน้ 6.96% เปิ ด
และอ่ านอย่ างเดียวเพิ่ มขึ ้น 9.57% เปิ ดอ่ านและคลิ๊ กลิงก์
ลดลง 16.52% คลิ๊กและป้ อนข้ อมูลลดลง 20% นอกจากนี ้
ในกลุ่ม ตั วอย่ างที่ 2 จาก ผลวิ เคราะห์ การทดสอบทั้ ง 2
ครั้ งพบว่ าบุคลากรที่ ไม่ เปิ ดอีเมลมีจานวนลดลง 22.22%
เปิ ดและอ่ านอย่ างเดียวเพิ่ มขึ ้น 3.17% เปิ ดอ่ านและคลิ๊ ก
ลิงก์ เพิ่มขึน้ 19.05% คลิ๊กและป้ อนข้ อมูลเพิ่มขึน้ 19.05%
นั่ น แสดงว่ า การถ่ ายทอดความรู้ ในแบบ two-factor
awareness สามารถให้ ผลลัพธ์ ที่ดีขึน
้ จากเดิ มในเรื่ องของ
การคลิ๊ ก และป้ อ นข้ อ มู ล ซึ่ ง แตกต่ างจากการถ่ ายทอด
ความรู้ ในแบบ single factor awareness

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

ขั้น ตอนการรวบรวมข้ อ มู ล (Information Gathering)

more effective than single-factor awareness instruction

[3,4]

ขั้น ตอนแรกของการโจมตี ท างวิศวกรรมสังคม คื อ การ
รวบรวมข้อ มู ล ของเป้ า หมาย ในขั้น ตอนนี้ ผู ้โ จมตี จ ะ
รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เป้ าหมายเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และเพื่ อ สร้ างความสั ม พัน ธ์ ที่ ไ ว้วางใจได้ ผู ้
โจมตีอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ความเกี่ยวพันทางการเมือง
ภูมิหลังทางการศึกษา ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลทางการเงิ น
นอกจากนี้ ยงั รวมถึงข้อมูลเกี่ ยวกับโครงสร้างขององค์กร
ลักษณะการทางาน เพื่อนามาวิเคราะห์กลยุทธ์ในการโจมตี
เป้ าหมายต่อไป
ขั้นตอนพัฒนาความสัมพันธ์ (Developing Relationships)
เมื่อมี การรวบรวมข้อมูล แล้ว ผูโ้ จมตีจะใช้ข้ นั ตอน
พัฒ นาความสัม พัน ธ์โ ดยใช้ขอ้ มูลที่ เก็บ รวบรวมมาลอก
เลียนให้เสมือนจริ ง เพื่อชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เป้ าหมาย
หลงเชื่อ
ขั้นตอนแสวงหาประโยชน์ (Exploitation)
ผูโ้ จมตีจะใช้ท้ งั ข้อมูลและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
เพื่อแทรกซึ มเป้ าหมาย หลอกล่อให้เป้ าหมายเผยความลับ
ด้วยวิธีต่าง ๆ
ขั้นตอนดาเนินการ (Execution)
ทาการโจมตี เป้ าหมาย ให้ตรงกับวัตถุป ระสงค์ที่ ผู ้
โจมตี ต ้อ งการ และอาจน าข้อ มู ล ของเป้ าหมายมาสร้ าง
ความเสี ยหายในด้านต่าง ๆ
2.2 ฟิ ชชิ่ง (Phishing)
ฟิ ชชิ่ ง (Phishing) หมายถึ ง การหลอกลวงทาง
อินเทอร์เน็ต โดยจะหลอกล่อเป้ าหมายให้หลงเชื่อข้อความ
ที่ ห ลอกลวง เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ งข้อ มู ล สาคัญ ของเป้ าหมาย
เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคล รหัสผ่าน บัตรเครดิต ฯลฯ โดยการ
ปลอมแปลงให้เหมือนกับเว็บไซต์ผใู ้ ห้บริ การจริ ง [5] เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และเอกสารลับของ
เป้ าหมาย หรื อความลับทางการค้าของบริ ษทั จะมาในรู ป
ของอีเมลที่ ไม่ได้ระบุ เป้ าหมายอย่างชัดเจน และจะถูกส่ ง
อีเมลแบบกระจายโดยที่ไม่ได้หวังผลที่เป้ าหมายเป็ นพิเศษ [6]
2.3 ฟิ ชชิ่งแบบเจาะจงเป้ าหมาย (Spear-Phishing)
หมายถึ ง การโจมตี ที่ พุ่ ง เป้ า ไปยัง เป้ า หมายอย่า ง
ชัดเจน โดยผูโ้ จมตี จะค้นหาข้อมูลเบื้ องต้นของพนักงาน

in raising cyber security awareness.
Keywords: phishing, cybersecurity, awareness.

1. บทนา
การโจมตีทางไซเบอร์ ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มกั เกิด
จากตัวผูใ้ ช้งานในระบบสารสนเทศ การโจมตีแบบฟิ ชชิ่ ง
(Phishing) คื อ การหลอกลวงทางอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นการ
โจมตี ด้วยวิธีทางวิศ วกรรมสังคม (Social Engineering)
นับ เป็ นการโจมตี ที่ ป ระสบความส าเร็ จ มาก และส่ งผล
กระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ มากเช่ น กัน
ซึ่ ง ทางผูว้ ิจัย มี ค วามสนใจที่ จ ะน าการโจมตี แ บบฟิ ชชิ่ ง
(Phishing) มาทดสอบในองค์กร เพื่ อ ลดช่ อ งโหว่ในการ
ถูกโจมตี และสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในองค์กร
ไม่ให้ตกเป็ นเป้ าหมายซ้ าได้อีก
2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 การโจมตีทางวิศวกรรมสังคม
การโจมตี ท างวิ ศ วกรรมสั ง คม คื อ กลยุ ท ธ์ ท าง
จิตวิทยาที่ใช้ในกลอุบายหลอกล่อเป้ าหมายให้หลงเชื่อและ
ยอมเปิ ดเผยความลับ [1] มีการดาเนินการในรู ปแบบต่าง ๆ
จะเริ่ มต้นจากการรวบรวมข้อมูลของเป้ าหมายซึ่งเป็ นหนึ่ ง
ในขั้นตอนที่ สาคัญ ที่ สุดในการโจมตี ในกรณี ของสังคม
การโจมตีทางวิศวกรรมสังคม ผูโ้ จมตีตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับ
ลักษณะพื้นฐานของเป้ าหมาย หรื อหลักจิตวิทยาที่สามารถ
ใช้แสวงหาประโยชน์จากเป้ าหมาย [2] ซึ่ งวงจรชี วิตของ
การโจมตีทางวิศวกรรมสังคมแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: องค์ประกอบวงจรชีวิตของการโจมตีทางวิศวกรรมสังคม
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ในบริ ษทั ที่ เป็ นเป้ าหมายจากช่องทางต่าง ๆ เช่น จากนั้นผู ้
โจมตีจะสร้างอีเมล Phishing ที่ ระบุ เนื้ อหาสอดคล้องกับ
เป้ าหมายเพื่ อ ให้เป้ าหมายหลงเชื่ อ กดลิ งก์ที่ แ นบมากับ
อีเมล การโจมตี ลกั ษณะนี้ หากเป้ าหมายเป็ นบุ คคลสาคัญ
ในองค์กรจะเรี ยกว่า Whaling [7]
2.4 ฟิ ชชิงด้ วยเสี ยง (Vishing)
หมายถึง เป็ นการฟิ ชชิงด้วยเสี ยง ใช้การโน้มน้าวให้
เหยื่อหลงเชื่ อว่าเป็ นสายที่ โทรมาจากเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่ ง โดยเลือกที่ จะขอข้อมูลบัญชี, รหัสผ่าน
หรื อข้อ มู ล ธุ ร กรรมผ่ า นทางโทรศั พ ท์ เมื่ อ เป้ าหมาย
หลงเชื่อให้ขอ้ มูลก็จะทาให้เกิดความสูญเสี ยเกิดขึ้น [8]
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สามารถใช้งานได้ ส่ วนใหญ่เมื่อโจมตีสาเร็ จจะทาการลบ
ร่ องลอยเพื่อให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับมาหาตนเองได้
2.6 ทฤษฎีความตระหนัก
ความต ระห นั ก (Awareness) เป็ น แน วคิ ดเชิ ง
จิตวิทยา (Psychological Approach) ผสมกับแนวคิดเชิ ง
พฤติ ก รรมศาสตร์ (Behavior Science) เป็ นผลมาจาก
กระบวนการทางปั ญ ญา (Cognitive Process) กล่ าวคื อ
เมื่อบุคคลได้รับการสัมผัสจากสิ่ งเร้าในสภาพแวดล้อม จะ
ทาให้เกิดกระบวนการการรับรู ้ เมื่อบุคคลรับรู ้จากสิ่ งเร้าก็
จะเกิ ดความเข้าใจในสิ่ งเร้านั้น ส่ งผลให้เกิดความคิดรวบ
ยอดนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ และนาไปสู่ การเกิ ดความตระหนัก
ในที่ สุ ด ซึ่ งความรู ้ แ ละความตระหนัก ต่ างก็ น าไปสู่ การ
แสดงพฤติ กรรมของบุ คคลต่อสิ่ งเร้านั้นๆ [10] แสดงดัง
ภาพที่ 2

2.5 Cyber Kill Chain
Cyber Kill Chain ถูกคิ ดค้น โดย Lockheet Martin

ในปี 2011 [9] เพื่ อใช้ในการอธิ บ ายขั้น ตอนในการเจาะ
ร ะ บ บ เพื่ อ โ จ ม ตี ท าง ไซ เบ อ ร์ ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
7 ขั้นตอนต่อเนื่ อง ได้แก่
1. Reconnaissance: อาชญากรทางไซเบอร์ เริ่ มเก็บข้อมูล
ของเป้ าหมายก่อนเริ่ มโจมตี ไม่วา่ จะเป็ นทางอินเทอร์ เน็ต
หรื อ ทางกายภาพ โดยหากสามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ของ
เป้ าหมายได้ม ากก็จ ะส่ งผลให้ก ารโจมตี มี แนวโน้มที่ จ ะ
ประสบความสาเร็ จมากขึ้น
2. Weaponization: เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมกับ การ
โจมตี เป้ าหมาย เช่ น การเตรี ย มโปรแกรมส าหรั บ เจาะ
ระบบที่เหมาะสมกับเป้ าหมาย เป็ นต้น
3. Delivery: ส่ ง Payload ที่ เตรี ยมไว้ไปยังเป้ าหมายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ฟิ ชชิงอีเมล เว็บ หรื อ USB เป็ นต้น
4. Exploitation: อาชญากรทางไซเบอร์ ทาการเจาะระบบ
ของเป้ า หมายผ่ า นช่ อ งโหว่ ต่ า งๆ ที่ พ บเจอจากการท า

ภาพที่ 2: ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก

3. วิธีการดาเนินงาน
ในส่ วนนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ การวิจัยด าเนิ น ไปได้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ลุล่วง ผูว้ จิ ยั จึงวางแผนขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
3.1 ออกแบบขั้นตอนการวิจย
ั
ผูว้ ิจัยเริ่ มต้น จากการรวบรวมข้อ มูล ของเป้ าหมาย
ก่ อนเริ่ มท าการโจมตี มี การสร้างเนื้ อหาอี เมล 2 ฉบับใน
การทดสอบแบ่ งเป็ น 2 รอบคื อ ก่ อ นการโจมตี และหลัง
การโจมตี และได้ มี มี ก ารสร้ า งเว็ บ ไซต์ ป ลอมเพื่ อ ใช้
สาหรับการจาลองสถานการณ์โจมตีในรู ปแบบฟิ ชชิง เมื่อ
พนักงานในแต่ละแผนกได้รับอีเมล เปิ ดอ่าน กดลิงก์ กรอก
ข้อมูล ระบบจะจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผล
และนาเสนอฝ่ ายบุคคล เพื่อจัดทาโปสเตอร์ถ่ายทอดความรู ้
ทางด้าน Cyber Awareness หลังจากนั้น จะมี ก ารส่ งการ
จาลองสถานการณ์โจมตีในรู ปแบบฟิ ชชิงทดสอบในรอบ

Reconnaissance
5. Installation: ติ ด ตั้ง Payload บนเครื่ อ งของเป้ า หมาย

เพื่อคอยรับคาสัง่ จากอาชญากรทางไซเบอร์
6. Command & Control: หลั ง จากที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง Payload
อาชญากรทางไซเบอร์ สามารถทาการควบคุมหรื อสั่งการ
เครื่ องเป้ าหมายได้
7. Action on Objectives: ด าเนิ น การตามเป้ า หมายของ
ตนเอง เช่น ขโมยข้อมูล หรื อขัดขวางการทางานทาให้ไม่
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ที่ 2 หลังจากที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ และนา
ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเพื่อสรุ ปผล ดังภาพที่ 3
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1. ผูโ้ จมตีส่งอีเมลถึงเหยือ
่
2. ผูท
้ ี่ ตกเป็ นเหยื่อคลิ กลิ งก์ฟิ ชชิ่ งในอี เมล โดยอาจ

เป็ นลิงก์ปลอมที่นาทางไปสู่เว็บไซต์ฟิชชิง
3. ผูโ้ จมตีรวบรวมข้อมูลข้อมูลประจาตัวของเหยือ
่
4. ผู ้โ จมตี ใ ช้ ข ้อ มู ล ประจ าตัว ของเหยื่ อ เพื่ อ เข้า ถึ ง
เว็บไซต์

ภาพที่ 3: กระบวนการวิจยั
3.2 ดาเนินการวิจย
ั

ผู ้วิ จั ย ได้ มี ก ารจ าลองสถานการณ์ ก ารโจมตี ใ น
รู ปแบบอี เมลฟิ ชชิ งในองค์กรแห่ งหนึ่ ง เพื่อทดสอบและ
ศึกษาพฤติกรรมความตระหนักทางไซเบอร์ ของบุคลากร
ในองค์กรในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 ถึ ง
ช่ ว ง ต้ น ไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่ งองค์ ก รแห่ งนี้
เกี่ ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
ทดลองครั้ งนี้ มีจานวนทั้งสิ้ น 178 คน ผูว้ ิจัยได้แบ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม และมีการจาลองจาลองสถานการณ์ฟิ
ชชิ ง 2 ครั้ งโดยมี เนื้ อหาที่ แ ตกต่ า งกั น และทั้ ง 2 กลุ่ ม
ตัวอย่างมีรูปแบบการถ่ายทอดความรู ้ที่แตกต่างกันอีกด้วย
กลุ่ ม ที่ 1 ฝ่ ายปฏิ บั ติ ก ารซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกั บ ทางด้ า นไอที
โดยตรง มี ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ ใ นรู ป แบบ two-factor
awareness และกลุ่มที่ 2 ฝ่ ายสนับสนุ น ซึ่ งส่ วนงานไม่ได้
เกี่ยวข้องกับไอทีโดยตรง (Non-IT) มีการถ่ายทอดความรู ้
ในรู ป แบบ single factor awareness โดยมี กระบวนการ
ในการทดลองการโจมตี ดังนี้
ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษาขั้น ตอนการโจมตี แ บบฟิ ชชิ ง [11]
เพื่อวางแผนการจาลองสถานการณ์ในรู ปแบบอีเมลฟิ ชชิ ง
แก่ บุคลากรภายในองค์กร เพื่อต้องการที่ จะการประเมิ น
การรับรู ้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขององค์กรได้ โดยมี
ขั้นตอน ดังภาพที่ 4 และ 5

ภาพที่ 4: ขั้นตอนโจมตีแบบฟิ ชชิง

ภาพที่ 5: ขั้นตอนโจมตีแบบฟิ ชชิง (Fake Domain)
ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยมีเนื้ อหา
เกี่ ยวข้องกับการชี้ ชวนให้บุ คลากรในองค์กรลงทะเบี ยน
เพื่ อยื น ยัน การเพิ่ มพื้ น ที่ อี เ มลด้ ว ยระบ บอั ต โน มั ติ
และได้ได้ทาการออกแบบโปสเตอร์ infographic สาหรับ
เป็ นสื่ อในการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่บุคลากรแต่ละฝ่ ายของ
องค์กร โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงความหมายของการโจมตีใน
รู ปแบบต่าง ๆ ของ ฟิ ชชิง และ แรนซัมแวร์ รวมถึงวิธีการ
สังเกตอี เมลต้อ งสงสัย รวมถึ งการป้ อ งกัน ไม่ ให้ต กเป็ น
เหยื่อ หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้ทดสอบสถานการณ์การโจมตีใน
รู ป แบ บ ฟิ ชชิ งใน ครั้ งที่ 1 และได้ ถ่ า ยท อดความ รู ้
ใ น รู ป แ บ บ single factor awareness แ ล ะ two-factor
awareness โดยขั้น ตอนต่ อ มาได้มี ก ารออกแบบพัฒ นา
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ถ่ายทอดความรู ้ ให้กับ บุ คลากร 2 ปั จจัย คื อ ผูว้ ิจัยได้ท า
บทความจ านวน 2 บทความ และเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างผ่านอี เมล อี ก ทั้งมี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ในเรื่ องต่างๆ
ซึ่ งจากกลุ่มตัวอย่าง 115 คนในกลุ่มที่ 1 มี สถานะไม่เปิ ด
อีเมลในครั้งที่ 1 จานวน 49 คน คิดเป็ น 42.61% และใน
ครั้งที่ 2 จานวน 57 คน คิดเป็ น 49.57% สถานะเปิ ดและ
อ่านอย่างเดียวในครั้งที่ 1 จานวน 20 คน คิดเป็ น 17.39%
และในครั้ งที่ 2 จานวน 31 คน คิ ด เป็ น 26.96% สถานะ
เปิ ดอ่านและคลิ๊ กลิ งก์ในครั้ งที่ 1 จานวน 46 คน คิ ดเป็ น
40% และในครั้งที่ 2 จานวน 27 คน คิดเป็ น 23.48% และ
สถานะคลิ๊กและป้ อนข้อมูลในครั้งที่ 1 จานวน 44 คน คิด
เป็ น 38.26% และในครั้ งที่ 2 จ านวน 21 คน คิ ด เป็ น
18.26% แสดงดังภาพที่ 6

เว็บ ไซต์สาหรั บ การจาลองสถานการณ์ ในรู ป แบบอี เมล
ฟิ ชชิ งในครั้งที่ 2 โดยอีเมลมีเนื้ อหาแตกต่างจากครั้งแรก
ซึ่ งในครั้ งนี้ จะเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมการร่ วมลงทะเบี ยน
กล่องสุ่มของขวัญ เพื่อลุน้ รับเงินรางวัลและรางวัลพิเศษ
ในระหว่างการทดสอบสถานการณ์ ก ารโจมตี ใ น
รู ปแบบฟิ ชชิงในครั้งที่ 1 และ 2 ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมที่ใช้
ในการตรวจจับ สถานะของอี เมลปลายทางไม่ว่าจะเป็ น
สถานะส่งสาเร็ จ เปิ ดหรื อไม่เปิ ดอีเมล หรื อแม้แต่คลิ๊กลิงก์
ตัวโปรแกรมจะระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลของผูด้ ูแลระบบ
หากบุคลากรในองค์กรคลิ๊กลิงก์และทาการป้ อนข้อมูลเข้า
มาในระบบ ข้อมูลที่ ป้อนเข้ามาในระบบนั้นจะถูกจัดเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูลของระบบ SQL Server เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์
3.3 สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ออกแบบขั้นตอนการวิจยั ได้ศึกษาขั้นตอนการ
โจมตีแบบฟิ ชชิง เพื่อวางแผนในการจาลองสถานการณ์ใน
รู ปแบบอีเมลฟิ ชชิงแก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อต้องการ
ที่ จะการประเมินการรับรู ้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ
องค์ก ร และก าหนดกระบวนการวิจัยให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเริ่ ม รวบรวมข้อ มู ล ของบุ ค ลากรใน
องค์กร ออกแบบคอนเทนต์ตามสภาพแวดล้อมขององค์กร
มี การมี การพัฒ นาเว็บ แอพพลิ เคชัน เพื่ อใช้ในการจาลอง
สถานการณ์ ในรู ป แบบอี เมลฟิ ชชิ ง รวมถึ งการจัดท าสื่ อ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่บุคลากร
แต่ละฝ่ ายขององค์กร และมีการเก็บในส่ วนของฐานข้อมูล
ในการจาลองสถานการณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลต่อไป

ภาพที่ 6: กราฟเปรี ยบเทียบ two-factor awareness
ในกลุ่ ม ที่ 2 ฝ่ ายสนั บ สนุ น ผู ้วิ จัย มี ก ารถ่ า ยทอด
ความรู ้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรเพี ย ง 1 ปั จจัย คื อ ผู ้วิ จั ย ได้ ท า
บทความจานวน 2 บทความเผยแพร่ ให้แก่ กลุ่ มตัวอย่าง
ผ่านอี เมลเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งจากกลุ่ มตัวอย่าง 63 คนใน
กลุ่มที่ 2 มีสถานะไม่เปิ ดอีเมลในครั้งที่ 1 จานวน 26 คน
คิดเป็ น 41.27% และในครั้ งที่ 2 จานวน 12 คน คิ ดเป็ น
19.05% สถานะเปิ ดและอ่านอย่างเดียวในครั้งที่ 1 จานวน
13 คน คิดเป็ น 20.64% และในครั้งที่ 2 จานวน 15 คน คิด
เป็ น 23.81% สถานะเปิ ดอ่ า นและคลิ๊ ก ลิ ง ก์ ใ นครั้ งที่ 1
จานวน 24 คน คิดเป็ น 38.10% และในครั้งที่ 2 จานวน 36
คน คิ ดเป็ น 57.14% และสถานะคลิ๊กและป้ อนข้อมูลใน

4. ผลการดาเนินงาน

จากการด าเนิ น งานการประเมิ น การรั บ รู ้ ค วาม
ป ลอดภั ย ท างไซเบ อร์ ข ององค์ ก รโด ยการจ าลอง
สถานการณ์ ใ นรู ป แบบอี เมลฟิ ชชิ ง โดยสามารถแบ่ ง
ผลการวิจัยแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ ฝ่ ายปฏิ บัติ ก าร มี ก าร
ถ่ า ยทอดความรู ้ ใ นรู ป แบบ two-factor awareness และ
ฝ่ ายสนับ สนุ น มี ก ารถ่ ายทอดความรู ้ ในรู ป แบบ single
factor awareness ในกลุ่มที่ 1 ฝ่ ายปฏิ บต
ั ิการ ผูว้ ิจยั มีการ
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ครั้งที่ 1 จานวน 17 คน คิดเป็ น 26.98% และในครั้งที่ 2
จานวน 29 คน คิดเป็ น 46.03% แสดงดังภาพที่ 7
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ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงด้ านความมัน่ คงปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวต่ อ
การยอมรับเทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ง
The Impact of Perceived Security Risk and Privacy Risk on the Acceptance
of IoT Technologies
มรุ ชัย วัฒนรั งสรรค์ (Maruchai Wattanarungson)1 และปราโมทย์ ลือนาม (Pramote Luenam)2
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บทคัดย่อ

the acceptance of IoT technologies. The study used

การวิ จั ย ครั้ ง นี ้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความตั้งใจยอมรั บเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ งของ
ผู้บ ริ โภคที่ เคยใช้ อุป กรณ์ IoT และมีถิ่ น ฐานในประเทศ
ไทยจานวน 396 คนโดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และทาการวิเคราะห์
ข้ อมูลที่ ได้ ในรู ปแบบเชิ งโครงสร้ างด้ วยโปรแกรม SPSS
และ AMOS ในการทดสอบสมมติ ฐานเพื่ อวิเคราะห์ หาค่ า
อิ ทธิ พลทั้ งทางตรงและทางอ้ อม โดยค่ าความสอดคล้ อง
ของโมเดล (goodness-of-fit) ที่ ไ ด้ เป็ นดั ง นี ้ P-value =

online questionnaire to collect a sample of 396

0.406,  /df = 1.035, RMSEA = 0.009, CFI = 0.999

security risk perception and the privacy risk

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

2

และ TLI = 0.998 ผลการศึ กษาพบว่ าการรั บรู้ ถึงแนวทาง
ปฏิ บัติด้านข้ อมูลนั้นไม่ มีผลกระทบต่ อความตั้งใจยอมรั บ
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง แต่ การรั บรู้ ความเสี่ยง
ด้ านความมั่น คงปลอดภั ย ของข้ อ มูล และการรั บ รู้ ความ
เสี่ ยงด้ านความเป็ นส่ วนตัวของผู้บริ โภคมีอิท ธิ พลเชิ งลบ
ทั้งทางตรงและทางอ้ อมต่ อความตั้งใจยอมรั บเทคโนโลยี
อิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง ผ่ านการรั บ รู้ ถึ ง แนวทางการ
ปฏิ บัติด้านข้ อมูล
ค าส าคั ญ : อิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง การรั บ รู ้ ถึ ง แนว
ทางการปฏิ บัติ ด้านข้อ มู ล การรั บ รู ้ ถึ ง ความ
เสี่ ยงด้ า นความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล
การรับรู ้ถึงความเสี ยงด้านความเป็ นส่วนตัว

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. บทนา

ปั จจุ บั น เท ค โน โลยี มี ส่ วน อย่ า งม ากใน การใช้
ชีวติ ประจาวัน ซึ่ งในระหว่างวันนี้ แทบจะทุกกิจกรรมเรามี
การใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์เข้ามาช่วย ซึ่ งอุปกรณ์หลาย
ชนิ ด เป็ น อุ ป ก รณ์ ที่ มี การน าเท ค โน โล ยี เ กี่ ยวกั บ
อิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ งเข้า มาช่ ว ย เพื่ อ ให้ อุ ป กรณ์
สามารถตอบสนองหรื อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น เช่น บ้านอัจฉริ ยะที่ สามารถเปิ ดปิ ดไฟ

Abstract
The purpose of this study was to examine the
impact of perceived security risk and privacy risk on
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ได้อตั โนมัติ สามารถตรวจสอบตาแหน่งและทานายเวลาที่
คนเปิ ดหรื อปิ ดแอร์ได้ ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายและ
ลดการใช้พลังงานได้มาก [1] ซึ่ งความสะดวกสบายและมี
ประโยชน์น้ ี นาไปสู่ ความแพร่ หลายในการใช้เทคโนโลยี
โดยบางคนอาจจะไม่ รู้ต ัว ด้ว ยซ้ าว่าก าลัง ใช้เทคโนโลยี
อะไรอยูบ่ า้ ง
ผูใ้ ห้บริ การอุปกรณ์ อินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ งรายใหญ่
สามารถน าข้อมู ล มาวิเคราะห์ เพื่ อ พัฒ นาหรื อ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ใน
ราคาที่ ถูกลง แต่ก็แลกมากับการนาข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภคมาวิเคราะห์ โดยทัว่ ไปหากนาข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยสุ จริ ตและถูกกากับด้วยกฎหมายและมาตรฐานในการ
ปกป้ องข้อมูลก็คงไม่เป็ นปั ญหามากนัก แต่ในปั จจุบัน มี
ข่าว เหตการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ เกิดขึ้นโดยผูใ้ ห้บริ การนา
ข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดหรื อไม่มีการควบคุมที่
ดี และจุ ด อ่ อ นของเทคโนโลยี น้ ี คื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่
ละเอี ย ดอ่ อ นสามารถสื่ อ ถึ ง ตัว ตนและพฤติ ก รรมของ
เจ้าของข้อ มู ล ได้ เป็ นจุ ด ส าคัญ ที่ อ งค์กร สามารถสร้ าง
รายได้จากการรวบรวมและขายข้อมูลให้กบั องค์กรอื่น ๆ
ต่อไป ทาให้ขอ้ มูลเหล่านี้ เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด จนทา
ให้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลถูกกระจายออกไป [2] ซึ่ งอาจถูกส่ ง
ต่อไปจนถึงมิจฉาชีพได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
การรั บ รู ้ แ ละความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คลของผู ้บ ริ โ ภคในปั จจุ บั น มี ผ ลอย่า งมากในการ
ดารงชี วิต และอาจส่ งผลกระทบไปถึ งเหตุ การณ์ ใหญ่ ๆ
ตัวอย่างเช่ น เหตุ ก ารณ์ [3] ใช้ข ้อ มู ล ของสมาชิ กผูใ้ ช้เฟ
ซบุ๊ ก กว่า 50 ล้านคน อย่างไม่ เหมาะสม ช่ ว ยให้ โ ดนั ล
ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี ค.ศ. 2016
จะเห็ นว่าเหตุการณ์ ที่อา้ งอิ งนั้นเกิ ดขึ้ นโดยที่ ผูใ้ ช้งาน
ขาดการรับรู ้เกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัย
และข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนั้นปั ญหาสาคัญที่ งานวิจยั นี้ จะมี
ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยลดและแก้ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคตก็คือ ปั ญหาด้านการรับรู ้และความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ม ากับ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ของ
ผูบ้ ริ โภค
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จึ งเป็ นที่ มาของงานวิจยั นี้ ที่ ตอ้ งการศึ กษาระดับและ
ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและ
ความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคที่ถูกนามาวิเคราะห์น้ นั มีผล
อย่างไรต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ต
ทุกสรรพสิ่ ง
2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในการศึ ก ษาเรื่ องการรั บ รู ้ ค วามเป็ นส่ ว นตั ว ของ
ผู ้บ ริ โภคและความมั่ น คงปลอดภั ย จากเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ งมาใช้ในการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้ทา
การทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องพบว่า มีปัจจัยที่มีความเกี่ยวเนื่ องและสาคัญ 3 สิ่ ง
คือ การรับรู ้ถึงเทคโนโลยี ความกังวลเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วน
บุคคลและความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล [2]
ปั จจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งกลายมา
เป็ นเทคโนโลยี ที่ ถู ก ใช้กัน อย่า งแพร่ ห ลายในทุ ก กลุ่ ม
ประชากร [4] เนื่ องจากมีการนาเทคโนโลยีน้ ี มาประยุกต์
เข้ากับอุปกรณ์ สวมใส่ ต่าง ๆ เครื่ องจักรในอุตสาหกรรม
รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ภายในที่ อยู่อาศัยโดยที่เทคโนโลยี
อิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง นี้ มี ป ระโยชน์ ม ากเมื่ อ น ามา
ประยุกต์กับสิ่ งอื่ นใด ๆ ก็ตาม ก็จะทาให้เราสามารถเก็บ
ข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์และช่วยให้การตัดสิ นใจที่ ยากหรื อ
ซับซ้อนจนกลายเป็ นแนวคิดที่ วา่ การตัดสิ นใจของทุก ๆ
คนควรขึ้ นอยู่ กั บ ข้อ มู ล และการวิ เคราะห์ [5] เพื่ อ ให้
สามารถตัดสิ นใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น [6]
จะเห็ นได้ว่าเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งเริ่ ม
แพร่ หลายเข้ามาในชี วิตประจาวันซึ่ งมีการทาวิจยั เกี่ ยวกับ
การยอมรั บเทคโนโลยีอิน เทอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งโดย [7]
วิจยั จากตัวแปรต่าง ๆ เช่น การรับรู ้ถึงประโยชน์และการ
ใช้งาน ความง่ ายในการใช้งาน ความน่ าเชื่ อถื อ อิ ท ธิ พ ล
ทางสั ง คม ความเพลิ ด เพลิ น และการรั บ รู ้ ก ารควบคุ ม
พฤติ ก รรม ซึ่ งผลการวิจัย ได้ส รุ ป ออกมาว่า มี แ นวโน้ ม
ค่ อ น ข้ า งม ากที่ ผู ้ ถู ก ส ารวจจะยอม รั บ เท คโน โล ยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
เมื่อมองในด้านของการใช้งานและการตอบโจทย์ความ
ต้อ งการของผูใ้ ช้ เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง
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สามารถตอบสนองความคาดหวัง ได้ อ ย่ า งดี แต่ เมื่ อ
พิจารณาในด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี ความเสี่ ยงด้าน
ความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ผู ้บ ริ โ ภค [2], [8] และ
ความเป็ นส่ วนตัว การวิจยั ของ [9] ที่ ทาการวิจยั โดยวัดผล
กระทบของการรั บรู ้ความเสี่ ยงของข้อมู ล (security risk
perception) แ ล ะ ค ว าม เป็ น ส่ ว น ตั ว ( privacy risk
perception) ผ่ า นการเปรี ยบเที ย บ เหตุ ก ารณ์ จ าลอง 2
เหตุ ก ารณ์ แ ละพบว่าได้ผ ลลัพ ธ์ที่ แ ตกต่ างกัน โดยที่ บ าง
เหตุการณ์ ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยมีผลลบต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งและบาง
เห ตุ ก ารณ์ ความเสี่ ยงต่ า ง ๆไม่ มี ผลต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง ซึ่ งผลสรุ ป ของ
งานวิจัยกล่ าวว่าผลกระทบของการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งของ
ข้อมูลและความเป็ นส่ วนตัวนั้นอาจต้องมี ตวั แปรอื่นเพื่อ
นามาใช้ในการวิเคราะห์
จุดเด่นสาคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
คื อ ความสะดวกสบาย แต่ ค วามสะดวกสบายนั้น ไม่ ไ ด้
เกิดขึ้นเอง แต่เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลการใช้งาน รู ปแบบ
ความต้องการรวมไปถึงอุปนิ สัยส่ วนบุ คคลของผูใ้ ช้งาน
เพื่อนามาวิเคราะห์และตอบสนองในสิ่ งที่ควรจะเป็ นความ
ต้องการของผูใ้ ช้ โดยกระบวนการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ศึกษาวิจยั ความเข้าใจและการรับรู ้ของสาธารณชนเกี่ยวกับ
การนาแนวทางปฏิ บตั ิดา้ นข้อมูล (data practices) [15] ที่
สื่ อความหมายถึงการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการ
แบ่งปั นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์
ด้วยอัลกอลิ ทึมต่าง ๆ เพื่ อให้เข้าใจผูค้ น ซึ่ งผลลัพ ธ์ที่ได้
ขึ้ นอยู่กับอัลกอลิ ทึ มที่ ใช้ [1] ดังนั้น แนวทางปฏิ บัติด้าน
ข้อมูลนั้นถื อเป็ นส่ วนสาคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ต
ทุกสรรพสิ่ งซึ่ งผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงประเด็นสาคัญจากประเด็น
นี้ ว่าผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงการนาแนวทางปฏิ บัติดา้ นข้อมูล
(data practices perception) มาใช้หรื อไม่
ดั ง นั้ นในงานวิ จัย นี้ จึ ง ต้อ งการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
ยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตทุกสรรพสิ่ งโดยพิจารณา
จากตัวแปรด้านการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงของข้อมูล การรับรู ้
ความเสี่ ยงของความเป็ นส่ วนตัว และการรับรู ้ถึงแนวทาง
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ปฏิบตั ิดา้ นข้อมูลว่ามีผลกระทบมากหรื อน้อยแค่ไหนกับ
การยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สามารถกาหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยั ดังแสดง
ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของงานวิจยั
สมมติฐานที่ 1 (H1) : การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คง
ป ลอดภั ย ส่ งผ ลเชิ งล บ ต่ อ การยอม รั บ เท คโน โล ยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
สมมติฐานที่ 2 (H2) : การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คง
ป ลอดภั ย ส่ งผ ลเชิ งล บ ต่ อ การยอม รั บ เท คโน โล ยี
อินเทอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งผ่านการรับ รู ้ถึงการนาแนวทาง
ปฏิบตั ิดา้ นข้อมูล
สมมติฐานที่ 3 (H3) : การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านข้อมูลส่ วน
บุคคลส่ งผลเชิ งลบต่อการยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต
ทุ ก สรรพสิ่ งผ่ านการรั บ รู ้ ถึ งการน าแนวทางปฏิ บัติ ด้าน
ข้อมูล
สมมติฐานที่ 4 (H4) : การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านข้อมูลส่ วน
บุ ค คลส่ งผลเชิ งลบต่ อ การตัด สิ น ใจยอมรั บ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
สมมติ ฐ านที่ 5 (H5) : การรับ รู ้ ถึงการนาแนวทางปฏิ บัติ
ด้ า น ข้ อ มู ล ส่ งผลโดยตรงต่ อ การตั ด สิ น ใจยอมรั บ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
3.

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

งานวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่าง ในช่ วงระหว่างธันวาคม 2564 –
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มกราคม 2565 ประชากรคือผูอ้ าศัยในประเทศไทยและเคย
ใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง ผูว้ จิ ยั ใช้
โปรแกรม G*Power ในการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยกาหนดค่ าเพาเวอร์ (1-β) เท่ ากับ 0.95 ค่ าอัลฟา (α)
เท่ากับ 0.05 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 4 ตัวแปร ขนาด
ของอิ ท ธิ พ ล (effect size) เท่ ากับ 0.03 ผลที่ ได้คื อ ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 396 ตัวอย่าง
การวัดคุ ณภาพเครื่ องมื อแบบสอบถาม ท าโดยการวัด
ความเที่ยงตรง (validity) โดยนาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน
แล้วนามาพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์หรื อเนื้ อหาด้วยเทคนิ ค IOC (Index of Item
Objective Congruent) พ บ ว่ า ทุ ก ข้ อ มี ค่ าผ่ าน เก ณ ฑ์
มาตรฐานที่ ย อมรั บ ได้ แล้ ว จึ ง น ามาวัด ค่ า ความเที่ ยง
(stability) กับ กลุ่ ม ตัว อย่างที่ มี ล ัก ษณะใกล้เคี ยงกับ กลุ่ ม
ตัว อย่ า งที่ ต ้ อ งการจะเก็ บ ข้ อ มู ล จ านวน 30 ชุ ด ได้ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) เท่ า กั บ 0.89 ถื อ ได้ ว่ า แบบสอบถามที่ ใ ช้ มี
ความน่าเชื่อถือได้
จากการนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ ดว้ ยโมเดลสมการ
โครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรอิสระ
ตั ว แปรตาม และตั ว แปรคั่ น กลาง (mediator) ในการ
ทดสอบสมมติฐานจะทาการทดสอบที่ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติ 0.05 การวิเคราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ างอาศัย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป AMOS ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ ให้ ความ
แม่ น ย าสู งในการพิ สู จน์ ข ้อ สมมติ ฐานของงานวิจัย และ
อธิบายระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
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ภาพที่ 2: สัมประสิ ทธิ์เส้นทางมาตรฐานของโมเดล
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล
ตัวแปรตาม
DPP

อิทธิพล
ทางตรง

ตัวแปรต้ น
SRP

PRP

DPP

0.239
*

0.281
*

-

-

-

-

-0.278

0.033
*

0.008
*

-

ทางอ้อม
IAIOT

ทางตรง
ทางอ้อม

0.352
*
0.009
*

จากตารางที่ 1 สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากสมมติฐานของการวิจยั ได้ดงั แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
สมมติฐานงานวิจยั
H1: การรับรู ้ ความเสี่ ยงด้านความมัน
่ คง

ปลอดภัย (SRP) ส่งผลเชิงลบต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IAIOT)
H2: การรับรู ้ ความเสี่ ยงด้านความมัน
่ คง
ปลอดภัย (SRP) ส่งผลเชิงลบต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IAIOT)
ผ่านการรับรู้ถึงการนาแนวทางปฏิบตั ิดา้ น
ข้อมูล (DPP)
H3: การรับรู ้ ความเสี่ ยงด้านข้อมูลส่ วนบุคคล
(PRP) ส่ งผลเชิงลบต่อการยอมรับเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง (IAIOT) ผ่านการรับรู้
ถึงการนาแนวทางปฏิบตั ิดา้ นข้อมูล (DPP)
H4: การรับรู ้ ความเสี่ ยงด้านข้อมูลส่ วนบุคคล
(PRP) ส่ งผลเชิงลบต่อการตัดสิ นใจยอมรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IAIOT)
H5: การรับรู ้ ถึงการนาแนวทางปฏิบต
ั ิดา้ น
ข้อมูล (DPP) ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจ
ยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
(IAIOT)

4. ผลการดาเนินงานวิจัย

เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโมเดลสมการโครงสร้าง
เพื่อทดสอบสมมติฐาน และหาความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสมของด้วยค่า
P-value = 0 .252,  /df = 1 .1 29, RMSEA = 0 .0 1 8,
2

CFI = 0.997 และ TLI = 0.994 ดังแสดงในภาพที่ 2 ส่ วน

ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลเชิ งสาเหตุภายในโมเดลแสดงใน
ตารางที่ 1

หมายเหตุ *p≤ 0.05, **p ≤
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ค่า
อิทธิพล

ค่า P

0.352

*

ผลการ
ทดสอบ
ยอมรับ

0.009

*

ยอมรับ

0.008

>0.05

ไม่
ยอมรับ

-0.278

*

ยอมรับ

0.033

*

ยอมรับ

0.01, ***p ≤ 0.001
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โดยสรุ ปความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุก
สรรพสิ่ ง ผลการวิจยั พบว่า มีผบู ้ ริ โภคจานวนมากที่มีความ
กังวลเกี่ ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมู ลและความ
เป็ นส่ วนตัว แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยงั มีความตั้งใจที่จะยอมรับและ
ใช้งานอุ ป กรณ์ ที่ มี เทคโนโลยีอิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง
ต่อไปโดยที่ผลกระทบเหล่านั้นสร้างอิทธิพลเชิงลบต่อการ
ตัด สิ น ใจเพี ยงเล็กน้อ ยทั้งทางตรงและทางอ้อ ม แต่ สิ่ งที่
น่าสนใจคือเรื่ องของการรับรู ้ถึงแนวทางปฏิบตั ิดา้ นข้อมูล
นั้น กลับ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจยอมรั บ เทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตทุ กสรรพสิ่ ง ซึ่ งจากงานวิจยั ของ [13] พบว่า
คนทัว่ ไปจะเริ่ มให้ความสาคัญกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมากขึ้นเมื่อ
เกิดผลกระทบต่อตนเองหรื อเป็ นข่าวที่ก่อให้เกิดความวิตก
กังวลเป็ นวงกว้างตัวอย่างเช่นวิกฤติการณ์โควิด-19 ทาให้
ทุ ก คนเริ่ ม ศึ ก ษาและให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การใช้ชี วิต และ
ปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรม จึ งสัน นิ ษ ฐานว่าในประเทศไทย
การรับรู ้ถึงแนวทางปฏิบตั ิดา้ นข้อมูล ยังเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภค
ไม่ ได้ให้ ค วามสนใจเท่ าที่ ค วร ซึ่ งผลของงานวิจัยอาจมี
ความเปลี่ยนแปลงได้ หากว่าในอนาคตเกิดเหตุการณ์ [3],
[10] และ [11] ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงกับสังคม อาจ
ก่อให้เกิ ดการรับรู ้และตื่นตัวที่ มากขึ้นซึ่ งในประเด็นนี้ ยงั
รวมไปถึงความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและความเป็ น
ส่ วนตัวด้วย เห็ นได้จากผลของงานวิจัยที่ เกิ ด ผลกระทบ
เล็กน้อยต่อความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุก
สรรพสิ่ ง ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี
ทางอิ น เทอร์ เน็ ต ไม่ ว่าจะเป็ นเหตุ การณ์ โจมตี ข องแรน
ซัมแวร์ [12] หรื อการออกพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [14]
ข้อ เสนอแนะส าหรั บ การเพิ่ ม ความตั้ง ใจยอมรั บ
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ งนั้น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
มีความกังวลในเรื่ องความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและ
ความเป็ นส่ วนตัว ที่อาจส่ งผลให้เกิดอันตรายหรื อสิ่ งที่ไม่
พึงประสงค์ต่อตัวผูบ้ ริ โภคหรื อคนรอบ ๆ ตัว ดังนั้นควร
สร้างการรับรู ้และความเชื่ อมัน่ ในด้านของมาตรฐานการ
เก็บข้อมูลและจริ ยธรรมด้านการน าข้อมูลไปใช้ว่ามี การ
กากับและควบคุมอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล และเผยแพร่ ใ ห้ สั ง คมรั บ รู ้ ผ่า นทุ ก ช่ อ งทาง

5. สรุ ปผลงานวิจัยและอภิปราย

จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง ปั จจัยที่ นามาวิจยั จะ
เป็ นปั จจัยด้านการรับรู ้ท้ งั หมด โดยที่ จะนาระดับการรับรู ้
ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและความ
เป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคมาวิเคราะห์ ร่วมกับการรับรู ้ ถึง
การนาแนวทางการปฏิบตั ิขอ้ มูลของผูใ้ ห้บริ การอุปกรณ์ที่
มีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
เมื่อวิเคราะห์ผลงานวิจยั ครั้งนี้ เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั
ของ [7] ที่ ทาการวิจยั โดยวัดผลกระทบของการรับรู ้ความ
เสี่ ยงด้านความมั่น คงปลอดภัยของข้อ มูล และความเป็ น
ส่วนตัว ผ่านการเปรี ยบเทียบ เหตุการณ์จาลอง 2 เหตุการณ์
และพบว่าได้ผ ลลัพ ธ์ที่ แ ตกต่ างกัน โดยที่ บ างเหตุ การณ์
ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและความ
เป็ นส่ วนตั ว ส่ งผลเชิ ง ลบต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งซึ่ งผลสรุ ปของงานวิจัยกล่าวว่า
ผลกระทบของการรับรู ้ความเสี่ ยงของข้อมูลและความเป็ น
ส่ ว นตัว นั้ นอาจต้อ งมี ต ัว แปรอื่ น เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมงานวิจยั ฉบับนี้
โดยที่งานวิจยั ฉบับนี้นาการรับรู ้ถึงแนวทางปฏิบตั ิดา้ น
ข้อมูลของผูใ้ ห้บริ การมาวิเคราะห์ ร่วมกับ การรับ รู ้ค วาม
เสี่ ยงด้านความมั่น คงปลอดภัยของข้อ มูล และความเป็ น
ส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคนั้นส่ งผลกระทบเชิงลบต่อการตั้งใจ
ยอมรั บ เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง โดยจะ
อภิปรายผลเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
การรั บ รู ้ ความเสี่ ยงด้านความมั่น คงปลอดภัย (SRP)
พบว่า มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง ลบเล็ ก น้ อ ยต่ อ ความตั้ง ใจยอมรั บ
เทคโนโลยีอิ น เทอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ งทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อ มผ่านทางการรั บ รู ้ ถึ ง แนวทางปฏิ บัติ ด้านข้อ มู ล
(IAIOT)

การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านความเป็ นส่วนตัว (PRP) พบว่า
มีอิทธิ พลเชิงลบเล็กน้อยต่อความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตทุ กสรรพสิ่ งทั้งในทางตรงและทางอ้อมผ่าน
ทางการรับรู ้ถึงแนวทางปฏิบตั ิดา้ นข้อมูล
การรับรู ้ถึงแนวทางปฏิบตั ิดา้ นข้อมูล (DPP) พบว่าไม่
มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจยอมรับเทคโนโลยี
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ควบคู่กับ การน าเสนอด้านความสามารถของผลิ ต ภัณ ฑ์
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคลดความกังวลและเกิดความเชื่อมัน่ ยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึ กษาในด้าน
ระดับของความเข้าใจเทคโนโลยี ความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้อมูล ความเป็ นส่ วนตัวและแนวทางปฏิ บตั ิดา้ นข้อมูลมา
ศึ กษา ว่าแท้จริ งแล้วผูบ้ ริ โภคมี ก ารรับ รู ้ และเข้าใจถึ งสิ่ ง
เหล่านี้ มากน้อยแค่ไหน จากนั้นก็จะสามารถนามาศึ กษา
ควบคู่กบั งานวิจยั นี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และแนวทางการเพิ่ม
การยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ งให้มากขึ้น
และยังเป็ นการศึกษาเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้สนใจและมีความรู ้
ที่สาคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้มากขึ้น
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การจัดทาชุดข้ อมูลตรวจจับการบุกรุกของกองทัพอากาศ
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างชุดข้ อมูลที่เป็ นมาตรฐาน
Generating an Air Force Intrusion Detection
Dataset to Compare between Standardized Datasets
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บทคัดย่อ

an attack by security forces. Consequently, security

ปั จจุบัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ ส่งผลกระทบเป็ น
วงกว้ างต่ อ หน่ วยงานด้ านความมั่นคง จึ ง มีค วามจาเป็ น
อย่ างยิ่งที่จะต้ องมี ระบบตรวจจับการบุกรุ ก หนึ่ งในปั จจัย
ที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของการตรวจจั บการบุกรุ ก คื อ
การมี ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ มี ม าตรฐานเพื่ อ ใช้ ในการฝึ กฝน และ
สร้ างโมเดล ชุ ด ข้ อมู ล ตรวจจั บ การบุ ก รุ ก มาตรฐาน
โดยทั่ ว ไปอาจจะไม่ มี ค วามเหมาะสม ล้ าสมั ย หรื อไม่
ครอบคลุม การโจมตี ที่เ กิ ดขึ ้น ต่ อ หน่ วยงานความมั่นคง
ดังนั้น หน่ วยงานความมั่นคงจึ งจาเป็ นต้ องมีกระบวนการ
จั ดทาข้ อมูล ตรวจจั บการบุกรุ กน ามาเปรี ยบเที ยบกับ ชุ ด
ข้ อมูลตรวจจับการบุกรุ กมาตรฐาน เพื่ อหาข้ อแตกต่ างใน
การโจมตีของแต่ ละชุ ดข้ อมูลนามาสู่ การพัฒนารู ป แบบ
การป้ องกันภัยคุกคามต่ อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบตรวจจับการบุกรุ ก
ชุดข้อมูล

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. บทนา
ความก้าวหน้าทางอินเทอร์ เน็ตทาให้ มิติทางไซเบอร์
ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตมนุ ษย์ และ ส่ งผลกระทบ
ต่ อ การใช้ ง านในชี วิ ต ประจ าวัน ปั จ จุ บั น การใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ทั้งในด้านการใช้
งานส่ วนตัว ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านความมัน่ คงและ
การป้ อ งกัน ประเทศ ด้ว ยเหตุ น้ ี ทุ ก ประเทศทั่ว โลกจึ ง มี
ความเกี่ยวข้องกับมิติไซเบอร์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากผล
สารวจของ สานักงานคณะกรรมการดิ จิ ทลั เพื่อเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ( สตช ) ในปี 2564 พบว่ า จ านวน
ประชากรประเทศไทยทั้งหมด 69.88 ล้านคน 85.1% มี
การใช้งานอินเทอร์ เน็ตระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 6 -10 ชัว่ โมง
ต่อวัน จากการใช้งานอินเทอร์ เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทาให้เกิด
การไหลผ่านของในมิติไซเบอร์ปริ มาณมหาศาล ทาให้เกิด
ความเสี่ ยงต่อการตกเป็ นเหยื่อและถูกภัยคุกคามในมิติไซ

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
49

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

เบอร์ จากผูไ้ ม่ประสงค์ดี นอกจากนั้นภัยที่จะเกิดต่อระบบ
ค วบ คุม ดูแ ล การ ใ ช ง้ าน อิน เ ท อ ร์ เ น็ต แ ละ เ ค รื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง และ ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของประเทศในภาพรวมได้เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างของการ
โจมตีที่มีผ ลกระทบต่อ ความมัน่ คงของประเทศได้แ ก่
ในปี พ.ศ. 2 5 5 9 เว็บ ไซต์ข องหน่ ว ยงานภาครัฐ ใน
ประเทศไทยถูกโจมตีดว้ ย Distributed Denial-of-Service
(DDoS) จากกลุ่มพลเมื องต่อต้าน Single Gateway ซึ่ งทา
การรณรงค์ให้สมาชิ กช่ ว ยกันโจมตี เ ว็บไซต์ของรั ฐ บาล
นอกจากนั้นยังตรวจพบการเจาะระบบเข้ามายังฐานข้อมูล
เพื่อโจรกรรมข้อมูลมาเผยแพร่ รวมถึ งการใช้ปฏิ บัติ ก าร
ข่าวสารในการลดความน่ าเชื่ อถื อของรั ฐบาล และ ในปี
พ.ศ.2560 WannaCry มัล แวร์ ที่ ส่ ง ผล กระทบต่ อ ความ
มัน่ คงในระดับประเทศ เข้าโจมตี หน่ วยงานสาธารณสุ ข
ของอังกฤษ ผูป้ ่ วยเกือบ 7,000 รายไม่สามารถเข้ารับบริ การ
ได้ WannaCry ได้แพร่ กระจายไปยังคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ทัว่
โลกมากกว่า 150 ประเทศ รวมไปถึงหน่ วยงานความมัน่ คง
ในประเทศไทย การรั่ ว ไหลของข้อ มู ล โดยกลุ่ ม ผู ้ไ ม่
ประสงค์ ดี ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ เสถี ย รภาพ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของประเทศ และหน่ ว ยงานความมั่น คงได้
เช่นกัน
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้นทาให้เห็ นถึ งความรุ นแรงและ
ผลกระทบในมิติไซเบอร์ ต่อความมัน่ คงของประเทศและ
กองทัพอากาศเป็ นอย่างมาก การใช้งานชุดข้อมูลการบุกรุ ก
ในมิ ติไซเบอร์ ที่เป็ นมาตรฐาน อาจจะไม่เพียงพอต่อการ
วิเ คราะห์ ลักษณะ รู ป แบบ วิธีการโจมตี ใ นมิ ติ ไ ซเบอร์
สาหรั บกองทัพอากาศ ผูว้ ิจัยจึ งได้เก็บรวบรวมชุ ดข้อมูล
การบุ ก รุ กในมิ ติ ไ ซเบอร์ ของกองทั พ อากาศ เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของลักษณะ รู ปแบบ วิธีก าร
โจมตี ในมิ ติไซเบอร์ ระหว่างชุ ดข้อมูลมาตรฐานและชุด
ข้อมูลของกองทัพอากาศ
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ทางานทั้งในรู ปแบบของฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ซึ่ งมี
หน้าที่ในการติดตามตรวจสอบรวมถึงการเฝ้าระวัง ข้อมูล
การใช้งานภายในระบบเครื อข่ายที่ มีความผิดปกติ ฝ่ าฝื น
ต่ อ ความมั่น คงปลอดภัย ภายในองค์ก ร น ามาวิ เ คราะห์
รู ปแบบพฤติกรรมในแพ็กเก็ต ข้อมูล (Packet Data) เพื่อ
ค้นหาสิ่ งที่ ผิดปกติ (Anomaly) แล้วนาเข้าสู่ กระบวนการ
ทานาย (Prediction) เพื่อตัดสิ นว่าเป็ นเหตุการณ์ บุกรุ กจริ ง
แล้ว แจ้ง เตื อ น (Alert) ให้ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบระบบทราบเพื่ อ
ดาเนินการป้ องกัน และแก้ไขต่อไป [1], [8]
โดยสถาปั ตยกรรมระบบตรวจจับการบุกรุ กโดยทัว่ ไป
มี 2 ระบบ
ระบบที่ 1 ระบบตรวจจั บ ผู ้ บุ ก รุ กบนเครื อข่ า ย
( Network-based Intrusion Detection System : NIDS)
[3], [4] เป็ นระบบตรวจจับการบุกรุ กและวิเคราะห์ขอ
้ มูลที่

รั บ ส่ ง กัน ในเครื อ ข่า ย หาความผิ ดปกติ หรื อว่า มี ผูบ้ ุ กรุ ก
หรื อไม่ โดยดั ก จั บ ข้อ มู ล บน Network Segment และ
นามาวิเคราะห์กบั รู ปแบบการบุกรุ กที่กาหนดในฐานข้อมูล
การบุกรุ ก
ระบบที่ 2 ระบบตรวจจับผูบ้ ุกรุ กภายในเครื่ อง (Hostbased Intrusion Detection System : HIDS) [3], [4] เป็ น
ระบบตรวจจับการบุกรุ กที่รวบรวมข้อมูลจากแต่ละเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติหรื อว่ามีผบู ้ ุก
รุ กหรื อไม่ เช่น มีการลบไฟล์ ปรับเปลี่ยนสิ ทธิ์ ในช่วงเวลา
ที่ไม่ปกติ ระบบ HIDS
จะถูกติดตั้งในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้งาน
2.2 ชุ ดข้ อมูลทัว่ ไป
ในส่ วนนี้ เป็ นชุ ดข้อมูลของระบบตรวจจับการบุกรุ ก
โดยแต่ละชุดข้อมูลจะมีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึง
ความไม่ครอบคลุมของข้อมูลภายในชุดข้อมูลนั้น [2], [4]
KDD’9 9 ( University of California, Irvine 1 9 9 8 -

เป็ นชุ ด ข้อ มู ล ที่ บัน ทึ ก ข้อ มู ล ในระบบเครื อ ข่ า ยที่
พัฒ นามาจากชุ ด ข้ อ มู ล Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA) 98 บันทึกรู ปแบบภัยคุกคาม
31 รายการ [5], [7]
Kyoto (Kyoto University 2009): เป็ นชุ ด ข้ อ มู ล ที่
สร้ า งขึ้ น ผ่า นการโจมตี Honeypot เป็ นการรั บ ส่ ง ข้อมูล
99):

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบตรวจจับผู้บุกรุก (Intrusion Detection System)
ระบบตรวจหาการบุกรุ กใช้ตรวจสอบการเข้าถึงการใช้
งานในระบบเครื อ ข่า ยคอมพิ ว เตอร์ โดยระบบสามารถ
50

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

ภายในระบบเครื อข่าย บันทึกรู ปแบบภัยคุกคาม 14 รายการ
แบบเดี ยวกับชุ ดข้อมูล KDD’99 บวกกับภัยคุ กคามใหม่
10 รายการที่ เกี่ ยวข้องกับเอาต์พุตของระบบตรวจจับการ
บุกรุ กที่หลากหลาย
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ผ ลิ ต โดยคนไทย การวิจัย และ
พัฒ นาเพื่ อ ความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ การบู ร ณาการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภาครัฐ
2.4 ยุ ท ธศาสตร์ ป้ อ งกั น ประเทศ กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2560 - 2579
ยุ ท ธศาสตร์ ป้ อ งกั น ประเทศ กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2560 – 2579 บทที่ 4 แนวความคิ ด และประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ได้กาหนดมาตรการและขีดความสามารถที่
ต้อ งการด้า นการปฏิ บัติ ก ารด้า นไซเบอร์ ในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปฏิบตั ิการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์แห่งชาติ ดังนี้
ด้านการปฏิบตั ิการด้านไซเบอร์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560 2564) พัฒนากาลังพล โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
ให้มีความพร้อมในการปฏิ บตั ิในมิติไซเบอร์ สร้างความ
ตระหนักรู ้ทางไซเบอร์ ให้กบั ทุกภาคส่ วนและ สร้างความ
ร่ วมมือทางไซเบอร์ท้ งั ในและต่างประเทศ ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2565 - 2569) และ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2570 - 2574) พัฒนา
ศักยภาพและ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิในมิติไซเบอร์
เพื่ อ ให้มี พ ลัง อานาจทางไซเบอร์ ที่มี ประสิ ทธิ ภ าพอย่าง
ต่อเนื่ อง ระยะที่ 4 (พ.ศ.2575 - 2579) เพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิในมิติไซเบอร์ให้อยูใ่ นแนว
หน้าและเป็ นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธริ ช พงษ์รชนี [7] นาเสนอสารนิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นการ
ออกแบบและจัดการศูนย์ปฏิ บตั ิการความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ ( Security Operation Center Design
and Management) ขนาดเล็ก (Mini SOC : Web.Server)
โดยเก็ บ เฉพาะ Log ของ Web Server เท่ า นั้ น เพื่ อ ใช้
สาหรั บการวิเคราะห์ และเฝ้ าระวัง ( Monitor) ภัยคุ กคาม
ทางไซเบอร์ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กับ ระบบ และหาแนวทาง
รับมือ ยับยั้ง ป้ องกันภัย คุกคาม ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายกับองค์กรได้ โดยการส่ ง Log จาก
Web Server มายัง ระบบวิ เ คราะห์ Log (SIEM) และใช้
AlienVault SIEM ในการวิเ คราะห์ Log ซึ่ ง AlienVault
SIEM เป็ นซอฟต์ แ วร์ โอเพนซอร์ ส ( Open Source
Software – OSS) ที่ ส ามารถน ามาใช้ งานได้ โ ดยไม่ มี

UNSW-NB15 (University of New South Wales,
Canberra, Australia, 2017): เป็ นชุดข้อมูลที่สร้างจากการ

ขาดชุ ด ข้อมู ลที่ ทัน สมัยของภัยคุ กคามทางไซเบอร์ การ
สร้างชุดข้อมูลใช้เครื่ องสังเคราะห์รูปแบบการโจมตี โดยมี
การโจมตีแตกต่างกัน 9 ชนิด ซึ่งชุดข้อมูลมีในรู ปแบบไฟล์
PCAP รวมการบั น ทึ ก การโจมตี เ ครื อข่ า ยในรู ปแบบ
เดียวกับ ชุดข้อมูล KDD’99 [5]
2.3 นโยบายความมัน่ คงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
นโยบายความมัน่ คงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564ได้
กล่ า วถึ ง บริ บทการเปลี่ ย นแปลง ที่ น าไปสู่ ภ ัย คุ ก คาม
รู ปแบบใหม่ไว้วา่ ประเด็นที่มีความเสี่ ยง จากการถูกโจมตี
และการจารกรรมทางไซเบอร์ เนื่ อ งจากการก าหนด
มาตรการป้ องกันทาได้ยากและไม่ทันต่อความก้า วหน้า
ทางเทคโนโลยี ดังนั้น นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติฉบับนี้
จึ งได้กาหนดนโยบายความมัน่ คงไว้รองรั บ ในส่ วนที่ 2
นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ทั่ ว ไป นโยบายที่ 1 0
เสริ ม สร้ า งความมั่น คงทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
ไซเบอร์ ดังนี้
ข้อ 10.1 ปกป้ อ ง ป้ อ งกัน ภัย คุ ก คามด้า นไซเบอร์
สงครามไซเบอร์ และเสริ ม สร้ าง ความปลอดภัย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบู ร ณาการจัด การความ
มัน่ คงทางไซเบอร์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การประสาน
ความร่ วมมือและเสริ มสร้างเครื อข่ายกับภาคเอกชน ภาค
วิชาการ บุคลากร องค์กรและผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการรักษา
ความมัน่ คงทางไซเบอร์
ข้อ 10.2 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการพัฒนา
ระเบี ยบและกฎหมายเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
และการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับงานสื บสวนและป้ องกัน
อาชญากรรมไซเบอร์ ใ ห้ ส ามารถลดภั ย คุ ก คามหรื อ
อัน ตรายที่ ส่ ง ผลกระทบกั บ บุ ค คล ข้อ มู ล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ 1 0 . 3 พั ฒ นาศั ก ยภาพทางด้ า นเทคโ นโลยี
สารสนเทศ โดยส่ งเสริ มการวิจยั พัฒนา และ จดสิ ทธิ บตั ร
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ค่าใช้จ่ายอี กทั้งช่ วยลดต้นทุ นในองค์กร และไม่เสี่ ยงต่อ
การละเมิดลิขสิ ทธิ์
ธนกร มี หิ น กอง [8] น าเสนอแบบสถาปั ต ยกรรม
ความรู ้ ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์ เพื่ อสนับ สนุ น
ระบบตรวจหาการบุกรุ กแบบปรับตัวใหม่ โดยใช้ตวั แบบ
ประเมินความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ของ
สถาบั น การพลศึ ก ษาตามมาตรฐาน ISO/IEC 27005
มาตรฐาน ISO/DIS 31000 และมาตรฐาน OCTAVE เพื่อ
ตรวจสอบวัดผลปั จจัยความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
การตรวจสอบจากระบบตรวจหาการบุกรุ กแบบปรับตัว
ด้ ว ยเทคนิ คเหมื อ งข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยกฎ
ความสั ม พัน ธ์ จ ากโครงข่ า ยประสาทเที ย ม จากผลการ
ทดลองพบว่า ระบบตรวจหาการบุ ก รุ ก ที่ ไ ด้พ ฒ
ั นาขึ้ นนี้
สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ ว โดยมีค่าความเที่ยงที่
97.4% และค่ า เรี ย กคื น ที่ 92.0% จึ ง สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์ และทานายผลการรั กษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ได้ต่อไป
3.
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ศึกษาและรวบรวมชุดข้อมูล
เตรี ยมชุดข้อมูลก่อนการตรวจสอบ
เปรี ยบเทียบประเภทการโจมตี
ข้อมูลออก

ภาพที่ 1: แสดงภาพรวมการทางาน
3.1 วิธีการจัดเตรียมชุ ดข้ อมูล

ซึ่ งในงานวิจัยนี้ ได้จัดเตรี ยมชุ ดข้อ มูลโดยมี ข้ นั ตอน
การรวบรวมดังนี้
1) ดัก จับ ข้อ มู ล การจราจรทางคอมพิ วเตอร์
(Log) จากอุปกรณ์ภายในกองทัพอากาศ
2) น าข้อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ (Log)
เข้าวิเคราะห์ระบบตรวจจับผูบ้ ุกรุ ก เพื่อเป็ น
ข้อมูลตั้งต้นในการเตรี ยมชุดข้อมูล
3) ท าการจั ด ท าข้ อ มู ล ให้ เ ป็ นมาตรฐาน
(Normalization)

วิธีการดาเนินงาน

4) จาแนกข้อมูลภัยคุกคาม (Classification)

งานวิ จั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การจั ด ท าชุ ด ข้ อ มู ล
ตรวจจับ การบุ กรุ กของกองทัพ อากาศเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระหว่ า งชุ ด ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นมาตรฐานในบทนี้ จะกล่ า วถึ ง
ขั้นตอนการวิจยั และการใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยมี
รายละเอียดตามภาพที่ 1 ดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมชุดข้อมูล
2) เตรี ยมชุดข้อมูลก่อนการตรวจสอบ เพื่อจัดลาดับ
ในการประมวลผล
3) เปรี ยบเทียบประเภทการโจมตี
4) ข้อมูลออก คือ แสดงให้เห็นถึงความจาเป็ นในการ
สร้ า งชุ ด ข้อ มู ล ภัย คุ ก คามของกองทัพ อากาศ
ว่ามี ภยั คุ กคามที่ ต่างออกไปจากชุ ดข้อมูลทัว่ ไป
จะได้นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบจาลอง
ภัย คุ ก คามทางไซเบอร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การพึ่ ง พา
ตนเองและรั ก ษาความมั่น คงทางไซเบอร์ ข อง
กองทัพอากาศ ต่อไป

จากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้ชุดข้อมูลเพื่อนามา
ทาการเปรี ยบเทียบประเภทการโจมตี ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : แสดงภาพรวมจัดเตรี ยมชุดข้อมูล
4. ผลการดาเนินงาน

การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ชุดข้อมูล UNSW-NB15 ซึ่ ง
เป็ นชุดข้อมูลซึ่ งเป็ นมาตรฐาน นามาเปรี ยบเทียบระหว่าง
ชุดข้อมูลของกองทัพอากาศ โดยชุดข้อมูลทั้งสองชุดข้อมูล
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นี้ จะผ่านการเตรี ยมข้อมูลก่อนการตรวจสอบเพื่อปรั บค่า
ให้มี ค วามเหมาะสม แล้ว จ าแนกประเภทการโจมตี ดัง
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ ข้อมูลทั้งสองตาราง
มีความแตกต่างของประเภทการโจมตีอย่างมีนยั สาคัญ

ตารางที่ 2 ชุ ด ข้ อ มู ล ของกองทั พ อากาศ มี ก าร
บันทึ กประเภทการโจมตี ทั้งหมด 354,066 รายการโดย
จาแนกประเภทการโจมตี ได้แก่ Normal, Script Control Command, Script Control - Path, Backdoors, Dropper,
Potentially Unwanted Application (PUA), Ransomware,
Spyware, Virus และ Worm

แบ่ ง ส่ ว นการโจมตี เ ป็ น
เปอร์ เซ็นต์ตามตารางที่ 2โดยในชุดข้อมูลนี้ มีการโจมตีใน
รู ปแบบ Script Control - Command สูงที่สุดมากถึง 87.17%
จากผลลัพธ์ของการวัดประสิ ทธิภาพชุดข้อมูลตรวจจับ
การบุกรุ กของทั้ง 2 ชุดข้อมูลแล้ว เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกัน
จะเห็นได้วา่ ชุดข้อมูลของกองทัพอากาศมีการโจมตีที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะ ทาให้เมื่อมีการวิเคราะห์หรื อพัฒนารู ปแบบ
การป้ องกันภัยคุกคามที่ใช้ในหน่วยงานจึงจาเป็ นต้องจัดทา
ชุดข้อมูลเป็ นของตัวเอง
จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม Script Control Command
เป็ นชุ ด ค าสั่ง ในการประมวลผลซึ่ ง มี ท้ ัง ในรู ป แบบการ
โจมตีที่เกิดขึ้นจริ ง และชุดคาสัง่ ปกติที่มีความเสี่ ยงที่ถูกจับ
ได้ โ ดยระบบตรวจภั ย คุ ก คามที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพของ
กองทัพอากาศ จึงเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบเพื่อหา
ค่าความแม่นยาในการจาแนกภัยคุ กคามทางไซเบอร์ ไ ด้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ตารางที่ 1: ประเภทการโจมตีภายในชุดข้อมูล UNSW-NB15
ประเภทการโจมตี

จานวน

อัตราส่ วน

Normal
Fuzzers

56,000
18,184

31.94%
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%

130

0.07%

175,341

100.00%

Worms
ALL

ตารางที่ 1 ชุ ด ข้อ มู ล UNSW-NB1 5 มี ก ารบั น ทึ ก
ประเภทการโจมตี ทั้งหมด 175,341 รายการ โดยจาแนก
ประเภทการโจมตี ได้แ ก่ Normal, Fuzzers, Analysis,
Backdoors, DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance,
Shellcode และ Worms

แบ่ งส่ วนการโจมตี เป็ นเปอร์ เซ็นต์
ตามตารางที่ 1 โดยในชุ ดข้อ มูล นี้ มี ขอ้ มูล ที่ เป็ นปกติ สูง
และตามด้วยการโจมตีที่เป็ นการ Generic หรื อการโจมตีที่
สร้างขึ้นมาจากเครื่ องมือผูจ้ ดั ทาชุดข้อมูลนี้ [5]
ตารางที่ 2: ประเภทการโจมตีภายในชุดข้อมูลของกองทัพอากาศ
ประเภทการโจมตี

จานวน

อัตราส่ วน

1,647

0.47%

308,627

87.17%

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%

Normal
Script Control
Command
Script Control - Path

Worm
ALL

1,226

0.35%

354,066

100.00%
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5. สรุ ป

งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลระบบตรวจจับผูบ้ ุกรุ ก
ในมิ ติ ไ ซเบอร์ เพื่ อ เก็ บรวบรวมข้อมู ลการโจมตี ภายใน
กองทัพ อากาศ และ น ามาวิเ คราะห์ จาแนกประเภทการ
โจมตี ชุดข้อมูลของกองทัพอากาศ หาการโจมตี ที่ส่ง ผล
กระทบต่อการทางานในมิ ติ ไ ซเบอร์ ข องกองทัพอากาศ
แล้ ว น าผลที่ ได้ จ ากการ จ าแนกประเภทการโจมตี
มาเปรี ยบเทียบกับชุดข้อมูลมาตารฐาน หาความเหมาะสม
ในการใช้ ชุ ด ข้อ มู ล หรื อประสานชุ ด ข้อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาระบบป้ องกันภัยคุกคามในมิติ
ไซเบอร์ของกองทัพอากาศในอนาคต
จากผลการวิจยั ทั้ง 2 ชุดข้อมูลพบว่า ชุดข้อมูล UNSWNB15 มี รู ป แบบการโจมตี ที่ แ ตกต่ า งจากชุ ด ข้อ มู ล ของ
กองทัพอากาศ ทางกองทัพอากาศจึ งจาเป็ นต้องจัดทาชุ ด
ข้อมูลของกองทัพอากาศ เพื่อให้เหมาะสมในการวิเคราะห์
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รู ปแบบการโจมตี ที่ ส่ งผลเสี ยในมิ ติ ไ ซเบอร์ ของ
กองทัพอากาศ ตอบสนองนโยบายความมัน่ คงแห่ งชาติ
พ.ศ.2558 - 2564 ปกป้ อง ป้ องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์
สงครามไซเบอร์ และเสริ ม สร้ าง ความปลอดภัย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ยุทธศาสตร์ ป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560 – 2579 ขี ดความสามารถ
ด้านการปฏิบตั ิการด้านไซเบอร์
นอกจากนี้ ผู ้วิ จั ย พบแนวทางในการพัฒ นาเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพความแม่ น ย าการจ าแนกการโจมตี ใ น
มิติไซเบอร์ ของชุดข้อมูลการบุกรุ กกองทัพอากาศ โดยจะ
ใช้ระบบปั ญญาประดิ ษฐ์มาพัฒนารู ปแบบการจาแนกการ
โจมตีให้ได้ค่าความแม่นยามากยิง่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
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กระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์ แวร์ แบบอัตโนมัติบนคลาวด์ คอมพิวติง้ โดยใช้ กติ แล็บ
Continuous Integration and Continuous Deployment on Cloud Computing
using Gitlab
ธัญธิ ชา นิ่มนวล (Thanthicha Nimnuan)1 และผุสดี บุญรอด (Pudsadee Boonrawd)2
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บทคัดย่อ

via Cloud Computing using Gitlab. The main process

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั นรู ปแบบเดิ มใช้ กระบวนการ
รวบรวมและนาส่ งซอฟต์ แวร์ ที่มหี ลายขัน้ ตอน มีความซา้ ซ้ อน
ท าให้ อาจต้ อ งใช้ ระยะเวลานานในการพั ฒ นา และเกิ ด
ข้ อผิ ด พลาดได้ ในแต่ ละกระบวนการ วัตถุประสงค์ ของ
งานวิ จัยนีจ้ ึ งได้ ทาการสร้ างกระบวนการรวบรวมและนาส่ ง
ซอฟต์ แวร์ แบบอัตโนมัติบนคลาวด์ คอมพิวติง้ โดยใช้ กิตแล็บ
ซึ่ ง มี ก ระบวนการหลั ก 3 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ การรวบรวม
ซอร์ สโค้ ดมาสร้ างให้ อยู่ในรู ปแบบคอนเทนเนอร์ โดยใช้
ด็อกเกอร์ การทดสอบซอฟต์ แวร์ อัตโนมัติ และการนาส่ ง
ซอฟต์ แวร์ แบบอัตโนมัติ ซึ่ งกระบวนการเหล่ านีจ้ ะทางาน
บนกิตแล็บ จากผลการทดสอบกระบวนการรวบรวมและ
น าส่ งซอฟต์ แ วร์ แบบอั ต โนมั ติ พบว่ า สามารถช่ ว ยลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการทางาน ทาให้ เกิดข้ อผิดพลาดใน
การท างานน้ อยลง ท าให้ ผู้ ให้ บริ การสามารถแก้ ไข
ปรั บ ปรุ งแอปพลิ เคชั น ได้ อ ย่ างสะดวกรวดเร็ ว และตรง
ตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน
คาสาคัญ: คลาวด์คอมพิวติ้ง กิตแล็บ การรวบรวมซอฟต์แวร์
แบบอัตโนมัติ การนาส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ

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. บทนา

ปั จจุบนั เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันมีการพัฒนาเพื่อให้
ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ ว
โดยผูใ้ ห้บริ การสามารถแก้ไขและติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน
บนคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงระบบปฏิบตั ิการ
ของผูใ้ ช้บริ การ จากการศึ กษางานวิจัยพบว่า เทคโนโลยี
เว็บ แอปพลิเคชันได้ถูกพัฒ นาขึ้ น เพื่อให้เทคโนโลยีเว็บ
แอปพลิเคชันรู ปแบบเดิ มสามารถรองรับการเขียนโปรแกรม
หรื อการท างานร่ วมกัน กับ ฐานข้อมูลให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น และด้วยปั จจัยด้านเทคโนโลยีที่ ถูกพัฒนาไป
อย่างมาก ไม่ ว่าจะเป็ นความเร็ ว ของอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ซึ่งเทคโนโลยี
เว็บแอปพลิเคชันนั้นสามารถรองรับการทางานกับบุคคล
จานวนมากได้ในเวลาเดียวกัน [1]
ดังนั้นคณะผูพ้ ฒั นาจึงเล็งเห็นปั ญหาจากกระบวนรวบรวม
และน าส่ งซอฟต์แ วร์ รู ป แบบเดิ ม ที่ มี ข้ ัน ตอนในแต่ ล ะ

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
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กระบวนการที่ซ้ าซ้อน ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้งานได้
อย่างรวดเร็ ว จึ งทาให้งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ าง
กระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ
บนคลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง โดยใช้กิ ต แล็ บ ซึ่ งประกอบด้ว ย
3 ขั้นตอนได้แก่ การรวบรวมซอร์สโค้ดให้อยูใ่ นรู ปแบบคอน
เทนเนอร์ โดยใช้ด็ อ กเกอร์ การทดสอบซอร์ ฟ แวร์ แ บบ
อัต โนมัติ และการน าส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ ซึ่ งใน
บทความวิจัย นี้ ได้แ บ่ งเนื้ อ หาออกได้เป็ น 5 ส่ วน ได้แ ก่
ส่ ว นที่ 1 กล่ า วถึ ง บทน า ส่ ว นที่ 2 น าเสนอทฤษฎี แ ละ
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ส่ วนที่ 3 วิธีดาเนิ นการวิจยั ส่ วนที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจยั และส่วนที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั
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การนาซอร์สโค้ดที่ได้จากกระบวนการรวบรวมซอฟต์แวร์
แบบอัติโนมัติที่ผ่านการทดสอบผ่านเรี ยบร้อยแล้วนาส่ ง
ขึ้นไปยังเครื่ องแม่ข่ายแบบอัตโนมัติ (Continuous Deployment)
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการรวบรวม และน าส่ ง
ซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ (Continuous Integration และ
Continuous Deployment) ส ามารถส รุ ป ได้ ว่ า กิ ต แล็ บ
(Gitlab) มี หน้ าที่ หลัก ได้แก่ จัดเก็ บซอร์ สโค้ดของแต่ ล ะ
ระบบงาน และจัดการกระบวนการรวบรวมและน าส่ ง
ซอฟต์แ วร์ แ บบอัตโนมัติ ซึ่ งมี เครื่ องมื อในการจัดการที่ มี
ความสัมพันธ์กนั และทางานเป็ นขั้นตอนตามลาดับ แบบ
อัตโนมัติ โดยการรวบรวมซอฟต์แวร์ เป็ นกระบวนการนา
ซอร์ ส โค้ด ที ่อ ยู บ่ นกิ ต แล็ บ มาสร้ างเป็ นคอนเทนเนอร์
จากนั้ นน าไปทดสอบเมื่ อ ผลการทดสอบผ่ านจะเข้ าสู่
กระบวนการนาส่งซอฟต์แวร์ ไปยังเครื่ องแม่ข่าย
2.2 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการ
รวบรวมและน าส่ งซอฟต์ แวร์ แบบอัตโนมัติ บนคลาวด์
คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ ซึ่ งมีแนวคิดและวิธีการนามาใช้
ได้แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติและการบูรณาการ
โดยใช้ DevOps [2] การทดสอบกระบวนการรวบรวม
และน าส่ งซอฟต์ แ วร์ แ บบอั ต โนมั ติ โ ดยใช้ Jenkins
Ansible [3] กระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบ
อัตโนมัติ ส าหรั บ การจัด การโครงการซอฟต์แ วร์ แ บบ
Agile [4] กระบวนการรวบรวมและน าส่ งซอฟต์แวร์ แบบ
อัตโนมัติโดยใช้ Asylo ซึ่ งเป็ นการจาลองสภาพแวดล้อมแบบ
เฟรมเวิร์กที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ [5] โครงสร้างพื้นฐานแบบ
อัต โนมัติ บ นคลาวด์ โดยใช้การรวบรวมและน าส่ งแบบ
อัตโนมัติโดยใช้ด็อกเกอร์ พ ร้ อมการรักษาความปลอดภัย
คอนเทนเนอร์ [6] การเปรี ยบเที ยบเครื่ องมื อการรวบรวม
และนาส่ งอัตโนมัติ แบบบูรณาการด้วยแพลตฟอร์ มคลาวด์
[7] การระบบรักษาความปลอดภัยของด็อกเกอร์ คอนเทนเนอร์
ในการประมวลผลแบบคลาวด์ [8] และ กระบวนการรวบรวม
และนาส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติในรู ปแบบไปป์ ไลน์ [9]

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 กระบวนการรวบรวมและน าส่ งซอฟต์ แ วร์ แ บบ

อัตโนมัติ
กระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ
(Continuous Integration แ ล ะ Continuous Deployment)
เป็ นกระบวนการรวบรวมซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาซอร์ สโค้ด
แบบแยกส่ วนจากกัน และนามารวบรวมเป็ นซอฟต์แวร์ เดี ยว
โดยมีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ เพื่อหาข้อบกพร่ อง
หรื อข้อผิดพลาดของซอร์สโค้ด และเมื่อทดสอบผ่านจะนาส่ ง
ซอฟต์แวร์ ท้ ังหมดขึ้ น ไปยังเครื่ องแม่ ข่ายแบบอัตโนมัติ
โดยกิ ต แล็ บ (Gitlab) ท าหน้ าที่ ห ลัก ในการจัด การเก็ บ
ซอร์ สโค้ด ของแต่ ละระบบงาน และจัดการกระบวนการ
รวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ ซึ่ งแบ่งออก
ได้เป็ น 2 ส่วนดังนี้
2.1.1 ก า ร ร ว บ ร ว ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ( Continuous
Integration)

กระบวนการรวบรวมซอร์ สโค้ดของนักพัฒ นาระบบ
เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของซอร์ สโค้ดโดยท างานแบบ
อัตโนมัติ ต้ งั แต่การน าซอร์ สโค้ดที่ ได้จากหนึ่ ง หรื อหลาย
นักพัฒนามารวรวมในอยูใ่ นรู ปแบบคอนเทนเนอร์ และทา
การทดสอบซอร์สโค้ดเพื่อหาข้อผิดพลาดแบบอัตโนมัติ
2.1.2 การน าส่ งซอฟต์ แวร์ แบบอัตโนมัติ (Continuous
Delivery หรื อ Continuous Deployment)

56

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

จากภาพที่ 1 สามารถอธิ บายการกระบวนการรวบรวม
และติดตั้งรู ปแบบเดิมโดยมีข้ นั ตอนกระบวนการดังนี้
1) นักพัฒนา (Developer) จะทาการจัดเตรี ยมซอร์ สโค้ด
และกาหนดคุณสมบัติ (Config) ของโปรแกรม เพื่อนาส่ ง
ให้ ผู ้ดู แ ลระบบ (System Administrator) ท าการติ ด ตั้ง
ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวบนเครื่ องที่ใช้ในการทดสอบ
2) ผูด
้ ูแลระบบ (System Administrator) ทาการสร้าง
เครื่ องแม่ข่ายที่ ใช้ในการทดสอบ โดยติ ดตั้งและกาหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องซอฟต์ แ วร์ ที่ จ าเป็ นต่ อ การติ ด ตั้ งเว็ บ
แอปพลิ เคชัน จากนั้น น าซอร์ ส โค้ด ที่ ไ ด้จ ากนั กพัฒ นา
มาติดตั้งที่เครื่ องแม่ข่ายสาหรับทาทดสอบในขั้นตอนต่อไป
3) นั ก ทดสอบซอฟต์ แ วร์ (Tester) ท าการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ดว้ ยตนเอง
กรณี ที่พบข้อบกพร่ อง นักทดสอบซอฟต์แวร์ จะรายงาน
ข้อบกพร่ องไปยังนักพัฒนา เพื่อทาการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ดังกล่าว เมื่อนักพัฒนาแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยจะทาการจัดเตรี ยม
ซอร์ สโค้ด และกาหนดคุณสมบัติอีกครั้ง เพื่อนาส่ งต่อให้
ผูด้ ูแลระบบทาการติดตั้งซอฟต์แวร์ หลังจากนั้นนักทดสอบ
ซอฟต์แวร์จะทาการทดสอบซอฟต์แวร์อีกครั้ง
กรณี ผลการทดสอบผ่าน นักทดสอบซอฟต์แวร์ จะส่ ง
เอกสารผลการทดสอบไปยัง ผู ้จัด การโครงการเพื่ อ ให้
ทราบถึงผลการทดสอบ
4) ผูจ้ ด
ั การโครงการ (Project Manager) เมื่อผูจ้ ดั การ
โครงการได้รับผลการทดสอบจากนักทดสอบซอฟต์แวร์
จะพิจารณาผลการทดสอบและทาการวางแผนเพื่อติ ดตั้ง
ซอฟต์แวร์บนเครื่ องแม่ข่ายที่ใช้งานจริ ง
5) ผู ้ดู แ ลต้อ งท าการสร้ า งและก าหนดคุ ณ สมบัติ บ น
เครื่ องแม่ข่ายที่ใช้งานจริ ง เมื่อผูด้ ูแลระบบติดตั้งซอฟต์แวร์
เสร็ จเรี ยบร้อย นักทดสอบซอฟต์แวร์จะทาการทดสอบอีกครั้ง
3.2.2 การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจยั
จากการวิ เคราะห์ ก ารท างานรู ป แบบเดิ ม จึ ง ท าการ
ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจยั ของกระบวนการรวบรวม
และนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวติ้ง
โดยใช้กิตแล็บ เพื่อปรับปรุ งกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งแสดงได้ดงั ภาพที่ 2

3. วิธีการดาเนินงาน

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรู ปแบบเดิมใช้กระบวนการ
รวบรวมและน าส่ ง ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ น หลาย
ขั้ น ต อน ซึ่ งอาจท าให้ ใช้ ร ะยะเวลาน าน และเกิ ด
ข้อผิดพลาดในแต่ละกระบวนการ งานวิจยั นี้ จึงได้ทาการ
สร้ างกระบวนการรวบรวมและน าส่ ง ซอฟต์ แ วร์ แ บบ
อั ต โน มั ติ บน คลาวด์ ค อมพิ วติ้ ง โดยใช้ กิ ตแล็ บ ที่ มี
กระบวนการทั้งหมด 3 ขั้นตอนและมีการดาเนินงานดังนี้
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการ
รวบรวมและน าส่ งซอฟต์แ วร์ แ บบอัตโนมัติ บ นคลาวด์
คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ พบว่า กระบวนการรวบรวมและ
นาส่ งซอฟต์แวร์ รูปแบบเดิมมีข้ นั ตอนในแต่ละกระบวนการ
ที่ซ้ าซ้อน ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้งานได้อย่างรวดเร็ ว
จึ งได้ทดสอบกระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์
แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ
3.2 การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจย
ั
3.2.1 การวิ เคราะห์ ก ระบวนการรวบรวมและน าส่ ง
ซอฟต์แวร์รูปแบบเดิม
จากการวิ เคราะห์ ก ระบวนการรวบรวมและน าส่ ง
ซอฟต์แ วร์ รูป แบบเดิ ม โดยมี ข้ นั ตอนทั้งหมด 5 ขั้น ตอน
และมีผทู ้ ี่จดั การแต่ละกระบวนการที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทา
ให้ ใ ช้ร ะยะเวลาในแต่ ล ะกระบวนการที่ น าน และเกิ ด
ข้อ ผิ ด พลาดในการท างาน โดยกระบวนการท างานรู ป
แบบเดิมมีข้ นั ตอนดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: การวิเคราะห์กระบวนการรวบรวมและติดตั้งรู ปแบบเดิม
57

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

3.3 การออกแบบและพัฒนากระบวนการรวบรวมและ

นาส่ งซอฟต์ แวร์ แบบอัตโนมัติ
การออกแบบและพัฒ นากระบวนการรวบรวมและ
นาส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใช้
กิ ต แล็ บ สามารถแบ่ ง การออกแบบและพั ฒ นาได้ เป็ น
2 ขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การเตรี ยมการติดตั้งและบริ หารจัดการซอฟต์แวร์
ขั้น ตอนนี้ จะท าการเตรี ย มเครื่ อ งคลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง
สาหรับใช้ในการติดตั้งและบริ หารจัดการซอฟต์แวร์ โดยจะ
ติ ดตั้ง และคอนฟิ กซอฟต์แวร์ ด็ อกเกอร์ ส าหรั บ การสร้ าง
คอนเทนเนอร์หลัง จากนั้นทาการคอนฟิ กกิตแล็บ
3.3.2 การสร้ างกระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์
แบบอัตโนมัติ
การสร้างกระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบ
อัตโนมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ขั้น ตอนการสร้ างซอฟต์แ วร์ ใ ห้ อ ยู่ในรู ป แบบของ
คอนเทนเนอร์ โ ดยการน าซอร์ ส โค้ด ที่ ไ ด้จ ากหนึ่ งหรื อ
หลายนัก พัฒ นาขึ้ น ไปวางไว้บ นกิ ต แล็ บ จากนั้ นจะเริ่ ม
กระบวนการรวบรวมซอร์ สโค้ดที่ อยูบ่ นกิ ตแล็บมาให้อยู่
ในเป็ นคอนเทนเนอร์
2) ขั้น ตอนการทดสอบซอฟต์ แวร์ โดยท าการทดสอบ
ซอฟต์ แ วร์ แ บบที ล ะส่ วนของโปรแกรม ในการค้ น หา
ข้อผิดพลาด ซึ่ งอาจเป็ นรู ป แบบหรื อไวยากรณ์ ภาษาที่ มี
ผิดพลาด
3) ขั้นตอนการน าส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ โดยจะ
กระทาหลังจากทดสอบกระบวนการรวบรวมแบบอัตโนมัติ
ผ่านเรี ยบร้อย จะทาการนาส่ งซอฟต์แวร์ ที่ทดสอบนาขึ้นไป
ยังเครื่ องแม่ข่ายโดยอัตโนมัติ
3.4 การประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการรวบรวม
และนาส่ งซอฟต์ แวร์ แบบอัตโนมัติ
หลังจากทาการทดสอบกระบวนการรวบรวมและน าส่ ง
ซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ
เรี ยบร้อยแล้วจะทาการประเมินประสิ ทธิภาพกระบวนการ
รวบรวมและน าส่ งซอฟต์แ วร์ แบบอัต โนมัติ บ นคลาวด์
คอมพิ ว ติ้ ง โดยใช้ กิ ต แล็ บ โดยการเก็ บ ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน และผลการทดสอบของแต่ละขั้นตอน

ภาพที่ 2: การออกแบบกรอบแนวคิด กระบวนการรวบรวมและ
น าส่ งซอฟต์แ วร์ แ บบอัตโนมัติบ นคลาวด์ ค อมพิ วติ้ ง
โดยใช้กิตแล็บ

จากภาพที่ 2 เป็ นอธิ บ ายการออกแบบกรอบแนวคิ ด
กระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ
บนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) นักพัฒนา (Developer) จะทาการจัดเตรี ยมซอร์ สโค้ด
เพื่อนาขึ้นไปไว้ยงั กิตแล็บเซิร์ฟเวอร์
2) หลังจากนาซอร์ สโค้ดขึ้นไปไว้ยงั กิตแล็บเรี ยบร้อยแล้ว
จะเริ่ มทางานตามกระบวนการที่ จัดเตรี ยมไว้โดยการน า
ซอร์สโค้ดมาทาให้อยูใ่ นรู ปแบบคอนเทนเนอร์ และทาการ
ทดสอบแบบอัตโนมัติ
3) เมื่ อ ผ่ า นขั้น ตอนของการทดสอบเรี ยบร้ อ ยแล้ ว
ขั้นตอนต่อไปเป็ นการนาส่ งคอนเทนเนอร์ ที่ได้จากขั้นตอน
การสร้างและนาไปติดตั้งแบบอัตโนมัติบนเครื่ องแม่ข่าย
กรณี ที่ผูพ้ ฒั นามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอร์ สโค้ดไปยัง
กิตแล็บเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการทดสอบและการติดตั้งแบบ
อัตโนมัติจะดาเนินตามกระบวนการเดิมอีกครั้ง
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น าส่ ง ซอฟต์แ วร์ แ บบอัต โนมัติ ไ ด้จ ะต้อ งท าการแก้ไ ข
ซอร์ สโค้ดให้เรี ยบร้ อย และน าเข้ากระบวนการใหม่ ซึ่ ง
สามารถดูผลระยะเวลาการทดสอบได้ดงั ภาพที่ 5

4. ผลการดาเนินงานวิจัย

ผลการดาเนิ นงานวิจยั ซึ่ งจะทาการทดสอบกระบวนการ
รวบรวม และน าส่ งซอฟต์แ วร์ แบบอัตโนมัติบ นคลาวด์
คอมพิ วติ้งโดยใช้กิต แล็บ จะแสดงผลของกระบวนการ
รวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ โดยสามารถ
เข้าไปตรวจสอบหรื อดูสถานะของแต่ละกระบวนการได้
ทุกขั้นตอนบนกิตแล็บได้ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 3: หน้าจอแสดงกระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์

ภาพที่ 5: รายละเอียดของการทดสอบซอร์สโค้ด

แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใช้กิตแล็บ

จากภาพที่ 3 เป็ นการแสดงกระบวนการรวบรวมและ
นาส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใช้
กิตแล็บ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การสร้ างคอนเทนเนอร์ (Build)
ขั้น ตอนการสร้ า งคอนเทนเนอร์ โ ดยการรวบรวม
ซอร์ ส โค้ด ทั้งหมด ซึ่ ง น ามาสร้ างให้ อ ยู่ในรู ป แบบของ
คอนเทนเนอร์ ก่ อ นน าไปทดสอบ โดยสามารถดู ผ ล
ระยะเวลาการสร้างคอนเทนเนอร์ ได้ดงั ภาพที่ 4

4.3 การนาส่ งซอฟต์ แวร์ แบบอัตโนมัติ (Deployment)

ขั้นตอนการนาส่ งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติจะเกิ ดขึ้ น
หลังจากดาเนิ นการสร้างและทดสอบแล้วไม่มีขอ้ ผิดพลาด
เท่านั้น จึงจะทาการนาส่งซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติเครื่ องที่
ใช้งานจริ ง ซึ่งสามารถดูผลระยะเวลานาส่งซอฟต์แวร์แบบ
อัตโนมัติได้ดงั ภาพที่ 6

ภาพที่ 6: รายละเอียดของการการนาส่งซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
ภาพที่ 4: รายละเอียดของการสร้างคอนเทนเนอร์

เมื่อทดสอบกระบวนการรวบรวมและนาส่ งซอฟต์แวร์
แบบอั ต โนมั ติ บ นคลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง โดยใช้ กิ ต แล็ บ
เรี ย บร้ อ บแล้ว พบว่า กระบวนการรวบรวมและน าส่ ง
ซอฟต์แวร์ แบบอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนในการรวบรวม
และนาส่ งซอฟต์แวร์ จากเดิมที่ มีหลายขั้นตอน และระยะเวลา
ในแต่ละกระบวนการ ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 7

4.2 การทดสอบซอร์ สโค้ ด (Test)

ขั้นตอนการทดสอบซอร์ สโค้ด เป็ นการเขียนไปป์ ไลน์
ในการทดสอบให้ทาการทดสอบแต่ละโมดูลของโปรแกรม
โดยมี เงื่ อนไข หากพบข้อผิดพลาดจะไม่สามารถดาเนิ นการ
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of
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งานวิจยั นี้ นาเสนอการสร้างกระบวนการรวบรวมและ
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Diagnosis System of Orchid Disease using Deep Learning on Mobile
Application
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บทคัดย่อ

diseases that have spot leaf, yellow spot leaf and

งานวิ จั ย นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาการ
ประยุกต์ ใช้ เทคนิ คการเรี ย นรู้ เชิ งลึ กกับ การวิ นิจฉั ยโรค
กล้ วยไม้ จากภาพใบและ (2) เพื่อพัฒนาระบบวินิจฉั ยโรค
กล้ ว ยไม้ จ ากภาพใบ โดยใช้ งานผ่ า นแอปพลิ เ คชั น บน
โทรศัพท์ มือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ในส่ วนการ
วิ นิ จ ฉั ย โรคใช้ เทคนิ ค การเรี ยนรู้ เชิ ง ลึ ก ด้ ว ยโครงข่ า ย
ประสาทเทียมคอนโวลูชันในการสร้ างแบบจาลองจาแนก
โรค ได้ แ ก่ โรคใบจุ ด โรคใบปื ้ นเหลื อ ง และใบปกติ
จากนั้ น น าแบบจาลองมาพั ฒนาระบบ โดยใช้ เ ครื่ องมื อ
ได้ แก่ โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ ขั้นตอนสุ ดท้ ายคื อ
การตรวจสอบความแม่ นย าของแอปพลิ เคชั นใช้ วิธีการ
ตรวจสอบโดยทดสอบที ล ะตั ว (Leave-One-Out Cross
Validation) ผลการทดลองพบว่ า (1) แบบจาลองจาแนก
ภาพจากเทคนิ ค การเรี ย นรู้ เชิ ง ลึ ก มี ค่ า ความถู ก ต้ อ งสู ง
เท่ ากั บ 98.10% (2) ผลการวิ เ คราะห์ ความแม่ น ย าของ
แอปพลิเคชั น มีความแม่ นยาเท่ ากับ 81.11% การทดลอง
ทั้งหมดแสดงให้ เห็นว่ าระบบที่พัฒนาขึน้ นีม้ ปี ระสิ ทธิ ภาพ
และง่ ายต่ อการใช้ งาน สามารถช่ วยเกษตรกรวินิจฉั ยโรค
กล้ วยไม้ ได้ อย่ างเหมาะสม
คาสาคัญ: โรคกล้วยไม้ การเรี ยนรู ้เชิงลึก แอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ

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-OneOut 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. บทนา

กล้วยไม้มี ชื่ อวิทยาศาสตร์ และชื่ อสามัญว่า Orchid [1]
ปั จจุบนั กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญทางด้านการ
ส่งออกของประเทศไทย ข้อมูลจากสานักส่งเสริ มการค้าสิ นค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ประจาปี พ.ศ. 2562 [2] ระบุวา่ ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งออกดอก
กล้วยไม้อ ันดับหนึ่ งของโลก มี มู ลค่ ารวม 213 ล้านบาท
เนื่ องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในแหล่ งภู มิ ศาสตร์ ที่ มี สภาพ
เหมาะสมในการผลิตกล้วยไม้เขตร้อน มีการเพาะเลี้ยงอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่ การผสมเกสรเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ เลี้ ยงต้น
กล้วยไม้จนกระทัง่ ให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่ อและส่ งออก

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
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กล้วยไม้เป็ นพืชที่ตอ้ งการการดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดอย่าง
สม่าเสมอ เพราะถ้าไม่ดูแลจะทาให้มีเชื้อราและเชื้อแบคทีเรี ย
ที่เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดในกล้วยไม้ ซึ่ งส่ วนใหญ่
จะแสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจนทางใบ [1] เช่น โรคใบปื้ น
เหลือง โรคใบจุด โรคยอดเน่า เป็ นต้น โรคเหล่านี้ จะส่ งผลต่อ
การเจริ ญเติบโตของกล้วยไม้อย่างมากทาให้ปริ มาณผลผลิต
ลดลงและได้ผลผลิตคุณภาพต่า ทาให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง
และยังส่ งผลต่อภาพรวมการส่ งออกสิ นค้าเกษตรของประเทศ
อีกด้วย ถึงแม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยช่วยเหลือโดยการ
ส่งผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกล้วยไม้ไปยังพื้นที่ในท้องถิ่น
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ค าแนะน าแก่ ช าวสวนกล้ว ยไม้ แต่ ก็ ย ังมี
ข้อจากัดเนื่ องจากจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญยังมีนอ้ ยและอาการของ
โรคนั้นก็มีหลายลักษณะ นอกจากนี้ลกั ษณะของโรคกล้วยไม้
ยังมีความใกล้เคียงกันมากทาให้การให้คาแนะนาแก่ชาวสวน
กล้วยไม้อาจจะยังไม่ทวั่ ถึงและไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอต่อ
การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ จากโรคกล้วยไม้ได้ทนั ท่วงที
จากปั ญหาข้ า งต้ น คณะผู ้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยโรคกล้วยไม้
ที่มีประสิ ทธิภาพ โดยนาเทคโนโลยีการเรี ยนรู ้ของเครื่ องซึ่ งถูก
พัฒนาไปจนทาให้คอมพิวเตอร์ สามารถจาแนกภาพถ่ายได้ดว้ ย
การเรี ยนรู ้จากภาพเรี ยกว่าการเรี ยนรู ้เชิ งลึ ก (Deep Learning)
ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ ได้รับการยอมรั บด้านความแม่นยา และเป็ น
วิธีการจาแนกภาพที่ ทนั สมัยที่ สุดแบบหนึ่ งมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างแบบจาลองวินิจฉัยโรคกล้วยไม้ และนาแบบจาลอง
จาแนกภาพที่ได้มาพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน แอปพลิ เคชันที่ พฒ
ั นาขึ้นนี้ จะมี ประโยชน์กับเกษตรกร
ชาวสวนกล้วยไม้และผูท้ ี่ สนใจต้องการศึ กษาค้นคว้าเกี่ ยวกับ
โรคกล้วยไม้ สามารถนาแอปพลิเคชันนี้ ไปใช้เป็ นเครื่ องมื อ
ช่วยวินิจฉัยโรคกล้วยไม้ได้ ทาให้เกษตรกรป้ องกันและดูแล
กล้วยไม้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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สาเหตุมีผลทาให้การเจริ ญเติบโตลดลงหรื อเกิ ดการแพร่
ระบาดจนทาให้กล้วยไม้ตายภายในระยะเวลารวดเร็ ว ซึ่ ง
อาการของโรคส่ วนใหญ่จะเด่ นชัดโดยดู ได้จากลักษณะ
ของใบกล้วยไม้ ดังนั้นการศึกษานี้จึงสนใจศึกษาโรคที่เกิด
กับใบกล้วยไม้ ซึ่งพบได้บ่อยจานวน 2 โรค ได้แก่ (1) โรค
ใบจุ ด (Spot Leaf Disease) ลัก ษณะอาการ คื อ ใบมี จุ ด
กลมสี น้ าตาลเข้ม หรื อด า และ (2) โรคใบปื้ นเหลื อ ง
(Yellow Spot Leaf Disease) ลักษณะอาการ คือ มีจุดกลม
สี เหลืองที่ใบหรื อปื้ นสี เหลืองตามแนวยาวของใบ
2.2 การเรียนรู้ เชิงลึก
การเรี ยนรู ้เชิงลึก (Deep Learning) [3] เป็ นเทคนิคใน
กลุ่มโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network:
่ นพื้นฐานของระเบียบวิธีที่จะสร้างรู ปแบบ
ANN) ซึ่ งอยูบ
แนวคิ ด ระดับสู งให้กับข้อมูลโดยใช้การประมวลผลบน
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) ที่ สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้
หลากหลาย เช่ น โครงข่ายประสาทเที ยมคอนโวลู ชัน ที่
สามารถทาได้ท้ งั สกัดคุ ณลักษณะ (Feature Extraction)
และจ าแนกประเภท (Classification) ซึ่ งถื อ ได้ว่ า เป็ น
จุดเด่นของโครงข่ายนี้
2.3 โครงข่ ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน
โครงข่ า ยประสาทเที ย มคอนโวลู ชัน (Convolution
Neural Network: CNN) [4] มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ส กั ด
คุ ณ ลัก ษณะของภาพโดยใช้ Convolutional Layer ผ่ า น
ทางฟิ ลเตอร์ ในแต่ ล ะ Convolutional Layer ผู ้ ใ ช้ ไ ม่
จาเป็ นต้องกาหนดรู ปแบบในการสอนให้กบั แบบจาลอง
เพียงแค่ทาการเตรี ยมข้อมูลภาพตัวอย่างที่ตอ้ งการใช้งาน
เอาไว้ แล้วนาภาพเหล่านั้นป้ อนเข้ากระบวนการ CNN จะ
ทาเรี ยนรู ้โดยอัตโนมัติและหากผูใ้ ช้ตอ้ งการทานายรู ปภาพ
ก็เพียงแค่ป้อนรู ปภาพที่ตอ้ งการทานายเข้าไป CNN จะทา
การเรี ยนรู ้ เพื่อเปรี ยบเที ยบรู ปภาพที่ ตอ้ งการทานายกับ
ข้อมูลรู ปภาพที่มีอยูเ่ พื่อแสดงผลลัพธ์ออกมา
2.4 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
มี ห ลายงานวิ จั ย ที่ น าเทคนิ คการเรี ยนรู ้ เ ชิ ง ลึ ก มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคพืช เช่ น งานวิจัย [5] ศึ กษา
การประยุกต์ใช้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลู

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 โรคกล้ วยไม้

โรคกล้ว ยไม้ [1] หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
กล้วยไม้ที่ผิดไปจากปกติ โดยมีเชื้อโรคหรื อปั จจัยอื่นเป็ น
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ชัน เพื่ อ ตรวจและวิ นิ จ ฉั ย โรคพื ช ผลการทดลองพบว่ า
แบบจาลองได้ค่าประสิ ทธิ ภาพที่สูงถึง 99.53% งานวิจยั [6]
ศึกษาการใช้ขอ้ มูลใบกล้วยที่มีลกั ษณะเป็ นโรคและใบปกติ
โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั ผลการทดลองได้
ค่าความถูกต้องของการจาแนกภาพเท่ากับ 99.72% งานวิจยั
[7] ศึ กษาการใช้เทคนิ คโครงข่ายประสาทเที ยมเชิ งลึ กคอน
โวลูชัน (D-CNN) สาหรั บการจาแนกโรคข้าว 10 ประเภท
พบว่ า แบบจ าลอง D-CNN มี ค่ า ความแม่ น ย า 95.48%
งานวิจยั [8] นาเสนอการตรวจจับโรคจากใบแอปเปิ้ ลจานวน
4 ประเภท โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชน
ั ได้ค่า
ความถูกต้อง 97.62% งานวิจยั [9] ศึกษาการตรวจจับโรคของ
ผลฝรั่ งโดยใช้ขอ้ มูลจากลักษณะใบ ประยุกต์ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมคอนโวลูชนั ผลการทดลองได้ค่าความแม่นยา
เท่ากับ 98.74%
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง พบว่าการเรี ยนรู ้เชิง
ลึ กด้วยโครงข่ายประสาทเที ยมคอนโวลูชนั (CNN) เป็ น
วิธีการที่ได้รับความนิยมมากในการนามาใช้ในการจาแนก
รู ้จารู ปภาพ เป็ นแบบจาลองที่ได้รับการยอมรับด้านความ
แม่ น ย าที่ สู ง และเป็ นวิธีการจ าแนกภาพที่ ทัน สมัย ที่ สุด
แบบหนึ่ ง แต่ ย งั พบข้อ จ ากัด จากงานวิ จัย ก่ อ นหน้า คื อ
แบบจาลองวินิจฉัยโรคที่ พฒั นาขึ้น ไม่สะดวกต่อการใช้
งานของเกษตรกร งานวิ จั ย นี้ จึ ง น าแบบจ าลองมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ วมกับ แอปพลิ เ คชั น บนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อให้เกษตรกรหรื อบุคคล
ทัว่ ไปที่ไม่มีความรู ้เรื่ องโรคกล้วยไม้สามารถใช้ได้จริ ง
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ภาพที่ 1: ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
3.1 การรวบรวมและเตรียมข้ อมูล

การรวบรวมข้อมูลรู ปภาพกลุ่มตัวอย่างได้มาจากสวน
กล้วยไม้ในจังหวัดพิษณุโลก การเก็บข้อมูลใช้การเด็ดใบที่
เป็ นโรคจากต้นกล้วยไม้นามาถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรู ปบน
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โดยห่ างจากกล้ อ งประมาณ 20-30
เซนติเมตร ใช้พ้ืนหลังเป็ นกระดาษขาว รู ปภาพที่ ถ่ายเป็ น
ภาพด้านหน้าใบกล้วยไม้ ขนาดของรู ปภาพปรับขนาดให้
เท่ากันทั้งหมด คือ 224x224 พิกเซล
ข้อมูลรู ปภาพโรคกล้วยไม้ท้ งั 3 ประเภท ถูกจัดเก็บไว้
ในแต่ละโฟร์ เดอร์ ตามชื่อประเภทโรคกล้วยไม้ ได้แก่ (1)
Spot Leaf (โรคใบจุด) (2) Yellow Spot Leaf (โรคใบปิ้ น
เหลื อ ง) และ (3 ) Healthy Leaf (ใบปกติ ไ ม่ เ ป็ นโรค)
จากนั้นได้นาภาพกลุ่มตัวอย่างไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
อี ก ครั้ ง เพื่ อ ตรวจสอบความถู กต้อ งของภาพให้ต รงกับ
ประเภทโรคกล้วยไม้ จานวนรู ปภาพที่ผา่ นการตรวจสอบมี
จานวน 690 ภาพ ดังภาพที่ 2 จากนั้นนามาแบ่งด้วยวิธีการ
สุ่ ม เพื่ อ ใช้ เ ป็ นชุ ด ข้อ มู ล ฝึ กสอน (Train Data Set) ชุ ด
ข้อมูลทดสอบ (Test Data Set) และชุดข้อมูลทดสอบแอป
พลิ เ คชัน (Validate Data Set) จ านวน 510, 90 และ 90
ภาพ ตามลาดับ ดังตารางที่ 1

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคกล้วยไม้เป็ นการประยุกต์
การเรี ยนรู ้เชิงลึกมาใช้ในการจาแนกภาพใบกล้วยไม้ โดย
ใช้โครงข่ายประสาทเที ยมคอนโวลูชันสาหรับวิเคราะห์
ภาพ เพื่อให้สามารถจาแนกภาพได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถนาแบบจาลองไปใช้งานบนโทรศัพท์มือ ถื อ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ไ ด้ โดยขั้ นตอนการ
ดาเนินการวิจยั แสดงดังภาพที่ 1
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รอบการฝึ กสอน (Epoch) จานวน 500 รอบ เพื่อความ
แม่นยาในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ (ภาพที่ 3) จะสังเกต
ได้วา่ ยิง่ มีการฝึ กสอนมากความแม่นยาก็จะสูงตามไปด้วย
3.3 การประเมินประสิ ทธิภาพแบบจาลอง
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองจาแนกโรค
กล้วยไม้ดว้ ยค่าความถูกต้อง (Accuracy) [8] เป็ นค่าที่ได้
จากวิธีการทดสอบเพื่ อหาค่ าพยากรณ์ ค วามถู กต้อ งของ
ข้อมูล โดยคิ ดเป็ นค่าร้อยละ (%) ใช้สูตรการคานวณ ดัง
สมการที่ 1

ภาพที่ 2: ตัวอย่างชุดข้อมูลรู ปภาพที่นามาใช้ในการทดลอง
ตารางที่ 1: จานวนชุดข้อมูลรู ปภาพโรคกล้วยไม้ในแต่ละประเภท

Accuracy = (

จานวนรู ปภาพ

ประเภทของโรค
กล้วยไม้

Train

Test

Validate

โรคใบจุด

170

30

30

โรคใบปิ้ นเหลือง

170

30

30

ใบปกติ

170

30

30

รวม

510

90

90
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TP+TN
TP+TN+FP+FN

) x 100

(1)

โดยที่ True Positive (TP) หมายถึ ง ค่ า ที่ พ ยากรณ์
ถู ก ต้ อ งเชิ ง บวก True Negative ( TN) หมายถึ ง ค่ า ที่
พยากรณ์ถูกต้องเชิงลบ False Positive (FP) หมายถึง ค่าที่
พยากรณ์ผิดพลาดเชิงบวก False Negative (FN) หมายถึง
ค่าที่พยากรณ์ผิดพลาดเชิงลบ
3.4 การพัฒนาระบบ
เมื่อได้แบบจาลองที่เหมาะสมแล้ว จึงได้นาแบบจาลอง
ไ ป พั ฒ น า ร ะ บ บ ใ น รู ป แ บ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพื่อให้ง่ายต่อ
การใช้ง าน เครื่ องมื อ ในการพัฒ นาใช้โ ปรแกรมแอน
ดรอยด์สตูดิโอและภาษาจาวา
3.5 การประเมินประสิ ทธิภาพระบบ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพระบบ ได้มี การน าระบบ
ติดตั้งในรู ปแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือใช้วธิ ีการ
ทดสอบความแม่นยาของแอปพลิเคชันในการจาแนกภาพ
โรคกล้วยไม้ ทาการสรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบด้วยการวัดค่าร้อยละความถูกต้อง

3.2 การฝึ กสอนและสร้ างแบบจาลอง

งานวิจยั นี้สร้างแบบจาลองด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
คอนโวลู ชัน (CNN) ฝึ กสอนและทดสอบชุ ดข้อมู ลด้วย
TensorFlow ซึ่ งเป็ นไลบรารี่ สาหรับการเรี ยนรู ้เชิ งลึก ผ่าน
ภาษา Python กาหนดพารามิเตอร์ ที่ใช้ในการทดลอง คือ
ขนาดรู ปภาพนาเข้าเท่ า กับ 224x224 พิกเซล อัตราการ
เรี ยนรู ้ (Learning Rate) 0.005

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการสร้ างแบบจาลอง

การสร้ า งแบบจ าลองวิ นิ จ ฉั ย โรคเป็ นการน าภาพ
ตัวอย่าง 600 ภาพ มาทาการเรี ยนรู ้ กบั โครงข่ายประสาท
เทียมคอนโวลูชนั โดยทาการแบ่งข้อมูลเป็ นข้อมูลฝึ กสอน
จานวน 510 ภาพ และข้อมูลทดสอบจานวน 90 ภาพ ซึ่ ง
สามารถสรุ ปผลได้ ดังตารางที่ 2

ภาพที่ 3: การฝึ กสอนชุดข้อมูลกับเทนเซอร์โฟลผ่านภาษาไพทอน
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ตารางที่ 2: ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของแบบจาลอง
ประเภทของโรคกล้วยไม้
โรคใบจุด
โรคใบปิ้ นเหลือง
ใบปกติ
Average

Accuracy (%)
99.45
98.33
96.51
98.10

จากตารางที่ 2 ผลประเมินความถูกต้องของแบบจาลอง
บนชุดข้อมูลฝึ กสอน พบว่าแบบจาลองจาแนกภาพใบจุด
ได้ค่าความถูกต้องมากที่สุด คือ 99.45% รองลงมา คือ ภาพ
ใบปิ้ นเหลืองและภาพใบปกติ ซึ่งได้ค่าความถูกต้องเท่ากับ
98.33% และ 96.51% ตามลาดับ ค่าความถูกต้องเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 98.10% แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองจากเทคนิคการ
เรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก เป็ นแบบจ าลองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
จ าแนกภาพได้ค่ า ความถู ก ต้อ งที่ สู ง รวมทั้ง มี ค่ า ความ
ผิ ด พลาดต่ า ประมวลผลได้ร วดเร็ ว มี ค วามเหมาะสม
ส าหรั บ น ามาใช้พ ัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย โรค
กล้วยไม้แบบอัตโนมัติต่อไป
4.2 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน
จากการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ได้ แ อปพลิ เ คชั น
วิ นิ จ ฉั ย โรคกล้ ว ยไม้ จ ากภาพใบบนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันจะพบ
กับหน้าจอหลัก (ภาพที่ 4) เลื อกที่ กล้องถ่ายภาพ ผูใ้ ช้ทา
การถ่ า ยภาพใบกล้ว ยไม้ จากนั้น แอปพลิ ชัน จะเรี ย กใช้
แบบจาลองเพื่อวินิจฉัยโรคกล้วยไม้และแสดงผลลัพธ์การ
วิเคราะห์ (ภาพที่ 4-5)

ภาพที่ 5: หน้าจอการวิเคราะห์โรคใบปิ้ นเหลืองและใบปกติ
จากผลการพัฒนาแอปพลิ เคชัน พบว่าแอปพลิ เ คชัน
สามารถจาแนกและระบุภาพโรคกล้วยไม้จากใบแต่ละภาพ
ได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วใน
การวิเคราะห์โรคกล้วยไม้มากขึ้น
4.3 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพแอปพลิเคชัน
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการวินิจฉัยโรคกล้วยไม้ของ
แอปพลิ เ คชัน เป็ นการทดสอบถ่ า ยภาพใบกล้ว ยไม้ผ่าน
กล้องโทรศัพท์มือถือ โดยดาเนิ นการการติดตั้งแอปพลิเค
ชั น ลงโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ใช้ ชุ ด ข้ อ มู ล ส าหรั บ ทดสอบ
(Validate Data Set) จานวน 90 ภาพ แบ่งเป็ นภาพโรคใบ
จุดจานวน 30 ภาพ โรคใบปื้ นเหลืองจานวน 30 ภาพ และ
ใบปกติ จ านวน 30 ภาพ โดยในงานวิ จัย ได้ใ ช้วิ ธี ก าร
ทดสอบวัดประสิ ทธิ ภาพแอปพลิเคชันด้วยวิธี Leave One
Out Cross Validation (LOOCV) [10] โดยข้อ มู ล จะถู ก
ทดสอบทีละตัว
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของแอปพลิเคชัน
ประเภท
จานวน จาแนก จาแนก Accuracy
ของโรค
(%)
ทั้งหมด ถูกต้ อง ผิดพลาด
กล้วยไม้
30
26
4
86.67
โรคใบจุด
โรคใบปิ้ น
30
24
6
80.00
เหลือง
30
23
7
76.67
ใบปกติ
Average

81.11

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของแอปพลิ เคชัน โดยสรุ ปค่ าเฉลี่ ยความถู กต้องในการ
วิเคราะห์ ภาพใบกล้วยไม้ท้ งั 3 ประเภทเท่ ากับ 81.11% ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาอยู่ในระดับดี โรคกล้วยไม้ที่แอป

ภาพที่ 4: หน้าจอหลักแอปพลิเคชันและผลการวิเคราะห์โรคใบจุด
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พลิเคชันสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ โรคใบจุด
ได้ค่าความถูกต้อง 86.67% รองลงมาได้แก่ โรคใบปื้ นเหลือง
และใบปกติ ค่าความถูกต้อง 80.00% และ 76.67% ตามลาดับ
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ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ช่ วยให้เกษตรกรและผูท้ ี่ สนใจ
สามารถวิเคราะห์ โรคในกล้วยไม้ดว้ ยตนเองเบื้ องต้นได้
ทัน ที ก่ อ นที่ จ ะโรคในกล้ว ยไม้จ ะรุ น แรงและส่ ง ผลต่ อ
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ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ งานอยู่ในระดับที่ดีอีกด้ วย
ค าส าคั ญ : ทฤษฎี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของงาน
ระบบบริ ห ารโครงการ ข้อกาหนดการว่าจ้าง
โครงการ ที่ปรึ กษา

บทคัดย่อ
ปั จจุ บั น การด าเนิ น การของโครงการต่ าง ๆ ของ
หน่ วยงานรั ฐบาลและรั ฐวิ ส าหกิ จ ในประเทศไทยมี
แนวโน้ มในการขยายตัวสูงกว่ าปี ก่ อนหน้ า จึ งจาเป็ นต้ องมี
การว่ าจ้ างที่ ปรึ กษาผู้เชี่ ยวชาญเพื่อมาควบคุมดูแลคุณภาพ
ของโครงการโดยมีการน าระบบสารสนเทศเพื่ อบริ ห าร
จัดการโครงการเข้ ามาช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
และเป็ นตั ว ควบคุ ม การประสิ ทธิ ภ าพในการบริ หาร
โครงการ ผู้วิจัยได้ นาเสนอระบบบริ หารโครงการจากข้ อ
กาหนดการว่ าจ้ าง โดยประยุก ต์ ใช้ ร่วมกับ ทฤษฎีการจั ด
เรี ยงลาดับความสาคัญของงานเพื่ อควบคุมกาหนดการส่ ง
งานในแต่ ละงวดงานได้ ด้ วยระบบการจั ด เรี ย งล าดั บ
ความส าคั ญ ของงานแบบ อั ต โนมั ติ โดยใช้ วิ ธี ก าร
ประมวลผลจากการขอบเขตการทางานร่ วมกับระยะเวลา
การส่ งงานของข้ อกาหนดการส่ งงานแต่ ละโครงการที่ ได้
รั บ มา เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการบริ หารงานท าให้
มองเห็ น ภาพรวมการดาเนิ น งานในปั จจุบั น อย่ างชั ดเจน
จากผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพพบว่ าระบบที่ พัฒนาขึ ้น
สามารถจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของงานที่ถกู สร้ างขึน้ ใน
แต่ ละโครงการ จั ดเรี ยงและแบ่ งหมวดหมู่ของงานแต่ ละ
ประเภทได้ อ ย่ างชั ด เจน รวมทั้ ง มี ค วามถู ก ต้ องในการ

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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ได้ มี ก ารน าระบบ PM software เข้า มาใช้ ง าน แต่ เมื่ อ
ทดลองใช้งานแล้วกลับพบว่าระบบมีความยุง่ ยากซับซ้อน
จึ ง จ าเป็ นต้อ งเพิ่ ม ข้อ มู ล ในการท างานลงในระบบอยู่
ตลอดเวลา รวมไปถึงการเรี ยงลาดับความสาคัญของแต่ละ
โครงการ บริ ษ ัทกรณี ศึกษาให้ความเห็ น ว่าการน าระบบ
PM Software เข้ามาช่วยบริ หารจัดการนั้นยังไม่เหมาะสม
กับการทางานขององค์กรในปั จจุบนั เท่าที่ควร
จากปั ญหาที่ ได้กล่าวมานั้นจึ งทาให้บริ ษทั ที่ เลือ กเป็ น
กรณี ศึกษานี้ จาเป็ นที่ตอ้ งหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคนิ คการจัดลาดับความสาคัญของงานเข้ามาใช้ใน
การบริ หารโครงการ ผูว้ ิจยั จึ งได้เลือกนาเสนอทฤษฎีที่จะ
น ามาใช้ ร่ วมกั บ การบริ ห ารงานคื อ วิ ธี การจั ด เรี ยง
ความสาคัญ ของงานและบริ ห ารเวลาด้วยการใช้เทคนิ ค
Eisenhower Matrix [ 3[ โ ด ย น า ม า จั ด เรี ย ง ล า ดั บ
ความสาคัญ ของงานโดยแบ่ งออกเป็ น 4 แนวทางปฏิ บัติ
ได้แก่ 1) งานเร่ งด่ วนและสาคัญ 2) ส าคัญ แต่ไม่เร่ งด่ วน
3) เร่ งด่วนแต่ไม่สาคัญ 4) ไม่เร่ งด่ วนและไม่สาคัญ นามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ข้า กั บ ข้ อ ก าหนดการว่ า จ้ า งเพื่ อ ควบคุ ม
คุณภาพงานและระยะเวลาการส่งงาน โดยเปรี ยบเทียบและ
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ว ยระบบ
อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานให้ได้
มากยิง่ ขึ้น

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.
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บทนา

ปั จจุ บั น การด าเนิ นการของโครงการต่ า ง ๆ ของ
หน่ วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ในการขยายตัวสู งกว่าปี ก่อนหน้า ปรี ยาเทศ นอก [1[ ได้ให้
ความเห็ นไว้ว่าจากแรงหนุ นของ Mega Projects ทั้งกลุ่มที่
อยู่ระหว่างการดาเนิ นการก่อสร้าง รวมถึงโครงการที่ ได้รับ
การอนุ มตั ิและมีความชัดเจนว่าจะได้รับการอนุ มตั ิเพิ่มเติ ม
และคาดว่าจะเริ่ มก่ อสร้ างในไม่กี่ปีข้างหน้า จึ งได้มีการนา
ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการโครงการเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานและควบคุมการประสิ ทธิภาพใน
การบริ หารโครงการเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกระบวนการ
ต่ า ง ๆ และจากผลการวิ จั ย จากการใช้ ง านระบบ PM
Software จ านวนกว่า 400 โครงการในงานวิจยั ของ Eileen
O’loughlin [2] ในปี 2562 พบว่า 70% ของผู ใ้ ช้งานระบบ
PM Software ให้ความเห็ นว่าสามารถควบคุ มประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารโครงการด้านต่าง ๆ ได้ดีข้ ึนและตรงตามเป้ าหมาย
ที่ วางไว้ จากเครื่ องมือบริ หารจัดการที่ มีให้ ผลที่ ตามมาคื อ
การด าเนิ นงานภายในโครงการมี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง ขึ้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การจัดการกับกิ จกรรมจานวน
มากและปริ มาณข้อมูลมหาศาล แต่ในทางกลับกันผลสารวจ
ความพึ ง พอใจในการใช้ ง านโดยรวมของระบบ PM
Software พบว่ากว่า 40% จากผูใ้ ช้งานให้ความเห็นว่าใช้งาน
ระบบได้ยาก และ 35% ใช้งานได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์ของ
โครงการ
ปั จจุบนั บริ ษทั ที่ผวู ้ ิจยั เลือกเป็ นกรณี ศึกษาได้ให้บริ การ
ที่ปรึ กษาโครงการจานวนหลายโครงการทัว่ ประเทศ และ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากงานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาพบว่า การก ากับ และติ ด ตาม
โครงการ [4] คือการกากับติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ตามระยะเวลาที่ เหมาสมในการติ ด ตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้
เพื่อทราบสถาณภาพหรื อ สถาณการณ์ ของโครงการโดย
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ [5[ ความสาคัญ
ในการการควบคุมคุณภาพกระบวนการเพื่อให้เกิ ดความ
มัน่ ใจในการดาเนิ นงานทุกวันกระบวนการจะไม่ยอ้ นกลับ
ไปเป็ นแบบเดิ ม [5] หลั ก การบริ หารเวลาที่ ดี จ ะต้อ ง
มีการวางแผนการใช้เวลาการตั้งเป้ าหมายของภารกิจที่ตอ้ ง
ปฏิ บั ติ ก ารจัด ล าดั บ ความส าคัญ ของงานการก าหนด
ระยะเวลาในการทากิจกรรม
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ผู ้วิ จั ย จึ ง ได้ ค ้ น คว้า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเรี ยงล าดั บ
ความสาคัญในการทางานของ Dwight D. Eisenhower ที่ มี
ชื่ อ เรี ย กว่ า Eisenhower Matrix [6[ มี เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง
ประเภทของงาน ว่าสิ่ งใดควรทาก่อน และอะไรควร ทา
ทีหลังเรี ยงลาดับตามความสาคัญและความเร่ งด่วนของงาน
เพื่อจัดเรี ยงกระบวนการทางานให้ดียงิ่ ขึ้นโดยแบ่งประเภท
ของการจัดลาดับงานหลัก ๆ ไว้ 2 แบบ คื อ งานที่ มีความ
เร่ งด่ วน และ งานที่ มี ค วามส าคัญ จากนั้ นน ามาจับ คู่ เพื่ อ
ประเมินลาดับงานที่ ตอ้ งทา โดยแบ่งจับคู่ตามความสาคัญ
และความเร่ งด่วน โดยความเร่ งด่วนของงาน [7] มีเวลาเป็ น
ทรั พ ยากรที่ มี ค วามจ ากั ด ที่ สุ ด เพราะทรั พ ยากรอื่ น ๆ
สามารถหามาทดแทนหรื อเพิ่มเติมได้แต่สาหรับเวลาแล้วมี
เวลาอยูใ่ นจานวนที่เท่ากัน ความสาคัญของงานในโครงการ
ของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา ผู ้เชี่ ย วชาญจากบริ ษั ท ฯได้ ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดลาดับความสาคัญของงานได้แก่ ผู ้
สั่งงาน มูลค่าและขนาดโครงการ และในส่ วนขั้นตอนการ
พิจารณาการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของงานนั้นผูว้ ิจยั ได้
ท าการศึ กษา [8] ระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจ ซึ่ งเป็ น
ระบบย่อยระบบหนึ่ งในระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ
โดยระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจอาจจะใช้กบั บุคคลเดี ยว
หรื อช่ วยสนับสนุ นการตัดสิ นใจเป็ นกลุ่ม นอกจากนั้นยัง
เป็ นระบบที่เชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรสมองของมนุษย์
ให้ ท างานร่ ว มกั บ ความสามารถของคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
ต้องการการปรับปรุ งคุณภาพของการตัดสิ นใจให้ได้ดีที่สุด
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือ [9] Decision Table เข้ามาใช้เป็ น
เกณฑ์ในการพิ จารณาการจัด ล าดับ ความส าคัญ ของงาน
พร้ อมกับพัฒนาระบบด้วย [10] วงจรการพัฒนาระบบ ที่
ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชั่น ได้ นอกจากนี้ ยังได้ศึ ก ษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการประยุกต์ใช้ Eisenhower Matrix
[11[ ในหั ว ข้ อ Eisenhower matrix * Saaty AHP = การ
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของการกระท าที่ มี อิ ท ธิ พ ล โดยใช้
ทฤษฎี วรรณกรรมและบทเรี ยนจากหลักฐานเชิ งประจักษ์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้งานตารางที่ ถูก
ประยุกต์ข้ ึนใหม่ได้จริ ง อีกทั้งยังประหยัดเวลาและเงินที่ใช้
ลงทุ นได้อีกด้วย โดยเมทริ กซ์ที่ สร้างขึ้ นใหม่มีชื่อเรี ยกว่า
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น อ ก จ าก นั้ น
ผูว้ จิ ยั ยังศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
โดยใช้ตารางการตัดสิ นใจในหัวข้อ [12] ระบบวินิจฉัยโรค
ธาลัสซี เมียโดยใช้ตารางการตัดสิ นใจผลการทดลองพบว่า
ระบบสามารถวินิ จฉัยโรคธาลัส ซี เมี ยได้ใกล้เคี ยงกับ ผล
วินิจฉัยของแพทย์ โดยให้ความแม่นยาสูงถึงร้อยละ 96.2
Actions of Governance Matrix (AGM)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้ างข้ อมูล
กระบวนการท างานของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา
ปั จจุบนั มีโครงการที่ดาเนิ นการอยูเ่ ป็ นจานวนมากทาให้มี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งในการจัดสรรลาดับความสาคัญของ
แต่ละโครงการเนื่ องจากมีขอ้ กาหนดการว่าจ้างเข้ามาเป็ น
ตัว ก าหนดการส่ ง งานของแต่ ล ะโครงการประกอบกับ
กระบวนการติ ด ตามสถานะโครงการที่ ค่ อนข้างไม่ เป็ น
ระเบียบ การทางานนั้นจะขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคลว่าจะจัดการ
งานที่ ตนเองมี ส่ งผลให้การทางานขาดความแม่นยาและ
ความคล่ อ งตัว ในกระบวนการท างาน การตรวจสอบ
สถานะข้อมูลที่ สาคัญเพื่อให้ควบคุมคุณภาพงานนั้นล่าช้า
จึ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความผิ ด พลาดตามไปด้วย ผู ้วิ จัย จึ ง ได้
เริ่ ม ต้น การออกแบบโครงสร้ า งข้อ มู ล โดยด าเนิ น การ
ส ารวจและวิเคราะห์ ก ารท างานและประสิ ท ธิ ภาพของ
ระบบบริ ห ารโครงการอื่ น ๆ ที่ มี ก ารใช้ ง านกัน อย่ า ง
แพร่ หลายและเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของการทางาน
เพื่อหาข้อดี และข้อเสี ยของแต่ละระบบ ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ป ผล
การวิ เคราะห์ ไ ด้ว่า ระบบการบริ ห ารจัด การข้อ มู ล และ
ผู ้ร่ ว มโครงการนั้ นมี ห ลากหลายประเภทงานแล้ว แต่
โครงการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย การน าระบบเข้า มาเป็ น
ส่วนกลางการ รับ – ส่งข้อมูลภายในโครงการนั้นทาให้เกิด
ความคล่องตัวในการได้มาซึ่งข้อมูลสู ง จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทา
การสารวจความคิ ด เห็ น จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ ห าร
โครงการจากบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา ฯ โดยใช้ ใ นหั ว ข้ อ
แบบสอบถามเกณฑ์การให้ค วามสาคัญ ของการบริ ห าร
โครงการ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
มาทาการออกแบบหลักเกณฑ์การพิจารณาความสาคัญเพื่อ
น าเข้า ข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นสู่ ร ะบบสารสนเทศที่ พ ัฒ นาขึ้ น
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้เครื่ องมือ ตารางการตัดสิ นใจ
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)Decision Table) โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้
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3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (SDLC(
เริ่ มจากวิเคราะห์ระบบการทางานเดิมในปั จจุบนั ของ
องค์กร ซึ่ งการบริ ห ารโครงการขององค์กรในปั จจุ บัน มี
ขั้นตอนในการรับ – ส่ งงานที่ ซ้ าซ้อน การบริ หารจัดการ
งานในที ม ยัง ไม่ ส ามารถติ ด ตามทั้ งปริ มาณงานและ
ระยะเวลาการด าเนิ น โครงการที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลภายในที ม
เหลื อ อยู่แต่ ล ะโครงการ ผูว้ ิจัย ได้น าเสนอระบบบริ ห าร
จัดการโครงการด้วยระบบสารสนเทศโดยใช้ทฤษฎีการจัด
เรี ย งล าดับ ความส าคัญ ของงานเข้ามาประยุก ต์ ใ ช้ เพื่ อ
แก้ปัญหาการจัดลาดับงาน ซึ่ งการแก้ปัญ หาประกอบไป
ด้วย ระบบแจ้งเตือนและติดตามการดาเนิ นโครงการตาม
ข้อกาหนดการว่าจ้าง และ ระบบการจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ ระบบงานใหม่ และได้นา
ระบบ PM software เข้ามาบริ หารจัดการโครงการเข้ามา
ใช้ซ่ ึ งจะท าให้ การบริ ห ารโครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยเน้ น ไป ที่ การบ ริ ห ารจั ด การเรื่ องล าดั บ
ความสาคัญ ของงาน โดยนาเข้าข้อมูลก่อนเข้าระบบก่อน
เริ่ มบั น ทึ กโครงการเพื่ อ ให้ ส ามารถประมวลผลได้
อัตโนมัติ โดยหลักการทางานของระบบจะจัดเรี ยงงานของ
ผูใ้ ช้งานตามเงื่อนไขของระบบที่สร้างขึ้นอัตโนมัติเพื่อให้
ผูใ้ ช้งานสามารถทราบถึงความสาคัญของงานว่างานไหน
ควรด าเนิ น การก่ อ น หรื อ หลัง และระบบติ ด ตามความ
คืบหน้าการดาเนิ นโครงการเข้ามาเป็ นส่วนหลักของระบบ
เพื่ อ เน้ น การท างานควบคู่ กับ ระบบการจัด เรี ยงล าดั บ
ความสาคัญของงาน

1) ระยะเวลาการด าเนิ น โครงการ 2) ระดับ ของผูส
้ ั่งงาน
3) มูลค่า / ขนาดโครงการ

3.2 ขั้ น ตอนการทางานของระบบการสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจโดยใช้ ทฤษฎีการจัดลาดับความสาคัญของงาน
ผูว้ ิจัยได้ท าการออกแบบและจัดท าโครงสร้ างของ
ระบบการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบริ หารโครงการตาม
ข้อกาหนดการว่าจ้าง โดยนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
เข้ามาประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดลาดับความสาคัญตามทฤษฎี
การจัดลาดับความสาคัญของงานแบบอัตโนมัติ โดยเลือกใช้
เครื่ องมือ Decision table โดยทาการจาแนกหมวดหมู่ของ
ทฤษฎี การจัดลาดับความสาคัญของงานเพื่อสร้างเงื่ อนไข
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 หัวข้อได้แก่ เร่ งด่วนและสาคัญ,
เร่ งด่วนแต่ไม่สาคัญ, ไม่เร่ งด่วนแต่สาคัญ, ไม่สาคัญและไม่
เร่ งด่วน จากนั้นนาทฤษฎีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของ
งานที่จาแนกหมวดหมู่ไว้มากาหนดในส่ วนของ “เงื่อนไข”
และ “การกระท า” เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การสร้ างตารางการ
ตัดสิ นใจโดยอ้างอิ งแนวทางการสร้างเงื่ อนไขการดาเนิ น
โครงการจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ หลังจากนั้นพิจารณาเงื่ อนไขที่ มี
ทั้งหมดและนามากาหนดจานวนแถวในส่วนของ “เงื่อนไข”
ลงในตารางการตัดสิ นใจ และพิจารณาจานวนทางเลื อกที่
เป็ นไปได้ของแต่ละเงื่อนไข ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีเพียง 2 ทาง
คือ ใช่ หรื อไม่ใช่ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนดเงื่อนไขการพิจารณา
การตัดสิ นใจออกเป็ น 14 เงื่ อนไข เงื่ อนไขละ 2 ทางเลือก
และตรวจสอบความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ในตาราง
ที่มีความขัดแย้งและความซ้ าซ้อนของการกระทาต่าง ๆ และ
ตัดทางเลือกที่เป็ นไปไม่ได้ออกไป จึงสามารถสรุ ปและแปล
ผลของการกระท า ตามกฎของการตั ด สิ น ใจ ในแต่ ล ะ
เงื่อนไข

ภาพที่ 2: กรอบแนวความคิดการออกแบบระบบ
3.4 การพัฒนาระบบ
การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบริ ห ารโครงการ
ตามข้อกาหนดการว่าจ้างด้วยระบบสารสนเทศ โดยใช้

ภาพที่ 1: ตารางการตัดสิ นใจ
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ทฤษฎี การจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของงาน สาหรับ
หน่ วยงานผูใ้ ห้บริ การที่ ปรึ กษาด้านสารสนเทศ ผูว้ ิจยั
ได้สร้างฐานข้อมูลตามที่ ได้ออกแบบไว้ โดยใช้ SQL
Server ในการจัดเก็บโครงสร้างและข้อมูล และทาการ
พัฒ นา User Interface (UI) จากการออกแบบส่ วนต่ อ
ประสานงานผู ้ใ ช้ โดยใช้ โ ปรแกรม Visual Studio
Code แ ล ะ ใ ช้ Framework Vue JS ใ น ก าร พั ฒ น า
จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ ท าการพั ฒ น า Service ส าห รั บ
เชื่ อมต่อระหว่าง UI และ Database โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio และ #C ในการพัฒนาระบบ
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การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพฟั ง ก์ ชั น หลัก ระบบบริ หาร
โครงการโดยใช้ทฤษฎี การจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของ
งาน สามารถจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของงานที่ ถูกสร้าง
ขึ้นในแต่ละโครงการ ทาให้จดั เรี ยงและแบ่งหมวดหมู่ของ
งานแต่ ล ะประเภทได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยใช้ เครื่ องมื อ
แบบทดสอบประสิ ทธิภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้

ภาพที่ 4: ตัวอย่างแบบทดสอบประสิ ทธิภาพ
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ
รายการประเมิน

ภาพที่ 3: หน้าจอของระบบจริ ง
3.5 การประเมินผลระบบ
การประเมิ นผลระบบแบ่ งออกเป็ นการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยผู ้ผูเ้ ชี่ ย วชาญในการพัฒ นาโครงการ
จ านวน 3 คน โดยใช้ แ บบประเมิ น UAT ซึ่ งเป็ นวิ ธี
ประเมิ น แบบ Black-Box Testing และ การประเมิ น ผล
ความพึงพอใจของระบบโดยผูป้ ระเมินเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้งาน
ระบบ จานวน 30 คน วิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติพ้ืน ฐาน และ
การทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธี One-Sample Test (t-test)

1. ผลการประเมิ นด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
สารสนเทศ
2. ผลการประเมิ นด้านการออกแบบของระบบ
สารสนเทศ
3. ผลการประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
สารสนเทศ

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบ
1.
2.
3.
4.

3.95

0.72

4.00

0.75

4.01

0.86

3.99

0.78

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานที่ ทาการทดลองใช้ระบบจานวน 30
คน มีผลการทดสอบอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78

4. ผลการดาเนินงาน

ระบบ
ระบบจัดการผูใ้ ช้งานและข้อมูลพื้นฐาน
ของผูใ้ ช้งาน
ระบบการจัดการโครงการ
ระบบบริ หารโครงการโดยใช้ทฤษฎีการ
จัดเรี ยงลาดับความสาคัญของงาน
ระบบติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน

S.D.

5. สรุ ป อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั นี้ ได้นาเสนอการบริ หารจัดการโครงการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับ
ทฤษฎีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของงาน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการประมวลผลความเร่ งด่วนและความสาคัญ
ของงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละโครงการและงวดงาน
โดยมีระบบการจัดลาดับความเร่ งด่วนและความสาคัญของ
งานที่จดั ลาดับความสาคัญให้แก่ผใู ้ ช้งานได้แบบอัตโนมัติ
ผูใ้ ช้สามารถกรอกข้อมูลที่ จาเป็ นเข้าสู่ ระบบและสามารถ

ประสิ ทธิภาพ
100%
100%
100%
100%

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวัดประสิ ทธิภาพการทางาน
ทั้ง 4 ด้านมีผลการประเมินที่ผ่านการทดสอบที่ 100% โดย
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พิ จ ารณ าตามเงื่ อ นไขของทฤษฎี การจั ด เรี ยงล าดั บ
ความสาคัญได้ทนั ที ทาให้สามารถประเมินการทางานของ
ตนเองได้วา่ สิ่ งใดควรเริ่ มดาเนินการทันที นอกจากนั้นยังมี
ระบบติ ด ตามความก้าวหน้า ของโครงการที่ ค อยก ากับ
ผูใ้ ช้งานให้ได้เห็ นถึงความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่
กาลังดาเนิ นการอยู่ อีกทั้งยังแจ้งเตือนถึงจานวนงานที่ผใู ้ ช้
กาลังดาเนิ นการซึ่ งสอดคล้องการจัดลาดับความเร่ งด่วน
และความสาคัญที่ ผใู ้ ช้มีท้ งั หมดอีกด้วย โดยผลการประเมิน
ที่ได้ผ่านการทดสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอยูท่ ี่ 100% ทาให้ผลลัพธ์
ที่ทาการจัดลาดับความเร่ งด่วนและความสาคัญมีความถูกต้อง
และผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอยู่ในระดับมี
ความพึงพอใจมาก

[4]
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การจัดการระบบเครื อข่ ายไร้ สายเพื่อการใช้ งานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
กรณีศึกษา ระบบควบคุมเครื่ องปรับอากาศและระบบถังขยะกึง่ อัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Wireless Network Management for Green University Case Study Air
Control System and Semi-Smart Bin System of Walailak University
สาธิ ต ขวัญชุม (Satit Khwanchum)
แผนกสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ksatit@gmail.com

บทคัดย่อ

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

งานวิจัยนีเ้ ป็ นการศึ กษาและพัฒนารู ปแบบของระบบ
เครื อ ข่ ายไร้ สายเพื่ อ ใช้ ในโครงการมหาวิ ท ยาลัยสี เขี ย ว
เกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่ องปรั บอากาศ และระบบถังขยะ
กึ่งอัจฉริ ยะ ผ่ านการควบคุมโดยระบบเครื อข่ ายไร้ สาย การ
ดาเนิ น การได้ พิจ ารณาถึ งความครอบคลุม ของสั ญ ญาณ
ความปลอดภัยในการใช้ งาน การตรวจสอบสถานะ และ
อั ต ราการใช้ งานข้ อมู ล ผลการด าเนิ น การของระบบ
ควบคุ ม เครื่ องปรั บ อากาศพบว่ า มี ร ะดั บ ความแรงของ
สั ญญาณอยู่ในช่ วง -35 dBm ถึง -47 dBm มีการเข้ ารหั ส
ข้ อ มู ล แ บ บ Open ก า ร ยื น ยั น ตั ว ต น แ บ บ Mac
Authentication อั ต ราการใช้ ง านข้ อ มู ล มี ค่ า เฉลี่ ย ไม่ เกิ น
400 KB ส่ วนระบบถั งขยะกึ่ ง อั ฉ จริ ย ะมี ระดั บ ความแรง
ของสั ญญาณอยู่ ใ นช่ วง -49 dBm ถึ ง -54 dBm มี ก าร
เข้ ารหั สข้ อมูลแบบ WPA2 มีการยืนยันตัวตนแบบ Open
มีอัตราการใช้ งานข้ อมูลมีค่าเฉลี่ยไม่ เกิ น 10 KB โดยจาก
การทดสอบและใช้ งานพบว่ าการทางานของทั้งสองระบบ
สามารถท างานได้ อย่ า งถู ก ต้ อง และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สอดคล้ องกับความต้ องของโครงการ
ค าส าคั ญ : ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส าย มหาวิ ท ยาลัย สี เขี ย ว
การยืนยันตัวตน การเข้ารหัสข้อมูล

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. บทนา

มหาวิ ท ยาลั ย สี เขี ย ว ( Green University) เป็ นการ
จัด ล าดับ มหาวิ ท ยาลัย ที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้ประยุกต์การอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
เข้ากับการเรี ยนการสอน การวิจยั การทางาน และการใช้
ชีวติ ประจาวันของนักศึกษา และบุคลากร เพื่อให้เกิดความ

Abstract
This research aims to study and develop the
services of wireless network systems for supporting
the green university project about the air control
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ปลอดภัย ความสุ ข ในที่ ท างาน เป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อ ม
ประหยัดพลังงาน และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน [1], [2]
การจัด ล าดับ มหาวิท ยาลัย สี เขี ย ว โดยมหาวิท ยาลัย
อิ น โดนี เซี ย เริ่ ม ในปี พ.ศ. 2553 ภายใต้ชื่อ การจัดล าดับ
ม ห าวิ ท ย าลั ย สี เขี 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
ประกอบด้วย การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 15% การจัด
การพลังงานและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ 21%
การจัดการของเสี ย 18% การจัดการน้ า 10% การจัดการ
ระบบขนส่ ง 18 % และ การจัด การศึ ก ษาและวิ จัย ด้าน
สิ่ งแวดล้อม 18% [1], [3], [6]
มหาวิท ยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กาหนดนโยบายการเป็ น
มหาวิท ยาลัย สี เขี ย วไว้ใ นแผนยุท ธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ในประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 การเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยสี เขียวแห่งความสุ ข และ
จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การทาความเข้าใจและส่ งเสริ มความร่ วมมือในการ
ดาเนิ นการเพื่อเข้าร่ วมโครงการมหาวิทยาลัยสี เขียว ซึ่ งผล
การจัด ล าดับ ในปี 2563 อยู่อ ัน ดับ ที่ 16 ของประเทศ
อัน ดับ ที่ 219 ของโลก และปี 2564 อยู่อ ัน ดับ ที่ 8 ของ
ประเทศ อันดับที่ 116 ของโลก [4], [5]
ภ ายใต้ น โ ยบ ายก าร เป็ น ม ห าวิ ท ยาลั ย สี เขี ยว
คณะกรรมการได้จดั ทาโครงการย่อยเกี่ยวกับพลังงาน โดย
เป็ นระบบควบคุมการทางานของเครื่ องปรับอากาศ (ACS)
แบบอัตโนมัติ และโครงการย่อยทางด้านการจัดการของ
เสี ย ซึ่ งเป็ นระบบแจ้ง เตื อ นปริ มาณถัง ขยะเต็ ม ไปยัง
ผูจ้ ดั การขยะผ่านทางไลน์ เรี ยกว่า ระบบถังขยะกึ่งอัจฉริ ยะ
(SBS) โดยระบบทั้งสองจะอาศัยระบบเครื อข่ายไร้สายใน
การสั่ งการท างาน ผูว้ ิจัยจึ งได้ท าการศึ กษาและทดสอบ
รู ป แบบการติ ด ตั้ง การยืน ยัน ตัว ตนและการก าหนดค่ า
ระบบเครื อข่ายไร้สายที่เหมาะสม เพื่อให้รองรับการใช้งาน
ของระบบ ACS และระบบ SBS ในมหาวิ ท ยาลั ย ให้
สามารถทางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
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การรั ก ษาความปลอดภั ย เป็ นการตรวจสอบและ
ป้ องกันระบบเครื อข่ายไร้สายไม่ให้ถูกใช้งานหรื อเข้าถึ ง
โดยผู ้ที่ ไ ม่ มี สิ ทธิ์ ซึ่ งจะประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คื อ การ
เข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และการตรวจสอบผูใ้ ช้งาน
ระบบ (Authentication)
2.2 การเข้ ารหัสข้ อมูล [8], [9]
การเข้ารหัสข้อมูลมีหลายรู ปแบบ โดยรู ปแบบที่มีการ
ใช้ง านหลัก ๆ มี ดัง นี้ 1 ) แบบ Open 2 ) แบบ WEB 3 )
แบบ WPA และ 4) แบบ WPA2
2.3 การยืนยันตัวตนของระบบเครื อข่ าย [10]
การยืน ยัน ตัวตน เป็ นการตรวจสอบสิ ท ธิ์ เพื่ อ แสดง
ตัวตนของอุปกรณ์ ห รื อบุ คคลก่ อนที่ จะเข้าใช้งานระบบ
เครื อข่ า ย ซึ่ งมี ดั ง นี้ 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 )

เป็ น

Platform ที่ ใ ช้ ใ น

โครงงาน Internet of Things (IoT) ประกอบด้วยบอร์ ด
วงจร และ Software ที่ ติ ด ตั้ง บนบอร์ ด NodeMCU จะ
นิ ย มติ ด ตั้ง โมดู ล WiFi (ESP8266) เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การ
เชื่ อมต่ อ กั บ เครื อข่ า ยไร้ ส าย ปั จจุ บั น ที่ นิ ยมใช้ รุ่ น
ESP8 2 6 6 NodeMCU V2 โ ด ย จ ะ ท าง าน ที่ ไ ฟ ฟ้ า
กระแสตรง แรงดัน ไฟฟ้ า 3.0-3.6 V กระแสไฟฟ้ าเฉลี่ ย
80 mA
2.5 Sonoff [13], [14], [15]
Sonoff เป็

น อุ ป กรณ์ IoT ท าห น้ าที่ เป็ น Switch
ควบคุมแบบไร้สายสาหรับการสั่งเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
โดยใช้ ESP8266 ใน การเชื่ อมต่ อ ใช้ ง าน กั บ ไฟฟ้ า
กระแสสลับ ที่ ช่ ว งแรงดัน 90-250 V รองรั บ กระแสได้
สูงสุ ด 10 Am โดยอุปกรณ์รองรับการเปิ ด-ปิ ดแบบการตั้ง
เวลา และสามารถเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ ดเพื่อสั่งการ
ได้ นิยมใช้เป็ น Relay ควบคุมจากระยะไกล
2.6 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อมูลการศึกษาแนวทางในการจัดการระบบเครื อข่าย
เและการประเมินประสิ ทธิ ผลของระบบ ผูใ้ ช้บริ การจะมี
ความคาดหวัง เกี่ ย วกับ ความเร็ ว ในการใช้ง านระบบที่
เหมาะสม ความครอบคลุ มของสัญ ญาณในพื้ น ที่ ใช้งาน
และความต่อเนื่ องในการให้บริ การ [16], [17] โดยปั จจัย
ต่ อ การใช้ง านระบบและการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพจะ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การรักษาความปลอดภัยของเครื อข่ ายไร้ สาย [7]
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เน้นหนักไปทางด้านความครอบคลุมของสัญญา และการ
ใช้งานระบบที่ ต่อเนื่ อง ซึ่ งเงื่ อนไขที่ สาคัญประการหนึ่ ง
ของการให้บริ การ คือระดับความแรงของสัญญาณไม่ควร
จะต่ ากว่า -75 dBm นอกจากนี้ ยงั ให้สาคัญเกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ขั้นตอนการใช้งานที่ เป็ นมิ ตรกับ
ผู ้ใ ช้ หากเป็ นการเชื่ อ มต่ อ และตรวจสอบข้อ มู ล แบบ
อัต โนมัติ ห รื อ น้ อ ยครั้ งที่ สุ ด จะท ามี ผ ลดี ต่ อ การใช้ง าน
ระบบ [18-21]
3.
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ตารางที่ 1: เงื่อนไขการทางานของระบบ ACS
ตารางเรียน
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

การเคลื่อนไหวของ User
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

ข้ อมูลตารางเรียน

Sonoff
On
Off
Off
Off

Sensor

Air Control

การดาเนินการ
3.1 รู ปแบบและพื้นทีก
่ ารติดตั้งระบบ

ระบบควบคุมเครื่ องปรับอากาศ ( ACS) และระบบถัง
ขยะกึ่ งอัจฉริ ยะ (SBS) มี อุ ป กรณ์ IoT ท าหน้าที่ ค วบคุ ม
การท างานผ่านเครื อ ข่ ายไร้ ส าย ทั้งนี้ ระบบ ACS จะใช้
Sonoff ส่ ว นระบบ SBS จะใช้ NodeMCU ระบบ ACS
ได้ ติ ด ตั้ง ไว้ใ นห้ อ งเรี ยนขนาด 35 ที่ นั่ ง (8x10 ตร.ม.)
จานวน 40 ห้อง ส่ วนระบบ SBS ติดตั้งไว้ที่โถงกลางของ
อาคาร จานวน 6 จุด โดยระบบทั้งสองจะติดตั้งไว้ใกล้กบั
ระบบเครื อข่ายไร้สายที่ มีให้บริ การอยู่ในพื้ นที่ น้ ัน ๆ ดัง
ภาพที่ 1 การติ ด ตั้งระบบ ACS ในห้อ งเรี ยน และระบบ
SBS ที่โถงกลางของอาคารสถาปั ตย์ Zone A

On-Off

ภาพที่ 2: ภาพรวมของระบบ ACS
การทางานของอุปกรณ์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว จะ
ใช้คลื่นไมโครเวฟ ที่มีรัศมีการทางานไม่เกิน 10 เมตร โดย
จะตรวจสอบและส่ งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่ องไปยัง Server
เพื่อให้เครื่ อง Server ท าการประมวลผลและสั่งการผ่าน
เครื อข่ายไร้สายมายังอุปกรณ์ Sonoff เพื่อเปิ ด-ปิ ดระบบ
3.3 ระบบถังขยะกึง่ อัจฉริยะ (ระบบ SBS)
ระบบ SBS เป็ นระบบแจ้ ง เตื อ น ผ่ า นไลน์ ไ ปยัง
ผูจ้ ดั การขยะเมื่ อถังขยะเต็มด้วยการกดปุ่ มแจ้งเตือน โดย
อาศัย NodeMCU และเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย ข้อ มู ล การแจ้ง
เตือนจะประกอบด้วยสถานะของถังขยะ และจุดวางถังขยะ
ส่งไปทางไลน์เพื่อแจ้งให้ผดู ้ ูแลได้รับทราบและดาเนินการ
ซึ่ งผูด้ ูแลจะเปลี่ยนถุงใส่ ขยะใหม่และเก็บขยะเดิมออกไป
เพื่ อ ให้ ส ามารถน าขยะมาทิ้ ง ในถัง ได้ ต่ อ ดั ง ภาพที่ 3
สาหรับขั้นตอนการทางานมีดงั นี้
1) นักศึกษา/บุคลากร มองเห็นว่าถังขยะเต็ม
2) นักศึกษา/บุคลากร กดปุ่ มแจ้ง “ถังขยะเต็ม”
3) ระบบรับทราบการแจ้งเตือนจากการกดปุ่ ม และส่ ง
ข้อมูลการแจ้ง “ถังขยะเต็ม” ผ่านไลน์ไปยังกลุ่มผูด้ ูแลและ
จัดการขยะประจาอาคาร โดยอาศัยระบบเครื อข่ายไร้สาย
5) กลุ่ ม ผู ด
้ ู แ ลน าถุงใส่ ข ยะใบใหม่ม าเปลี่ ยน แล้วส่ ง
ข้อมูลแจ้งกลับไปในกลุ่มหลังเปลี่ยนถุงใส่ขยะแล้วเสร็ จ
6) ระบบ Standby รอรับการกดปุ่ มแจ้ง “ถังขยะเต็ม”

ภาพที่ 1: การติดตั้งระบบ ACS และ SBS ในอาคาร Zone A
3.2 ระบบควบคุมเครื่ องปรับอากาศ (ระบบ ACS)

ระบ บ ACS เป็ นระบ บ เปิ ด-ปิ ดการท างาน ของ
เครื่ องปรับอากาศ สั่งงานผ่าน Sonoff และเครื อข่ายไร้สาย
ซึ่งจะทางานเมื่อ Server ตรวจพบว่ามีตารางเรี ยน (เงื่อนไข
หลัก) และมีการเคลื่อนไหวภายในห้องรี ยน (เงื่อนไขร่ วม)
ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2
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ภาพที่ 3: ภาพรวมการทางานของระบบ SBS
3.4 รู ปแบบการยืนยันตัวตนและการเข้ ารหัสข้ อมูล
รู ปแบบในการยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งานระบบเครื อข่าย
มี อยู่ 4 แบบ เพื่ อให้สอดคล้องกับ เงื่ อนไขในการใช้งาน
ระบบเครื อ ข่ายขององค์กร และความสามารถที่ จะทาให้
ระบบ ACS และระบบ SBS สามารถใช้งานได้ จึ งได้มี
การตรวจสอบรู ป แบบการยืน ยัน ตัวตนและการเข้ารหัส
ข้อมูลทั้งหมดแล้วพิจารณาเลือกรู ปแบบที่เหมาะสม
3.5 การตรวจสอบสถานะการทางานของระบบ
การทางานของระบบ ACS และระบบ SBS สามารถ
ตรวจสอบได้จากสถานะการเชื่อมต่อหรื อการ Online ของ
อุ ป กรณ์ และปริ ม าณการใช้ง าน Traffic ที่ เกิ ด ขึ้ นบน
ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย โดยจะตรวจสอบผ่ า นอุ ป กรณ์
บริ ห ารจัด การกลาง ( Wireless Controller) และระบบ
Network Monitoring System ห า ก ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ
แสดงผลการเชื่อมต่อและการใช้งานเครื อข่ายไร้สายได้ ก็
จะสามารถตรวจสอบการท างานของระบบ ACS และ
ระบบ SBS ได้
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ภาพที่ 4: ค่า RSSI ของระบบ ACS

ภาพที่ 5: ค่า RSSI ของระบบ SBS
ระดับความแรงของสัญญาณเครื อข่ายไร้สายที่ท้ งั สอง
ระบบติดตั้งอยู่ มีความเหมาะสมและครอบคลุม โดยระดับ
ความแรงที่ เหมาะสมมี ค่าได้ไม่เกิ น -75 dBm [20], [21]
ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไข ระบบ ACS จะมีความครอบคลุ ม
มากกว่าเนื่องจากติดตั้ง Sonoff ไว้ในห้องเรี ยนที่มีอุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบไร้สายไว้สาหรับบริ การแก่นกั ศึกษา
4.2 การรักษาความปลอดภัยเครื อข่ าย
ผลการรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย ของระบบ ACS
และระบบ SBS สามารถสรุ ปได้ดงั แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: การรักษาความปลอดภัยเครื อข่ายของระบบ
No.
1
2

System
ACS
SBS

Authentication

Encryption

Mac Authentication
Open

Open
WPA2

ระบบ ACS จะยื นยัน ตัวตนแบบ Mac Authentication
มีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Open ส่ วนระบบ SBS จะยืนยัน
ตัว ตนแบบ Open และมี ก ารเข้า รหั ส แบบ WPA2 ซึ่ ง
ระบบทั้ง 2 มีเงื่อนไขในการทางานต่างกันเนื่องมาจากการ
เขี ยนโปรแกรมของระบบ แต่การยืน ยัน ตัวตนที่ นิ ยมใช้
และมีความปลอดภัยของเครื อข่ายมากกว่า คือ การยืนยัน
ตัวตนแบบ Mac Authentication โดยระบบ SBS ยังเป็ น
แบบ Open ถื อ ว่ า เป็ นจุ ด อ่ อ นทางด้ า นนี้ ซึ่ งเจ้ า ของ
โครงการจะดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
4.3 การตรวจสอบสถานะการทางานของระบบ
การท างานของระบบ ACS อาศั ย อุ ป กรณ์ Sonoff
ส่วนระบบ SBS อาศัยอุปกรณ์ NodeMCU ซึ่ งอุปกรณ์ท้ งั

4. ผลการดาเนินการและการวิเคราะห์ ผล
4.1 ผลการติดตั้งระบบ

อุปกรณ์ Sonoff ที่ ใช้สาหรับการเปิ ด-ปิ ดระบบ ACS
จะติ ด ตั้ง ภายในห้ อ งเรี ย น ส่ วนอุ ป กรณ์ NodeMCU ใน
การควบคุ ม การส่ งไลน์ ของระบบ SBS จะติ ด ตั้งบริ เวณ
โถงกลางอาคาร ซึ่ งมี ค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากอยู่ใ กล้
อุป กรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้สาย โดยระบบ ACS มี
ความครอบคลุมของสัญญาณเครื อข่ายระหว่าง -35 dBm
ถึ ง -47 dBm และระบบ SBS มี ค วามครอบคลุ ม ของ
สั ญ ญาณเครื อข่ า ยระหว่ า ง -49 dBm ถึ ง -54 dBm ดั ง
แสดงในภาพที่ 4 และภาพที่ 5
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สองจะมีการเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายไร้สาย ทาให้ผดู ้ ูแล
ระบบเครื อข่ายสามารถตรวจสอบการทางานของระบบทั้ง
สองได้ โดยการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์จากระบบ
บริ ห ารจัด การกลาง ( Wireless Controller) และระบบ
Network Monitoring System ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือในการ
ตรวจสอบและดูแลระบบ ACS และระบบ SBS ได้ ทั้งนี้
อัตราการใช้งานข้อมูลของทั้งสองระบบควรอยูใ่ นระดับต่า
เพื่อความครบถ้วนและรวดเร็ วในการจัดส่ งข้อมูล และไม่
รบกวนระบบเครื อข่ายในภาพรวม โดยอัตราการใช้งาน
ข้อมู ลเฉลี่ ยของระบบ ACS ไม่เกิ น 400 KB และระบบ
SBS เฉลี่ยไม่เกิ น 10 KB ดังตัวอย่างในภาพที่ 6 ถึงภาพที่
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ภาพที่ 8: การทางานของระบบควบคุมเครื่ องปรับอากาศ
ส่ ว นผลการติ ด ตั้ง และใช้ง านระบบ SBS ทั้ ง 6 จุ ด
พบว่ า ระบบท างานได้ ถู ก ต้ อ งและแม่ น ย า สามารถ
สนองตอบต่ อความต้องการใช้งานได้ ทั้งนี้ ตัวอย่างการ
ทางานของระบบดังแสดงในภาพที่ 9 ถึงภาพที่ 10 ส่ วน
ประเด็นที่เป็ นข้อควรพิจารณาคือ การแจ้งเตือนถังขยะเต็ม
นอกเวลาทาการ ซึ่งต้องรอการจัดเก็บขยะในวันถัดไป

7

ภาพที่ 6: ปริ มาณ Traffic ของระบบ ACS รายวัน

ภาพที่ 9: การจัดวางอุปกรณ์ของระบบถังขยะกึ่งอัจฉริ ยะ
ภาพที่ 7: ปริ มาณ Traffic ของระบบ SBS รายชัว่ โมง
4.4 การทางานของระบบหลังการติดตั้งและใช้ งาน

ผลการใช้งานระบบ ACS จานวน 40 จุด พบว่าระบบ
สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง แต่ยงั มี อุป กรณ์ ตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวที่มีความผิดพลาดบ้าง ผูว้ จิ ยั ได้แก้ไขโดย
การกาหนดเวลาหน่วงในการปิ ดระบบ ACS ซึ่ งมีรูปแบบ
การทางาน คือ เครื่ อง Server ตรวจพบตารางเรี ยน และมี
การเคลื่อนไหว ระบบจะเปิ ด แต่หากไม่มีการเคลื่อนไหว
ภายในระยะเวลาหน่ ว ง (5-10 นาที ) ระบบจะปิ ด ทั้ง นี้
อุป กรณ์ ต รวจจับ ความเคลื่ อ นไหวจะท างานตลอดเวลา
หากภายในระยะเวลาหน่ วงแล้วตรวจเจอการเคลื่อนไหว
ระบบก็จะยกเลิกเวลาหน่วง ซึ่งการกาหนดค่าในรู ปแบบนี้
สามารถท าให้ระบบทางานได้ดียิ่งขึ้ น ไม่ประสบปั ญหา
เรื่ อ งการเปิ ด-ปิ ดระบบบ่ อ ยครั้ ง ตัว อย่า งรู ป แบบการ
ทางานของระบบดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 10: ผลการทางานของระบบถังขยะกึ่งอัจฉริ ยะ
5. สรุ ปผลการดาเนินการและข้ อเสนอแนะ

การจัดการระบบเครื อข่ายไร้สายที่ เหมาะสมสาหรั บ
ระบบควบคุ ม เครื่ องปรั บ อากาศและระบบถัง ขยะกึ่ ง
อัจ ฉริ ยะ ประกอบด้ ว ยการก าหนดจุ ด ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์
กระจายสัญญาณแบบไร้สายให้มีสัญญาณที่ ครอบคลุม ที่
เหมาะสม ซึ่งระบบควบคุมเครื่ องปรับอากาศมีระดับความ
แรงของสัญญาณอยูใ่ นช่วง -35 dBm ถึง -47 dBm ส่ วน
ระบบถังขยะกึ่งอัจฉริ ยะมีระดับความแรงของสัญญาณอยู่
ในช่ วง -49 dBm ถึ ง -54 dBm ซึ่ งมี ความเหมาะสมมาก
(ไม่เกิ น -75 dBm) รู ป แบบการรักษาความปลอดภัยของ
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ระบบเครื อข่าย ระบบควบคุมเครื่ องปรับอากาศจะใช้การ
ยื น ยั น ตั ว ต น ข อ งระ บ บ เค รื อ ข่ าย เป็ น แ บ บ Mac
Authentication และการเข้า รหั ส ข้อ มู ล เป็ นแบบ Open
ส่ วนระบบถังขยะกึ่ งอัจฉริ ยะจะใช้การยืน ยัน ตัวตนของ
ระบบเครื อ ข่ า ยเป็ นแบบ Open และการเข้ารหั ส แบบ
WPA2 ซึ่ งระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายสามารถให้ บ ริ ก ารได้
ทั้ง หมด ส าหรั บ การตรวจสอบสถานะการท างานของ
ระบบ สามารถตรวจสอบได้จากอุ ป กรณ์ บ ริ ห ารจัด การ
เค รื อ ข่ าย ก ล าง ( Wireless Controller) แ ล ะ ร ะ บ บ
Network Monitoring System โดยการท างานของระบบ
จะมี อ ั ต ราการใช้ ง านข้ อ มู ล เฉลี่ ย ของระบบควบคุ ม
เครื่ องปรับอากาศมีค่าไม่เกิ น 400 KB และระบบถังขยะ
กึ่ งอัจฉริ ยะมีค่าไม่เกิ น 10 KB ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อการ
ให้บริ การเครื อข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
การยืนยันตัวตนในระบบเครื อข่ายไร้สายของถังขยะ
กึ่ งอั จ ฉริ ยะสามารถก าหนดเพิ่ ม เติ ม โดยการใช้ Mac
Authentication ซึ่ งจะท าให้การใช้งานระบบเครื อข่ ายไร้
สายมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และควรปรับปรุ งเป็ นระบบถัง
ขยะอัจฉริ ยะโดยสามารถแยกขยะแต่ละประเภท และแจ้ง
เตื อ นอัต โนมัติ เมื่ อ ถัง ขยะเต็ ม ส่ ว นระบบ ACS ควร
พิจารณาถึงอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ ละเอียดขึ้น
เพื่อช่วยให้เวลาหน่วงของการปิ ดระบบลดลง
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ส าธิ ต ข วั ญ ชุ ม . แ ล ะสุ ริ ยะ เมื องสุ วรรณ . “ก ารเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การระบบเครื อข่ายไร้ สาย กรณี ศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์
ธานี วิจัย, ครั้ งที่ 12, สุ ราษฎร์ ธานี , หน้า 27 – 28 , ตุล าคม,
2559.
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บทคัดย่อ

1. บทนา

การตรวจสอบรายชื่ อและจานวนผู้เข้ า ชั้ นเรี ยนทาให้
เวลาเรี ยนส่ วนหนึ่งสูญเสียไปโดยเฉพาะชั้นเรี ยนที่มผี ้ ูเรี ยน
จ านวนมาก บทความนี ้จึ ง เสนอการตรวจสอบรายชื่ อ
ผู้เรี ยนในรู ปแบบบริ การซอฟต์ แวร์ คลาวด์ ด้วยการถ่ ายรู ป
หมู่ข องผู้เรี ยนแทนการถ่ ายภาพที ละใบหน้ าโดยท างาน
ผ่ านโปรแกรมประยุกต์ เว็บที่ มีการจัดเก็บและประมวลผล
ข้ อมูลบนคลาวด์ จากการทดลองใช้ งานโดยผู้ใช้ จานวน
30 คนได้ แก่ ผ้ ูสอนจานวน 2 คนและผู้เรี ยนจานวน 28 คน
พบว่ า ระบบมีค่าความเที่ยงเท่ ากับร้ อยละ 73.33 ค่ ารี คอลล์
เท่ ากับร้ อยละ 97.77 ค่ าเอฟเมชเชอร์ เท่ ากับร้ อยละ 83.80
และมีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่ อภาพรวมระบบเท่ ากับ 4.58
ค าส าคั ญ : การต รวจจั บ ใบ ห น้ า ก ารรู ้ จ าใบ ห น้ า
การ คานวณแบบคลาวด์

1.1 ทีม
่ าและปัญหา

ปั จ จุ บัน เป็ นยุค ที่ เร่ ง ด่ ว นในการใช้ชี วิต ประจ าวัน
ส าหรั บ ประชากรทั่ว โลก จึ งท าให้ มี ข ้อ จ ากัด ในการท า
กิจวัตรประจาวันในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษา ใน
ประเทศไทย การศึ กษาในแต่ละวันมี ระยะเวลาค่อนข้าง
จากัด อุปสรรคอย่างหนึ่ งที่ เห็ นผลชัดเจนที่ ส่งผลกระทบ
ต่อการเรี ยนการสอนในเวลานี้ คื อระยะเวลาในการเรี ยน
การสอนไม่เพียงพอต่อเนื้ อหาและบทเรี ยนตามหลักสู ตร
เนื่ องจากจ านวนผู ้ เ รี ยนต่ อ หนึ่ งห้ อ งเรี ยนมี ป ริ มาณ
ค่อนข้างมากทาให้อาจารย์ผสู ้ อนใช้เวลาในการตรวจสอบ
รายชื่อและจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนค่อนข้างนานจึงทาให้สูญเสี ย
เวลาและมีเวลาในการเรี ยนการสอนไม่เต็มที่
ในยุคที่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการช่วย
การจัด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ อุ ด มการณ์ ท างการศึ กษาตาม
นโยบายการจัดการศึ กษาของรัฐ เครื่ องมือที่ มีเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่างๆได้เข้ามามีบทบาทและถูกนามาประยุกต์ใช้
ในการอ านวยความสะดวกในหลายๆ ด้ า น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี เทคโนโลยี แ ละ
โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถช่วยในการตรวจสอบรายชื่ อ
และจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนผ่านการถ่ายรู ปหน้าของผูเ้ รี ยนเพื่อ
ลงชื่ อตนเข้าเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ าเนิ นการถ่ายรู ปหน้า
ของตนเองเข้าไปในระบบ หรื ออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็ นที่
แพร่ ห ลายในปั จจุ บัน คื อ การตั้งกล้องในจุ ด ที่ ผูเ้ รี ยนเดิ น
ผ่านก่ อ นเข้าสู่ ก ารเรี ย นการสอน แต่ พ บว่าเทคโนโลยีที่
กล่ าวมานั้น มี จุ ด อ่ อ น เช่ น ต้อ งใช้พ้ื น ที่ ในการตั้งกล้อ ง
และต้นทุนที่สูง อีกทั้งยังพบว่าโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้น
ในบางครั้งยังขาดประสิ ทธิภาพในการรู ้จาใบหน้าได้อย่าง

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.
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ถู ก ต้ อ งและเป็ นเหตุ ใ ห้ ผู ้เ รี ยนขาดเรี ยนโดยไม่ รู้ ต ั ว
เนื่ องจากให้ผูเ้ รี ยนไม่ส ามารถตรวจสอบหรื อ แจ้งแก้ไข
ข้อมูลได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์การรู ้จาหลายใบหน้า
พร้อมกันสาหรับการตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนในรู ปแบบ
บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์
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2.1.3 การรู ้จาใบหน้า (Face Recognition) [2] คือการ

นาภาพใบหน้าที่ ตรวจจับได้มาเปรี ยบเที ยบกับใบหน้าใน
ฐานข้อมูลเพื่อระบุวา่ ใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด
แล้วจึงนาผลลัพธ์ที่ได้ส่งไปประมวลผลอื่นต่อไป หลักการ
ทางานที่สาคัญของเทคโนโลยีการรู ้จาใบหน้าคือการสร้าง
ตัวแบบการอ้างอิงที่ เรี ยกว่า เฟซพริ้ น (Face print) ขึ้นมา
จากลักษณะเฉพาะต่างๆ บนใบหน้า เช่น โครงหน้า ความ
กว้างของจมูก ระยะห่ างระหว่างตาทั้งสองข้าง ขนาดของ
โหนกแก้ม ความลึกของเบ้าตา รวมถึงพื้นผิวบนใบหน้า
(Facial texture) จากนั้ นท าการสร้ า งจุ ด เชื่ อ มโยงบน
ใบหน้า (Nodal points) เพื่อเปรี ยบเที ยบกับรู ปภาพที่ ถูก
เก็ บ ไว้ในฐานข้อ มู ล (Database) ทั้ง ในลัก ษณะภาพนิ่ ง
และภาพเคลื่อนไหว
2.1.4 เทคโนโลยีตรวจจับ ใบหน้า Faceapi.js [3] คื อ
ส่ วน ต่ อ ป ระส าน โป รแกรม ป ระยุ ก ต์ (application
program interface) ของจาวาสคริ ปต์สาหรับงานตรวจจับ
ใบหน้าคนในรู ปภาพใครเป็ นใคร ทาหน้าที่ ช่วยในเรื่ อง
การแสดงผลบนเว็บไซต์โดยทางานภายใต้เบราว์เซอร์ และ
สาหรับการตรวจจับใบหน้า ในการศึ กษานี้ เลือกใช้วิธีการ
ประมวลผลแบบโมบายเน็ตรุ่ น 1 (SSD Mobilenet V1)
2.1.5 การประมวลผลแบบโมบายเน็ ต (Mobilenet)
[4] ตัวแบบขนาดเล็ก ที่ ท างานได้เร็ ว ใช้พ ลังงานในการ
ประมวลผลไม่ ม าก ถู ก ออกแบบมาส าหรั บ งานที่ มี
ทรั พ ยากรจ ากัด สามารถใช้งานได้ท้ ัง การจัด หมวดหมู่
การตรวจจับ การฝัง และ การแบ่งกลุ่ม
2.2 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระบบสาหรั บบันทึ กข้อ มูลการเข้างานของพนักงาน
ด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า [5] ท าการระบุ ต ัวบุ ค คลได้
แบบทันทีทนั ใดระหว่างที่พนักงานเดินผ่านกล้องวงจรปิ ด
และบันทึกการเข้างานของบุคคลนั้น การทางานเริ่ มต้นเมื่อ
กระท าการตรวจจับ ใบหน้า จากกล้อ งวงจรปิ ด และน า
รู ปภาพใบหน้าไปผ่านกระบวนการฮิสโตแกรมอีควอไลซ์
( Histogram equalization) เ พื่ อ ใ ช้ ไ อ เ ก น เ ฟ ซ
(Eigenface recognition) สาหรั บ การระบุ ตวั ตน สาหรั บ
การแจ้ง เตื อ น ระบบมี บ ริ การส่ ง ข้อ ความสั้ นๆไปยัง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้ อง

การค านวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
[1] : บริ ก ารซอฟต์แ วร์ ค ลาวด์ (Software as a Service :
SaaS) คื อ บริ ก ารโปรแกรมประยุ ก ต์ ข องผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารที่
ด าเนิ นงานอยู่ บ นโครงสร้ า งพื้ นฐานคลาวด์ (cloud
infrastructure) แ ล ะส าม ารถ เข้ า ถึ งได้ จ ากอุ ป กร ณ์
ผูร้ ั บบริ การที่ ห ลากหลายผ่านส่ วนต่อประสานเครื่ องรั บ
บ ริ ก า ร แ บ บ บ า ง ( thin client interface) เช่ น เว็ บ
เบราว์เซอร์ หรื อ ส่ ว นต่ อ ประสานโปรแกรม (program
interface) ผูใ้ ช้งานไม่ตอ
้ งจัดการหรื อควบคุมโครงสร้าง
พื้นฐานคลาวด์เบื้องหลังซึ่ งรวมถึงเครื อข่าย เครื่ องบริ การ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารและหน่ ว ยเก็ บ ข้อ มู ล ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารไม่
จ าเป็ นต้อ งลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นอุ ป กรณ์ รวมไป ถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาระบบ เพราะผูใ้ ห้บริ การจะเป็ น
ผูด้ ูแลระบบทั้งหมดให้ ทาให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
ดี ทั้งนี้ ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้ทุ กที่ ทุ ก เวลาเพี ยงแค่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
สาเหตุ ที่ เลื อ กใช้ บ ริ ก ารรู ป แบบนี้ เนื่ อ งจากบริ ก าร
ซอฟต์ แ วร์ ค ลาวด์ ใ ช้ ต ้ น ทุ น ต่ า และสามารถควบคุ ม
ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ดี ไม่ ต ้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยไปกั บ การติ ด ตั้ ง
บารุ งรั กษาอุปกรณ์ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุ กเวลา
เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2.1.2 การตรวจจับ ใบหน้า (Face Detection) [2] คื อ
การค้นหาใบหน้าของบุ คคลจากภาพหรื อ วีดิทศั น์เพื่อทา
การประมวลผลภาพใบหน้า เพื่อวัตถุป ระสงค์ต่างๆ เช่ น
เพื่อการจาแนก
2.1.1
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้ผลการวิจยั มีความถูกต้องในการ
ระบุตวั ตน 68%
ระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรี ยนด้วยเทคนิ คการรู ้จา
ใบหน้า [6] สามารถตรวจสอบนักศึ ก ษาระหว่างที่ กาลัง
เรี ยนในห้อ งเรี ยน โดยติ ดตั้งกล้อง 2 ตัว ตัวที่ 1 ติ ด ไว้ที่
เพดานและตัวที่ 2 ติดไว้บริ เวณหน้าห้องเรี ยน ภาพที่ได้มา
จากกล้อ งตัวที่ 1 ที่ ไ ด้ท าการติ ด ตั้งบนเพดาน ระบบจะ
นามาใช้ในการระบุตาแหน่งที่นักศึกษานัง่ อยูใ่ นห้อง เพื่อ
มาวิเคราะห์เพื่อปรับตาแหน่งและมุมกล้องของกล้องตัวที่
2 ไปหาผูเ้ รี ยน และเมื่อผูเ้ รี ยนหันมองมาที่หน้าห้อง กล้อง
จะทาการบันทึ กภาพนั้นมาใช้ในการระบุตวั ตนต่อไป แต่
จากผลการวิจยั เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบหา
ความใกล้เคียงตาแหน่งที่นงั่ จึงทาให้เกิดเป็ นผลกระทบต่อ
การบันทึกภาพมาใช้ในการระบุตวั ตน
ระบบสาหรับตรวจเช็คผูเ้ รี ยนที่เข้าเรี ยน [7] ใช้เทคนิ ค
รู ้จาใบหน้าในการยืนยันการระบุ ตวั ตนผูเ้ รี ยน โดยมีการ
เลือกใช้ข้ นั ตอนวิธีวิโอลาโจนส์ (Viola-Jones) จากนั้นทา
การแปลงภาพให้เป็ นระดับสี ขาวดา และทาการฮิสโตแก
รมอีควอไลซ์ ซึ่ งเทคนิคนี้ จะช่วยปรับปรุ งความคมชัดของ
ภาพเมื่อถูกยืดออก โดยการทาให้ช่วงของความเข้มในภาพ
มากขึ้น และจากนั้นทาการปรับขนาดภาพให้มีขนาด 100
x100 พิกเซล จากนั้นนาภาพดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการ
จัดกลุ่มเพื่อใช้ในการระบุตวั ตน โดยมีเทคนิค 3 เทคนิ คให้
เลื อกใช้ในโปรแกรม เมื่ อ เสร็ จสิ้ น คาบเรี ยนจะมี การส่ ง
สรุ ป ผลการเข้าเรี ย นไปยัง อี เมลของผู ้ส อนประจ าวิ ช า
งานวิจยั นี้มีปัญหาเรื่ อง ความถูกต้องเมื่อนาไปใช้ในห้องที่
มีปริ มาณแสงไม่เท่ากันกับในภาพสาหรับการรู ้จาและยัง
ไม่มีระบบสาหรับการแก้ไขผลการระบุตวั ตน เนื่ องจากมี
การส่งผลสรุ ปไปทางอีเมลเมื่อจบคาบเรี ยนเท่านั้น
3.
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คอมพิวเตอร์พกพา สาหรับพัฒนาระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สาหรับใช้ในการถ่ายภาพและ
ทดสอบระบบ
3.1.2 ส่ วนชุดคาสัง่ (Software)
- โปรแกรมระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล มองโก
(MongoDB Atlas Database : MongoDB)

-

-

เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
โหนดเจเอส (Node.js) ในการเขี ยนโปรแกรม
เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เว็ บ เบ ร าว์ เ ซ อ ร์ ไ ด้ แ ก่ โ ค ร ม ) Chrome),
ไฟร์ ฟ็ อกซ์ (Firefox) และซาฟารี (Safari) ใน
การศึกษานี้ได้ใช้ในการเปิ ดหน้าจอผลตัวระบบ
เท ค โน โลยี ต รวจจั บ ใบ ห น้ า Faceapi. ใน
ตรวจจับใบหน้าคนในรู ปภาพ และสาหรับการ
ตรวจจับ ใบหน้าในการศึ ก ษานี้ เลื อ กใช้วิธีการ
ป ระ ม วลผ ล แ บ บ โม บ ายเน็ ต รุ่ น 1 ( SSD
Mobilenet V1)

3.1.3 บริ การคลาวด์

-

แรม 2 กิกะไบต์
โซลิดสเตตไดรฟ์ 40 กิกะไบต์
แบนด์วดิ ท์ 2 เทราไบต์
3.1.4 กูเกิ้ลฟอร์ ม (Google form) เพื่อจัดทาผลสารวจ
ออนไลน์ เพื่ อเพื่ อวัดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ท ธิ ผลของการ
ทางานของระบบ และสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
จากผูท้ ดสอบใช้งานระบบ
3.2 การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
โปรแกรมประยุก ต์ ก ารศึ ก ษานี้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารใน
รู ปแบบบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์ ดังภาพสถาปั ตยกรรม ดัง
ภาพที่ 1 และมี การแบ่งประเภทผูใ้ ช้งานออกเป็ น 2 ส่ วน
หลัก ได้แก่ ผูเ้ รี ยน และผูส้ อน โดยแต่ละส่ วนมีการใช้งาน
ดังภาพที่ 2

วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาและจัดเก็บข้ อมูล

เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ประกอบด้ ว ย
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา และเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 ส่ วนอุปกรณ์ (Hardware(

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมระบบ
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แผนภาพอี อ าร์ ข องระบบดังภาพที่ 5 หมายเหตุ __v คื อ
จานวนครั้งของการจัดการระเบียนในตารางดังกล่าว

ภาพที่ 2: แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)
ขั้นตอนการท างานของระบบเริ่ มต้น จากผูใ้ ช้งานท า
การลงทะเบี ยนและอนุ ญาตให้ความยินยอมในการเข้าถึง
ข้อ มู ล ตาม พ.ร.บ.คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและเข้า สู่
ระบบด้วยบัญชีผใู ้ ช้งานที่ทาการสมัครไว้ จากนั้นผูเ้ รี ยนทา
การเพิ่ ม รู ป ภาพของตนเองและลงทะเบี ยนในรายวิชาที่
ผูส้ อนทาการสร้างไว้
กระบวนการตรวจสอบเช็ ค ชื่ อ การเข้าเรี ย นท าโดย
ผูส้ อน ผูส้ อนจะทาการถ่ายภาพและอัป โหลดภาพลงใน
รายวิชาที่ตนสอน การอัปโหลดภาพสามารถทาได้ไม่จากัด
จานวนครั้งเพื่อให้รองรับในกรณี ที่ห้องเรี ยนมีขนาดใหญ่
ผูส้ อนต้องถ่ายภาพที่คมชัดและเห็นใบหน้าที่ชดั เจนเพื่อให้
ได้ภาพที่คมชัดและเหมาะสมต่อการทางานของระบบและ
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ระบบจะทาการตรวจสอบข้อมูล
ใบหน้าที่ ถูกลงทะเบี ยนในฐานข้อมูล เพื่อมาเปรี ยบเที ยบ
กับใบหน้าที่ ผสู ้ อนทาการอัปโหลดและทาการระบุตวั ตน
ของผูเ้ รี ยนและบันทึกลงฐานข้อมูล ซึ่ งในแต่ละครั้งระบบ
จะมีอีเมลแจ้งผลการเข้าเรี ยนไปยังอีเมลของผูเ้ รี ยนทุกครั้ง
ท าให้ ผู ้เรี ย นทราบผลและหากเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาด ผู ้เรี ย น
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที
ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนพบว่าตนเองขาดเรี ยน เนื่ องจากระบบ
เกิ ดข้อผิดพลาด ผูเ้ รี ยนสามารถทาการอัปโหลดภาพของ
ตนเองเข้า สู่ ร ะบบเพื่ อ ส่ ง ให้ ผู ้ส อนอนุ ม ัติ หรื อ ท าการ
ตรวจสอบใบหน้าของตนเองผ่านภาพถ่ายของผูส้ อนและ
ท าการระบุ ยืน ยัน ใบหน้าตนเองลงไป จากนั้น ส่ ง ค าขอ
อนุมตั ิไปยังผูส้ อนเพื่อให้ผสู ้ อนอนุมตั ิ เมื่อได้รับผลอนุมตั ิ
ระบบจะมีการข้อความอัตโนมัติแจ้งเตือนไปยังอีเมล ซึ่ ง
ขั้นตอนการทางานของระบบมีภาพแนวคิดการวิจยั ดังภาพ
ที่ 3 มี ภ าพแผนภาพคลาสของระบบดั ง ภาพที่ 4 และ

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที่ 4: แผนภาพคลาสของระบบ

ภาพที่ 5: แผนภาพอีอาร์ของระบบ
ระบบมีแผนภาพลาดับการทางานของผูเ้ รี ยนดังภาพที่
6 และแผนภาพลาดับการทางานของผูส
้ อนดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 8: หน้าจอตรวจสอบประวัติการเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ภาพที่ 6: แผนภาพลาดับการสร้างรายวิชา การตรวจรายรายชื่อผู้
ลงทะเบียน และการตรวจสอบรายชื่อการเข้าชั้นเรี ยน

ภาพที่ 9: หน้าจอการส่งคาขออนุมตั ิเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ภาพที่ 7: แผนภาพลาดับการลงทะเบียนรายวิชา การตรวจสอบผล
การลงเวลาเข้าชั้นเรี ยนและการอัปโหลดภาพของตนเองเข้าสู่ ระบบ
เพื่อส่งให้ผสู้ อนอนุมตั ิ

การสร้ างโปรแกรมประยุกต์
ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ได้เลือกใช้โปรแกรม
ระบ บ จั ด การฐาน ข้ อ มู ลม อ งโก (MongoDB Atlas
Database : MongoDB) เป็ นฐานข้อ มู ล ใช้โ หนดเจเอส
)Node.js) ในการเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ ใช้เฟรมเวิร์คบูทแสปในการพัฒนาระบบในส่วน
การแสดงผลให้กับ ผูใ้ ช้ ให้ระบบสามารถแสดงผลและ
รองรั บ ได้บ นทุ ก อุ ป กรณ์ และใช้ เทคโนโลยี ต รวจจับ
ใบหน้า Faceapi.js ของจาวาสคริ ปต์สาหรับงานตรวจจับ
ใบหน้ า คนในรู ป ภาพและท าหน้ า ที่ ช่ ว ยในเรื่ องการ
แสดงผลบนเว็บไซต์โดยทางานภายใต้เบราว์เซอร์ ในส่วน
สาหรับการตรวจจับใบหน้า ในการศึ กษานี้ เลือกใช้วิธีการ
ประมวลผลแบบโมบายเน็ตรุ่ น 1 และทาการเปิ ดหน้าจอ
แสดงผลตัวระบบโดยเว็บเบราว์เซอร์ ได้แก่ โครม,ไฟร์ ฟ็ อกซ์ และซาฟารี ตัวอย่างหน้าจอระบบดังภาพที่ 8,9,10
และ 11
3.3

ภาพที่ 10: หน้าจอการเช็คชื่อผูเ้ รี ยนสาหรับผูส้ อน

ภาพที่ 11: หน้าจออนุมตั ิผลการเข้าเรี ยนสาหรับผูส้ อน
ภาพที่ สามารถตรวจจับ ใบหน้าและมี ใบหน้าตรงกับ
ภาพใบหน้าที่ อยู่ในฐานข้อมูล จะปรากฏสี่ เหลี่ยมบริ เวณ
ใบหน้ า ดัง ภาพที่ 12 (ซ้ าย) และ ภาพที่ 12 (ขวา) คื อ
ตัวอย่างใบหน้าที่อยูใ่ นฐานข้อมูล
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4. ผลการดาเนินการวิจัย

ในการทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานระบบ ผูว้ จิ ยั ใช้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้แก่ผสู ้ อนจานวน 2 คนและ
ผูเ้ รี ยนจานวน 28 คนและจานวนการทดสอบ 3 รอบ
จากการทดสอบแต่ละครั้งกาหนดให้มีภาพของใบหน้า
ของผู ้ท ดสอบจริ ง จ านวนคน 20 คน ก าหนดแบ่ ง กลุ่ ม
สถานะการทดสอบออกเป็ น 4 ประเภทดังนี้
1. TP ผูท
้ ี่เข้าเรี ยน ระบบแสดงสถานะเข้าเรี ยน
2. TN ผูท
้ ี่ไม่เข้าเรี ยน ระบบแสดงสถานะไม่เข้าเรี ยน
3. FP ผูท
้ ี่เข้าเรี ยน ระบบแสดงสถานะไม่เข้าเรี ยน
4. FN ผูท
้ ี่ไม่เข้าเรี ยน ระบบแสดงสถานะเข้าเรี ยน
จากการทดสอบสามารถท าการสรุ ป ผลการทดลอง
ทั้งหมดที่ได้ดงั ตารางที่ 1, 2, 3 และ 4
ตารางที่ 1: เมทริ กซ์ความสับสน (Confusion Matrix)

ภาพที่ 12: ตัวอย่างภาพใบหน้าที่ตรงกับภาพใบหน้าที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล
3.4 การทดลองและการทดสอบประสิ ทธิภาพ
3.4.1 ขั้นตอนการทดลองและทดสอบประสิ ทธิ ภาพ

การทดสอบการใช้ ง านระบบ ใช้ ผู ้ท ดสอบระบบ
จานวน 30 คนซึ่ งแบ่งผูท้ ดสอบออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
ผูเ้ รี ยนจานวน 28 คน และผูส้ อนจานวน 2 คน โดยให้ผู ้
ทดสอบทุ ก คนเข้ามาท าการลงทะเบี ย น หลัง จากการ
ลงทะเบียนเสร็ จสิ้น ผูส้ อนคนที่ 1 ต้องทาการสร้างรายวิชา
ส่ วนผูเ้ รี ยนจานวน 28 คน ต้องทาการอัป โหลดภาพถ่าย
ของตนจ านวน 1-5 ภาพและลงทะเบี ย นในรายวิ ช าที่
กาหนด ส่ วนผูส้ อนคนที่ 2 ทาการทดสอบการใช้งานใน
ส่ วนของผู ้ส อนว่ า เห็ นข้ อ มู ล วิ ช าเรี ยนและรายชื่ อ ผู ้
ลงทะเบียนในวิชาของผูส้ อนอีกคนหรื อไม่
ถัดมาผูส้ อนจะทาการทดสอบการเช็คชื่อจานวน 3 ครั้ง
โดยในแต่ ล ะครั้ งของการทดสอบ ก าหนดให้ มี ภ าพที่
อัปโหลดต้องมีใบหน้าของผูท้ ดสอบจริ งจานวนคน 20 คน
เมื่ อการทดสอบเช็คชื่ อ เสร็ จสิ้ น ให้ผูเ้ รี ยนทั้ง 28 คน
ตรวจสถานะการเข้าร่ วมของตนเองผ่านอี เมลหรื อ หน้า
ตรวจสอบรายงานของระบบ หากพบว่าผลในการเช็คชื่ อ
ของตนผิดพลาด ให้เข้าสู่ ระบบเพื่อทดสอบการใช้เมนู ส่ง
คาขออนุมตั ิโดยผูส้ อนต่อไป
3.4.2 ขั้นตอนการหาความพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั ทาการส่งแบบฟอร์มสารวจออนไลน์ ที่สร้างโดย
กูเกิ้ลฟอร์ ม (Google form) เพื่อสอบถามและประเมินผล
ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ พร้อมระบุปัญหาการใช้งาน
และประเภทการทดสอบของตนเอง จากกลุ่ม ผูท้ ดสอบ
กลุ่มข้างต้น

ค่าผลลัพธ์ จริง

ผลจากการ
ทานาย

การทดสอบรอบที่ 1

การทดสอบรอบที่ 2

การทดสอบรอบที่ 3

Positive

Negative

Positive

Negative

Positive

Negative

15
0

8
5

14
1

7
6

15
0

8
5

Positive
Negative

ตารางที่ 2: ผลการวัดความเที่ยงของข้อมูล (Precision)
การทดสอบรอบที่ 1

การทดสอบครั้งที่ 2

การทดสอบครั้งที่ 3

0.75

0.7

0.75

ค่าความแม่นยา (%)

ตารางที่ 3: ผลการวัดค่าความแม่น (Accuracy)
การทดสอบรอบที่ 1

การทดสอบครั้งที่ 2

การทดสอบครั้งที่ 3

0.82

0.75

0.82

การทดสอบรอบที่ 1

การทดสอบครั้งที่ 2

การทดสอบครั้งที่ 3

85.71

80

85.71

ค่าความถูกต้อง (%)

ตารางที่ 4: ผลเอฟเมชเชอร์ (F-measure)
เอฟเมชเชอร์ (%)

ผลค่าเฉลี่ ยผลการวัด ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้
จากผูท้ ดสอบใช้งานระบบจานวน 30 คน โดยมี คะแนน
เต็มสาหรับเกณฑ์แต่ละข้อเท่ากับ 5 โดยมีรายละเอียดของ
ผลการประเมินดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ผลการวัดค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ค่าเฉลี่ย
( X)

เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

1. ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของระบบ

4.67

0.55

2.1 ด้านการออกแบบ

4.77

0.57

2.2 ด้านการใช้งาน

4.47

0.57

3.ความรวดเร็ วในการทางานของระบบ

4.23

0.50

4.สิ่ งที่คาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับ

4.87

0.35

5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมต่อระบบ

4.50

0.51

4.58

0.51

2. ความง่ายในการใช้ระบบ

ค่าเฉลี่ย
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5. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
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รู ปแบบไม่เพียงแต่การใช้สาหรับการตรวจสอบรายชื่ อผู ้
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สถานการณ์โรคระบาด โดยปรับเปลี่ยนหรื อหาวิธีการที่ทา
ให้สามารถทาให้ตรวจจับและยืนยันตัวตนได้เมื่อสวมใส่
หน้ากากอนามัย
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การวิเคราะห์ รูปแบบสื่ อการสอนประเภทเกมวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
เพื่อเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ หลักการออกแบบประสบการณ์ ผ้ใู ช้
An Analysis of Game-Based Learning Materials in Java Programming
Language to Enhance Learning Achievement by Using User Experience
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บทคัดย่อ

materials and can increase my academic achievement
effectively

ในปั จจุ บัน ภาคธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ได้ ให้ ความสาคั ญกับ
งานด้ านไอที มากขึ ้นส่ งผลกระทบต่ อความต้ องการของ
ตลาดแรงงานไอที เพิ่ มสู งขึ น้ แต่ จานวนบุคลากรไอที ใน
ตลาดกลับขาดแคลน เนื่ องจากวิชาการเขียนโปรแกรมมี
ความซั บซ้ อน และเข้ าใจได้ ยาก การวิเคราะห์ หารู ปแบบ
สื่ อการสอนที่ น่าสนใจจะช่ วยแก้ ปัญหาดังกล่ าวได้ ผู้วิจัย
จึ งนาเอาการเรี ยนรู้ ผ่ านการใช้ สื่อการสอนประเภทเกมมือ
ถือ (Mobile Game-Based Learning) มาวิเคราะห์ ร่วมกับ
รู ปแบบประสบการณ์ ผ้ ูใช้ (User Experience : UX) เพื่ อ
ประเมิ น หา รู ป แบบเกมของสื่ อ การสอนประเภทเกมที่
เหมาระสมต่ อผู้เรี ยนมากที่สุด และสามารถเพิ่มผมสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: การสอนประเภทเกมมือถือ ประสบการณ์ผใู ้ ช้
ภาษาจาวา

Keywords: Mobile Game-Based Learning, User
Experience, Java Language.

1. บทนา

ในปั จจุบนั ความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2021
มีความต้องการในสายอาชี พ IT เพิ่มมากขึ้น จากสถิติผล
สารวจความต้องการของตลาดแรงงานจาก LinkedIn โดย
เก็บข้อมูลจากการเปิ ดรับสมัครตาแหน่ งงานกว่า 15,000
ประเภท เผยว่าสายอาชี พซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี ติด 1
ใน 15 อัน ดั บ ต าแหน่ ง งานที่ ต ลาดต้อ งการมากที่ สุ ด
โดยเฉพาะในประเทศไทย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ [1] อีก
ทั้ง ในยุค ที่ โ ลกธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บัน ให้ค วามส าคัญ กับ การ
ทรานส์ ฟ อร์ ม เข้า สู่ ดิ จิ ทัล มากขึ้ น เนื่ อ งจากสถานการณ์
COVID-19 ทาให้สายอาชี พนี้ เป็ นที่ ตอ
้ งการสู งขึ้นไปอีก
และยังมี แนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องเพิ่มขึ้นทุกปี
ซึ่ งสวนทางกับจานวนบุคลากรไอทีในตลาดแรงงานที่ ไม่
เพียงพอและอยูใ่ นภาวะขาดแคลน
ด้วยความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยใน
ปั จ จุ บัน ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า ทัก ษะการเขี ย นโปรแกรม เป็ นอี ก
ทั ก ษะหนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ มากในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้
การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาตรี มี ก ารน าวิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมเข้า มาอยู่ ใ นหลัก สู ต รมากขึ้ น แต่ เ นื่ อ งจาก
เนื้ อหาวิชานี้ ค่อนข้างซับซ้อน และเข้าใจได้ยาก ทาให้การ
เรี ย นรู ้ ล ักษณะการเขี ย นโปรแกรม (Syntax) เพี ย งอย่าง

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
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เดี ยวไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการทดลองและการฝึ กฝนเพื่อ
ทาให้เกิดเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
จากความเป็ นมาและปั ญหาดังที่กล่าวมานี้ จึงมีแนวคิด
ที่ จ ะพัฒ นาสื่ อการสอนประเภทเกมมื อ ถื อ ( Mobile
Game-Based) เนื่ อ งจากเป็ นสื่ อ ประเภทที่ ท าให้ ผู เ้ รี ย น
สามารถทดลองฝึ กฝน อีกทั้งสื่ อการสอนบนอุปกรณ์มือถือ
จะทาไให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งการ
พัฒนาสื่ อการสอนในรู ปแบบเกม จะทาให้ผูเ้ รี ยนได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ในการเรี ยน และเป็ นการกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
ให้เรี ยนรู ้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึ ง
บทเรี ยนได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น
อย่ า งไรก็ ต ามสื่ อ การเรี ยนการสอนประเภทเกม
(Mobile Game-Based Learning) ทุกรู ปแบบไม่สามารถ
ใช้ไ ด้กับ การเรี ยนวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมภาษาจาวา
(Java) และผูเ้ รี ยนทุ กคนอาจจะไม่สามารถเรี ยนรู ้ จากสื่ อ
การสอนในรู ปแบบเดียวกันได้ จึงนาเอาหลักการออกแบบ
ประสบการณ์ ผูใ้ ช้ ( UX) มาศึ กษาและวิเคราะห์ร่วมด้วย
เพื่อหารู ปแบบประสบการณ์ ผูใ้ ช้ที่เหมาะกับเนื้ อหาของ
วิชาการเขี ยนโปรแกรมภาษาจาวา ในรู ปแบบเกมมือถือ
( Mobile Game-Based Learning) เ พื่ อ ห า รู ป แ บ บ ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

NCCIT2022

Indeed.com ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์หางานอันดับต้น ๆ ของโลก

ได้ระบุวา่ ภาษาจาวาติดเป็ นอันดับที่ 3 จาก 10 อันดับภาษา
โปรแกรมมิ่งที่นายจ้างกาลังมองหา [3]
ตารางที่ 1: แสดงสถิ ติ TIOBE ประจาเดื อนตุ ล าคม 2021 และ
ตุลาคม 2020

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นลาดับความนิ ยมของภาษา
ในการเขี ย นโปรแกรมปี 2021 และ 2020 จะเห็ น ได้ว่า
ภาษาจาวายังได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นสาเหตุ
ในการนามาวิเคราะห์หารู ปแบบสื่ อการสอนในงานวิจยั นี้
2.2 ประสบการณ์ ผ้ ใู ช้ (User Experience : UX)
ประสบการณ์ ข องผู ้ ใ ช้ ง านในด้ า นความรู ้ สึ กที่
ตอบสนองต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์, สื่ อ หรื อระบบต่าง ๆ
เช่น ความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย ความสนุ กสนาน จน
เกิ ด เป็ นความพึ ง พอใจหรื อเกิ ด ประสบการณ์ ที่ ดี ข อง
ผูใ้ ช้งานนัน่ เอง [4] หรื อในอีกแง่นึงก็คือ ความยากลาบาก
ใช้ ง านได้ ย าก และเกิ ด เป็ นความไม่ พ อใจหรื อเกิ ด
ประสบการณ์ที่แย่ต่อผูใ้ ช้ ดังนั้นประสบการณ์ผูใ้ ช้ (UX)
คื อ การพยายามศึ ก ษาและท าความเข้า ใจว่ า ผู ้ใ ช้ ง าน
ต้องการอะไร แบบไหน กลุ่มเป้ าหมายมีใครบ้าง มีอะไร
น่ าสนใจบ้าง อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบโจทย์กบั ผูใ้ ช้งาน
มากที่ สุด ฉะนั้นอาจเปรี ยบได้วา่ ประสบการณ์ผใู ้ ช้ (UX)
คือ “ศาสตร์แห่งความพยายามเข้าใจผูอ้ ื่นเพื่อประโยชน์อนั
สูงสุด” [4]
ประสบการณ์ผูใ้ ช้เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลถึง
ชื่ อเสี ยงของแบรนด์ ความน่ าดึ งดูดของผลิ ตภัณฑ์ที่มีต่อ
ลูกค้า และยอดขายสิ นค้า จากผลการวิจยั ของ Alexandre
[5] พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความประทับใจแรกของผูใ้ ช้ที่มี
ต่ อ เว็บ ไซต์ ประกอบไปด้ว ย 2 ปั จ จัย ด้ว ยกัน คื อ ความ
ซับซ้อนของเว็บไซต์น้อย และการเข้าถึ งเว็บไซต์ได้ง่าย
โดยทั้ ง 2 ปั จ จั ย นี้ ผู ้ใ ช้ ใ ช้ เ วลาในการตัด สิ น เพี ย ง 50
milliseconds (ms) [6] เท่านั้น นอกจากนี้ จากงานวิจยั ของ

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

ในบทนี้ จะกล่ า วถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่
เกี่ ย วกับ เนื้ อ หาของงานวิ จัย และน าเสนอตามหั ว ข้อ
ดังต่อไปนี้
2.1 Java Programming Language

ภาษาจาวา (Java) เป็ นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object
Oriented Programming หรื อ OOP) พัฒ นาโดย เจมส์
กอสลิง และวิศวกรคนอื่น ๆ ที่ ซัน ไมโครซิ สเต็มส์ ภาษา
จาวาถู ก พัฒ นาขึ้ นในปี พ.ศ. 1991 และส าเร็ จ ออกสู่
สาธารณะในปี ค.ศ. 1995 ในปั จจุ บันภาษาจาวา (Java)
ได้รับความนิ ยมอย่างมาก โดยติ ดเป็ นอันดับ 3 จากสถิติ
TIOBE (ส ถิ ติ ก า ร ค้ น ห า ผ่ า น Search Engine) [2]
นอกจากนี้ บริ ษัท Coding Dojo ได้ร วบรวมข้อ มู ล 10
อัน ดับ ภาษาโปรแกรมมิ่ ง ที่ น ายจ้า งก าลัง มองหา โดย
วิ เ คราะห์ ม าจากประกาศรั บ สมั ค รงานล่ า สุ ดจ าก
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สถานการณ์ที่ COVID-19 แพร่ ระบาดส่ งผลต่อการศึ กษา
ในประเทศไทย ณ ปั จุ บัน ท าให้ ก ารเรี ย นผ่ า นทางสื่ อ
ออนไลน์ต่างๆ มีบทบาทมากยิ่งขึ้น และส่ งผลทาให้การ
เรี ยนรู ้ ผ่านการใช้สื่อการสอนประเภทเกมมื อถื อมี ความ
น่าสนใจมากขึ้น จากผลการวิจยั ของ Krouska [14] พบว่า
การเรี ยนรู ้ ผ่ า นการใช้สื่ อ การสอนประเภทเกมมื อ ถื อ
ในช่ วง COVID-19 ช่ วยเพิ่มความสนใจให้กับผูเ้ รี ยนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สิ่ งหนึ่ งที่ ควรคานึ งถึ งในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการ
สอนประเภทเกมมื อ ถื อ นั้ น คื อ การออกแบบส่ ว นต่ อ
ประสานผูใ้ ช้งาน (User Interface : UI) เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้รับ
ประสบการณ์ ผู ้ใ ช้ที่ ดี จากผลการวิ จัย ของ Bartel [15]
พบว่าหลังจากกลุ่มสารวจทดลองใช้สื่อการเรี ยนการสอน
ประเภทเกมมื อ ถื อ แล้ว แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า สื่ อ ควร
ปรับปรุ งในเรื่ องของขนาดตัวอักษร และตาแหน่งของปุ่ ม
ในแอปพลิเคชัน
จากผลการวิจยั ทั้งหมดข้างต้นสรุ ปได้ว่า สื่ อการสอน
ประเภทเกมมื อ ถื อ มี ศั ก ยภาพในการท าให้ ผู ้เ รี ยนมี
แรงจูงใจต่อบทเรี ยนมากขึ้น อีกทั้งยังมีขอ้ ดีคือเพิ่มโอกาส
ในการเรี ยนรู ้บทเรี ยนเพิ่มเติม ไม่วา่ จะอยูส่ ถานที่ไหนเมื่อ
ไหร และยังเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมต่ อ ยุค
สมัย ในปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ทั้งนี้ การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนประเภท
เกมมื อ ถื อ ยัง มี ปั จ จั ย ที่ ต ้อ งค านึ ง ถึ ง คื อ เรื่ องของการ
ออกแบบสื่ อให้ง่ายต่อการใช้งาน

การใช้ง านของเว็บ ไซต์ที่ อ อกแบบแย่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
น่ าเชื่ อถือของเว็บไซต์ต่อผูใ้ ช้มากกว่าเนื้ อหาหลักที่อยูใ่ น
เว็บไซต์ถึง 94% ซึ่ งจากผลดังกล่าวชี้ ให้เห็ นว่า หากผูใ้ ช้
รู ้สึกไม่ประทับใจต่อเว็บไซต์แล้ว จะก่อให้เกิ ดความรู ้สึก
ในเชิงลบละส่ งผลถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแบรนด์อีก
ด้วย [8]
จากผลการวิ จัย ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่า
ประสบการณ์ผใู ้ ช้มีอิทธิพลต่อความรู ้สึกของผูใ้ ช้อย่างมาก
หากผูใ้ ช้ได้รับประสบการณ์ที่แย่จากการใช้งานเว็บไซต์
หรื อผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตาม อาจส่งผลทาให้เกิดความรู ้สึกใน
เชิงลบต่อผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นประสบการณ์ผใู ้ ช้จึงเป็ นอีก
หนึ่ งปั จจัยสาคัญในการนามาวิคราะห์และประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ [9]
2.3 การเรี ยนรู้ ผ่านการใช้ สื่อการสอนประเภทเกมมื อ
ถือ (Mobile Game-Based Learning)
การเรี ยนรู ้ ผ่านการใช้สื่อการสอนประเภทเกมมือถือ
( Mobile Game-Based Learning ห รื อ mGBL) เ ป็ น
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เพิ่มความสนุ กสนานในรู ปแบบของ
เกมมือถือเข้าไปเพื่อช่วยดึ งดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน อีก
ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ รี ย น ที่ ไ ห น ก็ ไ ด้
นอกเหนื อ ไปจากที่ โ รงเรี ย น โดยแนวคิ ด หลักของการ
เรี ยนรู ้ ผ่านการใช้สื่อการสอนประเภทเกมมื อถื อ คื อการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนใหม่ โดยนาเอาความบันเทิงเข้า
มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนมากขึ้ น จนเป็ นที่ มา
ของคาว่า Edutainment ซึ่ งหมายถึ งการศึ กษาที่ มาพร้อม
กับความบันเทิง กับคาว่า Plearn ที่หมายถึง เล่นและเรี ยน
โดยมาจากคาว่า Play รวมกับ Learn นัน่ เอง
มี งานวิจัยเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ผ่านการใช้สื่อการสอน
ประเภทเกมมือถือโดย Jordine [10], Nunohiro [11], Lin
[12] และ Yadav [13] กล่าวตรงกันว่าสื่ อการเรี ยนการสอน
ประเภทเกมมือถือมีผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
ต่อผูเ้ รี ยนอย่างมาก อีกทั้งการนาเสนอสื่ อที่อยูบ่ นมือถือยัง
มี ส่วนช่ วยในการเพิ่ม โอกาสการเรี ยนรู ้ ให้กับผูเ้ รี ย นได้
อย่างดี ไม่วา่ ผูเ้ รี ยนจะอยูท่ ี่ไหนก็สามารถเรี ยนได้ อีกทั้งใน

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

สาหรับขั้นตอนการทางานจะมีท้ งั หมด 7 ขั้นตอน ดัง
ภาพที่ 1 โดยในงานวิจัยนี้ จะแบ่งกลุ่มสารวจออกเป็ น 2
ก ลุ่ ม ก ลุ่ ม ที่ 1 เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ รี ย น วิ ช า Java
Programming Language ผ่ า นการเรี ยนการสอนใน
ห้ อ งเรี ยน และกลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยน Java
Programming Language ผ่านสื่ อการสอนประเภทเกมมือ
ถือ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทางาน ดังนี้
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ในขั้นตอนนี้ จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบโดยอิงตามกลุ่ม
สารวจทั้ง 2 กลุ่ม โดยที่ กลุ่มที่ 1 จะไปเรี ยนผ่านการสอน
ในห้องเรี ยน และกลุ่มที่ 2 จะเรี ยนผ่านการใช้สื่อการสอน
ประเภทเกมมือถือ
ขั้นตอนที่ 3 ทา Post-Test และแบบประมินความพึงพอใจ
ให้กลุ่มสารวจทั้ง 2 กลุ่ม ทาข้อสอบ Post-Test และให้
กลุ่มสารวจกลุ่มที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจหลังการ
ใช้งานสื่ อการสอนประเภทเกมมือถือ เพื่อนาข้อมูลไปใช้
ในการประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
4. ผลการดาเนินงาน

จากการเก็บข้อมูลปั จจัยต่างๆ ของผูเ้ รี ยนที่ อาจส่ งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู ้ วิช า Java Programming
Language ในขั้น ตอนที่ 1 ท าให้ ส ามารถก าหนดแนว
ทางการพัฒนาต้นแบบจาลอง โดยจะนาเนื้ อหาในหัวข้อ
If-Else มาพัฒ นาเป็ นสื่ อ การสอนเนื่ อ งจากเป็ นหัวข้อ ที่
นักศึกษามีความเข้าใจค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จึงได้พฒั นา
ต้น แบบจ าลองสื่ อ การสอนประเภทเกมบนมื อ ถื อ 2
รู ปแบบ โดยแบบที่ 1 มีรูปแบบของเกมเป็ นแบบ Drag &
Drop ดังรู ปภาพที่ 2 และแบบที่ 2 จะเป็ นเกมแบบดาเนิ น
เรื่ องด้ ว ยภาพเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจตรรกะการเขี ย น
โปรแกรม

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการทางาน
จากภาพที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ขั้ นตอนการ
ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้ อมูลเบื้องต้ นและทา Pre-Test
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ทั้ง 2 กลุ่ ม )
เกี่ยวกับปั จจัยต่างๆของผูเ้ รี ยนที่อาจส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ
ในการเรี ยนรู ้วิชา Java Programming Language และยัง
เป็ นข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางการเลื อกหัวข้อเนื้ อหาใน
วิ ช า และก าหนดประเภทของเกมมื อ ถื อ มาพั ฒ นา
Prototype รวมไปถึ งให้กลุ่มสารวจทั้ง 2 กลุ่มทาข้อสอบ
Pre-Test เพื่อนาไปใช้วเิ คราะห์ขอ
้ มูลในขั้นตอนต่อไป
เมื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ทดลองแล้ ว น าผลจาก
แบบสอบถามที่ ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อนาไปเป็ นแนวทาง
ในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบจาลอง สาหรับสื่ อการ
เรี ยนการสอนประเภทเกม วิ ช า Java Programming
Language ทั้งหมด 2 รู ปแบบเกม เพื่อให้สื่อการเรี ยนการ
สอนนี้ สามารถมอบความพึงพอใจและประสบการณ์ผใู ้ ช้
(UX) ที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้ สื่อการสอน

ภาพที่ 2: แสดงตัวอย่างส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้งาน (UI) ของสื่ อ
การสอนประเภทเกมมือถือแบบ Drag & Drop

จากภาพที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบสื่ อ การสอน
ประเภทเกมมื อถื อแบบ Drag & Drop ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ มี
ความเหมาะสมกับ ลัก ษณะของเนื้ อ หาในบทเรี ย นและ
สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย
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ตารางที่ 3: แสดงข้อมูลความพึงพอใจ

ภาพที่ 3: แสดงตัวอย่างส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้งาน (UI) ของสื่ อ
การสอนประเภทเกมมือถือแบบดาเนินเรื่ องด้วยภาพ

จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็ นถึงสื่ อการสอนประเภทเกม
มื อ ถื อ แบบด าเนิ น เรื่ องด้ว ยภาพเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจ
ตรรกะการเขียนโปรแกรม ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่สามารถเข้าใจ
ได้จากการจาลองสถานการณ์ต่างๆ
จากการดาเนิ นการวิจยั พบว่า กลุ่มสารวจที่เรี ยนรู ้วิชา
Java Programming Language ผ่านสื่ อการสอนประเภท
เกมมื อ ถื อ ทั้ง สองรู ป แบบมี ผ ลการสอบ Post-Test ที่ ดี
มากกว่ากลุ่มสารวจที่เรี ยนรู ้ผ่านการสอนในห้องเรี ยนปกติ
ดังที่แสดงในตารางที่ 2

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจจาก
การใช้ง านสื่ อ การสอนประเภทเกมมื อ ถื อ พบว่า กลุ่ ม
สารวจพึงพอใจในการใช้งานสื่ อการสอนประเภทเกมมือ
ถือรู ปแบบที่ 1 คือรู ปแบบ Drag & Drop มากกว่ารู ปแบบ
ที่ 2 รู ปแบบดาเนินเรื่ องด้วยภาพเล็กน้อย เนื่ องจากมีความ
เหมาะสมกั บ รู ปแบบของเนื้ อหา สามารถเข้ า ใจถึ ง
วิธีการใช้งานได้ง่าย ซึ่ งจะทาให้เข้าใจบทเรี ยนได้มากขึ้น
อี กทั้งยังสามารถนาเสนอบทเรี ยนในรู ปแบบที่ ให้ความ
เพลิดเพลินกับผูเ้ รี ยนได้อีกด้วย

ตารางที่ 2: แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ Pre-Test และ Post5. สรุ ป

Test ของกลุ่มสารวจทั้ง 2 กลุ่ม

เนื่ อ งจากปั ญ หาการเรี ย นรู ้ วิ ช า Java Programming
Language ที่มีความซับซ้อน เข้าใจได้ยาก ซึ่ งเป็ นอุปสรรค
ต่ อ ผูเ้ รี ย น จากปั ญ หาดัง กล่ า ว จึ ง ได้น าเอาสื่ อ การสอน
ประเภทเกมมื อถื อ ( Mobile Game-Based Learning) มา
วิ เ คราะห์ ร่ วมกั บ ประสบการณ์ ผู ้ใ ช้ ( UX) เพื่ อ เพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึ ง
บทเรี ย นได้ง่ า ย ลดความซับ ซ้อ นของบทเรี ย น มี ค วาม
สะดวกสบายในการใช้งานสื่ อที่ไหนก็ได้ การนาเสนอสื่ อ
การสอนประเภทเกมมือถือยังส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีแรงจูงใน
การเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้น จากผลการวิจยั โดยการประเมินจาก
คะแนน Pre-Test และ Post-Test ของกลุ่ ม ส ารวจทั้ง 2
กลุ่ ม แสดงให้เห็ นว่า การใช้สื่ อ การสอนแบบเกมมื อถื อ
(69%) ให้ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง กว่า การเรี ยนรู ้ ผ่ า น
ห้องเรี ยน (54%) มากกว่า 15% อีกทั้งยังสรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยน
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สื่ อ การสอนประเภทเกมมื อ ถื อ ใน

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
คะแนนจะสังเกตได้ว่ากลุ่มที่ 2 ที่ เรี ยนผ่านสื่ อการสอน
ประเภทเกม มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของคะแนนมากกว่ากลุ่มที่
1 ที่เรี ยนแบบปกติ
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รู ปแบบของเกม Drag & Drop มากกว่า เนื่ องจากมีความ
เหมาะสมกับรู ปแบบเนื้อหามากกว่า
ทั้งนี้ ในอนาคตผูว้ ิจยั จะนาเอาเนื้อหาอื่นๆในวิชา Java
Programming Language มาท าเป็ นเป็ นสื่ อการสอน
ประเภทเกมเช่นเดี ยวกันนอกเหนื อจากเรื่ อง If-Else และ
พัฒนาให้สื่อการสอนประเกมมื อถื อนี้ สามารถนาไปใช้
งานร่ วมกับการสอนของอาจารย์ในห้องเรี ยนได้จริ ง
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การปรับแต่ งประสิทธิภาพความพร้ อมใช้ งานแอปพลิเคชันงานทะเบียนและสถิติ
นักศึกษาด้ วยมองโกดีบเี รพลิเคชัน
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Application with MongoDB Replication
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บทคัดย่ อ

Abstract
The Registration and Educational Statistics

งานทะเบียนและสถิตินักศึ กษาเป็ นหน่ วยงานที่ มีการ
ดาเนิ นงานกับผู้เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย มีการจั ดการและการ
ประมวลผลข้ อ มูล ที่ ห ลากหลาย และผู้ ใช้ งานพร้ อมกัน
จ าน วน มากท าให้ มี โ อกาสสู งที่ เค รื่ องแม่ ข่ ายเกิ ด
ข้ อผิ ดพลาดอาจส่ งผลให้ ระบบมีความพร้ อมใช้ งานและ
ความเชื่ อถือในระดับค่ อนข้ างตา่ ผู้วิจัยจึ งนาฐานข้ อมูลโน
เอสคิ ว แอลมาใช้ งาน ออกแบบและพั ฒ นาเป็ นระบบ
ฐานข้ อมูลแบบกระจายด้ วยการจัดเก็บข้ อมูล บนเครื่ องแม่
ข่ ายหลายเครื่ อง ด้ วยกระบวนการทางานของเรพลิเคชัน ที่
ซึ่ งมีการดาเนิ น การท าสาเนาข้ อมูลจากโหนดหลักไปยัง
โหนดรองอื่ น หากโหนดหลั ก ไม่ ส ามารถท างานได้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้ านความพร้ อมใช้ งาน
และความน่ าเชื่ อถือระบบงานทะเบียนและสถิตินักศึ กษา
ด้ วยการประยุกต์ ใช้ งานมองโกดีบีเรพลิเคชั น พัฒนาแอป
พลิเคชันด้ วยดีจังโกเฟรมเวิร์คกับฐานข้ อมูลโนเอสคิวแอล
ด้ วยมองโกดี บี ประเมิ น ผลการท างานค่ าเฉลี่ย ของเวลา
ซ่ อมแซม จากเวลาการซ่ อมแซมระบบจ านวน 12 ครั้ ง
พบว่ า ระบบมีเวลาเฉลีย่ ในการซ่ อมแซมประมาณ 4 วินาที
ใช้ เวลาค่ อ นข้ างน้ อยและส่ งผลต่ อ การด าเนิ น งานของ
ระบบให้ มคี วามต่ อเนื่อง
คาสาคัญ : งานทะเบี ยนและสถิตินักศึ กษา ฐานข้อมูลโน
เอสคิวแอล มองโกดีบี เรพลิเคชัน

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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ดาเนิ นการทาสาเนาข้อมูลจากโหนดหลักไปยังโหนดรอง
อื่น ๆ หากเกิดกรณี ที่โหนดหลักไม่สามารถทางานได้ หนึ่ ง
ในโหนดรองที่ถูกกาหนดไว้ จะขึ้นมาทาหน้าที่เป็ นโหนด
หลักแทน ส่งผลให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานระบบต่อได้
ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ ง น าเสนอแนวคิ ด การด าเนิ น งานของ
เรพิลเคชัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านความพร้อมใช้งาน
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบงานทะเบี ย นและสถิ ติ
นักศึ กษาด้วยการประยุกต์ใช้ง านมองโกดีบีดว้ ยเทคนิ คเร
พลิเคชัน ซึ่ งออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยดีจงั โก
เฟรมเวิร์ค (Django Framework) กับฐานข้อมูลโนเอสคิว
แอลด้วยมองโกดีบี เพื่อนาเสนอการดาเนิ นการของเทคนิ ค
ดังกล่าว

1. บทนา (Introduction)

ระบบงานทะเบียนและสถิตินกั ศึกษาเป็ นหน่วยงานที่มี
การดาเนินงานเกี่ยวกับผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย ได้แก่ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึ กษาและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องอื่ น ๆ ซึ่ งการ
ดาเนินการประกอบด้วยการจัดการตารางเรี ยน ตารางสอบ
การลงทะเบียนรายวิชา การประมวลผลคะแนน และอื่น ๆ
ประกอบกับมีผูใ้ ช้งานพร้อมกันเป็ นจานวนมาก โดยพบ
มากในช่วงเวลาที่มีการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาและ
การประมวลผลการศึ ก ษาทั้ งการส่ ง ผลการศึ ก ษาของ
อาจารย์ผูร้ ับชอบรายวิชาและการตรวจสอบผลการศึ กษา
ของนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษาเกิดปั ญหาขึ้นในระหว่าง
การใช้งานระบบ ซึ่ งปั ญ หาดังกล่ าวท าให้ มี โอกาสสู ง ที่
เครื่ องแม่ข่าย (Server) เกิดข้อผิดพลาดหรื อหยุดทางานได้
โดยมีสาเหตุมาจากการประมวลผลข้อมูลปริ มาณมาก และ
ถ้าหากเดิ มที ระบบงานทะเบี ยนใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ
เดี่ยว (Centralized Database Systems) จะมีขอ้ จากัดด้าน
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการจัด เก็บ และประมวลผลข้อมู ล
เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพของซอฟต์แ วร์ แ ละฮาร์ ด แวร์ ที่
จ ากั ด ห รื อ ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด อื่ น ๆ ท าให้ ระบ บ อ าจ มี
ประสิ ทธิ ภาพไม่เพี ยงพอต่อความต้องการในการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อ มู ล ที่ ม ากขึ้ น ในอนาคต จากปั ญ หา
ดั ง กล่ า ว อาจส่ งผลให้ ร ะบ บ มี ความพ ร้ อ ม ใช้ ง าน
(Availability) และความเชื่ อ ถื อ (Reliability) ในระดั บ
ค่อนข้างต่า ผูว้ จิ ยั จึงนาฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล (NoSQL)
มาประยุกต์ใช้ง าน โดยออกแบบและพัฒ นาเป็ นระบบ
ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database Systems)
ั เครื่ องแม่ข่ายหลายเครื่ อง
[1] ด้วยการจัดเก็บ ข้อมู ลไว้กบ
แทนที่ จะเก็บข้อมูลไว้ยงั เครื่ องเดียว โดยระบบฐานข้อมูล
แบบกระจายจะเน้ น เทคนิ คการขยายแบบแนวนอน
(Horizontal Scaling) โดยเป็ นการเพิ่ ม ทรั พ ยากรจานวน
โหนด (Node) แทนที่ จ ะขยายแบบแนวตั้ง (Vertical
Scaling) ที่ เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของโหนด เนื่ องจาก
ข้อจากัดในประสิ ทธิ ภาพของโหนดเดี ย นอกจากนี้ ยงั นา
กระบวนการท างานของเรพลิ เคชัน (Replication) [2]
หรื อร่ วมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามเครื่ องแม่ข่าย ที่ซ่ ึ งเป็ น
หนึ่ งในคุ ณสมบติ ที่สาคัญ ของโนเอสคิ วแอล ที่ ซ่ ึ งมี การ

2. วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง (Theory and Related
Works)
2.1 ปัญหาของระบบงานทะเบียนและสถิตน
ิ กั ศึกษา

เนื่ องจากจานวนของผูใ้ ช้บริ การงานทะเบียนและสถิติ
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย มี จ านวนหลายกลุ่ ม ได้ แ ก่
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึ กษาและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ทาให้การ
ใช้ง านระบบดัง กล่ า วส าหรั บ การประมวลผลของงาน
ทะเบี ยนและสถิตินักศึ กษามีขอ้ ผิดพลาดเกิ ดขึ้นค่อนข้าง
บ่อย โดยพบมากในช่วงเวลาที่ มีการลงทะเบี ยนเรี ยนของ
นั ก ศึ ก ษาและการประมวลผลการศึ ก ษาทั้ งการส่ ง ผล
การศึ กษาของอาจารย์แ ละตรวจสอบผลการศึ กษาของ
นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ปั ญหาในระหว่ า งการใช้ ง านท าให้ เกิ ด
ข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการดาเนิ นการ ซึ่ งปั ญหา
ดัง กล่ าวจ าเป็ นต้อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบเพื่ อ ให้ มี
ความพร้อมใช้งานตลอดเวลาและรองรับปริ มาณผูใ้ ช้งานที่
เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ นทางผู ้วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ นถึ ง การน าระบบ
ฐานข้อมูลมองโกดีบีมาประยุกต์ใช้งานร่ วมกับการพัฒนา
ระบบดังกล่าว
2.2 ร ะ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล โน เอ ส คิ ว แ อ ล ( NoSQL
Database System)

โน เอส คิ วเอล [3 ] (NoSQL) เป็ น ระบ บ จั ด การ
ฐาน ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ใ ช่ เชิ งสั ม พั น ธ์ เป็ น ฐาน ข้ อ มู ล ที่ มี
ความสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ ว มักจะใช้ภาษาที่
ไม่มีโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล และระบบฐานข้อมูล
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โนเอสคิ วแอลมี โ ครงสร้ างที่ ถู กออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ
ข้อ มู ล ที่ มี ป ริ ม าณจ านวนข้อ มู ล ที่ ม าก ที่ ซ่ ึ งแบ่ ง เป็ น 4
ประเภท ดัง นี้ Key-Value Store, Document Database,
Wide Column Store และ Graph Database ดั ง ตั ว อย่ า ง
การจัดเก็บข้อมูลแบบ Document Database ดังภาพที่ 1
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หลายส าเนา โดยมี อ งค์ ป ระกอบ ดั ง นี้ โหนดหลั ก
(Primary Node) โหนดรอง (Secondary Node) และอาร์
บิ เตอร์ โ หนด (Arbiter) สามารถจ าลองการออกแบบ
ดัง กล่ า วด้ว ยมาสเตอร์ ส เลฟเรพลิ เคชัน (Master-slave
Replication) [5] ซึ่ งช่ ว ยให้ ส ามารถจ าลองข้ อ มู ล จาก
เซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลใด ๆ ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลอื่ น
ได้ แสดงสถาปั ตยกรรมการออกแบบดังกล่าว ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1: การจัดเก็บข้อมูลแบบ Document Database
2.3 ฐานข้ อมูลมองโกดีบี (MongoDB Database)

ฐานข้อมูลมองโกดีบี [4] เป็ นฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์ ส
ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบ บ Document Database โด ยเป็ น
ฐานข้ อ มู ล แบบโนเอสคิ ว แอล ไม่ เ น้ น ในการสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล แต่ เน้ น รู ป แบบโครงสร้ า งที่
เจ้าของโนเอสคิ วแอลสร้างขึ้ นมาและจัดเก็บข้อมูลแบบ
JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่ งเก็บค่าข้อมูลใน
แบบ Key-Value โดยจุดเด่นอยู่ที่ความเร็ วในการทางาน
เป็ นหลักสามารถ Query ข้อมูลได้เร็ ว และการทางานใน
ส่ วนของฐานข้อมูลนั้นจะทางานลดลง แต่จะไปเน้นการ
ทางานในส่วนของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมาแทน ซึ่งเหมาะ
กับ ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ ไม่ซับซ้อน การทางานที่ ไม่ หนัก
มาก สามารถท างานกั บ ระบบที่ เ ป็ นการท างานแบบ
เรี ยลไทม์ได้โดยฐานข้อมูลมองโกดีบีมีรูปแบบการจัดเก็บ
2 วิธี ดังนี้ Collections และ Schemeless
2.4 เรพลิเคชัน (Replication)
ชุ ดของเรพลิ ก้า (Replica Set) [2] ในมองโกดี บี เป็ น
กลุ่มของกระบวนการ mongod ที่ซ่ ึ ง processes ซึ่ งจัดเก็บ
และบารุ งรักษาข้อมูลชุดเดียวกัน โดยชุดของเรพิลก้ามีการ
จัดเตรี ยมข้อมูลสาเนาที่ซ้ าซ้อน (Redundancy) และความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ที่ สู ง (High availability) ถื อ เป็ นพื้ น ฐาน
สาคัญ สาหรั บการกาหนดค่าและติ ดตั้งผลิตภัณ ฑ์เพื่ อให้
ระบบมีความน่าเชื่อถือและคงไว้ซ่ ึ งข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันใน

ภาพที่ 2: สถาปัตกรรมการออกแบบมองโกดีบีเรพลิเคชัน [2]
2.5 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง (Related Works)

ใน ปี 2557 นิ รุทธ์ รวยรื่ น และ เกรี ยงไกร ปอแก้ว [6]
นาเสนอ การใช้แมพรี ดิวซ์เชื่อมคอลเลคชันของฐานข้อมูล
โนเอสคิวแอลบนมองโกดีบี โดยนาเทคโนโลยีฐานข้อมูล
โนเอสคิวแอลเทคนิคใช้ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่มี
ปริ มาณมาก เน้น หลักการเชื่ อมความสัมพัน ธ์ของข้อมู ล
ด้วยเทคนิ คแมพรี ดิวซ์และวัดประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บ
ข้อ มู ล ดั ง กล่ า ว ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2558 ผุ ส ดี บุ ญ รอด
น าเสนอ [7] การค้น คื น ข้อ มู ล ขนาดใหญ่ โ ดยใช้ภ าษา
สอบถามแบบไม่มีโครงสร้ างร่ วมกับเทคโนโลยี เว็บเชิ ง
ความหมาย โดยด าเนิ น การวิจัยการค้น คื น ข้อ มูล ให้ต รง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน การนาเสนอนี้ ได้ทาการนา
ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ โดยทาการออกแบบ
โครงสร้ างออนโทโลยีแ ละจัด เก็ บ ลงใน MongoDB ซึ่ ง
เป็ นฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ ผลสรุ ปว่าการใช้ฐานข้อมูลไม่
สัม พัน ธ์น้ ัน ใช้เวลาในการประมวลผลได้เร็ วขึ้ น ภายใน
เวลา 3 6 .4 2 วิ น าที ซึ่ งได้ ป ระสิ ทธิ ภ าพดี ก ว่ า ระบบ
ฐานข้อมูลสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า โชติชยั พลอย
อรุ ณรุ่ ง และชุมพล โมฆรัตน์ [8] ได้นาเสนอการปรับแต่ง
ประสิ ทธิ ภาพระบบงานทะเบี ยนกับฐานข้อมูลโนเอสคิ ว
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แอลด้ว ยการจัด เก็ บ และประมวลผล ผู ้วิจัย ได้น าเสนอ
แนวคิ ด การปรั บ แต่ ง ประสิ ทธิ ภ าพข้ อ มู ล ระบบงาน
ทะเบี ยนกับฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล เพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ลข้ า มเครื่ องแม่ ข่ า ย ที่ มุ่ ง เน้ น การจั ด เก็ บ และ
ประมวลผลข้อมูลให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น และในปี
พ.ศ. 2562 สมเกียรติ ดอนทองแดง [9] นาเสนอการโจมตี
ด้ ว ย DDoS สามารถสร้ า งความเสี ยหายให้ กั บ ระบบ
เครื อข่ายอย่างมหาศาลเนื่ องจากระบบเครื อข่ายที่ มีขนาด
ใหญ่ ซึ่ งใช้ Hadoop Platform ในการจั ด การกั บ Big
Data จั ด เก็ บ ด้ ว ย HDFS แ ล ะ คั ด ก ร อ งข้ อ มู ล ด้ ว ย
MapReduce การทดลองจะเกิ ด ขึ้ น ด้ว ยการน า NetFlow
log file ในระบบเครื อข่ า ย UniNet ที่ มี ก ารโจมตี ด ้ ว ย
DDoS ประเมิ น ผ่ า นอั ล กอริ ทึ ม Vishal Masheshwari
โดยจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึ งได้เล็งเห็ น
แนวทางในการปรับแต่งประสิ ทธิ ภาพความพร้อมใช้งาน
แอปพลิเคชันงานทะเบียนและสถิตินกั ศึกษาด้วยมองโกดี
บีเรพลิเคชัน
3.

NCCIT2022

ระบบงานทะเบี ยนและสถิ ตินักศึ กษาด้วยเทคนิ คเรพลิเค
ชัน

ภาพที่ 4: กระบวนการแก้ปัญหาจากการดาเนินการวิจยั
หรื อ กระบวนการท างานร่ วมและการเปลี่ ย นข้อมู ล ข้าม
เครื่ องแม่ข่ายในฐานข้อมูลโนเอสคิวแอลนั้น ประกอบด้วย
ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การติดตั้ง Replica Set 2. การ
ตั้ง ค่ า การเชื่ อ มต่ อ เว็ บ แอปพลิ เคชั น กับ ฐานข้อ มู ล 3.
ขั้น ตอนการน าเสนอผลลัพ ธ์ ตามล าดับ และภาพที่ 4
กระบวนการแก้ ปั ญ หาจากการด าเนิ นการวิ จั ย ดั ง
รายละเอียด
3.1 การติดตั้ง Replica Set
ในขั้น ตอนนี้ จะเป็ นการติ ด ตั้ง จัด วาง Replica Set
สาหรับจับกลุ่มโหนดต่าง ๆ ของโครงสร้างการพัฒนาแอป
พลิ เคชัน เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานร่ วมกัน และแลกเปลี่ ย น
ข้อ มู ล ระหว่างโหนดได้ ซึ่ งเริ่ ม จากการก าหนดชื่ อ ของ
Replica Set แล้ว ด าเนิ น การการเริ่ ม ต้น Instance ที่ เป็ น
โหนดหลัก จากนั้ นเริ่ ม ต้น การท างานของ Replica Set
จาก Instance ที่ ทาหน้าที่ เป็ นโหนดหลัก และดาเนิ นการ
เพิ่ม Instance ที่เป็ นโหนดรองเข้าไปยัง Replica Set โดย
เมื่ อดาเนิ นการตามกระบวนการข้างต้นเสร็ จสิ้ น สามารถ
ผลลัพธ์ดงั ภาพที่ 5

วิธีการดาเนินงานวิจัย (Research Methods)

สาหรับวิธีการดาเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอภาพรวม
การด าเนิ นงานและแสดงกระบวนแก้ ปั ญหาจากการ
ดาเนินการวิจยั ดังภาพที่ 3 และ 4 ตามลาดับ

ภาพที่ 3: ภาพรวมการดาเนินงานวิจยั
จากภาพที่ 3 แสดงภาพรวมการดาเนิ นงานวิจยั ซึ่ งใน
การด าเนิ นงานวิ จั ย การเพื่ อ เพิ่ ม ความพร้ อ มใช้ ง าน
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นักศึกษา และแสดงผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล ดัง
ภาพที่ 7

ภาพที่ 5: ผลลัพธ์จากการดาเนินการติดตั้งและจัดวาง Replica Set
ภาพที่ 7: หน้าจอการลงทะเบียนของนักศึกษาในแอปพลิเคชัน
3.4 การประเมินความน่ าเชื่ อถื อ
การประเมินความน่าเชื่อถือของของระบบนั้น ผูว้ จิ ยั ได้
ประเมิ น ค่ า เฉลี่ ย ของเวลาซ่ อ มแซม (Mean Time to
Repair: MTTR) ที่ ซ่ ึ ง หาค่ า เฉลี่ ย ในการซ่ อ มแซมระบบ
จากระยะเวลาการซ่ อ มแซมระบบต่ อ จ านวนครั้ งที่
ซ่อมแซมระบบในกรณี ที่ระบบหยุดทางานหรื อเกิดปั ญหา
ขึ้น จากภาพที่ 9 มีการซ่ อมแซมระบบ 12 ครั้ง เนื่ องจาก
ระบบเกิดข้อผิดพลาด ดังสมการที่ 3-1

การตั้ งค่ าการเชื่ อมต่ อเว็ บ แอปพ ลิ เ คชั นกั บ
ฐานข้ อมูล
ขั้นตอนนี้ เป็ นการดาเนินการตั้งค่าการเชื่อมต่อของเว็บ
แอปพลิเคชันกับฐานข้อมูลโนเอสคิวแอลผ่านทาง Drivers
โดยการกาหนดเส้นทางในการเชื่อมต่อไปยังโหนดต่าง ๆ
เพื่ อ น าทางให้ เว็บ แอปพลิ เคชัน ให้ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กับ
โหนดต่ า ง ๆ ได้ โดยจะก าหนดให้ เว็บ แอปพลิ เคชั น
สามารถเขี ยนบันทึ กข้อมูลได้เพียงแค่โหนดหลักเท่ านั้น
และตั้งค่าให้เว็บแอปพลิเคชันติดต่อกับโหนดรองได้ ใน
กรณี ที่โหนดหลักไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งพัฒนาโดยภาษา
Python ด้วย Django Framework ดังภาพที่ 6
3.2

MTTR = T / N

(3-1)

โดย MTTR หมายถึ ง ค่าเฉลี่ ยของเวลาการซ่ อมแซม
ระบบ Total Time to Repair (T) หมายถึง ระยะเวลาการ
ซ่ อ มแซมระบบทั้ งหมด และ Number of Repairs (N)
หมายถึง จานวนการซ่อมแซมระบบที่เกิดขึ้น ตามลาดับ
4. ผลการดาเนินงานวิจัย (Research Results)

จากการด าเนิ นงานวิ จั ย ผู ้วิ จั ย ได้ ท ดสอบใช้ ง าน
ระบบงานทะเบี ย นผ่ า นเว็บ แอปพลิ เ คชั น ระบบงาน
ทะเบี ยนและสถิ ติ นักศึ กษาที่ เชื่ อ มต่ อ Replica Set ด้วย
การด าเนิ น การลงทะเบี ย นรายวิ ช า ภายใต้ส ถานการณ์
เครื่ องแม่ข่ายใด ๆ ไม่สามารถทางานได้ พบว่าระบบยังคง
สามารถดาเนิ นการลงทะเบี ยนได้ตามปกติและข้อมูลที่ ถูก
จั ด เก็ บ ภายในระบบฐานข้ อ มู ล มี ค วามถู ก ต้ อ ง และ
สอดคล้อ งกัน จากนั้น ผูว้ ิจัย ได้ท ดสอบหยุด การท างาน
Instance ที่ เป็ นโหนดหลัก และด าเนิ น การสัง เกตโหนด
รอง พิจารณาว่ามีโหนดใดขึ้นมาทาหน้าที่ เป็ นโหนดหลัก
แล้วดาเนินการเริ่ มการทางาน Instance เดิมที่ได้มีการหยุด
การทางานไปแล้วขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงดาเนิ นการ

ภาพที่ 6: การตั้งค่าการเชื่อมต่อเว็บแอปพลิเคชันกับฐานข้อมูล
3.3 ขั้นตอนการนาเสนอผลลัพธ์

ในขั้นตอนการนาเสนอผลลัพธ์ของข้อมูลนั้น ทีมผูว้ จิ ยั
ดาเนินการแสดงข้อมูลที่เป็ นผลลัพธ์จากขั้นตอนการติดตั้ง
และจั ด วาง Replica Set และขั้ น ตอน การตั้ งค่ า การ
เชื่ อ มต่ อ เว็บ แอปพลิ เคชัน กับ ฐานข้อ มู ล โดยเน้ น การ
นาเสนอผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันในส่ วนของฟังก์ชนั การ
ลงทะเบียนรายวิชาบนแอปพลิเคชันงานทะเบียนและสถิติ
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หยุด การท างาน Instance โหนดหลัก พร้ อ มด าเนิ น การ
บันทึกเวลาการดาเนิ นการในรู ปแบบวนซ้ าจานวน 12 ครั้ง
โดยระบบมี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย ในการซ่ อมแซมระบบ
ประมาณ 4 วิ น าที ซึ่ งพบว่ า ใช้ เวลาในการซ่ อ มแซม
ค่อนข้างต่ าและระบบสามารถดาเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ อง
จากการทดสอบดังกล่าวได้ผลลัพธ์การทดสอบ ดังภาพที่ 8
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการให้ บริการทางด้ านเทคโนโลยี
A Developing of IT Service Management System
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ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
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บทคัดย่อ

concluded that this system is effective at 100% and
the users’ satisfactions were very high level.

ปั จจุบันองค์ กรหลายแห่ งต่ างได้ ให้ ความสาคัญ กับ
มาตรฐานการบริ หารจั ด การการให้ บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศของฝ่ าย IT Helpdesk และฝ่ าย IT service ของ
ตนเองโดยการปฏิ บัติตามมาตรฐาน ITIL 8 กระบวนการ
งานวิจัยนี ไ้ ด้ นาเสนอระบบสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการ
ให้ บ ริ การท างด้ าน เท คโน โลยี ส าหรั บองค์ กรตาม
กระบวนการของ ITIL ในรู ป แบบเว็บ แอปพลิ เคชั น
เพื่ อให้ การดาเนิ นงานด้ านการบริ การดังกล่ าวเป็ นไปตาม
มาตรฐานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านมี ค วาม
สะดวกในการใช้ งาน และมี ค วามพึ ง พอใจ ซึ่ ง ผลการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพจากการทดสอบแบบ Black-Box
Testing ด้ วยวิธี UAT โดย ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน สรุ ปได้
ว่ า ระบบสารสนเทศในการให้ บริ การทางด้ านเทคโนโลยีมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในระดั บ 100% ในส่ วนผลการประเมิ น
ความพึ งพอใจ โดยผู้ใช้ งานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
ที่สุด
คาสาคัญ : การให้บริ การทางด้านเทคโนโลยี กรอบงาน
ITIL เว็บแอปพลิเคชัน

Keywords: IT Service Management , ITIL Web
Application.

1. บทนา
การบริ การลู ก ค้ า (Customer Service) เป็ นเรื่ อง
ส าคัญ ส าหรั บ ทุ ก ธุ รกิ จ เพราะเป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ งในการ
สร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันการ
บริ การลูกค้า ที่ มีคุณภาพยังช่วยผูกใจลูกค้าไว้ได้ในระยะ
ยาว และเพิ่มคุณค่าให้กบั กิจการ การบริ การลูกค้าอย่างไร้
ทิศทางจากการขาดการวางแผนที่ ดี ทาให้กิจการถดถอยลง
และยากที่ จะรักษาลูกค้าเอาไว้ได้ในยุค ที่ลูกค้ามีทางเลือก
มากมายแทบจะไม่จากัด เมื่ อทุ กระบบยังตอบสนองต่อ
ความต้อ งการได้ต ลอดเวลาที่ ต้อ งการและการด าเนิ น
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในทางธุ ร กิ จ ยัง คงราบรื่ น เทคโนโลยี
สารสนเทศมักถู กมองข้ามความส าคัญ เสมอ แต่ เมื่ อ ใดก็
ตามที่ เทคโนโลยีส ารสนเทศเกิ ด ปั ญ หาท าให้ กิ จ กรรม
ต่ าง ๆ ชงัก หรื อ ขั้น ตอนต่ าง ๆ ช้าลง เกิ ด ผลกระทบต่ อ
ธุ ร กิ จ โดยทางตรงและทางอ้อ ม ถ้า มี ร ะบบการบริ ก าร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีปัญหาเหล่านั้นก็สามารถ
แก้ไขได้อ ย่างรวดเร็ ว แต่ห ากไม่ มี การก าหนดข้อ ตกลง
ต่ า งๆ กัน มาก่ อ นปั ญ หาเล็ ก น้ อ ยจะถู กสะสมกลายเป็ น
ปั ญหาใหญ่ [1]
ในองค์ ก รที่ มี ร ะบบสารสนเทศที่ ห ลากหลาย
จาเป็ นต้องมี การบริ หารจัดการ การให้บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ดี เพื่ อ ให้ ทุ ก ระบบสามารถท างานได้อ ย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งเมื่ อ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางานได้ดีเป็ นปกติ การดาเนิ นธุรกิจในส่ วนที่
พึ่งพาระบบสารสนเทศย่อมราบรื่ น แน่ นอนว่าการใช้งาน

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
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และ IT service ขององค์กรขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นการแก้ไข
กระบวนการ ตามมาตรฐานเพื่ อ แก้ไ ขข้อ จ ากัด ในการ
ให้บริ การ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบให้บริ การ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงบริ การได้
สะดวกรวดเร็ ว สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงประเด็นตรง
จุ ด มี ความยื ด ห ยุ่ น ใน การใช้ ง าน ระบ บ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงขององค์กรตรงตาม
ความต้องการขององค์กรลดค่าใช้จ่ายรองรับภาษาไทย มี
ความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อมูลสามารถตรวจสอบและ
ติดตามงานได้ ลดภาระการทางานของ IT Helpdesk และ
IT Service ได้ โดยได้พฒ
ั นาในรู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน
มุ่งเน้นการแก้ไขกระบวนการตามมาตราฐานเพื่ อ แก้ไ ข
ข้อจากัดในการให้บริ การ และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ระบบให้บริ การทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
เข้าถึ งบริ การได้สะดวก รวดเร็ วสามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรง
ประเด็นตรงจุดมี ความยืดหยุ่นในการใช้งาน ระบบสามารถ
ปรั บเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงขององค์กรตรงตาม
ความต้องการขององค์กรลดค่าใช้จ่าย รองรับภาษาไทย มี
ความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อมูลสามารถตรวจสอบและ
ติ ดตามงานได้ลดภาระการท างานของ IT Helpdesk และ
IT Service ได้รวมถึ งกระบวนการท างานระบบสามารถ
ทางานได้ตรงตามมาตรฐาน ITIL 8 กระบวนการ ประกอบด้วย
Change Management, Release and Deployment Management,
Access Management, Problem Management, Incident
Management, Service Reporting, Service Improvement
and Service Request

ระบบสารสนเทศทุ ก ระบบไม่ ส ามารถใช้ งานได้ดี อย่ าง
ต่ อเนื่ องตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไม่ มี ว นั หยุด บางครั้ งอาจมี
ปั ญ หาติ ดขัดเกิ ดขึ้ นได้การบริ หารจัดการ การให้ บริ การ
เทคโน โลยี ส ารสน เท ศในส่ วนการแก้ ปั ญ ห า การ
ตรวจสอบการเกิดปั ญหาซ้ า การดาเนิ นการแก้ไขหรื อการ
ปรั บ ปรุ งระบบต่ างๆ การท าข้อตกลงการให้ บริ การ การ
ก าหนดระดับ ของการให้ บ ริ การ อี กทั้ งระบบที่ มี อ ยู่ใ น
ปั จจุบันมี ราคาค่อนข้างสู ง เช่น ระบบ Service now เป็ น
ต้ น ระบ บ ส่ วน ให ญ่ เป็ น ของต่ า งประเทศและเป็ น
ภาษาอังกฤษ และฟั งก์ชนั่ ไม่ยืดหยุ่นจึ งพัฒนาระบบมาให้
เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ [2]
องค์กรในปั จจุบนั นิ ยมนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้าหรื อ ผู ้ใช้งานมากขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความพึ งพอใจ แต่เนื่ อ งจากเทคโนโลยีในปั จจุ บัน มี การ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศต้อง
มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ การต่ างที่ กั น เพื่ อ
ตอบสนองความมีตอ้ งการและทาให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานที่แตกต่างกัน โดยเน้นไปที่คุณภาพในการให้บริ การ
และประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน จึ ง ได้มี ก ารน าเอา
กระบวนการทางานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาในการปฏิ บัติ งานให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็ นการยกระดับการให้บริ การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการของ IT Service
Management หรื อ ITSM ซึ่ งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการ
บริ หารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้ น มี ห ลากหลาย กรอบงาน (Framework) ที่ อ งค์กร
สามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้แ ก่ ITIL Framework ของ
OGC, CobiT และ Val IT Framework ของ ISACA, ITUP
ของ IBM, และ MOF ของ Microsoft เป็ นต้น [3]
เว็ บ แอปพลิ เ คชั น หรื อ โปรแกรมปรั บ ใช้ บ น
เว็บไซต์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ การใช้
งานในองค์กรทาได้ง่าย ข้อมูลจัดเก็บที่ เดี ยว ง่ายต่อการ
จัดการ และไม่เกิดความซ้ าซ้อน สามารถทางานได้ทุกที่ทุก
เวลา เชื่ อมต่อกับบริ การออนไลน์อื่น ๆได้ง่าย ซึ่ งองค์กร
ขนาดเล็กสามารถใช้งานได้เพราะมีค่าใช้จ่ายต่า [4] โดยใน
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอรู ปแบบวิธีการดาเนิ นการตาม
กระบวนการท างานระบบสามารถท างานได้ต รงตาม
มาตรฐาน ITIL ส าหรั บ หน่ ว ยงานในฝ่ าย IT Helpdesk

2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า ปั จจุบนั เทคโนโลยีและ
กระบวนการจัด การมี ก ารพัฒ นาขึ้ น เป็ นจ านวน ดังนั้ น
ผูป้ ระกอบการที่มีความต้องการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ก าร คุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สร้ างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการบริ หารที่เน้นความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค [5]
ระบบสารสนเทศมี ค วามส าคัญ ในกิ จ กรรมการ
จัด การท างาน ทั้ งการวางแผนการท างาน การสั่ ง การ
ควบคุ ม การท างาน โดยระบบสารสนเทศนั้ นสามารถ
จัดเก็บข้อมูล บันทึ กข้อมูล วิเคราะห์ผล แปลผลลัพธ์ และ
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ส่ งกลับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว ระบบ
สารสนเทศนั้นเปรี ยบเสมื อนเครื่ องมือในการดาเนิ นการ
เชื่อมช่องทางข้อมูลของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ให้ผใู ้ ช้ได้
เข้าถึ ง ข้อ มู ล ทางสั ง คมร่ ว มกัน อี ก ทั้ง เครื อ ข่ า ยสื่ อ สาร
ออนไลน์ช่วยส่ งเสริ มให้ผูใ้ ช้มีความต้องการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กนั มากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างยิ่ง
เนื่ อ งจากสามารถท าให้ อ งค์ ก รด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพด้วยความรวดเร็ ว [6] ระบบเทคโนโลยีถือว่า
มี ค วามส าคั ญ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รทราบถึ ง สภาพและการ
ด าเนิ น งานขององค์กร การพัฒ นาและออกแบบระบบ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร [7]
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ขั้นต่อมา นาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์โดยจัดลาดับ
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งานมาออกแบบ และออกแบบ
ภาพรวมของระบบสารสนเทศดังภาพที่ 1.2 ก่อนที่ จะทา
การพั ฒ น าระบ บ แล ะส ร้ า งให้ อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ เว็ บ
แอปพลิเคชัน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1. การศึกษาความเป็ นไปได้
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐาน ITIL โดย
นามาประเมินโอกาสความเป็ นไปได้ ในการนามาตรฐาน
ITIL มาใช้ในการพัฒ นาระบบ ทบทวนความรู ้ เกี่ ย วกับ
กระบ วน การมาตรฐาน ITIL ทั้ งงาน วิ จั ย ไท ย และ
ต่างประเทศ เพื่อนามาประเมินโอกาสความเป็ นไปได้มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรปั จจุบนั ศึกษาเครื่ องมือที่นามาใช้ใน
การพัฒนาระยะยาว
3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ศึกษาปั ญหา วิธีการ และความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ในขั้น ตอนนี้ ผูว้ ิจัยได้ท าการ ศึ ก ษาปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Source)
เป็ นการศึกษาจากบทความหนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นกับระบบดังกล่าวในปั จจุบนั และ
แนวโน้มของเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านให้ บ ริ ก ารทางด้านเทคโนโลยี ต ามมาตรฐาน ITIL
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ซึ่ ง
เป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้โ ดยการออกแบบสอบถามไปยัง
พนักงาน และบุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ ความต้องการของผูใ้ ช้งาน ในขั้นตอนนี้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการการออกแบบ สอบถามเกี่ยวกับปั ญหาและ
ความต้องการระบบไปยัง พนักงาน และบุ ค ลากรที่ เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 1.1: ภาพรวมเปรี ยบเทียบ ITIL และ ISO

ภาพที่ 1.2: ภาพรวมกระบวนการพัฒนาระบบ

ภาพที่ 1.3: ภาพรวมกระบวนการพัฒนาระบบผ่าน ITIL
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กระบวนการ ITIL ทั้ง 8 กระบวนการที่ เลือกนามาใช้
จะสามารถอธิ บ ายความสัม พัน ธ์ ข องกระบวนการ ITIL
และการท างานของระบบ เช่ น Assess Management กับ
การตรวจสอบการเข้าใช้งานของระบบ Problem Management
ในส่วนของเมนูการแจ้งปั ญหาเป็ นต้น
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3.3.3 ประเมินความพึงพอใจของระบบ โดย
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการพัฒ นาระบบสารสนเทศการให้ บริ การ
ทางด้ านเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศที่ ได้พ ฒ
ั นาขึ้ นประกอบด้วยระบบการ
ทางาน 6 หน้าจอเมนูหลักได้แก่ ขอใช้บริ การ แจ้งปั ญหา ขอ
เปลี่ยนแปลงระบบ แจ้งเหตุการณ์ ผูด้ ูแลระบบ ซอฟต์แวร์
ที่มีระยะเวลาในการ ดาเนินงาน 6 เดือน ดังแสดงในภาพที่
1.5 ,ภาพที่ 1.6 ,ภาพที่ 1.7 และ ภาพที่ 1.8

ภาพที่ 1.4: กระบวนการทางานของระบบในส่วนต่าง ๆ
กระบวนการทางานของระบบในการของใช้บริ การ
มี 4 ส่ วน 1) แจ้ ง ปั ญ ห า 2)ข อใช้ บ ริ การ 3) ข อการ
เปลี่ยนแปลง 4) แจ้งเหตุการณ์ ซึ่ งการทางานในแต่ละส่วน
จะมี กระบวนการขั้นตอนที่ มีความแตกต่างกัน เช่ น การ
แจ้งเหตุการณ์ ( Incident) ก็จะมีลาดับขั้นตอนดังนี้ พนักงาน
แจ้งปั ญหาเข้ามาในระบบ IT Helpdesk รับปั ญหา ตรวจสอบ
ประสานงานแจ้งที ม Incident ทางที ม Incident รั บ ทราบ
ปั ญหาและส่งงานต่อให้ทีมที่รับผิดชอบส่วนงานที่รับผิดชอบ
หลังจากดาเนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วก็จะสามารถปิ ดงาน
ผ่านระบบ เป็ นต้น
3.3 การประเมินผลระบบ
3.3.1 ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบการใช้งานของ
โปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม จากนั้นทาการ
ตรวจสอบโปรแกรมที่พฒั นาเสร็ จแล้วว่าสามารถดาเนินการ
ได้ตาม Process และหลักการของ ITIL
3.3.2 การประเมินผล
ประเมินผลระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ นาผลที่ ได้
จากการท ด ส อ บ ป ระสิ ท ธิ ภาพ กระบ วน การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบให้ บ ริ การทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL ในงานวิ จัย นี้ ใช้ User
Acceptance Test (UAT)

ภาพที่ 1.5: ภาพเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 1.6: ภาพแสดงเมนูระบบ

ภาพที่ 1.7: ภาพแสดงการขอใช้บริ การระบบ
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ตารางที่ 2: ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศ
รายการประเมินความ
พึงพอใจ
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านการออกแบบ
ด้านความปลอดภัย
ที่

ภาพที่ 1.8: ภาพแสดงผูด้ ูแลระบบ
4.2 ผลการระบบสารสนเทศการให้ บริการทางด้ าน
เทคโนโลยี
4.2.1 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความถูกต้อง
ของระบบระหว่างข้อมูลนาเข้า และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
ด้วยวิธี Black-Box-Testing แบบ UAT ซึ่ งทาการประเมิ น
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ผลที่ ได้สามารถแสดงได้
ดังนี้
ตารางที่ 1: ระบบสารสนเทศการให้บริ การทางด้านเทคโนโลยี
ส่ วนที่ 1 ระบบ
จัดการข้ อมูลพืน้ ฐาน
การจัดการประเภท
บริ การ
การจัดกระบวนการ
การจัดการทีม

คะแนน

การจัดการผูใ้ ช้งาน
การจัดการผูอ้ นุมตั ิ

100%
100%

100%
100%
100%

ส่ วนที่ 2 ระบบ
จัดการของบริหาร
ขอการบริ การ

คะแนน

แจ้งปัญหา
ขอเปลี่ยนแปลง
ระบบ
แจ้งเหตุการณ์
งานของทีม
การขอบริ การของ
ตนเอง
รอประเมิน
งานของตนเอง
การขอบริ การของ
ตนเอง

100%
100%

ผลการวัด
S.D.
4.59 0.26
50.4 14.0
53.4 24.0
̅
𝐗

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.3 ข้ อคิดเห็นจากการประเมินผลระบบระบบ
สารสนเทศการให้ บริการทางด้ านเทคโนโลยี
ผูเ้ ชี่ ย วชาญในการประเมิ น ระบบสารสนเทศการ
ให้ บ ริ การทางด้านเทคโนโลยี ได้ให้ ค าแนะน าว่า ระบบ
สารสนเทศที่ ผูว้ ิจัยพัฒนาขึ้ นควรนาไปต่อยอดในส่ วนของ
การบริ หารงานด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนงบประมาณ การ
บริ หารงานบุ คคล การบริ หารงานด้านการขนส่ ง เป็ นต้น
และระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นยังมีการใช้งานที่ซบั ซ้อน
อาจจะส่ งผลต่อความเข้าใจในการใช้งาน จึงควรมีการอบรม
เกี่ ยวกับการใช้งานสาหรับพนักงานใหม่ และควรมี การแจ้ง
เตือนเพิ่มเติมเมื่อมีกิจกรรมสาคัญ ที่ได้มีการบันทึก เช่น การ
บันทึกแผนโครงการ การส่งแผนดาเนินงาน เป็ นต้น

100%

5. สรุ ป อภิปรายผล
งานวิ จั ย นี้ ได้ ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศการ
ให้บริ การทาง ด้านเทคโนโลยีตามกรอบ ITIL ในรู ปแบบ
เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่ วยให้การท างานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา Microsoft dot net เชื่ อมต่อการ
ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Server และทดสอบการของ
ใช้บ ริ ก ารผ่านเมนู ต่ าง ๆ ของระบบให้ บ ริ การทางด้าน
เทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับ นงลักษณ์ ซึ่ งพบว่า มี การ
เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดี ข้ ึ นเช่ น กัน ตั้ง แต่ ก ารจัด เก็ บ
ข้อมูลที่ เป็ นระบบมากขึ้น ง่ายต่อการสื บค้น และการช่วย
ในการตรวจสอบสถานการณ์ ด าเนิ น งานของบุ ค ลากร
ภายในหน่ วยงาน ซึ่ งช่ วยให้มี การส่ งต่องานกันอย่างเป็ น
ระบบ มี การตรวจสอบงานที่ เข้ามาใหม่ เสมอ เพื่ อ ท าการ
มอบหมายงานให้ กับ ผู ้ด าเนิ น งานต่ อ ไป ซึ่ งส่ ว นใหญ่
เป็ นไปตามเงื่ อนไขข้อตกลง (Service Level Agreement)
การให้บริ การที่ ได้กาหนดไว้ และสามารถวัดผลได้ตาม
KPI ที่ ได้จดั เก็บไว้ใน Service Catalogue [8] ยังสอดคล้องกับ

100%
100%
100%
100%
100%
100%

4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งาน
ระบบ 30 คน ท าการแบ่ งการประเมิ น ออกเป็ น 3 ส่ ว น
ได้ แ ก่ 1 ความพึ ง พอใจในประสิ ทธิ ภาพของระบบ
สารสนเทศการให้ บ ริ การทางด้ า นเทคโนโลยี 2 การ
ออกแบบของระบบ และส่ ว นที่ 3 ความปลอดภัย ของ
ระบบ
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Rudy Yandri and Suharjito พบว่า การปรั บ ปรุ ง ระดับวุฒิ
ภาวะที่ เพิ่มขึ้นใน SLM ด้วย ITIL เข้าใกล้สามารถจัดการได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ [9] เช่ นเดี ยวกับผลการทดลองของ
พิ ม พ์ล ดา ที่ ก ล่ า วว่ า งานบริ ห ารด้านสารสนเทศมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ นึ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลที่เป็ น
ระบบมากขึ้น ง่ายต่อการสื บค้นและการช่วยในการตรวจสอบ
สถานะการดาเนิ นงาน ซึ่ งช่วยให้มีการส่ งต่องานกันอย่าง
เป็ นระบบมีการตรวจสอบงานที่เข้ามาใหม่เสมอ เพื่อทาการ
มอบหมายงานให้ กับ ผู ้ด าเนิ น งานต่ อ ไป ซึ่ งส่ ว นใหญ่
เป็ นไปตามเงื่ อนไขข้อตกลง (Service Level Agreement)
การให้บ ริ การที่ ได้ก าหนดไว้แ ละสามารถวัด ผลได้ต าม
KPI ที่ได้จดั เก็บไว้ใน Service Catalogue [10]
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[5] ปิ ยนัน ท์ เสนะโห. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริ หารของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี. 2563.
[6] ศรั น ย์ นาคถนอม. รู ป แบบการบริ หารบริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา กรุ งเทพฯ
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2557.
[7] ประสาน แก้ ว ก้ อ น. การประยุก ต์ ก ระบวนการ ITIL กั บ
กระบวนการให้ บริ การรั บแจ้ งเหตุ แก้ ไขปั ญหา. วิทยานิ พนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัณฑิ ต
วิทยาลัย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 2559.
[8] นงลักษณ์ ทรรพนันทน์. การบริ หารจัดการด้ านไอทีโดยการ
นาไอทิ ล 3 มาประยุกต์ ใช้ ในการสนับสนุนระบบการรั บแจ้ ง
ปั ญ ห า กรณี ศึ กษา ส านั กงานเขต กรุ ง เทพมห านคร .
วิทยานิ พนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต, สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
2560.
[9] Rudy Yandri and Suharjito Evaluation Model for the
Implementation of Information Technology Service
Management using Fuzzy ITIL, 4th. International Conference
on Computer Science and Computational Intelligence
(ICCSCI). 12–13 September 2019, Indonesia, 2019.
[10] พิ ม พ์ ล ดา สร้ อ ยสนธิ .การบริ หารงานด้ านการบริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้ วยกระบวนการ ITIL กรณี ศึ ก ษา :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ วิทยานิพนธ์ .
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
บัณฑิตวิทยาลัย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
2557.

6. ข้ อแสนอแนะในการวิจัย
ในการพัฒนาระบบให้บริ การทางด้านเทคโนโลยี คือ ได้
ระบบสารสนเทศการให้ บริ การทางด้านเทคโนโลยี ตาม
ITIL ในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยในอนาคตควรมี การ
ขยายกระบวนการอื่ นเพิ่มขึ้ น เป็ นการพัฒนาระบบบริ หาร
ทรั พ ย์สิ น ในองค์กร ระบบบริ ห ารงานบุ คลากร เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การของการพัฒนางานต่อไป
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The Development of Asset Trading Platform using Non-Fungible Token
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บทคัดย่อ

Ethereum blockchain to support mint Non-Fungible

การซื ้ อ ขายสิ น ทรั พย์ ดิ จิ ทั ล เริ่ มเป็ นที่ นิ ย มมากขึ ้น
ในปั จจุบัน แต่ แพลตฟอร์ มส่ วนใหญ่ ที่ให้ บริ การยัง ไม่ มี
กระบวนการตรวจสอบความเป็ นต้ นฉบั บของสิ นทรั พย์
ดิจิทัล ส่ งผลให้ สินทรั พย์ ดิจิทัลไม่ มีมลู ค่ า และไม่ มีการใช้
ประโยชน์ จ ากการเป็ นเจ้ าของ งานวิ จั ย นี ้จึ ง ได้ พั ฒ นา
แพลตฟอร์ มซื ้ อ ขายสิ นทรั พย์ โดยใช้ โทเคนดิ จิ ทั ล
ลั ก ษณะเฉพาะบนเครื อข่ ายอี เ ธอเรี ยม ที่ พั ฒ นาขึ ้ น
เพื่ อ รองรั บการสร้ าง การแสดงรายการขาย การซื ้ อ
และการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ค วามเป็ นเจ้ าของโดยไม่ ผ่ า น
ตั ว กลาง รวมทั้ ง การได้ รั บค่ าสิ ทธิ ค วามเป็ นเจ้ าของ
และผลตอบแทนจากการซื ้ อ ขา ยสิ นทรั พย์ ดิ จิ ทั ล
จากผลการวิจัยพบว่ า แพลตฟอร์ มที่พัฒนาขึน้ สามารถซื ้อ
ขายสิ นทรั พย์ โดยใช้ โทเคนดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะ
ได้ ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน อีกทั้งเป็ นแนวทาง
ในการประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งานวิ จั ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง
และสามารถน าไปต่ อ ยอดในการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น
แบบกระจายบนเครื อข่ ายอีเธอเรี ยมได้ ในอนาคต
คาสาคัญ : แพลตฟอร์ ม ซื้ อ ขายสิ น ทรัพ ย์ โทเคนดิจิทลั
ลักษณะเฉพาะ อีเธอเรี ยม

Token, listing Non-Fungible Token, buying NonFungible 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. บทนา
การใช้ เ งิ นตราและสกุ ล เงิ นดิ จิ ทั ล เพื่ อซื้ อขาย
แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น สิ น ท รั พ ย์ เ ป็ น โ ท เ ค น ดิ จิ ทั ล
ไม่ มี ล ัก ษณะเฉพาะ (Fungible Token : FT) หรื อโทเคน
ดิ จิ ทั ล ทดแทนกั น ได้ ตัว อย่ า งเช่ น บิ ท คอยน์ (Bitcoin)
อี เ ธอเรี ยม (Ethereum) และสกุ ล เงิ น ต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนด้วยจานวนเดี ยวกัน เนื่ องจากมีมูลค่าทดแทน
กัน ได้ ด้ว ยคุ ณ สมบัติ ดัง กล่ า วจึ ง ท าให้ สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล
ไม่มีมูลค่าและไม่มีสิทธิ ในสิ นทรัพย์ดิจิทลั เท่าที่ ควร [1]
ในการซื้ อขายและแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์บนแพลตฟอร์ ม
โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token
: NFT) เพื่อแสดงกรรมสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์
ซึ่งผูใ้ ช้งานมีสิทธิถือครอง และจัดการเคลื่อนย้ายสิ นทรัพย์
ดิ จิ ทั ล ได้ ต ามต้ อ งการ รวมถึ งการ เพิ่ ม คุ ณสมบั ติ
ให้ สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละแตกต่ า ง

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
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ทาให้ตอ้ งซื้ อขายแบบเต็มจานวนของโทเคนดิ จิทลั เท่านั้น
โดยพัฒนาแพลตฟอร์ มในรู ปแบบแอปพลิเคชันแบบกระจาย
(Decentralized Applications : DApps) เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมู ลการท าธุ รกรรมบนบล็อกเชนแบบสาธารณะ (Public
Blockchain) ที่ ใ ช้ ห ลั ก การของสั ญ ญาอั จ ฉริ ยะ (Smart
Contract) บนเครื อข่ ายอี เธอเรี ยม (Ethereum Blockchain) [2]
ท าให้ ก ารซื้ อขายดั ง กล่ า วมี ค วามโปร่ งใส ปลอดภั ย
และไร้ตวั กลาง ตัวอย่างผลงานซึ่ งเป็ นที่นิยม เป็ นของสะสม
และมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น รู ปภาพ คลิปวิดีโอ และไอเทมเกม
เป็ นต้น [3] โดยแต่ ล ะแพลตฟอร์ ม จะมี ค่ า ธรรมเนี ยม
ในการซื้ อขาย (Gas Fee) แตกต่างกัน ซึ่ งใช้สกุลเงิ นอี เทอร์
(Ether : ETH) เป็ นสกุลเงินดิจิทลั ในการซื้ อขายและการชาระ
ค่าธรรมเนียม
จากปั ญหาที่ กล่ าวมาข้างต้น งานวิ จัยนี้ จึ งได้ท าการ
พัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พย์โดยใช้โทเคนดิ จิ ทัล
ลักษณะเฉพาะบนเครื อข่ายอีเธอเรี ยมในรู ปแบบแอปพลิเคชัน
แบบกระจายที่ประยุกต์ใช้กระเป๋ าเงินดิจิทลั ของ Metamask
และสกุลเงิ นอี เทอร์ ในกระเป๋ าเงิ นดิ จิทัล สาหรั บ ซื้ อ ขาย
และชาระค่ า ธรรมเนี ย ม โดยในบทความวิจัยแบ่ งเนื้ อหา
ออกได้เป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 บทนา ส่ วนที่ 2 ทฤษฎี
และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้อง ส่ วนที่ 3 วิ ธี การด าเนิ นการวิ จัย
ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานวิจยั และส่วนที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั
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เจ้ า ของสิ นทรั พ ย์ จึ ง เป็ นการเปิ ดโอกาสสร้ า งรายได้
ให้ กั บ ผู ้ส ร้ า งและผู ้ข าย ตัว อย่ า งเช่ น การประมู ล ขาย
ท วี ต แ ร ก ของ Jack Dorsey โดยผู ้ ซ้ื อโทเคน ดิ จิ ทั ล
ลั ก ษณะเฉพาะของทวี ต ดั ง กล่ า วจะได้ รั บ กรรมสิ ทธิ์
ความเป็ นเจ้ า ของเท่ า นั้ น แต่ ผู ้ส ร้ า งทวี ต แรกของโลก
ยังคงเป็ น Jack Dorsey รวมทั้งผูอ้ ื่นยังสามารถเข้ารับชมทวีต
ดังกล่าวได้เช่นเดิม [1]
2.2 อีเธอเรียมบล็อกเชน (Ethereum Blockchain)
อี เ ธอเรี ย มบล็อ กเชนเป็ นแพลตฟอร์ ม โอเพนซอร์ ส
ที่ ส ามารถปรั บ แก้ไ ขได้บ นบล็ อ กเชน มี ก ารพัฒ นาขึ้ น
เป็ นแอปพลิ เ คชัน แบบกระจาย และด าเนิ นการธุ รกรรม
ด้วยสกุลเงิ นอี เทอร์ ในการท าธุ รกรรม ซึ่ งต้องมี การชาระ
ค่ า ธรรมเนี ย มให้ กับ นั ก พัฒ นา และนั ก ขุ ด ที่ แ ก้ส มการ
จนได้รับรางวัล [4]
2.2.1 รู ปแบบการใช้งานเครื อข่ายอีเธอเรี ยม
รู ปแบบการใช้ ง านเครื อข่ า ยอี เธอเรี ยมสามารถ
แบ่ งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบที่ 1 ระบบการเงิ น
แบบกระจาย (Decentralized Finance : Defi) เป็ นรู ปแบบ
การเงิ นไม่ มี ต ัวกลาง ซึ่ งใช้ สั ญญาอัจฉริ ยะ และท างาน
บนบล็ อ กเชน ตั ว อย่ า งแพลตฟอร์ ม ของระบบการเงิ น
แบบกระจาย ได้ แ ก่ Uniswap Compound และ MakerDao
เป็ นต้น รู ปแบบที่ 2 โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ ซึ่ งได้รับ
ความนิยมและเป็ นเรื่ องใหม่ในช่วงของการพัฒนา ส่วนใหญ่
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานศิ ล ปะหรื อเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ มี ความเป็ นเอกลักษณ์ และแตกต่ าง ตัวอย่าง
แพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พ ย์ โ ดยใช้ โ ทเคนดิ จิ ทั ล
ลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น Opensea Rarible และ SuperRare
เป็ นต้น [2] และรู ปแบบที่ 3 การบริ หารองค์กรแบบกระจาย
เป็ นแนวทางการบริ หารองค์กร โดยสมาชิ ก ในเครื อข่ า ย
สามารถตรวจสอบการท างานของการบริ หารองค์ ก ร
และมีส่วนร่ วมในการบริ หารด้วยการถือครองโทเคนดิจิทลั
2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ กษาเกี่ ย วกั บ โทเคนดิ จิ ทั ล ลักษณะเฉพาะ
รวมทั้งการหาความสั มพันธ์ ระหว่างตลาดสกุลเงิ นดิ จิ ทัล
และตลาดโทเคนดิ จิทัลลักษณะเฉพาะ [1] โดยในการสร้ าง
โทเคนดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะใช้ ม าตรฐาน ERC721

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 โทเคนดิจทิ ลั ลักษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token)
โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะแสดงถึงการระบุกรรมสิ ทธิ์
ของสิ นทรั พย์ ซึ่ งมี คุณสมบัติความเป็ นเอกลักษณ์ มี คุณค่า
ทางจิตใจ และเหมาะแก่การเก็บสะสม ตัวอย่างเช่น คลิปวิดีโอ
นั กกี ฬาชนะการแข่ งขัน มี ม (Meme) รู ปภาพ งานศิ ลปะ
และไอเทมในเกม เป็ นต้น ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบของสิ นทรั พย์
ดิ จิ ทัล โดยโทเคนดิ จิ ทัลเปรี ยบเสมื อนใบรั บรองดิ จิ ทัล
ที่ มี ค วามคล้ายคลึ ง กับ โฉนดที่ ดิ น ที่ ไ ด้ร ะบุ ร ายละเอี ยด
ความเป็ นเจ้าของ และถู กบันทึ กบนบล็อกเชน จึ งท าให้
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีความโปร่ งใส ปลอดภัย และไร้ตวั กลาง
การซื้ อขายแลกเปลี่ ยนกรรมสิ ทธิ์ ของสิ นทรั พย์โดยใช้
โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ ผูซ้ ้ื อได้รับกรรมสิ ทธิ์ ความเป็ น
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ซึ่ งมีขอ้ จากัดของมาตรฐานในการรองรับหลายโทเคนดิจิทลั
บนสัญญาอัจฉริ ยะและค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรม [5]
และมีการประยุกต์ใช้กบั การจัดเก็บข้อมูลด้วย Interplanetary
File System (IPFS) เพื่อซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั บนแพลตฟอร์ม
ตัวอย่างเช่น เกมสะสมแมว CryptoKitties เป็ นต้น [3]
จากการศึ กษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านบนเครื อข่ าย
อีเธอเรี ยมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านซื้อขายสิ นค้า ด้านสุ ขภาพ
ด้านการจัดการลิขสิ ทธิ์ ด้านประกันภัย และด้านการเงิ น [4]
ตั ว อย่ า งงานวิ จั ย ได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ของกรมที่ ดิ น ซึ่ งใช้ ห ลักการควบคุ ม การเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล
ที่ มีความเชื่ อถื อ เพื่อความโปร่ งใส และความน่ าเชื่ อถื อ [6]
ซึ่ งจากงานวิจัยพบว่าการพัฒนาแอปพลิ เคชันแบบกระจาย
มี ค วามปลอดภั ย มากกว่ า แอปพลิ เ คชั น แบบรวมศู น ย์
เนื่ องจากประยุ กต์ ใช้สั ญญาอัจฉริ ยะในการประมวลผล
และบันทึกข้อมูลบนบล็อกเชน [7]
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1) ส่วนของผูใ้ ช้งาน
ในส่ วนผูใ้ ช้งานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
หมายเลข 1 ผู ้สร้ าง (Creators) หมายเลข 3 ผู ้ซ้ื อ (Buyers)
และหมายเลข 4 ผูข้ าย (Sellers) โดยผูใ้ ช้งานจะต้องเชื่ อมต่อ
กระเป๋ าเงินดิจิทลั ก่อนการใช้งานแพลตฟอร์ ม ซึ่งในงานวิจยั
นี้ใช้กระเป๋ าเงินดิจิทลั ของ Metamask และใช้สกุลเงินอีเทอร์
ในกระเป๋ าเงินดิจิทลั สาหรับซื้อขาย และการชาระค่าธรรมเนียม
2) ส่วนของแพลตฟอร์ม
ในส่ วนของแพลตฟอร์ มแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่
ส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้งาน (Frontend) และส่ วนการทางานเบื้ องหลัง
(Backend) โดยมี ฟั งก์ ชันการท างานของแพลตฟอร์ ม ได้แก่
การสร้าง การแสดงรายการขาย การซื้ อ และการโอนกรรมสิ ทธิ์
ความเป็ นเจ้าของระหว่างผูใ้ ช้งาน รวมทั้งการได้รับค่าสิ ทธิความ
เป็ นเจ้าของ และผลตอบแทนจากการซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนิ นการวิจยั ในการพัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขาย
สิ นทรัพย์โดยใช้โทเคนดิ จิทลั ลักษณะเฉพาะ แบ่งออกเป็ น
4 ขั้นตอนหลักดังนี้
3.1 การศึกษาปัญหาและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ มซื้ อขาย
สิ นทรั พย์ดิจิทัลในปั จจุ บัน พบว่า สิ นทรั พย์ดิจิทัลทั่วไป
ไม่ ส ามารถตรวจสอบความเป็ นของแท้ ไ ด้ จึ ง ท าให้
สิ นทรั พย์ไม่มีมูลค่ า และไม่มีการใช้ประโยชน์จากสิ ทธิ
การเป็ นเจ้ า ของสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล ดั ง นั้ นวัต ถุ ป ระสงค์
ของงานวิจัยนี้ จึงได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พย์
โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ
3.2 การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจยั
หลั ง จากการศึ ก ษาปั ญ หาและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
คณะผู ้วิ จัยจึ งได้ท าการออกแบบกรอบแนวคิ ด การวิ จัย
ของการพัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรัพย์โดยใช้โทเคน
ดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะสามารถแสดงได้ ดั ง ภาพที่ 1
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ ส่ วนของผูใ้ ช้งาน (Users)
และส่ วนของแพลตฟอร์ ม (Platform Interface) มีรายละเอียด
ดังนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั การพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขาย
สิ นทรัพย์โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ

3.3 การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ ม
ในการออกแบบและพั ฒ นาแพลตฟอร์ มซื้ อขาย
สิ นทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล พั ฒ นาขึ้ นในรู ปแบบแอปพลิ เ คชั น
แบบกระจาย (Decentralized Applications : DApps) ซึ่ งใน
งานวิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ องมื อ Thirdweb ในส่ ว นของ
การท างาน และตรวจสอบการท าธุ ร กรรมกับ สิ น ทรั พ ย์
ดิ จิ ทั ล บนแพลตฟอร์ ม ด้ ว ยการสร้ า งสั ญ ญาอั จ ฉริ ยะ
(Smart Contract) ที่ พ ั ฒ นาด้ ว ยภาษาซอลิ ดิ ตี (Solidity)
บนเครื อข่ ายอี เธอเรี ยม อี กทั้งท าการจัดเก็ บรายละเอี ย ด
ของสิ นทรัพย์และแพลตฟอร์มโดยใช้เครื่ องมือ Sanity
ในส่ ว นการจัด เก็ บ และรั กษาข้อ มู ล การท าธุ ร กรรม
ของผูใ้ ช้งานมีการเชื่อมต่อกับบล็อกเชนสาธารณะ (Public
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Blockchain) ซึ่ งสามารถตรวจสอบ ยื น ยัน ความถู ก ต้ อ ง
เพื่อมีความโปร่ งใสของข้อมูล โดยทาการจัดเก็บคาอธิ บาย
ข้อมู ล และสิ นทรั พย์ดิ จิ ทัลด้วย Interplanetary File System
(IPFS) ในส่ วนการพั ฒ นาเพื่ อ ใช้ ง านจริ งประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่ องมื อ Vercel โดยแบ่ งการท างานของแพลตฟอร์ ม
ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนของผูใ้ ช้งาน ได้แก่ ผูส้ ร้าง ผูซ้ ้ื อ
และผู ้ข าย ในส่ ว นแพลตฟอร์ ม ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ เครื อข่ า ย
อี เธอเรี ยม ประกอบด้วยส่ วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้งาน และส่ วน
การทางานเบื้องหลัง
จากการพัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พย์โดยใช้
โทเคนดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะ ประกอบด้ ว ย 6 ฟั ง ก์ ชั น
การทางานหลัก ได้แก่ การสร้ าง (Mint Non-Fungible Token)
การแสดงรายการขาย (List Non-Fungible Token) การซื้ อ
(Buy Non-Fungible Token) การโอนกรรมสิ ทธิ์ ความเป็ น
เจ้าของ (Transfer Owner) การได้รับค่าสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของ
(Receive Project Royalty Treasury) และการได้รับผลตอบแทน
(Receive Profit) ซึ่ งตัวอย่างฟั งก์ชนั การตรวจสอบ และแสดง
รายการขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2
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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()}

ภาพที่ 3: ฟังก์ชนั การซื้อสิ นทรัพย์ดิจิทลั
3.4 การทดสอบการใช้ งานของแพลตฟอร์ ม
ในการวิจัยจะท าการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์ ม
ซื้ อขายสิ นทรั พ ย์ โ ดยใช้ โ ทเคนดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะ
บนเครื อข่ายอีเธอเรี ยมที่ พฒั นาขึ้นจากผูใ้ ช้งานที่ เกี่ ยวข้อง
3 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ผูส้ ร้าง (Creators) สามารถสร้างและกาหนดเงื่ อนไข
การซื้ อขายสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล รวมถึ ง แสดงรายการขาย
และได้รับค่าสิ ทธิความเป็ นเจ้าของ
2) ผู ้ข าย (Sellers) สามารถก าหนดสิ นทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล
เพื่อแสดงรายการขาย และได้รับผลตอบแทนจากการซื้ อ
ขายสิ นทรัพย์
3) ผู ้ซ้ื อ (Buyers) สามารถรั บ ชมรายการขายและซื้ อ
รวมทั้งได้รับการโอนกรรมสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้าของสิ นทรั พย์
ดิจิทลั ระหว่างผูใ้ ช้งานผ่านแพลตฟอร์มได้

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)}

4. ผลการดาเนินงานวิจัย

}, [listings, nftItem])

ภาพที่ 2: ฟังก์ชนั การตรวจสอบและแสดงรายการขาย

4.1 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรัพย์ โดยใช้
โทเคนดิจทิ ลั ลักษณะเฉพาะ
ผลการพัฒ นาแพลตฟอร์ ม ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์โ ดยใช้
โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ สามารถแสดงตัวอย่างหน้าแรก
ของแพลตฟอร์มได้ดงั ภาพที่ 4

สิ นทรัพย์ดิจิทลั

ผู ้ซ้ื อสามารถดู ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล รายการขาย และ
ด าเนิ น การซื้ อสิ นทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล (Buy Non-Fungible Token
Function) ซึ่งสามารถแสดงฟังก์ชนั การทางานได้ดงั ภาพที่ 3
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ตั วอย่ างหน้ าจอในส่ วนของการช าระค่ าธรรมเนี ยม
ด้วย กระเป๋ าเงินดิจิทลั Metamask ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 7

ภาพที่ 4: หน้าแรกของแพลตฟอร์มซื้อขายสิ นทรัพย์
โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างหน้าจอในส่ วนของการสร้ างโดยใช้โ ทเคน
ดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ ซึ่ งผูส้ ร้างสามารถกาหนดรายละเอียด
ได้แก่ ชื่ อ ไฟล์สินทรัพย์ดิจิทลั และคาอธิ บายรายละเอี ยด
ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 5

ภาพที่ 7: หน้าจอสาหรับการชาระค่าธรรมเนียมด้วย Metamask
4.2 ผลการทดสอบการใช้ งานของแพลตฟอร์ มซื้ อขาย
สินทรัพย์ โดยใช้ โทเคนดิจทิ ลั ลักษณะเฉพาะ
การทดสอบการใช้งานของแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พย์
โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะที่พฒั นาขึ้น สามารถแสดง
ได้ผลการทดสอบการใช้งานได้ดงั ตารางที่ 1 ซึ่ งทาการทดสอบ
จากทุ กบทบาท (Roles) ที่ เกี่ ยวข้องกับแพลตฟอร์ ม ได้แก่
ผูส้ ร้าง ผูข้ าย และผูซ้ ้ื อ โดยทาการทดสอบฟังก์ชนั การทางาน
ของแพลตฟอร์ ม 6 ฟั งก์ชนั หลัก ได้แก่ การสร้าง (Mint NFT)
การแสดงรายการขาย (List NFT) การซื้ อ (Buy NFT) การโอน
กรรมสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้า ของ (Transfer Owner) การได้รั บ
ค่าสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของ (Receive Project Royalty Treasury)
และการได้รับผลตอบแทน (Receive Profit) จากผลการทดสอบ
พบว่ าทุ กฟั งก์ ชั นการท างานสามารถซื้ อขายแลกเปลี่ ยน
สิ นทรั พย์ แสดงผลรายการขายและการได้รั บผลประโยชน์
ที่ควรจะได้รับได้อย่างถูกต้อง

ภาพที่ 5: หน้าจอการสร้างโดยใช้โทเคนดิจิทลั
ลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างหน้าจอในส่ วนของผูส้ ร้างหรื อผูข้ ายที่ ทาการ
ก าหนดเงื่ อ นไขซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์เ พื่ อ แสดงรายการขาย
ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 6

ภาพที่ 6: หน้าจอการกาหนดเงื่อนไขของการซื้อขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
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กันได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้กบั
การลงทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ
หรื องานวิจัยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และสามารถน าไปต่ อยอด
พัฒนาแอปพลิ เคชันแบบกระจายบนเครื อข่ ายอี เธอเรี ยม
ที่เน้นความมัน่ คงปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งาน

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบการใช้งานของแพลตฟอร์ม
ซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ฟังก์ชัน
กำรทำงำน
(Features)

บทบำท
(Role)

1

กำรสร้ำง

ผู้สร้ำง

2

กำรแสดง

ผู้สร้ำง
และ
ผู้ขำย

ลำดั
บ

ผลลัพธ์ที่
คำดหวัง
(Excepted
Result)
สร้ำง
สินทรัพย์
ด้วย NFT
กำหนด
สินทรัพย์
เพื่อแสดง
รำยกำรขำย

ผลกำรทดสอบ
ผลลัพธ์จำก
กำรทดสอบ
(Actual
Result)
สร้ำง
สินทรัพย์
ด้วย NFT
กำหนด
สินทรัพย์
เพื่อแสดง
รำยกำรขำย

รับชม
รำยกำรขำย
และซื้อ
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับกำร
โอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับค่ำสิทธิ
ควำมเป็น
เจ้ำของจำก
กำร
สร้ำงสรรค์
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับ
ผลตอบแทน
จำกกำรขำย
สินทรัพย์
ดิจิทัล

รับชม
รำยกำรขำย
และซื้อ
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับกำร
โอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับค่ำสิทธิ
ควำมเป็น
เจ้ำของจำก
กำร
สร้ำงสรรค์
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับ
ผลตอบแทน
จำกกำรขำย
สินทรัพย์
ดิจิทัล

ผ่ำน
(Pass)

NCCIT2022

ไม่
ผ่ำน
(Fail)
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คำสำคัญ: ระบบระบุตำแหน่ ง กำรเรี ยนรู ้ของเครื่ อง เว็บ
แอปพลิเคชัน

บทคัดย่อ
ระบบระบุ ต ำแหน่ ง ภำยในอำคำรโดยกำรวิ เ ครำะห์
ควำมแรงของเครื อข่ ำยไร้ สำย โดยใช้ เทคนิคกำรเรี ยนรู้ ของ
เครื่ องพัฒนำขึน้ เพื่อใช้ งำนในสภำพแวดล้ อมภำยในอำคำร
ที่เป็ นข้ อจำกัดของระบบระบุตำแหน่ งโดยใช้ ระบบจีพีเอส
ที่ ใช้ สัญญำณจำกดำวเที ยมที่ ไม่ สำมำรถใช้ งำนได้ ภำยใน
อำคำร ปั จจุบันมีบริ กำรตำแหน่ งที่มีกำรระบุตำแหน่ งโดย
ไวไฟเข้ ำมำช่ วย แต่ กย็ ังมีควำมคลำดเคลื่อนอยู่ โดยระบบ
ต้ องมีกำรจัดเก็บข้ อมูลตำแหน่ งและควำมแรงของสัญญำณ
เป็ นชุ ด ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ ำงวิ ธี ก ำร ซึ่ ง ระบบประกอบด้ ว ย
อุ ป กรณ์ ที่ ท ำหน้ ำ ค้ น หำอุ ป กรณ์ และค่ ำ ควำมแรงของ
สั ญญำณเพื่อส่ งค่ ำข้ อมูลไปยังอุปกรณ์ ควบคุมนำค่ ำควำม
แรงของสั ญญำณไปวิเครำะห์ ทำนำยตำแหน่ งของอุปกรณ์
โดยจัดกำรข้ อมูลและแสดงผลตำแหน่ งผ่ ำนเว็บแอปพลิเค
ชั น สำมำรถน ำมำประยุกต์ ใ นเรื่ องของควำมปลอดภั ย
เนื่ องจำกไม่ จำเป็ นต้ องเชื่ อ มต่ อ กับไวไฟแค่ เปิ ดไวไฟก็
สำมำรถระบุตำแหน่ งได้ หรื อในห้ ำงสรรพสิ นค้ ำในกำรให้
ข้ อ มู ล โซนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตำมต ำแหน่ งที่ ลู ก ค้ ำอยู่ ซึ่ ง กำร
ทดลองผู้วิจัยได้ ใช้ ขนำดพืน้ ที่ 24x24 เมตร โดยแบ่ งพืน้ ที่
ย่ อยขนำด 3x3 , 5x5 และ 10x10 เมตร ใช้ อุปกรณ์ ค้นหำค่ ำ
ควำมแรงสั ญญำณ 3 และ 4 อุปกรณ์ โดยใช้ ชุดข้ อมูล 397
ข้ อมูลเพื่อสร้ ำงโมเดล
ผลกำรทดลอง อัลกอริ ทึมที่ มีควำมเหมำะสมที่ สุดใน
กำรนำมำทำนำยคื อ Decision Tree ควำมแม่ นยำเฉลี่ยที่
86 . 79 เปอร์ เซ็ น ต์ หำกเพิ่ ม อุ ป กรณ์ ค้ น หำค่ ำ ควำมแรง
สัญญำณจำก 3 เป็ น 4 จะทำให้ เทคนิคกำรเรี ยนรู้ ของเครื่ อง
วิธีทุกวิธีมคี วำมแม่ นยำเพิ่มขึน้ เฉลีย่ 7.71 เปอร์ เซ็นต์

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 subarea, 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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(Access Point) ภำยในบริ เ วณทั้ง หมดมำท ำกำรท ำนำย
โดยใช้เทคนิ คกำรเรี ยนรู ้ของเครื่ องเข้ำมำช่วยในกำรระบุ
ต ำแหน่ ง และแสดงผลผ่ ำ นเว็ บ แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ น ำ
ตำแหน่ งของอุปกรณ์มำต่อยอด ไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่ องของ
กำรสังเกตพฤติ กรรมของพนักงำน กำรเดิ นหยิบจับของ
ภำยในห้ำงสรรพสิ นค้ำของลูกค้ำดูวำ่ ลูกค้ำเดินไปบริ เวณ
ไหนมำกที่ สุด จนไปถึงในเรื่ องของควำมปลอดภัย หรื อ
ของหำย ซึ่ งระบบสำมำรถที่ จะระบุตำแหน่ งของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ำมำภำยในบริ เวณได้โดยไม่จำเป็ นต้อง
เชื่ อ มต่ อ กับ อุ ป กรณ์ ก ระจำยสัญ ญำณ หำกเกิ ด อุ บัติ เหตุ
สำมำรถที่ จ ะน ำตำแหน่ งของผูเ้ กิ ด อุบัติเหตุ ที่อ ยู่ภ ำยใน
บริ เวณ ระบุ ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เพื่ อ เข้ำ ช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ ำ ง
ทันท่วงที
ดังนั้นงำนวิจยั นี้ จึงได้ออกแบบขั้นตอนวิธีและพัฒนำ
ระบบระบุตำแหน่ งภำยในอำคำรโดยกำรวิเครำะห์ ควำม
แรงของเครื อข่ำยไร้สำยโดยใช้เทคนิคกำรเรี ยนรู ้ของเครื่ อง
เพื่อแก้ปัญหำ ที่ เกิ ดขึ้นระบบระบุตำแหน่ งภำยในอำคำร
โดยกำรวิเ ครำะห์ ค วำมแรงของเครื อ ข่ ำ ยไร้ ส ำยโดยใช้
เทคนิคกำรเรี ยนรู ้ของเครื่ องจึงช่วยแก้ไขในข้อบกพร่ องได้
อย่ำงถูกต้องแม่นยำมำกขึ้น

techniques would be more efficient. Accuracy
increased by an average of 7.71 percent.
Keywords: Location system, Web application,
Machine learning.

1. บทนำ

บทปั จจุบนั กำรติดต่อสื่ อสำรและเทคโนโลยีต่ำง ๆ ได้
เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็ นอย่ำงมำก
และเป็ นปั จจัยที่สำคัญต่อกำรทำงำนขององค์กร หน่วยงำน
ต่ำงๆ ให้มีกำรติ ดต่อสื่ อสำรแลกเปลี่ ยนข้อมูลที่ รวดเร็ ว
และประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่
ได้รับควำมนิ ยมมำกที่ สุดในปั จจุบนั คือเทคโนโลยีไวไฟ
หรื อ เครื อข่ำยไร้สำย (Wireless LAN Technology) เป็ น
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ไ ด้ รั บ ค ว ำ ม นิ ย ม ที่ ช่ ว ย ใ ห้ อุ ป กร ณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สำยโดยใช้คลื่นวิทยุ
ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มี ก ำรพัฒ นำอย่ ำ ง
รวดเร็ วและกำรแข่งขันที่สูง จึงทำในองค์กรและหน่วยงำน
จำเป็ นต้องมีกำรปรับตัวในหลำยๆ ด้ำนและพัฒนำให้ทนั
ต่อกำรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของกำรสื่ อสำร จึงได้มี
กำรใช้เทคนิ คกลยุทธ์เข้ำมำช่ วยในกำรทำให้องค์กรและ
หน่วยงำนเติบโตมำกยิง่ ขึ้น เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมได้มี
กำรตรวจสอบพนัก งำนโดยกำรสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
พนักงำน หรื อ ภำยในห้ำงสรรพสิ นค้ำมีกำรเก็บข้อมูลของ
ลูกค้ำ ไม่วำ่ จะเป็ นจำนวนหรื อกำรเดินหยิบจับของภำยใน
ห้ำงสรรพสิ นค้ำ เพื่อนำไปใช้ในกำรโฆษณำสิ นค้ำที่ลูกค้ำ
มี ควำมสนใจมำกที่ สุด โดยทั้งหมดที่ ยกมำอย่ำงมำนี่ ท ำ
โดยกำรสังเกตโดยให้พนักงำนภำยในเป็ นคนเก็บข้อมูล
ทั้งหมด ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ จำเป็ นต้องใช้พนักงำนในกำรเก็บ
ข้อมูลที่เยอะเกินควำมจำเป็ นและทำให้เกิดควำมผิดพลำด
ของข้อมูลค่อนข้ำงสูง
จำกปั ญหำที่ ก ล่ ำ วมำนี้ ทำงผู ้วิ จั ย จึ ง ได้ ห ำวิ ธี ก ำร
ประยุกต์ใช้เครื อข่ำยไร้สำยเพื่อช่วยในเรื่ องของทรัพยำกร
บุคคลที่มีกำรใช้เกินควำมจำเป็ น ควำมรวดเร็ วในด้ำนกำร
เก็ บ ข้ อ มู ล โดยกำรน ำควำมแรงของสั ญ ญำอุ ป กรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์ ที่สำมำรถรั บสัญญำณเครื อข่ำยไร้ สำยได้
เช่ น สมำร์ ทโฟน โน้ตบุ๊ก จำกอุปกรณ์ กระจำยสัญญำณ

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ระบบระบุตำแหน่ งภำยในอำคำรโดยกำรวิเครำะห์ ควำม
แรงของสัญญำณเครื อข่ำยไร้สำยโดยใช้เทคนิ คกำรเรี ยนรู ้
ของเครื่ อ ง โดยมี ร ำยละเอี ย ดดัง ต่ อ ไปนี้ 1) โครงสร้ ำง
พื้นฐำนของระบบระบุตำแหน่งภำยในอำคำร 2) เอ็มคิวทีที
3) กำรเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ ง 4) อุ ป กรณ์ ก ระจำยสั ญ ญำณ 5)
ดัชนีที่ใช้วดั กำรได้ยนิ คลื่นสัญญำณ
2.1 โครงสร้ ำงพื้นฐำนของระบบระบุ ตำแหน่ งภำยใน
อำคำร Location-Based Service (LBS) เป็ นบริ กำรที่ใช้
ประโยชน์ จ ำกเทคโนโลยี เ ครื อ ข่ ำ ยไร้ ส ำย ที่ ท ำให้ ค น
ส ำ ม ำ ร ถ ที่ ร ะ บุ ต ำ แ ห น่ ง ที่ อ ยู่ ผู ้ ใ ช้ ไ ด้ ผ่ ำ น ท ำ ง
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ งจะให้ บ ริ กำรออกมำในรู ปแบบ
Software Application โดยที่ เทคโนโลยี LBS จะเป็ นกำร
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นำตำแหน่ งของคนที่อยู่ภำยในอำคำรหรื อคนที่อยูภ่ ำยใน
บริ เวณมำต่อยอดให้เกิดประโยชน์ [5] [6]
2.2 กำรเรี ย นรู้ ของเครื่ อง (Machine Learning) กำร
เรี ยนรู ้ของเครื่ อง คือระบบที่สำมำรถเรี ยนรู ้ได้จำกตัวอย่ำง
ด้วยตนเองโดยปรำศจำกกำรป้ อนคำสัง่ ของโปรแกรมเมอร์
ควำมก้ำ วหน้ำ ในครั้ งนี้ ม ำพร้ อมกับควำมคิ ด ที่ ว่ำ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ สำมำรถเรี ยนรู ้เพียงแค่จำกข้อมูลอย่ำงเดี ยว
เพื่อที่ จะผลิตผลลัพธ์ที่แม่นยำออกมำได้ ซึ่ งใช้อลั กอริ ทึม
ทั้งหมด 5 อัลกอริ ทึม
K-Nearest Neighbors [1] เป็ นวิ ธี กำรแบ่ ง คลำส
สำหรับใช้จดั หมวดหมู่ขอ้ มูล (Classification)ใช้หลักกำร
เปรี ยบเทียบข้อมูลที่สนใจกับข้อมูลอื่นว่ำมีควำมคล้ำยคลึง
มำกน้อยเพียงใด หำกข้อมูลที่กำลังสนใจนั้นอยูใ่ กล้ขอ้ มูล
ใดมำกที่ สุด ระบบจะให้คำตอบเป็ นเหมื อนคำตอบของ
ข้อมูลที่อยูใ่ กล้ที่สุดนั้น โดยใช้สูตรที่ใช้ในกำรคำนวณหำ
ค่ำควำมคล้ำยคลึง

แดดออก หรื อกำรตัดสิ นใจว่ำจะไปเล่นกี ฬำรึ เปล่ำนั้นก็
อำจมีค่ำได้เป็ นใช่ กับ ไม่ใช่ เป็ นต้น
คำนวณหำค่ำ Entropy ของแต่ละกิ่งเป้ ำหมำยโดยใช้สูตร
𝐸𝑁(𝑏𝑖 ) = ∑(−𝑃(𝑏𝑖 ) ∗ log 2 𝑃(𝑏𝑖 ))

คำนวณหำค่ำ Entropy ของโหนดเป้ ำหมำย โดยใช้สูตร
𝐸𝑁(𝑛𝑜𝑑𝑒) = ∑ 𝑃(𝑛𝑜𝑑𝑒) ∗ 𝐸𝑁(𝑏𝑖 ))

คำนวณหำค่ำ Entropy ของโหนดเป้ ำหมำย โดยใช้สูตร
𝐼𝐺(𝑛𝑜𝑑𝑒) = 𝐸𝑁(𝑃𝑟𝑒𝑣𝑁𝑜𝑑𝑒) − 𝐸𝑁(𝑛𝑜𝑑𝑒)

ห ลั ก ก ำ ร ท ำ ง ำ น
โดยทัว่ ไปของ SVM คื อ จะกำหนดเส้นแบ่ งกลุ่มข้อ มู ล
ตำมผลลัพธ์ ( Class หรื อ Label) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง หรื อ
เรี ยกว่ำ เคอร์ เนล (Kernel) เช่น Linear (เส้นตรง) Radial
(ตำมแนวรัศมี) หรื อ Polynomial (ตำมแนวโค้ง) เป็ นต้น
ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั ลักษณะกำรกระจำยของข้อมูล เช่น ภำพ
ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ โดย หำกค่ำที่ เรำทำนำยผลอยู่ฝั่งใดของ
แนวเส้นแบ่ง ก็จะถือว่ำเป็ นคลำสเดียวกับข้อมูลในฝั่ งนั้น
กำรแบ่ ง เส้ น ตรงแบบ hyperplane สำมำรถใช้สู ต รใน
สมกำรเส้นตรงที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง x1 และ x2
เป็ น
Support Vector Machine [3]

,
Nearest Centroid คือกำรจำแนกข้อมูลที่เป็ นกลุ่มเพือ
่
ค่ ำ จุ ด ที่ ใ กล้ที่ สุ ด ( NC) เป็ นหนึ่ งในกำรจ ำแนกที่ ง่ ำ ยที่
สุดแต่ทรงพลังที่สุดหลักกำรของ Nearest Centroid จะทำ
กำรสรุ ปชุดข้อมูลด้วยค่ำเฉลี่ยแล้วคำนวณหำค่ำจุดกึ่งกลำง
ของชุดข้อมูลที่ แตกต่ำงกัน เมื่อได้จุดกึ่ งกลำงจำกกำรหำ
ค่ำเฉลี่ยแล้ว จะทำกำรทำนำยผลจำก จุดที่ใกล้ที่สุด โดยใช้
สูตรที่ใช้ในกำรคำนวณหำค่ำเฉลี่ยจุดกึ่งกลำง ดังต่อไปนี้
𝑑1 (𝑥, 𝑦) = √∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑦𝑗 )
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2

𝑏 + 𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 = 0

เส้ น ตรงที่ ใ ช้แ ทน Boundary ซึ่ งอยู่ เ หนื อ Haperplane
สำมำรถเขียนในแบบสูตรเส้นตรงเป็ น
𝑏 + 𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 = 1

เส้ น ตรงที่ ใ ช้แ ทน Boundary ซึ่ งอยู่ เ หนื อ Haperplane
สำมำรถเขียนในแบบสูตรเส้นตรงเป็ น
𝑏 + 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 = −1

∑𝑥
𝑥=
𝑛𝑖

หำกแบ่งคลำส ลักษณะกำรทำนำยผล คือ
𝑏 + 𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 ≥ 1 แสดงว่ำ ข้อ มู ล ต ำแหน่ ง จัด
อยูใ่ นกลุ่มคลำส B
𝑏 + 𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 ≤ 1 แสดงว่ำ ข้อ มู ล ต ำแหน่ ง จัด
อยูใ่ นกลุ่มคลำส A
Naive Bayes [4] โดย Naive Bayes หลัก กำรท ำงำน
ค ำนวณหำควำมน่ ำจะเป็ นโดยใช้ อ ั ล กอริ ทึ ม โดย
อัลกอริ ทึมจะเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ตอ้ งกำรทำนำย โดยกำร
นำข้อมูลที่ ตอ้ งกำรทำนำยมำเปรี ยบเที ยบในชุดข้อมูลใน
แอตทริ บิวต์น้ นั ๆ และได้จะได้ค่ำมำเปรี ยบเทียบในแต่ละ
ผลลัพธ์เพื่อได้ผลกำรทำนำย โดยใช้สูตรของ Bayes

Decision Tree [2] ต้น ไม้ก ำรตัด สิ น ใจจะท ำกำรจัด

กลุ่ม (classify) ชุดข้อมูลนำเข้ำในแต่ละกรณี (Instance)
แต่ ล ะบั พ ( node) ของต้น ไม้ก ำรตัด สิ น ใจคื อ ตัว แปร
(attribute) ต่ำงๆ ของชุดข้อมูล เช่นหำกต้องกำรตัดสิ นใจ
ว่ำจะไปเล่นกีฬำหรื อไม่ก็จะมีตวั แปรต้นที่จะต้องพิจำรณำ
คือ ทัศนียภำพ ลม ควำมชื้น อุณหภูมิ เป็ นต้น และมีตวั แปร
ตำมซึ่ งเป็ นผลลัพธ์จำกต้นไม้คือกำรตัดสิ นใจว่ำจะไปเล่น
กีฬำรึ เปล่ำ ซึ่งแต่ละตัวแปรนั้นก็จะมีค่ำของตัวเอง (value)
เกิ ด เป็ นชุ ด ของตัว แปร-ค่ำ ของตัว แปร ( attribute-value
pair) เช่ น ทัศนี ยภำพเป็ นตัวแปร ก็อำจมี ค่ำได้เป็ น ฝนตก
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𝑃(𝐴 | 𝐵) =

3.
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งำนกำรรับข้อมูลซอฟต์แวร์ ก็จะได้รับข้อมูล 5) ซอฟต์แวร์
ในส่ วนของซอฟต์แวร์ จะทำกำรรอรับข้อมูลจำกอุปกรณ์
ควบคุม Mac Address และ ค่ำควำมแรงของสัญญำณ มำ
ท ำกำรประมวลผล และส่ ง ข้อ มู ล Output ไปเก็ บ ไว้ใ น
ระบบฐำนข้อมูล ( Database Server) 6) ระบบฐำนข้อมูล
ทำหน้ำที่จดั เก็บข้อมูลต่ำงๆ และเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ผำ่ น
กำรประมวลผลที่ถูกส่ งมำจำกซอฟต์แวร์ มีกำรร้องขอ 7)
เว็บ แอปพลิ เ คชัน ( Web Application) ท ำหน้ำ ที่ ใ นกำร
ลงทะเบียนข้อมูลของผูใ้ ช้งำนผูด้ ูแล ลงทะเบียนข้อมูลของ
ตำแหน่ งต่ำงๆ แสดงข้อมูลตำแหน่ งของผูใ้ ช้งำนเวลำเข้ำ
ออกโดยเทคนิคกำรเรี ยนรู ้ของเครื่ อง และเปิ ดใช้งำนระบบ
8) Model ในกำร ทำนำย ( Predict) ซึ่ งในส่ วนนี้ จะใช้อล
ั
กอลิทึมต่ำงๆ เข้ำมำช่วยในกำรสร้ำงโมเดล
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรทดลอง
ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรออกแบบและพัฒนำระบบเรี ยบร้อยแล้ว
ในส่ วนของกำรทดลองผูว้ ิจยั ได้ ทำกำรทดลองเพื่อหำว่ำ
กำรท ำนำย โดยใช้ เ ทคนิ ค กำรเรี ยนรู ้ ข องเครื่ องจะ
เปรี ย บเที ย บอัล กอลิ ทึ ม ( Algorithm) ใดมี ค วำมแม่ น ย ำ
มำกกว่ำกัน โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ กำรใช้อุปกรณ์
กระจำยสัญญำณ (Access Point) 3 อุปกรณ์และ 4 อุปกรณ์
ในพื้นที่เปิ ดกว้ำงไม่มีสิ่งของกีดขวำง ในกำรทดลองผูว้ จิ ยั
ได้ทำกำรเก็บชุดข้อมูล (Dataset) เริ่ มจำกกำรสร้ำงข้อมูล
ตำแหน่งต่ำงๆ บนเว็บแอปพลิเคชันและนำโทรศัพท์มือถือ
ที่ เ ปิ ดใช้ง ำนไวไฟไปอยู่ใ นต ำแหน่ ง ที่ ต ้อ งกำรเก็ บ ชุ ด
ข้อมูล จำกนั้นเปิ ดใช้งำน ซอฟต์แวร์ บนเว็บแอปพลิเคชัน
ซอฟต์แวร์ จะทำกำรรับข้อมูลควำมแรงของสัญญำณไวไฟ
บนมื อ ถื อ จำกรำสเบอร์ รี่ พำยหรื ออุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
(Controller) และนำข้อมูลมำแยกควำมแรงของสัญญำณ
โดยเลือกข้อมูลจำกแมคแอดเดรสที่ตอ้ งกำรเก็บเท่ำนั้นไป
เก็บไว้ในฐำนข้อมูล (Database) เพื่อเตรี ยมที่จะใช้ในกำร
ทำนำยลำดับต่อไป ลำดับต่อไปนำสมำร์ ทโฟนไปอยู่ใน
ตำแหน่ ง ที่ ตอ้ งกำรหำควำมถูกต้อง จำกนั้นให้โปรแกรม
ท ำกำรท ำนำยผล 10 ผลกำรท ำนำยต่ อ 1 ต ำแหน่ ง โดย
ใช้อลั กอลิทึมที่แตกต่ำงกันในกำรทำนำยในแต่ละครั้งและ
หำว่ำโปรแกรมได้ทำนำยตำแหน่งได้ถูกต้องหรื อไม่ และ

𝑃(𝐵|𝐴) ∗ 𝑃(𝐴)
𝑃(𝐵)

กำรดำเนินกำรวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดระบบ

กรอบแนวควำมคิดระบบระบุตำแหน่ งภำยในอำคำร
โดยกำรวิเครำะห์ควำมแรงของสัญญำณเครื อข่ำยไร้สำย
โดยใช้เทคนิ คกำรเรี ยนรู ้ของเครื่ องจำกกำรที่ผวู ้ ิจยั ได้วำง
แผนกำรดำเนิ นงำนผูว้ ิจยั ได้ออกแบบภำพรวมของระบบ
ระบุตำแหน่ง

ภำพที่ 1: แผนผังแสดงถึงภำพรวมกำรออกแบบ
ระบบระบุ ต ำแหน่ ง ภำยในอำคำรโดยกำรวิเ ครำะห์
ควำมแรงของสัญญำณเครื อข่ำยไร้สำยโดยใช้เทคนิ คกำร
เรี ยนรู ้ ของเครื่ อง ในส่ วนของสถำปั ตยกรรมของระบบ
ตรวจสอบ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 8 ส่ วนคือ 1) อุปกรณ์
รั บสัญญำณไวไฟของผูใ้ ช้งำนซึ่ งติ ดตั้งอุปกรณ์ ไวไฟมำ
พร้อมกับตัวเครื่ อง ทำหน้ำที่เป็ นอุปกรณ์ รับสัญญำณเพื่อ
ติ ด ต่ อ กั บ ระบบค้น หำสั ญ ญำณของระบบ 2 ) เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ไวไฟเพื่อเข้ำใช้งำนเว็บแอป
พลิเคชัน (Web Application) เพื่อดูขอ้ มูลตำแหน่งภำยใน
อำคำรของผู ้ใ ช้ง ำนโดยรอบที่ เ ปิ ดใช้ง ำนไวไฟอยู่ 3 )
อุ ป กรณ์ ก ระจำยสั ญ ญำณไร้ ส ำย ( Access Point) ซึ่ งท ำ
หน้ ำ ที่ ใ นกำรกระจำยสั ญ ญำณไวไฟไปยัง อุ ป กรณ์ รั บ
สัญญำณไวไฟของผูใ้ ช้งำนโดยรอบ 4) อุปกรณ์ ควบคุม
(Controller) ในส่ วนนี้ อุปกรณ์ ควบคุมจะทำกำรควบคุม
อุปกรณ์ กระจำยสัญญำณไร้ สำย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกอุปกรณ์ กระจำยสัญญำณไร้ สำย และส่ งข้อมูลไปยัง
ซอฟต์แวร์ (Software) เรื่ อยๆ หำกซอฟต์แวร์ เปิ ดกำรใช้
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เก็บข้อมูลกำรทำนำยผลและสรุ ปผลกำรทดลอง โดยกำร
ออกแบบพื้นที่ในกำรทดลองดังภำพที่ 2
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ที่ 10 เมตรคูณ 10 เมตร ซึ่งจะแบ่งกำรสรุ ปออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี้
สรุ ปผลกำรทดลองกำรใช้อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 3
อุปกรณ์ และ 4 อุปกรณ์

Outsite

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

110%
90%
70%
50%
30%
10%

Outsite

K=3

K=5

K=7

3 อุปกรณ์

Nearest Support Decision Naive
Centroid Vector Tree Bayes
Machine
4 อุปกรณ์

ภำพที่ 3: สรุ ปผลกำรทดลองกำรทำนำยโดยใช้อุปกรณ์กระจำย
สัญญำณ 3 อุปกรณ์ และ 4 อุปกรณ์

Outsite

จำกภำพที่ 3 ผลกำรทดลองทำนำยควำมแม่นยำในเขต
พื้นที่ขนำดกว้ำง 24 เมตร และยำว 24 เมตร โดยใช้อุปกรณ์
กระจำยสัญ ญำณภำยในพื้ น ที่ จ ำนวน 3 อุ ป กรณ์ และ 4
อุ ป กรณ์ ซึ่ งใช้ Algorithm เช่ น K-Nearest Neighbors,

ภำพที่ 2: กำรออกแบบกำรทดลองควำมละเอียดที่ 3 เมตรคูณ 3
เมตร โดยใช้ 4 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ

3.3 สรุปผลกำรทดลอง
จำกผลกำรทดลองโปรแกรมระบบระบุ ต ำแหน่ ง
ภำยในอำคำร โดยกำรวิเ ครำะห์ ควำมแรงของสัญ ญำณ
เครื อข่ำยไร้สำย โดยใช้เทคนิ คกำรเรี ยนรู ้ของเครื่ อง แบ่ง
กำรทดลองออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ 1 กำรทดลองหำ
ควำมแม่นยำของกำรทำนำย โดยใช้เทคนิ คกำรเรี ยนรู ้ของ
เครื่ องเปรี ยบเที ย บอัล กอลิ ทึ ม Algorithm ใดมี ค วำม
แม่ น ย ำมำกที่ สุ ด โดยใช้ อุ ป กรณ์ ก ระจำยสั ญ ญำณ 3
อุ ป กรณ์ ส่ ว นที่ 2 กำรทดลองหำควำมแม่ น ย ำของกำร
ทำนำย โดยใช้เทคนิ คกำรเรี ยนรู ้ของเครื่ องเปรี ยบเทียบอัล
กอลิ ทึ ม Algorithm ใดมี ค วำมแม่ น ย ำมำกที่ สุ ด โดยใช้
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 4 อุปกรณ์ โดยแบ่งกำรทดลอง
ในแต่ละส่วนออกเป็ น 3 ส่วนย่อย กำรทดลองทำนำยควำม
แม่นยำในเขตพื้นที่ขนำดกว้ำง 24 เมตร และยำว 24 เมตร
โดยกำหนดควำมละเอียดที่ 3 เมตรคูณ 3 เมตร กำรทดลอง
ทำนำยควำมแม่นยำในเขตพื้นที่ขนำดกว้ำง 24 เมตร และ
ยำว 24 เมตร โดยก ำหนดควำมละเอี ย ดที่ 5 เมตรคู ณ 5
เมตร กำรทดลองทำนำยควำมแม่นยำในเขตพื้นที่ ขนำด
กว้ำง 24 เมตร และยำว 24 เมตร โดยกำหนดควำมละเอียด

Decision Tree, Support Vector Machine, Nearest
Centroid, Naive Bayes เป็ นต้นโดย แบ่งกำรเปรี ยบเทียบ

ออกเป็ น 5 ส่ ว นได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1 อัล กอลิ ทึ ม K-Nearest
Neighbors เมื่ อ k = 3 อุ ป กรณ์ ก ระจำยสั ญ ญำณภำยใน
พื้ น ที่ จ ำนวน 4 อุ ป กรณ์ มี ค่ ำ ควำมแม่ น ย ำมำกกว่ ำ 3
อุ ป กรณ์ 7.90 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ k = 5 อุ ป กรณ์ ก ระจำย
สัญญำณภำยในพื้นที่จำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำมแม่นยำ
มำกกว่ำ 3 อุปกรณ์ 9.84 เปอร์ เซ็นต์ เมื่ อ k = 7 อุปกรณ์
กระจำยสัญญำณภำยในพื้นที่จำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำม
แม่ น ย ำมำกกว่ำ 3 อุ ป กรณ์ 5.33 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นที่ 2
อัล กอลิ ทึ ม Nearest Centroid อุ ป กรณ์ กระจำยสัญ ญำณ
ภำยในพื้นที่จำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำมแม่นยำมำกกว่ำ 3
อุปกรณ์ 7.78 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนที่ 3 อัลกอลิทึม Support
Vector Machine อุ ป กรณ์ ก ระจำยสั ญ ญำณภำยในพื้ น ที่
จำนวน 4 อุปกรณ์ มี ค่ำควำมแม่นยำมำกกว่ำ 3 อุปกรณ์
10.22 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นที่ 4 อัล กอลิ ทึ ม Decision Tree
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณภำยในพื้นที่จำนวน 4 อุปกรณ์ มี
ค่ำควำมแม่นยำมำกกว่ำ 3 อุปกรณ์ 4.80 เปอร์ เซ็นต์ และ
ส่ วนที่ 5 อั ล กอลิ ทึ ม Naive Bayes อุ ป กรณ์ ก ระจำย
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สัญญำณภำยในพื้นที่จำนวน 4 อุปกรณ์ มีค่ำควำมแม่นยำ
มำกกว่ำ 3 อุปกรณ์ 8.12 เปอร์เซ็นต์

[3]
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I. Guyon, J. Weston Barnhill, S.Barnhill, & V.
Vapnik. “Gene selection for cancer classification
using support vector machines.” Machine learning,
Vol. 46, No. 1, pp. 389–422, 2002.

4. สรุ ปผลกำรวิจัย

[4]

improving naive Bayes for classification.” Advanced

จำกกำรทดลองระบบระบุตำแหน่ งภำยในอำคำรโดย
กำรวิเครำะห์ควำมแรงของสัญญำณเครื อข่ำยไร้สำย ทำให้
ได้ผลกำรทดลองดังนี้ อัลกอลิทึมที่มีควำมแม่นยำมำกที่สุด
คือ Decision Tree ควำมแม่นยำเฉลี่ยที่ 86.79 เปอร์ เซ็นต์
หำกใช้อุ ป กรณ์ ก ระจำยสั ญ ญำณ 3 อุ ป กรณ์ มี ค่ ำ ควำม
แม่นยำเฉลี่ย 69.53 เปอร์ เซ็นต์ จำกอัลกอลิทึมที่ใช้ในกำร
ท ำนำยทั้ง หมด ในกำรทดลองโดยใช้อุ ป กรณ์ ก ระจำย
สั ญ ญำณ 4 อุ ป กรณ์ มี ค่ ำ ควำมแม่ น ย ำเฉลี่ ย 7 7 . 2 4
เปอร์ เซ็นต์ จำกอัลกอลิทึมที่ ใช้ในกำรทำนำยทั้งหมด ซึ่ ง
อุ ป กรณ์ ก ระจำยสั ญ ญำณ 4 อุ ป กรณ์ มี ค่ ำ ควำมแม่ น ย ำ
มำกกว่ำ 3 อุปกรณ์ ถึง 7.71 เปอร์เซ็นต์
4.1 ข้ อเสนอแนะ
จำกกำรทดลองโปรแกรมระบุตำแหน่ งภำยในอำคำร
โดยกำรวิเครำะห์ควำมแรงของสัญญำณเครื อข่ำยไร้สำย
โดยใช้เทคนิ คกำรเรี ยนรู ้ของเครื่ องสำมำรถใช้แนวทำงใน
กำรพัฒ นำให้ ส ำมำรถน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้นโดยมีขอ้ เสนอแนะในกำรทำวิจยั ครั้ง
ต่อไปดังนี้
1. พั ฒ น ำเ ว็ บ แ อ ป พลิ เ ค ชั น ใ ห้ ผู ้ ใ ช้ ส ำม ำ ร ถ ดู
รำยละเอียดของตำแหน่งภำยในอำคำรได้ง่ำยมำกยิง่ ขึ้น
2. พัฒ นำ ปรั บ ปรุ ง เทคนิ ค วิธี ก ำรและแนวคิ ดใหม่
สำหรับเพิ่มประสิ ทธิภำพ
3. ปรับปรุ งควำมเสถียรของสัญญำณมำกยิง่ ขึ้น
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H. Lee, I. Park, K. Hong. “Design and implementation
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S. Steiniger, M. Neun, A. Edwardes. “Foundations of
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การวิเคราะห์ ข้อมูลภาพเพื่อติดตามปริมาณนา้ ฝนและคาดการณ์ พืน้ ทีเ่ สี่ ยงเกิดอุทกภัย
Analysis of Image-Based Data to Track Rainfall and Forecast Flood Risk Areas
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บทคัดย่ อ

forecasting flood risk areas, in order to prepare for

สถานการณ์ อุทกภัยสามารถก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหาย
กับผู้อยู่อาศัยในพื น้ ที่ ที่ประสบภัยในบริ เวณนั้น ดังนั้น
การคาดการณ์ พืน้ ที่เสี่ ยงเกิดอุทกภัย (Forecasting flood
risk areas) เพื่ อที่ จะสามารถเตรี ยมความพร้ อมส าหรั บ
การเกิดอุทกภัยเป็ นสิ่ งที่ช่วยลดโอกาสเกิดความเสี ยหาย
ที่อาจเกิ ดจากอุทกภัยได้ บทความนีก้ ล่ าวถึ งระบบการ
คาดการณ์ พืน้ ที่เสี่ ยงเกิ ดอุทกภัย (Forecasting flood risk
areas) โดยนาข้ อมูลปริ มาณนา้ ฝนที่ ได้ จากการวิเคราะห์
ข้ อมูลภาพเรดาร์ ตรวจอากาศ (Weather radar image)
ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ จากระบบการตรวจจับปริ มาณนา้ ฝนจาก
ภาพเรดาร์ เป็ นข้ อมูลนาเข้ าของระบบ จากนั้นนาข้ อมูลที่
ได้ ม าคาดการณ์ พื ้น ที่ เ สี่ ย งเกิ ด อุ ท กภั ย โดยระบบที่
พัฒนาขึน้ นีใ้ ช้ ข้อมูลบันทึ กเหตุการณ์ อุทกภัยในอดีตเป็ น
ชุ ดข้ อมูลสาหรั บระบบใช้ เรี ยนรู้ และนาหลักการของ
เทคนิ คต้ นไม้ ตัดสิ นใจ (Decision Tree) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
เทคนิ คการเรี ยนรู้ ของเครื่ อง (Machine learning) มาใช้
ในการออกแบบและพั ฒ นาระบบการคาดการณ์ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยระบบนีจ้ ะแสดงผลลัพธ์ พืน้ ที่เสี่ ยงภัย
นา้ ท่ วมจากการตรวจจั บค่ านา้ ฝนของภาพเรดาร์ และจะ
ถูกพัฒนาต่ อยอดให้ สามารถแสดงผลลัพธ์ ร ายชั่ ว โมง
ตามข้ อมูลภาพเรดาร์ ตรวจอากาศ
ค าส าคั ญ : การคาดการณ์ พ้ื น ที่ เ สี่ ย งเกิ ด อุ ท กภัย ภาพ
เรดาร์ ตรวจอากาศ เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ น ใจ
เทคนิคการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง

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. บทนา

อุทกภัย [1] หรื อน้ าท่วมเป็ นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ า
เข้าท่วมพื้นที่ที่ซ่ ึ งปกติไม่ได้อยูใ่ ต้ระดับน้ า หรื อเกิดจาก
การสะสมน้ าบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทนั ทาให้พ้ืนที่น้ นั
ปกคลุมไปด้วยน้ า สาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัยนี้ เกิด
จากการที่ ฝนตกหนักต่อเนื่ องทาให้มีปริ มาณฝนสะสม
บนพื้นที่ มาก ซึ่ งเหตุการณ์ อุทกภัยนี้ สามารถก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายทั้งต่อชี วิต ทรั พย์สินและสิ่ งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ รวมไปถึงความเสี ยหายทางด้านเศรษฐกิจของ
พื้นที่ที่ประสบภัยได้อีกด้วย

Abstract
The flood situation can cause damage to the
residents living in the affected area. Therefore,
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เพื่อให้การติดตามสถานการณ์น้ าท่วมมีประสิ ทธิ ภาพ
จึ งได้พฒ
ั นาระบบการวิเคราะห์ ข อ้ มู ลภาพเพื่อติ ด ตาม
ปริ มาณน้ าฝนและคาดการณ์ พ้ื น ที่ เ สี่ ย งเกิ ด อุ ท กภัย
ซึ่ งระบบนี้ เป็ นระบบคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วมจาก
การตรวจจับปริ มาณฝนของภาพเรดาร์ ตรวจอากาศ [2]
โดยใช้ข ้อ มู ล บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภัย ในอดี ต เป็ นชุ ด
ข้อ มู ล ส าหรั บ ระบบได้เ รี ยนรู ้ และน าหลัก การของ
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเทคนิ คการเรี ยนรู ้
ของเครื่ องมาใช้ในการพัฒนาระบบนี้
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ความเข้มของฝน ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้ของระบบคือ ค่าปริ มาณ
น้ าฝนของพื้นที่ที่สนใจบนภาพเรดาร์
2.3 เทคนิคต้ นไม้ ตัดสิ นใจ
ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) [4] คือเทคนิ คการ
สร้างแบบจาลองโดยนาข้อมูลที่มีมาสร้างแบบจาลองการ
พยากรณ์ในรู ปแบบของโครงสร้างต้นไม้ เทคนิ คนี้ เป็ น
หนึ่ งในเทคนิ ค ของการเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง (Machine
learning) ประเภทการเรี ยนรู ้ ข ้ อ มู ล แบบมี ผู ้ ส อน
(Supervised learning) ซึ่ งหลักการของต้นไม้ตด
ั สิ นใจ
คื อ จาแนกประเภทข้อมู ล ที่ มี แ บ่ งออกเป็ นกลุ่ม (class)
โดยใช้ คุ ณ ลัก ษณะข้ อ มู ล (attribute) ในการจ าแนก
ประเภท เทคนิคนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลัก [5] ได้แก่
โหนดภายใน (internal node) คือคุณลักษณะของข้อมูล
(attribute) โดยโหนดภายในที่ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของต้นไม้
เรี ยกว่า โหนดราก กิ่ ง (branch) คือ ค่าของคุ ณลักษณะ
ในโหนดภายใน และโหนดใบ (leaf node) คื อ กลุ่ ม
(class) ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ในการจาแนกประเภทข้อมูล

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ภาพเรดาร์ ตรวจอากาศ

ภาพเรดาร์ ต รวจอากาศ [3] เป็ นผลผลิ ต ของเรดาร์
ตรวจอากาศ โดยเรดาร์ ตรวจอากาศนั้นคือเครื่ องมือทาง
ไฟฟ้ า อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ส าหรั บ การตรวจวัด สภาพ
อากาศในระยะไกล ข้อดีของภาพเรดาร์ ตรวจอากาศคือ
สามารถทราบถึงบริ เวณที่มีฝนในพื้นที่ที่ระยะรัศมีเรดาร์
ท าการซึ่ งเป็ นระยะทางหลายร้ อ ยกิ โ ลเมตรรวมถึ ง
ตรวจหาความเข้มของฝนที่ กาลังเกิ ดขึ้ นจริ งในพื้นที่ ได้
อีกด้วย

ภาพที่ 2: ส่ วนประกอบของต้นไม้ตดั สิ นใจ
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 กระบวนการทางานระบบการวิเคราะห์

(ก) ภาพเรดาร์สตั หีบ
(ข) ภาพเรดาร์สุราษฎร์ธานี
ภาพที่ 1: ตัวอย่างข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
2.2 ระบบวิ เ คราะห์ ก ารตรวจจั บ ปริ ม าณน้า ฝนจาก
ภาพเรดาร์
ระบบวิ เคราะห์ การตรวจจับปริ มาณน้ าฝนจากภาพ
เรดาร์ [2] เป็ นระบบวิเคราะห์หาค่าปริ มาณน้ าฝนในพื้นที่
ที่ ส นใจจากภาพเรดาร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วาม
แม่ นยา โดยใช้เทคนิ คการประมวลผลภาพในการหาค่ า
สัญญาณสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์ ใช้เทคนิ คด้านภูมิ
สารสนเทศในการหาขอบเขตพื้นที่ ที่สนใจบนภาพเรดาร์
และใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัญญาณสะท้อน
กลับของคลื่ นเรดาร์ กบั ค่าความเข้มของฝนในการหาค่ า

ข้ อมูลภาพเพื่อติดตามปริมาณนา้ ฝนและคาดการณ์ พืน้ ที่
เสี่ ยงเกิดอุทกภัย
INPUT

- ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
- เวลา(ปั จจุบนั )

PRE-PROCESS

- หาค่าปริ มาณฝน(mm/day)
, พื้นที่ที่วดั ค่าปริ มาณน้ าฝน

OUTPUT

พื้นที่เสี่ ยงเกิดอุทกภัย

PROCESS

คาดการณ์พ้นื ที่เสี่ ยงเกิด
อุทกภัยจากข้อมูลบันทึก
เหตุการณ์อุทกภัยในอดีต

ภาพที่ 3: กระบวนการทางานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพ เพื่อติดตาม
ปริ มาณน้ าฝนและคาดการณ์พ้นื ที่เสี่ ยงเกิดอุทกภัย
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จากภาพที่ 3 แสดงถึ ง กระบวนการวิ เ คราะห์
ข้อมูลภาพเพื่อติดตามปริ มาณน้ าฝนและคาดการณ์พ้ืนที่
เสี่ ยงเกิ ดอุทกภัยโดยเริ่ มจากข้อมู ลนาเข้าของระบบคื อ
ภาพเรดาร์ และเวลาซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
3.2 ข้ อมูลนาเข้ า (Input)
3.2.1 ภาพเรดาร์ ตรวจอากาศ (ปั จจุบน
ั )
ภาพเรดาร์ ตรวจอากาศที่ น ามาเป็ นข้อมู ล น าเข้า ใน
ระบบที่ พฒั นาขึ้นนี้ เป็ นภาพจากสถานี เรดาร์ ณ ตอนที่
เรดาร์ ทาการตรวจจับปริ มาณน้ าฝน (ปั จจุ บนั )ในพื้นที่
20 จัง หวัด ได้แ ก่ เชี ย งราย ล าพู น ขอนแก่ น ชัย นาท
สกลนคร สมุทรสงคราม สุ ราษฎร์ ธานี กรุ งเทพมหานคร
พิ ษ ณุ โ ลก อุ บ ลราชธานี ชุ ม พร ภู เ ก็ ต เชี ย งใหม่ น่ า น
นราธิ ว าส นครสวรรค์ สมุ ท รปราการ นครราชสี ม า
ประจวบคีรีขนั ธ์ สงขลา
3.2.2 เวลา (ปั จจุบน
ั )
เวลา (ปั จ จุ บั น ) คื อ เวลา ณ ตอนที่ เ รดาร์ ท าการ
ตรวจจับปริ มาณน้ าฝน
จากนั้นทาการหาค่าปริ มาณฝน (ปั จจุบนั ) และพื้นที่ที่
วัดค่าปริ มาณน้ าฝน (ปั จจุบนั ) ซึ่ งเป็ นขั้นตอนการเตรี ยม
ข้อ มู ล ก่ อ นที่ จ ะเข้า สู่ ก ระบวนการหลัก (pre-process)
โดยในการหาค่ า นั้ นหาได้ จ ากระบบวิ เ คราะห์ ก าร
ตรวจจับปริ มาณน้ าฝนจากภาพเรดาร์ ซ่ ึ งมี กระบวนการ
ดังนี้
3.3 การเตรียมข้ อมูลกระบวนการหลัก (pre-process)
3.3.1 ระบบวิเคราะห์ การตรวจจับปริ มาณน้ าฝนจาก
ภาพเรดาร์
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บนภาพที่ตอ้ งการแล้วจึ งหาค่าปริ มาณฝนโดยใช้เทคนิ ค
การประมวลผลภาพและสมการ ฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบนี้ คือ ปริ มาณฝนในพื้นที่ที่สนใจ โดยพื้นที่ที่สนใจ
ที่ ไ ด้ คื อ พื้ น ที่ ที่ ว ัด ค่ า ปริ มาณน้ าฝน (ปั จ จุ บัน ) และ
ปริ มาณฝนคื อ ค่ า ปริ มาณน้ าฝน (ปั จจุ บั น ) หน่ ว ย
มิลลิเมตร / ชัว่ โมง แต่เนื่ องจากข้อมูลบันทึกเหตุการณ์
อุทกภัยในอดีตซึ่ งเป็ นชุดข้อมูลสาหรับกระบวนการหลัก
ได้บนั ทึกข้อมูลปริ มาณฝนในหน่วยมิลลิเมตร / วัน จึงได้
แปลงจากปริ มาณฝน(ปั จจุบนั ) หน่วยมิลลิเมตร / ชัว่ โมง
เป็ น หน่วยมิลลิเมตร / วัน
3.4 กระบวนการหลัก (Process)
กระบวนการหลัก ของระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น นี้ คื อ การ
คาดการณ์ พ้ื น ที่ เ สี่ ย งเกิ ด อุ ท กภัย โดยใช้ข ้อ มู ล บัน ทึ ก
เหตุการณ์อุทกภัยในอดีตเป็ นชุดข้อมูลสาหรับระบบได้
เรี ย นรู ้ และน าหลัก การของเทคนิ ค ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจใช้
ออกแบบและพัฒนาระบบนี้ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยในอดีต
ข้อ มู ล ได้บ ัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภัย ตั้ง แต่ ปี 2545 –
2564 จากเดิ ม ข้อ มู ล นี้ ไม่ มี รู ป แบบของข้อ มู ล ที่ ช ัด เจน
(unstructured) จึ งได้ทาการจัดและเรี ยบเรี ยงข้อมู ลเพื่อ
สามารถนามาใช้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ได้จดั ทาขึ้นใหม่เป็ นไฟล์ excel ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 5: ตัวอย่างข้อมูลบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยในอดีต
จากภาพที่ 5 ตัวอย่างข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ อุทกภัย
ในอดี ตแสดงถึ งการจัดและเรี ยบเรี ยงการบันทึ กข้อมูล
บนไฟล์ excel โดยแบ่งข้อมูลเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ ชื่อ
เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภัย ในอดี ต (name) ปี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์
อุทกภัยในอดี ต (year) เดื อนที่ เกิ ดเหตุการณ์ อุทกภัยใน
อดีต (month) พื้นที่ที่วดั ค่าปริ มาณน้ าฝนของเหตุการณ์
อุทกภัยในอดีต (mea_area) ปริ มาณน้ าฝนของเหตุการณ์
อุทกภัยในอดีต (rainfall) หน่วย มิลลิเมตร/วันและพื้นที่
เกิ ดอุทกภัยของเหตุการณ์ อุทกภัยในอดี ต (flood_area)
ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นที่ในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ

ภาพที่ 4: ระบบวิเคราะห์การตรวจจับปริ มาณน้ าฝนจากภาพเรดาร์
จากภาพที่ 4 แสดงระบบวิ เ คราะห์ ก ารตรวจจั บ
ปริ มาณน้ าฝนจากภาพเรดาร์ เ ริ่ มจากการรั บ ข้ อ มู ล
(Input) เป็ นภาพเรดาร์ ฝน จากนั้นหาพื้นที่ที่สนใจโดยใช้
เทคนิ คด้านภูมิสารสนเทศซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ คือพื้นที่
จังหวัดที่ เป็ นที่ ต้ งั ของสถานี เรดาร์ เมื่ อได้พ้ืนที่ จงั หวัด
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หลังจากทาการจัดและเรี ยบเรี ยงข้อมูลเสร็ จสิ้ นได้เป็ น
ข้อมู ลบันทึ กเหตุ การณ์ อุทกภัย ในอดี ต ตามรู ปแบบดัง
ภาพที่ 5 จากนั้น น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้ค าดการณ์ ก ารหา
พื้นที่ เสี่ ยงอุทกภัยซึ่ งเป็ นกระบวนการหลักของระบบที่
พัฒนาขึ้น โดยกระบวนการทางานดังนี้
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อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา อ.เมือง อ.สะบ้าย้อย
อ.นาทวี อ.จะนะ
4. ผลการทดสอบ

การทดสอบนี้ เพื่อให้ทราบถึงความแม่นยาของระบบ
ที่ พฒ
ั นาขึ้ นโดยเริ่ มจากแบ่ งชุ ดข้อมู ลบันทึ กเหตุ การณ์
อุ ทกภัยในอดี ตเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 บันทึ กเหตุ การณ์
อุ ท กภัย ในอดี ต (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2562) โดยส่ ว นนี้ ใช้
สาหรั บระบบและส่ วนที่ 2 บันทึกเหตุการณ์อุทกภัยใน
อดี ต (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564) ส่ วนนี้ ใช้ในการทดสอบ
ระบบ จากนั้น น าภาพเรดาร์ ฝ นจาก 20 จัง หวัด ตั้ง แต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
มาใช้เป็ นข้อมูลนาเข้าของโปรแกรมและนาผลลัพธ์ที่ได้
จากโปรแกรมมาทดสอบโดยการน ามา เที ย บกั บ
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งจากบันทึ กเหตุการณ์อุทกภัยใน
อดีต (ข้อมูลส่ วนที่ 2) ณ วันที่เดียวกัน โดยเงื่อนไขมีดงั นี้
 ถ้าผลลัพธ์ ที่ได้จากโปรแกรม เท่ ากับ เหตุ การณ์ ที่
เกิดขึ้นจริ งจากบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยในอดีต
o ให้ x เท่ากับ 1
 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม ไม่เท่ากับ เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริ งจากบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยในอดีต
o ให้ x เท่ากับ 0
จากนั้นนาค่ าที่ ไ ด้ม าหาค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ค วามแม่ น ย า
ของโปรแกรมจากสมการดังต่อไปนี้

ภาพที่ 6: กระบวนการหลักระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพเพื่อ
ติดตามปริ มาณน้ าฝนและคาดการณ์พ้นื ที่เสี่ ยงเกิดอุทกภัย
3.5 ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ภาพเพื่อ
ติ ด ตามปริ มาณน้ าฝนและคาดการณ์ พ้ื น ที่ เ สี่ ยงเกิ ด
อุทกภัยมี 3 ประเภท คือ ไม่เกิดอุทกภัย พื้นที่เสี่ ยงอุทกภัย
(ช่วงเวลาเดียวกัน) และพื้นที่เสี่ ยงอุทกภัย (ต่างช่วงเวลา)
ตัวอย่างการแสดงผลของระบบมีดงั นี้
ตัวอย่างที่ 1
 ข้อมูลนาเข้า : ปริ มาณฝน (ปัจจุบนั ) = 10 มิลลิเมตร
/ วัน พื้นที่ที่วดั ปริ มาณน้ าฝน (ปัจจุบนั ) = จังหวัด
นราธิวาส เวลา(ปัจจุบนั ) = เดือนพฤศจิกายน
 ผลลัพธ์ : ไม่เกิดอุทกภัย
ตัวอย่างที่ 2
 ข้อมูลนาเข้า : ปริ มาณฝน (ปัจจุบนั ) =90 มิลลิเมตร /
วัน พื้นที่ที่วดั ปริ มาณน้ าฝน (ปัจจุบนั )= จังหวัด
สงขลา เวลา (ปั จจุบนั ) = เดือนธันวาคม
 ผลลัพธ์ :
o พื้นที่เสี่ ยงเกิดอุทกภัย(ช่วงเวลาเดียวกัน) ได้แก่
อ.ระโนด อ.กระแสสิ นธุ์ อ.สทิงพระ อ.สิ งหนคร อ.ควนเนียง อ.บางกล่า อ.หาดใหญ่
o พื้นที่เสี่ ยงเกิดอุทกภัย(ต่างช่วงเวลา) ได้แก่
อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.ควนเนียง อ.สิ งหนคร
อ.รัตภูมิ อ.กระแสสิ นธุ์ อ.บางกล่า อ.สทิงพระ

%Accuracy

=

∑𝑥
𝑛

 100

(4-1)

โดยที่ %Accuracy คือ ค่าเปอร์ เซ็นต์ความแม่นยาข้อมูล
∑𝑥
คือ ผลรวมของผลการเที ยบผลลัพธ์ ที่ได้
จากระบบกับบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยในอดีต
𝑛
คือ จานวนครั้ งการเที ยบผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบกับบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยในอดีตทั้งหมด
โดยผลการทดสอบที่ได้มีดงั นี้

ภาพที่ 7: ผลการทดสอบระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพเพื่อติดตาม
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จากภาพที่ 7 แสดงผลการทดสอบระบบการวิเคราะห์
ข้อมูลภาพเพื่อติดตามปริ มาณน้ าฝนและคาดการณ์พ้ืนที่
เสี่ ย งเกิ ด อุ ท กภัย โดยน าภาพเรดาร์ ฝ นจาก 20 จัง หวัด
ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึ ง 30 มิ ถุ น ายน
พ.ศ.2564 เป็ นข้อ มู ล น าเข้า ส าหรั บ การทดสอบนี้ ซึ่ ง
ค่ าเฉลี่ ย เปอร์ เซ็ นต์ค วามแม่ นย าของข้อ มู ลทั้งหมดคื อ
73.42 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2563 มี
ค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์ความแม่นยาของข้อมู ลมากที่ สุดคือ
91.2 เปอร์ เซ็ น ต์ แ ละเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2563 มี
ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็ นต์ความแม่นยาของข้อมู ลน้อยที่ สุดคื อ
52.17 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบ
พบว่ า การที่ เ ดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2563 มี ค่ า เฉลี่ ย
เปอร์ เซ็ นต์ความแม่ นยาของข้อมู ลน้อยที่ สุด เนื่ องจาก
เป็ นเดือนที่มีฝนตกถี่มากที่สุด ฉะนั้นเมื่อทดสอบจึงเกิด
โอกาสสะสมค่าผิดพลาดของข้อมูลมากกว่าเดือนอื่นและ
ส่ งผลให้ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์ความแม่นยาน้อยที่สุดด้วย
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ได้จากระบบมีความแม่นยาเพิ่มขึ้นและให้ระบบสามารถ
แสดงผลลัพ ธ์ ร ายชั่ว โมงตามข้อ มู ล ภาพเรดาร์ ต รวจ
อากาศ
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การแก้ ปัญหาความไม่ สมดุลของข้ อมูลสาหรับการพยากรณ์ การเสี ยชีวติ จากอุบัตเิ หตุ
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ธนินท์ ธร วาศพุฒิสิทธิ์ (Thaninthorn Whasphutthisit)1 และวัชรี วรรณ จิ ตต์ สกุล (Watchareewan Jitsakul)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

s6307021858058@email.kmutnb.ac.th, 2watchareewan.j@itd.kmutnb.ac.th

บทคัดย่ อ

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

บทความวิ จั ย ฉบั บ นี ้เป็ นการน าเสนอการพยากรณ์
การเสี ยชี วิ ต จากอุ บั ติ เห ตุ โดยท าการเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพจานวน 3 อัลกอริ ทึม ได้ แก่ อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม
อั ล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น และอั ล กอริ ทึ ม
แบร์ นู ลลีนาอี ฟเบย์ ร่วมกับแก้ ปัญ หาความไม่ สมดุลของ
ข้ อมูล ด้ วยการสั งเคราะห์ ข้ อมูลเพิ่ ม โดยข้ อมูลที่ ใช้ เป็ น
ข้ อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ ายถนนของกระทรวงคมนาคม
เดื อ นมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 เป็ นชุ ด ข้ อ มู ล เปิ ด
ภาครั ฐ เผยแพร่ ผ่ า นระบบบั ญ ชี ข้ อมู ล ด้ านคมนาคม
เว็บไซต์ https://datagov.mot.go.th จั ดทาโดยกระทรวง
คมนาคม จานวน 8,560 ระเบียน จานวน 46 คุณลักษณะ
เพื่ อศึ กษาคุณ ลักษณะของตัวแปรที่ มีผลต่ อการพยากรณ์
การเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของ
อั ล กอริ ทึ ม โดยพิ จ ารณาค่ าความถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี ้ผ ลการ
พยากรณ์ พบว่ า อั ล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
ร่ วมกั บ การแก้ ปั ญหาความไม่ สมดุ ล ของข้ อมู ล ให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการพยากรณ์ การเสี ยชี วิต จากอุ บั ติ เหตุ สู ง
ที่ สุ ด ค่ าค วาม ถู ก ต้ อ งร้ อ ยล ะ 94.03 ส าม ารถ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ ร้อยละ 5.05
คาสาคัญ: ความไม่สมดุลของข้อมูล อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม
อัลกอริ ทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
อัลกอริ ทึมแบร์นูลลีนาอีฟเบย์

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. บทนา

ในปั จจุบนั สถิติการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนเพิ่ม
สู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยแต่ละปี มี ผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิ เหตุ
ทางถนนทัว่ โลกประมาณ 1.3 ล้านคน ซึ่ งองค์การอนามัยโลก
(World Health Organization) ได้มี การเผยแพร่ ส ถิ ติการ
เกิ ดอุ บ ัติเหตุ ทางถนนของประเทศต่ าง ๆ โดยปี พ.ศ. 2562
ประเทศไทยมีสถิติการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนเป็ น
อัน ดับ ที่ 9 ของโลก มี ผู ้เสี ย ชี วิ ต เฉลี่ ย ปี ละ 22,491 ราย
คิดเป็ น 32.7 คน ต่อประชากร 1 แสนคน นับเป็ นอันดับ
หนึ่ งในเอเชี ย และในภูมิภาคอาเซี ยน และสู งกว่าค่าเฉลี่ ย
ของโลก [1] สาหรับถนนในประเทศไทยส่ วนใหญ่ร้อยละ
86 อยู่ ใ นความดู แ ลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย และถนนประมาณร้อยละ 14 อยู่ใน

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
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ความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงคมนาคมประกอบด้ว ย
1) ทางหลวงแผ่น ดิ น ดู แ ลโดยกรมทางหลวง ระยะทาง
51,936.84 กิโลเมตร 2) ทางหลวงชนบท ดูแลโดยกรมทาง
หลวงชนบท ระยะทาง 48,597.75 กิ โลเมตร และ 3) ทาง
พิเศษ ดู แลโดยการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย ระยะทาง
224.60 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจานวนการเกิด
อุ บั ติ เหตุ บ นถนนในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวง
คมนาคม จานวน 20,007 ครั้ง มีผเู ้ สี ยชีวิต 3,277 ราย และ
มี ผู ้บ าดเจ็ บ 18,217 คน ซึ่ งสู งกว่ า ปี พ.ศ. 2561 และมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา [2] โดยการเกิ ด
อุ บ ั ติ เหตุ ท างถนนในแต่ ล ะครั้ งส่ งผลให้ มี ผู ้บ าดเจ็ บ
ผู ้เสี ยชี วิ ต ทรั พ ย์สิ นเสี ยหาย และเกิ ด การสู ญเสี ยทาง
เศรษฐกิจจานวนมาก
จากข้อมู ลและสถิ ติอุบ ัติเหตุ ท างถนนของหน่ วยงาน
ต่ า ง ๆ ได้ มี ผู ้วิ จั ย ท าการสร้ า งแบบจ าลองพยากรณ์
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ บ ั ติ เหตุ ด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม มั ล ติ เลเยอร์
เพอร์ เซ็ ป ตรอน และอัล กอริ ทึ ม Meta bagging ส าหรั บ
การพยากรณ์ ค วามเสี่ ยงในการเกิ ด อุ บ ัติเหตุ ท างถนนใน
เทศกาลปี ใหม่ [3] หรื ออัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียม
ส าหรั บ การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ท าให้ เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ รุ น แรง [4]
การพยากรณ์ ป ระเภทพาหนะที่ เกิ ด อุ บัติเหตุ ช นแล้วหนี
ด้วยอัลกอริ ทึม การวิเคราะห์ ถดถอยโลจิ สติ ก อัลกอริ ทึม
การวิเคราะห์การจาแนกประเภทเชิงเส้น อัลกอริ ทึมต้นไม้
ตัดสิ นใจแบบจาแนก และถดถอย อัลกอริ ทึ มเพื่ อนบ้าน
ใกล้ที่ สุ ด และอัลกอริ ทึ ม ซัพ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น [5]
การพยากรณ์ การเสี ยชี วิตจากอุ บตั ิ เหตุ บนโครงข่ายถนน
ด้วยอัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน
อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้านใกล้สุ ด และอัล กอริ ทึ ม โครงข่ าย
ประสาทเทียม [6] รวมถึงการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของ
ข้อมู ลการรั บรู ้ ทางหู ของเด็กที่ มีภาวะน้ าคัง่ หู ในชั้นกลาง
หรื อหู น้ าหนวกด้วยอัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
ชุ ด ข้อ มู ล ยอดคงเหลื อ ในบัต รเครดิ ต ของลู ก ค้าโดยใช้
อัลกอริ ทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และชุดข้อมู ลคุณภาพไวน์
แดง โดยใช้อ ลั กอริ ทึ ม โครงข่ ายประสาทเที ยมโดยทั้ง 3
ชุ ดข้ อ มู ลท างาน ร่ วมกั บ เท คนิ ค SMOTE ส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพของแบบจาลองมีประสิ ทธิภาพดีที่สุด [7]
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จากปั ญหา และงานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการ
สร้างแบบจาลองพยากรณ์ร่วมกับการสังเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่ม
เพื่ อ แก้ปั ญ หาความไม่ ส มดุ ล ของข้อ มู ล เพื่ อ ช่ วยในการ
พยากรณ์การเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
โดยแบ่งเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 อัลกอริทม
ึ การพยากรณ์
2.1.1 อั ล ก อ ริ ทึ ม ป่ าสุ่ ม เป็ น อั ล ก อ ริ ทึ ม ที่ มี
การพัฒ นามาจากอัลกอริ ทึ มต้น ไม้ต ัดสิ น ใจ ท าการเพิ่ ม
จ านวนต้น ไม้ห ลาย ๆ ต้น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการ
พยากรณ์ โดยแต่ละต้นจะได้รับข้อมูล และคุณลักษณะที่
ไม่ เหมื อ นกัน เริ่ ม จากการสุ่ ม เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะจากชุ ด
ข้อมูล ทาการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ และหาค่าพยากรณ์ของ
ต้นไม้แต่ละต้น เลือกจานวนต้นไม้ตดั สิ นใจที่ ตอ้ งการหา
เป็ นการสร้ างแบบจาลองการจาแนกใช้วิธี ผลโหวตมาก
ที่สุด [8]
2.1.2 อั ล กอริ ทึ ม ซั พ พ อร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
เป็ นอัลกอริ ทึมที่ มีประสิ ทธิ ภาพการจาแนกข้อมู ลที่ มีมิติ
จานวนมาก รวมถึ งข้อ มู ล ที่ มี ค วามคลุ ม เครื อ ได้ โดยใช้
ฟั ง ก์ ชัน Kernel เพื่ อ น าค่ าของข้อ มู ล ไปวางไว้ Feature
Space และค านวณหาเส้ น ส าหรั บ แบ่ งข้อ มู ลทั้งสองออก
จากกันโดยสร้างเส้นแบ่งเส้นตรง และดูวา่ เส้นตรงใดเป็ น
เส้นตรงดีที่สุด โดยหาเส้นตรงที่มีการแบ่งกลุ่มที่กว้างที่สุด
สามารถแบ่งข้อมูลเป็ น 2 คลาส [9]
2.1.3 อั ล กอริ ทึ ม น าอี ฟ เบ ย์ เป็ น อั ล กอริ ทึ ม
การจ าแนกประเภทโดยใช้ค วามน่ าจะเป็ น และวิ ธี ก าร
ทางสถิติตามทฤษฎี บทเบย์ เพื่อหาความน่ าจะเป็ นที่ น่าจะ
ถู ก ต้อ งที่ สุ ด โดยใช้ค วามรู ้ ก่ อ นหน้าร่ วมกับ ข้อ มู ล เช่ น
ความน่ า จะเป็ นที่ ไ ด้ส าหรั บ สมมติ ฐ านหนึ่ ง ๆ เพื่ อ หา
สมมติฐานที่ดีที่สุด [10]
2.1.4 เทคนิคการแก้ ปัญหาความไม่ สมดุลของข้ อมูล
การจัดการความไม่สมดุลของข้อมูล (Imbalanced Data)
หมายถึ ง การแก้ปั ญ หาข้อ มู ล ไม่ ส มดุ ล ของคลาสที่ มี
จานวนข้อมู ลที่ แตกต่างกัน ซึ่ งอาจส่ งผลให้การพยากรณ์
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มี ความคลาดเคลื่ อนและโน้มเอี ยงไปทางข้อมู ลกลุ่มมาก
วิธีการแก้ปัญหาความไม่สมดุ ลของข้อมูลมี หลายวิธี เช่ น
การสังเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยวิธีการสุ่ มเพิ่ ม เพื่อทาให้ขอ้ มู ล
กลุ่ ม น้อ ยมี ป ริ ม าณใกล้เคี ยงกับ ข้อมู ลกลุ่ม มาก หรื อการ
สังเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยวิธีการสุ่ ม ลด เพื่ อท าให้ข อ้ มู ลกลุ่ ม
มากมีปริ มาณใกล้เคียงกับข้อมูลกลุ่มน้อย เป็ นต้น [11]
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข้ อง
Al-Zadid and et. al. [12] ได้ท าการศึ ก ษาการสร้ า ง
แบบจ าลองพยากรณ์ โ รคหั ว ใจ และหลอดเลื อ ดหั ว ใจ
ทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการจาแนกด้วยอัลกอริ ทึม
LogReg อัลกอริ ทึม RF อัลกอริ ทึม Multilayer Perceptron
อัลกอริ ทึม Gaussian Naïve Bayes และเทคนิ ค Ensemble
Hard Voting ใช้ชุดข้อมูลผูป
้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
หั ว ใจ จ านวน 3,751 ระเบี ย น แก้ปั ญ หาความไม่ ส มดุ ล
ข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มลด ผลการวิจยั พบว่า เทคนิ ค Ensemble
Hard Voting ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด ค่ า ความแม่ น ย า
ร้อยละ 100 ค่าระลึก 0.043 ค่าการถ่วงดุล 0.082 และค่า AUC
0.73 ตามลาดับ
Abdullah and Mohammad [13] ได้ ท าก ารศึ ก ษ า
การพยากรณ์ ข ้อ บกพร่ อ งของซอฟต์ แ วร์ โดยท าการ
เปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพการจ าแนกด้ ว ยอัล กอริ ทึ ม
Bagging อัลกอริ ทึม SVM อัลกอริ ทึม DT และอัลกอริ ทึม
RF ข้อ มู ล ที่ ใ ช้เป็ นชุ ด ข้อ มู ล จาก NASA จ านวน 10 ชุ ด
ข้อมู ล แก้ปั ญ หาความไม่ ส มดุ ลข้อ มู ลด้วยวิธีสั งเคราะห์
ข้ อ มู ล เพิ่ ม ผ ล ก ารวิ จั ย พ บ ว่ า อั ล ก อ ริ ทึ ม RF ให้
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด จากชุ ด ข้อ มู ล 6 ใน 10 ชุ ด ข้อ มู ล
ทั้งหมด ได้แก่ ชุ ดข้อมู ล PC1 ค่าความถูกต้องร้ อยละ 91
ชุดข้อมูล PC3 ค่าความถูกต้องร้อยละ 84 PC4 ค่าความถูก
ต้องร้อยละ 90 ชุดข้อมูล KC2 ค่าความถูกต้องร้อยละ 82
ชุดข้อมูล MC1 ค่าความถูกต้องร้อยละ 97 ชุดข้อมูล CM1
ค่าความถูกต้องร้อยละ 83 ตามลาดับ
พัชรี ยา และคณะ [14] ได้ทาการศึ กษาการทานายผล
การปรั บ ความไม่ ส มดุ ล ของข้อ มู ล ในการจ าแนกด้ว ย
เท ค นิ ค ก ารท าเห มื อ งข้ อ มู ล ท าก ารเป รี ยบ เที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพการจาแนกด้วย อัลกอริ ทึม KNN อัลกอริ ทึม
DT อัลกอริ ทึม NN และอัลกอริ ทึม SVM ร่ วมกับเทคนิ ค
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การแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลจานวน 4 วิธี ได้แก่
วิธีการสุ่ มเกิ น วิธีการสังเคราะห์ ขอ้ มู ลเพิ่ม วิธีการสุ่ มลด
และวิธีการผสมผสาน โดยใช้ชุดข้อมู ลจานวน 3 ชุ ด คื อ
ชุ ด ข้อ มู ล การรั บ รู ้ ท างหู ข องเด็ ก ที่ มี ภ าวะน้ าคั่งในหู ช้ ัน
กลางหรื อหู น้ าหนวก ชุดข้อมูลยอดคงเหลือในบัตรเครดิต
ของลูกค้า และชุดข้อมูลคุณภาพไวน์แดง ผลการวิจยั พบว่า
ชุ ด ข้อ มู ล การรั บ รู ้ ท างหู ข องเด็ ก ที่ มี ภ าวะน้ าคั่งในหู ช้ ัน
กลางหรื อหู น้ าหนวก อั ล กอริ ทึ ม SVM ร่ วมกั บ การ
แก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธีการสังเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ค่าความถูกต้อง 0.8509
ค่าความไว 0.8210 ค่ าความจาเพาะ 0.8838 และค่าเฉลี่ ย
ของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย 0.1490 ชุดข้อมูลยอด
คงเหลื อ ในบัต รเครดิ ต ของลู ก ค้า อัล กอริ ทึ ม KNN ให้
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ร่ วมกับการแก้ปัญหาความไม่สมดุ ล
ของข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี การวิ ธี การสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เพิ่ ม
ค่าความถูกต้อง 0.7778 ค่าความไว 0.7834 ค่าความจาเพาะ
0.7680 และค่ า เฉลี่ ย ของค่ า คลาดเคลื่ อ นก าลัง สองเฉลี่ ย
0.2157 และชุ ด ข้อ มู ล คุ ณ ภาพไวน์ แ ดง อัล กอริ ทึ ม NN
ร่ วมกับการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธีการ
สุ่ มเกิ น ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 0.5888 ค่ า ความไว 0.6703
ค่าความจาเพาะ 0.2861 และค่าเฉลี่ ยของค่าคลาดเคลื่ อน
กาลังสองเฉลี่ย 0.6772 ตามลาดับ
3.

วิธีการดาเนินการวิจัย

การพยากรณ์ การเสี ยชี วิ ต จากอุ บั ติ เ ห ตุ ผู ้ วิ จั ย มี
กรอบแนวคิดแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของงานวิจยั
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ด การวิ จัย ประกอบด้ว ย
ขั้น ตอนการด าเนิ น งานวิ จัย จ านวน 4 ขั้น ตอน ได้ แ ก่
การรวบรวมข้อ มู ล (Data Gathering) การเตรี ย มข้อ มู ล
(Data Preprocessing) การสร้ างแบบจาลอง (Modeling)
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โดยใช้อลั กอริ ทึม RF อัลกอริ ทึม SVM และ BNB และ
การประเมินผล (Evaluation) ดังนี้
3.1 การรวบรวมข้ อมูล (Data Gathering)
การรวบรวมชุดข้อมูลสาหรับการพยากรณ์ เป็ นข้อมูล
อุบตั ิ เหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่
เดื อ นมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 เป็ นชุ ด ข้อ มู ล เปิ ด
ภาครั ฐ เผยแพร่ ผ่ า นระบบบั ญ ชี ข ้ อ มู ล ด้ า นคมนาคม
เว็บไซต์ https://datagov.mot.go.th โดยกระทรวงคมนาคม
จานวน 8,560 ระเบียน จานวน 46 คุณลักษณะ แสดงดังตารางที่

อุ บั ติ เหตุ สภาพอากาศ มาตรการความปลอดภัย เพศ
จ านวนรถที่ เกิ ด เหตุ และก าหนดจ านวนผู ้ เ สี ยชี วิ ต
เป็ นค่าเป้าหมาย และลบแอททริ บิวต์ที่ไม่ใช้งานออกไป
3.2.3 การแปลงข้ อมูล โดยกาหนดค่าเป้ าหมายเป็ น
0 คื อ เสี ย ชี วิต และค่ า 1 คื อ ไม่ เสี ย ชี วิต และการจัด กลุ่ ม
ข้อ มู ล ก าหนดข้อ มู ล เวลาในการเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ เป็ นช่ ว ง
ข้อ มู ล เช่ น ช่ ว งเวลา 05.00 น. – 10.00 น. ก าหนดเป็ น
ค่ า 1 ช่ ว งเวลา 10.01 น. – 15.00 น. ก าหนดเป็ นค่ า 2
ช่วงเวลา 15.01 น. – 19.00 น. กาหนดเป็ นค่า 3 ช่วงเวลา
19.01 น. – 23.00 น. กาหนดเป็ นค่า 4 ช่วงเวลา 23.01 น.
เป็ นต้นไป กาหนดเป็ นค่า 5 เป็ นต้น
3.3 การสร้ างแบบจาลอง (Modeling)
อัล กอริ ทึ ม ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งแบบจ าลองพยากรณ์
ประกอบด้วย 3 อัลกอริ ทึ ม ได้แก่ RF, SVM และ BNB
แบ่งการดาเนินงานเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
3.3.1 ก ารก าห น ด พ ารามิ เต อ ร์ ที่ ใช้ ส าห รั บ
การทดสอบอัลกอริ ทึมทั้ง 3 อัลกอริ ทึม และทาการปรั บ
ค่าพารามิ เตอร์ ตามที่ กาหนดไว้ในแต่ละอัลกอริ ทึ ม และ
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: พารามิเตอร์สาหรับการทดสอบอัลกอริ ทึม

1

ตารางที่ 1: ตัวอย่างคุณลักษณะข้อมูล
คุณลักษณะ
วันที่เกิดเหตุ
รถคันที่ 1
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ตัวอย่ างข้อมูล
1/1/2021 14/2/2021

รถจักรยานยนต์ รถยนต์นงั่
ส่ วนบุคคล/รถยนต์นงั่ สาธารณะ
บริ เวณที่เกิดเหตุ/
ทางตรง+ไม่มีความลาดชัน ทางสาม
ลักษณะทาง
แยก (Y) ทางสามแยก (T) ทางสี่ แยก
มูลเหตุสนั นิษฐาน
เมาสุ รา หลับใน คน/รถ/สัตว์ตดั หน้า
กระชั้นชิด ขับรถเร็ วเกินอัตรากาหนด
ลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุ พลิกควา่ /ตกถนนในทางตรง
พลิกควา่ /ตกถนนในทางโค้ง ชนท้าย
สภาพอากาศ
แจ่มใส มีหมอก/ควัน/ฝุ่ น ฝนตก
DRIVER_SAFETY ไม่สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย
เพศ
ชาย หญิง ไม่ระบุ
3.2 การเตรี ยมข้ อมูล (Data Preprocessing)

กระบวนการเตรี ย มข้อ มู ล เพื่ อ น าเข้า สู่ แ บบจ าลอง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
3.2.1 การทาความสะอาดข้ อมูล ได้แก่ การจัดการ
กับ ข้อ มู ล สู ญหายโดยการแทนค่ า ข้อ มู ล จัง หวัด ที่ เกิ ด
อุบตั ิ เหตุ การลบค่าว่างของข้อมูลรถคันที่ 1 ออกไป และ
การจัด การข้อ มู ล ซ้ าซ้ อ น โดยท าการรวมแอททริ บิ ว ต์
ข้อ มู ล บริ เวณที่ เกิ ด เหตุ /ลักษณะทาง มี ค วามซ้ าซ้ อ นกับ
แอททริ บิวต์บริ เวณที่เกิดเหตุอื่น
3.2.2 การคั ด เลื อ กแอททริ บิ ว ต์ ท าการคัด เลื อ ก
โดยอ้างอิงจากแอททริ บิวต์ของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุ
สามารถคัดเลื อกแอททริ บิ วต์ได้จานวน 11 แอททริ บิวต์
จานวน 2,495 ระเบียน ได้แก่ วันที่ เวลา จังหวัดที่เกิดเหตุ
รถคันแรกที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ เวณที่เกิดเหตุ ลักษณะการเกิด

อัลกอริทมึ

พารามิเตอร์

RF
SVM
BNB

n_estimators, criterion, random_state
c, kernel, gamma, random_state
alpha

3.3.2 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพอัลกอริ ทึม ทาการ

แบ่งข้อมูลออกเป็ น Training Dataset ร้อยละ 70 จานวน
1,746 ระเบี ยน และ Test Dataset ร้อยละ 30 จานวน 749
ระเบียน และทาซ้ าแต่ละรู ปแบบจานวน 5 ครั้ง โดยพิจารณา
ค่าความถูกต้อง
3.4 การประเมินผล (Evaluation)
ทาการวัดประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองการพยากรณ์ ดว้ ย
ค่าความถูกต้อง
Accuracy =

(1)

4. ผลการดาเนินงาน

ผลการด าเนิ น งานแสดงดั ง ตารางที่ 2 ถึ ง 6 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3: ตารางเปรี ยบเทียบจานวนคลาส

พารามิเตอร์

คลาส “จานวนผู้เสี ยชีวติ ”

ก่ อน SMOTE

หลัง SMOTE

0
1

2,178
317

2,178
2,178

จากตารางที่ 3 จ านวนคลาสก่ อ นท าการสั ง เคราะห์
ข้ อ มู ล เพิ่ ม คลาส 0 มี จ านวน 2,178 ระเบี ย น คลาส 1
จานวน 317 ระเบียน และหลังจากทาการสังเคราะห์ขอ้ มูล
เพิ่ ม ด้ว ยวิ ธี SMOTE คลาส 0 มี จ านวน 2,178 ระเบี ย น
คลาส 1 จานวน 2,178 ระเบียน
ตารางที่ 4: ผลลัพธ์การวัดค่าความถูกต้องของอัลกอริ ทึม RF
พารามิเตอร์
crite
rion

n_esti
mators

random
state

ก่อน

หลัง

SMOTE

SMOTE

เปลีย่ น
แปลง

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

gamm
a

kernel

scale
scale
auto
0.1
0.2

rbf
poly
rbf
rbf
rbf

ก่อน

หลัง

c

rando
m
state

SMOTE

SMOTE

เปลีย่ น
แปลง

1
1
100
1
1

1
1
1
1
1

88.38
88.78
88.65
88.38
88.78

94.03
91.35
93.57
94.03
93.80

5.65
2.57
4.92
5.65
5.02

หลัง

kernel

c

rando
m
state

ก่อน

gamm
a

SMOTE

SMOTE

เปลีย่ น
แปลง

scale
scale
auto
0.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

rbf
poly
rbf
rbf
rbf
rbf
rbf
rbf
rbf
rbf
rbf

1
1
100
1
1
1
10
10
1
10
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

88.38
88.78
88.65
88.38
88.78
88.65
88.65
88.65
88.38
88.38
88.38

94.03
91.35
93.57
94.03
94.03
93.80
93.95
93.72
93.72
93.72
93.64

5.65
2.57
4.92
5.65
5.25
5.15
5.3
5.07
5.34
5.34
5.26

จากตารางที่ 5 ค่าพารามิ เตอร์ gamma = scale หรื อ 0.1
หรื อ 0.3 kernel = rbf c = 1 และ randomstate = 1 ร่ วมกับ
SMOTE ให้ป ระสิ ทธิ ภาพดี ที่ สุ ด ค่าความถู กต้อ งร้ อยละ
94.03 และการพยากรณ์ดีข้ ึนร้อยละ 5.25 - 5.65
ตารางที่ 6: ผลลัพธ์การวัดค่าความถูกต้องของอัลกอริ ทึม BNB
พารามิเตอร์

ก่อน SMOTE

หลัง SMOTE

เปลีย่ นแปลง

87.18
86.78
85.58

88.59
88.82
87.68

1.41
2.04
2.1

alpha

0.01
0.1
1

จากตารางที่ 6 ค่ าพารามิ เตอร์ alpha = 0.1 ร่ ว มกับ
SMOTE ให้ป ระสิ ทธิ ภาพดี ที่ สุ ด ค่าความถู กต้อ งร้ อยละ
88.82 และการพยากรณ์ดีข้ ึนร้อยละ 2.04
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบจ าลอง 3 แบบจ าลอง
แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7: ตารางเปรี ยบเทียบผลการพยากรณ์ท้งั 3 แบบจาลอง

จากตารางที่ 4 ค่ า พารามิ เตอร์ criterion = entropy
n_estimators = 80 และ randomstate = 5 ร่ ว มกับ SMOTE
ให้ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด ค่าความถูกต้องร้อยละ 90.28 และ
การพยากรณ์ดีข้ ึนร้อยละ 1.23
ตารางที่ 5: ผลลัพธ์การวัดค่าความถูกต้องของอัลกอริ ทึม SVM
พารามิเตอร์
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อัลกอริทมึ

ก่อน SMOTE

หลัง SMOTE

เปลีย่ นแปลง

RF

89.45

90.28

0.83

SVM

88.78

94.03

5.25

BNB

86.78

88.82

2.04

จากตารางที่ 7 พบว่า การพยากรณ์การเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ
ด้วยอัลกอริ ทึม RF ก่อนทาการทาการแก้ปัญหาความไม่สมดุล
ของข้อมูล ค่าความถูกต้องร้ อยละ 89.45 และหลังแก้ปัญหา
ความไม่ ส มดุ ลของข้อมู ล ค่ าความถู กต้องร้ อ ยละ 90.28
ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึนร้อยละ 0.83 อัลกอริ ทึม SVM
ก่ อ นท าการท าการแก้ ปั ญหาความไม่ ส มดุ ลของข้ อ มู ล
ค่าความถูกต้องร้อยละ 88.78 และหลังแก้ปัญหาความไม่สมดุล
ของข้อมูล ค่าความถูกต้องร้อยละ 94.03 ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพ
ดีข้ ึนร้อยละ 5.25 และอัลกอริ ทึม BNB ก่อนทาการแก้ปัญหา
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ความไม่สมดุลของข้อมูล ค่าความถูกต้องร้อยละ 86.78 และ
หลังแก้ปั ญ หาความไม่ สมดุ ลของข้อมู ล ค่าความถู กต้อง
ร้อยละ 88.82 ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพดีข้ ึนร้อยละ 2.04
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บทคัดย่ อ

Abstract

งานวิจัยนีท้ าการศึ กษาปั ญหาเกี่ยวกับการทุจริ ตที่ เกิ ด
ขึน้ กับบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยจะทาการศึ กษาพฤติ กรรม
จากรายการใช้ บัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ ในอดีตที่ ส่งผลต่ อการ
ทุ จ ริ ต และหาแนวโน้ ม ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ตที่
อาจจะเกิ ด ขึ ้น ในอนาคต โดยเปรี ยบเที ย บอั ล กอริ ทึ ม
จานวน 3 อัลกอริ ทึม ได้ แก่ อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม อัลกอริ ทึม
เพื่อนบ้ านใกล้ ที่สุด และอัลกอริ ทึมกาเดียนบูท ข้ อมูลที่ใช้
คือ รายการใช้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีจานวนทั้งสิ ้น 110,233
รายการ ท าการคั ด เลื อ กข้ อ มู ล ให้ เหลื อ เพี ย ง 11,000
รายการ ทาการแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ ข้ อมูลสาหรั บสร้ าง
แบบจาลองจานวน 10,000 รายการ และข้ อมูลที่สาหรั บ
ทดสอบแบบจ าลองจ านวน 1 ,0 0 0 รายการ เมื่ อ ได้
แบบจาลองที่ดีที่สุดแล้ วได้ ทาการทดสอบแบบจาลอง เพื่อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพสาหรั บการพยากรณ์ ความเสี่ ยงที่
จะเกิดการทุจริ ต ผลการวิจัยพบว่ า อัลกอริ ทึมกาเดียนบูท
ให้ ประสิ ทธิ ภาพสู งสุด โดยมีค่าความถูกต้ องร้ อยละ 80.83
ค่ าความแม่ นยาเท่ ากับ 0.81 ค่ าระลึกเท่ ากับ 0.81 รองลงมา
คื อ อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม โดยมีค่าความถูกต้ องเท่ ากับร้ อยละ
74.49 ค่ าความแม่ นยาเท่ ากับ 0.76 ค่ าระลึ กเท่ ากับ 0.74
และอัลกอริ ทึมเพื่ อนบ้ านใกล้ ที่สุด โดยมีค่าความถูกต้ อง
เท่ ากับร้ อยละ 54.88 ค่ าความแม่ นย าเท่ า กับ 0.59 และ
ค่ าระลึกเท่ ากับ 0.55 ตามลาดับ
คาสาคัญ: รายการทุจริ ต อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม
อัลกอริ ทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด
อัลกอริ ทึมกาเดียนบูท

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. บทนา
ปัจจุบนั มีการใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการชาระสิ นค้า
หรื อการบริ การของคนไทยในแต่ ล ะปี เพิ่ ม มากขึ้ น
เนื่ อ งจากการช าระเงิ น ด้ว ยบัต รอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วาม
สะดวกสบายมากมาย เช่ น ช่ วยให้ได้รับสิ นค้าก่ อนแล้ว
สามารถผ่อนจ่ายในภายหลังตามอัตราดอกเบี้ยที่ ได้ตกลง
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ไว้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ได้รับส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษใน
การซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การต่าง ๆ อี กด้วย อี กทั้งธนาคาร
ต่าง ๆ มักหา กลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพื่อดึงดูดให้ลูกค้า
ส น ใ จ แ ล ะ ใ ช้ บั ต ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ จึ ง ท า ใ ห้ บั ต ร
อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นที่นิยมและมี ผูส้ นใจเพิ่มมากขึ้น การที่
ธนาคาร (Bank) หรื อ ผูป้ ระกอบการต่ าง ๆ (Non-bank)
ให้ความสนใจเข้ามาลงทุ นกับธุ ร กิ จ บัตรอิ เล็กทรอนิ กส์
มากขึ้น เพราะเนื่องด้วยผลกาไรและการขยายตลาดในด้าน
อื่น ๆ ตามมานั้น ทาให้รายการการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์
สู งขึ้นมาก แต่อย่างไรก็ดียงั มีผไู ้ ม่หวังดีที่หาช่องทางทุจริ ต
จากการใช้ บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ท าให้ ธ นาคา หรื อ
ผู ้ป ระกอบการต่ า ง ๆ หลายแห่ ง ประสบปั ญ หาในการ
วิเคราะห์และติดตามการทุจริ ตหรื อหาความผิดปกติของ
รายการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีความเสี่ ยงเกิดการทุจริ ต
จะเป็ นเรื่ อ งของการพยากรณ์ ซึ่ งการพยากรณ์ มี ผู ้วิ จัย
นาเสนออัลกอริ ทึมต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่
ว่ า จะเป็ นเรื่ องของความเสี่ ย งการเกิ ด ทุ จ ริ ต การเกิ ด
อุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย หรื อในเรื่ องอื่น ๆ เช่น อัลกอริ ทึม
Random Forest [1] อัลกอริ ทึมArtificial Neural Network
อัลกอริ ทึมRandom Forest และ อัลกอริ ทึม Support Vector
Machine [2] อั ล ก อ ริ ทึ ม K-Nearest Neighbor [3 ]
อัลกอริ ทึ ม Gradient Boosted [4] อัลกอริ ทึ ม Generalized
Linear Model อัลกอริ ทึ ม Naive Bayes อัลกอริ ทึ ม Logistic
Regression อัล กอริ ทึ ม Decision Tree อัล กอริ ทึ ม Random
Forest และอัลกอริ ทึม Gradient Boosted Trees[5] เป็ นต้น
จากปั ญหา และงานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดใน
การนาอัลกอริ ทึ มสาหรั บการพยากร์ มาทาการวิเคราะห์
แนวโน้มความเสี่ ยงที่จะเกิดการทุจริ ตบัตรอิเล็กทรอนิ กส์
และจัดทารายงานเพื่อแสดงผลต่อไป
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อัลกอริ ทึม จะทาการจาแนกต้นไม้หลายต้น ซึ่ งในต้นไม้
แต่ละต้นจะมี การแบ่งเป็ นคลาส โดยที่ ตน้ ไม้แต่ละต้นจะ
ถูกสร้ างกลุ่มตัวอย่างที่ แตกต่างกันจากกระบวนการของ
ต้นไม้การตัดสิ นใจ และถูกสร้ างขึ้ นจนกลายเป็ นป่ า ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้วา่ อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ มเป็ นอัลกอริ ทึมประเภท
หนึ่งของอัลกอริ ทึมต้นไม้การตัดสิ นใจ [6]
2.1.2 อั ล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้ านใกล้ ที่ สุ ด ( K-Nearest
Neighbor) เป็ นวิธี การที่ ใช้ในการจาแนกประเภทข้อมู ล
ที่ มีระยะห่ าง 1 กลุ่ม (ใกล้ที่สุด) จะเรี ยกว่า “1NN (One
Nearest Neighbor) ดัง นั้น “k-NN” ค่ า k จึ ง เป็ นจ านวน
ของกลุ่ ม ที่ ต ้อ งการเลื อ กเป็ นกลุ่ ม เพื่ อ นบ้า น โดยควร
กาหนดเป็ นเลขคี่ [7]
2.1.3 อั ล กอริ ทึ ม กาเดี ย นบู ท ( Gradient Boosted
Trees) เป็ นวิ ธี ก ารพื้ น ฐานมาจาก Decision tree ซึ่ ง เป็ น
การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองให้มีค่าสู งขึ้น
โดย,การสุ่ ม สร้ าง Decision Tree หลายร้ อยแบบจ าลอง
และประเมิ นผลแต่ละแบบจาลองจนกว่าจะได้ Decision
Tree ที่ สมบู รณ์ และใช้วิธีการ Optimize Parameter เพื่อ
หาค่าพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดของแต่ละแบบจาลองด้วยวิธีการ
Evolutionary Optimization โ ด ย มี พื้ น ฐ า น ม า จ า ก
Genetic Algorithms เป็ นวิ ธี การหาค า ตอบจากการ
เลี ย นแบบพัน ธุ ก รรมและกระบวนการวิ ว ฒ
ั นาการของ
สิ่ งมี ชีวิตโดยมี หลกัการในการหาปั จจัยที่ ทาให้คาตอบดี
ขึ้ น และท าการไขว้ค าตอบเพื่ อ น าไปสู่ ชุ ด ปั จ จัย ที่ ท าให้
คาตอบดีข้ ึนกว่าเดิม [8]
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Monika and et al. [6] การจ าแนกประเภทข้อมู ลการ
ทุจริ ตบัตรเครดิตด้วยอัลกอริ ทึม Random Forest ข้อมูลที่
ใช้เ ป็ นเป็ นชุ ด ข้อ มู ล การใช้บัต รเครดิ ต โดยการแยก
คุ ณลักษณะเป็ นข้อมู ลเพื่อศึ กษา และข้อมู ลเพื่อทดสอบ
ต่ อ มาใช้ชุ ด เครื่ อ งมื อ บนภาษา Python เพื่ อ ท าการแยก
ประเภท สุ ด ท้า ยแสดงผลที่ Tableau ผลการวิ จัย พบว่ า
ความแม่นยาในการาจาแนกเท่ากับ ร้อยละ 99.9
Devi and et al. [7] ท าการจ าแนกการป้ อ งกัน การท า
ทุ จริ ตเครดิ ตเพื่อพิสูจน์ว่าผูใ้ ช้บตั รเครดิ ตเป็ นผูถ้ ื อครอง
บัตรจริ ง ๆ โดยใช้อลั กอริ ทึม Random Forest และการใช้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
โดยแบ่งเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 อัลกอริทึมการพยากรณ์ (Prediction Algorithm)
2.1.1 อัลกอริทมึ ป่ าสุ่ ม (Random Forest) เกิดจากการ
รวมกลุ่มกันของโครงสร้ างต้นไม้โดยในการทางานของ
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โปรแกรม Anaconda โดยแบ่ งข้อ มู ล 2 ส่ วน คื อ ข้อ มู ล
สาหรับฝึ กสอน และข้อมูลสาหรับทดสอบโดยทา Cross
Validation แบบ Hold-Out พบว่ า ประสิ ทธิ ภ าพของ
อัลกอริ ทึม Random Forest นั้นสามารถเพิ่มความแม่นยา
ในการป้ องกันการท าทุ จริ ตเครดิ ต ผลลัพธ์ ที่ได้จากการ
ประมวลผลชุ ดข้อมู ลมี ความแม่ นยาประมาณร้ อยละ 90
นาค่าที่ได้มาพัฒนาการแสดงผลในรู ปแบบแดชบอร์ ด
ธนัท จรณะสมบูรณ์ [8] ทาการทานายการซื้ อซ้ าของผู ้
ซื้ อ โดยใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งจักร เพื่อจ าแนก
ลู ก ค้า ที่ จ ะกลับ มาซื้ อ ซ้ าในอนาคต โดยใช้เ ทคนิ ค การ
จาแนกข้อมูล และการวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Random
Forest

Classifier,

Random

Forest
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จากภาพที่ 1 กรอบแนวความคิ ด สามารถแบ่ ง
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
3.1 ขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กและทดสอบประสิ ทธิ ภ าพ
อัลกอริทมึ
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเตรี ยมมาท าการคั ด เลื อ ก
อัลกอริ ทึมโดยทาการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม 3 อัลกอริ ทึม
ได้แก่ Random Forest K-Nearest Neighbor และ Gradient
Boosted Trees โดยพิจารณาค่าความถูกต้อง (Accuracy:
ACC) ค่ า ความแม่ น ย า ( Precision: P) และค่ า ระลึ ก
(Recall: R) เพื่ อ คัด เลื อ กหาอัล กอริ ทึ ม ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ไป
สร้ างเป็ นแบบจาลองในการจาแนกรายการเสี่ ยงเกิ ดการ
ทุจริ ต สาหรับการประเมินจะใช้วิธี Supplied Test Set คือ
การแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้
(Training Set) 70% และข้อมูลสาหรั บทดสอบ (Testing
Set) 30% ซึ่ ง Training Set จะก าหนดคะแนนความเสี่ ย ง
ดังนี้ Class A: คะแนน 0-30 Class B: คะแนน 31-50 Class
C: คะแนน 51-70 Class D: คะแนน 71-100
สาหรับข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจยั เป็ นข้อมูล รายการ
ใช้บัต รอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะทั้ง สิ้ น
35 คุ ณ ลัก ษณะ จ านวน 110,233 รายการ รายละเอี ย ด
คุณลักษณ แสดงดังตารางที่ 1

Regressor,

XGBoost และ Gradient Boost ร่ ว มกับ เทคนิ ค Leave
One Out ผลการวิ จ ั ย พบว่ า Random Forest Regressor

ใช้ร่วมกับ Leave One Offer Out ให้ผลลัพธ์สูงที่สุดเมื่ อ
เทียบกับอัลกอริ ทึมอื่นๆ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การพยากรณ์ ค วามเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของรายการบัต ร
อิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ ิจยั มีกรอบแนวความคิดแสดงดังภาพที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางแสดงคุณลักษณะของข้อมูล
ลาดับ

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด
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คุณลักษณะ

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)

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

ตารางที่ 1: (ต่อ)
ลาดับ

4. ผลการดาเนินงาน
คุณลักษณะ

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

ผลการดาเนิ นงานสามารถแบ่งเป็ นหัวข้อได้ ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม
การสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ สามารถสรุ ปผลการ
เปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมแสดงดังตารางที่ 3 ถึง 5
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม Random Forest

จากนั้นทาการคัดเลือกคุณลักษณะโดยอ้างอิงจากของ
งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การทุ จริ ต สามารถคัดเลื อกได้ 6
คุณลักษณะ และทาการคัดเลือกข้อมูล เพื่อใช้ในงานวิจยั
จานวน 11,000 รายการ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ข้อมูลสาหรับ
สร้ า งแบบจ าลองจ านวน 10,000 รายการ และข้อ มู ล ที่
ส าหรั บ ทดสอบแบบจ าลองจ านวน 1 ,0 0 0 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะที่ผา่ นการคัดเลือก แสดงดังตารางที่ 2

Transaction Amount

2

Authorization Risk Score

3

Merchant Category Code (MCC)

4

Merchant Name

5

Card Acceptor Country Code

6

Acquirer Country Code

N_
Estima
tors

1

80

2

70

3

60

4

100

5

90

6

80

7

70

8

60

Criterion

Voting

Informati
on_gain
Informati
on_gain
Informati
on_gain
Informat
ion_gain
Informati
on_gain
Informati
on_gain
Informati
on_gain
Informati
on_gain

majority
vote
majority
vote
majority
vote
confidenc
e vote
confidence
vote
confidence
vote
confidence
vote
confidence
vote

Acc

P

R

73.67

0.75

0.74

73.57

0.75

0.74

73.61

0.75

0.74

74.49

0.76

0.74

74.47

0.76

0.74

74.26

0.76

0.74

74.26

0.76

0.74

74.40

0.76

0.74

ตารางที่ 4: ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม K-Nearest Neighbor
No.

คุณลักษณะ

1

No.

จากตารางที่ 3 ค่าพารามิ เตอร์ N_Estimators เท่ ากับ
1 0 0 Criterion เท่ า กั บ Information_gain และ Voting
เท่ า กับ confidence vote ให้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ค่ า ความ
ถูกต้องเท่ากับ ร้อยละ 74.49 ค่าความแม่นยาเท่ากับ 0.76
และค่าระลึกเท่ากับ 0.74 ตามลาดับ

ตารางที่ 2: ตารางแสดงคุณลักษณะของข้อมูลที่ผา่ นการคัดเลือก
ลาดับ
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3.2 การออกแบบรายงาน
เมื่อสร้างแบบจาลองในการจาแนกรายการเสี่ ยงเกิดการ
ทุจริ ตเรี ยบร้อยแล้ว ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาข้อมูลการใช้
งานบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ มาวิเคราะห์ ผ่านแบบจาลองเมื่ อ
ได้ผ ลลัพ ธ์ ข องการจ าแนกออกมา น าผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ม า
แสดงผลผ่า น Power BI โดยแสดงผลข้อ มู ล ในรู ปแบบ
Dashboard แบบภาพรวม

N_Nei
ghbors

Measure
Types

1

1

mixed
measure

2

2

mixed
measure

3

3

mixed
measure

4

4

mixed
measure

5

5

mixed
measure

6

6

mixed
measure

Mixed
Measure

Mixed
Euclidean
Distance
Mixed
Euclidean
Distance
Mixed
Euclidean
Distance
Mixed
Euclidean
Distance
Mixed
Euclidean
Distance
Mixed
Euclidean
Distance

Acc

P

R

52.83

0.57

0.53

52.83

0.57

0.53

54.11

0.59

0.54

53.78

0.58

0.54

54.88

0.59

0.55

54.64

0.58

0.55

จากตารางที่ 4 ค่าพารามิเตอร์ N_Neighbors เท่ากับ 5
Measure Types เ ท่ า กั บ mixed measure แ ล ะ Mixed
Measure เท่ากับ MixedEuclideanDistance ให้ผลลัพธ์ที่
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ดี ที่ สุ ด ค่ า ความถู ก ต้อ งเท่ า กับ ร้ อ ยละ 54.88 ค่ า ความ
แม่นยาเท่ากับ 0.59 และค่าระลึกเท่ากับ 0.55 ตามลาดับ
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม 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

ภาพที่ 2: ภาพรวม Training Data 10,000 Transaction
จาก Training Data 10,000 Transaction ผูว้ ิจยั ได้ทา
การแบ่ ง แต่ ล ะ Class ให้เ ท่ า กัน จ านวน Class ละ 2,500
รายการ เพื่อแสดงให้เห็ นว่าในแต่ละ Class รายละเอี ยด
ความเสี่ ย งอยู่ใ นโซนประเทศใด มู ล ค่ า เท่ า ไร และเป็ น
สิ นค้าประเภทอะไร แสดงดังภาพที่ 3 ถึง 6

จากตารางที่ 5 ค่ า พารามิ เ ตอร์ Number of Trees
เท่ากับ 100 Maximal Depth และเท่ากับ 15 ให้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด ค่าความถูกต้องเท่ากับ ร้อยละ 80.83 ค่าความแม่นยา
เท่ากับ 0.81 และค่าระลึกเท่ากับ 0.81 ตามลาดับ
ตารางที่ 6: แสดงการเปรี ยบเทียบอัลกอรึ ทึม
No.

Algorithm

1

Random Forest
K-Nearest
Neighbor
Gradient
Boosted Trees

2
3

ภาพที่ 3: Class A ความเสี่ ยงต่า

Performance
Acc
P
R
74.49
0.76
0.74
54.88

0.59

0.55

80.83

0.81

0.81

จากตารางที่ 6 สรุ ปได้ ว่ า อั ล กอริ ทึ ม Gradient
Boosted Trees มี ประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ สูงที่ สุด โดย
มี ค่ า ความถู ก ต้อ งร้ อ ยละ 80.83 ค่ า ความแม่ น ย าเท่ า กับ
0.81 และค่าระลึกเท่ากับ 0.81

ภาพที่ 4: Class B ความเสี่ ยงปานกลาง

4.2 การออกแบบรายงาน Power BI
ภาพแสดงผลรวมการพยากรณ์ ความเสี่ ยงการทุ จริ ต
ของรายการบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ จานวน 10,000 รายการ
เพื่อนาไปใช้ในการ Training และทาการกาหนดคะแนน
ความเสี่ ย ง ดัง นี้ Class A: ความเสี่ ย งต่ า Class B: ความ
เสี่ ยงปานกลาง Class C: ความเสี่ ยงสู ง Class D: ความเสี่ ยง
สู งมาก แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 5: Class C ความเสี่ ยงสูง
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พยากรณ์ แสดงผลผ่าน Power BI เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการช่ วยตรวจจับรายการทุ จริ ตบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
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บทคัดย่ อ

Abstract

งานวิ จัยนี ม้ ีแนวคิ ดในการนาข้ อมูลจากระบบรั บแจ้ ง
เหตุ ขัด ข้ อ งเพื่ อ น ามาสร้ างแบบจ าลองในการวิ เ คราะห์
ประสิ ทธิ ภาพของการทางานที่เป็ นไปตามข้ อตกลงระดับ
ในการให้ บริ การระหว่ างผู้ให้ บริ การ และลูกค้ า หรื อ SLA
(Service Level Agreement) โดยเปรี ยบเที ยบระหว่ าง
อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ทเวกเตอร์ แมชชีน อัลกอริ ทึมเพื่อนบ้ าน
ใกล้ ที่สุด อัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์ และเอนเซมเบิ ล เมธทอด
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ คื อ รายการแจ้ งเหตุ ขั ด ข้ อ งจ านวนทั้ ง สิ ้ น
306,075 รายการ โดยทาการข้ อมูลให้ เหลือ 11,000 รายการ
โดยแบ่ งเป็ นข้ อมู ล ส าหรั บสร้ างแบบจ าลอง 10,000
รายการ และข้ อ มู ล ส าหรั บทดสอบแบบจ าลอง 1,000
รายการ เมื่อทดลองจนพบแบบจาลองที่ดีที่สุดแล้ ว จึ งทา
การทดสอบแบบจ าลองเพื่ อ เที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพครั้ ง นี ้พ บว่ า
อัลกอริ ทึมที่ให้ ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุดคื อ อัลกอริ ทึมเพื่อน
บ้ านใกล้ ที่สุดโดยมีค่าความถูกต้ อง ร้ อยละ 99.28 ค่ าความ
แม่ นยาเท่ ากับ 0.99 ค่ าความระลึ กเท่ ากับ 0.99 ตามลาดับ
จากนั้นจึ งนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ มาพัฒนาระบบ
รายงานโดยใช้ Power BI ในการพั ฒ นาให้ ได้ ร ายงานที่
สามารถเข้ า ใจได้ ง่ าย และสามารถน ามาช่ วยในการ
ตัดสิ นใจของผู้บริ หารต่ อไปได้ ในอนาคต
ค าส าคัญ : คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร อัล กอริ ทึ ม ซัพ พอร์ ท
เวกเตอร์ แ มชชี น อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้า นใกล้
ที่สุด อัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์ เอนเซมเบิลเมธทอด

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 KNearest 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,

Ensemble Method.
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รวดเร็ วในการเข้าแก้ไขปั ญหาเมื่อมีเหตุขดั ข้อง ในบางครั้ง
อาจใช้เวลานาน อันเกิ ดจากสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ งทาให้ลูกค้า
เกิ ดความไม่สะดวกในการใช้บริ การ เมื่ อเกิ ดเหตุขดั ข้อง
บ่อยขึ้น และใช้เวลาในการดาเนินการแก้ไขที่นาน จะนามา
ซึ่ งผลที่ ทาให้ลูกค้ามี ความต้องการเปลี่ ยนไปใช้งานกับผู ้
ให้บริ การเจ้าอื่นที่สามารถให้บริ การได้ดีกว่า ข้อตกลง
ระดับ การให้ บ ริ การ (Service Level Agreement) จึ ง เป็ น
ข้อตกลงเพื่อรั บประกันคุ ณภาพการให้บริ การ ระหว่างผู ้
ให้ บ ริ การกั บ ผู ้ รั บ บริ การ เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น ใจแก่
ผู ้รั บ บริ การตามระดั บ ที่ ต กลงกั น ไว้ โดยธุ ร กิ จ การ
ให้บริ การโทรคมนาคมมีการรับประกันมาตรฐาน Service
Level Agreement ในระดับที่แตกต่างกันตามความสามารถ
ขององค์กรนั้น ๆ (เฉลี่ ยแล้วสาหรั บลู กค้าปกติ คื อ ต้อง
แก้ไ ขคื น ดี ภ ายใน 24 ชม.) โดยก าหนดให้ มี บ ริ ก ารทาง
โทรศัพท์ (On Call Service) ตลอด 24 ชม. 7 วัน ให้บริ การ
แจ้งเหตุ และสอบถามแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์
หากไม่สามารถแก้ไขได้จะต้องส่ งจากช่างที่ เชี่ ยวชาญไป
ยังจุ ดที่ เกิ ดปั ญหาภายในช่ วงเวลาที่ กาหนด เพื่อแก้ไขให้
กลับมาใช้งานได้อย่างเป็ นปกติโดยเร็ วที่ สุดนามาซึ่ งการ
รักษาลูกค้าเดิมให้ใช้บริ การต่อไปและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
ให้มากยิง่ ขึ้น[3]
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการน า
อัล กอริ ทึ ม มาท าการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ของการให้บ ริ ก าร
(SLA) และจัดทารายงานเพื่อแสดงผลต่อไป

1. บทนา
ในปั จ จุ บ ัน แทบจะไม่ ส ามารถปฏิ เ สธได้ว่ า การใช้
อินเตอร์ เน็ตเป็ นส่ วนหนึ่ งในชีวิตของคนไทยและในแต่ละ
ปี จะมียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นมากเป็ นเท่าตัว การให้บริ การ
ด้านอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งผ่าน เทคโนโลยี FTTx ให้แก่
ประชาชนที่ มี ค วามต้ อ งการด้ า นการสื่ อสาร และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้กับ ธุ ร กิ จ ความ
บันเทิง การศึกษา การแพทย์ และอื่น ๆ[1] ข้อมูลจาก We
Are Social และ Hootsuit ได้เปิ ดเผยข้อมูล ที่ มีความสาคัญ
สาหรับต่อตลาดธุ รกิจการให้บริ การออนไลน์ ชี้ให้เห็นถึง
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ตของคนไทยที่ติดอันดับ โลก
โดยผลของการจัดอันดับการใช้งานอินเตอร์ เน็ตของโลกปี
พ.ศ. 2565 ประชากรไทยสามารถเข้า ถึ งอิ นเตอร์ เ น็ ต คิ ด
เป็ น 77% ของประชากร การเข้าถึ งอิ นเทอร์ เน็ ตของคน
ไทยดี ก ว่ า ค่ า เฉลี่ ย ทั่ว โลกที่ 62.5% ขณะที่ มี อี ก หลาย
ประเทศสามารถผลัก ดัน ให้ ก ารเข้า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ทั่ว
ประเทศอยู่ใ นระดับ ที่ สู ง กว่ า 90% จึ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
โอกาสในการพัฒ นาโครงข่ า ยเพื่ อ ให้ ค นไทยสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ในระดับ มากกว่า 90% จากรายงาน
Data Report Digital Stat 2022 ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ ง าน
อิ น เทอร์ เน็ ต ของคนไทยที่ มี ร ะยะเวลาการใช้ ง าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต สู ง ติ ด อัน ดับ 7 ของโลก โดยมี ก ารใช้ง าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในแต่ ล ะวัน สู ง ถึ ง 9.06 ชั่ว โมง แต่ พ บว่ า
ระยะเวลาใช้งานอินเตอร์ เน็ตเฉลี่ยทัว่ โลกอยูท่ ี่ 6.58 ชัว่ โมง
โดยในปี 2022 ความเร็ วอินเทอร์ เน็ตบ้านของประเทศไทย
ติ ด อัน ดับ 2 ของโลก โดยมี ค วามเร็ ว เฉลี่ ย อยู่ที่ 171.37
MBPS ขณะที่ผูใ้ ห้บริ การบางรายในประเทศไทยสามารถ
ระบุ ค วามเร็ ว อิ น เทอร์ เ น็ ต บ้า น สู ง สุ ด ที่ 1000 MBPS
นอกจากนี้ ความเร็ วอินเทอร์ เน็ตบ้านของไทยยังพัฒนาขึ้น
จากปี ที่ผา่ นมาถึง 46% กลายเป็ นเป็ นอันดับ 3 ของโลกที่มี
การพัฒนาความเร็ วอินเทอร์เน็ตบ้าน [2] ดังนั้น
จากข้อมูลต่าง ๆ ความเติบโตที่ เพิ่มขึ้น และความเสรี
ในตลาด ผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต แต่ ล ะค่ า ยต่ า งจึ ง ออก
โปรโมชัน่ แข่งขันกัน ทั้งด้านความเร็ ว และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ดึงดูดใจผูใ้ ช้บริ การให้หันมาใช้บริ การของตน แต่ปัญหา
หลัก ที่ พ บมัก อยู่ที่ ก ารบริ ก ารและคุ ณ ภาพบริ ก าร ความ

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 การทาเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
การทาเหมืองข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูล
จานวนมาก เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ โดย
ท าการจ าแนกประเภทรู ปแบบ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กัน และหาความน่ า จะเป็ นที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู ้ ใ หม่ [4] ซึ่ งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบการตัดสิ นใจในต่าง ๆ ได้
2.2 การจัดเตรียมข้ อมูล (Data Preparation)
การจั ด เตรี ยมข้ อ มู ล (Data Preparation) หมายถึ ง
กระบวนการใด ๆที่ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งท ากับ ข้อ มู ล ดิ บ
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(Raw Data) ที่ ไ ด้รั บ มา เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นข้อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ น
รู ปแบบที่เหมาะสมที่จะไปโหลดเข้าฐานข้อมูลหรื อนาไป
วิ เ คราะห์ ต่ อ ไป ความหมายที่ เ จาะจงของการท า Data
Preparation อาจจะแตกต่ า งกัน ไปส าหรั บ แต่ ล ะระบบ
ผลลัพธ์จากการประมวลผลของระบบหนึ่ งอาจกลายมา
เป็ นข้ อ มู ล ดิ บ ของระบบต่ อ ไป ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก าร
จัดเตรี ยมข้อมู ล เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ สมบู รณ์ และสามารถ
นาไปใช้งานต่อไป
2.3 เพื่อนบ้ านใกล้ ทสี่ ุ ด (K-Nearest Neighbor)
เป็ นการเรี ยนรู ้ โดยการเปรี ยบเที ยบกันระหว่างเรค คอร์ ดของข้อมู ลที่ ต้องการจาแนกหรื อทานายหมวดหมู่
กับเรคคอร์ ดทั้งหมดในชุดข้อมูลสอน(TrainingData) โดย
ข้อมู ลเรคคอร์ ดหนึ่ งจะสามารถถูกมองว่าเป็ นจุ ดหนึ่ งใน
ระนาบ n มิติ นาข้อมูลทุก ๆ เรคคอร์ ดในชุดข้อมูลสอนมา
วางในระนาบ n มิ ติ จากนั้นนาข้อมูลเรคคอร์ ดที่ ตอ้ งการ
จาแนกหรื อทานายหมวดหมู่มาวางในระนาบเช่นกัน แล้ว
พิ จ ารณาหาว่ า มี ข ้อ มู ล ใดบ้า งที่ มี คุ ณ ลัก ษณะใกล้เ คี ย ง
กับเรคคอร์ ดที่ตอ้ งการจาแนกมากที่สุดเป็ นจานวน k เรคค
อร์ ดในการที่ จะหาความเหมื อนกัน ต่างกัน หรื อค่าความ
ใกล้เคียงกันระหว่างเรคคอร์ดใด ๆ[5]
2.4 เทคนิ ค ซั พ พอร์ ทเวกเตอร์ แมชชี น (Support
Vector Machine)
เป็ นการจั ด กลุ่ ม ข้อ มู ล Classification โดยการแบ่ ง
Class ของข้อมูลออกจากกัน อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์
แมชชีน (Support Vector Machine) เป็ นอัลกอริ ทึมที่จดั ให้
อยู่ในกลุ่มของฐานการเรี ยนรู ้ มี การสร้ างเส้นแบ่งข้อมู ล
ออกเป็ นส่ วน โดยที่เส้นแบ่งข้อมูลจะมีระยะของความห่ าง
ที่ มากที่ สุดจากขอบเขตของข้อมูลที่ ใกล้ที่สุดจากทั้งสอง
ส่ วน[6]
2.5 นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)
ทฤษฎี ข องเบย์ (Bayes Theorem) มี อ ัล กอริ ทึ ม ที่ ไ ม่
ซับซ้อน เป็ นขั้นตอนวิธีในการจาแนกข้อมูลโดยการเรี ยนรู ้
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น เพื่อนามาสร้ างเงื่ อนไขการจาแนกข้อมู ล
ใหม่ ใช้การคานวณหาความน่ าจะเป็ นในการท านายผล
เป็ นเทคนิ คในการแก้ปัญหาแบบจาแนกประเภทที่สามารถ
คาดการณ์ ผ ลลัพ ธ์ ไ ด้ จะท าการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์
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ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขความน่าจะเป็ น
สาหรับแต่ละความสัมพันธ์เหมาะกับกรณี ของเซตตัวอย่าง
ที่มีจานวนมากและคุณสมบัติ (Attribute) ของตัวอย่างไม่
ขึ้นต่อกัน[7]
2.6 เอนเซมเบิล (Ensemble Method)
Ensemble Method คื อ หนึ่ งในเทคนิ ค ของ Machine
learning ที่นา Model หลาย ๆ Model มารวมกันเพื่อที่จะทา
การวิเคราะห์ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ซึ่ ง Model ที่นามาใช้
ส า ม า ร ถ ใ ช้ Algorithm ข อ ง Machine learning ไ ด้
หลากหลายแบบอย่าง หลักการสร้ างโมเดล Ensemble คือ
โมเดลที่ ส ร้ า งควรจะมี ค วามหลากหลายเพื่ อ ให้ท านาย
ข้อมูลแบบต่าง ๆ กัน [8]

3. วิธีดาเนินการวิจัย
กรอบแนวความคิดของการวิจยั งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการ
วิ เ คราะห์ เพื่ อ หาอัล กอริ ทึ ม ที่ ใ ห้ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี แ ละ
แม่ น ย าที่ สุ ด ในการน ามาใช้วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ระดับ การ
ให้บริ การที่ถูกต้อง แสดงดัง ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิด
โดยผูท้ าวิจยั ได้นาข้อมูลการรั บแจ้งเหตุจากระบบรั บ
แจ้งเหตุขดั ข้องของบริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จ านวน
306,075 รายการ จากนั้นนาเข้าสู่ กระบวนการการเตรี ยม
ข้อมูล (Data Preparation) ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมที่จะ
สามารถน าไปโหลดเข้า ฐานข้อ มู ล หรื อ น าไปวิ เ คราะห์
ต่อไป จากนั้นคัดเลือกข้อมูลที่ จดั เตรี ยมเรี ยบร้อยแล้วมา
ทดสอบกับอัลกอริ ทึมที่สนใจที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบหาอัลกอริ ทึมที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดี
ที่สุด จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์ดว้ ยอัลกอริ ทึม
ที่ ดี ที่ สุ ด นั้ น มาจัด แสดงผลภาพรวมของข้อ มู ล โดยใช้
โปรแกรม Power Bi มาพัฒ นารายงาน เพื่ อ ให้ส ามารถ
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เข้าใจได้ง่าย โดยแบ่ งขั้นตอนการดาเนิ นงานออกเป็ น 4
ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคของอัลกอริทมึ
ท าการศึ ก ษาค้น คว้า งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งและศึ ก ษา
อัล กอริ ทึ ม 4 อัล กอริ ทึ ม ได้แ ก่ Support Vector Machine
K-Nearest Neighbor Naïve Bays และEnsemble Method
มาใช้ในการเปรี ยบเที ยบเพื่อหาอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุด ในการ
เรี ย นรู ้ แ ละวิ เ คราะห์ ผ ลระดับ การผ่า นคุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การ หรื อ SLA (Service Level Agreement)
3.2 การเตรียมข้ อมูลและคัดเลือกข้ อมูล
ข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้อมูลที่รวบรวม
จากระบบรับแจ้งเหตุขดั ข้องช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564
จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการ
รั บแจ้งเหตุ ขดั ข้องในการใช้บริ ก าร โดยคัดเลื อกข้อ มู ล
จานวน 11,000 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบเรี ยนรู ้และ
ทดสอบอัลกอริ ทึ มและสร้ างโมเดลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล
แสดงดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตัวอย่างข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อข้อมูล
Region
Department
Service_type
Fault_type
Day
Month
Repair_Time
SLA
SLA Rank
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RapidMiner Studio โดยใช้ขอ้ มูลฝึ กสอน (Training Data)
จานวน 10,000 รายการ เพื่อนามาใช้ในการฝึ กสอน และ
สร้างตัวแบบจาลองของแต่ละอัลกอริ ทึม เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์
ออกมา เมื่อทาการวิเคราะห์แต่ละเทคนิ คเรี ยบร้อยแล้ว จึง
ทาการสรุ ปผลและเลื อ กเทคนิ คที่ เ หมาะสมและมี ค วาม
แม่ น ย ามากที่ สุ ด เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ กับ ข้อ มู ล ทดสอบ
จานวน 1,000 รายการ (Test Data) ต่อไป

ภาพที่ 2 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม(1)

ภาพที่ 3 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม(2)

คาอธิบาย

3.4 ขั้ น ตอนการแสดงผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
แบบจาลอง และภาพรวมของข้ อมูล
ขั้นตอนนี้ เป็ นการนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมา
แสดงผลระดับการผ่านคุ ณภาพการให้บริ การ หรื อ SLA
(Service Level Agreement) โดยใช้โปรแกรม Power Bi ใน
การพัฒนารายงาน เพื่อนาไปใช้วางแผนการดาเนิ น งาน
และช่วยเสริ มการตัดสิ นใจอย่างถูกต้องให้แก่ผบู ้ ริ หาร

พื้นที่
สังกัด
ประเภทบริ การ
ประเภทการขัดข้อง
วันที่เกิดเหตุขดั ข้อง
เดือนที่เกิดเหตุขดั ข้อง
ระยะเวลาในการแก้ไข
ผลคุณภาพการให้บริ การ
ระดับคุณภาพการให้บริ การ

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการพัฒนาระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะ เพื่อการวิเคราะห์
ข้อ มู ล จากระบบการรั บ แจ้ง เหตุ ข ัด ข้อ งโดยใช้เ ทคนิ ค
เหมืองข้อมูล สามารถแบ่งหัวข้อ ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม
ทาการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม โดยนาชุดข้อมูลตัวอย่าง
มาเพื่อเรี ยนรู ้ อลั กอริ ทึมที่ คดั เลื อกมาใช้ในการวิเคราะห์
จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ จากข้อมูลที่ พบ
ในการรั บ แจ้ง เหตุ ข ัด ข้อ งที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การโดยทาการเปรี ยบเทียบด้วย อัลกอริ ทึม Support

3.3 ขั้ นตอนการวิเคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้ เทคนิ คเหมื อง
ข้ อมู ล เปรี ยบเทียบ และคัดเลื อกเทคนิคที่มีประสิ ทธิภาพ
ทีส่ ุ ดไปใช้ งาน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ผลระดับการผ่านคุณภาพของ
การให้บริ การ หรื อ 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 มาใช้ ใ น
การเปรี ยบเที ยบเพื่อหาอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุดด้วยโปรแกรม

137

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

Vector Machine K-Nearest Neighbor Naïve Bays แ ล ะ
Ensemble Method โดยผลลัพธ์ การเปรี ยบเที ยบแสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการเปรี ยบเทียบความแม่นยา
ลาดับ
1
2
3
4

อัลกอริทมึ
K-Nearest Neighbor
Support Vector Machine
Naïve Bays
Ensemble Method

Accuracy

Performance
Precision

Recall

99.28%
66.28%
98.81%
90.26%

0.99
0.66
0.98
0.88

0.99
0.66
0.98
0.90
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พื้นที่ ประเภทเหตุขดั ข้อง ข้อมูลและผลการผ่านคุ ณภาพ
ของการให้บริ การ หรื อ SLA (Service Level Agreement)

จากการทดสอบทั้ง 4 อัล กอริ ทึ ม พบว่ า K-Nearest
Neighbor ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมี ค่าความถูกต้องอยู่ที่
ร้ อ ยละ 99.28 ค่ า ความแม่ น ย าเท่ า กับ 0.99 และค่ า ระลึ ก
เท่ากับ 0.99
4.2 ผลการพัฒนาระบบรายงานเพื่อแสดงผล
ภาพแสดงหน้ า จอเริ่ มต้น ของระบบรายงานการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากระบบรับแจ้งเหตุขดั ข้อง โดยสามารถ
เลือกเข้าใช้งานรายงานที่ตอ้ งการได้ แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 6 : ข้อมูลเหตุขดั ข้องตามสังกัด
จากภาพที่ 6 แสดงข้อ มู ล เหตุ ข ัด ข้อ งแยกตามสั ง กัด
และพื้นที่ การให้บริ การอย่างลงรายละเอี ยดมากขึ้ น โดย
สามารถกรองข้อมูล ตามพื้นที่ และสังกัดได้

ภาพที่ 5 : หน้าแรกของระบบรายงาน

ภาพที่ 7 : ข้อมูลเหตุรายการเหตุขดั ข้อง
จากภาพที่ 7 สามารถเลือกแสดงรายการเหตุขดั ข้องที่
พบโดยจะสรุ ปจ านวนตามพื้ น ที่ และจ านวนการพบ
เหตุขดั ข้องในแต่ละเดือนได้

ภาพที่ 6 : ผลจากการวิเคราะห์
จากภาพที่ 6 แสดงผลการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลระดับ การ
ให้ บ ริ การ จ านวน 1000 รายการที่ ไ ด้จ ากการทดสอบ
สามารถกรองข้อ มู ล เป็ นรายพื้ น ที่ และสั ง กัด จะแสดง
ข้อ มู ล จ านวนของเหตุ ข ัด ข้อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น แยกตามบริ การ

ภาพที่ 8 : ผลการวิเคราะห์ระดับการผ่านคุณภาพการให้บริ การ
จากภาพที่ 8 แสดงระดับการผ่านคุณภาพการให้บริ การ
โดยจะแบ่ ง เป็ นระดั บ ที่ ไ ด้ รั บ จากการวิ เ คราะห์ โ ดย
สามารถกรองข้อมู ลด้วยสังกัด ประเภทบริ การ ประเภท
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เหตุขดั ข้อง โดยแสดงระดับ และจานวนเหตุขดั ข้อง ตาม
พื้นที่บริ หาร และแสดงผลรวมในแต่ละเดือนตามระดับที่
ได้รับ
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แม่นยาเท่ากับ 0.99 และค่าระลึกเท่ากับ 0.99 จากนั้นจึงนา
ข้อมูลที่ ได้มาพัฒนารายงาน โดยใช้โปรแกรม Power Bi
เพื่อแสดงผลในรู ปแบบรายงานต่าง ๆ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่าย และสามารถนามาช่ วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ต่อไปได้ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง
[1] บ มจ.โท รค มน าค มแห่ งชาติ Nation Telecom Public
Company Limited.2565[อินเทอร์ เน็ตสื บค้นเมื่อ] [9 ธันวาคม
2564].แหล่งข้อมูล : https://www.ntplc.co.th/About/about
[2] WEARESOCIAL.COM.2565[อิ น เทอร์ เ น็ ต สื บ ค้น เมื่ อ ] [11
มกราคม 2565].แหล่งข้อมูล:https://wearesocial.com/us/blog
/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2
[3] บ มจ.โท รค มน าค มแห่ งชาติ Nation Telecom Public
Company Limited.2565[อินเทอร์เน็ตสื บค้นเมื่อ] [11 มกราคม
2565].แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : https://www.ntplc.co.th/pdf_doc/
BroadbandQuality
[4] กมลวรรณ จันทรนิมิ และพยุง มีสจั , “การพัฒนาระบบแนะนา
ด้ว ยเทคนิ ค กฎความสั ม พัน ธ์ แ ละการจัด กลุ่ ม ข้อ มู ล ด้ ว ย
Cosine Similarity” บทความวิ จ ัย การประชุ ม ทางวิ ช าการ
ระดับชาติดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
15, 2562.
[5] ศศิธร โหราชิ ต และมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ , “ระบบธุ รกิ จ
อัจฉริ ยะเพื่อการพยากรณ์แนวโน้มความต้องการแรงงานของ
ตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล”
[6] วงศกร คาวงศ์ และวัชรี วรรณ จิตต์สกุล, “ระบบคัดกรองความ
เหมาะสมของเนื้ อหาก่อนเผยแพร่ สู่สาธารณะ” บทความวิจยั
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีครั้งที่ 4, 2563.
[7] อนั ต ต์ ชั ย ชุ ติ ภ าสเจริ ญ และ ดร.จรั ญ แสนราช "การ
เปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ภ าพของอัลกอริ ทึมและการคัดเลื อก
คุ ณลักษณะที่ เหมาะสมเพื่อพยากรณ์ โอกาสความสาเร็ จใน
ก า ร โ อ น เ งิ น ข้ า ม ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป " KKU
RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCES (GRADUATE STUDIES)Vol. 6, 2561.
[8] การสร้ า งโมเดล Ensemble [อิ น เทอร์ เ น็ ต ] [สื บ ค้น เมื่ อ 20
ม ก ร า ค ม 2565].แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : https://medium.com/cwquantlab/ensemble-learning-method-98359636adf9

ภาพที่ 9 : ผลการทดสอบด้วยอัลกอริ ทึมที่มีประสิ ทธิภาพดีที่สุด
จากภาพที่ 9 แสดงผลที่ได้จากการทดสอบข้อมูลตัวอย่าง
ด้วยอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุด

ภาพที่ 10 : ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจาลอง
จากภาพที่ 10 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่นาเข้ามาเพื่อสร้าง
แบบจาลองด้วยอัลกอริ ทึมที่มีประสิ ทธิภาพดีที่สุด

5. สรุป อภิปรายผล
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับ คุ ณภาพ
ของการให้บริ การ หรื อ SLA (Service Level Agreement)
โดยแสดงผลของระดับการแก้ไขเหตุขดั ข้องที่ผา่ นคุณภาพ
การให้บริ การ และไม่ผา่ นคุณภาพการให้บริ การ แบ่งตาม
ระดั บ คุ ณ ภาพบริ การที่ ไ ด้ โดยเปรี ยบเที ย บและหา
อัลกอริ ทึมที่ มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีที่สุด เพื่อนามาใช้ในการ
วิเคราะห์ระดับของคุณภาพบริ การ
จากการทดสอบและเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพ
อัลกอริ ทึม พบว่าอัลกอริ ทึม K-Nearest Neighbor มีผลลัพธ์
ที่ดีที่สุด โดยมีค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ร้อยละ 99.28 ค่าความ
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ระบบวิเคราะห์ ระดับของภาษาด้ วยเหมืองข้ อความ
Thai Language Level Analysis System using Text Mining Technique
สาริ น สงคริ นทร์ (Sarin Songkarin)1, อภิสิทธิ์ ไกรยะโส(Apisit Kraiyaso)2
และวรั ญญา วรรณศรี (Warunya Wunnasri)3
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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บทคัดย่ อ

Three techniques: Naive Bays, K-Nearest Neighbor,

เนื่ อ งจากการเขีย นหรื อเรี ย บเรี ย งข้ อ มูล ในรายงาน
จะต้ องทาอย่ างเป็ นระบบและต้ องมีการใช้ ระดับภาษาเข้ า
มาช่ วยในการเขียนรายงาน ซึ่ งนักเรี ยนและนักศึ กษา ยัง
ไม่ เข้ าใจเรื่ องระดับภาษามากนัก จึ งทาให้ กระทบต่ อการ
เขีย นรายงาน จากปั ญ หานี ผ้ ้ ูจั ด ท าโครงงานได้ พั ฒ นา
ระบบวิเคราะห์ ระดับของภาษาด้ วยเหมืองข้ อความ เพื่อ
อานวยความสะดวก ในการเขียนรายงาน โดยใช้ เทคนิ ค
การเรี ยนรู้ ด้ วยเครื่ อง โดยเปรี ยบเที ยบแบบจาลองการ
จาแนกข้ อมูล 3 วิ ธี ประกอบด้ วยการหาเพื่ อนบ้ านใกล้
ที่สุด ต้ นไม้ ตัดสิ นใจและนาอีฟ เบย์ พบว่ านาอีฟ เบย์ ให้
ค่ าความถูกต้ อ งที่ ดีที่ สุ ด ที่ ร้ อยละ 75.63 จึ งได้ เลื อกใช้
แบบจ าลองนาอี ฟ เบย์ มาพั ฒ นาเป็ นระบบวิ เ คราะห์
ระดับภาษาด้ วยเหมืองข้ อความ
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 ระดับภาษาไทย

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. บทนา
การศึกษาปั จจุบนั ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมากขึ้น การเขียนรายงานจึ งมีบทบาทและสาคัญ
ยิ่งในการเรี ยนการสอน ซึ่ งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนทางานให้
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีเหตุผล มีทกั ษะในการใช้ภาษา
เพราะการเขียนหรื อเรี ยบเรี ยงข้อมูลในรายงานจะต้องทา
อย่างเป็ นระบบและต้องมีการใช้ระดับภาษาเข้ามาช่วยใน
การเขี ย นรายงาน ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นนั้น ต้อ งเป็ น
ภาษาระดับทางการ ซึ่ งการใช้คาในภาษาไทยใช้คาใน
ภาษาราชการ ไม่ ใช้ภาษาพูด และให้เป็ นค าภาษาไทย
มากที่ สุ ด ใช้ค าที่ ส ามารถเข้าใจง่ าย ไม่ ใช่ ค าภาษา ถิ่ น
หรื อผวน คาย่อจาเป็ นต้องเขี ยนเป็ นคาเต็ม เมื่ อต้องใช้
ศั พ ท์ ท างวิ ช าการ ควรเลื อ กใช้ ศ ั พ ท์ บั ญ ญั ติ ของ
ราชบัณฑิตยสถาน
จากปั ญหาผูจ้ ดั ทาโครงงานได้พฒั นาระบบวิเคราะห์
ระดับของภาษาด้วยเหมื อ งข้อความ เพื่ออานวยความ
สะดวกสาหรั บผูเ้ รี ยนในการเขียนรายงาน โดยผูจ้ ัดทา

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.
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รวบรวมข้อ มู ล ประโยคจากรายงานทั้ ง หมด 2,000
ประโยค ประกอบไปด้วยประโยคภาษาระดับ ทางการ
1,000 ประโยค และประโยคภาษาระดับไม่เป็ นทางการ
1,000 ประโยค ซึ่ งต้องเตรี ยมข้อมูลด้วยการตัดคา นามา
สร้างคลังคาศัพท์ และนับความถี่ของคาศัพท์ว่าแต่ละคา
นั้นปรากฏบนเอกสารมากน้อยเพียงใด โดยใช้เทคนิ ค
การเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ อง นามาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบด้วย
แบบจาลองการจาแนกข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ เทคนิ คต้นไม้
ตัดสิ นใจ(Decision Tree) การหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (KNearest Neighbor) และ นาอีฟ เบย์(Naive Bayes) เพื่อหา
วิธีที่ดีที่สุดมาพัฒนาเป็ นระบบวิเคราะห์ของระดับภาษา

NCCIT2022

ทางการ เช่น ใครไม่ทาตามกฎระเบียบ สามารถเขียนเป็ น
ประโยคภาษาระดับทางการได้ คื อ ผูใ้ ดไม่ ปฏิ บ ัติ ต าม
กฎระเบียบ
ตารางที่ 1: ตัว อย่ า งภาษาระดับ ทางการมี ลัก ษณะกระชับ
ภาษาระดับไม่เป็ นทางการมีลกั ษณะไม่กระชับ

ภาษาระดับทางการ
ไม่ระมัดระวัง

ภาษาระดับไม่ เป็ น
ทางการ
ไม่ดูตาม้าตาเรื อ

ไม่ทราบข้อเท็จจริ ง

ไม่รู้เรื่ องรู ้ราว

ซ้ าซาก

ซ้ าๆ ซากๆ

มีบุตร

มีลูกมีเต้า

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

น้อยใจ

น้อยอกน้อยใจ

จากงานวิจยั ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง [1]
ได้ศึกษาการพิจารณาระดับภาษาและหลักการใช้ภาษาที่
ถูกต้อง ตามกาลเทศะหรื อโอกาสในการใช้ภาษา เพื่อให้
ผูใ้ ช้ภาษาสามารถเลือกใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดย
มีหลักการดังนี้
- ภาษาใช้ในการสื่ อสารที่ เป็ นทางการควรใช้ภ าษา
เขียนในระดับทางการ โดยต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูด
และต้องคานึ งถึงความถูกต้องเรื่ องความหมาย และแบบ
แผนการใช้ภาษาทั้งในด้านการใช้คาและประโยค เน้น
ความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น
- การใช้คา การใช้คาต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ความหมาย และระดับของคานั้น ๆ
- การใช้ประโยค การใช้ประโยชน์ตอ้ งพิจารณาให้
ประโยคที่ใช้น้ นั ถูกต้อง กะทัดรัด ชัดเจน สละสลวย และ
ลาดับคาในประโยคถูกต้อง
- การเปรี ยบเทียบคาระหว่างภาษาระดับทางการและ
ภาษาระดับไม่เป็ นทางการนั้น สามารถเปรี ยบเที ยบได้
ดังนี้ ภาษาเป็ นทางการมี ลกั ษณะกระชับ ภาษาไม่ เป็ น
ทางการมี ลกั ษณะไม่ กระชับ ค่ อ นข้างเป็ นภาษาพูด ดัง
ตัวอย่างในตารางที่ 1 ค าว่า “ไม่ ระมัดระวัง ” ในภาษา
ทางการจะกระชับและสุ ภาพกว่า “ไม่ดูตาม้าตาเรื อ ”ใน
ภาษาไม่ เป็ นทางการ ภาษาเป็ นทางการส่ วนมากใช้คา
บาลี สั น สกฤต ตัว อย่ า ง ประโยคภาษาระดับ ไม่ เ ป็ น

ติดใจ

ติดอกติดใจ

จากงานวิจยั เรื่ องการจาแนกกลุ่มคาถามอัตโนมัติบน
กระดานสนทนาโดยใช้เ ทคนิ ค เหมื อ งข้อ ความ[2] ได้
ศึกษาการประมวลผลข้อความและการจาแนกข้อความ
ด้วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ องทั้ง 3 เทคนิ ค ประกอบด้วย การ
หาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ต้นไม้ตดั สิ นใจ และ นาอีฟ เบย์
ซึ่ งงานวิจยั นี้ มีปัญหาด้านการตอบคาให้ชดั เจนและตรง
ประเด็น ทาให้ผูพ้ ฒั นาได้นาเอา 3 เทคนิ ค มาใช้ในการ
พัฒนาระบบวิเคราะห์ระดับภาษา โดยมีหลักการดังนี้
การประมวลผลข้อความ (Text processing)
การประมวลผลข้อความเป็ นกระบวนการอัตโนมัติ
ในการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด เรี ยงข้ อ มู ล ข้ อ ความที่ ไ ม่ มี
โครงสร้างเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก [2] ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
การตัดคา
การตัด ค าภาษาไทยเป็ นงานพื้ น ฐานส าหรั บ การ
ประมวลผลภาษาไทย เนื่ องจากลักษณะของข้อความจะ
ติ ดกันและไม่มีการใช้ตวั อักษรหรื อสัญลักษณ์ นามาใช้
คัน่ ระหว่างคาเหมื อนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการตัดคาจึ ง
เป็ นการแบ่งคาแต่ละคาในประโยคออกจากกันเพื่อ ให้
คอมพิ ว เตอร์ ส ามารถค านวณหรื อค้น หาค าได้อ ย่ า ง
ถูกต้องและแม่นยา
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การสร้างคลังคาศัพท์
เมื่ อ ตัด ค าแล้ว จะน าค าที่ ต ัด มารวบรวมเป็ นคลัง
คาศัพท์และแต่ละคานั้น จะมีหมายเลขกากับเพื่อระบุว่า
แต่ละคานั้นอยูล่ าดับที่เท่าไร
สร้างคุณลักษณะจากการนับคา
การนับจานวนครั้งที่แต่ละคา ในคลังคาศัพท์ท้ งั หมด
ที่ ป รากฏในประโยค ซึ่ งยิ่งค าในคลังค าศัพท์มี จานวน
มาก จานวนคุณลักษณะของข้อมูล ก็จะมีจานวนเพิ่มขึ้น
และแปลงคาศัพท์ให้เป็ นเวกเตอร์ เพื่อจะได้นาไปใช้ใน
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ของเครื่ องต่อไป
เทคนิคการเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ อง
- นาอีฟ เบย์
เป็ นการจัดหมวดหมู่โดยใช้หลักความน่าจะเป็ นเข้ามา
ช่วยคานวณ ดังสมการที่ 1
𝑃(𝑐|𝑋) =

𝑃(𝑥|𝑐)𝑃(𝑐)
𝑃(𝑥)
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ภาพที่ 1: ข้อมูลที่ใกล้เคียงและข้อมูลที่ตอ้ งการจาแนกประเภท [3]
- ต้นไม้ตดั สิ นใจ
การจ าแนกข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ต ้น ไม้ต ัด สิ น ใจ จะสร้ า ง
ต้นไม้ข้ ึนเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจจากข้อมูลที่มีหมวดหมู่
ข้อมูลแนบอยูด่ ว้ ย โดยโครงสร้างของต้นไม้ตดั สิ นใจจะ
ประกอบด้วย ใบ (Leaf) เป็ นส่ วนของผลลัพธ์ ที่ได้ กิ่ ง
(Branch) เป็ นตัว เชื่ อ มระหว่ า งโหนดราก (Root) เป็ น
จุ ดเริ่ ม ต้นของเหตุ การณ์ โหนดภายใน (Internal node)
คือ คุณลักษณะต่างๆ ของข้อมูล ซึ่ งเมื่อข้อมูลมาถึงโหนด
จะใช้คุณลักษณะของข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจว่าข้อมูลจะไป
ในทิศทางใดต่อไป โดยโหนดภายในจะมี จุดเริ่ มต้นคื อ
โหนดราก ดังภาพที่ 2

(1)

ตัวแปรในสมการมีดงั นี้
X คือ ประโยคที่ตอ้ งการวิเคราะห์
x คือ คาในประโยค
c คือ คลาสของข้อมูลในที่น้ ี ประกอบด้วย 2 คลาส คือ
ภาษาระดับทางการและภาษาระดับไม่เป็ นทางการ
P(c|X) คือ ความน่ าจะเป็ นที่ประโยค X จะเป็ นคลาส
นั้นๆ
P(x|c) คื อ ความน่ าจะเป็ นที่ คา x ปรากฏอยู่ในคลาส
นั้นๆ
P(c) คือ ความน่ าจะเป็ นของการเกิ ดของคลาสนั้นๆ
ในคลังข้อมูล
P(x) คือ ความน่าจะเป็ นของคา x
- การหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
เป็ นแบบจาลองในการจาแนกประเภทของข้อมูลจาก
การเรี ยนรู ้ขอ้ มูลฝึ กฝนที่ทราบคาตอบ วิธีการจาแนกของ
การหาเพื่อนบ้านที่ ใกล้ที่สุ ด จะใช้วิธีการวิเคราะห์ จาก
ข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดจานวน k ตัว กับข้อมูลที่ ตอ้ งการ
จาแนกประเภทของข้อมูลหรื อต้องการ ทานายคลาสของ
ข้อมูลใหม่โดยจะทานายตามคลาสส่ วนใหญ่ของข้อมูล
ฝึ ก k ตัว ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 2: โครงสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ [4]
จากงานวิจยั Automatic Classification of Documents
by Formality [5] ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างประโยค
ภาษาระดับ ทางการและประโยคภาษาระดับ ไม่ เ ป็ น
ทางการของภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ อง 3
เทคนิ ค ในการจาแนกประเภทประโยค ประกอบด้วย
ต้นไม้ตดั สิ นใจ นาอีฟ เบย์ และ Support Vector Machine
โดยใช้ชุดข้อมูล 1,000 รายการ คือ ประโยคภาษาระดับ
ทางการ 500 ประโยค และ ประโยคภาษาระดับไม่เป็ น
ทางการ 500 ประโยค ซึ่ งงานวิจัยนี้ ระบุ ว่า ชุ ดข้อมู ลที่
นามาทดสอบยังมีจานวนที่ไม่มากพอ
จากงานวิจัยการแบ่ งข้อมู ลและการจาแนกประเภท
ข้อมูล [6] งานวิจยั นี้ ทาการศึ กษา การเรี ยนรู ้ ดว้ ยเครื่ อง
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ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ เป็ นการเรี ยนรู ้โดยการจาแนก
ประเภทข้อมู ลออกเป็ นกลุ่มโดยใช้คุณลักษณะ ในการ
จาแนกประเภท จากงานวิจยั นี้ ผูพ้ ฒั นาได้นาเอาเทคนิ ค
ต้นไม้ตดั สิ นใจ มาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อเปรี ยบเทียบ
แบบจาลองที่ดีที่สุด
จากบทความระดับภาษาและคาราชาศัพท์ [7] ผูพ้ ฒั นา
ได้ทาการศึกษารู ปแบบการใช้ภาษาและการสื่ อสารที่ มี
ลักษณะเป็ นภาษาระดับทางการ บริ บทของผูส้ ื่ อสารเพื่อ
นามาใช้ในการเตรี ยมชุดข้อมูล
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ปรากฏในเอกสารจะเป็ น 0 และถ้ามีมากกว่า 1 คา จะตั้ง
ค่าเป็ น 2
3. การฝึ กฝนแบบจาลอง
- แบบจ าลองท าการจ าแนกข้ อ มู ล ของประโยค
ภาษาระดับ ทางการและประโยคภาษาระดับ ไม่ เ ป็ น
ท า ง ก า ร โ ด ย แ บ บ จ า ล อ ง ที่ น า ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิ ทธิภาพประกอบด้วย
นาอีฟ เบย์
ใ ช้ ไ ล บ ร า รี่ scikit – learn แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้ เ ป็ น
Multinomial Naïve Bayes โดยนาประโยคที่ทาการแปลง
เป็ น เวกเตอร์ แล้ว มาหาค่ า ความน่ า จะเป็ นเพื่ อ ใช้
พิ จ ารณาค าในประโยคนั้นว่าเป็ นประโยคภาษาระดับ
ทางการหรื อประโยคภาษาระดับไม่เป็ นทางการ
การหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
ใช้ไลบรารี่ scikit – learn ในการแยกประเภทประโยค
โดยใช้ขอ้ มูลบางชุ ดมาตรวจสอบ จากนั้นหาระยะห่ าง
ระหว่างข้อมูลที่ทาการรับเข้ามาและตัวข้อมูลที่จะใช้ใน
การตรวจสอบ เมื่ อ ได้ค่ า ระยะห่ า งมาแล้ว จะใช้ เ พื่ อ
พิจารณาว่าประโยคที่ รับเข้ามาเป็ นประโยคภาษาระดับ
ทางการหรื อประโยคภาษาระดับไม่เป็ นทางการ โดยได้
กาหนดค่า k เท่ากับ 3 5 และ 7 ตามลาดับ
ต้นไม้ตดั สิ นใจ
ใช้ไลบรารี่ scikit – learn ทาการเลือก คุณลักษณะของ
ข้อมูล ที่เหมาะสมจะนามาใช้ในการแบ่ง โดยใช้ค่า Gini
Index ในการเปรี ยบเที ย บประโยคว่ า เป็ นประโยค
ภาษาระดับ ทางการหรื อประโยคภาษาระดับ ไม่ เ ป็ น
ทางการ
ในส่ วนการออกแบบและพัฒนาระบบในรู ปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน ได้มีการออกแบบฟังก์ชนั การทางานดังนี้
- ระบบสามารถตรวจสอบประโยคที่ให้ผลลัพธ์เป็ น
ภาษาระดับทางการหรื อภาษาระดับไม่เป็ นทางการโดย
ใช้แบบจาลองนาอีฟ เบย์ที่ได้ฝึกฝนจากชุดข้อมูลที่เตรี ยมไว้
- ระบบสามารถแนะนาคาที่ เป็ นภาษาระดับไม่ เป็ น
ทางการให้เ ป็ นภาษาระดับ ทางการจากพจนานุ ก รมที่
ผูพ้ ฒั นาสร้างขึ้น

3. วิธีการดาเนินงาน
ระบบวิเคราะห์ ระดับของภาษาด้วยเหมื องข้อความ
จะรับข้อมูลจากผูใ้ ช้งานและตรวจสอบว่าข้อมูลจากผูใ้ ช้
มี ค าอยู่ใ นระดับ ใดบ้า งและเป็ นประโยคภาษาระดับ
ทางการหรื อประโยคภาษาระดับไม่เป็ นทางการแล้วแจ้ง
ให้กบั ผูใ้ ช้

ภาพที่ 3: โครงสร้างในส่ วนการฝึ กฝนแบบจาลอง
ซึ่ งในขั้นตอนการฝึ กฝนแบบจาลองสามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 3 มีรายละเอียดการทางานแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. ข้อ มู ล ประกอบไปด้ว ยข้อข้อมู ลการฝึ กฝนและ
ข้อมูลทดสอบทั้งหมด 2,000 ประโยค
- ข้อมู ลการฝึ กฝน 2,000 ประโยค ประกอบไปด้วย
ประโยคภาษาระดับทางการ 1,000 ประโยคและประโยค
ภาษาระดับไม่เป็ นทางการ 1,000 ประโยค
2. การเตรี ยมข้อมูล
- การตัด ค า โดยการใช้ฟั ง ก์ชัน word tokenize ของ
ไลบรารี่ Pythainlp ตัดคาตามพจนานุกรม Pythainlp
- Countvectorizer คื อ การน ากลุ่ ม ของประโยคมา
สร้างเป็ นเวกเตอร์ โดยใช้กลุ่มของคาที่ปรากฏในเอกสาร
เป็ นตัวอ้างอิงคาที่มีในประโยคจะถูกตั้งค่าเป็ น 1 คาที่ไม่
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- ระบบสามารถรับข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้หากเว็บแอป
พลิเคชันตรวจสอบประโยคผิดพลาด หรื อผูใ้ ช้สามารถ
แนะนาคาที่เป็ นภาษาระดับไม่เป็ นทางการให้ผพู ้ ฒั นาได้
ทราบ
ซึ่ งหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 4
ภาพที่ 7: ส่ งข้อความเสนอแนะให้ผพู ้ ฒั นา

4. ผลการดาเนินงาน
จากการทดสอบแบบจาลองทั้ง 3 แบบจาลองโดยใช้
ชุ ด ข้อ มู ล ในการฝึ กฝนทั้ง หมด 2,000 ประโยค เป็ น
ประโยคภาษาระดับทางการ 1,000 ประโยค ประโยค
ภาษาระดับไม่เป็ นทางการ 1,000 ประโยค
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบ 10-fold Cross Validation ของ นาอีฟ

ภาพที่ 4: หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน
เมื่ อ ผู ้ใ ช้ท าการกรอกประโยคและท าการกดปุ่ ม
ตรวจสอบ เว็บแอปพลิเคชันจะทาการวิเคราะห์ประโยค
และแสดงผลลัพธ์ ดังภาพที่ 5

เบย์ ต้นไม้ตดั สิ นใจ และการหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด

ภาพที่ 5: หน้าเว็บแอปพลิเคชันแสดงผลวิเคราะห์ประโยค
เมื่ อ ผู ้ใ ช้ ท าการเลื อ กค าที่ เ ป็ นภาษาระดับ ไม่ เ ป็ น
ทางการจะแสดงคาแนะนาคาที่เป็ นภาษาระดับทางการ
ดังภาพที่ 6

แบบจาลอง

Precision

Accuracy

Recall

F-Measure

นาอีฟ เบย์

75.63%

73.57%

0.713

0.724

ต้นไม้
ตัดสิ นใจ

63.37%

68.33%

0.683

0.683

การหาเพื่อน
บ้านที่ใกล้
ที่สุด ( k = 5 )

58.37%

60.60%

0.665

0.634

จากผลการทดสอบ 10-fold Cross Validation ของ
แบบจาลอง ผลการจาแนกข้อมู ลด้วย นาอี ฟ เบย์ มี ค่ า
ความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 75.63 ซึ่ งดี กว่าผลการจาแนก
ข้อมูลต้นไม้ตดั สิ นใจ มีค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ร้อยละ 63.37
เนื่องจาก นาอีฟ เบย์ วิเคราะห์จากความน่าจะเป็ นของคา
ที่พบบ่อยในแต่ละคลาส แต่ตน้ ไม้ตดั สิ นใจวิเคราะห์จาก
คุ ณ ลัก ษณะยิ่ ง คุ ณ ลัก ษณะยิ่ ง เยอะ การตัด สิ น ใจของ
ต้นไม้ก็ยิ่งซับซ้อน ทาให้ความถูกต้องในการตัดสิ นใจมี
ประสิ ทธิ ภาพที่น้อยลง และการหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
มีค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ร้อยละ 58.37 ซึ่ งแบบจาลองการหา
เพื่อนบ้านที่ ใกล้ที่สุ ดมี ความถู กต้องต่ าเพราะประโยค
ภาษาระดับ ทางการ และประโยคภาษาระดับ ไม่ เ ป็ น
ทางการที่ผา่ นการเตรี ยมข้อมูลมีความแตกต่างกันไม่มาก

ภาพที่ 6: การแนะนาประโยคภาษาระดับทางการ
หากผูใ้ ช้ทาการกดปุ่ ม GIVE FEEDBACK ที่ มุ มบน
ขวาจะแสดงส่ วนที่ให้กรอกข้อความเพื่อส่ งข้อเสนอแนะ
ให้ผพู ้ ฒั นา ดังภาพที่ 7
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5. สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการดาเนิ นโครงงาน ทางผูจ้ ดั ทาได้เก็บรวบรวม
ชุดข้อมูลทดสอบแบบจาลองครบตามจานวนที่ตอ้ งการ
และทาการฝึ กแบบจาลองด้วยการเรี ยนรู ้ของเครื่ องโดย
ได้ใช้เทคนิคทั้ง 3 โมเดลและทาการทดสอบด้วย 10-fold
Cross Validation แ ล้ ว จึ ง น า ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ โ ด ย
แบบจาลองที่ ให้ค่าความถูกต้องที่ดีที่สุดคือแบบจาลอง
นาอีฟ เบย์ ให้ค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ร้อยละ 75.63 จากการ
วิเคราะห์ผลเนื่ องจากเป็ นการหาค่าความน่ าจะเป็ นของ
แต่ ล ะค าที่ จ ะปรากฏในประโยค ซึ่ งสามารถพิ จ ารณา
เพิ่มเติ มได้ เช่ นแนวทางการพัฒนาแบบจาลองโดยการ
เพิ่ ม ประโยคที่ จ ะใช้ใ นการฝึ กแบบจ าลองเพื่ อ ให้ มี ค่ า
ความแม่นยาเพิ่มขึ้น
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บทคัดย่ อ

Abstract

งานวิ จั ย นี ้มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ท าการศึ ก ษาคั ด เลื อ ก
แบบจาลองที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ การซื ้อโฆษณาผ่ าน
แพลตฟอร์ มเฟซบุ๊คด้ วยเทคนิ คการวิเคราะห์ อนุกรมเวลา
จานวน 3 วิธี ได้ แก่ วิธีหาค่ าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีเอ็กซ์ โปเนน
เชี ยล และวิ ธีเอ็กซ์ โปเนนเชี ยลกาลังสอง ด้ วยโปรแกรม
Minitab ข้ อมู ล ที่ ใช้ เป็ นข้ อมู ล การซื ้ อ โฆษณาจาก
แพลตฟอร์ มเฟซบุ๊ค ในช่ วงปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564
รวมจ านวน 60 เดื อ น ท าการแบ่ ง ข้ อ มู ล ออกเป็ น 2 ชุ ด
ได้ แก่ ชุดข้ อมูลสาหรั บสร้ างแบบจาลองพยากรณ์ จานวน
48 เดื อนและชุ ดข้ อมูลสาหรั บการทวนสอบความถูกต้ อง
ของแบบจ าลองพยากรณ์ จ านวน 12 เดื อ น ท าการ
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพด้ ว ยค่ า เฉลี่ย เปอร์ เซ็ นต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์ ค่ าเบี่ยงเบนสั มบูรณ์ เฉลีย่ ที่ตา่ ที่สุด
ผลการวิ จัยพบว่ า แบบจาลองเอ็กซ์ โปเนนเชี ยลกาลัง
สอง ให้ ประสิ ท ธิ ภ าพการพยากรณ์ ดี ที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี
ค่ า เฉลี่ ย เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์ (MAPE)
ตา่ ที่สุดเท่ ากับร้ อยละ 1.00 และค่ าเบี่ยงเบนสั มบูรณ์ เฉลี่ย
(MAD) เท่ ากับร้ อยละ 3.26 ผลการทวนสอบความถูกต้ อง
ของแบบจาลอง พบว่ า แบบจาลองเอ็กซ์ โปเนนเชียลกาลัง
สอง มีความคลาดเคลื่อนตา่ ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ เท่ ากับร้ อยละ 1.00622
คาสาคัญ: เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา แบบจาลอง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบจาลองเอ็กซ์โปเนนเชี ยล
แบบจาลองเอ็กซ์โปเนนเชียลกาลังสอง

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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2.1.1. วิธีค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่ (Moving Average)
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เหมาะสาหรั บการพยากรณ์
ในช่ ว งเวลาระยะสั้ นๆ และข้อ มู ล ที่ มี ล ัก ษณะค่ อ นข้า ง
แ น่ น อ น เ ป็ น เ ส้ น ต ร ง ค ง ที่ แ ล ะ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม
กับ ข้อ มู ล ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นแนวโน้ม ฤดู ก าล หรื อ ข้อ มู ล
ที่มีลกั ษณะเป็ นการเปลี่ยนแปลงเป็ นขั้นบันได มีหลักการ
ในการหาค่ า เฉลี่ ย คื อ ใช้ค่ า เฉลี่ ย จากการสั ง เกตข้อ มู ล
ในอดี ต มาค านวณหาค่ า เฉลี่ ย แล้ ว ใช้ ค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้
เป็ นค่าพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาถัดไป โดยมีสมการดังนี้ [7]

1. บทนา
ปั จ จุ บ ันการซื้ อ โฆษณาผ่านช่ อ งทางออนไลน์ ไ ด้รั บ
ความนิยมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะแพลตฟอร์ มของเฟสบุ๊ค
ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคได้ ดี
โดยเฟสบุ๊ ค มี ฟั งก์ ชั น ในการซื้ อโฆษณาที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภคได้อ ย่า งง่ า ยดาย
ผู ้บ ริ โภคสามารถซื้ อโฆษณาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น ใจ
เนื่ องจากเครื่ องมื อการซื้ อโฆษณาของเฟสบุ๊คเข้ามาช่ วย
วิ เ คราะห์ ใ นเรื่ องของกลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจในโฆษณาของผูบ้ ริ โภค
เนื่องจากซื้ อโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คเป็ นที่นิยมอย่างมากใน
ประเทศไทย จึ งมี แนวคิดที่ จะศึกษาทฤษฎี การให้บริ การ
ทางด้ า นการซื้ อโฆษณาของเฟสบุ๊ ค ด้ ว ยเทคนิ ค
Time Series Analysis [1] จานวน 3 วิธี ได้แก่ วิธี Moving
Average [2 ] วิ ธี Single Exponential Smoothing แ ล ะ
วิ ธี Double Exponential Smoothing [3] จากนั้ นน าวิ ธี
พ ย า ก ร ณ์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ข้ อ มู ล ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดกับข้อมู ล
การให้ บ ริ ก ารทางด้า นการซื้ อ โฆษณาของเฟสบุ๊ ค [4]
เพื่ อ น าผลพยากรณ์ ม าประยุก ต์ใ นการวางแผนบริ หาร
จั ด สรรงบประมาณจากการซื้ อโฆษณาผ่ า นเฟสบุ๊ ค
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่ วยในเรื่ องของการหา
ประสิ ทธิ ภาพในการซื้ อโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คเพื่อวิเคราะห์
ต้นทุนและความพึงพอใจ [5] ถึงจุดคุม้ ทุนที่ผูซ้ ้ื อโฆษณา
ผ่านเฟสบุ๊คว่ามีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด

𝐹𝑡+1 =

โดย

( 𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡 −2 +⋯+𝑌𝑡 −𝑛+1 )
𝑁

= ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t
t = เวลาที่ทาการพยากรณ์
𝐴t = ค่าความต้องการในงวดที่ t
N = จานวนข้อมูลที่นามาเฉลี่ย
2.1.2. วิ ธี ป รั บ เ รี ย บ เ อ็ ก ซ์ โ ป เ น น เ ชี ย ล

(1)

Ft

(Single

Exponential Smoothing)

เป็ นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เคลื่อนไหวอยูใ่ น
ระดับคงที่ ไม่ มี การเปลี่ ย นแปลง หรื อ เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ม่ มี
องค์ป ระกอบของแนวโน้ม และไม่ มี ค วามผัน แปรตาม
ฤดูกาล มีเฉพาะความผันแปรเนื่ องจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
เพียงอย่างเดี ยว เหมาะกับการพยากรณ์ ร ะยะสั้นส าหรั บ
ข้อมูลที่ เหมาะสมที่ จะใช้วิธีน้ ี ควรมีขอ้ มูลอย่างน้อย 5 ถึง
10 ข้อมู ล ซึ่ งวิธี การปรั บเรี ยบแบบเอ็กซ์ โปเนนเชี ยลให้
น้ าหนักความสาคัญของข้อมูลในอดีต และข้อมูลที่ทาการ
พยากรณ์ ซ่ ึ งน้ า หนัก ที่ ถ่ ว งให้ กับ ค่ า สั ง เกตแต่ ล ะค่ า จะมี
ค่าคงที่ของการปรับเรี ยบเรี ยกว่า 𝛼 โดยที่ค่าของ 𝛼 จะอยู่
ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1( 0 < 𝛼 < 1) โดยมีสมการดังนี้ [8]

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผู ้วิ จั ย ได้ ร วบรวมทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยแบ่งเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 การพยากรณ์ แบบอนุกรมเวลา
ก า ร พ ย า ก ร ณ์ แ บ บ อ นุ ก ร ม เ ว ล า เ ป็ น เ ท ค นิ ค
การพยากรณ์ ข ้อ มู ล ในอดี ต เป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค
ที่ ยอมรั บโดยทั่ ว ไป สามารถน าข้ อ มู ล ที่ มี ค่ า มาก
มาค านวณหาค่ า พยากรณ์ ไ ด้ ลัก ษณะของอนุ ก รมเวลา
จะต้อ งใช้ข ้อ มู ล ความต้อ งการหรื อข้อ มู ล สถิ ติ ใ นอดี ต
ที่ทาการรวบรวมในระยะเวลาหนึ่ง [6]

𝐹𝑡+1 = 𝛼 𝑌𝑡 +(1- 𝛼)𝐹𝑡

โดย

Ft = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t
Ft−1 = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t-1
Yt−1 = ค่าจริ งที่เกิดขึ้น ณ เวลา t
𝛼 = มีค่าเท่ากับ 0 < 𝛼 < 1
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วิธีบอกซ์เจนกินส์ ข้อมูลที่ใช้มาจากข้อมูลการส่ งออกอัญ
มณี และเครื่ องประดับของประเทศไทยรายเดื อน ตั้งแต่
เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2556 ถึ ง เดื อ นธัน วาคม พ.ศ. 2562
จานวน 84 วัดประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ ดว้ ยค่า MAPE
ผลการวิจยั พบว่า วิธี Decomposition ให้ประสิ ทธิ ภาพสู ง
ที่ สุด ค่า MAPE เท่ากับ 0.24 รองลงมา คือ Exponential
Smoothing ค่า MAPE เท่ากับ 0.26 MAPE เท่ากับ 0.47
ตามลาดับ
พรฤดี และณั ฐ ทวิ [ 13] ได้ ท าการศึ ก ษาตั ว แบบ
ที่ เหมาะสมสาหรั บการพยากรณ์ ยอดขายเสื้ อผ้าด้วยการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา 2 วิธี ได้แก่ วิธี Decomposition และ
วิธี Linear Regression ข้อมูลที่ ใช้มาจากยอดขายรายวัน
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2015 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2017
จ านวน 1,096 ค่ า วัด ประสิ ทธิ ภ าพการพยากรณ์ ด้ ว ย
ค่ า Basic Error ค่ า MAD ค่ า MSE ค่ า MAPE และ
ค่ า Theil’s U ผลการวิ จั ย พบว่ า วิ ธี Linear Regression
ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ค่ า Basic Error เท่ า กับ 24.441
ค่า MAD เท่ากับ 0.380 ค่า MSE เท่ากับ 0.266 ค่า MAPE
เท่ากับ 7.850 และค่า Theil’s U เท่ากับ 0.5555

2.1.3 วิธีปรั บเรี ยบแบบเอ็กซ์ โปเนนเชี ย ลกาลังสอง
(Double Exponential Smoothing)

เป็ นเทคนิ ค ที่ เ หมาะสมกับ ข้อ มู ล ที่ มี อิ ท ธิ พล
ของแนวโน้ ม เส้ น ตรงเป็ นส่ วนประกอบ โดยน า
ค่ า ของการพยากรณ์ ม าปรั บ ซ้ าอี ก ครั้ ง เพื่ อ พยายาม
ลดปั จ จั ย อัน เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงที่ อ ธิ บ ายไม่ ไ ด้
โดยมีสมการดังนี้ [9]
𝐹𝑡 = 𝛼 𝑌𝑡 +(1- 𝛼)𝐹𝑡 1
𝐹 ′ 𝑡 = 𝛼 𝐹𝑡 +(1- 𝛼)𝐹 ′ 𝑡−1 𝑐

โดย

NCCIT2022

(3)
(4)

Ft = ค่าพยากรณ์ความต้องการจากวิธี SES
Yt = ค่าจริ งที่เกิดขึ้น ณ เวลา t
𝐹′ = ค่าพยากรณ์จากวิธีการ DES สาหรับเวลา t

2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เมธิ นี ประสิ ทธิ์ และบุ ญอ้อม ]10 [ ทาการศึ กษาการ
พยากรณ์สาหรั บดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มอสังหาริ มทรั พย์ และ
ก่ อ สร้ างในประเทศไทยโดยการ Time Series Analysis
ด้ ว ยวิ ธี Single Exponential ผลการวิ จั ย พบว่ า การ
พยากรณ์ ล่ ว งหน้ า 3 เดื อ น มี ป ระสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ค่ า MAPE ร้ อ ยละ 1.9273 รองลงมา คื อ การพยากรณ์
ล่ ว งหน้ า 2 เดื อ น ค่ า MAPE ร้ อ ยละ 2 . 2 6 4 8 และ
การพยากรณ์ล่วงหน้า 6 เดือน ค่า MAPE ร้อยละ 3.4621
ตามลาดับ
อนุ สรณ์ ]11] ทาการศึกษาการพยากรณ์ความต้องการ
แว่นตาร้ านรั กแว่น โดยทาการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยเทคนิคTime Series Analysis จานวน 4 วิธี ได้แก่ วิธี
Moving Average วิ ธี Single Exponential วิ ธี Weighted
และวิธี Simple Regression ผลการวิจยั พบว่า วิธี Simple
Regression มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ค่า MAPE เท่ากับ ร้อย
ละ 58 รองลงมาคื อ วิธี Simple Exponential ค่า MAPE
ร้ อ ยละ 64.23 วิ ธี Moving Average ค่ า MAPE ร้ อ ยละ
68.02 แ ล ะ วิ ธี Weighted ค่ า MAPE ร้ อ ย ล ะ 69.83
ตามลาดับ
สมฤดี กัญญา และอรวรรณ [12] ได้ทาการศึกษาการ
พยากรณ์ มูลค่าการส่ งออกอัญมณี และเครื่ องประดับของ
ประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี ได้แก่ วิธี
Decomposition วิ ธี Exponential Smoothing แ ล ะ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาแบบจ าลอง
การพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์การซื้ อโฆษณา
ผ่านทางเฟซบุ๊ ค โดยใช้เทคนิ คการวิ เคราะห์ อนุ กรมเวลา
โดยมีรายละเอียด และขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.1 การรวบรวมข้ อมูลและการจัดการข้ อมูล
งานวิ จัย นี้ มี ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มู ล การซื้ อ โฆษณา
จากแพลตฟอร์ มเฟสบุ๊คในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ.2564
จานวน 60 เดือน โดยนาข้อมูลการซื้ อโฆษณาจากเว็บไซต์
www.facebook.com/adsmanager ทาการจัดข้อมูลให้อยู่
ในรู ปแบบรายเดื อ น ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Excel
แบ่ ง ข้ อ มู ล ออกเป็ น 2 ชุ ด ได้ แ ก่ ชุ ด ข้อ มู ล Train Set
ส าหรั บ การสร้ า งแบบจ าลองพยากรณ์ ใช้ข ้อ มู ล ตั้ง แต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จานวน
48 เดื อ น และชุ ด ข้ อ มู ล Test Set ตั้ งแต่ เ ดื อ นมกราคม
พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จานวน 12 เดือน
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ใช้สาหรับการทวนสอบความถูกต้องของการพยากรณ์
3.2 การสร้ างแบบจาลองการพยากรณ์
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือกใช้เทคนิ ค Time Series Analysis
ในการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ จานวน 3วิธี ได้แก่
วิ ธี Moving Average โดยการก าหนดค่ า MA Length
3,6,9 และ12 วิธี Single Exponential Smoothing กาหนด
ค่ า พารามิ เ ตอร์ α (Alpha) เท่ า กับ 0.2, 0.3, 0.6 และ 0.9
และวิธี Double Exponential Smoothing โดยการกาหนด
ค่าพารามิ เตอร์ α เท่ ากับ 0.1 ถึ ง 0.9 และค่าพารามิ เตอร์
γ (Grama) เท่ากับ 0.1 ถึง 0.9
3.3 การเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพและคั ด เ ลื อก
แบบจาลองการพยากรณ์
ผู ้วิ จั ย พิ จ ารณาประสิ ทธิ ภาพของแบบจ าลอง
การพยากรณ์ ทั้ ง 3 วิ ธี ด้ ว ยค่ า ค่ า เฉลี่ ย เปอร์ เซ็ นต์
ความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ ค่ า เบี่ ย งเบนสั ม บู ร ณ์ เ ฉลี่ ย
ที่ต่าที่สุด
3.4 การทวนสอบความถูกต้ องของแบบจาลองพยากรณ์
ใ น ส่ ว น นี้ เ ป็ น ก า ร ท ว น ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
โดยประเมิ นความถู กต้ อ งของการพยากร ณ์ ขอ ง
แบบจ าลองด้ว ยข้อ มู ล การซื้ อ โฆษณาจากแพลตฟอร์ ม
เฟสบุ๊ ค จ านวน 12 เดื อ น และประเมิ น ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย

ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Moving Average

4. ผลการดาเนินงาน

ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ Single Exponential Smoothing

วิธีพยากรณ์

ค่ าพารามิเตอร์

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

จากตารางที่ 1 เมื่ อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนพบว่า
MA Length 6 ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีที่สุด โดยมีค่า MAPE
เท่ า กั บ 1.71 และค่ า MAD เท่ า กั บ 7.96 ซึ่ งมี ก ราฟ
การพยากรณ์ แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กราฟการพยากรณ์แบบจาลอง Moving Average

ผลการดาเนิ นงานแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ ได้แก่ ผลการ
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลอง ผลการทวนสอบ
ความถูกต้องของแบบจาลอง และการนาเสนอข้อมูล แสดง
รายละเอียดได้ ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพแบบจาลอง
ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองเทคนิค
Time Series Analysis จ านวน 3 วิ ธี ได้แ ก่ วิ ธี Moving
Average วิ ธี Single Exponential Smoothing แ ล ะ วิ ธี
Double Exponential Smoothing ด้วยโปรแกรม Minitab
แสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3

วิธีพยากรณ์

Single
Exponential
Smoothing

ค่ าพารามิเตอร์

MAPE

MAD

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

จากตารางที่ 2 เมื่ อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่ อนพบว่า
ค่ า α เท่ า กั บ 0.3 โดยมี ค่ า MAPE เท่ า กั บ 1.15 และ
ค่า MAD เท่ ากับ 6.31 ซึ่ งมี กราฟการพยากรณ์ แสดงดัง
ภาพที่ 2
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ตามลาดับ นาแบบจาลองที่ ได้มาทาการทวนสอบความ
ถูกต้องกับข้อมู ลการซื้ อโฆษณาจากแพลตฟอร์ มเฟสบุ๊ค
จานวน 12 เดือน พบว่า วิธี Double Exponential Smoothing
มี ความคลาดเคลื่อนต่าที่ สุดเท่ากับ ร้ อยละ 1.00 แสดงดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ผลการทวนสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
เดือน

ภาพที่ 2: กราฟการพยากรณ์แบบจาลอง Single Exponential

วิธีพยากรณ์
Double
Exponential
Smoothing

Double Exponential
Smoothing

Test Set

Smooth

Predict

MAPE

2021-01

3148265

3148265

3148265

8.72804

2021-02

3434759

3434759

3434759

3.40124

Smoothing

ตารางที่ 3: การวิเคราะห์Double Exponential Smoothing

จานวน
การแสดงผล

ค่ าพารามิเตอร์

MAPE

MAD

2021-03

3721253

3721253

3721253

3.98769

α = 0.1, γ = 0.9

1.21

7.58

2021-04

4007747

4007747

4007747

4.28089

α = 0.2, γ = 0.1

1.44

5.41

2021-05

4294241

4294241

4294241

3.71557

α = 0.3, γ = 0.6

1.00

3.26

2021-06

4580735

4580735

4580735

2.65104

α = 0.4, γ = 0.9

1.15

2.23

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

จากตารางที่ 3 เมื่ อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่ อนพบว่า
ค่ า α เท่ า กับ 0.3 และค่ า γ เท่ า กับ 0.6 โดยมี ค่ า MAPE
เท่ า กับ 1.00 และค่ า MAD เท่ า กับ 3.26 ซึ่ งมี ก ราฟการ
พยากรณ์ แสดงดังภาพที่ 3

ร้อยละ

1.00622

4.3 การนาเสนอข้ อมูล
ทางผูว้ ิจัยได้นาผลการพยากรณ์ โดยใช้วิธี Double
Exponential Smoothing เป็ นตั ว แบบในการพยากรณ์
ค่ า โฆษณาจากแพลตฟอร์ มเฟสบุ๊ ค น าเสนอข้ อ มู ล
ด้วยรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน แสดงดังภาพที่ 4
ภาพที่ 3: กราฟการพยากรณ์แบบจาลอง Double Exponential
Smoothing

4.2 ผลการทวนสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง
ผลการทวนสอบความถู ก ต้อ งของแบบจ าลอง
เมื่ อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่ อน วิธี Double Exponential
Smoothing ให้ ป ระสิ ทธิ ภ าพดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ วิ ธี
Single Exponential Smoothing และวิธี Moving Average

ภาพที่ 4: ภาพการแสดงผลการพยากรณ์ค่าโฆษณา
150

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022
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5. สรุป

[6]

งานวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท าการศึ กษา
และคัดเลือกแบบจาลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับข้อมูล
การซื้ อโฆษณาจากแพลตฟอร์ มเฟสบุ๊ค จานวน 60 เดือน
โดยใช้เทคนิค Time Series Analysis จานวน 3 วิธี ได้แก่
วิ ธี Moving Average วิ ธี Single Exponential Smoothing
และวิธี Double Exponential Smoothing ทาการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ยค่า MAPE
และค่า MAD ผลการวิจยั พบว่า วิธี Double Exponential
Smoothing มี ค วามเหมาะสมส าหรั บ การพยากรณ์ ที่ สุ ด
โดยมีค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 1.00 และค่า MAD เท่ากับ
3.26 หลัง จากนั้ นน าข้อ มู ล มาทวนสอบกั บ ข้อ มู ล จริ ง
จานวน 12 เดื อน สรุ ปได้ว่า การพยากรณ์ ค่าโฆษณาจาก
แพลตฟอร์ มเฟสบุ๊ ค ด้ ว ยแบบจ าลองการพยากรณ์
วิธี Double Exponential Smoothing มีความแม่นยา โดย
มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการพยากรณ์ เท่ า กับ ร้ อ ยละ
1.00622
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Sales Data Analysis of Lighting Products using Clustering Technique
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บทคัดย่ อ

gathering of sales data at 110,258 items from

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อวิเคราะห์ ข้อมูลการขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ แสงสว่ า ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม (K-means
Clustering) ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ น ามาวิ เคราะห์ ได้ แ ก่ รหั ส สาขา
ข้ อ มู ล การขาย ราคาขายสิ นค้ า และรหั ส สิ นค้ า โดยใช้
ข้ อมูลการขายสิ นค้ า จานวน 110,258 รายการ ตั้งแต่ วันที่
1 มกราคม 2562 – 31 ตุ ล าคม 2564 โดยวิ ธี วิ จั ย ด าเนิ น
ตาม รู ป แบ บ CRISP-DM แล ะน าไป วิ เค ราะห์ ด้ วย
โป รแกรม RapidMiner ผลการวิ จั ย พ บ ว่ าส ามารถ
แบ่ งกลุ่ มสิ นค้ าได้ จ านวน 5 กลุ่ ม โดยแต่ ละกลุ่ มมี
สั ด ส่ วนของการขายตามรหั ส สิ น ค้ า ที่ แตกต่ างกัน อย่ าง
ชั ดเจน ลาดับที่ 1 มีรหั ส สิ นค้ าที่ เข้ าเงื่ อนไขสู งถึ ง 79 %
นอกจากนี ้จ ากผลการศึ ก ษาวิ จั ยฉบั บ นี ้ยังพบประเด็น ที่
น่ าสนใจคื อสามารถเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการ
จั ดการสิ น ค้ า ซึ่ งเห็ น ได้ ว่าในแต่ ละกลุ่ม ไม่ จาเป็ นต้ องมี
สิ นค้ าขายเหมื อนกันทุ กสาขา ตัวอย่ างเช่ นสิ นค้ าในกลุ่ม
สุ ด ท้ ายมี ก ารขายเพี ย ง 6 สาขาจากทั้ ง หมด 15 สาขา
หลั ง จากสรุ ป ข้ อ มู ล ได้ แ ละน าไปเที ย บกั บ ปริ มาณการ
สั่ งซื ้ อ จากบริ ษั ท คู่ ค้ าพบว่ า ในกลุ่ม นี ้มี สั ด ส่ วนการขาย
เพียง 24 % จากการสั่ งซื ้อทั้งหมด หากบริ ษัทนาข้ อมูลการ
จัดกลุ่มสิ นค้ ามาบริ หารทาให้ ลดปริ มาณการสั่ งซื ้อได้ สูงถึง
27 ล้ านบาท
คาสาคัญ: เทคนิคการจัดกลุ่ม เคมีน ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง

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. บทนา

การบริ หารจั ด การของผู ้บ ริ หารในสถาณ การณ์
เศรษฐกิ จระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ปั ญหาหลักสาคัญ
ที่ทุกบริ ษทั ต้องเผชิญคือ สถาณการณ์โควิด การปรับตัวให้
เข้ากับสิ่ งที่เกิดขึ้น ถือเป็ นบทเรี ยนครั้งใหม่ที่ทุกบริ ษทั ต้อง
ปรั บตัวหรื อที่ เรี ยกกันว่า ความปกติใหม่ (New Normal)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่เป็ นข้อมูลในอดีตสามารถ

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
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ช่วยให้บริ ษทั วางแผนกลยุทธ์ กาหนดนโยบาย ไว้รองรับ
ปั ญหาที่เข้ามาได้ท้ งั ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
บริ ษทั ที่ ผวู ้ ิจยั ศึกษาอยูพ่ บปั ญหาเรื่ องการคุมค่าใช้จ่าย
โดยที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในส่ วนนี้
เพราะด้วยขาดทรั พยากรบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ
และการเข้า ถึ ง การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ขั้น สู งยัง ไม่ เป็ นที่
แพร่ ห ลายในบริ ษ ทั ผูว้ ิจยั จึ งร่ วมศึ กษาข้อมู ลของบริ ษ ทั
และพบว่าปั ญหาหนี่ งที่บริ ษทั มองข้ามคือการเบิกสิ นค้าไป
ยังแต่ละสาขาโดยไม่มีการควบคุมที่รัดกุมพอ เพราะในแต่
ละสาขามีการจัดวางสิ นค้าบนชั้นวางสิ นค้าที่ขนาดเท่ากัน
และไม่ มี ก ารควบคุ ม การจัด วางสิ น ค้า จึ ง ท าให้ ปั ญ หา
ต้นทุนของสิ นค้าที่มีการเบิกไปในแต่ละสาขาเป็ นต้นทุนที่
บริ ษ ทั ต้องรั บ รู ้ เกิ นความจาเป็ น และไม่ ได้คานึ งปริ มาณ
การขายของแต่ละสาขา จึ งเป็ นที่ มาของการนาข้อมูลการ
ขายสิ น ค้าย้อนหลัง มาวิเคราะห์ ดว้ ยการจัดกลุ่ ม ประเภท
สิ นค้าที่เหมาะสมและสามารถจัดวางสิ นค้าในแต่ละสาขา
ได้ แ ละอย่ า งเห มาะส ม ช่ วยลดค่ า ใช้ จ่ า ย และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารเงินสดให้กบั บริ ษทั ได้
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ภาพที่ 1: ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล
การทาเหมื องข้อมู ลได้รับความนิ ยมและนาไปใช้งานใน
หลายด้าน [4] การท าเหมื อ งข้อ มู ล มี เทคนิ ค การค้น คว้า
ความรู ้ ไ ด้ห ลายรู ปแบบ โดยสามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ต าม
ลักษณะของปั ญหาที่ตอ้ งการนาการเหมืองข้อมูลไปใช้ใน
การแก้ไข [5] , [7] , [8] , [10] เช่ นการจาแนกข้อมูลของ
ข้อ มู ล ( Classification) , การค้น หาความสั ม พัน ธ์ ข อง
ข้ อ มู ล ( Association rule) ห รื อ ก า ร แ บ่ ง ข้ อ มู ล
(Clustering) ประกอบกับการนาเทคนิคมาใช้ร่วมกันดังนี้
1 . ก าร วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม สั ม พั น ธ์ ( Association
Analysis) การนากฎความสัมพันธ์ ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์
ที่ มีเงื่อนไขตรงกับข้อกาหนด และลักษณะของข้อมูลที่ มี
การเรี ย นรู ้ ข องตระกร้ า จ่ า ยตลาด ( Market Basket) มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กฎ
2.เทคนิ คเหมืองข้อมูลเพื่อค้นหากฎความสัมพันธ์ เป็ น
การค้นหากลุ่มข้อมูลที่ปรากฎข้อมูลร่ วมกันบ่อย
3 . เทคนิ คการวิ เ คราะห์ เพื่ อ จั ด กลุ่ ม ( Clustering
Analysis) การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มจะแตกต่างกับการแบ่ง
ประเภทและการท านายซึ่ งวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ มี ค วาม
คล้ายกันมาก

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ Data Mining [1] เป็ นเทคนิ ค หนึ่ ง
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล มาจากคาว่าเหมืองข้อมูล โดย
เป็ นการค้นคว้าหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ เป็ นกระบวนการสกัด ข้อ มู ล จากในอดี ต เพื่ อ น า
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ม าช่ ว ยในการวิ เคราะห์ แ ละประกอบการ
ตัดสิ น ใจ จากเดิ ม ที่ มี การจัด เก็บ ข้อ มู ลอย่างง่ ายได้มี การ
ปรั บ รู ป แบบการจัด เก็ บ ข้อ มู ล สารสนเทศ [2] เพื่ อ ให้
สามารถค้น พบความรู ้ ที่ ซ่ อ นอยู่ในข้อ มู ล โดยมี ข้ นั ตอน
การท าเหมื อ งข้อ มู ล [3] [6]ได้ แ ก่ การคัด เลื อ กข้อ มู ล
(Selection) การเตรี ยม ข้ อ มู ล (Preprocessing) การ
แปลงข้ อ มู ล (Transformation) การวิ เ คราะห์ แ ละค้ น
รู ปแบบข้อมูล (Data Mining) และการแปล/ประเมิ นผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Interpretation/Evaluation)
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ประเภทการพยากรณ์มี 2 ประเภทคือ
1.พยากรณ์ เชิ ง คุ ณ ภาพ [12] คื อ พยากรณ์ ที่ ไ ม่ อ าศัย
ข้อมูลในอดี ตแต่อาศัยประสบการณ์ ของผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
หน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนรู ปแบบในขั้นพื้นฐาน
2.พยากรณ์ เชิ งปริ มาณ [13] คือการพยากรณ์ ที่ใช้หลัก
สถิติจากข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณารู ปแบบและวางแผนกล
ยุทธ์ในอนาคต
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ก า ร ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ ข้ อ มู ล ( Data
Understanding) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลในส่ วนของยอดขาย
บริ ษทั และต้นทุ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริ ษทั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
เล็งเห็นว่าที่มาของปั ญหาคือกระบวนการในการเบิกของที่
ไม่มีความชัดเจน ขาดการวางแผนการดาเนิ นงาน โดยไม่มี
หลัก การที่ ส อดคล้อ งกับ การขายสิ น ค้า จึ ง ท าให้ บ ริ ษ ัท
รับภาระค่าใช้จ่ายเกินความจาเป็ น
3.2.3 การเตรี ยมข้อมู ล เริ่ มจากการเก็บ ข้อมู ลการขาย
สิ นค้าย้อนหลังทุกสาขา โดยในขั้นตอนแรก ผูว้ ิจยั ได้นา
ข้อมูลสิ นค้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 รวมทั้งสิ้ น 110,258
รายการมาวิเคราะห์ และจัดลาดับยอดขายที่สูงสุ ด 3 ลาดับ
แรก และเลือกลาดับที่ 1 มาเพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์ใน
โปรแกรม RapidMiner โดยข้อมูลในลาดับที่ 1 แบ่งเป็ น
สิ นค้ า ประเภทย่ อ ย จ านวน 1 ,4 3 1 รายการ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย แอตทริ บิวต์ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตารางอธิบายแอตทริ บิวต์ท้ งั หมด
3 .2 .2

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 เครื่ องมือการวิจัย
3.1.1 โปรแกรมวิเคราะห์ขอ
้ มูล RapidMiner
3.1.2 โปรแกรม Power BI Desktop
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

ผู ้วิ จั ย ได้ เลื อ กวิ ธี ก ารท าวิ จั ย โดยน าทฤษฎี เดิ ม มา
ประยุก ต์ใช้เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท สามารถน าวิ ธี ก ารท ามาใช้ไ ด้
หลังจากการวิจยั สิ้ นสุ ดลง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และน าไปใช้ ง านได้จ ริ ง ผู ้วิ จัย จึ ง ได้น ากระบวนการ
สาหรับการทาเหมื องข้อมูล ที่ มีข้ นั ตอนที่ ไม่ซับซ้อนโดย
ประกอบไปด้วยกันทั้งสิ้ น 6 ขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 2: Cross-industry standard process for data
mining (CRISP-DM)

ก า ร ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ ธุ ร กิ จ ( Business
Understanding) เพื่ อ ให้บ รรลุ วต
ั ถุ ประสงค์ของการวิจัย
ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษาและท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ บริ ษัท จาก
พนักงานของบริ ษ ทั โดยตรวจสอบกระบวนการท างาน
นโยบาย ต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ หาที่ มาของปั ญหาและ
นาไปสู่ การวางแผนการดาเนินงานในเบื้องต้น
3 .2 .1
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ชื่อแอตทริ บิวต์

คาอธิบาย

Date

วันที่ขายสิ นค้า

Month

เดือนที่ขายสิ นค้า

Year

ปี ที่ขายสิ นค้า

Article Code

รหัสสิ นค้า

Article Name

คาอธิบายรหัสสิ นค้า

Watt

ข้อมูลแสดงความจุของสิ นค้า

Brand

ข้อมูลแสดงยีห่ อ้ สิ นค้า

Type

ข้อมูลแสดงประเภท

Sub Type

ข้อมูลแสดงประเภทย่อย

Sales Office

สาขาที่ขาย

Location

รหัสสาขาที่ขาย

Sales Qty

จานวนสิ นค้าที่ขาย

Net Sales Inc
Tax

มูลค่าสิ นค้าที่ขาย
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จากข้อมู ลตามตารางผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบข้อมู ลพบว่า
ลักษณะของข้อมูลที่ตรวจสอบเป็ นรายการขายสิ นค้าตาม
ใบรายการขาย และได้เตรี ยมข้อมูลโดยการทา Pivot บน
ระบบ MS Excel เพื่อจัดข้อมู ลให้ขอ้ มู ลเป็ นจานวนการ
ขายตาม รหั ส สิ นค้า ก่ อ นน าทุ ก รายการเข้า โปรแกรม
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ภาพที่ 2: แสดงวิธีประมวลผลบนระบบ Rapid Miner

RapidMiner Studio

ก าร ส ร้ าง โ ม เด ล ( Modeling) ผู ้ วิ จั ย ไ ด้
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะของข้อมู ลโดยได้เลือก การ
แบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล แบบเคมี น ( K-means Clustering) [9] ,
[11] ซึ่ งการใช้โมเดลนี้ จะเป็ นลักษณะของการจัดกลุ่ ม ที่
เป็ นการกาหนดจานวนกลุ่มก่ อนนาไปวิเคราะห์ แบบไม่
เป็ นขั้น ตอน เมื่ อ น าข้อ มู ล ไปสร้ า งโมเดลผ่ า น ระบบ
RapidMiner ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 แสดงให้ เห็ น ว่า
ก่อนการวิเคราะห์หาค่า K ผูว้ ิจยั ได้จดั การข้อมูลตามลาดับ
ดังนี้
3.2.4.1 . การจัดการ Missing Data ให้มี ค่ าเป็ น ศู น ย์
เนื องจากข้อมูลที่ ตอ้ งใช้วิเคราะห์เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยลักษณะของตัวเลข
3.2.4.2. เลือกแอตทริ บิวต์ จากตารางที่ 1 โดยมีแอตทริ
บิวต์ที่ใช้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ตารางอธิบายแอตทริ บิวต์ที่นามาวิเคราะห์
3 .2 .4

ชื่อแอตทริ บิวต์

คาอธิบาย

Article Code

รหัสสิ นค้า

Location

รหัสสาขาที่ขาย

Sales Qty

จานวนสิ นค้าที่ขาย

Net Sales Inc
Tax

มูลค่าสิ นค้าที่ขาย

ภาพที่ 3: แสดงวิธีประมวลผลบนระบบ Rapid Miner

ภาพที่ 4: กราฟแสดงผลเพือ่ ระบุค่า K
จากข้อ มู ล ตามตามภาพที่ 4 แสดงลัก ษณะของกราฟ
หลั ง จากประมวลผลบนระบบ Rapid Miner เพื่ อ หา
จ านวนคลัส เตอร์ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด โดยเลื อ กค่ า K ที่ จุ ด
ก่อนที่ ความเฉื่ อย จะเริ่ มลดลงเป็ นเส้นตรง และจากกราฟ
ส าม ารถระบุ ค่ า K = 5 และน าค่ า K ที่ ได้ จ ากการ
ประมวลผลมาวิเคราะห์ ต่อเพื่อจัดกลุ่มตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5: แสดงวิธีการประมวลผลหลังระบุค่า K
หลังจากระบบได้ประมวลผลเรี ยบร้อย พบการจัดกลุ่ม
ของข้อมูลที่ มีลกั ษณะแยกกลุ่มได้อย่างชัดเจนโดยเห็ นได้
ชัดว่าในแต่ละกลุ่มมีลกั ษณะที่แตกต่างกันตามภาพที่ 6

3.2.4.3.ก าหนดค่ า แอตทริ บิ ว ต์ชื่ อ “Article Code”

ให้มีค่าเป็ น ID
3.2.4.4.กาหนดค่าพารามิ เตอร์ ในการท าคลัส เตอร์ ริ่ ง
ให้ดีที่สุด (Customize) โดยกาหนดค่า K = 10, Max runs
= 1,000, Measure types = Numerical Measures, Max
Optimization steps = 1,000
3.2.4.5. ระบุ ค่า Main Criterion เท่ากับ Avg. within
centroid distance ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 6: แสดงผลการจัดกลุ่ม
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3 .2 .5 ก าร วั ด ผ ล ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง โ ม เด ล
(Evaluation)

ในขั้นตอนที่ 4 ของการสร้างโมเดล ผูว้ ิจยั ได้นาผลของการ
ทาโมเดลมาวิเคราะห์ ปริ มาณสิ นค้าที่ เพียงพอต่อการขาย
ของแต่ละสิ นค้า ซึ่ งเมื่ อนาข้อมู ลที่ ผ่านการจัดกลุ่มมาท า
เข้า โปรแกรม Power BI เพื่อแสดงให้เห็นสิ นค้าประเภท
นี้วา่ ในแต่ละสาขามีคลัสเตอร์ ใดบ้างที่ขาย ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 9: ปริ มาณการขายสิ นค้าในแต่ละสาขา
จากภาพที่ 9 แสดงให้ เห็ น ข้อ มู ล ในแต่ ล ะคลัส เตอร์
โดยพบว่าลาดับที่ 1 คลัสเตอร์ 3 มีกลุ่มรหัสสิ นค้าที่ขายได้
สู งสุ ด ลาดับ ที่ 2 คื อคลัส เตอร์ 0 และลาดับ ที่ 3 คื อคลัส
เตอร์ 2 และคลัสเตอร์ 1 และ 4 ตามลาดับ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
พบว่าในแต่ละสาขาไม่มีความต่างกันในการเบิกสิ นค้าจึ ง
ท าให้เกิ ดการเบิ ก สิ น ค้าที่ เกิ น ปริ ม าณการขาย ดังจะเห็ น
จากภาพที่ 9 ที่ เห็ น ได้ ว่ า มี เพี ย งกลุ่ ม คลั ส เตอร์ 3 ที่ มี
ปริ มาณการขายมาก ซึ่ งหากดูจากการจัดกลุ่มแล้ว พบบาง
สาขาไม่ มี ค วามจ าเป็ นที่ ตอ้ งขายสิ น ค้าในบางคลัส เตอร์
โดยสรุ ปข้อมูลได้ดงั นี้

ภาพที่ 7: แสดงประเภทสิ นค้าตามคลัสเตอร์ ในแต่ละสาขา

Location cluster_4 cluster_3 cluster_2 cluster_1 cluster_0

ภาพที่ 8: รายละเอียดประเภทสิ นค้าตามคลัสเตอร์ ในแต่
ละสาขา
4. ผลการดาเนินงาน

ผลการวิจัยได้น าข้อ มู ลการแบ่ งแยกตามปริ ม าณการ
ขายในแต่ละสาขาที่จดั กลุ่มได้ตามภาพที่ 8 โดยแต่ละคลัส
เตอร์ ส ามารถเป็ นข้อ มู ล ให้ ผู ้บ ริ ห ารเพื่ อ ประกอบการ
พิ จ ารณา ซึ่ งจากข้ อ มู ล แต่ ล ะคลั ส เตอร์ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานได้ดงั นี้
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ภาพที่ 10: แสดงสาขาที่จาหน่ายสิ นค้าตามคลัสเตอร์
5. สรุ ป

จากผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูลการขายสิ นค้าพบว่า
มีสาขาที่ ไม่มียอดขายสิ นค้า และขายสิ นค้าได้น้อยจึ งเป็ น
156

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

กลุ่ ม ที่ มี ข ้ อ มู ล ที่ น่ า สนใจเพราะเป็ นกลุ่ ม ที่ ส่ งผลต่ อ
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั เช่นค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าไปยัง
แต่ละสาขา ค่าเช่าพื้นที่ ในการจัดวางสิ นค้า ค่าเสี ยโอกาส
ในการวางสิ น ค้าบนชั้น วางสิ น ค้า เป็ นต้น โดยจากการ
ประยุกต์ใช้วธิ ี การจัดกลุ่มด้วย K-means Clustering ถือว่า
เป็ นวิธีที่ง่ายที่ บริ ษทั สามารถนาไปใช้งานได้หลังจากการ
วิจยั เสร็ จสิ้ น เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้
เกิ นประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดกับบริ ษทั ดังเห็ นได้จากข้อมูลที่
สรุ ปได้เบื้ องต้นว่าสิ นค้าที่ขายดีเป็ นลาดับที่ 1 ของบริ ษทั
คือคลัสเตอร์ 3 แต่ในส่ วนของคลัสเตอร์ 4 ควรเสนอขาย
เพี ยง 6 สาขาจากทั้งสิ้ น 15 สาขา และรองลงมาคื อคลัส
เตอร์ 1 ควรเสนอขายเพียง 10 สาขา จากทั้งหมด โดยเมื่อ
นารหัสสิ นค้าไปวิเคราะห์เพิ่มพบว่าจากข้อมูลรหัสสิ นค้า
ในกลุ่มคลัสเตอร์ 4 รวมยอดซื้ อสิ นค้าสู งถึง 51 ล้านบาท
แต่สัดส่ วนในการขายเพี ยงแค่ 24 % ของยอดซื้ อ ซึ่ งเมื่ อ
บริ ษทั ได้นาการจัดกลุ่มมาใช้สามารถบริ หารเงินสดของ
บริ ษทั ที่นามาลงทุนเพื่อซื้ อสิ นค้าได้ถึง 27 ล้านบาท

[5]

ทางการเรี ยนรู้ จากบริ บทพฤติ กรรม”,สารนิ พนธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562.
[6]

บริ หารลูกค้ าสั มพันธ์ ” วารสารวิชาการซายน์ เทค มรภ.ภูเ ก็ต
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2, 2562.
[7]

Science and Technology

ปี ที่ 12 ฉบับ ที่ 2, พ.ค.-ส.ค.

2561 หน้า 83-96, 2561.
[8]

นิสานันท์ พลอาสา, “การสร้ างแบบจาลองการขายผลิตภัณฑ์
และพยากรณ์ ยอดขายประกันชี วิตโดยเทคนิ คเหมื องข้ อมูล
กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต แห่ งหนึ่ ง ” วิ ท ยานิ พ นธ์
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.

[9]

สุ ธีรา วงศ์อนันทรัพย์ ต้องใจแย้มผกา และ อรวรรณ มูสิกะ ,
“การใช้ เทคนิ ค เหมื อ งข้ อ มู ล ในการประเมิ น ความรู้

และหา

ความถนั ด เพื่ อ พั ฒ นาศั ล กยภาพของนั ก ศึ ก ษา ” วารสาร
สั งคมศาสตร์ ปี ที่ 5 ฉบับ ที่ 1 ม.ค. - มิ .ย. 2559 หน้า 12 –

สุ ทธิ พงศ์ ผ่องแก้ว, “การศึ กษากระบวนการแบ่ งกลุ่มเมล็ด

19, 2559.
[10]

วัจนา ชาวฟ้ า และอรศิริ ศิลาลัย , “การประยุกต์ ใช้ เทคนิ คการ

ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การงานวิ ศ วกรรม

ทาเหมื องข้ อมูลในการตัดสิ น ใจ ”,สารนิ พ นธ์ วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2561.

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , 2558.

ชนกชนม์ ใจมัน่ คง, “การวิเคราะห์ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบน

[11]

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ ติศกั ดิ์ เกิดประสพ , “การพัฒนาการ

ถนนในช่ ว งเทศกาลปี ใหม่ โ ดยเทคนิ ค เหมื อ งข้ อ มู ล ”,สาร

ท าเหมื อ งข้ อมู ล แบบจั ด กลุ่ ม ”, วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์

นิ พนธ์ วิทยาการคอมพิ วเตอร์ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีสุรนารี , 2552.
[12]

กิ ต ติ พ งศ์ อิ น ทร์ ท อง , “การก าหนดเป้ า หมายยอดขายที่

สั ญ ฌา พัน ธุ์ แ พง , “การประยุก ต์ ใช้ เทคนิ ค การท าเหมื อ ง

เห ม า ะ ส ม ก ร ณี ศึ ก ษ า สิ น ค้ า ไ ฟ เบ อ ร์ ซี เม น ต์ ”,

ข้ อมูลสาหรั บการพยากรณ์ การศึ กษาต่ อนักศึ กษาใหม่ ระดับ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556.

ปริ ญ ญาตรี ในมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ”,สารนิ พ นธ์

[4]

ศุภามณ จันทร์สกุล, “เทคนิคเหมืองข้ อมูลในการวิเคราะห์ ข้อ
มุ ล ท างก าร พ ย าบ าล ” EAU HERITAGE JOURNAL

มหาวิทยาลัยราชภัฏกั าญจนบุรี, 2562.
[3]

วณิ ช า แผลงรั ก ษษ และ นิ เวศ จิ ระวิชิ ต ชัย , “การแบ่ งกลุ่ม
ลูกค้ าโดยใช้ เทคนิ คการทาคลัสเตอร์ แบบเคมีน สาหรั บการ

พันธุ์ด้วยข้ อมูลโครงสร้ างของเมล็ด ”, สารนิ พนธ์ วิศวกรรม

[2]

พรนภา ชุ ม เชื้ อ , “การใช้ เทคนิ คการจั ดกลุ่มร่ วมกับเทคนิ ค
การจาแนกประเภทสาหรั บการคัดกรองเด็กที่ มีความบกพร่ อง

เอกสารอ้างอิง
[1]

NCCIT2022

[13]

ชุ ม ชั ย บุ ญ ศรี

, “การพยากรณ์ ยอดขายสิ นค้ าประเภท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

สายไฟฟ้าของลูกค้ าประเภทตัวแทนจาหน่ าย (Distributor) :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 2562.

กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท สายไฟฟ้ า แห่ งหนึ่ ง ”,พาณิ ชย์ศ าสตร์

นัน ทภัค สุ ท ธิ เลิ ศ, “การวิ เคราะห์ ความรู้ สึ กผู้โดยสารที่ ใช้

มหาวิทยาลัยบูรพา , 2559.

บริ การสายการบินของบริ ษทั ในประเทศสหรั ฐอเมริ การ”,สาร
นิ พ นธ์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.

157

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

ระบบการวิเคราะห์ อุบตั เิ หตุทางถนนโดยใช้ ธุรกิจอัจฉริยะ
Road Accidents Analytics System using Business Intelligence
ธนิษา สั งข์ แสง (Thanisa Sungsaeng)1 และผุสดี บุญรอด (Pudsadee Boonrawd)2
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บทคัดย่ อ

This research also uses Business Intelligence to

ปั จ จุ บั น ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของประเทศไทย
เป็ นปั ญ หาใหญ่ ที่ ยั ง คงต้ อ งเผชิ ญ ซึ่ ง ส่ งผลกระทบต่ อ
การบาดเจ็บและเสี ยชีวิต รวมทั้งความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ
สั ง คมของผู้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ครอบครั ว ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติ งานวิจัยนีจ้ ึ งได้ ทาการพัฒนาระบบการวิเคราะห์
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ ใ ช้ ก ระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล
(Data Science) ซึ่ งแบ่ งออกได้ เป็ น 5 ขั้ น ตอน ได้ แก่
การทาความเข้ าใจกาหนดปั ญหา (Business Understanding)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล (Data Acquisition) การเตรี ยมข้ อมูล
(Data Preparation) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Data Analysis)
และการน าไปใช้ งานจริ ง (Deployment) โดยงานวิ จั ย
ประยุกต์ ใช้ ธุรกิจอัจฉริ ยะ (Business Intelligence) สาหรั บ
ออกรายงานในรู ปแบบหลายมิติ และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ในรู ปแบบแดชบอร์ ด (Dashboard) เพื่อรองรั บการใช้ งาน
และสนับสนุนการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย
ทางถนนได้ อย่ างรวดเร็ ว และหลากหลายมิติมากขึน้
คาสาคัญ: ระบบการวิเคราะห์ อุบตั ิเหตุทางถนน วิทยาศาสตร์
ข้อมูล ธุรกิจอัจฉริ ยะ

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. บทนา
ปั จจุ บันอุ บัติเหตุ ทางถนนเป็ นปั ญ หาที่ มีความสาคัญ
ซึ่ งมี ผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิตเป็ นจานวนมาก จากรายงาน
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกปี พ.ศ. 2561 ของ
องค์ ก ารอนามัย โลก (World Health Organization) ระบุ
จานวนผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนทัว่ โลกสู งถึง 1.35
ล้านคนต่อปี ทัว่ โลก โดยส่ วนใหญ่เป็ นประชากรที่ มีอายุ
5-29 ปี [1] รวมทั้งได้ระบุถึงประเทศไทยว่ามีอตั ราการเสี ยชีวิต
สู งสุ ดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ประมาณการมี จานวน
22,491 ราย คิ ด เป็ น 32.7 คน ต่ อ ประชากรหนึ่ ง แสนคน
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ในรอบ 10 ปี ที่ ผ่ า นมา ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2554-2563 จ านวน
ผูเ้ สี ยชีวิตสะสมถึง 206,588 ราย เฉลี่ยเสี ยชีวิต 20,659 ราย
ต่อปี หรื อ 58 คน/วัน
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่าปั ญหาอุบตั ิเหตุการจราจร
ทางถนนถือว่าเป็ นปั ญหาที่ มีความสาคัญ และเป็ นสาเหตุ
ของการสู ญเสี ยชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งงบประมาณต่าง ๆ
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ จึงได้พฒ
ั นาระบบการ
วิเคราะห์อุบตั ิเหตุทางถนนโดยประยุกต์ใช้ธุรกิ จอัจฉริ ยะ
(Business Intelligence) บนพื้ นฐานของกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ขอ้ มูล (Data Science) ซึ่ งในบทความวิจัยแบ่ ง

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.
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เนื้ อหาออกได้เป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 บทนา ส่ วนที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนที่ 3 วิธีดาเนิ นการวิจยั
ส่ วนที่ 4 ผลการดาเนินงานวิจยั และส่ วนที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั

NCCIT2022

2.2 ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI)
ธุ รกิ จอัจฉริ ยะเป็ นเทคโนโลยี ที่ ช่ วยให้ ธุ รกิ จสามารถ
จัดระเบียบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทั้งหมดขององค์กร
หรื อ กล่ าวได้ว่าเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่วยในการเก็บข้อมู ลจาก
แหล่งต่าง ๆ แล้วเปลี่ ยนเป็ นสารสนเทศที่ ช่ว ยสนับ สนุ น
การตัดสิ นใจ เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ การบริ หารจัดการ
ตลอดจนการวางแผนงานต่าง ๆ
2.2.1 ส่ วนประกอบหลักของธุรกิจอัจฉริ ยะ
คลัง ข้อ มู ล (Data Warehouse) เป็ นฐานข้อ มู ล ส าหรั บ
จัด เก็บ ข้อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ โดยอยู่ที่ ส่ ว นกลาง และ
เข้าถึงได้ โดยเครื่ องมื อวิเคราะห์ ธุรกิ จ (Business Analytics)
เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ช่ ว ยวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในคลัง ข้อ มู ล
เพื่ อ ช่ ว ยในการจั ด การประสิ ทธิ ภ าพธุ ร กิ จ (Business
Performance Management: BPM) ส าหรั บ การตรวจสอบ
การวิเคราะห์เพื่อไปสู่ เป้ าหมายทางธุ รกิจ และยังเป็ นส่ วน
ที่ใช้เชื่ อมต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface) สาหรับรายงาน
การแสดงภาพข้อมู ล (Dashboard) เพื่อช่ วยให้ผูใ้ ช้เข้าถึ ง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว [4]
2.2.2 รู ปแบบของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล (Data Analytics) เป็ นเครื่ องมื อ
สาหรั บธุ รกิ จอัจฉริ ยะ (Business Intelligence) ซึ่ งเป็ นศาสตร์
ของการใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ จานวนมากสาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อดีต และทานายอนาคต โดยเริ่ มต้น
จากการนาข้อมูลมาทาให้อยูใ่ นรู ปแบบที่พร้อมจะประมวลผล
ด้วยเทคโนโลยี ชุดคาสั่ง หรื อแบบจาลองที่สร้างขึ้น เพื่อนา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์มาใช้เป็ นรู ปแบบของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1) การวิ เคราะห์ แบบพรรณนา (Descriptive Analytics)
เป็ นการวิเคราะห์พ้ืนฐาน เพื่อแสดงผลของรายการ เหตุการณ์
หรื อกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น หรื ออาจก าลัง เกิ ด ขึ้ น
ในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจหรื อการตัดสิ นใจ
2) การวิ เ คราะห์ แ บบพยากรณ์ (Predictive Analytics)
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรื อทานายสิ่ งที่กาลังจะเกิดขึ้น
หรื อ น่ าจะเกิ ดขึ้ น โดยใช้ข อ้ มู ลที่ ได้เ กิ ดขึ้ นแล้วร่ ว มกับ
แบบจาลองทางสถิติ หรื อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ
(Artificial Intelligence) นอกจากนี้ ยัง สามารถวิ เ คราะห์

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความปลอดภัยทางถนน
ความปลอดภัยทางถนนเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ทุกหน่ วยงาน
หรื อทุกกลุ่มคนควรให้ความตระหนัก ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ หรื อแนวทางปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้รถใช้ถนน ซึ่ งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ
ทางถนน ลดความเสี่ ยงของการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ ลดจานวน
ผูบ้ าดเจ็บ หรื อ พิ ก าร ตลอดจนลดอัต ราการสู ญ เสี ย ชี วิ ต
และทรัพย์สินของผูใ้ ช้ถนนทุกกลุ่มหรื อผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ
ทุกประเภท เพือ่ ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่ งความ
ปลอดภัยทางถนน อาจก าหนดเป็ นมาตรการ กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง วิธีปฏิบตั ิ หรื อแผนการดาเนิ นงาน
ในด้านต่าง ๆ สาหรับใช้เป็ นกรอบการดาเนิ นงาน บริ หาร
จัดการ หรื อควบคุมผูใ้ ช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล [2]
2.1.1 ประเภทของอุบตั ิเหตุ
ประเภทของอุ บัติ เ หตุ ส ามารถจ าแนกตามโครงข่ า ย
คมนาคม ประกอบด้วย อุบตั ิเหตุทางถนน (ทางหลวง ทาง
หลวงชนบท ทางพิ เ ศษ) อุ บัติ เ หตุ ท างราง (ทางรถไฟ
รถไฟฟ้ ามหานคร รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงก์) อุบตั ิเหตุ
ทางน้ า และอุบตั ิเหตุทางอากาศ
2.1.2 สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
สถิ ติ ค ดี อุ บัติ เ หตุ ก ารจราจรทางถนน สามารถแบ่ ง
สาเหตุการเกิดดอุบตั ิเหตุได้เป็ น 3 สาเหตุหลัก [3] คือ
- สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากบุคคล เช่น เมาสุ รา ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น
- สาเหตุจากสิ่ งแวดล้อม เช่น ถนนลื่น ถนนชารุ ด ถนน
มืด คนตัดหน้ารถ หมอก น้ าท่วม เป็ นต้น
- สาเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขบั ขี่ เช่น ระบบไฟฟ้ าขัดข้อง
ระบบเบรก ยางเสื่ อมสภาพ เป็ นต้น
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หาโอกาส และความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดว้ ย
เช่น การพยากรณ์ยอดขาย และการพยากรณ์ผลประชามติ
เป็ นต้น
3) การวิเคราะห์แบบให้คาแนะนา (Prescriptive Analytics)
เป็ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ มี ค วามซับ ซ้อ นและยากที่ สุ ด
เพราะเป็ นทั้งการพยากรณ์ หรื อทานายสิ่ งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
รวมทั้งให้คาแนะนาในทางเลื อกต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสี ยของ
ผลแต่ละทางเลือก และระยะเวลาของสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้น โดย
แบบจ าลองของการวิ เ คราะห์ ใ นลั ก ษณะนี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามา
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า การวิเคราะห์
ความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อุ บ ัติ เ หตุ โ ดยใช้
เทคนิ คกฎความสัมพันธ์ ซึ่ งปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่ก่อให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุจราจร ได้แก่ คน รถ ถนน และสภาพดินฟ้าอากาศ [5]
และการใช้เครื่ องมือการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine learning)
โดยใช้ต ้นไม้ต ัดสิ นใจ (Decision Tree) ส าหรั บวิ เคราะห์
ข้อมูลพยากรณ์การเสี ยชี วิต และมี การจัดกลุ่มประชากรที่ มี
โอกาสเสี ยชี วิ ตในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ที่ แ บ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม
ประกอบด้วย เพศชายและเพศหญิ ง ซึ่ งลักษณะข้อมู ลที่ มี
ความแตกต่ างกัน ได้แก่ ช่ วงอายุ การดื่ มแอลกอฮอล์ และ
รถคู่กรณี [6] การวิเคราะห์สาเหตุหลักของการเกิดอุบตั ิเหตุ
จราจร ซึ่ งปั จจัยสาเหตุ ได้แก่ ความเร็ ว พฤติกรรมที่ ไม่ดี
ความประมาท ข้อ บกพร่ อ งบนท้อ งถนน ยานพาหนะ
ขัด ข้อ ง อาการมึ น เมา และสภาพอากาศ [7] งานวิ จัยที่
ทาการวิเคราะห์ อุ บ ัติเหตุ โ ดยใช้ธุร กิ จอัจฉริ ยะ (Business
Intelligence) น าเสนอในรู ปแบบข้อ มู ล จิ น ตภาพ (Data
Visualization) สามารถแสดงภาพอุบตั ิเหตุในมิติเชิ งพื้นที่
และเวลา เพื่อสร้ างความตระหนัก การเกิ ดอุ บัติเหตุ [8]
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาระบบรายงาน
รู ป แบบหลายมิ ติ แ ละแดชบอร์ ด ในมุ มมองต่ าง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ สามารถทาการวิเคราะห์ และจัดทา
รายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ ว [9]
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Science) แบ่ งออกได้เป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การทาความ
เข้า ใจก าหนดปั ญ หา (Business Understanding) การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) การเตรี ยมข้อมูล (Data
Preparation) การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล (Data Analysis) และการ
นาไปใช้งานจริ ง (Deployment) โดยกรอบแนวคิดงานวิจยั
ในการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยใช้
ธุรกิจอัจฉริ ยะ สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจยั ของระบบการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุ
ทางถนนโดยใช้ธุรกิจอัจฉริ ยะ

3.1 การทาความเข้ าใจกาหนดปัญหา
จากการศึกษาปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทย
พบว่ามี แ นวโน้ม การเกิ ดอุ บ ัติเหตุ ทางถนน ซึ่ งมี จานวน
ผูบ้ าดเจ็ บ และผู เ้ สี ย ชี วิ ต อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ สู ง รวมทั้ง ยัง ส่ ง
ผลกระทบต่อความสู ญเสี ยทรั พย์สิน ตลอดจนเศรษฐกิ จ
สั งคมของประเทศ ดัง นั้น งานวิ จัย นี้ จึ ง ได้พ ัฒ นาระบบ
การวิ เ คราะห์ อุ บ ัติ เ หตุ ท างถนนโดยใช้ธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ยะ
มาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจกรณี ศึกษาดังกล่าว
3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลอุบตั ิเหตุ
ทางถนนบนทางพิ เ ศษจากฐานข้อ มู ล ของหน่ ว ยงาน
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (Expressway Authority of
Thailand : EXAT) ซึ่ งอยู่ ใ นรู ปแบบไฟล์ Excel จ านวน
7 ปี ตั้ ง แต่ 1 มกราคม 2558 จนถึ ง 31 ธั น วาคม 2564
ประกอบด้วยข้อมูลอุบตั ิเหตุ ต่าง ๆ เช่น ลักษณะอุบตั ิเหตุ
บริ เวณที่ เกิ ดเหตุ สภาพอากาศ ประเภทรถที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ
เป็ นต้น สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูลได้ดงั ภาพที่ 2

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
คณะผูว้ ิจัยทาการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ อุบัติ เหตุ
ทางถนนบนพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูล (Data
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จากภาพที่ 3 แสดง Control Flow หมายเลข 3 ที่ ใ ช้
เครื่ องมื อ Data Flow Task สาหรั บแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง
และปรับรู ปแบบข้อมูล ซึ่ งได้ปรับปรุ งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่
วัน ที่ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ประเภทอุ บัติ เ หตุ บริ เ วณที่ เ กิ ด เหตุ
สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ลักษณะอุบตั ิเหตุ ประเภทยานพาหนะ
ที่ใช้ในการขับขี่ และสภาพอากาศ โดยทาปรับรู ปแบบข้อมูล
ปรับปรุ งข้อมูลให้ถูกต้องโดยใช้เครื่ องมือ Lookup ตรวจสอบ
ข้อมู ล และทาการแทนที่ ขอ้ มู ลตามที่ กาหนด จากนั้นนา
ข้อมูล (Load) เข้าสู่ ตาราง เพื่อเตรี ยมข้อมูลสาหรั บนาไป
ประมวลผลวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ในการควบคุ มการไหลของ
ข้อมูลใน Data Flow สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 5

ภาพที่ 2: ตัวอย่างข้อมูลอุบตั ิเหตุที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การเตรียมข้ อมูล
ในงานวิจยั จะต้องเตรี ยมและทาความสะอาดข้อมูลก่อน
น าไปใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ซึ่ งจะต้อ งท าการแปลงข้อมู ล
ตรวจสอบความครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ปรั บ รู ป แบบข้อ มู ล
(Data Transformation) ให้อยูใ่ นรู ปแบบมาตรฐานเดียวกัน
โดยน าข้ อ มู ล เข้ า สู่ ฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ โ ปรแกรมจั ด การ
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server โดย Control Flow ของ
กระบวนการ ETL สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 5: Data Flow ภายใน Control Flow หมายเลข 3
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
กระบวนการนี้ เป็ นการน าข้อ มู ล ไปประมวลผลเพื่ อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้โปรแกรม Microsoft Power BI สาหรับ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ และมุ ม มองของข้อ มู ล
ต่าง ๆ ได้แก่ สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ ความเสี ยหายต่อ
ชี วิตและการบาดเจ็บ ช่ วงเวลาการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ลักษณะ
การเกิดอุบตั ิเหตุ และบริ เวณที่เกิดเหตุ
3.5 การนาไปใช้ งานจริง
ในการพัฒ นาระบบการวิ เ คราะห์ อุ บัติ เ หตุ ท างถนน
โดยใช้ธุรกิ จอัจฉริ ยะ ผลลัพธ์ที่ได้ (Output) จะแสดงผล
มุ ม มองของการวิ เ คราะห์ อุบัติ เ หตุ ท างถนน ในรู ป แบบ
ข้ อ มู ล จิ น ตภาพ (Data Visualization) และน าเสนอใน
รู ปแบบแดชบอร์ ด (Dashboard) ที่ ส ามารถสื่ อ สารให้
ผู ใ้ ช้ง านเข้า ใจได้ง่ า ย เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู บ้ ริ ห ารและผู ม้ ี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยทางถนนสามารถนาข้อมูล
ไปประกอบการตัด สิ นใจ และแก้ไ ขปั ญ หาอุ บ ั ติ เ หตุ
ทางถนน

ภาพที่ 3: Control Flow ของกระบวนการ ETL
จากภาพที่ 3 Control Flow หมายเลข 1 ที่ ใ ช้เ ครื่ องมื อ
Execute SQL Task เพื่อสร้ างการทางาน โดยให้มีการลบ
ข้อ มู ล ออกจากฐานข้อ มู ล ของตาราง ExatRoadAccident
ก่อนที่จะทาการ Load ข้อมูลทุกครั้ง Control Flow หมายเลข 2
ใช้เครื่ องมือ Data Flow Task เพื่อการควบคุมการไหลของ
ข้อ มู ล ใน Data Flow ซึ่ งเป็ นการดึ ง ข้อ มู ล (Extract) จาก
Data Sources โดยในงานวิจยั นี้ Data Sources อยู่ในรู ปแบบ
ไฟล์ Excel ซึ่ งในส่ วนการควบคุมการไหลของข้อมู ลใน
Data Flow สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 4

ภาพที่ 4: Data Flow ภายใน Control Flow หมายเลข 2
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2) ข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ
ข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษ แบ่งออกเป็ น
3 สาเหตุ ประกอบด้ว ย สาเหตุ อุ บัติ เ หตุ จ ากคน สาเหตุ
อุบตั ิ เหตุจากสิ่ งแวดล้อม และสาเหตุอุบตั ิเหตุจากอุปกรณ์
ขับขี่ แสดงตัวอย่างรายงานได้ดงั ภาพที่ 8

4. ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลการดาเนิ นงานวิจยั สามารถแสดงตัวอย่างผลการพัฒนา
ระบบการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุทางถนนโดยใช้ธุรกิจอัจฉริ ยะ
ในรู ปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) แสดงได้ดงั ภาพที่ 6-11

ภาพที่ 8: รายงานแสดงข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบตั ิทางถนน
3) ข้อมูลลักษณะการชน
ข้ อ มู ล ลั ก ษณะการชนที่ เ กิ ด ขึ้ นบ่ อ ยบนทางพิ เ ศษ
ตัวอย่างเช่ น การชนท้าย เฉี่ ยวชน/ชนกัน ชนไม้ก้ ันเลน
ชนขอบทาง พลิกคว่า ชนอุปกรณ์ เก็บค่าผ่านทาน ชนสิ่ ง
กี ดขวาง และรถเกิ ดเพลิ งไหม้ แสดงตัวอย่างรายงานได้
ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 6: ตัวอย่างหน้าจอแสดงภาพรวมของรายงาน
การเกิดอุบตั ิเหตุ

ตัวอย่างหน้าจอการแสดงภาพรวมของรายงานการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 6
จากผลการพัฒนาระบบได้นาข้อมู ลอุ บัติเหตุ ทางถนน
บนทางพิ เศษมาท าการวิ เคราะห์ และน าเสนอข้อมู ลใน
5 รู ปแบบดังนี้
1) ข้อมูลสรุ ปจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุ
ข้อ มู ลสรุ ป จ านวนการเกิ ดอุ บ ัติ เหตุ จะแสดงจ านวน
อุ บัติ เหตุ จ านวนผู ้เสี ยชี วิ ต และจ านวนผู ้บาดเจ็ บ แสดง
ตัวอย่างรายงานได้ดงั ภาพที่ 7

ภาพที่ 9: ข้อมูลลักษณะการชน
4) ข้อมูลบริ เวณที่เกิดเหตุ
ข้อมูลบริ เวณที่เกิดเหตุ/ลักษณะทางที่เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนบ่อย
บนทางพิเศษ ได้แก่ บริ เวณทางตรง ทางเข้าด่านเก็บ เงิ น
และทางโค้ง เป็ นต้น แสดงตัวอย่างรายงานได้ดงั ภาพที่ 10

ภาพที่ 7: ข้อมูลสรุ ปจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุ
162

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

สภาพจิ ต ใจของผู ้ข ับ ขี่ เป็ นต้น จะท าให้ ส ามารถออก
รายงานได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง
[1]**

[2]

ภาพที่ 10: ข้อมูลบริ เวณที่เกิดเหตุ
5) ข้อมูลจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุแยกตามรายชัว่ โมง
ข้อมูลจานวนการเกิ ดอุบตั ิเหตุแยกตามรายชัว่ โมง พบว่า
ช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด คือ 10.01-11.00 น. รองลงมา
คื อ 15.01-16.00 น. และ 14.01-15.00 น. ตามล าดับ แสดง
ตัวอย่างรายงานได้ดงั ภาพที่ 11

[3]

[4]

[5]

ภาพที่ 11: ข้อมูลจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุแยกตามรายชัว่ โมง

5. สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ อุบัติเหตุ ทางถนน
ที่ อิงตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขอ้ มู ล (Data Science)
แบ่ ง ออกได้เ ป็ น 5 ขั้น ตอน ได้แ ก่ การท าความเข้า ใจ
กาหนดปั ญหา (Business Understanding) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Data Acquisition) การเตรี ยมข้อมูล (Data Preparation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis) และการนาไปใช้งานจริ ง
(Deployment) โดยใช้ขอ้ มูลอุบตั ิเหตุทางถนนบนทางพิเศษ
ของหน่ วยงานการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย ประยุกต์ใช้
ธุ รกิจอัจฉริ ยะ ซึ่ งใช้โปรแกรม Power BI สาหรับออกรายงาน
และน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล อุ บัติ เ หตุ ท างถนน
ในรู ป แบบแดชบอร์ ด (Dashboard) งานวิ จัย ในอนาคต
จะนาเครื่ องจักรเรี ยนรู ้ (Machine Learning) มาประยุกต์ใช้
ในการวิ เ คราะห์ แ ละสร้ า งแบบจาลอง เพื่อพยากรณ์ หรื อ
ทานายแนวโน้มของอุบตั ิเหตุทางถนน รวมทั้งหากมีการเพิ่ม
ข้อมูลอื่น ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบ เช่น เรื่ องความเร็ ว

[6]

[7]

[8]

[9]
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
Enhancement Data Analytics for Medical Diagnosis
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บทคัดย่ อ

learning efficiency. The objectives of this research

การเตรี ยมข้ อมูลล่ วงหน้ าสาหรั บการวิเคราะห์ ข้ อมูล
ด้ ว ยเทคนิ ค เดี ย วอาจส่ งผลให้ การเรี ย นรู้ ของเครื่ องมี
ประสิ ทธิ ภาพไม่ เพียงพอ งานวิจัยนีจ้ ึ งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) นาเสนอวิ ธีการเตรี ยมข้ อมูลเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
การวิ เ คราะห์ และ 2) เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของ
วิธีการที่นาเสนอโดยวิธีการเตรี ยมข้ อมูลที่นาเสนอเป็ น
การผสมผสานการปรั บมาตรฐานขนาดข้ อ มู ล การ
คัดเลือกคุณลักษณะ และการจัดการข้ อมูลที่ไม่ สมดุลกัน
ในการวิจัยครั้ งนีใ้ ช้ ข้อมูลจาก UCI Machine Learning
Repository เป็ นข้ อ มู ล การวิ นิ จ ฉั ย โรคทางการแพทย์
จานวน 5 ชุด ประกอบด้ วยข้ อมูลแบบตัวเลข จานวน 3
ชุด และข้ อมูลตัวเลขร่ วมกับข้ อมูลที่ไม่ ใช่ ตัวเลข จานวน
2 ชุด ผู้วิจัยใช้ วิธีการเตรี ยมข้ อมูลที่ นาเสนอเพื่ อป้ อนเข้ า
สู่ การเรี ย นรู้ ของเครื่ อง ได้ แ ก่ 1) อั ล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชีน 2) อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ม 3) อัลกอริ ทึมเพื่อน
บ้ า นใกล้ เ คี ย ง 4) อั ล กอริ ทึ ม เกาส์ เซี ย นนาอี ฟ เบย์ 5)
อัลกอริ ทึมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้ น 6) อัลกอริ ทึมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้ นเชิ งลึ ก ผลการวิ จัยพบว่ าการเตรี ยม
ข้ อมูลด้ วยวิธีผสมผสานโดยส่ วนใหญ่ เข้ ามาช่ วยในการ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพสู งถึ งร้ อยละ 83-100 ด้ วยรู ปแบบที่
แตกต่ างกันขึน้ อยู่กับอัลกอริ ทึมและลักษณะของข้ อมูล
คํ า สํ า คั ญ : การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง การจ าแนกข้อ มู ล
การเตรี ยมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
การวินิจฉัยทางการแพทย์

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

ปั จ จุ บ ัน การแพทย์มี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการ
วิ นิ จ ฉั ย โรคต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น โรคไฮเปอร์ ไ ทรอยด์ [1]
โรคเบาหวาน [10] โรคไตเรื้ อรั ง [9] เป็ นต้น และยังมี
จ านวนผู ป้ ่ วยแต่ ล ะโรคเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว ท าให้
ข้อมูลในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมากและหากมีการ
นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์จะต้องใช้เวลามาก [1] ซึ่ งมี

Abstract
Data preprocessing for data analysis with a
single technique may result in insufficient machine
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การนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่ วยในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
มากมาย อาทิเช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการเรี ยนรู ้ของ
เครื่ องเพื่อให้ส ามารถวิ เคราะห์ แ ละท านายผลลัพ ธ์ ไ ด้
แม่นยามากขึ้นสาหรับการเรี ยนรู ้ของเครื่ องนั้นมีขอ้ จากัด
ในเรื่ องของการประมวลผลข้อมูล เนื่ องจากไม่สามารถ
นาข้อมู ลที่ ถูกจัดเก็บไว้มาวิเคราะห์ ได้โดยตรงหากนา
ข้อมู ลป้ อนเข้าสู่ การเรี ยนรู ้ ของเครื่ องโดยตรงโดยไม่ มี
ก า ร ท า ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส ม บู ร ณ์ เ สี ย ก่ อ น จ ะ ท า ใ ห้ ก า ร
ประมวลผลนั้นคลาดเคลื่อนไป
การเรี ยนรู ้ของเครื่ องมีประสิ ทธิ ภาพสู งก็ต่อเมื่อมีการ
เตรี ยมข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
เทคนิ คและวิธีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้
ของเครื่ องจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ การปรั บปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การผ่ า ตัด หลัง
คลอดด้วยเทคนิ คการคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูล [8] การ
เตรี ยมข้อ มู ล ด้ว ยการจัด การข้อ มู ล สู ญ หายและการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบข้อมูล [1], [5] การปรับขนาดของ
ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ทางชีวแพทย์ [4] การจาแนก
โรคมะเร็ งเต้ า นมด้ ว ยการสุ่ มลดตั ว อย่ า งใหม่ เ พื่ อ
แก้ ปั ญหาความไม่ ส มดุ ล ของข้ อ มู ล [7] ร่ วมกั บ
อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้ของเครื่ องแบบมีผสู ้ อนเพื่อช่วยใน
การจาแนกโรค แต่ยงั ไม่มีการนาเทคนิ คหลายๆ เทคนิ ค
มาผสมผสานกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ วิ ธี การเตรี ยมข้ อ มู ล ที่
เหมาะสมของแต่ละชุดข้อมูล
ผูว้ ิจยั จึ งได้นาเทคนิ คการเตรี ยมข้อมูล มากกว่าหนึ่ ง
เทคนิ คมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้ ของ
เครื่ อง อาทิ เช่ น การคัดเลื อกคุ ณลักษณะ [5] การปรั บ
มาตราฐานของข้อมูล [6] การสุ่ มตัวอย่างข้อมูลใหม่ [3]
และการปรั บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องอัล กอริ ทึ ม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการวินิจฉัยโรคให้มีความแม่ นย ามาก
ยิง่ ขึ้น
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การหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรนาเข้าเพื่อท านาย
ผลลัพธ์ ที่ เรี ย กว่าคลาส (Class) [2] จะประกอบด้วย 2
ส่ วนคื อ ส่ วนที่ เป็ นข้อ มู ลชุ ด การเรี ย นรู ้ และส่ วนของ
ข้อ มู ล ชุ ด ทดสอบส าหรั บ งานวิ จัย นี้ ใช้อ ัล กอริ ทึ ม การ
เรี ยนรู ้ของเครื่ องด้วยวิธีการจาแนกข้อมูล 6 อัลกอริ ทึม
ได้แก่ 1) อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน (Support
Vector machine: SVM) [9],[10] 2) อัล กอริ ทึ ม ป่ าสุ่ ม
(Random Forest: RF) [9] 3) อั ล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้ า น
ใกล้ เ คี ย ง (K Nearest Neighbor: KNN) [9],[10] 4)
อัลกอริ ทึมเกาส์เซี ยนนาอีฟเบย์ (Gaussian Naïve Bays:
GNB) [8] 5) อั ล กอริ ทึ ม เพอร์ เซ็ ป ตรอน หลายชั้ น
(Multi-Layer Perceptron: MLP) [9],[1] 6) อัลกอริ ทึม
เพอร์ เ ซ็ ป ตรอนหลายชั้ น เชิ ง ลึ ก (Deep Multi-Layer
Perceptron: DMLP) [9]
2.2 เทคนิคการสุ่ มตัวอย่ างใหม่

เป็ นเทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการแก้ปั ญ หาของการจ าแนก
ข้อมูลที่ไม่สมดุลกัน [3] จานวนข้อมูลที่มีความแตกต่าง
กัน ของคลาสมากจะส่ ง ผลให้ ก ารเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง
จาแนกข้อข้อมูลเอนเอียงไปทางข้อมูลกลุ่มของคลาสที่
มากโดยเทคนิ ค การสุ่ ม ตัว อย่า งใหม่ มี 2 วิ ธี ได้แ ก่ 1)
Random Under-Sampling (RUS) [7] เป็ นเทคนิ ค การ
สุ่ มลดกลุ่มตัวอย่างใหม่ของข้อมูลที่มากให้ลดลงเท่ากับ
หรื อใกล้เคี ย งกับกลุ่ มข้อ มู ลตัวอย่างที่ น้อ ยกว่าและ 2)
Random Over-Sampling (ROS) [3] เป็ นเทคนิ ค การ
สุ่ มข้อมูลตัวอย่างใหม่ของข้อมูลที่มีจานวนกลุ่มตัวอย่าง
น้อยให้เพิ่มขึ้ นตามจานวนใกล้เคี ยงหรื อเท่ากับจานวน
กลุ่มข้อมูลของคลาสที่มาก
2.3 การปรับมาตราฐานข้ อมูล
การปรับมาตราฐานข้อมูล (Feature Scaling: FSC)
[4] เป็ นการปรับขนาดของข้อมูลแต่ละแอททริ บิวต์ให้อยู่
ในช่ ว งเดี ย วกั น ซึ่ งหากข้อ มู ล ในแอททริ บิ ว ต์ น้ ั นๆ
แตกต่างกันมากจะทาให้แอททริ บิวต์น้ นั เกิ ดค่าผิดปกติ
หรื อ ที่ เ รี ย กว่า Outliers จึ ง ต้อ งมี ก ารน าเทคนิ ค การลด
ขนาดของข้อมู ลเข้ามาช่ วยในการเตรี ยมข้อมู ล โดยใช้
เทคนิค ดังนี้
2.3.1 Normalization เป็ นเทคนิ คการปรับขนาดของ
ข้อมูลโดยการคานวณจากผลต่างของแอททริ บิวต์แต่ละ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 การเรียนรู้ ของเครื่ องแบบมีผ้ ส
ู อน

เป็ นการสร้ างแบบจาลองเพื่อจาแนกข้อมูลเป็ นการ
จาแนกข้อมูลใหม่ซ่ ึ งแบบจาลองในการจาแนกข้อมูลเป็ น
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แอททริ บิวต์และค่าต่าสุ ดของแอททริ บิวต์น้ นั ๆหารด้วย
ผลต่างของค่าของแอททริ บิวต์ที่สูงสุ ดและต่าสุ ดเพื่อลด
ขนาดของข้อมูลให้อยูใ่ นช่วง 0 ถึง 1 ดังสมการ 2-1
𝑥− 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 =
(2-1)
𝑥
−𝑥
โดยที่

𝑚𝑎𝑥
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ประมวลผลการเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง โดยการคัด เลื อ ก
คุณลักษณะของข้อมูลนั้นมีดว้ ยกัน 3 วิธี [5] ได้แก่ การ
คัดเลือกคุณลักษณะแบบกรอง เป็ นการคัดเลือกแอททริ
บิ วต์ ท้ ั งหมดโดยการใช้ ค่ า สถิ ติ เพื่ อ จั ด ล าดั บ หา
ความสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกแอททริ บิวต์ที่ดีที่สุดซึ่ งจะใช้
เวลาในการประมวลผลเร็ วและเกิ ด โอเวอร์ ฟิตติ้ งน้อย
ที่สุด 2) การคัดเลือกคุณลักษณะแบบควบรวม เป็ นการ
คัด เลื อ กแอททริ บิ ว ต์ แ บบเซ็ ต ย่ อ ยจากแอททริ บิ ว ต์
ทั้งหมดโดยเพิ่มจานวนแอททริ บิวต์ทีละตัวหรื อ ลดแอ
ททริ บิวต์ทีละตัวเพื่อหาเซ็ตแอททริ บิวต์ที่ดีที่สุดแต่จะใช้
เวลาในการประมวลผลนานและเกิ ดโอเวอฟิ ตติ้งได้ง่าย
3) การคัดเลื อกคุ ณลักษณะแบบฝั ง เป็ นการคัดเลื อกแอ
ททริ บิวต์โดยการเรี ยนรู ้ ข องอัลกอริ ทึมซึ่ งเป็ นวิธี ที่ ไม่
ค่อยมีความยืดหยุน่ สาหรับบางอัลกอริ ทึมในการจาแนก
ข้อมูล ในงานวิจยั นี้ จะเลื อกใช้การคัดเลื อกคุณลักษณะ
แบบกรองโดยใช้ค่าสติถิในการคัดเลือกแอททริ บิวต์ดว้ ย
SelectKbest เป็ นการคัดเลือกค่า K ที่มีคะแนนสู งสุ ดซึ่ ง
พิ จ ารณาจาก ANOVA [11] เป็ นการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน 2 กลุ่ ม เพื่ อ จัดลาดับ ในการเลื อ กหากค่ า FValue มีค่ามากก็จะส่ งผลต่อการคัดเลือกแอททริ บิวต์ได้
ดี ดังสมการ 2-4
𝑆𝑆𝐵
𝑆𝑆𝑊
𝐹 = ( )/ ( )
(2-4)
𝑑𝑓
𝑑𝑓

𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 คือ ค่าที่ทาการปรับช่วง Normalization

คือ ค่าก่อนการปรับช่วงของแอททริ บิวต์
𝑥𝑚𝑖𝑛 คือ ค่าที่ต่าที่สุดของแต่ละแอททริ บิวต์
𝑥𝑚𝑎𝑥 คือ ค่าที่สูงที่สุดของแต่ละแอททริ บิวต์
2.3.2 Standardization เป็ นเทคนิ ค การปรั บ ขนาด
ของข้อมูลโดยการนาค่าผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละแถว
ของแอททริ บิวต์กบั ค่าเฉลี่ยของแอททริ บิวต์ที่พิจารณา
มาหารด้วยค่าความแปรปรวนของแอททริ บิวต์ที่พิจารณา
โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์และค่าความแปรปรวนเท่ากับ
หนึ่ง ดังสมการ 2-2
𝑥− 𝜇
𝑥𝑠𝑡𝑑 =
(2-2)
𝜎
โดยที่
𝑥𝑠𝑡𝑑 คือ ค่าที่ทาการปรับช่วง Standardization
𝑥
คือ ค่าก่อนการปรับช่วงของแอททริ บิวต์
𝜇
คือ ค่าเฉลี่ยของแต่ละแอททริ บิวต์
𝜎
คือ ค่าความแปรปรวนของแต่ละแอททริ บิวต์
2.3.3 Robust Scale เป็ นเทคนิ ค การลดขนาดด้ ว ย
การคานวณผลต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละแถวในแอ
ททริ บิวต์กบั ค่ามัธยฐานของแอททริ บิวต์ที่พิจารณาหาร
ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ [7] ดังสมการ 2-3
𝑥− 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
𝑥𝑟𝑏𝑠 =
(2-3)
𝐼𝑄𝑅
โดยที่
𝑥𝑟𝑏𝑠
คือ ค่าที่ทาการปรับช่วง Robust Scale
𝑥
คือ ค่าก่อนการปรับช่วงของแอททริ บิวต์
𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 คือ ค่ามัธยฐานของช่วงควอไทล์
𝐼𝑄𝑅
คือ ความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 25
และ 75
2.4 การคัดเลือกคุณลักษณะข้ อมูล
เป็ นเทคนิ คการคัดเลือกข้อมูลของแต่ละแอททริ บิวต์
ที่ มี ค วามซ้ า ซ้ อ นกัน หรื อ มี ค วามส าคัญ ในการจ าแนก
ข้อมูลน้อยออกจากการพิจารณาเพื่อลดระยะเวลาในการ
𝑥

𝑏

โดยที่

𝑤

คือ ผลรวมยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
𝑆𝑆𝑊
คือ ผลรวมยกกาลังสองภายในกลุ่ม
𝑑𝑓𝑏
คือ องศาอิสระระหว่างกลุ่ม
𝑑𝑓𝑤
คือ องศาอิสระภายในกลุ่ม
2.5 การตรวจสอบแบบไขว้
เป็ นวิธีการทดสอบโดยการแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็ น
K กลุ่ม [1] แต่ละกลุ่มจะมีจานวนเท่าๆ กันและข้อมูลแต่
ละกลุ่ ม วนสั บ เปลี่ ย นกัน ส าหรั บ การเรี ยนรู ้ แ ละการ
ทดสอบตามจ านวน K กลุ่ ม ตัว อย่า งเช่ น ท าการแบ่ ง
ข้อมูลออกเป็ น 5 ชุด โดยทาการคานวณ 5 รอบ ซึ่ งในแต่
ละรอบจะทาการเลือกข้อมูล 4 ชุดสาหรับการเรี ยนรู ้และ
1 ชุดสาหรับการทดสอบแสดงตัวอย่าง ดังภาพที่ 1
𝑆𝑆𝐵
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และ 3) โรคมะเร็ งเต้านม (Breast Cancer Wisconsin)
จานวน 699 ระเบียน จานวน 10 แอททริ บิวต์ และข้อมูล
ตัวเลขร่ วมกับข้อมูลที่ ไม่ใช่ตวั เลข จานวน 2 ชุ ด ได้แก่
1) โรคไตเรื้ อรั ง (Chronic Kidney Disease) จ านวน
400 ระเบี ย น 25 แอททริ บิ ว ต์ และ 2) โรคหลอดเลื อ ด
สมอง (Stroke Disease) จานวน 5,110 ระเบียน 11 แอ
ททริ บิวต์
3.2 การสุ่ มกลุ่มตัวอย่ างใหม่
ข้อ มู ล ที่ น ามาวิ เ คราะห์ น้ ั นสามารถแสดงความ
แตกต่างของคลาสได้ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 1: การแบ่งชุดข้อมูลแบบ k-fold โดยที่ k=5 [1]
2.6 การวัดประสิ ทธิภาพ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการน าเสนอวิ ธี เ ตรี ย ม
ข้อ มู ล ของอัล กอริ ทึ ม การจ าแนกข้อ มู ล ด้ว ยค่ า ความ
ถูกต้อง (Accuracy) ดังสมการ 2-5
TP+TN
Accuracy = TP+TN+FP+FN
(2-5)
โดยที่
TP คือ ข้อมูลผูป
้ ่ วยที่เสี่ ยงและทานายว่าเสี่ ยง
TN คือ ข้อมูลผูป
้ ่ วยที่ไม่เสี่ ยงและทานายว่าไม่เสี่ ยง
FP คือ ข้อมูลผูป
้ ่ วยที่เสี่ ยงและทานายว่าไม่เสี่ ยง
FN คือ ข้อมูลผูป
้ ่ วยที่ไม่เสี่ ยงและทานายว่าเสี่ ยง

ภาพที่ 3: ความแตกต่างกันของคลาสในแต่ละชุดข้อมูล
จากภาพที่ 3 ข้อมูลบางชุดข้อมูลมีความแตกต่างกัน
ของคลาสค่อนข้างมากจึงทาการสุ่ มเพิ่มกลุ่มตัวอย่างตาม
จานวนคลาสมากและสุ่ มลดกลุ่มตัวอย่างตามจานวน
คลาสน้อยในแต่ละชุดข้อมูล ดังภาพที่ 4

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

การดาเนิ นงานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการนาข้อมูลเกี่ยวกับ
ทางด้านการแพทย์มาประยุกต์ใช้กบั เทคนิ คการเตรี ยม
ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 4: จานวนข้อมูลแต่ละคลาสหลังสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
3.3 การเตรียมข้ อมูล
งานวิ จั ย นี้ น าเสนอวิ ธี การเตรี ยมข้ อ มู ลแบบ
ผสมผสานก่ อ นป้ อนข้อมู ล เข้า สู่ ก ารเรี ย นรู ้ ของเครื่ อง
สาหรับการจาแนกข้อมูลโดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
3.3.1 การเตรียมข้ อมูลแบบไม่ ใช่ ตัวเลข
การจัดการข้อมูลสู ญหายใช้วิธีการแทนค่าข้อมูลสู ญ
หายด้วยค่าความถี่สูงสุ ดของข้อมูลแต่ละแอททริ บิวต์ใน
ชุดข้อมูลโรคไตเรื้ อรังซึ่ งมีจานวนข้อมูลจัดหมวดหมู่สูญ

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการดาเนินงานวิจยั
3.1 การรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จั ย ได้ น าข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล UCI Machine
Learning Repository จ านวน 5 ชุ ด เป็ นข้อ มู ล แบบมี
โครงสร้าง ประกอบด้วยข้อมูลแบบตัวเลข จานวน 3 ชุด
ได้แก่ 1) โรคเบาหวาน (Diabetes Disease) จานวน 768
ระเบี ย น 8 แอททริ บิ ว ต์ 2) โรคหัว ใจล้ม เหลว (Heart
Failure Disease) จานวน 299 ระเบี ยน 12 แอททริ บิวต์
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หาย 11 แอททริ บิวต์ และชุดข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง
ไม่มีจานวนข้อมูลสู ญหายสาหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ตวั เลข
การแปลงข้อมูลแบบจัดหมวดหมู่ให้เป็ นตัวเลขด้วย
การเข้ารหัสแบบ One-Hot Encoding ในชุดข้อมูลโรค
ไตเรื้ อรังมีแอททริ บิวต์ที่ไม่ใช่ตวั เลขจานวน 10 แอททริ
บิวต์และเมื่อผ่านการแปลงข้อมูลจะเพิ่มเป็ น 20 แอททริ
บิวต์ สาหรับโรคหลอดเลือดสมองมีแอททริ บิวต์ที่ไม่ใช่
ตัวเลขจานวน 5 แอททริ บิวต์ และเมื่ อแปลงข้อมู ลเป็ น
ตัวเลขแล้วจะเพิ่มมาเป็ น 16 แอททริ บิวต์ในรู ปแบบของ
เลขฐานสองที่มีค่า 0 หรื อ 1 เท่านั้น
3.3.2 การเตรี ย มข้ อ มู ล แบบตั ว เลข (Numerical
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3.5 การสร้ างแบบจําลอง

การสร้ างแบบจาลองจะแบ่ งข้อมู ลออกเป็ น 2 ส่ วน
คื อ ข้อมู ลชุ ดการเรี ยนรู ้ และข้อมู ลชุ ดการทดสอบการ
สร้างแบบจาลองจะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ข้อมูล
ชุดการเรี ยนรู ้ และข้อมูลชุดการทดสอบโดยมีอตั ราส่ วน
เป็ น 70:30 และท าการเปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพวิ ธี
นาเสนอการเตรี ยมข้อมู ล ซึ่ งมี การปรั บ ค่ าพารามิ เตอร์
(HPT) ของอัลกอริ ทึมโดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: กาหนดค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริ ทึม

Data)

การจัดการข้อมูลสู ญหายข้อมูลที่เป็ นตัวเลขจะทาการ
จัด การข้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ก ารแทนค่ า ข้อ มู ล สู ญ หายด้ว ย
ค่าเฉลี่ยในชุดข้อมูลโรคมะเร็ งเต้านมจานวน 1 แอททริ
บิวต์แทนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.544656 จานวน 16 ระเบียน
การปรั บ มาตราฐานของข้อ มู ล (Feature Scaling:
FSC) จะใช้ 3 เทคนิ ค ได้ แ ก่ 1) MinMax Scale 2)
เทคนิ ค Standard Scale และ 3) เทคนิ ค Robust Scale
โดยทาการ Hyperparameter Tunning เพือ่ ค้นหาเทคนิค
การปรับขนาดมาตราฐานที่ดีที่สุดสาหรับแต่ละชุดข้อมูล
ซึ่ งเป็ นการปรั บ ช่ ว งขนาดของแอททริ บิ ว ต์ ใ ห้ มี ช่ ว ง
ใกล้เคียงกัน
3.4 การคัดเลือกคุณลักษณะข้ อมูล
เมื่ อ ด าเนิ น การเตรี ย มข้อ มู ล แบบไม่ ใ ช่ ต ัว เลขและ
แบบตัว เลขเรี ยบร้ อ ยแล้ว น าแอททริ บิ ว ต์ ท้ ัง หมดมา
รวมกัน และมาคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล เพื่ อ หา
จานวนแอททริ บิวต์ที่เหมาะสมของแต่ละชุ ดข้อมูลด้วย
การทา Hyperparameter Tunning ของแต่ละชุ ดข้อมู ล
ดังภาพที่ 5

3.6 การวัดประสิ ทธิภาพ

วัดประสิ ทธิ ภาพโดยการทดสอบด้วย 10-fold cross
validations และวัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยค่ า ความถู ก ต้อ ง
โดยเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการเตรี ยมข้อมูลแบบ
ดั้ง เดิ ม และประสิ ท ธิ ภ าพของข้อ มู ล ที่ ผ่ า นการเตรี ย ม
ข้อมูลแบบผสมผสานเทคนิคต่างๆ
4. ผลการดําเนินงาน

ผลการดาเนิ นงานแบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบของแต่ละ
ชุ ด ข้อ มู ล ดัง นี้ 1) ผลการเปรี ย บเที ย บของการเตรี ยม
ข้อ มู ลแบบดั้งเดิ ม 2) ผลการเปรี ยบเที ยบด้วยการปรั บ
มาตราฐานของข้อมูลร่ วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะ 3)
ผลการเปรี ยบเที ยบด้วยการปรั บ มาตราฐานของข้อมู ล
ร่ วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะและสุ่ มลดกลุ่มตัวอย่าง
ใหม่ และ 4) ผลการเปรี ยบเทียบด้วยการปรับ มาตรฐาน
ของข้อมู ลร่ วมกับการคัดเลื อกคุ ณลักษณะและสุ่ ม เพิ่ ม
กลุ่มตัวอย่างใหม่โดยแสดงค่าความถูกต้องทั้ง 4 รู ปแบบ
ดังตารางที่ 2

ภาพที่ 5: จานวนแอททริ บิวต์ที่คดั เลือก
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มาตราฐานขนาดของข้อ มู ล การคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะ
ร่ วมกับ การจั ด การข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มดุ ล กัน ด้ว ยการสุ่ ม
ตัวอย่างใหม่และการปรับค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมนั้น
เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกข้อมูล
ทางการแพทย์ยกเว้นบางกรณี ได้แก่ 1) ข้อมูลโรคหลอด
เลือดสมองมี ความแตกต่างของจานวนคลาสมากทาให้
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของเครื่ องมีค่าสู งเกินความเป็ น
จริ งการเตรี ยมข้อมูลด้วยการสุ่ มตัวอย่างด้วยการเพิ่มหรื อ
ลดกลุ่มตัวอย่างให้จานวนคลาสมี ค่าใกล้เคี ยงกันทาให้
ประสิ ทธิ ภาพลดลง 2) ข้อมูลโรคมะเร็ งเต้านมเป็ นข้อมูล
แบบตัวเลขที่ มีค่าสู งสุ ดและค่าต่ าสุ ดของแต่ละแอททริ
บิวต์ใกล้เคียงกันจะไม่ส่งผลต่อการปรับช่วงขนาดข้อมูล
3) อัล กอริ ทึ ม เกาเซี ย นนาอี ฟ เบย์ไ ม่ เ หมาะสมกับ การ
เตรี ยมข้อมูลแบบผสมผสานเนื่ องจากหากข้อมูลมีความ
ซั บ ซ้ อ นมากจะไม่ ส ามารถท านายผลได้ดี เ หมื อ นกับ
อัลกอริ ทึมอื่นๆ

ตารางที่ 2: ผลการเปรี ยบเทียบค่าความถูกต้องระหว่างการเตรี ยม
ข้อมูลแบบดั้งเดิมและวิธีการเตรี ยมข้อมูลแบบผสมผสาน

จากตารางที่ 2 สามารถอธิ บายผลการทดลองเทคนิ ค
การผสมผสานแบบที่หนึ่ งการปรับมาตราฐานของข้อมูล
ร่ ว มกับ การคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะพบว่ า โรคไตเรื้ อรั ง
อัล กอริ ทึ ม เพอร์ เ ซ็ ป ตรอนหลายชั้น มี ค่ า ความถู ก ต้อ ง
สู งสุ ดร้อยละ 100 และโรคหัวใจล้มเหลวอัลกอริ ทึมป่ า
สุ่ มมี ค่ า ความถู ก ต้ อ งสู งสุ ดร้ อ ยละ 90 เทคนิ ค การ
ผสมผสานแบบที่ ส องการปรั บ มาตราฐานของข้อ มู ล
ร่ วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะและสุ่ มลดกลุ่มตัวอย่าง
ใหม่พบว่าโรคไตเรื้ อรังอัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แม
ชชี น อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้า นใกล้เ คี ย ง อัล กอริ ทึ ม เพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น และอัลกอริ ทึมเพอร์ เซ็ปตรอนหลาย
ชั้ นเชิ ง ลึ ก มี ค่ า ความถู ก ต้อ งสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 100 และ
โรคมะเร็ งเต้านม อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
และอัลกอริ ทึมป่ าสุ่ มมีค่าความถูกต้องสู งสุ ดร้อยละ 100
และเทคนิ คการผสมผสานแบบที่สามการปรับมาตรฐาน
ของข้อมู ลร่ วมกับการคัดเลื อกคุ ณลักษณะและสุ่ ม เพิ่ ม
กลุ่มตัวอย่างใหม่พบว่าโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือด
สมองอัลกอริ ทึ ม ป่ าสุ่ ม มี ค่ าความถู กต้องสู งสุ ดร้ อยละ
83.33 และ 98.08 ตามลาดับ
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แบบสองทาง หน่ วยเวียนกลับแบบมี ประตู หน่ วยเวียนกลับ
แบบมีประตูแบบสองทาง

บทคัดย่ อ
ราคาหุ้ นมีความผันผวนมากทาให้ ยากต่ อการพยากรณ์
จ าเป็ นที่ ต้ องใ ช้ วิ ธี ก ารก าร เรี ย นรู้ ขอ งเครื่ อ ง ที่ มี
ความสามารถในการรองรั บความผั น ผวน งานวิ จั ย นี ้
นาเสนอวิธีการสร้ างโมเดลพยากรณ์ ราคาหุ้ นระยะสั้ นและ
ระยะยาวด้ วยเทคนิ คการเรี ยนรู้ เชิ งลึ ก เทคนิ คที่ เลื อ กใช้
ได้ แก่ การเรี ยนรู้ เชิ งลึ ก ชนิ ด ความจ าระยะสั้ นระยะยาว
ความจาระยะสั้ นระยะยาวแบบสองทาง หน่ วยเวียนกลับ
แบบมีประตู และหน่ วยเวียนกลับแบบมีประตู แบบสอง
ทาง โดยใช้ ชุ ด ข้ อ อมูล อนุ ก รมเวลาของหุ้ น 3 ตั ว ได้ แ ก่
BBL, KBANK และ SCB ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง
29 พฤศจิ กายน 2564 ทาการแบ่ งข้ อมูลเป็ น 3 ชุ ดได้ แก่ ชุ ด
ข้ อมูลฝึ กฝน ชุดข้ อมูลตรวจสอบ และชุดข้ อมูลทดสอบ ใช้
เทคนิคหน้ าต่ างเคลื่อนที่เพื่อแบ่ งชุดข้ อมูลสาหรั บพยากรณ์
ราคาปิ ดระยะสั้ น (พยากรณ์ 1 วันข้ างหน้ า) กับระยะยาว
(พยากรณ์ 22 วันข้ างหน้ า) ในการสร้ างโมเดลการพยากรณ์
ราคาหุ้ นงานวิจัยนีจ้ ัดเตรี ยมข้ อมูลนาเข้ า 3 รู ปแบบ ได้ แก่
1. ข้ อ มู ล ราคาพื ้น ฐาน 2. ข้ อ มู ล ราคาหุ้ นร่ วมกั บ ข้ อ มู ล
ปั จจัยทางเทคนิคและ 3. ข้ อมูลราคาหุ้ นร่ วมกับ ปั จจัยทาง
เทคนิคและสั ญญาณการซื ้อขาย เมื่อได้ โมเดลแล้ วก็ทาการ
ทดสอบโมเดล เพื่ อ เปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการ
พยากรณ์ ราคาปิ ดของหุ้ น ผลการวิ จัยพบว่ า การพยากรณ์
ระยะสั้ นประสิ ทธิ ภาพไม่ มีความแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญ
ในขณะที่ระยะยาวโมเดลที่ ใช้ ข้อมูลนาเข้ ารู ปแบบที่ 3 มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด
คำสำคัญ : อนุ กรมเวลา หน้าต่างเคลื่ อนที่ หน่ วยความจา
ระยะสั้นระยะยาว หน่วยความจาระยะสั้นระยะยาว

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 (BILSTM), 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.
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กำรวิ เ ครำะห์ หุ้ นปั จ จั ย ทำงเทคนิ ค

(Technical

Analysis)
2.1.1 Relative Strength Index (RSI)

Gated recurrent unit.

Anbalagan et al. [6] RSI เป็ นเครื่ อ งมื อ วัด ความเร็ ว ใน

การเคลื่ อ นไหวและทิ ศ ทางของราคาหุ ้น การหาค่ า RSI
จาเป็ นต้องมีค่า RS ก่อนโดยดัง (1)
Average gain
RS =
(1)
Average loss
เมื่อ Average gain คือ ราคาปิ ดบวกเฉลี่ย 14 วัน และ
Average loss คือ ราคาปิ ดลบเฉลี่ย 14 วัน
ค่า RSI สามารถหาได้ดงั (2)

1. บทนำ

การพยากรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้การวางแผน
และการตัดสิ นใจในการดาเนินการลงทุนได้อย่างถูกต้อง
ปั จ จุ บ ันงานวิจัย ด้านการพยากรณ์ ร าคาหุ ้นนั้นมี การ
นาเสนอในหลาย ๆ เทคนิควิธีการหนึ่งคือการใช้การเรี ยนรู ้
ข อ ง เ ค รื่ อ ง ม า พ ย า ก ร ณ์ เ ช่ น Ojo et al. [1] ไ ด้ ใ ห้
ข้อ เสนอแนะว่า ความผัน ผวนของตลาดหุ ้ น ไม่ ส ามารถ
วิเคราะห์ได้โดยใช้ขอ้ มูลราคาหุ ้นในอดี ตเพียงอย่างเดี ยว
แต่ตอ้ งวิเคราะห์รวมถึงข่าวปั จจุบนั ของโลก ข่าวการเมือง
และเศรษฐกิ จที่ อาจจะส่ งผลต่อพฤติ กรรมของนักลงทุ น
และราคาของหุ ้นได้ นอกจากนี้ Shahi et al. [2] ได้ทดลอง
พยากรณ์ ร าคาหุ ้นโดยใช้ข อ้ มู ลราคาหุ ้นในอดี ตร่ ว มกับ
ข้อ มู ล ข่ า วสารด้า นการเงิ น สร้ า งโมเดลโดยใช้เ ทคนิ ค
LSTM พบว่าประสิ ทธิ ภาพของโมเดลที่ ใช้ขอ
้ มูลราคาหุ ้น
ในอดีตร่ วมกับข้อมูลข่าวสารด้านการเงิ นมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่าการสร้ างโมเดลที่ ใช้ขอ้ มู ลราคาหุ ้นในอดี ต และ
Du et al. [3] ได้ทดลองเปรี ยบเที ยบการพยากรณ์ ร าคาหุ ้น
โดยสร้ า งโมเดลด้ว ยเทคนิ ค LSTM โดยแบ่ ง 2 รู ป แบบ
ได้แก่ รู ปแบบแรกใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดเพียงอย่างเดียวในการ
ฝึ กฝนโมเดล และรู ปแบบที่สองใช้ขอ้ มูล ราคาเปิ ดตลาด
ราคาสู งสุ ด ราคาต่าสุ ด ราคาปิ ดตลาด และปริ มาณการซื้ อ
ขายในการฝึ กฝนโมเดลพบว่าในการป้อนข้อมูลคุณสมบัติ
หลายตัวแปรทาให้โมเดลมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
จากงานวิจยั ที่ได้กล่าวมาขั้นต้นการพยากรณ์ราคาของ
หุ ้นจะมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นเมื่ อนาข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับ
ตลาดร่ วมกับราคาหุ ้นในอดีตมาฝึ กฝนโมเดล ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึ งมี แนวคิดในการนาข้อมูลของราคาหุ ้น และข้อมูลการ
วิเคราะห์ ปัจจัยทางเทคนิ ค มาใช้ในการสร้ างโมเดลการ
พยากรณ์ราคาของหุ น้ โดยใช้เทคนิ คอย่างน้อย 4 เทคนิคมา
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของโมเดลที่ได้พฒั นาขึ้น

RSI = 100 −

100

(2)

(1+𝑅𝑆)

โดย RSI สามารถบอกสัญญาณการซื้ อขายได้ดงั นี้
กรณี RSI > 70 ขาย (Sell) กรณี 30 <= RSI <= 70 ถื อ
(Hold) กรณี RSI < 30 เข้าซื้ อ (Buy)
2.1.2 Exponential Moving Average (EMA)
Anbalagan et al. [6] EMA เป็ นเครื่ อ งมื อ ท าให้ เ ห็ น ถึ ง

การเปลี่ยนแปลงของราคาโดยสู ตร EMA ดัง (3)
𝐸𝑀𝐴 = 𝐸𝑀𝐴𝑡−1 + 𝑆𝐹(𝑃𝑡 − 𝐸𝑀𝐴𝑡−1 )
(3)

เมื่อ 𝐸𝑀𝐴 คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ
เวลาปัจจุบนั , 𝐸𝑀𝐴𝑡−1 คือ ค่าของ Exponential Moving
Average ณ เวลาก่อนหน้า, 𝑆𝐹 คือ ค่าของตัวถ่วงน้ าหนัก
เท่ากับ 2/(n+1) , 𝑃𝑡 คือ ราคาปัจจุบนั , n คือ จานวณวัน
2.1.3 Moving Average Convergence /
(MACD)

Divergence

Anbalagan et al. [6] เป็ นเครื่ อ งมื อ วัด หาสั ญ ญาณการ

เข้าซื้ อขายคานวณหาค่า MACD ดัง (4) และ (5)
𝑀𝐴𝐶𝐷 = 𝐸𝑀𝐴(12) − 𝐸𝑀𝐴(26)
(4)
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑛𝑒 = 𝐸𝑀𝐴(9)
(5)

โดย MACD สามารถบอกสัญญาณการซื้ อขายได้ดงั นี้
กรณี เส้น MACD ตัดขึ้นเส้น Signal line คือจุดซื้ อ (Buy)
กรณี เส้น MACD ตัดลงเส้น Signal line คือจุดขาย (Sell)
2.2 กำรปรั บช่ วงขอบเขตของข้ อมูล (Normalization)
วิธี Min-Max Scaler มาใช้ในการปรั บ ข้อ มู ลให้อ ยู่ใน
ช่วง 0 ถึง 1 ดังสมการที่ 6
𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 =

172

𝑥−min(𝑥)
max(𝑥)−min(𝑥)

(6)
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เมื่อ 𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 คือ ค่าที่ปรับช่วงขอบเขตข้อมูลของตัวแปร 𝑥,
min(𝑥)คือ ค่าต่าสุ ดของตัวแปร 𝑥 , max(𝑥) คือ ค่าสู งสุ ด
ของตัวแปร 𝑥, 𝑥 คือ ข้อมูลที่เราสนใจ
2.3 หลักกำรหน้ ำต่ ำงเคลื่อนที่ (Sliding Window)
ปทิตญา [7] Sliding Window เป็ นหลักการแบ่งข้อมูลใน
อดีตเพื่อทานายค่าในอนาคตโดยการกาหนดความกว้างของ
หน้าต่างและภายในความกว้างของหน้าต่างจะถูกแบ่งเป็ น 2
ส่ วนได้แก่ชุดข้อมูลการเรี ยนรู ้ และชุดข้อมูลทดสอบ ทาให้
สามารถกาหนดช่วงของวันที่ ตอ้ งการพยากรณ์ได้เช่ นหาก
จ านวนข้อมู ลมี ท้ ังหมด 8 วันสมมุ ติ ถ ้าต้องการพยากรณ์
ข้อมู ล 2 วันข้างหน้า โดยกาหนดความกว้างของหน้าต่ าง
เท่ากับ 5 ในการเลื่อนหน้าต่างรอบที่ 1 ภายในความกว้างของ
หน้าต่างแบ่งข้อมูล 3 วันแรกเป็ นชุดข้อมูลการเรี ยนรู ้และใช้
2 วันถัดไปเป็ นชุ ดข้อมู ลทดสอบ ต่ อจากนั้นจะเลื่ อนไป
จนถึงชุดข้อมูลที่ 8 ซึ่ งจะใช้ท้ งั หมดจานวน 4 รอบ
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2.7 Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)
BiGRU มีความคานวณที่เหมือนกับ GRU มีการคานวณ

ไปข้า งหน้ า

(Forward GRU) และ

ค านวณไปข้า งหลั ง
(Backward GRU) แล้ ว น าผลที่ ไ ด้ จ ากการค านวณไป
ข้างหน้ากับข้างหลังมารวมกันเป็ นผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่ งจะ
สามารถใช้ขอ้ มูลในอดีตและอนาคตได้พร้อมกัน [10]
2.8 ฟังก์ ชันกระตุ้น (Active Function)
Linear Function มีจะให้ผลลัพทธ์ตามค่าที่ส่งมาดัง (7)
𝑓(𝑥) = 𝑥
(7)

เมื่อ 𝑓(𝑥) คือ ฟังก์ชนั เส้นตรง, 𝑥 คือ ข้อมูลนาเข้า
ReLU Function คือค่าที่เป็ น ลบ จะทาให้เป็ นศูนย์ ค่า
เป็ นบวก จะให้ผลลัพทธ์ตามค่าที่ส่งเข้ามาดัง (8)
0 𝑖𝑓 𝑥 < 0
𝑟𝑒𝑙𝑢(𝑥) = {
𝑥 𝑖𝑓 𝑥 ≥ 0
(8)

เมื่อ 𝑟𝑒𝑙𝑢(𝑥) คือ ReLu ฟังก์ชนั , 𝑥 คือ ข้อมูลนาเข้า
งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Gao et al. [4] ได้ท ดลองวิ จ ัย พยากรณ์ ร าคาปิ ดของหุ ้ น
S&P500 โดยใช้เทคนิ คหน้าต่างบานเลื่ อนโดยกาหนดความ
กว้างเท่ากับ 20 วันพยากรณ์ราคาปิ ดของวันถัดไปงานวิจยั นี้
ทดลอง 3 เทคนิ คได้ แ ก่ LSTM Moving average (MA),
Exponential moving average (EMA) และ Support vector
machine (SVM) พบว่ า เทคนิ ค LSTM มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
ที่สุดที่สุดลองลงมา SVM EMA และ MA ตามลาดับฟั งก์ชนั
กระตุน้ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ราคาหุ ้น Rana
er al.[5]ได้ทดลองพยากรณ์ ราคาหุ ้ นโดยใช้เทคนิ ค LSTM
โดยงานวิ จัย นี้ สนใจทดลองฟั ง ก์ ชัน กระตุ ้น กับ ตัว ปรั บ
พารามิเตอร์ โมเดลพบว่าโมเดล LSTM ที่ใช้ฟังก์ชนั กระตุน้
เป็ น Linear function กับใช้ตวั ปรั บพารามิ เตอร์ เป็ น Adamax
optimizer และ ฟั ง ก์ ช ัน กระตุ ้น เป็ น tanh function กับ ใช้ต ัว
ปรั บพารามิ เตอร์ เป็ น Adam optimizer ทั้งสองโมเดลนี้ ให้
ความแม่นยาถึงร้อยละ 98.49
ผูว้ จิ ยั จะนาแนวคิดกับทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อมา
ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการดาเนิ นวิจยั ดังต่อไปนี้

2.4 Long Short-Term Memory (LSTM)
LSTM จะใช้ขอ
้ มูล Cell state และ Hidden state ในการเก็บ

ข้อมูลต่าง ๆ ในการคานวณว่าควรจะเก็บรักษาข้อมูลภายใน
Cell state แ ล ะ Hidden state ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด โ ด ย
ประกอบด้วย
Input gate, Output gate และ Forget gate
แต่ละ Gate จะมีหน้าที่ในการตัดสิ นใจว่าจะให้ขอ้ มูลผ่านไป
หรื อไม่ ตามค่ าความสาคัญของข้อมู ลหากมี ค่าน้อยก็จะไม่
สามารถผ่าน Gate ไปได้ [8]
2.5 Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM)
BiLSTM เป็ นการนา LSTM สองเครื อข่ายเชื่ อมต่ อ กัน

เป็ น เลเยอร์ เดียวกันโดย LSTM แรกจะทาหน้าที่คานวณไป
ข้างหน้า (Forward LSTM) LSTM สองจะทาหน้าที่คานวณ
ไปข้างหลัง (Backward LSTM) สาหรับการฝึ กแต่ละลาดับ
ครั้งทาให้การฝึ กแต่ละครั้งข้อมูลจะครบถ้วนมากขึ้น [9]
2.6 Gated Recurrent Unit (GRU)
GRUโดยพัฒนาต่อยอดจาก LSTM ให้มีโครงสร้างที่ไม่

ซับซ้อนโดย การปรับ Gate ใน LSTM เป็ น Reset Gate และ
Update Gate ซึ่ ง Update Gate ท าหน้า ที่ พิ จ ารณาว่า ควรจะ
เก็บ ข้อมูล State ก่อนหน้าไว้มากน้อยเพียงใด และ Reset
Gate ท าหน้า ที่ ค านวณว่า จะน าข้อ มู ล จากจาก State ก่ อ น
หน้ามาพิจารณาร่ วมกับข้อมูลนาเข้าปั จจุบนั มากน้อยเพียงใด
[8]
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3.4 กำรแบ่ งข้ อมูล

3. วิธีดำเนินกำรวิจัย

ข้อมู ล จากข้อ 3.3 ผูว้ ิจัย จะแบ่ งข้อ มู ลเป็ น 3 ชุ ดได้แ ก่ ชุด
ข้อมูลฝึ กฝนร้อยละ 80 ชุดข้อมูลตรวจสอบร้อยละ 10 และ
ชุดข้อมูลทดสอบร้อยละ 10
3.5 กำรคำนวณแบบหน้ ำต่ ำงเคลื่อนที่ (Sliding
Window)

งานวิ จัย นี้ ผู ไ้ ด้ก าหนดความกว้า งของข้อ มู ล ฝึ กฝน
เท่ากับ 30 วันและพยากรณ์ขอ้ มูล 1 กับ 22 วันข้างหน้า โดย
ข้อมูลที่ แบ่งจากข้อ 3.4 จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคนิ ค
หน้าต่างเคลื่อนที่ท้ งั หมด
3.6 กำรสร้ ำงโมเดล
3.6.1 รู ปแบบของโมเดล
งานวิ จัยนี้ แบ่ งรู ปแบบของโมเดลตามคุ ณสมบัติ ของ
ข้อมูลนาเข้าไว้ 3 รู ปแบบได้แก่ 1. ใช้ขอ้ มูลคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของหุ ้นได้แก่ ราคาเปิ ด ราคาปิ ด ราคาสู งสุ ด และราคาต่าสุ ด
มาใช้เป็ นข้อมู ลในการฝึ กฝนโมเดล 2. ใช้รูปแบบที่ 1 เพิ่ม
คุณสมบัติ 5 คุณสมบัติได้แก่ ปริ มาณการซื้ อขาย, RSI, EMA
9, EMA 12 และ EMA 26 มาใช้เป็ นข้อมูลในการฝึ กฝนโมเดล
และ 3. แบ่งโมเดลเป็ น 2 ชนิดคือชนิดแรกใช้ขอ้ มูลของโมเดล
รู ปแบบที่ 1 ชนิ ดที่ สองใช้ข ้อมู ลโมเดลรู ปแบบที่ 2 เพิ่ ม
คุ ณสมบัติ ของข้อมู ล 2 ตัวได้แก่ สั ญญาณการซื้ อขายของ
MACD กับสัญญาณการซื้ อขายของ RSI มาใช้เป็ นข้อมู ลใน
การฝึ กฝนโมเดล
3.6.2 โครงสร้างของโมเดล
จากข้อ 3.6.1 งานวิจยั นี้ กาหนดชั้นเลเยอร์ แรกของโมเดลแต่
ละชนิ ดด้วยเทคนิ ค 4 เทคนิ คได้แก่ LSTM, BiLSTM, GRU และ
BiGRUโดยโครงสร้ างรู ปแบบโมเดลที่ 1 กับรู ปแบบโมเดลที่ 2
กาหนดชั้น เลเยอร์ แรกใช้เทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นและ 2 ชั้นเล
เยอร์ ต่อมาใช้หน่ วยการเรี ยนรู ้ เชิ งลึกโดยกาหนดค่าพารามิ เตอร์
ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1: ข้อมูลพารามิเตอร์ของโมเดลรู ปแบบที่ 1 กับ 2

ภำพที่ 1: วิธีดาเนินการวิจยั
จากภาพที่ 1 แสดงวิธีดาเนินการวิจยั โดยจะ
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักได้แก่ การเตรี ยมข้อมูล
อธิบายไว้ในข้อ 3.1 ถึง 3.5 กับการทาโมเดลอธิบายไว้ใน
ข้อ 3.6 ถึง 3.7โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ข้ อมูลทีน
่ ำมำใช้
งานวิจยั นี้ ได้ใช้ขอ้ มูลราคาของหุ น้ บนเว็ปไซต์ Yahoo
Finance ซึ่ งจะเป็ นข้อ มู ล ในรู ป แบบอนุ ก รมเวลา (Time
Series) โดยใช้ข ้อ มู ล หุ ้ น 3 ตัว ได้แ ก่ BBL, KBANK และ
SCB ตั้งแต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน
2564 ข้อมู ลจะประกอบไปด้วย 6 คุ ณลักษณะ ได้แก่ ราคา
เปิ ด ราคาปิ ด ราคาสู งสุ ด ราคาต่าสุ ด ปริ มาณการซื้ อขาย
และเวลาบันทึกข้อมูล ทั้งหมด 951 แถว
3.2 กำรเตรี ยมข้ อมูล
3.2.1 กำรทำดัชนี (Index) ข้ อมูล
ข้อมูลจากข้อ 3.1 ทาการแทนค่าข้อมูลวันที่ดว้ ยดัชนี
โดยดัชนีจะเรี ยงลาดับตามวันที่จากก่อนไปถึงหลัง
3.2.2 กำรวิเครำะห์ ห้ ุนปัจจัยทำงเทคนิค (Technical
Analysis)

จากข้อมู ลในข้อ 3.2.1 ผู ว้ ิ จัยค านวนหาค่ า RSI กับค่ า
MACD และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สั ญ ญาณการซื้ อขายจาก 2
เทคนิคที่กล่าวมา ข้อมูลของเราจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติ
ได้แก่ ราคาเปิ ด, ราคาปิ ด, ราคาสู งสุ ด, ราคาต่าสุ ด, ปริ มาณ
การซื้ อขาย, RSI, สัญญาณการเข้าซื้ อขายของ RSI, EMA 9,
EMA 12, EMA 26 และสัญญาณการเข้าซื้ อขายของ MACD
3.3 กำรปรั บช่ วงขอบเขตของข้ อมูล (Normalization)
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการ Min-Max Scaler ในการปรับข้อมูล

Layer
1
2
3

Hyperparameter
500 Neurons, activation function: ReLu
100 Neurons, activation function: ReLu
Period predict Neurons, activation function: ReLu

โครงสร้างโมเดลรู ปแบบที่ 3 จะประกอบไปด้วย 2 โมเดลคือ
โมเดลแรก กาหนดชั้นเลเยอร์กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้เชิงลึกทั้ง
3 ชั้นเลเยอร์ กาหนดค่าพารามิเตอร์ ดงั ตาราง 2
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และค่าสัมประสิ ทธิ์ การกาหนด (The Coefficient of
2
determination) หรื อ R

ตำรำงที่ 2: พารามิเตอร์โมเดลรู ปแบบที่ 3 ใช้ขอ้ มูลเชิงเทิคนิคเป็ นข้อมูล

Error: MAE)

นาเข้า
Layer
1
2
3

Hyperparameter
500 Neurons, activation function: ReLu, Dropout
Layer (0.1 ratio)
250 Neurons, activation function: ReLu, Dropout
Layer (0.1 ratio)
Period predict Neurons, activation function:
Linear

4. ผลกำรดำเนินกำรวิจัย

จากการวัดผลประสิ ทธภาพของโมเดลทั้ง 3 รู ปแบบโดย
กาหนดความกว้างของหน้าต่างเท่ากับ 30 วันและพยากรณ์ราคา
ปิ ด 1 กับ 22 วันข้างหน้า โดยกาหนดชื่อของโมเดลที่แสดงใน
กราฟภาพที่ 2- 7 ดังนี้ โมเดลรู ปแบบที่ 1 ชื่อขึ้นต้นด้วย Price_
ลงท้ายด้วยชื่ อเทคนิ ค โมเดลรู ปแบบที่ 2 ชื่ อขึ้ นต้นด้วย
Technical_ ลงท้ายด้วยชื่ อเทคนิ ค และโมเดลรู ปแบบที่ 3 ชื่ อ
ขึ้นต้นด้วย Signal_ ลงท้ายด้วยชื่อเทคนิค

โมเดลสองกาหนดชั้นเลเยอร์ แรกใช้เทคนิ ค ที่ ก ล่ า วมา
ข้างต้นและ 2 ชั้นเลเยอร์ ต่อมาจะใช้หน่วยการเรี ยนรู ้เชิงลึก
โดยกาหนดค่าพารามิเตอร์ ดงั ตาราง 3
ตำรำงที่ 3: พารามิเตอร์โมเดลรู ปแบบที่ 3 ใช้ขอ้ มูลหุน้ เป็ นข้อมูล
นาเข้า
Layer
1
2
3

Hyperparameter
500 Neurons, activation function: ReLu
250 Neurons, activation function: ReLu, Dropout
Layer (0.1 ratio)
Period predict Neurons, activation function:
Linear

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

จากนั้นนาโมเดลที่ 1 กับ 2 มาต่อกันก่อนที่ ได้ผลลัพธ์
กาหนด ชั้นเลเยอร์ กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้เชิงลึก 3 ชั้นเลเยอร์
กาหนดค่าพารามิเตอร์ ดงั ตาราง 4
ตำรำงที่ 4: พารามิเตอร์โมเดลรู ปแบบที่ 3 หลังจากการต่อกัน

MAE

Hyperparameter

1

500 Neurons, activation function: ReLu, Dropout Layer
(0.1 ratio)
250 Neurons, activation function: ReLu, Dropout Layer
(0.1 ratio)
Period predict Neurons, activation function: Linear

3

RMSE

R2

ภำพที่ 2: ประสิ ทธิภาพของโมเดลใช้ขอ้ มูลหุน้ BBL พยากรณ์

Layer

2
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3.6.3 เทคนิ คที่ใช้ในการสอนโมเดล

จานวน วันข้างหน้า 1

จากภาพที่ 2 โมเดลรู ปแบบที่ 1 ใช้อลั กอริ ทึม BiGRU
มีประสิ ทธิภาพสู งที่สุด โดยค่า MAE เท่ากับ 1.1995 RMSE
เท่ากับ 1.7239 และค่า R2 เท่ากับ 0.9597
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

จากข้อ 3.6.2 จะได้โมเดลพร้ อมที่ จะไปทาการสอน
โดยงานวิ จัย นี้ ก าหนดตัว ปรั บ พารามิ เ ตอร์ แ บบจ าลอง
(Optimizer) ด้ ว ยวิ ธี Adam Optimizer ด้ ว ย Learning Rate
เท่ ากับ 0.0008 และ กาหนดหยุดการสอนโมเดล (Early
stopping) โดยวั ด จากค่ า Loss Function จากค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นก าลัง สองเฉลี่ ย
(Mean Square Error :

MAE

MSE)

RMSE

R2

ภำพที่ 3: ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของโมเดลใช้ขอ้ มูลหุน้

3.7 กำรวัดประสิ ทธิภำพของโมเดล

KBANK พยากรณ์จานวน วันข้างหน้า 1

งานวิจยั นี้ ทาการเปรี ยบเที ยบรู ปแบบของโมเดลทั้ง 3
รู ปแบบโดยใช้ชุดข้อมูลทดสอบที่ ได้แบ่งไว้ในข้อ 3.4 มา
ทาการทดสอบและวัดค่า 3 ค่าได้แก่ ค่ารากที่ สองของค่า
ความคลาดเคลื่ อนก าลังสองเฉลี่ ย (Root Mean Square Error:
RMSE) ค่ าความคลาดเคลื่ อนสั มบู รณ์ เฉลี่ ย (Mean Absolute

จากภาพที่ 3 โมเดลรู ปแบบที่ 3 ใช้อลั กอริ ทึม BiGRU
มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยค่า MAE เท่ากับ 1.8754
RMSE เท่ากับ 2.5864 และค่า R2 เท่ากับ 0.9724
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6
5
4
3
2
1
0
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14
12
10
8
6
4
2
0
-2

MAE

RMSE

R2
MAE

ภำพที่ 4: ผลการประเมิณประสิ ทธิภาพของโมเดลใช้ขอ้ มูลหุน้

RMSE

R2

ภำพที่ 7: ผลการประเมิณประสิ ทธิภาพของโมเดลใช้ขอ้ มูลหุน้

SCB พยากรณ์จานวน วันข้างหน้า 1

SCB พยากรณ์จานวน 22 วันข้างหน้า

จากภาพที่ 4 โมเดลรู ปแบบที่ 1 ใช้อลั กอริ ทึม BiGRU
มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยค่า MAE เท่ากับ 1.7329 RMSE
เท่ากับ 2.8971 และค่า R2 เท่ากับ 0.9614

จากภาพที่ 7 โมเดลรู ปแบบที่ 3 ใช้อลั กอริ ทึม LSTM มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยค่า MAE เท่ากับ 5.9968 RMSE
เท่ากับ 7.8501 และค่า R2 เท่ากับ 0.6045
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5. สรุ ป

MAE

RMSE

ง า น วิ จั ย นี้ น า เ ส น อ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการพยากรณ์ ร าคาปิ ดหุ ้น ด้ว ยเทคนิ ค การ
เรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก โดยเลื อ กเทคนิ ค ที่ ต่ า งกัน 4 เทคนิ ค และ
รู ปแบบของโมเดลที่ต่างกัน 3 รู ปแบบ เพื่อพยากรณ์ราคา
หุ ้นระยะสั้น และระยะยาว ตัวบ่งชี้ MAE, RMSE และ R2
ถูกนาใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์
โดยค่า MAE กับ RMSE มีค่าน้อยแสดงให้เห็นว่าโมเดลที่
นาเสนอมีค่าความคลาดเคลื่อนต่า ในขณะ R2 มีค่าเข้าใกล้
1 แสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนต่า จากการทดลองพยากรณ์
ระยะสั้นประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญเนื่องจากค่า MAE, RMSE และ R2 ไม่แตกต่างกัน
มาก เปรี ยบเทียบการพยากรณ์ระยะสั้นจะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่าระยะยาวข้อนข้างมาก เมื่ อพิจารณาการพยากรณ์ระยะ
ยาวค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลที่ใช้ขอ้ มูลสัญญาณและ
มี โครงสร้ างของการรวมโมเดล มี ค่าความคลาดเคลื่ อนต่ า
กว่าโมเดลที่ใช้ราคาพื้นฐานหุ น้ และโมเดลที่ใช้ราคาพื้นฐาน
หุ ้นรวมกับปั จจัยทางเทคนิ คที่มีโครงสร้างชั้นเลเยอร์ 3 ชั้น
อย่างเห็ นได้ชัดเจน สามารถสรุ ปได้ว่าการน าข้อมู ลเชิ ง
เทคนิ คมาเป็ นข้อมู ลน าเข้า และโครงสร้ างของการรวม
โมเดลสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ หุ้นระยะ
ยาวได้

R2

ภำพที่ 5: ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของโมเดลใช้ขอ้ มูลหุน้
BBL พยากรณ์จานวน 22 วันข้างหน้า

จากภาพที่ 5 โมเดลรู ปแบบที่ 3 ใช้อลั กอริ ทึม BiGRU
มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยค่า MAE เท่ากับ 4.162 RMSE
เท่ากับ 5.0191 และค่า R2 เท่ากับ 0.4779
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ภำพที่ 6: ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของโมเดลใช้ขอ้ มูลหุน้
KBANK พยากรณ์จานวน 22 วันข้างหน้า

จากตารางที่ 6 โมเดลรู ปแบบที่ 3 ใช้อลั กอริ ทึม GRU มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยค่า MAE เท่ากับ 7.2871 RMSE
เท่ากับ 8.8589 และค่า R2 เท่ากับ 0.5414
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การเปรียบเทียบโมเดลการเรียนรู้ ของเครื่ องสาหรับการคัดแยกผู้ป่วยโรคโควิด-19
A Comparison of Machine Learning Models for COVID-19 Patients
Screening
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บทคัดย่ อ

department of disease control (1,608,923 patients),
the data has been collected from January, 1st 2 0 2 0

งานวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของอัลกอริ ทึมในการทานายการคัดแยกผผู้ป่วยโควิด-19
โดยทาการศึ กษาข้ อมูลผู้ป่วย จานวน 1,608,923 ราย จาก
กรมควบคุมโรค ทาการรวบรวมข้ อมูล 1 มกราคม 2563
ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยใช้ เทคนิ คการจาแนกข้ อมูล
ทั้ ง ห ม ด 3 เท ค นิ ค ไ ด้ แ ก่ Random Forest, Neural
network แ ล ะ Naive Bayes ซึ่ งท าก ารเป รี ยบ เที ยบ
ป ระสิ ท ธิ ภาพ รู ป แบ บ เท คนิ คท าการน ายระห ว่ าง
คุณลักษณะ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพตัวแบบทานายด้ วย
วิธีการ Split Test คือ การแบ่ งข้ อมูลด้ วยการสุ่ มออกเป็ น 2
ส่ วนคื อ Training Data (ร้ อยละ 80) และ Test Data
(ร้ อยละ 20) โดยใช้ โปรแกรม Orange Canvas จากนั้นทา
การทดลองเพื่อหาผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพที่มคี ่ าความ
ถูกต้ องที่สูงที่สุด
ผลการวิ จัยพบว่ า Random Forest มีค่ าความถู กต้ อง
เท่ ากั บ 93.51 % Neural network มี ค่ าความถู ก ต้ อง
เท่ ากับ 93.02 % Naive Bayes มีค่ าความถู กต้ องเท่ ากั บ
27.54 % จากผลการเปรี ยบเที ย บในครั้ งนี ้ส ามารถน า
Random Forest ที่ มี ค่ า ความถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด ไปใช้ ใน
การพยาการณ์ การคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ได้ ต่อไป
คาสาคัญ: การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง ป่ าสุ่ ม โครงข่ายประสาท
เทียม นาอีฟเบย์ โควิด-19

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. บทนา

องค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2562 ว่ า พบกลุ่ ม ผู ป
้ ่ วยมี อ าการปอดบวมโดยไม่ ท ราบ
สาเหตุในเมืองอู่ฮนั่ มณฑลหู เป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต่อมามีรายงานว่าพบเชื้ อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่หรื อ
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus

Abstract

(SARS-CoV-2) เป็ นสาเหตุ ข องโรคและได้แ พร่ ร ะบาด

ไปยังประเทศอื่น ๆ โดยโรคโควิด -19 เป็ นโรคติดต่อสาย
พัน ธุ์ ใหม่ และได้มี ก ารคาดการณ์ ว่าเป็ นการติ ด เชื้ อ จาก

The purpose of this research is to compare the
effectiveness of algorithms in screening of COVID19 patients. According to patients’ data from the
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สั ตว์สู่ คนโดยมี ค า้ งคาวเป็ นพาหะเป็ นโรคได้ท้ งั คนและ
สัตว์ [1], [2] เชื้ อสามารถติ ดต่อจากคนสู่ คนผ่านทางเดิ น
หายใจจากละอองของเสมหะจากการ ไอ จาม น้ ามู ก
น้ าลายในระยะประมาณ 1-2 เมตร [3]
สาหรับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรกใน
ประเทศไทย พบผู ป้ ่ วยต้อ งสงสั ย รายแรกเมื่ อ วัน ที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นนักท่องเที่ ยวหญิ งชาวจี นอายุ 74
ปี ซึ่ งเดินทางมาถึงกรุ งเทพมหานครโดยเที่ยวบินจากนคร
อู่ฮนั่ เมืองหลวงของมนฑลหู เปย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
และ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 พบอัตราการติดเชื้อใน
ประเทศไทย จานวน 2,369 คน [4] หลังจากนั้นพบการ
ระบาดระลอกใหม่ ช่วงปลายปี 2563 เริ่ ม ตั้งแต่ วนั ที่ 17
ธัน วาคม 2563 พบหญิ ง ไทย อายุ 67 ปี อาชี พ ค้าขายที่
ตลาดกลางกุ้ง ในต าบลมหาชัย อ าเภอมหาชัย จัง หวัด
สมุทรสาคร [5] จากรายงานสารวจยอดผูต้ ิดเชื้ อตั้งแต่เกิ ด
การระบาดครั้งแรกจนถึงเดือน ตุลาคม 2564 มียอดติดเชื้อ
รวมที่ยนื ยันแล้ว 1,730,364 ราย ยอดเสี ยชีวิต 17,835 ราย [6]
กระบวนการตรวจ วินิจฉัยโรคโควิด 19 เป็ นการตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร ต้อ งเสี ย เวลาในการเตรี ย มเชื้ อ และ
กระบวนการตรวจ เพราะต้องตรวจกับตัวเชื้ อจริ ง ในช่วง
แรกของการระบาด ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน และทา
ได้เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ ห รื อ โรงพยาบาลศู น ย์ ค่ า
ตรวจมีราคาแพง เพราะผลที่ได้ตอ้ งได้ผลชัดเจน และ ทาง
กระทรวงสาธารณสุ ขมี ขอ้ จากัดในเรื่ องจานวนการตรวจ
จึงต้องคัดกรองผูต้ อ้ งสงสัยก่อนเก็บเชื้อส่ งตรวจ และใช้วิธี
นี้ ต้ งั แต่เริ่ มการระบาด คื อ ต้องเก็บเชื้ อจากสารคัดหลัง่ ที่
โพรงจมู ก ดังนั้นในกระบวนการควบคุ มโรค การค้นหา
การตรวจหาผูป้ ่ วย จาเป็ นต้องมีกระบวนการคัดกรอง เพื่อ
คัดกรองเป็ นลาดับในการหาผูส้ งสัยก่อน [7] ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงทาการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลผูต้ ิดเชื้อ โควิด-19 จาก
กรมควบคุมโรคตั้งแต่ระลอกที่ 1–3 ซึ่ งเป็ นข้อมูลแบบเปิ ด
โดยทาการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 เป็ นจ านวน 1,608,923 ราย (กรม
ควบ คุ ม โรค , 2021) ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ลใน ลั ก ษ ณ ะไฟ ล์
คอมพิวเตอร์ (.csv) และ รู ปแบบ json data api เพื่ อ ช่ วย
คัดแยกประเภทผูป้ ่ วยได้เร็ วขึ้น
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การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง (Machine Learning) [8] คื อ
การที่ ส ามารถท าให้ ค อมพิ ว เตอร์ ส ามารถเรี ยนรู ้ ได้ด้ว ย
ตนเอง โดยการเขียนโปรแกรมหรื อการสร้างอัลกอริ ทึมที่
สามารถเรี ย นรู ้ แ ละพยากรณ์ ข ้อ มู ล ได้ ทั้งนี้ อัล กอริ ทึ ม
จะต้อ งอาศัยโมเดลที่ ได้จ ากการสร้ างชุ ด ของข้อ มู ล เพื่ อ
พยากรณ์หรื อตัดสิ นใจ
งานวิจยั นี้จึงสนใจวิเคราะห์ขอ้ มูลโควิด-19 โดยการคัด
แยกประเภทผูป้ ่ วยโดยใช้ก ารเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ ง เพื่ อ คัด
กรองผู ต้ ้อ งสงสั ย ได้เร็ ว ขึ้ น และได้เตรี ย มการรั ก ษาได้
ทันเวลา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1 . เพื่ อ ศึ ก ษาและสร้ า งโมเดลการเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ ง
(Machine Learning Model) ที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการคัด
แยกประเภทผูป้ ่ วยโดยพิจารณาจากค่าความแม่นยาที่สุดที่
ได้จ ากโมเดล ระหว่ า ง 3 เทคนิ ค คื อ Random Forest,
Neural network และ Naive Bayes
2. เพื่ อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒ นาระบบตัดสิ น ใจ
ในการคัด แยกประเภทผู ้ป่ วยได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ

สมมติฐานการวิจัย
แบบจาลองเรี ยนรู ้จากเครื่ องสาหรับการคัดกรองข้อมูล
ผู ้ ป่ ว ย โ ค วิ ด แ บ บ เท ค นิ ค Random Forest, Neural
network และ Naive Bayes ให้ผลความถูกต้องที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาและทาการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเพื่อคัดแยกประเภท
ผูป้ ่ วยโควิด -19 จาก 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม
2564 เป็ นจ านวน 1,608,923 ราย จากกรมควบคุ ม โรค
เว็บไซต์ https://covid19.ddc.moph.go.th/ [9]
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 การประยุกต์ ใช้ การเรียนรู้ ของเครื่ องสาหรับโรคโควิด-19

ปั จจุ บ ัน มี การพัฒ นาอย่างต่อ เนื่ อ งในเทคโนโลยีการ
เรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งและปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นงานการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่ อวิเคราะห์ การใช้ยา การคัด
กรอก การคาดการณ์ การติ ด ตามผู ้สั ม ผัส ตลอดจน
กระบวนการพัฒ นายา/วัคซี น ของโรคโควิด-19 อย่างมี
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นั ย ส าคั ญ เพื่ อ ลดการแทรกแซงของมนุ ษย์ ใ นการ
ปฏิบตั ิการทางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามโมเดลส่ วนใหญ่
ไม่ ไ ด้ถู ก น าไปใช้ ง านมากพอที่ จ ะสามารถแสดงการ
ปฏิ บ ัติงานในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง แต่ ก็ยงั สามารถใช้
รับมือการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ [10]
2.2 สถานการณ์ ผ้ ู ติ ด เชื้ อ COVID-19 อัพ เดทรายวั น
รู ปแบบ API (Json/CSV Data Format)
เป็ นข้อมูลแบบเปิ ดที่รวบรวมโดยกรมควบคุมโรคจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข [9] ซึ่ งรายละเอี ย ดจะปรากฎใน
รู ปแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: พจนานุกรมข้อมูลข้อมูลผูป้ ่ วยโควิด-19
Colum
Name
txn_date

Data Type

Comment

Status

date

remove

gender

varchar

age_number

varchar

age_range

varchar

nationality

varchar

job

varchar

risk

varchar

patient_type

text

province

varchar

update_date

datetime

วันแถลง
เพศ
อายุ
ช่วงอายุ
สัญชาติ
อาชีพ
ปัจจัยเสี่ ยง
ประเภทผูป้ ่ วย
จังหวัด
วัน ที่ ป รั บ ปรุ ง
ข้อมูลล่าสุ ด

การเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง (Machine Learning) เป็ นหนึ่ ง
ในประเภทของปั ญญาประดิษฐ์ ที่จะช่วยให้แอปพลิเคชัน
หรื อซอฟต์แวร์ เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากชุ ดข้อมู ลที่ จะสามารถ
ทานายผลได้อย่างแม่นยา โดยหลักการคือจะมีโมเดลทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละมี อ ัล กอริ ธึ ม ในหลากหลายรู ป แบบมา
เรี ยนรู ้จากชุดข้อมูล (Data set) จนทาให้คอมพิวเตอร์ เกิ ด
การเรี ยนรู ้และฉลาดในการตัดสิ นใจบนข้อมูลที่ ไม่เคยได้
เห็ น มาก่ อ นได้ส าเร็ จ [11]–[13] ประเภทการเรี ยนรู ้ ของ
เครื่ องประกอบด้ ว ย เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ แ บบมี ผู ้ส อน
(Supervised Learning) เทคนิ ค ในประเภทนี้ จะเน้น การ
เรี ยนรู ้ จ ากข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ใ นอดี ต เพื่ อ น ามาสร้ า งโมเดล
ส าหรั บ ท านายหรื อ คาดการณ์ สิ่ งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
[14], [15] แล ะเท ค นิ ค ก ารเรี ยน รู ้ แ บ บ ไม่ มี ผู ้ ส อ น
(Unsupervised Learning) เทคนิ ค นี้ จะเน้น การพิ จารณา
ข้อมูลเป็ นหลัก เช่น พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลกัน
ในลักษณะแบบใดบ้าง โดยเทคนิ คประเภทนี้ จะแบ่งย่อย
ได้อีกคือ เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ [15]

category
remove
category
category
remove

2.4 Random Forest

หลัก การของ Random Forest คื อ การสร้ า ง model
จาก Decision Tree หลายๆ model ย่ อ ยๆ (ตั้ งแต่ 1 0
model ถึ ง มากกว่ า 1000 model) โดยแต่ ล ะ model จะ
ได้รับ data set ไม่เหมือนกัน ซึ่ งเป็ น subset ของ data set
ทั้งหมด ตอนทา prediction จะให้ Decision Tree ทาการ
prediction ในแต่ ล ะโหนด และค านวณผล prediction
ด้วยการ vote output ที่ ถูกเลือกโดย Decision Tree มาก
ที่สุด [16]

category
target
category
remove

ตารางที่ 2: Class ในการวิจยั
ประเภทของผู้ป่วย
Class
1

2

3

Description

2.5 Naive Bayes

การเฝ้าระวังในกลุ่มผูป้ ่ วยหรื อผูม้ ีอาการเข้าได้กบั นิ ยามผู ้
สงสัยติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค (patient under investigation : PUI)
การตรวจคัดกรองในประชากรเสี่ ยงตามจุดคัดกรองและ
ด่านเข้าออกระหว่างประเทศ (screening)
การเฝ้ า ระวังในกลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะหรื อ พื้ น ที่ เฉพาะ

ใช้การคานวณความน่ าจะเป็ นซึ่ งถูกใช้ในการทานาย
ผลจัดเป็ นเทคนิ คในการแก้ปัญ หาแบบ Classification ที่
สามารถคาดการณ์ ผลลัพธ์ได้และสามารถอธิ บายได้ โดย
จะทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อใช้ใน
ก ารส ร้ างเงื่ อ น ไข ค วาม น่ าจะ เป็ น ส าห รั บ แ ต่ ล ะ
ความสัมพันธ์ [14]

(sentinel surveillance)
4
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การเฝ้ าระวังเหตุ การณ์ ในสถานที่ เสี่ ยง เก็บตัวอย่างส่ ง
ตรวจเมื่ อ เข้านิ ย าม PUI หรื อ เป็ นกลุ่ ม ก้อ นของผู ป้ ่ วย
ทางเดินหายใจ

2.6 Neural network

ลักษณะทัว่ ไปของโครงข่ายประสาทเที ยม คือ โหนด
จาลองมาจากรอยประสานประสาท (Synapse) ระหว่างใย
ประสาทนาเข้า (Dendrite) ของเซลล์ประสาทตัวหนึ่ งและ
แกนประสาทน าออก (Axon) ของเซลล์ป ระสาทอี ก ตัว

2.3 การเรียนรู้ ของเครื่ อง (Machine Learning)
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ต้องมี การท าข้อมู ลให้ถูกต้อง เช่ นการแปลงข้อมู ลให้อยู่
ในช่วงเดียวกันโดยจะทาการแปลงข้อมูลจากตัวอักษรเป็ น
ตัวเลข
3.2.2 Data Cleaning (การทาความสะอาดข้อมูล)
เนื่ องจากคะแนนหรื อข้อมูลบางส่ วนไม่สามารถใช้ใน
การคานวณได้และข้อมูลที่ใช้จะต้องเป็ นข้อมูลที่ไม่มีการ
สู ญหายหรื อ Missing Value
3.3 Modeling (การสร้ างโมเดล)
ท าการสร้ า งโมเดลด้ว ยวิ ธี Naive Bayes, Random
Forest และ Neural network โดยใช้วิ ธี แ บ่ ง ข้อ มู ล แบบ
Split Test จ านวน 80 % เป็ นข้อ มู ล ส าหรั บ สร้ า งโมเดล
และข้อมูลจานวน 20% ใช้เป็ นข้อมูลสาหรับทดสอบ ใน
งานวิจยั นี้ ได้สร้างโมเดลแยกตามประเภทผูป้ ่ วยโดย Class
ของข้อมูลจะแบ่งเป็ น 4 Class ตามตารางที่ 2
3.4 Evaluation (การวัดประสิ ทธิภาพโมเดล)
หลังจากที่ แบ่ งข้อมู ลออกเป็ น 2 ส่ วนและใช้โมเดลที่
สร้างได้จากข้อมูลจานวน 80% มาทาการคัดแยกผูป้ ่ วยโค
วิด-19 กับข้อมูลผูป้ ่ วยที่ อยู่ใน 20% ที่ เหลือ และใช้วดั ค่า
ความถูกต้องโดยใช้ Confusion matrix เพื่อดูวา่ เทคนิ ควิธี
Naive Bayes, Random Forest และ Neural network เทคนิ ค
สร้างโมเดลไหนให้ค่าผลทานายดีมากที่สุดจึงจะนาโมเดล
นั้นไปใช้งานต่อไป
3.5 Deployment (การนาโมเดลไปใช้ งาน)
จากโมเดลที่สร้างโดย Naive Bayes, Random Forest
และ Neural network ที่ ส ร้ างขึ้ นมาได้น้ ันสามารถนาไป
ทาการคัดแยกผูป้ ่ วยโควิด -19 ได้โดยเลื อกเทคนิ คที่ มีค่ า
ความถูกต้องมากที่สุดเพียง 1 เทคนิคเท่านั้น

หนึ่ ง โดยมี ฟั ง ก์ ชัน การแปลงเป็ นตัว ก าหนดสั ญ ญาณ
ส่ งออก องค์ประกอบในการทางานของระบบประสาทใน
สมองมนุ ษย์กบั โครงข่ายประสาทเที ยมมี ความคล้ายคลึ ง
กัน ในระบบประสาทของมนุษย์การรับกระแสประสาทจะ
อาศัยเดนไดรต์ (Dendrites) เป็ นตัวนาพา เปรี ยบเทียบได้
กับหน่ วยข้อมู ลป้ อนเข้าในระบบโครงข่ายประสาทเที ยม
ส่ วนการนากระแสประสาทไปยังเซลล์ป ระสาทอื่ นผ่าน
ทางเอกซอน ที่เป็ นตัวส่ งออกกระแสประสาทเปรี ยบเทียบ
ได้กบั หน่วยผลลัพธ์ในโครงข่ายประสาทเทียม [17]
3. วิธีการดาเนินการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย ได้ ท าก ารแบ่ งก ารวิ จั ย ออ กเป็ น 5 ระยะ
ป ระกอบ ด้ ว ย Dataset, Data Preparation, Modeling,
Evaluation และ Deployment มีรายละเอียดดังนี้
ชุดข้อมูลผูป้ ่ วยโควิด-19

การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ และ การทาความ
สะอาดข้อมูล
การสร้างโมเดล

วัดประสิ ทธิภาพขออัลกอริ ทึมที่ใช้ในการ
พัฒนาโมเดล
การนาโมเดลไปใช้งาน

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจยั
3.1 Dataset (วิธีการรวบรวมข้ อมูล)
ทาการรวบรวมข้อมู ลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครั ฐ ซึ่ ง
เป็ นข้ อ มู ล แบบเปิ ดจากกรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุ ข โดยจะเป็ นข้อมูลผูป้ ่ วยโควิด -19 ระลอกที่ 1
ถึ ง ระลอกที่ 3 [9] ตั้ง แต่ 1 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 1
ตุลาคม 2564 เป็ นจานวน 1,608,923 ราย
3.2 Data Preparation (การเตรียมข้ อมูล)
3.2.1 Formatting (การจัดรู ปแบบข้อมูล)
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ทาการแปลงข้อมูลที่ได้ทาการ
เก็ บ รวบรวมมา ให้ ก ลายเป็ นข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไป
วิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไปได้ ในการแปลงข้อมูลนี้ อาจจะ

4. ผลการดาเนินงาน

การวิจยั นี้ ใช้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยโควิด-19 ที่ได้ทาการรวบรวม
ไปทดสอบกับเทคนิ คตัวทานาย 3 แบบ คือ Naive Bayes,
Random Forest และ Neural network โดยใช้ วิ ธี แบ่ ง
ข้อ มู ล แบบ Split Test จ านวน 80 % เป็ นข้อ มู ล ส าหรั บ
สร้างโมเดลและข้อมูลจานวน 20% ใช้เป็ นข้อมูลสาหรับ
ทดสอบ และผลลัพธ์ของการทาวิจยั ดังตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 6
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Precision เท่ากับ 98.41% และ Recall เท่ากับ 96.43% Class

ตารางที่ 3: Information Gain ของฟี เจอร์ในการวิจยั
Feature
gender
age rang
nationality
province
risk

NCCIT2022

2 True Positive เท่ากับ 246 ค่า False Positive เท่ากับ 20

ค่า
คิ ดเป็ น Precision เท่ ากั บ 92.48 % และ Recall เท่ ากั บ
99 .6 0 % Class 3 True Positive เท่ ากั บ 9 6 1 4 ค่ า False
Positive เท่ากับ 3,831 ค่า คิดเป็ น Precision เท่ากับ 71.51%
และ Recall เท่ ากับ 81.24% Class 4 True Positive เท่ ากับ
25,581 ค่ า False Positive เท่ ากั บ 3 0,2 0 3 ค่ า คิ ดเป็ น
Precision เท่ ากับ 81.46% และ Recall เท่ ากับ 84.71% สรุ ป
เป็ นค่า Accuracy ได้ 93.51%
ตารางที่ 6: ตัววัดประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม Neural Network

Information Gain
0.003
0.011
0.019
0.214
0.817

จากตารางที่ 3 พบว่าการคัดเลือกฟี เจอร์ ท้ งั หมด โดยใช้
เทคนิ คคานวณค่าน้ าหนักของฟี เจอร์ ต่าง ๆ โดยฟี เจอร์ ที่มีค่า
น้ าหนักมากที่ สุดคือ risk ค่าน้ าหนักที่ 0.817 และ ฟี เจอร์ ที่
มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือ gender ค่าน้ าหนักที่ 0.003
ตารางที่ 4: ตัววัดประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม Naive Bayes
Performance Classification (Naive Bayes)

Performance Classification (Neural Network)
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%

จากตารางที่ 4 พบว่า Class 1 True Positive เท่ ากับ
22,211 ค่ า False Positive เท่ า กับ 115,520 ค่ า คิ ด เป็ น
Precision เท่ า กับ 16.13 % และ Recall เท่ า กับ 70.13%
Class 2 True Positive เท่ า กั บ 2 ค่ า False Positive
เท่ า กั บ 264 ค่ า คิ ด เป็ น Precision เท่ า กั บ 0.75% และ
Recall เท่ ากับ 1.05% Class 3 True Positive เท่ากับ 474
ค่ า False Positive เท่ ากับ 12,971 ค่ า คิ ดเป็ น Precision
เท่ ากับ 3.53% และ Recall เท่ ากับ 0.41% Class 4 True
Positive เท่ ากับ 27,667 ค่า False Positive เท่ ากับ 3,739
ค่า คิดเป็ น Precision เท่ากับ 88.10 % และ Recall เท่ากับ
88.10% สรุ ปเป็ นค่า Accuracy ได้ 27.54%
ตารางที่ 5: ตัววัดประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม Random Forest

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%

จากตารางที่ 6 พบว่ า Class 1 True Positive เท่ า กั บ
135,5 4 6 ค่ า False Positive เท่ ากั บ 2 ,185 ค่ า คิ ดเป็ น
Precision เท่ ากั บ 98.41 % และ Recall เท่ ากั บ 96.82%
Class 2 True Positive เท่ า กั บ 247 ค่ า False Positive
เท่ ากั บ 19 ค่ า คิ ด เป็ น Precision เท่ ากั บ 92.86% และ
Recall เท่ ากับ 100% Class 3 True Positive เท่ ากับ 9,659
ค่ า False Positive เท่ า กั บ 13,397 ค่ า คิ ด เป็ น Precision
เท่ ากับ 71.84% และ Recall เท่ ากับ 72.10% Class 4 True
Positive เท่ ากับ 24,627 ค่ า False Positive เท่ ากับ 29,201
ค่ า คิ ดเป็ น Precision เท่ ากับ 78.42% และ Recall เท่ ากับ
84.34% สรุ ปเป็ นค่า Accuracy ได้ 93.02%

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%

ภาพที่ 2: Performance Accuracy of Models

จากตารางที่ 5 พบว่ า Class 1 True Positive เท่ ากั บ
135,5 4 3 ค่ า False Positive เท่ ากั บ 2,18 8 ค่ า คิ ดเป็ น
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ในคลาสบวกสู งสุ ดที่ 58% และจาก 3 วิธีโมเดลที่ดีที่สุด
คือ Logistic regression มีค่าเฉลี่ยความถูกต้ องที่ 53%
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ความรู ้สึก เหมืองข้อความ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

บทคัดย่ อ
เหมื อ งความคิ ด เห็ น บนโลกออนไลน์ มี ค วามจ า
เป็ นมากในปั จ จุ บั น สามารถน าไปพั ฒ นาธุ ร กิ จ หรื อ
พิ จ า ร ณ า อ า ร ม ณ์ ข อ ง ข้ อ ค ว า ม ไ ด้ ง า น วิ จั ย นี ้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างโมเดลในจ าแนกข้ อความ
ภาษาไทยที่ แสดงความคิ ดเห็ นในแง่ มุมของการศึ กษา
ไทยบนทวิ ต เตอร์ ออกมาเป็ น 3 ขั้ ว ความคิ ด เห็ น คื อ
ทางบวก ทางลบ และกลาง โดยนาชุดข้ อมูลที่ได้ จากการ
เลเบลไปคัดเลือกคาที่เป็ นฟี เจอร์ และพบปั ญหาในเรื่ อง
ข้ อมูลที่ไม่ สมดุล จึ งนาเสนอการจัดการข้ อมูลที่ไม่ สมดุล
ด้ วยการปรั บข้ อมูลที่ ไม่ สมดุล 3 วิ ธีคือ การสุ่ มตัวอย่ าง
ลด การสุ่ มตัวอย่ างเพิ่ ม และ การสั งเคราะห์ ข้ อมูลเพิ่ ม
( SMOTE) แล้ ว ฝึ กโมเดลส าหรั บจ าแนกอารมณ์ ของ
ข้ อความด้ วยโมเดล Logistic regression, XGBoost,
Decision tree, SVM, Random forest, K-NN โดยเลื อก
ไฮเปอร์ พารามิเตอร์ (Hyperparameter) ที่ดีที่สุดของแต่
ละโมเดลจากการทาการค้ นหาแบบกริ ด (Grid search)
และเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของโมเดลก่ อนและหลัง
การปรั บข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มดุ ล ด้ ว ยเมทริ กซ์ ความสั บ สน
(Confusion matrix) พบว่ าก่ อนปรั บข้ อมูลค่ าที่ ไ ด้ ส่ วน
ใหญ่ ลาเอียงไปที่คลาสลบ และค่ าความถูกต้ องในแต่ ละ
โมเดลมีค่าตา่ เฉลี่ยที่ 41% และการทานายในคลาสบวก
มี ผ ลที่ น้ อ ยจากค่ า เฉลี่ ย F1 score 17% หลั ง จากปรั บ
ข้ อมูล ทาให้ ค่ าเฉลี่ยความถูกต้ องเพิ่ มขึ น้ ทั้ ง 3 วิ ธี โดย
วิธีการสุ่ มตัวอย่ างลดมากที่สุดเฉลี่ยที่ 51% ซึ่ งมีโมเดลที่
ดีสุดคือ Random forest ที่ 55% อีกทั้งค่ าเฉลี่ย F1 score

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, KNN. 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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ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงกระบวนการในการวิเคราะห์
การสร้ า งแบบจ าลอง และแสดงตั ว อย่ า งจากงาน
ศึ ก ษาวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การวิ เ คราะห์ ค วามรู ้ สึ ก ของ
ข้อความ โดยจะทาการศึ กษาผ่านเว็บไซต์บนสื่ อสังคม
ออนไลน์ ผ่านทางทวิตเตอร์ เอพีไอ (Twitter API) โดย
กรณี ศึ ก ษาที่ ผู ้วิ จัย เลื อ กมาคื อ เรื่ อ งการศึ ก ษาไทย ซึ่ ง
หัวข้อนี้เป็ นที่ถกเถียงกันในปั จจุบนั

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

2.

model utilization, the Logistic Regression is the best

ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

2.1 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ [1] เป็ นการ
แปลภาษาที่มนุ ษย์ใช้สื่อสารกัน หรื อภาษาธรรมชาติ ให้
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ หรื อทาให้เป็ นโครงสร้าง
2.2 การตั ด ค า ( Word segmentation) [2] คื อ
กระบวนการนาข้อความที่เป็ นประโยค หรื อข้อความที่มี
ความยาวมาตัดเป็ นคา ๆ เพื่อนาไปวิเคราะห์
2.3 การปรั บ ข้ อ มู ล ไม่ ส มดุ ล ( Imbalance data)
การสุ่ มตัวอย่างลด (Random Under Sampling: RUS)
เป็ นการสุ่ มลดจานวนข้อมู ลตัวอย่างจากกลุ่มข้อมู ลที่ มี
ในกลุ่มมาก ให้มีขนาดน้อยเท่ากับกลุ่มข้อมูลที่นอ้ ย การ
สุ่ มตัวอย่างเกิ น (Random Over Sampling: ROS) เป็ น
การสุ่ มเกินจานวนข้อมูลตัวอย่างจากกลุ่มข้อมูลที่มีขนาด
น้อ ย ให้ มี ข นาดมากเท่ า กับ กลุ่ ม ข้อ มู ล ที่ ม ากสุ ด การ
สั งเคราะห์ ข ้อมู ลเพิ่ ม (Synthetic Minority Oversampling
Technique: SMOTE) [3-4] เป็ นการสังเคราะห์ สุ่มเกิ น
ข้อมูลขึ้นมาใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่
2.4 การประเมิ น หรื อวั ด ประสิ ทธิ ภ าพของ
แบบจาลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล (Validation) งานวิจยั นี้ [5] จะใช้ค่า
ความถูกต้อง (Accuracy), ค่าความแม่นยา (Precision),
ค่าความครบถ้วน (Recall), ค่าความถ่วงดุล (F1-Score)
โดย ค่าความถูกต้อง คือการวัดค่าความถูกต้องโดยรวม
ระหว่างค่าจริ งและค่าการทานายของทุก ๆ คลาส

model.
Keywords: Sentiment Analysis, NLP, Text Mining.
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บทนา

เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในปั จจุ บนั เป็ นพื้นที่ ที่ใช้
ในการแสดงออกต่าง ๆ ของผูค้ น ทั้งโพสต์กิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน ติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งทั้งหมดนี้ สามารถโพสต์
เป็ นข้อความ เสี ยง หรื อวิดีโอ แต่ส่วนใหญ่ จะเกิ ดเป็ น
ข้อความมากกว่า ทั้งการแสดงความเห็ นใต้โพสต์ การ
รับ-ส่ งข้อความ ซึ่ งมีท้ งั คาพูดในทางที่ดีและไม่ดีปะปน
กั น ไป แต่ ข ้ อ ความที่ แ สดงความคิ ด เห็ น บนสั ง คม
ออนไลน์มีอยูจ่ านวนมาก การที่จะให้ผคู ้ นแต่ละคนมาทา
ความเข้าใจในข้อความแต่ละอันว่ามีความรู ้สึกอย่างไรจึง
เป็ นไปได้ย าก การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น บนสั ง คม
ออนไลน์โดยใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ สามารถ
ช่วยลดปั ญหาตามที่กล่าวมาได้ แต่ความท้าทายหนึ่ ง คือ
ข้ อ ค ว า ม แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส่ ว น ใ ห ญ่ ที่ อ ยู่ บ น
อิ น เทอร์ เ น็ ต นิ ย มใช้ ภ าษาที่ มี โ ครงสร้ า งไม่ แ น่ น อน
(Unstructured data) หรื อเป็ นภาษาธรรมชาติ (Natural
language) ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ทางภาษาทาให้
ยากต่อการวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้ จึงได้นาเทคนิ คการ
วิเคราะห์ เหมื องข้อความ (Text mining) การประมวล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP)
เทคนิ ค การจัด การกับ ชุ ด ข้อ มู ล ไม่ ส มดุ ล (Imbalance
data) และเทคนิ คอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ความ
คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นภาษาไทยของผู ้ค นบนเครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ ซึ่ งเรี ยกว่าการวิเคราะห์ความรู ้สึก (Sentiment
analysis) ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะอธิ บายแนวคิด ทฤษฏี เทคนิ ค

Accuracy =

𝑇𝑃+𝑇𝑁
𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁

ค่าความแม่นยาคือ อัตราส่ วนที่โมเดลทานายถูกหารด้วย
จานวนการทานายที่ทานายว่าเป็ นคลาสที่กาลังพิจารณา
ทั้งถูกและผิด
Precision =
185

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃
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ค่าความครบถ้วนคื อ อัตราส่ วนการวัดค่าการทานายที่
ท านายได้ถูกต้อ งตรงกับค่ าจริ งจากจานวนของค่ าจริ ง
ทั้งหมดของคลาสที่กาลังพิจารณา
Recall =

3. วิธีการดาเนินงาน

ดังภาพที่ 1 งานวิจยั นี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่
คือ การเก็บข้อมูล การเตรี ยมข้อมูล ท้ายสุ ดคือการสร้าง
โมเดล และการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของโมเดล
รายละเอียด ดังนี้

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

ค่าความถ่วงดุลคือ ค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่ วนกลับแต่
ละค่าของข้อมูลสถิติระหว่างค่าความแม่นยาและค่าความ
ครบถ้วน (Harmonic mean)
F1 = 2 ∗ (

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
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)

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กานดา แผ่วฒั นากุล และปราโมทย์ ลือนาม [6] ได้ทา
การวิเคราะห์ความเห็ นจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่ ง
ได้ใ ช้ข ้อ ความเป็ นภาษาไทย และได้ต ัด ประโยคก่ อ น
นาไปวิเคราะห์ โดยใช้โมเดล ต้นไม้ตดั สิ นใจ นาอีฟเบย์
และซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น มาสร้ างโมเดลในการ
จาแนก
Younis, E. M. [ 7] วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ นจาก
ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และ
งานบริ การ ใช้อลั กอริ ทึมในการจัดหมวดหมู่ การทาคลัส
เตอร์ และอื่ น ๆ ซึ่ งงานนี้ ได้ล บค าแสลงที่ ม ัก ใช้ ใ น
ออนไลน์ มีการตัดคาแบบ Term - document matrix
อ นั ต ต์ ชั ย ชุ ติ ภ า ส เ จ ริ ญ [ 8] ไ ด้ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพของโมเดลที่ใช้ทานายและคุณลักษณะ ที่มี
ต่อโอกาสความสาเร็ จในการโอนเงินข้ามประเทศ โดยใช้
ต้นไม้ตดั สิ นใจ นาอีฟเบย์ และเพื่อนบ้านใกล้สุด มาทา
การเปรี ยบเที ยบ และทดสอบประสิ ทธิ ภาพได้ค่าความ
ถูกต้องเป็ น 99.90% 96.71% และ 99.55% ตามลาดับ
Pong-Inwong, C. แ ล ะ Songpan, W. [ 9] ไ ด้
รวบรวมความเห็นจากคาถามปลายเปิ ดจากนักศึกษาต่อ
การสอน เสนอวิธีการปรับปรุ งด้วยการทาเหมืองข้อมูล
กฎการเชื่อมโยงเพื่อวิเคราะห์วลีความรู ้สึก ซึ่ งใช้เทคนิ ค
SPPM ในการจ าแนกทัศ นคติ ก ารสอน มี ค วามแม่ น ย า
สู งสุ ด 87.94% เมื่อเทียบกับโมเดลลักษณนามอื่น ๆ
พัชรี ยา ทองพูล และคณะ [10] ได้เปรี ยบเทียบวิธีการ
ปรั บข้อมูลไม่สมดุล 4 วิธีคือ การสุ่ มเกิ น SMOTE การ
สุ่ มลด และการสุ่ มผสมผสาน กับการจาแนก 4 วิธี เพื่อ
ทดสอบว่าวิธีใดที่จะทาให้โมเดลจาแนกได้ดีที่สุด

ภาพที่ 1: ลาดับการทางาน (Process)
การเก็บข้ อมูล (Data collection) การเก็บข้อ
มูลแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมตัวกาหนดตารางเวลา
งาน (Task Scheduler) โดยสร้างไฟล์ชุด (Batch Files)
ด้านในมีไพธอนพาร์ ทและไพธอนสคริ ปต์ไฟล์ จากนั้น
ตั้งค่าให้โปรแกรมรันสัปดาห์ละครั้ง ทุก ๆ วันจันทร์ เวลา
01.00 น. ซึ่ งภายในไฟล์มีการขอ Twitter API เพื่อเก็บ
ข้อ ความบนทวิ ต เตอร์ โดยใช้แ ฮชแท็ก ในการค้น หา
ข้อมูล คือ #การศึกษาไทย และ#การศึกษา
3.2 การเตรี ย มข้ อ มู ล (Data pre-processing)
การท าความสะอาดข้อ มู ล (Data cleaning) เป็ นการ
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ขอ้ มูลอยูใ่ นรู ปแบบที่
ถูกต้อง การเลเบล (Label) ผูว้ ิจยั ได้เลเบลข้อความด้วย
ตนเอง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 คลาสคือ คลาสบวก คลาสลบ
และคลาสกลาง โดยท าการเลเบลในระดับ เอกสาร
(Document level) การแปลงอิ โมจิ เป็ นคาไทย เป็ นการ
เปลี่ ย นรู ป แบบของอิ โ มจิ ใ ห้เ ป็ นค าภาษาไทย โดยใช้
ไลบรารี่ ข อง Pythainlp ที่ น าเข้า emoji_to_thai มาท า
การแปลง เช่น 🙄 เป็ นคาว่า กลอกตา เป็ นต้น การตัดคา
เป็ นการนาข้อความมาทาการตัดแบ่ งเป็ นค า ๆ โดยใช้
newmm มาช่วยในการตัดคา ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในไลบรารี่ ของ
Pythainlp ก า ร ส า ร ว จ ข้ อ มู ล ( Exploratory Data
3.1
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Analysis: EDA) เป็ นการตรวจสอบข้อ มู ลที่ ได้ม าก่อน

5,852 ข้อ ความ มี ค ลาสลบ 3,346 ข้อ ความ

นาไปใช้ สารวจข้อมูลในมุมต่าง ๆ ในทุก ๆ ตัวแปร หรื อ
เปรี ยบเทียบกันระหว่างตัวแปร ดังตัวอย่างในภาพที่ 2 ที่
แสดงให้เห็นถึงข้อความที่มกั พบมากที่สุดในคลาสบวก
การแทนข้อ ความ คื อ ก่ อ นการน าไปสร้ า งโมเดลต้อ ง
แปลงข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถนาไปประมวลผล
ได้
3.3 การแบ่ งข้ อมูล และการจัดการข้ อมูลไม่ สมดุล
ผูว้ ิจัย ได้แ บ่ งข้อ มู ลออกเป็ นข้อ มู ลฝึ กสอน และข้อ มู ล
ทดสอบจานวน 4,096 และ 1,756 ข้อความ ตามลาดับ
จาก 5,852 ข้อความ ซึ่ งในแต่ละคลาสของข้อมูลฝึ กสอน
มี จานวนไม่เท่ากัน จึ งแก้ปัญหาของข้อมูลที่ ไม่สมดุลนี้
จาก 3 วิธีคือ การสุ่ มตัวอย่างลด การสุ่ มตัวอย่างเกิน และ

257 ข้อความ และคลาสกลาง 2,249 ข้อความ

การเตรี ยมข้ อมูล ขั้นแรกทาความสะอาดข้ อมู ล
โดยลบข้อมูลที่ ซ้ ากันออก ลบสัญลักษณ์ ที่ไม่ได้ใช้ ลบ
URLs ลบแฮชแท็ก ลบข้อความที่อยูใ่ น <> ลบ @Users
และอื่ น ๆ หลัง ท าความสะอาดข้อ มู ล จึ ง จะท าการเล
เบลข้อมูลในระดับประโยค แบ่งเป็ น 3 คลาสคือ คลาส
บวก คลาสลบ และคลาสกลาง จากนั้นแปลงอิ โมจิ ให้
เป็ นคาภาษาไทยโดยใช้ emoji_to_thai ตัวย่างในภาพที่
3 และตัดคาโดยใช้ newmm โดยลบตัวเลข คาฟุ่ มเฟื อย
(Stop word) ทาการสารวจข้อมู ลเพื่อตรวจสอบข้อมู ล
ก่อนนาไปใช้ และสุ ดท้ายเป็ นการทาให้อยู่ในรู ปแบบที่
คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจได้ โดยแปลงข้อความเป็ น
เวกเตอร์ ซึ่ งใช้วิธีแบบ TF-IDF เพื่อให้โมเดลวิเคราะห์
ได้
4.3 การแบ่ งข้ อมูล การจัดการกับข้ อมูลที่ไ ม่ ส ม ดุ ล
การสร้ างโมเดล และการวัดประสิ ทธิภาพ ทาการแบ่งชุด
ข้อ มู ล ออกเป็ นชุ ด ฝึ กสอน 4,096 ข้อ ความ และชุ ด
ทดสอบ 1,756 ข้อ ความ จากนั้น เปรี ย บเที ย บค่ า ที่ ไ ด้
ก่ อ น-หลัง การปรั บ ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มดุ ล ของชุ ด ข้ อ มู ล
ฝึ กสอน ด้ว ย 3 วิ ธี ก ารคื อ การสุ่ ม ตัว อย่า งลด การสุ่ ม
ตัวอย่างเพิ่ม และ SMOTE ซึ่ งแบ่งข้อมูลได้ตามตารางที่
1 จากตารางที่ 2-5 แสดงผลค่ า ความถ่ ว งดุ ล , ค่ า ความ
ครบถ้วน, ค่าความแม่นยา และ ค่าความถูกต้อง จากเมท
ริ กซ์ความสับสน โดยกาหนดไฮเปอร์ พารามิเตอร์ ให้แต่
ละโมเดล ดังนี้ Logistic Regression: C=2, max_iter=100,
4.2

SMOTE

การสร้ างแบบจาลองข้ อมูล เป็ นขั้นตอนใ น ก า ร
ส ร้ า ง โ ม เ ด ล ด้ ว ย เ ท ค นิ ค ต่ า ง ๆ ไ ด้ แ ก่ Logistic
3.4

Regression, XGBoost,

Decision

Tree,

SVM,

Random Forest, K-Nearest Neighbor ในการสร้ างกฎ

เพื่อทานายแนวโน้มการเกิดขึ้นของข้อมูลที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
3.5 การประเมินประสิ ท ธิ ภ าพแบบจ าลองข้ อ มู ล
ในงานวิ จั ย นี้ จะใช้ Confusion matrix ในการวั ด
ประสิ ทธิ ภาพของโมเดล ค่ าที่ นามาวัดได้แ ก่ ค่ าความ
ถ่ ว งดุ ล , ค่ า ความครบถ้ว น , ค่ า ความแม่ น ย า และ ค่ า
ความถูกต้อง

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,

ภาพที่ 2: ความถี่ของคาที่ปรากฏในคลาสบวก

ภาพที่ 3: ตัวอย่างการทาความสะอาดข้อมูล
4.

คลาสบวก

leaf_size=30,SVM: C=100, gamma=0.001, kernel=‘rbf’ ซึ่ ง

ก าหนดโดยใช้ ก ารค้ น หาแบบกริ ดในการค้ น หา
ตัวไฮเปอร์ พารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับโมเดลแต่
ละตัว จากตาราง LGR คือ Logistic Regression, XGB
คื อ XGBoost, DT คื อ Decision Tree, RFT คื อ

ผลการศึกษา

เก็ บ ข้อ มู ล แบบอัต โนมัติ โ ดย
ค้นหาทวีตจาก #การศึกษาไทย และ #การศึกษา ทั้งหมด
4.1 การเก็ บ ข้ อ มู ล
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Random Forest, KNN

คื อ

ตารางที่ 4: การปรับข้อมูลที่ไม่สมดุลด้วยวิธี ROS

K-Nearest Neighbor,

คื อ Support Vector Machine แ ล ะ Avg คื อ
ค่าเฉลี่ ยของทุกโมเดล ซึ่ ง (-1) แทนคลาสลบ (0) แทน
คลาสกลาง และ (1) แทนคลาสบวก ซึ่ งใช้ขอ้ มูลฝึ กสอน
ในการปรับข้อมูลที่ไม่สมดุล และใช้ขอ้ มูลทดสอบเป็ น
ชุดข้อมูลเดียวกันทั้งหมด จากตารางที่ 2 ค่าความถ่วงดุล
ของคลาสบวกมี ค่ า ที่ ต่ า เฉลี่ ย 17% เนื่ อ งจากจ านวน
ข้อมูลน้อยที่ สุดจากทั้ง 3 คลาส ค่าความถูกต้องของแต่
ละโมเดลมี ค่ าต่ าเช่ นกันเฉลี่ ย ที่ 41% และค่ าที่ ได้ส่ ว น
ใหญ่ ทานายได้ดีในคลาสลบ ทางผูว้ ิจัยจึ งทาการปรั บ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มดุ ล ของชุ ด ข้ อ มู ล ฝึ กสอน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของค่าความถ่วงดุลในคลาสบวก
ตารางที่ 1: ข้อมูลในแต่ละคลาสก่อน-หลัง ข้อมูลที่ไม่สมดุล

ROS

LGR

XGB

DT

RFT

KNN

SVM

Avg
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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

-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

-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

Pos
186
71
186
2,339
2,339

Neg
2,339
1007
186
2,339
2,339

Precision

Recall

F1
Score

SVM

Train data (pre)
Test data
Random under sampling
Random over sampling
SMOTE

จากตารางที่ 3-5 พบว่าโดยผลจากวิธี RUS วิธี ROS และ
วิธี SMOTE ค่าความถ่วงดุลคลาสบวกโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ที่ 58% 48% และ 36% ตามลาดับ และค่าความถูกต้อง
เพิ่ ม ขึ้ นเฉลี่ ย ในแต่ ล ะวิ ธี ที่ 5 1 % 5 0 % และ 4 7 %
ตามล าดับ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการปรั บ ข้อ มู ลที่ ไม่ ส มดุ ล
จากทั้ง 3 แบบพบว่ า ค่ า ความถู ก ต้อ งส่ ว นใหญ่ มี ค่ า
เพิ่มขึ้ นหลังจากปรั บแก้ขอ้ มู ลแล้วโดยโมเดลที่ ทานาย
แม่ น ย าน้อ ยส่ ว นใหญ่ คื อ K-NN เฉลี่ ย จากทั้ง 3 วิ ธี ที่
43.33% ส่ วนโมเดลที่ทานายได้แม่นยาส่ วนใหญ่จากทั้ง
3 วิ ธี เฉลี่ ย 52.67% คื อ Logistic Regression โดยวิ ธี
RUS ให้ ค่ า ความถู ก ต้อ งเฉลี่ ย ของการท านายที่ ดี ที่ สุ ด
51% โดยมี โมเดล Random forest ที่ ให้ค่าความถูกต้อง
ที่ 55%
ตารางที่ 5: การปรับข้อมูลที่ไม่สมดุลด้วยวิธี SMOTE

Neu
1,571
678
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0.62

Accuracy

0.44
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Score

-1
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0.5

RFT

0.57

KNN

0.49
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0.47

LGR

XGB

-1

0.63

0

0.48

1
-1

Precision

ตารางที่ 3: การปรับข้อมูลที่ไม่สมดุลด้วยวิธี RUS
RUS

SMOTE

Recall

F1
Score
Recall

LGR

-1

F1 Score

ตารางที่ 2: แสดงค่าที่ได้ก่อนการปรับข้อมูลที่ไม่สมดุล
B4 Imbalance
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0.57
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0.58

0.56

Accuracy

0.49

0.54

0.48

0.55

0.46

0.51

0.51

ข้อมู ลจากทวิตเตอร์ ในหัวข้อการศึ กษาไทย เป็ น
ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งสิ้ น 5,852 ข้อความ แบ่งเป็ นคลาส
บวก คลาสลบ และคลาสกลาง เมื่ อ ทดสอบและวัด
ประสิ ทธิ ภาพแล้วพบว่าค่าความถูกต้องในแต่ละโมเดลมี
ค่าโดยเฉลี่ยที่ 41% ผลการทานายมีแนวโน้มไปทางคลา

Precision

Recall

0
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สลบ ซึ่ งคลาสบวกมีการทานายที่แม่นยาได้นอ้ ยที่สุดจาก
ทั้ง 3 คลาส เนื่องจากข้อมูลมีเกิดอคติ (Bias) ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึ ง ปรั บ ข้ อ มู ล ให้ ส มดุ ล ด้ ว ยวิ ธี RUS วิ ธี ROS และ
SMOTE เพื่อลดปั ญหาดังกล่าว และการค้นหาแบบกริ ด
เพื่อหาไฮเปอร์ พารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดของแต่ละโมเดล เมื่อ
ทดสอบและวัด ประสิ ทธิ ภาพพบว่ า สามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพให้โมเดลได้จากทั้ง 3 วิธี ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของพัช รี ย า ทองพูล และคณะ [10] ส่ ง ผลให้
ค่าเฉลี่ ยความถู กต้องเพิ่มขึ้ น เมื่ อพิจารณาที่ ค่าเฉลี่ ยวิธี
RUS ให้ ผ ลดี ที่ สุ ด ก่ อ นและหลัง การปรั บ ข้อ มู ล ที่ ไ ม่
สมดุ ล โมเดล Logistic regression ให้ ค่ า ความถู ก ต้อ ง
มากที่สุด เฉพาะวิธี RUS เท่านั้นที่ โมเดลทานายดี ที่สุด
คื อ Random forest และยังส่ งผลให้ค่าความถ่วงดุ ลใน
คลาสบวกเพิ่มขึ้ น พบว่าวิธี RUS ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ ดี
ที่สุดในค่าความถ่วงดุลในคลาสบวก
เมื่อดูจากความถี่คาที่ปรากฎในคลาสบวกพบคาที่ปรากฎ
ถี่ เช่ น “ชอบ” , “ดี ” และ “น่ า รั ก ” เป็ นต้น ทั้ง นี้ ในชุ ด
ข้อมูลยังพบอุปสรรคในเรื่ องของภาษา บนแพลตฟอร์ มนี้
นิ ยมใช้ภาษาที่ กระชับ พบคาย่อ คาที่เขียนผิดอาจส่ งผล
ให้การทาฟี เจอร์ เวกเตอร์ ให้ค่าที่ต่างกัน ซึ่ งทางผูว้ ิจยั จะ
นาประเด็นนี้ไปพัฒนาต่อไปเพื่อประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึน
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บทคัดย่ อ

Abstract

ปั จจุ บั น การตรวจสอบความต้ องการรี ไฟแนนซ์
ของลู ก ค้ าสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อ ยู่ อ าศั ย ของลู ก ค้ าเป็ นเรื่ อง
ที่สถาบันทางการเงินมีความยากลาบาก ในการตรวจสอบ
เนื่ องจากธนาคารต้ นทางจะรั บรู้ ได้ กต็ ่ อเมื่อลูกค้ าได้ ติดต่ อ
และท าสั ญ ญากับ ธนาคารปลายทางเรี ยบร้ อยแล้ ว ท าให้
เกิ ด ความสู ญ เสี ยด้ านการเงิ น และสู ญ เสี ยส่ วนแบ่ ง
การตลาดให้ แก่ ค่ ูแข่ งทางการตลาด
การวิ จัยครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒ นาการพยากรณ์
การรี ไฟแนนซ์ สิ นเชื่ อเพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ออกโดยสร้ าง
แบบจ าลอง ด้ ว ยข้ อ มู ล ลู ก ค้ า จากธนาคารแห่ งหนึ่ ง ใน
ประเทศไทยย้ อนหลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 - 2564 จานวน
70,954 รายการ น ามาใช้ ในการจั ดทาแบบจาลองโดยใช้
ป่ าสุ่ ม (Random Forest) ในการสร้ างแบบจ าลอง พบว่ า
ปั จจัย 13 ปั จจัย ได้ แก่ เงินงวดที่เพิ่มจากงวดแรก อายุของผู้
กู้ วัตถุประสงค์ การกู้ เงินงวดปั จจุบัน วงเงินกู้ อาชีพของผู้
กู้ อัตราดอกเบีย้ สวัสดิการของผู้ก้ ู จานวนบุตร การเข้ าร่ วม
มาตรการช่ วยเหลือลูกค้ าที่ได้ รับผลกระทบด้ านรายได้ จาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาด(COVID-19) เพศของผู้ กู้
ระยะเวลากู้ และสถานภาพสมรส ส่ งผลต่ อ ลู ก ค้ าที่ ท า
การรี ไฟ แนน ซ์ สิ น เชื่ อเพื่ อที่ อยู่ อาศั ย ออก และวั ด
ประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองโดยหาค่ าความถูกต้ องของข้ อมูล
การวิ จั ย สามารถพยากรณ์ ลู ก ค้ าที่ มี แ นวโน้ มที่ จะรี
ไฟแนนซ์ สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยออกเพื่อรั กษาผลประโยชน์
ด้ านการเงิน และรั กษาฐานลูกค้ าของธนาคารโดยมีค่าความถูกต้ อง
ของแบบจาลองอยู่ที่ 88.20 %
คาสาคัญ: พยากรณ์การรี ไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยออก
รี ไฟแนนซ์ การเรี ยนรู ้เครื่ องจักร ป่ าสุ่ ม

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. บทนา
การรี ไฟแนนซ์ บ้ า น คื อ การขอยื่ น กู้ สิ นเชื่ อ บ้ า น
กับธนาคารแห่ งใหม่ โดยการชาระเงินกูท้ ี่ มีอยูใ่ นปั จจุ บนั
ทั้ ง ห ม ด ด้ ว ย เงิ น กู้ ใ ห ม่ แ ล ะ ใ ช้ สิ น ท รั พ ย์ เ ดิ ม
เป็ นหลักประกัน ผูข้ อสิ นเชื่ อสามารถเลือกธนาคารได้เอง
ตามแต่ ธ นาคารใดจะให้ ข ้อ เสนอที่ น่ าจู ง ใจมากกว่ากัน
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เพื่ อ ล ด ภ าระเงิ น กู้ เ ก่ าที่ มี อ ยู่ ผู ้ ท าก ารรี ไฟ แ น น ซ์
มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ลดดอกเบี้ ยบ้ า นให้ ล ดลง จากอัต รา
ดอกเบี้ยปั จจุบนั และช่วยให้จานวนเงินงวดการผ่อนชาระ
ต่อเดือนลดน้อยลง
ปัจจุบนั ในประเทศไทยมียอดสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยทั้งหมด
2,575,667 ล้านบาท แบ่ งเป็ นสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย แนวราบ
ประกอบด้วย บ้านเดี่ ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคาร
พาณิ ช ย์ จ านวน 1,691,786 ล้านบาท สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย
ประเภทอาคารชุด จานวน 607,445 ล้านบาท สิ นเชื่ อที่ อยู่
อาศั ยประเภทอาคารพาณิ ชย์ จ านวน 185,365 ล้ า นบาท
และสิ น เชื่ อที่ อยู่อาศัยประเภทอื่ น ๆ จานวน 91,070ล้านบาท
และมี มู ล ค่ าสิ น เชื่ อ ปล่ อ ยใหม่ ในการรี ไฟแนนซ์ จานวน
16,931ล้านบาท [1] โดยตลาดสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัย ในปั จจุบนั
มี ส่ วนแบ่ งตลาดตามสถาบัน การเงิ น แบ่ งเป็ น ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 31.65 % ธนาคารไทยพาณิ ชย์ 13.36 %
ธนาคารกรุ งไทย 10.32 % ธนาคารกสิ กรไทย 9.25 %
ธนาคารออมสิ น 8.14% ธนาคารทีเอม็ บีธนชาต 7.10 % ธนาคาร
กรุ งศรี อ ยุธ ยา 6.81 % ธนาคารกรุ งเทพ 6.23 % ธนาคาร
อื่นๆ 4.41% ซึ่ งการรี ไฟแนนซ์ที่เป็ นการยื่นกูส้ ิ นเชื่ อบ้าน
กั บ ธนาคารแห่ งใหม่ น้ ั น จะท าให้ เกิ ด ผลกระทบกั บ
ธน าคารที่ เป็ น เจ้ า ขอ งสิ น เชื่ อ เดิ ม ทั้ งการสู ญ เสี ย
ผลประโยชน์ ด้ า นการเงิ น และการสู ญเสี ยส่ วนแบ่ ง
การตลาดให้แก่คู่แข่ง
จากสถานการณ์ ในปั จจุ บนั การแพร่ ระบาดกรณี ของ
โรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทย ซึ่ งส่ งผลกกระทบ
หลายด้าน ไปจนถึ งอัตราการจ้างงานภายในประเทศให้ ลด
น้อยลง ส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ กับนักลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็ นผลให้ผูก้ ูส้ ิ นเชื่ อสู ญเสี ยรายได้ ส่ งผลให้
จานวนคนตกงานที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น ท าให้ ผูค้ นมี การวางแผน
ด้านการเงินมากขึ้น ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ธนาคารต่างๆ ที่ ออกมาเพื่อทาการตลาดแข่งขันกับคู่แข่ง
ซึ่ งปั จจัยเหล่ านี้ มี ผลต่ อ ความต้อ งการในการรี ไฟแนนซ์
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ้น
การมี ระบบการพยากรณ์ รีไฟแนนซ์ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่
อาศัยออกโดยใช้การเรี ยนรู ้เครื่ องจักร เป็ นการช่วยในการ
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ตั ด สิ นใจ การท าการตลาดของธนาคารเพื่ อ จะได้
วางแผนการด าเนิ น งานกับ กลุ่ ม ลู กค้า ที่ มี ค วามต้อ งการ
รี ไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยดังกล่าวให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การเรียนรู้ เครื่ องจักร (Machine Learning)
การเรี ยนรู ้ เ ครื่ องจั ก ร คื อ การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเอง
โดยการใช้ข ้อ มู ล ปราศจากการป้ อนค าสั่ งของโปรแกรมเมอร์
หรื อ ระบบที่ ส ามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้จ ากตัว อย่างด้ว ยตนเอง
ผู เ้ กี่ ย วข้อ งไม่ จ าเป็ นต้อ งป้ อ นค าสั่ ง ส าหรั บ การท างาน
คอมพิ ว เตอร์ ส ามารถเรี ย นรู ้ จ ากข้อ มู ล เพื่ อ ที่ จ ะแสดง
ผลลัพ ธ์ ที่ แ ม่ น ย าออกมาจากการฝึ กสอน โดยสามารถ
แบ่งประเภทการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การเรี ยนรู ้
แบบมีผสู ้ อน (Supervised Learning) และการเรี ยนรู ้แบบไม่มี
ผูส้ อน (Unsupervised Learning) [2]
2.1.1 การเรียนรู้ แบบมีผ้ สู อน
การเรี ยนรู ้ แ บบมี ผู ้ส อนเป็ นเทคนิ คการเรี ยนรู ้
เครื่ อ งจักร โดยการสร้ างฟั งก์ชัน จากข้อ มู ลที่ น ามาสอน
ซึ่ งข้อ มู ล ที่ น ามาท าการสอนจะต้อ งมี ก ารน าเข้า ข้อ มู ล
และมี ผ ลลัพ ธ์ จ ากการท านาย ที่ ส ามารถแบ่ ง ได้เป็ น 2
ประเภท คือ การแบ่ งแยกประเภทหรื อการแยกหมวดหมู่
(Classification) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
โดยการแบ่งแยกประเภทหรื อการแยกหมวดหมู่ของข้อมูล
เป็ นการแบ่ ง แยกประเภทของข้อ มู ล ให้ อ ยู่ใ นรู ป แบบ
ของหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน เป็ นการจาแนกแบบ ไบนารี
(Binary Classification) เพื่ อใช้ ส าห รั บ แป ลงผลลั พ ธ์
ให้ อ ยู่ ใ นรู ปของหมวดหมู่ แ ค่ ส องหมวดหมู่ ผลลัพ ธ์
จะแสดง ใช่ หรื อ ไม่ ใช่ เท่ านั้ น โดยมี เทคนิ ค ที่ ใ ช้คู่ กับ
การจาแนกแบบไบนารี คือ ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) [7]
การค้นหาเพื่ อนบ้านที่ ใกล้ที่ สุ ด (K-Nearest Neighbors) [4]
และการแบ่งกลุ่ม โดยใช้หลักการความน่ าจะเป็ น (Naive
Bayes) [4] และการแบ่งประเภทอีกรู ปแบบ คือ การจาแนก
ป ร ะ เภ ท ห ล าย ป ร ะ เภ ท (Multi-Class Classification)
แตกต่างจากการจาแนกแบบไบนารี การจาแนกประเภท
หลายประเภทจะสามารถแบ่งประเภทโดยมีหมวดหมู่หรื อ
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ผลลั พ ธ์ จ ากการแบ่ งประเภทมากกว่ า 2 หมวดห มู่
โดยมี เทคนิ คที่ ใช้คู่กบั การจาแนกประเภทหลายประเภท
ตัวอย่างเช่น โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) [6]
ส่ ว นการวิ เคราะห์ ก ารถดถอย เป็ นวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ ใช้
ส าหรั บ ศึ ก ษาหาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรตั้ง แต่
สองตัวแปรขึ้นไป ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปร
ที่ตอ้ งการทราบค่า
2.1.2 การเรียนรู้ แบบไม่ มผี ้ สู อน
การเรี ย นรู ้ แ บบไม่ มี ผู ้ส อนเป็ นเทคนิ ค หนึ่ งของ
การเรี ยนรู ้เครื่ องจักร โดยการสร้างแบบจาลองที่เหมาะสม
กับ ข้อ มู ล การเรี ยนรู ้ แบบไม่ มี ผูส้ อนจะไม่ มี การระบุ ผล
ที่ ต้ อ งการห รื อป ระเภท ไว้ ก่ อ น การเรี ยน รู ้ แ บ บ นี้
จะพิ จ ารณาวัต ถุ เป็ นกลุ่ ม ของตัว แปรสุ่ ม แล้ว จึ ง สร้ า ง
แบบจ าลองเพื่ อ หาผลลั พ ธ์ ที่ ต ้ อ งการ จากชุ ด ข้ อ มู ล
และมีผลลัพธ์จากการทานาย เป็ นการจัดกลุ่มโดยมีเทคนิ ค
ที่ ใ ช้ คู่ กั บ การจั ด กลุ่ ม เช่ น การแบ่ ง ข้ อ มู ล แบบเคมี น
(K-Means Clustering) และแบบจาลองการผสม (Gaussian
Mixture Model) [2] เป็ นต้น
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2.3 ป่ าสุ่ ม
ป่ าสุ่ มเป็ นอัลกอริ ทึม ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากต้นไม้
ตัด สิ นใจ โดยการน าแบบจ าลองจากต้น ไม้ ต ัด สิ นใจ
หลายๆ แบบจ าลอง มาเรี ย นรู ้ ห ลายครั้ งบนข้อ มู ล ชุ ด
เดียวกัน โดยแต่ละครั้งของการเรี ยนรู ้แบบจาลองจะเลือก
ส่ วนของข้อ มู ล ที่ น ามาเรี ย นรู ้ ไม่ เหมื อ นกัน และน าการ
ตัด สิ นใจของแบบจ าลองทั้ งหมดที่ ไ ด้ จ ากการเรี ยนรู ้
มาโหวตกัน เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยป่ าสุ่ มสามารถใช้
กับปั ญหาการแยกหมวดหมู่ และการวิเคราะห์การถดถอย
ด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง [12]

3. วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งพบว่ า
การเรี ยนรู ้ และการหาคุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ด้ ว ยป่ าสุ่ ม
ให้ผลลัพ ธ์ ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ ข้อมู ล ผูว้ ิจัยจึ งได้
ออกแบบและพัฒนาระบบการพยากรณ์รีไฟแนนซ์สินเชื่อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัยออกโดยใช้การเรี ยนรู ้เครื่ องจักร ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิด

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที่ 1: เทคนิคการทา Machine Learning [2]

3.2 การรวบรวมข้ อมูลดิบ (Raw Data)
รวบรวมข้อ มู ล ของลู ก ค้า ลู ก ค้าที่ ท าการรี ไ ฟแนนซ์
สิ นเชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ออกในอดี ต และลู ก ค้า ที่ ย ัง คง
มี สินเชื่อกับธนาคารปั จจุบนั ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
จากธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย จานวน 70,954 ราย
3.3 การทาความสะอาดข้ อมูล (Cleansing Data)
ท าความสะอาดข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้งานได้
เนื่ อ งจากข้อ มู ลอยู่ในรู ป แบบของข้อ มู ลดิ บ ที่ ยงั มี ความ
ผิดพลาดจากการนาเข้าข้อมูลโดยมนุ ษย์ เช่น อายุของผูก้ ู้
ที่เป็ นค่าว่าง ข้อมูลที่ไม่ระบุวตั ถุประสงค์การกู้ และการจัด
กลุ่ ม ของอาชี พ ผู ้กู้ จาก รั บ ราชการครู และรั บ ราชการ
ตารวจ เป็ นรับราชการ เป็ นต้น

2.2 ต้ นไม้ ตัดสิ นใจ
ต้น ไม้ ต ัด สิ นใจเป็ นแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์
รู ปแบบหนึ่ ง ที่สร้างขึ้นเพื่อทาการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยสร้ า งแบบจ าลองในรู ปแบบโครงสร้ า งต้ น ไ ม้
ใช้คุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ในการจ าแนกประเภทข้อ มู ล
ท าให้ท ราบถึ งคุ ณ ลัก ษณะที่ เป็ นตัวก าหนด การจาแนก
ป ระเภท และความส าคั ญ ที่ แตกต่ า งกั น ของแต่ ล ะ
คุณลักษณะ ต้นไม้ตดั สิ นใจประกอบด้วย โหนด (Node)
ที่ แสดงถึ ง คุ ณ ลักษณะต่ างๆ ของข้อ มู ล และเป็ นจุ ดที่ ใช้
กาหนดเงื่ อ นไข โดยมี โหนดที่ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของต้น ไม้
ตัดสิ นใจเรี ยกว่า โหนดราก (Root Node) และมี โหนดลาดับ
สุ ดท้าย คือ โหนดใบ (Leaf Node) และกิ่ง (Branch) [7]
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อาศัยออก และลูกค้าที่ไม่ทาการรี ไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยออก นาไปทาการหาคุณลักษณะที่ สาคัญของข้อมูล
โดยใช้ป่าสุ่ ม พบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาการ
รี ไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยออก แสดงผลดังภาพที่ 3

3.4 การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
ส กั ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะเด่ น จากข้ อ มู ลท าการจั ด กลุ่ ม
และแปลงข้อมูล ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถนาไปใช้งาน
กับการเรี ยนรู ้เครื่ องจักรได้ โดยการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ น
รู ปของชุดตัวเลข ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1: แสดงค่าคุณลักษณะของข้อมูล
เงินงวดที่
เพิม่ ขึ้นจาก
งวดแรก
(พันบาท)
อายุของผูก้ ู้
(ปี )
วัตถุประ
สงค์การกู้
เงินงวด
ปัจจุบนั
(หมื่นบาท)
วงเงินกู้
(ล้านบาท)

0-1

>1-2

>2-3

>3-4

> 4 -5

18 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

> 60

ซื้อ

ปลูก
สร้าง

ต่อเติม

ไถ่ถอน

0-1

>1-2

>2-3

>3-4

> 4 -5

>5

>1-2

>2-3

>3-4

> 4 -5

>5

พนักงาน
บริ ษทั
เอกชน

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

อาชีพ
อื่นๆ

0-2

2-4

>4

มี

ไม่มี

0

1

เข้าร่ วม

ไม่เข้า
ร่ วม

0

1

4

5

0-1

อาชีพของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
ผูก้ ู้
อัตรา
ดอกเบี้ย(%)
สวัสดิการ
ของผูก้ ู้
จานวนบุตร
(คน)
การเข้าร่ วม
มาตรการฯ
ค่า
คุณลักษณะ

2

>2

2

3

>5

ภาพที่ 3: คุณลักษณะที่สาคัญของข้อมูล
ตารางที่ 2: คุณลักษณะที่สาคัญของข้อมูล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.5 การหาคุณลักษณะทีส่ าคัญของข้ อมูล
น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสกัด คุ ณ ลัก ษณะ ด้า นข้อ มู ล
ส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย อาชี พ ของผูก้ ู้ อายุของผูก้ ู้ เพศ
สถานภาพสมรส จ านวนบุ ต ร และข้อ มู ล ด้า นการเงิ น
ประกอบด้วย วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ ย ระยะเวลากู้ เงินงวด
ปั จจุบนั สวัสดิการของผูก้ ู้ การเข้าร่ วมมาตรการช่วยเหลือ
ลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นรายได้ จ ากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เงิ นงวดที่ เพิ่มจากงวดแรก และวัตถุประสงค์การกู้ โดยมี
ตัวแปรตาม คือ ลูกค้าที่ ทาการรี ไฟแนนซ์สินเชื่ อเพื่อที่ อยู่

ปัจจัย
เงินงวดที่เพิ่มจากงวดแรก
อายุของผูก้ ู้
วัตถุประสงค์การกู้
เงินงวดปัจจุบนั
วงเงินกู้
อาชีพของผูก้ ู้
อัตราดอกเบี้ย
สวัสดิการของผูก้ ู้
จานวนบุตร
การเข้าร่ วมมาตรการ ฯ
เพศของผูก้ ู้
ระยะเวลากู้
สถานภาพสมรส

ค่าความสาคัญ
0.2687
0.2312
0.0874
0.0853
0.0746
0.0600
0.0591
0.0396
0.0357
0.0149
0.0148
0.0142
0.0139

3.6 การสร้ างแบบจาลอง
น าข้อ มู ล ที่ ผ่ า นกระบวนการท าความสะอาดข้อ มู ล
และผ่านการสกัดคุณลักษณะเด่นเรี ยบร้อยแล้ว นามาสร้าง
แบบจาลอง โดยการแบ่ งข้อมู ลออกเป็ น 2 ส่ วน สาหรั บ
ฝึ กสอนแบบจาลองและสาหรับทดสอบแบบจาลอง โดยมี
รายละเอี ย ดจากข้อ มู ล ทั้ง หมด 70,954 ราย แบ่ ง ข้อ มู ล
สาหรับฝึ กสอนแบบจาลอง 80 % จานวน 56,764 รายการ
ข้อ มู ล ส าหรั บ ทดสอบแบบจาลอง 20 % จ านวน 14,190
รายการ นามาสร้างแบบจาลองโดยการใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ
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และป่ าสุ่ ม ด้วยจานวนต้นไม้ 1 ต้น 100 ต้น 200 ต้น และ
300 ต้น ตามลาดับ

แต่พยากรณ์วา่ มีการรี ไฟแนนซ์ออก
่ าศัยออก
𝐹𝑁 คือ ลูกค้าที่ทาการรี ไฟแนนซ์ที่อยูอ
แต่พยากรณ์วา่ ไม่การรี ไฟแนนซ์ออก
่ าศัยออก
𝑇𝑁 คือ ลูกค้าที่ไม่ได้ทาการรี ไฟแนนซ์ที่อยูอ
และพยากรณ์วา่ ไม่มีการรี ไฟแนนซ์ออก
ตารางที่ 3: ตารางแสดงความถูกต้องของแบบจาลอง

4. ผลการทดสอบ
4.1 ผลการวัดประสิ ทธิภาพของแบบจาลอง
วัด ประสิ ทธิ ภ าพของแบบจ าลอง โดยใช้ เมทริ กซ์
ความสับสน (Confusion Matrix) โดยค่า 0 คือ ลูกค้าที่ทา
การรี ไฟแนนซ์ที่อยูอ่ าศัยออก และค่า 1 คือ ลูกค้าที่ไม่ทา
การรี ไฟแนนซ์ที่อยูอ่ าศัยออก ดังภาพที่ 5 และ 6
Actual positive
TP
FN

Predicted positive
Predicted negative

ต้นไม้ตดั สิ นใจ (จานวน 1 ต้น)
0
1 Accuracy
precision 89.32% 82.87% 87.63%
recall
93.65% 73.28% 87.63%
f1-score 91.43% 77.78% 87.63%
ป่ าสุ่ ม (จานวนต้นไม้ 200 ต้น)
0
1 Accuracy
precision 89.97% 83.00% 88.10%
recall
93.55% 75.11% 88.10%
f1-score 91.72% 78.86% 88.10%

Actual negative
FP
TN

ภาพที่ 4: สูตรเมทริ กซ์ความสับสน
ป่ าสุ่ม (จานวนต้นไม้ 100 ต้น)

ต้นไม้ตดั สิ นใจ (จานวน 1 ต้น)

Actual

Prediction

Actual
0
1

0
9364
1120

1
635
3071

0
1

0
9344
1025

1
655
3166

Prediction

0
1

0
9354
1043

5. สรุปผล

ป่ าสุ่ม(จานวนต้นไม้ 300 ต้น)

Actual

Actual

1
645
3148

0
1

0
9351
1025

งานวิจยั เพื่อพัฒนาการพยากรณ์การรี ไฟแนนซ์สินเชื่อ
เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัยออก โดยการสร้ างแบบจาลองด้วยข้อมู ล
ลู ก ค้า จากธนาคารแห่ ง หนึ่ งในประเทศไทยย้อ นหลัง
ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 จ านวน 70,954 รายการ พ บว่ า
แบบจ าลองที่ มี ค่ าความถู ก ต้อ งที่ สุ ด เป็ นแบบจ าลองที่
สร้างโดยใช้อลั กอริ ทึมป่ าสุ่ ม มีจานวนต้นไม้ 300 ต้น มีค่า
ความแม่นยา (Precision) อยูท่ ี่ 90.12 % ค่าความแม่นยา (Recall)
อยู่ ที่ 93.52 % มี ค่ า F1- score อยู่ ที่ 91.79 % และพบว่ า
แบบจ าลองมี ค่ าความถู กต้องในการพยากรณ์ อยู่ ที่ 88.20 %
โดยมี ปั จจัยที่ มี ผลต่อการพยากรณ์ ป ระกอบด้วย จานวน
เงินงวดที่เพิ่มจากงวดแรก อายุของผูก้ ู้ วัตถุประสงค์การกู้
เงิ น งวดปั จ จุ บ ั น วงเงิ น กู้ อาชี พ ของผู ้กู้ อัต ราดอกเบี้ ย
สวัส ดิ ก ารของผู ้กู้ จ านวนบุ ต ร การเข้า ร่ ว มมาตรการ
ช่ ว ยเห ลื อ ลู ก ค้ า ที่ ได้ รั บ ผลกระทบด้ า น รายได้ จ าก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพศ ระยะเวลากู้ และสถานภาพสมรส ส่ งผล

1
648
3166

ภาพที่ 6: เมทริ กซ์ความสับสนของแบบจาลองที่ 3 และ 4
4.2 ผลวัดความถูกต้ องของแบบจาลอง
วัด ความถู ก ต้อ งของแบบจ าลอง โดยการวัด ค่ าความ
แม่ น ย า (Accuracy) ค่ าความแม่ นย า (Recall) ค่ าความแม่ นย า
(Precision) และค่า F1-score
𝑇𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

= 𝑇𝑃+𝐹𝑃

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

= 𝑇𝑃+𝐹𝑁

𝑇𝑃

𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦

ป่ าสุ่ ม(จานวนต้นไม้ 100 ต้น)
0
1 Accuracy
90.11% 82.86% 88.16%
93.45% 75.54% 88.16%
91.75% 79.03% 88.16%
ป่ าสุ่ ม (จานวนต้นไม้ 300 ต้น)
0
1 Accuracy
90.12% 83.01% 88.20%
93.52% 75.54% 88.20%
91.79% 79.10% 88.20%

จากตารางที่ 3 พบว่าแบบจาลองที่ใช้อลั กอริ ทึมป่ าสุ่ ม
โดยมีจานวนต้นไม้ 300 ต้น มีค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ 88.20 %
ซึ่ งมีความถูกต้องมากกว่าอัลกอริ ทึมอื่น ๆ

ภาพที่ 5: เมทริ กซ์ความสับสนของแบบจาลองที่ 1 และ 2
ป่ าสุ่ม(จานวนต้นไม้ 200 ต้น)

NCCIT2022

2×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑎𝑙𝑙
𝑇𝑃+𝑇𝑁

= 𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁

่ าศัยออก
𝑇𝑃 คือ ลูกค้าที่ทาการรี ไฟแนนซ์ที่อยูอ
และพยากรณ์วา่ มีการรี ไฟแนนซ์ออก
่ าศัยออก
𝐹𝑃 คือ ลูกค้าที่ไม่ได้ทาการรี ไฟแนนซ์ที่อยูอ
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ต่ อ การตัด สิ น ใจรี ไ ฟแนนซ์ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ออก
ตามลาดับ
ทั้ งนี้ ส าห รั บ งาน วิ จั ย ใน อน าคตสามารถน าผล
การวิเคราะห์ และแนวทางที่ได้น้ ี ไปออกแบบแนวทางการ
พัฒนาการพยากรณ์ดา้ นสิ นเชื่อการเงิน เพื่อสร้างเครื่ องมือ
ที่ช่วยในการรักษาฐานลูกค้า และความได้เปรี ยบทางด้าน
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บทคัดย่ อ

Although this information is a pretty good indication

การทานายภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในปั จจุบันจะอาศัย
ข้ อมู ล ผลการตรวจจั บ การบุ ก รุ กทางไซเบอร์ เพี ย ง
อย่ างเดียว ซึ่ งไม่ ครอบคลุมมิติของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่
เกิ ด ขึ ้น จริ งกั บ องค์ ก ร ถึ ง แม้ ว่ าข้ อ มู ล เหล่ านี ้จ ะบอกถึ ง
การโจมตีทางไซเบอร์ ที่ เกิดขึน้ ในหน่ วยงานได้ ค่อนข้ างดี
แต่ ยังคงไม่ ครอบคลุมในบริ บทความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ ขององค์ ก ร แต่ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ดั งกล่ าว ยังขาด
ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาเหตุ ที่ ท าให้ ระบบเกิ ด
ช่ องโหว่ จนถูกโจมตี รวมถึงระดับความเสี่ ยงของการโจมตี
งานวิจัยนี ้ เสนอวิธีการบูรณาการข้ อมูลผลการตรวจจับ
การบุกรุ กทางไซเบอร์ ข้ อมูลการทดสอบเจาะระบบ และ
ข้ อมูลด้ านข่ าวกรองไซเบอร์ ให้ เป็ นชุ ดข้ อมูล (Dataset)
เพื่ อใช้ ส าหรั บการประมวลผลโมเดลพื ้ น ฐานด้ าน
การทานายการบุกรุ กทางไซเบอร์ ด้ วยปั ญญาประดิษฐ์ โดย
ได้ ผ ลลั พ ธ์ เป็ นชุ ด ข้ อ มู ล ใหม่ (New Dataset) ที่ มี ข้ อ มู ล
ครอบคลุ ม ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ มากยิ่ ง ขึ ้น พร้ อมกั บ
ระบบแสดงข้ อมูลผลการทานายการบุกรุ ก ข้ อมูลความเสี่ ยง
และความพร้ อมทางไซเบอร์ ขององค์ กร อันจะเป็ นต้ นแบบ
ของวิธีการใช้ ชุดข้ อมูลด้ านการบุกรุ กทางไซเบอร์ ที่มคี วาม
ครอบคลุมกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในปั จจุบัน
คาสาคัญ: ชุดข้อมูลทางไซเบอร์ ตัวแบบการทานายการ
บุกรุ กทางไซเบอร์

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. บทนา
ข้ อ มู ลผ ลก ารต รวจจั บ การบุ ก รุ ก ท างไซ เบ อ ร์
ในปั จ จุ บัน นั้ น มัก จะมาจากระบบตรวจจับ การบุ ก รุ ก
(Intrusion Detection System : IDS) และระบบป้ องกั น
การบุกรุ ก ( Intrusion Prevention System : IPS) หรื อไฟร์ วอลล์
(Firewall) เป็ นหลัก โดยอาจเรี ยกว่ า เป็ นข้อ มู ล บั น ทึ ก
เข้า -ออก (Log) ที่ เป็ นภัย คุ ก คามทางไซเบอร์ โดย IDS
จะแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุ กเครื อข่าย
อย่ า งไรก็ ต าม IDS/IPS มี ความส ามารถเพี ยงแค่
ตรวจจับและแจ้งเตื อนการเข้าใช้งานเครื อ ข่ ายที่ ผิดปกติ
ดัง นั้ นการใช้ IDS/IPS ก็ จ ะขึ้ น อยู่กับ ว่า สภาพแวดล้อ ม

Abstract
Currently, cyber threat predictions rely solely on
cyber intrusion detection results. This does not cover
the dimensions of actual cyber threats to organizations.
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ในระบบที่ ใช้งานอยู่น้ ัน มี อ ะไรที่ จ ะแจ้งเตื อ นให้ ท ราบ
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ของ IPS/IDS ยัง ไม่ เ พี ยงพ อใน การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ครอบคลุม
เราอาจทราบรู ปแบบและปริ มาณการโจมตี เข้ามาใน
ระบบจาก Log แต่ไม่ อาจทราบถึ งสาเหตุการโจมตี หรื อ
กรณี ที่ ห น่ วยงานอื่ น ถู ก โจมตี ท างไซเบอร์ ซึ่ งการโจมตี
ดังกล่ าวก็อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กับ หน่ ว ยงานเราได้ด้ว ยเช่ น กัน
แต่ก็ไม่อาจทราบรายละเอียดได้เพราะขาดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกัน ดังนั้นการบูรณาการชุดข้อมูล
ทางไซเบอร์ จึ งมี ค วามจ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จ ะท าให้ อ งค์ก ร
มีความพร้อมสาหรับการรับมือ กับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ได้อย่างทันท่วงที
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จ ะ เริ่ ม จ าก ก าร น าข้ อ มู ล Log ที่ ไ ด้ รั บ เข้ า ม าผ่ าน
กระบวนการตรวจสอบกับ Signature Base ที่ มี หากตรง
ตามเงื่ อ นไขก็ จ ะท าการแจ้งเตื อ นผ่านโปรแกรม Alerts
โดยมี โปรแกรม Kibana เป็ นตัวแสดงผลกราฟการโจมตี
ต่าง ๆ ในการคัดแยกรู ปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่ตรวจพบ
จะ ส าม าร ถ แ บ่ งอ อ ก ได้ ต าม เอ ก ส าร ET Category
Descriptions ของบริ ษ ัท Proofpoint ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท รั ก ษา
ความมัน่ คงปลอดภัยระดับองค์กรของ สหรัฐอเมริ กา โดย
ได้ขยายความมายของคาต่าง ๆ ที่ใช้ในการตั้งชื่อ Message
Rule Alert ของโปรแกรม Security Onion เอาไว้ท้ ังหมด
53 รู ปแบบ [5] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: รายชื่อ Message Ruler ของโปรแกรม Security Onion

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการท าวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้ใ ช้ ท ฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ดังต่อ ไปนี้
2.1 ระบบตรวจจับ การบุ กรุ กทางไซเบอร์ (IDS) เป็ น
ร ะ บ บ ส าห รั บ แ จ้ ง เตื อ น เมื่ อ พ บ ก าร บุ ก รุ ก ท าง
ไซเบอร์ แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถตรวจจับ การบุ ก รุ ก กับ สภาวะ
แวดล้อมที่มี สวิตช์ชิง (Switching) และไม่สามารถป้ องกัน
การบุกรุ กได้โดยทันทีหรื อแบบเรี ยลไทม์ได้ ดังนั้นจึงได้มี
ระบบป้ องกันการบุกรุ ก (IPS) ที่สามารถตรวจจับการบุกรุ ก
และหยุดการบุ กรุ กได้อย่างทันที IPS รุ่ นใหม่ ๆ จะมี การ
น าเทคโนโลยีในการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ขั้น สู ง เช่ น Neural
Networks และ Fuzzy Logic มาใช้ ซึ่ งจะท าให้ ปั ญ หา
การแจ้ง เตื อ นที่ ผิ ด พลาดลดลงไปได้ [1, 2] หรื อ การใช้
Honeypot เพื่อดึงดูดและกาหนดลักษณะการรับส่ งข้อมูลที่
เป็ นอันตราย [3]
2.2 ระบบวิ เ คราะห์ ภั ย คุ ก คามทางไซ เบอร์ ด้ วย
Security Onion
Security Onion คือ SIEM ตัวหนึ่ งที่ มีความสามารถ

ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบบ NIDS
ได้ โดย Security Onion เริ่ ม ต้น ในปี 2008 โดยมี พ้ื น ฐาน
มาจาก Ubuntu Linux มี ก ารพั ฒ นาเป็ นเวอร์ ชั น ต่ า ง ๆ
เรื่ อยมา [4] กระบวนการวิเคราะห์ ภยั คุ กคามของ Security Onion2
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แปลงผลการตรวจจับ ของโปรแกรม Security Onion ที่
เดิมทีมี Rule ของการโจมตีท้ งั หมด 53 รู ปแบบ อ้างอิงตาม
มาตรฐานของ MITER ATT&CK [8] และ OWASP [9]
ก็จะได้รูปแบบภัยคุกคามทั้งหมด 20 รู ปแบบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการเปรี ย บเที ย บ Rule ของ Security Onion กับ

2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Robert C. Newman (2 0 0 9 ) ไ ด้ น าเส น อ เกี่ ย ว กั บ
การจ าแนกประเภทการตรวจจั บ การบุ ก รุ กเครื อข่ า ย
(NIDS) และระบบตรวจจับ การบุ ก รุ ก บนโฮสต์ (HIDS)
โดยวิธีที่นิยมกันมากที่ สุดคือการตรวจจับแบบ Signature
Based เป็ นการจดจารู ปแบบที่ ไม่ดี และการตรวจจับตาม
ความผิดปกติ เป็ นการตรวจจับการเบี่ยงเบนจากการรับส่ ง
ข้อมูล ซึ่ งมักอาศัยการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง โดยผลิตภัณฑ์ IDS
บางตัว สามารถตอบสนองต่ อ การบุ ก รุ ก ที่ ต รวจพบได้
ระบบที่ มี ค วามสามารถในการตอบสนองมักจะเรี ย กว่า
ระบบป้องกันการบุกรุ ก [6]
Proofpoint Company ได้ น าเสนอเอกสารการแบ่ ง
Message Rule Alert ของโปรแกรม Security Onion เอาไว้
ทั้งหมด 53 รู ปแบบ ช่วยให้สามารถแยกรู ปแบบภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ได้สะดวกยิง่ ขึ้น [5]
กอบเกี ย รติ สระอุ บ ล (2020) ได้น าเสนอเกี่ ย วกั บ
กระบวนการสร้าง Dataset ที่ มีท้ งั หมด 6 ขั้นตอนคื อ การ
กาหนดประเด็นหรื อตั้งค าถาม (Business/Problem Definition)
การเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล (Data Acquisition) การเตรี ยม
ข้อมู ล (Data Preparation) การส ารวจและสรุ ป หาสิ่ งที่ อ ยู่
ในข้อมู ล (Exploratory Data Analysis) การสร้ างแบบจ าลอง
(Model Building) และการนาไปใช้งาน (Communication
& Deployment) [7]

รู ป แบ บ ภั ย คุ กคามท างไซ เบ อร์ ของ MITER ATT&CK และ
OWASP

3. วิธีการดาเนินงาน

ระบบบู รณาการชุ ดข้อมู ลทางไซเบอร์ ผูว้ ิจัยได้แบ่ ง
ขั้นตอนการดาเนินการออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 การรวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง การท างานออกเป็ น 3
ขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้
3.1.1 ข้ อมู ล ผลการตรวจจั บ ภั ย คุ ก คามทาง
ไซเบอร์ หลังจากที่ ทาการถอดรหัส ด้วยอัลกอริ ทึม RSA
แล้ว ก็จ ะน าข้อ มู ล มาท าการค านวณจ านวน Even Count
ของการโจมตี และให้ค่า Score ของการโจมตีน้ นั ๆ ตาม
ด้วยการเปลี่ยนคอลัมน์ Event_Date เป็ น Index ของ Data
Table เพื่ อ ให้ ส ามารถประมวลผลแบบ Time Series ได้
และใช้เป็ น Index ของตารางข้อมูลบูรณาการฯ โดยจะต้อง

จากนั้นจะนาข้อมูล Event_Date กับ Event_ Count ไป
บัน ทึ ก ลงคอลัม น์ dateTime และ scoreType ของตาราง
ชุดข้อมูลบูรณาการฯ และโมเดล LSTM ตามลาดับ
3.1.2 ข้ อมูล Scan เป็ นการหาข้อมูล IP เครื่ องที่มี
ช่ องโหว่ โดยค้นหาจากคอลัมน์ reak ซึ่ งได้ขอ้ มู ลมาจาก
ผลการวิเคราะห์ ช่อ งโหว่ที่ ตรวจพบของเครื่ อ งแต่ ละ IP
โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าหากตรวจพบว่ามีช่องโหว่เพียงหนึ่งใน
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ช่ อ งโหว่จ าก ระบบปฏิ บัติ ก าร, Port, Service ที่ เปิ ดอยู่,
การแชร์ ไฟล์ที่ ไม่ ปลอดภัยหรื อการเปิ ด Wifi ที่ ไม่ ปลอดภัย
และการไม่ ติดตั้งโปรแกรม Antivirus จะกาหนดคะแนน
ในคอลัมน์ reak ของเครื่ องนั้นเป็ น 1 ซึ่ งหมายความว่าเป็ น
เครื่ องที่ มี ช่อ งโหว่ แต่ ถา้ ไม่ พ บเลยก็จะบัน ทึ กเป็ น 0 ซึ่ ง
หมายความว่าเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ปลอดภัย แล้วส่ ง
ไปสู่ ก ารเขี ย นรหั ส ส าหรั บ กระบวนการบัน ทึ ก ผลลง
ตารางข้ อ มู ล บู ร ณ าการฯ จะเขี ย นเป็ นรหั ส โดยจะ
ประกอบด้ว ย ล าดับ ระบบปฏิ บัติ ก าร, ล าดับ หน่ ว ยงาน
และ หมายเลข Port เขี ย นเรี ย งติ ด กัน ก่ อ นที่ จ ะบัน ทึ ก ลง
คอลัมน์ reak ของตาราง
3.1.3 ข้ อมูลข่ าวกรองไซเบอร์ ข้อมูลจะถูกบันทึก
โด ยผู ้ ใ ช้ ง าน ผ่ า น ห น้ าเว็ บ โป รแก รม ที่ พั ฒ น าขึ้ น
ประกอบด้วยข้อมู ล วันเวลา, ชื่ อเหตุ การณ์ , รายละเอี ยด
ข่าว, Type ของเหตุการณ์ ซ่ ึ งจะเป็ นตัวเลือกอัตโนมัติที่อยู่
ใน Type Cyber, ชื่ อแหล่งที่ มาของข่าว, Status สถานการ
จะเป็ นการบอกว่าเหตุ การณ์ น้ ี เคยเกิ ดขึ้ นมาก่ อนหรื อไม่
ด าเนิ น ต่ อ ไปถึ ง เมื่ อ ไหร่ หรื อ ได้แ ก้ไ ขไปแล้ว ในการ
ประมวลผลข้อมู ลของฟั งก์ชนั บูรณาการข้อมูล ในส่ วนนี้
จะเป็ นการนาข้อมู ลของ Type ไปเขี ยนเป็ นรหัสเพื่อ เพิ่ ม
คะแนนความเสี่ ยงให้กบั เหตุการณ์ภยั คุกคามทางไซเบอร์
ในคอลั ม น์ reak ของตารางข้ อ มู ล บู รณ าการ ซึ่ งจะ
หมายความว่า ถ้ามีการแจ้งข่าวที่มี Type ตรงกับเหตุการณ์
โจมตี แสดงว่าเหตุ การณ์ ดงั กล่าวได้ส่ งผลต่อความเสี่ ยง
ทางไซเบอร์ ให้เพิม่ ขึ้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 100 %
3.2 ออกแบ บ ฟั งก์ ชั น การบู รณ าการข้ อมู ลท าง
ไซเบอร์ ข้ อ มู ล Log ที่ Input เข้ า สู่ โปรแกรม Security
Onion หลังจากได้รูปแบบภัยคุ กคามทางไซเบอร์ แล้วจะ
บัน ทึ ก ลง Database ภายนอก เพราะ Security Onion จะ
เก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 7 วัน ตามด้วยการเข้ารหัสข้อมู ลด้วย
อั ล กอริ ทึ ม RSA เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ มู ล ผลการทดสอบ
เจาะระบบและข้อ มู ล ข่ าวกรองทางไซเบอร์ โดยข้อ มู ล
ทั้งหมดจะแยกเก็บคนละตารางในฐานข้อมูล หลังจากนั้น
ข้อ มู ล จะถู ก น าเข้ าสู่ ฟั งก์ ชั น การถอดรหั ส และฟั งก์ ชั น
บู ร ณาการข้ อ มู ล ฯ แล้ ว น าผลลั พ ธ์ ที่ ได้ ม าเก็ บ ไว้ ใ น
Database ตัว ใหม่ ที่ อ ยู่ใ นตารางเดี ย วกัน แล้ว ใช้โ มเดล
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ทานายการบุกรุ ก LSTM ทาการทานายข้อมูล ซึ่ งจะทางาน
ควบคู่กบั แสดงผลค่าความเสี่ ยงและความพร้ อมทางไซเบอร์
ขององค์กร ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: โครงสร้ างฟังก์ ชันบูรณาการข้ อมูล
3.3 การประมวลผลของโมเดล เพื่ อ ทดสอบว่า Dataset
ที่ ผ่ า นกระบวนการบู ร ณาการแล้ว สามารถท างานกับ
Model ท านายการบุ ก รุ ก ทางไซเบอร์ ได้ เราจะน าข้อ มู ล
จากคอลัม น์ dateTime และ scoreEven ซึ่ งจะเป็ นข้อ มู ล
วัน ที่ และจานวนรู ป แบบการโจมตี ที่ เกิ ดขึ้ น ในแต่ ละวัน
ห้วงวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2021 ทั้งหมด 337 แถว จากน้้น
เปลี่ ย นคอลัม น์ dateTime เป็ น Index แล้ว น าข้อ มู ล จาก
คอลัมน์ scoreEven พอทเป็ นกราฟเพื่อดูโครงสร้างข้อมูล
คราว ๆ แล้วทา Data Scaling ให้ขอ้ มูลอยูใ่ นช่วง 0-1 เป็ น
การทาให้ขอ้ มูลไม่กระจายตัวมากเกินไปเวลาอยูใ่ นรู ปของ
Matrix แล้วทา Data Transformation คือการเข้ารหัสข้อมูล
ห รื อการแท น ค่ า ข้ อ มู ล เนื่ องจาก ML ไม่ ส าม ารถ
ประมวลผลข้อความแบบตรง ๆ ได้ เราต้องท าให้เป็ นค่า
Vector เสี ยก่อน โดยใช้อลั กอริ ทึม One-hot Encoding แล้ว
ท า Feature Selection หรื อ Correlation Coefficients เพื่ อ
คานวณว่าข้อมูลที่เรามีอยูม่ ีฟิวเจอร์ ไหนที่ควรนามาใช้ใน
การทดลองมากที่สุด โดยดูจากปริ มาณข้อมูล ซึ่ งจะมีค่าอยู่
ระหว่ า ง -1 ถึ ง 1 ถ้า เข้า ใกล้ -1 แสดงว่ า ข้อ มู ล เราน้ อ ย
เกินไป แต่ถา้ เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลเรามีมากพอที่ จะใช้
งาน หลังจากทา Data Cleaning เสร็ จแล้วก็จะทาการแบ่ ง
ข้อมู ลเป็ น Train, ปรั บจู น และ Test เนื่ องจากเรามี ขอ้ มู ล
ไม่ ม าก จึ ง ใช้ สั ด ส่ วนข้ อ มู ล เป็ น 60% : 20% : 20%
ตามลาดับ (200 : 68 : 69) โดย 20% เท่ากับเป็ นการทานาย
ล่วงหน้าไปประมาณ 60 วัน (time step = 60) ซึ่ งการเพิ่ ม
199

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

หรื อลดค่าดังกล่าวจะส่ งผลต่อการ Overfitting หรื อ Model
มี ความคลาดเคลื่ อนสู ง ก่อนจะนาเข้า model LSTM ต้อง
ทาการเปลี่ยนจาก 2-dimensional ไปเป็ น 3 - dimensional
ก่ อน โดยในกระบวนการ Train ข้อมู ลจะใช้ optimizer =
‘adam’ และ Loss function = ‘Mean Squared Error’ เมื่ อ
Train เสร็ จแล้วก็จะนาตัวโมเดล LSTM ไปทาการ Test ต่อ
โดยใช้วิธีการเดี ยวกันกับ Train หลังจากการ Predict ต้อง
ทาการ Inverse_tranform กลับ มาก่ อ น เนื่ องจาก ขั้น ตอน
การ Train Data ได้ทาการ Scale Data ไปนั้นเอง
3.4 การออกแบบส่ วนแสดงผลการท านาย (GUI)
แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว นใหญ่ ๆ คื อ 1) กราฟเส้ น แสดงผลการ
ทานาย ล่วงหน้า 5 วัน (Timestamp) 2)กราฟวงกลมแสดง
ค่าความเสี่ ยงทางไซเบอร์ ขององค์กร ณ เวลาปั จจุบนั ว่ามี
ความเสี่ ยงเท่าใด โดยคานวณจากปริ มาณคอมพิวเตอร์ที่ถูก
โจมตี ห รื อ มี ช่อ งโหว่ รวมทั้งถ้ามี การแจ้งเตื อ นด้านข่ าว
กรองฯ เข้ามาก็จ ะท าให้ค วามเสี่ ยงเพิ่ ม ขึ้ น และ 3)กราฟ
วงกลมแสดงความพร้ อ มทางไซเบอร์ ข ององค์ก ร โดย
คานวณจากจานวนจากปริ มาณเครื่ องคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด
ลบด้วยจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกโจมตีหรื อมีช่องโหว่
3.5 การประเมินประสิ ทธิภาพการทานาย LSTM
ใช้ ฟั งก์ ชั น Root Mean Squared Error (RSME) เพื่ อห า
ความแม่ น ย า โดยได้ค วามแม่ น ย าอยู่ ที่ 0.366 ส าหรั บ
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โครงสร้ า งฟั ง ก์ ชั น บู ร ณาการข้อ มู ล ทางไซเบอร์ แ ละ
ความสัมพันธ์ของแต่ละคอลัมน์ในตารางต่างๆ จะสามารถ
แสดงได้ดงั ภาพที่ 2
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการบู รณาการข้ อมู ลภัยคุ กคามทางไซเบอร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมู ลผลการทดสอบเจาะระบบ และข้อมู ล
ด้านข่ า วกรองไซเบอร์ จะได้ ผ ลลัพ ธ์ เป็ น Dataset ใหม่
ส าหรั บ ใช้ในการทดสอบโมเดลท านายการบุ ก รุ ก ทาง
ไซเบอร์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ข้อมูลบูรณาการทางไซเบอร์ บางส่ วน
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 ผลการทดลองกับโมเดลพืน้ ฐานสาหรับการทานาย
การบุ ก รุ ก ทางไซเบอร์ LSTM โดยใช้ Dataset ที่ ไ ด้ผ่าน
การบู ร ณาการข้อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ว จะแสดงผลออกมา
ร่ วมกับกราฟผลการทานาย ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2: แผนผังฐานข้ อ200
มูลและฟังก์ชันบูรณาการข้ อมูล
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ภาพที่ 3: กราฟแสดงผลการทานายด้วยโมเดลโครงข่ายประสาทเทียม LSTM
5. สรุ ป
งานวิจยั นี้ ได้คน้ พบวิธีการบู รณาการชุ ดข้อมูลผลการ
ตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ ข้อมูลผลการทดสอบการ
เจาะระบบ และข้อ มู ลข่ าวกรองไซเบอร์ เมื่ อท างานผ่าน
ฟั งก์ชนั บูรณาการข้อมูลที่ได้พฒั นาขึ้นจะทาให้ได้ Dataset
ตัวใหม่ ที่มีขอ้ มมูลครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน หากเป็ น Dataset
แบบเดิ ม จะสามารถบอกได้แ ค่ ว่ า ภัย คุ ก คามคื อ อะไร
ปริ มาณเท่ าใด และการโจมตี จากไหน หากแต่ Dataset ที่
ผ่านกระบวนการบู รณาการข้อมูลฯ แล้ว จะสามารถบอก
ได้ถึงผลกระทบจากการโจมตีวา่ จะสามารถกระจายไปได้
มากน้อยเท่ าใด และส่ วนไหนขององค์กรจะมี ความเสี่ ยง
ทางไซเบอร์ ที่เพิ่มขึ้ นบ้าง จากการถอดรหัสคอลัมน์ reak
และ ctiType ซึ่ งถูกสร้างความสัมพันธ์กบั ข้อมูลการโจมตี
และข้อ มู ล ข่ า วกรองไซเบอร์ แ ล้ว และเมื่ อ น ามาใช้กับ
โมเดลทานายการบุ กรุ กโครงข่ายประสาทเที ยม (LSTM)
จะสามารถคาดการเหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้
ท าให้ อ งค์ ก รสามารถคาดการผลกระทบที่ จ ะเกิ ด กั บ
หน่ วยงานและมีเวลาที่จะเตรี ยมแผนรับมือไว้ก่อนได้ผ่าน
ฐานชุดข้อมูล (Dataset) เพียงตัวเดียว
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ระบบการตรวจจับใบหน้ าเพื่อการรู้ จาใบหน้ าทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพด้ วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้ กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
Face Detection Systems for Effective Facial Recognition with Artificial
Intelligence Using Closed Circuit Television Camera
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บทคัดย่ อ

and Society to test the efficiency of accuracy in facial

งานวิ จั ย นี ้จึ งมี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ น าระบบรู้ จ าใบหน้ า
ที่พัฒนาด้ วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ ใช้ กับ
กล้ อ งโทรทั ศ น์ วงจรปิ ดที่ คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานตรงตาม
ประกาศของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
มาทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ ความแม่ นยาในการตรวจจั บ
ใบหน้ า และในขณะสวมใส่ หน้ ากากอนามัยหรื อผ้ าปิ ดปาก เที ย บกั บ ความสู ง ในการติ ด ตั้ ง กั บ ระยะห่ างของ
ใบหน้ าและความสู งของบุคคล ว่ าจะมีความแม่ นยาในการ
ระบุตัวตนบุคคลได้ มากน้ อยเพียงใด โดยผลการทดสอบ
พบว่ ากล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ดความละเอียด 2 ล้ านพิกเซลมี
ความความแม่ นยาในการตรวจจับใบหน้ าตรงได้ ที่ระยะ 3
เมตร ได้ 100% สามารถรู้ จาใบหน้ ามนุษย์ ที่ไม่ ใส่ หน้ ากาก
ได้ สู ง ถึ ง 95.30% ในกรณี ที่ ใ ส่ หน้ ากากสามารถรู้ จ าได้
90.70% โดยทางานได้ ดีในพื น
้ ที่ทางเดินที่ ถูกบังคับให้ เดิน
เป็ นเส้ นตรงผ่ านไปยังกล้ องเท่ านั้นเพื่ อให้ กล้ องสามารถ
จับใบหน้ าตรงได้ ชัดเจน
คาสาคัญ: กล้องวงจรปิ ดตรวจจับใบหน้า การรู ้จาใบหน้า
การจดจาใบหน้าด้วยกล้องวงจรปิ ด

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. บทนา

ปั จจุบนั กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดส่ วนใหญ่ที่ใช้งานใน
ประเทศไทย จะใช้สาหรั บการบันทึ ก วิดีโอมากกว่าคอย
แจ้งเตือนเหตุการณ์ ที่ผิดปกติ จากปั ญหาวิกฤติโรคติดต่อ
จากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ผูค้ นจานวนมากต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย หรื อ ผ้าปิ ดปาก เพื่ อ ป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อ
ส่ งผลให้ ก ารจดจ าใบหน้ า เพื่ อ ระบุ ต ั ว บุ ค คลโดยใช้
กล้อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ดที่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแบบจุ ด ติ ด ตั้ ง ที่
เหมาะสมกับ ชนิ ดของกล้อ ง และขนาดของเลนส์ น้ ัน ไม่
สามารถทางานได้จริ ง

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
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ดัง นั้ น ผู ้วิ จัย จึ ง ต้อ งการน าโมเดลในการตรวจจับ
ใบหน้ า และโมเดลในการรู ้ จ าใบหน้ า ที่ พ ั ฒ นาจาก
เทคโนโลยีปัญ ญาประดิ ษ ฐ์ม าท างานร่ วมกับ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตรงตามประกาศของ
กระทรวงดิ จิ ท ั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมฉบั บ เดื อ น
มิ ถุ น ายน 2564 [1] เพื่ อ ทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพ ความ
แม่ น ย าในการตรวจจั บ ใบหน้ า และในขณะสวมใส่
หน้ากากอนามัย หรื อผ้าปิ ดปาก เที ยบกับความสู งในการ
ติดตั้ง และระยะห่ างของบุคคล ว่าจะมีความแม่นยาในการ
ระบุตวั ตนบุคคลได้มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็ นประโยชน์ใน
การออกแบบและติ ดตั้งระบบกล้อ งโทรทัศน์ วงจรปิ ดที่
ต้องการที่จะเก็บภาพใบหน้าบุคคล หรื อใช้ระบุตวั อาชญากร
บุคคลแปลกหน้าที่เขามาในพื้นที่ได้
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กระบวนการรู ้ จาใบหน้า นั้นจะต้องนารู ป ภาพใบหน้ามา
มาร์ ค จุ ด บนใบหน้า บริ เวณรอบโครงสร้ างของใบหน้า
และหาระยะทางในแต่ละจุ ด เช่น ตาแหน่ งจุดรอบ ๆ คาง
ตาแหน่งจุดตามความยาวของคิ้วซ้าย และ คิ้วขวา ตาแหน่ง
จุดรอบ ๆ ดวงตาซ้าย และ ดวงตาขวา ตาแหน่งจุดของสันจมูกถึงปลายจมูก ตาแหน่ งจุดรอบ ๆ ริ มฝี ปากบนและล่าง
จากนั้น ก็แ ปลงเป็ นภาพ 3 มิ ติ เพื่ อ จัด องค์ป ระกอบของ
ใบหน้าให้เป็ นใบหน้าตรง และเข้าสู่ กระบวนการ Deep
Learning เพื่ อ หาเอกลัก ษณ์ ข องใบหน้ า จากนั้ น จึ ง น ามา
เปรี ยบเทียบหาเอกลักษณ์ของใบหน้าระหว่างภาพใบหน้า
ที่ ตรวจจับ ได้ กับ ภาพใบหน้าในฐานข้อมู ล เพื่ อ หาค่ าที่
ใกล้เคี ยงกัน มากที่ สุ ด หากค่ าดังกล่าวมี ค่ามากกว่า 85 %
โมเดลจะทานายภาพใบหน้านั้นว่าเป็ นภาพใบหน้าบุคคล
เดียวกัน
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข้ อง
Florian Schroff et al. [3] ได้น าเสนอผลงานวิ จ ัย เรื่ อ ง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข้ อง
2.1 ระบบการตรวจจับใบหน้ า (Face Detection)

Facenet: A Unified Embedding for Face Recognition and

การตรวจจับใบหน้า หมายถึง กระบวนการค้นหาใบหน้า
ของบุ คคลจากภาพหรื อวิดีโอ ซึ่ งปั จจุ บ ันก็มี อลั กอริ ทึมใน
การตรวจจับใบหน้าอยูห่ ลายวิธี เช่น เทคโนโลยี Deep Neural
Network (DNN) [2] คื อ การจ าลองรู ป แบบการประมวลผล
เลี ยนแบบสมองมนุ ษย์ โดยน าระบบโครงข่ ายประสาทมา
ประมวลผลซ้ อ นกั น หลาย ๆ ชั้ น เพื่ อ หาจุ ด เด่ น และจุ ด
แตกต่างของข้อมูลในเชิงลึก ทาการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลตัวอย่าง แล้ว
สรุ ปผลข้อมูลออกมา ซึ่ งการตรวจจับใบหน้าจากรู ปภาพ หรื อ
วิดีโอนั้น ตัวโมเดลที่ ผ่านการเรี ยนรู ้ ใบหน้ามนุ ษย์แล้ว จะ
ตรวจหาตาทั้งสองข้าง ปลายจมูก และริ มฝี ปาก โดยโมเดลนั้น
จะกาหนดจุด Land Mark จานวน 6 จุด ลงไปที่ภาพ ดังนี้ จุด
ที่ 1 ตาข้างซ้าย จุดที่ 2 ตาข้างขวา จุดที่ 3 ปลายจมูก จุดที่ 4
ริ มฟี ปาก จุ ดที่ 5 มุ มปากซ้าย และจุ ดที่ 6 มุ มปากขวา เมื่ อ
กาหนดจุ ด Land Mark แล้วก็จะท าการตัดครอบใบหน้านั้น
ออกมา เพื่อนาไปบันทึกเป็ นรู ปภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้
2.2 ระบบการรู้ จาใบหน้ า (Face Recognition)
การรู ้ จ าใบหน้า หมายถึ ง กระบวนการที่ ไ ด้น าภาพ
ใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการ
ตรวจจับใบหน้ามาเปรี ยบเที ยบกับฐานข้อมูลของใบหน้า
เพื่ อ ระบุ ว่ า ใบหน้ า ที่ ต รวจจับ ได้ต รงกับ บุ ค คลใด โดย

Clustering โดยใช้ โ ครงข่ า ยประสาทแบบคอนโวลู ช ั น
(DCNN) ในการระบุ รูปแบบการหาเอกลักษณ์ ของวัตถุใน

รู ปภาพและวิดีโอ โดยจะจาลองการมองเห็ นของมนุ ษย์ที่
มองพื้นที่เป็ นที่ยอ่ ย ๆ เพื่อดูวา่ สิ่ งที่เห็นอยูเ่ ป็ นอะไรกันแน่
เช่ น พื้นที่ ของภาพดวงตา, พื้นที่ ของภาพจมู ก, พื้นที่ ของ
ภาพปาก เป็ นต้น และนากลุ่มของพื้นที่ยอ่ ย ๆ มาผสานกัน
เพื่อเข้าสู่ กระบวนการ DCNN และ Triplet Loss Model ซึ่ ง
เป็ นการนาค่า Weights ผลลัพท์ต่าสุ ดของ Distant ของภาพ
หลัก (Anchor) กับภาพของบุคคลเดียวกัน และค่า Weights
ผลลัพท์สูงสุ ดของ Distant ของภาพหลัก (Anchor) กับภาพ
บุคคลอื่น มาเข้าสู ตรการคานวณของ Triplet Loss เพื่อให้
Model ได้ เ รี ยนรู ้ เ ปรี ยบเที ยบภาพหลั ก Anchor ว่ า ค่ า
Distant ที่ ไ ด้ จ ากภาพ ที่ เ ป็ นบุ ค คลคนเดี ย วกั น กับ ภาพ
บุ ค คลอื่ น มี ค วามแตกต่ างกัน อย่างไร ผลการวิจัยพบว่า
เมื่ อทาการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ LFW มี ความแม่นยา
อยู่ที่ 98.87% และเมื่ อใช้วิธี การครอบตัดใบหน้าและจัด
แต่ งองค์ป ระกอบของใบหน้าท าให้ส ามารถท าลายสถิ ติ
ของ LFW ที่ 99.63% โดยใช้เพียง 128 ไบต์ต่อหน้า
Jiankang Deng et al. [4] ได้ น าเสนอผลงานวิ จ ัย เรื่ อง
ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face
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Recognition โดยใช้หลักการของ Deep Convolutional Neural

ถ้าระบบตรวจจับใบหน้า ตรวจพบใบหน้ามนุ ษย์จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ตัวโมเดลจะทาการประมวลเทียบ
กับภาพใบหน้าที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลและทานายผลออกมา
เป็ นค่าเปอร์ เซ็นต์ความเหมือน ถ้ามีค่าเปอร์ เซ็นต์มากกว่า
ค่าที่ ต้ งั ไว้ในระบบ ระบบจะทานายใบหน้าที่ ตรวจจับได้
เที ยบกับ ภาพใบหน้าในฐานข้อมู ลนั้นด้วยค่าเปอร์ เซ็ น ต์
ความเหมือนที่สูงที่สุด
3) Output จะเป็ นส่ ว นของโปรแกรมที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
ผูใ้ ช้งาน โดยจะถูกออกแบบ User Interface ให้มีห น้าใน
การแสดงผลวิดีโอที่ ถูกส่ งมาจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
พร้อมทั้งโชว์ขอ้ มูลภาพใบหน้าที่ ระบบตรวจจับได้ จะนา
ภาพใบหน้ามาแสดงเพื่อเปรี ยบเทียบใบหน้าที่ตรวจจับได้
และ ภาพใบหน้ า ที่ มี เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามเหมื อ นสู ง ที่ สุ ด
พร้อมแสดงค่าและข้อมูลรายละเอียดของบุคคลในภาพที่
เก็บไว้ในฐานข้อมูลออกมาแสดงผลทางฝั่งขวามือ
โปรแกรมที่ ออกแบบมานี้ จะสามารถกาหนด Library
เพื่ อ จั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล ภาพที่ ใ ช้ ใ นการเปรี ยบเที ย บ และ
สามารถที่ จ ะก าหนดกลุ่ ม ของภาพใน Library ให้ แ ยก
ประเภทได้ เช่น กลุ่ม VIP, Black List, Normal เป็ นต้น ถ้า
ภาพใบหน้าที่ ตรวจจับได้ไม่มีความคล้ายคลึ งกับรู ปภาพ
ใน Library ที่ กาหนดไว้ สามารถจัดประเภทให้เป็ นกลุ่ ม
ของบุ ค คลแปลกหน้าได้ หากรู ป ภาพที่ ต รวจจับ ได้เมื่ อ
เปรี ยบเที ย บแล้ว พบว่ า อยู่ ใ นกลุ่ ม Black List สามารถ
กาหนดให้ระบบท าการแจ้งเตื อนในรู ปแบบ Pop-Up ได้
ทั้ งนี้ ฝั่ ง Output นอกจากโปรแกรมที่ จะใช้ เป็ นหน้ า
Monitoring แล้ ว ยัง มี ห น้ า History Playback, Log Search ที่
สามารถค้นหาข้อมู ลใบหน้าที่ ตรวจจับได้ และเชื่ อมโยง
เพื่อดูวิดีโอเหตุการณ์ที่ตรวจจับใบหน้าย้อนหลังได้ดงั ภาพที่ 1

Network (DCNN) ของ FaceNet มาออกแบบฟั ง ก์ ช ั น ลด

การสู ญ เสี ย (Softmax) ท าให้ ร ะยะทางระหว่ า ง Deep
Features และ Corresponding Class รวมกลุ่ ม กัน มากยิ่งขึ้ น
มีขอบเขต (Boundary) ระหว่าง Class ชัดเจน ทาให้โมเดล
สามารถจาแนกประเภทของ Class ได้ดีข้ ึน ดังนั้นขั้นตอน
วิธีแบบ Angular Distance จึ งทาให้การจาแนกประเภททา
ได้ดียิ่งขึ้ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเหนื อ กว่า FaceNet โดยมี
ความแม่นยาสู งสุ ดอยูท่ ี่ 99.83% (LFW)
3.
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วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 วิเคราะห์ และออกแบบการทางานของระบบ

ระบบรู ้ จาใบหน้าในการวิจัยนี้ จะประกอบไปด้วย 3
ส่ วนหลัก ๆ ดังนี้
1) Input จะเป็ นส่ ว นที่ น าเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
บันทึกเป็ นวิดีโอ และส่ งต่อข้อมูลภาพและวิดีโอไปยังส่ วน
ถัดไปผ่านระบบ Network โดยในฝั่งนี้จะประกอบไปด้วย
1.1) กล้อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ดชนิ ด เครื อ ข่ า ย (IP
Camera) ความละเอียดขนาด 1980*1080 Pixel (2 MP)
1.2) อุปกรณ์บน
ั ทึกภาพผ่านเครื อข่าย
2) Process จะเป็ นส่ วนที่ วิเคราะห์ ขอ
้ มูลใบหน้าเพื่อทา
Face Recognition โดยโมเดล การเรี ยน รู ้ เ ชิ งลึ ก (Deep
Learning) ที่ผา่ นการ Training แล้ว จะถูกเขียนโปรแกรมไว้
ที่ ฝั่ ง Process นี้ ด้ ว ย ภ าษ า Python โ ด ย ใช้ เ ค รื่ อ งมื อ
Anaconda เป็ นตัว ช่ ว ยในการพัฒ นาระบบ โดยเครื่ อ งมื อ
ดังกล่าวสามารถติดตั้ง Tensor Flow ซึ่ งเป็ น Deep Learning
Library จาก Google ที่ ส ามารถใช้ พ ั ฒ นาโปรแกรมที่ มี
Model Face Recognition ฝั งล งใน Hardware ที่ ท างาน
ภายใต้ระบบปฏิบตั ิการ Linux ได้ โดยข้อมูลจากฝั่ ง Input
จะถู กส่ งมาประมวลผลที่ ฝั่ง Process นี้ ในรู ป แบบ Video
Streaming โ ด ย ใ ช้ RTSP Protocol พ ร้ อ ม กั บ บั น ทึ ก
ข้อ มู ล ภาพใบหน้ าที่ ต รวจจับ ได้ เก็ บ ไว้ใ น Storage ของ
เครื่ อง และมีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลใบหน้าที่ใช้
ส าหรั บ เปรี ย บเที ย บ พร้ อ มทั้ง บัน ทึ ก ช่ ว งเวลาที่ ร ะบบ
ตรวจจั บ ใบ ห น้ า ได้ เ พื่ อใช้ ใ น การ เปิ ดดู (Playback)
เหตุการณ์ยอ้ นหลังในรู ปแบบไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกไว้

ภาพที่ 1: แสดง Diagram การทางานของระบบ
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ของกล้องกับ ใบหน้าต้อ งไม่ เกิ น 4 เมตร ที่ ความละเอี ยด
4MP โดยระยะตาแหน่ งจุ ดยืนที่ กล้องตรวจจับได้ไปยังจุ ด
ที่ ติ ด ตั้งกล้อ ง Distance (D) สามารถค านวณได้จ ากสู ต ร
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามสมการ (1) ดังนี้

3.2 การคัดเลือกโมเดลรู้ จาใบหน้ า

ปั จจุบนั มีโมเดล Open Source ให้เลือกหลากหลายโมเดล
ที่สามารถตรวจจับใบหน้าและการรู ้จาใบหน้าด้วยเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ มีนักพัฒนาสามารถเข้าถึงและนาไปพัฒนา
ปรั บ ปรุ งเอาไปใช้ งานได้ ซึ่ งผู ้วิ จั ย ได้ศึ ก ษางานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้องในการตรวจจับใบหน้าและการรู ้จาใบหน้า จึงได้
คัดเลือกโมเดล ArcFace ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในปั จจุบนั
มาพัฒนา และใช้ Pretrained Model ที่ได้ผา่ นการ Training ด้วย
Dataset รู ป ภาพใบหน้ ามากกว่ า 5,800,000 รู ป มาพัฒ นาต่ อ
ยอด ด้วย Dataset รู ปภาพใบหน้าที่ได้เตรี ยมไว้
3.3 การเตรี ยมสภาพแวดล้ อมของระบบในการพัฒนา
ในขั้นตอนนี้ จะต้องมี การเตรี ยมระบบที่ จะใช้พฒ
ั นา
โดยใช้เครื่ องมือ Anaconda ที่ติดตั้ง Python 3.6 และ ติดตั้ง
เฟรมเวิ ร์ ค Library เช่ น Tensor Flow 1.7.0 และ Mxnet
1.3.1 จากนั้ นน าโมเดล MS1M ArcFace [5] ที่ ผ่ า นการ
Training Dataset ใบหน้ า ไว้ เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว ซึ่ งเรี ยกว่ า
Pretrained Model โดยโมเดลดังกล่าวจะอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์
Mxrec และทาการแปลงให้เป็ นรู ปแบบ Tfrecord ได้ โดยมี
รู ปภาพใบหน้าทั้งหมด 5.8 ล้านรู ป โดยมีรูปที่ระบุตวั ตน
ได้จานวน 85,000 รู ป ซึ่ ง Model ดังกล่าวมีความแม่นยาใน
การท านายอยู่ ที่ 99.53% (LFW) ในตารางที่ 1 จะเป็ น
ตัวอย่าง Dataset ที่นามาใช้เป็ น Pretrained Model

D2 = I2 - L2

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

ขั้นตอนการเก็บข้ อมูล

Dataset

และ

(1)

โดยที่
H
T
L
I
D

คือ ความสู งของของกล้องที่ติดตั้ง
คือ ความสู งจากหัวจรดพื้น
คือ H – T
คือ Identification Distance
คือ Distance ระยะตาแหน่งจุดยืน

ภาพที่ 2: การหาระยะการตรวจจับใบหน้าที่ชดั เจนจากกล้อง

ตารางที่ 1: ตัวอย่าง Pretrained Model
Face Recognition Datasets
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ในขั้นตอนการ Training Model จะดาเนิ นการ Training
Dataset ชุ ด ใหม่ และ Fine Tuning ด้ ว ยการใช้ รู ปภาพ
Dataset ใบหน้า ที่ มี ข นาดของภาพที่ 500 Pixel โดยมี ก าร
กาหนดสัดส่ วนของใบหน้าที่ ความกว้าง 2 ส่ วน ความสู ง
ส่ วนหัว 1.5 ส่ วน และส่ วนใต้คาง (Body) 0.5 ส่ วน ซึ่ งภาพ
Dataset นั้นเป็ นภาพใบหน้าของพนักงานในบริ ษท
ั ดิจิตอล
โฟกัส จากัด และรู ปภาพบุคคลที่ พกั อาศัยอยูใ่ นบางกอกฮอไรซอนคอนโดมิ เนี ยม รามคาแหง จานวน 10,000 รู ป
เมื่ อเตรี ยม Dataset เรี ยบร้อยแล้ว นาไปเทรนนิ่ งโมเดล ที่
ใช้ ส ถาปั ต ยกรรม ResNet-100 ร่ ว มกั บ ฟั ง ก์ ชั่ น ลดการ
สู ญ เสี ยของ ArcFace เพื่ อ สร้ า ง Model Face Recognition
ขึ้นมาใหม่ ซึ่ งการ Training ในแต่ละครั้งกับชุด Dataset จะ
ได้ค่าน้ าหนัก (Weight) เพื่อใช้สาหรับการทา Fine Tuning
เพิม่ เติมในครั้งถัดไป

Training

Model

การรวบรวมข้อ มู ล Dataset จะใช้ ก ล้อ ง IP Camera
ยี่ห้อ Hikvision ที่มีความละเอียด 4 MP มาเก็บภาพใบหน้า
มนุ ษย์ โดยนากล้องไปติดตั้งบริ เวณทางเดินที่ผูค้ นจะต้อง
เดินตรงผ่านไปยังกล้องเพื่อให้ได้รูปภาพใบหน้าตรง
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล Dataset จะเลือกใช้
งานกล้องวงจรปิ ดที่ มี เลนส์ ขนาด 2.8 mm โดยระยะห่ าง
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สามารถทานายได้ถูกต้องจานวน 5,722 รู ป คิดเป็ น 99.53%
ซึ่ งเท่ากับค่าความแม่นยาของ Pretrained Model ในส่ วนที่
โมเดลทานายผิด เนื่ องจากเอกลักษณ์บนใบหน้า ของ Test
Dataset มีความคลึงกับ Verify Dataset มากกว่า 85%
ภาพที่ 3: ตัวอย่างภาพ Dataset ใบหน้าบุคคล
3.5 อัลกอริทม
ึ ในการตรวจจับใบหน้ าและการรู้ จาใบหน้ า

ผูว้ ิจยั ได้นา DCNN มาใช้ในการตรวจจับใบหน้าซึ่ งจะ
ตรวจหาดวงตา จมูก และ ปาก และทาการตัดครอบพื้นที่ที่
ตรวจเจอ เช่ น พื้ น ที่ ข องภาพดวงตา, พื้ น ที่ ข องภาพจมู ก
และนากลุ่มของพื้นที่ ยอ่ ย ๆ มาผสานกันเป็ นภาพใบหน้า
วิ ธี น้ ี จะช่ ว ยให้ ก ารท างานได้ร วดเร็ ว ขึ้ น ในการจ าแนก
ใบหน้าเพื่อหาเอกลักษณ์ บนใบหน้า จะทาการกาหนดจุ ด
บนใบหน้า Face Alignment [10] จากนั้นเข้าสู่ การครอบตัด
เฉพาะใบหน้ า ออกมาและแปลงภาพใบหน้ า 2 มิ ติ ให้
กลายเป็ น 3 มิติ ในขั้นตอนนี้ จะสามารถนาภาพใบหน้าที่มี
การหั น ซ้ าย-ขวา หรื อ ก้ม -เงย จากการหามุ ม องศาของ
ใบหน้าที่ได้จากโมเดล 3 มิติ เพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับ
ได้น้ ันมี เอกลักษณ์ มากพอกับ ภาพใบหน้าตรงที่ จะนามา
เปรี ยบเทียบ จากนั้นใช้โมเดล ArcFace เข้าสู่ กระบวนการ
DCNN เพื่อหาระยะทางจากจุ ดต่าง ๆ ที่ เป็ นเอกลักษณ์ บน
ใบหน้า ซึ่ งทาให้การจาแนกใบหน้าได้แม่นยามาก
3.6 การเชื่ อมต่ อการทางานของระบบ Face Recognition
กับกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
ในขั้นตอนนี้ จะนากล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครื อข่าย
ความละเอียด 2MP รุ่ น DS-2CD1327G0-L ยี่ห้อ Hikvision มา
เชื่อมต่อกับเครื่ องบันทึกแบบ NVR ผ่านระบบเครื อข่าย LAN
4.

ภาพที่ 4: ตัวอย่างภาพแสดงผลลัพธ์ที่โมเดลได้ทานายผลถูกต้อง
ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบโดยการใช้
งานร่ วมกับกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพจะใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิ ดเครื อข่าย ที่มีความละเอียดขนาด 2 MP และกล้อง
ความละเอียด 1 MP โดยทาการทดสอบตรวจจับใบหน้าที่
ใส่ ห น้ากากเปรี ยบเที ยบกับใบหน้าที่ ไม่ ได้ใส่ ห น้ากากที่
ระยะห่ างจากจุดที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้ถูกติดตั้งไว้ที่
เพดาน ที่ความสู ง 2.5 เมตร จนถึงจุดที่ผูว้ ิจยั ได้ยืนทดสอบ
ที่ระยะ 1.5 เมตร, 3 เมตร, และ 6 เมตร โดยได้ยืนหันหน้า
ไปในทิศทางที่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้ถูกติดตั้งไว้และ
มองหน้าตรงผ่านกล้องไปยังด้านหน้า ดังภาพที่ 5
4.2

ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพโมเดลด้ วย Test Dataset
Test Dataset ที่ น ามาใช้ ท ดสอบประสิ ทธิ ภ าพ ของ

ได้เลื อ กใช้ Dataset จาก LFW ซึ่ งมี รู ป ภาพที่ ร ะบุ
ตัวตนได้ จ านวน 5,749 รู ป จากจานวน Dataset ทั้งหมด
13,233 รู ป โดยก าหนดค่าความมัน
่ ใจให้กบั โมเดลที่ 75%
ขึ้นไป ซึ่ งผลลัพธ์การทดสอบ ตัวโมเดลมีความแม่นยาใน
การท านายรู ป ภาพที่ ระบุ ตวั ตนได้ จากจานวน 5,749 รู ป
Model

ภาพที่ 5: แสดงภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้อย่างถูกต้อง
ทั้งแบบใส่ หน้ากากและไม่ใส่ หน้ากาก

ในการตรวจจับใบหน้าตรงที่ไม่ใส่ หน้ากาก ที่ระยะห่ าง
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ ติดตั้งอยูบ่ นเพดานที่ความสู ง
2.5 เมตร มายังตาแหน่ งที่ผว
ู ้ ิจยั ได้ยนื ทาการทดสอบห่ างจาก
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กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ดในระยะ 3 เมตรนั้ น จะได้ความ
แม่ นย าที่ สู งที่ สุ ด โดยมี ความแม่ นย าในการรู ้ จาใบหน้าที่
95.30% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การใส่ ห น้ า กากพบว่ า ความ
แม่ นย าในการรู ้ จ าใบหน้าที่ 92.60% ในส่ วนระยะห่ าง 1.5
เมตร ที่ใกล้ที่สุดแต่ค่าความแม่นยาที่ได้นอ้ ยกว่า ซึ่ งเป็ นผล
มาจากกล้อ งถู ก ติ ด ตั้ง สู ง กว่ าใบหน้ าจึ งท าให้ ก ล้อ งจั บ
ใบหน้าได้มุมมองก้มเป็ นไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ค่าความแม่นยาในการตรวจจับใบหน้าและรู ้จาใบหน้า
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กระทรวงดิ จิทลั เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมฉบับ พ.ศ. 2564
พบว่า ความแม่นยาในการตรวจจับใบหน้าและรู ้จาใบหน้า
มนุ ษย์ที่ใส่ หน้ากากนั้นสามารถทาได้ดีในพื้นที่ ทางเดินที่
ถูกบังคับให้เดินเป็ นเส้นตรงผ่านไปยังกล้อง สาหรับภาพ
ใบหน้าที่ไม่ใส่ หน้ากากนั้น ระบบยังคงรู ้จาใบหน้าได้ โดย
ที่ใบหน้านั้นจะต้องทามุมเอียงซ้ายขวาไม่เกิน 60° และก้ม
เงยไม่ เกิ น 45° ทั้ งนี้ จุ ด ติ ด ตั้ ง กล้อ ง ขนาดของเลนส์ ที่
เลื อ กใช้ และมุ ม องศาของกล้องที่ ติดตั้งจะมี ผลต่ อ ความ
แม่นยาในการรู ้จาใบหน้าด้วยเช่นกัน
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การเปรียบเทียบแบบจาลองการเรียนรู้ เชิงลึกเพื่อการระบุภาพทางสั ณฐานวิทยา
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บทคัดย่ อ

of three pretrained models: AlexNet, ResNet-50, and

งานวิ จั ยฉบั บ นี ้เพื่ อ เปรี ยบเที ยบความแม่ น ยาในการ
จาแนกประเภทของเห็ ด มี พิ ษ และไม่ มี พิ ษ โดยใช้ CNN
และความแม่ นยาในการระบุตาแหน่ งและจาแนกประเภท
ของเห็ ด มี พิ ษ และไม่ มี พิ ษ โดยใช้ R-CNN เพื่ อ ที่ จ ะลด
อั ต ราความเสี่ ย งที่ อ าจจะท าให้ เกิ ด การเสี ย ชี วิ ต จากการ
บริ โภคเห็ ดที่ มีพิษ โดยใช้ สถาปั ตยกรรมทั้ งหมด 3 แบบ
ได้ แก่ AlexNet, ResNet-5 0 และ GoogLeNet ใช้ เห็ ด
ทั้งหมด 5 ชนิดแบ่ งออกเป็ นเห็ดมีพิษ 2 ชนิดและเห็ดไม่ มี
พิษ 3 ชนิด ผลการทดลองในการจาแนกประเภทของเห็ดมี
พิ ษและไม่ มีพิ ษโดยใช้ CNN สถาปั ตยกรรม ResNet-50
และ GoogLeNet มีอัตราความถูกต้ องมากที่ สุ ด 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% และอัตราความถูกต้ อง
ในการระบุตาแหน่ งและจาแนกประเภทของเห็ดมีพิษและ
ไม่ มีพิษโดยใช้ R-CNN สถาปั ตยกรรม ResNet-50 มีอัตรา
ความถูกต้ องมากที่ สุดที่ 96.50% มีค่า Precision 100%,

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. บทนา

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพซึ่ งมีสิ่งมีชีวิตและพันธุ์พืชหลากหลายรู ปแบบ หนึ่ง
ในนั้นคื อเห็ ด ซึ่ งเป็ นพื ชผัก ที่ มีคุ ณ ค่ าทางโภชนาการสู ง
และเป็ นอาหารของคนไทยมายาวนาน คนไทยนิ ยมนาเห็ด
มาบริ โ ภคเพราะว่ามี โ ปรตี น สู ง แคลอรี ต่ า มี ไ ขมัน ที่ มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย มี วิตามันหลายชนิ ดและมี ธาตุเหล็ก
และยังเป็ นพืชเศรษกิจสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร เห็ดจะ
พบได้ช่วงหน้าฝนเดื อนพฤษภาคมถึงกันยายนหลังฝนตก
2-3 วัน และจะพบได้มากในป่ าเต็งรัง ป่ าเบญจพรรณ และ
ป่ าดิบแล้งทางภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ประเทศไทย เห็ ดทัว่ โลกมี ประมาณล้านถึงสองล้านชนิ ด
[1-3] สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ เห็ ด มี พิ ษ และ
เห็ ดไม่มีพิษ ซึ่ งเห็ ดมี พิษบางชนิ ดจะมาลักษณะใกล้เคียง

Recall 95.24%, F1 score 97.56%

คาสาคัญ: 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
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กับเห็ดไม่มีพิษ การจาแนกเห็ดพิษตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
คือการนาเห็ ดมาต้มกับข้าวหากข้าวเปลี่ยนสี แสดงว่าเป็ น
เห็ดมีพิษ หรื อการต้มเห็ดแล้วนาช้อนเงินมาคนถ้าช้อนเป็ น
สี ดาแสดงว่าเป็ นเห็ ดพิษ ซึ่ งวิธีที่กล่าวมาไม่สามารถแยก
เห็ ด มี พิ ษ ได้ทุ ก ชนิ ด เนื่ อ งจากเห็ ด มี พิ ษ บางชนิ ด ไม่ มี
ปฏิกิริยากับการทดลองดังกล่าว ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
พื้นฐานของเห็ดมีพิษจะมีสีสันสดใส มีเกล็ดบนหมวกเห็ด
และมี ว งแหวนอยู่ใต้ห มวกเป็ นต้น ซึ่ งหากคนเก็ บ ไม่ มี
ความชานาญอาจก่อให้เกิ ดอันตรายถึงชี วิตหากนาเห็ ดไป
บริ โภค เห็ดมี พิษจะส่ งผลต่อประสาท และทาให้เสี ยชี วิต
ได้หากบริ โภคในปริ มาณมากหรื อ คนที่มีอาหารแพ้ และมี
คนไทยเสี ยชีวิตจากการบริ โภคเห็ดมีพิษต่อเนื่องทุกปี
การเรี ยนรู ้เชิ งลึก (Deep learning) เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยเครื่ อง (Machine learning) ซึ่ งท าการ
เรี ยนรู ้ โดยอัตโนมัติโดยเลี ยนแบบการทางานของสมอง
ของมนุ ษ ย์ โดยเป็ นการสร้ า งโครงข่ า ยประสาทเที ย ม
หลายๆชั้ นเพื่ อ ที่ จ ะให้ ส ามารถประมวลผลที่ มี ค วาม
ซับซ้อนมากได้และให้ความแม่นยาสู ง ซึ่ งความแม่นยาจะ
ขึ้ นอยู่ กับ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ กสอน ยิ่ ง ชุ ด ข้อ มู ล ที่ ใ ช้
ฝึ กสอนมี ข นาดใหญ่ ยิ่ ง ความแม่ น ย ามาก ปั จ จุ บ ัน การ
เรี ยนรู ้ เชิ งลึก ถูกนามาใช้สาหรั บการจาแนกวัตถุเช่ น การ
จดจ าใบหน้า [4,5] การตรวจหาโรคพื ช [6,7] ยานยนต์
อัตโนมัติ [8,9] เป็ นต้น การเรี ยนรู ้เชิ งลึกประกอบไปด้วย
3 ส่ ว น ไ ด้ แ ก่ input layer, hidden layer แ ล ะ output
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ของ

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] เลเยอร์ ที่ พ บได้

บ่ อ ย คื อ Convolution, activation ห รื อ ReLU แ ล ะ
pooling ในหนึ่ งโครงสร้างอาจจะมีช้ น
ั พวกนี้ได้มากกว่า 1
ชั้นเพื่อเพิ่มความซับซ้อนในการคานวณ

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมการเรี ยนรู้เชิงลึกแบบ CNN
Input layer คือชั้นนาเข้าข้อมูล ทาหน้าที่กาหนดขนาด
และมิติของภาพ เช่น ภาพขนาด 227×227×3 pixels
Convolution layer จะใช้ ต ั ว กรองตรวจ (filter) จั บ
คุณลักษณะต่างๆ ตัวกรองจะเลื่อนผ่านแต่ละส่ วนในภาพ
เพื่ อ หาลัก ษณะเด่ น [12] เช่ น ขอบ สี รู ป ทรง เป็ นต้น
ขนาดของตัวกรองที่นิยมใช้คือ 3×3 และ 5×5
Rectified Linear Unit (ReLU) layer เป็ น ฟั งก์ ช ั น
การเปิ ดใช้งานแบบไม่ เชิ งเส้น เป็ นชั้นที่ ทาให้การเรี ยนรู ้
ข้อมูลมีความรวดเร็ ว และได้ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ชั้นนี้ จะ
คื นค่า 0 หากอิ นพุตเป็ นลบ และจะคื นค่าเท่ ากับอิ นพุดที่
เข้ามากลับไปเมื่ออินพุตเป็ นบวก
Pooling layer คื อ การลดความซั บ ซ้ อ นของเอาต์พุ ต
เพื่ อ ลดเวลาในการฝึ กโดยท าได้ 2 วิ ธี คื อ Max Pooling
และ Average Pooling โดย Max Pooling จะเอาค่าที่มาก
ที่สุด Average Pooling จะหาเอาค่าเฉลี่ยทั้งหมด
Flattening layer เป็ นการท า Pooling Feature Map
ที่ ไ ด้ท าเป็ นคอลัม น์ เดี ย วกัน เพื่ อ ความสะดวกในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
Fully Connected layer เป็ นส่ วนที่ น าเอาลั ก ษณ ะ
ส าคัญ ที่ เราได้ม าจากการหาลัก ษณะเด่ น ของภาพในชั้น
ก่อนหน้านี้ มาทาการสร้ างเป็ น Neural Network สาหรั บ
การเรี ยนรู ้และทานายประเภทของรู ปภาพ
Softmax layer เป็ นฟั งก์ชน
ั่ กาหนดความน่ าจะเป็ นให้
การทานายสาหรับแต่ละคลาส เช่น นาภาพสุ นขั เข้าไปถาม
ว่าคื อ อะไร Softmax จะตอบมาว่าโอกาสที่ เป็ น สุ นัข กี่
เปอร์เซ็นต์ แมวกี่เปอร์ เซ็นต์เป็ นต้น

layer

การศึ ก ษาการเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก นี้ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความ
แม่นยาและเวลาในการฝึ กสอนของ 3 สถาปั ตยกรรมได้แก่
AlexNet, ResNet และ GoogLeNet โดยใช้ชุดข้อมูลเห็ ด
ทั้งหมด 5 ชนิ ดแบ่งออกเป็ นเห็ดไม่มีพิษ 3 ชนิ ดได้แก่ เห็ด
ระโงก เห็ ดตับเต่า และเห็ ดตะไค เห็ ดมี พิษ 2 ชนิ ดได้แก่
เห็ดระโงกขาว และเห็ดหมวกจีน
2. งานที่เกีย่ วข้ อง
2.1 Convolutional Neural Network (CNN)

เป็ นอัลกอริ ทึมการเรี ยรรู ้เชิ งลึกที่ นิยมนามาใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ภ าพและการจดจ าวัต ถุ โดยน าภาพมาแยก
คุณลักษณะเพื่อที่จะดูวา่ ของสิ่ งนั้นคืออะไร สถาปั ตยกรรม

2.2 Region Convolutional Neural Network (RCNN)
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CNN ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ การจ าแนกวัต ถุ

แต่ ไ ม่
สามารถแก้ปัญหาการตรวจจับวัตถุและวาดกรอบล้อมรอบ
วัต ถุ ไ ด้ [13] จึ ง มี ก ารเสนอวิ ธี R-CNN เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ตรวจจับวัตถุต่างๆ หลังจากมี R-CNN ก็มีอีกหลายโมเดล
เช่ น Fast-RCNN, Faster-RCNN เป็ น ต้ น R-CNN
ประกอบด้วย 4 อย่าง อย่างแรก การเสนอพื้นที่ ในภาพที่
อาจจะมี ว ัต ถุ ที่ ส นใจด้ว ยวิ ธี Selective Search จ านวน
2,000 region proposals แต่ ล ะ region proposals จะท า
การปรับขนาดให้มีขนาดเท่ากันและส่ งไปยัง CNN อย่างที่
สอง เมื่ อส่ งไป CNN จะทาการสกัดคุ ณลักษณะเด่นของ
แ ต่ ล ะ region proposals [14] อ ย่ า ง ที่ ส า ม เมื่ อ ไ ด้
คุ ณ ลัก ษณะมาแล้ว จะน าไปจ าแนกโดยใช้ SVM อย่า ง
สุ ดท้ายคือการสร้างกรอบของวัตถุ

เป็ น ฟั งก์ ชั น ก ระตุ ้ น (Activation Function)
สถาปัตยกรรม AlexNet แสดงดังภาพที่ 3
ในงานวิ จั ย ของ Y. Beeharry และ V. Bassoo ได้
เสนอเรื่ อง ประสิ ทธิภาพของ ANN และ AlexNet สาหรับ
การตรวจจับวัชพืชโดยใช้ภาพแบบ UAV ใช้ขอ้ มูลในการ
ทดลองทั้งหมด 15,336 ภาพ แบ่งเป็ น ดิน 3,249 ภาพ ถัว่
เหลือง 7,376 ภาพ หญ้า 1,191 ภาพและวัชพืช 3,520 ภาพ
ใช้ฝึกสอนและทดสอบเป็ น 70:30 ผลการทดลองพบว่า
ANN และ AlexNet มี ความถู ก ต้ อ งที่ 4 8 .0 9 % และ
99.80% ตามลาดับ [16]
(ReLu)

ภาพที่ 2: สถาปัตยกรรมการเรี ยนรู้เชิงลึกแบบ R-CNN
3.
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ภาพที่ 3: สถาปัตยกรรม AlexNet
3.2 สถาปัตยกรรม ResNet-50
ResNet-50 เป็ นโครงข่ ายประสาทเที ย มที่ มี ค วามลึ ก
50 ชั้น ประกอบไปด้ว ย ชั้น อิ น พุ ต ขนาด 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 ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น bottleneck building blocks
หมายเลข 1 ถึง 3 ประกอบไปด้วยชั้น convolution 3 ชั้น
ชั้น ที่ ห นึ่ งและชั้น ที่ ส องประกอบไปด้ว ย filter 64 อัน
filter ขนาด 1×1 และ 3×3 ชั้น ที่ ส ามประกอบไปด้ว ย
filter 2 5 6 อั น filter ข น าด 1 × 1 ห ม ายเล ข 4 ถึ ง 7
ประกอบไปด้วยชั้น convolution 3 ชั้น ชั้นที่หนึ่ งและชั้น
ที่ ส องประกอบไปด้ว ย filter 128 อัน filter ขนาด 1×1
และ 3×3 ชั้นที่ สามประกอบไปด้วย filter 512 อัน filter
ขนาด 1× 1 หมายเลข 8 ถึ ง 13 ประกอบไปด้ ว ยชั้ น
convolution 3 ชั้น ชั้น ที่ ห นึ่ ง และชั้น ที่ ส องประกอบไป
ด้วย filter 256 อัน filter ขนาด 1×1 และ 3×3 ชั้นที่ สาม
ป ระกอบ ไป ด้ ว ย filter 1 0 2 4 อั น filter ขน าด 1 × 1
หมายเลข 14 ถึ ง 16 ประกอบไปด้วยชั้น convolution 3

วิธีการดาเนินการวิจัย

งานที่ เสนอด าเนิ น การโดยใช้ MATLAB R2021b
ระบบปฏิ บัติ ก าร Windows 10 64 bit, CPU Intel core
i5-12600, GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ram
12 GB.
3.1 สถาปัตยกรรม AlexNet
AlexNet เป็ นโครงข่ า ยประสาทเที ย มที่ มี ค วามลึ ก 8

ชั้น เป็ นโครงข่ายประสาทเที ยมที่ ได้รับการฝึ กฝนมาแล้ว
จาก ฐานข้อ มู ล ImageNet ที่ มี รู ป ภาพมากกว่า 14 ล้าน
ภ าพ จ าน ว น ม าก ก ว่ า 1 0 0 0 ป ร ะ เภ ท AlexNet
ประกอบด้ ว ย 5 ชั้ น Convolutional และ 3 ชั้ น Fully
Connected [15,16] Input มี ข น าด 2 2 7 × 2 2 7 Pixels
Convolutional ชั้ นแรกประกอบไปด้ ว ย filter ขนาด
1 1 x1 1 จ านวน 9 6 filter ชั้ นที่ สอง filter ขนาด 5 x5
จานวน 256 filter ชั้นที่สาม filter ขนาด 3×3 จานวน 384
filter ชั้นที่สี่ filter ขนาด 3×3 จานวน 384 filter ชั้นที่ห้า
filter ขนาด 3×3 จ านวน 256 filter หลั ง จากการท า
Convolutional แต่ ล ะครั้ งจะท าการ Normalized และ
Pooling (Max Pooling) PoolSize 3×3 Stride 2,2 โดย
Convolutional ทุกชั้นใช้ฟังก์ชน
ั Rectified Linear Units
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ชั้น ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองประกอบไปด้วย filter 512 อัน
filter ขนาด 1×1 และ 3×3 ชั้น ที่ ส ามประกอบไปด้ว ย
filter จานวน 2048 อัน filter ขนาด 1×1 แสดงดังภาพที่ 4
ในงานวิจยั ของ I. Z. Mukti and D. Biswas ได้เสนอ
เรื่ อง การถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ ResNet-50 เพื่อตรวจหาโรค
พืช ใช้ขอ้ มูลในการฝึ กสอนทั้งหมด 87,867 ภาพ ทั้งหมด
38 คลาส ใช้ฝึ กสอน 70,295 ภาพ และทดสอบ 17,572
ภาพ ผลการทดลองพบว่ามีความถูกต้องที่ 98.80% [18]
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ภาพที่ 5: สถาปัตยกรรม GoogLeNet

ภาพที่ 6: Inception Module
3.4 ชุ ดข้ อมูลเห็ด
ข้อมูลเห็ดที่ใช้ในงานวิจยั ทั้งหมด 5 ชนิ ดแบ่งออกเป็ น
2 ประเภทคื อ เห็ ด มี พิ ษ และไม่ มี พิ ษ จ านวนทั้งหมด 623
ภาพ ขนาด 227×227×3 pixels เห็ ดไม่มีพิษ 3 ชนิ ดได้แก่
เห็ ด ระโงกขาว (A) เห็ ด ตะไค (B) และ เห็ ด ตับ เตา (C)
เห็ ดมี พิ ษ 2 ชนิ ดได้ แ ก่ เห็ ดหมวกจี น (D) และ เห็ ด
ระโงกหิ น (E)
ตารางที่ 1: ชุดข้อมูลเห็ด

ภาพที่ 4: สถาปัตยกรรม ResNet-50
3.3 สถาปัตยกรรม GoogLeNet
GoogLeNet เป็ น โครงส ร้ า งที่ มี การท างาน แบ บ
Inception Module [19] โดยในแต่ ล ะโมดู ล จะประกอบ
ไ ป ด้ ว ย Convolutions 1× 1 ,3× 3, 5× 5 แ ล ะ Max
Pooling 3×3 [20,21] แสดงดัง ภาพที่ 6 ซึ่ งมี ก ารท างาน
แบบขนาด GoogLeNet ออกแบบมาให้ มี Inception
Module จ านวน 9 ชั้น จากทั้งหมด 22 ชั้น เมื่ อ ข้อ มู ล ถู ก
ส่ งเข้า Module ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 ชุดและจะรวม
ข้อมูลเป็ นชุดเดียวเมื่อออกจาก Module ทาให้การฝึ กสอน
ใช้เวลาที่ ส้ ั นลงแต่ ใ ช้ท รั พ ยากรในการค านวณมากขึ้ น
สถาปัตยกรรม GoogLeNet แสดงดังภาพที่ 5
ในงานวิ จัย ของ P. Jasitha, et al. ได้เสนอเรื่ อ ง การ
จาแนกใบพืชตามลายเส้นโดยใช้ GoogLeNet และ VGG
ใช้ชุ ด ข้อ มู ล Dleaf, Flavia และ Leaf1 ผลการทดลอง
โมเดล GoogLeNet ที่ ป รั บ ปรุ งแล้ ว มี ค วามถู ก ต้ อ งที่

เห็ดไม่มีพิษ

เห็ดมีพิษ

A

B

C

D

E

248

88

155

76

56

การเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก นั้ นมี ค วามแม่ น ย าสู ง เพราะใช้ชุ ด
ข้อมูลการฝึ กอบรมจานวนมาก อย่างไรก็ตามหากชุดข้อมูล
ที่ ใ ช้ ฝึ กอบรมมี ข นาดเล็ ก ก็ จ ะท าให้ ค วามถู ก ต้อ งลด
น้อยลง ดังนั้นจึ งใช้การทา Data Augmentation เพื่อเพิ่ม
ข้อมูลในการฝึ กอบรมและทดสอบ
Data Augmentation คือการเพิ่มปริ มาณข้อมูลในการ
ฝึ กสอน โดยการนาภาพมา ย่อ/ขยาย หมุ นซ้าย/ขวา/บน/
ล่าง พลิ กภาพในมุ มต่างๆ ปรั บสี เข้ม/อ่อน เป็ นต้น ทาให้
ได้ภาพที่มีความแตกต่างกัน
จากชุดข้อมูลเห็ดจานวน 623 ภาพ เราสร้างชุดข้อมูลที่
มี 2,000 ภาพและแบ่ ง ออกเป็ น 10 กลุ่ ม เท่ า ๆ กัน สิ่ ง
เหล่านี้ ถูกใช้ในการฝึ กอบรมและการทดสอบตามวิธี KFolds Cross-Validation
3.5 Confusion Matrix

99.20% [20]

เป็ นเครื่ องมื อการวัดประสิ ทธิ ภาพ Model ว่ามี ความ
แม่นยามากเพียงใด
F1 Score = 2

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

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

(3-2)
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Precision =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
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Recall 95.24%, F1 score 97.56% และใช้เวลาในการ

ฝึ กสอน 13 นาที 44 วิ น าที ตามมาด้ว ยสถาปั ต ยกรรม
GoogLeNet ที่ Accuracy 96.00%, Precision 99.30%,
Recall 95.27%, F1 score 97.24% และใช้เวลาในการ
ฝึ กสอน 7 นาที 28 วินาที และสถาปั ตยกรรม AlexNet ที่

(3-3)
𝑇𝑃
Recall =
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

(3-4)

4. ผลการดาเนินงาน

Accuracy 95.00%, Precision 97.24%, Recall 95.92%,

ชุ ด ข้อ มู ล เห็ ด ทั้ งหมด 2,000 ภาพแบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภทคื อ เห็ ด มี พิ ษ 527 ภาพ และเห็ ด ไม่ มี พิ ษ 1,473
ภาพ ในการฝึ กอบรมและทอสอบนั้นจะใช้ 10-fold cross

F1 score 96.58% และใช้เวลาในการฝึ กสอน 5 นาที 7

วินาที

validation
4.1 Mushroom Classification Using CNN

5. สรุ ป

พารามิ เตอร์ ที่ ใช้ในการทดลอง CNN ใช้ Learning
rate ที่ 0.001 MaxEpochs ที่ 10 รอบ MiniBatchSize ที่
40 ภาพและใช้การประมวลผลแบบ single GPU
ตารางที่ 2: ผลลัพธ์การทดลอง CNN
Architecture

Accuracy

Time

ResNet-50

99.50%

5.50 นาที

GoogLeNet

99.50%

2.20 นาที

AlexNet

99.00%

1.42 นาที

งานวิ จัย ฉบับ นี้ ผู ้วิ จัย ได้ห าค่ า ความแม่ น ย าในการ
จาแนกประเภทเห็ดมีพิษและไม่มีพิษโดยใช้วิธี CNN และ
R-CNN ของสถาปั ตยกรรม 3 แบบได้ แ ก่ AlexNet,
ResNet-50 และ GoogLeNet
การจาแนกประเภทเห็ ด โดยใช้ CNN สถาปั ตยกรรม
ResNet-50 และ GoogLeNet มี ค่าความแม่นยามากที่ สุ ด
ที่ 99.50% ใช้เวลาในการฝึ กสอนที่สุดที่ 5 นาที 50 วินาที
และ 2 นาที 20 วินาทีตามลาดับ
การจาแนกประเภทเห็ดโดยใช้ R-CNN สถาปัตยกรรม
ResNet-50 ยังคงมีค่าความแม่นยามากที่สุดที่ 96.50% ใช้
เวลาในการฝึ กสอน นานที่ สุ ดที่ 1 3 นาที 4 4 วิ น าที
สถาปั ต ยกรรม AlexNet ค่ าความแม่ น ย าที่ 95.00% ใช้
เวลาในการฝึ กสอนที่ 5 นาที 7 วินาทีเป็ นสถาปั ตยกรรมที่
ใช้เวลาในการฝึ กอบรมน้อยที่สุด

จากการทดลองสถาปั ต ยกรรม ResNet-50 มี ค วาม
แม่นยามากที่สุด Accuracy 99.50%, Precision 99.33%,
Recall 100%, F1 score 99.66% แ ล ะใช้ เ วล าใน ก าร
ฝึ กสอน 5 นาที 50 วิ น าที ตามมาด้ว ยสถาปั ต ยกรรม
GoogLeNet ที่ Accuracy 99.50%, Precision 99.35%,
Recall 100%, F1 score 99.67 % และใช้ เ วลาใน การ
ฝึ กสอน 2 นาที 20 วินาที และสถาปั ตยกรรม AlexNet ที่
Accuracy 99.00%, Precision 98.61%, Recall 100%,
F1 score 99.30% และใช้เวลาในการฝึ กสอน 1 นาที 42
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บทคัดย่ อ

who express their opinions about the disease Covid-

ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ งานบนทวิ ต เตอร์ ถื อ ว่ า มี
ความสาคั ญ เนื่ องจากทาให้ ผู้ประกอบการและนั กธุ รกิ จ
สามารถนาไปใช้ ในการจั ดโปรโมชั น หรื อออกแคมเปญ
ให้ ตรงกั บ ช่ วงอารมณ์ ของผู้ บริ โภคได้ งานวิ จั ย นี ้ มี
วัตถุประสงค์ ในการหาประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึมในการ
ใช้ จาแนกอารมณ์ ของผู้ที่แสดงความคิ ดเห็นของโรคโควิด
19 ด้ วยเทคนิ คการตัดคา และการวิ เคราะห์ ข้ อความเพื่ อ
ค้ น หาค าาภายในข้ อ ความแสดงคิ ด เห็ น โดยค้ น หาจาก
กลุ่มคาที่จะใช้ ในการวัดระยะห่ างของคาที่อยู่ใกล้ เคียงกับ
อารมณ์ มากที่ สุด โดยมีการจาแนกอารมณ์ ที่ จะใช้ ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลทั้ งหมด 7 อารมณ์ ได้ แก่ ความทุกข์ (Bad)
ความกลั ว (Fearful) โกรธ (Angry) รั ง เกี ย จ (Disgusted)
เสี ย ใจ (Sad) ความสุ ข (Happiness) และ ประหลาดใจ
(surprised)
ผลการทดลองในการจาแนกข้ อความ โดยใช้ การ
ตัดคาและการนับคาคุณลักษณะที่ พบอยู่ในประโยคของ
ผู้ที่แสดงความคิ ดเห็นบนทวิตเตอร์ ของโรคโควิด 19 นั้น
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า อั ล กอริ ทึ ม มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการ
จาแนก โดยมีค่าความถูกต้ องเท่ ากับ 97.24% ความแม่ นยา
เท่ ากับ 96.41% และ ค่ าความลึก เท่ ากับ 97.24%
คาสาคัญ: โรคโควิด 19 การตัดคา อารมณ์

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. บทนา
ในปั จจุบนั มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พัน ธุ์ ใหม่ (Covid-19) เกิ ดขึ้ น เป็ นวงกว้างทั่วโลกรวมถึ ง
ประเทศไทยด้วย ซึ่ งสถานการณ์ การแพร่ ระบาดนับ เป็ น
วิ ก ฤตที่ เกิ ด ขึ้ นอย่ า งกะทั น หั น ไม่ ส ามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าและเตรี ยมรั บมื อกับสถานการณ์ เช่ นนี้ ได้ ทาให้
หลายประเทศต้อ งปิ ดประเทศลง เพื่ อ ป้ อ งกัน การแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรัส เนื่ องจากเชื้ อกระจายเข้าสู่ คนต่อคน
ได้ง่าย ในส่ วนประเทศไทยได้มีการประกาศมาตรการล็อค
ดาวน์ (พ.ร.ก. ฉุ กเฉิ น) โดยงดการทากิจกรรมบางประเภท
ที่ มีความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัส พร้อมทั้ง

Abstract
The objective of this research is to develop an
algorithm for using to classify the emotions of those
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ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
ห้ามไม่ ให้ชาวต่ างชาติ แ ละคนไทยที่ อ ยู่ต่างประเทศเดิ น
ทางเข้าประเทศไทย
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกับ
การดารงชี วิตต่อประชากรเป็ นอย่างมากทั้งต่อเศรษฐกิ จ
สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม ประชากรต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมในการใช้ชีวิตในหลาย ๆ ด้าน เรี ยนรู ้ ในการ
ดูแลตนเอง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
จึงทาให้ผคู ้ นเริ่ มแสดงความคิดเห็นบนสื่ อสังคมออนไลน์
เนื่ อ งจากเป็ นช่ องทางที่ สาคัญ ในปั จจุ บัน ที่ ไว้ใช้สาหรั บ
การติ ด ต่ อ สื่ อสาร และเป็ นช่ อ งทางที่ สามารถแชร์
ประสบการณ์การฉี ดยา การรักษาตัว การตรวจเชื้อของโรค
โควิด 19 หรื อวิจารณ์ เรื่ องราวต่างๆของผูใ้ ช้งานผ่านโลก
อิ นเตอร์ เน็ ต โดยผ่านแอปพลิ เคชันเช่ น twitter Facebook
และ Instagram ซึ่ งเป็ นแอปพลิ เคชั น ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง
ผูใ้ ช้งานได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยสามารถนามาใช้ประโยชน์
โดยการรวบรวมข้อ มู ล สื บ ค้น ข้อ มู ล น าเสนอความรู ้
เพื่อให้ผใู ้ ช้ที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกันหรื อคล้ายกัน มา
แชร์ เรื่ องราวในสื่ อสังคมออนไลน์ ในปั จจุบนั คนนิ ยมใช้
สื่ อออน ไลน์ เป็ น จ าน วน ม าก เนื่ องจากมี ข้ อ มู ลที่
หลากหลาย มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ และสามารถแสดงความ
คิดเห็ น หรื อวิจารณ์ เรื่ องต่าง ๆ ในสังคมไทยที่ เกิ ดขึ้ นได้
อย่างอิสระ
ทวิ ต เตอร์ (Twitter) เป็ นการบริ การเครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ จ าพวกไมโครบล็ อ ก โดยผู ้ใ ช้ ส ามารถส่ ง
ข้อ ความยาวเพื่ อ บอกเล่ าเรื่ อ งราวในชี วติ ป ระจาวัน หรื อ
แสดงความคิดเห็ น โดยจุ ดเด่นของทวิตเตอร์ คือ ข้อความ
ยาวไม่ เกิ น 280 ตัว อัก ษรจึ ง ท าให้ ผู ้อ่ า นสามารถเข้า ใจ
ความหมายได้ง่ า ยโดยเรี ยกการส่ ง ข้อ ความนี้ ว่ า ทวี ต
(Tweet) [1] นับเป็ นสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ งที่ ได้รับ
ความนิ ย มเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่ ม วัย รุ่ น จนถึ งวัย
ทางาน โดยที่ขอ้ ความเหล่านี้ มกั จะถ่ายทอดถึงอารมณ์และ
ความรู ้สึกของผูใ้ ช้งานทวิตเตอร์
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ ก ล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจัย จึ งมี แ นวคิ ด ที่ จ ะ
ท าการศึ ก ษาวิจัยในการท าเหมื อ งข้อ ความจากข้อ ความ
ทวิ ต เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามรู ้ สึ ก ของผู ใ้ ช้งานที่ มี ก ารแสดง

NCCIT2022

ความคิดเห็นของโรคโควิด 19 โดยนาเทคนิคการทาเหมือง
ข้อความและวิธีการตัดคามาใช้ในการจาแนกข้อความ เพื่อ
วิเคราะห์ ความรู ้ สึ กจากข้อความทวิ ตที่ มีการแสดงความ
คิ ดเห็ น นั้น อยู่ในช่ วงอารมณ์ ใด ได้แ ก่ ความทุ ก ข์ ความ
กลัว โกรธ รั ง เกี ย จ เสี ย ใจ ความสุ ข และประหลาดใจ
เพื่อให้ทราบถึงการแสดงอารมณ์ ของผูแ้ สดงความคิดเห็น
บนทวิ ต เตอร์ ณ ช่ ว งเวลานั้ น เพื่ อ ลดความเข้ า ใจผิ ด
ระหว่างผู อ้ ่ านกับ ผู แ้ สดงความคิ ด เห็ น และธุ ร กิ จ ต่ างๆ
สามารถนาไปดู ช่วงอารมณ์ของลูกค้าเพื่อพิจารณาการจัด
โปรโมชัน

ภาพที่ 1: Feeling Circle[8]

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทวิตเตอร์ (Twitter)
สื่ อ สั งคมออนไลน์ จ าพวกไมโครบล็อ ก (Micro
Blogging) โดยผู ใ้ ช้ส ามารถส่ ง ข้อ ความยาวไม่ เกิ น 280
ตัวอักษร ว่าตัวเองกาลังทาอะไรอยู่หรื อ รี ทวีตข่าวสารที่
น่ าสนใจ และข้อ ความที่ ส่ งถึ งกัน มี เรี ย กว่า ทวีต (tweet)
เปรี ยบเหมือนเสี ยงนกร้อง ข้อความที่ ส่งจะต้องเป็ น Plain
Text เท่านั้น จะไม่สามารถแทรกคาสั่งอะไรได้ ยกเว้นแต่
เป็ นไฮเปอร์ลิงค์ [1]
2.2 Twitter Application programming Interface
การบริ การที่ ช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ ง านและองค์ ก รต่ า งๆ
สามารถเรี ยกดู Feedback ยอดการเข้าถึ งทวี ต ต่ างๆ และ
สามารถวิเคราะห์ ข อ้ มู ล เบื้ อ งต้น ของ Follower เช่ น เพศ
ช่ วงอายุ และเวลาในการเข้าถึ งของ Twitter เป็ นต้น เพื่ อ
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แทนคานามที่กล่าวถึงมาแล้วในประโยค เป็ นต้น คาที่ใช้กนั
ทัว่ ไปไม่มีความหมายสาคัญต่อข้อความในเอกสาร เมื่ อตัด
ออกจากเอกสารแล้ ว ไม่ ท าให้ ใจความของเอกสาร
เปลี่ยนแปลง ประโยชน์ในการกาจัดคาหยุดจะช่วยให้ขนาด
ของเอกสารนั้นลดลง ยังลดขนาดพื้นที่อีกด้วยและระยะเวลา
ในการประมวลผล ซึ่ งคาที่เป็ นคาหยุดในภาษาไทย [3]
ตารางที่ 1: ตัวอย่างการกาจัดคาหยุด
คาบุพท
ตั้งแต่ ถึง ที่ ใน เพื่อ เมื่อ
คาสันธาน
ด้วย ได้แก่ แต่ แต่วา่ ถ้า ถึง
คาสรรพนาม
นัน่ โน่น นี้ ใคร อะไร ที่ไหน
คาวิเศษณ์
ทั้งนี้ ทั้งนั้น ทาไม ที่ ซึ่ ง อัน
คาอุทาน
ซะงั้น มิน่า ว๊าย ว้าว หื อ อ๋ อ
2.6 การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
การสกั ด คุ ณ ลัก ษณะ คื อ การดึ งคุ ณ ลัก ษณะของ
เอกสาร กับการลดขนาดของเอกสารลง ซึ่ งต้องกาหนดว่าใช้
คาใดแทนคุณลักษณะ จากการสารวจบทความที่ผา่ นมา จะใช้
ค าเดี่ ยว แล้วยังสามารถใช้ค าวลี หรื อกลุ่ มของค า ประโยค
แทนคุณลักษณะของเอกสารได้เช่ นกัน ตัวแทนคุ ณลักษณะ
ของเอกสารนิ ยมใช้ในการจัดหมวดหมู่ประเภทข้อความ คือ
ถุ งค า (bag of word) ซึ่ งจะเป็ นการเก็ บ อยู่ ในรู ปแบบของ
เวกเตอร์ โดยองค์ ประกอบของเวกเตอร์ อ าจจะแทน ด้วย
คุณลักษณะของค่าความจริ ง (Boolean) [4]

นาไปใช้ในการปรับปรุ งลักษณะของการทวีตเพื่อโปรโมต
สิ นค้า กิจกรรมของศิลปิ นหรื อบริ การต่างๆ ขององค์กรได้
สะดวกขึ้ น โดยปั จจุ บนั Twitter API มี Version 2 ที่ มีการ
เพิ่ ม เครื่ องมื อ ต่ า งๆ เข้ า มาเสริ มเพื่ อ ช่ ว ยให้ ใ ช้ ง านได้
สะดวกมากขึ้น และเพิ่มสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลให้ครอบคลุม [4]
2.3 อารมณ์ และการจาแนกอารมณ์ (classification of
emotions)
อารมณ์ คือการแสดงความรู ้สึกออกมาเมื่อร่ างกาย
ถูกกระตุน้ ทั้งภายในและภายนอก และอารมณ์ มีลกั ษณะ
ทั้งที่ เป็ นด้านบวกและด้านลบ ซึ่ งอาจจะช่ วยส่ งเสริ ม ให้
ชี วิต มี ค วามสุ ขและอาจเป็ นสิ่ งที่ บ ั่น ทอนท าลายชี วิต ได้
เช่นกัน โดยอารมณ์น้ นั สามารถแบ่งออกเป็ นหลายชนิด แต่
ส่ วนใหญ่ จัดการแบ่ งอารมณ์ ที่ เป็ นสากล ซึ่ งได้จ ากการ
แสดงสี หน้าออกเป็ น 6 แบบ ได้แก่ ความสุ ข ประหลาดใจ
ความกลัว ความเศร้ า ความโกรธ และน่ ารั งเกี ยจ เป็ นต้น
ยังสามารถแยกย่อยได้อีก รวมทั้งยังมีอามรณ์ที่ไม่สามารถ
สังเกตเห็นสี หน้าได้อีก [9]
2.4 การตัดคา (Word Segmentation)
ประมวลผลการจาแนกหมวดหมู่ขอ้ ความเพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกมากขึ้ น สาหรั บการตัดคาใน
ภาษาไทยยังพบปั ญ หาในการตัดคาเนื่ องจากภาษาไทยมี
ลักษณะการเขี ยนติ ดต่อกัน แบบไม่ มีเว้น วรรค หรื อ ไม่ มี
ช่ องว่างคั้นระหว่างคา ที่ แสดงให้เห็ นถึ งขอบเขตของคา
โดยสามารถแบ่งตามลักษณะฐานข้อมูลที่นามาใช้ในการ
ตั ด ค ามี ดั ง นี้ ห ลั ก การตั ด ค าโดยใช้ ก ฎ (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) ห ลั ก ก ารตั ด ค าโด ยใช้
คลั ง ข้ อ มู ล (Corpus-Based Approach) เป็ นต้ น [7] ใน
งาน วิ จั ย นี้ จะใช้ อ ั ล กอริ ทึ ม Dictionary-Based longest
matching ซึ่ งเป็ นการตัดคาโดยการเปรี ยบเที ยบกับคายาว
ที่สุดที่มีอยูใ่ นพจนานุกรม
2.5 การกาจัดคาหยุด (Stop word removal)
การนาคาที่ไม่มีนยั สาคัญออกจากเอกสาร โดยไม่ทา
ให้ความหมายของข้อความเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น คาบุพ
บทเป็ นคาที่ใช้เชื่อมคาหรื อกลุ่มคาให้สัมพันธ์กนั คาสันธาน
เป็ นคาที่ ทาหน้าเชื่ อมต่อคากับคา คาสรรพนามเป็ นคาที่ ใช้

3. วิธีการดาเนินงาน

ภาพที่ 2: ขั้นตอนการดาเนินการ
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มาหลายวัน แล้ว งื้ อ ออ จะสามารถตั ด ค าออกมาเป็ น
“Pfizer |ชีวิต| ไม่เคยกลัว| และ| กังวล| กับ| อะไร| เท่า| การ|
ฉี ด| ไฟเซอร์ | ครั้งนี้ | เลย| กลัว| ฉี ด| แล้ว| ตาย| อ่า | นัง่ |จิ ต
ตก |มา |หลาย |วัน |แล้ว | งื้อ| ออ”
จากนนั้นจึงทาการกาจัดคาหยุด (Stop word Removal)
เป็ นการนาคาที่ไม่มีความหมายออกหรื อคาที่พบเจอได้
บ่อย โดยที่ ไม่ ทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงและไม่มีผล
ต่อการนามาประมวลผล
การสกัดคุ ณลักษณะ (Feature Extraction) ในงานวิจยั
นี้ จะเป็ นการสกัด ค าคุ ณ ลัก ษณะเอาค าคุ ณ ลัก ษณะของ
อารมณ์ ที่มีผลต่อการแสดงความคิดเห็ นของโรคโควิด 19
ด้วยกันทั้งหมด 7 คุณลักษณะ และจะทาการสกัดคาที่เป็ น
คาที่ ใช้ในการบ่ งบอกคุ ณลักษณะของอารมณ์ ออกมา ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: การสกัดคาคุณลักษณะ
คุณลักษณะ
คาคุณลักษณะ
โกรธ
โมโห โกรธ ใจร้อน หงุดหงิด หัวเสี ย
ข้องใจ บ้าตาย เจ็บใจ
รังเกียจ
เกลียด ขับไล่ หมัน่ ไส้ ทุเรศ
ขยะเขยง อคติ ชิงชัง ดูถูก
ประหลาดใจ ตกใจ ตระหนก แปลกใจ โคตรเจ๋ ง
ตื่ น เต้ น ต ก ต ะ ลึ ง อั ศ จ ร ร ย์
กระตือรื อร้น
ทุกข์
เบื่อ เครี ยด ยุง่ ห่ วย แย่ ล้มเหลว
ห่วยแตก คิดมาก
กลัว
กังวล ลังเล วิตก น่ากลัว ใจแป้ ว ปอด
แหก หวัน่ ใจ กลัว
เสี ยใจ
เศร้ า ร่ า ลา อ่ อ นแอ เศร้ า ใจ สงส าร
เสี ยใจ น้อยใจ ปวดใจ
ความสุ ข
ดี ใจ โชคดี สบายใจ ชื่ น ชม ร่ าเริ ง ดี
เยีย่ ม ชื่นใจ โล่งใจ
การกากับ คา (Pos tagging) เป็ นการระบุ คาของแต่ละ
ค า โดยจะแยกตามองค์ ป ระกอบของประโยค (part of
speech tagging) ในงานวิ จั ย นี้ ผู ้วิ จั ย สนใจเลื อ กใช้ เป็ น
คานาม คากริ ยา คาวิเศษณ์ เป็ นหลัก

3.1 การรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จัย ได้ท าการรวบรวมข้อ มู ล การแสดงความ
คิ ด เห็ น ที่ ม าจากทวิ ต เตอร์ ผ่ า น API โดยใช้โ ปรแกรม
RapidMiner ในการดึงข้อมูลจากทวิตเตอร์ ที่มีคาเกี่ยวข้อง
กับโรคโควิด19 ในประเทศไทย เช่นคาว่า Covid-19 โควิด
19, โควิด19วันนี้ และ โควิด โดยเรี ยกใช้ operation search
twitter และ Remove Duplicate ข้ อ ความ เพื่ อ รวบรวม
ข้อมู ลการแสดงความคิ ดเห็ น ในรู ป แบบไฟล์ Excel โดย
รวบรวมข้อ มู ล ตั้งแต่ มกราคม 2563 - มี น าคม 2564 ดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3: รวบรวมชุดข้อมูล
3.2 การเตรียมข้ อมูล (Data Processing)
หลักจากรวบรวมชุดข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว เนื่ องจาก
ชุดข้อมูลที่ แสดงความคิดเห็ นของโรคโควิด 19 นั้นยังอยู่
ในรู ปแบบภาษาธรรมชาติ จากนั้นจึงทาการจาแนกอารมณ์
ต่ างๆ ที่ ก ล่ าวถึ งในแต่ ล ะข้อ ความที่ แ สดงความคิ ด เห็ น
โดยแบ่ งออกเป็ น 7 อารมณ์ ได้แก่ ความทุ กข์ ความกลัว
โกรธ รั งเกี ย จ เสี ยใจ ความสุ ข และประหลาดใจ ซึ่ งใน
หนึ่ งข้อความสามารถแสดงอารมณ์ได้มากกว่าหนึ่งอารมณ์
ยกตัวอย่างเช่ น Pfizer ชี วิตไม่เคยกลัวและกังวลกับอะไร
เท่าการฉี ดไฟเซอร์ ครั้ งนี้ เลย กลัวฉี ดแล้วตายอ่า นัง่ จิตตก
มาหลายวัน แล้ ว งื้ อ ออ จากนั้ นก็ จ ะท าความสะอาด
ข้อ ความเป็ นวิ ธี ก ารก าจัด Mention Retweet hyperlink
และลบสัญลักษณ์ต่างๆที่ไม่มีผลต่อการประมวลผล
3.3 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Text process)
ก ารตั ด ค า (Word segmentation) เป็ น ก าร แ บ่ ง
ข้อความออกมาเป็ นคา โดยการใช้เทคนิ คการเปรี ยบเที ยบ
คายาวที่สุด จากนั้นจะเลือกคาที่ยาวที่สุดในพจนานุ กรมมา
ใช้ แ ละท าการเพิ่ ม ค าที่ มี ผ ลกั บ การประมวลผลเข้า ใน
พจนานุ กรม ยกตัวอย่างจากข้อความที่ แสดงความคิ ดเห็ น
ของอารมณ์ คื อ Pfizer ชี วิตไม่ เคยกลัวและกังวลกับอะไร
เท่าการฉี ดไฟเซอร์ ครั้ งนี้ เลย กลัวฉี ดแล้วตายอ่า นั่งจิ ตตก
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TP + TN
(1)
TP + TN+FP +FN
ค่ า ความแม่ น ย า (Precision) ความแม่ น ย า จะ
สามารถบอกได้วา่ การจาแนก ดังสมาการที่ 2
TP
Precision=
(2)
TP +FP
ค่ า การค้น คื น (Recall) เป็ นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจาแนกอารมณ์ โดยมีสูตรในการคานวณดัง
สมการที่ 3
TP
Recall =
(3)
TP +FN
โดย TP คือ จานวนข้อมูลที่ถูกนามาใช้อย่างถูกต้อง
TN คือ จานวนข้อมูลที่ผดิ และถูกนามาใช้
FP คือ จานวนข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่นามาใช้
FN คือ จานวนข้อมูลที่ผดิ แต่ไม่นามาใช้

3.1 การจัดกลุ่มเพื่อจาแนกคาในข้ อความ
เป็ นการจาแนกข้อความโดยการวิเคราะห์ คาที่ อยู่
ในประโยค ซึ่ งในที่ น้ ี เป็ นการหาคาในประโยคที่ ตรงกับ
หมวดหมู่ ข องอารมณ์ โดยจะเลื อ กค าที่ มี คุ ณ ลัก ษณะ
เดียวกันและอยูใ่ กล้กบั คาคุณลักษณะที่กาลังพิจารณาอยูม่ า
ใช้ในการระบุ ว่าค านั้น อยู่ในช่ วงอารมณ์ ใด ยกตัวอย่าง
จากข้อความที่แสดงความคิดเห็นของอารมณ์ คือ “Pfizer |
ชีวิต| ไม่เคยกลัว| และ| กังวล| กับ| อะไร| เท่า| การ |ฉี ด| ไฟ
เซอร์ | ครั้งนี้ | เลย| กลัว| ฉี ด| แล้ว| ตาย| อ่า | นัง่ |จิตตก |มา |
หลาย |วัน |แล้ ว | งื้ อ | ออ” จะพบว่ า ประโยคนี้ มี ค า
คุณลักษณะของอารมณ์ อยู่ 2 คา คือ ‘กลัว’ และ “กังวล”
ดังนั้นจึงสามารถจาแนกได้วา่ ความคิดเห็นนี้มีอารมณ์ของกลัว

Accuracy =

4. ผลการดาเนินการ
จากการจาแนกอารมณ์ ต่างๆ แบ่ งออกเป็ น 7 อามรณ์
ได้แก่ ความทุกข์ ความกลัว โกรธ รังเกียจ เสี ยใจ ความสุ ข
และประหลาดใจ โดยใช้ขอ้ ความแสดงความคิดเห็ นจาก
ทวิ ต เตอร์ เป็ นจ านวน 110 ข้อ ความ ผ่ านกระบวนการ
วิเคราะห์ ขอ้ ความ จากนั้นจะสามารถจาแนกคุ ณลักษณะ
ของอารมณ์ ในข้ อ ความออกมาถู ก ต้ อ งจ านวน 107
ข้อความและพบว่า วิเคราะห์ ขอ้ ความผิดพลาดจานวน 3
ข้อความ โดยตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกข้อความ
นั้น เป็ นไปตาม ดังภาพที่ 5 โดยก าหนดค่ า ‘0’ แทนการ
จาแนกอารมณ์ที่ไม่พบคาที่ แสดงอารมณ์ของคุณลักษณะ
และค่าตัวเลข1 แทนการ แสดงอารมณ์ต่อคุณลักษณะนั้นๆ
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4: ขั้นตอนการดาเนิ นการ
3.4 การประเมินผล
ค่ า ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) เป็ นการวัด ความ
ถูกต้องของแบบจาลองในการจาแนกอารมณ์ โดยพิจารณา
จากทุกข้อความ ดังสมการที่ 1

ภาพที่ 5: ตารางแสดงผลการจาแนก
ดังนั้นจึงสามารถคานวณหาประสิ ทธิ ภาพในการจาแนก
ได้ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3: ตารางแสดงประสิ ทธิภาพในการจาแนก
Performance
Accuracy
Precision
Recall
97.24%
96.41%
97.24%
จากตารางที่ 3 จะเห็ นได้ว่างานวิจยั นี้ มีประสิ ทธิ์ ภาพใน
การจาแนกข้อความในแต่ ละคุ ณ ลักษณะของอารมณ์ ได้
ดั ง นี้ Accuracy มี ค่ า อยู่ ที่ 97.24 % Precision มี ค่ า อยู่ ที่
96.41% และ Recall อยูท่ ี่ 97.24%
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การจาแนกประเภทปัญหาด้ านสารสนเทศจากข้ อความ
Classification of information problems from text
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บทคัดย่ อ

data used in the research are in the form of Thai text

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
อัลกอริ ทึมในการจาแนกข้ อมูลปั ญหาด้ านสารสนเทศด้ วย
เทคนิคเหมืองข้ อความ ผู้วิจัยแบ่ งงานวิจัยออกเป็ น 2 ส่ วน
1) ส่ วนของการเปรี ยบประสิ ทธิ ภาพความถูกต้ องในการ
จาแนก ของแต่ อัลกอริ ทึมได้ แก่ Decision Tree , Support
Vector Machine และ Naive Bayes โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ น าใช้
งานในวิจัยอยู่รูปแบบของข้ อความภาษาไทยเป็ นจานวน
ประมาน 17,000 ตัวอย่ าง จากนั้นนาข้ อมูลตัวอย่ างมาผ่ าน
กระบวนการ Text Processing ต่ างๆ จนไปถึงขั้นตอนการ
ทดสอบแบบจาลองเพื่ อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพความ
ถู ก ต้ อ งในการจ าแนกข้ อ มูล พบว่ า อั ล กอริ ทึ ม Support
Vector Machine มี ป ระสิ ทธิ ภาพความถู ก ต้ องในการ
จาแนกสู งที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความถูกต้ องอยู่ที่ร้อยละ 89
2) ส่ วนของการพัฒนาระบบ โดยนาแบบจาลองที่ ได้ จาก
อัลกอริ ทึม Support Vector Machine ไปประยุกต์ ใช้ งานใน
รู ปแบบเว็บเพจ เพื่อทดสอบการจาแนกประเภทปั ญหาด้ าน
สารสนเทศ และประเมินผลการทางานจากผู้เชี่ยวชาญด้ าน
สารเทศพบว่ าประสิ ทธิ ภาพความถูกต้ องเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
81.6
คาสาคัญ: การจาแนก ข้อความ เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ

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. บทนา
ในปั จ จุ บัน ฝ่ ายสารสนเทศขององค์ก รต่ า งๆ จะได้รั บ
ปั ญ หาเข้ า มาตลอดเวลา โดยองค์ ก รของผู ้วิ จั ย ได้ มี
คณะทางานจัดสร้ างหมวดหมู่ของปั ญหาด้านสารสนเทศ
เป็ นจานวน 33 ประเภทปั ญ หาที่ เผชิ ญ อยู่คื อ การคัดแยก
หมวดหมู่ของปั ญหาที่ยงั ไม่ตรงกันเหตุมาจากใช้ทรัพยากร
มนุ ษย์ในการจาแนก อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่ งมี
ผลต่อการทางานในลาดับถัดไปของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งปั ญหาในจุ ดนี้ หากผูจ้ าแนกไม่ ใช่ มนุ ษย์แต่เป็ นระบบ
อัตโนมัติกจ็ ะสามารถเพิ่มความถูกต้องในการจาแนก ทั้งนี้
การเก็ บ ข้อ มู ล ปั ญ หาต่ า งๆขององค์ก ร จะถู ก เก็ บ อยู่ใ น
รู ปแบบของข้อความ ฉะนั้นการนาเทคนิ คเหมืองข้อความ
มาประยุกต์ใช้งาน โดยสร้ างแบบจาลองการจาแนกที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องสู ง จึงเป็ นการดาเนิ นที่สามารถ

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
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แก้ไขปั ญหาที่เผชิญอยู่ อีกทั้งยังมีทรัพยากรข้อมูลเพียงพอ
ต่อความต้องการในการดาเนิ นการ ปั จจุ บนั มี ผูว้ ิจยั ได้นา
อัล กอริ ทึ ม Decision Tree Support Vector Machine และ
Naive Bayes [1-6] ถู ก มาใช้ง านในสร้ า งแบบจ าลองเพื่ อ
จาแนกข้อมูลต่างๆ ที่มีบริ บทใกล้เคียงกับประเภทข้อมูลที่
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้เลือกทาการ
การเปรี ยบประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องอัลกอริ ทึมทั้ง 3 และ
เลือกอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ในลักษณะการงาน
ในจริ งในรู ปแบบเว็บเพจ และทดสอบการจาแนกประเภท
ปั ญหาด้านสารสนเทศต่อไป
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คุณลักษะใดเป็ นเงื่อนไขการจาแนก และความสาคัญของ
แต่เงื่อนไขมีความสาคัญมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร [9]
2.4 อัลกอริ ทึม ซั พพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support
Vector Machine)
เป็ นอัลกอริ ทึมสาหรับการใช้จาแนกประเภทหรื อการ
จั ด หมวดหมู่ ในลั ก ษณะการเรี ยนรู ้ แบบมี ผู ้ ส อน
(Supervised Learning) การท างานของอัล กอริ ทึ ม นี้ ก็ คื อ
หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของสมการ เพื่ อ หาเส้ น แบ่ ง กลุ่ ม ชุ ด
ข้อมูลที่ได้นาเข้ามาให้อลั กอริ ทึมได้เรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นการหา
เส้นแบ่งระหว่างกลุ่มข้อมูลที่เหมาสมที่สุด อัลกอริ ทึมจะ
ประมวลผลหาระยะห่ างที่ มีความกว้างมากที่ สุดระหว่าง
ชุดข้อมูล จุดที่ใกล้เส้นแบ่งมากที่สุดของแต่ละชุดข้อมูลจะ
ถูกกาหนดเป็ นระยะขอบ ข้อมูลใหม่ที่รับเข้ามาหลังจากที่
ผ่านตัวอัลกอริ ทึมแล้วจะถูกพล็อตและวางลงในคราส [8]
2.5 อัลกอริทมึ นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)
มี ค วามคิ ดพื้ นฐานจากทฤษฎี ของเบย์ (Bay theorem)
เป็ นการสร้างตัวจาแนกข้อมูล ใช้สาหรับวิเคราะห์หาความ
น่ า จะเป็ นการเกิ ด ของเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด
ขึ้ นมาก่ อน โดยใช้เหตุ การณ์ ที่เคยเกิ ดขึ้ นมาแล้วในอดี ต
เป็ นฐานในการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต ตัวแปรแต่ละ
ตัวที่เกี่ยวข้องนั้นมีความเป็ นอิสระต่อกัน [9]

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 เหมืองข้ อความ (Text mining)
การท าเหมื อ งข้อ ความ คื อ การค้น หาองค์ ค วามรู ้
รู ปแบบ แนวทางหรื อความสัมพันธ์ในชุดข้อความนั้น ซึ่ ง
ข้อความนั้นไม่มีโครงสร้างของข้อมูล (Unstructured Data)
การท าเหมื อ งข้อ ความถู ก น าไปใช้ใ นการแก้ปั ญ หาที่
หลากหลาย เช่ น การ จ าแนกเอกส าร (Document
Classification) ก า ร จั ด ก ลุ่ ม แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ เ อ ก ส า ร
(Clustering and Organizing Documents) เป็ นต้น เนื่องจาก
ข้อมูลไม่มีโครงสร้ าง ดังนั้นในการทาเหมื องข้อความจึ ง
ต้องมีการจัดการข้อความให้มีโครงสร้ างที่สะดวกต่อการ
นาไปประมวลแบบเหมืองข้อมูลได้ก่อน [7]
2.2 กระบวนการตัดคา
เป็ นกระบวนการตัดแบ่งข้อความ (String) เพื่อให้ได้
หน่ วยค าที่ ถูก ต้อ ง (Morpheme) การเขี ยนภาษาไทยโดย
ปกติแล้วจะเขียนข้อความติดกัน โดยไม่มีการเว้นวรรคเพื่อ
แบ่งคา แต่จะเว้นวรรคเพื่อช่องว่างสาหรับการอ่านและการ
ตีความซึ่ งต่างกับภาษาอังกฤษที่จะมีการเว้นวรรคระหว่าง
คา ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการนาภาษาไทยมาประมวลผล [8]
2.3 อัลกอริทมึ ต้ นไมตัดสิ นใจ (Decision Tree)
เป็ นอัล กอริ ทึ มการจาแนกประเภท (Classification)
ข้อมูลที่มีอยูอ่ อกเป็ นประเภทต่างที่มีการกาหนดไว้ โดยใช้
คุ ณ ลัก ษณะ (Attribute) เป็ นเงื่ อ นไขส าหรั บ การจ าแนก
ประเภท ต้นแบบของอัลกอริ ทึม Decision Tree ที่ ได้จาก
ข้อมูลสาหรับสอน (Training Data) จะทาให้ทราบได้วา่ ใช้

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบกรอบแนวคิดและการศึกษาข้ อมูล
ของอัลกอริทึม
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวจ้องกับการจาแนก
ประเภทของข้อ ความ ผูว้ ิ จัย ได้จัด ท ากรอบแนวคิ ด ของ
งานวิจยั ไว้ดงั ภาพ

ภาพที่ 1: ภาพแสดงกรอบแนวคิดการดาเนินงาน
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กรอบแนวคิ ด ในการด าเนิ น งานวิ จั ย การจ าแนก
ประเภทปั ญหาสารสนเทศจากข้อความ มีการดาเนินงาน 2
ส่ ว นคื อ 1) การเปรี ย บเที ย บและคัด เลื อ กอัล กอริ ทึ ม ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องสู งสุ ด 2) การพัฒนาระบบเพื่อ
ทดสอบอัลกอริ ทึม และการสรุ ปผลงานวิจยั
ในส่ ว นที่ 1 ขั้น ตอน Prepare Data เป็ นขั้น ตอนการ
ส่ งออกข้อมู ล (Export) ข้อมู ลออกจากระบบสารสนเทศ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ มาอยู่ ใ นลัก ษณะข้อ ความ ขั้น ตอน Text
Processing เป็ นขั้ น ตอนน าข้ อ มู ล ไปผ่ า นขั้ น ตอนการ
ประมวลผลต่างๆ เพื่อลดมิติของข้อมูล เช่น การลบข้อมูล
ไม่ ส มบู ร ณ์ การตัด ค า การหยุด ค า และการลบค าศัพ ท์
เฉพาะที่ไม่มีผลต่อการประมวลผล ขั้นตอน Training Data
& Testing Data เ ป็ น ขั้ น ต อ น น า ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า น ก า ร
ประมวลผลมาทาแบ่งออกเป็ น 2 ชุ ดคือ Training Data &
Testing Data ในอัต ราส่ ว นร้ อ ยละ 75 และ ร้ อ ย 25 โดย
ขั้นตอนข้างต้นจะดาเนิ นการผ่านชุดคาสั่งในภาษา Python
ทั้งหมด
3.2 การเปรียบเทียบและคัดเลือกอัลกอริทมึ ที่มี
ประสิ ทธิภาพความถูกต้ องทีส่ ุ ด
การเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพความถู ก ต้อ งของ
อัลกอริ ทึม Decision Tree , Support Vector Machine และ
Naïve Bayes ท าโดยการก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ต่ า ง
ออกไป ในแต่ละแบบจาลองแล้วนาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบ
กัน การกาหนดค่ าพารามิ เตอร์ แ ต่ ละแบบจ าลอง มี ดังนี้
อัลกอริ ทึม Decision Tree กาหนดค่าพารามิเตอร์ Criterion
คื อ Gini และ entropy อี กหนึ่ งพารามิ เตอร์ คือ Max depth
โดยกาหนดในช่วง 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
และ None อัล กอริ ทึ ม Support Vector Machine ก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ Kernel มี 4 ประเภทคือ Sigmoid, Poly, Rbf,
linear และกาหนดค่าพารามิ เตอร์ C ในช่ วงต่างๆ คื อ 0.1
1.0 10.0 100.0 และอัลกอริ ทึม Naïve Bayes ประเภทที่ ใช้
คื อ Multinomial Naïve Bayes ก าหนดพารามิ เ ตอร์ คื อ
Alpha ตั้งแต่ 0.001 ถึง 1 โดยปรับพารามิเตอร์ ในช่วงต่างๆ
คือ 0.001 0.01 1 10 100
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3.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ
ในการออกแบบระบบ ผู ้วิ จัยจะน าอัลกอริ ทึ มที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องสู งที่สุด มาประยุกต์ใช้งานร่ วมกับ
เว็บเพจดังภาพ

ภาพที่ 2 : ภาพการดาเนินงานใน Phase ที่ 2
จากภาพที่ 2 การพัฒนาเว็บเพจทดสอบจาแนกข้อมูล
สาหรับการบริ หารงานหน่วยงานสารสนเทศ สามารถแบ่ง
การดาเนิ นการเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 : การออกแบบ
User Interface เป็ นส่ ว นที่ ใ ช้ ติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ใ ช้ ง านซึ่ งเป็ น
เจ้าหน้าที่ หน่ วยงานสารสนเทศและผูบ้ ริ ห าร ส่ วนที่ 2 :
การรับส่ งข้อมูลระหว่างเว็บเพจและ server จาลอง ในส่ วน
นี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ Web Framework : Flask เข้ามาตัวเชื่ อมการ
ทางาน
3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
การพัฒนาเว็บเพจส าหรั บทดสอบใช้งานอัลกอริ ทึ ม
จาแนกข้อมูล แบ่งการดาเนินการเป็ น 2 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 : การ
สร้าง User Interface สาหรั บติดต่อกับผูใ้ ช้งาน เป็ นการพัฒนา
โดยใช้ภาษา HTML และ CSS ส่ วนที่ 2 : การประมวลผลและ
การติดต่อกับ Server จาลอง ในส่ วนนี้ เป็ นการพัฒนาชุ ดคาสั่ง
ต่างๆ สาหรับรับข้อมูลจากส่ วนผูใ้ ช้งานส่ งไปยัง Server จาลอง
โดยนาแบบจาลองที่ มีประสิ ทธิ ภาพความถูกต้อง (Accuracy)
สู งที่ สุ ดในขั้นตอนที่ 3.2 มาพัฒนาร่ วมกับภาษา Python ,
JavaScript โดยโปรแกรมสาหรับการพัฒนาชุดคาสั่ง (Editor) คือ
Anaconda และ Visual Studio
3.5 การประเมินผลระบบ
ในส่ ว นนี้ เป็ นการทดสอบการใช้จ ริ ง ของ เว็บ เพจ
ทดสอบจาแนกข้อมูล โดยการทดสอบการจาแนกประเภท
ปั ญหาสารสนเทศประเภทต่างๆ จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3
ท่ าน โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ได้เชิ ญมาทดสอบนั้นมี เกณฑ์การ
คัดเลือกคือ 1) มีประสบการณ์ทางานสู ง 2) มีผลประเมิน
สมรรถนะการทางานอยูเ่ กณฑ์ดีมาก 3) เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
คณะทางานด้านสารสนเทศในโครงการต่าง ๆ
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linear
1.0
0.89
0.89
0.89
linear 10.0
0.87
0.88
0.88
จากการทดสอบอัล กอริ ทึ ม Naïve Bayes มี ก ารปรั บ
ค่าพารามิ เตอร์ เพื่อหาค่าความถู กต้องที่ สูงที่ สุด โดยการ
ปรั บ พารามิ เ ตอร์ Alpha มี จ านวนครั้ งในการทดสอบ
เพื่อให้ครอบคลุมทุกการปรับค่าพารามิเตอร์ ท้ งั สิ้ นจานวน
20 ครั้ง โดยที่ค่า Alpha เท่ากับ 0.03 ให้ประสิ ทธิภาพความ
ถูกต้องสู งที่สุดตามตารางที่ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ผลดาเนินการทดสอบ 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: ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพความถูกต้อง
(Accuracy) ของแต่อลั กอริ ทึม

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการเปรี ย บเทีย บประสิ ท ธิ ภาพด้ า นต่ า งๆของ
อัลกอริทมึ
จากการทดสอบอัลกอริ ทึม Decision Tree มี การปรั บ
ค่าพารามิ เตอร์ เพื่อหาค่าความถู กต้องที่ สูงที่ สุด โดยการ
ปรั บพารามิ เตอร์ 2 พารามิ เตอร์ คื อ Criterion และ
Max_depth มีจานวนครั้งในการทดสอบเพื่อให้ครอบคลุม
ทุกการปรับค่าพารามิเตอร์ ท้ งั สิ้ นจานวน 16 ครั้ง โดยที่ค่า
Criterion เท่ากับ Gini และ Max_depth เท่ากับ 100 จะให้
ประสิ ทธิภาพความถูกต้องสู งที่สุดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลดาเนินการทดสอบ Decision Tree
Parameter
Performance
Criterion Max_Dept Accuracy Preci ROC
h
sion
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
จากการทดสอบอัลกอริ ทึม Support Vector Machine มี
การปรั บค่าพารามิ เตอร์ เพื่อหาค่าความถู กต้องที่ สูงที่ สุด
โดยการปรับพารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ คือ Kernel และ C
มีจานวนครั้งในการทดสอบเพื่อให้ครอบคลุมทุกการปรับ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ท้ ัง สิ้ น จ านวน 16 ครั้ ง โดยที่ ค่ า Kernel
เท่ า กับ linear และ C เท่ า กับ 1.0 ให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพความ
ถูกต้องสู งที่สุดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลดาเนินการทดสอบ 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 1.0
0.81
0.85
0.81
mial
polynor 10.0
0.82
0.84
0.80
mial

การประเมิน
1. Decision Tree
2. Support Vector Machine
3. Naïve Bayes

Accuracy
0.86
0.89
0.85

Precision
0.86
0.89
0.85

ROC
0.86
0.89
0.85

จากตารางที่ 4 พบว่ า ผลการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพความ
ถูกต้อง (Accuracy) อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี น
ความค่าความถู กต้อง (Accuracy) สู งที่ สุด ผูว้ ิจัยจึ งเลื อก
นาไปประยุกต์ใช้กบั เว็บเพจทดสอบจาแนกประเภทปั ญหา
ด้านสารสนเทศ
4.2 ตัวอย่ างเว็บเพจทดสอบการจาแนกข้ อมูล

ภาพที่ 3: ภาพตัวอย่างของเว็บเพจ
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ค่าพารามิเตอร์ Kernel เท่ากับ linear และ C เท่ากับ 1.0 จะ
ให้ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องสู งสุ ดคือร้อยละ 89 จากนั้น
นามาสร้างต้นแบบ การจาแนกประเภทปัญหาด้านสานเทศ
จากข้อ ความ เพื่ อ ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
หน่ วยงานสารสนเทศ พบว่าสามารถช่ วยในการจ าแนก
ประเภทปั ญ หาด้า นสารสนเทศในเบื้ อ งต้น ได้ดี และ
สามารถเรี ยกดูสถิติยอ้ นหลังได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ต่างๆ ที่ได้มีการนาอัลกอริ ทึม Support Vector
Machine ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องสู งที่สุด มาสร้าง
แบบจาลอง และนาไปจาแนกประเภทปั ญหาจากข้อความ
ในลัก ษณะต่ า งๆ เช่ น การจ าแนกประเภทการให้ค วาม
ช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุ ณโดยเทคนิ คเหมืองข้อความ [10]
ระบบวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ นต่ อ ธุ ร กิ จ ด้วยการท าเหมื อง
ข้อความบนทวิตเตอร์ [11] และการสกัดปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การผิ ด พลาดที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ใ นระบบรถไฟด้ว ย
เหมืองข้อความ [12] ทั้งนี้ การจาแนกประเภทปั ญหาด้าน
สารสนเทศได้ถูกต้อง ส่ งผลการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ มี ความรวดเร็ วยิ่งขึ้ น และทาให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของหน่วยงานสารสนเทศมีมากขึ้นตามไปด้วย

ภาพที่ 4 : ทดสอบการจาแนกข้อมูล

ภาพที่ 5 : แสดงสถิติประเภทปัญหาต่างๆย้อนหลัง
4.2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของผู้ใช้ งาน
ตารางที่ 5: ผลการประเมินประสิ ทธิภาพความถูกต้องจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผลที่ถูกต้ อง จานวนทั้งหมด
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1
16
20
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 2
16
20
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3
17
20
ผลลัพธ์ที่จาแนกถูกต้องคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ
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ร้ อยละ
80
80
85
81.6

6. ข้ อแสนอแนะในการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จัย สร้ า งแบบจ าลอง การจ าแนก
ประเภทสารสนเทศจากข้อความ ที่ ผ่านมานั้น พบว่า ใน
ด้านปริ มานที่ได้นามาใช้เป็ นข้อมูลในการสอนอัลกอริ ทึม
แบบภาพรวม มีจานวนที่มากพอและไม่เป็ นปั ญหา แต่ใน
ส่ วนที่พบว่ายังเป็ นปั ญหาคือ จานวนตัวอย่างที่แตกต่างกัน
อย่า งมาก เนื่ อ งด้ว ยปั ญ หาด้า นสารสนเทศที่ เกิ ด ในการ
ดาเนิ นการประจาวัน จะมีบางประเภทที่จะเกิดขึ้นค่อนข้าง
บ่อยจึงทาให้ มีตวั อย่างให้อลั กอริ ทึมในปริ มานที่มาก แต่
ในบางประเภทจะเกิ ดขึ้ นค่ อ นข้า งน้อ ย จึ งมี ตวั อย่า งให้
อัลกอริ ทึมน้อยตามลงไปเช่นเดียว เนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องการ
ให้เป็ นไปตามสถานการณ์จริ งขององค์กร จึ งไม่สามารถ
สร้างข้อมูลขึ้นมาเองได้ และมีประเภทปั ญหาบางอย่าง มี
การกาหนดที่ค่อนข้างกว้างจึ งเกิ ดการทับซ้อนของปั ญหา
ได้ ดังนั้นหากต้องการให้ประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องของ
ต้นแบบสู งที่สุด ต้องแบ่งประเภทปั ญหาให้ชดั เจน ไม่ทบั

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่ า เฉลี่ ย ความถู ก ต้อ ง ของการ
จาแนกปั ญ หาจากอัลกอริ ทึ มซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แ มชชี น
จากผูเ้ ชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 81.6
โดยการทดสอบมีวิธีการคือ ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทดสอบ
ระบุ ปัญหาต่างๆ ที่ พบเจอในองค์กรในลักษณะประโยค
ลงในเว็บเพจทดสอบการจาแนก ซึ่ งทางผูเ้ ชี่ ยวจะเป็ นผู ้
เตรี ยมข้อมูลทดสอบมาด้วยตนเอง และตรวจสอบผลลัพธ์
ที่อลั กอริ ทึมสามารถจาแนกออกมาได้ มีความถูกต้องจาก
ความเป็ นจริ งหรื อไม่ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านทดสอบ
เป็ นจานวน 20 ครั้งจากนั้นนามาคิดความถูกต้องเฉลี่ย

5. สรุป อภิปรายผล
จากผลสรุ ปการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายผลได้ดัง นี้
อัลกอริ ทึมที่ เหมาะสมกับข้อมูลชุ ดนี้ ซ่ ึ งเป็ นลักษณะของ
ข้อความคือ อัลกอริ ทึม Support Vector Machine ที่กาหนด
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ซ้อน รวมไปถึงข้อมูลตัวอย่างที่มีอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน
จะช่ ว ยให้ ก ารสร้ า งแบบจ าลองมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพความ
ถูกต้องสู งสุ ดได้
นอกจากนี้ในอนาคตสามารถนาข้อสรุ ปต่างๆ ไปต่อยอดใน
ลักษระของการจาแนกความเร่ งด่วนของปั ญหาที่เกิดได้เช่นกัน
เพราะปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นมี ใบงานในลั กษณะของข้อ ความ
เช่นเดียวกัน แต่กรณี ที่เกิดขึ้นมีความเร่ งด่วนในการแก้ไขที่ไม่
เท่ากันบางระบบต้องได้รับการแก้ไขทันที บางระบบมีหว้ งเวลา
ที่สามารถรอคอยได้
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การวิเคราะห์ ปัจจัยความคิดเห็นและแสดงผลการค้ นหาด้ วยกราฟความรู้ สาหรับ
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บทคัดย่ อ

obtained from TripAdvisor. A Latent Dirichlet Allocation

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัย
ความคิ ด เห็ น จากนั ก ท่ องเที่ ย วและท าการค้ นหาและ
แสดงผลด้ วยกราฟความรู้ ซึ่ งมีจานวนข้ อความจากความ
คิดเห็นทั้งสิ ้น 50,666 ข้ อความจาก 15 โรงแรม แบบจาลอง
Latent Dirichlet Allocation (LDA) ถู ก น ามาใช้ เ พื่ อ การ
จั ดกลุ่มของความคิ ดเห็ น พบว่ า แรงจู งใจ ความเป็ นมื อ
อาชี พของพนักงาน และมือ้ อาหาร เป็ นหั วข้ อที่ถูกพูดถึ ง
ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร น า เ ท ค นิ ค Name Entity
Recognition (NER) เพื่ อ ระบุ สิ่ ง ที่ น่ า สนใจในข้ อ ความ
พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมีก ารแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สิ่ ง
อานวยความสะดวก องค์ ประกอบของโรงแรม และมื ้อ
อาหาร มากที่ สุดตามลาดับ กราฟความรู้ จะประกอบไป
ด้ วย 58,677 โหนดจากข้ อมูลของนักท่ องเที่ยวและข้ อมูล
ของแบบจาลอง Latent Dirichlet Allocation (LDA) และ
Name Entity Recognition (NER) ท าให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่ างโหนดรวมทั้งสิ ้น 877,976 ความสั มพันธ์ ผลลัพธ์
ของการศึ กษานี ้ ค าดว่ าจะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ
ผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถสร้ าง
กราฟความรู้ เพื่อที่จะเข้ าใจนักท่ องเที่ยวได้ มากยิ่งขึน้
ค าส าคั ญ : การจัด สรรของดี รี เ คลแฝง การสกัด นิ พ จน์
เฉพาะ กราฟความรู ้ ค้นหาด้วยกราฟ การฟั ง
เสี ยงของลูกค้า การสกัดข้อมูล

(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. บทนา

ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็ นปั จจัย
สาคัญประการหนึ่ งต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทย และมี
ส่ วนส าคั ญ ในการขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในช่วงการระบาดของ COVID19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวได้รับผลกระทบอย่า งมาก
เนื่ องจากการปิ ดประเทศจากมาตรการภาครัฐ ทาให้ธุรกิจ
โรงแรมที่ พ่ ึงพิงรายได้จากนักท่องเที่ ยวได้รับผลกระทบ
ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วนับ ว่ า เป็ นส่ ว น
ส าคัญ ในการสร้ างความเติ บ โตให้กับ อุ ตสาหกรรมการ
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This research aims to study and analyze the factors of
tourists' opinions and display the results with knowledge
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ท่ อ งเที่ ย ว การท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ ย่ อ มส่ ง ผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ธุ ร กิ จ หลากหลายประเภทเช่ น สายการบิ น
ร้านอาหาร ร้านขายของชา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุ รกิจ
ที่พกั อาศัยอย่างโรงแรม ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกสถานที่พกั อาศัยของนักท่องเที่ยวนั้นมีดว้ ยกันหลาย
ปั จจัยด้วยกันตั้งแต่ปัจจัยที่ จบั ต้องได้และปั จจัยที่ จบั ต้อง
ไม่ได้ เช่น ความต้องการ แรงจูงใจ ทัศนคติ ประสบการณ์
ความพอใจส่ วนบุคคล ที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยว ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ นกั ท่องเที่ยวแต่ละคนมีความ
สนใจหรื อมีความต้องการที่แตกต่างกัน
ในปั จจุ บ ันนี้ การการตัดสิ นใจเข้าพักโรงแรมได้ รั บ
อิทธิ พลจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวคนอื่นมากขึ้น จาก
การอ่านบทวิจารณ์ และความคิ ดเห็ น ของนักท่ องเที่ ยวคน
ก่ อนหน้าที่ เคยเข้าพักโดยตรง ท าให้บทวิ จารณ์ และความ
คิดเห็นเป็ นตัวบอกถึงคุณภาพ และคุณลักษณะต่างๆของที่พกั
ได้เป็ นอย่างดี อย่างความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่โพสต์ไป
ยังแพลตฟอร์ ม Tripadvisor.com ที่มีขอ้ มูลการความคิดเห็น
เป็ นจ านวนมาก ก็ สามารถน ามาวิ เคราะห์ และหาปั จจัยที่
นักท่องเที่ยวได้วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นไว้ได้
งานวิ จัย นี้ มุ่ ง เน้น การศึ ก ษาเพื่ อ ค้น หาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผล
กระทบต่ อ ความรู ้ สึ ก และประบการณ์ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่ อ จัด เก็ บ และแสดงผลในรู ป แบบ knowledge graph
โดยทางผูว้ ิ จัย มี ค วามต้อ งการที่ จ ะท าการสรุ ป ประเด็น
( Topic Modelling) จ า ก ข้ อ มู ล รี วิ ว ทั้ ง ห ม ด ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ร่ วมกับการประยุกต์ใช้การสกัดนิพจน์เฉพาะ
(Named Entity Recognition) เพื่อค้นหาปั จ จัยจากความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่พกั โดยผลลัพธ์ที่คาด
ว่ า จะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ ผู ้ป ระกอบการโรงแรมที่
ต้ อ งการสร้ า งความแตกต่ า งจากความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว และ พัฒนาบริ การ แผนการปรับปรุ ง หรื อ
กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลองกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
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ในการวิ เ คราะห์ หัว ข้อ แฝง Name Entity Recognition
ในการสกัดนิพจน์เฉพาะ และ Knowledge graph ในการ
แสดงผลและจัดเก็บข้อมูล มาผสมผสานกันในการค้นหา
ปั จจัยจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดความ
เข้าใจในประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวให้มากยิง่ ขึ้น
2.1 การจัดหมวดหมู่ของข้ อความด้ วยเทคนิค Latent
Dirichlet Allocation (LDA)
Latent Dirichlet Allocation เป็ นเทคนิ ควิเคราะห์และ

สร้างแบบแผนจากข้อมูลที่ได้รับ ในการระบุหัวข้อที่แฝง
อยูจ่ ากเอกสาร โดยที่เอกสารคือเวกเตอร์ ที่มีการเปลี่ยนรู ป
ของประโยค ให้อยูใ่ นรู ปแบบของการนับจานวนคา โดย
ที่ ไ ม่ ส นใจล าดับ ของค าถู ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรู ป ประโยค ใน
ระบบการเรี ยนรู ้ของ LDA ใช้รูปแบบคาศัพท์ที่มีการเกิ ด
ร่ วมกันจากคลังข้อ มู ล (Corpus) และเอกสารเทอมเมท
ริ กซ์ (Document-term-matrix) เพื่อค้นหาหัวข้อแฝง ทา
ให้มีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดคาสองคาขึ้นในเอกสารและมี
แนวโน้มว่าคาศัพท์สองคานั้นจะอยู่ในหัวข้อเดี ยวกันไป
วิเคราะห์ผา่ นการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของแต่ละหัวข้อ
และความน่ า จะเป็ นของค าหลายๆค าแล้ว แบ่ ง ออกเป็ น
ประเด็ น ส าคัญ ตามจ านวนกลุ่ ม ที่ ก าหนดไว้ [1] โดย
กระบวนการสร้างสามารถอธิบายตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กราฟฟิ คโมเดลของ Latent Dirichlet Allocation
มี งานวิจัยมากมายที่ ศึ กษาการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
Latent Dirichlet Allocation เพื่ อค้นหาปั จจัยแฝงที่ เกิ ดขึ้ น
ในข้อความหรื อเอกสารไม่วา่ จะเป็ นการค้นหาทางด้านชีวสา
รสนเทศจากการสะสมชุ ด ข้อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยา [2] การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นประวัติ ศ าสตร์ [3] หรื อการจัด ประเภท
ภาพยนตร์ อั ต โนมั ติ [4] นอกจากนี้ Latent Dirichlet
Allocation ยังสามารถใช้ค น
้ หาปั จจัยแฝงที่ เกิ ดขึ้ นและทา
การจัดประเภทความรู ้ สึ กเพื่ อให้เข้าใจความต้องการของ

2. เทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งงานวิ จัย นี้ เป็ นการน า
แนวคิ ดการใช้แบบจาลอง Latent Dirichlet Allocation
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ผูใ้ ช้บริ การมากยิ่งขึ้นเช่น การค้นหาปั จจัยแฝงที่เกิดขึ้ นจาก
ผูใ้ ช้บริ การบน Airbnb [5] หรื อการวัดคุณภาพของสายการ
บินจากผูใ้ ช้บริ การ [6] ในอุตสาหกรรมโรงแรมอย่างประเทศ
จีน [7] สิ งคโปร์ [8] และ อินโดนี เซี ย [9] มีการประยุกต์ใช้
LDA เพื่อวิเคราะห์ ปั จจัยแฝงในการวางแผนและมาตรการ
ปรับปรุ งจากความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเหมือนกัน

3.
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วิธีการดาเนินการวิจัย

ข้อมู ลทางผูว้ ิจัยได้ใช้ทดลองในการศึ กษาการค้นหา
ปั จจัยจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่พกั โดย
รวบรวมข้อมู ลจากเว็บไซต์ TripAdvisor.com โดยเลื อก
โรงแรมที่อยูใ่ นอันดับ 30 โรงแรมที่คุม้ ค่าที่สุดจากการจัด
อันดับของ TripAdvisor มาคัดกรองโดยใช้ค่ าเฉลี่ ยทาง
สถิติของจานวนความคิดเห็น พบว่าสามารถคัดกรองได้ 15
โรงแรมและมี ข ้อ ความความคิ ด เห็ น ทั้ ง หมด 50,666
ข้อ ความ และภาษา Python ได้ถู ก น ามาใช้ เ ป็ นภาษา
โปรแกรมหลักในงานวิจยั ชิ้ นนี้ โดยมีแนวทางการวิจยั ดัง
ภาพที่ 2

2.2 Name Entity Recognition (NER)
Name Entity Recognition (NER) สร้ า งขึ้ นโดยใช้

เทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ไวยากรณ์ ภ าษาศาสตร์ ต ลอดจน
ประยุกต์ดว้ ยแบบจาลองทางสถิติ ระบบของ Name Entity
Recognition เป็ นกระบวนการค้น หาในการระบุ เ อนทิ ตี
ขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติที่หลากหลายของข้อกาหนดประโยค
ข้อความ และวากยสัมพันธ์ของประโยค [10] ทาให้การ
รับรู ้ชื่อเอนทิตีมีบทบาทสาคัญในแอปพลิเคชันต่างๆไม่วา่
จะเป็ น การสกัดข้อมูล การตอบคาถาม และการแปลคาผิด
[11]
Name Entity Recognition มีท้ งั ระบบบที่เน้นการแยก

ชื่อโดยใช้กฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ประกอบด้วยชุดของ
รู ปแบบจากไวยากรณ์ และวากยสัมพันธ์ หรื อระบบที่ ใช้
การเรี ยนรู ้ ของเครื่ องจัก ที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนจาก
การระบุ Name Entity เป็ นการจาแนก Name Entity โดย
ใช้แ บบจ าลองทางสถิ ติ แ ละอัล กอริ ทึ ม จากการมองหา
รู ปแบบและความสัมพันธ์ของข้อความ แล้วทาการระบุ
และจ าแนกค านามเป็ นคลาสเฉพาะเช่ น บุ ค คล สถานที่
เวลา ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ระบบได้เรี ยนรู ้ [12]

ภาพที่ 2: แผนผังแสดงกระบวนการทาวิจยั
3.1 การเตรียมข้ อมูล

ขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญสาหรั บ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (National language
Processing) เพื่อที่ จ ะแปลงข้อความจากความคิ ดเห็ นให้
อยูใ่ นรู ปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น ผูว้ ิจยั ทาการเตรี ยมข้อมูลผ่าน
กระบวนการทั้ง หมด 3 ขั้น ตอนประกอบไปด้ว ย การ
เข้ารหัสและการถอดรหัส การจัดรู ปประโยค การตัดคา
และแทนที่คาด้วยรากคาศัพท์
การเข้ารหัสและการถอดรหัสของประโยคเป็ นการคัด
กรองประโยคในเอกสาร เพื่อให้ได้ประโยคภาษาอังกฤษ
ก่ อนที่ จะทาการแปลงอักษรเป็ นตัวพิมพ์เล็กทั้งประโยค
เพื่ อ ลดอคติ จ ากตัว อัก ษรพิ ม ใหญ่ ห รื อ ตัว อัก ษรพิ ม เล็ ก
รวมถึงการลบเครื่ องหมายวรรคตอน อักขระพิเศษ และ

2.3 Knowledge Graph
Knowledge Graph หรื อ กราฟความรู ้ เป็ นกราฟที่ แสดง

ถึ งเครื อข่ายของข้อมู ลในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง เช่ น วัตถุ
เหตุการณ์ สถานการณ์ หรื อแนวคิด และแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น โดยทัว่ ไปจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ด้วยชุ ดข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีโครงสร้างแบบสคีมา เพื่อ
จัดการโครงสร้ างข้อมู ลที่ หลากหลาย Knowledge Graph
ประกอบไปด้วยโหนดพื้นฐานและความสัมพันธ์ ที่ถูกสร้าง
ขึ้นด้วยของชุดข้อมูลประจาตัวเพื่อจาแนกข้อมูลในโหนดให้
มีความเหมาะสม และความสัมพันธ์จะกาหนดความรู ้ที่เกิดขึ้น
ของโหนดแต่ละโหนด [13]
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ตัวเลขออก ซึ่ งเป็ นการลบตัวอักษรที่ไม่มีความหมายหรื อ
เกี่ยวข้องกับบริ บทของประโยค
ในการสรุ ปประเด็นสาคัญผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการลบคาที่
ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ บทของประโยคผ่ า นการตั ด ค า
(Tokenization) และการเปลี่ ย นค าเป็ นรู ป ค าศัพ ท์ ป กติ
ด้วย Natural Language Toolkit (NLTK) Library ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือสาหรับการประมวลผลทางภาษากับภาษาอังกฤษ
และทาการระบุ คุ ณลักษณะของกลุ่ ม คาที่ อ ยู่ในประโยค
(Part of Speech Tagging) ด้วยเครื่ องมือ Spacy Library
เพื่อทาการคัดกรองเฉพาะหมวดหมู่ที่อยูใ่ น คานาม กริ ยา
ค าคุ ณ ศัพ ท์ และค าวิ เ ศษณ์ เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม ค าที่ สื่ อ
ความหมายจากรู ป ประโยคมากที่ สุ ด ก่ อ นที่ จ ะท าการ
ค้นหารากคาศัพท์หรื อรู ปคาศัพท์ปกติที่เกิดขึ้นในประโยค
3.2 การค้ นหาประเด็นสาคัญจากข้ อความ
การค้นหาประเด็นสาคัญจากข้อความจากความคิดเห็ น
ทางผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบจาลอง Bigram เพื่อหาคู่คาศัพท์ที่มี
การเกิดร่ วมกันด้วยมาตราวัดทั้งหมด 5 แบบ ประกอบด้วย
ความถี่ ที่ อ ยู่ ติ ด กัน (Frequencies of Adjacent Words)
ข้ อ มู ล ร่ ว ม กั น แ บ บ pointwise (Pointwise Mutual
Information) การทดสอบสถิ ติแบบ t (Student's t Test)
การทดสอบไคสแควร (Chi-square) และภาวะน่ าจะเป็ น
(Likelihood Ratio) ซึ่ งแบบจาลองมีการประยุกต์ร่วมกับ
โครงสร้ างพื้ นฐานของค านามในภาษาอังกฤษ (NounType Structure) เพื่ อ ท าการคัด กรองเฉพาะค าศัพ ท์ ที่ มี
ความหมายและมีการเกิดขึ้นในแบบจาลองมากที่สุด
3.3 การประมวลผลด้ ว ยเทคนิ ค Latent Dirichlet
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ปรั บ พารามิ เ ตอร์ ใ นส่ ว นจ านวนหั ว ข้อ ของแบบจ าลอง
ในช่วง 2 ถึง 25 หัวข้อโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฮเปอร์
พารามิเตอร์ อื่น เพื่อหาค่าความเหมาะสมของจานวนปั จจัย
แฝงที่ เ หมาะสมที่ สุ ด โดยใช้ค ะแนนความปนกัน ของ
ข้อ มู ล (Perplexity Score) และคะแนนความสอดคล้อง
ของข้อมูล (Coherence Score) เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพของแบบจาลอง ซึ่งแบบจาลองที่ มีคะแนนความ
สอดคล้องของข้อมู ลที่ น้อยลงจะเป็ นแบบจาลองที่ ดีกว่า
โดยที่คะแนนความปนกันของข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ดแสดงถึง
โมเดลที่ ดีที่สุดจากชุ ดข้อมู ล ในทางตรงกันข้ามคะแนน
ความสอดคล้อ งของข้อ มู ลที่ มี ค่ าสู งสุ ดถื อ เป็ นแสดงถึ ง
โมเดลที่ดีที่สุดจากชุดข้อมูล
3.4 การสร้ าง Name Entity Recognition
Name Entity Recognition (NER) ประกอบไปด้ว ย
ไปป์ ไลน์หรื อรู ปแบบที่ใช้ระบุเอนทิตี และ NER โมเดลที่
ถูกเรี ยนรู ้ ในการระบุเอนทิตีมีการนาชุดความรู ้ของ อาหาร
และเครื่ องดื่ม [14] ชุดความรู ้ของสิ่ งอานวยความสะดวก
[15] และชุ ดความรู ้ ของคาศัพท์พ้ืนฐานของนักท่องเที่ ย ว
(Ontology of Vocabulary) [16] มาสร้ า งเป็ นรู ป แบบที่
สามารถระบุเอนทิตีดว้ ยโมเดล NER ใน spacy library ดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3: การระบุเอนทิตีดว้ ยโมเดล NER ใน spacy library
ด้วยชุดความรู ้ของคาศัพท์พ้นื ฐานของนักท่องเที่ยว
3.5 การสร้ างกราฟความรู้

Allocation (LDA)

ในการประมวลผลด้วยเทคนิ ค LDA นั้น ผูว้ ิจยั ได้ทา
การใช้ Gensim Library ในการสร้ างแบบจ าลองขึ้ นมา
โดยเริ่ มจากการสร้ า งพจนานุ ก รม (Dictionary) และ
เอกสารตัว อย่ า งที่ ถู ก รวบรวม (Corpus) ที่ เ ป็ นข้อ มู ล
ส าคัญ ในการเข้า รหั ส ค าศัพ ท์ จ ากเอกสารไปยัง ดัช นี
รวมถึ งการใช้เพื่อถอดรหัสดัชนี เป็ นคาศัพท์ (id2word)
ผ่านการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของกฎเกณฑ์ทาง
ภาษาศาสตร์ และการวิเคราะห์ทางสถิต
ในการปรับปรุ งไฮเปอร์ พารามิเตอร์ ของโมเดล LDA
เพื่อให้ได้โมเดลที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด ผูว้ ิจยั ได้ทาการ

ในการแสดงผลลัพธ์ผวู ้ ิจยั ได้ทาการสร้างกราฟความรู ้ดว้ ย
โปรแกรม Neo4j จากชุดข้อมูลของ TripAdvisor ที่ถูกจัดเก็บ
ตามตารางที่ 1 ชุ ดข้อมู ลของโมเดล LDA ที่ ถูกจัดเก็บ ตาม
ตารางที่ 2 และ ชุ ดข้อมูลของโมเดล NER ที่ ถูกจัดเก็บ ตาม
ตารางที่ 3 ซึ่ งข้อมมูลทั้งหมดอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ .csv
ตารางที่ 1: ตารางแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลของ TripAdvisor ที่ถูก
จัดเก็บในรู ปแบบไฟล์ .csv
CUST_ID
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CU00001

England

Oxford

Couple

CU00002

France

Paris

-

CU00003

Germany

Munich

Solo
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นักท่องเที่ยวพักที่โรงแรมไหน (STAY_AT) นักท่องเที่ยว
เป็ นนั ก ท่ อ งเที่ ยวประเภทไหน ( TRAVEL_TYPE)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วพู ด เกี่ ย วกับ หั ว ข้อ ไหน ( MENTION_IN)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วพู ด ถึ ง รายการอะไร ( COMMENT_IN)
นักท่องเที่ยวพูดเกี่ยวกับเอนทิตีอะไร (COMMENT_OF)
ร า ย ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ อ น ทิ ตี ไ ห น
(ELEMENT_OF) ดังที่เห็นในภาพที่ 4

Anantara
Hua Hin
Resort
The Surin
Phuket
The
Okura
Prestige
Bangkok

ตารางที่ 2: ตารางแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลของ LDA ที่ถูกจัดเก็บใน
รู ปแบบไฟล์ .csv
CUST_ID

CU00001

CU00002

CU00003

REVIEW_TEXT
'swimming', 'pool',
'look', 'bit', 'small',
'however', 'many',
'people'
'take', 'hotel',
'shuttle', 'town',
'day', 'planning',
'get', 'taxi', 'take'
'breakfast', 'great',
'sticky', 'coconut',
'sauce'

DM_TOPICS

Facilities

Mobility

ภาพที่ 4: ความสัมพันระหว่างโหนดที่เกิดขึ้น

Victuals

4. ผลการดาเนินการวิจัย

จากการท า Bigram เพื่ อ ค้น หาประเด็ น ส าคัญ จาก
ข้อความทั้งหมด 5 มาตราวัด พบว่าการแสดงผล จากการ
ค านวนความถี่ ที่ อ ยู่ ติ ด กั น (Frequencies of Adjacent
Words) การทดสอบไคสแควร (Chi-square) และภาวะ
น่ า จะเป็ น (Likelihood Ratio) ให้ผ ลลัพ ธ์ Bigram ที่ มี
ความใกล้เคี ยงกันโดยที่ ผลลัพธ์ ส่วนใหญ่ จะเป็ นคานาม
ทัว่ ไปเช่นคาว่า ”staff, friendly” “swimming, pool” หรื อ
“sky, train” แต่ห ากวัดด้วยมาตราวัดข้อ มู ลร่ วมกันแบบ
pointwise (Pointwise Mutual Information) และการ
ทดสอบไคสแควร (Chi-square) ผลลัพธ์ Bigram ส่ วน
ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น ค า น า ม เ ฉ พ า ะ เ ช่ น ค า ว่ า “flip, flop”
“butterfly, pea” หรื อ “city, bistro”
ในการระบุจานวนหัวข้อที่ เหมาะสมของแบบจาลอง
Latent Dirichlet Allocation (LDA) ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ท าการ
ปรั บ เปลี่ ย นค่ า ตัว แปรในการสร้ า งแบบจ าลอง โดยใช้
วิธีการวนซ้ า โดยปรับจานวนหัวข้อตั้งแต่ 2 ถึง 25 หัวข้อ
โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นทีละ 2 หน่วย เพื่อนาคะแนนความปน
กันของข้อมู ลและคะแนนความสอดคล้อ งของข้อ มู ล มา

ตารางที่ 3: ตารางแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลของ NER ที่ถูกจัดเก็บใน
รู ปแบบไฟล์ .csv
CUST_ID

ENTITY

ITEM

CU00001

FAC

swimming pool

CU00002

ROAD_TRAVEL

taxi

CU00003

MEAL

breakfast

การสร้ าง knowledge graph databased ผูว้ ิจัยทาการ
สร้ า ง databased ผ่า น neo4j ด้ว ยการระบุ ชื่ อ โหนดตาม
ข้อมู ลที่ จัดเก็บและระบุ ชื่อความสัมพันระหว่างโหนดที่
เกิ ด ขึ้ น ได้โ หนดทั้ง สิ้ น 7 ชื่ อ ได้แ ก่ รหั ส นัก ท่ อ งเที่ ย ว
( CUST_ID) นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศ ( COUNTRY)
โรงแรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วพั ก ( PLACE) ประเภทของ
นักท่องเที่ยว (TRAVELTYPE) หัวข้อที่นกั ท่องเที่ยวพูด
ถึ ง จ า ก โ ม เ ด ล LDA (DM_TOPICS) เ อ น ทิ ตี ที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วพู ด ถึ ง จากโมเดล NER (ENTITY) และ
รายการที่เกิดขึ้นในแต่ละเอนทิตี (ITEM) ประกอบไปด้วย
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโหนด 7 ความสั ม พัน ธ์ ไ ด้ แ ก่
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ( COME_FROM)
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เปรี ยบเที ย บกัน เพื่ อ หาจ านวนหั ว ข้อ ที่ เ หมาะสมของ
แบบจาลอง ดังผลลัพธ์ที่แสดงในภาพที่ 5
จากภาพที่ 5 ซึ่ งแสดงค่าคะแนนความปนกันของข้อมู ล
และคะแนนความสอดคล้องของข้อมูลจะเห็นได้ว่า คะแนน
ความปนกันของข้อมู ลยิ่งมี ค่าน้อยเมื่ อมี จานวนหัวข้อมาก
ในทางกลับกันคะแนนความสอดคล้องของข้อมูลให้จานวน
หัวข้อที่ชดั เจนกว่า จึงสามารถระบุจานวนหัวข้อที่เหมาะสม
ที่ 14 หั วข้อ เนื่ องจากเป็ นจ านวนหั วข้อที่ คะแนนความ
สอดคล้องของข้อมูลมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความ
สอดคล้องของข้อมูลระหว่างคู่หวั ข้อทั้งหมด

NCCIT2022

ตารางที่ 4 : ตารางแสดง

Keywords

ในการแยกหั ว ข้ อ จาก

แบบจาลอง Latent Dirichlet Allocation
Topic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ภาพที่ 5: ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนหัวข้อกับค่าคะแนนความ

13

สอดคล้องของข้อมูลและค่าความปนกันของข้อมูลที่พบโดยใช้
แนวทางของ Latent Dirichlet Allocation

14

สามารถสรุ ปหัวข้อจากแบบจาลอง LDA ด้วยคียเ์ วิร์ด
ที่ เกิ ดขึ้ นได้ตามตารางที่ 4 ประกอบไปด้วย ระดับการ
บริ การ ( Service Level) แผนกต้ อ นรั บ ( Reception)
ความเป็ นมืออาชีพของพนักงาน (Staff Professionalism)
ความพึ ง พอใจ (Satisfactory) มื้ อ อาหาร (Meal) สิ่ ง
อานวยความสะดวก (Facilities) บรรยากาศ (Ambiance)
เสบี ย งอาหาร ( Victuals) คุ ณ ค่ า ( Value) การเข้ า ถึ ง
( Accessibility) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค่ า ( Evaluation)
องค์ ป ระกอบห้ อ งพัก ( Room Condition) แรงจู ง ใจ
(Motivation) ความสะดวกในการเดินทาง (Mobility)

Keywords
well, hotel, high, star, service,
keep, class, standard, expect,
level
check, day, leave, room, get,
arrive, ask, even, problem, book
staff, service, friendly, helpful,
always, great, hotel, thank, help,
smile
view, amazing, fantastic, floor,
great, pool, absolutely, villa,
river,
good, detail
breakfast, food, restaurant,
excellent, service, buffet, eat,
choice,
quality
pool, area,
spa, temper, massage,
also, gym, kid, nice, lot
beach, resort, place, beautiful,
perfect, surin, private, set, relax,
luxury
great, bar, drink, free, price,
worth, pay, evening, include,
also feel, special, fruit, guest,
make,
fresh, japanese, really, sure,
order
location,
hotel, walk, shopping,
close, locate, station, right, bts,
access
go, back, time, come, stay, hotel,
say, year, definitely, visit
room, clean, bed, comfortable,
cottage, nice, spacious,
bathroom,
stay,
hotel,large,
night,big
recommend,
experience, phuket, good, trip,
day, family
take,
get, hotel, way, boat, go,
airport, mall, taxi, convenient

Related
topic
Service
Level
Reception
Staff
Professio
nalism
Satisfacto
ry
Meal
Facilities
Ambianc
e
Value
Victuals
Accessibi
lity
Evaluatio
n
Room
Condition
Motivatio
n
Mobility

ผลลัพธ์การสร้าง Name Entity Recognition ในการ
ระบุ เ อนทิ ตี ข องค าพบว่ า สิ่ งอ านวยความส ะดวก
(FACILITY) องค์ป ระกอบของโรงแรม (HOTEL) มื้ อ
อาหาร (MEAL) ความสนใจในธรรมชาติ (NATURAL
ATTRACTION) และอาหารและเครื่ องดื่ ม ( FOOD
AND BEVERAGE) เป็ น 5 อัน ดับ แรกที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี
การพูดถึงตามลาดับที่แสดงในตารางที่ 5
หากจ าแนกเป็ นรายการในสิ่ ง อ านวยความสะดวก
พบว่านักท่องเที่ ยวแสดงความคิ ดเห็ นต่อเกี่ ยวข้องกับสิ่ ง
อ านวยความสะดวกพื้ น ฐานอย่ า ง สระว่ า ยน้ า คิ ด เป็ น
21.0% ร้ า นอาหารคิ ด เป็ น 8.5% บุ ฟ เฟ่ ต์คิ ด เป็ น 5.8%
บาร์ คิดเป็ น 5.4% และสปาคิดเป็ น 5.0% จากการพูดถึง
สิ่ งอานวยความสะดวก
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จากผลลัพธ์ในภาพที่ 6 ผูว้ ิจยั พบว่ารายการอาหารและ
เครื่ องดื่มที่เกี่ยวข้องกับชาเป็ นรายการที่นกั ท่องเที่ยวมีการ
กล่าวถึงมากที่สุด
ในการค้นหากราฟความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับชาตามที่แสดง
ในภาพที่ 7 พบว่าโรงแรม Centara Grand Beach Resort
& Villas Hua Hin มี นัก ท่ อ งเที่ ย วพูด ถึ ง ชามากที่ สุ ด เป็ น
อั น ดั บ ห นึ่ ง แ ล ะ Mandarin Oriental, Bangkok มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วพู ด ถึ ง ชามากที่ สุ ดเป็ นอั น ดั บ สอง โดย

ตารางที่ 5: ตารางสรุ ปการกล่าวถึงเอนทิต้ ีจากแบบจาลอง Name
Entity Recognition (NER) ใน 10 อันดับแรก

Name Entity Recognition (NER)
FACILITY
HOTEL
MEAL
NATURAL ATTRACTION
FOOD AND BEVERAGE
ROOM FACILITIES
MOTIVATION
PERSON
AIR TRAVEL
WATER TRAVEL

NCCIT2022

% Mentions
35.1%
21.5%
8.8%
6.9%
6.5%
4.9%
2.3%
2.3%
2.0%
2.0%

Chatrium Hotel Riverside Bangkok The Okura
Prestige Bangkok และ Pathumwan Princess Hotel มี

นักท่องเที่ ยวกล่าวถึงชาเป็ นลับดับที่ สาม สี่ ห้าตามลาดับ
และมี สามจากห้าโรงแรมที่ ถูกพูดถึ งและมี การเขียนรี วิว
เกี่ ย วกับ afternoon tea ตามเว็บ ไซด์ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ โดยประกอบไปด้วยโรมแรม
ใ น ก รุ ง เ ท พ ส อ ง โ ร ม แ ร ม คื อ Mandarin Oriental,
Bangkok และ The Okura Prestige Bangkok และ ในหัว
หิ น หนึ่ งโรงแรม คื อ Centara Grand Beach Resort &

หากจาแนกเป็ นรายการในองค์ประกอบของโรงแรม
ออกมาเป็ นปั จจัยจะสามารถเห็ นได้ว่าความคิ ดเห็ นของ
นักท่องเที่ยวมีการพูดถึงพนักงานมากที่สุดคิดเป็ น 46.8%
ตามด้วยห้องพัก 36.7% สิ่ งอ านวยความสะดวก 6.3%
แผนกต้อนรับ 5.3% และล็อบบี้มี 4.9%
ห า ก จ า แ น ก เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ น มื้ อ อ า ห า ร พ บ ว่ า
นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็นต่อ อาหารเช้ามากที่สุดคิด
เป็ น 79.0% จากการพู ด ถึ ง มื้ อ อาหารทั้ง หมด อาหาร
กลางวันคิดเป็ น 14.3% และอาหารเย็นถูกพูดถึงน้อยที่สุด
คิดเป็ น 6.7%
หากจ าแนกเป็ นรายการในเอนทิ ตี พ บว่ า การแสดง
ความคิดเห็นต่อเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่ องดื่ม
จะแสดงผลลัทธ์ที่แตกต่างกันสาหรั บนักท่องเที่ ยวแต่ละ
ประเทศดังที่แสดงในภาพที่

Villas Hua Hin

ภาพที่ 6: ตารางการกล่าวถึงเอนทิต้ ีอาหารและเครื่ องดื่มแยกตาม

ภาพที่ 7: กราฟความรู ้ของนักท่องเที่ยวที่กล่าวถึง ชา ใน

รายการสิ นค้าและประเทศนักท่องเที่ยว

เอนทิต้ ีอาหารและเครื่ องดื่ม

ใ น ก า ร ส ร้ า ง ก ร า ฟ ค ว า ม รู ้ จ า ก ชุ ด ข้ อ มู ล ข อ ง
TripAdvisor ชุ ด ข้อ มู ล ของ แบบจ าลอง LDA และ ชุ ด
ข้อ มู ล ของ NER มี จ านวนโหนดรวมทั้ ง สิ้ น 58,677
โหนด และมี จ านวนความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโหนดรวม
ทั้งสิ้ น 877,976 ความสัมพันธ์

และกราฟความรู ้ยงั สามารถบอกได้วา่ นักท่องเที่ยวที่มี
การกล่าวถึงชาในหลายๆโรงแรมคือ นักท่องเที่ยวคู่รักและ
นักท่องเที่ยวคู่รักเหล่านั้นยังมีการพูดถึงหัวข้อจากโมเดล
LDA ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ คุ ณ ค่ า ( Value) แ ร ง จู ง ใ จ
( Motivation) ความเป็ นมื อ อาชี พ ของพนั ก งาน ( Staff
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Professionalism) การประเมิ น ค่ า ( Evaluation) และ

งานวิ จั ย นี้ สามารถที่ จ ะค้ น หาปั จจั ย และข้ อ มู ล ของ
นักท่ องเที่ ยวได้ละเอี ยดมากยิ่งขึ้ นและสามารถแสดงผล
การค้นหาโดยใช้คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับกราฟความรู ้แทนการ
ใช้คาสั่งค้นหาแบบปกติ โดยปกติแล้วนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความชอบของนัก ท่ อ งเที่ ย วจะถู ก จัด เก็ บ ไว้ใ นรู ป แบบ
ตารางเพื่อให้ผใู ้ ช้นาไปวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง
งานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการสกัดองค์
ความรู ้ จ ากข้อ มู ล โดยใช้ แบบจ าลอง Latent Dirichlet
Allocation (LDA) แ ล ะ Name Entity Recognition
(NER) ในการสกัด หั ว ข้อ และประเด็ น ส าคัญ จากข้อ มู ล
และน าผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น มาจัด เก็บ ไว้ใ น
ฐานข้อมูลกราฟเพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยกดูผลวิเคราะห์ได้
อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิดความสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลของงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นแนวทางการนาผลจาก
การประมวลผลข้อมูล ไปใช้ในการนาเสนอปั จจัยที่ส่งผล
กระทบต่อนักท่องเที่ ยวเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะสาหรั บ
โรงแรมแต่ละแห่ ง และความเข้าใจในนักท่องเที่ยวได้มาก
ยิ่งขึ้ นซึ่ งเป็ นเป็ นประโยชน์ ต่อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
อย่ า งไรก็ ต ามการใช้ Name Entity Recognition
(NER) ยัง มี ข ้อ จ ากัด ในส่ ว นของการท า Rule-based ที่
ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากการสร้างรู ปแบบไปป์ ไลน์ของ
แต่ ล ะเอนทิ ตี รวมถึ ง LDA เทคนิ ค ที่ ใ ช้น้ ัน ยัง เป็ นแนว
ทางการค้นหาประเด็นในรู ปแบบ unsupervised learning
ซึ่ งอาจจะไม่ครอบคลุมทุกประเด็นได้
งานวิจัย นี้ ได้ร ะบบุ ห มวดหมู่ ข องเอนทิ ตีผ่านการใช้
การใช้คาศัพท์พ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่สามารถ
เพิ่มแต่สามารถเพิ่มความหลากหลายให้มีหลายขั้นมากขึ้น
ได้เช่น การเพิ่มเอนทิตีของส่ วนพักเป็ น ห้องน้ า ห้องนอน
หรื อระเบี ยงเป็ นต้น หรื อการจาแนกลักษณะอาหารและ
เครื่ องดื่มเป็ น ชนิดของอาหาร และชนิดของเครื่ องดื่มเป็ น
ต้น หรื อ น าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการพัฒ นาระบบแนะน า
สิ นค้า (Recommendation System) ด้วยข้อมูลที่ที่เกิดขึ้น
ภายใต้ Name Entity Recognition

องค์ ป ระกอบห้ อ งพัก ( Room Condition) มากที่ สุ ด 5
อันดับแรกตามลาดับที่แสดงในตาราง 6
ตารางที่ 6: ตารางสรุ ปกราฟความรู ้ของนักท่องเที่ยวคู่รักที่พกั ใน
โรงแรมจ าแนกตามหั ว ข้ อ จากแบบจ าลอง
Allocation 5 อันดับแรกจาก Neo4j

Latent Dirichlet

TRAVELTYPE

TOPIC

TOTAL

COUPLE
COUPLE
COUPLE
COUPLE
COUPLE

Value
Motivation
Staff Professionalism
Evaluation
Room Condition

612
526
495
472
449
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นอกจากรายการอาหารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ชาแล้ว ผูว้ ิจัย
พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วอิ น เดี ย วมัก แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
รายการอาหารสเปรดเป็ นส่ ว นใหญ่ ใ นทุ กโรงแรมดังที่
แสดงในภาพที่ 8 ซึ่ งมี ค วามแตกต่ า งจากนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ประเทศอื่นๆ

ภาพที่ 8: กราฟความรู ้ของนักท่องเที่ยวอินเดียที่กล่าวถึง
เอนทิต้ ีอาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรมต่างๆ
5. ผลการดาเนินการวิจัย

ความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วคื อ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์และเป็ นข้อมูลเชิ งลึก ที่สามารถทาความเข้าใจ
และสกัดข้อมูลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จากการประยุกต์
แบบจ าลอง Latent Dirichlet Allocation (LDA) และ
Name Entity Recognition (NER) ท าให้ ก ารวิ เ คราะห์
ข้อความง่ายขึ้นเป็ นอย่างมาก และด้วยกราฟความรู ้ทาให้
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ในงานวิจัย นี้ ห วังผลเพื่ อให้โรงแรมมี ค วามเข้า ใจถึ ง
ปั จจัยต่างๆ ที่ นักท่ องเที่ ย วให้ค วามสนใจ เพื่อที่ จ ะเพิ่ ม
เอกลักษณ์และบริ การของโรงแรมให้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วยการ
ใช้ขอ้ มู ลพฤติ กรรมและความชื่ นชอบในการท่องเที่ ย วที่
นัก ท่ อ งเที่ ย วแสดงความคิ ด เห็ น ไว้จ ากการค้น หาและ
แสดงผลด้ ว ยกราฟความรู ้ และยัง รวมไปถึ ง ผู ้ดู แ ล
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวที่ จะสามารถนากระบวนการ
ดาเนิ นงานหรื อผลลัพธ์ของงานวิจยั นี้ ไปเป็ นแนวทางเพื่อ
เริ่ มต้นการพัฒนาแนวทางการส่ งเสริ มภาคการท่องเที่ยวให้
มากยิง่ ขึ้น
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การจาแนกความคิดเห็นเกีย่ วกับรถยนต์ ไฟฟ้ าด้ วยเทคนิคเหมืองข้ อความ
Sentiment Classification of Electric Vehicle using Text Mining
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บทคัดย่ อ

Abstract

งำนวิ จั ยนี ้มี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อ จ ำแนกควำมคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับรถยนต์ ไฟฟ้ ำบนสื่ อสั งคมออนไลน์ ด้วยเทคนิ ค
เหมื องข้ อควำม โดยเลื อกจ ำนวน 4 อั ลกอริ ทึ ม ได้ แก่
อัลกอริ ทึมหน่ วยควำมจำระยะสั้ นแบบยำว อัลกอริ ทึมคอม
พลีเม้ นท์ นำอี ฟเบย์ อั ลกอริ ทึมเพื่ อนบ้ ำนใกล้ ที่สุด และ
อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน ข้ อมูลที่ใช้ ข้อควำมที่
เป็ นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จำนวน 1,000 ข้ อควำม นำ
ข้ อมู ลมำเตรี ยมควำมพร้ อม โดยผ่ ำนกระบวนกำรท ำ
ควำมสะอำดข้ อมูล กระบวนกำรตัดคำ กำรกำจัดคำหยุด
และกำรหำรำกศั พ ท์ จำกนั้ น แปลงเป็ นรู ปแบบของ
เวกเตอร์ แบ่ งข้ อมูลเป็ น 2 ชุด คือ ข้ อมูลสำหรั บสร้ ำง และ
ทดสอบแบบจำลอง ทำกำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพด้ วย
ค่ ำควำมถูกต้ อง ค่ ำควำมแม่ นยำ ค่ ำระลึ ก ค่ ำกำรถ่ วงดุล
และค่ ำกำรวิเครำะห์ เส้ นโค้ งคุณลักษณะกำรทำงำน พบว่ ำ
อั ลกอริ ทึมซั พพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น มีประสิ ทธิ ภำพสู ง
ที่สุด โดยมีค่ำควำมถูกต้ องเท่ ำกับร้ อยละ 87.00 ค่ ำควำม
แม่ นยำเท่ ำกับ 0.89 ค่ ำระลึ กเท่ ำกับ 0.84 ค่ ำกำรถ่ วงดุล
เท่ ำกับ 0.87 และค่ ำกำรวิเครำะห์ เส้ นโค้ งคุณลักษณะกำร
ทำงำนเท่ ำกับ 0.87
ค าส าคั ญ : อัล กอริ ทึ ม หน่ วยความจ าระยะสั้ นแบบยาว
อัลกอริ ทึมคอมพลีเม้นท์นาอีฟเบย์ อัลกอริ ทึม
เพื่ อ นบ้า นใกล้ที่ สุ ด อัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์แมชชีน

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, KNearest 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.บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาภาวะโลกร้อนและปั ญหามลพิษ เกิด
จากการที่โลกมีปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น
ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากความแออัดของการจราจรบนท้อง
ถนน ส่ งผลให้เกิ ดมลภาวะทางถนนขึ้ น สาเหตุ มาจาก
การที่ ย านพาหนะต่ า ง ๆ ใช้พ ลัง งานการเผาไหม้ข อง
น้ ามั น เพื่ อ การ ขั บ เคลื่ อนบนท้ อ งถนน ส าหรั บ
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กรุ งเทพมหานครซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย มี
จ านวนยานพาหนะเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี โดยมี ส าเหตุ อ ัน
เนื่ องมาจากค่านิ ยมบางอย่าง รวมทั้งการคมนาคมซึ่ งเป็ น
ปั จจัยอันสาคัญของชีวิตมนุษย์กรุ งเทพ ดังนั้นการเข้ามา
แทนที่ ข องรถถยนต์ไ ฟฟ้ า จึ ง เป็ นตัว แปรที่ จ ะช่ ว ยลด
มลภาวะดัง กล่ า วได้ ดัง นั้ น การตัด สิ น ใจมาเลื อ กซื้ อ
รถยนต์ไฟฟ้าก็เป็ นส่ วนสาคัญสาหรับผูบ้ ริ โภคเช่นกัน
ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ าผูบ้ ริ โภคจะ
ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล ผ่ า นความคิ ด เห็ น บนสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรื อ Web Board เป็ น
ต้น เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ งความคิดเห็นเหล่านี้ มี
ความสาคัญมากกับทั้งเจ้าของสิ นค้า และผูบ้ ริ โภค โดย
ความคิดเห็นนั้นมีท้ งั ความคิดเห็นเชิ งบวก ความคิดเห็น
เชิงลบ ในการดึงความคิดเห็น จาแนกความคิดเห็น หรื อ
วิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ นเหล่ านี้ ท าให้เสี ย เวลา เนื่ อ งจาก
ข้อมูลมีการเพิ่มอยูต่ ลอดเวลา และมีความซับซ้อน ได้มี
ผูว้ ิจยั นาเสนออัลกอริ ทึม เหมื องข้อความมาช่ วยในการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ในเรื่ องต่ า ง ๆ เช่ น
อัลกอริ ทึม Decision Tree อัลกอริ ทึม Support Vector
Machine อั ล กอริ ทึ ม K-Nearest Neighbor ในการ
วิ เ คราะห์ ค วามรู ้ สึ ก ต่ อ โรงแรมในประเทศไทย [1]
อั ล กอริ ทึ ม Conjunctive Rule อั ล กอริ ทึ ม Random
Forest อั ล กอริ ทึ ม Bayesian Logistic Regression และ
อัลกอริ ทึม Support Vector Machine ในจาแนกความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ภาพยนตร์ ร้ า นอาหาร และสิ น ค้า [2]
อัลกอริ ทึม Random Forest อัลกอริ ทึม Neural Network
และอั ล กอริ ทึ ม Naïve Bayes ส าหรั บการจ าแนก
ความรู ้สึกจากข้อความแสดงความคิดเห็นของผูโ้ ดยสาร
ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร ส าย ก าร บิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า [3] อั ล ก อ ริ ทึ ม Naïve Bayes แ ล ะ
อัลกอริ ทึม k-Nearest Neighbor สาหรั บ การวิเคราะห์
ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ภาพยนตร์ แ ละโรงแรม [4] หรื อ
อัลกอริ ทึม Long Short-Term Memory: LSTM ในการ
เปรี ยบเที ยบความคิดเห็นเกี่ ยวกับภาพยนตร์ อิหร่ าน [5]
เป็ นต้น
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จากปั ญ หา และงานวิ จัย ต่ า ง ๆ ข้า งต้น ผู ้วิ จัย จึ ง มี
แนวคิ ด ในการน าเหมื อ งข้ อ ความมาช่ ว ยในการ
ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของรถยนต์ไฟฟ้ า
บนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการวิเคราะห์
ข้อมู ลเกี่ ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ าสาหรั บผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ า และเป็ นข้อมูล
สาหรับบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปรับปรุ ง
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งเป็ น 2 หัวข้อดังนี้
2.1 อัลกอริทึมสาหรับบการจาแนกข้ อความ
2.1.1 อั ล กอริ ทึ ม หน่ ว ยความจ าระยะสั้ นแบบยาว
(Long Short Term Memory: LSTM)

เป็ นอัลกอริ ทึมที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก RNN โดย
ทาการแก้ปัญหาในส่ วนของ Gradient Vanishing ด้วย
การออกแบบการท างานในส่ ว นของ Cell ใหม่ ใ ห้
สามารถเก็บสถานะของการคานวณได้ โดยใน Cell ของ
LSTM นั้ น มี ห น่ วยค านวณย่ อ ยเรี ยกว่ า Gate ซึ่ ง
ประกอบด้วย 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)

เป็ นอัลกอริ ทึมใช้ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ นตามกฎของ
เบย์ เพื่ อ หาว่าสมมติ ฐ านใดน่ าจะถู ก ต้อ งที่ สุ ด โดยใช้
ความรู ้ก่อนหน้า ได้แก่ ความน่าจะเป็ นก่อนหน้าสาหรับ
สมมติฐานหนึ่ ง ๆ ร่ วมกับข้อมูล เช่น ความน่ าจะเป็ นที่
สังเกตได้สาหรับสมมติฐานหนึ่ง ๆ เพื่อหาสมมติฐานที่ดี
ที่สุด การเรี ยนรู ้แบบเบย์อาศัยหลักการของการคานวณ
ความน่าจะเป็ นของแต่ละสมมติฐาน [7]
2.1.3 อั ล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้ า นใกล้ ที่ สุ ด (K-Nearest
Neighbor: KNN)

เป็ นอัลกอริ ทึมที่ มี การใช้วิธี การจัดแบ่ งคลาส โดย
อัลกอริ ทึม นี้ จะตัดสิ นใจว่า คลาสใดที่ จะแทนเงื่ อ นไข
หรื อกรณี ใหม่ ๆ ได้บา้ ง โดยการตรวจสอบจานวนบาง
จานวน (“K” ในขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด) ของ
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กรณี หรื อเงื่อนไขที่เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมากที่สุด
โดยจะหาผลรวม (Count Up) ของจานวนเงื่อนไข หรื อ
กรณี ต่ า งๆ ส าหรั บ แต่ ล ะคลาส และก าหนดเงื่ อ นไข
ใหม่ๆ ให้คลาสที่เหมือนกันกับคลาสที่ใกล้เคียงกันมาก
ที่สุด [8]
2.1.4 อัลกอริทมึ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน
(Support Vector Machine: SVM)
เป็ นอัล กอริ ทึ ม ที่ ส ามารถน ามาช่ ว ยแก้ปั ญ หาการ
จาแนกข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจาแนกข้อมูล
โดยอาศัยหลักการของการหาสัมประสิ ทธิ์ ของสมการ
เพื่ อ สร้ า งเส้ น แบ่ ง แยกกลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ป้ อนเข้ า สู่
กระบวนการสอนให้ระบบเรี ยนรู ้ โดยเน้นไปยังเส้นแบ่ง
แยกแยะกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุด [7]
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Murthy and et al. [6] ท าการวิ เ คราะห์ ค วาม
คิ ด เห็ น ด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม Long Short-Term Memory
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ เ ป็ นข้ อ มู ล แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ภาพยนตร์ จากฐานข้อมูล IMDB จานวน 50,000 ความ
คิ ด เห็ น แบ่ ง เป็ นความคิ ด เห็ น เชิ ง บวก 25,000 ความ
คิดเห็ น ความคิดเห็ นเชิ งลบ 25,000 ความคิดเห็ น และ
สิ น ค้า จากฐานข้อ มู ล Amazon จ านวน 50,000 ความ
คิ ด เห็ น แบ่ ง เป็ นความคิ ด เห็ น เชิ ง บวก 25,000 ความ
คิดเห็น ความคิดเห็นเชิงลบ 25,000 ความคิดเห็นเช่นกัน
ทาการวัดประสิ ทธิ ภาพด้วยค่าความถูกต้อง ผลการวิจยั
พบว่ า อั ล กอริ ทึ ม Long Short Term Memory ให้
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด เมื่ อ มี ค่ า Dropout เท่ า กับ 0.2 ค่ า
Batch Size เท่ า กับ 500 โดยรั น รอบที่ 1-10 มี ค่ า เฉลี่ ย
ความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 90.34
ด ารงเดช ฉั ต รเกล้ า และจริ ยา [7] ท าการ
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพโครงสร้ างเหมื องข้อมู ลเพื่ อ
จาแนกโรคซึ มเศร้าจากพฤติกรรมการโพสต์ขอ้ ความบน
ทวิ ต เตอร์ โดยท าการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการ
จาแนก 2 ระดับ การจาแนกระดับหนึ่ง ด้วย 2 อัลกอริ ทึม
คื อ อั ล กอริ ทึ ม Bayes อั ล กอริ ทึ ม Support Vector
Machine การจาแนกระดับสองด้วยอัลกอริ ทึม Support
Vector Machine อัลกอริ ทึม Support Vector Machine
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ร่ วมกั บ อั ล กอริ ทึ ม Bayes และอั ล กอริ ทึ ม Support
Vector Machine ร่ วมกั บ อั ล กอริ ทึ ม Random Forest
ข้อ มู ล ที่ ใ ช้เ ป็ นข้อ ความการ Retweet ที่ เ กี่ ย วกับ โรค
ซึ ม เศร้ า บนทวิ ต เตอร์ ที่ บ่ ง บอกลัก ษณะอาการตาม
แบบสอบถาม DSM-5 9 รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้งานที่
เป็ นดาราต่างประเทศที่ป่วยเป็ นโรคซึ มเศร้ า จานวน 15
คน และผูใ้ ช้งานที่ เป็ นดาราต่ า งประเทศที่ ไม่ เป็ นโรค
ซึ ม เศร้ า จ านวน 15 คน โดยผู ้ใ ช้ง านแต่ ล ะคนมี ก าร
โพสต์ข ้อ ความมากกว่ า 2 สั ป ดาห์ ข้ ึ น ไป ผลการวิ จัย
พบว่ า ข้ อ มู ล Training Set การจ าแนกระดั บ หนึ่ ง
อัลกอริ ทึม Support Vector Machine ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ดี ที่สุด ค่าความถูกต้องร้ อยละ 96.18 การจาแนกระดับ
สอง ผลการวิ จั ย พบว่ า อั ล กอริ ทึ ม Support Vector
Machine ให้ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด ค่าความถูกต้องร้อยละ
96.20 ข้อมูล Test Set การจาแนกระดับหนึ่ ง อัลกอริ ทึม
Bayes ให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด ค่ า ความถู ก ต้อ งร้ อ ยละ
76.67 การจาแนกระดับสอง อัลกอริ ทึม Support Vector
Machine ร่ วมกับ อัลกอริ ทึ ม Bayes ให้ประสิ ทธิ ภ าพดี
ที่สุด ค่าความถูกต้องร้อยละ 73.33
สมศัก ดิ์ และสมัย [8] ท าการเปรี ย บเที ย บการ
จาแนกบทวิจารณ์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยว โดยทาการ
เปรี ย บเที ย บด้ว ย 3 อัล กอริ ทึ ม คื อ อัล กอริ ทึ ม Naïve
Bayes อั ล ก อ ริ ทึ ม K-Nearest Neighbors แ ล ะ
อัลกอริ ทึม Decision Tree ข้อมู ลที่ ใช้เป็ นข้อมู ล แสดง
ความคิ ดเห็ นในกลุ่ม เฟสบุ๊คโรงแรมและที่ พกั จังหวัด
ลาปาง จานวน 13,564 ความคิดเห็น นามาจาแนกความ
คิดเห็นเชิงบวก และเชิงลบ ทาการวัดประสิ ทธิ ภาพด้วย
ค่ า ความถู ก ต้อ ง ผลการวิ จัย พบว่ า อัล กอริ ทึ ม Naïve
Bayes ให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด ค่ า ความถู ก ต้อ งร้ อ ยละ
82.97

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นงานวิจยั เพื่อจาแนกข้อความความคิดเห็ น
เกี่ ย วกับ รถยนต์ไ ฟฟ้ า บนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ผู ว้ ิ จัย มี
กรอบแนวคิดแสดงดังภาพที่ 1
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because ICE cars also catch fire is disingenuous and
helps no one.
ต้องขอบคุณ MG ที่ทาให้เมืองไทยได้แจ้งเกิดตลาด

รถ EV แบบชาวบ้านเข้าถึงได้ อีกซักพักก็จะโตขึ้น
เลื่อยๆจนกลายเป็ นประชากรส่ วนใหญ่บนท้องถนน
อยากลองไฟฟ้าขึ้นมาเลยครับ
EV ยังอีกนานครับ ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีรถ แต่
เพราะจุดชารจยังไม่พร้อมมากกว่า <br />\nถ้าใช้แค่
ในเมือง กลับมาชาร์จบ้าน ก็ไม่มีปัญหา แต่ถา้ ออก
เดินทางท่องเที่ยว ก็เรื่ องใหญ่แน่
เปลี่ยนแบตทีกระเป๋ าคงแห้งกันเลยทีเดียว <br />\n
วิถีแห่งการรักโลกมักจะไม่ค่อยรักเงินในกระเป๋ า

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด
จากภาพที่ 1 กรอบแนวความคิ ด สามารถแบ่ ง
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
3.1 ขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมข้ อมูล
ท าการรวบรวมข้อ มู ล จากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ คื อ
Twitter, Facebook และ Web Board โดยผ่ า นทาง
https://www.mediatoolkit.com และ https://pantip.com
ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมเป็ นความคิ ด เห็ น ภาษาไทย แล ะ
ภาษาอัง กฤษเกี่ ย วกับ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นทั้ง ความ
คิ ด เห็ น เชิ ง บวก และเชิ ง ลบ เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล มาแล้ว ต้อ ง
นามาคัดเลือก โดยใช้ python ในการจัดการตัดข้อมูลที่
ไม่สามารถนามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลที่
เป็ นข้อมูลรู ปภาพ ข้อมูลที่เป็ นข้อความของ Link URL
หรื อ ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นลัก ษณะเชิ ง โฆษณา เป็ นต้น เมื่ อ ได้
ข้อ มู ล ที่ ค ัด เลื อ กแล้ว น าข้อ มู ล มาท าการตัด ค าภายใน
ประโยค (Tokenize) เป็ นการแบ่งข้อความออกมาเป็ น
คา พิจารณาตัวอักขระพิเศษ และทาการปรับเป็ นตัวพิมพ์
เล็ก (Transform Case) ต่อจากนั้นมาทาการกาจัดคาหยุด
(Stop Word) เมื่อตัดคาและกาจัดคาหยุดได้แล้วต่อมาทา
การหารากศั พ ท์ ( Stemmer) ส าหรั บ ความคิ ด เห็ น
ภาษาไทยใช้ Pythainlp ในการประมวลผล ตัดคาด้วย
attacut หลั ง จากนั้ นจะน าค าที่ ไ ด้ ม าแปลงให้ อ ยู่ ใ น
รู ป แบบของเวกเตอร์ เตรี ย มนาเข้าสู่ กระบวนการการ
คัดเลือก และทดสอบประสิ ทธิ ภาพอัลกอริ ทึมเพื่อสร้าง
แบบจาลอง ตัวอย่างของข้อมูล แสดงดังตารางที่ 1

Ford has a really nice electric vehicle here. 👍⚡
Yeah, both brands have made huge leaps in quality
and their warranties are best in class. I also like the
Kia electric vehicle.
The electric vehicle charging problem.
I'm not anti-electric-vehicle in any way. But
dismissing concerns over lithium battery fires

Positive

Negative

Negative

3.2 ขั้นตอนการเปรียบเทียบอัลกอริทึม
นาข้อมู ลที่ ได้จากการเตรี ยมมาทาการคัดเลื อก
อั ล กอริ ทึ ม โดยท าการเปรี ยบเที ย บอั ล กอริ ทึ ม 4
อัลกอริ ทึม ได้แก่ อัลกอริ ทึม LSTM อัลกอริ ทึม CNB
อั ล กอริ ทึ ม KNN และอั ล กอริ ทึ ม SVM ท าการวั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพของอัล กอริ ทึ ม โดยพิ จ ารณาค่ า ความ
ถูกต้อง ค่าความแม่นยา ค่าระลึก ค่าความถ่วงดุล และค่า
การวิเคราะห์เส้นโค้งคุณลักษณะสมบัติการทางาน เพื่อ
คั ด เลื อ กหาอั ล กอริ ทึ มที่ ดี ที่ สุ ดเพื่ อ ไปสร้ า งเป็ น
แบบจาลอง ซึ่ งแต่ละอัลกอริ ทึมกาหนดเลื อกพิจ ารณา
พารามิเตอร์ ที่สนใจ ทาการแบ่งข้อมูล ออกเป็ น 2 ส่ วน
คื อ ข้อ มู ล ส าหรั บ การเรี ยนรู ้ ร้ อ ยละ 80 และข้อ มู ล
สาหรับทดสอบ ร้อยละ 20 โดยค่าพารามิเตอร์ ของแต่ละ
อัลกอริ ทึม แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: แสดงค่าพารามิเตอร์ของแต่ละอัลกอริ ทึม
LSTM
CNB
KNN

SVM

dense = 64, 128, 256, 512
activation function = sigmoid, relu
alpha = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0
n_neighbors = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
weights= uniform, distance
algorithm = auto, ball_tree, kd_tree, brute
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. ผลการดาเนินงาน

ตารางที่ 1: ตัวอย่างข้อมูล
ข้ อความ

Positive

ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพอัลกอริ ทึม แสดงดัง
ตารางที่ 3 ถึง 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความ
คิดเห็น
Positive

ตารางที่ 3: ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม LSTM

Positive

Parameter

Negative

Dense

Activ
ation

Acc

P

R

F

ROC

64

64

sig

68.18

0.67

0.91

0.77

0.82

Negative
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64

64

relu

79.87

0.84

0.80

0.82

0.89

1

dis

64
64

128

sig

78.57

0.75

0.95

0.84

0.89

1

128

relu

75.32

0.78

0.74

0.76

0.82

1

64

256

sig

79.22

0.80

0.82

0.81

0.86

64

256

relu

75.97

0.84

0.79

0.82

64

512

sig

83.12

0.82

0.91

64

512

relu

79.22

0.77

0.83

128

64

sig

79.22

0.81

0.88
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ball

84.50

0.82

0.88

0.85

0.84

dis

kd

84.50

0.82

0.88

0.85

0.84

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

0.85

2

uni

ball

77.50

0.83

0.70

0.76

0.78

0.86

0.93

2

uni

kd

78.00

0.83

0.71

0.77

0.78

0.80

0.82

2

uni

brute

77.50

0.83

0.70

0.76

0.78

0.84

0.87

2

uni

auto

85.00

0.83

0.88

0.86

0.85

จากตารางที่ 3 ค่ าพารามิ เตอร์ LSTM ที่ ให้
ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด คือ ค่า Layer เท่ากับ 64 ค่า Dense
เท่ า กับ 512 และค่ า Activation เท่ า กับ sig โดยให้ ค่ า
ความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 83.12 ค่าความแม่นยาเท่ากับ
0.82 ค่ า ระลึ ก เท่ า กับ 0.91 ค่ า การถ่ ว งดุ ล เท่ า กับ 0.86
และค่ า การวิ เ คราะห์ เ ส้ น โค้ง คุ ณ ลัก ษณะการท างาน
เท่ากับ 0.93 ตามลาดับ

จ า ก ต า ร า ง ที่ 5 ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์ KNN ที่ ใ ห้
ประสิ ทธิ ภ าพดี ที่ สุ ด คื อ ค่ า Neighbor เท่ า กั บ 2 ค่ า
Weight เท่ากับ distance และค่า Algorithm เท่ากับ auto
โดยให้ ค่ า ความถู ก ต้อ งเท่ า กับ ร้ อ ยละ 85.00 ค่ า ความ
แม่นยาเท่ากับ 0.83 ค่าระลึกเท่ากับ 0.88 ค่าการถ่วงดุล
เท่ากับ 0.86 และค่าการวิเคราะห์เส้นโค้งคุณลักษณะการ
ทางานเท่ากับ 0.85 ตามลาดับ

ตารางที่ 4: ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม CNB

ตารางที่ 6: ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม SVM

Parameter

Result

Parameter

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

Result

kerne
l

Gamm
a

C

Acc

P

R

F

RO
C

rbf

0.6

0.
1

00.0
0

00.0
0

00.0
0

0.50

rbf

0.6

1

0.88

0.80

0.84

0.85

rbf

0.6

10

49.5
0
84.5
0
87.0
0
49.5
0
85.0
0
87.0
0
49.5
0
85.0
0
86.5
0

0.89

0.84

0.87

0.85

0.00

0.00

0.00

0.50

0.89

0.80

0.84

0.85

0.89

0.84

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.50

0.89

0.80

0.84

0.85

0.89

0.83

0.86

0.87

0.5

84.00

0.80

0.90

0.85

0.83

rbf

0.7

0.
1

0.6

83.00

0.80

0.88

0.83

0.82

rbf

0.7

1

0.7

83.00

0.80

0.88

0.83

0.82

rbf

0.7

10

0.8

83.00

0.80

0.88

0.83

0.82

rbf

0.8

0.
1

0.9

83.00

0.80

0.88

0.83

0.82

rbf

0.8

1

1

83.00

0.80

0.88

0.83

0.82
rbf

0.8

10

จ า ก ต า ร า ง ที่ 6 ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์ SVM ที่ ใ ห้
ประสิ ทธิ ภ าพดี ที่ สุ ด คื อ ค่ า Kernel เท่ า กั บ rbf ค่ า
Gamma เท่ากับ 0.7 และค่า C เท่ากับ 10 โดยให้ค่าความ
ถูกต้องเท่ากับร้อยละ 87.00 ค่าความแม่นยาเท่ากับ 0.89
ค่าระลึกเท่ากับ 0.84 ค่าการถ่วงดุลเท่ากับ 0.867 และค่า
การวิเคราะห์เส้นโค้งคุณลักษณะการทางานเท่ากับ 0.87
ตามลาดับ
จากผลการทดสอบทั้ง 4 อัลกอริ ทึมสามารถสรุ ปผล
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุดของแต่ละอัลกอริ ทึมได้ดงั ตารางที่ 7

จากตารางที่ 4 ค่าพารามิ เตอร์ CNB ที่ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ดีที่สุดคือ ค่า Alpha เท่ากับ 0.5 โดยให้ค่าความถูกต้อง
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 84.00 ค่ า ความแม่ น ย าเท่ า กับ 0.80 ค่ า
ระลึกเท่ากับ 0.90 ค่าการถ่วงดุลเท่ากับ 0.85 และค่าการ
วิ เ คราะห์ เ ส้ น โค้ง คุ ณ ลัก ษณะการท างานเท่ า กับ 0.83
ตามลาดับ
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม 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
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K-NN” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 7: ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม SVM
Result
Algorithm
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

[2]

[3]

จากตารางที่ 7 พบว่า อัลกอริ ทึ ม Support Vector
Machine ให้ประสิ ทธิ ภาพในการวิ เคระห์ ความคิ ดเห็ นดี
ที่สุด

[4]

NCCIT2022

สารสนเทศศาสตร์

วิชาการ 2019. (ม.ป.ท.), (1-11).
วัชรี วรรณ จิตต์สกุล และสุ นนั ฑา สดสี , “การวิเคราะห์การ
จ าแนกข้อ ความด้ ว ยการเปรี ยบเที ย บความเสถี ย รของ
อัลกอริ ทึม” วำรสำรฉบับวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที่ 9
มกราคม – ธันวาคม 2560 หน้า 19-31.
นันทภัค สุ ทธิ เลิ ศ, “การวิเคราะห์ความรู ้ สึกผูโ้ ดยสารที่ใช้
บริ ก ารสายการบิ น ของบริ ษ ทั ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ”
วิทยานิ พนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Lopamudra Dey, et al., “Sentiment Analysis of
Review Datasets using Naïve Bayes and K-NN Classifier.”
International Journal of Information Engineering and

5. สรุป

Electronic Business. Vol.8 No.4, pp. 54-62, 2016.

งานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอการจาแนกข้อความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าบนสื่ อสังคมออนไลน์
จานวน 1,000 ข้อความ แบ่งเป็ นการแสดงความคิดเห็ น
เชิงบวก 500 ข้อความ และความเห็นเชิงลบ 500 ข้อความ
น าข้อ มู ล ไปท าความสะอาด ผ่า นกระบวนการตัด ค า
ต่ อ จากนั้ นมาท าการก าจั ด ค าหยุ ด การหารากศัพ ท์
หลัง จากนั้น จะน าค าที่ ไ ด้ม าท าให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของ
เวกเตอร์ เพื่อสร้างโมเดล ทาการแบ่งชุดข้อมูลเป็ น 2 ชุด
คื อ ข้อ มู ล ส าหรั บ การเรี ยนรู ้ ร้ อ ยละ 80 และข้อ มู ล
ส าหรั บ ทดสอบ ร้ อ ยละ 20 ท าการสร้ า งโมเดล และ
ทดสอบประสิ ทธิภาพ 4 อัลกอริ ทึม คือ อัลกอริ ทึม Long
Short Term Memory อัล กอริ ทึ ม Complement Naïve
Bayes อัลกอริ ทึม K-Nearest Neighbor และอัลกอริ ทึม
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความผูกพันของผู้บริโภคในการใช้ บริการแอปพลิเคชันแชทบอท
ในเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์
Factors Influencing Customer Engagement in Using Facebook Messenger
ChatBot Services
ศุภวรรณ พงศ์ ศุภวรรณ (Supawan Pongsupawan)1 และปราโมทย์ ลือนาม (Pramote Luenam)2
สาขาบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณทิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
1

supawan.pong@stu.nida.ac.th, 2pramote@nida.ac.th

บอทกั บ ความผู ก พั น ของลู ก ค้ าพบว่ าไม่ แปรผั น ตาม
ประเภทสิ นค้ า
ค าส าคั ญ : แชทบอทในเฟซบุ๊ ก เมสเซนเจอร์ ความ
คาดหวังของลูกค้าต่อเพศสภาพของแชทบอท
องค์ประกอบด้านคุณภาพของแชทบอท

บทคัดย่อ
ในปั จจุบันนีอ้ งค์ กรต่ าง ๆ ได้ นาเทคโนโลยีมาส่ งเสริ ม
การตลาดและรวมถึงการเข้ าถึงลูกค้ าของบริ ษัทตนเอง ซึ่ ง
ความเร็ วในการตอบสนองนับเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการสร้ าง
ความพึ งพอใจให้ แก่ ลู ก ค้ า ดั ง นั้ น หลายบริ ษั ท จึ ง ได้ น า
แพลทฟอร์ มแชทบอท เข้ ามาใช้ ในบริ ษัทตนเองเนื่ องจาก
แชทบอท สามารถทางานได้ 24 ชม ต่ างจากมนุษย์ ที่จะมี
ความเหนื่อยล้ าเกิดขึน้ และรวมถึงการลดต้ นทุนของบริ ษัท
ในด้ านการจ้ างพนักงาน นอกจากนีย้ งั สร้ าง ความพึงพอใจ
ให้ แก่ ลู ก ค้ า และการมี ส่ วนร่ วมของลู ก ค้ า งานวิ จั ย นี ้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึ กษา และวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่ อ
ความผูกพันของผู้บริ โภคในการใช้ บริ การแอปพลิ เคชั น
แชทบอทในเฟซบุ๊ กเมสเซนเจอร์ โดยใช้ เเบบสอบถาม
ออนไลน์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่ างที่ เคยใช้ บริ การแอปพลิเคชั นแชทบอทในเฟซบุ๊ก
เมสเซนเจอร์ จานวน 348 คน เมื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ด้วย
โมเดลสมการโครงสร้ าง เพื่ อทดสอบสมมติ ฐาน และหา
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โมเดลแสดงความ
เหมาะสมของด้ ว ยค่ า P-value=0.966, x2/df=0.070,

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

RMSEA=0.000, GFI=1.000, CFI=1.00, NFI=1.00

survey to collect a sample of 348 of people who have

จากผ ลการ วิ จั ยพ บ ว่ า ปั จจั ยด้ าน
องค์ ประกอบคุ ณ ภาพของแชทบอทอั น ได้ แก่ ค วามมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ความปลอดภัย และการตอบสนองล้ วนมี
อิทธิ ผลต่ อทัศนคติของลูกค้ าซึ่ งก่ อให้ เกิดความผูกพันอันดี
ของลูกค้ าต่ อตัวสิ นค้ า รวมถึงเพศสภาพของแชทบอทมีผล
ต่ อ ความผู ก พั น ของลู ก ค้ าเช่ นกั น ส่ วนความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างความคาดหวังของลูกค้ าต่ อ เพศสภาพของแชท
และ TLI=1 .0 1 7

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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ส่ งเสริ ม การขาย พบว่าร้ อ ยละ 77 ของแชทบอทท าให้
ประสิ ทธิ ภาพการขายหรื อการบริ การหลังการขายเพิ่มขึ้น
อีกทั้งยังมีศกั ยภาพในการจัดการความต้องการของลูกค้า
ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่ามนุษย์ รวมถึงการลดต้นทุนการ
ท า Customer Service ลดลงร้ อ ยละ 30 อัน เนื่ อ งมาจาก
การจ้างพนักงานทาให้ธุรกิ จสามารถลดจานวนพนักงาน
สาหรั บการตอบคาถามได้ [15] ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งสนใจใน
การศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของลูกค้าในการ
ใช้บริ การแชทบอท ทั้งนี้ งานวิจยั นี้ จะศึกษาเฉพาะเฟซบุ๊ก
เมสเซนเจอร์ แชทบอท เนื่ องจากปั จจุ บัน (อ้างอิ งข้อมู ล
เดื อ น มกราคม 2021) ประเทศไทยมี ผู ้ใ ช้ ง านเฟซบุ๊ ก
จานวน 51 ล้านบัญชีมีการใช้ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ จานวน
ถึ ง 37 ล้านบัญ ชี [16] งานวิจัยนี้ จัดท าขึ้ นเพื่ อศึ กษาและ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจ กลับมาใช้
บริ การซ้ าซึ่ งแสดงถึงความภักดี ของลูกค้าที่ มีต่อแบรนด์
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การแชทบอท
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย

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. บทนา

ปั จจุบนั บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีได้เข้ามามี
ส่วนสาคัญต่อธุรกิจ เนื่องจากความมีประสิ ทธิภาพ รวมไป
ถึงความรวดเร็ ว นับว่าเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีต่อลูกค้า
แชทบอท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลการ
นาเข้าภาษาธรรมชาติจากผูใ้ ช้งานและมีความสัมพันธ์ใน
การตอบสนองในการตอบกลับอย่างชาญฉลาด ขับเคลื่อน
โดยปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ที่ โต้ตอบกับ ผูใ้ ช้ผ่านอิ น เตอร์ เฟส
แบบข้อความเป็ นหลัก และได้รับความนิ ยมจากหลายๆ
บริ ษทั เนื่ องจาก แชทบอท สามารถทางานได้ 24 ชม ต่าง
จากมนุษย์ที่จะมีความเหนื่ อยล้า รวมถึงการลดต้นทุนของ
บริ ษทั ในด้านการจ้างพนักงาน สร้างความพึงพอใจให้แก่
ลู กค้า (customer satisfaction) และการมี ส่ ว นร่ ว ม ของ
ลูกค้า (customer engagement) เหตุผลหลักที่ ทาให้มีการ
น าแชทบอทมาใช้งานในธุ รกิ จ เพราะแชทบอทมี ค วาม
รวดเร็ วในการตอบค าถามได้ทัน ที ร้ อยละ 83 ของผูซ้ ้ื อ
สิ น ค้าบนโลกออนไลน์ ต ้อ งการค าปรึ ก ษาระหว่างการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ เพื่ อ ค้น หาสิ น ค้าที่ ต นต้อ งการ การน าแช
ท บ อ ท มาป ระยุ ก ต์ กั บ ธุ รกิ จจะท าให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ
ประสบการณ์ที่ดีและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การได้
ง่ ายขึ้ น และพบว่า ร้ อ ยละ 67 ของผู ้ใช้อิ น เตอร์ เน็ ต ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากแบรนด์ที่ใช้แชทบอท เพราะแช
ทบอทสามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
ในแต่ละราย เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการขายรวมถึงโปรโมชัน่

2. งานวิจัยและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาค้นคว้า รวบรวม
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความผู ก พัน ของลู ก ค้า (Customer
engagement) คื อ การท าให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความผู ก พัน ระยะ
ยาวกับองค์กรหรื อแบรนด์ [1] ซึ่ งความผูกพันของลูกค้า
เป็ นกระบวนการทางจิ ตวิทยาที่ ลูกค้าแสดงออกมาทาให้
เกิ ด การภัก ดี แ ละการซื้ อ ซ้ า [2] ซึ่ ง [3] ได้มี ก ารระบุ ว่า
ความผูกพันของลูกค้ามีองค์ประกอบคือ ส่วนของความคิด
ได้แ ก่ ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ส่ ว นของอารมณ์ ไ ด้แ ก่ การ
ตระหนักในการมีส่วนร่ วม และส่ วนของพฤติกรรมได้แก่
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการที่จะประสบความสาเร็ จในการมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ ลู ก ค้า รวมถึ ง การตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการ ควรมีกระบวนการที่ทาให้ลูกค้ารับรู ้ถึงความเป็ น
ส่วนตัวซึ่งกระบวนการนี้ควรมีท้ งั ความเร็ วและความฉลาด
รวมถึงสามารถส่งมอบความต้องการที่เฉพาะของลูกค้าราย
ใดรายหนึ่ งได้ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุถึงความสาเร็ จของ
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มิ ติคุณภาพด้านความพึ งพอใจของผูร้ ั บบริ การที่ มี ต่อแช
ทบอท เพื่อศึกษาว่าปั จจัยใดส่ งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การแชทบอทเพื่อจะได้นาไปพัฒนาประสิ ทธิภาพให้
ตรงต่อความต้องการของลูกค้าซึ่ งทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในด้านการใช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ งานวิจยั ได้ทาการศึกษาด้านความคาดหวัง
ของลู ก ค้า ต่ อ เพศสภาพของแชทบอท (Expectation of
customer for Chabot gender: GD) เพื่ อ ศึ ก ษาว่ามี ผ ลต่ อ
ความผูกพัน ของลูกค้ามากน้อยเพี ยงใด พบว่าแบบแผน
ทางเพศของแชทบอทอิงจากรู ปลักษณ์ ของแชทบอท [8]
และเสี ยง [10] เพื่อบ่งบอกถึงเพศสภาพของแชทบอท แต่
เนื่องจากงานวิจยั นี้ เป็ นการบริ การของแชทบอทในเฟซบุ๊ก
เมสเซนเจอร์ ดังนั้นจะไม่มีรูปลักษณ์ในการให้บริ การและ
กลุ่มประชากรที่ ศึกษาวิจยั อาศัยอยู่ที่ประเทศไทย จึ งมีคา
ลงท้ ายในภาษาไทยเช่ น “ค่ ะ ” แทนเพศสภาพผู ้ห ญิ ง
“ครั บ ” แทนเพศสภาพผู ้ช าย หรื อ ค าขึ้ นต้น นาม เช่ น
“กระผม” แทนเพศสภาพผูช้ าย “ดิ ฉัน ” แทนเพศสภาพ
ผูห้ ญิง เป็ นต้น [10] ในส่ วนของความคาดหวังต่อเพศที่ มี
ต่อแชทบอท ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดเรื่ องแบบแผนทางเพศซึ่ ง
เป็ นความเชื่อต่อบทบาททางเพศ กล่าวคือ เป็ นความเชื่อว่า
ผูห้ ญิ งและผูช้ ายมีลกั ษณะแตกต่างกันและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้ในส่วนของประเภทของสิ นค้าที่แตกต่างกัน
มี ผ ลต่ อความคาดหวังเพศสภาพของแชทบอทมากน้อ ย
เพียงใด พบว่าคอมพิวเตอร์ และหุ่ นยนต์จากการวิจยั ด้าน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั หุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์เพศชาย
เหมาะกับงานลักษณะที่เป็ นตัวแทนและรวมถึงงานที่เป็ น
ส่ ว นของผูช้ าย อาทิ งานทางด้า นเทคนิ ค ส่ ว นหุ่ น ยนต์
ผูห้ ญิ งจะเป็ นที่ ยอมรั บในด้านของงานลักษณะ เช่น การ
ดู แลผูส้ ู งอายุ เด็ ก เป็ นต้น [11] และความเหมาะสมของ
เพศสภาพแชทบอทต่อประเภทสิ นค้า เกี่ ยวข้องกับความ
แตกต่างของแบบแผนทางเพศซึ่ งสามารถพิจารณาได้ทาง
ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ หรื อรวมถึงแชทบอท เช่น ด้านการ
บริ การหรื อสอบถามด้านเทคนิ ค ผูร้ ั บ บริ การจะมี ค วาม
มัน่ ใจหากเพศสภาพของแชทบอทเป็ นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง ตรงข้ามกับงานส่ วนบริ การลูกค้าหรื อสายด่วน การ
ท่ อ งเที่ ย ว แฟชั่น ความงาม จะเกิ ด ปฎิ สั ม พัน ธ์ ห ากแช

เป้ าหมาย โดยผลลั พ ธ์ น้ ี เน้ น ลู ก ค้ า เป็ นศู น ย์ก ลางที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นเพื่อตอบสนองถึงความเร็ วและมีการ
บริ การที่ เหมาะสมในแต่ละบุ คคลจึ งเป็ นการดี ที่น าแชท
บอทเข้ามามี ส่ วนร่ วมแก่ ลู กค้าซึ่ งสามารถช่ ว ยให้เข้าถึ ง
กลุ่ ม ลู ก ค้า ขนาดใหญ่ แ ละโอกาสทางธุ ร กิ จ ที่ มี ม ากขึ้ น
รวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งลูกค้าและบริ ษทั ซึ่ ง
การมี ส่ วนร่ วมของลู ก ค้ า ได้ แ ก่ การเชื่ อ มต่ อ การมี
ปฏิสัมพันธ์ ความพึงพอใจ การเก็บรักษา ความมุ่งมัน่ และ
การสนั บ สนุ น เป็ นส่ ว นส าคัญ และเป็ นแรงผลัก ดัน ให้
ลูกค้าเกิดความรู ้สึกพึงพอใจจนเกิดความจงรักภักดี [4]
ทัศนคติ คือ ความชอบ ความพึงพอใจ หรื อไม่ชอบ ที่
บุ ค คลแสดงออกมาต่ อ สิ่ งต่ าง ๆ [5] ซึ่ ง การวัด ความพึ ง
พอใจของลูกค้าจะนาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพ
การบริ การเข้ามาเนื่ อ งจากหากลู กค้าได้รับ การบริ การที่
ต้องการหรื อเกิ นกว่าความคาดหวังจะทาให้เกิดความรู ้สึก
อั น ดี ซึ่ งง าน วิ จั ย ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใน ก าร น าโ ม เด ล
SERVQUAL ซึ่ งเป็ น โ ม เด ล ที่ ศึ ก ษ าคุ ณ ภ าพ ก าร
ให้บริ การที่จะส่ งผลต่อความคาดหวัง ความพึงพอใจ และ
การรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภค โดย [6] น าหลักของการประเมิ น
คุณภาพของการบริ การมาประยุกต์ซ่ ึ งปั จจัยนี้ จะส่ งผลต่อ
ความพึ งพอใจในการได้รับ บริ การ โดยผูว้ ิจัยได้น าด้าน
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้งาน (Efficiency) มาประยุกต์ใช้
กับ การประเมิ น คุ ณ ภาพของแชทบอทมา 3 ด้านอัน จะ
ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจได้แก่ (1) ประสิ ทธิ ภาพของการ
ใช้ ง าน (Efficiency: EF) ที่ น ามาใช้ กั บ แชทบอท คื อ
ความมีประสิ ทธิ ภาพต่อการใช้งานของแชทบอท สามารถ
ใช้งานได้ง่ายและมี ค วามพร้ อมต่ อการใช้งาน (2) ความ
ปลอดภัย (Security: SE) ทาให้ผูใ้ ช้บริ การรู ้สึกปลอดภัย
ในการใช้ บ ริ การแชทบอท (3) การตอบสนองลู ก ค้ า
(Responsiveness: RE) ซึ่ งแชทบอทควรมี ค วามพร้ อ ม
และความเร็ ว ต่ อ การตอบสนองแก่ ผู ้รั บ บริ ก ารรวมถึ ง
คาตอบที่ น่าเชื่ อถือซึ่ งจะทาให้ผูร้ ับบริ การเกิ ดความมัน่ ใจ
ซึ่ งสาหรับการตอบสนองนับเป็ นหนึ่ งในคุณลักษณะด้าน
คุ ณ ภาพของแชทบอทที่ ส าคัญ และสามารถใช้ใ นการ
รับรองคุณภาพของแชทบอท [7] มาประยุกต์ใช้ในการวัด
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ทบอทนั้นเป็ นเพศหญิง [14] ซึ่งนามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ
โดยอิงจากประเภทสิ นค้าโดยใช้เพศสภาพที่เหมาะสมของ
แชทบอทเพื่อให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความมัน่ ใจในตัวสิ น ค้า
เช่นธุ รกิ จด้านความงาม เพศสภาพของแชทบอทควรเป็ น
เพศหญิง แต่หากธุรกิจด้านอุปรณ์ตกแต่งรถยนต์เพศสภาพ
ของแชทบอทควรเป็ นเพศชาย ด้านของสมมติ ฐานด้าน
ความคาดหวังเพศสภาพของแชทบอท ได้นาทฤษฎี ที่ใช้
สาหรับการอธิ บายผลของความสอดคล้องทางเพศในการ
มี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ กั น ซึ่ งกล่ า วว่ า ผู ้ ค น มั ก ดึ งดู ดคน ที่ มี
บุ ค ลิ ก ลัก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ ตนเอง [12] และรวมถึ ง
สมมุติฐานการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันจะส่ งผล
ให้เกิดบริ บททางการขายหรื อบริ การเกิดขึ้น [13]
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สมมติ ฐ านที่ 6 (H6) : ความคาดหวัง ของลู ก ค้าต่ อ เพศ
สภาพของแชทบอท (GD) มีผลต่อความผูกพันของลูกค้า
(CUS) แปรผันตามประเภทสิ นค้า (PRO)
4.

วิธีการดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจยั
สมมติฐ านที่ 1 (H1) : ประสิ ท ธิ ภาพของการใช้งาน แช
ทบอท (EF) มี อิ ท ธิ ผ ลต่อ ความผูกพัน ของลู กค้า (CUS)
ผ่านทัศนคติต่อแชทบอท (ATT)
สมมติฐานที่ 2 (H2) : ความปลอดภัย (SE) มี อิทธิ ผลต่อ
ความผูกพันของลูกค้า (CUS) ผ่านทัศนคติ ต่อแชทบอท

ในการศึ ก ษางานวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ
(quantitative research) ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของงานศึกษานี้
เป็ นบุ ค คลทั่ ว ไปที่ อ าศั ย ที่ ประเทศไทยและเป็ นผู ้ มี
ประสบการณ์ ใช้บริ การแอปพลิเคชันแชทบอทในเฟซบุ๊ก
เมสเซนเจอร์ โดยผูว้ ิจัย ใช้โ ปรแกรม G*Power ในการ
คานวณหาขนาดตัวอย่างประชากร โดยกาหนดค่าเพาเวอร์
(1-) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา () เท่ากับ 0.05 ขนาดของ
อิ ท ธิ พ ล (effect size) เท่ ากับ 0.3 จานวนตัวแปรท านาย
เท่ากับ 7 ตัวแปร ผลที่ได้คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
134 ตัวอย่างซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ปรับจานวนขนาดตัวอย่างเพิ่มเป็ น
318 ตัวอย่างและเพิ่มการเก็บข้อมูลที่ ใช้สาหรับการศึ กษา
นาร่ อง (pilot study) เพื่ อหาความเชื่ อมัน่ อี ก 30 ตัวอย่าง
รวมเป็ น 348 ตัว อย่า ง ดัง นั้ นขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่
คานวณได้จากสู ตรคื อ 348 คน โดยใช้วิธี การเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั โดยใช้
โปรแกรม SPSS และ AMOS ในการวิเคราะห์รูปแบบเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Modelling: SEM) เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้มี
การปรั บรู ปแบบของโมเดล เพื่อสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ (Model Fit)

(ATT)

5.

3.

กรอบแนวคิดของการวิจัย

จากการศึ กษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องสามารถ
กาหนดกรอบแนวคิ ดงานวิจัยที่ จะศึ กษาได้ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

สมมติฐานที่ 3 (H3) : การตอบสนอง (RE) มี อิทธิ ผลต่อ
ความผูกพันของลูกค้า (CUS) ผ่านทัศนคติ ต่อแชทบอท

ผลการดาเนินงานวิจัย

ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
348 คน โดยมี ผู ้ที่ ใ ช้บ ริ ก ารแอปพลิ เคชัน แชทบอทใน
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ ที่สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เป็ น
จานวน 348 คน แบ่ งเป็ นเพศชาย 106 คน เพศหญิ ง 242
คน หากแบ่งตามช่วงอายุสามารถแบ่งเป็ น ช่วงอายุต่ากว่า
25 ปี จานวน 104 คน ช่วงอายุ 25-30 ปี จานวน 107 คน
ช่ ว งอายุ 31-40 ปี จ านวน 97 คน ช่ ว งอายุ 41-50 ปี
จานวน 27 คน และมากกว่า 51 ปี จานวน 13 คน

(ATT)

สมมติฐานที่ 4 (H4) : ทัศนคติต่อแชทบอท (ATT) มีผล
ต่อความผูกพันของลูกค้า (CUS)
สมมติฐ านที่ 5 (H5) : ความคาดหวัง ของลู ก ค้าต่ อ เพศ
สภาพของแชทบอท (GD) มีผลต่อความผูกพันของลูกค้า
(CUS)
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การวิจยั ใช้การวิเคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้าง โดยเป็ น
การวิเคราะห์ เส้น ทาง (path analysis) เพื่ อหาค่าอิ ท ธิ พ ล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรอิ ส ระว่ามี ผลต่อ ตัว
แปรตามมากน้ อ ยเพี ย งใด โดยค่ า ความสอดคล้อ งของ
โมเดล (goodness-of-fit) ที่ ไ ด้ เป็ นดั ง นี้ x2/df =0.035,

สมมติฐาน

RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, CFI = 1.00, NFI =

และ TLI = 1.017 ดังแสดงในภาพที่ 2
รวมถึงการทดสอบอิทธิพลกากับ (moderating effect)
ด้ ว ยเทคนิ คการวิ เ คราะห์ กลุ่ ม พ หุ (Multiple-Group
SEM) โดยด าเนิ น การวิเคราะห์ อิ ท ธิ พ ลของตัวแปรชนิ ด
สิ นค้า ดังแสดงในตารางที่ 2
1.000

ATT

CUS

ทางตรง

EF

SE

RE

ตัวแปร
กากับ
GD

0.315 0.165 0.356
*** ***
***

ทางอ้ อม -

-

-

ทางตรง

-

-

-

ทางอ้ อม 0.292 0.153
*

*

ATT GD*PRO

-

-

-

-

-

-

0.3417 0.927
***
***

-

0.330
*

0.001

-

หมายเหตุ *p≤0.05, **p<0.01, ***p<0.001

ผลที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ภ ายใน
โมเดล สามารถนามาสรุ ปผลการทดสอบของสมมติ ฐาน
ต่าง ๆ ที่ต้ งั ไว้ มีรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2: สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H1: ประสิ ท ธิ ภาพของการใช้งานแชทบอท
(EF) มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของลู ก ค้ า
(CUS) ผ่านทัศนคติต่อแชทบอท (ATT)
H2: ความปลอดภัย (SE) มี อิทธิ ผลต่อความ
ผูก พัน ของลู ก ค้า(CUS) ผ่า นทัศ นคติ ต่ อ แช
ทบอท (ATT)
H3: การตอบสนอง (RE) มี อิทธิ ผลต่อความ
ผูก พัน ของลู ก ค้า(CUS) ผ่า นทัศ นคติ ต่ อ แช
ทบอท (ATT)

ค่ า
ค่ า P
อิทธิพล

ผลการ
ทดสอบ
ยอมรับ

0.315

≤
0.001

0.165

≤
0.001

ยอมรับ

0.356

≤
0.001

ยอมรับ

ผลการ
ทดสอบ
ยอมรับ

0.927

≤
0.001

H5: ความคาดหวัง ของลู ก ค้า ต่ อ เพศสภาพ
ของแชทบอท (GD) มีผลต่อความผูกพันของ
ลูกค้า (CUS)
H6: ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของ
ลู ก ค้าต่ อ เพศสภาพของแชทบอท (GD) กับ
ความผู ก พัน ของลู ก ค้า (CUS) แปรผัน ตาม
ประเภทสิ นค้า (PRO)

0.106

≤
0.001

ยอมรับ

0.001

0.991

ปฏิเสธ

สรุ ป

ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน ของ
ผู ้บ ริ โภคในการใช้ บ ริ การแอปพลิ เคชั น แชทบอทใน
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของการใช้งาน
แชทบอทมีอิทธิ ผลต่อความผูกพันของลูกค้าผ่านทัศนคติ
ต่ อ แชทบอทแสดงเป็ นการอนุ มานให้ เ ห็ นว่ า การที่
ผูร้ ับบริ การได้รับการบริ การจากแชทบอทที่มีความถูกต้อง
แม่ น ย า รวมถึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความน่ า เชื่ อ ถื อ จะ
ส่ งผลต่อทัศนคติดา้ นความพึงพอใจในการใช้บริ การแชท
บอท
ความปลอดภัย มีอิทธิ ผลต่อความผูกพันของลูกค้าผ่าน
ทัศนคติต่อแชทบอทแสดงให้เห็นว่า ความปลอดภัยในการ
ใช้บริ การ ส่ งผลให้เกิดทัศนคติดา้ นความพึงพอใจในการ
ใช้บ ริ ก ารแชทบอทซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ค าตอบที่
น่าเชื่อถือจะทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความมัน่ ใจและพอใจ
การตอบสนองมี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ของลู ก ค้า
(ผ่านทัศนคติต่อแชทบอท แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยด้านการ
ตอบสนองของแชทบอทซึ่ งเน้น ความเร็ วถูกต้องซึ่ งเป็ น
คุณสมบัติเด่นของแชทบอทส่ งผลทาให้เกิดความพึงพอใจ
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานความเร็ วต่อการตอบสนองแก่
ผู ้ รั บ บริ การรวมถึ ง ค าตอบที่ น่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งจะท าให้
ผูร้ ับบริ การเกิดความมัน่ ใจและพอใจ
ซึ่ งทั้ง 3 ปั จ จัยข้างต้น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ของ
ลูกค้าผ่านทัศนคติ ต่อแชทบอทซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ด
การวัดความพึงพอใจของลูกค้าซึ่ ง 3 ปั จจัยข้างต้นเป็ น 1
ในองค์ประกอบของโมเดล SERQUAL เพื่อวัด คุ ณภาพ
การให้บริ การที่ จะส่ งผลต่อความคาดหวัง ความพึงพอใจ
และการรับรู ้ของลูกค้า ซึ่ งจากคุณลักษณะด้านคุณภาพของ

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดล
ตัวแปรต้ น

ค่ า
ค่ า P
อิทธิพล

H4: ทั ศ นคติ ต่ อ แชทบอท (ATT) มี ผ ลต่ อ
ความผูกพันของลูกค้า (CUS)

6.

ภาพที่ 2: โมเดลจากการวิจยั
ตัว อิทธิพล
แปร
ผล
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ส่ งผลกับคนกลุ่มใดมากน้อยกว่ากัน และนาปั จจัยที่ ได้มา
วิเคราะห์เพื่อนาไปพัฒนาระบบให้ดียงิ่ ขึ้น

แชทบอทข้างต้นได้มีอิทธิ พลส่งผลให้เกิดความผูกพันของ
ลูกค้าในการใช้ บริ การแชทบอทตามมา [6]
ทัศนคติ ต่อแชทบอท มี ผลต่ อความผูกพัน ของลูกค้า
แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของลูกค้าส่งผลต่อความผูกพันใน
การใช้บ ริ การ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัยด้านวงจรการมี
ส่ วนร่ วมของลูกค้า ซึ่ งความพึงพอใจ เป็ นแรงผลักดันให้
ลูก ค้าเกิ ด ความรู ้ สึ ก พึ งพอใจจนเกิ ด ความจงรั ก ภักดี [4]
และเกิดความผูกพัน
ในส่ วนของความคาดหวังของลูกค้าต่อเพศสภาพของ
แชทบอทมี ผลต่อความผูกพันของลูกค้า แสดงให้เห็ นว่า
ลูกค้ามี ความคาดหวังต่อเพศสภาพของแชทบอทในการ
ให้บริ การซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ที่ใช้สาหรับการอธิ บาย
ผลของความสอดคล้องทางเพศในการมีปฏิสัมพันธ์กนั ซึ่ ง
กล่าวว่าผูค้ นมักดึ งดูดคนที่ มีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกับ
ตนเอง [12] และรวมถึ ง สมมุ ติ ฐ านการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างเพศเดียวกันจะส่งผลให้เกิดบริ บททางการขายหรื อ
บริ การเกิดขึ้น [13]
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าต่อ
เพศสภาพของแชทบอทกับความผูกพันของลูกค้าไม่ได้
แปรผันตามประเภทสิ นค้า ซึ่ งไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิด
ลักษณะความเหมาะสมของงานที่แตกต่างกันของหุ่ นยนต์
หญิ งและชาย [11] รวมถึ งความเหมาะสมของเพศสภาพ
ของแชทบอทต่อประเภทสิ นค้า[14] ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ว่า
งานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ศึกษาเฉพาะแชทบอทในเฟซบุ๊กเมสเซน
เจอร์ ซึ่ ง จะไม่ มี ล ัก ษณะทางกายภาพที่ บ่ ง บอกของเพศ
สภาพแชทบอทชัด เจนจึ ง ท าให้ ป ระเภทสิ น ค้าไม่ ไ ด้มี
อิทธิ พลกากับต่อความคาดหวังของเพศสภาพแชทบอทต่อ
ความผูกพันของลูกค้า
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรนาการศึ กษาของ
แชทบอทที่มีลกั ษณะทางกายภาพที่แสดงออกถึงเพศสภาพ
ที่ ชดั เจน อาทิ มี หน้าตา เสี ยง ซึ่ งบ่ งบอกถึ งเพศสภาพได้
มากกว่าแชทบอทในเฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์ ซ่ ึงอาศัยข้อความ
และคาลงท้ายเพื่อบ่ งบอกเพศสภาพว่าเป็ นเพศหญิ งหรื อ
ชาย และควรมีการเจาะจงลักษณะประเภทของชนิ ดสิ นค้า
เพื่อความแม่นยาในการแปลงผลของข้อมูลที่ ได้ รวมถึ ง
ก าหนดช่ ว งกลุ่ ม วัย ที่ แ ตกต่ างกัน เพื่ อ ศึ ก ษาว่าปั จ จัย ใด
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บทคัดย่อ

1. บทนา

เนื่ องจากเพื่ อให้ธุรกิ จสามารถดาเนิ นการแข่งขันกับ
คู่ แ ข่ ง ได้ การปรั บ ตัว และน าเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาใช้
เพื่ อ ให้ ก ารท างานมี ค วามคล่ อ งตัว ลดข้อ ผิ ด พลาด เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุน สนับสนุ นการทางานของมนุ ษย์
จึ งมีการนาแรงงานดิ จิทัล Robotic Process Automation
(RPA) หรื อ การท ากระบวนการอัต โนมัติ ด ้ว ยหุ่ น ยนต์
ซอฟต์ แ วร์ เข้า มาท างานแทนมนุ ษ ย์ม ากขึ้ น โดย RPA
สามารถช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ และได้ปริ มาณ
งานที่ เพิ่มมากขึ้นในเวลาที่ ส้ นั ลง ช่วยจัดการงานที่ ซ้ าซาก
ในหลายอุ ต สาหกรรม ทั้งยัง สามารถท างานได้เร็ ว กว่า
แรงงานมนุ ษย์ถึง 40-60% มี ค่าความผิด พลาดเกื อบเป็ น
ศูนย์ และด้วยการทางานที่ถูกต้องแม่นยาตามที่กาหนดได้
100% ไม่ใช้อารมณ์ในการทางาน ไม่มีการขาด ลา มาสาย
ที่สาคัญคือช่วยลดต้นทุนการดาเนิ นงาน และคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุนทาให้ผปู ้ ระกอบการหันมาใช้งานเทคโนโลยี RPA
กันมากขึ้น
ด้วยสภาพเศษฐกิจในปั จจุบนั ที่ผปู ้ ระกอบการต้องการ
ลดต้น ทุ น เพิ่ ม ศักยภาพ สร้ างคุ ณ ภาพที่ ดี ให้กับ องค์ก ร
เพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่
จะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี
หุ่นยนต์กระบวนการอัตโนมัติ RPA เพื่อเป็ นประโยชน์กบั
ผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การด้านการติดตั้ง และพัฒนาระบบ
RPA ในการวางแผนบริ ห ารจัด การการ Implement ให้
สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างราบรื่ น เนื่ องจากการ
Implement ระบบ RPA จะส าเร็ จ ได้ด ้ว ยดี จ ะต้อ งอาศัย
ความร่ ว มมื อ ของพนั ก งานในการอธิ บ ายกระบวนการ

งานวิจัยนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อ
ความตั้ งใจใช้ เทคโนโลยีห่ ุ นยนต์ อัตโนมัติ RPA โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทา
การเก็บ ข้ อ มูลจากกลุ่มตั วอย่ างจานวน 143 ราย โดยใช้
สถิ ติ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล วิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง
สารวจ และวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึ กษาพบว่ าปั จจั ยที่ มีอิทธิ พลต่ อความตั้งใจใช้
เทคโนโลยีห่ ุ นยนต์ อัตโนมัติ RPA ของผู้ใช้ งาน คือ ปั จจัย
ด้ านการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ปั จจั ย ด้ านความเหมาะสม
ระหว่ างงานและเทคโนโลยี และปั จจัยด้ านความน่ าเชื่ อถือ
ซึ่ ง งานวิ จั ย นี ้มี ค่ าที่ ย อมรั บ ได้ 30 % ( R – Squared =
0.30)

คาสาคัญ: เทคโนโลยีหุ่นยนต์อตั โนมัติ 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.
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ทางานปั จจุบนั พร้อมให้เงื่อนไขการตัดสิ นใจโดยละเอียด
และการเตรี ยข้อมูลตามเทมเพลต เพื่อให้ Robot สามารถ
ท างานแทนมนุ ษ ย์ในส่ ว นนั้น ได้ โดยความเต็ม ใจที่ จ ะ
ร่ วมมื อ และความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี RPA นั้น จะ
เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานส าเร็ จ หากที ม
ผูพ้ ฒ
ั นาและผูป้ ระกอบการมี แผนการรับมือที่ ดี ก็จะช่วย
ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความตั้ งใจใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ์ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

NCCIT2022

ทฤษฎี ค วามเหมาะสมของงานและลั ก ษณะของ
เทคโนโลยี Task Technology Fit หรื อ TTF นาเสนอโดย
Goodhue and Thompson เป็ น แ น วคิ ด ที่ ใช้ ส าห รั บ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพ ของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้งาน และอธิ บ ายความเหมาะสมระหว่างลักษณะ
ของงาน และลักษณะของเทคโนโลยี โดยการที่ผใู ้ ช้งานจะ
ยอมรั บ เทคโนโลยีน้ ัน ๆ ได้ ก็ต่ อ เมื่ อ เทคโนโลยีน้ ัน มี
ฟังก์ชนั่ ที่เหมาะสม และสนับสนุนผูใ้ ช้สามารถทางาน ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด เทคโนโลยี
ที่ ไม่มีประโยชน์เพียงพอจะไม่ถูกนามาใช้งาน โดย TTF
ประกอบด้วยปั จจัยด้าน 2 ปั จจัย คื อคุ ณลักษณะของงาน
(Task Characteristics) และคุ ณ ลัก ษณะของเทคโนโลยี
(Technology Characteristics) และความเหมาะของงาน
แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี (Task Technology Fit) จ ะ ส่ ง ต่ อ
พฤติ ก รรมการตั้ง ใจ ใช้เทคโนโลยี ใ ห้ เป็ นประโยชน์
(Utilization) และส่ งผลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพของงาน

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Robotic Process Automation (RPA)
Robotic Process Automation (RPA) หรื อ เทคโนโลยี

หุ่ น ยนต์กระบวนการอัต โนมัติ คื อ ซอฟต์แวร์ โรบอทที่
เลี ย น แบบ พฤติ ก รรมของมนุ ษย์ โดยที่ มนุ ษย์ เ ป็ น
ผู ้ อ อ ก แ บ บ ก ระ บ วน ก าร ( Process) แ ล ะ ขั้ น ต อ น
(Workflow) การตัดสิ นใจต่าง ๆ เพื่ อให้ซ อฟต์แวร์ โรบอ
ทสามารถทางานซ้ า ๆ แทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ลดข้อผิดพลาดในการทางานที่เกิดจาก Human error และ
ยัง สามารถท างานได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง หากงานที่ เป็ น
ลักษณะงานที่ ตอ้ งทาซ้ า ๆ เป็ นประจา มีปริ มาณมาก และ
ต้องใช้เวลามากในการทาให้เสร็ จ ทาให้ตอ้ งเสี ยเวลากับ
งานเหล่านั้น การนาเทคโนโลยี RPA มาเป็ นเครื่ องมือช่วย
ทากระบวนการซ้ า ๆ โดยอัตโนมัติจะสามารถลดเวลาการ
ท างาน โดยได้ผ ลของงานที่ ม ากขึ้ น ด้ว ยข้อ ผิ ด พลาดที่
น้อยลงจึ งมีส่วนช่ วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ลดเวลา และต้นทุนในการดาเนิ นงานได้ งานที่ เหมาะสม
จะนาระบบ RPA มาใช้ เช่น งานแยกไฟล์แนบจาก Email
เพื่อจัดเก็บไว้ตามโฟลเดอร์ , งานที่ ตอ้ งทาซ้ า ๆ ใน Excel
เช่ น การแยกไฟล์ลูกค้าใหม่ ออกเป็ นรายจังหวัด เพื่ อส่ ง
ให้กบั Sales ในพื้นที่ น้ นั ๆ, การนาไฟล์ที่อยูใ่ นโฟลเดอร์
ส่ ง Email อัตโนมัติ ให้กบั คนที่เกี่ยวข้อง, งาน Copy และ
Paste ไ ม่ ว่ าจ ะ เป็ น ใน Application ห รื อ ร ะ ห ว่ า ง
Application, เก็บข้อมูลสถิ ติของ Social Media, การเก็บ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ (Web Scraping) เป็ นต้น
2.2 ทฤษฎี ค วามเหมาะสมของงานและลัก ษณะของ
เทคโนโลยี

(Performance Impacts)

ภาพที่ 1: โมเดล Task – Technology Fit (TTF) [3]
2.3 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
ท ฤ ษ ฎี ก าร ย อ ม รั บ เท ค โ น โ ล ยี Technology
Acceptance Model ห รื อ TAM เป็ น ท ฤ ษ ฎี ที่ มี การ
ยอมรับและมี ชื่อเสี ยงในการเป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของ
การใช้ เ ท คโน โลยี น าเสน อโดย Davis, Bagozzi &
Warshaw ซึ่ งเป็ นการพัฒ นาเพิ่ ม เติ ม มาจากทฤษฎี ก าร
กระท าตามหลักเหตุ แ ละผล (The Theory of Reasoned
Action) ห รื อ TRA ที่ ใช้ ใ น ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะ อ ธิ บ าย
พฤติกรรมว่าบุคคลหนึ่ง จะมีการยอมรับเทคโนโลยีได้เกิด
จากปั จจัยหลัก 2 ประการได้แก่ 1) การรับรู ้ถึงประโยชน์
(Perceived Usefulness) และ 2) การรับรู ้ความง่ายในการ
ใช้ ง าน (Perceived Ease of Use) เนื่ องจากการรั บ รู ้
ประโยชน์ และการรั บ รู ้ ค วามง่ า ย ใน การใช้ ง าน มี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม การยอมรับเทคโนโลยี และมี
ความเชื่ อ มโยงกับ ทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ เทคโนโลยี และ
ทัศนคติ ที่ มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลใด บุคคล
หนึ่ ง มี อิทธิ พ ลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีน้ ัน ซึ่ งความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรม ของบุคคลหนึ่ งเป็ นการแสดงออก
ตามทั ศ นคติ ข องบุ ค คลนั้ น ที่ ส่ งผลต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยี และใช้ศึกษาในบริ บทการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ
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ประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived usefulness) เนื่ องจากการ
รั บ รู ้ ป ระโยชน์ และการรั บ รู ้ ค วามง่ า ยในการใช้ง านมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี และมี
ความเชื่ อ มโยงกับ ทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ เทคโนโลยี และ
ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การใช้ง าน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจใช้
เทคโนโลยีน้ นั และได้ศึกษาทฤษฎีความเหมาะสมของงาน
และลักษณะของเทคโนโลยี (TTF) มีจุดประสงค์คือการ
อธิ บ ายว่า การที่ ผู ้ใช้ง านจะยอมรั บ เทคโนโลยีก็ ต่ อ เมื่ อ
เทคโนโลยีน้ นั มีฟังก์ชั่นที่ เหมาะสม และสนับสนุ นผูใ้ ช้
ให้ ส ามารถท างาน ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ประกอบด้ว ยปั จ จัย ด้าน 2 ปั จ จัย คื อ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง าน ( Task Characteristics) แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ( Technology
Characteristics) และความเหมาะของงาน และเทคโนโลยี
ยังส่ งต่อพฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยี ให้เป็ นประโยชน์
(Utilization) และส่ งผลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพของงาน
(Performance Impacts) และจากการศึ กษางานวิจยั ต่าง ๆ
ทาให้ทราบว่ามีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง คือ ความ
น่าเชื่อถือของเทคโนโลยี ความรวดเร็ วทันเวลา และการให้
สิ ทธิ์การเข้าถึงเทคโนโลยี ทาให้ได้กรอบแนวคิด ดังนี้

ภาพที่ 2: แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี TAM [7]
จ า ก ภ า พ ที่ 2 ตั ว แ ป ร ภ า ย น อ ก เช่ น ข้ อ มู ล
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ เป็ นต้น
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ จะได้ รั บ จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู ้วา่ เป็ นระบบที่ง่าย ต่อ
การใช้งานการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ที่ ได้รับ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศคือปั จจัยที่ กาหนดการรับรู ้ ในแต่ละบุคคลว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บัติงานได้อย่างไร และเป็ นปั จจัยที่ ส่งผล โดยตรงต่อ
ความตั้ง ใจแสดงพฤติ ก รรม การใช้ด้ว ยการรั บ รู ้ ว่า เป็ น
ระบบที่ ง่ายต่อการใช้งานคือปั จจัยที่กาหนดในแง่ปริ มาณ
หรื อ ความส าเร็ จ ที่ ไ ด้รั บ ว่าตรงกับ ความต้อ งการหรื อ ที่
คาดหวัง ไว้ห รื อ ไม่ ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
2.4 การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจย
ั
จากศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้งใจใช้เทคโนโลยี ทฤษฎี การยอมรั บ
เท ค โ น โ ล ยี Technology Acceptance Model (TAM)
และทฤษฎี ค วามเหมาะสมของงานและลัก ษณะของ
เทคโนโลยี Task Technology Fit (TTF) ซึ่ งทฤษฎี ก าร
ยอมรั บเทคโนโลยี ทฤษฎี (TAM) มี จุด ประสงค์คื อการ
อธิ บ าย และคาดการการยอมรั บ ระบบสารสนเทศ ของ
ผูใ้ ช้งาน โดยมีสมมติฐานว่าการยอมรับเทคโนโลยีของแต่
ละบุคคลนั้นมาจากปั จจัยหลัก 2 ประการคือ 1. การรับรู ้ถึง

ภาพที่ 3: การกาหนดกรอบแนวความคิด
3.

วิธีดาเนินงานวิจัย

ขั้นตอนการดาเนินงานของการวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์หาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี
หุ่ นยนต์อตั โนมัติ RPA ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องต่ างๆ เน้น การศึ กษาการวิจัยเชิ ง
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ปริ มาณ (Quantitative-Research) เก็ บ รวบรวมความ
คิดเห็น ด้วยเครื่ องมือแบบสอบถามและนามาวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการทางสถิติ โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ประชากรที่ ใช้ในการ
วิ จั ย ค รั้ งนี้ เป็ น ป ระชากรผู ้ ใ ช้ ง าน ระบ บ RPA ใน
ชีวติ ประจาวัน
3.1.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม
ตัวอย่างผูใ้ ช้งานระบบ RPA ที่ ได้จากการสุ่ ม โดยวิธีการ
สุ่ ม อย่ า งง่ า ย การค านวนขนาดตัว อย่ า งใช้ โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ป G*Power สาหรับการทดสอบ Chi-square การ
ทดสอบข้อ มู ลตารางการณ์ จร (contingency table) ด้วย
Chi-square test ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย Goodness of fit test,
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ระดับ ความคิ ด เห็ น เป็ นมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scales) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ
3.3 การดาเนินและเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 สร้ างเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั
ใช้ Google Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความนิ ยม และ
มีความสะดวกในการส่ งให้ผูใ้ ช้งานทาแบบประเมิน เพื่อ
ส ารวจความเห็ น ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ งใจใช้
เทคโนโลยี RPA
3.3.2 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้วิ จ ั ย ได้ ท าการกระจาย
แบบ สอบถาม ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ งใจใช้
เทคโนโลยี RPA ผ่านทาง Email, Facebook และ LINE
Application ในการส่ ง แบบสอบถามออนไลน์ ใ ห้ ก ั บ
ผูใ้ ช้งานเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล

Independence test (association), Chi-square Degree

และ Conventional effect size = 0.50
จะได้ขนาดตัวอย่าง 143 ตัวอย่าง
of Freedom (df)

4. ผลการดาเนินงานวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใช้เทคโนโลยี RPA ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถามเพื่อเป็ น
เครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
143 คน และน ามาวิ เคราะห์ ด ้ว ยโปรแกรม SPSS โดย
ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิจยั ได้เป็ นหัวข้อดังต่อไปนี้
4.1 ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 143
คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่ งได้แก่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การใช้การแจกแจงความถี่ และนาเสนอเป็ นค่าร้อยละ ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ข้ อคำถำม

ภาพที่ 4: ผลคานวนขนาดตัวอย่างด้วย G*Power
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจย
ั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาการวิจยั คือแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่
2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี RPA และ
ส่วนที่ 3 ความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี RPA โดยใช้การวัด
ระดับ ข้อ มู ล ประเภทอัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) วัด

อายุ

ข้ อมูลทั่วไป
• 21 – 25 ปี
• 26 – 30 ปี
• 31 – 40 ปี
• 41 – 45 ปี
• มากกว่า 46 ปี
รวม

ประสบการณ์ • น้อยกว่า 1 ปี
ทางาน
• 1 - 5 ปี
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จำนวน
(คน)
24
59
46
11
3

ร้ อยละ
(%)
16.78
41.26
32.17
7.69
2.10

143
9
37

100.00
6.92
25.87
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• 6 - 10 ปี
• มากกว่า 10 ปี
รวม
ประเภทธุรกิจ • ธุรกิจโลจิสติกส์
• ธุรกิจบริ การ
• ธุรกิจอาหาร
• ธุรกิจการผลิต
• ธุรกิจน้ ามัน
• ธุรกิจซื้ อมาขายไป
• อื่นๆ (ระบุ)...............
รวม

59
38
143
17
24
19
23
16
40
4

41.26
26.57
100.00
11.89
16.78
13.29
16.08
11.19
27.97
2.80

143

100.00
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รับรู ้ถึงประโยชน์ของระบบ RPA 4. IOU หมายถึงตัวแปร
ความตั้งใจใช้งานระบบ RPA 5. EOU ตัวแปรปั จจัยด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ RPA และ 6. ACR หมายถึง
ตัวแปรปั จจัยด้านการให้สิทธิในการเข้าถึง
4.3 การวิ เ คราะห์ ถ ด ถอยพ หุ คู ณ แบ บ ขั้ น ต อ น
(Stepwise multiple regression analysis)

เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าตัวแปรอิสระทุกตัว จะ
ไม่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั น เอ งสู ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ ห า
ความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์

4.2 ผ ล ก าร วิ เ ค ร าะ ห์ อ งค์ ป ร ะก อ บ เชิ งส าร ว จ
(Exploratory Factor Analysis)

ภาพที่ 6: Dependent Variable ความตั้งใจใช้งานระบบ RPA
จากรู ป พบว่าการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
มีลาดับขั้นที่ทาการเลือกตัวแปรเข้าสู่ สมการอยู่ 3 ขั้น โดย
ลาดับแรก คือ ปั จจัยด้านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ ปั จจัยด้าน
ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี และปั จจัยด้าน
ความน่าเชื่อถือ เป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบ
RPA โดยมี ค่ า Sig น้ อ ยว่ า 0 .0 5 มี ค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์
สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ เท่ ากับ 0.548 และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ ความตั้งใจใช้งานระบบ RPA เท่ ากับ 0.300
หรื อร้อยละ 30

ภาพที่ 5: KMO และ Bartlett’s Test
ตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์ Factor Matrix ครั้งที่ 2
รหัส
TTF1
TTF2
TTF3
TTF4
CER1
CER2
CER3
CER4
EOU1
EOU2
EOU3
ACR1
ACR2
POU2
POU3
POU5
IOU1
IOU2

Factor
1
0.651
0.672
0.768
0.609

2

3

4

5

6

0.656
0.603
0.532
0.636
0.676
0.620
0.629
0.724
0.824
0.626
0.663
0.577

5. สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

0.785
0.591

5.1 สรุ ปผลการดาเนินงานวิจย
ั

จากตารางที่ 4-2 การวิเคราะห์ Factor Matrix ครั้งที่ 2
แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ซึ่ งเป็ นค่าที่ แสดงความสัมพันธ์ของ
ตัว แปรกับ องค์ ป ระกอบ โดยการหมุ น แกนปั จ จัย ด้ว ย
เทคนิ ค Principal axis factoring Analysis หลัง จากตัด
ตัวแปร INT1, INT2, POU1, POU4 และ IOU3 แล้ว ได้
ค่า Factor 6 ตัวแปร ได้แก่ 1. TTF หมายถึง ตัวแปรปั จจัย
ด้านความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยีของระบบ
RPA 2. CER หมายถึ ง ตัวแปรปั จจัยด้านความน่ าเชื่ อถื อ
ของระบบ RPA 3. POU หมายถึง ตัวแปรปั จจัยด้านการ

จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสารวจ
จากแบบสอบถามจานวน 143 ชุ ด โดยมี จุด ประสงค์ใน
การท าวิจัยเพื่ อ ศึ กษาปั จจัยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้งใจใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์กระบวนการอัตโนมัติ RPA ได้ทาการ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งจากปั จ จัย ที่ เป็ นตัว แปรอิ ส ระ
ทั้งหมด 6 ปั จจัย มีเพียง 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ใช้เทคโนโลยีหุ่ น ยนต์ก ระบวนการอัตโนมัติ RPA โดย
เรี ยงจากองค์ประกอบที่มีความสาคัญมากสุ ดดังนี้ 1. ปั จจัย
ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี RPA 2. ปั จจัย
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ด้านความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี RPA และ
3. ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือ
5.2 อภิปรายผลการวิจย
ั
จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน และ
สมมติฐานที่ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั สมมติฐานไว้ในเบื้องต้นผลปรากฏ
ว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี RPA มาก
ที่สุดได้แก่ ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ ซึ่ งสอดคล้อง
กั บ งาน วิ จั ย ของศศิ จั น ท ร์ ปั ญ จท วี (2 5 6 0 ) ซึ่ งได้
ผลการวิจยั ตรงกันว่าการรับรู ้ถึงประโยชน์มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรั บ เทคโนโลยีข องบุ ค คล สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก าร
ยอมรับเทคโนโลยี TAM ลาดับต่อมา คือ ปั จจัยด้านความ
เหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปรั ชญา ขัน ธนิ ยม (2557) ซึ่ งได้ผลการวิจัย
ตรงกัน ว่าความเหมาะสมระหว่างลักษณะของงานและ
ลักษณะเทคโนโลยี (TTF) มีอิทธิ พลต่อการความตั้งใจใช้
งานเทคโนโลยี และล าดั บ ที่ 3 คื อ ปั จจั ย ด้ า นความ
น่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งตรงกับ งานวิจัยของสุ วิท ย์ สมสุ ภาพรุ่ งยศ,
แสงทอง บุญยิ่ง และ อเนก พุทธิ เดช (2563) พบว่า ความ
เหมาะสมของระบบสารสนเทศที่ ใช้ปฏิ บัติงานมีปัจจัยที่
ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ความน่ าเชื่ อถื อ
ของระบบ ทั้ง 3 ปั จ จัย เป็ นตัว แปรต้น ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
ตั้งใจใช้เทคโนโลยี RPA อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการยอมรับเทคโนโลยี แอปพลิเคชันติดตามผู้ป่วย
Factors Influencing Patient Tracking Application Acceptance
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ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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บทคัดย่อ

application technology on Android operating system.

งานวิ จั ย ครั้ งนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการยอมรั บ เทคโนโลยีแอปพลิ เคชั น ติ ด ตาม
ผู้ป่วยบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ เพื่อส่ งเสริ มการใช้
งานเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพโดยประยุกต์ ใช้ แบบจาลองการ
ยอมรั บ เท คโน โลยี (Technology Acceptance Model
หรื อ TAM) โดยใช้ แบบสอบถามเก็ บ ข้ อมู ล กั บ กลุ่ ม
ประชากรตัวอย่ างที่มอี ายุ 20 – 70 ปี จานวน 350 ตัวอย่ าง
ผลการวิ จั ย พบว่ าปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อการยอมรั บ
เทคโนโลยีแอปพลิเคชันติดตามผู้ป่วยประกอบด้ วย โมเดลที่
1 : การรั บรู้ ว่ าเทคโนโลยีนั้นใช้ งานง่ าย (Perceived Ease of
Use (PE)) กั บ การรั บ รู้ ถึ งประโยชน์ จากการใช้ งาน
(Perceived Usefulness (PU)) ส่ งผลต่ อ ปั จจั ย ทั ศนคติ ที่ มี
ต่ อการใช้ งานระบบ (Attitude Toward Using (A)) โดย
อธิ บ ายได้ ร้ อยละ 65 ( = .651) และ โมเดลที่ 2: การ
รั บรู้ ว่ าเทคโนโลยีนั้ นใช้ งานง่ าย (Perceived Ease of Use
(PE)), การรั บรู้ ถึ ง ประโยชน์ จากการใช้ งาน (Perceived
Usefulness (PU)) และ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อการใช้ งานระบบ
(Attitude Toward Using (A)) ส่ งผลต่ อปั จจั ย ความตั้ ง ใจ
และเจตนาที่ มี ต่ อ การใช้ ระบบ (Behavioral Intention to
Use (BI)) โดยอธิ บายได้ ร้อยละ 57 (
= .575)
ค าส าคั ญ : การยอมรั บ เทคโนโลยี ปั จจั ย การรั บ รู ้ ว่ า
เทคโนโลยีน้ ัน ใช้งานง่ าย ปั จจัย การรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์จากการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการ
ใช้งานระบบ

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. บทนา

เนื่องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยมีผปู ้ ่ วยที่ป่วยเป็ นโรค
นิ่ วในระบบทางเดิ นปั สสาวะ (Urolithiasis) เป็ นจานวน
มากจากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุ ขพบว่าอัตรา
การเกิดโรคนิ่ วปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 108.41 ต่อประชากร
100,000 คน ในปี พ.ศ. 2552 เท่ า กับ 107.75 ในปี พ.ศ.
2553 เท่ ากับ 118.97 ต่อประชากร 100,000 คน และในปี
พ.ศ. 2553 เท่ากับ 122.46 ต่อประชากร 100,000 คน และ
มี แนวโน้มจะเพิ่ม มากขึ้ น ดังนั้นการให้บ ริ การกับผูป้ ่ วย
โรงพยาบาลเลื อกใช้วิธีการนัด แบบบัต รนัด กระดาษซึ่ ง
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The purpose of this research was to examine the
factors influencing the adoption of patient tracking
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เจ้าหน้าที่ และที มแพทย์จะต้องการสร้างบัตรนัด และโทร
ตามเมื่อใกล้ถึงวันนัด ปั ญหาที่พบในปั จจุบนั กับกลุ่มผูป้ ่ วย
ที่ ต้ อ งใช้ วิ ธี การรั กษ าแ บ บ ใส่ ส ายส วน ใน ท่ อ ไต
( Cystoscope c double j stent insertion) คื อ บ าง ค รั้ ง
ผูป้ ่ วยทาบัตรนัดหาย หรื อ ลืมวันไม่มาตามนัดเพื่อเอาสาย
สวนในท่ อ ไตออก ซึ่ งพบมากในกลุ่ ม ผูส้ ู งอายุตลอดไป
จนถึงกลุ่มผูป้ ่ วยวัยทางาน การไม่มาตามนัดและไม่ปฎิบตั ิ
ตามคาแนะนาของแพทย์ ส่ งผลให้เกิ ดอันตรายกับผูป้ ่ วย
และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นภายหลังตลอดขั้นตอนการ
รักษา
ปั จจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างพัฒนา
ไปได้ไ กลและมี เทคโนโลยีที่ ห ลากหลายให้ นักพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ ได้เลือกใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ดา้ นสุขภาพ (eHealth) เครื่ องมือและบริ การทุก
ชนิ ดที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ใน
การดูแลสุ ขภาพที่เชื่ อมโยงระหว่างผูป้ ่ วยและผูใ้ ห้บริ การ
ด้านสุ ขภาพกับโรงพยาบาล ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศสุ ข ภาพ (eHealth strategy) ของ
กระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่ จะนาเอาแบบจาลองการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model
หรื อ TAM) มาช่ ว ยในการออกแบบและศึ ก ษาปั จ จัย ที่
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันติดตามผูป้ ่ วย
บนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ แ ทนวิธีการใช้บัต รนัด
แบบกระดาษ

NCCIT2022

สภาวการณ์ปัจจุบนั ผูป้ ่ วย เช่น สัญญาณชีพของผูป้ ่ วย และ
การให้การดูแลโดยตรง
2.2 แบบจาลองการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model หรื อ TAM) [5]
แบบจาลองการยอมรั บ เทคโนโลยีได้รับ ความนิ ย ม
อย่างแพร่ หลายในการนามาใช้อธิ บายพฤติกรรมของผูใ้ ช้
เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ วั ต ถุ ป ระส งค์ ข องการใช้
แบบจาลองคือเพื่ออธิ บายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับใน
เทคโนโลยี และใช้สาหรับพยากรณ์การใช้งานของระบบ
สารสนเทศ ผู ้วิ จั ย ได้ น าแบบจ าลองนี้ มาช่ ว ยในการ
ออกแบบ แอปพลิ เคชันติ ด ตามผูป้ ่ วย ให้เหมาะสมกับ กลุ่ ม
ผู ้ ใ ช้ ง า น โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร “Attitude = Perceived
Usefulness + Perceived Ease of Use” ซึ่ งเกิ ดจากการที่
ผูใ้ ช้รู้สึกและรับรู ้ได้วา่ ระบบนั้นมีประโยชน์ อธิบายได้ดงั
รู ปที่ 1

รู ปที่ 1: แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) [5]
2 .3 เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ องค์ ประกอบหรื อการ
วิเคราะห์ ตัว ประกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis (EFA)) [1]

การวิ เคราะห์ ปั จ จัย เชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA) เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ว่าตัวแปร
ที่สังเกตได้น้ นั สามารถแบ่งออกได้ เป็ นกี่กลุ่มปั จจัย และ
การแสดงถึ ง ปั จ จัย แฝงทั้งนี้ เกณฑ์ ที่ ใช้ในการพิ จ ารณา
ได้แก่ (1( KMO ใช้อธิ บายความเหมาะสมของข้อมูล (2(
Total Variance Explained โ ด ย ใ ช้ เ พื่ อ ยื น ยั น
องค์ประกอบว่าสามารถอธิ บายข้อมูลได้มากเพียงใด โดย
ต้องมี ค่า มากกว่า 65% ขึ้ น ไป (3( Rotated Component
Matrix ใช้ เ พื่ อ อ ธิ บ ายถึ งตั ว แป รต่ าง ๆ ว่ า ค วรอ ยู่
องค์ป ระกอบใด ค่ าที่ ได้ต ้องมากค่าไม่น้อยกว่า 0.5 (4(
Communality โดยค่ า ที่ ไ ด้ ต ้อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 0.5 เพื่ อ วัด
ความแปรปรวน

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Mobile Health หรื อ mHealth [5]
Mobile Health หรื อในปั จจุบน
ั เรี ยกว่า mHealth เป็ น

ค าที่ ใช้ ส าห รั บ การป ฎิ บั ติ ท างด้ า น การแพท ย์ แ ละ
สาธารณสุ ขโดยการใช้เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์มือถื อ
เป็ นเครื่ องมื อ ในการสนั บ สนุ นซึ่ งอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เช่ น
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และคอมพิ วเตอร์ แ ท็ บ เล็ต ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทางคลินิกสุ ขภาพการจัดส่ งข้อมูลการดูแล
สุ ขภาพของนั ก ปฎิ บั ติ ง าน นั ก วิ จั ย เพื่ อ ตรวจสอบ
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2.4 เทคนิ ค การหาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างตัวแปรตาม

และตัวแปรอิสระ (Multiple Regression) [1]
การวิเคราะห์การถดถอยเป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษา
ความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งตั ว แป รอิ สระ (Independent
Variable) กั บ ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) การ
วิ เ ค ราะห์ ถ ดถ อ ยเชิ งเส้ น อ ย่ า งง่ า ย (Simple Linear
Regression Analysis) ถ้าตัวแปรอิ สระมี มากกว่าหนึ่ งตัว
กับ ตัวแปรตามหนึ่ งตัว เรี ยกว่า การวิเคราะห์ การถดถอย
เชิ งเส้ น พ หุ คู ณ ( Multiple Linear Regression) ก าร
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิ ส ระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่ อ
ศึ ก ษาว่ามี ต ัว แปรอิ ส ระตัว ใดบ้างที่ ร่ ว มกัน ท านายหรื อ
พยากรณ์ หรื ออธิ บายการผันแปรของตัวแปรตามได้โดย
เขียนความสัมพันธ์ในรู ปแบบของสมการได้ดงั นี้

รู ปที่ 3 : กรอบแนวคิดของงานวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรดังนี้
1. Perceived Ease of Use (PE) คื อ การรั บ รู ้ ว่ า
เทคโนโลยีน้ ันใช้งานง่ายสะดวก ประกอบด้วย
(1) ความง่ า ยของระบบปฎิ บ ั ติ ก าร (2) ความ
ชัดเจนของแอปพลิเคชัน (3) ความสะดวกสบาย
ในการค้นหา
2. Perceived Usefulness (PU) คื อ การรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์จากการใช้งานแอปพลิ เคชัน ติ ดตาม
ผูป้ ่ วย ประกอบด้วย (1) คุ ณภาพข้อมูลช่องทาง
ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ (2) การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข อง
ระบบ (3) ความรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูลทาง
การแพทย์
3. Attitude Toward Using (A) คื อ ทั ศ นคติ ที่ มี
ต่อการใช้งานระบบ ได้แก่ คุ ณ ภาพการบริ การ
สุ ข ภ า พ ( Health Service Quality) , ค ว า ม
เชื่ อ มั่น ในระบบ , ความปลอดภัย ของระบบ
ปฎิบตั ิการ
4. Behavioral Intention to Use (BI) คื อ ค ว าม
ตั้งใจ/เจตนาที่มีต่อการใช้ระบบ
3.2 พัฒนาข้ อคาถามออกแบบเครื่ องมือสาหรับงานวิจย
ั
ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ าม อ อ น ไ ล น์ ( Online
Questionnaire) ในการเก็บ ข้อ มู ล และเป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิ ดโดยผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั คาถามในแบบสอบถามดังนี้
ส่ วนที่ 1 : ข้อคาถามข้อมูลทัว่ ไปได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
ส่วนที่ 2 : ข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่ างทีเ่ กีย
่ วข้ อง
การกาหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้ง
นี้ ผูว้ ิจยั ได้ขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และใช้โปรแกรม
g*power ช่ ว ยในการค านวณขนาดตัว อย่า ง พบว่า ควรมี

Y = β0 + β1×X1 + β2×X2 + … βn×Xn

สัญลักษณ์ที่ใช้สามารถอธิบายได้ดงั นี้
Xi คื อ ค่ า ของตัว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตัว (จะใช้
สั ญ ลัก ษณ์ xi ส าหรั บ ค่ า ที่ ไ ด้จ ากตัว อย่า งและ ส าหรั บ
ค่าประมาณหรื อตัวทานาย)
Y คื อ ค่ า ของตัว แปรตาม (จะใช้สั ญ ลัก ษณ์ y
สาหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง)
n คือ จานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย
β0 คือ ค่าคงที่ของสมการถดถอย
βn คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การของตัวแปรอิสระ
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่า Y
3. วิธีการดาเนินงาน

หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจัยได้กาหนดกลุ่ ม ประชากรตัว อย่างจานวน 350 คน
และได้กาหนดวิธีการดาเนินงานดังนี้
3.1 กาหนดกรอบแนวคิดของงานวิจย
ั
ผู ้วิ จั ย ได้ ว างแผนกรอบแนวคิ ด ในการน าทฤษฏี
แ บ บ จ าล อ งก ารยอ ม รั บ เท ค โน โ ลยี ( Technology
Acceptance Model) มาใช้ในงานวิจยั ดังรู ปที่ 3
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4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลประชากรทัว่ ไป

การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่วไปกับ กลุ่ ม ประชากรตัว อย่าง
จานวน 350 คน โดยเป็ นกลุ่มอาสาสมัครในโรงพยาบาล
กรณี ศึกษาได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตารางผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ข้อคาถาม
เพศ

อายุ

รู ปที่ 4 : ผลการคานวณกลุ่มตัวอย่าง
3.4 รวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์ ผล
เมื่อได้ค่าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ผูว้ จิ ยั จะ
นาข้อมูลมาตรวจสอบความครบถ้วน และนาข้อมูลไป
ประมวลผลทางสถิติโดยแบ่งวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
3.4.1 ก าร วิ เค ร าะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เชิ ง ส าร ว จ
((Exploratory Factor Analysis (EFA)) โดยน าข้อ มู ล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามและนาเสนอข้อมูล
ในรู ปแบบดังนี้ ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ (Mean), ส่ วน
เบี่ ยงเบ น ม าต รฐาน (Std. Deviation), ค่ าวิ เ ค ราะ ห์
องค์ ป ระกอบ (Analysis N) เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะของ
องค์ประกอบ
3.4.2 การวิ เ คราะห์ ห าค่ า น้ า หนั ก ขององค์ ป ระกอบ
(Weight Score) โดยการคัด องค์ป ระกอบเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
องค์ประกอบร่ วมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ หากตัวแปรใดไม่เข้ากลุ่มจะถูกตัดอกไปจากงานวิจยั
3.4.3 การวิเคราะห์ สถิติเชิ งปริ มาณ โดยใช้เทคนิ คการ
วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ ( Multiple Linear

ระดับ
การศึกษา

ข้อมูลทัว่ ไป
• ชาย
• หญิง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาชีพ

4 .2

•
•
•
•

จานวนคน
141
209

ร้อยละ
40.3
59.7

รวม
น้อยกว่า 20 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 - 70 ปี

350
8
100
131
92
19

100
2.3
28.6
37.4
26.3
5.4

รวม

350
2
3

100
0.6
0.9

17

4.9

115
213

32.9
60.9

350
66
76
73
135

100
18.9
21.7
20.9
38.6

350

100

มัธยมปลาย
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง
ปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม
รับจ้างอิสระ
รับราชการ
ธุ รกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

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))

การวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง สารวจ ((Exploratory
Factor Analysis (EFA)) ผูว้ ิจยั ใช้โ ปรแกรม IBM SPSS
และใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1. ค่ า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ใช้ อ ธิ บ ายความ
เหมาะสมของข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์มีค่ามากกว่า 0.05
ซึ่งเป็ นค่ายอมรับได้
2. ค่ า Rotated Component Matrix ใช้อ ธิ บ ายการจัด
กลุ่ ม องค์ป ระกอบโดยผู ้วิ จัย ตัด องค์ป ระกอบที่ ไ ม่ เป็ น
องค์ประกอบร่ วมและจัดเข้ากลุ่มใหม่ได้ดงั ตารางที่ 2

Regression)

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือและมีความถูกต้องผูว้ ิจยั ได้
นาผลการสังเคราะห์ จากการศึ กษาทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึ งผลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครมาสอบถามกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.5
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ตารางที่ 2 : ตารางค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลังหมุนแกน

5. สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการดาเนินงานวิจย
ั

ผลจากตารางสามารถอธิ บ ายได้ว่าองค์ป ระกอบที่ 1
ได้ แ ก่ การรั บ รู ้ ถึ ง ป ระโยชน์ จากการใช้ ง าน ระบ บ
องค์ประกอบที่ 2 การรับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั ใช้งานง่ายและ
สะดวกสบาย องค์ประกอบที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
ระบบ และองค์ประกอบที่ 4 ความตั้งใจ/เจตนาที่มีต่อการ
ใช้ระบบ
4 .3 การวิ เ คราะห์ การถดถอยพ หุ คู ณ (Multiple

ตารางที่ 5 : ตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์

Linear Regression)

โมเดลที่ 1 : ปั จจัยการรับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั ใช้งานง่าย
(Perceived Ease of Use (PE)) ซึ่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย (1)
ความง่ายของระบบปฎิ บตั ิ การ (2) ความชัดเจนของแอป
พลิ เคชัน (3) ความสะดวกสบายในการค้นหา กับปั จจัย
การรั บ รู ้ ถึ งป ระ โยช น์ จ าก ก ารใช้ ง าน (Perceived
Usefulness (PU)) ซึ่ งประกอบด้ ว ย (1) คุ ณ ภาพข้ อ มู ล
ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ (2) การรับรู ้ประโยชน์ของระบบ
(3) ความรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ ส่ งผล
ต่ อ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การใช้ง านระบบ (Attitude Toward
Using (A)) โดยอธิ บ ายได้ ร้ อ ยละ 65 (
= .651) ดั ง
ตารางที่ 5
โมเดลที่ 2 : ปั จจัยการรับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั ใช้งานง่าย
(Perceived Ease of Use (PE)) ซึ่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย (1)
ความง่ายของระบบปฎิ บัติการ (2) ความชัดเจนของแอป
พลิ เคชัน (3) ความสะดวกสบายในการค้นหา , การรับรู ้
ถึ ง ประโยชน์ จ ากการใช้ ง าน (Perceived Usefulness
(PU)) ซึ่ งประกอบด้วย (1) คุ ณ ภาพข้อมู ลช่ อ งทางติ ดต่ อ
เจ้าหน้ าที่ (2) การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องระบบ (3) ความ
รวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ และ ทัศนคติที่มี
ต่ อ การใช้ง านระบบ (Attitude Toward Using (A)) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย (1) ทัศนคติดา้ นความถูกต้องของข้อมูล

ผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ สามารถอธิ บายได้ดงั นี้ การ
รับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั ใช้งานง่ายสะดวก (Perceived Ease
of Use (PE)) กั บ การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ จ ากการใช้ ง าน
(Perceived Usefulness (PU)) มี อิ ท ธิ พ ลกับ ทัศ นคติ ที่ มี
ต่อการใช้งานระบบ (Attitude Toward Using (A)) โดยมี
ค่า Sig น้อยว่า 0.05 ซึ่งที่เป็ นค่าที่ยอมรับได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ตารางการวิเคราะห์อิทธิพลที่มีต่อทัศนคติ

และการรั บ รู ้ ว่ า เทคโนโลยี น้ ั นใช้ ง านง่ า ยสะดวก
(Perceived Ease of Use (PE)) , การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์
จ าก ก าร ใ ช้ ง าน (Perceived Usefulness (PU)) แ ล ะ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานระบบ (Attitude Toward Using
(A)) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจหรื อ เจตนาที่ มี ต่ อ การใช้
ระบบ (Behavioral Intention to Use (BI)) โดยมีค่า Sig
น้อยว่า 0.05 ซึ่งที่เป็ นค่าที่ยอมรับได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ตารางอิทธิ พลที่มีต่อความตั้งใจหรื อเจตนาที่มีต่อการ
ใช้ระบบ
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ในระบบ (2) ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย (3) ทัศนคติต่อ
ระบบปฎิบตั ิการส่ งผลต่อความตั้งใจและเจตนาที่มีต่อการ
ใ ช้ ร ะ บ บ (Behavioural Intention to Use (BI)) โ ด ย
อธิบายได้ร้อยละ 57 ( = .575) ดังตารางที่ 5
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ปัจจัยแบบกึง่ มีส่วนร่ วมทางสังคมทีม่ ีผลต่ อความตั้งใจกดติดตาม
บนแอปพลิเคชันติก๊ ต่ อก
Parasocial Factors and Their Impact to the Intention
to Follow Influencers on TikTok
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บทคัดย่อ

Abstract
The objective of this research is to investigate the

การวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยแบบกึ่งมีส่วน
ร่ วมทางสังคมที่มผี ลต่ อความตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเค
ชันติ๊กต่ อก เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ โดย
ศึกษาจากกลุ่มประชากรที่มพี ฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน
TikTok และมีพฤติ กรรมการติ ดตามบั ญชี ผ้ ูใช้ งาน TikTok
ที่ เนื ้ อ หาวิ ดี โอแสดงด้ วยบุ ค คลจ านวน 418 คน เมื่ อ น า
ข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ ด้ วยโมเดลสมการโครงสร้ าง เพื่ อ
ทดสอบสมมติ ฐาน และหาความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสมของด้ วยค่ า P-value

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,

=0.105, x2/df=196.616, RMSEA=0.018, GFI=0.960,

NFI=0.963, and TLI=0.993. The result of this

แ ล ะ TLI=0 .9 9 3 จ าก ผ ล
การศึ กษาพบว่ า ปฏิ สัมพันธ์ แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสั งคมมี
อิ ทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อการความตั้งใจกดติ ดตามบน
แอปพลิ เคชั น TikTok ส่ วนเนื ้อ หาของบั ญ ชี TikTok มี
อิ ทธิ พลเชิ งบวกทางอ้ อมต่ อความตั้งใจกดติดตามบนแอป
พลิเคชัน TikTok ซึ่ งเนือ้ หาที่ให้ ความบันเทิ งมีอิทธิ พลเชิ ง
บวกทางอ้ อ มมากกว่ า เนื ้ อ หาที่ มี ป ระโยชน์ ส่ วนความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง ที่ ม าพบว่ าผู้ แ สดงเนื ้ อ หาวิ ดี โ อที่ มี
ความน่ าดึ งดูดใจมีอิทธิ พลทางอ้ อมเชิ งบวกต่ อการความ
ตั้งใจกดติ ดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok สาหรั บผู้แสดง
เนื ้อหาวิดีโอที่ มีความเชี่ ยวชาญและมีความน่ าเชื่ อถือไม่ มี
อิทธิ พลต่ อความตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok
ค าส าคั ญ : TikTok ปฏิ สั ม พัน ธ์ แ บบกึ่ งมี ส่ ว นร่ ว มทาง
สังคม มูลค่าของความบันเทิง มูลค่าของข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา

research indicated that the parasocial relationship

CFI=0 .9 95, NFI=0.963

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.
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เนื้ อหาจึ งต้อ งได้รับ การเผยแพร่ อ ย่างสม่ าเสมอและการ
นาเสนอเนื้ อหาที่ มีคุณภาพ ซึ่ งผูต้ ิดตามเกิดความตั้งใจกด
ติดตามจากทฤษฎีการกระทาตามหลักเหตุผล [3] กล่าวว่า
การก าหนดความตั้งใจเชิ งพฤติ กรรมเกิ ด จากพฤติ ก รรม
ทางด้านทัศนคติของบุคคลและบรรทัดฐานหรื อความเชื่ อ
ของบุคคลโดยแตกต่างออกไปตามพฤติกรรม สถานการณ์
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในงานวิจยั นี้ วดั ความ
ตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อนาไปสู่ การ
เป็ นอินฟลูเอนเซอร์ จากความน่ าจะเป็ นในการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมหรื อแนวโน้มของการกดติดตามแอปพลิเค
ชัน TikTok ที่บ่งบอกถึงความต้องการหรื อความสนใจกด
ติดตาม การคาดคะเนกดติดตามในอนาคต และการแนะนา
เพื่อนเพื่อกดติดตาม โดยนาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
กดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok ดังนี้
เนื้ อหา (Content) ของบัญชี TikTok กล่าวถึงลักษณะ
เนื้ อหาวิดี โอของบัญ ชี TikTok ที่ โ พสต์ โดยน าแนวคิ ด
เนื้ อหาของอินฟลูเอนเซอร์ (Content influence) ของ [7]
มาปรับใช้ ซึ่ งประกอบด้วย มูลค่าของข้อมูล (Informative
value: IV ) ความหมายคื อ ทั ศ นคติ ข องผู ้รั บ ชมเนื้ อ หา
วิดีโอของบัญชี TikTok ที่ได้รับข้อมูลเป็ นประโยชน์ ตรง
ประเด็น เป็ นแหล่งข้อมูลที่ ดีในการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
และมูลค่ าของความบัน เทิ ง (Entertainment value: EV)
คือทัศนคติของผูร้ ับชมเนื้ อหาวิดีโอของบัญชี TikTok ที่
ท าให้ เ กิ ดความรื่ น รมย์ ความน่ าตื่ น เต้ น และความ
เพลิ ด เพลิ น เนื่ อ งจากลัก ษณะเนื้ อหาวิ ดี โ อของบั ญ ชี
TikTok เป็ นวิดีโอสั้นๆช่วยให้รับรู ้ถึงประโยชน์ที่กระชับ
และตรงประเด็นนอกจากนั้นผูช้ มวิดีโอยังคาดหวังการชม
วิดีโอเพื่อความบันเทิ ง [8] หากสร้างเนื้ อหาวิดีโอใหม่ๆที่
สอดคล้องกับผูช้ มวิดิโอจะทาให้ขยายจานวนผูต้ ิดตามได้
[9] จากข้อ มู ล ดัง กล่ า ว ผู ้วิ จ ัย จึ ง คิ ด ว่ า เนื้ อหาของบั ญ ชี
TikTok มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความตั้ง ใจกดติ ด ตามบน
แอปพลิเคชัน TikTok ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์แบบกึ่งมีส่วน
ร่ วมทางสังคม และตั้งเป็ นสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1): มูลค่าของข้อมูล (IV) มีอิทธิ พลเชิ ง
บวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok (FL)
ผ่านปฏิสมั พันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)

1. บทนา

เนื่องจาก TikTok เป็ นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิ ยม
มียอดดาวน์โหลดสู งที่ สุดในโลกภายในระยะเวลาไม่กี่ปี
หลังจากเปิ ดตัวแอปพลิเคชัน หลายบุคคลใช้แอปพลิเคชัน
TikTok สร้ า งแบรนด์ ส่ ว นบุ ค คล น าเสนอเนื้ อ หาวิ ดี โ อ
ผสมผสานทักษะประสบการณ์ บุ คลิ กภาพที่ น่าดึ งดูดใจ
และความน่ าเชื่ อ ถื อ ของตัว บุ ค คลส่ งผลให้ ไ ด้รั บ ความ
สนใจสร้างเครื อข่ายมีผตู ้ ิดตามจานวนมากกลายเป็ นอินฟลู
เอนเซอร์ ซึ่งจากข้อมูลสถิติของ [1] พบว่าอินฟลูเอนเซอร์
ของแอปพลิ เคชัน TikTok ส่ ว นใหญ่ เป็ นบุ ค คลทั่ว ไป
ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมาก่อน แตกต่างจากโซเซียล
มีเดียอื่นที่ เป็ นการยากสาหรับผูไ้ ม่ได้มีชื่อเสี ยงมาก่อนจะ
ได้ รั บ ความนิ ย มและมี ผู ้ติ ด ตามเป็ นจ านวนมาก จาก
การศึ ก ษาพบว่าบางบัญ ชี TikTok มี จ านวนวิดี โอไม่ ถึ ง
1,000 วิดีโอแต่มีจานวนผูต
้ ิดตามมากกว่าล้านผูต้ ิดตามแต่
บางบัญชี TikTok มีจานวนผูต้ ิดตามไม่ถึง 100 คน หลาย
บัญชี TikTok เป็ นผูค้ นทัว่ ไปที่มีจานวนผูต้ ิดตามมากกว่า
ผูท้ ี่ มีชื่อเสี ยงโด่งดังมาก่อน ทาให้เป็ นที่น่าสนใจว่าผูผ้ ลิต
สื่ อสร้างเนื้ อหาวิดีโอในการสื่ อสารกับผูช้ มวิดีโออย่างไรที่
ทาให้เกิดความรู ้สึกพึงพอใจที่ อยากติดตาม รับชมผลงาน
ผ่านสื่ อกลางแอปพลิเคชัน TikTok
งานวิจยั นี้จึงต้องการศึกษาว่าศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจกดติ ด ตามบนแอปพลิ เคชัน TikTok เพื่ อ ใช้
เป็ นแนวทางสร้ างกลยุทธ์ สาหรั บผูท้ ี่ ตอ้ งการเป็ นอิ นฟลู
เอนเซอร์ ปั จจัยที่ ผวู ้ ิจยั นามาใช้ในการศึกษาได้แก่ เนื้ อหา
(Content) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง ที่ ม า (Credibility)
ปฏิ สั ม พัน ธ์ แ บบกึ่ งมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม (Parasocial
Relationship) และความตั้ง ใจกดติ ด ตามแอปพลิ เคชั น
TikTok

2. งานวิจัยและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

ความตั้ งใจกดติ ด ตามบนแอปพลิ เ คชั น TikTok
(Follower: FL) ได้แนวคิ ดมาจาก [2] การเป็ นอิ นฟลูเอน
เซอร์ คื อ บุ ค คลธรรมดาที่ ใ ช้โ ซเซี ย ลมี เดี ย ในการแสดง
ความคิดเห็นเกิดเป็ นชุมชนออนไลน์ ซึ่ งอินฟลูเอนเซอร์ มี
ความเป็ นผูน้ าต่อผูต้ ิดตามของเขา เนื่ องจากผูต้ ิดตามที่ชื่น
ชอบเขาจะมี ค วามไว้วางใจ เพื่ อ รั กษาจ านวนผู ้ติ ด ตาม
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ใจและความคล้ายคลึงกันของผูต้ ามอินฟลูเอนเซอร์ส่งผลดี
ต่อความไว้วางใจของเนื้ อหาแบรนด์สิน ค้าที่ อิน ฟลู เอน
เซอร์ โฆษณา ซึ่ งส่ งผลต่อการโน้มน้าวใจและความตั้งใจ
ซื้อของผูต้ ิดตามอินฟลูเอนเซอร์ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงคิดว่าความ
น่ าเชื่ อถือของแหล่งที่ มามีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความตั้งใจ
กดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์
แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม และตั้งเป็ นสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 3 (H3): ความน่ าดึ งดู ดใจ (AN) มี อิท ธิ พ ล
เชิ งบวกต่ อ ความตั้ง ใจกดติ ด ตามแอปพลิ เคชัน TikTok
(FL) ผ่านปฏิสม
ั พันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)
สมมติฐานที่ 4 (H4): ความเชี่ ยวชาญ (ET) มีอิทธิ พลเชิ ง
บวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok (FL)
ผ่านปฏิสมั พันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)
สมมติฐานที่ 5 (H5): ความน่ าเชื่ อถือ (TN) มีอิทธิ พลเชิ ง
บวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok (FL)
ผ่านปฏิสมั พันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)
ปฏิ สัมพันธ์แบบกึ่ งมี ส่วนร่ วมทางสังคม (Parasocial
Relationship: PR) กล่าวถึงความรู ้สึกของผูร้ ั บชมเนื้ อหา
วิดี โ อที่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ผู ้แ สดงเนื้ อ หาวิดี โ อของบัญ ชี
TikTok เป็ นการสื่ อสารของผูแ
้ สดงเนื้ อหาวิดีโอที่ กาลัง
สื่ อสารกับผูช้ มวิดีโอ ซึ่ งความสาเร็ จของบุคคลสาธารณะ
ในโซเซี ย ลมี เดี ย ขึ้ นอยู่กั บ ความสามารถในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ผูช้ ม [4] ก่อให้เกิดการมีปฏิสมั พันธ์แบบ
ฝ่ ายเดี ย วที่ ผู ้รั บ ชมวิ ดี โ อรู ้ สึ ก มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ผู ้แ สดง
เนื้ อหาวิดีโออยากติดตามข่าวสารและผลงานของผูท้ ี่ ชื่น
ชอบ [5] มี ค วามรู ้ สึ ก ห่ วงใยและรู ้ สึ ก ว่า ผูแ้ สดงเนื้ อ หา
วิดี โ อเข้า อกเข้า ใจในสิ่ ง ที่ อ ยากรู ้ โดยใช้แ อปพลิ เคชัน
TikTok เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารทางโซเซี ยลมีเดี ย เช่ น
การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์แ บบแฟนคลับ ดารา นักร้ อ งนักแสดง
เป็ นต้ น [6] จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จั ย จึ ง คิ ด ว่ า การมี
ปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok และตั้ง
เป็ นสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 6 (H6): ปฏิ สัมพันธ์แบบกึ่ งมี ส่วนร่ วมทาง
สังคม (PR) อิทธิ พลเชิงบวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอป
พลิเคชัน TikTok (FL)

สมมติ ฐ านที่ 2 (H2): มู ล ค่ า ของความบั น เทิ ง (EV) มี
อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความตั้ง ใจกดติ ด ตามแอปพลิ เคชัน
TikTok (FL) ผ่ า นปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบกึ่ งมี ส่ ว นร่ ว มทาง
สังคม(PR)
ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งที่ มา (Credibility) กล่าวถึ ง
ความรู ้สึ กของผูช้ มเนื้ อ หาวิดีโอที่ มีต่ อผูแ้ สดงเนื้ อหาใน
บัญชี TikTok โดยใช้มาตราส่ วนในการวัดความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มาจากงานวิจยั [10] ที่สร้างมาตราส่ วนเพื่อวัด
ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งที่ มาจากการวัดความเชี่ ยวชาญ
ความน่ าเชื่ อถือและความน่ าดึ งดูดใจของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง ซึ่ ง
เป็ นงานวิ จัย ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ และถู ก น าไปใช้อ ย่า ง
แพร่ หลาย โดยกาหนดมาตราส่ วนวัดความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่ งที่ ม าไว้ ดังนี้ (1) มาตราส่ ว นวัด ความน่ า ดึ ง ดู ด ใจ
(Attractiveness: AN) หล่อ/สวย-น่ าเกลี ยด มี ระดับ -ไม่ มี
ระดับเรี ยบหรู -ธรรมดา เซ็กซี่-ไม่เซ็กซี่ (2) มาตราส่วนวัด
ความเชี่ยวชาญ (Expertise: ET) คือ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ-ไม่ใช่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความรู ้ -ไม่มี ความรู ้ เก่ ง-ไร้ ฝีมื อ (3) มาตรา
ส่วนวัดความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness: TN) พึ่งพาได้–
พึ่งพาไม่ได้ ซื่อสัตย์-ไม่ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้-ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่ ง
แนวคิ ด นี้ ผูว้ ิจัยได้ดัด แปลงจากการวัดผลความตั้งใจซื้ อ
และการวัดผลโฆษณาผ่านความน่ าเชื่ อถือของอินฟลูเอน
เซอร์ ที่รับรองแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากการเป็ นอินฟลู
เอนเซอร์ คือการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล การวัดผลความ
ตั้งใจซื้ อสิ น ค้าหรื อโฆษณาของแบรนด์สิ น ค้าดัด แปลง
นามาวัดผลความตั้งใจกดติดตามของแบรนด์ส่วนบุ คคล
ซึ่ งในบริ บทนี้ หมายถึงบัญชี TikTok ซึ่ งจากงานวิจยั [11]
พบว่าการสร้ างแบรนด์ส่ วนบุ ค คลคื อ การอธิ บ ายตัวตน
ดั้ง เดิ ม ของใครบางคนและเพิ่ ม ศัก ยภาพขึ้ น มาด้ว ยการ
น าเสนอเนื้ อหาแบรนด์ ส่ ว นบุ ค คลอย่า งสม่ า เสมอซึ่ ง
TikTok เป็ นแพลตฟอร์ มโซเซี ยลมี เดี ยที่ ง่ายในการสร้ าง
ความรับรู ้ สื่ อสารและพัฒนาแบรนด์ส่วนบุคคลสอดคล้อง
กับ งานวิ จั ย [12] ที่ พ บว่ า ผู ้ติ ด ตามจ านวนมากชื่ น ชม
บุ ค ลิ ก ภาพของอิ น ฟลู เอนเซอร์ แ ละท าให้ ชื่ น ชอบใน
ผลิตภัณฑ์ที่อินฟลูเอนเซอร์ รับรอง สอดคล้องกับ [13] ที่
พบว่าองค์ประกอบความน่าเชื่อถือของอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยความเชี่ ยวชาญ ความน่ าเชื่ อถือ ความดึ งดู ด
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พ ลิ เค ชั น TikTok (Follower) ซึ่ ง รู ป แ บ บ ค า ถ า ม
ประกอบด้ ว ยค าถามแบบตรวจรายการ (Check List)
ลั ก ษ ณ ะค าถามป ลายปิ ด (Close-Ended Questions)
คาถามหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) และ
รู ป แบบลักษณะค าถามแบบมาตราวัด (Interval Scale)
โดยกาหนดค่าคะแนนช่วงน้ าหนัก 5 ระดับ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั โดยใช้
โปรแกรม SPSS และ AMOS ในการวิเคราะห์รูปแบบเชิง
โครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่ อ
วิเคราะห์หาค่าอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้มี
การปรับรู ปแบบของโมเดล เพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลกับกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)

กรอบแนวคิดของการวิจัย

จากการศึ กษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องสามารถ
กาหนดกรอบแนวคิดงานวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจยั

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษางานวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research) ใช้แ บบสอบถามออนไลน์ ใน
การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็ นบุคคล
ทั่ว ไปที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ และพฤติ กรรมการติ ด ตาม
บัญชี ผูใ้ ช้งาน TikTok ที่ เนื้ อหาวิดีโอแสดงด้วยบุคคลอยู่
แล้ว ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม G*Power ในการคานวณหาขนาด
ตัวอย่างประชากร โดยกาหนดค่ าเพาเวอร์ (1-) เท่ ากับ
0.95 ค่าอัลฟา () เท่ากับ 0.05 ขนาดของอิทธิ พล (Effect
size) เท่ากับ 0.03 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 7 ตัวแปร
ผลที่ได้คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 363 ตัวอย่าง ซึ่ ง
ผู ้วิ จัย ได้ป รั บ จ านวนขนาดตัว อย่า งจากแบบสอบถาม
เพิ่ ม เติ ม เป็ น 388 และเพิ่ ม การเก็ บ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ส าหรั บ
การศึกษานาร่ อง (Pilot study) เพื่อหาความเชื่อมัน่ อีก 30
ตัว อย่า ง รวมเป็ น 418 ตัว อย่า ง เพื่ อ ให้ ก ารวิ เคราะห์ มี
องค์ป ระกอบที่ น่าเชื่ อถื อมากขึ้ น โดยใช้การสุ่ ม ตัวอย่าง
แ บ บ ส ะ ด ว ก (Convenient Sampling) ซึ่ ง แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 7 ส่ ว น ประกอบด้ว ย ส่ ว นที่ 1
แบบสอบถามคัด กรองผู ้ใช้ง านแอปพลิ เคชัน TikToK
ส่ ว น ที่ 2 แ บ บ ส อ บ ถ าม ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ส่ ว น ที่ 3
แบบสอบถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้แ อปพลิ เคชัน
TiKTok ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับเนื้ อหาของบัญชี
TikTok (Content) ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกับความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ข อ ง แ ห ล่ ง ที่ ม า ( Credibility) ส่ ว น ที่ 6
แบบสอบถามเกี่ ยวกับปฏิ สัมพันธ์แบบกึ่ งมีส่วนร่ วมทาง
สั ง ค ม ( Parasocial Relationship) แ ล ะ ส่ ว น ที่ 7
แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการกดติดตามบนแอป

5.

ผลการดาเนินงานวิจัย

ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
490 คน เป็ นผูบ
้ ุคคลทัว่ ไปที่มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเค
ชัน TikTok และมี พ ฤติ ก รรมการติ ด ตามบัญ ชี ผู ้ใ ช้ง าน
TikTok ที่ เนื้ อหาวิดีโอแสดงด้วยบุ คคล ข้อมู ลที่ สามารถ
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เป็ นจานวน 418 คน แบ่งเป็ นเพศ
ชาย 147 คน หญิง 264 คน และไม่ระบุเพศ 7 คน หากแบ่ง
ตามช่วงอายุเป็ น 15-30 ปี จานวน 175 คน อายุ 31-45 ปี
จานวน 230 คน และอายุ 45-60 ปี จานวน 13 คน
การวิจยั ใช้การวิเคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้าง โดยเป็ น
การวิเคราะห์ เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาค่าอิทธิ พล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรอิ ส ระว่ามี ผลต่อ ตัว
แปรตามมากน้ อ ยเพี ย งใด โดยค่ า ความสอดคล้อ งของ
โมเดล (Goodness-of-Fit) ที่ได้มีค่าดังนี้ P-value=0.105,
x2/df=196.616,

RMSEA=0.18,

GFI=0.960,

CFI=0.995, NFI=0.963 และ TLI=0.993 ตามผลสถิ ติ

สามารถแสดงผลลัพ ธ์ที่ได้ในโมเดลการวิจัยในภาพที่ 2
และแสดงผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดลในตารางที่ 1

ภาพที่ 2: โมเดลจากการวิจยั
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ผลที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ภ ายใน
โมเดล สามารถนามาสรุ ปผลการทดสอบของสมมติ ฐาน
ต่าง ๆ ที่ต้ งั ไว้ มีรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดล
ตัวแปร
อิทธิพล
ผล
PR

FL

สั ง คม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Virkkunen และ
Norhio [2] ที่พบว่าการนาเสนอเนื้ อหาที่มีคุณภาพมีผลต่อ
ความตั้ งใจในการกดติ ด ตามบั ญ ชี TikTok โดยจาก
งานวิจัยแสดงให้เห็ นถึ ง มูลค่าความบันเทิ งมี อิทธิ พ ลเชิ ง
บวกมากกว่ามู ลค่าของข้อมูลสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
Xiao, Wang, และ Wang [8] ที่ พ บว่า วิดี โ อสั้ น ๆช่ ว ยให้
ลู ก ค้ า รั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ กระชั บ และตรงประเด็ น
นอกจากนั้ นลู ก ค้า มัก คาดหวัง การชมวิ ดี โ อเพื่ อ ความ
บัน เทิ ง ซึ่ งจากงานวิจัย แสดงให้ เห็ น พฤติ ก รรมการกด
ติดตามแอปพลิ เคชัน TikTok ผูช้ มวิดีโอมี ความตั้งใจกด
ติดตามเนื้ อหาที่ ให้ความบันเทิ งมากที่ สุด การกดติดตาม
เนื้ อหาที่มีประโยชน์เพื่อเป็ นแหล่งอัพเดตข้อมูลข่าวสารมี
อิ ท ธิ พ ลเพี ยงเล็กน้อ ย ดังนั้น ผูท้ ี่ ตอ้ งการเป็ นอิ น ฟลูเอน
เซอร์ บนแอปพลิเคชัน TikTok ควรเน้นสร้างเนื้อหาวิดีโอ
ที่ ให้ความบันเทิ งแก่ผูร้ ั บชมวิดีโอ ให้ผูร้ ับชมวิดีโอรู ้สึก
เพลิ ด เพลิ น รื่ น รมย์ หรื อ ตื่ น เต้น กับ เนื้ อหาวิ ดี โ อ โดย
ลักษณะเนื้ อหาวิดีโอควรสอดแทรกให้ผูร้ ับชมวิดีโอรู ้สึก
ถึงประโยชน์ของเนื้อหา สั้นๆตรงประเด็นให้เป็ นแหล่งอัป
เดตข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ดี แ ก่ ผู ้รั บ ชมเนื้ อ หาวิดี โ อ เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสให้เกิดความตั้งใจกดติดตามบัญชี TikTok
ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา พบว่า ความน่าดึงดูดใจ
ของผูแ้ สดงเนื้ อหาวิดีโอมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความตั้งใจ
กดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok ผ่านปฏิสมั พันธ์แบบกึ่งมี
ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม สอดคล้อ งกับ Janssen, Schouten,
และ Croes [12] ที่ พ บว่ า ผู ้ติ ด ตามจ านวนมากชื่ น ชม
บุ คลิ กภาพของอิ นฟลูเอนเซอร์ ซึ่ งจากงานวิจยั บ่ งบอกผู ้
แสดงเนื้ อหาที่ มีความเชี่ ยวชาญและความน่ าเชื่ อถื อไม่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้งใจกดติ ด ตามแอปพลิ เคชัน TikTok
ผ่านปฏิสมั พันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม แสดงให้เห็น
ว่ า ผู ้ที่ ต ้อ งการเป็ นอิ น ฟลู เอนเซอร์ บ นแอปพลิ เคชั น
TikTok ควรให้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งบุ ค ลิ ก ภาพที่ มี ค วามน่ า
ดึ งดู ดใจ เนื่ องจากผลงานวิจยั พบว่าความตั้งใจในการกด
ติดตามนั้น ความน่าดึงดูดใจเป็ นปั จจัยสาคัญและมีอิทธิพล
เชิ งบวกรองจากเนื้ อหาวิดีโอที่ มีความบันเทิ งที่ ส่งผลต่อ
ความตั้ งใจกดติ ด ตามแอปพลิ เคชั น TikTok ดั ง นั้ น
บุคลิกภาพที่ ทาให้ผูช้ มวิดีโอรู ้สึกกับผูแ้ สดงเนื้ อหาวิดีโอ

ตัวแปรต้น
IV

EV

AN

ET

ทางตรง 0.192 * 0.319 *** 0.259*** 0.097

TN

PR

0.134

-

ทางอ้ อม

-

-

-

-

-

-

ทางตรง

-

-

-

-

-

0.884***

0.282**

0.229**

0.086

0.118

-

ทางอ้ อม 0.170*

หมายเหตุ *p≤0.05, **p<0.01, ***p<0.001

ตารางที่ 2: สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H1: มูลค่าของข้อมูล (IV) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok (FL)
ผ่านปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)
H2: มูลค่าของความบันเทิง (EV) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok
(FL) ผ่านปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม
(PR)
H3: ความน่าดึงดูดใจ (AN) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok (FL)
ผ่านปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)
H4: ความเชี่ยวชาญ (ET) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok (FL)
ผ่านปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)
H5: ความน่าเชื่อถือ (TN) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชันTikTok (FL)
ผ่านปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)
H6:ปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทางสังคม (PR)
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจกดติดตามแอป
พลิเคชัน TikTok (FL)

ค่ า
ค่ า P ผลการ
อิทธิพล
ทดสอบ
0.170 ≤0.05 ยอมรับ

0.282

<0.001 ยอมรับ

0.229

<0.001 ยอมรับ

0.086

0.394

ปฏิเสธ

0.118

0.120

ปฏิเสธ

0.884

<0.001 ยอมรับ
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6. สรุ ป
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกดติดตาม
แอปพลิเคชัน TikTok ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ และ
อภิปรายผลการทดสอบเป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี้
เนื้ อหาของบั ญ ชี TikTok พบว่ า เนื้ อหาของบั ญ ชี
TikTok ทั้ง สองด้า นคื อ ด้า นมู ล ค่ า ของข้อ มู ล และมู ล ค่ า
ความบัน เทิ ง มี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อความตั้งใจกดติ ดตาม
บัญ ชี TikTok ผ่ า นปฏิ สั ม พัน ธ์ แ บบกึ่ ง มี ส่ ว นร่ ว มทาง
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เป็ นผูท้ ี่ มีบุคลิกภาพสวย/หล่อหรื อบุ คลิ ภาพที่ ดูดีมีระดับ
หรื อบุ คลิกภาพที่ ธรรมดาที่ เข้าถึงง่ายหรื อบุ คลิ กภาพที่ มี
ความเซ็ กซี่ ป ระทับ ใจต่ อผูช้ มวิดีโ อสร้ างความดึ งดู ด ใจ
ผูช้ มวิดีโอ และทาให้เกิดความตั้งใจในการกดติดตามบัญชี

[5]

TikTok

โดยสรุ ปแล้วปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกดติดตาม
แอปพลิเคชัน TikTok ผลงานวิจยั พบว่าเนื้ อหาที่ มีความ
บันเทิ งมีอิทธิ พลสู งสู ดต่อความตั้งใจกดติดตามแอปพลิเค
ชัน TikTok รองลงมาคื อ ความน่ า ดึ ง ดู ด ใจของผู ้แ สดง
เนื้ อหาวิดีโอที่ มีบุคลิกภาพสวย/หล่อ ดูดีมีระดับ ธรรมดา
เข้า ถึ ง ง่ า ย เซ็ ก ซี่ ป ระทั บ ใจ และสุ ด ท้ า ยคื อ เนื้ อหาที่ มี
ประโยชน์มีอิทธิพลเชิ งบวกเพียงเล็กน้อยต่อความตั้งใจกด
ติ ดตามแอปพลิ เคชัน TikTok สาหรับ ผูแ้ สดงเนื้ อหาที่ มี
ความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือไม่มีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจกดติดตามแอปพลิเคชัน TikTok
ข้อเสนอแนะสาหรับผูต้ อ้ งการเป็ นอินฟลูเอนเซอร์ บน
แอปพลิ เคชัน TikTok ควรเน้ น สร้ างเนื้ อ หาให้ มี ค วาม
บันเทิ ง นาเสนอผ่านผูแ้ สดงเนื้ อหาที่ มีความดึ งดูดใจต่อผู ้
รั บชม เพิ่ มเติ ม เนื้ อหาที่ มีป ระโยชน์ สั้น ๆ ตรงประเด็ น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามแอปพลิเคชัน TikTok
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในครั้งถัดไป การศึ กษา
ควรน าเรื่ องของการกดติ ด ตามสัต ว์น่ ารั ก ต่ างๆบนแอป
พลิ เคชัน TikTok มาเป็ นปั จ จัย เพิ่ ม เติ ม ว่า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความตั้งใจกดติดตามบนแอปพลิเคชัน TikTok อย่างไร

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
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บทคัดย่อ

Abstract

ใน ปั จจุ บั น เท คโน โลยี เริ่ มเข้ ามามี บ ท บ าท ใน
ชี วิตประจ าวันของมนุ ษย์ รวมถึ งสกุลเงิ น ดิ จิ ทั ลที่ ได้ รั บ
ความนิ ยมอย่ างมากเนื่ อ งจากความผั น ผวนของราคาสู ง
แต่ ถึ งจะมี ความเสี่ ยงแต่ ก็ ส ามารถท ามู ลค่ าได้ สู ง
ในระยะเวลาอั นสั้ นท าให้ นั ก ลงทุ นหั นมาสนใจสกุลเงิ น
ดิ จิ ทั ลอย่ างมากโดยเฉพาะใน อน าคต การวิ จั ยนี ้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่ อวิเคราะห์ องค์ ประกอบที่ มีอิทธิ พลต่ อการ
เลื อ กลงทุ น สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล และหาความสอดคล้ อ งของ
องค์ ประกอบที่ มีอิทธิ พลต่ อการเลือกลงทุ นสกุลเงิ นดิ จิทัล
กลุ่ ม ตั วอย่ างในงานวิ จั ยครั้ งนี ้ คื อ กลุ่ ม คนที่ เคยลงทุ น
สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล จ านวน 360 คน โดยใช้ เครื่ องมื อ เป็ น
แบบสอบถาม ใช้ สถิ ติ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่
ค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
วิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งส ารวจและการวิ เคราะห์
องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ในการวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง
สารวจ ได้ องค์ ประกอบที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนสกุล
เงิ น ดิ จิทั ล จานวน 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบ
ด้ านสั งคม องค์ ประกอบด้ านผลตอบแทน องค์ ประกอบ
ด้ านบริ การ องค์ ประกอบด้ านสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล และ
องค์ ประกอบด้ านตัวบุคคล การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
ยื น ยั น พบว่ า มี ค่ า CMIN/DF (1.120), GFI (0.927), AGFI
(0.913), CFI (0.990), RMSEA (0.018), SRMR (0.0380)
แสดงว่ าการทดสอบตามทฤษฎีมีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิ งประจักษ์
ค าส าคั ญ : การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
การวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
สกุลเงินดิจิทลั

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

Components

Confirmative

and

component

individual
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. บทนา

2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในอดีตมนุษย์ได้ใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาหลาย
รู ป แบบจนมาถึ ง ปั จ จุ บัน ที่ ใ ช้เป็ นเหรี ย ญกษาปณ์ แ ละ
ธนบัตรเป็ นสื่ อกลางแลกเปลี่ยนที่ ใช้กนั มาอย่างยาวนาน
แต่ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ไ ด้ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
รวมถึงวงการทางการเงินทาให้เกิ ดสิ่ งที่ เรี ยกว่า เงินดิจิทลั
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดข้อจากัดต่างๆ ของรู ปแบบที่ใช้อยู่
ในปั จ จุ บั น รู ป แบบของดิ จิ ทั ล แทน การใช้เงิ น ดิ จิ ทั ล
ดังกล่ าวมี ก ารใช้อ ยู่ในชี วิต ประจ าวัน ของมนุ ษ ย์ทุ ก คน
เช่ น บัตรเครดิ ต บัตรเติ มเงิ น นอกเหนื อจากเงิ นดิ จิทัลที่
เป็ นที่ รู้จกั โดยทั่วไปแล้วยังได้มีสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ทางดิ จิ ทัล อี ก รู ป แบบหนึ่ งที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มอยู่ต อนนี้
นั้นคือ สกุลเงินดิจิทลั หรื อคริ ปโทเคอร์เรนซี [1]
สกุลเงิ นดิ จิทัลหรื อคริ ป โทเคอร์ เรนซี เป็ นสิ นทรัพ ย์
ดิ จิ ทัล ประเภทหนึ่ ง หลายคนอาจมองว่า เป็ นสกุ ล เงิ น
ประเภทหนึ่งที่ในอนาคตอาจเข้ามามีบทบาทในการใช้ซ้ื อ
ขายสิ นค้าหรื อแลกเปลี่ยนบริ การระหว่างสิ นทรัพย์ดว้ ยกัน
หลักการทางานของสกุลเงินดิจิทลั จะถูกบันทึกในระบบที่
เรี ยกว่า บล็อ กเชน ช่ วยบัน ทึ กข้อ มู ลว่าใครคื อ เจ้าของที่
แท้จริ ง ของสกุ ล เงิ น รวมไปถึ ง การท าธุ ร กรรมระหว่า ง
บุคคลให้มีความน่ าเชื่ อถือและรับรองความถูกต้องได้ไม่
จาเป็ นต้องผ่านคนกลางใดๆ [2]
สาหรั บ ในปี ที่ ผ่านมา 2021 ในวงการสกุล เงิ น ดิ จิ ทัล
หรื อคริ ปโตเคอร์เรนซีถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ทั้งการพัฒ นาเทคโนโลยีและมี ผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ๆ เกิ ด ขึ้ น
หลากหลายและยังเป็ นปี ที่คนสนใจและยอมรับแพร่ หลาย
มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากคนเริ่ มหันมาสนใจทาให้หน่วยงานรัฐ
เข้ามาดู แ ลและควบคุ ม ก าหนดกฎเกณฑ์ ต่ างๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และยัง ท าให้ ไ ด้รั บ ความไว้ว างใจจาก
นักลงทุ นทัว่ ทั้งประเทศ จึ งทาให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุ น
ในสกุลเงินดิจิทลั มากขึ้นและจะยิง่ มากขึ้นในอนาคต [3]
ในแง่มุมของผูว้ จิ ยั การศึกษาเรื่ องสกุลเงินดิจิทลั จึงเป็ น
เรื่ อ งที่ น่ าสนใจ โดยเริ่ ม จากที่ จ ะศึ กษาองค์ป ระกอบใน
ด้านต่างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่มีอิทธิ พลให้คนหันมาลงทุนสกุลเงิน
ดิ จิ ทั ลและองค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ มี ค วามสอดคล้อ งกั บ
องค์ประกอบเชิงประจักษ์อย่างไร

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับสกุลเงินดิจทิ ลั
สกุลเงินดิ จิทลั มีลกั ษณะคล้ายสกุลเงินทัว่ ไป แตกต่าง
กันตรงที่ ไม่มีรูปแบบทางกายภาพชัด เจน ไม่มี การพิม พ์
ธนบั ต รหรื อผลิ ต เหรี ยญกษาปณ์ มี ก ารจั ด เก็ บ หรื อ
แลกเปลี่ ย นบนระบบคอมพิ ว เตอร์ แ บบดิ จิ ทั ล โดยใช้
เทคโนโลยี บล็อกเชน ตัวอย่างของสกุลเงิ นดิ จิทัล ได้แก่
คริ ปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) [6]
2.2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ (Factor Analysis)
เป็ นเทคนิ คที่ ใช้ในการลดจานวนตัวแปรเทคนิ คหนึ่ ง
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประเภท คือ [7]
1. การวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง สารวจ (EFA) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจะใช้ในกรณี ที่ผศู ้ ึกษาไม่
มี ค วามรู ้ หรื อมี ค วามรู ้ น้ อ ยมากเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อศึกษาโครงสร้างของตัวแปร
และลดจานวนตัวแปรที่มีอยูเ่ ดิมให้มีการรวมกันได้
เพื่ อ ศึ ก ษาว่า องค์ป ระกอบร่ ว มที่ จ ะสามารถอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยที่ จานวน
องค์ ป ระกอบร่ ว มที่ ห าได้จ ะมี จ านวนน้ อ ยกว่า จ านวน
ตัวแปรนั้น
2. การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) จะใช้
กรณี ที่ผูศ้ ึ กษาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
หรื อคาดว่าตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กนั มากและควร
อยูใ่ นองค์ประกอบเดียวกัน หรื อคาดว่ามีตวั แปรใดที่ไม่มี
ความสั ม พัน ธ์ กัน ควรจะอยู่ต่ า งองค์ป ระกอบกัน หรื อ
กล่าวได้วา่ ผูศ้ ึ กษาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปร หรื อคาดไว้ว่าโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ของตัวแปร
เป็ นอย่างไรและจะใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
เชิ ง ยืน ยัน มาตรวจสอบหรื อ ยืน ยัน ความสั ม พัน ธ์ ว่าเป็ น
อย่างที่ คาดไว้ห รื อไม่ โดยการวิเคราะห์ ห าความตรงเชิ ง
โครงสร้างนัน่ เอง
เพื่อต้องการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของ
องค์ประกอบว่า องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบด้วยตัว
แปรอะไรบ้าง และตัว แปรแต่ ล ะตัว ควรมี น้ าหนั ก หรื อ
อัตราความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบมากน้อยเพียงใด [8]
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มีท้ งั หมด 4 ขั้นตอนดังนี้ การเตรี ยมเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ,
การสกัด องค์ ป ระกอบ, ประมาณค่ า พารามิ เตอร์ แ ละ
ตรวจหาความสอดคล้อ งของโมเดล และการหมุ น แกน
องค์ประกอบ

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ บุคคลที่เคยลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั และ
กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ บุ ค คลที่ เคยลงทุ น ในสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล
จานวน 360 คน ซึ่ งเป็ นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเที่กาหนดตามอัตราส่ วน 10-20
ต่ อ 1 ตัว แปร [4] เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลการวิ เคราะห์ ที่ ส ามารถ
ประมาณค่าได้อย่างถูกต้อง จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน
360 กลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในการวิจยั
1) เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม มีท้ งั หมด 2 ตอน ตอนที่
1 เป็ นแบบสอบถามทั่วไป จ านวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับองค์ประกอบที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการ
ลงทุ นสกุลเงิ นดิ จิทลั เป็ นคาถามแบบมาตราส่ วน ชนิ ดการ
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ
2) การหาคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ โดยผู ้เชี่ ย วชาญ จ านวน
5 ท่ าน ได้ค่าความเที่ ยงตรงทุ กข้อมี ค่ามากกว่า 0.5 และค่า
ความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.844 ถึง 0.907 สรุ ปได้วา่ ข้อคาถาม
ตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละมี ค่ าความเชื่ อ มั่น อยู่ เกณฑ์ ดี
สามารถนาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลได้

ภาพที่ 2 : ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
3.4 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
เป็ นขั้น ตอนการยื น ยัน ความสอดคล้อ งของผลการ
วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสารวจตามทฤษฎี กบั ข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป IBM SPSS AMOS 26
สามารถทดสอบความสอดคล้องตามเกณฑ์ การพิจารณา
ดังนี้ CMIN/DF ไคสแควร์ สัมพัทธ์ (<2), GFI ดัชนี ความ
กลมกลืน (>0.90), AGFI ดัชนี ความกลมกลืนที่แก้ไขแล้ว
(>0.90), CFI ดัชนี ค วามสอดคล้อ งเปรี ย บเที ย บ (>0.90),
RMSEA ดั ช นี รากที่ สองความคลาดเคลื่ อ น (<0.08),
SRMR ดั ช นี รากของก าลั ง สองของเศษ (<0.08), Chi
square ความน่าจะเป็ น (>0.05) [5]
การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน มี ท้ ั งหมด 5
ขั้น ตอนดังนี้ สร้ างโมเดลตามสมมุ ติ ฐ าน, ประมาณค่ า
ขนาดตัว อย่าง, ประมาณค่ าพารามิ เตอร์ , ตรวจหาความ
สอดคล้องของโมเดล และปรับปรุ งโมเดล

ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
3.3 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ
น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้เก้บ จากกลุ่ ม ตัว อย่า งน ามาวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อสารวจ
และระบุองค์ประกอบร่ วมที่สามารถอธิ บายความสัมพันธื
ระหว่ า งตัว แปรที่ สั ง เกตได้ โดยสร้ า งตัว แปรใหม่ ใ น
รู ปแบบขององค์ประกอบร่ วม ใช้ในกรณี ที่ยงั ไม่มีทฤษฎี
ใหนสนับสนุนชัดเจนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ

ภาพที่ 3 : ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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นั ย ส าคัญ ที่ 0.05 สรุ ป ได้ ว่ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ส ามารถน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจต่อได้

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
รวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้เก็ บ แบบสอบถามผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ใช้ เวลาเก็ บ ข้อ มู ล 1 เดื อ น (ธั น วาคม 2564)
ได้รับแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ท้ งั หมด 360 ชุด ได้ผลสรุ ป
ดังนี้

ตารางที่ 4 : ตาราง KMO and Barlett’s Test Of Sphericity
2) เมื่อหมุนแกนองค์ประกอบพบว่าค่าน้ าหนักตัวแปร
ทั้งหมด 30 ตัวแปร ที่มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงความสัมพันธ์
ได้ท้ งั หมด 5 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบตั้งชื่ อตาม
ความ เห มาะส ม ได้ ดั ง นี้ อ งค์ ป ระกอ บ ด้ า น สั งค ม
องค์ประกอบด้านผลตอบแทน องค์ประกอบด้านบริ การ
องค์ประกอบด้านสกุลเงินดิจิทลั และองค์ประกอบด้านตัว
บุ ค คล พบว่า ค่ า แสดงความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ค่ ามากที่ สุ ด คื อ
องค์ประกอบด้านสกุลเงินดิจิทลั มีค่าเท่ากับ 0.883

ตารางที่ 3 : ตารางการคานวนค่าเฉลี่ยข้อมูลทัว่ ไป
4.2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ
1) การวิเคราะห์ตวั แปรทั้งหมด 30 ตัวแปร พบได้ว่ามี
ค่ า ที่ ใ ช้ ว ัด ความเหมาะสมของข้อ มู ล ตัว อย่ า ง (KMO)
เท่ากับ 0.865 มีค่ามากกว่า 0.5 และมีความเข้าใกล้ 1 แสดง
ถึ ง เหมาะสมของข้อ มู ล อยู่ในระดับ ที่ ดี และค่ าสถิ ติ ที่ ใ ช้
ทดสอบสมมติ ฐ าน (Barlett’s Test Of Sphericity) มี ค่ า

ตารางที่ 5 : ตาราง Rotated Component Matrix
4.3 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการด าเนิ น การวิ จั ย ในส่ ว นของการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันในแต่ละด้าน จากการสร้างโมเดล
การวัด และทดสอบความสอดคล้ อ งของโมเดล ใน
โปรแกรม IBM SPSS AMOS 26 ผลสรุ ปได้ดงั นี้
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1) โมเดลองค์ป ระกอบด้านสัง คม ดู ไ ด้จ ากค่ าความ
สอดคล้ อ งของโมเดล คื อ ค่ 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
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี
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4) โมเดลองค์ประกอบด้านสกุลเงินดิจิทลั ดูได้จากค่า
ความสอดคล้องของโมเดล 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
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี

ภาพที่ 4 : โมเดลองค์ประกอบด้านสังคม

ภาพที่ 7 : โมเดลองค์ประกอบด้านสกุลเงินดิจิทลั

2) โมเดลองค์ประกอบด้านผลตอบแทน ดู ได้จากค่า
ความสอดคล้องของโมเดล 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) พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี

5) โมเดลองค์ป ระกอบด้านบุ ค คล ดู ไ ด้จ ากค่ าความ
สอดคล้ อ งของโมเดล คื อ ค่ 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) พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี

ภาพที่ 5 : โมเดลองค์ประกอบด้านผลตอบแทน
3) โมเดลองค์ป ระกอบด้านบริ การ ดู ได้จากค่าความ
สอดคล้ อ งของโมเดล คื อ ค่ 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
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ภาพที่ 8 : โมเดลองค์ประกอบด้านบุคคล

ภาพที่ 6 : โมเดลองค์ประกอบด้านบริ การ
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การทดสอบโมเดลโดยรวมมี ค่ า CMIN/DF (1.120),
GFI (0.927), AGFI (0.913), CFI (0.990), RMSEA
(0.018), SRMR (0.0380) ซึ่ งค่ า ที่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี มี ค่ า
P-Value (0.51) มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่ .05 แสดงว่า
เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ หมายความว่าทฤษฎีมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

5. สรุ ปอภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ พบว่ า
องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การลงทุ น สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล
มีท้ งั หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบด้านสังคม,
องค์ประกอบด้านผลตอบแทน, องค์ประกอบด้านบริ การ,
องค์ประกอบด้านสกุลเงิ นดิ จิทัล และองค์ป ระกอบด้าน
ตัวบุ ค คล และวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน สาหรั บ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามทฤษฎี กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ของแต่ละด้านมีดงั นี้
องค์ป ระกอบด้านสั ง คม สอดคล้อ งกับ กษิ ดิ ศ สั ง สี
เพชร (2021) “การตัด สิ น ใจลงทุ น ในสกุล เงิ น ดิ จิ ทัล ฯ”
นักลงทุนสนใจโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนในระดับสู ง แต่
ก็ มี ค วามเสี่ ยงที่ สู งเช่ น กั น โดยนั ก ลงทุ น เองจะต้ อ ง
พิจารณาถึ งความเสี่ ยงอื่ น ๆให้รอบด้าน เป็ นพื้น ฐานจาก
การลงทุน [9]
องค์ประกอบด้านผลตอบแทน สอดคล้องกับกษิ ดิ ศ
สังสี เพชร (2021) “การตัดสิ นใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ฯ”
ในหลายองค์ก รสนใจลงทุ น และเก็ ง ก าไรในสิ น ทรั พ ย์
ดิจิทลั กันมากขึ้น โดยการเป็ นที่ยอมรับของสังคมรวมไป
ถึงการเปิ ดให้ซ้ือเงินดิจิทลั บนแพลตฟอร์มระดับโลก [9]
องค์ ป ระกอบ ด้ า น บริ การ สอดคล้ อ งกั บ สมใจ
ฟองธิ วงค์ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในสกุล
ดิจิทลั ฯ” (2019) นักลงทุนตัดสิ นใจที่ จะใช้เงินสกุลดิจิทลั
โดยให้ความสาคัญกับความสะดวกรวดเร็ วในการใช้งาน
มากที่สุด ช่วยส่งเสริ มการตัดสิ นใจใช้เงินสกุลดิจิทลั [10]
องค์ประกอบด้านสกุลเงิ นดิ จิทลั สอดคล้องกับสมใจ
ฟองธิ วงค์ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในสกุล
ดิจิทลั ฯ” (2019) การส่ งต่อข้อมูลบันทึกทางธุรกรรมต่างๆ
ที่ถูกเข้ารหัสแล้ว ไม่มีการเปิ ดเผยตัวตนของบัญชีผใู ้ ช้งาน
เพื่อเป็ นการรักษาความมัน่ คง ปลอดภัยให้แก่ผใู ้ ช้งาน [10]
องค์ประกอบด้านตัวบุคคล สอดคล้องกับกษิดิศ สังสี
เพชร (2021) “การตัด สิ น ใจลงทุ น ในสกุล เงิ น ดิ จิ ทัล ฯ”
นักลงทุนมีการวางแผนก่อนตัดสิ นใจ โดยให้ความสาคัญ
กับการศึ กษาหาความรู ้พ้ืนฐานของเหรี ยญสกุลเงิ นดิ จิทัล
ที่สนใจจะลงทุน [9]
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิ จั ย นี ้มีวัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ หาประสิ ทธิ ภาพของ
อั ล กอริ ทึ มที่ ใ ช้ ในการจ าแนกปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตอบสนองของผู้เข้ าใช้ บริ การโรงแรมในช่ วงการแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรั สโคโรนา 2019 จากการแสดงความ
คิ ดเห็ นบนเว็บไซต์ ออนไลน์ ด้ วยการวิเคราะห์ ข้อความ
และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่ ง จะใช้ เ ทคนิ ค
โครงสร้ างประโยคในภาษาไทย เพื่อ การค้ นหาประโยค
และกลุ่มคาภายในข้ อความแสดงความคิ ดเห็ น โดยการ
ค้ นหากลุ่มคานั้นจะใช้ การวัดระยะห่ างของส่ วนขยายที่
อยู่ใกล้ กับคุณลักษณะในปั จจั ยเดียวกันมากที่ สุด โดยมี
ปั จจั ยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมด 5 ปั จจั ย ได้ แก่
ทาเลสถานที่ ตั้ง ความสะอาดและห้ องพัก ความพร้ อม
ของสิ่ งอานวยความสะดวก การบริ การของพนักงาน และ
ความคุ้มค่ าของราคา
ผลจากการจาแนกข้ อความแบบหลายป้ ายกากับโดย
ใช้ การวัดระยะห่ างระหว่ างคาคุณลักษณะและส่ วนขยาย
ของคานั้นสามารถสรุ ปได้ ว่าอัลกอริ ทึมมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการจาแนกโดยมีค่าความถูกต้ อง ของปั จจัยด้ านทาเล
สถานที่ตั้งอยู่ที่ 95.50% ด้ านความสะอาดและห้ องพักอยู่
ที่ 89.50% ด้ านความพร้ อมของสิ่ งอานวยความสะดวก
อยู่ที่ 92.50% ด้ านการบริ การของพนักงานอยู่ที่ 95.00%
และด้ านความคุ้มค่ าของราคาอยูท่ ี่ 95.00% ตามลาดับ
ค ำส ำคั ญ : เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019, การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ

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.บทนำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีบทบาท
สาคัญไม่นอ้ ยในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวนั้นเป็ นธุ ร กิ จ ที่ สามารถท า
รายได้ให้กบั ประเทศได้จานวนมหาศาล แต่ดว้ ยปั ญหา
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การที่
พั ก นั้ น ถู ก น า ม า ใ ช้ เ พื่ อ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ส า ห รั บ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่พกั และผูท้ ี่สนใจลงทุน โดยนามา
ประยุกต์ใช้สาหรับการเตรี ยมความพร้อม และวางแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคใน
ปั จจุบนั โดยปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
นั้น สามารถเรี ย งจากมากไปน้อ ย ดัง นี้ ปั จ จัย ด้า นสิ่ ง
อานวยความสะดวกภายในห้องพัก ปั จจัยด้านบุคลากร
ปั จ จัย ด้านราคา ปั จ จัย ด้านความสะอาดเรี ย บร้ อ ยของ
ห้องพัก และปั จจัยด้านสถานที่ [2]
2.2 กำรประมวลผลข้ อควำม (Text Processing)
การประมวลผลข้อ ความนั้น คื อ การช่ ว ยท าให้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถทาความเข้าใจและตีความ
ภาษาของมนุ ษ ย์ไ ด้ ไม่ ว่า จะเป็ นภาษาพูด ภาษาเขี ย น
หรื อแม้แต่คาสแลง เนื่ องจากภาษาที่ มนุ ษย์ใช้กนั นั้น มี
ความซับซ้อนและหลากหลาย อีกทั้งยังมีความรู ้สึกแฝงที่
อยูใ่ นข้อความ ดังนั้นจึงจาเป็ นจะต้องมีเทคนิคต่างๆ เพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์ใจความสาคัญของข้อความออกมา
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง ยกตัว อย่ า งเช่ น การใช้ เ ทคนิ ค การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้ามาช่วยในการประมวลผล
ข้อความเพื่อลดความสับสนในการวิเคราะห์ภาษาลง[3]
โดยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มี หลักการทางาน
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ทางองค์ประกอบ 2) การวิเคราะห์
ทางไวยากรณ์ 3) การวิเคราะห์ทางความหมาย 4) บูรณา
การทางวจนิพนธ์ 5) การวิเคราะห์ทางปฏิบตั ิ
2.3 กำรประมวลผลจำแนกหมวดหมู่ข้อควำม
ก า ร ตั ด ค า ( Word Segmentation) เ นื่ อ ง จ า ก
ลักษณะการเขียนภาษาไทยมีการเขียนติดต่อกันโดยไม่มี
เครื่ องหมายวรรคตอนในการแสดงการแบ่งคาเหมือนกับ
ภาษาอังกฤษ จึ งเป็ นอุปสรรคอย่างหนึ่ งในการแบ่ งคา
โดยปั จจุบนั มีลกั ษณะการตัดคาแบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
การตัดคาโดยใช้กฎ (Rule-Based Approach) การตัดคา
โดยใช้พ จนานุ กรม (Dictionary-Based Approach) และ
การตัด ค าโดยใช้ค ลัง ข้อ มู ล (Corpus-Based Approach)
[4] ซึ่ งในงานวิจัยนี้ จะใช้อลั กอริ ทึม Dictionary-Based

การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นใน
หลายปี ที่ผา่ นมา ทาให้หลายธุรกิจในระบบอุตสาหกรรม
การท่องเที่ ยวได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงจากการที่ไม่
สามารถเปิ ดรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ เ ข้ า มา
ภายในประเทศได้ ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการจาเป็ นต้องเร่ ง
ปรับตัวเพื่อให้สามารถดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
อาทิ การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ ย วข้อ งในการเลื อ กซื้ อ บริ ก ารห้อ งพัก โรงแรมของ
นักท่องเที่ยวที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อนามา
ปรั บปรุ งและนาเสนอการบริ การที่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการผูใ้ ช้บริ การได้มากยิง่ ขึ้น[1]
ซึ่ ง ในปั จ จุ บัน การจ าแนกข้อ มู ล หลายหมวดหมู่ใน
หนึ่ งข้อ ความนั้น ยัง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นอยู่ม าก โดย
วิ ธี การใช้ เ ทคนิ คการวิ เ คราะห์ ข ้ อ ความด้ ว ยการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ น้ นั เป็ นวิธีหนึ่ งที่ได้รับความ
นิ ยม แต่เนื่ องจากภาษาไทยที่ไม่ใช่ภาษาทางการนั้นไม่มี
รู ปแบบโครงสร้างประโยคที่ แน่นอนหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักของภาษาที่ถูกต้อง ทาให้ในบางครั้งการประมวลผล
ข้อความจึงเกิดความคลาดเคลื่อน จึงจาเป็ นต้องศึกษาหา
กระบวนการที่สามารถนามาใช้ในการจาแนกข้อความที่
มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการวิเคราะห์
ข้อความแสดงความคิดเห็ นบนเว็บไซต์ออนไลน์ ของผู ้
เข้าใช้บ ริ การโรงแรมในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 โดยการใช้ ก ารประมวลผล
ภาษาธรรมชาติสาหรับจาแนกข้อความ ซึ่ งจะใช้รูปแบบ
โครงสร้างประโยคที่ เป็ นหน่ วยย่อยที่ สุดในการจาแนก
หมวดหมู่ ได้แก่ 1) ประโยคความเดียว(นาม+กริ ยา+ส่วน
ขยาย) ตัวอย่างเช่น พนักงาน+พูดจา+ไม่ดี และ 2) กลุ่มคา
(นาม+ส่ วนขยาย) ตัวอย่างเช่น วิว+สวย เป็ นต้น โดยจะ
ใช้วิธีการวัดระยะห่ างระหว่างคานามและส่ วนขยายที่อยู่
ในหมวดหมู่ เ ดี ย วกัน เพื่ อ ท าการจับ คู่ ค าและวิเ คราะห์
ความหมายเชิงบวกเชิงลบ

2. หลักกำรและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อกำรเลือกใช้ บริกำรทีพ่ กั
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Longest-Matching ซึ่ งเป็ นการตัดคาโดยการเปรี ยบเทียบ
กับคาที่ยาวที่สุดที่มีอยูใ่ นพจนานุกรม
การกาจัดคาหยุด (Stop-Word Removal) เป็ นการนา
คาที่ไม่มีความหมายสาคัญกับการวิเคราะห์ขอ้ ความออก
ซึ่งเมื่อนาออกแล้วต้องไม่ทาให้ความหมายเปลี่ยนไปจาก
เดิม โดยคาหยุดมักเป็ นคาที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง จึงถือได้
ว่าเป็ นคาที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อไม่มีประโยชน์ในการจาแนก
หมวดหมู่ [5] ยกตัวอย่างเช่น ดังเก่า, หากว่า, แห่ งนี้ , จ้ะ,
เสี ยจนกระทัง่ เป็ นต้น ซึ่ งจากตัวอย่างจะเห็ นว่าการตัด
คาว่า ‘เสี ยจนกระทัง่ ’ ออกจากประโยคนั้นไม่ได้ทาให้
ความหมายเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
การกากับหน้าที่ ของคา (POS Tagging) เป็ นการแปะ
ป้ ายหน้าที่ ของคาเพื่อใช้ในการบ่งบอกหน้าที่ ของคาใน
ประโยค ซึ่ งหน้าที่ ของคาสามารถแบ่งได้หลายประเภท
ยกตัวอย่างเช่น คานาม คากริ ยา คาวิเศษณ์ เป็ นต้น
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ข้อมูลที่ ได้ไปทาการปรั บปรุ ง แก้ไข และพัฒนาสิ น ค้า
และบริ การของตนเองให้ ต รงกับ ความต้อ งการของ
ท้องตลาด
2.5 กำรจำแนกประเภทแบบหลำยป้ ำยกำกับ (MultiLabel Classification)
เป็ นการจ าแนกประเภทของข้อ มู ล ที่ มี อ าจจะ
มากกว่ า หนึ่ งค าตอบ ยกตัว อย่ า งเช่ น การจ าแนกว่ า
รู ปภาพที่ กาลังพิจารณาอยู่น้ นั มี องค์ประกอบอะไรบ้าง
ในรู ป ซึ่ ง องค์ประกอบที่ ใช้ในการพิจารณามี ดัง นี้ รู ป
สามเหลี่ยม รู ปดอกไม้ และรู ปหัวใจ จากภาพตัวอย่างจะ
เห็นได้วา่ รู ปภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถมีองค์ประกอบได้
มากกว่า 1 องค์ประกอบในการจาแนก

ภำพที่ 2 : ตัวอย่างการจาแนกประเภทหลายป้ ายกากับ
ภำพที่ 1 : ตัวอย่างการแปะป้ ายกากับหน้าที่ของคา
การสกัด คุ ณ ลัก ษณะ (Feature Extraction) เป็ นการ
คัด เลื อ กเอาค าคุ ณ ลัก ษณะที่ เ หมาะสมส าหรั บ การ
พิจารณาจาแนกบทความ เพื่อนามาจับใจความสาคัญของ
ความหมายที่ แ ท้จ ริ ง ในบทความ อย่า งเช่ น การค้น หา
ความหมายที่แท้จริ งของการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า
ที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยการสกัดเอาคาคุณลักษณะ
ของลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นนั้นเป็ น
บวกหรื อลบเท่านั้น [6][7]
2.4 กำรวิเครำะห์ ทศั นคติ (Sentiment Analysis)
คื อการนาข้อความแสดงความคิ ดเห็ น หรื อบท
วิจารณ์มาเข้าสู่ กระบวนการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์หา
อารมณ์ ความรู ้ สึกที่ ผูแ้ สดงความคิดเห็ นต้องการจะสื่ อ
ออกมาผ่านข้อความ โดยอาจจะวิเคราะห์ออกมาว่าความ
คิดเห็นนั้นเป็ นความคิดเห็นเชิงบวกหรื อความคิดเห็นเชิง
ลบ ซึ่ งในปั จจุ บั น มี ผู ้ป ระกอบการหลายรายที่ ใ ช้
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทศั นคติของผูบ้ ริ โภคเพื่อนา

3. กำรดำเนินกำรงำนวิจัย

ภำพที่ 3 : ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 กำรรวบรวมและกำรเตรียมข้ อมูล
งานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลการแสดง
ความคิ ด เห็ น จากผูเ้ ข้า ใช้บ ริ ก ารที่ พ กั ผ่า นการจองบน
เว็บ ไซต์ ตั้ง แต่ ช่ ว งเดื อนมกราคม ปี พุท ธศักราช 2562
จนถึง ปี พุทธศักราช 2565 ซึ่งอยูใ่ นช่วงระยะเวลาที่ มีการ
แพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โคโรนา 2019 โดยใช้ซ อฟต์แ วร์
WebHarvy ในการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์มาเก็บไว้
ในไฟล์รูปแบบตาราง
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การเตรี ยมข้อมูล ในที่ น้ ี เป็ นการนาข้อมูลที่ ได้มาท า
ความเข้าใจด้วยการประมวลผลโดยมนุษย์ จากนั้นจึงทา
การจ าแนกปั จจัยต่า งๆที่ ถูก กล่ าวถึ งในแต่ ละข้อความ
แสดงความคิดเห็น ออกเป็ น 5 ปั จจัยด้วยกัน ได้แก่ ทาเล
สถานที่ต้ งั ความสะอาดและห้องพัก ความพร้อมของสิ่ ง
อานวยความสะดวก การบริ การของพนักงาน และความ
คุ ม้ ค่าของราคา ซึ่ งในหนึ่ งข้อความแสดงความคิดเห็ น
นั้น สามารถมี ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ม ากกว่า หนึ่ ง ปั จ จัย
ยกตัวอย่างเช่ น “ห้องเก่ าไปหน่ อย แต่คุม้ ค่ากับ ราคาที่
จ่าย” สามารถจาแนกได้ 2 ปั จจัยด้วยกัน คือ 1) ปั จจัยด้าน
ความสะอาดและห้องพัก 2) ปั จจัยด้านความคุม้ ค่าของ
ราคา
3.2 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ
เริ่ มจากการตัดคา (Word Segmentation) โดยการ
แบ่ งข้อความออกเป็ นคา ด้วยเทคนิ คการเที ยบคาที่ ยาว
ที่ สุด ซึ่ งจะเลือกคาที่ ยาวที่ สุดในพจนานุ กรมมาใช้และ
ท าการ เ พิ่ ม ค าที่ มี ผ ล ต่ อ การ ป ระ ม วล ผ ล เข้ า ใน
พจนานุกรม ยกตัวอย่างจากข้อความ “ห้องเก่าไปหน่อย
แต่คุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย เหมาะสาหรับแวะพักระหว่างทาง”
จะสามารถตัดคาออกมาได้เป็ น “ห้อง | เก่า | ไป | หน่อย |
แต่ | คุม้ ค่า | กับ | เงิน | ที่ | จ่าย | เหมาะสาหรับ | แวะ | พัก
| ระหว่างทาง”
จากนั้ นจึ ง ท าการก าจั ด ค าหยุ ด (Stop-Word List
Removal) ซึ่ งเป็ นคาที่พบเจอได้บ่อยในข้อความแต่ไม่มี
ผลต่อการนามาประมวลผล
การสกั ด ค าคุ ณ ลั ก ษณะ ( Feature Extraction) ใน
งานวิจยั ชิ้นนี้จะเป็ นการสกัดเอาคาคุณลักษณะของปั จจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ การตอบสนองของผู ้เ ข้า ใช้บ ริ การด้ว ยกัน
ทั้งหมด 5 คุณลักษณะ และได้ทาการสกัดคาที่ทาหน้าที่
เป็ นส่ วนขยายสาหรับใช้บ่งบอกความรู ้ สึกขั้วบวกและ
ความรู ้สึกขั้วลบในแต่ละคุณลักษณะออกมา โดยเทคนิค
การสกัดคาที่ใช้เป็ นลักษณะของ handcrafted features คือ
ผูว้ ิจยั กาหนดคาคุณลักษณะที่ตอ้ งการในแต่ละกลุ่มด้วย
ตนเอง จากข้อ ความแสดงความคิ ด เห็ น บนเว็บ ไซต์
จานวน 1,000 ข้อความ โดยมี ตวั อย่างคาคุ ณลัก ษณะที่
สกัดได้ ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1: แสดงตัวอย่างการสกัดคาคุณลักษณะ
ทำเลสถำนที่ต้ัง
ทาเล, การเดินทาง, ชายหาด, ห้าง
คำคุณลักษณะ
ใกล้(+), ไกล(-),สวย(+), สงบ(+), ซับซ้อน
ส่ วนขยำย
(-), วุน่ วาย(-), สะดวก(+)
ควำมสะอำดและห้ องพัก
การตกแต่ ง , ระเบี ย ง, ห้ อ งพัก , ความ
คำคุณลักษณะ
สะอาด, ห้องน้ า, พื้น, เพดาน, ผนัง
ตรงปก (+), ทั น สมั ย (+), สะ อาด (+),
ส่ วนขยำย
กว้างขวาง(+), สกปรก(-), โทรม(-)
ควำมพร้ อมของสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ที่จอดรถ, สระว่ายน้ า, ผ้าเช็ดตัว
คำคุณลักษณะ
ส ะ ด ว ก (+), อ ร่ อ ย (+), เ ห ม็ น อั บ (-),
ส่ วนขยำย
หลากหลาย(+), พัง(-), น้อย(-)
กำรบริกำรของพนักงำน
การบริ การ, พนักงาน, แม่บา้ น
คำคุณลักษณะ
ยิม้ แย้ม(+), เต็มใจบริ การ(+), เสี ยงแข็ง(-),
ส่ วนขยำย
ละเลย(-), เสี ยงห้วน(-)
ควำมคุ้มค่ ำของรำคำ
ราคา, เงิน, ค่าใช้จ่าย, โปรโมชัน่ , ส่วนลด
คำคุณลักษณะ
ถูก(+), แพง(-), ย่อมเยา(+), คุม้ (+)
ส่ วนขยำย

การกากับคา (POS Tagging) เป็ นการระบุหน้าที่ของ
คาแต่ละคา ซึ่ งในงานวิจยั ชิ้นนี้ จะสนใจคาที่มีหน้าที่ของ
คาเป็ นคานาม คากริ ยา คาขยาย และคาปฏิเสธ เป็ นหลัก
3.3 กำรจัดกลุ่มคำเพื่อจำแนกข้ อควำม
เป็ นการจ าแนกข้ อ ความโดย การวิ เ คราะห์
โครงสร้ างของประโยค ซึ่ ง ในที่ น้ ี แบ่ งเป็ น 2 กรณี คื อ
โครงสร้างที่อยูใ่ นรู ปของประโยค คือ คานาม+คากริ ยา+
ส่ ว นขยาย และโครงสร้ า งที่ อ ยู่ใ นรู ป ของกลุ่ ม ค า คื อ
ค านาม+ส่ วนขยาย โดยเลื อกจากส่ วนขยายที่ มี
คุ ณ ลัก ษณะเดี ย วกัน และอยู่ ใ กล้กับ ค าคุ ณ ลัก ษณะที่
พิจารณาอยูม่ ากที่สุด มาระบุวา่ กลุ่มคานั้นมีความคิดเห็น
เชิ งบวกหรื อลบ ตัวอย่างเช่ น “ห้องเก่ าไป แต่คุม้ ค่ากับ
ราคาที่ จ่ า ย” ซึ่ งจะเห็ น ว่ า ค าคุ ณ ลัก ษณะ ‘ห้ อ ง’ เป็ น
คานามที่อยูใ่ กล้กบั ส่ วนขยายที่มีคุณลักษณะเดียวกันคือ
‘เก่ า ’ เป็ นค าเชิ ง ลบ และค าคุ ณ ลัก ษณะ ‘ราคา’ เป็ น
คานามที่อยูใ่ กล้กบั ส่ วนขยายที่มีคุณลักษณะเดียวกันคือ
‘คุ ม้ ค่า’ เป็ นคาเชิ งบวก ดังนั้นจึ งสามารถจาแนกได้ว่า
ความคิดเห็นนี้มีความรู ้สึกเชิงลบกับปั จจัยทางด้านความ
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F1-measure = 2*[(Precision*Recall) / (Precision
+ Recall)]

4. ผลกำรดำเนินงำนวิจัย
จากการจาแนกอารมณ์เชิงบวกเชิงลบของคุณลักษณะ
ต่างๆจานวน 5 คุณลักษณะ โดยใช้ขอ้ ความแสดงความ
คิดเห็นจากเว็บไซต์จานวน 200 ข้อความ พบว่าเมื่อผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ ความแล้วมีจานวนข้อความที่
สามารถจาแนกอารมณ์เชิงบวกเชิงลบของคุณลักษณะใน
ข้อ ความออกมาได้ถู กต้อ งดังต่ อ ไปนี้ ปั จ จัย ด้านทาเล
สถานที่ ต้ งั ถูกต้อง 191 ข้อความ ปั จจัยด้านความสะอาด
และห้องพักถูกต้อง 179 ข้อความ ปั จจัยด้านความพร้อม
ของสิ่ งอานวยความสะดวกถูกต้อง 185 ข้อความ ปั จจัย
ด้านการบริ การของพนักงานถูกต้อง 190 ข้อความ และ
ปั จจัยด้านความคุม้ ค่าของราคาถูกต้อง 190 ข้อความ ซึ่ ง
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกนั้นเป็ นไปตาม ภาพ
ที่ 6 โดยกาหนดให้ค่า ‘0’ แทนการไม่แสดงอารมณ์ต่อ
คุณลักษณะหรื อแสดงอารมณ์เป็ นกลาง ค่า ‘1’ แทนการ
แสดงอารมณ์ต่อคุณลักษณะนั้นๆ ในเชิงบวกและค่า ‘-1’
แทนการแสดงอารมณ์ต่อคุณลักษณะนั้น ๆ ในเชิงลบ

ภำพที่ 4 : ผังงานแสดงกระบวนการจาแนกข้อความ
3.4 กำรประเมินผล
ค่ า ความถู ก ต้อ ง (Accuracy) จะสามารถบอกได้ว่ า
สามารถคาดหวังผลลัพธ์ในการจาแนกได้กี่เปอร์เซ็นต์
ค่าความแม่นยา (Precision ) จะสามารถบอกได้วา่ จาก
การจาแนกที่คาดการณ์วา่ เป็ นบวกมีกี่จุดที่เป็ นบวกจริ งๆ
ค่าความระลึก (Recall) เป็ นการเช็กความถูกต้องของ
การจาแนก
ค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวม (F1-measure) เป็ นการนาค่า
ความแม่นยาและค่าความระลึกมาเฉลี่ยหาประสิ ทธิภาพ
โดยมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
TP คือ ข้อมูลที่ทานายแล้วถูกต้องเมื่อเทียบกับเฉลย
TN คือ จานวนข้อมูลที่ ทานายถูกว่าเป็ นคลาสไม่ได้
สนใจ
FP คือ ข้อมูลที่อยูใ่ นเฉลยแต่ไม่มีในการทานาย
FN คือ ข้อมูลที่ทานายไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับเฉลย

ภำพที่ 5 : ผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกข้อความ
ดัง นั้น จึ ง สามารถค านวนหาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
จาแนกได้ตามตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2: ตารางแสดงประสิ ทธิภาพในการจาแนก
ปัจจัยด้ำนทำเลสถำนที่ต้ัง
Accuracy
Precision
Recall
F1-measure
0.9550
0.9576
0.9550
0.9292
ปัจจัยด้ำนควำมสะอำดและห้ องพัก
Accuracy
Precision
Recall
F1-measure
0.8950
0.8961
0.8950
0.8947
ปัจจัยด้ำนควำมพร้ อมของสิ่งอำนวยควำมสะดวก
Accuracy
Precision
Recall
F1-measure
0.9250
0.9283
0.9250
0.9138

Accuracy = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)
Precision = TP/(TP+FP)
Recall = TP/(TP+FN)
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ความสะอาดและห้องพัก ด้านความพร้อมของสิ่ งอานวย
ความสะดวก ด้านการบริ การของพนักงาน และด้า น
ความคุม้ ค่าของราคา โดยมีค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ 95.50%,
89.50%, 92.50%, 95.00% และ 95.00% ตามลาดับ ดังนั้น
งานวิจัยชิ้ นนี้ สามารถนามาวิเคราะห์ความคิดเห็ นส่ วน
ใหญ่ที่ผเู ้ ข้ารับบริ การมีต่อโรงแรม และนามาประยุกต์ใช้
เป็ นเครื่ องมือสาหรับช่วยตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ
คุณภาพของโรงแรมให้มีประสิ ทธิภาพได้มากยิง่ ขึ้น

ปัจจัยด้ำนกำรบริกำรของพนักงำน
Accuracy
Precision
Recall
F1-measure
0.9500
0.9588
0.9500
0.9097
ปัจจัยด้ ำนควำมคุ้มค่ ำของรำคำ
Accuracy
Precision
Recall
F1-measure
0.9500
0.9522
0.9500
0.8516

จ า ก ต า ร า ง ที่ 2 จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ง า น วิ จั ย ชิ้ น นี้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์
เชิงลบของแต่ละคุณลักษณะดังนี้
ด้านทาเลสถานที่ ต้ งั มีค่าความแม่นยาในการจ าแนก
อยู่ที่ 95.50% ค่าความแม่นยา 95.76% % ค่าความระลึก
95.50% และค่าประสิ ทธิภาพโดยรวม 92.92%
ด้านความสะอาดและห้องพักมีค่าความแม่นยาในการ
จาแนกอยู่ที่ 89.50% ค่าความแม่นยา 89.61% ค่าความ
ระลึก 89.50% และค่าประสิ ทธิภาพโดยรวม 89.47%
ด้านความพร้อมของสิ่ งอานวยความสะดวกมีค่าความ
แม่ น ย าในการจ าแนกอยู่ ที่ 92.50% ค่ า ความแม่ น ย า
92.83% ค่ า ความระลึ ก 92.50% และค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยรวม เท่ากับ 91.38%
ด้านการบริ การของพนักงานมีค่าความแม่นยาในการ
จ าแนกอยู่ที่ 95.00% ค่ า ความแม่ น ย า 95.88% ค่ า ความ
ระลึ ก 95.00% และค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมเท่ า กั บ
90.97%
ด้านความคุ ้ม ค่ า ของราคามี ค่ า ความแม่ น ย าในการ
จ าแนกอยู่ที่ 95.00% ค่ า ความแม่ น ย า 95.22% ค่ า ความ
ระลึก 95.00% และค่าประสิ ทธิภาพโดยรวม 85.16%
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บทคัดย่อ

purchasing

products

on

the

e-commerce

marketplace. In this research, the R squared values

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ศึกษาหาปั จจัยที่
ส่ งผลให้ ผู้ บริ โภคซื ้ อ สิ นค้ าบนตลาดกลางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านความเชื่ อมั่น ความง่ ายต่ อ
การใช้ งาน ความมีส่วนร่ วม ความตั้งใจซื ้อ และพฤติกรรม
ผู้บริ โภค การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบสอบถามออนไลน์
จากผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การตลาดกลางพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์
จานวนตัวอย่ าง 550 คน และมีการใช้ สถิติในการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วย การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจ และการ
วิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึ กษาพบว่ าปั จจัยการรั บรู้ ถึงความง่ ายในการใช้
งาน และปั จจัยความมีส่วนร่ วมมีผลบวกต่ อการซื ้อสิ นค้ า
บนตลาดกลางพาณิ ชย์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยวิ จั ย นี ้ มี ค่ า
ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามร้ อยละ
10.9 และ 3 (R-Squared=0.109 และ 0.039)
คาสาคัญ: ตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การซื้อสิ นค้า
ออนไลน์ ความตั้งใจซื้อ

were 10.9 percent and 3 percent (R-Squared=10.9
and 0.039).
Keywords: E - marketplace, Online purchasing,
Purchase Intention

1. บทนา
การเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์เริ่ มแพร่ หลาย
อย่างรวดเร็ ว สื บเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2562 มี
มาตรการการป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดต่ า งๆที่ ส่ ง ผลให้
ประชาชนต้อ งอยู่ บ้ า นกั ก ตั ว น าไปสู่ พ ฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไป ทั้งการทางาน การซื้ อสิ น ค้า
การบริ โ ภคที่ ต ้อ งหลี ก เลี่ ย งการออกจากบ้า น ช่ อ งทาง
ออนไลน์ จึ งเป็ นทางออกในปรั บ พฤติ กรรมการใช้ชี วิต
และยังผลักดัน ให้ป ระชาชนเข้าสู่ โ ลกออนไลน์ ม ากขึ้ น
กว่าเดิ มส่ งผลให้ตวั เลขตลาดอี คอมเมิรซ์ไทยมีอตั ราการ
เติบโตจากปี พ.ศ. 2562 มูลค่า 163,300 ล้านบาทพุ่งสู งถึง
220,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตสู งขึ้นร้อยละ 35 จากปี
ก่อนหน้า (priza.com, 2563) ทั้งนี้ โดยมีสดั ส่ วนยอดขายที่
เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า หรื อ brand.com ที่ ร้อยละ 15 การค้า
ขายสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารผ่ า นโซเชี ย ลมี เดี ย โดยตรง หรื อ
Social Commerce ร้ อ ย ล ะ 3 8 ต ล าด ก ล าง พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์หรื อ Marketplace ร้อยละ 47
จากสถิ ติแสดงให้เห็ นว่าผูค้ นให้ความสนใจที่ จะซื้ อ
สิ นค้าในเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้าน้อยและให้ความสนใจที่จะ
ซื้ อ ผ่ าน โ ซ เซี ย ล มี เดี ย ห รื อ ต ล าด ก ล าง พ าณิ ช ย์

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 ecommerce 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
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อิ เล็ ก ท รอ นิ กส์ ม าก ก ว่ า เมื่ อ ตั ว เล ข ส ถิ ติ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์แสดงชัดเจนว่าการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ใน
ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไปและสถิติการเข้าไปซื้อสิ นค้าใน
แต่ละช่องทางต่างกัน ภาคธุรกิจจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับเปลี่ ยนช่ องทางการขายสิ นค้า ช่องทางการน าเสนอ
สิ นค้า ตลอดจนช่องทางการทาการตลาดให้ลูกค้าสนใจ
อย่างไรก็ตามเมื่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พัฒ นากลายเป็ นโรคที่ ผู ้ค นคุ ้น เคยและ
สามารถรับมือได้เป็ นอย่างดี สถิติแสดงให้เห็ นชัดแล้วว่า
ต่อให้โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ ระบาดน้อยลง
หรื อหมดไป ผูบ้ ริ โภคจะยังช้อปออนไลน์ต่อไป เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคได้ตระหนักแล้วว่าไออกจากบ้าน ยังสามารถซื้ อ
สิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ดังนั้น เพื่ อ ให้ ภ าคธุ รกิ จ สามารถปรั บ ตัวก้าวทัน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผูว้ ิจยั
จึ งตัด สิ น ใจศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
สิ น ค้า ออนไลน์ ผ่ า นตลาดกลางพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Marketplace)
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บริ การทั้งผูข้ ายและผูซ้ ้ื อให้มีความมัน่ ใจและความสะดวก
ในการใช้บริ การมากขึ้น
ซึ่ งตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Marketplace)
เป็ นการด าเนิ น งานที่ เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของการท า
ธุ รกรรมเชิ งพาณิ ชย์การค้าขาย แลกเปลี่ ยน และห่ ว งโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ของตลาดรู ปแบบดั้งเดิม
2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค (Consumer behavior) หมายถึ ง
ลักษณนะการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่ น ซื้ อที่ ไหน ซื้ อเมื่ อใด
ซื้ อมากน้อยเพียงใด ใครเป็ นผูซ้ ้ื อ และใช้มาตรการอะไร
ใน การตั ด สิ น ใจซื้ อ และพ ฤติ กรรมการใช้ (Using
Behavior) หมาขถึงลักษณะการบริ โภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
เช่ น บริ โภคที่ ไ หน บริ โ ภคกั บ ใครในอัต รามากน้ อ ย
เพี ยงใด พ ฤติ กรรม ข อ งผู ้ บ ริ โภค มี ลั ก ษ ณ ะเป็ น
กระบวนการประกอบด้วยกิ จกรรมที่ เป็ นขั้นตอน ในการ
ซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู ้บ ริ โภคก่ อ นตั ต สิ นใจซื้ อจะผ่ า น
กระบวนการยืด ขาวหลายขั้น ตอน เริ่ ม ด้วยการแสวงหา
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ จ ะซื้ อ นั้ นอย่างกว้างขว วาง
หลายๆ ตราสิ นค้า แล้วนามาเปรี ยบเที่ยบและประเมินข้อตึ
ข้อ เสี ย แต่ ล ะตราสิ น ค้า และกิ จ กรรมอื่ น ๆ อี ก มากก่ อ น
ตั ด สิ นใจซื้ อขั้ นสุ ดท้ า ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์และบริ การบางชนิ ต การตัดสิ นใจอาจกระทาได้
อย่างรวดเร็ ว เกือบจะทันทีภายหลังจากที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์
นั้น
โมเดลพ ฤติ กรรมผู ้ บ ริ โภค (Consumer Behavior
Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยมี จุ ด เริ่ มต้ น จาการเกิ ด สิ่ งกระตุ ้ น
(Stimulus) ในสภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ท าให้ เ กิ ดความ
ต้องการ เมื่อสิ่ งกระตุน้ นั้นผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิ ด
ของผู ้บ ริ โภค (Buying’s Black Box) ซึ่ งเปรี ยบเสมื อ น
กล่ อ งด าที่ ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูข้ ายไม่ ส ามารถคาดคะเนได้ ซึ่ ง
ความรู ้สึกนึ กคิดต่าง ๆ จะได้รับอิทธิ พลต่าง ๆ ภายในใจ
ผูบ้ ริ โภค แล้วจะมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s
Response)หรื อ การตั ด สิ นใจของผู ้ บ ริ โภค (Buyer’s
Purchase Decision) โดยการซื้ อห รื อไม่ ซื้ อสรุ ป แล้ ว
จุดเริ่ มต้นของโมเดลนี้ อยู่ที่การมี สิ่งกระตุน้ ให้เกิ ดความ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับตลาดกลางพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Marketplace)
ต ลาด กล างพ าณิ ชย์ อิ เล็ ก ท รอนิ กส์ คื อ ระบ บ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology) ที่ เปิ ด
บ ริ ก าร ใ น รู ป แ บ บ ก าร ท าธุ ร ก ร ร ม ท าง พ าณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในประเภภทธุ ร กิ จ ของ eCommerce และยังเป็ นหนึ่ งในช่องทางการเปิ ดตลาดของ
ผูป้ ระกอบการที่ มีตน้ ทุนถูก บทบาทในการให้ บริ การมี 3
รู ปแบบคือ
1. เป็ นตัว กลางให้ ผู ้ซ้ื อ และ ผู ้ข าย ได้ท ราบถึ ง
โอกาศและทาธุรกิจร่ วมกัน
2. เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริ การ
สิ นค้า และการชาระเงินผ่านระบบจากธุรกรรมที่เกิดขึ้น
3. เป็ นผู ้ก าหนดกติ ก า กฎระเบี ย บ ในการเข้าใช้
บริ การของระบบ เช่ นการแลกเปลี่ยนสิ นค้า บริ การ และ
การช าระเงิ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้เข้ามาใช้
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ต้องการก่อน แล้วทาให้เกิดการตอบสนอง ดังนั้นเรี ยกว่า S
- R Theory
2.3 การรับรู้ ประโยชน์ (Perceived Usefulness)
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน เป็ นตัวแปรหลักที่ส
าคั ญ ของทฤษฏี ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model: TAM) เป็ นทฤษฎี ที่ ได้พ ฒ
ั นาต่ อจาก
ท ฤษ ฎี การกระท าด้ ว ยเห ตุ ผล (Theory of Reasoned
Action: TRA) ของ Fishbein and Ajzen (1975) โดย Davis
(1993) ซึ่ งมี จุดประสงค์เพื่อเป็ นแบบแผนในการทานาย
การยอมรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตัวแปรหลักที่
ส าคัญ ของ TAM ซึ่ งได้แ ก่ ทัศ นคติ ต่ อ การใช้ (Attitude
Toward Using) พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว าม ตั้ ง ใ จ ใ น ก าร ใ ช้
(Behavioural Intentions to Use) และการใช้จ ริ ง (Actual
System Use) ก า ร รั บ รู ้ ว่ า มี ป ร ะ โ ย ช น์ ( Perceived
Usefulness) การรั บ รู ้ ค วามง่ า ยในการใช้ง าน (Perceive
Ease of Use) หมายถึงระดับความเชื่ อคาดหวังของผูท้ ี่ จะ
ใช้ระบบสารสนเทศว่าระบบดังกล่าวเป็ นระบบที่สามารถ
เรี ย นรู ้ ไ ด้ง่ า ยไม่ ต ้อ งใช้ค วามพยายามอย่า งมากในการ
เรี ย นรู ้ ที่ จะใช้ระบบหรื อ ในการเข้าใจระบบ โดย Davis
(1989) ได้นิยามการรับรู ้ความง่ายตามคาจากัดความของคา
ว่า “ง่าย” และ “ปราศจากความยากหรื อความพยายาม”
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ในงานวิจยั ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แบบจาลองปัจจัยที่ส่งผลให้ซ้ือสิ นค้า
3.2 พัฒนาข้ อคาถามออกแบบเครื่ องมืองานวิจยั
3.2.1 พัฒนาและออกแบบข้ อคาถามเพื่อใช้ ใน
การเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ของกลุ่มเป้ าหมาย แบบสอบถามเป็ น
แบบประเภทปลายปิ ด โดยการพัฒนาข้อคาถามนั้นผูว้ ิจยั
ได้น ามาจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิ ด
ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องและ การสัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่ อ ให้
ค าถามของงานวิ จัย นั้ นได้รั บ ค าตอบที่ ถู ก ต้อ งตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างครบถ้วน ดังตัวอย่างตารางสรุ ป
ข้อคาถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อคาถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ส่วนที่ 2 : คาถามเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าออนไลน์
บนตลาดกลางพาณิ ชย์อเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace)
ส่วนที่ 3 : คาถามเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าบนตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอ
นิกซ์ (e-marketplace) โดยแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อหลักดังนี้
1. Perceived Usefulness (PU) การรับรู ้ถึงประโยชน์
ของการใช้เทคโนโลยี เช่น การสัง่ ซื้อสิ นค้าผ่าน
ระบบบนคอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์มือถือได้โดย
ปราศจากการเดินทางไปที่ร้านค้า
2. Perceived Ease of Use (PE) การรับรู ้ความง่าย
และสะดวกต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. วิธีการดาเนินงาน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษารวบรวมทฤษฏี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางในการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ปั จจั ย ที่ ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ น ค้าบนตลาดกลางพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์
ผู ้วิจัย ได้ใช้เทคนิ ค การวิ เคราะห์ ต ัวประกอบเชิ งส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis - EFA) เท ค นิ ค ก า ร ห า
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรตามและตั ว แปรอิ ส ระ
(Multiple Regression) แ ล ะ แ บ บ ส อ บ ถ าม อ อ น ไล น์
(Questionnaire) เพื่ อน าผลมาวิเคราะห์ หาความสาคัญของ
ตัวแปร โดยกาหนดวิธีการวิจยั ดังนี้
3.1 กาหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั
งานวิจยั เรื่ องการศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคซื้อ
สิ นค้าบนตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผูว้ จิ ยั ได้
วางแผนกรอบแนวคิดในการนาทฤษฎีแบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนลยี (Technology Acceptance Model) มาใช้
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เช่น การสัง่ ซื้อสิ นค้าโดยกดปุ่ มสามครั้ง หรื อ
รู ปภาพสิ นค้าที่สามารถลากดูเพื่อความถนัดใน
การเลือกซื้อสิ นค้า
3. Engaging (E) การมีส่วนร่ วมกับระบบเทคโนโลยี
ที่ส่งผลให้เกิดความถี่ในการซื้อสิ นค้า
จาก
โมษณาบนโซเชียลมีเดีย การลดราคา ความง่ายใน
การเก็บส่วนลดในระบบเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
4. Attitude toward Ecommerce Platform (A)
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งซื้อสิ นค้าตาม
เทศกาลต่างๆ เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของราคา
สิ นค้า ชื่นชอบสิ นค้าที่จดั โปรโมชัน่
5. Trust (T) ค วาม เชื่ อ มั่ น ต่ อ ก าร ท างาน ข อ ง
เทคโนโลยีที่ใช้พฒั นาระบบ เช่นระบบชาระเงิ น
ระบบเก็บข้อมูล ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล
ของผูใ้ ช้บริ การ
6. Purchase Intension (I) ความตั้ง ใจที่ จะซื้ อ สิ น ค้า
บ น ตลาดกลางพ าณิ ชย์ อิ เล็ ก ท รอนิ กซ์ (emarketplace) ทั้ งในปั จจุ บั น อนาคต และการ
ชักชวนผูอ้ ื่นให้มาใช้งาน
3.2.2 ทดสอบเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3 วิธีการดาเนินการวิจยั
กาหนดกลุ่มประชากร หรื อ กลุ่มเป้ าหมายตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม g*power เพื่อช่วย
ในการคานวณหาขนาดตัวอย่างโดยคาแนะนาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งจากผลการคานวณพบว่าควรมี 371 คาตอบ
โดยเป็ นกลุ่มประชากรทัว่ ไปวัยทางาน
3.4 ผลการดาเนินงาน
เมื่อได้คาตอบหรื อข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั
ที่ ส่ ง ผลให้ ผู ้บ ริ โภคซื้ อสิ นค้า บนตลาดกลางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ดว้ ย
ขั้นตอนดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis (EFA)) โดยนาข้อมูลที่
ได้รับจากแบบสอบถามมาคานวณตามสูตรในระบบและ
นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบดังนี้ ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ
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(Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation), ค่า
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Analysis N) เพื่ออธิบายลักษณะ
ขององค์ประกอบ
3.4.2 การวิเคราะห์ หาค่ านา้ หนักขององค์ ประกอบ
(Weight Score) โดยการตัดองค์ประกอบเพื่อศึกษาถึง
องค์ประกอบร่ วมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ
3.4.3 การวิเคราะห์ สถิตเิ ชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multi Linear Regression)
3.5 สรุป
จากการดาเนิ นงานการศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผล
ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ซื้ อ สิ น ค้ าบ น ต ล าด ก ล าง พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์” ผูว้ ิจยั ได้นาผลคานวณจากขั้นตอนต่างๆ
และพบว่าคาถามบางส่ วนนั้นกากวม เนื่ องจากผลลัพท์ยงั
ไม่มีคุณภาพและไม่มีผลต่อตัวแปรตาม

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 การกาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั (Research
Model)
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ทั้งหมด 5 ตัว
แปร ได้แก่ Perceived Ease of Use (PE), Trust, Engaging,
Attitude toward E-commerce Platform and Purchase
Intension มีค่าความเชื่อมัน่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานดังนี้
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลาดับ

ปัจจัย

Mean

S.D.

1

ปัจจัยความมีประโยชน์
ของระบบ
ปัจจัยความง่ายในการ
ใช้งานระบบ
ปัจจัยการมีส่วนร่ วมกับ
ระบบ
ปั จจัยพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยความเชื่ อมัน่
ปัจจัยความตั้งใจซื้ อ

26.49

4.635

Cronbach’s
Alpha
0.709

26.58

4.696

0.764

19.52

4.498

0.758

21.35

18.642

0.741

18.92
16.85

4.628
5.985

0.805
0.874

2
3
4
5
6
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2. ค่า Rotated Component Matrix ใช้คาอธิบายการจัด
กลุ่มองค์ประกอบโดยผูว้ จิ ยั ตัดองค์ประกอบที่เป็ น
องค์ประกอบร่ วมและจัดเข้ากลุ่มได้ดงั รู ปที่ 3

4.2 ตัวอย่ างแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาแบบสอบถามโดยแบ่งตาม
องค์ประกอบที่ใช้ในการวิจยั โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 1
ตารางที่ : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ข้อคาถาม
เพศ

ข้อมูลทัว่ ไป
• ชาย
• หญิง
รวม

อายุ

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ
ปัจจุบนั

• น้อยกว่า 20 ปี
• 21 – 30 ปี
• 31 – 40 ปี
• 41 – 50 ปี
• 51 – 60 ปี
• มากกว่า 60 ปี
รวม
• ต่ากว่าปริ ญญาตรี
• ปริ ญญาตรี
• ปริ ญญาโท
• ปริ ญญาเอก
รวม
• ธุ รกิจส่วนตัว
• พนักงานบริ ษทั
• นักเรี ยน/นักศึกษา
• ข้าราชการ
• อาจารย์
• อื่นๆ
รวม

จานวน
(คน)
305
245
550
15
220
198
89
28
0

ร้อยละ
(%)
55.45
44.54
100
1.08
40.00
36.00
16.18
5.09
0

550
48
315
170
17

100
8.72
57.27
30.91
3.09

550
72
265
78
75
14
46

100
13.09
48.18
14.18
13.63
2.54
8.36

550

100
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รู ปที่ 3: ค่า Rotated Component Matrix
ผลจากตาราง Rotated Component Matrix สามารถ
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบที่ 1 Trust (T) ความเชื่อมัน่ ต่อ
ระบบ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ T1 T2 T3 และ T4
องค์ประกอบที่ 2 Perceive Usefulness (U) ความง่ายใน
การใช้งานระบบ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ U1 U2 U3
U4 และ U5 องค์ประกอบที่ 3 Attitude toward Ecommerce Platform ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ A1 A2
A3 และ A4 องค์ประกอบที่ 4 Perceive ease of use (E)
ความง่ายในการใช้งานระบบ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร
ได้แก่ E1 E2 E3 E4 และ E5 องค์ประกอบที่ 5 Engaging
(En) การมีส่วนร่ วมกับระบบ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร
ได้แก่ En2 En3 และ En4 องค์ประกอบที่ 6 Purchase
Intention (I) ความตั้งใจซื้อสิ นค้า ประกอบด้วย 4 ตัวแปร
ได้แก่ I1 I2 I3 และ I4
4.4 การวิเคราะห์ สถิตเิ ชิงปริมาณโดยนาเทคนิคการ
วิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ
(Multiple
Linear
Regression)
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Linear Regression) สามารถอธิบายได้ดงั นี้

รวมข้อคาถามแบบสอบถามทั้งหมด 21 ข้อที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 550 คน
4.3 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis (EFA))
1. ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ใช้อธิบายความ
เหมาะสมของข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ตอ้ งมีค่ามากกว่า
0.05 ได้ผลวิเคราะห์ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 2: KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
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การรับรู ้ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(E) และความมีประโยชน์ (U) ของระบบ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมที่มีต่อตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากมีค่า Sig มากกว่า 0.05 ความเชื่อมัน่ (T) และ
ความมีส่วนร่ วม (En) ต่อตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
มีผลต่อพฤติกรรมที่มีต่อตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(A) โดยทีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็ นค่าที่ยอมรับได้
ในทางสถิติ ดังรู ปที่ 4
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(Perceive ease of use) ต่ อ ต ล า ด ก ล า ง พ า ณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ ทั ศ นคติ ห รื อพฤติ ก รรม
ผู ้ บ ริ โ ภ ค ที่ มี ต่ อ ก าร ใช้ ง าน ต ล าด ก ล างพ าณิ ช ย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยมี ค่ า R square = 0.109 และ ทัศ นคติ
หรื อ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ การใช้ง านตลาดกลาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีอิท ธิ พลกับความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
(Purchase Intention) โดยมีค่า R square = 0.039
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รู ปที่ 4: Dependent Variable: ayg_a
พฤติกรรมที่มีต่อตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (A)
มีผลต่อความตั้งใจในการซื้อสิ นค้า โดยที่คา่ Sig น้อยกว่า
0.05 ซึ่งเป็ นค่าที่ยอมรับได้ในทางสถิติ ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5: Dependent Variable: avg_i

5. สรุ ป
จากกระบวนการพัฒนาและศึกษทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
คาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ กลุ่มเป้ าหมายประชากรตัวอย่าง
550 คน ได้องค์ประกอบที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผล
ให้ให้ผบู ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าบนตลาดกลางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ดงั รู ปที่ 6

รู ปที่ 6 ตารางสรุ ปผล
อธิ บ ายได้ว่าปั จจัยความเชื่ อมั่น (Trust) ความมี
ส่ วนร่ วม (Engaging) และ ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี
283

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

ปัจจัยด้ านความเครียดที่มีอทิ ธิพลต่ อประสิทธิภาพการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ในช่ วงสถานการณ์ โควิด-19
Stress Factors and Their Impact on Teaching Efficiency at Fundamental
Education Level during the COVID-19 Pandemic
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ความเครี ยดทางเทคโนโลยี ความพร้ อมด้าน
เทคโนโลยี

บทคัดย่อ
ปั จจุบันการดาเนิ นชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่ างรวดเร็ วและก้ าวเข้ าสู่ ยุคสั งคมดิ จิทัล เทคโนโลยีที่มี
ความก้ าวหน้ าไม่ หยุดยั้งเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน
เป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื ้ อ ไวรั สโควิ ด -19 ที่ ส่ งผลกระทบท าให้
รู ปแบบการเรี ยนการศึ ก ษาของทั้ ง ผู้ ส อนและผู้ เ รี ยน
เปลี่ยนแปลงไปอย่ างมาก งานวิจัยชิ ้นนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อ
ต ร วจ สอ บ ปั จจั ยด้ านความเครี ยดที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื ้น ฐาน
ในช่ วงสถานการณ์ โควิด -19 ในการศึ กษานีไ้ ด้ รวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่ าง ที่เป็ นครู จานวน 400 คนที่
สอนอยู่ ในช่ วงระดั บ การศึ กษาขั้ น พื ้ น ฐาน และมี
ประสบการณ์ สอนออนไลน์ ในช่ วงการแพร่ ระบาด เมื่อนา
ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโมเดลสมการโครงสร้ าง เพื่ อ
ทดสอบสมมติ ฐาน และหาความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสมของด้ วยค่ า P-Value
= 0.020, x²/df = 1.208, RMSEA = 0.023, CFI = 0.989
และ TLI = 0.986 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความเครี ย ดของ
บุคลากรครู มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการสอนและความพร้ อม
ด้ านเทคโนโลยีกม็ สี ่ วนช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสอนด้ วย
การวิจัยนีค้ ้ นพบว่ าความเครี ยดจากเทคโนโลยี ทั้ง 3 ด้ าน
มี 1 ด้ านที่ส่งผลต่ อความเครี ยดของครู คือ การถูกบังคับใช้
เทคโนโลยี อี ก 2 ด้ านที่ ไ ม่ ส่ งผลคื อ ความซั บซ้ อนของ
เทคโนโลยีและความไม่ แน่ นอนของเทคโนโลยี
ค าส าคั ญ : การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ โควิ ด -19
ความเครี ย ด ครู ร ะดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน

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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เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อแนวทางการวางแผนการเรี ยนการ
สอน และเป็ นแนวทางลดความตึงเครี ยดของครู ผสู ้ อน

Keywords: Online Teaching, COVID-19, Stress,
Basic education teacher, Technostress,
Technology Readiness.

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. บทนา

ความเครี ยด (Stress) จากการทางานของครู สะท้อนถึง
ประสบการณ์อารมณ์อนั ไม่พึงประสงค์อนั เป็ นผลจากการ
สอน [2] ยิง่ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีขอ้ จากัดในการเรี ยน
การสอนรู ปแบบออนไลน์ สิ่ งนี้ไม่เพียงแต่มีความเกี่ยวข้อง
กับครู เท่านั้น ยังรวมไปถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูก้ าหนด
นโยบายด้วย เนื่ องจากอาชี พการสอนได้รับการระบุ ว่ามี
ความเครี ยดสู ง โดยนั ก วิ จัย หลายคน [3], [4], [5] ผล
การศึ ก ษาหลายชิ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หนึ่ งในสามของ
ประชากรครู มีความเครี ยดถึ งเครี ยดมาก [6] สาเหตุของ
ความเครี ยดของครู ได้แก่ (1) ความเครี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับ
พฤติ กรรมและวินัยของนักเรี ยน และ (2) ความเครี ยดที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาระงาน [ 7] งานวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ความเครี ยดทั้งสองประเภทนี้ เกี่ ยวข้องกับผลลัพธ์เชิ งลบ
หลายประการสาหรับครู รวมถึงการหมดไฟในการสอน
[8] และความมุ่งมัน
่ ในการทางาน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ กา ร ส อ น ( Teaching Efficiency)
ประกอบด้ว ย (1) ประสิ ท ธิ ภ าพในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
นักเรี ยน หมายถึง ความมัน่ ใจในความสามารถในการสร้าง
แรงจู ง ใจ ความเข้า ใจ และคุ ณ ค่ า ของการเรี ย นรู ้ ให้แ ก่
นักเรี ยน (2) ประสิ ทธิภาพในการจัดการห้องเรี ยน หมายถึง
ความมัน่ ใจในการควบคุ มพฤติ กรรมนักเรี ยนให้ป ฏิ บัติ
ตามกฎของห้องเรี ยน (3) ประสิ ทธิภาพสาหรับกลยุทธ์การ
สอน หมายถึง ความมัน่ ใจในการใช้กลยุทธ์การสอนอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ [9] นอกจากนี้ [7] พบว่าความเครี ยดของ
ครู มีส่วนสาคัญต่อประสิ ทธิภาพการสอนอย่างมาก
ความเครี ยดทางเทคโนโลยี (Technostress) เป็ นภาวะ
ที่เกิดจากการไม่สามารถปรับตัวหรื อรับมือกับเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ ใ นลั ก ษณะที่ เ หมาะสมได้ [ 10] ได้ อ ธิ บ าย
ความหมายของความเครี ยดทางเทคโนโลยีว่า “เป็ นความ
ล้ม เหลวของแต่ ล ะบุ ค คลในการพยายามหาทางสู ้ แ ละ
วิธีการจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่
เพียงพอทันต่อเทคโนโลยีต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่ ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 13 มกราคม
2563 พบผูป
้ ่ วยคนแรกในประเทศไทยและนับจากนั้นเป็ น
ต้นมาการระบาดในประเทศไทยก็ยิ่งรุ นแรงขึ้น ส่ งผลทา
ให้ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว สวนสาธารณะ กิ จ การต่ า งๆ
ห้างสรรพสิ นค้า ต้องปิ ดตัวลง และสถานศึ กษาต้องเลื่อน
การเปิ ดภาคเรี ยนออกไป กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศ
เลื่อนการเปิ ดภาคเรี ยนของปี การศึกษา 2564 และกาหนด
แนวปฏิ บตั ิการเปิ ดภาคการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการ
จัดการศึกษาทางไกล 4 รู ปแบบ คือ (1) On-Air การเรี ยน
ผ่านมูลนิ ธิการศึ กษาทางไกลผ่านดาวเที ยม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2) Online การเรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ต (3) OnDemand การเรี ย นผ่า นแอปพลิ เ คชัน และ (4) On-hand
การเรี ยนที่บา้ นด้วยเอกสารผ่านการจัดส่งทางไปรษณี ย ์ [1]
ปั จจุบนั แนวโน้มผูต้ ิดเชื้ อไวรัสโควิด-19 เพิ่มสู งขึ้นทัว่
โลก กระทรวงศึกษาธิ การจึงไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอน
ในรู ปแบบปกติ ได้ ยังคงจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
การศึกษาทางไกลต่อไป ทาให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
ด้านการศึกษามากขึ้น ภาระหน้าที่ของครู ผสู ้ อนก็มากขึ้นตาม
ไปด้วย การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
กระทั น หั น ท าให้ ก ารเตรี ยมการเรี ยนการสอนต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงใหม่ท้ งั หมด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของสื่ อการเรี ยน
การสอน อุปกรณ์ การสัง่ -ส่งงาน การสอบ และแอปพลิเคชัน
ที่นามาใช้งาน ต้องมีการเรี ยนรู ้ใหม่เพื่อนามาปรับใช้ให้เข้า
กั บ รู ปแบบที่ เ ปลี่ ย นไป สร้ า งภาระและแรงกดดั น กั บ
ครู ผสู ้ อนเป็ นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องกังวลต่อการติด
เชื้ อไวรัส ทาให้เกิ ดปั ญหาหลายด้านตามมา หนึ่ งในนั้นคือ
ความเครี ยด เมื่อครู ผสู ้ อนเกิดความเครี ยดมากขึ้น จะส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการสอน ทาให้เกิดผลกระทบเป็ นลูกโซ่ต่อไป
งานวิจัยชิ้ นนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ ปั จจัย
ด้านความเครี ยดที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอนใน
ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
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บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม” โดย
แบ่งความเครี ยดจากเทคโนโลยีออกเป็ น 5 มิติ ในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั
ได้นามาศึกษา 3 มิติที่มีอิทธิ พลและเกี่ยวข้องกับการเรี ยน
การสอนแบบออนไลน์ ได้ แ ก่ (1) การถู ก บั ง คั บ ใช้
เทคโนโลยี (techno-overload) หมายถึ ง สถานการณ์ ที่
เทคโนโลยีบงั คับให้ผใู ้ ช้ทางานได้เร็ วขึ้นและต้องทางาน
ได้ม ากขึ้ น ในช่ ว งการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ (2)
ความซั บ ซ้ อ นของเทคโนโลยี ( techno-complexity)
หมายถึง ความซับซ้อนของเทคโนโลยี ทาให้ผูใ้ ช้รู้สึกว่า
ทักษะที่ มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและถูกบังคับให้ตอ้ ง
เรี ยนรู ้และความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น ในช่วง
การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ (3) ความไม่แน่นอนของ
เ ท ค โ น โ ล ยี ( techno-uncertainty) ห ม า ย ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องและการพัฒนาของเทคโนโลยี
สร้ า งความไม่แ น่ นอนส าหรั บผูใ้ ช้งาน ท าให้ตอ้ งศึ กษา
เรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยีใ หม่ ๆ ในช่ ว งการเรี ย นการสอนแบบ
ออนไลน์ [10] ได้ศึกษาวิจยั ในเรื่ องของความเครี ยดทาง
เทคโนโลยีจากความไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
บุคคลในหลายมิติที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา
พบว่า ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม บุคคลกับเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา และบุ ค คลกับ บุ ค ล ส่ ง ผลในเชิ ง บวกกับ
ความเบื่อหน่ายในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ความพร้ อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness)
เป็ นสภาพจิตใจโดยรวมของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
โดยทั่ ว ไป [12] ให้ ค าจ ากั ด ความของความพร้ อ มด้า น
เทคโนโลยี ว่า “แนวโน้มของผู ้คนในการยอมรั บและใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมายในชี วิตที่ บา้ นและที่
ทางาน” ความพร้อมด้านเทคโนโลยีประกอบด้วยสี่ มิติ คือ
(1) การมองโลกในแง่ ดี หมายถึ ง มุ ม มองเชิ ง บวกของ
เทคโนโลยีและความเชื่ อที่ ว่าสิ่ งนี้ ทาให้ผูค้ นมีการควบคุม
ความยื ด หยุ่ น และประสิ ทธิ ภาพในชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น (2)
นวัตกรรม หมายถึง แนวโน้มที่ จะเป็ นผูบ้ ุกเบิ กเทคโนโลยี
และผูน้ าทางความคิด (3) ความรู ้สึกไม่สบาย หมายถึง การ
รับรู ้วา่ ขาดการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีและความรู ้สึกถูก
ครอบงาโดยเทคโนโลยี (4) ความไม่มนั่ คง หมายถึง ความไม่
ไว้วางใจในเทคโนโลยีและความกังขาเกี่ยวกับความสามารถ
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ในการทางานอย่างถูกต้อง มิติของการมองโลกในแง่ดีและ
นวัต กรรมถื อ เป็ นตั ว ขั บ เคลื่ อ นของความพร้ อ มด้ า น
เทคโนโลยี ในขณะที่ความรู ้สึกไม่สบายและความไม่มนั่ คง
ถือเป็ นตัวยับยั้ง ในกลุ่มคนที่ ทางาน ผูใ้ ช้ที่แสดงทัศนคติที่
มองโลกในแง่ ดีมากขึ้ นต่อความพร้ อมด้านเทคโนโลยีก็มี
ความตั้งใจที่จะใช้งานไอทีมาก
การระบาดใหญ่ ทั่ว โลกส่ ง ผลกระทบต่ อ เด็ ก และ
เยาวชน โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยปิ ดในหลายพื้นที่ ของ
โลก ระบบการศึกษาได้หยุดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
ลงและเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นการสอนออนไลน์แทน และการ
เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ก่อให้เกิ ดปั ญหาขึ้นมากมาย
เช่ น (1) ความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี เนื่ อ งจากไม่ ใ ช่
นัก เรี ย นและครู ทุ ก คนที่ มี อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การ
เรี ยนรู ้ อ อนไลน์ ปั ญหานี้ น าไปสู่ ความวิ ต กกั ง วล
ความเครี ยด หงุ ดหงิ ด และโดดเดี่ ยว (2) ความรู ้ ในด้าน
เทคโนโลยี ที่ ครู ตอ้ งการการฝึ กอบรมเพื่อทาความเข้าใจ
วิธีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ (3) สิ่ งอานวยความสะดวกการ
เชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต (4) สภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสม
ส าหรั บ การเรี ย นรู ้ อ อนไลน์ [13] ผลการวิ จัย ของ [14]
กล่ า วว่า “บุ ค คลบางคนแสดงความวิต กกัง วลและกลัว
เทคโนโลยีต่อเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของตนเอง พวก
เขารู ้สึกอึดอัดและท้อแท้ในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
บุคคลที่ ไม่มีคุณลักษณะ เช่นความพร้อมด้านเทคโนโลยี
จะเผชิ ญ กับ ความรู ้ สึ ก ไม่ ส บายใจ ความวิต กกัง วลและ
ความหวาดกลัวเทคโนโลยีเมื่ อต้องเผชิ ญกับเทคโนโลยี
ใหม่และมีความซับซ้อน”
3. กรอบแนวความคิดการวิจัย

จากทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อง ผูว้ ิจัยได้กาหนด
กรอบแนวคิดงานวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจยั
สมมติฐานที่ 1 (H1): การถู กบังคับใช้เทคโนโลยี (TO) มี
อิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความเครี ยด (ST)
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การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 69 และมีช่วงอายุ
25 - 30 ปี ร้อยละ 37 เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโมเดล
สมการโครงสร้ างเพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านและหาความ
สอดคล้อ งกั บ ข้อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โมเดลแสดงความ
เหมาะสมของด้ว ยค่า P-value = 0.020 , 2/ df = 1.208 ,
RMSEA = 0.023 , CFI = 0.989 และ TLI = 0.986 ดัง
แสดงในภาพที่ 2

สมมติฐานที่ 2 (H2): ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (TC)
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความเครี ยด
สมมติฐานที่ 3 (H3): ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (TC)
มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่านความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี (TR)
สมมติฐานที่ 4 (H4): ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU)
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความเครี ยด
สมมติฐานที่ 5 (H5): ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU)
มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่านความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี (TR)
สมมติ ฐ านที่ 6 (H6): ความเครี ยด (ST) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการสอน (TE)
สมมติ ฐานที่ 7 (H7): ความพร้ อมด้านเทคโนโลยี (TR)
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการสอน (TE)
งานวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ ( Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงพฤศจิกายน-มกราคม 2564
ประชากรคือบุคลากรครู ที่สอนอยูใ่ นช่วงระดับการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์สอนออนไลน์ในช่วงของการ
แพร่ ระบาดของโควิด-19 ผูว้ ิจัยใช้โปรแกรม G*Power
ในการค านวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยก าหนดค่ า
เพาเวอร์ ( 1-β) เท่ ากับ 0.95 ค่าอัลฟา (α) เท่ ากับ 0.05
จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 8 ตัวแปร ขนาดของอิทธิพล
(Effect Size) เท่ า กับ 0.033 ผลที่ ไ ด้คื อ ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างเท่ากับ 396 ตัวอย่าง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ปรับจานวนขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเป็ น 400 ตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบสมมติ ฐานของงานวิจยั โดยใช้
โปรแกรม SPSS และ AMOS ในการวิเคราะห์รูปแบบเชิ ง
โครงสร้ า ง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่ อ
วิเคราะห์หาค่าอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้มีการ
ปรั บ รู ปแบบของโมเดล เพื่ อ สอดคล้อ งกั บ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ (Model Fit)

ภาพที่ 2: สัมประสิ ทธิ์เส้นทางมาตรฐานของโมเดล
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล
ตัวแปร อิทธิพล
ตาม
ทางตรง
ST

TR

TE

ทางอ้อม
ทางตรง
ทางอ้อม
ทางตรง
ทางอ้อม

ตัวแปรต้ น
TO

TC

TU

ST

TR

0.472
***
-

-0.024

-0.055

-

-

-

-

-

-

-

-0.402
***

0.199
***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.049
**

-0.143
**

0.071
*

0.104
*
-

0.358
***
-

หมายเหตุ *p≤ 0.05, **p ≤

0.01, ***p ≤ 0.001

จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลใน
ตารางที่ 1 สามารถนามาหาผลสรุ ปตามข้อสมมติฐานใน
งานวิจยั ได้ดงั แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
สมมติฐานงานวิจัย
H1: การถูกบังคับใช้เทคโนโลยี (TO) มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE)
ผ่านความเครี ยด (ST)
H2: ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (TC) มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่าน
ความเครี ยด (ST)
H3: ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (TC) มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่าน
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (TR)

4. ผลการดาเนินการวิจัย

ผู ้ต อบแบบสอบถามในภาพรวมพบว่ า เป็ นผู ้ห ญิ ง
ร้ อ ยละ 78.5 และชาย ร้ อ ยละ 21.5 ส่ ว นใหญ่ ร ะดับ
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ค่ า
ค่ า P ผลการ
อิทธิพล
ทดสอบ
0.049 ≤ 0.01 ยอมรับ

-0.002

0.620

ปฏิเสธ

-0.143

≤ 0.01

ยอมรับ
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ความซั บ ซ้ อ นของเทคโนโลยี (TC) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่านความเครี ยด (ST) พบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ครู มี ทัก ษะด้า นเทคโนโลยี พ อสมควรจึ ง ไม่
ก่อให้เกิดความเครี ยดจากการใช้เทคโนโลยี ซึ่ งขัดแย้งกับ
ผลการวิ จั ย ของ [10] ที่ ก ล่ า วว่ า ความซั บ ซ้ อ นของ
เทคโนโลยี ทาให้ผูใ้ ช้รู้สึกว่าทักษะที่มีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานและถูกบังคับให้ตอ้ งเรี ยนรู ้ และเข้าใจเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มากขึ้น
ความซั บ ซ้ อ นของเทคโนโลยี (TC) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการสอน (TE) ผ่านความพร้อมด้านเทคโนโลยี
(TR) พบว่าข้อมูลเชิ งประจักษ์สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [14]
ที่ กล่ าวว่า บุ คคลบางคนแสดงความวิ ต กกัง วลและกลัว
เทคโนโลยีต่อเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของตนเอง พวก
เขารู ้ สึกอึ ดอัดและท้อแท้ในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
บุคคลที่ไม่มีคุณลักษณะ เช่นความพร้อมด้านเทคโนโลยีจะ
เผชิ ญกับความรู ้ สึกไม่ สบายใจ ความวิตกกังวลและความ
หวาดกลัวเทคโนโลยีเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีใหม่และมี
ความซับซ้อน ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า ควรมีการจัดอบรมและ
ให้ความรู ้ เชิ งปฏิ บตั ิดา้ นการใช้งานเทคโนโลยีและการใช้
งานสื่ อการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้ครู สามารถนาไปปรับ
ใช้และปฏิบตั ิได้จริ ง
ความไม่แน่ นอนของเทคโนโลยี (TU) มี อิทธิ พลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่านความเครี ยด (ST) พบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั แสดง
ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีไม่
ก่อให้เกิ ดความเครี ยดแก่ครู ซึ่ งขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ
[10] ที่ ก ล่ า วว่า การเปลี่ ย นแปลงอย่า งต่ อ เนื่ อ งและการ
พัฒ นาของเทคโนโลยี สร้ า งความไม่ แ น่ น อนส าหรั บ
ผูใ้ ช้งาน ทาให้ตอ้ งศึกษาเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ความไม่แน่ นอนของเทคโนโลยี (TU) มี อิทธิ พลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการสอน ( TE) ผ่ า นความพร้ อ มด้ า น
เทคโนโลยี (TR) พบว่ า ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ส นับ สนุ น
สมมติฐานการวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ [13] กล่าวคือ การพัฒนาอย่างรวดเร็ วของ

สมมติฐานงานวิจัย

ค่ า
ค่ า P ผลการ
อิทธิพล
ทดสอบ
-0.006
0.251
H4 :ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU) มี
ปฏิเสธ
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่าน
ความเครี ยด (ST)
H5: ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (TU) มี 0.071 ≤ 0.05 ยอมรับ
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่าน
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (TR)
0.104 ≤ 0.05 ยอมรับ
H6: ความเครี ยด (ST) มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE)
0.358
<
H7: ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (TR) มี
ยอมรับ
0.0001
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE)

5. สรุ ปและการอภิปราย

จากการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อง ปั จ จัย ด้า นความเครี ย ดที่ มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน ในระดับการศึ กษาขั้น
พื้ น ฐานในช่ ว งสถานการณ์ โ ควิ ด - 19 ประกอบไปด้วย
สมมติฐานการวิจยั 7 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 2
การถู ก บั ง คั บ ใช้ เ ทคโนโลยี ( TO) มี อิ ทธิ พลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการสอน (TE) ผ่านความเครี ยด (ST) พบว่า
ข้อมู ลเชิ งประจักษ์สนับสนุ นสมมติ ฐานการวิ จัยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [10] ทั้งนี้
เนื่ องจากปั จจุ บัน ครู ในประเทศไทยมี ภาระงานเอกสาร
มากกว่าภาระการสอนและเมื่ อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เปลี่ ยนเป็ นแบบออนไลน์ จึ งเป็ นการเพิ่มภาระงานของครู
เป็ นอย่ า งมาก โดยปกติ แ ล้ว ครู ช่ ว งระดับ การศึ ก ษาขั้น
พื้ น ฐานมี ภ าระการสอนมากกว่ า 1 รายวิ ช าอยู่ แ ล้ว บาง
โรงเรี ยนที่ มีขนาดเล็กอาจมากถึง 8-9 รายวิชา สาหรับการ
สอนใน 1 ชัว่ โมงนั้นครู ตอ้ งเตรี ยมการสอน 1-2 ชัว่ โมง แค่
ภาระการสอนก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วในสถานการณ์
โควิด-19 ครู ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษาเทคโนโลยีในการสอน
เพิ่มขึ้นทั้งในเรื่ องของการสอน การส่งงาน สอบ ล้วนแล้วแต่
เป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งยังต้องมีการประชุมกับ
ทางผูบ้ ริ หาร ทาให้ภาระงานของครู เพิ่มขึ้น โดยข้อเสนอแนะ
งานวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั ได้รับมา กล่าวถึงเรื่ องภาระงานที่ลน้ มือของ
ครู เ ป็ นส่ ว นใหญ่ ผู ้วิ จัย มี ความเห็ นว่ า การลดภาระงาน
เอกสารจะช่ วยลดความเครี ยดในการทางานของครู ลงด้วย
และช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการสอนให้สูงขึ้น
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เทคโนโลยี ก่ อให้เกิ ดปั ญหาในเรื่ องของสิ่ งอานวยความ
สะดวกการเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ต และการสอนออนไลน์
ครู บางโรงเรี ยนไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ในเรื่ องของ
อุ ป กรณ์ ใ นการสอนออนไลน์ ท าให้ ต ้อ งใช้ท รั พ ยากร
ส่ ว นตัว ในจัด หา ทั้ง ในเรื่ อ งของอิ น เทอร์ เ น็ ต ก็ ต ้อ งใช้
ทรัพยากรส่ วนตัวในการสอนออนไลน์ ผูว้ ิจยั มีความเห็น
ว่า คณะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรมองเห็ นความสาคัญ ของ
เทคโนโลยีมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณไว้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความเครี ยด (ST) มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน
(TE) พบว่า ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ส นับสนุ น สมมติ ฐ านการ
วิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
[7] ที่ กล่ า วว่ า ความเครี ยดของครู มี ส่ วนส าคั ญ ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของพวกเขาอย่างมาก ผลการวิจัย
แสดงให้ เ ห็ น ว่า เมื่ อ ครู เ กิ ด ความเครี ย ดจะส่ ง ผลท าให้
ประสิ ทธิภาพการสอนของพวกเขาลดลงไปด้วย
ความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี ( TR) มี อิ ท ธิ พลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอน (TE) พบว่า ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [12] ที่ กล่าวว่า แนวโน้มของ
ผูค้ นในการยอมรั บและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายในชี วิตที่บา้ นและที่ ทางาน ผลการวิจยั แสดงให้
เห็นว่าความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็ นการใช้
งานเทคโนโลยีหรื อความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีหากครู มีความ
พร้ อมจะช่ วยส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพการสอนรู ปแบบ
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดียงิ่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้ งต่อไป กรณี สถานการณ์
โควิด-19 ยังไม่คลี่คลายและการเรี ยนการสอนยังคงเป็ น
รู ปแบบออนไลน์ ผูว้ ิจัยเสนอให้เพิ่มตัวแปรในเรื่ องของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย เนื่ องจากแต่ละ
รายวิชาอาจมีความเครี ยดแตกต่างกันไป หรื อเพิ่มตัวแปร
ในเรื่ องปั จจัยภายนอกที่อาจส่ งผลต่อความเครี ยดได้ เช่น
สภาพแวดล้ อ มในการสอน นอกจากนี้ การเพิ่ ม การ
วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี ข องกลุ่ ม
ตัวอย่างก็เป็ นอีกสิ่ งที่น่าสนใจ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอาจมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ

Abstract
The purposes of this research are 1) to analyze the

การวิ จั ยครั้ งนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1)เพื่ อวิ เ คราะห์
องค์ ประกอบที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อการยอมรั บเทคโนโลยี
สารสนเทศ e-Government (G2E) ของข้ าราชการ สั ง กัด
กระทรวงยุ ติ ธ รรม 2)เพื่ อ หาความสอดคล้ องของ
องค์ ประกอบที่ส่งผลต่ อการยอมรั บเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-Government (G2E) ของข้ าราชการ สั ง กั ด กระทรวง
ยุติธรรม ประชากรที่ ทาการวิจัยในครั้ งนี ้ คื อ ข้ าราชการ
สั งกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 1,176 คน ใช้ สูตร Taro
Yamane ได้ จานวนตัวอย่ างที่ต้องเก็บข้ อมูล เท่ ากับ 394.25
หรื อ 395 ตัวอย่ าง เพื่อความเที่ยงตรงในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยจึ งกาหนดกลุ่มตัวอย่ าง เท่ ากับ 440 ตัวอย่ าง โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่ างอย่ างง่ าย แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็ บ ข้ อมู ล โดยผ่ านการประเมิ น IOC จาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่ าน และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ร้อยละ
ค่ าเ ฉ ลี่ ย ส่ วน เ บี่ ยงเ บนมาตรฐาน การ วิ เ ค ราะห์
องค์ ประกอบเชิ งสารวจ และการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
ยื น ยั น ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล พบว่ า การวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง สารวจ ได้ อ งค์ ป ระกอบที่ มีผ ลต่ อ การ
ยอมรั บเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ แก่ การรั บรู้ ประโยชน์
ทัศนคติ การรั บรู้ ความยากง่ าย ความคาดหวัง การยอมรั บ
การวิ เ คราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง ยื นยัน พบว่ า ค่ าที่ ไ ด้ และ
โมเดลมีความสอดคล้ องกันเชิ งประจักษ์ และอยู่ในเกณฑ์ ดี
คาสาคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

components influencing the acceptance of eGovernment (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.

290

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
คมนาคมเป็ นหลักและรวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการนาข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้เป็ นประโยชน์
โดย
คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล
ส่วนการสื่ อสารโทรคมนาคมใช้เป็ นสื่ อในการจัดส่งข้อมูล
เผยแพร่ และเสี ยงออกไปเพื่อสื่ อสารกันตลอดจนถึง
แนวความคิด ระบบ วิธี เครื่ องมือ เครื่ องใช้ทางการสื่ อสาร
หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดเก็บ ประมวลผล ค้นคืน และ
เผยแพร่ ขอ้ สนเทศ ไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
ข้อมูลและโทรคมนาคม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
หรื ออุปกรณ์เหล่านั้นในงานสารสนเทศและงานบริ การ
ด้านอื่น ๆ (วิทวัส วริ นทรเวช 2541)
แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี เป็ นทฤษฎี ที่
กล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งาน โดยกล่าวถึง
ปั จจัยหลักได้แก่ ตัวแปรภายนอก(External Variables) ที่มี
ผลต่อการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease
of Use) ซึ่ ง หมายถึ ง ระดับ ความเชื่ อ ว่า เทคโนโลยีน้ ันไม่
ต้องใช้ความพยายามในการใช้งาน (Ease of Use) และการ
รั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ซึ่ งหมายถึ ง
ระดับความเชื่อว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานได้
โดยการรับรู ้ 2 อย่างนี้จะส่งผลไปยัง ทัศนคติในการใช้งาน
เทคโนโลยี (Attitude Toward Using) และส่ ง ผลต่ อ เนื่ อง
ไปยัง พฤติ ก รรมที่ มี แ นวโน้ ม จะใช้ ง าน ( Behavioral
Intention to use) จากนั้นจะนาไปสู่ การใช้งานจริ งในที่ สุด
( Actual System Use) (Technology Acceptance Model:
TAM, Davis, (1989)
การรับรู ้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceived
Usefulness) หมายถึ ง ทัศนคติ ความเชื่ อของบุ คคลที่ มีต่อ
การใช้ เ ทคโนโลยี ห รื อระบบใดระบบหนึ่ งเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการทางานของบุคคลนั้น (Davis 1989)
การรั บ รู ้ ค วามง่ า ยของการใช้เทคโนโลยี (Perceived
Ease of Use) หมายถึงการรับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั ใช้งานง่าย
โดยการใช้น้ ัน ไม่ ต ้อ งใช้ค วามพยายามมาก ไม่ มี ค วาม
ซับซ้อนในการใช้งาน จึ งมี ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิ ดการ
ยอมรั บ จากผู ้ใ ช้ ง าน การรั บ รู ้ ค วามง่ า ยนั้ นมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ หรื อความตั้งใจที่จะใช้

1. บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มีความสาคัญกับ
ชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
กัน รวมทั้งการใช้อินเตอร์ เน็ต ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทุกวันนี้
เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อ
ไอซี ที คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการ
คานวณและประมวลผลข้อมูลได้เร็ วถูกต้อง แม่นยา อีกทั้ง
ยัง เก็ บ ข้อ มู ล ได้จ านวนมากเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารท าให้ก าร
ติ ดต่อถึ งกันได้ง่ายก่ อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็ ว สังคมใหม่จึงเป็ นสังคมที่ ตอ้ งพึ่งพาไอซี ที
ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการในยุคสังคมในปั จจุบนั ต่างต้องมอง
หากลยุท ธ์ ต่ า ง ๆ ที่ จ ะสามารถช่ ว ยให้ธุ ร กิ จนั้น ประสบ
ความสาเร็ จได้ง่ายและเร็ วขึ้น ทั้งนี้ ยงั รวมไปถึงเครื่ องมือ
ในการใช้ง านในองค์ก รให้มี ค วามก้า วล้ า และทัน สมัย
เพื่อให้ต่อสูก้ บั ผูแ้ ข่งขันได้ ดังนั้นจึงหลีกหนีไม่พน้ ถึงเรื่ อง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเข้ามามีบทบาทหรื อตัวช่วย
สาคัญของการจัดการบริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น
จึงเป็ นเหตุผลสาคัญ ที่ผปู ้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารองค์กร
ต่างก็ตอ้ งตระหนักถึงความจาเป็ นของการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้า มาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์มีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี
พ.ศ. 2539 เห็ นชอบกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี
ค.ศ. 2000 หรื อที่เรี ยกว่า IT 2000 (พ.ศ. 2534-2543) จัดทาโดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งชาติ(กทสช. หรื อ
NITC) ศู น ย์เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ แ ละคอมพิ วเตอร์
แห่ งชาติ ซึ่ งก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศในระยะเวลา 5 ปี แรกโดยมีเป้ าหมาย
ในการพัฒนาที่ สาคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศแห่ งชาติ (National Information Infrastructure) 2)
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ท รั พย า ก ร ม นุ ษ ย์ ( Human Resource
Development) 3) ด้านการปรั บปรุ งกระบวนการปฏิ บตั ิงาน
และการให้บริ การของรัฐ (IT for Good Governance

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
การดาเนินการทั้งปวง เพื่อจัดทาสารสนเทศไว้ใช้งาน ซึ่ง
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และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการ
ยอมรั บ (Agarwal et. al, 1999; Karrahanna, 1999; Toe et.
al.,1999; Venkatesh,2000)
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการยอมรั บและเจตนาการนาไปใช้
โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป SCM (SUPPLY CHAIN
MANAGMENT) ตามทฤษฎีของ TAM (TECHNOLOGY
ACCEPTANCE MODEL) แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร ย อ ม รั บ
เทคโนโลยี TAM โดยมี ปั จ จั ย ดั ง นี้ 1) ด้ า นการรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับ 2) ด้านการรั บรู ้ ถึงความง่ายในการใช้
งาน 3) ด้า นทัศ นคติ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้4) ด้าน
เจตนาที่ จะใช้ ง าน และปั จจั ย ภายนอกที่ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็ จของการนาระบบ SCM มาใช้ โดยมีปัจจัย ดังนี้
1) ด้านการฝึ กอบรมการใช้งาน 2) ด้านการสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการ
สื่ อสารข้อมูล (พรรณาภรณ์ แสงดี 2554)
Roger, & Shoemaker (1978) กล่าวว่า การยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Adoption and
Innovation Theory) เรี ยกว่ า กระบวนการยอมรั บ ซึ่ ง
กล่าวถึ งพฤติ กรรมของบุคคลที่ แสดงออกถึ งการยอมรับ
และนาไปปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 รับรู ้ (Awareness Stage)
ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest Stage)
ขั้นที่ 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage
ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial Stage)
ขั้นที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage)
กรอบวิจยั
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3.วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และแสดงผล
ของการวิจยั ให้ออกมาเป็ นจานวนและร้อยละ โดยทาการ
วิ จั ย แ ย กต าม วั ต ถุ ป ร ะ สง ค์ เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ สังกัด
กระทรวงยุติธรรม โดยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างจาก
การใช้สูตร Taro Yamane (Taro Yamane 1970) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนหรื อผิดพลาด
ได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ประชากรที่
ทาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ข้าราชการ สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม จานวน 1,176 คน (กองบริ หารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,2563) เมื่อคานวณแล้ว
ได้จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูล เท่ากับ 394.25 หรื อ
395 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความ
เที่ยงตรง จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 440 ตัวอย่าง โดย
วิธีการเก็บข้อมูลแบบสะดวก
แบบสอบถามที่นามาใช้เก็บข้อมูลผ่านการประเมิน
IOC จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน แบบสอบถามได้แบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 : เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปั จจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 : เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตอนที่ 3 : เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 4 : เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยค่า Cronbach alpha เท่ากับ 0.87
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีข้ นั ตอนทางสถิติต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ (SPSS) ในการคานวณ
ค่าสถิติ ดังนี้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ใช้อธิบายถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาทางาน รายได้ต่อเดือน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั [6]
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2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ใช้อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ e-Government (G2E)
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2.00 (GFI) มากกว่า 0.95 (AGFI) มากกว่า 0.95 (CFI)
มากกว่า 0.95 (TLI) มากกว่า 0.95 (NFI) มากกว่า 0.95
(RMSEA) น้อยกว่า 0.08 (AGFI) มากกว่า 0.95 (PCLOSE)
มากกว่า 0.5

สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) เป็ นส่วนหนึ่งของเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อทาการศึกษา
หาความสัมพันธ์ของโครงสร้างของตัวแปร ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ (SPSS)
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลการวัดในแต่ละองค์ประกอบ ด้วยโปรแกรม IBM
AMOS
3) วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Model Analysis: SEM) ในการทดสอบ
แบบจาลอง และสมมติฐานการวิจยั เป็ นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ด้วยโปรแกรม
IBM AMOS

4. ผลการดาเนินงาน
จากการสารวจข้อ มู ล การวิเคราะห์ องค์ประกอบที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ย อ ม รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
e-Government (G2E) ของข้า ราชการ สั ง กั ด กระทรวง
ยุติธรรม สามารถเก็บข้อมูลตัวอย่างได้ท้ งั หมดจานวน 440
ตัวอย่าง แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ผล ดังนี้
การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกลุ่ ม ตัว อย่ า ง กลุ่ ม
ตัวอย่างเพศชาย จานวน 262 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 59.5
และกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นเพศหญิง จานวน 178 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้อยละ 40.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง
21-30 ปี จ านวน 373 ตัว อย่า ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84.8 กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 51 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 11.6 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 41-50
ปี จานวน 6 ตัวอย่าง คิ ดเป็ นร้อยละ 1.4 กลุ่มตัวอย่างที่ มี
ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อย
ละ 2.3 ระดับ การศึ ก ษาต่ า กว่ า ปริ ญญาตรี จ านวน 48
ตัว อย่า ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.9 กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ที่มี
ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 377 ตัวอย่าง คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 85.7 กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาโท
จานวน 13 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 3 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาเอก จานวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1-2 ปี จานวน 67 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้อยละ 15.2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน 2-3 ปี จานวน 236 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 53.6
กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน 3-4 ปี จานวน
96 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 21.8 กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลา
ในการปฏิ บตั ิงานมากกว่า 4 ปี ขึ้นไป จานวน 41 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 9.3 รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาท จานวน
17 ตัว อย่า ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.9 กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่มี
รายได้เฉลี่ ย 10,001-20,000 บาท จานวน 400 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้ อ ยละ 90.9 กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย 20,001-

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
จากตารางที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าที่ได้ตอ้ งอยู่
ในเกณฑ์ที่กาหนดซึ่งปรากฏอยูใ่ นตาราง ดังนี้ (CHISQUARE) มากกว่า 0.05 (CMIN /DF MODEL) น้อยกว่า

293

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

30,000 บาท จ านวน 3 ตัว อย่า ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.7 กลุ่ ม
ตัว อย่ า งที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย 30,001-40,000 บาท จ านวน 8
ตัวอย่าง คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.8 กลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้เฉลี่ ย
50,000 บาทขึ้นไป จานวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 2.7
การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory
factor analysis) โดยการแยก 6 ตัวแปรย่อยหรื อข้อคาถาม
ออกมาเป็ น 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่เหมาะกับ
การน าไปใช้ใ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
ประกอบไปด้วย ด้านการรั บ รู ้ ป ระโยชน์ a1.2 a1.3 a1.6
ด้านทัศนคติ a2.2 a2.3 ด้านการรับรู ้ความยากง่าย a3.1 a3.2
a3.4 ด้านความคาดหวัง a4.1 a4.4 a4.7
การวิเ คราะห์ อ งค์ประกอบเชิ ง ยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis)
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0.049 โมเดลมีความสอดคล้องกันเชิ งประจักษ์และอยูใ่ น
เกณฑ์ดี

5. สรุ ป อภิปรายผล
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ย อ ม รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
e-Government (G2E) ของข้า ราชการ สั ง กั ด กระทรวง
ยุติธรรม และเพื่อหาความสอดคล้องขององค์ประกอบที่
ส่ งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government
(G2E) ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสามารถ
สรุ ปผล ดังนี้
จากกลุ่มตัวอย่างจาแนกเป็ น เพศชาย 59.5% เพศหญิง
40.5% ส่ ว นใหญ่ มี ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 21-30 ปี ระดับ
การศึ กษาส่ วนใหญ่มีวุฒิปริ ญญาตรี ที่ กล่าวมานี้ มีความ
คิ ด เห็ น ที่ สั ม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อ ปั จ จัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 4 ด้านที่
เป็ นตัวแปรต้น มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารเสนเทศ
ด้ านการรั บรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศ เป็ นตัว
แปรต้น ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การยอมรั บเทคโนโลยีส ารเทศที่
เกี่ ย วกับ การช่ ว ยให้ผูใ้ ช้ง านได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารอย่า ง
รวดเร็ ว ช่ ว ยให้ผูใ้ ช้ง านได้รั บ ข่ า วสารที่ ถู ก ต้อ งมี ความ
น่าเชื่อถือ และระบบสารสนเทศสามารถช่วยลดขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ พจน์ อิงอาจ(2561)
พบว่านักศึกษามีการรับรู ้ความง่าย และประโยชน์ของการ
ใช้ ไ อซี ที อ ยู่ ใ นระดั บ มาก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางส่ วนใหญ่ให้การยอมรับ
ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หรื อไอซีที
ด้ านการรั บรู้ ความยากง่ ายในการใช้ ระบบสารสนเทศ
เป็ นตัวแปรต้นที่ มีอิทธิ พลต่อการยอมรับเทคโนโลยีส าร
เทศในส่วนของ การใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน สามารถช่วยลด
ขั้นตอนในการทางานได้ และระบบสารสนเทศสามารถ
ประยุกต์ใช้กบั วิธีการทางานแบบดั้งเดิมได้
ด้ านความคาดหวั ง จากประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศ เป็ นตัว แปรต้น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยีสารเทศในแง่มุมของ 1.ระบบสารเทศที่นามาใช้
ช่วยให้ปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้น 2.ระบบสารสนเทศเข้ากับวิถี

ภาพที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม AMOS
จากภาพที่ 2 โมเดลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง
ยืนยัน ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรั บ รู ้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ การรับรู ้ความยากง่ายใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความคาดหวังจากประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบสารสนเทศ ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศ ค่าที่ได้เท่ากับ 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) =
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สิ นค้ า ออน ไล น์ ผ่ า นแ อป พลิ เ ค ชั น ข องผู ้ บ ริ โภค ใ น
กรุ งเทพมหานคร
[4] อรุ โณทัย พยัคฆงพงษ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง แบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีในการแข่งขันทางการตลาด
[5] วัฒนันทน์ วัฒนสังสุทธิ์ (2554) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ด้วยการฉายรังสี เพื่อประโยชน์
ทางการเกษตรในประเทศไทย โดยอาศัยพื้นฐานของทฤษฏี
ความมีเหตุผล (TRA) กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเกษตร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
[6] ศศิจนั ทร์ ปั ญจทวี (2560) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ กรณี ศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่
[7] วิทวัส วริ นทรเวช (2545) ความพึงพอใจของหัวหน้างานต่อ
การรับบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
[8] Fred D. Davis (1989) การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความ
ง่ า ยในการใช้ ง าน และการยอมรั บ ของผู ้ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
[9] Ritu Agarwal,Jayesh Prasad (2007) ความแตกต่ า งระหว่ า ง
บุคคลกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
[10] พรรณาภรณ์ แสงดี (2554) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีโปรแกรมสาเร็ จรู ป SCM

การทางานมากกว่าที่คาดไว้ 3.การใช้งานระบบสารสนเทศ
ช่วยให้การบริ การของทางภาครัฐสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
ด้ า นทัศ นคติที่มีอิท ธิ พลต่ อการใช้ ระบบสารสนเทศ
เป็ นตัว แปรต้น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศน้อยที่ สุดจากทั้งหมด 4 ด้าน แต่ในด้านของ
ทัศนคติ จะมี 2 เหตุผลที่ ส่งผลต่อการยอมรั บเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านทัศนคติ คือ 1.ผูใ้ ช้จะสามารถค้นคว้าหา
ข้อมูลในระบบสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ ว 2.การนา
ระบบสารสนเทศมาใช้งานจะช่ วยเอื้ อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ้ ช้
โดยที่ โมเดลมีความสอดคล้องเชิ งประจักษ์และอยูใ่ น
เกณฑ์ดี

6. ข้ อแสนอแนะในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการหาองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อ
การยอมรั บเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government (G2E)
ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ทราบถึง
ปั จ จัย สาคัญ ที่ ส ามารถส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลวิจัย นี้ เป็ นแนวทางเพื่ อปรั บเปลี่ ยนหรื อปรั บปรุ ง
ระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการใช้งานได้สาหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกเพศ ทุกวัยได้อย่างเหมาะสม และการบอก
กล่าวถึงประโยชน์ของการนาระบบสารสนเทศมาใช้งาน
ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากระบบสารสนเทศในส่ ว นของ
สถาบัน องค์กร พนักงาน ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
และการลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

[11]
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สุ พจน์ อิงอาจ (2561) อิทธิ พลของระบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
มี ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการเรี ย นรู ้
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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การวิเคราะห์ การออกแบบประสบการณ์ ผ้ใู ช้ ด้านมืดบน
แอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ ของไทย
An Analysis of the Dark Pattern of User Experience Online Shopping
Application in Thailand
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บทคัดย่อ

1. บทนา

ข้ อมูลเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรั บการตลาดในปั จจุบัน ก่ อให้
องค์ กรต่ าง ๆ ต้ องการครอบครองข้ อมูลโดยไม่ คานึ งถึ ง
ความยินยอมของผู้ใช้ งาน ผู้วิจัยจึ งรวบรวมข้ อมูลเพื่อสร้ าง
องค์ ความรู้ ให้ ผ้ ูใช้ งานรู้ เท่ าทันและป้ องกันความเข้ าใจผิ ด
พร้ อมทั้ งเข้ าใจในผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ น้ จากการใช้ งาน
งานออก แบบด้ านมืด หรื อ Dark Pattern of UX จากการ
ทดสอบและประเมินกลุ่มเป้ าหมายพบว่ าร้ อยละ 58.3 ไม่
รู้ จั ก Dark Pattern of UX และมีความเสี่ ยงต่ อการเข้ าใจ
ผิ ด จนเกิ ด ความเสี ย งหายสู ง ถึ ง ร้ อยละ 31.3 หรื อเป็ น
จานวน 32 คนจาก 100 คน
คาสาคัญ : ประสบการณ์ ผูใ้ ช้ ปฏิ สัม พันธ์ระหว่างมนุ ษ ย์
และคอมพิ วเตอร์ อี ค อมเมิ ร์ ช งานออกแบบ
ด้านมืด โมบายแอปพลิเคชัน

จากการเติบโตของเทคโนโลยีและการตลาดรู ปแบบ
ใหม่ ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจต่าง ๆ
เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั โดยร้อยละ 46 ของคน
ไทย หลี กเลี่ยงการออกไปซื้ อสิ นค้าในรู ปแบบออฟไลน์
และผลสารวจมุมมองผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกประจาปี 2564 ใน
เดื อนมี น าคม 2564 ที่ ผ่านมา PricewaterhouseCoopers
Legal & Tax Consultants (PwC) กล่ า วว่ า ร้ อ ยละ 6 2
ของคนไทยเริ่ ม มี ก ารซื้ อ สิ น ค้าอุ ป โภคและบริ โ ภคผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์มากขึ้น
จากประเด็นข้างต้นทาให้ผวู ้ จิ ยั ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการศึกษารู ปแบบการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิชนั บนมือ
ถือที่ได้มีการนารู ปแบบประสบการณ์ผใู ้ ช้งาน (User Experience : UX) มาร่ วมพิ จ ารณาในการออกแบบ เพื่ อให้
ได้ผลกาไรทางการค้ามากขึ้น จึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาถึง
การเข้า ถึ ง และกระบวนการการเก็ บ ข้อ มู ล และประสบ
การณ์ ของผูใ้ ช้งานจากกลุ่มเป้ าหมาย แต่อย่างไรก็ตามใน
การใช้ง านแอปพลิ เคชัน ซื้ อขายสิ น ค้า ในปั จ จุ บั น ยัง มี
รู ป แบบที่ ท าให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความเข้าใจที่ ผิ ด พลาด ซึ่ ง
ส่ ง ผลเสี ยให้ กับ ผูใ้ ช้งาน เรี ย กว่า งานออกแบบด้านมื ด
หรื อ Dark Pattern of UX ที่ มีข้ ึนเพื่อแสดงถึงกลวิธีของ
การออกแบบส่ วนต่ อ ประสานกับ ผูใ้ ช้งาน (User Interface : UI) ที่ นักออกแบบส่ วนใหญ่ใช้ เพื่อล่อลวงให้ผใู ้ ช้
งานตัดสิ นใจผิดอันเกิดจากกระบวนการทางความคิดของ
ผูใ้ ช้งาน จนทาให้ผใู ้ ช้งานทาอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่
องค์กรต้องการ [1][2][3] “การที่ UI ได้รับการออกแบบ
มาอย่างพิ ถี พิ ถ ัน เพื่ อ หลอกให้ ผูใ้ ช้ก ระท าสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง

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.
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เพื่อให้บรรลุความต้องการนั้น… ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่
อย่างใด แต่มนั ถูกสร้างขึ้นอย่างรอบคอบด้วยความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้เกี่ ยวกับจิ ตวิทยาของมนุ ษ ย์โดยไม่คานึ งถึ ง
ความสนใจของผูใ้ ช้งาน” [3][6] จากข้อมูลที่ กล่าวมา ทา
ให้ผูว้ ิจัยมี แนวคิ ดในการศึ กษาเกี่ ยวกับ Dark Pattern of
UX เพื่ อ หารู ป แบบที่ มี ก ารใช้ ง านบนแอปพลิ เ คชั น อี
คอมเมิร์ซในปั จจุบนั และจัดทาองค์ความรู ้ให้กบั กลุ่มนัก
ออกแบบระมัดระวังในการออกแบบที่ อาจทาให้ผูใ้ ช้งาน
เข้าใจผิดและใช้งานผิดพลาด ซึ่ ง อาจส่ งผลเสี ยทาให้ผูใ้ ช้
เลิกใช้งานแอปพลิเคชันนั้นได้ และเพื่อเป็ นแนวทางหรื อ
องค์ความรู ้ให้กบั ผูใ้ ช้ทวั่ ไปที่ไม่ได้มีความรู ้ในด้านการใช้
งานมากนักไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในการใช้งานจน
ทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างใหญ่หลวงในอนาคต

การยอมรับความอับอาย
(Confirm shaming)

การปลอมโฆษณา
(Disguised Ad)

การบังคับให้ใช้งาน
ต่อเนื่ อง
(Forced Continuity)

สแปมเพื่อน
(Friend Spam)

การซ่อนราคา
(Hidden Costs)

การนาไปสู่ ทิศทางที่ผิด

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

(Misdirection)

การออกแบบใด ๆ ที่ทาขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลส่วนตัวของ
ผูใ้ ช้งานอัน เป็ นผลประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ัท และองค์กรและ
เพื่ อ ให้ผูใ้ ช้งานด าเนิ น การตามเป้ าหมายที่ องค์กรวางไว้
เช่น การซื้ อสิ นค้า, การสมัครสมาชิ กบริ การ, เป็ นต้น โดย
Dark Pattern of UX มีผลเมื่อผูใ้ ช้งานไม่ได้ระมัดระวังใน
การอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนหรื อการกระทากิจกรรมใด ๆ ที่
อาจเกิดช่องโหว่อนั ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ สามารถถือเป็ น
ผลประโยชน์ส่วนตัวได้ ทั้งนี้ สามารถพบ Dark Pattern of
UX ได้ผ่านธุ รกิ จ 3 ประเภท คื อ (1) ธุ รกิ จขายสิ นค้าและ
บริ การออนไลน์ (2) ความเป็ นส่ ว นตัว และการยิน ยอม
และ (3) ความสนใจและเกมส์ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของประเภท
Dark Pattern of UX [4] ประกอบกับ การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
[5] ทาให้สามารถจาแนกออกได้ดงั ตารางที่ 1

การป้ องกันการเปรี ยบ
เทียบราคา
(Price Comparison

การกระทาที่ทาให้ผใู้ ช้งานรู้สึกผิด มัก
ใช้ขอ้ ความที่ทาให้ผู้ ใช้งานอับอาย
โฆษณาที่ ป ลอมเนื้ อ หาหรื อรู ป แบบ
ให้ผใู้ ช้งานสนใจ
เมื่ อช่ วงทดลองสิ้ นสุ ดลง ผูใ้ ช้งานถูก
เรี ยกเก็บ เงิน แบบไม่มีก ารแจ้งเตื อน
และยกเลิกการต่ออายุอตั โนมัติไม่ได้
การขอสิ ทธิ์ ข้อมูลส่ วนตัว เพื่อสแปม
รายชื่อผูต้ ิดต่อของผูใ้ ช้งาน
การเรี ยกเก็บ เงิ น เพิ่ มเติ มโดยไม่ แ จ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ในขั้นตอนสุ ดท้าย
ของการทาธุรกรรม
การออกแบบเพื่อเบี่ ยงเบนความสน
ใจของผูใ้ ช้งานไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
จนก่อให้เกิดความเสี ยหายต่าง ๆ
การซ่อนราคาสิ นค้าที่แท้จริ ง (Hidden Costs) ทาให้ผใู ้ ช้งานไม่สามารถ
เปรี ยบเทียบราคาได้

prevention)

ความเป็ นส่ วนตัว ซักเคอร์ ริ่ง

การถู ก หลอกให้ เผยแพร่ ข ้อมู ล ส่ วน
ตัวมากเกินความจาเป็ น

(Privacy Zuckering)

โรช โมเต็ล
(Roach Motel)

การแอบเข้าไปในตะกร้า
(Sneak into Basket)

ตารางที่ 1 : ประเภทของ Dark Pattern of User Experience ที่

คาถามหลอกลวง

สามารถพบเจอได้ในปัจจุบนั
ประเภทของ

NCCIT2022

(Trick Questions)

คาอธิบาย

การนาผูใ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบได้ง่าย แต่
ยากต่ อ การออกจากระบบเหล่ านั้ น
ยกตัวอย่างเช่น การลบบัญชี เป็ นต้น
การหลอกล่อผูใ้ ช้งานด้วยข้อมูลที่น่า
สนใจต่าง ๆ เช่ น โปรโมชัน่ เพื่อเพิ่ม
จานวนสิ นค้าเข้าสู่ ตะกร้า
การตั้ง ค าถามก ากวม อัน ส่ ง ผลให้
ผูใ้ ช้งานตอบคาถามโดยไม่ได้ต้ งั ใจ

Dark Patterns

เหยือ่ และสวิตช์
(Bait and Switch)

จากตารางที่ 1 สามารถสรุ ปรู ปแบบของ Dark Pattern
of UX ที่ นิ ย มใช้ในปั จ จุ บ ัน โดยการศึ ก ษากระบวนการ
การสร้ าง UI ที่ ได้รับ การออกแบบมาอย่างพิ ถี พิ ถ ัน เพื่ อ

การตั้งใจท าสิ่ งหนึ่ ง แต่สิ่ งอัน ไม่พึ ง
ปรารถนากลับเกิดขึ้นแทน
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นามาใช้ใน Dark Pattern of UX [6] สามารถจาแนกออก
ได้เป็ น 3 ประเภทการใช้งานหลัก ๆ ดังนี้
1. General Dark patterns รู ป แบบที่ ส ามารถพบได้
ทั้งในเว็บไซด์และแอปพลิเคชันทัว่ ไป
2. E-Commerce related Dark patterns รู ป แบ บ ที่
สามารถพบได้เฉพาะในเว็บไซด์หรื อ อี คอมเมิร์ช
แอปพลิเคชันเท่านั้น
3. Privacy-related Dark patterns รู ป แบบที่ สามารถ
พบได้เฉพาะในโซเชียลคอมมูนิต้ ีเท่านั้น

ความจาเป็ น
(Notification Fatigue)

เพื่อซ่ อนหรื อปกปิ ดข้อมูลสาคัญ
ที่ผใู้ ช้งานควรรู้

ข้อจากัดในการใช้งานผ่าน
มือถือ

การทาให้ระบบฟี เจอร์ สามารถใช้
งานได้ ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ เพี ย ง
อย่างเดี ยวหรื อเปิ ดให้ บ ริ ก ารฟรี
เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
เมื่ อ ผูใ้ ช้งานไม่ ยิม ยอมให้ ข ้อมู ล
ระบบแอปพลิเคชันปิ ดตัวลง เพื่อ
ให้เข้าสู่ ระบบได้ ผูใ้ ช้งานจา เป็ น
ต้องยิมยอมให้ขอ้ มูล
การท าให้ ปุ่ มปฏิ เสธหรื อยกเลิ ก
ยากต่อการใช้งานเพื่อขัดขวางการ
ทากิ จกรรมใด ๆ ของผูใ้ ช้งานให้
ไม่สามารถดาเนิ นการได้สมบูรณ์
การออกแบบให้ แ สดงผลในรู ป
แบบของเว็บไซด์สาหรับคอมพิว
เตอร์แทนแอปพลิเคชันเพื่อปกปิ ด
ข้อมูลที่ผใู้ ช้งานควรรู้
การตั้งค่ าให้ ระบบจดจาข้อมูล ที่
อาจผิด ต่อจรรณยาบรรณและกฎ
หมาย เพื่ อ หลอกให้ ผู้ใ ช้งานยืน
ยันข้อมูลจนเกิดความเสี ยหาย

)Limiting Mobile
Functionality(

สิ ทธิ์ ที่จะทาหรื อไม่ทา
)Do-or-Die Permission)

ไม่ชดั เจนหรื อยากที่จะ
สัมผัสปุ่ ม
)Unclear or Impossible
Touch Interactions)

การเปลี่ยนการแสดงผล
แบบโทรศัพท์มือถือแบบ
ฉับพลัน
(Suddenly not mobile)

จรรณยาบรรณและการ
ออกแบบตามกฎหมาย

ภาพที่ 1: ตัวอย่างของแต่ละประเภทการใช้งาน

)Ethical and Legal

จากภาพที่ 1 เป็ นการแสดงถึ งภาพตัวอย่างของ Dark
Pattern of UX ที่ จ าแนกตามประเภทการใช้งาน โดยใน
ตัวอย่างเป็ น (1) การปลอมโฆษณา (2) โรช โมเต็ล และ
(3) ความเป็ นส่ วนตัว-ซักเคอร์ ริ่ง
เมื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีแบบพกพาอย่างโทรศัพท์มือถือ
กลายเป็ นปั จจัยสาคัญในการใช้ชีวิต ทั้งเพื่อติดต่อสื่ อสาร
ความบันเทิง และอื่น ๆ จากการวิเคราะห์และค้นคว้าพบว่า
การออกแบบ UI สามารถตอบสนองต่อความต้อง การของ
ผู ้ ใ ช้ ง าน ส าห รั บ แอ ป พ ลิ เค ชั น มื อ ถื อ ได้ [7][8][9]
ก่ อ ให้ เกิ ด รู ป แบบ Dark Pattern of UX [10][11][12] ที่
มักนิยมใช้ในโทรศัพท์มือถือออกมาได้ดงั ตารางที่ 2

Design)

จากตารางที่ 2 สามารถสรุ ป รู ป แบบที่ Dark Pattern
of UX [10][11][12] ที่ ม ัก นิ ย มใช้ใ นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ได้
เป็ น 8 ประเภท ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผใู ้ ช้งานพบ
เจอ เช่น โฆษณาที่ยากต่อการกดปิ ดบนแอปพลิเคชันที่ให้
บริ การฟรี เป็ นต้น
3.

รายละเอียด

การร้องขอข้อมูลสถานที่ที่
มากเกินความจาเป็ น

การร้ องขอข้อมูลที่ อยู่และข้อมูล
ส่ ว นตัว โดยไม่ จ าเป็ น โดยผู้ใ ช้
งานไม่สามารถปฏิเสธได้

)Too Much Location

ผูว้ ิจัยได้วางแผนวิธีการดาเนิ นการวิจัยเพื่อจัดท าองค์
ความรู ้ เกี่ ย วกับ Dark Pattern of UX ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง
โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลทัว่ ไป ที่ไม่มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการออกแบบโดยอิ งประสบการณ์
ผูใ้ ช้งาน จานวน 48 คน และ (2) กลุ่มนักออกแบบที่มีความ
สามารถในการออกแบบและเข้าใจถึงการออกแบบโดยอิง
ประสบการณ์ผูใ้ ช้งานเป็ นหลัก จานวน 48 คน ซึ่ งสามารถ
นาเสนอวิธีการดาเนินการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 2

Information(

การแจ้งเตือนที่มากเกิน

วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 รู ปแบบวิธีการดาเนินงานวิจยั

ตารางที่ 2 : รู ปแบบที่นิยมใช้ในโทรศัพท์
รู ปแบบนิ ยมใช้ในโทรศัพท์
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ภาพที่ 3: แอปพลิเคชันเพื่อใช้ทดลองกลุ่มตัวอย่างที่ 1
จากภาพที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้ยกตัวอย่างรู ปแบบ Dark Pattern
of UX ในอี ค อมเมิ ร์ ช แอปพลิ เคชัน ที่ ใ ช้ใ นการทดลอง
โดยมีประเภทต่าง ๆ โดยเรี ยงจากซ้ายไปขวาดังนี้ (1) การ
ยอมรับความอับอาย (2) การบังคับให้ใช้งานต่อเนื่ อง (3)
การป้ องกันการเปรี ยบเที ยบราคา (4) Suddenly not mobile (5) การร้ อ งขอข้อ มู ล สถานที่ ที่ ม ากเกิ น ความจาเป็ น
และ (6) โรช โมเต็ล

ภาพที่ 2: ภาพขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
จากภาพที่ 2 ผู ้วิจัย ได้ จ าแนกขั้น ตอนเป็ น (1) การ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Dark Pattern of UX จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม (2) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหากลุ่ม
บุ คคลที่ มี แนวโน้มถูก Dark Pattern of UX ท าให้เข้าใจ
ผิดได้ง่าย (3) ค้น คว้าและวางโครงสร้ างของข้อ มูล และ
ศึกษาถึงประสบการณ์ของผูใ้ ช้งานในการใช้งานแอปพลิเค
ชัน อี ค อมเมิ ร์ ช เพื่ อ จัดท าแอปพลิ เคชัน ต้น แบบสาหรั บ
ทดสอบกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (4) ทดสอบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและ
ประเมินถึงผลความเสี่ ยงของการใช้งานแอปพลิเคชันและ
ความเข้าข่ายของการออกแบบที่ ก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิด
ต่อผูใ้ ช้ งาน โดยทดสอบในหน้าต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน
จาลอง และ (5) จัด ท าองค์ค วามรู ้ และสร้ างความเข้าใจ
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ตัว อย่างทั้ง สองกลุ่ ม ถึ ง Dark Pattern of UX
และผลกระ ทบของการใช้ง านและการน ามาออกแบบ
ภายในแอปพลิ เคชันอีคอมเมิร์ช
3.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันองค์ ความรู้ สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่ างที่ 1 กลุ่มบุคคลทัว่ ไป
ผูว้ ิจยั ได้วางแผนการนาเสนอเพื่อจัดทาองค์ความรู ้แก่
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 กลุ่มบุคคลทัว่ ไป ด้วยวิธีการให้ผูท้ ดลอง
เข้าใช้งานแอปพลิเคชันและดาเนิ นกิจกรรมจนจบกระบวน
การการใช้งาน

ภาพที่ 4: การนาเสนอองค์ความรู้ผา่ นแอปพลิเคชันหลังการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่างที่ 1

จากภาพที่ 4 ผูว้ ิจัยได้ยกตัวอย่างรู ปแบบการนาเสนอ
องค์ความรู ้เกี่ยวกับ Dark Pattern of UX ของรู ปแบบการ
บังคับให้ใช้งานต่อเนื่ องและการยอมรับความอับอาย โดย
เรี ยงจากซ้ายไปขวา ด้วยการนารู ปภาพตัวอย่าง ข้อความ
หรื อตัวอย่างการใช้งานจริ งมาอธิ บายเพิ่มเติม ถึงรู ปแบบ
วิ ธี ก ารสั ง เกตและวิ ธี ก ารป้ องกั น เบื้ องต้ น จาก Dark
Pattern of UX ของแต่ละประเภท โดยอิ งผลลัพธ์จากการ
ทดลองของผูใ้ ช้งานผ่านแอปพลิเคชันในขั้นตอนก่อนหน้า
3.3 การพั ฒ นาแอปพลิเคชั น องค์ ค วามรู้ ส าหรั บ กลุ่ ม
ตัวอย่ างที่ 2 กลุ่มนักออกแบบ
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จากภาพที่ 6 สามารถสรุ ปได้วา่ ร้อยละ 58.3 หรื อกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 56 คน จากทั้งหมดจานวน 96 คน ไม่รู้จกั
Dark Pattern of UX มาก่ อ นและไม่ รู้ ถึ ง ผลกระทบจาก
การเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองได้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์การทา
แบบทดสอบสามารถสรุ ป ข้อ มูลของกลุ่ม ตัวอย่างได้ดัง
ภาพที่ 7

ที่ มีความรู ้ความเข้าใจในการออกแบบเป็ นอย่างดี ทาง
ผูว้ จิ ยั ได้มีวธิ ีการนาเสนอการทดลองดังภาพ

ภาพที่ 5: แอปพลิเคชันเพื่อใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่ 2
จากภาพที่ 5 ผูว้ ิจยั ได้ยกตัวอย่างรู ปแบบแอปพลิเคชัน
ที่ใช้ในการทดลองกลุ่มตัวอย่างที่ 2 โดยนาภาพที่ มีการใช้
Dark Pattern of UX มาใช้ใ นการออกแบบมาสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลและประเมิ นผลลัพธ์ถึงความ
เข้าข่ายในการออกแบบของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 อันส่ งผลให้
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปเกิ ดความเข้าใจผิดหรื อเกิดประสบการณ์ ที่
ไม่ดีต่อการใช้งานและอาจส่งผลเสี ยต่าง ๆ ได้ในอนาคต

ภาพที่ 7: รู ปแบบที่ผใู้ ช้งานมักเข้าใจผิดและนักออกแบบมักใช้
วิธีการนี้ออกแบบเป็ นประจา

จากภาพที่ 7 สามารถสรุ ป 3 อันดับรู ปแบบที่ ผูใ้ ช้งาน
มักเข้าใจผิดและนักออกแบบมักใช้วิธีการนี้ ออกแบบเป็ น
ประจาได้แก่ (1) การบังคับให้ใช้งานต่อเนื่ องจานวน 63
คน (2) การปลอมโฆษณาจานวน 57 คน และ (3) การแจ้ง
เตือนที่มากเกินความจาเป็ นจานวน 57 คน และรู ปแบบที่
สามารถสร้ างความเข้าใจผิ ด ได้น้อ ยที่ สุ ด ต่ อ ผู ้ใช้ง าน 3
อันดับ ได้แก่ การแอบเข้าไปในตะกร้าจานวน 39 คน การ
ป้ องกันการเปรี ยบเที ยบราคา จานวน 40 คน และ โรช โม
เต็ล จานวน 42 คน ตามลาดับ
ในการประเมินความเสี่ ยงของกลุ่มตัวอย่างผ่านการใช้
แบบทดสอบหลังการทดสอบ Dark Pattern of UX ของ
แต่ละประเภท ทาให้สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 8

4. ผลการดาเนินการ

จากการทดสอบและประเมินผลลัพธ์ของผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดสอบจ านวน 96 คน โดยแบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่างที่ 1 เป็ น
จานวน 48 คนและกลุ่มตัวอย่างที่ 2 จานวน 48 คน เพื่อให้
สามารถสรุ ปผลการทดสอบของผูใ้ ช้งานผ่านการทดลอง
ใช้แอปพลิเคชันและแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามได้มี
การใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 คนในการประเมิน โดยมีค่า IOC มาก
กว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ทั้งนี้สามารถแยกข้อมูลออกเป็ นประ
เด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี้

ภาพที่ 6: ผลลัพธ์อตั ราการรู้จกั Dark Pattern of UX ก่อนการเข้า
ภาพที่ 8: ความเสี่ ยงจากการทดสอบ Dark Pattern of UX

ทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง
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จากภาพที่ 8 การประเมินการผลทดสอบเกี่ยวกับ Dark
Pattern of UX ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามี โอกาสเข้าใจผิด
จนก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยข้อมูลทางทรัพย์สิน
มากถึงร้อยละ 31.3 หรื อในจานวน 100 คน มีโอกาสเสี่ ยง
ต่อ Dark Pattern of UX จ านวน 32 คน ทั้งนี้ หากเที ย บ
กับจานวนของประชากรในประเทศไทยปี 2565 มีจานวน
67 ล้า นคน ตามการประกาศของราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ
วันที่ 19 มกราคม 2565 โดยโอกาสที่ คนไทยสามารถพบ
เจอและเกิ ดความเสี่ ยงขึ้ นมีเท่ ากับ 1 ใน 3 ของประชากร
หรื อมีจานวนเทียบเท่ากับ 21 กว่าล้านคน
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บทคัดย่อ

formulate a policy for promoting more appropriately

งานวิ จั ย นี ้เ ป็ นการพยากรณ์ ปริ มาณผลผลิ ต ลํา ไยใน
ภาคเหนื อของประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกับ ประเภทดิ น และ
สภาพอากาศที่ เป็ นอนุ ก รมเวลา ( Time Series) โดย
ประยุกต์ ใช้ การเรี ยนรู้ ของเทคนิ คการวิเคราะห์ การถดถอย
(Regression) ด้ วยวิธี k-Nearest Neighbors (k-NN), Gradient
Boosted Trees (GBT) และ Support Vector Machine (SVM)
ในการพยากรณ์ ปริ มาณผลผลิตลําไยรายเดือนของภาคเหนือ
โดยสามารถใช้ ข้อมูลดังกล่ าวในการวางแผนการผลิตและ
จัดทํานโยบายส่ งเสริ มกลุ่มผู้ผลิตได้ อย่ างเหมาะสมมากและ
ใกล้ เคียงกับภาวการณ์ ที่เกิดขึน้ จริ ง
คาสาคัญ: ปริ มาณผลผลิตลาไย 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
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producer groups related to actual situation.
Keywords: longan yield, Time Series, Predicting.

1. บทนา
ลาไยเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ สาคัญชนิ ดหนึ่ งของประเทศ
ไทย อีกทั้งเมื่อพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศพบว่าประเทศไทยติดอันดับประเทศที่ มียอดการ
ส่ งออกลาไยเป็ นลาดับ 1 ของโลก และผลิ ตลาไยได้เ ป็ น
อันดับ 2 ของโลก [1] โดยแหล่งเพาะปลูกที่ สาคัญอยู่ทาง
ภาคเหนื อ ซึ่ งมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสาหรับการ
ปลู ก ล าไยเป็ นอย่า งมาก การปลู ก ล าไยตามธรรมชาติ มี
ปั ญหาที่สาคัญ คือ การออกดอกและการติดผลไม่สม่าเสมอ
สาเหตุอาจเนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศในแต่ละ
เดือนไม่เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอที่จะทาให้ลาไยออกดอก
และติ ดผลได้ [2] จากงานวิจัยในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า
การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ความชื้ น สัม พัท ธ์ รวมถึ ง
ปริ มาณน้ าฝน ถื อ ว่ า เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลผลิ ต ล าไย [3] นอกจากนี้ ยัง มี ส าเหตุ อื่ น ๆ อี ก เช่ น
ปริ มาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน [4]
เนื่ องจากในช่ วง 3 ปี ที่ ผ่านมา ทั่วโลกประสบกับการ
แพร่ ระบาดของโรคโควิ ด -19 ซึ่ งส่ ง ผลกระทบอย่ า ง
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หลีกเลี่ยงไม่ได้กบั ทุกภาคส่ วน แม้แต่กระบวนการการผลิต
ล าไย ปั ญ หาที่ มี ค วามส าคัญ คื อ การคาดการณ์ ป ริ มาณ
ผลผลิตและปริ มาณความต้องการของผูบ้ ริ โภค ให้มีความ
สมดุ ลกันทั้งด้านของราคาที่ เกษตรกรสามารถยอมรับได้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนการผลิต และความเหมาะสมกับ
ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ในตลาดนั้น อาจจะท าได้ย าก การน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาทฤษฎี
การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เทคนิ คต่าง ๆ เช่น การ
ประยุกต์ใ ช้แ บบจ าลองโครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Nerual
Network) [5], แบบจ าลอง เกรเดี ยนบู ททรี (Gradient
Boosted Trees) [6] และแบบจาลองซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แม
ชชี น (Support Vector Machine) [7] เพื่อคาดการณ์ ปริ มาณ
ผลผลิ ต ล าไย จึ งถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารวางแผน
กระบวนการผลิตลาไยของภาคเหนือให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย
(Regression) ด้วยวิธีเคเนี ยเรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbours),
เกรเดี ยนบู ท ทรี (Gradient Boosted Trees) และซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machine) กับข้อมูลปริ มาณ
ผลผลิตลาไย ข้อมูลประเภทดิ น และข้อมูลสภาพอากาศที่
เป็ นอนุ กรมเวลา ( Time Series) เพื่อสร้างแบบจาลองในการ
ทานายปริ มาณผลผลิตลาไยในภาคเหนือของประเทศไทย
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2.3.1 เคเนี ย เรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbors : kNN) เป็ นเทคนิ คของการทาเหมื องข้อมูล ที่ สามารถใช้ได้
ทั้ ง การจ าแนกประเภทข้อ มู ล (Classification) และการ
ถดถอย (Regression) k-NN เป็ นอัลกอริ ธึมที่จดั เก็บข้อมูลที่
มีอยู่ และจาแนกข้อมูล ตามการวัดความคล้ายคลึงกัน โดย
กระบวนการทานายเป้ าหมายที่เป็ นตัวเลข จะทาการคานวณ
ค่าเฉลี่ยของเป้ าหมายที่เป็ นตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชนั ระยะทาง
เช่ น ค่ า ฉลี่ ย อย่า งง่ า ย และค่ า เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ระยะทาง
ผกผัน [9]
2.3.2 เกรเดี ยนบู ททรี (Gradient Boosted Trees : GBT)
มีพ้นื ฐานมาจากเทคนิคดิซิชนั่ ทรี (Decision Tree : DT) โดย
จะใช้ผลจากดิ ซิชั่นทรี มากกว่า 1 แบบจาลอง มาประมวล
ร่ วมกัน ช่วยให้ได้ผลลัพธ์คาดการณ์ผ่านการประมาณค่าที่
ค่อย ๆ ดี ข้ ึ น เทคนิ คการถดถอยแบบเกรเดี ยนบูททรี เป็ น
กระบวนการถดถอยแบบไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น (Non-Linear
Regression) โดยการปรั บปรุ งความแม่น ยาของดิ ซิ ชั่น ทรี
ภายในแบบจ าลอง และสร้ า งแผนผัง การตัด สิ น ใจของ
แบบจาลองที่ ประมวลผลรวมจากดิ ซิชั่นทรี ทุกต้นออกมา
การเพิ่ ม ดิ ซิ ชั่ น ทรี สามารถเพิ่ ม ความแม่ น ย า แต่ ก็ ล ด
ความเร็ วในในการสร้างแบบจาลองลง [10]
2 . 3 . 3 ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector
Machine : SVM) เป็ นเทคนิ ค ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ฮเปอร์ เ พลน
(Hyperplane) หรื อชุดของไฮเปอร์ เพลนเพื่อสร้างขอบเขตใน
แบ่งแยก หรื อ จัดกลุ่มข้อมูล ซึ่งสามารถนามาใช้สาหรับการ
2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ข้ อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) คือ ชุดของข้อมูล จาแนกประเภทข้อมูล (Classification) การถดถอย (Regression)
ที่ เก็บรวบรวมตามระยะเวลาเป็ นช่ วง ๆ อย่างต่อเนื่ องกัน หรื องานด้านอื่น ๆ [11]
อาจอยู่ในลักษณะที่ เป็ นข้อมูลรายปี รายไตรมาส หรื อราย
เดื อ นก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ 3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามกระบวนการมาตรฐานของการทา
ประโยชน์
2.2 การทาเหมื องข้ อมูล (Data Mining) เป็ นการค้นหา เหมื องข้ อ มู ล (Cross-Industry Standard Process for Data
ความรู ้ ที่เป็ นประโยชน์และน่ าสนใจบนฐานข้อมูลขนาด Mining : CRISP-DM) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน [12],[13] ดังนี้
3.1 การท าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ธุ รกิ จ (Business
ใหญ่ (Knowledge discovery in databases - KDD) โดยน า
ข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ม าวิ เ คราะห์ แ ล้ว ดึ ง ความรู ้ ใ นส่ ว นที่ ส าคัญ Understanding)
การปลูกลาไยตามธรรมชาติจะมีปัญหาที่สาคัญ คือ การ
ออกมาประยุกต์ใช้งานหรื อคาดการณ์ สิ่งต่ าง ๆ ที่ อาจจะ
ออกดอกและการติดผลไม่สม่าเสมอ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
เกิดขึ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ [8]
อิ ท ธิ พ ลของสภาพภู มิ อ ากาศในแต่ ละเดื อ นไม่ เหมาะสม
2.3 การวิเคราะห์ การถดถอย (Regression)
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หรื อ ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท าให้ ล าไยออกดอกและติ ด ผลได้
นอกจากนี้ ยังมี ส าเหตุอื่ น ๆ เช่ น ปริ ม าณธาตุ อ าหารและ
ความอุดมสมบู รณ์ ของดิ น เป็ นต้น อี กทั้งปั จจุ บันทั่วโลก
ประสบภาวการณ์ แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ งส่ งผล
กระทบกับกระบวนการผลิตลาไย โดยปั ญหาที่ความสาคัญ
คือการคาดการณ์ปริ มาณผลผลิตและปริ มาณความต้องการ
ของผู ้บ ริ โภคให้ มี ค วามสมดุ ล กั น ในด้ า นของราคาที่
เกษตรกรสามารถรับยอมได้ซ่ ึ งต้องครอบคลุมต้นทุนต่าง ๆ
และมี ค วามเหมาะสมกับ ปั จ จัย อื่ น ๆ ในท้อ งตลาด เพื่ อ
แก้ปัญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงนาเอาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาทฤษฎีการทาเหมืองข้อมูลมา
เพื่ อ ใช้ใ นการวางแผนกระบวนการการผลิ ต ล าไยให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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)
จากการศึกษาพบว่าปริ มาณผลผลิตลาไยของภาคเหนื อ
จะขึ้นอยูก่ บั ประเภทดิน และสภาพอากาศในช่วงเวลาก่อน
หน้า และช่วงเวลาปั จจุบนั ข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจยั
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
3.2.1 ข้ อมูลปริมาณผลผลิตลาไย
ข้อมูลปริ มาณผลผลิ ตลาไยที่ ใช้ในงานวิจยั คื อ ข้อมูล
ร้ อยละและปริ มาณผลผลิ ตสิ นค้าไม้ผล 6 ชนิ ด รายเดื อน
รายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2562 ประกอบด้วยข้อมูล
ที่ มี 17 ตัวแปร และมีจานวนข้อมูลทั้งหมด 4,693 แถว ซึ่ ง
เป็ นข้อ มู ล ที่ ร วบรวมโดยศู น ย์ก ลางข้อ มู ล เปิ ดภาครั ฐ
ประเทศไทย จากเจ้า ของข้อ มู ล และน ามาเผยแพร่ [14]
งานวิจัยนี้ ทาการดึ งเฉพาะข้อมูลปริ มาณผลผลิ ตลาไยราย
เดือนของจังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ น่าน, ลาปาง, อุตรดิตถ์,
พะเยา, เชี ย งราย, แม่ ฮ่ อ งสอน, ล าพู น , ก าแพงเพชร,
พิษณุโลก, ตาก และเชียงใหม่
3.2.2 ข้ อมูลประเภทดิน
ข้อ มู ล ประเภทดิ น คื อ ข้อ มู ล ชุ ด ดิ นของต าบล อ าเภอ
และจังหวัดนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลจากกรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ประกอบด้วยข้อมูลที่ มี 15 ตัว
แปร และมี จ านวนข้อ มู ล ทั้ง หมด 282,873 แถว โดยชุ ด
ข้อมูลจะมีการปรับปรุ งนาน ๆ ครั้ง หรื อจัดทาขึ้นเพียงครั้ง
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เดี ยว ข้อมูลส่ วนที่ นามาใช้ในการสร้ างแบบจาลอง ได้แก่
พื้ นที่ จั ง หวั ด (P_area) และข้ อ มู ล ประเภทดิ นที่ ใช้
(SERISE_USE)
3.2.3 ข้ อมูลสภาพอากาศ
ข้อมูลสภาพอากาศ คือ ข้อมูลอากาศในแต่ละช่วงเวลา
โดยได้เ ลื อ กใช้ร ายงานสภาพอากาศในภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564 ประกอบด้วยข้อมูล
ที่มี 21 ตัวแปร และมีจานวนข้อมูลทั้งหมด 23,875,000 แถว
ซึ่ งเป็ นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มีการรายงานค่าทุก ๆ
1 นาที ข้อมูลส่วนนี้มีการปรับปรุ งข้อมูลอย่างสม่าเสมอและ
มี ช่วงเวลาที่ แน่ นอน โดยจะปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบข้อมูลให้
เป็ นรายเดือน และเป็ นข้อมูลอนุกรมเวลาที่ยอ้ นหลังข้อมูล
ไป 6 เดือน เพื่อนาข้อมูลมาใช้สร้างแบบจาลอง ข้อมูลส่ วน
ที่ ถู กปรั บ เปลี่ ย นเป็ นข้อ มู ล อนุ ก รมเวลารายเดื อ น ได้แก่
ปริ มาณน้ าฝนสะสม 1 นาที (Rainfall1Min - mm), ความชื้น
สั ม พั ท ธ์ (RelativeHumidity - %), อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ
(AirTemperature - °C), ความเร็ วลมกระโชก (GustWindSpeed
- km/h) และความเร็ วลม (WindSpeed - km/h)
3.3 การเตรียมข้ อมูล (Data Preparation)
จากรายละเอียดของข้อมูลและการทดลองปรับเปลี่ยน
รู ปแบบข้อมูลหลาย ๆ แบบทาให้ได้รูปแบบปั จจัยสาหรับ
สร้างแบบจาลองในการพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตลาไยของ
ภาคเหนื อในแต่ละเดื อน โดยแบ่งเป็ นปั จจัยนาเข้า (Input
Features) และปั จจัยที่เป็ นคาตอบ (Label)
ปั จจัยข้ อมู ลนาเข้ า (Input Features) คื อ ปั จจัยที่ บอก
ให้แบบจาลองทราบถึงรู ปแบบข้อมูล ณ เดื อนปั จจุบนั ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
year – ค่าปี ของเดือนที่ตอ้ งการพยากรณ์
month – ค่าเดือนของวันเวลาที่ตอ้ งการพยากรณ์
P_area – ค่าพื้นที่จงั หวัดที่ตอ้ งการพยากรณ์
SeriseUse_mode – ค่าฐานนิ ยมของค่าประเภทดินที่ใช้ของ
แต่ละจังหวัด
Rainfall_max, Rainfall_sum, Rainfall_avg – ค่าปริ มาณน้ าฝน
สะสมรายเดือนที่มากที่สุด, ค่าผลรวมปริ มาณน้ าฝนสะสมราย
เดือน และค่าเฉลี่ยปริ มาณน้ าฝนสะสมรายเดือน ในช่วงเวลา 6
เดือน ย้อนหลังนับจากเดือนที่ตอ้ งการพยากรณ์
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RelativeHumidity_max, RelativeHumidity_avg – ค่าความ
ชื้ น สั ม พัท ธ์ ร ายเดื อ นที่ ม ากที่ สุ ด และค่ า เฉลี่ ย ความชื้ น
สัม พัท ธ์ ร ายเดื อ น ในช่ ว งเวลา 6 เดื อ น ย้อ นหลัง นับจาก
เดือนที่ตอ้ งการพยากรณ์
AirTemperature_ median – ค่ า มัธ ยฐานของอุ ณ หภู มิ ราย
เดื อนในช่วงเวลา 6 เดื อน ย้อนหลังนับจากเดือนที่ตอ้ งการ
พยากรณ์
GustWindSpeed_max – ค่าความเร็ วลมกระโชกรายเดือน
ที่ ม ากที่ สุ ด ในช่ ว งเวลา 6 เดื อ น ย้อ นหลัง นับ จากเดื อนที่
ต้องการพยากรณ์
WindSpeed_max – ค่าความเร็ วลมรายเดือนที่มากที่สุดใน
ช่วงเวลา 6 เดือน ย้อนหลังนับจากเดือนที่ตอ้ งการพยากรณ์
ปั จจัยคาตอบ (Label) คื อ ค่าปริ มาณผลผลิ ตลาไยราย
เดือน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของปั จจัยนาเข้า (Input Features)
โดยในงานวิ จัย นี้ ใช้ชื่ อ ตัว แปรส าหรั บ ปั จ จัย ค าตอบว่า
prediction(yield)
3.4 การสร้ างแบบจาลอง (Modeling)
จากการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ปริ ม าณผลผลิ ต ล าไย ข้อ มู ล
ประเภทดิน และข้อมูลสภาพอากาศ โดยใช้ เดือน ปี และชื่อ
จังหวัดจะได้ชุดข้อมูลที่พร้อมจะนาไปใช้สร้างแบบจาลอง
ทั้งหมด 350 ตัวอย่าง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามเทคนิ ค
การทาเหมืองข้อมูล โดยประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้ของเทคนิ ค
การจาแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี เคเนี ยเรสเนเบอร์ (k-NN),
เกรเดี ย นบู ท ทรี (GBT) และ ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น
(SVM) เริ่ มต้น จากท าการแบ่ ง ข้อ มู ล ออกเป็ นชุ ด เรี ยนรู ้
(Training Dataset) และข้อมูลชุดทดสอบ ( Testing Dataset) ด้วย
วิธี Cross Validation เพื่อใช้ปรับพารามิเตอร์ ของแบบจาลอง
ระหว่างขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะแบ่งข้อมูลออกเป็ น k ชุด
ย่อยที่ มีจานวนข้อมูลเท่ากัน ข้อมูลย่อย 1 ชุด จะถูกเก็บไว้
เป็ นชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Dataset) และข้อมูลย่อย ย่อย k
- 1 ชุดที่เหลือใช้เป็ นชุดข้อมูลชุดเรี ยนรู ้ (Training Dataset) โดย
ในงานวิจยั นี้กาหนดค่า k = 10 (10-Fold Cross-Validation)
3.5 การประเมินผล (Evaluation)
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง คือ ขั้นตอน
ประเมินการทางานของแบบจาลองที่ ผ่านการเรี ยนรู ้ จดจา
รู ปแบบที่เกิดขึ้นของข้อมูลในอดีต ว่าสามารถใช้ประเมินค่า
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ข้อมูลที่ไม่เคยเรี ยนรู ้ได้ถูกต้องเพียงใด ซึ่ งค่าที่เลือกใช้เป็ น
ดัชนีในการประเมินสาหรับงานวิจยั นี้ ได้แก่
• ค่ า รากที่ สองของค่ าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อนกาลัง
สอง (Root Mean Squared Error - RMSE)
1
RMSE = √ ∑ (prediction-actual)2
n

• ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error - AE)
AE = |prediction-actual|

• ค่ า มาตรฐานของความคลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์

(Normalized Absolute Error - NAE)
NAE =

∑|prediction-actual|
∑ actual

เมื่อ n คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
prediction คือ ค่าที่ ได้จากการทานาย
actual คือ คาตอบที่ ถูกต้อง
3.6 การนาแบบจาลองไปใช้ งาน (Deployment)
หลังจากที่ ได้แบบจาลองที่ มีคุณภาพและความถู กต้อง
แม่ น ย าส าหรั บ การพยากรณ์ ป ระมาณผลผลิ ต ล าไยใน
ภาคเหนื อของประเทศไทย การจะนาแบบจาลองไปใช้งาน
จริ ง อาจต้องมีการปรับแต่งแบบจาลองเพื่อความเหมาะสม
ในสภาวะจริ ง อย่างไรก็ ตามหลังจากติ ดตั้งแล้วควรมี การ
ปรั บปรุ งแบบจ าลองเป็ นระยะ ๆ (Periodic Update) เพื่ อให้
แบบจาลองมีความถูกต้อง และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองสาหรับ
การพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตลาไยในภาคเหนื อของประเทศ
ไทยทั้ง 3 วิธี โดยใช้พ ารามิ เตอร์ ที่เป็ นค่า ตั้ง ต้น (Default
Parameters) ส าหรั บ โปรแกรม Rapidminer Studio [10]
พบว่า เทคนิ คเคเนี ยเรสเนเบอร์ (k-NN) เป็ นแบบจาลองที่
ให้ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังตารางที่ 1 และ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ งแบบจ าลองให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ประมวลผลมากขึ้น จึ งได้ทดลองปรั บเปลี่ ยนพารามิเตอร์
ของแบบจาลองเพิ่มเติม โดยผลที่ดีที่สุดสาหรับแต่ละทั้ง 3
เทคนิค มีพารามิเตอร์ดงั นี้
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Gradient Boosted Trees Prediction VS actual

แบบจาลองเคเนียเรสเนเบอร์ (k-NN) มีพารามิเตอร์เป็ น
k = 5, Measure type = NumericalMeasures, numerical
measure = ManhattanDistance
• แบบจาลองเกรเดียนบู ททรี (GBT) มี พารามิ เ ตอร์ เ ป็ น
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 าลองซั พพอร์ ตเวกเตอร์ แม ชชี น (SVM) มี
พาร ามิ เ ต อ ร์ เ ป็ น kernel cache = 200, c = 0.0,
convergence epsilon = 0.001 max iterations = 100,000
หลังจากการปรับพารามิเตอร์ของแบบจาลอง พบว่า เทคนิค
เกรเดี ย นบู ท ทรี (GBT) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ
แบบจาลองที่ได้นามาศึกษา ดังตารางที่ 2
•

ภาพที่ 1: ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ค่าปริ มาณ
ผลผลิตลาไยของวิธี Gradient Boosted Trees (GBT)

5. อภิปรายและสรุ ปผล
จากการประเมิ นและพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพของ
แบบจาลองสาหรับการการพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตลาไยใน
ภาคเหนื อ ของประเทศไทย โดยน าทฤษฎี การท าเหมื อ ง
ข้อ มู ล มาประยุก ต์ใ ช้ก ารเรี ย นรู ้ ด้ว ยเทคนิ ค การถดถอย
(Regression) 3 วิธี ได้แก่ เทคนิ คเคเนี ยเรสเนเบอร์ (k-NN),
เทคนิคเกรเดียนบูททรี (GBT) และเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชี น (SVM) กั บ ข้อ มู ล ปริ มาณผลผลิ ต ล าไย ข้อ มู ล
ประเภทดิ น และข้อ มู ล สภาพอากาศที่ เ ป็ นอนุ ก รมเวลา
(Time Series) พบว่า แบบจ าลองที่ ดี ที่ สุ ด คื อ แบบจ าลอง
เทคนิ ค เกรเดี ย นบู ท ทรี (GBT) ซึ่ งมี พ ารามิ เ ตอร์ ภ ายใน
แบบจ าลองดัง นี้ number of trees = 200, maximal depth =
25, min rows = 2.0, number of bins = 50, learning rate =
0.04 และ sample rate = 1.0 และมีประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของแบบจ าลองที่ ค่ า รากที่ สองของค่ า เฉลี่ ยความ
คลาดเคลื่อนกาลังสอง (Root Mean Squared Error - RMSE)
เป็ น 6925.252, ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นสัม บู ร ณ์ (Absolute
Error - AE) เป็ น 2651.584, และ ค่ า มาตรฐานของความ
คลาดเคลื่ อนสัมบู รณ์ (Normalized Absolute Error - NAE)
เป็ น 0.355
แบบจ าลองเกรเดี ย นบู ท ทรี (GBT) คื อ วิ ธี ที่ มี ค วาม
เหมาะสมส าหรั บ การพยากรณ์ ป ริ ม าณผลผลิ ต ล าไยใน
ภาคเหนื อ ของประเทศไทย ตามลักษณะโครงสร้ างของ
ข้อ มู ล น าเข้า (Input Data) ที่ น ามาใช้ใ นการวิจัย นี้ เท่ า นั้น
การน าแบบจ าลองไปใช้ง าน จึ ง จ าเป็ นต้อ งปรั บ เปลี่ ย น
รู ปแบบข้อมูลนาเข้าให้มีลกั ษณะเดียวกันกับในงานวิจยั ผล

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจ าลองการ
พยากรณ์ปริ มาณผลผลิตลาไยในภาคเหนือของประเทศไทย

k-Nearest
Neighbors
Gradient
Boosted
Trees
Support
Vector
Machine

ค่าทดสอบประสิ ทธิภาพ
root mean
squared
absolute normalized
absolute
error
error (AE) error
(nAE)
(RMSE)
7767.676 3573.444
0.522
9388.638

5407.330

0.799

12602.418

5057.226

0.692

ตารางที่ 2: ผลการพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ปริ มาณผลผลิ ต
ลาไยในภาคเหนือของประเทศไทย

k-Nearest
Neighbors
Gradient
Boosted
Trees*
Support
Vector
Machine

ค่าทดสอบประสิ ทธิภาพ
root mean
squared
absolute normalized
absolute
error
error (AE) error
(nAE)
(RMSE)
6867.099 2871.707
0.409
6925.252

2651.584

0.355

12602.418

5057.226

0.692
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* คือวิธีที่มีความเหมาะสมสาหรับ การพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตล าไย
ในภาคเหนือของประเทศไทย
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การคาดการณ์จึงจะมีความถูกต้อง เพื่อการวางแผนการผลิต
และจัดทานโยบายส่งเสริ มกลุ่มผูผ้ ลิตที่เหมาะสม
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Applied Artificial Intelligence An Inter national
Journal, Vol.34, No.14, 2020.
[7]

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 เนื่ อ งจากจานวนข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย มี จานวน
ตัว อย่ า งค่ อ นข้า งน้ อ ย จึ ง ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบจาลองมีค่าค่อนข้างต่า ดังนั้นหากมีการต่อยอดสาหรับ
งานวิจยั ควรมีการเพิ่มจานวนชุดข้อมูลตัวอย่าง
6.2 แบบจ าลองที่ ใ ช้ใ นการพยากรณ์ ป ริ ม าณผลผลิ ต
ลาไยควรมีการปรับปรุ ง โดยนาข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่มาเป็ น
ปั จ จัย ส าหรั บ ให้ แ บบจ าลองเรี ยนรู ้ อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

[8]
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บทคัดย่อ

Abstract

ความสาคั ญของพระราชบั ญญัติ ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วน
บุคคลธนาคารนับเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจและธุรกรรมทางเงิ น จึ งต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม
และฝึ กทักษะในการปฏิ บัติพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูล
ส่ วนบุคคล ในเรื่ องการขอความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
ส่ วนบุคคลเพื่อให้ การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสอดคล้ อง
กับ กฎหมายและมีป ระสิ ท ธิ ภาพให้ สู ง สุ ด ทั้ ง นี ้ การขอ
ความยินยอม การเก็บรวบรวมใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ต้ อ งได้ รั บ การยิ น ยอมจากเจ้ าของข้ อ มูล โดยต้ อ งมีการ
ยอมรั บเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและต้ องไม่ ใช้ ข้ อมู ล
นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ ที่แจ้ ง วัตถุประสงค์ งานวิ จั ย
1) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารจั ดกลุ่ม ลูก ค้ า ที่ ให้ ค วามยิ น ยอมตาม
วัตถุประสงค์ 2 ) เพื่ อหากฎความสั มพันธ์ ของแต่ ละกลุ่ม
จากการให้ ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ ของลูกค้ า และ
3) เพื่อนาเสนอรายงานธุรกิจอัจฉริ ยะจากกฎความสั มพันธ์
ทาการเก็บข้ อมูล การให้ ความยิ นยอมของลูกค้ าธนาคาร
จากกลุ่มตัวอย่ าง จานวน10 ,000 คน และวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยใช้ การหากฎความสั มพั น ธ์ ( Association Rules
Discovery) ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม Rapid Miner Studio
ผลการวิจัยพบว่ า ได้ จานวน 46 กฎ
คำสำคัญ: การให้ความยินยอมของลูกค้าตามวัตถุประสงค์
กฎความสัมพันธ์ ธนาคาร

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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ผู ้ วิ จั ย จึ งมี แ นวคิ ด ในการศึ กษาทฤษฎี การสร้ า ง
แบบจาลองกฎความสัมพันธ์จากฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อช่วย
ให้เพื่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผูบ้ ริ หาร
และพนั ก งานสามารถน าไปใช้ใ นการสนั บ สนุ น การ
ตัดสิ นใจ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าและตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าในแต่ละราย อีกทั้ง
ยังเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์
หนึ่ งของการวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการนาข้อมูลการให้ความยินยอมไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์

1. บทนำ

เนื่ องจากในสถานการณ์ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงเข้า
สู่ยคุ ดิจิทลั และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้มี
การล่วงละเมิดสิ ทธิความเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
เพิ่ ม มากขึ้ น และสามารถท าได้ โ ดยง่ า ยและรวดเร็ ว
จึ ง สร้ า งความเดื อ ดร้ อ น ร าคาญ หรื อ ความเสี ย หายแก่
เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล [1] รวมถึ ง การน าข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อ มูล
ส่ วนบุคคล การคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวและข้อมูลส่ วน
บุคคล ซึ่ งจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูล
ส่ วนบุคคล ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคล โดยขอบเขตการบังคับใช้ยงั ครอบคลุมถึงกรณี
ผูค้ วบคุมข้อมูล และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล อีกทั้ง
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ข ้อ มู ล และต้ อ งไม่ ใ ช้ ข ้อ มู ล
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ส่วนของบทลงโทษมีท้ งั
โทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง หากมีการฝ่ าฝื น
มีโทษจาคุกหรื อปรับ หรื อทั้งจาทั้งปรับ ฉะนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับธนาคารและหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น [2]
อีกทั้งธนาคารหลายแห่ งพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนเพื่อ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว เช่ น ระบบส่ งเสริ มการขายจากกฎ
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
ในอดี ต ที่ มี ก ารวิ จั ย ด้ า นการหากฎความสั ม พัน ธ์ จ าก
ฐานข้อมูลการซื้ อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาก แต่ส่วนใหญ่การ
สร้างแบบจาลองกฎความสัมพันธ์สาหรับฐานข้อมู ลการ
สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า และมัก ให้ ข ้อ เสนอแนะว่า สามารถน าไป
พัฒ นาเป็ นในการออกรายงาน การจับ คู่ สิ น ค้า ที่ มี ก ฎ
ความสัมพันธ์ที่มีค่าความเชื่อมัน่ สูง ตลอดจนสามารถนนา
วิ จั ย นี้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระบบคลัง ข้อ มู ล และระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจ รวมถึงการนาเสนอสิ นค้าได้ตาม
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย เป็ นการสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งของการวางแผน
การตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การ
สร้างแบบจาลองกฎความสัมพันธ์ สาหรับฐานข้อมูล การ
สัง่ ซื้อสิ นค้าโดยใช้เทคนิค เอฟพีกโรธ [4] เป็ นต้น

2. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 พระรำชบัญญัตค
ิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 เป็ นมาตรการในการก ากับดู แลการคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล มีเครื่ องมือในการกากับการดาเนิ นงาน
ด้ า นการควบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล รวมถึ ง ส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สร้างสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจาก
สามารถตรวจสอบการดาเนิ นงานภาครั ฐและภาคธุ ร กิ จ
เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม
2.2 แหล่ งทีม
่ ำของข้ อมูล (Source of Data)
กระบวนข้อ มู ล สถิ ติอ าจจาแนกตามแหล่ งที่ มาได้ 2
ทาง คื อ 1) ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่
ผูใ้ ช้หรื อหน่วยงานที่ใช้เป็ นผูท้ าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ผู ้ใ ช้
ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มีผอู ้ ื่น หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ ทา
การเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากรายงาน ที่พิมพ์แล้ว
2.3 เอฟพี-กโรธ (FP-Growth Algorithms)
เป็ นขั้นตอนและวิธีที่มีลกั ษณะการค้นหากลุ่มข้อมูล
ที่ ปรากฏบ่ อยแบบการเติ บโตอย่างเป็ นรู ปแบบ (Pattern
Growth) โดยการท างานของขั้ นตอนวิ ธี FP-Growth
สามารถอธิบายหลักการทางานได้ดงั นี้
- อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลครั้ งแรกเพื่อนับค่าความถี่
ของแต่ละชิ้น แล้วนาชิ้นข้อมูลที่ไม่นอ้ ยกว่าค่าสนับสนุ น

309

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

ขั้นต่า มาเรี ยงลาดับความถี่ของแต่ละชิ้นข้อมูลจากมากไป
หาน้อยแล้ว
นามาสร้าง Header Table
- อ่านข้อมูลครั้งที่สองเพื่อสร้างต้นไม้ FP-Tree
- ส ร้ า ง Conditional Pattern Base แ ล ะ ส ร้ า ง
Conditional FP-Tree ของแต่ ล ะชิ้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ น
ขั้นตอนการค้นหากลุ่มข้อมูลที่ ปรากฎร่ วมกันบ่ อย โดย
การพิจารณาจะเริ่ มจากชิ้นข้อมูลล่างสุ ดจนถึงชิ้นข้อมูลที่
อยูบ่ นสุดในตาราง Header
- ค้นหากลุ่มข้อมูลที่ปรากฎร่ วมกันบ่อยจากการสร้าง
Conditional Pattern Base และสร้ า ง Conditional FPTree ของแต่ ล ะชิ้ น ข้อ มู ล โดยใช้ห ลัก การท างานแบบ
แบ่งแยกแล้วเอาชนะ (Divide and Conquer)
2 .4 ก ำร ห ำก ฎ คว ำม สั ม พั น ธ์ ( Association Rules

NCCIT2022

2.6 งำนวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

เมธาพร คงทอง (2556) ได้ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ องการ
จัดกลุ่มลูกค้าค้างชาระของสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าค้างชาระของสิ นเชื่ อที่
อยู่ อ าศั ย และหาลัก ษณะปั จ จั ย ส าคัญ ประจ ากลุ่ ม วิ ธี
การศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงทดลองโดยใช้ขอ้ มูลลูกค้าที่ คา้ ง
ชาระจานวน 744 ราย ทาการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster
Analysis) แบบวิธี K-Means โดยใช้โ ปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าสามารถจัดกลุ่มลูกค้าค้างชาระ
ได้เป็ น 3 กลุ่ม ปั จจัยสาคัญประจากลุ่มสามารถนามาใช้
หลากหลาย เช่ น เป็ นข้อ มู ล สนับ สนุ น ในการก าหนด
แนวทางและนโยบายเพื่อการจัดกลุ่มลูกค้าค้างชาระของ
สิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยอนุ มตั ิสินเชื่ อที่ อยู่อาศัย และลดการเกิด
หนี้ สู ญ ซึ่ งจากงานวิ จั ย นี้ สามารถน ามาพั ฒ นาและ
สนั บ สนุ น ในการก าหนดแนวทางและนโยบายเพื่ อ
การจัด กลุ่ ม ลู ก ค้า และน าเสนอเงื่ อ นไข/ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม [5]
กาญจนา หฤหรรษพงศ์ , ปิ ยมาศ จิ ต ตระ 2 (2561).
ได้ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อง การวิ เ คราะห์ แ บบ RFM ใน
การแบ่ งกลุ่มผูใ้ ช้งานเครื่ องพิมพ์และเครื่ องถ่ายเอกสาร
ในองค์ ก ร กรณี ศึ ก ษาส านั ก วิ ช าสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทา
การค้น หาความรู ้ จ ากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ จัด กลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานเครื่ องพิมพ์และเครื่ องถ่ายเอกสารในองค์กร โดย
การทาเหมืองข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่ม ข้อมูลที่ ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ป ระกอบด้ว ย 3 ส่ ว น คื อ การพิ ม พ์ง านด้ว ย
เครื่ องพิมพ์ การพิมพ์งานด้วยเครื่ องถ่ายเอกสาร และการ
ถ่ายเอกสาร งานวิจยั นี้ นาเสนอวิธีในการแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้ตาม
พฤติ กรรมการใช้งานเครื่ องพิมพ์และเครื่ องถ่ายเอกสาร
ด้ ว ยแบบจ าลอง Recency, Frequency and Monetary
ห รื อ RFM ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น ข้ อ มู ล
การใช้งานเครื่ องพิมพ์และเครื่ องถ่ายเอกสารของบุคลากร
ส านัก วิ ช าสารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลักษณ์
จ านวน 84,764 รายการ ตั้ง แต่ ปี 2554 - 2559 ผู ้ใ ช้ง าน
ทั้ง หมด 78 คน วิ เ คราะห์ ด้ว ย RapidMiner Studio 7.4
จากผลการวิจยั ทาให้ทราบรู ปแบบการใช้งานและนาผลไป

Discovery)

การค้น หาความสัม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล จากข้อ มู ล ขนาด
ใหญ่ที่มีอยูเ่ พื่อนาไปหารู ปแบบที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ (Frequent
Pattern) และใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรื อทานาย
ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ฐานข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการท าเหมื อ ง
ความสั ม พัน ธ์ ( Association Mining) ส่ ว นมากจะเป็ น
ฐานข้อ มู ล ประเภท Transaction Database ผลลัพ ธ์ ที่ ได้
เป็ นกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) สามารถเขียน
ได้ในรู ปเซตของรายการที่เป็ นเหตุ ไปสู่ เซตของรายการที่
เป็ นผล ซึ่ งมี ร ากฐานมาจากการวิ เ คราะห์ ต ะกร้ าตลาด
( Market Basket Analysis) เช่ น ลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ ผ้า อ้อ มส่ ว น
ใหญ่ จ ะซื้ อ เบี ย ร์ ด้ว ย ข้อ มู ล ที่ น ามาใช้จ ะอยู่ใ นรู ป แบบ
Nominal หรื อ Ordinal เท่านั้น
2.5 แผนภำพข้ อมูล (Data Visualization)
การสรุ ป และแสดงข้อ มู ล ออกมาให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
แผนภาพ กราฟ หรื อวิ ดี โ อที่ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ที่
ต้องการจะแสดง เนื่ องจากการทางานในปั จจุบนั ข้อมูลที่
มี น้ ั นไม่ ไ ด้เ ป็ นเพี ย งข้อ ความอย่ า งเดี ย ว แต่ มี ข ้อ มู ล ที่
หลากหลายมากขึ้ น ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี ก ารรองรั บ ข้อ มู ล
ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูลออกมาเพื่อให้เห็นเป็ นภาพที่
ชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่าเดิ ม การใช้ Data Visualization
จะทาให้รู้ว่าข้อมูลในที่ น่ า สนใจหรื อทาให้เจอแนวทาง
ใหม่ ๆ ในการทาการตลาดได้ดว้ ย
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ใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานเครื่ องพิมพ์และ
เครื่ องถ่ายเอกสารของบุ คลากรว่ามี การใช้งานที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับงานที่ทาอยูห่ รื อไม่เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เมื่อ
นามาตรวจสอบไม่พบความผิดปกติในการใช้งานเนื่องจาก
กลุ่มผูใ้ ช้ในกลุ่มดังกล่าวเป็ นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางาน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยงั พบว่าพฤติกรรมของบุคลากรใน
การพิ ม พ์เ อกสารส่ ว นใหญ่ นิ ย มพิ ม พ์ท างเครื่ องพิ ม พ์
มากกว่ า การพิ ม พ์ท างเครื่ องถ่ า ยเอกสาร ซึ่ งงานวิ จั ย
ดั ง กล่ า วสามารถน ามาพัฒ นาและน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ประโยชน์กบั การวิเคราะห์ขอ้ มูลองค์กรอื่นๆ ในลักษณะ
งานที่คล้ายคลึงกันได้ [10]
ณั ฏ ญาพร ชื่ น มั จ ฉา ( 2559) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย
เรื่ อง การสร้ า งแบบจ าลองกฎความสั ม พัน ธ์ ส าหรั บ
ฐานข้อมูลการสัง่ ซื้อสิ นค้า โดยใช้เทคนิค เอฟพี-กโรธ เพื่อ
หาความสัมพันธ์การซื้ อสิ นค้าของซุ ปเปอร์ มาเก็ตขนาด
ใหญ่ โดยการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ สร้ า งแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ ของการซื้ อสิ นค้าโดยใช้กฎความสัมพันธ์
( Association Rules) ด้ ว ยเทคนิ ค เอฟพี กโรธ (FPGrowth) โดยวิเคราะห์ จากการซื้ อ สิ นค้าของลู กค้า ในแต่
ละรายบุ ค คล ซึ่ งผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จัย นี้ สามารถ
พยากรณ์ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ออกมา เป็ นกฎ
ความสั ม พัน ธ์ ไ ด้ 4 รู ปแบบ สามารถพยากรณ์ ค วาม
ต้ อ ง การ ข อง ลู ก ค้ า อ อกมาเป็ นกฎความสั ม พั น ธ์
ซึ่ งสามารถน าไปใช้ ใ นการสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
การนาเสนอสิ นค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
ราย เป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่ งเป็ นกล
ยุทธ์หนึ่งของการวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม และ
มีประสิ ทธิ ภาพ ข้อเสนอแนะของงานวิจยั นี้ คือการหากฎ
ความสั ม พัน ธ์ ข องการซื้ อ สิ น ค้า ของลู ก ค้า ควรค้น หา
ความสัม พัน ธ์ จากฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่เ พื่ อที่ จะได้กฎ
ความสัมพันธ์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สูง [4]

กลุ่มจากการให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
และ 3) นาเสนอรายงานธุรกิจอัจฉริ ยะจากกความสัมพันธ์
3.1 กรอบแนวคิดงำนวิจย
ั

3. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย

Visualization

ภำพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจยั
จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิ ด การสร้ า งตั ว
แบบจ าลองการหากฎความสัม พัน ธ์ ข ้อ มู ล การให้ความ
ยิ น ยอมตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องลู ก ค้า และการแสดงผล
รายงานการหาความสัมพันธ์
3.2 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูลเบื้องต้ น
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ง
นี้ เป็ นข้อมูลกลุ่มตัวอย่างการให้ความยินยอมของลู ก ค้า
ธนาคารออมสิ น โดยการรวบรวมรวมข้อมูลจากแหล่งที่มา
ข อ ง ข้ อ มู ล ( Source of Data) เ ป็ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) จานวน 10,000 รายการ
3.3 กำรสร้ ำงแบบจำลอง และกำรแสดงผล
นาข้อมูลการให้ความยินยอมของลูกค้าธนาคารออม
สิ นจานวน 10,000 รายการ นามาสร้างแบบจาลองเพื่อการ
หาความสัมพันธ์การให้ความยินยอมของลูกค้าธนาคาร
ออมสิ น โดยแบ่ ง เป็ น 2 กิ จ กรรม ประกอบด้วย 1) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้างแบบจาลองความสัมพันธ์ของการ
ให้ ค วามยิ น ยอมโดยใช้ก ฎความสั ม พัน ธ์ ( Association
Rules) ด้วยเทคนิ ค เอฟพี กโรธ (FP-Growth) 2) จัดทราย
งานธุรกิจอัจฉริ ยะจากกฎความสัมพันธ์ ผูจ้ ดั ทาได้เลือกใช้
เครื่ องมื อ Rapid Miner Studio ในการวิ เ คราะห์ และ
Power BI ในการจั ด ท ารายงานตาม รู ปแบบ Data
3.3 ระยะเวลำดำเนินกำรวิจย
ั

ง าน วิ จั ย ฉ บั บ นี้ เ ป็ น ง าน วิ จั ย เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การจัดกลุ่มลูกค้าที่ให้ความ
ยินยอมตามวัตถุประสงค์ 2) หากฎความสัมพันธ์ของแต่ละ

การดาเนินงานวิจยั ในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 6 เดือน
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ออมสิ นโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
การให้ความยินยอมโดยใช้กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิ ค
เอฟพี-กโรธ พบกฎความสัมพันธ์ เช่น
การทดลองที่ 1
แสดงกฎความสัมพันธ์จากค่าพารามิ เตอร์ Min Support
ไว้ที่ 0.1 หรื อ 10% และโอเปอเรเตอร์ Create Association

4. ผลกำรดำเนินงำน
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล

ภำพที่ 2: ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการให้ความยินยอมของลูกค้า
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า สามารถพยากรณ์การให้
ความยินยอมของลูกค้าตามวัต ถุประสงค์ของลู กค้าเป็ น
กฎความสัมพันธ์ ได้ 4 กฎ ประกอบด้วย
1. ก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ Support ไว้ที่ 0.1 และ
ค่าพารามิเตอร์ Confidence ไว้ที่ 0.8 ของรายการ
การให้ความยินยอมลูกค้าทั้งหมด 11 กฎ
2. ก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ Support ไว้ที่ 0.1 และ
ค่าพารามิเตอร์ Confidence ไว้ที่ 0.9 ของรายการ
การให้ความยินยอมลูกค้าทั้งหมด 31 กฎ
3. ก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ Support ไว้ที่ 0.2 และ
ค่าพารามิเตอร์ Confidence ไว้ที่ 0.8 ของรายการ
การให้ความยินยอมลูกค้าทั้งหมด 9 กฎ
4. ก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ Support ไว้ที่ 0.2 และ
ค่าพารามิเตอร์ Confidence ไว้ที่ 0.9 ของรายการ
การให้ความยินยอมลูกค้าทั้งหมด 28 กฎ
ซึ่ งสามารถน าไปใช้ใ นการสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้าและ
ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าในแต่ละราย อีกทั้งยังเป็ นการ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งของ
การวางแผนการต ล าดได้ อ ย่ า งเห มาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการนาข้อมูลการให้ความยินยอมไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1: สรุ ปผลการทดลองงานวิจยั
กำร
ทดลองที่
1
2
3
4
5
6

ค่ำพำรำมิเตอร์
Min Support
10%

20%
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Rules

เพื่อสร้ างกฎความสัมพันธ์ทาการกาหนดค่าพารามิเตอร์
Min Confidence ไว้ที่ 0.8 หรื อ 80% ของรายการ การให้
ความยินยอมทั้งหมด 11 กฎ สามารถอธิบายความหมายได้
ว่า Rule.1 การให้ความยินยอมข้อที่ 1 มีความสัมพันธ์กบั
สิ นค้าการให้ความยินยอมข้อที่ 3 และ 2 ด้วยความเชื่อมัน่ 86%
วัตถุประสงค์ของการให้ความยินยอม
ข้อ ที่ 1 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การให้บริ การของธนาคาร
ข้อที่ 2 เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การส่งเสริ มการ
ขาย การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ข้ อ ที่ 3 เพื่ อ การสถิ ติ ศึ ก ษาวิ จั ย วิ เ คราะห์ และ
ประเมินผลข้อมูล
ข้อ ที่ 4 เพื่ อ การน าเสนอและขายผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ภัย
ของพันธมิตร
4.2 กำรพัฒนำระบบธุรกิจอัจริยะเพื่อกำรแสดงผล
เมื่ อ ได้กฎความสัม พัน ธ์เ รี ย บร้ อ ยแล้วผูว้ ิจัยทานาผล
วิ เ คราะห์ ดัง กล่ า วมาจัด ท าระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ยะ ด้ ว ย
โปรแกรม Power BI ในการจัด ท ารายงานตามรู ป แบบ
Data Visualization โดยมีตวั อย่างระบบ ดังภาพที่ 3 และ
ภาพที่ 4

ค่ำพำรำมิเตอร์ Min
Confidence

กฎควำม
สัมพันธ์

70%
80%
90%
70%
80%
90%

11
31
9
28

ภำพที่ 3: รายงานจากการหากฎความสัมพันธ์

จากตารางที่ 1 พบว่ า การสร้ า งแบบจ าลองเพื่ อ
การหาความสัมพันธ์การให้ความยินของลูกค้าของธนาคาร
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[3]

[4]

ภำพที่ 4: ความยินยอมข้อ 4 เปรี ยบเทียบกับช่วงอายุ รายได้ และ
อาชีพ

[5]

5. อภิปรำยผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 อภิปรำยผล

[6]

จากการดาเนิ นงานวิจยั โดยใช้การให้ความยินยอม
ของลูกค้าธนาคารออมสิ น จานวน 10,000 รายการ สร้าง
ตัว แบบจ าลองเพื่ อ การหาความสั ม พัน ธ์ ก ารให้ ค วาม
ยิน ยอมของลู กค้าธนาคารออมสิ น ความสัมพันธ์ การให้
ความยิ น ยอมของลู ก ค้ า ธนาคารออมสิ นโดยใช้ ก ฎ
ความสั ม พัน ธ์ ( Association Rules) ด้ว ยเทคนิ ค เอฟพี
กโรธ (FP-Growth) 2) เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจ การ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้าและตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้าในแต่ละราย รวมถึงการนาข้อมูล
การให้ความยินยอมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
5.2 ข้ อเสนอแนะ
งานวิจัย นี้ ได้ก ารให้ค วามยิน ยอมตามวัต ถุ ป ระสงค์
ที่ ธ นาคารก าหนด ซึ่ งจากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ลู ก ค้า
ยัง ขาดความเข้า ใจในเรื่ องดัง กล่ า ว ดัง นั้น งานวิ จัย ใน
อนาคตจึงควรศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงระบบงานเพื่อ
สนับสนุ น การปฏิ บัติงานของพนักงานให้ทราบถึงความ
ตระหนักรู ้ในการสื่ อสารแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน

[7]

[8]

[9]

[10]
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บทคัดย่อ

Abstract

การเปิ ดสาขาเพิ่ มเพื่ อขยายกิ จการหรื อเพิ่มการบริ การ
แก่ ลูกค้ า มักต้ องคานึ งถึงปั จจั ยหลายด้ าน เช่ น ทาเลที่ ตั้ง
ของสาขาใหม่ ระยะห่ างจากสาขาเดิม ต้ นทุนการให้ บริ การ
และ จานวนลูกค้ าที่ คาดว่ าจะมาใช้ บริ การ ดังนั้ นในการ
เปิ ดสาขาใหม่ แต่ ละที่ จาเป็ นศึ กษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ
การมี ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจ เพื่ อ ช่ วยในการ
วางแผนเปิ ดหรื อปิ ดสาขา จะช่ วยท าให้ การตั ด สิ น ใจ
เป็ นไปได้ อย่ างสะดวกและแม่ นยามากขึน้ ในงานวิจัยนีไ้ ด้
น าวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เครื อข่ า ยในรู ป แบบกราฟ มาช่ วย
คาดการณ์ จานวนผู้ที่จะเข้ าใช้ บริ การในสาขาเปิ ดใหม่ ของ
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค โดยพิ จ ารณาจากต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง
ร่ วมกับระยะห่ างจากสาขาใกล้ เคียง เพื่อดูการเปลีย่ นแปลง
ของจานวนลูกค้ าที่จะเกิดขึน้ เมื่อต้ องการเปิ ดหรื อปิ ดสาขา
ที่ ต าแหน่ ง นั้ น จากผลการทดลองกรณี เ ปิ ดสาขาใหม่
พบว่ า จ านวนสาขาที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบคื อ 3 สาขาที่
ใกล้ เคียง และจานวนลูกค้ าของสาขาใหม่ ที่คาดการณ์ ได้ มี
ความคลาดเคลื่ อ นเมื่ อ วัด ด้ วยค่ า เฉลี่ย ของร้ อยละความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAPE) อยู่ที่ 15.09% สาหรั บกรณี ที่มี
การปิ ดสาขา สาขาที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจะอยู่ในระยะ 15
กิ โลเมตรโดยรอบที่ จะมีจานวนลูกค้ าเพิ่ มมากขึ น้ โดยค่ า
คาดการณ์ ของจานวนลูกค้ าที่เพิ่มขึน้ ประเมินด้ วยค่ าเฉลีย่
ของร้ อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ อยู่ที่ 3.28%
ค าส าคั ญ : ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์
เครื อข่าย การจัดการสาขา

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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ละสาขา และ ยังต้องอาศัยการคาดการณ์เกี่ ยวกับปริ มาณ
ลูกค้าที่จะเข้าใช้บริ การอีกด้วย ด้วยเหตุน้ ี การพัฒนาระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจเพื่อการเปิ ดหรื อปิ ดสาขา จะช่วย
ทาให้การวางแผนและการตัดสิ นใจเป็ นไปได้โดยสะดวก
มากยิ่งขึ้น นอกจากจะสามารถรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง
แล้ว ยัง สามารถที่ จ ะคาดการณ์ จ านวนลู กค้าที่ จะเข้ามา
ให้บริ การในอนาคต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เครื อข่ ายใน
รู ปแบบกราฟ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์

1. บทนา

การเปิ ดสาขาใหม่ เป็ นรู ป แบบหนึ่ งของการขยาย
กิ จการของธุ รกิ จและบริ การหลายประเภท เป็ นการเพิ่ม
ช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงสิ นค้าและบริ การที่มากขึ้น ในบาง
ธุ ร กิ จ การเปิ ดสาขาใหม่ ทาให้เป็ นที่ รู้ จัก มากขึ้ น แต่ ใ น
กิ จการบางประเภท การเปิ ดสาขาใหม่เป็ นการเพิ่มความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าในการรับบริ การ ลดความแออัด และ
เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง แม้การเปิ ดสาขาใหม่จะมี
ข้อดี แต่จาเป็ นต้องมีงบประมาณในการลงทุน ดังนั้นก่อน
การเปิ ดสาขาใหม่แต่ละครั้ง จาเป็ นต้องคานึงถึงต้นทุนและ
ความคุม้ ค่า
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) เป็ นตัว อย่ า งของ
หน่ วยงานที่ มีการขยายสาขา เพื่อ อานวยความสะดวกแก่
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้ า หรื อ
ขอรับบริ การอื่น ๆ โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปยังสานักงาน ลด
ระยะเวลารอคอย และลดความแออัดของการรั บบริ การ
ดังนั้น การเลือกสถานที่ต้ งั ของแต่ละสาขา จึงมีความสาคัญ
เป็ นอย่ า งยิ่ ง สาขาของ กฟภ. มั ก เปิ ดให้ บ ริ การใน
ศู น ย์ก ารค้า หรื อ แหล่ ง ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า เข้า ถึ ง ได้
โดยสะดวก แต่ ก็ มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการเปิ ดสาขาและการ
ดาเนิ นการสู ง ความคุ ม้ ค่าในการลงทุนจึ งต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ
กฟภ. ได้มีเกณฑ์พ้ืนฐานสาหรับการเปิ ดสาขาอยู่ส่วน
หนึ่ ง อาทิ เ ช่ น จ านวนลู ก ค้า ที่ ใ ช้บ ริ ก ารที่ ส านัก งานมี
มากกว่า 30,000 คน ติดต่อกัน 3 เดือน หรื อ มีจานวนการ
ทารายการมากกว่า 2,000 รายการต่อวัน หรื อ ลูกค้าใช้
ระยะเวลารอคอยมากกว่ า 1 5 นาที ในช่ ว งเวลาที่ มี
ผูใ้ ช้บริ การจานวนมาก หากเกิดสถานการณ์เหล่านี้ ข้ ึน ถือ
เป็ นเหตุให้ควรตัดสิ นใจเปิ ดสาขาเพิ่ม เพื่อให้บริ การแก่
ลู ก ค้า ได้ดี ยิ่ ง ขึ้ น แต่ ห ากต้น ทุ น เฉลี่ ย ในการบริ ก ารต่ อ
จานวนลูกค้าของสาขาใด มากกว่า 10 บาทต่อราย หรื อ
จานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การไม่มากนัก ก็เป็ นเหตุให้สมควร
ปิ ดสาขานั้นลง
ดังนั้นการพิจารณาจะเลื อกตั้งสาขาที่ ตาแหน่ งใด จึ ง
ต้องอาศัยข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ ทั้งเรื่ องของ ทาเล
ที่ต้ งั ตาแหน่งที่ต้ งั ของสาขาเดิม จานวนผูใ้ ช้บริ การในแต่

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในหัวข้อนี้ จะทบทวนทฤษฎี สาคัญ ที่ ถูกนามาใช้ใน
งานวิจยั นี้ ซึ่งได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ และ การ
วิเคราะห์เครื อข่าย
2.1 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ เป็ นระบบที่ประมวลผล
ข้อมูลเพื่อให้ตวั เลือกในการตัดสิ นใจ โดยประกอบด้วย 3
ส่ วนหลัก คือ ข้อมูล แบบจาลอง และส่ วนต่อประสานกับ
ผูใ้ ช้ [1] แบบจาลองเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญอันหนึ่ ง ที่
จะช่ วยให้ได้ทางเลื อกเหมาะสม หรื อ สามารถประเมิ น
โอกาสหรื อความเสี่ ยงของแต่ละทางเลือกที่เป็ นไปได้
มีหลายงานวิจยั ที่ ได้นาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
ไปใช้ เช่ น การพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจ
สาหรับการรักษาและการจัดการผูป้ ่ วยที่มีการใช้เครื่ องช่วย
หายใจ [2] ระบบให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการศึ กษาต่อส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมปลายและนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าศึกษาใน
ระบบมหาวิทยาลัย [3] นอกจากนี้ยงั มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจที่มีการใช้ขอ้ มูลเชิงพื้นที่เข้ามาช่วยประกอบการ
ตัด สิ น ใจ อาทิ ระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจเพื่ อ การ
วางแผนงานก่อสร้างทางรถไฟ [4] การวินิจฉัยโควิด -19
ในอินโดนีเซีย [5] ที่มีการนาเสนอข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2.2 การวิเคราะห์ เครื อข่ าย
การวิเคราะห์ เครื อข่าย (Network Analysis) [6] เป็ น
กระบวนการของการวิเคราะห์โครงสร้างเครื อข่ายโดยใช้
ทฤษฎี ก ราฟ ส่ ว นประกอบของเครื อ ข่ า ย คื อ โหนด ที่
หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ สิ่ ง ของภายในเครื อข่ า ย และ เส้ น
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เชื่ อ มโยงที่ แ สดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งโหนด การระบุ
โหนดที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ นลั ก ษณะพื้ น ฐานของการ
วิเคราะห์ [7]
ตัวอย่างงานวิจยั ที่ มีการใช้การวิเคราะห์เครื อข่าย เช่น
ในการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคาใน
หนังสื ออรรถาภิธาน [8] และ มีการวิเคราะห์เครื อข่ายเพื่อ
ของโครงสร้างระบบเศรฐกิจแบบดิจิทลั [9] โดยใช้ขอ้ มูล
จากบทความเพื่อพิจารณาว่าระบบเศรษฐกิจดิจิทลั เป็ นแค่
อุดมคติหรื อมีความสาคัญ
ในงานวิจยั นี้ จะใช้การวิเคราะห์เครื อข่าย เพื่อช่วยใน
การพยากรณ์ จานวนลูกค้าของแต่ละสาขา เมื่ อมี การเปิ ด
หรื อปิ ดสาขาใดไป โดยมีสมมุติฐานว่าสาขาที่ อยู่ใกล้กับ
สาขาที่กาลังเปิ ดหรื อปิ ดตัว จะได้รับผลกระทบที่มากกว่า
สาขาที่ อยู่ ห่ างไกล ออ กไป และจะพยากร ณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านั้น
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สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด
ระยอง กาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุ รี สมุ ท รสาคร และ
สุ พรรณบุรี มีสาขาให้บริ การทั้งสิ้ น 2 แห่ ง 138 แห่ ง และ
สานักงาน 8 แห่ ง นอกจากนี้ ยงั มี หลักเกณฑ์หลักในการ
พิจารณาสถานที่ ต้ งั ที่ ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั นอกจากนั้นยัง
ได้ทาการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ประมาณ
การค่าเช่าในแต่ละพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่ างจาก
ธนาคาร ระยะห่ างจากสานักงาน ระยะห่ างจากสาขาที่
ใกล้เคียง และจานวนประชากรในพื้นที่
3.2 ออกแบบการทางานของระบบ
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจที่พฒั นาขึ้นจะรองรับทั้ง
การเลื อ กที่ ต้ ัง สาขาใหม่ ห รื อการยกเลิ ก สาขาเดิ ม ใน
ขั้นตอนการออกแบบ จะแบ่งออกเป็ น ส่วนการทางานของ
ระบบ ฐานข้อมูล และ การวิเคราะห์เครื อข่ายเพื่อพิจารณา
ผลกระทบของสาขารอบ ๆ เมื่ อ มี การเปิ ดหรื อปิ ดสาขา
โดยระบบจะนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบแผนที่ และตาราง
ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ

3. ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเพื่อการเปิ ดหรื อ

ปิ ดสาขา
การพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจเพื่อการเปิ ด
หรื อ ปิ ดสาขาได้แ บ่ งขั้น ตอนการด าเนิ นงานออกเป็ น 4
ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ

ภาพที่ 2: แผนภาพของระบบ

3.1 เก็บรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กีย
่ วข้ อง

ผูใ้ ช้ง านสามารถเลื อ กต าแหน่ ง ที่ ต้ งั จากนั้น ระบบ
แสดงสาขาที่ใกล้ที่สุด คาดการณ์จานวนลูกค้า ตรวจสอบ
เงื่ อ นไข และประเมิ น ความเสี่ ย งตามเงื่ อ นไขที่ ต้ ัง ไว้
จากนั้นจะแสดงผลการวิเคราะห์สาขาที่จะได้รับผลกระทบ
และแสดงผลในรู ปแบบตารางและแผนภาพ ดังภาพที่ 3

ข้อมูลที่ นามาใช้ในงานวิจยั นี้ ได้รับความอนุ เคราะห์
จากไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค โดยได้ต ัว อย่ า งข้อ มู ล จ านวน
ผูใ้ ช้บริ การในแต่ละสาขา ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง
ได้แก่ นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรี อยุธยา
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ไป ด้ว ยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจัย จึ ง ต้อ งการพยากรณ์ จ านวนลู กค้าที่
เปลี่ยนไปของสาขาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อมีการเปิ ดสาขาใหม่ ลูกค้าจากสาขาที่ อยู่ใกล้เคียง
จะลดลง จานวนที่ลดลงนั้นถูกนาไปคาดการณ์เป็ นจานวน
ลูกค้าของสาขาใหม่ซ่ ึงสามารถคานวณได้จากสมการ
𝑃𝑖

=

𝑊𝑖

=

𝐶𝑛𝑒𝑤 =

เมื่อ

1
ⅆ𝑖

,

[1]

𝑃𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖

,

𝐶

∑𝑛𝑖=1 ( 𝑖 × 𝑤𝑖 )
2

[2]
[3]

ⅆ𝑖 เป็ นระยะห่ างของสาขาใกล้เคียงลาดับที่ 𝑖

คือ ค่าความใกล้ชิดของสาขาใกล้เคียงลาดับที่ 𝑖
𝑊𝑖 คือ ค่าน้ าหนักของสาขาที่ใกล้เคียงลาดับที่ 𝑖
𝑛 เป็ นจานวนสาขาใกล้เคียงที่ใช้ในการทดสอบ
𝐶𝑖 คื อ จ านวนผู ใ้ ช้บ ริ ก ารเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของแต่ ล ะ
สาขาใกล้เคียงลาดับที่ 𝑖 และ
𝐶𝑛𝑒𝑤 คือ จานวนผูใ้ ช้บริ การที่ทานายได้ของสาขาใหม่
จากสมการ [3] จะเห็นว่ามีการหาร 𝐶𝑖 ด้วย 2 เนื่องจาก
ลูกค้าแต่ละคนมีความน่าจะเป็ น 0.5 ที่จะย้ายไปใช้บริ การ
ในสาขาใหม่ ดัง นั้น จึ ง ค านวณค่ า คาดหมาย (Expected
Value) ของจ านวนลู ก ค้า ที่ จ ะย้า ยไปใช้บ ริ ก ารในสาขา
ใหม่ ไ ด้ เ ป็ น 𝐶𝑖 /2 ก่ อ นน าไปคู ณ กั บ ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก ที่
คานวณจากระยะทางอีกครั้ง
ในกรณี ที่มีการยกเลิกบริ การของสาขาใด จานวนลูกค้า
ในสาขารอบ ๆ จะเพิ่ ม ขึ้ น โดยลู กค้าจากสาขาที่ ปิดจะ
กระจายไปยังสาขาใกล้เคียงโดยใช้ค่าถ่วงน้ าหนักที่คิดจาก
ระยะทางแบบเดียวกับตอนเปิ ดสาขาใหม่ จานวนลูกค้าที่
จะไปเพิ่มให้กบั สาขาต่าง ๆ คานวณได้จาก
𝑃𝑖

ภาพที่ 3: ตัวอย่างผลการวิเคราะห์และการแสดงผลบนระบบ
3.3 พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ เครื อข่ าย

ในระบบที่ นาเสนอนี้ ได้ใช้การวิเคราะห์เครื อข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจานวนลูกค้า เมื่อมีสาขาใหม่
เกิ ดขึ้นหรื อสาขาที่ มีอยู่ยกเลิก โดยโหนดในเครื อข่ายถูก
กาหนดให้เป็ นสานักงานและสาขา สาหรั บเส้นเชื่ อมจะ
เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างสาขาที่ อยู่ใกล้เคี ย ง
และตรงตามเงื่ อนไข แนวคิ ดของจานวนที่ เปลี่ ยนไปจะ
สัมพันธ์กบั ระยะทางและมีทิศทางดังแสดงในภาพที่ 4

𝐶𝑖

ภาพที่ 4: ภาพแสดงทิศทางการไหลของลูกค้าเมื่อเปิ ดและปิ ดสาขา

=

𝑊𝑖 × 𝐶𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒

[4]

เมื่อ 𝐶𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 เป็ นจ านวนผู ้ใ ช้บ ริ การเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของ
สาขาที่จะดาเนินการปิ ด
3.4 ทดสอบระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
หลั ง จากท านายจ านวนผู ้ ใ ช้ บ ริ การ จะท าการ
ประเมินผลเพื่อดูความคลาดเคลื่อนของการทานาย โดยใช้
ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (𝑀𝐴𝑃𝐸 ) ตาม

จานวนผูใ้ ช้บริ การเป็ นปั จจัยสาคัญในการเปิ ดสาขา
ใหม่และปิ ดสาขาเดิมหากพบว่าจานวนผูใ้ ช้บริ การน้อยจะ
ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน หรื อหากปิ ดสาขาใดไปอาจทาให้
สาขาใกล้เคียงมีผใู ้ ช้บริ การมากขึ้นจนส่ งผลกระทบต่อการ
ให้บริ การได้ และอาจส่ งผลกระทบต่อสาขาอื่นเป็ นทอดๆ
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สมการ [5] เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่า งค่ า ที่ ท านายได้กับ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ ง โดยใช้สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

𝟏𝟎𝟎
𝒏

𝒏

∑

|
𝒊=𝟏

̂𝒊
𝒚𝒊 −𝒚
𝒚𝒊

|

เปรี ยบเทียบกับข้อมูลจริ งเมื่อได้ทาการเปิ ดสาขาเดือนแรก
ทาการทดสอบทานายจานวนลูกค้าของสาขาใหม่จานวน
28 สาขา และน ามาค านวณค่ า 𝑀𝐴𝑃𝐸 เพื่ อ เปรี ย บเที ยบ
ความแม่ น ย าในการพยากรณ์ โ ดยใช้เ งื่ อ นไขที่ ต่ า งกัน
พบว่าเป็ นไปตามตารางที่ 1

[5]

เมื่อ 𝑛 คือ จานวนสาขาที่นามาพิจารณา
𝑦𝑖 คือ จานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การสาขา 𝑖 จริ ง
𝑦̂𝑖 คือ จานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การสาขา 𝑖 ที่ทานายได้
ในการทดสอบจะทานายจานวนผูใ้ ช้บริ การของเดือนที่
เปิ ดสาขาจานวน 28 แห่ ง และทานายจานวนผูใ้ ช้บริ การ
ของเดือนหลังจากที่มีการยกเลิกสาขาจานวน 4 แห่ ง นามา
ทดสอบโดยพิ จ ารณาสถานที่ ใ กล้เ คี ย งที่ มี ร ะยะทาง
แตกต่างกันไป หรื อ จานวนสาขาใกล้เคียงที่แตกต่างกันไป
เพื่ อ เลื อ กระยะที่ เ หมาะสมส าหรั บ ใช้ก ารแสดงผลบน
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
4.
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ตารางที่ 1: ค่า 𝑀𝐴𝑃𝐸 จากการทดสอบการเปิ ดสาขาใหม่
ระยะใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง 3 แห่ ง
สถานที่ใกล้เคียง 5 แห่ ง
สถานที่ใกล้เคียง 7 แห่ ง
ระยะห่ างไม่เกิน 5 กิโลเมตร
ระยะห่ างไม่เกิน 10 กิโลเมตร
ระยะห่ างไม่เกิน 15 กิโลเมตร

C1

C2

C3

15.09

24.59

19.84

20.03

22.31

33.66

28.68

26.14

44.97

19.63

32.39

25.16

16.57

28.48

21.23

20.70

25.13

32.16

จากผลการทดสอบในตารางที่ 1 เมื่อเลือกใช้สถานที่
ใกล้เ คี ย ง 3 แห่ ง และใช้จ านวนผู ้ใ ช้บ ริ ก ารเฉลี่ ย 1 ปี
ย้อนหลัง นามาเฉลี่ยกัน เพื่อทานายจานวนผูใ้ ช้บริ การใน
สาขาใหม่ พบว่าให้ผลการทานายที่มีค่าผิดพลาดต่าสุ ด คือ
15.09% ในขณะที่ ก ารใช้จ านวนผู ใ้ ช้บ ริ ก ารหนึ่ ง เดื อ น
ย้อ นหลัง หรื อ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ า มี ค วาม
คลาดเคลื่อนสู งกว่า นั่นอาจเป็ นเพราะการใช้ค่าเฉลี่ยของ
ทั้งปี เป็ นตัวแทนจะช่วยลดความไม่แน่ นอนที่ ลูกค้าจะไป
ใช้บริ การสาขาเยอะหรื อน้อยเป็ นพิเศษในบางเดือนได้
4.2 การปิ ดสาขาเดิม
การพิ จ ารณาปิ ดหรื อยกเลิ ก สาขาเดิ ม จะเป็ นการ
กระจายผู ้ใ ช้บ ริ การในสาขาเดิ ม ออกไปยัง สาขาที่ อ ยู่
ใกล้เคี ยง โดยสัดส่ วนของลูกค้าที่ จะกระจายไปยังแต่ละ
สาขาจะแปรผกผันกับระยะทาง ค่าที่ทานายได้จะถูกนาไป
เปรี ยบเทียบกับค่าจริ งหลังมีการปิ ดสาขาแล้ว โดยที่มีสาขา
ที่เคยปิ ด และนามาใช้ในการทดสอบนี้จานวน 4 สาขา
สาหรั บจานวนลูกค้าในสาขาเดิ มก่ อนปิ ด ที่ จะนาไป
กระจายให้ส าขาที่ อยู่ใ กล้เคี ย ง จะมี ก ารทดสอบโดยใช้
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ก่อนปิ ด (C1) จานวนลูกค้า 1 เดื อน
ก่อนปิ ด (C2) และ จานวนลูกในเดือนที่ปิดของปี ก่อนหน้า
(C3) ผลการทดสอบวัดค่าเฉลี่ย 𝑀𝐴𝑃𝐸 ของสาขาใกล้เคียง
หลังจากมีการปิ ดสาขา แสดงในตารางที่ 2

ผลการทดสอบ

เพื่ อ ท าการทดสอบระยะใกล้เ คี ย งที่ เ หมาะในการ
คาดการณ์จานวนผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนไป ได้ทาการทดสอบ
โดยกาหนดระยะใกล้เคี ยงไว้ 6 แบบคื อ จานวนสาขาที่
ใกล้เ คี ย งกับ สถานที่ เ ลื อ กหรื อสาขาที่ ต ้อ งการยกเลิ ก
จานวน 3 แห่ ง 5 แห่ ง 7 แห่ ง และ ระยะห่ างของสถานที่
เลื อ กหรื อ สาขาที่ ตอ้ งการยกเลิ ก กับ สาขาใกล้เคี ย ง เป็ น
ระยะทาง 5 กม. 10 กม. และ 15 กม.
ส าหรั บ จ านวนผูใ้ ช้บ ริ ก ารเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของแต่ ล ะ
สาขา หรื อ 𝐶𝑖 มีการเปรี ยบเทียบเพื่อเลือกใช้งาน 3 รู ปแบบ
ได้แก่
- C1: จานวนผูใ้ ช้บริ การเฉลี่ย 1 ปี ย้อนหลัง นามาเฉลี่ย
- C2: จานวนผูใ้ ช้บริ การเฉลี่ย ย้อนหลัง 1 เดือน และ
- C3: จานวนผูใ้ ช้บริ การเดือนเดียวกันของปี ก่อนหน้า
ท าการแบ่ งการทดสอบออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การเปิ ด
สาขาใหม่ และ การปิ ดสาขา โดยทาการทดสอบที่ มีการ
เลื อกสถานที่ ใกล้เคี ยงในลักษณะเดี ยวกัน และใช้ขอ้ มูล
ย้อนหลังเพื่อพยากรณ์ค่าในลักษณะเดียวกัน
4.1 การเปิ ดสาขาใหม่
สาหรับการทดสอบการจานวนลูกค้าที่จะมาใช้บริ การ
ในสาขาใหม่ จะใช้ขอ้ มูลในอดี ตของสาขาที่ อยู่ใกล้เคี ยง
เพื่อทานายว่าเมื่ อเปิ ดสาขาใหม่จะมีผูม้ าใช้บริ การเท่ าใด
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ตารางที่ 2: ผลการทดสอบแสดงค่า 𝑀𝐴𝑃𝐸 ของการปิ ดสาขา
ระยะใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง 3 แห่ง
สถานที่ใกล้เคียง 5 แห่ง
สถานที่ใกล้เคียง 7 แห่ง
ระยะห่างไม่เกิน 5 กิโลเมตร
ระยะห่างไม่เกิน 10 กิโลเมตร
ระยะห่างไม่เกิน 15 กิโลเมตร

เอกสารอ้างอิง

C1

C2

C3

[1] N. Ghorbani Khodashahri, M. Mir Hassannia Sarabi.

7.49

7.86

9.57

“Decision support system (DSS).” Singaporean journal

80.14

64.50

65.07

of business economics and management studies, Vol. 1,

37.06

37.21

37.30

No. 6, 2013.

145.09

46.96

62.96

9.56

9.98

12.60

3.28

3.43

3.48

[2] T. Man, Z. Nataly, T. Georgi. “A Multilevel Intelligent
Assistant for Multilevel Social Network Analysis.”
IEEE 10th International Conference on Intelligent
Systems, Varna, Bulgaria, Aug 28-30, 2020.
[3] K. Vassilis, P. Nikolaos, and V. Michael. “Analysis and

จากผลการทดสอบพบว่า สาขาใกล้เคียงที่เหมาะสมใน
การคาดการณ์จานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น คือสาขาที่มีระยะห่าง
ไม่เกิน 15 กิโลเมตรโดยใช้ขอ้ มูลจานวนผูใ้ ช้บริ การเฉลี่ย
ย้อนหลังหนึ่งปี ในการทานายค่า ซึ่งให้ค่าความผิดพลาดต่า
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ส าหรั บ พิ จ ารณาเปิ ดสาขาใหม่ แ ละยกเลิ ก สาขาเดิ ม
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การฝึ กอบรมโครงข่ ายประสาทเทียมเพื่อทานายผลข้ างเคียงหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19
โดยใช้ ข้นั ตอนวิธีการหาค่าที่เหมาะสมซึ่งได้ รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
Neural Network Training for Prediction of Side Effects After COVID-19
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บทคัดย่อ

accuracy. This was followed by models taught with
AMPO EHDE and WSO, respectively.

งานวิ จั ย นี ้มีวัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ หาขั้ น ตอนวิ ธีสอนตั ว
แบบโครงข่ ายประสาทเทียมชนิ ดป้ อนไปข้ างหน้ าสาหรั บ
ทานายผลข้ างเคียงหลังการฉี ดวัคซี นโควิด -19 มีขั้นตอน
วิธีที่นามาทาการทดสอบดังนี ้ ขั้นตอนวิธี Adaptive MultiPopulation Optimization(AMPO) ขั้ น ต อ น วิ ธี Grey
wolf (GWO) ขั้ น ตอนวิ ธี An elite-guided hierarchical
differential evolution algorithm (EHDE) และ White
Shark Optimizer (WSO) ชุดข้ อมูลคื อข้ อมูลการรั บวัคซีน
ของผู้ ป่ วย 7 โรคเรื ้ อ รั ง จากผลการทดสอบพบว่ า ตั ว
แบบจาลองที่ สอนด้ วย GWO ให้ ค่าความแม่ นยาที่ ดีที่สุด
ตามด้ วยตั วแบบจ าลองที่ สอนด้ วย AMPO EHDE และ
WSO ตามลาดับ
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจาแนกข้อมูลหลายกลุ่ม
ประชากร วัคซีนโควิด-19 โครงข่ายประสาทเทียม

Keywords: Data analyzes, multi-population, Natureinspired Algorithm, Classification,
Covid-19 vaccine, Neural network.

1. บทนา

การใช้ข้ นั ตอนวิธีเมตาฮิวริ สติก (Metaheuristic) Grey
wolf (GWO) [5] [7] สามารถช่ ว ยหาค าตอบตั ว แบบ
ส าหรั บ แบ่ ง กลุ่ ม ของข้อ มู ล ที่ มี ป ระชากรหลายกลุ่ ม ได้
ค่อนข้างดี ปั จจุบนั มีข้ นั ตอนวิธีอื่นที่ถูกนาเสนอใหม่หลาย
วิ ธี เช่ น ขั้ นตอนวิ ธี เช่ น Adaptive Multi-Population
Optimization Algorithm (AMPO) [4] ขั้น ตอนวิ ธี An
elite-guided

hierarchical

differential

evolution

algorithm (EHDE) [11]

และขั้น ตอนวิ ธี White Shark
Optimizer (WSO) [1 ] บทความนี้ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพการทานายผลข้างเคียงหลังการฉี ดวัคซีนเมื่อ
ใช้ ท้ ั ง 4 ขั้น ตอนวิ ธี ท าการฝึ กสอนตัว แบบโครงข่ า ย
ประสาทเทียมแบบป้ อนไปข้างหน้า

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-

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

Population Optimization (AMPO), Gray wolf (GWO)

2.1 ข้ อมูลทีน
่ ามาใช้ ในการวิจยั

algorithm, An elite-guided hierarchical differential

ข้อมูลคือชุดข้อมูลผูเ้ ข้ารับการได้รับวัคซี นต้านโควิด
19 ของผู ้ป่ วย 7 โรคเรื้ อรั ง ที่ ไ ด้รั บ การฉี ด วัค ซี น จาก
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น โดยตัวแปร
ต้น มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ชนิ ดวัคซี นที่ ฉีด โรคเรื้ อรั งของ

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
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ผูป้ ่ วย อายุข องผูป้ ่ วย ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คื อ อาการ
หลังจากการฉี ดวัค ซี นแล้ว จานวนข้อมูลมี ท้ งั สิ้ น 3969
รายการ
โดยผูว้ ิจัย จะแปลงข้อ มูล จากตัวแปรต้นที่ 1 ซึ่ ง เป็ น
ข้อมูลชนิดของวัคซีน 1 คือ Sinovac Life Sciences, 2 คือ
Sinopharm, 3 คือ AstraZeneca, 4 คือ Pfizer, BioNTech
ตัวแปรต้นที่ 2 คือ กลุ่มโรคที่เสี่ ยงโดยจะเลือกเอากลุ่ม
เสี่ ย งจากโรคเรื้ อรั ง 7 ชนิ ด ประกอบไปด้วย 1 คื อ โรค
ทางเดินหายใจเรื้ อรัง 2 คือ โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
3 คื อ โรคไตเรื้ อรั งที่ อยู่ระยะที่ 5 ขึ้ นไป 4 คื อ โรคหลอด
เลือดสมอง 5 คือ โรคมะเร็ งทุกชนิ ด 6 คือ โรคเบาหวาน 7
คือ โรคอ้วน เนื่องจากข้อมูลในกลุ่มนี้เป็ นข้อมูลที่สมบูรณ์
กว่ากลุ่มอื่นทางผูว้ จิ ยั คิดว่าสามารถใช้ในการทานายได้
ตัวแปรต้นที่ 3 วันเกิด ผูว้ ิจยั จะแปลงเป็ นอายุและแบ่ง
ข้อมูลตามช่วงอายุดงั นี้ 1 คือ อายุต่ ากว่า 18 ปี 2 คือ อายุ
18-35 18-35 ปี 3 คือ อายุ 36-39 ปี 4 คือ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ตัวแปรตาม เป็ นอาการข้างเคียงหลังจากการฉี ดวัคซี น
โดยผูว้ จิ ยั จะแบ่งอาการข้างเคียง[10]เป็ น 3 ระดับ คือ 1 คือ
อาการไม่รุนแรง ประกอบไปด้วยอาการ ปวด บวม แดง
บริ เวณที่ฉีด ปวดศรี ษะ ไข้ต้ า เหนื่ อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
ปวดเมื่ อ ยกล้า มเนื้ อ 2. อาการรุ น แรง ประกอบไปด้วย
อาการ มีไข้สู้ง กล้ามเนื้ ออ่อนแรง อาเจี ยน ท้องเสี ย ปวด
ข้อ แขนขนชา ตาพร่ ามัว 3. อาการแพ้วคั ซี น ประกอบไป
ด้วยอาการ มีผื่น มีจุดจ้ าเลือด หายใจลาบาก หัวใจเต้นผิด
จังหวะ ชักหมดสติ
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ประชากร: ใน AMPO ขนาดของประชากรจะ
แสดงด้วย N pop แต่ละตัววิธีแก้ไขปั ญกาที่ เป็ นไปได้ดงั
แสดงด้านล่าง
(1)

T

X it =  xit,1 , xit,2 , ... , xit,n  (1)
โดยที่ X it คือ วิธีการแก้ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้

i  1, 2,..., N pop  คือ ดัชนีของประชากร

n คือ จานวนรวมของตัวแปล
(2) รู ปแบบการค้นหาแบบสุ่ ม:

X it = U ( LB,UB )

( 2)

โดยที่ U คื อ ตัวสร้ างเลขสุ่ มตามการแจกแจงแบบ
สม่าเสมอ, LB คือ ขอบล่าง, UB คือ ขอบบน
ประชากรของกลุ่ ม การค้ น หาแบบสุ่ มสามารถ
เปลี่ ยนเป็ นกลุ่มการค้นหาแบบกว้างหรื อกลุ่มการค้นหา
แบบท้องถิ่นได้
(3) รู ปแบบการค้นหาแบบกว้าง:
ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง ก ลุ่ ม ก า ร ค้ น ห า แ บ บ ก ว้ า ง ที่ มี
ความสัมพันธ์ขนาดขั้นตอนการค้านหาที่ใหญ่ข้ ึนอย่างมาก
ทาการค้นหาแบบกว้างมีการเคลื่อนที่ดงั นี้
GSit +1 = w  GSit + r  ( gbest − xit )
X it +1 = X it + Git +1

( 3)

( 4)

โดยที่ GSit คือ ขนาดขั้นตอนการค้นหาของกลุ่มการ
ค้นหาแบบกว้างแต่ละกลุ่ม, w คือ ปั จจัยถ่วงน้ าหนักมีค่า
เป้ น 0หรื อ 1, gbest t คื อ ค่ า ที่ เ หมาะสมที่ ประชากรจะ
ได้รับจนถึง t th , r คือ ตัวเลขสุ่มที่เกิดจากการกระจายตัว
แบบมาตรฐานของ U ( 0,1)
(4) รู ปแบบการค้นหาท้องถิ่น: มีการเคลื่อนที่เป็ นดังนี้

2.2 Adaptive Multi-Population Optimization
(AMPO) [4]

ขั้นตอนวิธี AMPO ประกอบไปด้วยประชากร ซึ่ งถูก
แบ่งเป็ น 5 กลุ่มย่อย มีดงั นี้ 1) กลุ่มการค้นหาแบบสุ่ ม 2)
กลุ่มการค้นหาแบบกว้าง 3) กลุ่มการค้นหาในท้องถิ่น 4)
กลุ่มผูน้ า 5) กลุ่มการย้านถิ่น ขนาดของกลุ่มประชากรย่อย
เหล่านี้เป็ นแบบพลวัติระหว่าการค้นหา นอกจากนี้ยงั มีการ
กาหนดกลยุทธ์การค้นหาที่แตกต่างกันให้แต่ละประชากร
ในแต่ ล ะกลุ่ ม ย่อ ยเพื่ อ ความสะดวกกลุ่ ม การค้นหาแบบ
กว้าง กลุน้ การค้นหาท้องถิ่น และกลุ่มผูน้ าจะเรี ยกว่ากลุ่ม
ต้นทางเสมอ

σ it +1 = γ  σ it (5)
LSti +1 = Gaussian(0, σ it +1 )  X it (6)
X i +1 = X i + LSit +1 (7)

โดยที่ LSit +1 คื อ ขนาดขั้นตอนการค้นหาพื้นที่ กลุ่ม
ประชาชนที่ i ที่ t th วนซ้ า, γ คือ อัตราการสลายตัวและ
คงที่ มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0 ถึ ง 1 , Gaussian(0, σit +1 ) คื อ
การสุ่มเลขตามการแจกแจงแบบ Gaussian ด้วยค่าเฉลี่ย
ของศูนย์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 0, σ it +1
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โดยที่ v คื อ ความเร็ ว ของการเคลื่ อ นที่ แ บบคลื่ น ,
x คื อ ความยาวคลื่ น ที่ ก าหนดระยะทางที่ ฉ ลามขาว
เดินทางเป็ นลูกคลื่น, f คือ ความถี่ของการเคลื่อนที่แบบ
คลื่ น ที่ ก าหนดโดยจ านวนรอบที่ ฉ ลามขาวท าส าเร็ จ ต่ อ
วินาที (Hz)
(3) ค้นหาเหยือ
่ (การเอารัดเอาเปรี ยบ): ใช้ประสาทการ
รับกลิ่นเฉพาะตอนเข้าใกล้เหยือ่ ขณะเคลื่อนตัวไปหาเหยือ่
สามารถเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ งคงตัวสามารถคิดเป็ นสมการ
ได้ดงั นี้

2.3 Grey Wolf Optimizer (GWO)

GWO เป็ น เมตาฮิ ว ริ ส ติ ก แบบกลุ่ ม เลี ย นแบบล าดับ

ขั้นทางสังคมและพฤติกรรมการล่าเหยื่อของหมาป่ าสี เทา
แบ่งประชากรเป็ น 4 กลุ่ม คือ α β δ และ ω โดยหมาป่ า
อันดับสู งที่สุดสามตัวแรก คือ α β และ δ ตามลาดับ มี
หน้าที่ชกั นาและสั่งการหมาป่ าตัวอื่น ๆ ซึ่ งเรี ยกว่า ω ไป
พื้นที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็ นตาแหน่งของเหยือ่ ฝูงหมาป่ าสี
เทาแต่ละตัวจะปรับตาแหน่งรอบ ๆ โดยการชี้นาของผูน้ า
ทั้งสาม ดังนี้
uur ur uuur
uur
Dz = C  X p ( t ) − X ( t ) (8)
uur
uuur
ur uur
X (t + 1) = X p ( t ) − A  D (9)
n uur
Xi

uur
i =1
X (t + 1) =
(10)
3
uuur
โดยที่ X z คือ ตาแหน่งของ α β และ δ ,
uur
Ai คือ เวกเตอร์ สุ่ม, t คือ การวนซ้ า
ur
uur ur
uur uuur
A = 2a  r1a, C = 2  r 2 , X p คือ ตาแหน่งของ

1
x = xi + vi Vt + a(Vt ) 2 (12)
2
โดยที่ x คือ ตาแหน่งของฉลามขาว, xi คือ ตาแหน่ง

ดั้งเดิม, vi คือ ความเร็ วต้นของฉลามขาว, Vt คือ วงเวลา
ระหว่างค่าเริ่ มต้นและปั จจุบนั , a คือ ค่าคงที่
2.5 An elite-guided hierarchical differential
evolution algorithm (EHDE) [11]

ขั้นตอนวิธี EHDE มีโครงสร้างประชากรแบบล าดับ
ชั้นในแต่ละรุ่ นประชากรจะแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ตามค่า fitness
โดยแต่ ล ะกลุ่ ม มี บ ทบาทเฉพาะตัว ตามล าดับ ชั้น โดย
ประชากรชั้น น าค้น หาโดยใช้ก ารเคลื่ อ นที่ แ บบ Lévy
flight เพื่ อ ค้น หาเชิ ง แคบ ประชากรชั้นกลางมุ่งเน้นไปที่
การค้น หาในท้อ งถิ่ น รอบ ๆ ประชากรที่ อ ยู่ช้ ัน ล่ า งให้
ความสาคัญกับการค้นหาเชิงกว้างมาก ตามคาแนะนาของ
ประชากรชั้นที่กลาง กลยุทธ์การปรับพารามิเตอร์ ควบคุม
ข อ ง EHDE ไ ด้ เ พิ่ ม ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ แ บ บ สุ่ ม แ ล ะ
ส่ วนประกอบที่ แปรผันตามเวลาด้วย เพื่อประโยชน์ของ
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ EHDE ประชากรชั้น น า
เคลื่อนย้าย ดังนี้

uur

เหยือ่ X คือ ตาแหน่งของหมาป่ าสี เทา a คือการลดเส้น
uur uur
จาก 2 เป็ น 0, r1, r 2 คือ เวกเตอร์สุ่มใน[0,1]
พารามิ เ ตอร์ สุ่ ม A และ C ช่ ว ยให้ ต ัว หมาป่ าย้า ยไป
ตาแหน่งรอบ ๆ เหยื่อได้ ดังนั้นการปรับปรุ งตาแหน่งตาม
สมการที่ 8 และสมการที่ 9 ทาให้หมาป่ าทั้งฝูงสามารถ
ล้อมเหยือ่ และโจมตีเหยือ่ ได้
2.4 White Shark Optimizer (WSO) [1]

แนวคิ ด หลั ก ของ WSO ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจาก
พฤติกรรมของฉลามขาว รวมทั้งประสาทสัมผัสพิเศษใน
การได้ยิ น และการดมกลิ่ น ขณะน านางและหาอาหาร
ขั้นตอนย่อยมีดงั นี้
(1) ติดตามเหยื่อ: ฉลามขาวท่องทะเลไปพน้อมกับการ
ล่าเหยื่อมีประสาทสัมผัสที่ ดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็ น การ
มองเห็น การดมกลิ่น การได้ยนิ
(2) ค้นหาเหยื่อ (สารวจ): ค้นหาเหยื่อโดยใช้ประสาท
สัมผัสเสี ยงจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ าเมื่อฉลาม
ขาวอยู่ใ กล้เ ป้ า หมาย มัน จะสามารถจับ สนามแม่ เ หล็ก
ไฟฟ้า และเมื่อมันพบเหยือ่ มันจะเคลื่อนที่หาเหยือ่ ด้วยการ
เคลื่อนไหวเป็ นลูกคลื่น

 X i. g + randi.g  Levy ( λ), rand < 0.5
Vi.g +1 = 
(13)
 L + randi.g  (UB − LB), otherwise
โดยที่ X i. g คือประชากรที่ดีที่สุด,
randi. g , rand คือ การสุ่ ม

ประชากรชั้น กลางเน้น การหาประโยชน์ จ ากการที่
ประชากรชั้นบนสุดเคลื่อนย้ายดังนี้:
Vi. g = X 1. g + Fi. g ( X r 2. g − X r 3. g ) (14)

โดยที่ X1.g คือประชากรที่ดีที่สุก, Fi. g คือ ปรับขนาด
ปั จจัย, X r 2 g , X r 3 g คือ ได้จากการสุ่ม

v = xf (11)
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ประชากรชั้นล่างเคลื่อนย้ายโดยยึดตามกลุ่มชั้นบนสุด
สุ่ มประสิ ทธิ์ ภาพถ่วงน้ าหนักเพื่อรักษาความหลากหลาย
ของประชากร ะรั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งการส ารวจและ
เคลื่อนย้าย ดังนี้:

โรคหัวใจและโรคหลอด
เลือด
โรคไตเรื้ อรังระยะที่5ขึ้น
โรคหลอดเลือดในสมอง
โรคมะเร็ งทุกชนิด
โรคเบาหวาน
โรคอ้วน
รวม

Vi. g +1 = αi. g  X rKe
1. g + Fi . g ( X r 2 g − X r 3 g ) (15)

โดยที่ K e คือ เซตที่ดีที่สุด, X คือ การถูกสุ่มจาก
K e , αi. g คือ สัมประสิทธิ์ถ่วงน้ าหนัก
Ke
r 1. g

3.

ชนิดข้ อมูล

3.1 การแก้ ไขปัญหาข้ อมูลไม่ สมดุล

เนื่ องจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ามี ปั ญหาข้ อ มู ล ไม่ ส มดุ ล
(Imbalanced data) เพราะ ผลข้างเคี ยงของการฉี ด วัค ซี น
อาการแพ้วคั ซี นมีค่าต่างจากผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงได้นาเทคนิ คการแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมดุล 2 วิธีการ
ดังนี้
(1) วิธี สุ่ ม เกิ น (Oversampling) เป็ นการเพิ่ ม จ านวน
ข้อมูลที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีขอ้ มูลส่ วนน้อยให้มีจานวนใกล้เคียง
หรื อเท่ากับจานวนของข้อมูลที่อยูใ่ นกลุ่มส่ วนมาก ในการ
วิจยั ครั้งนี้จะใช้วธิ ีการสุ่มอย่างเป็ นระบบ ซึ่งการเพิ่มข้อมูล
นั้นจะเพิ่มโดยการสุ่ มเลื อกจากข้อมูลเดิ ม (อาการความ
รุ นแรงหลังจากฉี ดวัคซี นระดับ 1-3 ตามลาดับ) ซี่ งผลการ
เพิ่มจานวนข้อมูลที่อยูใ่ นกลุ่มที่ขอ้ มูลส่ วนน้อยให้มีขอ้ มูล
ที่ใกล้เคียงหรื อเท่ากับจานวนข้อมูลที่อยูใ่ นกลุ่มส่วนมาก
(2) วิ ธี สั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล เพิ่ ม (Synthetic Minority
Oversampling Technique: SMOTE) มาใช้ ป รั บ สมดุ ล
ข้อ มู ล ด้ว ยวิธี ก ารที่ นามาใช้จ ะทาการเพิ่ ม จานวนข้อมูล
กลุ่มน้อย ซึ่ งก็คือจานวนข้อมูลของ คลาสที่ 1-4 ก่อนจะ
เข้าสู่ กระบวนการทานายข้อมูลและนาข้อมูลที่ แก้ปั ญหา
ความไม่สมดุ ลของข้อมูลแล้ว มาทานาย เป็ นวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างเพิ่ม โดยทาการสังเคราะห์ ขอ้ มูลขึ้นมาใหม่จาก
ข้อมูลเดิมที่มีอยูด่ งั ตารางที่ 2
ตารางที่ 1: ตารางแสดงจานวนอาการข้างเคียงหลังฉี ดวัคซีน

โรคทางเดินหายใจ

254

32

31

488

49

26

177

15

12

230

33

8

589

330

44

820

89

188

3165

616

188

ตารางที่ 2: เปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการทา SMOTE

วิธีการดาเนินการวิจัย

กลุ่มโรค
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ข้อมูลที่ไม่ทา

68

3165

616

187

3165

3080

2992

SMOTE

ข้อมูลทา SMOTE

3.2 การสร้ างตัวแบบจาลองการพยากรณ์

การสร้ า งตัว แบบจ าลองการพยาการณ์ ไ ด้ ใ ช้ ง าน
โปรแกรม MATLAB โดยมี ข้ นั ตอนการดาเนิ นการดังนี้
ใช้ต ัวแบบ MLP ในการท างานโดยใช้ข้ นั ตอนวิธี ท้ ัง 4
ขั้นตอนวิธี ในกาหาค่าน้ าหนักของ MLP การเปรี ยบเทียบ
ขั้น ตอนฝึ กสอนทั้ง 4 วิ ธี ก าหนดให้ Max Run = 30,
Search Agents No = 3 0 , Max NFE = 3 0 0 0 , Lower
bounds ของค่ า น้ าหนั ก

= -1 0 , Upper bounds ของค่ า
น้ าหนัก = 10 เท่ากันทั้ง 4 ขั้นตอนวิธี โดยจะนาค่าที่ได้ไป
ใช้ร่วมกับ MLP เพื่อหาค่าของความแม่นยาในการในการ
ทานายข้อมูล
3.3 การวัดประสิ ทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์
การทดสอบความแม่นยาของตัวแบบการพยากรณ์จะ
ทาการทดสอบความแม่นยาด้วยวิธีการสุ่ มหาค่าที่ ดีที่ สุด
ของกลุ่ ม ข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ด้ ว ยการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
Accuracy [9] ด้วยสมการดังนี้ :
Correct Prediction
(16 )
Total Prediction
โดยที่ Correct Prediction คือ ค่าทานายที่ถูกต้อง
Accuracy =

ความรุ นแรงของอาการข้ างเคียง
ไม่
รุนแรง
แพ้
รุนแรง
วัคซีน
647

จานวนของรายการข้ อมูลข้ างเคียงแยก
ตามอาการ
ไม่ รุนแรง
รุ นแรง
แพ้วคั ซีน

Total Prediction

37
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และได้น าเอา Geometric Mean มาใช้ใ นส่ ว นของ
Correct Prediction เพื่ อท านายค่าความแม่ นยาได้ดี
ขึ้น และหาค่าความผิดพลาดด้วยสมการดังนี้:

NCCIT2022

เปอร์ เ ซ็ น ต์ เรี ย งตามล าดับ ดัง รู ป ภาพที่ 3 ส่ ว นข้อ มู ล
Binary ที่ ท าการ SMOTE ข้ อ มู ล จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ตั ว
แบบจาลองมีความใกล้เคียงกัน ตัวแบบจาลองที่มีค่าความ
แม่นยาที่ดีที่สุด คือตัวแบบจาลอง GWO มีค่าความถูกต้อง
49.8087 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตัว แบบจ าลอง AMPO มี ค่ า ความ
ถูกต้อง 41.3914 เปอร์ เซ็ นต์ ตัวแบบจาลอง WSO มี ค่า
ความถูกต้อง 39.5596 เปอร์ เซ็นต์ ตัวแบบจาลอง EHDE
มี ค่ า ความถู ก ต้อ ง 35.5712 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดับ ดัง
รู ปภาพที่ 4 และค่า Error ของข้อมูลทั้ง 2 ประเภท เกิดขึ้น
เนื่ อ งจากข้อมู ลแต่ล ะ Attribute แตกต่ า งกัน มากเกิ นไป
ส่งผลให้ค่า Error ที่แสดงในกราฟเกิดการ Overfitting

Incorrect Prediction
(17 )
Total Prediction
โดยที่ Incorrect Prediction คือค่าทานายที่ไม่
Error =

ถูกต้อง
4. ผลการดาเนินงาน

จากการดาเนินงานข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้นามาใช้ทดสอบจะ
แบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภท คื อ ข้อ มู ล น าเข้า ที่ เ ป็ น Integer
ข้อมูลนาเข้าที่เป็ น Binary ข้อมูลที่เป็ น Category ที่ทาการ
SMOTE ข้อมูลแล้ว และข้อมูล Binary ที่ทาการ SMOTE
ข้อมูลแล้ว จากภาพที่1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 แนวแกน
x คื อ จานวนโหนดในชั้นซ่ อน (1-20) แนวแกน y คื อ ค่า
Accuracy (รู ป บน) และ ค่ า MSE (รู ป ล่ า ง) ข้อ มู ลที่ เป็ น
Category เมื่ อผ่านขั้นตอนวิธีท้ งั 4 ขั้นตอนวิธี จะเห็ นได้
ว่ า ตั ว แ บ บจ าล อง ที่ มี ค่ า ความ แม่ นย าที่ ดี ที่ สุ ดคื อ
ตั ว แบบจ าลอง EHDE มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 6 8 . 4 7 1 9
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตั ว แบบจ าลอง GWO มี ค่ า ความถู ก ต้อ ง
44.2146 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตัว แบบจ าลอง AMPO มี ค่ า ความ
ถูกต้อง 34.2863 เปอร์ เซ็ นต์ ตัวแบบจาลอง WSO มี ค่า
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 3 1 . 3 2 6 6 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ต า ม ล าดั บ
ดังรู ปภาพที่ 1 ข้อมูล Category ที่ ทาการ SMOTE ข้อมูล
ค่าความแม่นยาของตัวแบบจาลองจะมีค่าใกล้เคียงกันและ
ตัวแบบจาลองที่ มีค่าความแม่นยาที่สุดคือ ตัวแบบจาลอง
GWO มีค่าความถูกต้อง 44.3223 ตัวแบบจาลอง AMPO
มี ค่ า ความถู กต้อ ง 37.9083 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตัวแบบจ าลอง
WSO มี ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 3 5 . 5 7 1 2 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์
ตั ว แบบจ าลอง EHDE มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 3 1 . 6 5 1 3
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ดังภาพที่ 2 ข้อมูล Binary เมื่อผ่าน
ขั้นตอนวิธีท้ งั 4 ขั้นตอนวิธีแล้ว จะเห็นได้วา่ แบบจาลองที่
มีค่าแม่นยาที่ดีที่สุดคือ ตัวแบบจาลอง EHDE มีค่า ความ
ถู ก ต้อ ง 9 0 .8 2 2 8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตัว แบบจ าลอง GWO
เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ค่ า ความถู ก ต้อ ง 80.4786 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตัว
แบบจาลอง AMPO มีค่าความถูกต้อง 31.4247 เปอร์เซ็นต์
และตัว แบบจ าลอง WSO มี ค่ า ความถู ก ต้อ ง 22.0823

ภาพที่ 1: ข้อมูลที่แบ่งเป็ น Category ที่ยงั ไม่ทาการ SMOTE ข้อมูล

ภาพที่ 2: ข้อมูลที่แบ่งเป็ น Category ที่ทาการ SMOTE ข้อมูลแล้ว

ภาพที่ 3: ข้อมูลแบบ Binary ที่ยงั ไม่ทาการ SMOTE ข้อมูล
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การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อพยากรณ์ พฤติกรรมของประชากรวัยทางาน
ที่ส่งผลให้ เกิดโรคไม่ ตดิ ต่ อเรื้อรัง
The Development of Business Intelligence to Predict the Behaviors of the
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ที่สุดคือ อัลกอริ ทึมต้ นไม้ ป่าสุ่ม (Random Forest) โดยมีค่า
ความถูกต้ อง (Accuracy) ร้ อยละ 94.07
คาสาคัญ: พฤติกรรมสุ ขภาพ ประชากรวัยทางาน โรคไม่
ติดต่อเรื้ อรัง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึมที่ เหมาะสมในการวิเคราะห์
พฤติ กรรมที่ มีแนวโน้ มส่ งผลให้ เกิ ดโรคความดันโลหิ ต
โรคไขมั น ในเส้ นเลื อ ด , โรคไต โรคเบาหวานและ
โรคมะเร็ ง 2) เพื่ อ พั ฒ นาระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ยะเพื่ อ
สนั บ สนุ น การวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ ของพฤติ ก รรม
ประชากรวัยทางานและการช่ วยตัดสิ นใจ งานวิจัยนีผ้ ้ ูวิจัยมี
แนวคิ ดในการน าข้ อมู ล จากกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ มีการเก็บแบบสอบถามประเมิ นพฤติ กรรม
สุ ขภาพ ความรอบรู้ และปั จจั ยแวดล้ อมที่ ส่งผลต่ อสุ ขภาพ
ของประชากรวัยท างานจ านวน 2,520 รายการ เพื่ อ สร้ าง
แบบจ าลองในการวิ เ คราะห์ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งของ
ประชากรวัยทางานที่มีแนวโน้ มส่ งผลให้ เกิด โรคความดัน
โลหิ ตสูง โรคหั วใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง และ
โรคเบาหวาน โดยเปรี ย บเที ย บระหว่ า งอั ล กอริ ทึ ม ซั พ
พ อ ร์ ต เ ว ก เ ต อ ร์ แ ม ช ชี น (Support Vector Machine),
อั ล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้ านใกล้ ที่ สุ ด (K-Nearest Neighbor) ,
อัลกอริ ทึมโครงข่ ายประสาทเทียม (Neural Network) , อัง
กอริ ทึมต้ นไม้ ป่าสุ่ ม (Random Forest) และอั ลกอริ ทึมนา
อี ฟ เ บ ย์ (Naïve Bays) เ พื่ อ พ ย า ก ร ณ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น
ชี วิตประจาวันมีแนวโน้ มส่ งผลให้ เกิ ดโรคในกลุ่มโรคไม่
ติดต่ อเรื ้อรั ง(NCDs) จากนั้นนาข้ อมูลที่มาแสดงผลรายงาน
ใ น รู ป แ บบ Power BI Desktop โ ด ยใ น การทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพครั้ งนีพ้ บว่ าอัลกอริ ทึมที่ให้ ประสิ ทธิ ภาพสูง

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%).
327

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

แนวโน้ม ส่ ง ผลให้ เ กิ ด โรคในกลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง
(NCDs) โดยเฉพาะ 3 กลุ่มโรค ต่อไปนี้ โรคความดันโลหิต
โรคไขมัน ในเส้ น เลื อ ด , โรคไต โรคเบาหวานและ
โรคมะเร็ ง เนื่ องจากเป็ นโรคหลักของสาเหตุการเสี ยชีวิต
อันเกิดจากพฤติกรรมความเสี่ ยงที่ไม่พึงประสงค์ และเป็ น
โรคที่มีแนวโน้มการเกินสู งขึ้นทุกปี ถึงแม้จากค่าสถิติการ
ป่ วยและการเสี ยชี วิตจากโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั ง
(NCDs) จะอยู่ ใ นระดับ ที่ สู ง มาก แต่ โ รคในกลุ่ ม โรคนี้
สามารถป้ อ งกัน ได้ จากการปรั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ า ง ๆ
เพราะสาเหตุหลักของการเกิ ดโรคในกลุ่มโรคไม่ ติ ด ต่ อ
เรื้ อรั ง (NCDs) เกิ ด จากพฤติ ก รรมความเสี่ ย งของตัว เรา
นั้นเอง อาทิ การรับประทานอาหารที่มีรสหวานมันเค็มจัด
การขาดการออกก าลัง กาย ความเครี ย ดสะสม การดื่ ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่ งหาก
สามารถลดพฤติกรรมเสี่ ยงเหล่านี้ ได้ ก็สามารถลดโอกาส
ในการเป็ นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCDs) ได้มาก
ถึ งร้ อยละ 80 และยังลดโอกาสในการเป็ นโรคมะเร็ ง ได้
มากถึงร้อยละ 40 ลดโอกาสเป็ นโรคหลอดเลือดและหัวใจ
รวมถึงโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2 ได้มากถึงร้อยละ 80[3]
ดังนั้น เป็ นสิ่ งที่ สาคัญมากที่ ตอ้ งให้ประชากรได้มีความ
รอบรู ้ดา้ นสุขภาพและตระหนักถึงความสาคัญของการรับรู ้
เข้าใจ และรู ้การปฏิ บตั ิตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงที่
จะส่งผลให้เกิดโรคเหล่านี้

Keywords: Healthy Behavior, Working Age Population,
Chronic non-communicable disease

1. บทนา
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ หรื อ Health Literacy คือ
ทักษะในการเข้าใจในเรื่ องของสุ ขภาพทั้งในเรื่ องของการ
ดูแลสุ ขภาพ การปฏิบตั ิตนเมื่อเจ็บป่ วย และยังรวมถึงการ
ใช้ขอ้ มูลข่าวสารในด้านสุ ขภาพเพื่อส่ งเสริ มและคงไว้ซ่ ึ ง
สุ ข ภาพที่ ดี เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการดู แ ลรั ก ษา
สุ ขภาพของตนเอง ครอบครั วและบุ คคลใกล้ชิด จากผล
การศึ กษาที่ ผ่านมาพบว่าประชากรโดยส่ วนใหญ่มีความ
รอบรู ้ดา้ นสุขภาพต่า[1] เมื่อมีความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพต่าทา
ให้ไม่รู้วิธีการรับมือเมื่อตนเองหรื อบุคคลใกล้ชิดเจ็บป่ วย
และยังมี ปัจจัยเสี่ ยงต่อการมี สุขภาพที่ ไม่ดีอนั เป็ นผลอัน
เนื่ อ งมาจากการไม่ มี ค วามรู ้ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถดู แ ล
ตนเองเพื่อป้ องกันพฤติกรรมเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิ ดโรคได้
อย่างเหมาะสม กล่าวคือความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพเป็ นปั จจัย
สาคัญที่มีผลต่อมุมมองของการดูแลรักษาสุขภาพ
พฤติกรรมเสี่ ยงของประชากรวัยทางาน เป็ นพฤติ
กรมทางสุขภาพใด ๆ ของบุคคล ที่เมื่อปฏิบตั ิแล้วก่อให้เกิด
ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ งน าไปสู่ ก ารเจ็ บ ป่ วยต่ อ ตนเอง
ครอบครัว หรื อบุคคลใกล้ชิด พฤติกรรมที่เคยชินจะทาให้
ติ ดจนเป็ นนิ สัยโดยไม่รู้ตวั จนก่ อนให้เกิ ดโรคประจาตัว
ต่าง ๆ ได้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization
: WHO) กล่าวว่า จากสถิติปัจจุบนั สาเหตุการเสี ยชี วิตจาก
ทั้งโลกร้อยละเกือบ 70 มีสาเหตุมาจากการเสี ยชีวติ จากโรค
ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง(NCDs) และร้อยละ 82 ของ 16
ล้านคนที่เสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควรหรื อก่อนอายุครบ 70 ปี [2]
เห็ น ได้ว่า ในปั จ จุ บัน ปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพถื อ เป็ นปั ญ หา
อันดับหนึ่งของโลก โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของโรคไม่
ติดต่อเรื้ อรังเกิดจากปั จจัยต่าง ๆ จากพฤติกรรมเสี่ ยงหลักสี่
ประการ ได้แก่ การสู บบุหรี่ การไม่ออกกาลังกาย การดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็ นอันตราย และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ[2]
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษา
และวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ ยงของประชากรวัยทางานที่ มี

2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การทาเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ ขั้นตอนในการ
กรองข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนมาก เพื่อค้นหา
รู ปแบบและความสั ม พัน ธ์ ที่ ซ่ อ นอยู่ ใ นชุ ด ข้อ มู ล [4]
เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล กลายเป็ นข้อ มู ล สารสนเทศที่ ส ามารถ
นาไปใช้งานได้หรื อเพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ ที่ สามารถ
นาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ
2.2 การทาความสะอาดข้ อมูล (Data Cleansing)
เป็ นกระบวนการตรวจสอบและแก้ไข รายการข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ที่มีความไม่สอดคล้องกัน
ของข้อมูล อาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล
328

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

หรื อการให้ความหมายของข้อมูลที่จดั เก็บแตกต่างกัน เช่น
คียข์ อ้ มูลเข้ามาผิด การเว้นว่างไม่กรอกข้อมูล หรื อเป็ นตัว
เลขที่ไม่มีทางเป็ นจริ งได้ในความเป็ นจริ ง ดังนั้น จึงต้องมี
การทาความสะอาดข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ สมบู รณ์ ข้ ึ น
และสามารถนาไปใช้งานต่อไปได้
2.3 เทคนิ ค ซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support
Vector Machine)
เป็ นอัลกอริ ทึม แบบ Supervised Learning ที่ สามารถ
นามาช่วยแก้ปัญหาในการจาแนกข้อมูลโดยมีการใช้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่ งใช้ในการวิเคราะห์และจาแนกข้อมูล โดย
อาศัยหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ในการหาสัมประสิ ทธิ์ ของ
สมการเพื่อมาหาเส้นแบ่งกลุ่มที่ถูกป้ อนเข้าสู่ กระบวนการ
สอนให้ร ะบบเรี ย นรู ้ โดยเลื อ กเส้น แบ่ ง ที่ แ บ่ ง แยกกลุ่ม
ข้อมูลได้ดีที่สุด โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นเส้นตรงเสมอไป
2.4 เพื่อนบ้ านใกล้ ทสี่ ุ ด (K-Nearest Neighbor)
เป็ นการแบ่งคลาสจากการหาระยะห่ างระหว่างแต่ละ
ตัวแปร ใช้หลักการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่สนใจกับข้อมูลอื่น
ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด โดยหาผลรวมของ
จานวนเงื่ อนไขหรื อกรณี ต่าง ๆ สาหรั บแต่ละคลาสและ
กาหนดเงื่ อนไขใหม่ ๆ ให้คลาสที่ เหมื อนกันกับคลาสที่
ใกล้เคียงกันมากที่สุด
2.5 อั ล กอริ ทึ ม โครงข่ ายประสาทเที ย ม (Neural
Network)
โ ค ร ง ข่ าย ป ร ะ สาท เ ที ย ม เ ป็ น สาข าห นึ่ ง ข อ ง
ปั ญญาประดิ ษฐ์ Artificial Intelligence (AI) เป็ นแนวคิดที่
ออกแบบระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เ รี ยนแบบการ
ทางานของสมองมนุ ษย์ โครงข่ายประสาทเที ยมสามารถ
เรี ย นรู ้ ที่ จ ะท างานที่ ม อบหมายได้ จากการเรี ย นรู ้ ผ่ า น
ตัว อย่า ง โดยไม่ ถู กโปรแกรมด้วยกฎเกณฑ์ต ายตัวแบบ
ระบบอัตโนมัติ
2.6 ต้ นไม้ ป่าสุ่ ม (Random Forest)
ต้นไม้ป่าสุ่ ม เป็ นอัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้ของเครื่ อ งที่ มี
ความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย เป็ นอีกหนึ่ งอัลกอริ ทึมที่ ใช้
กันอย่างแพร่ หลาย สามารถใช้สาหรับจาแนกประเภทและ
งานถดถอย โดยหลัก การของต้นไม่ ป่าสุ่ ม คื อ จะสร้ า ง
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ต้นไม้ตดั สิ นใจหลาย ๆ แบบและรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้
การคาดการณ์ที่แม่นยาและเสถียรยิง่ ขึ้น
2.7 นาอีฟ เบย์ (Naïve Bayes)[5]
นาอี ฟ เบย์ มี ห ลัก การตามความน่ า จะเป็ นแบบมี
เงื่ อนไขมาพัฒนาตามทฤษฎี ของเบย์ ซึ่ งมีอลั กอริ ทึมที่ไม่
ซั บ ซ้ อ น เป็ นขั้น ตอนในการจ าแนกข้อ มู ล โดยอาศัย
หลั ก การของการค านวณความน่ า จะเป็ นของแต่ ล ะ
สมมติ ฐ าน หรื อก็ คื อ คลาสเป้ า หมายหรื อ ผลลัพ ธ์ ก าร
ทานาย โดยจะทาการการสร้างเงื่อนไขของความน่าจะเป็ น
ของแต่ละความสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่า งตัว แปร เหมาะกับ ข้อ มู ล ที่ มี จ านวนมากและมี
คุณสมบัติ (Attribute) ของตัวอย่างไม่ข้ ึนต่อกัน
2.8 Cross-validation Test
เป็ นวิธีที่นิยมนามาใช้ในการทดสอบประสิ ทธิภาพของ
อัล กอริ ทึ ม เนื่ อ งจากผลที่ ไ ด้มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ การวัด
ประสิ ทธิ ภาพของ Cross-validation จะเป็ นการแบ่งข้อมูล
ออกเป็ นหลายส่ วน (K) โดยแต่ละส่ วนจะมีจานวนข้อมูล
เท่ ากัน เช่ น แบ่ งข้อมูลออกเป็ น 10-fold Cross-validation
ตัว Cross-validation จะทาการแบ่งข้อมูลออกเป็ น 10 ส่วน
เท่ า ๆ กั น จากนั้ นข้อ มู ล ส่ ว นหนึ่ งจะเป็ นตัว ทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม และจะเป็ นการวนการทางาน
แบบนี้ไปเรื่ อย ๆ จนครบ 10 ส่วนตามที่กาหนด
2.9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐธิ ดา และวัชรี วรรณ [4] นาเสนองานวิจัยเกี่ ยวกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยและพยากรณ์ การโอนของข้าราชการ
เพื่อหาแนวโน้มการโอนของข้าราชการ โดยการพยากรณ์
แนวโน้ ม ด้ว ยการท าเหมื อ งข้อ มู ล โดยใช้ เ ทคนิ ค การ
วิเคราะห์ 3 เทคนิ ค คือ ต้นไม้ตดั สิ นใจ เบย์เซี ยนแบบง่าย
และเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ผลการวิจยั พบว่า ผลการทดสอบ
ด้วยตัวแบบพยากรณ์ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ ให้ค่าความถูกต้องใน
การพยากรณ์สูงที่สุดที่ร้อยละ 85.42
นภาพร [6] นาเสนองานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาโมเดล
สาหรั บการวินิจฉัยการเกิ ด โรคไส้ติ่งอักเสบ และศึ กษา
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการทานายการเกิ ดโรคไส้ติ่งอักเสบทั้ง
ด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรม และด้านอาการ เพื่อ
นาไปใช้ในการช่วยการวินิจฉัยโรคที่ รวดเร็ วขึ้นและช่วย
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ในการตัดสิ นใจ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ของเครื่ องใน
การวิเคราะห์ 6 เทคนิ ค คื อ การทดถอยโลจิ สติ ค , นาอี ฟ
เบย์, ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจ, เพื่ อ นบ้า นที่ ใ กล้ที่ สุ ด , ซัพ พอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชี น และมั ล ติ เ ลเยอร์ เพอร์ เซ็ ป ตรอน
ผลการวิจัย พบว่า เทคนิ ค ซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น ให้
ประสิ ทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีค่า Accuracy ร้อยละ 95, Precision
ร้อยละ 94 , Recall ร้อยละ 94, และ F1-score ร้อยละ 94
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เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector Machine), อัล กอริ ทึ ม
เพื่ อ นบ้า นใกล้ที่ สุ ด (K-Nearest Neighbor), อัล กอริ ทึ ม
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Neural Network), อัล กอริ ทึ ม
ต้นไม้ป่าสุ่ ม (Random Forest) และอัลกอริ ทึมนาอี ฟ เบย์
(Naïve Bays) มาใช้ในการเปรี ยบเที่ยบเพื่อหาอัลกอริ ทมั ที่
ดีที่สุด ในการเรี ยนรู ้พฤติกรรมของประชากรวัยทางาน
3.2 การเตรียมข้ อมูลและคัดเลือกข้ อมูล
ข้อ มู ล ที่ น ามาใช้ใ นงานวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นข้อ มู ล ที่
รวบรวมจากแบบสอบถามพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ
ประชากรวัย ท างาน สั ง กั ด ส านั ก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข อยูใ่ นช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่
31 กันยายน พ.ศ.2564 ซึ่ งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
ชี วิ ต ประจ าวัน ของประชากรวัย ท างาน ได้แ ก่ จัง หวัด
อาเภอ อาชี พ เพศ อายุ ส่ วนสู ง น้ าหนัก เส้นรอบเอว โรค
ประจาตัว พฤติกรรมการทานอาหารและการปรุ งอาหาร
พฤติกรรมการออกกาลังการและการพักผ่อน พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
3.3 ขั้นตอนการสร้ างโมเดลพยากรณ์ เปรียบเทียบ และ
คัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ทเี่ หมาะสมทีส่ ุ ดไปใช้ งาน
อัลกอริ ทึมต้นไม้ป่าสุ่ ม (Random Forest) โดยใช้
รู ป แบบ Information gain ปรั บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ 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 ได้ค่าความถูกต้อง
(Accuracy)ร้อยละ 94.07 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวชี้วดั ทาง
สถิติ(kappa)ที่ 0.921

3. วิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิ ด ในการพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมของ
ประชากรวัยทางานที่ ส่งผลให้ เ กิ ดโรคไม่ ติดต่อ
เรื้ อรัง

จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของงานวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง เป็ นการวิเคราะห์หา
อัลกอริ ทึมที่ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุดและแม่นยาที่สุดใน
การพยากรณ์ โดยผู ้ท าวิ จัย ได้ น าข้อ มู ล พฤติ ก รรมของ
ประชากรวั ย ท างาน จากกรรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุ ขจานวน 2,520 รายการ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น
2 ชุ ด ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มศึ กษาจานวน 2,120 รายการ กลุ่ม
ข้ อ มู ล ชุ ด ทดสอบจ านวน 400 รายการ มาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ และพยากรณ์ พ ฤติ กรรมที่ ส่ งผลให้เกิ ดโรคไม่
ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง จากนั้น น าข้อ มู ล มาท าความสะอาด(Data
Cleansing) เมื่ อ ท าความสะอาดข้อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ว น า
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าเข้า อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ หาอัล กอริ ทึ ม ที่ ดี ที่ สุด
จากนั้นนามาแสดงภาพรวมของข้อมูลโดยใช้ Power BI
Desktop ในการแสดงผล สามารถแบ่ ง ขั้ นตอนการ
ดาเนินงานออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคของอัลกอริทมึ
ทาการศึ กษาค้นคว้างานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องและศึกษา
อัล กอริ ทึ ม 5 อัล กอริ ทึ ม ได้ แ ก่ อัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ท

ภาพที่ 2 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม(1)
อัล กอริ ทึ ม ซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (Support
Vector Machine) โดยเลื อ ก Kernel type เป็ น anova ปรั บ
ค่าพารามิเตอร์ Kernel Gramma = 1.0, Kernel Degree = 2.2
ได้ ค่ า ความถู ก ต้ อ ง(Accuracy)ร้ อ ยละ 91.90 และมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ตวั ชี้วดั ทางสถิติ(kappa)ที่ 0.892
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อัล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Neural Network) ,
อัลกอริ ทึมต้นไม้ป่าสุ่ ม (Random Forest) และอัลกอริ ทึม
นาอี ฟ เบย์ (Naïve Bays) มาใช้ใ นการเปรี ยบเที่ ย บเพื่ อ
หาอัลกอริ ทัมที่ ดีที่สุด ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio
โดยเริ่ มจากรวบรวมข้อมูล ทาความสะอาดข้อมูลที่ได้ และ
แบ่ ง ข้อ มู ล ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ข้อ มู ล ฝึ กฝน (Training
Data) ใช้ในการฝึ กฝนตัวแบบพยากรณ์ และสร้างตัวแบบ
ของแต่ ล ะวิ ธี อ อกมา และข้ อ มู ล ทดสอบ (Test Data)
หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลในการพยากรณ์
และสร้ างแบบจ าลองเมื่ อ ท าการพยากรณ์ แ ต่ ล ะเทคนิ ค
เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ได้ ท าการสรุ ปผลและเลื อ กเทคนิ ค ที่
เหมาะสมและแม่นยาที่สุด โดยวัดประสิ ทธิ ภาพจากความ
แม่นยา(Accuracy) และค่าสัมประสิ ทธิ์ตวั ชี้วดั (kappa) ตาม
สมการในที่แสดงในภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8

ภาพที่ 3 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม(2)
อั ล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้ า นใกล้ ที่ สุ ด (K-Nearest
Neighbor) ปรับค่าพารามิเตอร์ K = 13 ได้ค่าความถูกต้อง
(Accuracy)ร้อยละ 47.69 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวชี้วดั ทาง
สถิติ(kappa)ที่ 0.303

ภาพที่ 4 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม(3)
อั ล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Neural
Network) ปรั บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ training cycles = 200,
learning = 0.02, momentum = 0.8 ได้ ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy)ร้อยละ 92.56 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวชี้วดั ทาง
สถิติ(kappa)ที่ 0.901

ภาพที่ 7 : แสดงรู ปสมการในการคานวณหาค่า Accuracy

ภาพที่ 8 : แสดงรู ปสมการในการคานวณหาค่า kappa
3.4 ขั้นตอนการแสดงผลและแสดงภาพรวมของข้ อมูล
ขั้นตอนนี้ เป็ นการนาข้อมูลที่ ได้จากการพยากรณ์ ม า
แสดงผลรายงานในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้วางแผน
และกาหยดกลยุทธ์ ช่วยในการตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง

ภาพที่ 5 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม(4)
อัลกอริ ทึมนาอี ฟเบย์ (Naïve Bays) ได้ค่าความ
ถู ก ต้อ ง(Accuracy)ร้ อ ยละ 89.17 และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ตัวชี้วดั ทางสถิติ(kappa)ที่ 0.856

ภาพที่ 6 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม(5)
งานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการพยากรณ์พฤติกรรมที่
ส่ ง ผลให้เ กิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง โดยใช้อ ัล กอริ ทึ ม ซัพ
พอ ร์ ต เ วกเ ต อ ร์ แ มชชี น ( Support Vector Machine),
อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้า นใกล้ที่ สุ ด (K-Nearest Neighbor) ,

ภาพที่ 9 : แสดงรู ปการณ์ออกแบบหน้ารายงานแสดงผล
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ตารางที่ 2 : ผลการเปรี ยบเทียบความแม่นยา

4. ผลการดาเนินงาน

ที่

ผลการพัฒ นาระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ยะ เพื่ อ พยากรณ์
พฤติกรรมของประชากรวัยทางานที่ ส่งผลให้เกิ ดโรคไม่
ติดต่อเรื้ อรัง มารถแบ่งหัวข้อได้ดงั นี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทมึ
ทาการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม โดยนาชุดข้อมูลตัวอย่าง
มาเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึม ตัวอย่างชุ ด
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตัวอย่างข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
province_key
disease_key
height
age_key
sex_key
waistline
weight
career_key
algho_key

10
11
12
13

sic_key
exercise_key
sleep_key
loll_key

14

salty_key

15

sweet_key

16

vagetables_key
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1
2
3
4
5

อัลกอริทมึ
Random Forest
Neural Network
Support Vector Machine
K-Nearest Neighbor
Naïve Bays

Performance
Accuracy
94.07
92.56
91.90
47.69
89.17

Kappa
0.921
0.901
0.892
0.303
0.856

จากการทดสอบทั้ง 5 อัล กอริ ทึ ม พบว่า อัล กอริ ทึ ม
ต้น ไม้ป่ าสุ่ ม ให้ผ ลลัพ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยมี ค่ า ความถู ก ต้อ ง
(Accuracy)ร้อยละ 94.07 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวชี้วดั ทาง
สถิติ(kappa)ที่ 0.921
4.2 ผลการพัฒนาหน้ ารายงานแสดงผล

จังหวัด
โรคประจาตัว
ส่ วนสู ง
อายุ
เพศ
เส้นรอบเอว
น้ าหนัก
อาชีพ
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์
พฤติกรรมการสู บบุหรี่
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
พฤติกรรมการนอน
พฤติกรรมการนัง่ หรื อเอนกาย
ติดต่อกันนาน 2 ชัว่ โมงขึ้นไป
โดยไม่รวมการนอนหลับ คิด
เป็ นกี่วนั ใน 1 สัปดาห์
พฤติกรรมการทานอาหารรส
เค็มหรื อการปรุ งเค็ม
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่มี
รสหวาน
พฤติกรรมการทานผัก

ภาพที่ 10 : หน้ารายงานแสดงภาพรวม
จากภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างการแสดงผลภาพรวมการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ องรัง 3 กลุ่มโรค อันได้แก่ โรคความดัน
โลหิ ต โรคไขมัน ในเส้ น เลื อ ด, โรคเบาหวาน โรคไต,
โรคมะเร็ ง และไม่มีโรคประจาตัว เมื่อใช่ตวั กรองข้อมูลเป็ น
รายจังหวัด และอาชีพ โดยจะแสดง จานวนคนทั้งหมด แสดง
จานวนผูท้ ี่มีโรคประจาตัวโดยแยกตามกลุ่มโรค และเพศ

จากนั้นนาข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้ อรังโดยทาการเปรี ยบเทียบด้วย อัลกอริ ทึมซัพ
พอ ร์ ต เ วกเ ต อ ร์ แ มชชี น ( Support Vector Machine),
อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้า นใกล้ที่ สุ ด (K-Nearest Neighbor) ,
อัล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Neural Network) ,
อัลกอริ ทึมต้นไม้ป่าสุ่ ม (Random Forest) และอัลกอริ ทึม
นาอีฟเบย์ (Naïve Bays) โดยผลการเปรี ยบเที ยบแสดงใน
ตารางที่ 2

ภาพที่ 11 : รายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของวัยทางาน
ภาพที่ 11 แสดงรายการพฤติกรรมโดยเลือกจากกลุ่มโรค
ในตารางจะแสดงพฤติกรรมที่ ส่งผลให้เกิ ดโรคตามที่ เลื อก
โดยมีพฤติกรรม ดังนี้ การทานอาหารรสเค็มหรื อการปรุ งรส
เค็ม การดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มีรสหวานหรื อน้ าอัดลม พฤติกรรม
การทานผัก พฤติ กรรมการออกก าลังกาย พฤติ กรรมการ
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ผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความตระหนักรู ้เบื้อต้นเท่านั้น
แต่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง มีมากกว่าพฤติกรรมที่
ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้วิเคราะห์ เช่น โรคที่ สามารถส่ งต่อผ่านทาง
พันธุ กรรม ปั จจัยจากสภาพแวดล้อม หรื อการมีความเครี ยด
สะสม[7] ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาโดยนาปัจจัย
ต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น
6.2 ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นเพียงการวิจยั เฉพาะ 3 กลุ่มโรค ใน
โรคไม่ ติ ดต่ อเรื้ อรั ง อันได้แก่ 1)โรคความดัน โลหิ ต โรค
ไขมันในเส้นเลื อด 2)โรคไต โรคเบาหวาน 3)โรคมะเร็ ง
ซึ่ งโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ยังมีอีกหลายโรคที่ อยู่
ในกลุ่มของโรคไม่ติดต่อเรื้ อ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง
และหัวใจ โรคอ้วนลงพุง และอื่นๆ

ภาพที่ 12 : หน้ารายงานแสดงผลการพยากรณ์พฤติกรรมที่ส่งผล
ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

จากภาพที่ 12 แสดงผลการพยากรณ์ ว่าตัวอัลกอริ ทึม
พยากรณ์ โ รคโดยวิ เ คราะห์ จ ากพฤติ ก รรมได้ถู ก ต้อ ง
หรื อไม่ โดยสามารถเลือกดูได้ดว้ ยตัวเลือก อาเภอ จังหวัด
และกลุ่มโรค โดยจะแสดงผลเป็ นตาราง และแสดงจานวน
คนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยอายุ และเพศ
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บทคัดย่อ

Abstract

บทความนี ้มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษา ออกแบบ และ
เปรี ยบเที ยบแบบจาลองการเรี ยนรู้ ของเครื่ อ ง (Machine
Learning Model) ต่ อการวิ เคราะห์ ภั ย คุ ก คามในระบบ
เครื อข่ าย ด้ วยการหาความสัมพันธ์ ของแพ็กเก็ตการสื่ อสาร
ข้ อมูลบนเครื อข่ าย ที่ มีรูปแบบใกล้ เคียงกับลักษณะความ
ผิดปกติหรื อการโจมตีประเภทต่ างๆ การวิจัยนีใ้ ช้ ชุดข้ อมูล
KDDCUP99, NSL-KDD และ UNSW-NB15 ในการฝึ กฝน
และทดสอบแบบจาลอง เพื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ ความเร็ ว
และความแม่ นยาในการวิเคราะห์ ชุดข้ อมูล โดยออกแบบ
โครงสร้ างแบบจ าลอง 2 ลั ก ษณะคื อ ใช้ อั ล กอริ ทึ ม
โครงข่ ายประสาทเที ยมเพี ยงวิ ธีเดี ยว และใช้ อั ลกอริ ทึ ม
โครงข่ ายประสาทเทียมร่ วมกับ K-Means
ผลการวิ จั ย ในทุ ก ชุ ด ข้ อ มู ล พบว่ า เมื่ อ ใช้ อั ล กอริ ทึ ม
โครงข่ ายประสาทเทียมร่ วมกับ K-Means จะใช้ เวลาในการ
ประมวลผลน้ อยกว่ าการใช้ อัลกอริ ทึมโครงข่ ายประสาท
เที ยมเพียงวิธีเดียวเฉลี่ย 1.43 นาที แต่ อัลกอริ ทึมโครงข่ าย
ประสาทเที ยมเพียงวิธีเดียวจะให้ ความแม่ นยาสู งกว่ าการ
ใช้ อั ล กอริ ทึ ม โครงข่ ายประสาทเที ย มร่ วมกับ K-Means
เฉลี่ ย 0.22% ทั้ ง นี ้เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ จั ย จากเวลาการ
ประมวลผลซึ่ งใช้ น้อยลงเพียงเล็กน้ อย ประกอบกับความ
แม่ นยาที่ ลดลงแปรผันตามกัน ผู้วิจัยจึ งตัดสิ นใจเลื อกใช้
แบบจาลองอัลกอริ ทึมโครงข่ ายประสาทเทียมเพียงวิธีเดียว
มาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั นสาหรั บวิเคราะห์ ภัยคุกคามใน
ระบบเครื อข่ าย
คาสาคัญ: ภัยคุกคามในระบบเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง
โครงข่ายประสาทเทียม K-Means

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. บทนา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ปั จจุบนั การเข้าถึงเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตอาจเรี ยกได้ว่า
เป็ นปั จ จัย ขั้น พื้ น ฐานอย่างหนึ่ งในการด าเนิ น ชี วิต ของ
ประชากรส่วนใหญ่ เนื่องจากโอกาสในการเข้าถึงที่สะดวก
มากขึ้ น ตลอดจนการน ามาซึ่ งแหล่ งข้อ มู ล ความรู ้ และ
ความสามารถในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ส่ งผลให้ป ริ ม าณการ
เรี ยกใช้ ข ้ อ มู ล บน เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ตเพื่ อเข้ า ถึ ง
แพลตฟอร์มออนไลน์มีมากขึ้นทุกวัน ครอบคลุมประชากร
ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศ
กระทรวงดิ จิทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสังคมเผยแพร่ ผ ล
สารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตในปี 2563 [1] โดย
ระบุจุดประสงค์หนึ่ งของการทาแบบสารวจคือ “ดูแลคน
ไทยให้ใช้อินเทอร์ เน็ตกันอย่างมัน่ คงปลอดภัย และได้รับ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ” ผลส ารวจระบุ ถึ ง จ านวนผู ้ใ ช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 11.5% ต่อปี ขณะที่ปี 2562
มี ผู ้ใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต คิ ด เป็ น 75% ของประชากรใน
ประเทศไทย และจากผลสารวจระบุถึงร้อยละของผูต้ อบ
แบบสารวจจาแนกตามปั ญหาจากการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
พบว่า 72.9% พบปั ญหาความล่าช้าในการเชื่ อมต่อ/ใช้งาน
อิ น เทอร์ เ น็ ต , 48.9% ไม่ ม ั่ น ใจว่ า ข้ อ มู ล ที่ ปรากฏบน
อินเทอร์ เน็ตจะเชื่ อถือได้, 34% ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ,
23.3% การถู ก ละเมิ ด ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ความเป็ น
ส่วนตัว ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของความต้องการในการใช้
งานเครื อ ข่ าย ส่ งผลถึ งปริ ม าณการจราจรของข้อ มู ลบน
เครื อข่ ายที่ เพิ่ มมากขึ้ น และน ามาซึ่ งภัย คุ ก คามของผูไ้ ม่
ประสงค์ ดี ใ นการแสวงหาประโยชน์ จ ากการใช้ ง าน
เครื อข่ายของผูใ้ ช้ โดยการประยุกต์ใช้หลากหลายเทคนิ ค
วิธีในการโจมตีเครื อข่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ อัน
เป็ นผลเสี ยต่อผูใ้ ช้งาน และการให้บริ การบนเครื อข่าย
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย จึ งมี ความสน ใจจะใช้
เทคโนโลยีการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง ในการเรี ยนรู ้คุณลักษณะ
การรับ-ส่ งข้อมูลอันเป็ นภัยคุกคามในระบบเครื อข่าย และ
พัฒนาเป็ นระบบวิเคราะห์เพื่อตรวจจับภัยคุกคามในระบบ
เครื อข่าย เพื่อให้ระบบเครื อข่ายและผูใ้ ช้งานปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

2.1 การเรียนรู้ของเครื่ อง
การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning) [2] คือสาขา
หนึ่ งของปั ญญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) และ
วิ ท ยาการทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ มุ่ ง เน้ น การใช้ข ้อ มู ล และ
อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ เลี ยนแบบวิธีก ารเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ แ บบ
ค่ อ ยๆ พัฒ นาความแม่ น ย า การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งแบ่ ง
ออกเป็ น 3 รู ปแบบหลักคือ
1. การเรี ยนรู ้ แ บบมี ผู ้ส อน (Supervised Learning)
เป็ นการเรี ย นรู ้ จ ากชุ ด ข้อ มู ล น าเข้า (Input) และ
ป้ ายก ากั บ (Label) ในการฝึ กการเรี ยนรู ้ ข อง
อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ จัด ประเภทข้อ มู ล หรื อท านาย
ผลลั พ ธ์ โดยจะมี การป รั บ ค่ า น้ าห นั ก ขอ ง
แบบจาลองอย่างเหมาะสม
2. ก าร เรี ย น รู ้ แ บ บ ไ ม่ มี ผู ้ ส อ น (Unsupervised
Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้โดยไม่มีป้ายกากับ เพื่อ
วิเคราะห์ ความเหมื อนและแตกต่างในชุ ดข้อมู ล
แล้วจึงจัดกลุ่มชุดข้อมูลในแต่ละรู ปแบบ
3. การเรี ยนรู ้ แ บบกึ่ งมี ผู ้ ส อน (Semi-Supervised
Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้แบบใช้ป้ายกากับส่ วน
หนึ่ งเพื่ อ ดึ ง เอาคุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ตามป้ าย
กากับนั้นๆออกมา เพื่อเป็ นแนวทางในการจาแนก
ประเภทของข้อมูล
2.2 โครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) [3] เป็ น
อัลกอริ ทึมที่มีแนวคิดจาลองมาจากการทางานของสมอง
มนุษย์ เช่น เมื่อมนุษย์รับภาพผ่านดวงตา สมองจะรับรู ้และ
ส่งต่อไปยังสมองส่วนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ออกมาเป็ นสาร
ให้มนุษย์รับรู ้ โดยส่วนต่างๆ ของสมองที่วา่ นี้แบ่งเป็ น 3
ส่วนหลัก ได้แก่
1. ชั้น ข้อ มู ล เข้า (Input Layer) เป็ นส่ ว นแรกที่ รั บ
ข้อมูลเข้าสู่ โมเดล โดยจะมี จานวนโหนดในชั้น
ข้อมูลเท่ากับจานวนฟี เจอร์ที่รับเข้ามา
2. ชั้นซ่ อน (Hidden Layer) เป็ นส่ วนที่ สาคัญในการ
วิเคราะห์โมเดล ภายในจะแบ่ งออกเป็ นกี่ ช้ นั การ
ทางานก็ได้ สามารถเพิ่มชั้นภายในโมเดลโดยการ
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จะปรับค่า K ให้กบั อัลกอริ ทึม K-Means ที่ 23 และ 10 ตาม
จานวน Label ของชุดข้อมูล
3.2 รวบรวมชุดข้ อมูล
การศึกษานี้ ใช้ชุดข้อมูลมาตรฐานสาหรับการตรวจจับ
ภั ย คุ ก คาม (Benchmark Datasets) ทั้ งสิ้ น 3 ชุ ด ในการ
ฝึ กฝนและทดสอบ ประกอบด้วย
1) KDDCUP99 [7] เป็ นบันทึ กการรับ -ส่ งข้อมูลบน
โปรโตคอล TCP ในระยะเวลา 7 สั ป ดาห์ รวม
จานวนบันทึกข้อมูลประมาณ 5 ล้านรายการ แบ่ง
การโจมตีออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ DOS (การ
ปฏิเสธการให้บริ การ), R2L (การเข้าถึงโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเครี่ องระยะไกล), U2R (การเข้าถึง
สิ ท ธิ์ Superuser โด ยไม่ ได้ รั บ อ นุ ญ าต แ ละ
Probing (ตรวจสอบค้นหาข้อมูล เช่น การสแกน
พอร์ต)
2) NSL-KDD [7] เป็ นชุดข้อมูลที่ได้รับการพัฒนามา
จาก KDDCUP99 โดยการลบรายการที่ซ้ ากันออก
, ปรับจานวนรายการในแต่ละรู ปแบบการโจมตี
ให้มี เท่ าๆกัน เพื่ อ ไม่ ให้เกิ ด การเอนเอี ยงในการ
เรี ยนรู ้การโจมตีรูปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง
3) UNSW-NB15 [8] เป็ นชุ ดข้อมูล ซึ่ ง สร้ างขึ้ นโดย
เค รื่ อ ง มื อ IXIA PerfectStorm ชุ ด ข้ อ มู ล จ ะ
ประกอบไปด้วยรายการปกติ แบบสมัยใหม่ และ
พฤติกรรมการโจมตีแบบใหม่ๆ 9 ประเภท ได้แก่
Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS, Exploits,
Generic, Reconnaissance, Shellcode และ Worms
4) ฟี เจอร์ ท้ ังหมดที่ ใ ช้เป็ นส่ ว นประกอบของการ
วิเคราะห์แบบจาลองในงานวิจยั นี้ ได้แก่ ข้อมูลดัง
ตารางที่ 1

ป รั บ ค่ า Parameter ซึ่ งจ ะส่ งผ ล โด ยต รงต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทางานของโมเดล
3. ชั้นข้อมูลออก (Output Layer) เป็ นส่ วนที่ ส่งออก
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ โดยจานวนโหนดในชั้นนี้
จะขึ้ นอยู่ กับ รู ป แบบและความเหมาะสมของ
ข้อมูลที่จะส่งออก
2.3 K-Means
K-Means [4] เป็ นอัลกอริ ทึมสาหรับการแบ่งกลุ่มชนิ ด
หนึ่ งที่ มีกลไกเรี ยบง่ายไม่ซับซ้อน และสามารถใช้กบั ชุ ด
ข้อมูลที่ มีฟีเจอร์ เป็ นตัวเลข (Numeric Feature) ได้เท่านั้น
การทางานของ K-Means เริ่ มต้นจากผูใ้ ช้ตอ้ งกาหนดค่า k
ซึ่ งในที่ น้ ี หมายถึ ง จ านวนกลุ่ ม ที่ ต ้อ งการออกมาเป็ น
ผลลัพ ธ์ อัล กอริ ทึ ม จะน าค่ า k ไปวัด ระยะห่ า งของการ
กระจายตัวของกลุ่มข้อมูล แล้วจึ งคานวณหาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่ ม และเอาตัวเองไปอยู่ต รงกลางกลุ่ ม ท าอย่างเดิ ม ซ้ า
จนกว่าจะได้ระยะห่ างของกลุ่มที่สมบูรณ์หรื อไม่สามารถ
คานวณต่อได้
2.4 RapidMiner
RapidMiner [5] เป็ นแพลทฟอร์ มวิท ยาศาสตร์ ขอ้ มู ล
(Data Science Platform) สาหรับออกแบบการทางานอย่าง
อัต โนมัติ ใ นงานเหมื อ งข้อ มู ล โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งเขี ย น
โปรแกรม
RapidMiner [6] เป็ นเครื่ องมือที่ได้รับความนิยมในการ
นาไปใช้กบั งาน Data Mining เนื่องจากมี GUI ที่ใช้งานง่าย
และเป็ น Open-Source ที่ ส าม ารถส ร้ าง Plugin ห รื อ
เลือกใช้ Plugin ที่มีอยูไ่ ด้หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติในการ
Drag & Drop ท าให้สามารถสร้ างแบบจาลองได้สะดวก
โดยซ่อนการทางานที่ซบั ซ้อนเอาไว้เบื้องหลัง

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 เตรียมเครื่ องมือและปรับตั้งค่ า
ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม RapidMiner version
9.10.001 บนเครื่ องที่ใช้หน่วยประมวลผล Intel i77700HQ Ram 12 GB โดยอัลกอริ ทึมที่เลือกใช้จะปรับตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ตามค่าตั้งต้นของโปรแกรม RapidMiner แต่
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ตารางที่ 1: รายชื่อฟี เจอร์ จากแต่ละชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
ชื่อฟี เจอร์
และคาอธิบายบางส่ วน

ชื่อฟี เจอร์
และคาอธิบายบางส่ วน

ชุดข้อมูล
KDD
CUP
99

NSLKDD

duration (ความยาวการเชื่อมต่อ)
protocol_type (tcp, udp, etc.)
service (http, telnet, etc.)
flag (สถานะการเชื่อมต่อ)
src_bytes (จานวนไบต์จากต้นทาง)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

UNSW
-NB15

NCCIT2022

ชุดข้อมูล
KDD
CUP
99

NSLKDD

UNSW
-NB15

rate
sttl (TTL จากต้นทางไปปลายทาง)
dttl (TTL จากปลายทางไปต้นทาง)
sload (จานวนบิตต้นทางต่อวินาที)

✔

✔

dload (จานวนบิตปลายทางต่อวินาที)

✔

✔

✔

✔

dst_bytes (จานวนไบต์จากปลายทาง)

✔

✔

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 (ความยาวการเชื่อมต่อ)
proto (tcp, udp, etc.)
state
spkts (จานวนแพ็กเก็ตจากต้นทาง)

✔

✔

sloss (แพ็กเก็ตต้นทางลดลง)
dloss (แพ็กเก็ตปลายทางลดลง)
sinpkt (เวลามาถึงแพ็กเก็ตต้นทาง)

✔

✔

dinpkt (เวลามาถึงแพ็กเก็ตปลายทาง)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

sjit
djit
swin
stcpb
dtcpb
dwin

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

tcprtt (เวลาไป-กลับการเชื่ อมต่อ
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

✔
✔
✔
✔

dpkts (จานวนแพ็กเก็ตจากปลายทาง)

✔

sbytes (จานวนไบต์จากต้นทาง)
dbytes (จานวนไบต์จากปลายทาง)

✔
✔
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✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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3.3 ศึกษาและทดลองโมเดล
ศึ กษาและสร้างองค์ประกอบการทางานของโมเดล 2
รู ปแบบ ได้แก่
3.2.1 แบบใช้อลั กอริ ทึมโครงข่ายประสาทเที ยมเพียง
วิธีเดียว
3.2.2 แบบใช้ อ ั ล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม
ร่ วมกับ K-Means
องค์ประกอบการทางานของแต่ละโมเดลประกอบด้วย
4 ส่วนหลัก ได้แก่
1) Benchmark Datasets การเรี ย กใช้ชุ ด ข้อ มู ล ที่ ไ ด้
Import ไว้ก่อนหน้านี้
2) Cleansing Data การเตรี ยมข้อมูล ให้เหมาะสมกับ
การทางานของอัลกอริ ทึม แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
2.1 แทนที่ฟีเจอร์ ที่หายไปในบางรายการของชุด
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
2.2 แทนที่ ขอ้ มูลประเภท Polynominal โดยการ
Mapping กับค่าตัวเลขที่ไม่ซ้ ากัน
3) Train & Test Model ฝึ กฝนและทดสอบโมเดล
โดยแบ่ งชุ ด ข้อ มูล เป็ น 70% สาหรั บ ฝึ กฝน และ
30% สาหรับทดสอบ
4) Compare Result เปรี ยบเที ยบความแม่นยาในการ
ทานายผล
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4.2 ผลการทดสอบด้ วยชุดข้ อมูล NSL-KDD
จากการทดสอบพบว่า อัล กอริ ทึ ม โครงข่ ายประสาท
เทียมเพียงวิธีเดียวใช้เวลาในการประมวลผล 11.09 นาที มี
ความแม่นยาที่ 98.63% และอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาท
เที ยมร่ วมกับ K-Means ใช้เวลาในการประมวลผล 10.58
นาที มีความแม่นยาที่ 98.46%

ภาพที่ 3: ผลการทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูล NSL-KDD
4.3 ผลการทดสอบด้ วยชุดข้ อมูล UNSW-NB15
จากการทดสอบพบว่า อัล กอริ ทึ ม โครงข่ ายประสาท
เทียมเพียงวิธีเดียวใช้เวลาในการประมวลผล 52.31 นาที มี
ความแม่นยาที่ 83.05 % และอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาท
เที ยมร่ วมกับ K-Means ใช้เวลาในการประมวลผล 50.43
นาที มีความแม่นยาที่ 82.95%

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบด้ วยชุดข้ อมูล KDDCUP99
จากการทดสอบพบว่า อัล กอริ ทึ ม โครงข่ ายประสาท
เทียมเพียงวิธีเดียวใช้เวลาในการประมวลผล 12.14 นาที มี
ความแม่นยาที่ 99.85% และอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาท
เที ยมร่ วมกับ K-Means ใช้เวลาในการประมวลผล 10.24
นาที มีความแม่นยาที่ 99.46%

ภาพที่ 4: ผลการทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูล UNSW-NB15
4.4 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python เพื่อ
สั่งการวิเคราะห์และแสดงผลการวิเคราะห์ภยั คุกคามผ่าน
การเรี ยกใช้โปรแกรมประยุกต์ RapidMiner

ภาพที่ 5: แสดงผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชัน
ภาพที่ 2: ผลการทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูล KDDCUP99
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manufacturing data analysis on the cloud”, in The
2013 10th International Joint Conference on

การวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาโมเดลการตรวจจับภัยคุกคาม
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วิเคราะห์ ผ ลลัพ ธ์ โดยโมเดลที่ ได้ท ดสอบประกอบด้วย
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เดียว และโมเดลแบบใช้อลั กอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียม
ร่ ว มกับ K-Means โดยใช้ ชุ ด ข้อ มู ล KDDCUP99, NSLKDD และ UNSW-NB15 สาหรับฝึ กฝนและทดสอบ
ผลการวิจัยพบว่าโมเดลแบบใช้อ ัลกอริ ทึ ม โครงข่าย
ประสาทเที ยมร่ วมกับ K-Means ใช้เวลาในการประมวล
น้อยกว่าโมเดลแบบใช้อลั กอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียม
วิธีเดียว เฉลี่ยเพียง 1.43 นาที และวิธีการแบบใช้อลั กอริ ทึม
ร่ วมกันนี้ ยงั ทาให้สูญเสี ยความแม่นยาไปโดยเฉลี่ย 0.22%
ทั้ง นี้ ผู ้วิ จัย จึ ง ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้แ บบจ าลองอัล กอริ ทึ ม
โครงข่ ายประสาทเที ย มเพี ยงวิธี เดี ย วมาพัฒ นาเว็บ แอป
พลิเคชันสาหรับวิเคราะห์ภยั คุกคามในระบบเครื อข่าย
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการพยากรณ์ ความเสี่ยงในการเกิด
โรคเบาหวานด้ วยเทคนิคเหมืองข้ อมูล
The Development of Decision Support System for Diabetes Risk Prediction
Using Data Mining Technology
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บทคัดย่อ

development of decision support system for diabetes
risk prediction using data mining technology. There

การวิจัยครั้ งนีม้ จี ุดประสงค์ เพื่อทาการพยากรณ์
ความเสี่ ยงในการเกิ ด โรคเบาหวาน และท าการ
เปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพของอั ลกอริ ทึมเพื่ อนาใช้ ใน
การพัฒนาระบบสนั บสนุน การตัด สิ นใจการพยากรณ์
ความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวานโดยใช้ เทคนิ คเหมือง
ข้ อมูล ซึ่ งอัลกอริ ทึมที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ และพยากรณ์
นั้ นมีทั้งหมด 5 อั ลกอริ ทึม ได้ แก่ เทคนิ คต้ นไม้ ป่าสุ่ ม
(Random Forest) , เทคนิ ค ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ (Decision
tree), เ ท ค นิ ค โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม ( Neural
Network), เทคนิ คนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) และเทคนิ ค
เพื่ อนบ้ านใกล้ ที่สุด (K-Nearest Neighbor) ซึ่ งข้ อมูลที่
นามาใช้ ในการทดลองครั้ งนีเ้ ป็ นข้ อมูลจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข จานวน 45462 รายการ เพื่อหาผลการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึม โดยพบว่ าเทคนิ ค
ต้ นไม้ ป่ าสุ่ มให้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยให้ ค่ า ความ
ถูกต้ อ งอยู่ที่ 99.68% ค่ าความแม่ น ย าอยู่ที่ 99.85% ค่ า
ความระลึ ก อยู่ ที่ 99.11% และค่ าประสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ที่
99.48% จากนั้นนาข้ อมูลและอัลกอริ ทึมที่ได้ มาแสดงผล
รายงานให้ อยู่ในรู ปแบบของระบบ
คาสาคัญ: การพยากรณ์ เบาหวาน เหมืองข้อมูล

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. บทนา
ในปั จจุบนั เรามักพบเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของ
แต่ละบุคคลมีการดาเนิ นชีวิตที่แตกต่างกันออกไปจึ งไม่
สามารถทาการบ่งบอกได้วา่ การดาเนินชีวติ ของแต่ละคน
นั้นมีภาวะและมีความสุ่มเสี่ ยงในการเกิดโรคมากน้อยแค่
ไหน และไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นโรคเบาหวานเสมอไป อีก
ทั้งโรคเบาหวานไม่จาเป็ นจะต้องเกิ ดที่ เฉพาะคนอ้วน
หรื อคนสู งวัยเท่านั้น แต่ยงั สามารถทาการพบเห็นได้จาก
บุคคลที่มีร่างกายสมส่ วน หรื ออาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์

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
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ตั้ง แต่ ก าเนิ ด และยัง สามารถท าการสัง เกตได้จ ากการ
รับประทานอาหารที่มีน้ าตาลสูงเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งใน
ปั จจุบนั เราสามารถพบเห็ นได้ว่าการเป็ นโรคเบาหวาน
นั้ นเกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องร่ างกายที่ มี ก ารผลิ ด
ฮอร์ โมนอินซู ลินไม่เพียงพอ จึ งทาให้เกิ ดโรคเบาหวาน
และอีกทั้งร่ างกายไม่สามารถนาน้ าตาลในร่ างกายไปใช้
งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจึงทาให้ระดับน้ าตาลในเลือด
สูงขึ้น จึงทาให้เกิดโรคเบาหวานได้ในแต่ละบุคคล
จากการใช้ชี วิต ในปั จจุ บันของคนรุ่ น ใหม่ มี
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งมักเห็นได้วา่ การใช้ชีวติ
ของผูค้ นมีความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดโรคเบาหวานเป็ นอย่าง
มาก การเกิ ดโรคเบาหวานไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นคนที่ มี
ร่ างกายอ้วน หรื อเป็ นผูส้ ู งอายุ แต่ในปั จจุบนั ทุกๆคนมี
ความเสี่ ย งในการเป็ นโรคเบาหวานเป็ นอย่ า งมาก
เ นื่ อ ง จ ากการ ใ ช้ ชี วิ ต ใ น ปั จจุ บั น ค่ อน ข้ า ง ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง และผูค้ นส่ วนใหญ่ไม่ค่อยที่ จะหันมาออก
กาลังกายกัน ซึ่งปั ญหาเหล่านี้มีความเสี่ ยงอย่างยิง่ ที่จะทา
ให้เกิดโรคเบาหวานได้ง่าย และสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกับ
หมู่คนวัยรุ่ น วัยทางาน แม่กระทัง่ เด็กก็มีคามเสี่ ยงในการ
เกิดโรคเบาหวานได้ง่ายยิง่ ขึ้นอีกด้วย
จากประเด็นและปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั มี ความ
ประสงค์ที่จะนาแนวคิดและเทคนิ คในการจัดทาเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนา
ระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจความเสี่ ย งในการเกิ ด
โรคเบาหวาน เพื่อช่วยให้ผทู ้ ี่เข้ามาใช้ระบบได้ทราบถึง
ความเสี่ ยงในการเกิดโรคได้อย่างเบื้องต้น อีกทั้งสามารถ
ใช้งานของระบบเป็ นช่องทางในการทราบผลความเสี่ ยง
ได้อย่างรวดเร็ ว สะดวก และแม่นยา และช่วยลดขั้นตอน
ในการบันทึ กข้อมูลลงบนแบบฟอร์ ม อี กทั้งยังช่ วยให้
เจ้าหน้าที่ สามารถท าการตรวจสอบผลของผูท้ ี่ ทาการ
บันทึกข้อมูลและทราบถึงผลลัพธ์รวมทั้งหมดเพื่อทาการ
ตัด สิ น ใจในการติ ด ต่ อ ผูท้ ี่ บัน ทึ ก เพื่ อ เข้า ท าการรั ก ษา
โรคเบาหวานเบื้องต้นได้อีกด้วย และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถดูขอ้ มูลที่แบ่งออกตามแต่ละรายการได้
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2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การทาเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
การท าเหมื อ งข้อ มู ล (Data Mining) คื อ การ
ค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูลเพื่อเป็ นกระบวนการที่กระทา
กับข้อมูลที่มีจานวนมาก เพื่อค้นหารู ปแบบแนวทางและ
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลัก
ทางสถิ ติ การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ ง (Machine Learning)
และการจดจารู ปแบบ (Pattern Recognition) [2]
2.2 เทคนิคต้ นไม้ ป่าสุ่ ม (Random Forest)
เทคนิ คต้นไม้ป่าสุ่ มเป็ นเทคนิ คที่ใช้ตวั ทาแบบ
(Model) การจาแนกข้อมูลหลายๆตัวแบบมาช่วยในการ
ค้นหาคาตอบซึ่ งจะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งกว่าการ
ใช้ตวั แบบเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นการสุ่ มตัวอย่างข้อมูลในชุด
ข้อ มู ล ออกเป็ นหลายๆชุ ด โดยในแต่ ล ะชุ ด มี ก ารสุ่ ม
แอตทริ บิวส์ มาใช้สร้ างตัวแบบโดยเทคนิ คที่ ใช้ในการ
สร้ า งตั ว แบบเป็ น Decision Tree เดี ย วกั น ทั้ งหมด
ถึงแม้วา่ จะเป็ นเทคนิ คเดียวกันแต่ขอ้ มูลและแอตทริ บิวส์
ที่ใช้ในการสร้างต่างกัน ก็ทาให้ผลลัพธ์ที่สร้างมีลกั ษณะ
ต่างกันออกไป [1]
2.3 เทคนิคต้ นไม้ ตดั สินใจ (Decision tree)
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ เป็ นเทคนิ คที่ใช้ในงาน
ด้านเหมืองข้อมูลประเภทการจาแนกข้อมูลที่มีจุดเด่นคือ
แสดงผลลัพธ์เป็ นผังต้นไม้ ซึ่ งเป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยม
เนื่ อ งจากอัล กอริ ทึ ม ไม่ ซั บ ซ้ อ น ตี ค วามและเข้า ใจ
ลักษณะของรู ปแบบข้อมูลได้ง่าย [3]
2.4 เทคนิคโครงข่ ายประสาทเทียม (Neural Network)
โครงข่ายประสาทเทียมเป็ นโมเดลทางคณิ ตศาสตร์
หรื อโมเดลทางคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ประมวลผล
สารสนเทศด้ ว ยการค านวณแบบคอนเนคชัน นิ ส ต์
(Connectionist) ที่ มี ก ารรวมกลุ่ม แบบขนานของหน่ วย
ประมวลผลย่อย โดยได้แนวคิ ด มาจากการจาลองการ
ทางานของเซลล์สมองมนุ ษย์ที่แต่ละเซลล์ประสาทจะ
ประกอบไปด้ว ยเดนไดรท์ หรื อปลายในรั บ กระแส
ประสาท [5]
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กระทรวงสาธารณสุ ข มาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์

2.5 เทคนิคนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)
นาอีฟเบย์เป็ นเครื่ องมือที่อาศัยหลักการของความ

ความเสี่ ยงในการเกิ ดโรคเบาหวาน โดยกรอบแนวคิ ด จะ

น่ า จะเป็ นตามทฤษฎี ข องเบย์ (Bayes theorem) เป็ น

แบ่งออกด้วยกันเป็ น 2 ส่ วน คือ 1. นาข้อมูลที่ได้มาทาความ

อัล กอริ ทึ ม ที่ ไ ม่ ซับ ซ้อ น จ าแนกข้อ มู ล โดยการเรี ย นรู ้

สะอาด

ปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนามาสร้างเงื่อนไขการจาแนกข้อมูล

เรี ยบร้อยแล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุด จากนั้น

ใหม่ หลักการของนาอี ฟเบย์จะใช้การคานวณหาความ

นามาแสดงภาพรวมของข้อมูล ผ่านระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา

น่ า จะเป็ นซึ่ ง ถู ก ใช้ใ นการแก้ปั ญหาแบบการจาแนกที่

2. ผูใ้ ช้งานระบบทาการกรอกบันทึ กข้อมูลลงบนฟอร์ มของ

สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เว็ บ ไซต์ และเข้ า สู่ ก ระบวนการการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้

ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้ างเงื่ อนไขความน่ าจะ

อัลกอริ ทึมที่ดี่ที่สุดมาวิเคราะห์ขอ้ มูล จากนั้นระบบจะแสดง

เป็ นสาหรับแต่ละความสัมพันธ์ [4]

ผลลัพธ์ของความเสี่ ยงทันทีบนระบบหลังจากบันทึกข้อมู ล

2.6 เทคนิคเพื่อนบ้ านใกล้ ทสี่ ุ ด (K-Nearest Neighbor)

ซึ่ งสามารถแบ่ ง ขั้น ตอนในการด าเนิ น งานออกเป็ น 4

( Cleansing Data)

เมื่ อ ท าความสะอาดข้ อ มู ล

ขั้นตอน ดังนี้

เทคนิคนี้จะตัดสิ นใจว่าคลาสใดที่จะแทนเงื่อนไข

3.1 การศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคของอัลกอริทึม

หรื อกรณี ใหม่ๆ โดยทาการตรวจสอบจานวนบางจานวน
ในขั้นตอนวิธีการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดของกรณี หรื อ

ท าการศึ ก ษาค้น คว้า งานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งและ

เงื่อนไขที่เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยจะหา

ทาการศึ กษาอัลกอริ ทึมที่จะใช้ในการวิเคราะห์และการ

ผลรวม (Count Up) ของจานวนเงื่ อนไขหรื อกรณี ต่างๆ

พยากรณ์ ขอ้ มูล โดยใช้อลั กอรทึ ม 5 อัลกอริ ทึม ได้แก่

สาหรับแต่ละคลาสและกาหนดเงื่อนไขใหม่ๆให้คลาสที่

เทคนิ ค ต้น ไม้ป่ าสุ่ ม , เทคนิ ค ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจ , เทคนิ ค

เหมือนกันกับคลาสที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด [6]

โครงข่ายประสาทเที ยม, เทคนิ คนาอีฟเบย์ และเทคนิ ค

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

เพื่ อ นบ้า นใกล้ที่ สุ ด มาใช้ใ นการเปรี ย บเที ย บเพื่ อ หา
อัลกอริ ทึมที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ความเสี่ ยงในการเกิด
โรคเบาหวาน
3.2 การเตรียมข้ อมูลและคัดเลือกข้ อมูล
ข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้อมูลที่
รวบรวมจากแบบสอบถามพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ
ประชากรวัย ท างาน สั ง กัด ส านัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุ ข อยู่ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึง

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิ ด ในการพยากรณ์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด

วัน ที่ 31 กัน ยายน พ.ศ.2564 ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล เกี่ ย วกับ

โรคเบาหวานด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

พฤติ ก รรมในชี วิ ต ประจ าวัน ของประชากรวัย ท างาน

จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจยั การ

ได้แก่ เพศ อายุ ส่ วนสู ง น้ าหนัก เส้นรอบเอว พฤติกรรม

วิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อเป็ นการวิเคราะห์และ

การทานอาหารและการปรุ งอาหาร และพฤติกรรมการ

ทาการหาประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุด และแม่ นยา

ออกกาลังกายและการพักผ่อน พฤติ กรรมการสู บบุหรี่

ที่สุดในการพยากรณ์ โดยผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากกรมอนามัย

และการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จากนั้น น าข้อ มู ล ที่
342

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

ได้มา มาทาการคัดสรรและทาการคัดเลือกข้อมูลที่จะใน

ข้อมูล 30 เปอร์ เซ็ นต์จากข้อมูลทั้งหมด เพื่อใช้ในการ

การพยากรณ์ความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวาน

ทดสอบอัลกอริ ทึม หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ น

3.3 ขั้นตอนการสร้ างโมเดลพยากรณ์ เปรี ยบเที ยบ และ

ข้อมูลในการพยากรณ์ และสร้างแบบจาลอง เมื่อทาการ

คัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ทเี่ หมาะสมทีส่ ุ ดไปใช้ งาน

พยากรณ์แต่ละเทคนิ คเรี ยบร้อยแล้ว ทาการสรุ ปผลและ
เลือกเทคนิคที่เหมาะสมและแม่นยาที่สุด
3.4 ขั้นตอนการแสดงผลและแสดงภาพรวมของข้ อมูล
ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ทาการแสดงผลการ
พยากรณ์ความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวาน เพื่อนาไปใช้

ภาพที่ 2 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึม(1)

ในการวิเคราะห์และหาสาเหตุในการเกิดโรคเบาหวาน

ภาพที่ 3 : แสดงรู ปขั้นตอนการหาประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึม(2)
จากภาพที่ 2 และ 3 เป็ นการแสดงขั้นตอนของ
การหาประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึมที่ใช้ในงานวิจยั ฉบับ
นี้ ซึ่ งใช้ RapidMiner Studio เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการหา

ภาพที่ 4 : แสดงรู ปการเปรี ยบเที ยบความเสี่ ยงในการเกิ ด

ประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึมทั้งหมดและนาผลลัพธ์ที่ได้

โรคเบาหวานโดยแบ่งตามเพศ

ไปทาการเปรี ยบเที ยบสรุ ปผลและคัดเลือกผลที่ แม่นยา

จากภาพที่ 4 แสดงตัว อย่ า งการปรี ย บเที ย บ

ที่สุด

ความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โดยแบ่งตามช่วงของ

งานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการพยากรณ์ความ

ค่าดัชนี ท้ งั 5 ระดับ โดยแบ่ งตามเพศชายและเพศหญิง

เสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

เพื่อทาการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์หาสาเหตุของความ

5 อัลกอริ ทึม ได้แก่ เทคนิ คต้นไม้ป่าสุ่ ม, เทคนิ คต้นไม้

เสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวานของเพศชายและเพศหญิง

ตัดสิ นใจ,เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียม, เทคนิ คนาอีฟ
เบย์ และเทคนิ คเพื่อนบ้านใกล้ มาใช้ในการเปรี ยบเทียบ

4. ผลการดาเนินงาน

เ พื่ อ ห า อั ล ก อ ริ ทึ ม ที่ ดี ที่ สุ ด โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
โดยเริ่ ม จากการ

ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจการ

เก็บและรวบรวมข้อมูล ทาความสะอาดข้อมูลที่ได้ และ

พยากรณ์ความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวานด้วยเทคนิ ค

ท าการแบ่ ง ข้อ มู ล ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ข้อ มู ล ฝึ กฝน

เหมืองข้อมูล สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้

(Training Data) ใช้ ข ้ อ มู ล

4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทมึ

RapidMiner Studio ในการวิ เ คราะห์

70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จ ากข้อ มู ล

ทั้งหมด เพื่อใช้ในการฝึ กฝนอัลกอริ ทึมทั้งหมดที่ ใช้ใน

นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการ

การพยากรณ์ และข้อ มู ล ทดสอบ (Test Data) ซึ่ งใช้

เกิดโรคเบาหวาน โดยทาการเปรี ยบเทียบด้วยอัลกอริ ทึม
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ทั้งหมด 5 อัลกอริ ทึม ได้แก่ เทคนิ คต้นไม้ป่าสุ่ ม, เทคนิค

จากภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการเปรี ยบเที ยบความ

ต้นไม้ตดั สิ นใจ, เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียม, เทคนิค

เสี่ ยงในการเกิ ดโรคเบาหวาน โดยแบ่ งตามช่ วงของค่า

นาอีฟเบย์, และเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด

ดัชนี ท้ งั 5 ระดับ โดยทาการแสดงจานวนข้อมูลระหว่าง

ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม

เพศชายและเพศหญิ ง เพื่ อ ทาการเปรี ย บเที ย บและการ
วิเคราะห์ หาสาเหตุในการเกิ ดโรคเบาหวาน พบว่าเพศ

เทคนิค

Accuracy

Precision

Recall

F-Measure

Performance

Random Forest
Decision Tree
KNN
Naïve Bayes
Neural Network

99.68
94.70
94.16
89.94
55.40

99.85
97.84
94.68
89.06
49.13

99.11
85.90
92.53
83.92
40.29

99.48
91.48
93.59
86.41
44.27

หญิงมีจานวนข้อมูลในการวิเคราะห์ และมีขอ้ มูลความ
เสี่ ย งมากกว่ า เพศชาย และมี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด
โรคเบาหวานมากกว่าเพศชายอีกด้วย

จากการทดสอบทั้ ง 5 อั ล กอริ ทึ ม พบว่ า
อัล กอริ ทึ ม ต้น ไม้ป่ าสุ่ ม ให้ผ ลลัพ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยให้ค่า
ความถูกต้องอยูท่ ี่ 99.68% ค่าความแม่นยาอยูท่ ี่ 99.85%
ค่าความระลึ กอยู่ที่ 99.11% และค่าประสิ ทธิ ภาพอยู่ที่
99.48% รองลงมาอัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจ โดยให้ค่า
ความถูกต้องอยู่ที่ 94.70% ค่าความแม่นยาอยู่ที่ 97.84%
ค่าความระลึ กอยู่ที่ 85.90% และค่าประสิ ทธิ ภาพอยู่ที่
91.48%
4.2 ผลการพัฒนาหน้ ารายงานแสดงผล
การแสดงผลข้อ มู ล ได้ท าการก าหนดค่ า ของ

ภาพที่ 6 : แสดงรู ปการเปรี ยบเที ยบความเสี่ ยงในการเกิ ด
โรคเบาหวานโดยแบ่งตามช่ วงค่าดัชนี

จากภาพที่ 6 แสดงตัว อย่า งการเปรี ย บเที ย บ
ความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โดยแบ่งตามช่วงของ
ค่ า ดัช นี ท้ ัง 5 ระดับ โดยท าการแสดงและแบ่ ง จานวน
ความเสี่ ยงในการเกิ ดโรคเบาหวาน ซึ่ งพบว่าข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์ น้ ันมี ขอ้ มูล น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ม าก
ที่ สุด รองลงมาน้ า หนัก เกิ น น้ า หนัก ตามสัดส่ ว น โรค
อ้วน และโรคอ้วนอันตราย เรี ยงข้อมูลตามลาดับ

ช่วงดัชนี 5 ระดับ ได้แก่ น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์, น้ าหนัก
ตามสั ด ส่ ว น, น้ าหนั ก เกิ น , โรคอ้ว น และโรคอ้ว น
อันตราย

5. สรุ ปอภิปรายผล
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาของผู ้
ที่มีความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวานโดยการพยากรณ์
ความเสี่ ย งซึ่ ง ใช้เ ทคนิ คเหมื อ งข้อ มู ล ในการพยากรณ์
และทาการศึ กษาเพื่อทาการเปรี ยบเที ยบอัลกอริ ทึมที่ ดี
ที่ สุ ดเพื่ อ น าอั ล กอริ ทึ ม ไปใช้ ใ นการ พั ฒ นาระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจการพยากรณ์ ความเสี่ ยงในการ
เกิดโรคเบาหวานด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ในการสร้ างแบบการพยากรณ์ ข ้อ มู ล โดยใช้
เทคนิ คเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ท้ งั 5 เทคนิ คที่มาใช้

ภาพที่ 5 : แสดงรู ปการเปรี ยบเที ยบความเสี่ ยงในการเกิ ด
โรคเบาหวานโดยแบ่งตามเพศ
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ในการวิเคราะห์ พบว่าสาหรับข้อมูลชุดนี้ เหมาะสมกับ
เทคนิคต้นไม้ป่าสุ่มมากที่สุด โดยให้ค่าความถูกต้องอยูท่ ี่
99.68% ค่าความแม่นยาอยูท่ ี่ 99.85% ค่าความระลึกอยูท่ ี่
99.11% และค่าประสิ ทธิ ภาพอยู่ที่ 99.48% หลังจากนั้น
น าเทคนิ ค นี้ ไปใช้ใ นการพัฒ นาระบบและแสดงผล
รู ปแบบต่างๆ บนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา

[6]

6. ข้ อแสนอแนะในการวิจัย
6.1 ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาความเสี่ ยง
ในการเกิดโรคเบาหวาน โดยได้รับข้อมูลจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อนามาวิเคราะห์และพยากรณ์
ความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวาน เพื่อให้ทราบถึงความ
เสี่ ยงเบื้องต้นของการเกิดโรคเบาหวาน
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การพัฒนาไลน์ แชทบอทเพื่อให้ ข้อมูลข่ าวสารโรคติดต่ อไวรัสโคโรนา
The Development of ChatBot Line to Provide Information about
Coronavirus
กัญจน์ เข็มนาค (Kan Khemnak)1 และณั ฐวี อุตกฤษฏ์ (Nattavee Utakrit)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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บทคัดย่อ

Wuzzy Algorithm, 2) Jaccard Algorithm, and 3) Natural

ปั จจุ บั นการเผยแพร่ ข้ อมูลข่ าวสารมีการเผยแพร่ ผ่ าน
ช่ องทางต่ างๆมากมาย เทคโนโลยีทาให้ ผู้คนสามารถรั บรู้
ข้ อมูลข่ าวสารได้ รวดเร็ ว และง่ ายต่ อการเข้ าถึง โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา
(Covid-19) งานวิ จัยนี น้ าเสนอไลน์ แชทบอทเพื่ อให้ ข้อมูล
ข่ าวสารโรคติดต่ อไวรั สโคโรนา โดยได้ ทาการเปรี ยบเที ยบ
วิ ธีการประมวลผลข้ อความ 3 อั ลกอริ ทึม คื อ1) ฟั ซซี่ วูซซี่
(Fuzzy Wuzzy) 2) แจ็คการ์ ด (Jaccard) และ 3) การประมวลผล
ภาษาทางธรรมชาติ โมดู ล ไพไทยเอ็นแอลพี (PythaiNLP)
เพื่อนามาพัฒนาการตอบคาถามผ่ านไลน์ แชทบอทให้ มีความ
แม่ นยา ซึ่ งพบว่ า ฟั ซซี่ วูซซี่ ให้ ค่ าความแม่ นยามากที่ สุด
จากนั้นจึ งได้ นามาพัฒนาร่ วมกับแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อ
ตอบค าถามและเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารที่ มีความรวดเร็ ว
ถูกต้ องและแม่ นย า ซึ่ งผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการ
ท างานของไลน์ แชทบอทโดยผู้ เชี่ ยวชาญพบว่ ามี
ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับดีมากที่ร้อยละ 82.75 และผู้ใช้ งาน
งานทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ: ไลน์แชทบอท เว็บไซต์ ไวรัสโคโรนา ฟัซซี่วซู ซี่

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. บทนา
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ได้ระบาดไปทัว่ โลก รวมถึงในประเทศไทยการให้ความรู ้และ
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยากับประชาชนเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการที่
จะให้ประชาชนเตรี ยมพร้ อมเพื่อรั บมื อกับสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดได้อย่างเหมาะสม ปั จจุ บันหลายหน่ วยงานได้
นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ ผ่านช่ องทางที่ หลากหลาย
เช่น ศูนย์บริ หารสถาการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (ศบค.มท.) หรื อผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ การสื่ อสาร 2019
ข้อมูลผ่านไลน์ เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่เข้าถึงผูค้ นได้โดยง่าย
เนื่องจากเป็ นแอปพิเคชันที่มีผนู ้ ิยมใช้กนั เป็ นจานวนมาก
ปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็ น วิ ทยาการ
ด้านปั ญญาที่ จะมาช่ วยให้มนุ ษย์แก้ปัญหา วิเคราะห์ และให้
ข้อมูลต่างๆ ที่ แม่นยา รวดเร็ ว ในปั จจุบนั มีการศึ กษาและนา
เทคนิ คการประมวลผลตามหลักการของปั ญญาประดิษฐ์มาใช้

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
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หลายอัลกอริ ทึม แต่จากการศึกษาของผูว้ ิจยั พบว่า อัลกอริ ทึม
ฟัซซี่ วซู ซี่ (Fuzzy Wuzzy), แจ็คการ์ ด (Jaccard), การประมวลผล
ภาษาทางธรรมชาติ โมดู ล ไพไทยเอ็ นแอลพี (PythaiNLP)
มีการนาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์และให้ขอ้ มูล โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การเปรี ยบเทียบความเหมือนทุกตัวอักษรของ ฟัซซี่วซู ซี่
(Fuzzy Wuzzy) ให้ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 80.65 เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
กับการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ (NLP) ให้ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
ร้ อ ยละ 46.47 [1] แต่ จ ากการศึ ก ษาพบว่ า การประมวล
ภาษาธรรมชาติโมดูล PyThaiNLP นั้นเป็ นการประมวลผลแบบ
ภาษาธรรมชาติที่ทามาเพื่อใช้กบั ภาษาไทยโดยเฉพาะและเป็ น
อัลกอริ ทึมประเภท Library คล้ายกัน ในด้านการสื บค้นข้อมูล
Jaccard ใช้ในการเปรี ยบเที ยบความเหมื อนของตัวอักษรที่ ไม่
ซับซ้อนมากสามารถทาได้รวดเร็ วและแม่นยา [2] ผูว้ ิจยั จึงได้
น า 3 อัลกอริ ทึ มนี้ มาศึ กษาวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบเพื่ อหา
อัลกอริ ทึมที่เปรี ยบเทียบตัวอักษรได้แม่นยาที่สุดให้เหมาะสม
กับการให้ขอ้ มูลข่าวสารจากนั้นนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ไลน์แชทบอท ซึ่ งการให้ขอ้ มูลจะใช้ขอ้ มูลจากทุกโรงพยาบาล
ที่อยูใ่ นสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พงศกร อุ ท ารจิ ต ต์ [1] น าเสนอการพัฒ นาหุ่ น ยนต์
สนทนาส าหรั บ แนะนาคุ ณ แม่ มือ ใหม่ ส าหรั บ ให้คุณแม่
มือใหม่ได้มีผูช้ ่วยแนะนาเกี่ ยวกับการตั้งครรภ์และได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ จาเป็ นอี กทั้งยัง
สะดวกและรวดเร็ วในการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยลด
ปั ญหาในการขอคาแนะนาและเพื่ออานวยความสะดวกใน
การให้ขอ้ มูลต่างๆ โดยใช้ฟัซซี่ วุชชี่ (Fuzzy Wuzzy) ใน
การประมวลผลข้อ ความเพื่ อ ให้ หุ่ น ยนต์ส นทนาตอบ
คาถามได้เหมาะสม
การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing
- NLP) เป็ นการประมวลผลข้อความระหว่างภาษาคอมพิวเตอร์
และภาษาธรรมชาติ ม นุ ษย์ ในปั จจุ บั น การประมวล
ภาษาธรรมชาติมีการนิยมใช้ข้ นั ตอนการเรี ยนรู ้เชิงคุณลักษณะ
[3] [4] ที่ สามารถให้ผลลัพธ์ ที่ ออกมาได้ดี ตัวอย่างเช่ นใน
แบบจาลองภาษา โดยได้มีการเปรี ยบเทียบกับวิธีการดั้งเดิมที่

347

NCCIT2022

ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ใ นด้านสถิ ติ หรื อการ
ประมวลผลตามกฎที่วางไว้
User Interface Design หรื อ Human-Computer Interaction
คื อ การออกแบบส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ ระหว่างผูใ้ ช้กับ
คอมพิ ว เตอร์ เป็ นหลั ก และวิ ธี ก ารที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ สามารถสื่ อสารกันได้ง่ายดายเสมือนสื่ อสารกับ
มนุษย์ ผ่านการมองเห็น การได้ยนิ การสัมผัส การพูดคุย หรื อ
วิธีการใดๆ [5] ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาหลักการนี้ มาประยุกต์ในการ
ออกแบบ User Interface ของ Chatbot Line ในงานวิจยั นี้
ฟัซซี่วซู ซี่ (Fuzzy Wuzzy) เป็ นไลบรารี่ ของ Python ซึ่ง
ใช้สาหรับเปรี ยบเทียบความเหมือนของตัวอักษรโดยการ
ตรวจสอบตัวอักษรกับข้อความต้นทางเพื่อคานวณความ
แตกต่างระหว่างลาดับของตัวอักษร โดยส่ วนมากนิ ยมใช้
กับการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ หรื อด้าน Data Science
[6] ฟั ซ ซี่ วูซ ซี่ (Fuzzy Wuzzy) มี ก ารจับ คู่ ป ระมวลผล 4
รู ปแบบได้แก่ 1) Simple Ratio เปรี ยบเทียบทุกตัวอักษร 2)
Partial Ratio เปรี ยบเที ยบข้อความที่ มีความยาวไม่เท่ ากัน
ได้ 3) Token Sort Ratio เปรี ยบเทียบข้อความที่สลับคาได้
4) Token Set Ratio เปรี ยบเทียบข้อความที่มีคาซ้ ากันได้
แจ็ ค การ์ ด (Jaccard) เป็ นอั ล กอริ ทึ ม เปรี ยบเที ย บ
ข้อความที่เป็ นประเภทเดียวกับฟั ซซี่ วุซซี่ (Fuzzy Wuzzy)
และเป็ นไลบรารี่ หนึ่ งของ Python ที่ นิยมนามาใช้ในการ
ค้นคื นข้อมูลหรื อทา Search Engine เช่ น Google, Yahoo,
Bing เป็ นต้ น [2] แจ็ ค การ์ ด (Jaccard) มี ล ั ก ษณะการ
ประมวลผลเปรี ยบเทียบข้อความในรู ปแบบการแบ่งคาหา
ตาแหน่ งที่เหมือนกันเพื่อนามาคานวนหาค่าความเหมือน
ของข้อความที่เปรี ยบเทียบกับข้อความต้นทาง ค่าที่ได้จะมี
ตั้งแต่ 0-1 เรี ยงจากความเหมือนของข้อความจากน้อยไปมาก

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคของอัลกอริทมึ
ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
การประมวลผลของภาษาธรรมชาติ 3 อัลกอริ ทึม ได้แก่
1) ฟั ซซี่ วูซซี่ (Fuzzy Wuzzy) 2) แจ็คการ์ ด (Jaccard) และ 3)
การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ โมดู ลไพไทยเอ็นแอลพี
(PythaiNLP) เปรี ยบเที ยบหาความแม่นยาในการเปรี ยบเที ยบ
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ความเหมือนของตัวอักษรเพื่อให้ไลน์แชทบอทสามารถโต้ตอบ
และให้ขอ้ มูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างถูกต้องและตรง
ตามที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการ โดยใช้การก าหนดรู ปแบบการพิ มพ์ที่มี
ความผิดพลาดจากการพิมพ์ตวั อักษรที่ใกล้เคียงบนแป้ นพิมพ์
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ให้ค วามหมายอยู่ใ นขอบเขตของเมนู
บนไลน์แชทบอทผ่านการประมวลผลภาษา Python
3.2 การเตรียมข้ อมูลและคัดเลือกข้ อมูล
ข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการรวบรวม
ข้อ มู ล จากโรงพยาบาลสั ง กัด ส านัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุขทัว่ ประเทศตั้งแต่เริ่ มระบบ Co-ward อยูใ่ นช่วง
เดื อนมิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นข้อมูลการ
เข้ารับการรักษาของผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนาได้แก่
ข้อมูลอาการของผูป้ ่ วยในแต่ละวัน ข้อมูลการใช้เตียงของ
ผูป้ ่ วยในแต่ละวัน ข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลวัคซีนที่ได้รับ ข้อมูลยาที่
ได้รั บ ข้อ มู ล เครื่ อ งช่ ว ยหายใจของผูป้ ่ วยในแตต่ ล ะวัน
จานวน 1 ล้านรายการ
3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาไลน์ แชทบอทซึ่ง
ประกอบไปด้วย การเตรี ยมข้อมู ลที่ ใช้ในการตอบโต้กับ
ผู ้ใ ช้ ง าน การเปรี ยบเที ย บ ฟั ซ ซี่ วู ซ ซี่ (Fuzzy Wuzzy),
แจ็คการ์ ด (Jaccard), การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ
โมดูลไพไทยเอ็นแอลพี (PythaiNLP) เพื่อหาความเหมือนของ
ตัวอักษรของผูใ้ ช้งานที่พิมพ์เข้ามา การนาอัลกอริ ทึมที่มีความ
แม่นยามากที่สุดมาประยุกต์ใช้กบั ไลน์แชทบอท การแสดงผล
ข้อมูลผูต้ ิดเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่านทางไลน์แชทบอท 2019
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3.4 การออกแบบและพัฒนาระบบ
นาอัลกอริ ทึมที่ มีความแม่นยาในการเปรี ยบเที ยบ
ความเหมือนของตัวอักษรมากที่สุดมาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาไลน์แชทบอท Chatbot Server จะถูกเชื่ อมต่อกับ
ฐานข้อมูล Replicate ของระบบ Co-ward ที่ เก็บข้อมูลผูป้ ่ วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบ 2019 Real-Time รวมถึงมี Security
Rules และระบบ Authentication ที่ สามารถระบุ ต ัวตนเพื่ อ
เข้าถึงข้อมูลของระบบในแต่ละระดับเพื่อป้ องกันไม่ให้ผูไ้ ม่
ประสงค์ดี ท าการโจรกรรมข้อมู ลจากฐานข้อมู ลกลางได้
ศึกษาการทางานของ Line Messaging API เพื่อให้สามารถรับส่ งข้อมู ลระหว่างเซิ ฟเวอร์ การส่ งค าขอจะใช้ API Restful
Service แบบ JSON โดย Messaging API ทาการเชื่อมต่อข้อมูล
ผูใ้ ช้งานผ่านทาง LINE Official Account ซึ่ ง Messaging API
จะสามารถยอมรั บ ค าขอเป็ นเพื่ อ นโดยผ่ า นหน้ า LINE
Manager การโต้ตอบการใช้งานกับผู ้ใช้จะส่ งข้อมู ลผ่ าน
Chatbot Server ของเราไปยังผูใ้ ช้งาน LINE การออกแบบส่ วน
ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน GUI บน Line Application (Rich Menu) โดย
ใช้เครื่ องมือ LINE Bot Designer ของโปรแกรม LINE สาหรับ
ออกแบบหน้าเมนู ไลน์แชทบอท สามรถออกแบบรู ปแบบ
ของเมนู ได้ตามความต้องการ หลังจากนั้นให้เชื่ อมต่อ API
Restful Service ผ่านทาง Url Rich Menu ของ LINE ที่ ท าการ
ออกแบบไว้ในแต่ละปุ่ มการทางาน

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานไลน์แชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนาสามารถแบ่งหัวข้อได้ดงั นี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทมึ
ทาการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม โดยนาชุดข้อมูลตัวอย่าง
มาเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพโดยการเปรี ยบเทียบข้อความ
ของเมนู จานวนผูต้ ิ ดเชื้ อวันนี้ ตัวอย่างชุ ดข้อมูลแสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตัวอย่างข้อมูลที่นามาทดสอบ
ที่
1
2
3
4

ภาพที่ 1 : แสดงรู ปกรอบแนวคิดการวิจยั
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คาค้นหา
ขานวยผูต้ ืดเชื้อของวัรนี้
ขานสนผูจ้ ิเเชื้ อวัรนี้
ขานวนผูจ้ ิดเชื้อของวัรรนี้
ยานวนผุต้ ืดเขื้อวัรนี้
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ที่

คาค้ นหา

1
2
3

ขานวยผูต้ ืดเชื้อของวัรนี้
ขานสนผูจ้ ิเเชื้อวัรนี้
ขานวนผูจ้ ิดเชื้อของวัรร
นี้
ยานวนผุต้ ืดเขื้อวัรนี้
จานวนผูจ้ ิดเขื้อของวัน้ ี
ตานวนผุต้ ิดเชื้อวัรรี้
จานวนผูต้ ิดเชื้อวันนี้
โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
โนงพยาบาลที่ไกล้เตียง
ผูต้ ิดเชื้อ
จานวนผูต้ ิดเชื่อในวันนี้
จนวนผูต้ ิดเชื้อวันนี้
จานวนคนติดเชื้อ
ผูต้ ิดเชื้อล่าสุ ด
จานวนคนติดเชื้อล่าสุ ด
จานวนคนติด Covid
ล่าสุ ด
จานวนผูต้ ิดเชื้อ Covid
ล่าสุ ด
ผูต้ ิดเชื้อรายวัน
จานวนผูต้ ิดเชื้อรายวัน
คนติดเชื้อวันนี้

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fuzzy
Wuzzy
72
74
72

Jaccard

PythaiNLP

70
73.68
78.95

42.48
41.23
37.35

86
72
83
100
25
28
100
89
94
86
85
71
72

60
77.78
77.78
100
10.34
18.52
62.5
88.89
93.75
70.59
70.59
47.62
54.55

17.6
62.84
28.72
99.99
20.35
25.95
71.91
84.38
56.04
74.36
55.6
66.53
72.13

56

25

63.45

83
86
83

51.58
68.42
78.95

87.97
69.38
90.16
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ตารางที่ 2 : ผลการเปรี ยบเที ยบความแม่ น ยาจากการเปรี ยบเที ยบ
ข้อความกับข้อ ความต้นทาง “จานวนผู ้ติดเชื้ อ วัน นี้ ” โดยใช้ก าร
ประมวลผลของอัลกอริ ทึม

จากตารางที่ 2 ฟั ซซี่ วูซซี่ (Fuzzy Wuzzy) ประมวลผล
ความเหมื อนของข้อความด้วยการเปรี ยบเที ยบข้อความต้น
ทางกับค าค้นหาได้ค่ ามากที่ สุ ดจากการเปรี ยบเที ยบที ละ
ตัวอักษรและคานวนออกมาเป็ นค่าความเหมือนที่มีค่า 0-100
ทาให้ไลน์แชทบอทรู ้ได้ว่าผูใ้ ช้งานต้องการดูขอ้ มูลในส่ วน
ของเมนู ใ ดโดยก าหนดเมนู ต่ า งๆ ไว้เ ป็ นข้อ ความ เช่ น
ผูต้ ิดเชื้ อล่าสุ ด ข้อมูลวัคซี นที่ ได้รับ โรงพยาบาลที่ ใกล้เคียง
หากผูใ้ ช้งานพิมพ์ขอ้ ความที่ใกล้เคียงกับเมนูที่กาหนดไว้โดย
ค่าความเหมือนมากกว่า 60 ไลน์แชทบอทจะตอบกลับไปยัง
ผูใ้ ช้งานโดยให้ขอ้ มูลตามความเหมาะสม
4.2 ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาไลน์แชทบอทแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่ หน้า
เว็บไซต์กรอกข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันตัวตน และส่ วนของการ
ประมวลผลข้อความโดยใช้อลั กอริ ทึมที่มีความแม่นยามาก
ที่ สุด เมื่อผูใ้ ช้งานครั้งแรกเพิ่มเพื่อนไลน์แชทบอทจะไม่
สามารถดูขอ้ มูลต่างๆ ได้ ผูใ้ ช้จะต้องทาการยืนยันตัวตน
เพื่อพิสูจน์วา่ เป็ นเจ้าของข้อมูลจริ ง

จานวนผูจ้ ิดเขื้อของวัน้ ี
ตานวนผุต้ ิดเชื้อวัรรี้
จานวนผูต้ ิดเชื้ อวันนี้
โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
โนงพยาบาลที่ไกล้เตียง
ผูต้ ิดเชื้อ
จานวนผูต้ ิดเชื่ อในวันนี้
จนวนผูต้ ิดเชื้ อวันนี้
จานวนคนติดเชื้อ
ผูต้ ิดเชื้อล่าสุด
จานวนคนติดเชื้อล่าสุ ด
จานวนคนติด Covid ล่าสุด
จานวนผูต้ ิดเชื้ อ Covid ล่าสุด
ผูต้ ิดเชื้อรายวัน
จานวนผูต้ ิดเชื้ อรายวัน
คนติดเชื้อวันนี้

จากนั้นนาชุดข้อมูลตัวอย่างมาทาการเปรี ยบเที ยบด้วย ฟั ซ
ซี่ วูซซี่ (Fuzzy Wuzzy), แจ็คการ์ ด (Jaccard), การประมวลผล
ภาษาทางธรรมชาติโมดูลไพไทยเอ็นแอลพี (PythaiNLP) โดย
ผลการเปรี ยบเทียบแสดงในตารางที่ 2

ภาพที่ 2 : ไลน์แชทบอทส่งข้อความต้อนรับให้กบั ผูใ้ ช้งาน
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เ มื ่ อ ผู ใ้ ช้ง า น ไ ด ้ร ั บ ข ้อ ค ว า ม ต ้อ น รั บ แ ล ้ว ใ น
ขั้น ตอนต่ อ ไปจะต้อ งทาการยืน ยัน ตัว ตนโดยกดปุ่ ม
ยืน ยัน เพื ่ อ เปิ ดเว็ป ไซต์ส าหรั บ กรอกข้อ มู ล พิ สู จ น์
ตัวตน ดัง ภาพที่ 3
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เมื่อยืนยันตัวตนสาเร็ จข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
เพื่อบันทึ กว่าผูใ้ ช้งานผ่านการยืนยันตัวตนเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นสามารถเลือกเมนูการแสดงผลต่างๆได้ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 : ไลน์แชทบอทแสดงผลเมนูต่างๆ
ไลน์แชทบอทสามารถให้ขอ้ มูลโรคติดต่อไวรัสโคโรนาได้
2 รู ปแบบคือ คลิกที่ เมนู ที่ตอ้ งการหรื อการพิมพ์ขอ้ ความ การ
คลิกที่เมนูไลน์แชทบอทเป็ นการส่งข้อความที่ต้ งั ค่าไว้บน Lich
Menu เพื่ อให้ไลน์แชทบอทส่ งข้อความกลับมาเป็ นข้อมูลที่
ต้องการ หรื อการเลือกพิมพ์ขอ้ ความเพื่อสอบถามข้อมูลไลน์แช
ทบอทจะทาการเปรี ยบเที ยบข้อความหาชื่ อเมนู ที่ต้ งั ค่าไว้ที่มี
ความเหมื อนกับข้อความของผู ้ใช้มากที่ สุ ดและให้ ข ้อมู ล
กลับมาในรู ปแบบข้อความที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ เช่น ผูต้ ิดเชื้ อล่าสุ ด
ข้อมูลวัคซีนที่ได้รับ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

ภาพที่ 3 : ไลน์แชทบอทแสดงปุ่ มยืนยันตัวตน
การยืนยันตัวตนจะประกอบไปด้วยเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ชื่อ นามสกุล เลขหลังบัตรประจาตัวประชาชน
วันเดื อนปี เกิ ด โดยน าข้อมู ลดังกล่ าวตรวจสอบกับฐานข้อมู ล
กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องเพื่อพิสูจน์ตวั ตนดัง
ภาพที่ 4

5. สรุ ป อภิปรายผล
จากการพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา แบ่งงานวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วน ซึ่ งจากการเปรี ยบเทียบ
และคัดเลื อกอัลกอริ ทึ มที่ เหมาะสม 3 อัลกอริ ทึ มได้แก่
ฟั ซ ซี่ วู ซ ซี่ ( Fuzzy Wuzzy) , แ จ็ ค ก า ร์ ด ( Jaccard) ,
การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ โมดู ล ไพไทย
เอ็นแอลพี (PythaiNLP) โดยการสร้างแบบจาลองทดสอบจากชุด
ข้อมูลตัวอย่างด้วยวิธีประมวลผลการเปรี ยบเทียบข้อความแล้ว
ซึ่ งผลการวิ จัยพบว่ าอัลกอริ ทึ มฟั ซซี่ วู ซซี่ (Fuzzy Wuzzy)
ให้ค่าความเหมือนได้มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความเหมือนของ
ข้อความร้ อยละ 75.85 ซึ่ งผลที่ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พงศกร [1] ที่ สรุ ปได้ว่าการเปรี ยบเที ยบเทคนิ คอัลกอริ ทึ ม

ภาพที่ 4 : หน้ากรอกข้อมูลยืนยันตัวตน
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Fuzzy Wuzzy ให้ ค่ า ร้ อ ยละในการเปรี ยบเที ย บระหว่ า ง
ตัวแปรต้นกั บตัวแปรตามได้ เหมื อนมากที่ สุ ด เนื่ องจาก
ฟัซซี่วซู ซี่ (Fuzzy Wuzzy) เป็ นการเปรี ยบเทียบข้อความโดยแบ่ง
การเปรี ยบเทียบความเหมือนทีละตัวอักษรเริ่ มจากอักษรตัวแรก
ถึ งอักษรตัวสุ ดท้ ายและจาก อักษรตัวสุ ดท้ ายกลับ มาที่
อักษรตัวแรกต่างจากแจ็คการ์ ด (Jaccard) ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ตวั อักษรที่มีร่วมกันระหว่างข้อความต้นทางกับข้อความ
ค้นหา และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โมดู ล PythaiNLP
เป็ นการแบ่งคาตามพจนานุ กรมภาษาไทยเพื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ข้อความต้นทาง เมื่อนาวิธีฟัซซี่ วซู ซี่ (Fuzzy Wuzzy) ไปทาการ
พัฒนาในไลน์แชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
จึ งส่ งผลให้ไลน์แชทบอทที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพในให้
ข้ อ มู ล ตอบกลั บ ในรู ปแบบข้ อ ความที่ ผู ้ ใ ช้ ต ้ อ งการ
โดยผลทดสอบและการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการท างาน
ไลน์แชทบอท โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาจานวน 3 ท่านประเมินจากความถูกต้องของการตอบ
คาถามของไลน์แชทบอท ยืนยันว่ามีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับ
ดี มากที่ ร้ อยละ 82.75 ในส่ วนของการทดสอบโดยผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไป พบว่าต่างพึงพอใจต่อระบบไลน์แชทบอทนี้ ในระดับดี
มาก โดยมีค่าลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.37 และ SD
เท่ากับ 0.75
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6. ข้ อแสนอแนะในการวิจัย
การวิจัยนี้ ได้แสดงให้เห็ นถึ งการทางานของน์แชทบอท
ร่ วมกับอัลกอริ ทึ มฟั ซซี่ วูซซี่ มี ประสิ ทธิ ภาพการท างานที่
แม่นยาในการให้ขอ้ มูล แต่อย่างไรก็ตามการวิจยั ครั้งนี้ ยงั พบ
ปั ญหาในส่ วนของข้อความที่ มีความยาวและมี ความซับซ้อน
ของข้อความสู ง เนื่ องด้วยข้อความเป็ นภาษาไทยมี ความยาก
มากกว่าภาษาอังกฤษซึ่งในการประมวลผลเปรี ยบเทียบข้อความ
ที่ ใช้การประมวลผลเปรี ยบเที ยบตัวอักษรอาจจะให้ค่าความ
แม่ นย าที่ น้ อยส าหรั บการเปรี ยบเที ยบข้อความที่ มี ความ
ซั บซ้ อนสู ง ยังต้องศึ กษาพัฒนาเพิ่ มเติ มในส่ วนของการ
เปรี ยบเที ยบคาภาษาไทยที่ถูกหลักตามพจนานุ กรมเพื่อแก้ไข
ข้ อ ความที่ ผิ ด ให้ ถู ก ต้ อ ง ก็ จ ะท าให้ ก ารตอบค าถาม
ไลน์แชทบอทมีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
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บทคัดย่อ

Ethereum blockchain to support mint Non-Fungible

การซื ้ อ ขายสิ น ทรั พย์ ดิ จิ ทั ล เริ่ มเป็ นที่ นิ ย มมากขึ ้น
ในปั จจุบัน แต่ แพลตฟอร์ มส่ วนใหญ่ ที่ให้ บริ การยัง ไม่ มี
กระบวนการตรวจสอบความเป็ นต้ นฉบั บของสิ นทรั พย์
ดิจิทัล ส่ งผลให้ สินทรั พย์ ดิจิทัลไม่ มีมลู ค่ า และไม่ มีการใช้
ประโยชน์ จ ากการเป็ นเจ้ าของ งานวิ จั ย นี ้จึ ง ได้ พั ฒ นา
แพลตฟอร์ มซื ้ อ ขายสิ นทรั พย์ โดยใช้ โทเคนดิ จิ ทั ล
ลั ก ษณะเฉพาะบนเครื อข่ ายอี เ ธอเรี ยม ที่ พั ฒ นาขึ ้ น
เพื่ อ รองรั บการสร้ าง การแสดงรายการขาย การซื ้ อ
และการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ค วามเป็ นเจ้ าของโดยไม่ ผ่ า น
ตั ว กลาง รวมทั้ ง การได้ รั บค่ าสิ ทธิ ค วามเป็ นเจ้ าของ
และผลตอบแทนจากการซื ้ อ ขา ยสิ นทรั พย์ ดิ จิ ทั ล
จากผลการวิจัยพบว่ า แพลตฟอร์ มที่พัฒนาขึน้ สามารถซื ้อ
ขายสิ นทรั พย์ โดยใช้ โทเคนดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะ
ได้ ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน อีกทั้งเป็ นแนวทาง
ในการประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งานวิ จั ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง
และสามารถน าไปต่ อ ยอดในการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น
แบบกระจายบนเครื อข่ ายอีเธอเรี ยมได้ ในอนาคต
คาสาคัญ : แพลตฟอร์ ม ซื้ อ ขายสิ น ทรัพ ย์ โทเคนดิจิทลั
ลักษณะเฉพาะ อีเธอเรี ยม

Token, listing Non-Fungible Token, buying NonFungible 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. บทนา
การใช้ เ งิ นตราและสกุ ล เงิ นดิ จิ ทั ล เพื่ อซื้ อขาย
แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น สิ น ท รั พ ย์ เ ป็ น โ ท เ ค น ดิ จิ ทั ล
ไม่ มี ล ัก ษณะเฉพาะ (Fungible Token : FT) หรื อโทเคน
ดิ จิ ทั ล ทดแทนกั น ได้ ตัว อย่ า งเช่ น บิ ท คอยน์ (Bitcoin)
อี เ ธอเรี ยม (Ethereum) และสกุ ล เงิ น ต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนด้วยจานวนเดี ยวกัน เนื่ องจากมีมูลค่าทดแทน
กัน ได้ ด้ว ยคุ ณ สมบัติ ดัง กล่ า วจึ ง ท าให้ สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล
ไม่มีมูลค่าและไม่มีสิทธิ ในสิ นทรัพย์ดิจิทลั เท่าที่ ควร [1]
ในการซื้ อขายและแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์บนแพลตฟอร์ ม
โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token
: NFT) เพื่อแสดงกรรมสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์
ซึ่งผูใ้ ช้งานมีสิทธิถือครอง และจัดการเคลื่อนย้ายสิ นทรัพย์
ดิ จิ ทั ล ได้ ต ามต้ อ งการ รวมถึ งการ เพิ่ ม คุ ณสมบั ติ
ให้ สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละแตกต่ า ง

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
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ทาให้ตอ้ งซื้ อขายแบบเต็มจานวนของโทเคนดิ จิทลั เท่านั้น
โดยพัฒนาแพลตฟอร์ มในรู ปแบบแอปพลิเคชันแบบกระจาย
(Decentralized Applications : DApps) เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมู ลการท าธุ รกรรมบนบล็อกเชนแบบสาธารณะ (Public
Blockchain) ที่ ใ ช้ ห ลั ก การของสั ญ ญาอั จ ฉริ ยะ (Smart
Contract) บนเครื อข่ ายอี เธอเรี ยม (Ethereum Blockchain) [2]
ท าให้ ก ารซื้ อขายดั ง กล่ า วมี ค วามโปร่ งใส ปลอดภั ย
และไร้ตวั กลาง ตัวอย่างผลงานซึ่ งเป็ นที่นิยม เป็ นของสะสม
และมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น รู ปภาพ คลิปวิดีโอ และไอเทมเกม
เป็ นต้น [3] โดยแต่ ล ะแพลตฟอร์ ม จะมี ค่ า ธรรมเนี ยม
ในการซื้ อขาย (Gas Fee) แตกต่างกัน ซึ่ งใช้สกุลเงิ นอี เทอร์
(Ether : ETH) เป็ นสกุลเงินดิจิทลั ในการซื้ อขายและการชาระ
ค่าธรรมเนียม
จากปั ญหาที่ กล่ าวมาข้างต้น งานวิ จัยนี้ จึ งได้ท าการ
พัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พย์โดยใช้โทเคนดิ จิ ทัล
ลักษณะเฉพาะบนเครื อข่ายอีเธอเรี ยมในรู ปแบบแอปพลิเคชัน
แบบกระจายที่ประยุกต์ใช้กระเป๋ าเงินดิจิทลั ของ Metamask
และสกุลเงิ นอี เทอร์ ในกระเป๋ าเงิ นดิ จิทัล สาหรั บ ซื้ อ ขาย
และชาระค่ า ธรรมเนี ย ม โดยในบทความวิจัยแบ่ งเนื้ อหา
ออกได้เป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 บทนา ส่ วนที่ 2 ทฤษฎี
และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้อง ส่ วนที่ 3 วิ ธี การด าเนิ นการวิ จัย
ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานวิจยั และส่วนที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั
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เจ้ า ของสิ นทรั พ ย์ จึ ง เป็ นการเปิ ดโอกาสสร้ า งรายได้
ให้ กั บ ผู ้ส ร้ า งและผู ้ข าย ตัว อย่ า งเช่ น การประมู ล ขาย
ท วี ต แ ร ก ของ Jack Dorsey โดยผู ้ ซ้ื อโทเคน ดิ จิ ทั ล
ลั ก ษณะเฉพาะของทวี ต ดั ง กล่ า วจะได้ รั บ กรรมสิ ทธิ์
ความเป็ นเจ้ า ของเท่ า นั้ น แต่ ผู ้ส ร้ า งทวี ต แรกของโลก
ยังคงเป็ น Jack Dorsey รวมทั้งผูอ้ ื่นยังสามารถเข้ารับชมทวีต
ดังกล่าวได้เช่นเดิม [1]
2.2 อีเธอเรียมบล็อกเชน (Ethereum Blockchain)
อี เ ธอเรี ย มบล็อ กเชนเป็ นแพลตฟอร์ ม โอเพนซอร์ ส
ที่ ส ามารถปรั บ แก้ไ ขได้บ นบล็ อ กเชน มี ก ารพัฒ นาขึ้ น
เป็ นแอปพลิ เ คชัน แบบกระจาย และด าเนิ นการธุ รกรรม
ด้วยสกุลเงิ นอี เทอร์ ในการท าธุ รกรรม ซึ่ งต้องมี การชาระ
ค่ า ธรรมเนี ย มให้ กับ นั ก พัฒ นา และนั ก ขุ ด ที่ แ ก้ส มการ
จนได้รับรางวัล [4]
2.2.1 รู ปแบบการใช้งานเครื อข่ายอีเธอเรี ยม
รู ปแบบการใช้ ง านเครื อข่ า ยอี เธอเรี ยมสามารถ
แบ่ งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบที่ 1 ระบบการเงิ น
แบบกระจาย (Decentralized Finance : Defi) เป็ นรู ปแบบ
การเงิ นไม่ มี ต ัวกลาง ซึ่ งใช้ สั ญญาอัจฉริ ยะ และท างาน
บนบล็ อ กเชน ตั ว อย่ า งแพลตฟอร์ ม ของระบบการเงิ น
แบบกระจาย ได้ แ ก่ Uniswap Compound และ MakerDao
เป็ นต้น รู ปแบบที่ 2 โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ ซึ่ งได้รับ
ความนิยมและเป็ นเรื่ องใหม่ในช่วงของการพัฒนา ส่วนใหญ่
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานศิ ล ปะหรื อเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ มี ความเป็ นเอกลักษณ์ และแตกต่ าง ตัวอย่าง
แพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พ ย์ โ ดยใช้ โ ทเคนดิ จิ ทั ล
ลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น Opensea Rarible และ SuperRare
เป็ นต้น [2] และรู ปแบบที่ 3 การบริ หารองค์กรแบบกระจาย
เป็ นแนวทางการบริ หารองค์กร โดยสมาชิ ก ในเครื อข่ า ย
สามารถตรวจสอบการท างานของการบริ หารองค์ ก ร
และมีส่วนร่ วมในการบริ หารด้วยการถือครองโทเคนดิจิทลั
2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ กษาเกี่ ย วกั บ โทเคนดิ จิ ทั ล ลักษณะเฉพาะ
รวมทั้งการหาความสั มพันธ์ ระหว่างตลาดสกุลเงิ นดิ จิ ทัล
และตลาดโทเคนดิ จิทัลลักษณะเฉพาะ [1] โดยในการสร้ าง
โทเคนดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะใช้ ม าตรฐาน ERC721

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 โทเคนดิจทิ ลั ลักษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token)
โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะแสดงถึงการระบุกรรมสิ ทธิ์
ของสิ นทรั พย์ ซึ่ งมี คุณสมบัติความเป็ นเอกลักษณ์ มี คุณค่า
ทางจิตใจ และเหมาะแก่การเก็บสะสม ตัวอย่างเช่น คลิปวิดีโอ
นั กกี ฬาชนะการแข่ งขัน มี ม (Meme) รู ปภาพ งานศิ ลปะ
และไอเทมในเกม เป็ นต้น ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบของสิ นทรั พย์
ดิ จิ ทัล โดยโทเคนดิ จิ ทัลเปรี ยบเสมื อนใบรั บรองดิ จิ ทัล
ที่ มี ค วามคล้ายคลึ ง กับ โฉนดที่ ดิ น ที่ ไ ด้ร ะบุ ร ายละเอี ยด
ความเป็ นเจ้าของ และถู กบันทึ กบนบล็อกเชน จึ งท าให้
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีความโปร่ งใส ปลอดภัย และไร้ตวั กลาง
การซื้ อขายแลกเปลี่ ยนกรรมสิ ทธิ์ ของสิ นทรั พย์โดยใช้
โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ ผูซ้ ้ื อได้รับกรรมสิ ทธิ์ ความเป็ น
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ซึ่ งมีขอ้ จากัดของมาตรฐานในการรองรับหลายโทเคนดิจิทลั
บนสัญญาอัจฉริ ยะและค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรม [5]
และมีการประยุกต์ใช้กบั การจัดเก็บข้อมูลด้วย Interplanetary
File System (IPFS) เพื่อซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั บนแพลตฟอร์ม
ตัวอย่างเช่น เกมสะสมแมว CryptoKitties เป็ นต้น [3]
จากการศึ กษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านบนเครื อข่ าย
อีเธอเรี ยมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านซื้อขายสิ นค้า ด้านสุ ขภาพ
ด้านการจัดการลิขสิ ทธิ์ ด้านประกันภัย และด้านการเงิ น [4]
ตั ว อย่ า งงานวิ จั ย ได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ของกรมที่ ดิ น ซึ่ งใช้ ห ลักการควบคุ ม การเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล
ที่ มีความเชื่ อถื อ เพื่อความโปร่ งใส และความน่ าเชื่ อถื อ [6]
ซึ่ งจากงานวิจัยพบว่าการพัฒนาแอปพลิ เคชันแบบกระจาย
มี ค วามปลอดภั ย มากกว่ า แอปพลิ เ คชั น แบบรวมศู น ย์
เนื่ องจากประยุ กต์ ใช้สั ญญาอัจฉริ ยะในการประมวลผล
และบันทึกข้อมูลบนบล็อกเชน [7]
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1) ส่วนของผูใ้ ช้งาน
ในส่ วนผูใ้ ช้งานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
หมายเลข 1 ผู ้สร้ าง (Creators) หมายเลข 3 ผู ้ซ้ื อ (Buyers)
และหมายเลข 4 ผูข้ าย (Sellers) โดยผูใ้ ช้งานจะต้องเชื่ อมต่อ
กระเป๋ าเงินดิจิทลั ก่อนการใช้งานแพลตฟอร์ ม ซึ่งในงานวิจยั
นี้ใช้กระเป๋ าเงินดิจิทลั ของ Metamask และใช้สกุลเงินอีเทอร์
ในกระเป๋ าเงินดิจิทลั สาหรับซื้อขาย และการชาระค่าธรรมเนียม
2) ส่วนของแพลตฟอร์ม
ในส่ วนของแพลตฟอร์ มแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่
ส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้งาน (Frontend) และส่ วนการทางานเบื้ องหลัง
(Backend) โดยมี ฟั งก์ ชันการท างานของแพลตฟอร์ ม ได้แก่
การสร้าง การแสดงรายการขาย การซื้ อ และการโอนกรรมสิ ทธิ์
ความเป็ นเจ้าของระหว่างผูใ้ ช้งาน รวมทั้งการได้รับค่าสิ ทธิความ
เป็ นเจ้าของ และผลตอบแทนจากการซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนิ นการวิจยั ในการพัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขาย
สิ นทรัพย์โดยใช้โทเคนดิ จิทลั ลักษณะเฉพาะ แบ่งออกเป็ น
4 ขั้นตอนหลักดังนี้
3.1 การศึกษาปัญหาและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ มซื้ อขาย
สิ นทรั พย์ดิจิทัลในปั จจุ บัน พบว่า สิ นทรั พย์ดิจิทัลทั่วไป
ไม่ ส ามารถตรวจสอบความเป็ นของแท้ ไ ด้ จึ ง ท าให้
สิ นทรั พย์ไม่มีมูลค่ า และไม่มีการใช้ประโยชน์จากสิ ทธิ
การเป็ นเจ้ า ของสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล ดั ง นั้ นวัต ถุ ป ระสงค์
ของงานวิจัยนี้ จึงได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พย์
โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ
3.2 การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจยั
หลั ง จากการศึ ก ษาปั ญ หาและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
คณะผู ้วิ จัยจึ งได้ท าการออกแบบกรอบแนวคิ ด การวิ จัย
ของการพัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรัพย์โดยใช้โทเคน
ดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะสามารถแสดงได้ ดั ง ภาพที่ 1
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ ส่ วนของผูใ้ ช้งาน (Users)
และส่ วนของแพลตฟอร์ ม (Platform Interface) มีรายละเอียด
ดังนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั การพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขาย
สิ นทรัพย์โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ
3.3 การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ ม
ในการออกแบบและพั ฒ นาแพลตฟอร์ มซื้ อขาย
สิ นทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล พั ฒ นาขึ้ นในรู ปแบบแอปพลิ เ คชั น
แบบกระจาย (Decentralized Applications : DApps) ซึ่ งใน
งานวิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ องมื อ Thirdweb ในส่ ว นของ
การท างาน และตรวจสอบการท าธุ ร กรรมกับ สิ น ทรั พ ย์
ดิ จิ ทั ล บนแพลตฟอร์ ม ด้ ว ยการสร้ า งสั ญ ญาอั จ ฉริ ยะ
(Smart Contract) ที่ พ ั ฒ นาด้ ว ยภาษาซอลิ ดิ ตี (Solidity)
บนเครื อข่ ายอี เธอเรี ยม อี กทั้งท าการจัดเก็ บรายละเอี ย ด
ของสิ นทรัพย์และแพลตฟอร์มโดยใช้เครื่ องมือ Sanity
ในส่ ว นการจัด เก็ บ และรั กษาข้อ มู ล การท าธุ ร กรรม
ของผูใ้ ช้งานมีการเชื่อมต่อกับบล็อกเชนสาธารณะ (Public
354

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

Blockchain) ซึ่ งสามารถตรวจสอบ ยื น ยัน ความถู ก ต้ อ ง
เพื่อมีความโปร่ งใสของข้อมูล โดยทาการจัดเก็บคาอธิ บาย
ข้อมู ล และสิ นทรั พย์ดิ จิ ทัลด้วย Interplanetary File System
(IPFS) ในส่ วนการพั ฒ นาเพื่ อ ใช้ ง านจริ งประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่ องมื อ Vercel โดยแบ่ งการท างานของแพลตฟอร์ ม
ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนของผูใ้ ช้งาน ได้แก่ ผูส้ ร้าง ผูซ้ ้ื อ
และผู ้ข าย ในส่ ว นแพลตฟอร์ ม ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ เครื อข่ า ย
อี เธอเรี ยม ประกอบด้วยส่ วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้งาน และส่ วน
การทางานเบื้องหลัง
จากการพัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พย์โดยใช้
โทเคนดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะ ประกอบด้ ว ย 6 ฟั ง ก์ ชั น
การทางานหลัก ได้แก่ การสร้ าง (Mint Non-Fungible Token)
การแสดงรายการขาย (List Non-Fungible Token) การซื้ อ
(Buy Non-Fungible Token) การโอนกรรมสิ ทธิ์ ความเป็ น
เจ้าของ (Transfer Owner) การได้รับค่าสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของ
(Receive Project Royalty Treasury) และการได้รับผลตอบแทน
(Receive Profit) ซึ่ งตัวอย่างฟั งก์ชนั การตรวจสอบ และแสดง
รายการขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2
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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()}

ภาพที่ 3: ฟังก์ชนั การซื้อสิ นทรัพย์ดิจิทลั
3.4 การทดสอบการใช้ งานของแพลตฟอร์ ม
ในการวิจัยจะท าการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์ ม
ซื้ อขายสิ นทรั พ ย์ โ ดยใช้ โ ทเคนดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะเฉพาะ
บนเครื อข่ายอีเธอเรี ยมที่ พฒั นาขึ้นจากผูใ้ ช้งานที่ เกี่ ยวข้อง
3 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ผูส้ ร้าง (Creators) สามารถสร้างและกาหนดเงื่ อนไข
การซื้ อขายสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล รวมถึ ง แสดงรายการขาย
และได้รับค่าสิ ทธิความเป็ นเจ้าของ
2) ผู ้ข าย (Sellers) สามารถก าหนดสิ นทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล
เพื่อแสดงรายการขาย และได้รับผลตอบแทนจากการซื้ อ
ขายสิ นทรัพย์
3) ผู ้ซ้ื อ (Buyers) สามารถรั บ ชมรายการขายและซื้ อ
รวมทั้งได้รับการโอนกรรมสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้าของสิ นทรั พย์
ดิจิทลั ระหว่างผูใ้ ช้งานผ่านแพลตฟอร์มได้

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)}

4. ผลการดาเนินงานวิจัย

}, [listings, nftItem])

ภาพที่ 2: ฟังก์ชนั การตรวจสอบและแสดงรายการขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั

4.1 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรัพย์ โดยใช้
โทเคนดิจทิ ลั ลักษณะเฉพาะ
ผลการพัฒ นาแพลตฟอร์ ม ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์โ ดยใช้
โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ สามารถแสดงตัวอย่างหน้าแรก
ของแพลตฟอร์มได้ดงั ภาพที่ 4

ผู ้ซ้ื อสามารถดู ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล รายการขาย และ
ด าเนิ น การซื้ อสิ นทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล (Buy Non-Fungible Token
Function) ซึ่งสามารถแสดงฟังก์ชนั การทางานได้ดงั ภาพที่ 3
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ตั วอย่ างหน้ าจอในส่ วนของการช าระค่ าธรรมเนี ยม
ด้วย กระเป๋ าเงินดิจิทลั Metamask ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 7

ภาพที่ 4: หน้าแรกของแพลตฟอร์มซื้อขายสิ นทรัพย์
โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ
ตัวอย่างหน้าจอในส่ วนของการสร้ างโดยใช้โ ทเคน
ดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ ซึ่ งผูส้ ร้างสามารถกาหนดรายละเอียด
ได้แก่ ชื่ อ ไฟล์สินทรัพย์ดิจิทลั และคาอธิ บายรายละเอี ยด
ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 5

ภาพที่ 7: หน้าจอสาหรับการชาระค่าธรรมเนี ยมด้วย Metamask
4.2 ผลการทดสอบการใช้ งานของแพลตฟอร์ มซื้ อขาย
สินทรัพย์ โดยใช้ โทเคนดิจทิ ลั ลักษณะเฉพาะ
การทดสอบการใช้งานของแพลตฟอร์ มซื้ อขายสิ นทรั พย์
โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะที่พฒั นาขึ้น สามารถแสดง
ได้ผลการทดสอบการใช้งานได้ดงั ตารางที่ 1 ซึ่ งทาการทดสอบ
จากทุ กบทบาท (Roles) ที่ เกี่ ยวข้องกับแพลตฟอร์ ม ได้แก่
ผูส้ ร้าง ผูข้ าย และผูซ้ ้ื อ โดยทาการทดสอบฟังก์ชนั การทางาน
ของแพลตฟอร์ ม 6 ฟั งก์ชนั หลัก ได้แก่ การสร้าง (Mint NFT)
การแสดงรายการขาย (List NFT) การซื้ อ (Buy NFT) การโอน
กรรมสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้า ของ (Transfer Owner) การได้รั บ
ค่าสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของ (Receive Project Royalty Treasury)
และการได้รับผลตอบแทน (Receive Profit) จากผลการทดสอบ
พบว่ าทุ กฟั งก์ ชั นการท างานสามารถซื้ อขายแลกเปลี่ ยน
สิ นทรั พย์ แสดงผลรายการขายและการได้รั บผลประโยชน์
ที่ควรจะได้รับได้อย่างถูกต้อง

ภาพที่ 5: หน้าจอการสร้างโดยใช้โทเคนดิจิทลั
ลักษณะเฉพาะ
ตัวอย่างหน้าจอในส่ วนของผูส้ ร้างหรื อผูข้ ายที่ ทาการ
ก าหนดเงื่ อ นไขซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์เ พื่ อ แสดงรายการขาย
ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 6

ภาพที่ 6: หน้าจอการกาหนดเงื่อนไขของการซื้อขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
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กันได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้กบั
การลงทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้โทเคนดิจิทลั ลักษณะเฉพาะ
หรื องานวิจัยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และสามารถน าไปต่ อยอด
พัฒนาแอปพลิ เคชันแบบกระจายบนเครื อข่ ายอี เธอเรี ยม
ที่เน้นความมัน่ คงปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งาน

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบการใช้งานของแพลตฟอร์ม
ซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ฟังก์ชัน
กำรทำงำน
(Features)

บทบำท
(Role)

1

กำรสร้ำง

ผู้สร้ำง

2

กำรแสดง

ผู้สร้ำง
และ
ผู้ขำย

ลำดั
บ

3

4

5

6

กำรซื้อ

กำรโอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ

กำรได้รับค่ำ
สิทธิควำม
เป็นเจ้ำของ

กำรได้รับ
ผลตอบแทน

ผู้ซื้อ

ผู้ซื้อ

ผู้สร้ำง

ผู้ขำย

ผลลัพธ์ที่
คำดหวัง
(Excepted
Result)
สร้ำง
สินทรัพย์
ด้วย NFT
กำหนด
สินทรัพย์
เพื่อแสดง
รำยกำรขำย

ผลกำรทดสอบ
ผลลัพธ์จำก
กำรทดสอบ
(Actual
Result)
สร้ำง
สินทรัพย์
ด้วย NFT
กำหนด
สินทรัพย์
เพื่อแสดง
รำยกำรขำย

รับชม
รำยกำรขำย
และซื้อ
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับกำร
โอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับค่ำสิทธิ
ควำมเป็น
เจ้ำของจำก
กำร
สร้ำงสรรค์
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับ
ผลตอบแทน
จำกกำรขำย
สินทรัพย์
ดิจิทัล

รับชม
รำยกำรขำย
และซื้อ
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับกำร
โอน
กรรมสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับค่ำสิทธิ
ควำมเป็น
เจ้ำของจำก
กำร
สร้ำงสรรค์
สินทรัพย์
ดิจิทัล
ได้รับ
ผลตอบแทน
จำกกำรขำย
สินทรัพย์
ดิจิทัล

ผ่ำน
(Pass)

NCCIT2022

ไม่
ผ่ำน
(Fail)
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บทคัดย่อ

Abstract

ผลกระทบของหนี ้ที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ (NPLs) อั น
เนื่ องมาจากการอนุ มัติ สินเชื่ อให้ กับลูกค้ าโดยขาดระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจที่ ดี พ อ ก่ อให้ เกิ ด ปั ญหาหลาย
ประการในการดาเนิ นธุรกิจซื ้อขายรถรถยนต์ มือสอง ดังนั้น
งานวิจัยนีจ้ ึ งมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ ง
ลึกของลูกค้ าที่ขอสิ นเชื่ อรถยนต์ และออกแบบ พัฒนาโมเดล
เพื่อทานายรู ปแบบการอนุมัติให้ สินเชื่ อรถยนต์ ด้วยขั้นตอน
วิธีต้นไม้ ตัดสิ นใจ โดยมี 4 ขั้นตอนคือ 1) การทาความเข้ าใจ
กับปั ญหาและข้ อมูล 2) การจัดเตรี ยมข้ อมูล 3) การสร้ างและ
ประเมินโมเดล และ 4) การนาโมเดลไปใช้ งาน โดยใช้ ข้อมูล
จากผู้ประกอบการธุรกิจซื ้อขายรถยนต์ มือสอง บริ ษัท สรรธร
99 จ ากั ด ระหว่ างปี พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 11 แอททริ
บิ วท์ มีข้ อมูล 400 รายการ จากการศึ กษาและวิ เคราะห์
ข้ อมู ล เชิ งลึ ก ของลู ก ค้ าที่ ข อสิ นเชื่ อรถยนต์ พบว่ า มี
คุณลักษณะสาคัญ 6 แอททริ บิวท์ ที่ส่งผลต่ อการอนุมัติให้
สิ น เชื่ อ รถยนต์ หลั ง จากได้ ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นกระบวนการ
คั ดเลื อกข้ อมูลไปออกแบบและพัฒนาโมเดลเพื่ อทานาย
พบว่ า โมเดลที่ได้ มีค่าความถูกต้ อง ร้ อยละ 79.54 ค่ าความ
แม่ นยา ร้ อยละ 92.15 ค่ าความระลึก ร้ อยละ 76.12 และค่ า
เอฟเมชเชอร์ ร้ อยละ 83.11 จากนั้ น น าโมเดลนี ้ ไ ป
ประยุกต์ ใช้ งานจริ งบนโปรแกรม Microsoft Excel พบว่ า
ผู้ประกอบการมีความพึ งพอใจในระดับมากในด้ านความ
ง่ ายต่ อการใช้ งาน
คำสำคัญ: เหมืองข้อมูล ต้นไม้ตดั สิ นใจ สิ นเชื่อรถยนต์

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.

358

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

หรื อ คาดการณ์ สิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต อี ก ทั้ง สามารถ
สรุ ป ผลออกมาเป็ นข้อ มูล ที่ มีประโยชน์ [3] ทั้ง นี้ การใช้
เหมื อ งข้อ มู ล ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เพื่ อ การท านายการ
อนุ มตั ิ สินเชื่ อรถยนต์มือสองนี้ ได้มีการนาวิธีการจาแนก
ประเภทข้อมูล (Data Classification) เป็ นการสร้างโมเดล
จัดการข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่มที่กาหนดมาให้ ทาให้ได้กฎเพื่อ
ช่วยในการตัดสิ นใจจากข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถทานาย
แนวโน้ ม การเกิ ด ขึ้ นของข้อ มู ล ที่ ย ัง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น พบว่ า
เทคนิ คการจาแนกประเภทข้อมูล นิ ยมนาเสนอในรู ปแบบ
ของขั้นตอนวิธีตน้ ไม้ช่วยในการตัดสิ นใจ [4]
จากปั ญ หาผลกระทบของหนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้
(NPLs) อันเนื่ องมาจากการอนุ มต
ั ิสินเชื่อให้กบั ลูกค้าโดย
ขาดระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจที่ ดี ผูว้ ิจยั จึ งนาเทคนิ ค
การทาเหมืองข้อมูล ด้วยขั้นตอนวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ ง ลึ ก ของลู ก ค้า ที่ ข อสิ น เชื่ อ รถยนต์ 2) ออกแบบและ
พัฒนาโมเดลทานายรู ปแบบการอนุ มตั ิให้สินเชื่ อรถยนต์
ด้วยขั้นตอนวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ รวมทั้งนาโมเดลที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้งานเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจอนุมตั ิสินเชื่อ
ซื้ อขายรถยนต์มือสองในรู ปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้ง าน ช่ ว ยให้ ส ามารถอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ทัน สมัย ลดความเสี่ ย งด้า นหนี้ สู ญ ท าให้ เ กณฑ์ใ นการ
คัดเลือกลูกค้าชั้นดีที่มีประสิ ทธิภาพให้กบั ธุรกิจมากยิง่ ขึ้น

1. บทนำ

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด ทั่ว โลก
ส่ งผลกระทบต่อยอดการผลิตและยอดขายรถยนต์ใหม่ แต่
ในอี กมุมหนึ่ งกลับพบว่า ความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัว
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริ มาณการผลิตรถยนต์มีกาลังการผลิตที่
ลดลง เนื่ องจากปั ญหาการขาดแคลนชิ้นส่ วนสาคัญ ส่ งผล
ให้ตลาดรถมือสองเติบโตขึ้น มีการคาดว่าราคารถยนต์นั่ง
ส่ วนบุคคลมือสองในประเทศไทยจะมีโอกาสขยายตัว ร้อยละ
5.5- 7.5 [1] ธุ ร กิ จ ซื้ อ ขายรถยนต์ มื อ สองจึ ง ต้อ งเตรี ย ม
ความพร้ อมในการพิจารณาการให้สินเชื่ อแก่ ลูกค้า โดย
คานึ งถึ งทั้งความพึงพอใจในการให้บริ การและคานึ งถึง
ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่
จะกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ปั จจัยความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นและมี ผลกระทบต่อ
การด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ ซื้ อ ขายรถรถยนต์มื อ สอง คื อ
ความเสี่ ยงจากการปล่อยสิ นเชื่อรถยนต์มือสอง ความเสี่ ยง
จากการดาเนินงานอันเกิดจากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
และความเสี่ ย งจากการขายรถที่ ยึ ด มา [2] ดัง นั้ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการให้สินเชื่ อ จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญมากเพราะ
จะส่ ง ผลต่ อ รายได้แ ละสภาพคล่ อ งของธุ ร กิ จ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการธุรกิจหลายรายประสบปั ญหาสู ญเสี ยรายได้
จากลูกค้าที่ไม่ดี ทาให้เกิดหนี้ สูญ โดยวิธีการพิจารณาการ
ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าจะพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้า เช่น
เพศ อายุ อาชีพ อายุงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายได้สุทธิ
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ สามารถบ่งบอกความสามารถใน
การชาระหนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนใหญ่จะใช้สูตรการ
คานวณผ่านโปรแกรมการคานวนอย่างง่ายด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล ซึ่ งทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงลึก
ในการพิจารณาให้สินเชื่อได้อย่างถูกต้องแม่นยา ทาให้เกิด
ความตลาดเคลื่อนในการพิจารณาการให้สินเชื่อ และส่งผล
ต่อการเกิดหนี้สูญ รายได้และสภาพคล่องของธุรกิจ
การทาเหมื องข้อมูล (Data Mining) เป็ นเทคนิ คการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยหลักการทางสถิติ และหลักการ
ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อค้นหารู ปแบบและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลจากข้อมูลที่มีจานวนมาก สามารถนาไปประยุกต์ใช้
งานด้า นต่ า งๆ ได้ โดยอาศัย การน าข้อ มู ล จากอดี ต หรื อ
ข้อมูลที่ มีอยู่แล้วนามาสร้ างตัวแบบพยากรณ์ การทานาย

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ต้ นไม้ ตด
ั สินใจ

ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) เป็ นเทคนิ คหนึ่ งของ
การทาเหมืองข้อมูลที่ได้รับความนิ ยมนามาสร้างโมเดลเพื่อ
การทานาย (Predictive Modeling) ซึ่ งใช้หลักการเรี ยนรู ้
แบบมี ผูส้ อน (Supervised Learning) โดยเทคนิ คต้นไม้
ตัดสิ นใจใช้หลักการจาแนกประเภทข้อมูลออกเป็ นกลุ่ม
ของข้อ มู ล (Class) เพื่ อ ท านายผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ ที่ ข้ ึ น อยู่กับ
คุ ณลั ก ษณะ ( Feature) หรื อปั จจั ย น าเข้ า ว่ า ควรใช้
คุณลักษณะใดเป็ นหลักในการแบ่งกลุ่มข้อมูล ลักษณะของ
โครงสร้างต้นไม้ ที่ภายในต้นไม้จะประกอบไปด้วยโหนด
(Node) โดยแต่ ล ะโหนดจะมี คุณ ลัก ษณะเป็ นตัวทดสอบ
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กิ่ ง ของต้ น ไม้ (Branch) แสดงถึ ง ค่ า ที่ เ ป็ นไปได้ ข อง
คุณลักษณะที่ถูกเลือกทดสอบ และใบ (Leaf) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
อยูล่ ่างสุดของต้นไม้ตดั สิ นใจแสดงถึงกลุ่มของข้อมูล ก็คือ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทานาย โหนดที่ อยู่บนสุ ดของต้นไม้
เรี ย กว่า โหนดราก (Root Node) [5] ลักษณะโครงสร้ าง
ของต้นไม้ตดั สิ นใจแสดง ดังภาพที่ 1
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2.3 กำรประเมินประสิ ทธิภำพของต้ นไม้ ตด
ั สินใจ

การประเมินประสิ ทธิ ภาพของโมเดลเพื่อทานายด้วย
ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจนั้น จะขึ้ น อยู่กับ การเลื อ กวิ ธีก ารจัด ชุ ด
ข้อ มู ล ตามหลัก การเรี ย นรู ้ แ บบมี ผู ้ส อนและวิ ธี ก ารวัด
ประสิ ทธิภาพของโมเดล ดังต่อไปนี้
2.3.1 วิ ธี ก า ร จั ด ชุ ด ข้ อ มู ล แ บ บ K-fold CrossValidation เป็ นการวิเคราะห์ โดยจัดชุ ดข้อมูลเพื่อประเมิน
โมเดลในลักษณะการตรวจสอบไขว้กนั (Cross Validation)
[6] โดยใช้หลักการสุ่ มตัวอย่างเพื่อจัดชุดข้อมูลเป็ น K ส่ วน
เท่า ๆ กัน ด้วยการนาบางส่วนจากชุดข้อมูลนั้นมาตรวจสอบ
ผลลัพธ์จากการทาการตรวจสอบไขว้กนั เช่น กาหนดให้ K
= 5 ก็จะได้ชุดข้อมูล 5 ชุดเพื่อคานวณค่า 5 รอบ โดยแต่ละ
รอบการคานวณ ข้อมูลชุดหนึ่ งจากข้อมูล 5 ชุด จะถูกเลือก
ออกมาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลทดสอบ และข้อมูลที่เหลืออีก 4 ชุด
จะถูกใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้ ตัวอย่างดังภาพที่ 2

ภำพที่ 1: โครงสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ [6]
2.2 ขั้นตอนวิธีของต้ นไม้ ตด
ั สินใจ
ขั้นตอนวิธีหรื ออัลกอริ ทึมที่นิยมนามาใช้ในการสร้ าง
ต้นไม้ตดั สิ นใจ มีดงั ต่อไปนี้
2.2.1 อัลกอริ ทึม ID3 เป็ นการสร้างต้นไม้ตด
ั สิ นใจที่ใช้
หลักการทฤษฎีสารสนเทศ ค่าที่วดั ได้จะนามาใช้ตดั สิ นใจว่า
จะใช้ตวั แปรใดในการแบ่งข้อมูลโดยวิธีกาหนดโครงสร้าง
ต้นไม้ตดั สิ นใจจะเป็ นการเลือกข้อมูลตามลาดับของตัวชี้วดั
หรื อค่ าเกน (Gain) สู งที่ สุ ดเป็ นข้อมู ลเริ่ มต้นและข้อมู ล
ถัดไปมีค่าลดหลัน่ กันตามลาดับ [5]
2.2.2 อัลกอริ ทึม C4.5 คล้ายกับอัลกอริ ทึม ID3 แต่มี
การพัฒ นาเพิ่ ม เติ ม โดยจะใช้ค่ า มาตรฐานเกนในการ
ตัดสิ นใจเลือกคุณสมบัติที่ใช้เป็ นรากหรื อโหนดในต้นไม้
โดยการคานวณค่าเกณฑ์จะเลือกคุ ณสมบัติที่มีค่าเกนสู ง
ที่สุดมาเป็ นรากหรื อโหนด ค่าเกนนี้คานวณโดยใช้ความรู ้จาก
ทฤษฎี สารสนเทศ คื อค่าสารสนเทศของข้อมูลขึ้นอยู่กบั ค่า
ความน่าจะเป็ นของข้อมูล โดยค่าสารสนเทศที่นอ้ ย หมายถึง
ข้อมูลชุดนั้นมีความแตกต่างกันน้อย แต่ถา้ ค่าสารสนเทศ
มาก หมายถึ ง ข้อมูลชุ ดนั้นมี ความแตกต่างกันมาก หรื อ
ประกอบด้วยตัวอย่างหลายพวกที่มีจานวนใกล้เคียงกัน [7]
2.2.3 อั ล ก อ ริ ทึ ม Classification and Regression
Trees หรื อ CART เป็ นการสร้ า งต้น ไม้ต ัด สิ น ใจแบบ
Binary ซึ่ งประกอบด้วย กิ่ งหรื อแขนง 2 กิ่ งสาหรับแต่ละ
โหนด เทคนิคนี้จะทาการแบ่งระเบียนในชุดข้อมูลฝึ กสอน
ออกเป็ น ระเบียนย่อยที่ให้ค่าเป้ าหมายที่เหมือนกัน [5]

ภำพที่ 2: การวิเคราะห์ 5 - fold Cross Validation [8]
2.3.2 วิ ธี ก ารวัด ประสิ ท ธิ ภาพของโมเดลการจ าแนก
ประเภทข้อมูล คานวณจากค่าที่เกี่ยวข้อง 4 ค่า [3] ได้แก่
1. ค่ าความแม่ นย า (Precision) เป็ นการวัดความแม่ นย า
ของโมเดล โดยพิจารณาแยกทีละคลาส ดังสมการที่ 2.1
2. ค่าความระลึ ก (Recall) เป็ นการวัดความถูกต้องของ
โมเดล โดยพิจารณาแยกทีละคลาส ดังสมการที่ 2.2
3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็ นการวัดค่าความถูกต้อง
ของโมเดล ซึ่งจะพิจารณารวมทุกคลาสดังสมการที่ 2.3
4. ค่ า เอฟเมชเชอร์ ( F-Measure) เป็ นการวั ด ค่ า
Precision และ Recall พร้ อมกันของโมเดล โดยพิจารณา
แยกทีละคลาส ดังสมการที่ 2.4
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
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โดยที่ True Positive (TP) คือ จานวนข้อมูลที่ทานายถูกว่า
เป็ นคลาสซึ่งกาลังสนใจอยู่
True Negative (TN) คื อ จานวนข้อมูลที่ ทานายถู ก
ว่าเป็ นคลาสซึ่งไม่ได้สนใจอยู่
False Positive (FP) คือ จานวนข้อมูลที่ทานายผิดว่า
มาเป็ นคลาสซึ่งกาลังสนใจอยู่
False Negative (FN) คื อ จานวนข้อมูลที่ ทานายผิด
มาเป็ นคลาสซึ่งไม่ได้สนใจอยู่
2.4 งำนวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การท าเหมื อ งข้ อ มู ล เป็ นเทคนิ ค ที่ ส าคั ญ ในการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ
พบว่ า มี ง านวิ จัย เช่ น การศึ ก ษาระบบสนั บ สนุ น การ
ตัดสิ นใจในการอนุมตั ิสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดยการใช้
เทคนิ คการทาเหมืองข้อมูล ด้วยโมเดลต้นไม้ตดั สิ นใจ ผล
จากการน าข้อ มู ล มาทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดล
พบว่า มีผลการทานายข้อมูลถูกต้องร้อยละ 82.80 จึงนามา
พัฒนาเป็ นเว็บแอพพลิ เคชั่น เพื่อให้ได้ระบบสนับสนุ น
การตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพ [9] นอกจากนี้ยงั มีการศึกษา
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการช่วยเลือกสมัครบัตร
เครดิ ต กรณี ศึกษาธนาคารแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย เพื่อ
ช่ ว ยให้ลู ก ค้า สามารถเลื อ กสมัค รบัต รเครดิ ต ได้ต รงกับ
ความต้องการ และมีความเหมาะสมกับวิถีการดาเนิ นชี วิต
มากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่า อัลกอริ ทึมการจาแนกต้นไม้
ตัด สิ น ใจมี ค่ า ความถู ก ต้อ งอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 86.47 ซึ่ งเป็ น
อัลกอริ ทึมที่มีประสิ ทธิภาพสูงที่สุด [10]
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โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และประชุมระดมสมองร่ วมกับผูท้ ี่
เกี่ ย วข้อ งของบริ ษทั สรรธร 99 จ ากัด จากการท าความ
เข้าใจกับข้อมูล พบว่า ผูป้ ระกอบการได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562
จานวนทั้งสิ้ น 400 รายการ ซึ่ งแต่ละรายการประกอบด้วย
คุณลักษณะ จานวน 11 แอททริ บิวท์ ได้แก่ เพศของลูกค้า
อายุของลูกค้า อาชี พของลูกค้า อายุงานของลูกค้า รายได้
ของลูกค้า ค่าใช้จ่ายของลูกค้า รายได้สุทธิ ของลูกค้า ยี่ห้อ
ของรถ ประเภทของรถ จานวนงวดของรถ และสถานะการ
อนุ ม ัติ สิ นเชื่ อ โดยบริ ษ ัท มี ร ถที่ น ามาขายสต็ อ กขายไว้
ประมาณ 70-100 คัน ที่ ผ่า นมาทางบริ ษ ัท ยัง ไม่ มี ร ะบบ
คาดการณ์ในการอนุมตั ิสินเชื่ อดังนั้น จึ งมีความเสี่ ยงที่จะ
เกิดหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เนื่ องจากมีการอนุมตั ิสินเชื่ อ
ให้ แ ก่ ลู ก ค้า ที่ ไ ม่ เ หมาะสม รวมถึ ง มี ก ารอนุ ม ัติ ข าด
ประสิ ทธิภาพส่งผลให้มีลูกค้าค้างชาระจานวนมาก
3.2 การจัดเตรี ยมข้อมูล (Data Preparation) เป็ นขั้นตอน
ของการน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าท าความสะอาดข้อ มู ล (Data
Cleaning) เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ลึ ก การขอ
สิ นเชื่ อรถยนต์ของลูกค้าด้วยโปรแกรม Tableau รวมทั้ง
ดัดแปลงข้อมูล (Data Transformation) ให้อยูใ่ นรู ปแบบ
กลุ่มของข้อมูล ให้สามารถสร้างโมเดลด้วยเทคนิ ค ต้นไม้
ตัดสิ นใจได้ จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกของ
ลูกค้าที่ ขอสิ นเชื่ อรถยนต์ พบว่า จากข้อมูลทั้งหมด 11 แอท
ทริ บิ ว ท์ มี คุ ณลักษณะส าคัญที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การอนุ ม ัติ
สิ นเชื่ อ จานวน 6 แอททริ บิวท์ ได้แก่ 1) รายได้ของลูกค้า
2) ค่ า ใช้จ่ า ยของลู กค้า 3) อายุงานของลู กค้า 4) อายุข อง
ลู ก ค้ า 5) ประเภทของรถ และ 6) ยี่ ห้ อ ของรถ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั สถานะการอนุมตั ิสินเชื่ออย่างเห็นได้ชดั
ดังตัวอย่างผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกของข้อมูล ในภาพที่ 3

3. วิธีดำเนินกำร

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั แบ่ง
ขั้นตอนการวิจยั ออกเป็ น 4 ขั้นตอน โดยประยุกต์มาจาก
กระบวนการทาเหมื องข้อมูลแบบ CRISP-DM Process
ดังต่อไปนี้
3.1 การท าความเข้าใจกับปั ญหาและข้อมู ล (Business
and Data Understanding) เป็ นขั้น ตอนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ทาความเข้าใจกับปั ญหาของธุ รกิ จซื้ อขายรถยนต์มือสอง
และทาความเข้าใจกับข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
ข้อมูล ทั้งในด้านความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล

ภำพที่ 3: แดชบอร์ดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานะการอนุมตั ิสินเชื่อ
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ส าหรั บ คุ ณลักษณะส าคัญ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การอนุ ม ัติ
สิ นเชื่ อ ที่ มี ล ักษณะเป็ นข้อมู ลเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Data) และจาเป็ นต้องดัดแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของ
กลุ่ม (Class) นั้น ผูป้ ระกอบการมีความต้องการให้จดั กลุ่ม
ตามหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ทาให้ขอ้ มูล
ใหม่ ของทั้ง 4 แอททริ บิวท์ ได้แก่ 1) ช่วงรายได้ 2) ช่วง
ค่าใช้จ่าย 3) ช่วงอายุงาน และ 4) ช่วงอายุ ได้ค่าของช่ วง
ข้อมูลใหม่ที่ประกอบด้วย 5 Class สาหรับนาไปใช้สร้ าง
โมเดลทานายด้วยขั้นตอนวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ
3.3 การสร้ างและประเมิ นโมเดล ( Modeling and
Evaluation) เป็ นขั้นตอนการสร้างโมเดลทานายรู ปแบบการ
อนุ ม ัติ ให้ สิ นเชื่ อรถยนต์ ด้วยขั้นตอนวิ ธี ต ้นไม้ต ัดสิ น ใจ
เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนวิธีที่ให้ผลลัพธ์ในรู ปแบบเงื่ อนไขที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ าย โดยงานวิจัยนี้ จะใช้
โปรแกรม Rapid Miner เป็ นเครื่ องมื อในการเรี ยนรู ้ แบบมี
ผูส้ อนและวัดประสิ ทธิ ภาพของโมเดลด้วยการวิเคราะห์
แบบ 10-fold Cross-Validation
3.4 การนาโมเดลไปใช้งาน (Model Implementation)
เป็ นขั้นตอนของการนาโมเดลทานายรู ปแบบการอนุมตั ิให้
สิ นเชื่อรถยนต์ดว้ ยขั้นตอนวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ ไปประยุกต์ใช้
งานจริ งตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ โดยจะใช้
ฟั ง ก์ ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่ อ
ท านายสถานะอนุ ม ัติให้สินเชื่ อรถยนต์ จากนั้นดาเนิ นการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่ มีผลต่อการนาโมเดล
ไปประยุกต์ใช้งานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตรงตามความ
ต้องการ (Function Requirement) 2) ด้านสามารถทางานได้
ตามหน้ า ที่ (Function) 3) ด้ า นความง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน
(Usability) 4) ด้านประสิ ทธิ ภาพ (Performance) และ 5) ด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) รวมทั้งสิ้น 25
ข้อคาถาม โดยกาหนดเกณฑ์การวัดระดับแต่ละข้อคาถาม 5
คื อ พึ งพอใจมากที่ สุด และ 0 คื อ ไม่ พึ งพอใจ ท าการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในสถานประกอบการ และ
นามาหาค่าเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจ
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ผลการศึ ก ษาในขั้น ตอนวิ จัย ที่ 3.3 เป็ นผลที่ ไ ด้ก าร
ออกแบบและพัฒนาโมเดลต้นไม้ตดั สิ นใจ แบบ 10-fold
Cross-Validation ด้วยโปรแกรม Rapid Miner ดังภาพที่ 4

ภำพที่ 4: การสร้างโมเดลทานายรู ปแบบการอนุมตั ิให้สินเชื่อ
รถยนต์ดว้ ยโปรแกรม Rapid Miner

ผลการออกแบบและพัฒนาโมเดลด้วยอัลกอริ ทึม C4.5
ได้กฎการจาแนก (Classification Rule) จานวนทั้งสิ้น 30
กฎ (ภาพที่ 5) และแผนภูมิตน้ ไม้ตดั สิ นใจ ดังภาพที่ 6

ภำพที่ 5: กฎการจาแนกที่ได้ของโมเดลทานายรู ปแบบ
การอนุมตั ิให้สินเชื่อรถยนต์

ภำพที่ 6: แผนภูมิตน้ ไม้ตดั สิ นใจของโมเดลทานายรู ปแบบการ
อนุมตั ิให้สินเชื่อรถยนต์

ผลการวัดประสิ ทธิ ภาพของโมเดลทานายรู ปแบบการ
อนุ มตั ิ ให้สินเชื่ อรถยนต์ท้ งั 4 ค่า พบว่า โมเดลที่ ได้มีค่า
ความถูกต้อง ร้อยละ 79.54 ค่าความแม่นยา ร้อยละ 92.15
ค่าความระลึ ก ร้ อยละ 76.12 และค่าเอฟเมชเชอร์ ร้ อยละ

4. ผลกำรดำเนินกำร
4.1 ผลกำรออกแบบและพัฒนำโมเดลทำนำยรู ปแบบ

กำรอนุมตั ใิ ห้ สินเชื่ อรถยนต์ ด้วยขั้นตอนวิธีต้นไม้ ตดั สินใจ

83.11
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4.2 ผลกำรนำโมเดลไปใช้ งำน
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เอกสำรอ้ำงอิง

ผลการนาโมเดลไปใช้งาน เป็ นการนากฎการจาแนกที่
ได้จากโมเดลไปประยุกต์ใช้งานเพื่อทานายสถานะอนุ มตั ิ
ให้สินเชื่อรถยนต์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้
ฟังกชัน VLOOKUP ได้หน้าจอการใช้งาน ดังภาพที่ 7
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บทคัดย่อ

1) compare data mining models, 2) develop a

งานวิ จัยนี ท้ าการพั ฒนาแบบจาลองเพื่ อการพยากรณ์
การส่ งออกสิ น ค้ าเกษตรโดยใช้ เทคนิ ค เหมื อ งข้ อ มู ล มี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) เปรี ยบเที ยบเทคนิ คการพยากรณ์ ที่
เหมาะสม 2 ) พั ฒ นาแบบจาลองการพยากรณ์ 3)พั ฒ นา
ระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ยะเพื่ อ การพยากรณ์ การส่ งออกข้ าว
ยางพารา และมัน สาปะหลัง โดยสร้ างตั วแบบพยากรณ์
ด้ วยเทคนิ คอนุ กรมเวลา 3 วิ ธีได้ แก่ วิ ธีการปรั บ ให้ เรี ยบ
เอ็ ก ซ์ โปเนนเชี ย ลแบบสองครั้ ง วิ ธี ป รั บ ให้ เรี ย บเอ็ ก ซ์
โปเนนเชียลด้ วยวิธีของวินเตอร์ และวิธีแยกองค์ ประกอบ
เปรี ยบเที ยบแบบจาลองด้ วยค่ าร้ อยละความคลาดเคลื่อน
สมบู ร ณ์ เฉลี่ ย (MAPE) และค่ าความผิ ด พลาดสั ม บู ร ณ์
เฉลี่ ย (MAD) ที่ ต ่าที่ สุ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า การพยากรณ์
ปริ มาณการส่ งออกข้ าวและยางพารา วิธีปรั บให้ เรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชี ยลด้ วยวิธีของวินเตอร์ แบบคูณให้ ความแม่ นยา
มากที่ สุ ด และการพยากรณ์ ปริ มาณการส่ งออกมั น
สาปะหลัง วิธีปรั บให้ เรี ยบเอ็กซ์ โปเนนเชียลด้ วยวิธีของวิน
เตอร์ แบบบวกมีความแม่ นยามากที่สุด เนื่ องจากให้ ค่าร้ อย
ละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ เฉลี่ย (MAPE) และค่ าความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์ เฉลีย่ (MAD) ตา่ ที่สุด
คำสำคัญ: เหมืองข้อมูล เทคนิ คอนุกรมเวลา วิธีการปรับ
ให้ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ลแบบสองครั้ ง วิ ธี
ปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลด้วยวิธีของวิน
เตอร์ วิธีแยกองค์ประกอบ

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. บทนำ

เกษตรกรรมเป็ นภาคการผลิตที่ สาคัญของไทยมาเป็ น
เวลายาวนาน เนื่ องจากมี พ้ืนที่ ที่เอื้ อต่อการทาการเกษตร
ส่ ง ผลให้ ใ นแต่ ล ะภู มิ ภ าคมี ผ ลผลิ ต ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อการผลิ ต ส าคัญ ได้ แ ก่ ข้า ว มั น
สาปะหลังและยางพารา ภาคเหนื อ การผลิตที่สาคัญ ได้แก่
ข้าว ล าไย และยางพารา ในขณะที่ ภ าคใต้มี ก ารผลิ ต ที่
สาคัญ ได้แก่ ข้าว และยางพารา และภาคกลางมีการผลิตที่
สาคัญ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง และยางพารา [1] ทาให้
การส่ งออกสิ นค้าเกษตรเป็ นหนึ่ งในรายได้สาคัญที่ ส่งผล

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
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ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเป็ นอย่างมาก โดยผลผลิต
ที่ ส่งออกและสร้างมูลค่าจนถือเป็ นพืชเศรษฐกิจของไทย
ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันสาปะหลัง [2]
แม้ว่าการส่ งออกสิ นค้าเกษตรนั้นจะสร้างรายได้เป็ น
จานวนมาก แต่เมื่ อ ผูว้ ิจัย ศึ กษาข้อ มู ล ในอดี ต แล้ว พบว่า
ป ริ มาณ การส่ งออก มี ความ ผั น ผวน ค่ อ น ข้ า งม าก
ยกตัว อย่ า งเช่ น ปริ มาณการส่ ง ออกมัน ส าปะหลัง ที่ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ถึงพ.ศ. 2556 มีความ
ผันผวนค่อนข้างคงที่ในปี พ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2558 จากนั้น
ในปี พ.ศ. 2559 ถึงพ.ศ. 2562 มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็ น
ได้ชดั และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2563 จนถึง
ปั จ จุ บัน โดยความผัน ผวนที่ ก ล่ าวมานี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ปริ มาณการส่ งออกในเดื อนที่ ม ากที่ สุ ดและเดื อ นที่ น้อ ย
ที่ สุดแล้วพบว่ามี ความแตกต่างกันมากถึง 1,149,002.36
เมตริ กตัน
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ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการศึกษาทฤษฎีการพยากรณ์ การ
สร้างตัวแบบพยากรณ์ และการคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์
ที่เหมาะสมมากที่ สุดสาหรั บชุดข้อมูลปริ มาณการส่ งออก
ข้าว ยางพารา และมันสาปะหลัง เพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้
เป็ นแนวทางวางแผนการเพาะปลู ก หรื อ การเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิ ต รวมทั้ง สามารถใช้เป็ นข้อ มู ล ประกอบการวาง
แผนการด าเนิ น งาน การผลิ ต และการส่ ง ออกส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 กำรทำเหมืองข้ อมูล (Data mining)
กระบวนการในการค้นหารู ปแบบหรื อความสัมพันธ์
ของข้อมูล ด้วยเทคนิ คต่างๆ ทั้งทางสถิติ ทางคณิ ตศาสตร์
หรื อเท คนิ คท างวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ ไ ด้
สารสนเทศที่ ไม่เคยรู ้ล่วงหน้ามาก่อน เพื่อนาไปประยุกต์
ในการใช้งาน เช่น ช่วยในการตัดสิ นใจวางแผนงาน เพื่อ
สร้ า งความได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน โดยการท าเหมื อ ง
ข้ อ มู ล มี ขั้ น ต อ น ดั ง นี้ 1 ) Data Cleaning 2 ) Data
Integration 3) Data Selection 4) Data Transformation
5) Data Mining 6) Pattern Evaluation 7) Knowledge
Representation

ภำพที่ 1: ปริ มาณการส่งออกมันสาปะหลัง
ด้วยปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่ส่งผลต่อการ
แข่งขันและการดาเนิ นธุรกิจเป็ นอย่างมาก เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งในยุคปั จจุบนั และวางแผนการดาเนิ นงาน
ในอนาคตได้ จึ ง ต้อ งน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้
เหมาะสม จึ ง ท าให้ ผูป้ ระกอบการหลายรายพัฒ นาและ
ปรับปรุ งกระบวนการเพื่อสร้างโอกาสทางธุ รกิ จโดยการ
คิดค้นเครื่ องมือและกลยุทธ์ต่างๆ เช่นการพยากรณ์ ราคา
สิ นค้าและยอดขายสิ นค้า เช่นเดียวกับผูว้ ิจยั ในอดีตที่มีการ
วิจยั ในด้านการพยากรณ์การส่งออกสิ นค้าค่อนข้างมาก แต่
ส่ วนใหญ่ จะท าการพยากรณ์ มูล ค่าการส่ งออก และมัก มี
ข้อเสนอแนะว่าเมื่อเวลาผ่านไปและปริ มาณข้อมูลมีจานวน
มากขึ้นควรนามาพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ให้เหมาะสมกับ
ปั จจุ บันเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบพยากรณ์ เช่ น
ตัวแบบพยากรณ์ มูลค่าการส่ งออกข้าวหอมมะลิ [3] การ
พยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ ายางข้น [4] เป็ นต้น

2.2 แบบจำลองอนุกรมเวลำ (Time Series Models)

การใช้ขอ้ มูลในอดีตมาพยากรณ์ขอ้ มูลในอนาคต โดย
มีเวลาเป็ นตัวแปรอิสระซึ่งอาจกาหนดเป็ นวัน เดือนปี หรื อ
อื่นๆ โดยมีส่วนประกอบพื้นฐาน ได้แก่ แนวโน้ม ความ
ผันแปรตามฤดู กาล การผันแปรตามวัฎจักร และการผัน
แปรที่ผิดปกติ [5]
2.2.1 วิ ธี ป รั บ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ลแบบสองครั้ ง
(Double Exponential Smoothing) ให้ ผ ลการพยากรณ์
ได้ดี กับ ข้อ มู ล ที่ มี แ นวโน้ ม และไม่ มี ค วามแปรผัน ตาม
ฤดูกาล ลักษณะของวิธีการนี้ คือ ในครั้งแรกจะทาการปรับ
เรี ยบข้อมูลเดิม และครั้งที่สองทาการปรับเรี ยบข้อมูลที่ได้
จากการปรับเรี ยบในครั้งแรก
2.2.2 วิธีปรั บเรี ยบแบบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลด้วยวิธีของ
วินเตอร์ (Winter’s Method) มีวิธีการเดี ยวกันกับวิธีปรับ
เรี ยบเอ็ก ซ์ โ ปเนนเชี ยลแบบสองครั้ ง แต่ จ ะท าการปรั บ
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เรี ยบเพิ่มอีก 1 ครั้ง โดยมี 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบบวก และ
รู ป แบบคู ณ ซึ่ ง จะให้ ผ ลการพยากรณ์ ไ ด้ดี กับ ข้อ มู ล ที่ มี
แนวโน้มและมีความผันแปรตามฤดูกาล
2 .2 .3 วิ ธี แ ย ก ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ( Decomposition
Method) เป็ นการแยกส่ วนประกอบของข้อมูลเป็ น 4 ส่ วน
คื อ แนวโน้ ม ฤดู ก าล วัฎ จัก ร และความผิ ด ปกติ เพื่ อ
พิจารณาว่าส่ วนประกอบใดมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลบ้าง แล้วนาค่าความผันแปรที่ได้น้ นั ไปพยากรณ์
ข้อมูลในอนาคต โดยมี 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบบวก และ
รู ปแบบคูณ
2.3 กำรวัดควำมถูกต้ องของกำรพยำกรณ์
2.3.1 ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย Mean
Absolute Percentage Error : MAPE) เป็ นตัวชี้ วด
ั ความ
แม่นยาของการพยากรณ์ โดยค่าที่ ได้น้ นั จะเป็ นค่าร้อยละ
ซึ่งหากมีค่าต่าแสดงว่าตัวแบบพยากรณ์มีความแม่นยาสูง
2 .3 .2 ค่ าค วาม ผิ ด พ ล าด สั ม บู รณ์ เฉ ลี่ ย ( Mean
Absolute Deviation: MAD) เป็ น การพิ จารณ าค วาม
แตกต่างของค่าจริ งกับค่าพยากรณ์ โดยไม่คานึ งถึงทิ ศทาง
ของความคลาดเคลื่อน โดยค่าที่ได้จะมีหน่วยเดียวกับค่าที่
นามาพยากรณ์ ซึ่ งหากมี ค่าต่ าแสดงว่าตัวแบบพยากรณ์ มี
ความแม่นยาสูง
2.4 งำนวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บุญฤทธิ์ [6] ทาการวิจยั ตัวแบบพยากรณ์ ปริ มาณการ
ส่ งออกมะม่วงของไทย สร้างตัวแบบพยากรณ์ดว้ ยวิธีการ
ทางสถิ ติ 3 วิ ธี ไ ด้ แ ก่ วิ ธี แ ยกองค์ ป ระกอบแบบคู ณ
(Decomposition) วิ ธี โ ฮลต์ - วิ น เตอร์ (Holt - Winters)
และวิ ธีบ อกซ์ - เจนกิ น ส์ (Box - Jenkins) เปรี ย บเที ย บ
ความถูกต้องด้วยค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย
Mean Absolute Percentage Error : MAPE) และค่าราก
ที่ ส องของความคลาดเคลื่ อ นก าลัง สองเฉลี่ ย (RMSE)
ผลการวิ จัย พบว่า วิ ธี บ อกซ์ -เจนกิ น ส์ เป็ นวิ ธี ที่ มี ค วาม
แม่ น ย ามากที่ สุ ดโดยมี ต ั ว แบบเป็ น ARIMA (0,1,2 )
(0,1,1) เนื่ องจากลักษณะของข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและ
มีความผันแปรของฤดูกาล ทั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่าในการ
วิจยั ครั้ งต่อไปให้พิจารณาข้อมูลที่ เป็ นปั จจุบัน เพื่อนามา
ปรับปรุ งตัวแบบพยากรณ์ให้มีความเหมาะสม
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วรางคณา [7] ทาการวิจัยตัวแบบพยากรณ์ มูลค่ าการ
ส่ งออกไม้ยางพาราแปรรู ปและเฟอร์ นิเจอร์ ของประเทศ
ไทย สร้างตัวแบบพยากรณ์ดว้ ยวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ วิธีการ
ปรับเรี ยบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของวินเทอร์แบบคูณและ
วิธีการพยากรณ์รวม เปรี ยบเที ยบความถูกต้องของค่าร้อย
ละความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ เฉลี่ ย Mean Absolute
Percentage Error : MAPE) และค่ า รากที่ ส องของความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (RMSE) ผลการศึกษาพบว่า
ภายใต้ค่า MAPE วิธีพยากรณ์รวมมีความแม่นยามากที่สุด
ขณะที่ ภายใต้ค่า RMSE วิธีการปรับเรี ยบด้วยเส้นโค้งเลข
ชี้ ก าลัง ของวิ น เทอร์ แ บบคู ณ มี ค วามแม่ น ย ามากที่ สุ ด
เนื่ องจากข้อมูลที่นามาใช้น้ นั มีลกั ษณะที่มีแนวโน้มและมี
ความผันแปรตามฤดู กาล อย่างไรก็ตามค่าพยากรณ์ ท้ งั 2
วิธี มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่าเมื่ อมูลค่าการส่ งออกไม้
ยางพาราแปรรู ปและเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นปั จจุบนั มากขึ้น ควร
น ามาปรั บ ปรุ งตัว แบบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ั ว แบบพยากรณ์ ที่
เหมาะสมในอนาคตต่อไป
วรางคณา [8] ท าการพยากรณ์ ป ริ ม าณการส่ ง ออก
กาแฟสาเร็ จรู ป สร้างตัวแบบพยากรณ์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
ทั้งหมด 7 วิธี ได้แก่ วิธีบ็อกซ์–เจนกินส์ วิธีการปรับเรี ยบ
ด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของโฮลต์ วิธีการปรับเรี ยบด้วยเส้น
โค้งเลขชี้ กาลังของบราวน์ วิธีการปรับเรี ยบด้วยเส้นโค้ง
เลขชี้กาลังที่มีแนวโน้มแบบแดม วิธีการปรับเรี ยบด้วยเส้น
โค้งเลขชี้ กาลังที่ มีฤดู กาลอย่างง่าย วิธีการปรั บเรี ยบด้วย
เส้นโค้งเลขชี้กาลังของวินเทอร์ แบบบวก และวิธีการปรับ
เรี ยบด้ ว ยเส้ น โค้ ง เลขชี้ ก าลั ง ของวิ น เทอร์ แ บบคู ณ
เปรี ยบเทียบความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ดว้ ยค่ารากที่
สองของความคลาดเคลื่ อ นกาลังสองเฉลี่ ย (RMSE) ผล
การศึ กษาพบว่าวิธีการปรั บเรี ยบด้วยเส้น โค้งเลขชี้ กาลัง
ของวินเทอร์แบบคูณมีความแม่นยามากที่สุด
3. วิธีดำเนินกำรวิจัย

จากการศึ กษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
นาวิธีการทาเหมืองข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ ด้วยเทคนิ คการ
พยากรณ์อนุ กรมเวลามาใช้ในการสร้างแบบจาลอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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3.1 กรอบแนวคิดงำนวิจย
ั
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3.4 กำรทวนสอบควำมแม่ นยำของแบบจำลอง

ประเมิ น ความสามารถในการพยากรณ์ โดยใช้ขอ้ มู ล
การส่ งออกสิ นค้าทั้ง 3 ชนิ ดตั้งแต่เดื อนมกราคม ถึงเดื อน
ธั น วาคม พ.ศ. 2564 มาทวนสอบความแม่ น ย าและ
พิ จารณาด้วยค่ าร้ อ ยละความคลาดเคลื่ อนสมบู รณ์ เฉลี่ ย
(MAPE)

ภำพที่ 2: กรอบแนวคิดงานวิจยั
จากภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการสร้างตัวแบบ การ
คัดเลือกตัวแบบ และการแสดงผลพยากรณ์ 5 ปี ข้างหน้า
ของปริ มาณการส่งออกข้าว ยางพารา และมันสาปะหลัง
3.2 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูลเบื้องต้ น
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้ข ้อ มู ล ปริ ม าณการส่ ง ออกข้า ว
ยางพารา และมันสาปะหลัง ซึ่ งเป็ นข้อมูลรายเดื อนจาก
กรมศุ ลกากร ประมวลผลโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2564 โดยการรวบรวมและ
จัดเตรี ยมข้อมูลได้ดาเนิ น การตามขั้นตอนการท าเหมื อ ง
ข้อมูลดังที่ กล่าวไว้ขา้ งต้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลทั้ง 3 ชุ ด
มาทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื้ องต้นด้วย Time Series Plot
ร่ วมกับกราฟด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และหาค่า
ผิดปกติ (Outliers) ด้วยวิธี Boxplots เมื่อพบค่าผิดปกติจะ
แทนที่ดว้ ยค่าเฉลี่ยการส่งออกของเดือนและปี นั้นๆ แทน
3 .3 กำรสร้ ำง กำรคั ด เลื อ กแบบจ ำลอง และกำร
แสดงผล
น าข้อ มู ล ปริ ม าณการส่ ง ออกทั้ง 3 ชนิ ด ตั้งแต่ เดื อ น
มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 มาสร้าง
แบบจ าลองด้วยเทคนิ ค การวิเคราะห์ อ นุ กรมเวลา 3 วิธี
ประกอบด้วย 1) วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลแบบสอง
ครั้ง 2) วิธีปรับเรี ยบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยวิธีของวิน
เตอร์ และ 3) วิธี แ ยกส่ ว นประกอบ เปรี ย บเที ย บความ
แม่นยาด้วยค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย และ
ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย หากแบบจาลองใดให้ค่าต่า
ที่ สุ ด ให้ แบบจาลองนั้น เป็ นแบบจาลองที่ เหมาะสมเพื่ อ
นาไปทวนสอบความแม่นยาและทาการพยากรณ์ ขอ้ มูล 5
ปี ข้างหน้า โดยใช้โปรแกรม Minitab เป็ นเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์

4.

ผลกำรดำเนินงำน
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเบื้องต้ น

ภำพที่ 3: ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของการส่ งออกข้าว

ภำพที่ 4: ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของการส่ งออกยางพารา

ภำพที่ 5: ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นการส่งออกมันสาปะหลัง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นดังภาพที่ 3, 4 และ 5
พบว่าข้อมูลทั้ง 3 ชุด มีความเป็ นแนวโน้มและมีความเป็ น
ฤดู กาลเข้ามาเกี่ ยวข้อง ประกอบกับชุ ดข้อมูลการส่ งออก
ยางพาราและมันสาปะหลังพบค่าผิดปกติ ผูว้ ิจยั จึ งแทนที่
ค่าผิดปกติดว้ ยค่าเฉลี่ยการส่ งออกของสิ นค้า ในเดือนและ
ปี นั้นแทน และตรวจสอบอีกครั้งผลแสดงไม่พบค่าผิดปกติ
จึงนาไปสร้างและเปรี ยบเทียบแบบจาลองการพยากรณ์
4.2 ผลกำรเปรียบเทียบแบบจำลอง
ในการพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบ
สองครั้ ง และวิธีปรั บเรี ยบแบบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลด้วยวิธี
ของวิน เตอร์ จ าเป็ นต้องก าหนดค่ าพารามิ เตอร์ ผูว้ ิจัยจึ ง
ทดลองกาหนดค่าพารามิเตอร์ เพื่อให้ได้ค่าที่ เหมาะสมมาก
ที่ สุด ซึ่ งได้ค่าพารามิ เตอร์ ดังตารางที่ 1 และแสดงผลการ
วิเคราะห์และการเปรี ยบเทียบแบบจาลองได้ดงั ตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1: แสดงผลค่าพารามิเตอร์ที่กาหนด
สิ นค้า
ข้าว
ยางพารา
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DES
α
(Level)

γ
(Trend)

0.737
1.065

Winter
α
(Level)

γ
(Trend)

β
(Seasonal)

0.160

0.50

0.12

0.00

0.023

0.50

0.00

0.00
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มัน
สาปะหลัง

0.889

0.022

0.22

0.10

ยางพารา
มันสาปะหลัง

0.05

MAPE

MAD

Double Exponential Smoothing

19.42

141642

Winter’s Method รู ปแบบคูณ

16.96

125588

Winter’s Method รู ปแบบบวก

17.14

126680

Decomposition รู ปแบบคูณ

29.12

193197

Decomposition รู ปแบบบวก

29.13

193130

Double Exponential Smoothing

10.39

31471

Winter’s Method รู ปแบบคูณ

7.77

23361

Winter’s Method รู ปแบบบวก

7.82

23524

Decomposition รู ปแบบคูณ

9.72

29983

Decomposition รู ปแบบบวก

9.77

30194

Double Exponential Smoothing

28.77

159067

Winter’s Method รู ปแบบคูณ

18.21

112638

Winter’s Method รู ปแบบบวก

17.43

107830

Decomposition รู ปแบบคูณ

30.58

161816

Decomposition รู ปแบบบวก

30.50

161713

ข้าว

ยางพารา

มันสาปะหลัง

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการพยากรณ์ปริ มาณการ
ส่ งออกข้าวและยางพาราด้วยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนน
เชี ยลของวิน เตอร์ รู ป แบบคู ณ มี ค วามแม่ น ย ามากที่ สุ ด
และการพยากรณ์ปริ มาณการส่ งออกมันสาปะหลังด้วยวิธี
ปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลของวินเตอร์ รู ปแบบบวก มี
ความแม่นยามากที่สุด เนื่ องจากให้ค่า MAPE และ MAD
ต่ าที่ สุ ด จึ ง น าแบบจ าลองดัง กล่ าว ไปพยากรณ์ ค่ า ในปี
พ.ศ. 2564 เพื่อทวนสอบค่าความแม่นยาของแบบจาลอง
4.3 ผลกำรทวนสอบควำมแม่ นยำของแบบจำลอง
จากการทวนสอบความแม่ น ย าของแบบจ าลองการ
พยากรณ์ กร โดยใช้ข ้อ มู ล ปริ ม าณการส่ งออกในปี พ.ศ.
2564 เป็ นข้อมู ล ชุ ด ทดสอบ เปรี ยบเที ยบกับ ค่ าพยากรณ์
ได้ผลการทดสอบ ดังนี้
ตำรำงที่ 3: แสดงผลการทวนสอบค่าความแม่นยาของแบบจาลอง
สิ นค้าส่งออก
ข้าว

9.48
16.75

จากการทวนสอบค่าความแม่นยาของแบบจาลองการ
พยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลของวินเตอร์
(Winter’s Method) รู ปแบบคู ณ พบว่ า การพยากรณ์
ปริ ม าณการส่ งออกข้าวและยางพารา มี ค่ าร้ อ ยละความ
คลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 27.22 และ 9.48
ตามล าดั บ และการพยากรณ์ ปริ มาณการส่ งออกมั น
สาปะหลัง ด้วยวิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลของวิน
เตอร์ (Winter’s Method) รู ปแบบบวก มี ค่ าร้ อยละความ
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย เท่ากับ 16.75
4.4 กำรพัฒนำระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อกำรแสดงผล
เมื่อได้ตวั แบบที่ เหมาะสมเรี ยบร้อยแล้วผูว้ ิจยั จึ งทาการ
พยากรณ์ ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าทั้ง 3 ชนิ ด ในอี ก 5 ปี
ข้างหน้ า และน าผลการพยากรณ์ ม าจัด ท าระบบธุ ร กิ จ
อัจ ฉริ ยะ ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop
โดยมีตวั อย่างระบบ ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7

ตำรำงที่ 2: แสดงผลค่า MAPE และ MAD ของแบบจาลอง
แบบจาลอง
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ภำพที่ 6: ตัวอย่างระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ (หน้ารายงานการส่งออก)

ภำพที่ 7: ตัวอย่างระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ (หน้ารายงานการพยากรณ์)
5.

สรุ ปผลกำรวิเครำะห์ และข้ อเสนอแนะ

จากการดาเนิ นงานวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลปริ มาณการส่ งออก
สิ นค้าเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันสาปะหลัง
ตั้งแต่ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2554 ถึ งเดื อ นธัน วาคม พ.ศ.
2564 จานวน 132 เดื อน สร้างตัวแบบพยากรณ์ ดว้ ยเทคนิ ค
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี ประกอบด้วย วิธีปรับเรี ยบ

ค่า MAPE จากการทวนสอบ
แบบจาลองการพยากรณ์
27.22
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เอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ลแบบสองครั้ ง (Double Exponential
Smoothing) วิธีป รั บ เรี ย บแบบเอ็ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ลด้วยวิธี
ข อ ง วิ น เต อ ร์ ( Winter’s Method) แ ล ะ วิ ธี แ ย ก
ส่ ว นประกอบ (Decomposition Method) เปรี ย บเที ย บ
ความแม่ น ย าของการพยากรณ์ ด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละความ
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) และค่าความผิดพลาด
สัมบูรณ์เฉลี่ย (MAD) ที่ต่าที่สุด ผลการทดสอบพบว่าการ
พยากรณ์ปริ มาณการส่ งออกข้าวและมันสาปะหลังด้วยวิธี
ปรั บ ให้ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ลของวิน เตอร์ (Winter’s
Method) รู ป แบบคู ณ มี ค วามแม่ น ย ามากที่ สุ ด โดยมี ค่ า
MAPE เท่ า กั บ 29.70 และ 9.14 ตามล าดั บ ส่ ว นการ
พยากรณ์ปริ มาณการส่ งออกมันสาปะหลังวิธีปรับให้เรี ยบ
เอ็ ก ซ์ โป เน น เชี ยลของวิ น เตอร์ (Winter’s Method)
รู ป แบบบวก ให้ ค วามแม่ น ยามากที่ สุ ด โดยมี ค่ า MAPE
เท่ ากับ 21.26 สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของวรางคณา [7]
วรางคณา [8] Boonlao [6] และปุณชญา [5] ที่ กล่าวไว้ว่า
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลของวินเตอร์ (Winter’s
Method) เหมาะกั บ ชุ ด ข้อ มู ล ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวโดยมี
แนวโน้มและมีความแปรผันตามฤดูกาล ซึ่ งผลการวิจยั ที่
ได้ศึกษาในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางวางแผน
การเพาะปลู ก หรื อ การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ใช้เป็ นข้อ มู ล
ประกอบการวางแผนการผลิ ต และการส่ ง ออกส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่ า งไรก็ ต ามค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ ได้ จ ากการ
วิเคราะห์ ในการวิจัยครั้ งนี้ นั้น ยังมี ค่าสู งสื บ เนื่ องมาจาก
ปริ ม าณการส่ งออกสิ น ค้าเกษตรของไทยในช่ ว งปี พ.ศ.
2562–2564 มีความเปลี่ยนแปลงจากในอดี ต ค่อนข้างมาก
โดยมีสาเหตุจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
และนโยบายการบริ ห ารประเทศเพื่ อ ป้ อ งกัน การแพร่
ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส ที่ มี การกาหนดมิ ให้มีก ารเข้า-ออก
ประเทศอยู่ช่ วงหนึ่ ง ท าให้ ต ลาดการส่ งออกและน าเข้า
ได้รับผลกระทบและมีปริ มาณลดลงด้วย ซึ่ งส่ งผลต่อการ
พยากรณ์ดว้ ยเทคนิคอนุกรมเวลาเนื่ องจากอาศัยเพียงค่าใน
อดี ตมาพยากรณ์ ค่าในอนาคตเพียงปั จจัยเดียว ในการวิจยั
ครั้ งต่อ ไปจึ งขอเสนอแนะให้ศึ กษาปั จ จัยอื่ น ๆ ร่ วมด้ว ย
เช่น ปั จจัยทางการผลิ ตสิ นค้าเกษตร ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
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และปั จจัยจากเหตุ ฉุ ก เฉิ น อื่ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เช่ น เดี ย วกับ
การแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อพัฒนาให้แบบจาลอง
การพยากรณ์มีความแม่นยาที่มากขึ้น ต่อไป
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บทคัดย่อ

Abstract

การวิ จั ย นี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ คั ด เลื อ กแบบจ าลอง
พยากรณ์ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการพยากรณ์ จ านวนงาน
จดทะเบี ย นที่ เ กิ ด ขึ ้ น ในส านั ก งาน โดยเปรี ยบเที ย บ
แบบจ าลองพยากรณ์ จ านวน 3 วิ ธี ได้ แ ก่ วิ ธีห าค่ าเฉลี่ย
เคลื่ อนที่ วิ ธีการแยกส่ วนประกอบ และวิ ธีการพยากรณ์
แบบฤดู ก าล ท าการสร้ างแบบจ าลองพยากรณ์ ด้ วย
โปรแกรมวิเคราะห์ ผลทางสถิติ Minitab วัดประสิ ทธิ ภาพ
แบบจาลองพยากรณ์ ด้วยค่ าเปอร์ เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อ น
สั ม บู ร ณ์ เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนสั ม บู ร ณ์ เฉลี่ ย ที่ ต ่า ที่ สุ ด
ข้ อมูลที่ ใช้ เป็ นข้ อมูลจานวนงานจดทะเบียนในสานักงาน
ที่ ดินระหว่ างเดื อนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดื อนธั นวาคม
พ.ศ. 2563 รวม 72 เดื อ น และแบ่ ง ข้ อ มู ล เป็ น 2 ชุ ด คื อ
ชุ ด ข้ อ มู ล ฝึ กฝน (Train Set) จ านวน 60 เดื อ น และชุ ด
ข้ อ มู ล ทดสอบ (Test Set) จ านวน 12 เดื อ น ผลการวิ จั ย
พบว่ า แบบจาลองการพยากรณ์ ด้ วยวิธีแยกส่ วนประกอบ
ให้ ประสิ ทธิ ภ าพการพยากรณ์ สู ง สุ ด โดยมี ค่ าความ
คลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์ เฉลี่ ย เท่ ากั บ ร้ อยละ 8 และค่ า
เบี่ ย งเบนสั ม บู ร ณ์ เฉลี่ ย เท่ ากั บ 257 ซึ่ งได้ น าผลการ
พยากรณ์ วิธีที่ดีที่สุดมานาเสนอบน Power BI สาหรั บการ
วางแผนการให้ บริ การของส านั ก งานที่ ดิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธีหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ วิธีการพยากรณ์แบบฤดูกาล วิธีการ
แยกส่วนประกอบ

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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วินเทอร์ ที่ใช้ในการพยากรณ์ทานายอุบตั ิการณ์การเกิ ดโรค
ไข้เลือดออกของประชาชน [5] เป็ นต้น
จากปั ญหา และงานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะ
ศึ กษาทฤษฎี การพยากรณ์ ด้วยเทคนิ ค อนุ กรมเวลา และ
คัดเลือกวิธีที่เหมาะสมที่ สุด มาใช้ในการพยากรณ์จานวน
งานจดทะเบี ยนที่ จะเกิ ดขึ้นในสานักงานที่ ดิน เพื่อนาผล
พยากรณ์ ม าบริ หารจั ด การจ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ า
ส านั ก งานที่ ดิ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ การจดทะเบี ย นของ
สานักงานที่ดินนั้นมีความรวดเร็ ว และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผเู ้ ข้ารับบริ การ

1. บทนา

สานักงานที่ ดินมีหน้าที่ ให้บริ การในด้านการจดทะเบี ยน
สิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เช่น การจดทะเบียนขาย จานอง
ไถ่ถอน เป็ นต้น การให้บริ การจดทะเบี ยนของสานักงาน
ที่ ดินมี จานวนปริ มาณงานที่ ตอ้ งจดทะเบี ยนเพิ่มขึ้นทุกปี
ส่ ง ผลให้ ก ารบริ การของส านั ก งานที่ ดิ น มี ค วามล่ า ช้ า
เนื่ อ งจากปริ ม าณเจ้า หน้า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ไ ม่ เ พี ย งพอกับ
ปริ ม าณงานในแต่ ล ะวัน ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารวางแผน
จานวนเจ้าหน้าที่ ให้บริ การในสานักงานที่ ดินนั้นเป็ นการ
อาศัยจากประสบการณ์ในอดีตในการคาดเดาจานวนงาน
จดทะเบียน ซึ่ งเป็ นการพยากรณ์แบบไม่มีรูปแบบทาให้มี
ความคลาดเคลื่ อ นของการพยากรณ์ ไ ด้สู ง ดัง นั้ นเพื่ อ
ให้ ก ารบริ การของส านั ก งานที่ ดิ นมี ค วามรวดเร็ ว
มี ประสิ ทธิ ภาพและสร้ างความพึงพอใจกับผูร้ ั บบริ ก าร
จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารพยากรณ์ ป ริ มาณงานจดทะเบี ย น
เพื่ อ บริ หารจัด การจ านวนเจ้า หน้า ที่ ป ระจ าส านัก งาน
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริ มาณงานจดทะเบียน
การพยากรณ์ดว้ ยเทคนิคอนุกรมเวลา เป็ นการรวบรวม
ข้อมูลตามช่วงเวลาแบบสัปดาห์ เดือน หรื อปี ที่ต่อเนื่องกัน
มาท าการการวิเคราะห์ แ นวโน้ม ของปริ ม าณข้อมูลที่ จะ
เกิ ดขึ้นในอนาคต โดยวิธีการพยากรณ์ของอนุ กรมเวลามี
หลายวิธี เช่ น วิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ วิธีปรั บ ให้เรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์ และวิธี SARIMA ใน
การพยากรณ์ มู ล ค่ า การส่ ง ออกรถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละ
ส่ ว นประกอบของประเทศไทย [1] การพยากรณ์ มู ล ค่ า
การส่ ง ออกยางพาราของประเทศไทย ด้ว ยวิ ธี ค่ า เฉลี่ ย
เคลื่อนที่ วิธีปรับให้เรี ยบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง
และวิธีบ็อกซ์ -เจนกิ นส์ [2] การพยากรณ์ ราคามังคุดคละ
ใช้วิ ธี พ ยากรณ์ ไ ด้แ ก่ วิ ธี บ็ อ กซ์ -เจนกิ น ส์ วิ ธี ก ารแยก
ส่วนประกอบอนุกรมเวลา และวิธีปรับให้เรี ยบด้วยเส้นโค้ง
เลขชี้ กาลังของวินเทอร์ แบบคูณ [3] การสร้างแบบจ าลอง
การพยากรณ์ความต้องการแว่นตา กรณี ศึกษา ร้านรักแว่น
ที่ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ วิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนน
เชียลแบบง่าย และวิธีแยกส่ วนประกอบ [4] หรื อวิธีบ็อกซ์เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยวิธีการของ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งเป็ น 5 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 การพยากรณ์ แบบอนุกรมเวลา
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เป็ นเทคนิ คที่นาข้อมูล
ในอดี ตที่ เก็บรวบรวมเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดื อน
รายไตรมาส หรื อรายปี อย่างต่อเนื่ อง นาข้อมูลมาทาการ
วิเคราะห์ เพื่อหารู ปแบบการเปลี่ ยนแปลงของข้อมูลเพื่อ
การพยากรณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล นั้น ในอนาค การ
พยากรณ์แบบอนุกรมเวลานั้นสามารถทาได้หลายวิธี เช่น
วิ ธี ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ วิ ธี พ ยากรณ์ แ บบฤดู ก าล วิ ธี แ ยก
ส่วนประกอบ เป็ นต้น [6]
2.2 วิธีค่าเฉลีย
่ เคลื่อนที่ (Moving Average)
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหมาะสาหรับการพยากรณ์ในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ และข้อมูลที่ มีลกั ษณะค่อนข้างแน่ นอน
เป็ นเส้นตรงและคงที่ตามแนวนอน ไม่เหมาะสมกับข้อมูล
ลักษณะเป็ นแนวโน้ม ฤดูกาล หรื อข้อมูลที่ มีลกั ษณะเป็ น
การเปลี่ยนแปลงเป็ นขั้นบันได เทคนิคนี้ใช้หลักการในการ
หาค่าเฉลี่ย คือ นาค่าจากการสังเกตหรื อข้อมูลในอดี ตมา
คานวณหาค่าเฉลี่ยที่ได้น้ ี เป็ นค่าพยากรณ์สาหรับช่วงเวลา
ถัดไป โดยมีสมการดังนี้ [7]
โดย

Ft+1 = Xt + Xt+1 + … + Xt-n+1
n
Ft = ค่าพยากรณ์ในงวดที่ t
Xt =
n =
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โดย

ค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาปั จจุบนั
Yt = ค่าของข้อมูลจริ งในช่วงเวลาปั จจุบน
ั
Tt = ค่าประมาณของแนวโน้ม
St = ค่าประมาณของการผันแปรตามฤดูกาล
Ct = ค่าประมาณของการแปรผันตามวัฏจักร
It = ค่าประมาณของความไม่แน่นอน
N = จานวนข้อมูล
2.5 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สมฤดี กั ญ ญา และอรวรรณ [9] ได้ ท าการศึ ก ษา
การพยากรณ์ มูลค่าการส่ งออกอัญมณี และเครื่ องประดับ
ของประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี ได้แก่
วิ ธี Decomposition วิ ธี Exponential Smoothing และ
วิธี บ อกซ์ เจนกิ น ส์ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ม าจากข้อ มู ล การส่ ง ออก
อัญมณี และเครื่ องประดับของประเทศไทยรายเดือน ตั้งแต่
เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2556 ถึ ง เดื อ นธัน วาคม พ.ศ. 2562
จานวน 84 วัดประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ ด้วยค่า MAPE
ผลการวิจยั พบว่า วิธี Decomposition ให้ประสิ ทธิ ภาพสูง
ที่สุด ค่า MAPE เท่ากับ 0.24 รองลงมา คือ Exponential
Smoothing ค่า MAPE เท่ากับ 0.26 MAPE เท่ากับ 0.47
ตามลาดับ
พรฤดี และณั ฐ ทวิ [10] ได้ท าการศึ ก ษาตัว แบบที่
เหมาะสมส าหรั บ การพยากรณ์ ย อดขายเสื้ อ ผ้า ด้ว ยการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา 2 วิธี ได้แก่ วิธี Decomposition และ
วิธี Linear Regression ข้อมูลที่ ใช้มาจากยอดขายรายวัน
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2015 ถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2017
จ านวน 1,096 ค่ า วัด ประสิ ท ธิ ภ าพการพยากรณ์ ด้ ว ย
ค่ า Basic Error ค่ า MAD ค่ า MSE ค่ า MAPE และ
ค่าTheil’s U ผลการวิจยั พบว่า วิธี Linear Regressionให้
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ค่ า Basic Error เท่ า กับ 24.441 ค่ า
MAD เท่ า กั บ 0.380 ค่ า MSE เท่ า กั บ 0.266 ค่ า MAPE
เท่ากับ 7.850 และค่า Theil’s U เท่ากับ 0.5555
Lima and et al. [11] ได้ ท าการศึ ก ษาการพยากรณ์
ข้อมูลเศรษฐกิ จทางด้านการขายปลีกทางอีคอมเมิร์ซของ
โปรตุเกส ด้วยการวิเคราะห์อนุ กรมเวลา 2 วิธี ได้แก่ วิธี
Holt-Winters Models Additive และวิ ธี Holt-Winters
Models Multiplicative ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ม าจากข้อ มู ล จ านวน

2.3 วิธีการพยากรณ์ แบบฤดูกาล (Winter’s Method)

เป็ นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ มีลกั ษณะ
รู ปแบบแนวโน้มอย่างมี ทิศทาง และเป็ นฤดู กาล ซึ่ งการ
พยากรณ์วิธีวินเทอร์ จะต้องใช้ขอ้ มูลอย่างน้อย 2 ฤดูกาล
และมีรูปแบบที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของการปรับ
เรี ยบ ส่วนของแนวโน้ม และส่วนของฤดูกาล โดยมีสมการ
ดังนี้ [7]
สาหรับการปรับเรี ยบ
St = α

Xt
It-L

(1 - α)(St-1 + bt-1 )

(2)

สาหรับการทาให้เป็ นแนวโน้ม
bt = γ (St - St-1 )+ (1 - γ) bt-L

(3)

สาหรับทาให้เป็ นฤดูกาล
It = β

Xt
St

+ (1 - β) It-L

(4)

สมการการพยากรณ์คือ
โดยที่

Ft+m = (St - bt m) It-L+m

L

=

St =
bt =
It

=

 =
 =
β =
Xt =
m =

(5)

ช่วงของฤดูกาล
ค่าการปรับเรี ยบ
ค่าการประมาณแนวโน้ม
ค่าการประมาณฤดูกาล
ค่าคงที่สาหรับการปรับเรี ยบ (0 <  <1)
ค่าคงที่สาหรับแนวโน้ม (0<  <1)
ค่าคงที่สาหรับฤดูกาล (0< β <1)
ค่าสังเกตุที่เวลา t
ช่วงเวลาการพยากรณ์ในอนาคต

2.4 วิธีแยกส่ วนประกอบ (Decomposition)

เป็ นวิธีที่แยกส่วนประกอบต่าง ๆ ของอนุกรมเวลาออก
จากกัน โดยที่จะทาให้พบการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
และน าไปสร้ า งตัว แบบพยากรณ์ ไ ด้ ส่ ว นประกอบของ
อนุ ก รมเวลาได้แ ก่ แนวโน้ม ความผัน แปรของฤดู ก าล
ความผันแปรตามวัฏจักร และส่ วนประกอบที่ผิดปกติหรื อ
ความคลาดเคลื่ อน ซึ่ งวิธีการแยกส่ วนประกอบสามารถ
แบ่งเป็ น 2 แบบ ได้แก่ แบบบวก เหมาะกับลักษณะอนุกรม
เวลาที่ ความผันแปรของฤดูกาลคงที่ และแบบคูณ เหมาะ
กับลักษณะอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรของฤดูกาลไม่คงที่
สาหรั บวิจัยนี้ ได้ใช้วิธี แยกส่ ว นประกอบแบบคู ณ โดยมี
สมการดังนี้ [8]
Ft = Tt x St
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รายการขายสิ นค้าทางอีคอมเมิร์ซ จาก Eurostat Platform
ตั้ง แต่ เ ดื อ นมกราคม 2000 ถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2018
รวม 218 เดื อ น วัด ประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ ด้ ว ย
ค่ า MSE ผลการวิ จั ย พบว่ า วิ ธี Holt-Winters Models
Multiplicative ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ค่ า MSE เท่ า กับ
420.3238 ร อ ง ล ง ม า คื อ วิ ธี Holt-Winters Models
Additive ค่า MSE เท่ากับ 452.3238
3.
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วิธี Decomposition โดยกาหนดค่า Seasonal Length 3, 6,
9, 12 ท าการเก็ บ ข้อ มู ล และคัด เลื อ กแบบจ าลองในการ
พยากรณ์ที่ดีที่สุด
3.3 การคัดเลือกแบบจาลองในการพยากรณ์
พิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภาพของแบบจ าลองพยากรณ์ ท้ ัง
3 วิ ธี ด้ว ยค่ า เปอร์ เ ซ็ น ความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ เ ฉลี่ ย
(MAPE) และค่าเบี่ยงเบนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAD) ที่ต่าที่สุด
3.4 การทวนสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง
ทวนสอบความถู ก ต้อ งของแบบจ าลองพยากรณ์
นาข้อมูลการพยากรณ์ ที่ได้จากแบบจาลองมาทวนสอบ
ความถูกต้องและแม่นยากับข้อมูลชุ ดทดสอบ (Test Set)
จ านวน 12 เดื อ น พิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อนในการ
พยากรณ์ ด้วยค่า MAPE
3.5 นาเสนอข้ อมูลการพยากรณ์
น าเสนอข้ อ มู ล การพยากรณ์ ง านจดทะเบี ย นใน
ส านั ก งานที่ ดิ น ในรู ป แบบ Dashboard ด้ว ยโปรแกรม

วิธีการดาเนินการวิจัย

งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจาลองการ
พยากรณ์ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การพยากรณ์ จ านวนงาน
จดทะเบียนในสานักงานที่ ดิน โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ดังนี้
3.1 การรวบรวมและการจัดการข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจานวนผูเ้ ข้ารับบริ การในสานักงาน
ที่ ดินจังหวัดนนทบุ รี สาขาปากเกร็ ด ในช่ วงตั้งแต่เดื อน
มกราคม พ.ศ. 2558 ถึ ง เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม
72 เดื อ น ท าการตรวจสอบข้อ มู ล และจัด การข้อ มู ล ด้ว ย
โปรแกรม Microsoft Excel แบ่ ง ข้อ มู ล ออกเป็ น 2 ชุ ด
ได้แก่ ชุดข้อมูลฝึ กฝน (Train Set) เป็ นข้อมูลของจานวน
งานจดทะเบียนในสานักงานที่ดินตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2558 ถึ งเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 60 เดื อน เพื่อใช้
ในการสร้างแบบจาลองและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพใน
การพยากรณ์ ข องแบบจ าลอง และชุ ด ข้อ มู ล ทดสอบ
(Test Set) เป็ นข้อมูลจานวนงานจดทะเบียนในสานักงาน
ที่ดินตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2563 รวม 12 เดื อ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล ส าหรั บ ทวนสอบ
ความถูกต้องของการพยากรณ์
3.2 การสร้ างแบบจาลองพยากรณ์
สร้างแบบจาลองการพยากรณ์ดว้ ยโปรแกรมวิเคราะห์
ผลทางสถิติ Minitab โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์อนุ กรม
เวลา จานวน 3 วิธี ได้แก่ วิธี Moving Average โดยทาการ
กาหนดค่า MA Length 3, 6, 9, 12 ตามลาดับ วิธี Winter’s
Method โดยท าการก าหนดค่ า  (Level) ค่ า  (Trend)
และ ค่า β (Seasonal) เท่ากับ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ

Power BI

4. ผลการดาเนินงาน

ผลการด าเนิ น งานวิจัย แบ่ ง ออกเป็ น 4 หัวข้อ แสดง
รายละเอียดได้ดงั นี้
4.1 ผลการดาเนินงานสร้ างแบบจาลองพยากรณ์
ผลการสร้างแบบจาลองพยากรณ์ งานจดทะเบี ยนโดย
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ แ บบอนุ ก รมเวลา จ านวน 3 วิ ธี
ได้ แ ก่ วิ ธี Moving Average วิ ธี Winter’s Method และ
วิ ธี Decomposition วิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรม
Minitab แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 ถึง 3
ตารางที่ 1: การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธี Moving Average
วิธีพยากรณ์
พารามิเตอร์ MAPE MAD
Moving
Average

MA Length 3
MA Length 6

10
11

327
336

MA Length 9
MA Length 12

11
12

354
374

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน พบว่า
พารามิเตอร์ MA Length 3 ให้ประสิ ทธิภาพดีที่สุด โดยค่า
MAPE เท่ากับ 10 และค่า MAD เท่ากับ 327
373
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จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน พบว่า
วิธี Decomposition ให้ประสิ ทธิภาพดีที่สุด โดยมีค่า MAPE
เท่ากับ 8 และค่า MAD เท่ากับ 257
4.3 การทวนสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง
ผลการทวนสอบความถู กต้อ งของแบบจาลอง เมื่ อ
พิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อ น วิ ธี Decomposition ให้
ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด รองลงมา วิธี Winter’s Method และ
วิ ธี Moving Average ตามล าดั บ น าแบบจ าลองที่ ไ ด้
มาท าการทวนสอบความถู ก ต้อ งกับ ข้อ มู ล จ านวนงาน
จดทะเบี ยนในสานักงานที่ ดิน จานวน 12 เดื อน ซึ่ งพบว่า
แบบจ าลองพยากรณ์ วิ ธี Decomposition มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนต่ าที่สุดที่ ร้อยละ 11.87 รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 5

ตารางที่ 2: การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธี Winter’s Method
วิธี
MAPE MAD
พารามิเตอร์
พยากรณ์
Winter’s
Method

 = 0.5,  = 0.1, β = 0.1
 = 0.5,  = 0.2, β = 0.1
 = 0.5,  = 0.3, β = 0.1

10
10
11

315
326
333

จากตารางที่ 2 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
พบว่า พารามิเตอร์  = 0.5,  = 0.1, β = 0.1 ให้ประสิ ทธิภาพ
ดีที่สุด โดยค่า ค่า MAPE เท่ากับ 10 และค่า MAD เท่ากับ 315
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธี Decomposition
MAPE
วิธีพยากรณ์
พารามิเตอร์
Decomposition

Seasonal Length 3
Seasonal Length 6
Seasonal Length 9
Seasonal Length 12

10
9
9
8

MAD
304
302
282
257

ตารางที่ 5: ผลการทวนสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
จานวน
Decomposition
เดือน
งาน

จากตารางที่ 3 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
พบว่า พารามิเตอร์ Seasonal Length 12 ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ดี ที่ สุ ด โดยมี ค่ า MAPE เท่ า กับ 8 และค่ า MAD เท่ า กับ
257
4.2 การเปรียบเทียบและคัดเลือกแบบจาลอง

การเปรี ยบเที ยบและคัดเลือกแบบจาลอง นาค่าความ
คลาดเคลื่ อนของตัวแบบการพยากรณ์ ได้แก่ ค่า MAPE
และค่ า MAD ของวิ ธี Moving Average วิ ธี Winter’s
Method และวิ ธี Decomposition มาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ หา
แบบจาลองพยากรณ์ที่เหมาะสม กับข้อมูลจานวนงานจด
ทะเบียนสานักงานที่ดิน โดยพิจารณาจากวิธีพยากรณ์ที่ให้
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของแบบจ าลองพยากรณ์ ต่ า ที่ สุด
พบว่า วิธี Decomposition เป็ นวิธีที่ค่าความคลาดเคลื่อน
ต่าที่สุด ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้ในการพยากรณ์จานวนงานจด
ทะเบียนในสานักงานที่ดิน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4

MA Length 3
 = 0.5,  = 0.1
Winter’s Method
β = 0.1
Decomposition
Seasonal Length 12

10

327

10

315

8

257

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

ร้ อยละ

11.87

4.4 การนาเสนอข้ อมูล

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 เป็ นตัวแบบในการพยากรณ์ จานวนงาน
จดทะเบี ย นในอนาคต โดยใช้ โ ปรแกรม Power BI
Desktop เป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการแสดงผลพยากรณ์ ใ น
รู ปแบบของรายงาน แสดงดังภาพที่ 1

ตารางที่ 4: การเปรี ยบเทียบความแม่นยาของแบบจาลองพยากรณ์
MAPE MAD
วิธีพยากรณ์
พารามิเตอร์
Moving Average

NCCIT2022

374

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

Operation Research: TJOR, Vol. 15, No. 2 (July –
December 2021) หน้า 12-20.
[2]

จารุ วรรณ สิ งห์ม่วง และ ธิ ดาพร ศุภภากร, “ตัวแบบพยากรณ์
มู ล ค่ า การส่ งออกยางพาราของประเทศไทย ” วารสาร
วิ ชาการวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
นครสวรรค์ ปี ที่ 12 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า
58-82.

[3]

ภาพที่ 1: แผนภูมิภาพแสดงจานวนงานจดทะเบียน

[4]

จากภาพที่ 1 แสดงจ านวนงานจดทะเบี ยนใน
สานักงานที่ ดินระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562
และการเปรี ยบเที ย บข้ อ มู ล จ านวนงานจดทะเบี ย น
ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งจ านวน 12 เดื อ น ตั้ งแต่ เ ดื อ นมกราคม
ถึง เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2563 กับจานวนงานจดทะเบี ยน
ที่ ม า จ า ก ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จ า ล อ ง พ ย า ก ร ณ์ ด้ ว ยวิ ธี

[5]

Decomposition
[6]

5. สรุ ป
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ไทยที่ ท ดลองโดยใช้ อั ล กอริ ทึ ม Random Forest นั้ น มี
ประสิ ทธิ ภาพ และความแม่ นยาอยู่ในเกณฑ์ ดี
คาส าคั ญ : หุ ้ น เติ บ โต, หลัก ทรั พ ย์, อัล กอริ ทึ ม Random
Forest, ลดความไม่ ส มดุ ล ของข้อ มู ล , การหา
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น าเสนอการพั ฒ นา
แบบจ าลองการพยากรณ์ หุ้ นเติ บ โตจากการจั ด กลุ่ ม
หลั ก ทรั พย์ เอ็ ม เอไอ(mai) ของตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยเพื่ อช่ วยในการประกอบการตัดสิ นใจในการ
ลงทุนหลักทรั พย์ จึงมีความสาคัญอย่ างมากกับนักลงทุนใน
หุ้ น โดยข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ในการจ าแนกข้ อ มู ล เป็ นข้ อ มู ล งบ
การเงิน และชื่ อหลักทรั พย์ จานวน 1,101 รายการ ระหว่ าง
ปี พ.ศ.2555 -2559 นามาทาการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดลอง
แบบจาลองเมื่อผ่ านขั้นตอนการเตรี ยมข้ อมูลเหลือจานวน
138 รายการ พบว่ าข้ อ มู ล ในแต่ ล ะคลาสมี จ านวนที่ ไ ม่
สมดุล กัน จึ งใช้ เทคนิ ค SMOTE Upsampling ซึ่ งช่ วยใน
การแก้ ไข Unbalanced data ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและหา
อั ล กอริ ทึ มผู้ วิ จั ย ใช้ โป รแกรม Rapid Miner ใน การ
วิเคราะห์ และทดลองอัลกอริ ทึม โดยผู้วิจัย ได้ ใช้ ทั้งหมด 4
อั ลกอ ริ ทึ ม ได้ แก่ Decision Tree, Random Forest , Knearest neighbor และ NaïveBayes เพื่ อ เปรี ยบเที ย บหา
ความแม่ นยาในการพยากรณ์ การเติบโตของหลักทรั พย์ เอ็ม
เอไอ โดยผู้วิจัยได้ ใช้ Optimize Parameter (Grid) มาช่ วย
ในการหาค่ าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุดทั้ ง 4 อัลกอริ ทึม
ซึ่ งผลการทดลองพบว่ า อั ล กอริ ทึ ม Random Forest มี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความถูกต้ องแม่ นยามากที่สุดสาหรั บ
ชุ ด ข้ อมู ล นี ้ โดย มี ค่ าความถู ก ต้ อง(Accuracy) เท่ ากั บ
90.42% ค่ าความแม่ นยา (Precision) เท่ ากับ 87.29% และ
ค่ าระลึก (Recall) เท่ ากับ 96.33% จากผลการวิจัยสรุ ปได้
ว่ าแบบจาลองสาหรั บการพยากรณ์ หุ้ นเติ บโตขากการจั ด
กลุ่มหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ

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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การเติบโตของกิจการ จะอยูใ่ นระดับที่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาด โดยมีการเติบโตของรายได้และกาไรเติบโตเร็ ว ปี ละ
15% ขึ้ นไป ต่ อ เนื่ องกั น หลาย ๆ ปี ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ที่นกั ลงทุนส่วนใหญ่เลือกซื้อหุน้ คือการมองหา
หุน้ ที่มีการเติบโตที่อิงจากกาไรของกิจการในระยะยาว ซึ่ ง
เป็ นจุดเด่นที่น่าสนใจของหุน้ ขนาดเล็กอย่างเอ็มเอไอ
ดั ง นั้ น งาน วิ จั ย นี้ จึ งมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อจั ด กลุ่ ม
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในการพยากรณ์หุน้ ตัวไหนจะเป็ นหุ ้น
เติ บ โตในอี ก 3 ปี ข้างหน้า โดยอัลกอริ ทึ มที่ ใช้ท้ ังหมด 4
อัล กอริ ทึ ม ในการสร้ างแบบจ าลองเพื่ อ เปรี ย บเที ย บหา
แบบจาลองที่ แม่นยาที่ สุด ได้แก่ Decision Tree, Random
Forest , K-nearest neighbor และ NaïveBayes มาเป็ นตัว
ช่วยในการพยากรณ์ ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะสามารถนาผลลัพธ์ที่
ได้จากการพยากรณ์มาช่วยในการตัดสิ นใจให้กบั นักลงทุน
ในการลงทุนหลักทรัพย์ในอนาคตได้

1. บทนา
ปั จ จุ บัน มี ผูค้ นเป็ นจ านวนมากที่ สนใจในเรื่ อ งการ
ลงทุนและการซื้ อขายหลักทรัพย์เป็ นหนึ่ งในช่องทางการ
ลงทุ นต่ อยอดไปสู่ ค วามมัง่ คัง่ และป้ องกันความเสี่ ยงใน
ด้านการเงิ น ที่ ได้รับ การยอมรั บในวงกว้าง การลงทุ นใน
หลักทรัพย์สามารถเพิ่มมูลค่าทางการเงินด้วยผลตอบแทน
ทั้งจากก าไรการซื้ อ ขายและเงิ น ปั น ผลจากจานวนเงิ น ที่
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้การกากับของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้รับรองบริ ษทั จดทะเบียนประกอบไปด้วย
บริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ (The Securities
Exchange of Thailand : SET) และตลาดเอ็มเอไอ (Market
for Alternative Investment : mai)
ทุกวันนี้ การคาดการณ์ เพื่อหาแนวโน้มการเติบโตของ
กิจการในตลาดหลักทรัพย์เป็ นประเด็นที่มีความน่ าสนใจ
เนื่ อ งจากได้ผ ลตอบแทนก าไรที่ มี จ านวนมาก โดยการ
พยากรณ์ เพื่ อ จัด หากลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ มี ก ารเติ บ โตของ
กิ จ การได้ อ ย่ า งแม่ น ย าและได้ ก าไรสิ่ งนี้ จึ ง เป็ นสิ่ งที่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนหลายคน และเป็ น
วิธีดูได้รวดเร็ วกว่าการวิเคราะห์จากงบการเงินทีละตัว โดย
ใช้อลั กอริ ทึมในการสร้างแบบจาลองมาเป็ นตัวช่วยในการ
พยากรณ์ ในบทความและงานวิจัย หุ ้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะให้
ความสนใจไปที่ ธุ ร กิ จ กลุ่ ม SET ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม บริ ษ ัท ใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ และมีการแบ่งกลุ่มธุ รกิจที่ชดั เจน
แต่ ใ นทางกลับ กัน ตลาดเอ็ ม เอไอ ยัง ไม่ มี ง านวิ จัย หรื อ
บทความที่ นาไปสู่ การจัดกลุ่มหุ ้นในลักษณะเช่นเดี ยวกับ
SET มากนักซึ่ งสาเหตุใหญ่มาจากความนิ ยมและปริ มาณ
ในการซื้ อ ขายที่ ไม่ สู ง และตลาดเอ็ม เอไอส่ วนมากเป็ น
ธุ รกิ จ SMEs ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ มี โอกาสที่ จ ะเติ บ โตสู ง แต่
ในทางกลับ กัน ก็ อ าจมี บ างบริ ษ ัท มี โอกาสล้ม ละลายได้
เหมื อ นกั น แต่ ถ ้า หากมี อ ัล กอริ ทึ ม ที่ ม าช่ ว ยพยากรณ์
สนับสนุ น การตัดสิ นใจก่ อนในการลงทุ นได้ เพื่อมองหา
บริ ษ ัท ที่ มี โ อกาสในการเติ บ โตของกิ จ การในอี ก 3 ปี
ข้างหน้ า อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการลงทุ น ที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น โดยผู ้วิ จัย มองจากงบทางการเงิ น ของกิ จ การ
ครอบคลุมตั้งแต่การเติบโตของสิ นทรัพย์ รายได้ กาไรและ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การเติบโตของกิจการ
การเติบโตของกิจการมาจากยอดขายที่ เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่
ลดลง ทาให้กาไรสุทธิ มากขึ้น ซึ่ งบริ ษทั จะต้องทาการลงทุน
เพื่อการเติบโต ถ้าลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่
ดีก็จะทาให้ผลกาไรเติบโตมากขึ้น ดังนั้นปั จจัยหลักของการ
เติ บ โต คื อ หากมี ก ารลงทุ น มาก และการลงทุ น นั้ นท า
ผลตอบแทนได้ดีก็จะทาให้กิจการนั้นมีการเติบโต [1]
2.2 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
การน าตั ว เลขที่ อยู่ ใ นงบการเงิ น มาค านวณเป็ น
อัต ราส่ ว นเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ย บผลการ
ดาเนินงานของกิจการในอดีต ได้แก่
อั ต ร าก าไร ขั้ น ต้ น (%) เป็ น ก าร วั ด อั ต ร าส่ ว น
เปรี ยบเที ยบผลกาไรขั้นต้นกับยอดขาย สามารถประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพในการด าเนิ นงานของกิ จ การ เพื่ อ วัด
ความสามารถของบริ ษทั ในการควบคุมต้นทุนสิ นค้า และ
ความสามารถในการปรับราคาขายสิ นค้า [2]
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (%) เพื่อประเมินว่าบริ ษทั
มีกาไรจากการดาเนินงานเป็ นกี่ปอร์เซ็นต์ของรายได้ [3]
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อั ต ราก าไรสุ ทธิ (%) อั ต ราส่ วนทางการเงิ น ที่ วัด
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ว่าบริ ษทั มี กาไร
สุทธิ คิดเป็ นสัดส่วนเท่าไรจากรายรับทั้งหมดของบริ ษทั
อัต ราส่ ว นผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ (%) สั ด ส่ ว น
ระหว่างกาไรสุ ทธิ (Net Profit) และสิ นทรัพย์รวม (Asset)
สามารถบอกได้ว่าบริ ษทั ทากาไรได้มากน้อยเพียงใด เมื่อ
เทียบกับสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั นั้น
อัตราการเติบโตของรายได้ (%) เป็ นกระแสเงิ นสดที่
กิจการได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ
อัตราเติบโตของกาไร (%) อัตราส่วนการเติบโตของกาไร
สุ ทธิ เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อนหน้าเพื่ อแสดงให้เห็ นว่าบริ ษ ัทมี
ความสามารถทากาไรหรื อขาดทุนเพิ่มขึ้นหรื อลดลง [4]
อัตราหนี้สินรวม ต่อ สิ นทรัพย์รวม (%) อัตราส่ วนทาง
การเงิ นที่ วดั ระหว่างหนี้ สินรวมกับสิ นทรัพย์รวม ซึ่ งเป็ น
อัตราส่ วนที่ บ่งบอกว่ากิ จการมีการกูย้ ืมเงินเป็ นส่ วนส่ วน
เท่าไรต่อสิ นทรัพย์รวม
อัต ราส่ ว นเงิ น ปั น ผลตอบแทน (%) อัต ราส่ ว นทาง
การเงิ นที่ เป็ นการเปรี ยบเที ยบระหว่าง เงิ น ปั น ผลต่อหุ ้น
เที ย บกั บ ราคา โดยพิ จ ารณาบริ ษั ท ที่ มี อั ต ราเงิ น ปั น
ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ื อหุ ้น (%) อัตราส่ วนที่
ช่ วยวั ด ป ระสิ ท ธิ ภาพ ของบ ริ ษั ท ว่ า สาม ารถสร้ า ง
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของหรื อส่วนของผูถ้ ือหุ ้นได้
มากน้อยเพียงใด เพื่อวัดการเติบโตของกาไรได้ [5]
อัต ราการเติ บ โตของก าไรต่ อ หุ ้ น (%) คื อ อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงกาไรต่อหุ ้น (EPS) เมื่อวัดข้ามช่วงเวลา เพื่อ
เปรี ยบเทียบว่าในแต่ละช่วงเวลาบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ 1 หุน้ เพิม่ ขึ้นหรื อน้อยลง
2.3 เทคนิคการจาแนกข้ อมูลด้ วยวิธี Decision Tree
เป็ นโครงสร้ า งที่ ใ ช้ แ สดงกฏที่ ไ ด้ จ ากเทคนิ ค การ
จาแนกประเภทข้อมู ล โดยต้น ไม้ช่ วยการตัด สิ น ใจจะมี
ลัก ษณะคล้า ยโครงสร้ า งต้น ไม้ ที่ แ ต่ ล ะโหนดแสดง
คุ ณ ลัก ษณะ (attribute) แต่ ล ะกิ่ ง แสดงเงื่ อ นไขในการ
ทดสอบ และโหนดปลาย (leaf node) แสดงกลุ่มที่กาหนด
ไว้ โดยการสร้างโมเดล (Model) จะทาโดยวิธีการขั้นตอน
ดัง นี้ 1. หาคุ ณ ลัก ษณะ (Attribute) ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด มาแบ่ ง
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ข้อ มู ล ซึ่ งจะถู กน ามาสร้ างเป็ น Root Node โดยมี Target
Attribute เป็ นผลลัพธ์ซ่ ึ งเป็ น Leaf Node 2. นาค่าที่เป็ นไป
ได้ใน Attribute ที่ถกู เลือกมาแตกออกเป็ นกลุ่ม และทาการ
แบ่ ง ข้อ มู ล ทั้ง หมดตามกลุ่ ม ที่ แ ตกออกจาก Root Node
3. ทาซ้ าที่ข้ นั ตอนแรก โดยหา Attribute ที่สาคัญที่ สุดจาก
ข้อมูลที่เข้ามาเพื่อหาตัวแบ่งต่อไป [6]
2.4 เทคนิคการจาแนกข้ อมูลด้ วยวิธี Random Forest
Random Forest เป็ นหนึ่ งในเทคนิ คที่ เรี ยกว่ า Bagging
หลั ก การจะคล้ ายกั บ Decision Tree แต่ จะสุ่ มเอาข้ อ มู ล
(Instance) ไปสร้ างเป็ นต้นไม้หลายๆต้น แต่ ละต้นเรี ยกว่ า
Subset เหมื อนว่ามี ป่าที่ มีตน้ ไม้จานวนมาก ซึ่ งแต่ละต้นจะมี
รู ปแบบสุ่ มไม่เหมือนกัน โดยในการทานายแต่ละต้นจะทานาย
แล้วเลือกผลที่ได้จากการโหวตที่มาที่สุดมาเป็ นผลลัพธ์ [7]
2.5 เท คนิ คการจ าแน กข้ อมู ลด้ วยวิ ธี K-Nearest
Neighbor (KNN)
เป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่ใช้ในการแก้ปัญหาการจาแนกข้อมูล
(Classification) ใช้ ใ นการจ าแนกกลุ่ ม ข้ อ มู ล และเป็ น
วิ ธี ก ารให้ เหมาะสมกั บ ข้ อ มู ล ที่ ก ระจั ด กระจาย โดย
หลั ก การ คื อ จ าแนกกลุ่ ม ข้ อ มู ล ด้ ว ยระยะทางที่ มี ค่ า
ใกล้เคียงที่สุดกับข้อมูลในแต่ละกลุ่มซึ่ งกาหนดโดยค่าของ
ข้อ มู ล ในรอบการวนซ้ าก่ อ นหน้า เมื่ อได้ร ะยะทางที่ ถู ก
คานวณแล้วจะถูกจัด เรี ยงลาดับ และกาหนดข้อมูล เพื่อ น
บ้านตามระยะทางที่ ใกล้ที่สุดจานวน k ตามที่ กาหนดไว้
การคานวณระยะทางมี หลากหลายวิธีซ่ ึ งการนามาใช้งาน
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของตัวแปร ได้แก่ การคานวณระยะทาง
Euclidean และการค านวณระยะทาง Manhattan เหมาะ
สาหรับตัวแปรเป็ นตัวเลข (continuous variable) ซึ่งเป็ นวิธี
ที่ น ามาใช้ ม ากที่ สุ ด การค านวณระยะทาง Hamming
เหมาะสาหรับตัวแปรที่ไม่ใช่ตวั เลข [8]
2.6 เทคนิคการจาแนกข้ อมูลด้ วยวิธี Naïve Bayes
เป็ นเทคนิ คที่ อาศัยหลักการความน่ าจะเป็ นตามทฤษฎี
ของเบย์ (Bayes’s theorem) ซึ่งเป็ นอัลกอริ ทึมที่ไม่ซบั ซ้อน
หลักการของNaïve Bayesใช้หลักการของความน่ าจะเป็ น
โดยมีสมมติฐานว่าปริ มาณของความสนใจขึ้นอยู่กบั การ
กระจายความน่ าจะเป็ น อัลกอริ ทึมช่ วยในการแก้ปัญ หา
แบบจาแนกประเภทที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ [7]
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โดยแต่ล ะแอตทริ บิ วท์ จะใช้ข องปี พ.ศ.2555 – 2559
จากนั้นนาข้อมูลเข้าสู่ กระบวนการแปลงข้อมูลคือการทา
ข้อมู ล ให้ ถู กต้อ งโดยท าขั้น ตอน Data Cleaning และน า
ข้อ มู ล มาท าการ Pivot เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ และ
ถู ก ต้อ งที่ สุ ด ในการน าไปพยากรณ์ ท าให้ ต ัว อิ น พุ ต มี
ทั้งหมด 50 ตัวจากการนาข้อมูลมาทาการ Pivot
3.2 การลดความไม่ สมดุลของข้ อมูลด้ วยวิธี SMOTE
Upsampling
จากการที่ ข ้อมู ลได้ผ่านการเตรี ยมข้อมู ล และท าการ
pivot เรี ย บร้ อ ยแล้ว ผู ้วิ จัย พบว่าข้อ มู ล ในแต่ ล ะคลาสมี
จานวนที่ ไม่ สมดุ ล กัน หรื อ เรี ยกว่าเป็ น Unbalanced data
ซึ่ งข้อ มู ล เมื่ อ ผ่ า นการเตรี ย มข้อ มู ล เหลื อ ทั้ งหมด 138
รายการ โดยข้อมูลหลักทรัพย์ที่เป็ นคลาส Growth จานวน
23 รายการ และข้อมูลหลักทรัพย์ที่เป็ นคลาส Nongrowth
จ านวน 115 รายการส าหรั บ การแก้ ปั ญ หา คื อ การท า
sampling ข้อมู ล จากปั ญ หาดัง กล่าวผูว้ ิจัยจึ งท าการปรั บ
ความไม่สมดุลของข้อมูลโดยใช้แบบ Oversampling สร้าง
ข้อมูลคลาสที่มีจานวนน้อยกว่าให้มีปริ มาณมากขึ้น เพราะ
การทาเช่ นนี้ ไม่ได้ทาให้ขอ้ มูลมี การเปลี่ ยนแปลง ดังนั้น
วิธีการที่ใช้คือการสร้างข้อมูลใหม่มาไว้ใกล้กบั ข้อมูลเดิมที่
มี อยู่เทคนิ ค ที่ นิยมใช้ในกลุ่ มนี้ คื อ SMOTE Upsampling
เป็ น Operators ใน Rapidmider ใช้ ช่ วยใน การแก้ ไ ข
Unbalanced data ผู ้วิจัย ได้ท าการหาค่ าพารามิ เตอร์ โ ดย
การ ใช้ Optimize Parameter (Grid) ม าช่ วยใน ก ารห า
ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุดโดยวัดจากค่าความแม่นยา
(Accuracy) ที่ สูงที่ สุด แล้วพบว่าค่า SMOTE - Number of
neighbours ที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละอัลกอริ ทึมดังตาราง
ที่ 2 โดยจ านวนข้อ มู ล ทั้ง หมดที่ ไ ด้จ ากการท า SMOTE
Upsampling เพิม่ เป็ นจานวน 230 รายการ

3.วิธีการดาเนินการวิจัย
วิ จัย นี้ เป็ นการพยากรณ์ หุ้ น เติ บ โตจากการจัด กลุ่ ม
หลัก ทรั พ ย์เอ็ ม เอไอ โดยมี ก รอบแนวความคิ ด และ
ขอบเขตในการดาเนินวิจยั ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดในการดาเนินวิจยั
โ ด ย ผู ้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น ก าร ต าม ขั้ น ต อ น แ ล ะ มี
กระบวนการทางานดังนี้
3.1 ศึกษาเก็บรวบรวม และเตรียมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่
พ.ศ.2555 – 2559 จานวน 1,101 รายการ ซึ่ งเป็ นข้อมูลงบ
การเงินของแต่ละบริ ษทั ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ปั จจัยสาหรับการสร้างแบบจาลองดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ปัจจัยสาหรับการสร้างแบบจาลอง
แอตทริบิวท์
ความหมาย
Securities (ID)
GPM
EBIT Margin
NPM
ROA
Revenue Growth
Rate
Net Profit Growth
Rate
Debt Ratio
Dividend Yield
ROE
EPS Growth Rate
Growth Result
(Label)
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ชื่อหลักทรัพย์
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราการเติบโตของรายได้
อัตราเติบโตของกาไร

ตารางที่ 2: ผลประเมินค่า Number of neighbours (k) ที่ดีที่สุดของ

อัตราหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนเงินปันผลตอบแทน
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุน้
อัตราการเติบโตของกาไรต่อหุน้
ผลการเติบโตของกิจการ

แต่ละอัลกอริ ทึม

อัลกอริทมึ
Decision Tree
Random Forest
K-nearest neighbor
NaïveBayes
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3.3 การสร้ างแบบจาลอง
ขั้นตอนการน าสู่ การเรี ยนรู ้ เพื่ อสร้ างแบบอัลกอริ ทึ ม
โดยใช้ 4 อัลกอริ ทึม ได้แก่ Decision Tree, Random Forest
, K-nearest neighbor และ NaïveBayes เพื่อเปรี ยบเทียบหา
ความแม่นยาในการพยากรณ์การเติบโตของหลักทรัพย์เอ็ม
เอไอได้ค วามแม่ น ยามากที่ สุด ผูว้ ิจัย ได้ท ดลองก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ในการสร้างแบบอัลกอริ ทึมทั้ง 4 โดยการใช้
Optimize Parameter (Grid) ใน Rapidminer มาช่วยในการ
หาค่ าพารามิ เตอร์ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด โดยวัด จากค่ า ความ
แม่นยา(Accuracy) ที่ สูงที่ สุดของทั้ง 4 อัลกอริ ทึม โดยแต่
ละอัลกอริ ทึมมีคา่ พารามิเตอร์ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ในการกาหนดอัลกอริ ทึม
อัลกอริทมึ
พารามิเตอร์
ค่ าทีใ่ ช้
Decision Tree
Maximal depth
20
Confidence
0.01
Criterion
information_gain
Random Forest
Number of
30
trees
Maximal depth
60
Confidence
0.01
Criterion
gain_ratio
K-nearest neighbor K
6
NaïveBayes
Laplace
Ture
correction
3.4 การทดสอบ และวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม
ในการทดสอบ และวัดประสิ ทธิ ภาพผูว้ ิจยั ใช้วิธี Cross
validation เป็ นการจาแนกข้อมูลออกเป็ นหลายส่ วน (K) โดย
แต่ละส่ วนจะมีจานวนข้อมูลเท่ากัน เมื่อแบ่งข้อมูลได้จะทา
การฝึ กสอนอัลกอริ ทึม โดยเหลือข้อมูลชุดหนึ่งเอาไว้สาหรับ
เป็ นส่ วนทดสอบ เมื่ อทดสอบอัลกอริ ทึ ม รอบแรกเสร็ จ
ข้อมูลที่เหลือไว้จะนากลับเข้าไปเป็ นชุดข้อมูลฝึ กสอนแล้ว
แบ่ งอีกส่ วนไว้สาหรับเป็ นชุดข้อมูลทดสอบ โดยผูว้ ิจยั ได้
ทดลองกาหนดค่าพารามิเตอร์ ค่า k ทั้ง 4 อัลกอริ ทึมโดยการ
ใช้ Optimize Parameter (Grid) ใน Rapidminer มาช่วยในการ
หาค่ า k ที่ เหมาะสมที่ สุ ดโดยวัด จากค่ า ความแม่ น ย า
(Accuracy) ที่สูงที่สุดของทั้ง 4 อัลกอริ ทึม ได้ดงั ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4: ตารางแสดงค่า k-fold cross validation
อัลกอริทมึ
k-fold cross validation
Decision Tree
40
Random Forest
20
K-nearest neighbor
40
NaïveBayes
10
วัดประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองด้วยวิธี Confusion matrix
ตัวชี้ วดั ได้แก่ ค่ าความถู กต้อ ง (Accuracy) ดังสมการที่ 2
ค่ าความแม่ น ยา (Precision) ดัง สมการที่ 3 และค่ าระลึ ก
(Recall) ดังสมการที่ 4

โดยที่ TP : ข้อมูลที่ทานายตรงกับข้อมูลจริ งในคลาสที่
กาลังพิจารณา
TN: ข้อมูลที่ทานายตรงกับข้อมูลจริ งในคลาสที่
ไม่ได้พิจารณา
FP: ข้อมูลที่ทานายผิดเป็ นคลาสที่กาลังพิจารณา
FN: ข้อมูลที่ทานายผิดเป็ นคลาสที่ไม่ได้พิจารณา

4.ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย การพยากรณ์ หุ้ น เติ บ โตจากการจัด กลุ่ ม
หลักทรัพย์เอ็มเอไอของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ได้ผลการเปรี ยบเทียบของทั้ง 4 อัลกอริ ทึมดังนี้
4.1 ผลทดสอบอัลกอริทมึ Decision Tree

ภาพที่ 2: ผลทดสอบอัลกอริ ทึม Decision Tree
4.2 ผลทดสอบอัลกอริทมึ Random Forest

ภาพที่ 3: ผลทดสอบอัลกอริ ทึม Random Forest
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Tree, Random Forest , K-nearest neighbor แ ล ะ NaïveBayes
เพื่ อหาอัลกอริ ทึ มที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และความแม่ นยาที่ สุด
และท าการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพอัลกอริ ทึ มด้วยเทคนิ ค
Cross validation จากการทดลองผลการวิ จั ย สรุ ปได้ ว่ า
อัลกอริ ทึ ม Random Forest มี ประสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ด และ
เหมาะสมกับชุดข้อมูลที่สุด โดยมีค่า k-fold cross validation ที่
ดีที่สุดเท่ากับ 50 การปรับการลดความไม่สมดุลของข้อมูลที่
เหมาะสมที่ สุ ด ค่ า SMOTE - Number of neighbours เท่ ากับ
20 โดยมีตวั แปรอินพุตที่ดีที่สุดจานวน 50 ตัว และเมื่อนาชุด
ข้อมูลที่ ได้มาทาการสร้างแบบจาลอง ผูว้ ิจยั พบว่าอัลกอริ ทึม
Random Forest มี ค่ าความถู กต้อง(Accuracy) เท่ ากับ 90.42%
ค่ าความแม่ น ย า (Precision) เท่ ากั บ 87.29% และค่ าระลึ ก
(Recall) เท่ากับ 96.33% ซึ่ งสามารถนาแบบจาลองที่พฒั นามา
พยากรณ์การเติบโตของหุน้ เอ็มเอไอของตลาดหลักทรัพย์ได้

4.3 ผลทดสอบอัลกอริทมึ K-nearest neighbor

ภาพที่ 4: ผลทดสอบอัลกอริ ทึม K-nearest neighbor
4.4 ผลทดสอบอัลกอริทมึ NaïveBayes

ภาพที่ 5: ผลทดสอบอัลกอริ ทึม NaïveBayes
4.5 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทมึ
ผลจากการน าชุ ด ข้อ มู ล ที่ เตรี ยมไว้น ามาทดสอบกับ
อัลกอริ ทึมที่ ได้ทาการกาหนดหาค่าพารามิ เตอร์ ที่ดีที่สุด
และมี ความแม่นยาที่ สุดของ 4 อัลกอริ ทึมเปรี ยบเที ยบได้
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5: แสดงผลการทดสอบอัลกอริ ทึม
อัลกอริทมึ
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%
จากตาราที่ 5 แสดงผลการประเมิ น การทดสอบ
อั ล ก อ ริ ทึ ม ด้ ว ย เท ค นิ ค Cross validation ข อ งทั้ ง 4
อัล กอริ ทึ ม ผู ้วิ จั บ พบว่ า อั ล กอริ ทึ ม Random Forest มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด โดยมี ค่าความถูกต้อง(Accuracy)
เท่ ากั บ 90.42% ค่ าค วาม แ ม่ น ย า (Precision) เท่ ากั บ
87.29% และค่ า ระลึ ก (Recall) เท่ า กับ 96.33% ถัด มาคื อ
อัลกอริ ทึม K-nearest neighbor, อัลกอริ ทึม Decision Tree
และ อัลกอริ ทึม NaïveBayes ตามลาดับ
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บทคัดย่อ

Abstract

ธุรกิจประกันภัยที่ให้ บริ การในปั จจุบันมีหลายประเภท
ตั วอย่ างเช่ น สุ ข ภาพ ยานพาหนะ ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่อ าศั ย
ขนส่ งสิ นค้ า และอุบัติเหตุ เป็ นต้ น ธุรกิจประกันภัยรถยนต์
เป็ นหนึ่ งในธุรกิ จที่ เติบโตอย่ างรวดเร็ ว และมีการแข่ งขัน
กั น สู ง จึ ง เป็ นเรื่ องง่ ายที่ ผ้ ู ท าประกั น ภั ย จะขอยกเลิ ก
กรมธรรม์ เพื่อทาประกันกับบริ ษัทอื่ นที่ให้ เงื่ อนไขที่ดีกว่ า
หรื อราคาถูกกว่ า บางครั้ งแผนความคุ้มครองที่ เลื อกอาจ
ไม่ เหมาะสมกับผู้ทาประกันรถยนต์ อีกด้ วย งานวิจัยนีจ้ ึ งได้
พัฒนาระบบแนะนาการทาประกันภัยรถยนต์ โดยใช้ การ
สร้ างกฎเฉพาะบุ ค คล (Rules-Based Personalization) ที่
พิ จารณาจากข้ อมูล และกฎต่ าง ๆ ที่ สร้ างขึ ้น เพื่ อรองรั บ
ข้ อ มูลผู้ ขั บ ขี่ ข้ อ มูล รถยนต์ ทุ น ประกัน ภัย ประเภทการ
ใช้ งาน และแผนความคุ้มครองที่ เกี่ยวข้ อง ซึ่ งในงานวิจัย
ยั ง ป ระยุ ก ต์ ใช้ การแบ่ งกลุ่ ม แบ บ เค มี น (K-Means
Clustering) เพื่ อ ช่ วยแนะน าแผนความคุ้ม ครองที่ ค าดว่ า
ผู้ทาประกันภัยสนใจ จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบ พบว่ า ระบบที่ พั ฒ นาขึ ้น สามารถให้ ค าแนะน า
สาหรั บการทาประกันภัยรถยนต์ ตามความต้ องการเฉพาะ
บุคคลได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ ง่ ายต่ อการตัดสิ นใจเลื อ ก
แผนความคุ้มครอง อีกทั้งยังช่ วยลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการทาประกันภัยรถยนต์ ของลูกค้ า
คำสำคัญ: ระบบแนะนำกำรทำประกันภัยรถยนต์ กำรสร้ำง
กฎเฉพำะบุคคล กำรแบ่งกลุ่มแบบเคมีน

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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ประกัน ภัยรถยนต์ป ระเภทภำคบังคับ (Compulsory)
หรื อประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่ งรถยนต์ทุกชนิ ดต้องทำประกัน
ประเภทนี้ เนื่ องจำกถูกบังคับโดยพระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 คุม้ ครองควำมสู ญเสี ยชี วิต
ร่ ำงกำย หรื ออนำมัยของบุคคลประสบภัยจำกรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ประเภทภำคสมัครใจ (Voluntary)
เป็ นประกัน รถยนต์ ที่ ไ ด้รั บ ควำมยิน ยอมระหว่ำงผู ้ท ำ
ประกันภัย และบริ ษทั ประกันภัยในกำรเลือกซื้อแผนควำม
คุม้ ครองตำมควำมต้องกำรของผูท้ ำประกันภัย
2.1.2 ควำมเสี่ ยงของประกันภัยรถยนต์
ในส่ ว นควำมเสี่ ย งต่ อ กำรยกเลิ ก กรมธรรม์ บ ริ ษ ั ท
ประกั น ภั ย ได้ มี ป รั บ เปลี่ ย น แผน ควำมคุ ้ ม ครองอยู่
ตลอดเวลำ เพื่ อ ตอบสน องควำมต้ อ งกำรของผู ้ ท ำ
ประกัน ภัย เนื่ อ งจำกผู ้ท ำประกัน สำมำรถเปลี่ ยนแปลง
ยกเลิกประกันได้ตำมควำมต้องกำร [1] เมื่อผูใ้ ห้บริ กำรอื่น
ตอบสนองควำมต้องกำรได้ดีกว่ำในด้ำนต่ำง ๆ หรื อควำม
เสี่ ยงจำกกำรถูกฉ้อโกง จำกรำยงำนสำนักงำนสอบสวน
กลำง (Federal Bureau of Investigation: FBI) พบว่ ำ กำร
ฉ้อ โกงทำงประกัน ภัยน ำไปสู่ ก ำรสู ญ เสี ยทำงเศรษฐกิ จ
ประมำณ 80,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ [2]
จำกควำมเสี่ ยงที่ อำจส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จประกันภัย
รถยนต์ได้มีงำนวิจยั ที่นำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้เพื่อลด
ควำมเสี่ ยง เช่น กำรพยำกรณ์ลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงจะยกเลิก
ประกัน ภัยรถยนต์โดยใช้ห ลักกำรเรี ยนรู ้ ของเครื่ องด้วย
วิธีกำร Random Forest ในกำรพยำกรณ์ [1] และประเมิ น
ระดับ ควำมเสี ยหำยภำพสำมมิ ติของรถยนต์ เพื่ อป้ องกัน
กำรฉ้อโกงด้วย Augmented Reality [3] เป็ นต้น
2.2 ระบบแนะนำ (Recommendation System)
ระบบแนะนำเป็ นระบบที่ออกแบบมำเพื่อให้คำแนะนำ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งกับ ผูใ้ ช้ โดยพิ จำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ เพื่ อ
คำดกำรณ์ถึงสิ่ งที่ผใู ้ ช้สนใจ ซึ่งในปั จจุบนั ระบบแนะนำได้
นำไปใช้อย่ำงแพร่ หลำย เช่น ด้ำนสื่ อบันเทิง ซื้ อขำยสิ นค้ำ
และหลักสูตรกำรเรี ยนรู ้ [4] เพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้งำนง่ำยต่อกำร
ตัดสิ นใจในกำรเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร โดยมี วิธีกำร
ต่ำง ๆ ที่นำมำประยุกต์กบั ระบบแนะนำดังนี้

1. บทนำ
ในปั จจุบนั บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์มีกำรแข่งขันกันสู ง
และมีหลำกหลำยช่องทำงในกำรให้บริ กำร เช่น ผ่ำนทำง
นำยหน้ ำ ประกั น ภัย เทเลเซลล์ และเว็บ ไซต์ เป็ นต้น
ในกำรน ำเสนอแผนควำมคุ ้ ม ครองให้ กั บ ลู ก ค้ ำ จำก
นำยหน้ำ เพื่ อ ให้ ต ัด สิ น ใจในกำรท ำประกัน ภัย รถยนต์
ลูกค้ำบำงคนอำจตัดสิ นใจเลือกซื้อแผนควำมคุม้ ครองที่ไม่
เหมำะสม หรื อไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในบำง
กรณี อ ำจได้รั บ แผนควำมคุ ้ม ครองที่ มี ค่ ำเบี้ ยประกัน ภัย
แพงเกิ น ควำมจ ำเป็ น หรื อกำรแนะน ำผ่ ำ นช่ อ งทำง
เทเลเซลล์ลูกค้ำอำจฟังรำยละเอียดของแผนควำมคุม้ ครอง
ไม่ครบถ้วน ทำให้อำจเสี ยผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกปั ญ หำที่ ก ล่ ำวมำข้ำงต้น งำนวิจัย นี้ จึ ง ได้พ ัฒ นำ
ระบบแนะนำกำรทำประกันภัยรถยนต์โดยใช้กำรสร้ำงกฎ
เฉพำะบุคคลร่ วมกับกำรแบ่งกลุ่มแบบเคมีน โดยระบบจะ
ช่วยในกำรวิเครำะห์ และให้คำแนะนำแผนควำมคุม้ ครอง
ที่ มี ค วำมเหมำะสมกับ ผูท้ ำประกัน รถยนต์แ ต่ ล ะบุ ค คล
ง่ำยต่อกำรตัดสิ นใจเลือกแผนควำมคุม้ ครอง ช่วยลดควำม
เสี่ ยงที่ ลูกค้ำจะยกเลิกกรมธรรม์ อีกทั้งยังช่ วยลดขั้นตอน
และระยะเวลำในกำรทำประกันภัยรถยนต์ของลูกค้ำ โดย
ในบทควำมวิจยั แบ่งเนื้ อหำออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่
1 บทนำ ส่ วนที่ 2 ทฤษฎีและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนที่ 3
วิธีกำรดำเนิ นงำนวิจยั ส่ วนที่ 4 ผลกำรดำเนิ นงำนวิจยั และ
ส่วนที่ 5 สรุ ปผลกำรวิจยั

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 กำรประกันภัยรถยนต์
ธุ ร กิ จ ประกัน ภัย รถยนต์เป็ นธุ ร กิ จ ที่ คุ ้ม ครองผู ้เอำ
ประกันภัยหรื อผูท้ ี่ได้รับกำรคุม้ ครองจำกกรมธรรม์เมื่อเกิด
ควำมสู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยจำกกำรใช้รถยนต์ โดยที่บริ ษทั
ประกัน ภัย จะต้อ งบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ นที่
อยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่ งกำร
ประกันภัยรถยนต์ประกอบด้วยประเภทกำรรับประกันภัย
และควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นดังนี้
2.1.1 ประเภทประกันภัยรถยนต์
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2.2.1 วิธีกำรกรองแบบมีเนื้อหำ (Content-Based Filtering)
วิธีกำรคัด กรองแบบมี เนื้ อหำที่ ป ระยุกต์ใช้ในระบบ
แนะนำเพื่อทำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผูใ้ ช้งำนในอดีต
โดยทำกำรคำนวณเปรี ยบเที ยบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรื อบริ กำร เช่ น ผูใ้ ช้งำนเคยซื้ อสิ นค้ำออนไลน์มีกำรให้
คะแนนสู ง หรื อชื่ นชอบ ซึ่ งระบบจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นประเภทเดียวกันให้ผใู ้ ช้โดยอ้ำงอิงจำกประวัติของผูใ้ ช้
เป็ นหลัก [5]
2.2.2 วิธีกำรกรองแบบร่ วมมือ (Collaborative Filtering)
วิ ธี ก ำรคั ด กรองแบบร่ วมมื อ เป็ นวิ ธี ก ำรวิ เครำะห์
พฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้ อื่ น ที่ มี ค วำมคล้ ำ ยกั บ ผู ้ใ ช้ ที่ เป็ น
เป้ ำหมำยโดยดู จำกกำรชื่ น ชอบผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ กำรที่
คล้ำ ยกัน ซึ่ งท ำกำรค ำนวณจำกคุ ณ ลัก ษณะในกำรให้
คะแนนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร ดังนั้นระบบจะแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ที่คำดว่ำผูใ้ ช้เป้ ำหมำยจะสนใจ [5]
2.2.3 วิธีกำรแบบผสมผสำนเทคโนโลยี
กำรนำวิธีกำรอื่น ๆ มำช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในระบบ
แนะน ำ เนื่ อ งจำกกำรแนะน ำแบบพื้ น ฐำนข้ำ งต้น ยัง มี
ปั ญ หำ และควำมถู กต้อ งที่ ต ้อ งปรั บ ปรุ ง โดยมี วิธี กำรที่
น ำม ำป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ เช่ น โ ค ร งข่ ำย ป ร ะ ส ำท เที ย ม
(Artificial Neural Networks: ANN) เป็ น แ น ว คิ ด ก ำ ร
เลี ย นแบบสมองของมนุ ษ ย์ ซึ่ งประกอบด้ ว ย นิ ว รอล
(Neurons) เป็ นหน่ ว ยประมวลผลพื้ น ฐำนที่ ท ำหน้ ำ ที่
ปรับเปลี่ยนสัญญำณข้อมูลระหว่ำงกัน [5] ซึ่ งนำวิธีกำรนี้
พัฒนำร่ วมกับระบบแนะนำ เช่ น กำรแนะนำสำหรับกำร
ออกกำลังกำย [6] และกำรแนะนำหลักสู ตรกำรเรี ยนของ
นั ก เรี ย นมหำวิ ท ยำลัย ในประเทศไทย [7] วิ ธี ก ำรเชิ ง
ควำมหมำย (Semantic Technology) เป็ นกำรพิจำรณำจำก
เนื้อหำและควำมหมำยของคำ โดยกำรพัฒนำระบบแนะนำ
จะใช้ร่วมกับอนุ กรมวิธำน (Taxonomy) และออนโทโลยี
(Ontology) โดยทำกำรแบ่งกลุ่มสิ นค้ำ หรื อประเภทสิ นค้ำ
จำกควำมหมำย [5] และวิธีกำรจัดกลุ่ม (Clustering) เป็ น
กำรพิจำรณำจำกข้อมูลของผูใ้ ช้งำนโดยมีกำรนำวิธีกำรจัด
กลุ่ ม มำประยุก ต์ใ ช้กับ ระบบแนะน ำ เพื่ อ แนะน ำสิ น ค้ำ
หรื อบริ กำรให้ตรงกับกลุ่มผูใ้ ช้งำนที่มีควำมชอบคล้ำยกัน
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3. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
3.1 กำรศึกษำปัญหำและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จำกกำรศึกษำปั ญหำและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำ
ประกันภัยรถยนต์ พบว่ำ ผูท้ ำประกันอำจเลือกแผนควำม
คุม้ ครองที่ ไม่เหมำะสม ทำให้อำจมี กำรยกเลิกกรมธรรม์
อี ก ทั้ งในกำรท ำประกัน ภัย มี ห ลำยขั้น ตอนท ำให้ ผู ้ท ำ
ประกัน ได้รั บ กรมธรรม์ล่ ำช้ำ ใช้เวลำนำนกว่ำจะทรำบ
ค วำม คุ ้ ม ค รอ งโด ยล ะ เอี ยด ซึ่ งอ ำจ จะ ท ำให้ เสี ย
ผลประโยชน์ ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ ไม่ค ำดฝั น กรมธรรม์ไม่
คุม้ ครอง หรื อคุม้ ครองไม่เป็ นไปตำมที่ตอ้ งกำร งำนวิจยั นี้
จึงได้ทำกำรพัฒนำระบบแนะนำกำรทำประกันภัยรถยนต์
เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว
3.2 กำรวิเครำะห์ และออกแบบกรอบแนวคิดกำรวิจยั
ห ลั ง จำกศึ กษ ำปั ญ ห ำ และงำน วิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
คณะผูว้ ิจยั ได้ทำกำรวิเครำะห์และออกแบบกรอบแนวคิด
กำรวิจยั ของระบบแนะนำกำรทำประกันภัยรถยนต์ที่แบ่ง
กำรทำงำนออกได้เป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนหน้ำจอผูใ้ ช้งำน
(User Interfaces) เพื่อระบุขอ้ มูลของลูกค้ำที่จำเป็ นต่อกำร
ท ำประกั น ภัย รถยนต์ ส่ ว นกระบวนกำร (Procedures)
สำหรับตรวจสอบเงื่ อนไขข้อมูลของผูท้ ำประกันภัย เพื่อ
ช่ วยในกำรแนะน ำแผนควำมคุ ม้ ครอง และเชื่ อ มต่ อกำร
รับส่ งข้อมูลในกำรทำกรมธรรม์กับฐำนข้อมูล และส่ วน
เก็ บ ข้อ มู ล (Data Repository) ที่ รองรั บ กำรจัด เก็ บ ข้อ มู ล
ต่ำง ๆ ของระบบ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ดงั ภำพที่ 1

ภำพที่ 1: กรอบแนวคิ ด กำรวิ จัย ของระบบแนะน ำกำรท ำ
ประกันภัยรถยนต์
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3.3 กำรเก็บข้ อมูลและเตรียมข้ อมูล
งำนวิจัยใช้ขอ้ มูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ งเสริ มกำรประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.)
ปี พ.ศ. 2563 ที่ นำข้อมูลเกี่ ยวกับ กำรทำประกันภัยรถยนต์
ภำคสมัค รใจทั้ง รถเก๋ ง และรถกระบะ จ ำนวน 10 ยี่ห้ อ
รถยนต์ ยอดนิ ย มที่ ร วบรวมจำก Rabbit Finance ได้แ ก่
โตโยต้ำ ฮอนด้ำ มำสด้ำ นิ สสัน อีซูซุ เชฟโรเลต มิตซู บิชิ
ฟอร์ ด ซู ซู กิ และเอ็มจี ซึ่ งข้อมูล ที่ น ำมำใช้ในกำรพัฒ นำ
ระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลรถยนต์ ข้อมูล
แผนควำมคุม้ ครอง ข้อมูลยี่ห้อ รุ่ น รุ่ นย่อย ข้อมูลเรี ยกร้อง
สิ นไหมทดแทน ซึ่งสำมำรถแสดงสรุ ปจำนวนรำยกำรของ
ข้อมูลได้ดงั ตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 : สรุ ปจำนวนรำยกำรของข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจยั
ลำดับ
1
2
3
4
5

ข้ อมูล
กรมธรรม์
รถยนต์
แผนควำมคุม้ ครอง
ยีห่ ้อ รุ่ น รุ่ นย่อย
เรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน
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3.4 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ
ในกำรออกแบบและพัฒ นำระบบแนะนำประกันภัย
รถยนต์ ซึ่ งสำมำรถแบ่ งออกได้เป็ น 2 ส่ ว นหลัก ได้แ ก่
ส่ ว น ที่ 1 ก ำร ส ร้ ำง ก ฎ เฉ พ ำะ บุ ค ค ล (Rules-Based
Personalization) เป็ นกฎที่ใช้ตรวจสอบแผนควำมคุม้ ครอง
ให้ เป็ นตำมข้อก ำหนดจำกข้อ มู ล ที่ ได้รับ ของลู กค้ำ เพื่ อ
น ำไปใช้ ใ นกำรให้ ค ำแนะน ำแผนควำมคุ ้ ม ครองที่
เหมำะสม โดยสำมำรถแสดงตัว อย่ำงกฎที่ ใช้กรองแผน
ควำมคุม้ ครองเฉพำะบุคคลได้ดงั ตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2: กฎที่ใช้กรองแผนควำมคุม้ ครองเฉพำะบุคคล
Rules-Based Personalization
PackageList = []
for package in PackageData
{

จำนวน (รำยกำร)
218,542
218,542
468
5,766
3,665

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

ข้อมูลกำรทำประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจที่นำมำใช้
ในกำรวิจยั มีจำนวนทั้งสิ้น 218,542 รำยกำร ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั
จะต้อ งรวบรวมและจัด เตรี ยมข้อ มู ล โดยสร้ ำ งข้อ มู ล
กรมธรรม์ และข้อมูลรถยนต์ต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง จำกนั้นทำ
ควำมสะอำดข้อมูล เช่น ขจัดข้อมูลที่เป็ นค่ำว่ำง และข้อมูล
ที่ ไม่ถูกต้อง เป็ นต้น โดยแผนควำมคุ ม้ ครองที่ ใช้ในกำร
วิจยั มีจำนวน 468 แผน ที่ครอบคลุมข้อมูลและประกันภัย
ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่1 ประเภท 2+ ประเภท 3+
และประเภท 3 ซึ่ งเป็ นแผนคุ ม้ ครองที่ รองรั บ กำรใช้งำน
รถยนต์ส่วนบุคคล และใช้เพื่อกำรพำณิ ชย์ ข้อมูลยี่ห้อ รุ่ น
รุ่ นย่อย คัดเลือกเฉพำะรุ่ นที่ อำยุไม่เกิน 15 ปี โดยแต่ละรุ่ น
จะมี ปี ที่ ผ ลิ ต ขนำดเครื่ อ งยนต์ น้ ำหนัก ที่ นั่ง และรำคำ
รถยนต์ จำนวน 5,766 รำยกำร และข้อมูลรำยกำรเรี ยกร้อง
ค่ำสิ นไหมทดแทนจำกรมธรรม์ที่สร้ำงขึ้น จำนวน 3,665
ร ำย ก ำร จ ำก นั้ น ท ำก ำร ต ร ว จ ส อ บ จ ำน ว น เงิ น
ค่ำสิ นไหม ซึ่งจะต้องไม่เกินทุนประกันภัยของกรมธรรม์

จำกตำรำงที่ 2 แสดงกฎที่ ใช้กรองแผนควำมคุม้ ครอง
จำกข้อมูลเฉพำะบุ คคล ได้แก่ ข้อมูลแผนควำมคุ ม้ ครอง
(Package Data) รำคำรถยนต์ (Car Price) อำยุรถยนต์ (Car
Age) และลักษณะรถยนต์ (Car Code) โดยเงื่อนไขของกฎ
มี รำยละเอี ยดดังนี้ คื อ ทุ น ประกันภัยของแผนจะต้องไม่
เกิ น รำคำรถยนต์ ข องลู ก ค้ำ อำยุ ร ถยนต์ ข องลู ก ค้ำ อยู่
ระหว่ำงปี ที่ กำหนดของแต่ละแผน ซึ่ งอำยุรถยนต์คำนวณ
จำกปี ของวันที่คุม้ ครองลบด้วยปี ผลิตของรุ่ นรถยนต์ และ
ลักษณะกำรใช้งำนรถยนต์เป็ นรหัส เฉพำะที่ ถู ก ก ำหนด
ตำมหลัก พ.ร.บ.ประกัน วิน ำศภัย พ.ศ.2535 เช่ น กำรใช้
ส่ ว นบุ ค คล (110) กำรใช้เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ (320) เป็ นต้น
จะต้องตรงกับแผนที่ รับประกัน ซึ่ งเงื่อนไขทุกข้อจะต้อง
เป็ นจริ ง ซึ่ งแผนควำมคุ ้ม ครองที่ ก รองตำมกฎเกณฑ์
(PackageList) จะนำไปใช้กำรแนะนำให้กบั ผูท้ ำประกันภัย
ส่ ว น ที่ 2 ก ำร แ บ่ ง ก ลุ่ ม แ บ บ เค มี น (K-Means
Clustering) เพื่ อ ช่ ว ยในกำรแนะน ำแผนควำมคุ ้ม ครอง
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สำหรับลูกค้ำ โดยใช้ขอ้ มูลกรมธรรม์ และข้อมูลรถยนต์ที่
รวบรวมในกำรท ำวิจัย ได้แก่ ขนำดเครื่ อ งยนต์ (Engine
Size) จ ำนวนที่ นั่ง (Seat) น้ ำหนัก รถยนต์ (Weight) อำยุ
รถยนต์ (Car Age) รำคำรถยนต์ (Car Price) ประเภท
รถยนต์ (Car Type) อำยุผทู ้ ำประกันภัย (Insured Age) เพศ
(Gender) และลักษณะรถยนต์ (Car Code) ซึ่ งในกำรสร้ำง
แบบจ ำลองเคมี น ประยุก ต์ ใ ช้ ไ ลบรำรี KMeans Cluster
ของ SciKit Learn และท ำกำรปรั บ แบบจ ำลองให้ อ ยู่ใ น
รู ป แบบที่ เหมำะสม ด้วย Elbow Method โดยหำผลรวม
ของระยะห่ำงระหว่ำงกลุ่มกับเซนทรอยด์ที่เรี ยกว่ำ Within
Cluster Sum of Squares (WCSS) ในกำรหำจ ำนวนกลุ่ ม
(Cluster K) ซึ่งแสดงตัวอย่ำงได้ดงั ตำรำงที่ 3
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4. ผลกำรดำเนินงำนวิจัย
4.1 ผลกำรทดสอบประสิ ทธิภำพระบบแนะนำกำรทำ
ประกันภัยรถยนต์
จำกกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพในกำรหำจำนวนกลุ่มที่
เหมำะสมในกำรแบ่งกลุ่มเคมีนด้วย Elbow Method โดย
ทำกำรทดสอบกำรแบ่ งกลุ่มเคมี นเริ่ มจำก 1 และเพิ่มขึ้ น
ตำมล ำดับ พบว่ำ ผลลัพ ธ์ ค่ ำ ระยะห่ ำ งระหว่ำ งกลุ่ ม กับ
เซนทรอยด์ที่ลดลงต่อเนื่ องจนถึง 10 กลุ่ม ซึ่ งกลุ่มที่ 8 ถึง
10 มี ค่ ำระยะห่ ำงที่ ไม่ ส่ งผลต่ อ กำรแบ่ งกลุ่ ม แบบเคมี น
และน ำผลลั พ ธ์ ม ำสร้ ำ งแผนภู มิ Elbow Method ซึ่ ง
สำมำรถแสดงผลลัพธ์ได้ดงั ภำพที่ 2

ตำรำงที่ 3: กำรแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยใช้วิธีกำรแบบเคมีน
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)

ภำพที่ 2: แผนภูมิกำรวัดประสิ ทธิภำพด้วย Elbow Method

จำกตำรำงที่ 3 จะได้ แ บบจ ำลองกำรแบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ
นำไปใช้เพื่อแนะนำแผนควำมคุม้ ครองให้ผูท้ ำประกันภัย
จำกนั้นนำข้อมูลที่ได้จำกกำรสร้ำงรำยกำรกรมธรรม์นำเข้ำ
กฎเฉพำะบุ คคล และปรับใช้ดว้ ยแบบจำลองของเคมี นที่
สร้ำงไว้ก่อนหน้ำเพื่อแนะนำแผนควำมคุม้ ครองที่ คำดว่ำ
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) สำหรั บ รั บ ส่ ง
ข้อมูลกรมธรรม์ระหว่ำงเว็บแอปพลิเคชัน และฐำนข้อมูล
ด้วยภำษำไพทอนในรู ปแบบของ RESTful API
3.5 กำรทดสอบประสิทธิภำพของระบบ
สำหรับกำรพัฒนำระบบใน Phase แรก คณะผูว้ ิจยั ได้
ท ำกำรทดสอบประสิ ท ธิ ภ ำพระบบแนะน ำแผนควำม
คุ ้ม ครองประกัน ภัย รถยนต์ ภ ำคสมัค รใจโดยวัด ควำม
แม่นยำในกำรแนะนำด้วยค่ำ Elbow Method

จำกกำรทดสอบหำจ ำนวนกลุ่ ม ด้วย Elbow Method
เพื่ อ พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของกำรแบ่ ง กลุ่ ม โดยได้
ทดสอบแบบจ ำลองที่ ส ร้ ำงขึ้ น จำกกำรแบ่ งจ ำนวนกลุ่ ม
ตั้ง แต่ 2 ถึ ง 5 กลุ่ ม คณะผู ้วิ จัย ได้ เลื อ กกำรแบ่ ง กลุ่ ม ที่
เหมำะสมเป็ น 3 กลุ่ม เนื่ องจำกมี ควำมแม่นยำสู งสุ ด โดย
แต่ ล ะกลุ่ ม มี คุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ที่ แ ตกต่ ำงกัน ได้แ ก่
กลุ่มที่ 1 ข้อมูลรถยนต์ที่มีอำยุระหว่ำง 3 – 7 ปี และรำคำ
ของรถยนต์ไม่เกิน 1,000,000 บำท กลุ่มที่ 2 ข้อมูลรถยนต์
ที่ มีอำยุระหว่ำง 1 – 5 ปี และรำคำของรถยนต์ 1,000,000
บำทขึ้นไป และ กลุ่มที่ 3 ข้อมูลรถยนต์ที่มีอำยุระหว่ำง 7 ปี
ขึ้นไป และรำคำของรถยนต์ไม่เกิน 500,000 บำท เป็ นต้น
หลังจำกนั้นจะได้แบบจำลองแบ่งกลุ่มแบบเคมีน เพื่อใช้
ในกำรแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ำ ที่ มี ค วำมคล้ำ ยกัน ซึ่ งใช้ใ นกำร
แนะนำแผนควำมคุม้ ครองร่ วมกับกฎเฉพำะบุคคลที่ สร้ำง
ไว้ก่อนหน้ำ
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พบว่ำ สำมำรถให้ ค ำแนะน ำกำรท ำประกัน ภัย รถยนต์
เฉพำะบุ ค คลได้อ ย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ลดขั้น ตอนและ
ระยะเวลำกำรท ำประกั น ภั ย รถยนต์ และง่ ำ ยต่ อ กำร
ตัดสิ นใจเลือกแผนควำมคุม้ ครองของลูกค้ำที่ ตอ้ งกำรทำ
ประกัน ภัย ซึ่ งงำนวิจัย ในอนำคตจะน ำสั ญ ญำอัจ ฉริ ย ะ
(Smart Contract) เพื่อช่วยในกำรตรวจสอบ อนุ มตั ิกำรทำ
กรมธรรม์อตั โนมัติ และป้ องกันกำรฉ้อโกงที่อำจจะเกิดขึ้น

4.2 ผลกำรพั ฒ นำระบบแนะน ำกำรท ำประกั น ภั ย
รถยนต์
จำกกำรพัฒนำระบบแนะนำกำรทำประกันภัยรถยนต์
ซึ่ งผูท้ ำประกัน ภัยจะต้องกรอกข้อมู ลที่ จำเป็ นในกำรท ำ
กรมธรรม์ต่ำง ๆ ได้แก่ ยีห่ ้อ รุ่ น รุ่ นย่อย ปี รุ่ น เพศ สถำนะ
วันเกิ ด จำนวนเคลมใน 12 เดือน จังหวัดจดทะเบียน วันที่
เริ่ มควำมคุม้ ครองกรมธรรม์ ซึ่ งระบบจะนำข้อมูลที่ ได้มำ
ประมวลผลผ่ ำ นกฎเฉพำะบุ ค คล ซึ่ งจะได้ แ ผนควำม
คุม้ ครองที่ ถูกต้องในกำรน ำเสนอลูกค้ำ และประยุกต์ใช้
กำรแบ่งกลุ่มแบบเคมีน (K-Means Clustering) เพื่อช่วยใน
กำรแนะน ำแผนควำมคุ ้ม ครองที่ ค ำดว่ำผู ้ท ำประกัน ภัย
สนใจ โดยสำมำรถแสดงตั ว อย่ ำ งหน้ ำ จอแผนควำม
คุม้ ครองที่แนะนำให้กบั ลูกค้ำได้ดงั ภำพที่ 3
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บทคัดย่อ

Abstract

โรคภาวะถุงนา้ ในรั งไข่ หลายใบ (PCOS) เป็ นโรคที่
สามารถเกิ ดขึ น้ ได้ กับสตรี ในวัยเจริ ญพันธุ์ ทางผู้ศึกษาจึ ง
สนใจพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ การเกิ ดโรคถุงนา้ ในรั งไข่
หลายใบ สาหรั บบุคคลทั่ วไป ที่ ไม่ จาเป็ นต้ องมีผลตรวจ
จากห้ องทดลอง โดยได้ ศึกษาอาการและเลือกใช้ อาการที่
ทาให้ มีโอกาสในการเกิ ดโรคนีส้ ู ง จากข้ อมูลโรค PCOS
จากฐานข้ อมูลเปิ ดแค็กเกิล [9] โดยมีทั้งข้ อมูลทางกายภาพ
และ ข้ อมูลผลตรวจจากห้ องทดลอง โดยอาศัยการคัดเลือก
คุณลักษณะสาคัญที่สูงที่สุด 11 ลาดับ (Feature selection)
จากเกณฑ์ การจาแนกของวิธีการป่ าสุ่ ม (Random forest)
ที่ ส ามารถสั ง เกตและ ตรวจสอบเองได้ เ บื ้อ งต้ น มาใช้
ทดสอบ จากผลการดาเนินงานโมเดลที่เลือกใช้ คุณลักษณะ
ที่สามารถสังเกตอาการเองได้ มีประสิ ทธิ ภาพจาก พืน้ ที่ใต้ เส้ นโค้ ง (AUC) ไม่ แตกต่ างจากโมเดลที่ ใช้ ข้ อมู ล
คุณลักษณะทั้งหมด มีค่าเท่ ากันคือ 0.97 ซึ่ งจากคุณลักษณะ
ที่เลือกมา ได้ นามาฝึ กสอนอีก 6 โมเดลได้ แก่ วิธีต้นไม้ แห่ ง
การตัดสิ นใจ (Decision tree) วิธีเนอีฟ เบย์ (Naïve Bayes)
วิธีการถดถอยโลจิ สติก (Logistic Regression) วิธีรองรั บ
เวกเตอร์ ลั ก ษณะนาม (Support Vector Classifiers :
SVC) วิ ธี เ พื่ อ นบ้ านที่ ใ กล้ ที่ สุ ด (K Nearest Neighbor :
KNN) และวิ ธี แคทบู ส (CatBoost Classifier) เพื่ อหา
โมเดลที่มีประสิ ทธิ ภาพที่มีค่าคะแนนทดสอบ มากกว่ าค่ า
คะแนนฝึ กสอน สรุ ปได้ ว่า มี 3 โมเดล คื อ โมเดลป่ าสุ่ ม
โมเดลการถดถอยโลจิ สติ ก และโมเดลรองรั บเวกเตอร์
ลักษณะนาม
คาสาคัญ: การประเมินความเสี่ ยง โรคถุงน้ าในรังไข่

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 selfobservable 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. บทนา

ในปั จจุบนั อัตราผูป้ ่ วยในโรคภาวะถุงน้ าในรังไข่หลาย
ใบ (Polycystic ovary syndrome : PCOS) ในสตรี มีเพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งยังไม่มีใครรู ้จกั โรคนี้ กนั มากนัก จึ งยังไม่รู้
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ว่าตนเองมี โอกาสเสี่ ยงที่ จะเป็ นโรคหรื อไม่ โดยสาเหตุ
หลักของการเกิ ดโรค PCOS นั้นคื อ การมี ฮอร์ โมนเพศ
ชายสู ง สังเกตอาการภายนอกได้จากการมีขนขึ้นมากกว่า
ปกติ ต ามจุ ดต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย และการมี ป ระจาเดื อน
มากกว่าปกติหรื อน้อยกว่าปกติ เพื่อที่จะให้บุคคลธรรมดา
สามารถตรวจสอบอาการและความเสี่ ยงในการเกิ ดโรค
ของตนเองได้ ทางผูศ้ ึ ก ษาจึ ง เล็ง เห็ น ว่า การที่ จ ะศึ ก ษา
คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ในการเกิ ด โรค และจ าแนกออกมา
เปรี ยบเที ย บระหว่ า งข้อ มู ล การเกิ ด โรคที่ มี อ ยู่ ว่ า จะ
สามารถทานายความเสี่ ยงจากการเลือกคุณลักษณะสาคัญ
ที่ บุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบเองได้หรื อไม่ แล้ว
ทดสอบว่าโมเดลใดจะมีประสิ ทธิ ภาพในการทานายมาก
ที่สุด
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โรคนี้ ในระยะยาวแล้วจะรั กษาไม่หายขาด จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จากเดิ มให้ดีข้ ึนเพื่อลดความเสี่ ยงที่ จะเกิด
โรคแทรกซ้อนเช่น การดูแลอาหารการกิน ควบคุมน้ าหนัก
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐาน ซึ่ งโรคนี้ อาจจะทาให้เกิดขนดก
มี สิว จึ งต้องใช้ยาคุมกาเนิ ดเพื่อรักษา ประจาเดื อนมาไม่
ปกติ การใช้ยาคุมเพื่อให้รอบประจาเดื อนมาตรงมากขึ้ น
และปรึ กษา หรื อตรวจกับทางแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ [1,2,3]
2.2 การเลือกคุณลักษณะ
การเลือกคุณลักษณะ จะอิงจากอาการและสาเหตุของ
โรค ซึ่ งสาเหตุของโรคยังบอกไม่ได้แน่ ชดั จึ งต้องสังเกต
อาการที่มี และอาการส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ในวัยเจริ ญพันธุ์
- รอบระดูผิดปกติ (Menstrual irregularity): คือมีการ
ขาดระดู (secondary amenorrhea) หรื อมีระดูนานๆ ครั้ง
(oligomenorrhea) คือ มีรอบระดูห่างกันมากกว่า 35 วัน
- อาการแสดงของภาวะแอนโดรเจนเกิน (hyperandrogenism): ได้แก่ ภาวะขนดก (hirsutism) มีสิวขึ้น หน้ามัน
และมีหวั ล้านแบบเพศชาย (androgenic alopecia)
- ภาวะอ้วน (obesity): โดยจะมีลกั ษณะอ้วนแบบกลาง
ลาตัว (central obesity) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า android

2. งานวิจัยและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความเสี่ ยงของโรคถุงนา้ รังไข่

โรคภาวะถุงน้ าในรั งไข่หลายใบ ที่ มีอตั ราผูป้ ่ วยเพิ่ม
สู งขึ้นเรื่ อย ๆ โดยบางคนจะไม่สามารถทราบเลยว่าตนเอง
เป็ นโรคนี้ และหลายคนขาดความรู ้เกี่ยวกับโรค PCOS ทา
ให้ไม่ทราบว่าตนเอง มี โอกาสเสี่ ยงที่ จะเกิ ดโรคหรื อไม่
สาเหตุที่เกิดโรคจะมีอยูห่ ลายปั จจัย ซึ่ งโรคนี้ จะก่อให้เกิ ด
โรคแทรกซ้อนตามมา ปั จจุบนั ได้มีวิจยั ออกมามากมาย จึง
สามารถนามาเป็ นขั้นตอนในการประเมินความเสี่ ยง
2.2.1 การประเมินความเสี่ ยงโรคฟองน้ ารังไข่
การประเมินความเสี่ ยงของโรคฟองน้ ารัง โรคฟองน้ า
รังไข่ โรคถุงน้ ารังไข่ เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
ที่หยุดซะงัก และทาให้เอสโตรเจนที่มากเกินไป และทาให้
ผูห้ ญิ งส่ วนใหญ่มีอินซู ลิน ที่ ผิดปกติ โรคถุงน้ าในรั งไข่
ส่ งผลให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนทางสุ ขภาพหลายอย่าง เช่น
ความผิดปกติของประจาเดือน ภาวะมีบุตรยาก ขนดก สิ ว
ขึ้น โรคอ้วน และโรคเมตาบอลิก ผูห้ ญิงที่เป็ นโรคนี้จะพบ
กับความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นในการเป็ นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือดความเสี่ ยงการเผาผลาญที่ผิดปกติที่อาจจะ
เป็ น Hyperandrogenism, ความผิดปกติของแอนโดรเจน,
ความผิ ด ปกติ ข องการสร้ า งรู ขุม ขน, ความผิ ด ปกติ ข อง
Gonadotropin, เมื่ อทราบสาเหตุของโรคก็จะสามารถให้
ผูป้ ่ วยได้ไปตรวจร่ างกายเพื่อทาการรักษา แต่เมื่อป่ วยเป็ น

obesity

- ภาวะมีบุตรยาก (infertility): ซึ่ งสาเหตุหลักเกิ ดจาก
การที่ ไ ข่ ต กลดลงหรื อ มี ภ าวะไข่ไ ม่ ตกเรื้ อรั ง (Chroni canovulation)

- ภาวะดื้อต่ออินสุลินและมีอินสุลินในเลือดสูง (insul in resistant and hyperinsulinemia): มีผลทาให้ผิวหนัง
หนาตัว และผิวคล้ าดา [4]
2.3 เหมืองข้ อมูล (Datamining)
เทคนิ คการจาแนกประเภทข้อมูล เป็ นเทคนิ คที่ สาคัญ
ในการสื บ ค้นความรู ้ บนฐานข้อมู ลขนาดใหญ่ ข้อ มูลที่
นามาจาแนกอาจเป็ นข้อมูล ที่มีโครงสร้างหรื อไม่มีโครง สร้างก็ได้ การจาแนกข้อความเพื่อทาการค้นหา องค์ความรู ้
ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ง่ายต่อการสื บค้นต่อไป
- เทคนิคเนอีฟ เบยส์ (Naive Bayes) คือ โมเดลการคัด
แยกประเภทข้อมูล ที่ใช้หลักการความน่าจะเป็ นซึ่ งอยูบ่ น
พื้นฐานและสมมติฐาน ที่ ให้การเกิ ดของเหตุการณ์ต่าง ๆ
เป็ นอิสระต่อกัน
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- เทคนิ ควิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Ne ighbor) เป็ นอัล กอริ ทึ ม ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม ของข้อ มู ล ที่ มี ฉ ลาก
หรื อป้ ายกากับ (Label) คอยบอกว่าคือข้อมูลอะไร จึงเป็ น
การจัดกลุ่มข้อมูลที่อยูใ่ กล้กนั เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยมีจานวน
ข้อมูลที่จะนามาพิจารณา
- เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) เป็ นโครง สร้างข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบลาดับชั้น ใช้ช่วยในการตัดสิ น ใจ โดยจะมี รู ป แบบเหมื อ นกับ ต้น ไม้ที่ ก ลับ หัว อยู่ จะมี
คุ ณ ลัก ษณะ (Attribute) ซึ่ งเป็ นตัว ทดสอบที่ อ ยู่ภ ายใน
โหนด (Node) แต่ละตัว และมีกิ่งของต้นไม้ (Branch) ที่
แสดงถึงค่าความเป็ นไปได้ของคุณลักษณะที่ถูกเลือกใช้ใน
การทดสอบ และมี ใบ (Leaf) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่ในส่ วนล่าง
สุ ดของต้นไม้ ให้เห็นถึงกลุ่มของข้อมูล (Class) หรื อก็คือ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทานาย
- เทคนิ คซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน (Support Vector
Machine หรื อ SVM) เป็ นอัล กอริ ทึ ม ในรู ป แบบการคัด
แยกในการประมวลผลเป็ นภาพดิจิตอล มีหลักการคือ การ
ให้ขอ้ มูลนาเข้าใช้ฝึก เป็ นเวกเตอร์ ในพื้นที่ N มิติ เช่นถ้า
ในกรณี ของ 2 มิติ และ 3 มิติ จะเป็ นจุดที่อยูใ่ นระนาบ x, y
และพื้นที่ x, y, z ตามลาดับ จากนั้นทาการสร้ างไฮเปอร์
เพลน (Hyperplane) ที่ จ ะแยกกลุ่ ม ของเวกเตอร์ อิ น พุท
ออก เป็ นประเภทต่ า ง ๆ ในกรณี ที่เป็ น 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ
ไฮเปอร์ -เพลน คือเส้นตรงและระนาบตามลาดับ ข้อเด่น
ของ SVM จะทาการเก็บแผนที่ (Map) เวกเตอร์ ในพื้นที่
ใช้นาเข้าให้สู่ฟีเจอร์สเปซ (Feature Space) โดยใช้ฟังก์ชนั
หรื อเรี ยกว่าเคอร์เนล (Kernel) ชนิดต่างๆ [5]
- เทคนิคการถดถอยโลจิสติกการวิเคราะห์การถดถอย- โล
จิสติค (logistic regression analysis) เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์
สถิ ติ เ ชิ งคุ ณ ภาพ ( qualitative statistical techni -ques) ที่
แตกต่างไปจากเทคนิ คการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (quantitative
techniques) อย่างน้อย ก็เรื่ องของ ข้อมูลที่ ตวั แปรตามเป็ นตัว
แปรเชิ งคุ ณภาพ ซึ่ งก็ คื อ เป็ นตัวแปรเชิ งกลุ่ มนั่นเอง การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ (1) การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิ สติคทวิ (binary logistic regression
analysis) และ (2) การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิ สติ คพหุ กลุ่ม
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gistic regression analysis) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิ-สติค

ทั้ง 2 ประเภท แตกต่ างกันในด้านตัวแปร ตามโดยที่ การ
วิเคราะห์ การถดถอยโลจิ สติ คทวิ ใช้กับตัวแปรตามที่ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย (dichotomous variable) มี 2 ค่า คือมีค่า
เป็ น 0 กับ 1 เช่น กลุ่มที่มีเหตุการณ์กบั กลุ่มที่ไม่มีเหตุการณ์
ส่ วนการวิเคราะห์โลจิสติคแบบพหุ กลุ่มใช้กบั ตัวแปรตามที่
มีหลายค่ามากกว่า 2 กลุ่ม (polytomous variable) [6]
- เทคนิ คป่ าสุ่ ม (Random Forest Model) ตัวแบบป่ า
สุ่ ม พัฒนาจากวิธีการแบ็กกิ้ง (bagging) ซึ่ งเป็ นการสร้าง
ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจหลาย ๆ ต้น โดยใช้ชุ ด ตัว อย่า งซ้ าด้ว ย
หลักการบูตสแทร็ ป (bootstrap) จากข้อมูลชุดฝึ กฝนเพียง
ชุ ดเดี ยว โดยการสร้ างต้นไม้ ใช้หลักการแบ่ งต้นไม้ดว้ ย
ตั ว อย่ า งสุ่ ม ขนาด m จากตั ว แปรอิ ส ระทั้ งหมด p ตั ว
(โดยทั่ว ไปจะให้ m เท่ า กับ รากที่ ส องของ p) เพื่ อ เป็ น
เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง ต้น ไม้ ซึ่ งเมื่ อ น าต้น ไม้ต ัด สิ น ใจมา
ทานายร่ วมกัน โดยใช้ค่าเฉลี่ยร่ วมจากผลการทานายจาก
ต้นไม้แต่ละต้น ในกรณี ที่ตวั แปรตอบสนองเป็ นข้อมูลเชิง
ปริ มาณ หรื อใช้ฐานนิยมจากผลการทานายจากต้นไม้แต่ละ
ต้น ในกรณี ที่ตวั แปรตอบสนองเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ ทา
ให้ได้ตวั แบบที่ มีความแม่นยามากกว่าการทานายโดยใช้
ต้นไม้ตดั สิ นใจเพียงต้นเดียว [7]
- เทคนิ แคทบู สเรี ยนรู ้ เชิ งลึ กเช่ น Google’s Tensor Flow และ Apple’s Core MLได้ซ่ ึ งอัลกอริ ทึม CatBoost
ได้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานจาก GBM โดยสามารถ
จัดการกับตัวแปรโดยอัตโนมัติ และไม่ตอ้ งการการแปลง
ชุ ด ข้อ มู ล ให้เ ป็ นรู ปแบบเฉพาะนอกจากนี้ CatBoost ยัง
สามารถจัดการกับตัวแปร และค่าข้อมูลบางส่ วนที่หายไป
(Missing Values) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย [8]
3. วิธีการดาเนินงาน

การศึ กษางานวิจยั โรคภาวะถุงน้ าในรังไข่หลายใบใน
สตรี ผศู ้ ึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลผูท้ ี่
เข้าไปตรวจสอบสุ ขภาพและ ศึ กษาการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ประเมินข้อมูล และทานายอาการจากวิธีการต่าง ๆ ตลอด จนวิธีการประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นงานวิจัย และวิธีการ
ดาเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(multinomial lo-
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ท าการสารวจคุ ณลักษณะ ที่ สาคัญ ของสตรี ที่ เ ข้ามา
ตรวจสุ ข ภาพแล้ว เป็ นโรค PCOS แล้ว ท าการประเมิ น
ความเสี่ ย งโดยใช้ วิ ธี ก ารป่ าสุ่ ม ( random forest) เพื่ อ
ทดสอบความแม่นยา ในการทานายความน่ าเชื่ อถื อ จาก
การ สารวจคุณลักษณะสาคัญ (feature importance) จาก
ภาพที่ 1 จะเห็ นได้ว่าอาการที่ ผูป้ ่ วยและผูท้ ี่ มีความเสี่ ย ง
เป็ นโรค PCOS ส่ ว นใหญ่ มี อ าการส าคั ญ มี รู ขุ ม ขน
ด้านซ้ายและด้านขวากว้าง มี ปริ มาณการเกิ ดขนเพิ่มขึ้ น
มากกว่าปกติ มีสีผิวที่คล้ าขึ้น มีน้ าหนักเพิ่มขึ้น มีปริ มาณฮี
โมโกบินต่ากว่าปกติ

3.1 หาชุ ดข้ อมูลของผู้ป่วยโรค PCOS

ซึ่ งเป็ นชุดข้อมูล (Dataset) ของสตรี ช่วงอายุ 20 - 50 ปี
จานวน 540 ราย ที่เข้ามาตรวจสุ ขภาพภายในโรงพยาบาล
10 แห่ ง ในประเทศอิ น เดี ย โดยที่ ชุ ด ข้อ มู ล อ้า งอิ ง และ
คุณลักษณะทั้งหมด 32 คุณลักษณะ สามารถอ้างอิงได้จาก
เว็บไซต์ Kaggle [9]
3.2 ทาการจัดการชุ ดข้ อมูลทีไ่ ด้ มา
โดยใช้วธิ ีการเตรี ยมข้อมูล (Data Preparation) โดยทา
การนาข้อมูลที่ซ้ ากันออก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคมาใช้ และทาการสารวจข้อมูลโดยวิธีการทางวิทยาการ
ข้อมูล โดยใช้วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะสาคัญ จากอัลกอ
ริ ทึมป่ าสุ่ ม แล้วคัดเลือกคุณลักษณะที่สามารถสังเกตและ
ตรวจสอบเองได้เบื้องต้นมาใช้ทดสอบ
3.3 พัฒนาโมเดล
ใช้วิธีการแบ่ งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ ส่ วนของชุด
ข้อมูลฝึ กสอน 70% และส่ วนของข้อมูลทดสอบ 30% ทา
การพัฒนาโมเดลป่ าสุ่ ม (Random forest), ต้นไม้แห่ งการ
ตัดสิ นใจ (Decision tree), เนอีฟ เบย์ (Naïve Bayes), การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression), รองรับเวกเตอร์
ลักษณะนาม (Support Vector Classifiers : SVC), เพื่อน
บ้า นที่ ใ กล้ที่ สุ ด (K Nearest Neighbor : KNN) และวิ ธี
แคทบู ส ( CatBoost Classifier) จากคุ ณ ลั ก ษณะที่ ได้
คัดเลือกไว้ เพื่อหาค่าคะแนนพื้นที่ ใต้เส้นโค้งมาประเมิน
ประสิ ทธิภาพความแม่นยาของแต่ละโมเดล
3.4 การประเมินประสิ ทธิภาพ
ทาการประเมินประสิ ทธิภาพ ของโมเดลว่ามีความ แม่นยา
และความน่ าเชื่ อถื อได้หรื อไม่ โดยวัดจากค่ าคะแนนการ
ฝึ กสอน (Train) และคะแนนการทดสอบ (Test) ของคะแนน
พื้นที่ ใต้เส้นโค้ง (Area Under the Curve : AUC) ของกราฟ
ลั ก ษณะการท างานของเครื่ องรั บ (Receiver Operating
Characteristics : ROC Curve) นาคะแนนที่ ได้ที่เปรี ยบเที ยบ
กัน และเลือกโมเดลที่วดั ประ สิ ทธิภาพได้ดีที่สุดมาใช้งาน
4.
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ภาพที่ 1: แสดงถึงค่าความสาคัญของแต่ละคุณลักษณะ จากข้อมูลที่
ได้รับ (information gain) ของอัลกอริ ทึมป่ าสุ่ม
4.2 เลือกคุณลักษณะสาคัญ

คุณลักษณะสาคัญของสตรี ที่เข้ามาตรวจสุ ขภาพนั้น มี
ทั้งส่ วนที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการเกิ ดโรค และต้องไปทาการ
ตรวจสอบอาการกับแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลเท่านั้น
ถึงจะทราบได้วา่ ตนเองมีโอกาสป่ วยเป็ นโรค PCOS หรื อ
ไม่ มี โ อกาส ทางผู ้ ศึ กษาจึ งได้ ท าการเลื อ กเฉพาะ
คุณลักษณะสาคัญที่ ทาให้เกิ ดโรคสู ง และบุคคลธรรมดา
สามารถตรวจสอบสุ ขภาพของตนเอง ได้โดยไม่ตอ้ งเข้า
พบแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
4.2.1 ช่ ว งอายุข องผูป
้ ่ วย (Age): ข้อมูลป่ วย จะมี อายุ
ระหว่าง 20 – 48 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่จะมีโอกาสเสี่ ยงใน
การเป็ นโรค PCOS สู ง ซึ่ งก็คือในช่ วงวัยเจริ ญพันธุ์ เก็บ
เป็ นตัวเลข เช่น 55, 60
4.2.2, 3 การเพิ่ ม ขึ้ นของขน ( Follicle No. (L, R)):
การเกิดหรื อการเติบโตของขน ในแต่ละคนจะแตกต่างกัน
ออกไป ผูท้ ี่มาทาการประเมินจะต้องสังเกตตนเอง ว่ามีขน
เพิ่มขึ้นรึ ไม่ และเก็บข้อมูลเป็ นใช่ (1) หรื อไม่ใช่ (0) หาก
สังเกตเห็นว่า ขนของตนเองขึ้นมากจนผิดปกติให้ตอบใช่

ผลการดาเนินงาน
4.1 สารวจคุณลักษณะทีส
่ าคัญในการเกิดโรค
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4.2.4 การเข้ม ขึ้ น ของสี ผิ ว (Skin darkening): ความ
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ฝึ กสอนเป็ น 0.98 ชุดข้อมูลทดสอบเป็ น 0.97 ซึ่ งจากค่าที่
ได้ชุดข้อมูลทดสอบมีค่าคะแนนต่ ากว่าชุดข้อมูลฝึ กสอน
ผูศ้ ึกษาจึงได้เลือกเอาเฉพาะข้อมูล ที่เป็ นลักษณะอาการที่
ทาให้เกิดโรค เลือกจากลักษณะที่สามารถตรวจสอบเองได้
ด้วยตนเอง แล้วทาการหาค่าคะแนนพื้นที่ ใต้เส้นโค้งจาก
โมเดล Random forest อี ก ครั้ ง ผลปรากฏว่า ค่ า ของชุ ด
ข้อ มู ล ฝึ กสอนเป็ น 0.96 ชุ ด ข้อ มู ล ทดสอบเป็ น 0.97 ดัง
ตารางที่ 1 ซึ่ งเป็ นตารางการเปรี ยบเที ยบค่าของพื้นที่ ใต้
เส้นโค้งก่อนการเลือกคุณลักษณะ และค่าหลังจากเลือกคุณ
ลักษณะแล้ว คุณภาพของค่าที่ได้หลังจากเลือกคุณลักษณะ
ไม่ต่างจากค่าที่ ยงั ไม่ได้เลื อกคุณลักษณะมากนัก และยัง
เป็ นคุณลักษณะที่สามารถตรวจสอบเองได้โดยไม่ตอ้ งใช้
ผลจากห้องทดลอง

เข้มของผิวจะเกิดจากภาวะดื้ออินสุ ลิน จึงต้องสังเกต ผิวว่า
สี ผิวเข้มและมี การหนาตัวหรื อไม่ โดยเก็บข้อมูลเป็ นใช่
(1) หรื อไม่ใช่ (0)
4.2.5 การเกิ ดสิ ว (Pimples): พื้นผิวบนใบหน้าของแต่
ละคนมีลกั ษณะแตกต่างกัน ผูท้ ี่ มาทาการประเมินจะต้อง
สังเกตตนเอง ว่าสิ วที่เกิดขึ้นบนใบหน้านั้นมีความผิดปกติ
หรื อไม่ เป็ นสิ วอักเสบหรื อผดผื่นทัว่ ไป เก็บข้อมูลเป็ นใช่
(1) หรื อไม่ใช่ (0)
4.2.6 การรับประทานอาหารที่ มีไขมันสู ง (Fast food):
ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการผิดปกติของร่ างกาย หรื อในช่วง
ระยะเวลาที่ ทาการตรวจสอบสุ ขภาพ ผูท้ าการประเมินได้
รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมาหรื อไม่ โดยใช้การสังเกต
ตนเอง โดยเก็บข้อมูลเป็ นใช่ (1) หรื อไม่ใช่ (0)
4.2.7 ระยะเวลาของวัน ที่ เ กิ ด ประจ าเดื อ น (Cycle
length): เ ก็ บ ข้ อ มู ล ข อ ง วั น ที่ มี ร อ บ เ ดื อ น ม า เ ก็ บ
ประจาเดือนมากี่วนั โดยให้นบั การมาของประจาเดือนว่ามี
ระยะการมากี่ ว นั โดยข้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ จะอยู่ที่ 0 - 9 วัน
และเก็บข้อมูลเป็ นตัวเลข
4.2.8 น้ าหนั ก ( Weight): เก็ บ ข้ อ มู ล น้ าหนั ก ของ
ผูใ้ ช้งาน โดยเก็บข้อมูลเป็ นตัวเลข มีหน่วยเป็ นกิโลกรัม
4.2.9 การเพิ่ ม ขึ้ นของน้ าหนั ก ( Weight gain): ให้
สังเกตว่าในแต่ละเดือนมีน้ าหนักเพิ่มขึ้น หรื อน้อยลงบ่อย
จนผิดปกติหรื อไม่ โดยเก็บข้อมูลเป็ นใช่ (1) หรื อไม่ใช่ (0)
4.2.10 การเจริ ญ เติ บ โตของเส้ น ผม (hair growth):
การเจริ ญเติบโตของเส้นผม ให้สังเกตว่าผมมีการยาวเร็ ว
ขึ้ น มากกว่า ปกติ ห รื อ ไม่ โดยเก็ บข้อ มูล เป็ นใช่ ( 1) หรื อ
ไม่ใช่ (0)
4.2.11 ระยะห่ างของรอบเดื อนในแต่ ล ะเดื อน
(Cycle): ระยะห่ างของการเกิ ดประจาเดื อนในแต่ละครั้ ง
ห่ างกันกี่ วนั ถึ งจะมี ประจาเดื อนในครั้ งถัดไป เก็บข้อมูล
เป็ นตัวเลข
การเลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะ ( Feature Selection) ท าการ
ส ารวจคุ ณ ลัก ษณะ ที่ ส ามารถท าให้เ กิ ด โรคจากโมเดล
Random forest และทาการหาค่าคะแนนพื้นที่ ใต้เส้นโค้ง
(AUC) จากโมเดลนี้ จะได้คะแนนในส่ ว นของชุ ดข้อมูล

ภาพที่ 2: กราฟพื้นที่ใต้เส้น
โค้งของโมเดล Random forest ในช่วงก่อนเลือกคุณลักษณะ (ซ้าย)
และเลือกคุณลักษณะแล้ว (ขวา)

ตารางที่ 1: ค่าคะแนนพื้นที่ใต้เส้นโค้งของโมเดล Random forest
ในช่วงก่อนเลือกคุณลักษณะ และเลือกคุณลักษณะแล้ว
Model
ก่อนทา
หลังทา
Feature importance
Training
Test
score
score
Random
Forest

0.98

0.97

Feature importance
Training
Test
score
score
0.96

0.97

4.3 ประเมินความเสี่ ยงของโรค PCOS
4.3.1 เลือกโมเดลที่ มาใช้ในการประเมิน : ใช้โมเดลใน

การมาประเมินความเป็ นไปได้ ว่ามีโอกาสในการเกิดโรค
หรื อไม่และตรวจสอบความแม่นยาของโมเดลว่ามี ความ
น่าเชื่อถือได้หรื อไม่
4.3.2 เปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ภาพของโมเดล จากการ :
คัดเลือกคุณลักษณะสาคัญแล้วนาค่าคะแนนพื้นที่ ใต้เส้น
โค้งของแต่ละโมเดลมาเปรี ยบเทียบกัน สรุ ปได้ว่าโมเดล
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ป่ าสุ่ ม โมเดลการถดถอยโลจิ ส ติ ก และโมเดลรองรั บ
เวกเตอร์ ลกั ษณะนาม เป็ นโมเดลที่ มีค่าชุดข้อมูลทดสอบ
มากกว่าค่าชุดข้อมูลฝึ กสอน

[2]

N. Afiqah-Aleng, S. Harun, M. R. A. A-Rahman, N.
A. N. Muhammad, Z. A. Mohamed-Hussein.
“PCOSBase: a manually curated database of
polycystic ovarian syndrome.” Available Online at
https://doi.org/10.1093/database/bax098, accessed on

ตารางที่ 2: ค่าคะแนนพื้นที่ใต้เส้นโค้งของแต่ละโมเดล หลังจาก

January 2021.

คัดเลือกคุณลักษณะสาคัญแล้ว
Model

NCCIT2022

[3]

J. Avery, S. Ottey, R. Morman, M. Cree-Green,

Training
score
0.96
1.00
0.95
0.95
0.89
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M. Gibson-Helm. “Polycystic ovary syndrome

0.97
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CatBoost Classifier

1.00
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Sales Forecasting using Time Series Techniques
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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ้มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ท าการศึ ก ษาคั ด เลื อ ก
แบบจาลองที่เหมาะสมในการพยากรณ์ ยอดขายที่ดีที่สุด
ขององค์ ก รคื อ Tapioca Alpha Starch โดยใช้ เทคนิ ค
อนุ ก รมเวลา ประกอบด้ วยวิ ธี ท างสถิ ติ 3 วิ ธี ไ ด้ แก่
แบบจาลองค่ าเฉลี่ย เคลื่ อนที่ แบบจาลองเอ็กซ์ โ ปเนน
เชี ยลกาลังสอง และแบบจาลองการแยกส่ วนประกอบ
ในการพยากรณ์ และเลื อ กเทคนิ ค ที่ เ หมาะสมโดยใช้
โปรแกรม Minitab เป็ นเครื่ องมือช่ วยวิเคราะห์ หาค่ าทาง
สถิติทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองในการ
พยากรณ์ โดยใช้ เกณฑ์ ในการคั ด เลื อ กคื อ ค่ าเฉลี่ ย
เปอร์ เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อนสั มบูรณ์ ตา่ ที่สุด ทาการเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล ยอดขายสิ น ค้ า Tapioca Alpha Starch
จานวน 60 เดื อน ชุ ดแรกจานวน 48 เดื อน ตั้งแต่ เดื อน
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อทา
การทดสอบแบบจาลองการพยากรณ์ ทั้ ง 3 วิ ธี และใช้
ข้ อมูลชุดที่ 2 จานวน 12 เดื อน ตั้งแต่ เดื อนมกราคม ถึง
เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2563 เพื่ อ ท าการทวนสอบความ
ถูกต้ องของแบบจาลอง จากผลการวิ จัยพบว่ า ยอดขาย
สิ นค้ าที่นามาพยากรณ์ ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้ ผลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ด โดยมี ค่ าเปอร์ เซ็ นต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เฉลีย่ ร้ อยละ 31.46
คาสาคัญ: เทคนิคการวิเคราะอนุกรมเวลา วิธีหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ วิธีแบบจาลองเอ็กซ์โปเนนเชียล
กาลังสอง วิธีแบบจาลองการแยก
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.

บทนา

2.

เมื่ อยอดขายสิ นค้าในปั จจุบนั เพิ่มขึ้ น ลดลง ไม่มี
รู ปแบบการเติบโต และปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ มีความรุ นแรงและขยาย
วงกว้า งมากขึ้ น จึ ง ท าให้อ งค์ก รต่ า งๆ ต้อ งเตรี ย มวาง
แผนการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
จึ งเป็ นที่ มาของการพยากรณ์ยอดขายสิ นค้าที่เป็ นอันดับ
ต้ น ๆ ขององค์ ก รคื อ Tapioca Alpha Starch เพื่ อ
วางแผน และจัด เตรี ย มสิ น ค้า ให้ พ ร้ อ มกับ ยอดขายที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต
เพื่อให้ธุรกิจดาเนิ นไปได้ ต้องมีการคาดการณ์หรื อ
พยากรณ์ยอดขายที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั จึ งได้ไปศึกษา
งานวิจัยที่ ผ่านมาพบว่า มี เทคนิ คการพยากรณ์ ยอดขาย
หลายรู ปแบบ เช่ น วิ ธี ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ ( Moving
Average: MA) วิธีปรับเรี ยบเอกซ์โปเนนเชียลกาลังสอง
(Double Exponential Smoothing: DES) และแบบจาลอง
การแยกส่ วนประกอบ (Decomposition) นอกจากนี้ ได้
มีการพยากรณ์ความต้องการแว่นตา กรณี ศึกษา : ร้านรัก
แว่น [1] การจัด การคลัง สิ น ค้า ผ้า ที่ เ หมาะสมส าหรั บ
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ [2] การพยากรณ์ ป ริ มาณน้ าฝน
รายเดื อ นในจั ง หวัด นครสวรรค์ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การ
พยากรณ์ทางสถิติ [3] ตัวแบบพยากรณ์ ราคามังคุ ดคละ
[4] การพยากรณ์ ค วามต้อ งการวัต ถุ ดิ บ สาหรั บ การวาง
แผนการผลิตป็ อปคอร์น กรณี ศึกษา โรงภาพยนตร์ ABC
[5] เป็ นต้น
จากปั ญหาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิด
ในการนาเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา มาช่วยในการ
พยากรณ์ ยอดขาย โดยเปรี ยบเที ยบการพยากรณ์ 3 วิธี
ได้แก่ วิธีการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับเรี ยบแบบเอ็กซ์
โปแนนเชี ยลกาลังสอง และวิธีแยกส่ วนประกอบ เพื่อ
พยากรณ์ สินค้าที่ มียอดขายสู งที่ สุดในทุ ก ๆ เดื อนของ
อ ง ค์ ก ร คื อ Tapioca Alpha Starch เ พื่ อ น า วิ ธี ที่
เหมาะสมมประยุกต์ใช้กบั องค์กร ช่วยในการพยากรณ์
ยอดขายสิ นค้า การเตรี ยมสิ นค้าเข้าคงคลังได้อย่างแม่นยา
ที่สุด พร้อมปรับปรุ งและพัฒนายอดขายต่อไป
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ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผู ้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็ น 5 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 การพยากรณ์ แบบอนุกรมเวลา
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เป็ นการพยากรณ์เชิง
ปริ มาณที่ ตอ้ งอาศัยข้อมูลหลักการทางสถิติในอดี ต เพื่อ
ช่ ว ยในการพยากรณ์ สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในอนาคต การ
พยากรณ์ แบบอนุ กรมเวลาเป็ นการวิเคราะห์ที่ได้มีการ
ยอมรับโดยทัว่ ไปว่ามีความถูกต้องมากที่สุด สามารถนา
ข้อ มู ล ที่ มี ค่ า หลากหลายจ านวนมากมาค านวณหาค่ า
พยากรณ์ได้ [7]
2.2 วิ ธี แ บ บจ าล องค่ าเฉลี่ ย เคลื่ อนที่ ( Moving
Average)

วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์
ในช่ วงเวลาระยะสั้น ๆ และข้อมูลที่ มีลกั ษณะค่อนข้าง
แน่นอนเป็ นเส้นตรงและคงที่ตามแนวนอน ไม่เหมาะสม
กับข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นแนวโน้ม ฤดูกาล หรื อข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็ นการเปลี่ยนแปลงเป็ นขั้นบันได เทคนิ คนี้ ใช้
หลักการในการหาค่าเฉลี่ยคือ ใช้ค่าเฉลี่ยจากการสังเกต
ข้อมูลในอดีตมาคานวณหาค่าเฉลี่ยแล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้น้ ี
เป็ นค่าพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาถัดไป มีรูปแบบสมการ
ดังนี้ [5]
𝐹𝑡+1 =

โดย

( 𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡 −2 +⋯+𝑌𝑡 −𝑛+1 )
𝑁

(1)

= ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t
t = เวลาที่ทาการพยากรณ์
𝐴t = ค่าความต้องการในงวดที่ t
N = จานวนข้อมูลที่นามาเฉลี่ย
2.3 วิ ธี ป รั บ เรี ย บแบบเอ็ ก ซ์ โปเนนเชี ย ลก าลั ง สอง
Ft

(Double Exponential Smoothing Model: DES)

เป็ นเทคนิ คการพยากรณ์ ที่เหมาะสมกับข้อมู ล ที่ มี
แนวโน้มแบบเส้นตรง แต่ไม่มีความเป็ นฤดูกาล และยัง
เหมาะกับการพยากรณ์ในระยะสั้น จนถึงการพยากรณ์ใน
ระยะปานกลาง ข้อมูลที่ ใช้ในการคานวณควรจะมีอย่าง
น้อย 5 ชุด จะช่วยปรับค่าพยากรณ์ให้ข้ ึนหรื อลง เป็ นไป
ตามแนวทิศทาง มีรูปแบบสมการดังนี้ [10]
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โดย

𝐹𝑡 = 𝛼 𝑌𝑡−1 +(1- 𝛼)𝐹𝑡−1

(2)

𝐹′𝑡 = 𝛼 𝐹𝑡 +(1- 𝛼)𝐹′𝑡−1 𝑐

(3)

วิ ธี Double

= ค่าพยากรณ์จากวิธีการ DES สาหรับเวลา t

2.1.3วิธีแยกส่ วนประกอบ (Decomposition)
เป็ นวิธีที่แยกส่ วนประกอบต่าง ๆ ของอนุกรมเวลา
ออกจากกัน โดยที่ จ ะท าให้ พ บการเคลื่ อ นไหวของ
อนุ ก รมเวลาและน าไปสร้ า งตั ว แบบพยากรณ์ ไ ด้
ส่ วนประกอบของอนุกรมเวลาได้แก่ แนวโน้ม ความผัน
แปรของฤดู ก าล ความผั น แปรตามวั ฏ จั ก ร และ
ส่ วนประกอบที่ ผิดปกติหรื อความคลาดเคลื่ อน วิธีแยก
ส่ ว นประกอบสามารถแบ่ ง เป็ น 2 แบบ ได้แ ก่ วิธี แ ยก
ส่ ว นประกอบแบบบวก ซึ่ ง เหมาะกับ ลัก ษณะอนุ กรม
เวลาที่ ค วามผั น แปรของฤดู ก าลคงที่ และวิ ธี แยก
ส่ วนประกอบแบบคูณ ซึ่ งเหมาะกับลักษณะอนุกรมเวลา
ที่มีความผันแปรของฤดูกาลไม่คงที่ ซึ่ งในวิจยั นี้ได้ใช้วธิ ี
แยกส่ ว นประกอบแบบคู ณ โดยสมการของวิ ธี แ ยก
ส่วนประกอบแบบคูณมีดงั นี้ [7]

โดย

(4)

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

ค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาปั จจุบนั
= ค่าของข้อมูลจริ งในช่วงเวลาปั จจุบน
ั
= ค่าประมาณของแนวโน้ม
= ค่าประมาณของการผันแปรตามฤดูกาล
= ค่าประมาณของการแปรผันตามวัฏจักร
= ค่าประมาณของความไม่แน่นอน
= จานวนข้อมูล

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการศึ กษา คัดเลือก
เปรี ย บเที ย บแบบจ าลองที่ เ หมาะสมในการพยากรณ์
ยอดขายด้ว ยเทคนิ ค การวิเ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ ข้ อ มู ล ยอดขายสิ นค้ า Tapioca Alpha
Starchตั้งแต่เดื อนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึ ง เดื อนธันวาคม
พ.ศ. 2563 รวม 60 เดือน เป็ นข้อมูลแบบรายเดือน แสดง
หน่วยนับเป็ น “กิโลกรัม” จัดการข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบ
เดี ยวกัน โดย แบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ชุด ได้แก่ ชุดข้อมูล
Train Set เป็ นข้อมูลยอดขายสิ นค้าตั้งแต่เดื อนมกราคม
พ.ศ. 2559 ถึงเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 48 เดื อน
เพื่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งแบบจ าลองและเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ ของแบบจาลอง และชุ ด
ข้อ มู ล Test Set เป็ นข้อ มู ล ยอดขายสิ น ค้า ตั้ง แต่ เ ดื อ น

Ft =
Yt
Tt
St
Ct
It
N

Holt-

ผลการวิ จั ย พบว่ า วิ ธี Moving Average ให้ ค่ า ความ
ผิดพลาดกาลังสองน้อยที่สุด
ธีระพงษ์ ทับพร และคณะ [8] ได้ทาการศึกษายอดขาย
สิ นค้าคางปลาหมึกยักษ์แช่แข็ง เพื่อนามาหาวิธีพยากรณ์
ที่ เ หมาะสม จ านวน 6 ได้แ ก่ วิธี ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ วิธี
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก วิธีเอ็กโพเนนเชียล วิธีปรับให้เรี ยบ
ดับเบิลเอ็กโพเนนเชียล วิธีการปรับให้เรี ยบแบบฤดูกาล
โฮลต์วนิ เทอร์ และวิธีการปรับให้เรี ยบแบบแนวโน้มของ
ฤดู ก าลของโฮลต์วิ น เทอร์ พบว่ า วิ ธี วิ ธี ค่ า เฉลี่ ย ถ่ ว ง
น้ าหนักมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยน้อย
ที่สุดร้อยละ 9.48
Parasian, Hidayatullah and Romanus [9] ทาการ
พยากรณ์การรับนักศึ กษาใหม่ใช้ขอ้ มูลการรับนักศึ กษา
ใหม่เป็ นเวลา 6 ปี ย้อนหลังในทุกหลักสูตร โดยใช้เทคนิค
Double Exponential Smoothing เป็ นการพยากรณ์เพื่อ
ทานายการรับนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัย ผลการวิจยั
พบว่ า ใช้ค่ า พารามิ เ ตอร์ α = 0.8 และ β = 1 ค่ า เฉลี่ ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ที่ร้อยละ 11.72

= ค่าพยากรณ์ความต้องการจากวิธี SES
Yt = ค่าจริ งที่เกิดขึ้น ณ เวลา t

Ft = Tt x St

แ ล ะ วิ ธี

Winter's Method for Multiplicative Seasonal Effects

Ft

𝐹′

Exponential Smoothing
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2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สรนั น ท์ และสุ ภ าวดี [6] ได้ท าการศึ ก ษาความ
ต้องการใช้วตั ถุดิบเพื่อวางแผนการผลิตป๊ อบคอร์ น โดย
ได้ใช้วิธีการพยากรณ์ ท้ งั หมด 7 วิธี ได้แก่ วิธี Moving
Averageวิ ธี Double Moving Average วิ ธี Weighted
Moving Average วิธีExponential Smoothing วิธี HoltWinter's Method for Additive Seasonal Effects
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มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม 12
เดื อน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรั บทวนสอบความแม่นยา
ของการพยากรณ์
3.2 การสร้ างแบบจาลองพยากรณ์
การสร้ า งแบบจ าลองการพยากรณ์ ใ ช้โ ปรแกรม
Minitab เป็ นเครื่ อ งมื อ สาหรั บ การพยากรณ์ ใ ช้เ ทคนิ ค
Time Series Analysis 3 วิธี ได้แก่ วิธี Moving Average
โดยท าการก าหนดค่ า MA Length 3 , 6 , 9 , 1 2 วิ ธี
Double Exponential Smoothing ก าหนดพารามิ เ ตอร์
ค่า α,  ตั้งแต่ 0.05, 0.1 ถึ ง 0.9 และวิธี Decomposition
โดยทาการกาหนดค่า Length 3, 6, 9, 12
3.3 การคัดเลือกแบบจาลองในการพยากรณ์
พิจารณาประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองพยากรณ์ท้ งั
3 วิธี ด้ว ยค่ า เปอร์ เ ซ็ น ความคลาดเคลื่ อ นสมบู รณ์ เฉลี่ ย
(MAPE) และค่ า เบี่ ย งเบนสมบู ร ณ์ เ ฉลี่ ย (MAD) ที่ ต่ า
ที่สุด
3.4 การทวนสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง
ทวนสอบความถู ก ต้อ งของแบบจ าลองพยากรณ์
นาข้อมูลการพยากรณ์ที่ได้จากแบบจาลองมาทวนสอบ
ความถู ก ต้อ งและแม่ น ย ากับ ข้อ มู ล ชุ ด ที่ 2 (Test Set)
จ านวน 12 เดื อนพิ จารณาค่ าความคลาดเคลื่ อนในการ
พยากรณ์ ด้วยค่ าเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดเคลื่ อนสมบู รณ์
เฉลี่ย (MAPE)
3.5 นาเสนอข้ อมูลการพยากรณ์
น าเสนอข้อ มู ล การพยากรณ์ ย อดขายในรู ป แบบ
Dashboard ด้วยโปรแกรม Power BI

NCCIT2022

ด้วยโปรแกรม Minitab ได้ผลการวิจยั มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 ถึง 3
ตารางที่ 1: การพยากรณ์ดว้ ยวิธี Moving Average
วิธีพยากรณ์
Moving
Average

พารามิเตอร์

MAPE

MAD

MA Length 3

18

910

MA Length 6

20

1002

MA Length 9

20

1018

MA Length 12

21

1075

จากตารางที่ 1 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อน
พบว่า MA Length 3 ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุด โดยค่า
MAPE เท่ากับ 18 และค่า MAD เท่ากับ 910
ตารางที่ 2: การพยากรณ์ดว้ ยวิธี Double Exponential Smoothing
วิธีพยากรณ์
Double
Exponential
Smoothing

พารามิเตอร์

MAPE MAD

α =0.1, γ = 0.5

26

1236

α = 0.2 , γ = 0.1

25

1177

α = 0.2 , γ = 0.2

26

1195

จากตารางที่ 2 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อน
พบว่า  = 0.2 และ  = 0.1 ให้ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ ดี ที่ สุ ด
โดยค่า MAPE เท่ากับ 20 และค่า MAD เท่ากับ 1177
ตารางที่ 3: การพยากรณ์ดว้ ยวิธี Decomposition
วิธีพยากรณ์
Decomposition

พารามิเตอร์

MAPE

MAD

Seasonal Length 3

31

1448

Seasonal Length 6

31

1431

Seasonal Length 9

28

1282

Seasonal Length 12

30

1418

จากตารางที่ 3 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
พบว่า ค่ า Seasonal Length 9 ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด
โดยมีค่า MAPE เท่ากับ 28 และค่า MAD เท่ากับ 1282

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อ แสดง
รายละเอียดได้ดงั นี้
4.1 ผลการดาเนินงานสร้ างแบบจาลองพยากรณ์
ผลการสร้างแบบจาลองพยากรณ์ ยอดขายสิ นค้า โดย
เทคนิคการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา จานวน 3 วิธี ได้แก่
วิ ธี Moving Average วิ ธี Double Exponential
Smoothing และวิ ธี Decomposition วิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ

4.2 การเปรียบเทียบและคัดเลือกแบบจาลอง

การเปรี ยบเทียบและคัดเลือกแบบจาลองนาค่าความ
ผิดพลาดของตัวแบบการพยากรณ์ ได้แก่ ค่าเปอร์ เซ็ น
ความคลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์ เฉลี่ ย (Mean Absolute
Percent Error : MAPE) และค่าเบี่ ยงเบนสัมบู รณ์ เฉลี่ ย
(Mean Absolute Deviation : MAD) ของวิ ธี Moving
Average วิ ธี Double Exponential Smoothing และวิ ธี
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Decomposition มาเปรี ยบเที ย บเพื่ อ หาแบบจ าลอง
พยากรณ์ ที่ เ หมาะสม และมี ค วามแม่ น ย ากั บ ข้อ มู ล
ยอดขายสิ นค้า Tapioca Alpha Starch โดยพิจารณาจาก
วิ ธี พ ยากรณ์ ที่ ใ ห้ ค่ า ความผิ ด พลาดของแบบจ าลอง
พยากรณ์ ต่ า ที่ สุ ด และพบว่ า วิ ธี แ บบจ าลองค่ า เฉลี่ ย
เคลื่อนที่ เป็ นวิธีที่ค่าความผิดพลาดต่าที่สุด ซึ่ งเหมาะสม
ที่ จ ะใช้ในการพยากรณ์ ยอดขายสิ นค้า Tapioca Alpha
Starch รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: การเปรี ยบเทียบความแม่นยาของแบบจาลองพยากรณ์
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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

ร้ อยละ

31.46

วิธีพยากรณ์

พารามิเตอร์

MAPE

MAD

Moving average

MA Length 3

18

910

Double
Exponential
Smoothing

4.4 การนาเสนอข้ อมูล

α = 0.2 ,
γ = 0.1

25

1177

Decomposition

Seasonal Length 9

28

1282

ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการพยากรณ์ โดยใช้วิธีแบบจาลอง
ค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ เป็ นตัวแบบในการพยากรณ์ ยอดขาย
สิ นค้าในอนาคต โดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop
เป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการแสดงผลพยากรณ์ ในรู ปแบบ
ของรายงาน แสดงดังภาพที่ 1

จากตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเที ย บผลการ
พยากรณ์ ย อดขายสิ น ค้า ทั้ง 3 วิ ธี พบว่ า แบบจ าลอง
พ ย า ก ร ณ์ วิ ธี แ บ บ จ า ล อ ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ค ลื่ อ น ที่ ใ ห้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการพยากรณ์ สู งสุ ด โดยมี ค่ า MAPE
เท่ากับ 18 และค่า MAD เท่ากับ 910
4.3 การทวนสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง
ผลการทวนสอบความถูกต้องของแบบจาลอง จาก
การพิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของแบบจ าลอง
พยากรณ์ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด ได้แก่ วิธี Moving Average
รองลงมาคือวิธี Double Exponential Smoothing และวิธี
Decomposition นาข้อมูลการพยากรณ์ที่ได้มาทาการทวน
สอบความถูกต้อง และความแม่นยากับข้อมูลยอดขาย
สิ นค้า จานวน 12 เดื อน พบว่า แบบจาลองพยากรณ์ วิธี
แบบจาลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีความคลาดเคลื่อนต่าที่สุด
ที่ร้อยละ 31.46 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5

ภาพที่ 1: แผนภูมิภาพแสดงข้อมูลยอดขายสิ นค้า
จากภาพที่ 1 แสดงการเปรี ย บเที ยบข้อ มูลจานวน
ยอดขายสิ น ค้า Tapioca Alpha Starch ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
จานวน 12 เดื อน ตั้งแต่เดื อนมกราคม ถึงเดื อนธันวาคม
พ.ศ. 2 5 6 3 กั บ ข้ อ มู ล ยอดขายที่ ม าจากการสร้ า ง
แบบจาลองพยากรณ์ดว้ ยวิธีแบบจาลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
พบว่าจานวนยอดขายสิ นค้า Tapioca Alpha Starch มี
ความสอดคล้องและใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 5: ผลการทวนสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
เดือน

ยอดขาย
สินค้าต่ อ
กิโลกรัม

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

5. สรุ ป
งานวิ จั ย ฉบับ นี้ ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษาการพยากรณ์ ด้ว ย
เทคนิ คอนุ กรมเวลาเพื่ อให้ได้วิธีการพยากรณ์ ที่ดีและ
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[ 6]

เหมาะสมที่ สุ ด ส าหรั บ การพยากรณ์ ย อดขายสิ น ค้า
Tapioca Alpha Starch ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ค ั ด เลื อ กวิ ธี การ
พยากรณ์ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม จ านวน 3 วิ ธี ได้แ ก่ วิ ธี
Moving Average วิ ธี Double Exponential Smoothing
และวิ ธี Decomposition ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของ
แบบจาลองการพยากรณ์ ดว้ ยค่า MAPE และค่า MAD
จากผลการวิจยั พบว่า วิธีแบบจาลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มี
ความเหมาะสมที่ สุ ด ค่ า MAPE เท่ า กับ 18 ค่ า MAD
เท่ากับ 910 และหลังจากนาข้อมูลมาทวนสอบกับข้อมูล
จริ ง จ านวน 12 เดื อ น สรุ ป ได้ว่า การพยากรณ์ ย อดขาย
สิ นค้า Tapioca Alpha Starch โดยสร้างแบบจาลองการ
พยากรณ์ ด้ว ยวิ ธี แ บบจ าลองค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ มี ค วาม
แม่นยา พบความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ที่ร้อยละ

[ 7]

[ 8]

31.46
[9]

เอกสารอ้างอิง
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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สรนันท์ ทัพนันท์ และสุ ภาวดี สายสนิ ท , “การพยากรณ์
ความต้องการวัตถุ ดิ บส าหรั บการวางแผนการผลิ ต ป็ อป
คอร์น กรณี ศึกษา โรงภาพยนตร์ ABC” การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ครั้ งที่ 4
และการประชุ มระดับนานาชาติ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ครั้งที่ 1 26-28 มิถุนายน 2562
อภิชัย พรมอ่อน, การศึ กษาการพยากรณ์ แบบอนุกรมเวลา
(Time Series) เพื่อการวางแผนการสั่ งซื ้อวัตถุดิบ กรณี ศึกษา
บริ ษั ท ผลิ ต ชิ ้ น ส่ วนท่ อ ยางรถยนต์ . สารนิ พ นธ์ ป ริ ญญา
บริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต บัณฑิ ตวิ ท ยาลัย สาขาวิ ช าการ
จัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ .
ธี ระพงษ์ ทับพร, ยอดนภา เกษเมือง, เอกพล ทับพร และ
พัชรดิษฐ์ แปงจิตต์, “การพยากรณ์ยอดขายและการบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง ของสิ นค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็ง : บริ ษทั สยาม
แม็ค โคร จ ากัด มหาชน ” วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย
ธนบุรี(วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 28-41
Parasian DP., S., Hidayatullah H., and Romanus D.,
“Forecasting Acceptance of New Students using Double

อนุ ส รณ์ บุ ญ สง่ า , การพยากรณ์ ความต้ อ งการแว่ น ตา
กรณี ศึ ก ษา ร้ านรั ก แว่ น . การค้น คว้า อิ ส ระวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน
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ระบบการจัดการเวลาเข้ าทางานในพืน้ ที่โดยประยุกต์ ใช้ 2FAและตาแหน่ งที่ต้งั
Application Attendance System Base 2FA and Location
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บทคัดย่อ

The result indicated that the performance of the
system with an accuracy (Accuracy) of 90 percent

งานวิ จั ย นี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอการพั ฒ นา
ระบบการจัดการเวลาเข้ าทางาน ที่นาการยืนยันตัวตนที่มี
ความปลอดภั ย ที่ สู ง ขึ ้น มาใช้ งานรวมกั บ ระบบการ
ตรวจสอบรู ปแบบเดิ มแต่ ทาการพัฒนาในส่ วนของการ
ตรวจสอบตาแหน่ ง GPS ในขณะที่ ทาการบั นทึ กเวลา
โดยการกาหนดขอบเขตการบั นทึ กเวลาให้ ชั ดเจนขึ ้น
เพื่อให้ ระบบนั้นแม่ นยาและตรวจสอบง่ าย โดยใช้ ระบบ
ยื น ยั น ตั ว ต น แ บ บ ส อ ง ชั้ น ห รื อ Two Factor
Authentication (2FA) หลั ง จากล็อ กอิ น ด้ ว ยรหั ส ผ่ า น
ต า ม ป ก ติ จ ะ มี ก า ร ยื น ยั น ผ่ า น OTP (One-Time
Password) ที่ ส่ง ให้ ผ่ าน Email พนั ก งานเพื่ อ ป้ อนรหั ส
ให้ ตรงกับระบบเพื่อยืนยันตัวตน
จากการทดสอบสามารถวั ด ผลประสิ ท ธิ ภ าพของ
ระบบได้ ค่ าความถู ก ต้ อง ( Accuracy) มากกว่ า 90
เปอร์ เซ็นต์ และผ่ านทุกการทดสอบที่ จาลองขึ น้ ดังนั้น
ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ร ะ บ บ ที่ ถู ก พั ฒ น า ม า นั้ น มี
ประสิ ทธิ ภาพในการบันทึ กเวลาเข้ างานได้ อย่ างปลอดภัย
และระบบรั บข้ อมูลที่น่าเชื่ อถือ สะดวกต่ อการตรวจสอบ
ข้ อมูลมากยิ่งขึน้
คาสาคัญ: ระบบจัดการเวลาเข้างาน การกาหนดขอบเขต
พื้นที่ ระบบยืนยันตัวตนสองชั้น

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. บทนา

ปั จ จุ บัน การท างานในบริ ษ ัท มี ก ารบัน ทึ ก เวลาเข้า
ทางานทุกแห่ งในประเทศไทย เพื่อให้บริ ษทั ได้รับรู ้ถึง
การเข้า ท างานของพนัก งานเพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินการจ่ายค่าแรงที่เหมาะสม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการ
คานวณค่าแรงรายเดือนของพนักงาน โดยทัว่ ไปบริ ษทั มี
ระบบการจัดการเวลาดั้งเดิมที่ใช้มาเป็ นเวลายาวนาน เช่น
การบริ หารเวลาโดยจดบันทึ กลงหนังสื อเก็บเวลา การ
บริ หารเวลาโดยใช้บัต รเวลาหรื อการตอกบัต ร การ
บริ หารเวลาโดยบันทึกลง Excel และในปั จจุบนั นิ ยมใช้
กันมากที่สุดคือ การจัดการบริ หารเวลาโดยใช้ระบบการ
จัดการเวลา ระบบจะช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูล
ของพนักงานโดยใช้บตั รหรื อการเก็บลายนิ้วมือแทนบัตร
ลงเวลา ข้อมูลจะถูกรวบรวมและเก็บบันทึกโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลสามารถยืนยันได้แบบเรี ยลไทม์และสามารถมัน่ ใจ
ข้อ มู ล ได้ ม ากขึ้ นในความถู ก ต้อ งของเวลาที่ บัน ทึ ก
เนื่องจากเป็ นระบบคอมพิวเตอร์

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.
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จากข้อมูลของการจัดการบริ หารเวลาที่ผ่านมาพบว่า
มี การพัฒนาระบบการจัดการให้ดีข้ ึน โดยนาส่ วนของ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ปรับปรุ ง เพื่ออานวยความสะดวก
และการจัดการที่ รวดเร็ วและแม่นยากว่าวิธีการจัดการ
แบบเดิ ม ซึ่ งในปั จจุ บนั การทาเอาสมาร์ ทโฟนมาใช้ใน
การจัดการบริ หารเวลามากขึ้น เพราะสมาร์ทโฟนเป็ นสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ เข้ามามี สาคัญมากในการใช้ชีวิต
การติดต่อสื่ อสาร สามารถติดตัวไปทุกที่ และมีหลายรุ่ น
ให้ เ ลื อ กใช้ต ามจุ ด ประสงค์ ข องผู ้ใ ช้ เช่ น เลื อ กตาม
คุณสมบัติหรื อเลือกตามราคา เป็ นต้น ทาให้สมาร์ทโฟน
เข้าถึงประชากรทุกระดับ จึงทาให้การสร้างระบบบันทึก
เวลาเข้างานเป็ นสิ่ งที่ ทาได้ โดยระบบที่ จะนามาใช้งาน
บนสมาร์ทโฟนได้แก่ Application Attendance System
แต่ ล ะที่ ก็ จ ะมี ล ัก ษณะการท างานและการออกแบบที่
แตกต่างกันออกไป แต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของระบบนี้
คือการบันทึ กเวลาเข้างานและตรวจสอบว่าการเข้างาน
นั้นถูกต้องระดับไหน โดยใช้ความสามารถบางประการ
ของสมาร์ ท โฟนในการตรวจสอบ เช่ น การบัน ทึ ก
ตาแหน่ ง GPS ของอุปกรณ์ การดึ งเวลาในเขตเวลาของ
โลกตามตาแหน่งและผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย รวมถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตสาหรับส่ งข้อมูลการบันทึกเวลา จากที่กล่าว
มา Application Attendance System บนสมาร์ ท โฟน
นั้ นมี ป ระโยชน์ ม ากมายแต่ พ บข้อ สงสั ย ว่ า สามารถ
ตรวจสอบการตั้งใจทุจริ ตสาหรับกลุ่มพนักงานบางกลุ่ม
ที่ ใช้จุดผิดพลาดของระบบบันทึ กเข้าทางานได้ จึ งเกิ ด
ปั ญหาเดิ มขึ้ นอี กครั้ ง เช่ น ทาให้ยากต่อการตรวจสอบ
เนื่ องจากพนั ก งานมี จ านวนมากท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบผิดหรื อพลาดการตรวจสอบได้
จึ งเกิ ดเป็ นแนวคิ ดในการพั ฒ นา Application
Attendance System ที่ น าระบบยื น ยัน ตัว ตนที่ มี ค วาม
ปลอดภัยที่สูงขึ้นมาใช้ร่วมกับระบบจัดการเวลาแบบเดิม
และทาการพัฒนาในส่ วนของการตรวจสอบต าแหน่ ง
ในขณะที่ ทาการบันทึกเวลาโดยการกาหนดขอบเขตใน
การบัน ทึ กเวลาให้ชัดเจนขึ้ น เพื่ อ ให้ระบบนั้นแม่นยา
และตรวจสอบง่ า ย ส่ ว นระบบยื น ยัน ตัว ตนที่ มี ค วาม
ปลอดภัย ในปั จ จุ บัน ที่ ห ลายโครงการน าไปใช้ คื อ 2
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Factor Authentication (2FA) เป็ นการยืนยันตัวตนขั้น

ที่ 2 หลังจากเข้าสู่ ระบบด้วยรหัสผ่านตามปกติ จะมีการ
ยืนยันผ่าน OTP (One-Time Password) ที่ส่งให้เราผ่าน
ข้อ ความ SMS บนโทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน หรื อแอป
Authentication เพื่ อ ป้ อ นรหั ส ให้ ต รงกั น และยื น ยัน
ตัวตน โดยรหัส OTP จะเป็ นรหัสผ่านที่ ใช้งานได้เพียง
ครั้งเดียว และมีอายุการใช้งานสั้นเพียงกี่ วินาที หรื ออาจ
ยาวนานถึ ง 15 นาที หากไม่ใช่ เจ้าของบัญชี ไม่มี OTP
หรื อป้ อนรหัสไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ ดังนั้น
Application Attendance System ที่ พั ฒ น า ขึ้ น จ ะ มี
ความสามารถในการยื น ยั น ตั ว ตน 2FA และการ
พัฒนาการการกาหนดขอบเขตให้กบั แผนที่ในการบันทึก
เวลาท างาน ซึ่ งจะท าให้ ร ะบบนั้ นมี ค วามแม่ น ย า
ปลอดภัยและตรวจสอบง่ายมากขึ้นแน่นอน
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบลงเวลาทางาน

ระบบลงเวลาท างาน คื อ ระบบที่ ช่ ว ยบริ ห ารและ
ตรวจสอบเวลาทางานของพนักงาน เพื่อจุดประสงค์ใน
การบริ หารค่ า จ้ า งของพนั ก งาน และส่ งผลสู่ การ
ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานแต่
ละคนในองค์กร ระบบนี้ อาจเป็ นระบบเดียวที่ ถูกผนวก
เข้ากับระบบจัดการเงินเดือนขององค์กรได้ นอกจากนั้น
ยังถูกผนวกเข้ากับระบบตรวจสอบคนงาน การบริ หาร
การเข้าออกอาคาร และ การจัดสรรเวลาสาหรับพนักงาน
ได้ดว้ ย [1][2]
2.2 หลักการในการบันทึกข้ อมูลเวลาเข้ างาน
หลักการในการบันทึ กเวลาบนระบบบันทึ กเวลาเข้า
ทางานที่พฒั นาขึ้นให้เกิดความถูกต้อง เนื่ องจากเวลาเข้า
งานเป็ นเรื่ องที่ ละเอียดอ่อน สามารถทาให้พนักงานถูก
โทษในการเข้า ท างานสายพี ย งหลัก นาที ตามกฎที่ ไ ม่
ยื ด หยุ่น ของชั่ว โมงการท างานในบริ ษ ัท และการน า
ระบบที่พฒั นาเข้ามาตรวจสอบไม่เป็ นผลดีในเรื่ องความ
สะดวกสบายหรื อรวดเร็ ว แต่ ช่ ว ยในเรื่ องของการ
ตรวจสอบและการจัดการของฝ่ ายบุคคลมากกว่า ซึ่ งการ
ใช้งานระบบทาให้เวลานั้นเพิ่มขึ้นสาหรับการ Check In
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เพราะผูท้ ดสอบนั้นต้องตรวจสอบว่าอยู่ในพื้นที่หรื อทา
การรอ One Time Password ซึ่ งอาจจะใช้เวลาเกิ น 1-3
นาที ทาให้เมื่อบันทึ กการเข้าทางานสาเร็ จ เวลาเข้างาน
นั้นมี โอกาสที่ จะเกิ นกาหนดไปแล้ว จากการสังเกตถึง
ปั ญหาจึ ง ท าการปรั บ ปรุ งขั้ นตอนการท างานของ
แอพพลิ เคชัน่ ใหม่ โดยระบบจะทาการบันทึ กเวลาการ
เข้า งานไปเก็ บ ในระบบฐานข้อ มู ล ก่ อ น ในจัง หวะกด
เริ่ มต้นการตรวจสอบ โดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบใด ๆ
แต่ ห ลัง จากนั้น ในการตรวจสอบพื้ น ที่ แ ละการยื น ยัน
ตัวตนจะเป็ นการปรับปรุ งสถานะการทางาน หากทาการ
ตรวจสอบไม่สาเร็ จ การทางานในรายการนี้ ถูกปรับเป็ น
สถานะล้มเหลว แต่ถา้ บันทึกตรวจสอบสาเร็ จ รายการก็
จะมีสถานะเข้าทางานที่สาเร็ จ แสดงออกมาทางรายงาน
โดยไม่ มี ผ ลกระทบในเรื่ อ งของการเสี ย เวลาในการ
ตรวจสอบในเวลาเร่ งรี บ [2][5]
2.3 การนาเข้ าข้ อมูลแผนที่
การน าเข้า ข้อ มู ล ( Input data) เป็ นกระบวนการ
บันทึ กข้อมูลเข้าสู่ ระบบดิ จิตอล การสร้ างฐานข้อมูลที่
ละเอียด ถูกต้อง เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบตั ิงาน
ด้ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ซ่ ึ งจ าเป็ นต้อ งมี การ
ประเมินคุณภาพข้อมูล ที่นาเข้าสู่ระบบในเรื่ องแหล่งที่มา
ของข้อมูล วิธีการสารวจข้อมูล มาตราส่ วนของแผนที่
ความถูกต้อง ความละเอียด พื้นที่ที่ขอ้ มูลครอบคลุมและ
ปี ที่จดั ทาข้อมูล เพื่อประเมินคุณภาพ และคักเลือกข้อมูล
ที่จะนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล [1][3]
2.4 การเลือกแสดงขอบเขตพื้นที่
การเลือกแสดงขอบเขตพื้นที่เพื่อลดการทางานให้กบั
แอพพลิเคชัน่ เมื่อผูใ้ ช้งานได้ทาการเพิ่มขอบเขตพื้นที่เข้า
ไปในระบบฐานข้อมูลเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากมีความ
ต้อ งการใช้ง านที่ ม ากขึ้ น ท าให้จ านวนรู ป Polygon ที่
แสดงบนแอพพลิ เ คชั่ น นั้ นมี ม ากส่ ง ผลโดยตรงกับ
ประสิ ทธิภาพของสมาร์ทโฟน เนื่องจากแอพพลิเคชัน่ รัน
บนระบบปฏิ บัติการ Android ที่ มีสมาร์ ทโฟน จานวน
มากที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการดังกล่าว จึงมีความหลากหลาย
ทั้ง ตัว เครื่ อ ง ความสามารถ จึ ง เกิ ด ปั ญ หาความไม่ เท่ า
เทียมของประสิ ทธิภาพสมาร์ทโฟน กล่าวคือหากสมาร์ ท
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โฟนรุ่ นไหนมีประสิ ทธิภาพที่ดี ก็จะสามารถประมวลผล
ได้มากและรวดเร็ ว แต่เครื่ องที่มีประสิ ทธิ ภาพต่ากว่าจะ
ประมวลผลได้น้อยและช้ากว่า เกิ ดข้อผิดพลาดในการ
ทางาน เนื่องจากทรัพยากรที่ใช้ในการประมวลผลนั้นไม่
เพียงพอ ส่ วนมากจะพบได้ในรุ่ นราคาประหยัด หน่ วย
ประมวลผลน้อย ดังนั้นการทาการคัดเลือกแสดงขอบเขต
พื้นที่ที่ตอ้ งการ จึงช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรใน
การประมวลผล

ภาพที่ 1: The coordinates grid in google maps [3]
โดยหลักการคัดเลือกนั้นจะใช้หลักการของ Google
Maps Grid จากระบบหลังบ้านของ Google Maps นั้น
มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็ นส่ วนเล็ก ๆ หรื อที่ เรี ยกว่าระบบ
Grid ซึ่ งได้จากการคานวณจะได้ค่าออกมาเป็ นตัวเลขที่
อ้า งอิ ง ถึ ง ต าแหน่ ง และน ามาเที ย บกั บ ต าแหน่ ง ที่ ผู ้
ทดสอบระบบอยู่ เมื่อนาค่าตาแหน่งดังกล่าวไปผ่านการ
คานวณและเปรี ยบเทียบจะสามารถบอกได้วา่ ตาแหน่งที่
ผูท้ ดสอบอยูท่ ี่ Grid ไหนและแสดงขอบเขตพื้นที่ที่อยูใ่ น
บริ เวณ Grid เดียวกันขึ้นมา
พื้นที่ที่อยูน่ อกเหนือจาก Grid ที่ผทู ้ ดสอบอยูจ่ ะไม่ถูก
วาดลงบนระบบช่วยในเรื่ องของการเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพ
ได้ในระดับหนึ่ ง หากผูท้ ดสอบมีการเคลื่อนไหวหรื อย้าย
ต าแหน่ ง ไปยัง Grid ข้า งเคี ย ง Polygon ที่ อ ยู่ใ น Grid
ข้า งเคี ย งก็ จะถูก วาดขึ้ นอย่า ง Realtime เป็ นผลมาจาก
ความสามารถของ Realtime Database NoSQL ที่มาใช้
ในการเก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลแผนที่ [3]
2.5 Assisted Global Positioning System (AGPS)
Assisted Global Positioning System หรื อ A-GPS

เป็ นระบบที่ช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพของ GPS ในช่วง
การเริ่ มต้นการใช้งาน A-GPS นิยมพบได้ในสมาร์ทโฟน
ที่ มี ค วามสามารถ GPS โดยทั่ ว ไป GPS จะใช้ เ วลา
ประมาณ 30-40 วินาที ในการเริ่ มต้นระบุ ตาแหน่ ง ใน
402

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

ระบบ A-GPS จึ ง ถู ก น ามาใช้ โดยการท างานผ่านทาง
เซิ ร์ฟเวอร์ ของระบบ โดยข้อมูลเป็ นข้อมูลจากวงโคจรที่
ถูกนามาเก็บไว้ล่วงหน้าในฐานข้อมูล และเมื่อเครื่ องมือ
สามารถดาวน์ โ หลดข้อ มู ล เหล่ า นี้ โดยตรงผ่ า นทาง
คลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เช่น GSM, CDMA, LTE
หรื อแม้แต่สัญญาวิทยุอย่าง Wi-Fi ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ ปกติ
จะมีการดาวน์โหลดด้วยความเร็ วที่สูงกว่า ทาให้ใช้เวลา
ในการรับข้อมูลได้เร็ วขึ้น [3]
2.6 วิ ธี ก ารตรวจสอบการปลอมต าแหน่ งขณะ
ตรวจสอบ
ในการพัฒนาระบบต้องมีการคานึ งถึงการตรวจสอบ
ตาแหน่ งจากผูใ้ ช้งานว่าเป็ นข้อมูลจริ ง โดยหลักการใน
การตรวจสอบ จะตรวจจับการเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วเกิน
ความจริ ง หรื อมีการข้ามตาแหน่ งที่ อยู่ไกลกันมาก โดย
ความสามารถในการเก็บตาแหน่งการเคลื่อนที่ในขณะใช้
งานระบบของฐานข้อมูล ทาให้สามารถตรวจสอบการ
เคลื่ อ นที่ จ ากต าแหน่ ง ต้น ทางและปลายทางว่ า ปกติ
หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากหากเกิ ดการปลอมต าแหน่ งนั้น การ
เคลื่อนที่ของตาแหน่งจะผิดปกติ เมื่อระบบพบสิ่ งผิดปกติ
เกิ ด ขึ้ น จะแจ้ง เตื อ นให้ผูใ้ ช้ง านทราบ และเก็ บ บัน ทึ ก
ความผิดปกติไว้เป็ นสถิติ [3]
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ความปลอดภัยของบัญชีเป็ นหลัก กล่าวคือเป็ นการยืนยัน
ตัวตนขั้นที่ 2 หลังจากเข้าสู่ ระบบด้วยรหัสผ่านตามปกติ
จะมี ก ารยืน ยัน ผ่า น OTP (One-Time Password) เพื่ อ
ป้ อนรหัสให้ตรงกัน และยืนยันตัวตน โดยรหัส OTP จะ
เป็ นรหัสผ่านที่ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว และมีอายุการใช้
งานสั้นมาก หากไม่ใช่เจ้าของบัญชี จะไม่ได้รับ OTP ก็
จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทางานได้ [4][7]
3. วิธีดาเนินการวิจัย

ในการพัฒนาระบบการจัดการเวลาเข้าทางานในพื้นที่
ที่สามารถทาการตรวจสอบพื้นที่และการยืนยันตัวตนนั้น
มี หลายส่วนที่ตอ้ งพัฒนาขึ้นมาทางานร่ วมกันเพื่อให้เป็ น
ระบบที่ ใช้งานได้สมบู รณ์ ซึ่ งจะแบ่ งการพัฒนาระบบ
ออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ ฐานข้อมูล แอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์
และ API โดยแต่ ล ะส่ ว นมี ร ายละเอี ย ดในการพัฒ นา
ระบบดังนี้
3.1 การสร้ างฐานข้ อมูล
ฐานข้อ มู ล ของระบบจะมี อ ยู่ 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น
Relational database และ Non-relational data แบ่ ง
ข้อมูลออกเป็ นสองส่วน ส่วนของการเก็บข้อมูลทัว่ ไปจะ
เก็บอยู่บน SQL และข้อมูลในส่ วนของแผนที่ จะถูกเก็บ
อยู่บน Firebase Realtime Database โดยเก็บข้อมูลใน
รู ป แบบของ JSON และเมื่ อ น าไปใช้ง านร่ ว มกับ การ
พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ในระบบปฏิ บตั ิ การ Android จะมี
ฟังก์ชนั onChange ที่คอยอัพเดตแบบเรี ยลไทม์ ทุกครั้ง
ที่ ท าการอัพ เดตพื้ น ที่ ท างาน ทางแอพพลิ เ คชั่น ก็ จ ะ
แสดงผลพื้นที่ ทางานขึ้ นมาทันที โดยไม่จาเป็ นต้องปิ ด
แอพพลิ เ คชั่น และเริ่ ม ต้น ทางานใหม่ ซึ่ ง ประเภทของ
ฐานข้อ มู ล แต่ ล ะอัน มี ข ้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไปตามโครงสร้ างและเทคโนโลยี ดังนั้นการเลื อก
ประเภทของฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็ น
เรื่ องที่สาคัญ
3.2 การพัฒนา Mobile Application
ท าการพัฒ นาแอพพลิ เ คชั่นลงบนระบบปฏิ บัติการ
Android โดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนา โดยพัฒนาให้
มีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าทางานโดยจะผ่าน

2.7 Realtime Database
Firebase Realtime Database (NoSQL) ที่เก็บข้อมูล

ในรู ปแบบของ JSON ในลักษณะ Key และ Value และ
มี ก าร sync ข้ อ มู ล แบบ Realtime กั บ ทุ ก อุ ป กรณ์ ที่
เชื่ อมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ ยววินาที รองรับการทางาน
เมื่ อ ออฟไลน์ (ข้อ มู ล จะถู ก เก็ บไว้ใ น local จนกระทั่ง
กลับมาออนไลน์ ก็จะทาการ sync ข้อมูลให้อตั โนมัติ )
รวมถึงมี Security Rules สามารถออกแบบเงื่อนไขการ
เข้าถึงข้อมูลทั้งการอ่านและเขียน สาหรับโครงการนี้ ใช้
Realtime Database ในการเก็ บ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ แผนที่
สาหรับใช้ประมวลผลใน Google Maps APIs [6]
2.8 Two Factor Authentication (2FA)
Two Factor Authentication (2 FA) คื อ การยื น ยั น

รหัสผ่านการเข้าสู่ ระบบอีกครั้งโดยส่ วนใหญ่แล้วจะใช้
กั บ ธุ รกรรมออนไลน์ ( Online Transaction) เป็ น
ส่ ว นมาก โดยจุ ด ประสงค์ข องการใช้ง านจะเน้น เรื่ อง
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การตรวจสอบเงื่อนไข คือ ตรวจสอบตาแหน่งปั จจุบนั ที่
ผูใ้ ช้งานนั้นทาการบันทึ กอยูใ่ นขอบเขตที่ทาการที่ ต้ งั ไว้
หรื อ ไม่ และจะต้อ งยืน ยัน ตัว ตนด้ว ยรหัส One Time
Password ของระบบ เพื่อตรวจสอบว่าเป็ นผูใ้ ช้งานจริ ง
และหลังจากการตรวจสอบจนครบเงื่อนไขที่กาหนดแล้ว
สามารถเข้าถึงการบันทึกเวลาของระบบ ซึ่ งระบบจะทา
การเก็บ Location ที่เป็ น Latitude และ Longitude เวลา
ตามระบบและข้อมูลพนักงานที่ จาเป็ นในการใช้อา้ งอิง
การบันทึกเข้างาน ลงในฐานข้อมูลที่เตรี ยมไวข้างต้นโดย
ผ่าน APIs
3.3 การพัฒนา Web Application
ในส่ วนของการพัฒนาเว็บไซส์ ของผูด้ ู แ ลระบบจะ
พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML5 สาหรับพัฒนา และใช้ภาษา
PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล เว็บไซส์จะมีเมนูในการ
เปิ ดเข้าไปยัง Google Maps โดยใช้บริ การของ Google
Cloud Platform เพื่ อ ท าการก าหนดขอบเขตสถานที่
ท างานในรู ป แบบของ Polygon ซึ่ งปั จ จุ บัน Google
Map APIs นั้ น สามารถแสดง Polygon ลงบนแผนที่
โดยการใช้ภาษา JavaScript ในการควบคุ ม การสร้ า ง
อ้า งอิ ง การวาดจากพิ กัด จุ ด X,Y (LAT, LNG) พื้ น ที่
ปฏิ บัติงานที่ ทาการศึ กษาและบันทึ กลงในระบบพร้อม
กับถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบบันทึ กเวลาเข้างานทันที
โดยเรี ย กวิ ธี ก ารน าเข้า ข้อ มู ล ของแผนที่ ต รงนี้ ว่า การ
Digitization พ ร้ อ ม ทั้ ง พั ฒ นาใ ห้ ร ะบบ ใช้ ใ นการ
ตรวจสอบรายชื่อพนักงาน ดูรายการบันทึกทั้งหมด เพื่อ
นาออกเป็ นรายงานหรื อตรวจสอบในแต่ละรายการ ที่มี
การบันทึ กเวลา โดยเว็บไซต์จะนาขึ้นไปวางบน Server
ของค่าย Heroku: Cloud Application Platform
3.4 การพัฒนา RESTful API และการส่ ง OTP
จากงานทั้งสามส่ วนที่ ถูกพัฒนาขึ้นมา จาเป็ นต้องมี
ตัว กลางในการเชื่ อ มต่ อ ข้อ มู ล ทั้ง หมดเข้า ด้ว ยการ จึ ง
พัฒ นา API โดยใช้ NodeJS ขึ้ น มาใช้ใ นการเชื่ อ มต่ อ
ฐานข้อมูลกับระบบในทุกส่วน
ในการส่ ง OTP ไปยัง Email ของพนัก งาน จะใช้
บริ การของ SendGrid ส าหรั บ ส่ ง Email โดยการส่ ง
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Email เริ่ มต้นจากเรี ยกฟั งก์ชน
ั และทาการดึงค่า OTP ที่

ถูกจัดเก็บอยูท่ ี่ฐานข้อมูลส่งไปยังปลายทาง
3.5 กรอบแนวคิดของงานวิจย
ั

ภาพที่ 3: ภาพแสดงกรอบแนวคิดของงานวิจยั
หลังจากพัฒนาระบบทุกส่ วนจะสามารถนามาจัดวาง
เป็ นกรอบแนวคิ ด โดยการใช้ง านจะเริ่ ม จากส่ ว นของ
ผูด้ ู แลระบบทาการนาเข้าพื้นที่ ทางานผ่านทางเว็บไซต์
หลังจากนั้นเป็ นส่วนของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ ในการบันทึก
เวลาเข้างานโดยผ่านการตรวจสอบพื้นที่ จากนั้นทาการ
ยืนยันตัวตน ซึ่งระบบทั้งหมดจะใช้ขอ้ มูลที่ฐานข้อมูลจุด
เดียวกันที่แบ่งฐานข้อมูลออกเป็ นสองส่ วนใช้งานผสาน
กันโดยมีหน้าที่ และจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป พร้อม
ทั้งมี การพัฒนา APIs เป็ นเส้นทางในการเชื่ อมต่อเพื่ อ
ส่งผ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลไปยังทุกส่วนของระบบ
4. ผลการทดสอบ

จากการพัฒนาระบบลงเวลาเข้าทางานที่นาเอาการคัด
แยกพื้นที่ และการใช้ 2FA เข้ามาประยุกต์น้ ันจะใช้ค่า
ความแม่นยาในการทดสอบระบบ โดยการสร้ างพื้นที่
จาลองในการสร้างพื้นที่ ที่เปรี ยบเสมือนสถานที่ ทางาน
เพื่อทาให้ง่ายต่อการทดสอบระบบ ดังนั้นการทดสอบ
ระบบจึงทาการทดสอบได้ 2 ส่ วน คือส่ วนของเจ้าหน้าที่
ที่จดั การเรื่ องพื้นที่ของระบบและส่ วนของพนักงานที่ใช้
ระบบในการบันทึกเวลาเข้าทางาน ซึ่ ง ระบบลงเวลาเข้า
ทางานที่ พฒั นาขึ้นจะมีการวัดประสิ ทธิ ภาพการท างาน
ด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy)
ตารางที่ 1 : ตารางบันทึกผลการทดสอบการบันทึก
CASE

ทดสอบ 1
ทดสอบ 2
ทดสอบ 3
ทดสอบ 4
404

ผลการทดสอบ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ

เวลา OTP

เวลารวม

< 5s

1m10s

< 5s

40s

< 5s

55s

< 5s

1m20s
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CASE

ทดสอบ 5
ทดสอบ 6
ทดสอบ 7
ทดสอบ 8
ทดสอบ 9
ทดสอบ 10
ค่าเฉลี่ย

ผลการทดสอบ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
ไม่สาเร็ จ
สาเร็ จ

เวลา OTP

เวลารวม

< 5s

35s

< 5s

1m30s

< 5s

50s

< 5s

55s

> 60s

2m

< 5s

1m10s

<10.5s

66.5s
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ที่ มีปัจจัยที่ แตกต่างกันได้ค่าความถูกต้องของผลลัพธ์ที่
90% ดัง นั้น งานวิจ ัย นี้ สามารถน าไปใช้ง านเป็ นระบบ
การบันทึ กเวลาเข้างานที่ มีความปลอดภัยและได้ผลการ
เก็บบันทึกที่มีความเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบ
เดิ ม อย่างไรก็ตามระบบนี้ ไม่อาจช่วยในเรื่ องของความ
สะดวกสบายหรื อความรวดเร็ วในการบันทึกเวลาเข้างาน
แต่ เ ป็ นการช่ ว ยในเรื่ อ งของการตรวจสอบ และการ
จัดการข้อมูลของฝ่ ายบุคคลมากกว่า โดยการนาระบบมา
ใช้งาน ควรมี แผนการเปลี่ ยนแปลงควบคู่ไปกับการใช้
ระบบเดิมที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั เพราะหากนาระบบนี้มา
ทดแทนทันที อาจเกิ ดการปรับตัวที่ มีมากเกิ นไปสาหรับ
พนัก งาน และส่ ง ผลให้ เ กิ ด ข้อ ผิ ด พลาดจากผู ้ใ ช้ง าน
(User Error) ได้ม ากยิ่ง ขึ้ น และเมื่ อถึ งเวลาที่ เหมาะสม
ระบบจะถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์

ในการทดสอบระบบ ได้ทาการทดสอบจานวน 10
ครั้งโดยแต่ละครั้งเป็ นคนละสถานที่ มีปัจจัยที่ แตกต่าง
กัน เช่น ความเร็ วของอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์
สถานที่ การรับสัญญาณ GPS ซึ่งเป็ นการจาลองที่อิงการ
ใช้งานจริ งเป็ นหลัก
ผลการทดสอบพบว่าในการทดสอบระบบบันทึกเวลา
สามารถทางานสาเร็ จ ได้ 9 จาก 10 ครั้ งหรื อคิดเป็ น 90
เปอร์ เซ็ นต์ แต่เวลาที่ ใช้ในการทดสอบจะแตกต่างกัน
ออกไปโดยเวลาเฉลี่ ย ในการได้รั บ OTP ประมาณ 5
วินาที เนื่องจากในการส่ง OTP ไปยัง Email นั้นเกิดการ
หน่ ว งเวลาในบางกรณี ห รื อเหตุ ก ารณ์ ที่ อุ ป กรณ์ ห า
ต าแหน่ ง ในสถานที่ อ ับ สั ญ ญาณ จึ ง ใช้เ วลามากกว่ า
สถานที่ โล่งแจ้ง ทาให้มีผลทาให้เวลาในการทางานนั้น
แตกต่างกันออกไป และเวลารวมเฉลี่ยที่ทาได้คือ 66.5s
หรื อประมาณ 1 นาที 7 วินาที แต่อย่างไรก็ตามเวลาที่ใช้
ในการลงบันทึ กนั้นยังอยู่ในขอบเขตที่กาหนดไว้ จึ งทา
ให้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานและยังใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
จากการทดสอบระบบในส่ วนของเจ้าหน้าที่ พบว่า
ระบบสามารถทาการจัดการขอบเขตของพื้นที่ ได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยา โดยทาการทดสอบหรื อใช้งานผ่าน
ทาง Web Application บน Google Maps APIs ที่ ถู ก
พัฒนาขึ้นตรงตามจุดประสงค์

เอกสารอ้างอิง
[1] Shermin Sultana, Asma Enayet and Ishrat Jahan
Mouri (2558) “A Smart, Location Based Time And
Attendance

Tracking

System

Using

Android

Application”
[2] Mohammad Salah Uddin, Member, IACSIT, S. M.
Allayear, N. C. Das, and F. A. Talukder (2557) “A
Location Based Time and Attendance System”
[3] J.Chandramohan, R.Nagarajan, M. Ashok kumar,
T.Dineshkumar,

G.Kannan,

R.Prakash

(2560)

“Attendance Monitoring System of Students Based
on Biometric and GPS Tracking System”
[4] Yew Kwang Hooi, Khairul Shafee Kalid and
Serdarmammet Tachmammedov (2561) “MultiFactor Attendance Authentication System”
[5] Benfano Soewito, Ford Lumban Gaol, Echo
Simanjuntak,

Fergyanto

E.

Gunawan

(2558)

“Attendance system on Android smartphone”
[6] Md. Milon Islam, Md. Kamrul Hasan, Md Masum
Billah, Md. Manik Uddin (2561) “Development of

5. ผลสรุ ปและข้ อเสนอแนะ

smartphone-based student attendance system”

จากงานวิจยั ระบบการจัดการเวลาเข้าทางานในพื้นที่
พัฒนาโดยการนาขั้นตอน 2FA และความสามารถในการ
กาหนดขอบเขตพื้นที่ ซึ่งจากการทดสอบจานวน 10 ครั้ง

[7] Tinthid Jaikla, Sasakorn Pichetjamroen, Chalee
Vorakulpipat, Achara Pichetjamroen (2563) “A
Secure

Four-factor

Smartphone Devic.

405

Attendance

System

for

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

การพัฒนาหุ่นยนต์ อตั โนมัตเิ พื่อสนับสนุนการทางานในส่ วนงานจัดซื้อ
และส่ วนงานบัญชีเจ้ าหนี้
The Development of Robotic Process Automation System for Support
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ERP ที่ เหมื อนเดิ ม และ ในส่ วนงานของหน่ วยงานบั ญ ชี
เจ้ าหนี ้ ที่ มี การด าเนิ นการตั้ ง หนี ้ ห ลั ง จากหน่ วยงาน
Receiving รั บ ของแล้ ว ซึ่ งวิ ธีการด าเนิ น งานของทั้ งสอง
ส่ วนเป็ นขั้นตอนที่ Robotic Process Automation สามารถ
เข้ ามาทางานทดแทนได้ และยังสามารถทาให้ ระบบห่ วง
โซ่ อุปทานขององค์ กรสามารถทางานอย่ างอัต โนม้ ติ ซึ่ ง
ผลลัพธ์ จากงานวิจัยช่ วยแก้ ปัญหาในส่ วนนีไ้ ด้ นอกจากจะ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทางานได้ แล้ วยังช่ วยลดต้ นทุนและ
ทรั พยากรขององค์ กรได้ อย่ างมาก
คาสาคัญ: หุ่นยนต์อตั โนมัติ จัดซื้อ บัญชีเจ้าหนี้
การวางแผนทรัพยากรองค์กร

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาหุ่ นยนต์
อัตโนมัติเพื่ อสนับสนุนการทางานในส่ วนงานจัดซื ้อและ
ส่ ว น ง าน บั ญ ชี เจ้ าห นี ้ งาน วิ จั ย นี ้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
1) เพื่ อวิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ กระบวนการทางานของ
องค์ กร โดยวัดผลจาการนาข้ อมูลกระบวนการทางานของ
องค์ กรมาวิเคราะห์ ว่ าจุ ดไหนคื อจุ ดที่ ทาให้ กระบวนการ
ทางานล่ าช้ าและต้ องใช้ ทรั พยากรบุคลลเป็ นจานวนมาก
และ 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
ระบบหุ่ นยนต์ อัตโนมัติ และการทางานของพนั กงานใน
องค์ กร ระบบหุ่ นยนต์ อั ต โนมั ติ ช่ วยลดการท าางานที่
ซ้ าซากและกระบวนการที่ เป็ นกิ จ วัต รให้ น้ อ ยลงท าให้
พนั กงานในองค์ กรสามารถน าเวลาไปพั ฒ น าและ
ด าเนิ น งานในส่ วนอื่ น ๆได้ ม ากขึ ้น โดยวัด ผลจาการน า
Transactionแ ล ะ เวล าใน ก าร ด าเนิ น ก าร ใน แ ต่ ล ะ
กระบวนการมาทาการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ์
ภาพของหุ่ นยนต์ กับพนักงานในองค์ กร ดังนั้ นผู้วิจัยจึ งมี
แนวคิ ด ที่ จ ะน าเทคโนโลยี Robotic Process Automation
มาช่ วยแก้ ปัญหาดังกล่ าว โดยขั้นแรกเริ่ มจากการรวบรวม
ข้ อมูลและ วิเคราะห์ หลักการทางานของพนักงานในส่ วน
งานจัดซื ้อและส่ วนงานบัญชีเจ้ าหนีข้ ององค์ กร ขั้นที่สอง
เพื่ อ วิ เคราะห์ ปั ญหาในการท างานเหตุ ผ ลที่ ท าให้ การ
ท างานไม่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดในการ
ทางานจึ งพบว่ าการทางานในส่ วนงานของหน่ วยงานจัดซื ้อ
ในส่ วนของการเปิ ดเอกสารใบคาขอซื ้อจากใบคาสั่งซื ้อนั้น
เป็ นระบบงาน ที่ มีค วามเป็ นกิ จวัต รมี ขั้ น ตอนในระบบ

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
406
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ระบบงานให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ผูใ้ ช้ง าน และตอบสนองอุ ต สาหกรรมยุค 4.0[7][14] ได้
มากยิ่งขึ้น โดยแต่ละองค์กร ก็เลือก ERP ที่ใช้งานแตกต่าง
กันออกไป แต่ในงานวิจยั นี้ ได้เลือกระบบ ERP(SAP) มา
ใช้งานเนื่ องจากเป็ นระบบ ERP ที่ มีขนาดใหญ่มีผูใ้ ช้งาน
ทั่ว โลก และมี ขี ด ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ด้
มาตราฐานในระดับสากล ซึ่ งในปั จจุบนั มีระบบที่ มีความ
น่าสนใจและช่วยเพิ่มขีดจากัดความสามารถของ ERP ขึ้น
ไปอีกขั้น ก็คือ RPA ซึ่งเป็ นครื่ องมือที่ใช้งานในงานวิจยั ที่
ถูกพัฒนาจากทางบริ ษทั SAP เองเลยทาให้มีความสามารถ
ในการเชื่ อ มต่ อ และพัฒ นาได้ ส ะดวกและรวดเร็ ว ขึ้ น
เนื่ องจากอยูใ่ นแพลตฟอร์ มเดียวกัน ซึ่ งทั้งนี้ ระบบ RPA ก็
จะมาช่วยให้การทางานของโรงงานอุตสาหกรรมมีความ
ต่อเนื่องของกระบวนการทางานและลดข้อผิดพลาดในการ
ทางานลงได้ ทาให้ระบบห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain)
ขององค์กรมีความเป็ นอัตโนมัติมากขึ้นจากที่เป็ นอยู่ และ
จากการศึกษา

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. บทนา

ในยุคปั จจุบัน การใช้เทคโนโลยีเข้ามามี ส่วนร่ วมกับ
การด าเนิ นงานในทุ กๆส่ วนงานมี ความสาคัญ ไม่ แพ้การ
ด าเนิ น ธุ รกิ จใน ส่ วน อื่ น ๆ โด ยเฉ พ าะอ ย่ า งยิ่ ง ใน
อุตสาหกรรมการผลิต และ อุตสาหกรรมการขนส่ งซึ่ งได้
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
หรื อวัดค่าความถูกต้องความคุม้ ค่า เพื่อเข้ามาช่วยลดความ
เสี ยหาย และ ลดต้นทุนในการผลิตสิ นค้า ดังนั้นจะเห็นได้
ว่า บริ ษทั ทั้งในแลต่างประเทศมีการเริ่ มใช้งานระบบต่างๆ
และ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ต่ า งๆ เข้า มามี บ ทบาทในการ
ดาเนิ นงานในปั จจุบนั ถ้าจะมองย้อนหลังไปในช่วงปี 1990
เป็ นต้น มาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ทั่ ว โลก ได้มี ก ารวาง
แผนการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ข ององค์ ก ร ซึ่ งเรี ยกว่ า
ERP(Enterprise Resource Planning) โดยแนวคิ ด มาจาก
การพั ฒ นาระบบการบริ หารการผลิ ต รวม (Material
Requirement Resource Planning / Manufacturing
Resource Planning, MRP System) ของอุ ตสาหกรรมการ
ผลิตในอเมริ กา โดยคาว่า ERP และแนวคิดของ ERP นั้นก็
พัฒ นามาจาก MRP นั่น เอง และได้มี การวิวฒ
ั นาการมา
เรื่ อย ๆ [1]
โดยปั จจุ บั น การบริ ห ารทรั พ ยากรขององค์ ก ร
ERP(Enterprise Resource Planning) ต้ อ งมี ก าร พั ฒ น า

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 ERP (Enterprise Resource Planning)
ERP คื อ การวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิ จขององค์กร
โดยรวม เพื่ อให้เกิ ดการใช้ประโยชน์ ได้อย่างสู งสุ ดของ
ทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร คื อ ระบบที่ ใ ช้ใ นการ
จัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดย
เป็ นระบบที่ เชื่ อ มโยงระบบงานต่ าง ๆ ขององค์ ก รเข้า
ด้วยกันเช่ น หากเป็ น ERP ของบริ ษทั จะหมายรวมตั้งแต่
ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากร
บุ ค คล ระบบบริ ห ารการผลิ ต รวมถึ ง ระบบการกระจาย
สิ นค้าเพื่อช่ วยให้การวางแผนและบริ หารทรัพยากรของ
บริ ษทั นั้น เป็ นไปอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพทั้งยังช่ วยลดเวลา
และขั้นตอน (Algorithm) การทางานได้อีกด้วย [2]
2.2 RPA (Robotic Process Automation)
RPA คือโปรแกรมที่ ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้าง
หุ่ นยนต์ ห รื อ Bot ขึ้ นมาท างานต่ า งๆ ตาม Pattern ที่
กาหนดเอาไว้ได้ โดย Bot แต่ละตัวที่ สร้ างขึ้ นมานั้นก็จะ
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ทางานได้ตาม Pattern ที่ ถูกกาหนดเอาไว้แตกต่างกัน ไป
เพื่อนาไปใช้ในการทางานซ้ าๆ ในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
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Bruno et al. (2017) กล่าวว่า ระบบซอฟต์แวร์อตั โนมัติ
ห รื อ RPA (Robotic Process Automation) คื อ ร ะ บ บ
ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ค วามสามารถในการลอกเลี ย นแบบ
พฤติ ก รรมการใช้ง านแพล็ ท ฟอร์ ม ทางเทคโนโลยีข อง
มนุษย์[5]
2.6 ตัวอย่ างและกรณี ศึกษาของการนา RPA ไปใช้ ใน
บริษัทต่ าง ๆ
2.6.1 ตัวอย่างการน า RPA ไปใช้ในบริ ษ ัท ด้าน
พลังงานแห่ งหนึ่ ง UTILITY (Lacity et al., 2015) บริ ษ ัท
UTILITY เป็ นบริ ษ ัที่ ป ระกอบธุ ร กจิ ด้านการจัด หาและ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ าต้อ งการที่ จ ะลดต้น ทุ น แทนที่ ก ารขึ้ น
ราคาค่ า ไฟฟ้ า และต้อ งการที่ จ ะปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
บริ การจึงนา RPA เข้ามาใช้ต้ งั แต่กลางปี ค.ศ.2000 ตัวอย่าง
ของการน า RPA ไป ใช้ ไ ด้ ป ระสบ ความส าเร็ จคื อ
กระบวนการอ่ านค่ ามิ เตอร์ ก ารใช้ไ ฟฟ้ าและตรวจสอบ
ความถูกต้อง ซึ่ งมีปริ มาณรายการมากกว่า 1,000 รายการ
กระบวนการนี้ จะต้อ งใช้พ นั ก งานจ านวนมาก และมี
ข้อผิดพลาดอยูเ่ ป็ นประจาหลังจากใช้ RPA บริ ษทั สามารถ
ลดจานวนพนักงานได้ถึง 25-30 คนลดต้นทุนในส่ วนของ
พนักงานประจาได้ถึง 60% และกลายเป็ นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
[6]

ภาพที่ 1: Robotic Process Automation
2.3 ระบบบัญชีเจ้ าหนี้ (Account Payable: AP)
AP คือกระบวนการทางบัญชีหลังมีการซื้ อ สิ นค้าหรื อ
บริ ก ารและเมื่ อ หนี้ ครบก าหนด ส่ ง รายการหนี้ ให้ ฝ่ าย
การเงิน เพื่อดาเนิ นการขั้นตอนต่างๆทางการเงิน ตั้งแต่รับ
วางบิ ลเตรี ยมจ่ ายให้เจ้้าหนี้ จ่ ายโดยเงิ น สด เช็คและการ
โอนเงินผ่านธนาคารควบคุมการจ่ายเงินชาระหนี้ให้เจ้าหนี้
อย่างถูกต้องรวมถึงช่วยในการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ
(Data) ข องเจ้ า ห นี้ เช่ น วงเงิ น เครดิ ต (Credit Limit),
เงื่ อ นไขการช าระเงิ น (Terms of Payment) ข้อ ก าหนด
เกี่ ยวกับ การซื้ อ สิ น ค้าต่ างๆช่ วยให้ ท ราบถึ งสถานะของ
หนี้สิน (Aging) ที่มีอยูเ่ ป็ นต้น [3]
2.4 การจัดซื้อ (Purchasing: PUR)
PUR คือกระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา
วัตถุดิบต่างๆ ตามความต้องการของหน่ วยงานต่างๆ ของ
องค์กรและเป็ นกระบวนการที่ เชื่ อมโยงระหว่างองค์ก ร
ต่างๆ ใน Supply Chain และทาหน้าที่ในการประสานงาน
ในด้า นการไหลของข้อ มู ล ระหว่ า งองค์ ก รและผู ้ข าย
วัต ถุ ดิ บ ดัง นั้ นกระบวนการจัด ซื้ อ (Procurement) จึ ง มี
ความส าคัญ ต่ อ ระดับ บริ ก ารลู ก ค้า ทางด้า นการขนส่ ง
(Logistics customer service) รวมถึ ง หน้ า ที่ ใ นการออก
เอกสาร ใบคาขอซื้ อ(Purchase Requirement : PR) และใบ
คาสัง่ ซื้อ(Purchase Order : PO) เป็ นต้น[4]
2.5 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบ ซ อฟ ต์ แวร์ อั ต โน มั ติ
(Robotic Process Automation :RPA)นิยามและความหมาย
ของ RPA
Decker et al. (2018) กล่ าวถึ งระบบซอฟต์แวร์ อ ัต โนมัติ
(Robotic Process Automation: RPA) ว่าเป็ นเทคโนโลยีขน้ั

3. วิธีดาเนินงานวิจัย

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติให้
เข้ า กั บ การท างานขององค์ ก รและเพื่ อ เปรี ยบเที ยบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ ระบบอัต โนมัติ แ ละการ
ทางานของพนักงานในองค์กรได้กาหนดแนวทางในการ
วิจยั โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนิ นงานแสดงดัง
ภาพที่

พื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการทางธุ ร กิ จ แบบใช้
พนักงานเป็ นผูด้ าเนินการในระดับหน้าที่มากที่สุด

ภาพที่ 2: กระบวนการวิจยั
จากภาพ ที่ 2 แสดงกรอบ แน วคิ ดของการวิ จั ย
กระบวนการทางานแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นการ
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รวบรวมข้อ มู ล และเตรี ย มข้อ มู ล ก่ อ นประมวลผล เป็ น
ข้ อ มู ล เริ่ ม ต้ น จากฐาน ข้ อ มู ล (PR Pending , Receive
Billing) ส่ วนที่ 2 การสร้างระบบเพื่อทาการตรวจสอบค่า
ความถูกต้องจาแนกหมวดหมู่และท าการเดิ นรายการใน
ระบบ SAP ให้เกิ ด ค่าเฉลี่ ยของความผิด พลาดน้อยที่ สุด
และได้ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ส่ ว นที่ 3 เป็ นการสร้ าง
เอกสาร Purchase Order และ Liv Document บนระบบ
SAP [7]
3.1 การเตรียมข้ อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าได้ทาการใช้ขอ้ มูลในการทดสอบ
ของบริ ษทั แห่งหนึ่ ง โดยเป็ นข้อมูล ในปี พ.ศ.2564 ในช่วง
เดือน พฤศจิ กานยน -ธัน วาคม ข้อ มูล ที่ ใช้งานประกอบด้วย
1.เอกสารใบค าสั่ ง ซื้ อ 2.เอกสารการตั้ งหนี้ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบ
ความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล หลัง จากน าข้อ มู ล ออกมาจาก
ระบบ SAP โดยข้อมูลที่ เลือกมาใช้คือข้อมู ลทั้งหมดของ
เดือนดังกล่าวโดยจะเอาข้อมูลมาทาการวิเคราห์และทาการ
เปรี ยบเที ยบระหว่างการท างานของ RPA และพนักงาน
ขององค์กร[8]และวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
ศึกษาปั ญหาและความต้องการของระบบ

NCCIT2022

ภาพที่ 4: หน้าต่างในการพัฒนาระบบ(2)
3.3 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพ
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์การทางานของระบบอัตโนมัติข ้
ที่ตอ้ งการแล้ว ก่อนที่จะนาผลลัพธ์ไปใช้งานจะต้องมีการ
เป รี ยบ เที ยบ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข อ งผ ล ลั พ ธ์ ที่ ได้ ว่ า มี
ประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณา จากจานวน
การสร้างเอกสารที่ เท่ ากันและเปรี ยบเที ยบจากระยะเวลา
และความถูกต้องของเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ SAP
3.4 การทวนสอบความถูกต้ องของระบบอัตโนมัติ
ทวนสอบความถู ก ต้อ งของระบบอัต โนมัติ โดยน า
ระบบอัตโนมัติมาประเมินความสามารถในการนาไปใช้
กับข้อมูลจริ งและหาค่าประสิ ทธิ ภาพของการใช้งานว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่คาดหวังได้
3.5 แผนการดาเนินงาน
เริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 กรกฏาคม 2021 ถึ ง 31 มี น าคม
2022

Attribute
1.เอกสารใบคาสัง่ ซื้อ
2.เอกสารการตั้ง
3.กระดานราคาของจัดซื้อ
ภาพที่ 3: แอตทริ บิวต์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ
3.2 การพัฒนาระบบ
ทาการพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรมที่ ชื่อว่า Desktop
Agent และ Studio โดยเป็ นการเขี ย นโปรแกรมโดยใช้
ภาษา JavaScript และ ABAP ในส่ วนของ ERP(SAP) เพื่อ
ทาให้ระบบอัตโนมัติมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและลดความ
ผิดพลาดให้เกิดน้อยที่สุด

ภาพที่ 5: แผนการดาเนินงาน
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ตารางที่ 1: ผลวัดประสิ ทธิภาพของระบบอัตโนมัติในส่วน
ของหน่ วยงานจัด ซื้ อ (Process of Purchasing)และระบบ
อัตโนมัติ ในส่ วนของหน่ วยงานบัญ ชี เจ้าหนี้ (Process of
Accounting Payable)

4. ผลการดาเนินงาน

จากการศึกษาเรื่ อง
“การพัฒ นาระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุ นการทางานใน
ส่วนงานจัดซื้อและส่วนงานบัญชีเจ้าหนี้”
สามารถสรุ ปผล การศึกษาได้ดงั นี้
4.1 ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ RPAและคน
4.2 ผลการนาระบบอัตโนมัติไปใช้
4.3 ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่ คาดว่าจะได้รับ
จากการนาระบบซอฟต์แวรอัตโนมัติมาใช้งานองค์กร ดัง
ตารางที่ 1 โดยเป็ นข้อมู ล Transaction การเปิ ดเอกสาร
Purchase Order ,LIV ของหน่ วยงานจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและ
บัญชีขององค์กรหนึ่ง ที่มีบริ ษทั ในเครื ออยู่ 12 องค์กรย่อย
ท าให้ มี จานวน Transaction ของเอกสารในจ านวนที่ สู ง
โดยจะเห็นว่าใน 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
การเปิ ด Manual ของพนักงานในองค์กรจะเฉลี่ ยการ
เปิ ดเอกสารหนึ่งใบ ในระบบ SAP ใช้เวลาประมาณ 10
และ 7 นาทีต่อฉบับ แต่หากใช้งาน Robot จะสามารถ
ทาได้ในเวลาเฉลี่ยโดยประมาณ 3 และ 2 นาทีต่อฉบับ
ทาให้ ยอดรวม ตามตาราง
จะเห็นว่า หากพนักงาน ในองค์กรเปิ ดเอกสารเอง
จะทาให้กินเวลาไปทั้งสิ้ น 6,940 (PO) และ 24,570 (LIV)
นาที หรื อประมาณ 115 (PO) และ 409 (LIV) ชัว่ โมงจาก
เวลาทางานทั้งหมดทาให้เวลาในช่วงนี้ ทางผูว้ ิจยั เห็ นว่า
หากพั ฒ นาตั ว ระบบอั ต โนมั ติ เข้ ามาช่ ว ยจะท าให้
พนักงานในองค์กรสามารถนาเวลาประมาณ 115 และ 409
ชัว่ โมงต่อเดือนไปพัฒนางานให้องค์กรในส่วนอื่น ๆ ได้
โดยจากข้อมูลที่ นามาวิเคราะห์ ตัว Robot สามารถ
ท างานได้โดยใช้เวลาแค่ 2,082 (PO) และ 7,020 (LIV) นาที
หรื อประมาณ 34 (PO) และ 117 (LIV) ชัว่ โมงเท่านั้น จะเห็ น
ว่าสามารถประหยัดเวลาได้ประมาณ 4 เท่า [9]
4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของRPAและคน
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพพบว่ า ระบบ RPA
สามารถท างานได้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพกว่าคน และมี ค่ าของ
ความผิดพลาดน้อยกว่าอีกด้วย
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PR TO PO Automation

LIV
Automation

2,027

3,510

694

3,510

9

17

0
10

0
7

3

2

SummaryHuman(min)

6,940

24,570

SummaryRPA(min)

2,082

7,020

Process
Transaction
Document
Human Error(Document)
Robot Error(Document)
Time Human
Time RPA

4.2 ผลการนาระบบอัตโนมัตไิ ปใช้
หลังจากนาระบบอัตโนมัติ ที่ทาการพัฒนาขึ้นมาไปใช้
พบ ว่าค่าความผิดพลาดในการเดินรายการไม่เกิดขึ้นเลยใน
ระยะเวลา 2 เดื อ นที่ น าข้อ มู ล มาวิเคราะห์ แ ละตัว RPA
สามารถใช้ระยะเวลาที่ น้อยลงกว่าพนักงานในองค์กรได้
ถึง 4 เท่าตัว (วิเคราะห์จากตารางที่ 1)
4.3 รู ปภาพในส่ วนของผังงานแสดงกระบวนการ

ภาพที่ 6: Swim Lane แสดงกระบวนการ
5. สรุ ปผลและอภิปราย

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ
ให้ เข้า กับ การท างานขององค์ ก รและเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ ระบบอั ต โนมัติ แ ละการ
ทางานของพนักงานในองค์กร ซึ่ งพิจารณาจากข้อมูล การ
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เปรี ยบเทียบการทางานระหว่างบุคลากรกับตัว RPA พบว่า
การดาเนิ นการทางานและ ข้อผิดผลาดและระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิการของ RPA มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาและความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด
ดังนั้นการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ
ดังกล่าวรวมถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน สามารถนาไป
ประยุกต์เพื่อพัฒ นาระบบอัตโนมัติอื่น ๆที่ จะสามารถมา
ช่ วยพัฒ นาและลดค่าใช้จ่ายรวมถึ งระยะเวลาการท างาน
ให้แก่องค์กรได้ในอนาคตอีกด้วย
5.1 เพื่ออธิบายถึงประสิ ทธิภาพการทางานของระบบและ
วัตถุประสงค์ โดยทางผูว้ ิจยั ได้นาแบบประเมินส่ งให้ทาง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่านในการประเมินระบบอัตโนมัติที่
ถูกพัฒนาขึ้นโดยแบ่งได้ 3 หัวข้อใหญ่ๆดังนี้
5.1.1 ด้านกระบวนการให้บริ การ
5.1.2 ด้านวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ
5.1.3 ด้านคุณภาพของระบบซึ่ งจากผลกาประเมิน
ระบบ ทั้ ง 5 ฉบั บ มี เ กณฑ์ ค ะแนนอยู่ ที่ ช่ ว ง 4 และ 5
คะแนน หรื อคือช่วงมากและมากที่สุดทาให้ อนุมานได้วา่
อยู่ในเกณฑ์ที่ ผ่านและสามารถปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการ
ทางานขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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การสร้ างแบบทดสอบและตรวจคาตอบอัตโนมัตใิ นการหาปริมาตรและ
พืน้ ที่ผวิ วัตถุสามมิติ
Automatic Quiz Creation and Verification for the Volume and Surface
Area of Three-dimensional Objects.
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บทคัดย่อ

system can find answer and check the answer from

งานวิ จั ย นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการพั ฒ นาระบบ
สร้ าง แ บ บ ท ด สอ บ แ ละ ต ร วจ ค าต อ บ อั ต โ นมั ติ
ในการหาปริ มาตรและพืน้ ที่ผิววัตถุสามมิติโดยใช้ คาสั่ ง
จาก กูเกิลแอพสคริ ปต์ มีการกาหนดค่ าสู ตรคานวณของ
รู ปทรงวัตถุสามมิติเพื่อให้ ระบบสามารถหาคาตอบและ
นามาตรวจคาตอบจากผู้ทา โดยงานวิจัยนีไ้ ด้ คัดเลือกจาก
กลุ่ม ตั วอย่ างนั กศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 85 คนซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่ าง
ที่ ศึกษาในสถานศึ กษาเดียวกันกับผู้วิจัย โดยแบ่ งการทา
แบบทดสอบเป็ น 2 ครั้ งเพื่ อหาข้ อผิ ด พลาดและ
ตรวจสอบการท างานของระบบ ผลจากการทดลอง
พบว่ าระบบสามารถสร้ างแบบทดสอบโดยใช้ เวลาเฉลี่ย
30.78 วิ นาที ต่อ 1 ไฟล์ และใช้ เวลาในการตรวจคาตอบ
เฉลี่ ย 35.67 วิ น าที ต่ อ 1 ไฟล์ ซึ่ ง ระบบสามารถสร้ าง
แบบทดสอบและตรวจค าตอบโดยมีค่ า ความถูกต้ อ ง
99.353%
คาสาคัญ : แบบทดสอบออนไลน์ การหาปริ มาตรและ
พื้ น ที่ ผิ ว การตรวจแบบทดสอบผ่า นระบบ
คอมพิวเตอร์

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. บทนา

การท าแบบทดสอบถื อ เป็ นการวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ของผู ้เ รี ย น โดยเมื่ อ ผู ้เ รี ย นได้เ รี ย นจนครบหลัก สู ต ร
จะต้องมี การทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน [1]
การทาแบบทดสอบของครู ประจารายวิชา จะใช้วิธีการ
ออกแบบทดสอบเพี ย งชุ ด เดี ย วเพื่ อ ใช้ใ นการทดสอบ
ซึ่ ง การทดสอบแต่ ล ะครั้ งนั้น จะมี ก ารก าหนดสถานที่
และเวลาในการจั ด การทดสอบ นั้ นจะขึ้ นอยู่ กั บ
สถานศึกษา หรื อครู ประจารายวิชาเป็ นผูก้ าหนด
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จในการ
เรี ยนรู ้ ใ นศวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากคณิ ต ศาสตร์ ช่ ว ยให้

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 threedimensional object shapes are configured so that the
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เขี ย น Google Apps Script โดยจะเรี ย ก กลุ่ ม ของการ
ท างานว่า ฟั ง ก์ชัน (function) (แบบเดี ย วกับ เมทธอด
(method) ของภาษา จาวา (Java)) ซึ่ งการท างานของ
Google Apps Script จะเกิ ดจากการสั่ งรั นฟั งก์ ช ัน (Niw

มนุษย์มีความคิดที่ริเริ่ มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ น
ระบบ มี แ บบแผนสามารถ วิ เ คราะห์ ปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งรอบคอบและถี่ ถ ้ ว น ช่ ว ยให้
คาดการณ์ วางแผนตัดสิ นใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ในชีวติ จริ งได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นพื้นฐานใน
การศึ กษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็ น
รากฐานในการพัฒ นาประเทศให้ส ามรถทัด เที ย มกับ
นานาชาติ [2]
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา 2019
(Covid-19) ท าให้มี ผูต
้ ิ ดเชื้ อและเสี ยชี วิตเป็ นจานวนมาก
สถานศึ ก ษาหลายแห่ งจึ ง ต้ อ งงดการเรี ยนการสอน
เพื่อลดการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และหันมาใช้การเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์ [3]
และถ้าหาต้อ งการจัด การทดสอบต้องสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ตได้ เ นื่ อ งจากครู ผู ้ส อน
ไม่สามารถควบคุมการสอบ ประกอบกับการออกแบบ
ทดสอบเพี ย งแค่ 1-3 ชุ ด เท่ า นั้ นต่ อ การสอบ 1 ครั้ ง
เพื่อป้ องกันการทุจริ ต
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดใน
การสร้ า งแบบทดสอบและตรวจค าตอบอัต โนมัติ
ในการหาปริ มาตรและพื้นที่ผิววัตถุสามมิติ โดยให้ระบบ
สามารถสร้างโจทย์ที่ไม่ซ้ ากัน และสามารถตรวจคาตอบ
ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว โดยใช้ก ารท างานของ Google App
Script และผสานการท างานของ Google Document,
Google Slide ในการสั่ ง การท างานในการสร้ า ง
แบบทดสอบเพื่อลดภาระของครู ผูส้ อนประจารายวิชา
และเป็ นการลดการทุ จ ริ ต ในการสอบ ทั้ง นี้ ผูท้ ดสอบ
สามารถสอบถามแลกเปลี่ ย นความคิ ด กั น ได้โ ดยที่
แบบทดสอบนั้นจะไม่ซ้ ากัน และช่วยลดภาระในการสร้าง
และตรวจแบบทดสอบ

Popkorn, 2014) [4]
Google Slide เป็ นเครื่ องมื อส า หรั บสร้ า งงาน

นาเสนอ (Presentation) ในรู ปแบบต่างๆ เช่ นเดี ยวกับ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผูใ้ ช้สามารถ ใส่
ข้อความ รู ปภาพเคลื่ อนไหว เอฟเฟคเสี ยงดนตรี หรื อ
Template เพื่ อ เพิ่ ม ความสวยงามและดึ ง ดู ด สนใจ
ส าหรั บ Google Slides ท างาน โดยไม่ ต ้ อ งติ ด ตั้ ง
โปรแกรม และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นไปพร้อมกัน
ได้อีกด้วย (EST Education Technology Development
And Service, 2560) [5]

การหาปริ มาตรและพื้ น ที่ ผิ ว วัต ถุ ส ามมิ ติ การหา
ปริ มาตรและพื้นที่ ผิวจะแบ่งเป็ น พีระมิด ทรงกระบอก
ปริ ซึม กรวย และทรงกลม
พีระมิ ด รู ปเรขาคณิ ตสามมิ ติที่มีฐานเป็ นรู ปเหลี่ยม
ใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยูใ่ นระนาบเดียวกันกับฐาน และ
หน้ า ทุ ก หน้า เป็ นรู ป สามเหลี่ ย มที่ มี จุ ด รวมกัน ที่ ย อด
แหลมนั้น โดยมีสูตรคานวณการหาปริ มาตรและพื้นที่ผิว
พีระมิด ดังนี้
การหาปริ มาตร = 1  base area  height
3

(2-1)

การหาพื้นที่ผิว = 1  slant height  base area (2-2)
2

ทรงกระบอก รู ปเรขาคณิ ตที่ มีฐานสองฐานเป็ นรู ป
วงกลมที่ เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบเดี ยวกัน
เมื่อตัดรู ปเราขาคณิ ตนี้ น้ นั ด้วยระนาบที่ขนานกับฐาน จะ
ได้หน้าที่เป็ นวงกลมที่เท่ากันทุกประการเสมอ โดยสู ตร
คานวณการหาปริ มาตรและพื้นที่ผิวทรงกระบอกมีดงั นี้
การหาปริ มาตร =  r 2h
(2-3)
การหาพื้นที่ผิว = 2 rh + 2 2
(2-4)
ปริ ซึม รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐาน ทั้ งสองเป็ นรู ป
เหลี่ ยมใดๆ เท่ ากันทุ กประการ ฐานทั้งสองอยู่ในระนาบ
เดี ยวกัน และด้า นข้า งแต่ ล ะด้า นเป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มด้า น
ขนาน โดยสู ต รค านวณการหาปริ ม าตรและพื้ น ที่ ผิ ว
ปริ ซึมมีดงั นี้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
Google Apps Script คื อ ชุ ด ข อ ง ค า สั่ ง ที่ แ สด ง

ขั้นตอนการทางาน ตามที่ ออกแบบและกาหนดไว้การ
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การหาปริ มาตร = base area  height
(2-5)
การหาพื้ นที่ ผิ ว = 2(base area) + 4(lateral face)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดข้อสอบให้ได้หลายโจทย์เพื่อ
ใช้ฝึ กเขี ย นโปรแกรมภาษาจาวาสคริ ปต์ และตรวจ
คาตอบอัตโนมัติบนอินเตอร์ เน็ต โดยให้ขอ้ สอบต้นแบบ
ทาการสุ่ มเปลี่ยนค่าเพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่ไม่ซ้ ากัน ผลจาก
การทดลองงานความเร็ ว โดยเฉลี่ ย ของการสร้ า งชุ ด
ข้อสอบ 1 ชุดใช้เวลา 25.90 วินาที และความเร็ วในการ
ตรวจ 57.84 วิ น าที และผลโปรแกรมท างานถู ก ต้อ ง

(2-6)

กรวย รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐานเป็ นทรงกลม และ
มียอดแหลมที่ไม่อยูใ่ นระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้น
ที่ ต่อ ระหว่า งจัดกับยอดใดๆ บนขอบของฐานเป็ นส่ วน
ของเส้นตรง และด้านข้างของกรวยจะเป็ นรู ปสามเหลี่ยม
โดยสูตรคานวณการหาปริ มาตรและพื้นที่ผิวกรวยมีดงั นี้
การหาปริ มาตร

1
=  r 2h
3

100%

พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ และ อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ [9]
ได้ท าการศึ ก ษาวิจัย การพัฒ นาส่ ว นเสริ ม ในกูเ กิ ล ชี ท
เพื่อการผสานจดหมายและส่ งอี เมล์ : โดยงานวิจัย นี้ มี
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการส่ งจดหมายเวียนโดยแนบไฟล์
ผ่ า นอี เ มล์ แ ละใช้ค าสั่ ง คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ส่ ง จดหมาย
จากการทดลองเตรี ยม 470 รายชื่ อ และเตรี ยมเอกสาร
ต้นแบบ 5 ฉบับ ผลจากการทดลองพบว่าสามารถส่งไฟล์
แ น บ ที่ เ ป็ น ไ ฟ ล์ พี ดี เ อ ฟ ไ ม โ ค ร ว อ ฟ ต์ เ วิ ร์ ด
ไมโครซอฟต์เ อกเซล ไมโครซอฟต์พ าวเวอร์ พ ้อ ยต์
ที่ มี เ นื้ อ หาเฉพาะบุ ค คล ใช้เวลาเฉลี่ ย 28.21 วินาที ต่ อ 1
อีเมล์
มนต์ เ ทพ สุ ด ใจ และ สุ ร ศั ก ดิ์ มั ง สิ งห์ [10] ได้
ท าการศึ ก ษาวิ จัย การพัฒ นาระบบตรวจให้ ค ะแนน
ค าตอบข้อ สอบอัต นัย แบบอัต โนมัติ ด้ว ยเทคนิ ค การ
ค้น หาข้อ ความแบบเต็ม และฟั ง ก์ชั่น การเปรี ย บเที ย บ
ข้อความของภาษาพีเอชพี : บทความนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอ
การพัฒนาระบบตรวจให้คะแนนคาตอบข้อสอบอัตนัย
อัตโนมัติบนระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยใช้เทคนิ ค
การค้น หาข้อ ความแบบเต็ม และฟั ง ก์ชั่น เปรี ยบเที ยบ
ข้อความของภาษาพีเอชพี ผลจากการทดลองนาไปใช้
งานกับนักเรี ยนผูท้ ดสอบระบบจานวน 250 คน ในการ
ทาแบบทดสอบอัตนัยผลการทดสอบพบว่าครู ผสู ้ อนมีค่า
x = 4.32 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
วี ร ะศัก ดิ์ วี ร ะวงศ์ [11] ได้ท าการศึ ก ษาวิ จัย การ
บริ หารการสอบออนไลน์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ ล าว : โดยงานวิ จัย นี้ ผู ้วิ จัย ได้
ออกแบบระบบจั ด การการสอบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Moodle เพื่ อ บริ ห ารระบบการจัด การสอบ
ออนไลน์ผา่ นเว็บได้และเพื่อหาคุณภาพของระบบที่ทาการ

(2-7)

การหาพื้นที่ผิว =  rl +  r 2
(2-8)
ทรงกลม รู ปเราขาคณิ ตสามมิติ ที่มีผิวโค้งเรี ยบ และ
จุ ด ทุ กจุ ด บนผิ วโค้ง อยู่ห่ า งจากจุ ด จุ ด หนึ่ ง เป็ นระยะที่
เท่ า กัน จุ ด คงที่ น้ ัน เรี ย กว่า จุ ด ศู น ย์ก ลางของทรงกลม
ระยะที่ผ่านจุดศูนย์กลางที่เท่ากันนั้นเรี ยกว่า รัศมี โดยมี
สูตรคานวณการหาปริ มาตรและพื้นที่ผิวทรงกลมดังนี้
การหาปริ มาตร = 4  r 3

(2-9)

การหาพื้นที่ผิว = 4 r 2

(2-10)

3
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[6]

2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิ ตรโสภิ น ทัศนสุ วรรณ และ พงษ์เทพ รั กผกาวงศ์
[7] ได้ท าการศึ ก ษาวิจ ัย การสร้ า งโจทย์ปั ญหาหลายขั้น
และตรวจค าตอบอัต โนมัติ ท างคณิ ต ศาสตร์ : เป็ นการ
พัฒนาโปรแกรมสร้ า งไฟล์โ จทย์ปั ญ หาหลายขั้น และ
ตรวจคาตอบอัต โนมัติ ทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยตัวข้อสอบ
ต้อ งไม่ ซ้ ากั น ระบบจะส่ ง แบบทดสอบไปให้ ผู ้ท า
แบบทดสอบและเมื่ อ หมดเวลาทาแบบทดสอบระบบ
จะตรวจค าตอบและรายงานผลคะแนน โดยผู ้ท า
แบบทดสอบจะได้แบบทดสอบคนละ 1 ไฟล์ ให้ผูท้ า
แบบทดสอบ 3 โจทย์ ซึ่ ง 1 ไฟล์ใ ช้เ วลาในการสร้ าง
โจทย์ปัญหา 22.88 วินาที และใช้เวลาในการตรวจ 65.33
วิ น าที ซึ่ งช่ ว ยลดภาระของอาจารย์ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี ซึ่ ง
คะแนนเฉลี่ ย การทาแบบทดสอบ1ไฟล์ผูท้ าแบบทดสอบผ่าน
เกณฑ์เฉลี่ย87.93%
ศุภราช วรรณทิ พภากรณ์ และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
[8] ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จ ั ย การออกข้อ สอบ การเขี ย น
โปรแกรมเชิ ง วัต ถุ ภาษา JavaScript : งานวิ จั ย นี้ มี
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จัดการบริ หารจัดการสอบออนไลน์ ผลจากการวิจยั สรุ ปว่า
ประชากรมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุ นการทางานของผูป้ ฏิ บตั ิ และ
สนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารได้เป็ นอย่างดี

NCCIT2022

แบบทดสอบที่สมบูรณ์แล้วนั้นจะนาไปเก็บไว้ที่ Google
Drive ตามที่ได้มีการเขียนคาสัง่ ไว้

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย

ภาพที่ 2: การกาหนดตัวแปล
การสร้างประโยคคาถาม ในการสร้างประโยคคาถาม
นั้นรู ปภาพโจทย์ 1 ภาพจะมีคาถามการหาปริ มาตรและ
การหาพื้นที่ผิวโดยรู ปแบบของประโยคคาถามจะมีการ
กาหนดรู ปแบบไว้ คือ ปริ มาตรของวัตถุ[ตัวแปล] และ
พื้นที่ ผิววัตถุ[ตัวแปล] ตัวแปลนั้นจะได้มาจากการสร้าง
โจทย์รูปภาพ
ในกรณี คาตอบที่ เป็ นทศนิ ยมมากกกว่า 3 ตาแหน่ ง
ให้ผทู ้ าแบบทดสอบตอบเพียงแค่ 3 ตาแหน่งเท่านั้น
เมื่ อ สร้ า งแบบทดสอบเสร็ จแล้ ว นั้ นระบบจะ
เตรี ยมการสุ่มโจทย์สาหรับการส่งแบบทดสอบผ่านอีเมล์
โดยเก็ บ ข้อ มู ล ของผู ้ท าแบบทดสอบไว้ใ น Google

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของงานวิจยั
จากภาพที่ 1 หลักการทางานของระบบโดยรวมของ
การสร้างแบบทดสอบนั้นข้อมูลของโจทย์ตน้ แบบจะทา
การสุ่ ม ค่ า ตัว เลขไปใส่ ที่ ต ัว แปลของรู ปภาพโจทย์
ต้น แบบที่ ก าหนดไว้ เมื่ อ ระบบได้สร้ างแบบทดสอบ
เสร็ จ ระบบจะสุ่ มโจทย์ ค าถามและส่ ง ไปให้ ผู ้ท า
แบบทดสอบผ่ า นอี เ มล์ เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ ก าหนดจะเก็ บ
แบบทดสอบ รวมถึ ง ค าตอบและตรวจค าตอบโดย
อัตโนมัติ จากนั้นระบบจะรายงานผลการทาแบบทดสอบ
พร้อมทั้งเฉลยและวิธีการคิดให้กบั ผูท้ าแบบทดสอบเมื่อ
ทาการตรวจแบบทดสอบเสร็ จ โดยขั้นตอนการดาเนินงาน
มีดงั นี้
3.1 การสร้ างรู ปภาพโจทย์ และการสร้ างโจทย์ ปัญหา
การสร้ า งรู ป ภาพโจทย์ผู ้วิ จัย ได้ท าการออกแบบ
รู ปภาพโจทย์เป็ นรู ปทรงวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรม
Google Sketch Up ในการออกแบบรู ปทรงวัตถุสามมิติ
จากนั้นจะนาภาพไปใส่ ใน Google Slide และทาการรัน
คาสั่งใน Google App Script สาหรับการสุ่ มตัวเลขและ
สร้ างโจทย์คาถาม โดยการทางานของระบบนั้นจะนา
ค่ า ที่ เ ตรี ย มไว้ใ น Google App Script มาใส่ ที่ รู ป ภาพ
ตามตัวแปลที่กาหนดไว้ตามจุดต่างๆ และคานวนคาตอบ
สาหรับการตรวจคาตอบตามสู ตรคณิ ตศาสตร์ ที่ได้มีการ
เ ขี ย น ค า สั่ ง ไ ว้ ใ น Google App Script เ มื่ อ ไ ด้

Spreadsheet

เ พื่ อ ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร ค้ น ห า ร า ย ชื่ อ ผู ้ ท า

แบบทดสอบ และการส่ งอี เ มล์ แ บบทดสอบโดยมี

รายละเอียดของแต่ละบุคคล

ภาพที่ 3: การจัดเก็บข้อมูลของผูท้ าแบบทดสอบ
3.2 การทาแบบทดสอบ
เมื่ อถึ งเวลาที่ กาหนดในการทาแบบทดสอบระบบ
จะแจ้งเตื อนให้ผูท้ ี่ ทาแบบทดสอบนั้นทราบผ่านอี เมล์
ของผูท้ าแบบทดสอบ และผูท้ ดสอบจะสามารถเข้าไป
แก้ ไ ขไฟล์ เพื่ อตอบค าถามโดย แบบทดสอบที่ เป็ นไฟล์
Google Document ดั ง ภาพที่ 2 ผู ้ ท าแ บบทดสอบ
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สามารถเข้าไปทบทวนหรื อแก้ไขคาตอบได้ถา้ หากยังไม่
หมดเวลาการทาแบบทดสอบ การแก้ไขไฟล์เพื่อตอบ
คาถามนั้นคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ทาแบบทดสอบ
จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตทุกครั้ง และเมื่อหมดเวลาทา
แบบทดสอบตามที่ ก าหนดผู ้ท าแบบทดสอบจะไม่
สามารถแก้ไขคาตอบได้อีก

NCCIT2022

4. ผลการดาเนินงาน

ผลการทดลองการนาแบบทดสอบไปใช้ในการทา
แบบทดสอบการหาปริ ม าตรและพื้ นที่ ผิว วัตถุ สามมิ ติ
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามจานวน 85 คน คนละ 2ไฟล์ ไฟล์ละ 10 ข้อ โดย
ให้ ท าแบบทดสอบทั้ง หมดคนละ 2 ครั้ ง ได้ค่ า ความ
ถูกต้องของการตรวจคาตอบดังนี้
ตารางที่ 1: ค่าความถูกต้องของการตรวจคาตอบ
การตรวจ
ถูก
ผิด
ค่ าเฉลีย่
รวม

ครั้งที่
1

2

839

850

11

0

98.706%

100%
99.353

ดังนั้น จึงสรุ ปผลได้วา่ ผลจากการทดลองใช้งานการ
สร้างแบบทดสอบและตรวจคาตอบอัตโนมัติ ในการหา
ปริ มาตรและพื้ น ที่ ผิ ว วัต ถุ ส ามมิ ติ จ ากการทดลองใช้
แบบทดสอบกับกลุ่ มนักศึ กษาทั้งหมด 85 คนผลปรากฎว่า
ระบบใช้สามารถสร้ างแบบทดสอบ 30.78 วินาที ต่ อ 1ไฟล์
และใช้เวลาในการตรวจคาตอบ 35.67 วินาทีต่อ 1 ไฟล์
โดยระบบสามารถตรวจคาตอบได้ค่าความถูกต้องในการ
ตรวจคาตอบครั้งแรก 98.706% และครั้งที่ สองค่าความ
ถูกต้องในการตรวจคาตอบอยู่ที่ 100% ค่าเฉลี่ยรวมใน
การตรวจคาตอบอยูท่ ี่ 99.353%

ภาพที่ 4: แบบทดสอบที่สร้างสาเร็ จแล้ว
3.3 การตรวจคาตอบและให้ คะแนน
เมื่อหมดเวลาในการทาแบบทดสอบ ระบบจะตรวจ
คาตอบของผูท้ าแบบทดสอบโดยการนาคาตอบที่ได้ไป
เปรี ยบกั บ ค าตอบของแต่ ล ะข้อ ที่ ไ ด้ ค าตอบมาจาก
ขั้นตอนการสร้างโจทย์คาถาม ถ้าหากผูท้ าแบบทดสอบ
ตอบถูก จะขึ้นเครื่ องหมายถูกในช่องคาตอบ แต่ถา้ หาก
ผูท้ าแบบทดสอบตอบผิ ด จะขึ้ น เครื่ อ งหมายกากบาท
และคาตอบที่ถูกในช่องคาตอบ พร้อมทั้งแสดงวิธีการคิด
และค าตอบที่ ถู ก ต้อ ง และจะรวบรวมคะแนนและ
รายงานผลผ่ า นทางอี เ มล์ข องผู ้ท าแบบทดสอบ ผูท้ า
แบบทดสอบจะไม่ สามารถแก้ไขได้อี ก สามารถดู ไ ด้แ ค่
คะแนนรวมข้อที่ ทาถูก ข้อที่ ทาผิดวิธีการคิด ของแต่ ละ
ข้อ

5. สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

จากหลักการและเหตุผลที่ผวู ้ จิ ยั กล่าวไว้ขา้ งต้นระบบ
สามารถส่ ง แบบทดสอบผ่า นอี เ มล์ไ ด้ ระบบสามารถ
สร้างแบบทดสอบที่ไม่ซ้ ากันได้ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. การส่ งแบบทดสอบผ่านอีเมล์
การส่ งแบบทดสอบผ่านอีเมล์ผวู ้ ิจยั ต้องทาการผสาน
จดหมายสาหรั บการส่ ง แบบทดสอบซึ่ ง สอดคล้องกับ
งานวิจัย [9] ซึ่ งระบบสามารถส่ งแบบทดสอบได้ และ
สามารถทาแบบทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย
2. การสร้างแบบทดสอบที่ไม่ซ้ ากัน

ภาพที่ 5: การตรวจคาตอบ
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การสร้างแบบทดสอบที่ไม่ซ้ ากันโดยระบบสามารถ
สร้ า งแบบทดสอบที่ ไ ม่ ซ้ ากั น โดยการสุ่ ม โจทย์ ซ่ ึ ง
สอดคล้องกันงานวิจัยของ [7] ซึ่ งระบบสามารถสร้ าง
โจทย์ที่ไม่ซ้ ากันโดยการสุ่มได้
ข้อเสนอแนะ ถ้าหากต้องการนาระบบนี้ ไปต่อยอด
ควรจะศึกษาการหาปริ มาตรสามมิติรูปทรงอื่นๆ เพิม่ เติม
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ระบบแจ้ งและติดตามปัญหาข้ อขัดข้ องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีศึกษา:ศาลแพ่ง
An Incident Tracking System: A Case Study of Civil Court
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บทคัดย่อ

application for the IT staffs to receive and response to
problems from the user.

กำรวิ จั ย ครั้ ง นี ้มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษำและพั ฒ นำ
ระบบแจ้ ง และติ ด ตำมปั ญ หำข้ อ ขัด ข้ อ งทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กรณี ศึกษำ:ศำลแพ่ ง กำรวิจัยนี พ้ ัฒนำขึน้ โดย
ใช้ บัญชี ทำงกำรของไลน์ ( LINE Official Account) เป็ น
ช่ องทำงที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ศำลแพ่ งที่ ใช้ แจ้ งปั ญหำฯ ให้ แก่ ส่วน
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศทรำบ และมี ไ ดอะลอกโฟล
(Dialogflow)ทำหน้ ำที่ถำมตอบกับผู้ใช้ และรวบรวมควำม
ต้ องกำรของผู้ใช้ เพื่ อส่ งต่ อให้ ไฟเบสฟั งก์ ชั่น (Firebase
functions) ประมวลผลและเก็ บ ข้ อ มู ล ลงในฐำนข้ อ มู ล
ไฟสโตร์ (Firestore Database) ต่ อไป และพัฒนำโมบำย
แอปพลิชั่นให้ เจ้ ำหน้ ำที่ในส่ วนเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้
เพื่ อรั บทรำบปั ญหำที่ ผ้ ูใช้ แจ้ งเข้ ำมำ และตอบสนองกับ
ปั ญหำที่เกิดขึน้
ค าส าคั ญ : ไดอะลอกโฟล ฐานข้อ มู ล ไฟสโตร์ ไฟเบส
ฟังก์ชนั่

Keyword:

1. บทที่ 1

ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีความจาเป็ น
ต่อการทางานในทุกส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึง
ระดับสู ง มีการส่ งข้อมูลระหว่างกันในองค์กรเป็ นจานวน
มาก มี การนาข้อมูลเข้าและนาข้อมูลออกจากระบบงาน
ต่างๆ ในปริ มาณสู ง เมื่อในองค์กรมีการใช้งานฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์ แ วร์ ต่ า งๆในปริ มาณมากและหลากหลาย
รู ปแบบ ทาให้มีปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้น
เป็ นจานวนมาก ปั ญหาต่างๆเหล่านี้ ตอ้ งการการจัดการที่
เป็ นรู ปแบบ สามารถจัดลาดับความสาคัญและติดตามผล
การแก้ไขปั ญหาได้
ศาลแพ่ง เป็ นศาลยุติธรรมชั้นต้นซึ่ งมีอานาจพิจารณา
คดี แพ่งทั้งปวงและคดี อื่นใดที่ มิได้อยู่ในอานาจของศาล
ยุติธรรมอื่น โดยในปี 2564 มีจานวนบุคลากรมากกว่า 400
คน มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ ต่ อ พ่ว งต่ า งๆเป็ น
จานวนมาก ทาให้เกิดปั ญหาข้อขัดข้องทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้นตามไปด้วย
Line application เป็ นแอฟพลิ เ คชั่ น ส่ งข้ อ ความ
ระหว่างผูใ้ ช้ดว้ ยกันและยังมีบริ การ line official account
ที่ สามารถใช้ chatbot และ api ในการติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ช้ไ ด้
และ Line ยังเป็ น แอปพลิเคชันที่มีผใู ้ ช้ในประเทศไทยเป็ น
จานวนมาก โดยในปี 2563 มีจานวนผูใ้ ช้ 45 ล้านบัญชี

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

LINE Official Account,
Firebase functions , Firestore Database.

Dialogflow,

user

requirements are compiled and collected to Firebase
functions in order to process and record them into
Firestore Database. We also develop a mobile
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งและ
ติดตามผลปั ญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุ ค ลากรในศาลแพ่ง เพื่ อ เป็ นระบบที่ ผูใ้ ช้ส ามารถแจ้ง
ปั ญหาและติดตามผลข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้โดยสะดวก โดยมี กลุ่มเป้ าหมายเป็ นบุ คลากรในศาล
แพ่ง ผูใ้ ช้ตอ้ งเพิ่มเพื่อนผ่าน QR code โดยไม่จาเป็ นต้อง
ลงโปรแกรมเพิ่ ม เติ ม เป็ นการพัฒ นาระบบโดยมี ส่ ว น
ติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้ผ่ า น line official account และเขี ย นการ
โต้ ต อบกั บ ผู ้ ใ ช้ ด้ ว ย DialogFlow และส่ งข้ อ มู ล ไป
ประมวลผลด้ว ยภาษา Node js บน firebase functions
และใช้ firebase firestore เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล
และพัฒนาโมบาย แอพพลิ เคชั่นสาหรั บให้ผูด้ ู แลระบบ
สามารถบริ ห ารจัด การการแก้ไ ขปั ญ หาข้อ ขัด ข้อ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยสะดวก
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การตอบรั บจากกลุ่มผูใ้ ช้ได้มากขึ้ นและหลากหลาย [3]
และกลุ่มผูส้ ู งอายุยอมรับไลน์จากการที่เห็นว่ามีประโยชน์
ในการใช้งานและใช้งานง่าย [4]

ภาพที่ 1: ขั้นตอนของ ITIL

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.3 Chatbot

2.1 ITIL Incident Management process

Chatbot สามารถแบ่งเป็ นสองรู ปแบบคือ แบบผูช
้ ่ วย

การจัดการข้อขัดข้องของทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความสาคัญต่อการทางานอย่างต่อเนื่ อง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจาเป็ นต้องมีการจัดการข้อขัดข้องเพื่อให้มนั่ ใจ
ได้วา่ ระบบจะสามารถทางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ [1]
ITIL คือมาตรฐานหนึ่ งในระดับนานาชาติสาหรับการ
ดาเนิ นงานด้าน IT โดย ITIL อธิ บายคาว่า incident ไว้ว่า
การขัดข้องของการบริ การด้าน IT โดยไม่คาดหมาย หรื อ
คุ ณ ภาพของการบริ การด้ า น IT ลดลง และ Incident
Management process ก็ คื อ กระบวนการส าหรั บ การ
รับมือกับ incident ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ITIL Incident Management process มี ข้ น
ั ตอนต่างๆ ดู
ภาพที่ 1 ต้ น เหตุ ยื น ยัน จดบั น ทึ ก จั ด กลุ่ ม จั ด ล าดั บ
ความสาคัญ เริ่ มวิเคราะห์ข้ นั ต้น จัดระดับความสาคัญอีกครั้ง
หาสาเหตุเพิ่มเติมและวินิจฉัย แก้ไขและฟื้ นคืน ปิ ด [2]

ส่ ว น บุ ค ค ล เ ส มื อ น ( Virtual Personal Assistants
(VPAs)) เช่นApple Siri, Microsoft Cortana, Google
Assistant, Amazon Alexa และแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่ ม
ผู ้ใ ช้ [5] ทุ ก วัน นี้ ก็ มี อ งค์ ก รจ านวนมากที่ ก าลัง พัฒ นา
ทดสอบ หรื อใช้งานแชทบอทแล้ว อย่างไรก็ตามการจะใช้
แชทบอทได้ต ้อ งมี ค วามมั่น ใจว่ า สามารถเข้า ใจความ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้โดยไม่ตอ้ งมี คนเข้ามาเกี่ ยวข้อง [6]
สามารถเปรี ยบเทียบแชทบอทกับช่องทางสื่ อสารอื่นๆได้
ตามตารางที่ 1 [6]
ตารางที่ 1: เปรี ยบเทียบแชทบอทกับช่องทางสื่ อสารอื่นๆ

2.2 Line

ปั จ จุ บั น ไลน์ แ อปพลิ ชั่ น ได้ เ ข้า มามี อิ ท ธิ พ ลและ
บทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน เรามากขึ้ น ในเรื่ องการ
ติดต่อสื่ อสาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการ
ทางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานสู งสุ ด อย่างใน
เรื่ องของความสะดวก รวดเร็ ว และได้รับความนิ ยมและ
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-แจ้งยกเลิกการรับงาน ผูด้ ูแลระบบ สามารถยกเลิกการรับ
งาน/รับแก้ปัญหา ได้
-แจ้งทางานสาเร็ จ ผูด้ ูแลระบบ สามารถแจ้งทางานสาเร็ จ
พร้อมระบุ เหตุผลได้

. ระบบแจ้ งและติดตามปัญหาข้ อขัดข้ องทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3

ภ าพ ร ว ม ( conceptual framework ส าห รั บ
กระบวนการจัดการ)
ในการออกแบบระบบในส่วนของผูใ้ ช้เน้นในการสร้าง
ระบบที่ ส ามารถใช้ง านได้ง่ า ย ไม่ ต ้อ งลงแอพลิ เ คชั่น
เพิ่มเติมและสามารถใช้งานได้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้ง
ไลน์แอพพลิชนั่ มีผใู ้ ช้งานในสัดส่ วนที่สูงมากในประเทศ
ไทย ในส่ วนของผูใ้ ช้จึงใช้บญ
ั ชี ทางการของไลน์ (LINE
Official Account) เป็ นส่ วนที่ ใ ช้ ติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ ใ ช้ (User
interface) โดยบัญชี ทางการของไลน์จะส่ งผ่านข้อความที่
ผูใ้ ช้พิมพ์เข้ามาไปยัง ไดอะลอกโฟล ( Dialogflow) โดย
ไดอะลอกโฟลทาหน้าที่ ประมวลผลข้อความสาหรับตอบ
โต้กลับไปยัง บัญชี ทางการของไลน์ หรื อรวบรวมความ
ต้องการของผูใ้ ช้และส่ งต่อไปยังเว็บเซอร์ วิสที่ อยู่ในไฟ
เบสฟั งก์ชั่นเพื่อประมวลผล และใช้ฐานข้อมูลไฟสโตร์
เป็ นฐานข้อมูล ดังภาพที่ 2
3.1

ภาพที่ 3: Use case diagram
ER diagram ประกอบด้ ว ยตาราง users และตาราง
tasks

ตาราง Users มีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
- userid คื อ ค่ า ที่ ไ ด้จ ากบัญ ชี ท างการของไลน์ (LINE
Official Account) โดยเป็ นค่าที่ระบบจะต้องใช้ในการส่ ง
ข้อความให้แก่ผใู ้ ช้
-username คื อค่าที่ ผูใ้ ช้ลงทะเบี ยนในบัญชี ท างการของ
ไลน์ (LINE Official Account)
- admin ค่าสถานะความเป็ นแอดมินของระบบ
ตาราง Tasks มีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
- doc_id เป็ น running number
- problem ปั ญหาที่ผใู ้ ช้แจ้งเข้ามา
- place สถานที่ที่เกิดปั ญหา
- tel_number เบอร์ โ ทรศัพ ท์ข องผูแ้ จ้ง เพื่ อ ให้ส ามารถ
ติดต่อสามารถเพิ่มเติมได้
- ข้อมูลผูแ้ จ้ง userid, username ของผูแ้ จ้งและเวลาที่มีการ
แจ้ง
- ข้อมูลผูร้ ับงาน userid, username ของผูร้ ับงานและเวลา
ที่มีการรับงาน
-ข้อมูลผูเ้ สร็ จงาน userid , username ของผูเ้ สร็ จงานและ
เวลาที่มีการเสร็ จงาน พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการทางาน
เสร็ จ

ภาพที่ 2: องค์ประกอบของระบบ
3.2 ข้ อมูลทีเ่ กีย
่ วข้ อง

Use case diagram
-ลงทะเบี ยน ผูใ้ ช้จะต้องเพิ่มเพื่อนกับ บัญชี ท างการของ
ไลน์ แล้วลงทะเบียนเพื่อระบุชื่อที่ตอ้ งการใช้ก่อน
-แจ้งปั ญหา เมื่อลงทะเบียนแล้วผูใ้ ช้สามารถแจ้งปั ญหาได้
โดยระบุ ปั ญหา สถานที่ เบอร์โทรศัพท์
-ยกเลิกการแจ้งปั ญหา เมื่อแจ้งปั ญหาสาเร็ จ สามารถยกเลิก
การแจ้งปั ญหาได้
-แจ้งรับงาน ผูด้ ูแลระบบ สามารถรับงาน/รับแก้ปัญหา ได้
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6. ผูด้ ูแลระบบกด “เสร็ จงาน” พร้อมระบุถึง สิ่ งที่ทา สิ่ งที่
เป็ นสาเหตุ หรื อหมายเหตุ ผ่านบัญชีทางการของไลน์หรื อ
โมบายแอพ ซึ่ งจะประมวลผลที่ ไฟเบสฟั งก์ชนั่ และเขียน
ข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูลไฟสโตร์
7. ไฟเบสฟังก์ชนั่ ส่ งข้อความกลับไปบอกผูใ้ ช้ถึงชื่อของผู ้
เสร็ จงานพร้ อมหมายเหตุ และส่ งข้อความแจ้งเตื อนการ
เสร็ จงาน เข้าไลน์กลุ่ม
3.3 การพั ฒ นาระบบต้ น แบบส าหรั บ ระบบแจ้ ง และ

ติดตามปัญหาข้ อขัดข้ องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 การทางานผ่านบัญชีทางการของไลน์ของผูใ้ ช้
และผูด้ ูแลระบบ
-เมื่ อผูใ้ ช้ทาการเพิ่มบัญชี ทางการของไลน์เป็ นเพื่อน
จะต้องทาการลงทะเบี ยนการใช้งานเพื่อระบุชื่อที่ ใช้ตาม
ภาพที่ 6

ภาพที่ 4: ER diagram
Sequence diagram
Sequence diagram ของกระบวนการทางานหลักของ

ระบบคื อ การที่ ผู ้ใ ช้แ จ้ง ปั ญ หาเข้า มาแล้ว ผู ้ดู แ ลระบบ
ตอบสนองต่อปั ญหานั้น มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ไดอะลอกโฟลส่ งข้อมูลที่ ได้จากผูใ้ ช้ไปประมวลผลที่
ไฟเบสฟังก์ชนั่

ภาพที่ 6: การลงทะเบียน

ภาพที่ 5: Sequence diagram
2. ไฟเบสฟังก์ชนั่ เขียนข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูลไฟสโตร์
3. ไฟเบสฟังก์ชนั่ ส่ งข้อความกลับไปบอกผูใ้ ช้ถึงลาดับคิว
และส่งข้อความแจ้งเตือนงานใหม่ เข้าไลน์กลุ่ม
4. ผูด้ ู แลระบบกด “รั บงาน” ผ่านบัญชี ทางการของไลน์
หรื อโมบายแอพ ซึ่ งจะประมวลผลที่ ไ ฟเบสฟั งก์ชนั่ และ
เขียนข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูลไฟสโตร์
5. ไฟเบสฟั งก์ชนั่ ส่ งข้อความกลับไปบอกผูใ้ ช้ถึงชื่อของ
ผูร้ ับงาน และส่งข้อความแจ้งเตือนการรับงาน เข้าไลน์กลุ่ม

ภาพที่ 7: การแจ้งปัญหา
-ผูใ้ ช้สามารถพิมพ์คาว่า “เมนู” เพื่อดูรายการที่สามารถ
ทาได้
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-ผูใ้ ช้ส ามารถพิ มพ์คาว่า “แจ้ง ปั ญ หา” หรื อ “2” เพื่ อ
แจ้งปั ญหาหรื อแจ้งสิ่ งที่ตอ้ งการได้ ตามภาพที่ 7
-ผูด้ ูแลระบบสามารถรับงานได้ ตามภาพที่ 8
-ผูด้ ูแลระบบสามารถแจ้งทางานเสร็ จได้ ตามภาพที่ 9

- ผู ้ดู แ ลระบบสามารถลงชื่ อ เข้า ใช้ด้ว ย userid ของ
บัญชี ทางการของไลน์และเมื่อเข้าระบบสาเร็ จ จะปรากฎ
ชื่อที่ลงทะเบียนตามภาพที่ 12

ภาพที่ 8: การแจ้งรับงาน

ภาพที่ 11: การแจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่มผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 12: การเข้าระบบ
- ผูด้ ูแลระบบสามารถดูรายการที่ได้รับแจ้งมาทั้งหมด
โดยสี แดงหมายถึงงานที่ยงั ไม่เสร็ จและสี เขียวหมายถึงงาน
ที่เสร็ จแล้วตามภาพที่ 13 ก
- สามารถกดดูรายละเอียดของงานแต่ละชิ้นโดยงานที่
ยัง ไม่ มี ผู ้รั บ งานจะปรากฎปุ่ มรั บ งาน และงานที่ มี ผูร้ ั บ
แล้วแต่ยงั ไม่เสร็ จงานจะปรากฎปุ่ มเสร็ จงาน และงานที่
เสร็ จแล้วจะปรากฎรายละเอียดของงานทั้งหมดตามภาพที่
13 ข – 14

ภาพที่ 9: การแจ้งทางานเสร็ จ
-เมื่ อ มี การรั บ งานหรื อ แจ้ง ท างานเสร็ จ จะมี การแจ้ง
เตือนไปยังผูแ้ จ้งและกลุ่มของผูด้ ูแลระบบได้ ตามภาพที่
10 และ 11

ภาพที่ 10: การแจ้งเตือนกลับไปยังผูใ้ ช้
ส่วนที่ 2 การใช้งานของผูด้ ูแลระบบผ่านโมบายแอพ

ภาพที่ 13: ก) รายการที่ได้รับแจ้ง ข) รายการที่ยงั ไม่ได้รับ
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เกิ ดขึ้นในช่วงเวลานั้น ทาให้สามารถเลือกแก้ไขปั ญหาที่มี
ความสาคัญก่อนได้
แผนการต่อยอด เพิ่มฟังก์ชนั่ การกาหนดความสาคัญของ
ข้อขัดข้องที่ ได้รับแจ้ง รวมทั้งสามารถมอบหมายให้ผดู ้ ูแล
ระบบคนใดทางานที่กาหนดได้
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การทดสอบประสิทธิภาพเครื่ องมือแปลงไฟล์พดี เี อฟเป็ นซีเอสวีเท็กซ์ ไฟล์
PERFORMANCE TESTING OF CONVERTING TOOLS FROM PDF
FILE TO CSV TEXT FILE
ภูธเรศ สุวรรณรั ตน์ (Phutares Suwannarat)1 และพรฤดี เนติโสภากุล (Ponrudee Netisopakul)2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพฯ
1

phutares.pax@gmail.com, 2ponrudee@it.kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

for executing reputable software open source. To get

การวิจัยนี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
การตรวจจั บ ตาราง ความถู ก ต้ อ งของการแปลงข้ อ มู ล
ตัวอักษรของเครื่ องมือจากซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ ส ข้ อมูล
ที่นามาใช้ เป็ นพีดีเอฟที่มขี ้ อมูลภายในเป็ นภาษาอังกฤษ ใบ
แสดงราคาสิ นค้ า ใบแจ้ งหนี ้ และอื่ นๆ ในรู ปแบบตาราง
แปลงพีดีเอฟให้ เป็ นข้ อมูลซีเอสวีเท็กซ์ ไฟล์ อย่ างเหมาะสม
เพื่ อลดระยะเวลาในการนาข้ อมูลจากพีดีเอฟใช้ งานและ
เพิ่ มความถูกต้ องของการนาไปใช้ ข้ อมูล การเปรี ยบเที ยบ
ครั้ งนี ้ ได้ ครอบคลุมถึงกระบวนการเขียนโปรแกรมด้ วย
ภาษาไพทอนในการเรี ยกใช้ เครื่ องมื อ จากซอฟต์ แ วร์
โอเพนซอร์ ส มีการวิจัยเครื่ องมือที่นามาแก้ ปัญหาทั้งหมด
ด้ วยวิธีที่ค้ ุมค่ าและเชื่ อถือได้ เพื่ อให้ ได้ แก้ ปัญหาของการ
แปลงเอกสารพี ดี เอฟแต่ ล ะประเภท กระบวนการวิ จั ย
อธิ บายเปรี ยบเที ยบความถูกต้ องข้ อมูล และผลลัพธ์ ของ
เครื่ องมือ
คาสาคัญ: โอเพนซอร์ส พีดีเอฟ ไพทอน ซีเอสวี

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. บทนา

ในปั จจุบนั ทางบริ ษทั มีการนาเอกสารพีดีเอฟของลูกค้า
ผู ้ข ายรถยนต์ มี ข ้อ มู ล ภายอยู่ ใ นรู ป แบบของตาราง มี
ประเภทพี ดี เอฟแบบเท็ กซ์ เบสด์เป็ นรู ป แบบที่ ส ามารถ
พิมพ์คน้ หาข้อความได้ และอิมเมจเบสด์เป็ นรู ปแบบที่ไม่
สามารถพิ ม พ์ค ้น หาข้อ ความได้ แล้วน าข้อ มู ล กรอกเข้า
ระบบของบริ ษทั ที่เป็ นระบบบริ หารจัดการขายรถยนต์ดว้ ย
พนักงานในบริ ษทั ซึ่ งในปั จจุบันการกรอกข้อมูลจานวน
มากนั้นใช้เวลานานและยังมีความผิดพลาด
เนื่ องจากเอกสารพีดีเอฟของลูกค้าผูข้ ายรถยนต์มีสอง
รู ปแบบเท็กซ์เบสด์และอิมเมจเบสด์ทาให้ วัตถุประสงค์ใน
การวิ จั ย นี้ ได้ น าเสน อ การศึ กษ าแล ะการท ด ส อ บ
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือแปลงไฟล์พีดีเอฟทั้งประเภทเท็กซ์
เบสด์และอิมเมจเบสด์เป็ นซีเอสวีเท็กซ์ไฟล์ดว้ ยซอฟต์แวร์
โอเพ่ น ซอร์ ส ในด้า นความถู ก ต้อ งและความเร็ ว ในการ
ประมวลผล โดยมีท้ งั ในรู ปแบบแพ็คเกจที่ใช้งานในภาษา
ไพทอนและเอพีไอ รวมถึงนาเครื่ องมือที่ใช้งานง่ายและมี
ราคาถูกหรื อไม่มีค่าใช้จ่ายหรื อต่า

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
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เทคนิ คนี้ รวมเข้าด้วยกันจะได้ชุดข้อความ แต่ละบรรทัด
และแต่ละกลุ่มคา
2.1.3 การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
การดึ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส าคัญ ของตัว อัก ษรที่
พยายามจาแนกคุณลักษณะต่างๆ ของอักขระในภาพให้อยู่
ในรู ปแบบเวกเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นเทคนิ คที่ นิยมในปั จจุบัน โดย
จะต้องมีการกาหนด เส้นตรง เส้นเอียง หัว ส่ วนโค้ง ส่ วน
เว้า จุ ด แตกกิ่ ง จุ ด ตัด ไว้ เมื่ อ แยกองค์ป ระกอบตัวอักษร
ออกมาได้ จะนาเสนอรู ปภาพของตัวอักษรในรู ปแบบที่ มี
องค์ประกอบพื้ น ฐานต่างๆ แทน ซึ่ งจะน าไปเป็ นข้อมู ล
นาเข้าในกระบวนการแยกประเภทหรื อการรู ้จาต่อไป
2.1.4 การแยกประเภทหรื อ การรู ้ จ า ( Classification /

2. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
2.1 โอซีอาร์ (OCR)

โอซี อาร์ (OCR) หรื อ Optical Character Recognition
หรื อการรู ้ จาตัวอักษรเป็ นเทคโนโลยีการจาข้อความจาก
รู ป ภาพโดยอัต โนมัติ ใช้ป ระเภทรู ป ภาพได้ห ลากหลาย
เช่ น JPG, PNG และเอกสาร PDF โดยท าการวิเคราะห์
ภาพ แล้วแปลภาพตัวอักษรให้เป็ นตัวอักขระ ผลลัพธ์จะ
ออกมาแตกต่างกันขึ้ น อยู่กับรู ปภาพที่ นาไปประมวลผล
การได้ความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดเป็ นไปได้ยาก แต่
สามารถปรั บ ปรุ ง ได้ด้ว ยการประยุก ต์ใช้ง านกับ ข้อ มู ล
พจนานุ กรม ด้วยการจดจาอักษร เข้ากระบวนการเรี ยนรู ้
และจดจาคาทั้งหมดในชุดข้อมูลของพจนานุกรมที่ใช้ และ
มี ปั จจั ย ห ลายอย่ า งที่ มี ผลต่ อ การป ระมวลผลของ
เทคโนโลยี OCR เช่ น ขนาดตัวอักษร รู ป แบบตัว อัก ษร
สัญลักษณ์ สี และความเข้มของพื้นหลัง รวมถึงเงาและแสง
บนรู ปภาพ แต่หากมีเอกสารหรื อรู ปภาพที่มีความละเอียด
สู ง เทคโนโลยี OCR จะท างานได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด [1]
ขั้นตอนการทางานของเทคโนโลยี 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)
การปรับ ขนาดรู ปภาพ การหมุน แกนภาพ การแปลง
รู ป ภาพให้ เป็ นขาวด า การจัด การกั บ เงาหรื อแสงบน
รู ปภาพ การจัดการกับสิ่ งรบกวนอื่นๆบนรู ปภาพ ในภาษา
ไพทอนสามารถใช้เครื่ องมืออย่าง OpenCV ได้
2.1.2 การแบ่งส่ วน (Segmentation)
การจัดแบ่งกลุ่มข้อความที่พบเจอบนเอกสารเพื่อนาไป
ประมวลผลเพิ่ ม เติ ม โดยมี ห ลายระดับ ที่ ส ามารถท าได้
ตั้งแต่ การแบ่ งระดับ บรรทัด การแบ่ งระดับ คา การแบ่ ง
ระดับตัวอักษร เช่นการวัดการแบ่ งกลุ่มคาด้วยแนวนอน
ของตัว อัก ษรด้ ว ย Horizontally Histogram Projection
การค้นหาเส้นระหว่างบรรทัดของคา การวัดการแบ่งกลุ่ม
ตัวอักษรตามแนวตั้งด้วย Vertical Histogram Projection
หรื อหาความกว้างของรู ป เทคนิ คนี้ สามาช่ วยค้นหาแบ่ ง
กลุ่ ม ค าได้ ( Word Segmentation) ดั ง นั้ น เมื่ อน าสอง

Recognition)

ใน ขั้ น ต อน นี้ เป็ น ขั้ น ต อน การน าเวกเตอร์ จาก
คุ ณลักษณะน ามาแยกประเภท โดยต้องมี คลังข้อมูลเพื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเวกเตอร์คุณลักษณะต่างๆ ขั้นตอนนี้ ข้ ึนอยู่
กับการฝึ กอบรมตัวแบบจาลองและจานวนพารามิเตอร์ ใน
การฝึ กอบรมแบบจาลองมี เทคนิ ค หลากหลาย เช่ น ซัพ
พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machines) และ
โครงข่ายประสาทเที ยม (Neural Network) ที่ เป็ นที่ นิยม
ในปั จจุบนั
2.1.5 หลังการประมวลผล (Post processing)
การตรวจจับและแก้ไขการสะกดผิดของไวยากรณ์จาก
ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากเทคโนโลยี OCR การตรวจจั บ นั้ น
สามารถชุ ด ข้อ มู ล พจนานุ กรมมาเปรี ยบเที ย บผลลัพ ธ์ ที่
ได้รับ ออกมา และการแก้ไขการสะกดผิด ของไวยากรณ์
สามารถน าผลลัพ ธ์ ที่ เป็ นชุ ด ค าอย่างเช่ น bigram เข้ามา
เปรี ยบเทียบกับแบบจาลองที่สร้างไว้สาหรับ bigram หรื อ
ข้อ ความบางส่ ว นที่ ห ายไปสามารถใช้ Noisy Channel
Model เพื่ อ แนะน าตั ว อั ก ษรบางตั ว ที่ อ ยู่ ข ้ า งๆ ที่ ข าด
หายไปได้ [2][3]
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ภาพที่ 3: เอกสารพีดีเอฟประเภท Image-based [4]

ภาพที่ 1: ขั้นตอนของกระบวนการรู้จาตัวอักษร [2]
2.2 ประเภทพีดเี อฟ
เอกสาร PDF สามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 3 ประเภท
ขึ้นอยูก่ บั วิธีการสร้างไฟล์

2.2.3 Made-Searchable PDFs
PDF ที่ได้ผา่ นกระบวนการของโอซี อาร์ แล้วส่ วนใหญ่

เกิดจากการภาพถ่ายเอกสารแล้วนาข้อมูลเข้าเทคโนโลยีโอ
ซี อาร์ เพื่อได้ช้ นั ของข้อความเพิ่มเข้าไปในเอกสาร ทาให้
สามารถค้นหา คัดลอก วางข้อความได้ แต่ความถูกต้องจะ
ไม่ได้ 100% เช่น Google Translate API [4]

2.2.1 True or Digitally Created PDFs (Text
Based)

ถูกสร้างขึ้ นโดยใช้ซอฟต์แวร์ เช่ น Microsoft Word,
Excel หรื อผ่าน "พิมพ์" แปลงให้เป็ น PDF ด้วยซอฟต์แวร์
ประกอบด้วยข้อ ความและรู ป ภาพ ใส่ ข ้อ ความเพิ่ ม เติ ม
ค้น หา คัด ลอก วางข้อความและรู ป ภาพได้ โดยชั้น ของ
ข้อมู ล ประกอบด้วยชั้น รู ป ภาพและชั้น ข้อ ความโดยชั้น
ข้อความเหมือนกับเอกสารดั้งเดิมที่ได้ถูกแปลงมา [4]

ภาพที่ 4: เอกสารพีดีเอฟประเภท Made-Searchable [4]
3. วิธีการดาเนินการวิจัย

การวิ จั ย ใน ครั้ งนี้ คื อ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องมือ OCR กับเอกสาร PDF ที่แปลงให้ได้ผลลัพธ์ใน
รู ปแบบข้อความตัวอักษรอย่างอัตโนมัติ

ภาพที่ 2: เอกสารพีดีเอฟประเภท Text-based [4]
2.2.2 Image-only or Scanned PDFs (Imaged
Based)
PDF ที่ ถู ก สแกนเป็ นรู ป ภาพจากเอกสาร

เนื้ อ หาถู ก
ล็อคไว้ในภาพ คล้ายกับการแปลงภาพจากกล้องเป็ น PDF
เอกสารประเภทนี้ไม่สามารถค้นหาข้อความ แก้ไข คัดลอง
วางข้อความได้ จึ งไม่มีช้ นั ของข้อความอยู่ เช่นการสแกน
เอกสารผ่านเครื่ องถ่ายเอกสาร [4]
ภาพที่ 5: กระบวนการทดสอบประสิ ทธิภาพ
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กระบวนการที่ ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในครั้ง
นี้แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน
3.1 ข้ อมูลนาเข้ า
นาเอกสารข้อมูลเกี่ ยวกับใบแสดงราคาสิ นค้ารถยนต์
และอื่ น ๆ มี รู ป แบบ Text-based และ Image-based ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการแปลงเอกสารพีดีเอฟไปเป็ นรู ปภาพและ
ปรับขนาดรู ปภาพ ขึ้นอยูก่ บั การรองรับของเครื่ องมือ
3.2 ข้ อมูลต้ นฉบับ
กรอกข้อมูลที่ อยู่ในเอกสารพีดีเอฟที่ นาไปเป็ นข้อมูล
ต้นฉบับเก็บไว้ในรู ปแบบตารางเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการ
ประเมิ น ผลลัพ ธ์ มี ก ารเข้ารหั ส Base64 แปลงไบต์ที่ มี
ข้อมูลไบนารี หรื อข้อความเป็ นอักขระ ASCII การเข้ารหัส
ข้อมูลของเราช่วยเพิ่มโอกาสในการประมวลผลข้อมูลได้
อย่างถูกต้องอย่างเครื่ องมือ ScanDocFlow จาเป็ นต้องใช้
การเข้ารหัส Base64 encoding
3.3 การเรียกใช้ เครื่ องมือโอซีอาร์
การนาข้อมูลเข้าเครื่ องมือโอซี อาร์ สาหรับแพ็คเกจของ
เครื่ องมื อ ที่ ส ามารถติ ด ตั้ง ลงเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ล้ว
เรี ยกใช้ หรื อทาการขอคาร้องไปที่ API ของเครื่ องมือด้วย
POST method ด้วยภาษาไพทอน
3.4 การแปลงข้ อมูล
การเตรี ยมข้อมูลเพื่อการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมินกับข้อมูลกับต้นฉบับ เป็ นรู ปแบบ string หรื อ
list ในตัวแปร
3.5 การประเมินประสิ ทธิภาพ
เนื่ องจากการวัดความแม่นยาโดยปกติ จะใช้การจับ คู่
ตรงกันหรื อไม่ตรงกัน ไม่สามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ได้เพียงพอ การใช้อตั ราความผิดพลาด ( Error Rate) และ
Distance Levenshtein เป็ นขั้นตอนวิธี การวัด หาค่าความ
ต่างกันของอักขระสองชุด โดยมีขอ้ ความจากเครื่ องมือโอ
ซีอาร์และข้อความต้นฉบับ (Ground Truth) และเนื่องจาก
ผลลัพธ์ยงั มีลกั ษณะข้อผิดพลาดของคาที่ ตอ้ งพิจารณาได้
เช่ น ข้อ ผิ ด พลาดในการแทนที่ (Substitution error) จะ
เป็ นตัวอักษรหรื อ ค าที่ ส ะกดผิ ด ข้อ ผิ ด พลาดในการลบ
(Deletion error) ตัวอักษรหรื อคาที่หายไป ข้อผิดพลาดใน
การแทรก (Insertion error) การแทรกอักขระหรื อคาที่ ไม่
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ถู ก ต้อ งเพิ่ ม เข้า ไปเกิ น ดัง นั้ นการวัด ข้อ ผิ ด พลาดของ
ระหว่ า งข้อ ความสองชุ ด สามารถท าได้ ด้ว ย Distance
Levenshtein โดยมี ส องตั ว ชี้ วัด ที่ ใช้ ใ น การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพคื อ 1) อั ต ราข้ อ ผิ ด พลาดของตั ว อัก ษร
(Character Error Rate) [5]
ภาพที่ 6: สมการอัตราข้อผิดพลาดของตัวอักษร [5]
S คือจานวนการแทนที่
D คือจานวนการลบ
I คือจานวนการแทรก
N คือจานวนของตัวอักษรต้นฉบับ (Ground Truth)
โดย N สามารถคานวณได้ดว้ ย N = S + D + C โดย C คือ
จานวนอักขระที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือการทานายที่ไม่ถูกต้อง
จากเครื่ องมือโอซี อาร์ ยิ่งคะแนนของสมการนี้ ต่าหรื อใกล้
0 หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ โอซี อ าร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี
ปั ญหาหนึ่งสาหรับสมการนี้คือถ้าคะแนนของสมการนี้เกิน
100 เปอร์ เซ็นต์สามารถเกิ ดขึ้นได้จากมีการแทรกข้อความ
เข้าไปจานวนมากกว่าต้นฉบับ 2) อัตราข้อผิดพลาดของคา
(Word Error Rate)

ภาพที่ 8: สมการอัตราข้อผิดพลาดของคา
เป็ นการวัดข้อความที่เกี่ยวกับข้อความที่มาเป็ นชุดเช่น
รหัสสิ นค้า หมายเลขโทรศัพท์ โดยการวัดข้อผิดพลาดของ
คาเหมือนกับการวัดข้อผิดพลาดของตัวอักษรแต่ใช้ระดับ
ของคา คือจานวนของคาที่เกิดการแทนที่ การลบ หรื อการ
แทรกที่ สามารถเปลี่ ยนความหมายของประโยคได้ โดย
คะแนนของสมการของการวัดข้อผิดพลาดของคาสามารถ
มีคะแนนที่ สูงได้กว่าการวัดข้อผิดพลาดของตัวอักษร [5]
3) อั ต ราข้ อ ผิ ด พลาดของตั ว อั ก ขระพิ เศษ (Special
Symbols Error Rate) เช่ น (=,+,*,- ,/,^,%,#,|,?,!,@) [1]
และ 4) อัต ราข้อ ผิ ด พลาดของตัวเลข (Numerical Error
Rate) เช่ น 0,10,100,9999 ใช้ส มการเดี ย วกัน กับ การวัด
ข้อผิดพลาดของตัวอักษรแต่ใช้ของอักขระพิเศษและของ
ตัวเลข
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ต้นฉบับ แต่อตั ราความผิดพลาดของตัวอักษรและคาอยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดีกว่ามาก
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ ยอัตราความผิดพลาดของตัวอักษร อัตราความ

3.6 การทดลองเบื้องต้ น

ทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือโอซี อาร์ กบั เอกสารใบ
แสดงราคาสิ นค้าและอื่ น ๆ เฉพาะพีดีเอฟประเภท Textbased จ านวน 5 เอกสาร และประเภท Image-based
จานวน 5 เอกสารที่ เป็ นภาษาอังกฤษ ใช้การประเมิ น ผล
แบบ CER WER SER และ NER การทดลองเบื้ อ งต้น
พัฒ นาบนภาษาไพทอนโดยใช้แ พ็ค เกจที่ ส าคัญ ในการ
ประเมินผล CER และ WER คือ Asrtoolkit เพื่อลดความ
ซับซ้อนของขั้นสาหรับการสร้าง ปรับแต่ง วิเคราะห์ และ
เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยประเมินผลของเทคโนโลยีรู้จาเสี ยงพูด
( Automatic Speech Recognition) ส่ วนของ SER และ
NER ท าการเขี ย นโปรแกรมด้ ว ยภาษาไพทอนในการ
คานวณขึ้นมา โดยนาจานวนตัวเลขและตัวอักษขระพิเศษ
ที่เจอและถูกต้องมาหารด้วยจานวนทั้งของต้นฉบับแล้วลบ
ด้วย 100 ซึ่งจะได้ค่า SER และ NER ตามสมการ

ผิดพลาดของค า อัตราความผิดพลาดของตัวขระพิ เศษและอัต รา
ความผิ ด พลาดของตัวเลขในแต่ ล ะเครื่ องมื อ กับ เอกสารประเภท
Image-based

เครื่ องมือ
Tabula-py
Camelot
Pdfminer.six
ScanDocFlow
OCR.Space
Adobe OCR
API

ผิดพลาดของค า อัตราความผิดพลาดของตัวขระพิ เศษและอัต รา
ความผิ ดพลาดของตัวเลขในแต่ ล ะเครื่ องมื อ กับ เอกสารประเภท
Text-based

Tabula-py
Camelot
Pdfminer.six
ScanDocFlow
OCR.Space
Adobe OCR
API

ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

CER
7.67%
22.2%
5.25%
15.63%
54.87%

WER
8.67%
24.43%
16.7%
21.53%
58.11%

SER
2.5%
16.5%
2%
-50.22%
17.16%

NER
8.15%
21.3%
21.54%
26.95%
60.31%

6.102%

10.82%

4.5%

11.6%

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

CER
97.15%
97.15%
100%
28.39%
46.17%

WER
100%
100%
100%
32.79%
42.19%

SER
52.5%
52.5%
100%
-29.83%
-8.66%

NER
94.87%
94.87%
100%
27.71%
54.95%

41.896%

48.47%

-39.66%

37.23%

จากผลการทดลองเบื้ องต้ น ผลลั พ ธ์ ข องเอกสาร
ประเภท Image-based ได้เครื่ องมือที่ ใช้งานที่ ดีที่สุดเป็ น
ลาดับที่ หนึ่ งคื อ ScanDocFlow เนื่ องจากมีคะแนน CER
WER SER และ NER รวมกันได้นอ
้ ยที่สุด หมายความว่า
เครื่ องมือนี้ มือใช้การแปลงเอกสารประเภทพีดีเอฟไปเป็ น
ซี เอสวีเท็ กซ์ ไ ฟล์จะมี ข ้อ ผิ ด พลาดทางด้านตัวอักษร ค า
อัก ขระพิ เศษ และตัวเลขน้ อ ย ถึ ง แม้จ ะมี พ บตัวอัก ขระ
พิเศษจานวนมากกว่าในข้อมูลต้นฉบับก็ตาม ลาดับที่ 2.
Adobe OCR API 3. OCR.Space ในลาดับที่ 4 และ 5 คือ
Tabula-py และ Camelo ซึ่ งมี คะแน น เท่ ากั น ล าดั บ
สุ ด ท้ายคื อ Pdfminer.six ซึ่ งไม่ ส ามารถค้น หาข้อ ความ
ตัวอักษร คา ตัวอักขระพิเศษและตัวเลขในเอกสารประเทภ
Image-based ได้เลย

ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ ยอัตราความผิดพลาดของตัวอักษร อัตราความ

เครื่ องมือ
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จากผลการทดลองเบื้ องต้ น ผลลั พ ธ์ ข องเอกสาร
ประเภท Text-based ได้เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้งานที่ ดี ที่ สุ ด เป็ น
ล าดั บ ที่ ห นึ่ งคื อ Tabula-py เนื่ องจากมี ค ะแนน CER
WER SER และ NER รวมกันได้นอ
้ ยที่สุด หมายความว่า
เครื่ องมือนี้ มือใช้การแปลงเอกสารประเภทพีดีเอฟไปเป็ น
ซี เอสวีเท็ กซ์ ไ ฟล์จะมี ข ้อ ผิ ด พลาดทางด้านตัวอักษร ค า
อัก ขระพิ เศษ และตัวเลขน้ อ ย ล าดับ ที่ 2. Adobe OCR
API 3. Pdfminer.six 4. Camelot 5.ScanDocFlow และ
ลาดับสุ ดท้ายคื อ OCR.Space แม้ว่า ScanDocFlow จะมี
ค่ า อัต ราความผิ ด พลาดของตัว อัก ขระพิ เศษอยู่ ติ ด ลบ
หมายความว่าจ านวนตัวอัก ขระพิ เศษมี ม ากกว่าจานวน

4. บทสรุ ป

การทดสอบนี้ เป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือ
แปลงเอกสารพี ดี เอฟเป็ นเท็ ก ซ์ ไ ฟล์ห รื อ ผลลัพ ธ์ อ ยู่ใ น
รู ปแบบข้อความตัวอักษรได้อย่างอัตโนมัติซ่ ึ งประกอบไป
ด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรกการเตรี ยมข้อมูลนาเข้าทั้ง
รู ป แบ บ Text-based และ Image-based ขั้ น ตอน การ
เตรี ยมข้อมูลต้นฉบับไว้สาหรับประเมินประสิ ทธิ ภาพกับ
ผลลัพ ธ์ จ ากเครื่ องมื อ โอซี อ าร์ ขั้น ตอนที่ ก ารเรี ยกใช้
เครื่ อ งมื อ แต่ ล ะเครื่ อ งมื อ โอซี อ าร์ ใ นแต่ ล ะรู ป แบบทั้ ง
รู ป แบ บ APIs ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี Access Key ห รื อไม่
จาเป็ นต้องมี หรื อรู ปแบบติดตั้ง Package ลงบนอุปกรณ์
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ขั้นตอนแปลงข้อมูลทั้งข้อมูลต้นฉบับและผลลัพธ์ที่ได้จาก
เครื่ องมื อโอซี อาร์ ให้อยู่ในรู ปแบบ Text แบบตามลาดับ
และแยกค าที่ ถู ก ต้อ งเพื่ อ น าไปประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ขั้นตอนสุ ดท้ายการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมื อโอซี
อาร์ การวัดด้วยอัตราความผิ ดพลาดของตัวอักษร อัต รา
ความผิดพลาดของคา อัตราความผิดพลาดของตัวอักขระ
พิ เศษและอัต ราความผิ ด พลาดของตัว เลข โดยผลการ
เปรี ย บเที ย บระหว่า งเอกสารประเภท Text-based กั บ
Image-based กับแต่ละเครื่ องมือ
จากการทดลองเอกสารใบแสดงราคาสิ น ค้า ที่ เป็ น
เอกสารพีดีเอฟประเภท Text-based มีเครื่ องมือที่ สะดวก
ต่อการใช้งานคือ Tabula-py เนื่ องจากมีฟังก์ชนั ที่สามารถ
แปลงข้อมูลในตารางให้อยูใ่ นรู ปแบบโครงสร้างได้แบบ
อัตโนมัติและมีผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพที่อยูใ่ นเกณฑ์
สู ง และเอกสารพีดีเอฟประเภท Image-based มีเครื่ องมือ
ที่ ส ะดวกต่ อ การใช้ง านคื อ ScanDocFlow และมี ค วาม
จาเป็ นที่ ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลก่อนนาไปใช้ดว้ ยมนุ ษย์อีก
ครั้ง
สาหรับงานวิจยั นี้ การวัดด้วยอัตราความผิดพลาดของ
ตัวอักษร อัตราความผิดพลาดของคา อัตราความผิดพลาด
ของตัวอักขระพิ เศษและอัตราความผิดพลาดของตัวเลข
กับเอกสารพีดีเอฟประเภท Text-based จานวน 5 ชุดและ
Image-based จ านวน 5 ชุ ด ซึ่ งสั ง เกตเห็ น ได้ ว่ า เครื่ อง
Tabula-py Camelot แ ล ะ Pdfminer.six ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ท างานกับ เอกสารพี ดี เอฟประเภท Image-based ได้ แต่
ทางานได้ดีมากกับการแปลงเอกสารประเภท Text-based
เป็ นซี เอสวีเท็กซ์ไฟล์ รวมถึงสามารถใช้งานได้ฟรี ง่ายต่อ
การใช้ง าน และเครื่ องมื อ อย่ า ง ScanDocFlow Adobe
ั พีดีเอฟ
OCR API และ OCR.Space สามารถทางานได้กบ
ทั้งสองประเภทแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายจานวนนึ งแต่ไม่สูงมาก
ส าห รั บ ScanDocFlow แ ล ะ OCR.Space แ ต่ Adobe
OCR API สามารถใช้งานได้ฟ รี ง่ ายต่อ การใช้งานและมี
ข้อจากัด
สังเกตเห็ น ได้ว่าความเหมาะสมกับ เอกสารในแต่ล ะ
ด้าน ตัวอักษรหรื อคา อักขระพิเศษและตัวเลข ในประเภท
Text-based เครื่ องมือ Pdfminer.six เหมาะสมกับเอกสาร
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ประเภท ที่ มี อั ก ขระพิ เ ศษ ที่ สุ ด เครื่ งมื อ Tabula-py
เหมาะสมกับงานด้านตัวอักษรหรื อคา และตัวเลขมากที่สุด
ในความเหมาะสมกับเอกสารในแต่ละด้าน ตัวอักษรหรื อ
ค า อัก ขระพิ เศษและตัว เลข ในประเภท Image-based
เครื่ องมื อ OCR.Space เหมาะสมกับ เอกสารประเภทที่ มี
อักขระพิ เศษที่ สุด เครื่ งมื อ ScanDocFlow เหมาะสมกับ
งานด้านตัวอักษรหรื อคา และตัวเลขมากที่สุด
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บทคัดย่อ

to detect the user's face to start greetings, interact

บทความนี น้ าเสนอวิธีการจั บคู่ข้อความเพื่ อใช้ ในการ
รั บรู้ เจตนาของผู้ ใช้ งานสาหรั บ นามาประยุกต์ ใช้ ในการ
สร้ างระบบสั่ งอาหารด้ วยเสี ยงพูด โดยการนาค่ าคะแนน
BLEU มาใช้ เ ป็ นตั วชี ว้ ัด ความคล้ า ยคลึ ง กั น ของข้ อความ
ระหว่ างข้ อความอิ นพุตที่ได้ มาจากการแปลงเสี ยงพูดเป็ น
ข้ อ ความ เที ย บกับ ข้ อ ความในคลัง ข้ อ ความอ้ างอิ ง ที่ ไ ด้
เตรี ย มไว้ ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยข้ อ ความการทั กทาย การ
สนทนาทั่ วไป และเมนู อาหาร โดยระบบสั่ งอาหารด้ วย
เสียงพูดที่ได้ พัฒนาขึน้ มานี ้ มีความสามารถในการตรวจจับ
ใบหน้ าของผู้ใช้ งานเพื่อเริ่ มต้ นการทักทาย มีความสามารถ
ในการโต้ ตอบการสนทนาทั่วไป การสั่ งอาหารพร้ อมระบุ
จานวนที่ต้องการ การยกเลิกเมนูอาหารที่สั่ง การเรี ยกชาระ
เงิ น การบันทึ กคะแนนและข้ อเสนอแนะจากการใช้ บริ การ
โดยจากการทดลองพบว่ า การจั บคู่ ข้อความในส่ วนของ
การทั ก ทายและการสนทนาทั่ ว ไป มี ค วามถู ก ต้ องที่
92.50% และการสั่ งอาหารมีความถูกต้ องที่ 81.90%
คาสาคัญ: การจับคู่ขอ้ ความ การรับรู ้เจตนา
ระบบสัง่ อาหารด้วยเสี ยงพูด

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. บทนา
การสั่งงานด้วยเสี ยงพูดถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลายใน
ปั จจุบนั เช่น การใช้เสี ยงพูดควบคุมแสงสว่างภายในบ้าน
สาหรับผูส้ ู งอายุ [1] การใช้เสี ยงพูดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
[2] การควบคุ ม หุ่ น ยนต์ด ้ว ยเสี ย งพูด [3] การใช้เ สี ย งพูด
ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ [4] และ การโต้ตอบ
ด้วยเสี ยงพูดกับตูป้ ระชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
ในปั จจุบนั การสั่งอาหารในร้านอาหาร ลูกค้าสามารถ
สั่งอาหารได้ในหลายช่องทาง เช่น สั่งอาหารด้วยปากเปล่า
กับผูใ้ ห้บริ การ สั่งอาหารด้วยตนเองผ่านหน้าจอทัชสกรี น
สัง่ อาหารด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน เป็ น
ต้น โดยในบทความนี้ มีความสนใจในการพัฒนาระบบสัง่
อาหารด้วยเสี ยงพูด ที่ มีความสามารถในการโต้ตอบกับ
ผู ้ใ ช้ ง าน การทั ก ทาย การสนทนาทั่ ว ไป และการสั่ ง
เมนู อาหาร เพื่อเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งให้ผูใ้ ช้งานมี ความ
สะดวกสบายในการสั่งอาหารมากขึ้ น และเป็ นการเพิ่ ม
ความน่าสนใจให้กบั ร้านอาหารในการดึงดูดลูกค้า อีกด้วย

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
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ส่ ว นส าคัญ ของระบบการโต้ต อบด้ ว ยเสี ย งพู ด ใน
ร้านอาหาร คือ การที่ระบบจะต้องทราบให้ได้วา่ ผูใ้ ช้งานที่
กาลังพูดอยูน่ ้ นั ต้องการสิ่ งใด มีเจตนาที่กาลังจะสื่ อสารใน
ประเด็ น ใด เช่ น ทัก ทาย สอบถามข้อ มู ล โพรโมชัน สั่ง
เมนูอาหาร หรื อ เรี ยกชาระเงิน เป็ นต้น ดังนั้น ในบทความ
นี้จึงได้นาเสนอวิธีการจับคู่ขอ้ ความ (Text Matching) เพื่อ
ใช้ในการรั บรู ้เจตนา (Intent Recognition) ของผูใ้ ช้งาน
ว่าต้องการสิ่ งใด เพื่อประมวลผลให้ได้มาซึ่ งการโต้ตอบ
จากระบบกลับไปเป็ นเสี ยงพูดให้ผใู ้ ช้งานได้ยนิ

if c  r
1
BP =  (1−r / c)
if c  r
e

(2)

โดยที่
r คือ จานวนคาในข้อความอ้างอิง
c คือ จานวนคาในข้อความอินพุต
โดยในบทความนี้ ได้ประยุกต์ใช้ค่าคะแนน BLEU ใน
การจับ คู่ ข ้อ ความเพื่ อ การรั บ รู ้ เ จตนาของผูใ้ ช้ง าน โดย
ข้อความอินพุตที่ ได้จากการแปลงเสี ยงพูดมาเป็ นข้อความ
(Speech-to-Text) จะถู ก จับ คู่ ก ับ ข้อ ความอ้า งอิ ง ในคลัง
ข้อความ (Text Bank) ที่ได้เตรี ยมไว้ โดยดูจากค่าคะแนน
BLEU ที่ มี ค่ า มากที่ สุ ด ซึ่ งข้อ ความอ้า งอิ ง ที่ อ ยู่ ใ นคลัง
ข้อความ เช่น ข้อความทักทาย ข้อความสนทนาทัว่ ไป และ
รายชื่อเมนูอาหาร เป็ นต้น

2. BLEU
BLEU ย่ อ มาจาก Bilingual Evaluation Understudy
[5] คื อ ค่าคะแนนที่ ใช้ในการชี้ วด
ั ความคล้ายคลึงกันของ

ข้อความสองข้อความ ได้แก่ ข้อความอินพุต (Input Text)
และข้ อ ความอ้ า งอิ ง (Reference Text) ซึ่ งค่ า คะแนน
BLEU นี้ มก
ั ถูกนามาใช้ในการคานวณค่าความถูกต้องของ
การแปลภาษา (Translation) [6] ใช้ในการวัดประสิ ทธิผล
ของวิ ธี ก ารสร้ า งประโยคอัต โนมัติ [7] และใช้ใ นการ
คานวณค่าความถูกต้องของการสร้างคาบรรยายภาพจาก
ภาพ (Image Captioning) [8]
ค่าคะแนน BLEU มี ค่าอยู่ในช่ วง 0 ถึ ง 1 โดยที่ 1 คื อ
ค่าคะแนนที่ บ่งบอกว่าข้อความอินพุตกับข้อความอ้างอิ ง
เหมื อนกันมากที่ สุด (ข้อความอิ นพุตกับข้อความอ้างอิ ง
เป็ นข้อ ความเดี ย วกัน ) โดยสามารถค านวณค่ า คะแนน
BLEU ได้จากสมการที่ (1)
 N

BLEU = BP  exp   wn log pn 
 n=1
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3. ระบบสั่ งอาหารด้ วยเสี ยงพูด
ภาพรวมของระบบสั่งอาหารด้วยเสี ยงพูดที่นาเสนอใน
บทความนี้ แสดงดังภาพที่ 1 โดยมีการทางานเริ่ มต้นจาก
ผูใ้ ช้งานหรื อลูกค้า เข้ามานั่งในร้านอาหารแล้วนัง่ อยูด่ า้ น
หน้า จอของระบบสั่งอาหารที่ อ ยู่บนโต๊ะอาหาร โดยใน
บทความนี้ ขอเรี ยกระบบสั่ ง อาหารด้ว ยเสี ย งพู ด นี้ ว่า
“สมศรี ” เมื่อสมศรี ตรวจพบใบหน้าของผูใ้ ช้งานจะมีการ
ทักทายผูใ้ ช้งานเพื่อเริ่ มต้นการสนทนา โดยเมื่ อผูใ้ ช้งาน
เริ่ ม พูด กับ สมศรี เสี ย งพูด ของผูใ้ ช้ง านจะพูด แปลงเป็ น
ข้ อ ความ (Speech-to-Text) [9] ข้ อ ความอิ น พุ ต จาก
ผู ้ใ ช้ ง าน จะถู ก น าไปจั บ คู่ กั บ ข้อ ความอ้า งอิ ง ในคลัง
ข้อความโดยใช้การคานวณค่าคะแนน BLEU ตามสมการ
ที่ (1) และเมื่อสมศรี ทาการจับคู่ขอ้ ความเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะ
ทราบได้ว่าผูใ้ ช้งานต้องการสิ่ งใด เช่ น กาลังทักทายกับ
สมศรี หรื อ ก าลัง สั่ง อาหาร เป็ นต้น ตัว อย่า งในกรณี ที่
ต้อ งการสั่ง อาหาร เช่ น ขอสเต็กหมู พ ริ กไทยด า 2 จาน
สมศรี จะดาเนิ นการนารายชื่ อเมนู อาหารนี้ พร้อมราคาต่อ
หน่วยและราคารวม แสดงให้ผใู ้ ช้งานทราบที่หน้าจอ และ
จะมีขอ้ ความโต้ตอบตามที่ได้กาหนดไว้ ถูกแปลงไปเป็ น
เสี ยงพูด (Text-to-Speech) [10] เพื่อโต้ตอบกับผูใ้ ช้งาน

(1)

โดยที่
N คือ จานวนแกรม (gram) ที่ใช้ในการคานวณค่าคะแนน
BLEU โดยทั่ ว ไปจะใช้ เ ป็ น 4 ได้ แ ก่ unigram bigram
3-gram และ 4-gram
pn คือ ค่า Precision ของแต่ละแกรม
wn คือ ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละแกรม
BP คานวณได้จากสมการที่ (2)
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ตารางที่ 2: ตัวอย่างข้อความอ้างอิ งที่ใช้ในการจับคู่กับข้อความ
อินพุต เพื่อใช้ในการสัง่ อาหาร
ตัวอย่ าง
ชื่ อเมนูอาหาร
(Intents)

ภาพที่ 1: ภาพรวมการทางานของระบบสัง่ อาหารด้วยเสี ยงพูด

สเต็กหมูพริ กไทยดา

ระบบสั่งอาหารด้วยเสี ยงพูดที่นาเสนอ มีความสามารถ
ดังต่อไปนี้
3.1 การตรวจจับใบหน้ าผู้ใช้ งานเพื่อเริ่มต้ นการสนทนา
วิธีการตรวจจับใบหน้าที่ใช้ในบทความนี้ ได้แก่ วิธีการ
Haar Cascades [11] โดยเมื่อผูใ้ ช้งานเริ่ มนัง่ ที่ โต๊ะอาหาร
สมศรี จ ะทาการตรวจจับใบหน้า และเริ่ ม ต้น การทักทาย
ผู ้ใ ช้ง านด้ว ยข้อ ความแบบสุ่ ม เช่ น ทัก ทายว่า “สวัส ดี
สมศรี ยินดี ตอ้ นรับค่ะ ลูกค้ามากี่ ท่านคะ” หรื อ “สวัสดี จา้
หนูชื่อสมศรี นะคะ ลูกค้ามากันกี่ท่านคะ” เป็ นต้น
3.2 การรับรู้ เจตนา
ในบทความนี้ได้แบ่งกลุ่มของเจตนา (Intents) ออกเป็ น
2 หมวด ได้แ ก่ หมวดที่ 1. การทัก ทายและการสนทนา
ทั่ว ไป และ หมวดที่ 2. เมนู อ าหารส าหรั บ ใช้ใ นการสั่ง
อาหาร
ในหมวดที่ 1 การทั ก ทายและการสนทนาทั่ ว ไป
ประกอบไปด้วย ข้อความทักทาย เรี ยกเก็บเงิ น สอบถาม
วันที่และเวลา สอบถามส่วนลดและโพรโมชัน แจ้งจานวน
ลูกค้า และสอบถามเมนูแนะนา ดังแสดงในตารางที่ 1

สปาเก็ตตี้คาโบนาร่ า
ข้าวเหนียวถัว่ ดา

การทักทาย
โต๊ะสาหรับ1_4คน
ชาระเงิน

60
60
30

ตารางที่ 3: ตัวอย่างค่าคะแนน BLEU ที่คานวณได้จากการจับคู่
ข้อความ
ตัวอย่ างข้ อความอินพุต
“ขอสั่ งสเต็กหมูพริกไทยดา 2 จาน” เทียบกับ
ข้อความอ้างอิงที่ 1:
“อยากกินสเต็กหมูเกาหลี 2 จาน”
ข้อความอ้างอิงที่ 2:
“เอานักเก็ต”
ข้อความอ้างอิงที่ 3:
“ขอบัวลอย 3 ถ้วย”
ข้อความอ้างอิงที่ 4:
“เอาสเต็กหมูพริ กไทยดา 3 จาน”
ข้อความอ้างอิงที่ 5:
“ขอเป็ นน้ ามะพร้าว 2 แก้ว”

อินพุต เพื่อใช้ในการทักทายและการสนทนาทัว่ ไป
คลังข้ อความอ้ างอิงที่ใช้ ในการจับคู่
จานวน
ข้ อความ
9
29
22

ราคา
(บาท)

ในการจับคู่ขอ้ ความโดยใช้คา่ คะแนน BLEU มีข้ นั ตอน
ดังนี้ เริ่ มต้นโดยข้อความอินพุตและข้อความอ้างอิงจะถูก
ตัด ค า โดยในบทความนี้ ได้ใ ช้ deepcut [12] ในการท า
หน้าที่ ตดั คา ก่ อนที่ จะส่ งต่อไปยังการคานวณค่าคะแนน
BLEU ดังสมการที่ (1) โดยในการคานวณได้กาหนดให้
การถ่ ว งน้ า หนัก เพื่ อ พิ จ ารณา จากค าเดี่ ย ว และ สองค า
ติดกัน ที่ เท่ากัน ส่ วนในกรณี ของสามคาติดกัน และสี่ คา
ติ ด กัน ไม่ ต ้อ งน ามาพิ จ ารณา จึ ง ได้มี ก ารก าหนดค่ า ถ่ ว ง
น้ าหนั ก ไว้ ได้ แ ก่ w1 = 0.5, w2 = 0.5, w3 = 0, w4 = 0
ตัวอย่างการคานวณค่าคะแนน BLEU แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 1: ตัวอย่างข้อความอ้างอิ งที่ใช้ในการจับคู่กบั ข้อความ
ตัวอย่ าง
เจตนา (Intents)

คลังข้ อความอ้ างอิงที่ใช้ ในการจับคู่
จานวน
ตัวอย่ างข้ อความอ้ างอิง
ข้ อความ
59
“สเต็กหมูพริ กไทยดา”,
“หมูพริ กไทยดา”, “หมูพริ กไทย”, …
54
“สปาเก็ตตี้คาโบนาร่ า”,
“คาโบนาร่ า”, “ขอคาโบนาร่ า”, …
31
“ข้าวเหนียวถัว่ ดาน้ ากะทิ”,
“เอาเป็ นข้าวเหนียวถัว่ ดา”,
“รับเป็ นข้าวเหนียวถัว่ ดา”, …

ตัวอย่ างข้ อความอ้ างอิง
“สวัสดีครับ”, “หวัดดี”, “สวัสดีสมศรี ”, …
“มา 1 คนจ้า”, “3 คน”, “มา 4 คนครับ”, …
“เก็บตังด้วยครับ”, “คิดเงินด้วยค่ะ”, …

ค่าคะแนน BLEU ที่คานวณได้
0.3303
0.0000
0.0000
0.4671
0.0000

จากตารางที่ 3 จะเห็ นได้ว่า ค่าคะแนน BLEU ที่ มาก
ที่ สุ ด คื อ 0.4671 ซึ่ งเป็ นค่ า คะแนน BLEU ระหว่ า ง
ข้อความอินพุตเทียบกับข้อความอ้างอิงที่ 4 ซึ่งแสดงถึงการ
ที่ขอ้ ความอินพุตมีค่าใกล้เคียงกับข้อความอ้างอิงที่ 4 มาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับข้อความอ้างอิงอื่น ๆ ดังนั้น ผลการจับคู่

ในหมวดที่ 2 เป็ นส่ วนของการสั่งอาหาร ประกอบด้วย
ชื่อเมนูอาหารต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ที่ ไ ด้จึ ง ได้เ จตนา (Intents) ที่ ต ้อ งการสั่ ง เป็ น สเต็ ก หมู
พริ กไทยดา โดยจานวนจานที่ตอ้ งการสัง่ จะสกัดตัวเลขมา
จากข้อความอินพุต นัน่ คือ 2 จาน
3.3 การระบุจานวนของเมนูอาหารทีต่ ้ องการ
ผู ้ใ ช้ง านสามารถสั่ ง อาหารพร้ อ มระบุ จ านวนจานที่
ต้องการสั่งได้ เช่ น “ขอสั่งสปาเก็ตตี้ คาโบนาร่ า 3 จาน”
เป็ นต้น โดยสมศรี จะทาการค้นหาตัวเลขในข้อความ เพื่อ
นามาใช้ในการคานวณราคาอาหารที่สั่งให้ผูใ้ ช้งานเห็นที่
หน้ า จอ แต่ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ มี ต ัว เลขอยู่ ใ นข้อ ความ หรื อ
ผูใ้ ช้งานไม่ได้ระบุจานวนจาน สมศรี จะกาหนดให้เป็ น 1 จาน
3.4 การยกเลิกเมนูอาหารทีไ่ ด้ สั่งไปแล้ ว
ผูใ้ ช้งานสามารถสั่งยกเลิ กเมนู อาหารที่ สั่งไปแล้วได้
โดยสมศรี จ ะด าเนิ น การตัด รายการเมนู อ าหารนั้น ออก
พร้ อ มค านวณราคารวมใหม่ ใ ห้ผู ้ใ ช้ง านทราบ แต่ ห าก
ผูใ้ ช้งานพูดยกเลิกเมนูอาหารที่ไม่มีในรายการอาหารที่ สั่ง
ไปแล้ว สมศรี จะมีการแจ้งเตือนว่าไม่พบเมนู ดงั กล่าวให้
ผูใ้ ช้งานทราบ
3.5 การจัดเก็บคะแนนความพึงพอใจและข้ อเสนอแนะ
เมื่ อผูใ้ ช้งานเรี ยกชาระเงิ น สมศรี จะสอบถามคะแนน
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งาน
สามารถพูดเลขคะแนนที่ตอ้ งการให้ และพูดข้อเสนอแนะ
คาติชมต่าง ๆ ได้ สมศรี จะดาเนิ นการเก็บค่าคะแนนและ
ข้อเสนอแนะเป็ นข้อความลงไฟล์ขอ้ มูลต่อไป
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4.2 การรั บ รู้ เจตนาในหมวดของการทักทายและการ
สนทนาทัว่ ไป
ในการทดลองนี้ เป็ นการที่ ผูใ้ ช้งานพูดข้อความต่าง ๆ
หลากหลายรู ปแบบเพื่อทดสอบการรับรู ้ เจตนา (Intents)
ในหมวดของการทักทายและการสนทนาทัว่ ไป โดยผลที่
ได้จะเป็ นจานวนครั้งของความถูกต้องในการจับคู่ขอ้ ความ
ที่ผใู ้ ช้งานพูด เทียบกับข้อความอ้างอิงในคลังข้อความ โดย
มี ผ ลการทดลองดัง แสดงในตารางที่ 4 ซึ่ งได้ค่ า ความ
ถูกต้องเฉลี่ยคิดเป็ น 92.50%
ตารางที่ 4: ผลการทดลองการรับรู้ เจตนา (Intents) ในหมวดของ
การทักทายและการสนทนาทัว่ ไป

เจตนา (Intents)

การทักทาย
โต๊ะสาหรับ1_4คน
โต๊ะสาหรับ5_8คน
ชาระเงิน
วันที่
เวลา
โพรโมชัน
เมนูแนะนา
ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง

จานวนครั้งของ
ข้ อความอินพุตจาก
ผู้ใช้ งานที่มีการพูด
บริบทของข้ อความ
ที่แตกต่างกัน
10
10
10
10
10
10
10
10

ความถูกต้อง
(ครั้ง)
8
10
10
9
9
10
8
10
92.50%

ร้ อยละ
ความ
ถูกต้อง
80%
100%
100%
90%
90%
100%
80%
100%

4.3 การรับรู้ เจตนาในหมวดของการสั่งอาหาร
ในการทดลองนี้ เป็ นการที่ ผูใ้ ช้งานพูดข้อความต่าง ๆ
หลากหลายรู ปแบบเพื่อทดสอบการรับรู ้ เจตนา (Intents)
ในหมวดของการสั่งอาหาร โดยมีผลการทดลองดังแสดง
ในตารางที่ 5 ซึ่ งได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยคิดเป็ น 81.90%
โดยเมนู อาหารที่ มีความผิดพลาดมากที่ สุด ได้แก่ เฟรน
ฟราย ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากการออกเสี ย งที่ ไ ม่ ชัด เจนหรื อ
คลุ ม เครื อ ส่ ง ผลให้ ข้ ัน ตอนในการแปลงเสี ย งพู ด เป็ น
ข้อ ความนั้น แปลงข้อ ความออกมาเป็ นคาอื่ น ซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อค่าคะแนน BLEU ที่ คานวณได้ จึ งไม่สามารถ
จับคู่ได้ตรงตามความเป็ นจริ ง

4. การทดลอง
4.1 การตรวจจับใบหน้ าเพื่อเริ่มต้ นการสนทนา
เมื่อผูใ้ ช้งานนัง่ อยูห่ น้าจอเพื่อสัง่ อาหาร สมศรี จะทาการ
ตรวจจับใบหน้า แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 2 และจะเริ่ มต้น
ทักทายกับผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ 2: การตรวจจับใบหน้าเพื่อเริ่ มต้นการสนทนา
(ซ้าย) ไม่พบใบหน้า (ขวา) พบใบหน้า
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ตารางที่ 5: ผลการทดลองการรับรู้ เจตนา (Intents) ในหมวดของ
การสัง่ อาหาร

เมนูอาหาร
เจตนา (Intents)
สเต็กหมูพริ กไทยดา
สเต็กหมูเกาหลี
สเต็กแฮม
สเต็กเนื้อ
สเต็กปลาแซลมอน
สปาเก็ตตี้คาโบนาร่ า
สปาเก็ ต ตี้ เบค่ อ นพริ ก
แห้ง
แฮมเบอร์ เกอร์ หมู
แฮมเบอร์ เกอร์ ไก่
นักเก็ต
เฟรนฟราย
ชีสบอล
มันบด
ขนมปังกระเทียม
ลาซานญ่าหมู
กุง้ โดนัท
สาคูแคนตาลูป
บัวลอย
ข้าวเหนียวถัว่ ดา
น้ าส้ม
น้ ามะพร้าว
ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง

จานวนครั้งของ
ข้ อความอินพุตจาก
ผู้ใช้ งานที่มีการพูด
บริบทของข้ อความ
ที่แตกต่างกัน
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ความ
ถูกต้อง
(ครั้ง)

ร้ อยละความ
ถูกต้อง

9
10
9
9
8
6
8

90%
100%
90%
90%
80%
60%
80%

8
9
8
4
8
9
10
8
6
9
10
8
9
7
81.90%

80%
90%
80%
40%
80%
90%
100%
80%
60%
90%
100%
80%
90%
70%

ภาพที่ 3: ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการอาหารที่สงั่
ในส่ วนของการยกเลิ กเมนู อ าหารที่ ได้สั่งไปแล้ว นั้น
ผูใ้ ช้งานสามารถทาได้โดยพูดคาว่า “ขอยกเลิก” แล้วตาม
ด้ ว ยชื่ อ เมนู อ าหารที่ ต ้อ งการยกเลิ ก เช่ น “ขอยกเลิ ก
แฮมเบอร์ เกอร์ ไก่” สมศรี จะทาการยกเลิกเมนูอาหารนี้ ให้
ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4: การยกเลิกเมนูอาหารบางรายการ
นอกจากนี้ ผู ้ใ ช้ง านยัง สามารถสั่ ง เมนู อ าหารอื่ น ๆ
เพิ่มเติม หลังจากทาการยกเลิกเมนู อาหารบางรายการไป
แล้วได้ ส่ วนในกรณี ที่ผูใ้ ช้งานพูดคาว่า “ขอยกเลิก” แล้ว
ตามด้วยเมนูอาหารที่ไม่มีในรายการที่ได้สั่งไปแล้ว สมศรี
จะพูดคาว่า “ไม่พบรายการที่คุณขอยกเลิก กรุ ณาพูดอีกครั้ง
ค่ะ” เนื่องจากไม่พบเมนูอาหารนั้น
4.5 การรับคะแนนความพึงพอใจและข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้ งาน
เมื่ อ ผูใ้ ช้ง านรั บ ประทานอาหารเสร็ จ แล้ว และมี การ
เรี ยกชาระเงิน สมศรี จะมีการถามถึงคะแนนความพึงพอใจ
ในครั้งนี้ ซึ่งผูใ้ ช้งานสามารถให้คะแนนได้ต้ งั แต่ 1 คะแนน
ถึง 5 คะแนน จากนั้น จะมีการรับข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้งาน
ดั ง แสดงในภาพที่ 5 เพื่ อ ท าการจั ด เก็ บ คะแนนและ
ข้อเสนอแนะที่ ได้ไว้ในไฟล์ข ้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 6
โดยมีการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ข้อเสนอแนะ คะแนน วันที่
และ เวลา เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งการให้บริ การต่อไป

4.4 การสั่งอาหารและการยกเลิกเมนูอาหารทีส่ ั่งไปแล้ ว
ในการทดลองนี้ ผู ้ใ ช้ง านสามารถเพิ่ ม ลด จ านวน
เมนู อ าหารที่ สั่ง ได้ โดยในการเพิ่ ม เมนู อ าหาร ผูใ้ ช้ง าน
สามารถสั่งด้วยเสี ยงพูดเพื่อแปลงไปเป็ นข้อความอินพุตที่
ถูกนาไปเปรี ยบเที ยบกับข้อความอ้างอิ ง เพื่อทาการเพิ่ม
เมนู อาหารตามที่ สั่งที่ หน้าจอ เช่น “เอาสเต็กหมูพริ กไทย
ดา 3 จาน” “เอาเป็ นสปาเก็ตตี้คาโบนาร่ า 2 จาน” และ “ขอ
เป็ นแฮมเบอร์ เกอร์ ไก่” เป็ นต้น โดยในกรณี น้ ี ถา้ ผูใ้ ช้งาน
สั่งอาหารโดยมีการระบุจานวนจาน สมศรี จะมีการบันทึ ก
จานวนจานอาหารตามที่ผใู ้ ช้งานสัง่ แล้วแสดงผลที่หน้าจอ
ดังแสดงในภาพที่ 3 แต่ถา้ ผูใ้ ช้งานไม่ได้ระบุจานวนจาน
สมศรี จะกาหนดให้เป็ น 1 จาน นอกจากนี้ จะมีการอัพเดต
ราคาต่ อ จานของแต่ ล ะเมนู อ าหาร ราคารวมของแต่ ล ะ
เมนูอาหาร และราคารวมทั้งหมด ให้ผใู ้ ช้งานทราบ
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บทคัดย่อ

Machine. The source of the report in Power BI

การวิจัยครั้ งนีม้ ีจุดประสงค์ เพื่อทาการพยากรณ์ อนุมตั ิ
สิ นเชื่ อ และท าการเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภาพของ
อัลกอริ ทึมเพื่อนามาใช้ ในการสนับสนุนการตัดสิ นใจการ
พยากรณ์ อนุมัติสินเชื่ อธุรกิจ ด้ วยเทคนิ คเหมืองข้ อมูล นา
ข้ อ มู ล สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ จ านวน 3,000 รายการในอดี ต จาก
สถาบั นการเงิ นแห่ งหนึ่ งมาทาการวิ เคราะห์ ข้ อมูล โดย
เปรี ย บเที ย บระหว่ างอั ล กอริ ทึ ม 5 ตั ว ได้ แ ก่ ต้ น ไม้ การ
ตัดสิ นใจ, ป่ าสุ่ม, นาอีฟเบย์ , โครงข่ ายประสาทเทียม และ
เทคนิ ค ซั พ พอร์ ทเวกเตอร์ แมชชี น จากนั้ น น าข้ อ มูล มา
แสดงผลรายงานในรู ปแบบ Power BI โดยผลการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ บ ว่ าอั ล ก อ ริ ทึ ม Random Forest มี
ประสิ ทธิ ภาพสูงที่สุด มีค่าความถูกต้ องร้ อยละ 98.03 และ
ค่ าความแม่ น ย าร้ อยละ 98.26 จากนั้ น น าข้ อ มู ล และ
อั ล กอริ ทึ ม ที่ ไ ด้ ม าแสดงผลรายงานในรู ป แบบ Dash
Board ผ่ านโปรแกรม Power BI
คาสาคัญ: การพยากรณ์ สิ นเชื่อธุรกิจ เทคนิคเหมืองข้อมูล

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.บทนา
จากสถิติสถาบันการเงินมีรายงานรายได้ค่าใช้จ่ายของ
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระบบโดยรายได้จากดอกเบี้ ยเงิ นให้
สิ น เชื่ อ มี ป ริ ม าณสู ง สุ ด ของรายได้ด อกเบี้ ย เมื่ อ สถาบัน
การเงิ น มี ค วามต้อ งการเพิ่ ม ปริ มาณสิ น เชื่ อ สิ่ ง ที่ ต ้อ ง
ค านึ ง ถึ ง เป็ นสาคัญ คื อ การประเมิ น และวิเคราะห์ ความ
เสี่ ยงของการให้สินเชื่อเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดสิ นเชื่ อที่ ไม่
ก่ อให้เกิ ดรายได้ (Non-performing Loan) ในปริ มาณที่
สู งซึ่ งในปี 2563 สิ นเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.1% จากปี ก่อน
อยูท่ ี่ 2% โดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากสิ นเชื่อธุรกิจขยายตัว
ที่ 5.4% เทียบกับปี ก่อนที่หดตัว-0.8 (สิ นเชื่อธุรกิจคิดเป็ น
ร้อยละ 64.2 ของสิ นเชื่ อรวม) ปั จจัยหลักจากการเติ บโต
ของสิ นเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ส่วนหนึ่ งกลับมาใช้สินเชื่อ
แทนการออกตราสารหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หด
ตัว-2.8% ถือเป็ นอัตราที่ลดลงจากผลของมาตรการสิ นเชื่อ
ดอกเบี้ยต่า (soft loan)
ในสถานการณ์ โรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา (โควิด-19)
นโยบายของภาครัฐที่ให้สถาบันการเงินปล่อยสิ นเชื่อมาก
ขึ้ นกระตุ ้ น เศรษฐกิ จและเพื่ อ เป็ นการช่ วยเหลื อ

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
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ผู ้ป ระกอบการที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบแต่ จ ากสถานการณ์
ปั จจุ บันสถาบันการเงิ นยังคงต้องระมัดระวัง การปล่ อ ย
สิ น เชื่ อ ให้ SMEs จากความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ และภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ ย ัง ไม่ แ น่ น อนสู ง และมาตรการช่ ว ยเหลื อ
เพิ่มเติมของภาครัฐอาทิมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจตาม พ.ร.ก. ฟื้ นฟูฯจะช่วยให้มาตรฐาน
การให้ สิ น เชื่ อ ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ แ ละSMEs มี
แนวโน้ม ผ่อ นคลายลงเล็ก น้อ ยแม้ส ถาบัน การเงิ น ยัง มี
แนวโน้มเพิ่มความระมัดระวังการปล่อยสิ นเชื่อให้SMEs
สาหรั บกลุ่มลูกค้าใหม่และธุ รกิ จที่ ยงั ไม่ ฟ้ื นตัวจากการ
ระบาดโดยสถาบันมีแนวโน้มปรับเพิ่ม Margin และเพิ่ม
เงื่อนไขประกอบสัญญากูร้ วมถึงเพิ่มเงื่อนไขหลักประกัน
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเสี่ ยง
จากภาวะเศรษฐกิ จ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บันและ
แนวโน้มความต้องการสิ นเชื่ อของธุ รกิ จในขณะนี้ ทาให้
สถาบันการเงินมีความกังวลเกี่ยวกับสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (Non-performing Loan) ซึ่ ง ในขณะเดี ย วกัน การ
แข่งขันของสถาบันการเงิ นในการปล่อยสิ นเชื่ อก็มีการ
แ ข่ ง ขั น ที่ สู ง แ ล ะ จ า ก ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี
แนวความคิดที่จะพัฒนาแบบจาลองสาหรับการพยากรณ์
การอนุ มตั ิ สินเชื่ อธุ รกิ จด้วยเทคนิ คเหมื องข้อมูลให้เกิ ด
ความแม่นยาเกิ ดมาตราฐานในการวิเคราะห์สินเชื่ อและ
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมีอลั กอรึ ทึมที่ น่าสนใจ
ดั ง นี้ Decision Tree, Random Forest, Naïve Bayes,
Artificial Neural Network แ ล ะ Support Vector
Machine เพื่ อ เป็ นการประเมิ น เบื้ อ งต้น ในการประเมิ น
ความเสี่ ยงในการอนุ มตั ิ สินเชื่ อธุ รกิ จและลดความเสี่ ยง
สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ ( Non-performing Loan)
และในอนาคตจากการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าแต่ละรายโดย
การพัฒ นาแบบจ าลองสาหรั บ การพยากรณ์ การอนุ ม ัติ
สิ นเชื่อธุรกิจด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลกับการอนุมตั ิสินเชื่อ
ธุรกิจในอดีต
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2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เกณฑ์ ในการประเมินคุณภาพผู้ขอสินเชื่ อ 5C’s
เกณฑ์ใ นการประเมิ นคุ ณภาพผูข้ อสิ นเชื่ อ 5C’s
เป็ น เป็ นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ โดยทัว่ ไปจะช่วยในการกาหนด
ความสามารถในการช าระหนี้ ของนิ ติ บุคคลหรื อความ
สามารถในการชาระหนี้ ของบุคคลธรรมดาซึ่ งประกอบ
ไ ป ด้ ว ย Character, Capacity, Capital, Collateral แ ล ะ
Conditions
2.2 เทคนิคเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
เ ท ค นิ ค เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล ( Data Mining) คื อ
กระบวนการที่ ก ระท ากับ ข้อ มู ล จ านวนมากเพื่ อ ค้น หา
รู ปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุ ดข้อมูลนั้น ใน
ปั จจุบนั การทาเหมืองข้อมูลได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในงาน
หลายประเภททั้งในด้านธุ รกิจที่ ช่วยในการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งในด้าน
เศรษฐกิ จ และสัง คมโดยมี ต อนการท าเหมื อ งข้อ มู ล วิธี
Cross-Industry Standard Process for Data Mining
(CRISP-DM) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ

2.1.1 Business Understanding ก า ร ท า ค ว า ม
เข้าใจในงาน
2.1.2 Data Understanding ทาความเข้าใจข้อมูล
2.1.3 Data Preparation ทาการแปลงข้อมูล (Raw
Data) ให้กลายเป็ นข้อมูลที่ สามารถนามาช่ ว ยใน
การวิเคราะห์ต่อไปได้
2.1.4 Modeling ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จ า ล อ ง เ พื่ อ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1.5 Evaluation การประเมินผลลัพธ์
2.1.6 Deployment การนาเอาข้อมูลที่เป็ นผลลัพธ์
2.2 ต้ นไม้ การตัดสินใจ (Decision Tree)
เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู ้ โ ด ย ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท
(Classification) ข้อมูลออกเป็ นกลุ่ม (class) ต่างๆ โดยใช้
คุ ณ ลัก ษณะ (attribute) ข้อ มู ล ในการจ าแนกประเภท
ต้ น ไม้ ต ั ด สิ นใจที่ ไ ด้ จ ากการเรี ยนรู ้ ท าให้ ท ราบว่ า
คุ ณ ลัก ษณะใดเป็ นตัว ก าหนดการจาแนกประเภท และ
คุณลักษณะแต่ละตัวมีความสาคัญมากน้อยต่างกันอย่างไร
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อัล กอริ ทึ ม ที่ ส ามารถน ามาช่ ว ยแก้ปั ญ หาการ
จาแนกข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจาแนกข้อมูล
โดยอาศัยหลักการของการหาสัมประสิ ทธิ์ของสมการเพื่อ
สร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ถูกป้ อนเข้าสู่ กระบวนการ
สอนให้ระบบเรี ยนรู ้โดยเน้นไปยังเส้นแบ่งแยกแยะกลุ่ม
ข้อมูลได้ดีที่สุด

S คื อ ตัว อย่า งที่ ป ระกอบด้ว ยชุ ด ของตัว แปรต้น
และตัวแปรตามหลายๆกรณี
Ps(j) คื อ อัต ราส่ ว นของกรณี ใ น S ที่ ต ัวแปรตาม
หรื อผลลัพธ์มีค่า j
2.3 ป่ าสุ่ ม (Random Forest)
เป็ นหนึ่ งในกลุ่มของโมเดลที่ เรี ยกว่า Ensemble
learning ที่ มี ห ลัก การคื อ การเทรนโมเดลที่ เ หมื อ นกัน
หลายๆครั้ง (หลาย Instance) บนข้อมูลชุดเดียวกันโดยแต่
ละครั้ งของการเทรนจะเลื อกส่ วนของข้อมู ลที่ เทรนไม่
เหมื อ นกัน แล้ว เอาการตัดสิ น ใจของโมเดลเหล่ า นั้นมา
โหวตกันว่าClass ไหนถูกเลือกมากที่สุด

3. วิธีดาเนินการวิจยั

2.4 นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)
การทาเหมื องข้อมูลในแบบclassifier ที่ ถูกสร้ าง
ขึ้ น โ ด ย ห ลั ก ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น Naïve Bayesian
Classification จะใช้วิเคราะห์หาความน่าจะเป็ นของสิ่ งที่
ยัง ไม่ เ คยเกิ ดขึ้ น โดยการคาดเดาจากสิ่ งที่ เ คยเกิ ดขึ้ นมา
ก่อน

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิ ด การพัฒนาแบบจ าลองการ
พยากรณ์ อนุ มตั ิ สินเชื่ อธุ รกิ จด้วยเทคนิ ค
เหมืองข้อมูล
จากภาพที่ 1 การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย แบบ
ประยุกต์โดยใช้เทคนิค Decision Tree, Random Forest,
Naïve Bayes, Artificial Neural Network และ Support
Vector Machine จากนั้นดาเนิ นการเปรี ยบเทียบเพื่อเลือก
อัลกอริ ทึมที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลในอดีตโดยการ
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) และใช้โปรแกรม Rabbit Miner Studio
ในการทดลองสาหรับพัฒนาโมเดลดังกล่าวมีข้ นั ตอนการ
วิจยั ดังนี้
3.1 ศึ กษ ากร ะ บ วนการ CSISP-DM ซึ่ ง เ ป็ น
กระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเหมืองข้อมูล
3.2 รวบรวมข้อมูลที่ ตอ้ งการนามาใช้ ซึ่ งข้อมูลที่
น ามาใช้ใ นงานวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นข้อ มู ล การอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ
ธุ ร กิ จ จากสถาบันการเงิ น แห่ งหนึ่ ง ช่ ว งระหว่า ง ตั้งแต่
ต.ค. 2561 ถึ ง ธ.ค. 2563 จานวน 3,000 รายการ ข้อมูลที่
จากนั้ นคัด เลื อ กข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาโมเดลการ

2.5 โครงข่ า ยประสาทเทีย ม (Artificial Neural
Network)
ระบบคอมพิวเตอร์จากโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อ
จาลองการทางานโครงข่ายประสาทชีวภาพที่อยูใ่ นสมอง
ของสั ต ว์โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มสามารถเรี ย นรู ้ ที่ จ ะ
ทางานที่ มอบหมายได้จากการเรี ยนรู ้ผ่านตัวอย่างโดยไม่
ถูกโปรแกรมด้วยกฎเกณฑ์ตายตัวแบบระบบอัตโนมัติ
2.6 เทคนิคซั พพอร์ ทเวกเตอร์ แมชชีน (Support
Vector Machine)
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พยากรณ์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บ หลัก ทฤษฎี เ กณฑ์ ใ นการ
ประเมินคุณภาพผูข้ อสิ นเชื่อ 5C’s
3.3 1 ด าเนิ นการเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพ
แบบจาลองที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วยโปรแกรม Rapid
Miner Studioโดยขั้ นตอนประกอบด้ ว ย 1) น าเข้ า
ไฟล์ขอ้ มูลการอนุมตั ิสินเชื่อธุรกิจที่มีการทาความสะอาด
ข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว 2) ใช้เครื่ องมือ Cross Validation เพื่อ
ประเมินประสิ ทธิภาพของแบบจาลองทั้ง 5 เทคนิคในการ
เปรี ยบเที ย บดัง นี้ Decision Tree, Random Forest, Naïve
Bayes, Artificial Neural Network แ ล ะ Support Vector
Machine กระบวนการภายในเครื่ องมือ Cross Validation
มี การแบ่ งการทางานออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ Training และ
Testing ในส่ ว นของการ Training น าเครื่ องมื อ Neural
Network มาใช้เพื่อเป็ นการเรี ยนรู ้ ในส่วนของ Testing นา
เครื่ องมื อ Apply Model และใช้เ ครื่ อ งมื อ Performance
(Classification) เพื่อแสดงประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง
หลังจากนั้นทาการเลือกเทคนิคที่ถูกต้องและแม่นยาที่สุด

NCCIT2022

3.4 ขั้นตอนการพัฒนาหน้าจอการแสดงผล เป็ น
การน าภาพรวมของข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสร้ างโมเดลมา
แสดงผลรายงานในรู ปแบบ Dashboard ผ่า นโปรแกรม
Power BI
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลเปรียบเทียบอัลกอริทมึ
เปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมโดยนาชุดข้อมูลตัวอย่าง
มาเพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึมตัวอย่างชุด
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผลการเปรี ยบเทียบค่าความถูกต้อง และ แม่นยา

ภาพที่ 2: เปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม (1)
จากตารางที่ 1 สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) มีค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 97.77% และค่าความแม่นยา เท่ากับ
98.04%
แบบจาลองแรนดอมฟอเรสต์ (Random forest) มี
ค่ า ความถู ก ต้อ งเท่ า กับ 98.03% และค่ า ความแม่ น ย า
เท่ากับ 98.26%
แบบจาลองนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) มีค่าวามถูกต้อง
เท่ากับ 64.03% และค่าความแม่นยาเท่ากับ 60.08%
แบบจ าลองโครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial
Neural Network) มีค่าวามถูกต้องเท่ ากับ 76.67% และค่า
ความแม่นยาเท่ากับ 71.24%
แบบจาลองซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมทชี น (Support
Vector Machine:SVM) มี ค่ า วามถู ก ต้อ งเท่ า กับ 80.03%
และค่าความแม่นยาเท่ากับ 80.17%

ภาพที่ 3: เปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม (2)

ภาพที่ 4: การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพแบบจาลอง
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ในการเปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพแบบจ าลอง
พบว่ า เมื่ อ น าข้อ ปั จ จัย ต่ า งๆมาสร้ า งโมเดลและปรั บ
ค่าพารามิ เตอร์ ในการวัดประสิ ทธิ ภาพด้วย แบบจาลอง
แ ร น ด อ ม ฟ อ เ ร ส ต์ ( Random forest) ส า ม า ร ถ ใ ห้
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยอธิ บายได้วา่ จากจานวน 3,000
รายการ ที่ มีการแบ่ งข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้และข้อมูล
สาหรับการทดสอบ จานวนข้อมูลที่พยากรณ์ทานายถูกว่า
ได้รั บ สิ น เชื่ อ 2,153 รายการ จ านวนข้อ มู ล ที่ พ ยากรณ์
ทานายถูกว่าไม่ได้รับสิ นเชื่อ 788 รายการ จานวนข้อมูลที่
พยากรณ์ ท านายผิ ด ว่ า ได้รั บ สิ น เชื่ อ 49 รายการ และ
จานวนข้อมูลที่พยากรณ์ทานายผิดว่าไม่ได้รับสิ นเชื่ อ 10
รายการ
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จากภาพที่ 6 - 7 เป็ นการแสดงผลการพยากรณ์จาก
อัลกอริ ทึมที่นามาใช้ในการพยากรณ์ในครั้งนี้ คือ เทคนิค
Random Forest มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท านายสู ง กว่ า
เทคนิคอื่นๆ ซึ่ งแสดงผลการอนุมตั ิสินเชื่อ หรื อ ไม่อนุมตั ิ
เปรี ยบเทียบกับผลการพยากรณ์ที่พยากรณ์ไว้ โดยสามารถ
รายงานเลือกตามประเภทธุรกิจ และ ประเภทกิจการ
5. สรุปผลการวิจยั
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า
แบบจาลองสาหรับการพยากรณ์การอนุ มตั ิสินเชื่ อธุ รกิ จ
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลแบบการจาแนกประเภท และเพื่อ
ประเมิ น ผลการพยากรณ์ ข องแบบจ าลองส าหรั บ การ
พยากรณ์การอนุ มตั ิสินเชื่ อธุ รกิ จที่ มีการตั้งสมมติฐานไว้
ว่า ผลการณ์ ข องแบบจ าลองส าหรั บ การพยากรณ์ ก าร
อนุ มตั ิสินเชื่ อธุ รกิ จมีค่าความถูกต้องมากกว่า 80% โดย
การนาข้อมูลการอนุ มตั ิสินเชื่ อธุ รกิ จจากสถาบันการเงิ น
แห่ งหนึ่ งมาทาให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง (Data Cleansing)
และแบ่ ง ชุ ด ข้อ มู ล ด้ว ยการวัด ผลด้ว ยวิ ธี ก ารวัด ความ
ถูกต้องแบบไขว้ (Cross Validation) มาพัฒนาแบบจาลอง
ด้ ว ย 5 เ ท ค นิ ค เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ไ ด้ แ ก่ Decision Tree, Random Forest, Naïve Bayes,
Artificial Neural Network และSupport Vector Machine
โดยการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยค่ า ความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) และ ค่าความแม่นยา (Precision) ในการเลือก
เทคนิ คที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ด ผลลั พ ธ์ ใ นการ
เปรี ยบเทียบพบว่าเทคนิ ค Random Forest มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการท านายสู งกว่ า เทคนิ คอื่ น ๆ และการพั ฒ นา
แบบจาลองสาหรั บการพยากรณ์ อนุ มตั ิ สินเชื่ อธุ รกิ จใน
ครั้งนี้ พบว่าประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองสาหรับหารอนุ มตั ิ
สิ นเชื่ อเพื่อธุ รกิ จมี ค่าความถูกต้องอยู่ที่ 98.03% และค่า
ความแม่ นย าเท่ า กับ 98.26% หลัง จากสร้ างตัวแบบการ
พยากรณ์เสร็ จแล้ว จึ งได้นาข้อมูลมาแสดงผลในรู ปแบบ
Dash Board ผ่านโปรแกรม Power BI

4.2 หน้ าแสดงผลรายงาน

ภาพที่ 5 : หน้าแสดงรายงานภาพรวม
จากภาพที่ 5 เป็ นตัว อย่า งการแสดงภาพรวมผล
การอนุมตั ิสินเชื่อ โดยจะแสดงผลการอนุมตั ิสินเชื่อ และ
ไม่อนุ มตั ิ สินเชื่ อ แยกตามประเภทธุ รกิ จ และ ประเภท
กิจการ

ภาพที่ 6: หน้าแสดงการพยากรณ์การอนุมตั ิสินเชื่อ

ภาพที่ 7: หน้าแสดงการพยากรณ์การอนุมตั ิสินเชื่อ (ต่อ)
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วารสารวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีม หาวิท ยาลัย
อุบลราชธานี. ปี ที่ 20 ฉบับที่1 : 44-58.
[5] Trilok, N. P., et al. (2017). “Credit Risk Analysis
using Machine Learning Classifiers.” International
Conference on Energy, Communication, Data
Analytics and Soft Computing. Chennai: The
Institute of Electrical and Electrical Engineers
(IEEE), (1850-1854).

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1การศึ ก ษาและเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพ
แบบจาลองการพยากรณ์ ครั้งนี้ ยงั ไม่ได้ใช้งานจริ ง ดังนั้น
เมื่ อหากต้องการนาไปใช้งานจริ งควรนาไปลองทาการ
ประเมินครั้งซ้ าอีกครั้งและความเหมาะสมของแบบจาลอง
มี ความแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับ ลักษณะของข้อ มูลที่ น ามา
พยากรณ์
6.2 ชุดข้อมูลที่นามาพัฒนาแบบจาลองมีประมาณ
ที่จากัดทั้งในเรื่ องของปริ มาณ และ จานวนวงเงินที่อนุมตั ิ
การใช้ขอ้ มูลที่มากขึ้นหรื อวงเงินที่แตกต่างอาจส่งผลให้มี
ประสิ ทธิภาพที่มากขึ้น

[1]

[2]

[3]

[4]
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การจาแนกประเภทของอาวุธโดยใช้ โครงข่ ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
Classification of Weapons using Convolutional Neural Networks
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บทคัดย่อ

Therefore, the research uses TensorFlow and Keras,

งานวิ จั ย นี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการ
สาหรั บ การจาแนกอาวุธ จากข้ อ มูลภาพ จ านวน 8 ชนิ ด
โดยการประยุกต์ ใช้ เทคนิ คการเรี ยนรู้ เชิ งลึก พร้ อมทั้ งได้
พัฒนาโมเดลในการจาแนกย่ อยเฉพาะในคลาส เครื่ องบิ น
ที่ สามารถติ ดยุทโธปกรณ์ ซึ่ งมีความยากและซั บซ้ อนใน
การจาแนก เนื่ องจากมีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้ เคี ยงกัน
เช่ น สี ขนาด และ รู ปร่ าง ดังนั้นงานวิจัยจึ งใช้ TensorFlow
และ Keras ซึ่ งเป็ นไลบรารี่ สาหรั บ พัฒนาการเรี ยนรู้ ของ
เครื่ อง ด้ วยอั ลกอริ ทึมโครงข่ ายประสาทเที ยมแบบคอน
โวลูชัน อี กทั้ งยัง เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของโมเดลการเรี ยนรู้
เชิ งลึก พร้ อมทั้ งเปรี ยบเทียบ โมเดลพร้ อมใช้ งานที่ ได้ รับ
การฝึ กฝนมาก่ อน 8 แบบ ผลลัพธ์ ที่ได้ จากงานวิจัยนี ้ โมเดล
EfficientNet-B0 มีค่าความถูกต้ องในการจาแนกอาวุธ จาก
ข้ อมูลภาพ เท่ ากับ 94.01%

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 preprepared 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. บทนา

ในบทความนี้ ใช้เทคนิคในการประมวลผลภาพโดยใช้
หลักการของโครงข่ายประสาทเทียมมาวิเคราะห์ประเภท
และลักษณะของอาวุธจากข้อมูลภาพถ่าย 8 ชนิ ด คือ รถถัง
เครื่ องบินรบ เรื อรบ อาวุธปื น ขีปนาวุธ เครื่ องยิงจรวด มีด
และ เฮลิคอปเตอร์ พร้อมกันนี้ ได้นาไปปรับใช้กบั โมเดล
การเรี ยนรู ้ ในการจาแนกวัตถุ สามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่า งเครื่ อ งบิ น ทางทหารที่ ใ ช้ใ นการรบสามารถติ ด
อาวุธหรื อยุทโธปกรณ์ ในการรบ กับเครื่ องบิ นพลเรื อนที่
ใช้ใ นการขนส่ ง โดยสาร และเครื่ อ งบิ น ขนาดเล็ก ส่ วน
บุ ค คลได้ โดยใช้ต ัว อย่า งข้อ มู ล ภาพเครื่ อ งบิ น 10 แบบ
แตกต่างกันเป็ นข้อมูลในการทดสอบและเรี ยนรู ้

คาสาคัญ: โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั โมเดล
การเรี ยนรู ้เชิ งลึก โมเดลพร้อมใช้งานที่ ได้รับ
การฝึ กฝนมาก่อน
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

2. วรรณกรรมหรื องานวิจัยที่เกีย
่ วข้ อง

image data of 8 types of weapons. In addition to this,
there are developed model to classify of aircraft that can

2.1 การนาเทคโนโลยีไปใช้ ในการพัฒนาอาวุธ

be armed with equipment. These are aircraft which are

การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศ [1]
เป้ าหมายเพื่อยกระดับไปสู่ อุตสาหกรรมที่ ใช้เทคโนโลยี

difficult to classify because of their similar physical
characteristics, such as color, dimension and shape.
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ให้มีขีดความสามารถในการผลิ ตอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อ
ต่อต้านก่ อการร้ ายและสงครามนอกแบบ ด้วยเครื่ องมื อ
ตรวจจับ เครื่ องมื ออุปกรณ์ สนับสนุ นทางยุทธวิธี อาวุธ
พิเศษ และการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีอื่นๆ เป็ นต้น
2.2 การใช้ โครงข่ ายประสาทเทียมกับการจาแนกอาวุธ
Dwivedi et al. [2] กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีโครงข่าย
ประสาทเทียมในการเรี ยนรู ้เชิงลึก เพื่อการจาแนกอาวุธใน
การก่ออาชญากรรม ช่วยในการระบุความเป็ นไปได้ของ
การเกิ ดอาชญากรรม โดยใช้สถาปั ตยกรรม VGGNet ซึ่ ง
เป็ นโมเดลพร้อมใช้งานที่ได้รับการฝึ กฝนมาก่อนและเป็ น
ที่ ยอมรั บในการแข่งขัน ImageNet 2014 การทดลองใช้
ภาพ 3 คลาส คือ มีด ปื น และไม่มีอาวุธ ผลการทดลองมี
ระดับความแม่นยา 98.41%
Asrith et al. [3] ใช้เทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียม
การจดจาใบหน้าและการตรวจจับอาวุธจากภาพที่มีความ
ละเอี ย ดต่ า มาก ใช้ อ ัล กอริ ทึ ม Haar Cascades ในการ
ตรวจจับวัตถุ เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างใบหน้าและ
อาวุธ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ใน
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งการประมวลผลภาพให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับอัลกอริ ทึมการจาแนกรู ปภาพแบบอื่น
2.3 ไลบรารี่ TensorFlow และ Keras
การเรี ยนรู ้ เชิ งลึ กเป็ นสาขาหนึ่ งของปั ญญาประดิ ษฐ์
โดยใช้ ส ถาปั ตยกรรมโครงข่ า ยประสาทเที ยมบน
แพลตฟอร์ มโอเพ่นซอร์ สแบบ End-to-End สาหรั บการ
เรี ยนรู ้ของเครื่ อง มีระบบสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมและ
ยืดหยุ่นของเครื่ องมือ ไลบรารี และทรัพยากร เพื่อพัฒนา
และฝึ กโมเดลโดย รวมถึงปรับใช้ในระบบคลาวด์ สามารถ
ทางานได้หลายแพลตฟอร์ม คลอบคลุมหลายภาษา
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โดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบถ่ายทอดจากโมเดลพร้อมใช้งาน
ที่ ได้รับการฝึ กฝนมาก่อนผลลัพธ์ในการใช้ VGG19 ให้
ค่าความถูกต้อง 98.4%
Mohd et al. [5] การศึ กษาการจาแนกรู ปภาพตามการ
เรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก และใช้ TensorFlow ในการจ าแนกข้อมูล
น าเข้าคลาสดอกไม้ 5 ประเภท ขนาด 224x224 พิ กเซล
จ านวน 3,670 ภาพ ด้วยวิธีการ Transfer Learning จาก
MobileNet ซึ่ งเป็ นโมเดลพร้ อมใช้งานที่ ได้รับการฝึ กฝน
มาก่ อ น ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ค วามถู ก ต้อ งของการจ าแนกภาพ
กุหลาบได้ 90.585% และชนิดของดอกไม้ที่เหมือนกัน ผล
เฉลี่ยความถูกต้องสูงถึง 90%
ณัฐนนท์ และคณะ [6] แสดงการจ าแนกภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ โรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีโครงข่ายประสาท
เที ยมแบบคอนโวลู ชัน ภาพที่ ผ่านการวินิ จฉัยของแพทย์
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ข้อมูลภาพขนาด 512x512 พิกเซล จานวน
450 ภาพ ใช้วิธีการปรับปรุ งข้อมูลโดยการประมวลผลภาพ
ก่อนทาการเรี ยนรู ้ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชัน และทดลองด้วย ไลบรารี่ TensorFlow และ Keras
เรี ยนรู ้จานวน Epochs 500 รอบ พบว่ามีความแม่นยาในการ
เรี ยนรู ้ Train 99.96%, และ Test 92.60%
2.5 โมเดล VGG
Abitya et al. [7] นาเสนอการประเมินโมเดล VGG-16
และ VGG-19 โดยใช้สถาปั ตยกรรม การเรี ยนรู ้เชิงลึกเพื่อ
จาแนกกลุ่มผูป้ ่ วยโรคสมองเสื่ อม ซึ่ ง VGG เป็ นโครงข่าย
ประสาทเที ยมที่ มีความลึ ก 16 และ 19 ชั้นตามลาดับ ใช้
ภาพขนาด 176x208 พิกเซล จานวน 6,400 ภาพ ค่าความ
แม่ น ย าสู ง สุ ด ถู ก บั น ทึ ก ที่ Train 99.68% ส าหรั บ การ
ฝึ กอบรมและ Validation 99.38% สาหรับการตรวจสอบ
2.6 โมเดล MobileNet
Debjyotit al. [8] น าเสนอการใช้ Thin MobileNet ที่
ปรั บ ปรุ งสถาปั ตยกรรมใหม่ ในการทดสอบข้อ มูลภาพ
CIFAR-10 dataset ซึ่ งการใช้งานเหมาะกับเครื่ องมื อที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพในการประมวลผลน้อ ย ซึ่ ง ใช้ภาพขนาด
32x32 พิ กเซล ในการเรี ย นรู ้ จ านวน 6,000 ภาพ และใช้
ทดสอบ 1,000 ภาพ ค่าความแม่นยา 85.61% ขนาดของ
โมเดล 9.9 MB ใช้เวลาในการคานวณต่อรอบ Epoch 14

2.4 Transfer Learning
Lili et al. [4] กล่ า วถึ ง การพัฒ นาในการเรี ย นรู ้ ข อง

เครื่ อ งทาให้เกิ ดอัล กอริ ทึม ที่ สามารถแก้ปัญหาปั ญหาที่
ซับ ซ้อ น โดยการใช้คุณสมบัติ การดึ งข้อ มูล ภาพออกมา
ประมวลผล บทความนี้ ทาการทดลอง และประเมิ นการ
เรี ยนรู ้เชิ งลึก แบบถ่ายทอดวิธีการเรี ยนรู ้เพื่อเปรี ยบเทียบ
คุ ณลักษณะและกาหนดรู ปแบบที่ เหมาะสมที่ สุดในการ
ปรับใช้คุณสมบัติของโมเดล สามารถตรวจจับประเภทของ
ผีเสื้ อด้วยการถ่ายภาพแบบเรี ยลไทม์ หรื อเลือกหนึ่งภาพได้
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วินาที MobileNet เป็ นอี กรู ปแบบหนึ่ งที่ ได้รับการฝึ กฝน
มาแล้ว มีจุดประสงค์ออกแบบให้ใช้งานได้ในทรัพยากร
อย่างจากัด แต่ตอ้ งแลกกับประสิ ทธิภาพที่นอ้ ยลง
2.7 โมเดล ResNet
การใช้งานแบบจาลอง ResNet หรื อ Deep Residual
Network ได้รับการศึ กษาอย่างแพร่ หลายและถูกนามาใช้
กั บ หลากหลายงานวิ จั ย Arief et al. [9] ได้ ศึ ก ษาการ
จ าแนกประเภทมะเร็ ง ผิ ว หนัง เมลาโนมา เป็ นมะเร็ ง ที่
ตรวจจับเพื่อรักษายาก โดยใช้โมเดล ResNet50 และการ
เสริ มข้อมูลภาพเพื่อเพิม่ ค่าความถูกต้องแม่นยาด้วย Data
Augmentation ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องแม่นยา 83 %
2.8 โมเดล EfficientNet
Van-Thanh et al. [10] ได้เสนอการวิเคราะห์ เชิ งปฏิ บต
ัิ
เกี่ ยวกับสถาปั ตยกรรมของ EfficientNet-B0 ทาการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพโมเดล โดยใช้ข ้อมู ลภาพ จาก ฐานข้อมู ล
ILSVRC 2012 ขนาด 224x224 พิ กเซล จ านวน 1,200,000
ภาพ และ 50,000 ภาพ แบ่งเป็ น 1,000 คลาส เสนอแนวคิด
ของการตัดในส่ วน Squeeze-and-Excitation modules (SE
modules) ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
โมเดล ซึ่ งถูกใช้ใน ResNets, VGG และ Inception ในการ
ทดลองได้น าเสนอการตัดออกไปแต่ EfficientNet-B0 ยัง
สามารถคงประสิ ทธิภาพการทางานได้ดี
Chousak et al. [11] ได้นาเสนอ ระบบการเรี ยนรู ้เชิ ง
ลึ ก เพื่ อ การจดจ าและการกู้คืน หมายเลขซี เรี ย ลแถบบน
เลื่อนที่ปนเปื้ อนในฮาร์ ดดิสก์ ซึ่ งยากต่อการอ่านและแปล
ความตัวอักษร กระบวนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพด้วย
EfficientNet-B0 แสดงให้ เ ห็ นประสิ ทธิ ภาพการจั ด
หมวดหมู่ที่เหนื อกว่าการอ่านของมนุ ษย์ การทดลองกับ
ภาพถ่าย 15,000 ภาพให้ความแม่นยามากกว่า 99%
3.
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ในบทความนี้ แบ่งข้อมูลชุดข้อมูลสาหรับฝึ กฝนโมเดล
จากกลุ่มที่ 1 จานวนภาพ 10,789 รู ปภาพ ชุดข้อมูลรู ปภาพ
อาวุธ รถถัง ( Tank), เครื่ อ งบิ น รบ (Military Aircraft),
อาวุธปื น (Gun), เรื อรบ (Military ship), ขีปนาวุธ (Missile
rocket), เครื่ องยิ ง จรวด (Missile launcher), มี ด (Knife)
และ เฮลิ ค อปเตอร์ (Helicopter) กลุ่ ม ที่ 2 จ านวนภาพ
21,211 รู ปภาพ ชุ ด ข้ อ มู ล รู ปภาพเครื่ องบิ น 1 0 แบบ
เครื่ องบินทางทหารที่สามารถติดยุทโธปกรณ์ (B-1, C130, E-2, EM B-120, F-35, Tornado) เครื่ องบินพลเรื อน
ขนส่ งโดยสาร (A300, Boeing 757 ) และเครื่ องบิ นพล
เรื อนขนาดเล็กใช้ส่วนบุคคล (DH-82, DR-400)
ในบทความนี้ การแบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 ส่ วนคือ Train
70%, Validation 15% และ Test 15% ใช้ ส าหรั บ การ
ฝึ กฝนข้อมูล การปรับพารามิเตอร์ และการทดสอบโมเดล
เพื่อจาแนกข้อมูลชุดภาพ

ภาพที่ 1: ตัวอย่างชุดข้อมูลรู ปภาพอาวุธ 8 ชนิด

วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ภาพที่ 2: ตัวอย่างชุดข้อมูลรู ปภาพเครื่ องบิน 10 แบบ

การนาข้อมูลภาพจาก แหล่งข้อมูลเว็บไชต์ของ Kaggle
หรื อแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่ น จากภาพถ่าย นิ ตยสารเป็ นต้น
เข้าไปเตรี ยมไว้ ขนาดไม่เกิน 640x480 พิกเซล
3.2 การเตรียมชุ ดข้ อมูล

3.3 โมเดลทีใ่ ช้ ในการจาแนกรู ปภาพ

ในงานวิจยั นี้เลือกทดลองใช้โมเดลจานวน 9 แบบ เพื่อ
ใช้ในการจาแนกรู ปภาพ คือโมเดลที่ผวู ้ จิ ยั สร้างแบบจาลอง
ขึ้ น โมเดลมาตรฐาน Standard จ านวน 1 โมลเดล และ
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เปรี ยบเที ยบกับโมเดลพร้อมใช้งานที่ ได้รับการฝึ กฝนมา
ก่อนแล้วล่วงหน้า 8 แบบได้แก่ VGG19, ResNet50V2 ,
MobileNetV2, EfficientNet-B0, B1, B2, B5 และ B7 ที่
ถู กรวมไว้ใ น Keras API โดยน าเข้า ชุ ด ข้อมู ล รู ปภาพใน
การเรี ยนรู ้ ซึ่งกาหนดขนาดภาพและจานวนภาพเท่ากันใน
แต่ละชุดข้อมูลของการทดลอง

NCCIT2022

3.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาระบบ

การเตรี ยมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทางานวิจยั นี้
ใช้เครื่ องมือที่มีการพัฒนารองรับมาตรฐานเพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมในการทางานบน Anaconda และได้ติดตั้งไลบรารี่
รุ่ นที่ เหมาะสมเพิ่มเติ ม เช่ น Python, TensorFlow GPU,
Keras API, Jupyter Notebook, OpenCV, numpy etc.

อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาระบบ CPU AMD Ryzen7
2.3GHz, RAM 24576MB, GPU NVIDIA GeForce
GTX 1660 Ti

4. ผลการดาเนินงาน
ท าการทดลองโดยน าข้อ มู ล เข้า สู่ โ มเดลมาตรฐาน
Standard เพื่อทาการเรี ยนรู ้ใช้ชุดข้อมูลตามภาพที่ 1 ขนาด
128x128 พิ ก เซล จ านวน 10,789 ภาพ ใช้ใ นการเรี ย นรู ้
8,651 ภาพ ใช้ ส าหรั บ ตรวจสอบ 1,069 ภาพ และใช้
สาหรั บ ทดสอบ 1,069 ภาพ ท าการเรี ย นรู ้ Epochs 100
รอบ เพื่อทดสอบในข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกัน
จากการทดลองมีการปรับค่าการคานวณทางตัวเลขโดย
การปรับค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยเทคนิ ค Batch Normalization
เพื่ อ ท าการปรั บค่า ข้อมูลให้อยู่ในช่ วง 0-1 ก่ อนนาเข้าไป
เรี ยนรู ้ ผลลัทธ์ที่ได้จากตารางที่ 2 โมเดลมาตรฐาน Standard
มีค่าความแม่นยา 59.40% เมื่อพิจารณาจากกราฟ ในภาพ
ที่ 4 การทดลองเกิดปั ญหา Overfitting ซึ่ งพิจารณาจาก ค่า
Loss เป็ นหลัก พบว่ายิ่งมี การ Train มากขึ้ น ค่า Training
Loss จะลดลงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ Validation Loss จะ
ลดลงถึงจุดหนึ่ งแล้วหลังจากนั้นกลับมีการเพิ่มค่าขึ้นเรื่ อย
ๆ จากผลเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพระหว่ า งโมเดล
มาตรฐาน Standard และ การเสริ มข้อมูล ภาพด้วยการทา
Data Augmentation เพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้เทคนิ ค
ในการปรับมุมมองภาพก่อนนาเข้าสู่ การโมเดล และการ
Dropout ผลลัพธ์ที่ได้ค่าความแม่นยาเพิ่มขึ้นเป็ น 66.79%
การทดลองทาต่อไปในโมเดลพร้อมใช้งานที่ได้รับการ
ฝึ กฝนมาก่ อ น (Pre-Trained) โดยการการท า Transfer
Learning เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของโมเดล พร้อมกับ
การเปรี ยบเที ยบโมเดลพร้ อมใช้งานที่ ได้รับการฝึ กฝนมา
ก่อน 8 โมเดล เป็ นตัวแยกคุณลักษณะคงที่ Fixed Feature
Extractor จากนั้นนามาลบส่ วนของ Dense Layer สุ ดท้าย

ภาพที่ 3: แบบจาลองโมเดลมาตรฐาน Standard
3.4 วัดประสิ ทธิภาพโมเดลด้ วย Confusion Matrix

งานวิจยั นี้ ประเมินประสิ ทธิ ภาพของตัวโมเดลประเภทอาวุธ
ด้วยภาพค่าความถูกต้อง (Accuracy), ค่าความแม่นยา (Precision),
ค่าความถูกต้องระลึกพิจารณาแยกทีละกลุ่ม (Recall), และ ค่าเอฟ
สกอลร์ (F1-Score) ดังสมการที่ 1, 2, 3 และ 4
ตารางที่ 1: วัดประสิ ทธิภาพด้วย Confusion Matrix
Confusion Matrix

Actual Positive

Actual Negative

Predicted Positive

TP

FP

Predicted Negative

FN

TN

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)

คือ โมเดลทานายว่าประเภทอาวุธ
ถูกต้องตามความเป็ นจริ งในคลาสที่กาลังพิจารณา
FP (False Positive) คื อ โมเดลทานายผิดว่า ประเภท
อาวุธถูกต้องแต่ไม่ตรงกับเป็ นความจริ ง
FN (False Negative) คือ โมเดลทานายผิดว่าประเภท
อาวุธไม่ถูกต้อง แต่ประเภทอาวุธตรงกับความเป็ นจริ ง
TN (True Negative) คื อ โมเดลท านายถู ก ต้ อ งว่ า
ประเภทอาวุธผิด และประเภทอาวุธไม่ถูกต้องจริ งในคลาส
ที่กาลังพิจารณา
TP (True Positive)
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ออกไปจะได้ Feature Extractor ที่ สามารถสร้ างส่ วนหัว
Custom Head Layer ตามความเหมาะสมกับงานวิจยั

Average ในกรณี ที่ขอ
้ มูลภาพในแต่ละคลาสไม่เท่ากัน ผล

การประเมิน Precision 0.94, Recall 0.94, F1-score 0.94
ตามภาพที่ 5 แสดงค่าของการประเมิ น Confusion Matrix
ของรู ปอาวุธ 8 ชนิ ด ซึ่ งใช้ในการแสดงค่าความถูกต้องของ
การทานายผลของโมเดล
การประยุกต์ใช้งานของโมเดลด้วยการนาไปทดสอบ
กับ ชุ ด ข้อ มู ล รู ป ภาพเครื่ อ งบิ น ทางทหารที่ ส ามารถติ ด
ยุทโธปกรณ์ ซึ่ งเป็ นอันตรายและภัยคุกคามต่อความมัน่ คง
ในจานวนเครื่ องบิ น 10 แบบ เพื่อทดสอบความสามารถ
ของโมเดลในการจาแนกภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จาก
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ความแม่นยาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 93.67%
ผลการประเมิ น Precision 0.94, Recall 0.94, F1-score
0.94 แสดงให้เห็ นว่าโมเดลมี ความยืดหยุ่นและทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ แม้วา่ มีการเพิ่มจานวนข้อของมูล

ตารางที่ 2: ผลการประเมินโมเดลมาตรฐาน Standard
Standard

Accuracy
(%)

Weighted avg
Precision

Recall

F1-score

Normal

59.40

0.61

0.59

0.60

Aug & Drop

66.79

0.67

0.67

0.67
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ตารางที่ 3: ผลการประเมินโมเดลจากการ Transfer Learning
ภาพที่ 4: เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพโมเดลมาตรฐาน Standard

Pre-Trained

ทาการทดลองการเรี ยนรู ้โดยปิ ดตัวแยกคุณลักษณะของ
โมเดล (Freeze model) การทดลองจากตารางที่ 3 ผลการ
ประเมินโมเดล Pre-Trained พบว่า EfficientNet-B0 ให้
ผลลัพ ธ์ ค วามแม่ นย าเพิ่ม ขึ้ นเป็ น 92.33% เพื่อให้ได้ผล
การทดลองที่ ดีที่สุด จึ งพัฒนาสู่ การจาแนกภาพที่ ซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่ งสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของโมเดลด้วยการ
ปรั บค่าพารามิ เตอร์ และเทคนิ ค Data Augmentation ใน
การปรับมุมมองภาพก่อนนาเข้าสู่ การโมเดล และการทา
Fine-Tuning ปิ ดการเรี ยนรู ้ บางส่ วนของโมเดล (Freeze
Model) และเปิ ดการเรี ยนรู ้ เ พี ย งส่ ว นส่ ว น (Unfreeze
Model) เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ก ารอัพ เดทค่ า ของ Weight จากนั้น
Train เฉพาะส่ ว นหั ว ( Custom Head Layer) เพื่ อ ปรั บ
Weight ตามความเหมาะสม
จากการทดลองในตารางที่ 4 ทาการทดลองปรับค่าใน
EfficientNet-B0 ซึ่ งมีจานวนชั้นแยกคุณลักษณะแบบคอน
โวลู ชัน 238 Layers ท าการเปิ ดการเรี ย นรู ้ 50, 100 และ
200 Layers ตามล าดับ ให้ผ ลลัพ ธ์ ค วามแม่ น ย ามากที่ สุด
ในการเปิ ดการเรี ยนรู ้ 100 Layers เพิ่มขึ้นเป็ น 94.01% ใช้
รู ปภาพในการทดสอบโมเดล Support 1069 ภาพ น ามา
ค านวณหาค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ตถ่ ว งน้ าหนั ก Weighted

Accuracy
(%)

Weighted avg
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

ตารางที่ 4: ผลการประเมินโมเดลจากการ Fine-Tuning
Weighted avg
Accuracy
(%)
Precision Recall F1-score

EfficientNet-B0
Fine-Tuning

0.92

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

1

0

1

0

0

0

0

250

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

He
lic
op
ter

197

sh
ip
ro
ck
et
lau
nc
he
r
Kn
ife

Tank
AirCraft

Gu
n

0.92

0.94

Ai
rC
raf
t

0.92

94.01

Ta
nk

91.67

Unfreeze 100 Layer

TRUE

Unfreeze 50 Layer

PREDICTED

ภาพที่ 5: Confusion Matrix ของการจาแนกอาวุธ 8 ชนิด
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การศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึม Bitmap Intersection Lookup สาหรับ Packet
Classification
A Study and Development of Bitmap Intersection Lookup Algorithm for
Packet Classification
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บทคัดย่อ

Abstract

โครงงานเรื่ อง การศึ ก ษาและพั ฒ นาอั ล กอริ ทึ ม
Bitmap Intersection Lookup ส า ห รั บ Packet
Classification มีจุดประสงค์ ในการจัดทาเพื่ อลดเวลาใน
การค้ น หาข้ อ มูล ในระบบเครื อข่ าย โดยใช้ Algorithm
โดยมุ่งเน้ น ในด้ านการสร้ าง Bitmap Intersection Lookup
Algorithm โดยนามาทดลองใช้ กับ Firewall Rules เพื่อวัด
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเที ย บประสิ ทธิ ภาพกั บ Search
Algorithm ต่ างๆ โดยมีการทดสอบ 3 รู ปแบบ ได้ แก่ วัด
ความถูกต้ องในการค้ นหา วัดเวลาที่ ใช้ วัดความจุที่ใช้
โดยจะมีการทดสอบโดยการแบ่ ง Segment เพื่อลด ความ
จุ ลดเวลาในการสร้ างตารางเป็ นต้ น โดยจะหาว่ าการแบ่ ง
รู ปแบบใดมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด จากการวิ จัย Linear
Search นั้ น จะขึ ้น อยู่กับ จ านวนกฎ ซึ่ ง ต่ างจาก Bitmap
Intersection Lookup ที่ไม่ ขึน้ อยู่กับจานวน Rules โดยใน
ด้ านความถูกต้ องนั้นการค้ นหาของ Bitmap Intersection
Lookup เมื่ อเที ยบกับ Linear Search แล้ ว มีการค้ นหาที่
ถูกต้ องเหมื อนกัน ยิ่ งแบ่ ง Segment มากจะลดเวลาที่ ใช้
ในการทางานและความจุจะน้ อยลง แต่ เวลาในการค้ นหา
จะเพิ่มขึน้ ตามจานวน Segment
คาสาคัญ: Bitmap Intersection Lookup(BIL) การค้นหา
แบบเส้นตรง เซ็กเมนต์ อัลกอริ ทึม

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:
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ข้อมูลที่ไม่เรี ยงลาดับ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของ Search
Algorithm ที่ใช้ ตัวอย่างของ Search Algorithm

1. บทนา

ปั จจุบนั มีผูใ้ ช้งานระบบเครื อข่ายจานวนมาก ส่ งผล
ให้มีขอ้ มูลในระบบเครื อข่ายเพิ่มมากขึ้น ระบบเครื อข่าย
มี ความล่าช้า ตัวอย่างที่ ทาให้ระบบเครื อข่ายล่าช้า เช่น
การส่ งข้อมูลเข้าไปในเครื อข่ายที่มีความปลอดภัยสู ง ซึ่ ง
มี Firewall Rules จานวนมากที่ ตอ้ งคัดกรองข้อมูล จึ ง
ทาให้เกิ ดปั ญหาในการค้นหา Firewall Rules ที่ ใช้ ใน
การคัดกรองข้อมูลที่ เข้ามา ในกรณี แพ็คเก็ตที่ ตอ้ งการ
ค้นหาข้อมูลอยูใ่ นลาดับสุ ดท้าย จะใช้ระยะเวลาใน การ
ค้นหามาก และในกรณี ที่มีขอ้ มูลจานวนมากก็ยิ่ง ส่ งผล
ให้เวลาในการค้นหาเพิ่มมากขึ้น ทาให้เสี ยเวลา มาก จึงมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนา Algorithm ที่ ช่วยในการจัดการ
ปั ญหาดังกล่าวเพื่อจัดการปั ญหา Packet Classification
เเละยังสามารถใช้ในการจัดการปั ญหาอื่นๆ เช่น ปั ญหาที่
Firewall Ids หรื อ Ips เป็ นต้น โดย เลื อ กใช้ Bitmap
Intersection Lookup ในพั ฒ นา Algorithm เพื่ อ ให้
สามารถทางานได้เร็ วขึ้น โดยจะให้ สามารถทางานได้ท้ งั
บน Software เเละ Hardware โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนา
เทคนิค Bitmap Intersection Lookup มาช่วยลดเวลาใน
การทา Packet classification โดยมุ่งเน้นให้เวลาในการ
ค้นหาไม่ข้ ึนอยูก่ บั จานวน Rules สามารถนาความรู ้และ
เทคนิค Bitmap Intersection Lookup นาไปประยุกต์ใช้
ได้ในอนาคต สามารถนา Algorithm ที่พฒั นามาใช้งาน
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่มีลกั ษณะคล้ายกัน สามารถนา
ความรู ้ที่ได้มาช่วยในการจัดการระบบเครื อข่ายล่าช้าที่มี
สาเหตุมาจาก Firewall Rules ที่มี จานวนมาก

2.1.1 Linear Search
Linear Search เป็ น Search Algorithm ที่ ไม่มีความ

ซับ ซ้อ น เป็ นการ ค้น หาข้อ มู ล ที่ ล ะข้อ มู ล ตามล าดับ
ตัวอย่างของ Linear Search ถ้าต้องการหาค่า 53 โดยมี
การเก็บข้อมูล 11 ตัว Linear Search จะทาการตรวจสอบ
ที่ ละตัวจนพบข้อมูลที่ ตอ้ งการ โดยวิธีน้ ี ใช้ข้ นั ตอนใน
การค้นหา 10 ขั้นตอนจึงพบข้อมูลที่ตอ้ งการ
2.1.2 Binary search
Binary Search เป็ น Search Algorithm ที่มีความเร็ ว

และไม่ซับซ้อนเหมาะกับข้อมูลที่ มีปริ มาณไม่มาก การ
ค้นหาข้อมูลในรู ปแบบนี้ จะสามารถใช้คน้ หาได้เฉพาะ
ข้อมูลที่ถูกเรี ยงลาดับแล้ว โดยเริ่ มจากการหาข้อมูลที่อยู่
กึ่ งกลาง โดยมี สู ต รว่ า ข้อ มู ล ต าแหน่ ง กึ่ งกลาง = [
(ตาแหน่งข้อมูลตัวแรก + ตาแหน่งข้อมูลตัวสุ ดท้าย) / 2]
ขั้นตอนที่ 2 เปรี ยบเที ยบข้อมูล ที่ ตอ้ งการหา ในกรณี น้ ี
คือ 53 ถ้าข้อมูลที่ตอ้ งการหามีค่าน้อยกว่าตาแหน่งข้อมูล
กึ่ งกลาง จะตัดตาแหน่ งข้อมูลทั้งหมดในส่ วนที่มากกว่า
ต าแหน่ ง ข้อ มู ล กึ่ ง กลาง หรื อ ถ้า ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งการมี ค่ า
มากกว่าตาแหน่ งข้อมูลกึ่ งกลาง จะตัดตาแหน่ งข้อมูลที่
ค่ า น้ อ ยกว่ า ต าแหน่ ง ข้อ มู ล กึ่ งกลางดัง รู ป (2.2) ท า
ขั้นตอนเดิ มซ้ าๆจนพบค่าที่ ตอ้ งการค้นหา โดย Binary
Search ใช้ข้ น
ั ตอนในการค้นหา 7 ขั้นตอน
2.2 แนวคิด การทางานของ Bitmap Intersection
Lookup

กลไก Bitmap Intersection Lookup (BIL) เป็ นการ
ใช้ Bitmap Table ในการ ค้น หา โดยในข้อ มู ล เเต่ ล ะ
Field จะมีกฎ จะถูกเเทนที่ดว้ ย BIT แล้วใส่ ในตาราง ถ้า
มีกฎอยู่ 100 กฎ ก็จะมี BIT 100 BIT โดยที่ BIT ตัวที่ 1
จะหมายถึงกฎข้อที่ 1 โดยจะแทนจนครบจานวนกฎที่ มี
และสามารถเพิ่มกฎได้ ถ้าตาแหน่ ง ในเเต่ละ BIT มี ค่า
เป็ น 1 เเสดงว่า ค่านั้นตรงกับกฎข้อนั้นๆ ถ้าเป็ น 0 เเสดง
ว่าไม่ตรงกับกฎข้อนั้นๆ เมื่อได้ค่ามาเเล้วค่ามาเข้าตรรกะ
AND กันจนครบทุกตัวจะได้ค่าของกฎที่ ตอ
้ งการ 2.3.1
ประเภทของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
หลักการทางานของเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มนี้
สามารถแบ่ ง ประเภทตามส่ ว นวิ เ คราะห์ ภ าพ ( Image

2. การทบทวนเอกสารวรรณกรรม

ผู ้วิ จั ย ได้ ร วบรวมศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้อ งที่ เ ป็ นความรู ้ พ้ื น ฐาน ในด้ า นเนื้ อหาและ
เทคโนโลยี เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา ส่วนประกอบใน
บทนี้ประกอบไปด้วย
2.1 Search Algorithm

การค้น หา คื อ หนึ่ งในการด าเนิ น งาน ของ Data
Structure ใช้ในการค้นหาข้อมูลจาก List ของข้อมูล การ
ค้นหานี้ สามารถเป็ นได้ท้ งั ข้อมูลที่ เรี ยงลาดับ และเป็ น
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อุ ป กรณ์ Field-Programmable Gate Array (FPGA)
เป็ นชิ ปจานวนเล็กมากๆ สามารถโปรแกรมให้สามารถ
เป็ นวงจรดิจิทลั หลากหลายรู ปแบบได้
2 . 4 . 2 ซอฟต์ แ วร์ แ ละเครื่ องมื อ ( Software and

ภาพจาก Marker จากภาพที่ ได้จากกล้องแล้วสื บค้นจาก
ฐานข้อมูล (Marker Database)
วิ ธี ก ารท างานของ Bitmap Intersection Lookup
1 สร้ า งตาราง BIL เริ่ ม จากการแบ่ ง Segment ในการ
สร้างตาราง เช่น แบ่ง 2 Segment ขนาด 8 ต่อ 8 จะได้ 2
ตารางขนาด 2 ยกก าลัง 8 จ านวน 2 ตาราง เมื่ อ สร้ าง
ตาราง นา Index ไป match กับ Rules ถ้าถูกต้องก็อพั เดท
ตารางด้วยค่า 1 ถ้าไม่ถูกก็อพั เดทตารางด้วยค่า 0 และไป
Rules ต่อไปจนครบทุก Rules
2 ทาขั้นตอนที่ 1 ในทุก Index จนสร้างตารางเสร็ จ
3 การค้น หาให้นา Input มาตรวจสอบกับ Bil Table ที่
สร้างขึ้น ถ้ามีหลาย Segment ให้นา Input มาแบ่งตาม
Segment แล้วเอาไป Search ในแต่ละตารางตามลาดับ
แล้วนาค่ามา AND กัน
4 ถ้า Rules ที่ Search เจอเป็ น 1 ให้มาเช็ค Rule ID เช่น
00101 เจอตาแหน่ งที่ 3 Rule ID = 3 แล้วจบการทางาน
(ทางานแบบ first come first serve)
2 . 3 แนวคิ ด การจั ด ประเภทแพ็ ค เก็ ต ในระบบ
เครื อข่ าย
การจัดประเภทแพ็คเก็ตมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย และเพื่อให้ระบบเครื อข่ายมีความเร็ วที่เพิ่มมาก
ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาอุ ป กรณ์ ต่ า งๆมาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจาเป็ นต้องมี การจัดการแพ็คเก็ต เพื่อ
แยกแยะให้แพ็คเก็ตแต่ละตัวที่เข้ามาถูกจัดประเภทอย่าง
เหมาะสม โดยการจัดประเภทแพ็คเก็ตมีความเร็ วไม่มาก
พอสาหรับความเร็ วในการเชื่อมต่อที่พฒั นาใช้
ในปั จจุบนั การพัฒนาอุปกรณ์เครื อข่ายให้มีความเร็ ว
สู ง ขึ้ น โดยการน าเทคนิ ค การประมวลผลและการจัด
ประเภทแพ็ ค เก็ ต มาพัฒ นาด้ ว ยอุ ป กรณ์ Hardware
เพื่อให้ สามารถทางานได้ดว้ ยความเร็ วที่สูงได้เต็มที่
2.4 เทคโนโลยีและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
2.4.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)

Tools)
Visual Studio Code เป็ นโปรแกรมสาหรับการเขียน

โปรแกรมหรื อ ซอฟต์แ วร์ ต่ า งๆ เป็ นซอฟต์แ วร์ ของ
ไมโครซอฟท์ ที่ ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใช้จ่ า ย สามารถรองรั บ การ
ทางานได้หลาย ระบบปฏิ บตั ิ เช่ น Windows, macOS,
Linux เป็ นต้ น Visual Studio Code รองรั บหลาย
ภาษาคอมพิวเตอร์ Visual Studio Code สามารถลงส่ วน
เสริ มที่สามารถช่วยให้การทางานสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น
2.4.3 ภาษาโปรแกรม (Programming Languages)
ภาษา C ถูกพัฒนาขี้นโดย เดนนิส ริ ทชี พัฒนามาจาก
ภาษาบี ภาษาซี ถูกนาไปพัฒนาระบบปฏิ บตั ิ การยูนิกซ์
เป็ นภาษา
3. วิธีการดาเนินงาน

การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เพื่ อ ตรวจสอบความ
ถู กต้อ งและประสิ ท ธิ ภ าพของ Algorithm BIL ดัง นั้น
ผูจ้ ดั ทาโครงการมีวธิ ีดาเนินงาน ดังนี้
3.1 เครื่ องมือใช้ ดาเนิน
- โปรแกรม Visual studio code
- ติดตั้งภาษา C ในเครื่ อง
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
3.2 ขั้ น ตอนการทางานของ Bitmap Intersection
Lookup
1 Create Table สร้ า งตาราง Bitmap Intersection
Lookup เช่น มีขอ
้ มูลขนาด 4 Bits สร้าง Bitmap Table
1 field มีค่า index 2 กาลัง 4 ค่า
2 Map Rule นาค่า index ไป match ใน rules ซึ่ งใน
Rules จะมี ค่ า Value กั บ Mask โดยตรวจสอบที่ ล ะ
Rulesตั้งแต่ กฎที่ 1 ไปจนถึง Rules สุ ดท้าย
3 Update Table จากขั้น ตอนที่ 2

ในกรณี ที่ Rules
Match กับ Index ให้นาค่า 1 ไป Update ใน Table ใน
กรณี ที่ Rules ไม่ Match กับ Index ให้นาค่า 0ไป Update
ใน Table
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ท าซ้ า จนครบทุ ก
Index (Row ใน Bitmap Table คือ ตาแหน่งของ Rules)
5 Get Input & Search Rule นาค่า Input ที่รับมาไป
ค้นหาใน Bitmap Table
6 Identifier Rule ID น าผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ม า ระบุ Rule
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4.2.1 เวลาเฉลีย
่ ในการค้ นหา

4 Repeat Until Table Complete

Id

รู ปที่ 3: กราฟแสดงเวลาเฉลี่ยในการค้นหา

รู ปที่ 1: ขั้นตอนการทางานของ Bitmap Intersection Lookup
4. ผลการทดลอง

การทดลองของ Bitmap Intersection Lookup แบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท โดยเริ่ มต้นที่ ทดสอบความถูกต้อง
ก่ อ น เพื่ อ ดู ว่า สามารถน ามาใช้ไ ด้ห รื อ ไม่ จากนั้น คื อ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพโดยวัด จากความเร็ วการทางาน
และสุ ด ท้า ยความจุ เพื่ อ บอกว่า BIL สามารถน ามาใช้
แทน Linear search ได้หรื อไม่ โดยจะทดลองที่ 1 Field
16 Bits และ 10, 100, 500 , 1000, 5000, 10000 Rules
4.1 ความถูกต้ อง

รู ปที่ 4: ภาพขายกราฟเวลาเฉลี่ยในการค้นหา
จากผลการทดลอง 4.2.1 สรุ ป ได้ว่า Linear search
ใช้เวลาในการค้นหามากที่ สุดยิ่ง rules มากก็ยิ่งใช้เวลา
เยอะ แต่ BIL นั้นจะใช้เวลาน้อยกว่า และถึ งจุ ดๆ หนึ่ ง
เวลาจะคงที่ โดยความเร็ วนั้ นจะเร็ วที่ สุ ด เมื่ อ มี 1
Segment และจะช้ า ลงเมื่ อ มี ก ารแบ่ ง Segment เพิ่ ม
เพราะการค้นหาตั้งแต่ 2 Segment ขึ้ นไปต้องนาค่ามา
AND กันจึงจะได้คาตอบเวลาเลยช้ากว่า 1 Segment มาก
ขึ้นเรื่ อยๆตาม Segment ที่ตอ้ ง AND กัน
4.2.2 เวลาในการสร้ างตาราง

รู ปที่ 2: กราฟแสดงความถูกต้อง
จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง 4.1 Bitmap Intersection
Lookup มี ความถูกต้อง 100% เมื่ อเปรี ยบเที ยบ Linear
search จึ งสรุ ปว่ า สามารถน า Bitmap Intersection
Lookup ใช้งานได้

รู ปที่ 5: กราฟแสดงเวลาในการสร้างตาราง
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จากผลการทดลอง 4.3 จากการค านวนและเก็บค่า
ความจุ BIL 1 Segment ก็ จ ะมี ข นาดมากสุ ด และ 16
Segment จะมี ข นาดน้อ ยสุ ด เหตุ ผ ลก็ เ หมื อ นกับ เวลา
สร้ างตาราง ยิ่ง Index และ Rules มาก ก็ใช้ความจุมาก
ตามไปด้วย ดังนั้นยิง่ แบ่ง Segment มากเท่าไหร่ ความจุที่
ใช้ก็ จ ะน้อยลงเท่ านั้น สรุ ป ได้ว่า จานวน Segment กับ
Rules มีผลต่อขนาดความจุ
รู ปที่ 6: กราฟขยายของ เวลาในการสร้างตาราง
จากผลการทดลอง 4.2.2 จะเห็ นว่า BIL 1 Segment
จะใช้เวลาเยอะสุ ดเพราะสร้ างตารางมี 2^16 = 65,536
Index หรื อ rows และ 16 Segment จะเร็ วสุ ด เพราะการ
แบ่ง Segment ช่วยลด Index จึงทาให้เวลาในการทางาน
ลดลง เช่น 4 Segment แบ่ง แบบ (4:4:4:4) สร้างตาราง
ที่มี (2^4) 4 ตาราง = 64 Index หรื อ rows จะให้วา่ มี 16
Bits เหมื อนกั น แต่ 1 Segment จะใช้ เ ยอะกว่ า 4
Segment มาก และยิ่ง Rules มาก เวลาใช้จะมากตามไป
ด้วย
4.3 ความจุ

5. สรุ ปผล

จากผลการทดลองทั้งหมดสรุ ปได้ว่า BIL สามารถ
ใช้ได้เพราะผลลัพธ์ถูกต้อง 100% เมื่อเที ยบกับ Linear
Search แต่ จ ะเหมาะกับการทางานที่ ม ากกว่า 1 ครั้ งขึ้ น
ไป เพราะการทางานครั้งแรกจะต้องสร้างตารางทาให้ชา้
กว่า Linear แต่หลังจากนั้น จะเร็ วกว่าเพราะเก็บค่าตาราง
ไว้แล้วเพราะจะทาการดึงค่าจากตารางมาเลย ถ้ามีหลาย
Segment (ตาราง) จะนาค่ามา AND กันเวลาอาจเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย เเต่ Linear Search จะตรวจสอบไปที่ ละค่าใน
การณี ที่ Rules มี จ านวนมาก เวลาที่ ใ ช้ยิ่ง มากตาม เเต่
กลับ กัน BIL ที่ ส ร้ า งตารางเเล้ว จะดึ งค่า จากตารางมา
ความเร็ ว จึ ง ไม่ ข้ ึ น อยู่กับ จ านวน Rules ไม่ ต ้อ งท าการ
Update Table เหมื อ นขั้ นตอนการสร้ า งตารางจึ ง มี
ความเร็ วมากกว่า Linear Search
ถ้าจะน าไปใช้ง านแนะน าให้ดูที่ความจุ เป็ นอันดับ
แรก เพราะความจุ ม ากเวลาที่ ใ ช้ใ นการค้น หาจะน้อ ย
ความจุนอ้ ยเวลาที่ใช้ในการค้นหาจะมาก โดยจะกาหนด
ความจุ ที่ตอ้ งการ หรื อเหมาะสมกับขนาดความจาของ
อุปกรณ์ ถ้าความจาที่ ใช้ในการทา BIL มีขนาดมากกว่า
ความจาที่กาหนดให้ทาการเเบ่ง Segment ให้เหมาะสม

รู ปที่ 7: กราฟแสดงขนาดความจุของ BIL และ Linear Search
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วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาแบบจ าลองการพยากรณ์ ราคา
สิ น ค้ าเกษตร ซึ่ ง ได้ น าข้ อ มู ล ราคาสิ น ค้ าเกษตร ศึ ก ษา
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองในการพยากรณ์ ใช้
โปรแกรม RapidMiner Studio โดยเป็ นการเปรี ยบเที ยบ
อัลกอริ ทึมจานวน 3 อัลกอริ ทึม ได้ แก่ 1) อัลกอริ ทึมการ
วิ เ คราะห์ การถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear Regression) 2)
อัลกอริ ทึมโครงข่ ายประสาทเที ยม (Neural Network) 3)
อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู้ เชิ งลึก (Deep Learning) โดยศึ กษา
จากราคาสิ นค้ าเกษตรจานวน 6 ชนิด ระหว่ างปี พ.ศ.25592564 เปรี ยบเที ย บแบบจ าลองด้ วยค่ าเฉลี่ ย ของความ
ผิดพลาด RMSE (Root Mean Square. Error: RMSE) ที่
ตา่ ที่ สุด จากผลวิจัยพบว่ าการพยากรณ์ ราคาสิ นค้ าเกษตร
ประเภทผักที่มีอายุการเพาะปลูก 45-60 วัน ประกอบด้ วย
ผักกวางตุ้ง แตงกวา มะเขื อ เจ้ าพระยา มะระขีน้ ก คะน้ า
ผักกาดหอม อั ลกอริ ทึม การวิ เคราะห์ การถดถอยเชิ งเส้ น
(Linear Regression) มีความแม่ น ยามากที่ สุด เนื่ องจากมี
ค่ าเฉลี่ยของความผิ ดพลาด RMSE (Root Mean Square.
Error: RMSE) ที่ตา่ ที่สุด
คำสำคัญ: ราคาสิ นค้าเกษตร การถดถอยเชิงเส้น การพยากรณ์
ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาด

using
for

RapidMiner
analyzing

data

studio.

The

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. บทนำ

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมมีการประกอบ
อาชี พ เกษตรกรมากกว่าครึ่ งประเทศภาคเกษตรนับ ว่ามี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่าง
มาก เพราะมี การจ้างงานสู งถึ งกว่าร้ อ ยละ 30 ของกาลัง
แรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ล้านครัวเรื อนและ
ที่ ดินทาการเกษตรครอบคลุ มถึ งร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทั่ว
ประเทศแต่ภาคเกษตรกลับมี สัดส่ วนในมูลค่าผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศเพียงร้อยละ 10 มีอตั ราการเติบโต
ช้า และยังเติ บ โตในอัต ราที่ ช้ากว่าประเทศผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า
เกษตรชั้น น าของโลก หรื อ แม้แต่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้านใน
เอเชียหลายประเทศ [1] ดังนั้น ราคาสิ นค้าเกษตรนอกจาก
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จะเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการกาหนดค่าใช้จ่ายในการบริ โภค
และต้นทุนการผลิตสิ นค้าต่อเนื่ องในธุรกิจการเกษตรแล้ว
ยังเป็ นปั จจัยส าคัญ ในการก าหนดรายได้ข องประชากร
ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศอี ก ด้ว ย หากเราสามารถท าการ
พยากรณ์ ร าคาสิ น ค้าเกษตรหลายชนิ ด ในประเทศที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้อ ย่างแม่ น ยาจะส่ งผลให้ผูผ้ ลิ ต และ
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม [2]
สามารถช่วยเกษตรตอบปั ญหาที่ สาคัญในการดาเนิ นการ
ผลิตได้วา่ จะผลิตสิ นค้าอะไร จึงจะได้รับผลประโยชน์เป็ น
ที่น่าพอใจ
ในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชี วิต
จึงต้องมีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม การ
พยากรณ์เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ทราบถึงข้อมูลที่จะเกิดขึ้น
โดยถ้า ค่ า พยากรณ์ ที่ ไ ด้มี ค วามแม่ น ย าสู ง จะช่ ว ยให้ ผู ้
วางแผนสามารถดาเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
งานวิ จัย ในอดี ต ที่ มี ก ารวิ จัย ในการพยากรณ์ ต่ า งๆ เช่ น
ระบบพยากรณ์ ราคาสิ นค้าเกษตรอัตโนมัติโดยใช้วิธีทาง
เศรษฐมิติ [3] แบบจาลองสาหรับการพยากรณ์ยอดขายการ
จาหน่ ายสิ น ค้าด้วยเทคนิ ค การวิเคราะห์ อนุ ก รมเวลา [4]
พยากรณ์ ยอดขายปลี กแก๊ส รถยนต์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
อนุ กรมเวลาและโครงข่ายประสาทเที ยม [5] แบบจาลอง
การพยากรณ์ราคามันสาปะหลังโดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมแบบหลายชั้น [6] เมื่อเวลาผ่านไปมีปัจจัยต่าง ๆที่มา
มีผลกระทบต่อการดารงชีวิต เช่น ประการ เช่น สภาพดิ น
ฟ้ าอากาศ ฤดู ก าล การเกิ ด โรคระบาด อุ ท กภัย ภัย แล้ง
สภาพเศรษฐกิ จ จานวนประชากร ความนิ ยม เป็ นต้นซึ่ ง
อาจจะเป็ นปั จ จัย มี ผ ลกระทบกับ ราคาสิ น เกษตรที่ จ ะ
เกิดขึ้นได้
จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น จึ ง ท าให้ ผู ้วิ จั ย มี แ นวคิ ด ใน
การศึ กษาการสร้ างแบบพยากรณ์ แ ละคัด เลื อ กตัวแบบ
พยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการพยากรณ์ราคาสิ นค้า
เกษตร รวมถึ งปั จจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพิ่ ม เติ ม จากใน
อดี ต เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ ส นใจในเรื่ องการผลิ ต สิ นค้ า เกษตร
สามารถทราบผลหรื อ การพยากรณ์ ร าคาสิ น ค้าเกษตร
เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิ ตสิ นค้าเกษตรได้ และต่อ
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ยอดในการพัฒ นาเครื่ องมื อสาหรั บ ทาการวิเคราะห์ เพื่ อ
ช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจในอนาคตได้
2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 กำรเกษตร

เป็ นการทางานเพื่อควบคุ มธรรมชาติ ในอันที่ จะผลิ ต
พื ชและสัต ว์ให้ ไ ด้ ตามความต้อ งการของมนุ ษ ย์ โดย
อาศัยการเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์เป็ นพื้นฐาน มีมนุษย์
เป็ นผู ้ค วบคุ ม ด าเนิ น การอย่า งมี ร ะบบแบบแผน มี ก าร
วางแผนปฏิ บตั ิงานล่วงหน้า คิดคานวณรายได้รายจ่ายใน
การด าเนิ น การทั้ง หมด ดัง นั้น การเกษตรจึ งมี ข อบเขต
ครอบคลุมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการประมง
2.2 เหมืองข้ อมูล (Data Mining)
เป็ นกระบวนการที่ ก ระท ากับ ข้อ มู ลจ านวนมากเพื่ อ
ค้นหารู ปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยูใ่ นชุดข้อมูลนั้น
ในปั จจุบนั การทาเหมืองข้อมูลได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ใน
งานหลายประเภท ทั้งในด้านธุ รกิ จที่ ช่วยในการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หารในด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ในทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมการทาเหมืองข้อมูลเปรี ยบเสมือน
วิวฒั นาการหนึ่งในการจัดเก็บตีความหมายข้อมูลจากเดิมที่
มี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล อย่า งง่ า ย ๆ มาสู่ ก ารจัด เก็ บ ในรู ป
ฐานข้อมูลที่ สามารถดึ งข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการ
ทาเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู ้ที่ซ่อนอยูใ่ นข้อมูล
2.3 กำรวิเครำะห์ กำรถดถอย (Linear Regression)
คือวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตามและตัวแปรอิ ส ระ เทคนิ ค การวิเคราะห์ การ
ถดถอยนี้ อาศัยความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงระหว่างตัวแปร
เพื่ อ ใช้ ใ น การท าน ายลั ก ษ ณ ะข อ งส ม การ Linear
Regression แสดงให้เห็ น ถึ งค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตามกับ ตัว แปรอิ ส ระในลัก ษณะของข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
สามารถเขียนเป็ น สมการที่ 1
Y = a + bx1 + Cx2 +…. (1)
2.4 โครงข่ ำยประสำทเทียม (Neural Network)

เทคนิ คการใช้โมเดลคณิ ตศาสตร์ ที่จาลองการทางาน
ของเซลล์ประสาทของเซลล์สมองมนุ ษย์ ซึ่ งประกอบขึ้น
จากแบบจาลองของโหนดจานวนมากมายเชื่อมต่อกันเป็ น
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โครงข่ า ย บางโหนดเชื่ อ มต่ อ กับ สิ่ ง แวดล้อ มภายนอก
สามารถท าหน้ า ที่ เป็ นหน่ วย Input หรื อ Output ได้
แนวคิดเริ่ มต้นของเทคนิ คนี้ ได้มาจากการศึ กษาโครงข่าย
ไฟฟ้ าชี ว ภาพ (Bioelectric Network) และจุ ด ประสาน
ประสาท (Synapses)
2.5 กำรเรียนรู้ เชิงลึก (Deep Learning)
Deep Learning คื อ ชุ ด ค าสั่ ง (Algorithm) ที่ ถู ก สร้ า ง
ขึ้นมาเพื่อการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักรหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์
โดยชุดคาสั่งนี้ จะทา ให้ตวั เครื่ องจักรสามารถประมวลผล
ข้อมูลจานวนมากด้วยการจาลองเครื อข่ายประสาทแบบ
เดียวกับในสมองของมนุษย์เป็ นวิธีการหนึ่ งของการเรี ยนรู ้
ของเครื่ องที่ พ ยายามเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารแทนข้อ มู ล อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพเช่ น รู ป ภาพหนึ่ งสามารถแทนได้ เป็ น
เวกเตอร์ของความสว่างต่อจุดพิกเซล หรื อมองในระดับสู ง
ขึ้นเป็ นเซ็ ตของขอบของวัตถุต่างๆ หรื อมองว่าเป็ นพื้นที่
ของรู ปร่ างใดๆ ก็ได้ การแทนความหมายดังกล่าวจะทา ให้
การเรี ยนรู ้ที่จะทางานต่างๆ ทา ได้ง่ายขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการ
เรี ยนรู ้จดจา ใบหน้าหรื อการรู ้จาการแสดงออกทางสี หน้า
2.6 งำนวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พัช รี ศรี สุ ว รรณ์ [7] ได้ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง การ
พยากรณ์ราคาเหล็กในโครงการก่อสร้าง โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเที ยมการเรี ยนรู ้เชิงลึก ผลการวิจยั พบว่า จากการ
พัฒนาแบบจาลอง เปรี ยบเทียบและประเมิน การพยากรณ์
ดัชนี ราคาเหล็ก ด้วยเทคนิ คโครงข่ ายประสาทเที ยมและ
โค รงข่ ายป ระส าท เที ยม การเรี ยน รู ้ เ ชิ งลึ ก ( Deep
Learning) มี ผ ลการพยากรณ์ ที่ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นน้อ ย
กว่าเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Net)
ณั ฐ นารี สุ ข เสกสรรค์ และคณะ [8] ได้การพยากรณ์
ปริ มาณอาหารไก่ โดยการประยุกต์ใช้สมการถดถอยเชิ ง
เส้ น กรณี ศึ ก ษา ฟาร์ ม ไก่ จั ง หวัด ปราจี น บุ รี ผลการ
ดาเนินงานพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณการกินของไก่เนื้อ
คืออายุของไก่ จึงนาปั จจัยที่ได้มาหาสมการ ถดถอยเชิง ซึ่ ง
มีค่า R2 มากกว่า 95% แสดงว่า สมการดังกล่าวสามารถใช้
พยากรณ์ได้ ค่อนข้างแม่นยา
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3. วิธีดำเนินงำนวิจัย

งานวิ จั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบธุ ร กิ จ
อัจฉริ ยะ เพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ราคาสิ นค้าเกษตร ได้
กาหนดแนวทางในการวิจยั โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน
การดาเนินงานแสดงดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1: กระบวนการวิจยั
จากภาพ ที่ 1 แส ดงกรอบ แน วคิ ด ของการวิ จั ย
กระบวนการทางานแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นการ
รวบรวมข้อมูลและเตรี ยมข้อมูลก่ อนประมวลผล เริ่ มต้น
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซด์กรมการค้าภายใน และกรม
อุตุนิยมวิทยา และรายงานราคาน้ ามัน ส่ วนที่ 2 การสร้าง
แบบจาลองและทดสอบประสิ ทธิ ภาพ เลื อกค่าเฉลี่ยของ
ความผิ ดพลาดน้อ ยที่ สุด ส่ วนที่ 3 เป็ นการน าเสนอการ
พยากรณ์
3.1 กำรรวบรวมข้ อมูลและเตรียมข้ อมูล
ในการศึ กษาค้นคว้าได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลราคา
สิ น ค้าเกษตรรายวัน ในสิ น ค้า ประเภทผัก ที่ มี อ ายุก าร
เพาะปลูก 45-60 วัน จากเว็บไซด์กรมการค้าภายใน ตั้งแต่
พ.ศ.2559-2564 ข้อ มู ล ในการพยากรณ์ ป ระกอบด้ว ย
ข้ อ มู ล ป ริ มาณ น้ าฝน และข้ อ มู ล อุ ณ ห ภู มิ จากกรม
อุ ตุ นิ ยมวิ ท ยา ข้ อ มู ล ราคาน้ ามั น โดยใช้ โ ปรแกรม
Microsoft Excel ในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล หากข้อมูลมีค่าว่างจะทาการตัดรายการ
ข้อมูลนั้นออกไปซึ่งถือว่าเป็ นลักษณะของข้อมูลที่ถา้ นามา
วิเคราะห์ แล้วอาจจะได้ค่าพยากรณ์ ที่ ไม่ถูก ต้อ ง จากนั้น
ปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบและแปลงข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล
เหมาะสมกับแบบจาลองที่นามาทดสอบ
3.2 กำรสร้ ำงแบบจำลองหรื อโมเดล
น าข้ อ มู ลม าส ร้ า งแบ บ จ าลอ ง ด้ ว ย โป รแ กรม
RapidMiner Studio โดยเป็ นการเปรี ยบเที ยบ อัลกอริ ทึม
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จานวน 3 อัลกอริ ทึม ได้แก่ 1) อัลกอริ ทึมการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิ งเส้น 2) อัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเที ยม 3)
อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้เชิ งลึก เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพและหา
ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดน้อยที่สุดของการพยากรณ์
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ผลการเก็ บ ข้ อ มู ล สิ นค้ า ประเภทผั ก ที่ มี อายุ ก าร
เพาะปลูก 45-60 วัน จากเว็บไซด์กรมการค้าภายใน ตั้งแต่
พ.ศ.2559-2564 ข้อมูลปริ มาณน้ าฝน และอุณหภูมิ จาก
กรมอุ ตุ นิ ยมวิท ยา ข้อ มู ล ราคาน้ ามัน โดยใช้โ ปรแกรม
Microsoft Excel ในการจัดเก็บ ข้อ มูลจะได้ขอ้ มูลของผัก
แต่ละชนิดจานวน 1,346 รายการ
4.2 ผลกำรสร้ ำงแบบจำลองพยำกรณ์
แบบจ าลองถู ก สร้ า งขึ้ นโดยใช้ อ ัล กอริ ทึ ม 3 แบบ
ผลการวิจยั พบว่าค่า RMSE (Root Mean Square. Error:
RMSE) มีดงั นี้
4.2.1 กำรวิ เ ครำะห์ กำรถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear
Regression) จ ะ มี ค่ า RMSE (Root Mean Square.
Error: RMSE) ของผัก แสดงดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1: ผลประสิ ทธิภาพอัลกอริ ทึมการถดถอยเชิงเส้น

ภำพที่ 2: การจาแนกด้วยอัลกอริ ทึมการถดถอยเชิงเส้น

ภำพที่ 3: การจาแนกด้วยอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียม

รำยกำร
ผักกวางตุง้
แตงกวา
มะเขือเจ้าพระยา
มะระขี้นก
คะน้า
ผักกาดหอม

ภำพที่ 4: การจาแนกด้วยอัลกอริ ทึมการเรี ยนรู้เชิงลึก
3.3 กำรเปรียบเทียบประสิ ทธิภำพและเลือกแบบจำลอง
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ตอ้ งการแล้ว ก่อนที่ จะ
น าผลลัพ ธ์ ไปใช้งานจะต้อ งมี การวัด ประสิ ท ธิ ภาพของ
ผลลัพธ์ที่ได้ว่ามี ประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด พิจารณา
ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาด RMSE (Root Mean Square.
Error: RMSE) ที่ต่าที่สุด
3.4 กำรทวนสอบควำมถูกต้ องของแบบจำลองและกำร
นำเสนอกำรพยำกรณ์
ทวนสอบความถู ก ต้ อ งของแบบจ าลอง โดยน า
แบบจาลองมาประเมินความสามารถในการนาไปใช้พยากรณ์
ราคาสิ นค้าเกษตร และหาค่าเฉลี่ยของความผิดพลาด RMSE
(Root Mean Square. Error: RMSE) ที่ต่าที่สุด

Root mean square error
1.734
1.705
1.658
2.157
2.596
3.614

4.2.2 กำรวิเครำะห์ อัลกอริ ทึม โครงข่ ำยประสำทเทียม
(Neural Network) โดยก าหนดค่ าพารามิ เตอร์ learning
rate อยูใ่ นช่วง 0 ถึง 1 ค่า momentum อยูใ่ นช่วง 0 ถึง 1 และ

ค่ า training cycle ที่ 200, 400, 600, 800 จากการพั ฒ นา
แบบจาลองการพยากรณ์ พบว่า แบบจาลองการพยากรณ์ ที่
พั ฒ น าขึ้ น ก าห น ด ค่ า learning rate เท่ ากั บ 0.01 ค่ า
momentum เท่ ากับ 0.9 และค่ า training cycle เท่ ากับ 200
ให้ค่า RMSE ของผักน้อยที่สุด แสดงดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2: ผลประสิ ทธิภาพอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียม
รำยกำร
ผักกวางตุง้
แตงกวา
มะเขือเจ้าพระยา
มะระขี้นก
คะน้า
ผักกาดหอม

4. ผลกำรดำเนินงำน

หลังจากที่ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน จะได้แบบจาลอง
ที่ เหมาะสมในการพยากรณ์ ร าคาสิ น ค้าเกษตร สามารถ
แสดงผลรายละเอียดการวิจยั ดังนี้
4.1 ผลกำรรวบรวมข้ อมูลและเตรียมข้ อมูล
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4.2.3 กำรวิเครำะห์ อัลกอริ ทึม กำรเรี ยนรู้ เชิ งลึก (Deep

4.4 ผลกำรทวนสอบควำมถูกต้ องของแบบจำลองและ

Learning) จะมีค่ำ RMSE ของผัก แสดงดังตารางที่ 3

กำรนำเสนอกำรพยำกรณ์
จากการทวนสอบความแม่นยา ของแบบจาลองการ
พยากรณ์ โดยใชข้อมูลราคาสิ นค้าเกษตรในปี พ.ศ. 2564
เป็ นข้อมูลชุดทดสอบ เปรี ยบเทียบกับค่าพยากรณ์ ได้ผล
การทดสอบ ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6: ผลวัดประสิ ทธิภาพการทวนสอบความแม่นยาของการ

ตำรำงที่ 3: ผลประสิ ทธิภาพอัลกอริ ทึมการเรี ยนรู้เชิงลึก
รำยกำร
ผักกวางตุง้
แตงกวา
มะเขือเจ้าพระยา
มะระขี้นก
คะน้า
ผักกาดหอม

Root mean square error
1.966
4.487
1.750
2.502

พยากรณ์

2.871

รำยกำร
ผักกวางตุง้
แตงกวา
มะเขือเจ้าพระยา
มะระขี้นก
คะน้า
ผักกาดหอม

4.173

4.3 ผลกำรเปรียบเทียบประสิ ทธิภำพและเลือกแบบจำลอง

จากผลการวิจยั จึ งนาการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น
(Linear Regression) เนื่ องจากได้ค่าต่าสุ ด แสดงดังตาราง
ที่ 4 และได้สมการ แสดงดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 4: ผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม
รำยกำร
ผักกวางตุง้
แตงกวา
มะเขือ
เจ้าพระยา
มะระขี้นก
คะน้า
ผักกาดหอม
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กำรถดถอย
เชิงเส้ น

โครงข่ ำย
ประสำทเทียม

กำรเรียนรู้
เชิงลึก

1.734

1.860

1.966

1.705

4.493

4.487

1.658

1.666

1.750

2.157

2.253

2.502

2.596

2.616

2.871

3.614

3.699

4.173

Root mean square error
1.325
1.353
1.235
0.874
1.721
2.809

เมื่อได้แบบจาลองที่เหมาะสมแล้วผูว้ ิจยั จึงทาการนาค่า
พยากรณ์ มาเปรี ยบเที ยบและแสดงผลกับราคาสิ นค้าและ
นามาจัดทาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะด้วยโปรแกรม Microsoft
Power BI Desktop โดยมี ต ัว อย่ า งดั ง ภาพที่ 5 ภาพที่ 6
และภาพที่ 7

ตำรำงที่ 5: ผลแสดงสมการอัลกอริ ทึมการถดถอยเชิงเส้น
รำยกำร
ผักกวางตุง้

สมกำร
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
Y= -0.118 * Diesel fuel+0.023*Rain +1.020 *
เจ้าพระยา
Wholesale Price+8.355
มะระขี้นก Y=0.122* Diesel fuel-0.030*Rain
+0.0712*temperature +0.984* Wholesale
Price+8.355
คะน้า
Y=-0.183* Diesel fuel +0.094*temperature
+1.085 * Wholesale Price+12.380
ผักกาดหอม Y=-0.297* Diesel fuel +1.028 * Wholesale
Price+18.980

ภำพที่ 5: รายงานแสดงค่าพยากรณ์

ภำพที่ 6: รายงานแสดงค่าพยากรณ์
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บทคัดย่อ

Abstract
Emotion is an important factor affecting people's

อารมณ์ ความรู้ สึ กของมนุษย์ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่ อการดาเนินชีวิตประจาวัน ไม่ ว่าจะเป็ นการทางาน การ
เรี ยน หรื อความสั มพันธ์ และยังส่ งผลต่ อสุขภาพอีกด้ วย
การได้ พูดคุยหรื อระบายความรู้ สึ กออกมาเป็ นอีกวิธีหนึ่ ง
ที่ช่วยให้ คลายเครี ยดได้ แชตบอตนับเป็ นทางเลือกหนึ่งที่
ผู้คนเลือกที่จะมาพูดคุยหรื อระบายความรู้ สึ ก ในปั จจุบัน
มีแอปพลิ เคชั นแชตบอตเกิ ดขึ น้ มากมายที่ สามารถเป็ น
เพื่อนคุย เตือนนัดหมายสาคัญ และบอกข่ าวสารได้ แต่ ยงั
ไม่ มแี อปพลิเคชันใดที่สามารถวัดค่ าความรู้ สึกและพูดคุย
ตามความรู้ สึ กของผู้ใช้ ได้ ในงานวิจัยนี ้ ได้ นาเสนอแอป
พลิเคชันแชตบอตแซปปี ้ ที่สามารถรั บความรู้ สึกของผู้ใช้
และเปลี่ยนรู ปแบบการสนทนาเพื่ อความเหมาะสมกับ
อารมณ์ ของผู้ ใช้ โดยการตรวจจั บ ความรู้ สึ ก ผู้ ใช้
จาเป็ นต้ องสวมใส่ สมาร์ ทวอทช์ เพื่ อตรวจจั บอัตราการ
เต้ นของหั วใจ จากนั้นแอปพลิเคชันจะจาแนกความรู้ สึ ก
ของผู้ใช้ และปรั บรู ปแบบการสนทนาให้ เหมาะสมกับ
อารมณ์ ของผู้ ใช้ โดยงานวิ จั ย ฉบั บ นี ้ ม่ ุ ง เน้ นที่ ก าร
ออกแบบแอปพลิ เคชั นและประยุกต์ ใช้ อัลกอริ ทึ มการ
เรี ยนรู้ ของเครื่ องเพื่ อจาแนกอารมณ์ ของผู้ใช้ จากอั ตรา
การเต้ นของหั วใจ โดยการทดลองแสดงให้ เห็นว่ าการใช้
โมเดล SVM ดีที่สุด สังเกตจากการจาแนกอารมณ์ โกรธที่
มีค่าอัตราความถูกต้ อง 88.28 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมากกว่ าวิธี
อื่นอย่ าง Decision tree หรื อ KNN
คาสาคัญ: อัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจจับความรู ้สึก
แชตบอต การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง

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. บทนา

สังคมในปั จจุบนั สามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
กันได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเหตุการณ์ ปัจจุบนั คื อการ
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แพร่ ระบาดของไวรั สโควิด 19 และปั ญหาเศรษฐกิ จที่
ตกต่า อีกทั้งในปั จจุบนั สังคมมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่วา่
จะเป็ นการแข่งขันทางการศึ กษา การแข่งขันทางอาชี พ
โดยสิ่ งเหล่านี้สามารถทาให้ผคู ้ นเกิดความเครี ยดได้
จากสถิ ติ ข องกรมสุ ข ภาพจิ ต [1] ในการประเมิ น
สุ ขภาพจิ ตของคนไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
จนถึ งปั จจุบัน มี ผูต้ อบแบบประเมินทั้งหมด 2,895,145
คน พบว่า มีภาวะเครี ยดสู งถึง 7.98 เปอร์ เซ็นต์ และเสี่ ยง
ซึมเศร้าถึง 9.41 เปอร์เซ็นต์
จากสถิติน้ ี ทาให้เห็นว่าความเครี ยดมีอิทธิ พลต่อการ
ดาเนิ นชีวิต ดังนั้นการบรรเทาความเครี ยดจะส่ งผลให้ใช้
ชี วิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ซึ่ งในการจัดการความรู ้สึกของ
แต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป บางคนทาสิ่ งที่ชอบ บาง
คนใช้วิธีการพูดคุยบอกเล่าหรื อระบายความรู ้สึกด้วยวิธี
ต่ า งๆโดยแชตบอตเป็ นหนึ่ งตัว เลื อ กที่ ดี สาหรั บ คนที่
อยากเล่าอยากระบายความรู ้สึกของตนโดยที่ไม่ตอ้ งการ
ค าแนะน าอะไร แค่ ต ้ อ งการพื้ น ที่ ส าหรั บ ระบาย
ความรู ้สึกเท่านั้น ในปั จจุบนั มีแชตบอตเกิดขึ้นมากมายที่
มี ไ ว้ส นทนากับ ผู ้ค น โดยแต่ ล ะตัว มี ค วามสามารถที่
แตกต่ า งกั น แต่ ย ัง ไม่ มี แ ชตบอตใดที่ ส ามารถรั บ รู ้
ความรู ้ สึกของมนุ ษย์ และตอบโต้ตามความรู ้ สึกของผู ้
ใช้ได้เลย และถ้าหากแชตบอตสามารถจับความรู ้สึกของ
ผูใ้ ช้ในระหว่างการสนทนาได้ จะทาให้ก ารสนทนามี
ชีวิตชีวามากขึ้น ผูใ้ ช้จะรู ้สึกเหมือนคุยกับเพื่อนมากกว่า
คุยกับบอตที่มีบทสนทนาแบบเดิมตามที่ต้ งั ค่าไว้
ดังนั้นในงานวิจยั นี้จะเสนอการออกแบบแอปพลิเคชัน
แซปปี้ (Sappy: Emotion-Based Assistant Chatbot) ซึ่ ง
เป็ นแอปพลิ เ คชัน แชตบอตที่ สามารถสนทนาได้ต าม
อารมณ์ ของผูใ้ ช้ ที่ ทางานร่ วมกับอุปกรณ์ สมาร์ ทวอทช์
โดยสมาร์ทวอทช์จะเป็ นเครื่ องมือที่วดั ค่าอัตราการเต้นของ
หัวใจ และนาค่านี้ ให้แซปปี้ คานวณหาค่าอารมณ์ เมื่อรับรู ้
อารมณ์ แล้ว แชตบอตจะเปลี่ ยนรู ปแบบการสนทนาให้
เหมาะสมกับอารมณ์ของผูใ้ ช้ เช่น อารมณ์ในประเภทของ
ความสุ ข แชตบอตจะสนทนาในรู ปแบบที่มีความเฮฮาไป
กับผูใ้ ช้ และถ้าหากผูใ้ ช้มีอารมณ์เศร้า แชตบอตจะรับฟัง
มากขึ้นและให้กาลังใจผูใ้ ช้เพื่อช่วยบรรเทาความเศร้า
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2. ทฤษฎีและเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้ องกับอารมณ์

1. การจาแนกอารมณ์ ของมนุษย์ ด้วยเซนเซอร์
งานวิจัย [2] การจาแนกอารมณ์ของมนุ ษย์โดย
การใช้อ ัต ราการเต้น ของหั ว ใจ และสามารถจ าแนก
อารมณ์ อ อกเป็ น 4 ประเภทหลัก คื อ Neutral (ปกติ ) ,
Happy (มี ค วามสุ ข ), Sad (เศร้ า ) และ Angry (โกรธ)
โดยอัต ราการเต้น ของหัว ใจที่ แ ตกต่ า งกัน จะช่ ว ยแยก
อารมณ์แต่ละสถานะที่ แตกต่างกันได้ เช่น อารมณ์ปกติ
อัต ราการเต้น ของหั ว ใจจะอยู่ร ะหว่า ง 60 ถึ ง 80 bpm
อารมณ์มีความสุ ขจะอยูร่ ะหว่าง 60 ถึง 140 bpm อารมณ์
ความเศร้ าอยู่ระหว่าง 80 ถึง 100 bpm และอารมณ์โกรธ
จะอยูร่ ะหว่าง 100 ถึง 120 bpm
2. งานวิจยั โปรแกรมเล่ นเพลงตามอารมณ์
งานวิจัยนี้ [3] กล่าวถึ งแอปพลิ เคชันเล่นเพลงที่
สามารถเปลี่ยนเพลงตามอารมณ์ของผูใ้ ช้ โดยมีวิธีการ
จาแนกอารมณ์ 2 วิธี คือ การจาแนกอารมณ์ตามอัตราการ
เต้นหัวใจจริ ง การจัดประเภทอารมณ์ ตามช่ วง และการ
จ าแนกอารมณ์ ต ามอัต ราการเต้น หั ว ใจเฉลี่ ย การจัด
ประเภทอารมณ์ตามค่าเฉลี่ย โดยทั้ง 2 วิธีจะใช้ค่าอัตรา
การเต้นของหัวใจในการจาแนกอารมณ์
2.2 เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการพัฒนาระบบ
TicWatch E2 [4] เป็ นสมาร์ ท วอทช์ ที่ ส ามารถ
วัดอัตราการเต้นหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้สามารถ
เก็ บ ข้ อ มู ล อั ต ราการเต้ น หั ว ใจในช่ ว งวัน ได้ โดย
TicWatch E2 ท างานด้วยระบบปฏิ บ ัติก าร แวร์ โ อเอส
ของ กูเ กิ ล ท าให้ร องรั บ การแสดงการแจ้ง เตื อ น และ
ทางานร่ วมกับแอปพลิเคชันต่างๆ บนสมาร์ ทโฟนได้อ
ย่างยืดหยุน่
3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 การศึกษาระบบเดิม

ผู ้วิ จัย ได้ร วบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ แอปพลิ เ คชัน แช
ตบอตที่มีในปั จจุบนั จานวน 4 แอปพลิเคชัน ได้แก่
3.1.1 บอทน้ อย (BotNoi)
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บอทน้ อ ย [5] เป็ นระบบเอไอแชตบอตที่
พัฒนาขึ้ นโดยคนไทย บอตน้อยเป็ นแชตบอตที่ คุยเก่ ง
เหมือนเพื่อน ซึ่ งแตกต่างจากสิ ริ หรื อแชตบอตตัวอื่นที่
เน้นช่วยงานมากกว่า
3.1.2 ซิมซิมิ (SimSimi)
ซิ มซิ มิ [6] เป็ นแอปพลิเคชันสัญชาติเกาหลี โดย
ซิ มซิ มิสามารถโต้ตอบได้เหมือนคนจริ งๆ หากคาไหนที่
ผูใ้ ช้ถามไปแล้ว แต่ซิมซิ มิไม่ตอบกลับมานัน่ แสดงว่าซิม
ซิ มิไม่เข้าใจคาถามผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้สามารถสอนให้ซิมซิ มิตอบ
คาถามได้
3.1.3 ฟ้ าใส เลขาส่ วนตัว
ฟ้ าใส [7] คื อ ระบบเลขาส่ ว นตัว ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ ผูใ้ ช้ในด้านต่างๆ ฟ้ าใส
สามารถเป็ นเพื่อนคุยยามเหงาได้ และฟ้ าใสจะมีระดับ
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้งานด้วย
3.1.4 ใส่ ใจ (Psyjai)
แชตบอตใส่ ใจ ให้บริ การผ่านทางเฟสบุค โดยใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์อารมณ์จากเนื้ อหา
การพูดคุย และมีระบบจัดการสนทนาสาหรับส่งข้อความ
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 ที่
ปั ญญาประดิษฐ์วเิ คราะห์หรื อตรวจจับได้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาระบบการทางานของแอปพลิเค
ชันแชตบอตในปั จจุ บันและแบ่ งการทางานเป็ นหัวข้อ
เพื่อเปรี ยบเทียบการทางานของแอปพลิเคชันที่มีและแอป
พลิเคชันแซปปี้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตารางเปรี ยบเทียบการทางานของแอปพลิเคชันใน

จากตารางที่ 1 จะเห็ น ว่ า แชตบอตแต่ ล ะตัว นั้น มี
ฟังก์ชนั ที่ไม่เหมือนกัน และบางฟังก์ชนั ที่เหมือนกัน แช
ตบอตใส่ ใ จ จะเป็ นแชตบอตที่ เ กี่ ย วข้อ งในการช่ ว ย
บรรเทาความเครี ยดของผูใ้ ช้ และเป็ นแชตบอตเพียงตัว
เดียวที่สามารถเปลี่ยนรู ปแบบการสนทนากับผูใ้ ช้ได้
3.2 การออกแบบระบบ
3.2.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมการท างานของแอปพลิ เ คชัน แซปปี้
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ 1) ส่วนรับข้อมูลอัตราการ
เต้นหัวใจจากนาฬิกา 2) ส่ วนจาแนกอารมณ์ 3) ส่ วนการ
เลือกแชตบอตเพื่อสนทนากับผูใ้ ช้ตามอารมณ์
โดยการทางานโดยรวมของระบบดังที่แสดงใน
ภาพที่ 1 ผูใ้ ช้จะต้องสวมใส่ อุปกรณ์สมาร์ ทวอทช์เพื่อวัด
อัตราการเต้นของหัวใจ หลังจากนั้นระบบจะนาค่าที่ได้
ไปค านวณหาอารมณ์ ข องผูใ้ ช้ เมื่ อ ระบบได้อ ารมณ์ ที่
ถูกต้อง ระบบจะส่ งค่าอารมณ์ ไปยังแชตบอตเพื่อเลือก
บทสนทนาที่เหมาะสมกับอารมณ์ของผูใ้ ช้

ปัจจุบนั
บอทน้อย
ข่าวสารน่ารู้



โปรไฟล์ของบอตและ
ผูใ้ ช้
ระดับความสนิท
ระหว่างผูใ้ ช้และบอต
สอนบอตตอบข้อความ



เปลี่ยนรู ปแบบการ
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ภาพที่ 1: ภาพรวมการทางานของระบบ
3.2.2 การตรวจจับอารมณ์
ในการทางานโดยรวมของการตรวจจับ อารมณ์ที่
แสดงในภาพที่ 2 นาฬิกาสมาร์ ทวอทช์จะส่ งค่าอัตราการ
เต้นของหัวใจ และนาผลลัพธ์ที่ได้ไปทาการจาแนกคลาส
ด้วยแมชชีนเลิร์นนิงจากชุดข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ
เพื่ อ ให้ ไ ด้อ ารมณ์ ข องผู ้ใ ช้ใ นตอนนั้น โดยอารมณ์ ที่
สามารถบอกได้มีท้ งั หมด 4 อารมณ์ คือ อารมณ์ความสุข
(Happy) อ าร มณ์ ค วามเ ศ ร้ า (Sad) อ าร มณ์ ป กติ
(Neutral) และอารมณ์โกรธ (Angry)
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4. สอนบอตต่อบทสนทนา ผูใ้ ช้งานสามารถสอน

บทสนทนา คาเพิ่มเติมที่ บอตไม่เข้าใจ โดยผูใ้ ช้จะต้อง
เลื อกหมวดหมู่อารมณ์ ให้เหมาะสมกับคาที่ ตอ้ งการจะ
สอนเพิ่มเติม
5. ดู ป ระวัติ อ ารมณ์ ย ้อ นหลั ง ผู ้ใ ช้ ส ามารถดู
อารมณ์ยอ้ นหลังของตนเองได้ โดยรู ปแบบจะเป็ นปฏิทิน
ให้ ผู ้ใ ช้เ ลื อ กวัน เดื อ น ปี ที่ ต ้อ งการจะดู อ ารมณ์ ข อง
ตนเอง
6. ข่าวสารน่ ารู ้ประจาวัน ผูใ้ ช้สามารถอ่านข่าวที่
น่ าสนใจในแต่ละวัน เพื่อให้ผูใ้ ช้ไม่พลาดกระแส และ
เหตุการณ์ต่างๆ
7. การตั้ง ค่ า การแจ้ง เตื อ น ผูใ้ ช้สามารถปิ ดการ
แจ้งเตือนของแชตบอต และการแจ้งเตือนการตรวจจับ
อารมณ์รายวันได้

ภาพที่ 2: การตรวจจับความรู้สึก
3.2.3 การทางานของแชตบอต
ในการทางานโดยรวมของแชตบอตที่ แสดงใน
ภาพที่ 3 หลังจากที่ ระบบรู ้ผลลัพธ์อารมณ์ที่ได้จากการ
ตรวจจับอารมณ์ ระบบจะส่งผลลัพธ์ไปให้แชตบอตเลือก
บทสนทนาที่เหมาะสมกับอารมณ์ของผูใ้ ช้ โดยแชตบอ
ตจะมี 4 รู ปแบบตาม 4 อารมณ์ คือ อารมณ์ปกติ อารมณ์
สุ ข อารมณ์เศร้า และอารมณ์โกรธ สาหรับรายละเลี ยด
ของบทสนทนายังไม่ได้แสดงในงานวิจยั นี้ เนื่ องจากอยู่
ในขั้นตอนการออกแบบ และต้องมีการศึกษาและกาหนด
บทสนทนา

4. การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้
4.1 หน้ าหลักของผู้ใช้ งาน

หน้าหลักของผูใ้ ช้ง าน จะเป็ นหน้าโปรไฟล์ ที่
แสดงโปรไฟล์ข องผู ้ใ ช้ และโปรไฟล์ข องบอต โดย
ข้างล่างจะมีเมนูให้ผใู ้ ช้เลือกฟังก์ชนั อื่นที่ตอ้ งการใช้งาน
ดังแสดงในภาพที่ 4
4.2 หน้ าต่ างการแชตระหว่ างผู้ใช้ และบอต
หน้าต่างนี้ จะแสดงหน้าแชตที่ผใู ้ ช้สามารถคุยกับ
บอตได้ จะมี ช่องสาหรั บพิมพ์แชตและมี ปุ่มที่ สามารถ
เลือกส่ งอีโมจิได้ บอตสามารถคุยกับผูใ้ ช้ได้ตามอารมณ์
ของผูใ้ ช้ขณะนั้นและจะเปลี่ ยนรู ปแบบการสนทนาได้
ตามอารมณ์ของผูใ้ ช้
4.3 หน้ าต่ างแสดงผลอารมณ์ และการเช็คอารมณ์
หน้าต่างนี้ จะแสดงผลอารมณ์ ของผูใ้ ช้โดยจะมี
ปุ่ มให้กดเช็คเพื่อตรวจสอบว่าผูใ้ ช้มีความรู ้สึกอย่างไรใน
ขณะนั้น หน้าต่างนี้จะแสดงวันที่ เวลา และแสดงอารมณ์
ของผูใ้ ช้ที่ได้กดเช็คล่าสุด และมีปุ่ม “ Emotion History
” เป็ นหน้า ต่ า งที่ จ ะแสดงประวัติ ผ ลอารมณ์ ใ นและวัน
ของผู ้ใ ช้ หากกดปุ่ มเลื อ กวัน ที่ ใ นปฏิ ทิ น จะแสดงผล
อารมณ์และสเตตัสของผูใ้ ช้ในวันนั้นๆ

ภาพที่ 3: การทางานแชตบอต
3.2.4 การทางานของแอปพลิเคชัน
แอปพลิ เคชันจะมี การทางานของหลายฟั งก์ชนั
โดยฟังก์ชนั หลักของแอปพลิเคชัน คือการทางานร่ วมกัน
กับสมาร์ทวอทช์เพื่อหาค่าของอารมณ์ และการทางานใน
ส่ วนของแชตบอต เพื่อโต้ตอบกับผูใ้ ช้ นอกจากนี้ แอป
พลิเคชันยังถูกออกแบบให้มีฟังก์ชนั เพิ่มเติม ดังนี้
1. บัญชี ผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้งานสามารถบัญชี ผูใ้ ช้และ
เข้าสู่ระบบได้
2. โปรไฟล์ของผูใ้ ช้งาน และโปรไฟล์ของบอต
ผูใ้ ช้งานสามารถตั้งชื่อของผูใ้ ช้ และชื่อของบอต รวมถึง
รู ปภาพโปรไฟล์ของผูใ้ ช้และบอต
3. การจั ด การกั บ การตรวจจั บ อารมณ์ ร ายวัน
ผูใ้ ช้งานสามารถตั้งค่าในการตรวจจับอารมณ์รายวันได้
โดยรู ปแบบจะเหมือนกับการตั้งเวลาปลุก
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4. การเก็บข้อมูลอารมณ์ โกรธ (Angry) อาสาสมัคร

จะได้เล่นเกมที่ ผูว้ ิจัยจัดเตรี ยมไว้เป็ นเวลา 10 นาที ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั จะจดบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทุก 5 วินาที
โดยข้อมูลที่ ได้มาจากการเก็บจากอาสาสมัครทั้ง 5
ท าให้ ไ ด้ข ้อ มู ล สะท้อ นอารมณ์ ต่ า งๆ ทั้ง หมด 1,813
ข้อมูล ซึ่ งจะใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ ไปจาแนกอารมณ์ของผูใ้ ช้
ด้วยการใช้อลั กอริ ทึมสาหรับการเรี ยนรู ้เครื่ อง
5.2 การจาแนกอารมณ์ จากอัตราการเต้ นของหัวใจ
ทางผู ว้ ิจัย ได้ประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึม การเรี ยนรู ้ ของ
เครื่ องอย่าง Decision Tree (DT), SVM และ KNN สาหรับ
จาแนกกลุ่มอารมณ์ของผูใ้ ช้ และอัตราการเต้นของหัวใจ
ณ เวลานั้น ๆ โดยข้อ มู ล ที่ มี ท้ งั หมด 1,813 ข้อ มู ล แบ่ ง
ข้อ มู ล ส าหรั บ การสอนโมเดล 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ คิ ด เป็ น
1,446 ข้ อ มู ล และแบ่ ง ข้อ มู ล ส าหรั บ การทดสอบ 20
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ น 367 ข้อมูล
โดยฟี เจอร์ ที่นามาใช้ในการจาแนกอารมณ์ มีท้ งั หมด
4 ฟี เจอร์ ดังนี้
1. อายุ (Age) อายุตรงที่ ได้มาจากอาสาสมัคร ที่ มี
ตั้งแต่ช่วง 20 ถึง 52 ปี
2. ดัชนี ม วลกาย (BMI) ได้ม าจากการนาส่ วนสู ง
และน้ าหนักของอาสาสมัครมาคิดคานวณ โดย
นาน้ าหนักหารด้วยส่ วนสู งที่ มีหน่ วยเป็ นเมตร
ยกกาลัง 2 จะเขียนด้วยสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ ดงั
แสดงใน (1)

ภาพที่ 4: หน้าหลักของผูใ้ ช้งาน หน้าการแชตระหว่างผูใ้ ช้และ
บอตหน้าการแสดงผลอารมณ์และการเช็คอารมณ์
5. การทดลองการจ าแนกอารมณ์ ด้ ว ยอัต ราการ

เต้ นของหัวใจ
5.1 การรวบรวมชุ ดข้ อมูล

ทางผูว้ ิจัยได้ทาการทดลองการจาแนกอารมณ์ ด้วย
อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ โดยมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
อาสาสมัครจานวน 5 คน ที่มีช่วงอายุ 21 ถึง 22 ปี จานวน
4 คน ซึ่ ง เป็ นช่ ว งอายุเ ป้ า หมายที่ ค าดว่า จะใช้แ ชตบอต
และอายุ 52 ปี จานวน 1 คน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย
ครอบคลุมผูใ้ ช้ในหลายช่ วงวัย โดยมี วิธีการเก็บข้อมูล
ดังนี้
1. ก่อนเริ่ มผูว้ จิ ยั จะถามข้อมูลส่ วนตัวของอาสาสมัคร
เช่น เพศ อายุ ส่วน สูง น้ าหนัก และโรคประจาตัว จากนั้น
จะให้อาสาสมัครสวมสมาร์ทวอทช์เพื่อเตรี ยมเก็บข้อมูล
2. การเก็ บ ข้ อ มู ล อารมณ์ ปกติ (Neutral) โดย
อาสาสมัครจะได้นงั่ ผ่อนคลายเป็ นเวลา 5 นาที ซึ่ งผูว้ ิจยั
จะจดบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทุก 5 วินาที หลังจาก
ครบ 5 นาที อาสาสมัครจะได้พกั เพื่อปรั บ อารมณ์ และ
เตรี ยมเก็บอารมณ์เป้ าหมายต่อไป
3. การเก็ บ ข้อ มู ล อารมณ์ เ ศร้ า (Sad) และการเก็ บ
ข้อมูลอารมณ์สุข (Happy) อาสาสมัครจะได้รับชมคลิ ป
วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เศร้าจานวน 2 คลิป และคลิป
วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สุขจานวน 2 คลิป คลิปละ 5
นาที ซึ่ งผูว้ ิจยั จะจดบันทึ กอัตราการเต้นของหัวใจทุก 5
วินาที หลังจบ 1 คลิปจะพัก 5 นาทีเพื่อปรับอารมณ์และ
ดาเนินการซ้ าแบบเดิมจนครบ หลังจากนั้นอาสาสมัครจะ
ได้พกั เพื่อปรั บอารมณ์ และเตรี ยมเก็บอารมณ์ เป้ าหมาย
ต่อไป

𝐵𝑀𝐼 =

น้ าหนักตัว (กิโลกรัม)
(1)
ส่ วนสู ง ( เมตร )2

3. ค่ า อัต ราการเต้น ของหัว ใจ (Heart rate) ได้ม า
จากการ
จดบันทึ กค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ สะท้อน
อารมณ์ของอาสาสมัครทุกๆ 5 วินาที
4. ค่าความต่างของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart
rate difference) เป็ นค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องความ
แตกต่ า งระหว่ า งอัต ราการเต้น ของหั ว ใจ ณ
ข้อ มู ล อัน ดับ ที่ n และข้อ มู ล อัน ดับ ที่ n-1 จะ
เขียนด้วยสูตรทางคณิ ตศาสตร์ดงั แสดงใน (2)
∆𝐻𝑛 = |𝐻𝑛 − 𝐻𝑛−1 |
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โดย ∆ Hn แทนค่าความต่างของอัตราการเต้น ของ
หัวใจ ณ ข้อมูลอันดับ n และ Hn แทนค่าอัตราการเต้น
ของหัวใจ ณ ข้อมูลอันดับ n
ทั้ง 4 ฟี เจอร์ ที่นามาใช้ในการจาแนกอารมณ์น้ นั ทาง
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาจากการทดลองว่ามีผลที่จะช่วยในการ
เพิม่ ความแม่นยาให้กบั การจาแนกอารมณ์มากขึ้น
5.3 การประเมินความถูกต้ องของการจาแนกอารมณ์
ผูว้ ิจยั ประเมินประสิ ทธิ ภาพของโมเดลจากค่าอัตรา
ความถู ก ต้อ ง โดยการคิ ด ค่ า อัต ราความถู ก ต้อ งจาก
สั ด ส่ ว นของตัว อย่ า งที่ จ าแนกอารมณ์ ไ ด้ถู ก ต้อ งกั บ
จานวนตัวอย่างที่ใช้ทดสอบทั้งหมด ดังแสดงใน (3)

และ SVC หากฟี เจอร์ ที่นามาใช้ในโมเดลมี เพียง อายุ,
ดัชนีมวลกาย และค่าอัตราการเต้นของหัวใจ
ตารางที่ 4: แสดงค่าอัตราความถูกต้องของการจาแนกอารมณ์สุข
Happy
Features

56.95%

60.22%

57.22%

Age, BMI, Heart rate,
Heart rate difference

58.04%

59.95%

58.59%

Sad
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%

80.38%

78.20%

Decisio
n Tree
85.02%

SVM

KNN

88.28%

85.56%

84.46%

88.28%

88.01%

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้วา่ โมเดล SVM จะมีค่าอัตรา
ความถูกต้องในส่ วนของอารมณ์โกรธ (Angry) มากกว่า
DT และ KNN
5.5 สรุ ปผลการทดลอง
ในการทดลองนี้ สรุ ปได้ว่าการใช้โมเดล SVM จะมี
ค่าอัตราความถูกต้องโดยรวมมากกว่าการใช้ DT และ
KNN แต่สาหรับอารมณ์เศร้า KNN ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่า
ค่ า ความต่ า งของอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ (∆ Hn)
นอกจากนี้ พบว่าฟี เจอร์ ∆ Hn ไม่ส่งผลต่อความถูกต้อง
ของการจาแนกอารมณ์มากนัก อาจเพราะ ∆ Hn เป็ นค่า
สัมบูรณ์ ซึ่ งไม่สามารถสะท้อนได้ว่าการเต้นของหัวใจ
เพิ่มขึ้ นหรื อลดลง ณ เวลาหนึ่ งๆ ซึ่ งอาจมี ผลต่อ ความ
ถูกต้องของการจาแนกอารมณ์ ได้ อี กทั้งค่าอัตราความ
ถูกต้องที่ ได้จากอารมณ์ ปกติค่อนข้างน้อยเมื่ อเที ยบกับ
การจาแนกอารมณ์อื่นๆ เนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจ
ในสภาวะปกติมีความใกล้เคียงหรื ออยู่ในขอบเขตของ
อัตราการเต้นของหัวใจในสภาวะอารมณ์ต่างๆ ซึ่ งอาจมี
ผลต่อความถูกต้องของการจาแนกอารมณ์ได้

เศร้า
DT

77.66%

Age, BMI, Heart rate,
Heart rate difference

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ โมเดล SVM จะมีค่าอัตรา
ความถูกต้องในส่วนของอารมณ์ปกติ (Neutral) มากกว่า
Decision Tree และ KNN
ตารางที่ 3: แสดงค่าอัตราความถูกต้องของการจาแนกอารมณ์
Features

Age, BMI, Heart rate,
Heart rate difference

Age, BMI, Heart rate

Neutral

Age, BMI, Heart rate

78.75%

Angry

ปกติ
KNN

KNN

80.38%

Features

ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทดลองจะถู ก น าไปใช้ใ นการ
จาแนกอารมณ์ ผ่านโมเดลทั้ง 3 โมเดลได้แก่ Decision
Tree (DT), SVM, KNN และได้ต ารางเปรี ย บเที ย บค่ า
อัตราความถูกต้องสาหรับอารมณ์ต่างๆ ดังตารางที่ 2 ถึง
ตารางที่ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 2: แสดงค่าอัตราความถูกต้องของการจาแนกอารมณ์

SVM

SVM

78.20%

โกรธ

5.4 ผลการทดลอง

DT

DT

Age, BMI, Heart rate

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ โมเดล SVM จะมีค่าอัตรา
ความถูกต้องในส่ วนของอารมณ์ สุข (Happy) มากกว่า
DT และ KNN
ตารางที่ 5: แสดงค่าอัตราความถูกต้องของการจาแนกอารมณ์

ตัวอย่างที่จาแนกอารมณ์ที่ถูกต้อง
𝐴𝐶𝐶𝑈𝑅𝐴𝐶𝑌 = (
) × 100
ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบทั้งหมด
(3)

Features

NCCIT2022

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ โมเดล KNN จะมีค่าอัตรา
ความถูกต้องในส่วนของอารมณ์เศร้า (Sad) มากกว่า DT
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6. บทสรุ ป

แอปพลิ เ คชัน แซปปี้ คื อ แอปพลิ เ คชัน แชตบอตที่
สามารถจาแนกอารมณ์ ของผูใ้ ช้จากอัตราการเต้น ของ
หั ว ใจ และก าหนดรู ปแบบการสนทนาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ระหว่างผูใ้ ช้และแชต
บอตให้ ส อดคล้อ งตามอารมณ์ ข องผู ้ใ ช้ ซึ่ งภาพรวม
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอเฉพาะการออกแอปพลิเคชัน และ
การประยุก ต์ใ ช้อ ัล กอริ ทึ ม การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งเพื่ อ
จาแนกอารมณ์ของผูใ้ ช้จากอัตราการเต้นของหัวใจ โดยมี
การทดลองการจ าแนกอารมณ์ แ ละสรุ ป ได้ว่า การใช้
โมเดล SVM ในการจ าแนกอารมณ์ มี ค วามแม่ น ย า
มากกว่าอัลกอริ ทึมอย่างเห็ นได้ชัด โดยเฉพาะอารมณ์
เศร้าและโกรธที่มีค่าความถูกต้องประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์
แต่ ถึ ง อย่า งไรก็ ต าม จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง โมเดล
สาหรับการตรวจจับอารมณ์ปกติให้ถูกต้องมากขึ้น อีกทั้ง
ต้อ งก าหนดบทสนทนาตามอารมณ์ เ พื่ อ ให้ แ ชตบอต
ทางานได้สมบูรณ์ต่อไป
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การพยากรณ์ ผลผลิตอ้อยของประเทศไทยด้ วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่ อง
Forecasting Sugar Cane Yield in Thailand with machine learning
ธีรวัฒน์ ศิลปรั ศมี (Teerawat Sinlaparatsamee)1 และ กาญจนา วิริยะพันธ์ (Kanchana Viriyapant) 2
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1

s6307011858047@email.kmutnb.ac.th, 2kanchana.v@itd.kmutnb.ac.th

สรุ ปได้ ว่ าการพยากรณ์ ผลผลิ ต อ้ อยด้ วยวิ ธี การ
วิ เ คราะห์ การถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ มี ค่ าความผิ ด พลาดที่
สามารถยอมรั บและสามารถนาอั ล กอริ ทึมที่ ได้ จ ากการ
ทดลองไปใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบพยากรณ์ ผลผลิ ต อ้ อ ย
เพื่อให้ สามารถพยากรณ์ ผลผลิตอ้ อยที่แม่ นยาและกาหนด
โควตาให้ แต่ ละโรงงานถูกต้ องมากยิ่งขึน้
คาสาคัญ: การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง, การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ, การสุ่มป่ าไม้

บทคัดย่อ
อุ ต สาหกรรมอ้ อยและน้ า ตาลทรายของไท ยมี
ความก้ า วหน้ า ค่ อ นข้ า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ อดี ต ที่ ผ่ า นมา
จึ ง มีการน าระบบโควตาไร่ อ้ อ ยและการจั ด การผลผลิ ต
โดยสานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายเป็ นผู้
กาหนดโควตาให้ แต่ ละโรงงานสามารถมีโควตาในการส่ ง
อ้ อยและนา้ ตาลเท่ าไหร่ และนาไปจัดสรรคให้ ชาวไร่ อ้ อย
ในการปลูกผลผลิตและส่ งอ้ อยเข้ าโรงงาน แต่ ระบบโควตา
วิธีการคานวนปริ มาณอ้ อยมีความแม่ นยาค่ อยข้ างน้ อยจึ ง
เ กิ ด ปั ญ ห าการ จั ด สร ร ค ที่ ไม่ ลง ตั ว บ ท ค วามนี ้ มี
วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การพยากรณ์
ผลผลิ ต อ้ อ ยและน าปั จ จั ย ที่ ศึ ก ษาพยากรณ์ ผลผลิ ต อ้ อ ย
งานวิจัยนีใ้ ช้ ข้อมูลย้ อนหลัง 5 ปี จานวน 200 ตัวอย่ างตั้งแต่
ปี พ.ศ.2559 – 2563 ปั จจั ย ที่ ศึ ก ษาทั้ ง หมด 10 ปั จจั ย
ประกอบด้ ว ยปริ มาณน้า ฝนเฉลี่ ย , ความชื ้ น สั ม พั น ธ์ ,
ผลผลิ ต อ้ อ ยตั น ต่ อ ไร่ , ปริ มาณอ้ อยจากการค านวนพื ้นที่ ,
อุณหภูมิตา่ สุด,อุณหภูมิเฉลี่ย, จานวนวันที่ฝนตก,อุณหภูมิ
สูงสุด, พืน้ ที่ปลูกอ้ อยและพืน้ ที่ที่เก็บเกี่ยวอ้ อย(อ้ อยบางส่ วน
ปลูกไว้ เพื่อขยายพันธ์ ) การศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยใช้
วิ ธี การสุ่ มป่ าไม้ จากไลบรารี ในภาษาไพธอน ค่ า
ความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่ศึกษามีผลใกล้ เคียงกันและทั้ง 10
ปั จจัยมีผลต่ อการพยากรณ์ ผลผลิต การพยากรณ์ ผลผลิตใช้
วิธี การวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ จากการผลทดสอบ
การพยากรณ์ ตามจ านวนชุ ดข้ อมู ล พบว่ าผลการ
เปรี ยบเทียบค่ าความผิดพลาดเฉลีย่ น้ อยที่สุดเท่ ากับร้ อยละ
2.05 เมื่อใช้ ข้อมูลเรี ยนรู้ ร้ อยละ 90 และข้ อมูลชุดทดสอบ
ร้ อยละ 10 แสดงให้ เห็นว่ าเมื่อใช้ ข้อมูลเรี ยนรู้ จานวนมาก
ขึน้ ส่ งผลให้ ความแม่ นยาในการพยากรณ์ เพิ่มมากขึน้

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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แบบจาลองที่แม่นยาพัฒนาเป็ นระบบระบบการพยากรณ์
ผลผลิตอ้อยของประเทศไทย

model which using multiple regression and the
system performance testing from h isto rica l d a ta
sh o w th a t th e mea n a b so lu te percentage error
is 2.05 percent. It can be concluded that the system is

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การเรียนรู้ของเครื่ อง (Machine Leaning)
การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถเรี ยนรู ้ประสบการณ์
ที่ ผ่ า นมา ซึ่ งแนวคิ ด สั ก ษณะนี้ ก็ เ ป็ นแนวคิ ด ลัก ษณะ
เดี ยวกันกับการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึงเป็ น
ผูใ้ หญ่ เราล้วนผ่านกระบวนการการเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้ง คลาน
นัง่ ยืน เดิน วิ่ง รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เราพัฒนาขึ้นใน
สมองของเรา นักพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจึงนาแนวคิด
นี้ มาใช้ด้วยการนาเอาข้อมูลจานวนที่ มากพอมาใช้สร้ าง
ประสบการณ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ได้เรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้
เหล่านี้ก็เป็ นเสมือนบทเรี ยนพื้นฐานสาคัญในการสร้างการ
สร้างความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ของคอมพิวเตอร์
2.2 ป่ าสุ่ ม (Random Forest)
ป่ าสุ่ มถูกพัฒนาขึ้นจาก ต้นไม้ตดั สิ นใจ ต่างกันที่ ป่ า
สุ่ ม เป็ นการเพิ่มจานวน ต้นไม้เป็ น ต้นไม้หลาย ๆ ต้น ทา
ให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งขึ้น แม่นยามากขึ้นโดย
การน าเอาท์พุทของ ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจ หลายอัน เพื่ อ สร้ าง
ผลลัพธ์สุดท้าย [3]
2.3 การวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งเส้ น (linear regression
analysis, LRA)
เป็ นวิ ธี ที่ ใช้ เ ทคนิ คทาง สถิ ติ ในการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีการ
กาหนดค่าที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และตัวแปรตามซึ่งเป็ นตัว
แปรที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามตั ว ผลของตั ว แปรอิ ส ระ
และมีความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์ในสมการการถดถอย
เป็ นแบบเชิ งเส้น ซึ่ งมี รูปแบบสมการโดยที่ ตัวแปรตาม
คื อ ตัว แปรอิ ส ระ คื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ ของสมการถดถอย
และ ค่าความคลาดเคลื่อน สัมประสิ ทธิ์ของสมการ ถดถอย
เป็ นพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจึงต้องทาการประมาณค่า [4]
2.4 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการพยากรณ์ ผลผลิตอ้ อย
จากการทบทวนงานวิ จัย พบว่า มี ปั จ จัย หลาย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ผลผลิต ดังนี้

effective in prediction in Thailand sugar cane yield.
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1. บทนา
อ้ อ ยนั บ ว่ า เป็ นพื ช เศรษฐกิ จหลั ก ชนิ ดหนึ่ งที่ มี
ความส าคั ญ ของประเทศไทย ซึ่ งใช้ เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ ใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยเป็ นอย่างมาก ผลผลิตอ้อย
สามารถน ามาผลิ ต น้ าตาลและผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม
ต่อเนื่ องต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร พลังงานทดแทน
อ้อ ยเป็ นพื ช ที่ เ ติ บ โตได้ดี ใ นภู มิ อ าการร้ อ นและชุ่ ม ชื้ น
ประเทศไทยสามารถปลู ก อ้อ ยแล้ว ได้ ผ ลผลิ ต ดี แ ละ
สามารถปลุ ก ได้ทุ ก พื้ น ที่ ย กเว้น ภาคใต้เ พราะภาคใต้
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรมได้แบ่งบริ เวณการปลูกอ้อยเป็ น 4 ภาค ได้แก่
ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค ก ล า ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จากข้อ มู ล ปี การผลิ ต ปี 63/64
ทั้ง ประเทศมี พ้ื น ที่ ป ลู ก อ้อย 10,862,610 ไร่ แบ่ งเป็ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 4,594,444 ไร่ ภาคกลาง 2,939,319 ไร่
ภาคเหนือ 2,668,136 ไร่ และภาคตะวันออก 660,711 ไร่ [1]
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ้ อ ย แ ล ะ น้ า ต า ล ท ร า ย ข อ ง ไ ท ย มี
ความก้าวหน้าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาจึ งมี
การน าระบบโควตาไรอ้อ ยและการจัด การผลผลิ ต โดย
ส านั ก งานคณะกรรมการอ้อ ยและน้ าตาลทรายเป็ นผู ้
กาหนดโควตาให้แต่ละโรงงานสามารถมีโควตาในการส่ง
อ้อยและน้ าตาลเท่าไหร่ และนาไปจัดสรรคให้ชาวไร่ ออ้ ย
ในการปลูกผลผลิตและส่งอ้อยเข้าโรงงาน แต่ระบบโควตา
วิธีการคานวนปริ มาณอ้อยมีความแม่นยาค่อยข้างน้อยจึ ง
เกิดปั ญหาการจัดสรรคที่ไม่ลงตัว ด้วยสาเหตุดงั กล่าวผูว้ จิ ยั
ได้เห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
วิจัย การพยากรณ์ ผ ลผลิ ต อ้อ ยของประเทศไทย เพื่ อ น า
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พยากรณ์ผลผลิตอ้อยเพื่อป้ อนเข้าสู่ โรงงานผลิต
น้ า ตาล โดยรวบรวมข้อมู ลเกษตรกรแต่ล ะรายที่ ทาการ
ปลู ก อ้อ ยและส่ ง ขายให้ กับ โรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต
น้ าตาล จาก 24 จังหวัดตั้งแต่ปี 2553 - 2557รวบรวมข้อมูล
ปั จ จัย ต่ า งๆที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ผลผลิ ต อ้อ ยจ านวน 9 ปั จ จัย
ประกอบด้วย พื้นที่เพาะปลูกอ้อยใหม่, พื้นที่เพาะปลูกอ้อย
ตอ, พื้ น ที่ เ พาะปลู ก อ้อ ยตอ 2 พื้ น ที่ เ พาะปลู ก อ้อ ยตอ 3,
ปริ ม าณโควตาอ้อยที่ เกษตรกรทาสัญญาไว้กับโรงงาน,
พันธุ์ออ้ ย, ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปี ของพื้นที่เพาะปลูก,
จานวนวันที่ฝนตกตลอดปี ของพื้นที่เพาะปลูก และปริ มาณ
ฝนสู ง สุ ด ของพื้ น ที่ เ พาะปลู ก โดยน าอัล กอริ ทึ ม back
propagation neural network (BPNN) เปรี ยบเที ยบกั บ
genetic algorithm สรุ ปผลการทดสอบ ค่ า ความคลาด
เคลื่ อ นของ genetic algorithm อยู่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 9.64–
11.65 ในขณะที่ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของ โครงข่ า ย
ประสาทเที ย ม เมื่ อ ทดสอบกับข้อ มูล ชุ ดเดี ย วกันมี ค่าอยู่
ในช่วงร้อยละ 10.27 – 84.31 [9]
การพยากรณ์ ผ ลผลิ ต มัน สาปะหลัง ด้วยข้อ มู ล
ปั จจัยการผลิตมันสาปะหลังจากสานักงานเกษตรจังหวัด
กาแพงเพชร ประกอบด้วยทั้งหมด 27 ปั จจัยแต่หลังจากทา
การเคราะห์ สหสัมพัน ธ์ของข้อ มูลแล้วได้ขอ้ มูลปั จ จัย ที่
ส่ ง ผลต่ อ การพยากรณ์ ผ ลผลิ ต 9 ปั จ จัย ได้แ ก่ พัน ธุ์ ม ัน
สาปะหลัง , อายุป ลู ก , เนื้ อ ที่ ปลู ก , เนื้ อ ที่ เ ก็ บเกี่ ยว, เนื้ อที่
เสี ย หาย, ปริ มาณปุ๋ ยเคมี , ปริ มาณปุ๋ ยคอก, ปริ มาณปุ๋ ย
ชี ว ภาพ, ปริ ม าณปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ และใช้เ ทคนิ ค การจ าแนก
ประเภทข้อ มู ล (Classification) ด้ว ยวิ ธี ต ้น ไม้ต ัด สิ น ใจ
(DecisionTree) โดยจะใช้อลั กอริ ทึม จานวน 5 ตัว ได้แก่
J48, RandomTree, SimpleCart, NaïveBayes และ LADTree
แล้วท าการทดสอบตัวแบบการพยากรณ์ ดัวยวิธี Crossvalidation Test พบว่ า ยั ง ให้ ค่ า แม่ น ยาเพี ย ง 70.96%
ซึ่ งผูว้ ิจัยเห็ นว่ายังไม่ดีพอจึ งได้ปรั บปรุ งวิธีก ารทดสอบ
โดยการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ ข้อมูลเรี ยนรู ้
(Training Set) และข้อมูลทดสอบ (Test Set) จานวน 5 ชุด
แล้ ว ท าการสร้ า งตั ว แบบการพยากรณ์ อี ก ครั้ งพบว่ า
อัลกอริ ทึม J48 ให้ค่าความแม่นยาสู งสุ ดที่ ร้อยละ 75.64
อัลกอริ ทึม SimpleCart ให้ค่าความแม่นยาสู งสุ ดที่ ร้อยละ

การพยากรณ์ ผลผลิ ตอ้ อ ยในบริ เว ณ ภาค
ตะวันออกของประเทศไทยใช้ขอ้ มูลจากการรวบรวมจาก
6 จังหวัดภาคตะวันออกตั้งแต่ปี 2545 – 2557 ชุ ดข้อมูล
ประกอบด้วย ขนาดของพื้นที่ปลูกอ้อย, ปริ มาณอ้อยส่ งเข้า
หี บ , ราคาอ้อ ยเฉลี่ ย , อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด , อุ ณ หภู มิ ต่ า สุ ด ,
ปริ มาณน้าฝนโดยรวม, จานวนวันที่ ฝนตก และปริ มาณ
น้ าฝนสู ง สุ ด โดยศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ายคู่ ร ะหว่า งตัว
อิสระทั้ง 8 ตัวด้วยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์-เพียร์สนั ก่อนที่
จานาข้อมูลไปพยากรณ์และผลการพยากรณ์โดยใช้เทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น ก็มี
ความถูกต้องใกล้เคียงผลจริ ง [5]
ทานายผลผลิ ตข้าวสาลี โดยใช้ปัญญาประดิ ษ ฐ์
ใช้เทคนิคป่ าสุ่มเปรี ยบเทียบกับ โครงข่ายประสาทเทียมชุด
ข้อมูลที่ ใช้ทดสอบคือชุดข้อมูลข้าวสาลีฤดูหนาว จานวน
182,549 แถวและมีคุณสมบัติ 26 คุณสมบัติแต่เลือกใช้แค่
7 คุณสมบัติคือ ละติจูด, ลองจิจูด, อุณหภูมิสูงสุดที่รู้สึกได้,
อุณหภูมิต่ าสุ ดที่ รู้สึกได้, อุณหภูมิสูงสุ ด , อุณหภูมิต่ าสุ ด,
ความชื้ น สรุ ป ผลการทดสอบป่ าสุ่ ม มี ค่า ความผิ ด พลาด
เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 0.999 ดีกว่าโครงข่ายประสาทเทียมมีค่า
ความผิดพลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 11.1782 [6]
โครงข่ายประสาทเที ยมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในการพยากรณ์ ผลผลิ ตอ้อย โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเที ย มแบบแพร่ ย้อ นกลั บ (Backpropagation
Algorithm) ชุ ด ข้อ มู ล ที่ ใ ช้คื อ ประเภทอ้อ ย, พัน ธุ์ อ ้อ ย,
ลักษะดิน, ปริ มาณน้ าฝน, อายุออ้ ย, ปริ มาณอ้อย, อุณหภูมิ,
ความชื้นสัมพัทธ์ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมแมตแล็บ ใน
การทดลอง สรุ ปผลการทดสอบค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยอยู่ที่
ร้อยละ 18.99 [7]
การใช้ เ ทคนิ ค โครงข่ า ยประสาทเที ย มเพื่ อ
พยากรณ์ ผลผลิ ตถัว่ เหลื องในฟอร์ ตลอเดอร์ เดล จังหวัด
อลาบามา ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ชุ ด ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ถู ก เก็บ
รวบรวมตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2559 ประกอบไปด้วย ผลผลิต
ถัว่ เหลือง, พื้นที่ปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียม, อุณหภูมิพ้นื ผิว
, อุณหภูมิพ้ืนผิวที่ ดินเฉลี่ย สรุ ปผลการทดสอบค่า ความ
ผิดพลาด เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 14.21[8]
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80.12 และอัลกอริ ทึม LADTree ให้ค่าความแม่นยาสูงสุดที่
ร้อยละ 89.55 [3]
การพยากรณ์ ผ ลผลิ ต พื ชโดยใช้เ ทคนิ ค Linear
Regression, Decision Tree Regression, K- Nearest
Neighbors Regression, Support Vector Regression, และ
Multilayer Perceptron Network. เปรี ยบเทียบกันโดยวันค่า
ความผิดพลาดจากค่าสถิติ สัมประสิ ทธิ์ ของการหาพหุ คูณ
(R2) และ Root Mean Square ความผิดพลาด (RMSE) ชุด
ข้อมูลที่ ใช้คือ พื้นที่ ปลูกและผลผลิตลิ้นจี่ในประเทศไทย
ในช่วง 2547-2561 และพยากรณ์ผลผลผลิตในปี 2562 ชุด
ข้อมูลประกอบด้วยปั จจัยดังนี้ ผลผลิตของลิ้นจี่ , ปริ มาณ
ต้น ลิ้ น จี่ ต่ อ ผลผลิ ต , ปริ ม าณน้ า,อุ ณ หภู มิ ,การไหลของ
อากาศ และคุณภาพดินแบ่งชุดข้อมูลเพื่อใช้สอนร้อยละ 80
ชุ ด ข้อ มู ล เพื่ อ ทดสอบร้ อ ยละ 20 สรุ ป ผลการทดสอบ
Support Vector Regression มี ค วามแม่ น ย าสู ง สุ ด ในการ
พยากรณ์ ตามด้วย Multilayer Perceptron Network, Linear
Regression, Decision Tree Regression แ ล ะ K- Nearest
Neighbors Regression ตามลาดับ [11]
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3.2 การรวบรวมข้ อมูล (Data Collection)
รวบรวมข้อมูลปั จจัยที่มาจากหลายแหล่ง
ประกอบด้วย พื้นที่ปลูกอ้อย, ปริ มาณจากการคานวนพื้นที่,
พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย, ผลผลิตอ้อยตันต่อไร่ , อุณหภูมิสูงสุด,
อุณหภูมิต่าสุด, อุณหภูมิเฉลี่ย,ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย, จานวน
วันที่ฝนตก และความชื้นสัมพันธ์
3.3 การเตรียมและทาความสะอาดข้ อมูล
ทาความสะอาดข้อมูล (Cleansing Data) ข้อมูลที่
ท าการรวบรวมอาจจะมี ข ้อ มู ล บางส่ ว นที่ ไ ม่ ค รบ หรื อ
คุณสมบัติบางอย่างขาดหายไป และข้อมูลอาจมีการซ้ ากันจึง
จาเป็ นต้องทาความสะอาดข้อมูลและแก้ไขก่อนนามาใช้งาน
3.4 หาความสัมพันธ์ ของปัจจัย
ทา Feature Engineering เพื่อวิเคราะห์และศึกษา
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั ของชุดข้อมูลที่จะนาไปพยากรณ์
3.5 การสร้ างแบบจาลอง (Model Building)
3.5.1 การแบ่ งชุดข้ อมูล
แบ่งชุดข้อมูลออกเป็ นร้อยละ 70:30, 80:20,
90:10 สาหรับการเรี ยนรู ้และทดสอบหากผลการทดสอบ
ได้ผลการทดสอบไม่เป็ นที่น่าพอใจจะทาการปรับแต่ง
แบบจาลองให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด
3.6 การประเมินแบบจาลอง (Performance Evaluation)
เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองว่ามีความ
เหมาะสมในการนามาใช้หรื อไม่ โดยใช้การคานวณหาค่า
ความผิดพลาด โดยใช้ Mean Absolute Percentage Error
(MAPE)

3.วิธีดาเนินการวิจยั
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งพบว่า
multilinear linear regression ให้ผลแม่นยาและเหมาะสมกับ
ข้อมูล ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงประยุกต์งานวิจยั [3,11] multilinear
linear regression และส่วนของ Input ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ประยุกต์
จาก[5,6,7,8,9] ซึ่ งมี ก ารทดสอบปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พยากรณ์ก่อนจะนาปั จจัยต่างๆ ก่อนจะนาปั จจัยต่างเข้ามา
ช่วยในการพยากรณ์
3.1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั

n

MAPE =

1
(Oi − Fi )
∑
∗ 100
n
Oi
i=1

O𝑖 คือ ปริ มาณอ้อยตามจริ ง
Fi คือ ปริ มาณอ้อยที่ได้จากการพยากรณ์
n

คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด

4.ผลการทดสอบ
4.1 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ กนั ของชุดข้ อมูล
นาข้อมูลทั้งหมดทที่ผา่ นการทาความสะอาด
ข้อมูล (Cleansing Data) เรี ยบร้อยแล้วมาศึกษาปั จจัยที่มี

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดของงานวิจยั
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ความสัมพันธ์กนั ของชุดข้อมูล ซึ่งข้อมูลทั้งหมด
ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกอ้อย, พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย, ผลผลิต
อ้อยตันต่อไร่ , อุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต่าสุด, อุณหภูมิ
เฉลี่ย,ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย,ปริ มาณอ้อยจากการคานวนพื้นที่
,จานวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพันธ์ ข้อมูลทั้งตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ทั้งหมด จานวน200 ตัวอย่าง
ตารางที่ 1 : ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั ของชุดข้อมูล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปัจจัย
พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย
พื้นที่ปลูกอ้อย
ผลผลิตอ้อยตันต่อไร่
อุณหภูมิสูงสุด
ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย
ความชื้ นสัมพันธ์
จานวนวันที่ฝนตก
อุณหภูมิต่าสุด
อุณหภูมิเฉลี่ย
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จากตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเที ยบร้ อยละความ
ผิดพลาดของผลผลิตจากการพยากรณ์ตามจานวนชุดข้อมูล
พบว่าผลการเปรี ยบเที ยบค่าความผิดพลาดเฉลี่ยน้อยที่ สุด
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 2.05 เมื่ อ ใช้ข ้อ มู ล เรี ย นรู ้ ร้ อยละ 90 และ
ข้อมูลชุดทดสอบ 10
5.ผลสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พยากรณ์
ผลผลิ ต อ้อ ยของประเทศไทย จากการรวบรวมปั จจัย 10
ปั จจัย ประกอบด้วย พื้นที่ปลูกอ้อย, ปริ มาณจากการคานวน
พื้นที่ , พื้นที่ เก็บเกี่ ยวอ้อย, ผลผลิตอ้อยตันต่อไร่ , อุณหภูมิ
สู งสุ ด, อุณหภูมิต่าสุ ด, อุณหภูมิ เฉลี่ย,ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย,
จ านวนวัน ที่ ฝนตก และความชื้ น สัมพันธ์ ซึ่ ง เป็ นข้อมูล
จากปี พ.ศ. 2559 – 2563 จานวน 200 ตัวอย่าง และข้อมูล
47 จังหวัดที่มีการปลูกอ้อยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ปั จ จั ย 10 ปั จ จั ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารคัด แยกด้ ว ยวิ ธี ป่ าสุ่ ม จาก
ไลบรารี ในภาษาไพธอน พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการพยากรณ์
ผลผลิตอ้อยพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยมีผลต่อการพยากรณ์ผลผลิต
อ้อยที่ 0.597, พื้นที่ ปลูกอ้อยมีผลต่อการพยากรณ์ผลผลิต
อ้อ ยที่ 0.505, ผลผลิต อ้อยตันต่อไร่ มีผลต่อการพยากรณ์
ผลผลิตอ้อยที่ 0.201, อุณหภูมิเฉลี่ยมีผลต่อการพยากรณ์
ผลผลิต อ้อ ยที ่ 0.097, ปริ ม าณน้ าฝนเฉลี ่ย มีผ ลต่อ การ
พยากรณ์ ผ ลผลิ ต อ้อ ยที่ 0.088, ความชื้ น สัม พัน ธ์ มี ผ ล
ต่อ การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยที่ 0.035, จานวนวันที่ฝนตกมี
ผลต่อการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยที่ 0.027, อุณหภูมิต่ าสุ ดมี
ผลต่อการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยที่ 0.008,อุณหภูมิเฉลี่ยมีผล
ต่อการพยากรณ์ ผลผลิ ตอ้อยที่ 0.007 และค่าปริ มาณอ้อย
จากการคานวณพื้นที่ มีค่ามากกว่า 1 จึ งไม่นามาพิจารณา
ด้วยปั จจัย 9 ปั จจัยนี้มีความสัมพันธ์กนั จึงนาปั จจัยทั้งหมด
ไปใช้ในการพยากรณ์ ผลิ ตอ้อยด้วยวิธี การวิเคราะห์ การ
ถดถอยเชิ งพหุ คูณ จากไลบรารี ในภาษาไพธอนซึ่ ง มี การ
แบ่ งชุ ดข้อมูลสาหรั บเรี ยนรู ้ แ ละทดสอบเป็ น ละ 70:30,
80:20, 90:10 ตามลาดับ จากการพยากรณ์ ตามจานวนชุด
ข้อมูล พบว่าผลการเปรี ยบเทียบค่าความผิดพลาดเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับร้อยละ 2.05 เมื่อใช้ขอ้ มูลเรี ยนรู ้ร้อยละ 90 และ
ข้อมูลชุดทดสอบ 10 แสดงให้เห็ นว่าเมื่อใช้ขอ้ มูลเรี ยนรู ้

ค่าความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรอิสระ
0.597
0.505
0.201
0.097
0.088
0.035
0.027
0.008
0.007

จากตารางที่ 1 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั ของชุด
ข้อ มู ล จากการหาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ที่ ศึ ก ษา
ทั้งหมดด้วยวิธี การคัดแยกด้วยวิธีป่าสุ่ มจากไลบรารี ใน
ภาษาไพธอน พบว่าปั จจัยทั้งหมดมี ค่าความสัมพันธ์กับตัว
แปรอิ สระดังนี้ พื้ นที่ เก็ บเกี่ ยวอ้อย 0.597, พื้ นที่ ปลู กอ้อย
0.505, ผลผลิตอ้อยตันต่อไร่ 0.201, อุณหภูมิสูงสุ ด 0.097,
ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย 0.088, ความชื้นสัมพันธ์ 0.035, จานวน
วันที่ ฝนตก 0.027, อุณหภูมิต่ าสุ ด 0.008, อุณหภูมิเฉลี่ ย
0.007 แ ละ ป ริ ม าณอ้ อ ยจากการค าน วณพื้ นที่ มี ค่ า
ความสัมพันธ์เกิน 0.75 จึงไม่ได้นามาพิจารณา
4.2 ผลการพยากรณ์ ผลผลิตอ้ อย
ตารางที่ 2 : ตารางเปรี ยบเทียบร้อยละความผิดพลาดของ
ผลผลิตจากการพยากรณ์ตามจานวนชุดข้อมูล
ลาดับ การแบ่งชุดข้อมูลสาหรับ
MAPE
Train และ Test (%)
(%)
1
70: 30
7.824686
1
80: 20
6.486999
2
90: 10
2.052512
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จานวนมากขึ้นส่ งผลให้ความแม่นยาในการพยากรณ์เพิ่ม
มากขึ้ น สรุ ปได้ว่าการพยากรณ์ ผลผลิ ตอ้อยด้วยวิธี การ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ มี ค่ า ความผิ ด พลาดที่
สามารถยอมรั บและสามารถนาอัล กอริ ทึมที่ ได้จ ากการ
ทดลองไปใช้ใ นการพัฒ นาระบบพยากรณ์ ผ ลผลิ ต อ้อ ย
เพื่อให้สามารถพยากรณ์ผลผลิตอ้อยที่แม่นยาและกาหนด
โควตาให้แต่ละโรงงานถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากการศึ กษา
ครั้ งนี้ สามารถน างานวิ จั ย นี้ เป็ นข้ อ แนะน าในการ
พัฒนาการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยซึ่ งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่ อ ผลผลิ ต อ้อ ยอาจจะมี ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ค่ า สั ม พัน ธ์ ต่ อ
ผลผลิ ต อ้อ ยอี ก หลายปั จ จัย และวิ ธี ใ นการพยากรณ์ ผ ล
สามารถใช้วิธีอื่นๆ ซึ่ งอาจจะมีค่าความผิดพลาดที่นอ้ ยกว่า
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
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ระบบธุรกิจอัจฉริยะจากการทานายพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
เพื่อสนับสนุนแผนการตลาด
Business Intelligence System from Predicts Online Purchase Behavior for
Support Marketing Plan
ปนัดดา ยีมาซา (Panatda Yeemasa)1 และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ (Sakchai Tangwannawit)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
1

s6307021856110@email.kmutnb.ac.th, 2sakchai.t@itd.kmutnb.ac.th

.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

marketing. The research methodology consists of 1)

งานวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
สาหรั บการสนั บสนุนการตลาดจากการท านายพฤติ กรรม
การซื ้อสิ นค้ าออนไลน์ วิธีวิจัยประกอบด้ วย 1) การวิเคราะห์
พฤติ ก รรมการซื ้ อ สิ นค้ าของลู กค้ าด้ วยอั ล กอริ ทึ ม F-P
Growth และ 2) พั ฒ นาระบบธุ ร กิ จอั จ ฉริ ยะจากกฎความ
สั มพั น ธ์ จากอั ล กอริ ทึ ม F-P growth โดยข้ อมู ล จั ด เก็ บ
รวบรวมการซื ้ อสิ นค้ าออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ topvalue.com
ของบริ ษัท ท็อปแวลู คอร์ ปอเรท จากัด ตั้งแต่ เดื อน เมษายน
2564 - กรกฎาคม 2565 น ามาใช้ เพื่ อ วิ เคราะห์ หากฎความ
สัมพันธ์ ด้ วยโปรแกรม Rapid Miner Studio
การวิ เคราะห์ กฎความสั ม พั น ธ์ ก าหนดค่ าสนั บ สนุ น
(Support) 30% ขึน้ ไป ค่ าความเชื่ อมัน (Confidence) 80% ขึน้
ไป ผลจากกฎความสัมพันธ์ จะแสดงความสัมพันธ์ ของสิ นค้ า
ในแต่ ละเดือนผ่ านระบบธุรกิจอัจฉริ ยะในการเสนอรายงาน
แบบกราฟ ฝ่ ายการตลาดสามารถนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเพื่อ
สนับสนุนโครงการด้ านการตลาด และปรั บกลยุทธ์ ให้ เข้ าใจ
พฤติ กรรมการซื ้ อของลู กค้ า เพื่ อเสนอความต้ องการของ
ลูกค้ า สร้ างความพึงพอใจ และรั กษาลูกค้ า
คาสาคัญ: กฎความสัมพันธ์, ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ,
พฤติกรรมการซื้อออนไลน์

analyzing customer purchase behavior with the FPGrowth algorithm and 2) developing a business
intelligence system with association rules from the FP 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. บทนา
ในปั จจุบนั การแข่งขันทางธุ รกิจทางการตลาดสู งมาก
จึ งส่ งผลให้ธุรกิ จต่าง ๆ ต้องหากลยุทธ์ทางการตลาด คื อ
ธุ ร กิ จ พาณิ ช อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ซึ่ งเป็ นช่ อ ง
ทางการทาธุรกิจที่ทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู ้บ ริ โภคได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มากขึ้ น ความก้ า วหน้ า ของ

Abstract
The objective of this research was to the
development of business intelligence system from
predicts online purchase behavior for supporting
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เทคโนโลยี สร้างความสะดวกสบายในการค้นหาหรื อการ
สั่งซื้ อ สิ น ค้าผ่านอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเป็ นสื่ อ กลาง ส่ งผลให้
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น ใช้ บ ริ ก ารช้อ ปปิ้ ง
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ (Application) ทา
ให้ในแต่ ละวัน มี ขอ้ มู ลการซื้ อขายสิ น ค้าเกิ ดขึ้ น มากมาย
แนวโน้ ม การท าการตลาดออนไลน์ จึ ง เติ บ โตขึ้ น อย่า ง
ต่อเนื่ อง มีการวางแผนการตลาดด้วยการใช้เทคนิ คเหมือง
ข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูล ยกตัวอย่างเช่น การจัดทาแผนการ
ตลาด ออกผลิตภัณฑ์หรื อโปรโมชัน่ ใหม่ๆ ที่ ดึงดูดลูกค้า
และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น โดยอาศัยความ
เข้าใจในรู ปแบบของพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทาให้ธุรกิ จตลาด
ออนไลน์เพิ่มกลยุทธ์ในการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ทั้งด้าน
การสร้างเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
มากขึ้น
ตามความส าคัญ ข้า งต้น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
จัดเก็บ บริ หารจัดการข้อมูล รวมถึงการนาข้อมูลรายการ
ทางการค้ามาวิเคราะห์ เพื่ อ ใช้วางแผนการตลาดในการ
ดาเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่ขอ้ มูลจะมีปริ มาณมากถูกจัดเก็บไว้
แต่ยงั ไม่ได้มีการนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในงานบริ หารจัดการ เช่น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของลูกค้า ข้อมูลการซื้ อสิ นค้า การจัดส่ งสิ นค้า
เป็ นต้น โดยสามารถน าข้อ มู ล พฤติ กรรมและแนวโน้ ม
ต่ า ง ๆ สร้ า งความได้เปรี ย บทางการตลาดได้ การเพิ่ ม
ยอดขายหรื อการจัดโปรโมชั่นสิ นค้า จึ งเป็ นกลยุทธ์ท าง
การตลาดที่ สามารถเพิ่ มรายได้ให้กับ ธุ รกิ จ โดยปั จจุ บัน
บริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ ปอเรท จากัด ผูจ้ ดั ทาและให้บริ การ
topvalue.com เว็บไซต์ชอ้ ปปิ้ งออนไลน์ ที่ รวบรวมสิ นค้า
กลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบรนด์
ชั้น น ามาจัดจ าหน่ ายให้ผูบ้ ริ โภคผ่านเว็บ ไซต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (ERP) ซึ่ งจัดเก็บข้อมูลการซื้ อขายสิ นค้า
ที่ ลู กค้าซื้ อ ในแต่ ละครั้ งไว้อ ย่างเป็ นระบบ ส่ วนด้านส่ ง
เสริ ม การตลาดทางบริ ษ ัท มี ก ารวางแผนการตลาดเป็ น
ลักษณะน าเสนอข่ าวสารต่าง ๆ ตามช่ อ งทางที่ ผูบ้ ริ โภค
ยินยอมรับข่าวสาร แต่ยงั ขาดความเข้าใจพฤติกรรมการซื้ อ
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สิ น ค้าและความต้องการซื้ อที่ จะเป็ นตัวขับ เคลื่ อนธุ รกิ จ
และสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม เพื่อ
เสนอความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากที่สุด
ดั ง นั้ นผู ้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ดที่ จะน าเทคโนโลยี ก าร
วิเคราะห์ แ ละพยากรณ์ ข ้อ มู ล มาช่ ว ยแก้ปั ญ หาดังกล่ าว
โดยใช้ข ้อ มู ล การซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ข องลู ก ค้า หากฎ
ความสัมพันธ์จากพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ด้วย
เทคนิ ค FP-Growth เนื่ องจากวิธีการนี้ จะทาให้ได้โมเดลที่
จะนามาใช้ให้เกิดความได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด
และทั้งนี้สามารถนาข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าที่ได้จาก
การวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาระบบธุรกิ จ
อัจฉริ ยะ เพื่อท าให้ธุรกิ จเข้าใจพฤติ กรรมการมาซื้ อของ
ลูกค้า ช่วยในการบริ หารจัดการวางแผนการตลาด หรื อจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายที่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความ
ต้อ งการของลู ก ค้า และเหมาะสมกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ
สิ นค้ า ออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ topvalue.com
เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริ การซ้ า

2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การห ากฎ ความ สั ม พั น ธ์ (Association Rules
Dis-covery) เป็ นเทคนิ ค ของ Data Mining หมายถึ ง การ
ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อนาไปหารู ปแบบ
ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ (Frequent Pattern) และใช้ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทานายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งฐานข้อมูลที่ใช้
ในการทาเหมื องความสัมพัน ธ์ (Association Mining) มัก
เป็ นฐานข้อมูลประเภท Transaction Database โดยผลลัพธ์
ที่ ได้จะเป็ นกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) สามารถ
เขียนได้ในรู ปเซตของรายการที่เป็ นเหตุ ไปสู่ เซตที่เป็ นผล
ซึ่ งมี ร ากฐานมาจากการวิ เคราะห์ ต ะกร้ าตลาด (Market
Basket Analysis) เช่ น ลูกค้าที่ ซ้ื อ ผ้าอ้อ มส่ วนใหญ่ จะซื้ อ
เบียร์ดว้ ย
2.2 เทคนิ ค เอฟ พี -กโรธ (FP-Growth Algorithms)
การหากฎความสัมพันธ์ ดว้ ยเทคนิ คอพริ โอริ (Apriori) มี
การอ่านข้อมูลหลายครั้งจากฐานข้อมูล และยังต้องสร้าง
กลุ่ ม แข่ งขัน (Candidate) จ านวนมาก ท าให้ มี การคิ ด ค้น
วิธี ก ารแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งนี้ Han,J.P. and Yin,(2000) ได้
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แนวทางให้กบั ธุ รกิ จและผูป้ ระกอบการอื่นในการดาเนิ น
กลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป [3]
ณั ฎ ญาพร ชื่ น มัจ ฉา (2559) งานวิ จัย นี้ เพื่ อ หาความ
สัมพันธ์การซื้ อสิ นค้าของซุ ปเปอร์ มาเก็ตขนาดใหญ่ โดย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้างแบบจาลองความสัมพันธ์ของ
การซื้ อ สิ น ค้า โดยใช้กฎความสั ม พัน ธ์ ด้วยเทคนิ ค FPGrowth โดยวิเคราะห์จากการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าในแต่ละ
รายบุคคล ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจยั นี้ สามารถพยากรณ์
ความต้อ งการของลู กค้าออกเป็ นกฎความสัม พัน ธ์ ไ ด้ 4
รู ปแบบ ซึ่ งสามารถนาใช้ในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
การนาเสนอสิ นค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
ราย เป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์หนึ่งของการวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม และ
มีประสิ ทธิภาพ [4]

พัฒนาอัลกอริ ทึมใหม่ข้ ึนมา เพื่อลดจานวนการอ่านข้อมูล
จากฐานข้อมูล พร้อมนาเสนอโครงสร้างข้อมูล แบบใหม่
ขึ้ นมา ชื่ อ ว่ า “FP-Tree” โดยใช้ ชื่ อ ว่ า อั ล กอริ ทึ ม FPGrowth เป็ นอัลกอริ ทึมที่อ่าน ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียง 2 ครั้ง
2.3 แผนภาพข้ อมู ล (Data Visualization) การนาข้อ มู ล ดิ บ มาแปลงเป็ นรู ป ภาพเพื่ อ ท าให้ ค นอ่ านเข้าใจง่ าย
เห็นภาพรวมของข้อมูลดิบนั้นได้รวดเร็ วภายในระยะเวลา
ที่จากัด ซึ่ งจะช่วยในการแสดงผลข้อมูลเบื้องต้น ช่วยเพิ่ม
ความเร็ วในการสารวจข้อมูลว่ามีอะไรที่ น่าสนใจบ้าง เพื่อ
เป็ นแนวทางก่ อนการวิเคราะห์ เจาะลึ ก ข้อมูลที่ ซับ ซ้อ น
มากยิง่ ขึ้น [1]
2.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุภาพรรณ คงมณี พรรณ (2562) งานวิจยั นี้ได้ศึกษาเพื่อ
ค้นหากฎความสัมพันธ์ ด้วยอัลกอริ ทึม FP-Growth และจัด
กลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ด้วยเทคนิ ค RFM
รวมทั้งมีการค้นหากฎความสัมพันธ์ของการซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารยี่ห้อ MYHEALTH ของแต่ละกลุ่มลูกค้า โดย
ใช้วิธีการทาเหมืองข้อมูล ด้วยข้อมูลของลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้า
MYHEALTH ภายใต้กรอบ CRISP-DM ผลการวิจยั แสดง
ให้เห็นกฎความสัมพันธ์ของการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ยีห่ ้อ MY HEALTH จานวน 7 กฎ ซึ่ งความสัมพันธ์เหล่านี้
สามารถช่ วยในการจัดท าแผนการตลาด เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และส่ งเสริ มให้เกิ ดการซื้ ออย่าง
ต่อเนื่องของลูกค้าได้ [2]
สุ พิช ฌาย์ แสงชาติ์ (2559) งานวิจัยนี้ เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ สิ น ค้าคู่ แ ข่ ง ด้วยการใช้เหมื อ ง
ข้อ มู ล ในการค้น หากฎความสั ม พัน ธ์ ด้ว ยเทคนิ ค FPGrowth และการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้ อด้วย
เทคนิ ค RFM ผลการหาความสั ม พัน ธ์ ด้ว ยเทคนิ ค FPGrowth แสดงให้เห็ นว่าลูกค้าที่ ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ยี่ห้อ BLACK จะซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม ส่ วนผลการ
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมซื้ อด้วยเทคนิ ค RFM พบว่า
สามารถแบ่ ง กลุ่ ม ลู กค้าเป็ น 3 กลุ่ ม ซึ่ งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิ จร้านขาย
ยาสาขาอื่น ๆ ในบริ ษทั Pharmacy Chain AA หรื อเพื่อเป็ น

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 กรอบการดาเนินการวิจัย งานวิจยั นี้ มีข้ นั ตอนการ
ดาเนิ นการตามแบบ (Cross-industry standard process for
data mining : CRISP-DM) ดังนี้
1) Business Understanding ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ศึกษาธุ รกิ จของบริ ษทั ท็ อปแวลู คอร์ ปอเรท จากัด เปิ ดให้
บริ การเมื่ อ พฤศจิ ก ายน ปี 2014 จั ด ท าและให้ บ ริ การ
topvalue.com เว็บไซต์ชอ้ ปปิ้ งออนไลน์ ที่ รวบรวมสิ นค้า
กลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบรนด์
ชั้นนามาจัดจาหน่ าย โดยดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบ B2C มี
การวางแผนกิจกรรมส่ งเสริ มด้านการตลาดเป็ นการตั้งเอง
มักเกิดจากความต้องการผลักดันสิ นค้า หรื อคาดการณ์จาก
ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่การตลาดเอง
2) Data Understanding ข้อมู ลที่ ใ ช้ในการวิจัยนี้ ได้ม า
จากข้อ มู ล ลู ก ค้า ที่ ท าการซื้ อ ขายสิ น ค้า ออนไลน์ (Transaction Data) ผ่ า น เว็ บ ไซต์ topvalue.com ของ บ ริ ษั ท
ท็อปแวลู คอร์ ปอเรท จากัด ที่ ได้จดั เก็บไว้ในฐานข้อมูล
เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้น 16 เดือน ตั้งแต่ เมษายน ปี พ.ศ. 2563
จนถึ ง กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2564 และบัน ทึ กข้อมูลการขาย
สิ นค้าเป็ นไฟล์ Excel
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3) Data Preparation การเตรี ยมข้อมูลเป็ นการจัดข้อมูล
ให้อยู่ในรู ปแบบที่ สามารถนาไปหากฎความสัมพันธ์ดว้ ย
โปรแกรม Rapid Miner Studio โดยการคัด เลื อ กข้อ มู ล
สาหรับ การหากฎความสัมพันธ์ จะต้องใช้ขอ้ มูลจากการ
ซื้ อสิ น ค้าแต่ละครั้งนามาแปลงข้อมูลจัดกลุ่ม จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้ไปหารู ปแบบของการซื้อสิ นค้าที่เกิดขึ้นร่ วมกัน
บ่อย ๆ และนาไปสร้างกฎความสัมพันธ์ โดยข้อมูลหลักที่
นามาใช้สาหรับหากฎความสัมพันธ์ สาหรับ งานวิจยั นี้ คือ
วันที่ทาการซื้อขาย (Order Date) และ รหัสสิ นค้า (SKU)
4) Modeling นาข้อมูลมาสร้างแบบจาลองด้วยเทคนิ ค
เหมืองข้อมูล เลือกใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio โดย
วิธีการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ด้วยเทคนิ ค FPGrowth เพื่ อ ใช้ในการตัด สิ น ใจด้านการวางแผนสาหรั บ
การจัดโปรโมชัน่ ให้ตรงตามความต้องการลูกค้า โดยการ
หาความสัมพันธ์ของสิ นค้าที่มีการซื้อตรงกันในแต่ละเดือน
5) Evaluation งานวิจัย นี้ ท าการค้น หาความสั ม พัน ธ์
ของการซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ท ธิ ภาพของกฎความสัม พัน ธ์ จะตรวจสอบได้จ ากค่ า
สนับสนุน 30% ขึ้นไป ค่าความเชื่อมัน 80% ขึ้นไป และค่า
ความสอดคล้อง (Lift) มากกว่า 1
6) Deployment การน าเอาเทคนิ ค FP-Growth มาใช้
ค้นหาความสัมพันธ์ของการซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เมื่อได้แบบจาลองที่ผา่ นการวิเคราะห์และสามารถนา
ข้อมูลไปพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ ในรู ปแบบการเสนอ
รายงาน โดยสามารถเรี ยกดูขอ้ มูล Web Browser ใช้เครื่ องมือที่ ชื่อว่า Power BI เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาสร้างราย
งานให้ออกมาในรู ปแบบ Dashboard สามารถนาข้อมูลใน
องค์กรมาท าการวิเคราะห์ เชิ งการตลาด ช่ วยให้ผูบ้ ริ หาร
และเจ้า หน้ า ที่ ท างการตลาดมี ข ้อ มู ล เชิ งลึ ก เพิ่ ม ความ
สามารถในการตัดสิ นใจ และวางแผนได้อย่างชาญฉลาด
ในรู ปแบบ Data Visualization
3.2 ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการวิ จัย ในงานวิ จัย นี้ หากฎความ
สัมพันธ์จากข้อมูลการซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
topvalue.com ที่ ได้จดั เก็บไว้ในฐานข้อมูล เป็ นระยะเวลา
ตั้งแต่ เมษายน ปี พ.ศ. 2563 จนถึง กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2564
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ซึ่ งสามารถแบ่งข้อมูลสาหรับค้นหากฎความสัมพันธ์เป็ น
รายเดือน ทั้งสิ้น 16 เดือน
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) โปรแกรม Microsoft Excel 2019 เป็ นโปรแกรม
สาหรับการสร้างตารางงานในลักษณะที่ ตอ้ งการนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ และจัด รู ปแบบ รวมไปถึ งการน าข้อมู ลจาก
ตารางงานที่ สร้ างขึ้ นไปทาการคานวณ หรื อ นาไปสร้าง
เป็ น Chart เพื่ อ น าเสนอข้อ มู ล รวมถึ ง การบริ ห าร และ
จัดการข้อมูลในลักษณะที่มีปริ มาณมากได้ [5]
2) โปรแกรม Rapid Minor Studio เป็ นซอฟต์แวร์ Data
Science ใช้สาหรับการเตรี ยมข้อมูล การเรี ยนรู ้เครื่ อง การ
เรี ยนรู ้ ลึ ก การท าเหมื อ งข้อ ความ และการวิเคราะห์ การ
ทานาย (Predictive analysis) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการ
จัด ส่ งข้อมู ล และลดข้อ ผิด พลาด RapidMiner มี ข้ นั ตอน
พร้ อมสาหรับการทา Data mining และ Machine learning
ซึ่ งรวมไปถึ งการโหลดและการแปลงข้อ มู ล (ETL) การ
ประมวลผลล่ ว งหน้ า และการวาดภาพจากข้อ มู ล การ
วิเคราะห์เชิ งพยากรณ์ และการสร้างแบบจาลองทางสถิ ติ
การประเมินผล และการปรับใช้ ต่าง ๆ
3) โปรแกรม Power BI เป็ นโปรแกรมที่ใช้สาหรับการ
ประมวลผลข้อมูลจานวนมาก ให้อยูใ่ นรู ปแบบของชาร์ ท
(Chart) หรื อ ตาราง (Table) เพื่ อ ให้ ส ามารถอ่ า นข้อ มู ล
และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ประโยชน์ในทางธุรกิจต่อไป คา
ว่า BI ย่อมาจาก Business intelligence เป็ น Software มีท้ งั
รู ป แบ บ Desktop และแบ บ Website เพื่ อ สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลได้ลึกขึ้น [6]

4. ผลการดาเนินงาน
งานวิจยั นี้ นักวิจยั ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการทาเหมือง
ข้อมูลแบบ CRISP-DM มาเป็ นแนวทางในการวิจยั เนื่ อง
จากเป็ นมาตรฐานที่ทวั่ โลกยอมรับ โดยงานวิจยั นี้ ใช้วิธีหา
ความสั ม พัน ธ์ ก ารซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ผ่า นเว็บ ไซต์ top
value.com ของบริ ษทั ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จากัด เป็ นราย
เดือน จานวนทั้งสิ้ น 16 เดือน เพื่อนาไปสู่ การเพิ่มยอดขาย
เพื่อที่จะตอบสนองและเสนอโปรโมชัน่ ได้ตรงจุด โดยการ
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กาหนดค่า minimum support 30 % หมายถึง การขายสิ นค้า
นั้น ๆ ได้เท่ากับหรื อมากกว่า 9 วันขึ้นไปในแต่ละเดือน
ผลสรุ ปความสัมพันธ์สินค้าแต่ละเดื อน สามารถขาย
สิ น ค้าออนไลน์ ไ ด้กี่ ว นั ในแต่ ล ะเดื อ น โดยมี ร ะยะเวลา
ตั้ง แต่ เดื อ นเมษายน 2563 ถึ ง กรกฎาคม 2564 มี ผ ลลัพ ธ์
ดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงผลยอดขายสิ นค้าที่มีค่า Support มากกว่า
หรื อเท่ากับ 30% ขึ้นไป
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เดือน
ปี 2020
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
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ตารางที่ 2: แสดงกฎความสัมพันธ์ สิ นค้าที่ มีค่า Support
มากกว่าหรื อเท่ากับ 30% และค่า Confidence มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 80% ขึ้นไป
ลาดับ
1
2

เดือน
ปี 2020
เมษายน
พฤษภาคม

กฎ
794
1

จากผลการสร้ างกฎความสั ม พัน ธ์ ข องการซื้ อ สิ น ค้า
ออนไลน์ โดยยกกฎที่ มี ค่ า Support เท่ ากับ 45% ขึ้ น ไป
(จับคู่กนั แบบ 1:1) ดังนี้
1) หากลู ก ค้า ซื้ อ สิ น ค้า 130014715 MASTERKOOL
พัด ลมไอเย็น 9.3 ลิ ตร รุ่ น MIK-08EC จะซื้ อ 130014067
HAIER หม้อทอดไร้น้ ามัน 2.5 ลิตร รุ่ น HAF-K25B2 ด้วย
ค่ า Support 46.7 % แ ล ะ ค่ า Confidence 82.4 % ห ม าย
ความว่า เมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้า 130014715 แล้ว พบว่ า มี ก ารซื้ อ
130014067 ด้วย 14 วันในเดือนเดียวกัน
2) หากลูกค้าซื้ อสิ นค้า 130008385 OTTO หม้อทอดไร้
น้ ามั น 2.8 ลิ ต ร รุ่ น CO-725 จะซื้ อ 130014067 HAIER
หม้ อ ทอดไร้ น้ ามั น 2.5 ลิ ต ร รุ่ น HAF-K25B2 ด้ ว ยค่ า
Support 46.7 % และค่ า Confidence 93.3 % หมายความ
ว่ า เมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า 130008385 แ ล้ ว พ บ ว่ า มี ก าร ซื้ อ
130014067 ด้วย 14 วันในเดือนเดียวกัน
นอกจากนี้ ได้พฒั นาสร้างรายงานให้ออกมาในรู ปแบบ
Dashboard สามารถนาข้อมูลในองค์กรมาทาการวิเคราะห์
เชิงการตลาดในรู ปแบบ Data Visualization

จานวน ลาดับ
เดือน
จานวน
สินค้า
ปี 2021
สินค้า
41
10
มกราคม
1
6
11 กุมภาพันธ์
8
12
มีนาคม
1
5
13
เมษายน
2
6
14 พฤษภาคม
2
5
15
มิถุนายน
1
2
16 กรกฎาคม
1
3
2

จากตารางที่ 1 พบว่า รายการสิ นค้าที่ขายได้มากกว่า 9
วัน ในแต่ ล ะเดื อ น (minimum support >= 30%) ตัว อย่า ง
เช่ น เดื อ นเมษายนที่ เป็ นเดื อ นแรกของการขายสิ น ค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซด์จึงทาให้มีรายการสิ นค้า 41 รายการ
ที่ ข ายได้ม ากกว่า 9 วัน ขึ้ น ไปเป็ นต้น ส าหรั บ การหากฎ
ความสัมพันธ์ของสิ นค้าแต่ละเดื อนพบว่า เดื อนเมษายน
2563 พบ 794 กฎ และเดือนสิ งหาคม 2563 พบ 1 กฎ โดยมี
ค่า Support มากกว่าหรื อเท่ากับ 30% ขึ้นไป และค่า Confidence มากกว่าหรื อเท่ากับ 80% ขึ้นไป ดังตารางที่ 2 ซึ่งทั้ง
2 เดื อนมี รายการขายสิ นค้า ที่ มากกว่าเดื อนอื่ น ส่ งผลให้
ยอดขายสิ นค้าที่ขายดี และพบกฎจานวนดังกล่าว นอกจาก
นี้ พ บว่าทุ กความสัมพัน ธ์มีค่า lift สู งกว่า 1 ซึ่ งสามารถตี
ความได้ว่าสิ นค้าในแต่ละชุดความสัมพันธ์น้ ัน ลูกค้ามัก
ซื้ อ พร้ อ มกัน จากกฎความสั ม พัน ธ์ น้ ี เจ้าหน้าที่ ท างการ
ตลาดสามารถน าไปวางแผนการจัด โปรโมชั่น ทางการ
ตลาด และสามารถใช้ข ้อ มู ล เหล่ า นี้ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ตัดสิ นใจ

ภาพที่ 1: รายงานสรุ ป ภาพรวมยอดขาย ยอดขายและ
จานวนคาสัง่ ซื้อรายเดือน
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ปี ขึ้ นไป มาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์รายเดื อน
ต่อรายปี

เอกสารอ้างอิง
[1]
[2]

ภาพที่ 2: รายงานสรุ ป ยอดขายเฉลี่ ยต่ อ หมวดหมู่ สิ น ค้า
จานวนค าสั่งซื้ อต่ อหมวดหมู่ สิ น ค้า จานวนค าสั่งซื้ อ ต่ อ
ประเภทการจัดส่ ง ยอดขายเฉลี่ยต่อประเภทการชาระเงิ น
และ 5 อันดับสิ นค้าขายดี

[3]

[4]

[5]
[6]

ภาพที่ 3: รายงานสรุ ปความสัมพันธ์ของตะกร้าสิ นค้า และ
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ ของเดือนเมษายน 2020

5. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีขอ้ มูลเพียง 16 เดือน และเป็ นข้อมูลที่
อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่ งส่ งผลต่อการซื้ อขายสิ นค้า
ออนไลน์ ควรมีการนาข้อมูลใหม่ที่ถูกจัดเก็บไว้จานวน 5
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Data Visualization คื ออะไร?. (2564). สื บค้น 18 กุมภาพันธ์ 2565,
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บทคัดย่อ

answer exactly the purpose of the user and can
improve correctly from suggestion.

ปั จจุ บนั ปริ มาณข้อมูลข้อความจากโซเชี ยลมีเดี ย
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าทางเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เว็บ ไซต์ บล็อ กต่ า ง ๆ และระบบตอบกลับ
ข้อความอัตโนมัติ ในปั จจุบนั ระบบตอบกลับการสนทนา
อัตโนมัติเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายแต่ไม่สามารถจาแนก
คาหรื อประเภทเองได้ จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั สนใจที่
จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู ้สึกจากข้อความด้วยการ
เ รี ยน รู ้ ข อ ง เ ค รื่ อ ง เ พื่ อ ใ ห้ ส ามาร ถต อ บ ไ ด้ ต ร ง
วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้งาน และสามารถนาข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบจากข้อมูล
ด้านการบริ การได้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) มากกว่า
80 เปอร์ เซ็นต์ในแต่ละแบบจาลอง ดังนั้นสามารถสรุ ป
ได้วา่ ระบบที่พฒั นาขึ้นนั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการจาแนก
ข้อความภาษาไทยในด้านบริ การและสามารถนาไปใช้
งานได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ความรู ้สึก , การจาแนกข้อความ
ภาษาไทย, การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง

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.บทนา
ปั จ จุ บัน ปริ ม าณข้อ มู ล ข้อ ความจากโซเชี ย ลมี เ ดี ย
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าทางเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เว็บ ไซต์ห รื อ บล็ อ กต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บัน การ
วิเคราะห์ ความรู ้ สึกถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประมวล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ใน
การระบุประเภทของความรู ้สึก (Sentiment Polarity) ของ
ข้อความที่ ถูกจาแนกออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ เชิ งบวก
และเชิ ง ลบ หลายบริ ษั ท ในประเทศไทยเริ่ มเห็ น
ความสาคัญ ของการวิเ คราะห์ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย เพื่ อ ให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก การที่มีระบบที่ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อความ
จากโซเชี ย ลมี เ ดี ย ท าให้ ธุ ร กิ จ นั้ นสามารถปรั บ ปรุ ง
ข้อเสนอแนะ และเพิ่มช่องทางธุรกิจมากขึ้น [1]
ระบบตอบกลับการสนทนาผ่า นข้อ ความอัตโนมัติ
เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั สามารถช่วยให้ลด
การประสบปั ญ หาตอบลู ก ค้า ไม่ เร็ ว ทันใจ ระบบตอบ
กลับการสนทนาอัตโนมัติกลับแบ่งเป็ น 2 ประเภทในการ
ตอบกลับ 1. ประโยคทัว่ ไป 2. ประโยคด้านลบ แต่ระบบ
ตอบกลับการสนทนาอัตโนมัติไม่สามารถจาแนกคาหรื อ
ประโยคเองได้

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
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จากปั ญ หาดัง กล่ า วผู ้วิ จัย สนใจที่ จ ะพัฒ นาระบบ
วิเคราะห์ความรู ้สึกจากข้อความ เพื่อให้ระบบตอบกลับ
การสนทนาผ่านข้อความอัตโนมัติสามารถตอบได้ตรง
จุดประสงค์ของผูใ้ ช้งาน หากในกรณี เป็ นประโยคด้าน
ลบ ระบบตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความอัตโนมัติ
สามารถสลับไปเป็ นคนเข้ามาแก้ไขปั ญหาแทนได้ และ
สามารถน าข้อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขได้ ต รง
จุดประสงค์
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2.3.1 เหมืองข้ อมูล (Data Mining)
เป็ นกระบวนการค้นหาความรู ้ที่ซ่อนอยูใ่ นข้อมูล
จานวนมากที่ถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลด้วยหลักการทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ โดยขั้น ตอนประกอบด้ว ย 6
ขั้นตอน คือ การเข้าใจปั ญหา, การทาความเข้าใจข้อมูล,
การเตรี ยมข้อมูล, การสร้างแบบจาลอง, การประเมินผล
และ การนาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งาน

2.ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 กระประมวลผลภาษาตามธรรมชาติ (Natural
Language Processing)
NLP มี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ค อมพิ ว เตอร์ ส ามารถเข้า ใจ
ภาษามนุษย์ได้ดียงิ่ ขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบ
มาให้เหมาะกับการเข้าใจข้อมูลของตัวเลขหรื อรหัส ซึ่ ง
ไม่ตรงกับวิธีการสื่ อสารของมนุ ษย์ NLP จึ งเกิ ดขึ้นเพื่อ
ลดช่องว่างในการสื่ อสารระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
[2]
2.2 พื้นฐานของพจนานุกรม (Lexicon Based)
เป็ นการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากคลังคาศัพท์ที่บ่งบอก
ถึ ง ความรู ้ สึ ก และรวบรวมค าที่ บ่ ง บอกถึ ง ความรู ้ สึ ก
ออกมาเป็ นเชิ งบวกหรื อเชิ งลบ การสร้ างคลังศัพท์ คื อ
การใช้ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างคาในพจนานุกรมเพื่อ
รวบรวมค า บอกความรู ้ สึ ก หรื อสกั ด เอาค าบอก
ความรู ้สึกจากข้อมูลการใช้ภาษาจริ งในคลังข้อมูลภาษา
[3]
2.3 การเรียนรู้ ของเครื่ อง (Machine Leaning)
การทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเรี ยนรู ้ ได้จาก
ตัว อย่า งด้ว ยตัว เองโดยปราศจากการป้ อ นค าสั่ ง ของ
โปรแกรมเมอร์ แ ละใช้ ประกอบได้ด้ว ยข้อ มู ล และ
เครื่ องมือทางสถิติเพื่อทานายผลลัพธ์ออกมา ผลลัพธ์ที่
ออกมาถู ก ใช้เ พื่ อ ท าประโยชน์ ใ นเชิ ง ลึ ก ต่ อ ไปและ
เกี่ยวข้องกับเหมืองข้อมูล (Data Mining)

ภาพที่ 1: กระบวนการในการทาเหมืองข้อมูล [4]
2.3.2 เหมืองข้ อความ (Text Mining)
การค้น หาข้อ มู ล สารสนเทศที่ มี ป ระโยชน์ จ าก
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) เป็ นการสกัดความรู ้
เอาข้อมูลที่ ไม่เคยเรี ยนรู ้มาก่อนมาใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ [4]
2.4 เทคนิคการจาแนกประเภทและการเรี ยนรู้ เชิงลึก
(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
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในรู ปแบบของการทานายหรื อ
โอกาสความน่ า จะเป็ นของการเกิ ด ขึ้ นหรื อไม่ เ กิ ด
เหตุการณ์สนใจ ใช้กบั ปั ญหา Binary Classification มีตวั
แปรตามเป็ นแบบ 1 / 0 หรื อ Yes / No กับตัวแปรอิสระที่
เป็ นได้ท้ งั ตัวแปรเชิงปริ มาณหรื อตัวแปรเชิงกลุ่ม
โดย กฎของความน่าจะเป็ น ค่าจะเป็ นตัวเลขค่าไม่เกิน
1 โดยใช้ Sigmoid function แกน Y คือความน่าจะเป็ น
นั้น ๆ อยูใ่ นช่วง0-1 และแกน X คือค่า Regression ที่
ทานายออกมาได้ [5]
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ภาพที่ 2: แบบจาลอง Logistic Regression [5]
2.4.2 Naïve Bayes Classification
เป็ นการแบ่ ง กลุ่ ม โดยใช้ห ลัก การความน่ า จะเป็ น
(Probability) ทฤษฎี ความเป็ นเบย์ (Bayes Theorem) คือ
ความน่ า จะเป็ นที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ก็ ต่ อ เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์หนึ่ งนึ งได้เกิดไปแล้ว โดย C คือ Class, X คือ
Attribute, P คื อ Probability มาใช้ห าค าตอบ และเลื อ ก
ผลลัพธ์ (X) ที่ดีที่สุดมาเป็ นคาตอบ [4]
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ภาพที่ 4: แบบจาลอง 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)
เป็ นการจัดเตรี ยมข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถ
นาไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ถือว่าเป็ นหนึ่งในขั้นตอน
สาคัญของการจัดการชุ ดข้อ มูลที่ จะนาไปใช้วิเคราะห์
เพื่อทาการสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการวิเคราะห์ที่ดี โดย
ผูว้ ิจยั เลือกการทาความสะอาดข้อมูลโดยมี พ้ืนฐานจาก
ภาษาอังกฤษ [7]
2.5.2 การตัดคา (Word Segmentation)
หลัง จากการท าความสะอาดข้อ มู ล แล้ว Word
Segmentation เป็ นขั้นตอนแรกเริ่ มในการนาข้อมูลมาใช้
ในการวิเคราะห์ โดยทาการแยกคาออกจากประโยค ให้
อยู่ใ นรู ป แบบคาเดี่ ย วหรื อกลุ่ ม คาที่ มี ความหมาย โดย
เรี ยกว่า Token จากนั้นทาการรวมกลุ่มคาที่ แตกต่างกัน
และท าการนับ จ านวนค าเหล่ า นั้น ที่ ป รากฎอยู่ ใ นชุ ด
ข้อมูล
2.5.3 การสร้ างถุงคา (Bag of Words)
Bag of Words เป็ นวิธีการ NLP ในการจัด เตรี ยม
ข้ อ มู ล เ พื่ อ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ บ น ร ะ บ บ
คอมพิ ว เตอร์ โดยเป็ นวิ ธี ก ารสร้ า งคุ ณ ลัก ษณะของ
ข้อ ความขึ้ น มาโดยใช้ห ลัก การ One-Hot Encoding ใน
การเข้ า รหั ส ข้อ มู ล ในทุ ก ค าของชุ ด ข้อ มู ล โดยเข้า
รหัสผ่าน Token ที่ ได้จากการสร้างเอาไว้แล้ว โดย แทน
ค่ า 1 เมื่ อ ค าเหล่ า นั้นปรากฏในชุ ดข้อ มูล และ 0 เมื่ อ คา
เหล่านั้นไม่ปรากฎในชุดข้อมูล

ภาพที่ 3: แบบจาลอง Naïve Bayes [4]
2.4.3 Long Short-Term Memory (LSTM)
เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า ต่ อ ม าจ า ก Recurrent Neural
Network (RNN) โดย RNN เป็ นวิธีการที่ออกมาแก้ปัญหา
สาหรับงานที่มีขอ้ มูลมีลาดับ (Sequence) โดยใช้หลักการ
ส่ งผลลัพธ์ยอ้ นกลับไปเป็ นชุดข้อมูลใหม่ เพื่อให้โมเดล
จาอินพุตของลาดับได้ และ LSTM เป็ นการพัฒนาต่อยอด
มาจาก RNN ที่มีการต่อของลาดับ (Sequence) ยาว ๆ เลย
มี ก ารน ามาพัฒ นาการใช้ Long Short-Term Memory
ขึ้นมาโดยใช้หลักของคอมพิวเตอร์ ที่มีการ Read, Write,
Forget (Delete) เพื่อควบคุม memory [6]
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2.5.4 Term Frequency – Inverse Document
Frequency (TF-IDF)
TF-IDF ได้มีการพัฒนามาจาก Bag of Words ที่ถูก
ออกแบบขึ้ น มาส าหรั บ ใช้ง านในส่ ว นของการแปลง
ข้อ มู ล ที่ อ ยู่ใ นรู ป แบบของข้อ ความ ให้ อ ยู่ใ นรู ป แบบ
ตัวเลขเพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถทาความเข้าใจและ
นาไปใช้ ประโยชน์ต่อได้ โดย TF-IDF ใช้แก้ปัญหาใน
ส่ วนของคาที่ปรากฏเป็ นจานวนมากในข้อมูลเพียงแค่ 1
ระเบี ย นที่ เกิ ด ขึ้ น จากการนา Bag of Words ไปใช้งาน
TF-IDF ใช้ห ลัก การคล้า ยคลึ ง กับ Bag of Words แต่ มี
จุ ดเด่ น เหนื อกว่า Bag of Words ไม่เพียงแต่นับจานวน
คาศัพท์ที่พบมากที่สุดในชุดข้อมูลเท่านั้น
2.5.5 การฝังคา (Word Embedding)
การฝั งคา คือการสร้างเวกเตอร์ คุณลักษณะขึ้นมา
จาก Token ที่สร้างไว้ โดยทาการสร้างขึ้นมาจากประโยค
หรื อเอกสารที่มีอยูใ่ นข้อมูลเพื่อทาการสร้างคุณลักษณะ
ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของตัว เองท าให้ ส ามารถน าไปใช้ใ นการ
ค านวณต่ อ ได้ การท างานของการฝั ง ค าเริ่ มจากการ
เข้า รหั ส ค าแต่ ล ะค าให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ ค อมพิ ว เตอร์
สามารถเข้าใจได้ดว้ ยนาประโยคในชุด ข้อมูลหรื อเอกสาร
ที่ได้ทาการกาหนดไว้ในชุดข้อมูลมาเข้ารหัส [8]
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ภาพที่ 5 :กรอบแนวคิดของงานวิจยั
แนวคิ ดหลักของงานวิจยั นี้ คือการนาเทคนิ คการ
เรี ยนรู ้ของเครื่ องและการเรี ยนรู ้เชิงลึกมาประยุกต์ใช้กบั
เทคนิ คการวิเคราะห์ ความรู ้ สึกในการจาแนกข้อ ความ
สนทนาผ่ า นระบบตอบกลับ อัต โนมัติ และน าไปใช้
พัฒนาระบบจาแนกความรู ้ สึก โดยระบบทาการโหลด
แบบจาลองและแปลงอิ นพุต เมื่ อระบบได้รับประโยค
อิ น พุ ต ระบบจะท าการแปลงเป็ น Token และท านาย
ความรู ้สึก ด้วยค่าที่ป้อนจากข้อมูลเคน
3.2 การรวบรวมข้ อมูล (Data Collection)
ชุ ดข้อมูล (Dataset) ที่ นามาใช้ในงานวิจัยและสร้ าง
แบบจาลองนามาจากแพลตฟอร์ มการตอบกลับสนทนา
ด้านการให้บริ การจากบริ ษทั ขนส่ งบริ ษทั หนึ่ ง ทั้งทาง
Line, Mobile, Web โดยเก็ บ ข้อมู ลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม กัน ยายน 2564 และ Wisesight Corpus จ านวน 36,066
ข้อความ โดยแบ่งเป็ นด้านปกติจานวน 25,285 ข้อความ
และด้านลบจ านวน 10,781 ข้อ ความ น าออกเป็ นไฟล์
นามสกุล .csv และนามาแบ่งประเภทข้อความออกเป็ น 2
ประเภทได้แก่ Neutral และ Negative [7]
3.3 การเตรียมและทาความสะอาดข้ อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ Label ข้อความ
แบ่ ง ออกเป็ นการ Label ความรู ้ สึ ก ว่า เป็ นข้อ ความที่ มี
ความรู ้ สึ ก อย่า งไร โดยจะดู จ ากภาพรวมของประโยค
หากค าเช่ น แย่ม าก จะ Label ให้เ ป็ นความรู ้ สึกเชิ งลบ
หรื อถ้าไม่ได้กล่า วถึ งความรู ้ สึ กใดจะ Label เป็ นกลาง
และเนื่ องจากข้อความด้านปกติมีจานวนมากกว่าด้านลบ
ข้อมูลจึงเป็ นข้อมูลที่ไม่สมดุล (Imbalanced) ทาให้ส่งผล
ต่อความแม่นยาการพยากรณ์ของแบบจาลอง (bias) เพื่อ
สร้ า งสมดุ ล ให้ ข ้อ มู ล ที่ น าไปสร้ า งแบบจ าลอง จึ ง ใช้

3.วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งพบว่า
แบบจาลองในการจาแนกประเภทที่ ให้ผลแม่นยาและ
เหมาะสมได้แก่ Logistic Regression, Naïve Bayes และ
LSTM โดยใช้ แ บบ Bidirectional LSTM เพื่ อ เพิ่ ม การ
เรี ยนรู ้สองทิ ศทางทาให้รับรู ้บริ บทของข้อความได้มาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งประยุกต์แบบจาลองทั้ง 3 แบบใน
การพัฒนาแบบจาลอง
3.1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั
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เทคนิ ค การสุ่ ม ตัว อย่า งชุ ด ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มดุ ล (Random
Resample) ด้ว ยการการสุ่ ม ข้อ มู ล ซ้ าเพื่ อ เพิ่ ม ตัว อย่ า ง
จานวนข้อมูลน้อย (Random Over Sampling) ให้เท่ากับ
ข้อมูลที่มีจานวนมาก การสุ่ มในกรณี น้ ี คือ ข้อความด้าน
ลบให้ใ กล้เคี ย งกับข้อ ความด้านปกติ จากนั้น ทาความ
สะอาดข้อมูลและเก็บในรู ปแบบของ .csv [9]
3.3.1 การตัดคา (Tokenize)
ในการใช้ขอ้ มูลเพื่อสร้างแบบจาลอง ข้อมูลจะต้องอยู่
ในรู ปแบบของตัวเลขหรื อ Token อย่างไรก็ตามมีปัญหา
ในภาษาไทย เพราะภาษาไทยไม่ ใ ช้อ ัก ขระช่ อ งว่า ง
(White Space) เพื่ อ บ่ ง ชี้ ขอบเขตของแต่ ล ะค าเหมื อ น
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งคอมพิวเตอร์ ยงั แยกคาภาษาไทยแต่
ละคาเป็ นประโยคไม่ได้เพราะไม่รู้จักแต่ละคาเหมื อน
มนุษย์ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องใช้อลั กอริ ทึมเพื่อแบ่งสัดส่ วน
หรื อ Token คา
3.3.2 การฝังคา (Word Embedding)
ในแบบจ าลองการเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง Logistic
Regression, Naïve Bayes น า Token ที่ ไ ด้จ ากการตัด ค า
ไ ป ท า Feature Extraction ใ น ขั้ น ต อ น ต่ อ ไ ป แ ต่
แบบจ าลองการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก LSTM ได้ใ ช้อ ัล กอริ ทึ ม
Word Embedding ในการแปลงข้อ ความเพื่ อ ใช้ใ นการ
สร้างแบบจาลอง การฝั งคาเป็ นกระบวนการที่ แปลงแต่
คาเป็ นประโยคในรู ปแบบเวกเตอร์ ซึ่ งแทนความหมาย
ของคาที่ขอ้ มูลตัวเลขในหลายมิติ โดยกาหนดให้ Token
มี ค วามยาวเท่ า กัน ทั้งหมดในเอกสารโดยหาความยาว
ที่สุดของเอกสารในชุดข้อมูล
3.3.3 การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
ทาการหาความถี่ของคาในเอกสาร เพื่อแสดงคาใน
เอกสารปรากฏบ่อย ๆ ด้วย Tfidf Vectorizer จาก Scikitlearn โดยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก Matrix ของ Count
Vectorize จาก Bag of Words
3.4 การสร้ างแบบจาลอง (Model Building)
3.4.2 การแบ่ งชุดข้ อมูล
ข้อมู ลพร้ อมใช้งานสาหรั บสร้ างแบบจ าลอง ชุ ดข้อมูล
จ าเป็ นต้องแยกเป็ นชุ ด Train และ Test เพื่ อให้แบบจ าลองมี
แนวโน้มที่จะทานายผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องโดยที่แบบจาลอง
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ไม่ ได้เรี ยนรู ้ ข ้อมู ลมาก่ อน มี การแบ่ งอัตราส่ วนชุ ดข้อมู ล
สาหรับฝึ กอบรวม 80 % และชุดข้อมูลสาหรับทดสอบ 20 %
3.4.2 อัลกอริทมึ
จากการศึ ก ษาพบว่า การใช้ Logistic Regression,
Naïve Bayes และ LSTM เป็ นที่ นิ ย มในการใช้จ าแนก
ความรู ้ สึกและได้ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นแบบจาลองที่ จะ
น า ม า ใ ช้ เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย Logistic
Regression, Naïve Bayes, LSTM แ บ บ เ รี ย น รู ้ แ บ บ
สองทิศทาง (Bidirectional LSTM) ซึ่งทาการเปรี ยบเทียบ
แบบจาลองทั้งสาม โดยใช้ชุดข้อมูลและตัวชี้วดั เดียวกัน

4.ผลการทดสอบ
การทดสอบประสิ ทธิแบบภาพแบบจาลองการจาแนก
อารมณ์ของข้อความ จะทดสอบความแม่นยาโดยใช้การ
วัด F-measure (F1) ค่าความเที่ยงตรง (Precision) และค่า
ความไวหรื อค่าระลึก (Recall) เป็ นเกณฑ์ในการกาหนด
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจ าลอง โดยเปรี ยบเที ย บการ
จาแนกของแบบจาลองที่ ถูกฝึ กสอนด้วยคุณลักษณะใน
รู ปแบบต่ า ง ๆ ตามที่ ผู ้วิ จั ย ได้ ท าการออกแบบไว้
ประกอบด้วยผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลอง
ของอัล กอริ ทึ ม Machine Learning และ Deep Learning
ได้แก่ Logistic Regression, Naïve Bayes และ LSTM
ตารางที่ 1 : ตารางความแม่นยา Recall และ F1 Score
ของแต่ละแบบจาลอง
Algorithm Precisio Recall F1 Trainin
s
n
g Time
(Model)
(second
)
Logistic 0.8351 0.833 0.834 51.51
Regressio
2
1
n
Naïve
0.8020 0.804 0.801 48.44
Bayes
9
0
LSTM
0.8641 0.905 0.884 1299.57
2
1
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ในแบบจาลองทั้ง 3 แบบจาลองที่ได้ทาการฝึ กอบรม
ได้ ค ้ น พบว่ า การสร้ า งแบบจ าลองในการจ าแนก
ความรู ้ สึ ก ให้ ผ ลลัพ ธ์ ข้ ึ น อยู่กับ ความยาวในข้อ ความ
ความขัดแย้งกันในข้อความและความหมายของแต่ละคา
ในประโยค ในด้านการทานายผลลัพธ์แบบจาลองการ
เรี ยนรู ้เชิ งลึก LSTM สามารถสร้างแบบจาลองที่มีความ
แม่นยาในการจาแนกความรู ้สึกภาษาไทยมากที่สุดที่ 88 %
แต่จะใช้เวลาในการฝึ กอบรมมากที่สุด
ตารางที่ 2 : ตารางบันทึกผลการทดสอบจาแนกประโยค
ประโยค

ผลลัพธ์

ในช็อปปี้ บอกกาลัง
Neg1
นาส่ง แต่ในนี้ หาไม่
เจอ น่าเบื่อมาก
แกะของต่อหน้า
Neu2
พนักงานก่อน
จ่ายเงินจะได้ไหม
ครับ
ส่งของสาขาใกล้
Neg1
บ้านขึ้นว่าไม่รองรับ
เก็บเงินปลายทางทุก
สาขาเลยค่ะในตัว
เมืองราชบุรี
Neg1 = Negative, Neu2= Neutral

Logistic
Regression

Naïve
Bayes

LSTM

Neu2

Neu2

Neg1

Neu2

Neu2

Neu2

Neu2

Neu2

Neg1
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F1 ดีที่สุด นอกจากนั้นการเรี ยนรู ้แบบสองทิศทางทาให้
LSTM ทางานได้ดีในการจาแนกประเภทของข้อความ
และตีความหมายทั้งหมดของเอกสารเมื่อมีความข้อแย้ง
กันในประโยค ดังนั้นงานวิจยั นี้สามารถนามาใช้งานเป็ น
ระบบตอบกลับ การสนทนาผ่า นข้อ ความอัต โนมัติใน
ด้ า นการให้ บ ริ การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย่ า งไรก็ ต าม
ความสาคัญในการทดลองนี้ คือชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นควร
สารวจอย่างละเอี ยดก่ อนดาเนิ นการ การที่ แบบจาลอง
จะให้ประสิ ทธิภาพในการทานายที่สูงนั้น ไม่เพียงแค่การ
เลือกอัลกอริ ทึมที่เหมาะสมสาหรับการสร้างแบบจาลอง
แต่รวมถึงการคัดเลือกและทาการสร้างคุณลักษณะของ
ข้อมูลที่นาไปวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับประเภทงานที่จะ
วิ เ คราะห์ ดั ง นั้ นการที่ จ ะน าไปใช้ ง านกับ ชุ ด ข้อ มู ล
ประเภทอื่ น ๆ จะต้องทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและสร้ าง
คุณลักษณะที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานด้วย รวมไปถึง
ข้อมูลมีผลต่อการทานายควรทาความสะอาดข้อมูลและ
วิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนนามาใช้งาน
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ภาพที่ 6: ผลการพัฒนาแบบจาลองร่ วมกับแอปพลิเคชัน Line

5.ผลสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการทดสอบทั้ง 3 แบบจ าลอง แบบจ าลองการ
เรี ยนรู ้ เชิ งลึก LSTM แบบเรี ยนรู ้สองทิ ศทางได้คะแนน
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การพัฒนาสื่ อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมมือถือ เรื่ องอนุกรมวิธาน
หัวข้ อ อาณาจักรสัตว์
Development of Learning Media Topic: Taxonomy
Animal Kingdoms
ณั ฐภูมิ บุญเรื องโรจน์ (Natthapoom Boonruangroj)1 และณั ฐวี อุตกฤษฏ์ (Nattavee Utakrit)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

s6307021858333@email.kmutnb.ac.th 2nattavee.u@itd.kmutnb.ac.th

ก้า วกระโดด และเทคโนโลยี ไ ด้ เข้า มามี บ ทบาทใน
ชีวติ ประจาวันโดยเฉพาะในปั จจุบนั จากสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ที่ทาให้ตอ
้ งมีมาตรการป้ องกันโดยการให้
ผูค้ นกัก ตัวอยู่กับ บ้าน ท าให้เป็ นตัวเร่ งให้ผูค้ นต้อ งใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสารกันหรื อช่วยในทางานที่
บ้านมากยิ่งขึ้น รวมถึงนักเรี ยนที่ ตอ้ งเรี ยนออนไลน์ ซึ่ ง
ทาให้เกิดความยุง่ ยากในการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนหรื อ
ท าให้ ค วามเข้า ใจในเนื้ อ หาบทเรี ย นน้ อ ยลง เพราะมี
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อ มที่ บ้ า นที่ จ ะท าให้ ไ ม่
เหมาะสมกับการเรี ยน เป็ นต้น จากผลวิจัยชี้ ว่าการเรี ยน
ออนไลน์ ท าให้ นัก เรี ย นกว่าร้ อ ยละ 20 ไม่ เข้าร่ ว มชั้น
เรี ยนเนื่ อ งจากความเครี ยด [1] และจากงานวิจัย พบว่า
การเรี ย นออนไลน์ เป็ นทางเลื อ กที่ ใ ช้ง านได้ ภ ายใต้
สถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามการศึกษายังพบว่าควร
ให้ อ าจารย์ พยายามท าให้ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ เป็ นที่
ยอมรับในหมู่นกั ศึกษา โดยอาจมีการนาเทคนิ คการเกม
ฟิ เคชันมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา [2] โดยหนึ่ งในวิชาที่
มีเนื้ อหาที่มีเนื้ อหาเยอะและต้องใช้ความจามากก็คือวิชา
ชีววิทยาซึ่งเป็ นแขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติท้ งั ในอดี ต
จนถึ งปั จจุ บัน โดยจุ ดประสงค์ของวิชานี้ คือ การศึ กษา
เกี่ ยวกับการจาแนกหรื อการจัดหมวดหมู่ของสิ่ งมี ชีวิต
ซึ่ งต้องศึ ก ษาในด้านต่ าง ๆ ได้แก่ การศึ กษาอาณาจักร
สิ่ ง มี ชี วิ ต นั้ นมี อ ยู่ห ลากหลายแต่ ผู ้วิ จัย ได้เลื อ กศึ ก ษา
อาณาจักรสัตว์ โดยการศึ กษาเรื่ องความหลากหลายทาง

บทคัดย่อ
วิ ช าชี ว วิ ท ยา ในหั ว ข้ อ อาณาจั ก รสั ต ว์ เป็ นวิ ช าที่
จาเป็ นต้ องใช้ การจดจาเนื ้อหาค่ อนข้ างมาก งานวิ จัยนี ้
เป็ นการนาเสนอสื่ อการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบเกมบนมือถือ
สมาร์ โฟน ซึ่ งช่ วยทาให้ นักเรี ยนสามารถเข้ าใจเนือ้ หาได้
ดี ขึ้น ซึ่ ง ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ การเรี ย นรู้
พบว่ า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพที่ ค่ า 82/86.5 ในส่ วนผลการ
ประเมินความพึ งพอใจของผู้เรี ยนอยู่ในระดับพึ งพอใจ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลีย่ นอยู่ที่ 4.58
คาสาคัญ : สื่ อการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ดว้ ยเกม เกมอาณาจักรสัตว์
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. บทนา
ทั่ว โลกได้เข้าสู่ ยุค ดิ จิทัล อย่างสมบู ร ณ์ ท าให้ เกิ ด
การเปลี่ ย แปลงอย่า งรวดเร็ ว แบบไร้ ขี ด จ ากัด ในด้า น
เทคโนโลยี ส่ งผลให้สงั คมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ
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ชี ว ภาพมี เนื้ อหาและหั ว ข้อ ในการเรี ยนที่ ค่ อ นข้า ง
ซับซ้อนและเข้าใจยากและต้องใช้ความจาและทาความ
เข้ า ใจ ท าให้ ผู ้ เ รี ย น รู ้ สึ ก ไม่ อ ย าก เรี ยน แ ล ะ ใน
สถานณการณ์ ในปั จจุบนั ทาให้ยิ่งต้องใส่ ใจกับการเพิ่ม
ค ว า ม ส น ใ จ ก าร เรี ย น รู ้ ข อ ง นั ก เรี ย น ดั ง นั้ น
เพื่อแก้ปัญหาในเรื่ องนี้ จึงทาให้เกิดแนวคิดในการนาเกม
มาเสริ ม การเรี ยนรู ้ ข อนัก เรี ย น ในปั จ จุ บัน ในการการ
พั ฒ น าสื่ อ ใช้ ห ลั ก ก าร ADDIE MODEL ใน ก าร
ออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างเป็ นระบบที่
ได้รับการยอมรั บทัว่ โลก โดยสื่ อจะถูกออกแบบมาเพื่ อ
ความสนุกสนานและสอดแทรกความรู ้ อีกทั้งยังปิ ดช่อง
โหว่ของข้อจากัด การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่เบื่อหน่ายกับ
การเรี ยน [3] อีกทั้งในการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อนั้นยังเหมาะสม
กับการใช้ในยุคดิ จิทลั เพราะปั จจุบนั นักเรี ยนส่ วนใหญ่
สามารถเข้าถึงสื่ อมัลติมีเดียหรื อการนาเสนอสื่ อผ่านทาง
แอปพลิเคชัน ได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จาก
การส ารวจพบว่า ประชาชนอายุ 15 – 24 ปี ใช้ อุ ป กรณ์
โทรศัพท์มือถื อ ร้อยละ 98.8 [4] ซึ่ งเป็ นช่ วงอายุในการ
เรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายตรงกับกลุ่มเป้ าหมายทาให้
ผูว้ ิจัยเลื อ กพัฒ นาสื่ อ ในรู ป แบบเกมมื อถื อ และในการ
ท ดลองครั้ งนี้ จะเน้ น การพั ฒ น าสื่ อและท ดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อทั้งด้านเนื้ อหาและประสิ ทธิ ภาพ
ของสื่ อให้ได้ประสิ ทธิภาพของสื่ อ

แบ่ ง ออกเป็ น 9 ไฟลัม ได้แ ก่ 1) ไฟลัม พอริ เฟอรา
ได้แ ก่ ฟองน้ าชนิ ด ต่ า ง 2) ไฟลัม ซี แ ลนเทอราตา
ได้แก่ ไฮดรา แมงกะพรุ น ปะการัง 3) ไฟลัม แพลที่เฮ
ลมินเทส ได้แก่ พยาธิ ใบไม้ พยาธิ ตวั ตืด 4) ไฟลัม เน
มาโทดา ได้แก่ พยาธิ ไส้เดื อนตัวกลม พยาธิ ตวั จี๊ด 5)
ไฟลัม มอลลัส กา ได้แ ก่ หอย หมึ ก แม่ เพรี ยง 6)
ไฟลัม แอนเนลิดา ได้แก่ ไส้เดื อนดิ น แม่งเพรี ยง 7)
ไฟลัม อาร์ โ ทรโพดา ได้แ ก่ กุ้ ง ปู แมลง แมงมุ ม
ตะขาบ 8) ไฟลัม เอไคโนเดอร์ มาตา เช่น ปลิ งทะเล
เม่นทะเล 9) ไฟลัม คอร์ ดาตา ได้แก่ ปลา กบ เต่า นก
แมว คน [6]
2.3 หลั ก การออกแบบกระบวนการเรี ย นรู้ และ

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ข อง
Bloom (Bloom’s taxonomy) – ความรู ้ที่เกิ ดจากการ
จดจา – ความเข้าใจ แปลความหมาย – การประยุกต์
นาความรู ้ไปใช้ – การวิเคราะห์ แยกแยะเรื่ องราว หา
ความแตกต่างกันได้ – การสังเคราะห์ การนาความรู ้
ไปผสมผสานเรื่ องราวให้เกิดสิ่ งใหม่สมบูรณ์กว่าเดิ ม
– การประเมินค่ามีความสามารถในการตัดสิ นใจได้
อย่างเหมาะสม [5]
2.2 เนื้ อหาของวิชาชี ววิทยา ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาหลัก
ในการพัฒนาสื่ อ โดยใช้เฉพาะ เรื่ องอนุกรมวิธานใน
หัวข้ออาณาจักรสัตว์ โดยมีเนื้อหาทั้งอาณาจักรสัตว์ยงั

กาหนดไว้ [3]

พั ฒ น า อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ

ADDIE MODLE

ประกอบด้วย 5 ขั้น ตอน คื อ 1) การวิ เคราะห์ คื อ การ
กาหนดเป้ าหมายของสื่ อ ระดับการเรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งการ 2)
ขั้น ตอนการออกแบบ เป็ นขั้น ตอนการออกแบบการ
เรี ยนรู ้ ออกแบบรู ป แบบกระบวนการทั้ งหมด ตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ 3) การพัฒนา เป็ นการสร้างโมเดล
จากที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนด 4) การ
ดาเนิ นการ เป็ นการดาเนิ นการเรี ยนรู ้ตามที่ ออกแบบไว้
หรื อ น าบทเรี ย นหรื อ สื่ อ ไปใช้ในการทดสอบ 5) การ
ประเมิ นผล เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายที่
2.4 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ นวัตกรรมหรื อสื่ อ
การส อ น ท ด ส อ บ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Developmental
Testing) ใช้วิธีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ โดยการใช้สู ตร
E1/E2 สาหรั บการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ

(Process-E1) และทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลลั พ ธ์
(Product-E2) โดยการทดลองในการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อ
นั้นเน้นความสัมพันธ์ของกระบวนการและผลลัพธ์ เป็ น
สาคัญ [7]
2.5 งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ด้านการพัฒ นาสื่ อ การ
ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ นั ก วิ จัย หลากหลายท่ า นที่ ศึ ก ษา
486

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

และนาไปประยุกต์ใช้ เช่น วินัชนันท์[8] ได้พฒั นาแอป

3.2 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ADDIE

พลิเคชันสาหรับการเรี ยนรู ้เรื่ องเพศศึกษาและทักษะชีวิต

MODEL

ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โดยมีการนาสื่ อมาพัฒนา
โดยการออกแบบด้วยหลัก การ ADDIE MODEL มา
ออกแบบ สื่ อและนาไปทดสอบกับนักเรี ยนโดยแบ่งกลุ่ม
ควบคุมกับกลุ่มทดลองพบว่านักเรี ยนทั้งสองกลุ่มมีผล
การเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน [9] ได้ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการพัฒนาสื่ อ

ช่ ว ยสอนแบบฝึ กทัก ษะการใช้ “Verb to be” ส าหรั บ

โดยนาเนื้ อหาที่ ศึกษามาออกแบบตามขั้นตอน ADDIE

นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยบทเรี ยนที่ พฒั นาและ

MODEL ทั้ ง

แบบทดสอบวัดผลทดสอบระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน

หลังจากการวบรวมข้อมู ล ก าหนดความรู ้ ที่ ได้รับ ของ

พ บ ว่ า ป ระสิ ท ธิ ภาพ ข องบ ท เรี ยน ที่ พั ฒ น าขึ้ น มี

นักเรี ยน โดยออกแบบสื่ อเป็ นรู ป แบบของเกมโดย ใช้

ประสิ ทธิภาพ 84.44/83.11 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 [10]

ทฤษฏี การเรี ยนรู ้ ข องบลู ม Bloom Taxonomy ในการ

การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21

กาหนดความรู ้ตามระดับการเรี ยนรู ้ สาหรับนักเรี ยนชั้น

สาระเศรษฐศาสตร์ โดยศึ กษาการพัฒ นาสื่ อให้ ได้ตาม

มัธยมปลาย สายสามัญ วิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์

เกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 โดยพบว่าร้ อยละมี ค่ า E1/E2 =

โดยกาหนดการการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ ล่นสามารถ จดจา เข้าใจ

82.07/93.70 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนดไว้ [11] การ

น าข้ อ มู ล ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง และสามารถวิ เ คราะห์ จั ด

พัฒนาสื่ อการสอนมัลติ มี เดี ย เรื่ องอาเซี ยน ตามแนวคิ ด

หมวดหมู่ ของสิ่ งมีชีวิตประเภทสัตว์ได้ โดยสื่ อการเรี ยรู ้

ทฤษฎี พ ฤติ กรรมนิ ยม โดยใช้ ห ลักการออกแบบด้ วย

ออกแบบให้ ผูเ้ ล่น วิเคราะห์ ว่าสัต ว์ที่ มี ลกั ษณะจาเพาะ

ADDIE MODEL ในการพัฒนาสื่ อและประเมิ นคุ ณภาพ

แบบนี้ เป็ นสั ต ว์ช นิ ด ไหน เพื่ อ ให้ ผู ้เล่ น ใช้ทัก ษะการ

สื่ อการเรี ยนการสอนมัลติ มิ เดี ยและแบบวัดผลสั มฤทธิ์

วิเคราะห์และจาแนกจากข้อมูลที่มีและสามารถนาความรู ้

ทางการเรี ยน

หรื อข้อมูลไปศึ กษากับสิ่ งมีชีวิตจริ งได้ อีกทั้งยังทาให้ผู ้
เล่นสามารถจดจาลักษณะจาเพาะของสัตว์สัตว์ตวั นั้นได้

3.วิธีดาเนินการวิจยั

และสามารถจ าแนกสั ตว์ชนิ ดนั้ นได้ 2) การออกแบบ

3.1 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูล

(Design) โดยได้ออกแบบให้เกมมีรูปแบบการเล่นแบบ

ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาของวิชาชีวทิ ยาเฉพาะ

การ์ ดเกม โดยการกาหนดชนิ ดสัต ว์โดยเลื อกจากทั้ง 9

เรื่ องอนุ กรมวิธานหัวข้ออาณาจักรสัตว์ และนาทฤษฏี

ไฟลัม และคลาสในไฟลัม หลักที่ นักเรี ยนเรี ยนมาเป็ น

การเรี ย นรู ้ ข อง Bloom Taxonomy มาประยุก ต์ ใ ช้กับ

ตัว อย่าง 60 ตัว และก าหนดลักษณะจาเพาะของสั ตว์ที่

การจัด การเนื้ อหาที่ น าเสนอ และใช้ห ลักการ ADDIE
MODEL ในการ พั ฒ นาสื่ อกาเรี ยนรู ้

5 ดั ง นี้ 1 ) ก าร วิ เค ร าะ ห์ (Analysis)

ครอบคลุมสัตว์ท้ งั หมดเช่น ลักษณะการสื บพันธุ์ ลักษณะ

ศึ ก ษาหลั ก การ

การเคลื่อนที่ ลักษณะการหายใจ จานวนของขาหรื ออวัยวะ

ออกแบบและพัฒ นาสื่ อ ต่ างๆ และศึ ก ษาการทดสอบ

ภายในและภายนอก และอื่ น ๆ รวมทั้งสิ้ น 30 ลักษณะ

ประสิ ทธิภาพของสื่ อ

เพื่ อ ให้ ผูเ้ ล่ น สามารถใช้จ าแนกความแตกต่ า งสั ต ว์ไ ด้
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ครอบคลุมทุ กชนิ ด โดยใช้สัตว์แต่ละชนิ ดมาออกแบบ

และ 2) การทดสอบหลังใช้สื่อเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพของ

เป็ นการ์ ดคาถาม และใช้ลกั ษระจาเพาะของสัตว์แต่ละ

ผ ล ลั พ ท ธ์ (E2

ชนิดมาเป็ นการ์ดคาใบ้ให้กบั ผูเ้ ล่น ซึ่งรู ปแบบการเล่นจะ

แบบทดสอบเดิมแต่รวมทั้งหมด 20 ข้อ แล้วทาการสลับ

มี ค วามเรี ยบง่ าย โดยเกมจะเริ่ ม จากให้ การ์ ด ค าถามมา

ข้อ โดยจะให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ดังนั้นการทดสอบ

หนึ่ ง ใบ ซึ่ ง ก็ คื อ การ์ ด สั ต ว์ที่ เป็ นปริ ศ นาไว้ และผูเ้ ล่ น

ประสิ ทธิ ภาพระหว่างเล่นจะกาหนดให้เป็ น ซึ่ งการทก

เพี ย งเลื อ กการ์ ด ค าใบ้ห รื อ ลักษณะจ าเพาะของสั ต ว์ที่

สอบจะทดสอบกับ นั ก นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6

ต้องการถาม แล้วระบบจะทาการแสดงลักษณะที่ถูกต้อง

จ านวน 10 คน โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง 5) การ

มาให้ผูเ้ ล่น โดยเมื่ อผูเ้ ล่น รวบรวบลักษณะจาเพาะของ

ป ร ะ เมิ น ผ ล (Evaluation) จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ

สั ต ว์แ ละวิเคราะห์ ไ ด้แ ล้ว ว่าเป็ นสั ต ว์ช นิ ด ใด ผู ้เล่ น ก็

ประสิ ท ธิ ภาพของสื่ อ ในรอบสุ ด ท้ายเป็ นการทดสอบ

สามารถเลือกภาพสัตว์ที่ถูกต้องให้กบั ระบบ หากถูกต้อง

หลังจากใช้สื่ อว่าผูเ้ ล่น จดจา ความรู ้ ที่ ได้ใช้สื่ อมามาก

ผูเ้ ล่นก็จะได้รับคะแนนในรู ปแบบดาวไป หากตอบผิดผู ้

น้อยแค่ไหนโดยมีการกาหนดมาตรฐานประสิ ทธิภาพสื่ อ

เล่ น ก็ จ ะโดนหั ก คะแนนหรื อดาวไป 3) การพั ฒ นา

ไว้ที่ 80/80 หมายถึงคะแนนระหว่างใช้สื่อและคะแนน

(Development) การพัฒนาสื่ อด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป

หลังใช้สื่อมาเปรี ยบเที ยบกัน ซึ่ งหากคะแนนได้ 78/79

Unity โดยใช้ ส ร้ า งโครงสร้ า งระบบของเกมหลั ก ที่

แสดงว่าประสิ ทธิภาพสื่ อต่ากว่าเกณฑ์ หากได้ 80.5/81.5

ออกแบบมาจากขั้นตอนออกแบบ(Design) และจัดท า

แสดงว่าสื่ อมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และหาก

กราฟิ กภายในเกมทั้งการวาดภาพสัตว์ที่ประกอบภายใน

คะแนน 95/96 แสดงว่าสื่ อมีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่

เกมและออกแบบสร้ า ง UI ของเกม ด้ ว ยโปรแกรม

กาหนด

ส าเร็ จ รู ป

Krita, illustrator

Efficiency of Product)โ

ด ย ใ ช้

ร ว ม ถึ ง ก าร ป ร ะ เมิ น

ประสิ ทธิ ภาพสื่ อของผูเ้ ชี่ ยวชาญก่ อนนาไปทดสอบกับ

4. ผลการดาเนินงาน
จากการศึกษาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบเกม
มือถือ เรื่ องอนุกรมวิธาน หัวข้ออาณาจักรสัตว์ ได้พฒั นา
ตัวสื่ อในรู ปแบบเกมในมือถือ ซึ่ งประกอบไปด้วยส่ วน
การท างานอยู่ 3 อย่ า ง ดั ง นี้ 1) ฟั งก์ ชั น Game เป็ น
ฟังก์ชนั ในการเล่นเกม โดยเริ่ มแรก ระบบจะแสดงการ์ ด
คาถามสัตว์เป็ นรู ปแบบเครื่ องหมายคาถาม และจะแสดง
คาใบ้ลกั ษณะเฉพาะของสัตว์ตวั นั้นให้ 3 ข้อ หลังจากนั้น
ผูเ้ ล่นสามารถเลือกการ์ดคาใบ้ที่เป็ นลักษณะของสัตว์ที่ผู ้
เล่ น ต้อ งการรู ้ โดยการลากการ์ ด ค าใบ้ ไ ปใส่ ที่ ก าร์ ด
คาถาม ระบบก็จะแสดงคาใบ้ต่อไปมาในช่องที่ แสดงคา
ใบ้ เมื่ อผูเ้ ล่นตัดสิ นใจว่าจะตอบว่าสัตว์คืออะไร ผูเ้ ล่น
สามารถปั ดแถบสี เทาด้านขวาของจอ หน้าต่างจะแสดง
ภาพสัตว์ให้เลือกตอบ โดยผูเ้ ล่นสามารถลากภาพสัตว์ไป
ใส่ ก าร์ ด ค าถามได้ เมื่ อ ถู ก ผู ้เล่ น จะได้รั บ คะแนนเป็ น
รู ปแบบของดาว แล้วระบบจะแสดงการ์ ดสัตว์ต่อไป 2)

กลุ่มเป้ าหมายด้วยเพื่อวัดว่าสื่ อสามารถนาไปทดสอบใน
ขั้ นตอนต่ อ ไปได้ ห รื อไม่ 4) ขั้ นตอนการน าไปใช้
(Implement) โดยวิธีการทดสอบตามหลักการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของ นวัตกรรมหรื อสื่ อการสอน โดยมีการ
จัดท าแบบทดสอบในรู ปแบบออนไลน์ด้วยเว็บแอพลิ
เคชัน่ สาเร็ จรู ป Quizizz โดยรู ปแบบคาถามจะอ้างอิงจะ
หนังสื อชีววิทยา ซึ่ งชุดแบบทดสอบจัดทามาทั้งหมด 20
ข้อ และทาการแบ่งชุดแบบทดสอบเป็ น 2 ช่วง ดังนี้ 1.)
เป็ นการทดสอบระหว่างเล่น เพื่ อวัดประสิ ท ธิ ภาพของ
ก ร ะ บ ว น ก าร (E1 Efficiency of process) ไ ด้ น า
แบบทดสอบ 20 ข้อมาแบ่งเป็ น 2 ช่วงโดยใช้ เกณฑ์ 10
ข้อ 15 คะแนน โดยจะมี 5 ข้อ ในค าถามที่ ย ากให้ 2
คะแนน รวมทั้ง 2 ช่ วงจะรวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน
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Encyclopedia เป็ นฟั งก์ช ันการดู เนื้ อหาสารนุ กรม โดย

ช่วงแรกแล้วมาสลับข้อคาถามเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพหลัง
ใช้สื่อ โดยกาหนดคะแนนเต็มไว้ที่ 20 คะแนน ทดสอบ
การกลุ่มทดสอบเดิม 10 คน รวมทั้งสิ้น 200 คะแนน ซึ่ ง
ผลคะแนนท าแบบทดสอบออกมาที่ ค ะแนน 82/86.5
สรุ ป ได้ว่า การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ ในการ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบเกมมือถือ เรื่ องอนุ กรมวิธานในหัวข้อ
อาณาจักรสัตว์ สื่ อมีประสิ ทธิภาพ
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
โดยกลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยน
คะแนนระหว่าง
คะแนนหลัง
10 (คน)
ทดสอบ (E1)
ทดสอบ
รวม
248
173
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้สื่อจาก

จะแสดงข้อมูลลักษณะจาเพาะของสัตว์เพิ่มเติมจากเกม
รวมถึ ง ข้อ มู ล ไฟลัม ของสั ต ว์ 9 ไฟลัม หลัก และ 3)
Trophy เป็ นฟั งก์ชน
ั ผลคะแนนจากการเล่นเกมที่ สะสม
มาในรู ปแบบดาว โดยคะแนนสู งสุดเท่ากับ 3 ดาว น้อยที่สุด
จะไม่มีดาว

ภาพที่ 2: ตัวอย่างหน้าจอสื่ อการเรี ยนรู ้
ผ ล ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง สื่ อ ก าร เรี ย น รู ้
โดยผู ้เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น โดยมี ก ารประเมิ น อยู่ 2 ด้า น
ได้แก่ ด้านเนื้อหาของสื่ อและคุณภาพของสื่ อ พบว่าสื่ อมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อ ยู่ ใ น ระดั บ ม าก ที่ ค่ าเฉ ลี่ ย 4.22
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ 0.60

กลุ่ ม ตัว อย่า งพบว่า ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้สื่ อ อยู่ใ น
ระดับ มากที่ สุดที่ ค่าเฉลี่ ย 4.58 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่
ระดับ 0.54
ตารางที่ 3: ผลประเมินความพึงพอใจ

ตารางที่ 1: ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่ อการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน

รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านคุณภาพของสื่ อ
3. ด้านประโยชน์จากสื่ อ
รวม

ระดับ
คุณภาพ
1. ด้านเนื้อหา
4.30 0.42
มาก
2. ด้านคุณภาพของสื่ อ
4.15 0.78
มาก
รวม
4.22 0.60
มาก
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ โดยกลุ่ ม นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 10 คน โดยผลการทดสอบ
ตั้งมาตรฐาน (E1/E2) ไว้ที่ 80/80 โดยที่ E1 คือคะแนน
ระหว่างใช้สื่อที่ แบ่งเป็ นการทดสอบ 2 ช่วง โดยใช้การ
ทาแบบทดสอบความจาจากการเล่นเกมโดยตอบคาถาม
สัตว์จานวน 10 ตัว แรกในเกม และรอบที่ งสอง อีก 10
ตัว ต่ อ มาในเกม โดยผลคะแนนระหว่า งใช้สื่ อ จะมี
คะแนนเต็มรวม ที่ 30 คะแนน ช่วงแรก15 คะแนน ช่วง
สอง 15 คะแนน โดยการทดสอบนี้ ใช้ผทู ้ ดสอบจานวน
10 คน รวมทั้งสิ้ น 300 คะแนน และE 2 เป็ นการเก็ บ
คะแนนหลังจากเล่น สื่ อ โดยการรวมแบบทดสอบใน
รายการประเมิน

̅
𝐗

NCCIT2022

S.D.

̅
𝐗
4.72
4.49
4.55
4.58

S.D.
0.45
0.58
0.50
0.54

5. สรุปและอภิปรายผล
การพั ฒ นาสื่ อการเรี ยนรู ้ ใ นรู ปแบบเกมมื อ ถื อ
ในหัวข้ออนุ กรมวิธาน เรื่ องอาณาจักรสัตว์ เป็ นการ
พัฒนาเพื่อศึกษาการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้และทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์หรื อไม่
โดยใช้ห ลัก การออกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละ
พัฒ นาสื่ อการสอน ADDIE MODEL ตัว สื่ อ จะมี
ฟังก์ชนั 3 อย่างได้แก่ ฟังก์ชนั เกม หรื อการเข้าเล่นเกม
หลักโดยระบบเกมจะแสดงการ์ ด สั ต ว์ป ริ ศ นาและ
แสดงลักษณะจาเพาะของสัตว์ในเชิงคาใบ้ โดยผูเ้ ล่นมี
หน้าที่จาแนกข้อมูลตามคาใบ้เพื่อหาคาตอบที่ถูกต้อง
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[5]

ของสัตว์ตวั นั้น ๆ หากตอบถูกระบบก็จะทายตัวต่อไป
จนครบ 60 ตัว ฟังก์ชนั สารานุกรมและฟังก์ชนั รางวัล
มีไว้สาหรับดูขอ้ มูลเพิ่มต้องของสื่ อเท่านั้น
โดยจากการวิจัย และพัฒ นาสื่ อ ได้น าไป
ประเมินประสิ ทธิ ภาพกับผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยประสิ ทธิ ภาพ
ของสื่ ออยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี และได้ รั บ ค าติ ชมจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญว่า ภาพรวมของสื่ อการเรี ยนรู ้ น้ ี เหมาะสม
และน่ า สนใจที่ จ ะน าไปใช้ใ นการเรี ย นการสอน
ต่อไปได้ โดยเฉพาะรู ปภาพของสัตว์ ซึ่ งเป็ นสื่ อหลัก
ออกแบบมาได้อย่างดีได้มีการทดสอบประสิ ทธิภาพ
ของสื่ อซึ่ งมี ประสิ ทธิ ภ าพของสื่ ออยู่ ใ นระบบ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อิคลัส[9] สรรสยา[10] และยุท พงธ์ [11] ที่ ได้
ผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกัน การประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ท้ งั หมดอยูใ่ นระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปในการพั ฒ นาต่ อ ไปใน
อนาคต สามารถนาสื่ อการเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั
การเรี ยนการสอนได้เพื่อเพิ่มความสนใจให้นักเรี ยน
ได้ อีกทั้งยังสามารถนาสื่ อไปต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์
เพื่ อ พัฒ นาความรู ้ ข องประชาชนที่ ส นใจในเรื่ อ ง
ชีววิทยา หัวข้อเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์ได้อีกด้วย

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
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การออกแบบประสบการณ์ ผ้ใู ช้ สื่อการสอนประเภทความจริงเสริม
วิชาภาษาญีป่ ุ่ นในระดับเริ่มต้ น เพื่อเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
User Experience design of Augmented Reality teaching materials for
basic level Japanese subjects to Increase Learning Achievement
นิรัชพร อุ่นนิมิตร (Niratchaporn Ounnimit)1 และอภิชญา นิม้ คุ้มภัย (Apichaya Nimkoompai)2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญีป่ ุ่ น
1

ou.niratchaporn_st@tni.ac.th, 2apichaya@tni.ac.th

บทคัดย่อ

in learning. Therefore, the researcher has applied

ปั จ จุ บั น คนญี่ ปุ่ นเข้ ามามีบ ทบาทในประเทศไทยใน
ด้ านอุตสาหกรรมต่ าง ๆ จานวนมาก คนที่มีความสามารถ
ในการสื่ อสารภาษาญี่ปุ่นจึ งมีโอกาสเติ บโตและโอกาสที่
จะได้ รับการคัดเลือกเข้ าทางานสู งกว่ า แต่ มีคนจานวนมาก
ที่ มีปัญหาในการเรี ยนรู้ ภาษาญี่ปุ่น เนื่ องจากสถานการณ์
COVID-19 ทาให้ สื่อการสอนรู ปแบบเดิมใช้ งานได้ ไม่ เต็ม
ประสิ ทธิ ภาพและทาให้ ความน่ าสนใจในการเรี ยนลดลง
ผู้ วิ จั ย จึ ง น าเทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ มร่ วมกั บ หลั ก การ
วิ เ คราะห์ ประสบการณ์ ผู้ ใช้ มาพั ฒ น าสื่ อการสอน
ภาษาญี่ ปุ่ นในระดับ เริ่ มต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ยนให้ มากขึน้ ผลการทดลองพบว่ า กลุ่มที่ใช้ สื่อการสอน
ประเภทความจริ งเสริ มในการเรี ยนมีอัตราการเพิ่มขึน้ ของ
คะแนน 73.68% ส่ วนกลุ่ม ที่ เรี ยนแบบปกติ มีอัต ราการ
เพิ่มขึน้ ของคะแนน 62.27% แสดงให้ เห็นว่ าการใช้ สื่อการ
สอนประเภทความจริ งเสริ มในการเรี ยนภาษาญีป่ ุ่ นช่ วยให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจบทเรี ยนและมีผลการเรี ยนที่ดีขึน้
คาส าคั ญ : สื่ อ การสอน วิช าภาษาญี่ ปุ่ น ความจริ ง เสริ ม
ประสบการณ์ผใู ้ ช้

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. บทนา

ในปั จจุ บัน นักลงทุ น ญี่ ปุ่ นที่ เข้ามาลงทุ นในประเทศ
ไทยมีค่อนข้างมาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุ น (BOI) เปิ ดเผยว่ า มู ล ค่ า ขอรั บ การส่ ง เสริ ม จาก
ต่ า งประเทศ (FDI) ในช่ ว งเดื อ น ม.ค. - ก.ย. ปี 2564
ประเทศที่ มีมูลค่าลงทุนสู งสุ ดได้แก่ ประเทศญี่ ปุ่น มูลค่า
ลงทุ น 67,816 ล้าน คิ ด เป็ น 18% ของมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น
ทั้ งหมด [1] ซึ่ งท าให้ ค นญี่ ปุ่ นได้ เข้า มามี บ ทบาทใน
ประเทศไทยในอุ ต สาหกรรมต่ าง ๆ โดยการติ ด ต่ อ ทาง
ธุรกิ จ การค้า หรื อการทางานร่ วมกับองค์กรญี่ปุ่น คนที่ มี
ความสามารถในการสื่ อ สารภาษาญี่ ปุ่ นจะได้รั บ ความ
ไว้วางใจมากกว่า มีโอกาสเติบโตมากกว่า และมีโอกาสที่

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
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จะรับการคัดเลือกเข้าทางานสูงกว่า เพราะในปั จจุบนั มีงาน
ที่ จาเป็ นต้อ งใช้ค วามสามารถในการสื่ อ สารภาษาญี่ ปุ่ น
ค่อนข้างมาก แต่บุคคลากรที่สามารถสื่ อสารภาษาญี่ปุ่นได้
ในตอนนี้ ถือว่ายังมีนอ้ ยกว่าความต้องการของตลาดอยูม่ าก
ดังนั้นคนที่ สามารถสื่ อสารภาษาญี่ ปุ่ นได้จึงมี โอกาสตก
งานน้อยมาก
อย่างไรก็ตามมีคนจานวนมากที่ เรี ยนภาษาญี่ ปุ่นแล้ว
รู ้ สึ ก ว่า ภาษาญี่ ปุ่ นเป็ นภาษาที่ ย าก ไม่ ส ามารถสื่ อ สาร
ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง จากการสารวจปั ญหาในการใช้
ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึ กงานพบว่า กลุ่มเป้ าหมายประสบ
ปั ญหาด้านคาศัพท์มากที่สุด ทั้งในเรื่ องของคาศัพท์เฉพาะ
ทางที่ ใช้ใ นการปฏิ บัติ ง าน และการเลื อ กใช้ค าศัพ ท์ ใ ห้
เหมาะกับ สถานการณ์ ต่ าง ๆ [2] และนอกจากนี้ สื่ อการ
สอนในรู ปแบบเดิ มอาจจะไม่ช่วยสร้างความน่ าสนใจใน
การเรี ยน ที่ เพี ยงพ อให้ กั บ ผู ้ เ รี ยน ได้ ป ระกอบ กั บ
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ในปั จจุบน
ั ทาให้สื่อการสอนในรู ปแบบเดิม
ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิ ทธิภาพ
จากปั ญหาที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดในการ
นาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality : AR)
เข้ามาประยุกต์ใ ช้ในการพัฒ นาสื่ อ การสอนภาษาญี่ ปุ่ น
ระดับเริ่ มต้น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อให้กบั ผูท้ ี่ เริ่ มต้นศึ กษา
ภาษาญี่ ปุ่น เนื่ องด้วยสื่ อประเภท AR สามารถใช้งานได้
บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งเหมาะกับการเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุก
เวลา อีกทั้งยังช่วยสร้างประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ให้กับ
ผูเ้ รี ยน และเป็ นเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
ในปั จ จุ บัน เพราะการใช้ง านที่ ค่ อ นข้างสะดวกและใช้
อุปกรณ์ไม่เยอะ ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้สะดวกมาก
ขึ้นและได้รับประสบการณ์ในการฝึ กทักษะภาษาญี่ปุ่นใน
รู ปแบบใหม่ ซึ่ งจะช่วยสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยนมาก
ขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนอีกด้วย
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ด้วยกัน โดยงานวิจัยของ Ronald ได้ให้นิยามว่า AR เป็ น
เทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกความจริ ง โดยใช้
วัตถุเสมือนมาวางอยูบ่ นสภาพแวดล้อมจริ ง [3] ในขณะที่
Grubert และคณะได้ให้ความหมายของ AR ว่าเป็ นเทคนิ ค
ที่ ช่วยให้ผูใ้ ช้งานสามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพผ่านการซ้อนทับข้อมูลดิจิทลั [4] และงานวิจยั ของ
Feng Zhou ได้อธิ บายความหมายว่า AR เป็ นเทคโนโลยีที่
ช่วยให้คอมพิวเตอร์ สร้างภาพเสมือนจริ งขึ้นมา ซึ่ งภาพที่
สร้างขึ้นจะซ้อนทับกับวัตถุจริ งในเวลาจริ ง โดยผูใ้ ช้จะเข้า
ไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งและสามารถโต้ตอบกับ
ภาพเสมือนที่สร้างขึ้นได้ [5] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พนิ ด า ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายว่า AR เป็ นการน าระบบความจริ ง
เสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้างสิ่ งที่ เสมือน
จริ งให้กบั ผูใ้ ช้ [6]
โดยสรุ ป แล้ว เทคโนโลยี ค วามจริ ง เสริ มหมายถึ ง
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกของความจริ งกับโลก
เสมือนจริ งให้เสมือนกับว่ามีวตั ถุหรื อมีเหตุการณ์เกิ ดขึ้ น
จริ งบนสภาพแวดล้อ มปั จ จุ บัน โดยผ่านซอฟต์แ วร์ และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง เพื่อให้ผใู ้ ช้งานโต้ตอบกับภาพเสมือน
ที่ปรากฎอยูไ่ ด้
เทคโนโลยี AR แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. แบบ
ที่ ใช้ภาพสัญ ลักษณ์ และ 2. แบบที่ ใช้ระบบพิ กัด ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้างข้อมูลบนโลกเสมือนจริ ง ซึ่ งภาพ
สัญลักษณ์ จะนิ ยมเรี ยกว่า Maker หรื อ AR Code โดยใช้
กล้อ งเว็บ แคมในการรั บ ภาพ เมื่ อ ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ง าน
ประมวลผลรู ป ภาพพบสัญ ลักษณ์ ที่ กาหนดไว้ จะแสดง
ข้อมู ลภาพสามมิ ติ ที่ ต้ งั ค่าไว้ในโปรแกรมให้เห็ น ทาให้
ผูใ้ ช้งานสามารถที่จะหมุนดูภาพที่ปรากฏได้ทุกทิศทาง
ปั จจุบนั AR มีความนิยมมากขึ้นเรื่ อย ๆ จะเห็นว่ามีการ
น าเท คโนโลยี น้ ี ไปป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ เช่ น
อุตสาหกรรม การแพทย์ การตลาด รวมทั้งด้านการศึกษา
ด้วย [7] มีการศึกษาเกี่ยวกับการนา AR มาใช้ในการสร้าง
สื่ อการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ จากงานวิจยั ของ Dita เขาได้
น า AR มาใช้ใ นการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน สื่ อ การเรี ย นรู ้
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้มือ ถื อในการสแกนอักษรแล้ว
ประมวลผลออกมาเป็ นรู ปภาพ [8] และงานวิจยั ของ Geng

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความจริงเสริม (Augmented Reality : AR)
Augmented Reality (AR) หรื อ ความจริ ง เสริ ม

เป็ น
เทคโนโลยีที่มีผูใ้ ห้นิยามความหมายไว้หลากหลายนิ ยาม
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และ Yamada ได้นาเทคโนโลยี AR มาพัฒนาระบบที่ช่วย
ทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้ศพั ท์กริ ยาประสมในภาษาญี่ปุ่นที่
มี ค วามซั บ ซ้ อ นมาก โดยจะใช้มื อ ถื อ สแกนไปที่ บั ต ร
ค าศั พ ท์ จะมี ต ั ว ละครน าค าศั พ ท์ ไ ปประสมให้ แ ล้ ว
ประมวลผลออกทางหน้าจอ [9]
จากงานวิจยั ของ Plecher และคณะได้พฒ
ั นาเกมแนว
ผจญภัยเพื่อเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น โดย
เกมหลักจะเป็ นการต่อสู ้แบบผลัดกันเล่นและมีเกมย่อย ๆ
เพื่อฝึ กฝนเกี่ ยวกับตัวอักษรคันจิในด้านต่าง ๆ ซึ่ งผลลัพธ์
โดยรวมมีแนวโน้มไปในทางที่ดี แต่ยงั มีขอ้ วิพากษ์วจิ ารณ์
อยู่ คื อ ตัว อัก ษรคัน จิ ย งั มี จ านวนที่ จ ากัด อยู่ และยัง ไม่
สามารถที่จะเรี ยนรู ้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่ มต้นได้ [10]
โดยส่วนมากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ AR จะมุ่งเน้นไปที่
การสร้ างแอปพลิ เคชัน ที่ ใ ช้มื อ ถื อ สแกนตัวอัก ษรหรื อ
รู ปภาพ แล้วแสดงผลออกทางหน้าจอ เพื่อเสริ มสร้างความ
น่าสนใจให้ผใู ้ ช้งานและเป็ นตัวช่วยในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้ดียงิ่ ขึ้น
2.2 ประสบการณ์ ของผู้ใช้ (User Experience : UX)
User Experience (UX) หรื อ ประสบการณ์ ข องผู ้ใ ช้
คื อ ประสบการณ์ ข องผู ้ใ ช้ ง านในด้ า นความรู ้ สึ กของ
ผูใ้ ช้งาน (User) ที่ มี ต่อ การใช้งานผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อระบบ
ต่ า ง ๆ เช่ น ค วาม สะดวกส บ าย ใช้ ง าน ง่ า ย ความ
สนุ ก สนาน จนเกิ ด เป็ นความพึ ง พอใจสู ง สุ ด หรื อ เกิ ด
ประสบการณ์ ที่ดีของผูใ้ ช้งาน ในอีกแง่หนึ่ ง UX เป็ นผล
จากวิวฒั นาการของ User Interface (UI) เมื่ อ ผูใ้ ช้มี การ
ปฏิสัมพันธ์กบั UI สิ่ งหนึ่งที่ผใู ้ ช้จะได้รับคือประสบการณ์
ของผูใ้ ช้งาน อาจได้รับ ความรู ้ สึ ก ในแง่ บ วก หรื อ ได้รั บ
ความรู ้ สึ ก แง่ ล บ นั ก พัฒ นาจึ ง จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาความ
ต้อ งการของผูใ้ ช้งาน เพื่ อให้ต อบโจทย์กับ ผูใ้ ช้งานมาก
ที่ สุด ฉะนั้นอาจเปรี ยบได้ว่า UX คื อ “ศาสตร์ แห่ งความ
พยายามเข้าใจผูอ้ ื่นเพื่อประโยชน์อนั สูงสุด” [11] [12]
ประสบการณ์ ของผูใ้ ช้จะช่ วยสร้างความพึงพอใจใน
ก าร ใช้ งาน ให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ ง าน มี ก าร ศึ ก ษ าเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ ของผูใ้ ช้ที่มีต่อเว็บ ไซต์ของแบรนด์ต่าง ๆ
โดย Sillence และคณะระบุวา่ การออกแบบส่งผลต่อความ
ประทับใจแรกของผูใ้ ช้งานสู งถึง 94% [13] ซึ่ งสอดคล้อง
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กั บ งานวิ จัย ของ Phillips และ Chaparro ที่ บ อกว่ า การ
ออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม จะสามารถดึงดูดและ
สร้างความประทับใจแรกของผูใ้ ช้งานได้มากกว่าการใช้
งานที่ง่าย [14] ซึ่ งถ้าความประทับใจแรกมีแนวโน้มไปใน
แง่บวก ก็สามารถเพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานได้
นอกจากนี้ ยงั มี การศึ กษาการออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ ช้ เพื่อนาไปเป็ นกลยุทธ์การออกแบบประสบการณ์ผใู ้ ช้
พื้นฐานในการพัฒ นาแอปพลิ เคชันบนมื อถือโดย Yazid
และ Jantan ได้ศึกษางานที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมในด้าน
ประสบการณ์ผใู ้ ช้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันบนมือถือประเภท
ต่าง ๆ และศึ กษาการออกแบบประสบการณ์ ผูใ้ ช้สาหรั บ
แอปพลิ เคชั น จองตั๋ ว จองเที่ ย วบิ น บนมื อ ถื อ เพื่ อ หา
แนวทางที่ ดีที่สุดของการออกแบบประสบการณ์ ผูใ้ ช้ ซึ่ ง
กลยุท ธ์ พ้ื น ฐานในการพัฒ นามี อ งค์ป ระกอบทั้งหมด 7
องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ความสะดวกใน การใช้ ง าน ,
ความสามารถในการเรี ย นรู ้ , ส่ ว นต่ อ ประสานกับ ผู ้ใ ช้,
ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้, ความปลอดภัย , ความตั้งใจเชิ ง
พฤติกรรม และสิ่ งแวดล้อม [15]
งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ประสบการณ์ ข องผู ้ใ ช้ ส่ ว น
ใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ การหารู ปแบบที่ ดีที่สุดในการพัฒนา
เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้ประสบการณ์
ของผูใ้ ช้เป็ นเป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนา เพื่อให้ผใู ้ ช้งาน
เกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน
3.

วิธีการดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1: วิธีการดาเนินการวิจยั
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จากภาพข้ า งต้ น แสดงให้ เห็ นถึ ง ขั้ นตอนในการ
ดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 เก็บข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์ รูปแบบประสบการณ์ ผ้ ใู ช้
การเก็บ ข้อมู ลการสอนภาษาญี่ ปุ่นจากการสัมภาษณ์
อาจารย์ส อนภาษาญี่ ปุ่ น และส ารวจความต้อ งการของ
นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้ นปี ที่ 1 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จานวน 54 คน
เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบประสบการณ์ผใู ้ ช้
3.2 แบบทดสอบวัดความรู้ ของผู้เรียนก่ อนเรียน
ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดความรู ้ภาษาญี่ ปุ่น
เบื้ องต้น เพื่อใช้ในการเปรี ยบเที ยบผลก่อนและหลังจาก
เรี ยนภาษาญี่ปุ่น
3.3 ออกแบบและพัฒนาสื่ อการสอน
นาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลมาพัฒนาสื่ อการสอน โดย
เลือกรู ปแบบที่ กลุ่มตัวอย่างนิ ยม 2 รู ปแบบ เพื่อวิเคราะห์
รู ปแบบที่เหมาะสมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
3.4 ทดลองใช้ งานและวิเคราะห์ ความพึงพอใจ
แบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่างเป็ น 2 กลุ่ ม โดยกลุ่ ม ที่ 1 ให้ เรี ย น
ภาษาญี่ ปุ่ นในรู ป แบบปกติ จ านวน 27 คน กลุ่ ม ที่ 2 ให้
เรี ยนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สื่อการสอนที่พฒั นาขึ้นจานวน 27
คน และทาแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจหลังจากใช้
งาน เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
3.5 แบบทดสอบวัดความรู้ ของผู้เรียนหลังเรียน
ให้ ก ลุ่ ม ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ ม ท าแบบทดสอบหลังจาก
เรี ยนภาษาญี่ ปุ่น นามาเปรี ยบเที ยบกับ ผลที่ ได้จากการทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้
4.
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จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็ นถึงหน้าจอหลักของสื่ อการ
สอนภาษาญี่ ปุ่นที่ พฒั นาขึ้นจากใช้ขอ้ มูลการสารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกจากรู ปแบบที่กลุ่มตัวอย่างนิ ยม
ที่สุด 2 อันดับแรก นั่นคือแอนิ เมชันและประโยคสนทนา
มาพัฒ นาสื่ อ การสอนภาษาญี่ ปุ่ น 2 รู ป แบบโดยใช้บ ท
สนทนาเป็ นเนื้ อหาหลัก ของสื่ อการสอนคื อ รู ป แบบ
แอนิเมชัน และรู ปแบบประโยคสนทนา

ภาพที่ 3: ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลสาหรับสื่ อการสอน
รู ปแบบแอนิเมชัน

ภาพที่ 4: ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลสาหรับสื่ อการสอน
รู ปแบบประโยคสนทนา

จากภาพที่ 3 และ 4 แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของ
สื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้น โดยภาพที่ 3 จะแสดงตัวอย่างหน้า
จอแสดงผลสาหรั บ สื่ อการสอนรู ป แบบแอนิ เมชัน และ
ภาพที่ 4 จะแสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงผลสาหรับ สื่ อการ
สอนประเภทประโยคสนทนา

ผลการดาเนินงาน
4.1 สื่ อการสอนภาษาญี่ปุ่น

ภาพที่ 5: แสดงวิธีการใช้งานสื่ อการสอน
จากภาพที่ 5 แสดงวิธี ก ารใช้ง านสื่ อ การสอนทั้ ง 2
รู ปแบบ โดยจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันสื่ อการสอนลงบน

ภาพที่ 2: แสดงหน้าหลักของสื่ อการสอน
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มือถือของกลุ่มตัวอย่าง และสแกนคาศัพท์ผ่านแอปพลิเค
ชัน จากนั้นจะปรากฎแอนิเมชันขึ้นมา สาหรับสื่ อการสอน
รู ปแบบแอนิ เมชัน และจะปรากฎประโยคสนทนา สาหรับ
สื่ อการสอนรู ปแบบประโยคสนทนาพร้อมการออกเสี ยง
4.2 คะแนนเฉลีย
่ ก่ อนและหลังเรียนภาษาญีป่ ุ่ น
ตารางที่ 1: ตารางเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรี ยน

และรู ปแบบที่ 2 คือรู ปแบบประโยคสนทนา จะเห็นว่าสื่ อ
การสอนรู ปแบบที่ 1 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.38 คะแนน ซึ่ ง
สูงกว่ารู ปแบบที่ 2 ที่มีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.19 คะแนน และ
หัวข้อประเมินที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือการติดตั้งแอปพลิเค
ชัน เนื่องจากมือถือบางรุ่ นไม่รองรับการใช้งาน AR ทาให้
มีปัญหาในการติดตั้งและมีปัญหาด้านการใช้งาน

่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
ภาษาญี่ปนของกลุ
ุ่
คะแนนเต็ม (100 คะแนน)
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
13.91
12.06
แบบทดสอบหลังเรี ยน
76.18
85.74
อัตราการเพิ่มขึ้น (%)
62.27%
73.68%

5. สรุ ป

เนื่องจากการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นรู ปแบบเดิมอาจจะไม่ช่วย
สร้ า งความน่ าสนใจในการเรี ยนที่ ม ากพอ และจาก
สถานการณ์ COVID-19 ในปั จจุบนั ทาให้สื่อการสอนรู ป
แบบเดิ ม ใช้ง านได้ไ ม่ เต็ม ประสิ ท ธิ ภาพ ผูว้ ิจัย จึ งน าเอา
ความจริ งเสริ มร่ วมกับการวิเคราะห์ ประสบการณ์ ผูใ้ ช้มา
พัฒ นาสื่ อ การสอนภาษาญี่ ปุ่ นในระดับ เริ่ ม ต้น เพื่ อ ให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยนรู ้ภาษาญี่ ปุ่นผ่านมื อถื อได้ทุกที่ ทุ ก
เวลา ช่ วยเพิ่ มความน่ าสน ใจใน การเรี ยน และเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ภาษาญี่ ปุ่น จากผลการทดลอง
แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการเรี ยนภาษาญี่ ปุ่นออกเป็ น 2 กลุ่ม
พบว่ากลุ่มที่ ใช้สื่อการสอนประเภทความจริ งเสริ มในการ
เรี ยนภาษาญี่ ปุ่นมี อตั ราการเพิ่ มขึ้ นของคะแนน 73.68%
และกลุ่มที่ เรี ยนแบบปกติ มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของคะแนน
62.27% แสดงให้เห็ นว่าการใช้สื่อการสอนประเภทความ
จริ งเสริ ม ในการเรี ยนภาษาญี่ ปุ่ นช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนเข้า ใจ
บทเรี ยนและมี ผ ลการเรี ยนที่ ดีข้ ึ น และจากการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของกลุ่มที่ใช้สื่อการสอนประเภทความจริ ง
เสริ ม ในการเรี ยนภาษาญี่ ปุ่ นเพื่ อหารู ป แบบของสื่ อ การ
สอนที่ เหมาะสมในการเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น พบว่าคะแนน
ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย หลัง จากใช้ง านสื่ อ การสอนแบบ
แอนิ เมชัน 4.38 คะแนน (87.6 %) และสื่ อการสอนแบบ
ประโยคสนทนา 4.19 คะแนน (83.8 %) จะเห็นว่าสื่ อการ
สอนแบบแอนิ เมชัน มี ค ะแนนความพึ ง พอใจที่ สู ง กว่า
เนื่องจากสื่ อการสอนแบบแอนิเมชันทาให้ได้รู้วธิ ีการนาคา
ไปใช้จ ริ ง จึ ง ท าให้ จ ดจ าได้ ม ากกว่ า สื่ อ การสอนแบบ
ประโยคสนทนา และจะเห็นว่าหัวข้อประเมินที่มีคะแนน
น้อยที่ สุดคือการติดตั้งแอปพลิ เคชัน เนื่ องจากมื อถื อ บาง

จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบวัด
ความรู ้ ภ าษาญี่ ปุ่ น ซึ่ งแบ่ งกลุ่ม ตัว อย่างออกเป็ น 2 กลุ่ ม
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนภาษาญี่ปุ่นในรู ปแบบปกติ
และกลุ่ มที่ 2 คื อ กลุ่ม ตัวอย่างที่ ท ดลองใช้สื่อการสอนที่
พัฒ นาขึ้ น โดยกลุ่ ม ที่ 1 มี อ ัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของคะแนน
62.27% และกลุ่ ม ที่ 2 มี อ ัต ราการเพิ่ ม ขึ้ นของคะแนน
73.68% จะเห็ น ได้ ว่ า กลุ่ ม ที่ ท ดลองใช้ สื่ อการสอน
ภาษาญี่ปุ่นประเภทความจริ งเสริ มมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนภาษาญี่ปุ่นแบบปกติ
4.3 คะแนนความพึงพอใจ
ตารางที่ 2: ตารางคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยหลังจากใช้งานสื่ อ
การสอนภาษาญี่ปุ่นประเภทความจริ งเสริ มทั้ง 2 รู ปแบบ
หัวข้อการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน)
รู ปแบบที่ 1 รู ปแบบที่ 2

สร้างความน่าสนใจในการเรี ยน

4.79

4.27

สร้างความสนุกสนามในการเรี ยน

4.57

4.23

ความสะดวกในการใช้งาน

4.21

4.19

ช่วยให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น

4.73

4.64

การติดตั้งแอปพลิเคชัน่

3.59

3.61

คะแนนรวม

4.38

4.19

NCCIT2022

จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนความพึ ง พอใจเฉลี่ ย
หลังจากใช้งานสื่ อการสอนภาษาญี่ปุ่นประเภทความจริ ง
เสริ มทั้ง 2 รู ปแบบ โดยรู ปแบบที่ 1 คือรู ปแบบแอนิ เมชัน
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รุ่ นไม่รองรับการใช้งาน AR ทาให้มีปัญหาในการติ ดตั้ง
และมีปัญหาด้านการใช้งาน
นอกจากนี้ยงั สามารถนาสื่ อการสอนประเภทความจริ ง
เสริ มนี้ ไป เป็ น ต้ น แบ บ ใน การพั ฒ น าสื่ อการสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และในอนาคตผูว้ ิจยั
จะนาการทดลองนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนใน
วิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการ
เรี ยนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ให้กบั วิชาอื่น ๆ
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บทคัดย่อ

Abstract

ปั จจุบันยังคงมีการระบาดของไวรั สโคโรน่ าสายพันธุ์
ใหม่ 2019 อยู่อย่ างต่ อเนื่ อง ทาให้ ผ้ ูคนใช้ ชีวิตอยู่ในทีพัก
อาศัยของตนเองมากขึ น้ กิ จกรรมนอกบ้ านหลาย ๆ อย่ าง
ถูกยกเลิ กหรื อปรั บเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบออนไลน์ เพื่ อลด
โอกาสเสี่ ยงในการรั บหรื อแพร่ เชื ้อ รวมถึงการสื่ อสารและ
การเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่ ถูกปรั บเปลีย่ นไปในรู ปแบบออนไลน์
แล้ วไม่ สามารถกระตุ้นการรั บรู้ ได้ เหมือนกับการออกไป
ทากิ จกรรมจริ ง ๆ ผู้พัฒนาจึ งสนใจพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้
ผ่ านเกมที่จะกระตุ้นให้ ผ้ ูเล่ นตระหนักรู้ ถึงข้ อปฏิ บัติในการ
ดูแลตนเองในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโค
โรน่ า ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวทางการดูและและป้ องกันตนเอง
ด้ วยการหมัน่ ล้ างมือเพื่อลดอัตราการติดเชื อ้ แล้ วนาลักษณะ
กิ จกรรมมาเป็ นต้ นแบบและพัฒนาเกมจาลองการใช้ ชีวิต
ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดนี ้
โดยเกม "มหั นตภัยไวรั สเสมื อนจริ ง " นีถ้ ูกพัฒนาใน
รู ปแบบเกมสามมิ ติในมุมมองบุคคลที่ หนึ่ ง สามารถเล่ น
ผ่ า นชุ ด อุ ป กรณ์ สวมศี ร ษะส าหรั บ ภาพเสมื อ นจริ งเพื่ อ
เรี ยนรู้ กิจกรรมต่ าง ๆ เช่ น การระวังอัตราการติดเชื ้อที่เพิ่ม
สู ง ขึ ้น การล้ า งมื อ ด้ ว ยสเปรย์ แ อลกอฮอล์ และการพก
อุปกรณ์ ป้ องกันตัวเองเพื่ อลดโอกาสการติ ดเชื ้อ เป็ นต้ น
เกมนีถ้ กู พัฒนาด้ วยเอ็กซ์ อาร์ คอร์ ยูทิลิตี ้ ในโปรแกรมยูนิตี ้
จากการพัฒนาพบว่ าผู้เล่ นสามารถเข้ าใจและตระหนักถึง
การพกพาสเปรย์ แอลกอฮอล์ และการหมั่นล้ างมือเพื่ อไม่
เพิ่มโอกาสติดเชื อ้ ได้
คาสาคัญ: ความเป็ นจริ งเสมือน เกมจาลอง อุปกรณ์สวม
ศีรษะสาหรับภาพเสมือนจริ ง สภาพแวดล้อม
เสมือนจริ ง

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. บทนา
ในสถานการณ์ ปัจจุ บันที่ มีการระบาดของไวรั สสาย
พัน ธุ์ ใ หม่ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) มาตั้ง แต่
ปลายปี พ.ศ. 2562 จึงทาให้ตอ้ งป้ องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ติด
โรค เช่น หลีกเลี่ยงการพบเจอกัน รักษาระยะห่าง อยูแ่ ต่ใน
ที่พกั อาศัย เพื่อไม่เกิดการระบาดที่หนักขึ้น แต่การระบาด
ของเชื้ อ โรคยัง คงเกิ ด ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยาวนาน
กิจกรรมนอกบ้านหลาย ๆ อย่างถูกปรับเปลี่ยนรู ปแบบเป็ น
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รู ป แบบออนไลน์ แต่ ก ารสื่ อ สารหรื อการเรี ยนรู ้ ผ่ า น
จอคอมพิ ว เตอร์ น้ ั น ไม่ ส ามารถกระตุ ้ น การรั บ รู ้ ไ ด้
เหมือนกับการออกไปเจอกันเพื่อทากิจกรรมร่ วมกันจริ ง ๆ
และผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นปั ญหาการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งมาช่วยให้ได้รับประสบการณ์
เหมื อ นจริ ง เหมื อ นได้อ อกไปเรี ย นรู ้ ข ้า งนอกแต่ จ ะยัง
ปลอดภัยจากโรคโควิดได้ในสถานการณ์ปัจจุบนั
บทความนี้ จะนาเสนอหลักการ/ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้อ งในส่ ว นถัดไป ตามด้ว ยวิธี ด าเนิ น งาน ระบบที่
นาเสนอและปิ ดท้ายด้วยส่วนสรุ ปและอภิปรายผล
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จาลองการใช้ชีวิตแบบปกติใ หม่ (new normal) น่ าจะเกิ ด
ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด การตระหนัก ในระวัง การติ ด เชื้ อ ใน
ชีวติ ประจาวันได้เช่นกัน
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีเสมือนจริ งนั้นได้รับความนิ ยม
ในการนามาใช้ในรู ปแบบที่หลากหลายโดยมีนิยามดังนี้
2.1 นิยามของความเป็ นจริงเสมือน [1]
การนิยามอยู่ 4 ปั จจัยหลัก ดังต่อไปนี้
2.1.1 โลกเสมื อน (Virtual World) คื อโลกที่ ถูกสร้ าง
หรื อถูกจาลองขึ้นโดยความคิดของผูส้ ร้างสรรค์ มีเนื้อเรื่ อง
มีเรื่ องราว เช่น ภาพยนตร์ ละคร และเพลง เป็ นต้น
2.1.2 ความรู ้ สึ ก ร่ ว ม (Immersion) คื อ ความรู ้ สึก ร่ วม
และประสบการณ์ ร่วมที่ ผูใ้ ช้ได้รับทั้งทางจิ ตใจและทาง
ร่ างกาย เช่ น ภาพยนต์ที่มีเนื้ อเรื่ องตื่ นเต้นเร้าใจ จนผูช้ ม
รู ้สึกตื่นเต้นเสมือนเป็ นตัวละครในภาพยนตร์ เป็ นต้น
2.1.3 การรั บ รู ้ ที่ เ สมื อ นจริ ง (Sensory Feedback) คื อ
การที่ ผูใ้ ช้ได้รับเสมื อนว่าได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ เสมือน
และมีตวั ตนจริ ง ๆ ในโลกเสมือนแห่งนั้นจริ ง ๆ เป็ นต้น
2.1.4 การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) คือผูใ้ ช้สามารถ
ตอบโต้กับสิ่ งของและสภาพแวดล้อมในโลกเสมื อ นได้
เช่น สภาพแวดล้อมที่สามารถหยิบหรื อจับได้ เป็ นต้น
สรุ ปคานิยามของ VR ได้วา่ โลกเสมือนที่ถูกสร้างหรื อ
จาลองขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ โดยที่ ผูใ้ ช้จะได้รับรู ้เรื่ องราว
ความรู ้สึกและประสบการณ์ที่โลกเสมือนสร้างขึ้นได้
2.2 ประเภทของ VR [1]
2.2.1 VR แบบบางส่ ว น (Low and Partial VR) ผู ้ใ ช้
ได้รับประสบการณ์หรื อเรื่ องราวจากโลกเสมื อนได้น้อย
จะแสดงผลด้ ว ยจอแสดงภาพ (จอคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ
จอโทรทัศน์)
2.2.2 VR แบบเต็ ม รู ปแบบ (Full VR) ผู ้ใ ช้ ส ามารถ
ได้รับประสบการณ์ หรื อเรื่ องราวจากโลกเสมื อนได้เต็ม
รู ปแบบ ที่มีภาพ เสี ยงหรื อการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
ทุกอย่าง จะแสดงผลด้วยอุปกรณ์ VR ขนาดใหญ่ เช่น HTC
VIVE, Oculus Rift เป็ นต้น

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เทคโนโลยี วี อ าร์ (Virtual reality: VR) [1-2] นั้ นเป็ น
เทคโนโลยีความจริ งเสมือน ควบคู่กบั การใช้งานอุปกรณ์
VR โดยผ่านการรับรู ้ เช่น การมองเห็นและการได้ยินเสี ยง
ทาให้เราสามารถตอบสนองต่อสิ่ งที่จาลองนั้นได้ ด้วยการ
เพิ่ ม มุ ม มองการเรี ยนรู ้ 360 องศา โดยจ าลองสถานที่
สถานการณ์ และประสบการณ์ต่าง ๆ
เทคโนโลยี VR เป็ นเทคโนโลยีที่ นิ ย มในการน ามา
พัฒนาสื่ อต่าง ๆ [3-4] ในสมัยใหม่ที่จะให้ความรู ้สึกตาม
กับ โลกเสมื อ นที่ ส ร้ า งขึ้ นให้ เ หมื อ นโลกจริ ง และตัว
เทคโนโลยีเองยังสามารถจาลองสถานที่ต่าง ๆ ให้ผคู ้ นได้
ความรู ้ สึ ก ว่า ไปสถานที่ น้ ัน จริ ง ยกตัว อย่า งเช่ น Google
Earth VR ที่ จะเป็ นสื่ อที่ จาลองขึ้นตามสถานที่ จริ งภายใน
โลกที่ ให้ผูเ้ ล่น ได้รู้สึกเหมือนไปเที่ ยวจริ ง ๆ เทคโนโลยี
VR นั้นจึ งเหมาะสมมากในการพัฒนาตัวโปรแกรมหรื อ
การเล่นเกมจาลองในรู ปแบบต่าง ๆ โดยในการพัฒนานี้
ผูพ้ ฒั นาเลือกเกมการจาลองชีวติ ในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส ให้ผูเ้ ล่นได้สารวจและจับกลไกการดาเนิ นการ
ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง ทาให้ผเู ้ ล่นตระหนักถึงการ
ป้ องกันการติดเชื้อ ความสะอาด ระวังการใกล้ชิดผูค้ น เป็ น
ต้น ภูมิคุม้ กันใช่เลย [5] ถูกออกแบบเพื่อให้เรี ยนรู ้ระบบ
ภูมิคุม้ กันของร่ างกายและกลไกการทางานของวัคซี นเน้น
ที่ ขอ้ มูลและการหมุนดู เซลล์ หลังจากเรี ยนรู ้ แล้ว พบว่า
โปรแกรมตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ดี และใน
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั เห็นว่าการนา VR มาต่อยอดเพื่อใช้ในการ
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Character) หากเลื อ กตั้ง ค่า ผูเ้ ล่ น จะทาการเลื อกเพิ่ ม/ลด
แสงและเพิ่ม/ลดเสี ยง หากเลื อกฉาก ระบบสร้ างฉากจะ
สร้างตามที่เลือก และหากผูเ้ ล่นเลือกปิ ดเกม(Close game)
เกมก็จะจบทันที

2.3 โปรแกรมทีใ่ ช้ พฒ
ั นา [6]
โปรแกรมยูนิต้ ี (Unity) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
เกม (Game Engine) ในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติรวมทั้งการ
สร้าง แบบจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2.4 ภาษาทีใ่ ช้ ในการพัฒนาเกม [6]
ในการพัฒนาเกม ทางผูพ้ ฒั นาได้นาภาษาซี ชาร์ ป (CShape : C#) มาพั ฒ นาเกม รู ปแบบการเขี ย นสคลิ ป ต์
(Script) โดยเป็ นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.5 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ พฒ
ั นา [7]
อุปกรณ์ที่นามาพัฒนาในงานวิจยั นี้คืออุปกรณ์ VR เอช
ที ซี ไวฟ์ (HTC Vive Original) เพื่ อ ในการทดสอบการ
ทางานของตัวเกมที่ พฒ
ั นา เพราะว่ามี สถานี ฐ าน (BaseStation) ที่ ต รวจจับ การเคลื่ อ นไหวและต าแหน่ ง ของผู ้
ใช้ได้แม่นยา และมีอุปกรณ์ที่แสดงภาพความละเอียดสูง

ภาพที่ 2: แผนภาพกิจกรรมของเกมมหันตภัยไวรัส VR
หลังจากเริ่ มเล่นเกมจะหยุดเกม (Pause) ได้ ขณะหยุด
เกมจะตั้ง ค่ า เกมได้ (Setting In game) และหากจบเกม
(Show Game Over Scene) จะเป็ นการจบการทางานระบบ
กิจกรรมในเกมถูกออกแบบและอ้างอิงจากข้อกาหนด
ในสถานการณ์การระบาด [8-9] ต้องหมัน่ ล้างมือ ด้วยน้ า
หรื อสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อย ๆ กิจกรรมในเกมจึงมีการล้าง
มือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างสม่าเสมอภายในระยะเวลา
ที่กาหนด เพื่อป้ องกันการติดเชื้อเมื่อออกมาอยูน่ อกบ้าน
3.2 การพัฒนาระบบตัวเกมโดยใช้ Unity
องค์ประกอบเพื่อสร้างเป็ นเกม [5] โดยมีส่วนประกอบ
หลักอยู่ 4 ส่วน ดังนี้
3.2.1 กลุ่ มก้ อนวั ต ถุ (Game Object) คื อ วัต ถุ ที่ อ ยู่
ภายในฉาก อย่างเช่น พื้นดิน ท้องฟ้า ผูค้ น เป็ นต้น
3.2.2 คุณสมบัติ (Component) คือคุณสมบัติของวัตถุ
ในการเคลื่อนไหว เช่น ผูค้ นที่ สามารถเดิ นได้เสมือนจริ ง
ท้องฟ้าที่มีเมฆลอยอยู่ และมีพระอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่
3.2.3 รู ปแบบสาเร็ จรู ป (Asset) คื อโมเดล 3 มิ ติ เช่ น
แก้วน้ า รถยนต์ รวมไปจนถึงวัตถุทุกอย่างภายในเกม

ภาพที่ 1: อุปกรณ์ชุดสร้างภาพเสมือนจริ ง HTC VIVE

3. ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
ในการพัฒนาเกม เพื่อจาลองการเรี ยนรู ้ การใช้ชีวิตใน
สถานการณ์โรคโควิด 19 มีจุดประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ล่นได้รับ
ประสบการณ์ในชี วิตประจาวัน ด้วยความตระหนักถึงการ
ป้ อ งกัน และรั ก ษาความสะอาด เพื่ อ บรรลุ วตั ถุป ระสงค์
ดังกล่าวจึงได้มีข้ นั ตอนการออกแบบดังนี้
3.1 การออกแบบและวิเคราะห์ ระบบ
แผนภาพกิ จกรรม (Activity) เป็ นแผนภาพที่ แสดงถึ ง
ภาพรวมของระบบและลาดับในการทางานของกิ จกรรม
ต่าง ๆ ภายในระบบทาให้ผพู ้ ฒั นาเข้าใจถึงการขั้นตอนการ
ทางานของระบบ ดังภาพที่ 2
เมื่อผูเ้ ล่นเริ่ มเล่นเกมการทางานของระบบจะสร้างฉาก
พื้นฐาน (Create Scene) สิ่ งของภายในฉาก (Create Object)
และ ปริ ศนา (Create Puzzle) ภายในฉาก หลังจากนั้นผูเ้ ล่น
เลื อกเมนู คื อ เล่นเกม (Play) ตั้งค่า (Setting Menu) เลื อก
ฉาก (Select Stage) และปิ ดเกม (Close game) หากผูเ้ ล่ น
เลือกเล่นเกม ผูเ้ ล่นจะสามารถควบคุมตัวละครได้ (Control
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ภาพที่ 3: รู ปแบบสาเร็ จรู ป (Asset) ในรู ปแบบ 3 มิติ
3.2.4 ฉากภายในเกม (Scene) คือสภาพแวดล้อมที่ ถู ก
สร้างขึ้น เช่น ฉากภายในบ้าน ฉากในเมือง เป็ นต้น
ในหัวข้อถัดไปอธิ บายถึง การนาองค์ประกอบทั้งสี่ มา
เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งเกมตามวัตถุ ประสงค์ที่ไ ด้ก ล่าว
ข้างต้น
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ภาพที่ 7: ฉากตัวเมือง – ร้านกาแฟ
4.1.2 ฉากตัวเมือง (City) เป็ นฉากภายในเมืองให้ผเู ้ ล่น
ได้อ อกมาเดิ น เพื่ อ ไปที่ ท างาน ฉากนี้ ถู ก ออกแบบให้มี
ขนาดใหญ่ การป้ องกันตัวควรจะรอบคอบมากขึ้น
4.1.3 ฉากสถานที่ทางาน (Office) ถูกออกแบบให้ผเู ้ ล่น
รู ้สึกว่าสามารถเข้าไปทางานจริ งด้วยฉากสานักงาน

4. การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบตัวเกมโดยใช้ Unity องค์ประกอบทุก
ส่ วนจะถูกมองเป็ นวัตถุแล้วนามารวมกันเพื่อสร้างเป็ นเกม
[5] โดยมีส่วนประกอบหลักอยู่ 4 ส่วน ดังนี้
ดังนั้นหากนาองค์ประกอบ 4 อย่าง ข้างต้นมารวมกัน
จะสามารถสร้างเกม ขึ้นมาได้ ผูพ้ ฒั นาได้ออกแบบเกมและ
เลือกใช้ Asset ต่าง ๆ ในการพัฒนาจาก Unity Asset store
มีดงั นี้
4.1 แผนทีใ่ นเกมและฉากในเกม (Game Scene)
4.1.1 ฉากบ้าน (Home) เป็ นการจาลองสถานการณ์ใช้
ชีวติ ให้สมจริ งอ้างอิงจากบ้านจริ งมีหอ้ งนอน ห้องนัง่ เล่น

ภาพที่ 8: ฉากที่ทางาน
4.2 ระบบการโต้ ตอบในเกม (Interactive System)
4.2.1 การควบคุมและการเคลื่อนไหว (Player Control)
ระบบ Plug-in มี ก ารรองรั บ VR ด้ ว ย Component และ
Library ที่ เกี่ ยวข้อง ในการควบคุมตัวละครจะมีการสร้าง
Game object XR Origin ขึ้ น ประกอบไปด้ว ย มุ ม กล้อ ง
หลัก (Main Camera) คอนโทรลเลอร์ กด้านซ้ายและขวา
(Left & Right Controller) แสดงผลด้วย Asset Animation
มือดังภาพที่ 9 ให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกว่าสามารถควบคุมตัวละครได้

ภาพที่ 4: ฉากบ้าน – บริ เวณภายนอกบ้าน
ภาพที่ 9: การเคลื่อนไหวร่ างกาย – มือภายในเกม
ต่อมาคือการพัฒนา Component : Locomotion system
และ Component : Teleportation area เพื่ อ ให้ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้
ด้วยการ เทเลพอร์ต (Teleportation) ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 5: ฉากบ้าน - ห้องนัง่ เล่นภายในบ้าน

ภาพที่ 6: ฉากตัวเมือง – เมืองมุมบนท้องฟ้า

ภาพที่ 10: การเคลื่อนที่แบบ Teleport
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4.2.2 การหยิบจับสิ่ งของ (Interactive)
การหยิบ จับ สิ่ ง ของภายในเกม ท าได้โ ดยการติ ด ตั้ง
Component: XR Grab Interactable เพื่ อ ให้ สิ่ ง ของภายใน
ฉากนั้น สามารถจับ ต้อ งได้ โดยแบ่ ง การหยิบ จับ เป็ น 2
ประเภท เพื่อให้การใช้งานของผูใ้ ช้สะดวกยิง่ ขึ้น
1) หยิบสิ่ งของในระยะใกล้ คือการหยิบจับสิ่ งของได้
โดยตรง โดยการเพิ่ ม Component: XR Direct Interactor
เพื่อให้มือทั้งสองข้างสามารถหยิบจับโดยตรงกับสิ่ งของ
นั้นได้ดงั ภาพที่ 11
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4.2.4 การล้างมือโดยใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ (Washing)
ระบบการติ ด เชื้ อ ภายในเกม และระบบการล้า งมื อ
ภายในเกมนั้น ได้มีการออกแบบให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกว่าหากออก
เดิ น ทางไปนอกบ้า น จะมี โ อกาสติ ด เชื้ อ มากขึ้ น ผู ้เ ล่ น
สามารถดูโอกาสติดเชื้อได้จากหลอดการติดเชื้อ (Infection
Bar) ที่ จะเพิ่มขึ้ นตามระยะเวลา หากผูเ้ ล่นไปจับสิ่ งของ
ขึ้ นมา โอกาสการติ ดเชื้ อก็จะเพิ่มมากขึ้ นอี ก แต่ถา้ ผูเ้ ล่น
หยิบ สเปรย์แ อลกอฮอล์ น ามาพ่น ที่ มื อ เพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ ไวรั ส
โอกาสการติดเชื้อก็จะลดลงดังภาพที่ 14 โดยการออกแบบ
ท่ าทางการฉี ดสเปรย์อา้ งอิ งมาจากท่ าทางการใช้งานจริ ง
สเปรย์แอลกอฮอล์ ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 11: การหยิบจับสิ่ งของระยะใกล้ภายในเกม
2) หยิบ สิ่ ง ของในระยะไกล คื อ การหยิบ จับ สิ่ ง ของ
ทางอ้อ ม โดยการเพิ่ ม Component : XR Ray Interactor
เพื่อให้มือทั้งสองข้างสามารถหยิบจับสิ่ งของได้แทนการ
เอื้อมมือ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานมีความสะดวกในการเล่นเกมและ
สามารถ กดเมนูภายในเกมได้ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 14: การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ลา้ งมือภายในเกม

ภาพที่ 15: การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ลา้ งมือในชีวติ จริ ง
4.3 ระบบเสียงในเกม
เพลงประกอบในเกมจะถูกปรับแต่งเพื่อให้การเล่นนั้น
มี ค วามเพลิ ด เพลิ น โดยจะติ ด ตั้ง ที่ Component : Audio
Source และเพลงนามาใช้เป็ นเพลงที่ ให้ความรู ้สึกตื่นเต้น
เมื่อขณะเล่นเกมว่าจะให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างไร
บ้าง ชื่อเพลง Motivational Upbeat Corporate Background
โดย Rinkevich Music ที่ไม่มีลิขสิ ทธ์ในการนามาใช้
4.4 การเปรียบเทียบประสบการณ์ จากการเล่ นเกม VR
เกมนี้ เป็ นการจาลองชี วิตในสถานการณ์ การระบาด
ของไวรัส เพื่อให้ผเู ้ ล่นได้สารวจในสภาพแวดล้อมเสมือน
จริ ง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่จะทาให้ผูเ้ ล่นตระหนัก
ถึ ง การป้ องกั น การติ ด เชื้ อ ความสะอาด โดยเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการแแสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 12: เส้นชี้การจับในระยะไกลสามารถจับได้
4.2.3 ระบบช่องเก็บของ (Inventory)
ระบบช่ อ งเก็ บ ของเป็ นการออกแบบให้ ต ัว ละครผูเ้ ล่ น
สามารถเก็บของภายในฉากได้ ด้วยการสร้าง Game Object
: Sphere เป็ นพื้ น ที่ ท รงกลมแล้ ว เพิ่ ม Component : XR
Socket Interactor เพื่ อ ให้ส ามารถเก็ บ วัต ถุ ที่ เ ข้า ไปอยู่ใน
พื้นที่น้ นั ได้ ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13: ช่องเก็บของ – เก็บสเปรย์แอลกอฮอล์อยู่
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4. ตัวอุปกรณ์มีสายต่อพ่วงดังนั้น ต้องระมัดระวังใน
การเคลื่ อ นไหวหรื อ หมุ น ตัว หากสายพัน กัน อาจท าให้
ได้รับบาดเจ็บได้
5. ผูใ้ ช้งานไม่สามารถใช้เป็ นเวลานานได้ อาจจะทาให้
ผูใ้ ช้งานมีอาการ วิงเวียนศีรษะได้
เกมมหันตภัยไวรั ส VR นี้ จะถูกนาไปพัฒนาต่อให้มี
ความเสมือนจริ งมายิ่งขึ้นโดยจะเพิ่มความฉลาดให้กบั เกม
ด้วยปั ญญาประดิษฐ์ที่สามารถสื่ อสารหรื อโต้ตอบกับผูเ้ ล่น
ได้อีก 2 แบบ ดังนี้ (1) การให้คาแนะนาเพื่อการปฏิบตั ิตวั
ในการป้ อ งกัน ตัว เองจากเชื้ อ โรคและการรั ก ษาความ
สะอาด (2) ตัว ละครที่ ผู ้เ ล่ น ไม่ ไ ด้ค วบคุ ม (Non player
character) ที่สามารถโต้ตอบกับผูเ้ ล่นได้

ตารางที่ 1: ประสบการณ์ที่ผเู้ ล่นจะได้รับระหว่างการเล่นเกม
ประสบการณ์ที่ผู ้
เล่นจะได้รับระหว่าง
การเล่นเกม
1. ความสะอาดของ
มือเมื่อสัมผัสสิ่ งของ
ต่าง ๆ
2. เมื่อเวลาผ่านไป
ต้องระวังอัตราการ
ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
3. การติดเชื้อหากไม่
ระมัดระวัง

โลกจริ ง

โลกเสมือน VR

- ต้องตระหนัก
ด้วยตนเอง

- มีหลอดติดเชื้อแสดงให้
สังเกตได้ชดั แจนดังแสดง
ในรู ป 9 -14
- มีหลอดติดเชื้อในรู ป 10
- เมื่อจับสิ่ งของหลอดจะ
เปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี
เหลือง และสี แดงในที่สุด
- หากติดเชื้อสามารถลอง
เล่นใหม่ได้ จนกว่าจะ
เข้าใจข้อปฏิบตั ิที่ถูกต้อง

- ไม่ทราบความ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อจับสิ่ งของ
ต่าง ๆ
- สามารถป่ วย
และติดเชื้อได้
จริ ง
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5. บทสรุ ป

เอกสารอ้างอิง

เ ก ม ม หั น ต ภั ย ไ ว รั ส VR ถู ก พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR ในการพัฒนา
เกมและเพื่อให้มีสื่อที่ ทาให้ ผูเ้ ล่นได้รับประสบการณ์ ใน
ชีวิตประจาวันด้วยความตระหนักถึงการป้ องกันตัวเองจาก
เชื้ อ โรคและการรั ก ษาความสะอาดนั้นเป็ นเรื่ อ งใกล้ตวั
และต้องใส่ ใจปฎิ บตั ิ โดยผูเ้ ล่นจะได้รับความรู ้สึกสมจริ ง
จากการเล่นเกมมหันตภัยไวรัส VR
จากการพัฒนาเกม VR สามารถให้ความสมจริ งเพื่อให้
ผูใ้ ช้งานรู ้สึกเหมือนเข้าไปทากิจกรรมนั้นจริ ง โดยจากการ
สอบถามผูเ้ ล่นพบว่าหลังจากเล่นเกมแล้วพบว่าผูเ้ ล่นเข้าใจ
และตระหนักถึ งการล้างมื อด้วยสเปรย์ แอลกอฮอล์ ดัง
ข้อมูลที่แสดงตารางที่ 1 และเมื่อทาการสัมภาษณ์ผเู ้ ล่นแล้ว
ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า สามารถดู โอกาสหรื อสถานะการติ ด
เชื้อได้จากหลอดการติดเชื้อจึงทาให้รู้วา่ มีกิจกรรมใดบ้างที่
มีโอกาสในการติดเชื้ อก็อยากหลีกเลี่ยงไม่ทากิจกรรมนั้น
และเมื่อหลอดติดเชื้อมีสีส้มหรื อแดงก็ตอ้ งหมัน่ ใช้สเปรย์
แอลกอฮอล์เพื่อลดโอกาสติดเชื้อนัน่ เอง
นอกจากนี้ หากกล่าวถึงการพัฒนาแล้วยังพบข้อจากัด
ของอุปกรณ์และเกมดังนี้
1. ตัวเกมนั้นจาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ VR เท่านั้นหากไม่มี
อุปกรณ์จะไม่สามารถเล่นได้
2. ต้อ งมี พ้ื น ที่ ที่ เ หมาะสมกับ การเล่ น เนื่ อ งจากหาก
พื้นที่ในการเล่นน้อยอาจทาให้อุปกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
และผูเ้ ล่นอาจได้รับบาดเจ็บจากผนังหรื อสิ่ งกีดขวางได้
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content seems to be unattractive. Therefore, this paper

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบั นเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหารลาดกระบั ง มีการเรี ย นการสอน
หลายหลั ก สู ต ร ทั้ ง นี ้เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดในปั จจุบัน และเพื่ อให้ เข้ าถึงผู้ที่สนใจหลักสู ตรได้
อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ คณะจึ ง ต้ อ งมีการประชาสั ม พั น ธ์
หลั ก สู ต รผ่ า นช่ องทางต่ า ง ๆ อาทิ เว็บ ไซต์ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ หรื อกิ จกรรมทางวิ ชาการต่ าง ๆ อย่ างไรก็ตาม
รู ปแบบและเนื ้อหาก็ยังไม่ น่าสนใจเท่ าที่ ควร จากปั ญหา
ดังกล่ าวจึ งริ เริ่ มในการพัฒนา “อันเดอร์ แกรด เกมจาลอง
ชีวิตนักศึ กษาไอที สจล.” เพื่อให้ ข้อมูลน่ าสนใจและเข้ าใจ
ง่ าย จึ ง น าเสนอผ่ านรู ป แบบของเกมสามมิ ติ แ บบผู้ เ ล่ น
หลายคน ซึ่ งผู้เล่ นจะได้ สวมบทบาทสมมุติเป็ นนักศึ กษา
ในการทาภารกิ จต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับแขนงวิช าของคณะ
นอกจากวิจัยฉบับนีจ้ ะช่ วยในการประชาสัมพันธ์ คณะแล้ ว
ผู้เล่ นยังได้ รับความรู้ เกี่ยวกับรายวิชา และประสบการณ์
การเรี ยนในคณะ ซึ่ งสามารถใช้ ประกอบการตัดสิ น ใจใน
การเลือกเรี ยนได้ ในอนาคต
ค ำส ำคั ญ : เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ กำรบู ร ณำกำรของ
กลศำสตร์เกม คณะไอที สจล.

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:
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1. บทนำ

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สจล. มี กำรจัด กิ จกรรม
ทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ขึ้นเป็ นประจำ ทั้งนี้ เพื่อประชำสัมพันธ์
ให้แก่นักเรี ยนหรื อผูท้ ี่สนใจได้เข้ำมำเยี่ยมชมนิ ทรรศกำร
หรื อกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ที่ ค ณะจั ด ขึ้ น โดยมี รู ปแบบที่
หลำกหลำย เช่ น กิ จกรรมเปิ ดบ้ำน โพสต์บทควำม หรื อ
กำรถ่ำยทอดสด ซึ่ งเนื้ อหำและรู ปแบบมักมีลกั ษณะคล้ำย
เดิมในแต่ละครั้ง จึงอำจจะไม่สำมำรถดึงดูดนักเรี ยนหรื อผู ้
ที่สนใจให้เข้ำมำเยี่ยมชมได้เท่ำที่ควร รวมทั้งวันและเวลำ
ในกำรจัดกิจกรรม หรื อควำมสะดวกในกำรเดินทำงเพื่อมำ
เข้ำร่ วมที่คณะก็เป็ นอีกหนึ่งปั ญหำสำคัญ ถึงแม้ในปั จจุบนั
กิ จกรรมต่ำง ๆ ของคณะได้มีกำรปรับเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบ
ออนไลน์มำกขึ้นเนื่องด้วยสถำนกำรณ์โรคระบำด แต่ยงั คง
มีขอ้ จำกัดในกำรรับชม ส่งผลให้นกั เรี ยนหรื อผูท้ ี่สนใจเข้ำ
มำเยีย่ มชมคณะได้รับประสบกำรณ์อย่ำงจำกัด

Abstract
Faculty

Simulation

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
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ด้วยปั ญหำดังกล่ำว ผูพ้ ฒั นำจึ งมีควำมคิดริ เริ่ มในกำร
พัฒนำเกม “อันเดอร์ แกรด เกมจำลองชี วิตนักศึ กษำไอที
สจล.” ที่นำกำรบูรณำกำรของกลศำสตร์ เกมมำช่วยในกำร
ประชำสัมพันธ์คณะ ให้นกั เรี ยนหรื อผูท้ ี่สนใจเข้ำมำเยี่ยม
ชมคณะ เพื่ อ สร้ ำ งแรงจู ง ใจและควำมน่ ำ ตื่ นเต้น ในกำร
เรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ล่นจะได้สวมบทบำทสมมุติเป็ นนัก ศึ ก ษำ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สจล. ในกำรใช้ชีวิตภำยใน
สถำบันและได้ควำมรู ้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรำยวิชำต่ำง
ๆ ในแต่ละแขนงวิชำผ่ำนกำรเล่นเกมในรู ปแบบที่เข้ำใจได้
ง่ำยและสนุกสนำนไปพร้อมกัน
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โดยเนื้ อหำและภำรกิ จ ภำยในเกมจะอ้ ำ งอิ ง จำก
หลักสู ตรเทคโนโลยีสำรสนเทศเท่ำนั้น ซึ่ งประกอบด้วย
วิชำเฉพำะแขนง 3 แขนงวิชำ ได้แก่ แขนงวิชำวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื อข่ำยและระบบ และ
แขนงวิชำกำรพัฒนำสื่ อประสมและเกม
2.5 โปรแกรมทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำเกม
1) Unreal Engine [4] คื อ ชุ ดเครื่ องมื อพั ฒ นำที่
สมบูรณ์ที่ทำงำนด้วยเทคโนโลยีแบบเรี ยลไทม์ ใช้สำหรับ
พัฒนำงำนด้ำนสำมมิติในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ
2) Autodesk Maya [5] คื อ ซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ งำนด้ ำ น
งำนกรำฟิ กสำมมิติแบบครบวงจร
3) Substance Painter คื อ ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใช้ ใ นกำร
ปรับแต่งพื้นผิววัตถุในงำนสำมมิติ
4) ZBrush [6] คื อ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ส ำ ห รั บ ง ำ น
ประติมำกรรมดิจิตอล ระบำยสี แบบดิจิตอล งำนแบบนูน
ต่ ำ กำรสร้ ำงพื้นผิว ซึ่ งนิ ยมใช้ในกำรทำโมเดลที่ มีควำม
ละเอียดสูง
5) Adobe Illustrator คือ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ออกแบบงำน
ด้ำนกรำฟิ ก โดยลักษณะของกำรทำงำนของโปรแกรมจะ
แสดงภำพเป็ นเวกเตอร์ (Vector)
2.6 ส่ วนเสริมทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำเกม
Advanced Sessions Plugin คื อ เ ค รื่ อ ง มื อ เ ส ริ ม
ส ำหรั บ โปรแกรม Unreal Engine เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ระบบ
โหมดผูเ้ ล่นหลำยคนระหว่ำงตัวเกมและระบบสตีม

2. ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 Gamification

เกมมิ ฟิ เคชัน [1] เป็ นรู ป แบบกำรเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้น ำเอำ
หลักกำรพื้นฐำนในกำรออกแบบเกม กลไกกำรเล่นเกม มำ
ใช้เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ผเู ้ ล่นเพื่อให้เล่นเกมต่อไปเรื่ อย ๆ
โดยจะมอบ “รำงวัล” ให้แก่ผเู ้ ล่น หลังจำกทำภำรกิจสำเร็ จ
ผูเ้ ล่นจะได้รับรำงวัลนั้น เช่น กำรได้ไอเท็มใหม่ กำรปลด
ล็อคด่ำนใหม่ ๆ เป็ นต้น เมื่อได้รับรำงวัลนั้นผูเ้ ล่นจึงอยำก
เล่ น ต่ อ เพื่ อ หวัง รำงวัล ชิ้ น ถัด ไป ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ ล่ น เกิ ด
พฤติ กรรมกำรมี ส่วนร่ วมกับภำรกิ จในเกมได้และทำให้
เนื้อหำที่สอดแทรกภำยในเกมมีควำมน่ำสนใจ
2.2 Multiplayer video game

เป็ นกำรเล่ น ที่ ผู ้ เ ล่ น
หลำยคนสำมำรถเล่นได้ในสภำพแวดล้อมเดียวกันภำยใน
เกมได้มำกกว่ำหนึ่งคน
Multiplayer video game [2]

3. กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบ

2.3 Stylized Art
Stylized Art คื อ กำรน ำเสนอรู ป แบบของงำนศิ ล ป์

3.1 กำรเก็บข้ อมูลและวิเครำะห์ ควำมต้ องกำรของผู้ใช้

ภำยในเกม โดยจะเน้นเกี่ยวกับฉำก สิ่ งของ บุคคล รวมถึง
สิ่ งต่ำง ๆ ภำยในเกมให้อยูใ่ นรู ปแบบเกินกว่ำควำมเป็ นจริ ง
เพื่อถ่ำยทอดถึงจิตนำกำรของผูพ้ ฒั นำให้ได้มำกที่สุด
2.4 หลักสู ตรปริญญำตรีของณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในระดับปริ ญญำตรี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สจล.
[3] มี ก ำรเปิ ดกำรเรี ยนกำรสอนอยู่ ด ้ ว ยกั น ทั้ ง หมด 3
หลักสู ตรได้แก่ หลักสู ตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสู ตร
วิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์เชิ งธุ รกิ จ และหลักสู ตร
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ)

3.1.1 ผูต
้ อบแบบสอบถำม

ผู ้ที่ ร่ วมตอบแบบสอบถำม เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ ำ งจำก
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ ตอ้ งกำรประชำสัมพันธ์หลักสู ตร โดยมี
เกณฑ์คุณสมบัติผูเ้ ข้ำร่ วมกำรทำแบบสอบถำม ได้แก่ ไม่
จ ำกั ด เพศ อำยุ 18 ปี ขึ้ นไป และมี ร ะดั บ กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึ กษำตอนปลำยขึ้ น ไป เป็ นผูท้ ี่ สนใจเข้ำศึ กษำต่ อ
หรื อผูท้ ี่ตอ้ งกำรศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับหลักสู ตรของคณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สจล.
3.1.2 เครื่ องมือและเทคนิคที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
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เป็ นกำรเก็ บ รวบรวมควำมต้อ งกำรของผูใ้ ช้ภ ำยใต้
หัวข้อ “แบบสอบถำมเพื่อพัฒนำเกม เรื่ อง อันเดอร์ แกรด :
เกมจำลองชีวติ นักศึกษำไอที สจล.” เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์
ระบบภำยในเกม ซึ่ งแบบสอบถำมจะอยู่ในรู ปแบบของกู
เกิลฟอร์ม (Google Forms)
3.1.3 วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ควำมสนใจและควำม
ต้องกำรจำกผูใ้ ช้จำกแบบสอบถำมซึ่ งใช้ระยะเวลำในกำร
รวบรวมควำมต้ อ งกำรทั้ งสิ้ น 7 วั น และมี ผู ้ ต อบ
แบบสอบถำมทั้งสิ้น 63 คน ซึ่งมีผลลัพธ์ดงั นี้
1) อันดับควำมสนใจข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตำมลำดับ
- ข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในคณะ (87.3%)
- ข้อมูลด้ำนหลักสูตร (84.1%)
- ข้อมูลด้ำนกำรใช้ชีวติ และอัตลักษณ์ของคณะ
(82.5%)
- ข้อมูลกิจกรรม และสันทนำกำร (74.6%)
2) ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเกม
ต้องกำรฟี เจอร์ เสริ มเกี่ ยวกับ ระบบแผนที่ , ระบบนำ
ทำง, ระบบสอนกำรเล่ น , ระบบแต่ ง ตัว , ระบบร้ ำนค้ำ ,
ระบบค ำใบ้ และข้อ มู ล แนะน ำกำรเดิ น ทำงมำที่ คณะ
รวมถึงบอกถึงกำรประกอบอำชีพของสำยงำนนี้ในอนำคต
3.2 กำรออกแบบระบบเกม
3.2.1 แผนภำพยูสเคส
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบระบบเกม ซึ่งมีฟังก์ชนั กำรทำงำน
ตำมแผนภำพยูสเคส ดังภำพที่ 1

NCCIT2022

ยูสเคสของเกม Undergrad ประกอบด้วยแอคเตอร์ 2
แอคเตอร์ และมีฟังก์ชนั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ยูสเคสของผูเ้ ล่น
- Play Mini Games คือ ภำรกิจต่ำงๆ ภำยในเกม
- Join Game คื อ ยอมรั บหรื อปฏิ เสธคำเชิ ญ เข้ำ
ร่ วมเล่นเกมกับเพื่อนบนสตีม
- Invite Friend คือ ชวนเพื่อนบนสตีมเล่นเกมได้
- Leave Friend คื อ ผู ้ เ ล่ น ที่ เ ป็ นเจ้ ำ ของห้ อ ง
สำมำรถลบผูเ้ ล่นอื่นออกจำกห้องได้
- Buy Item คือ ซื้อไอเท็มบนร้ำนค้ำได้
- Customize Character คื อ เลื อกและตกแต่งตัว
ละครได้
- View Score Board คือ ดูผลสรุ ปของเกรดเฉลี่ย
หลังจบเกมได้
- View Tutorial คือ ดูบทช่วยสอนเล่นเกมได้
- Settings คือ ระบบตั้งค่ำเกมได้
- Open Navigation คื อ ใช้ระบบนำทำง เพื่อน ำ
ทำงไปยังตำแหน่งภำรกิจได้
2) ยูสเคสของ NPC
- Move คือ ตัวละครที่ไม่ใช่ผูเ้ ล่นจะสำมำรถเดิ น
รอบคณะได้
- Interact คื อ เมื่ อ ผู ้เ ล่ น สนทนำกับ ตัว ละครที่
ไม่ใช่ผเู ้ ล่น จะทำกำรสุ่มบทสนทนำสั้น ๆ ขึ้นมำ
3.3 กำรออกแบบภำรกิจเกม
ส่ วนของกำรออกแบบภำรกิ จต่ำง ๆ ในเกมเป็ นส่ วน
สำคัญมำกที่สุดเพื่อสื่ อให้ผเู ้ ล่นเข้ำใจภำพรวมกำรเรี ยนกำร
สอนในแต่ละแขนงวิชำของสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จึงนำเอำเนื้ อหำควำมรู ้เบื้องต้นของแต่ละวิชำเฉพำะแขนง
มำใช้ออกแบบภำรกิ จต่ำง ๆ นอกจำกนี้ ยังมีภำรกิจทัว่ ไป
เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ประจ ำวัน ซึ่ งภำรกิ จ จะไม่ ย ำกหรื อง่ ำ ย
จนเกินไป จึงเหมำะสำหรับผูเ้ ล่นระดับเบื้องต้น
ภำรกิ จ ในเกมมี จำนวนทั้ง หมด 10 ภำรกิ จ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 หมวด โดยแบ่ งหมวดละ 2 ภำรกิ จ ซึ่ งแสดง
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้
3.3.1 หมวดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1) ภำรกิจแยกประเภทตัวแปร (Classify Data Type)

ภำพที่ 1: แสดงแผนภำพยูสเคส (Use Case Diagram)
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ผูเ้ ล่นจะต้องทำกำรเลือกตัวแปรต่ำง ๆ ที่ กำหนด
แล้วน ำไปวำงในกล่ อ งให้ถู ก ต้อ งตำมชนิ ด ของตัว แปร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
2) ภำรกิจนักทดสอบระบบ (Software Tester)
ผูเ้ ล่นจะต้องทำกำรตรวจสอบยูสเคสของระบบ
ซอฟต์แวร์ ว่ำทำงำนถูกต้องหรื อไม่ ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด

NCCIT2022

ผูเ้ ล่นต้องประกอบโพลีกอนพื้นฐำนของโมเดลสำมมิติ
ให้มีรูปร่ ำงตำมโจทย์ที่ได้รับมอบหมำย ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด ซึ่งภำรกิจจะมีลกั ษณะคล้ำยกับกำรต่อจิ๊กซอว์
2) ภำรกิจสร้ำงเว็บไซต์ (WEB Programmer)
ผูเ้ ล่นจะต้องทำกำรลำกวำงคำสั่งที่กำหนด เพื่อเปลี่ยน
สี , ขนำด และรู ปแบบเพื่อสร้ำงเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด ซึ่งภำรกิจจะมีลกั ษณะคล้ำยกับกำรเติม
คำศัพท์ลงในช่องว่ำง

ภำพที่ 2: แสดงหน้ำภำรกิจแยกประเภทตัวแปร
ภำพที่ 4: แสดงหน้ำภำรกิจนักปั้นโมเดลสำมมิติ
3.3.4 หมวดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) ภำรกิจต่อสำยไฟไอโอที (IOT Maker)
ผูเ้ ล่นจะต้องทำกำรต่อสำยไฟเพื่อเปิ ดปิ ดไฟ ซึ่ งจะต้อง
ท ำกำรต่ อ สำยไฟผ่ ำ นบอร์ ด อำดู โ น่ ภ ำยในระยะเวลำที่
กำหนด
2) กระบวนกำรคิดเชิงคำนวณ (Computer Thinking)
ผูเ้ ล่นจะต้องทำกำรเติ มคำตอบในช่ องว่ำงให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ซึ่ งจะเป็ นโจทย์ในลักษณะของ
แนวคิดเชิงคำนวณ

3.3.2 หมวดเทคโนโลยีเครื อข่ำยและระบบ
1) ภำรกิจตำมล่ำหำไวรัส (Virus Killers)

ผูเ้ ล่นจะต้องใช้เครื่ องดูดฝุ่ นไปทำกำรเก็บไวรัสในแผน
ที่ ที่มีกำรกำรเกิ ดไวรั ส โดยจะมี กำรกำหนดจำนวนและ
ประเภทของไวรัสที่ตอ้ งเก็บ เช่น เก็บ Worms ให้ครบ 10
ตัว, เก็บ Spy ให้ครบ 5 ตัว เป็ นต้น ซึ่ งผูเ้ ล่นจะต้องทำให้
สำเร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
2) ภำรกิจถอดรหัสแฮช (Hashing Password)
ผูเ้ ล่นจะต้องทำกำรเข้ำสู่ ระบบบนเว็บไซต์ ซึ่ งสิ่ งที่ ผู ้
เล่นจะต้องทำคือจะต้องหำรหัสผ่ำนให้พบ โดยจะมีเพียง
ข้อควำมแฮชเท่ำนั้น และให้ผูเ้ ล่นไปทำกำรถอดรหัสเอง
ซึ่งผูเ้ ล่นจะต้องทำให้สำเร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด

ภำพที่ 5: แสดงหน้ำภำรกิจต่อสำยไฟไอโอที
3.3.5 หมวดเกี่ยวกับชีวต
ิ ประจำวัน
1) ภำรกิจปลุกเพื่อนจำกเก้ำอี้ดูดวิญญำณ (Wake
ภำพที่ 3: แสดงหน้ำภำรกิจตำมล่ำหำไวรัส
3.3.3 หมวดกำรพัฒนำสื่ อประสมและเกม
1) ภำรกิจนักปั้ นโมเดลสำมมิติ (3D Modeler)

Friends Up)

ผูเ้ ล่นจะได้เข้ำไปนัง่ เรี ยนที่ ห้องประชุมออดิ -ทอเรี ยม
และได้รับภำรกิจจำกอำจำรย์ โดยจะต้องปลุกเพื่อนที่กำลัง
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หลับอยู่ให้ตื่น ซึ่ งภำรกิ จจะมีลกั ษณะคล้ำยกับเกมทุ บตัว
ตุ่น
2) ภำรกิจบอร์ดเกมนี้ฉนั จอง (Reserved This Board)
ผูเ้ ล่นจะได้รับภำพเงำปริ ศนำ ซึ่ งเป็ นรู ปภำพโลโก้ของ
บอร์ ดเกมต่ำง ๆ ที่ถูกวำงไว้ภำยในห้องคอมมอน ซึ่ งผูเ้ ล่น
จะต้องตำมหำให้ครบภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ภำพที่ 8: แสดงหน้ำกำรเล่นเกม
4.3 หน้ ำสรุ ปผลคะแนน (Summary)

โดยจะแสดงคะแนนที่ ผูเ้ ล่ น ได้จ ำกกำรเล่ น เกมเป็ น
เกรด A – F และสรุ ป คะแนนเป็ นเกรดเฉลี่ ย เมื่ อ กดปุ่ ม
Back to menu จะนำผูเ้ ล่นกลับสู่ หน้ำเมนูหลัก ดังภำพที่ 9
ภำพที่ 6: แสดงหน้ำภำรกิจปลุกเพื่อนจำกเก้ำอี้ดูดวิญญำณ
4. ระบบต้ นแบบ
4.1 หน้ ำเมนูหลัก (Main menu)

ในหน้ำ เมนู ห ลัก จแสดงเมนู ต่ ำ ง ๆ คื อ Customize,
Shop, Tutorial, Options, Quit และ Play รวมทั้ง แสดง
ตัวละครของผูเ้ ล่นทั้งหมดในหน้ำนี้ดว้ ยเช่นกัน ดังภำพที่ 7

ภำพที่ 9: แสดงหน้ำสรุ ปผลคะแนน
4.4 หน้ ำปรับแต่ งตัวละคร (Customize)

โดยหน้ำปรับแต่งตัวละครจะแบ่งตำมหมวดหมู่สิ่งของ
ต่ำง ๆ และแสดงตัวผูเ้ ล่นเพื่อดูผลกำรปรับแต่ง เมื่อกดปุ่ ม
Back จะกลับสู่ หน้ำเมนูหลัก ดังภำพที่ 10
ภำพที่ 7: แสดงหน้ำเมนูหลัก
4.2 หน้ ำเล่ นเกม (Game Player)

โดยจะมีองค์ประกอบที่แสดงเวลำในกำรเล่นเกม และ
แถบควำมคื บ หน้ ำ ของภำรกิ จ ที่ ท ำ สำมำรถกดเพื่ อ ดู
รำยกำรภำรกิ จได้ นอกจำกนี้ ยงั มี ปุ่มตั้งค่ำ สำหรั บตั้งค่ำ
ระหว่ำงเกม หรื อออกจำกเกมอยู่บริ เวณมุ ม ซ้ำ ยบนของ
หน้ำจอ ดังภำพที่ 8

ภำพที่ 10: แสดงหน้ำปรับแต่ตวั ละคร
5. ผลกำรดำเนินงำน

ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรออกแบบและพัฒนำทั้งในส่ วนของ
รำยละเอียดเกม และระบบเกม โดยได้มีกำรรวบรวมสรุ ป
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ข้อมูล และจัดทำแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจ
เกี่ ยวกับกำรออกแบบภำรกิ จเกมกับนักศึกษำชั้นปี ที่ 4 ใน
สำขำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ซึ่ งมี ผู ้ส นใจเข้ำ ร่ ว มตอบ
แบบสอบถำมจำนวน 35 คน ซึ่ งผูพ้ ฒั นำได้กำหนดระดับ
ควำมพึ ง พอใจจำก น้อ ยที่ สุด ถึ ง มำกที่ สุด เท่ ำ กับ 1 – 5
คะแนน โดยสำมำรถสรุ ปผลได้ดงั ตำรำงที่ 1

แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ส่ ว น ใ ห ญ่ ด้ ว ย ม อ ง ว่ ำ เ ป็ น วิ ธี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพในกำรสื่ อถึ ง กำรเรี ยน กำรใช้ชีวิต และอัต
ลักษณ์ของคณะไอทีได้เป็ นอย่ำงดี แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม ผล
กำรสำรวจนี้ มำจำกนักศึ กษำที่ เรี ยนในสำขำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเท่ำนั้น แต่ยงั ขำดกำรสำรวจจำกอำจำรย์ผสู ้ อน
ที่เกี่ยวข้องในแขนงนั้น ๆ
นอกจำกนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นำสภำพแวดล้อมภำยในเกม
ให้ใกล้เคี ยงกับสภำพแวดล้อมจริ งมำกที่ สุด จึ งสำมำรถ
พัฒนำต่อเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเปิ ดบ้ำนออนไลน์ โดยผู ้
เล่นสำมำรถเข้ำมำเยี่ยมชมนิทรรศกำรต่ำง ๆ ได้ภำยในเกม
นี้ อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำต่อเพื่อบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรี ยน
กำรสอนของคณะ โดยเพิ่ ม ฟี เจอร์ ใ ห้กับ เกมเพื่อใช้เป็ น
แพลตฟอร์มในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนออนไลน์ได้

ตำรำงที่ 1: สรุ ปผลประเมินควำมพึงพอใจ
สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจ
1. ภำพรวมระบบของเกมมีควำมเหมำะสม

และน่ำสนใจ
2. เนื้ อหำภำรกิจเกมมีควำมเหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ ำหมำย
3. เนื้ อหำภำรกิจเกมสะท้อน/สื่ อถึงกำรเรี ยน/
อัตลักษณ์/กำรใช้ชีวติ ในคณะไอที
4. ควำมสำมำรถในกำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตรของคณะไอที
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คะแนน
4.2

4.37

เอกสำรอ้ำงอิง

4.34
[1]

4.43

จำกตำรำงที่ 1 สำมำรถสรุ ปได้ว่ำส่ วนใหญ่ผูเ้ ข้ำร่ วม
ตอบแบบสอบถำมมี ควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบ และ
นอกจำกนี้ ยัง มี ค วำมคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ที่ น่ ำ สนใจ เช่ น
คำดหวังถึงประสบกำรณ์กำรเล่นที่ สำมำรถเป็ นส่ วนช่วย
ในกำรตัดสิ นใจในกำรเลื อ กเรี ย นต่อ ได้ในอนำคต และ
อยำกให้มีเนื้อหำที่เข้ำใจง่ำย เป็ นต้น ซึ่งผูพ้ ฒั นำจะได้นำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบต่อไป

[2]

[3]

6. สรุ ป

[4]

บทควำมนี้ นำเสนอกำรพัฒนำเกม “อันเดอร์ แกรด เกม
จ ำลองชี วิ ต นั ก ศึ กษำไอที สจล. ” เพื่ อ ช่ ว ยในกำร
ประชำสัมพันธ์หลักสู ตรของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในรู ปแบบของกำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดยภำรกิจต่ำง ๆ
ภำยในเกมได้ส ะท้อ นเนื้ อ หำของแต่ ล ะแขนงวิ ช ำใน
หลักสู ตร เพื่อให้ผูเ้ ล่นได้เข้ำใจภำพรวมกำรเรี ยนกำรสอน
ในแต่ละแขนงวิชำผ่ำนภำรกิจที่มีวธิ ีเล่นที่หลำกหลำย
จำกแบบสำรวจควำมพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่ำ เนื้ อหำ
ภำรกิจเกมอันเดอร์ แกรดเป็ นที่พึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่ วมตอบ

[5]

[6]
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บทคัดย่อ

department can access information of the department
easier.

บทความนี เ้ ป็ นการศึ กษาและเปรี ยบเที ยบอั ลกอริ ทึม
จากไลบรารี PyThaiNLP ที่ใช้ สาหรั บการตัดคา การสะกด
คา และการเพิ่มข้ อความหรื อแต่ งเติมข้ อความด้ วยภาษาไพ
ธอน เพื่ อประเมิ นผลหาค่ าความถูกต้ องและเปรี ยบเที ยบ
อัลกอริ ทึมที่ มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสาหรั บการพัฒนา
ระบบหุ่ นยนต์ สนทนา เพื่อนามาสร้ างแบบจาลองหุ่ นยนต์
สนทนาบนระบบไลน์ ของภาควิชาการจั ดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัต กรรม
ดิ จิ ทั ล มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนคร
เหนื อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่ วยให้ นักศึ กษาของภาควิชา
ฯ สามารถเข้ าถึ ง สารสนเทศต่ าง ๆ ของภาควิ ช าฯ ได้
สะดวกยิ่งขึน้
คำสำคัญ: ปั ญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์สนทนา การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Keyword: Artificial Intelligence (AI), Chatbot,
Natural Language Processing (NLP)

1. บทนำ

เทคโนโลยีเข้ามามี บ ทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก เทคโนโลยีที่ได้รับความนิ ยมคือ
เทคโนโลยี ท างด้ า นปั ญ ญ าประดิ ษ ฐ์ ห รื อ Artificial
Intelligence (AI) ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารที่ ท าให้ ค อมพิ ว เตอร์ มี
ความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์หรื อเลียนแบบพฤติกรรม
ของมนุษย์ เช่น การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การให้เหตุผล และการ
แก้ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ [1] และอี ก หนึ่ งเทคโนโลยี ที่ ก าลัง
ได้รับ ความนิ ย มในปั จ จุ บัน คื อ เทคโนโลยีท างด้านการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เนื่ อ งจากมี ค วาม
สะดวกรวดเร็ ว ในการใช้ ง านและครอบคลุ ม ทุ ก การ
ติดต่อสื่ อสาร
ในปั จ จุ บัน ผู ้วิจัย ได้ศึ ก ษาอยู่ใ นภาควิ ช าการจัด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิ จิทัล มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ได้เล็งเห็ น ถึ งปั ญ หาในการเข้าถึ งข้อ มู ล
สารสนเทศต่ า ง ๆ ของภาควิ ช าการจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่วา่ จะเป็ น ผลการเรี ยนของนักศึกษา ตาราง
เรี ยนหรื อตารางสอบของนักศึกษา และคู่มือเอกสารต่าง ๆ
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ น าเอ าแ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ เท ค โ น โ ล ยี
ปั ญญาประดิษฐ์กบั หุ่ นยนต์สนทนามาประยุกต์ใช้กบั ภาค
วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อ อ านวยความ

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
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สะดวกกับ นัก ศึ ก ษาให้ส ามารถเข้าถึ งสารสนเทศต่ าง ๆ
ของภาควิชาได้สะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ในการน าเทคโนโลยี ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ กับ หุ่ น ยนต์
สนทนามาประยุกต์ใช้งานกับภาควิชาฯนั้น จาเป็ นต้องมี
เทคนิ ค หรื อ อัล กอริ ทึ ม ที่ ดี แ ละเหมาะสมในการพัฒ นา
ระบบหุ่ น ยนต์ส นทนา ผูว้ ิจัย จึ งได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า
เกี่ ย วกับ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรื อ Natural
Language Processing (NLP) ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ท า ใ ห้
คอมพิวเตอร์ สามารถสื่ อสารโต้ตอบด้วยภาษาของมนุ ษย์
และทาให้คอมพิวเตอร์ เข้าใจภาษามนุ ษย์มากขึ้น ผูว้ ิจยั จึ ง
ได้เลือกใช้ไลบรารี PyThaiNLP ในการพัฒนาระบบ
ผู ้วิ จัย จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บเทคนิ คหรื อ
อัลกอริ ทึมจากไลบรารี่ PyThaiNLP ที่ใช้สาหรับการตัด
คา การสะกดคา และการเพิ่มข้อความหรื อแต่งเติมข้อความ
เพื่ อป ระเมิ น ผล ห าค่ าค วาม ถู กต้ อ งและวิ เ ค ราะห์
เปรี ย บเที ย บหาเทคนิ ค อัลกอริ ทึ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
เหมาะสาหรับการพัฒนาระบบหุ่ นยนต์สนทนา เพื่อนามา
สร้างแบบจาลองหุ่นยนต์สนทนาบนระบบไลน์

คอมพิ วเตอร์ สามารถเข้าใจ ตลอดจนตี ความและใช้งาน
ภาษาปกติ ที่ม นุ ษ ย์ใช้สื่อสารได้ โดยเทคโนโลยี NLP มี
รากฐานจากวิทยาการหลากหลายสาขาด้วยกัน โดยเฉพาะ
ด้า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (Computer Science) และ
ภาษาศาสตร์ เชิ ง ค านวณ (Computational Linguistics)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปิ ดช่องว่างทางการสื่ อสารระหว่าง
มนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์ [2]
2.3 ไลบรำรี PyThaiNLP
PyThaiNLP คื อไลบรารี Python สาหรั บงานทางด้าน
การประมวลผลข้อมูลภาษาไทย ถูกพัฒนาขึ้ นมาโดยคน
ไท ย มี ฟั งก์ ชั น ที่ มี ป ระโยชน์ มากม ายส าห รั บ การ
ประมวลผลภาษาไทย ใช้สาหรับประมวลผลข้อความและ
การวิเคราะห์ ทางภาษา เช่ น เดี ยวกับ NLTK[3] แต่ใช้กับ
ภาษาไทยโดยเฉพาะ มี ฟั งก์ชัน การท างานที่ ห ลากหลาย
เช่น Character Set อักษรไทย คาไทย, เรี ยงคาภาษาไทย,
Stop Words ภาษาไทย, ตัด ค าภาษาไทย, วิ เคราะห์ ช นิ ด
ของคาทางไวยากรณ์, ตรวจตัวสะกด แก้คาผิด เป็ นต้น[4]
2.5 งำนวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Pattarawat Chormai [5] น าเส น อ ง าน วิ จั ย เรื่ อ ง
AttaCut: A Fast and Accurate Neural Thai Word
Segmenter การแบ่งคานั้นเป็ นขั้นตอนพื้นฐานหนึ่งสาหรับ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติของไทย ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการ
เปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภ าพในการตัด ค าภาษาไทยทั้งใน
เรื่ อ งของความเร็ ว และความแม่ น ย าในการตัด ค า โดย
เทคนิ ค ที่ จ ะน ามาเปรี ยบเที ยบหรื อ วัด ประสิ ท ธิ ภาพ คื อ
Attacut และ Deepcut ผลการวิจยั พบว่า อัลกอริ ทึม Attacut
มี ก ารตัด ค าที่ เร็ ว กว่า Deepcut ถึ ง 5.6 เท่ าเป็ นอย่างน้อ ย
และประสิ ทธิภาพการตัดคาสามารถเทียบเคียง Deepcut ได้
และมีบางกลุ่มข้อความที่สามารถทาได้ดีกว่า
แทนพงศ์ วัธ นธาดา [6] น าเสนองานวิจัย เรื่ อ ง การ
พั ฒ นาหุ่ น ยน ต์ ส น ทน าบ นแอป พลิ เ คชั น ไลน์ เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การท างานของแผนกทรั พ ยากรบุ ค คลแบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งประยุก ต์ ใ ช้ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ กับ การ
พัฒ นาหุ่ น ยนต์ส นทนา เพื่ อที่ จะช่ ว ยลดการท างานของ
แผนกทรัพยากรบุคคล โดยนาวิธีการเรี ยนรู ้ของเครื่ องมา
ใช้โดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบมี ผสู ้ อน และใช้เทคนิ คการตัดคา

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1

ปัญญำประดิษฐ์ หรื อ
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Artificial Intelligence

(AI)

ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ห รื อ AI คื อ ระบบประมวลผลที่ มี
ต้น แบบมาจากโครงข่ า ยประสาทของมนุ ษ ย์ สามารถ
เรี ยนรู ้ แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประมวลผลได้ ต าม
จานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ซึ่ งสามารถจดจา คิด วิเคราะห์ เรี ยนรู ้และเชื่ อมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ วเสมือนระบบสมองของ
มนุษย์ ดังนั้น ปั ญญาประดิษฐ์จึงถือเป็ นเทคโนโลยีที่กาลัง
ถูกจับตามองที่สุดในปั จจุบนั และเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อ
การใช้ชี วิต การท างาน รวมถึ งการน ามาใช้ในการเสริ ม
ศักยภาพทางธุ รกิ จและอุตสาหกรรม ซึ่ งจะสามารถส่ งผล
ต่อการเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
2.2 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ
การป ระม วลผลภ าษ าธรรมชาติ ห รื อ Natural
Language Processing (NLP) คื อวิทยาการแขนงหนึ่ งใน
หมวดหมู่ ข องเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ซึ่ งช่ ว ยให้
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โดยใช้พ จนานุ กรม (Lexto) จากนั้น กาจัดค าหยุด และใช้
TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)
เพื่ อ หาค าที่ ส าคัญ ในเอกสาร โดยนั บ ความถี่ ข องค าที่
ปรากฏในเอกสารและความถี่ ผ กผัน กับ เอกสารทั้งหมด
ผลการวิจัย พบว่า จากข้อ ความจ านวน 20 ข้อ ความ ให้
ความถู ก ต้อ งร้ อ ยละ 78 ซึ่ งสามารถน าไปใช้ช่ ว ยแผนก
บุ ค คลตอบค าถามและให้ ข ้อ มู ล การลาแก่ พ นั ก งานใน
องค์กรได้
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ผู ้วิ จัย เลื อ กใช้อ ัล กอริ ทึ ม จากไลบรารี PyThaiNLP
พัฒนาด้วยภาษา Python นามาวัดประสิ ทธิ ภาพของแต่ละ
อัล กอริ ทึ ม จากค่ าความถู ก ต้อ งและค่ าความเร็ ว ในการ
ประมวลผล ในการเปรี ยบเที ยบอัลกอริ ทึมผูว้ ิจัยได้แบ่ ง
อัลกอริ ทึมออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
3.2.1 การตัดคา ประกอบด้วยอัลกอริ ทึม ดังนี้
- NEWMM
- LONGEST
- NERCUT
- DEEPCUT
- ATTACUT

3. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย

วิ ธี ก าร ด าเนิ น ง าน วิ จั ย ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ปั ญญาประดิษฐ์กบั หุ่นยนต์สนทนาบนระบบไลน์ ผูว้ จิ ยั ได้
วางแผนการด าเนิ น งานวิ จัย และก าหนดขั้น ตอนการ
ดาเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 กำรรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้รวบรวมชุ ด ค าถามที่ พ บบ่ อ ยจากภาควิช าฯ
และน ามาแบ่ ง หมวดหมู่ อ อกเป็ น 8 หมวดหมู่ ตัว อย่า ง
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลคาถามที่พบบ่อยจากภาควิชาฯ
หมวดหมู่
คำถำม
การสมัครเรี ยน
เปิ ดรับสมัครเรี ยนวันไหนค่ะ
หลักสูตร
ภาคเปิ ดหลักสูตรไหนบ้างครับ
การตรวจสอบผล
เกรดออกเมื่อไรเหรอค่ะ
การเรี ยน
การตรวจสอบตาราง ดูตารางเรี ยนจากได้ไหนได้บา้ ง
เรี ยนและตารางสอบ ค่ะ
เอกสาร
ดูตวั อย่างวิทยานิพนธ์ได้จาก
ไหน
การลงทะเบียน
เปิ ดให้ลงทะเบียนเรี ยนวันไหน
ครับ
การผ่อนผันการ
ขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรี ยน
ลงทะเบียน
ครับ
การขออนุมตั ิ
ขอจบทาเรื่ องยังไงบ้างครับ
ผลสาเร็ จการศึกษา
3.2 กำรเปรียบเทียบอัลกอริทม
ึ

ภำพที่ 1 : โปรแกรมสาหรับประมวลผลอัลกอริ ทึมการตัด
คา
3.2.2 การสะกดคา ประกอบด้วยอัลกอริ ทึม ดังนี้
- Correct(engine=PHUNSPELL)
- Correct (engine=SYMSPELLPY)
- Spell(engine=PHUNSPELL)
- Spell (engine=SYMSPELLPY)

ภำพที่ 2 : โปรแกรมสาหรับประมวลผลอัลกอริ ทึมการ
สะกดคา
3.2.3 ก าร เพิ่ ม ข้ อ ค วาม ห รื อ แ ต่ งเติ ม ข้ อ ค วาม
ประกอบด้วยอัลกอริ ทึม ดังนี้
- WordNetAug
- Thai2fitAug
- LTW2VAug
- BPEmbAug
- Thai2transformersAug
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ความเร็ วใน การป ระมวลผ ล โด ยใช้ พ ารามิ เต อ ร์
number=10 เพื่อทดสอบความเร็ วในการประมวลผลของ
แต่ละอัลกอริ ทึม
ตำรำงที่ 2 : ผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมการตัดคา

ภำพที่ 3 : โปรแกรมสาหรับประมวลผลอัลกอริ ทึมการ
เพิ่มข้อความหรื อแต่งเติมข้อความ
3.3 กำรพัฒนำระบบ
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบหุ่ นยนต์สนทนาบนระบบ
ไลน์ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อใช้สาหรับเก็บ
ข้อ มู ล นัก ศึ กษา ข้อ มู ล ผลการเรี ย น ข้อ มู ล รายวิชา และ
ข้อมูลการตั้งค่าระบบต่าง ๆ
3.3.2 ขั้นตอนการพัฒนาส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
3.3.3 ขั้ น ต อน การพั ฒ น าห น้ าเว็ บ ไซ ต์ ส าห รั บ
ลงทะเบียน โดยใช้ LIFF ที่มีบนระบบไลน์ แสดงเป็ นหน้า
เว็บไซต์สาหรับลงทะเบียนในห้องแชท
3.3.4 ขั้นตอนการพัฒนา API สาหรับลงทะเบียน
3.3.5 ขั้นตอนการพัฒนาแบบจาลอง

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

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมที่ใช้
ในการตั ด ค า อั ล กอริ ทึ ม NEWMM LONGEST และ
NERCUT นั้น มี ค่ าความถูก ต้องที่ ค่ อ นข้างต่ าผูว้ ิจยั จึ งไม่
เลื อ กใช้อ ัล กอริ ทึ ม ทั้ง 3 อัล กอริ ทึ ม นี้ ส่ ว นอัล กอริ ทึ ม
DEEPCUT นั้นให้ค่าความถูกต้องในการตัดค ามากที่ สุด
แต่ใช้เวลาในประมวลผลค่อ นข้างมาก ผูว้ ิจัยจึ งเลื อกใช้
อัลกอริ ทึม ATTACUT ในการตัดคาเนื่ องจากให้ค่าความ
ถูกต้องที่ ใกล้เคียงกับ DEEPCUT แต่ใช้ระยะเวลาในการ
ประมวลผลน้อยกว่าอัลกอริ ทึม DEEPCUT ค่อนข้างมาก
ผูว้ ิจยั จึ งตัดสิ นใจเลือกใช้อลั กอริ ทึม ATTACUT ในการ
ตัดคา
4.1.2 กำรเปรียบเทียบอัลกอริทม
ึ กำรสะกดคำ
ท าการเปรี ยบเที ยบค่ า ความถู ก ต้ อ งแม่ น ย าและ
ความเร็ วในการประมวลผลของแต่ละอัลกอริ ทึมจากชุ ด
ข้อ มูล เดี ยวกัน ความเร็ วในการประมวลผลนั้น ผูว้ ิจัยได้
เลื อ กใช้โ มดู ล timeit ที่ มี ม าในภาษา python ในการวัด
ความเร็ วในการประมวลผลเช่ นเดี ยวกับการเปรี ยบเที ยบ
อัลกอริ ทึมการตัดคา โดยใช้พารามิเตอร์ number=10 เพื่อ
ทดสอบความเร็ วในการประมวลผลของแต่ละอัลกอริ ทึม
ตำรำงที่ 3 : ผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมการสะกดคา

4. ผลกำรดำเนินงำน

ผลการด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บอัล กอริ ทึ ม และการ
พัฒนาหุ่ นยนต์สนทนาบนระบบไลน์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแบ่ง
ออกเป็ นแต่ละประเภท ดังนี้
4.1 ผลกำรเปรียบเทียบอัลกอริทม
ึ
ในการดาเนิ นการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม ผูว้ จิ ยั ได้แบ่ง
การเปรี ยบเทียบออกเป็ น 3 ประเภทคือ การเปรี ยบเทียบอัล
กิ ริทึมการตัดคา การเปรี ยบเที ยบอัลกอริ ทึมการสะกดคา
และการเปรี ยบเที ยบอัลกอริ ทึมการเพิ่มข้อความหรื อแต่ง
เติมข้อความ
4.1.1 กำรเปรียบเทียบอัลกอริทม
ึ กำรตัดคำ
ท าการเปรี ยบเที ยบ ค่ า ความถู ก ต้ อ งแม่ น ย าและ
ความเร็ วในการประมวลผลของแต่ละอัลกอริ ทึมจากชุ ด
ข้อ มูล เดี ยวกัน ความเร็ วในการประมวลผลนั้น ผูว้ ิจัยได้
เลื อ กใช้โ มดู ล timeit ที่ มี ม าในภาษา python ในการวัด
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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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จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมการ
สะกดคา ซึ่ งจากตารางพบว่าแต่ละอัลกอริ ทึมให้ค่าความ
ถู ก ต้ อ งที่ ค่ อ นข้ า งต่ า เนื่ องจากชุ ด ข้ อ มู ล ที่ น ามาเข้ า
กระบวนการเปรี ยบเทียบนั้นเป็ นชุดข้อมูลที่มาจากการตัด
ค าที่ ผิ ด พลาด เช่ น ค าว่ า “ประเมิ ย อาจารย์ ” เมื่ อ ผ่ า น
อัลกอริ ทึมตัดคาแล้วจะได้คาว่า “ประเมิยอาจารย์” ผลลัพธ์
ที่ถูกต้องควรเป็ น ประเมิย | อาจารย์ เมื่อนาคาว่า “ประเมิย
อาจารย์” มาผ่านอัลกอริ ทึ ม สะกดค าแล้วจึ งท าให้มี การ
สะกดคาที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ทาให้ค่าความถูกต้องที่ได้น้ นั
ค่อนข้างต่า

NCCIT2022

แตกต่างกันของแต่ละอัลกอริ ทึม ผูว้ จิ ยั จึงเลือกเปรี ยบเทียบ
แต่ ล ะอัล กอริ ทึ ม จากระยะเวลาในการประมวลผลเพี ย ง
อย่างเดียว
ตำรำงที่ 4 : ผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมการเพิ่มข้อความ
หรื อแต่งเติมข้อความ

สรุ ป อัล กอริ ทึ ม Correct(engine=SYMSPELLPY)
และอัล กอริ ทึ ม Spell(engine=SYMSPELLPY) นั้น ให้
ค่ า ความถู ก ต้ อ งที่ ค่ อ นข้ า งต่ า ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไม่ น าทั้ งสอง
อั ล กอริ ทึ ม นี้ ม าพิ จารณ า ส่ วน อั ล กอริ ทึ ม Correct
(engine=PHUN-SPELL) แ ล ะ อั ล ก อ ริ ทึ ม
Spell(engine=PHUNSPELL) นั้ นให้ ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
และเวลาในการประมวลผลที่ ใ กล้เ คี ย งกั น ผู ้วิ จั ย จึ ง
ตั ด สิ น ใ จ เลื อ ก ใ ช้ อั ล ก อ ริ ทึ ม Correct(engine=
PHUNSPELL) เนื่ องจากอั ล กอริ ทึ มนี้ สามารถน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ง่ าย แ ล ะ ส ะ ด ว ก ก ว่ าอั ล ก อ ริ ทึ ม
Spell(engine= PHUNSPELL) ที่ ไ ด้ใ ห้ เป็ นผลลัพ ธ์ เป็ น
ชุดข้อมูลแบบ array ทาให้ตอ้ งเพิ่มขั้นตอนการใช้งานมาก
ขึ้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไม่ เ ลื อ กใช้ อ ั ล กอริ ทึ มนี้ ในการพั ฒ น า
แบบจาลอง
4.1.3 กำรเปรี ยบเทียบอัลกอริทึมกำรเพิ่มข้ อควำมหรื อ
แต่ งเติมข้ อควำม
ทาการเปรี ยบเทียบความเร็ วในการประมวลผลของแต่
ละอัล กอริ ทึ ม จากชุ ด ข้อ มู ล เดี ย วกั น ความเร็ ว ในการ
ประมวลผลนั้น ผูว้ ิจัย ได้เลื อ กใช้โ มดู ล timeit ที่ มี ม าใน
ภาษา python ในการวัด ความเร็ ว ในการประมวลผล
เช่ นเดี ยวกับการเปรี ยบเที ยบอัลกอริ ทึมการตัดคา โดยใช้
พารามิ เตอร์ number=10 เพื่ อ ทดสอบความเร็ ว ในการ
ประมวลผลของแต่ละอัลกอริ ทึม
อัลกอริ ทึมการเพิ่มข้อความหรื อการแต่งเติ มข้อความ
นั้ นไม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บค่ า ความถู ก ต้อ งแม่ น ย าได้
เนื่ อ งจากผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผลนั้ นมี ค วาม

Algorithms

Time
(Second)

WordNetAug

0.00586

Thai2fitAug

0.31930

LTW2VAug

5.75606

BPEmbAug

0.66799

Thai2transformersAug

2.97457

จากตารางที่ 4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมการ
เพิ่ มข้ อ ความห รื อแต่ ง เติ มข้ อ ความ ซึ่ งอั ล กอริ ทึ ม
WordNetAug แ ล ะ Thai2fitAug ใ ช้ เว ล า ใ น ก า ร
ประมวลผลน้อย แต่ผลลัพธ์ที่ได้น้ ันไม่ครอบคลุมและมี
ความคลาดเคลื่ อ นใน ความห มายของรู ปป ระโยค
อัลกอริ ทึม LTW2VAug ให้ผลลัพธ์ของรู ปประโยคได้ดี
แต่ ใ ช้เวลาในการประมวลผลค่ อ นข้า งมาก อัล กอริ ทึ ม
BPEmbAug ใช้เวลาในการประมวลผลค่ อ นข้างน้อยแต่
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ เหมื อ นกั บ ประโยคต้น ฉบั บ อัล กอริ ทึ ม
Thai2 transformersAug ใช้ เ วลาในการประมวลผลที่
ระดับปานกลาง ผลลัพธ์ที่ได้มีความสมบูรณ์ของประโยค
ผู ้วิ จั ย จึ ง เลื อ กอัล กอริ ทึ ม Thai2transformersAug เป็ น
อัล กอริ ทึ ม ที่ ดี ที่ สุ ด ในการเพิ่ ม ข้อ ความหรื อแต่ ง เติ ม
ข้อความ
4.2 ผลกำรพัฒนำหุ่นยนต์ สนทนำบนระบบไลน์
ในการพัฒ นาหุ่ น ยนต์ส นทนาบนระบบไลน์ ผู ้วิจัย
เลื อ กใช้ภ าษา Python ในการพัฒ นา Webhook เพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกั บ แบบจ าลองที่ พ ั ฒ นาด้ ว ยภาษา Python
เช่นเดี ยวกัน ซึ่ งระบบไลน์น้ ันมีไลบรารี ที่รองรับสาหรับ
นักพัฒนาที่ตอ้ งการพัฒนาด้วยภาษา Python ซึ่ งทาให้ง่าย
ต่อการพัฒนาระบบ
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ภำพที่ 5 : แสดงหน้าจอลงทะเบียนสาหรับนักศึกษา
ภาพที่ 5 เมื่ อ กดที่ เมนู ล งทะเบี ย นจะแสดงหน้ าจอ
ลงทะเบี ยนสาหรับนักศึ กษา โดยระบุ รหัสนักศึ กษาและ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อเป็ นการยืนยันตัว ตนว่า
ไลน์ น้ ี เป็ นนั ก ศึ ก ษาท่ า นใดของภาควิ ช าฯ เมื่ อ ท าการ
ลงทะเบี ยนสาเร็ จนัก ศึ ก ษาจะสามารถใช้งานเมนู ต่ าง ๆ
ของไลน์ได้
ผลการทางานของหุ่ นยนต์สนทนาบนระบบไลน์ของ
ภาควิชาฯ นั้น ระบบสามารถทางานได้ถูกต้องตามฟังก์ชนั
การใช้งาน แต่หากผูใ้ ช้มีการพิมพ์ขอ้ ความที่ไม่ชดั เจนหรื อ
พิม พ์บางประโยคไม่ ถูกต้อ ง ระบบไม่ส ามารถประมวล
ค าตอบได้ จึ ง อาจต้อ งมี ก ารฝึ กสอนระบบด้ ว ยข้อ มู ล
เพิ่มเติม

ภำพที่ 4 : แสดง MIS Line Official Account ก่อน
ลงทะเบียนและหลังลงทะเบียน
จากภาพที่ 4 แสดงหน้ า จอหลัง เพิ่ ม เพื่ อ นกับ MIS
Line Official Account โดยจะมี ข ้ อ ความต้ อ นรั บ และ
แสดงเมนู ก่ อ นลงทะเบี ยนและหลังลงทะเบี ยน รู ป ทาง
ด้านซ้ายแสดงเมนู ก่อนลงทะเบี ยนประกอบไปด้วยเมนู
ลงทะเบี ยน ข่าวสารและติดต่อเรา รู ปทางด้านขวาแสดง
เมนู ห ลัง ลงทะเบี ย นประกอบไปด้ว ยเมนู ผ ลการเรี ย น
ตารางเรี ยน ตารางสอบ ขเอกสาร ข่าวสารและติดต่อเรา

5. สรุ ป อภิปรำยผล

บทความวิ จั ย นี้ เป็ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ใ นการพัฒ นาหุ่ น ยนต์ส นทนาหรื อ แช
ทบอท เพื่อช่วยให้นกั ศึ กษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง
ๆ ของภาควิชาการจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิ จิทลั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ได้สะดวกรวดเร็ ว
ยิ่ ง ขึ้ น โดยกระบวนการในการพัฒ นาระบบผู ้วิ จัย ได้
ทาการศึ กษาค้นคว้าอัลกอริ ทึมจากไลบรารี่ PyThaiNLP
เพื่อศึ กษาเทคนิ คทางด้านการตัดคา (Segmentation) การ
สะกดค า (Spelling) และการเพิ่ ม ข้อ ความหรื อ แต่ ง เติ ม
ข้อความ (Augmentation) โดยนาอัลกอริ ทึมแต่ละด้านมา
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลความถูกต้อง
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แม่นยาของข้อมูล และนามาสร้างแบบจาลองโมเดลในการ
พัฒนาระบบหุ่นยนต์สนทนาหรื อแชทบอทต่อไป
จากผลการวิจัย พบว่า อัล กอริ ทึ ม ทางด้านการตัด ค า
( Segmentation) ที่ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ม่ น ย า แ ล ะ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลมากที่ สุดคื ออัลกอริ ทึ ม
ATTACUT โดยมีค่าเฉลี่ ยความถูกต้องแม่นยาที่ 96.34%
และใช้ เ วลาในการประมวลผล เฉลี่ ย ที่ 1.244 วิ น าที
อัล กอริ ทึ ม ทางด้ า นการสะกดค า (Spelling) ที่ มี ค วาม
ถูกต้องแม่นยาและมีประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลมาก
ที่ สุ ด คื อ อัล กอริ ทึ ม correct(engine= phunspell) โดยมี
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องแม่นยาที่ 42.86% และใช้เวลาในการ
ประมวลผลเฉลี่ ย ที่ 2.097 วิ น าที อัล กอริ ทึ ม การเพิ่ ม
ข้ อ ความห รื อแต่ ง เติ ม ข้ อ ความ (Augmentation) ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลมากที่ สุดคื ออัลกอริ ทึ ม
Thai2transformersAug โดยใช้เวลาในการประมวลผล
เฉลี่ยที่ 2.974 วินาที
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเลือกใช้อลั กอริ ทึม ATTACUT ในการ
ตัดคา เลือกใช้อลั กอริ ทึม 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 ในการเพิ่มข้อความหรื อแต่งเติ ม
ข้อ ความ และน าแต่ ล ะอัล กอริ ทึ ม มาพัฒ นาแบบจาลอง
โมเดลในการพัฒนาระบบหุ่ นยนต์สนทนาหรื อแชทบอท
ของภาควิชาฯ

[4]
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[6]
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ระบบจัดการข้ อมูลส่ วนบุคคลบนคลาวด์ ตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
Data Privacy Management System on Cloud According to Personal Data
Protection Act
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บทคัดย่อ

along with its usage authorization based on Amazon

พ.ร.บ.คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล มี ผ ลบั ง คั บ ให้ ผู้
ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลจาเป็ นต้ องขอความยินยอมการใช้
ข้ อมูลจากเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลเพื่ อให้ สามารถใช้ งาน
ได้ ตามวัตถุประสงค์ ในอีกด้ านหนึ่งภาคธุรกิจได้ เปลีย่ นมา
ใช้ บริ การคลาวด์ แทนที่ระบบแบบดั้งเดิมเพื่อลดค่ าใช้ จ่าย
ในการดูแลรั กษาระบบและใช้ ประโยชน์ จากตัวแบบธุรกิจ
จ่ ายตามปริ มาณการใช้ งานจริ ง งานวิ จัยนี จ้ ึ งเสนอระบบ
จัดเก็บและให้ สิทธิ์ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อาศัยบริ การคลาวด์
แอมะซอนเว็บเซอร์ วิสเซสโดยเฉพาะบริ การป้ องกันการ
โจมตีเว็บไซต์ การพิ สูจน์ ตัวตัวตน และการเข้ ารหั สลับ
ข้ อมูล จากผลการประเมิ นโดยผู้ใช้ จานวน 21 คนพบว่ า
ระบบสามารถช่ วยสร้ างความมั่ น ใจด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยให้ แก่ เจ้ าของข้ อมูล ผู้ประมวลผลข้ อมูล และผู้
ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล โดยมีความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ ากับ 4.35
คาสาคัญ : พ.ร.บ.คุ ม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุ คคล โปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ความเป็ นส่ วนตัวข้อมูล การ
คานวณแบบคลาวด์

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. บทนา

ในปั จ จุ บันได้มีกฎหมายคุ ม้ ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล
(Personal Data Protection Act) มี ผ ลบัง คับ ใช้ เพื่ อ ให้
หน่วยงานมีมาตรฐานในการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่าง
มัน่ คงปลอดภัย ทั้งการธารงไว้ซ่ ึ งความลับ การรักษาบูรณ
ภาพข้อมูล และการรักษาภาวะพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วน
บุ คคล [1] นอกจากนี้ จาเป็ นจะต้องมี การขอสิ ทธิ์ การใช้
ข้อมูลส่ วนบุ คคล เช่ น ชื่ อ-นามสกุล ที่ อยู่ อี เมล เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยัง มี ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลละเอี ย ดอ่ อ น ที่ จ าเป็ น
จะต้องมี การควบคุ ม อย่างเข้มงวด เช่ น เชื้ อชาติ ประวัติ
อาญากรรม หรื อข้อมูลอื่ นใดที่ กระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล [2] ซึ่ งการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ยืน ยัน ตัว ตนผ่า น
คลาวด์น้ นั จาเป็ นจะต้องมีการเข้ารหัสลับขั้นสูง เมื่อข้อมูล
ส าคัญ เกิ ด รั่ วไหล จะท าให้ไ ม่ สามารถระบุ ต ัวบุ คคลได้
ดัง นั้น ควรเลื อ กระบบคลาวด์ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และมี
มาตราฐานเพื่อปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล ปั ญหาด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล มีอยู่
ในวงจรชีวติ ของข้อมูลตั้งแต่การสร้าง การถ่ายโอน การใช้
การแบ่งปั น การจัดเก็บแบบถาวร จนกระทัง่ ถูกทาลาย [3]

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
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ซึ่ งระบบจัดการข้อมูลส่ วนบุ คคลควรเลื อกเป็ นประเภท
คลาวด์แบบส่วนตัวเพื่อใช้งานระบบที่ตอ้ งการความมัน่ คง
และความปลอดภัยของข้อมูลที่สูง [4]
บทความนี้ จึงเสนอระบบจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลบน
คลาวด์โดยทาการเข้ารหัสลับและจัดเก็บในฐานข้อมูลเชิ ง
สั ม พัน ธ์ บ นเครื อข่ า ยเสมื อ นส่ ว นบุ ค คลผ่ า นคลาวด์
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สถานที่ (Edge Location) และนาข้อมูลที่ถูกแคช (Cache)
ไว้ใ นสถานที่ น้ ันส่ ง กลับไปยัง ผูใ้ ช้งานแทนการร้ องขอ
ข้อมูลจากระบบต้นทางที่มีอยู่
คอกนิ โต้ (Cognito) คื อ บริ การสนับสนุ นมาตรฐาน
การจัด การข้อ มู ล ประจ าตัว และการเข้า ถึ ง [10] ที่ ป รั บ
ขนาดได้สาหรั บ รองรั บ ผูใ้ ช้ไ ด้จ านวนมาก รองรั บ การ
พิสูจน์ตวั ตนแบบหลายปั จจัย การเข้ารหัส ลับ ข้อมูล ทั้ง
ระหว่า งพัก เก็ บ และระหว่า งส่ ง ผ่ า น ควบคุ ม การเข้า ถึ ง
ทรั พ ยากรโดยก าหนดบทบาทต่ า งๆ จับ คู่ ผูใ้ ช้ง านและ
กาหนดการเข้าถึงเฉพาะผูใ้ ช้แต่ละรายได้
2.2 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัย [11] เสนอเครื่ องมื อช่ วยเหลื อในการค้นหา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตวั ตนได้ (Personally Identifiable
Information) ค้นหาได้ท้ งั เครื่ องให้บริ การส่ วนบุคคลและ
ที่จดั เก็บบนคลาวด์ เพื่อให้องค์กรค้นหาและจัดการข้อมูล
ส่ วนบุคคลได้อตั โนมัติ โดยมีการเพิ่มนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
งานวิจยั การเก็บข้อมูลบนคลาวด์และรักษาความเป็ น
ส่ วนตัว [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) ไปใช้รั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของ
ข้อมูลผูใ้ ช้งานที่ ทาการใช้ร่วมกันข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
กุญแจข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแปลงข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสลับกลับ
เป็ นข้อมูลปกติ กลไกนี้ เพิ่มการรบกวนไปในข้อมูล เพื่อ
ช่ ว ยสร้ างความเป็ นส่ ว นตัว แก่ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ
งานวิ จัย ตัว แบบความมั่น คงปลอดภัย ส าหรั บ การ
ปรับปรุ งความเป็ นส่วนตัวในคลาวด์ [13] เสนอการจัดเก็บ
ข้อมูลบนคลาวด์ที่มีข้ นั ตอนวิธีในการเข้ารหัส ลับ หลาย
ระดับ โดยใช้ข้ นั ตอนวิธีอาร์ เอสเอ (RSA) ในการเข้ารหัส
ลับระดับที่ 1 สาหรับข้อความและแฟ้ มข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง
ขั้นตอนถัดไปใช้ข้ นั ตอนวิธี เออีเอส (AES) เพื่อเข้ารหัส
ลับระดับที่ 2 ก่อนจะทาการจัดเก็บข้อความเข้ารหัสลับลง
ฐานข้อมูล

(Virtual Private Network)

2. เทคโนโลยีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข้ อง

บริ การแพลตฟอร์ ม คลาวด์ (Platform as a Service)
คื อ บริ การเพื่ อ การติ ด ตั้ง ใช้ ง านโปรแกรมประยุ ก ต์
ผูบ้ ริ โภคสร้างขึ้นเองหรื อได้มาลงบนโครงสร้ างพื้น ฐาน
คลาวด์ โดยโปรแกรมประยุก ต์ส ร้ า งโดยใช้ภ าษาหรื อ
เครื่ องมือที่ ผูใ้ ห้บริ การสนับสนุ น โดยที่ ผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ ง
จัดหาหรื อควบคุ มโครงสร้ างพื้นฐานคลาวด์ แต่ควบคุ ม
โปรแกรมประยุกต์ได้ [5]
แอมะซอนอาร์ ดี เ อส (Amazon RDS) คื อ บริ การ
ฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ [6] ที่ ผู ้ใ ช้ง านสามารถจั ด การ
ฐานข้อมูลได้โดยตรงผ่านเครื่ องบริ การฐานข้อมูลที่มีความ
ยืดหยุ่น รองรั บภาระการประมวลผลและขนาดข้อ มู ล ที่
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้ และยังสารองข้อมูลได้อตั โนมัติ
บริ การอีซีทู (Amazon EC2) คือ บริ การเครื่ องเสมือน
[7] ที่ สามารถเลื อ กขนาดของ ซี พี ยู , หน่ ว ยความจาหลัก
และความจุของหน่วยเก็บข้อมูล ได้ตามต้องการโดยมีการ
แบ่ ง ทรั พ ยากรบนเครื่ องบริ การออกเป็ นย่ อ ยๆและ
ค่าใช้จ่ายเสี ยตามปริ มาณทรัพยากรที่ใช้งานจริ งเท่านั้น
เอพีไอเกตเวย์ (API Gateway) คื อ บริ การที่ สามารถ
ทาให้เผยแพร่ ระบบเพื่อสาหรับการเรี ยกใช้งาน บารุ งรักษา
เฝ้าติดตาม และรักษาความปลอดภัยของเอพีไอ [8] จัดการ
ปริ มาณการใช้งาน การอนุ มตั ิ จดั การการร้องขอ และการ
ควบคุมการเข้าถึงก่อนส่งต่อไปยังเครื่ องบริ การอื่น
คลาวด์ฟรอนท์ (Cloudfront) [9] คือ บริ การเครื อข่าย
การจัดส่งเนื้อหา (Content Delivery Network) ที่สามารถ
ทาการรั บส่ งข้อมูลทัว่ โลกอย่างมัน่ คงปลอดภัยด้วยเวลา
แฝง (Latency) ที่ต่า โดยส่ งการร้องขอของผูใ้ ช้งานไปยัง
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ในส่ วนของลูกค้า (Customer) มีสิทธิ์ เรี ยกใช้งานฟั งก์ชนั
การท างานระบบประกอบด้วย เรี ย กดู ขอ้ มู ล ลูกค้า (Get
Customer) ลงทะเบี ย นลู ก ค้า (Register Customer) ปรั ง
ป รุ ง ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า (Update Customer) แ ล ะ ย ก เ ลิ ก
ลงทะเบี ย นลู ก ค้า (Unregister Customer) และในส่ ว น
ผูด้ ู แ ลระบบ (Admin) มี สิ ท ธิ์ เรี ย กใช้ง านฟั ง ก์ชันระบบ
ประกอบด้วย เรี ยกดู ขอ้ มูลพนักงาน เรี ยกดู ขอ้ มูลลู กค้า
เรี ยกดูขอ้ มูลหลักที่เกี่ยวกับข้อกาหนด (Term) และการให้
ความยิน ยอม (Consent) และการจัด การข้อ มู ล ผูใ้ ช้งาน
(User Management) โดยฟั ง ก์ ช ั น นี้ จะท างานได้ ท้ ั ง 3
แบบประกอบด้ว ย ลงทะเบี ย น ปรั บ ปรุ ง และยกเลิ ก
ลงทะเบียน

งานวิ จัย จัด เก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นตัว บนคลาวด์ ใ ห้ มี ค วาม
ปลอดภัย โดยการเข้า รหั ส ลับ หลายกุ ญ แจ [14] เสนอ
ขั้นตอนการแบ่งปั นข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล ในระบบ
แบบกระจาย มีการนาขั้นตอนวิธีดีพีเอเค-อาร์ อี (DPAKRE) มาให้ค วามปลอดภัย ในการแบ่ งปั นข้อมู ล โดยผูใ้ ช้
สามารถรวมกลุ่ ม กุญ แจลับ ได้หลายกลุ่ ม กุญ แจรวมถูก
เข้ารหัสลับใหม่ โดยสร้างเป็ นกุญแจส่ วนบุคคลเป็ นแบบ
คงที่ ที่ให้ความเป็ นส่ วนตัวในการแบ่งปั นและการจัดเก็บ
ซึ่ งกุญแจลับที่ แยกจากกันจะถูกสร้ างแบบพลวัตสาหรับ
ไฟล์ๆ หนึ่ งและสร้างกุญแจส่ วนตัวใหม่โดยการเข้ารหัส
ลับกุญแจรวมจะถูกเก็บไว้กบั เจ้าของข้อมูล
งานวิจยั แผนค้นหาคาสาคัญที่ รักษาความเป็ นส่ วนตัว
ข้อมูลผ่านคลาวด์ที่เข้ารหัส ลับ ด้วยการวิเคราะห์ ที่กว้าง
[15] เสนอให้ อ งค์ก รได้มี ก ารจัด เก็ บ ประมวลผล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคานวณแบบคลาวด์วิธีการปกป้ อง
ข้อมูล เป็ นการเข้ารหัสลับข้อมูลก่อนทาการส่งไปยังเครื่ อง
บริ ก ารระยะไกล มี ก ารเข้า รหั ส ลับ แบบค้น หาได้ โดย
ผู ้ใ ช้ง านมี ก ารสร้ า งโทเค็น (Token) ส าหรั บ การค้น หา
เพื่อให้ สามารถเรี ยกเนื้ อหาที่ มีการเข้ารหัสลับกลับมาใช้
งานได้
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วิธีการดาเนินงาน

ภาพที่ 2: แผนภาพคลาสระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ภาพที่ 2 ระบบที่ เ สนอประกอบไปด้ว ย 10 คลาส
ส าหรั บ การลงทะเบี ย นข้ อ มู ล ผู ้ใ ช้ ง าน การยอมรั บ
ข้อกาหนดและเงื่อนไข การยินยอมการให้สิทธิ์ขอ้ ตกลงใน
เรื่ องต่างๆ มีการทางานแต่ละฟั งก์ชนั จะประกอบไปด้วย
ดังนี้ คลาสการลงทะเบี ยนพนักงานและลูกค้า จะเรี ยกดู
ข้อมูลหลักข้อกาหนดและการให้ความยินยอมฉบับ ล่าสุ ด
และถึงจะทาการลงทะเบียนได้ คลาสการปรับปรุ งข้อมูล
การให้ ค วามยิ น ยอมพนัก งานและลู ก ค้า มี ฟั ง กชัน การ
ทางานประกอบด้วย เรี ยกดู ขอ้ มูลข้อกาหนดและการให้
ความยินยอมและข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้งาน
ก่อนที่จะปรับปรุ งการให้ความยินยอมผูใ้ ช้งาน คลาสการ
ยกเลิกลงทะเบียนพนักงานและลูกค้าโดยจะมีฟังก์ชนั การ
ทางาน เรี ยกดูขอ้ มูลแสดงลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้งานโดย

ภาพที่ 1: แผนภาพยูสเคสระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสสาหรับการจัดการหน้าที่และ
สิ ทธิ์ การเข้าถึงของระบบ ประกอบด้วย 3 ผูเ้ กี่ ยวข้องและ
10 ยูส เคส โดยพนัก งาน (Employee) จะมี สิ ท ธิ์ เรี ย กใช้
งานฟั งก์ชันการทางานระบบประกอบด้วย เรี ยกดูขอ้ มูล
พนักงาน (Get Employee) ลงทะเบียนพนักงาน (Register
Employee) ปรับปรุ งข้อมูลพนักงาน (Update Employee)
และยกเลิกลงทะเบี ยนพนักงาน (Unregister Employee)
518

The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2022

การเข้าใช้งานเว็บไซต์จากคลาวด์ฟรอนท์ผา่ นแลมบ์ดา
แอทเอดจ์ (Lambda@Edge) ที่ ทาการเพิ่มความปลอดภัย
ส่ วนหัว [16] ก่อนส่ งกลับไปยังผูใ้ ช้งานและผ่านการคัด
กรองในส่ ว นบริ ก ารป้ อ งกัน การโจมตี เ ว็บ ไซต์ (Web
Application Firewall) ในส่ ว นถั ด ไปผ่ า นการควบคุ ม
เครื อข่ายตามกฎที่ ระบุ เมื่อติดต่อในส่ วนจัดการเว็บไซต์
จะต้องมีการพิสูจน์ตวั ตนโดยใช้ คอกนิ โต้ โดยการสร้าง
กุญแจแบบพลวัตก่ อนการเข้าถึ ง และทาการติ ดต่อไปยัง
ส่ วนจัดการเว็บไซต์ผ่านเอพีไอเกตเวย์ มีการควบคุมการ
เข้า ถึ ง ก่ อ นส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง ส่ ว นถัด ไป ข้อ มู ล ที่ ส าคัญ จะ
เข้ารหัสลับด้วยมาตราฐานขั้นสู งก่อนทาการติดต่อในส่วน
จั ด การเว็ บ ไซต์ เ มื่ อ ติ ด ต่ อ ส าเร็ จ ในส่ ว นการท างาน
เบื้ อ งหลัง จะท าการถอดรหัส ลับ ข้อ มู ล ที่ รั บ เข้า มาแล้ว
นาไปทากระบวนการในส่ วนถัดไป โดยมีการจัดการ การ
ทางานในส่ วนการเรี ยกดู เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลจากเจ้าของ
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลรวมถึ ง ข้อ มู ล การให้ สิ ท ธิ์ ข้อ ก าหนด
เงื่ อ นไขและข้อ ตกลง และส่ ว นสุ ด ท้า ยการติ ด ต่ อ ไปยัง
ฐานข้อมูลอาร์ ดีเอส ที่วางอยูใ่ นเครื อข่ายเสมือนแบบส่วน
ตัวการเข้าถึงฐานข้อมูลจาเป็ นจะต้องเข้าผ่านบริ การอีซีทู ที่
อยู่ ใ นวงเครื อข่ า ยเสมื อ นวงเดี ย วกั น เท่ า นั้ น แต่ ก าร
ออกแบบครั้งนี้ ติดปั ญหาการนาแอมะซอนอาร์ ดีเอสและ
แลมบ์ด้ามาทาการเชื่ อ มต่ อให้อยู่ในวงเครื อข่า ยเสมื อน
เดี ย วกัน จะไม่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ ฐานข้อ มู ล ไดนาโมดี บี
(DynamoDB) ได้เนื่ องจากติดปั ญหาการตั้งค่าบางอย่างที่
ไม่สมบูรณ์ จึงเปลี่ยนการออกแบบมาเป็ นการใช้ฐานข้อมูล
แอมะซอนอาร์ดีเอสในการจัดเก็บแทน ดังภาพที่ 5

ให้ ต รวจสอบข้อ มู ล ก่ อ นท าการยกเลิ ก การลงทะเบี ย น
ผูใ้ ช้งาน คลาสการเรี ยกดูขอ้ มูลหลักจะทาการเรี ยกดูขอ้ มูล
ข้อกาหนดและการให้ความยินยอมฉบับล่าสุ ด และคลาส
การจัดการผูใ้ ช้งานโดยจะมีฟังก์ชนั การทางานที่ประกอบ
ไปด้วย การเรี ย กดู ขอ้ มู ล ผูใ้ ช้ง าน การเพิ่ ม ผูใ้ ช้ง าน การ
ปรับปรุ งผูใ้ ช้งาน และการลบผูใ้ ช้งาน และคลาสฐานข้อมูล
ที่ประกอบด้วยฟังก์ชนั การทางานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อฐานข้อมูล

ภาพที่ 3: แผนภาพลาดับการลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน
ภาพที่ 3 อธิ บายขั้นตอนการทางานของระบบสาหรับ
การลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน โดยมีการเรี ยกดูขอ้ มูล ข้อกาหนด
และข้อตกลงฉบับล่าสุ ดก่อนให้ผใู ้ ช้งานลงทะเบียนข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ก ารให้ ค วามยิ น ยอมตามเงื่ อ นไขและ
ข้อตกลง และสุดท้ายจะทาการแสดงผลการลงทะเบียน

ภาพที่ 4 : แผนภาพลาดับขั้นตอนการทางานระบบ
ภาพที่ 4 อธิ บายขั้นตอนการทางานของระบบระหว่าง
ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานและส่ วนจัดการระบบ โดยในส่ วนที่ 1
ทาการร้องขอโทเค็นจากคอกนิโต โดยทาการสร้างโทเค็น
ใหม่แล้วส่ งกลับไปยังส่ วนที่ 2 ส่ วนที่ 3 ส่ งข้อมูลไปยังเอ
พีไอเกตเวย์ ตรวจสอบโทเค็นในส่ วนที่ 4 ส่ งผลกลับใน
ส่ วนที่ 5 และส่ งข้อมูลไปประมวลผลในส่ วนที่ 6 ทาการ
บัน ทึ กเข้ารหัส ลับ ข้อ มู ล ในส่ ว นที่ 7 เรี ย กข้อ มู ล พร้ อ ม
ถอดรหัสลับในส่วนที่ 8 และส่งผลกลับไปยังส่วนที่ 9
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ประชาชน ถ้า เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ ยิ น ยอมให้
เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ระบบจะไม่ ท าการแสดงผล
ข้อมูลนั้นๆ ถ้าเป็ นการเข้าสู่ระบบด้วยระดับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
จะสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้เฉพาะข้อมูลในส่วนของเจ้าของ
เท่านั้น เมนู การแก้ไขนั้นสามารปรับเปลี่ยนความยินยอม
การให้สิทธิ์ทางด้านต่างๆ ได้ตลอดเวลา แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 5: แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์
4.

ภาพที่ 2 : เมนูการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูล
เมนู การยกเลิ กความเป็ นสมาชิ ก ที่ สามารถยกเลิ ก ได้
ตลอดเวลาเมื่ อ เจ้า ของข้อ มู ล ท าการร้ อ งขอ โดยมี ก าร
ตรวจสอบข้อมูลก่ อนทาการยกเลิก การยกเลิกความเป็ น
สมาชิ กนั้นระบบจะทาการลบข้อมูลส่ วนบุคคลออกจาก
ระบบทั้งหมด ทั้งข้อมูลการให้ความยินยอมในด้านต่างๆ
และจะเก็บเป็ นประวัติทารายการโดยที่ ไม่ ส ามารถระบุ
ตัวตนของบุคคลนั้นได้ ในส่ วนการทางานของระบบจะมี
การท างานเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบช่ ว งเวลา
หมดอายุ เมื่ออยูใ่ นระบบครบตามเวลาที่กาหนดหรื อไม่มี
การกระทาใดๆเกินเวลาที่กาหนด ระบบจะทาการออกจาก
ระบบให้โดยอัตโนมัติ สิ ทธิ์ ในการเข้าถึ งนั้นถ้าผูใ้ ช้งาน
เป็ นระดับผูด้ ูแลระบบจะเข้าถึงได้ทุก รายการเลือก แต่ถา้
ผู ้ใ ช้ง านเป็ นระดับ ทั่ว ไปจะเข้า ถึ ง ได้บ างรายการเลื อ ก
เท่ านั้นและเมื่ อทารายการเสร็ จสิ้ นจะทาการบันทึ กล็อ ก
(log) ลงฐานข้อ มู ล เมื่ อ ครบก าหนด 90 วัน ระบบจะทา
การลบล็อกออกจากระบบ
การเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล จะทาการ
เข้ารหัสลับด้วยขั้นตอนวิธีเออีเอส ด้วยขนาดกุญแจ 256
บิ ต ความยาวตัวอักษรกุญแจ 128 บิ ต และมีกุญแจลับใน
การเข้ารหัสลับร่ วมด้วย และเมื่อต้องการนาข้อมูลกลับมา

ผลการดาเนินงาน
4.1 โปรแกรมประยุกต์ เว็บ

เว็บ ไซต์จัด การข้อมู ล พนักงานและลู กค้าโดยผูด้ ู แล
ระบบสามารถลงทะเบียน แก้ไข เรี ยกดูขอ้ มูลให้กบั เจ้าของ
ข้อมูลได้หรื อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถลงทะเบียน
ด้ว ยตนเองได้ ในส่ ว นการลงทะเบี ย นให้ท าการกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกประเภทระบบและประเภท
ผูใ้ ช้งาน โดยสามารถอ่านข้อกาหนดและเงื่ อนไขก่อนทา
การยอมรับข้อตกลง โดยในส่ วนข้อตกลงของผูใ้ ช้งาน จะ
ให้ความยินยอมหรื อไม่ก็ได้ แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : เมนูการการลงทะเบียน
เมนู การตรวจสอบข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลและแสดงสิ ทธิ์
ต่างๆ ของผูใ้ ช้งานตามระบบและประเภทที่ ลงทะเบี ยน
ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล เช่ น ชื่ อ -นามสกุ ล และรหั ส บั ต ร
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ใช้งานก็จะทาการถอดรหัสลับด้วยการตั้งค่าดังกล่าว แสดง
ดังภาพที่ 3

NCCIT2022

แต่ละข้อเท่ากับ 5 พบค่าความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็ น 4.35
จัดอยูใ่ นระดับที่ดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูใ่ นระดับ
0.60

ตารางที่ 1: ผลการวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
เกณฑ์ การประเมิน
1) ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่ (Function)
2) ด้านความถูกต้องและน่าเชื่ อถือของระบบ

ภาพที่ 3 : การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลมีการเข้ารหัสลับ
ผู ้ท าวิ จัย ได้ท าการทดสอบหาช่ อ งโหว่ ร ะบบด้ ว ย
เครื่ องมือโอดับเบิ ลยูเอเอสพี แซบ (OWASP ZAP) [17]
และได้ผลการทดสอบระบบ ประกอบด้วยผลการพบช่อง
โหว่ระดับปานกลาง ซึ่งเป็ นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ นโยบาย
การรั ก ษาความปลอดภัย ของเนื้ อ หา (Content Security
Policy : Wildcard Directive) เกี่ ยวกั บ การก าหนด
ทรัพยากรที่สามารถดึงออกมาดาเนินการโดยหน้าเว็บไซต์
ได้ ก ว้า งเกิ น ไป จากการตรวจสอบพบว่ า มี ก ารตั้ง ค่ า
ปฎิ เสธการแสดงผลเฟรม (X-Frame-Options: deny) ซึ่ ง
หมายความว่าถ้ามีเว็บไซต์ไหนนาเว็บไซต์น้ ี ไปแสดงแบบ
ไอเฟรม (iframe) จะไม่สามารถแสดงผลข้อมูลได้ ซึ่ งไม่
กระทบกับเว็บไซต์หลักเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล และผลการพบช่ อ งโหว่ร ะดับ ต่ า เป็ นส่ ว น
ข้อผิดพลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หลักเนื่องจากเป็ นผล
มาจากคลังโปรแกรมของบุคคลที่สามและผลการพบช่อง
โหว่ที่ เ กี่ ย วกับ การควบคุ ม แคชพบว่ า เว็บ ไซต์ ใ นส่ ว น
คลาวด์ฟ รอนท์ ได้ก าหนดไม่ ให้เก็ บแคชโดยจะทาการ
ดาวน์ โ หลดหน้ า เว็ บ ไซต์ ใ หม่ ทุ ก ครั้ งจึ งไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าว แสดงดังภาพที่ 4

X

S.D.

4.46

0.56

4.31

0.63

3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)

4.25

0.63

4) ด้านสมรรถนะ (Performance)

4.35

0.58

5) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4.37

0.59

4.32

0.61

4.35

0.60

(Accuracy)

(Security)
6) ด้านความเข้าใจได้ของระบบ
(Understandability)

ค่าเฉลี่ย
5.

สรุ ป

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึ กษาการออกแบบ
ระบบจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลบนคลาวด์ที่มีการปกป้ อง
ข้อมูลก่อนส่งไปยังเครื่ องบริ การระยะไกล การจัดการสิ ทธิ์
การให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล การขอสิ ทธิ์ ใช้
งานด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์ การแก้ไขข้อมูล จนกระทัง่
การทาลายข้อมูล เมื่อเจ้าของข้อมูลไม่ตอ้ งการให้จัดเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นอีกต่อไป ผลการประเมินระบบพบว่า
เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้จัด เก็ บ ข้อ มู ล บนคลาวด์ไ ด้
อย่างมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย และเนื่ องจากขั้นตอน
วิ ธี ก ารเข้า รหั ส ลับ ขั้น สู ง ด้ว ยขนาดกุ ญ แจ 256 บิ ต ใน
ปั จจุบนั ยังคงมีความมัน่ คงปลอดภัยที่ สูงเพียงพอสาหรับ
การใช้งาน [18] ซึ่งยังคงไม่สามารถเจาะการเข้ารหัสลับได้
ด้วยเทคโนโลยีในปั จจุบนั
แนวทางในการพัฒนาต่อโดยการเพิ่มการตรวจสอบ
การนาข้อมูลไปใช้ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ตามที่ให้
ความยินยอมหรื อไม่ ซึ่ งจะมี การตรวจสอบการให้ความ
ยินยอมก่อนการเปิ ดเผยข้อมูล ว่ามีวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
นาข้อมูลไปใช้ต่อระบบใดบ้างตามประเภทการให้ความ
ยิ น ยอม มี ก ารเพิ่ ม ขั้น ตอนการยืน ยัน ตัว ตนแบบหลาย
ปั จจั ย (Multi-factor Authentication) อย่ า งการสร้ า ง
รหัส ผ่า นแบบใช้แ ล้ว ทิ้ ง (One-time Password) เพิ่ ม ใน
การเข้าสู่ ระบบ และมี การพัฒนาให้รองรั บการ โยกย้าย

ภาพที่ 4 : ผลทดสอบความปลอดภัยด้วยเครื่ องมือ โอดับเบิลยู
เอเอสพี แซบ

ผูท้ าวิจยั วัดผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบจานวน
21 คน ประกอบไปด้วยพนักงานเอกชน 10 คน ข้าราชการ
5 คน ผูท
้ างานอิสระ 4 คน และผูป้ ระกอบการ 2 คน หรื อ
แบ่งเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลจานวน 2 คน ผูป้ ระมวลผลข้อมูล
จ านวน 5 คน และเจ้ า ของข้ อ มู ล จ านวน 1 4 คนมี
รายละเอียดผลการประเมิน ดังตารางที่ 1 โดยมีคะแนนเต็ม
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(Migrate) ระบบแบบดัง เดิ ม ไปยัง ระบบคลาวด์

โดยมี
ขั้นตอนเบื้ องต้นดังนี้ การกาหนดเป้ าหมาย การประเมิ น
สภาพแวดล้อม การเตรี ยมข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์
การโอนย้า ย การจัด เตรี ย มโครงสร้ า งพื้ น ฐานบนการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ค ล า ว ด์ แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ป รั บ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อนาไปประยุกต์และปรับ
ใช้สาหรับองค์กรเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลบนคลาวด์
ได้อย่างมีความมัน่ คงปลอดภัย
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The Development of Chatbot Prototype on an Application for Problems
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ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานมีค วามแตกต่ างไม่ ม าก ระบบที่
พัฒนาขึน้ สามารถนําไปใช้ งานได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: แชทบอท แอปพลิเคชัน สุขภาวะทางเพศหญิง

บทคัดย่อ
ในประเทศไทย กลุ่มเยาวชนและวัยหนุ่ มสาวยังขาด
การดูแลเรื่ องสุขภาพของตนเอง ประสบการณ์ การควบคุม
ตนเอง ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งเรื่ อง
สุขภาพที่เพิ่มมากขึน้ และปั ญหาด้ านสุขภาวะต่ างๆ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลต่ อการดํารงชีวิต ในยุคดิจิตอลที่ทุกคนไม่ ค่อยมีการ
พูดคุยสื่ อสารกับผู้อื่นหรื อการไม่ มเี วลามากพอที่จะไปพบ
แพทย์ ที่ โรงพยาบาลด้ วยตนเอง การนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศด้ านแอปพลิ เคชั น จึ งถูกนํามาประยุกต์ ใช้ ได้
อย่ างง่ ายได้ โดยงานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาแอป
พลิ เคชั น แชทบอทสําหรั บ ให้ คําแนะนําปั ญ หาด้ านสุ ข
ภาวะทางเพศสําหรั บ เพศหญิ ง ในงานวิ จัยได้ ทําการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการมีประจําเดือน
ความผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกั บ มดลู ก ของผู้ หญิ ง ปั ญหาทาง
เพศสั มพันธ์ เพื่ อนํามาพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชั นแชทบอท
สําหรั บให้ คาํ แนะนําผู้ใช้ งานเบือ้ งต้ น เมื่อศึกษาผลการวิจัย
และนําข้ อมูลมาทําเป็ นชุดคําถามและคําตอบที่รับรองแล้ ว
โดยแพทย์ เพื่ อ นําไปใช้ ในการพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น และ
แชทบอทสําหรั บให้ คาํ แนะนํา โดยระบบที่พัฒนาขึน้ มีการ
ประเมิ น ด้ วยแบบสอบถาม 2 ส่ วน คื อ ผู้ เชี่ ย วชาญและ
ผู้ใช้ งานทั่วไป พบว่ าผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ ย
ความพึ ง พอใจเท่ ากั บ 3.68 อยู่ ใ นระดั บ มาก และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.59 ระดั บ ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานมี ค วามแตกต่ างไม่ ม าก และผลประเมิ น จาก
ผู้ใช้ งานทั่ วไปมีค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจเท่ ากับ 4.27 อยู่ใน
ระดับมาก และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.63 ระดับ

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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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรื อแม้กระทัง่ การตั้งครรภ์โดย
ที่ตนยังไม่พร้อม [5, 6] นอกจากนี้ ในกลุ่มผูใ้ หญ่อาจมีเวลา
ไม่มากพอที่ จะไปขอคาปรึ กษาจากคุณ หมอเฉพาะทางที่
โรงพยาบาล เหตุเพราะทุ่มเทอยูก่ บั การทางานอย่างหนักจึง
ไม่ ส ะดวกที่ จ ะเดิ น ทางไปพบหมอนอกเหนื อ จากการ
พูดคุยสื่ อสารกับผูอ้ ื่นหรื อการไม่มีเวลามากพอที่จะไปพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสิ่ งที่ผคู ้ น
ในปั จจุ บั น หลี ก เลี่ ย งที่ จ ะท าหรื อละเลยในการดู แ ล
แก้ปัญหาเมื่อประสบปั ญหาทางเพศ ในยุคปั จจุบนั ที่ขอ้ มูล
ข่าวสารสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยอินเทอร์ เน็ตยังมีช่องทาง
อื่ น ที่ จ ะ ให้ ค าแ น ะน าแ ก่ บุ ค ค ล ใน ก ลุ่ ม นี้ โ ด ย ที่
ประหยัด เวลาและมี ค วามรวดเร็ ว ในการป้ อ งกัน แก้ไ ข
ปั ญหาเบื้ องต้น ทาให้ไม่เกิ ดความอับอายและมีความเป็ น
ส่ วนตัว เช่ น การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ แอปพลิ เคชันบน
อุปกรณ์พกพาหรื อแชทบอท (Chatbot) [7-9] ซึ่ งแชทบอท
ก็คือระบบตอบโต้อตั โนมัติชนิ ดหนึ่ งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้
มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรแบบ
อั ต โน มั ติ ผ่ าน โป รแ ก ร ม ส่ งข้ อ ค วาม (Messaging
Application) เสมื อ นการได้พู ด คุ ย โต้ต อบอยู่กับ มนุ ษ ย์
หรื อ อาจเรี ยกได้ว่าโปรแกรมตอบกลับ อัต โนมัติ (Auto
Messaging) ถือว่าเป็ นสุ ดยอดผูช้ ่วยอัจฉริ ยะที่นามาใช้งาน
ในหลายด้าน และยังสามารถใช้งานผ่านอุ ป กรณ์ พ กพา
อย่างโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ที่ ซ่ ึ งอาจเรี ย กได้ว่าเป็ นปั จ จัย ที่ 5
สาหรับการดารงชีวติ ของวัยรุ่ นในปั จจุบนั ที่มีการพกติดตัว
อยู่ ต ลอดเวลา โดยในส่ ว นหนึ่ งมี ค วามสนใจที่ จ ะท า
แอปพลิเคชันแชทบอทเกี่ยวกับปั ญหาสุขภาวะทางเพศของ
ผูห้ ญิ งนี้ ขึ้ น มาเกิ ด จากการที่ ค นรอบข้างเคยประสบกับ
ปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขภาวะทางเพศและเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั มาก
และได้ไปเจอเพจหนึ่ งเป็ นเพจที่ มีการเขียนกระทูเ้ กี่ ยวกับ
ปั ญหาของผูห้ ญิ งที่ น่าสนใจมีรูปภาพ และเนื้ อหาน่ าอ่าน
เข้าใจง่าย จึ งได้ทาการติดตาม ซึ่ งเป็ นเพจบนเฟสบุ๊คของ
“คุณหมอขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ์” [10] เป็ นคุณหมอ
เฉพาะด้านคอยให้คาปรึ กษาความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเรื่ อง
เพศของผูห้ ญิงจึงยกให้เป็ นแหล่งข้อมูลในการนามาศึกษา
เกี่ ย วกั บ ปั ญหาสุ ข ภาวะทางเพศส่ ว นหนึ่ ง และสร้ า ง
โปรแกรมตอบกลับ อัต โนมัติ ด้ว ยโดยการรวมรวบชุ ด

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
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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. บทนา
ปั จจุ บั น กลุ่ ม เยาวชนและวัย หนุ่ ม สาว อายุ ต้ ั งแต่
(15 - 35 ปี ) ในประเทศไทยยังขาดการดู แลเรื่ อ งสุ ขภาพ
ของตนเอง [1] ประสบการณ์ การควบคุ มตนเอง ความรู ้
และความเข้าใจเกี่ ยวกับความเสี่ ยงเรื่ องสุ ขภาพที่ เพิ่มมาก
ขึ้นและปั ญหาด้านสุขภาวะต่างๆ ได้แก่ การติดเชื้อเอชไอวี
(HIV) โรคติ ด ต่อ จากการมี เพศสัม พัน ธ์ การตั้งครรภ์ใน
สถานการณ์ ที่ ยัง ไม่ พ ร้ อ ม [2] ซึ่ งอาจส่ งผลต่ อ การ
ดารงชี วิต เช่น การเรี ยน การอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมเป็ น
ต้น โดยสาเหตุอาจเกิดจากการอับอายที่ ตอ้ งให้ผูอ้ ื่นล่วงรู ้
ถึ ง ปั ญ หาของตนหรื อ แม้ก ระทั่ง กลัว การไปพบแพทย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ปั จจัยส่ วนใหญ่ ที่ เยาวชนประสบ
ปั ญ หาดังกล่ าว มาจากสภาพแวดล้อ ม สั งคมและความ
เป็ นอยู่ เช่ น การอบรมเลี้ ยงดู ที่ ไม่ ถูก ทางจากครอบครั ว
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นต่ า งเพศ หรื อสื่ อ ลามกที่
สามารถเข้าถึ งได้ง่ายขึ้ นจากสื่ อ โซเชี ยลมากกว่าในอดี ต
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่ ส่งผลให้เกิ ดความอับอายต่อผูอ้ ื่น
เช่น มีผลู ้ ่วงรู ้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของตนเอง ความอึด
อัด ใจในการพู ด คุ ย และปรึ ก ษาเรื่ อ งเพศกั บ ผู ้อื่ น การ
ควบคุมกากับติดตามของบิดามารดาหรื อผูป้ กครองบางคน
มีความสัมพันธ์ทางลบให้กบั พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ เป็ น
ต้น ทาให้ขาดความรู ้และการชี้แนะที่ ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่ อง
เพศ นอกจากนี้ การตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองจะ
ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมป้ องกันการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
เยาวชนเพิ่ ม ขึ้ น [3, 4] ทั้ งนี้ ไม่ ใ ช่ แ ค่ ใ นกลุ่ ม เยาชนที่
ประสบกับปั ญหาเรื่ องสุ ขภาวะทางเพศต่างๆ บางครั้งใน
กลุ่ ม ผู ้ใหญ่ ก็ ย งั ขาดความรู ้ แ ละประสบการณ์ บ างอย่า ง
เกี่ ย วกับ เรื่ องการดู แ ลป้ องกั น ปั ญหาสุ ข ภาพทางเพศ
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ค าถามและค าตอบมาตรฐาน จากหนัง สื อ ต่ า งๆรวมถึ ง
แหล่งข้อมูลอื่นด้วย จากนั้นนาชุดคาถามและคาตอบที่ได้
ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านท าการตรวจสอบเพื่ อ ความ
ถูกต้องของข้อมูล จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงได้
ตระหนัก ถึ งความส าคัญ และการมี ส่ วนร่ วมในการช่ ว ย
ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาเกี่ ยวกับ สุ ภ าพทางเพศส าหรั บ
ผูห้ ญิ ง จึ งได้สร้างแอปพลิเคชันสาหรับให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
ปั ญหาทางเพศและมี ฟั ง ก์ ชั น ในโปรแกรมตอบกลั บ
อัต โนมัติ ที่ ช่ ว ยแก้ปั ญ หาในกลุ่ ม ประชากรเพศหญิ ง ที่
ต้องการปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาวะทางเพศและต้องการความ
เป็ นส่วนตัวในการขอคาแนะนาซึ่งระบบแอปพลิเคชันและ
โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติสามารถตอบโจทย์แก่ผใู ้ ช้ได้
อย่างสะดวกและสบายใจ ประกอบกับโทรศัพท์มือถือได้
เข้า มามี บ ทบาทส าคัญ ด้านการส่ งผลให้ ส ามารถเข้าถึ ง
แอปพลิเคชันและโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติเพื่อการขอ
คาแนะนาได้ทุกที่ทุกเวลา
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งานวิ จั ย นี้ ท างานบนแฟลตฟอร์ ม ไดอะล็ อ กโฟลว์
(Dialogflow) [8] เป็ นแบบใช้กฎเป็ นตัวตั้งต้นคาสั่งในการ
สื่ อสารโดยการสร้ างกฎหรื อคี ยเ์ วิร์ดลงไปในระบบและ
ค าตอบที่ ต รงกั บ คี ย ์เวิ ร์ ด นั้ นถ้า หากค าถามที่ ผู ้ใ ช้ ง าน
ถามตรงกับคียเ์ วิร์ดตัวไหนระบบก็จะตอบคาถามตามที่ได้
ถูกกาหนดไว้เอง โดยการทางานผ่านทางหน้าจอผูใ้ ช้งาน
แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมแล้ว
จากเว็บ ไซต์จ ะถู ก น าไปผ่านกระบวนการเตรี ยมข้อ มู ล
โดยมี การทาความสะอาดข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และจัดเก็บในรู ปแบบข้อความ จากนั้นจะมีการ
สร้างแชทบอทด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ และจัดเก็บ
ไว้บนคลาวน์ของกูเกิ้ลเซิ ร์ฟเวอร์ การนามาใช้จะใช้ภาษา
JSON เป็ น ตั ว ดึ งข้ อ มู ลจากคลาวน์ มาแสด งผ ลใน
แอปพลิ เคชัน ระหว่างการท างานต้องมี ก ารเชื่ อ มต่อ กับ
ระบบอินเทอร์เน็ตด้วยจึงจะสามารถใช้งานได้ ข้อมูลที่ใช้
ในงานวิจยั ได้รวมรวบข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหาสุ ขภาวะทาง
เพศของผู ้ห ญิ งจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น งานวิ จั ย
เว็บไซต์หมอ หนังสื อ หรื อสอบถามจากผูม้ ีประสบการณ์
เพื่อ รวบรวมค าถามค าตอบ(Q&A) แต่ 80 เปอร์ เซนต์ใน
ง าน วิ จั ย น นี้ ร ว บ ร ว ม ม าจ าก เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ห ม อ
https://www.pobpad.com/ [1 1 ] แ ล ะ เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
https://hd.co.th [12] จากนั้นได้นาข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาสุ ข
ภาวะทางเพศของผู ้ห ญิ ง มาวิ เคราะห์ ท าเป็ นชุ ด ค าถาม
(Q&A) ในรู ปแบบข้อความ โดยสามารถแยกคาถามเป็ น
หมวดหมู่ ในกระบวนการเตรี ยมข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ ผ่าน
การคัด กรองส าหรั บ ท าชุ ด ค าถามค าตอบจะน ามาผ่ า น
กระบวนการเตรี ยมความพร้อม ในงานวิจยั นี้ ได้มีการทา
ความสะอาดข้ อ มู ล (Clean Data) ลบข้ อ มู ล ส่ วนที่ ไ ม่
จาเป็ นต้องใช้งานออก (Noisy Data) รวมถึงการเติมข้อมูล
ส่ วนที่หายไปให้สมบูรณ์เมื่อเสร็ จแล้วก็จดั เก็บในรู ปแบบ
ข้อ ความ (Text File) ไว้ที่ ค ลาวด์ กู เกิ้ ล เพื่ อ น าไปใช้ ใ น
กระบวนการถัดไป
2.1 การพัฒนาต้ นแบบแชทบอท
ก่ อ นอื่ น มาท าความเข้าใจกับ ค าว่าแชทบอทกัน ก่ อ น
ในงานวิ จั ย นี้ ใช้ โ ปรแกรมไดอะล็ อ กโฟลว์ ส าหรั บ
ทาแชทบอทเป็ นแพลตฟอร์ ม การสร้ างบทสนทนา ด้วย

2. ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาต้น แบบแชทบอท
แอปพลิเคชันสาหรับแนะนาปั ญหาด้านสุ ขภาวะทางเพศ
หญิง ดังภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจยั

ภาพที่ 1: นาเสนอกรอบแนวคิดของงานวิจยั
โดยมี ก ารเตรี ยมข้ อ มู ล ในรู ปแบบข้ อ ความจาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น่ าเชื่ อ ถื อ มาเก็ บ ไว้ใ นฐานข้ อ มู ล น า
เทคโนโลยี แ ชทบอทหรื อโปรแกรมโต้ต อบสนทนา
อัต โนมัติ แ ทนมนุ ษ ย์ม าท าหน้ า ที่ ใ นการตอบกับ การ
สนทนาผ่านตัวอักษรแบบอัตโนมัติ โดยแชทบอทที่ใช้ใน
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เทคนิคด้านการเรี ยนรู ้เครื่ องจักร (Machine Learning) และ
การป ระมวลผลภาษ าธรรมชาติ (Natural Language
Processing) ที่ เชื่ อ มต่ อ กับ Google Assistant Dialog flow
ท าให้ เข้าใจการสนทนาของมนุ ษ ย์ การพัฒ นาต้น แบบ
แชทบอทเริ่ ม จากการน าข้อ มู ล ที่ ค ัด กรองแล้ว มาใส่ ใ น
เครื่ อ งมื อ ไดอะล็อกโฟลว์ เพื่ อ ท าเป็ นแชทบอทสาหรั บ
ตอบคาถามผูใ้ ช้ โดยนาชุดคาถามคาตอบ (Q&A) ไปสร้าง
เป็ นอินเทน (Intents) เพื่อจะเป็ นการตรวจสอบว่าข้อความ
ที่ ไ ด้รั บ มา เมื่ อ ผู ้ใ ช้ป้ อ นข้อ มู ล ที่ ใ กล้เคี ย งหรื อ ตรงกับ
ข้อมู ลที่ กาหนดไว้ล่วงหน้านั้น หรื อไม่ (Training Phase)
ซึ่ งจะเข้ า สู่ กระบวนการท างานการคั ด กรอง (Intent
Classification) โดยจะพยายามหาอิ น เทนที่ ใ กล้เคี ย งกับ
ข้อความที่ ได้รับมากที่ สุด แต่ถา้ ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง
กับข้อความหรื ออินเทนใดเลย จะถือว่าเป็ นเรื่ องอื่นก็จะไป
ตกที่อินเทนค่าเริ่ มต้น (Default Fallback Intent) ที่ได้ต้ งั ไว้
กล่าวคื อคาใดที่ เราไม่ได้ส อนบอทไว้ หากสิ่ งที่ ผูใ้ ช้งาน
สอบถามเข้ามาตรงตามเงื่ อ นไขของอิ น เทนที่ ต้ งั ไว้ก็จ ะ
จั บ คู่ ค าถามค าตอบกั น และส่ งค าตอบ (Response) ที่
ต้องการกลับไปหาผูใ้ ช้งานตามลาดับ แชทบอทสามารถ
ท าก าร ฝึ ก ฝ น ข้ อ มู ล (Training Data) โ ด ยส าม าร ถ
ตรวจสอบได้วา่ คาตอบที่ส่งไปตรงกับเงื่อนไข (Intents) ที่
สร้างไว้หรื อไม่ หากคาตอบตรงกับคาถาม ก็จะสามารถ
อนุ มตั ิ นาไปใช้งาน (Approved) ได้เลยแต่ถา้ หากคาตอบ
ไม่ ต รงกับ ค าถาม ก็ ส ามารถแก้ ไ ขค าตอบใหม่ ใ นตั ว
เงื่ อ นไข (Intents) ให้ ต รงกับ ผู ้ใช้ง านสอบถามเข้ามาได้
เพื่อเป็ นการฝึ กฝนข้อมูลในแชทบอทให้มี ประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น ในขั้นตอนรับคาถามจากผูใ้ ช้ผ่านตัวแอปพลิเค
ชันสามารถดูได้ว่าผูใ้ ช้ถามคาถามอะไรเข้ามาบ้างและได้
คาตอบตรงตามความต้องการนั้นหรื อไม่ ตัวแชทบอทบน
แอปพลิเคชันมีการตรวจสอบความถูกต้องของการทางาน
ก่อนนาไปใช้จริ ง โดยใส่คาถามที่เตรี ยมไว้ลงไปในตัวของ
บอทที่ ส ร้ า งขึ้ นจ านวน 200 ค าถาม จากนั้ นน าไปให้
ผู ้ใ ช้ง านทดลองใช้ ในงานวิ จัย นี้ ใช้ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น
บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย จ านวน 30 คน ได้ท ดลองใช้
หลั ง จากท าการฝึ กอบรม (Training) มาในระยะหนึ่ ง
ตัวบอทสามารถตอบตรงประเด็นมากขึ้น สาหรับการนา
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ไดอะล็ อ กโฟลว์ม าใส่ ใ นแอปพลิ เคชัน มี ข้ ัน ตอนการ
ทางาน กล่าวคือให้ไปตั้งค่าในส่วนของโปรเจคแชทบอทที่
คลาวด์กูเกิ้ล (Google Cloud) เพื่อนา API มาใช้ จากนั้นทา
การดาวน์โหลดไฟล์ JSON จากกูเกิ้ลคลาวด์เพื่อนามาเขียน
ใส่ แอปพลิ เคชัน เนื่ องจากเครื่ องมื อไดอะล็อกโฟลว์เป็ น
เซอร์ วิสของกูเกิ้ลคลาวด์อยู่แล้ว จึ งสามารถล็อกอินอีเมล
(E-Mail) เดียวกับอีเมลที่ใช้ทาไดอะล็อกโฟลว์ได้เลย แล้ว
ตั้งค่าเพื่ อ ท าการดึ ง API มาใช้ จากนั้น น ามาเขี ยนใส่ ใน
แอปพลิเคชันและเขียนโค้ดเพื่อให้ปรับรู ปแบบการใช้กบั
แอปพลิเคชันได้ สุดท้ายจะทาการทดสอบตัวแชทบอทบน
แอปพลิ เคชัน ที่ เสร็ จสมบู รณ์ แล้ว หลังจากทาการฝึ กฝน
ข้อมูลมาในระยะหนึ่ ง ตัวบอทสามารถตอบตรงประเด็น
มากขึ้น แต่ก็มีผิดพลาดบ้าง เมื่อนาไดอะล็อกโฟลว์มาใส่
ในแอปพลิ เ คชั น เรี ยบร้ อ ยแล้ ว จึ ง น าไปพั ฒ นาเป็ น
แชทบอทแอปพลิ เคชัน สาหรั บให้ค าแนะนาด้านปั ญ หา
สุขภาวะทางเพศหญิง

3. ผลการดาเนินการวิจัย
3.1 การวัดประสิทธิภาพตัวต้ นแบบ
การวัด ป ระสิ ท ธิ ภาพออกเป็ น 2 ส่ วนได้ แ ก่
ส่ ว นแรก เป็ นการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของแช
ทบอท โดยพิจารณาที่ (1) ความถูกต้องในการตอบคาถาม
จะคิดเป็ นเปอร์เซนต์ค่าความถูกต้องและ (2) จานวนเวลาที่
ใช้ในการประมวลผลเพื่อ ดึ งค าตอบมาแสดงผลลัพ ธ์ให้
ผูใ้ ช้งานได้เห็ น ส่ วนที่ สอง เป็ นการวัดประสิ ท ธิ ภาพตัว
ระบบแอปพลิ เคชัน โดยใช้เกณฑ์การวัด ผลแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่ สุด มาก ปานกลาง
น้อย และไม่พอใจ ใช้หลักเกณฑ์การแปลความหมายของ
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) [13] ดังแสดงในสมการที่ (1)
(1)
เมื่อกาหนดให้
แทน ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อที่ประเมิน
แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
แทน จานวนผูป้ ระเมินทั้งหมด
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และใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารแปลความหมายของค่ า ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) [14] ดังแสดงใน
สมการที่ (2)
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ตอบคาถามกลับหาผูใ้ ช้ ประมาณ 2.65 วินาที ขึ้นไป กรณี
ไม่ ส ามารถเชื่ อมต่อ อิ น เทอร์ เน็ ต ระบบแชทบอทจะไม่
สามารถตอบกลับคาถามได้

(2)
เมื่อกาหนดให้
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนแต่ละตัว
แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม
แทน ผลรวม
3.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผู ้วิ จัย ได้พ ัฒ นาระบบแอปพลิ เคชัน แชทบอทที่ ใ ห้
คาแนะนาปั ญหาด้านสุ ขภาวะทางเพศสาหรับเพศหญิ งที่
ช่ ว ยให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้น กับ ผู ้ห ญิ ง ที่ ป ระสบปั ญหา
เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ โดยนาเทคโนโลยีแชทบอทมาใช้
ผ่านช่ องทางแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์มือถือทางานบน
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ ดังหน้าจอในภาพที่ 2-3 ใช้
ตอบคาถามเบื้ องต้นสาหรั บ สุ ขภาวะทางเพศของผูห้ ญิ ง
ผูใ้ ช้งานได้ความรู ้ และคาแนะนาเกี่ ยวกับเรื่ องเพศ ทาให้
เพิ่มความสะดวกและมีความเป็ นส่ วนตัวในการหาคาตอบ
ส าหรั บ ข้อ สงสั ย ส าหรั บ เพศหญิ ง โดยพิ จ ารณาความ
ถูกต้องในการตอบคาถามเป็ นหลักสาคัญ ซึ่งมีการทดสอบ
ฟั งก์ชนั ทั้งหมด 15 กรณี คาถาม ผลการทดลองพบว่า แช
ทบอทตอบคาถามถูกจานวน 14 คาถาม และตอบผิดไป 1
คาถาม คิดเป็ นเปอร์ เซนต์ค่าความถูกต้องได้เป็ นจานวน 9
ค าถาม และตอบผิ ด ไป 6 ค าถาม คิ ด เป็ นเปอร์ เซนต์ค่ า
ความถูกต้องได้ เท่ากับ 60 ตรงนี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์วา่ จะต้อง
เพิ่มคาตอบให้มากขึ้ นในแต่ละหัวข้อของคาถาม เพื่อให้
ค าตอบได้ค ลอบคลุ ม ค าถามและเพิ่ ม เปอร์ เซนต์ค วาม
ถู ก ต้อ งให้ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น อย่างต่ อ เนื่ อ ง และควร
นาอัลกอลิทึมที่เป็ นการทางานแบบอัตโนมัติมาช่วยในการ
ทางานตรงนี้ ด้วย ส่ วนการวัดประสิ ท ธิ ภาพเวลาที่ ใช้ใน
การประมวลผลเพื่อดึงคาตอบมาแสดงให้ผใู ้ ช้งานสาหรับ
การให้คาแนะนาเบื้ องต้นอย่างสะดวกและรวดเร็ ว ผลการ
ทดสอบโดยตัวแชทบอทใช้เวลาในการประมวลผลและ

ภาพที่ 2: ตัวอย่างหน้าแอปพลิเคชันแชทบอท

ภาพที่ 3: คาถามคาตอบของแชทบอทเกี่ยวกับสิ ว
จากนั้นทาการประเมินประสิ ทธิ ภาพของตัวแชทบอท
และท าการทดลองใช้แ อปพลิ เคชัน จริ ง ผลการทดลอง
พบว่า ระบบถูกประเมินด้วยแบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน และผูใ้ ช้งาน ทั่วไปจานวน 30 คน โดยใช้
หลักเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยและ
หลักเกณฑ์การแปลความหมายส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่ ง
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากผู ้เชี่ ย วชาญมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.68 จาก
ระดับคะแนนเต็ม 5 แปลความหมายได้วา่ มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59
แป ล ค วาม ห ม ายได้ ว่ า มี ส่ วน เบี่ ยงเบ น ม าต รฐ าน
ค่อนข้างมาก และผลลัพ ธ์ที่ได้จากการประเมิ น ความพึ ง
พอใจของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ซึ่งแปลว่า
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ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก และมี ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.63 โดยแปลความหมายได้ว่ามี ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างมาก

NCCIT2022

Bangkok,” Vajira Nursing Journal, Vol.18, No.2,
pp. 51-62, 2016.
[4]

D. Thongyoo, “Guideline for developing adolescent
self-esteem based on self-efficacy theory,” Valaya
Alongkorn Jornal, Vol.4, No.2, pp. 179-190, 2014.

4. สรุ ป

[5]

S. Rongluen, P. Talengjit, S.Siriborirak, “Unwanted
pregnancies in teenagers: a survey of problems needs

ผลลัพธ์จากการศึ กษาวิจยั แอปพลิเคชันและแชทบอท
สาหรั บให้คาแนะนาด้านปั ญหาสุ ขภาวะทางเพศสาหรั บ
เพศหญิ ง โดยแอปพลิ เคชัน ท างานบนระบบปฏิ บัติ การ
แอนดรอยผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ที่ มี ร ะบบแชทบอทนี้
สามารถตอบค าถามและให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้น ส าหรั บ
ผูห้ ญิงที่ มีปัญหา และขาดความรู ้ หรื อการชี้แนะที่ ถูกต้อง
เกี่ ย วกับ เรื่ อ งเพศได้ ทั้ งนี้ รวมไปถึ ง ช่ ว ยอ านวยความ
สะดวกและประหยัด เวลาให้กับ ผูห้ ญิ งบางคนที่ ยงั ไม่ มี
เวลาว่ า งจะไปขอค าปรึ ก ษาจากคุ ณ หมอเฉพาะทางที่
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