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บทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือการประชุม The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic 
Conference (TNIAC2022) ทั้งหมดนี้ ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ข้อความและเนื้อหาที่ตีพิมพ์ใน
หนังสือการประชุม TNIAC2022 เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดพิมพ์ บุคคลได้รับอนุญาตให้อ้างอิงเฉพาะเพื่อการศึกษา การวิจัย  
การวิเคราะห์ หรือ การวิจารณ์ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ ห้ามมิให้มีการนําไปผลิตเพื่อการค้า และการดัดแปลง
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้จะด้วยวิธีการใดก็ตามจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดพิมพ์  

ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ภาพ และตารางประกอบ ข้อคิดเห็นส่วนตัวที่ลงตีพิมพ์ในบทความ วิจัย 
และมีการนําเสนอในการประชุม TNIAC2022 เป็นของผู้เขียนบทความ หากมีความผิดพลาดใด ๆ หรือ หากมีการตีพิมพ์ 
ซํ้าซ้อน และละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อ่ืน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว  
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC2022 
 

Honorary Chairs 
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท ์ อธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
นายพงศกร ยุทธโกวิท ประธาน IEEE Thailand Section  
 
General Chair 
รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 
 
General Co-Chair 
ผศ. ดร.กฤษณะ ชินสาร ประธาน IEEE Computer Society, Thailand Chapter และ

มหาวิทยาลยับูรพา 
ศ. ดร.โกสินทร์ จํานงไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
Technical Program Chair 
รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
 
Technical Program Committee 
ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศ. ดร.อภินันท์ ธนชยานนท ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ศ. ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
รศ. ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผศ. ดร.สายยัญ สายยศ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
รศ. ดร.อรรณพ หมั่นสกุล สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
รศ. ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
รศ. ดร.วรนารถ แสงมณี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผศ. ดร.ทิวา พาร์ค มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
รศ. ไว จามรมาน นักวิชาการอิสระ (อดีตอาจารยป์ระจํามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ. นิดา ลาภศรีสวัสดิ ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รศ. ดร.ศักดิ์ชัย ทิพย์จักษุรัตน์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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รศ. ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผศ. ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รศ. ดร.วารี กงประเวชนนท ์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ดร.ประมุข บุญเสี่ยง สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ดร.ศรายุทธ นนท์ศิร ิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ผศ. ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ผศ. อมราวดี ทัพพุน สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ผศ. ดร.วุฒิ สุขเจริญ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
อาจารย์วสนัต์ จันทร์สัจจา บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน) 
 
Board of Organizing Committee 
รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
รศ. ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
อาจารย์พรอนงค์ นิยมคา้ โฮริคาวา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
รศ. ดร.ชุมพล อันตรเสน สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ผศ. วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ผศ. ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
 
Secretariat 
ดร.ศรายุทธ นนท์ศิร ิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
 
Publicity 
อาจารย์ฐนสิน ญาติสูงเนิน สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
อาจารย์สาเรศ วันโสภา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
 
Registration and Finance 
นางสาวพิมพ์รต พพิัฒนกุล สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
นางสาวอาริสา จิระเวชถาวร สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
นางสาวพรรษชล แสงอรุณ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น
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สารจากประธานกิตติมศักดิ์การจัดประชุมวิชาการ TNIAC2022 
 

รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ 
อธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม 

 
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ริเริ่มจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรม การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ในรูปแบบของสหวิทยาการ เพื่อเป็นสื่อกลางการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั้งของภาครัฐและเอกชน ภายใต้ชื่อ 
TNIAC (Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference) โดยเริ่มจัดการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
และจัดติดต่อกันมาแล้ว 8 คร้ัง 

ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 8th Thai-Nichi 
Institute of Technology Academic Conference เป็นครั้งที่ 8 โดยแบ่งกลุ่มหัวข้อการวิจัยและบทความทางวิชาการ
ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย Track 1: ภาษาและสังคมศาสตร์  Track 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
Track 3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และ Track 4: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ 
ตลอดจนนักวิจัย จากสถาบันต่าง ๆ ได้นําเสนอผลงานวิจัย ที่นําไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไปในอนาคต 

เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) การประชุมวิชาการในปีนี้จึงกําหนดให้เป็นการนําเสนอ
และการร่วมประชุมทาง Online โดยมีบทความที่ส่งเข้าร่วมการพิจารณา จํานวน 65 บทความ และบทความที่ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตัดสินให้นําเสนอในการประชุมวิชาการคร้ังนี้ จํานวน 55 บทความ โดยเป็นบทความ
ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  

ผมขอขอบคุณ IEEE Thailand Section, สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT), สมาคมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT), สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA) ที่ให้
เกียรติเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิค และขอบคุณ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (SCG) และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 
จํากัด (มหาชน) ที่ให้การอุปถัมภ์การประชุมวิชาการคร้ังนี้  

ขอขอบคุณผู้ร่วมนําเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทําให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้
สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้รับจาก
การประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการต่อยอดงานวิจัยและการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ TNIAC2022 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ 
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 
 

 
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 

TNIAC2022 ทุกท่าน 
TNIAC เป็นการประชุมสหวิทยาการระดับชาติ ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554  

โดยจัดต่อเนื่องมา และการจัดการประชุมคร้ังนี้เป็นการประชุมคร้ังที่ 8 
ตั้งแต่การจัด TNIAC ครั้งที่ผ่านมา จนถึงครั้งที่ 8 นี้ ได้มีการจัดในวันและเวลาร่วมกับการจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) ทําให้ผู้ร่วมงาน TNIAC ได้มีโอกาส
พบปะและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับนักวิจัยที่มาจากต่างประเทศด้วย 

การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2022 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และ
นักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและ
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจ
นําไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ผลประโยชน์ของการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพคือการทํางานร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยจากหลาย ๆ หน่วยงาน ที่จะเป็นจุดเร่ิมต้นนําไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมคร้ังนี้ ร่วมจัด
กับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section,  
สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) 
บทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2 

นอกจากการนําเสนอผลงานวจิยั ในปีนี้เรายังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ถึง 4 ท่านมารว่มเป็นองค์ปาฐก ได้แก่  
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล, คุณสุวรรณชัย โลหะวฒันกุล ประธานผู้ก่อตั้ง Tiger Academy 
ประเทศไทย, Dr.Satoko SHINKAI จาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุน่ และ Dr.Hitoshi ISAHARA จาก 
Otemon Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการได้คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เข่าร่วมประชุม จึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับรูปแบบการนําเสนอผลงานเป็นระบบออนไลน์ แต่ยังรักษาความเข้มข้นและ
เนื้อหาของการประชุมตามมาตรฐานสากล 

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ไม่สามารถดําเนินการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้โดยปราศจากความร่วมมือร่วมใจและ
การทํางานอย่างหนักของคณะทํางานและบุคลากรสนับสนุนจํานวนมาก ผมขอถือโอกาสนี้กล่าวคําขอบคุณและชื่นชมต่อ 
ความตั้งใจและการทํางานอย่างทุ่มเทของทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุม คณะทํางานทุกชุด ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันฯ ที่ทําหน้าที่ในการคัดกรองบทความวิจัยจนได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะทํางานด้านเทคนิค 
ในจัดการกระชุม Online ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําหน้าที่เป็น Session Chair ของการประชุม ตลอดจนขอขอบคุณผู้ร่วมนําเสนอ
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ผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทําให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ที่ให้การอุปถัมภ์
การประชุมวิชาการคร้ังนี้ ทําให้การประชุมวิชาการคร้ังนี้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและองค์ความรู้จากการปาฐกถา จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการต่าง ๆ ที่
ทุกท่านได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับการต่อยอดงานวิจัยและการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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องค์ปาฐก 1 

 
Dr. Supot Tiarawut (ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ) 

President and CEO, Digital Government Development Agency: DGA 

หัวข้อ  “Digital Innovation for Next Era” 

Education: • Doctor of Engineering (Electronic Engineering), The University of Tokyo 

• Master of Engineering (Information and Computer Sciences), Toyohashi University of 

Technology 

• Bachelor of Engineering (1st Class Honor) (Electrical Engineering), Chulalongkorn 

University 

• The Thai Institute of Directors (IOD) Director Certification Program (DCP) 195/2014, IT 

Governance & Cyber Resilience Program (ITG) 11/2019 

• Certificate, PURC/World Bank Training Program on Utility Regulation and Strategy, USA 

• Certificate, ICT Development and Management Program, TEMIC, Canada 

Experiences: • 2018-2019, Chief Transformation Officer, Chulalongkorn University 

• 2012-2017, Advisor to the President, Chulalongkorn University  

                     Director, Industrial Liaison Program (ILP) Faculty of Engineering, Chulalongkorn  

                     University 

• 2007-2011, Executive Director, Telecommunication Research and Industrial Development 

Institute (TRIDI), National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) 

• 1995-2007, Senior Vice President Corporate Strategy, TT&T PCL. 

• 1994-1995, Industrial Officer, Office of Industrial Affairs, Royal Thai Embassy, Tokyo, 

Japan 
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องค์ปาฐก 2 

 
Mr. Suwanchai Lohawatanakul (คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล) 

President and Founder of Tiger Academy 

หัวข้อ  “Future Trend of Business Development” 

Education: • Executive Master Degree (Industrial Engineering), King Mongkut’s Institution of 

Technology, North Bangkok 

• Master Degree (Marketing), MIM Thammasat Business School 

• Undergraduate (Monbusho - Japanese Government Scholarship), Faculty of Economics, 

Business Administration Department, Kyoto University, Japan 

• High school, Triam Udom Suksa School 

Experiences: • Present, President of Global Entrepreneurship Network Thailand 

• 2020-2021, Duputy CEO Gourmet Enterprises Co., LTD ( SOOKSIAM @ICONSIAM) 

• 2019-2020, Executive Vice President of PTG Energy Public Company Limited 

                       Acting Managing Director, Pun Thai Coffee Company Limited 

                       Acting Managing Director, GFA Corporation (Thailand) Company Limited 

• 2017-2019, Director General of Office of Small and Medium Enterprises Promotion 

• 2017-2017, Thailand - Japan Management Institute (TJMI) By Technology Promotion 

                       Association (Thailand-Japan): President. 

• 2013-2017, Institute for Small and Medium Enterprises Development: President. 
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องค์ปาฐก 3 

 
Dr. Satoko SHINKAI 

Kyushu Institute of Technology, JAPAN 

หัวข้อ  “Digital Innovation for Next Era” 

Education: • Ph.D. of Engineering 

• Doctor Course of Engineering in Kitami Institute of Technology, Japan (Grade Skipping) 

• Master Course of Engineering in Kitami Institute of Technology, Japan 

• Bachelor Course of Engineering in Kitami Institute of Technology, Japan (Grade Skipping) 

Experiences: • April 2021 - Present, Associate Professor at Department of Advanced Informatics, Kyushu 

Institute of Technology, Japan  

• April 2010 - March 2021, Associate Professor at Center for Microelectronic Systems, 

Kyushu Institute of Technology, Japan 

• April 2007 - March 2010, Lecturer at Center for Microelectronic Systems, Kyushu Institute 

of Technology, Japan 

• January 2005 - March 2007, Assistant Professor at Department of Electronic Control 

Engineering, Takuma National College of Technology (TNCT), Japan 

• April 2004 - December 2004, Part-time researcher in Kitami Institute of Technology, 

Japan 

• April 2000 - March 2004, Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science 

(PD)  

• April 1998 - March 2000, Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science 

(DC1) 
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องค์ปาฐก 4 

 
Prof. Dr. Hitoshi Isahara 

Professor, Otemon Gakuin University, JAPAN 

หัวข้อ  “Natural Language Processing for Business and Industries” 

Special Session: Language Processing in Data Analytics Era 

He received the B.E., M.E., and Ph.D. degrees in electrical engineering from Kyoto University, Kyoto, 

Japan, in 1978, 1980, and 1995, respectively. His research interests include natural language processing, 

machine translation and lexical semantics.  

He was working at the Electrotechnical Laboratory (ETL) of Japanese Ministry of International Trade 

and Industry from 1980 to 1995, was working at the Communications Research Laboratory of Japanese 

Ministry of Posts and Telecommunications (currently, National Institute of Information and Communications 

Technology (NICT)) from 1995 to 2009, and was working as a Professor and Director of the Information and 

Media Center at Toyohashi University of Technology (TUT) from 2010 to 2021. From April, 2021, he is 

working at Otemon Gakuin University. 

He was the President of the International Association for Machine Translation (IAMT) from 2009 to 

2011, and the President of the Asia-Pacific Association for Machine Translation (AAMT) from 2006 to 2012. 

He is a board member of Gengo-Shigen-Kyokai (GSK) (literally “Language Resources Association”), AI data 

consortium, Language Grid Association and Council for Interpreter’s Quality and Competence. He is a chair 

of the Japanese national committee of ISO/TC37 (Terminology and Language Resource Management and 

its Application). 
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ตารางเวลางานประชมุ 
การประชุมสหวิทยาการระดับชาติสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คร้ังที่ 8 

(TNIAC2022) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 

เวลา ก าหนดการ 

8:30 – 12:00 น. 
กล่าวเปิดงานประชุมโดยอธิการบดี และบรรยายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ 
https://zoom.us/j/92071318513?pwd=RlRTRTEvVEJvOXEvdlFTd0hmMFR6UT09 
Meeting ID: 920 7131 8513, Passcode: 557584 

13.00 – 14.30 น. 

 
การประชุมแบบขนาน 1 

Track1: ภาษาและสงัคมศาสตร์ 

T1-1 LA 
Meeting Link: https://zoom.us/j/96056949235 
Meeting ID: 960 5694 9235, Passcode: 270734 

Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

T1-1 IT 
Meeting Link: https://zoom.us/j/95246678569 
Meeting ID: 952 4667 8569, Passcode: 096666 

Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

T1-1 ENG 
Meeting Link: https://zoom.us/j/92567095290 
Meeting ID: 925 6709 5290, Passcode: 939018 

Track4: เศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ 

T1-1 BA 
Meeting Link: https://zoom.us/j/93323318430 
Meeting ID: 933 2331 8430, Passcode: 914094 
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วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 
เวลา ก าหนดการ 

14.45 – 16.15 น. 

 
การประชุมแบบขนาน 2 

Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

T2-1 IT 
Meeting Link: https://zoom.us/j/95246678569 
Meeting ID: 952 4667 8569 
Passcode: 096666 

Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

T2-1 ENG 
Meeting Link: https://zoom.us/j/92567095290 
Meeting ID: 925 6709 5290 
Passcode: 939018 

Track4: เศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ 

T2-1 BA 
Meeting Link: https://zoom.us/j/93323318430 
Meeting ID: 933 2331 8430 
Passcode: 914094 
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วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 
เวลา ก าหนดการ 

8:30 – 9:30 น. 
บรรยายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ 
https://zoom.us/j/92071318513?pwd=RlRTRTEvVEJvOXEvdlFTd0hmMFR6UT09 
Meeting ID: 920 7131 8513, Passcode: 557584 

9:30 – 10:30 น. 

 
การประชุมแบบขนาน 3 

Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

T3-1 IT 
Meeting Link: https://zoom.us/j/96056949235 
Meeting ID: 960 5694 9235, Passcode: 270734 

Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

T3-1 ENG 
Meeting Link: https://zoom.us/j/95246678569 
Meeting ID: 952 4667 8569, Passcode: 096666 

Track4: เศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ 

T3-1 BA 
Meeting Link: https://zoom.us/j/92567095290 
Meeting ID: 925 6709 5290, Passcode: 939018 

 
 

10:40 – 12:00 น. 

 
การประชุมแบบขนาน 4 

Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

T4-1 IT 
Meeting Link: https://zoom.us/j/95246678569 
Meeting ID: 952 4667 8569, Passcode: 096666 

Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

T4-1 ENG 
Meeting Link: https://zoom.us/j/92567095290 
Meeting ID: 925 6709 5290, Passcode: 939018 

Track4: เศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ 

T4-1 BA 
Meeting Link: https://zoom.us/j/93323318430 
Meeting ID: 933 2331 8430, Passcode: 914094 
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วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 
เวลา ก าหนดการ 

13.00 – 14.30 น. 

 
การประชุมแบบขนาน 5 

Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

T5-1 IT 
Meeting Link: https://zoom.us/j/92567095290 
Meeting ID: 925 6709 5290, Passcode: 939018 

Track4: เศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ 

T5-1 BA 
Meeting Link: https://zoom.us/j/93323318430 
Meeting ID: 933 2331 8430, Passcode: 914094 

 
 

14.45 – 16.15 น. 

 
การประชุมแบบขนาน 6 

Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

T6-1 ENG 
Meeting Link: https://zoom.us/j/96056949235 
Meeting ID: 960 5694 9235, Passcode: 270734 
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Track 1: ภาษาและสังคมศาสตร์  

Learning Management System (LMS), IT Application for Teaching 

and Learning, E-learning and Online Education, Computational 

Linguistic, Digital Technology for Social Development, Language 

Efficiency Improvement Strategy, Other related topics. 
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Session Chair : ผศ. อมราวดี ทัพพุน

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

44
การศึกษาและออกแบบการสรางกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลนเพื่อ

สรางบรรยากาศในชั้นเรียน
ชาญ จารุวงศรังสี

56
หองฝกปฏิบัติการและศูนยการเรียนรูการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝกปฏิบัติจริง
พรคิด อั้นขาว

88
การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความเครียดทางจิตใจจากการเรียน

ออนไลนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน
สหรัฐ สมบัติเปยม

ตารางเวลานําเสนอ TNIAC2022 Track 1

T1-1 LA

19 พ.ค. 2565

13.00-14.30 น.
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Track 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

Digital and Multimedia Technology, Computer Networks 

Performance, Networks and Cyber Security, Data Science and 

Analytics, Business Intelligence and Technology, Web Technology 

and Mobile Applications, AI and IoT, Natural Language Processing, 

Other related topics. 
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Session Chair : ดร.ทองทัต โอฬารศิริกุล

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

36
การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณราคาตราสารอนุพันธโดยใชแบบจําลอง

การเรียนรูเชิงลึกและซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน
เกศินี ซอนกลิ่น

30

การสรางตัวแบบสําหรับการพยากรณจํานวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

 ดวยวิธี Deep Belief Network (DBN) กับ Continuous Restricted 

Boltzmann Machines จังหวัดปตตานี ประเทศไทย

สุรีลักษณ มะ

55
แบบจําลองการพยากรณฝุนละออง (PM2.5) ของหาดบางแสนดวย 

Multi-Stacked Deep BiLSTM
กิตติธัช เมืองใย

45
แนวการตรวจสอบความพรอมทางไซเบอรตามกรอบดําเนินการของ NIST : 

กรณีศึกษา บริษัท โซ ซีเคียว จํากัด
พิสุทธิ์ นวลศิริ

Session Chair : ดร.คณากาญจน รักไพฑูรย

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

2

การวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมในการเปนจุดกระจายขอมูล การทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติในภาคตะวันออกของประเทศไทยดวยหลักการความเปนศูนยกลาง

ของทฤษฎีกราฟ

ธนพล พุกเส็ง

53 การระบุพื้นที่อาการของโรคบนใบทุเรียนดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ ศรชัย อุดมธนาพงศ

37
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันประมาณคาความขุนของน้ํา โดยใชเทคโนโลยี

การประมวลผลภาพ
สิรินยา องคําแหง

29
การประยุกตใช Color Image Scale กับขอมูลสีในงานออกแบบสําหรับ

ผูสูงอายุ
คณากาญจน รักไพฑูรย

ตารางเวลานําเสนอ TNIAC2022 Track 2

T1-1 IT

19 พ.ค. 2565

13.00-14.30 น.

T2-1 IT

19 พ.ค. 2565

14.45-16.15 น.
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Session Chair : ผศ.ดร.นรังสรรค วิไลสกุลยง

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

10

การออกแบบเว็บไซตสําหรับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนตไทย สาขาคาแรคเตอร 

ประเภทผูผลิตที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเอง (Web Design for Thai

 Digital Content Business in Character Industry, Intellectual 

Property Owner)

ธีรภัทร รมรื่นสุขารมย

40
เว็บสเครพพิงและการนําเสนอขอมูลการทองเที่ยวภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการจัดการการทองเที่ยวภูเก็ต
ผุสดี พรผล

54
การวิเคราะหรูปแบบแอปพลิเคชันตลาดสินคาออนไลนตามหลัก

ประสบการณผูใชเพื่อสรางความพึงพอใจใหผูใช
วสุรัตน คนหาญ

Session Chair : ดร.อภิชญา นิ้มคุมภัย

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

81 การเลือกลักษณะเดนบนหลักการขาวสารของบริเวณที่ไมแนนอน สมบัติ ฝอยทอง

7 การจําแนกสายพันธุอะโวคาโดดวยการเรียนรูเชิงลึก เอมี่ สูงสิริ

32 การพัฒนากระบวนการวางแผนสั่งสินคาโดยกระบวนการหุนยนตอัตโนมัติ รวิวรรณ สงนอก

Session Chair : วาที่รอยตรี ดร.พิชิตชัย คําอินทร

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

87
ระบบติดตามรถขนสงสินคาสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  Vehicle 

Tracking System for SMEs
มนสิชา รัตนแกวมณี

52 การออกแบบเพื่อคาดการณการเคลื่อนไหวดวยอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง บุรินทร วิราณุรักษ

74 การออกแบบกรอบแนวคิดสาหรับระบบประมูลรังนกแอนกินรังดวยบล็อคเชน กันตธีร เจริญเศรษฐศิลป

T4-1 IT

20 พ.ค. 2565

10.40-12.00 น.

T5-1 IT

20 พ.ค. 2565

13.00-14.30 น.

T3-1 IT

20 พ.ค. 2565

9.30-10.30 น.

xx

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand



 

 

 

 

 

 

 

Track 3: วิทยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  

Artificial Intelligence and Robotics, Computer Vision and Image 

Processing, Production and Automotive Engineering, Embedded 

System Architecture, Electrical Power Systems, Other related 

topics. 
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Session Chair : ดร.อัดนา เซนโตะ

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

49
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของศาสตรการแพทยแผนจีน ในการรักษาโรคอัมพาต

ใบหนาโดยใชการประมวลผลภาพดิจิทัล
ปุญญิศา เทพมังกร

66
การปรับตัวควบคุมพีไอดีของระบบควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรง

ดวยวิธีการเรียนรูจากสิ่งตรงขามรวมกับอัลกอริทึมไซน-โคไซน
มัฆวัจ มากกุญชร

39 แอปพลิเคชันปองกันการหลับใน สมหมาย บัวแยมแสง

75
การปรับปรุงวิธีการตรวจสอบคุณภาพดวยสายตา : กรณีศึกษาสายการ

ประกอบรถจักรยานยนตรุนใหญ
สมฤดี ตรีพัชรทิพย

Session Chair : ดร.ชาตรี บุษบาธร

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

67 ระบบตรวจจับของเสียอัตโนมัติสําหรับงานบัดกรีดวยการเรียนรูเชิงลึก อัดนา เซนโตะ

80 ระบบการตรวจจับความรูสึกผานใบหนาอัตโนมัติดวยการเรียนรูเชิงลึก พาสุข ภัทรสุขสิโรตม

64
Maintenance management of Sri Sa-Nga Phatthana company 

limited
อดุลย พุกอินทร

Session Chair : ดร.ดอน แกวดก

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

42
ความเปนไดในการผลิตและคุณภาพของน้ําสมสายชูมะมวงมหาชนกในระดับ 

SME
วรัญู โตชูวงศ

78
การกําหนดนโยบายเติมเต็มวัสดุคลงคลังรวมกัน สําหรับระบบที่มีหลายวัสดุ

คงคลังโดยอุปสงคมีองคประกอบฤดูกาล
สุนันทา เกษมสุข

63
การออกแบบระบบกึ่งอัตโนมัติของสายการผลิต ในกระบวนการประกอบ

ชิ้นสวนรถยนต
เกรียงไกร มีเฒา

ตารางเวลานําเสนอ TNIAC2022 Track 3

T1-1 ENG

19 พ.ค. 2565

13.00-14.30 น.

T2-1 ENG

19 พ.ค. 2565

14.45-16.15 น.

T3-1 ENG

20 พ.ค. 2565

9.30-10.30 น.
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Session Chair : ดร.ดอน แกวดก

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

76
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยระบบอัตโนมัติแบบลีน กรณีศึกษา

โรงงานผลิตทอเหล็ก
ศณพล วงศรัตนโชคชัย

57 ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิกสอัจฉริยะสําหรับเกษตรกร พรคิด อั้นขาว

68

การหาคาที่เหมาะสมของวัสดุเคลือบผิวคมตัดในการตัดเฉือนวัสดุแมพิมพ

พลาสติกที่มีผลตอความหยาบของผิวงานและการสึกหรอของคมตัดดวย

วิธีการออกแบบการทดลองพื้นผิวตอบสนองแบบบ็อกซ-เบหนเคน

สามารถ มาลานิยม

Session Chair : ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

60 การสรางแบบจําลองไมตอเนื่องเพื่อเพิ่มผลิตภาพของสายการผลิต: กรณีศึกษา ภฤศฐปกร รอดผล

71
แบบจําลองการเรียนรูของเครื่องจักรขนาดเล็กสําหรับระบบการตรวจจับการ

ลมดวยสายรัดขอมือ
ชนินท วงษใหญ

69
การประยุกตใชการสั่งซื้อรวมสําหรับระบบการกระจายสินคาสองคลังสินคา 

และหลายรานคาปลีก
สุภาพร หาญสกุล

72
ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาโดยใชสัญญาณ Bluetooth และ

การเรียนรูจดจําใบหนา
อภิรักษ ภักดีวงษ

T6-1 ENG

20 พ.ค. 2565

14.45-16.15 น.

T4-1 ENG

20 พ.ค. 2565

10.40-12.00 น.
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Track 4: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

Digital Marketing, E-Logistics and Supply Chain, E-Business 

Management, Digital Innovation in Industrial Management, Banking 

& Risk Management Technology, IT Application for Finance & 

Accounting, Smart Tourism, Software System for Manufacturing, 

SAP/ERP, Other related topics. 
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Session Chair : ผศ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

31
การปรับปรุงกระบวนการจัดการคําสั่งซื้อที่เปน Non-Standard Packing 

กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
พรรษมน แซอึ้ง

34
การวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรเพื่อคาดการณแนวโนมเทคโนโลยี ใน

อุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลง
วาสนา ตรินันท

84

สมรรถนะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตระดับ

ปฏิบัติการ กรณีศึกษาบริษัทสัญชาติญี่ปุนที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ดรุวรรณ ปญญา

Session Chair : ดร.เอิบ พงบุหงอ 

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

85 ปจจัยที่สงผลตออุปสงคของผูบริโภคในการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากญี่ปุน กนกพร ขจรบุญ

5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับบรรจุภัณฑอาหารประเภทรักษาสิ่งแวดลอม ปริญดา ทองกิ่งแกว

33
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชแอพพลิเคชั่น 

ในการฟงเพลง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พงศศรัณย วงศชนเดช

4
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากราน

อุปกรณการตั้งแคมปในเขตกรุงเทพมหานคร
อัชญา กลาเวช

ตารางเวลานําเสนอ TNIAC2022 Track 4

T1-1 BA

19 พ.ค. 2565

13.00-14.30 น.

T2-1  BA

19 พ.ค. 2565

14.45-16.15 น.
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Session Chair : พีรยา เศรษฐพัฒน

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

38
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจใช

บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ญาณิศา อยูทองคํา

26

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยว

แบบวันเดียวดวยระบบรถไฟฟาบีทีเอสภายใตชีวิตวิถีใหมภายหลังจาก

สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19)

โกศวัต รัตโนทยานนท

62 การสอนภาษาญี่ปุนดวยสื่ออนิเมชั่น พีรยา เศรษฐพัฒน

Session Chair : ผศ.ดร.ปณณฑัต จอมจักร

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

86
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้ําจิ้ม สุกี้

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ณัฐกานต วิเศษภักดีวงศ

11
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) ในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อัชญา กลาเวช

12

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s และคุณภาพการบริการที่มีตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการแอปพลิเคชัน Grab Food ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล

อัชญา กลาเวช

59
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของกลุมคน 

Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัคภูมิ ดิษยวิภาส

T3-1  BA

20 พ.ค. 2565

9.30-10.30 น.

T4-1  BA

20 พ.ค. 2565

10.40-12.00 น.
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Session Chair : ดร.รุงอรุณ กระแสสินธ

กลุม หมายเลข ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ

50
การตอบสนองของราคาหลักทรัพยตอการประกาศผลกําไรในชวงวิกฤตการณ 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาการเช่ือมโยงสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวิเคราะหพ้ื์นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการเป็นจดุ
กระจายข้อมูลการท่องเท่ียวทางธรรมชาติใน 8 จงัหวดั ทางภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง ปราจีนบรีุ 
นครนายก สระแก้ว จนัทบรุีและตราด ด้วยหลกัการเป็นศนูยก์ลางของ
ทฤษฎีกราฟ โดยก าหนดให้สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เป็น โหนด และ 
การเช่ือมโยงเส้นทางของถนนระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เป็น 
เส้นเช่ือม ผลท่ีได้จากการส ารวจข้อมลูพบว่ามีจ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 215 โหนด และ การเช่ือมโยงทัง้หมด 239 เส้นเช่ือม ได้วิเคราะห์
หลกัการความเป็นศนูยก์ลางโดยใช้โปรแกรม Gephi version 0.9.2 ด้วยการ
วิเคราะห ์3 วิธีการ คือ ความเป็นศนูยก์ลางจากระดบั ความเป็นศนูยก์ลาง
จากการคัน่กลาง และ ความเป็นศนูยก์ลางจากความใกล้ชิด โดยท่ีสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีค่าความเป็นศนูยก์ลางจากทัง้ 3 วิธีสูงจะมีความ
เหมาะสมในการเป็นจดุกระจายข้อมลูการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่ามีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความเหมาะสม 
จ านวน 32 สถานท่ี ใน 4 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบรีุ 11 สถานท่ี ตราด 11 สถานท่ี 
ระยอง 8 สถานท่ี และสระแก้ว 2 สถานท่ี 
 

ค ำส ำคญั — จดุกระจายข้อมูล, สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ, ภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย, ความเป็นศนูยก์ลาง, ทฤษฎีกราฟ 
 

ABSTRACT — This research aimed to study the linkages between 
natural attractions and analyze the suitable areas for the distribution of 
natural tourism information in the eight provinces in the eastern of 
Thailand, Chachoengsao, Chonburi, Rayong Prachinburi, Nakhon 
Nayok, Sa Kaeo, Chanthaburi, and Trat. The centrality of graph theory 
was used in this study. The natural attractions were defined as nodes, 
and the connection of routes by roads between the natural attractions 
was represented as edges (links). The results from the data collection 
indicated that the numbers of natural attractions nodes and links were 

215 and 239, respectively. The centrality was analyzed using the Gephi 
version 0.9.2 program. The analyzing comprised three methods: Degree 
Centrality, Between Centrality, and Closeness Centrality. The natural 
attractions with the high centrality values from three methods were 
considered suitable areas for the distribution of natural tourism 
information. The results of the centrality analysis showed that the 
suitable natural attractions were 32 locations in four provinces which 
were located in Chanthaburi 11 locations, Trat 11 locations, Rayong 8 
locations, and Sa Kaeo 2 locations. 
 

Keywords — Information Distribution Point, Natural Attractions, 
Eastern of Thailand, Centrality, Graph Theory 

 
I. บทน า 

การท่องเทีย่วเป็นรายไดห้ลกัทางหนึ่งของประเทศไทย ซึง่จะเหน็ได้
จากขอ้มลูรายไดท้ีม่าจากภาคการท่องเทีย่ว [1]  แต่เนื่องดว้ยสถานการณ์
การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) ไดส้่งผลกระทบต่อการ
ท่องเทีย่วในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท าใหส้ถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตอ้งมี
การปิดตวัลงหรอืงดใหบ้รกิารเป็นอย่างมาก แต่ถงึอย่างไรสถานทีท่่องเทีย่ว
ทางธรรมชาตนิัน้กย็งัเป็นจุดมุง่หมายทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งการเขา้มาพกัผ่อน 
และไมไ่ดร้บัผลกระทบหนกัเหมอืนสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ และส าหรบัใน
เขตจงัหวดัภาคตะวนัออก ซึง่ประกอบไปดว้ยจงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบุร ี
ระยอง ปราจนีบุร ี นครนายก สระแกว้ จนัทบุรแีละตราด ลว้นมสีถานที่
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตอิย่างหลากหลาย ทัง้ทีเ่ป็นภเูขา น ้าตก ทะเล  
ชายหาด หมูเ่กาะ ต่างไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่ว ซึง่หน่วยงาน
ภาครฐัทีท่ าหน้าทีใ่นการดแูลสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ ไดแ้ก่ กรม
อุทยานแห่งชาต ิ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื [2] ซึง่จะมกีารจดัตัง้หน่วยงาน
ส านกังานอุทยานแห่งชาต ิ รบัผดิชอบในแต่ละพืน้ที ่ เช่น อุทยานแห่งชาติ
ปางสดีา จงัหวดัสระแกว้ อุทยานแห่งชาตนิ ้าตกพลิว้ จงัหวดัจนัทบุร ี
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นอกจากนัน้ในดา้นการใหข้อ้มลูการทอ่งเทีย่วกจ็ะมกีารท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย [3] ซึง่มหีน่วยงานย่อยในแต่ละพืน้ทีใ่หก้ารสนบัสนุน 

แต่อย่างไรกต็ามยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีน่่าสนใจแต่ยงั
ไมเ่ป็นทีรู่จ้กัหรอืมผีูเ้ดนิทางไปท่องเทีย่วน้อย อนัเนื่องมาจากการไมท่ราบ
ขอ้มลูของนกัท่องเทีย่ว ถงึแมจ้ะมรีะยะทางไมห่่างไกลจากสถานที่
ท่องเทีย่วหลกั ดงันัน้จงึไดน้ าเสนองานวจิยัทีว่เิคราะหก์ารเชือ่มโยงสถานที่
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินเขตจงัหวดัภาคตะวนัออกโดยอาศยัหลกัการ
ความเป็นศนูยก์ลางของทฤษฎกีราฟ เพือ่น าเสนอจุดพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อ
การเป็นจุดกระจายขอ้มลูขา่วสารแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินเขต
จงัหวดัภาคตะวนัออก ซึง่จะเป็นโอกาสต่อการกระตุน้เศรษฐกจิจากการ
ท่องเทีย่วต่อไป 

ส าหรบัโครงสรา้งบทความวจิยันี้ประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารวจิยั  
วธิดี าเนินการวจิยั  ผลการวจิยั และสว่นสุดทา้ยคอื สรุปและอภปิรายผล   
 

II. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการเชือ่มโยงสถานทีท่อ่งเทีย่วทาง

ธรรมชาตใินเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก และวเิคราะหพ์ืน้ทีท่ีม่คีวาม
เหมาะสมในการเป็นจุดกระจายขอ้มลูการท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย โดยการใชห้ลกัการความเป็นศนูยก์ลางของ
ทฤษฎกีราฟ ซึง่ประกอบดว้ยความเป็นศนูยก์ลางจากระดบั  (Degree 
Centrality) ความเป็นศนูยก์ลางจากการคัน่กลาง (Betweenness 
Centrality) และ ความเป็นศนูยก์ลางจากความใกลช้ดิ (Closeness 
Centrality) [4] 
 

III. วธิดี าเนินการวจิยั 
ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

III.I การส ารวจรวบรวมขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
ขัน้ตอนแรกด าเนินการส ารวจและรวบรวมขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วทาง

ธรรมชาตใินเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก ซึง่สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ
ในงานวจิยันี้หมายถงึ แหล่งพืน้ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิเช่น ภเูขา ชายหาด 
เกาะ รวมถงึสถานทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัธรรมชาต ิ
เช่น เขือ่น ฝ่าย เป็นตน้ ทัง้นี้จะตอ้งเป็นสถานทีท่ีเ่ปิดใหน้กัท่องเทีย่ว
สามารถเขา้ไปเยีย่มชม หรอืท ากจิกรรมต่าง ๆ ได ้โดยไดอ้า้งองิขอ้มลูจาก
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุ์
พชื 
III.II การก าหนดรหสัแทนความหมายและพกิดับนแผนที ่

เมือ่ไดข้อ้มลูสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตใินเขตจงัหวดัภาค
ตะวนัออกแลว้ จะไดก้ าหนดรหสัแทนความหมายของแต่ละสถานที ่ และ
สรา้งพกิดัสถานทีท่่องเทีย่วในแผนทีก่เูกลิ (google map) [5] 
III.III การศกึษาขอ้มลูการเชือ่มโยงสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

ในขัน้ตอนนี้จะไดศ้กึษาและบนัทกึขอ้มลูการเชือ่มโยงสถานทีท่่องเทีย่ว
ทางธรรมชาตแิต่ละแห่ง โดยพจิารณาจากเสน้ทางถนนทีส่ามารถเชือ่มต่อ
กนัได ้  โดยอาศยัทฤษฎกีราฟ ซึง่จะไดก้ าหนด โหนด (Node) และ เสน้
เชือ่ม (Edge) โดยใหส้ถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ เป็น โหนด (Node) 
และการเชือ่มโยงสถานทีท่่องเทีย่วแต่ละแห่ง เป็นเสน้เชือ่ม (Edge) โดย
สามารถน าเสนอเป็นนิยาม ดงันี้ กราฟเชือ่มโยงสถานทีท่อ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิG = (V,E) [6] ซึง่ V เป็นเซตของสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ

ในเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก และ E เป็น เสน้ทางทีเ่ชือ่มโยงสถานที่
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก  โดยทีม่ลีกัษณะเป็น
กราฟเชงิเดยีว (Simple Graph) แบบไมม่ทีศิทาง (Undirected Graph) [7] 
เนื่องจากเสน้เชือ่มเป็นถนนทีร่ถยนตส์ญัจรไดท้ัง้ไปกลบั 
III.IV การวเิคราะหค์วามเป็นศนูยก์ลาง 

น าขอ้มลูการเชือ่มโยงทีไ่ดม้าวเิคราะห ์ ดว้ยหลกัการความเป็น
ศนูยก์ลางของทฤษฎกีราฟ โดยงานวจิยันี้ไดใ้หค้วามส าคญักบัค่าความเป็น
ศนูยก์ลางทีเ่ป็นทีน่ิยม 3 วธิ ี[4] ไดแ้ก่  

ค่าความเป็นศนูยก์ลางจากระดบั หมายถงึ การพจิารณาความส าคญั
ของโหนดจากจ านวนโหนดอืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มโยงมายงัโหนดดงักล่าว สามารถ
น าเสนอเป็นสมการไดด้งันี้ 
 

𝐷𝐶(𝑃𝑖) = ∑𝑁
𝑗=1 𝑎(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗)         (1) 

 
เมือ่ 𝐷𝐶(𝑃𝑖) หมายถงึ ค่าความเป็นศนูยก์ลางจากระดบัของโหนด 𝑖 

โดยที ่𝑎(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗) = 1 ถา้หากมกีารเชือ่มโยงระหว่าง โหนด 𝑖 และ โหนด 
𝑘 แต่จะมคี่าเป็น 0 ถา้หากไมม่กีารเชือ่มโยงระหว่างกนั 

ค่าความเป็นศนูยก์ลางจากการคัน่กลาง หมายถงึ  การพจิารณา
ความส าคญัของโหนดจากความสามารถในการเป็นตวัคัน่กลาง หรอื 
สะพาน เพือ่เชือ่มโยงโหนดต่าง ๆ ใหเ้ขา้หากนั  สามารถน าเสนอเป็น
สมการไดด้งันี้ 
 

𝐵𝐶(𝑃𝑖) = ∑𝑁
𝑗<𝑘

𝑏𝑗𝑘(𝑃𝑖)

𝑏𝑗𝑘
;   𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑖          (2) 

 
เมือ่ 𝐵𝐶(𝑃𝑖) หมายถงึ ค่าความเป็นศนูยก์ลางจากการคัน่กลางของ

โหนด 𝑖  โดยที ่𝑏𝑗𝑘 เป็นระยะทางการเชือ่มโยงทีส่ ัน้ทีสุ่ดจากโหนด 𝑗 ไปยงั
โหนด 𝑘  และ 𝑏𝑗𝑘(𝑃𝑖) เป็นระยะทางในการเชือ่มโยงโหนด 𝑗 ไปยงัโหนด 
𝑘  แต่จะตอ้งผ่านโหนด 𝑖 

และค่าความเป็นศนูยก์ลางจากความใกลช้ดิ หมายถงึ การพจิารณา
ความส าคญัของโหนดจากความสามารถทีเ่ชือ่มโยงไปโหนดอืน่ ๆ ดว้ย
ระยะทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด สามารถน าเสนอเป็นสมการไดด้งันี้ 
 

𝐶𝐶(𝑃𝑖) =
1

∑𝑁
𝑗 𝑑(𝑃𝑖,𝑃𝑗)

                        (3) 

 
เมือ่ 𝐶𝐶(𝑃𝑖) หมายถงึ ค่าความเป็นศนูยก์ลางจากความใกลข้องโหนด 

𝑖 โดยที ่𝑑(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗) เป็นจ านวนเสน้ทีเ่ชือ่มโยงทีส่ ัน้ทีสุ่ดจากโหนดหนึ่งไป
ยงัอกีโหนดหนึ่ง 
III.V การเรยีงล าดบัผลลพัธ ์

เมือ่ไดผ้ลลพัธแ์ลว้จะน าค่าผลลพัธท์ีไ่ดม้าจดัเรยีงล าดบัตามค่าความ
เป็นศนูยก์ลางจากค่ามากสุดไปน้อยสดุ ตามแต่ละวธิ ี
III.VI การพจิารณาพื้นทีท่ีเ่หมาะสมเป็นจุดกระจายขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว 

ในขัน้ตอนสุดทา้ยเป็นการพจิารณาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมเป็นจุด
กระจายขอ้มลูการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตใินภาคตะวนัออก โดยมี
สมมตฐิานงานวจิยั คอื สถานทีท่ีเ่หมาะสมนัน้จะตอ้งมคี่าความเป็น
ศนูยก์ลางสงูจากในแต่ละวธิ ีและสถานทีน่ัน้จะตอ้งสามารถพบไดจ้ากในทุก 
วธิกีารในการหาค่าความเป็นศนูยก์ลาง ทัง้นี้เนื่องจากค่าความเป็น
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ศนูยก์ลางจะสามารถสะทอ้นถงึความสามารถของสถานทีท่ีเ่ป็นทางผ่าน 
หรอืศนูยก์ลางเพือ่เชือ่มโยงไปยงัสถานทีอ่ื่น ท าใหม้คีวามเหมาะสมต่อการ
เป็นจุดกระจายขอ้มลูการท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินภาคตะวนัออกได ้

 
IV. ผลการวจิยั 

ผลการด าเนินการวจิยัเป็นดงันี้  
IV.I ส ารวจรวบรวมขอ้มลู 

ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตใินเขตจงัหวดั
ภาคตะวนัออกจากการท่องเทีย่วแหลง่ประเทศไทย และกรมอุทยาน
แห่งชาต ิ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื ซึง่มสีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ รวม
ทัง้หมด 215 โหนด ซึง่จ าแนกตาม 8 จงัหวดัภาคตะวนัออก [8] ไดด้งัตาราง
ที ่I  

ตารางที ่I.  จ านวนสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ
จ าแนกตามจงัหวดัในเขตภาคตะวนัออก 

จงัหวดั จ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ฉะเชงิเทรา 8 สถานที ่
ชลบุร ี 23 สถานที ่

ปราจนีบรุ ี 11 สถานที ่
นครนายก 22 สถานที ่ 
ระยอง 42สถานที ่
จนัทบุร ี 32 สถานที ่
ตราด 65 สถานที ่
สระแกว้ 12 สถานที ่
รวม 215 สถานที ่

 

IV.II ก าหนดพกิดับนแผนทีก่เูกลิ 
ก าหนดพกิดัจุดสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตลิงในแผนทีก่เูกลิ ดงัรปู

ที ่ I และพจิารณาการเชือ่มโยงของแต่ละสถานทีท่่องเทีย่วทางถนน ดว้ย
ทฤษฎกีราฟ ซึง่เป็นการเชือ่มโยงทัง้สิน้ 239 เสน้เชือ่ม 

 
รปูที ่I. การก าหนดจุดสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตใินเขตจงัหวดั 

ภาคตะวนัออกบนแผนทีก่เูกลิ 
 

IV.III ประมวลผลดว้ยหลกัการความเป็นศนูยก์ลาง 
จดัรปูแบบขอ้มลูและน าขอ้มลูเขา้สู่โปรแกรม Gephi version 0.9.2 [9] 

ซึง่เป็นโปรแกรมแบบรหสัเปิด(Open Source) ทีใ่ชส้รา้งกราฟเครอืขา่ย 

และวเิคราะหก์ารเชือ่มโยง แลว้ประมวลผลดว้ยหลกัการความเป็น
ศนูยก์ลาง  ซึง่ประกอบดว้ย ความเป็นศนูยก์ลางจากระดบั  ความเป็น
ศนูยก์ลางจากการคัน่กลาง และความเป็นศนูยก์ลางจากความใกลช้ดิ ดงัรปู
ที ่II และรปูที ่III โดยทีส่ามารถสรุปคา่มากสุด ค่าน้อยสุด และค่าเฉลีย่ของ
ความเป็นศนูยก์ลางในแต่ละวธิไีดด้งัตารางที ่II ต่อไปนี้ 

 
รปูที ่II. การน าขอ้มลูเขา้สู่โปรแกรม Gephi 

 
รปูที ่III. การประมวลผลดว้ยโปรแกรม Gephi 

 

ตารางที ่II.  ค่ามากสุด ค่าน้อยสุด และค่าเฉลีย่ของแต่ละวธิ ี
หลกัการความเป็นศนูยก์ลาง 

 ความเป็น
ศนูยก์ลางจาก

ระดบั 

ความเป็น
ศนูยก์ลางจาก
การคัน่กลาง 

ความเป็น
ศนูยก์ลางจาก
ความใกล้ชิด 

ค่ามากสุด 11.00 9141.50 1.00 
ค่าน้อยสุด 1.00 0.00 0.03 
ค่าเฉลีย่ 2.22 1480.67 0.10 

 

IV.IV จดัเรยีงล าดบัและเลอืกสถานที ่
จดัเรยีงล าดบัขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตติามค่าความเป็น

ศนูยก์ลาง และเลอืกจ านวนสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คี่าสงูสุดมาไมน้่อยกว่ารอ้ย
ละ 40 ของจ านวนสถานทีท่ ัง้หมดจากในแต่ละวธิ ี เพือ่ใหม้จี านวนของ
สถานทีท่่องเทีย่วเหมาะสมและเพยีงพอต่อสมมตฐิานงานวจิยั ซึง่มจี านวน
ของสถานทีท่อ่งเทีย่วแสดงดงัตารางที ่III 
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ตารางที ่III.  จ านวนสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดจ้าก 
แต่ละวธิหีลกัการความเป็นศนูยก์ลาง 

 ความเป็น
ศนูยก์ลางจาก

ระดบั 

ความเป็น
ศนูยก์ลางจาก
การคัน่กลาง 

ความเป็น
ศนูยก์ลางจาก
ความใกล้ชิด 

จ านวนสถานที ่ 151 สถานที ่ 85 สถานที ่ 89 สถานที ่
 

 ทัง้นี้จะเหน็ไดว้่าจ านวนสถานทีข่องความเป็นศนูยก์ลางจากระดบัจะมี
จ านวนมากกว่าเนื่องจากมคี่าทีอ่ยู่ในช่วงเดยีวกนั 
IV.V พจิารณาพื้นทีท่ีเ่หมาะสม 

ส าหรบัการพจิารณาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการเป็นจุดกระจายขอ้มลูการ
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินภาคตะวนัออกของประเทศไทย จากสมมตฐิาน
งานวจิยัพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม จะตอ้งสามารถพบไดจ้ากทัง้ 3 วธิหีลกัการคา่
ความเป็นศนูยก์ลาง ซึง่ผลการวจิยัพบว่ามจี านวนสถานทีท่่องเทีย่วทาง
ธรรมชาตทิีเ่หมาะสมจ านวน 32 สถานที ่ใน 4 จงัหวดั ดงัตารางที ่IV  

ตารางที ่IV.  จ านวนสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีไ่ดจ้ากการ
ประมวลผลจ าแนกตามจงัหวดั 

จงัหวดั จ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีมีความเหมาะสม 

ระยอง 8 สถานที ่
จนัทบุร ี 11 สถานที ่
ตราด 11 สถานที ่
สระแกว้ 2 สถานที ่
รวม 32 สถานที ่

 

โดยเมือ่จดัแยกขอ้มลูสถานทีใ่นแต่ละจงัหวดั ตามเรยีงล าดบัตามค่า
ความเป็นศนูยก์ลางแลว้ จะแสดงผลลพัธไ์ดด้งัตารางที ่V ถงึตารางที ่VIII 

ตารางที ่V.  สถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการเป็นจุดกระจายขอ้มลู 
การท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินจงัหวดัระยอง 

อ าเภอ ช่ือสถานท่ี ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากระดบั 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากการ
คัน่กลาง 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากความ
ใกล้ชิด 

แกลง อา่วไข ่ 6 0.0749 6848.00 
แกลง ทุง่โปรงทอง 4 0.0775 6383.50 
แกลง ถ ้าระฆงัทอง 3 0.0763 1457.50 
แกลง ป่าชายเลน

บา้นเนินฆอ้ 
สะพานรกัษ์
แสม 

3 0.0738 522.50 

แกลง อา่งเกบ็น ้า
เขาจกุ 

3 0.0728 1820.50 

แกลง แหลม
แมพ่มิพ ์

2 0.0719 6300.00 

เมอืงระยอง หาดดวง
ตะวนั 

2 0.0690 6191.00 

เขาชะเมา น ้าตกเขาชะ
เมา 

3 0.0683 1655.00 

 

ตารางที ่VI.  สถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการเป็นจุดกระจายขอ้มลู 
การท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินจงัหวดัจนัทบุร ี

อ าเภอ ช่ือสถานท่ี ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากระดบั 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากการ
คัน่กลาง 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากความ
ใกล้ชิด 

แหลมสงิห ์ หาดเแหลม
สงิห ์

5 0.0845 9094.00 

แหลมสงิห ์ อทุยาน
แหง่ชาติ
น ้าตกพลิว้ 

4 0.0863 9141.50 

เมอืงจนัทบุร ี น ้าตกคลอง
นารายณ์ 

5 0.0841 3323.00 

มะขาม เขือ่นครีธีาร 4 0.0827 7948.50 
ทา่ใหม ่ หาดเจา้

หลาว 
3 0.0824 8444.00 

นายามอาม หาดคุง้
วมิาน 

4 0.0802 8249.00 

มะขาม น ้าตกเขา
บรรจบ 

3 0.0801 7695.00 

มะขาม อา่งเกบ็น ้า
หว้ยตาโบ 

3 0.0818 2785.50 

โป่งน ้ารอ้น น ้าตกหนิ
ดาด 

2 0.0776 7616.00 

โป่งน ้ารอ้น อา่งเกบ็น ้า
คลองพระ
พุทธ 

3 0.0751 7589.00 

สอยดาว น ้าตกเขา
สอยดาว 

2 0.0727 7367.00 

ตารางที ่VII.  สถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการเป็นจุดกระจายขอ้มลู 
การท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินจงัหวดัตราด 

อ าเภอ ช่ือสถานท่ี ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากระดบั 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากการ
คัน่กลาง 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากความ
ใกล้ชิด 

เมอืงตราด อา่งเกบ็น ้า
เขาระก า 

4 0.0872 9082.50 

เมอืงตราด ลานตะบูน
บา้นทา่
ระแนะ 

4 0.0831 5651.00 

เกาะชา้ง เกาะชา้ง 11 0.0714 5225.00 
บ่อไร ่ อทุยาน

แหง่ชาติ
น ้าตกคลอง
แกว้ 

2 0.0847 5178.00 

เมอืงตราด น ้าตกทา่
เสน้ 

4 0.0821 1479.00 

แหลมงอบ อา่วตาลคู ่ 3 0.0750 5279.00 
แหลมงอบ หาดทราย 2 0.0789 5372.00 
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อ าเภอ ช่ือสถานท่ี ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากระดบั 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากการ
คัน่กลาง 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากความ
ใกล้ชิด 

ด า 
เกาะกูด เกาะหมาก 7 0.0677 3681.00 
เมอืงตราด น ้าตก

สะพานหนิ 
2 0.0763 1116.00 

เมอืงตราด แหลมกลดั 2 0.0711 935.00 
เมอืงตราด หาดมกุแกว้ 2 0.0666 752.00 
ตารางที ่VIII.  สถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการเป็นจุดกระจายขอ้มลู 

การท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินจงัหวดัสระแกว้ 
อ าเภอ ช่ือสถานท่ี ความเป็น

ศนูยก์ลาง
จากระดบั 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากการ
คัน่กลาง 

ความเป็น
ศนูยก์ลาง
จากความ
ใกล้ชิด 

คลองหาด ถ ้าน ้าเขา
ศวิะ 

2 0.0704 7280.00 

คลองหาด ถ ้าเพชรโพธิ ์
ทอง 

2 0.0682 7191.00 

 
V. สรุปและอภปิรายผล 

 งานวจิยัการวเิคราะหพ์ืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการเป็นจุดกระจายขอ้มลูการ
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินภาคตะวนัออกของประเทศไทย ดว้ยหลกัการ
เป็นศนูยก์ลางของทฤษฎกีราฟ พบวา่พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมมจี านวน 32 
แห่ง ใน 4 จงัหวดั ซึง่จากผลการทดลองจะพบว่าจงัหวดัทีม่พี ืน้ทีท่ีม่คีวาม
เหมาะสมมากทีสุ่ดคอื จงัหวดัระยอง จนัทบุร ีและตราด แต่เมือ่เปรยีบเทยีบ
ระหว่างจ านวนสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิัง้หมดของจงัหวดั กบั
จ านวนสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวามเหมาะสมในจงัหวดั พบว่า จงัหวดั
จนัทบุร ี มสีดัส่วนมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 34 ในขณะทีจ่งัหวดัตราดมี
จ านวนสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิากทีสุ่ด แต่มสีดัส่วนน้อยกวา่ 
เนื่องจากสถานทีท่่องเทีย่วบางส่วนเป็นเกาะและชายหาดทีเ่ป็นโหนดปลาย 
(Leaf Node) นอกจากนัน้ถา้พจิารณาในภาพทางภมูศิาสตรจ์ะเหน็ไดว้่า
สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่หมาะสมต่อการเป็นจุดกระจายขอ้มลูนัน้จะอยู่ในเขต
ตอนกลางของภาคตะวนัออกทีม่โีอกาสในการเชือ่มโยงสถานทีต่่างๆ ไดท้ า
ใหม้คี่าความเป็นศนูยก์ลางสงู สอดคลอ้งกบังานวจิยั [10] ทีไ่ดใ้ชค้่าความ
เป็นศนูยก์ลางเช่นเดยีวกนั และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบังานวจิยั [11] 
ทีใ่หค้วามส าคญักบัการก าหนดสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นศนูยก์ลางเพือ่การ
เชือ่มโยงไปสถานทีท่่องเทีย่วปลายทางในรอบพืน้ที ่ ส าหรบัการน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์นัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย และ หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่วระดบัจงัหวดัภาคตะวนัออก 
จะสามารถน าไปประกอบการพจิารณาเลอืกจุดกระจายขอ้มลูการท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาต ิ [12] ส่งผลใหน้กัทอ่งเทีย่วไดร้บัทราบขอ้มลูของสถานที่
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตอิื่น ๆ ทีเ่ชือ่มโยงต่อกนั เป็นโอกาสใหเ้กดิการ
กระจายการท่องเทีย่วไปในพืน้ทีต่่าง ๆ มากยิง่ขึน้ 
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บทคัดย่อ 
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้งแคมป์โดยขอบเขตการวิจัยเป็นผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การขาย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ว่าส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้ง
แคมป์หรือไม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน 2 ตัวแปร คือตัวแปรด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product) และตัวแปรปัจจัยด้านบุคลากร (People) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขาย
อุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้งแคมป์  
 
ค ำส ำคัญ :  ส่วนผสมทางการตลาด, การบวนการตัดสินใจซื้อ, อุปกรณ์การตั้งแคมป์ 
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Abstract 

This research publishes out to be a case study for the camping gears entrepreneur to study the needs of 
customer. This research have a purpose on finding the different of personal factors that affecting the buying 
decision process and to study a marketing mix factors that affecting the buying decision process in product of 
camping equipment store. Collecting data from sample group in Bangkok area by use a survey questionnaire for 
400 people. The survey questionnaire is including a personal factor and a marketing mix factors. After collect all 
the data from the sample group, we use an analysis program to analyze the data for results. The results found 
that there are 2 marketing mix factors that affected to customer buying decision process which is people and 
product factor. Moreover, personal factors that did not affect the customer buying decision process is all three of 
them (sex, age, income). 
 
Keywords:  Marketing Mix Factors, Buying Decision Process, Camping Equipment 
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1) บทน า 
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าส าหรับการตั้งแคมป์มากขึ้น 

ด้วยกระแสของการท่องเที ่ยวตามธรรมชาติเพิ ่มขึ ้น เช่น 
กระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย การเผยแพร่ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติต่าง ๆ (องค์การท่องเที่ยวโลก, 2564) ซึ่งท าให้ผู้คน
เกิดความต้องการที่จะออกจากเมืองเพื่อไปพักผ่อน โดยการลง
พื ้นที ่ส  ารวจของส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนร่วมงาน Traveler Expo 2020 มีจ านวนมาก (MGR 
Online, 2563) จากการสอบถามผู้ประกอบการที่จัดแสดงใน
งานบอกกับ ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่
สนใจท่องเที่ยวกลางแจ้งแนวผจญภัยและไลฟ์สไตล์เพิ่มขึ้น 
(Independent New Network, 2563) เ น ื ่ อ ง จ าก ไ ด ้ เ ปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้งประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้งจ านวนมากที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัสท าให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้าส าหรับการตั้งแคมป์มากขึ้น ประเทศไทย
นั ้นม ีม ูลค ่าตลาดของอุปกรณ์แคมป์ปิ ้งในระดับกลางซึ่ง
หมายความว่ามีคนจ านวนไม่น้อยให้ความสนใจกับการออกไป
แคมป์ปิ้งและเลือกซื้ออุปกรณ์ในการแคมป์ปิ้ง (CBRE, 2563) 
 ส าหรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้มีแนวทางคือ
ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์แคมป์ปิ้งจะมีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
(Mordor Intelligence, 2563) เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการค านึงถึงความต้องการของ
ลูกค้าก็เป็นเรื่องจ าเป็น เพราะความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่อง
ที่ละเอียดอ่อนมาก ดังนั้นเราจะต้องส ารวจตลาดให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เพื ่อให ้ตรงตามความต้องการของล ูกค้า (องค์การ
ท่องเที่ยวโลก, 2564)  การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์การตั้งแคมป์
ในประเทศไทย จะท าให้ผู้ที่ศึกษาน าความรู้ต่างๆ เช่น ปัจจัย
ส่วนบุคคลแบบใด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออปุกรณ์
การตั ้งแคมป์ ผ ู ้บร ิโภคที ่ใช ้งานอุปกรณ์การตั ้งแคมป์มี
พฤติกรรมการซื ้อส ินค้าอย่างไร ปัจจ ัยส ่วนประสมทาง
การตลาดด้านใดบ้าง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์
การตั้งแคมป์ 
 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้าน
อุปกรณ์การตั ้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนด

ประชากรของงานวิจัยเป็นกลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยให้ความสนใจกับ
ตัวแปรได้แก่  

ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ 
เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ 
การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิติที ่วัดได้ของ
ประชากรที่ช่วยก าหนดขนาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่น (ปัญจพงษ์ และเทียนส่ง, 2521) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 
7P's (Kotler, 2000) ซึ ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริม การตลาด 
บุคคลหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าดังนี้  

2.1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ 
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ เกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที ่เสนอขายนั้นอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ 
องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้ (Kotler, 2000) 

2.2) ราคา (Price) คือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน 
ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ซึ ่งผู ้บริโภคนั ้นจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของสินค้าหรือบริการกับราคาของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับสูงกว่าราคาก็จะมีการ
ตัดสินใจซื้อท่ีมากกว่า (อินเต๊ะ, 2551) 

2.3) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) หมายถึงที่ตั ้งของผู้
ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึง  ซึ ่งเป็นอีกปัจจัย
ส าคัญต่อการบริการ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้น
ม ิ ใช ่แต ่ เฉพาะทางกายภาพเท ่าน ั ้น แต ่ย ั งรวมถ ึงการ
ติดต่อสื ่อสาร (สุขเจริญ, 2555) ดังนั ้นประเภทของสถานที่
ให้บริการควรจะต้องครอบคลุมเพราะเป็นปัจจัยท่ีส าคญัต่อการ
เข้าถึงสินค้าและบริการซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค (วงษ์มณฑา, 2542) 

2.4) การส ่ ง เสร ิมการตลาด (Promotion) เป ็นการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู ้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อ การติดต ่อสื ่อสารอาจใช้
พนักงานขายหรือการติดต่อสื ่อสารโดยไม่ใช้คน เช่น การ
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โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
จะสามารถเพิ่มจ านวนลูกค้าและยอดขายได้โดยตรง (Kotler, 
2000) 

2.5) บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ซึ่ง
ต้องอาศัยการคัดเลือก และการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ การสร้างความแตกต่างทางด้าน
การบริการเหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถในการ
แก้ป ัญหา และสามารถสร้างค่านิยมที ่ด ีให้ก ับบริษัทได้ 
พนักงานที่บริการลูกค้าดีส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือใช้
บริการได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (Kotler, 2000) 

2.6) ล ั ก ษณ ะ ทา งก า ย ภ า พ  ( Physical evidence) 
หมายถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่า ให้กับลูกค้าไม่
ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
สะดวกสบาย หรือ ผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นต้น (อังคสกุลเกียรติ, 
2556) 

2.7) กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการส่งมอบ
คุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได ้ อย ่างรวดเร ็วและ
ประทับใจลูกค้า (Kotler, 2000) 

ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื ้อ Kotler (2000) ได้
น าเสนอกระบวนการตัดสินใจแบบ 5 ขั้นตอน ขั้นแรกได้แก่ 
การตระหน ักถ ึ งป ัญหาหร ือความต ้องการ  (Problem 
recognition) ขั ้นที ่  2 ได ้แก่ การหาข้อม ูล ( Information 
search) ขั้นที่ 3 ได้แก่การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
alternatives) ขั ้นที ่ 4 ได้แก่ การตัดสินใจซื ้อ (Purchase 
decision) และขั้นที่ 5 ได้แก่ พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post 
purchase behavior) กระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นหนึ ่งใน
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้บริโภคแต่ละคนล้วน
มีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน (สุขเจริญ, 2555) 

จอห์น ฮอลเลนเดอร์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงในใน
การออกไปตั้งแคมป์ ใช้วิธีส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ได้กล่าวถึง
อุปกรณ์การตั้งแคมป์ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ส าหรับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เดิน
ป่า นักท่องเที ่ยว หรือลูกค้ามักจะเลือกผลิตภัณฑ์ที ่คงทน
แข็งแรงและร้านค้าที่น่าเชื ่อถือเป็นส าคัญ  จากการทบทวน
วรรณกรรมมาทั ้งหมดท าให ้น ักว ิจ ัยสามารถสร ้างกรอบ
แนวความคิดได้ดังรูปที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวความคิดงานวิจยั 
 

3) วิธีด าเนินการวิจัย 
การศ ึกษาว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้ เ ป ็ นการว ิ จ ั ย เช ิ งปร ิ ม าณ 

(Quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Vanichabancha, 2001) 
บุคคลที่เลือกใช้บริการร้านอุปกรณ์แคมป์ปิ้งดังกล่าว ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหา
นคร ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564  

การตรวจสอบความสอดคล ้ อ งของ เน ื ้ อหาของ
แบบสอบถามที ่ตรงกับเรื ่องที ่ศึกษา เครื ่องมือวิจัยได้ถูก
ตรวจสอบโดยผู้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อความครบถ้วน และ
ความสอดคล้องของเนื้อหา (Validity) โดยการวิเคราะห์ดัชนี
ความสอดคล ้องรายข ้อ IOC (Index of Item Objective 
Congruence) (Vanichabancha, 2001)  พบว่าม ีค ่าความ
สอดคล ้องต ั ้ งแต ่  0.60 ข ึ ้นไป จากน ั ้นท  าการทดสอบ
แบบสอบถาม (Pilot Test) จ านวน 30 ชุด และค านวณค่า 
Cronbach Alpha พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.71-0.93 ในทุก
องค์ประกอบ ซึ่งเมื่อท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้รับ
ข้อมูลการตอบแบบสอบถามทั้งสิ ้น 400 ตัวอย่าง ผู ้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1  ค าถามข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ลักษณะค าถามเป็นแบบ 2 
ตัวเลือก (Two-Way Question) และแบบหลายค าตอบให้

กระบวนการตดัสินใจซื้อ  
- การตระหนักถึงปัญหา 

- การหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตัดสินใจซื้อ 

- พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด (7P) 

- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
- ส่งเสริมการขาย 
  การส่งเสริมการตลาด 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 
- ด้านกระบวนการ 
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เลือก (Multiple Choice Question) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องเลือก ตอบเพียงค าตอบเดียว  

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
จ านวน 26 ข้อ ลักษณะค าถามเปน็แบบตัวเลือก 5 ระดับ โดย
ใช้มาตราส่วนแบบไลเคิร์ท (Likert’s Scale) ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องเลือกตอบเพยีงค าตอบเดียวการให้คะแนน
เรียงตามความคดิเห็นของผู้ตอบ  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 
ค าถามกระบวนการตัดสินใจ จ านวน 5 ข้อ ลักษณะค าถามเปน็
แบบตัวเลือก 5 ระดับ เช่นเดียวกับค าถามในส่วนที่ การให้
คะแนนเรียงตามความคิดเห็นของผู้ตอบ  

ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ได้แก ่เพศ อายุ และรายได้  
 

4) ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ประกอบด้วยข้อม ูลมาวิเคราะห์สถิต ิเช ิงพรรณนาได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ในกลุ่มสถิติ 
One-way ANOVA ส าหรับการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้
สถิต ิเชิงพยากรณ์ Multiple Regression Analysis และท า
การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตามโดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอยา่ง 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 154 38.5 
 หญิง 

LGBTQ+ 
220 
26 

55.0 
6.5 

รวม 400 100.0 
อาย ุ ต ่ากว่า 20 ป ี 6 1.5 

 21-30 ปี 188 47.0 

 31-40 ปี 131 32.8 

 41-50 ปี 61 15.3 

 51-60 ปี 11 2.8 
 มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 3 0.6 

รวม 400 100.0 

รายได ้ 10,000 บาทหรือต ่า

กว่า 

101 25.2 

 10,001-20,000 บาท 71 17.8 
 20,001-30,000 บาท 101 25.2 
 30,001-40,000 บาท 44 11.0 

 40,001-50,000 บาท 34 8.5 

 50,001 บาทขึ้นไป 49 12.3 

รวม 400 100.0 
 

  
ผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.5 
และเป็น LGBTQ+ คิดเป็นร้อยละ 6.5 อายุของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 
รองลงมามีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.8 ล าดับถัดมามี
อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.3 และ 51-60 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 2.8 ส่วนมีอายุต ่ากว่า 20 และมากกว่า 61 ปีข้ึนไปมีจ านวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.1 ส่วนรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนของกลุม่
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามนั้นส่วนใหญ่มีรายได้เป็นจ านวน
เงิน 20,001-30,000 บาท และ 10,000 บาท หรือต ่ากว่า คิด
เป็นร้อยละ 25.2 เท่ากัน ล าดับถัดมารายได้ 10,001-20,000 
บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.8  ไปรองลงมามีรายได้ 50,001 
บาทหรือมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 12.3  ล าดับถัดมารายได้ 
30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 และผู ้ม ีรายได้ 
40,001-50,000 บาท น้ันมีเพียงร้อยละ 8.5 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าจาก
ร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการ ร้อยละ 
ประเภทของอุปกรณ์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกซือ้ 

เต็นท์และทาร์ป 23.9 
อุปกรณ์การนอน 20.7 
อุปกรณ์ประกอบอาหาร 17.2 
ภาชนะใส่อาหารและเครือ่งดืม่ 11.6 
เฟอรน์ิเจอร์ส าหรับตั้งแคมป์ 14.1 
มีดพกและเครื่องมือเอนกประสงค ์ 8.5 
อื่นๆ 4.0 

ท าเลที่ต้ังร้านอุปกรณ์แคมป์ปิ้งกลุ่มตัวอยา่งคิดว่าเหมาะสม 
ห้างสรรพสนิค้า 32.0 
ภายในตัวเมอืง 25.2 
รอบนอกตัวเมือง 20.0 
ก่อนถึงสถานที่ตั้งแคมป์ 22.8 

ความถี่ในการเข้าร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ของกลุ่มตัวอย่าง 
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1 ครั้ง/เดอืน 69.3 

2 ครั้ง/เดอืน 17.8 

3 ครั้ง/เดอืน 7.7 

มากกว่า 3 ครั้ง/เดือน 5.1 
จ านวนเงินโดยเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่างเม่ือเข้าร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ใน

แต่ละครั้ง 
น้อยกว่า 3,000 บาท 39.0 

3,000-4,999 บาท 34.5 

5,000-6,999 บาท 10.8 

7,000-8,999 บาท 5.3 

9,000-11,999 บาท 3.5 

มากกว่า 12,000 บาท 6.8 
 

แบรนด์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกใช ้
Coleman 33.2 

MSR 7.4 

Nordisk 7.7 

Naturehike 16.0 

DoD 17.7 

Blckdeer 11.2 

Logos 6.9 

 

จากตารางที่ 2 เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ ประเภทของ
อุปกรณ์แคมป์ปิ้งที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คนเลือกซื้อ พบว่า 
ร้อยละ 23.9 เลือกซื้อสินค้าประเภทเต็นท์และทาร์ป รองลงคือ 
อุปกรณ์การนอนคิดเป็นเป็นร้อยละ 20.7 อันดับต่อไปคือ 
อุปกรณ์ประกอบอาหารร้อยละ 17.2  

ด้านท าเลที่ตั้งร้านอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง จากกลุ่มตัวอย่าง 400 
คน พบว่าห้างสรรพสินค้าเป็นท าเลที ่เหมาะสมร้อยละ 32 
รองลงมาเป็นท าเลภายในตัวเมือง ที่ร้อยละ 25.2 อันดับต่อไป
คือ ท าเลที่ตั้งก่อนถึงสถานที่ตั้งแคมป์ในจังหวัดต่าง ๆ ร้อยละ 
22.8 คิดว่าเหมาะสม  

กลุ่มตัวอย่างเข้าร้านอุปกรณ์แคมป์ปิ้งเดือนละครั้ง นับเป็น
ร้อยละ 69.3  รองลงมาคือ 2 ครั้ง/เดือน นับเป็นร้อยละ 17.8 
และจ านวนเงินที่กลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายต่อการไปที่ร้านมีการใช้
จ่ายน้อยกว่า 3,000 บาท/ครั้ง นับเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา
คือใช้จ่ายครั้งละ 3,000 – 4,999 บาท/ครั้ง นับเป็นร้อยละ 
34.5 และด้านการเลือกใช้อุปกรณ์การตั ้งแคมป์ แบรนด์มี
ชื ่อเสียงอย่าง Coleman ร้อยละ 33.2 รองลงมาคือแบรนด์ 
DoD คิดเป็นร้อยละ17.7 

 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและการแปรผลของ
ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจาก

ร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 
จ านวน ค่าเฉลี่ย การแปรผล 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 400 4.24 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านราคา 400 4.29 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านช่องทางการ
จ าหน่าย 

400 4.32 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการ
ขาย 

400 4.12 มาก 

ปัจจัยด้านบุคลากร 400 4.25 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบ
ทางกายภาพ 

400 4.28 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 400 4.30 มากที่สุด 

 

       ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้ง

แคมป์ทั้งหมด 400 คน เมื่อน ามาเฉลี่ยและวัดผลพบว่าปัจจัยที่

ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือด้านกระบวนการมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และด้านราคาเป็นอันดับที่สามมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.29 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างนั้นเน้นเรื่อง

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการและด้านราคาเป็น

หลัก 
 

ตารางที ่4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัยการตัดสินใจซื้อจ าแนก

ตามเพศ อายุ และรายได ้

คุณลักษณะ Mean S.D. Sig. 

เพศ 

ชาย 4.0195 0.13416   
หญิง 4.0455 0.50864   

LGBTQ+ 3.972 0.26759   
รวม 4.0307 0.56602 0.784 

อาย ุ

น้อยกว่า 20 ปี 3.6061 0.54747   
อายุ  20 - 30 ป ี 4.0377 0.60007   
อายุ  31 - 40 ป ี 4.0229 0.53204   
อายุ 41 - 50 ป ี 4.0939 0.4932   
อายุ 51 – 60 ป ี 3.8512 0.68063   
มากกว่า 60  ปี ขึน้ไป 4.1515 0.78379   
รวม 4.0307 0.56602 0.366 

รายได ้
มากกว่า 10,000 บาท 3.9649 0.58295   

10,001-20,000 บาท 4.0294 0.62904   
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20,001-30,000 บาท 4.0288 0.55847   

30,001-40,000 บาท 4.1157 0.52512   

40,001-50,000 บาท 4.0508 0.46955   

มากกว่า 50,000 บาท 4.0816 0.55770   
รวม 4.0307 0.56602 0.733 

 

จากตางรางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานทดสอบค่าเฉลี่ย 

(ANOVA) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.784, 0.366 และ 0.733 

(Sig.>0.05) จึงปฏิเสธ H1 และยอมรับ H0 [1] สรุปได้ว่าเพศ 

อายุ และระดับรายได้ที ่แตกต่างกันมีระดับกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกันกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

ตารางที ่5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของปัจจยัส่วนประสม

การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์

การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย (b) 
unstandardized 

t Sig.  

 
ค่าคงที ่ 2.047 12.429 .000*  

Product 0.188 4.047 .000*  

People 0.278 6.886 .000*  

R2 = 0.535   
 

   

     ระดับนัยส าคัญ α = 0.05* 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์เชิงพหุคูณ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลโดยใช้ค าสั่ง Stepwise และเลือกตัวแบบ
โมเดลที่มีค่า R2 สูงที่สุดมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระที ่ส ่งผลต่อตัวแปรตาม (Vanichabancha, 2001)  ตัว

แปรต ้นสามารถอธ ิบายการผ ันแปรของต ั วแปรตาม 

(กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้ง
แคมป์) ได้ร้อยละ 53.3 (R2 = 0.535) ซึ ่งปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน
อุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน 2 ตัว

แปร คือตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ (Sig. = 0.000) และตัวแปร

บุคลากร (Sig. = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  
โดยตัวแปรอันดับที่หนึ่งคือ ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้ง
แคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 
0.278 ค่าสถิติ T-test เท่ากับ 6.886) และอันดับที ่สองคือ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ 0.188 
ค่าสถิติ T-test เท่ากับ 4.047) 

จากตารางที่ 5 จะแสดงให้เห็นตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์ตั้งแคมป์ หรือไม่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05) ได้แก่ 

ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขายและการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ (การคัดเลือกตัวแปรเข้าในสมการถดถอย ผู้วิจัย
ใช้ Stepwise Method ตัวโปรแกรมได้ท าการเลือกตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อตัวแปรตามอัตโนมัติและให้ค่าสัมประสิทธิ ์การ

ตัดสินใจสูงที่สุด) (Vanichabancha, 2001)     
ดังนั ้นจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผู ้ว ิจัย

สามารถเขียนสมการเชิงเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยบุคลากร และปัจจัยการตัดสินใจซื้อ ได้
ดังนี้  

 

Y = 2.047+0.188(Product)+0.278(People)+          (1) 

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษางานวิจ ัยเร ื ่องปัจจ ัยส ่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์

การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปราย

ผลได้ดังนี้ 

5.1) ปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ตัวแปรเพศ อายุ และ

รายได้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) 

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านอายุที่แตกต่าง

กันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าของผู ้หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร และยังไม่สอดคล้องกับพนิตานันท์ อังค

สกุลเกียรติ (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงจาก

ร้านค้าเฉพาะเจาะจง พบว่าปัจจัยด้านรายได้ที ่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ในด้านราคาเฉลี่ย

ต่อชิ้นและด้านมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ ผู้วิจัยได้ข้อสังเกต

ว่าสินค้าอุปกรณ์ตั้งแคมป์ค่อนข้างเป็นสินค้าพิเศษ ผู้ใช้ไม่ได้ใช้
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ทุกวันจะใช้เฉพาะเวลาไปเที ่ยวเท่านั้น เพราะฉนั ้นเวลา

ตัดสินใจซื้อก็จะไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ และรายได้

ต่างกันก็จะตัดสินใจซื้อคล้าย ๆ กัน  

5.2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด สรุปได้ว่า ปัจจัยด้าน

บุคลากรและด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชา ทองเจริญ (2557) ได้ศึกษา

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าโดยใช้แบบสอบถามเป็น 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

และเป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) โดยเกิด

ระหว่างปีพ.ศ. 2520 –2537 ที่อาศัยหรือท างานอยู่ในเขต

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้าน

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากและเมื่อ

วิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับสูงสุดของคือ การบริการจาก

พนักงานในร้าน (ทองเจริญ, 2557) 

5.3) ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตั้งแคมป์

อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ

ส่งเสริมการขายและการส่งเสริมการตลาด ด้านองค์ประกอบ

ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ผลงานวิจัยไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยการศึกษาความพึงพอใจในการตั้งแคมป์ (คุณเลิศ 

และ ธรรมจินด า, 2557) โดยเฉพาะด้านราคา กลุ่มตัวอย่างใน

งานวิจัยให้ความส าคัญกับราคาของอุปกรณ์ตั้งแคมป์อย่างมาก 

ซึ่งต่างจากผลการวิจัยของผู ้วิจัย ทั ้งนี ้อาจจะเกิดจากกลุ่ม

ตัวอย่างในงานวิจัยมีรายได้ค่อนข้างสูง กลุ่มตัวอย่างที่มรีายได้

มากกว่า 20,001 บาทขึ ้นไปมีมากถึง 57% จึงท าให ้การ

ค านึงถึงด้านราคาลดน้อยลง แต่สนใจกับคุณค่าผลิตภัณฑแ์ละ

การบริการโดยพนักงานมากขึ้น    

  
6) ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยในครั้งนี ้ น าเสนอในมุมมองของผู้ประกอบการ
ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า ควรมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคโดยค านึงถึง
เพศ อายุ และรายได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใน
การซ ื ้ อส ินค ้ าจากร ้ านอ ุปกรณ ์การต ั ้ งแคมป ์ ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ 

ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั ้งแคมป์โดยให้ความส าคัญให้
เหมาะสมกับเพศ อายุ และรายได้ (พิตรปรีชา, 2553) เพื่อให้
ตรงความต้องการและตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ความมุ่งท าตลาด
กับกลุ่มเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการต้องการ
จะจ าหน่ายที่ร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์เพราะปัจจัยด้านเพศ 
อายุ และรายได้ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการซื้อสินค้าท่ีแตกต่าง
กัน 

6.2) ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี ่ม ี ผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ 
 6.2.1) บุคลากร (People)  เป็นปัจจัยส่งผลต่อกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมากท่ีสุด โดยข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับการมีพนักงานที ่มีความสุภาพ 
เรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดี เต็มใจพร้อมให้บริการ และสามารถ
ให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน แนะน าสินค้าให้ลูกค้าได้เหมาะสม 
(พิตรปรีชา, 2553) 
 6.2.2) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นปัจจัยส่งผลต่อกับ
กระบวนการต ัดส ินใจซื ้อเป ็นอย่างมากเป็นอ ันด ับสอง 
ผู้ประกอบการหาสินค้าที่จะจัดจ าหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
เป็นมาตรฐาน มีภาพลักษณ์ของสินค้าที ่ดี และมีให้เลือก
หลากหลาย (อินต๊ะ, 2551) 
      6.3) ปัจจัยราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการ
ขายและการส่งเสริมการตลาด ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ หากผู้ประกอบการมีงบประมาณในการบริหาร
กิจการที่จ ากัด ผู ้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการลด
ราคา การส ่ ง เสร ิมการขาย ช ่องทางการจ ัดจ  าหน่ าย 
องค์ประกอบทางกายภาพ และกระบวนการน้อยลง เช่น การ
จัดตกแต่งร้านควรเน้นให้หาสินค้าได้ง่ายแต่ไม่ต้องมีความ
หรูหรา ไม่เน้น Promotion แต่เน้นการให้บริการจากพนักงาน
ที่ดูแลเอาใจใส่ เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ และตอบค าถาม
ลูกค้าได้ดี  
      6.4) งานวิจัยครั ้งนี ้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกและประเด็นท่ีมากขึ้น คณะผู้วิจัยใคร่ขอเสนอให้มี

การท าวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย และควรเพิ่มขอบเขต ตัวแปร

ที่น่าสนใจอื่น ๆ และขนาดของงานวิจัยให้มากขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
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ที่ใหญ่ขึ้นจะได้ข้อมูลที่คลอบคลุมและน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม 

(Vanichabancha, 2001)      

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีเนื่องจาก

ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อัชญา กล้าเวช ประธาน
หลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล ผศ. ดร. ปัณณทัต 
จอมจักร อาจารย์ ดร. มิรา เสง่ียมงาม และอาจารย์พงศ์ศรัณย์ 
วงศ์ชนเดช สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้กรุณาช่วยเก็บ
ข้อมูล และสละเวลาให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจ ัย ส ่งผลให้งานวิจ ัยม ีความสมบูรณ์มากยิ ่ งขึ้น 
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบทั่วไปและแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัย 
ที่มีผลตัดสินใจซ้ือ ศึกษากลุ่มเป้าหมายและแนวทางการท าธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่คนไทยที่มีอายุ 20 
ปีขึ้นไป 418 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน   
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบทั่วไปและแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารได้แก่ 1) คุณภาพ  
2) ราคา 3) ภาพลักษณ์ และ 4) ลักษณะภายนอก กลุ่มตัวอย่างให้การยอมรับปัจจัยด้านลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไปมากกว่า  
บรรจุภัณฑ์อาหารที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยอมรับปัจจัยด้านราคาและภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
บรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป โดยด้านคุณภาพ ภาพลักษณ์ และลักษณะภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทิศทางบวก
ทั้งหมด อธิบายการตัดสินใจซ้ือได้ร้อยละ 41.6 ผลจากการศึกษาพบว่าเพศและกลุ่มอาชีพมีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เพศชายตัดสินใจซ้ือน้อยกว่าเพศหญิง ผู้ที่เป็นข้าราชการและผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวตัดสินใจซ้ือมากกว่าพ นักงานบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ ร้อยละ 76.5 ตัดสินใจเลือกซ้ือร้านที่ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 64.6 ยินยอมจ่ายเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 17.66 จากราคาเดิม 
 
ค ำส ำคัญ :  บรรจุภัณฑ์อาหาร, สิ่งแวดล้อม, ยอมรับ, ราคา, ภาพลักษณ์, คุณภาพ, ลกัษณะภายนอก 
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Abstract 
 This study aims to compare the acceptance of conventional and eco-friendly food packaging. Study the level of influence of 
factors affecting purchasing decisions. Study the target group and approaches to a eco-friendly food packaging business. The survey 
was conducted with a sample of 418 Thai adults over the age of 20. The method of data collection was by creating a questionnaire 
to collect data. The statistics used in this research consist of both descriptive statistics and inferential statistics. 
 Factors influencing the acceptance of conventional and eco-friendly food packaging are 1) quality, 2) price, 3) image, and 4) 
appearance. The sample group accepted the external appearance of conventional food packaging more than eco-friendly food 
packaging, and the price and image factor of eco-friendly food packaging were more acceptable than conventional food packaging. 
All quality, image, and appearance factors influence the purchase of eco-friendly food packaging in a positive direction. This can 
explain the purchase decision by 41.6%. The average decision to purchase eco-friendly food packaging was made differently by 
gender and occupational group. Males make fewer purchasing decisions than females. Government officials and self-employed 
people make significantly more purchasing decisions than corporate employees. 76.5 percent of the sample group decided to buy a 
store that uses eco-friendly food packaging. While 64.6% are willing to pay more to switch from conventional to Eco-friendly food 
packaging, they are willing to pay 17.66% more than the original price. 

 
Keywords:  Eco-friendly food packaging, Acceptance, Price, Quality, Image, Appearance 
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1) บทน า  
 การสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคช่ันจัดส่งอาหาร ก าลังได้รับ
ความนิยมหรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเทียบจากปี 2562 เนื่อง
ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  

 

 
รูปที่ 1: มูลค่าธุรกิจ Food Delivery ป ี2564 

แหล่งที่มา : ศูนยว์ิจยักสิกร, 2564 
 

 ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับรูปแบบการให้บริการมีการ
ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แล้วทิ้ง
กลายเป็นขยะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขยะพลาสติก
เพิ่มขึ้นร้อยละ15 จากเฉลี่ยวันละ 5,500 ตัน/วัน เป็น 6,300 
ตัน/วัน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2563) ผู้ประกอบการจึงต้อง
พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยเริ่มจาก
ค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะยอมรับบรรจุภัณฑ์
อาหารจากปัจจัยด้านใดบ้างและแต่ละปัจจัยมากน้อยเพียงใด 
เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 

 
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

    1. เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับบรรจภุัณฑ์อาหารแบบท่ัวไป
และแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อบรรจภุัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3. เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อ 
บรรจภุัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    4. เพื่อก าหนดแนวทางการท าธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3) วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรไทยที่มีอายุ 20 ปี 
ขึ้นไป โดยก าหนดขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย Bailey 
(1994) ระบุว่าการค านวณทางสถิติต้องมีตัวอย่างขั้นต ่า 30 
ตัวอย่าง อย่างไรก็ดีจ านวนตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 100 ตัวอย่าง
จึงจะเหมาะสม Roscoe (1975) ระบุว่าจ านวนตัวอย่างที่
เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 30-500 ตัวอย่างและหากมีการแยก
เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างย่อย แต่ละกลุ่มต้องมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 30 ตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บได้จริงจ านวน 418 
ตัวอย่าง 
 
3.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์โดยศึกษาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะศึกษาเพื่อน ามาสร้างกรอบ แนวคิด
ของการวิจัย จากนั้นก าหนดตัวแปรในการศึกษาและสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัยครั้งนี้ และด าเนินการสร้างแบบสอบถามจาก
กรอบแนวคิดที่ได้ โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 
ข้อ ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์
อาหารของผู้บริโภคจ านวน 30 ข้อ และ ส่วนที่  3 ค าถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป
และบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ านวน 3 ข้อ 
  
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล  
 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยการเลือก
ตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
ผู้วิจัยได้ท าการระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และรายละเอียด
เกี่ยวกับแบบสอบถามในแต่ละตอน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนตอบแบบสอบถาม 
 
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้และเกณฑ์การแปลผล การอธิบายลักษณะของ
ข้อมูล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และการอธิบายภาพรวมของการ
ยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
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(Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากนั้น
ใช้สถิติ เชิงอนุมาน (Inference statistics) เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมิน คือ วิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
regression analysis) เพื่ออธิบายอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค 

 
4) ผลการวิจัย 

4.1) ผลเปรียบเทียบการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไปและ
แบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ท าการศึกษา 4 ปัจจัยของบรรจุภัณฑ์อาหารได้แก่ ลักษณะ
ภายนอก, คุณภาพ , ภาพลักษณ์และราคา (Interval Scale) 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้การยอมรับปัจจัยด้านราคาและภาพลักษณ์
ของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าปัจจัย
เดียวกันของบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป และให้การยอมรับปัจจัย
ด้านลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไปมากกว่าปัจจัย
เดียวกันของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมกับบรรจภุัณฑ์อาหารทั่วไป 

Pair 
Eco-friendly 

food packaging  
& Regular food 

packaging 

Paired Differences 

T Sig.  
(2 

tailed) 

Mean  
Difference 

Std. 
Error 
Mean 

1. คุณภาพ -1.431 .153 -.04386 .03065 

2. ราคา 5.578 .000 .16667 .02988 

3. ภาพลักษณ์ 2.745 .006 .07974 .02905 

4. ลักษณะ
ภายนอก 

-2.273 .024 .06506 .02863 

 

4.2) ผลอิทธิพลของปัจจัยด้านต่างๆของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
Acceptance = 0.190 + 0.465A + 0.218Q + 0.231I    (1) 

 
 ลักษณะภายนอกมีผลนัยยะส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ 
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดรองลงมาคือ
คุณภาพและภาพลักษณ์ตามล าดับ  ซึ่งเป็นทิศทางบวกทั้งหมด 

และมีอ านาจการทายผล (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.416 
หากบรรจุภัณฑ์อาหารมีความสวยงาม มีคุณภาพดี สะท้อนถึง
การเอาใจใส่ผู้บริโภคและการดูแลสังคมได้ เพิ่มขึ้นจะท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นตามไปด้วย ส่วนราคาไม่มีผลนัยยะส าคัญต่อการตัดสินใจ
ซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียรสันต์ระหวา่งตัวแปร 

ตัวแปร  
(n = 418) 

Y X1 X2 X3 X4 

การตัดสินใจ (Y) 1 .574** .412** .445** .356** 

ลักษณะภายนอก 
(X1) 

  .283** .407** .505** 

คุณภาพ (X2)    .392** .242** 

ภาพลักษณ์ (X3)     .427** 

ราคา (X4)     1 
** p < .05 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวแปร B t - test Tolerance VIF 

ค่าคงที่ .190 .850   

ลักษณะภายนอก .465 10.527*** .815 1.227 

คุณภาพ .218 5.200*** .826 .1.211 

ภาพลักษณ์ .231 4.196*** .751 1.332 

R = .649, R2 = .421, Adjusted R2 = .416, SEE. = .536, F = 17.61 
ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า p – value, ***p < .01 
 

4.3) ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามลักษณะประชากร 
 ช่วงอายุ, ระดับการศึกษาและระดับรายได้ (Ordinal Scale)
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในขณะที่ เพศและกลุ่มอาชีพ มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังน้ี  
 4 .3 .1 ) ใช้ การวิ เค ราะห์  Independent Sample Test 
ศึกษาเพศ (Nominal Scale) ต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์
อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเพศชาย
ตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
เพศหญิง จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงพบว่า
ให้ความใส่ใจกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ค านึงถึงผลกระทบต่ อ
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สิ่งแวดล้อมมากกกว่า ในขณะที่เพศชายคิดว่าปัจจุบันบรรจุภัณฑ์
อาหารส่วนใหญ่ยังคงเป็นพลาสติกคล้ายคลึงกัน 

 

ตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อ 
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มระหวา่งชายและหญิง 

การตัดสินใจซื้อ Levene’s Test T Sig. 
(2-tailed) Sig. 

ความแปรปรวนเท่ากัน .924 -2.69 .007 

ความแปรปรวนไม่เท่ากัน  -2.67 .010 

   
 4.3.2) ใช้การวิเคราะห์ ANOVA และ LSD ศึกษาอาชีพ 
(Nominal Scale) ต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ข้าราชการหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์
อาหารที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มพนักงานบริษัท 
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพข้าราชการหรือผู้ที่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการความน่าเช่ือถือ 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มอาชพีต่อการตัดสินใจ

ซ้ือบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การตัดสินใจซื้อ Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 9.893 1.979 4.140 .001 

ภายในกลุ่ม 194.530 .478   

ทั้งหมด  204.423    
 

ตารางที่ 6 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ของกลุ่มอาชีพต่อการตัดสินใจซื้อ
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

(I) อาชพี (J) อาชีพ Mean 
Difference 

(I-J) 

Sig. 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา .19048 .167 

พ่อบ้าน/แมบ่้าน .21429 .469 
  พนักงานบริษัท .41672 .000 

ประกอบธุรกิจสว่นตัว
อื่นๆ 

.20040 .094 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวอื่นๆ 

 นักเรียน/นักศึกษา -.00992 .941 

พ่อบ้าน/แมบ่้าน .01389 .962 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ -.20040 .094 

พนักงานบริษัท .21633 .023 

4.4) ผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 

 
   รูปที่ 2: สัดส่วนการตัดสินใจการซ้ือบรรจุภัณฑ์อาหารของกลุ่มตัวอย่าง 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจการซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 20.6 ซื้อร้านใดก็ได้ ร้อยละ 2.9 ซื้อร้านที่ใช้
บรรจุภัณ ฑ์ อาหารทั่ วไป  และร้อยละ 76.5 ซื้ อร้ านที่ ใช้  
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยินดีจ่ายเงินเพิ่ม
เพื่อเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 64.6  โดยยินยอมจ่ายเพิ่มอยู่ระหว่างร้อยละ 2-60  
จากราคาเดิม มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 17.66  

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการเปรียบเทียบการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบทั่วไป
และแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา ภาพลักษณ์ ลักษณะภายนอก 
ของบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทแตกต่างกัน ผลการศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยด้านต่างๆของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ ปัจจัย
ด้านลักษณะภายนอก ด้านคุณภาพและด้านภาพลักษณ์ในทิศ
ทางบวกทั้งหมดและมีความสามารถในการพยากรณ์ (Adjusted 
R Square) เท่ากับ 0.416  
 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเพศชายตัดสินใจ
ซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเพศหญิง 
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการและผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากกว่ากลุ่มผู้ที่เป็นพนักงานบริษัท โดยพบว่าเพศหญิงยินดีจ่าย
เพิ่ม 5 - 10บาท ผู้ที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจยินดีจ่ายเพิ่ม  
5 - 20 บาทและผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ ยินดีจ่ายเพิ่ม  
5 - 10 บาทกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดว่าบรรจุภัณฑ์
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อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมรีาคาค่อนข้างสูงและมีโอกาสใช้
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป แต่มีข้อดีที่
สามารถย่อยสลายได้ โดยไม่ เป็นอันตรายหรือไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม แสดงถึงความใส่ใจผู้บริโภคและสง่เสรมิภาพลกัษณท์ี่
ดีต่อแบรนด์สินค้า 

 
6) ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ควรใช้จุดเด่นด้านภาพลักษณ์มาสร้างคุณค่าทางใจ เช่น เป็น 
แบรนด์ที่มองการณ์ไกล มีความรับผิดชอบต่อสังคม  คิดถึงความ
ยั่งยืน และสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดช่วยเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ได้  อีก
ทั้งควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีสีสวยงาม หลากหลายน่าสนใจ 
จัดการต้นทุนวัตถุดิบให้เหมาะสม เพื่อท าให้ราคาถูกลงและมี
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยในอนาคต คือ ควรสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการซื้อและทัศนคติที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
อาหาร  
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 บทคดัย่อ  —  งาน  วิจยั  ฉบบั  นี�   ได้  ศึกษา  โครง  ข่าย  ประสาท  เทียม  แบบ  คอน 

 โว  ล ู ชนั  เชิง  ลึก  (Deep  Convolutional  Neural  Network)  เพื�อ  ใช้  จาํแนก  พนัธ์ ุ

 อะ  โว  กาโด  โดย  มี  จดุ  ประสงค ์ เพื�อ  เปรียบ  เทียบ  โครง  ข่าย  ประสาท  เทียม  แบบ 

 คอน  โว  ล ู ชนั  จาํนวน  6  โครงสร้าง  ประกอบ  ด้วย  InceptionResNetV2, 

 InceptionV3,  DenseNet121,  DenseNet169,  VGG19  และ  VGG16  มาท ํ า 

 การ  ทดลอง  เปรียบ  เทียบ  การ  จาํแนก  ภาพ  ซึ�ง  ฝึกสอน  ให้  สา  มา  รถจาํแนก  พนัธ์ ุ

 อะ  โว  กาโด  จาํ  นวน  7  พนัธุ ์  คือ  พนัธุ ์ บชู�  ,  พนัธุ ์ บชู�  ,  พนัธุ ์ แฮส  ,  พนัธุ ์ พริ�ง  เค 

 อร ์ ตนั  ,  พนัธุ ์ บคั  คา  เนีย  ,  พนัธุ ์ ปี  เตอร ์ สนั  และ  พนัธ์ ุ เอ  .034  จาก  ผล  การ  เปรียบ 

 เทียบ  โครง  ข่าย  ประสาท  เทียม  แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  เชิง  ลึก  พบ  ว่า  โครงสร้าง  แบบ 

 DenseNet121  ให้  ค่า  ความ  ถกู  ต้อง  98.33%  ซึ�ง  มี  ค่า  มาก  ที�สดุ  จึง  สรปุ  ได้  ว่า 

 หากต้องการสร้างโมเดลเพื�อนําไปจาํแนกพนัธ์อุะโวกาโดควรจะใช้ 

 โครงสร้างแบบ DenseNet121 

 คาํ  สาํคญั  —  การ  รู้  จาํ  อะ  โว  กาโด  ,  การ  เรียน  รู้  เชิง  ลึก  ,  โครง  ข่าย  ประสาท 

 เทียมแบบคอนโวลชูนัเชิงลึก 

 ABSTRACT  —  This  paper  examines  a  deep  convolutional  neural 

 network  for  avocado  recognition  environment.  The  primary  objective 

 was  to  compare  6  CNN  architectures  including  InceptionResNetV2, 

 InceptionV3,  DenseNet121,  DenseNet169,  VGG16  and  VGG19  which 

 aims  to  classify  avocado  of  the  following  categories  A034,  Booth7, 

 Booth8,  Hass,  Pinkerton,  Peterson  and  Buccania.  The  comparison  of 

 deep  CNN  DenseNet121  yields  highest  accuracy  at  98.33%.  we  can 

 create a model from the deep CNN using DenseNet121 architecture, 

 Keywords  —  Avocado  Recognition,  Deep  Learning,  Deep 

 Convolutional Neural Network 

 I. บทนํา 

 ในปัจจบุนัอะโวกาโดไดร้บัความนิยมเพิ�มมากขึ�นและมหีลากหลายสาย 

 พนัธุ ์ ให ้ เลอืก  รบั  ประทาน  [1]  ใน  ประเทศไทย  ได ้ นํา  อะ  โว  กา  โด  เขา้  มา  โดย  นํา 

 เขา้  มา  ม ี ทั �ง  ตน้  พนัธุ ์ และ  ตน้  เพาะ  เมลด็  และ  เนื�องจาก  ประเทศไทย  ม ี ชาว  ต่าง 

 ประเทศ  จาก  ยโุรป  และ  อเมรกิา  อาศยั  อยู ่ มาก  จงึ  ทาํให ้ ม ี ความ  ตอ้ง  การ  ผลอ  ะ 

 โว  กา  โด  มาก  ยิ�ง  ขึ�น  จน  ใน  บาง  ฤด ู ผลอ  ะ  โว  กา  โด  ใน  ประเทศ  ม ี ไม ่ เพยีง  พอ  จงึ  ได ้

 ม ี การนํา  เขา้  มา  จาก  ต่าง  ประเทศ  ทาํให ้ ประเทศไทย  ม ี การ  ปลกู  อะ  โว  กา  โด  กนั 

 มาก  ขึ�น  โดย  ปัจจบุนั  ม ี อะ  โว  กา  โด  ม ี ประมาณ  500  สาย  พนัธุ ์ ทั �ว  โลก  ซึ�ง  แต่ละ 

 สาย  พนัธุ ์ สามารถ  จาํแนก  ได ้ จาก  รปู  ทรง  ลกัษณะ  ของ  ผวิ  และ  ส ี ผวิ  อยา่งไร 

 กต็าม  การ  จาํแนก  สาย  พนัธุ ์ ม ี ความ  ซบั  ซอ้น  สงู  ทาํให ้ ผู ้ ที�  ไมม่ ี ความ  เชี�ยวชาญ 

 หรอื  ไมม่ ี ประสบการณ์  จะ  ไม ่ สามารถ  จาํแนก  เนื�องจาก  ม ี บาง  สาย  พนัธุ ์ ที�  ม ี

 ลกัษณะคลา้ยกนัจงึทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการพจิารณาและจาํแนกวา่เป็นสาย 

 พนัธุ ์ ประเภท  ใด  อกี  ทั �ง  ใน  ปัจจบุนั  เริ�ม  ม ี การ  ปลกู  และ  จาํ  หน่าย  อะ  โว  กา  โด  กนั 

 มากยิ�งขึ�น ทาํใหม้กีารจาํหน่ายอะโวกาโดไมต่รงสายพนัธุใ์นทอ้งตลาด 

 ใน  ปัจจบุนั  เทคนิค  การ  เรยีน  รู ้ เชงิ  ลกึ  (Deep  learning)  ได ้ รบั  ความ  สนใจ 

 และ  ม ี ความ  กา้วหน้า  เป็น  อยา่ง  มาก  [2]  โดย  เฉพาะ  การ  ใช ้ โครง  ขา่ย  ประสาท 

 แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  (Convolutional  Neural  Network)  โดย  การ  ใช ้ โครง  ขา่ย 

 ประสาทแบบคอนโวลชูนัจะเป็นการเลยีนแบบการมองเหน็ของมนุษยท์ี�มอง 

 พื�นที�  เป็น  ที�  ยอ่ย  ๆ   จาก  นั �น  นํา  กลุม่  ของ  พื�นที�  ยอ่ย  ๆ   นั �น  มา  ผสาน  กนั  ซึ�ง  ม ี จดุ 

 เดน่  ที�  สามารถ  สกดั  คณุลกัษณะ  เดน่  ที�  สาํคญั  (Feature  Extraction)  แลว้  จงึ 

 นําคณุลกัษณะนั �นมาสรา้งโมเดล 

 โดย  งาน  วจิยั  นี�  จะ  นํา  ความ  รู ้ ทาง  ดา้น  การ  เรยีน  รู ้ เชงิ  ลกึ  (Deep  Learning) 

 มา  เพื�อ  ชว่ย  แก ้ ปัญหา  ใน  การ  จาํแนก  สาย  พนัธุ ์ อะ  โว  กา  โด  จาํนวน  7  สาย  พนัธ์ุ 
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 คอื  พนัธ์ุ  บชู  7  ,  พนัธ์ุ  บชู  8,  พนัธ์ุ  แฮส  ,  พนัธ์ุ  บคั  คา  เนีย  ,  พนัธ์ุ  ปี  เตอร ์ สนั  ,  พนัธ์ุ 

 พงิค ์ เค  อร ์ ตนั  ,  และ  พนัธุ ์ เอ  .034  ซึ�ง  เป็น  สาย  พนัธุ ์ ที�  พบ  มาก  ใน  ทอ้ง  ตลาด  ใน 

 ประเทศไทย 

 II. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการจาํแนกอะโวกาโดดว้ยเทคนิ 

 กการเรยีนรูเ้ชงิลกึพบวา่ 

 Mohammed  N  et  al.  [3]  ได ้ นํา  เสนอ  การ  จาํแนก  อะ  โว  กา  โด  โดย  ใช ้ โครง 

 ขา่ย  ประสาท  เทยีม  แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  (Convolutional  Neural  Network: 

 CNN)  ใช ้ ภา  พอะ  โว  กา  โด  ทั �งหมด  1,234  ภาพ  ใน  การ  ทดลอง  ได ้ ปรบั 

 รปูภาพ  ให ้ ม ี ขนาด  100x100  พกิเซล  เพื�อ  การ  คาํนวณ  ที�  เรว็  ขึ�น  โดย  ใน  การ 

 ทดลอง  ชดุ  ขอ้มลู  ภา  พอะ  โว  กา  โด  ม ี ทั �ง  แบบ  ส ี และ  แบบ  ขาว  ดาํ  โดย  ผล  จาก  การ 

 ทดสอบ  ให ้ ความ  แมน่ยาํ  99.84%  อยา่งไร  กต็าม  งาน  วจิยั  ชิ�น  นี�  ม ี ขอ้  จาํกดั  ไม ่

 ไดจ้าํแนกสายพนัธุอ์ะโวกาโด 

 Lim  MG  et  al.  [4]  ได ้ นํา  เสนอ  การ  จาํแนก  พนัธุ ์ ทเุรยีน  โดย  ใช ้ โครง  ขา่ย 

 ประสาท  เทยีม  แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  (Convolutional  Neural  Network:  CNN) 

 ประกอบ  ดว้ย  ชดุ  ขอ้มลู  2  ชดุ  ชดุ  ขอ้มลู  ที�  1  ประกอบ  ดว้ย  ภาพ  ของ  พนัธุ ์

 ทเุรยีน  3  พนัธุ ์  ใช ้ ภาพ  ทั �งหมด  600  ภาพ  และ  ชดุ  ขอ้มลู  ที�  2  ประกอบ  ดว้ย 

 ภาพ  ของ  พนัธุ ์ ทเุรยีน  3  พนัธุ ์  และ  ภาพ  ที�  ไมใ่ช ่ ทเุรยีน  ใช ้ ภาพ  ทั �งหมด  800 

 ภาพ  โดย  ผล  จาก  การ  ทดสอบ  โมเดล  ที�  ใช ้ ชดุ  ขอ้มลู  ที�  1  ให ้ ความ  แมน่ยาํ 

 82.50%  ซึ�ง  มากกวา่  โมเดล  ที�  ใช ้ ชดุ  ขอ้มลู  ที�  2  ที�  ม ี การ  เพิ�ม  ภาพ  ที�  ไมใ่ช ่ ทเุรยีน 

 ซึ�งใหค้วามแมน่ยาํ 81.25% 

 Neda  et  al.  [5]  ได ้ ดาํเนิน  การ  ศกึษา  การ  ถ่าย  โอน  การ  เรยีน  รู ้ สาํหรบั  การ 

 จาํแนก  ประเภท  ดอกไม ้  ซึ�ง  ใน  การ  ทดสอบ  ใช ้ ชดุ  ขอ้มลู  Oxford  102  Flower 

 ที�  ม ี จาํนวน  ดอกไม ้ 102  สาย  พนัธ์ุ  ประกอบ  ดว้ย  รปูภาพ  ดอกไม ้ ทั �ง  สิ�น  8,228 

 ภาพ  ทาํการ  ถ่าย  โอน  การ  เรยีน  รู ้ กบั  การ  เรยีน  รู ้ เชงิ  ลกึ  ที�  ม ี โครงสรา้ง  แบบ 

 DenseNet121 จากการทดลองใหค้วามแมน่ยาํ 98.6% 

 Farabee  et  al.  [6]  ได ้ ดาํเนิน  การ  ศกึษา  การ  จาํลอง  การ  เรยีน  รู ้ เชงิ  ลกึ 

 เพื�อ  ตรวจ  หา  โรค  มนั  ฝรั �ง  จาก  ภาพ  ใบ  มนั  ฝรั �ง  ซึ�ง  ศกึษา  เปรยีบ  เทยีบ  โครง  ขา่ย 

 ประสาทเทยีมแบบคอนโวลชูนัและโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบคอนโวลชูนั 

 แบบ  ถ่าย  โอน  การ  เรยีน  รู ้  โดย  โครง  ขา่ย  ประสาท  เทยีม  แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  แบบ 

 ถ่าย  โอน  การ  เรยีน  รู ้ ทาํการ  เปรยีบ  เทยีบ  กบั  โครงสรา้ง  จาํนวน  7  โครงสรา้ง 

 ประกอบ  ดว้ย  VGG-16,  VGG-19,  Inception-ResNet-V2,  MobileNet, 

 Inception-V3,  Resnet-50  และXception  โดย  ผล  จาก  การ  ทดสอบ  การ  ใช ้ เท 

 คนิก  ถ่าย  โอน  การ  เรยีน  รู ้  VGG16  ให ้ ความ  แมน่ยาํ  99.43%  ซึ�ง  ม ี

 ประสทิธภิาพที�ดทีี�สดุเมื�อเทยีบกบัโครงสรา้งแบบอื�นๆ 

 Prakhar  et  al.  [7]  ได ้ ดาํเนิน  การ  ศกึษา  การ  จาํลอง  การ  เรยีน  รู ้ เชงิ  ลกึ  เพื�อ 

 ตรวจ  หา  โรค  ใบ  แอปเปิล  ซึ�ง  ศกึษา  เปรยีบ  เทยีบ  โครง  ขา่ย  ประสาท  เทยีม  แบบ 

 คอนโวลชูนัที�พฒันาขึ�นเองและโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบคอนโวลชูนัที�ม ี

 ความ  แตก  ต่าง  กนั  จาํนวน  3  โครงสรา้ง  ประกอบ  ดว้ย  DenseNet121, 

 EfficientNetB7  และNoisyStudent  ซึ�ง  ใน  การ  ทดลอง  ม ี การนํา  เทคนิค  ใน  การ 

 เพิ�ม  ขอ้มลู  ใน  การ  เรยีน  รู ้  ดว้ย  การ  ประมวล  ผล  ภาพ  (Image  Processing) 

 ประกอบ  ดว้ย  การ  หา  เสน้  รอบ  วตัถุ  ที�  อยู ่ ใน  ภาพ  (Canny  Edge  Detection), 

 การ  พลกิ  (Flipping),  การ  คอน  โว  ล ู ชนั  (Convolution)  และ  การ  ทาํให ้ มวั 

 (Blurring)  โดย  ผล  จาก  การ  ทดสอบ  โครง  ขา่ย  ประสาท  เทยีม  แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั 

 ที�  พฒันา  ขึ�น  เอง  ให ้ ความ  แมน่ยาํ  96.25%  ซึ�ง  ม ี ประสทิธภิาพ  ที�  ด ี ที�สดุ  เมื�อ 

 เทยีบกบัโครงสรา้งแบบอื�นๆ 

 Srinidhi  et  al.  [8]  ได ้ ดาํเนิน  การ  ศกึษา  การ  จาํลอง  การ  เรยีน  รู ้ เชงิ  ลกึ  เพื�อ 

 ตรวจ  หา  โรค  พชื  เพื�อ  แยก  คณุลกัษณะ  และ  การ  จดั  ประเภท  โดย  ใช ้ แบบ  จาํลอง 

 ชดุ  ขอ้มลู  เป็น  ภาพ  ใบ  ของ  ตน้  แอปเปิล  จาํแนก  ออก  เป็น  4  ประเภท  ไดแ้ก่ 

 สขุภาพ  ด ี ,  ตก  สะเกด็  ,  สนิม  และ  หลาย  โรค  ใน  การ  ทดลอง  ม ี การนํา  เทคนิค  ใน 

 การ  เพิ�ม  ขอ้มลู  ใน  การ  เรยีน  รู ้  ดว้ย  การ  ประมวล  ผล  ภาพ  (Image  Processing) 

 ประกอบ  ดว้ย  การ  หา  เสน้  รอบ  วตัถุ  ที�  อยู ่ ใน  ภาพ  (Canny  Edge  Detection), 

 การ  พลกิ  (Flipping)  และ  การ  ทาํให ้ มวั  (Blurring)  ซึ�ง  ทาํการ  ทดลอง  กบั  โครง 

 ขา่ย  ประสาท  เทยีม  แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  ที�  โครงสรา้ง  ต่าง  กนั  คอื  EfficientNetB7 

 และ  DenseNet  โดย  ผล  จาก  การ  ทดสอบ  EfficientNetB7  และ  DenseNet 

 ใหค้วามแมน่ยาํใกลเ้คยีงกนัคอื 99.8% และ 99.75% ตามลาํดบั 

 III. ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้ง 

 III.I ลกัษณะประจาํพนัธุข์องผลอะโวกาโด 

 จาก  การ  ศกึษา  คณุลกัษณะ  สาย  พนัธุ ์ ขอ  งอะ  โว  กาโด  7  พนัธุ ์  คอื  พนัธุ ์

 บชู�  ,  พนัธุ ์ บชู�  ,  พนัธุ ์ แฮส  ,  พนัธุ ์ พริ�ง  เค  อร ์ ตนั  ,  พนัธุ ์ บคั  คา  เนีย  ,  พนัธุ ์ ปี  เตอร ์

 สนั  และ  พนัธ์ุ  เอ  .034  [9]  [10]  ได ้ ขอ้มลู  ลกัษณะ  ประจาํ  พนัธุ ์ ของ  ผลอ  ะ  โว 

 กาโด ดงัตารางที� 1. 

 ตารางที� I.  คณุลกัษณะสายพนัธุข์องอะโวกาโด 

 พนัธุ ์  รปูร่างผล  ลกัษณะผิว  สีผิว 

 บคัคาเนีย  รปูไข ่
 ขรขุระปาน 

 กลาง 
 เขยีว 

 แฮส  รปูไข ่  ขรขุระ  มว่ง 

 พิ�งเคอรต์นั  รปูชมพู ่  ขรขุระ  เขยีว 

 ปีเตอรส์นั  คอ่นขา้งกลม  เรยีบ  เขยีวอมเหลอืง 

 บชู 7  คอ่นขา้งกลม  ขรขุระเลก็น้อย  เขยีว 

 บชู 8  รปูไข ่  ขรขุระเลก็น้อย  เขยีว 

 เอ.���  รปูทรงยาว  ขรขุระเลก็น้อย  เขยีว 

 III.II การเรยีนรูเ้ชงิลกึ 

 การ  เรยีน  รู ้ เชงิ  ลกึ  (Deep  Learning)  [11]  ถกู  นํา  มา  ใช ้ อยา่ง  แพร ่ หลาย 

 ใน  หลาย  สาขา  และ  ใน  ดา้น  การ  วจิยั  เชน่  ทางการ  แพทย ์ การ  จดจาํ  ภาพ  การ 

 วเิคราะห ์ ขอ้ความ  เป็นตน้  ซึ�ง  หลกั  การ  เรยีน  รู ้ เชงิ  ลกึ  เกดิ  จาก  โครง  ขา่ย 

 ประสาท  เทยีม  ที�  ประกอบ  ดว้ย  เลเยอร ์ ที�  ซ่อน  อยู ่ หลาย  ๆ   ชั �น  (Hidden  Layer) 

 รวม  ถงึ  ชั �น  นํา  เขา้  (Input  Layer)  และ  ชั �น  นํา  ออก  (Output  Layer)  ดงั  รปู  ที�  1 

 และใชก้ารประมวลผลแบบขนานใหส้ามารถประมวลผลลพัธอ์อกมาได ้

 รปูที� I. โครงสรา้งการเรยีนรูเ้ชงิลกึ 
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 III.III โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบคอนโวลชูนั 

 โครง  ขา่ย  ประสาท  เทยีม  คอน  โว  ล ู ชนั  (Convolutional  Neural  Network) 

 [11]  ถกู  นํา  มา  ใช ้ ใน  รปู  แบบ  โมเดล  ที�  สามารถ  เรยีน  รู ้ และ  สกดั  คณุลกัษณะ  เดน่ 

 (Feature  extraction)  ของ  รปูภาพ  ได ้ ดว้ย  ตวั  เอง  ซึ�ง  ขอ้ด ี ของ  โครง  ขา่ย 

 ประสาทเทยีมแบบคอนโวลชูนัคอืโมเดลจะสามารถเรยีนรูแ้ละเลอืกลกัษณะ 

 เดน่  ของ  ภาพ  ได ้ ด ี กวา่  มนุษย ์  จงึ  ทาํให ้ ผล  จาก  การ  ประมวล  ผล  ม ี ความ  แมน่ยาํ 

 มากกวา่  ซึ�ง  รปูภาพ  ที�  เขา้  CNN  จะ  ถกู  แปลง  มา  เป็น  เม  ทรกิซ ์ โดย  โครงสรา้ง 

 ของ  CNN  จะ  ประกอบ  ไป  ดว้ย  การ  ทาํงาน  หลกั  ๆ   2  ประเภท  คอื  ชั �น  คอน 

 โวลชูั �น (Convolutional layer) และชั �นพลูิ�ง (Pooling layer) 

 ชั �น  คอน  โว  ล ู ชนั  (Convolutional  layer)  [12]  ทาํ  หน้าที�  สกดั  เอา  สว่น 

 ต่างๆ  ของ  ภาพ  ออก  มา  โดย  หา  จาํนวน  ผลลพัธ ์ ของ  นิ  วรอล  (Neuron)  ที�  เชื�อม 

 ต่อ  จาก  พื�นที�  สว่น  ยอ่ย  ๆ   ของ  ภาพ  ดว้ย  วธิ ี การ  คอน  โว  ล ู ชนั  (  Convolution  ) 

 เพื�อใหโ้มเดลสามารถเรยีนรูล้กัษณะของภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ 

 แมน่ยาํ ดงัรปูที� 2. 

 รปูที� 2.  การคาํนวนดว้ยวธิ ี การคอนโวลชูนั 

 ชั �น  พลู  ลิ�ง  (Pooling  layer)  [12]  เป็นการ  สกดั  เอา  สว่น  ที�  สาํคญั  ที�สดุ  ของ 

 ขอ้มลู  โดย  จะ  นํา  คา่  สงูสดุ  ของ  ชอ่ง  เกบ็  ไว ้ ใน  สว่น  นํา  ออก  (Output)  เรยีก  วา่ 

 คา่สงูสดุพลูลิ�ง (Max Pooling) ดงัรปูที� 3. 

 รปูที� 3. การหาคา่สงูสดุพลูลิ�ง 

 ซึ�งในการวจิยัครั �งนี�จะนําเสนอการจาํแนกอะโวกาโดโดยใชโ้ครงขา่ย 

 ประสาทเทยีมแบบคอนโวลชูนัและทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบโดยใชล้กัษณะ 

 ของ  โครงสรา้ง  ที�  ต่าง  กนั  6  โครงสรา้ง  ประกอบ  ดว้ย  InceptionResNetV2, 

 InceptionV3, DenseNet121, DenseNet169, VGG16 และ VGG19 

 III.III.I InceptionResNetV2 

 InceptionResNetV2  [13]  เป็น  สถาปัตยกรรม  โครง  ขา่ย  ประสาท  แบบ 

 คอน  โว  ล ู ชนั  ดงั  รปู  ที�  4.  ถกู  พฒันา  ขึ�น  จาก  การ  ผสม  ผสาน  ระหวา่ง  โครงสรา้ง 

 Inception  และ  Residual  ซึ�ง  ใน  Inception-Resnet  block  ม ี convolutional 

 filters หลายขนาดเชื�อมกนั เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและลดการคาํนวณ 

 รปูที� 4. โครงสรา้ง InceptionResNetV2 [13] 

 III.III.II InceptionV3 

 InceptionV3  [14]  เป็น  สถาปัตยกรรม  ที�  ได ้ รบั  การ  พฒันา  โดย  Google 

 ซึ�ง  พฒันา  ต่อย  อด  จาก  InceptionV1  และ  InceptionV2  โดย  ม ี การ  ลด 

 โครงสรา้ง  ภายใน  ดงั  รปู  ที�  5.  จงึ  ทาํให ้ InceptionV3  ม ี พารามเิตอร ์ ลด  ลง  จาก 

 เดมิ  แต่  ยงั  คง  ม ี ประสทิธภิาพ  ที�  สงู  โดย  การ  ปรบัปรงุ  ลด  convolutions  และ 

 maxpooling  จาก  เดมิ  ที�  เป็น  5x5  และ  3x3  เป็น  convolutions  3x3  และ 

 maxpooling 2x2 

 รปูที� 5. โครงสรา้ง InceptionV3 [14] 

 III.III.III VGG 

 VGG  (Visual  Geometry  Group)  [15]  เป็น  สถาปัตยกรรม  โครง  ขา่ย 

 ประสาท  แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  โดย  ใช ้ ฟิล  เตอร ์  3x3  แทน  การ  ใช ้ ฟิล  เตอร ์ ขนาด 

 ใหญ่  ซึ�ง  การ  ใช ้ ฟิล  เตอร ์  3x3  2  ชั �น  จะ  สามารถ  ครอบคลุม  พื�นที�  5x5  แสดง 

 ดงัรปูที� 6. 

 รปูที� 6. ฟิลเตอร ์3×3 2 ชั �นครอบคลุมพื�นที� 5×5 

 โดย  หาก  ใช ้ ฟิล  เตอร ์ 3x3  3  ชั �น  จะ  สามารถ  ครอบคลุม  พื�นที�  7x7  ดงั  นั �น 

 จงึทาํใหไ้มจ่าํเป็นตอ้งใชฟิ้ลเตอรข์นาดใหญ่และจะสามารถชว่ยลดจาํนวน 

 พารามเิตอร ์ ให ้ น้อย  ลง  ได ้  ซึ�ง  VGG16  หมาย  ถงึ  ม ี ชั �น  นํ�า  หนกั  ลกึ  16  ชั �น 

 แสดงดงัรปูที� 7. 
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 รปูที� 7. โครงสรา้ง VGG16 [15] [16] 

 VGG19  เป็น  สถาปัตยกรรม  ที�  พฒันา  มา  จาก  VGG16  ซึ�ง  ม ี ชั �น  นํ�า  หนกั 

 ลกึ 19 ชั �น แสดงดงัรปูที� 8. 

 รปูที� 8. โครงสรา้ง VGG19 [15] [17] 

 III.III.IV DenseNet 

 DenseNet(Dense  Convolutional  Network)  [18]  ม ี แนวคดิ  มา  จาก 

 ResNet  ซึ�ง  ม ี  Dense  block  ที�  ม ี ความ  ซบั  ซอ้น  มากกวา่  Residual  block 

 ของ  ResNet  โดยที�  DenseNet  ม ี จาํนวน  พารามเิตอร ์ น้อย  กวา่ 

 ResNetและ  ยงั  ให ้ ความ  แมน่ยาํ  ที�  ด ี กวา่  โดย  เชื�อม  ต่อ  กบั  ชั �น  อื�นๆ  แบบ  Feed 

 forward  ดงั  รปู  ที�  9.  ซึ�ง  DenseNet  ม ี หลาย  โครงสรา้ง  สาํหรบั  การ  วจิยั  ครั �ง  นี� 

 ใช ้  DenseNet121  และ  DenseNet169  ที�  ถกู  ออกแบบ  ให ้ ม ี จาํนวน  ชั �น  121 

 และ 169 ตามลาํดบั 

 รปูที� 9. การเชื�อมกนัของแต่ละชั �นของ DenseNet [18] 

 III.IV การถ่ายโอนการเรยีนรู ้

 การ  ถ่าย  โอน  ขอ้มลู  (Transfer  Learning)  [19]  เป็น  เทคนิค  ที�  เป็น  ที�  นิยม 

 มาก  เนื�องจาก  ชว่ย  ให ้ สามารถ  ฝึก  อบรม  โครง  ขา่ย  ประสาท  เทยีม  ที�  ม ี ขอ้มลู 

 ขนาด  เลก็  อกี  ทั �ง  ชว่ย  ลด  เวลา  ใน  การ  เรยีน  รู ้ ของ  โมเดล  โดย  จะ  นํา  บาง  สว่น  ของ 

 โมเดล  ที�  ผา่น  การ  เรยีน  รู ้ ชดุ  ขอ้มลู  มา  แลว้  (Pre-trained  Model)  มา  ใช ้ เป็น 

 สว่น  หนึ�ง  ของ  โมเดล  ใหม ่ ที�  จะ  สรา้ง  เพื�อ  นํา  มา  เป็น  โมเดล  ตั �ง  ตน้  (Base 

 Model) และแทนที�ชั �นสดุทา้ยของแบบจาํลองดว้ยชดุขอ้มลูใหม ่

 IV.  วธิดีาํเนินการวจิยั 

 IV.I การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ทาํการ  เกบ็  ขอ้มลู  ภาพ  ถ่าย  อะ  โว  กาโด  จาํนวน  7  พนัธุ ์  คอื  พนัธุ ์ บชู�  , 

 พนัธุ ์ บชู�  ,  พนัธุ ์ แฮส  ,  พนัธุ ์ พิ�งเค  อร ์ ตนั  ,  พนัธุ ์ บคั  คา  เนีย  ,  พนัธุ ์ ปี  เตอร ์ สนั 

 และ  พนัธ์ุ  เอ  .034  ดงั  รปู  ที�  10.  พนัธุ ์ ละ  1,200  ภาพ  ทั �งหมด  จาํนวน  8,400 

 ภาพ 

 รปูที� 10. ตวัอยา่งภาพถ่ายอะโวกาโด จาํนวน 6 พนัธุ ์

 IV.II การเตรยีมภาพถ่ายอะโวกาโด 

 การเต  ร ี ยม  ภาพ  ถ่าย  อะ  โว  กาโด  ใช ้ เทคนิค  ใน  การ  เพิ�ม  ขอ้มลู  ใน  การ  เรยีน 

 รู ้  (Augmented  Data)  ดว้ย  วธิ ี ใน  การ  ประมวล  ผล  ภาพ  (Image  Processing) 

 ประกอบ  ดว้ย  การ  หมนุ  ภาพ  การ  พลกิ  แนว  นอน  และ  การ  พลกิ  แนว  ตั �ง  ดงั  รปู  ที� 

 11.  เพื�อ  ชว่ย  เพิ�ม  ปรมิาณ  ภาพ  อกี  ทั �ง  อ่าน  และ  ปรบั  ขนาด  ภาพ  เป็น  224*224 

 พกิเซล สาํหรบันําไปใชใ้นการสรา้งโมเดล 

 รปูที� 11. การเตรยีมภาพถ่ายอะโวกาโด 

 IV.III การแบง่ชดุขอ้มลู 

 หลงั  จาก  เตรยีม  ภาพ  ถ่าย  อะ  โว  กาโด  ทาํการ  แบง่  ชดุ  ขอ้มลู  ภาพถ่าย  เป็น 

 3  สว่น  คอื  ชดุ  ขอ้มลู  ฝึกสอน  ชดุ  ขอ้มลู  ตรวจ  สอบ  และ  ชดุ  ขอ้มลู  ทดสอบ  โดย 

 แบง่  ชดุ  ขอ้มลู  ฝึกสอน  64%  ชดุ  ขอ้มลู  ทดสอบ  20%  และ  ชดุ  ขอ้มลู  ตรวจ  สอบ 

 16% ดงัตารางที� 2. 
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 ตารางที� 2.  การแจกแจงชดุขอ้มลู 

 พนัธุ ์

 ข้อมลู 

 ฝึกสอน 

 (ภาพ) 

 ข้อมลู 

 ทดสอบ 

 (ภาพ) 

 ข้อมลู 

 ตรวจสอบ 

 (ภาพ) 

 จาํนวนทั �งหมด 

 (ภาพ) 

 บคัคาเนีย  768  240  192  1,200 

 แฮส  768  240  192  1,200 

 พิ�งเคอรต์นั  768  240  192  1,200 

 ปีเตอรส์นั  768  240  192  1,200 

 บชู 7  768  240  192  1,200 

 บชู 8  768  240  192  1,200 

 เอ.���  768  240  192  1,200 

 รวม  5,376  1,680  1,344  8,400 

 IV.IV ฝึกสอนโมเดล 

 ใน  สว่น  ของ  การ  ฝึกสอน  โมเดล  เริ�ม  จาก  การ  สรา้ง  โมเดล  CNN  2  ชั �น  โดย 

 ใช ้  Adam  (  Adaptive  Moment  Estimation  )  เป็น  optimizer  เมื�อ  ทาํการ 

 สรา้ง  โมเดล  แลว้  จะ  ทาํการ  ถ่าย  โอน  การ  เรยีน  รู ้ โดย  ใช ้ แอพพลเิคชนั  Keras 

 เป็น  โมเดล  ที�  ผา่น  การ  เรยีน  รู ้ ชดุ  ขอ้มลู  มา  แลว้  ซึ�ง  จะ  ตดั  สว่น  ทา้ย  ของ  โมเดล 

 และ  ใส ่ โมเดล  ที�  เรา  ได ้ สรา้ง  เขา้ไป  แทนที�  โดย  จะ  ใช ้ โครง  ขา่ย  ประสาท  เทยีม 

 แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  จาํนวน  6  โครงสรา้ง  ประกอบ  ดว้ย  InceptionResNetV2, 

 InceptionV3,  DenseNet121,  DenseNet169,  VGG16  และ  VGG19  โดย 

 กาํหนดพารามเิตอรฝึ์กสอนโมเดล ดงัตารางที� 3. 

 ตารางที� 3.  แสดงพารามเิตอรฝึ์กสอนโมเดล 

 Parameters  Value 

 Optimizer  Adam 

 No of Classes  7 

 Color  RGB 

 Input Image Size  224×224 

 Batch sizes  32 

 Learning rate  0.0001 

 Training set size  4,608 

 Validation set size  1,152 

 Test set size  1,440 

 IV.V การทดสอบและการประเมนิโมเดล 

 หลงัจากฝึกสอนโมเดลจะทาํการทดสอบโมเดลโดยใชช้ดุขอ้มลูทดสอบ 

 และ  หา  คา่  ความ  ถกู  ตอ้ง  ใช ้ ไล  บา  รี�  Sklearn  เพื�อ  คาํนวณ  Confusion  Metrix 

 ,  Precision  ,  Recall  ,  F1-Score  และ  คา่  ความ  ถกู  ตอ้ง  ของ  แต่ละ  โมเดล  ดงั 

 รปูที� 12. - 17. สาํหรบัทาํการเปรยีบเทยีบโมเดลแต่ละโครงสรา้ง 

 รปูที� 12. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ DenseNet121 

 รปูที� 13. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ DenseNet169 

 รปูที� 14. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ  InceptionResNetV2 

 รปูที� 15. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ  InceptionV3 

 รปูที� 16. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ VGG16 
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 รปูที� 17. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ VGG19 

 V. ผลการวจิยั 

 จาก  การ  วจิยั  หลงั  จาก  ที�  ฝึกสอน  โมเดล  และ  ทาํการ  ประเมนิ  โมเดล  โดย 

 การ  หา  เม  ทรกิซ ์ Precision,  F1  Score,  Recall,  Confusion  Metrix  และ  คา่ 

 ความ  แมน่ยาํ  ซึ�ง  ผล  จาก  การ  ทดสอบ  เป็น  ดงั  ตาราง  ที�  4.  DenseNet121  ม ี คา่ 

 ความ  แมน่ยาํ  มาก  ที�สดุ  คอื  98.33%  แต่  คา่  Precision,  F1  Scoreและ  Recall 

 ของ  VGG19  ม ี คา่  เทา่กบั  DenseNet121  เชน่  กนั  ดงั  นั �น  DenseNet121  ม ี คา่ 

 ความ  แมน่ยาํ  มาก  ที�สดุ  รอง  ลง  มา  คอื  VGG19  ม ี คา่  ความ  แมน่ยาํ  คอื  97.92%  ดงั  รปู 

 ที�  18.  และ  รปู  ที�  19.  ที�  แสดง  Confusion  Matrix  ของ  DenseNet121  และ 

 VGG19 ตามลาํดบั 

 ตารางที� 4.  แสดงผลการเปรยีบเทยีบโมเดล 

 Model 
 Accuracy 

 (%) 
 Precision  Recall  F1 Score 

 DenseNet121  98.33  0.98  0.98  0.98 

 DenseNet169  97.32  0.98  0.97  0.97 

 InceptionResNetV2  96.61  0.97  0.97  0.97 

 InceptionV3  94.46  0.95  0.94  0.94 

 VGG16  97.26  0.97  0.97  0.97 

 VGG19  97.92  0.98  0.98  0.98 

 รปูที� 18. Confusion Matrix (  DenseNet121  ) 

 รปูที� 19. Confusion Matrix (  VGG19  ) 

 VI.  สรปุ 

 งานวจิยัฉบบันี�ไดนํ้าเสนอวธิกีารประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการเรยีนรูเ้ชงิลกึ 

 (Deep  Learning)  โดย  ใช ้ โครง  ขา่ย  ประสาท  เทยีม  แบบ  คอน  โว  ล ู ชนั  (Convolutional 

 Neural  Networks)  ซึ�ง  ประกอบ  ไป  ดว้ย  โครงสรา้ง  แบบ  InceptionResNetV2, 

 InceptionV3,  DenseNet121,  DenseNet169,  VGG16  และVGG19  สาํหรบั 

 จาํแนก  อะ  โว  กาโด  จาํนวน  6  พนัธุ ์ คอื  พนัธุ ์ บชู�  ,  พนัธุ ์ บชู�  ,  พนัธุ ์ แฮส  ,  พนัธุ ์ พิ�งเค 

 อร ์ ตนั  ,  พนัธุ ์ บคั  คา  เนีย  ,  พนัธุ ์ ปี  เตอร ์ สนั  และ  พนัธ์ุ  เอ  .034  จาก  ผล  การ  ทดลอง  พบ  วา่ 

 โครงสรา้ง  แบบ  DenseNet121  ม ี คา่  ความ  แมน่ยาํ  มาก  ที�สดุ  คอื  98.33%  รอง  ลง  มา 

 คอื  VGG19  ม ี คา่  ความ  แมน่ยาํ  คอื  97.92%  ดงั  นั �น  โครงสรา้ง  แบบ  DenseNet121 

 เหมาะ  สาํหรบั  นํา  ไป  ใช ้ เพื�อ  จาํแนก  อะ  โว  กาโด  เนื�องจาก  ม ี คา่  ความ  ถกู  ตอ้ง  ที�  สงู  และ 

 ยงัชว่ยลดระยะเวลาในการเรยีนรู ้
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บทคดัย่อ — เวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางการสือ่สารส าคญัทีส่ามารถลด

ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธแ์ละสร้างการเติบโตให้กบัธรุกิจคาแรคเตอร ์
โดยทีเ่จ้าของธรุกิจสามารถน าเสนอเน้ือหาทีต้่องการได้อย่างอิสระ 
งานวิจยัน้ีจึงได้น าเสนอการออกแบบเวบ็ไซต ์ ส าหรบัธรุกิจดิจิทลัคอน
เทนตไ์ทย สาขาคาแรคเตอร ์ ประเภทผู้ผลิตทีมี่ทรพัยสิ์นทางปัญญาเป็น
ของตนเอง โดยยึดผู้ใช้งานเป็นศนูยก์ลางเพือ่สร้างประสบการณ์ในการใช้
งานทีดี่อนัจะน าไปสู่การประชาสมัพนัธแ์ละการท าการตลาดทีมี่
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ด าเนินการวิจยัการออกแบบโดยการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้งานจากกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน 
และเวบ็ไซตค์ู่แข่งในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ผลการวิจยัพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการน าเสนอ
คาแรคเตอรก์บัข้อมูลของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานทีมี่ความกระชบัเข้าใจง่าย 
และขัน้ตอนการสัง่ซ้ือสินค้าทีไ่ม่ซบัซ้อน เมือ่ทดสอบการใช้งานเวบ็ไซตที์ ่
ออกแบบ ผู้ใช้งานสามารถท าความเข้าใจและใช้งานเวบ็ไซตไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานต่อเวบ็ไซตที์ ่
ออกแบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านการน าเสนอเน้ือหา ด้านความ
น่าเชือ่ถือ และด้านความน่าสนใจ ในภาพรวมผูใ้ช้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ดทัง้ 4 ด้าน 
 

ค าส าคญั — ดิจิทลัคอนเทนต,์ คาแรคเตอรไ์ทย, ทรพัยสิ์นทางปัญญา, 
การออกแบบเวบ็ไซต,์ ประสบการณ์ผูใ้ช้งาน 
 

ABSTRACT — Website is the key communication channel that 
reduces expenses in public relations and supports Thai character 
business growth without the limitation of content creation. This 
research presents the design of website for Thai digital content 
business in character industry, intellectual property owner, based on 
creating a good user experience that will lead to more effective public 
relations and marketing. Analysis of user requirements from purposive 
sampling of 30 key informants and business competitor websites was 
used in this design research. 

The results showed that most users focus on concise character 
presentation, creator information and uncomplicated shopping 
process. Usability test of the prototype revealed that the users could 
access the website efficiently. The assessment of user satisfaction in 
4 areas : usability, content, reliability and interesting appeared that the 
users had the highest level of satisfaction in all areas. 
 

Keywords — Digital Content, Thai Character, Intellectual 
Property, Web Design, User Experience 
 

I. บทน า 
ดจิทิลัคอนเทนต ์ (Digital Content) เป็นหนึ่งในแนวคดิเศรษฐกจิเชงิ

สรา้งสรรค ์ (Creative Economy) ซึง่ถอืเป็น Soft Power ทีม่บีทบาทต่อ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมากในปัจจุบนั จากขอ้มลูผลการส ารวจ
อุตสาหกรรมดจิทิลั ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 ของส านกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั [1,2,3] พบว่าผูผ้ลติดจิทิลัคอนเทนตไ์ทย สาขาคาแรคเตอร์
มแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ารแขง่ขนัสงูขึน้ตามไปดว้ย การน าเสนอ
คาแรคเตอรจ์งึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะส่งผลต่อภาพลกัษณ์และการเขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมาย โดยธุรกจิดจิทิลัคอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอรน์ัน้มปัีจจยั
ลบดา้นค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธแ์ละการท าการตลาดภายในประเทศ 
ซึง่เกดิจากความนิยมคาแรคเตอรแ์ละการพึง่พาแพลตฟอรม์ทีม่าจาก
ต่างประเทศ ส่งผลใหก้ารบรโิภคทีเ่กดิขึน้เป็นการจ่ายเงนิออกนอกประเทศ 
ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยเสยีโอกาสในการขยายตลาด เธยีรทศ [4] กล่าวว่า 
ในการสือ่สารการตลาดผ่าน “การต์ูน” ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยนัน้ควร
เพิม่ช่องทางการสือ่สารตวัการต์นูผ่านเครือ่งมอืทีม่อียู่ในปัจจุบนัใหถ้ีแ่ละ
หลากหลาย รุยาภรณ์ [5] กล่าวถงึ แนวทางส าหรบัการใชแ้ละพฒันา
ทรพัยากร Soft Power ว่าควรใชป้ระโยชน์จากสือ่สงัคมออนไลน์ในการ
เผยแพร่และประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการจดัท า
เวบ็ไซต์และชอ่งทางสือ่สงัคมทีผู่ช้มทัว่โลกสามารถเขา้ถงึและมปีฏสิมัพนัธ์
ไดท้นัท ี จากขอ้มลูผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย
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ปี พ.ศ. 2563 [6] พบว่า คนไทยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเฉลีย่วนัละ 11 ชัว่โมง 25 
นาท ีเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2562 ถงึ 1 ชัว่โมง 3 นาท ีซึง่เวบ็ไซต์ถอืเป็นหนึ่ง
ในสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Assets) ทีส่ามารถเขา้ถงึไดผ้่านอนิเทอรเ์น็ต
และสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชง้านไดต้ัง้แต่ครัง้แรก การศกึษาของ 
Lindgaard et al. [7] สรุปไดว้่าคนใชเ้วลาเพยีง 0.05 วนิาท ีในการตดัสนิใจ
ว่าเวบ็ไซต์นัน้ดหีรอืไม ่ โดยสิง่ทีค่นรบัรูไ้ดใ้นช่วงเสีย้ววนิาทแีรกนัน้ลว้น
เกีย่วขอ้งกบัการออกแบบ การน าเสนอคาแรคเตอรผ์่านเวบ็ไซต์ทีม่กีาร
ออกแบบทีด่จีงึเป็นโอกาสในการสรา้งความน่าเชือ่ถอืและการเขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ การมเีวบ็ไซต์เป็นของ
ตนเองนัน้ยงัท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าเสนอเนื้อหา (Content) ต่าง ๆ 
ไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากดัดา้นค่าใชจ้่ายในการจา้งท าประชาสมัพนัธแ์ละเพิม่
โอกาสใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึธุรกจิจากโปรแกรมคน้หา (Search Engine) 
ไดม้ากกว่าสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) 

ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ดจิทิลัคอนเทนต์ไทยเพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบ
เวบ็ไซต์ส าหรบัธุรกจิดจิทิลัคอนเทนตไ์ทย สาขาคาแรคเตอร ์ ประเภท
ผูผ้ลติทีม่ทีรพัยส์นิทางปัญญาเป็นของตนเอง (IP Owner) หรอื
ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูส้รา้งคาแรคเตอรข์องตนเองเพือ่การประชาสมัพนัธ์
และการท าการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 

II. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
เวบ็ไซต์เป็นสิง่ทีธุ่รกจิควรใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ เนื่องจากเป็น

สนิทรพัยด์จิทิลัทีเ่จา้ของธุรกจิสามารถควบคุมทุกอย่างได ้ ปัจจุบนัการ
ออกแบบเวบ็ไซต์กลายเป็นมากกว่ารปูลกัษณ์ เพราะทุกองคป์ระกอบลว้น
ส่งผลต่อความรูส้กึและความประทบัใจแรก (First Impression) ของผูใ้ชง้าน 
แมว้่าการออกแบบและองคป์ระกอบจะมคีวามส าคญั แต่เนื้อหากเ็ป็น
สาเหตุหลกัทีท่ าใหผู้ค้นเขา้ชมเวบ็ไซต์ตัง้แต่แรก จงึท าใหเ้กดิแนวคดิใน
การออกแบบเวบ็ไซต์ดว้ยแนวทางเนื้อหาเป็นอนัดบัแรก (Content – First 
Approach) ทุกเนื้อหาภายในเวบ็ไซตต์อ้งไดร้บัการจดัระเบยีบและล าดบัให้
อยู่ในต าแหน่งทีม่คีวามเหมาะสมและพรอ้มต่อการใชง้านผ่านกระบวนการ
ออกแบบดว้ยการวเิคราะหค์วามตอ้งการและการทดสอบโดยผูใ้ชง้านจรงิ
ตามแนวคดิกระบวนการในการพฒันาเวบ็ไซต์ของ ธวชัชยั [8] โดย
ประสบการณ์ผูใ้ช ้ คอื ผลลพัธจ์ากการรบัรู ้ อารมณ์ความรูส้กึ ทศันคตแิละ
การตอบสนองของบุคคลเมือ่เกดิการปฏสิมัพนัธ ์ สุวมิล [9] กล่าวว่า การ
วจิยัประสบการณ์ผูใ้ช ้ เป็นการศกึษาเพือ่สรา้งความเขา้ใจสาเหตุ อารมณ์ 
พฤตกิรรม ความตอ้งการ แรงจงูใจในการใชง้าน ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่่ายทอด
มาจากประสบการณ์ตรงทีผู่ใ้ชง้านเคยมหีรอืประสบในระหว่างการใชง้านจงึ
ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามลกึซึ้งกว่าวธิอีืน่ โดยสามารถท าการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูไดห้ลากหลายวธิกีาร เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกต การสนทนากลุม่
หรอืการศกึษาจากเอกสารส่วนตวัจากนัน้ท าการสรุปสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้
ดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ เพือ่น าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัประสบการณ์
ผูใ้ชง้านมาปรบัปรุง แกไ้ขและพฒันาผลติภณัฑข์องตนเอง ซึง่ประสบการณ์
ของผูใ้ชง้านถอืเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดแบบ
ใหม ่ (4E) ทีไ่ดพ้ฒันามาจากส่วนประสมทางการตลาดแบบเดมิ (4P) 
ประกอบดว้ย การมอบประสบการณ์ (Experience) การสรา้งคุณค่า 
(Exchange) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Everywhere) และการเผยแพร ่
(Evangelism) รุ่งนภา และประพล [10] กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด

แบบใหมม่อีทิธพิลเชงิบวกต่อความพงึพอใจในการใชง้านบรกิาร
แอพพลเิคชัน่ทัง้อทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางออ้ม ผ่านการรบัรูต้รา
สนิคา้ ดงันัน้ผูพ้ฒันาควรค านึงถงึการมอบประสบการณ์ทีด่ ีการสรา้งคุณค่า 
เพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายและการเผยแพร่ใหเ้หมาะสม รวมถงึการ
สรา้งการรบัรูต้ราสนิคา้เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารจดจ าสนิคา้ไดอ้นัน าไปสู่ความพงึ
พอใจในแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่กดิจากหลายปัจจยัร่วมกนั
โดยเฉพาะ ความน่าเชือ่ถอื (Credibility) สุพทิย ์ [11] กล่าวว่า การ
ประชาสมัพนัธอ์งคก์รหรอืสว่นบุคคลโดยน าเสนอเผยแพร่ผ่านเครอืขา่ยสือ่
ออนไลน์เป็นไปอย่างแพร่หลายและรวดเรว็โดยพบว่าปัจจยัทีช่่วยส่งเสรมิ
ความน่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซต์ประกอบดว้ย ความรูส้กึอยู่ในโลกของความ
เป็นจรงิ (Real – world feel) ใชง้านงา่ย (Ease of use) เป็นผูช้ านาญการ 
(Expertise) ความไวเ้นื้อเชือ่ใจ (Trustworthiness) เอาใจใส่ต่อผูเ้ยีย่มชมแต่
ละราย (Tailoring) และปัจจยัทีท่ าใหค้วามน่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซตล์ดลง
ประกอบดว้ย การมลีกัษณะเพือ่การคา้ (Commercial implications) ความ
เป็นมอืสมคัรเล่น (Amateurism)  

 
III. วธิกีารด าเนินการวจิยั 

การวจิยันี้เป็นการวจิยัการออกแบบ (Design Research) อาศยั
หลกัการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) โดยยดึผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลาง 
(User – Centered Design) คดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informant) โดย
ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการใชง้านเวบ็ไซต์ดจิทิลัคอน
เทนต์ไทย และเตม็ใจในการใหข้อ้มลู แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 20 คน แบ่งเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการใชง้านเวบ็ไซต์ดจิทิลัคอน
เทนต์ไทย 17 คน และผูส้รา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีวามสนใจในการสรา้ง
เวบ็ไซต์ส าหรบัธุรกจิดจิทิลัคอนเทนตไ์ทย สาขาคาแรคเตอร ์ ประเภท
ผูผ้ลติทีม่ทีรพัยส์นิทางปัญญาเป็นของตนเอง 3 คน การศกึษาความ
ตอ้งการพืน้ฐานใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In – depth Interview) แลว้น า
ขอ้มลูมาท าการวเิคราะหแ์ก่นสาระ (Thematic Analysis) ตามวธิขีอง 
Braun & Clarke [12] จากนัน้น าแก่นสาระทีไ่ดม้าสรา้งเป็นเนื้อหาขัน้
พืน้ฐาน แลว้น ามาศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิโดยการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร
ดว้ยวธิกีารเรยีงไพ่ (Card Sorting) เพือ่จดัเรยีงและจดัล าดบัเนื้อหาทีจ่ะใช้
ในการน าเสนอบนเวบ็ไซต์รว่มกบัการศกึษาวเิคราะหก์ารใชง้าน จุดเด่น จุด
ดอ้ย ของเวบ็ไซต์คู่แขง่ (Competitive Analysis) ในอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่น ามาปรบัปรุงการออกแบบเวบ็ไซต์ หลงัจากนัน้วเิคราะห์
รปูแบบโครงร่างเวบ็ไซต์ดว้ยการออกแบบแผนผงัเวบ็ไซต์ (Site Map) 
พรอ้มกบัเสน้ทางการท างาน (Task Flow) และเสน้ทางของผูใ้ชง้าน (User 
Flow) โดยก าหนดเป้าหมายการท างานหลกัของเวบ็ไซต์ 2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 
1. น าเสนอเนื้อหาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัคาแรคเตอร ์ 2. จ าหน่ายสนิคา้
ภายใตแ้บรนดค์าแรคเตอร ์ เพือ่สรา้งเป็นโครงร่างของเวบ็ไซต์ (Mid – 
Fidelity Wireframe) แลว้น าโครงร่างดงักล่าวไปทดสอบการใชง้าน 
(Usability Test) ตามเป้าหมายการท างานทีไ่ดก้ าหนดไวเ้พือ่ตรวจสอบหา
ขอ้ผดิพลาดในการใชง้าน ในขัน้ตอนสุดทา้ย น าขอ้ผดิพลาดจากการ
ทดสอบการใชง้านโครงร่างเวบ็ไซต์มาปรบัปรุงการออกแบบเพือ่พฒันาเป็น
เวบ็ไซต์ตน้แบบ (Prototype) จากนัน้น าเวบ็ไซต์ตน้แบบทีไ่ดไ้ปท าการ
ทดสอบการใชง้านอกีครัง้หนึ่งพรอ้มทัง้ประเมนิความพงึพอใจดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่่านการประเมนิค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของแบบสอบถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั (IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน 
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โดยมคี่าความเทีย่งตรงมากกว่า 0.66 ในทุกขอ้ค าถาม กบัผูใ้ชง้าน 30 คน 
ใชร้ปูแบบค าถามวดัความคดิเหน็เป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามมาตรวดั
ของลเิคริท์ (Likert Scale) ท าการวเิคราะหข์อ้มลู ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และใชค้่าคะแนนเฉลีย่ในการแปลความหมาย ดงันี้ 

คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
4.21 – 5.00 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
3.41 – 4.20 เหน็ดว้ยมาก 
2.61 – 3.40 เหน็ดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60 เหน็ดว้ยน้อย 
1.00 – 1.80 เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

 
IV. ผลการด าเนินงาน  

การสมัภาษณ์เชงิลกึเพือ่วเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการขัน้พืน้ฐานและ
ความตอ้งการร่วมของผูใ้ชง้านและผูส้รา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีวามสนใจในการ
สรา้งเวบ็ไซต์ พบว่า ผูใ้ชง้านใหค้วามส าคญักบัการท าความรูจ้กั
คาแรคเตอร ์ ผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน การตดิตามเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งและความ
สะดวกสบายในการซื้อสนิคา้ ในขณะทีผู่ส้รา้งสรรคผ์ลงานมุง่เน้นการ
น าเสนอคาแรคเตอรข์องตนเองใหเ้ป็นทีรู่จ้กั มคีวามน่าเชือ่ถอื เพือ่น าไปสู่
การสรา้งรายไดผ้่านการขายสนิคา้ เกดิเป็นความตอ้งการร่วมของผูใ้ชง้าน
และผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ 1. การน าเสนอทีก่ระชบัเขา้ใจงา่ย 2. เนื้อหา
ใหม ่3. สนิคา้แนะน า 4. การสัง่ซื้อสนิคา้ทีไ่มซ่บัซอ้น (รปูที ่I) 

 

 
 

รปูที ่I. ความตอ้งการรว่มของผูใ้ชง้านและผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 
 
เมือ่สรา้งเนื้อหาขัน้พืน้ฐานตามแก่นสาระทีว่เิคราะหไ์ดม้าศกึษาขอ้มลูความ
ตอ้งการเพิม่เตมิผ่านการประชุมเชงิปฏบิตักิาร สามารถจดัเรยีงล าดบั
เนื้อหาทีจ่ะน ามาแสดงในแต่ละหน้าบนเวบ็ไซตไ์ดต้ามตารางที ่I 
 
 
ตารางที ่I. ผลวเิคราะหก์ารจดัเรยีงล าดบัเนื้อหาทีน่ ามาแสดงบนเวบ็ไซต์ 

ล าดบั 
ระบบน าทาง 

(Navigation Bar) 
เน้ือหาท่ีน าเสนอ 

(Content) 

1 หน้าหลกั (Home) 
เนื้อหาทัง้หมดของเวบ็ไซต์ใน
ภาพรวม 

2 
ขา่ว / บทความ 

(News) 
ขา่วและบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คาแรคเตอร ์

3 
คาแรคเตอร ์
(Character) 

เนื้อเรือ่ง การออกแบบและ
ภาพประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คาแรคเตอร ์

4 
รา้นคา้ออนไลน์ 
(Online Shop) 

เสนอขายสนิคา้ภายใตแ้บรนด์
คาแรคเตอร ์

5 อเีวนต์ (Event) 
ประชาสมัพนัธก์ารจดัแสดงงานหรอื
กจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คาแรคเตอร ์

6 ครเีอเตอร ์(Creator) ขอ้มลูของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 
 

การวเิคราะหเ์วบ็ไซต์คู่แขง่ในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า เวบ็ไซต์
ส่วนใหญ่มจีุดเด่น คอื มรีปูแบบเวบ็ไซต์ทีเ่รยีบงา่ยส่งผลใหค้าแรคเตอรม์ี
ความโดดเด่น มเีสน้ทางการท างานทีช่ดัเจนโดยมุง่เน้นไปทีก่ารขายสนิคา้
พรอ้มทัง้มกีารน าเสนอขอ้มลูรายละเอยีดของสนิคา้ทีค่รบถ้วน แต่มจีุดดอ้ย 
คอื มลีกัษณะการเป็นเวบ็ไซตเ์ชงิพาณชิยม์ากเกนิไปและตอ้งคน้หา
เวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการ (Official website) เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูส่วนทีเ่ป็น
เนื้อเรือ่ง (Story) ของคาแรคเตอร ์

โครงร่างเวบ็ไซต์ (รปูที ่II) ทีไ่ดท้ าการออกแบบจากการวเิคราะหข์อ้มลู
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านและการวเิคราะหเ์วบ็ไซต์คู่แขง่ในอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้งโดยยดึหลกั Minimum Variable Product (MVP) และ 
Responsive Web Design เมือ่น ามาทดสอบการใชง้าน พบว่า ผูใ้ชง้านบาง
ท่านยงัมคีวามสบัสนในการเขา้ถงึหน้าเวบ็เพจตามเป้าหมาย เนื่องจาก
รปูแบบของปุ่ มทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัทัง้หมดท าใหข้าดจุดน าสายตาในการ
ใชง้าน  

 

 

 

 

รปูที ่II. ตวัอย่างโครงร่างเวบ็ไซต์ทีอ่อกแบบจากการวเิคราะหข์อ้มลูความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านและเวบ็ไซต์คู่แขง่ในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูว้จิยัจงึไดป้รบัปรุงการออกแบบใหม ่ โดยใชแ้นวทางตามงานวจิยัของ 

Flavian et al. [13] ในดา้นภาพรวมของเวบ็ไซต์ ออกแบบหน้าเวบ็เพจขา่ว
และบทความโดยอา้งองิรปูแบบเวบ็บลอ็ก ออกแบบพืน้ทีใ่นการแนะน า
สนิคา้โดยอา้งองิงานวจิยัของ Sulikowski & Zdziebko [14] ออกแบบหน้า
เวบ็เพจอเีวนต์โดยอา้งองิรปูแบบอนิโฟกราฟิกล าดบัเวลา (Timeline) เพือ่
พฒันาเป็นเวบ็ไซต์ตน้แบบ (รปูที ่III) ทีต่อบโจทยต่์อความตอ้งการร่วมของ
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ทัง้ผูใ้ชง้านและผูส้รา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีวามสนใจในการสรา้งเวบ็ไซต์
ส าหรบัธุรกจิดจิทิลัคอนเทนตไ์ทย สาขาคาแรคเตอร ์ ประเภทผูผ้ลติทีม่ ี
ทรพัยส์นิทางปัญญาเป็นของตนเองมากยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

รปูที ่III. ตวัอย่างเวบ็ไซต์ตน้แบบ 
 

ผลการทดสอบการใชง้านเวบ็ไซต์ตน้แบบ พบว่า ผูใ้ชง้านใชร้ะยะเวลา
ในการเขา้ถงึหน้าเวบ็เพจทีม่กีารน าเสนอขอ้มลูของคาแรคเตอร ์ (เป้าหมาย
ที ่1) เฉลีย่ 14.38 วนิาท ีและใชร้ะยะเวลาในการสัง่ซื้อสนิคา้ทีก่ าหนดจนจบ
กระบวนการ (เป้าหมายที ่2) เฉลีย่ 98.38 วนิาท ี(ตารางที ่II) 

 
ตารางที ่II.  ค่าเฉลีย่ระยะเวลาในการเขา้ถงึหน้าเวบ็เพจตามเป้าหมาย เมือ่

ท าการทดสอบการใชง้านเวบ็ไซต์ตน้แบบ 
เป้าหมายการทดสอบ ค่าเฉล่ีย (วินาที) 

เป้าหมายที ่1 14.38 
เป้าหมายที ่2 98.38 

 
การประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านดา้นต่าง ๆ ของเวบ็ไซต์

ตน้แบบ พบว่า ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในดา้นการใชง้าน (Usability) ในระดบั
มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ 4.63 อนัเป็นผลมาจาก
องคป์ระกอบต่าง ๆ ร่วมกนัทัง้ความชดัเจนของขอ้ความ เครือ่งหมายและ
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ความเหมาะสมของรปูแบบ ขนาดของตวัอกัษรและความ
หนาแน่นของตวัอกัษร โดยเฉพาะการจดัวางรปูแบบทีเ่ป็นระเบยีบ อยู่ใน
ต าแหน่งทีเ่หมาะสม พรอ้มต่อการใชง้าน (ค่าเฉลีย่ 4.60) และการเชือ่มโยง
หน้าเวบ็ไซต์ทีม่คีวามสะดวกต่อการเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการ (ค่าเฉลีย่ 4.60) 
ซึง่ส่งผลใหเ้กดิความเหมาะสมของระยะเวลาในการเขา้ถงึขอ้มลู (ค่าเฉลีย่ 
4.47) และล าดบัขัน้ตอนในการเขา้ถงึและสัง่ซื้อสนิคา้ (ค่าเฉลีย่ 4.43) โดย
การมปีฏสิมัพนัธแ์ละการเปลีย่นผ่านขององคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต์เป็น
สิง่ทีเ่ขา้มาส่งเสรมิความต่อเนื่องในการใชง้านเวบ็ไซต์ (ตารางที ่III) 

 
ตารางที ่III. ความพงึพอใจดา้นการใชง้านของเวบ็ไซตต์น้แบบ 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. เหน็ด้วย 
ด้านการใช้งาน (Usability) 
ขอ้ความ เครื่องหมายและ 4.40 0.62 มากทีสุ่ด 

สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ สื่อความหมาย
ไดอ้ย่างชดัเจน 
การจดัวางรปูแบบเวบ็ไซตเ์ป็น
ระเบยีบอยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม
และพรอ้มต่อการใชง้าน 

4.60 0.56 มากทีสุ่ด 

รปูแบบและขนาดของตวัอกัษรมี
ความเหมาะสม 

4.30 0.75 มากทีสุ่ด 

ความหนาแน่นของตวัอกัษรมี
ความเหมาะสม 

4.27 0.58 มากทีสุ่ด 

การเชื่อมโยงหน้าเวบ็ไซตส์ะดวก
ต่อการเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการ 

4.60 0.56 มากทีสุ่ด 

ล าดบัขัน้ตอนในการเขา้ถงึและ
สัง่ซือ้สนิคา้มคีวามเหมาะสม 

4.43 0.63 มากทีสุ่ด 

ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การเขา้ถงึขอ้มลู 

4.47 0.63 มากทีสุ่ด 

การมปีฏสิมัพนัธแ์ละการเปลีย่น
ผา่นขององคป์ระกอบภายใน
เวบ็ไซตส์่งผลต่อความต่อเนื่องใน
การใชง้าน 

4.30 0.53 มากทีสุ่ด 

ความงา่ยต่อการใชง้าน 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.44 0.59 มากท่ีสุด 

 
ในดา้นการน าเสนอเนื้อหา (Content) ในภาพรวมผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจ

ในระดบัมากทีสุ่ด โดยเฉพาะเนื้อเรือ่งของคาแรคเตอรม์คีวามกระชบัเขา้ใจ
งา่ยและภาพประกอบมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื้อหา โดยมคี่าเฉลีย่ระดบัความ
พงึพอใจ 4.60 ทัง้สองประเดน็ รองลงมา คอื ขอ้มลูของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน
มคีวามครบถว้น การล าดบัเนื้อหามคีวามเหมาะสมและเนื้อหาในแต่ละหน้า
เวบ็เพจมคีวามครบถว้นสมบรูณ์ ตามล าดบั (ตารางที ่IV) 

 
ตารางที ่IV. ความพงึพอใจดา้นการน าเสนอเนื้อหาของเวบ็ไซต์ตน้แบบ 

 
รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. เหน็ด้วย 

ด้านการน าเสนอเน้ือหา (Content) 
เนื้อหาในแตล่ะหน้าเวบ็เพจมี
ความครบถว้น สมบูรณ์ 

4.13 0.57 มาก 

การล าดบัเนื้อหามคีวามเหมาะสม 4.33 0.61 มากทีสุ่ด 
เนื้อเรื่องของคาแรคเตอรม์คีวาม
กระชบัเขา้ใจงา่ย 

4.60 0.56 มากทีสุ่ด 

ภาพประกอบมคีวามสอดคลอ้งกบั
เนื้อหา 

4.60 0.62 มากทีสุ่ด 

ขอ้มลูของผูส้รา้งสรรคผ์ลงานมี
ความครบถว้น 

4.40 0.62 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.41 0.60 มากท่ีสุด 

ดา้นความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ของเวบ็ไซต ์ผูใ้ชก้ม็คีวามพงึพอใจใน
ระดบัมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะความน่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซตส์่งผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ 4.57 อนัเป็น
ผลมาจากขอ้มลูของคาแรคเตอร ์(ค่าเฉลีย่ 4.33) และขอ้มลูของผูส้รา้งสรรค์
ผลงาน (ค่าเฉลีย่ 4.40) ทีส่่งเสรมิใหเ้วบ็ไซต์มคีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ 
(ตารางที ่V) 
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ตารางที ่V. ความพงึพอใจดา้นความน่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซต์ตน้แบบ 
รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. เหน็ด้วย 

ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ขอ้มลูของคาแรคเตอรส์่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซต ์

4.33 0.66 มากทีสุ่ด 

ขอ้มลูของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน
ส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของ
เวบ็ไซต ์

4.40 0.67 มากทีสุ่ด 

ความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซตส์ง่ผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

4.57 0.63 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.43 0.65 มากท่ีสุด 
 
นอกจากนี้ ผูใ้ชย้งัมคีวามพงึพอใจในดา้นความน่าสนใจ (Interesting) 

ของเวบ็ไซต์ในระดบัมากทีสุ่ดดว้ย โดยเฉพาะการเปลีย่นผ่าน (Transition) 
ขององคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต์ชว่ยเพิม่ความน่าสนใจและน่าใชง้านมาก
ยิง่ขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ 4.63 รองลงมา คอื การมี
ปฏสิมัพนัธ ์ (Interaction) ขององคป์ระกอบภายในเวบ็ไซตต่์อผูใ้ชง้านช่วย
เพิม่ความน่าสนใจและน่าใชง้านมากยิง่ขึน้ (ค่าเฉลีย่ 4.57) และคาแรคเตอร์
มคีวามโดดเด่น น่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ 4.30) ตามล าดบั (ตารางที ่VI) 

 
ตารางที ่VI.  ความพงึพอใจดา้นความน่าสนใจของเวบ็ไซตต์น้แบบ 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. เหน็ด้วย 
ด้านความน่าสนใจ (Interesting) 
คาแรคเตอรม์คีวามโดดเด่น 
น่าสนใจ 

4.30 0.70 มากทีสุ่ด 

การมปีฏสิมัพนัธ ์ (Interaction) 
ขององคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต์
ต่อผูใ้ชง้านชว่ยเพิม่ความน่าสนใจ
และน่าใชง้านมากยิง่ขึน้ 

4.57 0.50 มากทีสุ่ด 

การเปลีย่นผา่น (Transition) ของ
องคป์ระกอบภายในเวบ็ไซตช์ว่ย
เพิม่ความน่าสนใจและน่าใชง้าน
มากยิง่ขึน้ 

4.63 0.56 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.50 0.59 มากท่ีสุด 
 

V. สรุปและอภปิรายผล 
 การศกึษานี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพทีต่อ้งการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึจาก
กลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์ในการใชง้านเวบ็ไซต์ดจิทิลัคอนเทนตไ์ทยซึง่
มพีฤตกิรรมใกลเ้คยีงกนัจงึท าใหเ้กดิความอิม่ตวัของขอ้มลูทางทฤษฎ ี [15] 
ทีส่มัภาษณ์เพยีง 10 – 20 ราย ผลการศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
พบว่า ผูใ้ชง้านสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอคาแรคเตอรแ์ละ
ขอ้มลูของผูส้รา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีวามกระชบัเขา้ใจงา่ย การอพัเดท
ขา่วสารภายในเวบ็ไซต์ การน าเสนอสนิคา้ทีม่คีวามโดดเด่นและขัน้ตอน
การสัง่ซื้อสนิคา้ทีไ่มซ่บัซอ้น ซึง่จากการศกึษาวจิยัของ Bucko & 
Kakalejcik [16] ไดจ้ดัประเทศไทยไวใ้นกลุ่มที ่ 3 ทีเ่น้นว่าควรให้
ความส าคญักบัการใชง้านของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ในกลุ่มนี้ เนื่องจากมคีวาม
เป็นไปไดส้งูทีผู่ใ้ชง้านจะออกจากเวบ็ไซต์จากประสบการณ์ในการใชง้านที่
ไมด่ทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างขัน้ตอนการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

 การทดสอบการใชง้านเวบ็ไซตต์น้แบบส าหรบัธุรกจิดจิทิลัคอนเทนต์
ไทย สาขาคาแรคเตอร ์ ประเภทผูผ้ลติทีม่ทีรพัยส์นิทางปัญญาเป็นของ
ตนเอง แสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชง้านสามารถท าความเขา้ใจถงึการใชง้านเวบ็ไซต์
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหเ้กดิความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ทดสอบการใชง้านตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
 การประเมนิความพงึพอใจเวบ็ไซต์ ในภาพรวมผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจใน
ระดบัมากทีสุ่ด ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการใชง้าน ความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ร่วมกนัจะน าไปสู่ความงา่ยต่อการใชง้าน โดยเฉพาะ
การจดัวางรปูแบบทีเ่ป็นระเบยีบ อยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม พรอ้มต่อการใช้
งานและการเชือ่มโยงหน้าเวบ็ไซต์ทีม่คีวามสะดวกต่อการเขา้ถงึขอ้มลูที่
ตอ้งการจะส่งผลใหเ้กดิความเหมาะสมของระยะเวลาในการเขา้ถงึขอ้มลู 
ล าดบัขัน้ตอนในการเขา้ถงึและสัง่ซือ้สนิคา้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มลิ
ตรา และปวณีา [17] ทีร่ายงานว่า ผูป้ระกอบการในธุรกจิออนไลน์ควรเน้น
การปรบัปรุงเวบ็ไซต์ในดา้นการเชือ่มโยง โดยออกแบบชอ่งทางในการ
คน้หาขอ้มลูภายในเวบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคชัน่ใหม้คีวามสะดวกสบายและ
งา่ยต่อการใชง้านของผูบ้รโิภคอนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ในเวลา
ต่อมา และจากการศกึษาของ อาภาภรณ์ [18] พบว่า ผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักบัรปูแบบของเวบ็ไซต์ทีม่คีวามเหมาะสมกบัผลติภณัฑท์ีข่าย 
มคีวามสะดวกในการคน้หาสนิคา้หรอืขอ้มลู รายละเอยีดของสนิคา้ที่
ครบถว้นรวมทัง้ระบบการสัง่ซื้อสนิคา้ของเวบ็ไซต์ทีไ่มยุ่่งยาก 2. ดา้นการ
น าเสนอเนื้อหา เนื้อหาในแต่ละหน้าเวบ็เพจมคีวามครบถว้นสมบรูณ์ 
โดยเฉพาะเนื้อเรือ่งของคาแรคเตอรท์ีม่คีวามกระชบั เขา้ใจงา่ย ทัง้การ
ล าดบัเนื้อหาทีม่คีวามเหมาะสมและภาพประกอบมคีวามสอดคลอ้งกบั
เนื้อหา ซึง่งานวจิยัของ มลิตรา และปวณีา [17] กส็รุปว่า ผูป้ระกอบการใน
ธุรกจิออนไลน์ควรเน้นการปรบัปรุงเวบ็ไซต์ในดา้นเนื้อหาดว้ย โดยมี
รายละเอยีดทีถู่กตอ้ง ครบถว้น 3. ดา้นความน่าเชือ่ถอื ความเหมาะสมของ
ขอ้มลูของคาแรคเตอรแ์ละขอ้มลูของผูส้รา้งสรรคผ์ลงานน าไปสู่ความ
น่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซต์ซึง่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ สุภสัสร และภเิษก [19] ซึง่กล่าวว่า ควรใหค้วามส าคญัเรือ่ง
ความน่าเชือ่ถอื โดยการจดัใหเ้วบ็ไซต์มเีบอรต์ดิต่อ มทีีอ่ยู่ทีช่ดัเจนและมี
ค าอธบิายสนิคา้อย่างละเอยีดมากขึน้รวมถงึการจดัใหม้ชี่องทางการส่งมอบ
สนิคา้ทีน่่าเชือ่ถอืและไวใ้จได ้ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจจนเกดิความ
เชือ่ม ัน่ในการซือ้สนิคา้และเกดิความภกัดต่ีอสนิคา้ 4. ดา้นความน่าสนใจ 
การมปีฏสิมัพนัธแ์ละการเปลีย่นผ่านขององคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต์ชว่ย
เพิม่ความน่าสนใจและน่าใชง้านใหก้บัเวบ็ไซต์มากยิง่ขึน้ ท าใหค้าแรคเตอร์
มคีวามโดดเด่น น่าสนใจมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย 
 การออกแบบเวบ็ไซตส์ าหรบัธุรกจิดจิทิลัคอนเทนต์ไทย สาขา
คาแรคเตอร ์ ประเภทผูผ้ลติทีม่ทีรพัยส์นิทางปัญญาเป็นของตนเอง จงึควร
ออกแบบใหใ้ชง้านงา่ย (Experience) ผ่านการน าสายตา (Call to Action) 
ดว้ยรปูแบบปุ่ มทีม่คีวามแตกต่างจากปุ่ มอื่น ๆ  ภายในเวบ็ไซต์เดยีวกนั เชน่ 
การใชส้ ี การใส่แอนิเมชัน่ เพือ่ใหเ้กดิการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชง้าน โดย
มุง่เน้นการน าเสนอคาแรคเตอรใ์หม้คีวามโดดเด่น ระบบการสัง่ซื้อสนิคา้มี
กระบวนการไมซ่บัซอ้น สรุปใจความส าคญัในเนื้อเรือ่งของคาแรคเตอรใ์หม้ี
ความกระชบั เขา้ใจงา่ย (Exchange) และขัน้ตอนในการสัง่ซื้อสนิคา้ไมค่วร
เกนิ 5 ขัน้ตอน เนื่องจากกระบวนการซื้อสนิคา้เป็นส่วนส าคญัทีจ่ะส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของเวบ็ไซตพ์าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ [13] ทัง้ยงัมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทีจ่ะส่งผลใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
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ตอ้งการทีจ่ะกลบัมาซื้อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารอกีครัง้ [18] โดยเนื้อหาดา้น
ขา่วสารและอเีวนต์เป็นประเดน็รองเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึความเคลือ่นไหว
ของธุรกจิและเกดิความแนบเนียน (Evangelism) ในการขายสนิคา้ซึง่จะ
ส่งผลใหเ้วบ็ไซต์มคีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ทัง้ยงัไมท่ าใหผู้ใ้ชง้านรูส้กึขาด
ความเชือ่ถอื [11] จากลกัษณะของการเป็นเวบ็ไซต์เชงิพาณชิยม์ากเกนิไป 
ท าใหเ้วบ็ไซต์ (Everywhere) มุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งคุณค่าและส่งมอบ
ประสบการณ์อนัดทีีจ่ะตอบโจทยต่์อความตอ้งการร่วมของทัง้ผูใ้ชง้านและผู้
สรา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีวามสนใจในการสรา้งเวบ็ไซตส์ าหรบัธุรกจิดจิทิลั
คอนเทนตไ์ทย สาขาคาแรคเตอร ์ ประเภทผูผ้ลติทีม่ทีรพัยส์นิทางปัญญา
เป็นของตนเอง 
 จากผลการวจิยัจงึสามารถสรุปไดว้่า การออกแบบเวบ็ไซต์ส าหรบั
ธุรกจิดจิทิลัคอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร ์ ประเภทผูผ้ลติทีม่ทีรพัยส์นิ
ทางปัญญาเป็นของตนเองสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย
รปูแบบทีม่อีงคป์ระกอบรองรบัสว่นประสมทางการตลาดรปูแบบใหม ่ (4E) 
ซึง่จะช่วยน าไปสู่การพฒันาเวบ็ไซต์ทีเ่ขา้ใกลค้วามสอดคลอ้งของตลาด
และสนิคา้ (Product Market Fit) มากยิง่ขึน้ โดยผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 
(Creators) หรอืผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการออกแบบเวบ็ไซต์ส าหรบัคาแรคเตอรข์องตนเองหรอืการ
ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัดว้ยคาแรคเตอรด์งัเช่นตวัอย่างคาแรคเตอร ์ คุมะมง 
ของจงัหวดัคุมะโมโตะ ประเทศญีปุ่่ น [20] หรอือาจน าไปปรบัใชก้บัโครงการ
ประกวดแขง่ขนัคาแรคเตอรต่์าง ๆ ของไทยในการจดัท ากลยุทธท์าง
การตลาดโดยใชส้ือ่อย่างสรา้งสรรค ์ [21] เพือ่เป็นการเปิดโอกาสทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิการน ามาซึง่การสรา้งรายไดสู้่ประเทศทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืที่
ส่งเสรมิทรพัยากร Soft Power ของไทยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ

อิ เล็กทรอนิกส์ ใน  Application Meb ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยทางด้านการตลาด7p และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิน ใจซื้ ออีบุ๊ ก ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลงานวิจัยช้ินนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมื อ
คณะผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลตัวอย่างจ านวน 463 คน 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั้ง
ส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออีบุ๊กที่แตกต่างกันใน

ส่วนของปัจจัยลักษณะส่วนประสมทางการตลาด7p ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในการ
สามารถอ่านตัวอย่าง e-book ได้หลายตอนส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ  ปัจจัยด้านราคาที่ ราคาไม่สูงช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านการใช้งานและการจัดเก็บที่อีบุ๊กจะช่วย
ปัญหาด้านการจัดเก็บ ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีความสะดวก
รวดเร็วง่ายต่อใช้งาน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความ
เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วปัจจัยด้านบุคลากรและความคาดหวังที่
จะไม่เกิดปัญหาใดๆที่ไม่พึงประสงค์จากการเลือกตัดสินใจเลือก
ซื้ออีบุ๊กแทนหนังสือด้วยการได้รับการดูแลตอบสนองจาก
บุคลากรได้ดีและ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดปัจจัยด้าน
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นักเขียนและส านักพิมพ์ปัจจัยด้านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคช่ันที่ใช้
งานได้สะดวกและปัจจัยด้านรูปแบบและความน่าสนใจพบว่าไม่
ส่งผลการตัดสินใจซื้ออีบุ๊กในแอปพลิเคช่ันMEB อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

 
ค ำส ำคัญแอพพลิเคชั่นMEB ,การตัดสินใจซ้ือ , อีบุ๊ก , ปัจจัยด้าน

ลักษณะประชากรศาสตร์, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P 

 
ABSTRACT 

The Research studied "Factors Affecting 
Consumer's Decision to Buy Electronic Books on 
Application MEB in Bangkok Metropolitan Region" 
The objective was to study Consumer’s Marketing 
Mix(7P). The samples are anyone living in Bangkok 
Metropolitan Region who uses MEB application. 
The simple selection method is sampling on 463 
people by questionnaire. The result shows that the 
factors of marketing mix are effect to consumer’s 
decision buying e-books ; A reasonable price, easily 
access and store the books, Samples preview for 
any books, simple using and distribution. Factors 
affecting the group of people who read e-books in 
the MEB application tend to use the same 
direction. Therefore, the purchasing decisions are 
not very different. And there are factors in various 
fields Which had a statistically significant effect on 
consumer decision to buy e-books in MEB 
application. 

 
Keywords—Marketing Mix Factor 7P, MEB Applications, 

Purchasing decisions, e-books, demographic factors 
 

1) บทน า 
เนื่องจากภาครัฐต้องการสนับสนุนให้สังคมไทยกลายเป็น

สังคมดิจิทัล ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2559 โดยมุ่งเน้นให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้นในการท างานของทั้งเอกชนและภาครัฐ จึงได้มีการก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 1. พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  2. 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 5. พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคม
ดิจิทัล 6. สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดพัฒนาทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารการบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ก (Electronic book : e-
book) คือ หนังสือที่ ได้ถูกสร้างขึ้น  จากคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมมีลักษณะเป็นเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์  โดยเป็น
ไฟล์ข้อมูลที่สามารถอ่าน ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-
reader iPad Tablet Smartphone เครื่องคอมพิวเตอร์  (PC 
Notebook) หรือ เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book 
reader) เป็ น ต้ น  ค ว า ม ห ม า ย ต า ม ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ข อ ง
ราชบัณฑิตยสถานว่าอีบุ๊กเป็น “สิ่งพิมพ์ซึ่งเก็บอยู่ ในรูปแบบที่

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น าไปใช้งานได้” ประโยชน์ของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์คือ ผู้ใช้จะสามารถเข้าไปอ่านได้ตลอดเวลาโดยไม่
ต้องเดินทางไปซื้อหนังสือจากร้าน หรือห้องสมุด การอ่านอีบุ๊ก
อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในบางกรณี ปัจจุบันได้มีเผยแพร่ใน
รูปแบบของอีบุ๊กเป็นท่ีนิยมมากข้ึนกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งอีบุ๊กท่ี
ไม่ เคยมีฉบับพิมพ์มาก่อนยังได้รับการผลิต  (ส านักงานราช
บัณฑิตยสภา, 2554) 

ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เขา้สู่ดิจิทัลจะพบว่าการอ่านหนังสือ
เป็นเล่มนั้นพบเห็นได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้หมายความ
คนสมัยนี้จะอ่านหนังสือน้อยลงแต่ผู้คนนั้นปรับตัวให้ทันยุคสมัย
ส่งผลให้จากที่อ่านหนังสือเป็นเล่มกระดาษก็อ่านหนังสือผ่านทาง
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นนิตยาสารบทความต่างๆทางสื่อ
โซเชียลมีเดียหรือกระทั่งอีบุ๊กซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของ
Application Meb ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงมีอาชีพส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่รายรับต่อเดือนอยู่
ร ะห ว่ า ง  1 2 ,001 -19 ,000   บ าท ซึ่ งปั จ จั ย ดั งกล่ า วท า
ให้Application Mebเป็นแอปพลิเคช่ันอันดับ 1 ส าหรับซื้อและ
ขายอีบุ๊คมีหนังสือในระบบราว 70,000 เล่มผู้ใช้บริการกว่า 1.5 
ล้านคนยอดขายปี 350 ล้านบาทลูกค้า 2 ล้านคนในส่วนของ
แนวโน้มตลาดอีบุ๊กของประเทศไทยมีรายงานคาดการณ์ว่า
หนังสือแบบรูปเล่มก็ยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแต่ลดลง 
1.3% เช่นเดียวกับส่วนแบ่งการตลาดของอีบุ๊กที่จะเพิ่มเป็น 
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14.1% ในป ี2565 (SALIKA,2562)  MEB เป็นช่องทางการสร้าง
รายได้จากการขายหนังสือบนอุปกรณ์เพราะนอกจากอีบุ๊กจะ
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหนังสือยังอาจช่วยในการส่งเสริม
ธุรกิจเป็นช่องทางส าหรับอนาคตของผู้ผลิต (ผู้เขียน) ตัวแทนและ
ผู้จัดจ าหน่าย (เว็บไซต์ขายอีบุ๊กออนไลน์/ส านักพิมพ์) อีบุ๊กยัง
เข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเป็นการสร้างสังคมการอ่านผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการอ่าน
และช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1) เพื่อส ารวจพฤติกรรมการตัดสิ้นใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในApplication Meb ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
2.2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
กับการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในApplication Meb
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2.3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
Application Meb ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 

3) วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร (Population) เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยครั้ง
นี ้คือ ประชากรที่เคยอ่านและซื้ออีบุ๊กใน application MEB ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
     ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มประชากรเป้าหมายแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
(Non-Probability Sampling) ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) และใช้การก าหนดขนาด
ของตัวอย่างโดยใช้รูปแบบกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ภายใต้
ส มม ติ ฐ าน ข้ อมู ล มี ก ารกระจายตั วแบ บ ป กติ  (Normal 
Distribution) โดยก าหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 
50% หรือ 0.5 และ q =50% หรือ 0.5 ก าหนดระดับความ
เช่ือมั่นที่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ที่  5% หรือ 
0.05 ค านวณขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสมใช้สูตรของคอแครน 
(Cochran) เท่ากับ 385 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกัน
ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยจึงจัดท า

แบบสอบถามเพิ่มอีก 5% รวมขนาดตัวอย่างเท่ากับ  405 
ตัวอย่าง เก็บได้จริง 463 ตัวอย่าง 

 
3.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ใน application 
MEB ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น เครื่องมือใน
ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  (Quantitative Research) โ ด ย
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรอง และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ให้เลือกเพียง 1 ค าตอบ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) และระดับการตัดสิน ใจ  ซื้ออีบุ๊ ก  ได้แก่  ปัจจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านช่อง ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านบุคคล หรือ
พนักงานขององค์กร ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ ลักษณะ
ทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการในการจัดการสินค้า
และบริการ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ ให้เลือกเพียง 
1 ค าตอบหรือระบุค าตอบอื่นๆ 

 
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล 

โดยการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยได้ท า
การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างท าโดยตรง และด าเนินการ
ส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านแบบสอบถามผ่านทาง Social 
Network ได้แก่ Line Facebook twitter และ e-mail 

 
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบ่งออกได้เป็น 2 
ส่วน คือ 
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ส่ วน ที่  1ก ารวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ลั กษ ณ ะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ต่อ
เดื อ น  ระดั บ ก ารศึ กษ า  แ ล ะอา ชีพ  โด ย ใช้ ค่ าค วาม ถี่  
(Frequency) และค่า ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และการ ตัดสินใจซื้ออีบุ๊ก โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4) ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 463 คนเพื่อที่
น ามาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าสถิติตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยโดยแบ่งผลของการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างโดยงานวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาพิจารณาได้แก่อายุเพศ
ระดับการศึกษาอาชีพรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนสามารถสรปุข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ตารางที ่1  ลักษณะทางประชากรสาสตร์ของกลุ่มตัวอยา่ง 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

หญิง 
ชาย 

เพศทางเลือก 

 

232 

164 

67 

 

50.1 

35.4 

14.5 

 463 100.0 

2. อาย ุ

15 - 25 ป ี

26 - 35 ป ๊

36 - 45 ป ๊

46 ปีขึ้นไป 

 

267 

115 

69 

12 

 

57.7 

24.8 

14.9 

2.6 

 463 100.0 

3. ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

195 

227 

39 

2 

 

42.1 

49.0 

8.4 

0.4 

 463 100.0 

4. อาชีพ 

ลูกจ้าง/พนักงาน

 

145 

 

31.3 

บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

/นักเรียน/นักศึกษา 

41 

24 

68 

185 

8.9 

5.2 

14.7 

40.0 

 463 100.0 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่เกิน 12,000 บาท 

12,001-19,000 บาท 

19,001-26,000 บาท 

26,001-33,000 บาท 

33,000 บาท ขึ้นไป 

 

135 

156 

98 

54 

20 

 
29.2 
33.7 
21.2 
11.7 
4.3 

 463 100.0 

จากตารางที่ 1  พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถแบ่งได้เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.1 เพศชายร้อย
ละ 35.4และเพศทางเลือกร้อยละ 14.5 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 15 - 25 ปีคิดเป็นร้อยละ 57.7 ระดับการศึกษาของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 49 
อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 40
รายรับต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 12,001-19,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 33.7 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตล่ะตัววัด 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

มาตฐาน 

การแปล
ค่า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

1.1 ท่านสามารถอ่านตัวอย่าง 
e-book ได้หลายตอนส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ 

4.99 0.464 มากที่สุด 

1.2 ท่านคิดว่า e-book มีให้
เลือกซ้ือหลากหลายประเภท
ตามต้องการ 

4.30 0.846 มากที่สุด 

1 .3  ท่ าน คิดว่ า  e-book มี
ค าแนะน าเรื่องย่อค านิยามมี
การใช้ถ้อยค าสละสลวย 

4.16 0.883 มาก 

1.4 ท่ า น คิ ด ว่ า  e-book มี
ความพกพาสะดวกสามารถ
อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา 

4.21 0.843 มากที่สุด 

1.5 ท่านคิดว่าการเขยีนมี
ความรู้ความสามารถส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ e-book 

4.13 0.866 มาก 
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2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 

2.1 ท่ า น คิ ด ว่ า  e-book มี
ร า ค าถู ก ก ว่ า ห นั งสื อ เล่ ม
กระดาษ 

4.10 0.863 มาก 

2.2 ท่ า คิ ด ว่ าราคาขอ ง e-
book มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของไฟล์ 

4.33 0.742 มากที่สุด 

2.3 ท่านคิดว่าการซ้ือ e-book 
ท าให้เกิดความประหยัดกว่า
การไปร้านหนังสือ 

4.07 0.922 มาก 

3.ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

3.1 ท่านคิดว่าช่องทางการ
สั่งซ้ือ e-book ใช้ง่าย 

4.12 0.870 มาก 

3.2 ท่านคิดว่าช่องทางการ
สั่งซ้ือ e-book รวดเร็วทันท ี

4.37 0.785 มากที่สุด 

3.3 e-book เป็นช่องทางที่
เสถียรปลอดภัย 

4.14 0.861 มาก 

4. ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

4.1 ท่านคิดว่า Application 
มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้
เลือกมากมาย 

4.03 0.836 มาก 

4.2 ท่านคิดว่าช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารส าหรับนักอ่าน
และผู้แต่งสามารถติดต่อได้
จริง 

4.30 0.849 มากที่สุด 

4.3 ท่านคิดว่า Application 
mebมี ก ารโฆษณ าเเนะน า       
e-book ผ่านช่องทางออนไลน์
ที่หลากหลาย 

4.10 0.880 มาก 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

5.1 ท่ านคิดว่าตอบค าถาม 
Application meb ต อ บ
ค าถาม และแก้ไขข้อข้องใจ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
เข้าใจง่าย 

4.05 0.851 มาก 

5.2 พ นั ก งาน  Application 
meb มีความรู้ความเข้าใจใน
การท างานของระบบสามารถ
ตอบข้อซักถามต่างๆได้ดี 

4.34 0.827 มากที่สุด 

5.3 พนักงานสามารถ
ให้บริการได้อย่างมืออาชีพ 

4.07 0.851 มาก 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

6.1 Application mebมีการ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ แ ล ะ จั ด ว า ง

4.20 0.794 มาก 

หนังสือที่ง่ายต่อการค้นหา 

6.2 Application mebมี
รูปแบบสวยงาม น่าใช้บริการ 

4.33 0.814 มากที่สุด 

7. ด้านกระบวนการ 
(Process) 

   

7.1การซ้ือ e-book ไม่ต้องรอ
นานสามารถรับไฟล์รวดเร็ว
หลังการช าระเงิน 

4.06 0.847 มาก 

7.2 ขั้นตอนการค้นหา การซ้ือ
ข า ย  ช า ร ะ เ งิน ท า ได้ ง่ า ย 
สะดวกรวดเร็ว ไม่ มีปัญ หา
ขัดข้อง 

4.26 0.838 มากที่สุด 

7.3 e-book สามารถเชื่อมั่น
สร้างความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนตัวได้ 

4.15 0.879 มาก 

8. ปัจจัยด้านการตัดสินใจ
ซื้อ 

   

8.1 ถ้าท่านตัดสินใจอีกครั้ง 
ท่านจะเลือกซ้ือe-book จาก 
Application meb 

4.10 0.846 มาก 

8.2 ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้  
Application mebเป็ น ก า ร
ตัดสินใจที่ถูกต้อง 

4.30 0.816 มากที่สุด 

8.3 ท่ า น จ ะ แ น ะ น า 
Application mebแก่ผู้อื่น 

4.20 0.803 มาก 

 

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด สามารถสรุปผล การศึกษาของแต่ละปัจจัยได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นในการสามารถอ่านตัวอย่าง e-book ได้หลายตอน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.99 : เห็นด้วยมาก
ที่สุด) รองลงมาเป็น ว่า e-book มีให้ เลือกซื้อหลากหลาย
ประเภทตามต้องการ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30 : เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด) 

ปัจจัยด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในเรื่องราคาของ e-book มีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของไฟล์ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.33 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาเป็น 
e-book มีราคาถูกกว่าหนังสือเล่มกระดาษ (ค่าเฉลี่ย 4.10 : เห็น
ด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องช่องทางการสั่งซื้อ  e-book 
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รวดเร็วทันที  มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37: เห็นด้วยมากที่สุด ) 
รองลงมาเป็น ช่องทางการสั่งซื้อ e-book ใช้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.12: 
เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ส าหรับนักอ่านและผู้แต่ งสามารถติดต่อได้จริง  มากที่ สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.30: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาเป็น Application 
meb มีการโฆษณาเเนะน า e-book ผ่านช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.10: เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในเรื่อง2 พนักงาน Application meb มีความรู้ความ
เข้าใจในการท างานของระบบสามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้ดี  
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.34 : เห็นด้วยมากท่ีสุด) รองลงมาเป็น พนักงาน
สามารถให้บริการได้อย่างมืออาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.07 : เห็นด้วย
มาก) 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง2 Application meb มี
รูปแบบสวยงาม น่าใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.33: เห็นด้วยมากที่สุด) 
รองลงมาเป็น Application meb มีการจัดหมวดหมู่และจัดวาง
หนังสือท่ีง่ายต่อการค้นหา (ค่าเฉลี่ย 4.20: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นในเรื่องขั้นตอนการค้นหา การซื้อขาย ช าระเงินท า
ได้ง่าย สะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาขัดข้อง มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.26 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาเป็น e-book สามารถเช่ือมั่น
สร้างความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวได้  (ค่าเฉลี่ย 4.15: เห็น
ด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจใช้ Application mebเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30 : เห็นด้วยมากท่ีสุด) รองลงมาเป็น e-book 
ท่านจะแนะน า Application mebแก่ผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 4.20 : เห็น
ด้วยมาก) 

 
ตารางที3่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ค่า 

1. ถ้าท่านตัดสินใจอีกครั้ง 
ท่านจะเลือกซื้อe-book 

4.10 0.84 มาก 

จาก Application meb 
2. การตัดสินใจใช้ 
Application mebเป็น
การตัดสินใจที่ถูกต้อง 

4.30 0.82 มากที่สุด 

3. ท่านจะแนะน า 
Application mebแก่ผู้อื่น 

4.20 0.80 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในเรื่องในการตัดสินใจใช้Application Meb ครั้งต่อไป 
การตัดสินใจใช้ Application meb เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30: เห็นด้วยมากท่ีสุด) รองลงมาเป็น ท่าน
จะแนะน า Application meb แก่ผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 4.20 : เห็น
ด้วยมาก) 

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

5.1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพเเละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ าม จ าก ก า รวิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน232คนคิดเป็นร้อยละ50.1มีการอายุ
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง15-25ปีจ านวน267คนคิดเป็นร้อยละ57.7มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
และนักศึกษาจ านวน 185 คิดเป็นร้อยละ40.0 และส่วนใหญ่
รายรับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 12,001-19,000บาท จ านวน156คน
คิดเป็นร้อยละ 33.7  

 
5.2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการอ่านอีบุ๊กใน

Application Mebจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการ
อ่านอีบุ๊กในApplication Meb พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการอ่านอีบุ๊กเพื่อความบันเทิงคิดเป็นร้อยละ77.3
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านอีบุ๊กคือSmartphone คิดเป็นร้อยละ
40.8ประเภทของอีบุ๊กที่สนใจซื้อเป็นหนังสือการ์ตูนคิดเป็นร้อย
ละ 24.4เหตุผลท่ีเลือกอ่านอีบุ๊กเพราะสามารถอ่านได้ทันทีคิด
เป็นร้อยละ 87รองลงมาเพราะประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน
คิดเป็นร้อยละ 60.3ค่าใช้จ่ายซื้ออีบุ๊กโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง351 - 600บาทคิดเป็นร้อยละ35.4และจ านวนอีบุ๊กที่ซื้อ
โดยเฉลี่ยต่อปีส่วนใหญ่น้อยกว่า5เล่มต่อปี 

5.3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในApplication 
Mebปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
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(Product) ที่สามารถอ่านตัวอย่างebookได้หลายตอนe-book 
มีให้เลือกซื้อหลากหลายประเภทมีค าแนะน าเรื่องย่อค านิยามมี
การใช้ถ้อยค าสละสลวยมีความพกพาสะดวกสามารถอ่านได้ทุกท่ี
ทุกเวลาและงานเขียนมีความรู้ความสามารถส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออีบุ๊กปัจจัยด้านราคา (Price) อีบุ๊กมีราคาถูกกว่า
หนังสือเล่มกระดาษราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของไฟล์
การซื้ออีบุ๊กท าให้เกิดความประหยัดกว่าการไปร้านหนังสือปัจจัย
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) ที่มีวิธีการสั่งซื้ออีบุ๊กที่ใช้ง่าย
รวดเร็วเป็นช่องทางที่เสถียรปลอดภัยปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด(Promotion) Application meb มีโปรโมช่ันให้เลือก
มากมายมีช่องทางการติดต่อสื่อสารส าหรับนักอ่านและผู้แต่ง
สามารถติดต่อได้จริงApplication meb มีการโฆษณาเเนะน า
อีบุ๊กผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายปัจจัยด้านบุคลากร 
(People) Application mebสามารถตอบค าถามและแก้ไขข้อ
ข้องใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายดพนักงานสามารถ
ให้บริการได้อย่างมืออาชีพปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) Application meb
มีการจัดหมวดหมู่และจัดวางหนังสือที่ง่ายต่อการค้นหาและมี
รูปแบบสวยงามน่าใช้บริการปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
การซื้ออีบุ๊กไม่ต้องรอนานสามารถรับไฟล์รวดเร็วหลังการช าระ
เงินขั้นตอนการค้นหาการซื้อขายช าระเงินท าได้ง่ายสะดวก
รวดเร็วและสามารถสร้างเช่ือมั่นในความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนตัวได้ 

 
6) ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิน ใจซื้ อหนั งสื อ
อิ เล็กทรอนิกส์ ใน  Application Meb ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถน าข้อเสนอแนะไปใช้ได้
ดังนี ้
6.1) การพัฒนาไฟล์อีบุ๊ก 

ผู้ เกี่ ย วข้ องในการผลิตและจัดจ าหน่ ายอีบุ๊ กควรให้
ความส าคัญกับการแก้ไขและพัฒนาข้อบกพร่อง ต่างๆ เพื่อให้
เกิดความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด ซึ่งได้แก่ พัฒนาฟอนต์ให้
ขนาดมีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับทุกประเภทของ
อุปกรณ์ การอ่ าน  เพิ่ ม  ความสบายตา เพื่ อ ให้ เกิดความ
สะดวกสบายต่อผู้บริโภค และพัฒนาไฟล์ให้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย เช่น บนหน้าไฟล์อีบุ๊กให้สามารถเขียนได้เหมือนการ

ใช้ปากกาไฮไลท์ ท าให้เด็กนักเรียนและนักศึกษา สามารถโหลด
ข้อสอบ เขียนข้อความหรือทดเลข ลงไปไฟล์ได้ 

 
6.2) ด้านการใช้งาน  

เนื่องจากมีผู้หญิงเป็นผู้ซื้อส่วนใหญ่ จึงควรพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้หญิง ที่มีซื้อค่อนข้าง
สูง เช่น จัดหมวดหมู่นิยายที่ก าลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นไว้หน้า
แรก ให้ผู้หญิงเกิดความสนใจซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ เพื่อเป็น
การเพิ่มยอดขายให้ได้มากท่ีสุด 
6.3) ด้านการส่งเสริมการขาย 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมขายหรือโปรโมช่ัน เช่น การลดราคา 
มีกิจกรรมแจกอีบุ๊กให้ร่วมสนุก และจัดโปรโมช่ันแถม เพื่อดึงดูด
ความสนใจละเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานให้แก่ผู้ซื้อ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิ เล็ กท รอนิ กส์ ใน Application Mebของผู้ บ ริ โภ ค ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจาก
ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยอาจารย์อัชญา
กล้าเวชที่กรุณาให้ค าปรึกษาค าช้ีแนะและตรวจสอบข้อบกพร่อง
แก้ไขปัญให้ด้วยความอย่างเอาใจใส่เป็นอย่างดีเพื่อให้การศึกษา
วิจัยได้มีความถูกต้องและครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ ได้
ท าการค้นคว้างานวิจัยในครั้งนี้ส่งผลให้งานวิจับเสร็จสมบูรณ์
ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ได้ให้ก าลังใจขอขอบพระคุณผู้ร่วมตอบ
แบบสอบถามอย่างยิ่งที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
จนท าให้การค้นคว้าอิสระส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื ่องนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการ

ตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสที่ส่งผลต่อจ านวน
ผ ู ้ ใช ้บร ิการและก ่อให ้ เก ิดความภ ักด ีต ่อแบรนด ์ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลงานวิจัยชิ ้นนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปร ิมาณส  ารวจข ้อม ูลโดยใช ้แบบสอบถามเป ็นเคร ื ่องมือ
คณะผู ้ว ิจ ัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างจ านวน 401 คน
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุน้อย
กว่า 20 ปีก าลังศึกษาอยู๋ในระดับปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่
เดือนน้อยกว่า 10,000 บาทประกอบอาชีพเป็นนักเรียนและ
นักศ ึกษาผลจากการทดสอบสมม ุต ิฐานพบว ่าป ัจจ ัยด ้าน
ผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายปัจจัย
ด้านกระบวนการปัจจัยด้านกายภาพปัจจัยด้านสถานที ่จัด
จ าหน่ายมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของ
ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค ำส ำคัญ แอพพลิเคชั่น, พฤติกรรม, การตัดสินใจใช้บริการ 

ABSTRACT 
The Research studied "Marketing factors that 

affect the decision to use the application K Plus of 
KASIKORN Bank, Bangkok" The objective was to 
study Consumer’s behavior to make decision on 
brand loyalty by Marketing Mix(7P). The samples are 
anyone living in Bangkok Metropolitan region who 
uses application K Plus. The simple selection 
method is sampling on 401 people by 
questionnaire. As the result, the sample are mostly 
male with age under 20 years old, studying 
Bachelor’s degree and getting income lower than 
10,000 THB. Also, it shows that the marketing mix 
affect to consumer’s decision using K Plus 
application are Price, Product, Promotion, Process, 
Physical and Place. 

Keywords—behavior, service decision 
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1) บทน า 
ในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นยุคที่การสื ่อสารไร้พรหมแดนข้อมูล

ข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อ
กันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื ่องเวลาสถานที่และช่องทางของการ
สื ่อสารมากั ้นกลางเนื ่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ตที่เข้ามามบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์และได้
เข้ามาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม
ปัจจุบันโดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
มากที่สุดคือ[2]อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสมาร์ทโฟนซึ่ง
อุปกรณ์ดังกล่าวได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ผู้บริโภคต้องมีไว้
ส าหรับการติดต่อสื่อสารสมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์
พกพาที่มีขนาดเล็กที่ท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและรวดเร็ว
ที่มาพร้อมด้วยคุณสมบัติที ่ช่วยตอบสนองความต้องการและ
รูปแบบการด าเนินชีวีตของผู้ใช้ในปัจจุบันเช่นใช้ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารสนทนาแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มผ่านแอพพลิเคช่ัน
ยอดนิยมในการสนทนาเช่นLINE WhatsApp TangoTinder ใช้
ถ่ายภาพซึ่งมีความละเอียดและคมชัดเทียบเท่ากับกล้องดิจิทัลใช้
ในการท างานหาข้อมูลในอินเทอร ์เน็ตได ้เทียบเท่าเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์หรือสามารถใช้ดูภาพยนตร์ออนไลน์ฟังเพลงเล่นเกม
และอื่นๆซึ่งถือได้ว่าแค่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดยีวก็
สามารถท ากิจกรรมต่างๆได้ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือใช้เพื่อ
ความบันเทิง 

[8] จากข้อมูลThe Flight 19 Agency (2563) พบว่าปัจจุบัน
ประชากรกว่า 7,750 ล้านคนทั่วโลกและเป็นคนที่อยู ่ในเมือง 
55 % มีคนใช้งานInternet กว่า 4,540 ล้านคนคิดเป็น 59 % 
ของจ านวนประชากรทั ้งหมดและมี  3,800 ล้านบัญชีsocial 
media คิดเป็น 49% ของประชากรทั้งหมดอีกทั้งพบว่าตลาด
สมาร์ทโฟนได้มีการเจริญเติบโตสูงในหลายๆประเทศทั่วโลกเมื่อ
น าปีที่ 2020 เปรียบเทียบกับปี 2019 โดยยอดการเจริญเติบโต
เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.4% คิดเป็น 124 ล้านคน 

[1]ดังนั ้นจึงเห็นได้ว ่าสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นสื ่อกลาง
เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารและเป็นช่องทางระหว่างตราสินค้ากับ
ผู้บริโภคโดยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการ
เชื ่อมต่อผ่านระบบแอพพลิเคชั่นและอินเทอร์เน็ตไร้สายและ
นอกจากนั้นสมาร์ทโฟนก็ได้กลายเป็นสื่อและช่องทางส าคัญ
ส าหรับนักการตลาดในการสื่อสารข้อมูลไปหาผู้บริโภคในรูปแบบ
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

[7] ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) หมายถึงการ
ประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการให้บริการ
ท าธ ุรกรรมทางการเงินต ่างๆผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์คื อ
อินเทอร์เน็ตซึ่งเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) 
และผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือซึ ่งเรียกว่าโมบายแบงก์กิ้ง  
(Mobile Banking) ซึ่งมีลักษณะการให้บริการเช่นการฝากเงิน
การถอนเงินการโอนเงินหรือการสอบถามยอดเงินเป็นต้นโดยใน
อนาคตการให้บริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถ
พัฒนาลักษณะบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการใน
การใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องเนื ่องจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดความ
รวดเร็วและสะดวกสบายในการท าธุรกรรมมากขึ้นและประหยัด
ทรัพยากรโดยช่องทางที่มีความส าคัญและก าลังเป็นที่เติบโตใน
การท าธุรกรรมทางการเงินภายใต้รูปแบบธนาคารอิเล็กทรอนกิส์ 
(Digital Banking) คือ 2 ช่องทาง ได้แก่ช่องทางที่ 1อินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง (Internet Banking) คือการให้บริการลูกค้าธนาคารใน
การท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทางเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเดินทางมาท าธุรกรรมที่สาขา
ของธนาคารเช่นการฝากเงินการถอนเงินการโอนเงินหรือการ
สอบถามแจ้งยอดทางการเงิน ช่องทางที ่ 2โมบายแบงก์กิ้ง 
(Mobile Banking) คือการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารที่
เปิดให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องมี
ฟังก์ชั ่นรองรับในการใช้งานโดยจะด าเนินการโหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ของธนาคารติดตั้งลงบน
มือถือเพื่อสามารถเชื ่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่
บริการโมบายแบงก์กิ้งที่ธนาคารเปิดให้บริการโดยเชื่อมต่อผ่าน
ระบบเครือข่ายของโทรศัพท์เครื่องที่ได้แก่ระบบGPRS EDGE3G 
และ 4G หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(Wireless LAN) เป็นต้น 

[3]การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นเค
โมบายแบงก์กิ้งพลัสจึงเป็นประเด็นที่สามารถน าประโยชน์ไปใช้
ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางใหม่คือโมบายแอพพลิเคชั ่น (Mobile Application) 
และท  า ให ้ ทราบถ ึ งความพ ึ งพอใจจากการ ใช ้ บร ิ การ
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพื่อ
น ามาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องและรองรับความต้องการใน
การท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นี้ที่ก าลังจะเติบโตมาก
ยิ่งข้ึนในอนาคต 
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2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงก์กิ้งพลัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3) วิธีด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา [5] ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
ก ิ ้ งพล ัสของธนาคารกส ิกรไทยจ  าก ัด  (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครคณะผู ้วิจัยศึกษาพฤติกรรมในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้วิธีการเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้
วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เคยใช้บริการทางผู้วิจัย
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้แต่ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 
ซึ่งผู้จิวัยได้สร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและ
น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม
ซึ่งข้อค าถามมีค่า Cronbach’s Alpha เกิน 0.7 ทุกข้อค าถาม
ผู้จัยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะคนที่เคยใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก์กิ้งพลัสส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการค านวณตารางส าเร็จของทาโรยามาเน่จาก
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร
และก าหนดระดับความเชื ่อมั ่นที่  95% จะได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 398 ตัวอย่างซึ่งเมื่อท าการส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างผู ้วิจัยได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามทั้งสิ ้น  401 
ตัวอย่างแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
4) ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ ่มต ัวอย่างที ่ ได ้ใช ้บริการ
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผ่านการส ารวจผ่านการ
ตอบแบบสอบถามได้น าข้อมูลมาท าการประมวลผลและวิเคราะห์
ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของวิจัย 

 
 

ตารางที ่1  ลักษณะทางประชากรสาสตร์ของกลุ่มตัวอยา่ง 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จำนวน รอ้ยละ 
1.เพศ 
ชาย 188 46.9 
หญิง 115 28.7 
LGBTQ+ 98 24.4 
  401 100 
2.อาย ุ
น้อยกว่า 20 ป ี 254 63.3 

21 – 25 ป ี 119 29.7 

26 – 30 ป ี 13 3.2 
31 – 35 ป ี 5 1.2 

36 – 40 ป ี 2 0.5 

มากกว่า 40 ป ี 8 2.0 

 401 100.0 

3.การคกึษา 
ต่ำกวา่มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย/ปวช. 69 17.2 
ปวส.หรือเทียบเท่า 1 0.2 
ปริญญาตร ี 329 82.0 

ปริญญาโท 2 0.5 

ปริญญาเอก 0 0 
 401 100.0 
4.อาชพี 
นักเรียน/นักศึกษา 368 91.8 
พนักงานบริษัทเอกชน 9 2.2 
รับราชการ 14 3.5 
รัฐวิสาหกิจ 1 0.2 
ประกอบธุรกิจสว่นตัว 6 1.5 
อื่นๆ 3 0.7 
 401 100.0 
5.รายได ้
ต่ำกวา่ 10,000 บาท/เดือน 355 88.5 
10,000-20,000 บาท/เดือน 16 4.0 
20,001-30,000 บาท/เดือน 10 2.5 
30,001-40,000 บาท/เดือน 9 2.2 
40,000 บาทขึ้นไป/เดือน 11 2.7 
 401 100.0 

 
จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายร้อยละ 46.9 โดยส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีคิดเป็นร้อย
ละ63.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 82อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือ
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นักเรียนและนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 91.8 รายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท/เดือนคิดเป็นร้อยละ88.5 

 
ตารางที่ 2 ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  

รูปแบบ R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0.994 0.989 0.989 0.05554 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าค่า R Square หรือ ประสิทธิภาพใน
การท านายเท่ากับ 0.989 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัวนั้นสามารถ
อธิบายการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้ง 
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร 
(ตัวแปรตาม) ได้ร้อยละ 0.989 โดยส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 0.011 
นั้นเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโม

บายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปจัจยั 

Unstandardized 
Coefficients 

T Sig 

B 
Std. 
Error 

Beta 

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 

(Constant) 0.030 0.028   1.077 0.282 

ปัจจัยดา้น
ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 

-0.431 0.047 -0.424 -9.173 0.000 

ปัจจัยดา้นราคา 
(Price) 

0.227 0.041 0.222 5.565 0.000 

ปัจจัยดา้น
สถานที่จัด
จำหน่าย 
(Place) 

0.120 0.043 0.115 2.770 0.006 

ปัจจัยดา้นการ
ส่งเสริมการขาย
(Promotion) 

0.510 0.025 0.530 20.232 0.000 

ปัจจัยดา้น
กระบวนการ
(Process) 

-0.368 0.075 -0.363 -4.888 0.000 

ปัจจัยดา้น
กายภาพ
(Physical) 

0.837 0.134 0.828 6.255 0.000 

 

ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกตัวแปรโดยวิธี Stepwise เมื่อพิจารณาจาก
ค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกร
ไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติซึ ่งมีค่าP-Value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่  0.05 นั ้นมี
ทั้งหมด 6 ปัจจัยในขณะที่ตัวแปรอิสระที่เหลือ 1 ปัจจัยมีค่าP-
Value มากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ส าหรับผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยสามารถเรียงล าดับตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ปัจจัยด้านกายภาพปัจจัยด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายโดยผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที ่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคาร
กสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

   ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ [4] ผลการวิจัยของทิพย์สดุา
หมื่นหอม (2547) ที่พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร/ 
นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับ [4] สุวิสาสุรังสิมันต์กุล 
(2551) ที ่พบว ่าด ้านล ักษณะทางกายภาพและปัจจ ัยด ้าน
กระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6) ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ผลของงานวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดและการต ัดส ินใจเล ือกใช ้บร ิการ
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) พร้อมระบุถึงระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยว่ามี
ระดับความส าคัญมากน้อยเพียงใดซึ่งการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
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ปัจจัยด้านกระบวนการปัจจัยด้านกายภาพปัจจัยด้านสถานที่จัด
จ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงก์กิ ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทยจ ากัด  (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน าข้อมูลที่วิเคราะห์
ทางสถิติมาประยุกต์ใช้เพื ่อเสนอแนะให้เป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการได้ดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับท่ีมากที่สุดและ
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในแต่ละด้านซึ่งสามารถเรียงล าดับ
ได้ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับที่มากท่ีสุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลติภัณฑ์ที่กลุม่
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณาถึง
ชื ่อเส ียงและความน่าเช ื ่อถ ือของธนาคารการพิจารณาถึง
ม าต ร ฐ านของระบบการ ให ้ บร ิ ก า รธนาคา รผ ่ า นทาง
โทรศัพท์มือถือที ่ม ีความถูกต้องแม่นย  าพิจารณาถึงความ
หลากหลายของบริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือเช่นบริกา
รสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีบริการโอนเงินบริการช าระค่า
สินค้าและบริการต่างๆบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือเป็นต้นการ
พิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื ่อใช้
บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือการพิจารณาถึงความ
สะดวกรวดเร็วและง่ายตอ่การใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส 

ล  าด ับที่  2 ป ัจจ ัยด ้านราคากล ุ ่มต ัวอย ่างส ่วนใหญ ่ ให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับ
ที่มากที่สุดเมื ่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลิตภัณฑ์ที ่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณาถึง
การให ้บร ิการโดยไม ่ค ิดค ่าธรรมเน ียมในการใช ้บร ิการ
แอพพลิเคชั ่นเคโมบายแบงก์กิ ้งพลัสในการท าธุรกรรมบาง
รายการการพิจารณาถึงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการธนาคาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือในการท าธุรกรรมบางรายการมีค่าธรรมเนียม
ถูกกว่าการไปใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์การพิจารณาถึงการ
ให้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
การพิจารณาถ ึงความเหมาะสมของอ ัตราค ่าบร ิการเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณสมบัต ิของการใช้บร ิการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ล าดับที่ 3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการ
ขายโดยรวมอยู ่ในระดับที ่มากที ่ส ุดเมื ่อพิจารณาปัจจัยย่อย
ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก
ที่สุดได้แก่การพิจารณาถึงเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจง่ายการ
พิจารณาถึงความหลากหลายของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การ
ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านสื่อต่างๆการพิจารณา
ถึงการแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือจากพนักงานธนาคารประจ าสาขาการพิจารณาถึง
การจัดกิจกรรมต่างๆเพื ่อแนะน าการใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือจากพนักงานธนาคารประจ าสาขาการพิจารณาถึง
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าของธนาคารอย่างสม ่าเสมอผ่าน
ทางSMS, MMS หรือE-mail ส่วนตัวของลูกค้าการพิจารณาถึง
การมอบของที่ระลึกของสมนาคุณส าหรับลูกค้าในช่วงเทศกาล
ต่างๆเช่นวันปีใหม่วันเกิดหรือเมื่อมีการสมัครใช้บริการเป็นครั้ง
แรกเป็นต้น 

ล าดับที่ 4 ปัจจัยด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการโดยรวมอยู่
ในระดับที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณา
ถึงความถูกต้องความแม่นย าในการให้บริการด้านข้อมูลของ
พนักงานการพิจารณาถึงความรวดเร็วในการให้บริการของ
พนักงานการพิจารณาถึงความกระตือรือร้นในการให้ค าปรึกษา
หรือค าแนะน าของพนักงานการพิจารณาถึงน ้าเสียงที่มีความ
ชัดเจนและแสดงถึงความเต็มใจในการให้ข้อมูลของพนักงาน 

ล าดับที่  5 ปัจจัยด้านกายภาพกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านกายภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่มากท่ีสุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลติภัณฑ์ที่กลุม่
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณาถึง
ขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนการพิจารณาถึงขั้นตอน
การสมัครใช้บริการที่ไม่ยุ ่งยากซับซ้อนการพิจารณาถึงความ
สะดวกในการติดต่อขอรับบริการการพิจารณาถึงความรวดเร็ว
ของการประมวลผลในการให้บริการตรงตามความต้องของท่าน
การพิจารณาถึงความรวดเร็วในการเชื ่อมต่อกับระบบการ
ให้บริการของธนาคาร 

ล าดับที่ 6 ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่ายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่จัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้าน
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ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่
การพิจารณาถึงความหลากหลายของช่องทางในการสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพิ่มเติมการพิจารณาถึงความสะดวกในการใช้บริการธนาคาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด 24 ชั ่วโมงการพิจารณาถึงความ
สะดวกในการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ที่มี
สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมการพิจารณาถึงความสะดวกในการ
สมัครใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือการพิจารณาถึง
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที ่รองรับการใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้ทุกเครือข่าย 

ล  าด ับที่  7 ป ัจจ ัยด ้านบ ุคคลกลุ ่มต ัวอย่างส ่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านบุคคลโดยรวมอยู ่ใน
ระดับที่มากท่ีสุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลติภัณฑ์ที่กลุม่
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณาถึง
ความถูกต้องความแม่นย าในการให้บริการด้านข้อมูลของ
พนักงานการพิจารณาถึงความรวดเร็วในการให้บริการของ
พนักงานการพิจารณาถึงความกระตือรือร้นในการให้ค าปรึกษา
หรือค าแนะน าของพนักงานการพิจารณาถึงน ้าเสียงที่มีความ
ชัดเจนและแสดงถึงความเต็มใจในการให้ข้อมูลของพนักงาน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยลงได้ด้วยการได้รับ
ค าแนะน าอย่างดียิ ่งและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย
ด้วยกันผู้ค้นคว้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อัชญา
กล ้ า เวชเป ็นอย ่ างส ู งท ี ่ ช ่ วยกร ุณาถ ่ายทอดข ้อม ูลและ
ประสบการณ์ต่างๆซึ ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระนี้
ตลอดจนเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาที่พบรวมถึงให้
ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ
ตลอดระยะเวลาที ่ท าการค้นคว้าการวิจ ัยในครั ้งนี ้ส ่งผลให้
งานวิจัยฉบับนี ้เสร็จสมบูรณ์ผู ้ว ิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์เป็นอย่างสูง 

สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและทุกคน
ในครอบครัวที่ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการศึกษาเป็นกาลัง
ใจอีกทั ้งย ังได ้พร ่าสอนให้ข ้าพเจ ้าตระหนักในคุณค่าของ
การศึกษาความมุ่งมั่นมานะพากเพียรตลอดมาตลอดจนเพื่อนๆ
ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมาคุณประโยชน์ทั้งหมดที่เกิด
จากการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ผู้ศึกษาขอมอบแด่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่านและหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้ศึกษาขออภัยเป็น

อย่างสูงและขอน้อมรับข้อผิดพลาดนั้นผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษา
เฉพาะบุคคลฉบับนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู ้ที่มีความ
สนใจศ ึกษารายละเอ ียดเก ี ่ ย วก ับบ ร ิการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ 
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พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
 

 

อังค์วราภัชฑ์  ข านาค 
Angwarapat Khamnak 
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 Angwarapat@tni.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือก

สถานที่ท่องเที่ยว และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลัง
สถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา: พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลได้มาจาก นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง โดย
มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อรวบรวมข้อมูลในการออกแบบสอบถาม และจ้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีการใช้เครื่องมือในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ คือ จ านวน (Frequency) 
และ ร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค าอธิบาย 

     ผลการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการ
มาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว โดยเดินทางมาท่องเที่ยว 2-5 คน เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน  เดินทางมา
ท่องเที่ยวโดยใช้พาหนะเป็นรถโดยสารประจ าทาง เคยเดินทางมาเที่ยวแล้ว 2-4 ครั้ง เดินทางมาท่องเที่ยว 1 วัน มี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,000 – 3,000 บาท  ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการท่องเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ต 

     ผลการวิจัยปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน 

     ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ปัจจัยการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย  ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโบราณสถานและสภาพแวดล้อม ด้านราคาสินค้าและบริการ ด้านการคมนาคม ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการบริการ ด้านของที่ระลึก และด้านบทบาทของรัฐ ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการท่องเทีย่ว, การเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว,นักท่องเที่ยว, พระบรมมหาราชวัง 
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Abstract 
This research aims to 1) Study the Tourists  Behavior 2) Study the factors involved with 

Tourists  Decision - Making for Travel Destinations, and 3) Compare the Factors involved with Thai 
Tourists Decision - Making for Travel Destinations post Covid-19: Case Study of The Grand Palace, 
Bangkok, with a total number of 400 sampling group. The data have primary data and Secondary data 
for research . The tools used in this research were questionnaires and use data analysis by frequency 
and percentage . And Present data analysis explanation table 

 The result based on Thai Tourists Traveling Behavior have found that ; majority of Thai 
Tourists chose to travel mainly for their Leisure/Pleasure, the number of tourists are from 2 – 5 
people, travel with friends, chose to travel with the public bus, Thai Tourists also, have traveled 
to the location before at about 2 – 4 times, and spent their time as a Day - Trip with traveling 
expenses between 1,000 – 3,000 Thai Baht. Most of Thai Tourists received news and updates 
from the internet sources.   

The result based on the overall Influential Factors in Decision - Making for Travel 
Destinations are in the ‘High’ level for all of the Factors.    

 The Comparison between Influential Factors in Decision - Making for Travel Destinations, 
categorized by Gender, Age, Level of Education, Occupation, and Level of Income. When in 
compared to the 7 Types of Influential Factors for Decision - Making for Traveling Destinations as; 
Historical Places and Environment Factors, Product, Price and Service Factors,  Transportations 
Factor, Safety Factor, Servicing Factor, Souvenir Factor, and the Government Factors, the result 
has shown that no differences have been found. 
 
Key Word (s):  Tourists Behavior, Travel Decision- Making, Travel Destinations, Tourists Behavioral 
Decision - Making, Thai Tourists, Covid – 19, The Grand Palace   
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1) บทน า 
     การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูก
ผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้น การ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศจึงได้มีการบูรณา
การงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนา
เศรษฐกิจ กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560)  
     สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง 
ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง หรือ พระราชวังพระนครเป็น
พระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักร
ไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด และเมื่อปี พ.ศ.2563 เกิดภัยโรค
ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาหลักท่ีเพิ่มเข้ามาอย่างกะทันหัน 
เนื่องจากยังใหม่กับโรคที่การับรู้และการเปิดรับข่าวสารโควิด-
19 ทางสื่อโทรทัศน์เกิดขึ้น อีกทั้งยังไม่มีวัคซีน ท าให้เกิดการ
ปิดประเทศ โดยส่งผลกระทบการกับท่องเที่ยว ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรไทยขาดรายได้และส่งผลกระทบมายังภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว  

History The grand palace (royalgrandpalace.th) 
     ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย 
เริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ที่
ออกมาเพื่อหยุดยั้งโรคระบาดได้สร้างความเสียหายอย่าง
รุนแรงโดยเฉพาะในด้าน เศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่
ได้รับผลกระทบมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกตั้งแต่มีโรค
ระบาด คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาว่าหลังสถานการณ์โควิด-19  นักท่องเที่ยวชาวไทย
มีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล
ให้ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ช า ว ไท ย  เลื อ ก ที่ จ ะ ท่ อ ง เที่ ย ว ใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  จึงได้ท าการวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา: 
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุ งพั ฒ นาและตอบสนองต่ อการตั ดสิ น ในของ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมต่อไป  
 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     2.1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา: พระบรม 
มหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
     2.2) เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา: 
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
     2.3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด -19 กรณี  
ศึกษา: พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3) วิธีการวิจัย 
   3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1) ประชากรของการวิจัย คือนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
         3.1.2) กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. 
Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 
2549) ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน เพื่อความสะดวก
ในการประเมินผล  
 

    3.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/เก็บรวบรวมข้อมูล 

สถานภาพส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

   1. วัตถุประสงค์ของการเดินทางมา
ท่องเที่ยว 
   2. จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
   3. ลักษณะการเดินทางมาทอ่งเที่ยว 
   4. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว 
   5. จ านวนครั้งมาเท่ียว 
   6. ระยะเวลาในการมาทอ่งเที่ยว 
   7. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางท่องเที่ยว 
   8. ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว 

การเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 1. ด้านโบราณสถาน
และภาพแวดลอ้ม   
 2. ด้านราคาสินค้าและ
บริการ   
 3. ด้านการคมนาคม   
 4. ด้านความปลอดภัย 
 5. ด้านการบริการ   
 6. ด้านของที่ระลึก 
 7. ด้านบทบาทของรัฐ 
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3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและ
การเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว  

 

3.3) วิธีการเก็บข้อมูล 
3.3.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
3.3.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วน
บุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม  สถิติที่ ใช้  คือ  จ านวน 
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)  

3.4.2) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม  สถิติที่ ใช้ คือ จ านวน 
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)  

3.4.3) การวิ เคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยการเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สถิติที่ ใช้คือ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  

3.4.4) การทดสอบสมมติฐานด้วย  Independent 
Sample : t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ระหว่างเพศชายและหญิง โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน  รวมทั้ง
การทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA : F-test และ
ในกรณีที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ 

 
4) ผลการวิจัย 

      4.1) ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน เมื่อ
จ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 209 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.30  เพศชาย จ านวน 191 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.80 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
และน้อยสุดมีอายุระหว่าง 41-50 ปีขึ้นไป จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.80 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 และน้อยสุดมี

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.30 ซึ่งประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.และน้อยสุดนักเรียน/นักศึกษา  
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 โดยมีเฉลี่ยรายได้ต่อ
เดือน 40,000-50,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.30 น้อยที่สุดและระดับรายได้ ต ่ากว่า 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 7.80  
 
     4.2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

4.2.1) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 
และน้อยสุดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อเยี่ยมญาติ จ านวน 
18 คนคิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดับ 

4.2.2) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด  400 คน ส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเที่ยว 2-5 คน 
จ านวน  222 คน  คิด เป็ นร้อยละ  55.50 และน้อยที่ สุ ด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาคนเดียว จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.00 ตามล าดับ 

4.2.3) นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ที่ ม า ท่ อ ง เที่ ย ว  ต อ บ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว
กับเพื่อน จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 และน้อยสุด 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาคนเดียว จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.30 ตามล าดับ 

4.2 .4 ) นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ที่ ม าท่ อ ง เที่ ย ว   ต อ บ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เดินทางมา 

ปัจจัยการเลือกนกัท่องเที่ยว 
รวม 

(n= 400) แปลผล 

X  S.D. 

1. ด้านโบราณสถานและ
สภาพแวดล้อม 

3.87 0.553 
มาก 

2. ด้านราคาสินค้าและ
บริการ 

3.83 0.557 
มาก 

3. ด้านการคมนาคม 3.82 0.562 มาก 
4. ด้านความปลอดภัย 3.86 0.558 มาก 
5. ด้านการบริการ 3.89 0.633 มาก 
6. ด้านของที่ระลึก 3.87 0.512 มาก 
7. ด้านบทบาทของรัฐ 3.87 0.553 มาก 

รวม 3.86 0.478 มาก 
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ท่องเที่ยวโดยใช้พาหนะเป็นรถโดยสารประจ าทาง 
จ านวน  204 คน  คิด เป็ นร้อยละ  51.00 และน้ อยที่ สุ ด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดับ 

4.2 .5 ) นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ที่ ม า ท่ อ ง เที่ ย ว  ต อ บ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่
เคยเดินทางมาเที่ยวแล้ว 2-4 ครั้ง จ านวน 184 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.00 และน้อยท่ีสุดนักท่องเที่ยวท่ีเคยเดินทางมาเป็น
ครั้งแรก จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ 

4.2 .6 ) นั กท่ อ งเที่ ย วที่ ม าท่ อ งเที่ ย ว ใน  ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว 
1 วัน จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และน้อยที่สุด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 7 วัน จ านวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 ตามล าดับ 
  4.2.7) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,000 
– 3,000 บาท  จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 และ
น้อยสุดนักท่องเที่ ยวที่มี ค่ าใช้จ่าย  7,000 – 9,000 บาท 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดับ 

4.2.8) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารการ
ท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.00 และน้อยสุดนักท่องเที่ยวที่ได้รับข่าวสารการท่องเที่ยว
จากนิตยสาร/วารสาร  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 
ตามล าดับ 
 
   4.3) ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.86, S.D. = 0.478) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ด้านการบริการ ( X = 3.86, S.D. = 0.478)  และ
น้อยที่สุด, ด้านของที่ระลึก  ( X = 3.87, S.D. = 0.512) ตาม 
ล าดับ 
 
 
 

 
4.4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลวิเคราะห์ เปรียบเทียบระดับปัจจัยการเลือก
สถานท่ีท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โค
วิด-19 กรณีศึกษา: พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล เมื่อจ าแยกตามเพศ อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน พบว่า ปัจจัยการการ
เลื อกสถานที่ ท่ องเที่ ย วของนั กท่ องเที่ ย วชาวไทย ใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โบราณสถานและสภาพแวดล้อม ด้านราคาสินค้าและบริการ 
ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านการบริการ ด้าน
ของที่ระลึก และด้านบทบาทของรัฐ โดยแบ่งจ าแนกตามเพศ 
ผลรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันมีค่า(F=.307,Sig=.580 ) ตาม
อายุ  ผลรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันมีค่า(F=.737,Sig=.596 ) 
ตามระดับการศึกษา  ผลรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันมีค่า(F=.
736,Sig=.480 )  ตามอาชีพ  ผลรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันมี
ค่า(F=.1.365,Sig=.210 ) และตามรายได้ต่อเดือน  ผลรวมทุก
ด้านไม่แตกต่างกันมีค่า(F=..999,Sig=.418 ) 

 
5) อภิปรายผล 

     การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเลือก
สถานท่ีท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โค
วิด-19 กรณีศึกษา: พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ทั้ง 
7 ด้านได้แก่ ด้านโบราณสถานและสภาพแวดล้อม ด้านราคา
สินค้าและบริการ  ด้านการคมนาคม  ด้านความปลอดภัย  
ด้านการบริการ  ด้านของที่ระลึก  และด้านบทบาทของรัฐ  
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
     5.1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
หลังสถานการณ์โควิด-19  

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
หลังสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของ
การมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว  โดยเดินทางมา
ท่องเที่ยว 2-5 คน เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน เดินทางมา
ท่องเที่ยวโดยใช้พาหนะเป็นรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งเคย
เดินทางมาเที่ยวแล้ว 2-4 ครั้ง เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งละ 1 
วัน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,000 – 3,000 บาท และ
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ส่วนใหญ่นักท่องเที่ ยวได้รับข่าวสารการท่องเที่ ยวจาก
อินเตอร์เน็ต ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ชนพัฒน์ ช่วยครุฑ, อมร
ฤทัย ภูสนาม และอรอนงค์ เดชมณี (2563) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
เยาวชนไทยหลังยุคโควิด 19  

 
     5.2) การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 

ปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 7 ด้าน พบว่า 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ด้านการบริการ  ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด ได้แก่ ด้าน
การคมนาคม ตามล าดับ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ชนิสรา กุล
สันติวงศ์ (2564) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า 
ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อก ารตั ด สิ น ใจ เดิ น ท างท่ อ งเที่ ย วขอ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
     5.3) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 

การเปรียบเทียบระดับปัจจัยการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า 
ปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  ทั้ง 7 ด้าน มีระดับ
ปัจจัยการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้  ผลการวิจัยสอดคล้องกับ พัชรียา แก้วชู (2564) ซึ่งได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลังการแพร่
ระบาดโควิด-19  
 

6) ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้เราทราบ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาและวางแผนด้านนโยบาย 
มาตรการ ก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
 

     6.1) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ด้านโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม และด้านบทบาท

ของรัฐ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ เช่นกัน ดังนั้นภาครัฐควรมี
นโยบายอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ  
     6.2) ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา: พระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยอื่นๆ เช่น การพัฒนาด้านการสื่อสาร
และโทรคมนาคมความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่ง
ผู้วิจัยไม่ได้ท าการศึกษา ดั้งนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรน า
ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญมาท าการศึกษาในครั้งต่อไปด้วย 
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ในเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการการ
ท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์. 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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บทคัดย่อ 
 การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาท าให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจ าวันหลายอย่าง 
ค าว่า “New Normal” ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยท าให้ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ านวนมาก จน
กลายเป็นความสูญเสียที่ไม่เคยพบมาก่อน ฉะนั้นผู้คนจึงจ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตใหม่ที่ผิดไปจากวิถีเดิม โดยมีการปรับหาวิถีการด ารงชีวิตตามมาตรฐานแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือ ควบคู่ไปกับ
กับฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจบริการที่เป็นรายได้หลักของประเทศไทย 
การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึงมีความจ าเป็นส าหรับเหตุการณ์นี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการเดินทางท่องเที่ยวแบบ
วันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เพศชาย มีความคาดหวังมากท่ีสุดจากการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 32.60 ส่วนเพศหญิงมีความคาดหวังการมีระบบการรักษาสุขภาพอนามัย และความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 
30.50 ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจทางด้านเพศ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจด้านการรักษาสุขภาพอนามัย และความสะอาดในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบ
รถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่าเพศหญิง และเมื่อเปรียบเทียบทางด้านอายุ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทางด้านระบบการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   
 
ค ำส ำคัญ :  ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, ชีวิตวถิีใหม ่
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Abstract 
The epidemic of coronavirus (Covid-19) since 2020 has forced many people to change their daily lives. 

Many people got sick and died becoming a loss that has never been met before. Therefore, people need to 
protect themselves in order to survive by modifying new lifestyles that are different from the old way, applying a 
new standardized way of living to be safe from infection coupled with the restoration of economy and business, 
especially, tourism business, transportation business, and service businesses that are the main income of 
Thailand. The development of new forms of tourism is necessary for these circumstances. Therefore, the 
researcher is interested in studying a day trip with the BTS SkyTrain under the new way of life. The study found 
that males had the greatest expectations from social distancing, accounting for 32.60 percent, while females had 
expectations of having a system of hygiene and cleanliness, accounting for 30.50 percent. As for the comparison 
of the satisfactions, found that there was a statistically significant difference at the .05 level with males having 
satisfaction with health care and cleanliness on a day trip with the BTS SkyTrain than females. And when 
comparing among ages, there was a statistically significant difference of .05 in terms of social distancing to 
prevent the spread of COVID-19. 
 
Keywords:  Expectation, Satisfaction, New Normal Way of Life 
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1) บทน า  
จากการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส (COVID-

19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง รวมไปถึง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน (พัชรี
ยา แก้วชู, 2564) การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) 
ท าให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตหลายอย่าง 
เช่น การท างานที่บ้าน (Work from Home) การออกนอก
บ้านไปที่ใดก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนและพก
แอลกอฮอล์ล้างมือ  จึ งท าให้ เกิดเป็น ชีวิตวิถี ใหม่  (New 
Normal) ขึ้น  

 จากการด า เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ใน รูป แบบ ให ม่  (New 
Normal) ได้ส่งผลให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป การ
ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ จะต้องค านึงถึง สุขภาพอนามัย 
(Sanitation) ความสะอาด  (Hygiene)  ความปลอดภั ย 
(Safety) ระยะห่ า งท างสั งคม  (Social Distancing) การ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล (Digital) ความเช่ือถือได้ (Reliability) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) เพื่อให้เกิด “ความ
สมดุล” เพื่อท าให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการกับ
สภาวะที่ไม่เป็นปกตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พิริยะ ผลพิรุฬห์ 
และคณะ, 2564) ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสู่แนวทางการท่องเที่ยวท่ีต้อง
ระมัดระวังตั วมากขึ้ น  การท่องเที่ ย วรูปแบบใหม่ จึ งมี
ความส าคัญภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ภายหลังจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ซึ่งส่งเสริมให้เกิด
รายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

 ส าหรับการขนส่งระบบรางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็น
ท าให้ ผู้ คนสามารถไปถึ งจุดหมายปลายทางด้ วยความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลาย อาทิเช่น 
ห้างสรรพสินค้า แหล่งบันเทิง ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่
เรียงรายไปตามเส้นทางที่รถไฟฟ้าบีทีเอสผ่าน จึงเหมาะสม
ส าหรับการใช้เป็นพาหนะประเภทหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยว
แบบวันเดียวท่ีต้องการประหยัดเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว  

 
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี ้

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
เมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ 
เมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศและอายุ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้า
บีทีเอส ภายใต้ชีวิตวิถีใหมภ่ายหลงัจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรสั (โควิด-19) จำแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลด้านเพศและอาย ุ
 

3) วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครจำนวน 5,527,994 คน (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ , 2564) ซึ่งทราบถึงจำนวนประชากร ผู้วิจัยจึงใช้
วิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวน
ประชากรจากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% โดยผลจากการคำนวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 
400 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2563).  
  
3.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยเครื่องมือนี้ได้นำไปให้ผู้เช่ียวชาญทำการ
ตรวจสอบพิจารณาด้านความตรงตามเนื้อหา โดยใช้การ
ประเมินความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุงแก้ไข จากนั้น
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับประชากร
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาตามสูตรของครอนบาคได้ .832 แสดงว่า แบบสอบถาม
มีความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในสามารถนำไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563) 
 
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล  

ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการการเดินทางท่องเที่ ยวด้วย
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส  
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3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนำข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ความถี ่

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที 
(t-test) การวิเคราะหค์วามแปรปรวน (Anova) ด้วยความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4) ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านเพศ  พบว่า เพศของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด ได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนในด้านอายุ พบว่า อายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ อายุระหวา่ง 20-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 65  

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่  1 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
เมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ  

 
ตารางที ่1 แสดงค่าความถีแ่ละค่าร้อยละของความคาดหวังของ

นักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพดา้นเพศ 

ความคาดหวัง 
เพศชาย เพศหญิง 

ค่าความถี ่ ร้อยละ ค่าความถี ่ ร้อยละ 

ระยะหา่งทางสังคม 116 32.60 128 19.50 

สุขภาพอนามัย  100 28.10 200 30.50 

ความรับผิดชอบ 84 23.60 172 26.20 

สะดวก รวดเร็ว 56 15.70 156 23.80 

รวม 356 100 656 100 

 
จากตารางที่  1 พบว่าเพศชาย มีความคาดหวังในการ

เดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมากที่สุด 
ได้แก่ การรักษาระยะห่างทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 32.60  

เพศหญิง มีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวัน
เดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมากท่ีสุด ได้แก่ การมีระบบการรักษา
สุขภาพอนามัย และความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 30.50  

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่  2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ปรากฎผลดัง
ตารางที ่2 และตารางที่ 3 ตามลำดับ 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพด้านเพศ 

ความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง 

Mean S.D. Mean S.D. 

การรักษาระยะห่างทางสังคม 3.80 1.04 3.69 1.14 

มีระบบการรักษาสุขภาพอนามัย  4.20 1.04 3.72 1.11 

สะดวก สบาย รวดเร็ว 4.34 0.83 4.29 0.72 

ภาพรวม 3.97 0.85 4.06 0.72 

จากตารางที่ 2 พบว่า เพศชาย มีระดับความพึงพอใจด้าน 
การเดินทางสะดวก สบาย รวดเร็ว อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และความพึงพอใจใน
ภาพรวมในการให้บริการในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียว 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97    

เพศหญิง มีระดับความพึงพอใจด้านการเดินทางสะดวก 
สบาย รวดเร็ว อยู่ ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และความพึงพอใจในภาพรวมในการ
ให้บริการในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียว อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพด้านอายุ 

ความพึงพอใจ 
น้อยกว่า 20 ป ี 20-30 ปี มากกว่า 30 ป ี

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ระยะหา่ง  3.88   1.09  3.89  1.18  3.00  0.00    

อนามัย  4.00   0.85  3.92  1.20  3.67  0.95  

สะดวก เร็ว  4.47   0.85  4.26  0.79  4.33  0.47  

ภาพรวม  4.00   0.91  4.05  0.83  4.00  0.00 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า อายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 20-30 ปี 

และอายุมากกว่า 30 ปี มีระดับความพึงพอใจด้านการเดินทาง
สะดวก สบาย รวดเร็ว อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47, 4.26 และ 4.33 ตามลำดับ 

 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ผลการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้ชีวิต
วิถีใหม่ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัส (โควิด-19) ปรากฎผลดังตารางที่ 4, 5, 6 และ 7  
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ตารางที ่4 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว t-Value P-Value 

การรักษาระยะห่างทางสังคม 0.93 0.35 

สุขภาพอนามัย และความสะอาด 4.20 0.00* 

การเดินทางสะดวก สบาย รวดเร็ว 0.61 0.54 

ภาพรวม -1.07 0.29 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่  4  ผลการวิ เคราะห์ค่ าสถิติที่ ใช้ในการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า 
ความพึงพอใจด้านการรักษาสุขภาพอนามัย และความสะอาด
ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีที
เอส เช่น มีการให้บริการด้วยเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือในหลายจดุ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที ่5 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวด้านการรักษาสุขภาพ
อนามัย และความสะอาดในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วย

รถไฟฟ้าบีทีเอส จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ 
เพศ จ านวน Mean S.D. t-Value P-Value 

ชาย 140 4.20 1.040 
4.20 0.00* 

หญิง 260 3.72 1.105 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้าน
การรักษาสุขภาพอนามัย และความสะอาดในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จำแนกตาม
เพศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยเพศชายมีความพึงพอใจด้านการรักษาสุขภาพอนามัย และ
ความสะอาดในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบ
รถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่าเพศหญิง 

 
ตารางที ่6 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว F-Value P-Value 

การรักษาระยะห่างทางสังคม 21.11 .000* 

รักษาสุขภาพอนามัย และความสะอาด 1.93 0.15 

การเดินทางสะดวก สบาย รวดเร็ว 2.10 0.12 

ภาพรวม 0.16 0.85 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่  6 ผลการวิ เคราะห์ค่ าสถิติที่ ใช้ ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า 
ด้านการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมีระบบการ
รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  

ตารางที ่7 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวด้านการรักษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ 

อาย ุ Mean 
น้อยกว่า 
20 ปี 

20-30 ปี มากกว่า 
30 ปี 

3.88 3.89 3.00 

น้อยกว่า 20 ป ี 3.88 - 0.10 0.88* 

20-30 ปี 3.89  - 0.89* 

มากกว่า 30 ปี 3.00   - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้าน
การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุเป็นรายคู่  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ 
ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อการรักษา
ระยะห่างทางสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และผู้ที่มี
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีความพึงพอใจต่อการรักษาระยะห่าง
ทางสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังในการเดินทางด้วย
รถไฟฟ้าบีทีเอส นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน
การรักษาระยะห่างทางสังคม และ การมีระบบรักษาสุขภาพ
อนามัย และความสะอาดมากที่สุดโดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิริยะ ผลพิรุฬห์ และคณะ (2564) ที่พบว่าการท่องเที่ยว
ไป ใน สถานที่ ต่ า งๆ  จะต้ อ งค ำนึ งถึ ง  สุ ขภ าพอน ามั ย 
(Sanitation) ความสะอาด  (Hygiene)  ความปลอดภั ย 
(Safety) ระยะห่ า งท างสั งคม  (Social Distancing) การ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล (Digital) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) เพื่อให้เกิด “ความ
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สมดุล” ส่วนประเด็นด้านความพึงพอใจนักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจในด้านการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นการ
เดินทางที่มีความสะดวก สบาย และความรวดเร็วในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่มใกล้เคียงกับสถานที่ท่ี
จะไปอยู่ ในระดับมากที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ 4.29 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิริยา ประสาลีบุตร (2561) ที่พบว่าผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท สายสีลม ต่างก็ต้องการความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัยในการ
เดินทาง และเมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้า
บี ที เอสมี ระบบการรักษาระยะห่ างทางสั งคม  (Social 
Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัย
จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
ปรากฎผลว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อการ
รักษาระยะห่างทางสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และ
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีความพึงพอใจต่อการรักษา
ระยะห่างทางสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 

 
6) ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่ วไปสำหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ ง
ภาครัฐบาลและเอกชนควรสนับสนุนด้านการเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสจากความคาดหวังในการเดินทางด้วย
รถไฟฟ้าบีทีเอส นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน
การรักษาระยะห่างทางสังคม และ การมีระบบรักษาสุขภาพ
อนามัย และความสะอาด  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป จากการศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้ชีวิตวิถี
ใหม่ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 
(โควิด-19) เพื่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มี
การศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของรถไฟฟ้าบีที
เอส โดยเปรียบเทียบกับการบริการขนส่งประเภทอื่นๆ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การด าเนินงานวิจัยสามารถเป็นไปตามก าหนดการของ

แผนการด าเนินงานวิจัย โดยได้รับความกรุณาจากคณะ
ผู้เช่ียวชาญที่ช่วยช้ีแนะเนื้อหาและปรับแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยจนครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน และข้อมูลต่างๆจากบริษัท 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้ได้ลุล่วงได้ด้วยดี  

 ท้ายที่ สุดนี้ ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้มาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่  ตลอดจน
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บทคดัย่อ —การสร้างจดุเด่นโดยใช้องคป์ระกอบทางศิลปะเร่ืองสี ใน
งานออกแบบเพ่ือให้โดดเด่น สะดดุตา จดัได้ว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญั 
โดยเฉพาะสงัคมไทยท่ีเข้าสู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างเตม็รปูแบบ งานออกแบบ
ต่างๆควรท่ีจะต้องให้ความส าคญักบัการเลือกใช้โทนสี เน่ืองจากการใช้สีใน
งานออกแบบนัน้สามารถช่วยในการมองเหน็ การแยกแยะ ลดอบุติัเหตุ
ต่างๆท่ีอาจจะเกิดกบัผู้สงูอาย ุ และการใช้สีสามารถส่งผลต่อการรบัรู้ทาง
จิตวิทยาของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอการวิเคราะหข้์อมลู
สีซ่ึงประกอบด้วยสี(Hue), ค่าความสว่างของสี (Lightness), ค่าความอ่ิมตวั
ของสี (Saturation) และค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio)  มาร่วม
ผสมผสานกบัแนวคิดของตาราง Color Image Scale ท่ีสามารถช่วยส่ือ
ความหมายของสี เพ่ือเป็นแนวทางให้นักออกแบบสามารถการเลือกใช้โทน
สีเพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการมองเหน็สี ช่วยในการแยกแยะพ้ืนท่ีสุ่มเส่ียง
บริเวณต่างๆภายในท่ีอยู่อาศยั โดยการเลือกใช้สีจากป้ายสญัลกัษณ์ห้องน ้า
และการใช้สีภายในห้องน ้าภายในบ้าน  

ค ำส ำคญั —ข้อมูลสี,Color Image Scale,การออกแบบป้ายสญัลกัษณ์,
การออกแบบการใช้สีภายใน 
 

ABSTRACT — Creating highlights by using color artistic elements 
in the design to stand out and be eye-catching should be considered as 
an important factor, especially in Thai society that has fully entered into 
the aging society. Design work should be focused on the choice of color 
schemes, because the use of color schemes in the design not only help 
to vision and distinguish better but also reduce various accidents that 
may happen to the elderly. And the use of color can greatly affect the 
perception of human psychology. This research therefore presents the 
analysis of color information, which includes Hue, Lightness, 
Saturation, Color contrast ratio to improve the choice of color in design 
for the elderly. By applying the concept of color choosing according to 
the Color Image Scale principle in order to get representatives of the 
recommended color groups to link in choosing the use of different tones 

that can create harmony and can help convey meaning from the use of 
color in the design for the benefit of designers for choosing colors in 
designs for the elderly. This can help to increase the potential of color 
vision for identifying different risk areas. For example, choosing the 
color for the restroom sign and using the color in the restroom.  
 

Keywords — Color Information, Color Image Scale, Symbol Sign 
Design, Interior Color Design  

 
I. บทน า 

ปัจจุบนัสงัคมผูส้งูอายุในประเทศไทยมอีตัราการเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ การ
รบัมอืกบัปัญหาผูส้งูอายุจงึเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งไดแ้ละจดัเป็น
ปัญหาทีส่ าคญัส าหรบัสงัคมไทย ภายในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจดัไดว้่า
เป็นสงัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็รปูแบบ [1] ทัง้นี้สดัส่วนของประชากรวยั
ท างานทีส่ามารถดแูลผูส้งูอายุเฉลีย่อตัราส่วน 1 ต่อ 4 คน จาก
สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพส่งผลใหผู้ส้งูอายุประสบปัญหาการรบัรู้
ทางประสาทสมัผสั ไดแ้ก่ รปู รส กลิน่ เสยีง ซึง่จะเสือ่มถอยตามอายุทีเ่พิม่
มากขึน้ นอกจากนี้สิง่ทีส่่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติประจ าวนัส าหรบั
ผูส้งูอายุคอื ปัญหาทางดา้นการมองเหน็เป็นอนัดบัตน้ๆคอื ปัญหาตอ้
กระจก (Cataract) เป็นโรคทีเ่กดิจากเลนสแ์กว้ตาขุน่ ซึง่ท าใหแ้สงผ่านเขา้
สู่เลนสต์าไมไ่ดจ้งึท าใหค้วามสามารถการมองเหน็ลดลง มองภาพเป็นอม
เหลอืงหรอืสซีดีจางลง ผูป่้วยมกัเขา้ใจว่าความพร่ามวัเกดิจากระดบัสายตา
ทีม่ปัีญหา เช่น สายตาสัน้ และน าไปสู่การเปลีย่นแว่นตาหรอืคอนแทค็เลนส์
บ่อย ๆ โรคตอ้กระจกในระยะเริม่ตน้ยากทีจ่ะสงัเกต เนื่องจากตอ้งใชเ้วลา
หลายปีกว่าอาการของตอ้กระจกจะรนุแรงมากขึน้จนกระทบต่อการ
มองเหน็ส่งผลต่อการใชช้วีติประจ าวนัจงึจะสามารถเขา้รบัการผ่าตดั โดย
สาเหตุของตอ้กระจกประมาณรอ้ยละ 95 เกดิจากการเสือ่มตามวยั และมี
ปัจจยัเสีย่งอื่นๆ เช่น คลอเลสเตอรอลสงู โรคเบาหวาน และการขาด
สารอาหารบางอย่าง เป็นตน้ [2] ผูส้งูอายุหลายคนมปัีญหาตอ้กระจก 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

62



  
 

 

สามารถแบ่งตามช่วงอายุตัง้แต่ วยั 50 ปี คดิเป็น 37-54% วยั 60 ปี คดิเป็น 
66-83% วยั 70 ปี คดิเป็น84-97% และวยั 80 ปีขึน้ไปแทบจะ 100% [3] ซึง่
โรคตอ้กระจกในช่วงระยะเริม่ตน้จะไมส่่งผลต่อการใชช้วีติของผูส้งูอายุโดย
ความคมชดัของสายตายงัคงปกต ิ แต่ส่งผลท าใหก้ารมองเหน็ความอิม่ตวั
ของสลีดลง ยิง่อายุทีเ่พิม่ขึน้ของผูส้งูอายุ ความสามารถในการมองเหน็สี
หรอืการเรยีกชือ่สไีดถู้กตอ้งจะลดลง เนื่องจากการมองเหน็ค่าความอิม่ตวั
ของสแีละแสงสว่างทีเ่ขา้มาสู่เลนสต์ามปีรมิาณแสงลดลงส่งผลต่อการใช้
ชวีติของผูส้งูอายุ ซึง่จากความบกพร่องจากทีก่ล่าวมาย่อมส่งผลกระทบต่อ
ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ ดา้นอารมณ์และสงัคม ดว้ยสภาพแวดลอ้มการอยู่
อาศยัทีคุ่น้เคยของเราไมเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายุ จงึเกดิขอ้จ ากดัในการ
ด าเนินชวีติประจ าวนัของผูส้งูอาย ุ ซึง่อุบตัเิหตุมกัเกดิขึน้จาก
สภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัรอบตวั ตวัอย่างเช่น การเกดิอุบตัเิหตุภายในบา้น 
การหกลม้ เพราะเฟอรน์ิเจอรใ์นบา้นกดีขวางทางเดนิ รวมถงึการขึน้ลง
บนัได การมองเหน็ราวบนัได เป็นตน้ ในปัจจุบนัการออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑส์ าหรบัผูส้งูอายุเพือ่การส่งเสรมิคุณภาพชวีติจงึเขา้มามบีทบาท
ส าคญัต่อสงัคมผูส้งูอายุ นกัออกแบบมหีน้าทีส่รา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีม่ ี
ประสทิธภิาพสามารถตอบสนองการใชง้านของผูส้งูอายุ แต่ในบางครัง้นกั
ออกแบบกบัการเลอืกใชส้ใีนงานออกแบบ ส่งผลกระทบต่อผูส้งูอายุ
เนื่องจากการมองเหน็สขีองผุสุ้งอายุนัน้แตกต่างจากวยัต่างๆ จงึเป็นสิง่ที่
ส าคญัต่อการ Recolor Color เพือ่สรา้งทางเลอืกในการใชส้เีบือ้งตน้ทีเ่ป็น
มติรส าหรบัผูส้งูอายุ ดว้ยเหตุนี้คณะวจิยัจงึศกึษาการใชส้ใีนงานออกแบบ
ส าหรบัผูส้งูอายุและทุกคน (Universal Design) ซึง่เน้นการใชส้ใีนงาน
ออกแบบโดยค านึงถงึหลกัของการวเิคราะหข์อ้มลูของสทีีป่ระกอบดว้ย ส ี
(Hue),ค่าความสว่างของส ี (Lightness),ค่าความอิม่ตวัของส ี (Saturation), 
ค่าความเปรยีบต่างของส ี(Contrast Ratio) มาร่วมกบัตาราง Color Image 
Scale ทีแ่ฝงความหมายค าศพัทใ์นการสือ่อารมณ์ต่างๆ มาประยุกต์กบัการ
ใชส้ใีนการออกแบบต่างๆ เพือ่ใหผู้ส้งูอายุสามารถใชช้วีติไดอ้ย่างมี
ความสุข ปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ และสามารถพึง่พาตวัเองได ้ 

II. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
Color Image Scale [4] พฒันาโดยสถาบนัวจิยัและการออกแบบสขีอง
ประเทศญีปุ่่ น น าเสนอชุดสกีบัค่าสใีนตารางเพือ่ใหท้ราบถงึความหมายสใีน
แต่ละชุดส ี ซึง่ในชุดสเีหล่านี้สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นงานออกแบบสือ่
ต่างๆ ไมว่่าจะงานสือ่สิง่พมิพ ์ สือ่ดจิทิลัเป็นตน้ โดยโครงสรา้งของสถีกู
พฒันามาจากMunsell Color System โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มโทนส ี Soft-
Hard และ Warm-Cool ภายใน Color Image Scale รปูที ่I.ประกอบดว้ย 23 
กลุ่มอารมณ์ และแบ่งออกเป็นค าศพัทส์ าคญัแสดงภาพลกัษณ์ต่างๆ 
เรยีกว่า Key Image Word ทัง้หมด 160 ค าศพัท ์ ดงันัน้ตารางส ี Color 
Image Scale จงึเป็นเครือ่งมอืช่วยคดัเลอืกโทนสใีนงานออกแบบต่างๆ ได้
เป็นอย่างด ี
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่I. Color Image Scale 
Ruxpaitoon,Thiptarajan และLertrusdachakul[5] ซึง่เป็นงานวจิยัทีน่ า
ตวัแทนกลุ่มส ีColor Image Scale มาร่วมประยุกต์ใชใ้นงานออกแบบผ่าน
ทางภาพถ่ายจากสถานทีท่่องเทีย่วมาหาค่าตวัแทนส ี (Representative 
Color) เพือ่น ามาวเิคราะหต์ามหลกั Color Image Scale ประยุกต์และ
วเิคราะหข์อ้มลูสสี าหรบัการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พือ่ของทีร่ะลกึจาก
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศไทย 
Nagano Association of Architects & Building Engineers [6] งานวจิยัที่
น าเสนอแนวคดิ Color System เพื่อใชใ้นการวเิคราะหก์ารมองเหน็สขีอง
ผูส้งูอายุ โดยผ่านตวักรองแสงสเีหลอืง เพือ่ท าการจ าลองสภาวะเลนส์
แกว้ตาขุน่ของผูส้งูอายุ โดยงานวจิยัดงักล่าวไดศ้กึษาวเิคราะหก์ารมองเหน็
สขีองผูส้งูอายุ โดยแบ่งออกเป็นการเหน็สโีทนรอ้น โทนเยน็ ความอิม่ตวั
ของส ีความสว่างของส ีเพือ่น าผลลพัธข์องการมองเหน็ของสมีาประยุกต์ใช้
ในงานออกแบบการใชส้ใีนป้ายบอกทางต่างๆภายในอาคารสถานทีข่อง
หน่วนงานราชการทางจงัหวดั Nagano  
Aichi Prefecture Health and Welfare Department Disability Welfare 
Division [7] เพือ่สอดคลอ้งกบัการมองเหน็สขีองผูส้งูอายุ ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
ในหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาการออกแบบขอ้มลูภาพของ
จงัหวดั Aichi โดยมุง่เน้นการออกแบบใหข้อ้มลูอ่านงา่ยและเขา้ใจงา่ยแก่ทุก
คน เช่น ผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางส ี หรอืผูส้งูอายุทีม่คีวามบกพร่องทางการ
มองเหน็ 
Color Design [8] การออกแบบไมใ่ชแ่ค่การใชส้เีท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึขอ้มลู
ของส ี ความแตกต่างของความสว่างของส ี และความอิม่ตวัของส ี เช่น การ
จบัคู่สทีีแ่ยกยาก เช่น สนี ้าเงนิและสมีว่ง, เขยีวเขม้และน ้าตาล, แดงและ
เขยีว เป็นตน้ ฉากหลงักบัตวัอกัษรค่าความเปรยีบต่างContrast ซึง่เป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญั เทคนิคการจบัคู่ส ี Visual Effects of Colorโดยการ
จ าแนกความเปรยีบต่างของสทีัง้สาม Lightness Contrast, Saturation 
Contrast, and Color Contrast การมองเหน็สเีดยีวกนัในฉากหลงัที่
แตกต่างย่อมส่งผลกระทบต่อการมองเหน็ส ี 
K.Maki,N.Tanaka และM.Todomo [9] งานวจิยัในการใชส้เีพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการอ่านใหม้องเหน็งา่ยขึน้ส าหรบัผูอ่้าน ซึง่เกีย่วขอ้งกบัค่า
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ความสว่าง (Lightness) ค่ายิง่สงูยิง่อ่านงา่ยขึน้ ส่งผลใหค้วามอิม่ตวัของส ี
(Saturation)ยิง่เหน็มากขึน้  
M.Miyamoto [10] ซึง่ไดศ้กึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบัการมองเหน็สขีองผูส้งูอายุ 
ค่าความสว่าง (Lightness)มผีลต่อการรบัรูส้ที ัง้ในวยัสงูอายุและวยัหนุ่มสาว 
Margaret S. Livingstone [11] การมองเหน็สใีนชว่งเวลากลางวนัและ
กลางคนืเรยีกว่า (Purkinje Effect) ของเซลลร์ปูกรวย (Cone Cell) และ
เซลลร์ปูแท่ง (Rod Cell) ทีม่กีารรบัรูก้ารมองเหน็สทีีแ่ตกต่างกนั โดยการ
รบัรูส้ใีนช่วง Day Vision ของเซลลร์ปูกรวย (Cone Cell) รบัรูส้แีดง, สี
เหลอืง, และสเีขยีวไดด้ ีส่วนเซลลร์ปูแท่ง (Rod Cell) ในช่วง Night Vision 
หรอืแสงน้อยในยามกลางคนืจะสามารถมองเหน็สนี ้าเงนิไดด้ ี 
Nihon Karakodineta Kyokai [12] ซึง่การใชส้ไีมว่่าจะโทนรอ้นโทนเยน็มผีล
ต่อความรูส้กึทางจติวทิยาของมนุษย ์ -3 องศา โดยเฉพาะประเทศทีม่ ี
อากาศหนาวเยน็จงึหลกีเลีย่งการใชส้โีทนเยน็ในการออกแบบหอ้งน ้า 
เพราะส่งผลกระทบต่อความรูส้กึของผูส้งูอายุทีป่่วยดว้ยโรคหวัใจจะรูส้กึ
หนาวมากกว่าคนปกต ิ ดงันัน้จงึนิยมใชส้โีทนรอ้น เช่น สเีบจ (Beige), สี
ครมี (Cream) เป็นตน้ 
 คณะวจิยัจงึไดน้ าเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูของสรี่วมกบัการคดัเลอืกกลุ่มสี
จากตาราง Color Image Scale เพือ่ใชใ้นการ Recolor Color เพือ่ใหไ้ดก้าร
ใชก้ลุ่มสทีีเ่หมาะสมและชว่ยส่งเสรมิการใชส้ใีนงานออกแบบต่างๆให้
เหมาะสมกบัสงัคมผูส้งูอายุในปัจจุบนั 
 

III.  วธิกีารด าเนินการวจิยั 
ในการวเิคราะหข์อ้มลูสรีว่มกบัการประยุกต์ใชต้าราง Color Image Scale 
ข ัน้ตอนแสดงการท างานในรปูที ่ II. ซึง่ประกอบไปดว้ยชิน้งานออกแบบ
ส าหรบั Recolor Color เมือ่ไดก้ าหนดชิน้งานแลว้ ข ัน้ตอนต่อมาคอื การ
วเิคราะหข์อ้มลูส ี เพือ่น ามาร่วมประยกุต์ใชก้บัตาราง Color Image Scale 
เพือ่คน้หากลุ่มตวัแทนส ี ซึง่ภายในกลุ่มสต่ีางๆจะมคีวามหมายแฝงและมี
ขอ้มลูของสปีระกอบการใชง้าน นอกจากนี้ตอ้งอาศยัหลกัการทางการ
ออกแบบซึง่มอีงคป์ระกอบทางศลิปะทีส่ าคญัคอื ความสุนทรยีศาสตร์
ทางการใชส้ใีนงานออกแบบเพือ่ใหง้านออกแบบ สามารถมองเหน็ไดง้า่ย 
ชดัเจนในการแยกแยะส าหรบัผูส้งูอายุ 

 

 
รปูที ่II. ข ัน้ตอนกระบวนวเิคราะหข์อ้มลูสกีบัตาราง Color Image Scale 

 III. I เตรยีมชิ้นงานออกแบบส าหรบั Recolor Design 

ในการวจิยัครัง้นี้ชิน้งานทีใ่ชส้ าหรบั Recolor design งานออกแบบ เช่น การ
ออกแบบการใชส้ภีายในหอ้งน ้า โดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการจ าลอง
บรรยากาศภายในหอ้งน ้าดว้ยรปูแบบสามมติ ิ เพือ่ใหก้ารเลอืกใชส้สีามารถ
สือ่สารไดม้ากทีสุ่ด นอกจากนี้เตรยีมชิน้งานการออกแบบในรปูแบบสองมติ ิ
ในรปูแบบของสญัลกัษณ์ป้ายหอ้งน ้าเพือ่ใชส้ าหรบัการเลอืกโทนสใีน
ชิน้งาน เป็นตน้  
III. II การวเิคราะหข์อ้มลูส ี
ภายในขอ้มลูของส ี ซึง่ประกอบดว้ยส(ีHue),ค่าความสว่างของส ี
(Lightness), ค่าความอิม่ตวัของส ี (Saturation), ค่าความเปรยีบต่างของส ี
(Contrast Ratio) วเิคราะหร์่วมกบัการหากลุ่มสจีากตาราง Color Image 
Scale ทีม่ ีKey Image Word ทัง้หมด 160 ค าศพัท ์โดยการพจิารณากลุ่มสี
ทีม่คีวามเหมาะสมกบัชิน้งานของแต่ละประเภทของงานออกแบบ โดย
อาศยัการเลอืกคู่สทีีม่องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน จากค่าความเปรยีบต่างของสี
สงู เพราะสามารถชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการมองเหน็สใีนงานออกแบบต่างๆ
ส าหรบัผูส้งูอายุ  

Contrast Ratio = 
(𝐿1+0.05)

(𝐿2+0.05)
            (1) 

โดย ค่า 𝐿1 คอื ค่าความสมัพนัธข์องความสว่างของสมีากทีสุ่ด  
      ค่า 𝐿2 คอื ค่าความสมัพนัธข์องความสว่างของสน้ีอยทีสุ่ด  
     

IV. ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 
ในปัจจุบนันกัออกแบบต่างออกแบบใหช้ิน้งานดแูปลกตา มกีารดไีซน์ที่
สรา้งสรรค ์ จนบางครัง้ลมืค านึงถงึการมองเหน็ของกลุ่มผูส้งูอายุ ทีม่ปัีญหา
ทางสายตาท าใหเ้กดิการแยกแยะไดล้ าบาก จากรปูที ่ III.ตวัอย่างงาน
ออกแบบสญัลกัษณ์ป้ายหอ้งน ้า (Toilet Sign) ในรปูแบบสองมติ ิ โดยเน้น
การออกแบบทีใ่หค้วามรูส้กึทีเ่รยีบงา่ย เน้นการตดัทอนรายละเอยีดใน
ชิน้งานแต่เนื่องจากการใชโ้ทนสเีป็นสดี า ท าใหเ้กดิอุปสรรคในการมองเหน็
ของผูส้งูอายุทีค่อ่นขา้งล าบากเมือ่ป้ายหอ้งน ้าอยู่ในระยะไกลและในบรเิวณ
ทีแ่สงสว่างน้อย 

 
รปูที ่III. ป้ายสญัลกัษณ์หอ้งน ้า 

(แหล่งทีม่า : https://unsplash.com/photos/_wWaO9HhXY4)  
ดงันัน้การพจิารณา Recolor Design ใหก้ลมกลนืกบัสถานที ่อาคาร ทีเ่น้น
ความโมเดริน์ โดยอาศยัการวเิคราะหข์อ้มลูสรี่วมกบัตาราง Color Image 
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Scale กลุ่มสทีีส่ามารถท าใหก้ารมองเหน็สทีีเ่ด่นชดัและแยกแยะไดง้า่ย 
ตวัแทนของกลุ่มสทีีแ่นะน าคอื Modern ตวัแทนกลุ่มสทีีอ่ยู่ในช่วงโทนส ีเยน็ 
– สว่างของ Color Image Scale และค าศพัทท์ีส่ ือ่ความหมาย คอื ร่วมสมยั, 
ความทนัสมยั เพือ่ใชป้ระกอบในการเลอืกคู่สสี าหรบังานออกแบบ จากรปูที ่
IV.การเลอืกใชส้ใีนงานออกแบบจากตาราง Color Image Scale ซึง่ไดแ้สดง
ค าศพัทใ์นการสือ่ความหมายของชิน้งานออกแบบป้ายสญัลกัษณ์ งาน
ออกแบบการใชส้ภีายในหอ้งน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่IV. งานออกแบบ Recolor Design กบัตาราง Color Image Scale 

โดยน าค่าสจีากตาราง Color Image Scale มาแปลงเป็นค่าสมีาตรฐาน CIE 
L*a*b* ซึง่เป็นระบบสทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัการมองเหน็สขีองมนุษย ์ ค่า L*
หมายถงึค่าความสว่างของส ีส่วน a* และ b* คอืการก าหนดค่าส ีดงันี้ +a*
คอืสทีีอ่ยู่ในทศิทางสแีดง +b* คอืสทีีอ่ยู่ในทศิทางสเีหลอืง ส่วน -a* คอืสทีี่
อยู่ในทศิทางสเีขยีว และ-b*คอื ทศิทางของสนี ้าเงนิ ซึง่ค่า CIE L*a*b*โดย
น าค่า L* เพือ่มาใชใ้นการคน้หาค่าความเปรยีบต่างของส ี(Contrast Ratio) 
จากตารางที ่I. แสดงค่าความสว่างของส ีL*(Lightness) แต่ละสขีองตวัแทน
กลุ่มสทีีแ่สดงถงึการไล่ค่าความสว่างจากน้อยไปมาก และน าสวีตัถุพืน้หลงั
กบัสวีตัถุพืน้หน้ามาเปรยีบเทยีบค่าความเปรยีบต่างของส ี(Contrast Ratio
)  ซึง่ท าใหง้า่ยต่อการมองเหน็สขีองผูส้งูอายุ  
ตารางที ่I. ค่าเปรยีบเทยีบความสว่างของส ี(Lightness)กบัค่าความเปรยีบ

ต่างของส ี(Contrast Ratio) 
No. L* a* b* สีวตัถุ

พ้ืน
หน้า 

สีวตัถุ
พ้ืน
หลงั 

Contrast  
Ratio 

1 9 16 -26    
2 81 15 -6   10.67 
3 88 -9 -14   12.85 
4 100 0 0   17.61 

 
จากรปูที ่ V.แสดงถงึการ Recolor Design โดยเลอืกใชส้นี ้าเงนิเขม้เป็นสี
วตัถุพืน้หลงัของป้ายสญัลกัษณ์ ซึง่เป็นค่าความสว่างของสตี ่า (L*=9)  ส่วน
การใชส้ขีองวตัถุพืน้หน้าตวัสญัลกัษณ์ผูห้ญงิคอื สชีมพ ูค่าความสว่างของสี
สงู (L*=81) ส่วนการใชส้ขีองตวัสญัลกัษณ์ผูช้ายคอื สฟ้ีาอ่อน ค่าความสว่าง
ของสสีงู (L*=88) และส่วนทางดา้นตวัอกัษร ใชส้ขีาว ทีม่คี่าความสว่างของ
สสีงูทีสุ่ด (L*=100) เนื่องจากการเลอืกใชคู้่สทีีม่กีารไล่ค่าความสว่างของส ี

(Lightness) กบัค่าความเปรยีบต่างของส ี (Contrast Ratio) สูง ซึง่ช่วย
ส่งผลต่อการมองเหน็สขีองผูส้งูอาย ุ สามารถช่วยในการมองเหน็ใน
ระยะใกล ้- ไกล การแยกแยะสญัลกัษณ์ชายหญงิไดอ้ย่างชดัเจน  
 
 
รปูที ่V.  
Recolor 

Design กลุ่ม
ส ีModern 
ในงาน
ออกแบบ
ป้ายหอ้งน ้า 
หอ้งน ้า คอื 
สถานทีท่ี่
ผูส้งูอายุ
มกัจะประสบ
อุบตัเิหตุได้
งา่ย
เนื่องจาก
ปัญหาใน
การแยกแยะ
สไีดค้่อนขา้ง
ล าบาก จากรปูที ่ VI.ภาพหอ้งน ้าทัว่ไป ซึง่ส่วนมากนิยมใชส้ขีาวในการ
ออกแบบหอ้งน ้าเพือ่ความดสูะอาดตา น่าใชง้าน แต่ส าหรบัผูสุ้งอายุการ
เลอืกใชส้ขีาวในบรเิวณหอ้งน ้าทัง้หอ้ง ย่อมเกดิปัญหาการแยกแยะในแต่ละ
จุดของการใชง้านภายในหอ้งน ้า เช่น สขีาวของผนงัหอ้งน ้ากบัระยะห่าง
ของโถสขุภณัฑ ์การหยบิกระดาษทชิชู่ เป็นตน้ 
 

รปูที ่VI. หอ้งน ้าทัว่ไป 
(แหล่งทีม่า : https://unsplash.com/photos/xXc7zUKIhRw)  

ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูสต่ีางๆร่วมกบัการคดัเลอืกสภีายในตาราง Color 
Image Scale กลุ่มสทีีแ่นะน าในการ Recolor Design ส าหรบักลุ่มสทีีง่า่ย
ต่อการมองเหน็และชว่ยในการแยกแยะพืน้ทีต่่างๆภายในหอ้งน ้า คอื กลุ่มสี
แบบ Crazy และ Quiet and Simple ในรปูที ่IV. กลุ่มสแีบบ Crazy ค าศพัท์
ทีส่ ือ่ความหมาย คอื ความสนุกสนาน,กระตอืรอืรน้,ดเูป็นธรรมชาต ิ เพือ่ใช้
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ประกอบในงานออกแบบ จากตารางที ่ II. ค่าความสว่างของส ี L*
(Lightness) แต่ละสขีองตวัแทนกลุ่มสทีีแ่สดงการไล่ค่าความสว่างจากน้อย
ไปมาก และไดน้ าการใชส้พีืน้กระเบือ้งกบัสขีองพรมและสขีองผนงั มา
เปรยีบเทยีบค่าความเปรยีบต่างของส ี (Contrast Ratio) โดยค่าความ
เปรยีบต่างของสสีงู ซึง่ไมก่่อใหเ้กดิอุปสรรคในการมองเหน็สขีองผูส้งูอายุ    

ตารางที ่II. ค่าเปรยีบเทยีบความสว่างของส ี(Lightness)กบัค่าความ
เปรยีบต่างของส ี(Contrast Ratio) 

  
No. L* a* b* สี

พรม, 
สีผนัง 

สีพ้ืน
กระเบือ้ง 

Contrast 
Ratio 

1 20 12 -32    
2 77 -21 8   7.08 
3 81 15 -6   8.02 

จากรปูที ่ VII. Recolor Design โดยเลอืกใชส้ภีายในหอ้งน ้า ซึง่ถอืว่าเป็น
เรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน ส าหรบัประเทศไทยนัน้ จดัไดว้่ามอุีณหภมูทิีร่อ้นตลอด
ทัง้ปีท าใหก้ารใชส้โีทนเยน็ไมค่่อยส่งผลกระทบทางจติวทิยาต่อผูส้งูอายุที่
ป่วยดว้ยโรคหวัใจ ถา้เทยีบกบัประเทศทีม่อุีณหภูมหินาวเยน็ ดงันัน้การใช้
โทนสภีายในหอ้งน ้าจะเน้นการแยกแยะสดัสว่นพืน้ทีต่่างๆภายในหอ้งน ้า
อย่างชดัเจน ในส่วนของพืน้กระเบือ้งหอ้งน ้าเลอืกใชส้นี ้าเงนิเขม้ ค่าความ
สว่างของสตี ่า (L*= 20) เพือ่ช่วยใหแ้ยกแยะการมองเหน็ของโถสุขภณัฑท์ี่
เป็นสขีาวส่วนสชีมพขูองพรมเชด็เทา้ทีม่คี่าความสว่างของสมีากกว่าพืน้
หอ้งน ้า (L*= 81) เป็นการบอกต าแหน่งพืน้ทีส่ว่นต่างๆภายในหอ้งน ้าอย่าง
ชดัเจน ส่วนผนงัหอ้งน ้าเลอืกใชส้เีขยีวทีม่คี่าความสว่างของส ี (L*= 77) 
เพือ่ใหแ้ยกแยะกบัพืน้หอ้งน ้าอย่างชดัเจน และใหค้วามรูส้กึทีส่นุกสนาน มี
ชวีติชวีาตรงกบัความหมายใน Color Image Scale 

รปูที ่VII. Recolor Design กลุ่มส ีCrazy กบังานออกแบบการใชส้ภีายใน
หอ้งน ้า 

ส าหรบัประเทศในเขตเมอืงหนาว การใชส้มีผีลต่อความรูส้กึ[12] เพือ่ใหก้าร
ใชส้สี่งผลทางดา้นจติวทิยาและยงัสามารถช่วยในการมองเหน็แยกแยะ
พืน้ทีใ่ชส้อยส าหรบัผูส้งูอายุ จงึไดน้ าการเลอืกใชโ้ทนสใีนกลุ่มของ Quiet 
and Simple ในรปูที ่ IV. ซึง่กลุ่มสจีดัวางโทนสกีลุ่มเทา ซึง่สือ่ความหมาย 
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ ี มรีสนิยม จากตารางที ่ III. ค่าความสว่างของส ี L*
(Lightness) แต่ละสขีองตวัแทนกลุ่มสทีีแ่สดงการไล่ค่าความสว่างจากน้อย
ไปมาก และน าการใชส้พีืน้กระเบือ้งกบัสขีองพรม, สขีองผนงั มา

เปรยีบเทยีบค่าความเปรยีบต่างของส ี (Contrast Ratio) โดยค่าความ
เปรยีบต่างของสอียู่ในเกณฑท์ีส่ามารถมองเหน็สไีดด้ใีนผูส้งูอายุ 

ตารางที ่III. ค่าเปรยีบเทยีบความสว่างของส ี(Lightness)กบัค่าความ
เปรยีบต่างของส ี(Contrast Ratio) 

 
No. L* a* b* สี

พรม, 
สีผนัง 

สีพ้ืน
กระเบือ้ง 

Contrast 
Ratio 

1 60 0 0    
2 98 0 7   3.03 
3 24 24 5   3.58 

รปูที ่VIII. Recolor Design โดยเลอืกใชโ้ทนสใีหค้วามรูส้กึอบอุ่น ค่าความ
อิม่ตวัของส ี (Saturation) ต ่า เน้นค่าความสว่าง (Lightness) ทีม่คีวาม
แตกต่างสงูเพือ่ชว่ยใหผู้ส้งูอายุสามารถแยกแยะสดัส่วนของพืน้ทีต่่างๆ
ภายในหอ้งน ้า ซึง่การแบ่งส่วนของพืน้หอ้งน ้าเลอืกกระเบือ้งสเีทาทีค่่า
ความสว่างของสรีะดบักลาง (L*=60) แต่สามารถแบ่งสดัส่วนพืน้ทีจ่ากการ
ใชส้นี ้าตาลอมแดงของพรมเชด็เทา้ทีม่คี่าความสว่างของสตี ่า (L*=24) ส่วน
ผนงัหอ้งน ้าใชโ้ทนสคีรมี (Cream) ทีม่คี่าความสว่างสงู (L*=98) และโทนสี
ทีเ่ลอืกใชย้งัสือ่ความหมายทีใ่หค้วามรูส้กึทางดา้นส่งเสรมิภาพลกัษณ์และ
รสนิยมทีด่ใีนการเลอืกใชโ้ทนส ี
รปูที ่VIII. Recolor Design กลุ่มส ีQuiet and Simple กบังานออกแบบ

การใชส้ภีายในหอ้งน ้า 

 
V. บทสรุปและการอภปิราย 

งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอวธิกีารใชส้จีากการวเิคราะหข์อ้มลูส ี ร่วมกบัตาราง 
Color Image Scale โดยใชแ้นวคดิของตวัแทนกลุ่มสทีีส่ามารถสือ่สารทาง
อารมณ์และความรูส้กึทีแ่ฝงอยู่จากค าศพัทภ์ายในกลุ่มส ี เพือ่เป็นการชว่ย
เลอืกองคป์ระกอบทางดา้นโทนส ี แนวความคดิสรา้งสรรคส์ าหรบัการ
ออกแบบ ซึง่ผลจากกรณศีกึษาการ Recolor Design กบังานออกแบบป้าย
สญัลกัษณ์หอ้งน ้า การใชส้ภีายในหอ้งน ้า พบว่าปัจจยัทีม่สี่วนในการ
ตอบสนองการมองเหน็สทีีโ่ดดเด่นและชดัเจนของผูส้งูอายุนัน้ คอื ค่าความ
สว่างของส ี(Lightness) ทีม่คีวามแตกต่างสงู ระหว่างพืน้หลงั (สพีืน้) กบัสี
ของวตัถุพืน้หน้ายิง่มคีวามแตกต่างมากยิง่ส่งผลในการมองเหน็ทีช่ดัเจน 
นอกจากนี้ค่าความเปรยีบต่างของส ี (Contrast Ratio) ยิง่มคี่าความ
แตกต่างสงู ยิง่ช่วยในการมองเหน็สทีัง้ระยะใกล-้ไกล ในกรณกีารใชโ้ทนสี
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ในงานออกแบบทีม่คี่าความสว่างของส ี (Lightness) ใกลก้นั จงึจะตอ้งมี
ความจ าเป็นในการพจิารณาค่าความอิม่ตวัของส ี(Saturation) ร่วมดว้ย ซึง่
จากผลการประยุกต์ใช ้Color Image Scale ร่วมกบัขอ้มลูสใีนงานออกแบบ
ส าหรบัผูส้งูอายุดงักล่าวนี้ ยงัสามารถช่วยในการเลอืกโทนสใีหม้คีวาม
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชง้านได ้ นอกจากนี้ยงัสามารถต่อ
ยอดไปยงัการประยุกต์ใชง้านร่วมกบัการออกแบบเทคโนโลยอีจัฉรยิะต่าง 
ๆ เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจในการเลอืกใชโ้ทนสใีหเ้หมาะสมกบังาน
ออกแบบทีต่อ้งการเน้นความชดัเจน โดดเด่นในการมองเหน็ต่อไปไดใ้น
อนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก Takahashi Industrial and Economic 
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บทคดัย่อ 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ 2019 (โควิด-
19) ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดภาวะถดถอยอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดอตัรา
การว่างงานค่อนข้างสูง จนท าให้ขาดรายได้เพ่ือการยงัชีพครอบครวั การ
เพ่ิมขึ้นของผู้ติดเช้ือโควิด-19 อย่างต่อเน่ืองน้ี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน และระบบสาธารณสุขในการบริหารจดัการ
เคร่ืองมือด้านการแพทย ์ ท าให้งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพยากรณ์
จ านวนผู้ติดเช้ือไวรสัโคโรนา (โควิด-19) จงัหวดัปัตตานี ประเทศไทย ด้วย
วิธี Deep Belief Network (DBN) กบั Continuous Restricted Boltzmann 
Machines (CRBMs) โดยเรียนรูชุ้ดข้อมลูเพ่ือหาค่าน ้าหนักท่ีเหมาะสมผา่น
กระบวนการ 2 วิธี คือ Unsupervised path และ Supervised path โดย 
Unsupervised path เป็นกระบวนการเรียนรูชุ้ดข้อมูลด้วยอลักอริทึม 
Minimizing Contrastive Divergence (MCD) และน าค่าน ้าหนักท่ีได้จาก
กระบวนการดงักล่าวเป็นค่าน ้าหนักเร่ิมต้นใน Supervised path ซ่ึง
กระบวนการน้ีจะเรียนรูชุ้ดข้อมลูโดยใช้อลักอริทึม Back-Propagation 
Neural Network (BPNN) ผลการทดลอง พบว่า โครงสร้าง DBN ท่ีเหมาะสม
กบัชุดข้อมูลผู้ติดเช้ือไวรสัโคโรนา (โควิด-19) จงัหวดัปัตตานี ประกอบด้วย 
9 Input nodes และ 30 Hidden neurons ใน Hidden layer แรก โดยตวัแบบ
ท่ีสร้างขึน้มาน้ี สามารถพยากรณ์จ านวนผู้ติดเช้ือไวรสัโคโรนา (โควิด-19) 
ได้ถกูต้องรอ้ยละ 93 
 
ค ำส ำคญั 

เครือข่ายความเช่ือท่ีลึก, Continuous Restricted Boltzmann 
Machines (CRBM), Minimizing Contrastive Divergence (MCD), Back-
Propagation Neural Network (BPNN), การพยากรณ์จ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-
19 

 
 

ABSTRACT 
The epidemic of Coronavirus (COVID-19) has an effect on the world 

economy. It causes the unemployment rate to be quite high, resulting to 
the family lack income for subsistence. The increase of covid-19 directly 
affected the occupation of people and the public health system in the 
management of medical equipment. The goal of this study is to use a 
Deep Belief Network (DBN) with Continuous Restricted Boltzmann 
Machines (CRBMs) to forecast the number of COVID-19 cases in Pattani 
Province, Thailand. To learn parameters of DBN, the data is analyzed 
through unsupervised path using the Minimizing Contrastive 
Divergence (MCD) algorithm, followed by a supervised path using Back-
Propagation Neural Network (BPNN) algorithm. The optimal DBN 
architecture has 9 input nodes and 30 hidden neurons in the first hidden 
layer, according to the results. This model has a 93 percent accuracy in 
forecasting the number of COVID-29 cases. 
 
Keywords 

Deep Belief Network (DBN), Continuous Restricted Boltzmann 
Machines (CRBM), Minimizing Contrastive Divergence (MCD), Back-
Propagation Neural Network (BPNN), Forecasting COVID-19 

 
I. บทน า 

 การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) ไดม้กีารระบาด
ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกอย่างต่อเนื่อง โดย
ปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกจิโลกหดตวัรอ้ยละ 3.5 [9] และยงัส่งผลกระทบต่อการ
เตบิโตของ Gross Domestic Product (GDP) ท าใหเ้กดิภาวะถดถอยทัว่
โลกลดต ่าทีสุ่ดตัง้แต่สิน้สุดสงครามโลกครัง้ที ่ 2 [10] ส าหรบักลุ่มประเทศ
อาเซยีน พ.ศ.2563 ค่า GDP หดตวัลงรอ้ยละ 4.0 [9] ทัง้นี้ ธนาคารพฒันา
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เอเชยี (Asian Development Bank; ADB) ไดค้าดการณ์ว่า GDP จะมกีาร
ขยายตวัรอ้ยละ 4.4 ในปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565 จะขยายตวัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 5.1 โดยขึน้อยูน่โยบายและปัจจยัภายในประเทศ [9] ประเทศไทยมี
การระบาดระลอกแรกของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) ส่งผลกระทบ
เป็นวงกวา้ง ไมว่่าจะเป็นผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ โดยส านกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (สศช.) ประเมนิว่า การระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) กระทบต่อการจา้งงานแรงงานมากกว่า 
8 ลา้นคน [11] และมกีารรายงานจากส านกังานสถติแิห่งชาตวิ่า รอ้ยละ 33 
มคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ มหีนี้ในระบบเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 14.5 ประชาชน
ตกงานและมกีารเลกิการจา้งงาน และอกีรอ้ยละ 69.7 ไดร้บัผลกระทบดา้น
อาชพีและการจา้งงาน จงัหวดัปัตตานี เริม่มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา (โควดิ-19) ตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2563 และมแีนวโน้มการระบาดที่
เพิม่ขึน้ตัง้แต่ เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2564 เนื่องดว้ยการแพร่ระบาดดงักล่าว 
จงัหวดัปัตตานีไดม้มีาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 โดยออกค าสัง่ก าหนดใหร้า้นจ าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ 
สามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นเวลาทีก่ าหนด รวมถงึมคี าสัง่ใหปิ้ดรา้นจ าหน่าย
อาหารและเครือ่งดืม่ในบางพืน้ที ่ สง่ผลใหป้ระชาชนมรีายไดท้ีไ่มเ่พยีงพอ
ต่อการยงัชพีครอบครวั 
 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 นี้เอง ส่งผลใหม้นีกัวจิยั
มากมายไดน้ าเสนอวธิกีารพยากรณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 โดย Reza 
Lotfi และคณะ [7] ไดน้ าเสนอวธิกีารสรา้งสมการถดถอยโดยอาศยัวธิกีาร
เพิม่ประสทิธภิาพ (Robust Optimization: RO) เพือ่พยากรณ์จ านวนผูป่้วย
โควดิ-19 ซึง่ใชแ้นวคดิหลกัคอืการศกึษาพลวตัของการระบาดของไวรสัโค
วดิ-19 ในระยะแรกของประเทศอหิรา่น แลว้ใชว้ธิ ี RO เพือ่หาค่าฟังกช์นั
วตัถุประสงคข์อง Mean Absolute Deviation (MAD) จากการศกึษาพบว่า
ตวัแบบทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพทีด่แีละสามารถท าการพยากรณ์จ านวน
ผูป่้วยโควดิ-19 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเมือ่เปรยีบเทยีบวธิกีารทีม่อียู่ 
ArunKumar K E และคณะ [6] ไดน้ าเสนอแบบจ าลองอนุกรมเวลา Auto-
Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) และ Seasonal Auto 
Regressive Integrated Moving Average (SARIMA) เพือ่ใชพ้ยากรณ์
แนวโน้มการระบาดของโควดิ-19 จาก 16 ประเทศทีม่กีารระบาดสะสมหนกั
ทัว่โลก โดยใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะห ์Auto-Correlation (ACF), Partial Auto-
Correlation Function (PACF), Akaike Information Criterion (AIC) และ 
Bayesian Information Criterion (BIC) ในการประเมนิความแมน่ย าและ
ความน่าเชือ่ถอืของตวัแบบทีน่ าเสนอ ส่วนเกณฑใ์นการเลอืกแบบจ าลองที่
ดทีีสุ่ดใชต้วัวดัการประเมนิ Mean Absolute Error (MAE), Mean Square 
Error (MSE), Root Mean Error และ Mean Absolute Percent Error 
(MAPE) จากการสรา้งตวัแบบแนวโน้มทีค่าดการณ์ไวส้ าหรบัผูป่้วยโควดิ-
19 ทีย่นืยนัและผูป่้วยโควดิ-19 ทีห่ายแลว้และแนวโน้มการเสยีชวีติสะสม
พบว่ามกีารเพิม่ขึน้แบบทวคีณู และการคาดการณ์จากแบบจ าลอง 
SARIMA มคีวามถูกตอ้งและแมน่ย ากว่าการคาดการณ์จากแบบจ าลอง 
ARIMA Mojjada Kumar amesh และคณะ [5] ไดน้ าเสนอวธิกีารส าหรบัการ
พยากรณ์เกีย่วกบัเชือ้โคโรนาไวรสั (โควดิ-19) ดว้ยวธิกีารเรยีนรูข้องเครือ่ง 
(Machine Learning Algorithm: ML) โดยตวัแบบ ML ทีใ่ชใ้นการพยากรณ์
ทัง้หมด 4 ตวัแบบไดแ้ก่ Linear Regression , LASSO Regression, 
Support Vector Machine และ Exponential Smoothing โดยตวัแบบที่
น าเสนอนี้สามารถท านายหรอืคาดการณ์เกีย่วกบั จ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 

รายใหม ่ อตัราการเสยีชวีติของผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 และพยากรณ์การฟ้ืนตวั
ของผูป่้วยโควดิ-19 ในอกี 10 วนัขา้งหน้า และวธิกีารพยากรณ์โดยใชว้ธิ ี
Linear Regression มปีระสทิธภิาพในการท านายกรณกีารเกดิผูป่้วยโควดิ-
19 รายใหม ่ จ านวนผูเ้สยีชวีติและการฟ้ืนตวัจากผูต้ดิเชือ้  Kumar and 
Susan [8] ไดน้ าเสนอในการท านายผูต้ดิเชือ่โควดิ-19 เพือ่ชว่ยในการระบุ
จ านวนผูต้ดิเชือ้และอตัราการแพร่กระจายของไวรสัโดยใชว้ธิกีารของ
อนุกรมเวลา ซึง่ในการพยากรณ์ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มลูจ านวนผูป่้วยรายวนัของ 
10 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา สเปน  อติาล ีฝรัง่เศส เยอรมน ีรสัเซยี และ
อหิร่าน โดยตวัแบบทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ไดแ้ก่ ARIMA model และ Prophet 
model และเกณฑใ์นการเลอืกแบบจ าลองทีด่ทีีสุ่ดใชต้วัวดัการประเมนิ 
Mean Absolute Error (MAE), Mean Square Error (MSE), Root Mean 
Error และ Mean Absolute Percent Error (MAPE) ผลการพยากรณ์
จ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 แบบจ าลอง ARIMA ใหป้ระสทิธภิาพแลพผล
การณ์พยากรณ์ดทีีสุ่ด 
 โครงขา่ยประสาทเทยีม (Artificial neural network: ANN) เป็นการ
จ าลองการท างานของเครอืขา่ยประสาทในสมองมนุษย ์ ซึง่ความสามารถ
ของ ANN สามารถเรยีนรูปั้ญหาทีเ่ป็นสมการไมเ่ชงิเสน้ (Non-linear 
problem) [1] และสามารถเรยีนรูข้อ้มลูทีไ่รพ้ารามเิตอร ์ (Nonparametric 
data) งานวจิยัทีใ่ช ้ANN ในการพยากรณ์มมีากกว่า 5,000 งานวจิยั โดยมี
ตวัแบบทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ เช่น Multi-layer perceptron (MLP), 
Recurrent neural networks (RNN), Radial basis function network 
(RBFN) เป็นตน้ [2] ถงึแมว้่ามงีานวจิยัหลายงานวจิยัทีใ่ช ้ ANN ประสบ
ความส าเรจ็ในการพยากรณ์ แต่ยงัคงมบีางปัญหาในการประยุกต์ใช ้ ANN 
คอื 1) โครงสรา้งทีเ่หมาะสมกบัชุดของขอ้มลู 2) ค่าน ้าหนกัเริม่ตน้ และ 3) 
ค่า learning rate ทีเ่หมาะสมในการเรยีนรูข้อ้มลู  Hecht-Nielsen, R. [3] ได้
แกปั้ญหาแรกคอื Multilayer perceptron กบั Hidden layer หนึ่งชัน้ 
สามารถเรยีนรูปั้ญหาทีเ่ป็น Non-linear ได ้ Hinton, G. E. and 
Salakhutdinov, R. R. [4] ไดน้ าเสนอกระบวนการเรยีนรูข้อง Deep Belief 
Network (DBN) ประกอบดว้ย 2 กระบวนการเรยีนรู ้กระบวนการเรยีนรูท้ี่
หนึ่ง Unsupervised path เป็นการเรยีนรูท้ีไ่มม่ ี Label ซึง่ค่าน ้าหนกัใน
กระบวนการนี้ จะเป็นค่าน ้าหนกัเริม่ตน้ในการบวนการเรยีนรูท้ีส่อง 
Supervised path และปัญหาทีส่ามของ ANN คอื ค่า learning rate สงู
เกนิไป อาจส่งผลใหก้ารเรยีนรูข้อ้มลูไมเ่สถยีร และค่า learning rate ต ่า
เกนิไป ส่งผลใหก้ารเรยีนรูข้อ้มลูใชเ้วลาค่อนขา้งนาน จากปัญหาดงักล่าว
ของ ANN ตวัแบบ Deep Belief Network (DBN) กบั Continuous 
Restricted Boltzmann Machines (CRBMs) สามารถแกปั้ญหาได ้
นอกเหนอืจากนัน้ DBN สามารถเรยีนรูข้อ้มลูประเภทต่อเนื่องและสามารถ
เรยีนรูข้อ้มลูของตวัเองโดยไมม่ปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ขอ้มลูผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) ของจงัหวดัปัตตาน ี ประเทศ
ไทย จากกรมควบคุมโรค มเีพยีงตวัแปรเดยีวคอื จ านวนผูต้ดิเชื้อไวรสัโคโร
นา (โควดิ-19) รายวนัและเป็นขอ้มลูประเภทต่อเนื่อง ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึ
เลอืกใชต้วัแบบ Deep Belief Network (DBN) กบั Continuous Restricted 
Boltzmann Machines (CRBMs) ในการพยากรณ์จ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโค
โรน่า (โควดิ-19) จงัหวดัปัตตานี ประเทศไทย 
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II. วตัถุประสงค ์
I) เพือ่หาโครงสรา้งของ Deep Belief Network กบั Restricted Boltzmann 
Machines ทีเ่หมาะสมกบัชุดขอ้มลูจ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) 
จงัหวดัปัตตานี ประเทศไทย 
II) เพือ่สรา้งตวัแบบส าหรบัการพยากรณ์จ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โค
วดิ-19) จงัหวดัปัตตานี ประเทศไทย ดว้ยวธิ ี Deep Belief Network กบั 
Restricted Boltzmann Machines 
 

III. วธิกีารด าเนินการวจิยั 
III.I ขอ้มลู 
 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งตวัแบบโดยใช ้DBN กบั CRBMs เป็นขอ้มลูผูต้ดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) ของจงัหวดัปัตตานี ประเทศไทย จากกรม
ควบคุมโรค ตัง้แต่วนัที ่ 17 เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ถงึ วนัที ่ 27 เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2565 รวมเป็น 682 วนั โดยมจี านวนผูต้ดิเชือ้รวมทัง้สิน้ 
47,578 คน 
 การเรยีนรูข้อ้มลูผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) จ านวน 682 วนั โดย
ใช ้DBN กบั CRBMs จะแบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 ชุด คอื Training Set และ 
Testing Set โดยใชว้ธิ ีSplit Data (Training Set จ านวน 80 เปอรเ์ซน็ และ 
Testing Set จ านวน 20 เปอรเ์ซน็) และ K-fold Cross Validation (K=5) 

III.II Continuous Restricted Boltzmann Machine 
 Chen, H. and Murray, A.F. [1] ไดค้ดิคน้ตวัแบบ Continuous 
Restricted Boltzmann Machine (CRBM) โดยโครงสรา้งประกอบดว้ย 2 

ชัน้ ชัน้ที ่1 คอื Visible layer ม ี m neurons ( 1 2 3, , , , mV V V V ) และชัน้ที ่2 

คอื Hidden layer ม ี n  neurons ( 1 2 3 nH ,H ,H ,…,H ) ดงัแสดงในรปูที ่I 

 

รปูที ่I. โครงสรา้งของ CRBM 

III.III Single neuron ของ Continuous Restricted Boltzmann Machine 
Continuous Restricted Boltzmann Machine ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 

2 ชัน้ คอื Visible layer และ Hidden layer ซึง่ neuron ใน Visible layer 
เรยีกว่า Visible neuron และ Neuron ใน Hidden layer เรยีกว่า Hidden 
neuron แต่ละ Neuron ใน Visible layer และ Hidden layer ประกอบดว้ย
ค่าขอ้มลู 2 ค่าคอื ค่า Input และค่า Output ดงัแสดงในรปูที ่II 

 
รปูที ่II. Visible neuron และ Hidden neuron 

Visible neuron ( jV ) ประกอบดว้ยคา่ Input jr  และ Output 

 j jv r  ดงัแสดงในสมการที ่(1) และ (2) ตามล าดบั 
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Hidden neuron ( jH ) ประกอบดว้ยคา่ Input js  และ Output 

 j jh s  ดงัแสดงในสมการที ่(3) และ (4) ตามล าดบั 
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โดยที ่ ijw คอืค่าน ้าหนกั,   คอืค่าคงที,่  0,1jN  คอื Gaussian 

random variable,  ,L H  คอืค่าสงูสุดและคา่ต ่าสุดของขอ้มลู และ  ,j j

คอืค่า Noise-control 

III.IV Deep Belief Network 
 โครงสรา้งของ Deep Belief Network (DBN) เป็นการซอ้นทบัระหว่าง 
CRBMs โดย Hidden layer ของชัน้แรกของ CRBM จะเป็น Visible layer 
ของ CRBM ของชัน้ทีส่อง และจะเป็นกระบวนการนี้เมือ่ซอ้นทบั CRBM ใน
ชัน้ถดั ๆ ไป โดย DBN ประกอบดว้ยโครงสรา้งดงัแสดงในรปูที ่III 

 

รปูที ่III. โครงสรา้งของ DBN 

III.V การเรยีนรูข้อ้มลูของ DBN กบั CRBMs 
 การเรยีนรูข้อ้มลูโดยใชต้วัแบบ DBN กบั RBMs ส าหรบัการหาค่า
น ้าหนกัทีเ่หมาะสมกบัชุดขอ้มลู ประกอบดว้ยการเรยีนรู ้2 กระบวนการ คอื 
Unsupervised path และ Supervised path ซึง่การเรยีนรูแ้บบ 
Unsupervised path เป็นการเรยีนรูแ้บบไมม่ ี label ทีเ่รยีนรูแ้ต่ละชัน้ของ 
CRBM โดยใชอ้ลักอรทิมึ Minimizing Contrastive Divergence (MCD) และ
การเรยีนรูแ้บบ Supervised path เป็นการเรยีนรูแ้บบม ี Label ทีน่ าค่า
น ้าหนกัจาก Unsupervised path เป็นค่าน ้าหนกัเริม่ตน้ในการเรยีนรู ้ ซึง่
เรยีนรูใ้ชอ้ลักอรทิมึ Back-Propagation Neural Network (BPNN) 

 Input layer Hidden layer Output layer 
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III.VI Minimizing Contrastive Divergence ส าหรบั CRBM 
การเรยีนรูชุ้ดขอ้มลูโดยใชต้วัแบบ CRBM ประกอบดว้ยพารามเิตอรไ์ม่

ทราบค่า 3 ตวัแปร คอื ijw , i  และ j  อลักอรทิมึ Minimizing 
Contrastive Divergence (MCD) จะใชใ้นการ Update ค่าพารามเิตอร ์โดย

มคี่า learning rate ( ) ทีม่คี่าตัง้แต่ 0-1 เป็นตวัคณู กระบวนการเรยีนรู ้
ขอ้มลูของ MCD จะค านวณโดยใช ้One-step Gibbs Sampling ดงัแสดงใน
สมการที ่(5), (6) และ (7) 

        0 0 1 1ˆ
ij w i j i jw v h v h                  (5) 

    
2 20 1

2
ˆ

j i i
j

v v


  
                  (6) 

    
2 20 1

2
ˆ

j j j
j
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                  (7) 

III.VII Back-Propagation Neural Network 
การเรยีนรูชุ้ดขอ้มลูโดยใชอ้ลักอรทิมึ Back-Propagation Neural 

Network (BPNN) ประกอบดว้ย 2 กระบวนการ คอื Forward propagation 
และ Backward propagation 

Forward propagation เป็นกระบวนการค านวณค่า Input ( jy ) และ 

Output ( jo ) ของแต่ละ Neuron ซึง่ค านวณไดด้งัสมการที ่ (8) และ (9) 
ตามล าดบั 

1

m

j ij i j
i

y w o b


 
                               (8) 

1
1 jj yo

e


                                   (9) 

โดยที ่ ijw คอืค่าน ้าหนกั และ jb  คอืค่า Bias 
Backward propagation เป็นกระบวนการ Update ค่าน ้าหนกั โดยใช้

สมการที ่(10) 

 ij w j iw t o o                              (10) 

โดยที ่ w คอื ค่า Learning rate t คอื ค่าจรงิของขอ้มลู jo คอื ค่า Output 

ของ Neuron ใน layer ปัจจุบนั และ io  คอื ค่า Output ของ Neuron ใน 
layer ก่อนหน้า 
 

IV. ผลการทดลอง 
จ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) ตัง้แต่วนัที ่ 17 เดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2563 ถงึ วนัที ่27 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 จงัหวดัปัตตานี ประเทศ
ไทย รวมเป็น 682 วนั มจี านวนผูต้ดิเชือ้ทัง้สิน้ 47,578 คน โดยมผีูต้ดิเชือ้
สงูสุด 651 คนต่อวนั การเรยีนรูชุ้ดขอ้มลูดงักล่าวเรยีนรูโ้ดยใชอ้ลักอรทิมึ 
Minimizing Contrastive Divergence (MCD) ซึง่ไดท้ดลองหาค่า learning 

rate ( ) ทเีหมาะสมกบัชุดขอ้มลู พบว่า เมือ่    0.1,0.2,...,1 ท าใหต้วั

แบบไมม่ปีระสทิธภิาพในการท านาย ดงันัน้จงึทดลองค่า    0,0.1  ดงั
แสดงในตารางที ่I 

จากตารางที ่I พบว่า ค่า   ทีเ่หมาะสมกบัชุดขอ้มลูคอื   0.01ใช้

เวลาในการสรา้งตวัแบบ 5.21753025054931 วนิาท ีดงันัน้ค่า   ดงักล่าว
จะใชใ้นการ Update ค่าพารามเิตอรเ์พือ่หาโครงสรา้งทีเ่หมาะสมส าหรบัชดุ
ขอ้มลู โดยจะท าการทดลองกบัโครงสรา้ง Input layer ตัง้แต่ 2 Input nodes 
ถงึ 13 Input nodes ซึง่แต่ละ Input node ประกอบดว้ย Hidden layer 1 ชัน้ 
ทีม่ ีHidden neuron 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 neurons ซึง่ผลการทดลอง
โดยใชเ้ทคนิคการแบ่งขอ้มลูแบบ Split Data แสดงในตารางที ่II 

 

ตารางที ่I. ระยะเวลาในการประมวลผลของโปรแกรม เมือ่   มแีค่
แตกต่างกนั 

  

2R  TIME (sec) 

0.0001 0.8493 5.2887 
0.0010 0.9206 5.2877 
0.0100 0.9347 5.2175 
0.0250 0.8895 5.2099 
0.0500 0.7208 5.2500 
0.0750 0.6600 5.1081 
0.1000 0.5315 5.1022 

ตารางที ่ II แสดงค่าเฉลีย่ความผดิพลาดก าลงัสอง (Mean Squared 
Error: MSE) ค่ารากทีส่องของค่าความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่ (Root 
Mean Square Error : RMSE) และ ค่าความคลาดเคลือ่นสมบรูณ์เฉลีย่ 
(Mean Absolute Error: MAE) เพือ่ใชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพการ
พยากรณ์จ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) ของตวัแบบ DBN เมือ่
ทดลองกบัโครงสรา้งต่าง ๆ ทีก่ าหนด จากการทดลองพบว่าโครงสรา้งทีม่ ี
ความเหมาะสมกบัชุดขอ้มลูจ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ของจงัหวดัปัตตานี
มากทีสุ่ด คอื โครงสรา้งทีม่ ีInput node ประกอบดว้ย 9 nodes และ Hidden 
layer ชัน้ทีห่นึ่งประกอบดว้ย 30 neurons ซึง่โครงสรา้งตวัแบบดงักล่าวนี้ให้
ค่า MSE เท่ากบั 1117.30 RMSE เท่ากบั 33.4260 และ MAEเท่ากบั 
15.2559 ซึง่มคี่าน้อยทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัโครงสรา้งตวัแบบอื่น ๆ  ทีท่ดลอง ใน

ท านองเดยีวกนันี้ เพือ่ยนืยนัโครงสรา้งของตวัแบบดงักล่าวนี้ค่า 
2R จาก

โครงสรา้งของ Input node ทีป่ระกอบดว้ย 9 nodes และ Hidden layer ชัน้
ทีห่นึ่งประกอบดว้ย 30 neurons ยงัใหค้่าสงูทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

โครงสรา้งแบบอื่น ๆ ซึง่มคี่า 
2R  เท่ากบั 0.9262 ดงัแสดงในรปูที ่IV 
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รปูที ่IV ค่า 2R ของ DBN 
 

ตารางที ่II. ค่า MSE, RMSE, MAE และค่า 
2R ของ DBN แบ่งขอ้มลูแบบ 

Split Data 
Input Hidden 

neuron 
MSE RMSE MAE R2 

2 5 2208.30 46.9925 21.2488 0.8873 
10 1905.86 43.6561 17.6042 0.9027 
15 1722.47 41.5026 16.7877 0.9121 
20 2026.10 45.0122 19.4360 0.8966 
25 1888.00 43.4510 16.6848 0.9036 
30 1929.50 43.9261 17.0611 0.9015 

3 5 2368.94 48.6717 23.5209 0.8937 
10 2172.58 46.6109 20.5916 0.9025 
15 2334.04 48.3118 20.2690 0.8952 
20 2182.61 46.7184 20.3701 0.9020 
25 2235.37 47.2797 20.6703 0.8997 
30 2254.22 47.4786 20.8413 0.8988 

4 5 1907.87 43.6791 21.7376 0.9067 
10 1911.61 43.7220 20.8669 0.9065 
15 1907.34 43.6730 20.8533 0.9067 
20 1892.38 43.5014 20.7274 0.9075 
25 1894.43 43.5251 20.9100 0.9074 
30 1905.97 43.6574 21.2287 0.9068 

5 5 1827.73 42.7519 21.9995 0.9036 
10 1975.92 44.4513 20.3979 0.8958 
15 1804.70 42.4817 19.2116 0.9048 
20 1868.73 43.2288 19.6531 0.9015 
25 1765.42 42.0169 18.9668 0.9069 
30 1780.64 42.1976 18.8322 0.9061 

6 5 1994.64 44.6614 20.7123 0.8926 
10 1727.10 41.5584 18.1819 0.9070 
15 1695.62 41.1779 18.6882 0.9087 
20 1648.15 40.5974 18.2477 0.9112 

Input Hidden 
neuron 

MSE RMSE MAE R2 

25 1663.08 40.7808 18.4004 0.9104 
30 1631.61 40.3931 17.7165 0.9121 

7 5 1934.31 43.9807 24.1553 0.8729 
10 1296.37 36.0050 17.9356 0.9148 
15 1224.16 34.9880 17.1635 0.9195 
20 1216.24 34.8745 16.9770 0.9201 
25 1231.39 35.0911 16.5429 0.9191 
30 1266.76 35.5915 17.1924 0.9167 

8 5 1599.64 39.9955 18.1327 0.8832 
10 1505.82 38.8048 16.9526 0.8901 
15 1552.06 39.3961 17.8190 0.8867 
20 1559.63 39.4921 17.2268 0.8862 
25 1837.19 42.8624 16.4716 0.8659 
30 1659.87 40.7415 16.1423 0.8788 

9 5 1741.52 41.7315 22.3403 0.8807 
10 1797.84 42.4009 20.9795 0.8768 
15 1529.55 39.1094 19.3223 0.8952 
20 1824.63 42.7156 22.1282 0.8750 
25 1584.16 39.8015 17.4388 0.8914 
30 1117.30 33.4260 15.2559 0.9262 

10 5 4235.00 65.0768 28.1924 0.7863 
10 3420.13 58.4818 21.9088 0.8274 
15 3408.16 58.3794 22.3111 0.8280 
20 3605.00 60.0416 23.9352 0.8180 
25 4097.82 64.0142 25.6386 0.7932 
30 3461.65 58.8358 22.7506 0.8253 

11 5 2433.08 49.3262 25.2761 0.8521 
10 2186.64 46.7615 23.1723 0.8670 
15 1783.18 42.2277 19.4555 0.8916 
20 6547.96 80.9194 38.6311 0.6019 
25 2132.07 46.1743 20.8887 0.8704 
30 2318.47 48.1505 20.4656 0.8590 

12 5 2769.85 52.6293 24.8295 0.8428 
10 2446.96 49.4667 23.2735 0.8612 
15 2568.38 50.6791 24.8306 0.8543 
20 2764.89 52.5822 23.7664 0.8431 
25 2262.41 47.5647 23.0974 0.8716 
30 2695.32 51.9164 22.5996 0.8471 

13 5 2326.65 48.2353 25.4660 0.8669 
10 1493.18 38.6416 19.3565 0.9145 
15 1727.05 41.5578 21.7035 0.9012 
20 2067.40 45.4686 20.9218 0.8817 
25 1927.49 43.9032 21.4948 0.8897 
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Input Hidden 
neuron 

MSE RMSE MAE R2 

30 2199.27 46.8963 24.4508 0.8741 
 

 จากการทดลองเพือ่หาโครงสรา้งทีด่ทีีสุ่ดโดยใชเ้ทคนิคการแบ่ง
ขอ้มลูแบบ Split data พบว่าโครงสรา้งทีเ่หมาะสมกบัชุดขอ้มลูคอื Input 
node ประกอบดว้ย 9 nodes และ Hidden layer ชัน้ทีห่นึ่งประกอบดว้ย 30 
neurons จงึใชโ้ครงสรา้งดงักล่าวเพือ่ท าการทดลองโดยใชเ้ทคนิคการแบง่
ขอ้มลูแบบ K-fold Cross Validation (K=5) ผลการทดลองแสดงดงัตารางที ่
III 

ตารางที ่III. ค่า MSE, RMSE, MAE และค่า 
2R ของ DBN แบ่งขอ้มลู

แบบ K-fold Cross Validation (K=5) 
ตวัแบบ MSE RMSE MAE 2R  

1 1217.3820 34.8910 5.7383 0.9266 
2 2243.9430 47.3702 5.1196 0.8616 
3 3545.5525 59.5445 5.4296 0.7893 
4 3190.6639 56.4859 5.3299 0.8104 
5 3155.4486 56.1732 5.2335 0.8127 

 จากตารางที ่ III พบว่า ตวัแบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการท านาย
จ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา คอื ตวัแบบที ่ 1 ซึง่เป็นตวัแบบทีเ่รยีนรูช้ดุ
ขอ้มลูที ่ K เท่ากบั 1, 2, 3, 4 และใช ้ K เท่ากบั 5 ส าหรบัการทดสอบ
ประสทิธภิาพของตวัแบบ 

VI. สรุปและอภปิรายผล 
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งตวัแบบ DBN เป็นขอ้มลูผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

(โควดิ-19) จงัหวดัปัตตานี ตัง้แต่วนัที ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่
27 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 รวมเป็น 682 วนั จากการแบ่งขอ้มลูโดยใชว้ธิ ี
Split Data (Training Set จ านวน 80 เปอรเ์ซน็ และ Testing Set จ านวน 
20 เปอรเ์ซน็) พบว่า โครงสรา้งทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุดขอ้มลู คอื 
โครงสรา้งทีม่ ีInput node ประกอบดว้ย 9 nodes และ Hidden layer ชัน้ที่

หนึ่งประกอบดว้ย 30 neurons ซึง่มคี่า 
2R  เท่ากบั 0.9262 และโครงสรา้ง

ดงักล่าวเรยีนรูข้อ้มลูโดยใชว้ธิกีารแบ่งแบบ K-fold Cross Validation (K=5) 

พบว่า ตวัแบบที ่1 มคี่า 
2R สงูกว่าตวัแบบอื่น คอื 0.9266 เนื่องดว้ยตวัแบบ

ที ่1 เป็นตวัแบบทีน่ าชุดขอ้มลูที ่K เท่ากบั 1, 2, 3 และ 4 ซึง่จะเหน็ไดว้่าชุด
ขอ้มลูดงักล่าวเป็นชุดขอ้มลูทีต่่อเนื่องเรยีงกนั ในขณะที ่ k=5 ใชส้ าหรบั
ทดสอบประสทิธขิองตวัแบบ จากตวัแบที ่1 ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า การ
สรา้งตวัแบบส าหรบัการพยากรณ์ผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) ควร
เป็นขอ้มลูต่อเนื่องเรยีงกนั 

จากการทดลองเพือ่หาโครงสรา้ง DBN ทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
พยากรณ์จ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) พบว่า โครงสรา้ง DBN ที่
มปีระสทิธภิาพประกอบดว้ย Input node 9 nodes และ Hidden layer ชัน้ที่
หนึ่ง 30 neurons นัน่หมายความว่า ในการพยากรณ์จ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา (โควดิ-19) จะใชข้อ้มลูผูต้ดิเชือ้ของ 9 วนัในอดตีเพือ่พยากรณ์ค่า
ในอนาคต จากตวัแบบดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนามี
ระยะการแพร่เชือ้โดยเฉลีย่ 9 วนั ซึง่ตวัแบบ DBN ทีส่รา้งขึน้นี้สามารถ
พยากรณ์และมคีวามถูกตอ้งแมน่ย ารอ้ยละ 0.9262 
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บทคัดย่อ 
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการผลิต

และสั่งซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  พบ
ประเด็นเกี่ยวกับความสูญเสียในกระบวนการผลิตจากการจัดการค าสั่งซื้อสินค้าที่เป็น Non-Standard Packing ในผลิตภัณฑ์เซนเซอร์
รับภาพ เกิดกระบวนการท างานที่มีความซ ้าซ้อนจากงานตรวจสอบเอกสารจากส่วนอื่นๆ ที่ประสานงานกันและใช้รูปแบบ manual 
system เป็นหลัก จึงเป็นเหตุของการใช้ระยะเวลานานและมีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดในการท างานได้ กระบวนการวิจัยนี้จึงออกแบบ
แนวทางปรับปรุงเพื่อมุ่งลดขั้นตอนและความสูญเสียในกระบวนการท างานส่วนของกระบวนการผลิตและการจัดการค าสั่งซื้อที ่เป็น  
Non-Standard Packing โดยน าหลักการ Smart Monodzukuri Management ใช้ชุดเครื่องมือการวินิจฉัยกระบวนการด้วยรูปแบบ 
IVI Method (Industrial Value Chain Initiative) มีขั ้นตอนส าคัญคือ การส ารวจสภาพปัจจุบัน เพื ่อจัดท า AS-IS Model การ
ออกแบบสถานการณ์ที่ควรจะเป็นหลงัการปรับปรงุ โดยจัดท า TO-BE Model และจัดท าแนวทางและแผนการปรบัปรุงอย่างเป็นระบบ 
โดยจัดท า TO-DO Model ผลด าเนินงานมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการที่หน้างาน และการปรับปรุงแบบ Small Start ประยุกต์ใช้ 
IoT ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานการผลิต โดยเลือกน าเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีซอฟต์แวร์ที่แสดงถึงสถานะการ
ท างาน และข้อมูลที่ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ น าเสนอ TO-BE Model ที่สามารถลดขั้นตอนการท างานจาก 12 
ขั้นตอน ลดขั้นตอนในการท างานซ ้าซ้อนจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร 3 ขั้นตอน ลดขั้นตอนการรอข้อมูล 3 ขั้นตอน ผลลัพธ์
ปรียบเทียบระหว่าง AS-IS Model และ TO-BE Model สามารถช่วยลดขั้นตอนท างานได้ร้อยละ 50 
 
ค ำส ำคัญ :  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, Non-Standard Packing, Smart Monodzukuri Management, IVI Method 
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Abstract 
     From technology and demand uncertainty in the COVID-19 situation, as a result, the electronics industry has 
continuously increased demand for production and the purchase of related parts. This research study studied a 
sample group of electronic industry case studies. An issue of non-standard packing has been found in the 
manufacturing process of order fulfillment in image sensors. There is an un-balance workflow from the document 
review work from other parts. The coordination and use of the manual system is the main format, which is why it 
takes a long time and is prone to errors in operation. This research process designed an improvement approach 
aimed at reducing the process and waste in the process of non-standard packing and order management by 
applying the Smart Monodzukuri Management principle. IVI Method (Industrial Value Chain Initiative) has an 
important step. The current conditions to prepare the AS-IS Model, designing the situation that should be after the 
improvement by preparing the TO-BE Model, and formulating the guidelines and plans for the systematic 
improvement by preparing the TO-DO Model. Meet the needs at the job site and improvements in Small Start, 
applying IoT to solve problems that arise on the production site. By choosing to present a solution to the problem 
of the lack of software indicating the working state. And information that helps control the production process 
systematically presents the TO-BE Model which can simplify the workflow from 12 steps, reduce the redundant 
workflow from 3 steps of data and document verification, and reduce the time spent waiting for information. 3 
Steps Comparative results between the AS-IS Model and the TO-BE Model can reduce the workflow by 50 percent. 
 
Keywords:  Electronics Industry, Non-Standard Packing, Smart Monodzukuri Management, IVI Method 
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1) บทน า  
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
     อุตสาหกรรมอิเล ็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์  มี
แนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ข้อมูลปี 2564-2566 การ
ผลิตสินค้า IC มีแนวโน้มเติบโตดี มูลค่าส่งออกคาดว่าจะ
กลับมาเติบโตเฉลี่ย 6% ถึง 7% สอดคล้องกับรายงาน World 
Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ท ี ่ ค าดว ่ ายอด
จ าหน่ายเซมิคอนดักเตอร์โลกจะเติบโต 8% ในปี 2564และ
คาดว่าเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม 5G จะพัฒนาและแพร่หลาย
ไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยคาดว่าเงิน
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G ทั่วโลกในปี 2564 จะ
เพิ ่มข ึ ้น 16% (Gartner, July 2020) ซึ ่งรองร ับเทคโนโลยี  
Internet of Things (IoT) ได้มากขึ้น และการพัฒนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับเทคโนโลย ี5G และยานยนต์ ส่งผลให้
ความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะสินค้า IC ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง (Wanna Yongpisanphob. 2564) 
ส าหรับกรณีศึกษาวิจัยนี้อุตสาหกรรมตัวอย่างได้ผลิตผลิตภัณฑ์
จ  าพวก IC หลายประเภท โดยเซนเซอร ์ร ับภาพ ( image 
sensor) มียอดค าสั่งซื้อสูงสุด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางฝ่ายขาย
ไม่ได้ก าหนด MOQ (Minimum Order Quantify) ที่สอดคล้อง
กับ Standard Packing ของฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึง
เรียกว่าประเภท Non-Standard packing ลูกค้าสามารถสั่งซือ้
ตามต้องการ ไม่ต้องค านึงถึง Standard Packing ท าให้เกิด
ความสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยใบค าสั่งซื ้อผลิตภัณฑ์
ชนิดนี้ มีจ านวนถึง 66% จากการศึกษาเบื้องต้นด้านวิธีการ
จัดการค าสั่งซื้อ เกิดประเด็นด้านความสูญเสียและใช้เวลาใน
การท างานมากเกินความจ าเป็น จึงศึกษาเพื่อที่จะหาแนวทาง
ในการปรับปรุง ลดระยะเวลาในการท างานและลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  
     1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
     Smart Monodzukuri Management และ IVI Method 
(Industrial Value Chain Initiative) เป็นสถาปัตยกรรมการ
สร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรมแบบดิจิทลัโดย
ม ี ก ร อบกา รด  า เ น ิ น ง านแบบ  Industrial Value Chain 
Reference Architecture (IVRA) เ พ ื ่ อ พ ั ฒน า ไ ป ส ู ่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวให้องค์กรนั้นด าเนินงานแบบ Smart 
Manufacturing ได้ (Yasuyuki Nishioka. 2018) องค์ประกอบ
หลักของ Smart Manufacturing องค์ประกอบที่  1 Value 

Chain by Connected Business  เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของ
กิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรม โดยท าให้เชื ่อมต่อผ ่าน 
Digital Tools หรือสร้าง Digital Twins ขึ้นสามารถประยุกต์ใช้
เครื ่องมือบนฐานแนวคิดของลีนส าหรับการวางระบบการ
ด าเนินงานส าหรับองค์กรที่ต้องการนโยบายปรับปรุงผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Transform) (Cattaneo. 2017) องค์ประกอบ
ที่ 2 Autonomous Systems วางระบบการด าเน ินงานให้
รองรับการด าเนินงานแบบอัตโนมัติ เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลที่
ไหลเวียนในระบบให้เกิดเป็นข้อมูลสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในงาน
สั่งซื้อสินค้าประเภทอาหาร น าเข้าข้อมูล Data Warehouse 
หาความสัมพันธ์และแสดงผลผ่านโปรแกรม Power BI ส่งผล
ให้ข้อมูลไหลเวียนได้แบบ Real-Time และส่งผลต่อคุณภาพ
การใช้ข้อมูลและการตัดสินใจในกระบวนการท างาน (กิตติชัย 
ศรีธรรมพงษ์. 2018 และ Hickey. 2020) องค์ประกอบที่ 3 
Ecosystem on data-driven platforms เป็นการพัฒนาไปสู่
การสร้างพื้นที่เสมือนในการท างานที่ผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ 
(Seamless Mode) โดยในระยะยาวจะเป็นระบบนิเวศของ
การผลิตในธุรกิจ หรือเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานร่วมกันได้ 
แบ ่งเป ็น Physical Areas และ Cyber Areas ซ ึ ่ งป ัจจ ุบัน
สามารถใช้ระบบการผลิตแบบลีน เข้ามาช่วยด าเนินการได้ 
มุ ่งเน้นการลดต้นทุนความสูญเปล่าและสูญเสียที่เกิดขึ ้นใน
ระบบการท างาน สร ้างสมดุลระหว่างกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอย่างยืดหยุ่น 
เน้นสมรรถนะด้านคุณภาพ และความรวดเร็วในการตอลสนอง
ท ั ้ งกระบวนการภายในและล ูกค ้ า  ( Durakovic. 2018) 
จุดส าคัญคือเครื ่องมือที่จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกิดขึ้นด้วยเทคนิค Data Collection & Analysis ช่วยให้การ
วางระบบปรับปรุงกระบวนการมีการจัดการกับชุดข้อมูล 
วิเคราะห์และน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น (Ketna, M. 2020) 
      โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตามขั้นตอนของ IVI Method 
ประกอบด้วย 4 ขั ้นตอน (Yasuyuki Nishioka. 2018) ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 System Exploration เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน 
(Current Situation) ระบุสภาพปัญหาที ่เป็นประเด็น หรือ
อาการผิดปกติบางอย่างในระบบหรือการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 
2 System Recognition ท าความเข ้าใจสถานการณ์และ
ความสัมพันธ์ของปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยสร้างความ
เชื่อมโยงเกี่ยวกับบุคคคล อุปกรณ์ กิจกรรม ข้อมูล เพื่อระบุจุด
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ที่เกิดอาการผิดปกติ ผลลัพธ์ของการด าเนินงานจะได้แผนภาพ
ที่เรียกว่า AS-IS Modelขั้นตอนที่ 3 System Orchestration 
ด าเนินการออกแบบกระบวนการหรือใช้วิธีการอย่างเหมาะสม
เพื่อแก้จุดที่เกิดอาการผิดปกติ โดยควรเริ ่มต้นจาก Small 
Start ก่อนซึ ่งเป็นหลักการพื ้นฐานของการเริ ่มต้น  Smart 
Monodzukuri ที ่ดี และควรมีการประยุกต์ใช้เครื ่องมือที่
เกี่ยวข้องกับ IoTs (Mr.Automated. 2561) ในส่วนประกอบ
ของการแก้ไขปัญหาในแผนภาพที่ออกแบบหลังการปรับปรุง 
ห ร ื อท ี ่ เ ร ี ยก ว ่ า  TO-BE Model ข ั ้ น ตอนท ี ่  4 System 
Realization จัดท าแผนกิจกรรมด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรม 
อุปกรณ์ งบประมาณ ผู ้ร ับผิดชอบหรือทีมงานหลักในการ
ด าเนินแต่ละกิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของกิจกรรมทั้ง
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดผลส าเร็จ
หรือประเมินความก้าวหน้าของงานได้ เรียกว่า TO-DO Model  
 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพื่อศึกษาและน าเสนอแนวทางลดขั้นตอนการท างาน และ
ความสูญเสียระหว่างกระบวนการ ในกระบวนการจัดการค าสั่ง
ซ ื ้อ Non-Standard Packing ในผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ เป ็น Image 
sensor ด้วยชุดเครื่องมือ IVI method บนฐานแนวคิด Smart 
Monodzukuri Management  
 

3) วิธีการด าเนินการวิจัย 
     3.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย 
     งานวิจ ัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการ
วิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการด าเนินงานวิจยั 
 

     โดยขอบเขตการศึกษาครั ้งนี ้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ช ิ ้นส ่วนอ ิ เล ็กทรอนิกส ์ส ัญชาต ิญ ี ่ป ุ ่น กรณีศ ึกษาแบบ 
manufacturing site ผลิตเพื่อการส่งออกต่างประเทศ มุ่งเน้น
การน าเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการการผลิต
ท ี ่ เก ี ่ ยวก ับค  าส ั ่ งซ ื ้อท ี ่ เป ็น Non-Standard Packing ใน
ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์รับภาพ ( Image sensor) เพื ่อลดความ
สูญเสียในกระบวนการท างาน โดยใช้ฐานแนวคิดของ Smart 
Monodzukuri Management ใช ้ช ุด เคร ื ่ องการปร ับปรุ ง
กระบวนการผลิต IVI method โดยผลจากการศึกษา จะ
ด าเนินการเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการท างานเดิม 
น าเสนอในรูปแบบ AS-IS Model  และกระบวนการท างาน
หลังการปรับปรุง น าเสนอในรูปแบบ TO-BE Model โดยเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 - มกราคม 2565  
     3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
         3.2.1 ศึกษาระบบการท างานในปัจจุบัน ด้วยวิธีการ
สอบถามข้อมูลจากบุคลากรปฏิบัติงานในพื ้นที ่รับผิดชอบ 
Image Sensor และเก็บข้อมูลจากเอกสาร Work Standard 
รวบรวมปัญหาและเพื่อใหท้ราบสภาพการท างานท่ีแท้จริง และ
ท าการรวบรวมปัญหาปัจจุบัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่
เกี ่ยวข้องเพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ ้นในปัจจุบัน วิเคราะห์ 
ประเม ินและคัดเล ือกประเด ็นปัญหา สอดคล้องกับ IVI 
method ในขั้นตอน System Exploration  
         3.2.2 จัดท าข้อมูลความสัมพันธ์ของสภาพปัญหาใน
ร ูปแบบ AS-IS Model เพื ่อแสดงข้อม ูลและท าความเข้า
ใจความต้องการในประเด็นปรับปรุงของพื ้นที่ โดยการใช้
รูปแบบทวนสอบค าถาม สอบถามเพิ่มเติมจากผู้ที ่เกี่ยวข้อง 
เพื ่อตอบสนองความต้องการผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียทั ้ งหมด 
สอดคล้องกับ IVI method ในขั้นตอน System Recognition 
         3.2.3 ออกแบบความสัมพันธ์ของการปรับปรุง ใน
รูปแบบ TO-BE Model วางโครงสร้างของกิจกรรมที ่ผ ่าน
กระบวนการปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วในงานวิจัยนี้  เป็นการ
ออกแบบเกี่ยวกับสถานการณ์เป้าหมายและความเป็นไปได้
ทางด้านเทคนิค เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ IoT สอดคล้อง
กับ IVI method ในขั้นตอน System Orchestration  
        3.2.4 น าเสนอแผนงานและแนวทางผ่านรูปแบบ TO-
DO Model จัดท าแนวทางการปรับปรุง มีองค์ประกอบของ 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ด าเนินงาน และคุณค่าที่

1) ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการ Non-
Standard packing 
2) ข้อมูลความ
สูญเสีย ความสูญ
เปล่าที่หน้างาน  

INPUT Phase PROCESS Phase 

ศึกษากระบวนการ
ผ่านเครื่องมือ IVI 
Method บนฐาน
แนวคิด Smart 
Monodzukuri 
Management 

OUTPUT Phase 

ผลลัพธ์ มุ่งเน้นลด
ความสูญเสียและ
ข้ันตอนการท างาน
ที่ง่าย มีระบบช่วย
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
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ได้รับหลังปรับปรุง สอดคล้องกับ IVI method ในขั ้นตอน 
System Realization   
        3.2.5 สรุปผล โดยเปรียบเทียบขั้นตอนการด าเนินงาน 
ก่อนปรับปรุง (จาก AS-IS Model) และหลังปรับปรุง (จาก 
TO-BE Model) วิเคราะห์ผลการลดขั ้นตอนที ่ซ ้าซ้อน และ
ระยะเวลาในส่วนของพื้นที่ตัวอย่างกระบวนการจัดการค าสั่ง
ซื้อท่ีเป็น Non-Standard Packing 
   

4) ผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน (Current Situation)  
     ความสัมพันธ์การท างานประกอบด้วย 1) แผนกวางแผน
การผลิต จัดการปัจจัยการผลิตตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้
โดยสอดคล้องกับความต้องการลูกค้า 2) แผนกควบคุมการ
ผลิต ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปได้อย่างลื่นไหล 3) ฝ่ายผลติ 
ปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการและควบคุมเครื่องจักร 4) แผนก
คลังสินค้าส าเร็จรูป ควบคุมสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง  ผู้วิจัย
ศึกษาข้อมูลระบบงาน และสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง
เพ ื ่อให ้ทราบสภาพการท  างานท ี ่แท ้จร ิ ง  สามารถสรุป
รายละเอียดการท างานที่สัมพันธ์กับการจัดการใบค าสั่งซื้อที่
เป็น Non-Standard Packing ดังนี ้
     ขั ้นตอนที ่ 1 แผนกวางแผนการผลิต โหลดไฟล์ข้อมูล 
Order Status Information (OSI) เป็นไฟล์ที่ใช้ส าหรับการดู
สถานะของใบค าสั ่งซื ้อ (PO) จากระบบเป็นไฟล์ Excel ที่มี
ค าสั่งซื้อของทุกผลิตภัณฑ์ จากนั้นน าไฟล์ OSI แยกเป็นไฟล์ 
Excel ใหม่ส าหรับค าสั ่งซื ้อที ่เป็น Non-Standard Packing 
เฉพาะผลิตภัณฑ์ Image Sensor โดยใช้การตรวจสอบโดย
ผู้ปฏิบัติงานและส่งไฟล์ใหม่ทางอีเมลล์ที่ได้ไปที่แผนกควบคุม
การผลิต 
     ขั้นตอนที่ 2 แผนกควบคุมการผลิต น าไฟล์ค าสั่งซื้อที่เป็น 
Non-Standard Packing ท  าการ เท ียบก ับ ไฟล์ เด ิ ม  เพื่ อ
ตรวจสอบว่ามีค  าสั ่งซื ้อใหม่เพิ ่มเข้ามาหรือมีค าสั ่งซื ้อที่
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ และน าไฟล์ข้อมูลเปรียบเทียบกับสถานะ
ของชิ้นงานที่ยังอยู่ในกระบวนการผลิต (WIP) ที่มาจากแผนก
วางแผนการผลิต เป็นอันดับแรกเพื ่อตรวจสอบว่า WIP มี
จ านวนเพียงพอต่อจ านวนค าสั่งซื้อหรือไม่ ถ้ากรณีไม่เพียงพอ 
แผนกควบคุมการผลิตตรวจสอบสถานะของชิ ้นงานที ่ผ่าน
กระบวนการผลิตขั ้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ที ่มาจากแผนก
คลังสินค้าว่ามีผลิตภัณฑ์หรือไม่ ถ้ามีชิ้นงานเพียงพอที่ต้องการ

จะสั่งท า F/G Return เป็นตัวเลือกสุดท้าย เหตุเพราะว่ามี
กระบวนการในการท างานหลายขั้นตอนและจะท าให้ต้องเสีย 
บรรจุภัณฑ์ทีด่ าเนินการบรรจุ 
      ขั้นตอนที่ 3 แผนกควบคุมการผลิต ส่งข้อมูลใบค าสั่งผลิต 
(WO) ผ่านอีเมลล์ ให้หัวหน้าฝ่ายผลิตท าการสั่งผลิตสินค้า ระบุ
ข้อมูลผลิตสินค้า จ านวน และวันส่งมอบ กรณีมีค าสั่งเพิ่มจะ 
add-on ค าสั่งผลิตได้  หลังจากผลิตชิ้นงานเสร็จแล้วส่งช้ินงาน
ไ ป เ ก ็ บ ที่ ค ล ั ง ส ิ น ค ้ า ส  า เ ร ็ จ รู ป  
     ขั้นตอนที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตน าเอกสารบันทึกการ
ผลิตเพื่อบันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel และน าส่งอีเมลล์ให้กับ
แผนกควบคุมการผลิต และแผนกวางแผนการผลิต  
4.2 รวบรวมและคัดเลือกปัญหา 
     ผู้วิจัยรวบรวมประเด็นอาการผดิปกติ จัดกลุ่มความสัมพันธ์
ของปัญหา ดังตารางที่ 1 แบ่งเป็น กลุ่มอาการเกี่ยวกับข้อมูล 
(data) กระบวนการท างาน (Process) และระบบสนับสนุน
การท างาน (Support System)  
 

ตารางที่ 1 กลุ่มอาการผิดปกติจากสภาพปัจจุบัน 

ล ำดับ ข้อมูล 
กระบวน 
กำรท ำงำน 

ระบบสนับสนุน 

1 
ได้รับข้อมูล
ผิดพลาด 

ใบค าสั่งซ้ือหลุด
การจัดการ 

จัดการค าสั่งซ้ือ
ไดย้าก 

2 

ไม่ได้รับข้อมูล บางครั้งทราบว่าใบ
ค าซ้ือมี
เปลี่ยนแปลง
หลังจากผลิต
ผลิตภัณฑ์แล้ว 

ผลิตภัณฑ์อื่น
ผลิตได้ไม่ตาม
แผนการผลิต 

3 
บางครั้งข้อมูลใน 
ระบบ ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

ใช้เวลาในการ
จัดการใบค าสั่งซ้ือ
นาน 

เกิดการท างาน
ซ ้าซ้อน 

4 

ถ้าไม่มีไฟล์ 
Excel จะไม่
สามารถเห็นใบ
ค าสั่งซ้ือที่เป็น  
Non-Standard 
Packing  

ต้องรอรายงานจาก
อีกแผนก เพื่อท า
การตรวจสอบ
ข้อมูลว่าตรงกัน
หรือไม่ 

เสียบรรจุภัณฑ์ 
เมื่อมีการบรรจุ
ผิดหรือต้องท า 
F/G Return 

5 

ไม่ทราบว่ามี
เปลี่ยนแปลงวัน
ส่ง  

ท าผลิตภัณฑ์
ออกมาแล้วแต่เพิ่ง
ทราบว่าค าสั่งซ้ือ
เปลี่ยน 

การสื่อสาร
ผิดพลาด 
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     ปัญหาหลักที่พบคือ เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการ
หลายส่วน เมื ่อมีค  าสั ่งซื ้อที ่เป็น Non-Standard Packing 
วิเคราะห์หาต้นเหตุได้ดังนี้ ค าสั่งซื้อไม่อัพเดทตลอดเวลา, ไม่มี
การแจ้งเตือนจากระบบ, ไม่มีโปรแกรมแสดงสถานะบอกข้อมูล
ที่ช่วยในการควบคุมการผลิต, ไม่มีโปรแกรมอัตโนมัติ ส าหรับ
ลดขั้นตอนงานแบบ Manual โดยการคัดเลือกสาเหตุที่น ามา
แก้ไขโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังตารางที่ 2  
 
 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ประเมินและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย = เงินท่ีต้องลงทุนกับการแก้ไขปัญหา (ถ้าใช้งบมากให้คะแนนน้อย ถ้าใช้งบ
น้อยให้คะแนนมาก), ความเป็นไปได้ = ความเป็นได้ท่ีจะแก้ไขปัญหานี้ได้ส าเร็จ ตามทรัพยากรท่ี
คาดไว,้ ผลกระทบ = เมื่อแก้ไขปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อปัญหาใหญ่ได้แค่ไหน (ลดความสูญเสีย
ในการจัดการค าสั่งซื้อ) 

 

     การประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานใน
ส่วนพ้ืนท่ีวิจัยนี ้ผลคะแนนเท่ากัน 3 หัวข้อ จึงทวนสอบด้วยวิธี
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าปัญหาใดที่ควรด าเนินการแก้ไขล าดับ
แรก หัวข้อปัญหาคือ ไม่มีโปรแกรมแสดงสถานะบอกข้อมูลที่
ช่วยในการควบคุมการผลิต สาเหตุที่เลือกปัญหานี้เพราะหาก
สามารถแก้ไขอาการของปัญหานี้ได้แล้ว ปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากการประเมินจะลดลงด้วย  
4.3 การจัดท า AS-IS Model  
     แผนภาพความสัมพันธ์ของหัวข้อปัญหาตามเกณฑ์ที่เลือก 
มีรายละเอียดดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 แผนภาพ AS-IS Model ของสภาพปัญหา 

 
 

     จากรูปที่ 2 พบความสัมพันธ์ของปัญหาคือ 1) ที่ส่วนงาน
วางแผนผลิต มีสัญญาณความผิดพลาดของการรับข้อมูลแบบ 
Real-Time และงานท่ีเป็นระบบ Manual 2) เกิดการรอข้อมูล
เอกสารที่จากแผนกวางแผนการผลิตมายังแผนกควบคุมการ
ผลิตเพื่อตรวจสอบการตรงกันของข้อมูล รอการยืนยันสถานะ
ของ WIP, F/G และบางครั ้งค  าสั ่งซ ื ้อมีการเปลี ่ยนแปลง
หลังจากผลิตชิ้นงานไปแล้ว 3) มีความผิดพลาดจากบันทึก
ข้อมูลผลผลิตท าให้ไม่ทราบสถานะงาน  
     ผู้วิจัยด าเนินการท าความเข้าใจสภาพปัจจุบันจาก AS-IS 
model ร่วมกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผน
ออกแบบจ ุดท ี ่สามารถปร ับปร ุงแบบ Small Start ตาม
หลักการของ Smart Monodzukuri Management  
4.4 การจัดท า TO-BE Model 
     แผนภาพแนวทางน าเสนอเพื ่อปรับปรุงกระบวนการ
ส าหรับค าสั่งซื้อ Non-Standard Packing ดังรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 TO-BE Model น าเสนอแนวทางแก้ไข 

     ออกแบบ Cyber Area ให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องส่งขอ้มูล
ไปที่ระบบที่ออกแบบใหม่ ประมวลผลข้อมูลและค าสั ่งซื ้อที่
อัพเดทได้แบบ Real-Time การตั้งค่าเตือนสถานะท่ีส าคัญ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบค าสั่งซื้อและสั่งผลิต เพื่อให้ควบคุม
และติดตามได้ง ่ายถึงสถานะการผลิต มีรายละเอียดการ
ปรับปรุงดังนี ้ 1) มีการแจ้งเตือนเมื ่อใบค าสั ่งซื ้อเกิดการ
เปลี่ยนแปลง (เพิ ่มใหม่ ยกเลิก เลื ่อนวัน Shipment) 2) ลด
ความซ ้าซ้อนของการตรวจสอบข้อมูล 3) เมื่อมีใบค าสั่งซื้อเข้า
มา ระบบตรวจสอบ WIP ได้เลยเพื่อให้ทราบว่ามีพอหรือไม่ 
สามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปได้ทันหรือไม่ กรณีไม่ได้ ระบบจะท า
การแจ้งขอท า F/G Return 4) เม ื ่อม ีการท า F/G Return 
ระบบจะท าการตัดยอด Output ได้ทันทีและระบบจะแจ้งว่า
จะต้องไปน า F/G จากส่วนใดของพื้นที่คลังสินค้าส าเร็จรูป แล้ว
ท าการแจ้งให้แผนกควบคุมการผลิตทราบข้อมูลได้ 5) ค าสั่งซื้อ
ไม่หลุดการควบคุม เนื่องจากโปรแกรมช่วยตรวจสอบค าสั่งซื้อ
ที่เข้ามาใหม่และมีการแจ้งเตือนให้ทราบ  
บ 

4.5 การจัดท า TO-DO Model  
     จัดท าแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการ
ปรับปรุงตามแผนที่เสนอผ่าน TO-DO Model ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 TO-DO Model 

To Do List Period WHO Value-Added 
ออกแบบหน้าตาของ
การแสดง Status 

1 เดือน IT ลดเวลาในการจัดการ 
ท าให้การจัดการง่าย
ขึ้น 

จัดท า System and 
database เพื่อแสดง 
Status ของค าสั่งซ้ือที่
เป็น Non-standard  

1 เดือน IT ลดเวลาในการจัดการ 
ท าให้การจัดการง่าย
ขึ้น 

น า Status WIP และ 
FG ใส่ใน system 

1 สัปดาห์ IT/FG/
MFG  

ลดเวลาในการรอ 
report 

ท าให้ system สามารถ
ช่วยจดัการค าส่ังซ้ือได ้

2 เดือน IT ลดขั้นตอนการท างาน 

สร้าง Monitor Alert 
system 

1 สัปดาห์ IT ลดข้อผิดพลาดในการ
จัดการค าส่ังซ้ือ 

จัดท าโปรแกรมเพื่อ
สร้าง Dashboard 

1 สัปดาห์ IT ท าให้การจัดการง่าย
ขึ้น 

[ 

 

5.) บทสรุปและข้อเสอนแนะ 
5.1) บทสรุป 
     จ า ก ผ ล ด  า เ น ิ น ง า น ว ิ จ ั ย บน ฐ า นแ น วค ิ ด  Smart 
Monodzukuri Management ใช ้ ช ุ ด เคร ื ่ อ งม ื อปร ับปรุ ง
กระบวนการ IVI method สามารถช่วยลดขั ้นตอนในการ
ท างานท่ีซ ้าซ้อน และลดระยะเวลาในการท างาน  
      โดยจากสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นว่ามีการท างานที่ซ ้าซ้อน
การส่งข้อมูล หลายรอบและซ ้าไปมา ท าให้อาจเกิดข้อผิดพลาด
ในการจัดการได้ และใช้เวลาในการรองาน โดยออกแบบระบบ
ที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นมา ลดขั้นตอนในการ
ตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาดที ่เกิดจากคน (human 
error) และระบบสามารถแสดงให้เห็นสถานการณ์ท างานได้
แบบ Real-Time ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการปรับปรุง สามารถขั้นตอนการท างานที่ไม ่เกิด
คุณค่า (Non-Value Added) ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ส าหรับ
กรณีศึกษาที่มีลักษณะการด าเนินงานใกล้เคียงกันสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วย 
IVI method ผสานกับการวางแผนด าเนินงานเปรยีบเทียบ AS-
IS & TO-BE Model เพื่อให้เกิดการปรับปรุงจากระดับเล็กสู่
การเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและการลดต้นทุนเพิ ่มความสามารถของ
กระบวนการในระยะยาวได้  
5.2) ข้อเสนอแนะ 
     5.2.1) ควรศึกษาเร ื ่องค าสั ่งซื ้อที ่เป็น Non-Standard 
เพิ่มเติมเพื่อขยายแนวทางป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาและส ารวจอาการปัญหาจาก 4M  
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     5.2.2) ทดสอบการใช้งานระบบท่ีออกแบบให้รอบด้านและ
ให้ครบทุกฟังก์ชั ่นการท างานเพื ่อปรับปรุงการใช้งานให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่การท างาน 
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การพฒันาการวางแผนสัง่สินค้าโดยกระบวนการหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 

The Development of Demand and Supply Planning using Robotic 
Process Automation (RPA) 

บทคัดย่อ – ในปัจจุบนักระบวนการจดัเตรียมข้อมูลประจ าวนั
ส าหรับการวางแผนสัง่ซื้อสินค้า โดยส่วนใหญ่จะใช้พนักงานท่ี
เก่ียวข้องเป็นผู้จดัท า เน่ืองจากต้องรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่ง
ท่ีมีขนาดใหญ่ และมีความซบัซ้อน ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การ
จดัเตรียมข้อมูลใช้ระยะเวลานาน ต้องใช้แรงงานคนจ านวนมาก 
ข้อมูลมีการจดัเตรียมไม่ถกูต้อง เพราะความผิดพลาดของพนักงาน 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการท างานประจ าวนัของเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์วางแผนสัง่ สินค้า ท่ีจะต้องท างานล่วงเวลาเพ่ิมเติม 
นอกจากนัน้หากอาจท าให้สูญเสียโอกาสในการสร้างผลก าไรของ
บริษัท เน่ืองจากมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า หรือ
ต้องใช้พ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้าเพราะมีการสัง่ซื้อสินค้ามากกว่าความ
ต้องการของลูกค้า 

งานวิจัยฉบับน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือออกแบบและพัฒนา
กระบวนการวางแผนสัง่สินค้าด้วยระบบการท างานหุ่นยนต์อตัโนมติั 
เพ่ือลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และความผิดพลาดในการเตรียมข้อมูล
ประจ าวนั จากผลการวิจยัพบว่าการปรบัปรุงกระบวนการจดัเตรียม
ข้อมูลประจ าวนั โดยใช้หุ่นยนต์อตัโนมติัสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
จ้างงาน ประจ าเดือนของพนักงานและสามารถลดความผิดพลาดท่ี
เกิดจากการท างานของมนุษยไ์ด้ 
ค ำส ำคญั - หุ่นยนต์อตัโนมติั, กำรวำงแผนสัง่สินค้ำ, VBA 

I. บทน ำ 
กำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจมีควำมจ ำเป็นต้องใช้แรงงำน

มนุษย์เป็นกลไกหลกั ในกำรขบัเคลื่อนองค์กรไปขำ้งหน้ำไม่ว่ำจะใน
อดตี ปัจจุบนั หรอือนำคต แต่อย่ำงไรกต็ำมในกำรท ำงำนโดยมนุษย์ก็
อำจเกิดควำมผดิพลำดได้ เช่น ในงำนด้ำนกำรท ำเอกสำร หรอืกำร
สรุปข้อมูลส ำคญั หำกมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น อำจจะส่งผลมำซึ่ง
ควำมเสียหำยขององค์กร ดังนัน้หำกสำมำรถลดควำมผดิพลำดใน
กระบวนกำรท ำงำนของมนุษย์ ก็จะส่งผลดตี่อองค์กรเช่นเดยีวกนักบั 

กำรท ำงำนเป็นนักวำงแผนสัง่ซื้อ จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมข้อมูล
ประจ ำวนั เพื่อท ำกำรพยำกรณ์ยอดกำรสัง่สินค้ำในแต่ละวันตำม
ขอ้ก ำหนดของผูผ้ลติ เพื่อใหไ้ดร้บัสนิคำ้ทีเ่พยีง- พอต่อควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ เพยีงพอต่อพืน้ที่จดัเก็บสนิคำ้ และ ไม่สูญเสยีกำรขำย แต่
ในปัจจุบนัขัน้ตอนในกำรเตรยีมข้อมูลนัน้จะต้องใช้พนักงำนในกำร
รวบรวมข้อมูลประจ ำวนั ซึ่งหำกเกิดข้อผิดพลำด จะต้องสูญเสีย
ระยะเวลำในกำรแก้ไข ประกอบกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำนล่วงเวลำ
ของพนักงำน ที่ เป็นผู้จัดท ำข้อมูล    ดังนั ้นในขัน้ตอนของกำร
จดัเตรยีมและรวบรวมขอ้มูล เรำสำมำรถปรบักระบวนกำรท ำงำนให้
เป็นอัตโนมตัิได้ จะท ำให้สำมำรถน ำข้อมูลที่ถูกต้อง ไปใช้ในกำร
พยำกรณ์ยอดกำรสัง่สินค้ำ และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำน 
ดงันัน้ หำกพฒันำกระบวนกำรจดัเตรยีมข้อมูลโดยน ำกระบวนกำร
ท ำงำนต่ำงๆ จดัท ำให้เป็นรูปแบบกำรท ำงำนอตัโนมตัิ โดยกำรใช้
เครื่องมือสร้ำงหุ่นยนต์ในกำรท ำงำนแทนมนุษย์ ก็จะช่วยให้
กระบวนกำรวำงแผนสัง่สนิคำ้ดยีิง่ขึน้  

กระบวนกำรหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ(Robotic Process Automation: 
RPA) เป็นเทคโนโลยใีหม่ทำงด้ำนซอฟต์แวร์ โดยมเีป้ำหมำยในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจให้มีควำมคล่องตัวและมีควำม
รวดเรว็มำกขึน้ ดว้ยกำรน ำระบบซอฟต์แวรแ์บบอตัโนมตัมิำใชท้ ำงำน
ทดแทนแรงงำนคน มีควำมเหมำะสมกับงำนที่มีรูปแบบประจ ำ 
ท ำงำนซ ้ำๆ  และมเีงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ชดัเจน ซึ่งมปีระโยชน์ท ำให้
กำรท ำงำนมปีระสทิธิภำพ มคีุณภำพ และเพิม่ปรมิำณของงำนมำก
ขึ้น เนื่องจำกระบบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ มคีวำม
รวดเรว็ และท ำงำนไดต้ลอดเวลำ นอกจำกนัน้ยงัลดแรงงำน ลดควำม
ผดิพลำดจำกกำรท ำงำนของมนุษย์ และลดค่ำใช้จ่ำยได้ ท ำใหม้กีำร
น ำเอำไปประยุกต์ใชใ้นกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิกนัอย่ำงแพร่หลำย 
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II. งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
จำกกำรศกึษำพบว่ำในปัจจุบนัไดม้กีำรน ำกระบวนกำรหุ่นยนต์

อตัโนมตัิประยุกต์ใช้ในงำนวจิยัในด้ำนต่ำงๆ มำกมำยอย่ำงเช่นใน
ด้ำนธุรกจิธนำคำร ได้ศกึษำเกี่ยวกบักำรประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์
อตัโนมตัิในหน่วยงำนสนับสนุน ควำมได้เปรยีบทำงกำรแข่งขนัใน
ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ไทยกรณีศึกษำ ธนำคำรเอบีซีสำยงำน
ปฏบิตักิำร โดยท ำกำรวเิครำะหถ์งึปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกใน
สถำนกำรณ์กำรแข่งขนัของธนำคำรเอบีซี โดยวเิครำะห์เหตุกำรณ์
ก่อนและหลัง กำรน ำระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมำพัฒนำพบว่ำ 
หลังจำกที่ใช้งำนระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติท ำให้ธนำคำรมีควำม
ได้เปรยีบทำงกำรแข่งขนัเพิม่ขึ้นทัง้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนต้นทุน ด้ำน
กำรสร้ำงคุณภำพ ด้ำนนวัตกรรมกำรปฏิบัติงำน และด้ำนควำม
รวดเร็วในกำรตอบสนองลูกค้ำ กล่ำวคอื ระบบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ
สำมำรถช่วยลดต้นทุน ลดข้อผิดพลำด สร้ำงมำตรฐำนในกำร
ปฏบิตังิำนป้องกนัควำมเสีย่งช่วยสรำ้งนวตักรรมและตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว [1] ธุรกิจด้ำนบญัชีก็มงีำนวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งได้ท ำกำรศกึษำโดยกำรน ำกระบวนกำรหุ่นยนต์อตัโนมตัไิป
พฒันำกระบวนกำรตรวจสอบงำนดำ้นบญัช ี(Audit) โดยในกำรพฒันำ
ได้มกีำรวำงระบบ พฒันำในส่วนที่สำมำรถให้กระบวนกำรหุ่นยนต์
อตัโนมตัทิ ำงำน ในขัน้ตอนที่มกีำรท ำงำนแบบซ ้ำๆ ซึ่งในกำรท ำงำน
ดงักล่ำว ไดน้ ำกระบวนกำรหุ่นยนต์อตัโนมตัเิขำ้ไปพฒันำ กำรท ำงำน
น ำส่วนของ กำรน ำเขำ้และส่งออกขอ้มูล อกีทัง้ในกำรพฒันำระบบยงั
มีกำรใช้ Excel Marco, Python, และ R ช่วยในกำรพัฒนำอีกด้วย 
จำกกำรศกึษำพบว่ำ กระบวนกำรหุ่นยนต์อตัโนมตัิ สำมำรถท ำงำน
ในกระบวนกำรทีม่กีำรท ำงำนแบบซ ้ำๆ ช่วยลดเวลำในกำรตรวจสอบ
บญัช ีรวมถงึสำมำรถยกระดบัควำมน่ำเชื่อถอืของกำรตรวจสอบบญัชี
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย [2] มีกำรศึกษำเกี่ยวกับ ระบบ
อตัโนมตั ิในกำรจดัเตรยีมและน ำเสนอบญัชกีำรเงนิ ของบรษิทัโดยใช ้
MS Excel ในกำรจัดกำรข้อมูลโดยกำรสร้ำงฟังก์ชันและกำร
ปร ะ ยุ กต์ ใ ช้  Marco โ ดย ใช้  VBA (Microsoft Visual Basic for 
Applications) [3] อกีทัง้ยงัมกีำรน ำมำประยุกต์และปรบัปรุงระบบใน
กำรใช้ในงำนด้ำนเอกสำรเรียกเก็บเงิน [7] ในส่วนของงำนด้ำน
ทรพัยำกรบุคคลก็ได้มกีำรท ำงำนวจิยัในกำรน ำหุ่นยนต์อตัโนมตัเิข้ำ
ประยุกต์ใชโ้ดยเน้นในส่วนของกำร รวบรวม จดัเก็บขอ้มูลต่ำงๆ จำก
กำรกรอกขอ้มลูในแอพลเิคชนัเขำ้สู่แหล่งจดัเกบ็ในรปูแบบ excel [6] 

 
III. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

เนื่องจำกในกำรท ำงำนปัจจุบนั จะมกีำรท ำงำนพืน้ฐำนโดยกำร
ใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมอืส ำคญัในกำรวเิครำะห์และวำงแผน
สัง่สินค้ำ ข้อมูลประจ ำวนัหรือรำยงำนผลต่ำงๆ จะถูกส่งต่อกันใน
รูปแบบของ.xlsx และ .csv อีกทัง้ปริมำณข้อมูลและแหล่งข้อมูลใน
กำรประกอบกำรท ำสรุปรำยงำนจะต้องใช้ขอ้มูลจำกหลำยแหล่ง ซึ่ง
ท ำใหก้ำรท ำขอ้มลูประจ ำวนัจะตอ้งใชเ้วลำ และตอ้งกำรควำมละเอยีด

รอบคอบของผูจ้ดัท ำ ซึ่งในกำรท ำขอ้มูลดงักล่ำว จะมกีำรมอบหมำย
ตำมหน้ำที ่และใหพ้นักงำนทีร่บัผดิชอบท ำงำนหมุนเวยีนกนั ท ำใหใ้น
กำรท ำงำนแต่ละครัง้ อำจเกิดควำมผิดพลำด จึงท ำให้กำรเตรียม
ขอ้มูลเกดิควำมล่ำชำ้และเสยีเวลำในกำรแกไ้ขขอ้มูลในแต่ละวนั จำก
ปัญหำทีเ่กดิขึน้ท ำใหไ้ด้คดิวธิกีำรด ำเนินงำน โดยกำรใชก้ระบวนกำร
หุ่นยนต์อตัโนมตัิ เข้ำมำช่วยในกำรท ำงำนเพื่อให้ประสทิธิภำพของ
งำนถูกต้อง อีกทัง้ยงัช่วยในกำรลดค่ำใช้จ่ำย ในส่วนของค่ำท ำงำน
ล่วงเวลำของพนักงำนอกีดว้ย 
 III.I. Microsoft Excel 

Microsoft Excel ใชส้ ำหรบัเกบ็ขอ้มลูในลกัษณะของตำรำง 
ที่มคีวำมสำมำรถในกำรค ำนวณ และสร้ำงกรำฟจำกข้อมูลได้อย่ำง
รวดเรว็ซึง่ Microsoft Excel มคีวำมสำมำรถในหลำยๆด้ำนที่เกี่ยวกบั
กำรจดัท ำขอ้มูล ควำมสำมำรถด้ำนกำรค ำนวณ Excel สำมำรถป้อน
สูตรกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ เช่น บวกลบ คูณ หำร รวมทัง้สูตร
ค ำนวณดำ้นอื่นๆ จุดเด่นของกำรค ำนวณ คอื ผลลพัธข์องกำรค ำนวณ
จะเปลี่ยนแปลงตำมขอ้มูลน ำเขำ้ที่เข้ำมำเปลี่ยนค่ำ ท ำใหเ้รำไม่ต้อง
เสียเวลำเปลี่ยนแปลงค่ำผลกำรค ำนวณใหม่ ควำมสำมำรถในกำร
คน้หำขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลหนึ่งไปยงัอกีที่หนึ่ง ด้วยฟังก์ชนัที่มกีำร
เชื่อมโยง หรอืแม้แต่กำรเขยีนสูตรสรำ้งเงื่อนไข ในกำรค ำนวณของ
ผู้ใช้งำน ท ำให้ Microsoft Excel เป็นที่นิยมในกำรท ำงำนที่เกี่ยวกบั
งำนดำ้น สถติ ิวำงแผน หรอืแมแ้ต่งำนดำ้นบญัช ีเป็นตน้ 

III.II. Excel Marco  
Excel Marco เป็นเครื่องมอืที่ช่วยในกำรท ำงำนใน Excel 

โดยสำมำรถบนัทกึกำรท ำงำนโดยผูใ้ชง้ำนได ้จุดประสงคห์ลกัคอืกำร
ท ำงำนโดยอัตโนมัติแทนผู้ใช้งำน โดยที่ผู้ใช้งำน จะเป็นผู้บันทึก
ขัน้ตอนหรือกระบวนกำรท ำงำนไว้ และสำมำรถจัดเก็บอยู่ในบน
หน้ำจอ Excel ในรปูแบบของ Ribbon  ซึง่ขอ้ดขีอง Marco คอื ท ำงำน
ได้สะดวก รวดเรว็ และช่วยประหยดัเวลำกำรท ำงำนลงนัน่เอง แต่ก็
ยังคงมีข้อจ ำกัดในเชิงลึกที่ไม่สำมำรถท ำได้อยู่  ซึ่งผู้ใช้งำนหรือ
นักพัฒนำ สำมำรถใช้กำรเขียนค ำสัง่กำรใช้งำนโดยภำษำ VBA 
เพิ่มเติมได้ เพื่อควำมสมบูรณ์ของระบบกำรท ำงำนที่ต้องกำร  ดัง
แสดงในรปูภำพที ่I 
 

 
รปูภำพที ่I. แสดงแถบเครื่องมอืในกำรเรยีกใช ้Record Marco 

 
III.III. กระบวนการหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ
กระบวนกำรหุ่นยนต์อตัโนมตัริองรบักำรท ำงำนได้หลำยด้ำน 

ไม่ว่ำจะเป็นงำนด้ำนเอกสำรธุรกจิ ช่วยตรวจสอบขอ้มูล บนัทกึขอ้มลู 
หรือแม้กระทัง่งำนด้ำน IT เช่น กำรมอนิเตอร์ระบบเพื่อตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลำดของ Services ต่ำงๆ หรอืโปรแกรมต่ำงๆ โดยอตัโนมตั ิ
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ในปัจจุบันตลำดซอฟต์แวร์ทำงด้ำนกระบวนกำรหุ่นยนต์
อตัโนมตัมิผีูพ้ฒันำซอฟต์แวร์อยู่จ ำนวนมำก โดยซอฟต์แวรส์่วนใหญ่
จะถูกออกแบบมำใหส้ำมำรถใชง้ำนไดง้่ำย และไม่จ ำเป็นตอ้งใชท้กัษะ
ทำงเทคนิคสูง ตัวอย่ำงเช่น ทักษะกำรเขียนโปรแกรม จึงท ำให้
ซอฟต์แวร์ได้ร ับควำมนิยมและเป็นที่ต้องกำรสูง มีกำรเติบโตที่
รวดเร็วมำก ท ำให้นักพฒันำและผู้ใช้งำนมตีวัเลอืกที่หลำกหลำยใน
กำรน ำมำพฒันำและประยุกต์ใชใ้นองคก์รหรอืหน่วยงำน บรษิทักำร์ท
เนอร์  (Gartner) ได้ท ำกำร เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ทำงด้ ำน
กระบวนกำรหุ่นยนต์อตัโนมตัสิ ำหรบัในปี 2021 พบว่ำหำกจดัล ำดบั 
4 อนัดบัทีอ่ยู่ในกลุ่มผูน้ ำสงูสุด (Leaders) ไดแ้ก่ UiPath, Automation 
Anywhere, Microsoft, และ Blue Prism ตำมล ำดบั [4] ดงันัน้จงึเป็น
เหตุผลให้งำนวจิัยชิ้นนี้ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ UiPath [8] มำพฒันำ
และประยุกต์ใช้งำนส ำหรบักระบวนกำรวำงแผนสัง่สนิคำ้ด้วยระบบ
กำรท ำงำนหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ

IV. วธิกีำรด ำเนินกำรวจิยั 
กำรวำงแผนสัง่ซื้อจะวเิครำะห์ปรมิำณสนิค้ำให้กบัทำงผูผ้ลติ

จำกข้อมูลยอดกำรเบิกสนิค้ำ (Sell in) ทุกช่องทำงกำรขำย โดยใช้
ค่ำเฉลี่ยยอ้นหลงั 3 - 7 วนั ขึน้อยู่กบัเจ้ำหน้ำที่ที่รบัผดิชอบสนิคำ้ใน
กำรตัดสินใจ โดยแต่ละสินค้ำจะมีสถำนกำรณ์และปัจจัยแวดล้อม
แตกต่ำงกนั ตวัอย่ำงเช่น กลุ่มสนิคำ้ทีม่กีำรขำยสนิคำ้ในรูปแบบปกติ
ดังแสดงในรูปภำพที่ II ในขณะที่กลุ่มสนิค้ำบำงชนิดมีปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น เทศกำล ฤดูกำล กำรจดัโปรโมชัน่ หรอืช่องทำงกำรส่งเสรมิกำร
ขำยสนิคำ้เขำ้มำเกีย่วขอ้ง ท ำใหย้อดกำรขำย (Sell out) กระชำกเกนิ
กว่ำยอดกำรขำยในช่วงเวลำปกต ิดงัแสดงในรปูภำพที ่III ซึง่เกดิกำร
ขำยสินค้ำเกินกว่ำปริมำณที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ประมำณกำรไว้ (Over 
sold) ดงันัน้จงึส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่จะต้องมคีวำมละเอยีด รอบคอบ มี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในวฏัจกัรของสนิค้ำแต่ละประเภท  ท ำให้ใน
กำรวเิครำะห์เพื่อท ำกำรสัง่ซื้อสนิคำ้ในแต่ละวนัจะใชใ้นกำรวเิครำะห์
ค่อนขำ้งนำน จงึเลง็เหน็ว่ำ หำกพฒันำกระบวนกำรสัง่สนิคำ้อตัโนมตัิ
ใหส้ำมำรถวเิครำะหป์รมิำณกำรสัง่สนิคำ้ในกลุ่มของสนิคำ้ที่มปีระวตัิ
กำรเบิกและแนวโน้มเพิ่มและลดไม่เกิน 30%  จะท ำให้สำมำรถลด
ปริมำณรำยกำรสินค้ำที่เจ้ำหน้ำที่จะต้องน ำมำวิเครำะห์เพื่อสัง่ซื้อ 
และสำมำรถทุ่มเทกำรวเิครำะห์สัง่ซื้อส ำหรบัสนิค้ำที่มยีอดกำรเบกิ
กระชำกจำกปัจจยัแวดลอ้มต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

 
รปูภำพที ่II. กลุ่มสนิคำ้ทีไ่ม่มกีำรจดัโปรโมชัน่สนิคำ้ 

 

 
รปูภำพที ่III. สนิคำ้เสือ้กนัฝนทีม่กีำรจดัโปรโมชัน่สนิคำ้ 

 
IV.I. ออกแบบและพฒันาระบบการท างานของหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ
 

 
    รปูภำพที ่IV. แสดงระบบกำรท ำงำนของหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ

 
IV.II การรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในงำนวจิยัชิน้นี้มำจำก 5 แหล่งขอ้มลูในบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
1. ขอ้มลูสนิคำ้ตำมรอบกำรสัง่ประจ ำวนั 
2. ขอ้มลูสนิคำ้ประจ ำวนั 
3. ขอ้มลูรำยกำรสนิคำ้ทีไ่ม่สำมำรถจ่ำยได้ 
4. ขอ้มลูกำรรบัสนิคำ้หลงัเทีย่งคนื 
5. ขอ้มลูกำรขำยสนิคำ้ประจ ำเดอืน 

 
IV.III พฒันากระบวนการท างานภายใต ้Excel โดยการใช ้Marco  

ในกำรท ำงำนจะมวีธิกีำร และขัน้ตอนทีซ่บัซอ้นในกำรท ำ 
งำน   เพื่อช่วยลดระยะเวลำกำรท ำงำนของหุ่นยนต์อตัโนมตัิ จงึไดม้ี
กำรจดัล ำดบัในกำรท ำงำนโดยจะม ี Excel Marco ช่วยในกำรท ำงำน
ทัง้หมด 7 กระบวนกำร ดงันี้ 
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กระบวนกำรที ่1 กำรสรำ้งสรุปขอ้มลูสนิคำ้ตำมรอบสัง่ประ 
จ ำวนัจำก แหล่งขอ้มลู 2 แห่ง คอื ขอ้มลูสนิคำ้ตำมรอบกำรสัง่
ประจ ำวนัและขอ้มลูสนิคำ้ประจ ำวนัโดยจะมกีำรท ำงำนโดยใหหุ้่นยนต์
อตัโนมตัทิ ำกำรกดปุ่มทีไ่ดม้กีำรระบุกำรท ำงำน โดยกดตำมล ำดบักำร
ท ำงำน คอื เปลีย่นสกุลไฟลแ์หล่งขอ้มลูที1่ >> เปลีย่นสกุลไฟล์
แหล่งขอ้มลูที ่2  >> ผสำนขอ้มลู >> เปลีย่นชื่อไฟลแ์ละบนัทกึขอ้มลู 

กระบวนกำรที ่ 2 กำรสรำ้งสรุปขอ้มลูรำยกำรสนิคำ้ทีไ่ม่สำ 
มำรถจ่ำยได ้โดยจะมกีำรท ำงำนโดยใหหุ้่นยนต์อตัโนมตัทิ ำกำรกดปุ่ม
ทีไ่ดม้กีำรระบุกำรท ำงำนในแต่ละปุ่ม โดยกดตำมล ำดบักำรท ำงำน คอื 
เปลีย่นสกุลไฟลแ์หล่งขอ้มลูที ่3 >> เปลีย่นชนิดของขอ้มลู >> เปลีย่น
ชื่อไฟลแ์ละบนัทกึขอ้มลู 

กระบวนกำรที ่ 3 กำรสรำ้งสรุปขอ้มลูกำรขำยสนิคำ้ประจ ำ 
เดอืน โดยจะมกีำรท ำงำนโดยใหหุ้่นยนตอ์ตัโนมตั ิ ท ำกำรเรยีกใช ้
Excel Marco ทีไ่ดม้กีำรก ำหนดไวใ้นแต่ละขัน้ตอน โดยมลี ำดบักำร
ท ำงำน คอื ท ำกำรตรวจสอบขอ้มลูสนิคำ้ใหม่จำก Master File >> 
บนัทกึขอ้มลูรำยกำรสนิคำ้ใหม่ >> ผสำนขอ้มลูยอดขำยประจ ำวนัจำก 
ขอ้มลูสนิคำ้ประจ ำวนั และ ขอ้มลูรำยกำรสนิคำ้ทีไ่ม่สำมำรถจ่ำยได้ 
>> ท ำกำรหำยอดรวม >> บนัทกึขอ้มลูใหต้รงกบัวนัทีปั่จจุบนัและ
คลงัสนิคำ้ใหถู้กตอ้ง >> เปลีย่นชื่อไฟลแ์ละบนัทกึขอ้มลู 

กระบวนกำรที่ 4 อปัเดตข้อมูลสนิค้ำประจ ำวนั โดยจะมี
กำรท ำงำนโดยใหหุ้่นยนต์อตัโนมตัิ ท ำกำรกำรกดปุ่ มที่ได้มกีำรระบุ
กำรท ำงำน โดยจะน ำข้อมูลที่ได้จำกกระบวนกำรที่1และ3 อัปเดต
ข้อมูลในไฟล์กำรวำงแผน เพื่อท ำกำรอปัเดตมูลค่ำสนิค้ำประจ ำวนั 
ส ำหรบักำรวำงแผนในวนัปัจจุบนั    

กระบวนกำรที่ 5 กำรสร้ำงสรุปข้อมูลกำรรบัสินค้ำหลัง
เที่ยงคนื โดยจะมกีำรท ำงำนโดยให้หุ่นยนต์อตัโนมตัิท ำกำรกำรกด
ปุ่มทีไ่ดม้กีำรระบุกำรท ำงำนในแต่ละปุ่ม โดยกดตำมล ำดบักำรท ำงำน 
คอื ขอ้มูลสนิคำ้หลงัเที่ยงคนืวนัที่ปัจจุบนัและวนัที่ยอ้นหลงั 5 วนัท ำ
กำรลบข้อมูลในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง >> น ำข้อมูลมำวำงต่อกันโดย
เรียงล ำดับข้อมูลย้อนหลัง 5 วนัและตำมด้วยข้อมูลวนัปัจจุบัน >> 
บนัทกึและส่งออกไฟล ์>> เปิดไฟลล์งสถำนะของสนิคำ้ >> วำงขอ้มลู 
>> เพิม่หลกัของรหสัสนิคำ้ >> Status >> เปลี่ยนชื่อไฟล์และบนัทกึ
ขอ้มลู 

กระบวนกำรที่ 6 อปัเดตมูลค่ำสนิค้ำ โดยจะมกีำรท ำงำน
โดยให้หุ่นยนต์อตัโนมตัิ ท ำกำรกำรกดปุ่ มที่ได้มกีำรระบุกำรท ำงำน 
โดยจะน ำขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรที่ 4 และ 5 ท ำกำรอปัเดตมลูค่ำ
ตำมสถำนะของสนิคำ้ที่ได้จำกกระบวนกำรที่ 5 จำกนัน้จะท ำกำรสัง่
สนิคำ้ตำมสตูรกำรสัง่ทีไ่ดม้กีำรบนัทกึไวใ้นหน้ำกำรสัง่สนิคำ้ 

กระบวนกำรที่ 7 กำรออกไฟล์ยอดสัง่ซื้อสนิค้ำ หลงัจำก
กระบวนกำรที่ 6 ที่ได้จ ำนวนที่จะท ำกำรสัง่สนิค้ำในแต่ละรำยกำร 
หุ่นยนต์อตัโนมตัิ ท ำกำรกำรกดปุ่มที่ได้มกีำรระบุกำรท ำงำนในแต่ละ
ปุ่มจะท ำกำรบนัทกึและออกไฟลส์ัง่ซื้อเพื่อใหเ้จ้ำหน้ำที่ท ำกำรน ำไฟล์
เขำ้สู่ระบบเพื่อน ำส่งใหก้บัผูผ้ลติ 

IV.IV. พฒันากระบวนการท างานโดย UiPath 
จำกกำรทีใ่ช ้ Marco Excel มำช่วยในกำรท ำงำนท ำใหใ้น

ขัน้ตอนกำรท ำงำนของหุ่นยนตอ์ตัโนมตัมิคี ำสัง่ทีเ่รยีกใชง้ำนดงันี้ 
 
ค ำสัง่ หน้ำที ่
Start Process ท ำหน้ำทีใ่นกำรเปิดไฟลท์ี่

ตอ้งกำรใชง้ำน โดยก ำหนดทีอ่ยู ่
(Path) ส ำหรบักำรเรยีกใช ้

Click กำรก ำหนดใหค้ลกิปุ่ม โดยจบั
หน้ำจอ indicate on screen 

Type in to  กำรก ำหนดในกำรกรอกขอ้มลูที่
เรำตอ้งกำร 

Element Exists  คอืกำรใหจ้บัหน้ำจอ Popup เพื่อ
ก ำหนดกำรตดัสนิใจ รว่มกบั 

Flow Decision  
Excel Application Scope กำรเรยีกใชง้ำน Excel 
Execute Macro กำรเรยีกใชง้ำน Marco 
Assign กำรก ำหนดค่ำตวัแปร 
Write Line / Read Range กำรอ่ำนหรอืกำรบนัทกึขอ้มลู 
Move file / Copy file กำรจดักำรไฟลข์อ้มลู ยำ้ยแหล่ง

ในกำรจดัเกบ็หรอืคดัลอกไฟล ์
ตำรำงที ่1 : ตำรำงแสดงค ำสัง่กำรใชง้ำนทีส่ ำคญัในกำรพฒันำ

กระบวนกำรสัง่สนิคำ้อตัโนมตั ิ
 

 
รปูภำพที ่V : แสดงกำรท ำงำนหุ่นยนต์อตัโนมตัใินขัน้ตอนกำรจบั

ภำพหน้ำจอเพื่อใหก้ดปุ่มทีต่อ้งกำร 
นอกจำกนี้ในเรำสำมำรถปรบัปรุงระบบกำรท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำน
ภำยในโดยกำรก ำหนดรปูแบบกำรส่งเมล และก ำหนดเงื่อนไขในกำร
ดึงข้อมูลจำกเมล ซึ่งได้มกีำรศึกษำกำรกำรปรบัปรุงในกำรทสี่งเมล
ซ ้ำๆโดยประยุกต์ใชก้บัหุ่นยนต์อตัโนมตัโิดย UiPath เช่นเดยีวกนัซึง่
ในกำรในท ำงำนไดผ้ลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิำพควำมแม่นย ำ [5] 
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  รปูภำพที ่VI :ภำพแสดงตวัอย่ำงกำรก ำหนดใหหุ้่นยนต์

อตัโนมตัทิ ำกำรเรยีกใช ้Marco ใน Excel 
 

V. ผลกำรวจิยั 
จำกกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนโดยหุ่นยนต์อตัโนมตัพิบว่ำ  
1. สำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำนในกำร

จดัเตรยีมข้อมูลประจ ำวนั จำกเดิมใช้พนักงำน 12 คนต่อวนัในกำร
จดัท ำขอ้มลู ซึง่จะมคี่ำใชจ้่ำยในกำรท ำงำนนอกเวลำ คนละ -1 ชัว่โมง
ต่อวนั ประมำณกำรค่ำล่วงเวลำโดยคดิจำกฐำนเงนิเดอืนของพนักงำน
ที่มอีำยุงำนน้อยที่สุด จะมคี่ำท ำงำนล่วงเวลำ 1 ชัว่โมง คดิเป็นเงนิ 
125 บำทต่อวัน (คิดจำกเงินเดือน 20 ,000 บำทต่อ 20 วัน ต่อ 8 
ชัว่โมง ) ดงันัน้ ใน 1 เดอืน จะมคี่ำใชจ้่ำยคดิเป็นเงนิ 125x12 คนx25 
วนั = 37,500 บำท หรอื 1 ปี คดิเป็นเงนิ 450,000 บำท  

2. จำกกำรท ำงำนของหุ่นยนต์อตัโนมตัิพบว่ำ มกีำรท ำงำนที่
ถูกตอ้งและเป็นมำตรฐำนเนื่องจำกเป็นกำรท ำงำนของระบบอตัโนมตั ิ
ท ำใหม้กีำรก ำหนดวธิกีำรทีช่ดัเจน ท ำใหข้อ้มูลทีไ่ดเ้ป็นไปในแนวทำง
เดยีวกนัและถูกตอ้ง 100% 

VI สรุปกำรวจิยั 
จำกกำรศึกษำและวิจัย กำรพฒันำกระบวนกำรวำงแผนสัง่

สนิคำ้โดยระบบกำรท ำงำนหุ่นยนต์อตัโนมตัิ พบว่ำ สำมำรถลดควำม
ผิดพลำดในกำรจัดเตรียมข้อมูลประจ ำวนัได้100 เปอร์เซ็นต์ และ
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำนในกำรท ำงำนช่วงวนัหยุด
หรอืล่วงเวลำไดถ้งึ 450,000 บำทต่อปี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงค์ในการศึกษา พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง โดยศึกษาจากลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกแอพพลิเคช่ัน
ในการฟังเพลง การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น จ านวน 407 คน และข้อมูลสถิติจากกลุ่มตัวอย่างใช้การวิเคราะห์ คือ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด ในช่วงอายุ 18-25 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายรับไม่เกิน 
10,000 บาทต่อเดือน และชอบฟังเพลงแนวป็อป (Pop) ส่วนใหญ่ระบบปฎิบัติการที่ใช้เป็น แอนดรอยด์ (Android) แอพพลิเคช่ัน
ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการฟังเพลงเป็น YouTube โดยมีการใช้ฟังเพลงผ่านแอพพลิเคชั่นมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้ระยะเวลาในการฟัง
อยู่ระหว่าง 1-2 ช่ัวโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟัง โดยส่วนใหญ่ฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้า นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ 
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Abstract 

Research study Marketing factors that affect the decision to use the application in listening to music of 
consumers, Bangkok  The Objectives was to study behavior of factors affecting the selection of applications for 
listen to music. By studying from demographic characteristics Behavior of selecting applications to listen music. 
Marketing mix factors and decided on applications to listen music. This research study is a quantitative research. 
by collecting data. Use online questionnaires for collecting data of sampling groups who have experience using 
applications for listening to music in Bangkok. The number of 407 people and statistical data from the sample 
were analyzed, namely frequency distribution table, percentage value, arithmetic mean and standard deviation. 
The statistics used to test hypothesis were multiple regression analysis and one-way ANOVA analysis. The research 
results were found that Most of the samples were female. Between the age of 18-25 years are students in the 
Bachelor degree Has an income of not more than 10,000 baht per month and likes to listen to pop music, most 
of the operating system Being used as an Android, most applications used to listen to music are YouTube. Music 
through the app more than 7 times a week. The duration of the listening is between 1-2 hours free of cost. Most 
of them listen to music for relaxation and enjoyment. Marketing factors that affect the decision to use the 
application in listening to music of consumers, Bangkok Is the Marketing Promotion Factor. Physical environmental 
factors and process factors 

Keywords —  Applications, Marketing Mix., Customer Behavior, Decisions Making Process
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ภายใต้การเต ิบโตของการส ื ่อสารในปัจจ ุบ ัน โลกแห่ง
อินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในการด าเนินชีวิตต่อคนใน
สังคม  ท าให้ชีวิตของคนในปัจจุบันนั้นทันสมัยและก้าวทันต่อ
เหตุการณ์ได ้อย ่างฉ ับไวและยังเป ็นแหล่งข ้อม ูลที ่ม ีความ
หลากหลายต่อการค้นหา ที่สามารถค้นหาสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจได้
ทันทีและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกกลุ่ม หรือ
แม้แต่การรับรู ้ข้อมูลต่าง ๆ จากทั่วโลกนั้นก็สามารถหาได้ใน
อ ินเทอร ์ เน ็ตด ้วยเช ่นเด ียวก ัน  เหต ุผลที ่ท  าให ้การใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจในหลายกลุ่ม มองเห็น
ถึงโอกาสของการขยายลงผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่สามารถ
เจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรงและสะดวกรวดเร็ว จึงได้ท า
การพัฒนาให้ระบบรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้โดยช่วย
ให้เกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวันมากข้ึน เช่น การค้นหาข้อมูล 
การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การดูหนังและฟังเพลง อุปกรณ์ที่
ผู ้บริโภคใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีหลากหลาย
ประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต คนไทยนิยมที่จะใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึง
อ ินเทอร ์ เน ็ตน ั ้น  เป ็นเพราะนว ัตกรรมของสมาร ์ทโฟนที่
นอกเหนือจากใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีความสามารถอ่ืน 
อีก เช่น การถ่ายรูป แผนที่ดาวเทียม ที่มีการตอบสนองความ
ต้องการอันหลากหลายของคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงความต้องการที่
จะเชื่อมต่อกับสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังเป็น
อุปกรณ์ที่มีความสะดวกพกพาได้ง่าย และน ้าหนักที่เบา ท าให้ไม่
เป็นที่น่าแปลกใจในจ านวนการใช้งานที่เพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงไม่กี ่ป ีที ่ผ ่านมา แอพพลิเคชั ่น (Application) เป็นอีก
เทคโนโลยีแห่งความล ้าสมัยที่มีการพัฒนามาพร้อมกับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้สามารถ
ใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่ายกว่าการเข้าผ่านบนเบราเซอร์ จึง
ท าให้มีผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีขนาดที่เล็กหรือขนาดที่
ใหญ่ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนา แอพลิเค ช่ัน 
ของตนเอง เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโฆษณา จ าหน่าย
สินค้า และรวมไปถึงการใช้ติดต่อกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย 

จากท่ีกล่าวมา อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนนับว่ามีบทบาทที่
ท  า ให ้พฤต ิกรรมของผ ู ้บร ิ โภคม ีการเปล ี ่ ยนแปลงไปใน
ชีวิตประจ าวัน การเปลี ่ยนแปลงในส่วนนี้นั ้นมีทั้ งผลที่ดีและ
ผลร้ายต่อธุรกิจในแทบทุกอุตสาหกรรม โดยผลที่ดีคือ ท าให้

ผู้ประกอบการมีช่องทางที่จะเพิ่มยอดขายของธุรกิจได้ง่ายและ
โอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้โดยตรง ในทางกลับกัน 
ผลเสียคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงบางรายไม่สามารถปรับตัวให้
ทันต่อกระแสดิจิทัลและการตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุนี้ 
ผู้วิจัยจึงได้จัดท าการวิจัยขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาต่อปัจจัยที่มีผล
ส าหรับการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั ่นในการฟังเพลงใน
ขอบเขตบริเวณพื้นที ่ของกรุงเทพมหานครที ่มีคนใช้งานหรือ
บริการอยู่มาก ท าให้ในการท าวิจัยนี้ใช้ส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยผลของการศึกษาใน
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ในการออกแบบ
แอพพลิเคชั่นให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์ให้ตรงตามต
วามต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้
ให้บริการแอพพลิเคช่ันในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปในอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2) วัตถุประสงค ์

2.1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน
ในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2) เ พ ื ่ อ ศ ึ กษาถ ึ งค วามแตกต ่ า ง ของป ั จจ ั ยด ้ าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3) ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เล ือกใช ้แอพพลิเคช ั ่นในการฟังเพลงของผ ู ้บร ิ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิชัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) ซึ่ง
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื ่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคาะห์ข้อมูล โดยประชากรที่ต้องการศึกษา
คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์เคยใช้งานแอพพลิเคชั่นในการ
ฟังเพลง ที่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในตอนนี้ไม่มี
หน่วยงานหรือบุคคลใดท าการเก็บข้อมูลในส่วนนี้  ผู ้วิจัยจึงไม่
สามารถทราบถึงจ านวนประชากรเป้าหมายที่แน่นอนได้  ดังนั้น
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การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตัวอย่าง
อ้างอิงจากตารางสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ที่ 5% จะเก็บกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน  

ในการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการฟัง
เพลงในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ผู ้ว ิจัยได้เลือกวิธีการแจก
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์  ใช ้ระยะเวลาในการเก็บ
แบบสอบถาม 2 เดือน  

 
4) ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ ่มตัวอย่าง และข้อมูลในด้านพฤติกรรมการตัดสินใจใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลสถิติเชิง
อนุมาน  ส าหรับวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อ โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี
มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อ
น าข้อมูลไปทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 มีการอายุส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 18-25 ปี จ านวน217 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 223 คิดเป็นร้อย
ละ 54.8 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา จ านวน 263 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีรายรับต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ไม่เกิน 
10,000 บาทจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8  และแนว
เพลงส่วนใหญ่ที่ชอบเป็นแนว ป็อป (Pop) จ านวน 181 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.5 

ตารางที่ I : ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ล ักษณะทางประชากรศาสตร ์ก ับการต ัดสิ นใจเล ื อกใ ช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ Sig. 

เพศ 0.472 

อายุ 0.00 

ระดับการศึกษา 0.142 

อาชีพ 0.109 

รายรับต่อเดือน 0.00 

 
 ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ มีค่า Sig. มากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่
แตกต่างกัน ในส่วนของ อายุ รายรับต่อเดือน มีค่า Sig. น้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่ 0.05 ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่า อายุ และ
รายรับต่อเดือนที่แตกต่างกันม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ II : ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

(Linear Regression Analysis) 

 

จากตารางที่ II พบว่า ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R 
Square) สูงสุด คือ 0.477 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว 
อธิบายถึงการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั ่นของผู ้บร ิโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47.7  

ตารางที่  III : ผลการว ิ เคราะห ์การถดถอยเช ิงพห ุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ของปัจจ ัยส ่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลง 

ปัจจัย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 
beta 

t Sig 
B 

Std. 
Error 

(Constant) 0.510 0.212  2.407 0.017 

ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

0.032 0.058 0.027 0.554 0.580 

ปัจจัยด้านราคา 0.041 0.029 0.060 1.423 0.156 

ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัด
จ าหน่าย 

0.097 0.050 0.098 1.925 0.055 

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด 

0.211 0.038 0.250 5.607 *0.000 
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ปัจจัยด้านบุคคล -0.014 0.027 -0.021 -0.514 0.608 

ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ 
0.308 0.049 0.316 6.245 *0.000 

ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ 
0.308 0.049 0.316 6.245 *0.000 

R Square 0.477                                                                          

 
ผลวิจัยพบว่ามี 3 ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ ตามล าดับ ท้ังนี้ตัวแบบดังกล่าว
สามารถอธิบายถึงการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได ้47.7% โดยมีค่า Sig. น้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญที ่ 0.05 ท าให้ม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงมากที่สุด 

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

จากการศ ึกษาด ้านพฤต ิกรรมการต ัดส ินใจเล ือกใ ช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Android มี
การใช้แอพพลิเคชั่น YouTube เป็นหลักโดยมีพฤติกรรมการฟัง
เพลงผ่านแอพพลิเคชั่นมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยที่ใช้เวลาใน
การฟังเพลงอยู่ระหว่าง 1 - 2 ชั่วโมง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฟัง
เพลงผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน และ
กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เส ียค่าใช้จ ่ายในการฟังเพลงผ ่าน
แอพพลิเคชั่นต่อเดือน 

จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า อายุ และ
รายรับต่อเดือนที่แตกต่างกันม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้จาก
รูปแบบการใช้งานของแอพลิเคชั่น รูปแบบของแนวเพลง และค่า
สมาชิกต่อเดือน ท่ีมีผลต่อช่วงอายุและรายได้ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการขาย โดยการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องแอพพลิเคช่ันมีการโฆษณาผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต มากที่สุด รองลงมาเป็น แอพพลิเคชั่นมีการใช้
ศิลปินดาราเป็น Influencer สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฎพล 
มงคลสมบัติศ ิริ  (2560) เกี ่ยวกับ โมเดลธุรกิจที ่มีผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง JOOX ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกแอพพลิเคชั ่นฟังเพลง  สามารถสรุปได้ว่า
ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากทางสื่อออนไลน์เป็นอย่างมากต่อการใช้
ชีวิตการเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ และการใช้ Influencer 
ที่ผู้บริโภคช่ืนชอบหรือมีการติดตามนั้น ท าให้เกิดความสนใจในสือ่ 
และรับสื่อได้ง่ายขึ้น 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยการศึกษาวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องแอพพลิเคชั่นมี
การออกแบบท ี ่สวยงาม  น ่าใช้  มากท ี ่ส ุด  รองลงมาเป็น 
แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิริสุดา รอดทอง (2556) เกี่ยวกับ ความตั้งใจในการดาวน์
โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคที่ใช้งานสมาร์ทโฟน  ซึ่ง
สามารถสรุปภาพรวมได้ว่า การออกแบบที่สวยงามนั้นจะกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคมีความสนใจ และเกิดการทดลองใช้ได้  

ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี ่ยระดับความคิดเห็นในเรื ่องแอพพลิเคชั่นมี
ฟังก์ชั ่นการใช้งานง่าย ไม่ซ ับซ้อน มากที ่ส ุด รองลงมาเป็น 
แอพพลิเคชั ่นมีความสะดวกในการค้นหาเพลง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ (2558) เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ได้กล่าวว่าปัจจยั
ด ้านกระบวนการม ีผลต ่อการใช ้งานง ่ายไม ่ซ ับซ ้อนของ
แอพพลิเคชั่น ซึ ่งสรุปได้ว่าผู ้บริโภคจะมองหาแอพพลิเคชั่นที่
สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกสบาย โดยความคุ้นชินของตนเองที่มี
อยู่ จากการใช้งานโมบายแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ไม่ต้องการเรียนรู้การ
ใช้งานมาก จึงท าให้สามารถคุ้นชินและใช้งานได้อย่างสะดวกอย่าง
รวดเร็ว 

6) ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถน าข้อเสนอแนะไปใช้ได้ดังนี้ 
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ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริม

การตลาดโดยการมุ ้งเน้นการท าโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต

มากกว่าการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ เพราะในปัจจุบันผู้บริโภค

ได้รับอิทธิพลจากทางสื่อออนไลน์มาเป็นอันดับต้น ๆ ต่อการใช้

ชีวิตการเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้บริการท าให้เหมาะแก่การท า

โฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือ

รูปแบบของแอพพลิเคชั่นในการท าออกมาให้ดูสวยงามทันสมัย

และน่าใช้ ท าให้ผู้บริโภคเห็นแล้วรู้สึกเกิดความประทับใจอยากใช้

งานแอพพลิเคชั่นจากการดูแค่รูปแบบ และเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่

จะเพิ่มความหน้าสนใจให้กับแอพพลิเคช่ันที่เราท าอีกด้วย ในด้าน

กระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงขึ้นตอนการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยาก

จนเกินไปความสะดวกในการค้นหาเพลงหรือข้อมูลได้ง่าย เพราะ

จะท าให้ผู้บริโภคที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นรู้สึกถึงความสะดวกสบาย

ต่อการใช้งานส่งผลให้ถ้าผู้บริโภคใช้งานแล้วรู้สบายก็จะใช้งาน

แอพพลิเคชั่นน้ันซ ้าไปตลอด แต่ถ้าผู้บริโภคใช้งานแล้วรู้สึกว่าการ

ใช้งานมันยุ่งยากซับซ้อนผู้บริโภคก็จะไม่ใช้อีก 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพราะฉะนั้นในการท าวิจัยครั้ง

ต่อไป ควรที่จะเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อท่ีจะได้ผลการวิจัยใน

เชิงลึก โดยที่อาจจะใช้วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม หรือการใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และควรขยายขอบเขตของงานวิจัยให้

กว้างมากยิ่งขึ ้น เนื ่องจากงานวิจัยครั ้งนี ้มีขอบเขตเพียงแค่ใน

กรุงเทพมหานคร ท าให้ข้อมูลที ่ได้อาจไม่กว้างมากพอในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นอย่างแท้จริง จึง

ควรเพิ่มขอบเขตไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือท าให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง

ได้อย่างหลากหลายมากยิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 
      รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลง  เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านอาหารโปรตีนที่ท าจากแมลง โดยจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์พื้นที่สิทธิบัตร (Patent Landscape) วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี เพื่อคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร
โปรตีนจากแมลงด้วยเครื ่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร PatSnap Patent Search & Analysis และรูปแบบการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
ภาพรวมของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ โดยมีการสร้างชุดข้อมูลสิทธิบัตรของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องจากท้ังฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย จากนั้นด าเนินการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลของสิทธิบัตรใน
ชุดข้อมูลดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือ PatSnap Tools ผลการศึกษา พบว่าภาพรวมของสิทธิบัตรเทคโนโลยีอาหารโปรตีนจากแมลงที่
ได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุด ได้แก่ เทคโนโลยีการสกัดให้เป็นผงที่ท าจากแมลงชนิดต่างๆ การน าแมลงไปเป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น คุกกี้ ข้าวแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ ซุป ขนม เกี๊ยว เยลลี่ เป็นต้น ผู้เล่นหลักในเทคโนโลยีนี้ ได้แก่ ประเทศ
เกาหลีใต้, จีน และไทย โดยในประเทศไทยนั้นค่อนข้างมีความได้เปรียบสูง เพราะมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแมลงชนิดต่างๆ 
โดยในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบสินค้า มีตั้งแต่แมลงบรรจุในกระป๋อง, ถุงฟอยล์, การสกัดผงแป้งที่ได้จากแมลง, ขนมในรูปแบบของ
แมลงเคลือบช็อกโกแลตลูกอมแมลง แมลงอบแห้งขายส่ง ไส้กรอกจิ้งหรีด และแฮมเบอร์เกอร์จิ้งหรีด เป็นต้น 
 
ค ำส ำคัญ :  โปรตีนจากแมลง, ชนิดของแมลง, แมลงที่กินได,้ วิเคราะห์พื้นที่สิทธิบัตร, PatSnap Patent Search 
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Abstract 
     This research focuses on analyzing patent data in the insect protein food industry. To provide information to 
promote and support businesses and the insect protein food industry. By analyzing the patent database and using 
the Patent Landscape to analyze technology trends. For predicting the growth rate of the insect protein food 
industry with the Patsnap patent analysis tool and patent filing model. An overview of potential technologies’ 
development guidelines It creates a patent dataset of related technologies from both international patent 
databases. And Thai patent database then performs screening and analysis of patent data in the dataset by the 
PatSnap tool. The results revealed that an overview of the most patented insect's protein food technology patents 
was extraction technology made from various insect pesticides. The use of insects as an ingredient in food products 
such as cookies, processed rice, healthy food, soups, snacks, dumplings, jellies, etc. The key players in this 
technology are South Korea, China, and Thailand, with Thailand having a high advantage. Because there is a suitable 
area for cultivating various types of insects, there is a product model development. They range from canned 
insects, foil bags, insect extract powder, insect candy in the form of chocolate-coated insect candy. Wholesale 
dried insects Cricket Sausage and cricket hamburgers, etc. 
 
Keywords:  Insect protein, Insect species, Edible insect, Patent Landscape, PatSnap Patent Search 
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1) บทน า  
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
     ด้วยแนวโน้มเทคโนโลยีอาหารและการบริโภคอาหารแปร
รูปจากแมลงทั่วโลกพบกว่า 2 พันล้านคน อาทิในญี่ปุ ่น จีน 
เกาหลีใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีวัฒนธรรมการน า
แมลงมาปรุงเป็นอาหาร แต่ยังไม่ใช่อาหารหลัก ประเทศไทยมี
การบริโภคแมลงตามความนิยมแต่ละภูมิภาค (Bangkok 
Bank. 2021) ขณะที ่ในอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป และ
สแกนดิเนเวีย มีวัฒนธรรมในการบริโภคแมลงบางประเภทด้วย 
แต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับในแอฟริกาที่มีแมลงเป็นจ านวน
มากหลากหลายชนิดและสายพันธุ์ จากรายงานโดยองค์การ
อาหารและการเกษตรแห ่ งสหประชาชาติ  (Food and 
Agriculture Organization of the United Nation ห รื อ 
FAO) ระบุว่ามีแมลงที่เหมาะน ามาเป็นอาหารเพื่อการบริโภค
ของมนุษย์จ านวนมากกว่า 1,900 สายพันธ์ทั่วโลก ซึ ่งเกือบ 
500 สายพันธุ ์เป็นแมลงที ่มีการบริโภคเป็นอาหารในหลาย
ประเทศอยู่แล้ว เช่น ตั๊กแตน มด ผึ้ง หนอน และจิ้งหรีด (Van 
Huis, A. 2013) จึงเป็นสัญญาณการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารโปรตีนจากแมลงและน าสู่การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์
โอกาสเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผ่านสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องได้ 
     เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารมีการพัฒนาอย่างมาก โดย
รูปแบบโปรตีนแมลงแบบผง ซึ ่งให้โปรตีนสูงและใช ้เป็น
ส่วนผสมของอาหารในหลายประเภท ส าหรับประเทศไทยมี
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศร้อนชื้นเหมาะส าหรับเป็น
แหล่งการเพาะเลี้ยงแมลง เป็นอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกไปใน
ตลาดโลก โดยอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแมลงในประเทศไทยยัง
ไม ่แพร ่หลายมากนัก ม ีฟาร ์มเพาะเล ี ้ยงที ่ ได ้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตในระดับสากล มีจ  านวนไม่มากนัก 
นอกจากนี้ก าลังการผลิตสินค้าแมลงส่วนมากใช้สนับสนุนการ
บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก การผลิตเพื่อส่งออกมีค่อนขา้ง
จ ากัด อีกทั้งการส่งออกสินค้าอาหารจากแมลงไทยส่วนมาก ยัง
เป ็นการส ่งออกในล ักษณะของว ัตถ ุด ิบการผล ิต  (Raw 
Materials) มากกว่าการท าตลาด ด ้วยแบรนด์ส ินค้าไทย 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบริษัท Start up ของคนไทยที่ท า
ตลาดในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเป็นเจ้าแรก
ของโลก (Bangkok Bank. 2021) ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย และเริ่มมีบริษัท

ที่ท าเกี ่ยวกับการแปรรูปแมลงทยอยเกิดขึ ้นกับกระแสของ
ความเป็น Superfood ที่ก าลังได้รับความสนใจ (Sihamala, 
O. 2018) รวมถึงมีตลาดที ่ก าลังเติบโต แมลงถือเป็นแหล่ง
อาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีโปรตีน วิตามิน และกรดอะ
มิโนหลายชนิดในปริมาณสูง (Kim, T. K. 2019) 
     อาหารโปรตีนจากแมลง เป็นการพัฒนาแมลงให้เป็น
อาหาร โดยน าโปรตีนแมลงมาใช้แทนแป้งเพื ่อท าขนมและ
ท าอาหาร จากการวิจัยพบว่า ผงแมลง 100 กรัม ให้โปรตีน 
50-60% ของน ้าหนักรวม ขณะที่เนื้อสัตว์ให้โปรตีนเพียง 30-
40% ของน ้าหนักรวม องค์การสหประชาชาติ (The United 
Nations) จึงประกาศให้แมลงเป็น Superfood เนื ่องจากมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง รายงานตลาดสินค้าอาหารจากแมลง 
(Edible Insects) (Ouyang, Y. 2021) ในสหรัฐฯ ตลาดสินค้า
อาหารจากแมลงในสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องไปอย่าง
น้อยจนกระทั ่งปี 2566 เป็นมูลค่าทั ้งสิ ้นประมาณ 50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และรายงานวิจัยเรื่องการแปรรูปแมลงเพื่อเพิ่ม
ม ูลค ่าแมลงสามารถน ามาแปรร ูปได ้หลายลักษณะ  โดย
ยกตัวอย่างการแปรรูปจิ ้งหรีด เนื ่องจากเป็นแมลงที่มีการ
เพาะเลี้ยงเชิงการค้ามากที่สุดชนิดหนึ่ง ผู้บริโภคสามารถน า
จิ ้งหรีดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด  (Baiano, A. 
2020) จากแนวโน้มอัตราการขยายตัวของอาหารโปรตีนจาก
แมลงดังกล่าว ส่งให้ผู ้วิจัยเลือกกลุ ่มอุตสาหกรรมนี้ในการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตรในกลุ่มอาหารโปรตีนจากแมลง
เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีทางสิทธิบัตร คาดการณ์โอกาสการเติบโตใน
ระดับโลกและในกลุ่มอุตสาหกรรมของไทย 
     1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
     ระบบการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เป็นระบบเพื่อการค้นหา
ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดของ
สิ ่งประดิษฐ์ที ่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรืออยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ โดยประโยชน์ของการสืบค้นสิทธิบัตร มีดังนี้  1) 
กา รส ื บค ้ นคว าม เป ็ น ไ ป ไ ด ้ ใ นก า รขอร ั บส ิ ท ธ ิ บ ั ต ร 
(patentability) 2) ตรวจสอบความใหม่และขั้นการประดิษฐท์ี่
สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิด (infringement) 3) การเพิก
ถอนสิทธิบัตรและการยื่นคัดค้านสิทธิบัตร (invalidity) ที่จะท า
ให้เส ียผลประโยชน์ 4) เพื ่อความอิสระในการด าเนินการ 
(freedom to operate; FTO) ในสิ่งที ่เกี ่ยวข้องในสิทธิบัตร  
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5) รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ (business information) เพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยสามารถใช้เครื ่องมือสืบค้นและ
วิเคราะห์สิทธิบัตร (Ouyang, Y. 2021) เช่น PatSnap เป็น
ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรที่มีจุดเด่นในแง่ของการใช้งานที่ไม่
ซับซ้อนมากนัก เหมาะส าหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการ
สืบค้น โดยมีรูปลักษณ์เรียบง่าย อีกทั้งประมวลผลรวดเร็วมี 
Insight ที่ช่วยให้ผู ้ใช้สามารถวิเคราะห์ สิทธิบัตรได้ง่ายและ
รวดเร็ว ทั ้งในส่วนของการวิเคราะห์เทคโนโลยีและการ
วิเคราะห์บริษัทคู่แข่ง มีฟังก์ชั่นการใช้งานในส่วนของแผนที่
ทางสิทธิบัตร (Patent Landscape) ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรในเชิงแผนที่สิทธิบัตรให้เข้าใจได้
ง ่ายขึ ้น ส าหรับแผนที ่ส ิทธิบัตรจะแสดงให้เห็นกลุ ่มของ
เทคโนโลยี ซึ่งกลุ่มใดที่มีจ านวนสิทธิบัตรมากจะถูกแสดงโดยมี
ความสูงของพื ้นที ่มาก แผนที ่ส ิทธิบัตรจะช่วยให้ผู ้ใช้งาน
สามารถเห็นได้ว่าบริเวณเทคโนโลยีใดที่มีผู้เล่นสูง และบริเวณ
ใดท่ียังไม่มีผู้เล่นสูง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางกลยุทธ์ใน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อกลายเป็นผู้น าเทคโนโลยีต่อไปได้ 
(Duo, L., & YiFan, W. 2019) 
     แผนที ่ส ิทธิบัตร (Patent Landscape) คือ แบบจ าลอง
แผนภาพ (graphical model) ที่สร้างจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการศึกษา เพื่อ
แสดงให ้ เห ็นสถานการณ ์ขณะน ั ้นของเทคโนโลย ีหรือ
อุตสาหกรรมในระดับประเทศ ทวีป หรือระดับโลก ซึ่งสามารถ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรในกลุ่มที่สนใจได้เพื่อประ
โยชน์เชิงการวิเคราะห์กลยุทธ์ส าหรับมุ่งพัฒนาธุรกิจได้ อาทิ
เช ่น การศ ึกษาแนวโน ้มเทคโนโลยี  (technology trend 
analysis) การศึกษากลยุทธ์ของคู ่แข่งหรือบริษัทที ่สนใจ 
( competitor analysis) ก า ร ศ ึ ก ษ าช ่ อ ง ว ่ า ง ท า ง ธ ุ ร กิ จ 
(whitespace analysis) การศึกษาหาความร่วมมือทางการ
วิจัย (research collaboration analysis) การอนุญาตให้ใช้
ส ิทธ ิในทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา ( IP licensing opportunity 
analysis) การศึกษาการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญา (IP 
acquisition/ investment analysis) ก า ร ท  า ว ิ ศ ว ก ร ร ม
ย ้ อ น ก ล ั บ  ( reverse engineering) ห ร ื อ ก า รออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีอยู่ก่อนแล้วโดยไม่
ละเมิด (design-around analysis) เป็นต้น โดยจัดวางแผนกล
ยุทธ์สิทธิบัตรในล าดับต่อไป (Leydesdorff, L. 2014) 
 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 ศึกษารูปแบบการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร ภาพรวมของ
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลง โดยใช้
เครื่องมือ PatSnap Patent Search Tools   
     2.2 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี อัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลงผ่านการใช้เครื ่องมือ
วิเคราะห์สิทธิบัตรและ Patent Landscape 
 

3) วิธีการด าเนินการวิจัย 
     3.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย 
     งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
โดยใช้เครื่องมือการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร PatSnap สร้าง
พื ้นที ่การว ิเคราะห์ส ิทธ ิบ ัตร (Patent Landscape) และ
วิเคราะห์เชิงลึกด้านสิทธิบัตรเพื ่อคาดการณ์แนวโน้มกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลงก าหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการด าเนินงานวิจยั 

 
     โดยขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสืบค้นสิทธิบัตรที่ขอ
ถือสิทธิในเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง ได้แก่ อาหารที่ท าจาก
แมลงรวม functional food, เคร ื ่องด ื ่ม , ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร, กรรมวิธีการสกัด, ผงแมลง โดยจะไม่รวมถึงยา ยาฆ่า
แมลง เครื่องส าอาง และอุปกรณ์ที่ใช้ท าการสกัด ผลิตผงแมลง 
การสืบค้นข้อมูลนี้จะใช้เครื่องมือสืบค้นสิทธิบัตรฐานสากลและ
ไทยผ่านเครื่องมือสืบค้นและวิเคราะห์ด้วย PatSnap Patent 
Search & Analysis โดยก  าหนดค  าส  าค ัญ (keywords) ที่

1) สืบค้นฐานข้อมูล
สิทธิบัตรอาหาร
โปรตีนจากแมลง
สากล และไทย 
2) ค าส าคัญ 
(keywords) และ
รหัส IPC ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสิทธิบัตรใน
อุตสาหกรรม 

INPUT Phase PROCESS Phase 

สร้างระบบ IP 
Search Query 

(keywords + IPC) 
และคัดกรอง 
เปรียบเทียบ

สิทธิบัตร จัดท า 
Patent 

Landscape 
วิเคราะห์สิทธิบัตร

เชิงลึกโดยใช้ 
PatSnap Tools  

OUTPUT Phase 

ผลการวิเคราะห์ 
Patent Landscape 

คาดการ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีกลุ่ม

อาหารโปรตีนจาก
แมลงระดับโลก  

และอุตสาหกรรมไทย
เชิงเปรียบเทียบจาก

สิทธิบัตร 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

96



 

 
 

เลือกใช้ในการสืบค้นสิทธิบัตร (Patent) และอนุสิทธิบัตร 
(Petty Patent) ที่มีความเกี่ยวข้องกับขอบเขตที่ก าหนดข้างตน้ 
เพื่อน าสู ่การสร้าง Patent Landscape และการคาดการณ์
แนวโน้มเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลงทัง้
สากลและในบริบทของอุตสาหกรรมในไทย  
     3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
         3.2.1 สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
สากล โดยการสร้างชุดข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล เป็น
การจ ากัดขอบเขตของเวลาการยื่นจดสิทธิบัตรย้อนหลัง 10 ปี 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 
– 2021 (พ.ศ. 2554 – 2564) แต่ทั้งนี้ข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นการ
รวบรวมจากค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว
เท่านั้น ซึ่งท าให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) อาจจะ
ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างข้ันตอนการตรวจสอบ
เบื้องต้น และยังไม่ได้รับการประกาศโฆษณา 
         3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ได้จัดเรียงอันดับ
งานประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร โดยการวิเคราะห์จากข้อบ่งชี้ต่างๆ 
ประกอบด้วยการจัดการข้อมูลทั้งหมด 4 ขั้นตอน ในการได้มา
ซึ่งข้อมูลและผลวิเคราะห์ ดังนี้ ล าดับที่ 1 ท าการศึกษาและ
คัดเลือกเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม ล าดับที่ 2 ท า
การสร้าง Search Query โดยการใส่รายละเอียดของค าส าคัญ 
( Keywords) ไ ด ้ แ ก่  Insect, larva, worm, maggot, grub, 
cricket, grasshopper, pimp, bug, supplement, protein, 
powder, edible, food, drink, method, process 
(Leydesdorff, L. 2014) และการใช้สัญลักษณ์จ าแนกการ
ประดิษฐ์สากล (International Patent Classification: IPC) 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ A23J เกี่ยวข้องกับโปรตีน A23L เกี่ยวข้อง
กับอาหาร เป็นต้น เพื่อมุ ่งเป้าการสืบค้นและใช้ฐานข้อมูล
สิทธิบัตรที่มีประสิทธิภาพตรงกลุ ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการ
คาดการณ์เทคโนโลยีได้อย่างแม่นย า ล าดับที่ 3 ท าการคัด
กรองข้อมูลเพื่อน าไปเปรียบเทียบเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และล าดับที่ 4 ด าเนินการวเิคราะห์
ตามว ัตถุประสงค์  จ ัดท  า Patent Landscape ว ิ เคราะห์
สิทธิบัตรเชิงลึกโดยใช้ PatSnap Tools และแสดงผลจัดท า
เป็นรายงาน (Duo, L., & YiFan, W. 2019) 
 
 

4) ผลการวิจัย 
4.1 ผลการสืบค้นสิทธิบัตรกลุม่อาหารโปรตีนจากแมลง  

     ผลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อศึกษาอัตราการ
เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลง และศึกษา
เกี ่ยวกับรูปแบบการยื ่นค าขอรับสิทธิบัตร ภาพรวมของ
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพโดยใช้เครื่องมือ PatSnap ได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ดังต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 2 แนวโน้มประเทศที่มีการยื่นจดสทิธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตรเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง 
 

    จากร ูปที ่  2 แสดงให้เห ็นถึงสัดส่วนของสิทธ ิบ ัตรที ่มี
ศักยภาพตามพื้นที่ขอรับความคุ้มครองทั่วโลก พบข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาสิทธิบัตรเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงมาก
ที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ (KR) จีน (CN) และไทย (TH) โดยการ
วิเคราะห์สิทธิบัตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูล
สิทธิบัตร และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงใน
ระดับสากล 
 

 
รูปที่ 3 แนวโน้มการยื่นค าขอรับสิทธิบตัรและอนุสิทธิบัตรเทคโนโลยี

โปรตีนจากแมลง ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทั่วโลก 

 
จากรูปที ่3 แสดงแนวโน้มการยื่นค าขอรบัสทิธบิตัรและ

อนุสทิธบิตัรเทคโนโลยโีปรตีนจากแมลง ที่ยื่นขอรบัความ
คุม้ครองทัว่โลกในระหว่างปี ค.ศ.2011 – 2021 (พ.ศ. 2554 
– 2564) พบว่า  ค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่
ประกาศโฆษณาแล้วจ านวน 288 สทิธบิตัร โดยจะเห็นได้
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ว่าค าขอรบัสทิธบิตัรที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยโีปรตีนจาก
แมลงนัน้ มอีตัราการยื่นขอรบัสทิธบิตัรเพิม่สูงขึน้มากทีสุ่ด
ในปี 2017 และตัง้แต่ในปี 2019 มีสิทธิบัตรลดน้อยลง 
เน่ืองจากสทิธบิตัรอาจยงัมกีารประกาศโฆษณาไม่ครบถ้วน 
แต่จากการวเิคราะหน์ัน้เทคโนโลยโีปรตนีจากแมลง มอีตัรา
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี
ไดร้บัความสนใจในระดบัโลกเช่นกนั จากการวเิคราะหพ์ืน้ที่
ขอรบัความคุม้ครอง และช่วงระยเวลาขอรบัความคุม้ครอง 
จึงน าสู่การน าข้อมูลสิทธิบตัรที่สืบค้นในกลุ่มนี้ สร้างเป็น
แผนทีส่ทิธบิตัรเพื่อการวเิคราะห ์Patent Landscape  
 

4.2 การสร้างแผนทีส่ิทธิบัตรกลุ่มอาหารโปรตีนจากแมลง 
     ด าเนินการใช้ PatSnap Patent Search Tools น าเข้า
ข้อมูลสิทธิบัตรที่ผ่านการคัดกรองและวิเคราะห์ระดับต้น สร้าง 
Patent Landscape ไดด้งัรปูที ่4  
 

 
รูปที่ 4 แผนที่สิทธบิัตรของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงภาพรวม 

 

      จากรูปที ่4 แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง 
แสดงพื้นที่ของกลุ่มเทคโนโลยีจากฐานสิทธิบัตรด้านการพัฒนา
โปรตีนจากแมลง เม ื ่อพิจารณาระดับส ีบนพื ้นที ่ Patent 
Landscape ส ่วนพ ื ้นท ี ่ส ีขาวแสดงถ ึงความส ูงของกลุ่ม
เทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงจ านวนมาก และลดระดับความ
เข้มข้นของจ านวนสิทธิบัตรในกลุ่มลงมาที่พื้นที่แนวราบ สีเทา 
สีเขียว และสีเหลือง ตามล าดับ วิธีอ่านผลในลักษณะเดียวกับ
แผนที่ทางภูมิศาสตร์ โดยพื้นที่สีฟ้าหรือน ้าเงิน แสดงถึงโอกาส
ของกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังมีช่องว่างในการพัฒนา (Opportunity 
for Development)  
      วิเคราะห์สิทธิบัตรเชิงลึกของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงที่
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ย ื ่ น จ ด ส ิ ท ธ ิ บ ั ต ร ม า ก ท ี ่ ส ุ ด  ไ ด ้ แ ก่   
1) เทคโนโลยีการสกัดให้เป็นผงที่ท าจากแมลงชนิดต่างๆ 2) 

การน าแมลงไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น คุกกี้ 
ข้าวแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ ซุป ขนม เกี๊ยว เยลลี่ เป็นต้น 
      วิเคราะห์เชิงลึกโดยดูจากลักษณะ Landscape ของแต่ละ
บริษัท ในรูปที่ 5 ที่ได้รับสิทธิบัตรด้านอาหารโปรตีนจากแมลง
มากที่สุด 3 อันดับแรก ในปี 2011-2021 พบว่าในแต่ละบริษัท
จะให้ความสนใจในเทคโนโลยีแต่ละด้านแตกต่างกัน โดย Case 
A ประเทศเกาหลีใต้ จะมุ่งเน้นเทคโนโลยีทางด้าน แป้งที่ท า
จากจิ้งหรีด หรือคุกกี้ที่ท าจากแมลงต่างๆ Case B จะมุ่งเน้น
การท าการตลาดเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรกร จึงได้คิดค้น
และท าการวิจ ัยผลิตภัณฑ์ท ี ่ ได ้จากแมลง โดยจะมุ ่งเน้น
เทคโนโลยีทางด้านสารสกัดที่ได้จากแมลงน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร Case C ประเทศไทยมุ่งเน้นผลิตภณัฑอ์าหาร
เพื่อสุขภาพที่ท าจากโปรตีนแมลง และ Case D มุ่งเน้นการท า
ตลาดเกี่ยวข้องกับการใช้โปรตีนจากแมลงเป็นส่วนประกอบใน
อาหาร  
     ส าหรับประเทศไทยยังมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
เพราะสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะส าหรับท าฟาร์มเพาะเลี้ยง
แมลงเพื่อส่งออก มีวัตถุดิบเพียงพอในการท าโรงงานผลิตแมลง 
ทั้งแบบเป็นตัวและแปรรูป โดยแมลงยอดนิยม ได้แก่ จิ้งหรีด , 
ตั๊กแตน, แมงป่อง, ดักแด้, หนอนรถด่วน และด้วง เป็นต้น ใน
ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบสินค้า อาทิ แมลงบรรจุกระป๋อง, 
ถุงฟอยล์, การสกัดผงแป้งที่ได้จากแมลง, ขนมในรูปแบบของ
แมลงเคลือบช็อกโกแลต, ลูกอมแมลง แมลงอบแห้งขายส่ง ไส้
กรอกจิ้งหรีด และแฮมเบอร์เกอร์จิ้งหรีด โดยจิ้งหรีดนั้นเป็นที่
นิยมเป็นอย่างมาก สามารถส่งออกและสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศปีละ 7,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท 
 

 
รูปที่ 5 แผนที่สิทธบิัตรของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงเชิงลึก 

 
5.) บทสรุปและข้อเสอนแนะ 
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5.1) บทสรุป 
     การพัฒนาเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงจากการสบืค้นข้อมลู
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั ่วโลก ระหว่างปี 2011– 2021 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาการสกัดแมลงให้เป็นผง ไป
จนถึงการน าแมลงมาท าเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอดีตยังไม่เป็น
ที่นิยมมากนัก เนื่องจากยังไม่เห็นคุณค่าทางโภชนาการของ
โปรตีนที ่ได้จากแมลงที ่เด่นชัด แต่ปัจจุบันมีผลการศึกษา 
จ านวนการยื่นจดสิทธิบัตรและข้อมูลคาดการณ์ประชากรที่เพิม่
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจท าให้เกิดการขาดแคลนอาหาร 
ผลการสืบค้นเห็นว่าในปี 2017 เป็นต้นมา มีการขอรับความ
คุ้มครองเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง โดย
ข้อมูลเชิงลึกพบว่าโปรตีนที ่ได้จากแมลงมีปริมาณโปรตีน
เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ และยังสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย ต้นทุน
การผลิตต ่า จึงท าให้เกิดแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีโปรตีน
จากแมลงเพิ่มขึ้นในทุกปี นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาสิทธิบตัร
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงของผู้เล่นหลัก ได้
จากตัวอย่างสิทธิบัตรตามที่กล่าวในผลการศึกษาข้างต้น ซึ่ง
เป็นสิทธิบัตรในฐานข้อมูลทั่วโลกที่คัดเลือกสิทธิบัตรที่ได้รับ
การประเมินว่ามีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพและคาด
การ์แนวโน้มทางการพัฒนาเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงในระยะ
ยาวโดยผู้เล่นหลักในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย 
สามารถขยายและรับกับโอกาสและความเป็นไปได้ในการ
เติบโตของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงขยายตัวต่อเนื่อง แต่เป็น
ตลาดเฉพาะกลุ่ม หากจะขยายไปในกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ จะต้อง
เน้นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการ
ผลิต ความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับ SDGs เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย สินค้า
ส่วนใหญ่ที่น ามาแปรรูปในปัจจุบัน แผนการพัฒนาที่แนะน า
เช่น แป้งและเครื ่องปรุงรส เพื่อน าไปผสมกับการประกอบ
อาหารอย่างอื่น หรือโปรตีนเสริมบ ารุงสุขภาพส าหรับธุรกิจเพื่อ
สุขภาพ ของทานเล่นจ าพวก Protein Bar, Snack และเนยถั่ว
หรือแยม ส าหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ควรมุ่ง
พัฒนากระบวนการเพาะเล ี ้ยงและการผลิตที ่ เน ้นความ
ปลอดภัยด้านวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภค 
และวิจัยพัฒนานวัตกรรมระยะยาว 
5.2) อภิปรายผลการวิจัย 
        การน าข้อมูลสิทธิบัตรและ Patent Landscape คาดการ์
ได้ถึงแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

โปรตีนจากแมลงทั่วโลก และเป็นสิ่งต้องการได้รับการสนับสนนุ
ในระดับนโยบายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในประเทศ
ไทยด้วย เช่น รูปแบบ IP Commercialization Plan ที่สร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เพื่อมุ่งเน้นศึกษาวิจัยการใช้
ประโยชน์อาหารโปรตีนจากแมลงเพิ่มเติมในเชิงพาณิชย์ โดย 
ผู้ประกอบการไทยควรที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภคสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่
สนใจบริโภคสินค้าอาหารจากแมลงที่ยังคงรูปร่างของแมลง 
การให้ข้อมูลความรู้ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของสินค้าอาหารจากแมลงแก่กลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายอย่าง
สม  ่ า เสมอ จะให ้สามารถขยายตลาดส ินค ้าได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังนั ้นสินค้าในรูปของผงหรือแป้ง 
(Powder or Flour) จึงเป็นแนวทางที่สามารถท าได้ อีกทัง้อาจ
พิจารณาน ารสชาติอาหารไทยท่ีเป็นที่รู้จักไปท่ัวโลก เช่น รสต้ม
ย ากุ้ง และรสแกงเขียวหวาน เป็นต้น มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  
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บทคดัย่อ 
กำรวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำระดบักำรรับรู้ถึงผลประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ควำมปลอดภยั ควำมเช่ือมัน่ 

และควำมพึงพอใจในกำรใช ้G-Wallet (แอปพลิเคชนัเป๋ำตงั) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของผูใ้ชบ้ริกำรในแต่ละเจนเนอเรชนั  
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยัในคร้ังน้ีคือ ประชำกรเจนเนอเรชัน X Y Z ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลท่ีเคยใชบ้ริกำร  G-
Wallet  โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยำ่งแบบแบ่งชั้นตำมสัดส่วนจ ำนวน 497 คน ประกอบดว้ยเจนเนอเรชนั X 164 คน เจนเนอเรชนั Y 164 คน             
และ เจนเนอเรชนั Z 169 คน เคร่ืองมือในกำรรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั ช่วงเวลำรวบรวม
แบบสอบถำมตั้งแต่ ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ถึง มกรำคม พ.ศ. 2565 ค่ำสถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย          ค่ำ
เบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมุติฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผูใ้ชบ้ริกำรโดยรวมไดรั้บรู้ถึงควำมสะดวกในกำรใช ้G-Wallet เป็นล ำดบัหน่ึง รองลงมำคือกำรรับรู้ถึงประโยชน์ ส ำหรับกำรรับรู้ถึง
ควำมปลอดภยัในกำรใชบ้ริกำรอยู่ในล ำดบัทำ้ยสุด และพบว่ำเจนเนอเรชนัต่ำงกนัส่งผลต่อระดบักำรรับรู้ทั้งส่ีดำ้นและควำมพึง
พอใจแตกต่ำงกนั ดงันั้นผูใ้ห้บริกำรควรเนน้กำรประชำสัมพนัธ์แนะน ำวิธีใช้งำนเพื่อให้ผูใ้ช้เขำ้ใจไดง่้ำย และน ำเสนอกำรเขำ้ถึง
ประโยชน์ต่ำงๆ ในแอปพลิเคชนัอยำ่งครอบคลุมและเป็นรูปธรรมให้มำกข้ึน ประกอบกบัลดควำมกงัวลของผูใ้ชใ้นประเด็นควำม
ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใชส่ื้อประชำสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อเขำ้ถึงกลุ่มประชำกรในแต่ละเจนเนอเรชนั 
 
ค ำส ำคญั:  G-Wallet  แอปพลิเคชนัเป๋ำตงั  เจนเนอเรชนั X Y Z    
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Abstract 
 The purpose of this research is to study the level of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived security, trust, 
and satisfaction in G-Wallet (Paotang Application) service among Generation X Y Z living in Bangkok and metropolitan. And to 
study whether the generation difference affects perception and satisfaction level. 497 samples comprised of 164 Generation X, 164 
Generation Y, and 169 Generation Z were collected via online and onsite questionnaires from December 2021 to January 2022. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and hypothesis was tested with One-way ANOVA 
analysis. The results showed that perceived ease of use got the highest mean score, followed by perceived usefulness, whereas 
perceived security got the least. Different generations affect the level of perceptions and satisfactions differently.  The service 
provider should launch public relation campaign to concretely promote the ease of use and the access to comprehensive benefits of 
the application, as well as relief users’ concerns about their personal data security by utilizing effective media and channels for 
reaching each generations.  
 
Keywords:  G-Wallet, Paotang Application, Generation X Y Z  
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1) บทน า 
G-Wallet (จี-วอลเลท็) คือ ฟีเจอร์หน่ึงในแอปพลิเคชนัเป๋ำ

ตงัซ่ึงเป็นกระเป๋ำเงินออนไลน์โดยธนำคำรกรุงไทย เพื่อท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินออนไลน์ต่ำงๆ เช่น รับเงิน โอนเงิน เช่ือม
บญัชีธนำคำร ช ำระค่ำสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้
สิทธิในโครงกำรเยียวยำต่ำงๆ ของภำครัฐ เช่น โครงกำรเรำ
ชนะ, โครงกำรม.33 เรำรักกนั, โครงกำรคนละคร่ึง, โครงกำร
ยิง่ใชย้ิง่ได,้ โครงกำรเรำเท่ียวดว้ยกนั เป็นตน้  

 รัฐบำลไดใ้ช้ระบบบริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์     
(e-payment) ใน  G-Wallet เพื่ อรอง รับโครงกำร เยี ยวยำ
ผลกระทบจำกโรคระบำดไวรัสโควิดเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือค่ำ
ครองชีพของประชำชน ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับจำกประชำชน
อยำ่งดีจำกขอ้มูลส ำนกัเศรษฐกิจกำรคลงั (2564) โครงกำรคน
ละคร่ึงระยะท่ี 3 มีผูใ้ชสิ้ทธิสะสมจ ำนวน 24.32 ลำ้นรำย โดย
มียอดกำรใชจ่้ำยสะสมรวม 67,468.5 ลำ้นบำท แบ่งเป็นเงินท่ี
ประชำชนจ่ำยสะสม 34,333.4 ลำ้นบำท และรัฐร่วมจ่ำยสะสม 
33,135.1 ลำ้นบำท โดยมีผูใ้ชสิ้ทธิครบ 1,500 บำท ประมำณ 
10 ลำ้นรำย และในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 จะมีกำรให้
ประชำชนลงทะเบียนเพื่อเขำ้โครงกำรคนละคร่ึงในเฟส 4 
เพื่อช่วยเหลือค่ำครองชีพและสนับสนุนนโยบำยกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำมช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำส่ือ
ต่ำงๆ ไดร้ำยงำนถึงปัญหำท่ีประชำชนส่วนหน่ึงประสบใน
กำรใช้แอปพลิเคชันเป๋ำตงั เช่น ปัญหำในกำรยืนยนัตวัตน 
และกำรลงทะเบียนใชสิ้ทธิ แอปพลิเคชันเป๋ำตงัขดัขอ้งเม่ือมี
ผูใ้ช้บริกำรพร้อมกันเป็นจ ำนวนมำก กระทบต่อควำมพึง
พอใจในกำรใชบ้ริกำร ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเน่ือง
ในกำรใชแ้อปพลิเคชนัเป๋ำตงัหลงัจำกส้ินสุดโครงกำรเยียวยำ
ของรัฐบำล อันอำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรพฒันำรูปแบบ
บริกำรทำงกำรเงินใหม่ๆ ผำ่นแอปพลิเคชนัในอนำคต 

 เ จน เนอ เรชันหมำย ถึ งก ลุ่ มคน ท่ี เ จ ริญ เ ติบโตใน
สภำพแวดลอ้มเดียวกัน ผ่ำนประสบกำรณ์ และถูกปลูกฝัง 
เร่ืองควำมเช่ือท่ีเหมือนกัน ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ ทัศนคติ    
และพฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นรำวครำวเดียวกัน 
(Ruaithanasombat 2015; อ้ำงอิงจำก Bilingham.2007) Post 
Today (2019) ไดว้เิครำะห์ลกัษณะนิสัยของคนในช่วงอำยเุจน
เนอเรชัน X Y Z ดงัน้ี เจนเนอเรชัน X (เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 
2508 - 2522) เกิดในยุคมัง่คัง่ใชชี้วิตอย่ำงสุขสบำย โตมำกบั

กำรพฒันำของวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ เป็นยคุท่ีมีกำรควบคุม
กำรเกิด มีลกัษณะนิสัยท่ีเด่นชัดคือ ชอบอะไรง่ำยๆไม่ตอ้ง
เป็นทำงกำร มีแนวคิดสร้ำงสมดุลในเร่ืองงำนและครอบครัว 
คือท ำงำนตำมหนำ้ท่ี ไม่บำ้งำน ไม่ทุ่มเทเท่ำกบัเจนเนอเรชนั 
Baby Boomer ท ำทุกอยำ่งไดเ้พียงล ำพงัไม่พึ่งพำใคร เป็นตวั
ของตวัเองสูง คนเจนเนอเรชนั Y (เกิดระหว่ำงปีพ.ศ. 2523 - 
2540) โตมำกบัเทคโนโลยีดิจิทลั มีควำมเป็นสำกล ช่ืนชอบ
ศิลปินต่ำงชำติ มีเทคโนโลยีพกพำ รักควำมสะดวกสบำย 
ตอ้งกำรควำมชดัเจนในกำรท ำงำน คำดหวงัท่ีจะมีเงินเดือน
สูงๆ คำดหวงัค ำชม แต่ไม่อดทนต่องำนท่ีท ำ ชอบเปล่ียนงำน
บ่อย คนเจนเนอเรชนั Z (เกิดหลงัปี พ.ศ. 2540) เกิดมำพร้อม
กบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอบดำ้น เรียนรู้กำรด ำเนินชีวิตใน
สังคมแบบดิจิทัลกำรติดต่อส่ือสำรไร้สำย เปิดกว้ำงทำง
ควำมคิดวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง ยอมรับควำมแตกต่ำงไม่
แบ่งแยก มีแนวโน้มเป็นมนุษย์หลำยงำน เพรำะอดทนต ่ำ 
ตอ้งกำรค ำอธิบำยมำกข้ึน ดอ้งมีเหตุผล ตอ้งรู้สึกว่ำไดเ้ขำ้ใจ
กบัทุกเร่ืองของชีวิต เติบโตมำกบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ
เทคโนโลยีต่ำงๆ ขอ้ดีคือ มีควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคโนโลยี 
พฒันำและเรียนรู้ไดเ้ร็ว มองโลกในแง่ดี ขอ้เสียคือ ข้ีเกียจและ
เบ่ือหน่ำยง่ำย ไม่ชอบขอ้มูลท่ีน่ำเบ่ือ เนน้กำรใหป้ระสบกำรณ์
จริงเป็นส่ิงน ำทำง เร่ิมคิดวิธีกำรหำเงินตั้ งแต่อำยุย ังน้อย 
สำมำรถใชโ้ซเชียลมีเดียไดอ้ยำ่งเช่ียวชำญ และใหค้วำมส ำคญั
กับภำพลักษณ์ตัวเองในโซเชียลมีเดีย เน่ืองจำกเติบโตมำ
พร้อมกบัโลกออนไลน์จึงไม่ถนดัเร่ืองกำรแสดงออกและส่ือ
อำรมณ์กับผูค้นในโลกควำมเป็นจริง ไม่เช่ือใจใครง่ำย ๆ 
ดงันั้น กำรเลือกเขำ้ช่องออนไลน์ของเจนเนอเรชนั Z จึงมกั
เลือกจำกช่องทำงท่ีให้พื้นท่ีส่วนตัว รู้สึกปลอดภัย และ
สำมำรถโพสตรู์ปหรือเขียนขอ้ควำมไดอ้ยำ่งอิสระโดยไม่ถูก
จบัผดิ 

Ratanabarncheun (2021) ไดศึ้กษำระดบั Digital Literacy 
ของครัวเรือนไทย พบว่ำกลุ่มท่ีมีทกัษะ Digital Fluency เป็น
กลุ่มท่ีสัมพนัธ์กบัเจนเนอเรชนั Y เป็นหลกั ประกอบอำชีพใน
กลุ่ม Professionals และมีรำยไดสู้งกว่ำ      5 แสนบำทต่อปี 
ในขณะท่ีกลุ่ม Digital Neutral จะเป็นกลุ่มตวัอยำ่งท่ีอยูใ่นเจน
เนอเรชัน Z อยู่ในวยัเรียนหรือหำกท ำงำนจะมีรำยได้ปำน
กลำง กลุ่ม Digital Illiterate เป็นกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีควำมสัมพนัธ์
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กบัเจนเนอเรชนั X และ Baby Boomer ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีน่ำกงัวล
ในควำมสำมำรถปรับตวัในระบบเศรษฐกิจยคุดิจิทลั  

โ ม เ ด ล ก ำ ร ย อม รั บ เ ท ค โน โล ยี  ( The Technology 
Acceptance Model : TAM) ก ล่ ำ ว ถึ ง ทัศ นค ติ ข อ ง ผู ้ ใ ช้
เทคโนโลยีในเร่ืองกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำนและกำร
รับรู้ถึงประโยชน์โดยเช่ือว่ำกำรใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วย
ให้ผลกำรปฏิบติังำนดีข้ึนและลดค่ำใชจ่้ำย ซ่ึงทศันคติในกำร
ใชง้ำนน้ีส่งผลต่อควำมตั้งใจใชง้ำน (Davis, 1989) ซ่ึง TAM 
เป็นโมเดลพื้นฐำนของกำรต่อยอดงำนวิจัยกำรยอมรับ
เทคโนโลยีในยุคต่อมำ Kumar et al. (2018) ได้ศึกษำควำม
ตั้ งใจใช้ M-Wallet อย่ำงต่อเน่ืองในประเทศอินเดียโดยใช้
โมเดลกำรยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และแทรกปัจจัย กำร
รับรู้ถึงควำมปลอดภัย ควำมเช่ือมั่น และควำมพึงพอใจ 
Venkatesh et al. (2003) ได้ศึกษำพฤติกรรมในกำรยอมรับ
เทคโนโลยีและสร้ำงกรอบแนวควำมคิดกำรยอมรับกำรใช้
เทคโนโลยี (The Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology : UTAUT) ประกอบด้วย  4  ปัจจัย คือ  ควำม
คำดหวังผลปฎิบัติ งำน  (Performance Expectancy) ควำม
คำดหวงัดำ้นควำมพยำยำม (Effort Expectancy) อิทธิพลทำง
สังคม (Social Expectancy)  และสภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
(Facilitating Condition)  และจำกกำรศึกษำของ Hong et al. 
(2008) พบว่ ำ ปั จจัยควำมแตก ต่ ำง ส่ วนบุคคลในด้ำน
ประสบกำรณ์ในกำรใชง้ำน และลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อ 
ก ำ ร ย อม รั บ ก ำ ร ใ ช้ โ มบ ำ ย แบ ง ค์ ก้ิ ง อ ย่ ำ ง ต่ อ เ น่ื อ ง 
Rotchanakitumnuai (2019) ไดศึ้กษำกำรยอมรับกำรใช้    โม
บำยแบงคก้ิ์งของธนำคำรพำณิชยไ์ทยอยำ่งต่อเน่ือง     พบว่ำ
ปัจจยักำรยอมรับดำ้นควำมคำดหวงั ดำ้นผลกำรปฏิบติังำน 
อิทธิพลทำงสังคม ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่งผลต่อกำรใช้
บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง แต่ควำมคำดหวงัควำมพยำยำม (ควำม
ยำกง่ำยในกำรใช)้ เป็นปัจจยัหน่ึงในกำรยอมรับกำรใชแ้ต่ไม่
ส่ งผล ต่อกำรใช้อย่ ำ ง ต่อ เ น่ือง  ประสบกำรณ์กำร ใช้
อินเตอร์เน็ตของบุคคลมีผลต่อกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง
ขณะท่ีเพศ อำยุ กำรศึกษำ ไม่ส่งผลต่อกำรใช้บริกำรอย่ำง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใชแ้อปพลิ 
เคชันเป๋ำตังของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครของ 
Wipachpreechakul (2019) ซ่ึงพบว่ำประชำกรท่ีมีเพศ อำยุ 
ระดบักำรศึกษำ รำยไดต่้อเดือนและอำชีพต่ำงกนัมีพฤติกรรม

กำรใชไ้ม่ต่ำงกนั นอกจำกน้ี ดำ้นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ ดำ้น
ควำมง่ำยในกำรใช ้ดำ้นกำรน ำมำใชจ้ริง ดำ้นโครงกำรกระตุน้
เศรษฐกิจและดำ้นขอ้จ ำกดันโยบำยมีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้
บริกำร Mikhanmak. et al. (2021) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อกำรยอมรับกำรใชง้ำนกระเป๋ำเงินออนไลน์ของประชำกร
ไทย พบวำ่ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรใชง้ำนแอปพลิเค
ชนัเป๋ำตงั คือกำรแนะน ำจำกคนรู้จกั บริกำรใหค้วำมช่วยเหลือ 
กำรโฆษณำ ปัจจยัดำ้นประโยชน์จำกกำรใชง้ำน คือกำรไดรั้บ
ควำมสะดวกสบำยและสำมำรถเขำ้ถึงบริหำรภำครัฐ และ
ปัจจยัดำ้นควำมยำกง่ำยในกำรใชง้ำน รวมทั้งกำรออกแบบท่ี
สวยงำมส่งผลอยำ่งมำกต่อกำรตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

  
2) วตัถุประสงค์ของการท าวจิัย 

2.1) เพื่อศึกษำระดบักำรรับรู้ถึงผลประโยชน์ ควำมสะดวกใน
กำรใชง้ำน ควำมปลอดภยั ควำมไวว้ำงใจ และควำมพึงพอใจ
ของผูใ้ช ้G-Wallet ของแต่ละกลุ่มเจนเนอเรชนั X Y Z 
2.2) เพื่อเปรียบเทียบเจนเนอเรชนั X Y Z ส่งผลต่อกำรรับรู้ถึง
ประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ควำมปลอดภยั ควำม
ไวว้ำงใจ และควำมควำมพึงพอใจในกำรใช ้G-Wallet โดยมี
สมมุติฐำน เจนเนอเรชนัท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรรับรู้ ถึง
ประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ควำมปลอดภยั ควำม
เช่ือมัน่ ควำมพึงพอใจในกำรใช ้G-Wallet ท่ีแตกต่ำงกนั 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 : กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจยั 
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3) วิธีด าเนินการวจิัย 
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ กลุ่มเจนเนอเร
ชนั X Y Z ท่ีเคยใช ้G-Wallet ท่ีอำศยัในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ผูว้ิจยัใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบแบ่งชั้นตำม
สัดส่วนโดยกระจำยจ ำนวนประชำกรกลุ่มเจนเนอเรชนั X Y 
Z ใกลเ้คียงกนั ไดก้ลุ่มตวัอย่ำง รวม 497 คน ประกอบดว้ย              
เจนเนอเรชนั X จ ำนวน 164 คน เจนเนอเรชนั Y จ ำนวน 164 
คน และเจนเนอเรชนั Z จ ำนวน 169 คน  

 
3.2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมลู 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคือแบบสอบถำม ประกอบดว้ย  
ชุดค ำถำม 4 ส่วน ส่วนท่ี1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถำม: เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อ
เดือน เหตุผลท่ีใช้  G-Wallet และพฤติกรรมกำรใช้ เ ช่น 
ประเภทบริกำรท่ีใช ้และควำมถ่ีในกำรใช ้ส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 
4เป็นค ำถำมแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ เร่ิมตั้ งแต่ มำกท่ีสุด มำก   
ปำนกลำง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยส่วนท่ี 2 เป็นค ำถำมเก่ียวกบั 
2.1 กำรรับรู้ถึงประโยชน์ 2.2 กำรรับรู้ถึงควำมสะดวกและ
ควำมง่ำยในกำรใชง้ำน 2.3 กำรรับรู้ถึงควำมปลอดภยัและกำร
เป็นส่วนตวัของขอ้มูล และ 2.4 ควำมเช่ือมัน่ไวว้ำงใจในผูใ้ห้
บริกำรและระบบกำรใช้งำนสำมำรถส่งมอบบริกำรไดต้ำม
ควำมคำดหวงั ส่วนท่ี 3 เป็นค ำถำมเก่ียวกับระดบัควำมพึง
พอใจจำกกำรใช้ G-Wallet ผูว้ิจัยไดน้ ำแบบสอบถำมไปให้
ผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำนพิจำรณำควำมสอดคลอ้งระหวำ่งขอ้
ค ำถำมกบัวตัถุประสงค ์(IOC) มีค่ำ 0.7-0.95 ซ่ึงมีค่ำมำกกว่ำ 
0.50 และน ำแบบสอบถำมไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่ำงจ ำนวน 30 คน น ำไปหำค่ำควำมเช่ือมั่นด้วยค่ำ
สัมประสิทธ์ิแอลฟำของ Cronbach มีค่ำ 0.84-0.93 ซ่ึงมีค่ำ
มำกกวำ่ 0.70 จึงถือวำ่น ำไปใชใ้นกำรเกบ็ตวัอยำ่งได ้ 
 
3.3) วิธีการเกบ็ข้อมลู 
 ผูว้ิจัยมีกำรเก็บแบบสอบถำมทั้ งช่องทำงออนไลน์และ
แบบสอบถำมกระดำษ ใช้เวลำในกำรรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่
ธันวำคม พ.ศ. 2564 ถึง มกรำคม พ.ศ. 2565 โดยไดรั้บกำร
พิจำรณำรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย์

ไดร้หัสกำรอนุมติั จย.009/2564 รับรองวนัท่ี 9 ธนัวำคม พ.ศ.
2564 

 
3.4) การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผูว้ิจยัประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปSPSS 
(Statistical Package for the Social Science) ดงัน้ี 
     3.4.1) สถิติเชิงพรรณา : ประกอบด้วย ควำมถ่ี  ร้อยละ 
ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน โดยควำมถ่ีและร้อยละ จะ
ใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปในส่วนท่ี 1 และใชว้ิเครำะห์
ระดบักำรรับรู้ ควำมเช่ือมัน่ และควำมพึงพอใจในส่วนท่ี 2 
ของแบบสอบถำม โดยใช้เกณฑ์กำรแปลผลโดยใช้สูตร
ค ำนวณช่วงห่ำง (Srisaard, 2002:82) โดย 4.21–5.00 ระดับ
มำกท่ีสุด 3.41-4.20 ระดบัมำก 2.61-3.40 ระดบัปำนกลำง 
1.81-2.60 ระดบันอ้ย และ 1.00-1.80 ระดบันอ้ยท่ีสุด 

     3.4.2) สถิติเชิงอนุมาน  : เพื่อน ำมำใช้ในกำรทดสอบ
สมมุติฐำนโดยสถิติท่ีใชคื้อกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
ค่ำเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่ำงเจนเนอเรชัน X Y Z โดยกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (One-Way ANOVA) ก ำหนดระดบั
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 
 

4) ผลการวจิัย 
4.1)  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่ง 497 คน ซ่ึงกระจำยแต่ละ
เจนเนอเรชันใกล้เ คียงกันในสัด ส่วน 33 -34% ผู ้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่  59.56% เ ป็น เพศหญิง  64.59% 
กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี 38.63% เป็นนกัศึกษำซ่ึงส่วนใหญ่
อยู่ในเจนเนอเรชัน Z และรองลงมำ 24.55% เป็นพนักงำน
บริษัท 41.85% มีรำยได้ต  ่ำกว่ำ 15,000 บำทและรองลงมำ 
26.56% มีรำยไดร้ะหวำ่ง 15,001–30,000 บำท  
 
4.2) ระดบัคะแนนเฉล่ียเรียงตำมล ำดบัจำกมำกไปนอ้ยไดด้งัน้ี 
กำรรับรู้ควำมสะดวก (3.69) ควำมพึงพอใจ (3.61) ควำม
เช่ือมัน่ (3.49) ประโยชน์ (3.46) และ ควำมปลอดภยั (3.42) 
ดงัตำรำงท่ี 2 
 
4.3) การทดสอบสมมติุฐาน (ตำรำงท่ี 3) 
     4.3.1) กำรแจกแจงแบบปกติ (Normality) พิจำรณำจำกค่ำ
ควำมเบ ้(Skewness) มีค่ำอยู่ระหว่ำง -.517 ถึง -.312 และค่ำ
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ควำมโด่ง (Kurtosis) มีค่ำระหว่ำง -0.129 ถึง 0.538  ถือว่ำมี
กำรแจกแจงแบบปกติ  
 
     4.3.2) กำรทดสอบควำมแปรปรวนโดยใชส้ถิติ Levene’s 
Test for Equality of Variance ซ่ึงมีค่ำ Sig. เท่ำกบั .230, 
.443, .057, .331, .093 และ .370 มีค่ำมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญัท่ี
ก ำหนด .05 แสดงว่ำควำมแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่ำงไม่
แตกต่ำงกนั จึงสอดคลอ้งกบักำรใชเ้ง่ือนไข ANOVA 
     4.3.3)  ผลจำกกำรทดสอบสมมุติฐำน พบวำ่ เจนเนอเรชนั
แตกต่ำงกนัมีกำรรับรู้ถึงประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้
งำน ควำมปลอดภยั ควำมเช่ือมัน่ และควำมพึงพอใจในกำรใช ้       
G-Wallet แตกต่ำงกนัท่ีระดบันยัส ำคญั 0.01 เม่ือเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) วำ่ คู่เฉล่ียคู่ใดบำ้งท่ีแตกต่ำง
กนั พบวำ่ ระดบักำรรับรู้ถึงประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้
งำน ควำมปลอดภยั ควำมเช่ือมัน่ และควำมพึงพอใจในกำรใช ้
G-Wallet ของเจนเนอเรชนั Z มีควำมแตกต่ำงกบัเจนเนอเรชนั 
X และ Y อย่ำงมีนัยส ำคญั ในขณะท่ีควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เจนเนอเรชนั X และ Y ไม่มีนยัส ำคญั 
     
ตำรำงท่ี 2 ระดบัควำมรับรู้และควำมพึงพอใจในกำรใช ้G-Wallet 

 
 

 ตำรำงท่ี 3 แสดงผลกำรทดสอบสมมุติฐำนดว้ย ANOVA 

 
 

    
5) สรุปและอภิปรายผล 

5.1) กำรรับรู้ถึงควำมสะดวกในกำรใชง้ำน กำรรับรู้ถึงควำม
ปลอดภยั ควำมไวว้ำงใจ และควำมพึงพอใจของกลุ่มเจน
เนอเรชนั X Y อยูใ่นระดบัมำก ในขณะท่ีกลุ่มเจนเนอเรชนั Z 
อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 
5.2) เจนเนอเรชนั X , Y และ Z ส่งผลต่อกำรรับรู้ถึงประโยชน์ 
ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ควำมปลอดภยั ควำมเช่ือมัน่ และ
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร G-Wallet แตกต่ำงกัน  
โดยเฉพำะเจนเนอเรชนั Z มีควำมแตกต่ำงกบัเจนเนอเรชนั X 
และ Y เน่ืองจำก เจนเนอเรชัน่ Z เติบโตมำกบัส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกและเทคโนโลยีต่ำงๆ ไม่ชอบขอ้มูลหรือขั้นตอนท่ี
ซับซ้อน ให้ควำมส ำคญักบัภำพลกัษณ์ตวัเองในโซเชียลมีเดีย 
และมักเลือกช่องทำงท่ีให้พื้นท่ีส่วนตัวรู้สึกปลอดภยั จึงมี
ควำมคำดหวงัในกำรใช ้G-Wallet ในเกณฑ์สูง ในขณะท่ี ศิริ
ลักษณ์ โรจน์กิจอ ำนวย (2562) พบว่ำ อำยุไม่ส่งผลต่อกำร
ยอมรับกำรใช้โมบำยแบงค์ ก้ิ งอย่ำ ง ต่อ เ น่ืองส ำห รับ
ผูใ้ช้บริกำรโมบำยแบงค์ก้ิงท่ีให้บริกำรโดยธนำคำรไทย
พำณิชย ์และ ชรัชต ์วิภชัปรีชำกุล (2562) พบว่ำ อำยุไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อปพลิเคชนัเป๋ำตงัส ำหรับประชำกรใน
เขตกรุงเทพมหำนคร  
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6) ข้อเสนอแนะ 
6.1) กำรรับรู้ถึงประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ควำม
ปลอดภัย ควำมไวว้ำงใจ และควำมพึงพอใจของกลุ่มเจน
เนอเรชัน Z อยู่ในระดับปำนกลำง ดังนั้ น ผูใ้ห้บริกำร G-
Wallet ควรจะก ำหนดกลยุทธ์ในกำรท่ีจะเพิ่มกำรรับรู้ในทุก
ดำ้นรวมถึงท ำกำรศึกษำเชิงลึกเพิ่มเติมของกลุ่มเจนเนอเรชนั 
Z เพื่อให้ทรำบถึงควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงอนัจะน ำไปสู่กำรใช ้               
G-Wallet อยำ่งต่อเน่ือง  
 
6.2) กำรรับรู้ถึงประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ควำม
ปลอดภยั ควำมไวว้ำงใจ และควำมพึงพอใจของเจนเนอเรชนั 
X , Y และ Z แตกต่ำงกนั ดงันั้น เพ่ือเป็นกำรยกระดบักำรรับรู้
ทั้ง 4 ดำ้นและควำมพึงพอใจเพื่อให้มีกำรใชบ้ริกำร G-Wallet 
อยำ่งต่อเน่ืองส ำหรับทุกเจนเนอเรชนั อนัจะน ำไปสู่สังคมไร้
เงินสด และเป็นเคร่ืองมือของรัฐบำลในกำรจัดมำตรกำร
เยยีวยำและช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ รวมทั้งกระจำยรำยไดใ้หก้บั
ประชำชน ดังนั้ นผูใ้ห้บริกำรควรเน้นกำรประชำสัมพันธ์  
แนะน ำวิธีใชเ้พื่อให้ผูใ้ชเ้ขำ้ใจไดง่้ำยและน ำเสนอกำรเขำ้ถึง
ประโยชน์ต่ำงๆ ในแอปพลิเคชันอย่ำงครอบคลุมและเป็น
รูปธรรมให้มำกข้ึน ประกอบกบัลดควำมกงัวลของผูใ้ช้ใน
ประเด็นควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อเขำ้ถึงกลุ่มประชำกรใน
แต่ละเจนเนอเรชนั 
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บทคดัย่อ — การพยากรณ์ราคาปิดของอนุพนัธ์ในตลาดสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX [1] เป็นเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจและ
เป็นการเพ่ิมโอกาสของนักลงทุนท่ีต้องการลงทุนต า่แต่ได้รบัผลตอบแทน
สูง ในงานวิจยัน้ีได้ท าการศึกษาโดยใช้แบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึก คือ 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบสงัวตันาการ (CNN), หน่วยความจ าระยะสัน้
แบบยาว (LSTM) และแบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่อง  คือ ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (SVM) แบบถดถอย (Regression) เพ่ือน ามาพยากรณ์
ราคาปิดของอนุพนัธ์ SET 50 Index Futures ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ท่ีอ้างอิงราคา
ของ SET50 Index จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย [2] และมีความ
นิยมสูง โดยใช้สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรส์นัมาคดัเลือกคณุลกัษณะท่ีจะ
น าเข้าสู่แบบจ าลอง และประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองด้วยค่าเฉล่ีย
ความผิดพลาดก าลงัสอง (MSE), ค่ารากท่ีสองของค่าความคลาดเคล่ือน
ก า ลัง สอ ง เฉ ล่ี ย  (RMSE), ค่ า คว ามคลาด เค ล่ื อนสมบู ร ณ์  (MAE)                             
ผลการทดสอบพบว่าแบบจ าลอง LSTM มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ดี
ท่ีสุด รองลงมาคือแบบจ าลอง SVR และ CNN ส่วนเวลาท่ีใช้ฝึกสอน
แบบจ าลองท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือแบบจ าลอง SVR รองลงมาคือแบบจ าลอง 
CNN และ LSTM 
 

ค ำส ำคญั — การพยากรณ์ราคาอนุพนัธ,์ โครงข่ายประสาทเทียม
แบบสงัวตันาการ,หน่วยความจ าระยะสัน้แบบยาว, ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มช
ชีน, การวิเคราะหก์ารถดถอย 

 
ABSTRACT — The forecasting of close price derivative in Thailand 

Futures Exchange (TFEX) [1] which seems interesting for investors who 
want low investment and high return. In this study had been used Deep 
learning models which are Convolutional Neural Network (CNN), Long 
Short-Term Memory (LSTM), and Machine Learning model which is a 
Support Vector Machine (SVM) regression analysis for forecasting the 
close price of SET 50 Index Futures derivative which has referred SET 
50 Index price from the Stock Exchange of Thailand [2] and has been the 
popular derivative. Using Pearson's Correlation Analysis for choosing  

the feature to be a data input and evaluate the efficiency of all models 
by Mean Squared Error (MSE), Root Mean Square Error (RMSE), Mean 
Absolute Error (MAE). The results had been shown LSTM model which 
was the best and next SVR, CNN model. The minimal execution time was 
SVR model and next CNN, LSTM models 
 

Keywords — Derivative Price Forecasting, Convolutional Neural 
Network (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM), Support Vector 
Machine (SVM), Regression Analysis 
 

I. บทน า 
อนุพนัธ์ คอืตราสารทางการเงนิที่เป็นสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่ท าขึน้ใน

ปัจจุบนั และจะมกีารแลกเปลี่ยนสินค้าหรือให้สิทธิในการซื้อขายสินค้า
อ้างอิงในอนาคต โดยลงทุนในจ านวนเงินประมาณ 10-15% ของ                   
การลงทุนในสนิทรพัย์ และในปีค.ศ. 2021 ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 
มีปริมาณการซื้ อขายจ านวน  135,117,308 เพิ่มขึ้น  12 .42% จาก                       
ปี ค.ศ. 2020 [3] ดว้ยเหตุนี้หากมเีครือ่งมอืทีส่ามารถพยากรณ์ราคาปิดของ
อนุพนัธ์ไดอ้ย่างแม่นย า จะเป็นการเพิม่โอกาสในการท าก าไรของนกัลงทุน 
และสร้างความมัน่ใจให้กบันักลงทุนกลุ่มใหม่ที่สนใจการลงทุนสนิทรพัย์
ประเภทนี้ที่มจีุดเด่นคือลงทุนน้อยแต่มโีอกาสรบัผลก าไรสูง งานวิจยันี้
มุง่เน้นหาคุณลกัษณะและตวัแบบทีเ่หมาะสมส าหรบัพยากรณ์ราคาปิดของ
อนุพนัธป์ระเภท SET 50 Index Futures ทีน่ิยมในตลาดซื้อขายล่วงหน้า  
 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
เพื่อเปรยีบเทยีบแบบจ าลองพยากรณ์ราคาปิดของอนุพนัธ์ประเภท 

SET50 Index Futures โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบสงัวตันาการ , 
หน่วยความจ าระยะสัน้แบบยาวและซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีแบบถดถอย  
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III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
III.I. อนุพนัธป์ระเภท SET 50 Index Futures 

เป็นอนุพนัธ์ที่อ้างอิงกบัดชันี SET50 ซึ่งค านวณมาจากหุ้นสามญัจด
ทะเบยีนทีม่ขีนาดใหญ่ มสีภาพคล่องสม ่าเสมอจ านวน 50 ตวัแรกของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย [2] และนักวิจยัได้คดัเลือกเพยีง 4 ชุด คือ
ตวัอกัษร H, M, U, Z ที่มรีะยะเวลาเต็มช่วงสญัญา 12 เดอืน มรีะยะเวลา
รวมกนั 12 เดอืน หรอื 4 ไตรมาส จากเดอืนทีค่รบก าหนดสญัญาเดอืน 3, 
6, 9, และ 12 โดยมรีายละเอยีดแต่ละชุดสญัญาดงันี้ ชุดสญัญา H เดอืนที่
ครบก าหนดสญัญา คอื มนีาคม, ชุดสญัญา M เดอืนที่ครบก าหนดสญัญา 
คอื มถุินายน, ชุดสญัญา U เดอืนทีค่รบก าหนดสญัญา คอื กนัยายน, และ
ชุดสญัญา Z เดอืนทีค่รบก าหนดสญัญา คอื ธนัวาคม  จากชุดสญัญา H, M, 
U, และ Z ดงักล่าว ท าใหน้กัลงทุนไดม้เีวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัพจิารณาการ
ซื้อขายก่อนครบก าหนดทีต่้องจ่ายเงนิเต็มมลูค่า 100% เช่น ชุดสญัญา H 
เดอืนที่สญัญาเริม่ต้น คอื สิ้นเดอืนธนัวาคม และเดอืนที่สญัญาสิ้นสุด คอื 
สิน้เดอืนมนีาคมของปีถดัไป มรีะยะเวลาเตม็ช่วงสญัญา 3 เดอืน เป็นตน้ 
 
III.II. โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural 
Network, CNN)  

เป็นการจ าลองความสามารถการประมวลผลของสมองมนุษย์  ใน
งานวจิยัทัว่ไปใชว้ธิกีารประมวลผลภาพ โดยใชค้่าพกิเซลเป็นขอ้มลูน าเขา้
แต่ในงานวจิยันี้ใชว้ธิกีารแบ่งขอ้มลูของราคาปิดแบบ Sliding Window เป็น
ขอ้มูลน าเขา้ และเขา้สู่กระบวนการคอนโวลูชนั [4-6] ที่มกีารใช้ตวักรอง
หรือเคอร์เนลเพื่อสกัดลักษณะเด่นของข้อมูลออกมา และผ่านขัน้ตอน               
เรลูเพื่อปรบัตัวเลขที่ติดลบให้เป็นศูนย์, ขัน้ตอนแม็กซ์พูลลิ่งเพื่อเลือก
ตวัเลขที่มากที่สุด, ข ัน้ตอนปรบัเรยีบเพื่อปรบัขอ้มูลหลายมติใิห้เหลอืมติิ
เดยีว และเขา้สู่ข ัน้ตอนการพยากรณ์  
 
III.III. หน่วยความจ าระยะสัน้แบบยาว (Long Short-Term Memory, LSTM)  

เป็นหนึ่งในโครงข่ายประสาทเทียมเหมาะกับข้อมูลอนุกรมเวลา 
หลกัการท างานประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน [7-9] คอื 1) ขัน้ตอนการลมืขอ้มลู
เป็นการพจิารณาว่าจะลบขอ้มูลใดออกไปจากหน่วยความจ า , 2) ขัน้ตอน
การเขียนข้อมูลเป็นการพิจารณาว่าจะน าข้อมูลใหม่ชุดใดเข้าไปใน
หน่วยความจ า, 3) ขัน้ตอนการอพัเดทขอ้มลูเป็นการรวมขอ้มลูจากขัน้ตอน
การรวมขอ้มลูและการเขยีนขอ้มลู และ 4) ขัน้ตอนการอ่านขอ้มลูเป็น 
การพิจารณาว่าข้อมูลใดในหน่วยความจ าที่จะส่งผลต่อการพยากรณ์ 
หลงัจากนัน้จะไดผ้ลลพัธ์ออกมา และผลลพัธ์กบัความจ าทีไ่ด้จะยอ้นกลบั
มาเขา้สู่กระบวนการใหม่ 
 
III.IV. ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี (Support Vector Machine, SVM)  

เป็นเทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยสร้างระนาบหลายมติิแบ่งแยกที่ดี
ที่สุด  ที่ให้ระยะขอบระหว่างข้อมูลมากที่สุด  [10-12] มีผลลัพธ์จาก                     
การท านาย 2 รปูแบบ คอืการแบ่งกลุ่มและตวัเลข ในงานวจิยันี้จะใชเ้ทคนคิ
ซพัพอร์ตเวกเตอร์รเีกรสชนัให้ผลลพัธ์เป็นตวัเลข แต่จะสนใจขอ้มูลทีอ่ยู่
ห่างจากขอบเขตอ่อน (Soft Margin) ด้วยการพิจารณาค่าความคลาด
เ ค ลื่ อ น ที่ ย อ ม รับ ไ ด้ ใ น รู ป ฟั ง ก์ ชัน ก า ร สูญ เ สีย  ( Loss Function)                       
แบบ Ɛ – Insensitive  และน ามาหาความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหว่างอินพุต

เวกเตอร์และตวัแปรเอาท์พุต เพื่อใหไ้ดต้วัแบบส าหรบัพยากรณ์ผลลพัธ์ที่
เป็นตวัเลขออกมา 
 
III.V. การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และการวเิคราะห์
สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis)  

เป็นสถติทิีใ่ชศ้กึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระกบั  
ตวัแปรตาม [13] ในงานวจิยันี้ได้วเิคราะห์ถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย เพื่อ
ท านายโอกาสความสัมพันธ์ ของตัวแปรตามเกณฑ์ของ  Pearson                    
(ค.ศ.1920) อ้างอิงตามงานวิจยัของ Parawee [14] หากค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัมคี่าตัง้แต่ 0.5 ถงึ 1 แสดงว่าตวัแปรอสิระกบัตวั
แปรตามมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สามารถน ามาใชใ้นตวั
แบบในงานวิจัยได้ ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ส ันสามารถค านวณ [15]                
ไดด้งัสมการที ่(1) 
 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2[𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2]
        (1) 

 
เมือ่ก าหนดให ้   𝑟𝑥𝑦 คอืสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

x     คอืตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ 
y     คอืตวัแปรตาม 
n     คอืขนาดขอ้มลู 

 
III.VI. การแบ่งขอ้มลูรปูแบบ Sliding Window  

เป็นการแบ่งขอ้มลูฝึกสอนก่อนน าเขา้ตวัแบบพยากรณ์ [16] จุดเริม่ต้น
ของขอ้มลูจะมกีารขยบัออกไปเรือ่ยๆ แต่จ านวนขอ้มลูทัง้หมดยงัคงเท่าเดมิ 
ส่วนขอ้มูลทดสอบเป็นขอ้มูลถดัไป การแบ่งขอ้มูลแบบนี้เหมาะกบัขอ้มลู
ประเภทอนุกรมเวลา ทีม่กีารน าขอ้มลูเรยีงตามเวลามาพยากรณ์ค่าถดัไป  
 
III.VII. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปัจจุบันมีงานวิจัยที่น่าสนใจได้ศึกษาการการท านายดัชนีตลาด
หลกัทรพัย์ โดยใช้การเรยีนรู้ของเครื่องและการเรยีนรู้เชงิลกึ ดงัตวัอย่าง
งานวจิยั เช่น 

ในปี ค.ศ. 2013 Suwat Pinyopan [17] ได้น าเสนอ Support Vector 
Machine for Derivatives Prediction เพื่อสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์
ราคาปิดของอนุพนัธ์ประเภท SET 50 Index Futures ที่ท าการซื้อขาย
ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ ถึงเดอืนเดอืนเมษายน ค.ศ. 2012 โดยเก็บขอ้มลู
เ ป็น ร ายนาที  แล ะคัด เลือกคุณลักษณะด้วยวิธี  RReliefF ซึ่ ง ใช้                         
ตัวแบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบถดถอย และประเมิน
ปร ะ สิท ธิภ าพด้ วยค่ า คว ามคาด เคลื่ อ น  MAE แล ะ  MSE พบว่ า                        
ค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองที่ใช้คุณลกัษณะที่คดัเลอืกแล้วมคี่า
น้อยกว่าแบบจ าลองที่ใชคุ้ณลกัษณะทัง้หมดทัง้ในช่วงตลาดแนวโน้มขึน้, 
ลง และไมเ่ปลีย่นแปลง  

ใน ปีค .ศ .  2020 Penglei Gao , Rui Zhang และ  Xi Yang [18] ได้
น าเสนอ The Application of Stock Index Price Prediction with Neural 
Network เพื่อสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ราคา SP500, Nikkei225, 
CSI300 ซึ่งใช้ตัวแบบ 4 แบบดังนี้  เพอร์เซ็ปตรอนหลายชัน้  (MLP), 
หน่วยความจ าระยะสัน้แบบยาว (LSTM), โครงข่ายประสาทเทียมแบบ               
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สงัวตันาการ (CNN) และ Uncertainty-aware Attention (UA) ผลที่ดทีี่สุด                          
(มคี่าความคลาดเคลื่อน RMSE, R และ MAPE น้อยทีสุ่ดทัง้ในขอ้มลูของ 
SP500, Nikkei225 และ CSI300) ได้จากตวัแบบ UA รองลงมาคอื CNN, 
LSTM และ MLP 

ในปีค.ศ. 2021 Ahmad Fauzi [19] ไดน้ าเสนอ Stock Price Prediction 
using Support Vector Machine in the Second Wave of Covid-19 
Pandemic เพื่อสร้างตัวแบบส าหรับท านายราคาตลาดหุ้นของ JKSE 
ในช่วงโควิดระบาดครัง้ที่สอง ซึ่งใช้ตัวแบบ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชนี 
(SVM) ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย RBF kernel ด้วย C=100,                    
ε =0.01 และ γ = 3 มีค่าความเคลื่อน MAPE และ  RMSE น้อยกว่า                  
การปรบัค่า C, ε และ γ ดว้ยคา่อื่น 

ในปี ค.ศ. 2021 Poomchai Jitchai และ Ohm Sornil [20] ไดน้ าเสนอ 
Stock Index Prediction Using Deep Learning Model เพื่อสร้างตัวแบบ
ส าหรบัท านาย ดชันี SET และ SET50 ซึง่ใชต้วัแบบจ านวน 2 แบบ คอื  
โครงข่ายประสาทเทยีมแบบสงัวตันาการ (CNN)  และหน่วยความจ าระยะ
สัน้แบบยาว (LSTM) ผลที่ดีที่สุดได้จากตัวแบบ CNN โดยใช้ข้อมูล                  
ราคาปิด  5 วนัก่อนหน้า มคี่าความคลาดเคลื่อน RMSE น้อยที่สุด ทัง้ใน
ขอ้มลู SET และ SET50 คอื 0.029 และ 0.032 ตามล าดบั 
 

IV. วธิดี าเนินการวจิยั 
งานวจิยันี้ไดด้ าเนินการตามรปูที ่II โดยมขี ัน้ตอนดงันี้  

IV.I. รวบรวมขอ้มลูอนุพนัธป์ระเภท SET 50 Index Future 
รวบรวมจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตัง้แต่                   

ชุดสญัญา S50H08 (สิ้นเดอืนมนีาคม ปี ค.ศ.2007) ถงึชุดสญัญา S50Z21 
(สิน้เดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ.2021) ประกอบดว้ยชุดสญัญาตวัอกัษร H, M, U, 
Z อย่างละ 14 ชุด และรวมขอ้มลูของแต่ละสญัญาเป็นชุดเดยีวท าใหเ้หลอื
เพียง 4 ชุด หลงัจากนี้จะใช้การเขยีนโปรแกรมภาษา Python Version 
3.9.6 ในโปรแกรม Visual Studio Version 1.64.2 ในการจัดการข้อมูล
ต่อไป จากนัน้น าบรรทดัที่ไม่มขีอ้มูลของราคาปิดออก และน าขอ้มูลชุด
สญัญา H, M, U, Z มาแสดงเป็นกราฟเชงิเสน้ ดงัรปูที ่I ก าหนดแกน x คอื 
Date ซึ่งแสดงเดอืนหรอืปี และแกน y คอื Close (ราคาปิด) พบว่ากราฟ
ของชุดสญัญาทัง้ 4 ตวัอกัษรเป็นกราฟเชงิเสน้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั แสดง
ว่าราคาปิดของชุดสญัญา H, M, U, Z มคี่าใกล้เคยีงกนั ผู้วจิยัจงึได้เลอืก    
ชุดสญัญาตวัอกัษร Z เพยีงชุดเดยีวมาเตรยีมขอ้มลู  

 
รปูที ่I. กราฟแสดงราคาปิดของชุดสญัญา H, M, U, Z 

 

 
IV.II. ก าหนดชุดขอ้มลูฝึกสอนและชุดขอ้มลูทดสอบ 

ชุดขอ้มลูฝึกสอนเป็นขอ้มลูในสิ้นปี ค.ศ. 2007 – 2020 (เฉพาะวนัท า
การจ านวน 3,125 วัน) และข้อมูลทดสอบเป็นข้อมูลในปี ค.ศ. 2021 
(เฉพาะวนัท าการจ านวน 220 วนั) 

 

IV.III. การคดัเลอืกคุณลกัษณะ 
เนื่องจากขอ้มลูมคีุณลกัษณะ 9 คุณลกัษณะ คอื 1) ราคาเปิด (Open),  

2) ร าค าสู ง สุ ด  (High), 3) ร าค าต ่ า สุ ด  (Low), 4) ร าค า ปิด  (Close),                   
5) ราคาช าระ (SP), 6) ราคาเปลี่ยนแปลง (Chg), 7) %ราคาเปลี่ยนแปลง 
(%Chg), 8) ปริมาณการสัง่ซื้อ (Vol) และ 9) สถานะสัญญาคงค้าง (OI)       
ซึ่งอาจมีบางลักษณะที่มีผลต่อราคาปิด จึงใช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์     
เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะทัง้หมดและราคาปิด โดยงานวจิยั
นี้ไดเ้ลอืกการหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั พบว่า ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, 
ราคาต ่าสุด, ราคาปิด และราคาที่ใช้ช าระ มคี่าสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั
เทียบกับราคาปิดเท่ ากับ  1 แสดงว่ าทัง้  5  คุณลักษณะนี้ มีผลต่อ                      
การพยากรณ์ราคาปิดและสามารถเลือกเพียง  1 ลักษณะมาใช้แทน
คุณลกัษณะที่เหลือได้ นักวิจยัได้เลือกราคาปิดมาเป็นคุณลกัษณะที่จะ
น าไปใชใ้นแบบจ าลองต่อไป 
 
IV.IV. การปรบัค่าดว้ยวธิ ีNormalization 

จากนัน้ปรบัราคาปิดให้มคี่าตัง้แต่ 0 – 1 ด้วยวธิ ีNormalization [21] 
เฉพาะข้อมูลที่ใช้ส าหรบัแบบจ าลอง CNN และ LSTM เนื่องจากหากใช้
ขอ้มลูทีผ่่านการปรบัค่ากบัแบบจ าลอง SVR แลว้ พบว่ากราฟแสดงค่าจรงิ
และค่าพยากรณ์มเีสน้ทีห่่างกนัมาก ดงัรปูที ่II  แต่เมือ่ใชข้อ้มลูทีไ่มป่รบัค่า 
พบว่าเสน้กราฟทัง้ 2 เสน้ชดิกนัมากกว่า ดงัรปูที ่VI 

 
รปูที ่II. กราฟแสดงผลลพัธจ์ากการใชข้อ้มลูทีป่รบัค่าดว้ย                   

วธิ ีNormalization ผ่านแบบจ าลอง SVR 
 
IV.V. การแบ่งขอ้มลูดว้ยวธิ ีSliding Window  

หลังจากนั ้นแบ่งข้อมูลแบบอนุกรมเวลาด้วยวิธี  Sliding Window 
เท่ากบั 20 [18] ดงัตารางที ่I ซึ่งส่งผลใหรู้ปที ่IV – VII เสน้ค่าพยากรณ์จะ
เริม่จากวนัที ่21 ของค่าจรงิ  

ตารางที ่I. แสดงการแบ่งขอ้มลูดว้ยวธิ ีSliding Window 
ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี ... ล าดบัท่ี 19 ล าดบัท่ี 20 
973.60 969.50 … 953.70 963.00 
969.50 962.20 … 963.00 928.90 
962.20 958.40 … 928.90 930.00 
958.40 961.50 … 930.00 927.60 
961.50 958.40 … 927.60 924.50 

 
IV.VI. การสรา้งแบบจ าลอง 

ผู้วิจ ัยได้เลือกแบบจ าลอง 3 แบบ คือ CNN, LSTM, และ SVR 
เนื่องจากวิธีการประมวลผลของทัง้ 3 แบบจ าลองนี้มคีวามแตกต่างกนั
อย่างชดัเจน คอื 1) แบบจ าลอง CNN มกีารใชก้ระบวนการคอนโวลชูนัเพือ่
สกดัลกัษณะเด่นของขอ้มลูออกมา, 2) แบบจ าลอง LSTM มชี่วงความจ าซึง่
ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื ข ัน้ตอนการลมืขอ้มลู, การเขยีนขอ้มลู, การ
อพัเดทขอ้มลู และขัน้ตอนการอ่านขอ้มลู,และ 3) แบบจ าลอง SVR จ าแนก          
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รปูที ่III. แสดงขัน้ตอนการเลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสมส าหรบัการพยากรณ์ราคาปิด เรยีงล าดบัตาม IV. วธิดี าเนินการวธิจียั 

 
ขอ้มลูดว้ยการสรา้งระนาบหลายมติแิบ่งแยกทีด่ทีีสุ่ด ทีใ่หร้ะยะขอบระหวา่ง
ข้อมูลมากที่สุด และพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในรูป
ฟังกช์นัการสญูเสยี (Loss Function) แบบ Ɛ – Insensitive   

ปรบัมติิของขอ้มูลฝึกสอนและทดสอบตามรูปแบบจ าลอง ดงันี้ SVR            
2 มติ,ิ CNN 3 มติ,ิ LSTM 3 มติ ิ จากน าขอ้มลูเขา้สู่แบบจ าลองพยากรณ์  
และก าหนดค่าดงัตารางที ่II และ III  

 

ตารางที ่II. ค่าพารามเิตอรส์ าหรบัแบบจ าลอง CNN 
Model Hidden Layer Output Layer 

CNN 

จ านวนชัน้ 2 Dense 1 
จ านวน filter 80 optimizer adam 
ขนาด kernel 3 epochs 100 
activation relu Batch Size 10 
ขนาด Max Pooling 2 Validation split 0.3 
Flatten 1    

 

ตารางที ่III. ค่าพารามเิตอรส์ าหรบัแบบจ าลอง LSTM 
Model Hidden Layer Output Layer 

LSTM 

จ านวนชัน้ 2 Dense 1 
จ านวน filter 80 optimizer adam 
ขนาด kernel - epochs 100 
activation relu Batch Size 10 
ขนาด Max Pooling - Validation split 0.3 
Flatten -   

ส าหรบัแบบจ าลอง SVR มกีารใชค้่าพารามเิตอรต์ามงานของ Ahmad 
Fauzi [18 ] ดังนี้  kernel="rbf" แทนค่าด้วย k, C=100 แทนค่าด้วย c,         
ε =0.01 แทนค่าด้วย e และ γ = 3 แทนค่าด้วย g โดยน าทัง้สามค่ามา
ทดสอบในแบบจ าลอง SVR และไดผ้ลประเมนิประสทิธภิาพดงัตารางที ่IV 
ผลทีด่ทีีสุ่ดคอื C=100 และ การใช ้kernel="rbf" รวมกบั C=100 ซึ่งได ้ค่า
เท่ากัน ผู้ว ิจ ัยจึงเลือก C=100 มาใช้ส าหรับพยากรณ์ราคาปิดต่อไป 
หลงัจากไดแ้บบจ าลองทีเ่หมาะสมแลว้ ใหน้ าขอ้มลูทดสอบมาผ่านขัน้ตอน
ดงัรปูที ่III 
 

ตารางที ่IV. ประสทิธภิาพจากการปรบัค่าพารามเิตอรใ์นแบบจ าลอง SVR 
Parameters MSE RMSE MAE Execution Times 

(sec) 
No Parameter 16.2205 4.0275 12.3522 0.8 
kernel="rbf" 16.2205 4.0275 12.3522 0.8 
C=100 8.5262 2.9200 6.2203 0.8 
gamma=3 58.9318 7.6767 54.0044 1.3 
epsilon=0.01 16.2262 4.0282 12.3602 0.8 
k + c + g + e 60.1916 7.7583 55.3710 1.5 
k + c + g  60.2055 7.7592 55.3861 1.4 
k + c 8.5262 2.9200 6.2203 0.8 
k + g 58.9318 7.6767 54.0044 1.3 
k + e 16.2262 4.0282 12.3602 0.8 
c + g 60.2055 7.7592 55.3861 1.5 
c + e 8.5287 2.9204 6.2231 0.8 
g + e 58.8893 7.6739 53.9585 1.4 

 
IV.VII. การประเมนิประสทิธภิาพของแบบจ าลอง  

การประ เมินประสิทธิภาพ  [21 ] ของงานวิจัยนี้ ท า โดยวัดค่ า   
ความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาจรงิกบัราคาที่พยากรณ์ได้ ด้วยค่าเฉลี่ย
ความผดิพลาดก าลงัสอง (MSE), ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อน
ก าลงัสองเฉลี่ย (RMSE), ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) ซึ่ง
ประสทิธภิาพของแบบจ าลองจะมคี่ามาก เมือ่ค่า MSE, RMSE และ MAE 
มคี่าน้อย ดงัสมการ (2), (3) และ (4) 

 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑ (𝑦𝑡 −  �̂�𝑡)2𝑛

𝑡=1                 (2) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑ (𝑦𝑡 −  �̂�𝑡)2𝑛

𝑡=1            (3) 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
∑ |𝑦𝑡 − �̂�𝑡|𝑛

𝑡=1                    (4) 
เมือ่ก าหนดให ้ yt คอืค่าจรงิทีเ่วลา t ใดๆ 
   ŷt คอืค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ทีเ่วลา t ใดๆ 

   n  คอืขนาดขอ้มลู 
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V. ผลการวจิยั 
จากตารางที่ V แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง           

การพยากรณ์ราคาปิดของอนุพนัธ์ SET 50 Index Futures ชุดสญัญา Z 
พบว่าแบบจ าลอง LSTM ใหป้ระสทิธภิาพดทีีสุ่ด รองลงมาคอืแบบจ าลอง 
SVR และ CNN ส่วนเวลาในการฝึกสอนแบบจ าลองที่ น้อยสุดคือ
แบบจ าลอง SVR รองลงมาคอืแบบจ าลอง CNN และ LSTM ตามล าดบั 

จากรปูที ่VII แสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างค่าพยากรณ์และค่าจรงิของ
ทุกแบบจ าลองโดยใชข้อ้มลูชุดทดสอบของปี ค.ศ.2021 ก าหนดแกน X คอื 
Date ซึ่งแสดงเดอืนหรอืปี และแกน y คอื Close Price (ราคาปิด), เส้นสี
แดงเป็นค่าจรงิ, เส้นสเีขยีวเป็นค่าพยากรณ์ผ่านแบบจ าลอง CNN, เส้นสี
น ้ าเงินเป็นค่าพยากรณ์ผ่านแบบจ าลอง LSTM และเส้นสีม่วงเป็นค่า
พยากรณ์ผ่านแบบจ าลอง SVR ซึ่งเส้นสีน ้ าเงินจากค่าพยากรณ์ผ่าน
แบบจ าลอง LSTM จะมคีวามใกลช้ดิเสน้สแีดงที่เป็นค่าจรงิมากกว่าเสน้สี
อื่นๆ 
ตารางที ่V. แสดงประสทิธภิาพจากการพยากรณ์ของแบบจ าลองทัง้หมด 

Models 
Results 

MSE RMSE MAE Execution Times (sec) 

CNN 9.2064 3.0342 6.7403 60.6 

LSTM 8.3335 2.8868 6.0934 364.3 

SVR(C=100) 8.5262 2.9200 6.2203 0.8 

จากรปูที ่IV, V, และ VI แสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างค่าพยากรณ์                
(เสน้สนี ้าเงนิ) และค่าจรงิ (เสน้สแีดง) ของแบบจ าลอง CNN, LSTM และ 
SVR โดยใชข้อ้มลูชุดทดสอบของปี ค.ศ.2021 ก าหนดแกน X คอื Date ซึง่
แสดงเดอืนหรอืปี และแกน y คอื Close Price (ราคาปิด) 

 
รปูที ่IV. แสดงราคาปิดจากการพยากรณ์ปรยีบเทยีบกบัค่าจรงิดว้ย CNN 

 

 
รปูที ่V. แสดงราคาปิดจากการพยากรณ์เปรยีบเทยีบกบัค่าจรงิดว้ย LSTM 

 

          
รปูที ่VI. แสดงราคาปิดจากการพยากรณ์เปรยีบเทยีบกบัค่าจรงิดว้ย SVR 

VI. สรุปและอภปิรายผล 
งานวจิยันี้ไดใ้ชร้วบรวมขอ้มลูราคาปิดแบบรายวนั ตัง้แต่ปี ค.ศ.2007-

2021 โดยใช้ชุดสญัญา H, M, U, Z ที่ระยะสญัญา 12 เดอืน มรีะยะเวลา
รวมกนั 12 เดอืน หรอื 4 ไตรมาส จากเดอืนทีค่รบก าหนดสญัญาเดอืน 3, 
6, 9, และ 12 โดยแบ่งขอ้มลูฝึกสอนออกเป็นช่วง ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 2020 
และขอ้มูลทดสอบเป็นช่วง ค.ศ. 2021 พร้อมกนันี้ยงัใช้ขอ้มูลจากตลาด
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) พบว่าการวเิคราะห์การถดถอยเพือ่
พยากรณ์ราคาปิดของอนุพันธ์ SET 50 Index Futures ชุดสัญญา Z 
แบบจ าลองทีใ่หค้วามแมน่ย าสูงสุดคอื LSTM ทีใ่ชต้วัแปร คอืราคาปิดทีไ่ด้
จ ากก า รห าค่ า สัมป ร ะสิทธิ ส์ หสัมพันธ์ แบบ เพีย ร์ ส ัน  โ ดยมีค่ า        
ความคลาดเคลื่อน MSE, RMSE และ MAE น้อยที่สุดเมื่อ เทียบกับ
แบบจ าลองอื่นๆ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Penglei Gao [18] และ 
Poomchai Jitchai [20] ที่ได้ผลลพัธ์ คอืแบบจ าลอง CNN มคีวามแม่นย า
มากกว่า LSTM เนื่องจากการปรบัค่าพารามเิตอรท์ีแ่ตกต่างอนัเกดิมาจาก
ประสทิธภิาพของคอมพวิเตอร์ เช่น งานวจิยันี้ใช ้Batch Size เท่ากบั 10 
แต่งานวจิยั [18] ใช ้Batch Size เท่ากบั 64 และค่าอื่นๆทีง่านวจิยัดงักล่าว 
สามารถปรบัค่าทีส่งูกว่าได ้

หากพจิารณาจากความแม่นย าและระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล 
ควรจะเลอืกแบบจ าลอง SVR ทีก่ าหนดค่า C=100 เนื่องจากมคีวามแมน่ย า
รองลงมาเพียงเล็กน้อยแต่ใช้เวลาน้อยกว่า  (ใช้เวลา 0.8 วินาที) ส่วน
แบบจ าลอง CNN ให้ผลลพัธ์ที่แม่นย าน้อยกว่าแบบจ าลอง LSTM และ 
SVR แต่ใชเ้วลาน้อยกว่า (ใชเ้วลา 60.6 วนิาท)ี แบบจ าลอง LSTM และใช้
เวลามากกว่า (ใชเ้วลา 364.3 วนิาท)ี แบบจ าลอง SVR 

 

VII. ขอ้เสนอแนะ 
- ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการฝึกสอนแบบจ าลอง เนื่องจากประสทิธภิาพ

ของคอมพวิเตอร ์หากมคีอมพวิเตอรม์ปีระสทิธภิาพทีด่จีะสามารถปรบัปรุง
พารามเิตอรส์ าหรบัการฝึกสอนแบบจ าลองไดด้ยีิง่ขึน้ 

- เพิม่การระบุช่วงเวลาที่มเีหตุการณ์ส าคญั เช่น สภาวะเศรษฐกจิ
ตกต ่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา เป็นต้น เพื่อเปรยีบเทยีบ
ประสทิธภิาพของแบบจ าลองในช่วงเวลาดงักล่าวว่ามคี่าความแม่นย าหรอื
ถูกตอ้งแตกต่างกนัอย่างไร 

- นอกจากอนุพนัธ์ประเภท SET 50 Index Futures ยงัมสีินค้าใน
ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  ) ประเทศไทย( อกี 11 ประเภททีส่ามารถน า
แบบจ าลองในงานวจิยันี้ไปต่อยอดได ้
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บทคดัย่อ 
น ้ามคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ รวมถงึงานดา้นเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ความขุน่ของน ้าถอืเป็นลกัษณะทางกายภาพรูปแบบหนึ่งทีใ่ช้เป็น
ดชันตีรวจสอบคุณภาพน ้า ซึง่เป็นปัจจยัต่อทศันคตใินการเลอืกอปุโภคบรโิภคและ
ผลกระทบต่อระบบกรองน ้า ปัจจุบนัการตรวจสอบความขุ่นของน ้าท าได้โดยใช้
เครื่องวดัความขุน่ หรอืการเกบ็ตวัอย่างน ้าไปทดสอบทีห่อ้งปฏบิตักิาร ซึง่อาจตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานและค่าใชจ้า่ยสูง การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ
[1] ในการประมาณค่าความขุ่นของน ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการตรวจสอบ
คุณภาพน ้า งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของเทคนิค
การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการประเมนิความขุ่นของน ้าจากภาพ 3 เทคนิค คือ 
โครงขา่ยประสาทเทยีม, เพื่อนบา้นใกล้สุด และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบโพลิ
โนเมยีล การเก็บขอ้มูลภาพจากตวัอย่างน ้าสร้างจากสารแขวนลอย เช่น ครมี
อาบน ้า ดนิ และปุ๋ ย ในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั จากการทดลองพบว่าการวเิคราะห์
การถดถอยแบบโพลโินเมยีลใหผ้ลลพัธค์่ารากทีส่องของความคลาดเคลื่อนก าลงั
สองเฉลี่ยต ่าทีสุ่ด และน ามาใชเ้ป็นโมเดลประมาณค่าความขุน่น ้าภายใต้เวบ็แอป
พลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้ 
 

ค ำส ำคญั: ควำมขุ่นของน ้ ำ, เทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพ, กำรเรียนรู้
ของเครือ่ง, เวบ็แอปพลิเคชนั 
 

ABSTRACT 
Water is essential to human life and is also important in agriculture and 

industry. One way to measure water quality and ecosystem health is to 
examine water turbidity. At present, it is measured using an instrument called 
a turbidimeter or turbidity sensor, or through an expensive and time- 

consuming lab test. However, image processing for water turbidity estimation 
is an emerging technology that may prove to be both faster and cheaper 
than the alternatives. The objective of this research is to compare the 
efficacy of the following three machine learning techniques in estimating 
water turbidity using images: (1) Artificial Neural Network, (2) k-Nearest 
Neighbors and (3) Polynomial Regression Analysis. Water sample data was 
collected by creating a suspension using varying amounts of shower cream, 
soil and fertilizer. The experiment showed that the polynomial regression 
analysis yielded the least mean squared error and was used as a water 
turbidity estimation model under the developed web application. 

Keywords: Water Turbidity, Image Processing, Machine Learning, Web 
Application 

I.  บทน า 
น ้ าเป็นสารประกอบที่พบมากถึง  3 ใน 4 ส่วนของพื้นโลกที่มี

ความส าคญัมากทัง้ดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การอุปโภคและบรโิภค
ของมนุษย์ ลกัษณะทางกายภาพของน ้าเป็นตวัชี้วดัหนึ่งที่ใช้วดัคุณภาพ
ของน ้าทีส่ าคญั คุณภาพของน ้าทางกายภาพ ไดแ้ก่สิง่เจอืปนทีม่ลีกัษณะที่
สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสั เช่น กลิน่ ส ีรส และความขุน่ งานวจิยันี้
มคีวามสนใจในการศกึษาเรื่องความขุ่นของน ้า (Turbidity) เนื่องจากความ
ขุ่นมีความส าคัญต่อทัศนคติในการเลือกอุปโภค บริโภคของผู้ใช้น ้า มี
ผลกระทบต่อระบบการกรองน ้า อุปกรณ์ช ารุดเรว็และประสทิธภิาพการฆา่
เชื้อโรคด้วยคลอรีนลดลง รวมถึงมีผลกระทบที่ส าคัญในงานด้านการ
เพาะเลีย้งสาหร่ายและสตัวน์ ้า 
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ความขุ่นของน ้าเกดิจากอนิทรยี์และอนินทรยีส์ารในน ้า สารแขวนลอย 
เช่น ดนิ โคลน ทรายละเอยีด สาหร่ายเซลลเ์ดยีว โดยสิง่เหล่านี้สามารถท า
ใหแ้สงเกดิการหกัเหและอาจดูดซบัปรมิาณแสงทีส่่องผ่านเอาไวไ้ด ้หน่วย
มาตรฐานที่ใช้ในการวัดค่าความขุ่นของน ้ าคือ NTU (Nephelometric 
Turbidity Unit) เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาของกรมอนามยั ปี พศ. 2553 [2] 
ก าหนดให้ค่าความขุ่นมาตรฐานไม่เกิน 5 NTU หากเกินจากนี้น ้ าจะมี
ลกัษณะขุ่นทีเ่หน็ไดช้ดัเจนขึน้ ช่วงความขุ่นของล าธาร แม่น ้า ทะเล ค่าจะ
อยู่ในช่วง 0 – 400 NTU น ้าเสยีอาจจะมคี่าสูงถึง 1000 NTU ดงันัน้การ
ตรวจจบัความขุ่นมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการปกป้องสิง่แวดล้อมทัง้ต่อ
สตัวน์ ้า สิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศและน ้าดืม่ทีส่ะอาดปลอดภยั  

การตรวจวดัความขุน่มไีดห้ลายวธิ ีเช่นการใชเ้ครื่องวดัความขุน่-ใสใน
น ้ า หรือการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ข้อดีของการตรวจสอบใน
ห้องปฏิบัติการคือมีความแม่นย าที่สูง แต่ข้อเสียคือราคาแพง ต้อง
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้ และใช้เวลานาน ซึ่งอาจจะไม่สะดวก
ส าหรบัผู้ใช้ทัว่ไปที่ต้องการตรวจวดัความขุ่น หรอือาจจะเป็นไปไม่ไดก้บั
พื้นที่ตัวอย่างน ้ าที่มีขนาดใหญ่ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั และการใช้เทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ (Image Processing) 
[2] เขา้มาประยุกต์ในงานดา้นต่างๆ เช่นการจดจ าใบหน้า การระบุชนิดของ
ต้นไม้ และการตรวจหาคลอโรฟิลล์และสารตกตะกอนในน ้ า  จึงท าให้
คณะผูว้จิยัเกดิแรงบนัดาลใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารประมวลผล
ภาพในการประมาณค่าความขุ่นของน ้า เพื่อเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งในการ
ตรวจวดัความขุน่ผ่านทางเวบ็แอปพลเิคชนั  

วตัถุประสงคข์องงานวจิยั คอื (1) การสรา้งโมเดลการประมาณค่าความ
ขุ่นของน ้าจากเทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ และ(2) การพฒันาเวบ็ไซต์
ประมาณค่าความขุน่ของน ้าจากโมเดลทีพ่ฒันาขึน้  

 
II.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

Cheng En และคณะ [3] ได้พฒันาระบบตรวจจบัและประเมนิน ้าขุ่น
อตัโนมตัโิดยใชเ้ทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ ดว้ยเหตุผลหลายประการ
ในประเทศจีนที่ตัดสินใจลงทุนเงินกับสิ่งประดิษฐ์ด้านการประปาเป็น
จ านวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องระบบนิเวศทางน ้ า  และการอุปโภค
บริโภคของประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล และ
เทคโนโลยกีารจดจ ารูปแบบบนัทึกลกัษณะของสารส้มในน ้าประปาจาก
ภาพ โดยเปรยีบเทยีบผลกระทบของอลักอรทิมึหลายๆแบบ แลว้น าไปใช้
กับ EmguCV ซึ่งเป็นไลบรารี่ที่ใช้ช่วยในการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ 
computer vision แบบ real-time แล้วเลอืกคุณสมบตัแิละจดัประเภทดว้ย 
LibSVM ผลการวิจัยพบว่าระบบที่ออกแบบมีความสมเหตุสมผล และ
เป็นไปได ้ 

V. Karnawat และคณะ [4] ได้พฒันาเทคนิคการตรวจสอบความขุ่น
ของตัวอย่างน ้าโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ การตรวจสอบความขุ่น
โดยทัว่ไปใชร้ะยะเวลานาน มขีอ้ผดิพลาดเลก็ๆน้อยๆ และท าซ ้าไดล้ าบาก 
งานวิจยันี้ได้แนะน าเทคนิคอนัประกอบไปด้วยการเก็บภาพตวัอย่างน ้า  
ด้วยกล้องความละเอยีดสูง เตรยีมภาพใหม้คีวามขุ่นทีต่่างกนัแล้วท าการ
แปลงภาพเป็นไบนารีเ่พือ่เกณฑเ์ป็นค่า 0 แทนน ้าส่วนทีใ่ส และ 1 แทนน ้า
ส่วนที่มคีวามขุ่น และฐานขอ้มูลที่มขีอ้มูลของตวัอย่างน ้าที่มคี่าความขุ่น
จากห้องปฏิบตัิการสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา ผลลพัธ์ของการ

ประมวลผลภาพคอื เมือ่เปรยีบเทยีบค่า NTU จากเทคนิคการประมวลผล
ภาพ กบัฐานขอ้มลูทัง้หมด 3 ภาพ ผลปรากฎว่าค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัค่าใน
ฐานขอ้มลู ถอืว่าแมน่ย าภายในระยะเวลาทีร่วดเรว็ 

YEQI LIU และคณะ [5] ได้สรุปวธิกีารตรวจสอบความขุ่นน ้าโดยใช้
ภาพจากนักวิจัยหลายๆ กลุ่ม การศึกษาตัวอย่างน ้ าแบ่งออกเป็น 4 
ประเภทจากแหล่งที่มาที่ต่างกนั ได้แก่ ภาพตัวอย่างน ้าทัว่ไป (Sample 
image) ภาพใต้น ้ า (Under water image) ภาพบนผิวน ้ า(Water surface 
image) และภาพที่ใช้แสงที่มองไม่เห็น (Invisible light image) นักวิจยัมี
การใชปั้จจยัหลากหลายเช่น คุณภาพของรูป การสกดัตวัแปรของรูป การ
เลอืกแบบจ าลอง และอื่นๆ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการเปรยีบเทยีบและก าหนด
ขอบเขตเพื่อค้นหาการสกัดตัวแปร  และวิธีการตรวจสอบความขุ่น 
ผลการวิจัยพบว่า ค่า NTU อยู่ในช่วง 1 – 500 NTU และแบบจ าลอง
ความสมัพนัธแ์บบโพลโินเมยีล (Polynomial relation) มคีวามคลาดเคลื่อน
ต ่าทีสุ่ด คอื 2.8%  

 
III.  วธิดี าเนินงานวจิยั 

งานวจิยันี้มขี ัน้ตอนด าเนินงานวจิยัทัง้หมด 3 ขัน้ตอนหลกั คอื (1) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection), (2) การพัฒนาและการประเมิน
โมเดล (Model Development and Evaluation) และ (3) การพัฒนาเว็บ
แอปพลเิคชนั (Web Development) แสดงดงัรปูที ่I. รายละเอยีดของแต่ละ
ขัน้ตอนจะอธบิายในหวัขอ้ต่อไป 

รปูที ่I. ภาพรวมของวธิกีารด าเนินงานวจิยั  
 

III.I  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Data Collection) 
วตัถุประสงคข์องขัน้ตอนนี้ คอื การสรา้งขอ้มลูตวัอย่างน ้าขุน่และน ้าใส

พร้อมทัง้ค่าความขุ่นในหน่วย NTU เพื่อใช้ในการพฒันาโมเดลประเมนิ
ความขุ่นน ้าด้วยการเรยีนรู้แบบมผีู้สอน (Supervised Learning) ข ัน้ตอน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแสดงดงัรปูที ่II. 

รปูที ่II. ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
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 การเตรยีมน ้าขุ่น คณะผู้วจิยัไดอ้อกแบบการสร้างตวัอย่างน ้าทีม่ ี
ความขุน่ต่างกนั 4 ประเภท คอื (1) น ้าใส, (2) น ้าผสมครมีอาบน ้า, 
(3) น ้ าผสมดิน และ (4) น ้ าผสมปุ๋ ย ซึ่งแต่ละประเภทมีการใช้
ปรมิาตรของส่วนผสมทีแ่ตกต่างกนัต่อน ้าปรมิาตร 7 ลติร เพื่อให้
ไดค้วามขุน่ของน ้าทีแ่ตกต่างกนั 16 แบบ ดงัแสดงในตารางที ่I 
 

ตารางที ่I. แสดงสดัส่วนของการสรา้งตวัอย่างน ้าทัง้ 16 แบบ 
แบบท่ี ประเภทน ้ำ ปริมำตรของส่วนผสมต่อน ้ำ 7 ลิตร 

1 น ้าเปล่า - 

2 

น ้าเปล่าผสม 
ครมีอาบน ้า 

4 มลิลลิติร 
3 8 มลิลลิติร 

4 12 มลิลลิติร 

5 16 มลิลลิติร 

6 20 มลิลลิติร 

7 

น ้าเปล่าผสมดนิ 

20 กรมั 
8 40 กรมั 

9 60 กรมั 
10 80 กรมั 

11 100 กรมั 

12 

น ้าเปล่าผสมปุ๋ ย 

15 กรมั 

13 30 กรมั 

14 45 กรมั 

15 60 กรมั 
16 75 กรมั 

 

 Image Acquisition เป็นการถ่ายภาพตวัอย่างน ้าทีส่รา้งขึน้ทัง้ 16 แบบ 
โดยใช้อุปกรณ์เป็นตู้เลี้ยงปลาขนาดกว้าง 17 เซนติเมตร ยาว 26 
เซนติเมตรและสูง 19 เซนติเมตร บรรจุน ้าได้ 7 ลติร อุปกรณ์ที่ใชใ้น
การถ่ายภาพ คือ กล้องของ Smartphone รุ่น Samsung S10 โดยมี
ระยะห่างระหว่างตู้เลี้ยงปลากบักล้องระหว่าง 20-30 เซนติเมตร ใช้
แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพ และก าหนดขนาดภาพเท่ากับ 
1920x1080 พกิเซล โดยเริม่ต้นจากการทดลองถ่ายภาพจากมุมมอง
ดา้นขา้ง และมมุมองดา้นบน (ตวัอย่างแสดงดงัรปูที ่III) จ านวนแบบละ 
10 ภาพ เพื่อน ามาท าการประเมนิประสทิธภิาพเบื้องต้นด้วยเทคนิค
การเรียนรู้ทัง้ 3 เทคนิค และพบว่าภาพถ่ายจากมุมมองด้านบนให้
ผลลพัธ์ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าที่น้อยกว่า (ดกีว่า)
ภาพถ่ายจากมุมมองด้านข้าง ซึ่งเป็นจริงทัง้ 3 เทคนิค ดงัแสดงใน
ตารางที ่2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที ่III. ตวัอย่างมมุมองการถ่ายภาพทัง้ 2 มมุมอง 

ตารางที ่II. แสดงประสทิธภิาพดว้ยเทคนิคการเรยีนรูท้ ัง้ 3 เทคนิคบน
ภาพถ่ายมมุมองดา้นบนและมมุมองดา้นขา้ง 

แหล่งท่ีมำ
ของภำพ 

ค่ำ Root Mean Square Error (RMSE) ของชุดข้อมูล 
โมเดล

โครงข่ำย
ประสำทเทียม 

โมเดลเพ่ือน
บ้ำนใกล้เคียง 

(K=3) 

โมเดลกำรวิเครำะห์
กำรถดถอยโพลีโน

เมียลพหคุณู 
ภาพดา้นบน 13.7827 9.4747 9.5376 
ภาพดา้นขา้ง 17.2390 10.3327 10.8570 

 
จากนัน้คณะผู้วจิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลภาพด้วยมุมมองด้านบนจาก

ตวัอย่างน ้าทัง้ 16 แบบ แบบละ 600 ภาพ ดงันัน้จ านวนรูปภาพทีน่ ามาใช้
ในการสร้าง Turbidity Data มีทัง้หมด 9,600 ภาพ และน าไปใช้ในสกดั
ขอ้มลูภาพ และเกบ็ขอ้มลูความขุน่ของน ้าต่อไปดว้ยเซน็เซอร ์ 

 Image Preprocessing เป็นขัน้ตอนการเตรยีมภาพก่อนน าไปสกดั
คุณลักษณะเฉพาะของภาพ การเตรียมภาพประกอบด้วย  3 
ขัน้ตอนตามล าดับ คือ (1) การเปลี่ยนภาพต้นฉบับให้เป็น 
Grayscale, (2) การปรบั Contrast ดว้ยไลบรารี ่Pillow ของภาษา 
Python ในการปรบัแต่งความเขม้ของภาพ, (3) การลบ Noise ของ
ภาพด้วยตัวกรองสัญญาณรบกวนแบบ Minimum Filter ของ
ไลบรารี่ Pillow ตัวอย่างการท า Image Preprocessing แสดงดงั
รปูที ่IV. 
 

 
รปูที ่IV: ขัน้ตอนการท า Image Preprocessing 

 

 Feature Extraction เป็นขัน้ตอนสกดัคุณลกัษณะของภาพให้อยู่
ในรูปแบบที่น าไปใช้งานกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
Learning) คุณลกัษณะทีส่กดัจากภาพ ประกอบดว้ย 12 ตวัแปร 
ที่มาจากค าแนะน าตัวแปรจากวธิีการของภาพตัวอย่างน ้าของ
งานวจิยั [5] และท าการเพิม่เติมตวัแปรต่างๆดงันี้ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรต่าง ๆ (greyscale, red, green, 
blue, luminance) ค่ า สู ง สุ ด  แ ล ะ ค่ า ต ่ า สุ ด ข อ ง  greyscale   
ค าอธบิายของแต่ละตวัแปรแสดงดงัตารางที ่III. 

 
ตารางที ่III. แสดงตวัแปรจากการสกดัตวัแปรของภาพและค าอธบิาย 

ช่ือตวัแปร ค ำอธิบำย 
max_gry ค่าสูงสุดของคา่ grayscale 
min_gry ค่าต ่าสุดของค่า grayscale 

mean_gry ค่าเฉลีย่ของค่า grayscale 

มมุมองภาพถา่ยดา้นขา้ง มมุมองภาพถา่ยดา้นบน 
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ช่ือตวัแปร ค ำอธิบำย 
std_gry ค่าเบีย่งเบนมาตราฐานของค่า grayscale 
mean_lu ค่าเฉลีย่ของค่าแสง 
std_lu ค่าเบีย่งเบนมาตราฐานของค่าแสง 

mean_r ค่าเฉลีย่ของค่าสแีดง 
std_r ค่าเบีย่งเบนมาตราฐานของค่าสแีดง 

mean_g ค่าเฉลีย่ของค่าสเีขยีว 
std_g ค่าเบีย่งเบนมาตราฐานของค่าสเีขยีว 

mean_b ค่าเฉลีย่ของค่าสนี ้าเงนิ 
std_b ค่าเบีย่งเบนมาตราฐานของค่าสนี ้าเงนิ 

 
 Turbidity Measurement เป็นการวดัค่าความขุ่นของน ้าในหน่วย 

NTU ส าหรับภาพตัวอย่างแต่ละภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ คือ Analog 
Turbidity Sensor Module เซ็นเซอร์วดัความขุ่นในน ้า โดยวดัค่า
แสงที่หักเหในน ้ า และให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่า Analog และ 
Digital รปูที ่V. แสดงภาพอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวดัค่าความขุน่น ้า 

 

 
รปูที ่V: อุปกรณ์วดัค่าความขุน่ของภาพตวัอย่างน ้า 

 

ผลลพัธค์่าความขุน่ทีไ่ดจ้ะถูกเพิม่เขา้ไปใน Turbidity Data ในส่วนของ 
Output เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูฝึกฝนส าหรบัการพฒันาโมเดลประเมนิค่าความ
ขุน่ของน ้า ตารางที ่ IV. แสดงรายละเอยีดชว่งค่าความขุน่ของน ้าในหน่วย 
NTU ทีม่สี่วนผสมเหมอืนกนั วดัในเวลาทีแ่ตกต่างกนั ค่าความขุน่เฉลีย่และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าความขุน่ 

 

ตารางที ่IV. แสดงรายละเอยีดค่าความขุน่ของน ้าทัง้ 16 แบบ 

แบบท่ี ประเภทน ้ำ 
ช่วงค่ำ
ควำมขุ่น  

ค่ำควำม
ขุ่นเฉล่ีย 

ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

1 น ้าเปล่า 0-1 0.03 0.17 
2 น ้าเปล่าผสม 

ครมีอาบน ้า 4 มลิลลิติร 
3-4 3.22 0.41 

3 น ้าเปล่าผสม 
ครมีอาบน ้า 8 มลิลลิติร 

8-10 8.76 0.63 

4 น ้าเปล่าผสม 
ครมีอาบน ้า 12 มลิลลิติร 

14-16 14.53 0.68 

5  น ้าเปลา่ผสม 
ครมีอาบน ้า16 มลิลลิติร 

20-23 20.97 0.97 

6 น ้าเปล่าผสม 
ครมีอาบน ้า20 มลิลลิติร 

24-25 24.48 0.73 

แบบท่ี ประเภทน ้ำ 
ช่วงค่ำ
ควำมขุ่น  

ค่ำควำม
ขุ่นเฉล่ีย 

ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

7 น ้าเปล่าผสมดนิ 20 กรมั 24-26 34.97 1.25 
8 น ้าเปล่าผสมดนิ 40 กรมั 54-59 56.36 1.35 
9  น ้าเปลา่ผสมดนิ60 กรมั 67-70 67.87 0.80 
10  น ้าเปลา่ผสมดนิ 80 กรมั 76-79 77.37 1.16 
11 น ้าเปล่าผสมดนิ 100 กรมั 85-87 85.79 0.84 
12 น ้าเปล่าผสมปุ๋ ย 15 กรมั 24-26 24.97 0.72 
13 น ้าเปล่าผสมปุ๋ ย 30 กรมั 45-47 45.89 0.79 
14 น ้าเปล่าผสมปุ๋ ย 45 กรมั 63-66 64.38 1.28 
15 น ้าเปล่าผสมปุ๋ ย 60 กรมั 69-72 70.22 1.22 
16 น ้าเปล่าผสมปุ๋ ย 75 กรมั 77-82 79.93 1.67 

 
III.II  การพฒันาและการประเมนิโมเดล  
       (Model Development and Evaluation) 

การวจิยัครัง้นี้ได้แบ่งขอ้มูล Turbidity Data ที่ได้จากขัน้ตอนการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ส่วนแบบสุ่ม  โดยส่วนที ่1 รอ้ยละ 67 ของขอ้มลู
ทัง้หมดเป็นชุดขอ้มลูฝึกฝนส าหรบัการสรา้งโมเดล และส่วนที ่2 รอ้ยละ 33 
ของข้อมูลทัง้หมดเป็นชุดข้อมูลทดสอบส าหรบัการทดสอบและประเมนิ
สมรรถนะของโมเดล เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ไลบรารีข่อง Scikit-Learn 
ส าหรบัการเรยีนรูข้องเครื่องดว้ยภาษา Python คณะผูว้จิยัเลอืกใชเ้ทคนิค
ในการเรยีนรูโ้มเดลส าหรบัการประเมนิความขุ่นของน ้าจ านวน 3 เทคนิค 
คอื การวเิคราะห์การถดถอยแบบโพลโินเมยีล (Polynomial Regression), 
โครงขา่ยประสาทเทยีม (Artificial Neural Network) และ เพือ่นบา้นใกลสุ้ด 
(k-Nearest Neighbors) เนื่องจาก 3 เทคนิคดงักล่าวเป็นเทคนิคที่นิยมใช้
ส าหรบัการประมาณค่า  โดยการวเิคราะห์การถดถอย และเพื่อนบา้นใกล้
สุด เป็นเทคนิคทีเ่ขา้ใจได้ง่ายไม่ซบัซ้อนและใชเ้วลาในการประมวลผลไม่
มากนัก  ส่วนโครงข่ายประสาทเทยีมแมเ้ป็นเทคนิคทีซ่บัซ้อนและใช้เวลา
ในการประมวลผลนานกว่าแต่โมเดลที่ได้ม ักมีสมรรถนะที่ดีและนิยม
ประยุกต์ใชใ้นงานหลากหลายดา้น 

การเตรียมข้อมูล )Data Preprocessing( ก่อนการน าข้อมูลไปสร้าง
โมเดลผู้วจิยัมกีารเตรยีมขอ้มูลโดยการท า Normalization เพื่อแปลงขอ้มลู
ใหทุ้กตวัแปรมคี่าอยู่ในช่วงสเกลเดยีวกนัคอื 0 ถงึ 1 ซึ่งเป็นวธิกีารเตรยีม
ขอ้มลูทีเ่หมาะสมส าหรบัเทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีม เทคนิคเพื่อนบา้น
ใกลสุ้ด และเทคนิคการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบโพลโินเมยีล  

 โครงข่ายประสาทเทียม (ใช้คลาส MLPRegressor ของไลบรารี่ 
neural_network) 

โครงข่ายประสาทเทยีม [6] เป็นเทคนิคทีเ่กดิจากการพยายามจ าลอง
ให้เครื่องคอมพวิเตอร์ท างานคล้ายกบัสมองของสิง่มชีวีติโดยการจ าลอง
เป็นโครงข่ายของหน่วยประมวลผลจ านวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน
เหมือนกับโครงข่ายของเซลล์ประสาทในสมอง  (neurons)  โดยหน่วย
ประมวลผลเหล่านี้ มีการเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายหลายระดับชัน้ 
(multilayer network) ซึง่แต่ละระดบัชัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
คอื ระดบัชัน้น าเขา้ (input layer) 1 ชัน้ ระดบัชัน้ทีถู่กซ่อน (hidden layers) 
อย่างน้อยหนึ่งชัน้ขึน้ไปหรอือาจมไีดห้ลายชัน้ และระดบัชัน้ส่งออก (output 
layer) 1 ชัน้ ดงัแสดงในรปูที ่VI. 
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รปูที ่VI. ตวัอย่างโครงขา่ยประสาทเทยีมซึง่มรีะดบัชัน้ทีถู่กซ่อน 2 ชัน้ 

 
 การเชื่อมโยงในโครงข่ายประสาทเทยีมทุกเส้นการเชื่อมโยงจะมีค่า
น ้าหนกัก ากบั ซึง่ใชใ้นการค านวณเพือ่ส่งค่าไปยงัระดบัชัน้ถดัไป ซึง่โมเดล
ทีไ่ดข้องโครงขา่ยประสาทเทยีมคอืค่าน ้าหนกัทีถู่กปรบัใหเ้หมาะสมทีสุ่ดทัง้
โครงข่ายเพื่อการประมาณค่าผลลัพธ์ที่มีความคลาดเคลื่อนต ่าสุดด้วย
อลักอรทิมึการแพร่ยอ้นกลบั (Backpropagation algorithm) โดยมกีารก าหนด
พารามิเตอร์ hidden_layer_sizes = (512, 256, 128, 56, 32) hidden 
layer เป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ม ีnodes ดงันี้ ช ัน้ที ่1 ม ี512 nodes ชัน้ที ่2 ม ี
256 nodes ชัน้ที ่3 ม ี128 nodes ชัน้ที ่4 ม ี56 nodes และชัน้ที ่5 ม ี32 
nodes ใช้ฟังก์ชนักระตุ้น (activation function) แบบ relu ก าหนดจ านวน
รอบการฝึกฝน 200 รอบ   

 เพื่อนบ้านใกลสุ้ด (ใช้คลาส KNeighborsRegressor ของไลบรารี ่
neighbors)  

เพื่อนบ้านใกล้สุด [7] เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่ง่ายที่สุด
เทคนิคหนึ่ง ไม่มีการสร้างโมเดลขึ้นมาจากชุดข้อมูลฝึกฝนแต่ในการ
ประมาณค่าขอ้มลูแต่ละตวัอย่างจะตอ้งเปรยีบเทยีบขอ้มลูแต่ละตวัอย่างนัน้
กบัชุดข้อมูลฝึกฝนทัง้หมดโดยตรงเพื่อหาเพื่อนบ้านหรือตวัอย่างในชุด
ข้อมูลฝึกฝนที่ใกล้หรอืคล้ายคลึงกบัตวัอย่างที่ต้องการประมาณค่าที่สุด
จ านวน k ตัวอย่าง  แล้วประมาณค่าตัวแปรเป้าหมายของตัวอย่างที่
ต้องการประมาณค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยของตวัแปรเดยีวกนัของเพื่อนบ้าน k 
ตัวอย่างนัน้ โดยมกีารก าหนดค่าพารามเิตอร์ที่ส าคญัดงันี้ ก าหนดค่า k 
หรอืพารามเิตอร์ n_neighbors จากการทดลองดว้ยค่า 1, 3, 5, 7, 9  และ 
11 ค่าทีเ่ลอืกไมค่วรเกนิรากทีส่องของจ านวนตวัอย่างในชุดขอ้มลูฝึกฝนซึ่ง
เท่ากับ 97 แต่จากการทดลองพบว่าตัง้แต่ k เท่ากับ 11 ขึ้นไป ค่า
ความคลาดเคลื่อนยิ่งมีค่ามากขึ้นจึงไม่ได้น ามาเปรียบเทียบ  จากการ
ทดลองพบว่าค่า k ที่เหมาะสมที่สุดคือ 3 และจากการทดสอบความ
คลาดเคลื่อนของชุดขอ้มลูฝึกฝนและชุดขอ้มูลทดสอบแตกต่างกนัไม่มาก
นกัซึง่แสดงว่าไมเ่กดิปัญหาการเขา้รปูมากเกนิไป (overfitting) นอกจากนี้มี
การก าหนดพารามเิตอร์ p ซึ่งเป็นเลขยกก าลงัของตัววดัระยะห่างของ 
Minkowski เป็น 2 ซึ่งเรียกชื่อระยะห่างเมื่อเลขยกก าลังเป็น 2 นี้ ว่า
ระยะห่างยุคลดิ (Euclidean Distance) 

 การ วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ถดถอยแบบโพลิ โ น เมีย ล  (ใ ช้ ค ล าส 
PolynomialFeatures ของไลบรารี่ preprocessing ในการหาพจน์
ทัง้หมดตามค่าดกีรทีีก่ าหนด  แล้วหาค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของ
แ ต่ ล ะ พ จ น์ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย ด้ ว ย ค ล า ส
PolynomialLinearRegression ของไลบรารี ่linear_model) 

การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบโพลโินเมยีล [8] เป็นเทคนิคการประมาณ
ค่าทางสถติทิีน่ิยมใชเ้มือ่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม

ไมเ่ป็นเสน้ตรง  โมเดลทีไ่ดใ้นการเรยีนรูจ้ากขอ้มลูฝึกฝนคอื สมการโพลโิน
เมยีลส าหรบัการประมาณค่าตวัแปรตาม โดยในการก าหนดพารามเิตอร์
ต่าง ๆ ของคลาส PolynomialFeatures ในไลบรารี ่preprocessing และคลาส 
PolynomialLinearRegression ในไลบรารี ่linear_model ใชค้่าเริม่ตน้ )default) 
ทัง้หมดยกเว้นค่าดกีรขีองโพลโินเมยีล โดยมกีารทดสอบดกีรขีองโพลโิน
เมยีลเป็น 1, 2, และ 3 พบว่าเมื่อดกีรขีองโพลโินเมยีลเท่ากบั 3 จะให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าต ่าที่สุด   ตัวอย่างของสมการ
ถดถอยแบบโพลโินเมยีลเมือ่มจี านวนตวัแปรอสิระ 2 ตวั และมดีกีรขีองโพลิ
โนเมยีลเท่ากบั 2 เป็นดงัแสดงในสมการที ่1  

 
       �̂� =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋1𝑋2 + 𝛽4𝑋1

2 + 𝛽5𝑋2
2       (1) 

 
โดย �̂� คอืตวัแปรตาม, 𝛽𝑖 คอืสมัประสทิธิถ์ดถอย และ 𝑋𝑖คอืตวัแปรอสิระ 
จากสมการที่ 1 จะเห็นว่าแต่ละพจน์จะเป็นชุดค่าผสม (combinations) ที่
เป็นไปไดท้ัง้หมดของตวัแปรอสิระ 2 ตวัเมือ่มคี่าผลรวมของเลขยกก าลงัไม่
เกนิดกีรขีองโพลโินเมยีล แต่เนื่องจากในงานวจิยันี้มตีวัแปรอสิระ 12 ตวั 
เมื่อก าหนดดีกรีของโพลิโนเมยีลเป็น 3 จะมจี านวนพจน์ในสมการเป็น
จ านวนมากและไมเ่หมาะในการแสดงทัง้สมการในบทความนี้ จงึขอยกเวน้
การแสดงสมการดงักล่าว 

การประเมนิประสทิธภิาพของโมเดลใช้ตวัวดัความคลาดเคลื่อนของ
การประมาณค่าคือค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย 
(Root Mean Square Error: RMSE) โดยมสีตูรการค านวณตามสมการที ่2 
โมเดลทีม่สีมรรถนะในการประมาณค่าสงูจะมคี่าความคลาดเคลื่อน RMSE 
ต ่า และโมเดลที่มคี่า RMSE ต ่าที่สุดจะถูกเลอืกเพื่อใช้ในการพฒันาเว็บ
แอปพลเิคชนัเพือ่การน าไปใชง้านจรงิในหวัขอ้ต่อไป 

                                RMSE = √1

𝑛
∑ (𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟)2𝑛

𝑖=1         (2( 

 
III.III  การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนั (Web Development) 

คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัส าหรบัการประเมนิค่าความขุ่น
ของน ้าจากภาพ โดยใช้โมเดลประเมนิความขุน่ทีส่รา้งขึน้มา เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการพฒันาเว็บไซต์ คอื การใช้ Flask เป็นเว็บเฟรมเวริ์ค และใช้ภาษา 
HTML, CSS, และJavaScript ในการพฒันา ผูใ้ชส้ามารถ Upload รูปภาพ
ตวัอย่างน ้า จากนัน้ระบบจะประมวลผลภาพและแสดงผลลพัธ์ค่าความขุน่
น ้าในหน่วย NTU กลบัไปให้ผู้ใช้ ตัวอย่างการประมาณค่าความขุ่นด้วย
ภาพแสดงดังรูปที่ VII. (ตัวอย่างน ้ าที่มีความขุ่นน้อย) และรูปที่ VIII. 
(ตวัอย่างน ้าทีม่คีวามขุน่เยอะ) 

 

 
รปูที ่VII. ตวัอย่างการประมาณค่าความขุน่ของน ้าทีม่คีวามขุน่น้อย 
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รปูที ่VIII. ตวัอย่างการประมาณค่าความขุน่ของน ้าทีม่คีวามขุน่เยอะ 

 
IV. ผลการวจิยั 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการสรา้งโมเดลประเมนิค่าความขุ่นของ
น ้าจากการประมวลผลภาพ คณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบงานวจิยัให้มกีารฝึกฝน
โมเดลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ทัง้หมด 3 เทคนิคด้วยพารามิเตอร์ที่
แตกต่างกนับนขอ้มลูชุดเดยีวกนั จากนัน้ท าการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ของเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องทัง้ 3 เทคนิค เพื่อเลือกโมเดลที่ให้ค่า 
RMSE จากการทดสอบโมเดลดว้ยชุดขอ้มลูทดสอบต ่าทีสุ่ด  
 จากขอ้มลูตวัอย่างภาพน ้า 9,600 ภาพทีป่ระกอบดว้ยน ้าใส และน ้าขุน่
ทีม่คี่าความขุ่นแตกต่างกนั โดยในชุดขอ้มลูมคี่า NTU เฉลีย่ คอื 42.4818 
ค่า NTU สูงสุด คอื 82 และค่า NTU ต ่าสุด คอื 0 ภาพตวัอย่างน ้าทัง้หมด
ผ่านขัน้ตอนการเตรยีมภาพและสกดัขอ้มลูใหพ้รอ้มส าหรบัการฝึกฝนและ
ทดสอบโมเดลทัง้ 3 เทคนิค โดยการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มออกเป็นชุดขอ้มลู
ฝึกฝนร้อยละ 67 และชุดข้อมูลทดสอบร้อยละ 33 เพื่อท าการทดสอบ
เทคนิควิธีการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด  ผลการ เปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพโมเดลดว้ยค่ารากทีส่องของความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่
แสดงดงัตารางที ่IV.  
ตารางที ่IV. แสดงผลการวดัสมรรถนะของโมเดลต่าง ๆ ดว้ยการวดัค่าราก

ทีส่องของความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่ 

โมเดล 
ค่ำรำกท่ีสองของควำม
คลำดเคล่ือนก ำลงัสอง
เฉล่ียของชุดข้อมูลฝึกฝน 

ค่ำรำกท่ีสองของควำม
คลำดเคล่ือนก ำลงัสอง

เฉล่ียของชุดข้อมูลทดสอบ 
โครงข่ำย

ประสำทเทียม 
5.0851 5.2482 

เพ่ือนบ้ำน
ใกล้เคียง 

ค่ำ k 
1 0.0 6.3646 
3 3.8220 6.0030 
5 4.5950 6.0397 
7 4.9895 6.1075 
9 5.3151 6.2840 
11 5.5465 6.3911 

กำรวิเครำะห์
กำรถดถอยแบบ
โพลิโนเมียล 

3.3058 3.5534 

 
 จากตารางที ่IV. พบว่าโมเดลการประมาณความขุน่ของน ้าทีม่คี่ารากที่
สองของความคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ของชุดขอ้มลูทดสอบต ่าทีสุ่ดคอื 
การวเิคราะห์การถดถอยแบบโพลโินเมยีลด้วยค่าพารามเิตอร์ที่ก าหนด 

โดยมคี่า RMSE = 3.5534 และน าโมเดลนี้ไปใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลเิค
ชนั ซึ่งผลจากการทดสอบดว้ยภาพใหม่ทีไ่ม่ไดน้ ามาใชใ้นการฝึกฝนโมเดล 
พบว่าสามารถประมาณค่าความขุน่ของน ้าไดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิ 
 

V. สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 ความขุ่นของน ้าถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคญัในการวดัคุณภาพน ้า 

งานวิจยันี้ เสนอทางเลือกในการวดัความขุ่นของน ้าด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพผ่านการใช้งานบนเว็บไซต์ ข ัน้ตอนด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมขอ้มูลตัวอย่างน ้าที่มคีวามขุ่นแบบต่างๆ 
ทัง้หมด 16 แบบ จ านวน 9600 ภาพตวัอย่างพรอ้มขอ้มลูความขุน่ในหน่วย 
NTU จากเซน็เซอรว์ดัความขุน่เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูผูฝึ้กสอนโมเดล การพฒันา
โมเดลฯ ใชเ้ทคนิคการเรยีนรู ้3 เทคนิค คอื  โครงขา่ยประสาทเทยีม, เพือ่น
บ้านใกล้สุด, และการวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิโนเมียล จากการ
ทดลองพบว่าการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบโพลโินเมยีลใหผ้ลลพัธ์ค่ารากที่
สองของความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่น้อยทีสุ่ด และน ามาใชเ้ป็นโมเดล
ประมาณค่าความขุ่นน ้าภายใต้เว็บแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้ แต่อย่างไรก็
ตามงานวจิยันี้มขีอ้จ ากดัในเรือ่งของภาพน ้าทีน่ ามาใช้ในการทดสอบโมเดล
ฯ เป็นภาพน ้าอย่างเดยีวทีไ่มม่อีงคป์ระกอบอื่นๆ ในภาพ โดยเป็นภาพถ่าย
จากมุมมองด้านบนและใช้แสงธรรมชาติ งานวจิยัในอนาคตควรจะศกึษา
เพิม่เตมิ เกีย่วกบั Texture ของสารละลายทีป่นอยู่ในน ้าชนิดต่างๆ รวมถงึ
การเพิม่ตวัอย่างน ้าขุ่นทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อใหผ้ลการประเมนิ
ค่าความขุน่ของน ้ามคีวามถูกตอ้งแมน่ย าสงูขึน้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิ

เวอรี่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง และคัดเลือก
เฉพาะผู้ที่เคยใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านสภาพแวดล้อมของร้าน และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการการสั่งอาหารแบบเดลิเวอ
รี่ อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 เนื่องจากในปัจจุบันเว็ปไซต์ แอพพลิเคช่ันในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มีมากขึ้น ผู้บริโภคยังคงเลือกใช้
บริการการเว็ปไซต์ แอพพลิเคช่ันที่มีความน่าเช่ือถือ และทันสมัย เมื่อผู้บริโภคใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่แล้ว ผู้บริโภคมักจะ
คาดหวังว่าจะได้รับอาหารที่อยู่ในสภาพดี หน้าตาอาหารยังคงน่ารับประทาน ส่วนช่องทางการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ที่มีหลากหลาย
ช่องทาง แต่ละช่องสามารถสั่งซื้อได้สะดวก สั่งซื้อได้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ มีธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ใน
พื้นที่ท่ีคลอบคลุมมากข้ึน จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่  
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the service marketing mix factors affecting the purchasing decision 
process of food delivery. Using quantitative research, 400 consumer samples were collected. Multiple regression 
statistics were used. The hypothesis results showed that the service marketing mix in terms of place and physical 
evidence significantly influenced the food delivery purchasing decision process at 0.05.  Consumers were still 
choosing to use web services, which were reliable and up-to-date application when consumers used food 
delivery services. Consumers tended to expect food to be in good condition. The appearance of the food was 
still appetizing.  There were many channels for ordering food delivery.  All channels could be ordered at your 
convenience.  Consumers could order both offline and online.  There were many restaurants offering food 
delivery services in a more comprehensive area. Therefore, they were important factors in the decision to use 
food delivery services. 
 
Keywords:  Service marketing mix, Purchasing decision process, Food delivery 
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1) บทน า 

ปัจจุบันร้านอาหารมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง มูลค่า
ร้านอาหารในปี  2564  ยั งคงมีความท้าทาย แม้จะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบายของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
ซึ่งมีมูลค่ารวม 4.10 – 4.15 แสนล้านบาท ขยายตัว 1.4 – 2.6%  
ส่วนใหญ่ร้านอาหารที่เปิดใหม่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพ และจังหวัด
ในเขตปริมณฑล นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ตามล าดับ 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จากการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร
อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ รวมถึงตลาดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มีการขยายตัวอยู่บ้าง จึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารยังคง
สามารถเติบโตได้ ท าให้คาดว่ามีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4.37-4.41 แสน
ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ในนช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา การ
ขยายตัวของธุรกิจร้านอาหาร มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
ยอมใช้จ่ายเพื่อคุณภาพอาหารและความสะดวกสบายที่มากขึ้น 
และการลงทุนขยายสาขาของผู้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่มัก
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ อีกทั้งความน่าสนใจของตลาดยัง
ดึงดูดผู้เล่นรายใหม่ จากทั้งนอกและในธุรกิจร้านอาหารให้เข้ามา
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเป้าหมายราคา
ระดับกลาง ซึ่งเป็นตลาดหลักของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ขนาดกลาง – เล็ก รวมทั้งร้านอาหารข้างทาง (Street Food) ใน
ขณะเดียวกันการแข่งขันท่ีรุนแรงก็ท าให้เกิดการหมุนเวียนเปิด – 
ปิดกิจการของผู้เล่นรายใหม่และเก่าเป็นจ านวนไม่น้อยเช่นกัน 
(Chayanis Ngamrabiab, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 
ภาพที ่1 มูลค่าธุรกจิร้านอาหารในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559–2563 

ที่มา : ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย, 2564 
 

ในสถานการณ์ปัจจุบันการใช้ชีวิตของประชากรเปลี่ยนไป
อย่างมาก เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น และเกิดจาก
สถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ลูกค้าใช้บริการเดลิเวอรีมากกว่า
การออกไปนั่งกินที่ร้าน ต้องการความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจาก
ไม่ต้องใช้ระยะเวลาเดินทาง หลีกเลี่ยงปัญหารถติด ไม่เสียเวลา
ต่อคิวรออาหาร ลดความเสี่ยงในการพบปะผู้คนเป็นจ านวนมาก 
และลดความเสี่ยงติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)  ส่งผลให้
ร้านอาหารเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และ
ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันร้านอาหารมี
บริการจัดส่งอาหารให้แก่ผู้บริโภค เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

ทิศทางตลาดการสั่งอาหารไปส่งยังท่ีพัก (Food Delivery) ปี 
2565 คาดว่าจะปรับขึ้น จากการที่ผู้ใช้บริการแอพพลิเคช่ันจัดส่ง
อาหารมีการจัดโปรโมช่ันกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายฐาน
ร้านค้า และกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีจ านวนครั้งใน
การสั่ งอาหารของผู้บริ โภคในปี  2565 เพิ่ มขึ้นร้อนละ 2.9 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2565) 

ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการสั่งอาหารแบบ Delivery เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร Food Delivery 
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการ เพื่อให้บริการได้
อย่างครบวงจร และเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภค  
 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

3) วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ขอบเขตประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มประชากรอาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่ชัด ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการแบบกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ภาย ใต้
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สมมติฐานข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ซึ่งก าหนดระดับความ
แปรปรวนสูงสุด คือ p = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ 
0.5 ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 
5% พบว่า กรณีที่ไม่ทราบความแน่นอนของประชากร  จะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม สามารถน ามาอ้างอิงเป็นจ านวน
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เท่ากับ 385 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการเผื่อ
ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ขอบเขตประชากรที่
ก าหนดไว้ คือ ประชากรเพศชาย เพศหญิง อายุ 20 – 50 ปีขึ้น
ไป อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เคยใช้
และไม่เคยบริการสั่งซื้ออาหารแบบ Delivery โดยแบ่งเก็บ
แบบสอบถามอิงตามสัดส่วนจ านวนประชากรของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนี้ 
 

จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 201 50% 

ปทุมธาน ี 50 13% 

สมุทรปราการ 49 12% 

นนทบุรี 46 12% 

นครปฐม 34 8% 

สมุทรสาคร 20 5% 

รวม 400 100% 

 
3.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล  
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี ้

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าเสนอ
แบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจน ความถูกต้อง และความเหมาะสมของค าถามแต่ละข้อ 
แต่ละข้อตรงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือไม่ ผู้วิจัยได้ใช้แบบ
ป ระ เมิ น ค ว าม ส อด ค ล้ อ ง  ( IC or IOC: Index of Item – 
Objective Congruence) เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
ข้อค าถามแต่ละข้อต้องมีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 จึง
ถือว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ หากข้อค าถามใดมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.06 
ข้อค าถามนั้นจะต้องถูกปรับปรุงหรือเปลี่ยนค าถามใหม่จนกว่าจะ
ใช้ได้ ซึ่งแบบสอบถามของงานวิจัยฉบับนี้ มีดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาเท่ากับ 1 และไม่มีค าถามข้อใดที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องน้อยกว่า 0.60 

2. การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ได้ตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
ตัวอย่าง ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สั ม ป ระ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ าข อ งค รอ น บั ค  (Cronbachs’  Alpha 
Coefficiant) เมื่อค านวณสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค พบว่า 
แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัคเท่ากับ 0.959 
 
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล  

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้  ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
ข้อมูลได้มาจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้
บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ โดยผู้วิจัยใช้การส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคช่ัน Line และ Facebook  ตั้งแต่
วันท่ี 15 - 23 ตุลาคม 2564 
 
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ โดย
ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Linear 
Regression) 
 

4) ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็น เพศหญิงร้อยละ 57.9 โดยส่วนใหญ่

มีอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.3 สถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 61.8 ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
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68.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 37.2 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65.1 และ
พักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 53.6 
 
ตารางที ่I ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) ของระดับ

ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ 

ปัจจัย Mean S.D. 
การแปล

ค่า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

1.1 รสชาติอาหารมีความอร่อย 
3.99 0.665 

เห็นด้วย
มาก 

1.2 วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมี
คุณภาพ สด สะอาด 

3.89 0.642 
เห็นด้วย

มาก 

1.3 บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
กับการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ 

3.88 0.726 
เห็นด้วย

มาก 

1.4 ร้านอาหารเป็นที่รู้จกั มี
ชื่อเสียง 

3.88 0.715 
เห็นด้วย

มาก 

1.5 บริการจัดส่งรวดเร็ว ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

3.94 0.684 
เห็นด้วย

มาก 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 

2.1 ราคาอาหารมีความเหมาะสม 
เมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร 

3.87 0.726 
เห็นด้วย

มาก 

2.2 ราคาค่าบริการจัดส่งคุ้มค่าต่อ
การสั่งแต่ละครั้ง 

3.89 0.672 
เห็นด้วย

มาก 

2.3 มีการแจ้งราคาอาหาร และ
ค่าบริการอย่างชัดเจน 

3.97 0.708 
เห็นด้วย

มาก 

2.4 ราคาค่าบริการจัดส่งมีความ
เหมาะสมกับระยะทาง 

3.91 0.662 
เห็นด้วย

มาก 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย 

3.1 ช่องทางการสั่งอาหารแบบเด
ลิเวอรี่มีหลากหลายชอ่งทาง 

3.89 0.672 
เห็นด้วย

มาก 

3.2 สามารถสั่งซ้ือได้ทั้งออฟไลน์ 
และออนไลน ์

3.84 0.746 
เห็นด้วย

มาก 

3.3 สามารถสั่งซ้ือได้สะดวก 
3.98 0.687 

เห็นด้วย
มาก 

3.4 สามารถก าหนดระยะเวลา
จัดส่งได้ 

3.80 0.723 
เห็นด้วย

มาก 

3.5 สถานที่จัดส่งครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

3.85 0.719 
เห็นด้วย

มาก 

4. ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด 

4.1 มีส่วนลดค่าจัดส่งทุกเดือน 
3.84 0.672 

เห็นด้วย
มาก 

4.2 มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
โฆษณาต่างๆ 

3.85 0.651 
เห็นด้วย

มาก 

4.3 มีการแนะน ารา้นอาหาร
ใหม่ๆ 

3.79 0.665 
เห็นด้วย

มาก 

4.4 มีการแนะน าโปรโมชั่น 
3.92 0.688 

เห็นด้วย
มาก 

4.5 โปรโมชั่นแบบเดลิเวอรี่มี
ความหลากหลาย 

3.90 0.677 
เห็นด้วย

มาก 

5. ปัจจัยด้านบุคคล 

5.1 พนักงานจัดส่ง จัดส่งอาหาร
ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

3.79 0.660 
เห็นด้วย

มาก 

5.2 พนักงานจัดส่งให้บริการด้วย
ความสุภาพอ่อนโยน 

3.81 0.649 
เห็นด้วย

มาก 

5.3 พนักงานจัดส่ง จัดส่งอาหาร
ถูกต้อง 

3.87 0.701 
เห็นด้วย

มาก 

5.4 พนักงานจัดส่งมีการเตรียม
ความพร้อม เช่น เตรียมเงินทอน 
โทรแจ้งลูกค้าก่อนออกจัดส่ง 

3.76 0.715 
เห็นด้วย

มาก 

5.5 พนักงานจัดส่งสามารถให้
ค าแนะน าเกีย่วกับการให้บริการ
ได้ 

3.62 0.753 
เห็นด้วย

มาก 

6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ 

6.1 อาหารที่ลูกค้าได้รับอยู่ใน
สภาพด ี

3.76 0.734 เห็นด้วย
มาก 

6.2 มีการจัดหมวดหมู่อาหาร ท า
ให้สั่งซ้ือได้ง่าย 

3.82 0.654 เห็นด้วย
มาก 

6.3 เว็ปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นมี
ความน่าเช่ือถือ ทันสมัย 

3.97 0.697 เห็นด้วย
มาก 

6.4มีใบเสร็จค่าอาหารแนบมา
ด้วยทุกครั้ง 

3.95 0.782 เห็นด้วย
มาก 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

7.1 ขั้นตอนการสั่งอาหารใช้งาน
ง่าย 

3.86 0.672 เห็นด้วย
มาก 

7.2 มีการอธิบายขั้นตอนการสั่ง
อาหารอย่างชัดเจน 

3.82 0.660 เห็นด้วย
มาก 

7.3 มีระบบตรวจสอบการจัดส่ง
อาหารแบบ Real Time 

3.95 0.727 เห็นด้วย
มาก 

7.4 กรณีเกิดปัญหาการจัดส่ง 
สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้
ตลอดเวลา 

3.44 1.015 เห็นด้วย
มาก 

7.5 มีระบบการช าระเงินที่ง่าย 
และสะดวก 

3.91 0.667 เห็นด้วย
มาก 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

124



 
 

ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเด
ลิ เวอรี่ ให้ มีความสมบู รณ์  ผู้ วิจั ย เลือกใช้สถิติ เชิ งอนุม าน 
(Inference Statistics) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ของตัวแปร (Multiple Regression) และจากการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 
H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสั่ งอาหารแบบเดลิ เวอรี่ของผู้บริ โภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ตารางที ่II ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธพิลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

ปัจจยัดา้น
การ
ส่งเสริม
การตลาด 

0.086 0.060 0.095 1.426 0.155 0.404 2.473 

ปัจจยัดา้น
บุคคล 

0.049 0.064 0.056 0.764 0.445 0.339 2.949 

ปัจจยัดา้น
สิ่งแวดลอ้ม
กายภาพ 

0.137 0.061 0.156 2.254 0.025* 0.374 2.671 

ปัจจยัดา้น
กระบวน  
การ 

0.056 0.060 0.070 0.936 0.350 0.322 3.101 

R Square = 0.345, Adjusted R Square = 0.332 

หมายเหตุ : *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ II ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคิดเป็น ร้อย
ละ 33.2 (Adjusted R2 = 0.332) ส่วนที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 
66.8 มาจากอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ  พิจารณาค่า Sig. สามารถ
สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสั่ งอาหารแบบเดลิ เวอรี่  ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญซึ่งมีระดับ
นัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 นั้นมีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ 

ส่วนปัจจัยที่เหลือ 5 ปัจจัย มีค่าระดับนัยส าคัญมากกว่า 0.05 ซึ่ง
แต่ละปัจจัยมีรายละเอียด ดังนี ้

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ เป็นปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาการ
แบบเดลิเวอรี่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถ
อธิบายได้ว่า เนื่องจากในปัจจุบันเว็ปไซต์ แอพพลิเคช่ันในการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่มีมากขึ้น ผู้บริโภคยังคงเลือกใช้บริการ
การเว็ปไซต์ แอพพลิเคช่ันที่มีความน่าเชื่อถือ และทันสมัย มีการ
จัดหมวดหมู่ของอาหาร ท าให้สั่งซื้อได้ง่าย เมื่อผู้บริโภคใช้บริการ
สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่แล้ว ผู้บริโภคมักจะคาดหวังว่าจะได้รับ
อาหารที่อยู่ในสภาพดี หน้าตาอาหารยังคงน่ารับประทาน ในทุก
การใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ทางร้านอาหารจะแนบ
ใบเสร็จค่าอาหารไปด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภค ว่าอาหารกับราคา รวมถึงค่าบริการมีความเหมาะสมต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาการ
แบบเดลิเวอรี่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนไปอย่างมาก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร ซื้อกลับมาทานที่บ้านมากขึ้น ดังนั้น ช่องทางการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ที่มีหลากหลายช่องทาง แต่ละช่องสามารถ
สั่งซื้อได้สะดวก สั่งซื้อได้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ มีธุรกิจ
ร้านอาหารที่ให้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในพื้นที่ที่คลอบ
คลุมมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถก าหนดระยะเวลาการรอได้ 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิ
เวอรี่ และจากการวิเคราะห์ผลการวิจัย สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ = 1.565 + 0.172 (ช่องทางการจัด
จ าหน่าย) + 0.137 (สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) 
 

5) สรุปและอภิปรายผล 
กลุ่มตัวอย่างเป็น เพศหญิงร้อยละ 57.9 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 

20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
61.8 ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.8 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
37.2 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65.1 และพัก
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อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 53.6 และ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมี
นัยส าคัญนั้นมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนตัดสินใจใช้บริการ
สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในจังหวัดกรุงเทพ และปริมณฑล คือ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนรัตน์ ศรีส าอางค์ (2558) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการ
สั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านเว็ปไซต์ สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐ
ศาสตร์ ปัญญานะ และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2562) ได้ท า
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสั่ง
แบบจัดส่ง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพุมผกา บุญธนา
พีรัชต์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ มี ผ ลต่ อการตั ดสิ น ใจ ใช้บ ริการ  Food Delivery ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล คือ ปัจจัยด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
และสภาพสินค้า ปัจจัยด้านช่องทางในการช าระเงิน ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฐศาสตร์ ปัญญานะ และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวน
บุญ (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย สามารถช าระผ่านช่องทางออนไลน์ และการสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคช่ันมากที่สุด ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด การจัด
โปรโมช่ันและการจัดส่งฟรี 

ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นอ่ืนๆ ไม่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น พบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
อื่นๆ น้อยกว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผ ล 
เนื่องจากพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ของ

ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคจึงค านึงถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหารที่
มีความเหมาะสมกับอาหาร และระยะเวลาจัดส่งได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดมากกว่า ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ 
 

6) ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจใช้

บริการสั่งอาหารแบบเดลิ เวอรี่  และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซึ่ งระบุความส าคัญของแต่ละปัจจัยตามระดับ
ความส าคัญมากน้อยเพียงใด การวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน ามาเสนอแนะ เพื่อ
เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการได้ ดังนี ้

ในส่วนของปัจจัยด้านสิ่งแวดทางกายภาพ ผู้ประกอบการ
ควรปรับบรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับอาหาร เนื่องจากใน
ระหว่างการจัดส่งอาหาร อาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
อาจจะท าให้อาหารหก เลอะเทอะ หรืออยู่ในสภาพที่ ไม่น่า
รับประทาน เมื่ออาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้บริการที่
ด ีและรวดเร็ว จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่
ช่วยยกระดับอาหารเดลิเวอรี่ให้น่ารับประทานมากขึ้น และท าให้
ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดเดลิ เวอรี่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการจัดส่ง ควรให้ความส าคัญ
เรื่องระยะเวลาในการจัดเตรียมอาการ และระยะเวลาจัดส่ง หาก
ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการจัดส่งสามารถควบคุมเวลาไม่ให้เกิน
จากที่ก าหนดได้ เมื่อเกิดปัญหาจากการจัดส่งผู้ประกอบการควร
ปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ง่าย
มากขึ้น ติดตามการแก้ไขปัญหาได้ง่าย จะท าให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ และตัดสินใจกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เนื่องจากได้รับการ

สนับสนุน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. ธันยมัย เจียรกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และ
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ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย  และ
ขอบคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยนี ้

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นต่อธุรกิจ
ร้านอาหาร และผู้ให้บริการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ ตลอดจนผู้ที่
สนใจในงานวิจัยนี้ หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด 
ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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บทคดัย่อ — อาการหาวเป็นหนึ-งในปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกาย

เมื-อมีออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือร่างกายพกัผอ่นไม่เพียงพอกจ็ะเกิดอาการ

หาว ซึ-งอาการหาวยงัส่งผลเป็นแนวโน้มเกิดเป็นการหลบัใน เป็นอาการเมื-อ

พกัผอ่นไม่เพียงพอจนร่างกายจนเกิดความเหนื-อยล้าและหลบัไป   

แอปพลิเคชนัป้องกนัการหลบัในเป็นโครงงานที-ใช้กิริยาการหาวของ

ผูใ้ช้งานในการระบวุ่าผูใ้ช้งานมีอาการง่วงนอนหรือไม่ โดยการใช้ Face 

Landmarks Detection ตรวจจบัปากของผูใ้ช้งานแล้วส่งให้ระบบตรวจสอบ

เงื-อนไขและแสดงผลเป็นเสียงแจ้งเตือนให้ผูใ้ช้งาน โดยหวงัว่าแอปพลิเค

ชนันี[จะถกูนําไปเป็นส่วนหนึ-งของระบบความปลอดภยับนท้องถนน 

 

คาํสาํคญั —อาการหาว, การหลบัใน, การตรวจจบัใบหน้า 

 

ABSTRACT — A yawn is one of the reactions in the body when 

there is not enough oxygen, or the body is not resting enough. The 

yawning may also result in a tendency to doze off as a symptom of 

insufficient rest until the body becomes tired and falls asleep.  

     An application for microsleep prevention is a project that uses a 

user's yawning behavior to determine if a user is sleepy or not. Using 

Face Landmarks Detection detects the user's mouth and sends it to 

them. The system checks the conditions and displays the results as a 

warning sound to the user. With the hope that this applications will 

become part of daily life and will become part of the road safety 

system 
 

Keywords — yawn, doze off, Face Landmarks Detection 

 
I. บทนํา 

พฤตกิรรมหลบัในเป็นปฏกิริยิาของร่างกายทีXอธบิายถงึการเขา้สู่ภาวะ
หลบัตืน̀โดยไม่ตัง̀ใจ สาเหตุสว่นใหญ่มกัมาจากการพกัผอ่นไม่เพยีงพอ ใน
บางครัง̀อาจเป็นสญัญาณของโรค ผลขา้งเคยีงจากฤทธิ fของยา พฤตกิรรม
การนอนหลบัทีXไม่เหมาะสม รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานทีXพกัผ่อน 
การหลบัในเกิดขึ`นได้ทุกทีX ไม่ว่าจะเป็นห้องเรยีนหรอืทีXทํางาน เพยีงแต่

บางครัง̀การหลบัในทีXเกดิระหว่างขบัรถหรอืขณะทํางานกบัเครืXองจกัรอาจ
ก่อใหเ้กดิผลรา้ยทีXไมส่ามารถคาดเดาไดแ้ก่ตนเองและผูอ้ืXน โดยพฤตกิรรม
การหลบัในจะแสดงอาการผา่นทางรา่งกายเชน่ หาวบอ่ย 

การหาวเป็นกลไกหนึXงของร่างกาย[1] ทีXต้องการจะรบัเอาออกซิเจน
จากอากาศเขา้สู่กระแสเลอืด พรอ้มกนัและช่วยขบัคารบ์อนไดออกไซดใ์น
เลอืดออกไป ทัง̀น̀ีเพืXอรกัษาความสมดุลของร่างกาย ซึXงการหาวจะเกดิขึน̀
ไดต้่อเมืXอร่างกายเรามอีอกซเิจนไม่เพยีงพอ หรอืมคีารบ์อนไดออกไซดใ์น
เลอืดมากเกนิไป จนก่อใหเ้กดิอาการงว่งและหาวขึน̀ โดยปกตอิาการหาวทีX
เกดิขึน̀บ่อย ๆ มากกว่า p ครัง̀ต่อนาท ีหากเกนิมากกว่าน̀ีจะเป็นสญัญาณ
บ่งบอกถงึความผดิปกตขิองร่างกาย ดงันัน̀จงึนํามาทําโครงงานโปรแกรม
ตรวจจบัพฤตกิรรมของผูข้บัขีXผา่นกลอ้งเพืXอตรวจจบัและแจง้เตอืนใหผู้ข้บัขีX
ตืXนจากการหลบั เหตุผลทีXใช้การตรวจจบัการหาวแทนการตรวจจบัการ
หลับตาเพราะการหาวเป็นอาการเริXมต้นเมืXอตรวจจับพบสามารถส่ง
สญัญาณเตอืนไดท้นัแต่ถา้มอีาการหลบัตาแสดงวา่เกดิการหลบัในแลว้อาจ
ไมส่ามารถเตอืนไดท้นั 

 
II. วตัถุประสงค ์

เพืXอทําแอปพลเิคชนัป้องกนัการหลบัใน ใช้สําหรบัตรวจจบัและแจ้ง
เตอืนดว้ยเสยีงผูใ้ชง้านเมืXอเกดิอาการหลบัใน ส่งเสรมิดา้นความปลอดภยั
ให้แก่ผู้ใช้งานและเป็นอุปกรณ์เครืXองมือทางเลือกสําหรับด้านความ
ปลอดภยับนพาหนะ เป็นโปรแกรมทีXจะใชใ้นการฝึกสอน คอมพวิเตอรเ์พืXอ
เรยีนรู้พฤติกรรมการหลบัใน โดยควบคู่กับการใช้ OpenCV [2] ในการ
ตรวจจบัหน้าคนผ่านกล้อง Webcam เมืXอผู้ขบัขีXมพีฤตกิรรมเขา้ข่ายการ
หลบัในกจ็ะแจง้เตอืนใหผู้ข้บัขีXรบัรู ้
 

III. วธิกีารดาํเนินงาน 
การทํางานโดยรวมของระบบแสดงดังรูปทีX  1 เริXมต้นตัง̀แต่ เปิด

โปรแกรม กล้องดิจิตอลจะรบัภาพของผู้ใช้งานและนําภาพทีXได้เข้าสู่
ข ัน̀ตอนของการประมวลผลภาพโดยจะทําการวเิคราะห์หาส่วนบรเิวณทีX
เป็นใบหน้า จากนัน̀ใช้ Face Landmarks [2] กําหนดพิกดัจุดต่าง ๆ บน
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ใบหน้าโดยทัง̀ส่วนวเิคราะห์หาส่วนบรเิวณทีXเป็นใบหน้าและส่วน Face 
Landmarks จะเรยีกใชจ้ากไลบราลีX Dlib ของ C++ [3] นําขอ้มลูทัง̀หมดสง่
ต่อใหส้ว่นโปรแกรมไปคาํนวณและประมวลผลเพืXอทาํการตรวจสอบวา่ภาพ
ใบหน้าอยู่ในอาการหาวหรอืไม่ โดยตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงืXอนไขของ
การหาวทีXตัง̀ค่าไวจ้ากนัน̀แสดงผลทีXไดใ้หผู้ใ้ชง้านทราบผ่านการแจง้เตอืน
ดว้ยเสยีงทีXมคีวามดงัสงูเพืXอแจง้เตอืนผูใ้ชง้าน  

 
รปูทีX 1. ขัน̀ตอนการทาํงานของโปรแกรม 

 
IV. การทาํงานของ Face Landmarks 

หลกัการทํางานของ Face Landmarks จะเริXมจากกระบวนการคน้หา
ส่วนใบหน้าของผูใ้ชง้าน (Face Detector) โดยจะตดัส่วนทีXไม่เกีXยวขอ้งให้
เหลอืเพยีงเฉพาะสว่นใบหน้าเท่านัน̀จากนัน̀ Face Landmark จะทาํการดงึ
ไฟล์จากโมเดลตําแหน่งพกิดั 68 จุดตามรปูทีX 2 จากนัน̀วางเทยีบซ้อนกบั
สว่นใบหน้าของผูใ้ชง้านให ้Matching กบัสว่นของใบหน้าผูใ้ชง้านตวั Face 
Landmarks สามารถหดหรอืขยายเพิXมได้ตามขนาดของใบหน้าผู้ใช้งาน 
แต่หากกระบวนการคน้หาส่วนใบหน้าของผูใ้ชง้านไม่สามารคน้หาใบหน้า
ของผูใ้ชง้านได ้ตวั Face Landmarks จะหยดุการทาํงานทนัท ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูทีX 2. จดุพกิดัตาํแหน่ง Üá จดุของ Face Landmarks 

 
การตรวจจบัอาการหาวจะใช้ระยะความห่างของรมิผปีากบนและรมิ

ฝีปากล่างเป็นตวัวดัเพราะช่วงเวลาทีXเกดิอาการหาวปากจะเปิดกวา้งทีXสุด

ซึXงรมิฝีปากจะอยูห่า่งกนัและใชค้วามหา่งของรมิฝีปากบนและล่างสรา้งเป็น
ค่าระยะห่างของปาก (Lip Distance) แต่ว่าการหาจุดกึXงกลางรมิฝีปากบน
ตาํแหน่งทีX 52, 63 และรมิฝีปากล่างตาํแหน่งทีX 67, 58 จะใชค้า่ Mean เป็น
ตวักําหนดจุดกึXงกลางโดยพจิารณาจากแกน Y เป็นหลกัสตูรคาํนวณหาค่า 
mean เป็นไปตามสมการทีX 1 

 
Yt  = ( y1+y2+y3+…+yn )/n             (1)             

 
     เมืXอ Yt คอืค่า mean ของชุดรมิฝีปากบนและล่าง y1,y2,y3,…,yn คอื
คา่ขอ้มลูในแกน y สว่น n คอืจาํนวนขอ้มลู หลงัจากไดค้า่ Yt ของรมิฝีปาก
บน และรมิฝีปากลา่ง แลว้กาํหนดใหเ้ป็นคา่ของ Yt ของรมิฝีปากบนและ Yt 
ของรมิฝีปากล่าง จากนัน̀นําตวัแปรทัง̀สองมาคํานวณหาระยะห่างระหว่าง
รมิฝีปากบนและล่างตามสมการ (2) เพืXอนําไปเป็นตัวชี`วดัว่าผู้ใช้งานมี
อาการหาวหรอืไม ่

 
Lip_distance  = Abs( Ytของรมิฝีปากบน- Ytของรมิฝีปากลา่ง)          (2)             

 
     เมืXอได้ค่า Lip Distance แล้วจะนําค่าดงักล่าวไปวดัระยะค่าเทยีบกบั
เกณฑ์กําหนดไว้ ถ้า Lip Distance มีค่าทีXน้อยกว่าเกณฑ์จะหมายถึง
ลกัษณะการอา้ปากทีXแคบไม่ใช่ปฏกิริยิาของการหาว แต่ถ้า Lip Distance 
มคี่ามากกว่าเกณฑ์ทีXกําหนด หมายถงึ ปากมลีกัษณะการอ้าปากทีXกวา้ง 
อาจบง่บอกถงึกริยิาการหาวได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีX 3. ฟังกช์นั getting_landmarks  ใชต้รวจสอบจาํนวนผูใ้ชง้าน 
 

 

     ฟังก์ชัน getting_landmarks  ตามรูปทีX 3 เป็นฟังก์ชันทีXตรวจสอบ
จํานวนผู้ใช้งานโดยจะเรียก im เป็น Input ของภาพวิดีโอมาตรวจจับ
ใบหน้าของผูใ้ชง้านโดยเรยีกใช ้detector ตรวจสอบจากนัน̀เกบ็ไวท้ีXตวัแปร 
rects จากนัน̀ตรวจสอบว่าในภาพวดิโีอมผีูใ้ชง้านหรอืไม่ (if len(rects) == 
0) หรอื ผูใ้ชง้านมมีากกว่าจะ p คน (if len(rects) > 1) ระบบจะไม่ทํางาน 
และถา้มผีูใ้ชง้าน p คน โปรแกรมจะสรา้งอาเรยข์อง Numpy ไวส้าํหรบัเกบ็
คา่แกน x และแกน y  
     ฟังกช์นั top_lip(landmarks) ตามรปูทีX 4 เป็นฟังกช์นัหาคา่แกน x และ 
แกน y โดยใช้ข้อมูลพิกดัจุดต่าง ๆ ของ Face Landmarks โดยสร้างอา
เรยข์อง top_lip_pts ไวเ้กบ็ค่าพกิดัแกน x และแกน y ไวส้าํหรบัตรวจสอบ
ขอ้มูล สาํหรบัตวัแปร top_lip_mean ถูกสรา้งเพืXอใชเ้กบ็ค่าเฉลีXยของแกน 
x และ แกน y ทีXไดจ้ากการคาํนวณหาคา่ Mean 
    ฟังก์ชัน mouth_open ตามรูปทีX  5 ทําหน้าทีXคํานวณหาระยะห่าง
ระหว่างรมิฝีปากบน และรมิฝีปากล่าง ค่าทีXไดจ้ากการคาํนวณรมิฝีปากบน
เกบ็ค่าไวท้ีX top_lip_center  และ รมิฝีปากล่างเกบ็ไวท้ีX bottom_lip_center  
เพืXอไวใ้ชค้ํานวณหา lip_distance แต่เพืXอไม่ใหค้่าทีXไดม้คี่าเป็นลบไดเ้พิXม
ฟั ง ก์ ชั น  Absolute ดั ง น̀ี  lip_distance = abs(top_lip_center - 
bottom_lip_center) เมืXอไดผ้ลลพัธเ์กบ็คา่ไวท้ีXตวัแปร lip_distance 

 

 

 

def geting_landmarks (im):   
       rects = detector(im, 1) 
       if len(rects) > 1: 
            return "error" 
      if len(rects) == 0: 
           return "error" 
      return np.matrix([[p.x, p.y] 
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รปูทีX 4. ฟังกช์นั top_lip หาคา่พกิดัรมิฝีปากบน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูทีX 5. ฟังกช์นั mouth_open คาํนวณหาระยะหา่งระหวา่งรมิฝีปาก 
 

     ต่อไปทีXจะเป็นนําค่าทีXไดม้าตรวจสอบว่ามคี่ามากกว่าทีXกําหนดหรอืไม่
ในการทดลองน̀ีใชค้่าประมาณ 25 จุดภาพเป็นตวัตรวจสอบโดยทีXผูใ้ชง้าน
อยู่ห่างจากกล้องประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร ถ้าระยะห่างระหว่าง
ระหว่างริมฝีปากบนและล่างมีค่ามากกว่า 25 จุดภาพนานมากกว่า 2 
วนิาท[ี4] จะถอืว่าผูใ้ชง้านมอีาการหาว เมืXอเงืXอนไขถูกต้องระบบจะแสดง
ขอ้ความและแจง้เตอืนดว้ยเสยีงแต่เสยีงในระดบัความดงัทีXต่างกนัจากน้อย
ไปหามากเพืXอบงัคบัใหผู้ใ้ชง้านรูส้กึตวั 
 

V. ผลการทดลอง 
 ทําการทดสอบการทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook Acer Intel 
Core i3 การทดลองหาค่า Lip Distance ขณะทีXผูใ้ชง้านกําลงัปิดปากว่าใน
ช่วงเวลาทีXเปิดปากจะวดัขอ้มูลไดค้่าเท่าไร ซึXงผลลพัธ์ทีXไดด้งัรูปทีX 6 โดย
คา่สแีดงในตารางคอืคา่พกิดั x สว่นคา่สน̀ํีาเงนิคอืคา่พกิดั y 
      
 
 
 
 
 
 

รปูทีX 6. คา่ Lip Distance ขณะทีXผูใ้ชง้านกาํลงัปิดปาก 
 
    การทดลองหาค่า Lip Distance ขณะทีXผูใ้ชง้านกําลงัเปิดปากหาวว่าใน
ช่วงเวลาทีXเปิดปากจะวดัขอ้มูลไดค้่าเท่าไร ซึXงผลลพัธ์ทีXไดด้งัรูปทีX 7 โดย
คา่สแีดงในตารางคอืคา่พกิดั x สว่นคา่สน̀ํีาเงนิคอืคา่พกิดั y 

 
รปูทีX 7. คา่ Lip Distance ขณะทีXผูใ้ชง้านกาํลงัเปิดปากหาว 

 
    งานวิจยัน̀ีเป็นแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยบนถนนดังนัน̀การ
ทดสอบจะนําอุปกรณ์นําไปตดิตัง̀ในรถยนตเ์พืXอเป็นการทดสอบการใชง้าน
คํานวณหามุมทีXดีทีXสุดสําหรบัการติดตัง̀กล้องโดยจากการติดตัง̀ส่วน
ตําแหน่งมุมกล้องทีXตดิตัง̀ผูจ้ดัทําได้กําหนดการทดสอบทัง̀หมด 5 จุดบน
บรเิวณคอนโซลรถยนตไ์ดด้งัรปูทีX 8 ตาํแหน่ง 1 คอืมมุหน้าตรง,ตาํแหน่ง 2 
คือมุมขวาล่าง,ตํ าแห น่ง 3 คือมุมขวาบน ,ตํ าแห น่ง 4 คือมุมซ้ าย
บน,ตาํแหน่ง 2 คอืมมุซา้ยลา่ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีX 8. ตาํแหน่งการตดิตัง̀กลอ้งบนรถยนต ์
      ระยะห่างของกลอ้งและผูข้บัขีXจากการตดิตัง̀กลอ้งตามจุดต่าง ๆ ดงัรปู
ทีX 9 ซึXงระยะกลอ้งทีXตดิตัง̀หา่งจากผูข้บัขีXมพีืน̀ทีXจาํกดั คอืระยะทีXกาํหนดนัน̀
ตายตวัจะเป็นระยะห่างอยู่ทีXประมาณ 40 - 50 ซม .เป็นระยะทีXได้จากการ
วดัระยะทางระหว่างผูข้บัขีXกบักลอ้ง การขบัขีXของผูใ้ชง้านจะงอแขนระดบั
หนึXงเพืXอจะสามารถหมนุพวงมาลยัไดอ้ยา่งสะดวกดงันัน̀ระยะหา่งอาจสัน̀ลง
เลก็น้อย 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีX 9. ระยะหา่งของกลอ้งและผูข้บัขีX 
       การทดลองในตําแหน่งทีX 1 มุมหน้าตรงบรเิวณหลงัพวงมาลยัของ
คนขบัดงัรปูทีX 10 การทดลองหน้าตรงน̀ีเป็นมมุมองทีXเหน็ใบหน้าของผูข้บัขีX
ชดัเจนทีXสดุดงันัน̀การจบัใบหน้าจงึงา่ยทาํใหผ้ลทีXออกถกูตอ้งและแมน่ยาํ 
 
 
 

def top_lip(landmarks):  
    top_lip_pts = [] 
    for i in range(50,53): 
       top_lip_pts.append(landmarks[i]) 
    for i in range(61,64): 
        op_lip_pts.append(landmarks[i]) 
    top_lip_all_pts =  
     np.squeeze(np.asarray(top_lip_pts)) 
    top_lip_mean =  
     np.mean(top_lip_pts, axis=0) 
    return int(top_lip_mean[:, 1]) 
 

def mouth_open(image):  
    landmarks = geting_landmarks(image) 
    top_lip_center = top_lip(landmarks) 
    bottom_lip_center = 
bottom_lip(landmarks) 
    lip_distance = abs(top_lip_center - 
bottom_lip_center) 
    return image_with_landmarks, 
lip_distance 
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รปูทีX 10. ตาํแหน่งกลอ้งมมุหน้าตรงบรเิวณหลงัพวงมาลยั 
 
     การทดลองในตําแหน่งทีX 2 มุมขวาล่างบรเิวณคอนโซลรถยนตด์งัรปูทีX 
11 เป็นการทดลองจากมุมตํXาขึ`นมาจบัใบหน้าผู้ขบัพบว่าการจบัใบหน้า 
Face Detection สามารถจบัไดป้กตแิละสามารถจบัการหาวไดแ้ต่เนืXองจาก
เป็นมมุเอยีงจงึมคีวามคาดเคลืXอนเลก็น้อยเวลาผูข้บัขีXเอยีงใบหน้าเกนิองศา
ทาํใหก้ารจบัใบหน้าหลุดไปชั XวขณะหนึXง 
 
 
 
 
 
 
 

รปูทีX 11. ตาํแหน่งกลอ้งบรเิวณคอนโซลรถยนต ์
 
     การทดลองในตาํแหน่งทีX 3 มมุขวาบนบรเิวณขอบกระจกเหนือผูใ้ชง้าน
ดงัรปูทีX 12  การทดลองครัง̀น̀ีไมส่ามารถไดจ้รงิเนืXองจากมุมตดิตัง̀ค่อนขา้ง
แคบและหลุดไดง้่าย มุมในการจบักลอ้งกส็งูเกนิไปทําใหก้ารจบัใบหน้าไม่
เตม็จงึไมส่ามารถวดัผลได ้
 
 
 
 
 
 
 

รปูทีX 12. ตาํแหน่งกลอ้งมมุขวาบนบรเิวณขอบกระจก 
 
     การทดลองในตําแหน่งทีX 4 มุมซ้ายบนบรเิวณกระจกมองหลงัดงัรูปทีX 
13 สามารถจบัใบหน้าการทํางานไดป้กตมิกีารคลาดเคลืXอนเลก็น้อยเพราะ
ความแตกต่างของมุมกล้อง แต่การใช้งานจรงิสามารถใช้งานได้อกีทัง̀ยงั
เป็นตาํแหน่งทีXเหมาะสมแก่การตดิตัง̀ของกลอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูทีX 13. ตาํแหน่งกลอ้งมมุซา้ยบนบรเิวณกระจกมองหลงั 
 
     การทดลองในตําแหน่งทีX 5 มุมซ้ายล่างบริเวณเหนือคอนโซลแอร์
รถยนต์ดงัรูปทีX 14 การทดลองค่อนขา้งเหน็ใบหน้าไกลกว่ามุมอืXน ๆ แต่
เห็นใบหน้าทีXชดัเจน ด้วยความทีXมุมกล้องทีXไกลขึ`นทําให้การจบัปากไม่
ชดัเจนมคีวามคลาดเคลืXอน 

 
 
 
 
 
 
 

รปูทีX 14. ตาํแหน่งกลอ้งมมุซา้ยลา่งบรเิวณเหนือคอนโซลแอร ์
 
     จากการทดลองทัง̀หมดทัง̀ 5 มมุโดยทดสอบการหาวจาํนวน 10 ครัง̀ใน
แต่ละการแจง้เตอืน ซึXงใหม้กีารแจง้เตอืนทัง̀หมด 3 ครัง̀สรปุผลลพัธไ์ดต้าม
ตารางทีX I พบว่ามุมทีXไดผ้ลลพัธ์ทีXดทีีXสุดจะเป็นมุมหน้าตรงเพราะจบัภาพ
ไดด้ทีีXสุดและเหน็ชดัเจนทีXสุด รองลงมาคอืมุมซ้ายบนแต่ในมุมมองการใช้
งานและการตดิตัง̀ มุมทีXดทีีXสุดคอืมุมซ้ายบนเพราะตดิตัง̀ไดง้่ายและไม่บงั
สายตาของคนขบัทาํใหค้วามปลอดภยัสงูกวา่แบบมมุอืXน 

ตารางทีX I.  ผลการทดสอบของแต่ละมมุกลอ้งจาํนวน 10 ครัง̀ 

ตาํแหน่งกลอ้ง 

การแจง้ 

เตอืนครั 7งที: 

1 

การแจง้

เตอืนครั 7งที: 

2 

การแจง้

เตอืนครั 7งที: 

3 
ความ

ถกูตอ้ง 

1.มมุหน้าตรง 
ถกูตอ้ง 10 

ครั 7ง 

ถกูตอ้ง 10 

ครั 7ง 
ถกูตอ้ง 9 

ครั 7ง 96.7% 

2.มมุขวาลา่ง ถกูตอ้ง 7 

ครั 7ง 
ถกูตอ้ง 8 

ครั 7ง 
ถกูตอ้ง 8 

ครั 7ง 
76.7% 

3.มมุขวาบน 
ถกูตอ้ง 2 

ครั 7ง 
ถกูตอ้ง 0 

ครั 7ง 
ถกูตอ้ง 1 

ครั 7ง 
10% 

4.มมุซา้ยบน 
ถกูตอ้ง 8 

ครั 7ง 

ถกูตอ้ง 9 

ครั 7ง 

ถกูตอ้ง 9 

ครั 7ง 

86.7% 

5.มมุซา้ยลา่ง 
ถกูตอ้ง 8 

ครั 7ง 

ถกูตอ้ง 9 

ครั 7ง 

ถกูตอ้ง 8 

ครั 7ง 

83.3% 

 

V.  สรปุ 
  แอปพลเิคชนัป้องกนัการหลบัในเป็นโปรแกรมทีXใช้ OpenCV ในการ
จบัใบหน้าผูใ้ชง้านโดยใชเ้ครืXองมอื Machine Learning มาชว่ยใหร้ะบบการ
ทาํงานดยีิXงขึน̀และใช ้Face Landmarks กําหนดจุดพกิดับนบรเิวณใบหน้า
ก่อนส่งค่าไปประมวลผลเพืXอตรวจสอบเงืXอนไขการหาว ถา้เงืXอนไขถูกตอ้ง
จะทาํการแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชง้านทราบ  
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บทคัดย่อ — จงัหวดัภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวติดอันดบัโลกและมีการ
เจ ริญเติบโตทางการท่อง เ ท่ียว ท่ีสู ง ท่ีสุดเ ป็นอันดับสองรองจาก
กรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ตามหลงัเกิดการระบาดของโควิด19 การ
ท่องเท่ียวของภเูกต็ได้รบัผลกระทบอย่างหนักอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 
หลายกิจการทางการท่องเท่ียวปิดตวัลงท าให้การท่องเท่ียวของภเูกต็จาก
พ้ืนท่ีท่ีเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียวและการลงทุนทางด้านการท่องเท่ียว
หยุดชะงกัลง หลายพ้ืนท่ีมีสภาพเป็นเหมือนเมืองร้าง ต่อมาหน่วยงานทัง้
ภาครฐัและเอกชนในภเูกต็ได้ร่วมมือกนัผลกัดนัโครงการภเูกต็แซนดบ์อ็กซ์
เพ่ือให้การท่องเท่ียวของภเูกต็กลบัมาฟ้ืนตวัอีกครัง้หน่ึง อย่างไรกต็ามการ
ฟ้ืนตวัทางด้านการท่องเท่ียวของภเูกต็ในครัง้น้ีคงไม่เหมือนกบัครัง้ท่ีผ่าน
มาเช่นหลงัวิกฤติต้มย ากุ้ง หรือหลงัการเกิดสึนามิ  เน่ืองด้วยผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด19 นัน้ได้ท าลายอตุสาหกรรมการท่องเทียว
ในทุกพ้ืนท่ีและทุกอุตสาหกรรม  ดงันั้นข้อมูลส าหรบัการสนับสนุนการ
ตดัสินใจส าหรบัผู้ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจการท่องเท่ียวจึงมีความส าคญัเป็น
อย่างมาก งานวิจยัน้ีน าเสนอการพฒันาระบบสารสนเทศน าเสนอข้อมูล
ทางด้านการท่องเท่ียวโดยใช้เวบ็สเครพพิง ในการรวบรวมข้อมูลออนไลน์
ทางด้านการท่องเท่ียวและใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์บีไอ 
เดสกท์อ็ปส าหรบัน าเสนอข้อมูลส าหรบัการตดัสินใจ 

 
 

ค ำส ำคญั — เวบ็สเครพพิง, การวิเคราะหข้์อมูล, การน าเสนอข้อมลู, 
โควิด19, การท่องเท่ียวภเูกต็ 
 
ABSTRACT — Phuket is the world's top tourist destination and has the 
second highest tourism growth in Thailand. However, after the outbreak 
of COVID-19, Phuket's tourism has been hit hard like never. Many 
tourism businesses have shut down. Several areas are like abandoned 

cities. Subsequently, both of government and private agencies in 
Phuket joined together to push the Phuket Sandbox Project. They hope 
that, it can bring Phuket tourism recover again. Nevertheless, Phuket's 
tourism recovery this time will not be the same as in the previous, such 
as after the Tom Yum Kung crisis or after the tsunami. Because of the 
impact caused by the COVID-19 outbreak that has destroyed the tourism 
industry in all areas and industries. Hence, information for decision 
support for those involved in the tourism industry is very important. This 
research presents the development of information systems for 
presenting tourism information by using Web Scraping to collect online 
tourism information and use Microsoft Power BI Desktop to visualize 
information for decision-making. 

 
 

Keywords — Web Scraping, Data Analysis, Data Visualization, 
COVID-19, Phuket Tourism 

 
 

I. บทน า 
ภเูกต็เป็นจงัหวดัหนึ่งทางภาคใตข้องประเทศไทยทางดา้นฝัง่อนัดามนั 

มลีกัษณะเป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ทศิเหนือตดิกบัจงัหวดัพงังา 
ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัพงังาและจงัหวดักระบี่ การเดินทางเขา้ออก
จงัหวดัภเูกต็ไดท้ัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ โดยรถยนต์เขา้สู่จงัหวดั
ภูเก็ตผ่านสะพานทา้วเทพกระษตัรแีละสะพานท้าวศรสีุนทร การเดนิทาง
อากาศผ่านสนามบนินานาชาติภูเกต็ และมที่าเทยีบเรอืหลายแห่งส าหรบั
การเดนิทางทางเรอื [1]  
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รปูที ่I. แผนทีจ่งัหวดัภเูกต็  

แหล่งทีม่า : [1]   
ภูเก็ตมกีารท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกจิที่มคีวามส าคญัในการพฒันา

เศรษฐกิจทัง้ด้านการสร้างรายได้และการจ้างงาน และเมื่อพิจารณาถึง
รายไดข้องอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในภูเกต็พบว่ารายไดส้่วนใหญ่อยู่ใน
ธุรกจิโรงแรมและทีพ่กั มรีะดบัการแข่งขนัสงู แต่ตัง้แต่ตน้ปี 2563 ประเทศ
ไทยประสบปัญหาจากการระบาดของโควดิ19 ซึ่งถอืว่าเป็นวกิฤตทิีรุ่นแรง
ทีสุ่ดในรอบ 100 ปี  และภูเกต็เป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างหนักจาก
วกิฤติในครัง้นี้ โดยธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบมากที่สุดเรยีงตามล าดบัไดแ้ก่ 
ธุรกจินนัทนาการ ธุรกจิน าเทีย่ว ธุรกจิอาหารและ เครือ่งดืม่ ธุรกจิจ าหน่าย
สนิคา้และของทีร่ะลกึ ธุรกจิโรงแรมทีพ่กั และธุรกจิการขนส่ง [2] โครงการ
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโครงการทีร่ฐับาลก าหนดเพื่อ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่ได้รบัวคัซีนครบโดสแล้วสามารถ
เขา้ประเทศไทยไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั [3] รฐับาลก าหนดใหภ้เูกต็เป็นจงัหวดั
น าร่องในการรบันกัท่องเทีย่ว ดงันัน้การฉดีวคัซนีใหก้บัประชากรทีอ่าศยัใน
จงัหวดัภูเก็ตจึงมคีวามส าคัญโดยจังหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัแรก ๆ ของ
ประเทศไทยทีไ่ดร้บัวคัซนีเรว็ทีสุ่ด และมจี านวนผูไ้ดร้บัวคัซนีครบสามเขม็
สงูทีสุ่ดจงัหวดัหนึ่งดว้ย รปูที ่2 แสดงจ านวนการรบัวคัซนีของจงัหวดัภเูกต็ 
[4]  

 
รปูที ่II.  จ านวนการรบัวคัซนีของจงัหวดัภเูกต็ภเูกต็ 

ปัจจุบนัขอ้มลูเปรยีบไดเ้หมอืนอาวุธ หน่วยงานหรอืองคก์รใดมขีอ้มลูที่
บรหิารจดัการทีด่แีละสามารถแปรผลขอ้มลูนัน้มาใชง้านไดเ้ปรยีบเสมอืนมี
อาวุธทีส่ามารถจะต่อสูไ้ด ้อย่างไรกต็ามขอ้มลูทีม่นีัน้จะตอ้งมคีุณลกัษณะที ่
เชื่อถอืได ้มคีวามทนัสมยั และตรงกบัความต้องการของผูใ้ชง้าน หลงัเกดิ
การระบาดของโควดิ19 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจงัหวดัภูเกต็ไดร้บั
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การมขีอ้มลูส าหรบัการสนับสนุนการตดัสนิใจจงึมี

ความส าคญัเป็นอย่างมากเพราะจะท าใหค้วามเสีย่งที่จะเกดิขึน้ลดน้อยลง
ได้  จากปัญหาที่เกดิขึ้นกบัการท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ตผู้วิจยัเห็นถึง
โอกาสในการที่จะพฒันาระบบสารสนเทศในการบรหิารการจดัการขอ้มลู
ทางด้านการท่องเที่ยวให้กบัผู้ใช้งานทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่
ต้องการใชข้อ้มลูในการสนบัสนุนการตดัสนิใจทัง้การลงทุน และการพฒันา
ธุรกจิการท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ต โดยการใช้เว็บสเครพพงิ ท าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลที่พัก  
ขอ้มลูรา้นอาหาร ขอ้มลูรา้นสปา ขอ้มลูโรงพยาบาล มาจดัเกบ็ในคลงัขอ้มลู
เพื่อใช้เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลให้กบัผู้ใช้งานในระบบ
ออนไลน์ไดโ้ดยตรง 

 
II. เวบ็สเครพพงิและการน าเสนอขอ้มลู 

เวบ็สเครพพงิ (Web Scraping) เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพทีใ่ชใ้น
การดงึขอ้มลูจากหน้าเวบ็เพจหรอืหน้าเวบ็ไซต์ไดอ้ย่างอตัโนมตัทิ าใหไ้ดม้า
ซึง่ขอ้มลูทีต่อ้งการโดยไมต่อ้งนัง่คดัลอกขอ้มลู เวบ็สเครพพงิสามารถใชไ้ด้
กบัหลากหลายภาษาโปรแกรมมิง่ เช่น Python, R, JavaScript, Java, Go 
และ PHP เป็นต้น เวบ็สเครพพงิเป็นเครื่องมอืทีน่ าไปใชก้บังานหลายงาน 
เช่น การเปรยีบเทยีบราคาสนิค้าออนไลน์ทีร่วบรวมราคามาจากผูค้้าปลกี
หลายรายเพื่อน ามาเสนอในที่เดยีวผู้ใชง้านสามารถเปรยีบเทยีบราคาได้
อย่างสะดวก  การรวบรวมราคาตัว๋เครื่องบินจากผู้ขายหลาย ๆ ที่มา
น าเสนอในทีเ่ดยีวกนัเพื่อเปรยีบเทยีบราคา  น ามาใช้ในการเปรยีบเทยีบ
ราคาอสงัหารมิทรพัย์ น ามาใชใ้นงานของตลาดหลกัทรพัย์ในการรวบรวม
ขอ้มลูของการเปลีย่นแปลงราคาทีผ่่านมาเพือ่น าเสนอใหเ้หน็ถงึทศิทางการ
เปลีย่นแปลง นอกจากการใช ้เวบ็สเครพพงิส าหรบัการน าขอ้มลูมาใชท้าง
ธุรกิจแล้ว เว็บสเครพพงิยงัถูกน ามาใช้กบัการรวบรวมข้อมูลที่เผยแพร่
ทางการแพทย์เพื่อการสร้างคลงัขอ้มูลส าหรบัการวนิิจฉัยโรคเป็นต้น [5] 
นอกจากนัน้มงีานวิจยัที่น าเสนอให้เห็นว่า เว็บสเครพพิงเป็นเครื่องมอื
ส าคญัในการรวบรวมขอ้มลูมาใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู
เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจในการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) [6] [7] 
ซึ่งจังหวัดภูเก็ตถูกก าหนดให้เป็นจังหวัดน าร่องการพัฒนาเป็นเมือง
อจัฉรยิะหนึ่งของประเทศไทย 

การน าเสนอขอ้มลู (Data Visualization) ในปัจจุบนัมคีวามส าคญัเป็น
อย่างยิง่ในทุกธุรกจิ เนื่องด้วยเป็นการน าเสนอขอ้มูลที่ผ่านการวเิคราะห์
ขอ้มลูทีท่ าใหผู้ใ้ชข้อ้มลูเขา้ใจกบัขอ้มลูทีน่ าเสนอได้ง่ายดงันัน้หลายธุรกจิ
ในปัจจุบนัจงึให้ความส าคญักบัการน าเสนอขอ้มูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ขอ้มลูเป็นอย่างมาก อย่างไรกต็ามสิง่ส าคญัในการทีผู่ใ้ชข้อ้มลูสามารถที่จะ
ใช้ขอ้มูลที่ผ่านการวเิคราะห์ให้เกดิประสทิธภิาพได้สูงสุดหรอืไม่นัน้ การ
ออกแบบการน าเสนอขอ้มลูมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่โดยตอ้งวเิคราะหใ์ห้
ได้ว่าข้อมูลที่น าเสนอนัน้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งานและมคีวาม
เชือ่มโยงของขอ้มลูทีน่ าเสนอต่อการตดัสนิใจในแต่ละดบัของขอ้มลูไดด้ ี [8] 
และส าหรบัประโยชน์ของการท าการน าเสนอขอ้มูลที่ส าคญัส าหรบัธุรกจิ
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ขอ้มูลในการตดัสนิใจประกอบด้วย 1) ความรวดเร็วของ
ขอ้มลูในการตอบสนองซึง่หมายถงึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์นัน้ตอ้งเป็น
ขอ้มูลปัจจุบนั  2) การน าเสนอขอ้มูลต้องเขา้ใจได้ง่ายไม่ซบัซ้อน 3) การ
เชื่อมโยงขอ้มูลที่จะส่งผลต่อการตดัสินใจในแต่ละดบัของขอ้มูลทีส่มัพนัธ์
กนั [9] [10]  
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III. การพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รวบรวมขอ้มลูทางดา้นการท่องเทีย่วที่

มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มาจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลเพื่อใช้เป็น
แหล่งขอ้มลูส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจของผูใ้ชข้อ้มลู
อยู่ภายใตก้ระบวนการวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์[11]  ส าหรบัการรวบขอ้มลูของ
งานวจิยันี้ใช้เว็บสเครพพงิด้วยภาษา Python [12] [6]   และใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์พาวเวอร์บไีอเดสก์ทอ็ป [13] เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์
ขอ้มลู 

III.I เวบ็สเครพพงิดว้ยภาษาไพทอน 
ขอ้มลูการท่องเทีย่วทีท่ าการรวบรวมขอ้มลูเพือ่น ามาใชเ้ป็นคลงัขอ้มลู

เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มลูในระบบสารสนเทศนี้ ประกอบดว้ย ขอ้มลูทีพ่กัทุก
ประเภททุกระดบัในจงัหวดัภูเก็ต ส าหรบัแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มลูทีพ่กัมาจากเวป็ไซต์ Expedia ขอ้มลูรา้นอาหารและรา้นสปาทัง้หมด
ในจังหวัดภูเก็ตจากเว็ปไซด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ข้อมูล
โรงพยาบาลจากศูนย์ขอ้มลูประเทศไทย รูปที่ 3 แสดงแหล่งขอ้มลูส าหรบั
การท าเว็บสเครพพงิของระบบงาน รูปท ี4 แสดงตวัอย่างค าสัง่ในการท า 
เว็บสเครพพิงด้วยภาษาไพทอน และขัน้ตอนการท าเว็บสเครพพิงของ
ขอ้มลูรา้นสปา  

รปูที ่III.  แหล่งขอ้มลูในการท าเวบ็สเครพพงิ 
 

รปูที ่IV.  ค าสัง่ในการท าเวบ็สเครพพงิดว้ยภาษาไพทอน และขัน้ตอนการ
ท าเวบ็สเครพพงิของขอ้มลูรา้นสปา 

III.II ขอบเขตของระบบ 

รปูที ่V.   Use Case Diagram ของระบบงาน 
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รูปที่ 5 แสดงขอบเขตของระบบสารสนเทศ ในส่วนของการน าเสนอ
ขอ้มลูการท่องเทีย่วของจงัหวดัภเูกต็โดยผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถทีจ่ะเขา้ถงึ
ขอ้มลูทีผ่่านการวเิคราะหข์อง ทีพ่กั  รา้นอาหาร รา้นสปา และโรงพยาบาล 
และส าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลทางด้าน
นันทนาการและสถานทีท่่องเทีย่ว การเดนิทางและยานพาหนะ บรษิทัน า
เทีย่ว หา้งสรรพสนิคา้และศูนย์การคา้ การกฬีาเพื่อการท่องเที่ยว การจดั
นิทรรศการและการประชุม และ รา้นคา้ส าหรบัขายของทีร่ะลกึ กส็ามารถ
สมคัรสมาชกิเพื่อแจง้ความจ านงในการไดร้บัขอ้มลูไปยงัผูพ้ฒันาระบบได้ 
โดยผูพ้ฒันาระบบจะท าการประเมนิค่าใชจ้่ายในการวเิคราะห์ขอ้มลูให้กบั
สมาชกิทีต่้องการจะไดข้อ้มลูเพิม่เตมิ  รูปที่ 6 แสดง Class Diagram ของ
ระบบ รปูที ่VI.   Class Diagram ของระบบงาน 

III.III การน าเสนอขอ้มลู 
การน าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู ทีพ่กั รา้นอาหาร สปา 

และ โรงพยาบาล ของจงัหวดัภเูกต็แสดงการน าเสนอบางส่วนดงัรปูที ่7-10 

 
รปูที ่VII. Data Visualization แสดงจ านวนรวมของ ทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นสปา และ โรงพยาบาล 

 รูปที่  7 แสดงจ านวนรวมของที่พัก ร้านอาหาร ร้านสปา และ
โรงพยาบาลทัง้หมดในจงัหวดัภูเก็ต โดยกราฟด้านบนซ้ายมอืน าเสนอ
จ านวนรวมของที่พัก โดยแสดงให้เห็นว่าที่พ ักที่มีจ านวนมากที่สุดใน
จงัหวดัภูเกต็คอืทีพ่กัระดบั 3 ดาว และ ทีพ่กัทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ดคอืที่พกั
ระดบั 1 ดาว ขณะที ่กราฟบนขวาน าเสนอจ านวนรวมของรา้นสปาโดยแยก

ประเภทตามมาตรฐาน SHA และ SHA+ ของทัง้สามอ าเภอในจงัหวดัภเูกต็ 
กราฟดา้นล่างซา้ยน าเสนอจ านวนรวมของรา้นอาหารโดยแยกประเภทตาม
มาตรฐาน SHA และ SHA+ของทัง้สามอ าเภอในจงัหวดัภูเกต็ และ กราฟ
ล่างขวาน าเสนอจ านวนโรงพยาบาลทัง้หมดในแต่ละสงักดัของทุกอ าเภอใน
จงัหวดัภเูกต็ 

 
รปูที ่VIII. Data Visualization น าเสนอรอ้ยละของขอ้มลูทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นสปา และโรงพยาบาลในจงัหวดัภเูกต็ 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

135



  

 

 
 

รูปที่ 8 น าเสนอร้อยละของข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร ร้านสปา และ
โรงพยาบาลในจงัหวดัภูเกต็ซึง่พบว่า ทีพ่กัระดบัสามดาวในจงัหวดัภเูกต็มี
จ านวนถึง 38.16% ร้านสปาตามมาตรฐาน SHA ม ี58.33% ร้านอาหาร
ตามมาตรฐาน SHA ม ี67.66% และจงัหวดัภูเกต็มโีรงพยายาลทีใ่หบ้รกิาร

โดยสงักดัรฐับาล 89.29% และมโีรงพยาบาลเอกชน 10.71% ส าหรบัการ
กรองขอ้มูลในส่วนนี้สามารถกรองขอ้มูลได้ตัง้แต่ระดบัอ าเภอ และ ระดบั
ต าบล 

 
รปูที ่IX Data Visualization น าเสนอรอ้ยละของขอ้มลูทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นสปา และโรงพยาบาลของอ าเภอกะทู้ 

รูปที9่ Data Visualization น าเสนอรอ้ยละของขอ้มลูทีพ่กั รา้นอาหาร 
ร้านสปา และโรงพยาบาลของอ าเภอกะทู้ ซึ่งพบว่าที่พกักระดบัสามดาว
ยงัคงมจี านวนสูงทีสุ่ดถงึ 43.93% รา้นสปาตามมาตรฐาน SHA ม ี68.42% 

รา้นอาหารตามมาตรฐาน SHA ม ี76.7% และมโีรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารโดย
สงักดัรฐับาลเพยีงอย่างเดยีว 

รปูที ่X Data Visualization น าเสนอรอ้ยละของขอ้มลูทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นสปา และโรงพยาบาลของต าบลป่าตอง 

รูปที่10 น าเสนอร้อยละของข้อมูลที่พกั ร้านอาหาร ร้านสปา และ
โรงพยาบาลของต าบลป่าตองซึ่งเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง พบว่าที่
พ ักกระดับสามดาวยังคงมีจ านวนสูงที่ สุดถึง 45.39% ร้านสปาตาม

มาตรฐาน SHA ม ี70% ร้านอาหารตามมาตรฐาน SHA ม ี77.5% และมี
โรงพยายาลทีใ่หบ้รกิารโดยสงักดัรฐับาลเพยีงอย่างเดยีว 
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IV.  สรุป 

ขอ้มูลส าหรบัการสนับสนุนการตดัสนิใจมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะขอ้มลูส าหรบัสนบัสนุนการตดัสนิใจลงทุนทางดา้นการท่องเทีย่ว
ในจงัหวดัภูเกต็ในยุคทีโ่รคระบาดยงัคงมอียู่ ดงันัน้การวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่
แสดงใหเ้หน็ว่าถ้าจะท าการลงทุนทัง้ดา้นทีพ่กั รา้นอาหาร  รา้นสปา และ
การมโีรงพยาบาลใหบ้รกิารในพื้นทีน่ัน้ นักลงทุนจะเลอืกลงทุนอย่างไรถงึ
จะเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด  ซึ่งถ้าย้อนกลับไปพิจารณาข้อมูลที่พัก 
รา้นอาหาร รา้นสปา และโรงพยาบาลในจงัหวดัภูเกต็ก่อนทีจ่ะมโีรคระบาด
นัน้จะมกีารเติบโตที่สูงมาก โดยมจี านวนที่พกัในทุกระดบัเป็น 1,858 ที่ 
รานอาหาร 504 ที ่รา้นสปาทัง้สิน้ 120 ที ่และขณะทีม่โีรงพยาบาลทัง้สงักดั
รฐับาลและเอกชนทัง้สิ้น 28แห่ง ดงันัน้การพฒันาระบบสารสนเทศนี้มี
วตัถุประสงคเ์พือ่รวบรวมขอ้มลูทีพ่กั รา้นอาหาร  รา้นสปา และโรงพยาบาล
ซึ่งมกีารเผยแพร่ขอ้มูลออนไลน์ด้วยวิธกีารเว็บสเครพพิง ด้วยภาษาไพ
ทอน เพื่อเป็นคลงัข้อมูลส าหรบัใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กบัผู้ใช้งาน
ทัว่ไปเขา้มาใช้งานเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจทางด้านการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัภเูกต็ไดแ้ก่ การลงทุน การศกึษา งานวจิยั การวางแผนงบประมาณ 
การท่องเทีย่ว และ อื่น ๆ เพื่อใหก้ารตดัสนิใจนัน้มคีวามถูกต้องสูงสุดและ
ลดความเสีย่งมากทีสุ่ด และส าหรบัผูใ้ชง้านทีต่อ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิจากทีม่ ี
อยู่นี้ก็สามารถระบุความต้องการไปยงัผูพ้ฒันาระบบผ่านการเป็นสมาชกิ 
เนื่องด้วยขอบเขตความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนมีความ
ตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั ระบบงานนี้จงึไดเ้พิม่ส่วนทีผู่้ใชง้านแต่ละคนสามารถ
ทีจ่ะระบุความต้องการใชข้อ้มลูเพิม่เตมิไดน้อกจากขอ้มลูพื้นฐานทางด้าน
การท่องเที่ยวที่ควรจะรู้อันได้แก่ ที่พ ัก ร้านอาหาร ร้านสปา และ
โรงพยาบาล  
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บทคดัย่อ — การผลิตหมกัน้ําส้มสายชูจากมะม่วงมหาชนกวตัถุดิบโดยใช้

ไวน์มะม่วงมหาชนก ทีม่เีอทานอลรอ้ยละ 83.10 ± 0.00 กรมัต่อลติร ในระยะเวลา

การหมัก 7 วัน ด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae FER1 ซึ่ง

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตหมกัน้ําส้มสายชูจากมะม่วงมหาชนกในระดับ 
SME ที่สภาวะการเติมอากาศ 0.5 บาร์ อุณหภูมิ 30.0 ± 0.1 องศาเซลเซียส มี

ปริม าตรความ เข้มข้น รวม เริ่ม ต้นอ ยู่ที่  80  กรัม ต่อลิตร (Total Solution 

Concentration 8 (TC8) )  โดยถังหมักกระบวนการผลิตน้ําส้มสายชูหมัก 

(Fermented Vinegar Production Process) ดว้ยระบบผสมน้ําหมกัเขา้กบัอากาศ 

(Internal Venturi  Ejector System) ทีร่ะยะการหมกั Start-Up phase (250 ลติร) 

1 รอบการหมกั และ Acetification operation phase (600 ลิตร) 3 รอบการหมกั 

ซึ่งมผีลการทดลองดงันี้ อตัราการผลติกรดแอซีตกิเฉลี่ยต่อวนั (Acetification rate 

(ETA)) เท่ากับ 12.84 กรัมต่อลิตร และผลิตภัณฑ์กรดแอซีติกเฉลี่ย (Acid 

products (AP)) เท่ากบั 30 กรมัต่อลติร โดยเชื้อสายพนัธุ์ Acetobacter  aceti WK 

 
คาํสาํคญั — มะม่วงมหาชนก, น้ําส้มสายชูหมกั, กรดแอซีติก 

 

ABSTRACT — Production of fermented vinegar from Mahachanok 

mango, raw material using Mahachanok mango wine containing ethanol 

83.10 ± 0.00 g/l during the 7-day fermentation period with 

Saccharomyces cerevisiae FER1. The objective of this research is to 

produce fermented vinegar from Mahachanok mango for SME scale 

under 0.5 bar aeration at 30.0 ± 0.1 ° C, the initial Total Solution 

Concentration 80 g/l (TC8) by fermented vinegar production process 

with Internal Venturi Ejector System. Fermentation was divided into 2 

fermentation phases, Start-Up phase (250 L) one cycle and Acetification 

operation phase (600 L) three cycles. The results of the experiment are 

as follows: acetification rate (ETA) was 12.84 g/l and average acid 

products (AP) was 30 g/l by strains of Acetobacter aceti WK. 

Keywords—Mahachanok Mango, Fermented Vinegar, Acetic Acid 

I. บทนํา 

มะม่วงเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

รองลงมาจาก ทุเรียน ลําไย และมงัคุด ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2654 

ไทยส่งออกมะม่วงสด 45,610 ตนั มูลค่ารวม 1,220.61 ลา้นบาทโดยตลาด

ส่งออกทีส่ําคญั ไดแ้ก่ มาเลเซยี เกาหลใีต้ เวยีดนาม ญี่ปุ่น ฮ่องกง สงิคโปร ์

จีน รัสเซีย ลาว และเมียนมา พันธ์ุมะม่วงที่นิยมปลูกเพื่อส่งออกไปยัง

ต่างประเทศมีอยู่หลายพนัธ์ุ ได้แก่ มะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง มะม่วงฟ้าลัน่ 

มะม่วงมนัขายตึก มะม่วงเขยีวเสวย มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงมหาชนก 

เป็นต้น [1] 

น้ําสม้สายชู (vinegar) จดัเป็นสิง่ทีใ่ชป้รุงแต่งรสของอาหารทีน่ิยมใช้ใน

ประเทศไทย โดยเตมิในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาตใิห้เปรี้ยวเพิม่ขึน้ และยงัถูก

ใช้ในการถนอมอาหารจําพวกของหมักดอง ประเภทของน้ําส้มสายชูที่

บรโิภคกนัมปีรมิาณกรดน้ําสม้อยู่ประมาณรอ้ยละ 4-7 ของน้ําหนักทัง้หมด 

น้ําส้มสายชูหมักสามารถผลิตได้จากผลไม้ ธัญพืช หรือแม้แต่การนํา

ผลผลิตที่เหลือใช้คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ตัวอย่างงานวิจัย การผลิต

น้ําส้มสายชูจากเปลือกและแกนสับปะรด และการผลิตน้ําส้มสายชูจาก

กลว้ยทีสุ่กจดั ขัน้ตอนการผลติน้ําสม้สายชูหมกั เริม่จากการเปลีย่นน้ําตาล

เป็นแอลกอฮอล์โดยกระบวนการหมักของยีสต์ จากนัน้นําไปหมักเพื่อ

เปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นกรดแอซีตกิ โดยเชื้อจําพวก Acetic Acid Bacteria 

(AAB) [2] 

บทความที่เผยแพร่ระหว่าง 1995 และ 2018 มีการศึกษาผลกระทบ

ของการบริโภคน้ําส้มสายชูหมักต่อ glycemic profile ในเลือดของมนุษย์ 
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และ putative mechanistic cellular pathways ในทัง้แบบมนุษย์และสัตว์ 

[5] มีการศึกษาจํานวนมากแสดงให้เห็นว่าน้ําส้มสายชูหมกัมีศกัยภาพใน

การรกัษาโรคอ้วน เบาหวาน โรคหวัใจ มะเรง็และการตดิเชื้อจุลนิทรีย์ และ

รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มทีม่ีน้ําส้มสายชูหมกั 15 มิลลิลิตรต่อวนั (กรดแอซี

ติก 750 มิลลิลิตร) เป็นประจําทุกวันช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความดนั

โลหิตสูง ไขมนัในเลือด และโรคอ้วน [6] งานวิจยัของ W. Krusong และ

คณะ ทําการศกึษา ผลกระทบของความเขม้ขน้เริม่ต้นของกรดแอซตีกิและ

เอทานอลภายในถงัหมกัแบบกึ่งต่อเนื่อง (Semi-Continuous Acetification) 

โดยการปรบัสภาพของ A. aceti WK ใหม้คีวามทนทานต่อปรมิาณกรดทีส่งู

และใชเ้อทานอลเป็นสารอาหาร ผลทีไ่ดส้ามารถผลติกรดแอซตีกิต่อวนัโดย

เฉลี่ย 9.12 กรมัต่อลิตร และค่าผลได้ร้อยละ 94.4 ซึ่งช่วยลดต้นทุนใหก้บั

ผูผ้ลติสนิคา้ทีต่้องใชน้ํ้าสม้สายชูหมกัเป็นองค์ประกอบหลกั [7] 

กระบวนการหมกัแบบบกึ่งต่อเนื่องเป็นกระบวนการหมกัที่ไดร้บัความ

นิยมในอุสกรรมการผลิตน้ําสม้สายชูเนื่องจากพราะช่วยลดความเสีย่งของ

การยบัยัง้สารตัง้ต้นและการสะสมของสารแคแทบอไลต์ ยิ่งไปกว่านัน้ ยงั

ช่วยให้สามารถนํากรดกลบัมาใช้ซํ้าได้ในรอบถัดไป ซึ่งส่งผลให้การผลิต

กรดแอซิติที่มีความเข้มข้นสูง เป็นความต้องการหลักของอุตสาหกรรม

น้ําสม้สายชู [8-9] 

งานวิจยัชิ้นนี้เป็นงานวิจยัแรกที่ผลิตน้ําส้มสายชูจากมะม่วงมหาชนก

ในระดบั SME โดยศึกษากระบวนการหมกัแบบกึ่งต่อเนื่องกําลงัการผลติ

ได้สูงสุด 600 ลิตร ในสภาวะการเติมอากาศอยู่ที่ 0.5 บาร์ กระบวนการ

หมักนี้อ้างอิงมาจาก Prediction of influence of stepwise increment of 

initial acetic acid concentration in charging medium on acetification 

rate of semicontinuous process by artificial neural network [10] ซึ่ ง มี

ถั งหมักกร ะบวนการผลิต น้ํ าส้มส ายชู หมัก  (Fermented Vinegar 

Production Process) ด้วยระบบผสมน้ําหมักเข้ากับอากาศ ( Internal 

Venturi  Ejector System) เลขที่ทรพัย์สินทางปัญญา : 12907 ในนาม ศ. 

ดร.วราวุฒ ิครูส่ง และคณะ 

 

II. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

Warawut แล ะ  Assanee ไ ด้ ศึ ก ษ า ร ะ บ บ  ALMR (Novel Air-Lift 

Acetifier with Mash Recycling) สําหรับการหมักแบบกึ่งต่อเนื่องที่ 30 

องศาเซลเซียส สําหรบัผลติน้ําสม้สายชูจากข้าวโพด โดยใชฟ้องน้ํารงับวบ

ขนาด 1 นิ้ว ดูดสบัเซลล์ของเชื้อ A. aceti WK ในการทดลองนี้ ใช้อดัตรา

การใหอ้ากาศ 200 ลติรต่อชัว่โมง เพื่อศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการ

ผลิตน้ําส้มสายชู ซึ่งมีปริมาณไวน์ข้าวโพดที่ใช้ศึกษา ดงันี้ต่อไปนี้ 40% 

50% และ 60% พบว่า ปรมิาณของไวน ์50% เป็นปรมิาณทีเ่หมาะสมที่สุด 

โดยมปีรมิาณกรดสุดทา้ย 6.8-7.2% ภายใน 4-5 วนั อตัราการผลติกรดอยู่

ที่ 0.0183 เปอร์เซ็นต์ต่อชัว่โมง ถึง 0.0260 เปอร์เซ็นต์ต่อชัว่โมง และใช้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) เพื่อยืนยนัถึงโครงสร้าวที่

เหมาะสมสําหรบัการดูดซบัเซลล์ A. aceti WK บนฟองน้ํารงับวบ [11] 

ในการศึกษากระบวนการหมักแบบกึ่ งต่อเนื่ องของการหมัก

น้ําส้มสายชูจากข้าว โดย Thitima และ คณะ วตัถุประสงค์เพื่อหาปรมิาณ

ความเขม้ขน้ทัง้หมด (Total Concentration) ระหว่างความเข้มขน้ของกรด

แอ ซี ติ ก แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ นขอ ง เ อ ทา นอ ล  โ ด ย ใ ช้  Near-infrared 

spectroscopy เพื่อตรวจสอบความในระหว่าง 10 รอบของกระบวนการ

หมกั และแบบจําลอง partial least squares regression (PLS-regression) 

ในการทํานาย สําหรบัการทํานายความเขม้ขน้ของกรดแอซติกิ มตีวัแปรดงั

ต่อปนี้ ค่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R2) คาความคลาดเคลื่อนจากการ

ทํานายของกลุ่มตวัอย่างสร้างสมการ (RMSEC) ค่าความคลาดเคลื่อนจาก

การทํานายด้วยตัวอย่างกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง (RMSECV) ค่า

อตัราส่วนระหว่าง SEP กบั SD และ ความผิดพลาด (Bias) ซึ่งมีค่าดงันี้ 

0.96 2.30 กรัมต่อลิตร 2.44 กรัมต่อลิตร 1.11 กรัมต่อลิตร และ 5.56 

ตามลําดบั  ในส่วนเอทานอล มตีวัแปรเช่นเดยีวกบักรดแอซติกิค่าทีไ่ด้ดงันี้ 

0.94, 3.15 กรมัต่อลิตร 2.73  กรมัต่อลิตร 0.40 กรมัต่อลิตร และ 4.04 

ตามลําดบั จากค่าทัง้หมดแสดงถึงความสามารถใช้ในการตรวจวัดอย่าง

หราบเท่านัน้ [12] 

จากศึกษาอิทธิพลของ CaCl2 ในการผลิตกรดแอซีตกิที่อุณหภูมสิูง

โดยเชื้อ A. aceti WK ของ W. Krusong และ คณะ อุณหภูมสิูงทีใ่ชอ้ยู่ที ่36 

± 1 องศาเซลเซียส และอตัราส่วนของ CaCl2 ในการวิจยันี้อยู่ที ่0.05 0.1 

0.15 0.2 และ0.25% พบว่า สามารถเพิ่มปริมาณของ ฟอสโฟลิพิด 

( phosphotidylcholine แ ล ะ phosphatidylglycero) ไ ข มั น อิ ส ล ะ  ( cis-

vaccenic acid, palmitic acid และmyristicacid) และเอนไซม์ที่ยึดเหนี่ยว

เยื่อหุม้เซลล์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติกรดแอซติกิ (alcohol dehydrogenase 

และaldehyde dehydrogenase) ต่างจากตัวควบคุมที่ไม่ได้เติม CaCl2 

(0%) ในส่วนของการผลติกรดแอซติกินัน้พบว่าการเตมิ CaCl2  0.15%  มี

การผลิตกรดแอซิติกสูงสุด มีผลการผลิตกรดแอซิติกสามรอบดังนี้ 

9.33±0.6 8.67±0.8 และ9.67±0.7 กรมัลติรต่อวนั ตามลําดบั ในการศกึษา

นี้มีประโยชน์อย่างมากในการลดต้นการผลิตของระบบควบคุมความเย็น 

[13] 

ไหมข้าวโพดอ่อนเป็นของเสียทีไ่ด้จากอุตสาหกรรมแปรรูปขา้วโพด

ซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งหรือเป็นอาหารสตัว์ มีส่วนประกอบของสารต่างที่สาร

ออกฤทธิท์างชวีภาพได้แก่ น้ํามนัหอมระเหยสเตียรอยด์ ซาโปนินและสาร

ต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ มากกว่านัน้พบ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

วติามนิ แทนนินและเกลอืแร่ ซึ่งเป็นสารอาหารทีจํ่าเป็นต่อการเจรญิเติบโต

ของร่างกาย จึงทําให้นักวิจัย W. Krusong และคณะ ได้ไหมข้าวโพด

ออกมาอบแหง้เพื่อป้องกนัเกดิเชื้อรา หลงัจากนัน้ได้นําไปผลติน้ําสม้สายชู

จากขา้วโพดอ่อนอบแหง้ ซึ่งการวเิคราะห์สาระสําคญัในน้ําสม้สายชู 9 รอบ

ในการหมักประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ สารประกอบฟีนอลิกทัง้หมด 

DPPH ABTH และFIC มีผลการวิเคราะห์ดงันี้  .21± 0.05 มิลิกรัม GAE 

ต่อมลิลิติร 10.72± 0.3 % การยบัยัง้ 4.06± 0.79 % การยบัยัง้ และ19.93± 

0.17 % ตามลําดบั ซึ่งมีการกรดแอซิตกิ 75 ± 1 กรมัต่อลิตร  ในการหมกั

แบบกึ่งต่อเนื่อง [14] 

 

III. วธิดํีาเนินการวจิยั 

III.I การเตรยีมตวัอย่าง 

วตัถุดบิมะม่วงมหาชนก (Mangifera indica Linn. cv. ‘Maha Chanok’) 

จากบรษิทัเชยีงใหม่ เฟรช จํากดั ตัง้อยู่ทีอ่ําเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ่ โดย

คดัเลือกมะม่วงสุกทีม่ีเปลือกมะม่วงมหาชนกจะต้องมสีเีหลืองอมแดง เพื่อ

นํามาทํามะม่วงพวิเร่ โดยเกบ็รกัษาที ่- 18 องศาเซลเซยีส ก่อนทําการหมกั

ต่อไป 

III.II การหมกัไวน ์
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นํามะม่วงพิวเร่แช่แข็ง 10 กิโลกรัม ละลายโดยการแช่ในตู้เย็นที่

อุณหภูมปิระมาณ 4  องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง และปรบัปรมิาตร 

95 กิโลกรัม โดยน้ําเชื่อมและมีปริมาตรของแข็งที่ละลายน้ําได้อยู่ที่ 

18 °Brix – 19 °Brix นําไปฆ่าเชื้อ หลังจากนัน้เติมหัวเชื้อ S. cerevisiae 

FER1 5 ลติร ใชเ้วลาในการหมกั 7-9 วนั 

III.III การหมกัน้ําสม้สายชู 

 นําไวน์มะม่วงมหาชนากจากหวัข้อ III.II. มาหมกัต่อกบัเชื้อ A. aceti 

WK ถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงในการหมกั Start-Up phase (250 ลิตร) และ 

Acetification operation phase (600 ลิตร) มีความเข้มข้นรวมเริ่มต้นอยู่ที ่

80 กรมัต่อลติร (TC8) ประกอบไปดว้ยปรมิาณกรดแอซตีกิ 45 กรมัต่อลติร 

และแอลกอฮอล์ 35 กรมัต่อลิตร โดยปริมาณการเตมิอาการอยู่ที่ 0.5 บาร์ 

อุณหภูม ิ30.0 ± 0.1 องศาเซลเซยีส ในทุกรอบของการหมกัต้องเตมิอาหาร

เลี้ยงเชื้อดังนี้  yeast extract 5 กรัมต่อลิตร Glucoss 5.0 กรัมต่อลิตร 

Magnesium Sulphate Heptahydrate 0.2 กรมัต่อลติร และ Diammonium 

Phosphate 0.5 กรมัต่อลติร [10] 
III.VI วธิกีารวเิคราะห์ 

ไวน์ถูกวิเคราะห์หาปริมาตรแอซดีิตี ปริมาตรแอลกอฮอล์ (Ethanol 

(ET)) พเีอช (pH) และ ปรมิาตรของแขง็ทีล่ะลายน้ํา (Total Soluble Solids 

(TSS)) 

น้ําส้มสายชูถูกวิเคราะห์หาปริมาตรแอซีดิตี ET น้ําหนักเซลล์แห้ง 

(Cell Dry Weight (CDW)) และ ค่าออกซเิจนละลายน้ํา (Dissolved oxygen 

(DO)) 

แอซดีติ ี(กรมัต่อลติร) โดยการการใช ้NaOH 0.1 N ฟีนอล์ฟทาลนีเป็น

อินดิเคเตอร์ [15] และปริมาณแอลกอฮอล์ (กรมัต่อลิตร) โดยเครื่องอีบลู 

มเิตอร์ (Dujadin–Salleron, France) 

พี เอชถู กวิ เ ค ราะ ห์ โ ดย เครื่ อ ง  pH meter (Lab855, Sl Analytics, 

Germany) และ TSS โดย Refractometer (HI96800, Hanna, Romania) 

รายงานเป็น °Brix 

DO โดยเครื่อง Dissolved Oxygen Meter (HANNA, HI9146) รายงาน

ผลเป็นหนึ่งส่วนในล้านส่วน (ppm) และ CDW โดยการนําตวัอย่างมาปัน่

เหวีย่งที ่6000 รอบต่อนาท ีที ่4 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 40 นาท ีไดส้่วน

ที่เป็นส่วนเหนือตะกอนและตะกอน นําส่วนที่เป็นตะกอนนพมาเป็นกราฟ

มาตรฐานวดัความยาวคลื่นที ่600 นาโนเมตร ดดัแปลงจาก [10] 

III.V การวเิคราะห์ทางสถติ ิ

งานวจิยันี้ใชก้ารทดลองออกแบบแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) โดยใช้ 

IBM SPSS สําหรบั Windows (Armonk, NY: IBM Corp) เพื่อคํานวณการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้วิธีของ Duncan ระดับความ

เชื่อมัน่ 95% 

 

VI.  ผลการวจิยั 

VI.I ผลการผลิตไวนมะมวงมหาชนก 

จากผลการทดลองหมกัไวน์มะม่วงมหาชนก 1,200 ลติร จํานวน 12 ถงั 

โดยทําการตรวจวัด ET TSS แอซิดิตี(กรดแลกติก) และ ค่าพีเอช โดย

ตรวจวดัทุก 0 1 3 5 และ7 วนั พบว่าปรมิาณ TSS วนัที ่0 และ 7 มปีรมิาณ 

TSS อยู่ที่ 18.78 ± 0.49 °Brix และ 9.54 ± 1.42 °Brix  ตามลําดับ ทําให้

ได้เอทานอล 83.10 ± 0.00 กรมัต่อลิตร ในวนัที่ 7 พร้อมกบัปรมิาณกรด

รวมทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 2.63  ± 0.10  กรมัต่อลติร จงึส่งทําใหค่้าพีเอช ลดลง 

แสดงในตารางที ่1 

 จากรูปที่ I ช่วงแรกในการหมกั วนัที่ 0-1 เอทานอลอย่างช้าๆ พร้อม

กบัลดลงของ TSS อย่างช้า ๆ แต่เมื่อวนัที่ 1-2 เชื้อมีการผลิตเอทานอล

อย่างรวดเรว็ และในช่วงต่อ 3-7 วนั มกีารผลติเอทนอลเพิม่ชา้ลง แสดงให้

เหน็ว่าเชื้อมกีารใชน้ํ้าตาล 

ตารางที ่I การเปลีย่นแปลงระหว่างการหมกัไวน์มะม่วงมหาชนกเป็นเวลา 

7 วนั 

เวลา 

(วนั) 

TSS 

(°Brix) 

ET 

(กรมั/ลติร) 

กรดแลกติก 

(กรมั/ลติร) 

พเีอช 

0 18.78±0.49 0±0.00 0.40±0.80 4.54±0.37 

1 16.63±1.13 16.50±0.00 2.40±0.50 3.38±0.40 

3 12.79±1.20 62.20±0.00 2.60±0.20 2.91±0.06 

5 10.18±1.04 83.10±0.00 2.63±0.10 2.86±0.10 

VI.II ผลการเจรญิของเชื้อแบคทีเรีย A. aceti WK ในสภาวะการเตมิอากาศ 

0.5 บาร์ 

 จากการศึกษาการผลิตน้ําส้มสายชูจากไวน์มะม่วงมหาชนกในความ

เขม้ขน้รวมเริม่ต้น TC 8 โดยการเตมิอากาศที ่ 0.5 บาร์ ในช่วง start-up มี

ปริมาตรเริ่มแรก 250 ลิตร และต่อมาทําการปรบัปริมาณเป็น 600 ลิตร 

ในช่วง operation phase ทัง้หมด 3 รอบการหมกั ตรวจวดัทุก 2 วนัของ

การหมกั โดยวดั ET ปริมาณกรดรวม (กรดแอซีติก)  น้ําหนักเซลล์แห้ง 

CDW และ ค่าออกซิเจนละลาย DO จากตารางที่ II ผลของ  ETA 1.29 

กรัมต่อลิตร และผลได้ของการเปลี่ยนแปลงรูปสารได้ร้อยละ 98.9  ใน

ระยะเวลาการหมกั 19 วนั 21 วนั และ 33 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่I ความสมัพนัธ์ระหว่าง ET (กรมัต่อลติร) กบั TSS (°Brix) ในระหว่าง

การหมกัไวน์มะม่วงมหาชนก 

 

จากรูปที่ II พบว่าช่วง start-up ในวันที่ 0 และ 1 แบคทีเรียมีการ

ปรบัตวัไม่มีการผลิตกรดและเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมกัในระยะเวลา  9 

วัน ปริมาณเอททานอลสุดท้ายอยู่ที่ 5 กรัมต่อลิตร โดยผลได้ของการ

เปลีย่นแปลงรูปสารรอ้ยละ 90  แสดงในตารางที ่II ซึ่งแสดงใหเ้ป็นว่ามีการ

สูญเสยีในระหว่างการหมกั 

จากรูปที่ III ในช่วงของ start-up ในวนัที่ 0 1 และ 3 DO อยู่ที่ 6.03 ± 

0.08 ppm 6.33 ± 0.01 ppm แล ะ  7.65 ± 0.00 ppm ต า ม ลํ า ดับ และมี

ปริมาตร CDW อยู่ที่ 0.191 ± 0.003 กรมัต่อลิตร  0.208 ± 0.003 กรมัต่อ
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ลิตร  และ 0.238 ± 0.003 กรมัต่อลิตร เชื้อนัน้มีการปรบัสภาพในระหว่าง

การหมกัช่วงแรก ๆ แต่เมื่อระยะเวลาเพิม่ขึ้นค่า DO ลดลง พร้อมกบัการ

เพิ่มขึ้นของปริมาตร CDW (Log phase) ซึ้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของ 

CDW และ DO ลกัษณะนี้เกิดขึ้นในทัง้ 3 รอบการหมกั และในวนัสุดท้าย

ของทุกรอบการหมกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่II ความสมัพนัธ์ระหว่าง ET (กรมัต่อลติร) กบั TSS (°Brix) ใน

ระหว่างการหมกัไวน์มะม่วงมหาชนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ III ความสัมพันธ์ระหว่าง DO (ppm) ระหว่าง CDW (กรัม/ลิตร) 

ทีส่ภวาะการเตมิอากาศ 0.5 บาร์ 

 

VII. อภปิรายผล 

ผลของการหมกัไวน์ในตารางตารางที ่ I ค่าพีเอชลดลงสอดคล้องกับ

หนังสอืของ Rankine at all [16] แสดงใหเ้หน็ว่า การลดลงของค่าพเีอชและ

การเพิม่ขึน้ของ ปรมิาณกรดรวม ในการทดลองทัง้หมด 7 วนั เนื่องจากใน

กระบวนหมกัของยีสต์จะผลิตกรดอินทรีย์ต่าง ๆ ออกมาพร้อมกับสร้าง

คารบ์อนไดออกไซด์มากถงึ 48.9 % มบีางส่วนละลายน้ําทําใหเ้กดิกรด 

ตารางที ่II ผลการทดลอง 3 รอบการหมกัทีส่ภวาะการใหอ้ากาศ 0.5 บาร์ 

คาร์บอนนิคจงึทําใหค่้า pH  ลดลง และ ปรมิาณกรดรวม เพิม่ขึน้ 

ผลการหมกัไวน์ในรูปที ่I มกีารเปลีย่นแปลงของ TSS และET ลกัษณะ 

เหมือนในงาน ปัณฑิตา และคณะ [3] เชื้อได้ใช้น้ําตาลกลูโคส ในสภาวะ

ปราศจากออกซเิจน โดยใชก้ระบวนทางชวีเคมอีาศยัปฏกิริิยาของเอนไซม์ 

เปลีย่นน้ําตาลกลูโคสเป็นแอลกอฮอล์ โดยผ่าน Embden-Meyerhor-Panas 

pathway  และยังสอดคล้องงานวิจัยของ สวรรยา และคณะ  [4 ] ได้

ทําการศกึษาการผลติไวน์จากน้ําเปลอืกสบัปะรด โดยใชเ้ชื้อ S. cerevisiae 

Montache ในการหมกั โดย TSS เริม่แรกอยู่ที ่20-22 °Brix พบการเพิม่ขึน้

ของปริมาณเชื้ออย่างรวดเรว็ในระยะเวลาช่วงแรกของการหมกั เนื่องจาก

ยสีต์มกีารใชอ้อกซเิจนในการเพิม่จํานวน แต่เมื่อออกซเิจนหมดลงยสีต์มจีงึ 

หยุดการเพิ่มจํานวน ส่งผลให้เชื้อทําการบริโภคน้ําตาลที่มีอยู่เปลี่ยนเป็น

แอลกอฮอล์ ดังนั ้นปริมาตรของแข็งที่ละลายจึงลดลงตามปริมาตร

แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ใช้เวลาในการหมกั 7 วนั ได้ ET11.9 % และ TSS 

อยู่ที ่8 °Brix 

จากตารางที ่II แสดงใหเ้หน็ว่าเชื้อ A. aceti WK มคีวามสามารถทนตอ่

กรดได้ ในงานวิจัยของ W. Krusongและคณะ [10] ได้สอดคล้องผลการ

ทดลอง โดยในงานวจิยัชิ้นนี้ไดศ้กึษาผลของการเพิม่ระดบัความเขม้ขน้ของ 

กรดแอซติกิเริม่ต้นที ่45 55 และ 65 กรมัต่อลติร โดยมคีวามเขม้ขน้ของเอ

ทานอลคงอยู่ที่ 35 กรมัต่อลิตร ซึ่งมีอตัราการผลิตกรดที่สูง ในช่วง start-

up  ค่าผลไดก้ารเปลีย่นแปลงรูปมค่ีาตํ่ากว่าในช่วง Acetification operation 

ในงานวิจัยอีกชิ้นเป็นไปในทิศทางเช่นเดียว W. kusong [7] โดย ศึกษา

ความเขม้ขน้รวม TC 100 (กรดรวม 65 กรมัต่อลติร และเอทานอล 35 กรมั

ต่อลติร) ทีส่่งผลต่อการผลติกรดรวม โดยเชื้อ A. aceti WK พบการเพิม่ขึ้น

ของกรดรวมและเอทานอลลดอย่างรวดเร็ว ค่าผลได้การเปลี่ยนแปลงรูป

สารช่วง start-up อยู่ที่ร้อยละ 83.8 แต่เมื่อรอบการหมกัอื่นๆ มีค่าระหว่าง

ร้อยละ 89.7 ถึง 98.3 และในตามทฤษฎีกระบวรการผลิตของ C. A. Batt 

and M. Tortorrello [17] กรดแอซีติกของ Gluconobacter พบโปรตีนคนีัว

ใ น ผ นั ง เ ซ ล ล์  ( Membrane-bound quinoproteins) ทํ า หน้ า ที่ เ ป ลี่ ยน

แอลกอฮอล์เป็นอัลดีไฮด์ อัลดีไฮดเป็นกรดแอซีติกและของเสียงจาก

กระบวนการนี้คอื คาร์บอนไดออกไซด์และน้ําทําใหเ้กดิการออกซเิดชนัของ

กรดแอซีติก จึงจําเป็นต้องมีเอทานอลที่มีความเข้มข้นสูงและออกซิเจน

อย่างต่อเนื่องในระบบการหมกัแบบจุ่ม (submerged fermentations) ด้วย

เหตุผลนี้ผลไดก้ารเปลีย่นแปลงรูปสารรอ้ยละ 90 ถงึ 98 

ในรูปที่ III รอบการหมัก start-up รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 มี

ปรมิาตร CDW อยู่ที ่0.465 ± 0.05 กรมัต่อลติร 0.647 ± 1.66 กรมัต่อลติร 

0.730 ± 0.002 กรมัต่อลติร  และ 0.790 ± 0.002 กรมัต่อลติร ตามลําดบั  

รอบ เวลา ปรมิาตรกรดรวม AP 

(ลิตร/

กรมั) 

ETA 

(ลิตร/กรมั) 

ET เอทานอล 

ออกซเิดชนั 

ผลไดก้าร

เปลี่ยนแปล

งรูป 

(%) 

(วนั) เริม่ต้น 

(ลติร/กรมั) 

สุดทา้ย 

(ลติร/กรมั) 

เริม่ต้น 

(ลติร/กรมั) 

สุดทา้ย 

(ลติร/กรมั) 

Start-up 9 45 72 27 30.00 35 5 30 90.0 

1 19 46 75 30 1.58 35 5 30 100.0 

2 21 46 76 30 1.40 35 4 31 96.7 

3 21 45 76 31 0.90 35 4 31 100.0 

Average 

(1-3) 
20.33   30.33 12.84   31 97 
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ได้สอดคล้อง W. krusong และคณะ [7] ได้แสดงความสัมพันธ์ของ 

CDW และ DO ในช่วง start-up มปีรมิาตร CDW สูดสุด 0.0052 ± 0.0014 

กรมั ต่อ ลติร หลงัจากหมกั 7 วนั และรอบการหมกัถัดไปใชใ้นการหมกั 8 

วนั ปริมาตร CDW สูดสุด 0.036 ± 0.0015 กรมัต่อลิตร โดยที่ทัง้รอบการ

หมักนี้มีการลดของ DO ในวันแรกและวันสุดท้ายอย่างมีนัยสําคัญ ใน

ทิศทางเดียวกนัการเจริญเติบโตของ Acetic acid bacteria มีการเติมโตที่

ชา้ลงเมื่อมปีริมาตรกรดแอซตีิกสูงกว่า 40 กรมั ต่อ ลติร และถ้ามปีรมิาตร

กรดแอซตีกิสูงกว่า 60 กรมั ต่อ ลติร ทําใหก้ารเจรญิยิง่ชา้ลงกว่าเดมิ 

จากผลการทดลองในงานวิจยัชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ําส้มสายชู

ดว้ยกระบวนการหมกัแบบแบบกึ่งต่อเนื่องโดยความเขม้ขน้เริม่แรก TC 80 

เป็นกระบวนการได้รบัการยอมรับเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมในการหมัก

และกระบวนการทีเ่หมาะสม จงึสามารถผลติไดจ้รงิในระดบัอุสาหกรรมและ 

SME ไดจ้รงิ [7-14] 

 

VIII. สรุปผล 

น้ําสม้สายชูหมกัจากมะม่วงมหาชนก โดยเครื่องถงัหมกัทีใ่ชร้ะบบผสม 

น้ําหมกัเขา้กบัอากาศ ในปรมิาตรไดสู้งสุดได ้600 ลติร และใชเ้ชื้อ A. aceti 

WK ที่มีความสามารถในการผลิตกรด โดยมีค่า AP 30 ลิตร่อกรัม ETA 

12.84 ลิตรต่อกรมั ซึ่งผลิตน้ําส้มสายชูมะม่วงมหาชนกได้ 1,080 ลิตร ใน

ระยะเวลา 73 วนั ซึ้งสามารถผลิตได้จริงในระดบั SME แต่ยงัจําเป็นต้อง

ศกึษาวจิยัเพิม่เตมิต่อไปในอนาคต 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณการสนับสนุนงานวจิยันี้ของห้องปฏิบตักิารเทคโนโลยกีาร

หมักคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง ที่ช่วยในการอนุเคราะห์จุลินทรีย์สําหรบัทําวิจัย และ

ขอขอบคุณ ศ. ดร.วราวุฒ ิครูส่งและคณะ ที่มอบองค์ความรู้ ในการใช้ถงั

หมกัผลติน้ําสม้สายชูหมกัดว้ยระบบผสมน้ําหมกัเขา้กบัอากาศ 
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การศึกษาและออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์เพื่อสรา้ง
บรรยากาศในชั้นเรยีน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม  Gather 

Town 2) เพื่อออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์ด้วย Web Application Gather Town 3) เพื่อศึกษาผลของ
กิจกรรม Discovery Connect ในด้านการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์  โดยมีวิธีการด าเนินงานคือศึกษาทฤษฎีแนว
ทางการสร้างกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อออกแบบการสร้างกิจกรรม ด้วย Web Application Gather Town จากนั้นท าการ
ทดสอบ และประเมินผลถึงความพึ่งพอใจ โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม  Discovery connect  จ านวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางด้านการออกแบบ
การจัดกิจกรรม อีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town  ต้องมีการสร้างกิจกรรมในรูปแบบเกมและการให้รางวัลแก่ผู้ชนะเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น และรูปแบบกิจกรรมให้มีการเดินพบปะในสถานที่ต่างๆ โดยสถานที่ต้องมีความใกล้เคียงสถานที่จริงให้
มากที่สุด ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้องมีหลายช่องทางและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเสม ่า เสมอ  2)  ผลออกแบบการ
สร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Web Application Gather Town ประกอบด้วย map ส าคัญด้านล่างโซนด้านหน้า
ตึก E ที่ออกแบบเป็นลานกิจกรรมและสามารถเดินรอบๆ อาคาร A อาคาร B และอาคาร E เพื่อคนหาค าใบ้ตามกิจกรรมเกม และ
สถานที่ส าคัญในส่วนของชั้น 3 ห้อง IT Studio  3) กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ Discovery connect ในด้านการสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียน ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้เข้าร่วมมีความ
สนุกในการร่วมกิจกรรมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 และอยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งสิ่งส าคัญคือ
ถ้าน ามาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้มากขึ้นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งจากผลการวิจัยมีแนวโน้มใน
การน าไปพัฒนา ประยุกต์การศึกษาและออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้ 

 

ค ำส ำคัญ :  อีเว้นท์ออนไลน์, Gather Town 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the design factors for organizing online events using the Gather 

Town Program, 2) design online recreational events using the Gather Town Web Application, and 3) study the outcome 
of the Discovery Connect event in improving the online classroom atmosphere. The process included studying the 
theories and guidelines for organizing online events to design events using the Gather Town Web Application, trialing, 
and evaluating satisfaction. The research team collected data from 25 students of the Faculty of Information 
Technology, Department of Digital Technology in Mass Communication who participated in the Discovery Connect 
event. The results of the research are as follows: 1) regarding the design factors for organizing online events with the 
Gather Town Program, games and rewarding of winners are needed in order to motivate students; the event needs 
to be organized to allow the participants to walk and meet people in various places, which must be as close to the 
real places as possible; this event must be promoted in multiple channels and must be communicated to the target 
group frequently, 2) the result of the design of online recreational events with the Gather Town Web Application 
consists of a map in front of Building E, which is designed as a place to carry out events and allow people to walk 
around Building A, Building B and Building E to find game clues, and an important venue like IT Studio on the 3rd 
floor, and 3) from the Discovery Connect event, in terms of improvement of the classroom atmosphere, The 
researchers analyzed the data using percentage, mean values. and standard deviation to analyze data from a 
questionnaire of 25 participants. Which results in interesting issues. It was found that the participants highly enjoyed 
participating in the activity Average 4.08. and were eager to participate in the next activity. Average 4.08. It is important 
that if used in teaching, it will create a much greater level of classroom atmosphere. Average 4.08. If these activities 
are used for teaching, the classroom atmosphere will be improved to a large extent. 

 

Keywords:  Online Event, Gather Town 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

144



1) บทน า 
ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ประชากรทั่วโลกเริ่มรับรู้ถึงการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดย
ได้รับการยืนยันจากแหล่งที่มาจากการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น 
ประเทศจีน หลักจากนั้นเชื้อมีการลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุก
ภูมิภาคของโลก  ซึ่งทุกคนต่างก็ต้องเรียนรู้เพื่อท าการปรับตัวใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้คน การด ารงชีวิตประจ าวันทั้งด้านการท างาน
ในทุกๆอาชีพ รวมทั้งด้านการเรียนการสอน ส่งผลให้สถานศกึษา 
ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ  (มนธิชา-2021) 
และสถานศึกษาต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู้อย่างเร่งด่วนในการ พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
มาเป็นแบบออนไลน์เพื ่อลดการเผชิญหน้ากัน โดยให้มีการ
จัดการเรียนรู้แบบ ออนไลน์ 100% โดยงดเดินทางมาเรียน งด
การรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก งดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่
จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนมาเป็นแบบออนไลน์ (กาญจนา บุญภักดิ์-
2563) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
ออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย
ใช้เครื ่องมือ Application ต่างๆส าหรับการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ได้แก่  Zoom , Google Classroom , Google 
Meet และ Microsoft Team เป็นต้น ทั้งนี ้สิ ่งที ่ตามมานั้นคือ
บรรยากาศการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้ลดน้อยลง 
แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนขาด
ความกระตือรือร้นในการเรียน และขาดบรรยากาศการเข้าเรียน
ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้น
ปีที ่ 1 ที ่ยังไม่เคยเดินทางหรือเข้ามาศึกษาที ่สถานศึกษาใน
รูปแบบ Onsite ส่งผลให้เกิดความไม่คุ้นเคยของอาจารย์ผู้สอน 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนไม่มีความสนิทสนมการจับกลุ่มหรือการ
ท างานกลุ่มจึงเกิดความยากล าบาก คณะทีมวิจัยจึงมองเห็นถึง
ปัญหาและโอกาสในการท าการศึกษาการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ใน
รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town  เนื่องจากในตัว
โปรแกรม Gather Town สามารถจ าลองบรรยายกาศห้องเรียน 
หรือการจ าลองสถานที่การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆในรูปแบบ
เกม 2 มิติ อีกทั้งตัวโปรแกรมยังสามารถลองรับการเล่นเกม การ
เปิดกล้อง การพูดคุยกันผ่านเสียงและผ่านข้อความได้ พร้อม
ทั้งตัวโปรแกรม Gather Town สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
เว็บไซต์โดยไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม (Tra Nur Fitria, 

2021) และการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID 19 
ผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างบรรยายกาศเสมือนในชั้นเรียน ผู้สอนต้อง
มีความรู ้ความเข้าใจทันต่อเทคโนโลยี  มีความสัมพันธ์ที ่ดีต่อ
ผู้เรียน และมีความไวต่อปฏิกิริยาต่อผู้เรียน และ Gather Town 
ท าให้เกิดความสนุกเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู ้เรียน รวมถึงยัง
สามารถปรับแต่งตัวละครและห้องเรียนเสมือนของแต่ล่ะชั้นเรียน
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ (Abdul , Muhammad-2021) อีก
ทั้ง Gather Town ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์มี
ปฏิสัมพันธ์กันในระดับสูง และยังสามารถน ามาใช้สร้างกิจกรรม
ต่างๆ เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ของผู ้เรียนให้มีประสิทธิ ์ภาพ 
(Chen, Ngu and Hou-2021)  ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างขึ้นถ้ามี
การให้รางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
มากขึ ้น ตามทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation) 
เพราะการให้รางวัลถือว่าเป็นปัจจัยที่ให้เกิดแรงกระตุ้นในการท า
สิ่งต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย (ศิริพรจันทศรี – 2550) จาก
หลักการดังกล่าวคณะทีมวิจัยจึงมีความสนใจในการน าโปรแกรม 
Gather Town มาจัดกิจกรรมอีเว้นท์โดยน าเอาปัจจัยด้านต่าง ๆ
ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มาท าการวิจัยเพื่อทราบถึงทัศนคติ
ของน ักศ ึกษาท ุกช ั ้ นป ีของสาขาเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลทาง
สื่อสารมวลชน ที่สามารถน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของสถาบันการศึกษาในช่วงระหว่าง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื ่อศึกษาปัจจัยทางด้านการออกแบบการจัดกิจกรรม 

อีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town  
2. เพื ่อออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบ

ออนไลน์ด้วย Web Application Gather Town 
3. เพื่อศึกษาผลของกิจกรรม Discovery Connect ในด้าน

การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
 

3) วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง  ได้แก่ กลุ ่มนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน 
จ านวน 25 คน เนื ่องจากโปรแกรม Gather Town สามารถ
รองรับจ านวนผู้เข้าร่วมฟรีได้ 25 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจากกลุ ่มประชากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 
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Purposive  sampling ) และเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยพิจารณา
จากการตัดสินใจของผู้วิจัยลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (สมชาย วรกิจเกษมสกุล-2554) 

 
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล  

การวิจ ัยครั ้งน ี ้ เป ็นการวิจ ัยเช ิงทดลอง (Experimental 
Research)  โดยเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผล คือแบบสอบถามข้อค าถามแบบปลายปิด (Close-
ended Questionnaires) เป็นข้อค าถามที ่ก  าหนดให้ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกค าตอบที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ตนเอง โดยแบบสอบถามเป็นชุดของข้อความที่ต้องการทราบ
พฤติกรรมภายในส่วนบุคคลเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก ความ
คิดเห็น ทัศนคติ ความสนใจ ความต้องการ ตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการศึกษา (นฤมล จิตรเอื้อ และ ประสพชัย พสุ
นนท์-2561) ซึ่งแบบสอบถามมี 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม
ประชุมออนไลน์ ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพความพึง
พอใจของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Gather 
Town  ซึ ่งจะเก็บข้อมูลจากผู ้ท ี ่ เข ้าร ่วมกิจกรรมออนไลน์  
Discovery connect เท่านั้น 

 
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล  

เบื ้องต้นท าการศึกษาทฤษฎีแนวทางการสร้างกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์เพื่อออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการใน
รูปแบบออนไลน์ ด้วย Web Application Gather Town เพื่อ
ท าการทดสอบ และประเมินผลถึงความพึ ่งพอใจและแนว
ทางการชื่นชอบการมีส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางสื ่อสารมวลชน ทุกช ั ้นปีการศึกษาที ่ เข ้าร ่วมกิจกรรม  
Discovery connect  โดยมีจ านวน 25 คน ในวันอาทิตย์ที่ 31 
ตุลาคม 2564 เพื่อประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลผู ้วิจัยจะเก็บข้อมูลในรูปแบบระบบ 
google form ให้ผู้เข้าร่วมท าแบบสอบถามด้วยตนเอง ช่วยให้มี
การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลอย่างปลอดภัย สามารถแก้ไข
และเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ได้ (นฤมล จิตรเอื้อ และ ประสพชัย 
พสุนนท์-2561) 

 
 

3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู ้ว ิจัยได้แสดงข้อมูลผลการส ารวจในรูปแบบกราฟ และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาแนวทางการสร้าง
กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์เพื่อสามารถร่วมสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนของสถาบันการศึกษา 

 
4) ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาแนวทางการสร้างกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
โดยมีผลการวิจัย 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
4.1) ส่วนที่ 1 ปัจจัยทางด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมอีเว้นท์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town 

จากการศึกษาข้อมูลด้านรูปแบบฟังก์ชั ่นการใช้งานต่างๆ 
โปรแกรม Gather Town  และทฤษฎีที ่ท าให้เกิดแรงกระตุ้น
พร้อมทั ้งรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ คณะทีมวิจัย
สามารถสรุปแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรม 5 ข้อดังนี้ 

1. การใช้เกมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น 
2. การให้รางวัลเผื่อเป็นการกระตุ้นตามทฤษฎีของการจูงใจ 

(theories of motivation) 
3. การออกแบบแผนที่ให้ใกล้เคียงสถานที่จริงให้มากที่สุด 

 
ภาพที่ 1 ภาพแผนที่ภายในของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

4. รูปแบบกิจกรรมให้มีการเดินพบปะในสถานที่ต่างๆ ตาม
แผนที่เพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้รับประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานที่
จริงและบรรยากาศจริง 

5. กระตุ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางเพจอย่างเสม าเสมอโดยทีม
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาฝึกงานท าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องดัง
ภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2 ภาพการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน Facebook 

 

4.2) ส่วนที ่ 2 ผลออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการใน
รูปแบบออนไลน์ ด้วย Web Application Gather Town 

ซึ่งผลของกิจกรรมได้จัดภายใต้ชื่อ Discovery connect เพื่อ
ทดสอบเครื่องมือเกมส์ Simulation โดยมีก าหนดการดังนี้ 

 12.30 - 13.00 เริ่มเปิดห้องให้สามารถเข้ามาเดินส ารวจได้  

 13.00 - 13.30 พิธีเปิด อธิบายกิจกรรมหลัก คณาจารย์กล่าว
เปิดงานและต้อนรับนักศึกษา ณ เวทีกลาง 

 13.30 - 14.30 อธิบายกิจกรรมเกมค าใบ้มหาสนุก จากนั้นผู้
ด าเนินรายการพาขึ้นไปชมห้อง IT Studio ณ ชั้น 3 และเปิด
ผลงานรุ่นพี่ให้รุ่นน้องชม 

 13.30 - 14.30 รวมพล สุ่มแจกรางวัล ณ เวทีกลาง 
โดยบรรยากาศในงาน Discovery connect ดังภาพตัวอย่าง

ทีแ่สดงต่อไปนี้ 
4.2.1) สถานที่ส าคัญด้านล่างภายใน Map ของกิจกรรม โดย

สถานที่ต่างๆ ได้ออกแบบเพื่อให้ใกล้เคียงสถานที่จริงของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 
ภาพที่ 3 ภาพเวทีกลางและลานกิจกรรม 

จากภาพด้านบนคือลานกิจกรรมใช้ในพิธีเปิด โดยคณาจารย์
กล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษา และผู ้ด าเนินรายการได้
อธิบายกิจกรรมหลักต่างๆ  พร้อมโซนด้านหน้าตึก E ที่ออกแบบ
เป็นลานกิจกรรมที่มีเกม 6 เกม ซึ่งเด็กๆ สามารถเข้าเล่นเกมได้
ตามความต้องการอย่างอิสระ และเดินรอบๆ อาคาร A อาคาร B 
และอาคาร E เพื่อคนหาค าใบ้ตามกิจกรรมเกม 

4.2.2) สถานที่ส าคัญในส่วนของชั ้น 3 ภายใน Map ของ
กิจกรรม ในส่วนของชั้น 3 จะเป็นห้อง IT Studio ซึ่งจะออกแบบ 
Layout หรือการจัดวางสิ่งของต่างๆ ตามบรรยากาศและสถานที่
จริง ดังภาพต่อไปนี้  

 
ภาพที่ 4 ภาพห้อง Studio IT เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 

4.2.3) ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายใต ้Discovery connect 
ทั้งนี้ภายใต้กิจกรรมมีการเปิดกล้องเพื่อให้ทุกคนเห็นหน้ากัน 

และพูดคุยกันผ่านเสียงผ่านการ Chat กันอย่างสนุกพร้อมได้มี
กิจกรรมแนะน าตัวของเหล่าคณาจารย์ มีการเล่นเกมใบ้ค า มีโซน
เกมที่ผู ้ร่วมงานเข้าไปเล่นได้เอง พร้อมทั้งการจับรางวัลพิเศษ
ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามตารางก าหนดการที่แสดง
ก่อนหน้านี้ และนักศึกษาที่เข้าร่วมต่างให้ความร่วมมือ 

 
ภาพที่ 5 ภาพบรรยายกาศการจัดกิจกรรม Discovery connect 

 

4.3) ส่วนที่ 3 ผลสรุปกิจกรรม Discovery Connect ในด้านการ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางส ื ่อสารมวลชนจ  านวน 25 คน จากการจ ัดก ิจกรรม 
“Discovery Connect” สร ุปความพ ึงพอใจผ ู ้ เข ้าร ่วมการ
กิจกรรมประชุมรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Gather Town 
ได้ดังต่อนี ้
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1. ด้านข้อมูลทั่วไป พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างสามารถ แบ่งเป็น เพศชาย 60.0% และเพศหญิง 
40.0% โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อย
ละ 66.7% ชั้นปีที่ 3 กับชั้นปีที่ 4 สัดส่วนเท่ากันร้อยละ 12.5% 
และชั ้นป ีที่  2 ร ้อยละ 8.3% ซึ ่งน ักศ ึกษาโดยส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมทางด้านการประชุมออนไลน์ คิด
เป็นร้อยละ 84% โดยโปรแกรมที่ใช้มากที่สุด คือ Google Meet 
92% , Zoom 88% และ Microsoft 40% 

2. ด้านการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Gather Town ดัง 

ตารางที่ 1 ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรม
ออนไลน์ผ่าน Gather Town 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการ

จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Gather Town ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
การจัดกิจกรรมมาก  สามารถให้ผู ้ใช้งานเข้า login ได้ง่ายใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมออนไลน์ด้วย 

Gather Town ในระดับมาก ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ
กระตือรือร้นในกิจกรรมภายในงานในระดับมาก  ช่วยให้สามารถ
มีส่วนร่วมและสื่อสารกันภายในการท ากิจกรรมร่วมกันในระดับ
มาก ช่วยให้ประหยัดเวลาในการท ากิจกรรมในระดับมาก และ 
Map ใน Gather Town สามารถสร้างความเข้าใจพื้นที่ เสมือน
เป็นสถานที่จริงได้ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 

3. ด้านการเปรียบเทียบการใช้งานกับ Application อื่นๆ ใน
การจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ พบว่า Gather Town ช่วยใน
การสร้างความกระตือรือร้นในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 
Applicationอื่นๆถึงร้อยละ 40% ส่วนด้านความเข้าใจในเนื้อหา
การในท ากิจกรรมจากการใช้โปรแกรม Gather Town อยู ่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าที่เท่ากันร้อยละ 36%  นอกจากนี้
โปรแกรม Gather Town ยังสร้างความพึงพอใจได้มากกว่า
Application อื่นๆ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44% 

4. ด้านผลประเมนิของการจัดกิจกรรม Discovery connect 
จากผู้ร่วมงาน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 ตารางประเมินผลของการจัดกิจกรรม  Discovery connect 
ผ่าน Gather Town 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้ร่วมงานประเมินผลประกอบด้วยการจัด
กิจกรรม Discovery connect อยู่ในระดับที่มาก หัวข้อต่อไปนี้ 

ล าดับ ประเมินผลของการจัดกิจกรรม  
Discovery connect ผ่าน Gather 

Town 

�̅� S.D. ระดับ 

1 ความปลอดภัยในการใช้งาน Gather 
Town  

4.16 0.78 มาก 

2 การก าหนดตัวตนของผู้ใช้งาน Gather 
Town  

4.16 0.78 มาก 

3 กิจกรรม Discovery connect ผ่าน 
Gather Town เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ที่สถาบัน มากน้อยแค่
ไหน 

4 1.02 มาก 

4 นักศึกษา สนุกในการร่วมกิจกรรม 
Discovery connect ผ่าน Gather 
Town ในระดับใด 

4.08 0.98 มาก 

5 กิจกรรม  Discovery connect ผ่าน 
Gather Town ช่วยให้นักศึกษารู้จัก
สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น มากขึ้น
เพียงใด 

3.84 1.01 มาก 

6 กิจกรรม  Discovery connect ผ่าน 
Gather Town ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 

4.08 1.02 มาก 

7 จากกิจกรรม  Discovery connect 
ท่านคิดว่าถ้าน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน จะช่วยสร้างบรรยายกาศในชั้นเรียน
ได้มากขึ้นหรือไม่ 

4.08 1.02 มาก 

 รวม 4.06 0.94 มาก 

ล าดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัด
กิจกรรมออนไลน์ผ่าน Gather Town 

�̅� S.D. ระดับ 

1 Gather Town ช่วยให้บรรลุเข้าใจ
เนื้อหาการจัดกิจกรรม 

4.04 1.00 มาก 

2 Gather Town สามารถให้ผู้ใช้งานเข้า 
login ได้ง่าย 

3.96 1.06 มาก 

3 ความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรม
ออนไลน์ด้วย Gather Town 

3.96 1.04 มาก 

4 Gather Town ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความกระตือรือร้นในกิจกรรมภายใน
งาน 

3.88 0.99 มาก 

5 Gather Town ช่วยให้สามารถมีส่วน
ร่วมและสื่อสารกันภายในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

4 1.02 มาก 

6 Gather Town ช่วยให้ประหยัดเวลาใน
การท ากิจกรรม 

4 1.02 มาก 

7 Map ใน Gather Town สามารถสร้าง
ความเข้าใจพื้นที่เสมือนเป็นสถานที่จริง
ได้เพียงใด 

3.96 1.00 มาก 

 รวม 3.99 1.02 มาก 
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ความปลอดภัยในการใช้งาน Gather Town การก าหนดตัวตน
ของผ ู ้ ใช ้งาน ก ิจกรรม Discovery connect เป ิดโอกาสให้
นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ที่สถาบัน ซึ่งนักศึกษา สนุกในการ
ร่วมกิจกรรม Discovery connect ในระดับมาก ช่วยให้เข้ารู้จัก
สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น มากขึ้น ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปและสิ่งส าคัญคือจากกิจกรรม 
Discovery connect ถ้าน ามาใช้ในการเรียนการสอน จะช่วย
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้มากขึ้นในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 
 

5) สรุปและอภิปรายผล  
คณะทีมวิจัยได้สรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และ

ผลการวิจัยเป็นดังต่อไปนี้ 1) จากปัจจัยทางด้านการออกแบบ
การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town ซึ่ง
คณะทีมวิจัยได้วิเคราะห์สรุปแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรม 
5 ข้อ โดยสรุปคือต้องมีการสร้างกิจกรรมในรูปแบบเกมและการ
ให้รางวัลแก่ผู ้ชนะเพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการกระตือรือร้น และ
รูปแบบกิจกรรมให้มีการเดินพบปะในสถานที่ต่างๆ โดยสถานที่
ต ้องม ีความใกล ้ เค ียงสถานที ่จร ิงให ้มากท ี ่ส ุด ท ั ้ งน ี ้การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้องมีหลายช่องทางและสื่อสารไปยัง
กลุ ่มเป้าหมายอย่างเสม าเสมอ ซึ ่งผลการสรุปสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (Yuko Okamoto -2021) เรื่องการน าเสนอการ
ประชุม Symposium ของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้
โปรแกรม พบว ่า  Gather Town มีความเหมาะสมก ับงาน
นิทรรศการ กิจกรรมออนไลน์ ช่วยในการค้นหา การติดตั้งวัตถุ 
การสื่อสาร อื่นๆ ในงานนิทรรศการมีการฟัง ถาม ตอบ ออนไลน์ 
มี Map ให้ผู้เข้าร่วมงานมีอิสระเสมือนได้มาร่วมงานในสถานที่
จริง และการสร้างกิจกรรมในรูปแบบเกมและการให้รางวัลแก่ผู้
ชนะ สอดคล้องกับ (ศิริพรจันทศรี – 2550) เพราะการสร้าง
กิจกรรมในรูปแบบเกมและการให้รางวัลจะกระตุ้นให้เกิดการมี
ส ่วนร ่วมมากข ึ ้น  ตามทฤษฎ ีของการจ ูงใจ  (theories of 
motivation) เพราะการให้รางวัลถือว่าเป็นปัจจัยที่ให้เกิดแรง
กระตุ้นในการท าสิ ่งต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 2) ทั้งนี้ผล
ออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์ ด้วย 
Web Application Gather Town เป็นไปตามที่วางแผนผลงาน
การสร ้าง  map สามารถแสดงถ ึงบรรยากาศของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมีจ านวนผู้เข้าชมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ประเด็นที่น่าสนใจคือผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาโดย

นักศึกษา สนุกในการร่วมกิจกรรม Discovery connect ผ่าน 
Gather Town ในระดับใดมาก ค่าเฉลี ่ย 4.08 และกิจกรรม 
Discovery connect ผ ่ า น  Gather Town เ ป ิ ด โ อก า ส ใ ห้
นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ที่สถาบันในระดับมากค่าเฉลี่ย 4 
สอดคล้องกับ Techsauce Team ที่กล่าวถึง Gather Town ว่า
จุดแข็งคือดึงดูดผู้ใช้งานด้วยฉากและเกม ผู้ใช้งานสามารถสร้าง
พื้นหรือห้องขนาดเล็ก เพื่อพูดคุยจิปาถะกับเพื่อนร่วมงานเรื่อง
อื ่น ๆ ได้ในขณะที่แผนกอื่นจัดงานประชุม หรือแค่เดินไปหา
เพื่อนร่วมงานคนอื่นเพียงเพื่อทักทายก็ได้เช่นกัน Gather Town 
ท าให้รู้สึกเหมือนท างานอยู่ออฟฟิศจริง ๆ เมื่อมีเรื่องจะปรึกษา
กันก็สามารถใช้ตัว Avatar ของเราเดินไปหาคนที่อยากคุยด้วย 
และจะมีวิดีโอคอล ที่เป็นตัวเราจริง ๆ ขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันได้
เลย สามารถท าให้เราใกล้ชิดกับเพื ่อนที ่ออฟฟิศมากขึ้นด้วย 
(Techsauce Team-2021) แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ( Abdul , 
Muhammad-2021) ที ่กล่าวว่าการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงวิกฤต COVID 19 ผู ้สอนจ าเป็นต้องสร้างบรรยายกาศ
เสมือนในชั ้นเร ียน ผู ้สอนต้องมีความรู ้ความเข้าใจทันต่อ
เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ที ่ด ีต่อผู ้เร ียน และมีความไวต่อ
ปฏิกิริยาต่อผู้เรียน และ Gather Town ท าให้เกิดความสนุกเพิ่ม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน รวมถึงยังสามารถปรับแต่งตัวละคร
และห้องเร ียนเสมือนของแต่ล ่ะช ั ้นเร ียนให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ (Abdul , Muhammad-2021) และ 3) ผลสรุป
กิจกรรม Discovery Connect ในด้านการสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรียน  จากผลส ารวจความพึงพอใจ  ด้านการออกแบบการจัด
กิจกรรมอีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town สามารถ
ช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน
ในขณะท ากิจกรรม เกิดความพึงพอใจ ความกระตือรือร้น หรือ
แม้แต่การก าหนดตัวตนในการสร้างอวตาร มีความต้องการให้มี
การน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  
และสามารถช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่น
น้อง ในระดับมาก เมื่อนักศึกษาได้ลองใช้งานโปรแกรม Gather 
town ส่วนมากจะไม่เครียดถ้าเทียบกับการใช้  Application 
ออนไลน์อื่นๆ เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเดินท่องในโลกเสมือน
จริงในบรรยากาศจ าลองห้องสตูดิโอและอาคารต่างๆ ในสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สอดคล้องกับ (Colin D McClure, Paul N 
Williams-2021) ที่กล่าวว่า Gather Town สามารถมอบโอกาส
พิเศษให้ผู้สอนได้โต้ตอบกับนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และพัฒนา
ความสัมพันธ์เหล่านี ้ ในการเร ียนรู ้ทางไกล  Gather Town 
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สามารถใช้เป็นวิธีการสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้และให้โอกาส
ส  าหร ับการเร ียนร ู ้ท ี ่ปร ับให ้ เหมาะสมควบค ู ่ ไปก ับ  SVC 
(Synchronous Video-Conferencing) และจ ากผลสร ุ ป ว่ า
ก ิจกรรม  Discovery connect ผ ่าน Gather Town ท  าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.08 พร้อมทั้งผู ้ร่วมกิจกรรม  Discovery connect 
ต่างแสดงความคิดเห็นว่าถ้าน ามาใช้ในการเรียนการสอน จะช่วย
สร้างบรรยายกาศในชั้นเรียนได้มากขึ้นในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.08 เช่นกัน ซึ ่งสอดคล้องกับ marketingoops ที ่กล่าวถึง 

Gather Town  ว่าเป็นการประชุมออนไลน์บนหน้าตาเกม 8 bit 
ยุค 90 ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการท างานใน
รูปแบบ Work from Home ที ่อาจจะต้องยังคงท างานต่อไป
อย่างไม่มีก าหนด นอกจากนี้ Gather Town ยังสามารถน าไป
ดัดแปลงเพื่อใช้จัด Event Online การเรียนออนไลน์ได้อีกด้วย 
ซึ ่งรูปแบบแบบหน้าตาที ่สร้างมาแตกต่างจากแอปพลิเคชัน
ประชุมออนไลน์อื่นๆ ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Chen, Ngu and Hou-2021) ที่กล่าวว่า Gather 
Town ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง และยังสามารถน ามาใช้สร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิ์ภาพ  
 

6) ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะทั่วไป จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมGather 
Town ของนักศึกษาทุกชั ้นปีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน จากผลกราฟมีแนวโน้ม
ผลตอบรับกิจกรรมออนไลน์ในทิศทางที่ดี แต่ในขณะเดียวกันทาง
ทีมงานผู ้วิจัยเองได้พบปัญหาระหว่างจัดกิจกรรม คือ ระบบ
อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการใช้งานในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างใช้
งานต้องมีความเสถียร ผู้ใช้งานร่วมกลุ่มกันขณะสนทนากันหลาย
คนในเวลาเดียวกันจะเกิดปัญหาการสื่อสารในการฟังที่ยาก และ
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะส าหรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเพราะ
จะมีปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณค่อนข้างมาก 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้เก็บ
ข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ข้อมูล ที่ได้มาจากการแจก
แบบสอบถามออนไลน์กับเฉพาะนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางสื่อสารมวลชนเท่านั้น และเนื่องจากเป็นกิจกรรมอี
เว้นท์รูปแบบออนไลน์ครั้งแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 งบประมาณ

ในการเข้าร่วมงานของนักศึกษาถูกจ ากัดจึงได้ทดลองใช้โปรแกรม 
Gather Town ในรูปแบบฟรีเพียงจ านวน 25 คน ซึ ่งอาจจะ
ส่งผลต่อการกระจายของข้อมูลที่ได้ อาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร ดังนั ้น ผู ้ที ่สนใจอาจท าการซื ้อแพ็กเกจจากทาง
โปรแกรม Gather Town เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่
มีจ านวนมากขึ้น หรือมีการทดสอบซ ้าให้ภาคการศึกษาถัดไป ก็
น่าจะได้ข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นสูงยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา

เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลทางสื ่อสารมวลชน และสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การท างานวิจัยชิ ้นนี้จนส าเร็จลุล่วง และขอบคุณทางทีมงาน
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชนที่เป็นผู้ช่วย
ว ิจ ัย ซ ึ ่ งร ่วมสร ้างเคร ื ่องม ือว ิจ ัยและออกแบบก ิจกรรม  
Discovery connect และขอขอบพระคุณนักศึกษาผู ้เข้าร่วม
กิจกรรม Discovery connect ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นความ
พึงพอใจด้วยเช่นกัน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรบัปรงุมาตรฐาน 
ISO / IEC 27001: 2013 ท่ีเน้นความปลอดภัยในเรื่องการจัดการความ
ปลอดภยัของข้อมูล (Information Security Management System : ISMS) 
ขององคก์ร ให้สามารถรบัมือกบัภยัคกุคามทางด้านไซเบอรท่ี์มาในรปูแบบ
ท่ีไม่ชดัเจน หรือ ท่ีเรียกว่า  “Cyber Resilience” ได้  โดยยึดกรอบท างาน
ด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ของสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยี
แห่งชาติ สหรฐัอเมริกา (NIST Cybersecurity Framework : CSF) ในการ
วิจัยครัง้ น้ีได้ใช้องค์กรท่ีผ่านมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 แล้ว ในการ
ยกระดบัมาตรฐานขององคก์รให้สามารถรบัมือความเส่ียงทางด้านไซเบอร์
ได้ครอบคลุมมากขึ้น 

ด า เ นินการจัดท าในรูปแบบวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณา 
(Descriptive Research) โดยใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 มาใช้ใน
การวิเคราะห์ เพ่ือปรบัปรุงการด าเนินงานขององค์กร ภายใต้กรอบของ 
CSF รวมถึงสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และขอเอกสารประกอบการ
ปฏิบติังาน ในการประเมินการควบคุมในแต่ละด้านท่ีด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนั ในการประเมินจุดอ่อน และปัญหาท่ีมี แล้วจึงก าหนดแนวทาง
ปรบัปรงุ รวมถึงใช้การควบคมุเพ่ิมเติมของ Critical Security Control (CIS) 
ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามกรอบการด าเนินงานของ CSF ในการก าหนด
ทิศทางได้ชดัเจน เพ่ือด าเนินการปรบัปรงุ และสามารถขจดัปัญหา รวมถึง
อปุสรรคท่ีมีอยุ่ในปัจจบุนัได้ 
 

ค ำส ำคญั — มาตรฐาน ISO / IEC 27001: 2013, กรอบท างานด้านความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร,์ การจดัการความปลอดภยัของข้อมูล และ ภยั
คกุคามทางด้านไซเบอรท่ี์มาในรปูแบบท่ีไม่ชดัเจน 
 

ABSTRACT — This research aims to improve the ISO / IEC 27001: 
2013 standard that focuses on Information Security Management 
System (ISMS)  specific to organizations to be able to cope with cyber 

threats. That comes in an ambiguous form, known as “Cyber 
Resilience”, based on NIST Cybersecurity Framework (CSF) of the 
National Institute of Standards and Technology, USA. In this research, 
organizations that have passed ISO 27001 : 2013 have been used to raise 
the standard of cybersecurity. organizations to be able to cope with 
more comprehensive cyber risks. 

Conducted in the form of  Descriptive Research using the ISO/IEC 
27001 : 2013 standard for analysis. To improve organizational 
operations under the NIST Cyber Security Framework, including 
interviews with stakeholders and requesting documents for operation 
To assess the controls in each area currently operating. in assessing 
weaknesses and problems and then determine the guidelines for 
improvement It also uses the additional Critical Security Control (CIS) 
controls related to the implementation of the NIST Cyber Security 
Framework to clearly define the direction. to carry out improvements 
and can eliminate problems including the obstacles that currently exist. 
 

Keywords — ISO / IEC 27001: 2013 standard, NIST Cybersecurity 
Framework, Information Security Management System and Cyber 
Resilience 
 

I. บทน า 
ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ ได้ผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013   

ในเรื่องของการจดัการด้านความมัน่คงปลอดภยัขของขอ้มูลสารสนเทศ 
(Information Security) แล้ว แต่ไม่เพยีงพอแล้วในปัจจุบนั เพราะแนวคดิ
ดา้นการบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์จะตอ้งสามารถป้องกนั
จากแฮกเกอร์ที่พยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการโจมตีได้ ซึ่งควรจะ
ปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันแบบ  “Information Security” ไปสู่สภาวะ  
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“Cyber Resilience” ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้จะต้องมี
การปรบัเปลี่ยนแนวคดิจากการป้องแค่เพยีง “Information Security” มา
เป็น “Cyber Security” และปรบัเขา้สู่แนวคดิในการน าพาใหอ้งคก์รสามารถ
รบัมอืกบัภยัคุกคามทีม่รีปูแบบทีไ่มช่ดัเจน, ไมค่าดคดิ และความไมแ่น่นอน
ในรูปแบบต่างๆ หรือที่เรียกว่า  “Cyber Resilience”  โดยสถิติของภยั
คุกคามปี 2564 ภยัคุกคามต่างๆ ไดเ้กดิขึน้มากมายไม่ว่าจะเป็นการโจมตี
ทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ข้อมูลลูกค้า/องค์กรหลุดสู่สาธารณะ (Data 
Breach) รวมถงึการละเมดิความเป็นส่วนตวั การหลอกลวงจากการฟิชชิง่ 
(Phishing) หรอืแมแ้ต่ช่องโหว่ Zero Day ทีเ่กดิขึน้แทบทุกวนั 
 ดงันัน้แนวคดิในเรื่องของ “Cyber Resilience” จงึเป็นแนวคดิทีไ่ดร้บั
ความนิยมเพิม่ขึน้ในปัจจุบนั บางครัง้มาตรการป้องกนัดงักล่าว จะต้องใช้
เครื่องเขา้มาช่วยด้วย เช่น อุปกรณ์ป้องกนัประเภท Advance Persistent 
Threat สามารถป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบที่ไม่ช ัดเจนได้ โดยการ     
วเิคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และ traffic  ในระบบเน็ตเวริ์ค เป็นต้น 
ประกอบกบัการโจมตใีนปัจจุบนัอาจเกดิขึ้นจากคนภายใน ถ้ามาตราการ
ป้องทัง้จากภายในและภายนอกไม่ดพีอ อาจท าให้ระบบงานของธนาคาร
เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้  ไม่ได้ตามมาตรฐาน Service Level 
Agreement (SLA)  ที่ ก า หนด  อัน สืบ เนื่ อ งม าจ าก ปั ญหา  Critical 
Infrastructure ท าใหเ้สื่อมเสยีชื่อเสยีง และสูญเสยีทรพัย์สนิได้ แนวคดิใน
การท า “Cyber Resilience”  จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน (Prevention),     
การตรวจจบั (Detection) และ การตอบสนอง ( Responsiveness)  โดย
องค์กร NIST ซึ่งเป็นหน่วยงานดา้นมาตรฐานสากลของรฐับาลสหรฐั  ซึ่ง
ได้มีการพัฒนากรอบ NIST Cybersecurity Core Framework ขึ้น และ
ปัจจุบนัมหีน่วยงานต่างๆ ในไทย รวมถงึธนาคารแห่งประเทศไทย ไดม้กีาร
น า NIST Cyber Security Core  Framework มาใช ้เพราะมคีวามสอดคลอ้ง 
และสามารถอา้งองิไดก้บัมาตรฐานระดบัโลกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO / IEC 
27001 หรอื COBIT 5 ได ้

ทัง้นี้จากแนวคดิดงักล่าว ควรมผีู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงาน
อสิระ ขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา และสรา้ง
ความเชื่อมัน่ให้กับพนักงานและผู้บริหาร ในการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร เพื่อยกระดบัมาตรการป้องกนัให้สามารถป้องกนัภยั
คุกคามประเภท   “Cyber Resilience” ไดใ้นทีสุ่ด 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
II.I เพื่อศกึษาแนวทางการปฏบิตั ิในการปรบัปรุงมาตรฐาน ISO/IEC 

27001 :2013  ขององค์กร ให้สามารถรองรบัภยัคุกคามทางไซเบอร์และ
การโจมตใีนรปูแบบทีไ่มช่ดัเจนหรอืเรยีกว่า “Cyber Resilience” ได ้

II.II เพื่อให้สามารถก าหนดทศิทางในการด าเนินงาน รวมถึงสามารถ
ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนไดอ้ย่างชดัเจน ในการรบัมอืภยัคุกคาม
ทางไซเบอร ์

II.III เพื่อปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบ ในการวดัผลการด าเนินงาน 
และกระบวนการควบคุมทีม่อียู่ในปัจจุบนั ว่ามจีุดอ่อนในดา้นใดบา้ง และมี
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้เหมาะสมส าหรับภัยคุกคาม       
ทางไซเบอร ์

 
 

III. วธิดี าเนินการวจิยั 
III.I ขัน้ตอนการวิจยั 
I. ศึกษาทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน และกรอบการ

ด า เนิ น งานของ ISO / IEC 27001 : 2013 แล ะ  NIST Cyber Security 
Framework (CSF) 

II. ด าเนินการเปรยีบเทยีบการควบคุมของมาตรฐานระหว่าง ISO/IEC 
27001:2013 NIST Cyber Security Framework (CSF) เ พื่ อ ท า  Gap 
Analysis 

 
รปูที ่I. รายละเอยีดของ NIST CSF 5 ฟังกช์นัหลกั 

 
รปูที ่II. รายละเอยีด 14 การควบควมหลกัของ ISO/IEC 27001: 2013 

แหล่งทีม่า :T.Mataracioglu. Reprinted with permission. 
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III. จดัท าแนวทางการตรวจสอบโดยใช้กรอบ NIST Cyber Security 
Framework (CSF) และ Critical Security Control (CIS) เพื่อประเมนิการ
ควบคุม  รวมถงึสรา้งแบบสอบถามเพื่อประเมนิการควบคุมและ ความพงึ
พอใจแนวทางการตรวจสอบ และน าไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง จากนัน้
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าทางสถติ ิเพือ่หาค่าความพงึพอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่III. การควบควม Critical Security Control (CIS) 
II.II เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยั 
I. แบบสอบถามความพงึพอใจในแนวทางการตรวจสอบ 
II. ฮารด์แวรท์ีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

         II.I เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค  
         II.II ซพียี ูIntel Core i7-7700  
         II.III หน่วยความจ า (RAM) 12 GB 
         II.IV ความจุของฮารด์ดสิก1์TB  
     III. ซอฟต์แวรท์ีใ่ชใ้นการวจิยั  
         III.I ระบบปฏบิตักิาร Microsoft Windows 10  
         III.II โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2019 
         III.III โปรแกรม SPSS 16.0  
         III.IV Google Chrome Version 93.0.4577.63 

II.III ประชากรกลุ่มตวัอย่างและการเกบ็ข้อมูล 
ประชากรกลุ่มตวัอย่างและการเกบ็ขอ้มลูได้การสนับสนุนจากหวัหน้า

และคณะท างานของผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท โซ ซีเคียว จ ากัด 
จ านวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ประกอบด้วย หวัหน้างาน/
นกัวชิาการและผูป้ฎบิตังิานจ านวน  3 คน 

III.IV แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของแนวทางการ
ตรวจสอบโดยใช้ NIST Cyber Security Framework (CSF) 

แบบสอบถามเพื่อประเมนิความพงึพอใจของแนวทางการตรวจสอบ
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit 
Program) ทีน่ ามาใช ้
ส่วนท่ี 2 ประเมนิความพงึพอใจ ดา้นการน าแนวทางการตรวจสอบและการ
ควบคุมทีเ่หมาะสมไปประยุกต์ใชก้บัการปฏบิตังิานจรงิ 
 

III.V การก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาระดบัค่าคะแนน 
I. การก าหนดระดบัค่าคะแนนของแบบประเมนิตนเอง 

         ระดบัคะแนนของมาตราวัดตามมาตราส่วนประมาณค่าก าหนด
ระดบัค่าคะแนนในการตอบแบบประเมนิความพงึพอใจของแนวทางการ
ต ร ว จสอบต ามกรอบ ใช้  NIST Cyber Security Framework (CSF)               
5 ระดบัดงันี้ 
         ระดบัมากทีสุ่ด       ใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็น      5 คะแนน 
         ระดบัมาก        ใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็น      4 คะแนน 
         ระดบัปานกลาง     ใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็น      3 คะแนน 
         ระดบัน้อย       ใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็น      2 คะแนน 
         ระดบัน้อยทีสุ่ด      ใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็น      1 คะแนน 

II. การแปลความหมายระดบัค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมนิความ   
พงึพอใจ 
        การแปลความหมายระดับค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เก็บได้จากแบบ
ประเมนิความพงึพอใจ ขอ้มลูวดัมาตราส่วนประมาณค่าพจิารณาตามช่วง
คะแนนส าหรบัการแปรผลดงันี้   
        ระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00    หมายถงึ มรีะดบัมากทีสุ่ด 
        ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49    หมายถงึ มรีะดบัมาก 
        ระดบัคะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49    หมายถงึ มรีะดบัปานกลาง 
        ระดบัคะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49    หมายถงึ มรีะดบัน้อย 
        ระดบัคะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49    หมายถงึ มรีะดบัน้อยทีสุ่ด 

III.VI การก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาระดบัค่าคะแนน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั ขอ้มูลด าเนินการโดยน าผลการประเมนิ

ความพงึพอใจมาวเิคราะห์แลว้ประเมนิผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
SPSS (Statistics Package for the Social Science : SPSS) เพื่ อ ใ ช้ ใ น
การวเิคราะห์และรายงานผลค่าทางสถติ ิและประมวลผลหาความสมัพนัธ์
ทางสถติ ิดว้ยระดบัความเชือ่ม ัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ และมคีวามคลาดเคลื่อนที่
ยอมรบัได ้0.05 เปอร์เซ็นต์เป็นเกณฑใ์นการยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมตฐิาน
ในการศกึษาสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์
     I.ค่าเฉลี่ย หาค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจ โดย
ค านวณจากสตูร ดงันี้ 

�̅� =
∑𝑥

𝑛
 

               เมือ่   �̅�  แทน  ค่าเฉลีย่ 
  ∑𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด
  N แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
   II.ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสตร ดงันี้ 

              เมือ่    S.D.  =  √
∑(𝑋−�̅�)

𝑁
 

  S.D. แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  X แทน ค่าของขอ้มลูแต่ละตวั 
  �̅� แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 
  N แทน  จ านวนตวัอย่าง 
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IV.  ผลการวจิยั 
IV.I ด าเนินการเปรียบเทียบการควบคุมระหว่างมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 และกรอบการด าเ นินงานของ NIST Cyber 
Security Framework (CSF) เพ่ือท า Gap Analysis ของ Control 

   ขัน้ตอนนี้ เ ป็นการด าเนินการเพื่อหา Gap Analysis  ระหว่าง
ม าต ร ฐ าน   ISO / IEC 27001:2013 ใ น ส่ ว น ข อ งค ว ามต้ อ ง ก า ร 
(Requirement) และ การควบคุม (Controls) เทยีบกบักรอบการด าเนินงาน
ของ NIST Cyber Security Framework (CSF) เพือ่หาจุดควบคุมทีเ่หมอืน
หรอืใกลเ้คยีงกนั และจุดควบคุมทีไ่มม่ใีนมาตรฐาน ISO / IEC 27001:2013 
โดยน า GAP ของการควบคุมไปออกแบบโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit 
Program) ทีเ่หมาะสม จะต้องมกีารด าเนินการหาการควบคุมเพิม่เตมิตาม
แนวทางของ NIST Cyber Security Framework  (CSF)  โดยมีการระบุ
ตามตารางที ่1 

ตารางที ่I.  การเปรยีบเทยีบการควบคุมระหว่างมาตรฐาน ISO / IEC 
27001:2013 และ NIST Cyber Security Framework (CSF) 

ISO 27001 CSF Subcategory Add 
ความต้องการ (Requirement) 

6.2 วตัถุประสงคด์า้น
ความมัน่คง
ปลอดภยั
สารสนเทศและ
แผนการบรรลุ
วตัถุประสงค ์

- - - 

7.1 ทรพัยากร - - - 
7.2 สมรรถนะ - - - 

7.5.1 ภาพรวม - - - 
7.5.2 การสรา้งและ

ปรบัปรงุ 
- - - 

8.1 การวางแผน
เกีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการและการ
ควบคมุ 

- - - 

9.2 การตรวจประเมนิ
ภายใน 

- - - 

9.3 การทบทวนของ
ผูบ้รหิาร 

- - - 

10.2 การปรบัปรงุอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
 

- - - 

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุ (Control Objectives) 

- - 

DE. 
AE-1 

การก าหนดพืน้ฐานของ
การท างานของเครอืขา่ย
และการไหลของขอ้มลูที่
คาดหวงัส าหรบัผูใ้ชแ้ละ
ระบบ 

 

- - 
DE. 
AE-3 

ขอ้มลูเหตุการณ์ถกู
รวบรวมและสมัพนัธก์นั

 

จากหลายแหล่งและการ
ตรวจจบั 

- - 
DE. 
AE-5 

การก าหนดเกณฑก์ารแจง้
เตอืนเหตุการณ์ 

 

- - 

DE. 
CM-1 

เครอืขา่ยไดร้บัการเฝ้า
ระวงัเพื่อตรวจจบั
เหตุการณ์ความปลอดภยั
ทางไซเบอรท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

 

- - 

DE. 
CM-2 

สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพไดร้บัการเฝ้า
ระวงัเพื่อตรวจจบั
เหตุการณ์ความปลอดภยั
ทางไซเบอรท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

 

- - 

DE. 
CM-7 

มกีารเฝ้าระวงับุคลากร, 
การเชื่อมต่อ, อปุกรณ์ 
และซอฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดร้บั
อนุญาต 

 

- - 
DE. 
DP-2 

กจิกรรมการตรวจจบั
เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

- - 

ID. 
BE-3 

ล าดบัความส าคญัส าหรบั
ภารกจิขององคก์ร 
วตัถุประสงค ์และกจิกรรม
ไดร้บัการก าหนดและ
สื่อสาร 

 

- - 
PR. 
IP-4 

การส ารองขอ้มลู, การ
ดูแลรกัษา และการ
ทดสอบเป็นระยะ 

 

- - 
RC. 
CO-1 

มกีารจดัการ
ประชาสมัพนัธ ์

 

- - 
RC. 
CO-2 

การรกัษาชื่อเสยีงหลกั
เกดิเหตุการณ์ 

 

- - 

RC. 
CO-3 

มกีารสื่อสารกจิกรรมการ
กูค้นืไปยงัผูม้สีว่นไดส้่วน
เสยีภายใน, ทมีผูบ้รหิาร
และผูบ้รหิาร 

 

- - 

RS. 
CO-5 

การแบ่งปันขอ้มลูโดย
สมคัรใจเกดิขึน้กบัผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสยีภายนอก
เพื่อใหเ้กดิการรบัรูถ้งึ
สถานการณ์ความ
ปลอดภยัทางไซเบอรใ์น
วงกวา้ง 

 

 
     จากการท า Gap Analysis สามารถสรุปผลได ้ดงัต่อไปนี้ 
     1. การควบคุมของกรอบด าเนินงาน CSF มีข้อก าหนดบางข้อที่   
ละเอยีดกว่า ISO/IEC 27001 

 DE.AE และ DE.CM  มีการควบคุมที่ เ ป็นรูปธรรมมากขึ้น
ส าหรบัการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานส าหรบัความผดิปกติ
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และ เห ตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่ นๆ ที่อ าจ เกิดขึ้น                
ซึ่งขอ้ก าหนดของ 27001 ส าหรบัการบนัทกึและการตรวจสอบ
นัน้ไมไ่ดล้งในรายละเอยีดเท่า CSF 

 RC.CO ไดม้กีารใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสือ่สารและ
การประชาสมัพนัธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจดัการเหตุการณ์
มากกว่าขอ้ก าหนดของ 27001 ใน A.16 

 RS.CO-5 เน้น "การแบ่งปันขอ้มลูโดยสมคัรใจ" กบัผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัของ CSF 

     2. ISO/IEC  27001 มีว ัตถุประสงค์บางข้อในการควบคุมที่มีความ
เฉพาะเจาะจงมากกว่าที่ CSF เสนอ เช่น ข้อก าหนดส าหรับนโยบาย
อุปกรณ์เคลื่อนที ่มาตรฐานการใชง้านทีย่อมรบัได ้การตรวจสอบสทิธิก์าร
เขา้ถึงเป็นประจ า ขอ้ก าหนดทีจ่ะน าไปใชใ้นขอ้ตกลงซพัพลายเออร์ ฯลฯ 
หลายๆ ประการ สามารถจบัคู่เนื้อหากบัหมวดหมู่ย่อยระดบัที่สูงกว่าใน 
Framework Core ของ CSF ได ้แต่ไม่ไดห้มายความโดยนัยโดยหมวดหมู่
ย่อยใดๆ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมการเข้ารหัส (cryptographic 
controls) (A.10.1.1) และวิธีจัดการคีย์ (keys are managed) (A.10.1.2) 
ซึง่เป็นหวัขอ้ทีไ่มไ่ดก้ล่าวถงึใน CSF เลย 
     3. ความตอ้งการ (Requirement) ของขอ้ก าหนดจาก clauses 4 ถงึ 10 
ใน ISO/IEC 27001 ทีไ่ม่มขีอ้ก าหนดทีส่อดคลอ้งกนัใน Framework Core 
ของ CSF ส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัแง่มุมของการเรยีกใชร้ะบบการจดัการทีม่ ี
เอกสาร (ความปลอดภยั) เป็นอย่างด ีรวมถงึขอ้ก าหนดส าหรบัการพฒันา
ความสามารถทรัพยากร  (Competence Resources), วัตถุประสงค์ที่
ชดัเจน, เอกสาร, การตรวจสอบภายใน, การทบทวนจากฝ่ายบรหิาร และ
การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรกต็าม บางส่วนนี้ไดร้บัการแกไ้ขโดย 
Framework Implementation Tiers สี่ระดบัที่ก าหนดไว้อย่างหลวม ๆ ใน
ส่วนที ่2.2 ของ CSF เพือ่วดัวุฒภิาวะขององคก์รในการน า CSF ไปใช ้
 

IV.II การจัดท าแนวทางการตรวจสอบหรือโปรแกรมการ
ตรวจสอบ (Audit Program)   

ด าเนินการใช้กรอบ CSF เป็นหลกัในการออกแบบ Audit Program 
โ ดย ใช้  Critical Security Controls (CIS) ขอ ง  SANS  institute ม า ใ ช้        
เพื่อควบคุมความปลอดภัยที่ส าคัญส าหรับการป้องกัน Cyber ที่มี
ประสิทธิภาพ และให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โซ ซีเคียว จ ากัด 
ด าเนินการใชเ้พื่อตรวจสอบหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง โดยมขีอบเขตของการ
ตรวจสอบ 5 ด้าน ได้แก่ การระบุ (Identify), การป้องกนั (Protect), การ
ตรวจจับ  (Detect), การตอบสนอง (Respond) และ  การคืนสภาพ 
(Recover) โดยมรีายละเอยีดการตรวจสอบตามตารางที ่2 

ตารางที ่II.  แนวทางการตรวจสอบความพรอ้มทางไซเบอร ์

ขอบเขต หวัข้อท่ีตรวจ 
CIS Critical Security 

Control 

1) การระบ ุ
(Identify) 

1.1 การบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิ 

CSC1, CSC2, CSC4 

1.2 สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ 
1.3 การก ากบัดูแล (ธรรมาภิ
บาล) 

1.4 การประเมนิความเสีย่ง 
1.5 กลยุทธก์ารบรหิารความ
เสีย่ง 

2) การป้องกนั 
(Protect) 

1.6 การควบคุมการเขา้ถงึ CSC3, CSC5, CSC5, 
CSC7, CSC8, CSC9, 
CSC11, CSC13, 
CSC14, CSC15, 
CSC16, CSC17, CSC18 

2.1 การสรา้งความตระหนกั
และการฝึกอบรม 
2.2 การรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลู 
2.3 วธิใีนการป้องกนัขอ้มลู 
2.4 การบ ารงุรกัษา 
2.5 เทคโนโลยใีนการป้องกนั 

3) การตรวจจบั 
(Detect) 

3.1 ความผดิปกตแิละ
เหตุการณ์ 

CSC4, CSC6, CSC8, 
CSC12, CSC16, CSC19 

3.2 การเฝ้าระวงัความมัน่คง
ปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 
3.3 กระบวนการตรวจจบั 

4) การ
ตอบสนอง 
(Respond) 

4.1 การวางแผนการ
ตอบสนอง 

CSC4, CSC6, CSC19, 
CSC20 

4.2 การสื่อสาร 
4.3 การวเิคราะห ์
4.4 การลดผลกระทบ 
4.5 การปรบัปรงุการ
ตอบสนอง 

5) การคืนสภาพ 
(Recovery) 

5.1 แผนการคนืสภาพ CSC10, CSC20 
5.2 การปรบัปรงุการคนืสภาพ 
5.3 การสื่อสาร 

 
IV.III ผลการตรวจสอบและการประเมินความพึงพอใจแนว

ทางการตรวจของผูต้รวจสอบภายใน  และการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ช่ียวชาญ 
     I. ผลการวจิยัประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ผลการประเมนิของ
ความปลอดภยัดา้นไซเบอร์ในแต่ละดา้น และส่วนที่ 2 การประเมนิความ
พงึพอใจของแนวทางการตรวจสอบทีน่ าไปใชต้รวจสอบองคก์ร 
     II. ผลการประเมนิของความปลอดภยัดา้นไซเบอร์ เกดิจากการทีค่ณะผู้
ตรวจสอบภายในน าแนวทางการตรวจสอบไปใชต้รวจสอบหน่วยงานและ
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานทางดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร ์
โดยแยกหวัขอ้การประเมนิเป็น 5 หวัขอ้ คอื 1) การระบุ (Identify) 2) การ
ป้องกนั (Protect) 3) การตรวจจบั (Detect) 4) การตอบสนอง (Respond) 
5) การคนืสภาพ (Recover)  

ส่วนท่ี 1 ผลการประเมนิของความปลอดภยัดา้นไซเบอร์ในแต่ละด้าน 
มผีลการประเมนิ ดงัตารางที ่3 
ตารางที ่III.  ผลการประเมนิของความปลอดภยัดา้นไซเบอรใ์นแต่ละดา้น

ของคณะผูต้รวจสอบภายใน 

ล าดบั 
รายการ
ประเมิน 

�̅� S.D. การแปลผล 

1 การระบุ 
(Identify) 

3.94 0.31 มาก 
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2 การป้องกนั 
(Protect) 

3.84 0.76 มาก 

3 การตรวจจบั 
(Detect) 

3.86 0.67 มาก 

4 การตอบสนอง 
(Respond) 

3.90 0.52 มาก 

5 การคนืสภาพ 
(Recover)  

3.88 0.56 มาก 

ผลรวม 3.88 0.56 มาก 

ส่วนท่ี  2 ผลการประเมินความพึงพอใจของแนวทางการตรวจสอบ           
ดงัตารางที ่ 4 และ ตารางที ่5 
ตารางที ่IV.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของแนวทางการตรวจสอบ    

จากผูต้รวจสอบภายใน 
รายการประเมิน �̅� S.D. การแปล

ผล 
ความครอบคลุมของแนวทางการตรวจสอบ 
เนื้อหาครอบคลุมความเสีย่งดา้น
ไซเบอรอ์ยา่งมนียัส าคญั 

4.20 0.45 มาก 

มกีารจดัเรยีงไดช้ดัเจน และเขา้ใจ
งา่ย 

3.80 0.84 มาก 

มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชต้รวจสอบ
องคก์ร 

4.40 0.55 มาก 

ประโยชน์ของการน าไปใช้งาน 
สามารถน าไปใชต้รวจสอบความ
เสีย่งทีม่าตรฐาน ISO/IEC 
27001 ไมค่รอบคลมุได ้

4.20 0.45 มาก 

มคีวามมัน่ใจวา่องคก์รจะสามารถ
ป้องกนัภยัคกุคามทางไซเบอรไ์ด้
ครอบคลุมมากขึน้ 

4.40 0.55 มาก 

มคีวามมัน่ใจวา่กรณีมเีหตุการณ์
ภยัคกุคามทางไซเบอรจ์ะสามารถ
ตอบสนองไดไ้วมากจึน้ 

4.00 0.70 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.16 0.59 มาก 

ตารางที ่IV.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของแนวทางการตรวจสอบ    
จากผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. การแปล
ผล 

ความครอบคลุมของแนวทางการตรวจสอบ 
เนื้อหาครอบคลุมความเสีย่งดา้น
ไซเบอรอ์ยา่งมนียัส าคญั 

4.33 0.58 มาก 

มกีารจดัเรยีงไดช้ดัเจน และเขา้ใจ
งา่ย 

3.67. 0.58 มาก 

มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชต้รวจสอบ
องคก์ร 4.33 0.58 มาก 

ประโยชน์ของการน าไปใช้งาน 
สามารถน าไปใชต้รวจสอบความ
เสีย่งทีม่าตรฐาน ISO/IEC 
27001 ไมค่รอบคลมุได ้

4.67 0.58 มากทีสุ่ด 

มคีวามมัน่ใจวา่องคก์รจะสามารถ
ป้องกนัภยัคกุคามทางไซเบอรไ์ด้
ครอบคลุมมากขึน้ 

4.33 0.58 มาก 

มคีวามมัน่ใจวา่กรณีมเีหตุการณ์
ภยัคกุคามทางไซเบอรจ์ะสามารถ
ตอบสนองไดไ้วมากจึน้ 

4.33 0.58 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.39 0.58 มาก 

 
V. สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล ขอ้เสนอแนะ 

          V.I สรปุผลการวิจยั 
ภายหลงัจากการประเมนิองคก์ร โดยใช ้5 หวัขอ้ คอื 1) การระบุ 

) Identify)  2) การป้องกัน  ) Protect) 3) การตรวจจับ )Detect) 4) การ
ตอบสนอง )Respond) 5) การคืนสภาพ )Recover) ซึ่งสามารถที่จะ
วเิคราะห์ความเสีย่งทีเ่ป็นจุดอ่อนในแต่ละดา้นได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดงันี้  

ส่วนท่ี 1 พบว่า ผลการประเมนิของความปลอดภยัดา้นไซเบอร์
ในแต่ละด้านจากการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ไปตรวจสอบและสมัภาษณ์
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  มผีลการประเมนิโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.88 และ
ค่าเบยีงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 ระดบัของการควบคุมความปลอดภยั
ดา้นไซเบอรอ์ยู่ในระดบั มาก 

ส่วนท่ี 2 พบว่า คณะผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั โซ ซเีคยีว 
จ ากดั จ านวน 5 คน และผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกจ านวน 3 คน มคีวามพงึ
พอใจในแนวทางการตรวจสอบทีจ่ดัท าขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.16 
และค่าเบยีงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 ระดบัของความพงึพอใจโดยรวม 
มาก และค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.39 และค่าเบยีงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 
ตามล าดบั 
          V.I อภิปรายผล 

 จากการวจิยัเพื่อจดัท าแนวทางการตรวจสอบความพรอ้มทาง
ไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในน าไปใช้ตรวจสอบและประเมนิการ
ควบคุมของบรษิทั โซ ซเีคยีว จ ากดั พบว่า ความพงึพอใจ ในแนวทางการ
ตรวจสอบที่ผู้วจิยัได้จดัท าขึ้น อยู่ในระดบั มาก โดยผู้ตรวจสอบภายใน      
และผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าสามารถน าไปใชง้านในการตรวจสอบไดจ้รงิ 
และสามารถท าใหก้ารควบคุมภายในดขีึน้ รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสูงมคีวาม
ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น และเห็นด้วยกับการที่จะ
ยกระดบัให้องค์กรมคีวามปลอดภยัจากภยัไซเบอร์ในระดบัสูงสุด ท าให้
ลูกคา้มคีวามมัน่ใจมากขึน้ทีจ่ะมาใชบ้รกิาร เพราะองคก์รมกีารรกัษาความ
ปลอดภยัทีร่ดักุม 
          V.I ข้อเสนอแนะ 
             I. บรษิัท โซ ซีเคยีว จ ากดั ควรพจิารณาเพิม่เติม ส าหรบัการ
น าเครื่องมอืตรวจจบัประเภททีใ่ชก้ารเรยีนรูพ้ฤตกิรรมของภยัคุกคาม และ
น าไปวเิคราะหห์ารปูแบบการโจมตใีหม่ๆ  ทีย่งัไมม่ใีนฐานขอ้มลู รวมถงึควร
มีแหล่งข้อมูลส าหรับข่าวเรื่องภัยคุกคามใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อที่จะมี
แนวทางตอบสนองต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์ได้รวดเร็ว และไม่เกิดผล
กระทบในวงกวา้ง 
              II. เนื่องจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดทีี่โจมตีเขา้มา ส่วนใหญ่หวงัที่จะ
เข้ามาขโมยข้อมูลออกไป ซึ่งสามารถเกิดได้จากคนที่อยู่ข้างใน หรือ
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ภายนอกก็ได้ ควรมกีารพจิารณาตดิตัง้เครื่องในการป้องกนัขอ้มลูรัว่ไหล 
เพราะถ้าหากเกิดข้อมูลลูกค้ารัว่ไหล จะส่งผลให้เกิดคดีฟ้องร้องทาง
กฎหมาย ท าใหเ้สยีทรพัยส์นิและชือ่เสยีงได ้
 

กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณ อาจารย์วชัพรล วงศ์อภยั ส าหรบัความรู้ด้านการ

รกัษาความปลอดภยัสารสนเทศ และการเอิ้อเฟ้ือให้ใชบ้รษิทั โซ ซีเคยีว 
จ ากดั เป็นกรณศีกึษาส าหรบัการท างานวจิยันี้  
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การวิเคราะหผ์ลสมัฤทธิของศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจีน 

ในการรกัษาโรคอมัพาตใบหน้าโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทลั 

Traditional Chinese Medicine Monitoring for Bell’s Palsy Healing 

using Digital Image Processing. 
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บทคดัย่อ - งานวิจยัชินนีมีวตัถปุระสงคเ์พือยืนยนัผลสมัฤทธิจาก

การรกัษาด้วยวิธีหตัถการ แบบผสมผสานศาสตรก์ารแพทยแ์ผน

จีนเพือรกัษาโรคอมัพาตใบหน้า กล่าวคือนําการฝังเขม็ร่วมกบัการ

ครอบแก้ว และการนวดตามจดุฝังเขม็ของแพทยแ์ผนจีน นวดทยุ

หนาพรอ้มทงัใช้การประมวลผลภาพดิจิทลัมาวิเคราะหผ์ลสมัฤทธิ

ผลจากการรกัษาว่าอาการดีขึนหรือไม่ โดยเทียบจากเกณฑที์

กาํหนดไว้ โรคอมัพาตใบหน้านีพบได้บอ่ยทางชนัคลินิกระบบ

ประสาทและ ห ูคอ จมูก กลไกของโรคนีมีเหตมุาจากความผิดปกติ

ของเส้นประสาทสมองคู่ที  ทีวิงผ่านบริเวณใบหน้าและมีหน้าทีคมุ

การทาํงานของกล้ามเนือใบหน้าทงัหมด แม้ว่าในปัจจบุนัสาเหตุ

ของโรคนีจะยงัไมท่ราบแน่ชดั แต่เรามาสามารถนําเอาอาการ

แสดงสาํคญัของโรคนีมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยได้ อาทิ 

ใบหน้าชาผิวหน้าเยน็ เจอลมแล้วใบหน้ากระตกุ เปลือกตาปิดไม่

สนิท ปากเบยีว มมุปากตก เวลาดืมนําและแปรงฟัน มกัจะมีนําลาย

ไหลออกมาจากมมุปาก และอาจมีอาการแสดงอืนร่วมด้วย  ดงันัน

งานวิจยันี จะศึกษาและมุ่งเน้นการยืนยนัผลสมัฤทธิว่าการรกัษา

โรคอมัพาตใบหน้าให้ผลลพัธที์ดีเพียงใดโดยใช้การประมวลผล

ภาพดิจิทลั จากผลการทดสอบทีได้ พบว่าการประมวลผลภาพ

ดิจิทลั สามารถช่วยในการวิเคราะหผ์ลการรกัษาได้เป็นอย่างดี  

คาํสาํคญั - โรคอมัพาตใบหน้า การฝังเขม็ การครอบแก้ว การนวด

ทุยหนา การประมวลผลภาพดิจิทลั 

 

Abstract - This research aims to affirm the outcome of the 

integrated Traditional Chinese Medicine approach through 

hand procedure in order to heal Bell’s Palsy. The approach 

is to apply both Tuina Acupuncture and Cupping with 

applied digital image processing to analyze, evaluate, 

compare the result from the treatment to assigned criteria. 

In spite of an unclear determinant of facial paralysis, which 

is caused by the malfunction of the 7th paired cranial 

nerves that essentially control the muscles of facial 

expression, its major symptoms are able to be applied in 

diagnosis. The major symptoms include, e.g., chill facial 

numbness, facial spasm, eyelid malposition, drooping 

mouth, drooling. Therefore, this research emphasizes and 

analyze on the evident increment and affirmative of the 

effectiveness and considerable benefits of applying this 

integrated Traditional Chinese Medicine hand procedure 

on a Bell’s Palsy treatment. 

 

Keywords — Bell’s Palsy, Acupuncture, Cupping, Tuina, 

Digital Image Processing 

                                     

                                      I.  บทนํา  

   โรคอัมพาตใบหน้าเป็นความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง  

เสน้ท7ีทมีผีลทําใหก้ลา้มเนือใบหน้าอมัพาตครงึซกีโดยปัจจยัเสยีง

ของโรคนคีอื ผูท้เีคยมปีระวตักิารเจบ็ป่วยเป็นงสูวดั โดนลมเยน็ลม

รอ้นกระทบเป็นระยะเวลานาน ภาวะอว้น โรคเบาหวาน โรคความ
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ดนัโลหติสูงเรอืรงั ส่งผลใหเ้กดิการอมัพาตของกล้ามเนือใบหน้า 

ปากเบยีว รวมถงึมมุปากตก อกีทงัยงัมอีาการเปลอืกตาปิดไม่สนิท

ในดา้นทเีกดิพยาธสิภาพเช่นกนั ปัจจบุนัมแีนวทางการรกัษาโรคที

หลากหลาย โดยทัวไปมักคุ้นชินกับคําว่าแพทย์ตะวันตกหรือ

แพทย์แผนปัจจุบัน แต่ทจีรงิยังมีแพทย์อีกหนึงศาสตร์ทีได้การ

ขนานนามว่าเป็นแพทย์แห่งทวปีเอเชยีทปีระวตัิศาสตร์ยาวนาน

กว่า 5,000 ปี [7,9] รวมถึงมีหลักการวินิจฉัยว่าอาหารเป็นยา 

อวยัวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์สัมพนัธ์เป็นหนึงเดยีวกันกับ

สงิแวดล้อมและจกัรวาล กล่าวคอื การตรวจวนิิจฉัยแบบองค์รวม

จากแก่นของโรคสู่การคาดการณ์และป้องกันโรค ศาสตร์นีคือ

แพทย์แผนตะวนัออกซึงแพทย์แผนจีนก็ถือเป็นหนีงในศาสตร์

การแพทย์แขนงนี โดยหตัถการทีสําคัญเพอืรกัษาโรค คือ การ

ฝังเขม็ การครอบแกว้ การใชย้าสมุนไพรจนี และการนวดทุยหนา 

คอืการนวดตามแนวเส้นลมปราณของศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

การรักษาโรคอัมพาตใบหน้าด้วยวิธีการทําหัตการของศาสตร์

การแพทย์แผนจนีแบบผสมผสานยงัไม่พบการตพีมิพ์เป็นวารสาร

ทางวชิาการ ส่งผลใหผู้ว้จิยัสนใจทจีะทําวจิยัชนิน ีทงันีไดม้กีารใช้

เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลมาประเมินผลของอาการ                   

ก่อนและหลงัการรกัษาพจิารณา กล่าวคอืบรเิวณมุมปาก จากนัน

นําภาพสองมติทิไีดม้าแปลงเป็นภาพสามมติเิพอืวดัในเชงิปรมิาณ

[7] ของรวิรอยบรเิวณมุมปาก เหตุนอีาจทาํใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ

ทีอาจนําไปต่อยอดพัฒนาได้ในอนาคต และการรักษาแบบ

ผสมผสานนีสามารถทําให้การรักษามีผลสัมฤทธทิีดีข ึนอย่าง

เด่นชดัในระยะยาว กล่าวคอืมคีวามมุ่งเน้นใหค้วามถขีองอาการ

เกดิขนึชา้ลงหรอืลดลง เพอืนําไปสู่การวางแผนแนวทางการรกัษา

ทเีหมาะสม อกีทงัยงัสามารถลดปัญหาทอีาจกระทบการใช้ชีวติ

และภาพลกัษณ์ของผูป่้วย 

                              II. วตัถปุระสงค์การวิจยั 

1. เพอืศกึษาจุดฝังเขม็ทีเหมาะสมและครอบคลุมในการใช้รักษา

โรคอมัพาตใบหน้า 

2. เพอืศกึษาจุดสําหรบันวดทุยหนาทเีหมาะสมและครอบคลุมใน

การใชร้กัษาโรคอมัพาตใบหน้า 

3. เพอืศกึษาแนวมดักล้ามเนือตามหลกักายวภิาคศาสตร์ทสีําคญั

ของใบหน้าเพอืนํามาใชเ้ป็นทศิทางในการครอบแกว้                                                                      

4. เพอืวเิคราะห์ผลของการฝังเขม็ร่วมกบัการครอบแกว้และการ

นวดทุยหนาตามบรเิวณของใบหน้าเน้นพจิารณาทรีวิรอยบริเวณ               

มุมปากฝังทมีอีาการดว้ยเทคนิคการประมวลผลภาพดจิทิลัมาเป็น

ตัววัดผลสัมฤทธิว่าการรักษาแบบหัตถการผสมผสานนี                     

มปีระสทิธภิาพตามเป้าประสงค์ทตีงัไวห้รอืไม ่ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.I. กรอบแนวคิดงานวิจยั                                                                           

      วนิจิฉยัสาเหตุทแีทจ้รงิของอมัพาตใบหน้า                              

      ทําการฝังเขม็ 3ครงัต่อสปัดาห ์

      ทําการครอบแกว้ 3 ครงัต่อสปัดาห ์

      นวดทุยหนาบรเิวณมมุปาก 3 ครงัต่อสปัดาห ์

      นําเทคนคิการประมวลผลภาพดจิทิลัมาประเมนิผลของอาการ                   

ก่อนและหลงัการรกัษา                       

                            III.วิธีการดาํเนินงานวิจยั 

1. การคดักรองผูป่้วยจากแบบประเมนิอาการเบอืงตน้  

2. จดัตารางการรกัษาให้กบัผู้ป่วยจํานวน 2 ราย เพอืเขา้รบัการ

รกัษาเป็นระยะเวลา 2 เดือน ทําหตัถการสปัดาห์ละ 3 ครงั คือ          

วนัองัคาร วนัพฤหสับด ีและวนัศุกร ์โดยแบ่งการรกัษา 2 แบบคอื  

     2.1. ผู้ป่วยรายทีหนึงรับการรกัษาด้วยวธิกีารฝังเข็มกระตุ้น

ไฟฟ้า ครอบแกว้ และนวดทุยหนา 

     2.2. ผู้ป่วยรายทีสองรบัการรกัษาด้วยวธิกีารฝังเข็มกระตุ้น

ไฟฟ้าเพยีงอย่างเดยีวตลอดระยะเวลาการรกัษา 

3. หลังจากการรักษาครบในแต่ละเดือผู้ว ิจัยจะใช้เทคนิคการ

ป ร ะ ม ว ล ผ ล ภ า พ ดิ จิ ทั ล ม า ป ร ะ เ มิ น อ า ก า ร ทุ ก เ ดื อ น                            
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จากนันนําข้อมูลทีได้มาทําการเปรียบเทียบก่อนและภายหลัง              

การรักษาว่ าผลการรักษานันมีค วามสอดคล้องตร งตาม                                                          

สมมุตฐิานทวีางไวห้รอืไม ่

   

III.I. การวิเคราะห์ข้อมูล   

      วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดจิทิลัในทุก

สินเดือนของการรกัษา โดยจะทําการเพอืพจิารณาลักษณะของ

ผวิหน้าของผูป่้วยว่ามรีิวรอยของมุมปากตนืขนึหรอืไม่เมอืเทียบ

กบัก่อนการรกัษา และนํามาเทยีบจากการประเมนิผลการรกัษา

ของแพทย์ เจ้าของเคสด้วยการนําค่ าจากทีประ เมินได้ม า

เปรยีบเทยีบ  

  III.II. การเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูล 

       เก็บและรวบรวมข้อมูลผลจากการทําหตัถการทงัหมดเป็น

รปูภาพ จากนนัทาํการป้อนขอ้มลูรปูภาพเพอืทาํการวเิคราะหภ์าพ

ด้วยโปรแกรม MATLAB เพือนําผลทีได้จากทุกฟังก์ชันทีใช้มา

วเิคราะหใ์นการพจิารณาความลกึตนืของรวิรอ้ยบรเิวณมุมปาก 

     ภาพรวิรอยบรเิวณมุมปากของผูป่้วย  

   RGB Image เพอืแสดงรวิรอยบรเิวณมุมปาก 

   Gray Image แปลงภาพเป็นสเีทา                                       

เพอืใหเ้หน็ความขรขุระของรวิรอยทชีดัเจนขนึ 

   ใชฟั้งกช์นั Edge เพอืวเิคราะหร์วิรอย                                                   

โดยมดีชันีชวีดัจากความพงึพอใจของผูป่้วยพรอ้มเหตุผลประกอบ 

Contour 3D สรา้งรปูร่าง 3 มติขิองผวิขนึมา เพอืพจิารณาให้

ละเอยีดวา่รวิรอยลกึตนืเพยีงใด 

นําค่าทไีดม้าใส่ฟังกช์นัหาค่าความลกึตนืของรวิรอยบรเิวณมุมปาก

โดยเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัเขา้รบัการรกัษาจากทงั 2 รปูแบบ

การรกัษา 

นําค่าทไีดท้งัหมดมาแสดงผลเป็นกราฟเพอืสรปุผลใหช้ดัเจนอกี

ครงั 

                                   IV.ผลการวิจยั  

   4.1 ใชฟั้งกช์นั Imread อ่านภาพ RGB เพอืประเมนิความลกึ

ของรปูรวิรอยบรเิวณมุมปากและใชฟั้งก์ชนั rgb2gray เพอืแปลง

ภาพเป็นสเีทา [5,7] จากนันใชฟั้งกช์นั edge เพอืวเิคราะหร์วิรอย 

โดยมดีชันีชวีดัจากความพงึพอใจของผูป่้วยพรอ้มเหตุผลประกอบ 

โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน ี1. มรีวิรอยลกึรนุแรงเหน็รวิรอยได้

ชดัเจนมาก 2.มรีวิรอยลกึปานกลาง 3.มรีวิรอยตนืๆบางๆ                    

4. มรีวิรอยเลก็น้อย 5.ไม่มรีวิรอย  

         

         รปูท ี1 แสดงรวิรอยมุมปากของผูป่้วยรายแรกหลงัจากการ

เขา้รบัรกัษาแบบผสมผสานในเดอืนแรก 

    ค่าความลกึของรูปรวิรอยบรเิวณมุมปากจาก 5 ระดบัความ

รนุแรงในช่วง 1 เดอืนแรกของผูป่้วยรายทหีนึงททีาํการรกัษาแบบ

ผสมผสานทงัการฝังเขม็ ครอบแกว้ นวดทุยหนา โดยเมอืทําการ

เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการรกัษาแลว้ ผูป่้วยใหค้ะแนน 3 ใน 5

เนอืงจากยงัมรีวิรอยบางๆทสีามารถมองเหน็ไดช้ดัอยู่ แต่อาการ

ใบหน้ากระตุกเรมิลดลงบา้งแลว้ ไม่กระตุกถเีมอืเทยีบกบัก่อนเขา้

รบัการรกัษา  

         

          รปูท ี2 แสดงรวิรอยบรเิวณมุมปากของผูป่้วยรายแรก

หลงัจากการเขา้รบัรกัษาแบบผสมผสานหลงัครบ 2 เดอืน 

   ค่าความลึกของรูปริวรอยบริเวณมุมปากจาก 5 ระดับความ

รนุแรงในเดอืนสุดทา้ยผูป่้วยรายทหีนงึใหค้ะแนน 4 ใน 5 เนอืงจาก

รวิรอยมุมปากจางลงอย่างเด่นชดัและใบหน้ากระตุกลดลงอย่าง

เหน็ได้ชดั แมว้า่จะนอนในห้องทมีเีครอืงปรบัอากาศ ใบหน้าก็ไม่

กระตุกเกร็งแบบเดิมอีกแล้วเนืองจากริวรอยมุมปากเรมิจางลง

หลงเหลอืรวิรอยบางๆ และใบหน้ากระตุกลดลงกวา่เดมิเด่นชดัเมอื

เทยีบกบัก่อนเขา้รบัการรกัษา อกีทงัรวิรอยช่วงมุมปากก็เรมิจาง

ลงเชน่กนั 

IV.ผลการวิจยั (ต่อ) 

  4.1 ใชฟั้งกช์นั Imread อ่านภาพRGB เพอืประเมนิความลกึของ

รปูรวิรอยบรเิวณมุมปาก และใชฟั้งก์ชนั rgb2gray เพอืแปลงภาพ

เป็นสเีทาโดยมดีชันชีวีดัจากความพงึพอใจของผูป่้วยพรอ้มเหตุผล

ประกอบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน ี1. มรีวิรอยลกึรนุแรงเหน็รวิ

รอยไดช้ดัเจนมาก 2.มรีวิรอยลกึปานกลาง 3.มรีวิรอยตนืๆบางๆ                    

4. มรีวิรอยเลก็น้อย 5.ไม่มรีวิรอย 
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         รปูท ี3 แสดงรวิรอยมุมปากของผูป่้วยรายทสีอง หลงัจาก

การเขา้รบัรกัษาดว้ยวธิกีารฝังเขม็ในเดอืนแรก 

    ค่าความลกึของรปูรวิรอยบรเิวณมุมปากจาก 5 ระดบัความ

รนุแรงในช่วง 1 เดอืนแรกของผูป่้วยรายทสีองททีําการรกัษาดว้ย

วธิกีารฝังเขม็ เมอืทําการเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการรกัษาแลว้ 

ผูป่้วยใหค้ะแนน 2 ใน 5 เนอืงจากยงัมองเหน็รวิรอย             

บรเิวณมุมปากชดัเจน รวิรอยยงัไม่ค่อยจางลงแต่อาการใบหน้า

กระตุกเรมิลดลงบา้งแลว้ ไม่กระตุกถเีมอืเทยีบกบัก่อนเขา้รบัการ

รกัษา 

      

        รปูท ี4 แสดงรวิรอยมุมปากของผูป่้วยรายทสีองหลงัจาก

การเขา้รบัรกัษาดว้ยวธิกีารฝังเขม็ในเดอืนสุดทา้ย 

    ค่าความลึกของรูปริวรอยบริเวณมุมปากจาก 5 ระดับความ

รุนแรงในเดอืนสุดทา้ยทผีูป่้วยรายทสีองททีําการรกัษาด้วยวธิกีาร

ฝังเข็ม เมือทําการเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาแล้ว             

ผู้ป่วยให้คะแนน 3 ใน 5 เนืองจากยังมองเห็นรวิรอยบรเิวณมุม

ปาก แต่รวิรอยนันนเริมจางลงกว่าเดิมบ้างแล้ว อีกทังอาการ

ใบหน้ากระตุกเรมิลดลงเด่นชดัขนึกวา่เดมิ 

 

     รปูท ี5 การเปรยีบเทยีบรวิรอยเมอืใชฟั้งกช์นั edge                

ฟังก์ชัน edge สามารถนํามาใช้ในการหาริวรอย ดัง

แสดงในรูปท ี  จากรูปจะเหน็ว่า เมอืรกัษาจนครบระยะเวลา รวิ

รอยจางลงอย่างเด่นชดั พจิารณาไดจ้ากบรเิวณเสน้สขีาวลดลง ซงึ

สงินีเป็นการยนืยนัผลการรกัษาดว้ยหตัถการแบบผสมผสานของ

ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนีทงั 3 รูปแบบไดเ้ป็นอย่างด ีไม่วา่จะเป็น

การฝังเข็ม ครอบแก้ว นวดทุยหนา ทัง 3 หัตถการนีล้วนมี

ประสทิธภิาพในการลดเลอืนรวิรอยได้ อกีทงัยงัสามารถบรรเทา

อาการแสดงของโรคอัมพาตใบหน้าได้ด้วยเช่นกันเนืองจาก

กล้ามเนือบรเิวณใบหน้ามกีารคลายตัว เป็นเหตุใหร้วิรอยจางลง 

กลา้มเนือไม่กระจุกตวัเป็นกอ้นจนเกดิความเค้น ดงันันอาการเจอ

ลมใบหน้ากระตุกซงึถอืเป็นหนงึอาการสําคญัของอมัพาตใบหน้าก็
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จะลดลงได้เอย่างเด่นชดัเช่นกัน เหตุนีจงึถือได้ว่าฟังก์ชนั edge 

เป็นอีกหนึงฟังก์ชันสําคัญทีเหมาะแก่การนํามาช่วยวิเคราะห์

ผลการรักษาได้ดีและแม่นยําสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

งานวจิยัน ี

IV.I. ข้อโต้แย้ง  

     เนืองจากการวเิคราะหร์วิรอยบรเิวณมุมปากจาํเป็นทจีะต้องทํา

การถ่ายภาพก่อนและหลงัการรกัษา โดยระยะเวลาในการถ่ายภาพ

แต่ละครงัจะมีความแตกต่างกันจึงเป็นเหตุทีต้องมีการควบคุม

ปัจจยัต่างๆเพอืลดอัตราการเกดิข้อผดิพลาดในการแปรผลอาท ิ

จําเป็นทจีะต้องทําการควบคุมแสงรวมถึงกล้องและมุมกล้องทีใช้

ถ่ายภาพ ณ บรเิวณมุมปากทกีําหนดไว ้ เพอืใหไ้ด้องค์ประกอบ

ของภาพทุกภาพทีมีความแม่นยําสูงสุดในการนํามาแปรและ

ประมวลผล 

                      V.สรปุผลการวิจยั 

  การวเิคราะห์การวดัและประเมินค่าเชิงปรมิาณรวิรอยมุมปาก

ก่อนและหลงัการรกัษาด้วยโปรแกรม MATLAB ร่วมกับเทคนิค

การประมวลผลภาพดจิทิลัสามารถทําใหผู้ว้จิยัสามารถประเมนิค่า

ความลึกตืนของริวรอยได้ชัดเจนยิงขึนผ่านการใช้คําสังการ

พจิารณารปูภาพแบบขาวดํา และนําค่าทไีดม้าประเมนิดว้ยค่าทาง

ตวัเลขและเชงิสถติเิปรยีบเทยีบเพอืหาแนวทางการรกัษาทดีทีสีุด

ไดส้อดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทตีงัไวไ้ดอ้ย่างดเียยีม โดยจากการวจิยั

น ีสามารถวดัและจําแนกค่าความลกึตนืของรวิรอยไดเ้ป็น 5 ระดบั

ดงัน ี1.ไม่มรีวิรอย 2.มรีวิรอยเลก็น้อย  3.มรีวิรอยตนืๆบางๆ  4.มี

รวิรอยลกึปานกลาง  5.มรีวิรอยลกึรุนแรงเหน็รวิรอยไดช้ดัเจนมาก 

ซงึเมอืไดอ่้านผลการรกัษาแล้วจะพบว่า ความพงึพอใจของผู้ป่วย

ต่อผลการรกัษานันดถีงึดมีาก เนอืงจากรวิรอยล้วนจางลง บางลง

อกีทงัอาการข้างเคียงของโรคอมัพาตใบหน้าก็ดขีนัอย่างเด่นชดั

เกินกว่า 80% เช่นกนั จงึสรุปได้ว่าการทําหัตถการด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนจนีแบบผสมผสานนัน นอกเหนือจะสามารถรกัษา

โรคอมัพาตใบหน้าไดเ้ป็นอย่างดแีล้วนัน ยงัสามารถช่วยลดเลอืน

รวิรอยบรเิวณมุมปากและบรเิวณใกลเ้คยีงไดเ้ป็นอย่างด ี

                             VI. ขอ้เสนอแนะ 

   เนืองจากการพิจารณาวิเคราะห์ค่าความรุนแรงของริวรอย

บรเิวณมุมปากก่อนและหลังการรกัษานี เป็นการวดัเชงิปริมาณ 

ดงันันจงึมคีวามจําเป็นอย่างยงิทจีะต้องมกีารควบคุมควบคุมแสง 

กล้องและมุมกล้องทใีช้ถ่ายภาพเพอืให้ได้ผลลัพธ์ทแีม่นยํา [7] 

นอกเหนือจากนี งานวจิัยชินนีเป็นงานวิจยัทีบูรณาการทังสอง

ศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั กล่าวคอื เป็นการนําเอาศาสตรก์ารแพทย์แผน

จนีมาบูรณาการณ์ร่วมกบัวศิวกรรมศาสตร ์จงึสะดวกในการนําไป

ต่อยอดในอนาคตไดอ้กี เพราะทงั  ศาสตรม์จุีดเด่นทหีลากหลาย 

สามารถนํามาเชือมโยงกันได้เพือเร่งต่อยอดผลงานวิจัยให้มี

คุณภาพต่อไปในอนาคต อกีทงัยงัสามารถนํามาศกึษาต่อยอดใน

เรอืงของการวดัและประมวลผลเกยีวกับสมมาตรใบหน้าได้อีก

เช่นกนั ซงึในประเดน็นเีป็นสงิทผีูว้จิยัมคีวามมุ่งหวงัทจีะพฒันาต่อ

ยอดงานชนินอีกีในอนาคต         
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรในช่วงวิกฤตการณ์  โควิด-19 กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2561 และ ปี 2562 (ประกาศผลก าไรประจ าปีก่อนและหลัง
วิกฤตการณ์โควิด-19) ผลการศึกษาพบว่าในปี 2561 ผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์มีนัยส าคัญทางสถิติก่อนวันประกาศผลก าไร 
และในปี 2562 ผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์เป็นลบและมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งก่อนวันประกาศผลก าไร ในวันประกาศผลก าไร 
และหลังวันประกาศผลก าไร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลก าไรที่ไม่คาดหวัง และผลตอบแทนเกินปกติสะสม ผลการศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก พบว่ามีความสัมพันธ์เป็นลบ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลก าไรที่ไม่คาดหวังและ
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในกลุ่มตัวอย่างที่มีผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ  
 
ค ำส ำคัญ :  การตอบสนองของราคาหลกัทรัพย์ การประกาศผลก าไร  โควิด-19 

  

Abstract 
The study investigates the stock price reaction to earnings announcement during the COVID-19 Pandemic. Samples 
are listed company in Stock Exchange of Thailand (SET) in 2018 and 2019 (annual earnings were announced before 
and after COVID-19 pandemic). The result shows statistically significant in abnormal returns before announcement 
date in 2018. In 2019, abnormal returns are statistically significant around the announcement date. The association 
study is employed to test the relation between unexpected earnings and cumulative abnormal return.  For 
subsamples of positive unexpected earnings, the result reveals the negative relation. However, this study finds no 
evidence in the relation between unexpected earnings and cumulative abnormal return for subsamples of negative 
unexpected earnings. 
 
Keywords:  Stock price reaction, Earning announcement, COVID-19 Pandemic 
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1) บทน า  
ข้อมูลการทางบัญชีเป็นข้อมูลที่นักลงทุนให้ความส าคัญ และ

ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลผลก าไร การประกาศผลก าไรเป็นการส่งสัญญาณที่ส าคัญ
ของกิจการไปยังสาธารณชน (Lonie, Abeyratna, Power & 
Sinclair, 1996) เนื่องจากข้อมูลผลก าไรสามารถใช้ในการ
ประเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการ และเป็นการให้
ข้อมูลเพื่อการคาดการณ์เกี่ยวกับเงินปันผลที่กิจการจะจ่าย
ออกมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญกับนักลงทุนที่
จะน าไปใช้ในประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ โดย
ผลของการตัดสินใจของนักลงทุนจะเห็นได้จากการตอบสนอง
ของราคาหลักทรัพย์ต่อข้อมูลดังกล่าวในเวลาที่มีการประกาศผล
ก าไรออกมา (Hussin, Ahmed, and Ying, 2010) งานวิจัยของ 
Beaver, McNichols and Wang ( 2 0 18)  ที่ ไ ด้ ศึ ก ษากา ร
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรของบริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปี ค.ศ. 1971-2011 ได้ระบุว่า การ
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา 

งานวิจัยก่อนหน้าที่ศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
ต่อการประกาศผลก าไร โดย Ball and Brown (1968) และ 
Beaver (1968) ได้สรุปถึงความมีเนื้อหาของข้อมูลจากการ
ประกาศผลก าไร จากการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ปริมาณการซื้อขาย ราคาและผลตอบแทนในช่วงเวลาที่มีการ
ประกาศผลก า ไร  Beaver, McNichols and Wang ( 2018) 
กล่าวถึงความมีเนื้อหาของข้อมูลจากการประกาศผลก าไรที่
สะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อขายและราคา
หลักทรัพย์ว่า การตอบสนองต่อประกาศผลก าไรดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งในประเด็นของ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ปลี่ยนแปลงไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการก ากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีการที่
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้ข้อมูล
ทางการบัญชีไม่สามารถสะท้อนผลการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ครบถ้วนทันเวลา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ช่วยท าให้ลดต้นทุนในการค้นหา
ข้อมูล หรือต้นทุนในการกระจายข้อมูลไปสู่สาธารณะ  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีโดยได้น าเอามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศมาปรับใช้ ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ที่มี
ต่อการประกาศผลก าไรได้ นอกจากนี้งานวิจัยก่อนหน้าระบุว่า
การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ในช่วงภาวะวิกฤตินั้นแตกต่าง
จากช่วงภาวะปกติ (Salminen, 2008) โดยในช่วงภาวะวิกฤตินั้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆจะต่ าลงมาก (Johnson, 1999) ซึ่ง
ภาวะวิกฤติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไร 

วิกฤตการณ์โควิด-19 นั้น เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและได้แผ่
กระจายส่งผลกระทบไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก การประกาศผล
ก าไรในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้นักลงทุนไม่อาจใช้ข้อมูลการ
ประกาศผลก าไรในคาดการณ์การจ่ายปันผล หรือคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการตอบสนองของราคา
หลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรดังกล่าวได้ จึงเป็นประเด็น
ค าถามหลักในงานวิจัยนี้ว่ามีการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
ต่อการประกาศผลก าไรในช่วงภาวะวิกฤตการณ์โควิด-19 ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
อย่างไร 

  
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของ
ราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-
19 

  
3) การทบทวนวรรณกรรม 

หลังจากการวิจัยของ Ball and Brown (1968) และ Beaver 
(1968) มีงานวิจัยต่อมาที่สรุปผลเช่นเดียวกันว่าการประกาศผล
ก าไรนั้นได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุน โดยแสดงให้เห็น
ทั้งปริมาณการซื้อขาย ราคาและผลตอบแทนท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
เวลาที่มีการประกาศผลก าไรประจ าปี งานวิจัยเหล่านี้ได้แก่ 
Francis and Schipper ( 1 9 9 9 ) , Francis, Schipper and 
Vincent ( 2 0 0 2 a, 2 0 0 2b) , Collins Li and Xie ( 2 0 0 9 ) , 
Landsman and Maydew (2002) และนอกจากนี้งานวิจัยของ 
Beaver, McNichols and Wang ( 2 0 1 8)  ไ ด้ ร ะ บุ ว่ า  ก า ร
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 เป็นต้นมา   

Lonie and Abeyratna, Power and Sinclair (1996) กล่าว
ว่านักลงทุนใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อประเมินความ
เป็นไปได้ในอนาคตของกิจการในประเด็นต่างๆ โดยผลก าไรหรือ
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ขาดทุนเป็นตัววัดผลการด าเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งของกิจการ 
การประกาศจ่ายเงินปันผล และการประกาศผลก าไร จึงเป็น
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญของนักลงทุนท่ีจะน าไปใช้ในการตัดสิน
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินที่ถูกประกาศออกมา
ใหม่จึงถูกสะท้อนออกมาในการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ 
โดยผลก าไรในงวดปัจจุบันของกิจการสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลใน 
2 ลักษณะด้วยกัน คือ การสร้างความเติบโตให้กับส่วนของผู้ถือ
หุ้นในงวดปัจจุบัน และสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของผลก าไรใน
อนาคตที่จะปันส่วนมาสู่ผู้ถือหุ้น Beaver (1968) ได้อธิบายความ
เชื่อมโยงระหว่างการประกาศผลก าไรกับราคาหลักทรัพย์ไว้ดังน้ี  

(1) ผลก าไรในงวดปัจจุบันให้ข้อมูลในการพยากรณ์
ผลก าไรในอนาคต 

(2) ผลก าไรในงวดปัจจุบันให้ข้อมูลในการคาดการณ์
เงินปันผลในอนาคต  

(3) ผลก าไรในงวดปัจจุบันให้ข้อมูลในการก าหนด
มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

งานวิจัยก่อนหน้าที่ได้ศึกษาถึงการตอบสนองข้อมูลที่ได้จาก
การประกาศผลก าไร ได้แก่ Landsman and Maydew (2002) 
ได้ศึกษาในช่วงปี 1972-1998 การตอบสนองข้อมูลที่ได้จากการ
ประกาศผลก าไรนั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลา Francis, Schipper and 
Vincent. (2002a) ได้ศึกษาในช่วงปี 1980-1999 พบว่าการ
ตอบสนองของตลาดต่อการประกาศผลก าไรนั้นเพิ่มขึ้นทั้งที่ก าไร
ที่ไม่คาดหวังนั้นมีค่าลดลง เช่นเดียวกับ Collins, Li and Xie 
(2009) ที่ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูล IBES ในช่วงปี 
1985-2000 พบการเพิ่มขึ้นของการตอบสนองของข้อมูลการ
ประกาศผลก าไร ผลการวิจัยของ Beaver, McNichols and 
Wang (2018) ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการตอบสนอง
ของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรโดยได้ศึกษาในช่วงปี 
1971-2011 ซึ่งพบการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการ
ประกาศผลก าไรหลังจากปี 2000 สูงกว่าในช่วงก่อนปี 2000 
และยังได้ระบุถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการก ากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
ช่วยท าให้ลดต้นทุนในการค้นหาข้อมูล หรือการกระจายข้อมูล
ไปสู่สาธารณะ  

นอกจากศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองของราคา
หลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรในระยะยาวแล้ว ยังมี

การศึกษาถึงปัจจัยในระยะสั้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศ
ผลก าไร โดย Salminen (2008) ระบุว่าการตอบสนองของราคา
หลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรในช่วงวิกฤตนั้นแตกต่างจาก
ช่วงภาวะปกติ งานวิจัยของ Bhat and Jayaraman (2010) ก็
พบว่าการมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันในช่วงภาวะวิกฤติสูงกว่า
ในช่วงภาวะปกติ ซึ่งท าให้การตอบสนองต่อข้อมูลของนักลงทุน
ในช่วงภาวะวิกฤตินั้นแตกต่างไป  
 

4) วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 และปี 2562 โดยที่
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรดังกล่าวจะต้องมีวันปิดรอบบัญชีตรง
กับวันที่  31 ธันวาคม และจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตลอด
ระยะเวลาที่ท าการศึกษา ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนรวมทั้งสิ้น 
730 ตัวอย่าง   
4.2) วิธีการเก็บข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมลูตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก SET SMART 
 4.3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) 
โดยศึกษาจากการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ที่มีต่อการ
ประกาศผลก าไร มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ระบุวันที่เกิดเหตุการณ์ (วันประกาศผลก าไรประจ าปี) 

ก าหนดให้เป็นวันท่ี 0 

2. ค านวณข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ 
(อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์)  

3. ค านวณอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากสมการ 

แบบจ าลองตลาด (Market Model) ดังตัวแบบต่อไปนี้ 

Rit = αi +βi Rmt + εit 
เมื่อ Rit  คือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i, วันที่ t 

Rmt คือ ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์    
          วันท่ี t 

4. ค านวณผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return  
:AR) ในช่วงเวลาก่อนการประกาศผลก าไร 15 วัน และ ช่วงที่
ต้องการศึกษาเหตุการณ์ (วันที่ -1 0 และ 1) โดยค านวณจาก
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ผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่
ต้องการศึกษาเหตุการณ์ และอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง  

5. ค านวณหาผลตอบแทนเกินปกติสะสม (Cumulative    
Abnormal Return: CAR) ในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาเหตุการณ์ 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนเกินปกติสะสม และ 
ผลก าไรที่ไม่คาดหวัง ดังตัวแบบต่อไปนี้ 

CARit = αi +βi UEit + εt 
เมื่อ CARit คือ ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในช่วงวันท่ี  

-1 วันท่ี 0 และ วันที่ 1 ของหลักทรัพย์ i ปีท่ี 
t 

UEit  คือ ผลก าไรที่ไม่คาดหวัง ของหลักทรัพย ์i ปี
ที ่t 

6. การค านวณผลก าไรที่ไม่คาดหวัง (Unexpected  
Earnings: UE) ใช้ตัวแบบต่อไปนี้ 

UEit = EPSit – EPSit-1 
เมื่อ EPSit คือ ก าไรต่อหุ้นของหลักทรัพย์ i ปทีี่ t  
 EPSit-1 คือ ก าไรต่อหุ้นของหลักทรัพย์ i ปทีี ่t-1 

 
5) ผลการวิจัย 

การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศ
ผลก าไรในครั้งนี้ ได้ก าหนดให้วันประกาศผลก าไรเป็นวันท่ี 0 คือ
วันที่เกิดเหตุการณ์ และท าการศึกษาผลตอบแทนเกินปกติใน
ช่วงเวลาก่อนประกาศ 15 วัน ไปจนถึงหลังประกาศ 1 วัน และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลก าไรที่ไม่คาดหวังกับผลตอบแทน
เกินปกติสะสม ในช่วงวันที่ -1 0 และ 1 โดยผลการศึกษาเป็น
ดังนี ้

ภาพที่  1  และภาพที่  2  แสดงการเปลี่ ยนแปลงของ
ผลตอบแทนเกินปกติในช่วงการประกาศผลก าไรประจ าปี 2561 
โดยภาพที่  1 แสดงการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ ผลก าไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวก และภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่
ผลก าไรทีไ่ม่คาดหวังเป็นลบ 

 
 
 
 

 
ภาพที ่1 การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเกินปกติในกรณีที่ผลก าไรทีไ่ม่

คาดหวังเป็นบวก 
 

 
ภาพที ่2 การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเกินปกติในกรณีที่ผลก าไรทีไ่ม่

คาดหวังเป็นลบ 

 
จากภาพที่ 1 เมื่อผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก ผลตอบแทน

เกินปกติมีค่าเป็นบวกในวันที่มีการประกาศผลก าไร (วันที่ 0) 
รวมทั้งมีผลตอบแทนเกินปกติเป็นบวกมาก่อนหน้าการประกาศ
ก าไร และในภาพที่  2 เมื่อผลก าไรที่ ไม่คาดหวังเป็นลบ 
ผลตอบแทนเกินปกติมีค่าเป็นลบในวันที่มีการประกาศผลก าไร 
(วันที่ 0) โดยมีความผันผวนของก าไรเกินปกติก่อนและหลังวัน
ประกาศผลก าไร 

ภาพที่  3 และภาพที่  4 แสดงการ เปลี่ ยนแปลงของ
ผลตอบแทนเกินปกติในช่วงการประกาศผลก าไรประจ าปี 2562 
โดยภาพที่  3 แสดงการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ ผลก าไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวก และภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่
ผลก าไรทีไ่ม่คาดหวังเป็นลบ 

 

 
ภาพที ่3 การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเกินปกติในกรณีที่ก าไรที่ไม่

คาดหวังเป็นบวก 
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ภาพที ่4 การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเกินปกติในกรณีที่ก าไรที่ไม่

คาดหวังเป็นลบ 

 
จากภาพที่ 3 ในวันที่มีการประกาศผลก าไร และมีผลก าไรที่

ไม่คาดหวังเป็นบวก ผลตอบแทนเกินปกติแตกต่างไปจาก ปี 
2561 โดยมีผลตอบแทนเกินปกติเป็นลบแม้ว่าก าไรที่ไม่คาดหวัง
จะเป็นบวก และจากภาพท่ี 4 ในกรณีที่มีก าไรไม่คาดหวังเป็นลบ
การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไร มี
ผลตอบแทนเกินปกติเป็นลบในวันประกาศผลก าไรเช่นเดียวกัน
กับปี 2561 โดยมีแนวโน้มการลดลงของผลตอบแทนเกินปกติมา
ก่อนการประกาศผลก าไร 

ตารางที่  1  แสดงผลตอบแทนเกินปกติ  (Abnormal 
Return :AR) ในปี 2561 และ 2562 โดยในแต่ละปีจะแสดง AR 
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก (PosUE) และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีผลก าไรที่ไม่คาดหวัง เป็นลบ (NegUE) ผล
การศึกษาเป็นดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return :AR) 

วันที่ ปี 2561 ปี 2562 

PosUE NegUE PosUE NegUE 

n=184 n=182 n=165 n=199 

1 -0.000 0.002 -0.007* -0.010** 

0 0.003 -0.003 -0.007** -0.019** 

-1 0.004** 0.002 -0.004** -0.011* 

-2 0.005** -0.003* -0.015** -0.009** 

-3 0.001 -0.002 -0.012** -0.012** 

-4 0.000 0.001 -0.011** -0.005** 

-5 0.005** 0.000 -0.010** -0.004** 

-6 -0.001 0.000 0.001 0.001 

-7 -0.001 0.002 0.002 0.001* 

-8 0.003** 0.002 -0.012* 0.003 

-9 0.002 -0.001 0.005 -0.011** 

-10 0.002 0.004** 0.004 -0.009** 

-11 0.001 -0.001 -0.003 0.001 

-12 -0.003 -0.003 0.004 0.001** 

วันที ่ ปี 2561 ปี 2562 

PosUE NegUE PosUE NegUE 

n=184 n=182 n=165 n=199 

-13 0.005** 0.004** 0.004 -0.000* 

-14 0.003* 0.003 0.004** 0.005** 

-15 0.003** 0.005* 0.002 0.002 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10 

จากตารางที่ 1 ในปี 2561 กรณีที่ผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็น
บวก (PosUE) พบว่าในช่วงการประกาศผลก าไร AR มีค่าเป็น
บวกและมีนัยส าคัญทางสถิติตั้งแต่ก่อนวันประกาศผลก าไรคือ
วันท่ี  -2 และ -1 (AR เท่ากับ 0.005 และ 0.004 ตามล าดับ)  ใน
วันประกาศผลก าไร AR ยังคงเป็นบวกโดยมีค่าเท่ากับ 0.003 แต่
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และกรณีที่ผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ 
(NegUE) ในช่วงการประกาศผลก าไร วันที่ -1 0 และ 1 AR ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่าในวันที ่-2 ก่อนการประกาศผลก าไร 
AR มีค่าเป็นลบและมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ -0.003 

ในปี 2562 ผลก าไรประจ าปีได้ถูกประกาศในช่วงต้นปี 2563 
ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ผลการศึกษาพบว่าในช่วง
การประกาศผลก าไร AR มีค่าเป็นลบทั้งในกรณีที่ผลก าไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวกและผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ โดยกรณีที่ผล
ก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก AR มีค่าเท่ากับ -0.004 -0.007 และ 
-0.007 ในวันที่ -1 0 และ 1 ตามล าดับ และกรณีที่ผลก าไรที่ไม่
คาดหวังเป็นลบ AR มีค่าเป็นลบมากกว่ากรณีที่ผลก าไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวก โดยมีค่าเท่ากับ   -0.011 -0.019 และ -0.010 
ในวันที่ -1 0 และ 1 ตามล าดับ และยังพบว่า AR มีค่าเป็นลบ
และมีนัยส าคัญทางสถิติตั้งแต่ก่อนวันประกาศผลก าไร  

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลก าไรที่ไม่คาดหวังกับผลตอบแทนเกิน

ปกติสะสม จากตัวแบบ CARit = αi +βi UEit + εit 

ปี ผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็น
บวก 

ผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็น
ลบ 

 α β α β 
2561 0.011** -0.013** 0.002 0.001 

t Stat 2.758 -2.157 0.334 0.188 

2562 -0.010 -0.038** -0.036** 0.016 

t Stat -1.288 -2.031 -3.375 0.715 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10 
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลก าไรที่ไม่คาดหวัง 
(UE) กับผลตอบแทนเกินปกติสะสม (CAR) พบว่าเมื่อผลก าไรที่
ไม่คาดหวังเป็นบวก ผลก าไรที่ไม่คาดหวังจะมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับผลตอบแทนเกินปกติสะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งใน

ปี 2561 และ 2562 (ปี 2561 β เท่ากับ -0.013 และปี 2562 β 

เท่ากับ -0.038) แต่เมื่อผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ งานวิจัยนี้ไม่
พบความสัมพันธ์ระหว่างผลก าไรที่ไม่คาดหวังกับผลตอบแทน
เกินปกติสะสม ทั้งปี 2561 และ 2562 

 
6) สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
ต่อการประกาศผลก าไรในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย  (SET) 
ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลในปี 2561 และ 2562 ซึ่งการประกาศ
ผลก าไรของปีดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2562 และ 2563 ตามล าดับ 
(ปีก่อนและหลังการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19) โดยการวิจัยนี้แบ่ง
การประกาศผลก าไรเป็น 2 กรณีคือ กรณีผลก าไรที่ไม่คาดหวัง
เป็นบวก และกรณีผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ  

ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2561 ในช่วงการประกาศผลก าไร
เมื่อผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก AR จะมีค่าเป็นบวกเช่นกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่า AR มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ
ตั้งแต่ก่อนการประกาศผลก าไร และ AR ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงของการประกาศผลก าไร ในขณะที่ เมื่อผลก าไรที่ไม่
คาดหวังเป็นลบ ในช่วงการประกาศผลก าไรนั้น ไม่พบว่า AR มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ส าหรับในปี 2562 ในช่วงการประกาศผลก าไร AR มีค่าเป็น
ลบและมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในกรณีทีผ่ลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็น
บวกและผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ ซึ่งในปี 2562 นี้ ข้อมูลผล
ก าไรจะถูกประกาศในช่วงต้นป ี2563 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 เริ่ม
ระบาดในประเทศไทย แม้ว่าผลก าไรที่ไม่คาดหวังจะเป็นบวก แต่
นักลงทุนมีความไม่มั่นใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น จึงส่งผลให้มีการตอบสนองที่ลดลงจนท าให้ AR 
มีค่าเป็นลบ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าในช่วงวิกฤตการณ์โค
วิด-19 เมื่อมีการประกาศผลก าไรกรณีที่ผลก าไรที่ไม่คาดหวังเปน็
ลบ AR จะมีค่าที่ เป็นลบมากกว่ากรณีที่กรณีที่ผลก าไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวก 

การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ก่อนการประกาศผลก าไร
แสดงให้เห็นถึงการหาข้อมูล การประมาณการข้อมูลผลก าไรของ

นักลงทุนเพื่อตัดสินใจลงทุนก่อนวันประกาศผลก าไร ท าให้ข้อมูล
สะท้อนไปในราคาก่อนการประกาศผลก าไร (Brunnermeier, 
2005) ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาในกรณีที่ผลก าไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวกในปี 2561 ที่ AR มีค่าเป็นบวกและเริ่มมี
นัยส าคัญทางสถิติก่อนการประกาศผลก าไร และต่อมา AR ได้
ปรับลดลงตลอดช่วงการประกาศผลก าไร จึงอาจส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ในทางลบระหว่างผลก าไรที่ไม่คาดหวังและ
ผลตอบแทนเกินปกติ สะสมในช่วงวันประกาศผลก า ไร 
เช่นเดียวกันกับในปี 2562  ในกรณีที่ผลก าไรที่ไม่คาดหวังเป็น
บวก แม้ว่า AR จะมีค่าเป็นลบ แต่ก็มีลักษณะของการปรับลดลง
ตลอดช่วงการประกาศผลก าไรเช่นเดียวกัน 

จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงภาวะวิกฤติที่มี
ความไม่แน่นอนสูง และไม่สามารถควบคุมผลกระทบได้ การ
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลก าไรอาจจะ
แตกต่างไปจากภาวะปกติ  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Salminen (2008) และ Bhat and Jayaraman (2010) งานวิจัย
นี้จึงช่วยเพิ่มหลักฐานในเรื่องการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
ต่อการประกาศผลก าไรในภาวะวิกฤติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้
ข้อมูลทางการบัญชี (ผลก าไร) และลักษณะการตอบสนองต่อการ
ประกาศผลก าไรของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ที่ผู้สนใจสามารถน าไปศึกษาและใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนได้ 

 
7) ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อ
การประกาศผลก าไรในปี 2561 และ 2562 ซึ่งในอนาคตอาจ
ท าการศึกษาในระยะเวลาต่อมาหลังปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อศึกษาว่าการตอบสนอง
ของราคาหลักทรัพย์ ต่อการประกาศผลก า ไรมี รูปแบบ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร รวมถึงการใช้ข้อมูลรายไตรมาส 
และศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผล
ก าไรในแต่ละอุตสาหกรรม ที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์แตกต่างกันไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิ จั ยนี้ ไ ด้ รับทุนสนั บสนุนจากคณะบริหารธุ รกิจ 

เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าให้การ
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วิจัยครั้ งนี้ ส า เร็ จลุล่ วงไปได้ตามวัตถุประสงค์  ซึ่ งผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคดัย่อ — ในสถานการณ์ปัจจบุนัอาการเจบ็ป่วยอนัเนื7องมาจากโรค

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ของพนักงานประจาํสาํนักงานจาํนวน
มาก ซึ7งมีผลมาจากการทํางานอย่างใดอย่างหนึ7 งซํYาๆ เป็นเวลานาน ซึ7ง
ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนืY ออักเสบและปวดเมื7อยตามอวัยวะต่างๆ 
โดยเฉพาะบริเวณ คอ หลงั ไหล่ บา่ แขน หรือข้อมือ ซึ7งอาการปวดดงักล่าว
อาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรืYอรงัได้ จากปัญหาดงักล่าว บทความ
วิจยันีYได้ออกแบบและพฒันาระบบนิเวศ (Ecosystem) พร้อมอปุกรณ์ เพื7อ
คาดการณ์การเคลื7อนไหวผ่านอุปกรณ์อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ7ง (Internet 
of Things, IoT) ที7พฒันาขึYนเพื7อทําการเกบ็ข้อมูลอิริยาบถ เป็น 4 รูปแบบ 
ประกอบไปด้วย การนั 7ง การยืน การเดิน นอนราบ และใช้ Feed Forward 
Neural Network ในการแยกแยะลกัษณะท่าทางต่างๆ  โดยผลจากการวิจยั
พบว่า โมเดลนัYนมีความแม่นยาํในระดบัสูง จากค่า Accuracy, Precision, 
Recall, F1-Score, และค่า AUC ในการเป็นค่าดัชนีการชีYวดัถึงค่าความ
น่าเชื7อถือและความถกูต้องของโมเดล โดยมีค่า Accuracy และ Precision 
|.~�� และ |.~�� ตามลาํดบั โดยมีค่า F1-Score อยู่ที7 |.~�� และการทาํงาน
ของโมเดลนัYน มีแนวโน้มการทาํงานที7ดีขึYนเมื7อมีการเรียนรู้มากขึYนเรื7อย ๆ 
 

คาํสาํคญั — ออฟฟิศซินโดรม, ระบบนิเวศ, อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ7ง 
 

ABSTRACT — Recently, many office workers are suffering from 
Office Syndrome due to doing one task repeatedly for a long time, which 
results in muscle inflammation and pain in various organs. Especially in 
the neck, back, shoulders, arms, or wrists. Such pain can escalate into 
chronic pain. This research paper has designed and developed an 
ecosystem (Ecosystem) with devices to predict movement through the 
Internet of Things (IoT) devices developed to collect motion data in 4 
forms, consisting of sit, stand, walk, and lie down and use the Feed 
Forward Neural Network to distinguish different postures. As a result, 
the models have high levels of accuracy, precision, recall, F1-Score, and 
AUC (area under the curve) values being the benchmarks for reliability 
and accuracy of the model. 

 

Keywords — Office Syndrome, Ecosystem, Internet of Things 

 

I. บทนํา 
ในปัจจุบนัผู้คนทีSเป็นพนักงานออฟฟิศส่วนมากนั Zนจะทํางานติดพนั

ต่อเนืSองตลอดเวลา รวมไปถงึพฤตกิรรมทีSทาํงานในลกัษะทา่ทางทีSเป็นการ
ทํากิจกรรมแบบซํZาๆ ทําให้พนักงานออฟฟิศส่วนมากนั Zนจะพบเจอกบั
อาการทีSเรยีกวา่ ออฟฟิศซนิโดรม (Office Syndrome) โดยจะมอีาการปวด
กล้ามเนืZออนัเนืSองมาจากการใช้กล้ามเนืZอมดัเดมิซํZาๆ เป็นเวลาต่อเนืSอง

หรอืเป็นเวลานานๆ โดยทีSไมไ่ดข้ยบัเขยืZอนหรอืปรบัเปลีSยนอรยิาบท ทาํให้
เกิดอาการปวดเรืZอรงัจากการเส้นประสาทส่วนปลายนั Zนถูกกดทบัอย่าง
เนืSองเป็นเวลานานๆ โดยอาการการปวดเหล่านีZสามารถเกดิได้เกอืบทั Sว
ร่างกาย นอกจากอาการปวดตามร่างกายแลว้ บางครั Zงอาจมผีลกระทบไป
ถึงอวยัวะบางส่วนอย่างเช่น ดวงตา หรอื หู เป็นต้น ซึSงส่วนใหญ่จะเกดิ
จากพฤดกิรรมของคนทํางานเป็นส่วนมาก โดยทีSพฤตกิรรมเหล่านั Zนอาจ
เกดิมาจากความเคยชนิในการทาํงาน การตั Zงใจในการทาํงานอยา่งต่อเนืSอง 
จนบางครั Zงทาํใหล้ะเลยหรอืไมไ่ดส้นใจในการเปลีSยนอรยิาบทในการทาํงาน 
จงึทาํใหเ้หน็วา่ในสงัคมคนไทยนั Zน มกัจะมคีนทีSป่วยหรอืไดร้บัผลกระทบใน
ออฟฟิศซนิโดรมเป็นจาํนวนมากแลว้มแีนวโน้มทีSจะเพิSมขึZนในทกุๆ ปี 

แมว้่าในปัจจุบนัยงัไม่มอุีปกรณ์ตดิตามตวัทีSสามารถบ่งบอกลกัษณะ
หรือกิจกรรมของผู้สวมใส่ได้ แต่ยงัมีอุปกรณ์อืSนๆ ทีSใช้ในการตรวจจบั
ลกัษณะท่าทางของผูส้วมใสอ่ยู ่ตวัอยา่งเช่น นาฬกิาอจัฉรยิะ หรอื สมารท์
วอทช์ (Smart Watch) ทีSสามารถตรวจจบัการออกกําลงักาย รวม ไปถึง
การนบัจาํนวนกา้วเดนิหรอืการเดนิขึZน-ลงบนัไดได ้เป็นตน้ แต่กย็งัมคีวาม
แมน่ยาํหรอืความครอบคลุมทีSไมค่รบถว้นเสมอไป ถงึกระนั Zนกท็าํใหเ้หน็วา่ 
ภายในตวัอุปกรณ์ทีSประกอบไปดว้ย ตวัเซน็เซอร ์(Sensor) ภายในนั Zน มี
ความสามารถทีSจะนํามาประยุกต์ใช ้ใหเ้ขา้กบัอุปกรณ์ประเภทพกพาหรอื
ตดิตามตวัได ้โดยทีSการรบัมอืกบัออฟฟิศซนิโดรมนั Zน จะต้องเริSมจากการ
ปรบัเปลีSยนพฤตกิรรมการใชช้วีติในช่วงของเวลาการทํางาน อย่างทีSกล่าว
ไปในขา้งมกัจะมคีนทีSป่วยตน้ในสว่นของนาฬกิาอจัฉรยิะนั Zน ยงัไมส่ามารถ
ตรวจจบัอรยิาบทในการใชช้วีติประจาํวนัของผูส้วมใสไ่ดอ้ยา่งครบคลุมมาก
นัก แต่เนืSองจากเทคโนโลยีทุกวันนีZได้มีการพัฒนามาตลอดจนมีสิSงทีS
เรยีกว่า Internet of Thing (IoT) หรอื อินเทอร์เน็ตของสรรพสิSง ทีSทําให้
สามารถพฒันาอุปกรณ์ไดเ้พิSมเตมิมากมาย โดยทีSสามารถดดัแปลง แกไ้ข 
หรือ พฒันาอุปกรณ์ขึZนมาใหม่ได้โดยทีSสามารถใช้เพืSอแก้ไข ในปัญหา
ต่างๆ ผา่นตวัเซน็เซอรม์ากมายและเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โดยทีSเทคโนโลยี
เซน็เซอรใ์นอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิSง (IoT) นั Zนยงัมไีปใชง้านอยูใ่นอุปกรณ์
มากมาย เชน่ แทบ็เลต็ (Tablet) หรอื สมารท์โฟน (Smartphone) เป็นตน้ 

ดังนั Zน หากสามารถคาดการการเคลืSอนไหวในหลายอิริยาบถของ
พนกังานในสาํนกังานไดด้ว้ยความแมน่ยาํแลว้นั Zน กจ็ะเป็นการป้องกนัการ
เกดิอาการออฟฟิศซนิโดรมของพนกังานได ้

 
II. งานวจิยัทีSเกีSยวขอ้ง 

ในหวัขอ้งานวจิยันีZ สามารถแบ่งงานทีSเกีSยวขอ้งออกมาเป็นสามกลุ่ม
หลกั ๆ ดงันีZ 

1. วธิกีารคดักรองแยกแยะขอ้มูลในการคาดการณ์ถงึลกัษณะท่าทาง
ของกจิกรรม 
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การแยกแยะขอ้มลูในส่วนของท่าทางกจิกรรมโดยมกีารใชเ้ทคนิค
ในรปูแบบของ โครงขา่ยประสาทแบบคอนโวลูชนั (Convolutional Neural 
Network) โดยมงีานวจิยัหนึSง ได้ใช้เทคนิคดงักล่าวในรูปแบบของ Fully 
Convolutional Networks (FCN)[2], Deep Convolution Neural Network 
(DCNN)[5], Feedforward Neural Network (FFNN)[4] และ รวมไปถึง
แยกแยะกิจกรรมท่าทางโดยแบบการแบ่งกลุ่มโดย Support Vector 
Machine (SVM)[3] และ Decision Tree[7] ผ่านทางอุปกรณ์มือถือและ
สมาร์ทวอทช์ทีSมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ Accelerator, Gyroscope และ Heart 
Rate[2][3][7][4][13] จากนั Zนจงึทาํการสง่ขอ้มลูเหล่านีZเขา้สูโ่มเดลเพืSอใชใ้น
การวเิคราะหแ์ละแยกแยะกจิกรรมทา่ทางทีSมคีวามน่าจะเป็นไปไดอ้อกมา 

2. องคป์ระกอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูและอุปกรณ์ 
จากงานวจิยัส่วนใหญ่นั Zน จะเหน็ไดว้่าจะใชเ้ครืSองมอืหรอือุปกรณ์

ทีSมีเซ็นเซอร์อย่างเช่น Accelerator Sensor และ Gyroscope Sensor ทีS
ประกอบอยู่ในงานวจิยัหลายชิZน เนืSองมาจากการเคลืSอนไหวร่างกายของ
มนุษยน์ั Zนสามารถบ่งบอกทา่ทางหรอืกจิกรรมทีSทาํอยูใ่นขณะนั Zนได ้โดยทาํ
การจับท่าทางในมุมองศาต่างๆทีSทําการเครืSองไหวอยู่ เป็นต้น โดยมี
งานวจิยัดงักล่าว[6][12] ไดท้าํการใช ้เซน็เซอรม์ากกวา่ 1 เซน็เซอรแ์ละทาํ
การตดิตั Zงตําแหน่งของเซ็นเซอร์ในจุดทีSแตกต่างกนับนตามร่างกายของ
ผูใ้ชง้าน ในส่วนถดัมาจะเป็นในเรืSองของอุณหภูมทิีSมคีวามเกีSยวขอ้งไปยงั
การเต้นของหวัใจ[11] โดยทีSได้มกีารกล่าวถงึในส่วนของการทํากจิกรรม
ต่างๆของชวีติประจาํนั Zน โดยเฉพาะอยา่งยิSงกจิกรรมทีSตอ้งใชก้าํลงัหรอืการ
ออกกาํลงักายนั Zน จะทาํใหอุ้ณหภมูริา่งกายนั ZนเปลีSยนแปลงและยงัสง่ผลให้
การทํางานหรอืการเตน้ของหวัใจนั Zนทํางานเรว็ขึZนเพืSอทําการสูบฉีดเลอืด
หรอืออกซเิจนดว้ย รวมไปถงึขั Zนตอนการปรบัสภาะวะของรา่งกายดว้ย 

3. อุปกรณ์เครืSองมอืในการใชต้รวจจบัและสง่ขอ้มลู 
อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิSง (Internet of Thing, IoT) เป็นเทคโนโลยี

ทีSเขา้ถงึและถูกนําเขา้ไปใชก้บัอุปกรณ์มากมายในหลาย จะพบว่าอุปกรณ์
เหล่านีZจะถูกพบมาในอุปกรณ์พกพาอย่างเช่น สมาร์ทโฟนและสมาร์ท
วอทช์ ทีSมกีารใชเ้ซน็เซอรเ์ขา้มา อย่างเช่น Accelerator และ Gyroscope 
Sensor [9] รวมไปถงึประดษิฐอุ์ปกรณ์ขึZนมาเองเพืSอใชใ้นแต่ละจุดประสงค์
ของงาน [8][10] ไดจ้ากเซน็เซอรท์ีSมอียูใ่นปัจจบุนัทีSมอียา่งหลากหลาย 
 

III. วธิกีารดาํเนินงานวจิยั 
งานวิจัยจะมุ่งเน้นไปยังการสร้างโมเดลทีSใช้ในการวิเคราะห์และ

คาดการณ์ความน่าจะเป็นของรูปแบบกิจกรรม ผ่านการเก็บข้อมูลการ
ทดลองผ่านทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิSง (IoT) และแสดง
ผลลัพธ์ออกทางหน้าจอไปยังผู้ดูแลสังเกตการณ์ โดยกล่าวถึงหัวข้อ
ดงัต่อไปนีZ 

1. เครืSองมอืในการเกบ็ขอ้มลูและแสดงผลการทดลองในงานวจิยั 
2. วธิกีารในการทาํงานวจิยั 
3. ลาํดบัขั Zนตอนการดาํเนินงาน 
4. ขอ้มลูทีSนําเขา้มาใชเ้ขา้กบัโมเดลและทาํการทดลอง 
 
ในส่วนนีZ จะเริSมจากการเลือกเซ็นเซอร์ทีSใช้ในการเก็บขอ้มูลในการ

นําเขา้สูโ่มเดล โดยประกอบไปดว้ย Accelerator, Gyroscope, Heart Rate, 
Temperature Sensor ตามรูปทีS I และรวมไปถงึบอรด์ทีSใชใ้นการเชืSอมต่อ
เซน็เซอรเ์ขา้หาดว้ยกนั [6] ตามรปูทีS II 

 
รปูทีS I. แสดงอุปกรณ์ Accelerator & Gyroscope Sensor รุน่ MPU6050 
(ซา้ย), Heartrate Sensor รุน่ Max����� (กลาง), ESP32-WROVER-B 

Development Board (ขวา) 
 

 

 
รปูทีS II. การต่อแผงวงจรระหวา่งเซน็เซอรแ์ละบอรด์เขา้ดว้ยกนั 

 
โดยการภายหลงัเตรยีมการประกอบอุปกรณ์เป็นทีSเรยีบรอ้ยแลว้ จะทาํ

การตดิตั Zงและเกบ็ขอ้มลูจากผูส้วมใส่อยู่ทีSขอ้มอืและทีSปลายนิZว [1] โดยใน
การเก็บข้อมูลนีZ  จะถูกนําไปใช้ในการแปลงค่าก่อนเข้าสู่โมเดลในการ
ประมวลผลเพืSอสรา้งโมเดล โดยการส่งถ่ายขอ้มลูนั Zน จะถูกทําภายใตก้าร
ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ผ่าน HTTP โปรโตคอล เข้าหา 
เซริฟ์เวอร ์ตามรปูทีS III 

 
รปูทีS III. แสดง Diagram การเกบ็ขอ้มลูภายในงานวจิยั 
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โดยทีSแนวทางการทาํงานนั ZนจะเริSมจากการแบง่ชดุขอ้มลูออกมาเป็น
เซต็ โดยแต่ละเซต็นั Zนจะประกอบไปดว้ย  

- คา่ความองศาเรง่ในตาํแหน่งของแกน X  

- คา่ความองศาเรง่ในตาํแหน่งของแกน Y  

- คา่ความองศาเรง่ในตาํแหน่งของแกน Z 

- คา่องศาในตาํแหน่งของแกน X 

- คา่องศาในตาํแหน่งของแกน Y 

- คา่องศาในตาํแหน่งของแกน Z 

- คา่อตัราการเตน้ของหวัใจ (ในรปูแบบคา่ IR) 

- คา่อุณหภมูขิองรา่งกาย (องศาเซลเซยีส) 
จากตารางทีS I โดยทีSแต่ละขอ้มลูแต่ละชนิดจะถกูเกบ็คา่อยา่ง 60 ขอ้มลู

ทุกๆ 10 วนิาท ี[3] แลว้นํามาแปลงหาค่าเฉลีSยเพืSอใชใ้นการบ่งบอกในแต่
ละกจิกรรม 

ตารางทีS I.  ตวัอยา่งขอ้มลูหลงัทาํการคาํนวณคา่เฉลีSย 

 
 

จากนั Zนจงึทาํการกําหนดโครงสรา้งทาํงานของ Feed Forward Neural 
Network โมเดลโดยโครงสรา้งของโมเดลจะถกูแบ่งออกเป็น 3 เลเยอร ์โดย
ทีSเลเยอรแ์รกจะเป็นส่วนของการนําขอ้มลูเขา้สู่โมเดล โดยมกีารรบัค่าเป็น
จาํนวน 8 คา่ โดยเป็นค่าทีSกล่าวมาจากก่อนหน้านีZ เลเยอรท์ีS 2 จะเป็นสว่น
ของการเรยีนรู้โดยจะแบ่งโหนดการเรยีนรู้เป็นจํานวน 256 โหนด และ     
เลเยอร์ทีS 3 จะเป็นส่วนการคาดคะเนผลลัพธ์ของกิจกรรมทีSคาดคะเน
ออกมา ตามรปูทีS IV 

โดยการรบัคา่ในการเรยีนรูใ้นโมเดลนั Zนจะกาํหนดขนาด Batch Size มี
ค่าเป็น 256 ส่วนรูปแบบการเรียนรู้จะเป็น ReLu และในส่วนของการ
ปรับแต่งการเรียนรู้ให้ดีขีZนในแต่ละรอบการเรียนรู้จะเป็น Adam และ 
Binary Cross Entropy ซึSงค่าผลลพัธท์ีSไดอ้อกมานั Zนจะเป็นช่วง 0-1 ในแต่
ละกจิกรรม ถ้าค่าไหนเขา้ใกล้ 1 แสดงว่ามเีป็นไปได้ทีSจะเป็นกจิกรรมใน
รปูแบบนั Zนๆ 

 
รปูทีS IV. แสดง Diagram การทาํงานของโมเดล 

 
การเกบ็ขอ้มูลในอรยิาบททั ZงหมดนีZ จะทําการเกบ็ขอ้มูลตั Zงแต่จากทํา

กจิกรรมอืSนๆมาสูเ่ป็นการนั Sง ยนื เดนิ นอนราบ ตวัอยา่งเชน่ การเกบ็ขอ้มลู
ในรูปแบบนั Sงนั Zน จะทําการเกบ็ตั Zงแต่เดนิแลว้เปลีSยนมานั Sง เป็นต้น โดยทีS
ระหว่างทีSทําการเก็บข้อมูลอยู่นั Zน ผู้ทีSสวมใส่อุปกรณ์นั ZนสามารถทีSจะ
กจิกรรมอืSนๆ ควบคูก่นัไปได ้ตามรปูทีS V 

 

 

 

 
 

รปูทีS V. แสดงการเกบ็ขอ้มลูของทา่ทางการกา้วเดนิ (บน) การทาํงาน
ระหวา่งนั Sง (กลาง) และ การทาํทา่ทางแบบนอนราบ (ลา่ง) 

 
โดยทีSอุปกรณ์นั Zนจะทําการติดตั Zงบริเวณข้อมือของผู้สวมใส่ โดยมี

งานวจิยั [6] ทีSบ่งชีZใหเ้หน็วา่การระบุรปูแบบกจิกรรมจากการตดิตั Zงอุปกรณ์
บรเิวณขอ้มอืนั Zน ใหผ้ลความแม่นยําทีSดกีว่าบรเิวณอืSนๆในร่างกายของผู้
สวมใส่ อกีทั Sงการใชง้านในส่วนของเซน็เซอร์การตรวจอตัราการเต้นของ
หวัใจและอุณหภมูนิั Zน ไดใ้ชว้ธิกีารตรวจจบัแบบเดยีวกบัอุปกรณ์การแพทย์
หรอืเครืSองมอืตรวจจบัวดัอตัราการเตน้ของหวัในและปรมิาณออกซเิจน ทีS
เป็นอุปกรณ์ทีSทําการตดิตั ZงทีSบรเิวณปลายนิZว ซึSงอุปกรณ์ประเภทใหค้วาม
แม่นยําทีSสูงเนืSองจากแสงอนิฟราเรดทีSตกกระทบและสะท้อนกลบัมาจาก
ปลายนิZวหรอืขอ้มอืนั Zนสามารถนําไปใชค้าํนวณไดร้วดเรว็ 

 

IV. ผลการวจิยั 
การวเิคราะหจ์ากกราฟทีSเกบ็ขอ้มลู ตามรปูทีS VI - VIII พบว่าขอ้มลูใน

แต่ละกจิกรรมนั Zนจะมกีารเกาะกลุ่มเป็น อย่างเช่นขอ้มลูในสว่นของแกน X 
ทีSจะมกีารแบ่งแยกออกมาเป็นสองกลุ่มหลกัๆ อย่างเช่น การนอนราบและ
การนั Sงจะถูกจดักลุ่มอยู่ในช่วงของกราฟตอนบนและล่าง ในขณะทีSการยนื
และการเดนินั Zนจะอยู่ในช่วงของกราฟตอนกลาง ถดัมาขอ้มูลในส่วนของ
แกน Y นั Zน การนอนราบนั Zนจะมขีอ้มลูจะมคีวามผนัผวนตามกจิกรรมโดยทีS
การนอนราบมคีวามผนัผวนมากทีSสดุ ขอ้มลูทีSทาํการเป็นมาไดม้กีารเปลีSยน
ท่าทางมาก ในขณะทีSกจิกรรมอืSนๆ นั Zนจะเก็บในรูปแบบในการทํางานทีS
เปลีSยนลกัษณะท่าทางของสว่นทีSตดิตั Zงอุปกรณ์นั Zนไมม่คีวามเคลืSอนไหวไป
ในรูปแบบอืSนๆ มากนัก โดยทีSการนั Sงนั Zนยงัคงอยู่ทีSแนวช่วงล่างของกราฟ 
ในส่วนของการยนืและเดนินั Zนยงัคงอยู่ทีSแนวกลางของกราฟ สุดท้ายใน
ส่วนของแกน Z นั Zน ยงัคงมคีวามผนัผวนแต่ไม่มากเท่าแกน Y และยงัคง
แบ่งแยกกลุ่มออกมาได้โดยทีSขอ้มูลประเภทการนอนราบและนั Sงนั Zนอยู่ทีS
ชว่งบนของกราฟ และในขณะทีSการเดนิและยนือยูท่ีSชว่งกลางของกราฟ 

ตามรปูทีS VIIII นั Zนจะเป็นขอ้มลูทีSในรปูแบบของ Infrared (IR) ทีSใชแ้สง
ยงิผา่นเขา้ไปยงัพืZนทีSและใหแ้สงสะทอ้นกลบัมา โดยการทาํงานในสว่นนีZคอื 
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การวดัค่าอตัราการเตน้ของหวัใจผ่านทางปลายนิZว โดยค่าทีSอ่านไดจ้ะเอา
ค่าทีSอ่านไดม้าคํานวณหาค่าเฉลีSยโดยตรงโดยไม่ผ่านการเปลีSยนแปลงค่า
ใดๆ โดยจากกราฟจะสามารถแบ่งรปูแบบของขอ้มลูไดอ้อกเป็น 3 รปูแบบ 
โดยทีSรปูแบบแรกนั Zนจะเป็นในรปูแบบกจิกรรมทีSเป็นแบบนั Sงและยนื โดยทีS
รปูแบบคา่ทีSอ่านออกมาไดจ้ะไปในทศิทางกราฟชว่งบนและล่างลากยาวไป
อย่างต่อเนืSอง ในขณะทีSรูปแบบกจิกรรมการนอนราบนั Zน ค่าทีSวดัไดจ้ะอยู่
ในชว่งกลางและบนของตาราง เนืSองจากคา่นั Zนจะอยูใ่นรปูแบบการนอนราบ
ในรปูแบบทีSตืSนและหลบัอยู่ ทาํใหเ้หน็ว่าค่าทีSวดัไดจ้ากการหลบัและตืSนนั Zน
จะวดัได้ค่าทีSต่างกันอยู่ในระดบัหนึSง และค่าในกลุ่มสุดท้ายคือรูปแบบ
กจิกรรมในการเดนิทีSจะมคี่าอยู่ในช่วงกึSงกลางของกราฟแต่จะมคี่าผนัผวน
ในระดบัหนึSง อนัเนืSองจากการเกบ็ขอ้มลูนั Zนมกีารเดนิในรปูแบบต่างๆ โดย
ประกอบไปด้วยการเดนิทางราบ ทางชั ZนขึZนและทางชั Zนลงรวมไปถงึการ
เดนิถอืของ ทาํใหเ้หน็ว่าเมืSอทาํกจิกรรมทีSมกีารใชแ้รงเขา้มาเกีSยวขอ้งกท็าํ
ให้เหน็ถงึรูปแบบของอตัราการเต้นของหวัใจทีSเปลีSยนไปในรูปแบบทีSขึZน 
โดยบางกจิกรรมนั Zนจะเหน็ว่าเมืSอมกีารทาํกจิกรรมอยา่งต่อเนืSอง กม็ผีลต่อ
อตัราการเตน้ของหวัใจอยูอ่ยา่งเหน็ไดช้ดัเจน 

 
รปูทีS VI. แสดงคา่ความเรง่องศาในตาํแหน่งของแกน X ในกจิกรรมรปูแบบ 

นอนราบ, ยนื, นั Sง, และเดนิ 

 
รปูทีS VII. แสดงคา่ความเรง่องศาในตาํแหน่งของแกน Y ในกจิกรรมรปูแบบ 

นอนราบ, ยนื, นั Sง, และเดนิ 

 
รปูทีS VIII. แสดงคา่ความเรง่องศาในตาํแหน่งของแกน Z ในกจิกรรมรปูแบบ 

นอนราบ, ยนื, นั Sง, และเดนิ 

 
รปูทีS VIIII. แสดงคา่อตัราการเตน้ของหวัใจ (ในรปูแบบ IR) ในกจิกรรม

รปูแบบ นอนราบ, ยนื, นั Sง, และเดนิ 

 
อย่างไรก็ด ีงานวจิยันีZได้ใช้ขอ้มูลอย่าง 1,000 ชุดขอ้มูล รวมจาก 4 

กจิกรรมเป็นจํานวน 4,000 ขอ้มลูเพืSอใชใ้นการเรยีนรูโ้มเดล และใชข้อ้มลู
แยกอกี 1,200 ขอ้มลูโดยแบง่ออกเป็นชดุขอ้มลูอยา่ง 300 ในแต่ละกจิกรรม 
โดยมีค่าผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในแต่ละรอบ ตามตารางทีS III โดยทีSจะ
วิเคราะห์ข้อมูลจากค่า Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, และค่า 
AUC (Area Under the Curve) ในการเป็นค่าดัชนีการชีZว ัดถึงค่าความ
น่าเชืSอถอืและความถกูตอ้งของโมเดล  

โดยทีS Accuracy คอื ค่าความแม่นยําของโมเดลทีSใช้ในการคาดเดา
หรอืทํานายผลลพัธอ์อกมา โดยคาํนวณจากค่าความถูกตอ้งทั Zงหมดกบัค่า
ความเป็นจรงิทีSควรจะเป็น 

 

Accuracy = 	 !"
#

                       (1) 
 

โดยทีS Precision คอื คา่ความถกูตอ้งของโมเดลทีSใชใ้นทาํนายผลลพัธ์
ออกมา โดยคาํนวณจากคา่ความถกูตอ้งในสว่นของแต่ละชนิดขอ้มลูกบัคา่
ความเป็นจรงิทีSควรจะเป็น 

 

Precision	 = 	 !"
!"$%"

                        (2) 
 

โดยทีS Recall คอื แม่นยําของโมเดลทีSใช้ในทํานายผลลพัธ์ทีSถูกต้อง
และไม่ถูกต้องออกมา โดยคํานวณจากค่าความไม่ถูกต้องกบัอตัราส่วนทีS
ถกูตอ้งของขอ้มลูกบัคา่ความเป็นจรงิทีSควรจะเป็น 

 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 	 !"
!"$%&

                        (3) 
 

โดยทีS F1 Score คอื ค่าดชันีชีZวดัความน่าเชืSอถอืทีSดูจากค่าเฉลีSยจาก 
Precision และ Recall เพืSอวดัความสามารถของโมเดล เนืSองดว้ยบางครั Zง
ไมส่ามารถชีZวดัเพยีงจากคา่ Accuracy เพยีงอยา่งเดยีว 

 
 

𝐹1	𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = '∗)*+,-.-/0∗1+,233
)*+,-.-/0$1+,233

          (4) 
 

โดยทีS AUC หรอื Area Under the Curve เป็นค่าอกีชีZวดัอกีแบบหนึSง
ทีSจะทาํการวเิคราะหก์ารจาํแนกเพืSอกําหนดวา่โมเดลใดทีSใชท้าํนายผลลพัธ์
ออกมาไดด้มีากแค่ไหน โดยมคี่าละ 0-1 โดยทีSถา้ค่าเขา้ใกล ้1 หมายถงึมี
ค่าโมเดลทีSด ีโดยจะเน้นดทูีSค่า Tpr และค่า Fpr ซึSงเป็นค่าทีSทาํนายถูกและ
ผดิจากคา่ความเป็นจรงิ 

 

𝑇𝑝𝑟 = !"
!"$%&

                        (5) 
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𝐹𝑝𝑟 = %"
%"$!&

                        (6) 

 
Tp = สิSงทีSทํานายตรงกบัค่าความเป็นจรงิทีSเกดิขึZนจรงิ (ทาํนายว่าจรงิ 

สิSงทีSเกดิขึZนคอืจรงิ) 
Tn = สิSงทีSทาํนายตรงกบัคา่ความเป็นจรงิทีSเกดิขึZนไมจ่รงิ (ทาํนายวา่ไม่

จรงิ สิSงทีSเกดิขึZนคอืไมจ่รงิ) 
Fp = สิSงทีSทาํนายตรงไมต่รงกบัคา่ความเป็นจรงิทีSเกดิขึZน (ทาํนายวา่

จรงิ สิSงทีSเกดิขึZนคอืไมจ่รงิ) 
Fn = สิSงทีSทาํนายไมต่รงกบัคา่ความเป็นจรงิทีSเกดิขึZนจรงิ (ทาํนายวา่ไม่

จรงิ สิSงทีSเกดิขึZนคอืจรงิ) 
N = จาํนวนขอ้มลูความเป็นจรงิทีSนําใชท้ั Zงหมด 
 

ตารางทีS II.  แสดงคา่ของประสทิธภิาพของ AUC 

 
 

ตารางทีS III.  แสดงคา่การทาํงานของ Accuracy, Precision, Recall,        
F1-Score, และ AUC ในแต่ชว่งการทาํงานของ Epoch 

 
 

หลงัจากทีSทําการเทรนนิSงโมเดลแลว้ จงึนําไปสู่กระบวนการคาดคะเน
กจิกรรม ตามตารางทีS IV จะพบวา่คา่ F1-Score มคีา่โดยรวมอยูท่ีS 0.88 และ
เมืSอทําการเปรยีบเทยีบกบัโมเดลอืSนๆ บนโปรแกรม WEKA จะพบว่าค่ามี
ระดบัความแมน่ยาํอยูใ่นระดบัดกีวา่และเทยีบเทา่ ตามตารางทีS V 

 

ตารางทีS IV.  แสดง Classification Report จากขอ้มลูทดสอบ                

ผา่นคา่ Precision, Recall, และ F1-Score 

 
 
 

ตารางทีS V.  แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ F1-Score ในแต่ละโมเดล 

 
 

V. สรปุผลการวจิยั 
 จากการทดลองเปรียบเทียบโมเดลแต่ละรูปแบบเข้าเปรียบเทียบ
เพิSมเตมิคอื Random Forest  ซึSงเป็นรปูแบบหนึSงในรปูแบบของ Decision 
Tree โดยผลการทํางานของรูปแบบนีZมคี่าทีSสงูมากเมืSอทําการทดลองผ่าน
โปรแกรม WEKA โดยทีมีค่า F1-Score อยู่ทีS 0.972 แต่กลับพบว่าค่า
อุณหภูมริ่างกายนั Zนไม่ถูกนําไปใช้งานในการแบ่งแยกขอ้มูล จงึแสดงให้
เห็นว่าการทํางานในโมเดลอืSนๆ นั Zน มกีารทํางานทีSมคีวามเป็นไปได้ทีS
อาจจะไม่เลอืกใชข้อ้มูลทั Zงหมด ดงันั Zน จงึมกีารรอบจํานวนการเรยีนรูข้ ึZน
จาก 10,000 รอบ เป็น 20,000 และ 50,000 กลับพบว่ามีค่า F1-Score 
ทีSมาขึZนตามลาํดบั ตามตารางทีS VI – VII 

ทําให้เห็นว่าการทํางานของโมเดลถ้ามีการเรียนรู้มากขึZน ยังมี
ความสามารถทีSจะทาํใหท้าํนายท่าทางและกจิกรรมไดแ้มน่ยาํมากขึZน ทั ZงนีZ
ถา้มกีาร Tuning โมเดลโดยทาํการเพิSม Hidden Layer หรอื การเปลีSยนคา่ 
Batch Size อาจทําให้โมเดลมคีวามแม่นยําหรอืการใช้เวลาในระยะรอบ
เวลาในการเรยีนรูท้ีSลดลงมากกวา่ในการทดลองในชิZนนีZ 
 

ตารางทีS VI.  แสดง Classification Report จากขอ้มลูทดสอบ 

โดยใชก้ารเรยีนรูท้ีS 20,000 epochs 

 
 

ตารางทีS VII.  แสดง Classification Report จากขอ้มลูทดสอบ 

โดยใชก้ารเรยีนรูท้ีS 50,000 epochs 

 
  
 จากตารางทีS  IV, V, VI และ  VII นั Zน  ยังคงแสดงให้ เห็นว่ าค่ า
องคป์ระกอบต่างๆทีSไดจ้ากเซน็เซอรแ์ละตําแหน่งในจุดทีSตดิตั Zงอุปกรณ์นั Zน 
ทีSนํามาใช้ในการสร้างโมเดลนั Zน มีประสิทธิภาพเพียงพอทีSจะสามารถ
คาดคะเนลกัษณะท่าทางและกจิกรรมไดโ้ดยทีSมคี่า F1-Score ตั Zงแต่ �.¦§-
�.§� ซึSงเป็นตามรูปงานวจิยัทีSใชเ้ซน็เซอรใ์นการจบัการเคลืSอนไหว อตัรา
การเตน้ของหวัใจและอุณหภมูเิขา้มาทาํการสรา้งโมเดล 
 

VI. ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
การทาํการเกบ็ขอ้มลูนั Zนควรกําหนดระยะเวลาหรอืช่วงเวลาใหม้คีวาม

ชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ การเกบ็ขอ้มลูหลงัตืSนนอนหรอืก่อนนอน หลงัการออก
กําลงักาย หรอื หลงัการทํางานหรอืกจิกรรมบางอย่าง เนืSองจากการเกบ็
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ขอ้มลูทีSมคีวามละเอยีดอย่างอตัราการเตน้หวัใจนั ZนมกีารเปลีSยนแปลงทีSไป
ทศิทางทีSละเอยีดมาก ทาํใหก้ารกาํหนดกจิกรรมก่อนทีSทาํการเกบ็ขอ้มลูนั Zน 
มคีวามสาํคญัตามมา รวมไปถงึช่วงอายุของตวับุคคลในการเกบ็ขอ้มลูดว้ย 
เพราะการทํางานของร่างกายคนนั ZนมกีารเปลีSยนแปลงไปตามอายุ อตัรา
การเตน้หวัใจและอุณหภูมใินการทาํกจิกรรมต่างๆกแ็ปรผนัตาม จงึเหน็ว่า
ภายภาคหน้าในการทํางานทดลองนั Zนตอ้งกําหนดช่วงเวลา กจิกรรม และ 
อายุของผูท้าํการทดลองนั Zนใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธก์นั รวมไปการพฒันา
อุปกรณ์และระบบทีSทําการนําอุปกรณ์ติดตั ZงเพิSมไปยงับรเิวณต่างๆตาม
ร่างกายเพิSมเตมิ ในการใชเ้ป็นขอ้มลู Feature อกีส่วนหนึSงในการเอาเขา้สู่
โมเดล โดยอ้างองิจากงานวจิยั [6] ทีSพบว่าเมืSอทําการเอาขอ้มูลจากจุดทีS
ตดิตั Zงอุปกรณ์ตามรา่งกายเขา้มาชว่ยทาํการวเิคราะหน์ั Zน เพิSมโอกาสในการ
ทํานายรูปแบบกจิกรรมและอริยิาบทได้มากยิSงขึZน ซึSงมคีวามเป็นไปได้ทีS
สามารถขจดัปัญหาขอ้มลูบา้งสว่นทีSมคีวามคาดเคลืSอนออกไปได ้เนืSองจาก
งานวจิยัชิZนนีZไดพ้บเจอปัญหาอุณหภูมทิีSปลายนิZวนั ZนมกีารเปลีSยนแปลงไป
กบัสภาพแวดล้อมภายนอก แต่ถ้าทําการใช้อุณหภูมิตามจุดต่างๆของ
ร่างกาย เข้ามาเป็นข้อมูลเพิSมเติมนั Zน จะทําให้โมเดลสามารถวเิคราะห์
ข้อมูลอุณหภูมิจากตําแหน่งต่างๆหลายจุดของร่างกายมาช่วยในการ
ประมวลผลให้ให้โมเดลดียิSงขึZนและอาจรวมไปถึงการเปลีSยนอุปกรณ์
เซน็เซอร์บางชนิดเพืSอใชใ้นการวดัใหเ้หมาะสมไปบรเิวณร่างกายทีSตดิตั Zง
เพิSมเตมิ 

ดงันั Zน ในอนาคตสามารถพฒันาในส่วนของ Feature ทีSเอาเขา้ระบบสู่
โมเดลโดยการการเพิSมขอ้มูลในส่วนของระยะทางในการเคลืSอนทีSเพิSมเตมิ
เขา้มา เนืSองจากอุปกรณ์ของอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิSง (IoT) นั Zนมเีซน็เซอร์
ในการตรวจสอบหรอืสง่ขอ้มลูในสว่นของพกิดัตาํแหน่งได ้ทาํใหส้ามารถนํา
ระยะทางการเคลืSอนไหวจากจุดหนึSงไปยงัอกีจุดหนึSงเขา้มาเป็นอกีขอ้มูล
หนึSงในการแยกแยะกจิกรรมประเภทหยดุนิSงหรอืเคลืSอนไหวไดม้ากยิSงขึZน 
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สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีSปุ่ น เป็นอย่างสูงทีSกรุณาใหก้ารสนับสนุนในการ
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอวิธีการระบุพ้ืนท่ี
อาการของโรคบนใบทุเรียนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โดยเจาะจงใน
อาการใบจดุ และอาการใบไหม้  โดยเกบ็ใบทุเรียน จ านวน 200 ใบ ท่ีแสดง
อาการของโรคใบจุดหรือใบไหม้  เพ่ือท าเป็นชุดข้อมูลในการวิจยั โดยภาพ
จะถกูลดทอนรายละเอียด และถกูแปลงจากจากระบบสีอารจี์บีให้เป็นระบบ
สีเอชเอสวี จากนัน้แยกภาพใบออกจากพื้นหลงั และใช้เทคนิคการพิจารณา
ค่าสีจากระบบเอชเอสวีในการระบุพ้ืนท่ีแสดงอาการของโรค ผลการวิจยั
พบว่าค่าสีเอชเอสวีท่ีเหมาะสมในลกัษณะอาการใบจุดคือค่าเอชระหว่าง 
15-90, ค่าเอส ระหว่าง 20-195, ค่าวี ระหว่าง 20-159 ซ่ึงมีค่าความถกูต้องอยู่
ท่ีร้อยละ 50.25 ในขณะท่ีค่าสีเอชเอสวีท่ีเหมาะสมในลกัษณะอาการใบไหม้ 
คือ ค่าเอชระหว่าง 15-90, ค่าเอสระหว่าง 20-210, ค่าวีระหว่าง 20-210 มีค่า
ความถกูต้องอยู่ท่ีร้อยละ 86.00 
 

ค ำส ำคญั — การประมวลผลภาพ, การระบพ้ืุนท่ี, โรคบนใบทุเรียน 
 

ABSTRACT — The objective of this research was to present the 
method of area segmentation on durian foliar disease symptoms. The 
image processing technique was employed to identify leaf spot 
symptoms and leaf blight symptoms. 200 durian leaves expressing 
either leaf spot or leaf blight symptoms were collected as a data set for 
the research. First and foremost, the image was blurred and converted 
from the RGB into HSV. Then, separate the leaf section from its 
background. The color thresholding technique in HSV was used to 
identify the position of disease symptoms. The findings revealed that 
the appropriate range of HSV for leaf spot symptom was shown as 
follows; H between 15-90, S between 20-195, and V between 20-159. The 
accuracy was 50.25%. While the appropriate range of HSV for leaf blight 
was shown as follows; H between 15-90, S between 20-210, and V 
between 20-210. The accuracy was 86.00%. 
 

Keywords — Image Processing, Area Segmentation, Durian Foliar 
Disease 

I. บทน า 
ทุเรยีนเป็นพชืไมผ้ลเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 มี

มลูค่าการส่งออกมากถงึ 72,398,250,260 ลา้นบาท ซึ่งมมีลูค่าเพิม่จากปี 
พ.ศ. 2562 มากถงึรอ้ยละ 41.53 และแนวโน้มในการส่งออกทุเรยีนยงัเพิม่
สูงขึ้น [1] ปัญหาหลกัทีเ่กษตรกรประสบคอื ปัญหาการเขา้ท าลายทุเรยีน
โดยเชือ้ก่อโรค อาทเิช่น เชือ้ Phytophthora sp. สาเหตุของโรครากเน่าโคน
เน่า [2] เชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุของโรคแอนแทรคโนส [3] เชื้อ
รา Phomopsis sp. สาเหตุของโรคใบจุด [4] รวมไปถึง Cephaleuros 
virescens ซึ่งก่อใหเ้กดิโรคใบจุดสาหร่าย [5] ซึ่งการเขา้ท าลายโดยเชือ้ก่อ
โรคของทุเรียนที่กล่าวมานี้จะส่งผลให้แสดงอาการของโรคได้ทางใบใน
รปูแบบทีห่ลากหลาย เช่น อาการใบไหม ้อาการใบจุด อาการใบตดิเป็นตน้  

ดงันัน้การพฒันาเทคนิคการระบุพื้นที่อาการของโรคที่ชดัเจนจะเป็น
ปัจจยัหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการช่วยวนิิจฉัยอาการของโรคที่
เกดิบนใบทุเรยีน จะมปีระโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการช่วยใหเ้กษตรกรผูป้ลกู
ทเุรยีนสามารถเลอืกใชว้ธิกีารในการก าจดัเชือ้ก่อโรคไดอ้ย่างถูกกบัเชือ้และ
อาการของโรค ส่งผลต่อการจดัการการผลติได้แม่นย าเพื่อลดต้นทุนการ
ผลติ และลดการใชส้ารเคมใีนการก าจดัโรคได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
กบัทัง้ผู้ผลติ ผู้บรโิภค และสิง่แวดล้อมตามหลกัการของเศรษฐกจิสเีขยีว 
(green economy) ส าหรบัในปัจจุบนัไดม้เีทคโนโลยกีารประมวลผลภาพมา
ใช้เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์โรคทางการเกษตร เช่น งานวจิยั Plant 
leaf disease diagnosis from color imagery using co-occurrence matrix 
and artificial intelligence system [6] หรอืงานวจิยั Using Deep Learning 
for Image-Based Plant Disease Detection [7] แต่ส าหรับทุเรียนที่เป็น
ผลไมเ้ศรษฐกจิของประเทศ ยงัไม่พบการน าเสนอการน าเทคโนโลยกีาร
ประมวลผลภาพมาใชใ้นการวนิิจฉยัโรคทุเรยีน ดงันัน้งานวจิยันี้จงึตอ้งการ
น าเสนอวธิกีารระบุพื้นที่อาการใบจุดและใบไหมข้องทุเรยีน ด้วยเทคนิค
การประมวลผลภาพ ส าหรบัโครงสรา้งเอกสารประกอบดว้ย วตัถุประสงค์
การวจิยั วธิดี าเนินการวจิยั ผลการวจิยั และส่วนสุดทา้ยเป็นการสรุปและ
อภปิรายผลการทดลอง   
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II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพื่อพัฒนาวิธีการระบุพื้นที่การเกิดโรคบนใบทุเรียนด้วยเทคนิค

ประมวลผลภาพ จากอาการใบจุด และใบไหม ้
 

III. วธิดี าเนินการวจิยั 
ส าหรบัวธิดี าเนินการวจิยั ผูว้จิยัมวีธิดี าเนินงานเป็นขัน้ตอนดงันี้  

III.I เกบ็รวบรวมใบทุเรยีนทีเ่ป็นโรค 
ผู้วจิยัเก็บรวบรวมใบทุเรยีนที่มโีรคจากสวนทุเรยีนในจงัหวดัจนัทบุรี 

จ านวน 4 สวน โดยเจาะจงทีล่กัษณะอาการใบจุด และใบไหม ้ซึ่งลกัษณะ
อาการใบจุดจะเหน็ไดจ้ากใบปรากฏจุดทีม่สีอ่ีอนแตกต่างจากสขีองใบปกติ 
ดงัรปูที ่I  และลกัษณะอาการใบไหมจ้ะเหน็ไดจ้ากใบเป็นแถบสทีีอ่่อนกว่าสี
ของใบเป็นแนวกวา้ง ดงัรปูที ่II 

 

 
รปูที ่I. ใบทุเรยีนทีม่อีาการใบจุด 

 

 
รปูที ่II. ใบทุเรยีนทีม่อีาการใบไหม ้

 
III.II ถ่ายภาพใบทุเรยีนทีเ่กดิโรค 

เมือ่ไดใ้บทุเรยีนทีเ่ป็นโรคแลว้จะจ าแนกใบตามอาการ และถ่ายภาพใบ
ทุเรียนที่เกิดโรค โดยอาศัยเครื่องมือได้แก่  กล้องจากโทรศัพท์พกพา 
เนื่องจากมคีวามสะดวกต่อการใชง้าน ทัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชก้ลอ้งจากโทรศพัท์ 
iPhone 6 Plus และกล่องถ่ายภาพที่มแีสงสว่าง โดยใช้พื้นหลงัของกล่อง
ถ่ายภาพเป็นสขีาวเพือ่ท าใหเ้กดิความแตกต่างจากสขีองใบทุเรยีน ซึง่จะได้
ถ่ ายภาพเป็นไฟล์สกุล เจเพ็ก  (Joint Photographic Experts Group : 
JPEG) ตามมาตรฐานพืน้ฐานของภาพถ่าย 

 

III.III ประมวลผลภาพเพือ่ระบุพื้นทีท่ีเ่กดิโรค 
หลังจากได้ภาพถ่ายใบทุเรียนที่เป็นโรคแล้ว  จะเป็นขัน้ตอนการ

ประมวลผลภาพเพือ่การระบุพืน้ทีท่ีเ่กดิโรค ทีเ่ป็นอาการใบจุด และใบไหม ้
ซึง่ผูว้จิยัไดม้กีารก าหนดขัน้ตอนดงันี้ 

III.III.I การลดทอนรายละเอยีดภาพ เพื่อลดสญัญาณรบกวนทีเ่กดิขึน้
ในรูปและเส้นใบ เพื่อเน้นใบทุเรียน และบริเวณรอยแผล โดยผู้วิจยัได้
พฒันาโปรแกรมจากภาษาไพทอน และ โอเพนซวี ีไพทอน (Python and 
OpenCV-Python)  

III.III.II การแปลงระบบส ีเพื่อลดผลกระทบของค่าแสงที่เกดิจากการ
ถ่ายภาพ ซึง่ภาพถ่ายทีไ่ดเ้ดมิเป็นระบบสอีารจ์บี ี(Red Green Blue: RGB) 
แต่เพื่อการประมวลผลภาพทีช่ดัเจน จ าเป็นจะต้องปรบัระบบสใีหเ้ป็นเอช
เอสว ี(Hue Saturation Value: HSV) ซึ่งเกดิจากการผสมกนัของค่าสี, ค่า
ความอิม่ตวัส ีและ ค่าความสว่างของแสง [8] 

III.III.III การระบุพื้นที่อาการของโรค โดยการน าภาพเข้าสู่การ
ประมวลผลในระบบสเีอชเอสวี การแยกใบออกจากภาพพื้นหลงั การแยก
รอยแผลของโรคออกจากภาพ ปรบัแต่งหาค่าสทีี่เหมาะสมของค่าเอช ค่า
เอส และค่าวี เพื่อหาต าแหน่งสีที่มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็น
ต าแหน่งของอาการใบจุด และใบไหม ้
III.IV การวดัประสทิธภิาพการระบุพื้นทีอ่าการของโรค 

ในขัน้ตอนสุดท้ายเป็นการวดัประสทิธภิาพการระบุพื้นที่โรค โดยนับ
จ านวนจุดอาการทีเ่กดิโรคบนใบทุเรยีนจากทัง้สองอาการ และเปรยีบเทยีบ
จ านวนที่ได้จากการนับด้วยสายตา กบัการนับจ านวนพื้นที่ทีเ่กดิโรคดว้ย
วธิกีารทีน่ าเสนอ เพือ่หาค่าทีเ่หมาะสมในการระบุพืน้ทีโ่รคบนใบทุเรยีน 

 
IV.  ผลการวจิยั 

จากวธิดี าเนินการวจิยัทีไ่ดน้ าเสนอ มผีลการวจิยัดงันี้  
IV.I การเกบ็ใบทุเรยีนทีเ่ป็นโรค 

ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมใบทุเรยีนทีเ่ป็นโรค โดยแบ่งเป็นอาการใบจุดและ
ใบไหมอ้ย่างละ 100 ใบ และนับจ านวนจุดทีเ่ป็นอาการของโรคเพือ่ท าเป็น
ชุดขอ้มลูส าหรบัการวจิยั 
IV.II ถ่ายภาพใบทุเรยีนทีเ่ป็นโรค 

เมื่อได้ใบทุเรียนที่เป็นโรคตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว จะถ่ายภาพใบ
ทุเรยีนดว้ยโทรศพัทพ์กพา ในกล่องถ่ายภาพ ดงัรปูที ่III และ IV โดยใชพ้ืน้
หลงัสขีาว 
 

 
รปูที ่III. รปูถ่ายตวัอย่างใบทุเรยีนทีม่อีาการใบจุดในกล่องถ่ายภาพ  

ซึง่มจี านวนจุดของอาการโรค 23 จุด 
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รปูที ่IV. รปูถ่ายตวัอย่างใบทุเรยีนทีม่อีาการใบไหมใ้นกล่องถ่ายภาพ  

ซึง่มจี านวนจุดของอาการโรค 1 จุด 
 

IV.III การประมวลผลภาพเพือ่ระบุพื้นทีเ่กดิโรค 
หลงัจากที่ได้เตรยีมภาพเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ได้ลดทอนรายละเอียด

ของภาพจากโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ ตวัอย่างของโปรแกรมแสดงไดด้งัรูปที่ 
V ซึง่เป็นการลดสญัญาณรบกวนบนภาพใบทุเรยีน เช่น เงา เสน้ใบ เป็นตน้  
ตวัอย่างการเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการลดทอนรายละเอยีดแสดงดงัรูปที ่
VI 

รปูที ่V. ตวัอย่างหน้าโปรแกรมส าหรบัลดทอนรายละเอยีดภาพ 
 

 
รปูที ่VI. ตวัอย่างเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการลดทอนรายละเอยีดรปูภาพ  
โดยทางซา้ยเป็นก่อนและทางขวาเป็นหลงัการลดทอนรายละเอยีดรปูภาพ 

 
เมือ่ลดทอนรายละเอยีดของภาพแลว้ จงึไดแ้ปลงระบบสขีองภาพเป็น

เอชเอสว ีจากนัน้ไดป้รบัแยกภาพใบจากพื้นหลงั โดยการทดลองปรบัช่วง
ค่าวเีอส ซึ่งจากผลทดลองพบว่าค่าช่วงทีเ่หมาะสมในการปรบัแยกภาพใบ
ทุเรยีน ไดแ้ก่ ค่าวใีนช่วง 30 ถงึ 100 และ ค่าเอส ในช่วง 30 ถงึ 100  ซึ่ง

จะไดผ้ลลพัธ์ดงัตวัอย่างรูปที่ VII และ รูปที ่VIII ท าใหไ้ดส้่วนของเนื้อใบที่
จะน าไปทีน่ าไปใชใ้นการหาพืน้ทีอ่าการของโรคบนใบทุเรยีน 
 

 
รปูที ่VII. รปูใบทุเรยีนอาการใบจุดทีแ่ยกออกจากภาพพืน้หลงั 

 

 
รปูที ่VIII. รปูใบทุเรยีนอาการใบไหมท้ีแ่ยกออกจากภาพพืน้หลงั 

 
ส าหรบัการระบุพืน้ทีแ่ผลบนในทุเรยีนนัน้ ผูว้จิยัไดน้ าช่วงค่าของระบบ

สเีอชเอสวมีาท าการทดลอง โดยมคี่าเฉลี่ยของช่วงค่าเอชระหว่าง 15-90 
ค่าเอสระหว่าง 20-240 และค่าวีระหว่าง 20-240 ซึ่งจากช่วงค่าระบบสี
ดังกล่าวผู้วิจ ัยได้น าเข้าเข้าสู่โปรแกรมภาษาไพทอนที่พฒันาขึ้น  เพื่อ
ทดลองหาค่าเหมาะสมในการสกัดจุดที่ที่มีความแตกต่างจากสีของใบ
ทุเรยีนปกต ิซึง่ค่าทีไ่ดน้ ามาแสดงในตารางที ่I โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

ตารางที ่I. ช่วงค่าสเีอชเอสวทีีใ่ชใ้นการทดลองหาค่าทีเ่หมาะสม 
ค่าสี ค่าสีชุดแรก ค่าสีชุดสอง ค่าสีชุดสาม ค่าสีชุดส่ี 
เอช 15-90 15-90 15-90 15-90 
เอส 20-195 20-210 20-225 20-240 
ว ี 20-195 20-210 20-225 20-240 
 
จากนัน้จงึไดน้ าค่าสแีต่ละชุดมาใชใ้นปรบัสขีองใบทุเรยีนทีเ่กดิโรค ทัง้

สองอาการ ดงัตวัอย่างรปูที ่IX และรปูที ่X ซึง่จะท าใหเ้หน็พืน้ทีเ่กดิโรคบน
ใบทุเรยีน 

 

 

 

 

ก่อน หลงั 
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รปูที ่IX. ตวัอย่างใบทุเรยีนทีม่อีาการใบจุดทีป่รบัสดีว้ยค่าสชีุดแรก 

 

 
รปูที ่X. ตวัอย่างใบทุเรยีนทีม่อีาการใบไหมท้ีป่รบัสดีว้ยค่าสชีุดแรก 

 
IV.IV การนบัจ านวนพื้นทีอ่าการของโรคบนใบทุเรยีน 

โดยผู้วจิยัได้พฒันาโปรแกรมในการนับจ านวนจุดที่ได้จากแต่ละค่าส ี
เพื่อหาค่าสีที่มคีวามเหมาะสมในการระบุพื้นที่การเกิดโรคจ าแนกตาม
ลกัษณะอาการ ซึง่ผลลพัธข์องการวจิยัแสดงไดด้งัตารางที ่II 
 

ตารางที ่II. ผลลพัธค์วามถูกตอ้งในการนบัจ านวนพืน้ทีท่ีเ่กดิโรค 
บนใบทุเรยีน 

อาการ 
ร้อยละความถกูต้องในการนับพ้ืนท่ีท่ีเกิดโรค 

ค่าสีชุดแรก ค่าสีชุดสอง ค่าสีชุดสาม ค่าสีชุดส่ี 
ใบจดุ 52.25 46.46 45.71 45.56 
ใบไหม ้ 83.00 86.00 84.00 83.00 

 
ซึ่งจากผลการทดลองจะเหน็ไดว้่าอาการใบจุดนัน้ ค่าสชีุดแรก คอื ค่า

เอชระหว่าง 15-90 ค่าเอสระหว่าง 20-195 ค่าวรีะหว่าง 20-195 มคี่าความ
ถูกต้องมากทีสุ่ดทีร่อ้ยละ 52.25 และส าหรบัอาการใบไหมค้่าสชีุดสอง คอื 
ค่าเอชระหว่าง 15-90 ค่าเอสระหว่าง 20-210 ค่าวรีะหว่าง 20-210 มคี่า
ความถูกตอ้งมากทีสุ่ดทีร่อ้ยละ 86.00 
 

V. สรุปและอภปิราย 
 จากผลการทดลองท าให้เห็นว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถระบุพื้นที่
อาการของโรคบนใบทุเรียนได้ โดยแบ่งเป็นอาการใบไหม้ มีค่าความ
ถูกต้องของการระบุพื้นที่มากกว่ารอ้ยละ 80 ถอืว่าเป็นค่าทีย่อมรบัได้ อนั
เนื่องมาจากลกัษณะอาการมคีวามชดัเจน และทัง้นี้ทีค่่าเอชระหว่าง 15-90 
ค่าเอสระหว่าง 20-210 และค่าวรีะหว่าง 20-210 ใหค้่าความถูกตอ้งสงูทีสุ่ด
นัน้ เนื่องมาจากบริเวณที่มอีาการของโรคมลีกัษณะสีจางจะมีค่าความ
อิม่ตวัส ีและ ค่าความสว่างของแสง มากเกนิกว่า 210 ในขณะทีบ่รเิวณเนื้อ
ใบทุเรยีนทีม่สีเีขม้ จะมคี่าเอสและวอียู่ในช่วง 20-210 ส่วนอาการใบจุดนัน้
จะเหน็ไดว้่าผลลพัธ์ความถูกตอ้งมคี่าประมาณรอ้ยละ 50 ทัง้นี้สาเหตุหลกั
มาจากขนาดของอาการจุดบนใบมขีนาดเล็ก หรือมสีีที่ใกล้เคียงกับใบ
ทุเรียน จึงท าให้โปรแกรมยังไม่สามารถตรวจจับได้ ดังนัน้งานวิจยัใน
อนาคตส าหรบัอาการใบจุดนัน้ผู้วจิยัจะน าเทคโนโลยทีางปัญญาประดษิฐ์
มาปรบัใชร้่วมกบัการประมวลผลภาพ ซึง่เป็นแนวทางเดยีวกบังานวจิยั [9]  
ทีม่กีระบวนการตรวจจบัรอยแผลบนใบองุน่ แลว้จงึน าเทคนิค GA-SASOM 
ในเรยีนรู้และจดจ าลกัษณะรอยแผลอาการของโรคเพื่อจ าแนกอาการของ
โรคจากรอยแผลที่ปรากฏ รวมถึงการพฒันางานวิจยัไปยงัอาการอื่นที่
สามารถพบไดบ้นใบทุเรยีน 
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บทคดัย่อ — ปัจจุบันสถานะการณ์การระบาดของไวรสัโควิด 19 ท าให้
พฤตกิรรมการการซื้อสนิคา้เปลีย่นไป ผูค้นใชจ้ะสัง่ซื้อสนิค้าออนไลน์มากขึน้ ท า
ให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชนัตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อหาประสบการณ์
ผูใ้ชง้านทีด่สี าหรบัแอปพลเิคชนัตลาดสนิคา้ออนไลน์ พบว่าผูใ้ชง้านพงึพอใจกบั
การวางรูปแบบที่ สบายตาไมแ่น่นจนเกนิไปการใชส้ทีีส่ ื่อความหมายไดแ้ละ การ
ใช้งานที่ง่ายออกแบบโดยอ้างองิจากงานวิจยัประสบการณ์ใช้งาน  อารมณ์และ
ความรูส้กึของสแีละการใชง้านง่ายของแอปพลเิคชนั ผูใ้ชท้ีเ่คยใชง้านแอปพลเิค
ชนัตลาดสนิค้าออนไลน์มาก่อน ได้รบัความพงึพอใจจากการใชง้านและผูใ้ชง้าน
เรยีนรู ้การใชง้านไดใ้นครัง้แรกทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั 
 

ค ำส ำคญั — ประสบกำรณ์ผู้ใช้, แอปพลิเคชนัตลำดสินค้ำออนไลน์, 
พฤติกรรมของผู้ใช้งำน 
 

ABSTRACT — The current situation of the COVID-19 outbreak has 
changed the purchasing behavior. More and more people use it to order 
online. This has led to the development of more online marketplace 
applications as a guideline for studying and developing online marketplace 
applications to find a good user experience for online marketplace 
applications. Users are satisfied with the layout that is not too tight on the 
eyes, the use of expressive colors and the ease of use. Designed based on 
user experience research, the emotion and feeling of color and Ease of use 
of the application. Users who have used the online marketplace application 
before are satisfied with it and users learn how to use it the first time they 
use the application. 
 

Keywords — User Experience, Online Marketplace Application, 
User Behavior 
 

I. บทน า 
เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดโควดิ 19 ในปัจจุบนัท าใหว้ถิชีวีติ ของ

ผู้คนในสงัคมเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)[1] วิถีการด าเนินชีวิต 

ของผูค้นเกดิการเปลีย่นแปลงจากการท ากจิกรรมภายนอกบา้น เปลีย่นเป็น
การท ากิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ เป็นสาเหตุให้มีแนวโน้ม  การใช้
โทรศพัทม์อืถอืและอนิเตอรเ์น็ตในการสัง่ซื้อสนิคา้ออนไลน์เพิม่สงูขึน้ 

ในปัจจุบนันี้ส่งผลใหม้ขีอ้มลูจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าผูท้ีซ่ื้อสนิคา้
ออนไลน์ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นถึงอายุไม่เกิน  39 ปี สินค้า
ออนไลน์ ทีถู่กสัง่ซื้อมากทีสุ่ดคอืสนิคา้เครือ่งแต่งกายคดิเป็นรอ้ยละ 48.75 
ของผู้ท าแบบสอบถามทัง้หมด[2] ถึงแมว้่าสนิค้าเครื่องแต่งกาย จะเป็นที่
นิยมเป็นส่วนใหญ่ในการซื้อสนิค้าออนไลน์ หากการซื้อสนิค้า  ผ่านแอป
พลเิคชนันัน้ท าไดย้ากการซื้อสนิคา้ออนไลน์จะท าไดน้้อยลง และผูใ้ชง้านจะ
ไม่กลบัมาใชง้านในแอปพลเิคชนันัน้อกี การทีอ่อกแบบ ประสบการณ์ผูใ้ช้
ให้ผู้ใช้งานพงึพอใจจงึเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา แอปพลเิคชนัส าหรบั
ผูใ้ชง้าน 

อย่างไรกต็ามในงานวจิยันี้ผูว้จิยัไดน้ าหลกัการออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ช ้(User Experience) ทีม่ต่ีอการซื้อสนิคา้ออนไลน์เพือ่ใหผู้ใ้ชง้าน แอป
พลเิคชนัตลาดสนิคา้ออนไลน์ไดร้บัประสบการณ์ทีด่ทีีสุ่ด เพื่อเป็นแนวทาง 
การออกแบบการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์  ผ่านแอปพลิเคชนัตาม
หลักการออกแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User Center Design) เป็นการ
ออกแบบโดยปรบัปรุงและพฒันารูปแบบแอปพลเิคชนั ตามความต้องการ
ของผูใ้ช ้เพื่อใหก้ารซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั สามารถท าได้ง่าย
ขึน้ และเป็นแนวทางใหผู้ท้ ีต่อ้งการพฒันา แอปพลเิคชนัซื้อสนิคา้ออนไลน์
ไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 
II. เนื้อหา 

2.1.ปร ะ ส บการ ณ์ผู้ ใช้  (User Experience : UX)  User Experience 
(UX) หรอืประสบการณ์ของผูใ้ช้งานในด้านของความรูส้กึผูใ้ช้งาน (User) 
ที่มีต่อการใช้งานของผู้ใช้ (Usability) และการเข้าถึง (Accessibility) 
โดยทัว่ไปจะกล่าวถงึการโยงในความหมายของการใชง้านระบบงานทีม่อง
ถึงประสบการณ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน (User) ต่อการใช้
ระบบงานและส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ซึ่งจะหมายถึง
ความงา่ยและยากในการใชง้านของผูใ้ชง้านในการเขา้ถงึ เวบ็ไซต์ เวบ็แอป
พลเิคชนัและแอปพลเิคชนั[3] ในอีกแง่หนึ่งประสบการณ์ผู้ใช้เป็นผลจาก
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การววิฒันาการของ ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้เมือ่ผูใ้ช้มกีารปฏสิมัพนัธ์กบั
สิง่หนึ่ง ผูใ้ชง้านจะไดร้บัประสบการณ์ของผูใ้ชง้านอาจไดร้บัความรูส้กึในแง่
บวก หรอืไดร้บัความรูส้กึในแงล่บ[4] นกัพฒันาเองยงัคงคน้หาสิง่ทีผู่ใ้ชง้าน 
ต้องการตัวอย่างเช่น Zendesk เป็นซอฟต์แวร์ด้านการสนับสนุนลูกค้า 
(Customer Support). แบบการรวมทุกช่องทางที่ลูกค้าติดต่อใว้ที่เดียว 
(Omni channel) โดยการออกแบบหน้าตาของส่วนต่อประสานของผู้ใช้ ที่
ท าออกมาไดเ้รยีบงา่ยและสวยงามเมือ่มผีูใ้ชง้านไดเ้ขา้มาใชง้านท าใหไ้ดร้บั
ประสบการณ์ใช้งานง่ายสะดวกไม่ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกบั
ระบบเพราะ Zendesk ออกแบบโดยค านึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดี 
ให้กับผู้ใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้พูดถึงความแต่ต่างระหว่าง  ส่วนต่อ
ประสานผูใ้ชแ้ละประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน โดย Ken Norton อดตีผูจ้ดัการ
ของ google ไดก้ล่าวว่า “UX มุง่เน้นไปทีก่ารใชง้านของผูใ้ช ้เพือ่แกปั้ญหา
ส่วน UI มุง่เน้นทีห่น้าตาและการท างานของผลติภณัฑ์” Andy Budd และผู้
ร่วมก่อตัง้ Clearleft และผูก้่อตัง้ UX London ไดก้ล่าวว่า ”นกัออกแบบ UX 
สนใจเกี่ยวกบัแนวคิดด้านกระบวนการออกแบบ โดยผู้ออกแบบ UI จะ
มุ่งเน้นองค์ประกอบทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึน้”[5] โดยความหมายโดยรวมนัน้
ในทางดา้นประสบการณ์ผูใ้ชง้านจะไปใน แนวทางการพฒันาความรูส้กึของ
ผูท้ีใ่ชง้านใหไ้ดร้บัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

ประสบการณ์ผู้ใช้งานจะช่วยสร้างความพึงพอใจในการใช้งานแอป
พลิเคชนัโดยมงีานวจิยัที่ศึกษาด้านประสบการณ์ผู้ใช้ด้านการออกแบบ
เว็บไซต์โดย Dat Tien Le ได้ออกแบบเว็บไซต์ซื้อของออนไลน์ โดยใช้
หลกัการ ประสบการณ์ผูใ้ชง้านร่วมกบัความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมและ
จิตวิทยาของผู้ใช้งาน ความรู้จากการวิจัยได้ถูกน าไปออกแบบ UX ที่
สนับสนุน ผูเ้ขยีนในการสรา้งเวบ็ไซต์ใหม่ของบรษิทั Camellia Bees โดย
ใช้วิธี เชิงคุณภาพโดยสมัภาษณ์เจ้าของธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ ประสบการณ์ผูใ้ชไ้ดส้รุปว่ามคีุณสมบตัแิละไดร้บัการยนืยนัดว้ย
ผลการตอบรบัในเชิงบวก ประสบการณ์ผู้ใช้เป็นบทบาทส าคัญในการ
พฒันาเวบ็ไซต์ และซอฟต์แวรม์คีวามจ าเป็นในดา้นออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ชแ้ละการออกแบบส่วนต่อประสานใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมและจติวทิยาการ
การใช้งานของ ผู้ใช้งานท าให้ได้รบัความรู้และข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อเป็น
หลกัการในการวจิยั และพฒันาเวบ็ไซต์นี้[6]  

นอกจากนี้ ย ังมีการวิจัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่พ ัฒนาตามหลักการ
ประสบการณ์ผูใ้ชแ้ลว้ยงัมกีารพฒันาในรูปแบบของแอปพลเิคชนัเพื่อการ
ซื้อขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ ผู้ว ิจ ัยยังพบเกี่ยวกับทฤษฎีทางหลัก
จติวทิยา และการอ้างองิโดยใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัดวงตาในการเขา้วเิคราะห์
ผูใ้ชง้านเพือ่ใหเ้กดิประสบการณ์ผูใ้ชง้านทีด่มีากขึน้โดยม ีLau King Lieng 
และ  Aslina Binti Baharum ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  “Visualization 
Pattern for Shopping Mobile Application Design base on User’s Mental 
Model and Eye-Tracking Technology” ในงานวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ
แบบจ าลอง แอปพลเิคชนัตลาดสนิคา้ออนไลน์ โดยอ้างองิจากแบบจ าลอง 
User’s Mental Model คอืแบบจ าลองที่บอกว่าการที่ผู้ใชง้าน ตีความหรอื
เดาว่าเว็บหรอืแอปพลเิคชนัของเราหน้าตาเป็นอย่างไร โดยที่ผู้ใชง้านจะ
เหมอืนมภีาพในหวัของตวัเองที่อ้างอิงมาจากประสบการณ์ที่เคยเจอมา
ก่อน จากบทความที่ผู้วจิยัได้สบืค้นในบทความ ได้ท าการค้นหารูปแบบ
การจดัวางหน้าแอปพลเิคชนัทีผู่ช้ายชอบและผูห้ญงิชอบออกมาแลว้ใชห้ลกั 
Mental Model ในการอา้งองิ และท าการทดสอบครัง้แรกโดยตดิตัง้อุปกรณ์

ตรวจจบัดวงตา เพือ่ตรวจจบัจุดทีผู่ใ้ชง้านในกลุ่มทดลองใหค้วามสนใจมาก
ที่สุด แต่มีอุปสรรค์ที่อุปกรณ์ตรวจจับดวงตานัน้เมื่อผู้ท าการทดสอบ 
กระพรบิตาถี่ๆ ท าใหก้ารตรวจจบัดวงตาเกขิอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ เมือ่ทดสอบ
ครัง้แรกเรยีบร้อยแล้วน าขอ้มูลที่ได้จากอุปกรณ์ การตรวจจบัดวงตา ไป
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชนัต่อไป [7] ผู้วิจ ัยมีความเห็นว่าการใช้
อุปกรณ์ตรวจจบัดวงตาเป็นสิง่ทีด่ ี ในการบอกไดว้่าตวัผูใ้ชง้านนัน้ใหค้วาม
สนใจและไม่สนใจในส่วนใดของ แอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้ แต่ความคลาด
เคลื่อนของอุปกรณ์ ท าให้ผลที่ได้อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรา
ตอ้งการ  

2.2.ทศันะคติและพฤติกรรมทีม่ผีลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ตลาดออนไลน์ ผู้วจิยัได้ท าการค้นคว้าเกี่ยวกบัทศันะคตแิละพฤตกิรรม ที่มี
ต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนัตลาดออนไลน์ โดยคุณพลิศา 
รุ่งเรอืงและคุณพกิุล ปฏภิาณจ ารสั ไดผ้ลจากการวจิยัว่า โดยการศกึษาแอป
พลิเคชนัที่มคีนทัว่ไปใช้เป็นอย่างมากได้แก่ Lazada และ Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งเป็นแอปพลเิคชนั ตลาดออนไลน์ที่ยอด
นิยม การมทีศันคตทิีม่ต่ีอแอปพลเิคชนัตลาดออนไลน์ ความมชีือ่เสยีงยงัคงมี
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการซื้อสนิคา้ออนไลน์ แต่ผูค้นทัว่ไปยงัคงใชง้านแอปพลเิคชนั 
shopee มากกว่า lazada ดว้ยเหตุผลว่า ความงา่ยในการใชง้านสามารถเรยีนรู้
ได้ด้วยตวัเองได้ จากการใช้งานครัง้แรกและมกีารสัง่ซื้อที่ง่ายกว่า ส่วนต่อ
ประสาน กบัผู้ใช้งานของแอปพลิเคชนั shopee มกีารใช้สีที่ดูสบายตากว่า 
และมกีารจดัเรยีงเมนูในแอปพลเิคชนัเขา้ใจง่ายและการจดัหมวดหมูช่ดัเจน[8] 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านตลาดสนิค้าออนไลน์ผู้บรโิภคส่วน
ใหญ่ชื่นชอบการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั มจีุดเด่นคอื สามารถ
ซื้อสนิค้าที่ไหนก็ได้สามารถเปรยีบเทยีบสนิค้าประเภทเดยีวกนัในหลาย
รา้นคา้ไดง้่ายไม่เสยีเวลาเดนิทางไปซื้อสนิค้ารวมทัง้มโีคด้ส่วนลดที่ท าให้
ราคาถูกลงซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎตีลาดสนิคา้ออนไลน์[9] 

2.3.สสี่งผลต่อการซื้อสนิคา้อย่างไร ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เกีย่วกบัส ีซึง่มี
ผลต่อการซื้อสนิค้าตามที่ KISS metrics ซึ่งเป็นเว็บไซต์ การวเิคราะห์ยอด
นิยมไดน้ าขอ้มลูของสแีละการตลาด มาแสดงใหด้วู่าสมีผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิค้า ผลการศกึษาพบว่าร้อยละ 93 ของผู้บรโิภค ให้ความส าคญัเกี่ยวกบั
ความสวยงามและสสีนัในการซื้อสนิค้า และสยีงัมคีวามส าคญักบัการจดจ า
องค์กร โดยร้อยละ 80 ของผู้บริโภคจดจ าองค์กรจากสีประจ าองค์กร ใน
บทความยงัคง พดูถงึเรือ่งสสี่งผลต่ออารมณ์ของผูบ้รโิภคอกีดว้ยตวัอย่างเช่น 
สีส้มที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วหวินัน้ สามารถท าให้ลูกค้า เกิดความรู้สกึ
อยากซื้อ อยากขาย และอยากเป็นสมาชิกได้ด้วย ส่วนสีฟ้านัน้ท าให้เกิด
ความรูส้กึเชือ่ม ัน่และไวใ้จ[10] และมทีฤษฎขีอง Shigenobu Kobayashi ทีเ่ขา
ได้เขยีนเกี่ยวกบัขนาดภาพส ี(Color Image Scale) ในบทความเขาได้เขยีน
เกีย่วกบัสกีบัอารมณ์ของภาพ ทีชุ่ดของสจีะใหค้วามรูส้กึในแต่ละดา้น ขึน้อยู่
กบัการใชส้ ีทีจ่ะท าใหเ้กดิอารมณ์และความรูส้กึของภาพ ท าใหผู้ว้จิยัสามารถ
คาดคะเน อารมณ์ความรูส้กึในการใชส้เีพือ่ท าใหเ้กดิประสบการณ์ผูใ้ชท้ีด่[ี11] 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมและทศันคติของผู้ใช้งานจะมสี่วนที่เกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจในส่วนของผู้ใช้งาน ผู้วิจยัได้ข้อสงัเกตว่าพฤติกรรม การซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ มสี่วนทีเ่กดิจากความพงึพอใจของผูใ้ช ้ในการใชง้านแอปพลเิค
ชนัโดยอ้างอิงจาก การใช้งานง่าย สทีี่ดงึดูด รูปแบบการจดัวาง และการจัด
หมวดหมู่ทีดู่สบายตา ซึง่ความพงึพอใจ จะดงึดดูใหผู้ใ้ชง้านกลบัมาใชแ้อปลเิค
ชนัอีกครัง้ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง กบัประสบการณ์ผู้ใช้ส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นหา
รูปแบบทีด่ทีีสุ่ด ในการพฒันาแอปพลเิคชนัหรอืเว็บไซต์โดยใชค้วามพงึพอใจ
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จากกระสบการณ์ ของผูใ้ชเ้ป็นหลกัในการพฒันาเพื่อใหผู้้ใช้งานเกดิความพึง
พอใจต่อแอปพลเิคชนั 
 

III. วธิกีารด าเนินการวจิยั 

 
ภาพที ่1: วธิกีารด าเนินการวจิยั   

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงข ัน้ตอนการด าเนินการวิจัย  โดยมี
รายละเอยีดขัน้ตอนการวจิยัดงันี้ 

3.1. รวบรวมขอ้มลูเพือ่วเิคราะหป์ระสบการณ์ผูใ้ช ้ 
3.1.1.การเก็บข้อมูลจากงานวิจยัเกีย่วกับการการวางรูปแบบ โดย

อ้างอิงจากงานวิจยัโดย Zofija Tupikovskaja-Omovie  และ David Tyler 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  “Clustering Consumers’ Shopping Journeys: Eye 
Tracking Fashion m-Retail” งานวจิยัได้พูดถึงการตรวจสอบดู การเลอืก
ซื้อสนิคา้ออนไลน์ โดยการใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัดวงตา เขาไดแ้บ่งหน้าเป็น
ส่วนทีส่ าคญัทัง้ 4 ส่วนคอื 1.หน้าหลกั 2.หน้าการปรบัแต่ง 3.หน้าสนิคา้ 4.
หน้าช าระสนิคา้ ศกึษาจาก ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองเพื่อตรวจสอบพฤตกิรรม
ของผู้เขา้ร่วมการทดสอบ ว่าพฤตกิรรมการใช้งานแอปพลเิคชนัซื้อสินคา้
ออนไลน์การใช้งานในหน้า ใดบ้าง[12] ท าให้เราทราบว่าพฤติกรรมของ
ผูใ้ชง้านจะท าการใชม้ที ัง้หมด 4 หน้าหลกัๆผูว้จิยัจงึน ามาวเิคราะห์เพือ่ให้
ไดข้อ้มลู วเิคราะห์ทัง้ 4 หน้ามรีูปแบบส่วนใดส าคญับา้ง โดยเราจะน าแอป
พลเิคชนั ทีม่คีวามนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยมามาเป็นตวัอย่างการ
ทดลองได้แก่ Shopee Lazada JDCentral โดยมีผลส ารวจจากเว็บไซต์ 
similar web จะทราบว่าทัง้ 3 แอปพลเิคชนัอยู่ตดิอนัดบั 10 อนัดบัแรก[13] 
โดยหาการวางรูปแบบของแอปพลเิชนัและส่วนทีส่ าคญัทีม่เีหมอืนกนัทัง้ 3 
แอปพลเิคชนั  

3.1.2. การเกบ็รวมรวมขอ้มลูของสทีีแ่สดงอารมณ์ โดยอ้างองิจากทฤษฎสีี
ของ Kobayashi,Shigenobu ที่จ ับคู่สีแสดงเป็นอารมณ์ความรู้สึก ช่วยให้
ผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนั มคีวามรูส้กึเป็นไปตามอารมณ์ของส ีท าใหส้ะดวกในการ
เลอืกใชส้ ีเพือ่จดัท าแอปพลเิคชนั 

3.1.3. การรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัทฤษฎกีารใชง้านง่ายเป็น ตวัแปลควม
คุมในการพัฒนาแอปพลิเคชนัที่ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงการใช้งานง่ายและ
สามารถบอกไดว้่าแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันานัน้มสี่วนใดที่ใช้งานไดง้่ายและควร
ปรบัปรุงจากความรูส้กึของผูใ้ชง้าน 

3.2. รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการค้นคว้ามาวเิคราะห์ น าขอ้มลูมาวเิคราะห์

เพื่อหาประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรบัซื้อสนิค้าออนไลน์โดยใช้หลกัการทัง้ 3 ส่วน 
น ามาวเิคราะหห์าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนั  

3.3. จดัท าแอปพลเิคชนัจ าลอง น าขอ้มลูทีไ่ดม้าจดัท าแอปพลเิคชนัจ าลอง 
เพื่อยนืยนัผลจากการวเิคราะห์หารูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนั
ซื้อสนิคา้ออนไลน์  

3.4. ท าการทดสอบกบักลุ่มทดลอง ท าการทดสอบกบักลุ่มทดสอบทัง้หมด 
50 คนใหท้ าการทดสอบโดยการเลอืกซื้อสนิค้า 1 อย่าง ใหเ้ริม่ต้นตัง้แต่ หน้า
หลกัจนถงึหน้าช าระสนิคา้เพื่อทดสอบการพฒันาแอปพลเิคชนัมปีระสบการณ์
ผูใ้ชง้านทีด่หีรอืไม ่

3.5. ให้ผู้ร่วมการทดสอบท าแบบสอบถาม ให้ผู้เข้ารวมการทดสอบ ท า
แบบสอบถามความพงึพอใจหลงัจากการทดลองแอปพลเิคชนัจ าลอง โดยน า
หลกัการของการใช้งานง่ายมาจดัจ าแบบสอบถามเพื่อเป็นหลกัการยนืยนัการ
ใชง้านของประสบการณ์ผูใ้ชง้าน  

3.6. ท าการสรุปผลจากแบบสอบถาม น าแบบสอบถาม ทีไ่ดจ้ากกลุ่มผูร้่วม
การทดสอบน ามาวเิคราะหว์่าเป็นไปตามหลกัการและทฤษฏหีรอืไม่ 

3.7. จัดท าข้อสรุปของรูปแบบประสบการ์ผู้ใช้  ว่าความเหมาะสม ต่อ
ประสบการณ์ผูใ้ชเ้พือ่การใชง้านแอปพลเิคชนัหรอืไม่ 
 

IV.ผลการด าเนินงาน 
4.1. การด าเนินงานโดยการศกึษารวบรวมขอ้มลูงานวจิยั เกีย่วกบัการ

ติดตาม เส้นทางการซื้อสินค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชันโดย Zofija 
Tupikovskaja-Omovie and David Tyler ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์  ตรวจจับ
ดวงตาท าให้เราได้ล าดบัความสนใจของผู้เขา้ร่วมการทดสอบ ในการซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ว่าผูใ้ชง้านสนใจหรอืมพีฤตกิรรมในหน้าแอปพลเิคชนัใดบา้ง 

 

 
ภาพที ่2: หน้าทีผู่เ้ขา้ร่วมการทดสอบสนใจหน้าแอปพลเิคชนั 

แหล่งทีม่า: Clustering Consumers’ Shopping Journeys: Eye Tracking 
Fashion m-Retail 

จากงานวจิยัท าใหผู้ว้จิยัสงัเกตไดว้่าม ี3 หน้าทีไ่ดร้บัความสนใจคอื 1.หน้า
คน้หา 2.หน้าสนิคา้ 3.หน้าช าระสนิคา้ ผูว้จิยัไดท้ าการ วเิคราะหแ์ต่ละหน้าแอป
พลิเคชนัจาก 3 แอปพลิเคชัน ซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ได้ร ับความนิยมใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ Shopee Lazada JDCentral เพือ่หารปูแบบส่วนต่อประสาน
ของทัง้ 3 แอปพลเิคชนั วเิคราะห์หาจุดที่เหมอืนกนั โดยหน้าหลกัระบุออกมา
เป็นตารางดงัภาพที ่3 
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ภาพที ่3: หน้าหลกัของแอปพลเิคชนั 

โดยหน้าหลกัทัง้ 3 แอปพลเิคชนั จะมกีารวางรูปแบบ ความคลา้ยคลงึกนั 
จะมบีางส่วนที่จะเป็นการออกแบบ ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ ของตวัเองซึ่งขึน้อยู่กบั
การคน้ควา้และวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 
ภาพที ่4: หน้าการปรบัแต่งของแอปพลเิคชนั 

จากภาพที ่ 4 จะมคีวามคลา้ยคลงึกนัจะแตกต่างกนัทีปุ่่ มหรอืฟังกช์ ัน่ แต่
รปูแบบการวางรปูแบบจะมคีวามคลายกนัทัง้ในหน้าสนิคา้และหน้าช าระเงนิดงั
ภาพที ่5 และภาพที ่6  

 
ภาพที ่5: หน้าสนิคา้ของแอปพลเิคชนั 

 
ภาพที ่6: หน้าช าระสนิคา้ของแอปพลเิคชนั 

เมือ่เราไดว้เิคราะห์หารูปแบบและขอ้มลูสิง่ทีต่้องมใีนแอปพลเิคชนั แต่ละ
หน้า วเิคราะสิง่ทีแ่อปลเิคชัน่ทัง้ 3 แอปพลเิคชนันัน้ มรี่วมกนัและ วเิคราะห์ให้
เป็นสิ่งใหม่ที่เป็นตัวช่วยแนะแนวทางการจัดท าแอปพลิเคชนัตลาดสินค้า
ออนไลน์และผู้วิจยัได้ค้นหางานวิจยัได้พบว่าการใช้สีจะแสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ใช้งานที่ดี จากงานวิจยัที่เราได้
คน้หา ว่าทศันคตแิละพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั
ตลาดสนิคา้ออนไลน์ พบว่าผูใ้ชง้าน ใหค้วามส าคญักบัความใช้งานง่าย สทีีดู่
สบายตา และการจดัหมวดหมู่มคีวามน่าสนใจ โดยสทีีเ่ราน ามา อ้างองิเราน า
ทฤษฎสีขีอง Shigenobu Kobayashi เรื่อง Color Image Scale ทีจ่ดักลุ่มสเีป็น
อารมณ์ และความรู้สึกและยงัมทีฤษฎีที่ทาง KISS metrics ซึ่งเป็นเว็บไซต์ 
การวเิคราะห์ยอดนิยมไดน้ าขอ้มลูของสแีละการตลาดมาท าขอ้มลูภาพให้ 
เหน็ว่าสมีผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ 

สิง่ทีผู่ว้จิยัตอ้งการหลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูรปูแบบการจดัวางและสเีรยีบรอ้ย
แลว้การทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านใชง้านไดง้่ายผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎกีารใชง้านง่าย เป็น
หลักในการพัฒนา จัดท าขึ้นเพื่อยืนยันผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล  หา
รปูแบบประสบการณ์ผูใ้ชแ้อปพลเิคชนัซื้อสนิคา้ออนไลน์  

4.2. จดัท าแอปพลเิคชนัจ าลองแอปพลเิคชนัจ าลองทัง้ 4 หน้า ผูว้จิยัไดร้บั
การวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าเป็นหน้าที่ผู้ใช้งาน มกีารปฏิสมัพนัธ์กบัแอป
พลเิคชนัมากทีสุ่ด ดงัภาพที ่7 ทีผู่ว้จิยัไดจ้ดัท าแอปพลเิคชนัจ าลองขึน้มา 

 

 
ภาพที ่7: แอปพลเิคชนัการซื้อสนิคา้ออนไลน์จ าลอง 

 
ผลจากการท าการทดสอบกับกลุ่มผู้ทดสอบจ านวน 50 คน โดย

แบบสอบถาม จะมกีลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบช่วงอายุที ่20 - 29 ปี คดิเป็น
ร้อยละ 58.8 ของผู้เข้าร่วมทัง้หมด ผู้เข้าร่วมการทดสอบทัง้หมด เคยมี
ประสบการณ์ซื้อสนิค้าออนไลน์จงึท าให้มคีวามคุ้นชนิกบัการใช้งานแอป
พลเิคชนัซื้อสนิคา้ออนไลน์ 
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โดยส าหรบับทวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการบรกิาร
แบบสอบถาม โดยก าหนดเป็นช่วงดงันี้ 

1.00 - 1.50 หมายถงึความพงึพอใจอยู่ระดบั น้อยทีสุ่ด 
1.51 - 2.50 หมายถงึความพงึพอใจอยู่ระดบั น้อย 
2.51 - 3.50 หมายถงึความพงึพอใจอยู่ระดบั ปานกลาง 
3.51 - 4.50 หมายถงึความพงึพอใจอยู่ระดบั มาก 
4.51 - 5.00 หมายถงึความพงึพอใจอยู่ระดบั มากทีสุ่ด 
ผูว้จิยัจะแบ่งส่วนทีต่้องการทราบจากแบบสอบถามทัง้หมด 3 กลุ่มคอื 

1. การวางรปูแบบแอปพลเิคชนั 2.การใชส้แีละการสือ่ความหมาย 3.การใช้
งานงา่ยและความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบต่อแอปพลเิคชนั  

4.2.1. การวางรปูแบบแอปพลเิคชนั  
ตารางท่ี 1 ตารางการวางรปูแบบแอปพลเิคชนัจ าลองการซื้อสนิคา้ 

การวางรปูแบบแอปพลิเคชนั คะแนนเฉล่ีย 
(5 คะแนน) 

การจดัวางรปูแบบมคีวามเป็นระเบยีบสบายตา 3.72 

การจดัรปูแบบของแอปพลเิคชนัมกีารจดัหมวดหมูท่ าให้
ผูใ้ชง้านหาสนิคา้ไดง้า่ย 

4.06 

การล าดบัสิง่ทีน่่าสนใจภายในแอปพลเิคชนัมคีวาม
น่าสนใจ ตรงกบัทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ 

3.82 

การจดัวางรปูแบบมคีวามน่าสนใจ ดงึดูดใหผู้ใ้ชง้าน
อยากใชง้านมากขึน้ 

3.82 

คะแนนรวม(ค่าเฉลีย่) 3.85 

 
 
จากตารางที่ 1 ในส่วนของการจดัรูปแบบแอปพลเิคชนั จะเห็นความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมทัง้หมด 50 คนจะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 ของ
คะแนนเฉลีย่เตม็ 5 คะแนน  

4.2.2. การใชส้แีละการสือ่ความหมาย 
ตารางท่ี 2 ตารางการการใช้สเีพื่อสื่อความหมายบนแอปพลเิคชนัจ าลอง 
การซื้อสนิคา้ 

การใช้สีและการส่ือความหมาย คะแนนเฉล่ีย 
(5 คะแนน) 

การใชส้มีคีวามน่าสนใจดงึดกูารใชง้าน 3.88 

การเลอืกใชส้ทีีปุ่่ มท าใหเ้ขา้ใจผดิเกีย่วกบัความหมาย
ของปุ่ ม 

3.46 

สมีกีารดงึดูใหอ้ยากซือ้สนิคา้หรอืไม ่ 3.6 

คะแนนรวม(ค่าเฉลีย่) 3.64 

 

จากตารางที่ 2 ในส่วนของการใช้สีและการสื่อความหมายจะอยู่ที่ 
ระดบักลางการใชส้ยีงัไม่สามารถดงึดใูหผู้ใ้ชง้านมแีรงจูงใจในการซื้อสนิคา้ 
และการใช้สีที่ปุ่ มท าให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบบางท่านสบัสน  ควรมกีาร
ปรับเปลี่ยนการใช้สีเพิ่มเติมเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องและเป็น
ประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดี โดยมีคะแนนรวมในส่วนของสี และการสื่อ
ความหมายคอื 3.64 ของคะแนนเฉลีย่เตม็ 5 คะแนน 

4.2.3. การใช้งานง่ายและความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบต่อ
แอปพลเิคชนั 
ตารางท่ี 3 ตารางการใชง้านงา่ยและความพงึพอใจต่อแอปพลเิคชนั จ าลอง
การซื้อสนิคา้ 

การใช้งานง่ายและความพึงพอใจต่อ 
แอปพลิเคชนั 

คะแนนเฉล่ีย 
(5 คะแนน) 

ปุ่ มกดมกีารแสดงความหมายทีต่อ้งการจะสื่อออกมาได้
อย่างถกูตอ้ง 

4.18 

Icon ท าใหส้ื่อความหมายตรงกบัทีผู่ท้ าการทดสอบเขา้ใจ 4.18 

ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มการทดสอบ โดย
ภาพรวมส าหรบัแอปพลเิคชนัการซือ้สนิคา้ออนไลน์
ทดลอง 

3.82 

คะแนนรวม(ค่าเฉลีย่) 4.06 

 
จากตารางที ่3 ปุ่ มกดและสญัลกัษณ์แทนโปรแกรม (Icon) มคีวามสือ่ถงึที่

พี่ผู้วจิยัต้องการจะสื่อแสดงให้เห็นว่าการเลอืกใช้ปุ่ มโดยอ้างอิงจากประสบ
การณ์ทีผู่ใ้ช้งานเคยพบมาก่อนท าใหผู้้ใช้งานสามารถ เขา้ใจได้และผู้ใช้งาน
สามารถศกึษาไดด้ว้ยตวัเองท าใหค้ะแนนเฉลีย่ ในการใชง้านง่ายและความพงึ
พอใจสูงถึง 4.06 คะแนนของคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน และส่วนที่มกีาร
ประเมนิน้อยสุด จะอยู่ทีก่ารใชส้แีละการสื่อความหมาย คอื 3.64 ของคะแนน
เฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน ผู้เข้าร่วมการทดสอบบางท่าน มคีวามรู้สึกว่าสียงัไม่
ดงึดดูชวนใหซ้ื้อสนิคา้คดิเป็นรอ้ยละ 2 ของผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบทัง้หมด 
 

V. สรุป 
 ผลจากการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ท าให้การใช้งาน
โทรศพัท์มอืถือ เพื่อใช้แอปพลิเคชนั ในการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลใหอ้งค์กรต่างๆ ใหค้วามสนใจการท าการตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ ท าให้มี
การพฒันาแอปพลิเคชนั ตลาดออนไลน์เพื่อน าเสนอสินค้าขององค์กรหรือ
บรษิทั 
 ทัง้นี้การใช้แอปพลิเคชันเพื่อการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นตามความ
ต้องการของผูใ้ชง้าน คน้พบว่าประสบการณ์ผูใ้ชง้านจะพงึพอใจกบัการใช้งาน
ง่าย สามารถเรยีนรู้ได้ตัง้แต่ครัง้แรกที่ท าการทดสอบไม่ต้องปรบัตวัมากปุ่ ม
ออกแบบมคีวามเขา้ใจไดต้ัง้แต่ครัง้แรกทีเ่หน็ 
 จากผลการวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์งานวจิยัทีไ่ดศ้กึษาหรอืมบีุคคลได้
ท าวจิยัน ามาวเิคราะห์เพือ่สงัเคราะห์ใหเ้กดิสิง่ใหม่และน ามาพจิารณาร่วมกบั 
หลกัการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานและได้ท าแบบสอบถามพบว่า ผู้ท า
การทดสอบพงึพอใจกบัการใชง้านง่ายของแอปพลเิคชนัตลาดสนิคา้ ออนไลน์ 
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โดยคะแนนรวมจะอยู่ที ่4.06 คะแนน ส่วนของการจดัวางรูปแบบ จะมคีะแนน
อยู่ที่ 3.85 คะแนน และส่วนของการใชส้แีละการสื่อความหมาย จะมคีะแนน
รวมน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.64 ซึ่งอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก จากการทดสอบ
แอปพลเิคชนั ตลาดสนิคา้ออนไลน์ โดยผูใ้ชง้านจะสนใจ การวางรูปแบบของ
แอปพลเิคชนัทีส่บายตาและการจดัหมวดหมู่ทีส่วยงามและการใชง้านง่ายท า
ใหผู้ใ้ชง้านเกดิประสบการณ์ผูใ้ชท้ีด่ ี
 ในอนาคตงานวจิยันี้สามารถเป็นแนวทางใหก้บัผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนั
เพือ่การซื้อสนิคา้ออนไลน์และประยุกต์ใชก้บัแอปพลเิคชนัประเภทอื่นๆได ้
เพือ่เป็นประโยชน์ใหก้บัผูท้ีส่นใจในหวัขอ้ประสบการณ์ผูใ้ชง้านและเป็น
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ —ปัจจบุนัปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่ น PM2.5 เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ได้ยากในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายฝัง่ท่ีมีควรแปรปรวนของ
กระแสลมมากกว่าปกติ เช่น ลมบก ลมทะเล พายุฤดรู้อน เป็นต้น ส่งผลให้
แบบจ าลองพยากรณ์ในพ้ืนท่ีอ่ืนไม่เหมาะสมกบัข้อมลูชายฝัง่ งานวิจยัน้ีจึง
เสนอวิธีการพยากรณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชัว่โมง เพ่ือป้องกนั
อนัตรายจากฝุ่ น PM2.5 ในพ้ืนท่ีชายฝัง่ทะเลบางแสน จงัหวดัชลบรุ ี โดย
รวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ จากศนูยข้์อมลูสภาพอากาศของ Weather 
Underground ร่วมกบัข้อมูลฝุ่ นละออง PM2.5 จากกรมควบคมุมลพิษ โดย
ได้รวบรวมข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี ตัง้แต่ มกราคม ค.ศ. 2016 – กรกฎาคม ค.ศ. 
2020 เพ่ือสรา้งแบบจ าลองพยากรณ์ฝุ่ น PM2.5 4 รปูแบบโดยใช้วิธีการ 
Machine learning ได้แก่ Random forest , Long Short-Term Memory 
(LSTM)  , Bidirectional LSTM (BiLSTM) และวิธีท่ีงานวิจยัน้ีน าเสนอ 
Multiple Bidirectional LSTM (Multi-BiLSTM) เป็นวิธีการท่ีปรบัปรงุขึ้นจาก 
BiLSTM เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการพยากรณ์ เพ่ือหาแบบจ าลองท่ี
เหมาะสมท่ีสุดกบัข้อมูล PM2.5 ชายฝัง่ทะเล จากผลการทดลองพบว่า Multi-
BiLSTM นัน้ให้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) ท่ี 211.75 และมีค่า Root Mean Square Error (RMSE) อยู่ท่ี 3.16 

ค ำส ำคญั - การวิเคราะหข้์อมลูฝุ่ นอนุภาคขนาดเลก็ 2.5 ไมโครเมตร  

 
ABSTRACT — Nowadays, we are facing PM2.5 pollutants, which are 
impossible to avoid from our daily life. Especially in coastal areas 
where there should be more variation in wind currents such as land 
winds, sea breezes, and summer storms. This research offers 
forecasting of the pollution 24 hours ahead to prevent the respiratory 
tract problem from PM2.5 in Bangsaen bay area, Chonburi Province. 
The study will gather the information from Weather Underground and 
The Pollution Control Department from 5 years ago, which from 
January 2016 - July 2020, to imitate the forecasting. The method is 
called Machine Learning, which will be classified into 4 ways; Random 

forest , Long Short-Term (LSTM) , Bidirectional LSTM (BiLSTM) and 
Multiple Bidirectional LSTM (Multi-BiLSTM) .The research will be 
presented in the Multi-BiLSTM way, which is developed from BiLSTM 
to be more accurate in forecasting and find the most suitable way that 
matches the information of the pollution in the coastal area. The result 
of the study found that the Multi-BiLSTM has the most efficient 
outcome, which shown MAPE at 211.75 and RMSE at 3.16 

Keywords — Data analysis pm2.5 
 
 

I. บทน ำ 
 

ปัญหำมลพษิทำงอำกำศเป็นหนึ่งในควำมทำ้ทำยเรง่ด่วนของโลกที่
ก ำลงัเผชญิอยู่ขณะนี้ คำดกำรณ์ว่ำมลพษิทำงอำกำศมสี่วนต่อกำรตำยก่อนวยัอนั
ควร 7 ลำ้นคนต่อปีเป็นสำเหตุอนัดบั 4 ของกำรตำยก่อนวยัอนัควรของโลก ฝุ่น
ละออง PM2.5 ถูกพจิำรณำวำ่เป็นมลพษิทีม่ผีลกระทบต่อสุขภำพมำกทีสุ่ดใน
บรรดำมลพษิทำงอำกำศ [1] และเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไดย้ำกในชวีติประจ ำวนั ขอ้มลู
ของกรมควบคุมมลพษิประจ ำปีแสดงถงึแนวโน้มเพิม่สูงขึน้ของปรมิำณฝุ่น PM2.5 
ซึง่แสดงถงึสภำพอำกำศทีย่งัคงเป็นปัญหำเรง่ด่วนทีต่อ้งด ำเนินกำรแกไ้ข 

โดยวธิกีำรทีเ่ป็นทีย่อมรบัในกำรรบัมอืกบัปัญหำมลพษิทำงอำกำศ
จำกฝุ่นละออง PM2.5 นัน่คอืกำรสรำ้งเครื่องมอืในกำรพยำกรณ์ปรมิำณฝุ่น 
PM2.5 ล่วงหน้ำ เพื่อใชใ้นกำรเตรยีมตวัป้องกนัสุขภำพต่อมลพษิทำงอำกำศ และ
ในงำนวจิยัโดยสว่นใหญ่จะใหค้วำมส ำคญัไปทีก่ำรพยำกรณ์ปรมิำณฝุ่น PM2.5 ใน
บรเิวณใจกลำงเมอืงเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ท ำใหอ้ำจไมเ่หมำะสมกบักำรพยำกรณ์
ปรมิำณฝุ่น PM2.5 ในพืน้ทีท่ีแ่ตกตำ่งกนั งำนวจิยันี้จงึมุง่เน้นไปทีก่ำรหำวธิกีำรที่
เหมำะสมในกำรพยำกรณ์ปรมิำณฝุ่น PM2.5 ชำยฝัง่ทะเล ทีม่คีวำมแปรปรวนของ
กระแสลมทีเ่กดิจำก ลมบก , ลมทะเล และพำยุฤดูรอ้น [2] เป็นตน้จงึเสนอวธิกีำร
สรำ้งแบบจ ำลองส ำหรบักำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่นละออง PM2.5 ส ำหรบัขอ้มลูชำยฝัง่
ทะเล ล่วงหน้ำ 24 ชัว่โมง   
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เนื่องจำกปัญหำกำรครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมดของระบบอตัโนมตัสิ ำหรบั
กำรท ำนำยฝุ่นละออง ( PM2.5 ) เพื่อป้องกนัอนัตรำยทีเ่กดิจำกมลพษิทำงอำกำศ 
โดยมงีำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง Xinyi Wu [3] ไดเ้สนอกำรพยำกรณ์คุณภำพอำกำศใน
อนำคตโดยกำรใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 24 ชัว่โมงลำ่สดุ ในกำรพยำกรณ์ควำมเขม้ขน้
ของ PM2.5 ทีส่ถำนีในเฉิงตู ตัง้แต่ 1 มถินุำยน 2557 ถงึ 30 มถิุนำยน 2560 และ
ขอ้มลูอตุุนิยมวทิยำ สรำ้งแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ตำม Long Shot-Term 
Memory (LSTM) จำกกำรทดลองพบว่ำ กำรเพิม่ hidden layer ใน
กระบวนกำรท ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรท ำนำยแมน่ย ำขึน้ โดยแมน่ย ำทีสุ่ดที ่
hidden layer 7 โดยไดค้่ำควำมแมน่ย ำที ่RMSE 8.11 และใชต้น้แบบกำร
ท ำนำยนี้ในกำรพยำกรณ์ PM10 ดว้ย โดยใช ้hidden layer 7 ในกำรท ำนำย 
ไดผ้ลลพัธ ์ RMSE 15.41 ซึง่ดทีีสุ่ด เอกสำรนี้แสดงใหเ้หน็ว่ำ LSTM ทีม่ ี
ซอ้นกนัหลำยชัน้สำมำรถเพิม่ควำมแมน่ย ำของกำรท ำนำยไดอ้ย่ำงมำก 
Massimo Stafoggia [4] ศกึษำขอ้มลูสภำพอำกำศซึง่เป็นขอ้มลูภมูอิำกำศ
จำกดำวเทยีมส ำหรบัใชใ้นกำรสรำ้งแบบจ ำลองพยำกรณ์ค่ำ PM2.5 และ 
PM10 ในกำรศกึษำนี้ไดพ้ฒันำแบบจ ำลอง Randomforest 5 ขัน้ตอนเพือ่
คำดกำรณ์ควำมเขม้ขน้ PM10, PM2.5 รำยวนัทีค่วำมละเอยีดเชงิพืน้ที่
อย่ำงละเอยีดทัว่ประเทศอติำล ี สำมำรถจบั 75% ควำมแปรปรวนของ 
PM10 และ 80% ควำมแปรปรวนของ PM2.5 โดยมคี่ำประสทิธภิำพ RMSE 
6.39 จำกนัน้ ภำนุพงษ์ ร่องออ้ [5] ไดเ้สนอกำรทดลองน ำเทคนิคกำรแทนที่
ขอ้มลูรว่มกบักำรสกดัคุณลกัษณะเพือ่ท ำนำยหำควำมหนำแนของฝุ่น
ละออง PM2.5 ในอกี 24 ชัว่โมงขำ้งหน้ำโดยใชข้อ้มลูน ำเขำ้เป็น ขอ้มลู
ช่วงเวลำก่อนหน้ำเป็นเวลำ 7 วนั หรอื 168 ชัว่โมงโดยใชว้ธิกีำร LSTM และ 
ใชข้อ้มลูในกำรสรำ้งแบบจ ำลองจำกกำรตรวจวดับรเิวณสถำนีต ำรวจนคร
บำลโชคชยั ในกรุงเทพมหำนคร หลงัจำกกำรทดลองพบว่ำ กำรแทนที่
ขอ้มลูทีส่ญูหำยดว้ย Kalman Smoothing (KS) ซึง่เป็นเทคนิคทีใ่ชส้ ำหรบั
แทนทีข่อ้มลูทีส่ญูหำย สำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพควำมแมน่ย ำได ้โดย KS-
LSTM คอื แบบจ ำลอง LSTM ทีส่รำ้งจำกกำรแทนทีข่อ้มลูสญูหำยดว้ย KS 
เพรำะเมือ่แทนทีข่อ้มลูดว้ย Kalman Smoothing (KS) และ Linearly 
Weighted Moving  (LWMA) พบว่ำแบบจ ำลองใหป้ระสทิธภิำพเพิม่ขึน้จำก
แบบจ ำลองทีส่รำ้งดว้ยขอ้มลูทีท่ ำกำรลบแถวขอ้มลูสญูหำยทิง้อยู่ประมำณ 
7%-8% โดยมคี่ำ RMSE เท่ำกบั 5.67 และ Mingmin Zhang [6] น ำเสนอ
กำรพยำกรณ์ควำมเขม้ขน้ PM2.5 ทุกชัว่โมง โดยใชข้อ้มลู PM2.5 และ
ขอ้มลูอุตุนิยมวทิยำส ำหรบักำรรวมขอ้มลู จำกนัน้จงึสรำ้งแบบจ ำลองกำร
ท ำนำย และกำรทดสอบส ำหรบัเปรยีบเทยีบกบัแบบจ ำลองกำรท ำนำย 3 
แบบทีแ่ตกต่ำงกนัตำม Gate Recurrent Units (GRU) , Long Short-Term 
Memory (LSTM) และ Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) 
ในเวลำเดยีวกนั ผลกำรทดสอบพบว่ำ MAE ของ BiLSTM กำรท ำนำยควำม
เขม้ขน้ PM2.5 มคี่ำเท่ำกบั 14.15 ซึง่ต ่ำกว่ำวธิอีื่นๆ อกี 2 วธิคีอื 49.91 และ 

31.51 RMSE เท่ำกบั 17.20 ซึง่ต ่ำกว่ำสองวธิ ี60.03 และ 36.70 R2  คอื 
0.95 ซึง่สงูกว่ำวธิเีปรยีบเทยีบสองวธิตีำมล ำดบั 

จำกกำรศกึษำงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จงึน ำวธิกีำรพยำกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งและมคีวำมแมน่ย ำสงู ส ำหรบัสรำ้งแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์
มลพษิทำงอำกำศฝุ่ นละออง PM2.5 โดยกำรเปรยีบเทยีบควำมแมน่ย ำของ
แต่ละแบบจ ำลองเพือ่หำวธิกีำรพยำกรณ์ทีเ่หมำะสมกบัขอ้มลูมลพษิฝุ่ น
ละออง PM2.5 ชำยฝัง่ทะเลมำกทีสุ่ด ในกำรพยำกรณ์ปรมิำณฝุ่ นละออง 
PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชัว่โมง  

ส่วนทีเ่หลอืของงำนวจิยัจดัล ำดบัดงันี้ ส่วนที ่1 และ 2 น ำเสนอ
บทน ำและกำรวเิครำะหปั์ญหำส ำหรบักำรท ำนำยฝุ่ นละออง (PM2.5) 
ตำมล ำดบั จำกนัน้ วธิกีำรทีเ่สนอจะอธบิำยไวใ้นส่วนที ่3 ส่วน 4 แสดงกำร
ทดลองและผลลพัธ ์และ บทสรุปจะกล่ำวถงึในส่วน 5 
 

II. กำรวเิครำะหปั์ญหำในกำรพยำกรณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
 

ตำรำงที ่I.  ตำรำงเปรยีบเทยีบวธิกีำร , พืน้ที ่และผลลพัธข์องงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
Paper Algorithm Location RMSE 

[4] LSTM Chengdu , China (City) 8.11 
[5] Randomforest ISPRA , Italy (City) 6.35 
[6] LSTM Bangkok , Thailand (City ) 5.67 
[7] BiLSTM Beijing , China (City ) 17.20 

 
 
 
จำกกำรศกึษำงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบว่ำงำนวจิยัส่วนใหญ่

มุง่เน้นไปทีก่ำรพยำกรณ์มลพษิทำงอำกำศ PM2.5 ในบรเิวณใจกลำงเมอืง 
ทีม่สีภำพอำกำศแตกต่ำงจำกชำยฝัง่ทะเล ท ำใหไ้มส่ำมำรถระบุไดว้ำ่
แบบจ ำลองไหนทีเ่หมำะสมกบัขอ้มลูชำยฝัง่ งำนวจิยันี้จงึท ำกำรรวบรวม
วธิกีำรพยำกรณ์จำกงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 3 วธิ ี ไดแ้ก่ Random forest , 
Long Short-term Memory (LSTM) และ Bidirectional Long Short-term 
Memory (BiLSTM) โดยในงำนวจิยันี้ไดน้ ำเสนอวธิกีำรพยำกรณ์ทีป่รบัปรุง
ขึน้ Multiple Bidirectional Long Short-term Memory (Multi-BiLSTM) ที่
เป็นวธิกีำรพยำกรณ์ BiLSTM แบบหลำยชัน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำร
พยำกรณ์ 
 

 
รปูที ่I. กรำฟขอ้มลู PM2.5 รำยปีตัง้แต่ 2016 - 2020 

 
จำกขอ้มลูสภำพอำกำศยอ้นหลงั 5 ปี จะเหน็ไดช้ดัว่ำพฤตกิรรมของขอ้มลู
เป็นแบบอนุกรมเวลำ (Time series) โดยมกีำรเพิม่ลดของปรมิำณฝุ่ น
ละออง PM2.5 เป็นไปตำมฤดกูำล (Seasonal time series) ซึง่มจี ำนวน
ขอ้มลูเป็นจ ำนวนมำกจงึไมเ่หมำะกบักำรใช้ Recurrent neural network 
(RNN) หรอื Linear regression  และจำกทีไ่ดศ้กึษำงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจงึ
เหมำะกบักำรสรำ้งแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ 3 วธิ ีไดแ้ก่ Random forest , 
Long Short-Term Memory (LSTM) , Bidirectional Long Short-term 
Memory (BiLSTM) และงำนวจิยันี้น ำเสนอ วธิกีำรปรบัปรุงประสทิธภิำพ
กำรพยำกรณ์ Multiple Bidirectional Long Short-term Memory (Multi-
BiLSTM) โดยท ำกำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพดว้ย รำกของค่ำควำม
คลำดเคลือ่นก ำลงัสองเฉลีย่ (Root mean square error,RMSE) และ
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ค่ำเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์ควำมคลำดเคลือ่นสมบรูณ์ (Mean absolute 
percentage error,MAPE)  เพือ่หำวธิกีำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกทีสุ่ด 

 

 
รปูที ่II. กระบวนกำรเตรยีมขอ้มลูและกระบวนกำรพยำกรณ์ 

 
III. วธิดี ำเนินงำนวจิยั 

III.I ขอ้มลูทีน่ ำมำใช ้

รปูที ่III. ตวัอย่ำงชุดขอ้มลูสภำพอำกำศจำก Weather Underground 
 

 
รปูที ่IV. ตวัอย่ำงชุดขอ้มลูค่ำปรมิำณ PM2.5 จำกกรมควบคุมมลพษิ 

สถำนีบรเิวณชำยหำดบำงแสน 
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรศกึษำครัง้นี้เป็นขอ้มลูอนุกรมเวลำแบบทุตภิมู ิ
(Secondary Time series data) โดยรวบรวมขอ้มลู ยอ้นหลงั 5 ปี ตัง้แต่
วนัที ่1 ธนัวำคม 2016 - 28 กนัยำยน 2020 จำกแหล่งขอ้มลู 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูสภำพอำกำศจำกเวบ็ไซต์ Weather Underground [7] ใหบ้รกิำรขอ้มลู
สภำพอำกำศเชงิพำณิชยท์ีใ่หข้อ้มลูสภำพอำกำศแบบเรยีลไทมด์งัแสดงในรปูที ่ 2. 
รว่มกบัขอ้มลูฝุ่นละออง PM2.5 จำกกรมควบคมุมลพษิ [8] ซึง่เป็นแหล่งขอ้มลูฝุ่น
ละออง PM2.5 จำกสถำนี PM2.5 ในบรเิวณชำยหำดบำงแสน จงัหวดัชลบรุใีนรปูที ่
3. จำกนัน้ท ำกระบวนกำร Cleaning data โดยกำรท ำ Standardization ใหข้อ้มลูมี
รปูแบบเดยีวกนั หน่วยขอ้มลูในชดุขอ้มลูเป็นองศำเซลเซยีส เปลีย่นประเภทของ
ขอ้มลูใหเ้ป็นตวัเลข และท ำกำร Merge Data โดยเลอืกขอ้มลูทีเ่ป็นรำยชัว่โมงจงึ
สำมำรถท ำกำร Merge Data ได ้ หลงัจำก Merge Data แลว้ไดท้ ำกำรเลอืก
คุณลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัมลูคำ่ของ PM2.5 ไดแ้ก ่อณุหภูม ิ, ควำมชืน้ , ทศิทำงลม 
, ควำมแรงลม และ อณุหภูมจิดุน ้ำคำ้ง โดยมขีอ้มลูทัง้หมด 27,682 ชดุ จำกนัน้ท ำ
กำรแบ่งขอ้มลูออกเป็นชดุขอ้มลู ส ำหรบักำรฝึกฝนแบบจ ำลอง และชดุขอ้มลู
ส ำหรบักำรทดสอบประเมนิผลแบบจ ำลองดว้ยอตัรำส่วน 80:20 ตำมล ำดบัของชดุ
ขอ้มลู จงึเหลอืชดุ ขอ้มลูในกำรฝึกฝนแบบจ ำลอง 22,145 ชดุ และขอ้มลูส ำหรบั
ทดสอบ 5,537 ชดุ  
 

 
รปูที ่V. ตวัอย่ำงชดุขอ้มลูหลงัจำก Cleaning data และ Preparation data  

 

 
รปูที ่VI. กรำฟแสดงขอ้มลูฝึกฝนแบบจ ำลองและขอ้มลูทดสอบแบบจ ำลอง 

 
III.II กำรเตรยีมขอ้มลู 
ในกำรเตรยีมขอ้มลูเพือ่สรำ้งโมเดลกำรเรยีนรูข้องเครื่องนัน้ ไดน้ ำวธิกีำร
แปลงขอ้มลูโดยใช ้Min-Max Scaler [9] มำใชใ้นกำรปรบัขอ้มลูให ้อยู่ในช่วง 
0-1 ตำมค่ำต ่ำสุดถงึค่ำสงูสุดของขอ้มลู โดยมวีธิกีำร แปลงขอ้มลูตำม
สมกำรที ่ 1 ซึง่สำมำรถใช ้Min-Max Scaler ใน Scikit-learn ในกำรแปลง
ขอ้มลูตำม Features ต่ำง ๆ ทีไ่ดเ้ลอืกไว ้ในขอ้ III.I  

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

190



  
 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑠𝑐 =
𝜒−min(𝜒)

ma𝑥(𝜒)−min(𝜒)
  (1) 

จำกนัน้ท ำกำรแปลงขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูทีส่ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรสรำ้งโมเดล
Random forest , Long Short-term Memory (LSTM) , Bidirectional Long 
Short-term Memory (BiLSTM) และ Multiple Bidirectional Long Short-
term Memory (Multi-BiLSTM) ได ้โดยเปลีย่นจำกขอ้มลูรปูแบบ 2 มติ ิให ้
อยู่ในรปูแบบ 3 มติ ิซึง่มมีติดิำ้นเวลำเพิม่ขึน้มำ 

III.III กำรสรำ้งโมเดล 

III.III.I Random forest 

Random Forest เป็นหนึ่งในกลุ่มของโมเดลประเภทกำรเรยีนรู้
แบบร่วมกนั (Ensemble Learning) ซึง่ใน Ensemble จะแบ่งไดอ้กี 2 วธิคีอื 
Bagging และ Boosting โดย Random Forest จะจดัเป็นวธิBีagging คอื
กำร Train แบบคู่ขนำน (Parallel) โดยแต่ละโมเดลจะไดร้บัชุดขอ้มลูทีไ่ม่
เหมอืนกนัจำกกำรสุ่ม(Random) ซึง่เป็น subset ของชุดขอ้มลูทัง้หมด ซึง่
แต่ละโมเดลของ Random Forest คอื Decision Tree ทีจ่ะไดจ้ำกกำร Train 
ขอ้มลูทีแ่ตกต่ำงกนั เมือ่แต่ละโมเดลท ำนำยแลว้กจ็ะใชผ้ลสรุปจำกเสยีง
ส่วนมำก (Majority Vote) ในกำรตดัสนิผลลพัธส์ุดทำ้ย 

ตำรำงที ่II.  ตำรำงพำรำมเิตอรข์องแบบจ ำลอง Random forest 
Parameter Value 

N_estimators 1000 
Random state 42 

 
III.III.II Long Short-Term Memory (LSTM)  
จำกปัญหำ vanishing gradient ใน RNN จงึไดม้กีำรพฒันำ LSTM ขึน้โดย
จะใชข้อ้มลู cell state และ hidden state ในกำรเกบ็ขอ้มลูและส่งไป
ประมวลผลยงัช่วงเวลำถดัไป ซึง่อำศยั gate ต่ำง ๆ ในกำรค ำนวณว่ำควร
จะเกบ็รกัษำขอ้มลูภำยใน cell state และ hidden state มำกน้อยเพยีงใด 
โดยประกอบไปดว้ย input gate, output gate, และ forget gate แต่ละ gate 
จะมหีน้ำทีใ่นกำร ตดัสนิใจว่ำจะใหข้อ้มลูผ่ำนไปหรอืไม ่ตำมค่ำควำมส ำคญั
ของขอ้มลูหำกมคี่ำน้อยกจ็ะไมส่ำมำรถผ่ำน gate ไปไดจ้งึช่วยป้องกนักำร
เกดิ vanishing gradient ได ้โดยมกีำรค ำนวณค่ำต่ำง ๆ ดงัสมกำรที ่2-7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่VII. โครงสรำ้งของ Long Short-term Memory (LSTM) 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 ⋅ [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑓)  (2) 

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 ⋅ [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑖)  (3) 

�̃�𝑡 = tanh(𝑊𝐶 ⋅ [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝐶)  (4) 

𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ �̃�𝑡   (5) 

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜[ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑜)  (6) 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∗ tanh(𝐶𝑡)   (7) 

โดยที ่𝑖 คอื input gate, 𝑓 คอื forget gate, 𝑜 คอื output gate, 𝑐 คอื cell 
state, h คอื hidden state, 𝜎 คอื Activation function, 𝑊 และ 𝑈 คอื 
weight matrix และ 𝑡 แทนชว่งเวลำ โดย สำมำรถแสดงโครงสรำ้งไดด้งัรปู
ที ่4 ดงันัน้ ในบทควำมนี้ ล ำดบัของขอ้มลูทีป้่อนเขำ้สู่เครอืขำ่ย LSTM คอื
ชัว่โมงก่อนหน้ำและปัจจุบนั ( t, t-1, ... , tj ) และผลลพัธท์ีจ่ะคำดกำรณ์คอื
ควำมเขม้ขน้ของ PM2.5 ใน 24 ชัว่โมงถดัไป (t+1,...,t+24). เครอืขำ่ยกำร
คำดกำรณ์ LSTM แสดงไวใ้นรปูที ่VII.  

รปูที ่VIII. กำรท ำงำนของ Long Short-term Memory (LSTM) 

 
ตำรำงที ่III.  ตำรำงพำรำมเิตอรข์องแบบจ ำลอง LSTM 

Parameter Value 
epoch 90 

Batch size 144 
Hidden node 512 
Hidden layer 1 
Activation Relu 
Optimizer Adam 

 
III.III.III Bidirectional Long Short-term Memory (BiLSTM) 
LSTM แบบสองทศิทำงเชงิลกึ [25] เป็นส่วนขยำยของแบบจ ำลอง LSTM ที่
อธบิำยซึง่ใช ้ LSTM สองตวัเพือ่ป้อนขอ้มลู ในรอบแรก LSTM จะถูก
น ำมำใชใ้นล ำดบัอนิพุตไปขำ้งหน้ำ ในรอบทีส่องรปูแบบยอ้นกลบัของล ำดบั
อนิพตุจะถูกป้อนเขำ้สู่โมเดล LSTM (เช่น เลเยอรห์ลงั) ใช ้LSTM สองครัง้
น ำไปสู่กำรปรบัปรุงกำรเรยีนรูก้ำรพึง่พำระยะยำวและช่วยเพิม่ควำม
แมน่ย ำ 

 
รปูที ่IX. กำรท ำงำนของ Bidirectional Long Short-term Memory (BiLSTM) 
 

ตำรำงที ่IV.  ตำรำงพำรำมเิตอรข์องแบบจ ำลอง BiLSTM 
Parameter Value 

epoch 90 
Batch size 144 

Hidden node 512 
Hidden layer 1 
Activation Relu 
Optimizer Adam 

 
 

III.III.IV Multiple Long Short-term Memory (Muti-BiLSTM) 
 จำกแนวคดิของ Bidirectional Long Short-term Memory 
(BiLSTM) เป็นกำรเพิม่ชัน้กำรวเิครำะห ์ BiLSTM เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
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ควำมแมน่ย ำ จงึมแีนวคดิในกำรปรบัปรุงควำมแมน่ย ำ ดว้ยกำรเพิม่เลเยอร์
ในกำรวเิครำะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีำร Multiple Bidirectional Long Short-term 
Memory (Multi-BiLSTM) ในระดบัเลเยอรท์ีม่ำกขึน้โดยมขี ัน้ต ่ำตัง้แต่ 4 เล
เยอรข์ ึน้ไป จะสำมำรถปรบัปรุงประสทิธภิำพของแบบจ ำลองไดด้ยีิง่ขึน้ 
 

 
รปูที ่X. กำรท ำงำนของ Multiple Long Short-term Memory (Muti-BiLSTM) 

 
 
 

ตำรำงที ่V.  ตำรำงพำรำมเิตอรข์องแบบจ ำลอง Multi-BiLSTM 
Parameter Value 

epoch 90 
Batch size 144 

Hidden node 128 
Hidden layer 4 
Activation Relu 
Optimizer Adam 

 

III.III.V กำรตรวจสอบประสทิธภิำพ 
กำรศกึษำครัง้นี้ไดใ้ชว้ธิรีำกของค่ำควำมคลำดเคลือ่นก ำลงัสองเฉลีย่ (Root 
Mean Square Error; RMSE) และวธิคี่ำเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์ควำมคลำดเคลือ่น
สมบรูณ์  (Mean Absolute Percent Error; MAPE) เพือ่ประเมนิควำม
แมน่ย ำในกำรพยำกรณ์และเปรยีบเทยีบวธิพียำกรณ์ทีเ่หมำะสม ถำ้หำกวธิี
พยำกรณ์รปูแบบใดใหค้่ำ RMSE และ MAPE น้อยทีสุ่ดจะใหเ้ป็นวธิกีำร
พยำกรณ์ทีด่ทีีสุ่ด 
III.III.V.I วธิรีำกของค่ำควำมคลำดเคลือ่นก ำลงัสองเฉลีย่ มสีตูรทีใ่ชใ้นกำร
ค ำนวณดงัสมกำรที ่(8) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑  𝑛
𝑖=1 (�̂�𝑡 − 𝑌𝑡)

2
   (8) 

                      โดยที ่𝑌𝑡 แทน อนุกรมเวลำ ณ เวลำ t 
�̂�𝑡  แทน ค่ำพยำกรณ์ ณ เวลำ t 
𝑛  แทน จ ำนวนขอ้มลู 

III.III.V.II วธิคี่ำเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์ควำมคลำดเคลือ่นสมบรูณ์ มสีตูรทีใ่ชใ้น
กำรค ำนวณดงัสมกำรที ่(9) 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑  𝑛
𝑡=1 |

𝑌𝑡−�̂�𝑡

𝑌𝑡
|   (9) 

       โดยที ่𝑌𝑡 แทน อนุกรมเวลำ ณ เวลำ t  
�̂�𝑡 แทน ค่ำพยำกรณ์ ณ เวลำ t 

                                    𝑛  แทน จ ำนวนขอ้มลู 
 

IV. ผลกำรด ำเนินงำน 

ในกำรสรำ้งแบบจ ำลองแบบต่ำง ๆ ซึ่งงำนวจิยันี้ได ้ท ำกำรวดัผลของโมเดล
โดยใชค้่ำ MAPE และ RMSE และน ำมำ เปรยีบเทยีบผลดงัแสดงในตำรำง
ที ่VI 

ตำรำงที ่VI.  ตำรำงค่ำ MAPE และ RMSE ของแบบจ ำลองต่ำงๆในกำรทดลอง 
Model  MAPE RMSE 

Random forest 464.59 7.24 
Long Short-term Memory 221.35 3.66 
Bidirectional Long Short-term Memory 217.86 3.39 
Multiple Bidirectional Long Short-term Memory 211.75 3.16 

 
จำกตำรำงที ่ VI จะเหน็ว่ำแบบจ ำลองทีน่ ำเสนอ Multiple Bidirectional 
Long Short-term Memory (Multi-BiLSTM) มผีลลพัธค์่ำ MAPE ที ่211.75 
และมคี่ำ RMSE อยู่ที ่ 3.16 ดกีว่ำแบบจ ำลอง Bidirectional Long Short-
term Memory (BiLSTM) ซึง่ใหค้่ำ MAPE ที ่217.86 และ RMSE เท่ำกบั 
3.39 โดยเหมำะสมกบัขอ้มลูฝุ่ นละออง PM2.5 ชำยฝัง่ทะเล มำกกว่ำ
แบบจ ำลอง Long Short-term Memory (LSTM) และ Randomforest ซึง่ให้
ค่ำ MAPE ที ่ 221.35 , 464.59 และค่ำ RMSE เท่ำกบั 7.24 และ 3.66  
ตำมล ำดบั โดยแบบจ ำลองทีม่คี่ำ MAPE และ RMSE น้อยทีสุ่ดจะเป็น
วธิกีำรพยำกรณ์ทีด่ทีีสุ่ด 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(a) ผลของวธิกีำร Random forest 

 

 
 
 
 
 
 

 
(b) ผลของวธิกีำร LSTM 

 

 

 
 

(c) ผลของวธิกีำร BiLSTM 

RMSE: 3.66 

RMSE: 3.39 

RMSE: 7.24 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

192



  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(d) ผลของวธิกีำร Multi-BiLSTM 
รปูที ่XI. กรำฟแสดงผลกำรพยำกรณ์เปรยีบเทยีบกบัค่ำฝุ่ น PM2.5 โดยมี
กำรพยำกรณ์ดว้ย (a) Random forest,(b) LSTM,(c) BiLSTM และ(d) 
Multi-BiLSTM 

 
จำกกำรสรำ้งแบบจ ำลองแบบต่ำงๆ แสดงผลเปรยีบเทยีบควำมแมน่ย ำของ
กำรพยำกรณ์กบัปรมิำณฝุ่ น PM2.5 ในชุดขอ้มลูทดสอบ ในรปูที ่XI จะสรุป
ผลไดด้งันี้  
(a) ผลของวธิกีำร Random forest  
  แบบจ ำลอง Random forest ไดผ้ลดกีบัขอ้มลูทีม่คีวำม
แปรปรวนของค่ำทีน้่อย หรอืมกีรำฟเป็นเสน้ตรง จะมปีระสทิธภิำพทีด่ ีโดย
สงัเกตุไดจ้ำกกรอบ ที ่1 , 2 และ 3 ทีพ่ยำกรณ์ไดค้่ำทีเ่กำะกลุ่มอยู่ตรงกลำง
ไมข่ึน้หรอืลงตำมขอ้มลูจรงิ 
(b) ผลของวธิกีำร LSTM 
 แบบจ ำลอง LSTM ไดผ้ลดกีว่ำแบบจ ำลอง Random forest โดย
ค่ำฝุ่ นทีพ่ยำกรณ์สำมำรถเกำะกลุ่มกำรแปรผนัของขอ้มลูไดด้ ีโดยสงัเกตได้
จำกกรอบที ่ 1 , 2 และ 3 สำมำรถพยำกรณ์ควำมแปรปรวนของค่ำฝุ่ น 
PM2.5 ไดด้กีว่ำ Random forest 
(c) ผลของวธิกีำร BiLSTM 
 แบบจ ำลอง BiLSTM คอืวธิกีำรของ LSTM  แบบสองทศิทำง 
ไดผ้ลกำรพยำกรณ์ทีด่กีว่ำ LSTM เลก็น้อย เนื่องจำกเป็นวธิกีำรทีเ่พิม่กำร
รวบรวมผลลพัธจ์ำก LSTM 1 ชัน้ เป็น LSTM 2 ชัน้ ซึง่จำกในกรอบ ที ่1 , 
2 จะสงัเกตไดว้่ำค่ำพยำกรณ์ไมส่ำมำรถขึน้ไปถงึค่ำปรมิำณฝุ่ นทีส่งูทีสุ่ดได ้
และ กรอบที ่3 จะสงัเกตไดว้่ำ ค่ำพยำกรณ์จะไมต่ ่ำตำมปรมิำณค่ำฝุ่ นจรงิ 
(d) ผลของวธิกีำร Multi-BiLSTM 
 แบบจ ำลอง Multi-BiLSTM คอืวธิกีำรของ BiLSTM ทีซ่อ้นกนั 4 ชัน้
เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรรวบรวมผลลพัธโ์ดยจะปรบัปรงุผลลพัธ ์4 ชัน้ โดย
เลอืกผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ ซึง่จำกในกรอบที่ 1 , 2 จะสงัเกตไดว้ำ่ Multi-BiLSTM 
สำมำรถพยำกรณ์คำ่ปรมิำณฝุ่นไดส้งูใกลเ้คยีงกบัคำ่ฝุ่ นจรงิ มำกกวำ่ BiLSTM 
ในกรอบที ่ 1 , 2 และจำกกรอบที่ 3 สงัเกตไดว้ำ่ Multi-BiLSTM สำมำรถ
พยำกรณ์คำ่ฝุ่ นทีม่คีำ่ต ่ำไดด้กีวำ่ BiLSTM ในกรอบที ่3 จงึไดผ้ลกำรพยำกรณ์
คำ่ฝุ่ น PM2.5 ทีด่ทีีส่ดุ 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่9. กรำฟแสดงผลกำรพยำกรณ์เปรยีบเทยีบกบัคำ่ฝุ่ น PM2.5 Multi-
BiLSTM 

 
จำกรปูที ่XII ปัญหำของแบบจ ำลอง Multi-BiLSTM ยงัมอียู ่โดยจะอยูใ่นกรอบ
ที ่1 , 2 และ 3 ในกำรพยำกรณ์คำ่ทีค่วำมแปรปรวนของคำ่ฝุ่ นทีส่งู ปรมิำณฝุ่น
ทีไ่ดจ้ำกกำรพยำกรณ์จะไมค่อ่ยแมน่ย ำ ทัง้น้ีคำ่ควำมแมน่ย ำของแบบจ ำลอง
ยงัขึน้อยูก่บักำรตัง้คำ่ต่ำง ๆ ของแบบจ ำลองและจ ำนวนขอ้มลูทีใ่ชส้ ำหรบักำร
สรำ้งแบบจ ำลองดว้ย จำกขอ้มลูทีน่ ำมำใชจ้ะเหน็วำ่มจี ำนวน Features ที่
น ำมำใชเ้พยีง 5 ตวั คอื อุณหภมู ิ, ควำมชืน้ , ทศิทำงลม  , ควำมเรว็ลม และ 
อุณหภมูจิุดน ้ำคำ้ง เท่ำนัน้เน่ืองจำกขอ้มลูทีต่รวจวดัไดม้จี ำกดั ซึง่ Feature 
ดงักล่ำวอำจไมเ่พยีงพอต่อกำรพยำกรณ์คำ่ฝุ่ นทีม่คีวำมแปรปรวนสงู และ
ขอ้มลูทีน่ ำมำสรำ้งแบบจ ำลองเป็นเพยีงขอ้มลูจำกสถำนีตรวจวดัมลพษิทำง
อำกำศใกลช้ำยฝัง่เพยีงจุดเดยีว  

ดงันัน้หำกตอ้งกำรใหแ้บบจ ำลองมปีระสทิธภิำพเพิม่ยิง่ขึน้ และขอ
เสนอแนะกำรเพิม่ขอ้มลู Feature ทีส่ง่ผลต่อกำรเกดิฝุ่ น PM2.5 เช่น ก๊ำซคำ
บอนมอนอกไซด ์(CO) , ก๊ำซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO₂) หรอื ก๊ำซไนโตรเจน 
(NO₂) เป็นตน้ [10] และเพิม่ขอ้มลูจำกสถำนีควบคมุมลพษิอื่นใกลช้ำยฝัง่ทะเล
ในกำรสรำ้งโครงสรำ้งแบบจ ำลองและฝึกฝนแบบจ ำลอง จะสำมำรถเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรหำควำมหนำแน่นของปรมิำณฝุ่น PM2.5 ไดแ้มน่ย ำขึน้ 
และในปัจจุบนัมกีำรประยกุตใ์ช ้ Convolutional Neural Network (CNN) ท ำ
กำรสกดัคณุลกัษณะกบักำรพยำกรณ์ควำมหนำแน่นของฝุ่ น PM2.5 ไดผ้ลลพัธ์
ทีด่ขี ึน้ CNN จงึเป็น เทคนิคที ่ อำจเพิม่ประสทิธภิำพใหแ้บบจ ำลอง Multi-
BiLSTM ในกำรพยำกรณ์คำ่ปรมิำณฝุ่น PM2.5  

 
V. บทสรปุ 

จำกปัญหำมลพษิทำงอำกำศจำกปรมิำณฝุ่นละออง PM2.5 ทีเ่พิม่มำกขึน้กำร
พยำกรณ์ปรมิำณฝุ่น PM2.5 งำนวจิยัน้ีไดเ้สนอแบบจ ำลองพยำกรณ์ปรมิำณ
ฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชัว่โมง ทีเ่หมำะสมกบัขอ้มลูบรเิวณชำยฝัง่ทะเล ที่มี
กระแสลมแตกต่ำงจำกพืน้ทีป่กต ิ โดยไดท้ ำกำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพของ
แบบจ ำลองทัง้ 4 แบบ ไดแ้ก่ Random forest , Long Short-term Memory 
(LSTM) , Bidirectional Long Short-term Memory (BiLSTM) และ ในบทควำม
น้ีไดน้ ำเสนอวธิกีำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรพยำกรณ์ขอ้มลูอนุกรมเวลำดว้ยของ 
LSTM ดว้ย Multiple Bidirectional Long Short-term Memory (Multi-BiLSTM) 
จำกผลกำรทดลองสรำ้งแบบจ ำลองดว้ยวธิกีำรพยำกรณ์ในรปูแบบต่ำง ๆ และ
สรำ้งกรำฟแสดงกำรเปรยีบเทยีบคำ่ฝุ่ น PM2.5 กบัคำ่ PM2.5 ทีไ่ดจ้ำกกำร
พยำกรณ์ของแบบจ ำลองแต่ละรปูแบบจะเหน็วำ่ แบบจ ำลอง Multiple 
Bidirectional Long Short-term Memory (Multi-BiLSTM) มผีลลพัธค์ำ่ MAPE 
ที ่ 211.75 และมคี่ำ RMSE อยูท่ี ่3.16 ดกีวำ่แบบจ ำลอง Bidirectional Long 
Short-term Memory (BiLSTM) ซึง่ใหค้ำ่ MAPE ที ่217.86 และ RMSE เท่ำกบั 
3.39 โดยแบบจ ำลอง Multi-BiLSTM สำมำรถพยำกรณ์คำ่ฝุ่ น PM2.5 ทีม่คีำ่สงู
และคำ่ต ่ำสดุไดด้กีวำ่ โดยเหมำะสมกบัขอ้มลูฝุ่ นละออง PM2.5 ชำยฝัง่ทะเล 
มำกกวำ่แบบจ ำลอง Long Short-term Memory (LSTM) และ Random forest 
ซึง่ใหค้ำ่ MAPE ที ่221.35 , 464.59 และคำ่ RMSE เท่ำกบั 7.24 และ 3.66  
ตำมล ำดบั ซึง่ผลกำรวจิยัในครัง้น้ีสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ส ำหรบักำร
พยำกรณ์คำ่ฝุ่ น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชัว่โมงในพืน้ทีช่ำยฝัง่ทะเล และอนุกรม
เวลำทีม่ลีกัษณะกำรเคลื่อนไหวทีค่ลำ้ยคลงึกนั 

 

RMSE: 3.16 
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บทคดัย่อ — ในปี พ.ศ. 2565 ยูเนสโกระบุว่า “การระบาดใหญ่ของ
โควิด-19 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องจดัการเรียนการสอนออนไลน์นัน้ 
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียน(นักศึกษา)อย่าง
น้อย 9 ใน 10 คนทัว่โลก" คณะวิจยัจึงได้ประดิษฐ์ “ห้องปฏิบติัการดีจงั” 
เ พ่ือแก้ไขสถานการณ์วิกฤตน้ี ห้องปฏิบัติ น้ี เ ป็นห้องปฏิบัติการ
ปฏิสัมพันธ์ดิ จิทัลส าหรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลัและการฝึกปฏิบติัจริงระหว่าง นักเรียน(นักศึกษา) ครู
(อาจารย์) และหุ่นยนต์ ซ่ึงให้บริการโซเชียลเน็ตเวิรก์ การประมวลผล
ข้อมูล และการแบ่งปันทรพัยากรผ่านเครือข่ายหรือคลาวด์คอมพิวต้ิง 
ส าหรบัการจัดการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียน จากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลกั 10 คน เช่ือว่าห้องปฏิบติัการดีจงั
สามารถให้ความยืดหยุ่นในการจดัการชัน้เรียนในสถานการณ์ต่างๆ 
เพ่ือให้ผูเ้รียนได้รบัความรู้ความคู่ความสนุก นอกจากน้ีการวิจยัเอกสาร
แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบติัการน้ีสามารถพฒันากระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ส าหรบัผู้เรียน ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลของการเรียนรู้ ส่งผลต่อ
ผลลพัธ์ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการ
เพ่ิมรายได้เฉล่ียต่อหวัและการพฒันาประเทศ 

ค ำส ำคญั — ห้องปฏิบติัการ  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ภาษาองักฤษ  ดิจิทลัเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบติัจริง  
 

ABSTRACT —  In 20222, UNESCO mentioned that “The Covid-
19 pandemic has interrupted classroom learning for at least 9 out of 
10 students worldwide”. Therefore, we created Djung Laboratory to 
improve this crisis situation. It is a digital interactive laboratory for 

integrated teaching and learning with digital technologies and 
practical training among students, teachers, and the robot. It 
provides services in social networking, data processing and 
resource sharing via network or cloud computing for teaching and 
learning management both inside and outside the classroom. From 
the in-depth interview, we found that the 10 key informants believed 
that Djung Laboratory could offer flexibility in managing classes with 
various situations to enable learners to gain knowledge while having 
fun. Furthermore, the documentary research showed that this 
laboratory could develop analytical thinking processes for learners 
to increase the effectiveness of learning with an impact on outcomes 
that affect the development of human resources, the most important 
factor for increasing per capita income and country development. 

Keywords — practical lab, integrated teaching and learning, 
English, digital technologies, practical training. 
 

I. บทน า 
องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

หรือ  ยู เนสโก(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO) และ ไออเีอ (The International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement: IEA) รายงานวา่ การ
จดัการเรยีนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นการเพิม่ความเหลื่อมล ้าทางด้านการศกึษาในแต่ละ
ประเทศมากขึน้ โดยนกัเรยีนและนกัศกึษาทีม่าจากครอบครวั โรงเรยีน 
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และชุมชน ทีม่คีวามพรอ้ม รวมถงึการสนบัสนุนจากรฐัทีด่กีวา่จะประสบ
ความส าเร็จได้มากกว่าและได้รบัผลกระทบจากทางลบที่น้อยกว่า 
ครอบครวัทีไ่ม่มคีวามพรอ้ม โรงเรยีนหรอืชุมชนขาดทรพัยากร รวมถงึ
ภาครฐัที่ไม่มนีโยบายหรอืทุนสนับสนุน [1] [2] นอกจากนี้ยูเนสโกยงั
เปิดเผยข้อมูลส าคัญว่า “The Covid-19 pandemic has interrupted 
classroom learning for at least 9 out of 10 students worldwid.” หรือ 
“การระบาดใหญ่ของโควดิ-19 สง่ผลใหส้ถานศกึษาตอ้งจดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์นัน้ เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนของนักเรยีน
(นกัศกึษา)อยา่งน้อย 9 ใน 10 คนทัว่โลก” [3]  

ประเทศไทยยงัประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเชงิคุณภาพ
โดยเฉพาะทกัษะในตลาดแรงงาน ทีส่ามารถแยกออกเป็นทกัษะทัว่ไป 
(general skill) ทีต่อ้งใชใ้นทุกสาขาอาชพี และทกัษะวชิาชพีเฉพาะทาง 
(specific skill) ส าหรบัทกัษะทัว่ไปนัน้ได้แก่ทกัษะภาษาองักฤษ การ
พฒันาตวัเอง ความเป็นผูน้ า และความอดทน [4] ส่งผลทางลบต่อผลติ
ภาพแรงงานในประเทศ ไม่สามารถด าเนินการผลิตได้เต็มก าลัง
ความสามารถและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในนวัตกรรม  ดังนัน้ 
ประเทศไทยจงึไดว้างแผนพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ซีึง่เป็นทกัษะของ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) [5] จากรายงานเรื่อง 
“ทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย ” ของ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ระบุว่า สถานประกอบการ 
ระบุว่า แรงงานไทยขาดทกัษะภาษาองักฤษถงึรอ้ยละ 95 รองลงมาคอื
แรงงานขาดแคลนทกัษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศคดิป็นรอ้ยละ 
84 [6] ดงันัน้ นี่นบัไดว้า่เป็นความทา้ทายเรง่ด่วนและส าคญัของภาครฐั
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีต่อ้งด าเนินการแกไ้ข 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัภาษาอังกฤษนับได้ว่าเป็นภาษาที่ใช้ในการ
ตดิต่อสื่อสารเป็นอนัดบั 1 ของโลก โดยมผีูใ้ชม้ากทีสุ่ดทัง้ทีเ่ป็นภาษา
แมแ่ละไมใ่ช่ภาษาแม่ ถงึ 1.35 พนัลา้นคน [7] นอกจากนี้ภาษาองักฤษ
ยงัเป็นภาษาทีม่คีนใช้เป็นอนัดบั 1 ทางอนิเตอรเ์น็ต ซึง่มผีูใ้ชถ้งึรอ้ยละ 
26.8 [8] [9] จงึนับได้ว่าเป็นภาษาที่มคีวามส าคญัต่อการสื่อสารเป็น
อย่างยิ่ง  แต่ทางตรงกันข้าม Education First English Proficiency 
Index (EF EPI) รายงานว่า ความสามารถในดา้นภาษาองักฤษของคน
ไทยอยู่ในล าดบัที ่89 จาก 100 ประเทศทีจ่ดัอนัดบ้ทัว่โลก เป็นล าดบัที ่
20 จาก 24 ประเทศในทวปีเอเชยี และเป็นล าดบัที ่7 จาก 8 ประเทศใน
อาเซยีน ประเทศไทยจงึมปีระชากรทีม่ทีกัษะภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัที่
ต ่ามาก (very low proficiency) [10]   

การวจิยัในครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างต้นแบบห้องฝึก
ปฏบิตักิารสอนภาษาองักฤษแบบบูรณาการดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัและ
การ ฝึกปฏิบัติจ ริง  ภาย ใต้ชื่ อ  “ห้อ งปฏิบัติก ารดีจ ัง ” ซึ่ ง เ ป็น
ห้องปฏบิตักิารดจิทิลัเชงิโต้ตอบส าหรบัการเรยีนการสอนแบบบูรณา
การกบัเทคโนโลยดีจิิทลัและการฝึกปฏบิตัสิ าหรบันักเรยีน(นักศกึษา) 
ครู(อาจารย์) และหุ่นยนต์ โดยทีผู่เ้รยีนและผูส้อนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ร่วมกนั ไม่จ ากดัเวลา และสถานที่ [11] ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ให้บริการทางด้านเครือข่ายสงัคม (social networking) 
การประมวลผลแบบแบ่งปันทรพัยากรผ่านเครอืข่ายหรอืการค านวณ
แบบคลาวด ์(cloud computing) มาใชใ้นการจดัการเรยีนเรยีนการสอน 
โดยมวีตุัประสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนทัง้ใน
และนอกหอ้งเรยีน ในรปูแบบการเรยีนรูใ้หม่ทีต่อบโจทยส์ถานการณ์โค

วดิ-19 ในปัจจุบนั ท าใหก้ารเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษสมัฤทธิผ์ลมากขึน้ 
จะส่งผลให้บณัฑติมศีกัยภาพในการสื่อสารภาษาสากล อนัจะส่งผลให้
คนไทยมรีายได้เฉลี่ยต่อหวั (Per Capita Income) และผลิตภณัฑ์มวล
รวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) สงูขึน้ ซึง่จะสง่ผลดี
ต่อการพฒันาประเทศในอนาคต 

 
II. ทบทวนวรรณกรรม 

1. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching: CLT) 

การสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเป็นวธิกีารในการจดัการเรยีน
การสอนภาษาจากการโตต้อบระหวา่งกนั โดยเน้นทัง้ความหมายในการ
สื่อสารและเป้าหมายในการเรียนรู้ [12] [13] โดยที่ผู้เรียนสามารถ
สนทนาเกีย่วกบัประสบการณ์สว่นตวักบัเพือ่นและผูส้อนในหวัขอ้ต่าง ๆ 
ทีอ่ยู่นอกบทเรยีนและนอกไวยากรณ์ เพือ่สง่เสรมิทกัษะดา้นภาษาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ จากประสบการณ์ส่วนตวั ดงันัน้ภาษาจงึท าหน้าที่
เป็นทัง้เครื่องมอืในการสื่อสารทางดา้นความคดิและอารมณ์ [14] ตาม
กลไกทางธรรมชาติ นอกจากนี้ บิลาช (Bilash’s Second Language 
Instructional Model) หรอื B-SLIM Model [15] [16] ไดเ้สนอแนวคดิวา่ 
กจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวภาษาเพือ่การสื่อสารทีน่่าสนใจ คอื 
การสอนภาษาทีส่อง ซึง่ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 1) ข ัน้วางแผน
และการเตรยีม (planning and preparation) 2) ข ัน้ท าความเขา้ใจตวั
ป้อนหรอืขอ้ความรู้ใหม่ (comprehensible input) 3) ข ัน้กิจกรรมเพื่อ
ความเขา้ใจและฝึกทกัษะ (intake activity) 4) ข ัน้ผล (output) และ 5) 
ข ัน้ประเมนิผล (evaluation)  

2. การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ (Integrated Instruction) 
การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ (Integrated Instruction) เป็นการ

สอนที่เชื่อมโยงความรูค้วามคดิ ในภาพรวมหรอืทกัษะเขา้ไว้ด้วยกนั 
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยองคร์วม ทัง้ดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะ 
พิสัย (ดูรูปที่ I) [17] ซึ่งสอดคล้องตามแนวการจัดการศกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ที่เน้น
ความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตาม
ความเหมาะสมตามความเป็นจรงิของสงัคม นอกจากนี้การเรยีนรปูแบบ
บูรณาการยงัเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและ
สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติจรงิ [18] ซึ่งสอดคล้องกบัปิรามดิการ
เรียนรู้ (The Learning Pyramid) ของ Edgar Dale (1946) ซึ่งเป็นที่
ยอมรบัในวงการศึกษาระดบันานาชาติและถูกพฒันามาใช้จนถึงใน
ปัจจุบนั ที่ระบุว่าการเรยีนรูจ้ากการลงมือท าหรอืปฏบิตัจิรงิ [19] [20] 
ซึ่งสอดคล้องกบั การจดัจ าแนกของบลูม (Bloom's Taxonomy)ซ่ึงจะมี
การจ าแนกระดบัความสามารถในการเรียนรู้จากต ่าสุดไปถึงสูงสุด ซึง่ระบุ
ว่านอกจาก “การสอนผูอ้ื่น” แล้ว “การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ” จะท าให้
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดม้ากกวา่วธิกีารอื่น ๆ (ดรูปูที ่I)  [21] [22]  

3. การเรียนรู้แบบปฏิบติัจริง (Practical Learning) 
ในปี 1984 David A. Kolb ไดอ้อกแบบโมเดลการเรยีนรูแ้บบปฏบิตัิ

จริง (Practical Learning) หรือ ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning Theory: ELT)  โดยทฤษฎีที่ เชื่ อว่ามีปัจจัย
ส าคัญ 3 ประการในการเรียนรู้ของแต่ละคน คือ 1) พันธุกรรม 2) 
ประสบการณ์ชีวิต และ 3) ความต้องการตามสภาพแวดล้อม และมี
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กระบวนการในประมวลผลข้อมูลจากการเรียนรู้แบบปฏิบัติอยู่ 4 
ขัน้ตอน คอื 1) ประสบการณ์คอนกรตี (concrete experience followed 
by) 2) การสังเกตการณ์เชิงสะท้อน (observation and experience 
followed by) 3) บทคัดย่อแนวความคิด ( forming abstract concepts 
followed by) และ 4) ทดลองใช้งาน (testing in new situations) เมื่อ
เสร็จสิ้นขัน้ตอนทัง้ 4 นี้ กระบวนการการเรยีนรู้แบบปฏิบตัิจริงก็จะ
เริม่ต้นใหม่ เพื่อด าเนินการสรา้งความรูแ้ละขอ้มูลต่อไป [23] [24] [25] 
ดงันัน้ การเรยีนรูแ้บบปฏิบตัิจรงิจงึเป็นการจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนทีต่อ้งสรา้งสิง่แวดล้อมใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการปฏบิตัิ
เป็นฐาน เพือ่สรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิความเชีย่วชาญในเนื้อหาความรู ้ทกัษะ 
และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ โดยสามารถน าเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
ประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบฝึกปฏบิตัเิป็นฐาน [25] [26]  

4. การเรียนรู้ในยคุดิจิทลั 
อตพิร เกดิเรอืง อธบิายวา่ในอดตีการเรยีนรูจ้ะเกดิจากครู(อาจารย)์

ถ่ายทอดความรูข้องตนเองออกมา โดยนักเรยีน(นักศกึษา)จะเป็นผู้รบั
ความรูเ้หล่านัน้และจดลงสมดุ ตลอดจนคน้ควา้หาขอ้มลูจากหนงัสอืเพือ่
จดัท ารายงานและเตรยีมตวัสอบ แต่การศกึษายุคดจิทิลันี้ตอ้งค านึงถงึ
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเรยีน การท างาน และการด าเนินชีวติ อนั
น าไปสู่การจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ [27] เพื่อสรา้งทกัษะทีส่ าคญัของ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (21st-Century Skill) [5] ดงันี้ 

1. การเรยีนจะเป็นศกึษาตลอดชวีติ สรา้งใหผู้เ้รยีนพรอ้มรบัสิง่ใหม่ 
ๆ เพือ่ใหเ้กดิทกัษะและสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู ้ 

2. การเรยีนตอ้งสามารถน าวางแผนพฒันาวจิยัและน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

รปูที ่I. กรอบแนวคดิและหอ้งปฏบิตักิารดจีงั (Djung Laboratory) 
3. มีการจดัการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ

เอกชน เพือ่สรา้งแนวทางการศกึษารปูแบบใหม่ ทีไ่มใ่ช่การเรยีนทีบ่า้น
หรอืโรงเรยีนเทา่นัน้  

4. การจดัสิง่แวดล้อมทางการศึกษาเป็นแบบสมยัใหม่ มกีารจดั
แหล่งความรูด้ว้ยขอ้มลูจ านวนมากเพื่อการคน้ควา้ดว้ยตนเอง มรีะบบ
อนิเทอรเ์น็ตสามารถเรยีนรูผ้า่นระบบออนไลน์ และการน าเทคโนโลยมีา
จดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 

5. การพฒันาของสถานศกึษาต้องเน้นใหเ้กดิการเรยีนรูซ้ึง่กนัและ
กนั แบ่งปันมุมมอง ความรู้ คุณค่า และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถ
ปรบัตวัและพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัและอนาคต 

6. ครู(อาจารย์)เป็นผู้ช่วยคอยชี้แนะเป็นผู้น าาทางและสนับสนุน
ให้แก่นักเรยีน(นักศึกษา) เพื่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการเรยีนรู้ ครู
(อาจารย์)และนักเรยีน(นักศกึษา)เรยีนรูร้่วมกนั ครู(อาจารย์)มหีน้าที่
กระตุน้ใหก้ าาลงัใจและใหค้ าแนะน าในการสอน 

7. ระบบการศึกษาต้องเชื่อมต่อเข้าระบบสารสนเทศอย่างเต็ม
รปูแบบ  เพือ่เรง่การเรยีนรูผ้า่นขอ้มลูและเทคโนโลยใีนทุกสาขา 

8. สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบ
คอมพวิเตอรใ์นสถานศกึษา  

9. หลกัสตูรการเรยีนการสอนสามารถจดัเนื้อหาความรูท้กัษะชวีติ 
ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านระบบเครือข่ายและส่งต่อไปยงั
ฐานขอ้มลูทีอ่ยูภ่ายนอกหอ้งเรยีนได ้

10. การวดัผลและประเมินผลควรให้ครู(อาจารย์)และนักเรียน
(นกัศกึษา)รว่มกนัก าหนดแนวทางในการประเมนิ โดยเน้นการประเมนิ
เพือ่พฒันามากกวา่การประเมนิเพือ่วดัผลสมัฤทธิ ์[27] 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเขยีนกรอบแนวคดิของการ
วจิยั เรื่อง “ห้องฝึกปฏิบตัิการสอนภาษาองักฤษแบบบูรณาการด้วย

เทคโนโลยดีจิทิลัและการฝึกปฏบิตัจิรงิ” ไดด้งัรปูที ่I 
 

III. ระเบยีบวธิวีจิยั 
การศกึษาในครัง้นี้เป็นวจิยัประเภทการวจิยัและพฒันา (research 
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and development, R&D) ทีห่วงัผลใหเ้กดิการพฒันาประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษส าหรบันักศกึษา โดยผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นต้นแบบ  เพื่อขยายผลในการสร้าง
หอ้งปฏบิตักิารในชุดโครงการวจิยั เรื่อง “การพฒันาศกัยภาพดา้นการ
สื่อสารภาษาองักฤษของนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ผ่านการเรยีนการสอนแบบบูรณาการดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัและการฝึก
ปฏิบตัิจรงิ” (ซึ่งมทีัง้หมด 7โครงการวจิยั) ส าหรบัโครงการวจิยัย่อย 
“ห้องฝึกปฏิบตัิการสอนภาษาองักฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี
ดจิทิลัและการฝึกปฏบิตัจิรงิ” นี้มรีะเบยีบวธิวีจิยั ดงันี้  

โครงการวจิยันี้เกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพ (qualitative research) โดย 
การวจิยัเอกสาร (documentary research) และการสมัภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (key informants) โดยใชว้ธิี
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จาก 1) ผู้มีความ
เ ชี่ ย ว ช าญ  จ าก  The University of Leicester, The University of 
Tampere, Nihon University และมหาวิทยาลยัไทย จ านวน 4 คน 2) 
อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือใช้
ภาษาองักฤษในการสอน จ านวน 3 คน และ 3) นกัศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล จ านวน 3 คน รวมทัง้สนิ 10 คน เพื่อน าขอ้มลูไป
ใชส้ าหรบั 

1. จดัท าขอ้ก าหนดและ ขอ้เสนอกระบวนการพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร
ไปสูห่อ้งปฏบิตักิารตน้แบบ  

2. ส ารวจและประเมินสถานภาพ ด้านความประสิทธิภาพและ
ปลอดภยัผ่านรายการส ารวจหอ้งปฏบิตักิาร (ESPReL Checklist) [28] 
ดว้ยตนเองและผูเ้ชีย่วชาญ 

3. วเิคราะห์ศกัยภาพของหอ้งปฏบิตักิารจากผูเ้ชีย่วชาญและกลุ่ม
ตวัอย่าง แลว้น ามา 1) ออกแบบหอ้งปฏบิตักิาร 2) ออกแบบระบบและ
โปรแกรม เพือ่ใหส้ามารถใชง้านควบคู่กบั “หุ่นยนตปั์ญญาประดษิฐ์” ที่
ท าการวจิยัร่วมในชุดโครงการวจิยัเดยีวกนั 3) การออกแบบประเมนิ 
[28] 4) ทดสอบและปรบัปรงุ และ 5) ถ่ายทอดองคค์วามรู ้
 

IV.  ผลการวจิยั 
การศกึษาวจิยัจากเกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพโดยการวจิยัเอกสารและ

การสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญัจ านวน 10 คน มดีงันี้   
จากการวิจยัเอกสาร พบว่า เดิมจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ใน

หอ้งปฏบิตักิาร คอื การเสรมิทฤษฎคีวามรูท้ีไ่ดร้บัจากการบรรยายเป็น
หลัก โดยมีผู้ที่มีส่วนร่วม คือ มหาวิทยาลัย อาจารย์ หรือหัวหน้า
ห้องปฏิบตัิการ และนักศึกษา [29] แต่การเรียนที่มีประสิทธิภาพใน
ปัจจบุนัและในอนาคตไมใ่ช่การบรรยายหรอืการน าความรูม้าป้อนใหก้บั
ผู้เรียนโดยตรงเช่นในอดีตอีกต่อไป แต่ต้องเป็น “การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ”  (Experiential Learning) [30] ซึ่ งต้องมีกรอบ
ความคิด  (Conceptual Framework) ของกา ร เ รียนรู้ แ บบมีส่ ว น
ร่วม (Participatory Learning) เป็นการเรยีนรูท้ี่แสดงถงึความสัมพนัธ์
ในสามมติิ คือ 1) การคิด 2) แรงจูงใจ และ 3) บรบิททางสงัคม [31] 
หอ้งปฏบิตักิารแบบบูรณาการดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัและการฝึกปฏบิตัิ
จรงิจงึนบัไดว้า่เป็นเครือ่งมอืส าคญัทีจ่ะท าให้การจดัการเรยีนการสอนนี้
สมัฤทธิผ์ลจากการเชื่อมโยงทัง้ 3 มิติ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ให้บริการทางด้านเครือข่ายสังคม การประมวลผลแบบแบ่งปัน
ทรพัยากรผา่นเครอืขา่ยหรอืการค านวณแบบคลาวด ์ 

ในปัจจุบนัการเรยีนรูใ้นหอ้งปฏบิตักิารควรจะสามารถแบบบูรณา
การดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัและการฝึกปฏบิตัจิรงิไดอ้ยา่งหลากหลาย เชน่ 
การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning: BL) หมายถึง  การ
ผสมผสานระหว่างการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนกบัการเรยีนรูจ้ากเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั เช่น อาจารย์สอนโดยจดักจิกรรมในชัน้เรยีนแบบ
ปกต ิและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดก้ารศกึษาเพิม่เตมิดว้ยตนเองนอกชัน้
เรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ [32] [33] แนวทางการศกึษาที่ผสมผสาน
สื่อการศกึษาออนไลน์นี้ยงัรวมถงึการโต้ตอบออนไลน์ ที่จะเพิม่การมี
ส่วนร่วม (engagement) ของผูเ้รยีน ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมเีครื่องมอืที่
จะก่อให้เกดิการปรากฏตวัทางกายภาพของทัง้ครูและนักเรยีน ทัง้ใน
หอ้งเรยีนปกตแิละในหอ้งเรยีนออนไลน์  

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของหอ้งปฏบิตักิารจากผูเ้ชีย่วชาญและ
กลุ่มตวัอยา่ง 

1. การออกแบบห้องปฏบิตักิาร ณ หอ้ง L307 อาคารพรอ้มมงคล  
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ดรูปูที ่II) 
ซึง่หอ้งปฏบิตักิารดจีงันี้มลีกัษณะพเิศษทางเทคนิค คอื   

1.1 เก้าอี้ สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกสถานที่ มี
ความยดืหยุ่นใหก้บัการจดัประชุม สมัมนา การอบรม การท างานกลุ่ม
ต่างๆ หรอืการเรยีนการสอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการใชง้าน 

1.2 ผนังห้องเรียน มีการออกแบบให้ผนังของห้องเรียน
สามารถเขยีน และลบได ้ดว้ยปากกาชอลก์น ้าไรฝุ้่ น ไรก้ลิน่ ไรส้ารพษิ 
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เหมาะส าหรบัให้ผู้เรยีนสามารถเขยีนแสดง
ความคดิเหน็ หรอืการท างานเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งอสิระ 

 
รปูที ่II. การออกแบบหอ้งปฏบิตักิารดจีงั (Djung Laboratory) 

หมายเหตุ : เลขทีค่ าขอจดทะเบยีนสทิธบิตัร 2201000190 
 

2. การออกแบบระบบและโปรแกรมมลีกัษณะ ดงันี้  
2.1 ระบบการสื่อสารภายในห้องเรยีน ผู้สอน และผู้เรียน

สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายได้ทัง้ระบบ ซึ่งมรีะบบ
ต่างๆ ดงันี้ 

- ระบบการสื่อสารเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เครื่องคอมพวิเตอร์ของ
ผูส้อน และผูเ้รยีน มอุีปกรณ์เครอืขา่ยตามมาตรฐาน WiFi 6 

- ระบบเสยีง ผูส้อนมไีมค์โครโฟนแบบไรส้าย ชนิดหนีบตดิกบัตวั
ผูส้อน เพื่อให้มคีวามคล่องแคล่วในการสอน ซึ่งสามารถเดนิไปได้ทัว่
บรเิวณภายในห้องเรยีน ในส่วนของผู้เรยีนแต่ละกลุ่มมไีมค์โครโฟน
แบบไรส้าย  

- ระบบภาพ ผูส้อนสามารถสง่ภาพหน้าจอของผูส้อนไปยงัอุปกรณ์
แสดงภาพ  เช่น โปเจคเตอร ์เครือ่งรบัโทรทศัน์ไดทุ้กเครือ่งภายในหอ้ง 
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และสามารถดงึภาพหน้าจอของผูเ้รยีนแต่ละคนมาแสดงได้ สว่นผูเ้รยีน
สามารถสง่ภาพหน้าจอของผูเ้รยีนไปยงัเครือ่งรบัโทรทศัน์ 

- ระบบการเรยีนออนไลน์ ผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถท าการเรยีน
การสอนแบบออนไลน์ได ้โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Teams, Google 
Meet หรอื ZOOM  

2.2 ระบบกล้องบันทึกภาพภายในห้อง เรียนมีกล้อง
บันทึกภาพ ชนิดหมุนติดตามตัวผู้สอนได้ และมีกล้องบันทึก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในหอ้งเรยีน เพื่อใหเ้หน็บรรยากาศ ณ ปัจุ
บนั (Real Time)  

2.3 กระดานออกแบบใหป้ระหยดัเวลาและทรพัยากร ผูส้อน
สามารถใช้กระดานที่มลีกัษณะเป็น Interactive White Board ร่วมกบั
ผูเ้รยีน โดยมปีากกาอจัรยิะทีช่่วยในการเขยีน วาดรูปทรงต่าง ๆ และ
สามารถย่อ/ขยาย/หมุน ภาพหรอืมลัตมิเีดยีไดด้ว้ยปลายนิ้ว อกีทัง้ยงั
สามารถแปลงลายมอืทีเ่ขยีนเป็นตวัพมิพ ์ 

2.4 ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูการเรยีนการสอน นักศกึษาสามารถ
เปิดดูวีดิทศัน์ย้อนหลังผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private 
Network: VPN) ของทางมหาวทิยาลยั 

2.5 การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการผา่นระบบดจิทิลั
และการฝึกปฏบิตัริะหวา่งผูเ้รยีน ผูส้อน และหุน่ยนต์ (ดรูปูที ่III)  

 

 
รปูที ่III. การออกแบบหุน่ยนตอ์าจารย ์(Ajarn Robot) 

หมายเหตุ : เลขทีค่ าขอจดทะเบยีนอนุสทิธบิตัร 2203000081 
3. การออกแบบประเมินยงัคงใช้แบบฟอร์ม ESPReL Checklist 

[28] (ดรูปูที ่IV) ซึง่พบวา่ผา่นการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ  
 

 
รปูที ่IV. แบบฟอรม์ ESPReL Checklist 

แหล่งทีม่า : โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร
วจิยัในประเทศไทย, 2558 [28] 

4. การทดสอบและปรบัปรงุ  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลัก  10 คน เชื่อว่า

ห้องปฏบิตักิารดจีงัสามารถให้ความยดืหยุ่นในการจดัการชัน้เรยีนใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรยีนได้รบัความรู้ควบคู่ความสนุก โดย
นกัศกึษา 3 คนไดใ้หส้มัภาษณ์วา่     

“ผมชอบห้องเรยีนทีใ่ช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัแบบนี้  โดยให้ความรู้
ควบคูค่วามสนุกครบั” 

“หอ้งแลปนี้มผีนงัทีส่ามารถเขยีนและลบไดเ้ป็นเหมอืนกระดานไวท์
บอร์ด ท าให้ทุกมุนในห้องสามามารถเขียนจดบันทึกข้อมูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ไดทุ้กที ่รว่มถงึมคีอมพวิเตอรท์ีจ่ะชว่ยหาขอ้มลูต่าง ๆ บนโลก
ออนไลน์ไดม้ากยิง่ขึน้ครบั”  

“หอ้งแลป Djung มคีวามทนัสมยัและยงัสามารถท างานเป็นทมีได้
สะดวกเพราะมอุีปกรณ์ครบส าหรบัแต่ละคน นกัศกึษาบางคนทีบ่า้นไมม่ี
อุปกรณ์ ถา้ไดเ้รยีนในหอ้งแลป Djung หมดหว่งเลยคะ่”  

ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของอาจารยท์ีอ่ยากใหส้ถานศกึษาทุก
แห่งมหีอ้งปฏตักิารทีส่ามารถจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลัและการฝึกปฏบิตัจิรงิ โดยอาจารย์ 3 ท่านไดใ้หค้วาม
คดิเหน็วา่    

“การจดัการเรยีนการสอนในปัจจุบนัควรมุง่เน้นไปที ่Play and Plug 
คอื ใหใ้ชค้วามสนุกน าหน้าความรู”้ 

“นวัตก ร รมนี้ มี น่ า จ ะสามา รถช่ ว ยนั ก เ รียนพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษจากการปฏบิตัจิรงิทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน”  

“หอ้งปฏบิตักิารดจีงัสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัการจดัการเรยีน
การสอนในทุกสาขาวชิา ไมใ่ช่เฉพาะแต่วชิาภาษาองักฤษเท่านัน้ ขอให้
พฒันาต่อไป เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการศกึษาในภาพรวม” 

ผูเ้ชีย่วชาญได้ใหค้ าแนะน าส าหรบัการพฒันางานวจิยัในอนาคตไว้
ดงันี้ 

“นวตักรรมนี้มปีระโยชน์อย่างยิง่ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 แต่ส่วนประกอบของเทคโนโลยี
และอุปกรณ์บางอย่างน าเข้ามาจากต่างประเทศ ในอนาคตควรจะ
พยายามสรา้งสิง่เหล่านี้ขึน้มาเองในการวจิยัเฟสต่อไป” 

5. การถ่ายทอดองคค์วามรู้ผลงาน “หอ้งปฏบิตักิารดจีงั” ถูกน าไป
แสดงและได้ร ับรางวัล  “เหรียญทองแดง ” จากงาน  “SPECIAL 
EDITION 2022 - INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” ณ 
สมาพนัธรฐัสวสิ เมื่อวนัที่ 16 - 20 มนีาคม 2565 (https://inventions-
geneva.event maker.io/inventions/620f9cc7030b735 43467766a) 
(ดูรูปที ่V) และไดถ้่ายทอดองค์ความรู้ดงักล่าวในการประชุมออนไลน์ 
“สอนออนไลน์อย่างไร...ใหเ้ดก็ไม่เบื่อ?”  ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2564 
ซึ่ ง มี จ า น ว น ก า ร รั บ ช ม จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น ก ว่ า  1,600 ค รั ้ ง 
(https://web.facebook.com/102724691969271/ 
videos/3902764206460 018)  
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รูปที่ V. การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Geneva Inventions 2022 และ 
Youtube 
 

V. สรปุผลการศกึษาและอภปิรายผลการวจิยั  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทัง้ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ณ ปัจจุบัน “ห้องปฏิบัติการดีจงั” จึงถูกออก
ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการผา่นระบบดจิทิลัและการ
ฝึกปฏิบตัิจริง ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และหุ่นยนต์ ที่สามารถท าให้
ผู้เรยีนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ไม่จ ากดัเวลา และ
สถานที ่สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรม [15] [17] [23] [27] ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บรกิารโซเชียลเน็ตเวริ์ก การประมวลผล
ขอ้มูล และการแบ่งปันทรพัยากรผ่านเครอืข่ายหรอืคลาวด์คอมพวิติ้ง 
ซึง่เป็นรปูแบบทีส่ามารถน าเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชน์กบัการเรยีนการ
สอนทัง้ในและนอกห้องเรยีน โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ซึ่ งสอด
คล้องกบัผลการวจิยัเอกสาร [30] [31] [32] และจากการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึพบวา่ตน้แบบหอ้งปฏบิตักิารดจีงัสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู้
ควบคู่ความสนุกในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ โดยมกีารศกึษา ทดลอง 
เน้นการปฏบิตั ิสรุปผลการเรยีนรูท้ีไ่ด้รบั รวมไปถงึการประเมนิผลการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง ซึ่งถอืว่าเป็นทกัษะทีส่ าคญัของการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีจ่ะพฒันากระบวนการคดิวเิคราะหใ์หเ้กดิแก่
ผูเ้รยีนและเพิม่ผลสมัฤทธิใ์นการจดัการเรยีนการสอน จงึท าให้ได้รบั
รางวลัจากการประกวดสิง่ประดษิฐใ์นระดบันานาชาต ิ
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บทคดัย่อ            การศึกษาวิจยัครั -งนี-   มีวตัถปุระสงค์เพื=อวิจยัระบบ
ควบคมุการปลกูผกัไฮโดรโพนิกสอ์จัฉริยะสาํหรบัเกษตรกร ซึ=งเป็นการปลกู
ผกัสลดัในกลุ่มที=มีความต้องการค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนํา
ไฟฟ้า (EC) ในระบบเดียวกนั บนโต๊ะปลูกผกัแบบ Dynamic Root Floating 
Technique System (DRFT) โดยใช้อปุกรณ์ Internet of Things (IoT) มาเป็น
อปุกรณ์เซนเซอร ์สาํหรบัควบคมุการเปิด-ปิดระบบการเติมนํ-า การเปิด-ปิด
สารละลายธาตุอาหาร A และ B รวมทั -งระบบพ่นละอองนํ-าเพื=อลดอณุหภมิู
ที= โต๊ะปลูกผกั ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ที= ได้พัฒนาขึ-น
สามารถทาํหน้าที=ทดแทนแรงงานของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผกั
สลดัที=ปลูกมีคณุภาพเท่าเทียมกบัที=ใช้เกษตรกรปลูก ดงันั-นระบบการปลูก
ผกัสลดัที=พฒันาขึ-นสามารถใช้ทําหน้าที=แทนเกษตรกรได้ มีความง่ายใน
การใช้ระบบควบคมุ 

 
คาํสาํคญั             ไฮโดรโพนิกส,์ อินเทอรเ์น็ตสาํหรบัทกุสิ=ง 

 
The purpose of this research study was to research a smart 

hydroponic vegetable growing control system for farmers. Which is 
growing lettuce in the group that needs acid-base (pH) and electrical 
conductivity (EC) in the same system at the vegetable growing table of 
the Dynamic Root Floating Technique System (DRFT). Using Internet of 
Things (IoT) devices as sensor devices for controlling the on-off of the 
water filling system, the on-off of nutrient solutions A and B, as well as 
a water spray system to reduce the temperature at the vegetable 
growing table. The developed hydroponic vegetable growing control 
system can effectively replace farmers' labor. Salad vegetables grown 
are of the same quality as those grown by farmers. Therefore, the 
developed lettuce growing system can serve as a substitute for farmers. 
It is easy to use the control system. 

 
Keywords           Hydroponics, Internet of Things (IoT) 

 
I. บทนํา 

การปลูกผักสลัดแบบระบบไฮโดรโพนิกส์ โดยใช้วิธี Dynamic Root 
Floating Technique System (DRFT)  ซึeงอาศยันํgาทีeมสีารละลายธาตุอาหารให้
ไหลหมุนเวยีนภายในราง หรอืท่อพวีซี ีได้รบัความนิยมมากยิeงขึgนและมกีาร
ปลกูผกัสลดัอยา่งแพรห่ลาย เพราะสามารถควบคมุสารละลายธาตุอาหารไดง้า่ย 
แต่วธิทีีeใชอ้ยู่ในปัจจุบนัตอ้งมกีารตรวจสอบในการวดัค่า pH และ EC และตอ้ง
ควบคมุการเตมิสารละลายธาตุอาหาร A และ B ใหเ้หมาะสมกบัการปลกูผกัสลดั
ในแต่ละชนิดซึeงมคีวามสําคญัอย่างยิeง เพราะจะส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของ
ผกัสลดั เนืeองจากผกัแต่ละชนิดมคีวามตอ้งการสารละลายธาตุอาหารทีeแตกต่าง

กนั ผกัสลดัทีeปลูกในกลุ่มเดยีวกนัจงึตอ้งมกีารควบคุมปรมิาณสารละลายธาตุ
อาหาร โดยการวดัคา่ pH ระหวา่ง 5.5 - 6.5 และ EC ระหวา่ง 1.8 - 2.2 mS/cm 
[1] โดยปกตเิกษตรกรจะตอ้งนําเครืeองมอืมาตรวจวดัค่า pH และ EC ตลอดทุก
วนัจนถงึวนัทีeสามารถเกบ็เกีeยวดว้ยตนเอง จงึทาํใหส้ิgนเปลอืงเวลา และอาจจะมี
ความผดิพลาด หรอืไม่ต่อเนืeองในการวดัสารละลาย จงึอาจจะก่อใหเ้กดิความ
ผดิพลาดในการปลูกผกัสลดั ทําใหผ้กัสลดัไดร้บัความเสยีหายได ้ การปลูกจะ
ใชค้า่  

ปัจจุบนัมกีารนําเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กบัระบบปลูกผกั
ไฮโดรโพนิกส ์โดยพฒันาเป็นเทคโนโลย ีIoT ทํางานร่วมกบัอุปกรณ์เซนเซอร์
ต่างๆ มกีารออกแบบระบบการวดัค่า pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารทีe
ใชก้บัการปลูกผกัสลดัแบบไฮโดรโพนิกส ์ซึeงมรีาคาถูก สามารถวดัการละลาย
ของธาตุอาหารในนํgาหรอืความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในนํgาแบบเวลาจรงิโดยใช้
หลกัการวดัค่า pH และ EC และสง่ขอ้มลูไปแสดงบนระบบคลาวด ์และเวบ็เพจ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ระบบไม่สามารถทําการควบคุมการเติม
สารละลายธาตุอาหาร และนํgาได ้ 

จากปัญหาดงักล่าวจงึไดอ้อกแบบและพฒันาระบบควบคุมสารละลายธาตุ
อาหารแบบอตัโนมตัสิาํหรบัปลูกผกัไฮโดรโพนิกส ์ดว้ยเทคโนโลย ีIoT โดยใช้
อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ ทําหน้าทีeในการตรวจวดัค่า pH และ EC ซึeงสามารถ
ควบคุมระบบได้ทั gงแบบกึeงอตัโนมตัแิละแบบอตัโนมตั ิเพืeอให้ได้ผกัสลดัทีeมี
คุณภาพ ปลอดสารพิษตกค้างตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอรเ์ชืeอมต่อกบัระบบเซน็เซอรต์่าง ๆ เช่น อุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ตรวจวัดระดับนํg าและเติมนํg า อุปกรณ์ควบคุม
สารละลายธาตุอาหาร อุปกรณ์ pH และ EC Module เกษตรกรสามารถควบคุม
ผ่านระบบคลาวดไ์ด ้เกษตรกรสามารถลดการใชแ้รงงานได ้ทําใหเ้กษตรกรมี
คุณภาพชวีติทีeดขี ึgน ทําใหเ้กษตรกรมกีารพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ พฒันาเป็น 
Smart Farmer ได ้             
 

II. วตัถุประสงค ์
1. เพืeอศกึษาชดุคาํสั eงการควบคมุบอรด์อาดยุโน่ผา่นเวบ็แอปพลเิคชนั 
2. เพืeอพฒันาระบบปลูกผกัไฮโดรโพนิกสแ์บบอตัโนมตัผิ่านเวบ็แอปพลเิค
ชนั 
 

III. วธิดีาํเนินการวจิยั 
การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบควบคุมการปลูกผกัไฮโดรโพนิกสอ์จัฉรยิะสําหรบั

เกษตรกร ไดม้กีารออกแบบใหม้กีารทาํงานแบบอตัโนมตั ิและกึeงอตัโนมตัิ
โดยระบบสามารถควบคุมการเปิด-ปิดนํgา การเปิด-ปิดสารละลายธาตุ
อาหาร A และ B และการพ่นละอองนํgาเพืeอลดอุณภูมทิีeโต๊ะปลูกผกั ผ่าน
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โทรศพัท์มอืถอื อกีทั gงสามารถเก็บขอ้มูลไว้ในระบบคลาวด์ ThingSpeak  
[2] ซึeงเป็นระบบคลาวด์ สําหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ของ
อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) และแสดงผลขอ้มลูในรูปแบบของกราฟ
ผ่านแอปพลิเคชนั Blynk สามารถดูกราฟผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่า
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมบริเวณโต๊ะปลูกผัก ค่าอุณหภูมิของนํg า
สารละลายธาตุอาหาร ค่า pH และค่า EC ได้ โดยการแสดงผลผ่านเว็บ
เบราวเ์ซอร ์(Web Browser) หรอืโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Phone)  

โครงสรา้งและองคป์ระกอบของระบบควบคมุ 
ระบบควบคุมการปลูกผกัไฮโดรโพนิกส์อจัฉรยิะสําหรบัเกษตรกร มี

โครงสร้างและองค์ประกอบของการเชืeอมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ กบั
บอร์ดอาดุยโน่ (Arduino) และบอร์ด ESP8266 แสดงดังรูปทีe I ซึeงมี
รายละเอยีดดงันีg 

1. บอร์ดอาดุยโน่ (Arduino) รุ่น Arduino UNO R3 [3]  โดยพัฒนา
โปรแกรมด้วยโปรแกรม Arduino IDE เพืeอควบคุมการทํางานของบอร์ด
และทํางานตามคําสั eงหรอืโปรแกรมควบคุมการทํางานทีeพฒันาขึgนสําหรบั
นําไปใชใ้นการควบคมุการเปิด-ปิดนํgา การเปิด-ปิดสารละลายธาตุอาหาร A 
และ B และการพน่ละอองนํgาเพืeอลดอุณภมูทิีeโต๊ะปลกูผกั อกีทั gงสามารถเกบ็
ขอ้มลูไวใ้น ThingSpeak และแสดงผลขอ้มลูในรปูแบบของกราฟผ่านแอป
พลเิคชนั Blynk เชน่ คา่อุณหภมูขิองสภาพแวดลอ้มบรเิวณโต๊ะปลกูผกั คา่
อุณหภมูขิองนํgาสารละลายธาตุอาหาร คา่ pH และคา่ EC โดยการแสดงผล
ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร ์หรอืโทรศพัทม์อืถอื  

2. ESP8266 เป็นโมดูล WiFi [4] ทํางานร่วมกบับอร์ดอาดุยโน่ โดย
พฒันาโปรแกรมดว้ยโปรแกรม Arduino IDE เพืeอควบคุมการทํางานของ
บอรด์และทาํงานตามคาํสั eงหรอืโปรแกรมควบคมุการทาํงานทีeพฒันาขึgน ซึeง
สามารถต่อเขา้กบัระบบ Internet ได ้  

3. อุปกรณ์ตรวจวดัความเป็น กรด-ด่าง (pH) เป็นการตรวจวดัค่า pH 
ในนํgาทีeมสีารละลายธาตุอาหาร [5] ซึeงเป็นปัจจยัหลกัของการปลกูผกัไฮโดร
โปนิกส ์โดยจะทําการส่งขอ้มลูทีeตรวจวดัไดไ้ปยงัอุปกรณ์อาดุยโน่ และส่ง
ข้อมูลไปทีeระบบคลาวด์ ThingSpeak เพืeอทําการบันทึกค่าข้อมูลลงใน
ฐานขอ้มลู และแสดงผลขอ้มลูในรปูแบบของกราฟผา่นแอปพลเิคชนั Blynk 

4. อุปกรณ์ตรวจวดัค่าการนําไฟฟ้า (EC) Electric Conductivity เป็น
การตรวจวดัค่าระหว่างแท่งโลหะ 2 แท่ง ทีeจุ่มอยู่ในนํgาทีeมสีารละลายธาตุ
อาหารเป็นการตรวจวดัค่า EC ในนํgาซึeงเป็นปัจจยัหลกัของผกัไฮโดรโป
นิกส์ โดยจะทําการส่งข้อมูลทีeตรวจวดัได้ไปยงัอุปกรณ์อาดุยโน่และส่ง
ข้อมูลไปทีeระบบคลาวด์ ThingSpeak เพืeอทําการบันทึกค่าข้อมูลลงใน
ฐานขอ้มลู และแสดงผลขอ้มลูในรปูแบบของกราฟผา่นแอปพลเิคชนั Blynk  

 
รปูทีe I ผงัการเชืeอมต่ออุปกรณ์ของระบบ 

 
5. อุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิ (DHT22) เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ใช้วดั

อุณหภูมสิภาพแวดล้อมมหีน่วยเป็นองศาเซลเซียล หรอืองศาฟาเรนไฮ 
และสามารถวดัความชืgนได ้เมืeอสภาพแวดล้อมมอุีณภูมสิูงกว่า 30 องศา 
บอรด์อาดยุโน่จะสั eงใหม้กีารพน่ละอองนํgาเพืeอลดความรอ้น 

6. อุปกรณ์ Waterproof Sensor DS18D20 เป็นอุปกรณ์เซนเซอรท์ีeใช้
วดัอุณหภูมขิองนํgาทีeมสีารละลายธาตุอาหาร มหีน่วยเป็นองศาเซลเซยีล 
หรอืองศาฟาเรนไฮ 

7. สวทิชล์ูกลอย จะทําหน้าทีeเซนเซอรร์ะดบัของนํgาทีeมสีารละลายธาตุ
อาหาร เมืeอระดบันํgาสารละลายธาตุอาหารลดลง จะสง่ขอ้มลูใหก้บับอรด์อา
ดุยโน่ เพืeอสั eงให้ Solenoid Valve ของสารละลายธาตุอาหาร A และ B 
ทาํงาน 

8. เวบ็ไซต์ ThingSpeak [6] เป็นบรกิาร Cloud ทีeอนุญาตใหส้ามารถ
ส่งข้อมูลต่าง ๆ จากบอร์ดอาดุยโน่ และบอร์ด ESP8266 เพืeอเก็บเป็น
ฐานขอ้มลูบนพืgนทีeทีeใหบ้รกิาร และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหล่านีgไดจ้ากเวบ็
บราวเซอรท์ั eวๆ ไป ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยสามารถแสดงผลผ่านเวบ็
เบราวเ์ซอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอื 

9. แอปพลเิคชนั Blynk [7] เป็นแอปพลเิคชนัทีeตดิตั gงบนโทรศพัทม์อืถอื 
เป็นบริการ Cloud ทีeอนุญาตให้สามารถส่งข้อมูลต่างๆ จากบอร์ด 
ESP8266 เพืeอไปเกบ็ไวบ้นพืgนทีeทีeใหบ้รกิารและแสดงผลขอ้มลูในรูปแบบ
ของกราฟผ่านแอปพลิเคชัน Blynk และสามารถควบคุมการเปิด-ปิด 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ผา่นเครืeองโทรศพัทม์อืถอื 

จากรูปทีe II แสดงรูปแบบการเชืeอมต่อเครอืข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระบบ โดยสามารถทาํการแสดงผลของการออกแบบเครอืขา่ยไดใ้นลกัษณะ
ทีeไม่ซับซ้อนผ่านระบบ WiFi เพืeอให้ง่ายต่อการติดต่อสืeอสาร โดยจะ
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เชืeอมต่อกบัระบบอนิเทอรเ์น็ตเพืeอเกบ็ขอ้มลูไวท้ีeระบบคลาวด ์ThingSpeak 
และแอปพลเิคชนั Blynk   

 
รปูทีe II แสดงรปูแบบการเชืeอมต่อเครอืขา่ยและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ 

 
การเตรยีมอุปกรณ์  

1. อุปกรณ์จา่ยไฟเลีgยงขนาด 5 V. และ 12 V. 
2. อุปกรณ์เชืeอมต่อเครอืขา่ยดว้ยสาย USB 
3. บอรด์ Arduino UNO R3   
4. บอรด์ ESP8266   
5. อุปกรณ์ตรวจวดัคา่อุณหภมู ิDHT22 
6. อุปกรณ์ pH Module 
7. อุปกรณ์ EC Module 
8. อุปกรณ์ 8 Channel Relay 12 V. 
9. อุปกรณ์ Waterproof Sensor DS18D20 
10. สวทิชล์กูลอย              

ดาํเนินการตดิตั gงโปรแกรม Arduino IDE เพืeอใชเ้ชืeอมต่อในการพฒันา
เป็นโปรแกรมควบคุมการทํางานของบอร์ดและทํางานตามคําสั eงหรือ
โปรแกรมควบคุมการทํางานทีeพฒันาขึgน ตวัอย่างการต่ออุปกรณ์แสดงดงั
รปูทีe III และ IV 

 
รปูทีe III การเชืeอมต่อระหวา่งอุปกรณ์ 8 Channel Relay Module 

   เขา้กบัอุปกรณ์อาดยุโน่ (Arduino UNO R3) 
 

 
รปูทีe IV การต่อ Solenoid Valve และปั �มนํgาเขา้กบั Relay Module 

 
การออกแบบโต๊ะปลกูผกัสลดั  
ในการออกแบบโ ต๊ะปลูกผักสลัดแบบ Dynamic Root Floating 

Technique System (DRFT)  จะตอ้งคํานึงถงึการเจรญิเตบิโตของผกัสลดั
เป็นหลกั เช่น ผกัสลดัจะต้องได้รบัสารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนืeอง
ตลอดเวลา อุณหภมูขิองสารละลายธาตุอาหารจะตอ้งมอุีณหภมูทิีeเหมาะสม 
จะตอ้งจดัวางถงับรรจุสารละลายธาตุอาหารไม่ใหโ้ดนแสงแดด เพืeอลดการ
เสืeอมสภาพของสารละลาย บรเิวณโต๊ะปลูกผกัสลดัควรไดร้บัแสงอาทติย์
อยา่งเพยีงพอ ใชพ้ืgนทีeในการตดิตั gงขนาดเลก็ ซึeงแสดงดงัรปูทีe V  

 
รปูทีe V โต๊ะปลกูผกัไฮโดรโพนิกส ์แบบ DRFT 

ระบบเตมินํgา และเตมิสารละลายธาตุอาหาร A และ B 
บอรด์อาดุยโน่รบัค่าสถานะจากสวทิชล์ูกลอยเพืeอควบคุม Solid State 

Relay 1 ใหม้สีภาวะ On เพืeอควบคมุให ้Solenoid Valve 1 ทาํการเปิด-ปิด
นํgาเขา้ถงับรรจุสารละลายธาตุอาหารตามระดบันํgาทีeใชส้วทิชล์กูลอยควบคมุ 
และในระหว่างเตมินํgาเขา้ถงับรรจุสารละลายธาตุอาหาร บอรด์อาดุยโน่จะ
ควบคุม Solid State Relay 2 ให้มีสภาวะ On เพืeอควบคุมให้ Solenoid 
Valve 2 ให้ทําการเปิด-ปิดสารละลายธาตุอาหาร A ตามอัตราส่วนทีe
กําหนด และเมืeอเติมสารละลายธาตุอาหาร A เสร็จ บอร์ดอาดุยโน่จะ
ควบคุม Solid State Relay 3 ให้มีสภาวะ On เพืeอควบคุมให้ Solenoid 
Valve 3 ให้ทําการเปิด-ปิดสารละลายธาตุอาหาร B ตามอัตราส่วนทีe
กาํหนด [8]  

ระบบพน่ละอองนํgา   
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ระบบพ่นละอองนํgาเพืeอลดอุณหภูมทิีeโต๊ะปลูกผกั บอรด์อาดุยโน่จะรบั
ค่าอุณหภูมบิรเิวณโต๊ะปลูกผกั จากเซนเซอร ์DHT22 และ DS18B20 เมืeอ
บรเิวณโต๊ะปลูกผกัมอุีณหภูมสิงูกว่า 30 องศาเซลเซยีส บอรด์อาดุยโน่จะ
ควบคุม Solid State Relay 5 ใหม้สีภาวะ On เพืeอควบคุมใหส้วทิชปั์ �มพ่น
ไอนํgาทาํงานเป็นระยะเวลา 3 นาท ีโดยบอรด์อาดุยโน่จะรบัคา่อุณหภมูจิาก
เซนเซอร์ DS18B20 [9] ทุก 5 นาท ีและทําการเก็บขอ้มูลอุณหภูมไิว้ใน
ระบบคลาวด ์ThingSpeak เพืeอทาํการบนัทกึค่าขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู และ
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ตลอด
ระยะเวลาการทาํงาน     

   
IV. ผลการวจิยั 

การเกบ็ขอ้มลูบนระบบคลาวด ์
บอร์ดอาดุยโน่ และบอร์ด ESP8266 ทําการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

ตรวจวดัความเป็น กรด-ด่าง (pH) อุปกรณ์ตรวจวดัค่าการนําไฟฟ้า (EC) 
เซนเซอร์ DHT22 Waterproof Sensor DS18D20 และสวิทช์ลูกลอย 
จากนั gนจะส่งข้อมูลไปทีeระบบคลาวด์ ThingSpeak เพืeอทําการบนัทกึค่า
ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล และแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบของกราฟผ่านแอป
พลิเคชนั Blynk ในส่วนของการส่งขอ้มูลไปทีeระบบคลาวด์ ThingSpeak 
แสดงดงัรปูทีe VI และ VII 

โต๊ะปลกูผกัไฮโดรโพนิกส ์ 
การติดตั gงอุปกรณ์ระบบควบคุมการปลูกผกัไฮโดรโพนิกส์อจัฉริยะ

สาํหรบัเกษตรกร แสดงดงัรปูทีe VIII สามารถตดิตั gงระบบเตมินํgา และระบบ
เตมิสารละลายธาตุอาหาร A และ B สามารถทาํงานรว่มกนัได ้ 

ระบบเตมินํgา และเตมิสารละลายธาตุอาหาร A และ B  
บอรด์อาดุยโน่สามารถรบัค่าสถานะจากสวทิชล์ูกลอยเพืeอทําการเปิด-

ปิดนํgาเขา้ถงับรรจุสารละลายธาตุอาหารตามระดบันํgาทีeใช้สวทิช์ลูกลอย
ควบคุมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และในส่วนของการเติมสารละลายธาตุ
อาหาร A และ B ระบบสามารถเตมิสารละลายธาตุอาหารไดต้ามปรมิาณทีe
กําหนด แต่จะมปัีญหาการวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนํา
ไฟฟ้า (EC) มีผิดพลาด เนืeองจาก pH และ EC Module ถูกจุ่มอยู่ในถัง
บรรจุสารละลายธาตุอาหารตลอดเวลา จงึทําให้มสีารละลายธาตุอาหาร
เกาะตดิกบัเซนเซอรท์าํใหค้า่สารละลายธาตุอาหารทีeวดัไดม้คีวามผดิพลาด
จงึตอ้งทาํความสะอาด pH และ EC Module ทกุ ๆ 7 วนั  

ระบบพน่ละอองนํgา   

 
รปูทีe VI กราฟของอุณหภมูขิองนํgาในสารละลายธาตุอาหาร 

 

 
รปูทีe VII กราฟของอุณหภมูขิองสภาพแวดลอ้ม 

 

 
รปูทีe VIII โต๊ะปลกูผกัไฮโดรโพนิกส ์

     ระบบพ่นละอองนํgาเพืeอลดอุณหภูมทิีeโต๊ะปลูกผกั บอรด์อาดุยโน่จะรบั
ค่าอุณหภูมบิรเิวณโต๊ะปลูกผกั จากเซนเซอร์ DS18B20 เพราะสามารถ
ป้องกนัละอองนํgาได้ ส่วนเซนเซอร์ DHT22 ไม่มกีารป้องกนัละอองนํgาจงึ
นํามาใช้วดัอุณหภูมริอบ ๆ บรเิวณโต๊ะปลูกผกั เพืeอนําค่าอุณหภูมทิีeวดั
ได้มาเปรียบเทียบ เมืeอบริเวณโต๊ะปลูกผกัมีอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศา
เซลเซยีส บอรด์อาดุยโน่สามารถควบคุมใหส้วทิชปั์ �มพ่นไอนํgา และทําการ
เกบ็ขอ้มูลอุณหภูมไิวใ้นระบบคลาวด์ ThingSpeak และแสดงผลขอ้มูลใน
รูปแบบของกราฟผ่านแอปพลเิคชนั Blynk ตลอดระยะเวลาการทํางานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
V. สรปุและอภปิรายผล  

จากการทดลองและวิจัยระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
อจัฉรยิะสาํหรบัเกษตรกร ซึeงเป็นการปลกูผกัสลดัในกลุ่มทีeมคีวามตอ้งการ
คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคา่การนําไฟฟ้า (EC) ทีeมคีา่เหมอืนกนับน
โต๊ะปลูกผักแบบ Dynamic Root Floating Technique System (DRFT) 
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โดยใชบ้อร์ดอาดุยโน่รบัค่าจากอุปกรณ์เซนเซอร์ เพืeอควบคุมการทํางาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทาํหน้าทีeทดแทนแรงงานของเกษตรกรไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ผกัสลดัทีeปลูกมคีุณภาพเท่าเทยีมกบัทีeใช้เกษตรกรปลูก 
ดงันั gนระบบการปลกูผกัสลดัทีeพฒันาขึgนสามารถใชท้าํหน้าทีeแทนเกษตรกร
ได ้มคีวามงา่ยในการใชร้ะบบควบคมุ  

ในสว่นของระบบการวดัคา่ pH และคา่ EC ทีeไมต่รงกบัการใชเ้ครืeองมอื
วัดทีeว ัดโดยเกษตรกร จึงต้องมีการปรับค่าการวัดโดยการเขียนโค๊ด
โปรแกรมเพืeอปรบัค่าการวดัใหม้คีวามแม่นยําในการตรวจวดัค่า pH และ 
EC เพราะทั gง 2 ค่านีgเป็นปัจจยัทีeสําคญัในการปลูกผกัสลดัเพราะจะส่งผล
ต่อการเจรญิเตบิโตของผกัสลดั และระบบทีeพฒันาขึgนยงัตอ้งใชแ้รงงานของ
เกษตรกรทําความสะอาด pH และ EC Module ทีeจุ่มอยู่ ในถังบรรจุ
สารละลายธาตุอาหารตลอดเวลา จงึทําใหม้สีารละลายธาตุอาหารเกาะตดิ
กบัเซนเซอรท์ําใหค้่าสารละลายธาตุอาหารทีeวดัไดม้คีวามผดิพลาดจงึตอ้ง
ทําความสะอาด pH และ EC Module ทุก ๆ 7 วนั ดงันั gนระบบทีeจะพฒันา
ต่อจงึควรมรีะบบการทําความสะอาด pH และ EC Module โดยอตัโนมตั ิ
เพืeอใหไ้ดค้า่ทีeวดัมคีวามแมน่ยาํยิeงขึgน  

อกีทั gงสถานทีeตดิตั gงโต๊ะปลกูผกัเป็นบรเิวณชั gนดาดฟ้าของอาคาร ทาํให้
โต๊ะปลกูผกัไดร้บัผลกระทบจากลมทีeมกีารพดัในลกัษณะทีeรนุแรง บางครั gงมี
ฝนตกลมทีeพดักจ็ะรนุแรงมากขึgนทาํใหผ้กัสลดัหกัเสยีหาย จงึควรใชบ้รเิวณ
ทีeไม่โดนลมพดัตลอดเวลา แต่ต้องไดร้บัแสงอาทติย ์เพืeอใหผ้กัสลดัมกีาร
เจรญิเตบิโตทีeด ี
 

กติตกิรรมประกาศ 
งานวจิยันีgได้รบัการสนับสนุนทุนการวจิยัจากงบประมาณเงนิรายได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยในเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน Generation 
Z งานวิจัยช้ินนี้เป็นการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งใช้เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 405 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7PS มีเพียงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา บุคคล ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย
การตลาดแบบปากต่อปากปัจจัยชื่อเสียงของแบรนด์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน
ปัจจัยด้านช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ค ำส ำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เครื่องส าอาง, Generation Z 
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Abstract 
This research aims to study " Marketing factors affecting the decision to buy cosmetics of Generation Z 

in Bangkok"  that will give us an understanding of cosmetics buying decisions in Generation Z in Bangkok. 
The qualitative research method using a questionnaire was applied to collect the data. Data analysis used 
descriptive statistics. and multiple regression analysis. The research team collected data from a sample of 
405 people. The 7PS marketing mix consists of only the factors of product, price, person, physical evidence. 
The word-of-mouth marketing factor, the brand reputation factor had a statistically significant effect on the 
purchasing decision of cosmetics.  The factor of marketing channels marketing promotion and the process 
did not significantly affect the decision to buy cosmetics. 

 

Keywords: Marketing factor, Buying decision, Generation Z 
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1) บทน า 
      ในสังคมภายในประเทศไทยปัจจุบันนั้นการดูแลรูปลักษณ์
ภายนอกให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานั้นถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนใน
ปัจจุบันให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่
เรียกกันว่าเครื่องส าอาง ซึ่งเครื่องส าอางเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมี
ความเฉพาะบุคคล เพราะด้วยส่วนผสมในเครื่องส าอางนั้นอาจไม่
เหมาะกับผิวทุกสภาพผิวซึ่งแต่ละคนก็จะมีสภาพผิวท่ีแตกต่างกัน
ออกไปด้วยหลายๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ อายุ 
เพศ เป็นต้น ดังนั้นการท าการตลาดเพื่อสื่อสารให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของผลิตฑ์ภัณฑ์ความงามอย่างเหมาะสมย่อม
ส่งผลดีมากกว่า (Marketing Oops, 2020) 
      เนื่องด้วยกลุ่ม Gen Z นั้นเป็นกลุ่มคนที่ถือเป็นก าลังซื้อ
ส าคัญในตลาดปัจจุบันและอนาคตทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของกลุ่ มคน 
Gen Z ว่าปัจจัยทางการตลาดใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอาง (Marketing Oops, 2020) 
      จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดพฤติกรรมการบริโภคของตลาด
ความงามในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นจะเป็นกลุ่มในช่วง Gen Z 
(คนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2538) ซึ่งจะเป็นกลุ่มนักศึกษาช่วงอายุที่มี
ความนิยมในการดูแลสุขภาพและรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่าง
มาก และนอกจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพศหญิงที่สนใจแต่ในปัจจุบัน
ผู้ชายในช่วงวัยของ Gen Z นั้นก็มีการเลือกซื้อและบริโภค
ผลิตภัณฑ์ความงามเพิ่มขึ้นอย่างมากจากในอดีต ซึ่งจะท าให้
ตลาดสามารถเติบโตได้อีกมากและยังมีแนวโน้มในการเติบโตใน
อัตราที่สูงแบบก้าวกระโดดได้หากมีการสื่อสารและสร้างการรับรู้
ได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดท าจึงได้เห็นถึง
ความส าคัญในการท างานวิจัยช้ินนี้ขึ้นมาเพื่อท่ีจะเป็นข้อมูลให้ได้
ศึกษาต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจความงามที่ต้องการจะ
ศึกษาตลาดความงามของกลุ่มนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่
เป็นคนในกลุ่ม Gen Z และมีความสนใจในการดูแลตัวเอง ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับการท าธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมความงาม
ในประเทศไทย 
 

2) วัตถุประสงค์การวิจยั 
      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการ
การตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      Philip Kotler (1997, p. 92) ได้ให้ความหมายของส่วน
ประสมทางการตลาดไว้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ธุรกิจ
สามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุงแก้ไขได้ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะส่งผล
ให้ธุรกิจกิจการนั้นๆ ได้ผลการด าเนินงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
ซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องมือทางการตลาดเข้ามาช่วยให้ธุรกิจมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและไดร้ับความพึงพอใจจากลูกคา้
มากยิ่งข้ึน โดยในปัจจุบันได้มีการน ามาประยุกต์ใช้และได้จ าแนก
แบ่งเป็นทั้งหมด 7 ปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ โดย
จะนิยมเรียกว่า 7Ps ซึ่งประกอบไปด้วย 
      1 .  ผ ลิ ตภัณฑ์  (product)  ง านวิ จั ย ขอ ง  Jiraprabha 
Sudsawatt (2010) การที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองโดยสถาบัน
ที่มีช่ือเสียงในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยนั้นถูกให้
ความส าคัญมากที่สุด ตามมาด้วยตราสินค้า และความสวยงาม
และทันสมัยของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 
      2. ราคา (Price) งานวิจัยของ Kittichet Plodthong, Nissa 
Sinlapasert and Kruewan Chutchakul (2019)  ในปัจจัย
ด้านราคามีผลอย่างมาก โดยหัวข้อที่ถูกให้ความส าคัญมากที่สุด
คือ ราคากับคุณภาพของสินค้ามีความหมาะสมกัน และปัจจัย
รองลงมาคือเรื่องของแลกสินค้าท่ีมีการติดไว้อ่านได้อย่างชัดเจน       
      3. สถานที่ (Place) งานวิจัยของ Kittichet Plodthong, 
Nissa Sinlapasert and Kruewan Chutchakul (2019) เรื่อง
ของสถานท่ีก็ถูกให้ความส าคัญมาก โดยสิ่งส าคัญคือ สถานท่ีของ
ธุรกิจตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม เข้าถึงได้สะดวก รองลงมาคือ
เรื่องของช่วงเวลาในการเปิดให้ใช้บริการของธุรกิจ 
      4 .  การส่ ง เสริมการขาย (Promotion)  งานวิจัยของ 
Kittichet Plodthong, Nissa Sinlapasert and Kruewan 
Chutchakul (2019) ด้านการตลาดการส่งเสริมการขายถูกให้
ความส าคัญมาก โดยอันดับแรกสุดที่ให้ความส าคัญคือ การ
แนะน าสินค้าให้กับลูกค้า รองลงมาคือการมีสินค้าแถม หรือแจก 
ตามช่วงเวลาต่างๆ  
      5. บุคลากร (People) งานวิจัยของ Kittichet Plodthong, 
Nissa Sinlapasert and Kruewan Chutchakul ( 2 0 1 9 )  ใ น
ด้านบุคลากรมีผลมากต่อธุรกิจนี้ โดยสิ่งที่ได้รับการเลือกมาก
ที่สุด คือ การที่พนักงานสามารถแนะน าสินค้าได้อย่างเหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละคน รองลงมา คือ ลักษณะของพนักงานท่ีสุภาพ ดู
อ่อนโยน 
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      6 .  กระบวนการ  (Process)  ง านวิ จั ยของ  Kittichet 
Plodthong, Nissa Sinlapasert and Kruewan Chutchakul 
(2019) เรื่องของขั้นตอนการให้บริการถูกให้ความส าคัญมากท่ีสดุ 
สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การเต็มใจบริการ มีสีหน้ายิ้มแย้ม รองลงมา 
คือ ความสนิทสนมเป็นกันเองของลูกค้าที่มาใช้บริการประจ า 
และลูกค้าท่ีผ่านมาใช้บริการ 
      7 .  องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 
งานวิจัยของ Narin Chomchun (2013)  ในส่วนของการจัดวาง
ต าแหน่งสิ่งต่างๆ ในร้านมีผลในระดับมากที่สุด สิ่งส าคัญที่สุดคือ 
สินค้ามีการจัดวางเป็นหมวดหมู่ให้เลือกได้ง่าย รองลงมา คือ 
ภาษาที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีหลายภาษา 
      Pongsakorn Ngamvivatsawang (2017) ได้กล่าวไว้ว่า 
อิทธิพลจากการสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นมีผลต่อธุรกิจ
เครื่องส าอางในระดับที่สูงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้
ในการท าการตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งการท าการตลาดแบบปาก
ต่อปากนั้นสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเกิดเป็นกระแสการบอกต่อผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับความสนใจจาก
ผู้คนมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการท าให้ผู้คนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของ
ผลิตภัณฑ์ 
      Achenbaum, Alvin (1993) ได้ให้ความหมายของแบรนด์
ไว้ว่าแบรนด์เป็นสิ่งที่รวมทุกอย่างของสินค้าหรือบริการที่
สามารถจับต้องและไม่สามารถจับต้้องไว้ด้วยกัน โดยรวมถึง
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างท่ีมีความสัมพันธ์กับสินค้าและบริการของแบ
รนด์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ของสินค้าและบริการต่างๆ ของแบรนด์นั้นๆ 
      จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
7Ps ปัจจัยการตลาดแบบปากต่ อปาก (Word of Mouth 
Marketing) และปัจจัยช่ือเสียงของแบรนด์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน Generation Z ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุ่มคน Gen Z มีพฤติกรรมการเลอืก
ซื้อเครื่องส าอางที่มีความแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นเป็นอย่างมาก 
นักการตลาดในปัจจุบันจึงจะต้องท าการตลาดจากปัจจัยที่
หลากหลายเพื่อที่จะท าให้สามารถสร้างความสนใจจนน าไปสู่การ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในท่ีสุด (Krungsri Guru, 2020) 
 
 
 

4) วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนนี้คือ กลุ่มคน 
Generation Z ที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 - 24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้กรณีที่ไม่
ทราบจ านวนประชากรที่ชัดเจน ภายใต้สมมติฐานที่ข้อมูลมีการ
กระจายตัวแบบปกติ โดยให้ระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ P = 
50% หรือเท่ากับ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.5 และก าหนด
ระดับความเช่ือมั่นไว้ที่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 
5% หรือ 0.05 จากการค านวณ ในกรณีที่ไม่ทราบความแน่นอน
ของจ านวนประชากร ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะได้ขนาดกลุม่
ตัวอย่างที่เหมาะสมที่น ามาใช้อ้างอิงประชากรของกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเท่ากับ 385 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ทางผู้วิจัยได้เพิ่ม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก5%ท าให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เท่ากับ 405 คน   
4.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3) วิธีการเก็บข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Facebook 
และ Line Chat เพื่ อความสะดวกในการเก็บข้อมูลและ
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 
4.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เ ชิงบรรยาย และการ
วิ เ ค ร าะห์ ก ารถดถอย เ ชิ งพหุ คูณ  (Multiple Regression 
Analysis) 
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5) ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง

ของกลุ่มคน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย Unstandardized 
Coefficients 

Stan
dardi
zed 
Coef
ficie
nts 
Beta 

t Sig 

B Std. 
Error 

(Constant) .161 .134   1.195 .233 

ปัจจัยดา้น
ผลิตภัณฑ์ 

.168 .052 .153 3.226 .001 

ปัจจัยดา้นราคา -.092 .041 -.094 -2.265 .024 

ปัจจัยดา้นช่อง
ทางการจัด
จ าหน่าย 

.085 .043 .091 1.960 .051 

ปัจจัยดา้นการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด 

-.030 .039 -.032 -.774 .439 

ปัจจัยดา้นบุคคล .070 .035 .081 1.973 .049 

ปัจจัยดา้น
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 

.154 .050 .171 3.062 .002 

ปัจจัยดา้น
กระบวนการ 

.074 .046 .080 1.608 .109 

ปัจจัยการตลาด
แบบปากต่อปาก 

.261 .034 .295 7.659 .000 

ปัจจัยชือ่เสียงแบ
รนด์ 

.221 .043 .244 5.156 .000 

 
      จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 405 คน ในข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.2 เพศชาย 
ร้อยละ 26.7 และ LGBTQ+ ร้อยละ 12.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001 - 20,000 บาท/เดือน มาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 กลุ่มตัวอย่างมีที่พักอาศัยเป็นบ้านของ
ตัวเอง/ครอบครัว/ญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.7 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย คือ ครอบครัว มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 70.9 ในส่วนข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ใน 1 เดือน มีการซื้อเครื่องส าอางมากสุด
เป็นจ านวน 1 - 2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 48.9 จ านวนเงินที่
ใช้ในแต่ละครั้งที่ตอบมากที่สุด คือ 300 - 800 บาท/ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 48.4 ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใซื้อมากที่สุด คือ 
ความเห็นของผู้ใช้งานจริงในสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
48.6 ประเภทของเครื่องส าอางที่สนใจซื้อ ประเภทผิวหน้า คิด
เป็นร้อยละ 96.8 ประเภทผิวกาย คิดเป็นร้อยละ 61 ช่องทาง
หน้าร้านที่ซื้อมากที่สุด คือ EVEANDBOY คิดเป็นร้อยละ 44.2 
และช่องทางออนไลน์ท่ีซื้อบ่อยที่สุด คือ Shopee คิดเป้นร้อยละ 
64.4 
จากผลการวิจัยพบว่า 
      สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสถิติ T-Test มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท าให้ ปฎิเสธ 
สมมติฐานที่ 1 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน Generation 
Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านราคา มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.024 ซึ่งมีค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท าให้ ปฎิเสธ 
สมมติฐานที่ 2 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านราคา 
ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน Generation Z ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าสถิติ 
T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.051 ซึ่งมีค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
ท าให้ ยอมรับ สมมติฐานที่ 3 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง
ของกลุ่มคน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าสถิติ T-
Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.439 ซึ่งมีค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท า
ให้ ยอมรับ สมมติฐานที่ 4 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการขาย ไม่ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง
ของกลุ่มคน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าสถิติ T-Test มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.049 ซึ่งมีค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท าให้ ปฎิเสธ 
สมมติฐานที่ 5 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านบุคลากร 
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ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน Generation Z ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าสถิติ T-
Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท า
ให้ปฎิเสธ สมมติฐานที่ 6 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของ
กลุ่มคน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าสถิติ T-Test มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.109 ซึ่งมีค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท าให้ 
ยอมรับ สมมติฐานที่ 7 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ไม่ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานที่ 8 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด
แบบปากต่อปาก มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
ค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท าให้ ปฎิเสธ สมมติฐานที่ 8 (H0) ซึ่ง
สามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผล
ต่อตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานที่ 9 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านช่ือเสียง
ของแบรนด์ มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท าให้ ปฎิเสธ สมมติฐานที่ 9 (H0) ซึ่ง
สามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านช่ือเสียงของแบรนด์ ส่งผลต่อ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

6) สรุปและอภิปรายผล 
      ผลการวิจัยข้างต้นท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้น
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Kittichet Plodthong, Nissa Sinlapasert and Kruewan 
Chutchakul (2019) กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการที่
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองโดยสถาบันที่มีช่ือเสียงในเรื่องของ
คุณภาพและความปลอดภัยนั้นถูกให้ความส าคัญมากที่สุด ปัจจัย
ด้านราคานั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Kittichet Plodthong, Nissa Sinlapasert 
and Kruewan Chutchakul (2019) ปัจจัยด้านราคามีผลอย่าง
มาก โดยหัวข้อที่ถูกให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ราคากับคุณภาพ
ของสินค้ามีความหมาะสมกั ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
นั้นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย

ของ Jiraprabha Sudsawatt (2010)  ที่พบว่ า  สถานที่ จัด
จ าหน่ายที่ใกล้กับบ้านมีผลต่อการเลือกซื้อ และสามารถหยิบจับ
ได้ง่ายมองเห็นได้ง่ายเมื่อไปซื้อ และการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์น
ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าก็มีส่วนส าคัญ
ต่อการตัดสินใจซื้อด้วย แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อสินคา้
ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ หากสามารถอ านวยความ
สะดวกจัดส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภคได้ ความส าคัญของช่องทางหน้า
ร้านก็จะลดน้อยลง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายนั้นไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Tanitar 
Tujindar (2016) พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ และการมีโปรโมช่ัน
ของสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง แต่ในปัจจุบัน
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคนัน้
แตกต่างไปจากเดิม การท าโปรโมช่ันที่ซ้ าเหมือนในอดีตเพียง
อย่างเดียวไม่มากพอที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื่อ
ได้ ปัจจัยด้านบุคลากรนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Onchaya Kohpeth (2015) ที่
พบว่า ผู้ที่ท าแบบสอบถามจะรู้สึกเช่ือถือในตัวสินค้า เมื่อเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เป็นคนที่มีช่ือเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดี มีทักษะในการพูด
เชิงบวก ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพนั้นสง่ผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้ อ เครื่ องส าอางซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kittichet 
Plodthong, Nissa Sinlapasert and Kruewan Chutchakul 
(2019) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการจัดวาง
ต าแหน่งสิ่งต่างๆในร้านมีผลในระดับมากที่สุด สิ่งส าคัญที่สุดคือ 
สินค้ามีการจัดวางเป็นหมวดหมู่ให้เลือกได้ง่าย รองลงมา คือ 
ภาษาที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีหลายภาษา ปัจจัยด้านปัจจัยด้าน
กระบวนการนั้นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางขัดแย้ง
กับงานวิจัยของ Kittichet Plodthong, Nissa Sinlapasert and 
Kruewan Chutchakul (2019) ที่พบว่า การเต็มใจบริการ มีสี
หน้ายิ้มแย้ม รองลงมา คือ ความสนิทสนมเป็นกันเองของลูกค้า
ที่มาใช้บริการประจ า และลูกค้าที่ผ่านมาใช้บริการ ส่งผลต่อการ
มาใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง ในปัจจุบันความภักดีของผู้บริโภค
นั้นลดลงไม่เหมือนในอดีต ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่ดีที่สุดและ
คุ้มค่ามากท่ีสุด ปัจจัยด้านการตลาดแบบปากต่อปากนั้นส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Pongsakorn Ngamvivatsawang (2017) ที่พบว่า กลยุทธ์ปาก
ต่อปากในการขายสินค้านั้นมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ 
โดยสองอันดับแรกของรูปแบบการสื่อสารแบบปากต่อปากท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ เครือข่าย
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สังคมออนไลน์ตามล าดับ ปัจจัยด้านช่ือเสียงของแบรนด์นั้นส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sasinapa Laohasinnarong (2014) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความตระหนักถึงตราสินค้านั้นให้ความเห็นมากที่สุดในเรื่องของ
การจดจ าตราสินค้าและรองลงมาเป็นเรื่องของสินค้าแบรนด์เนม
ที่ใช้อยู่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้กันมาก 
 

7) ข้อเสนอแนะ 
      จากผลการวิจัยในเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มคน Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยทางการตลาดทั้ง 9 ปัจจัยนั้นส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มคน Gen Z เป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้ว
จึงควรให้ความส าคัญในกับทุกๆ ด้านดังต่อไปนี้ 
      ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีฉลากสินค้าที่อ่านได้ง่านและ
ชัดเจนให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และมีการรับรองจากองค์กรที่
เช่ือถือได้ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นของผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อได้
ง่ายขึ้น 
      ปัจจัยด้านราคา ควรตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับคุณภาพของสินค้า และมีบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความสวยงาม แข็งแรงทนทาน ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑม์ีความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
      ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส าหรับช่องทางที่
เหมาะสมส าหรับการจ าหน่ายมากที่สุดก็คือช่องทางออนไลน์ด้วย
เพราะเหตุผลเรื่องของความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าที่
ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานท่ีจัดจ าหน่าย ซึ่งจะต้องมีราคาคา่จดัสง่
สินค้าที่เหมาะสมและสามารถติดต่อาอบถามข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
      ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ควรจัดโปรโมช่ันลด 
แลก แจก แถมอย่างต่อเนื่อง และการมอบสิทธิพิเศษให้กับคนท่ี
เป็นสมาชิก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าบ่อยครั้งหรือใน
ปริมาณที่มากขึ้น แต่จะต้องประกอบกับปัจจัยอื่นร่วมด้วยเพราะ
เพียงโปรโมช่ันอย่างเดียวไม่มากพอที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิด
การตัดสินใจซื้อได้ 
      ปัจจัยด้านบุคลากร ส าหรับด้านบุคลากรเพื่อให้สอดคล้อง
กับช่องทางที่แนะน าซึ่งก็คือช่องทางออนไลน์ ควรจัดเตรียม
บุคลากรที่มีความสุภาพ เป็นมิตร มีจิตใจรักการบริการ ไว้ส าหรบั
การตอบค าถามหรือให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด

ความประทับใจจากการที่ได้รับบริการช่วยเหลือหรือข้อมูลได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
      ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส าหรับด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพเพื่อให้สอดคล้องกับช่องทางที่แนะน าซึ่งก็คือ
ช่องทางออนไลน์ ควรมีการออกแบบช่องทางออนไลน์ให้มีการ
จัดหมวดหมู่ของสินค้าอย่างชัดเจนและง่ายต่อการเลือกซื้อ 
      ปัจจัยด้านกระบวนการ ควรมีระบบสมาชิกเพื่อสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และควรบริหารจัดการปริมาณของ
สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
      ปัจจัยการตลาดแบบปากต่อปาก ควรใส่ใจในทุกปัจจัยใน
ข้างต้นเพื่อที่จะน าไปสู่การบอกต่อที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะหากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจเป็นอย่าง
มากก็จะท าให้มีโอกาสที่จะแนะน าให้กับคนใกล้ตัว รวมไปถึงการ
บอกต่อผ่านช่องทางโซลเชี่ยลมีเดียที่เปิดเผยแบบสาธารณะ และ
ก็มีโอกาสที่บุคคลมีชื่อเสียงจะน าสินค้าและบริการที่ประทับใจไป
บอกต่อให้กับผู้ติดตามเพื่อเป็นการช่วยโปรโมทให้กับผลิตภัณฑ์ 
      ปัจจัยช่ือเสียงแบรนด์ ควรให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่าง
ตรงไปตรงมาเพื่อรักษาภาพลักษณ์และช่ือเสียงของแบรนด์ให้
เป็นแบรนด์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ซึ่งจะน าไปสู่การเกิด
ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ซึ่งจะเป็นผลดีกับการประกอบธุรกิจ
เครื่องส าอางในระยะยาว 
 การศึกษาวิจัยในอนาคต ควรเพิ่มปัจจัยทางด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีแอพพลิเคช่ัน หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ ความสะดวกสบายในการใช้งาน ผู้ทรงอิทธิพล 
(Influencer) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขยายผล
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพฤติกรรมผู้ซื้อในปัจจุบัน
มากขึ้น 
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     บทคัดย่อ —บทความนี+ นําเสนอแบบจําลองการผลิตโดยใช้

ซอฟต์แวร ์ARENA มีวตัถปุระสงคเ์พืMอวิเคราะห์หาตวัแปรควบคมุ

เพืMอเพิMมผลิตภาพของสายการผลิตและกาํหนดเป็นมาตรฐาน ใช้ผล

ข้อมูลจากแบบจําลองนํามาวิเคราะห์และปรบัปรุงโดยใช้ Takt 

Time เป็นเครืMองมือช่วยเป็นเกณฑ์รักษาสมดุลสายการผลิต 

ค่าเฉลีMยผลผลิตทีMได้จากซอฟต์แวร์ ดาํเนินการตรวจสอบความ

ถกูต้องระหว่างระบบจริงและแบบจาํลอง โดยทดสอบสมมติฐาน

พบว่าค่าเฉลีMย 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั ใช้วิธีทดสอบ Two-Sample t-

test for the mean ทีMระดบัความเชืMอมั Mน 95 ผลค่า P-Value = 0.386 
นําผลลพัธ์จากแบบจาํลองไปสร้าง Balance Chart ตวัแปรทีMต้อง

ควบคมุและปรบัปรงุกาํหนดเป็นมาตรฐานได้แก่ 1. การนํางานเข้า 

2. การบรรจุแกลลอน 3. การจดัเรียงบรรจุภณัฑ์ด้วยหุ่นยนต์ และ

ปรบัปรุงโดยผ่านแบบจาํลอง ผลลพัธ์ทีMได้แสดงตวัเลขสถานีงาน

สถานีงานลดลงจาก 11 คงเหลือ 8 สถานีงาน กาํลงัคนจาก 18 คน 

คงเหลือ 16 คน ลดลงร้อยละ 5.55 ระยะเวลานําการผลิตลดลงจาก 

43 วนั คงเหลือ 29 วนั คิดเป็นร้อยละ 32.55 OEE เพิMมขึ+นจากร้อย

ละ 88 เป็นร้อยละ 97 ผลผลิตเพิMมขึ+นจาก 427 แกลลอน เป็น 640 

แกลลอน คิดเป็นร้อยละ 49.88 และเพิMมความสามารถในการ

แข่งขนัต่อไป 

 
คําสําคญั — แบบจําลองสถานการณ์, ตรวจสอบความถกูต้อง,

ทดสอบสมมติฐาน, สมดลุสายการผลิต 

     Abstract — This paper presents a production model using 

ARENA software. The objective is to analyze control variables to 

increase production line productivity and to standardize them. 

The results from the model were analyzed and improved using 

Takt Time is a tool that helps to balance the production line. The 

average output obtained from the software. Validation was 

performed between the real system and the model by testing the 

hypothesis and finding that the mean values of the two groups 

were not different using the Two-Sample t-test for the mean test 

method at the confidence level of 95, the P-Value = 0.386. The 

results of the model were used to create the balance chart. The 

variables that need to be controlled and adjusted were set as the 

standard. 1. Loading 2. Filling Gallon 3. Packing by Robot and 

improving through simulation. Workstations decreased from 11 

to 8 workstations. Manpower from 18 people to 16 people, 

decreased by 5.55%. Production lead time from 43 days to 29 

days, decreased by 32.55%. OEE increased from 88% to 97%. 

Productivity increased from 427 gallons to 640 gallons 

increased by 49.88% and increased the competitiveness. 

 

Keywords — Simulation, Validation, Hypothesis tests, Line 

Balance 

 
 

I. บทนํา 
เนืFองด้วยอุตสาหกรรมปัจจุบนัมกีระบวนการผลติทีFซบัซ้อนและมตีวั

แปรทีFมคีวามไม่แน่นอนเกีFยวขอ้งอยู่ด้วยเสมอเช่น การกระจายวตัถุดบิ
สนิคา้ดา้นอุตสาหกรรม ซึFงอุตสาหกรรมเหล่านี_มคีวามไมแ่น่นอนดา้นเวลา
ของวตัถุดบิ เครืFองจกัร จงึเป็นการยากในการจดัสรรทรพัยากร ปัจจบุนัการ
ออกแบบและการพฒันาอาศยั 
 
แบบจําลองเป็นเครืFองมือสําคญัในการช่วยพิจารณาโดยปราศจากการ
รบกวนงานในระบบจริง  ประเภทแบบจําลองมี 2 ประเภทคือ 1.
แบบต่อเนืFอง (Continuous) 2. แบบไมต่่อเนืFอง (Discrete) ซึFงงานวจิยันี_นํา
สายการผลติของโรงงานกรณีศกึษาทีFตอ้งการเพิFมกาํลงัการผลติทีFโรงงานทีF 
1 จงัหวดัสมุทรสาคร และหยุดการผลติโรงงานทีF 2 จงัหวดัระยอง เพืFอลด

ค่าใชจ้่ายและเพิFมความสามารถในการแข่งขนั แต่ทางโรงงานไม่ต้องการ
ความผดิพลาดในการตดัสนิใจจงึต้องการขอ้มูลมาทําแบบจําลองและหา
วธิกีารปรบัปรุงโรงงานผลติทีF 1 หาค่าตวัแปรทีFส่งผลกระทบและปรบัปรุง
กระบวนการผลตินั _น ผูว้จิยัจงึไดท้ําการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละกระบวนการจบั
เวลาชิ_นต่อนาที พบว่าประเภทของระบบเป็นแบบ Stochastic System 
และประเภทของแบบจําลองเป็นแบบ Discrete Simulation โดยเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ ARENA มาใช้ในการวิเคราะห์ซึFงเป็นทีFนิยมในการสร้าง
แบบจาํลองเป็นอนัดบัทีF 1 [1]  
     ถึงแม้ว่าการสร้างแบบจําลองจะเป็นทีFนิยมแต่สิFงสําคญัคอืข้อมูลทีFมี
คุณภาพและถูกต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ เชีFยวชาญใน
สายการผลิต เช่น Opertor, Process Manager, Expert Opinion เพืFอทํา
การทวนสอบระบบ (Verification) และตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation) 
โดยใชท้ฤษฎกีารทดสอบสมมตฐิานเชงิสถติทิดสอบความแตกต่างระหว่าง
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ระบบจริง (Real System) กับแบบจําลอง (Model) หลังจากนั _นทําการ 
generate ข้อมูลเพืFอนําไปวเิคราะห์และหาเครืFองมอืในการปรบัปรุง อีก
ประการหนึFงทีFสําคัญคือการจัดงานการผลิตให้เกิดความสมดุล เป็น
เครืFองมอืทีFชว่ยปรบัปรงุงาน ลดเวลาการผลติ เพิFมประสทิธผิลโดยรวมของ
สายการผลติ ลดกาํลงัคน สง่สนิคา้ทนัเวลา จากเทคนิคดงักล่าวจะชว่ยการ
วเิคราะหห์าตวัแปรของสายการผลติไดส้ะดวกมากขึ_นและปรบัปรงุงานโดย
ไมก่ระทบกระเทอืนกระบวนการ  

II ทฤษฎแีละหลกัการ 
 II.I การจาํลองเหตุการณ์แบบไมต่่อเนื <องและรปูแบบแจกแจงขอ้มลู  

การจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนืFองเป็นทีFนิยมอย่างกว้างขวาง
เนืFองจากสายการผลติส่วนมากจะแบ่งเป็นสถานีงาน (Workstation) มกีาร
เกดิแถวคอย (Queuing) สอดคล้องกบัทฤษฎีการจําลองการทํางานของ
ระบบเป็นลําดบัเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เกดิขึ_นในช่วงเวลาหนึFง [2] การ
ผลติของโรงงานกรณีศกึษาประกอบด้วย 11 สถานี แต่ละสถานีงานต้อง
ทํางานให้เสร็จก่อนส่งต่อให้สถานีต่อไป ระบบการผลิตทําให้เกิด WIP, 
Queuing, และความล่าชา้ทีFเกดิขึ_นในแต่ละสถานีงาน การสรา้งแบบจาํลอง
ต้องมเีวลาเขา้มาเกีFยวขอ้งเพืFอกําหนดผลผลติ (Output) ทีFออกมาแต่ละ
สถานีงานโดยการจบัเวลาการผลตินาทต่ีอชิ_นงาน ซึFงต้องใชก้ารแจกแจง
ตวัเลขเพืFอเป็นคา่ตวัแปรนําเขา้ 
      การสรา้งตวัแปรเป็นพื_นฐานเบื_องต้นเพืFอป้อนตวัเลขแบบไม่แน่นอน
และเป็นอสิระต่อกนั ตวัเลขเป็นตวัอย่างของตวัเลขทีFมกีารแจกแจงของ
กระบวนการทีFจําลองขึ_นมา การแจกแจงแต่ละครั _งข้อมูลทีFเข้าไปใน
ซอฟต์แวร์ได้ระบุค่าพารามเิตอร์เหล่านี_ เพืFอกําหนดการแจกแจงอย่าง
สมบรูณ์ และใหซ้อฟตแ์วรส์ามารถวเิคราะหร์ปูแบบการกระจายขอ้มลู  
     การรวบรวมความน่าจะเป็นของการกระจายข้อมูลในแต่ละรูปแบบ 
สามารถเลอืกใชโ้ดยชืFอทีFใชร้ะบุการแจกจ่ายทั _งชืFอเตม็ของตวัแปรหรอืตวั
ย่ อ สีF ตั ว อั ก ษ ร ข อ ง ชืF อ ทีF ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย สีF ตั ว อั ก ษ ร ตั ว แ ร ก 
EXPONENTIAL(Mean) ห รื อ  EXPO(Mean) ห รื อ  EX(ParamSet) [3] 
ตวัอย่างเช่น การนํางานเขา้ของโรงงานกรณีศกึษา จํานวน 200 ขอ้มลูดงั
รูปทีF 1 มรีูปแบบแจกแจง   10 + EXPO (1.46) หมายถงึค่าคงทีF 10 บวก
คา่กลาง 1.46 ดงัแสดงในตารางทีF 1  
 
II.II ซอฟตแ์วร ์ARENA และทวนสอบตรวจสอบความถกูตอ้ง (Verification, 
Validation) 

 
รปูทีF 1 แสดงตวัอยา่งขอ้มลูเวลานํางานเขา้นาทตี่อชิ_น 200 ขอ้มลู 

     การจําลอง (Simulation) คือ กระบวนการออกแบบจําลองของ
ระบบงานจรงิ (Real System) เพืFอทดลองเรยีนรูพ้ฤตกิรรมของระบบงาน
จรงิ ภายใต้ขอ้กําหนดต่างๆ ทีFวางไว ้เพืFอประเมนิผลการดําเนินงานของ
ระบบ และวเิคราะห์ผลผลติจากการทดลองก่อนนําไปใช้ศกึษาวเิคราะห์ 
เพืFอแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป ส่วนประกอบแบบจําลองทีFเป็น
พื_นฐานหลกั 9 สว่น [3]         

• วตัถุทีFผูส้รา้งตวัแบบจาํลองสนใจ (Entities) 
• คณุลกัษณะประจาํตวัของวตัถุ (Attributes) 
• ตวัแปร (Variables) 
• ทรพัยากร (Resources) 
• แถวคอย (Queues) 
• การเกบ็คา่ทางสถติ (Statistical Accumulators) 
• เหตุการณ์ (Events) 
• เวลาทีFใชใ้นการจาํลองสถานการณ์ (Simulation Clock) 
• เริFมตน้และสิ_นสดุ (Starting and Stopping) 

     ปัญหาทีFยากทีFสุดประการหนึFงทีFนักวเิคราะหแ์บบจําลองตอ้งเผชญิคอื
การพยายามคน้หาประเมนิว่าแบบจําลองเป็นตวัแทนทีFไดถู้กต้องหรอืไม่
กับระบบทีFกําลังศึกษา เวลาและความสัมพันธ์ของความถูกต้อง การ
ตรวจสอบ และการสร้างความน่าเชืFอถือการทดสอบทีFชดัเจนทีFสุดของ
ความถูกต้องของแบบจําลองคือการพิสูจน์ว่าผลผลิต (Output) จาก
แบบจาํลองมคีวามคลา้ยคลงึกบัขอ้มลูผลผลติทีFมาจากของระบบจรงิ (Real 
System) การเปรยีบเทยีบผลผลติ เรยีกว่า Comparison with an Existing 
System [2] จากโรงงานกรณีศึกษาเลือกใช้การเปรียบเทียบผลผลิต
แกลลอนจากทั _ง 2 กลุม่ตวัอยา่ง การทดสอบสมมตฐิานทีFระดบัความเชืFอมั Fน 
95% Type I error, α หรือเรียกว่า Model Builder’s Risk ระบบจะแจ้ง
เตอืนความผดิพลาดของแบบจาํลองแบบเขม้งวด [7] 
H0 = Null Hypothesis สมมติฐานหลกัค่าเฉลีFยผลผลิตของระบบจริงไม่
แตกต่างกบัแบบจาํลอง 
H1 = Alternative Hypothesis สมมติฐานทางเลือกค่าเฉลีFยผลผลิตของ
ระบบจรงิแตกต่างกบัแบบจาํลอง 
กรณี P-Value > 0.05 ไม่สามารถปฏเิสธค่าเฉลีFยสมมตฐิานหลกัได ้แสดง
วา่ไมม่หีลกัฐานเพยีงพอในการการสรา้งความแตกต่างระหวา่งแบบจาํลอง 
 II.III เทคนิคจดัสมดลุผลติ 
     การจดัสมดุลการทํางานเป็นพื_นฐานของวศิวกรรมอุตสาหการ สมดุล
ผลิตเป็นกลยุทธ์ในการผลิตทีFเกีFยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานและเครืFองจกัร
เพืFอให้สอดคล้องกับอัตราการผลิตกับ Takt Time ความสามารถของ
กระบวนการทาํงาน เพืFอใหก้ารไหลของกระบวนการต่อเนืFองและสมํFาเสมอ
เมืFอเวลาในการผลติเท่ากบั Takt Time สายการผลตินั _นจะมคีวามสมดุล
เมืFอเวลาการในผลติมากกว่า Takt Time ควรจดัเรยีงลําดบังานใหม่เพืFอ
แกปั้ญหาคอขวดทีFเกดิขึ_น [4]  
     การทาํ Balance Chart ชว่ยในการวเิคราะหข์อ้มลูเวลาทาํงานในแต่ละ
สถานีงาน เมืFอเวลาทํางานในสถานีงานนั _นเวลาทํางานเกินค่ากําหนด
จําเป็นตอ้งหาวธิลีดเวลาต่อหน่วยลงปรบัปรุงวธิกีารทํางานลดภาระโหลด
ลดเวลาต่อหน่วยโดยการเพิFมจาํนวน Operation เพืFอลดภาระโหลดและจดั
สมดลุงานใหม ่[5]   

III. การดาํเนินการทดลอง 
 III.I รวบรวมขอ้มลูและปัญหา 

โรงงานกรณีศึกษารับวัตถุดิบสาร A เป็นภาชนะถังขนาด 1,000 
กโิลกรมั เรยีกว่าถงั IBC รบัวตัถุดบิจากผูจ้ดัสง่ (Supplier) การรบัวตัถุดบิ
ไมส่ามารถกําหนดเวลารบัเขา้ได ้และนํามาแบ่งบรรจุเป็นภาชนะแกลลอน 
ๆ ละ 70 กโิลกรมั คาํสั Fงผลติ 18,000 แกลลอนต่อเดอืน 30 วนั เวลาทาํงาน
เริFม 08.00-16.00 รวม 480 นาท ีเวลาพกัทานอาหาร 60 นาท ีและพกัผอ่น 
30 นาทต่ีอวนั โรงงานกรณีศกึษากําหนดค่า OEE = 0.88  ค่า A = 0.96,  
P= 0.93, Q= 0.99 โดยงานวจิยันี_ใช ้Takt Time กําหนดเวลาต่อชิ_นในการ
แกปั้ญหางาน 

 

    Takt Time = 
!"#$%#&%'	)*+,-./$+0	/$1'	)'*	,#2		

3-4/+1'*	,'1#0,	)'*	,#2	               (1) 
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จากสมการทีF 1 หาค่า Takt Time = 390÷(18,000÷30) = 0.65 นาทีต่อ
แกลลอน  ซึFงคา่ Takt Time จะคณูดว้ยคา่ OEE 0.88 ดงันั _นคา่ Takt Time 
ทีFตอ้งการมคีา่ 0.65× 0.88 = 0.572 นาทตี่อแกลลอน   
     QC ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการกําหนดใหม้สีนิค้าต้องแก้ไข 
คา่ทางคณุภาพสว่นผสม เชน่ 1. คา่ Salt ไมผ่า่นรอ้ยละ 10  2. คา่ Protein 
ไม่ผ่านร้อยละ 1  3. ค่า Brix ไม่ผ่านร้อยละ 2  4. ค่า Histamine ผ่าน
ทั _งหมด หลงัผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ นําไปแบ่งบรรจุจาก IBC เป็น
ภาชนะแกลลอน กระบวนการผลติกําหนดค่า Yield รอ้ยละ 98 ของเสยีทีF
เกิดขึ_นไม่สามารถทีFนํามาแก้ไขเพืFอใช้ใหม่ ยอดผลิตสินค้าเฉลีFย 427 
แกลลอนต่อวนั คดิเป็น 12,810 แกลลอนต่อเดอืน (30 วนั) และคดิเป็น On 
Time Delivery รอ้ยละ 71.16, Lead Time 43 วนัต่อคาํสั Fงผลติของลกูคา้  

การทดลองเพืFอกับหาตัวแปรทีFมีผลกระทบต่อกระบวนการดัง
รายละเอยีดนี_ 
 III.II สรา้งแผนผงัการไหลและรายละเอยีดงาน 
     สถานีงานทั _งหมด 11 สถานีงาน ประกอบดว้ย  

1. Loading 1 นําถงั IBC เขา้สูส่ถานีการนํางานเขา้ตามรอบเวลาทีFรถขนสง่
เขา้มาซึFงไม่สามารถกําหนดระยะเวลาไดล้่วงหน้า 2. Mixing เมืFอถงั IBC 
นําเขา้มาแลว้จะทาํการผสมสาร A โดยใชก้าํลงัคน 4 คน 3. Lab Inspection 
Ingredient ตรวจสอบคุณภาพหลงัจากผสมสาร A แลว้ โดยสนิคา้ทีFไม่ได้
มาตรฐานจะถูกนํากลบัไป Reprocess ใหม่เพืFอกลบัไปยงัสถานีงานทีF 2 
โดยใชก้ําลงัคนจํานวน 2 คน 4. Moving by Hand Lift ขนถงั IBC จํานวน 
1 คน ทีFผา่นการตรวจสอบแลว้ไปยงัสถานีงานต่อไป 5. IBC to Gallon เป็น
สถานีงานเชืFอมต่อปั §มสาํหรบัดดูนํ_าสาร A มาแบ่งบรรจุในการเชืFอมต่อตอ้ง
หยดุผลติเพืFอรอการเชืFอมต่อ ใชก้าํลงัคน 1 คน 6. Filling Gallon เป็นสถานี
งานสําหรับแบ่งบรรจุแบ่งจากถัง IBC เป็นภาชนะแกลลอนขนาด 70 
กโิลกรมั กําลงัคนทีFใชจ้าํนวน 10 คน 7. Setup Batch ปรบัตั _งเปลีFยนทุกๆ 
30 นาทโีดยตอ้งหยุดการผลติทุกครั _ง 8. Lot Coding การยงิ Code ตามทีF
กําหนดไว้ 9. Packing by Robot เป็นการทํางานแบบอัตโนมัติ เ ป็น
เครืFองจกัรหลกัในการจดัเรียงรูปแบบของภาชนะแกลลอน ผ่านระบบ
ควบคุมอัติโนมัติ พบปัญหาการความถีFในการซ่อมบํารุงสูงสุด 10. 
Conveyor ลาํเลยีงภาชนะแกลลอนทีFจดัรปูแบบแลว้เพืFอสง่ต่อ 11. Loading 
2 เป็นแบบอตัโนมตัจิดัจาํนวนชั _นตามรปูแบบเพืFอสง่ขึ_นรถบรรทกุดงัรปูทีF 2                                                     

 

รปูทีF 2 แผนผงักระบวนการไหลของโรงงานกรณศีกึษา 
III.III แบบการจาํลองสถานการณ์ 
     แบบจําเหตุการณ์ได้ร ับการพัฒนาเพืFอเลียนแบบระบบจริง เป็น
ทางเลือกทดลองการปรับปรุง และประเมินสถานการณ์โดยไม่ต้อง
ขดัจงัหวะการปฏบิตังิานจรงิ เทคนิคนี_มปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะการสรา้ง
แบบจําลองระบบทีFมกีารผนัแปรมาก [6] โดยกล่าวถงึแผนผงักระบวนการ
ไหลดงัรปูทีF 2 มาสรา้งแบบจาํลองโดยเกบ็ขอ้มลูการทาํงานแต่ละสถานีงาน
หน่วยเป็นนาทเีพืFอนํามาหารปูแบบการแจกแจงและคา่พารามเิตอรท์ีFนําคา่
ออกมาได ้โดยวเิคราะหผ์า่น Arena Input Analyzer แสดงรปูแบบการแจก
แจงและคา่พารามเิตอรข์องสถานีงาน Mixing ดงันี_ 
     รูปแบบการแจกแจงแบบ Triangular ค่าพารามเิตอร ์TRIA(6.0, 8.37, 
10.8) คา่ Square Error 0.066575 ยิFงมคีา่น้อยยิFงแมน่ยาํ จาํนวน 92 ขอ้มลู 
ค่าตํFาสุดขอ้มูล 6.0 ค่าสูงสุด 10.8 ค่าเฉลีFย 8.37 ค่าเบีFยงเบนมาตรฐาน 
1.08 ซึFงตอ้งนํารปูแบบการแจกแจงและคา่พารามเิตอรด์งักลา่ว ใสข่อ้มลูลง
ในสถานีงานในซอฟตแ์วร ์ARENA โดยทั _ง 11 สถานีงาน แสดงค่าออกมา
ในตารางทีF 1 โดยระบบจะเลอืกรูปแบบการแจกแจงทีFมคี่า Square Error 
น้อยทีFสุดหรอืขึ_นอยู่กบัความเหมาะสมของผู้ใช้งาน โดยระบบจะทําการ 
Random ตัวเลขตามค่าพารามิเตอร์ทีFแสดงไว้เพืFอให้เกิดความสมจริง
ใกลเ้คยีงกบัการทาํงาน 
     แบบจําลองสถานการณ์ส่วนโรงงานกรณีศึกษาถูกสร้างแบบจําลอง
แบ่งเป็น 3 Module ประกอบด้วย 1. Mixing Module 2. Filling Module    

3. Packing Module โดยกาํหนด Replication Length เทา่กบั 1 วนั Hours 
Per Day เท่ากบั 6.50 ชั Fวโมงหรอื 390 นาท ี(480-60-30) = 390 นาท÷ี60 
= 6.50 ชั Fวโมงสามารถเขยีนแบบจาํลองไดด้งันี_ 
  III.III.I แบบจาํลอง Mixing Module 
     สว่นทีF 1 แสดงสถานีงานทีF 1-4 ดงัแสดงในรปูทีF 3 ดงันี_     
สถานีงานทีF 1 loading 1 การนํางานเขา้มรีปูแบบแจกแจงแบบ Exponential 
10+EXPO(1.46)  รบัเข้าครั _งละ 1  Entities หน่วยเป็น IBC และกําหนด
Assignment attribute ระบุคณุสมบตัปิระจาํตวัของวตัถุทีFเขา้สูโ่มดลูนี_ 
สถานีงานทีF 2 Mixing ใช้กําลงัคน 4 คน แบ่งการทํางานเป็น SET เลอืก 
Selection Rule Cyclical มี รู ป แ บ บ แ จ ก แ จ ง  TRIA( 6.0, 8.37, 10.8) 
หมายถงึ คนผสมสาร A มกีารกระจายแบบสามเหลีFยม ค่าตํFาสุด 6.0 ค่า
ฐานนิยม 8.37 คา่สงูสดุ 10.8 หน่วยเป็นนาท ี
สถานีงานทีF 3  Lab Inspection Ingredient ใช้กําลังคน 2 คน แบ่งการ
ทํ างานเ ป็น  SET เลือก  Selection Rule Cyclical มีรูปแบบแจกแจง
10+7.97*BETA(3.52, 3.78) มกีารตดัสนิใจ Lab Inspection แบบ N-way 
by Chance 
ตารางทีF 1 แสดงการแจกแจงขอ้มลูแต่ละสถานีผา่นระบบ Input Analyzer 
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รปูทีF 3 แสดงแบบจาํลองสถานีงานทีF 1-4 (ก่อนปรบัปรงุ) 

 
รปูทีF 4 แสดงแบบจาํลองสถานีงานทีF 5-6 (ก่อนปรบัปรงุ)  
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รปูทีF 5 แสดงแบบจาํลองสถานีงานทีF 7-11 (ก่อนปรบัปรงุ) 

คือทางเลือกของโอกาสทีFเป็นไปได้ N ทาง และมี Percent True 0-100 
ผลรวมของความน่าจะเป็นของ N เทา่กบั 100% เสมอ เลอืกกฎการบรกิาร
เมืFอมกีารเปลีFยนแปลงกาํลงัการผลติแบบ Preempt 
สถานีงานทีF 4 Moving by Hand Lift รูปแบบแจกแจง TRIA(1.2, 2.21, 
2.49) เมืFอ Lab Inspection รายงานผลผ่านจะลําเลยีงโดยใช ้Hand Lift มี
การกระจายแบบสามเหลีFยม คา่ตํFาสดุ 1.2 คา่ฐานนิยม 2.21 คา่สงูสดุ 2.49  
หน่วยเป็นนาท ี 
III.III.II แบบจาํลอง Filling Module 
สว่นทีF 2 แสดงสถานีงานทีF 5-6 แสดงในรปูทีF 4  
สถานีงานทีF 5 Connecting IBC เชืFอมต่อระหว่าง IBC ไปยังภาชนะ
แกลลอนรูปแบบแจกแจง 2+0.551*BETA(1.14, 1.33) Failure Count 1 
Down time 2+0.551*BETA(1.14, 1.33) 
สถานีงานทีF 6 Filling Gallon มจีาํนวนคนงาน 10 คน แบง่การทาํงานเป็น  
โอกาสทีFเป็นไปได้ N ทาง และม ีPercent True 0-100 ผลรวมของความ
น่าจะเป็นของ N เท่ากับ 100% เสมอ เลือกกฎการบริการเมืFอมีการ
เปลีFยนแปลงกาํลงัการผลติแบบ Preempt หลงัจากบรรจุแลว้พบนํ_าหนกัตํFา
กวา่มาตรฐานรอ้ยละ 0.5 
III.III.III แบบจาํลอง Packing Line 
   สว่นทีF 3 แสดงสถานีงานทีF 7-11 แสดงในรปูทีF 5 ดงันี_ 
สถานีงานทีF 7 Setup batch ทาํการปรบัตั _งคา่ DDMMYYYY:hhmm ทกุ 30
นาทีโดยใช้เวลาในการปรับตั _งรูปแบบแจกแจง NORM(5.1, 0.0836) 
Failure Up time 30, Down time  NORM(5.1, 0.0836) 
สถานีงานทีF 8 Lot Coding เครืFองอตัโนมตัใินการ Coding รปูแบบแจกแจง 
เป็น Constant 0.033    
สถานีงานทีF 9 Packing Robot เครืFองอตัโนมตัิในการจดัเรยีงสนิค้าด้วย
หุน่ยนตม์รีปูแบบแจกแจงเป็น Constant 0.25 และมกีารเวลาการซ่อมบาํรงุ
เฉลีF ย ต่ อครั _ง  10+WEIB(4.28, 0.841)  ต่ อวัน  Failure Up time 360 + 
WEIB(16.5, 4.11) Down time 10 + WEIB(4.28, 0.841) 
สถานีทีF 10, 11 จดุงาน Conveyor, Loading 2 การทาํงานอตัโนมตัริปูแบบ 
แจกแจง Constant 0.1, 0.25 
     คํานวณค่า Half-Width ดงัสมการทีF 2 [3] ยอมรบัค่าช่วงความกว้าง
ขอ้มลู  ±2 โดยกาํหนดคา่ !!   เริFมตน้เทา่กบั 20 ครั _ง 
 
   
     
III. IV วเิคราะห ์Balance Chart   
ผลการจาํลองสถานการณ์ระบบงานจรงิไดข้อ้มลูคา่ Total Time Per 
Entities และ Cycle Time ในตารางทีF 2 นําข้อมูลมาทํา Balance Chart 
เป็นค่ากําหนดความสมํFาเสมอในการผลติและนํา Cycle Time แต่ละสถานี
งานทีFถูกสร้างข้อมูลจากซอฟต์แวร์ ARENA เพืFอมาปรบัปรุงสมดุลของ
สายการผลติทั _งหมด เพืFอหาตวัแปรทีFแสดงให้เหน็ว่าต้องปรบัปรุงสถานี
งานไหนและใหค้า่ผลผลติตามทีFโรงงานกรณศีกึษาตอ้งการดงัรปูทีF 6 

ตารางทีF 2 ผลการจาํลองสถานการณ์ระบบงานจรงิ (Real system) 

  
     ประการแรกจากเสน้ Takt Time ถงึรอบเวลาของสถานีงานคอืจดุเวลา 
ทีFรอคอยซึFงเป็นเวลาทีFเสยีไปสาํหรบัสถานีงานนั _น  
ประการทีFสอง เมืFอเปรียบเทียบความสูงของแท่งกราฟจะเห็นได้ว่า
กระบวนการไมส่มดลุและปรบัสมดลุใหมใ่ชเ้ทคนิค Yamazumi Chart  
ประการทีFสาม แท่งกราฟสูงสุดคือคอขวดซึFงเห็นได้ชัดเจน ผู้วิจ ัย
ดาํเนินการปรบัสมดุลทั _งหมด 7 ขอ้ดงันี_ 1. กาํหนดรอบเวลาการนํางานเขา้
ใหท้นักบั Takt Time เฉลีFยทุกๆ 8 นาทต่ีอรอบ 2. ลดจํานวนพนักงานจุด
งาน Mixing ลงร้อยละ 50 จาก 4 คน คงเหลอื 2 คน 3. สถานีทีFเชืFอมต่อ
สายพานทดแทนการลาํเลยีงดว้ย Hand Lift 
4. ลดเวลาการ IBC to Gallon โดยกาํหนด Buffer IBC แบบอตัโนมตัเิพิFม ! ≅ !5 6"

#

6#                                           (2) 
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รปูทีF 6 แสดง Cycle Time ของแต่ละสถานีงานเทยีบ Takt Time (ปัจจุบนั) 

1 ชุดเพืFอลดการรอคอยระหว่างการ Setup และลดสถานีงานได้ 5. เพิFม
ประสทิธผิลบรรจุโดยปรบัแรงดนั Flow Rate (m3/sec) ใหพ้นกังานบรรจุม ี
Cycle Time ลดลง จากเฉลีFย  5.5 นาทีเ ป็น  3.5 นาที 6. ลดจํานวน 
Workstation สถานีงานทีF 7 รวมกบัสถานีงานทีF 8 เรยีกสถานีงานใหม่ว่า 
Setup batch & Lot Coding โดยใช้เทคนิค ECRS 7. สถานีงาน Packing 
by Robot  พบว่า Cycle Time สูง ต้องลด Breakdown เท่ากบัศูนย์ ปรบั 
Cycle Time จาก 0.25 เป็น 0.15  

IV. ผลการทดลอง 
     ผลการทดลองจากการ RUN แบบจาํลอง Number of Replication  
= 195 ยอมรับค่าช่วงความกว้างข้อมูล ±2 พบว่าได้ผลลัพธ์ 428.3 
แกลลอน Half Width < 1.92 เปรียบเทียบกับระบบจริงได้ผลลัพธ์ 427 
แกลลอน ทดสอบสมมตฐิานพบว่าค่า P-Value =0.386 ไม่สามารถปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกัได ้คา่เฉลีFยผลผลติของระบบจรงิไมแ่ตกต่างกบัแบบจาํลอง 
นําขอ้มูลทีFไดจ้ากแบบจําลองมาทํา Line Balancing ดงัรูปทีF 7 พบว่าจาก
การปรบัสมดุลเหน็ได้ชดัเจนว่า Cycle Time ของจุดคอขวดลดลงและค่า
ใกล้เคียงกับค่า Takt Time มากขึ_นส่งผลให้ลดสถานีงานได้ 3 สถานี 
Delivery On Time 100%, เวลานําการผลติลดลง 14 วนั กําลงัคนลดลง 2 
คน ค่า OEE เพิFมขึ_นรอ้ยละ 10.22 และผลผลติ เท่ากบั 640 แกลลอน ดงั
รูปทีF 8 คิดเป็นร้อยละ 49.88 โดยอ้างอิงข้อมูลจากซอฟต์แวร์ ARENA 
ไดผ้ลดงัตารางทีF 3 

 
รปูทีF 7 แสดง Cycle Time ของแต่ละสถานีงานเทยีบ Takt Time (ปรบัปรงุ) 
ตารางทีF 3 แสดงผลการปรบัปรงุโดยผา่นซอฟตแ์วร ์ARENA 

 

 
รปูทีF 8 แสดงผลผลติของกระบวนการจากแบบจาํลองสถานการณ์ 

V. สรปุ 
     กระบวนการผลติของโรงงานกรณีศกึษาผลติสาร A จากผลการจาํลอง
สถานการณ์สามารถเพิFมผลผลติโรงงานทีF 1 จงัหวดัสมุทรสาคร ร้อยละ
49.65 สถานีงานลดลงจาก 11 คงเหลอื 8 สถานีงาน กาํลงัคนลดลงจาก 18 
คน คงเหลอื 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.55  ระยะเวลานําการผลติลดลง จาก 
43 วนั คงเหลอื 29 วนั คดิเป็นรอ้ยละ 32.55 OEE เพิFมขึ_นจาก 0.88 เป็น
0.97 คิดเป็นร้อยละ 10.22 ผลผลิตเพิFมขึ_นจาก 427 แกลลอน เป็น 640 
แกลลอน คิดเป็นร้อยละ 49.88 โดยสามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาและ
สามารถทําสนิคา้คงคลงัเพืFอเพิFมปรมิาณคําสั Fงผลติได ้ลดต้นทุนการผลติ
และสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขนั และทราบถึงค่าตัวแปร
ควบคุมทีFส่งผลกระทบไดแ้ก่สถานีงาน การนํางานเขา้ การบรรจุแกลลอน 
การจดัเรยีงบรรจุภณัฑ์ด้วยหุ่นยนต์ เป็นสถานีงานหลกัเพืFอกําหนดเป็น
มาตรฐานในการปรบัปรงุ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเชิงปริมาณและคุณภาพในหัวข้อ การสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยสื่ออนิเมชั่น จัดท าขึ้นโดยมีวัตถปุระสงค์

เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ที่ก าลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นต่อการใช้สื่อประเภทอนิเมชั่นในการเรียนการสอนและค้นหาแนวทาง
และข้อแนะน าในการใช้อนิเมช่ันในการสอนภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้สอนรวมถึงค้นหาสื่ออนิเมชั่นหรือสื่ออื่น ๆ ที่จะน ามาใช้ในการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันในความคิดของผู้เรียนนั้นคิดว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นมีความซ ้าซากและเริ่มมี
ความน่าสนใจน้อยลง จึงหวังว่าการวิจัยครั้งนี้อาจเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้ในอนาคต 

โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้ที่ก าลังหรือเคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นจ านวน 200 คนด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามผ่านกูเกิลฟอร์ม (Google Form) โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือนและคณาอาจารย์ผู ้สอนสอน
ภาษาญี่ปุ่น 10 ท่าน โดยก าหนดเป็นอาจารย์ชาวไทย 5 ท่าน และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 5 ท่าน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

  
ค ำส ำคัญ – กำรสอน, ภำษำญี่ปุ่น, สื่ออนิเมชั่น 
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Abstract 
This research conducted with the quantitative and qualitative under the research “Teaching Japanese 

with animation media”. The purpose of the research is to explore the needs of studying Japanese with an 
animation media including to find out the guidelines and recommendations for using the animation media 
in the future. Japanese for teachers as well as searching for animation or other materials that will be used 
in future Japanese language teaching. Since nowadays, in the minds of students, Japanese lecturing in the 
present day has a repeated teaching method and less interesting. Therefore, the researcher hopes that this 
research could be a good solution in the future. 
The sample size is 200 respondents who are studying Japanese. The questionnaire was collect by using the 
questionnaires via Google Form. The data collection period is around 3 months. Moreover, 10 lecturers 
conducted the deep interview. 

  
Keywords – Teaching, Japanese, Animation 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

1) บทน า 

การสอนภาษาญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มมีการเรียนการสอนยุค
แรกเมื่อปีพุทธศักราช 2477 ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 7 
– 8 แผนกวิสามัญภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนมัธยมวัด

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

223

mailto:peeraya@tni.ac.th


บพิตรภิมุข กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงธรรมการ ปัจจุบัน
คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ และเริ่มการสอนระดับอุดมศึกษาที่
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนวิชา
ภาษาญี ่ปุ ่นเป็นวิชาเลือกใน พ.ศ. 2485 ซึ ่งในปัจจุบัน
เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาญี ่ปุ ่นนั ้น  สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 เหตุหลักคือ 

1. ประเทศไทยมีบริษัทสัญชาติญี ่ปุ ่นมาลงทุนอยู่
จ านวนมากถึง 1,750 องค์กร (2563) โดยมีบริษัทราย
ใหญ่อย่าง โตโยต้า และยังมีรายเล็กอย่างร้านอาหารญี่ปุ่น
เป ็นจ  านวนมาก โดยเม ื ่อเทียบภายในอาเซ ียนแล้ว 
ประเทศไทยมีจ านวนบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนเป็นอันดับ
สอง รองมาจากเวียดนาม (2549) ซึ่งการเข้ามาลงทุนของ
บริษัทญี ่ปุ ่นนั ้น ท าให้ตลาดแรงงาน มีความต้องการ
บุคคลากรที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจ านวนมากขึ้น 

2. มีการเสพสื่อบันเทิงเกี่ยวกับญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น  คง
ปฏิเสธได้ยากว่าสื่อบันเทิงที่มีความนิยมในสังคมไทยนั้น มี
แค่สื ่อบันเทิงจากทางฝั ่งตะวันตก อย่างเช่น จากค่าย 
Waltz Disney เพราะสื่อบันเทิงญี่ปุ่นนั้น อยู่กับคนไทยมา
นานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของคนไทยหลาย
คน ซึ่งในปัจจุบันน้ัน ยังมีความแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต 
ท าให้การเข้าถึงสื่อบันเทิงญี่ปุ่นสะดวกขึ้นมาก 

การสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันน้ัน สามารถแบ่งได้เป็น
สองประเภทหลัก ดังนี ้
1. แบ่งตามจุดประสงค์ในการเรียน  แบ่งได้เป็นสอง
จุดประสงค์ 
a. เพื่อใช้ในการสอบ  
b. เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน  
2. แบ่งตามทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการ ภาษาญี่ปุ่นมี
ทักษะโดยพื้นฐานอยู่ 4 อย่าง ได้แก่ ค าศัพท์ ไวยากรณ์
การฟังและการอ่าน 

ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันนั้น ได้เกิดปัญหาที่ว่าผู้เรียนนั้นมีอาการเบื่อ
หน่ายต่อการเรียนภาษาจนน าไปสู่การเลิกเรียนและไม่ใส่
ใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

2) วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสอนภาษาญี ่ปุ ่นใน
รูปแบบอื่น ๆ นอกจากการใช้สื่อเดิม ๆ อาทิ หนังสือเรียน 
2. เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกสื่อที่จะใช้ในการสอน
ให้กับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 
3. เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้เรียนภาษาญี่ปุ ่นต่อ
การที่มีสื่ออนิเมชั่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
  

3) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) 

“Popular Culture” มีการใช้ค าเรียกในภาษาไทย
หลายแบบ เช่น วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมประชา
นิยม ซึ่งไม่ว่าจะใช้ค าใดก็ตาม การพิจารณาว่าสิ่งๆ นั้น
เป็นความนิยมของผู้คนในยุคสมัยหรือเป็นวัฒนธรรมสมัย
นิยมหรือไม่นั้น อาจพิจารณาได้จากเกณฑ์ทั้ง 4ประการ 
ได้แก่ 

1. เป็นสิ่งทีช่ื่นชอบหรือยอมรับโดยผู้คนจ านวนมาก 
2. เป็นสิ่งที่ถูกมองว่าต ่าชั้นและไร้คุณค่าหรือรสนิยม

ทางศิลปะ 
3. เป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้คนจ านวนมากชื่นชอบ 

เพื่อประโยชน์ทางการค้าและบริโภคนิยม 
4. เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยผู้คนเพื่อพวกเขาเอง 

แนวคิดวิธีการสอนภาษา จากหนังสือベーシッ

ク日本語教育 ของ佐々木泰子 
1. Grammar Translation Method (ว ิธ ีการแบบแปล
ไวยากรณ์) เป็นการสอนที่เน้นไปที่การจ าไวยากรณ์และ
ประโยคที่เขียนไว้ ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านประโยคที่ถูก
เขียนไว้ได้  
2. Natural Method (วิธีสอนแบบธรรมชาติ) เป็นวิธีการ
สอนที่ใช้ผู้สอนภาษาต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาสอน
ให้ผู้เรียนที่อยู่ในห้องเรียนจ านวนไม่มาก ผ่านกิจกรรมใน
ห้องเรียน โดยที่จะไม่มีการอธิบายเป็นภาษาของผู้เรียน 
ผู้เรียนจะได้มีการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมในห้องและลอก
เลียนการออกเสียงจากผู้สอน 
3. Phonetic Method (วิธีเน้นการออกเสียง) เป็นการ
สอนที่เน้นเรื่องการออกเสียง  
4. Oral Method (วิธีสอนด้วยปากเปล่า) เป็นการสอนที่
มีวิธีการฝึก 7 อย่าง 1. ฝึกฟังแยกเสียง 2. ฝึกออกเสียง  
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3. ฝึกท าซ ้า 4. ฝึกแก้ไขแล้วท าซ ้า 5. ฝึกเปลี่ยนรูป 6. ฝึก
สั่ง 7. ฝึกให้เป็นแบบ 
5. Direct Method (วิธีสอนแบบตรง) เป็นการสอนแบบ
ก าหนดค าศัพท์หรือประโยคที่ถูกใช้ในสถานการณ์นั้นแล้ว
สอนการพูดการฟัง โดยเชื่อว่าผู้เรียนจะเรียนค าศัพท์ได้ดี
ยิ่งข้ึนหลังจากได้ฟังค าศัพท์แล้ว  
6. ASTP (Army Specialized Training Program) เ ป็ น
วิธีการสอนเน้นไปท่ีโครงสร้างของค าศัพท์และประโยค  
7. Audio-Lingual Method (วิธ ีสอนแบบฟัง-พูด) เป็น
วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนทุกองค์ประกอบของภาษา 
และน ามาท าซ ้าไปเรื ่อยจนเกิดความช านาญ  (Pattern 
Practice) 
8. Silent way (วิธีเงียบ) เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียน
ได้ลองใช้ภาษานั้น ๆ และรับรู้ถึงจุดที่ผิดด้วยตนเอง โดยที่
ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์และคอยช่วยเหลือยาม
จ าเป็น  
9. Community Language Learning (ว ิ ธ ี ส อนภา ษ า
แบบกลุ่มสัมพันธ์) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนเลือกในสิ่งที่
อยากจะพูด โดยพุดเป็นภาษาที่ต้องการจะเรียน และเมื่อ
มีจุดที่ไม่ทราบ ผู้สอนจะผู้ช่วยเหลือ  
10. Total Physical Response (ว ิ ธ ี ส อ น แ บ บ ก า ร
ตอบสนองด้วยท่าทาง) เป็นการสอนที่เน้นการฟัง ผู้สอน
เป็นผู้พูดและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม  
11. Natural Approach (วิธีเข้าหาแบบธรรมชาติ) เป็น
วิธีการสอนภาษา โดยใช้รูปแบบจากการสอนภาษาให้แก่
เด็กเล็ก 
12. Suggestopedia (วิธีการสอนแบบชักชวน) เป็นการ
สอนที่ใช้การชักชวนผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนผ่อนคลาย 
ไม่ตึงเครียดและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู ้ของ
ผู้เรียนได้ 
13. Cognitive Approach (วิธีการสอนแบบความรู้ความ
เข้าใจ) เป็นการสอนแบบท่ียึดแนวคิดที่ว่าภาษาเป็นระบบ
ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ความเข้าใจ และการแสดงออก 
ทางภาษาขึ้นอยู่กับความเข้าใจ กฎเกณฑ์ เมื ่อผู้เรียนมี
ความเข้าใจรูปแบบของภาษาและความหมายแล้ว ก็จะ
สามารถใช้ภาษาได้ การสอนจึงมุ่งฝึกทักษะทุกด้านตั้งแต่
เริ่มสอน 

14. Communicative Approach ห รื อ 
Communicative Language Teaching (การสอนภาษา
แบบสื่อสาร) เป็นการสอนภาษาโดยเชื่อมระหว่างความรู้
ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถในการ
สื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อ
สื่อสาร 
  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
-Chan Yee Han และ Wong Ngan Ling ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง The Use of Anime in Teaching Japanese as a 
Foreign Language (2017) 
[Faculty of Languages and Linguistics, University 
of Malaya Jalan Universiti] ได้กล่าวว่าเนื่องในปัจจุบัน
มีการแพร่หลายของ สื่อบันเทิงจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง อนิ
เมะ จึงท าให้ความสนใจทั ้งวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น
แพร่หลายมากขึ้น จึงมีการเล็งเห็นว่าจะสามารถใช้ในการ
สอนภาษาญี ่ป ุ ่นได้  เพ ื ่อเพ ิ ่มความหลากหลายและ
สนุกสนานในคาบเรียน จึงมีการทดลองน าอนิเมะมาใช้
เป็นสื่อการสอนในJFL (japanese foreign language) ที่
มีจ านวนนักเรียนเฉลี่ยห้องละ10 – 15 คน โดยมีทั้งการ
ท าบทบาทสมมติ (Roleplay) การพากย์ไปพร้อมกัน การ
วิเคราะห์บทพูด เป็นต้น โดยผลลัพธ์เป็นที ่น ่าพอใจ 
เนื ่องจากสามารถท าให้ผู ้เรียนเข้าใจถึงประโยคที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไวยากรณ์ หรือ ส านวนอื่น ๆ และยัง
สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายขึ้น 

- 田島弘司 ได้ท าการวิจัย เรื่อง アニメを活

用した日本語教育の可能性 (2017)     

[上越教育大学] ได้กล่าวว่า ได้ท าการวิจัยรวมถึง
การสืบประวัติว่าการใช้อนิเมะในการสอนภาษาญี่ปุ่นนั้น 

มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1995 โดยใช้อนิเมะเรื่อง [となりの

トトロ] แต่ในตอนนั้นยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย แต่ช่วงปี
ค .ศ .2000 – 2010 การแพร ่หลายคอมพิวเตอร ์และ
อินเตอร์เน็ตนั้นเริ่มท าให้สามารถสื่อในการสอนได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งหน่ึงในนั้นคืออนิเมะ 
  

4) วิธีการด าเนินการ 
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12.5%

13.5%

22.5%

12.5%
1.5%

37.5%

2. ระดับการสอบวัดระดับภาษาที่ของกลุ่มตัว
อย่างมี

    N5     N4
    N3     N2
    N1 ยงัไมม่ีผลสอบ

5%

33%

35%

25%

2%

1 .ประสบการณก์ารเรียนภาษาญ่ีปุ่นของ

กลุ่มตัวอย่าง

นอ้ยกวา่ 1 ปี 1-3 ปี 4-6 ปี

7-9 ปี 10 ขึน้ไป

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่ง

ออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ 
1.1 ผ ู ้ ท ี ่ ก  าล ั งหร ือ เคยศ ึกษาภาษาญ ี ่ ป ุ ่ นทุก

ระดับชั้น จ านวน 200 คน 
1.2 ผู ้สอนภาษาญี ่ปุ ่น 10 ท่าน ผู ้สอนชาวไทย 5 

ท่านและชาวญี่ปุ่น 5 ท่าน  
  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 เครื ่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

ครั้งนี ้วิธีที่หน่ึง คือแบบสอบถามความต้องการการในการ
ให้ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นใช้สื่ออนิเมชั่นในการสอนและความ
คิดเห็นต่าง ๆ โดยมีการสร้างขึ้นเป็น 3 ช่วง 

ช่วงที ่1 เป็นค าถามเกี่ยวกับประวัติผู้เรียน  
ช่วงที่ 2 เป็นค าถามเกี ่ยวกับความคิดเห็น รวมถึง

ความต้องการในการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยมีสื่ออนิเมชั่น 
ช่วงที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพื ่อรวบรวมความ

คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสู่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 
2.2 วิธีที่สอง คือการสัมภาษณ์ความคิดเห็นรวมถึง

ข้อแนะน า จากผู้สอนภาษาญี่ปุ่นท้ังชาวไทยและชาวญี่ปุ่น  
 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 น าแบบสอบถามที ่ ได ้ร ับการตรวจสอบจน

สมบูรณ์แล้ว เก็บข้อมูลจากผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน
ธันวาคม ปี 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน คิดเป็น 100%  

3.2 มีการขออนุญาตรวมถึงการนัดวันเวลาในการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากคณะผู้สอน 
  

4.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติและข้อมูลความ

ต้องการของผู้เรียนด้วยการหาค่าร้อยละของแต่ละค าถาม 
และความถี่ในค าถามปลายเปิด 

4.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์มาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ หาค่าร้อยละ และ
หาค่าความถี่ของค าตอบในแต่ละค าถาม 

 

5) ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการสอนภาษาญี่ปุ ่นด้วยสื่ออนิเมชั่น  เพื่อ
ค้นหาเเนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆ ในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ 
ได้มีการแบ่งผลวิจัยเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ผลจากการส ารวจความต้องการและความ
คิดเห็นของผู้เรียนผ่านแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57 อยู่ในช่วงการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน162 คน คิดเป็นร้อยละ 81 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
โดยภาพท่ี 1 – 2 มีประสบการณก์ารเรยีนภาษาญี่ปุ่น
ตั้งแต ่4 ปีถึง 6 ปี เป็นจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
และยังไม่มผีลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นจ านวน 77 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือมีผลสอบระดับ N3 
เป็นจ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 22.5 
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17.5%

14.5%

21.5%

32.5%

2.5% 11.5%

4. ความถี่ในการดูสื่อประเภทอนิเมชั่นของกลุ่ม
ตัวอย่าง

ทกุวนั 5-6 ครัง้ต่อสปัดาห์ 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห์
1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ ไมดู่ อ่ืน ๆ

22.04%

15.43%

17.91%
24.52%

20.1%

3. ความสามารถทางภาษาญีปุ่่นของกลุ่มตวัอย่าง
N=363

ค าศพัท์ ไวยากรณ์ การอ่าน

การฟัง การสนทนา

47.5%
52.5%

8. ประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่ออนิเมชั่น โดยมีผู้สอนเป็นผู้เตรียม

เคย ไมเ่คย

22%

2%

41%

34%

1%

5. ท่านให้ความส าคัญกับการสอนภาษาญี่ปุ่น
ด้านใดมากที่สุด

เนือ้หาท่ีสอน ส่ือท่ีใช้
วิธีการสอน การพดู ความน่าสนใจ ความสนกุ
อ่ืน ๆ

3%

37.5%

59.5%

7. ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการที่ให้ผู้สอน
ใช้ สื่อประเภทอื่นๆในการสอนภาษาญี่ปุ่น

ไมต่อ้งการ เฉยๆ ตอ้งการมาก

  
  
  
  
  
 
  

 
 
 
จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทักษะ
ทางภาษาญี่ปุ่นในด้านการฟังมากที่สุด เป็นร้อยละ 24.52 
ของค าตอบท้ังหมด รองลงมาคือค าศัพท์ร้อยละ 22.04 
นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่าง 195 คนหรือร้อยละ 97.5 เคยดู
สื่อประเภทอะนิเมชั่น และร้อยละ 98 เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
สื่ออะนิเมช่ันมผีลท าให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่ายข้ึน 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ตัวอย่าง ร้อยละ 32.5 
ดูสื่ออะนิเมชั่น 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

จากภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
ในด้านวิธีการสอนและการพดูถึงรอ้ยละ 41 รองลงมาเป็น
ความสนุกและความนา่สนใจในเนือ้หาการร้อยละ 34 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพท่ี 6 – 7 แสดงให้เห็นว่าผู้สอนภาษาญี่ปุ่นใช้สื่อ
ได้มีความน่าสนใจระดับเฉยๆ 140 คน เป็นร้อยละ 70 มี
ความต้องสื่อใหม่ในระดับต้องการมาก จ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.5 
 
 
 
 
 
 
จากภาพท่ี 8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ที่เคยเรียน
ภาษาญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นเป็นจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.5 
 

8%

70%

22%

6. การสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน กลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าผู้สอนใช้สื่อการสอนมีความ

น่าสนใจระดับใด

ไมน่่าสนใจเลย เฉยๆ มาก
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26%

9%

7%34%

23%
1%

9. กรณีที่เคย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าสื่ออนิเมชั่น
ได้พัฒนาความ

สามารถทางภาษาญีปุ่่นดา้นใดบา้ง N=376

ค าศพัท์ ไวยากรณ์ การอ่าน

การฟัง การสนทนา ไมเ่ลย

0.5%
18.5%

81%

11. ความสนใจในการเรียน เมื่อผู้สอนน าสื่ออนิ
เมชั่นมาใช้

ไมน่่าสนใจเลย เฉยๆ น่าสนใจมาก

22%

10%

7%34%

24%
3%

10. กรณีที่ไม่เคย ท่านคิดว่าสื่ออนิเมชั่นจะสามารถ
พัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุน่ของท่านด้าน

ใดบ้าง N=318

ค าศพัท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง การอ่าน ไมเ่ลย

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพท่ี 9 - 10 ผู้ตอบแบสอบถามที่เคยเรียนและไม่
เคยเรยีนภาษาญี่ปุ่นผ่านอนเิมช่ันตอบว่าการฟังไดร้ับการ
พัฒนามากท่ีสุด เป็นร้อยละ 34 และจะสามารถ
พัฒนาการฟังได้มากท่ีสุดเป็นร้อยละ 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพท่ี 11 ผู้ตอบแบสอบถามมีความสนใจอยา่งมากที่
ผู้สอนจะน าสื่ออนิเมชั่นมาใช้ประกอบเป็นสื่อในการสอน 
จ านวน 162 คน หรือ ร้อยละ 81  

ตอนที ่2 ค าตอบจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้สอนภาษาญ่ีปุน่ทั้ง 10 ท่าน 
 
ข้อที่ 1 ความคิดเห็นต่อการน าอนิเมช่ันมาใช้ในการ

สอน 

ค าตอบ กลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นต่อความเป็นไป
ได้ในการใช้อนิเมช่ันในการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ว่าเป็นไปได้ ถึงร้อยละ100 อันดับหนึ่งคือ 
สามารถน ามาสอนการพูดและการสนทนา
ในชีวิตประจ าวันได้ รองลงมาคือ สามารถ
น ามาสอนภาษาญี่ปุ่นพ่วงกับวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นได้ และ สนุก สามารถดึงดดูผู้เรยีนได ้

ข้อที ่2  ข้อแนะน าถ้าต้องใช้อนิเมช่ันในการสอน 
ค าตอบ ข้อแนะน าในการใช้อนิเมช่ันในการสอน

ภาษาญี่ปุ่นอันดับ 1 นั้นคือควรใช้อนิเมะที่
มีค าศัพท์ไมย่ากเกินไป ไมม่ีค าศัพท์เฉพาะ 
รองลงมาคือควรใช้อนิเมะทีม่ีเนื้อหาเข้าถึง
ผู้เรยีนทุกคน 

ข้อที ่3  อนิเมช่ันท่ีแนะน าส าหรับการสอน 
ค าตอบ ว่าอนิเมช่ันท่ีแนะน าส าหรับการสอน

ภาษาญี่ปุ่นโดยค าตอบอันดับหนึ่งนั้นคือ 
อนิเมช่ันเรื่อง Doraemon และยงัไม่มีอนิ
เมช่ันแนะน า อันดับสองคือ อนิเมช่ันเรื่อง 
Chibi Maruko 

ข้อที ่4 เมื่อเปรยีบการสอนด้วยต าราเรียนกับด้วยอ
นิเมชั่นแล้ว มีความแตกต่างอย่างไร 

ค าตอบ เมื่อเปรยีบเทียบการสอนภาษาญีปุ่่นด้วย
ต าราเรียนกับด้วยอนิเมชั่นแล้ว มคีวาม
แตกต่างอย่างไร ในความคิดของกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว มีผู้ทีต่อบท่ีว่า แตกตา่งรวม 9 
ท่าน โดยเหตุผลอันดับหนึ่งคือ หนังสือ
เหมาะกับการเรียนไวยากรณ์ อนิเมชั่น
เหมาะกับการเรียนักษะดา้นการฟงั 

ข้อที ่5 สื่ออ่ืน ๆที่สาทารถน ามาใช้ในการสอน
ภาษาญี่ปุ่นได ้
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ค าตอบ สื่ออ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการสอนได้ 
อันดับหนึ่งคือ เพลง รองลงมาคือข่าว 
ละคร ภาพยนตร ์

 
6) อภิปรายผล 

อภิปรายผลการวิจัยแยกตามจุดมุ่งหมายการวิจัยแต่ละข้อ 
จุดมุ่งหมายที่ 1 เพื ่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ

สอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากการใช้สื่อเดิม ๆ 
ผลจากการวิจัยท าให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเห็นถึงความเป็นได้ในการใช้อนิ
เมช่ันในการสอนภาษาญี่ปุ่น ทั้ง10 ท่านจาก10 ท่าน ทั้งนี้
ยังมีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้นั้นหลากหลาย  โดย
เห็นว่าอนิเมชั ่นสามารถน ามาใช้ในการสอนด้านการ
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (ร้อยละ 50) โดยเข้ากับแนวคิดการ

สอนภาษาแนวสื ่อสาร จากหนังสือベーシック

日本語教育 ของ佐々木泰子 ซึ่งแนวคิดนี้ 
เป็นการสอนที ่เน้นเรื ่องการสื ่อสาร  Communicative 
Language Teaching และนอกเหนือจากความคิดเห็น
ที่ว่าอนิเมชั่นสามารถน ามาใช้ในการสอนด้านการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว อนิเมช่ันยังสามารถน ามาใช้เป็นสื่อที่ใช้
สอนภาษาญี่ปุ่นพ่วงกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้และยังมีความ
สนุกดึงดูดผู้เรียนได้ 

นอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างยังความคิดเห็นว่า  การ
ภาาาญี ่ป ุ ่นด ้วยอน ิเมช ั ่นน ั ้นแตกต่ างจากการสอน
ภาษาญี่ปุ่นด้วยหนังสือเรียน โดยหตุผลหลักคือหนังสือ
เหมาะกับการเรียนไวยากรณ์ อนิเมช่ันเหมาะกับการเรียน
การฟัง จะเห็นได้ว่าหนังสือเรียนเหมาะกับการสอนแบบ
แปลไวยากรณ์ที่เน้นไปที่การจ าไวยากรณ์และประโยคที่
เขียนไว้ซึ่งจุดประสงค์หลักของการสอน วิธีนี ้คือ ท าให้
ผู้เรียนสามารถอ่านประโยคที่ถูกเขียนไว้ได้ ต่างจากอนิ
เ ม ช ั ่ น ท ี ่ เ ป ็ น ก า ร ส อ น เ น ้ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร แ บ บ 
Communicative Language Teaching 

จุดมุ่งหมายที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกของ
สื่อที่จะใช้ในการสอนให้กับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ผลจากการ
วิจัยท าให้พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทย
และชาวญี่ปุ่นนั้น มีค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้อนิเมชั่นใน
การสอนภาษา ญี่ปุ ่นคือ ใช้อนิเมชั่นที่ไม่มีค าศัพท์ยาก

เกินไปควรเป็นอนิเมชั่นที่มีการใช้ค าศัพท์ที ่เข้าใจง่าย
เข้าถึงผู้เรียนทุกคน และค าแนะน าที่ว่าควรใช้อนิเมชั่นที่
เนื้อหาหรือเรื่องราวเข้ากับหรือเป็นที่ต้องการของผู้เรียน
ซึ่งเข้ากับทฤษฎีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเนื้อหามี
ความส าค ัญและมีความหมายต่อการเร ียนร ู ้ ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยส าคัญที่จะต้องน ามา
พิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์
เดิมและความต้องการของผู้เรียนการเรียนรู้ที่ส าคัญและมี
ความหมายจึงข้ึนอยู่กับเนื้อหาและเทคนิคการสอน 
นอกเหนือจากนี้ยังมีการแนะน าอนิเมชั่นที่เหมาะส าหรับ
การสอนภาษาญี่ปุ่นจากกลุ่มตัวอย่าง โดยอันดับหนึ่งคือ 
อนิเมชั่นเรื่อง Doraemon โดยให้เหตุผลว่า เป็นอนิเมชั่น
ที่มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ยากเกินไปและสามารถเห็นการ
สนทนาที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในปัจจุบัน สุดท้ายนี้มีการ
แนะน าสื่ออื่นๆที่สามารถน ามาใช้ในการสอนภาษาญี่ปุ่น 
โดยมีทั้งเพลง หนงั ละครและข่าว 

จุดมุ่งหมายที่ 3 เพื่อรวบรวมความคิดเห็น รวมถึง
ความต้องการของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อการที่มีสื่ออนิเมช่ัน
ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนทั้งสองร้อย
คนพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนที่ต้องการอนิเมชั่นในการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นถึงร้อยละ80 อาจเป็นเพราะว่า
โดยปกต ิการสอนภาษาญี ่ป ุ ่นในไทยเป ็นแบบแปล
ไวยากรณ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้การจ าเป็นอย่างมาก อาจท าให้
เกิดความเบื่อหน่าย ผู้เรียนจึงอาจมีความต้องการในการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยสื่อก็เป็นได้โดยเมื่อวิเคราะห์ผู้เรียนที่
เคยเรียนภาษาญี ่ปุ ่นผ่านอนิเมชั่นมาแล้ว  จะพบได้ว่า
ผู้เรียนได้คิดว่าการฟังนั้นพัฒนามากขึ้น นอกจากนี้อัตรา
การรับชมอนิเมชั่นของกลุ่มตัวอย่างนั้น ร้อยละ87.5ซึ่ง
สามารถโยงไปถึงแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular 
Culture)ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาหรือสร้างขึ้นเพื่อให้คน
จ านวนมากชื่นชอบ เพื่อประโยชน์ทางการค้าและบริโภค
นิยม โดยอนิเมชั่นญี่ปุ่นนั้นเป็นท่ีนิยมในไทยอย่างมาก 
  
VI. ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เรียนมีความสนใจให้ผู ้สอนใช้อนิเมชั่นในการ
สอนภาษาญี่ปุ ่นอยุ่ในระดับมากและผู้เรียนที่เคยเรียน
ภาษาญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นมาแล้ว จะพบได้ว่าผู้เรียนได้คิด
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ว่าการฟังนั้นพัฒนามากขึ้น การสอนภาษาญี่ปุ่นหลังจากนี้
อาจจ าต้องมีสื่อในการสอนที่เป็นอนิเมชั่น 

2. ผู้สอนพบว่า ผู้สอนเห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
ใช้อนิเมช่ันในการสอนก็จริง แต่อาจมีข้อเสนอแนะหรือข้อ
ควรระวัง คือ อนิเมชั่นที่น ามาใช้สอนไม่ควรมีค าศัพท์ที่
ยากหรือเฉพาะเกินไป และควรเลือกอนิเมช่ันที ่เข ้าถึง
ผู้เรียนได้ทุกคน 
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บทคดัย่อ — อุตสาหกรรมการผลิตในยุคปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูง
มาก และเป็นผลมาจากกลไกของตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าท่ีสูงขึ้นภายใต้ทรพัยากรท่ีมีจ ากดั ในกระบวนการ
ผลิตช้ินส่วนฝาครอบกันชนท้ายรถยนต์ ประเภทช้ินส่วนพลาสติก โดย
วิธีการฉีดขึ้นรปู  เป็นช้ินงานตามแบบ การผลิตปัจจุบนัหุ่นยนต์ท าหน้าท่ี
จบัช้ินงานจากเคร่ืองฉีดพลาสติก น ามาให้พนักงาน ท าการฟ าฟ าประกอบ 
คลิปแบบกลม 1 ตัวคลิปแบบเหล่ียม 1 ตัว และตัดทางเข้าน ้าพลาสติก 
ปัจจุบนัพนักงานท างานมากกว่าหุ่นยนต์จึงจ าเป็นต้องท าการปรบัสมดุล
การท างานระหว่างคนกบัหุ่นยนตใ์ห้ท างานอย่างเหมาะสม ซ่ึงงานวิจยัน้ีมี
วตัถปุระสงค์คือ ออกแบบสายการผลิตให้เป็นก่ึงอัตโนมติั ลดงานของ
พนักงาน ให้หุ่นยนต์ท า และลดพนักงานจาก 2 คน ให้เหลือ 1 คน โดย
โยกย้ายงานบางอย่างให้หุ่นยนต์เป็นผู้ท า การวิจัยน้ีได้ประยุกต์การ
ออกแบบระบบนิวเมติกส ์มาใช้กบัการออกแบบและพฒันาการท างานของ
หุ่นยนต์ท างานต่อเน่ืองตามล าดบัแต่ละขัน้ตอนและสญัลกัษณ์การท างาน
ของอปุกรณ์เพ่ือเข้าใจให้ง่าย 
 

ค ำส ำคญั — ตารางรวมงานมาตรฐาน, YAMAZUMI CHART, Signal 
flow diagram, Motion step diagram 

 
Abstract — In order to enhance the business competency in the 

plastic rear bumper manufacturing process (mold injection) as a part 
of the automotive industry, with customized goods that meet individual 
customers’ needs with more cost-effectiveness under the limited 
resources, this study transforms the manual process to the semi-
automation process by introducing an industrial robot with the 
customized gripper consisting of the pneumatic cylinder actuators to 
the manufacturing process and reveals the sequential control analysis 
and design of pneumatic actuators of the grippers that are used for 

assembling two clips into the bumper with gate cutting. The result is 
the semi-automation production system that can reduce one more 
operator from the previous two operators with higher product yields 
and quality 

 
Keywords — Standardized work combination table, Yamazumi 

chart, Signal flow diagram, Motion-step diagram 
 
 

I. บทน า 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพือ่ลดความสูญเปล่าในสายการผลติชิน้ส่วน
ฝาครอบกนัชนทา้ยรถยนต์ โดยจดัสมดุลการผลติและลดงานของพนกังาน
เพือ่ใหท้นักบัรอบการผลติของเครือ่งฉดีพลาสตกิ เนื่องจากงานเร่งรบีจงึท า
ใหช้ิน้งานไมไ่ดคุ้ณภาพ และประกอบชิน้ส่วนไมค่รบ 

บริษัทกรณีศึกษาเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบการเกี่ยวกับการฉีด
พลาสตกิ ผลติภณัฑ์หลกั คอืชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทพลาสตกิ โดยวธิกีาร
ฉีดขึ้นรูป ชิ้นงานได้จากการฉีดพลาสติกขึ้นรูป ดงัรูปที่ 1 และประกอบ 
คลปิเป็นชิน้ส่วนส าคญัในการประกอบกบัรถยนต์ 

กระบวนการการผลติชิ้นส่วน ประกอบไปดว้ยชิน้งานทีไ่ดจ้ากแม่พมิพ์
ฉีดจ านวน 2 ชิ้น ประกอบ คลิปแบบกลม 1 ชิ้น คลปิแบบเหลี่ยม 1 ชิ้น 
กระบวนการการท างานมอุีปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบไปดว้ย 1.เครื่องฉีด
พลาสติกรุ่น KraussMaffei ขนาดแรงฉีด 500 ตัน 2.เม็ดพลาสติกชนิด 
Polypropylene (PP) 3.หุ่นยนต์ รุ่น ABB IRB2600 4.แม่พมิพ์มชีิ้นงาน 2
คาวติี้ 5.พนักงานจ านวน 2 คน การผลติเริม่จากหลอมพลาสติกอุณหภูมิ
อยู่ที ่220 องศาเซลเซยีส ฉดีเขา้ไปในแมพ่มิพพ์ลาสตกิ หุ่นยนต์จบัชิน้งาน
จากเครื่องฉีดมาวางบนโต๊ะพนักงานจ านวน 2 ชิ้น พนักงานคนที่ 1 หยบิ
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ชิ้นงานชิ้นที่ 1 ตดัแต่งทางเขา้น ้าพลาสติก ประกอบคลปิแบบกลม 1 ชิ้น 
คลปิแบบเหลี่ยม 1 ชิ้น ใส่กล่องบรรจุ พนักงานคนที่ 2 ท าอย่างเดยีวกนั 
กบัชิ้นงานชิ้นที่ 2 ตดัแต่งทางเข้าน ้าพลาสติก ประกอบคลปิแบบกลม 1 
ชิ้น คลิปแบบเหลี่ยม 1 ชิ้น ใส่กล่องบรรจุ ดังรูปที่ 2 Flow Chart ก่อน
ปรบัปรุง หนึ่งรอบการผลติใชเ้วลา 62 วนิาท ี
I.I วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัคือ การจดัสมดุลการผลิตใหม่เพื่อให้ได้
ความเรว็ในการผลติ (Takt Time) ทีต่อ้งการ การลดพนกังาน และคุณภาพ
ชิน้งานทีด่ขี ึน้เป็นผลพลอยไดจ้ากการจดัสมดุลการผลติ 
 

II. วธิดี าเนินงานวจิยั 
II.I ก่อนปรบัปรุง (ศกึษาปัญหา) 

ผู้วจิยัได้ท าการศึกษางาน กระบวนการผลติชิ้นส่วนฝาครอบกนัชน
ท้ายรถยนต์ เพื่อหาแนวทางลดเวลาการท างานของพนักงานและปัญหา
การประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ ดงัรูปที่ 1 ชิ้นงานสมบูรณ์ซึ่งประกอบคลปิ 2 
แบบ คอื คลปิแบบกลมและ คลปิแบบเหลีย่ม [1] 

 

 
รปูที ่1 ชิน้งานกบัคลปิแบบกลมและคลปิแบบเหลีย่ม 

 
การสัง่ซื้อของลูกค้าตลอดทัง้ 12 เดือนในปี 2020 ในเดอืนตุลาคมมี

ยอดการสัง่ซื้อสูงสุด 21,780 ชิ้น/เดอืน เวลาท างานปกต ิ(08.00-17.00) 8 
ชัว่โมง และท างานล่วงเวลา (17.00-20.00) 3 ชัว่โมง เวลาพกัในช่วงเวลา
ท างานรวม 1 ชัว่โมง พกัทานอาหารกลางวนั 1 ชัว่โมง รวมเหลอืเวลาใน
การท างาน 9 ชัง่โมง/วนั วนัท างาน 22 วนั/เดอืน บรษิทัตอ้งผลติชิน้งานให้
ไดเ้ฉลีย่ต่อวนัอยู่ที ่990 ชิ้น/วนั จงึจะพอส่งใหก้บัลูกคา้ จากการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าในปี 2021 มยีอดการสัง่ซื้อเพิม่ขึ้น จงึต้องมกีาร
ปรบัปรุงกระบวนการผลติเพือ่รองรบักบัยอดทีเ่พิม่ขึน้ 
II.II ส ารวจสภาพปัจจุบนั 

รายละเอยีดของกระบวนการผลติชิ้นส่วนฝาครอบกนัชนทา้ยรถยนต์
การฉีดพลาสติก 1 ครัง้จะได้ชิ้นงาน 2 ชิ้น ดงัรูปที่ 2 แสดง Flow Chart 
ล าดับขัน้ตอนการท างานก่อนการปรับปรุง  รายละเอียดขัน้ตอนการ
ประกอบดว้ยมอื (Manual) ดงัรปูที ่3 

เครือ่งฉดีชิน้งานออกมาครัง้ละ 2 ชิน้ และหุ่นยนต์จบัชิน้งานจากเครือ่ง
ฉดีน ามาวางบนโต๊ะ โดยมพีนกังาน 2 คน พนกังานคนที ่1 ท าชิ้นงานชิน้ที ่
1 พนกังานคนที ่2 ท าชิน้งานชิน้ที ่2 บรรจุลงกล่อง ดงั Flow Chart รปูที ่2
จากการพยากรณ์ของลูกค้าในปี 2021 จะมยีอดสัง่ซื้อเพิม่ขึ้น บรษิัทต้อง 
ท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่ อ เพิ่มความสามารถการผลิต         
เพื่อตอบสนองต่อยอดการสัง่ซื้อเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ Takt Time 

เป็น 62 วินาทีต่อรอบการผลิตหนึ่งรอบ จากการวเิคราะห์กระบวนการ
ท างานของพนักงาน จะต้องใชพ้นกังานจ านวน 1.8 คน จงึต้องใชพ้นกังาน
จ านวน 2 คน ดงัสมการที ่(2) 

 

 
รปูที ่2 แผนผงัแสดงขัน้ตอนการท างาน 

 
[  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 

𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 เครือ่งฉีด
   ]    (2) 

 
 

                              
56+56

62
= 1.8   คน                                                     (3) 

 

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนฝาครอบกันชนท้ายรถยนต์พร้อมกบัการ
ประกอบชิ้นส่วน มกีระบวนการผลติการท างานโดยรายละเอยีดแต่ละส่วน
ของงาน ดงั YAMAZUMI CHART [2] ดงัรปูที ่4 
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รปูที ่3 ข ัน้ตอนการท างานของพนกังาน 

 
รปูที ่4 YAMAZUMI CHART แสดงเวลาการท างานก่อนปรบัปรุง 

 
จากการวิเคราะห์ YAMAZUMI CHART และรายละเอียดของแต่ละ

ส่วนของงาน ท าใหพ้บว่าควรปรบัปรุงกระบวนการผลติ เพื่อขจดัความสูญ
เปล่าจากกจิกรรมของหุ่นยนต์ที่มกีารรองานอยู่ที่ 40 วินาที หุ่นยนต์ใช้
เวลาท างาน 22 วินาที ฉีดพลาสติก 1 รอบ จะได้ชิ้นงานจ านวน 2 ชิ้น 
Cycle Time เครือ่งฉดีเท่ากบั 62 วนิาท ีดงั YAMAZUMI CHART รปูที ่4 

Takt Time การผลติ 1 วนั ผลติงานได้ 523 ครัง้ ฉีดชิ้นงานได้ 1,046 
ชิน้/วนั ดงัสมการที ่3 โดยพนกังานท างาน 2 คน ใชเ้วลาคนละ 56 วนิาท ี

 
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 1 รอบ ของการผลติได ้2 ชิน้ 

 

                          =
32,400

1,046
   31 วนิาท/ีชิน้                        (3) 

 

 
รปูที ่5 ตารางรวมงานมาตรฐาน ก่อนปรบัปรุง [3] 

 
การผลติใช้พนักงานท างาน 2 คน ที่มกีจิกรรมหลายอย่างสามารถให้

หุ่นยนต์ท าได ้เนื่องจากหุ่นยนต์ท างานน้อยมากเมือ่เทยีบกบัความสามารถ

ของหุ่นยนต์ จากการศกึษางานทีหุ่่นยนต์สามารถท า ไดแ้ก่ ตดัทางเขา้น ้า
พลาสติก ประกอบคลปิแบบกลมคลปิแบบเหลีย่ม ลดพนักงานจาก 2 คน 
เหลอื 1 คน จงึเสนอแนวคดิปรบัปรุงการท างานของพนักงานใหเ้หลอืงาน
ตรวจสอบคุณภาพชิน้งานและบรรจุลงกล่อง เพือ่การท างานไหลลื่นมากขึน้ 
การท างานก่อนการปรับปรุง ดังแสดงล าดับขัน้ตอนการท างานของ
พนกังาน ในรปูที ่3 
 

III. การด าเนินการทดลองหลงัปรบัปรุง 
ออกแบบล าดบัข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของหุ่นยนต์แทนการปฎบิตังิาน

ของพนกังานไดจ้ากตารางรวมงานมาตรฐาน [3] ดงัในรปูที ่5        
III.I ด าเนินการออกแบบอุปกรณ์ 

ด าเนินการออกแบบก าหนดทิศทางในการใส่คลิปและตัดทางเข้าน ้า
พลาสติก การประกอบคลปิแบบกลมจะประกอบทางด้านขา้งโดยวธิกีาร
เลือ่นเขา้ขนานกบัชิน้งาน แบบเหลีย่มจะประกอบโดยวธิกีารเลื่อนขึน้ และ
ตดัทางเขา้น ้าพลาสตกิจะเลือ่นเขา้ดา้นขา้ง ดงัแสดงในรปูที ่6   

 

 
รปูที ่6 Drawing การประกอบคลปิและตดัทางเขา้น ้าพลาสตกิชิน้งาน 
 
อุปกรณ์และเครื่องมือของสายการผลิตประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

ดงัต่อไปนี้ ไดแ้ก่ 1.กรปิเปอร์ เพื่อจบัคลปิทัง้แบบกลมและแบบเหลีย่มจาก 
ฟีดเดอร ์2.จิก๊ส าหรบัวางคลปิ 3.ชุดประกอบคลปิ 4. กรรไกรตดัทางเขา้น ้า
พลาสติก 5.กริปเปอร์จับทางเข้าน ้ าพลาสติกหลงัตัดออกแล้ว 6. ลิมิต
เซน็เซอรต์รวจคลปิ เป็นชุดเครือ่งจกัรอุปกรณ์อตัโนมตั ิดงัในรปูที ่7  

 

 
รปูที ่7 รวมอุปกรณ์และหุ่นยนตอ์ตัโนมตั ิ

เครือ่งฉดี
พลาสตกิ  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

233



  
 

 
 

III.II กรปิเปอร ์ 
ด าเนินการออกแบบกรปิเปอร ์ส าหรบัจบัชิน้งานดงัต่อไปนี้ 1.Vacuum 

Pad จ านวน 4 ตวั ส าหรบัจบัชิน้งานออกจากเครื่องฉีด 2.กรปิเปอร์แบบที ่
1 ส าหรบัจบัทางเขา้น ้าพลาสตกิ หลงัจากตดัแลว้จ านวน 2 ตวั 3.กรปิเปอร ์
แบบที ่2 ส าหรบัจบัคลปิทัง้แบบกลมและแบบเหลีย่มจ านวน 4 ตวั ดงัรูปที ่
8  

 

 
รปูที ่8 แบบกรปิเปอรจ์บัคลปิและชิน้งาน  

 
III.III จิก๊ส าหรบัวางชิ้นงานและประกอบ 

ชุดประกอบคลิปกลมประกอบไปด้วยกระบอกลมแบบรางน า เพื่อ
เคลือ่นชุดวางคลปิเคลือ่นทีต่ามแนวขวาง ชุดประกอบคลปิเหลีย่มประกอบ
ไปดว้ยกระบอกลมแบบรางน า เพือ่ใหเ้คลื่อนทีต่ามแนวขึน้ลง และกรรไกร
ลมตดัทางเขา้น ้าพลาสติก ประกอบไปด้วยกระบอกลมแบบรางน า เพื่อ
เคลือ่นทีไ่ปต าแหน่งตดัทางเขา้น ้าพลาสตกิ ดงัรปูที ่9 
 

 
รปูที ่9 รายละเอยีดอุปกรณ์ประกอบคลปิและตดัทางเขา้น ้าพลาสตกิ 

 
ด าเนินการออกแบบวิธีการประกอบคลิปกล่าวคือ เมื่อหุ่นยนต์น า

ชิ้นงานวางบนจิ๊ก จากนัน้หุ่นยนต์จะสัง่กระบอกลมเคลื่อนที่น าคลปิกลม
เลื่อนเข้าต าแหน่งประกอบทางด้านข้าง คลิปเหลี่ยมเลื่อนเข้าต าแหน่ง

ประกอบทางดา้นขึน้ โดยกระบอกลมเลื่อนดนัขึน้เพื่อประกอบตามทศิทาง
ตามแบบ 
 
III.IV Signal Flow Diagram 

ออกแบบผงัการไหลของสญัลกัษณ์เพือ่ดูการท างานของอุปกรณ์แต่ละ
ชนิด พื่อสะดวกในการแก้ไขปรบัปรุง ดงัรูปที่ 11 Signal Flow Diagram 
[4] และล าดับขัน้ตอนการท างานของอุปกรณ์ แต่ละต าแหน่งแสดง
รายละเอยีดแต่ละขัน้ตอน อธบิายในตารางที ่1 เพือ่ความกระจ่างมากขึน้ 
Signal Flow Diagram เป็นแผนภาพแสดงล าดบัการท างานของกระบอก
ลมต่างๆ ในระบบนิวเมตกิส์ของหุ่นยนต์ ซึ่งออกแบบโดยมสี่วนประกอบที่
ส าคญั 4 ส่วน ดงัรายละเอียดรูปที่ 11 คอื 1. ลูกศรหมายถึงการไหลของ
ขัน้ตอนการท างาน 2. ตัวอักษรตวัใหญ่ เช่น A หมายถึงกระบอกลม 3. 
เครื่องหมายบวกหรอืลบ ซึง่เครือ่งหมายบวกหมายถงึกา้นลกูสบูเลือ่นออก 
และเครื่องหมายลบหมายถึงก้านลูกสูบเลื่อนเข้า 4. ตัวเลขหมายถึง
เซนเซอรส์่งสญัญาณ (Proximity Switch)  
 

 
รปูที ่10 ออกแบบวงจรไดอะแกรมของระบบ 

 
โดยงานวจิยันี้ไดอ้อกแบบแอคทเูอเตอรน์ิวเมตกิของกรปิเปอร ์เพือ่ควบคุม
ล าดบัการท างานของกระบอกลมทีค่วบคุมกระบวนการผลติและโซลนิอยด์
วาลว์ของระบบ ดงัรายละเอยีดรปูที ่10 เพื่อพจิารณาสญัลกัษณ์การท างาน
ของ โซลนิอยด์วาล์ว ไดช้ดัเจนมากขึน้ นอกจากนัน้รายละเอยีดของล าดบั
ข ัน้ตอนการท างานของอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ ดงัในตารางที ่1 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

234



  
 

 
 

 
รปูที ่11 Signal Flow Diagram ของระบบ 

 
III.V Motion-Step Diagram  

Motion Step Diagram รูปที่ 12 เป็นแผนภาพแสดงต าแหน่งการ
ท างานของกระบอกลมแต่ละกระบอก ในระบบนิวเมติกส์เทยีบกบัล าดบั
ข ัน้ตอนการท างานโดยมสี่วนประกอบทีส่ าคญัคอื แกนตัง้แสดงตวัเลข “0” 
เมือ่กระบอกลมหดกลบัสุด และ “1” เมือ่กระบอกลมยดืออกสุด ดงัไดก้ล่าว
แล้วในรายละเอียดของ Signal Flow Diagram ดงัรูปที่ 11 แกนนอนเป็น
ตัวเลข แสดงถึงล าดบัที่ของการท างานในขัน้ตอนของหุ่นยนต์ แนวตัง้
แสดงอุปกรณ์ 
 

 
 

รปูที ่12 Motion Step Diagram ของระบบ 
 

งานวจิยันี้แสดงขัน้ตอนการท างานของกระบอกลมดงัแสดงใน Motion 
Step Diagram [5] รูปที่ 12 และแสดงได้เป็น 23 ขัน้ตอน ตามจ านวน
คอลมัน์ของรปูดงักล่าวและล าดบัขัน้ตอนรายละเอยีด ดงัในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1. ล าดบัการท างานอุปกรณ์แต่ละต าแหน่ง Signal Flow Diagram 

Start (1.1)(A+) เซทสญัญาณ กรปิเปอร ์1 ( โซลนิอยด์วาลว์ 1.1 ท างาน ) 

  (1) ลมดนักระบอกสบูของ กรปิเปอร ์1 เพื่อเปิดปาก กรปิเปอร ์ 

  (1.2)(B+) เซทสญัญาณ กรปิเปอร ์2 ( โซลนิอยด์วาลว์  1.2 ท างาน ) 

  (2) ลมดนักระบอกสบู กรปิเปอร ์2 เพื่อเปิดปาก กรปิเปอร ์

  (1.1)(A-) รเีซทสญัญาณ กรปิเปอร ์1 ( โซลนิอยด์วาลว์  1.1 ท างาน ) 

  (1) ลมดนักระบอกสบู กรปิเปอร ์1 เพื่อจบัคลปิหวัเหลีย่ม 

  (1.2)(B-) รเีซทสญัญาณ กรปิเปอร ์2 ( โซลนิอยด์วาลว์ 1.2 ท างาน) 

  (2) ลมดนักระบอกสบู กรปิเปอร ์2 เพื่อจบั คลปิหวักลม 

  (1.7)(G+) เซทสญัญาณ Vacuum 1  

  (7) จุ๊ปลมดดู Vacuum 1 ( ดูดชิน้งาน ) 

  (1.8)(H+) เซทสญัญาณ Vacuum 2 

  (8) จุ๊ปลมดดู Vacuum 2 ( ดูดชิน้งาน ) 

  (1.3)(C+) เซทสญัญาณ กรปิเปอร ์3 ( โซลนิอยด์วาลว์ 1.3 ท างาน) 

  (3) ลมดนักระบอกสบู กรปิเปอร ์3 เพื่อจบัทางเขา้น ้าพลาสตกิ 

  (2.1)(L+) เซทสญัญาณ Slide 1 ( โซลนิอยดว์าล์ว 2.1 ท างาน ) 

  (11) ลมดนักระบอกสบู Slide 1 เคลื่อนทีอ่อกพรอ้มตวั กรรไกร 1 

  (2.4)(O+) เซทสญัญาณ กรรไกร 1 ( โซลนิอยดว์าล์ว 2.4 ท างาน) 

  (14) ลมดนักระบอกสบู กรรไกร 1 ตดัทางเขา้น ้าพลาสตกิ 

  (2.4)(O-) รเีซทสญัญาณ กรรไกร 1 ( โซลนิอยดว์าลว์ 2.4 ท างาน ) 

  (14) สปรงิดนัปาก กรรไกร 1 

  (2.1)(L-) รเีซทสญัญาณ Slide 1 ( โซลนิอยดว์าล์ว 2.1 ท างาน) 

  (11) ลมดนักระบอกสบู Slide 1 เคลื่อนทีเ่ขา้พรอ้มตวั กรรไกร 1 

  (2.3)(N+) เซทสญัญาณ Slide 3 ( โซลนิอยดว์าล์ 2.3 ท างาน ) 

  (13) ลมดนักระบอกสบู Slide 3 เคลื่อนทีอ่อกเพื่อใส่ คลปิหวักลม  

  (2.3)(N-) รเีซทสญัญาณ Slide 3 ( โซลนิอยดว์าล์ว 2.3 ท างาน ) 

  (13) ลมดนักระบอกสบู Slide 3 เคลื่อนทีก่ลบั 

  (2.2)(M+) เซทสญัญาณ Slide 2 ( โซลนิอยดว์าล์ว 2.2 ท างาน) 

  (12) ลมดนักระบอกสบู Slide 2 เคลื่อนทีอ่อกเพื่อใส่ คลปิหวัเหลีย่ม 

  (2.2)(M-) รเีซทสญัญาณ Slide 2 ( โซลนิอยดว์าล์ว 2.2 ท างาน ) 

  (12) ลมดนักระบอกสบู Slide 2 เคลื่อนทีก่ลบั 

  (1.3)(C-) รเีซทสญัญาณ กรปิเปอร ์3 ( โซลนิอยด์วาล ์1.3 ท างาน ) 

  (3) ลมดนักระบอกสบูกรปิเปอร ์3 ปล่อย ทางเขา้น ้าพลาสตกิ 

  (1.7)(G-) รเีซทสญัญาณ Vacuum 1 

  (7) จุ๊ปลมไม่ดดู Vacuum 1 ( ปล่อยชิน้งาน ) 

  (1.8)(H-) รเีซทสญัญาณ Vacuum 2 
Go to 
Start (8) จุ๊ปลมไม่ดดู Vacuum 2 ( ปล่อยชิน้งาน ) 

 
IV ผลการด าเนินงานวจิยั 

ผลการปรับปรุงกระบวนการ การผลิตได้โยกย้ายงานให้หุ่นยนต์ 
ท างานมากขึน้ จากการด าเนินการศกึษางาน [1] ทดลองการผลติ โดยเน้น
เวลางานกระบวนการ ขัน้ตอนการท างานของหุ่นยนต์ให้ทนักบัเวลาของ
เครื่องฉีด ซึ่งได้ผลตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ ดัง YAMAZUMI 
CHART [2] รปูที ่13 

การศกึษางานได้พฒันาให้หุ่นยนต์ปฎิบตัิงานโดยประกอบคลปิทัง้ 2 
ชิ้นงานพรอ้มกนัดว้ยกรปิเปอร์คู่ ท าให้เวลางานลดลงไปมากเมือ่เทยีบกบั 
ข ัน้ตอนกระบวนการ การผลติเดมิ ซึง่สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
- ขัน้ตอนการตดัทางเขา้น ้าพลาสตกิ ก่อนปรบัปรุงพนักงานท างานโดยตดั 
ทางเข้าน ้ าพลาสติก ชิ้นละ 10 วินาที ดังรูปที่ 4 ท า 2 ชิ้นรวมเป็น 20 
วินาที หลังปรับปรุงหุ่นยนต์หยิบชิ้นงานไปวางบนจิ๊กตัดทางเข้าน ้ า
พลาสติกท างานชิ้นละ 3.5 วนิาที ดังรูปที่14 ท า 2 ชิ้นรวม 7 วินาที ลด
เวลาได ้13 วนิาท ี 
- ขัน้ตอนการประกอบ คลปิแบบกลมและคลปิแบบเหลี่ยม ก่อนปรบัปรุง
พนักงานท างานรวม 21 วนิาท ีจากการประกอบทลีะชิน้ดงัรปูที ่4 หุ่นยนต์
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ประกอบใช้เวลางาน 7 วนิาท ีจากการประกอบคลปิ 2 ชิ้นพรอ้มกนัด้วย 
กรปิเปอร์คู่ ดงัรูปที่ 14 ดงัที่ได้กล่าวแล้ว สรุปงานขัน้ตอนนี้ลดลงไป 14 
วนิาที สองขัน้ตอนกระบวนการนี้ ท าให้ลดเวลาการท างานรวมไปได้ 27 
วนิาท ี 
 

 
รปูที ่13 YAMAZUMI CHART หลงัปรบัปรุง 

 

 
รปูที ่14 ตารางรวมงานมาตรฐาน หลงัปรบัปรุง 

 
จากตารางรวมงานมาตรฐาน รูปที ่14 งานของคนเริม่จากศูนย์ เพราะ

ใชช้ิน้งาน WIP (Work-In-Process) ของชิน้งานก่อนหน้า 1 รอบ มงีานวาง
พรอ้มปฏบิตังิาน 

V สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
V.I สรุปผลการวจิยั 

การศกึษาพฒันาปรบัปรุงกระบวนการผลติ การท างานของหุ่นยนต์ 
ABB รุ่น IRB2600 มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ระบบการผลิตเป็นกึ่งอัตโนมตั ิ

พนักงานร่วมท างานกบัหุ่นยนต์ มอบหมายงานให้หุ่นยนต์ท างานคุ้มค่า
มากขึน้ โดยการจดัสมดุลการผลติและอุปกรณ์เครือ่งจกัรอตัโนมตัชิุดนี้ 

ก่อนการปรบัปรุง Cycle time เครื่องฉีด 62 วินาที พนักงาน 2 คน 
ท างานรวมคนละ 56 วนิาท ีหุ่นยนต์ท างานรวม 22 วนิาท ีดงัรูปที่ 4 หลงั
ปรบัปรุงแลว้ Cycle time เครื่องฉีดยงัคง 62 วนิาท ีพนักงานเหลอื 1 คน 
ลดจากเดมิ 2 คน รวมเวลางาน 53 วนิาท ีหุ่นยนต์มงีานรวม 54 วนิาท ีดงั
รปูที ่14 และท าใหไ้ดง้านทีม่คีุณภาพ เนื่องจากขัน้ตอนการประกอบท าโดย
หุ่นยนต์ การประกอบชิ้นส่วนจึงสมบูรณ์ครบทุกชิ้น ก่อนส่งมอบให้กับ
ลกูคา้ งานวจิยันี้ใชว้ชิาศกึษางาน (Work study) ในหุ่การจดัสมดุลการผลติ 
โดย YAMAZUMI CHART และตารางรวมงานมาตรฐาน และออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยในการประกอบชิน้งานโดยใชหุ้่นยนต์และแผนผงัต่างๆ ทีช่่วย
การพฒันาออกแบบเป็นเครือ่งจกัรอุปกรณ์อตัโนมตัไิดส้มบรูณ์มากขึน้ 

หลงัจากการปรบัปรุงกระบวนการผลตินี้แลว้ งานวจิยัในล าดบัต่อไปใน
อนาคต คาดว่าจะสามารถลด Cycle time ของเครือ่งฉดีพลาสตกิลงได ้และ
พฒันากระบวนการผลติของพนักงานร่วมกบัหุ่นยนต์ใหเ้ป็นระบบการผลติ
แบบอตัโนมตัต่ิอไป 
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      Abstract—This research proposed a solution for solving 
problems related to maintenance of Sri Sa-Nga Phatthana Co., 
Ltd. that the maintenance cost is relatively high. The study has 
applied the method of Total Productive Maintenance (TPM). 
Together with the design and development of a program that 
can schedule maintenance by scheduling rules of First In First 
Out (FIFO) and three other heuristic methods, namely Shortest 
Processing Time (SPT), Largest Processing Time (LPT), and 
Genetic Algorithm (GA), by unit comparison single and multi-
station maintenance work. In addition, the program has 
collected data to measure the performance of maintenance, for 
instance, Mean Time Between Failure (MTBF), Mean Time to 
Repair (MTTR), and Average machine downtime with 
maintenance in the company. The main focus was on TPM 
implementation activities. The results showed that the 
maintenance schedule of small-sized problems (single-station 
maintenance), the SPT method provides the best performance. 
For scheduling the maintenance of small-sized problems and 
large-sized problems with more than two maintenance stations, 
the GA method gives the best performance. During the research 
of the Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd., maintenance schedules 
are collected for five months before and after. Moreover, the 
mean time between failures (MTBF) increased by 21.06%, 
which the mean time to to repair (MTTR) decreased by 39.98%, 
and the percentage of average machine downtime decreased by 
41.75%, respectively. In conclusion, the proposed method is able 
to manage the company's maintenance processes corresponding 
with the objectives of this research. 
 

Keywords—Maintenance scheduling, Agricultural 
vehicle assembly plant, program development for 
maintenance data, Lower Bound 

I. INTRODUCTION 
Presently, the industrial businesses and service sectors are 

highly competitive. Every company must seek a guideline for 
managing four resources (4M) to be the most efficient: labour 
resources (Man), methods of work (Method), materials or raw 
materials (Material), and costs (Money) [1] for the primary 
purpose of reducing costs as much as possible while still being 
able to produce the best quality products and services as well 
[2]. Therefore, The question is how to find ways to manage 
production processes or control by using the most cost-
effective resources, lowest costs, and considering the highest 
responsiveness of customer needs [3]. Many small or large 
scale manufacturers have adopted equipment, machinery, and 
modern technology in their operational processes to optimize 
their production capacity. Machine maintenance planning has 
been a significant factor because maintenance is the approach 
to maintain the machines before breaking them down [4]. 
Significantly increasing the ability to maintain machine 
performance, availability, and production efficiency for 
following the plan, while considering the lowest cost with the 

highest safety when using [5]. In addition, machine 
maintenance is the important one of the activities involved in 
the reliable function of various parts. In the past, machine 
maintenance carries out just when the machine was damaged 
(Breakdown Maintenance). [6,7,8] 

This research aimed to apply mathematical models and 
heuristic methods as GA to solve the problem of maintenance 
schedule in the parts' truck production company.[9] The 
researcher considered the batch job finished time, for instance, 
the average flow time, the average tardiness, and the average 
jobs in the system in single maintenance work units. However, 
suppose there are two or more maintenance units. In that case, 
the Makespan (Minimize) [10] of storing data will be used to 
measure maintenance effectiveness by using a method of 
managing maintenance multiplied by everyone involved TPM 
together with the development of a program [6,11,12,13] to 
store maintenance data of agriculture vehicle plant. This 
research measures the MTBF, MTTR, and %MTBF of 
maintenance management.  

II. MATERIALS AND METHODS 

A. The Manufacture of Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd. 
Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd. was established in 1972 to 

manufacture agricultural vehicles such as small four-wheel 
trucks, hydraulic trucks, and agriculture trucks. “Figure 1” is 
located in the Mueang District of Uttaradit Province. Annual 
production of 250 cars per year with total selling of 
33,500,000 baht per year. The organization management will 
assign through 5 departments: marketing, purchasing, finance 
and accounting, inventory and storage, and production and 
maintenance department. All departments have to coordinate 
with each other according to the method of TPM, under the 
director's board respond to different departments as shown in        
Figure 2. 

  
 
Fig. 1. Shows the production plant of Sri Sa-Nga Phatthana  Company 
Limited. 

The maintenance problems of Sri Sa-Nga Phatthana Co., 
Ltd. is studied in a total working area of 6,400 square meters, 
divided into plant no. 1 and plant no. 2 with 30 machines and 
more than 90 types of production equipment. Production in 
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the factory is a production order (Job Shop) with the FIFO 
method. [9] A production schedule in each and a work station 
in the production department then assembled as agricultural 
transportation according to customer orders. The preliminary 
studies found inefficient maintenance problems in every 
period: daily, weekly, monthly and yearly maintenance and 
repair planning, for instance. 

 

 
Fig. 2. Shows the management of Sri Sa-Nga Phatthana   Co., Ltd. 

B. Scheduling 
In several circumstances, an inventory management 

technique is also adopted in the maintenance scheduling or 
allocation of maintenance resources to work stations or 
maintenance units to carry out the work as planned. 
Maintenance planning and scheduling is an essential 
component that influences the success of a maintenance 
organization [11, 14, 15 [.   

The machines maintenance problem with a single unit is 
a schedule of jobs that have jobs or machines to be 
maintained in n jobs in which jobs will require maintenance 
time (Processing time) [8, 16, 17, 18] and able to choose any 
work before or after. Therefore, the scheduling will measure 
efficiency from average flow time, mean lateness, and mean 
tardiness, as shown in equations 1, 2, and 3. 

Average Flow Time     =                 (1) 

Mean Lateness          =                 )2( 

Mean Tardiness          =                                  (3) 
 

C. Types of maintenance scheduling problems 
The maintenance scheduling problems [19, 21] types as 

sequencing maintenance n jobs on m parallel unit use the job 
scheduling rules below.  

 
      by FIFO  = j1,j2,j3,…jn               (4) 
 
      by SPT   = j[1]≤j[2]≤ j[3]≤…j[n]        (5) 
 
      by LPT   =j[1]≥j[2]≥j[3]≥…..j[n]        (6) 

D. Maintenance scheduling solution model 
A model for solving maintenance scheduling problems 
showing a perfect binary (0,1) when the equation conditions 
meet can express in equations 7, 8, 9, 10, 11, and 12. 
 

Minimize  𝐶max 
 

𝐶max ≥ 𝑊! ∀1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛                      )7( 
 

𝑊! − 𝑃! ≥ 0          ∀1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛                      )8( 
   	

"𝑥!" 	≤ 1	
"

"#$

				∀1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛																																																																														(9) 

 
𝑊! − #𝑊" − 𝑃"% + 𝑌!"𝑀 ≥ 0 1 ≤ I,j ≤ 𝑛      )10( 
 
𝑊! − /𝑊" − 𝑃"0 − /1 − 𝑌ij0𝑀 ≤ 0 where1 ≤ I,j ≤ 𝑛     )11( 
 
𝑋!# + 𝑋"# ≤ /𝑌!" + 𝑌"!0𝑀 +1 where  ∀1 ≤ 𝑖, ⟨𝑗 ≤ 𝑛  and  
∀1 ≤ l,⟨𝑘 ≤ 𝑚              (12( 
 
𝑋!# + 𝑋"$ ≤ /𝑌!" + 𝑌"!0𝑀 + 1 where ∀1 ≤ 𝑖, ⟨𝑗 ≤ 𝑛   and 
 ∀1 ≤ l,⟨𝑘 ≤ 𝑚          )13) 
 

         𝑚 =  the number of work stations or workgroups, 𝑛 = 
number of jobs, 𝑃! = processing time on the job i, 𝑊!   time is 
done at a job i, 𝑑! = time to deliver job i to the customer (due 
date), 𝐿!  = job finish time before the time of work i, 𝑇!  = 
finished time before or after the due date of job i, 𝑥!"  = 
assignment to workstation j to the job i, 𝑦!# = assignment to 
workstation k to the job i, where it will have a value of 1 and 
0 if the condition is not meet the condition. 

E. Genetic Algorithm  ) GA) 
The maintenance schedule for the machine develops from 

a heuristic concept by applying the Genetic Algorithm 
method to arrange the maintenance schedule. [19,20] This 
proposed method will have the following steps. 

1. Coding and randomly generating the initial population. 
The first step of the Genetic Algorithm is to encode or convert 
the parameter values into bit-length strings according to the 
size of the work according to the form of binary coding. 

2 . An initial population (Old Population) is the string 
selected to create a prototype for a new generation of the 
population (New Population). The first old population is the 
starting random population of more than 2-units maintenance 
scheduling problem [8, 17]. 

3.Genetic algorithm operations consist of reproduction, 
crossover, and mutation. The details are shown in Figure 3 
(A) [8]. 
 

 

 

A. Genetic Algorithm (GA) processes. B.Roulette wheel method. 
 

Fig. 3. (A) Genetic Algorithm processes and (B) Roulette wheel method. 

         a) Reproduction is a process in which each string 
mimics the target function f(x), where this function measures 
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the suitability or optimized value (fitness value). Therefore, 
if any string has a higher fitness value, it will be promoted to 
a higher rank of the next generation. The used method is the 
Roulette Wheel, as shown in Figure 3 (B). 
        b).The crossover process begins after the entire 
population goes through the reproduction process, and then 
the members are matched in the mating pool or the whole 
population by random. Before crossover at random positions 
similar to chromosomes' fragments were exchanged. This 
research used order-crossovers type as shown in Figure 4 (A). 
        c).Mutation step is necessary even if there are 
reproduction and crossover steps before, but the mutation is 
the process that prevents the loss or recovery loss. Sometimes 
the answer of simple GA will get stuck in Local Optimal. The 
mutation will prevent this problem. This research used two 
positions at random mutation Figure 4 (B). 
 

 
A. Order crossover 

 

 
 
 
 
 

  
B. Two positions at random 

mutation 

Fig. 4. Crossover and Mutation process A) Order crossover B) Two 
positions at random mutation     

      4. New Population: All strings generated by the GA 
called the new population or generation, the new generation, 
which becomes the old population for further action and 
repeats until the generation is equal to the design. 
      5. Measurements by Mean Time Between Failure (MTBF) 
shows in equations 13 and 14 [5, 20]. 
 

The average number of times the machine breakdown 
 

 𝑛%&' = ∑ (!
)

)
!*+                                   (13) 

 
 

Mean Time Between Failure (MTBF) 
 
𝑀𝑇𝐵𝐹 = ,

("#$
         (14) 

 

      The studied plant maintenance efficiency measurement is 
based on the MTBF with the number of failures encountered 
over time T/average time value of all machine failures in the 
company. The relationship between MTTF and MTTR is 
where MTTF is Mean Time to Failure and MTTR is Mean 
Time to Repair [5, 6, 8]. 
      6. The efficiency measurement from the percentage of 
time the machine failure occurred (Average Machine 
Downtime) is shown in equation 15. 
 

     Average Machine Downtime : 
    
      =   % Machine Downtime

Operation Time
 x 100                                (15) 

      This research used Total Productive Maintenance (TPM) 
with everyone involved to measure performance in the 

developed program. At the same time, the operation data is 
stored for measuring maintenance efficiency. 

F. Maintenance management problems  
This research focuses on the maintenance management 

problems of Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd., which performed 
the traditional manual method. That relies on the employees' 
experience in maintenance scheduling. This approach often 
takes a long time and does not yield the minimum Makespan 
or average maintenance tasks in the system, thus causing 
direct and indirect costs. The researchers decided to collect 
data on scheduled maintenance intervals. The example of the 
maintenance schedule for the first week started on 1st 
December 2020 of Plant no. 1, which has six machines to be 
maintained and inspected. The gathered maintenance 
activities include engine inspection, lubrication, cleaning, 
electrical check, oil level check, chain check, drive sprocket 
check, belt check, oil change and bearing replacement. A data 
example of the run time for each maintenance activity of 
Plant no.1 in the same period shows in Table 2. 

These preliminary data collected by the researchers were 
analyzed and sorted by FIFO, SPT, LPT, and GA techniques 
[14,16,19] in conjunction with the TPM approach, to 
schedule maintenance. Then measure the maintenance 
performance to develop a program in the part of scheduling 
machine maintenance to increase the efficiency of 
maintenance of the agricultural vehicle factory. The research 
methodology can describe as follows. 
      1..Collecting management information, production 
information and maintenance information of the company, 
which is divided by the work station according to the 
production and maintenance departments such as metal sheet 
cutting, structural forming, pick-up car forming, assembly, 
spare parts storage, stockpiling, maintenance and so on from 
machines in Plant no. 1 and Plant no. 2, with 30 machines. 
Since the researchers divided the nature of maintenance work 
by the number of workstations in two cases: the case of a 
single- workstation and the case of more than two 
workstations, before being analyzed to design a multi-
participated maintenance (TPM) method of Sri Sa-Nga 
Phatthana Co., Ltd. [20, 21]. 

TABLE I.  EXAMPLE OF WEEKLY MAINTENANCE SCHEDULE FOR THE 
1ST WEEK OF DECEMBER 2020 FOR THE 1ST FACTORY MACHINERY. 
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TABLE II.  EXAMPLES OF PROCESSING TIME FOR 1ST-WEEK 
MAINTENANCE OF MACHINE ON PLANT 1. 
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Lathe 1 12.
56 14    18.

40 4.0   54.
26 

Lathe 2 12.
56 14 17.

50   19.
50 4.0 35.

70 
30.
50 

139
.06 

Lathe 3 12.
56 14  5.3  12.

54 4.0   48.
4 

Vertical 
milling 
machine 

15.
50 14      19.

50 
20.
30 

74.
6 

Press 
Brake 

17.
50 14 11.

30  20.
57  4.0   68.

67 
Cutting 
machine 

10.
56 14   10.

54 
6.6
7    36.

53 
 

     2. Comparison of maintenance scheduling with four 
methods, namely, first come- first serve (FIFO), Shortest 
Processing Time (SPT), Largest Processing Time (LPT), and 
Genetic Algorithm (GA) methods for both single and more 
than two maintenance workstations. 
      3. When using the collected data to schedule maintenance 
with the methods mentioned above, the efficiency of each 
approach compares by the following values.  Average flow 
time, Average jobs in the system, Average of tardiness.  
       4 . The results of the comparative study will use as a 
guideline for designing and developing the maintenance 
program of Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd., based on the 
structure of TPM 8 pillars such as equipment storage, 
maintenance period identification, spare parts replacement 
period identification, maintenance scheduling, maintenance 
method selection, and analysis of maintenance performance. 

III. RESULTS 

A. Result of scheduling maintenance by skill method or by 
hand (Manual) 

      The original method that the company used in 
maintenance scheduling is a skilled personal approach that 
will schedule maintenance by hand (manual). Sometimes 
using basic accounting principles such as a first-come, first-
served approach (First-In-First-Out, FIFO), or sometimes 
called (First-Come-First-Served, FCFS).[22,23] 
      The FIFO maintenance schedule where the processes can 
do any task before or after, including a processing time value, 
is explicit in each task. The scheduling result of FIFO with a 
single workstation shows in Table 3. The result data of Plant 
no. 1 on the first week of December 2020 will be required to 
perform the planned maintenance based on the multi-
participated maintenance method (TPM) [11,13, 24] . 
 
 
 
 
 
 

TABLE III.  EXAMPLES OF ESTIMATING TIME VALUES IN VARIOUS 
SCHEDULING: USING THE RULES FOR SCHEDULING MAINTENANCE ON A 

FIFO OF THE FIRST FACTORY MACHINE, SRI SA-NGA PHATTHANA CO., LTD. 

Work 
No. 

Times )Min( 

Processing Completion Due Lateness 

1. 54.26 54.26 60 0 
2. 139.06 193.32 150 43.32 

3. 48.40 241.72 50 191.72 
4. 74.60 316.32 80 236.32 
5. 68.67 384.99 70 314.99 
6. 36.53 421.52 40 381.52 

Total 421.52 1612.13  1167.87 
 

Average flow time = 1612.13/6 = 268.6 minutes, Average 
jobs in the system = 1612.13/421.52 = 3.82 minutes, Average 
of tardiness = 1167.87/6 = 194.64 minutes 

From the problem of maintenance scheduling types one 
agency or station for n jobs when using FIFO method, the 
result obtained the average workflow is 268.6 minutes, 
average times of work held in system equal 3.82 minutes and 
average delayed tasks equal 194.64 minutes. 

B. Result of scheduling maintenance by Heuristic methods 
Four methods that use to manage the maintenance 

schedule of this study are First-In-First-Out (FIFO), Shortest 
Processing Time (SPT), Largest Processing Time (LPT) and 
heuristic methods Genetic Algorithm (GA) [20]. 

Shortest Processing Time (SPT) 
The machine maintenance data of Sri Sa-Nga Phatthana 

Co., Ltd. from the data in Tables 1 and 2, when arranged by 
SPT method, in case there are more than two work stations 
by sequencing maintenance n jobs on m parallel unit. In other 
words, each maintenance unit can perform the same jobs in 
every unit. The obtaining example results of the maintenance 
scheduling for Plant No. 1 with six maintenance jobs and 
three workstations (maintenance units). The details illustrate 
in Table 4. 

TABLE IV.  AN EXAMPLE OF APPLYING THE SPT MAINTENANCE 
SCHEDULING RULE TO PLANT NO.1 OF THE STUDY COMPANY CASE HAS 

MORE THAN TWO WORKSTATIONS. 

Number 
of Jobs 

Processing time )Minute( Due time (Minute) 

6 36.53 40 
3 48.40 50 
1 54.26 60 
5 68.67 70 
4 74.60 80 
2 139.06 150 

 

From Table 4, the maintenance processing time values 
order according to the SPT method by scheduling the work to 
the workstation or unit of maintenance with the shortest 
processing time. When substituting the processing time 
values into Equation (5), the substituted details are as follows: 

 
SPT = (6) 36.53 ≤ (3) 48.4 ≤ (1) 54.26 ≤ (5) 68.67 ≤ (4) 74.6 
≤ (2) 139.06 
 

Therefore, the sorting result is obtaines, as shown in  
Table 5. 
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TABLE V.  RESULTS OF MAINTENANCE SCHEDULE USING THE 
SHORTEST TIME-TO-FINISH MAINTENANCE SCHEDULING RULE (SPT) IN 

PLANT NO. 1 OF SRI SA-NGA PHATTHANA CO., LTD. 

 
Workstation 

No. 
Processing Time  

)Minute( 
Total Processing Time 

)Minute( 

1 Job no 6 (36.53) +         
Job no 5 (68.67) 105.20 

2 Job no 3 (48.4) +           
Job no 4 (74.6) 12300 

3 Job no 1 (54.26) +         
Job no 2 (139.06) 193.32 

 

Since the maintenance scheduling results table using the 
SPT rule mentioned above, the total time spent on 
maintenance work for workstation no.1 – no3 are 105.20, 
123.00 and 193.32, respectively. Workstation no.3 is the 
highest makespan value. 

 

C. Design and development of maintenance programs for 
Sri Sa-Nga Phatthana company. 
The design and development of Sri Sa-Nga Phatthana Co., 

Ltd. maintenance program [6, 21, 23, 24] have adopted a 
structure of all-participated maintenance activities (TPM) of 
the eight  pillars and a maintenance scheduling approach that 
provides good scheduling results. The best for different sizes 
of work is to develop programs to help increase efficiency 
and effectiveness in managing maintenance schedules and 
planning maintenance. It provides a structure for storing 
equipment information, specifying maintenance intervals, 
spare replacement intervals, scheduling maintenance, 
selecting maintenance methods and analyzing maintenance 
performance, shown in Figure 5. 

 
 

 
Fig. 5. The interface screen designed of the purposed program TPMsn of 
Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd.  

D. Maintenance Scheduling Operations and the Problem 
Sizes. 
This research performs the maintenance schedule by 

classifying it according to the size of the problem; it can 
divide into two scopes, namely, manipulation with small size 
problems (jobs or machines not over 12 machines) and large 
size problems (jobs or machines more than 12 machines).  

For small size problems with sequencing maintenance n 
jobs on a 1-maintenance unit, detailed results of the study 
showed in Table 6. 

Table 6 shows the maintenance scheduling results of 
small problems with only one maintenance unit. The results 
analysis of machine scheduling for problems with six 
machines in one maintenance unit (6 x 1) found that the SPT 
scheduling method had the lowest Average Flow Time of 
195.415 minutes. The same as 9 x 1 and 12 x 1 maintenance 
problems, which has Average Flow Time 528.273 minutes 
and 755.313 minutes, respectively, corresponding to Average 
Jobs in the System and Average of Tardiness. 

 

TABLE VI.  MAINTENANCE SCHEDULE OF SMALL PROBLEMS OF SRI 
SA-NGA PHATTHANA CO., LTD. 

Problem 
Size x 
Unit  

(n x m) 

Method 
Average 

Flow Time 

Average 
Jobs in the 

System 

Average of 
Tardiness 

(Min) 
6 x 1 FIFO 268.600 3.820 194.640 

 SPT 195.415 2.782 120.993 
 LPT 296.358 4.218 223.182 

9 x 1 FIFO 615.450 4.206 408.073 
 SPT 528.273 3.611 320.518 
 LPT 934.860 6.389 771.883 

12 x 1 FIFO 927.492 6.561 765.115 
 SPT 755.313 5.343 592.558 
 LPT 1082.388 7.657 920.878 

 

In scheduling maintenance, n jobs on m parallel unit 
cases, that m parallel unit with the number of maintenance 
units more than two entities. This case adopted the lowest 
boundary value (Lower Bound) obtained from any method to 
compare to find out which approach will give the lowest 
value. The small-size problems scheduling study results are 
shown in Table 7, while the large-size problems are shown in 
Table 8, respectively. 

TABLE VII.  THE MAINTENANCE SCHEDULING RESULTS FOR SMALL SIZE 
PROBLEMS WITH MORE THAN 2-MAINTENANCE UNITS OF    SRI SA-NGA 

PHATTHANA CO., LTD. 

Problem 
Size x 
Unit  

(n x m) 

Method Lower 
Bound 

(Makespan) 
(Min) 

Times Gap 
(Min) 

6 x 2 FIFO 

210.760 

213.790 3.03 

 SPT 241.720 30.96 

 LPT 229.850 19.09 
 GA 215.060 4.30 

9 x 2 FIFO 

438.940 

539.000 100.06 
 SPT 524.400 85.46 
 LPT 442.280 3.34 
 GA 438.940 00.00 

12 x 3 FIFO 

282.723 

291.090 8.36 
 SPT 332.420 49.69 
 LPT 304.450 21.72 
 GA 282.723 00.00 

 

Table 7  shows the maintenance schedule answers of the 
Sri Sa-Nga Phatthana’s plant in a small problem sized 6  x 2 . 
The result found that scheduling the maintenance work gave 
the least Makespan is the FIFO method with a value was 
213.790 min. The comparison times gap was 3.03 min. For 
the 9  x 2  and 12  x 3  small-sized problems, the study found 
that the maintenance scheduling method with the lowest 
Makespan value was the GA in both problem sizes. The 
Makespan is 438 .940  minutes and 282 .723 , respectively, 
with the times' gap value of 00.00 minutes. 

The results of maintenance scheduling for large size 
problems of 15 x 2, 17x 2 and 20x3, showed in Table 8. The 
GA method yielded the lowest makespan value across all 
sizes of problems. The problem sized 15x 2 has a makespan 
value of 606. 805 minutes with a comparison gap value (Gap) 
of 00. 00 minutes. Large size problems 17x 2 has a makespan 
value equal 757. 550 minutes with Gap 2. 26 minutes, while 
the largest problem sized 20x 3 had a makespan 610 . 601 
minutes with Gap was 8 . 0 4 minutes. IF considering the 
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average lowest Makespan value, it indicated the GA method 
performed the lowest Makespan value, followed by the LPT 
method, the FIFO method, and finally the SPT method, 
respectively. 

TABLE VIII.  THE MAINTENANCE SCHEDULING RESULTS FOR LARGE-
SIZED PROBLEMS WITH MORE THAN TWO MAINTENANCE UNITS OF SRI SA-

NGA PHATTHANA CO., LTD. 

Problem 
Size x 
Unit 

(n x m) 

Method Lower 
Bound 

(Makespan) 
(Min) 

Times 
Gap 

(Min) 

15 x 2 FIFO 

606.805 

645.460 38.65 
 SPT 688.960 82.15 
 LPT 621.250 14.44 
 GA 606.805 00.00 

17x 2 FIFO 

759.805 

774.460 14.65 
 SPT 796.440 36.63 
 LPT 778.380 18.57 
 GA 757.550 02.26 

20 x 3 FIFO 

602.560 

658.330 55.77 
 SPT 666.220 63.66 

 LPT 651.350 48.79 
 GA 610.601 08.04 

E. Performance Measurement of Maintenance Scheduling 
Operations. 
From maintenance data collection and maintenance 

scheduling performance measurement using the TPM 
method. The benchmark results basis on similar 
characteristics and an equal quantity of jobs. The Mean Time 
Between Failure (MTBF) from January 2020 to May 2020 
collected before the operation and between June 2020 to 
October 2020, which is the data collection after the operation, 
comparison showing as the following details: 

1.  The comparison results of the Mean Time Between 
Failures (MTBF) derived from formula 14 to determine the 
outcome of the proposed maintenance program and the 
maintenance scheduling methods and TPM approach. The 
research comparison showed in Figure 6. 

 

Fig. 6. Comparing Mean Time Between Failures (MTBF) values before and 
after implementing a proposed maintenance program. 

From Figure 6, the comparison of the Mean Time 
Between Failures (MTBF) values before the research 
operation in 5 months was 59. 53 minutes, while the MTBF 
after five months that the research operation was 9 1 . 3 1 
minutes, increased approximately 3 1 . 7 8 % , and the trend 
significantly increased every month. 

2.  Comparison of the time during the onset of damage 
until repaired to use each time (Mean Time to Repair, 
MTTR) for finding the result of scheduling the maintenance 
of the machine with the TPM approach based on the 
developed program. The graph of the comparative analysis 
showed in Figure 7. 

 
Fig. 7. Comparison of average Mean Time to Repair (MTTR) value before 
and after implementing the proposed program 

Figure 7 compares the average time during starting failure 
until finished fixing each time (MTTR). It found that the 
mean of MTTR each time before the study was equal to 
3.331, and after implementation was 1.428, it decreased by 
1.903 %. It can be noticed that the mean of MTTR tends to 
decrease consequently in each month of research. 

3.  Average time of machine failure (Machine Downtime, 
MDT) comparison, the average MDT calculated from 
formula 15. The results of the analysis showed in Figure 8. 

 
 

Fig. 8. Comparison of average Machine Downtime (MDT) value before 
and after implementing the proposed program. 

Figure 8 illustrates a comparison of the average time of 
machines failure before and after the study. It found that the 
average MDT before the study was 3 . 12 after the proposed 
program implementation was 1.30, a decrease of 0.36%. 

IV. CONCLUSIONS 
In this research, Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd. found the 

problem of maintenance management by scheduling the 
maintenance operation to allow the minimum maintenance 
time. Through the research, maintenance information, 
maintenance plans and data storage took to analyze, design, 
develop a model to solve maintenance scheduling problems 
and develop a maintenance program which the Total 
Productive Maintenance (TPM) technique. Methods for 
scheduling maintenance included FIFO, SPT, LPT, and GA 
heuristic methods. There is also a module to compare the run 
time of each batch or Makespan value to support maintenance 
planning decisions. Part of the maintenance data can store for 
more than ten months;the data were collected five months 
before and after this study. The SPT approach is the most 
proper method for small-size problems with a 1-unit 
workstation with the lowest average flow time. However, the 
GA (Heuristic) method was the most effective with the lowest 
makespan value for large problems with two and more than 
two workstations. Moreover, the GA technique was still the 
most efficient method, which is also won minimal Makespan 
and has the lowest comparison gap time, followed by the LPT 
method. 

The experimental results of this research concluded that 
using the developed program to help manage the maintenance 
schedule increases the efficiency of the company's 
maintenance schedule. The user can choose a method to 
manage the maintenance schedule to find the best solution to 
the problem according to the size of the task. Notice this from 
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the average time between the occurrence of a machine failure 
(MTBF) that increased. In contrast to the reduced Mean Time 
to Repair (MTTR) value, it helps workers in the enterprise 
work with total efficiency. Those in charge of production and 
maintenance planning can design and organize their 
operations quickly with higher accurate delivery time reduce 
operating costs in both variable and fixed costs. Therefore, 
this research can achieve the purpose of developing a 
program to increase the efficiency and productiveness of 
business. 
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บทคัดย่อ — บทความน้ีน าเสนอวิธีการปรบัค่าพารามิเตอร์ของตัว
ควบคุมพีไอดีของระบบควบคุมความเรว็มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้
วิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมด้วยอลักอริทึมไซน์-โคไซน์ท่ีได้รบัการเสริมวิธีการ
เรียนรู้จากส่ิงตรงข้าม ซ่ึงอลักอริทึมไซน์-โคไซน์เป็นอลักอริทึมท่ีใช้ฟังก์ชนั
ไซน์และโคไซน์ในการหาค าตอบท่ีเหมาะสมของปัญหา ความเหมาะสมของ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีท่ีได้จากอลักอริทึมน้ีจะถกูวดัโดยใช้
เกณฑ์ดชันีสมรรถนะแบบปริพนัธ์ค่าความผิดพลาดสมับูรณ์คูณด้วยเวลา 
(ITAE) ค่าพารามิเตอร์ท่ีได้จากการวดัความเหมาะสมน้ีจะถกูน าไปใช้ใน
การจ าลองการท างานของระบบควบคุม จากผลการจ าลองการท างาน
พบว่าวิธีท่ีน าเสนอน้ีให้ผลตอบสนองท่ีเรว็และมีค่าพุ่งเกินสูงสุด ค่าพุ่งต ่า
สูงสุดและค่าความผิดพลาดท่ีสภาวะคงเลก็น้อย ทัง้ในสภาวะการท างาน
ปกติและมีสญัญาณรบกวนเกิดขึ้น 

 
ค ำส ำคญั — ตวัควบคมุพีไอดี, มอเตอรไ์ฟฟ้ำกระแสตรง, วิธีกำรเรียนรู้

จำกสิง่ตรงขำ้มร่วมกบัอลักอริทึมไซน์-โคไซน์ 
 

ABSTRACT — This paper presents the method for tuning PID 
controller of DC motor speed control system. The proposed method is 
the sine cosine optimization algorithm, which uses sine and cosine 
function to find an optimum solution, combined with opposition-based 
learning. An optimum parameter set of a PID controller is evaluated by 
using the integral of time multiplied absolute error (ITAE) as 
performance index, and then is used for system simulation. Form 
simulation results, it is found that responses using the parameter set 
obtained from the proposed algorithm show fast response time, small 
overshoot and undershoot, and small steady-state error at normal 
operating state and when disturbance signal occurs in system.     
 

Keywords — PID controller, DC Motor, Opposition-Based Sine 
Cosine Algorithm 

 
I. บทน า 

ระบบในอุตสาหกรรมและระบบทัว่ไปนัน้มอียู่หลากหลายระบบไม่ว่าจะ
เป็นระบบขนาดใหญ่เท่าโรงงาน เช่น ระบบการผลติไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้า 
และการผลิตรถยนต์ จนถึงระบบขนาดเล็ก เช่น วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นกับ
ระบบมวล-สปรงิและตวัหน่วง ทีใ่ช้ในการเรยีนวชิาระบบควบคุม และระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น ระบบเหล่านี้จะมกีารท างานที่ง่ายหรอื
ซบัซอ้นกต็าม ทุกระบบจะไม่สามารถควบคุมได ้ถา้ขาดการควบคุมจากตวั
ควบคุม ตวัควบคุมทีใ่ชใ้นระบบมอียู่หลายแบบ แต่ทีน่ิยมใชม้ากทีสุ่ดคอืตวั
ควบคุมพไีอดี (PID controller) เนื่องจากเป็นตวัควบคุมที่มปีระสทิธภิาพ
มากในการควบคุมสญัญาณและใช้งานง่ายเพยีงแค่ปรบัพารามเิตอร์ 3 ค่า 
คือ อัตราขยายสัดส่วน (proportional gain: 𝐾𝑃) อัตราขยายปริพันธ์ 
(integral gain: 𝐾𝐼) และอตัราขยายอนุพนัธ ์(derivative gain: 𝐾𝐷)  

วธิใีนการปรบัพารามเิตอร์ทัง้ 3 ค่านี้เพื่อควบคุมสญัญาณของระบบ มี
อยู่หลายวิธี โดยเริ่มแรกวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวิธีของ Ziegler 
Nichols [1] แต่ต่อมามกีารประยุกต์น าปัญญาประดษิฐ์กลุ่มเมตา้ฮวิรสิตกิส์
มาใช้ในการปรบัค่าพารามเิตอร์พไีอด ีโดยทดลองปรบัพารามเิตอร์พไีอดี
เพื่อควบคุมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสตรง ตวัอย่างปัญญาประดษิฐ์
กลุ่มนี้ที่ถูกน ามาใช้ ได้แก่ การหาค่าที่เหมาะสมแบบฝงูอนุภาค (Particle 
Swarm Optimization: PSO) [2] การหาค่าที่เหมาะสมแบบหมาป่าสีเทา 
(Grey Wolf Optimization: GWO) [3] และอัลกอริทึมแบบไซน์ -โคไซน์ 
(Sine Cosine Algorithm: SCA) [4] เป็นตน้ อย่างไรกต็ามอลักอรทิมึเหล่านี้
ยงัมจีุดอ่อนในเรื่องของการค้นหาค าตอบที่ติดอยู่กับค่าเดิม ท าให้มกีาร
เสรมิวธิบีางอย่างเพื่อเพิม่การคน้หาค าตอบของอลักอรทิมึใหด้ขีึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้โครงข่ายประสาทเทยีม(artificial neural network) ตรรกศาสตร์

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

244



  

 

 

แบบคลุมเครอื (fuzzy logic) และ การเรยีนรู้จากสิง่ตรงขา้ม (Opposition-
Based Learning: OBL) [5] เป็นตน้ 

งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีส าหรบั
ควบคุมความเรว็รอบของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงดว้ยวธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่
ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทึมไซน์-โคไซน์ โดยใช้การปริพันธ์ค่าความ
ผิดพลาดแบบสัมบูรณ์คูณด้วยเวลา (Integration Time Absolute Error: 
ITAE) เป็นเกณฑ์ในการวัดสมรรถนะของอัลกอริทึม และเปรียบเทียบ
ผลตอบสนองที่ได้กบัผลตอบสนองที่ได้จากการใช้อลักอริทึมอื่น ๆ โดย
เปรียบเทียบค่าตัวบ่งชี้ต่าง ๆ  ได้แก่  ค่าพุ่ ง เกินสูงสุด (maximum 
overshoot) เวลาไต่ขึ้น (rise time) เวลาเข้าสู่สมดุล (settling time) และ
ความผดิพลาดทีส่ภาวะคงตวั (steady-state error)  

 
II. การควบคุมความเรว็มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง  

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor) เป็นอุปกรณ์แปลงพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสตรงที่ส่งมายงัมอเตอร์ไปเป็นพลงังานกลในรูปแบบความเร็ว
รอบของการหมุนเพลาให้เกิดแรงบิด โดยบล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นไปตามรปูที ่1 

 

 
รปูที ่1: บลอ็กไดอะแกรมของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

 
จากรูปที่ 1 บลอ็กไดอะแกรมของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงประกอบไป

ด้วยความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์ (𝑅𝑎) ความเหนี่ยวน าของ
ขดลวดอาร์เมเจอร์ (𝐿𝑎) แรงบิดของการหมุนเพลา ( 𝐽) ค่าคงที่ความ
เสยีดทานของมอเตอร์ (𝐵) ค่าคงที่ของแรงบิดในการหมุนเพลา (𝐾𝑚) 
ค่าคงที่แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าต้านกลับ (𝐾𝑏) สัญญาณรบกวน ( 𝑇𝑙𝑜𝑎𝑑) 
ความเรว็รอบจรงิของมอเตอรใ์นโดเมนความถี ่(Ω(s)) และความต่างศกัย์
ทีข่ดลวดอารเ์มเจอรใ์นโดเมนความถี่ (𝐸𝑎(𝑠)) การก าหนดค่าพารามเิตอร์
ในบทความนี้จะอา้งองิมาจาก [6] ตามตารางที ่1 

 
ตารางที ่1. ค่าพารามเิตอรข์องมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

พารามิเตอร ์ ค่า 
ความตา้นทานของขดลวดอารเ์มเจอร ์
(𝑅𝑎) 

0.4 Ω 

ความเหนี่ยวน าของขดลวดอารเ์มเจอร ์
(𝐿𝑎) 

2.7 H 

แรงบดิการหมุนเพลา ( 𝐽) 0.0004 kg ∙ m2 
ค่าคงทีค่วามเสยีดทานของมอเตอร ์(𝐵) 0.0022 N ∙ m ∙ s/rad 
ค่าคงทีข่องแรงบดิในการหมุนเพลา (𝐾𝑚) 0.015 m/A 
ค่าคงทีแ่รงเคลื่อนทีไ่ฟฟ้าตา้นกลบั (𝐾𝑏) 0.05 V ∙ s 

 
ความสมัพนัธ์ของพารามเิตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถ

อธบิายไดด้งันี้ 

มอเตอรไ์ฟฟ้าเมื่อไดร้บัแรงดนัไฟฟ้า (𝑒𝑎(𝑡)) ท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหล
ผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์ที่ประกอบไปด้วยตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวน า
แรงดนัไฟฟ้าต้านกลบั (𝑒𝑏(𝑡)) แบบครบวงจรแล้ว จะเขยีนสมการของ
แรงดนัไฟฟ้าทีข่ดลวดอารเ์มเจอรไ์ดต้ามสมการที ่(1)  

 

𝑒𝑎(𝑡) = 𝐿𝑎
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) + 𝑒𝑏(𝑡) (1) 

 
ซึ่ง 𝑒𝑎(𝑡) เป็นแรงดนัไฟฟ้าที่ใชใ้นการควบคุมความเรว็ของมอเตอร์ ส่วน 
𝑒𝑏(𝑡) เป็นค่าทีไ่ดจ้ากการหมุนของขดลวดอารเ์มเจอรท์ีไ่ดร้บักระแสไฟฟ้า
แล้วเกิดการเหนี่ยวน าจากสนามแม่เหลก็ท าให้เพลาเคลื่อนที่ โดยจะมคี่า
แปรผนัตามความเรว็เชงิมุมของเพลา (𝜔(𝑡)) ตามสมการที ่(2) 
 

𝑒𝑏(𝑡) = 𝐾𝑏
𝑑𝜃

𝑑𝑡
=  𝐾𝑏(𝜔(𝑡)) (2) 

 
แรงบดิในการหมุนเพลามอเตอร์เกดิได้จากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด
อารเ์มเจอร ์ตามสมการที ่(3)  

 

𝑇(𝑡) = 𝐽
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐵𝜔(𝑡) =  𝐾𝑚𝑖𝑎(𝑡) (3) 

 
จากสมการที่ (1) ถึงสมการที่ (3) เมื่อท าการแปลงลาปลาซโดย

ก าหนดใหเ้งื่อนไขเริม่ตน้ทัง้หมดเป็นศูนย ์จะไดส้มการดงัต่อไปนี้ 
 

𝐸𝑎(𝑠) = (𝐿𝑎𝑠 + 𝑅𝑎)𝐼𝑎(𝑠) + 𝐸𝑏(𝑠) 
  

(4) 
  

𝐸𝑏(𝑠) =  𝐾𝑏Ω(𝑠) 
 

(5) 
 

𝑇(𝑠) = (𝐽𝑠 + 𝐵)Ω(𝑠) =  𝐾𝑚𝐼𝑎(𝑠) (6) 
 

จากสมการที่ (4) ถึงสมการที่ (6) สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่าง
แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้ากับความเร็วรอบของเพลามอเตอร์ที่ได้ โดย
แบ่งเป็นกรณดีงันี้ 
II.I. กรณีทีม่แีรงดนัไฟฟ้าป้อนเขา้แต่ไม่มสีญัญาณรบกวน  

ความเรว็รอบของมอเตอร์จะเป็นไปตามสมการที ่(7) 
 

Ω(𝑠) =
𝐾𝑚

(𝐿𝑎𝑠 + 𝑅𝑎)(𝐽𝑠 + 𝐵) + 𝐾𝑏𝐾𝑚
𝐸𝑎(𝑠) (7) 

 
II.II. กรณีทีม่แีรงดนัไฟฟ้าป้อนเขา้และมสีญัญาณรบกวน  

ความเรว็รอบของมอเตอร์จะเป็นไปตามสมการที ่(8)   
 

Ω(𝑠) =
𝐾𝑚𝐸𝑎(𝑠) + (𝐿𝑎𝑠 + 𝑅𝑎)𝑇𝐿𝑜𝑎𝑑(𝑠)

(𝐿𝑎𝑠 + 𝑅𝑎)(𝐽𝑠 + 𝐵) + 𝐾𝑏𝐾𝑚
  (8) 

 
เมื่อน าค่าจากตารางที่ 1 ไปแทนลงในสมการที ่(7) และสมการที่ (8) จะได้
สมการความเรว็รอบของมอเตอร์ตรงดงัสมการที ่(9) และสมการที ่(10)  
 

 

 

𝐿𝑎𝑠 + 𝑅𝑎
 

𝐸𝑎(𝑠) 
Ω(𝑠) 

+ 
  

 

𝐽𝑠 + 𝐵
 

+ 
+ 

𝐾𝑚 

𝐾  

𝑇𝐿  𝑑(𝑠) 

𝐸 (𝑠) 
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Ω(𝑠) =
 5

 .08𝑠2 + 6. 𝑠 +  .63
 𝐸𝑎(𝑠) 

  

(9) 
  

Ω(𝑠) =
 5𝐸𝑎(𝑠) + (2700𝑠 + 400)𝑇𝐿  𝑑(𝑠)

 .08𝑠2 + 6. 𝑠 +  .63
  

(10) 
 

 
III. การประยุกต์ระบบกบัตวัควบคุมพไีอด ี 

ตวัควบคุมพไีอด ี[7] เป็นอุปกรณ์ควบคุมประเภทหนึ่งประกอบไปดว้ย
อัตราขยาย 3 ค่า คือ อัตราขยายสดัส่วน (𝐾𝑃) อัตราขยายปริพนัธ์ (𝐾𝐼) 
และอตัราขยายอนุพนัธ์ (𝐾𝐷) นิยมใช้กบัระบบควบคุมแบบป้อนกลบัที่น า
ค่าความผดิพลาดจากความแตกต่างของค่าเป้าหมายหรอืสญัญาณอ้างอิง
กบัค่าผลตอบสนองหรอืผลลพัธ์จรงิของระบบมาลดความผดิพลาด ดงันัน้
การออกแบบตวัควบคุมพไีอดี จึงขึ้นอยู่กบัพารามิเตอร์ 3 ค่าที่กล่าวมา
ขา้งต้น ตวัควบคุมพไีอดีสามารถแสดงอยู่ในรูปของฟังก์ชนัถ่ายโอนได้ดงั
สมการที ่(11)  
 

𝐺𝑃𝐼𝐷(𝑠) = 𝐾𝑃 +
𝐾𝐼
𝑠
+ 𝐾𝐷𝑠 (11) 

 
และบลอ็กไดอะแกรมของระบบควบคุมแบบพไีอดเีป็นดงัรปูที ่2 

 

 
รปูที ่2: บลอ็กไดอะแกรมของระบบควบคุมแบบพไีอด ี

 
สญัญาณควบคุมที่ได้จากตวัควบคุมพไีอดีเมื่อแสดงอยู่ในโดเมนเวลา

จะเป็นดงัสมการที ่(12) 
 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝐾𝑏
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (12) 

 
เมื่อ 𝑢(𝑡) คอื สญัญาณควบคุม ซึง่เป็นสญัญาณขาออกจากตวัควบคุมพไีอ
ดเีขา้สู่กระบวนการ 𝑒(𝑡) คอื ความผดิพลาดทีไ่ดจ้ากความแตกต่างของค่า
เป้าหมายหรอืสญัญาณอ้างอิงกบัค่าผลตอบสนองหรอืผลลพัธ์จรงิ ซึ่งเป็น
สญัญาณขาเขา้ทีไ่ดจ้ากการป้อนกลบัของระบบ 𝑟(𝑡) คอื ค่าเป้าหมายหรอื
สัญญาณอ้างอิง  ซึ่ ง เ ป็นสัญญาณขาเข้าของระบบ และ  𝑦(𝑡) คือ 
ผลตอบสนองหรอืผลลพัธข์องระบบ ซึง่เป็นสญัญาณขาออกจากระบบ 

เมื่อน าสมการที ่(11) มาประยุกต์เขา้กบัระบบมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง
สมการที่ (9) กบัสมการที่ (10) และท าเป็นระบบควบคุมแบบวงปิดตามรปู
ที ่2 จะไดส้มการความเรว็รอบตามสมการที ่(13) และสมการที ่(14)  

  

Ω(𝑠) =
 5(𝐾𝐷𝑠

2 +𝐾𝑃𝑠 + 𝐾𝐼)Ω𝑟𝑒𝑓(𝑠)

 .08𝑠3 + 6. 𝑠2 +  .63𝑠 +  5(𝐾𝐷𝑠
2 + 𝐾𝑃𝑠 + 𝐾𝐼)

 

  

(13) 
  

Ω(𝑠) =
 5(𝐾𝐷𝑠

2 + 𝐾𝑃𝑠 + 𝐾𝐼)Ω𝑟𝑒𝑓(𝑠) + (2700𝑠 + 400)𝑠𝑇𝐿𝑜𝑎𝑑(𝑠)

 .08𝑠3 + 6. 𝑠2 +  .63𝑠 +  5(𝐾𝐷𝑠
2 + 𝐾𝑃𝑠 + 𝐾𝐼)

 

 

(14) 
 

ส่วนความเรว็รอบของมอเตอรใ์นโดเมนเวลา สามารถหาไดจ้ากการแปลง
ลาปลาซผกผนัของสมการที ่(13) และสมการที ่(14) 
 

IV.  วธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่ตรงขา้มร่วมกบัอลักอรทิมึไซน์-โคไซน์ 
อลักอรทิมึไซน์-โคไซน์ (SCA) เป็นหนึ่งในวธิกีารของเมต้าฮวิรสิตกิส์ที่

ถูกคิดค้นโดย [8] อัลกอริทึมนี้มีลกัษณะกระบวนการค้นหาผลลัพธ์ที่ไม่
ซับซ้อน โดยการหาค่าผลลัพธ์และการปรบัปรุงผลลัพธ์จะเป็นไปตาม
ฟังก์ชนัไซน์และโคไซน์ดงัสมการที ่(15) และสมการที ่(16) ตามล าดบั 

 
𝑋𝑖 = 𝑋𝑖 + 𝑟1 sin(𝑟2) |𝑟3𝑃𝑖  𝑋𝑖| (15) 

  
𝑋𝑖 = 𝑋𝑖 + 𝑟1 cos(𝑟2) |𝑟3𝑃𝑖  𝑋𝑖| (16) 

 
เมื่อ  𝑃𝑖 เป็นผลลพัธป์ลายทาง 𝑋𝑖 เป็นค่าต าแหน่งปัจจุบนั |. | เป็นการระบุ
ของค่าสมับูรณ์ ค่า 𝑟1 𝑟2 𝑟3 และ 𝑟4 เป็นค่าตวัแปรสุ่มในการเลือกสมการ
ถา้  𝑟4 < 0.5 ใหใ้ชส้มการที ่(15) แต่ถา้ 𝑟4 ≥ 0.5 ใหใ้ชส้มการที ่(16) 

ค่าพารามเิตอร์ 𝑟1 เป็นค่าตวัแปรสุ่มที่ตอบสนองต่อการคน้หาในพืน้ที่
เพื่อผลลพัธถ์ดัไป พืน้ทีน่ี้อาจเป็นดา้นนอกระหว่างค่า 𝑋𝑖 และ 𝑃𝑖 หรอืดา้น
ในก็ได้ ผูค้ดิคน้จงึได้ปรบัปรุงค่าพารามเิตอร์ 𝑟1 โดยใช้สมการที่ (17) เพื่อ
สรา้งสมดุลระหว่างการส ารวจและการหาผลลพัธ์ 

 

𝑟1 =   𝑡
 

𝑇
 (17) 

 
เมื่อ   เป็นค่าคงที่ 𝑇 คอืค่าจ านวนวนรอบสูงสุดของการวนลูป และ 𝑡 คอื
จ านวนรอบปัจจุบนัของการวนลูป 

ค่าพารามเิตอร์ 𝑟2 เป็นตวัแปรสุ่มที่ใชใ้นการหาทศิทางในการเคลื่อนที่
ส าหรบัผลลพัธ์ถดัไป นอกจากนัน้ ค่าพารามเิตอร์ 𝑟3 เป็นตวัแปรสุ่มที่ใช้
สุ่มแบบถ่วงน ้าหนัก 𝑃𝑖 เพื่อที่จะเน้นการสุ่ม (𝑟3 >  ) หรอืเน้นย ้า (𝑟3 <
 ) ถึงผลกระทบของการตกผลึก ในการก าหนดระยะทาง  ส่ วน
ค่าพารามเิตอร ์𝑟4 เป็นค่าทีใ่ชใ้นการสลบัใชฟั้งก์ชนัไซน์และโคไซน์ 

จากที่กล่าวมาแล้วขา้งต้นแต่อลักอรทิมึไซน์โคไซน์มขีอ้เสยีอยู่ในการ
หาผลลพัธ์ นัน่คอื การตดิอยู่กบัผลลพัธ์ที่เหมาะสมเดมิ และการใช้เวลาใน
การหาผลลพัธ์ที่นาน จึงต้องมกีารเสรมิวธิีกบัอลักอรทิึมไซน์โคไซน์เพื่อ
แกไ้ขขอ้เสยีเหล่านี้  

งานวิจัยนี้จะใช้วธิีการเรยีนรู้จากสิง่ตรงข้ามร่วมกับอลักอรทิึมไซน์-
โคไซน์ (Opposition-Based Sine Cosine Algorithm: OBSCA) ทีเ่สนอโดย 
[9] เพื่อปรบัปรุงขอ้เสยีของอลักอรทิมึไซน์-โคไซน์ที่การคน้หาจะตดิอยู่กบั
ผลลพัธ์ที่เหมาะสมเดมิและใชเ้วลาในการหาผลลพัธ์ที่นาน ใหส้ามารถเพิม่
การส ารวจในการหาผลลพัธ์และลดจ านวนชุดการคน้หาเริม่ตน้ ซึง่จะส่งผล
ใหเ้วลาในการหาผลลพัธ์น้อยลง หลกัการท างานของวธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่
ตรงขา้มร่วมกบัอลักอรทิมึไซน์-โคไซน์ (OBSCA) แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั
ดงันี้ 
IV.I. ขัน้ตอนเริม่ตน้ 

ขัน้ตอนนี้จะเริ่มด้วยการสร้างชุดค้นหา  𝑋𝑖 โดยที่ 𝑖 มีขนาดเท่ากับ
ประชากร 𝑁 จ านวน แต่ละชุดค้นหาของ 𝑋 ประกอบไปด้วยเซตของ 

 

Process 𝐾𝑃 +
𝐾𝐼
𝑠
+ 𝐾𝐷𝑠 

𝑅(𝑠)  (𝑠) 

+ 
  

𝐸(𝑠)  (𝑠) 
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𝑋𝑖 = [𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , 𝑥𝑖3 , … , 𝑥𝑖𝑛] โดยที่ 𝑛 เป็นจ านวนตวัแปรในเซต จากนัน้
จะสรา้งชุดคน้หาตรงกนัขา้มของ 𝑋 ตามสมการที ่(18)  

 
𝑋�̅� = 𝑢𝑖 + 𝑙𝑖  𝑋𝑖 (18) 
 

เมื่อ  𝑋�̅�  คอืชุดคน้หาตรงกนัขา้มของ 𝑋𝑖 ส่วน 𝑢𝑖และ 𝑙𝑖 คอืขอบเขตบน
และขอบเขตล่างของพืน้ทีใ่นการคน้หา  

หลงัจากสรา้ง �̅� จะน า 𝑋 และ �̅� มารวมกนัแลว้ค านวณหาค่าฟังก์ชนั
ของปัญหา หลงัจากค านวณเสร็จก็ท าการคดักรองและประเมนิหาค่าที่ดี
ที่สุดจากชุดคน้หา 𝑋 และ �̅� มาเท่ากบัจ านวนประชากร 𝑁 เพื่อสรา้งกลุ่ม
ประชากรใหม่ 
IV.II. ขัน้ตอนการปรบัปรุง 

ขัน้ตอนนี้จะน าชุดค้นหาที่ได้จากขัน้ตอนที่ IV.I. มาเลือกเก็บค่าที่ดี
ที่สุดซึ่งเป็นตัวแทนของชุดค้นหาไว้เป็นค่า 𝑃 แล้วท าการอัปเดตค่า 
𝑟1 𝑟2 𝑟3 และ 𝑟4 แลว้ค านวณหาผลลพัธข์องชุดคน้หา 𝑋 ใหม่ตามสมการที่ 
(15) หรอื (16) ตามค่าการสุ่มของ 𝑟4 หลงัจากค านวณหาผลลพัธช์ุดคน้หา 
𝑋 ใหม่แล้ว จะสรา้งชุดคน้หาตรงขา้ม 𝑋 เป็น �̅� แล้วน าชุดคน้หา 𝑋 และ 
�̅� มารวมกันเพื่อค านวณหาค่าฟังก์ชันของปัญหา เมื่อได้ฟังก์ชันของ
ปัญหาก็ท าการคดักรองและประเมนิหาค่าที่ดทีี่สุดจากชุดคน้หา 𝑋 และ �̅� 
มาเท่ากบัจ านวนประชากร 𝑁 เหมอืนกบัขัน้ตอนที่ IV.I. แล้ววนลูปอยู่ใน
ขัน้ตอนนี้จนกว่าจะครบรอบตามทีก่ าหนด ค่าสุดทา้ยทีไ่ดจ้ะเป็นชุดคน้หาที่
เหมาะสมของผลลพัธ์ฟังก์ชนัของปัญหา ซึ่งรายละเอยีดขัน้ตอนจะเป็นไป
ตามรปูที ่3 

 

 
รปูที ่3: แผนผงัของวธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่ตรงขา้มร่วมกบัอลักอรทิมึไซน์-

โคไซน์ 
 

V. การออกแบบการทดลอง 
 งานวจิยันี้จะออกแบบการควบคุมความเรว็รอบของมอเตอรก์ระแสตรง
โดยใช้วธิีการเรยีนรู้จากสิง่ตรงข้ามร่วมกบัอลักอรทิึมไซน์-โคไซน์ในการ

ปรบัค่าพารามเิตอร์ของตวัควบคุมพไีอดี และใช้การปรพินัธ์ของค่าความ
ผิดพลาดสมับูรณ์คูณด้วยเวลา (𝐼𝑇𝐴𝐸) เป็นฟังก์ชันในการวดัค่าความ
เหมาะสมของพารามเิตอร์ของตวัควบคุมพไีอด ีซึ่งมรีูปแบบตามสมการที่ 
(19) และแผนภาพการท างานของระบบควบคุมเป็นไปตามรปูที ่4   
 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)|
𝑡

0

𝑑𝑡 (19) 

 
เมื่อ 𝑒(𝑡) คอื ผลต่างของสญัญาณอา้งองิกบัผลลพัธ ์(กล่าวคอื ความเรว็
รอบของมอเตอร)์ 𝑡 คอื เวลา มหีน่วยเป็น วนิาท ีและความเรว็รอบอา้งองิ 
𝑟(𝑡) มคี่าเป็น 1 เรเดยีน/วนิาท ี 

การก าหนดค่าพารามิเตอร์ของวิธีการเรยีนรู้จากสิ่งตรงข้ามร่วมกับ
อลักอรทิึมไซน์-โคไซน์ในการปรบัค่าพารามเิตอร์ของตวัควบคุมพไีอดจีะ
อา้งองิมาจากบทความของ [4] น ามาใชใ้นบทความนี้ ตามตารางที ่2 
 

 
รปูที ่4: ระบบควบคุมแบบพไีอดทีีใ่ชว้ธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่ตรงขา้ม

ร่วมกบัอลักอรทิมึไซน์-โคไซน์ในการปรบัค่า 
 

ตารางที ่2. ค่าพารามเิตอรข์องวธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่ตรงขา้มร่วมกบั
อลักอรทิมึไซน์-โคไซน์ 

พารามิเตอร ์ ค่า 
จ านวนประชากรคน้หา 20 
จ านวนรอบ 50 
ขอบเขตบนของตวัควบคุมพไีอด ี[𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷] [15,15,15] 
ขอบเขตล่างของตวัควบคุมพไีอด ี
[𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷] 

[0.001,0.001,0.001] 

จ านวนตวัแปร 3 
เวลาการจ าลองการท างาน 1 วนิาท ี
จ านวนครัง้ในการจ าลองการท างาน 30 ครัง้ 

 
VI. ผลการจ าลองการท างานและวจิารณ์ผล 

งานวจิยันี้ ผูว้จิยัได้ใชโ้ปรแกรม MATLAB/Simulink เวอร์ชนั R2019a 
ซึ่งติดตัง้บนโน้ตบุ๊กที่มีตัวประมวลผล intel CORE i5-8300H CPU 2.30 
GHz และแรม 8.00 GB ในการจ าลองการท างาน ผลที่ได้แสดงตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ 
VI.I ขอ้มลูทางสถติขิองผลการจ าลองการท างาน 

หัวข้อนี้จะน าค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 ทัง้หมดตามจ านวนครัง้ในการจ าลองการ
ท างาน มาหาค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด และส่วนเบี่ยงเบน

 

เริม่ตน้ 

เริม่ตน้ชุดคน้หา (𝑋) 

จ านวนรอบ < จ านวนรอบสงูสดุ 

 เกบ็คา่ทีด่ทีีส่ดุทีไ่ดจ้ากประเมนิชุดคน้หา (𝑃 = 𝑋) 

 อปัเดตคา่ 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 และ 𝑟4  

 อปัเดตผลลพัธข์องต าแหน่งชุดคน้หาตามสมการที ่15 และ 16  

ผลลพัธช์ุดคน้หาที่
เหมาะสม       

สิน้สดุ 

สรา้งชุดคน้หาตรงกนัขา้มของ 𝑋 (�̅�) 

ประเมนิชุดคน้หาโดยค านวณจากฟังกช์นัของปัญหา  

คดักรองและประเมนิหาคา่ทีด่ทีีส่ดุจากชุดคน้หา 𝑋 และ 

�̅� มาเท่ากบัจ านวนประชากร 𝑁 จ านวน 

รวม 𝑋 และ �̅� 

สรา้งชุดคน้หาตรงกนัขา้ม �̅� รวม 𝑋 และ �̅� 

ขัน้ตอนเริม่ตน้ 

ขัน้ตอนการปรบัปรงุ 

 

DC Motor PID Controller 
𝑟(𝑡) 𝜔(𝑡) 

+ 
  

𝑒(𝑡) 𝑢(𝑡) 

ITAE 
Function  

Opposition-Based        
Sine Cosine Algorithm  
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มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ถึงเสถียรภาพของอัลกอริทึมในการปรับ
ค่าพารามเิตอรข์องตวัควบคุมพไีอด ีโดยขอ้มลูทางสถติทิีไ่ดแ้สดงดงัตาราง
ที ่3 และค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 ทีไ่ดจ้ากการจ าลองการท างานทัง้หมดแสดงดงัรปูที ่5 

 
 

ตารางที ่3. ขอ้มลูทางสถติขิองค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 

พารามิเตอร ์ ค่า 
ค่าเฉลีย่ 8.6854x10-4 

ค่ามากสุด 1.5369x10-3 

ค่าน้อยสุด 6.3855x10-4 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.8850x10-4 

 

 
รปูที ่5 ค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 ทีไ่ดจ้ากการจ าลองการท างานทัง้หมด 

 
จากขอ้มลูทางสถติแิละรปูที ่5 แสดงใหเ้หน็ว่า ค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 ทีไ่ดจ้ากการ

ใช้อลักอรทิมึที่น าเสนอนี้ ผลค าตอบที่ได้มลีกัษณะกระจายตวั ซึ่งเกดิจาก
การสุ่มและการค านวณของอลักอรทิมึนี้ในแต่ละครัง้ที่ไม่เหมอืนกนั ท าให้
บางครัง้อลักอรทิึมสามารถค านวณได้ผลค าตอบที่ดีบ้างและแย่บ้าง และ
การจ าลองการท างานครัง้ที่ใหค้่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 น้อยที่สุดนัน้ จะมลีกัษณะการลู่
เขา้ของกราฟเป็นไปตามรูปที่ 6 ซึ่งการลู่เขา้ศูนย์ของค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 แสดงได้
ถงึความมเีสถยีรภาพของระบบควบคุม 

 

 
รปูที ่6: การลู่เขา้ของฟังก์ชนั 𝐼𝑇𝐴𝐸 

 
VI.II. ผลการตอบสนองของระบบ 

ค่าพารามเิตอรข์องตวัควบคุมพไีอดทีีน่ าไปใช้จ าลองผลตอบสนองของ
ระบบควบคุมเป็นค่าทีไ่ด้จากการจ าลองอลักอรทิมึครัง้ทีใ่หค้่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 น้อย
ที่สุด ค่าพารามเิตอร์นี้ถูกน าไปใช้ควบคุมระบบและผลการตอบสนองที่ได้
ถูกน าไปเปรียบเทียบกับผลตอบสนองที่ได้จากค่าพารามิเตอร์ของตัว
ควบคุมพไีอดีที่ใช้อลักอรทิึมแบบอื่น ๆ ในการปรบัแต่ง ผลที่ได้แสดงดงั

ตารางที ่4 
จากค่าในตารางที ่4 เมื่อน าไปแทนในสมการที ่(13) ผลตอบสนองทีไ่ด้

แสดงตามรูปที่ 7 และค่าตวับ่งชี้ของผลตอบสนอง ได้แก่ ค่าพุ่งเกนิสูงสุด 
เวลาเขา้สู่สมดุล เวลาไต่ขึน้และค่าความผดิพลาดทีส่ภาวะคงตวั แสดงตาม
ตารางที ่5 

 
ตารางที ่4. พารามเิตอรข์องตวัควบคุมพไีอดทีีใ่ชจ้ าลองการตอบสนอง 

อลักอริทึม 𝐾𝑃  𝐾𝐼  𝐾𝐷  

OBSCA 14.8373 4.12462 2.53361 

SCA [4] 11.3163 0.5544 1.8072 

GWO [3] 6.8984 0.5626 0.9293 
SFS [10] 1.6315 0.2798 0.2395 

IWO [11] 1.5782 0.4372 0.0481 

  

 
รปูที ่7: ผลตอบสนองของระบบ 

 
ตารางที ่5. ค่าตวับ่งชีข้องผลตอบสนองของระบบ 

อลักอริทึม 
เวลาไต่ขึน้ 

 (s) 
ค่าพุ่งเกนิ
สงูสุด (%) 

เวลาเขา้สู่
สมดุล (s) 

 

ค่าความ
ผดิพลาดที่
สภาวะคงตวั 

OBSCA  0.042883 0.9031 0.065147 0.00017719 

SCA [4] 0.061554 0.82241 0.096707 0.0071925 

GWO [3] 0.11563 2.3435 0.34863 0.0095134 

SFS [10] 0.49328 0 0.83832 0.018977 

IWO [11] 0.41314 7.2234 1.2735 0.0029452 

 
จากรปูที ่7 และตารางที ่5 พบว่าผลตอบสนองของระบบลู่เขา้สญัญาณ

อ้างอิงและมคี่าพุ่งเกินสูงสุดไม่มาก โดยที่ค่าพารามเิตอร์ของตวัควบคุม
พไีอดีที่ปรบัแต่งด้วยวธิีการเรยีนรูจ้ากสิง่ตรงขา้มร่วมกบัอลักอรทิมึไซน์-
โคไซน์ให้ค่าการตอบสนองที่มีค่าเวลาไต่ขึ้นและเวลาเข้าสู่สมดุลดีกว่า 
รวมถงึใหค้่าความผดิพลาดทีส่ภาวะคงตวัน้อยกว่าค่าทีไ่ด้จากการปรบัแต่ง
ด้วยอัลกอริทึมอื่น ๆ ยกเว้นค่าพุ่งเกินสูงสุดที่ได้จากการปรับแต่งตัว
ควบคุมด้วยอลักอรทิึมไซน์-โคไซน์ (SCA) และอลักอรทิึมการค้นหาแบบ
แบ่งสุ่ม (SFS) มคี่าที่ดกีว่าวธิีการเรยีนรู้จากสิง่ตรงข้ามร่วมกบัอลักอรทิึม
ไซน์-โคไซน์ 

เมื่อน าตวัควบคุมที่ออกแบบได้ไปวดัความสามารถในการปฏิเสธการ
รบกวนหากมสีญัญาณรบกวนเข้ามา ความเรว็รอบที่ได้เป็นตามสมการที่ 
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(14) โดยในการจ าลองการท างานไดจ้ าลองสถานการณ์ใหส้ญัญาณรบกวน 
(𝑇𝑙𝑜𝑎𝑑) เป็นค่าคงที่เท่ากับ 0.01 เกิดขึ้น ณ เวลาเริ่มต้น  จะได้ผลการ
ตอบสนองของระบบเมื่อมสีญัญาณรบกวนดงัรูปที่ 8 และค่าตวับ่งชี้ต่าง ๆ 
ของผลตอบสนองแสดงตามตารางที ่6  

 

 
รปูที ่8: ผลตอบสนองของระบบเมื่อมสีญัญาณรบกวน 

 
ตารางที ่6. ค่าตวับ่งชีข้องผลตอบสนองของระบบเมื่อมสีญัญาณ

รบกวน 

อลักอริทึม 

เวลา
ไต่ขึน้ 
 (s) 

ค่าพุ่งเกนิ
สงูสุด (%) 

ค่าพุ่งต ่า
สงูสุด (%) 

เวลาเขา้สู่
สมดุล (s) 

 

ค่าความ
ผดิพลาด
ทีส่ภาวะ
คงตวั 

OBSCA 0.3435 0.1699 8.7007 0.6331 0.0111 
SCA [4] 0.3547 0 15.2841 0.6617 0.0216 
GWO [3] 0.3020 0.0014 38.1501 0.6281 0.0244 
SFS [10] 0.5030 0.0016 153.1878 1.2389 0.0008 
IWO [11] 0.1900 24.6394 196.9830 1.5649 0.0778 

 
จากผลตอบสนองในรูปที่ 8 เมื่อมสีญัญาณรบกวนเกิดขึน้ในช่วงแรก

ผลตอบสนองของระบบจะตกลงแต่สามารถลู่เข้าค่าสญัญาณอ้างองิได้ใน
ทีสุ่ด ซึง่จะเหน็ว่าผลตอบสนองทีไ่ดจ้ากตวัควบคุมพไีอดทีีป่รบัพารามเิตอร์
ดว้ยวธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่ตรงขา้มร่วมกบัอลักอรทิมึไซน์-โคไซน์ (OBSCA) มี
ค่าพุ่งต ่าสูงสุดและค่าพุ่งเกินสูงสุดที่น้อย และตอบสนองได้เร็ว แต่เมื่อ
พิจารณาค่าตัวบ่งชี้ในตารางที่ 6 จะเห็นว่าค่าพุ่งเกินสูงสุดมากกว่า
ผลตอบสนองที่ได้จากการปรบัตวัควบคุมด้วยอลักอรทิึมการค้นหาแบบ
แบ่งสุ่ม (SFS) อัลกอริทึมการค้นหาหมาป่าสเีทา (GWO) และอัลกอรทิึม
ไซน์-โคไซน์ (SCA) ไม่มาก ในขณะทีเ่วลาไต่ขึน้และเวลาเขา้สู่สมดุลจะมคี่า
มากกว่าผลตอบสนองที่ได้จากการปรับตัวควบคุมด้วยอัลกอริทึมอื่น
เลก็น้อย ส่วนค่าความผดิพลาดทีส่ภาวะคงตวัจะมคี่ามากกว่าผลตอบสนอง
ที่ได้จากการปรบัตวัควบคุมด้วยอลักอรทิึมการค้นหาแบบแบ่งสุ่ม (SFS) 
เลก็น้อย 
 

VI. สรุปผล 
การน าวธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่ตรงขา้มร่วมกบัอลักอรทิมึไซน์-โคไซน์มา

ปรบัค่าพารามเิตอร์ของตวัควบคุมพไีอดสี าหรบัควบคุมความเรว็รอบของ
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง แลว้น าค่าทีป่รบัไดน้ี้ไปวเิคราะหท์ัง้ดา้นสถติิ และ

วเิคราะห์การตอบสนองของระบบในสภาวะการท างานปกตแิละเมื่อมีการ
รบกวนเกิดขึ้น ได้ผลสรุปว่า การใช้วธิีการเรยีนรู้จากสิง่ตรงข้ามร่วมกับ
อลักอรทิมึไซน์-โคไซน์สามารถปรบัค่าพารามเิตอร์ของตวัควบคุมพไีอดทีี่
ใหผ้ลการตอบสนองที่ดสี าหรบัระบบนี้ โดยที่ผลตอบสนองที่ได้มคี่าความ
ผดิพลาดที่สภาวะคงตวัที่น้อยกว่าผลตอบสนองที่ได้จากการใช้อลักอรทิมึ
อื่น ๆ มาปรบัค่า มเีวลาไต่ขึน้และเวลาเขา้สู่สมดุลที่เรว็กว่าเมื่อระบบอยู่ใน
สภาวะการท างานปกติ แต่ค่าพุ่งเกนิสูงสุดที่ได้นี้ยงัอยู่ในระดบักลาง เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัการใช้อลักอรทิึมการค้นหาแบบแบ่งสุ่ม (SFS) ที่ให้ค่าดี
ที่สุด ส่วนในสภาวะการท างานเมื่อมสีญัญาณรบกวนพบว่าผลตอบสนองที่
ได้โดยรวมดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบสนองที่ได้จากการใช้
อลักอรทิมึแบบอื่น ๆ  
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กบัสายงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หนึ; งในส่วนประกอบสาํคญั
ของสายงานการผลิตคือการตรวจจบัข้อบกพร่องของชิTนงานที;ผลิตหรือ
ของเสีย ที;ปัจจบุนัยงัคงใช้แรงงานมนุษยเ์ป็นส่วนมาก ด้วยสาเหตจุากราคา
ที;สงูของเครื;องมือตรวจจบัแบบอตัโนมติั ดงันัTนงานวิจยันีT จึงนําเสนอระบบ
ตรวจจบัของเสียราคาตํ;าสาํหรบัโรงงานอตุสาหกรรมด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
และการรู้จาํภาพ ซึ;งระบบที;นําเสนอนีT ได้เน้นไปที;ของเสียจากงานบดักรี
ของแผงวงจรขนาดเล็ก การพฒันาระบบที;นําเสนอนีTแบ่งเป็นสองส่วน 
ได้แก่ ส่วนการพฒันาระบบ และส่วนการทํานายผลของชิTนงานที;เสีย ใน
ส่วนของการฝึกสอนและพฒันา ผู้วิจยัได้ใช้โปรแกรม Cvat ในการเตรียม
ชุดข้อมูลภาพสาํหรบัการฝึกสอน และใช้โปรแกรมภาษา Python ที;มีโมเดล
การเรียนรู้เชิงลึกที;ชื;อ YOLOv3 เป็นส่วนประกอบในการพฒันาและฝึกสอน
ระบบตรวจจับของเสีย สําหรับส่วนการทํานายผล ผู้วิจ ัยได้นําบอร์ด
คอมพิวเตอรข์นาดเลก็ราคาถกูที;ชื;อ Raspberry Pi มาใช้ในการทดสอบการ
ทํางานของระบบตรวจจบัที;พฒันาขึTน ผลจากการทดสอบพบว่าระบบ
ตรวจจบัที;นําเสนอมีผลลพัธค์วามถกูต้องในการตรวจจบัคิดเป็นร้อยละ 90 
ของตวัอย่างที;นํามาใช้ทดลองทั Tงหมด และเพื;อทดสอบระบบตรวจจบัให้
มากขึTน ผู้วิจยัได้นําระบบตรวจจบัที;ได้รบัการฝึกสอนแล้วไปทดสอบกบั
อปุกรณ์คอมพิวเตอรช์นิดอื;น ได้แก่ Intel NUC และคอมพิวเตอรส่์วนบคุคล
อีกด้วย และมีผลความแม่นยาํจากการทดสอบเป็นที;น่าพอใจอย่างมาก 

คาํสาํคญั —การรู้จาํภาพ, การเรียนรู้ของเครื;องจกัร, ระบบตรวจจบั
ของเสีย, การเรียนรู้เชิงลึก 

ABSTRACT — The world of industry is moving towards the era of 
“Industry 5.0”, in which technologies such as artificial intelligence, 
machine learning, robotics, and cloud systems are employed for 
industrial production improvements. Defect detection is one of 
significant elements of industrial production. Many industrial plants 
currently rely on human labors to detect defects in the products, as the 
costs of tools that can automatically detect defects are relatively high. 
Therefore, this paper presents a low-cost defect detection system using 
deep learning and image recognition. Defects from the soldering 
process of small circuit boards are the primary focus of the presented 
system. Development of the detection system can be divided into two 
parts, including the development part, and the defect prediction part. 
The development part implemented Cvat as the program for labeling the 
training image dataset, while the Python program with deep learning 
algorithm called ‘YOLOv3’ was used for training and developing the 
detection system. The prediction part involves the deployment of the 
trained detection system to a computer device, in which the small and 

cheap Raspberry Pi was applied for the deployment of the trained 
system. The proposed system was evaluated by testing with several 
images of the soldering products. Satisfied results were achieved with 
90% accuracy. The developed system was also tested on other devices, 
including the Intel NUC and a personal computer. The same satisfying 
results were also achieved on these computer devices. 

Keywords — Image recognition, machine learning, defect 
detection, deep learning. 

I. บทนํา 
ในปัจจุบนัโลกอุตสาหกรรมกําลงัเขา้สูยุ่คทีXเรยีกว่า “อุตสาหกรรม 5.0” 

[1] หลายประเทศเร่งพฒันางานด้านการผลติให้ก้าวทนัยุคสมยัแห่งการ
เปลีXยนแปลงนีi  เชืX อกันว่างานด้านการผลิตทีX ใช้ เทคโนโลยีในยุค
อุตสาหกรรม 5.0 จะสามารถเพิXมผลผลติและเพิXมประสทิธภิาพในการผลติ
ขึiนอย่างมาก [2] พร้อมทั iงระบบทีXสามารถเชืXอมโยงลูกค้าและผู้ผลิตได้
อยา่งครบวงจร ดงันั iนการพฒันางานดา้นอุตสาหกรรมการผลติทีXผสมผสาน
เทคโนโลยีเหล่านีi เข้าด้วยกันจึงเป็นทีXสนใจของนักวิจัยเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในหวัขอ้การตรวจจบัของเสยีจากการผลติทีXตอ้งหยบิยกขึiนมา
เป็นลําดบัแรก เนืXองจากไม่เพยีงจะเพิXมขดีความสามารถในการรองรบั
อุตสาหกรรม 5.0 แต่ยงัมสีว่นสาํคญัในการเพิXมความสามารถในการแขง่ขนั
กับนานาประเทศทั Xวโลกให้ทนัได้อีกด้วย โดยทั Xวไป การตรวจจบัของ
เสยีบนสายการผลติในโรงงานอุตสาหกรรมยงัคงใชแ้รงงานมนุษย ์เชน่ การ
ตรวจจบัของเสยีด้วยสายตา การวดั หรอือาจใชเ้ครืXองมอือืXนช่วยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจสอบ สาํหรบังานทีXมคีวามละเอยีดอ่อนอย่างงาน
บดักรขีองแผงวงจรขนาดเลก็ ความแมน่ยาํในการตรวจเป็นสิXงสาํคญัอยา่ง
มากต้องใชภ้าพถ่ายทีXมคีวามละเอยีดสูงในการตรวจ ทว่าความผดิพลาด
ของการตรวจจบัของเสยียงัคงมอียูม่ากอยา่งต่อเนืXองเพราะความผดิพลาด
ทีXมกัมาจากขอ้จาํกดัของมนุษย ์เช่น ความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบ 
ความเหนืXอยลา้จากการทาํงาน สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัอืXนอกีมาก [2, 3, 
4] อย่างไรก็ตาม การนําเครืXองมอืตรวจจบัของเสยีในสายการผลิตแบบ
อตัโนมตัสิาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาทีXดเีทา่ทีXควร ทาํ
ใหก้ารนําเครืXองมอือตัโนมตัสิาํหรบัการตรวจจบัของเสยีบนสายการผลติทีXมี
ประสทิธภิาพมาใชง้านมรีาคาสงู 

งานด้านการตรวจจับของเสียในสายงานการผลิตทีXเกีXยวข้องกับ
แผงวงจรไฟฟ้าในอดตีมทีั iงแบบตรวจโดยใชม้นุษย ์ตรวจแบบกึXงอตัโนมตั ิ
และตรวจแบบอตัโนมตั ิเมืXอกล่าวถงึงานวจิยัทีXไดร้บัความนิยมสาํหรบัการ
ตรวจจบัของเสยีแบบอตัโนมตั ิมกัมกีารนําความรูด้า้นการเรยีนรูเ้ชงิลกึเขา้
มาเกีXยวขอ้ง เช่น โครงข่ายประสาทเทยีมเชงิลกึอย่าง 3D Convolutional 
Neural Networks (3DCNN) [5] หรืออัลกอริทึม  You Only Look Once 
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(YOLO) [6, 7] ซึX งมักประกอบด้วยส่วนประกอบสําหรับการค้นหา
คุณลักษณะเด่นจากรูปภาพ และการรู้จํา เพืXอคัดแยกหรือจําแนก
คุณลกัษณะเด่นเหล่านั iน เดมิอลักอรทิมึสองส่วนนีiมกันําเสนอในรปูแบบทีX
แยกสว่นการทาํงานกนั แต่ในปัจจุบนัมกีารผสมผสานวธิกีารใชง้านรว่มกนั
กลายเป็นทีXรูจ้กักนัในชืXอของโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบเชงิลกึ ทาํใหง้า่ย
ต่อการพฒันาต่อยอด มปีระสทิธภิาพและความแม่นยําทีXสูง นอกจากการ
เรยีนรู้เชงิลกึแล้วยงัพบงานวจิยัทีXใช้กระบวนการรู้จําภาพมาช่วยในการ
ตรวจจับของเสียในสายงานการผลิต ตัวอย่างเช่น การรู้จําภาพด้วย
โครงข่ายประสาทเทยีม (Artificial Neural Network) [6] การรูจ้ําภาพดว้ย 
Support Vector Machine [7] และการรู้จําภาพด้วยการเรยีนรู้แบบเสรมิ
เชิงลึก (Deep Reinforcement Learning) [8] แม้ว่างานวิจยัด้านการรู้จํา
ภาพในอดตีจะประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งมากดงัทีXยกตวัอยา่ง แต่ข ั iนตอน
เหล่านีiยงัตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงเพืXอกําจดัขอ้เสยี และเพิXมประสทิธภิาพให้
ดขีึiน อกีทั iงยงัมคี่าใช้จ่ายสูงในการพฒันา ดงันั iนงานวจิยันีiจงึมุ่งเน้นการ
ออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัของเสยีดว้ยการนําความรูด้า้นการเรยีนรูเ้ชงิลกึ
มาใชเ้ป็นระบบสาํหรบัการจาํแนกของเสยีราคาประหยดั 

งายวจิยันีiแบ่งออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนการพฒันาระบบเพืXอการ
ประมวลผลภาพ และส่วนการทํานายผลสําหรบัแสดงผลลพัธ์ ในส่วนการ
พฒันาระบบประมวลผลภาพมกีารใชโ้ปรแกรมภาษา Python เป็นเครืXองมอื 
และใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก YOLOv3 [9] ร่วมในการฝึกสอนระบบ
ตรวจจบัของเสยีดว้ยรปูภาพดว้ยการใชบ้อรด์คอมพวิเตอรข์นาดเลก็ราคา
ถูกทีXชืXอ Raspberry Pi เป็นอุปกรณ์รองรับระบบตรวจจับทีXพัฒนาใน

งานวิจยัส่วนแรก การทดสอบการทํางานของระบบตรวจจบัของเสียทีX
พฒันาขึiนไดก้ระทําโดยการป้อนภาพของชิiนงานใหก้บับอร์ด Raspberry 
Pi เพืXอตรวจจับหาของเสียโดยอัตโนมัติ ผลจากการทดสอบแสดงถึง
ความสามารถของระบบทีXพฒันาขึiนไดเ้ป็นทีXน่าพอใจอย่างมาก และยงันํา
ระบบตรวจจบัทีXไดร้บัการฝึกสอนแลว้ไปทดสอบกบัอุปกรณ์คอมพวิเตอร์
ชนิดอืXน ได้แก่ Intel NUC และคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลอกีด้วย ซึXงก็มผีล
ความแมน่ยาํจากการทดสอบเป็นทีXน่าพอใจอยา่งมากเชน่กนั 

หวัขอ้ทีXเหลอืของงานวจิยันีiแบ่งออกเป็นสีXส่วนประกอบไปดว้ย ส่วนทีX 
2 กล่าวถึงขั iนตอนวิธีทีXนําเสนอและทฤษฎีทีXใช้ ส่วนทีX 3 กล่าวถึงการ
ทดลองระบบตรวจจบัทีXนําเสนอ และสว่นทีX 4 สรปุงานวจิยัเป็นสว่นสดุทา้ย 

II. ข ั iนตอนวธิทีีXนําเสนอ 
ระบบตรวจจบัของเสยีทีXนําเสนอมกีารจําแนกรูปภาพว่าส่วนใดเป็น

ส่วนทีXดแีละส่วนใดเป็นส่วนทีXเสยีในรูปภาพชิiนงาน ขั iนตอนวธิขีองระบบ
ตรวจจับของเสียได้มีการอธิบายไว้ดังรูปทีX 1 ซึXงเป็นแผนภาพแสดง
กระบวนการตรวจจบัของเสยีบนผลติภณัฑ์ทีXมาจากสายการผลติโดยใช้
กล้อง USB ขนาดความละเอียด ��� x 480 พิกเซลทีX เชืXอมต่อกับ 
Raspberry Pi โดยในบอร์ด  Raspberry Pi มีการบรรจุ โปรแกรมทีXมี
ความสามารถในการรูจ้ําภาพดว้ยส่วนประกอบสาํคญัคอืโมเดลการเรยีนรู้
เชิงลึก YOLOv3 ทีXช่วยในการค้นหาและจําแนกคุณลักษณะเด่นจาก
รปูภาพ รายละเอยีดของขั iนตอนวธิทีีXนําเสนอมดีงันีi 

 

 

รปูทีX I. แผนภาพของกระบวนการตรวจจบัของเสยีจากงานบดักรแีผงวงจรไฟฟ้า

 II.I การเตรยีมชดุขอ้มลูสาํหรบัฝึกสอนระบบตรวจจบัของเสยี    
เฉกเชน่เดยีวกบัโมเดลการเรยีนรูเ้ชงิลกึสว่นใหญ่ YOLOv3 จาํเป็นตอ้ง

มชีุดขอ้มลูสาํหรบัการฝึกสอนเพืXอใหส้ามารถทาํงานอยา่งทีXผูใ้ชต้อ้งการได ้
ผูว้จิยัไดเ้ตรยีมรปูภาพของแผงวงจรไฟฟ้าทีXไดบ้ดักรแีลว้ ซึXงประกอบดว้ย
รปูภาพทีXผา่นการตรวจสอบวา่เป็นชิiนงานด ีและรปูภาพทีXตรวจสอบแลว้วา่
เป็นของเสยี ตวัอย่างของขอ้มลูรปูภาพทีXเป็นชุดขอ้มลูดบิ (Raw Dataset) 
ไดม้กีารแสดงไวด้งัรปูทีX 2 จากนั iนชดุขอ้มลูดบิจะผา่นการกาํหนดวา่ชิiนงาน
ใดทีXผา่นหรอืไมผ่า่นการตรวจสอบดว้ยการวาดกรอบสีXเหลีXยมกาํหนดหรอืทีX

เรียกว่า Label โดยอาศัยประสบการณ์จากผู้เชีXยวชาญด้านการบัดกรี
วงจรไฟฟ้า การ Label ไดถ้กูกระทาํบนโปรแกรม Cvat สาํหรบัการกาํหนด
ประเภทวตัถุดงัรูปทีX 3 ผลทีXไดจ้ากการ Label เช่นในรูปทีX 4 จะถูกเกบ็ใน
รปูของไฟลน์ามสกุล yml เพืXอนําไปใชง้านต่อในการฝึกสอนระบบต่อไป 
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รปูทีX II. ตวัอยา่งชดุขอ้มลูรปูภาพทีXรวบรวมจากชิiนงานการผลติ 

 
รปูทีX III. โปรแกรม Cvat สาํหรบัการระบุตาํแหน่งงานบดักรทีีXผา่นการ

ตรวจสอบ (ของด)ี และไมผ่า่นการตรวจสอบ (ของเสยี) 

 

รปูทีX IV. ตวัอยา่งผลลพัธข์องรปูภาพทีXมกีารระบุตาํแหน่งของวตัถุแลว้ 

II.II การพฒันาระบบดว้ยขั kนตอนวธิกีารรูจ้าํรปูภาพ 
เนืXองจากผู้วจิยัต้องการนําอลักอรธิมึไปใช้งานในบอร์ดคอมพวิเตอร์

ขนาดเล็ก (Raspberry Pi) ดงันั iนการพฒันาระบบรู้จําและคดัแยกภาพทีX
นําเสนอนีiจงึไดเ้ลอืกนําโมเดล YOLOv3 หรอื You Look Only Once ในรุน่
ทีX 3 ซึXงเป็นโมเดลการเรยีนรูเ้ชงิลกึดว้ยโครงข่ายประสาทเทยีมแบบคอน
โวลูชัน (Deep Convolutional Neural Network) ทีXมีความเหมาะสมกับ
บอรด์คอมพวิเตอรข์นาดเลก็ อกีทั iงยงัมคีวามสามารถในการตรวจจบัวตัถุ
ในข้อมูลทีXเป็นรูปแบบภาพ วิดีโอ หรือวิดีโอเรียลไทม์ โครงสร้างของ
โครงข่ายประสาทเทยีมของ YOLOv3 ทีXใช้เป็นดงัรูปทีX 5 อนัประกอบไป
ดว้ยเซลล์ประสาทเทยีมทีXเชืXอมต่อกนัหลายชั iน ไดแ้ก่ ชั iนอนิพุต ชั iนซ่อน 
(ชั iนรูจ้าํ) และชั iนคดัแยก มเีสน้เชืXอมต่อระหวา่งเซลลใ์นชั iนอนิพตุและเซลล์
ในชั iนซ่อนเรยีกว่า “นํiาหนัก (Weight, w)” จํานวนของเซลล์ประสาทเทยีม
ในชั iนอินพุตมคี่าเท่ากบัจํานวนจุดภาพหรอืพกิเซล (Pixel) ของรูปภาพ
ตน้ฉบบัทีXมกีารปรบัขนาดใหเ้ทา่กบัขนาดอนิพตุของ YOLOv3 จาํนวนและ
การจดัเรยีงของเซลล์ประสาทเทยีมในชั iนซ่อนจะองิจากโมเดลการเรยีนรู้
เชงิลกึทีXชืXอ Darknet 53 ซึXงประกอบไปดว้ยเซลลป์ระสาท 53 ชั iน มกีารใช้
โมดูลจดัการคุณลกัษณะของภาพทีXชืXอ Skip Connection ไม่มกีารใช ้Max 
Pooling ช่วยในการคํานวณ มีเพียงแต่การใช้ Convolution แทน ทําให้
ภาพทีXถูกประมวลผลยงัคงรกัษารายละเอยีดไวไ้ดค้รบ สง่ผลใหว้ตัถุทีXไม่มี
จุดโดดเด่นมากสามารถถูกตรวจจับได้ YOLOv3 สามารถถูกนําไปใช้
ร่วมกับ OpenCV ซึXงเป็นไลบรารีสําหรับจัดการรูปภาพและวิดีโอทีXใช้
รว่มกบัโปรแกรมภาษา Python ได ้ทาํใหง้า่ยต่อการพฒันาและการใชง้าน  

 

รปูทีX V. โครงสรา้งของโครงขา่ยประสาทเทยีมเชงิลกึ YOLOv3  

โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก YOLOv3 สามารถใช้ขนาดของอินพุตทีX 
416×416, 608×608, 832×832, หรือ  1024×1024 พิก เซลตามแต่การ
ประยุกต์ โดยทีXขนาดของอนิพุตจะตอ้งสามารถหารดว้ย 32 ลงตวั เพืXอให้
การ Stride ซึXงจําเป็นต่อการคํานวณในโครงข่ายประสาทเทยีมแบบคอน
โวลชูนันั iนสามารถทาํได ้ทั iงนีiอนิพุตสามารถใชข้นาดทีXหารดว้ย 8 หรอื 16 
ลงตวัไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั iน YOLOv3 จงึสามารถใชต้รวจจบัวตัถุทีXมขีนาด
ทั iงเลก็ กลาง และใหญ่ในรปูภาพได ้เชน่ อนิพตุขนาด 416×416 พกิเซลจะ
ได้ Grid ของตวักระทําสําหรบัตรวจจบัคุณลกัษณะในภาพทีXชืXอ Feature 
Vector ในขนาด 13×13, 26×26, และ 52×52 จาก Feature Vector ทั iงสาม
ขนาด  Feature Vector ขน าด ให ญ่ จ ะถู ก  Convolution ด้ ว ย  Kernel 
ประมวลผลขนาด 1×1 สลบักบั Kernel ขนาด 3×3 โดยกระทาํทั iงสิiน 6 ครั iง 
เมืXอตรวจจบัภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก จะมกีารดงึลกัษณะเด่นของ
ภาพทีXไดจ้ากการ Convolution ของ Feature Vector ก่อนหน้า ทําใหก้าร
ตรวจจบัภาพขนาดเลก็มปีระสทิธภิาพมากขึiนจากการตรวจจบัวตัถุขนาด
ใหญ่ดว้ย สุดทา้ย YOLOv3 จะทาํการสรา้งกรอบลอ้มรอบวตัถุ (Bounding 
Box) เพืXอใหเ้หน็ภาพของผลการตรวจจบัวตัถุ โดย Bounding Box มกีาร
เกบ็ค่าตําแหน่งทั iงในแกนนอนและแกนตั iงของวตัถุในรปู เนืXองจากในหนึXง
รปูอาจมหีลายวตัถุ ทาํใหเ้กดิการสรา้ง Bounding Box เป็นทีXมคีา่ตําแหน่ง
เหมอืนกนัเป็นจาํนวนมาก สง่ผลใหก้ารทาํงานของระบบชา้ลง จงึมกีารใชา้ 
Anchor Box ในการเก็บค่าอัตราส่วนระหว่างขอบ Bounding Box และ 
Grid ของ Feature Vector ดว้ย Anchor Box ทีXอยูท่ีXจดุศนูยก์ลางของแต่ละ 
Grid ทําให้สามารถค้นหาและเลอืก Bounding Box ทีXเป็นไปได้มากทีXสุด
ของแต่ละ Grid ลดจาํนวน Bounding Box และเพิXมความเรว็ของระบบได ้
II.III การเขยีนโปรแกรมสาํหรบัระบบการตรวจจบัของเสยีจากการบดักรบีน
แผงวงจรไฟฟ้า  

งานวิจัยนีi เ ป็นการสร้างระบบตรวจจับของเสียราคาถูกและมี
ประสทิธภิาพสงู อกีทั iงการเขยีนโปรแกรมเพืXอสรา้งโครงขา่ยประสาทเทยีม
การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโมเดล YOLOv3 ต้องใช้โมดูลหลายชนิดเข้ามา
ประกอบ เชน่ OpenCV, Torch, และโมเดลอืXนทีXจาํเป็นอกีมาก ทาํใหผู้ว้จิยั
เลอืกภาษา Python สาํหรบัการเขยีนโปรแกรม ดว้ยความทีX Python นั iนไม่
มคี่าใชจ้่าย ใชง้านง่าย และเหมาะกบังานอลักอรทิมึของการเรยีนรูเ้ชงิลกึ 
ผูว้จิยัไดเ้ขยีนโปรแกรมภาษา Python บนโปรแกรม JupyterLab ซึXงใชง้าน
ร่วมกบัโปรแกรม Anaconda ทีXเหมาะสมกบัการคํานวณทางคณิตศาสตร์ 
ซึXงทั iงสองโปรแกรมทีXกล่าวถงึนีiต่างเป็นโปรแกรมทีXสามารถใชง้านไดโ้ดย
ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิXมเตมิ 

III. การทดลอง 
เพืXอพสิูจน์ประสทิธภิาพของระบบตรวจจบัของเสยีอตัโนมตัติน้ทุนตํXา

สําหรบัโรงงานอุตสาหกรรมทีXพฒันาขึiน ผู้วจิยัได้ใช้บอร์ดคอมพวิเตอร์
พลังงานตํX าและราคาถูกทีXชืXอ Raspberry Pi เป็นอุปกรณ์ทดสอบ การ
ทดสอบของระบบตรวจจบัของเสยีไดแ้บ่งออกเป็นสองส่วนไดแ้ก่ ส่วนการ
ฝึกสอนและส่วนการทํานาย ในส่วนแรกมขี ั iนตอนการดําเนินงานคอื (1) 

การเตรยีมชุดขอ้มูลซึXงไดก้ล่าวถงึไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 2.1 จากขั iนตอนนีiจะได้

 

Output 

Convolutional Set 
- Convolutional 
- Convolutional 
- Residual 

 
 

Dense(SoftMax) 

x 1 

x 2 

x 8 
x 8 

x 4 

Average Pooling Convolutional  
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ชุดข้อมูลภาพทีXมกีารระบุ Label เก็บไว้เป็นข้อมูลรูปแบบไฟล์ของ YML 

และพรอ้มสําหรบัใช้ฝึกสอนระบบตรวจจบั และขั iนตอนทีX (2) ซึXงเป็นการ
ป้อนขอ้มลูสาํหรบัการฝึกสอนไปยงัอลักอรทิมึการเรยีนรูเ้ชงิลกึทีXไดเ้ตรยีม
ไว้ โดยโมเดลสําหรบัการเรยีนรู้เชงิลกึทีXเลอืกใช้คอื YOLOv3 ดงักล่าวไว้
แลว้ในหวัขอ้ 2.2 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการฝึกสอนโมเดล YOLOv3 ดว้ยชุดขอ้มลู
ทีX เ ต รียม ไว้บน เครืX อ งคอมพิว เตอร์ป ร ะสิทธิภ าพสู งทีX ไ ด้ติดตั iง
ระบบปฏบิตักิาร Windows 11 Professional ชนิด 64 บติ มหีน่วยความจาํ 32 

GB และมพีืiนทีXเกบ็ขอ้มลูขนาด 1 TB มกีารใชต้วัประมวลผลกราฟิกรุน่ RTX 

3090 จากบรษิทั Nvidia ซึXงมหีน่วยความจาํ 24 GB ผลทีXไดจ้ากขั iนตอนนีiคอื
โมเดลการตรวจจบัและคดัแยกของเสยีด้วยการเรยีนรูเ้ชงิลกึทีXได้รบัการ
ฝึกสอนแลว้ และพรอ้มทีXจะนําไปใชใ้นสว่นการทาํนายผลลพัธต์่อไป 

สําหรบัส่วนของการทํานายผลของเสยีจากการบดักร ีทางผู้วจิยัได้
เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ชนิดในการทดลองได้แก่ คอมพิวเตอร์
ประสทิธภิาพสูงทีXใช้ในส่วนของการฝึกสอน บอร์ด Raspberry Pi รุ่นทีX 4 

และ Intel NUC โดย Raspberry Pi รุ่นทีX 4 ได้มกีารติดตั iงระบบปฏิบตัิการ 
Raspberry Pi OS รุน่ Debian Buster ชนิด 32 บติ โดยบอรด์มหีน่วยความจาํ
ขนาด 2 GB และมพีืiนทีXในการเก็บขอ้มูลขนาด 32 GB สําหรบั Intel NUC 

ไดม้กีารตดิตั iงระบบปฏบิตักิาร Ubuntu 20.04 LTS ชนิด 64 บติ โดยทีX Intel 

NUC มขีนาดหน่วยความจาํ 8 GB และมพีืiนทีXสาํหรบัเกบ็ขอ้มลู 100 GB ใน
การทดลองนีiได้ใช้โปรแกรมทีXชืXอ Thonny ทีXสามารถประมวลผลภาษา 
Python มาใช้บน Intel NUC และ Raspberry Pi โดยอุปกรณ์ทั iง £ จะตดิตั iง
กล้องชนิดเดยีวกนัดงัทีXกล่าวไวใ้นหวัขอ้ II และทํามุมประมาณ £� องศา
จากพืiนเพืXอทํานายและตรวจจบัของเสยี โดยเกบ็ตวัอย่างชิiนงานเพืXอการ
ทดสอบทั iงหมด ¤� ตวัอย่างแบ่งเป็นของด ี¥¦ ตวัอย่างและของเสยีอกี ¤ 
ตวัอย่าง ซึXงชิiนงานตวัอย่างจะมกีารบดักร ี� จุดและนิยามว่า “ของด”ี ก็
ต่อเมืXอชิiนงานมกีารบดักรถีกูตอ้งทั iง � จุด สว่น “ของเสยี” นั iนจะกาํหนดให้
มกีารบดักรทีีXผดิพลาดอยา่งน้อย ¥ จดุ 

 

รปูทีX VI. แผนภาพแสดงการดาํเนินงานของระบบการตรวจจบัของเสยีอตัโนมตัสิาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมดว้ยการเรยีนรูเ้ชงิลกึ 

 

รปูทีX VII. ผลการทดลองการทาํนายผลการคดัแยกของเสยีจากการบดักรี
บนแผงวงจรไฟฟ้าดว้ยบอรด์ Raspberry Pi 

 

รปูทีX VIII. ผลการทดลองการทาํนายผลการคดัแยกของเสยีจากการบดักรี
บนแผงวงจรไฟฟ้าดว้ยบอรด์ Intel NUC 

โดยแผนภาพการดาํเนินงานการทดลองแสดงไดด้งัรปูทีX 6 และผลลพัธ์
ทีXไดจ้ากการทดลองแสดงไดด้งัรปูทีX 7 และรปูทีX ¦ สาํหรบัผลการทาํนายทีX

ไดจ้ากบอรด์ Raspberry Pi และ Intel NUC ตามลาํดบั  

ตารางทีX I.  ผลการทาํนายการตรวจจบัของเสยีดว้ยระบบทีXนําเสนอ 
 ผลการทาํนาย 

คา่วนิิจฉยั 
ชิ3นงานเสยี ชิ3นงานด ี

ชิ3นงานจรงิเสยี 2 0 ความแมน่ยาํ (Precision) = 100%  
ชิ3นงานจรงิด ี 0 18 ความถกูตอ้ง (Accuracy) = 100% 
   ความไว (Recall) = 100% 

 
ตารางทีX II.  ผลการทาํนายการตรวจจบัของเสยีดว้ยอลักอรธิมึทีXนําเสนอ
บนฮารด์แวร ์Intel NUC  

 ผลการทาํนาย 
คา่วนิิจฉยั 

ชิ3นงานเสยี ชิ3นงานด ี

ชิ3นงานจรงิเสยี 2 0 ความแมน่ยาํ (Precision) = 100%  
ชิ3นงานจรงิด ี 0 18 ความถกูตอ้ง (Accuracy) = 100% 
   ความไว (Recall) = 100% 

 
ตารางทีX III.  ผลการทาํนายการตรวจจบัของเสยีดว้ยอลักอรธิมึทีXนําเสนอ
บนฮารด์แวรค์อมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพสงู 

 ผลการทาํนาย 
คา่วนิิจฉยั 

ชิ3นงานเสยี ชิ3นงานด ี

ชิ3นงานจรงิเสยี 2 0 ความแมน่ยาํ (Precision) = 100%  
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ชิ3นงานจรงิด ี 0 18 ความถกูตอ้ง (Accuracy) = 100% 
   ความไว (Recall) = 100% 

จากตารางทีX ¥ ¤ และ £ แสดงความถูกต้องในการทํานายผล
การตรวจจับของระบบการตรวจจับของเสียอัตโนมัติสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วยระบบทีXได้นําเสนอและยงัทําการทดลองในส่วนของ
ฮารด์แวรอ์ืXนๆ ดงัทีXไดก้ล่าวไวใ้นยอ่หน้าก่อนหน้าเพืXอเปรยีบเทยีบผลลพัธ์
ของการทํานายผล ในทีXนีiการทดลองได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมทีX
พฒันาขึiนในการคดัแยกชิiนงานทั iง ¤� ชิiนงานเพืXอทดสอบประสทิธภิาพ
ของระบบตรวจจบัของเสยีในการใชง้านจรงิอกีดว้ย ซึXงจากการทดลองผล
ปรากฏว่าความถูกตอ้งของการทาํนายผลการคดัแยกของเสยีและของดใีน
ชิiนงานตวัอย่าง ¤� ชิiนนั iนคดิเป็นรอ้ยละ ¥�� และในส่วนผลการทดลอง
ของอุปกรณ์ฮารด์แวรส์ว่นทีXนํามาเปรยีบเทยีบไดแ้ก่ บอรด์ Intel NUC และ 
คอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพสงูกม็ผีลลพัธค์ดิเป็นรอ้ยละ ¥�� เชน่กนั  

IV.  สรปุ 
ระบบตรวจจบัของเสยีแบบอตัโนมตัสิาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมเป็นทีX

ต้องการในการปรบัปรุงสายการผลติอย่างมาก เนืXองจากสามารถช่วยให้
ตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้ทีXผลติได้อย่างทนัเวลา และช่วยใหผู้ใ้ช้งาน
สามารถทาํการแกไ้ขเชงิป้องกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ระบบตรวจจบัของ
เสยีโดยใชก้ารเรยีนรูเ้ชงิลกึทีXนําเสนอในงานวจิยันีi สามารถช่วยปรบัปรุง
สายการผลิตได้ดงักล่าวไว้ข้างต้น พร้อมทั iงยงัสามารถช่วยในการเก็บ
ขอ้มลูเพืXอการวเิคราะหแ์ละออกแบบการผลติในอนาคตเมืXอตอ้งการอกีดว้ย 
งานวิจัยชิiนนีi ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายชนิดในการทดสอบ
ประสทิธภิาพระบบตรวจจบัของเสยีทีXนําเสนอ เช่น บอร์ด Raspberry Pi 
รุ่น 4 และอุปกรณ์อืXนดงักล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ทีXสามของงานวจิยันีi ผลจาก
การทดลองพบว่าผลการตรวจจบัของเสยีมคีวามแมน่ยาํรอ้ยละ 100 ซึXงทาํ
ใหม้ั Xนใจไดว้่าระบบตรวจจบัทีXนําเสนอนีiจะสามารถนําไปใชง้านต่อไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ สุดทา้ยนีiผูว้จิยัวางแผนต่อยอดงานชิiนนีiสําหรบัการนําไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต เช่น การเพิXมจํานวนตวัอย่างชิiนงานสําหรบัการ
ทดสอบใหม้ากขึiน การจําลองสายพานการผลติเพืXอทดสอบการตรวจจบั
ของเสยีดว้ยการเรยีนรูเ้ชงิลกึกบัผลติภณัฑอ์ืXนทีXมคีวามหลากหลายมากขึiน 
และอาจนําอลักอรธิมึอืXนๆ เช่น โมเดล Auto-Encoder โมเดล YoLov5 มา
เปรยีบผลการทาํนาย 
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บทคัดย่อ — งานวิจยัน้ีศึกษาอิทธิพลของวสัดุเคลือบผิวคมตัดใน
กระบวนการกดัแบบแห้งบนวสัดุแม่พิมพ์พลาสติกท่ีมีผลต่อความหยาบ
ของพ้ืนผิวช้ินงานหลงัการตดัเฉือนและการสึกหรอคมตดั โดยการทดลอง
ใช้ ดอกกดัเอน็มิลแบบหวัตรงขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลาง 4 มิลลิเมตร 4 ฟัน 
ความยาวรวม 50 มิลลิเมตร ซ่ึงผลิตมาจากวสัดุคารไ์บด์แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ประกอบด้วย AlTiZrSiN, AlTiSiN, AlTiN/TiSiXN และแบบไม่เคลือบผิว  
ช้ินงานท่ีท าการทดลองตดัเฉือนเป็นเหลก็กล้าพรีฮารเ์ดน เกรด AISI P20 
ตดัเฉือนเป็นเส้นตรง ประเมินการค่าการสึกหรอคมตดัตามมาตรฐาน ISO 
3685:1993 และค่าความหยาบผิวช้ินงานตามมาตรฐาน ISO 4287:1997 
เง่ือนไขการตดัเฉือนประกอบด้วย ความเรว็ตดั อตัราป้อน และความลึก 
การหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวข้องใช้การออกแบบการทดลอง
พ้ืนผิวผลตอบแบบบอ็กซ์-เบห์นเคน และวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมของ
ผลตอบ ด้วยโปรแกรม Minitab 17 บ่งช้ีค่าปัจจยัท่ีเหมาะสมในการตดัเฉือน
ท่ีระดบัความเรว็ตดั 38 เมตรต่อนาที  อตัราป้อน 0.0117 มิลลิเมตรต่อฟัน 
ท่ีความลึก 0.7 มิลลิเมตร น าค่าท่ีได้มาท าการทดลองตัดเฉือนเพ่ือหา
อิทธิพลของสารเคลือบคมตดัท่ีมีผลต่อค่าการสึกหรอและความหยาบผิว
งาน ผลการทดลองพบว่าคมตัดท่ี เคลือบด้วยวัสดุ  AlTiN/TiSiXN ให้
ระยะทางการตดัเฉือนมากสุดท่ี 41 เมตร ค่าความหยาบผิวเฉล่ียต า่สุดคม
ตดัท่ีเคลือบด้วยวสัด ุAlTiZrSiN ท่ี 0.229 ไมโครเมตร ผลท่ีได้จากการศึกษา
สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานคมตัดใน
อตุสาหกรรมผลิตแม่พิมพไ์ด้ 

 
ค ำส ำคญั — กำรกดั, กำรเคลือบผิว, กำรสึกหรอ, ควำมเรียบผิว, 

แบบบอ็กซ-์เบหน์เคน  
 

ABSTRACT — This study aims to investigate the coatings tools 
effect in dry milling processes on plastic mold materials on to surface 
roughness and tools wear. The experimental were use square head 
end mill with 4 mm diameter, 4 flutes, and 50 mm length made from 
carbide material. The coating material including in 4 type as non-
coated, AlTiZrSiN, AlTiSiN and AlTiN/TiSiXN respectively. The 
specimens being machine in pre-harden steel grade AISI P20 are 
machining in a straight line. The evaluation of tools wear referring ISO 
3685:1993 and surface roughness refer to ISO 4287:1997  The 
machining conditions include cutting speed, feed rate and depth. The 
correlation of the relevant parameters and analyze response optimizer 
were defined by Box-Behnken response surface experiment design 
with Minitab 17 software. The result of DOE was indicated that the 
optimization parameter are following cutting speed 38 m/min feed rate 
0.0117 mm/tooth and depth 0.7 mm. The parameters from DOE were 
using in machining to determine the durability of cutting tools and 
surface roughness. The results showed that the AlTiN/TiSiXN-coated 
cutting edge yielded a maximum cutting distance of 41 m. The 
minimum mean surface roughness of the AlTiZrSiN-coated cutting 
edge was 0.229 µm. The results obtained from this study can be using 
as a guideline to increase production efficiency in the mold industry. 
 

Keywords — Milling, Coating, Wear, Surface Roughness, Box-
Behnken  
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I. บทน า  
     เหลก็กลา้พรฮีารเ์ดนเป็นหนึ่งในวสัดุทีน่ิยมน ามาผลติแมพ่มิพ์พลาสตกิ
เนื่องจากมคีุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นสามารถน าไปใชง้านไดท้นัทโีดยไมต่้องผ่าน
ขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณสมบตัิทางความร้อนหลงัการตดัเฉือน อย่างไรก็
ตามด้วยคุณสมบตัิของวสัดุที่มคีวามแขง็ 380 HB เป็นหนึ่งในสาเหตุของ
การสึกหรอของคมตัดในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ [1] โดยทัว่ไปใน
อุตสาหกรรมผลติแมพ่มิพ์พลาสตกิมกีารก าหนดระดบัมาตรฐานความเรยีบ
ผิวหลงัการตัดเฉือนอยู่ที่ระดบั Ra ระหว่าง 0.4 ถึง 1.6 ไมโครเมตร [2] 
การเคลอืบผวิคมตดัดว้ยฟิลม์บางช่วยเพิม่ความตา้นทานต่อการเสยีดสแีละ
การสกึหรอไดโ้ดยประเภทของการเคลอืบจะใหผ้ลลพัธ์ทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่
กบัชนิดของสารเคลอืบ กระบวนการสรา้งฟิล์มบางโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 
การเคลอืบด้วยไอเคม ี(CVD) และการเคลอืบด้วยไอระเหยทางกายภาพ 
(PVD) ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างฟิล์มบางทางวศิวกรรมที่สามารถป้องกนั
การสกึหรอและการกดักร่อน บนหลกัการปรบัสภาพผวิใหล้ื่นเพื่อลดความ
เสยีดทานของพื้นผวิคมตดัและเศษวสัดุงานต่อการตดัเฉือน ปัจจุบนัมกีาร
พฒันาสารเคลอืบอย่างต่อเนื่องเพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบตัทิีค่รอบคลุมการใชง้าน 
[3-4] ในกระบวนการกดัคมตดัของดอกกดัท าจากวสัดุคารไ์บด์ กลไกความ
เสยีหายของฟันคมตดัเกดิขึ้นที่ส่วนปลายคมตดัขณะที่เคลื่อนที่สมัผสักบั
ผวิชิ้นงานระหว่างการตดัเฉอืน คมตดัหมุนดว้ยความเรว็สูงเคลื่อนทีต่ดัผวิ
โลหะเกดิความร้อนสะสมที่ส่วนปลายคมตดั แรงกดของปลายคมตดัและ
ระดบัความรอ้นก่อให้เกดิการเชื่อมติดของวสัดุ เมือ่เกดิการแตกหกัส่งผล
ให้เกดิการสกึหรอแบบยดึติด หากคมตดัถูกเคลอืบดว้ยฟิล์มบางกนัความ
รอ้นและช่วยลดการสะสมของอุณหภมูทิีป่ลายคมตดัเป็นหนึ่งในการป้องกนั
การเชื่อมตดิของวสัดุทีห่น้าคมตดัซึ่งสามารถยดือายุการใชง้านของคมตดั
ได้ ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อประสทิธผิลของฟิล์มบางคอืชนิดและเทคนิคของ
สารเคลอืบ [5-7] งานวจิยันี้มุง่น าเสนอเทคโนโลยขีองสารเคลอืบบนคมตดั
ทีม่ผีลต่ออายุการใชง้านของคมตัดและความเรยีบผวิของชิ้นงานหลงัการ
ตดั เพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาในการเลอืกใชช้นิดของสารเคลอืบผวิ
คมตดัใหก้บัอุตสาหกรรมผูผ้ลติแมพ่มิพ์ 
 

II. วธิดี าเนินการวจิยั 
     การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความหยาบผวิและความทนทานต่อการสกึ
หรอของคมตดัเคลอืบผวิในการกดัดว้ยเครื่องกดั ซ ีเอ็น ซ ีดงัรายละเอยีด 
Flow chart ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัในรูปที ่I โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 
17 ท าการศกึษาผลกระทบของความเร็วตดั อตัราป้อน ความลกึการตัด
แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัแสดงในตารางที ่I  

 
ตารางที ่I. ตวัแปรและระดบัของตวัแปร 

 
 

และการออกแบบการทดลอง (DOE) ด้วยวธิีพื้นผิวผลตอบแบบบ็อกซ์-
เบห์นเคนนัน้เป็นการรวบรวมเอาเทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถติทิี่มี
ประโยชน์ต่อการสร้างแบบจ าลองและวเิคราะห์ปัญหาโดยผลตอบที่เรา
สนใจขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัและมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะหาค่าทีด่ทีีสุ่ดของผลตอบ
สามารถแสดงการประมาณความสมัพนัธ์แบบเชงิเส้นกบัตวัแปรอิสระคอื
ฟังกช์นัแบบจ าลองก าลงัหนึ่ง  
  
              0 1 1 2 2 ... ε              k ky x x x   + + + += +                         (1) 

 
     แต่ถ้ามสี่วนโค้งเขา้มาเกี่ยวขอ้งในระบบ เราจะใช้ฟังก์ชนัพหุนามที่มี
ก าลงัสงูขึน้ เช่น ฟังกช์นัพหุนามก าลงัสอง [8-10] 
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รปูที ่I. Flow chart ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั [7] 

II.I. วธิใีนการออกแบบการทดลองดว้ยวธิพีื้นผวิผลตอบแบบบอ็กซ-์เบห์
นเคน (Box-Behnken Design)  
       น าโปรแกรม Minitab 17 มาออกสรา้งรปูแบบตารางล าดบัการทดลอง
ได ้15 การทดลองในแต่ละชนิดของคมตดั แสดงดงัตารางที ่II จากนัน้น า
ค่าปัจจยัในแต่ละล าดบัท าการทดลองและบนัทกึค่าผลตอบคอืค่าความเรยีบ
ผิวงาน Ra ที่ต้องการบันทึกผลตามการทดลองดงัแสดงในตารางที่ VII 
สุดท้ายน าค่ าผลตอบที่ ได้มาท าการวิเคราะห์ท านายด้วย การหา
ค่าพารามเิตอร์ปัจจยัที่สภาวะทีเ่หมาะสม (Response Optimizer) [11-13] 
ในตารางที ่VIII 
 

ก าหนดค่าปัจจัยและระดับได้แก่ ความเร็วตัด อัตราป้อน ความลึกการตัด
4 Coating AlTiZrSiN, AlTiSiN, AlTiN/TiSiXN     Non-Coat

Start

Program Minitab 17 DOE-RSM-Box-Behnken (15 orders) x 4 
coating

Response Optimizer                                         

ทดลองกัดและวดับันทึกค่าWear, Ra           

สรุปและวเิคราะห์ผล

ทดลองกัดและวดับันทึกค่า Ra                  

End

ปัจจยั สญัลกัษณ์ 
ระดบั 

หน่วย 
ต า่สุด กลาง สูงสุด 

ความเรว็ตดั V 22 30 38 เมตรต่อนาท ี

อตัราป้อน Sz 0.010 0.015 0.020 มลิลเิมตรต่อฟัน 

ความลกึตดั Ap 0.3 0.5 0.7 มลิลเิมตร 
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ตารางที ่II. ล าดบัการทดลองการออกแบบบอ็กซ์-เบหน์เคน [9] 

StdOrder RunOrder PtType Blocks 
Cutting 
speed 

Feed Depth 

14 1 0 1 30 0.015 0.5 
12 2 2 1 30 0.02 0.7 
1 3 2 1 22 0.01 0.5 
9 4 2 1 30 0.01 0.3 
13 5 0 1 30 0.015 0.5 
5 6 2 1 22 0.015 0.3 
11 7 2 1 30 0.01 0.7 
6 8 2 1 38 0.015 0.3 
7 9 2 1 22 0.015 0.7 
10 10 2 1 30 0.02 0.3 
2 11 2 1 38 0.01 0.5 
4 12 2 1 38 0.02 0.5 
15 13 0 1 30 0.015 0.5 
3 14 2 1 22 0.02 0.5 
8 15 2 1 38 0.015 0.7 

 
II.II. วธิกีารทดลองจบัยดึชิ้นงานขึน้กดังานบนเครือ่ง CNC Milling 
Machine 

 
รปูที ่II. รปูการจบัยดึชิน้งานและทศิทางการกดับนเครือ่งซเีอน็ซมีลิลิง่ 

 
     จากรูปที่ II วางชิ้นงานขนาดกวา้ง 200 มลิลเิมตรยาว 300 มลิลเิมตร
หนา 30 มลิลิเมตร บนแผ่นอลูมเินียมผิวเรยีบจบัยึดชิ้นงานด้วยแคลมป์
ตามแนวความยาว แกนหมุนใช้อุปกรณ์จับยึดและปลอกจับขนาด  4 
มลิลเิมตร ยดึคมตดัเอ็นมลิ ขนาด 4 มลิลเิมตร 4 ฟัน ยาว 50 มลิลเิมตร 
ดงัรูปที่ II ใชห้วัเป่าลมด้วยแรงดนั 1 บาร์ไล่เศษการตดัเฉือนระหว่างการ
กดั ทดลองกดัตามพารามเิตอร์ที่ออกแบบจ านวน 15 การทดลองต่อชนิด
สารเคลอืบประกอบดว้ยแบบไมเ่คลอืบผวิคมตดั, AlTiZrSiN, AlTiSiN, และ
AlTiN/TiSiXN รวมการทดลอง ทัง้หมดรวม 60 การทดลอง ตดัเฉือนบน
เครือ่งซเีอน็ซ ีMAKINO S33  

  
 

รปูที ่III. (a) เครื่องวดัความหยาบผวิ SV-3100 (b) กลอ้งวดัขยาย 10X+21X 
 

     จากนัน้น าชิ้นงานเป่าท าความสะอาดเพื่อวดัค่าความหยาบผิวด้วย
เครือ่ง MITUTOYO Surface Roughness Testing รุ่น SV3100 ดงัรปูที ่III 
(a) การวัดขนาดการสึกหรอบนผิวหลบของดอกกัด  (Flank wear) ใช้
เครื่องวดักลอ้งขยายยีห่อ้ MITUTOYO Measuring Microscope รุ่น 10X+ 
ดงัรปูที ่III (b) 

II.III. องคป์ระกอบทางเคมแีละการทดสอบความแขง็ของชิ้นงาน คุณสมบตัิ
สารเคลอืบของคมตดัเอน็มลิ  

ตารางที ่III. ส่วนผสมทางเคมขีองวสัดุชิน้งานพรฮีารเ์ดน 

องคป์ระกอบทางเคมี % ASSAB 718 H 
C 

0.37 
Si 
0.3 

Mn 
1.4 

Cr 
2.0 

Ni 
1.0 

Mo 
0.2 

S 
<0.010 

มาตรฐานอา้งองิ AISI P20, WNr.1.2738 

ความแขง็ในสภาพจ าหน่ายผา่น
การชบุแขง็แลว้ 

340 – 380 HB 
 

II.III.I. การทดสอบคุณสมบตัิเชงิกลของชิ้นงานด้วยการวดัค่า ความแข็ง
ดว้ยเครือ่ง Hardness Testing Machine 

      การทดสอบใช้เครื่องวดัความแขง็วสัดุยีห่้อ Mitutoyo รุ่น HV-100 ดงั
รปูที ่IV ทดสอบจ านวน 3 ครัง้ค่าความแขง็เฉลีย่ 40.4 HRC ดงัตาราง VI 

 
รปูที ่IV การทดสอบความแขง็ของวสัดุพรอีารเ์ดน ASSAB 718H 

 
II.III.II. คมตดัเอน็มลิและคุณสมบตัขิองสารเคลอืบผวิคมตดั 

จากรปูที ่V. แสดงรปูดอกกดัเคลอืบสาร AlTiZrSiN , AlTiN/TiSiXN, 
AlTiSiN และ Non-coat และตารางที ่VI แสดงค่าคุณสมบตัทิีส่ าคญัของ
การเคลอืบคมตดัเอน็มลิ [3-4] 

 

AlTiZrSiN AlTiN/TiSiXN AlTiSiN Non-coat 

    

รปูที ่V. ดอกกดัเคลอืบสาร AlTiZrSiN , AlTiN/TiSiXN, AlTiSiN และ Non-coat 

 

(a) (b) 
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ตารางที ่IV. ตารางสารเคลอืบผวิคมตดัเอน็มลิ 
Coating 
Material 

AlTiN/TiSiXN AlTiSiN AlTiZrSiN Non-coat 

Coating 
Hardness 
HIT(GPa) 

37 +/-3 38 +/-5 35 - 

Thickness 
(µm) 

1-4 1-4 2-5 - 

Friction 
coefficient 

0.6 Not show 0.4 - 

Compressive 
Stress(GPa) 

-3.5+/-1 -3.1+/-1 Not show - 

Max.Service  
Temp.(°C) 

1100 1000 1100 - 

Coating 
Temp.(°C) 

<500 <500 500 - 

Coating 
colour 

bronze bronze gold Grey 

II.IV. วธิวีดัค่าความหยาบผวิเฉลีย่ Ra  

     วธิวีดัค่าความหยาบผวิโดยใชเ้ครือ่ง Surface Roughness Testing รุ่น 
SV-3100 MITUTOYO ดังรูปที่  III (a) ใน งานวิจัย อ้างอิงวิธีการตาม
มาตรฐาน ISO4287:1997 ดังตารางที่ VII ชนิดของรูปแบบ คือ R_ISO 
ก าหนดการใช้ค่า Sampling length เท่ากับ 0.8 มิลลิเมตรจ านวนครัง้ 
Sampling เท่ ากับ 5 Cut-off Length 0.8 มิลลิเมตร ชนิดของ filter คือ 
Gaussian และ Evaluation lengths 4 มลิลเิมตร 

ตารางที ่V. ย่านทดสอบความหยาบผวิเฉลีย่มาตรฐาน ISO 4287:1997 

Ra (µm) 
Sampling 

length (mm) 
Cutoff Value    

(mm) 
Evaluation 

length (mm) 

0.006< Ra ≤ 0.02 0.08 0.08 0.4 

0.02< Ra ≤ 0.1 0.25 0.25 1.25 

0.1< Ra ≤ 2.0 0.8 0.8 4 

2< Ra ≤ 10 2.5 2.5 12.5 

10< Ra ≤ 80 8 8 40 

II.V. วธิวีดัค่าการสกึหรอ Flank wear [5-7] 
     ขอ้ก าหนดในการวดัขนาดของการสึกหรอบนผิวหลบ (Flank wear) 
ตามมาตรฐาน ISO 3685:1993 การวดัขนาดการสึกหรอบนผิวหลบของ
ดอกกดั (Flank wear) ดว้ย เครือ่งวดักลอ้งขยาย MITUTOYO Measuring 
Microscope 10X + Vision unit 21X ดงัรปูที ่III (b)  
 

 

รปูที ่VI. การวดัขนาดการสกึหรอบนผวิหลบ [7] 

 
III. ผลการวจิยั 

III.I. ผลทดสอบค่าความแขง็วสัดุพรอีารเ์ดน ASSAB 718H  

ตารางที ่VI. ผลทดสอบค่าความแขง็วสัดุพรอีารเ์ดน ASSAB 718H 

 
III.II. ผลการวดัค่าความหยาบผวิหลงัการตดัเฉอืนการทดลองการ
ออกแบบบอ็กซ์-เบหน์เคน แสดงดงัตารางที ่VII 
 

ตารางที ่VII. ค่าความหยาบผวิหลงัการตดัเฉอืน 

ระดบัความเรียบผิว (Ra; ไมโครเมตร(µm)) 

AlTiZrSiN_Ra AlTiN/TiSiXN_Ra AlTiSiN_Ra Noncoat_Ra 

0.288 0.401 0.397 0.544 
0.483 0.353 0.364 0.613 
0.185 0.568 0.383 0.645 

0.172 0.482 0.325 0.490 
0.276 0.408 0.391 0.690 
0.266 0.341 0.419 0.643 
0.187 0.581 0.230 0.439 
0.272 0.303 0.426 1.045 
0.285 0.291 0.350 1.103 

0.270 0.398 0.386 0.681 
0.136 0.459 0.285 0.487 
0.253 0.328 0.382 0.260 
0.148 0.361 0.379 0.348 
0.242 0.515 0.380 0.480 
0.154 0.272 0.406 0.388 

 
III.III. ผลวเิคราะหก์ารถดถอยพืน้ผวิผลตอบการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
(Analysis of Variance ) สารเคลอืบ AlTiN/TiSiXN 
     ผลการวเิคราะห์จากตาราง VIII บ่งชี้ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ของ
เทอมก าลังสองแสดงว่าสมการของปัจจัยนัน้ส่งผลกับผลตอบอย่างมี
นัยส าคัญ ค่า Lack of Fit มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการ

Result Hardness test AVR 
HRC 39.3 40.8 41.1 40.4 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

258



  

 

 

ความสมัพนัธ์ที่ได้จากการค านวณมคีวามแม่นย า ค่า R² (adj) = 73.37% 
ถอืว่ายอมรบัได ้
 
ตารางที ่VIII. การวเิคราะหค์วามแปรปรวน(Analysis of Variance ) สาร

เคลอืบ AlTiN/TiSiXN ดว้ย Minitab 17 

 

III.IV. ผลการหาค่าพารามเิตอรปั์จจยัทีส่ภาวะทีเ่หมาะสม 

 ตารางที ่IX. ค่าการท านายผลตอบค่าพารามเิตอรปั์จจยัดว้ย Minitab 17 

     จากตารางที ่I-II และ VII ค่าตวัแปรและระดบัของตวัแปรทีส่นใจในการ
ออกแบบการทดลองแบบบอ็กซ์-เบหน์เคน ทีไ่ดท้ าการทดลองบนัทกึค่าผล
วดัของความหยาบผวิการวเิคราะหห์าสภาวะทีเ่หมาะสมในการกดัชิน้งานพ
รีอ าร์ เดน  ASSAB 718 H ผ ลก ารจ าล อ งโด ย ใช้ ฟั งก์ ชั น่  Multiple 
Response Optimizer ของคมตัดสารเคลือบต่างชนิดกนัโดยจะเลือกค่า
ระดบัของปัจจยัที่ส่งผลต่อต่อค่าความหยาบผิว (Ra) น้อยที่สุด ผลการ
วเิคราะห์ค่าสภาวะทีเ่หมาะสมของปัจจยัค่าพารามเิตอรท์ีจ่ะท าใหค้่าความ

หยาบผิวมีค่าที่น้อยที่สุดคือ ความเร็วตัด 38 เมตรต่อนาที อัตราป้อน 
0.0117 มิลลิเมตรต่อฟัน ความลึก 0.7 มิลลิเมตร ดังตารางที่ IX และ
ท านายผลค่าฟิตความหยาบผวิดงัตารางที ่X  

ตารางที ่X. ค่าการท านายผลความหยาบผวิดว้ย Minitab 17 

      จากตารางที่ X ค่า Fit คือค่าผลตอบที่เกิดขึ้นของแต่ละเอ็นมลิ  ค่า
95% CI ช่วงความเชื่อมัน่ คอืหากการทดลองแบบเดมิซ ้าๆ และหาค่าเฉลีย่
โอกาสที่ได้ค่าเฉลีย่ของผลตอบอยู่ในช่วงประมาณ 95% ค่า 95% PI ช่วง
การท านายคอืหากทดลองแบบเดมิซ ้าๆจะพบโอกาสทีไ่ดค้่าของผลตอบอยู่
ในช่วงประมาณ 95% 

 

 

รปูที ่VII. ระดบัของปัจจยัทีเ่หมาะสมต่อความหยาบผวิชิน้งาน 

     ส่วนรูปภาพที่ VII แสดงภาพอิทธิพลหลกัของระดับปัจจยัที่สภาวะ
เหมาะสมต่อความหยาบผิวชิ้นงานมรีะดับความพึงพอใจรวมของสาร
เคลอืบ (Composite Desirability) อยู่ทีค่่าเท่ากบั 0.7624 

III.V. ยนืยนัผลการน าค่าพารามเิตอรท์ดลองกดังานดว้ยคมตดัเคลอืบสาร 
AlTiZrSiN, AlTiSiN, AlTiN/TiSiXN และแบบไมเ่คลอืบผวิ   
     จากตารางที ่IX และรปูที ่VII น าค่าพารามเิตอร์ทีไ่ดจ้ากการท านายมา
ท าการทดลองตดัเฉือนเพื่อหาอิทธพิลของสารเคลอืบคมตดัทีม่ผีลต่อการ
สกึหรอและความหยาบผวิงานผลการทดลองดงัรปูที ่VIII และ ตาราง ที ่XI
พบว่าคมตดัทีเ่คลอืบดว้ย AlTiN/TiSiXN ใหร้ะยะทางการตดัเฉอืนมากสุดที ่

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value
Model 9 0.12147 0.013497 5.29 0.041
  Linear 3 0.046232 0.015411 6.04 0.041
    V 1 0.015444 0.015444 6.05 0.057
    Sz 1 0.03069 0.03069 12.02 0.018
    Ap 1 0.000098 0.000098 0.04 0.852
Square 3 0.068423 0.022808 8.93 0.019
    V*V 1 0.005038 0.005038 1.97 0.219
    Sz*Sz 1 0.048672 0.048672 19.07 0.007
    Ap*Ap 1 0.009627 0.009627 3.77 0.11
2-Way Interaction 3 0.006815 0.002272 0.89 0.507
    V*Sz 1 0.001541 0.001541 0.6 0.472
    V*Ap 1 0.00009 0.00009 0.04 0.858
    Sz*Ap 1 0.005184 0.005184 2.03 0.213
Error 5 0.012765 0.002553
  Lack-of-Fit 3 0.011479 0.003826 5.95 0.147
  Pure Error 2 0.001286 0.000643
Total 14 0.134234

Model Summary
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)

0.0505264 90.49% 73.37% 0.00%
Regression Equation in Uncoded Units

AlTiN/TiSiXN_Ra = 0.497 + 0.0350 V - 117.4 Sz + 1.710 Ap

  - 0.000577 V*V + 4593 Sz*Sz- 1.277 Ap*Ap

  - 0.491 V*Sz + 0.0030 V*Ap - 36.0 Sz*Ap

Multiple Response Prediction 
Variable Setting unit 

Cutting speed 38 m/min 
Feed rate 0.0117 mm/tooth 

Depth of cut 0.7 mm 

Response Fit   SE Fit       95% CI                    95% PI 
Non_coat 0.340 0.159 (-0.069, 0.749) (-0.244, 0.925) 
AlTiSiN 0.307    0.030 (0.229, 0.385) (0.196, 0.418) 

AlTiN/TiSiXN   0.390    0.060 (0.236, 0.544) (0.170, 0.610) 
AlTiZrSiN 0.107    0.056     (-0.037, 0.250) (-0.098, 0.312) 
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41 เมตร รองลงมาคือ AlTiSiN ให้ระยะทางการตัดเฉือนที่ 36 เมตร 
AlTiZrSiN ให้ระยะทางการตัดเฉือนที่ 11 เมตร และสุดท้ายคือ แบบไม่
เคลอืบผวิ ไดร้ะยะทางการตดัเฉอืนต ่าทีสุ่ด คอื 1 เมตร 

 
รปูที ่VIII. กราฟความสมัพนัธก์ารสกึหรอคมตดักบัระยะทางการตดัเฉอืน 

 
รปูที ่IX.  กราฟความสมัพนัธค์วามหยาบผวิกบัระยะทางการตดัเฉอืน 

ผลทดลองค่าความหยาบผวิเฉลีย่ของคมตดัต่อระยะทางการกดัทีข่นาดการ
สึกหรอของคมตัดบนผิวหลบ (Flank Wear) ที่เคลือบด้วยสารเคลือบ 
AlTiZrSiN เท่ากบั 0.229 ไมโครเมตร  AlTiSiN เท่ากบั 0.316 ไมโครเมตร  
และ AlTiN/TiSiXN   0.490 ไมโครเมตร ตามล าดบั ส่วนแบบไม่เคลอืบผวิ
มคีวามหยาบผวิเฉลีย่น้อยสุด เท่ากบั 0.197 ไมโครเมตร ดงัรปูที ่IX 

IIII. สรุปผลการวเิคราะหผ์ลการทดลอง 
     I. ผลการวิเคราะห์จากวิธีการหาพื้นผิวผลตอบแบบ Box-Behnken 
โดยใชฟั้งก์ชัน่ Multiple Response Optimizer ท าใหส้ามารถหาค่าสภาวะ
ความเหมาะสมของระดบัของปัจจยัที่ท าให้ค่าความหยาบผวิชิ้นงานน้อย
ที่สุดโดยโปรแกรม Minitab 17 สามารถวเิคราะห์ความแปรปรวนหรอืค่า
ตกคา้งเพื่อตรวจสอบการแจกแจง ความแปรปรวน ความเป็นอสิระต่อกนั
ของข้อมูล และค่าสมัประสิทธ์ความสมัพันธ์ (R2) มากกว่า 70 % ถือว่า
ยอมรบัได้ในการน าสมการความสมัพันธ์ของระหว่างปัจจยัและผลตอบ 
(Regression Equation) ไปใช้งาน ท าให้การทดลองสามารถเกิดขึ้นใน 
block ให้ค่าประมาณภายในของความผดิพลาดไม่ต้องท าการทดลองเป็น
จ านวนมาก 
 

ตารางที ่XI.  การสกึหรอคมตดักบัระยะทางการตดัเฉอืน 

 
     II. สรุปผลการทดลองการกดัดว้ยปัจจยัทีค่ านวณในแบบจ าลอง พบว่า 
สารเคลือบมีส่วนส าคัญต่อการสึกหรอสารเคลือบแบบ AlTiN/TiSiXN 
สามารถกดัชิ้นงานได้ระยะทางมากที่สุดถึง 41 เมตรด้วยเงือ่นไขการตัด
เฉือนเดยีวกนัแสดงในตารางที่ XI ท าใหเ้ราสามารถใช้งานคมตดัไดคุ้้มค่า
มากที่สุดท าให้สามารถลดต้นทุนของการใช้คมตัดได้อย่างดีที่สุด  สาร
เคลือบแบบ AlTiZrSiN ให้ระดับความหยาบของผิวงานต ่ าสุดที่ 0.229 
ไมโครเมตร 

V. ขอ้เสนอแนะ 
     I. จากการด าเนินงานวจิยัพบว่าการสกึหรอของคมตดัทีเ่กดิขึน้ปรากฏ
ทัง้สองดา้นของคมตดัไดแ้ก่ ดา้นหน้าและดา้นขา้ง ผูส้นใจศกึษาต่อควรให้
ความส าคญัในการน ามาพจิารณาออกแบบการทดลอง เพื่อความแม่นย า
ของงานวจิยัมากยิง่ขึน้ 
     II.เมื่อทดลองจนสามารถเลอืกสารเคลือบที่เหมาะสมที่สุดส าหรบัตัด
เฉือนวสัดุชิ้นงานทีต่้องการ เราสามารถน าค่าปัจจยัค่าใหม่ทีส่นใจปรบัปรุง 
มาท าทดลองซ ้าโดยฟังก์ชัน่ Response Optimizer เพื่อหาค่าที่เหมาะสม
ยิง่ๆขึน้ไปอกีในกระบวนการผลติแมพ่มิพต่์อไป 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการกระจายสินค้า 

โดยการประยุกต์ใช้การสัง่ซ้ือร่วม (Joint Ordering) ส าหรบัระบบท่ีมีสอง
ศนูยก์ระจายสินค้าและหลายร้านค้าปลีก   โดยค านึงถึงต้นทุนการจดัเก็บ 
(Inventory holding) และต้นทุนเสียโอกาสจากการขาดสินค้า ต้นทุนการถือ
ครองสินค้าเพ่ือความปลอดภยั (Safety Stock) โดยเปรียบเทียบการจัด
เส้นทางและต้นทุนในการจดัเกบ็สินค้าโดยประยุกตใ์ช้การสัง่ซ้ือร่วม(Joint 
Ordering) ระหว่างการจัดเส้นทางการขนส่งแบบปิด  (Vehicle Routing 
Problem: VPR) และการจัดเส้นทางการขนส่งแบบเปิด (Open Vehicle 
Routing Problem: OVPR)  จากการทดลองพบว่า การจดัเส้นทางแบบเปิด 
OVRP จะมีระยะทางรวมท่ีสัน้กว่า แต่การจดัเส้นทางแบบปิด VRP จะมี
ต้นทุนรวมท่ีน้อยกว่า และเม่ือศึกษาความไวของค าตอบต่อค่าปริมาณอุป
สงค์ท่ี เพ่ิมขึ้นเป็น 25% และ50% การจัดเส้นทางแบบเปิดมีแนวโน้มท่ี
ระยะทางรวมและต้นทุนรวมน้อยกว่าการจดัเส้นทางแบบปิด 
 

ค ำส ำคญั — การจดัการสินค้าคงคลงัแบบการสัง่ซ้ือร่วม, ปัญหาการ
จดัเส้นทางการขนส่ง, การจดัเส้นทางขนส่งแบบเปิด, กระจายสินค้าหลาย
ร้านค้าปลีก 
 

ABSTRACT — This aims to study and solve the two warehouses 
and multiple retailers distribution system by applying joint ordering 
inventory management and considering inventory cost, stock out cost 
by comparing close vehicle routing (VPR) and open vehicle routing 
(OVPR).  The experiment shows, OVRP routing has a shorter total 
distance But VRP routing has a lower total cost. And when 25% and 
50% increase in demand volume, OVRP has shorter total distance and 
total cost less than VRP routing 

 

Keywords — Joint Ordering Inventory Management, Vehicle 
Routing Problem, Open Vehicle Routing Problem, Multiple Retailers 
Distribution System. 

I. บทน า 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนันี้มกีารแข่งขนัทางดา้นสนิค้าและ

บรกิารค่อนขา้งสูง  ลูกค้ามชี่องทางในเขา้ถึงสนิคา้และบรกิารหลากหลาย
มากขึน้  ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางดา้นราคามากขึน้ ท าใหแ้ต่ละบรษิทัต้อง
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด  [1] ได้
น าเสนอเกีย่วกบัการลดตน้ทุนในการประกอบการ โดยใหพ้จิารณาเกีย่วกบั
การบรหิารต้นทุนโลจสิติกส์ที่ส าคญัมาร่วมด้วย ได้แก่ ต้นทุนการขนส่ง 
ตน้ทุนคลงัสนิคา้ และต้นทุนในการรกัษาสนิคา้คงคลงั ยกตวัอย่างเช่น การ
การจดัเก็บสนิค้าคงคลงัในปรมิาณที่เหมาะสม, [2] ได้เสนอเกี่ยวกบัการ
การลดต้นทุนการขนส่ง โดยการจัดเส้นทางกระจายสินค้าแบบเปิด 
(OVRP)  เป็นต้น โดยเป้าหมายหลกัในการปรบัปรุงการขนส่ง คอืจะต้อง
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีและภายใต้
ตน้ทุนการขนส่งและตน้ทุนในการจดัเกบ็ทีส่ามารถยอมรบัได้    

ได้น าเสนอขัน้ตอนวิธีการส าหรับจัดเส้นทางการเดินรถ  โดยการ
ประยุกต์ใช้การสัง่ซื้อร่วม (Joint Ordering)  ส าหรบัปัญหาการกระจาย
สนิคา้ทีม่สีองศูนยก์ระจายสนิคา้หลกัในการกระจายสนิคา้ไปยงัร้านคา้ปลกี  
โดยความตอ้งการสนิคา้ของลกูคา้หรอือุปสงคไ์มค่งที ่ ความสามารถในการ
บรรทุกสนิค้าของรถขนส่งมขีนาดจ ากดั โดยคดิรวมถึงต้นทุนการจดัเก็บ 
(Inventory) และต้นทุนเสยีโอกาสจากการขาดสนิค้า และต้นทุนการเก็บ
สต็อกส ารองเพื่อรองรบัความไม่แน่นอน (Safety Stock) เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัปัญหาที่เกิดขึ้นจรงิในภาคอุตสาหกรรม  โดยพิจารณารวมถึงต้นทุน
ของการจดัเกบ็และต้นทุนการเสยีโอกาสจากการขาดสนิค้า ซึ่งการหาผล
เฉลยนี้มีโอกาสต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นกลไกที่สามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจการวางแผนจดัเสน้ทางการขนส่งสนิค้าให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
 

II. ขอบเขตของการวจิยั 
เป็นปัญหาทีม่สีองคลงัสนิคา้และหลายรา้นคา้ปลกี ความตอ้งสนิคา้ของ

ลกูคา้หรอือุปสงคม์คี่าไมค่งที ่  การคดิตน้ทุนรวมจะประกอบดว้ยค่าขนสง่ 
ค่าจดัเกบ็ และขาดแคลนสนิคา้ เมือ่รถออกจากคลงัสนิคา้ จะจอดส่งสนิคา้
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ตามจุดรบัสนิคา้ต่างๆ และกลบัมายงัคลงักระจายสนิคา้  โดยตน้ทนุการ
ขาดสนิคา้และการเกบ็สนิคา้จะเกดิขึน้ทีร่า้นคา้ปลกี 

 
III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากการศกึษาทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัเสน้ทางการเดนิรถ พบว่า
เป้าหมายในการด าเนินการคอื การก าหนดเส้นทางของพาหนะแต่ล่ะคนั  
เพือ่ไปใหบ้รกิารลกูคา้ทีก่ าหนด  โดยเสยีค่าใชจ้่ายในการขนส่งน้อยทีสุ่ด[3] 
ลกัษณะการจดัเส้นทางสามารถแบ่งได้หลายประเภทเช่น ปัญหาการจดั
เส้นทางที่ก าหนดให้รถออกเดินทางและกลบัมาที่จุดจอดจุดใดจุดหนึ่ง
เท่านัน้ (Single depot หรือ classical vehicle routing problem) หรือ รถ
ออกจากจุดจอดหนึ่งและกลบัจุดจอดในทีอ่ื่น (Multiple depots หรอื open 
vehicle routing) 

นอกจากค่าใช้จ่ายในการเดนิทางที่น้อยทีสุ่ดแลว้ ต้นทุนในการสัง่ซื้อ 
และต้นทุนในการจดัเก็บ (Inventory) เป็นตัวแปรหนึ่งที่จะท าให้ผลิตมี
ความสามารถในการแข่งขนัที่สูงขึน้ และสามารถตอบสนองลูกค้าไดม้าก
ขึ้น เนื่องจากสินค้าแต่ล่ะชนิดมีปัจจัยหรือข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน เช่น 
สินค้าแบ่งชนิดมีอุปสงค์ของลูกค้าที่ไม่แน่นอน , เวลาในการน าส่งที่ไม่
เท่ากนั, ระยะทางจากศูนย์กระจายสนิคา้และรา้นคา้ปลกีไม่เท่ากนั จงึต้อง
มกีารจดัเกบ็สตอ็กเผือ่ เพือ่ป้องกนัการขาดสนิคา้ (Stock out) 

[4] ได้ท าการศกึษาระบบกระจายสนิค้าในการเติมเต็มคลงัสนิค้าที่มี
คลงัสนิคา้หลกั 1 คลงั และหลายรา้นคา้ปลกี โดยประยุกต์ใชก้ระบวนการ
เชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ศึกษารอบการสัง่ซื้อ ปริมาณการ
สัง่ซื้อและเส้นทางการเดนิรถ เพื่อลดต้นทุนโดยรวมของร้านค้าปลกี ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนการสัง่ซื้อ ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนการซื้อครอง
สนิคา้ โดยไมค่ านึงถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการขาดสนิคา้ (Stock out cost)  

[5] ได้ท าการศกึษาระบบกระจายสนิค้าในการเติมเต็มคลงัสนิค้าที่มี
หลายคลงัสนิคา้และหลายรา้นคา้ปลกี โดยเปรยีบเทยีบผลของต้นทุนรวม
เมื่อ ต้นทุนการจดัเก็บสินค้า ต้นทุนการสัง่ซื้อ และความจุของพาหนะ
เปลีย่นแปลงไป 

 
IV. นิยามของปัญหา 

ศึกษาการจดัเส้นทางโดยประยุกต์ใช้การสัง่ซื้อร่วมมาใช้ในการจัด
เสน้ทางของปัญหา 2 ประเภทคอื  

• รถวิ่งออกจากคลงัสนิค้า ส่งสนิค้าให้ร้านค้าปลีกที่รบัผดิชอบ 
และวนกลบัไปยงัคลงัสนิคา้เดมิ VRP 

• รถวิ่งออกจากคลงัสนิค้า ส่งสนิค้าให้ร้านค้าปลีกที่รบัผดิชอบ 
และไปรบัสนิคา้คลงัสนิค้าอกีแห่งหนึ่ง เพื่อเตรยีมจดัส่งในรอบ
ถดัไป OVPR    

โดยตวัอย่างปัญหาทีท่ าการศกึษา แบ่งเป็น 2 ขนาด คอื คลงัสนิคา้ 2 
แห่ง ร้านค้าปลกี 4 ร้าน และปัญหาคลงัสินค้า 2 แห่งรา้นค้าปลกี 6 ร้าน  
โดยผูค้า้ปลกีแต่ละรายตัง้อยู่ในต าแหน่งและระยะทางทีแ่ตกต่างกนั  
 

V. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 
Di = อุปสงคเ์ฉลีย่ต่อปีของผูค้า้ปลกี (Annual demand of retailer) 
di = อุปสงคเ์ฉลีย่ต่อคาบเวลา (Average period demand of retailer i: unit)  
s = ค่าสัง่ซื้อต่อใบสัง่ซื้อ (Procurement cost per order: ฿/order) 
Sdi = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอุปสงค์ (Standard deviation of demand of 
retailer i : unit)  
ki = ตน้ทุนการขาดแคลนสนิคา้ (Out of stock cost of retailer I : ฿/unit) 
p = ราคาสนิคา้ (Purchase price :฿) 
C = มลูค่าสนิคา้ (Product Cost :฿) 
Ci = ค่าจดัการสนิคา้ต่อหนึงใบสัง่ซื้อ 
Q = ปรมิาณการสัง่ซื้อ (Order quantity: Unit) 
Ti = ช่วงเวลาสัง่ซื้อ (replenishment interval of retailer) 
z = ค่า Z (Normal deviation number of standard deviation from mean on 
demand distribution) 
LT = ค่าเวลาน าส่งเฉลีย่ (Average of lead time) 
ROP= จุดสัง่ซื้อร่วม Reorder point quantity (unit) 
I = ค่าจดัเกบ็สดัส่วนของมลูค่าสนิคา้ (Carry cost as % of product value) 
Pi = ระยะทางจากคลงัสนิคา้ไปยงัรา้นคา้ปลกี 
A = ตน้ทุนค่าขนส่ง ฿/Km 
E(z)i = ปรมิาณคาดหวงัทีข่าดสต๊อกของรา้นคา้ปลกีแต่ละรา้น 
 

VI. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
แนวทางในการศกึษาโดยจดัเสน้ทางเลอืกทัง้หมดทีจ่ะสามารถ

เกดิขึน้ไดจ้ากการจดัเสน้ทางแบบ VRP และ OVRP ค านวณหาจุดสัง่ซือ้
ร่วมของเสน้ทางแต่ละทางเลอืก และค านวณตน้ทุนรว่มทีเ่กดิขึน้ โดย
ค านึงถงึค่าสัง่ซื้อ ค่าขนส่ง ตน้ทุนในการจดัเกบ็สตอ็ก ตามสมการดา้นล่าง 
โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel  

ขัน้ตอนที ่1  จดัเส้นทางการเดนิรถที่สามารถเกดิขึ้นได้ทุกกรณี 
โดยวธิทีางแมน่ตรง  
ขัน้ตอนที่ 2 ค านวณหาเวลาการสัง่เวลาการสัง่ซื้อร่วม (Re-order 
point; ROP) โดยพจิารณาถงึตน้ทุนในขนส่ง 

       (1) 

 
ขัน้ตอนที ่3 ค านวณหาค่าใชจ้่ายรวม (Order cost) ในการสัง่ซื้อต่อ 
หนึ่งรอบการสัง่ซื้อ โดยรวมตน้ทุนสนิคา้คงคลงัและต้นทุนการขนส่ง
ในการขนส่งต่อรอบ 

  (2) 
 

ขัน้ตอนที ่4 ค านวณหาค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็สต็อกปกต ิ(Regular 
stock carrying cost) 

   (3) 
 
ขัน้ตอนที ่5 ค านวณหาปรมิาณสนิคา้คงคลงัส ารอง (Safety Stock) 

       (4) 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

263



  

 

 
 

ขัน้ตอนที ่6 ค านวณหาค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็สตอ็กส ารอง (Safety 
Stock Carrying Cost) 

        (5) 
 
ขัน้ตอนที่ 7 ค านวณหาค่าใช้จ่ายในการเกิดการขาดแคลนสินค้า 
(Stockout Cost) ของรา้นคา้ปลกีแต่ละรา้น 

      (6) 
 
ขัน้ตอนที ่8 ค านวณหาต้นทุนรวม จากผลรวมของต้นทุนการสัง่ซื้อ 
ต้นทุนการขนส่งและ ต้นทุนในการถือครองสินค้า จากสมการที ่
2,3,5 และ 6 (TC) 

 
                  

(7) 
 
ขัน้ตอนที ่9 จดัเสน้ทางและจดักลุ่มความรบัผดิชอบของแต่ละโกดงั
สนิคา้ โดยค านึงจากตน้ค่าขนส่งและระยะเวลาการขนส่งทีเ่หมาะสม 

 
VII. การด าเนินการวจิยั 

ศึกษาการจัดเส้นทางกระจายสินค้าส าหรับ 4 และ 6 ร้าน โดย
ประยุกต์ใช้การสัง่ซื้อร่วมมาใช้ในการจดัเส้นทางการกระจายสนิค้า โดย
เปรยีบเทยีบระหว่างการจดัเสน้ทางแบบ VRP และ OVRP 

รวมถงึศกึษาศกึษาการแปรผนัของจุดสัง่ซื้อร่วม, เสน้ทางการกระจาย
สนิค้า และต้นทุนรวมในการกระจายสนิค้าเมื่อปรมิาณอุปสงค์ของสนิค้า
เพิม่ขึน้ 25% และ 50% 

โดยระยะทางจากศูนย์กระจายสนิค้าไปยงัรา้นค้าปลกี ดงัขอ้มลูที่ระบุ
ในตารางที่ 1  ขอ้มูลของอุปสงค์ของสนิค้า ต้นทุนการสัง่ซื้อ ระยะเวลาใน
การน าส่ง มูลค่าของสนิค้า ต้นทุนในการจดัเก็บสต็อก และโอกาสในการ
เกดิการขาดแคลนสนิคา้ของรา้นคา้ปลกีแต่ละรา้น ดงัขอ้มลูในตารางที ่2 

ตวัอย่าง กรณปัีญหารา้นคา้ปลกี 4 รา้น 
ตารางที ่1 ตารางระยะทางระหว่างศนูยก์ระจายสนิคา้และรา้นคา้ปลกี 

Distance W1 W2 R1 R2 R3 R4 
W1 - 50 10 20 15 25 
W2 0 - 30 15 10 60 
R1 10 30 - 25 50 15 
R2 20 15 25 - 12 30 
R3 15 10 50 12 - 55 
R4 25 60 15 30 55 - 

 

 

ตารางที ่2 ขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการศกึษาวจิยั 

 หน่วย 
รา้นคา้ปลกี (Retailer) 

 R1 R2 R3 R4 
อุปสงคต่์อปี Demand per 
years 

ชิน้ 
12000 11000 16000 18000 

อุปสงคเ์ฉลีย่ Average daily 
demand (d) 

ชิน้ 
35 30 45 50 

เวลาน าส่ง Average lead 
time (LT) Days 2 2 2 2 
ค่าจดัเกบ็ Annual carrying 
cost (I) % 30%  
ตน้ทุนการสัง่ซือ้รอง 
Procurement cost (s) ฿/order 20 15 30 25 
ตน้ทุนการสัง่ซือ้หลกั 
(Common cost: S)  20 
In stock probability cost % 95% 90% 90% 95% 
มลูค่าสนิคา้ Product Value 
( C ) ฿/unit 50 55 50 45 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอุป
สงค ์Std. Dev. (sd)  

Units 10 8 5 10 

Out of stock cost (k) ฿/unit 4 3 4 5 
Z- Value  1.64 1.28 1.28 1.64 
ค่าขนส่ง (Transportation 
cost ) ฿/km. 10 

 
ตารางที ่3 ผลการค านวณระยะทางรวมของทางเลอืกทีส่ามารถเกดิขึน้ 

ของการจดัเสน้ทางแบบปิด ( VRP) 
ทาง 
เลือก 

เส้นทาง  ระยะทาง 
(£A) 

ค่าเดินทาง ค่าเดินทาง
รวม 

1 
W1->R1->R2 ->W1 55 110 

1800 
W2->R3->R4 ->W2 125 250 

2 
W1->R1->R3 ->W1 75 150 

1800 
W2->R2->R4 ->W2 105 210 

3 
W1->R1->R4 ->W1 50 100 

870 
W2->R2->R3 ->W2 37 74 

4 
W1->R2->R3 ->W1 47 94 

1520 
W2->R1->R4 ->W2 105 210 

5 
W1->R2->R4 ->W1 75 150 

1650 
W2->R1->R3 ->W2 90 180 

6 
W1->R3->R4 ->W1 95 190 

1650 
W2->R1->R2 ->W2 70 140 

 
จากผลการค านวณระยะทางรวม ทางเลอืกที ่3  
 เสน้ทางที ่1 W1->R1->R4 ->W1 ( 10 + 15 + 25 = 50 กม.) 
 เสน้ทางที ่2 W2->R2->R3 ->W2 ( 15 + 12 + 10 = 37 กม.) 
     เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางรวมน้อยทีสุ่ด  มคี่าเท่ากบั  87 กโิลเมตร และ 
มคี่าใชจ้่ายในการเดนิทางรวมน้อยทีสุ่ด  มคี่าเท่ากบั  870 บาท 

             รปูที ่1 ระยะทางระหว่างศนูยก์ระจายสนิคา้และรา้นคา้ปลกี 
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ตารางที ่4 ผลการค านวณตน้ทุนรวมของของการจดัเสน้ทางแบบปิด ( VRP) 

ทาง 
เลอืก Route 

Procure- 
ment  
cost  

T* 
Order cost 

*include transport 
cost 

ค่าจดัเกบ็สตอ็ก
ปกต ิ

สตอ็ก
เผื่อ 

ค่าจดัเกบ็สตอ็ก
เผื่อ 

Stock out 
cost 

Total 
Cost 

Total 
Cost 

1 
W1->R1->R2 ->W1 55 18.0 553.06 25.2 37 1.14 5.36 3,984.71 

9,784.58 
W2->R3->R4 ->W2 75 22.0 1253.41 40.7 32 0.87 4.90 5,799.87 

2 
W1->R1->R3 ->W1 70 19.0 753.68 31.2 32 0.94 4.81 4,790.67 

9,783.64 
W2->R2->R4 ->W2 60 21.0 1052.86 33.7 37 1.07 5.38 4,992.97 

3 
W1->R1->R4 ->W1 65 17.0 503.82 27.9 46 1.28 8.71 4,541.76 

8,845.72 
W2->R2->R3 ->W2 65 16.0 374.06 25.6 23 0.73 3.52 4,303.96 

4 
W1->R2->R3 ->W1 65 17.0 473.82 27.2 23 0.73 3.32 4,405.11 

9,501.06 
W2->R1->R4 ->W2 65 21.0 1053.10 34.5 46 1.28 7.05 5,095.95 

5 
W1->R2->R4 ->W1 60 19.0 753.16 30.5 37 1.07 5.95 4,690.63 

9,632.52 
W2->R1->R3 ->W2 70 20.0 903.50 32.9 32 0.94 4.57 4,941.89 

6 
W1->R3->R4 ->W1 75 20.0 953.75 37.0 32 0.87 5.39 5,497.00 

9,632.67 
W2->R1->R2 ->W2 55 19.0 702.89 26.5 37 1.14 5.08 4,135.66 

 
ทางเลอืกที ่3: เสน้ทางที ่1 W1->R1->R4->W2 (10 + 15 + 25 = 50 กม.) 
   เสน้ทางที ่2 W2->R2->R3->W2 (15 + 12 + 10 = 37 กม.) 
เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางร่วมสัน้ทีสุ่ด คอื87 กโิลเมตร และมตีน้ทนุในการจดัส่ง ร่วมถงึตน้ทนุในการจดัเกบ็น้อยทีสุ่ดมคี่าเท่ากบั 8,845.72 บาท 

 

 
รปูที ่2 ผลการจดัเสน้ทางแบบปิด ทีม่รีะยะทางรวมและค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทางน้อยทีสุ่ด 

 
ตารางที่ 5 ผลการค านวณระยะทางรวมของทางเลอืกที่สามารถเกิดขึ้น 
ของการจดัเสน้ทางแบบเปิด ( OVRP) 
ทาง 
เลอืก 

เสน้ทาง ระยะทาง  
P 

ค่าเดนิทางรวม 
(PA) 

1 W1->R1->R2->R3->R4->W2 162 1620 
2 W1->R1->R2->R4->R3->W2 130 1300 
3 W1->R1->R3->R2->R4->W2 162 1620 
4 W1->R1->R3->R4->R2->W2 160 1600 
5 W1->R1->R4->R2->R3->W2 77 770 
6 W1->R1->R4->R3->R2->W2 107 1070 

7 W1->R2->R1->R3->R4->W2 210 2100 

8 W1->R2->R1->R4->R3->W2 125 1250 
9 W1->R2->R3->R1->R4->W2 157 1570 

ทาง 
เลอืก 

เสน้ทาง ระยะทาง  
P 

ค่าเดนิทางรวม 
(PA) 

10 W1->R2->R3->R4->R1->W2 132 1320 
11 W1->R2->R4->R1->R3->W2 125 1250 
12 W1->R2->R4->R3->R1->W2 185 1850 
13 W1->R3->R1->R2->R4->W2 180 1800 
14 W1->R3->R1->R4->R2->W2 125 1250 
15 W1->R3->R2->R1->R4->W2 127 1270 
16 W1->R3->R2->R4->R1->W2 102 1020 
17 W1->R3->R4->R1->R2->W2 125 1250 
18 W1->R3->R4->R2->R1->W2 155 1550 
19 W1->R4->R1->R2->R3->W2 87 870 
20 W1->R4->R1->R3->R2->W2 117 1170 
21 W1->R4->R2->R1->R3->W2 140 1400 
22 W1->R4->R2->R3->R1->W2 147 1470 
23 W1->R4->R3->R1->R2->W2 170 1700 
24 W1->R4->R3->R2->R1->W2 147 1470 

    
  ทางเลอืกที ่5:  W1->R1->R4->R2->R3->W2 (10 + 15 + 30 + 12 + 10)  
 เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางรวมน้อยทีส่ดุ  มคี่าเท่ากบั  77 กโิลเมตร  
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ตารางที ่6 ผลการค านวณตน้ทุนรวมของของการจดัเสน้ทางแบบเปิด ( OVRP) 
ทางเลือก เส้นทาง ต้นทุน

สินค้า 
Procurement 

cost  
(s) 

T* Order cost 
*include 

transportation 
cost 

ค่า
จดัเกบ็
สตอ็ก
ปกติ 

สตอ็ก
เผื่อ 

ค่า
จดัเกบ็
สตอ็ก
เผื่อ 

Stock out 
cost 

Total Cost 

1 W1->R1->R2->R3->R4->W2 7900 110 22 8100 71.42 69 2.01 9.29 16082.73 
2 W1->R1->R2->R4->R3->W2 7900 110 20 7150 64.93 69 2.01 10.22 15127.16 
3 W1->R1->R3->R2->R4->W2 7900 110 22 8100 71.42 69 2.01 9.29 16082.73 
4 W1->R1->R3->R4->R2->W2 7900 110 22 8000 71.42 69 2.01 9.29 15982.73 
5 W1->R1->R4->R2->R3->W2 7900 110 18 4705.56 58.44 69 2.01 11.36 12677.36 
6 W1->R1->R4->R3->R2->W2 7900 110 20 5885 64.93 69 2.01 10.22 13862.16 
7 W1->R2->R1->R3->R4->W2 7900 110 23 10043.48 74.67 69 2.01 8.89 18029.05 
8 W1->R2->R1->R4->R3->W2 7900 110 20 6875 64.93 69 2.01 10.22 14852.16 
9 W1->R2->R3->R1->R4->W2 7900 110 21 8223.81 68.18 69 2.01 9.73 16203.73 
10 W1->R2->R3->R4->R1->W2 7900 110 21 6914.286 68.18 69 2.01 9.73 14894.21 
11 W1->R2->R4->R1->R3->W2 7900 110 20 6875 64.93 69 2.01 10.22 14852.16 
12 W1->R2->R4->R3->R1->W2 7900 110 22 9250 71.42 69 2.01 9.29 17232.73 
13 W1->R3->R1->R2->R4->W2 7900 110 22 9000 71.42 69 2.01 9.29 16982.73 
14 W1->R3->R1->R4->R2->W2 7900 110 20 6875 64.93 69 2.01 10.22 14852.16 
15 W1->R3->R2->R1->R4->W2 7900 110 20 6985 64.93 69 2.01 10.22 14962.16 
16 W1->R3->R2->R4->R1->W2 7900 110 19 5905.263 61.68 69 2.01 10.76 13879.72 
17 W1->R3->R4->R1->R2->W2 7900 110 20 6875 64.93 69 2.01 10.22 14852.16 
18 W1->R3->R4->R2->R1->W2 7900 110 21 8119.048 68.18 69 2.01 9.73 16098.97 
19 W1->R4->R1->R2->R3->W2 7900 110 19 5036.842 61.68 69 2.01 10.76 13011.3 
20 W1->R4->R1->R3->R2->W2 7900 110 20 6435 64.93 69 2.01 10.22 14412.16 
21 W1->R4->R2->R1->R3->W2 7900 110 21 7333.333 68.18 69 2.01 9.73 15313.26 
22 W1->R4->R2->R3->R1->W2 7900 110 21 7700 68.18 69 2.01 9.73 15679.92 
23 W1->R4->R3->R1->R2->W2 7900 110 22 8500 71.42 69 2.01 9.29 16482.73 
24 W1->R4->R3->R2->R1->W2 7900 110 21 7700 68.18 69 2.01 9.73 15679.92 

 
จากผลการค านวณระยะทางรวม  
     ทางเลอืกที ่5:  W1->R1->R4->R2->R3->W2 (10 + 15 + 30 + 12 + 10) 
     เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางรวมน้อยทีสุ่ด  มคี่าเท่ากบั  77 กโิลเมตร และมตีน้ทุนในการจดัส่ง ร่วมถงึตน้ทุนในการจดัเกบ็น้อยทีสุ่ดมคี่าเท่ากบั  
12,677.36 บาท 

 
VIII. ผลการด าเนินการวจิยั 

ช่วงที1่ ผลการทดลองโดยใช้ขอ้มูลจ าลอง 2 กลุ่ม รา้นคา้ปลกี 4 รา้น
และรา้นคา้ปลกี 6 รา้น  โดยเปรยีบเทยีบตน้ทุนรวม จากการจดัเสน้ทาง 2 
ประเภทคือการจดัเส้นทางแบบปิด (เดินทางออกและกลบัศูนย์กระจาย
สนิค้าเดมิ)  และการจดัเส้นทางแบบเปิด (เดนิทางออกและ กลบัไปศูนย์
กระจายสนิคา้คนละที)่ ผลการทดลองแสดงดงัตารางที ่7 และ 8 

 

ตารางที ่7 ตารางเปรยีบเทยีบระยะทางรวม, จุดสัง่ซื้อร่วม, สตอ็กเผือ่ และ
ตน้ทุนรวมระหว่าง VRP และ OVRP ( 4 รา้นคา้ปลกี) 

รายละเอียด VPR OVRP ผล 
ระยะทางรวม : 
A (กม.) 

87 77 OVPR มรีะยะทางรวมน้อยกวา่ 

จุดสัง่ซือ้ร่วม : 
T* (วนั) 

เสน้ที่  1 : 17 18 VPR มรีอบการสัง่ซือ้ทีส่ ัน้กวา่ 

เสน้ที ่2: 16 

สตอ็กเผือ่ : SS 
( ชิน้) 

เสน้ที่  1 : 46 69 VPR มกีารจดัเกบ็สตอ็กเผือ่ที่
น้อยกวา่ เสน้ที ่2: 23 

ตน้ทุนรวม: TC 8845.72 12,677.36 VPR มกีารตน้ทุนรวมทีน้่อยกวา่ 
OVRP $486.11 (10.94%) 
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ตารางที ่8 ตารางเปรยีบเทยีบระยะทางรวม, จุดสัง่ซื้อร่วม, สตอ็กเผือ่ และ
ตน้ทุนรวมระหว่าง VRP และ OVRP (6 รา้นคา้ปลกี) 

รายละเอียด VPR OVRP ผล 
ระยะทาง
รวม : A (กม.) 

185 140 OVPR มรีะยะทางรวมน้อย
กว่า 

จดุสัง่ซือ้รว่ม : 
T* (วนั( 

เสน้ที่  1 : 18 22 VPR มรีอบการสัง่ซือ้ทีส่ ัน้
กว่า เสน้ที ่2: 20 

สตอ็กเผื่อ : 
SS ( ชิน้) 

เสน้ที่  1 : 60 106 VPR มกีารจดัเกบ็สตอ็ก
เผื่อทีน้่อยกวา่ เสน้ที ่2: 46 

ตน้ทนุรวม: 
TC 

21,111.65 22,715.88 VPR มกีารตน้ทนุรวมที่
น้อยกวา่ OVRP 1,604.23 
(7.6%) 

 
 ช่วงที2่ ผลการทดลองโดยใชข้อ้มลูจ าลอง 2 กลุ่ม รา้นค้าปลกี 4 
รา้นและรา้นคา้ปลกี 6 รา้น  โดยเปรยีบเทยีบตน้ทุนรวม เมือ่มอุีปสงค์
เพิม่ขึน้ 25% และ 50% ผลการทดลองแสดงดงัรปูที ่3 และ 4 
 

 
รปูที3่  แสดงการเปลีย่นแปลงของตน้ทุนรวม เมือ่อุปสงคเ์พิม่ขึน้ (4 รา้น) 

 

 
รปูที4่  แสดงการเปลีย่นแปลงของตน้ทุนรวม เมือ่อุปสงค์เพิม่ขึน้ (6รา้น) 

 
เมือ่ความตอ้งการของสนิคา้เพิม่ขึน้ (อุปสงคเ์พิม่ขึน้) จะส่งผล

ใหต้อ้งทุนมคี่ามากขึน้ จากแนวโน้มทีแ่สดงในรปูที ่3 และ4 จะสงัเกตไดว้่า
เปอรเ์ซน็ความแตกต่างระหว่างตน้ทนุรวมทีเ่กดิจากการจดัเสน้ทางแบบปิด 
(VPR) และการจดัเสน้ทางแบบเปิด (OVPR) มแีนวโน้มทีต่ ่าลง แสดงให้
เหน็ว่าเมือ่มอุีปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ทางเลอืกในการจดัเสน้ทางแบบ OVRP จะมี
ตน้ทุนรวมทีใ่กลเ้คยีงกบัการจดัเสน้ทางแบบ VRP 
 

IX.  สรุป 
  จากศกึษาตวัแบบการจดัเสน้ทางกระจายสนิคา้ ส าหรบัปัญหาทีม่ศีูนย์
กระจายสนิคา้สองแห่ง  เพื่อกระจายสนิคา้ไปยงัร้านคา้ปลกีทีร่บัผดิชอบ 4 
และ 6 แห่ง  โดยค านึงถึงต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าปลีกแต่ละร้าน  
ต้นทุนรวมจะรวมถงึ ต้นทุนการสัง่ซื้อ ต้นทุนการขนส่งและ ต้นทุนในการ
ถอืครองสนิคา้  โดยเปรยีบเทยีบผลทีเ่กดิจาการจดัเสน้ทางแบบปิด (VRP) 
และการจดัเส้นทางแบบเปิด (OVRP)   โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสัง่ซื้อ
ร่วม (Joint ordering)   ในการค านวณหาช่วงเวลาที่เหมาะสมของการ
สัง่ซื้อร่วม ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการจดัเส้นทางแบบปิดมตี้นทุนรวมที่
น้อยกว่าแบบเปิด 43.32% (4 ร้าน) และ 7.60% (6 รา้น) และจากรูปที่ 3 
และ4เมื่ออุปสงค์เพิ่มขึ้น (โดยที่ระยะเวลาในการน าส่งไม่เปลี่ยนแปลง) 
รา้นคา้ปลกีทีม่ากขึน้ การจดัเสน้ทางแบบเปิดเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมกว่า 
เนื่องจากแนวโน้มของกราฟแสดงผลต่างของต้นทุนรวมแบบVRPและ
OVRP มสี่วนต่างทีล่ดลง 
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บทคดัย่อ — กำรพฒันำอปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรตรวจจบักำรล้มในรปูแบบ
ของสำยรดัข้อมือท่ีมีขนำดเลก็ซ่ึงใช้ไมโครคอนโทรลเลอรท่ี์มีข้อจ ำกดัด้ำน
ทรพัยำกร จ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรเคล่ือนไหวท่ีเหมำะสม 
ในงำนวิจยัน้ีได้ใช้แบบจ ำลองกำรเรียนรู้ของเครื่องจกัรขนำดเลก็ (TinyML) 
ในรปูแบบของ โครงข่ำยประสำทเทียมแบบคอนโวลูชนั (CNN) โดยได้
ปรบัปรงุโครงสร้ำงของวิธี CNN แบบดัง้เดิม ด้วยกำรเพ่ิมจ ำนวนของชัน้
คอนโวลชูนัท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัในจ ำนวนของฟิลเตอร ์ และจ ำนวนโหนด
ในชัน้เช่ือมโยงสมบรูณ์ โดยกำรปรบัเปล่ียนจะค ำนึงถึงประสิทธิภำพในกำร
ตรวจจบักำรล้มและขนำดของแบบจ ำลอง จำกกำรทดสอบพบว่ำ ระบบ
ตรวจสอบกำรล้มสำมำรถตรวจจบักำรล้มได้แม่นย ำถึง 92.12% โดยท่ีมี
ขนำดของแบบจ ำลองอยู่ท่ี 8.4KB นอกจำกน้ียงัแสดงให้เหน็ถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อควำมแม่นย ำในกำรตรวจจบักำรล้มและขนำดของแบบจ ำลอง 
เม่ือมีกำรปรบัเปล่ียนโครงสรำ้งภำยในของแบบจ ำลอง 
 

ค ำส ำคญั — รปูแบบกำรเรียนรู้ของเครื่องจกัรขนำดเลก็, กำร
ตรวจจบักำรล้ม, วิธีกำรเรียนรู้เชิงลึก 
 

ABSTRACT — Developing a small wrist-worn fall detection device 
that uses a resource-constrained microcontroller. Appropriate 
methods for analyzing motion data are required. In this paper, a small 
machine learning model (TinyML) is proposed as a convolutional 
neural network (CNN). The proposed model has improved the structure 
of the traditional CNN method by increasing the number of 
convolutional layers that differ in the number of filters. Including the 
number of nodes in fully connected neural network layers. The 
modification takes into account the fall detection efficiency and the 
size of the model. In testing, the fall detection system was able to 
detect falls with an accuracy of 92.12% and a model size of 8.4KB. In 
addition, factors affecting fall detection accuracy and model size have 

been demonstrated. When modifying the network structure of the 
model. 

Keywords — Tiny Machine Learning, Fall Detection, Deep 
Learning. 

 
I. บทน า 

การลม้ยงัคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทีส่ าคญั เนื่องจากการล้ม
ในหลายๆครัง้ อาจส่งผลถงึการเสยีชวีติ ถา้เกดิขึน้กบัผูป่้วยหรอืคนสูงอายุ 
ดงันัน้ในปัจจุบนั มกีารพฒันาเครือ่งมอืและวธิกีารต่างๆ ทีม่วีตัถุประสงคใ์น
การตรวจจบัการลม้ทีเ่กดิขึน้และแจง้เตอืนไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืหน่วยงาน
ทางดา้นสาธารณสุขต่างๆ เพือ่ใหส้ามารถเขา้ช่วยเหลอืไดอ้ย่างทนัทว้งท ี

เครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่ชต้รวจจบัการลม้ไดพ้ฒันาขึน้มา โดยใชว้ธิกีาร
ตรวจจบัการเคลือ่นไหว ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื การตรวจจบัการ
ล้มที่อยู่ในที่อยู่อาศัยและการตรวจจับการล้มนอกที่อยู่อาศัย โดยใช้
เทคโนโลยหีลายอย่างในการตรวจจบัการเคลือ่นไหวเช่น ใชก้ลอ้งวงจรปิด
ในการจบัภาพการเคลื่อนไหวและใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อ
วเิคราะห์การเคลื่อนไหวว่ามกีารลม้หรอืไม่ วธิกีารนี้สามารถใช้ไดใ้นทีอ่ยู่
อาศัยเท่านัน้  ดังนัน้จึงมีการออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวทีส่ามารถน าไปใชน้อกทีอ่ยู่อาศยัได ้โดยสรา้งเป็นอุปกรณ์สวม
ใส่ที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคลื่อนไหวอย่างเช่น เซ็นเซอร์
ตรวจจับความเร่ง (Accelerometer Sensor) และเซ็นเซอร์ว ัดการหมุน 
(Gyro Sensor) และใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากเซน็เซอรต์รวจจบัการ
เคลือ่นไหวว่ามกีารลม้หรอืไม่ 

ในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวจะได้ร ับการประมวลผลด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร
(Machine Learning) เช่น  K-Nearest Neighbors (KNNs) หรือ  Support 
Vector Machine (SVM)  หรือ วิธกีารเรยีนรู้เชิงลึก(Deep learning) เช่น 
Convolutional Neural Networks (CNNs) โดยวธิกีารเรยีนรูเ้ชงิลกึนิยมใช้
กนัทัว่ไปส าหรบัการประมวลผลภาพ แต่กส็ามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
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ขอ้มลูไดจ้ากเซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคลื่อนไหวและน ามาใชใ้นการตรวจจบั
การล้มได้อีกด้วย ข้อเสียของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกคืออาจต้องใช้
โปรเซสเซอร์ทีม่กีารประมวลผลสูง และหน่วยความจ าจ านวนมากซึ่งอาจ
ไมเ่หมาะกบัระบบของอุปกรณ์สวมใส่ 

ด้วยความสามารถของอุปกรณ์สวมใส่ที่มจี ากดั เนื่องจากได้รบัการ
ออกแบบมาส าหรบัการท างานเฉพาะที่ก าหนดไว้ โดยมีโปรเซสเซอร์ 
หน่วยความจ าและเซ็นเซอร์ที่จ ากัด ดงันัน้ส าหรบัอุปกรณ์ที่มขี้อจ ากัด 
รปูแบบวธิกีารเรยีนรู้จงึตอ้งไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม เช่น ลดการค านวณ
ทีซ่บัซ้อนที่อุปกรณ์สวมใส่อาจไม่สามารถท าได้ ลดขนาดของขอ้มลู หรอื
การตดัพารามเิตอร์ที่มคีวามส าคญัน้อยออก ซึ่งการปรบัเปลีย่นอาจท าให้
เสีย่งต่อความผดิพลาดทีเ่พิม่ขึน้ และประสทิธภิาพการท างานลดลง 

Tiny Machine Learning (TinyML) เป็ น แนวคิดที่ เกิดขึ้น ใหม่ ซึ่ ง
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของการเรยีนรู้ของเครื่องจกัรบนอุปกรณ์ที่มี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับหน่วยความจ า ก าลังในการประมวลผล และมักใช้
แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลงังาน โดยที่อุปกรณ์ที่มไีมโครคอนโทรลเลอร์แบบ 
32 บิต มีห น่วยความจ าน้อยกว่า 500KB และหน่วยความจ าแฟลช
ประมาณ 1 MB สามารถใชก้ารเรยีนรูข้องเครือ่งจกัรขนาดเลก็ได ้

การเรยีนรูข้องเครื่องจกัรขนาดเล็ก ทีใ่ชง้านกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ต้องมกีารปรบัรูปแบบการเรยีนรู้เชงิลกึใหท้ างานได้บนหน่วยความจ าที่มี
จ ากดั ดงันัน้จงึต้องการเฟรมเวิร์กที่มปีระสทิธิภาพและมโีครงสร้างของ
รูปแบบการเรยีนรูเ้ชงิลกึที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบนัมีเฟรมเวริ์กที่มกีารใช้
งานอยู่  เช่น TensorFlow Lite Micro [1] CMSIS-NN [2] MicroTVM [3] 
CMix-NN [4] แล ะTinyEngine [5] เป็ น ต้ น  ซึ่ ง เฟ รม เวิร์ก ข้ างต้ น มี
ความสามารถในการสรา้งรปูแบบการเรยีนรูเ้ชงิลกึทีส่ามารถเรยีกใชง้านได้
ภายใตห้น่วยความจ าขนาดเลก็ 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ออกแบบและเปรยีบเทียบแบบจ าลองของการเรยีนรู้ทางเครื่องจกัร

ขนาดเลก็ทีใ่ช้ในการตรวจจบัการล้ม ที่มขีนาดของแบบจ าลอง และความ
แม่นย าในการตรวจจบัการล้มที่เหมาะสมส าหรบัอุปกรณ์สายรดัขอ้มอืที่มี
ขอ้จ ากดัในดา้นทรพัยากร 

 
III. วธิดี าเนินการวจิยั 

ในงานนี้ได้เลือกรูปของการเรียนรู้ของเครื่องจกัรที่เรยีกว่า TinyML 
(Tiny Machine Learning) ทีเ่ป็นรูปของการเรยีนรูข้องเครื่องจกัรทีม่ขีนาด
เลก็ เหมาะสมกบัการใชง้านในอุปกรณ์ทีม่ขีอ้จ ากดัทางดา้นทรพัยากร โดย
ได้เลือกใช้ Tensorflow Lite ของบริษัท Google เป็นเครื่องมือในการ
พฒันา ในการพฒันาระบบการตรวจจบัการลม้มขี ัน้ตอนการพฒันาดงันี้  

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูการลม้  
2. ออกแบบ ฝึกและทดสอบแบบจ าลองการเรยีนรูเ้ชงิลกึ  
3. แปลงแบบจ าลองใหท้ างานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. น าแบบจ าลองไปใชก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
ในขัน้ตอนการออกแบบ ฝึกและทดสอบแบบจ าลองการเรยีนรูเ้ชงิลกึ 

จะมกีารทดสอบเปรยีบเทยีบแบบจ าลองดว้ยโครงสรา้งแบบต่างๆ เพื่อหา
ผลกระทบในด้านของความแม่นย าในการตรวจจบัการล้มและขนาดของ

โมเดล เมือ่น าไปใชก้บัอุปกรณ์มขีอ้จ ากดัทางดา้นทรพัยากร 
 

III.I การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การรวบรวมขอ้มลูการลม้เป็นการเกบ็ขอ้มลูจากเซ็นเซอร์ทีใ่ชส้ าหรบั
การตรวจจับความเร่ง (Accelerometer) ที่อยู่ในอุปกรณ์สายรัดข้อมือ 
M5StickC ทีป่ระกอบดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรช์นิด ESP32-Pico ท างาน
ทีค่วามถี่ 240MHz มหีน่วยความจ าแฟลชขนาด 4 Mbyte  หน่วยความจ า
แบบ SRAM ขนาด 520 Kbyte และเซ็นเซอรต์รวจจบัความเร่ง MPU6886 
ดงัแสดงในรปูที ่1 
 

 
รปูที ่I. สายรดัขอ้มอื M5StickC 

  
 ในการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของแขน ความเร่งจะเกิดขึ้นใน
แนวแกน X, Y และ Z โดยอสิระ ดงันัน้เซ็นเซอร์ตรวจจบัความเร่ง จะเก็บ
ข้อมูลค่าความเร่งที่เกิดขึ้นในแนวแกน X, Y และ Z เมื่อเทียบกับแนว
ระนาบบนพื้นโลก ซึ่งถ้าอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งค่าความเร่งจะอยู่ 0 m/s2 แต่
ถา้มกีารเคลื่อนไหว ค่าความเร่งจะเพิม่ขึน้ในแต่ละแกน โดยปกติเซ็นเซอร์
ตรวจจบัความเร่งจะใหค้่าออกมาในหน่วย g (gravity) โดยไดจ้ากการน าค่า
ความเร่งหารดว้ยค่าแรงโน้มถ่วงที ่9.8 m/s2  
 การเกบ็ชุดขอ้มลูตวัอย่างทัง้หมด จะสุ่มตวัอย่างขอ้มลูทีค่วามถี่ 20Hz 
ซึง่เป็นความถีต่ ่าทีร่องรบัโดยอุปกรณ์สายรดัขอ้มอืทีใ่ชพ้ลงังานต ่า โดยให้
ผูเ้กบ็ขอ้มลูสวมสายรดัขอ้มอืและเกบ็ขอ้มลูจากรปูแบบการเคลือ่นไหวปกติ
ในชีวติประจ าวนัประกอบด้วย การวิง่ การเดนิ การนัง่ การปรบมอื และ
โบกมอื ข้อมูลชุดนี้ถูกระบุว่าเป็น การเคลื่อนไหวปกติ จากนัน้ให้ผู้เก็บ
ข้อมูลคนเดียวกันเก็บข้อมูลจากรูปแบบการล้มบนพื้นที่มีเบาะรองใน
ลกัษณะการลม้ไปในดา้นหน้า หลงั ซ้าย และขวา โดยใหข้อ้มลูชุดนี้ถูกระบุ
ว่าเป็นการล้ม โดยลักษณะของข้อมูลในการเคลื่อนไหว เมื่อเป็นการ
เคลื่อนไหวปกติค่าความเร่งจะไม่สูงมาก แต่ถ้าเกดิการลม้ขึ้นค่าความเร่ง
จะสงูขึน้ในแนวแกนใดแกนหนึ่ง หรอืทัง้ 3 แกน ดงัแสดงในรปูที ่2 
 

 
รปูที ่II. ขอ้มลูค่าความเร่งทีเ่กดิขึน้ในแนวแกน X, Y และ Z 
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III.II รปูแบบการเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร (Machine learning Model) 
 รูปแบบการเรยีนรู้ของเครื่องจกัรที่เลอืกน ามาใช้ในงานนี้ เป็นรูปแบบ 

CNN (convolutional neural network) ด้วยคุณสมบัติที่ ส ามารถสกัด
คุณลกัษณะ (Feature extraction) ไดแ้บบอตัโนมตั ิจากขอ้มลูค่าความเร่ง
ทีไ่ดจ้ากเซ็นเซอร์ตรวจจบัความเร่งในแต่ละแกนไดโ้ดยตรง ซึ่งในรูปแบบ
ก าร เรีย น รู้ อื่ น ๆ  เช่ น  k-Nearest Neighbors ห รือ  Support Vector 
Machine (SVM)   ต้องใช้การหาค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย 
ค่าสูงสุด  ค่าต ่ าสุด  หรือ  ค่าความแปรปรวน [6-7] มาใช้เป็นข้อมูล
คุณลกัษณะ เนื่องจากขอ้มลูค่าความเร่งที่ได้จากสายรดัขอ้มอืมรีูปแบบที่
หลากหลายและคล้ายกนัจ านวนมาก ท าให้การใช้ค่าทางคณิตศาสตร์ไม่
เพยีงพอ  
   CNN (convolutional neural network) จะมีโครงสร้างภายในพิ้นฐาน 
ดงัรปูที ่3   
 

 
รปูที ่III. Convolutional neural network 

  
 โครงสร้างภายในพิ้นฐานของ CNN จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) 
Input layer (2) Features extraction และ (3) Classification โดยที่ส่วน
ของ input layer จะรับข้อมูลการเคลื่อนไหวมาจากเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ความเร่ง เป็นข้อมูลความเร่งในแนวแกน X Y และ Z โดยข้อมูลที่น าเข้า
เป็นการแบ่งข้อมูลเป็นชุดตามช่วงเวลา (Time window) ขนาด 3 วินาท ี
ตามอตัราสุ่มสญัญาณทีไ่ดจ้ากเซ็นเซอร์ทีม่ชี่วงเวลาในการสุ่มต่อครัง้ที่ 50 
มลิลวินิาท ี(20Hz) โดยจะไดค้่าความเร่ง 60 จุดต่อ 1 ชุดขอ้มลู 
 ในส่วนของ Features extraction จะประกอบไปด้วย Conv2D เป็น 
Convolutional layer ขนาด n filters MaxPool2D เ ป็ น  Pooling 
layer ที่ท าให้ขนาดของ Feature Map ลดลง และ Dropout เป็น Dropout 
layer ที่ใช้ในการสุ่มเปลี่ยนค่าให้ข้อมูลมีค่าเป็น 0 เพื่อช่วยในการฝึก
แบบจ าลอง และในส่วนของ Classification จะประกอบไปด้วย Flatten 
layer ใช้เพื่อแปลงข้อมูลหลายมิติให้เป็นมิติเดียว  Dense1 เป็น fully 
connected neural network ขน าด  m nodes แล ะ  Dense2 เป็ น  fully 
connected neural network ขน าด  2 nodes ต าม จ าน วนคล าส ข อ ง
เอาทพ์ุท 
 

 
รปูที ่IV. CNN with Hyperparameter 

 

 ซึ่งในงานนี้จะมกีารปรบัเปลื่ยนค่าขององค์ประกอบ ในโครงสรา้งของ 
CNN โดยมกีารเพิม่กลุ่มของ Convolution layer และปรบัขนาดของ filter 
ดงัรปูที ่4   
 โดยที ่ Input เป็น input layer ที่รบัมาจากเซ็นเซอร์ตรวจจบัความเร่ง 
เป็นขอ้มลูความเร่งในแนวแกน X Y และ Z 
    Conv2D1 เป็น Convolutional layer ทีม่ ีfilter = 32  
    Conv2D2 เป็น Convolutional layer ทีม่ ีfilter = 8 
    MaxPool2D เป็น Pooling layer ที่มีขนาดบล็อกในการค านวณ 
Feature Map ขนาด 3 x 3 
    Dropout เป็น Dropout layer ทีก่ าหนดอตัราการสุ่มไวท้ี ่20% 
    Flatten ใชเ้พือ่แปลงขอ้มลูหลายมติใิหเ้ป็นมติเิดยีว 
    Dense1 เป็น fully connected neural network ขนาด 64 nodes 
    Dense2 เป็น fully connected neural network ขนาด 2 nodes 
 และเพือ่หาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความแมน่ย าในการตรวจจบัการลม้และ
ขนาดของแบบจ าลอง เมือ่น าไปใชก้บัอุปกรณ์มขีอ้จ ากดัทางดา้นทรพัยากร 
ในงานวจิยันี้จะทดสอบการตรวจจบัการลม้โดยเปรยีบเทยีบโครงสรา้งของ 
CNN ที่แตกต่างกนัในจ านวนชัน้ของ Convolutional ขนาดของ Filter ใน 
Convolutional layer และจ านวนของ Node ในส่วนของ Fully connected 
neural network เพื่อเปรยีบเทยีบความแม่นย าในการตรวจจบัการลม้และ
ขนาดของโมเดล โดยก าหนดรูปแบบโครงสร้างให้มีจ านวน ชั ้น 
Convolutional จ านวน 1 และ 2 ชัน้ โดยให้ Convolutional layer ที่ 1 มี
ขนาดของ filter เป็นจ านวน 32 และ 64 และให้ Convolutional layer ที่ 2 
มขีนาดของ filter เป็นจ านวน 8 16 32 และ 64 และจ านวน node ใน Fully 
connected neural network layer มจี านวนเป็น 8 16 32 และ 64 node 
 
III.III แปลงแบบจ าลองให้ท างานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (Tiny Machine 
learning Model Converter) 
 ในการแปลงแบบจ าลองให้ท างานบนไมโครคอนโทรลเลอร์  จะใช้
เครื่องมือ TensorFlow Lite Converter ซึ่งจะแปลงแบบจ าลองให้เป็น
รูปแบบที่มขีนาดเล็กส าหรบัใช้กบัอุปกรณ์ที่มหีน่วยความจ าจ ากดั และ
สามารถใชก้ารปรบัลดขนาดของแบบจ าลองใหเ้หมาะสมและช่วยใหท้ างาน
ไดเ้รว็ขึน้บนอุปกรณ์ขนาดเลก็ 
 ในการแปลงแบบจ าลองของ TensorFlow Lite สามารถปรบัปรุงโดย
การลดขนาด (Optimization for Size) ของแบบจ าลองโดยการแบ่งนับ 
(Quantization) ด้วยวิธีการแปลงข้อมูลค่าน ้ าหนัก ที่อยู่ในรูปแบบของ 
Floating point 32 bits ให้อยู่ในรูปแบบ 8 bits ในขัน้ตอนการแปลงเป็น
การแปลงแบบจ าลอง CNN ปกติให้เป็นแบบจ าลองของ TensorFlow Lite 
ทีผ่่านการลดขนาด โดยใชเ้ครือ่งมอืของ TensorFlow Lite ดงัรปูที ่5 
 

 
รปูที ่V. การลดขนาดแบบจ าลองของ TensorFlow Lite 
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III.IV น าแบบจ าลองไปใชก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ (Deploy the model to a 
microcontroller) 
 ในการน าไปใชก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องแปลงแบบจ าลองที่ได้
จากขัน้ตอนทีผ่่านมา ใหอ้ยู่ในรูปแบบไบนารี ่ซี่งจะจดัเก็บในรูปแบบไฟล์
ภาษา C ในลกัษณะอาร์เรย์ ตวัอย่างข้อมูลแสดงดงัรูปที่ 6 ในการแปลง
ข้อมูลจะใช้เครื่องมือที่ชื่อ xxd มาใช้ในการแปลง เนื่องจากในงานนี้ ใช้
อุปกรณ์สายรดัขอ้มอื M5StickC ที่ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ชนิด ESP32-
Pico ดงันัน้ในการพฒันาระบบตรวจจบัการลม้เป็นการพฒันาโดยใชภ้าษา 
C แล ะ ใช้  Arduino IDE ร่ วม กับ ไลบ ารี่   Arduino Tensor Flow Lite 
ESP32 [8] เพื่อใชใ้นอุปกรณ์สายรดัขอ้มอื M5StickC สามารถท าไปใช้ใน
การตรวจจบัการลม้ 
 

 
รปูที ่VI. ขอ้มลูแบบจ าลองในรปูแบบไบนาร ี

 
IV.  ผลการวจิยั 

ผลการวิจัยจะแสดงถึงค่าความแม่นย าในการตรวจจบัการล้มของ
แบบจ าลอง ที่ไดม้กีารปรบัเปลีย่นขนาดของโครงสรา้งภายใน และขนาด
ของแบบจ าลองที่ได้ โดยในการฝึก(Training) และการทดสอบ(Testing) 
ของแบบจ าลองจะใช้ชุดขอ้มูลทัง้หมด 470 ชุด โดยมกีารแบ่งข้อมูลเป็น
การฝึก 75% และการทดสอบ 25%  

เพื่อหาผลกระทบในดา้นของความแม่นย าในการตรวจจบัการล้มและ
ขนาดของแบบจ าลอง ได้ทดลองปรบัเปลี่ยนขนาดของโครงสรา้งภายใน 
โดยใหผ้ลการทดสอบดงัตารางที ่1-2  

จากผลการทดสอบความแมน่ย าในการตรวจจบัการลม้และขนาดของ
แบบจ าลอง จากตารางที ่ 1 และ 2 จะเหน็ไดว้่าในกรณทีี ่ CNN ทีม่ ี
Convolutional layer จ านวน 1 layer ทีม่ ีfilter ต่างกนั 2 เท่า ไมส่่งผลต่อ
ความแมน่ย าในการตรวจจบัการลม้ เมือ่จ านวน Node ใน Fully 
connected layer เท่ากนั แต่ความแมน่ย าจะลดลงเมือ่มจี านวน Node ใน 
Fully connected layer ลดลง และในสว่นของขนาดของแบบจ าลอง 
จ านวน Node ใน Fully connected layer และจ านวนของ Filter จะส่งผล
โดยตรงกบัขนาดของแบบจ าลอง โดยทีข่นาดจะเพืม่ขึน้ถงึ 2 เท่า เมือ่มี
การเพืม่จ านวน Node และ Filter ขึน้ 

ในกรณทีี ่CNN ทีม่ ีConvolutional layer จ านวน 2 Layer จะเหน็ไดว้่า
ขนาดของ Filter จะส่งผลถงึความแตกต่างของความแมน่ย าในการตรวจจบั
การลม้ ถา้จ านวน Filter โดยรวมมจี านวนมาก สามารถช่วยในการ
ตรวจจบัไดม้ากขึน้ แต่ในกรณทีี ่Filter ในแต่ละ Layer ห่างกนัมากจะส่งผล
ใหค้วามแมน่ย าในการตรวจจบัการลม้ลดลง และจ านวนของ Node ใน 
Fully connected layer ทีน้่อยจะสง่ผลใหค้วามแมน่ย าลดลง และในส่วน
ของขนาดของแบบจ าลอง จ านวน Node ใน Fully connected layer และ

จ านวนของ Filter จะส่งผลโดยตรงกบัขนาดของแบบจ าลอง แต่เมือ่เทยีบ
กบั CNN ทีม่ ีConvolutional layer จ านวน 1 Layer จะเหน็ไดว้่า ขนาด
ของแบบจ าลอง ทีม่ ีConvolutional layer จ านวน 2 Layer มขีนาดทีเ่ลก็
กว่าอย่างชดัเจน 

 
ตารางที ่I.  ค่าความแมน่ย าแบบจ าลอง (%) 

No. Filter No. Nodes of fully connected layer 
64 32 16 8 

Layer1 = 64 97.63 96.68 95.71 93.83 
Layer1 = 32 97.36 96.16 95.14 94.85 
Layer1 = 64 Layer2 = 64 97.80 97.63 96.95 95.19 
Layer1 = 64 Layer2 = 32 97.17 96.81 96.37 95.56 
Layer1 = 64 Layer2 = 16 96.60 96.30 95.71 95.10 
Layer1 = 64 Layer2 = 8 95.87 95.13 93.36 93.36 
Layer1 = 32 Layer2 = 64 97.46 97.09 96.82 95.16 
Layer1 = 32 Layer2 = 32 96.74 97.35 96.15 95.17 
Layer1 = 32 Layer2 = 16 96.37 95.98 95.42 94.79 
Layer1 = 32 Layer2 = 8 96.07 95.16 94.72 92.96 

 
ตารางที ่II.  ขนาดของแบบจ าลอง (KB)  

No. Filter No. Nodes of fully connected layer 
64 32 16 8 

Layer1 = 64 399.81 202.82 104.32 55.09 
Layer1 = 32 201.56 102.87 53.52 28.85 
Layer1 = 64 Layer2 = 64 187.73 130.00 101.14 86.71 
Layer1 = 64 Layer2 = 32 97.46 68.40 53.88 46.61 
Layer1 = 64 Layer2 = 16 52.34 37.62 30.26 26.58 
Layer1 = 64 Layer2 = 8 29.78 18.45 16.56 16.56 
Layer1 = 32 Layer2 = 64 153.27 95.54 66.68 52.24 
Layer1 = 32 Layer2 = 32 79.44 50.39 35.86 28.60 
Layer1 = 32 Layer2 = 16 42.37 27.72 20.36 16.68 
Layer1 = 32 Layer2 = 8 24.00 16.45 12.67 10.78 

 
จากผลการทดสอบจะเหน็ไดว้่ารปูแบบจ าลองทีใ่ช ้ Convolutional 

layer จ านวน 2 layer โดยทีใ่ห ้Layer ที ่1 มขีนาดของ Filter = 32 และให ้
Layer ที ่ 2 มขีนาดของ Filter = 8  และในส่วนของ Classification ใหม้ ี
Fully connected neural network ขนาด 64 nodes ใหค้่าความแมน่ย าและ
ขนาดของแบบจ าลองทีเ่หมาะสม  

ในงานนี้จะน าแบบจ าลองทีม่โีครงสรา้งขา้งตน้ไปแปลงแบบจ าลองให้
ท างานบนไมโครคอนโทรลเลอรใ์นอุปกรณ์สายรดัขอ้มอื M5StickC และมี
การปรบัปรุงโดยการลดขนาดดว้ยเครือ่งมอืของ TensorFlow Lite จากนัน้
จะทดสอบโดยใหผู้ท้ดสอบใชส้ายรดัขอ้มอื และทดสอบการลม้ (Fall) 6 
รปูแบบ เป็นการลม้ไปในดา้นหน้า หลงั ซา้ย ขวา ลม้จากการนัง่เกา้อี้ และ 
ลม้หลงัจากลุกจากเกา้อี้ และการเคลือ่นไหวในชวีติประจ าวนั (ADL) 5 
รปูแบบ เป็นการวิง่ การเดนิ การนัง่ การปรบมอื และโบกมอื โดยแต่ละ
รปูแบบจะทดสอบจ านวน 30 ครัง้ ในการทดสอบจะเป็นการตรวจจบัและ
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แยกระหว่างการเคลือ่นไหวในชวีติประจ าวนัและการลม้ โดยไมแ่ยก
รปูแบบการเคลือ่นไหว โดยผลการทดสอบจะแสดงใหเ้หน็ในตารางที ่3 

 
ตารางที ่III.  ผลการทดสอบการท างานการตรวจจบัการลม้ 

 Predicted 
FALL ADL 

Actually 
FALL 170 10 
ADL 16 134 

 
ประสทิธภิาพของแบบจ าลองจะได้รบัการวเิคราะห์และพจิารณาจาก

ตัวชี้ว ัดประสิทธิภาพที่ใช้กันทัว่ไป 3 ตัว ได้แก่ ความไว (sensitivity) 
ความจ าเพาะ(specificity) และความแมน่ย า(accuracy) 

ความไว (SE) จะวดัความสามารถของระบบในการตรวจจบัการหกลม้ 
เป็นอตัราส่วนของผลการตรวจจบัการลม้ทีถู่กตอ้งต่อจ านวนการลม้ทัง้หมด 
สามารถเขยีนไดต้ามสมการที ่1 

 

𝑆𝐸 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 𝑥 100                      (1) 

 
ความจ าเพาะ (SP) เป็นความสามารถของระบบในการตรวจจบัการ

เคลือ่นไหวปกต ิสามารถเขยีนไดต้ามสมการที ่2 
 

𝑆𝑃 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
 𝑥 100     (2) 

 
ความแม่นย า (Accuracy) เป็นความสามารถของระบบในการแยก

ความแตกต่างระหว่างการลม้และการไม่ลม้ สามารถเขยีนไดต้ามสมการที ่
3 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁+𝐹𝑃
 𝑥 100    (3) 

 
โดยที่ TP (True Positive) หมายถึงเมื่อเกิดการล้มและระบบแจ้งว่า

เป็นการลม้  
        TN (True Negative) หมายถึงเมื่อการล้มไม่เกิดขึ้นและระบบ

แจง้ว่าไมเ่กดิการลม้ 
        FP (False Positive) หมายถึงเมื่อการล้มไม่เกิดขึ้น แต่ระบบ

แจง้ว่าเป็นการลม้  
       FN (False Negative) หมายถึงเมื่อเกดิการล้ม แต่ระบบแจ้งว่า

ไมเ่กดิการลม้ 
 

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่ารูปแบบจ าลองที่ใช้ Convolutional 
layer จ านวน 2 layer โดยทีใ่ห ้Layer ที ่1 มขีนาดของ Filter = 32 และให ้
Layer ที่ 2 มีขนาดของ Filter = 8  และในส่วนของ Classification ให้ม ี
Fully connected neural network ขนาด 64 nodes ส่งผลใหร้ปูแบบจ าลอง
สามารถที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการล้มและการไม่ล้มได้ 92.12% 
โดยที่สามารถบอกถึงการล้มได้อย่างถูกต้อง 94.4% และบอกถึงการ
เคลือ่นไหวปกตไิดอ้ย่างถูกต้อง 89.33% และขนาดของแบบจ าลองมขีนาด
เพยีง 8.4KB  

 

IX.  สรุป 
  ในงานนี้เสนอวธิกีารตรวจจบัการลม้โดยใชอุ้ปกรณ์ทีเ่ป็นสายรดัขอ้มอื 
ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-Pico ท างานที่ความถี่  240MHz มี
หน่วยความจ าแฟลชขนาด 4 Mbyte  หน่วยความจ าแบบ SRAM ขนาด 
520 Kbyte และเซ็นเซอร์ตรวจจบัความเร่ง MPU6886 เพื่อการตรวจจบั
การเคลื่อนไหว และวเิคราะห์ขอ้มลูการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการตรวจจบั
การล้ม โดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งได้ออกแบบเป็น Convolutional 
Neural Networks (CNN) แต่เนื่องจากอุปกรณ์สายรดัขอ้มอืมทีรพัยากร
น้อย จึงต้องท าให้เป็นแบบจ าลองการเรียนรู้ขนาดเล็ก (Tiny Machine 
Learning) โดยใช้เฟรมเวริ์ก TensorFlow Lite Micro ของบริษัท Google 
ในการพฒันา จากการทดสอบในการใช้งานจรงิ ระบบตรวจสอบการล้ม
สามารถตรวจจบัการลม้และการเคลื่อนไหวปกตไิด้ ไดแ้ม่นย าโดยรวมถึง 
92.12% โดยทีม่ขีนาดของแบบจ าลองอยู่ที ่8.4KB ซึ่งมขีนาดเลก็เพยีงพอ
ในการท างานกบัอุปกรณ์ที่มหีน่วยความจ าจ ากดั นอกจากนี้ยงัเห็นได้ว่า
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของแบบจ าลอง จ านวนของ
Convolutional layer จ านวนของ Filter และ จ านวน  Node ใน  Fully 
connected layer จะมผีลต่อความแม่นย าในการตรวจจบัการลม้และขนาด
ของแบบจ าลอง  
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
[1]  TensorFlow Lite for Microcontroller. [Online]. Available: 

https://www.tensorflow.org/lite 
[2]   Liangzhen Lai, Naveen Suda, and Vikas Chandra. Cmsis-nn: Efficient 

neural network kernels for arm cortex-m cpus. arXiv preprint 
arXiv:1801.06601, 2018  

[3]  Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie 
Yan, Haichen Shen, Meghan Cowan, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis 
Ceze, et al. {TVM}: An automated end-to-end optimizing compiler for 
deep learning. In OSDI, 2018. 

[4] Alessandro Capotondi, Manuele Rusci, Marco Fariselli, and Luca 
Benini. Cmix-nn: Mixed low-precision cnn library for memory-
constrained edge devices. IEEE Transactions on Circuits and Systems 
II: Express Briefs, 67(5):871–875, 2020. 

[5] Ji Lin, Wei-Ming Chen, Yujun Lin, John Cohn, Chuang Gan, and Song 
Han. Mcunet: Tiny deep learning on iot devices. In NeurIPS, 2020. 

[6] J. He, M. Zhou, X. Wang and Y. Han, "A wearable method for 
autonomous fall detection based on kalman filter and k-nn algorithm", 
Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) 2016 IEEE, pp. 
420-423, 2016. 

[7] F. Hussain, F. Hussain, M. Ehatisham-Ul-Haq and M. A. Azam, 
"Activity-aware fall detection and recognition based on wearable 
sensors", IEEE Sensor J., vol. 19, no. 12, pp. 4528-4536, Jun. 2019. 

[8]  Arduino Tensor Flow Lite ESP32.  [Online]. Available: 
https://github.com/tanakamasayuki/Arduino_TensorFlowLite_ESP32 

  

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

272



 
ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้สญัญาณ Bluetooth และ 

การเรียนรู้จดจาํใบหน้า  
Student Attendance and monitoring System using Bluetooth signal and 

face recognition techniques  
 

1st อภริกัษ ์ภกัดวีงษ์ 
Apiruk Puckdeevongs  

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปทมุธานี ประเทศไทย 12000 
Department of Computer Engineering  

Rangsit university 
Pathum Thani Thailand 12000 

Apiruk.pu@rsu.ac.th 
 

2nd ชนินท ์วงษใ์หญ่ 
Chanin Wongyai  

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปทมุธานี ประเทศไทย 12000 
Department of Computer Engineering  

Rangsit university 
Pathum Thani Thailand 12000 

Chanin.w@rsu.ac.th 
 

3rd สมหมาย บวัแยม้แสง 
Sommai Buayamsang  

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปทมุธานี ประเทศไทย 12000 
Department of Computer Engineering  

Rangsit university 
Pathum Thani Thailand 12000 

Sommai.b@rsu.ac.th 
 
 
 

บทคดัย่อ — การเข้าเรียนและการใช้เวลาในห้องเรียนของนักศึกษามี
ความสําคัญมากเพราะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของเรียน ซึI งใน
ปัจจบุนัการเชค็ชืIอนักศึกษาในห้องเรียนยงัคงใช้การขานชืIอ ซึIงเสียเวลาใน
ชั Iวโมงเรียน และ เพิIมภาระให้กับผู้สอนโดยไม่จําเป็นยิI งกว่านัQน ยงัไม่
สามารถทราบถึงเวลาของนักศึกษาทีIอยู่ภายในห้อง ในงานวิจยันีQ จึงมี
แนวคิดทีIจะพัฒนาระบบ ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาซึIงการ
ทาํงานร่วมกนัของทั Qงสองเทคนิคคือ การใช้ ความแรงของสญัญาณบูลทูท
(Bluetooth) ของนักศึกษาเพืIอแสดงสถานะเข้าเรียนของนักศึกษา  และ 
การระบุตัวตนของนักศึกษาโดยใช้การประมวลผลภาพใบหน้าแบบ
เรียลไทม ์เพืIอระบุตาํแหน่งทีIนั Iงเรียนภายในห้อง ข้อมูลการเข้าเรียนจะถกู
บนัทึกลงในฐานข้อมูลและสามารถนําเสนอในรูปแบบกราฟ เพืIอช่วยให้
อาจารยผ์ู้สอนได้ทราบถึงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละคนได้
อย่างแม่นยาํ โดยระบบทีIนําเสนอได้ทําการทดลองทีIสภาพ แวดล้อมจริง
ภายในห้องแลปคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 

คาํสาํคญั — ระบบตรวจสอบการเข้าเรียน, สญัญาณบลทูธู, ความแรง
ของสญัญาณ, การรู้จาํใบหน้า 

ABSTRACT — Student attendance during class hours is 
significant since it affects students' academic success. Nowadays, 
traditional methods of recording class participation in the classroom 
using roll call. There is wasteful utilization of instructional time, which 
merely adds to the workload of teachers. Moreover, teachers can’t 
monitor student attendance during class. In this study, we aimed to 
design and develop a student attendance and monitoring system using 
Bluetooth signal and face recognition techniques. Class attendance 
recording uses Bluetooth signal and student identification using real-
time face image processing to specify the position of the study seat in 
the classroom. The attendance recording is saved in the system 
database and presented in graphic, that help teachers understand 
students' behavior accurately. The proposed system was tested in a 
real classroom environment of computer lab Rangsit University. 

Keywords — Attendance and monitoring System, Bluetooth signal, 
Receive signal Strength Indicator, face recognition   

I. บทนํา 
การศกึษาเป็นสว่นสาํคญัในการพฒันาตนเองและคุณภาพชวีติ การไม่

เข้าเรียนและการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนในทุก
ระดบัชั jน โดยเฉพาะการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีการเขา้เรยีนใหต้รงเวลา
และการใช้เวลาในห้องเรยีนมีส่วนสําคญั ซึoงทําให้เกิดการเรยีนรู้อย่าง
ครบถ้วน การแลกเปลีoยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ยิoงกว่านั jน การ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนในห้องเรียนเป็นสิoงสําคัญมาก ดังนั jนการ
ตรวจสอบรายชืoอการเข้าเรยีนของนักศึกษาเป็นส่วนหนึoงในการกระตุ้น
นกัศกึษาใหม้าเรยีนตรงเวลา 

ในปัจจุบนั การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน ยงัคงใชก้ารเชค็ชืoอนกัศกึษา
ในหอ้งเรยีนซึoงตามปกตใิชก้ารขานชืoอ จะใชเ้วลามากเนืoองจากตอ้งเรยีกชืoอ
เป็นรายบุคคล ยิoงกว่านั jน เมืoอมนีักศกึษามาเขา้เรยีนสาย จําเป็นต้องเชค็
ชืoอซํjา ทาํใหก้ารเรยีนการสอน หยดุชะงกัและรบกวนนกัศกึษาคนอืoน  หาก
ต้องการแก้ปัญหาขึjนต้นคอืเปลีoยนไปใชก้ารเซน็ชืoอ แต่วธิกีารนีjทําใหเ้กดิ
งานเอกสารทีoมากขึjนหรอืเลอืกใชเ้ทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชเ้ช่น การ บนัทกึ
ล า ย นิj ว มื อ  (Finger print) [1-2], ก า ร ใ ช้  RFID (Radio-frequency 
identification) [3-4] และ การใช ้NFC (Near Field Communication) [5-6] 
สามารถลดเวลาและเอกสารในกระบวนการเชค็ชืoอ แต่มอีกีประเดน็ทีoน่า 
สนใจอย่างมากคอื ระบบทีoกล่าวมาขา้งต้น สามารถบนัทกัและตรวจสอบ
เวลาทีoนกัศกึษาเขา้หอ้งเรยีนไดจ้รงิ แต่ไมส่ามารถระบุไดว้า่นกัศกึษาจะอยู่
ภายในหอ้งเรยีนตลอดการเรยีนการสอน ซึoง เมืoอเชค็ชืoอเขา้เรยีนเรยีบรอ้ย
จะมนีักศกึษาบางส่วนทีoออกหอ้งเรยีนหลงัจากเชค็ชืoอเสรจ็ หรอืก่อนหมด
เวลา และ บางสว่นหายไปในระหว่างการเรยีน สง่ผลให ้นักศกึษาไม่ไดร้บั
ข้อมูลการเรยีนการสอนอย่างครบถ้วน การเรยีนรู้ไม่ต่อเนืoอง ซึoงส่งผล
โดยตรงต่อผลการเรยีนของนกัศกึษา  

จากปัญหาดังทีoกล่าวมา ผู้วิจ ัยจึงได้แนวคิดทีoจะนําเทคโนโลย ี
Bluetooth มาทํางานร่วมกบักล้องบนัทึกภาพ (Webcam) เพืoอออกแบบ 
ระบบการตรวจสอบการเขา้เรยีน และบนัทกึเวลาเรยีน รวมถงึสามารถบอก
ตําแหน่งทีoนั oงนกัศกึษาขณะเรยีนได ้โดยระบบจะใชค้วามแรงของสญัญาณฺ 
Bluetooth (Bluetooth Receive Signal strength Indicator RSSI) ในการ
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ตรวจสอบ การเขา้เรยีนของนักศกึษาส่วนการระบุตําแหน่งทีoนั oงจะใชก้าร
คาํนวนจากภาพถ่ายนกัศกึษาขณะเรยีนแบบเรยีลไทม ์

เนืoองด้วยคุณสมบตัิของ สญัญาณ Bluetooth มขีอ้ดทีีoเหมาะสําหรบั
นํามาใชใ้นงานวจิยัครั jงนีjหลายประการคอื ขอ้แรกสญัญาณ Bluetooth เป็น
สญัญาณทีoมคีุณสมบตัใินการผ่านสิoงกดีขวางไดต้ํoาจะรบัส่งสญัญาณกนัได้
จาํเป็นตอ้งอยูใ่นระยะใกลก้นัหรอืภายในหอ้งเดยีวกนั , ขอ้ทีoสอง สญัญาณ 
Bluetooth นิยมใชใ้นอุปกรณ์ตดิตวับุคคลหลายประเภทเช่น สมารท์โฟน, 
นาฬิกา, หูฟัง และในปัจจุบันแถบจะกล่าวได้ว่าทุกคนมีอุปกรณ์รบัส่ง
สญัญาณ Bluetooth ติดตวัและ ขอ้ทีoสาม Bluetooth ไม่จําเป็นต้องตั jงค่า
เบืjองต้น[7] จงึมคีวามเหมาะสมในการใช้เพืoอตรวจสอบการเขา้เรยีนและ
เวลาทีoอยุภ่ายในหอ้งเรยีน สาํหรบัการบอกตําแหน่งทีoนั oงในขณะเรยีน ทาง
ผู้วิจ ัยได้ นํ าเทคนิคการรู้จําใบหน้า(Face recognition) ในการจดจํา
คุณลักษณะใบหน้าของบุคคล โดยนําข้อมูลภาพใบหน้ามาทําการหา
คณุลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลและบนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู สาํหรบั
การระบุตวัตนจะทําโดยการคํานวนเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ใบหน้าปัจจุบนักบัขอ้มูลทีoบนัทกึในฐานขอ้มูล เพืoอตรวจสอบการเขา้ชั jน
เรียนร่วมกับ สัญญาณ Bluetooth และบอกถึงตําแหน่งทีoนั oงเรียนของ
นักศึกษา ซึoงระบบทีoออกแบบขึjนสามารถช่วยลดเวลาในการเช็คชืoอ
เนืoองจากเป็นระบบอตัโนมตัิ ,ไม่รบกวนบรรยากาศการเรยีนการสอน, 
ป้องกนัการเซน็ชืoอทดแทนกนัและยิoงกว่านั jน ระบบยงัสามารถบนัทกีเวลา
เรยีนรวมถงึพฤตกิรรมการเขา้เรยีนของนกัศกึษาไดอ้กีดว้ย 

ในงานวิจัยนีjประกอบด้วยหัวข้อดังนีj  ส่วนทีo 2 วัตถุประสงค์ของ
งานวจิยั, สว่นทีo 3 วธิดีาํเนินวจิยักล่าวถงึแนวคดิการออกแบบและขั jนตอน
การพฒันาระบบ, สว่นทีo � ผลการวจิยัและสว่นทีo � สรปุและอภปิราย 

 
II. วตัถุประสงค ์

ออกแบบและพฒันาระบบตรวจสอบการเขา้เรยีนของนักศกึษาโดยใช้
สญัญาณ Bluetooth และการเรยีนรูจ้ดจําใบหน้า ซึoงระบบจะใช้สญัญาณ 
Bluetooth RSSI ร่วมกบัเทคนิคการเรยีนรูจ้ดจําใบหน้าของนักศกึษาจาก
กล้องเว็บแคมทีoติดตั jงกับเครืoองคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป(Laptop) ซึoงเป็น
ระบบตน้แบบของการบนัทกึเวลาของนกัศกึษาขณะเรยีนภายในหอ้ง ทาํให้
ทราบถงึพฤตกิรรมของนักศกึษาในชั jนเรยีน(เวลาทีoเขา้เรยีน, ระยะเวลาทีo
อยู่ในห้องเรยีน, ตําแหน่งทีoนั oง) เพืoอทดแทนการเชค็ชืoอนักศกึษารูปแบบ
ดั jงเดมิ(การขานชืoอและเซน็ชืoอ)และ อํานวยความสะดวกใหก้บัอาจารยใ์น
การเรยีกดขูอ้มลูของนกัศกึษา 

 
III. วธิดีาํเนินวจิยั   

ในงานวจิยันีjเป็นการวจิยัเชงิทดลองเกีoยวขอ้งกบัการออกแบบขั jนตอน

วิธีและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าชั jนเรียนและมอนิเตอร์นักศึกษา

ภายในห้องเรยีน เพืoอทําการจดัเก็บขอ้มูลพฤตกิรรมการเขา้เรยีนรวมถงึ

ตําแหน่งทีoนั oงของนกัศกึษา และทาํการบนัทกึในฐานขอ้มลูเพืoอแสดงขอ้มลู

การเขา้ชั jนเรยีนของนกัศกึษาผา่นแอปพลเิคชนั (application) ในหวัขอ้นีjจะ

กล่าวถงึภาพรวมการทํางานของระบบ, เครืoองมอืและสถาพแวดลอ้ม, การ

ตรวจสอบการเขา้เรยีนโดยใชส้ญัญาณ Bluetooth ,เทคนิคการรูจ้ําใบหน้า

และการคาํนวนตาํแหน่ง 

III.I.  ภาพรวมการทาํงานของระบบ 

ระบบบนัทกึการเขา้เรยีนของนกัศกึษาภายในหอ้งเรยีน มอีงคป์ระกอบ
แสดงดงัรูปทีo 1 ซึoงประกอบด้วย 2 ส่วนคอื ระบบการบนัทีกการเข้าชั jน
เรยีนโดยใชส้ญัญาณ Bluetooth RSSI และ ระบบการตรวจสอบตาํแหน่งทีo 

นั oงโดยใช้ภาพถ่าย ในขั jนตอนก่อนระบบทํางานจะต้องทําการสร้าง
ฐานขอ้มลูของนกัศกึษาและรายละเอยีดของแต่ละวชิาโดยอาจารยท์าํการ 
กําหนดรายละเอยีดวชิา จํานวนผูเ้รยีน เวลาเรยีน แสดงทีoหมายเลข� ใน

รปูทีo�หลงัจากนั jน นักศกึษาต้องบนัทกึขอ้มูลของตนเอง, บนัทกึภาพถ่าย

หน้าตนเอง (ไม่สวมหน้ากากอนามยั) และหมายเลข MAC address ของ

อุปกรณ์Bluetooth  ทีoใชส้าํหรบัการเชค็ชืoอลงในระบบ ใหเ้รยีบรอ้ยแสดงทีo

หมายเลข� ในรปูทีo�  

เมืoอระบบเริoมทาํงาน เครืoองคอมพวิเตอรจ์ะสง่สญัญาณ Bluetooth  ไป

ตามหมายเลข Mac address ของอุปกรณ์Bluetooth ของนักศึกษา ทีo

ลงทะเบยีนไวใ้นฐานของมูลของวชิานั jนๆ โดยระบบจะพจิารณาจากการ

ตอบกลบัของอุปกรณ์Bluetooth หากมกีารสญัญาณตอบกลบัระบบจะทํา

การวเิคราะห์ขอ้มูลทีoตอบกลบัรวมถึงค่า Bluetooth RSSI ว่าอยุ่ในช่วงทีo

กาํหนดหรอืไม ่(บง่บอกถงึนกัศกึษาอยูภ่ายในหรอืภายนอกหอ้งเรยีน) เพืoอ

ทําเป็นข้อมูลทีoใช้การเข้าเรยีน ประกอบด้วยข้อมูลชืoอ, นามสกุล, รหสั

นกัศกึษาและเวลา สง่ไปบนัทกึลงในฐานขอ้มลูแสดงทีoหมายเลข� ในรปูทีo1 

โดยกาํหนดใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูทกุ � นาท ี 

กระบวนการระบุตําแหน่งของนักเรยีนเริoมจากกล้อง webcam เริoม

ทาํงานทาํการบนัทกึภาพตามชว่งเวลาทีoกาํหนด ในระหวา่งเรยีน นําภาพทีo

ไดเ้ขา้สู่กระบวนการเรยีนรูจ้ดจําใบหน้า (ในรปูทีo1 ส่วน Face recognition 

Part)โดยเปรยีบเทยีบกบัภาพตน้แบบทีoดงึมาจากฐานขอ้มลู ผล ลพัธท์ีoได้

จากการเปรยีบเทยีบคอื ขอ้มูลทีoระบุตวัตนของนักศกึษา (ในรูปทีo1 ส่วน 

Student identification) และเวลาปัจจุบันรวมถึงตําแหน่งทีoนั oง (ในรูปทีo1 

ส่วน student position)หมายเลข� ในรูปทีo1บนัทกึลงในฐานขอ้มูลร่วมกบั

ขอ้มูลการเขา้เรยีน โดยกําหนดให ้ระบบบนัทกึเวลาและคํานวนตําแหน่ง

จากภาพถ่ายทาํการบนัทกึขอ้มลูทกุๆ � นาท ี 

ระบบจะทําการถ่ายภาพโดยกล้องจะถูกตดิตั jงไวห้น้าโต๊ะเรยีน ใน 1 

ภาพประกอบดว้ยนกัศกึษา 3 คน เป็นภาพใบหน้าไมส่วมหน้ากากอนามยั 

(1 โต๊ะมีนั oงนักศึกษา �คน) ทําFace detection และส่งภาพไปสู่การทํา 

Face recognition ซึoงในส่วนโปรแกรม Python ทําการดึงข้อมูลรูปหน้า

นกัศกึษาภายในหอ้งเรยีนมาเปรยีบเทยีบรปูหน้านกัศกึษาในฐานขอ้มลู [8] 

โดยผลทีoไดจ้ากขั jนตอนนีjแบง่ออกเป็น 2 แบบคอื  

• ผลไม่พบนักศึกษาทีoมีอยู่ในฐานข้อมูล (นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง 

หรอื ไมไ่ดล้งทะเบยีนในระบบ) ระบบจะทาํการตรวจสอบใหม่ โดย

จะกลบัไปเริoมทํากระบวนถ่ายภาพและ Face recognition โดยจะ

วนทาํทั jงหมด 2 รอบ เพืoอยนืยนัผล 

• ผลพบนักศกึษาทีoมอียู่ในฐานขอ้มูล จะส่งผลลพัธ์ รหสันักศกึษา 

เวลา และตาํแหน่งของนกัศกึษา จากนั jนนําไปบนัทกึลงฐานขอ้มลู  

เมืoอสิjนจบการเรยีน อาจารยจ์ะกดหยุดการทํางานของระบบ ระบบจะ

ทําการประมวลผลเพืoอ แสดงขอ้มลูนักศกึษา, ตําแหน่งทีoนั oงและเวลา ทีoอยู่

ในห้องเรยีน หมายเลข� ในรูปทีo1 โดยขอ้มูลสามารถแสดงถึงขอ้มูลเขา้

เรียนและอาจารย์สามารถเรียกดูย้อนหลังจาก ฐานข้อมูลซึoงแสดง

รายละเอยีดขอ้มูลการเขา้เรยีนของนักศกึษาโดยแสดงเป็นขอ้มูลการเขา้

เรยีนซึoงสามารถแสดงผลเป็นกราฟได ้
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รปูทีo �. ภาพรวมการทาํงานของระบบ 

III.II . เครื Tองมอื/วธิกีาร 
ระบบบันทึกการเข้าเรียนเป็นแอปพลิเคชัน ทีoถูกติดตั jงไว้ทีoเครืoอง

คอมพวิเตอรเ์ชืoอมกบักลอ้ง webcam ซึoงมรีายละเอยีดดงันีj 

• เครืoองคอมพวิเคอรใ์ชส้าํหรบัออกแบบพฒันาและทดสอบระบบ 

•  CPU intel core i7-9 7 5 0  2.6 GHZ, RAM DDR3 16 GB, 
HDD 1TB ใชส้าํหรบัออกแบบพฒันาและทดสอบระบบ 

• Camera webcam ใชส้ําหรบัถ่ายภาพนักศกึษา ความละเอยีด 
Full HD 1080p (สงูสดุ ���  x � ¢  พกิเซล) 

• โปรแกรม PyBluez [9] สาํหรบัการเชืoอมต่อ Bluetooth 

• โปรแกรม Idle Python 3.9.8 [10] สําหรับ เขียนโปรแกรม
เชืoอมต่อกับ Bluetooth โดยใช้ PyBluez Module [9]และการ
เรยีนรู ้จดจาํใบหน้า โดยใช ้Face Recognition Library 

• โปรแกรม Microsoft Visual Studio Community � �� เวอรช์ั oน 
16.11 [11]ใชส้าํหรบัพฒันาโปรแกรมส่วน User Interface ดว้ย
ภาษา C# 

• โปรแกรม SQLite Studio เวอร์ชั oน 3.36.0 [12]ใช้สร้าง และ
จัด ก า ร ฐ าน ข้ อ มู ล  ด้ ว ย ภ าษ า  SQL (Structured Query 
Language) 

สถานทีo ใช้ ในการวิจัยครั jง นีj เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร ์
(Computer Lab) ข อ งภ าค วิช าวิศ วก รรม ค อม พิ ว เต อ ร์  วิท ย าลัย
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติขนาด �� ตารางเมตร(7เมตร x 9
เมตร) โดยเลอืก ตดิตั jงเครืoองคอมพวิเตอร ์Laptop ซึoงเป็นตวัประมวลผล

หลกัของระบบแสดงดงัรูปทีo� รวมถงึทําหน้าทีo ปล่อยสญัญาณ Bluetooth
เพืoอใช้สําหรบัระบบเช็คชืoอและเชืoอมต่อกับกล้อง webcam ทีoโต๊ะเรียน
ภายในห้องแลป(1 โต๊ะนั oงได้ �คน)จํานวน 1 โต๊ะเป็นทีoทดลอง และจุด
ติดตั jงกล้อง webcam มีระยะห่างประมาณ�.� เมตรโดยหนัหน้าเข้าหา
นักศึกษาเพืoอบันทึกภาพ แสดงดังรูปทีo� ทีoตําแหน่งนั oงนักศึกษา มี
ระยะหา่งกนัประมาณ � -�  เซนตเิมตร  
 
III.II.I.  การทํางานในส่วนของการตรวจสอบการเขา้เรยีนโดยใชส้ญัญาณ 
Bluetooth 

การทํางานในส่วนนีjสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคอื ส่วนแรกเป็น
ส่วนของการหาช่วงความแรงของสญัญาณ Bluetooth (ค่าสูงสุดและค่า
ตํoาสุด)ทีoเกดิขึjนภายในห้องโดยผูว้จิยัการวดัค่าความแรง Bluetooth ตาม
จุดทีoกาํหนดไว ้โดยแบ่งจุดวดัสญัญาณเป็น Grid ขนาด (1 เมตร x 1เมตร)
ทั oวพืjนทีoหอ้งทดลอง  เนืoองจากสญัญาณมกีารสั oนไหวคอ่นขา้งมากผูว้จิยัจงึ
ใชค้า่เฉลีoยจากสญัญาณทีoวดัไดใ้นแต่ละจดุ 

ส่วนทีoสองคือส่วนของการตรวจสอบการเข้าเรียน โดยระบบจะส่ง
สญัญาณ Bluetooth โดยมีปลายทางเป็นหมายเลข Mac address ของ
อุปกรณ์ Bluetoothของนักศึกษา ถ้าตรงหมายเลข Mac address ของ
อุปกรณ์ Bluetoothภายในห้องตรงกับเลข Mac address ของสญัญาณ 
Bluetooth กจ็ะมกีารตอบกลบั โดยในสญัญาณทีoมกีารตอบกลบัมขีอ้มูลทีo
สําคัญดังนีj คือ Mac address โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา, Version 
Bluetooth, Device Name Time stamp แ ล ะ  RSSI (Received Signal 
Strength Indication) แสดงทีoหมายเลข� ในรปูทีo1 นําค่า RSSI ทีoไดร้บัมา
เปรยีบเทยีบวา่อยุใ่นชว่งทีoกาํหนดหรอืไม ่หากคา่RSSI อยูใ่นชว่งทีoกาํหนด
แสดงวา่นกัศกึษาอยุภ่ายในหอ้ง และถา้สญัญาณทีoตอบกลบัมคีา่ RSSI ตํoา
กว่าทีoกําหนดหรอืไม่มกีารตอบกลบัจากอุปกรณ์ Bluetoothของนักศกึษา
แสดงว่านักศกึษาอยู่ภายนอกหอ้งเรยีน บนัทกึค่าสถานะของนักศกึษาลง
ในฐานข้อมูล ซึoงการรับส่งข้อมูลของสัญญาณ Bluetooth จะใช้โหมด
ดสิคอฟเวอรีo (Discovery Mode) [9] โดยในโหมดนีjอุปกรณ์ทีoอยู่ในบรเิวณ
ทีoได้รบัสญัญาณจะทําการตอบกลบัเสมอโดยไม่จําเป็นต้องมีการ Pair 
อุปกรณ์ 

 
III.II.II.  การทาํงานในสว่นของการเรยีนรูแ้ละจดจาํใบหน้า 

การทํางานของโปรแกรมจดจําใบหน้า จะตรวจจบัค้นหาคุณสมบตัิ
ใบหน้าในรูปภาพบนใบหน้าซึoงแต่ละบุคคล ซึoงจะมีความแตกต่างกัน
ออกไป อาทเิช่น ตา,คิjว,คาง เป็นต้น ทั jงนีjขอ้มูลทั jงหมดจะถูกทําการหา
คุณ ลักษณ ะพิเศษด้วยเทคนิค Scale-Invariant Features Transform 
(SIFT) [13]  ซึoงเป็นการคาํนวณหา จุดสาํคญั (Key point) จากรปูภาพเพืoอ
นําคา่ไปเปรยีบเทยีบวา่ใกลเ้คยีงกบัรปูบุคคลใดมากทีoสดุ  

โดยวธิกีารของ SIFT จะสามารถแบง่ออกเป็น � ขั jนตอนคอื 

• การหาปรภิูมคิ่าในมติขินาดและระยะทาง (Scale-space extrema 
detection) เป็นการเราจะเริoมดว้ยการหาลกัษณะเดน่ของภาพทีoไม่
ขึjนกบัขนาดหรอืทศิทาง โดยจะใช้วธิกีารเบลอ (Blur) ภาพด้วย
ฟังกช์นัเกาสเ์ซยีน (Gaussian Function) ไปในแต่ละขั jน (Octave) 

• การกําหนดตําแหน่งจุดสนใจ (Keypoint localization) จากการหา
ปรภิมูคิา่ในมติขินาดและระยะทางในขั jนตอนก่อนหน้า นํามาหาจดุ
ทีoน่าจะเป็นลกัษณะสาํคญัของภาพ โดยเราจะทาํการจบัคูภ่าพของ
แต่ละ Octave มาหาความต่างของแต่ละผลลพัธท์ีoไดจ้ากการ Blur 
(Difference of Gaussian : DoG) และทาํจนครบทกุ Octave 

• การกําหนดทิศทางของจุดสนใจ (Orientation assignment) ทํา

การเกบ็รวบรวมขนาด m(x,y) และ ทศิทาง Ө(x,y) ของ gradient 
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ของบรเิวณรอบๆ keypoints เพืoอทีoจะกําหนดทศิทางให ้keypoint 
นั jนๆ 

• การสร้างคําอธบิายลกัษณะเด่นของภาพ (Keypoint descriptor) 
โดยใช้ ข้อมูลทิศทางรอบ keypoint นํามาสร้างเป็น histogram 
เมืoอคํานวนเสร็จสิjนจะได้ feature vector ของแต่ละ keypoint 
(��¢ จาํนวน) แลว้นําคา่ไปเปรยีบเทยีบวา่ใกลเ้คยีงกบัรปูบุคคลใด
มากทีoสดุ  

 
III.II.III.  การคาํนวนหาตาํแหน่งของนกัศกึษา 

การคํานวนตําแหน่งทีoนั oงของนักศกึษาภายในชั jนเรยีน เป็นขั jนตอนทีo
ทํางานต่อจากการคํานวนหาใบหน้านักศึกษา (ใบหน้าในภาพไม่สวม
หน้ากากอนามยั หรอื อืoนๆ) เมืoอคํานวนหาตําแหน่งใบหน้าในภาพได ้จงึ
นําพิกดัตําแหน่งไปเปรยีบเทียบกบักรอบตําแหน่งทีoนั oงของนักศึกษาทีo
กาํหนดไว ้กรอบตาํแหน่งทีoนั oงแสดงเป็นสแีดงตาํแหน่ง A1 สเีขยีวตาํแหน่ง 
A2 และ  สนํีjาเงนิตาํแหน่ง A3 ในรปูทีo �  

  
รปูทีo� ภาพทีoไดจ้ากกลอ้งพรอ้มกบักรอบแสดงตาํแหน่งทีoนั oงของนกัศกึษา 
 

IV. ผลการวจิยั 
ในหวัขอ้นีjจะกล่าวถงึผลทีoไดจ้ากการทดสอบการทํางานของระบบในแต่

ละสว่นประกอบดว้ย การอ่านคา่สญัญาณ Bluetooth RSSI, การเรยีนรูแ้ละ
จดจาํใบหน้า และ การทาํงานของระบบ 
 
IV.I.  การทดสอบการอา่นคา่สญัญาณ Bluetooth RSSI 

ระบบทําการอ่านค่าความแรงของสญัญาณ Bluetooth RSSI ทีoตอบ
กลบัมาจากอุปกรณ์ของนักศกึษาภายในหอ้งแสดงดงัรปูทีo 3 มกีารอ่านค่า
สญัญาณ Bluetooth RSSI จาก โทรศพัทม์อืถอืของนกัศกึษา 2 เครืoอง 

รปูทีo 3 คา่สญัญาณ Bluetooth RSSI 

 การทดสอบความแรงสญัญาณ Bluetooth ในงานวจิยัครั jงนีjไดค้าํนึงถงึ 
การลดทอนความแรงของสญัญาณ โดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่าง
เครืoองส่งกับเครืoองรับ และ ตําแหน่งของอุปกรณ์ Bluetooth ทีoติดตัว
นกัศกึษา (ในการทดลองใช ้สมารท์โฟน Xiaomi Redmi Note 7) เนืoองจาก
ตําแหน่งของอุปกรณ์และร่างกายของมนุษยเ์ป็นสิoงกดีขวางมผีลกบั ความ
แรงสัญญาณ Bluetooth ผลการทดสอบแสดงในภาพทีo � เป็นวัดค่า 
Bluetooth RSSI ทีoเครืoองรบั(แกนตั jง RSSI)โดย มรีะยะห่างจากเครืoองส่ง
(แกนนอน Distance) เสน้สเีขยีวแสดงถงึค่า Bluetooth RSSI ทีoเครืoองรบั 
โดยอุปกรณ์ Bluetooth เครืoองส่งหน้าเขา้หาเครืoองรบั( Line of sight) และ
เส้นสีแดงเป็นค่า Bluetooth RSSI โดยมี สิoงกีดขวางทีo เป็นร่างกาย 
(นกัศกึษายนืบงัระหวา่งเครืoองรบัและเครืoองสง่)  

รปูทีo 4 คา่สญัญาณ Bluetooth RSSI กบัระยะหวา่งระหวา่งตวัรบัและตวัสง่
สญัญาณ Bluetooth 

 
 จากผลการทดลองในรปูทีo � จะเหน็วา่ ตําแหน่งของอุปกรณ์และสิoงกดี
ขวางทีoเกดิจากร่างกายมผีลโดยตรงต่อ Bluetooth RSSI ในทุกระยะห่าง 
และระยะทีoมากกว่า �  เมตรจะตํoามากน้อยกวา่ -¢  dBm และความถีoของ
สญัญาณน้อยกว่า  .� Hz (น้อยกว่า 2 ครั jงต่อวนิาท)ี .:ซึoงเพยีงพอสาํหรบั
งานวจิยัเนืoองจากขนาดของหอ้งทดสอบทีoมขีนาดน้อยกวา่ �  เมตร และมี
การมกีารเชค็ชืoอนกัศกึษาทกุ � นาท ี
 
IV.II.  การทดสอบเรยีนรูแ้ละจดจาํใบหน้า 

ในการทดลองได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบหน้าของนักศกึษาใน
อริยิาบททีoแตกต่างกนัขณะเรยีนเปรยีบเทยีบกบัรปูภาพนกัศกึษาทีoมอียูใ่น
ระบบฐานขอ้มลู ซึoงแบ่งเป็นสองกรณีคอื กรณีแรกเปรยีบเทยีบกบัรปูภาพ
ต้นแบบหน้าตรง � รูป และกรณีทีoสองเปรยีบเทยีบกบัรูปภาพต้นแบบ 3 
รูป (หน้าตรง, หนัซ้าย, หนัขวา) ผลการเปรยีบเทยีบแสดงดงัตารางทีo � 
เป็นการประมวลผลค่าคาวามแม่นยําคิดเป็นเปอเซ็นต์ (%) จากการ
เปรยีบเทยีบจุดสาํคญัเฉพาะบนใบหน้า ��¢ จุด(แสดงผลเป็นค่าเฉลีoยจาก
การทดสอบ รูปแบบละ�ครั jง)ของเปรยีบเทยีบระหว่างรูปภาพต้นแบบ � 
ภาพและตน้แบบ 3 ภาพ 

ตารางทีo �.  แสดงคา่ความแมน่ยาํในการเรยีนรูจ้ดจาํใบหน้า 

    ผลเปรียบเทียบ 
ใบหน้า 
ขณะเรียน 

รปูต้นแบบ 1 ภาพ รปูต้นแบบ 3 ภาพ 

ความ 
แม่นยาํ % 

เวลา 
(Sec) 

ความ 
แม่นยาํ % 

เวลา 
(Sec) 

หน้าตรง 85.88 20.4 76.53 88.5 

หนัขวา 69.30 19.5 72.10 86.3 

หนัซา้ย 69.47 19.7 71.51 86.8 

กม้หน้า - 21 - 90.6 

เงยหน้า - 20.8 - 91.2 
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จากผลการทดสอบเปรยีบเทยีบใบหน้ากบัภาพในฐานขอ้มูลทั jงสอง
รปูแบบพบวา่ ในอริยิาบทมีoนกัศกึษากม้หน้าและเงยหน้าไมส่ามารตรวจจบั
ใบหน้าได ้ผลจงึเป็น  %  และเวลาทีoใชใ้นการประมวลเปรยีบเทยีบ� ภาพ
ใชเ้วลาประมาณ �  วนิาท ีสว่นการประมวลผลเปรยีบเทยีบ � ภาพ.จะใช้
เวลาประมวลผลเพิoมขึjนอกีประมาณ �ถึง� เท่าตวั  ในส่วนของค่าความ
แม่นยําในทุกอริยิาบทเปรยีบเทียบกบั1 ภาพ มคี่าเฉลีoย �.¢¢ % เวลา
เฉลีoย ��.¢� วนิาท ีและเมืoอเปรยีบเทยีบกบั � ภาพ มคีา่เฉลีoยคอื �.�� % 
เวลาเฉลีoย ¢.� วนิาท ีเมอีพจิารณาทีoค่าเฉลีoยในทุกอริยิาบทแลว้พบว่าค่า
ความแม่นยําในการเปรยีบเทยีบมคี่าใกล้เคยีงกนัแต่ใช้เวลาประมวลผล
น้อยกวา่มาก ผูว้จิยัจงึเลอืกทีoจะใช ้ภาพหน้าตรง1 ภาพในระบบการเรยีนรู้
และจดจาํใบหน้าเนืoองจากในงานวจิยัครั jงนีj 
IV.III.  ทดสอบระบบการตรวจสอบเวลาเขา้เรยีนและตาํแหน่งที Tนั Tง  

เมืoอเริoมทดสอบการทาํงาน ระบบจะมกีารบนัทกึขอ้มลูการเขา้เรยีนจาก
สญัญาณ Bluetooth RSSI รว่มกบั Webcam ตลอดการเรยีนการสอน และ
ประมวลผลข้อมูลการเข้าเรียนทั jงหมดบันทึกไว้ในฐานข้อมูลมีโดย
รายละเอียดข้อมูลดังนีjคือ การเข้าเรียน, เวลาทีoอยู่ภายในห้องเรียน, 
ตําแหน่งทีoนั oงเรยีน และสามารถนํามาแสดงผลในรปูแบบกราฟแสดงดงัรปู
ทีo � กราฟสแีดง บ่งบอกเวลาการอยู่ในชั jนเรยีน ค่า � หมายความว่าอยูใ่น
ชั jนเรยีน ค่า   หมายความว่าไม่อยู่ในชั jนเรยีนและกราฟสเีขยีว บ่งบอก
ตําแหน่งนักศกึษาทีoอยู่ในชั jนเรยีนในเวลานั jนๆ แกน y แสดงตําแหน่งทีoนั oง 
� หมายความว่าอยู่ตําแหน่งทีo A� �หมายความว่าอยู่ตําแหน่งทีo A� �
หมายความวา่อยูต่าํแหน่งทีo A� และ   หมายความไมอ่ยูใ่นชั jนเรยีนจงึไมม่ี
ตาํแหน่งแสดง 

รปูทีo � ขอ้มลูการเขา้เรยีนของนกัศกึษา 
 

VII. สรปุและอภปิราย 
งานวจิยันีjไดพ้ฒันาระบบตรวจสอบการเขา้เรยีนของนักศกึษาโดยใช้

สัญญาณ Bluetooth และการเรียนรู้จดจําใบหน้า ซึoงเป็นการวิจัยเชิง
ทดลองจดัเกบ็พฤตกิรรมการเขา้เรยีนของนักศกึษาและตําแหน่งทีoนั oง ซึoง
ระบบทีoนําเสนอนั jนเป็นการทํางานร่วมกันของทั jงสองเทคนิคเพืoอการ
ตรวจสอบการเขา้เรยีนคอื เทคนิคการใช้ สญัญาณฺ Bluetooth RSSI ซึoง
เป็นการใช้คุณสมบตัคิวามแรงของสญัญาณในการบอกถงึระยะใกล้-ไกล
ของอุปกรณ์ Bluetooth ของนักศกึษาซึoงสามารถรองรบัการตรวจสอบการ
เขา้เรยีนของนักศกึษาไดจ้าํนวนมากในระยะเวลาอนัสั jน อกีเทคนิคคอืการ
เรยีนรูจ้ดจาํใบหน้าผูเ้รยีน ใชเ้ทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายของนกัศกึษา
แบบเรยีลไทมซ์ึoงสามารถตรวจสอบการเขา้เรยีนไดเ้ช่นกนัและยงัสามารถ
ระบุตาํแหน่งทีoนั oงเรยีนไดอ้กีดว้ย แต่การประมวลผลภาพใชเ้วลาพอสมควร 
ผู้วิจ ัยจึงออกแบบให้ทํางานคู่กันทีoเพืoอลดปัญหาทีoเกิดจากสัญญาณ 
Bluetooth และ ปัญหาทีoเกดิจากการประมวลผลภาพ สง่ผลใหร้ะบบมคีวาม
น่าเชืoอถือมากยิoงขึjน  พร้อมบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนเพืoอแสดงผลใน
รปูแบบกราฟ ชว่ยใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดท้ราบถงึพฤตกิรรมการเขา้เรยีนของ

นักศกึษาแต่ละคนไดอ้ย่างแม่นยาํ และช่วยภาระของอาจารยผ์ูส้อนในการ
ขานชืoอ รวมถงึไมร่บกวนเวลาในคาบเรยีนอกีดว้ย  

ผูว้จิยัไดพ้บว่าหากมกีารสนับสนุน การเกบ็รวมรวมขอ้มูลพฤตกิรรม
การเขา้เรยีนของนักศกึษา สามารถนําไปวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ต่างๆ 
เพืoอเพิoมประสทิธภิาพในการเรยีนการสอน ไดเ้ช่น ความสมัพนัธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมการเขา้ชั jนเรยีนมผีลต่อผลการเรยีนในแต่ละรายวชิาหรอืไม ่หรอื
ความสมัพนัธร์ะหวา่งทีoนั oงเรยีนกบัผลการเรยีนของนกัศกึษามากน้อยเพบีง
ใดเป็นตน้ 

แนวทางทีoสามารถพฒันาต่อไปไดค้อื ในการทดสอบควรพจิารณาถงึ
ตาํแหน่งของอุปกรณ์ Bluetooth ตดิตวัของนกัศกึษาเนืoองจาก รา่งกายของ
นกัศกึษามผีลต่อความเขม้ของสญัญาณและการปรบัปรงุเทคนิคในการระบุ
ตวัตนใหม้คีวามแม่นยํามากขึjนแมว้่าผูใ้ชง้านจะอยู่ในอริยิาบททีoแตกต่าง
กนั ซึoงอาจจะนําความรูด้า้น deep learning มาประยกุตใ์ช ้
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บทคดัย่อ — นกแอ่นกินรงัถือเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจตวัใหม่ของประเทศ
ไทยท่ีภาครฐัได้ด าเนินการส่งเสริมในการเพาะเลี้ยงภายในอาคารฟารม์นก
แอ่นกินรงัและสามารถท าการซ้ือขายรงันกได้แบบถกูกฏหมาย โดยการซ้ือ
ขายในปัจจบุนัจะเป็นรปูแบบการประมูลของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละจงัหวดั 
และส่งออกผ่านบริษทัท่ีมีบนัทึกข้อตกลง (MOU) กบัประเทศจีนเท่านัน้ และ
จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีไม่สามารถจดัการประมูลได้และส่งผลกระทบ
กับรายได้การส่งออกและราคารงันกดิบหน้าฟาร์มตกต ่า จากปัญหา
ดงักล่าวบทความวิจยัน้ีจึงได้ท าการออกแบบกรอบแนวคิดส าหรบัระบบ
ประมูลรงันกแอ่นกินรงัท่ีมีความน่าเช่ือถือด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชนท่ี
สามารถน าไปพฒันาระบบประมูลรงันกแอ่นกินรงัตามความเหมาะสมใน
แต่ละลานประมูล โดยระบบถูกออกแบบให้มี  Back-End, Front-End, 
Database และ Hyperledger Fabric ท่ีสามารถรองรบัการส่งข้อมูลแบบ 
RESTFUL API บนบริการของ Cloud Platform ได้ 
 

ค ำส ำคญั — นกแอ่นกินรงั, กรอบแนวคิด, ระบบประมูล, บลอ็คเชน 
 
ABSTRACT — In Thailand, the Swiftlet is a new economic animal 

that the government has encouraged to be cultivated within the swallow 
nest farm building and can legally sell bird nests. For farmers' 
associations in each province, the present trade will be a type of auction. 
And only via corporations with a Memorandum of Understanding (MOU) 
with China are they exported. , as well as the COVID-19 predicament The 
farm's failure to handle the auction, which has a negative impact on 
export revenue, as well as the low price of raw bird nests in front of the 
farm. Based on the aforementioned issues, this research article 
developed a conceptual framework for a dependable e-auction of edible-
nest swiftlet using blockchain technology, which may be utilized to 
construct an edible-nest swiftlet auction system that is suited for each 
auction yard. This system includes a Back-End, Front-End, Database, 
and Hyperledger Fabric to enable RESTFUL API data transfer on Cloud 
Platform services. 

Keywords — Swiftlet, Framework, E-Auction, Blockchain. 
I. บทน า 

ปัจจุบนัรงันกแอ่นกนิรงัเป็นอาหารที่เชื่อว่าสามารถเสรมิสุขภาพและ
บ ารุงร่างกาย มสีารประกอบทีม่คีุณค่าต่อร่างกาย ช่วยกระตุน้เมด็เลอืดขาว
ให้ผลติสารต่อต้านเชื้อแบคทเีรยีและไวรสั จงึท าให้รงันกแอ่นกนิรงันัน้มี
มลูค่าสงู โดยมลูค่ารงันกนกแอ่นกนิรงัมกีารแบ่งระดบัของราคาต่อกโิลกรมั
โดยประมาณเป็น 4 ระดบั คือ เกรด A หรือเรียกว่า รงัเปล หรือรงัถ้วย 
ราคาอยู่ระหว่าง 45,000 - 50,000 บาท, เกรด B หรอืรงัถว้ย ราคา 40,000 
- 45,000 บาท, เกรด C หรอืรงัมุม ราคา 35,000 - 40,000 บาท และเกรด 
D หรือรังไม่สมบูรณ์ ราคา 25,000 - 35,000  บาท ตามลักษณะทาง
กายภาพของรงันกแอ่นกินรงั จึงมกีารน ารงันกแอ่นกินรงัมาประมูลกนั
ตามแต่ละภมูภิาคของกลุ่มเกษตรกร ในปัจจุบนัประเทศทีม่กีารน าเขา้รงันก
ทีใ่หญ่ทีสุ่ด คอื สาธารณรฐัประชาชนจนี ในปี พ.ศ. 2560 การซื้อขายรงันก
เฉพาะบนแพลตฟอรม์อคีอมเมริช์ของอาลบีาบา มมีลูค่ากว่า 1.48 พนัลา้น
หยวน (มูลค่าประมาณ 7.4 พนัล้านบาท) [6] โดยราคารงันกเกรด A ใน
ประเทศจนีแลว้ราคาจะสงูกว่า 10 เท่าจากราคาในประเทศไทย ดงัรปูที ่1 
 

 
 

รปูที ่1 รงันกเกรด A 
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ในสถานการณ์ปัจจุบนัมคีวามพยายามผลกัดนัของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กบัสมาคมการคา้ผูผ้ลติและคา้รงันกแอ่น (ประเทศไทย) ทีไ่ดม้ี
การหารอืเรื่องความต้องการรงันกจากต่างประเทศ เช่น จนี ฮ่องกง เป็น
จ านวนมากและส่งผลใหร้าคารงันกปรบัตวัสงูขึน้ ท าใหเ้กษตรกรไทยหนัมา
ประกอบอาชพีทาฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแอ่นกนิรงั (รงันกบ้าน) ทัว่ทุกภาค
ของประเทศจานวน 46 จงัหวดั ทัว่ประเทศมจี านวนบา้นรงันกกว่า 10,000 
หลงั ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการด าเนินการส่งเสรมิให้
นกแอ่นกนิรงัเป็นสตัว์เศรษฐกจิตวัใหม่ของประเทศ และผลกัดนัใหก้ารท า
ฟาร์มนกแอ่นกินรังถูกต้องตามกฏหมาย ปัจจุบัน พ.ร.บ. สงวนและ
คุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562  

โดยเกษตรกรมชี่องทางการซื้อขายในลานประมลูรงันกแอ่นกนิรงัของ
แต่ละจงัหวดั โดยตัง้เป็นลานประมลูและมกีารก าหนดวนัเวลาในการร่วม
ประมูลรงันก โดยในปัจจุบนัยงัไม่ได้น าระบบการประมูลบนคอมพวิเตอร์
หรอือนิเทอรเ์น็ตมาใช ้ซึง่การประมลูจ าเป็นตอ้งเป็นสมาชกิชมรมหรอืกลุ่ม
เกษตรกร ซึ่งก่อนน ารงันกมาประมลูจะมกีารน ามาคดัแยกท าความสะอาด
เบือ้งตน้ เพือ่รอการประมลู เนื่องจากในสถานการณ์ในปัจจุบนัเกดิการแพร่
ระบาดไวรสัโควดิ-19 ทัว่โลกอย่างรวดเรว็ ท าให้การรวมตวัระหว่างผูค้น
ลดลง และมมีาตรการเวน้ระยะห่างระหว่างกนั จงึท าใหก้ารท าธุรกรรมต่าง 
ๆ การด าเนินธุรกจิต่าง ๆ จ าเป็นต้องพึง่พาเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ 
เพื่อช่วยในเรื่องของความสะดวกสบาย ลดเอกสาร และลดการเดนิทาง 
ปัจจุบนัการท าระบบออนไลน์ในปัจจุบนัจงึจ าเป็นต้องความปลอดภยั และ
ความน่าเชือ่ถอืใหม้ากทีสุ่ด ตัง้แต่การเริม่ตน้พฒันาระบบจากการประมลูรงั
นกเนื่ องจากในปัจจุบันระบบการประมูลรังนกยังไม่ถูกน ามาใช้บน
อนิเทอร์เน็ต และต้องการใหลู้กคา้รายใหม่ หรอืผูป้ระมลูรายใหม่ สามารถ
รู้จกัรงันกแอ่น เขา้ถึงการประมูลรงันกได้ง่ายขึ้น อีกทัง้การพฒันาระบบ
ต้องการใหก้ารใชง้านเป็นไปไดอ้ย่างราบรืน่ และใชง้านไดง้่ายทีสุ่ด  ดงันัน้ 
การน าเทคโนโลยบีลอ็คเชนจงึเป็นสิง่ทีช่่วยสรา้งความน่าเชื่อถอืจากการที่
ตัวระบบการท าธุรกรรมแต่ละอย่างในระบบมีการคัดลอกส าเนาอยู่
ตลอดเวลาในขณะท าธุรกรรม ช่วยเพิม่ความน่าเชือ่ถอืและความปลอดภยั
แก่ระบบประมลูได ้ 

ในงานวจิยันี้จะด าเนินการออกแบบและพฒันากรอบแนวคดิระบบการ
ประมลูนกแอ่นกนิรงัดว้ยเทคโนโลยบีลอ็คเชน พรอ้มการพฒันาโปรแกรม
ด้วยภาษาไพทอนทัง้ในระบบ Back-End และ Front-End ที่ท างานอยู่บน 
Cloud Platform เพื่อใช้ร่วมกบัเว็บแอปพลเิคชนัในการติดต่อกบัผู้ใช้ ใน
การอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช ้และปกป้องความเป็นส่วนตวั และความ
ปลอดภยัให้กบัผู้ใช้ในระบบ เป็นการน าขอ้ดขีองบล็อคเชนที่สามารถให้
ความปลอดภยั และท าใหร้ะบบประมลูสามารถปราศจากคนกลางในระบบ
ได้ ซึ่งระบบการประมูลออนไลน์ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัยงัไม่มกีารน าบลอ็ค
เชนมาพฒันาระบบร่วมกบัระบบประมลู ซึ่งยงัคงมคีนกลางในการประมูล
ท าใหม้โีอกาสทีค่นกลางนี้สามารถแทรกแซงการประมลูเกดิได ้ซึ่งการน า
เทคโนโลยีบล็อคเชนนี้จะท าเกิดการท ารายการระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย 
เท่านัน้ และมกีารยนืยนัตวัตนผ่านระบบดงักล่าวซึ่งจะมรีะยะเวลาในการ
ยนืยนัตวัตน และระยะเวลาในการด าเนินการทางธุรกรรมระหว่างผูซ้ื้อ และ
ผูข้าย 
 

 

II. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
II.I. Prototype of Blockchain in Dental care service application based on 
Hyperledger Fabric framework 
 การน าเทคโนโลยีบล็อคเชนมาสร้างเป็นต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรบัระบบบรกิารทนัตกรรมโดยใช ้Hyperledger Framework เพื่อสรา้ง
ความน่าเชื่อถอืในระบบสุขภาพ งานวจิยันี้ด าเนินการพฒันาระบบบลอ็ค
เชนซึง่ใช ้RESTful API ซึง่เป็นตวัสือ่สารระหว่างเวบ็แอปพลเิคชนัและสว่น
เซิฟเวอร์เพื่อท าการรบัหรอืส่งขอ้มูล ซึ่งใช้สร้าง Front-End ซึ่งเป็นส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ระบบ  Hyperledger เป็นเครื่องพัฒนาแบบเปิดซึ่งท าให้
สามารถพฒันาแอปพลเคชนับลอ็คเชนในการประยุกต์น าไปใชใ้นธุรกจิต่าง 
ๆ ได้อย่างง่าย การน าประยุกต์ใช้กับคลินิก โรงพยาบาล นัน้ช่วยให้
สถานพยาบาลต่าง ๆ สามารถใช้ในการยืนยนัตัวตนของคนไข้ในการ
ตดิตามอาการ หรอืเงือ่นไขต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการรกัษาในงานวจิยัชิน้นี้ การ
พัฒนาระบบใช้การพัฒนาโปรแกรมเป็น Full-Stack Blockchain ใน
Hyperledger Composer ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างเป็น 
REST API ไดอ้ย่างรวดเรว็ เพื่อน าไปใชก้บัเวบ็ไซต์ หรอืแอปพลเิคชนับน
มอืถือ การท างานของตวัต้นแบบของระบบนี้มดีงันี้ คอื 1) การนัดหมาย
คนไขก้บัทนัตแพทย์ 2) สรา้งรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัย์สนิ เพื่อใชใ้นการ
ใส่รายละเอียดการช าระเงนิต่าง ๆ กบัคลินิก 3) แจ้งเตือนไปยงัคนไข้ 
หลงัจากทางคลนิิกส่งรายการเขา้ไปในระบบ 4) คนไขช้ าระเงนิ โดยคนไข้
จะตรวจสอบรายการของการช าระเงนิ และช าระเงนิ หลงัจากการช าระเงนิ
รายการนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นช าระเงินแล้ว 5) ร ับใบเสร็จ คนไข้จะ
สามารถอ่านรายละเอียดค าวนิิจฉัยของการเข้าพบทนัตแพทย์ ซึ่งมกีาร
สรา้งอยู่บนระบบบลอ็คเชน ในการด าเนินการ ใช ้Hyperledger composer 
เป็น Nodejs ที่สามารถท างานไดด้้วยตวัเอง สามารถน าไปใช้เป็น REST 
API เพื่อน าประยุกต์ใช้กบัผู้ใช้งานตามการออกแบบธุรกจิ ในส่วนติดต่อ
ผูใ้ช ้ใช ้Angular เพือ่ตดิต่อกบัเซฟิเวอร ์REST [1] 
 
II. II.  Argo Bidding a Smart Dynamic System for Enhancement of 
Farmer’s Lifestyle 
 ระบบการซื้อขายสนิคา้สนิคา้ดว้ยการประมลู จุดประสงคข์องงานวจิยันี้
คอืท าใหร้ะบบรวดเรว็ ใชง้านง่าย และมปีระสทิธภิาพ ช่วยผูใ้ชง้านในการ
ลงทุนในการประมูล ตดัพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและ
ลูกค้าในการซื้อขาย ผู้ขายสามารถประกาศขายสนิค้าไปยงัคนซื้อทีส่นใจ 
การยนืยนัของระบบนี้จะใชร้หสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน ในลงชือ่เขา้ใชส้ าหรบัใน
การเขา้ใช้ระบบทัง้ฝัง่ลูกค้า และคนขาย ผู้ขายสามารถอพัโหลดรูปภาพ
ของสนิค้า หรอืการน ารูปภาพไปยงัเซิฟเวอร์ และค าอธบิายรายละเอียด
เกี่ยวกบัตัวสินค้าเกษตรกรรม ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าเกษตรจากการ
ประกาศขายของผู้ขาย และท าการประมูลตวัสนิค้าโดยราคาจะมกีารยึด
ตามผู้ขายสินค้านี้  และท าการประมูลในเวลาที่จ ากัด งานวิจัยนี้ มี
ส่วนประกอบ 5 องค์ประกอบ คอื 1) ระบบการลงทะเบยีน ซึ่งเป็นขัน้ตอน
แรกในเขา้ใช้แอปพลคิเคชนัซึ่งผู้ใชจ้ าเป็นต้องใช ้บญัชผีู้ใช้ (Username) 
และรหสัผ่าน (Password) ซึ่งบญัชใีช้นัน้จะเป็นสิง่ที่ไม่ซ ้ากนั อีกทัง้ผู้ใช้
จ าเป็นใหข้อ้มลูส่วนตวับางประการ เช่น เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื อเีมล ทีอ่ยู่ 
2) การลงชือ่เขา้ใช ้(Login) ซึง่เป็นหน้าทีต่อ้งใชบ้ญัชผีูใ้ช ้และรหสัผ่าน ใช้
ส าหรบัผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของระบบแลว้ หากผูใ้ชง้านลมืรหสัผ่านสามารถ
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ขอใหม่ไดด้ว้ย อเีมล หรอื เบอร์โทรศพัท์มอืถอื 3) หน้าผูใ้ช ้มรีายละเอยีด
ขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่ได้ท าการลงทะเบยีนแล้ว 4) ผลติภณัฑ์ 
เป็นองคป์ระกอบทีป่ระกอบไปดว้ยขอ้มลู เช่น ชือ่ผลติภณัฑ ์ประเภทสนิคา้ 
ราคา และรูปภาพสนิค้า ผู้ขายสามารถส่งรูปภาพภายในเวลาที่ก าหนด 
และเขยีนค าอธบิายเกี่ยวกบัตวัสนิค้า ผู้ขายสามารถก าหนดราคาเริม่ต้น
ของสินค้าได้ ผู้ซื้อสามารถดูรายละเอียดของสนิค้า 5) การประมูล เป็น
องค์ประกอบทีม่ขีอ้มูลเกีย่วกบัวนัที ่และเวลา ในการประมลู มขีอ้มลูของ
ผูใ้ชท้ีก่ าลงัอยู่ในระหว่างการประมลู ขอ้มลูในองคป์ระกอบนี้ คอื ระยะเวลา
ทีเ่หลอืในการประมลู และจ านวนผูเ้ขา้ประมลูสงูสุด [2] 
 
II. III.  Blockchain- Based Trust Auction for Dynamic Virtual Machine 
Provisioning and Allocation in Clouds 
 ระบบ Cloud Computing เป็นระบบที่มีความนิยมในการให้บริการ
อนิเทอร์เน็ต ในงานวจิยันี้เป็นน า Hyperledger Fabric มาประยุกต์ใชเ้ป็น
ต้นแบบของสญัญาอจัฉรยิะบนบลอ็คเชน เพื่อป้องกนัปัญหาทีเ่กดิจากคน
กลาง (3rd Party) ในการท ารายการทีไ่มเ่ชือ่ถอืคนกลางทีจ่ะท าใหเ้กดิขอ้มลู
รัว่ไหว การประมูลที่ไม่ยุติธรรม ในการแก้ปัญหาดงักล่าว งานวิจยันี้ใช้
บล็อคเชนในการพฒันาสญัญาอจัรยิะเป็นตวัต้นแบบ ในตัวต้นแบบนี้ใช้
ระบบ Hyperledger Fabric ในการรวมระหว่างบล็อกเชน และสญัญาอจัริ
ยะด้วยระบบ Cloud เพื่อเพิ่มความปลอดภยัของขอ้มูลการประมูล และ
ความเสมอภาคของระบบ Cloud งานวิจัยนี้ท าการจ าลองระบบด้วย
คอมพิว เตอร์ที่ท า งานด้วยระบบปฏิบัติการ  Ubuntu และ ใช้งาน 
Hyperledger Fabric 1.1 ท าการทดสอบประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบ
เรือ่งความเป็นส่วนตวั (Privacy) เนื่องจากตอ้งป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มลู 
การออกจากศูนย์กลาง (Decentralized) ในระบบประมูล เพื่อตดัตวักลาง
ระหว่างผู้ใช้กับระบบ Cloud และการจัดการรายการการท าธุรกรรม 
(Transaction) เพื่อมัน่ใจว่าเรือ่งความเป็นส่วนตวั และขอ้มลูในการประมลู 
มกีารออกแบบระบบการเข้ารหสัการรบัส่งข้อมูล โดยใช้ key exchange 
protocol และ symmetric encryption technology เพื่อเขา้รหสัการประมลู 
ป้องกนัสทิธขิองผูใ้ชง้านโดยไมต่อ้งผ่านคนกลาง [3] 
 
II.IV. Secure E-Auction System Using Blockchain: UAE Case Study 
  การปกป้องระบบการประมลูสนิคา้ของประเทศสหรฐัอาหรบัอามเิรตส ์
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนจากระบบ Offline เป็น Online มากขึ้น ความ
ปลอดภยัจงึเป็นส่วนส าคญัมากขึน้ งานวจิยัมกีารน าระบบสญัญาอจัฉรยิะ
ใชร้่วมกบัการระบบประมลูแบบดัง้เดมิของประเทศสหรฐัอาหรบัอามเิรตส์ 
เป็นตัวต้นแบบของระบบความปลอดภัยในการประมูล งานวิจัยนี้ มี
การศกึษาเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการประมูลแบบดัง้เดิม ระบบสญัญา
อจัฉรยิะซึ่งมพีื้นฐานอยู่บนระบบบล็อคเชนซึ่งท าให้ไม่จ าเป็นต้องพึ่งคน
กลางในการด าเนินการ และการน าการประมูลออนไลน์โดยใชบ้ล็อกเชน ซึง่
น าระบบสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum โดยระบบดังกล่าวเป็นไม่มี
ศูนย์กลาง (Decentralize) ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการประมูลไม่มกีาร
รัว่ไหลเกดิขึ้น หรอืป้องกนัการโจมตีจากผู้ไม่หวงัดจีากคนกลางที่มสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนั และผูไ้ม่หวงัด ีการด าเนินการม ี3 ขัน้ตอนคอื 1) 
ลงทะเบยีนสนิคา้หรอืทรพัยส์นิ ผูข้ายจ าเป็นต้องลงทะเบยีนลงทะเบยีนใน
บล็อคเชน 2) ผู้ซื้อร้องขอการขอประมูลในทรพัย์สนิ 3) ติดสิน จะมกีาร

ยนืยนัตวัตนก่อนทีเ่จา้ของสนิคา้จะยนืยนัทีส่่งสนิคา้ การยนืยนัจะท าการส่ง
ค าร้องขอไปยงัผู้ขายให้ท าการใส่รหสัส่วนตวัของผู้ขาย รหสับญัชี และ
ตวัเลขสนิคา้ไปยงัแอปพลเิคชนัทีเ่ป็นส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้ในงานวจิยันี้ทาง
ผู้เขยีนได้น าเสนอระบบในการน าไปประยุกต์ใช้กบัระบบประยุกต์แบบ
ดัง้เดมิของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ [8] 

 
III. การด าเนินการพฒันาแอปพลเิคชนั 

III.I. การออกแบบระบบ และรวบรวมความตอ้งการ 
การออกแบบระบบจะมกีารเกบ็ขอ้มลูการประมลูเกีย่วกบัผูใ้ชจ้รงิ เช่น 

กฎหมายการคา้ขายของ รปูแบบการประมลูรงันกแอ่นกนิรงัในปัจจุบนัว่ามี
ข ัน้ตอนด าเนินการในการประมลูสนิคา้ การช าระเงนิสนิคา้ หรอืปัญหาของ
การประมูล น ามาพฒันาระบบเป็นเว็บแอปพลเิคชนัซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อ และ
ผูข้ายรงันก เขา้ถงึไดง้่ายขึน้ รวมทัง้ดงึดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่เพื่อช่วยส่งเสรมิ
ยอดขายให้แก่ผู้ขายที่ได้เลี้ยงนกแอ่นกินรังมากขึ้นด้วย  การพัฒนา
ซอฟแวรจ์ะเป็นการพฒันาโปรแกรมรปูแบบ Full Stack ซึ่งเป็นการพฒันา
ทัง้ในส่วน Front-End และ Back-End ในส่วนของ Front-End ด าเนินการ
พฒันาดว้ย Java Script บน Framework ของ React เนื่องจากมเีครื่องมอื
ทีส่ามารถพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัไดอ้ย่างรวดเรว็ และมขีอ้มลูและเอกสาร
ตามชุมชนของ React อยู่จ านวนมาก ซึ่งเป็นส่วนทีใ่ชใ้นการตดิต่อกบัผูใ้ช้ 
มหีน้าจอแสดงผลใหผู้้ใชส้ามารถเขา้ใจได้ โดยในส่วนนี้จะมกีารออกแบบ
หน้าจอทีช่่วยใหผู้ใ้ชใ้นระบบสามารถเขา้ใจในการใชง้าน ซึ่งมกีารค านึงถงึ
ประสบการณณ์การใชง้านของผูใ้ชซ้ึ่งเป็นผูซ้ื้อและผูข้ายรงันกแอ่นกนิรงัให้
เข้าใจได้ง่ายที่สุด ในส่วน Back End หรือ RESTFUL API เป็นส่วนที่
ค านวณเงื่อนไขต่าง ๆ ในการน าไปแสดงผล Front-End ซึ่งเป็นส่วนที่
แสดงผลขอ้มลูหาผูใ้ชง้านโดยรปูแบบขอ้มลูของการส่งไปยงั Front-End จะ
เป็นในรูปแบบ JSON หรือ JavaScript Object Notation ซึ่งเป็นรูปแบบ
มาตรฐานทีใ่ชใ้นการพฒันา RESTFUL API โดยจะมตีวัแปร และค่าของตวั
แปร และตดิต่อกบัระบบ Hyperledger ซึง่เป็นตวัทีใ่ชก้บับลอ็กเชน โดยตวั 
RESTFUL API จะท างานอยู่บน Cloud ซึ่งไม่จ าเป็นต้องการเครื่องเซิฟ
เวอร์จรงิ และช่วยให้สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ ผู้ให้บรกิารระบบ Cloud 
Computing เช่น Amazon AWS, Google Cloud หรอื Microsoft Azure ซึง่
ผู้ให้บริการรายดงักล่าวเป็นผู้ให้บริการระบบ Cloud รายใหญ่ ซึ่งในตวั
ระบบนัน้สามารถสร้างเซิฟเวอร์จ าลอง ซึ่งสามารถเลือกความสามารถ 
ความเรว็หน่วยประมวลผลทีต่อ้งการได้ หรอื เช่าพื้นทีเ่กบ็ขอ้มลูใชใ้นการ
เกบ็ขอ้มลูทีไ่ฟล ์เช่น ไฟลร์ปูภาพของการประมลู รปูภาพบญัชขีองผูใ้ช ้ซึง่
ระบบ Cloud สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบของระบบตามที่ต้องการได้ทุก
เมือ่ หากในอนาคตมผีูใ้ชจ้ านวนมากเพือ่ใหส้ามารถรองรบัผูใ้ชไ้ดห้ลายคน
พรอ้มกนั ดงัรปูที ่2 
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รปูที ่2 แผนผงัระบบโดยรวม 

 
จากรูปที ่2 การพฒันาซอฟแวร์จะวางแผนให้ RESTFUL API Server 

เป็นตวัที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ หรอื Front-End ซึ่งเป็น
เวบ็แอปพลเิคชนั และระบบของ Hyperledger [4] ทีต่วัน าขอ้มลูไปเกบ็ไว้
บนบลอ็คเชนเพือ่เพิม่ความปลอดภยั และความน่าเชือ่มถอื การท างานของ 
Hyperledger จะท าการคดัลอกรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระเงนิ หรอืท า
ธุรกรรมระหว่างผูซ้ื้อ และผูข้าย ไปยงัเครอืขา่ยของ Hyperledger ทีม่อียู่ใน
ระบบซึ่งเป็นกระบวนการท างานของบล็อคเชน ฐานขอ้มูลของงานวจิยันี้
เป็นตวัที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลการเขา้ใช้ระบบ ระบบสมาชกิเพื่อใช้ในการ
ยนืยนัใชใ้นระบบ และเกบ็รวบรวมประวตักิารเขา้ประมลูยอ้นหลงัพรอ้มรบั
สถานะจากบลอ็คเชนเพือ่ใหม้คีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้นระบบการประมลู 
 
III.II. การพฒันาระบบ 

การพัฒนาในงานวิจัยนี้ ใช้ React ซึ่งเป็น Framework ส าหรับการ
พฒันาเว็บแอปพลิเคชนัที่นิยมในการพฒันาในปัจจุบนั  และง่ายต่อการ
พฒันาให้มปีระสิทธิภาพ เขยีนด้วยภาษา JavaScript ซึ่งเพิ่มคุณสมบตัิ 
ความสามารถต่าง ๆ ใหก้บัเวบ็แอปพลเิคชนั ซึ่งต่างกบัการเขยีนเวบ็ไซต์
ทัว่ไปดว้ยภาษา HTML ทัง้หมด อกีทัง้รองรบัการส่งขอ้มลูแบบ RESTFUL 
API ช่วยใหก้ารพฒันาระหว่าง Back-End และ Front-End เป็นไปไดอ้ย่าง
อิสระขึ้น อีกทัง้ขอ้ดขีองการแยกระหว่าง Back-End และ Front-End คอื
เมื่อมปีรบัปรุงระบบ หรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ระบบทัง้สองนัน้ระบบใด
ระบบหนึ่งจะยงัสามารถใชง้านต่อได้ ช่วยใหไ้ม่เกดิหน้าเปล่า และตดิตาม
ปัญหาไดง้่ายมากยิง่ในการพฒันา หรอืการสบืหาปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบ 
ในส่วนของ Back-End นัน้จะท าการเชื่อมต่อกับระบบบล็อกเชนของ 
Hyperledger Fabric ในการน าขอ้มูลการท ารายการอยู่บนบล็อกเชน ซึ่ง
บลอ็คเชนเป็นการคดัลอกรายการไปยงัเครอืขา่ยทีเ่ป็นตวัระบบของบลอ็ค
เชน ซึ่งท าใหก้ารเปลีย่นแปลงขอ้มลู หรอืวนัทีแ่ละเวลาในระบบเป็นไปได้
ยากมาก เนื่องจากมอีลักอลทิมึในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ซึง่
สิง่ทีไ่ดค้อืช่วยเพิม่ความน่าเชือ่ถอืในระบบบลอ็คไดม้ากขึน้ ความปลอดภยั
ของขอ้มลูซึง่มกีารเขา้รหสัไว ้อกีทัง้ Back-End ท าการเกบ็ขอ้มลูบางอย่าง 
เช่น ขอ้มลูสนิคา้ประมลูทีเ่กบ็ขอ้มลูรปูภาพ รายละเอยีดสนิคา้ ราคาเริม่ตน้ 
และประวตักิารท ารายการ หรอืประวตักิารซื้อขาย การประมลู ขอ้มลูผูใ้ช้
ส าหรบัการเข้าระบบของผู้ใช้ที่ได้ท าการลงทะเบียนไว้แล้ว  จึงมรีะบบ
ฐานข้อมูล (Database) ใช้ส าหรบัเก็บข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถย้อนดู

ขอ้มลูยอ้นหลงัของตวัเองได ้ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้จ าเป็นตอ้งเขา้สู่ระบบก่อนที ่
จะสามารถดูข้อมูลได้ ในฐานข้อมูลมีการเข้ารหัสไว้เพื่อป้องกันผู้ไม่
ประสงค์ดดเีขา้ถึงขอ้มูล หรอืแก้ไขขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ในการดงึขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มลูในส่วนของ Back-End จะมกีารใชค้ าสัง่ SQL หรอืเป็นภาษาทาง
โปรแกรมเพื่อใช้ร ับข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งมีรูปแบบเป็นแบบตารางที่
ต้องการตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบไว้ จากนัน้จงึน าไปแสดงผลทีส่่วนของ 
Front-End หรือท าการเขียนเงื่อนไขก่อนน าไปแสดงผลให้ผู้ใช้ได้เห็น 
ภาษาทางโปรแกรมทีใ่ช้กบังานวจิยันี้เป็น Python ในส่วนของ Back-End 
และเชื่อมต่อฐานขอ้มูล และระบบบลอ็กเชนของ Hyperledger Fabric ซึ่ง
เป็นภาษาทีน่ิยมในปัจจุบนัเนื่องจากสามารถน าไปประยุกต์ไดห้ลากหลาย
งาน เช่น งานทางด้าน AI หรือ Machine Learning หรือ การน าไปสร้าง
บริการเว็บไซต์ หรือ ใช้งานเป็นระบบ RESTFUL API ที่ช่วยในการคดิ
เงือ่นไขการท างาน หรอืพฒันาระบบ Back-End ใหแ้ก่ Front-End อกีทัง้ยงั
งา่ยต่อการบ ารุงรกัษาระบบ เนื่องภาษาไมซ่บัซอ้น และมเีครือ่งมอืทีช่่วยใน
การพฒันาระบบมากมาย 
 
III.III. การเชือ่มต่อกบับลอ็คเชน Hyperledger 

ระบบบล็อกเชนเป็นระบบที่ไม่มตีวักลาง (Decentralize) การติดตัง้
ระบบบล็อคจงึจ าเป็นต้องใช้เซิฟเวอร์ หรอือุปกรณ์หลายตวั ซึ่งเป็นสิง่ที่
ยุ่งยาก จงึท าการออกแบบระบบใหท้ างานอยู่บนระบบ Cloud เนื่องจากท า
การบ ารุงรกัษางา่ย และท าการยา้ย พฒันาระบบไดง้า่ยโดยไมจ่ าเป็นทีต่้อง
เกีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์จรงิ ระบบบลอ็คจะเป็นการท าส าเนาการท าธุรกรรม
เพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถือ ระบบบล็อคเชนจ าเป็นต้องมกีารเขา้รหสัขอ้มูล
โดยจะมชีุดกุญแจ 2 ชุด ซึ่งแบ่งเป็น กุญแจสาธารณะ (Public key) และ
กุญแจส่วนตวั (Private Key) ในการถอดรหสั [7] ซึ่งกุญแจสาธารณะจะใช้
ก็ต่อเมื่อมกีารส่งขอ้มูลให้ผู้ที่ต้องการท ารายการธุรกรรม หรอืส่งขอ้มลูที่
เป็นความลับหรือต้องการความปลอดภัย ซึ่งเมื่ออีกฝ่ายได้ร ับกุญแจ
สาธารณะก็จะสามารถด าเนินการต่อได้ ผู้ที่ไม่ได้รบักุญแจจะไม่สามารถ
ด าเนินการ หรอืท าธุรกรรมต่อไปได้ ในการด าเนินดงักล่าวเพื่อเพิม่ความ
ปลอดภยัของระบบโดยรวมทีส่่วนกลางอาจถูกโจมตจีากผูห้วงัด ีหรอืขโมย
ขอ้มูลการด าเนินประมูล และการซื้อขายในระบบ อีกทัง้เป็นการป้องกนั
จากผู้ที่เป็นตัวกลางในซื้อขาย ระบบที่ใช้ในการน ามาประยุกต์เข้ากบั
งานวิจัยนี้จะใช้ Hyperledger Fabric เนื่องจากเป็นระบบแบบเปิดหรือ 
(Open Source) ซึ่งนักพฒันาโปรแกรมสามารถน าระบบดงักล่าวใช้หรือ
น าเขา้ไปกบัตวัโปรแกรมอื่นๆได้ และเป็นทีน่ิยมในการน าไปวจิยั หรอืต่อ
ยอด โดยมพีืน้ฐานอยู่บนระบบบลอ็คเชน [5] ดงัรปูที ่3 
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รปูที ่3 E-Auction Framework with Blockchain (Hyperledger) 

 
III.IV. ข ัน้ตอนการท างานของระบบประมลู 

จากรูปที่ 4 ข ัน้ตอนการท างานของระบบประมูลออนไลน์ จะมกีาร
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ จากการทีผู่ข้ายลงทะเบยีนสนิคา้รงันกเขา้สู่ระบบ คอื 
การขายแบบไม่ประมลู และขายแบบประมลู โดยรูปแบบแรกการขายแบบ
ไม่ประมูล ผู้ขายจะท าการขายโดยก าหนดเวลาในการวางขาย เมื่อครบ
เวลาทีก่ าหนด และมผีูซ้ื้อตดิต่อมากจ็ะท าการปิดขาย และด าเนินทางการ
ธุรกรรมกบัผูซ้ื้อ จากนัน้ผูข้ายจ าเป็นต้องท าการจดัส่งสนิค้าซึ่งกค็อืรงันก
ไปผู้ซื้อ ในกรณีที่หมดเวลาและไม่สามารถขายได้ก็จะกลบัไปยงัข ัน้ตอน
แรกซึ่งก็คอืการลงทะเบยีนอีกครัง้ รูปแบบที่สอง คอื การขายแบบน าไป
ประมูล โดยผู้ขายจะท าการก าหนดระยะเวลาในการประมูล และราคา
เริ่มต้นของรงันกที่น ามาประมูล เมื่อท าการก าหนดแล้วก็จะเริ่มท าการ
ประมลูจนถงึระยะเวลาทีก่ าหนด จากนัน้ผูข้ายจะท าการตดัสนิใจว่ายอมรบั
การประมูลสนิค้าหรอืไม่ หากยอมรบัก็จะการปิดการประมูล และผู้ซื้อที่
ประมูลได้ราคาสูงที่สุด หรือผู้ได้ชนะการประมูลนี้จะได้รบัรายการการ
ด าเนินธุรกรรมจากผู้ขาย และท าการปิดประมูลสนิค้ารายการนี้  หากไม่
ยอมรับจ าเป็นต้องลงทะเบียนเปิดขายใหม่อีกครัง้  หรือหากผู้ขายไม่
ต้องการขายแล้ว ก็สามารถตัง้สถานะยกเลิกได้ ในระบบนี้หากผู้ขาย
ต้องการขายรงันกเพิม่เติมสามารถด าเนินขัน้ตอนนี้ได้ทุกเมื่อ  เมื่อสนิค้า
ของผูข้ายพรอ้มส าหรบัการขาย หรอืพรอ้มส าหรบัเริม่ต้นการประมลู ใหผู้้

ซื้อทีส่นใจตดิต่อ และเริม่ด าเนินการประมลูรงันก โดยทัง้หมดจะด าเนินการ
เปิดระบบรูปแบบแพลตฟอร์ม (Platform) ภายใต้ความน่าเชื่อถือด้วย
เทคโนโลยบีลอ็คเชน Hyperledger 

 
 

IV. บทสรุป 
 ผลจากการออกแบบกรอบแนวคดิส าหรบัระบบประมลูรงันกแอ่นกนิรงั

ดว้ยบลอ็คเชน จะเหน็ไดว้่า การน าเอาเทคโนโลยบีลอ็คเชนมาประยุกต์ใช้
ส าหรบัออกแบบระบบประมูลสนิค้าเกษตรออนไลน์นี้ ท าให้มคีวามหน้า
เชือ่ถอืและความปลอดภยัขอ้มลูของระบบประมลูออนไลน์ตามวตัถุประสงค์
ของกรอบแนวคดิทีส่ามารถน าไปเป็นแม่แบบของการพฒันาระบบประมูล
ออนไลน์ที่เหมาะสมตามแต่ละลานประมูลทัว่ประเทศไทย อย่างไรก็ดี 
ภายใต้เงือ่นไขและขอ้ปฏบิตัขิองผูซ้ื้อ ผูข้าย และผูดู้แลระบบ จ าเป็นต้องมี
การแสดงขัน้ตอนการท างานของระบบประมลูออนไลน์อย่างละเอยีดส าหรบั

สมาชกิหรอืผูร้่วมประมูล โดยมขีอ้ควรระวงัระหว่างกจิกรรมประมลูรงันก 
เช่น การท าธุรกรรมการเงิน การขนส่งรังนกถึงผู้ประมูล การประกัน
คุณภาพรงันก การประกนัความน่าเชือ่ถอืของระบบ เป็นตน้ 

ปัจจุบนัผู้วจิยัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบตามกรอบแนวคดิที่ได้จาก
บทความวิจัยนี้  โดยได้น ากรณีศึกษาของลานประมูลของจังหวัด
สุราษฏร์ธานีมาวเิคราะห์ปัญหา ความต้องการ เงื่อนไข ความเหมาะสม 
และอื่นๆ เพือ่สามารถเลอืกฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรใ์ดทีเ่หมาะสมต่อไป 
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บทคดัย่อ —  การศึกษาน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการปรบัปรงุกระบวนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ท่ีตรวจสอบคุณภาพของสายการประกอบ
กรณีศึกษาสายการประกอบรถจกัรยานยนต์รุ่นใหญ่ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ก่อนท่ีจะส่งมอบให้กบัลูกค้าในขัน้ตอนถดัไป มีรายละเอียด
และจุดต่างๆท่ีจะต้องท าการตรวจเชค็คณุภาพจ านวนมาก การปฏิบติังาน
แบบเดิมใช้รูปแบบการตรวจเช็คด้วยเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีมีความ
ซับซ้อนมีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดจากทักษะของผู้ปฏิบติังานสูง 
ผู้วิจยัจึงได้การพฒันาโปรแกรมช่วยประเมินคณุลกัษณะของช้ินงานท่ีมีการ
แสดงผลด้วยภาพแบบดิจิทลัขึ้นมา ผลจากการทดลองใช้งานพบว่าสามารถ
ช่วยลดเวลาในการตดัสินใจของพนักงานได้ และจากผลการศึกษาพบว่า 
โปรแกรม ท่ีถูกพัฒนาขึ้นสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ
รถจกัรยานยนต์รุ่นใหญ่ก่อนส่งมอบให้กบัขัน้ตอนถดัไป มีจ านวนครัง้ของ
ความผิดพลาดในการปฏิบติังานของพนักงานลดลงจากเดิมร้อยละ 30 
เหลือเพียงร้อยละ 10 ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีสามารถลดลงได้อีก งานวิจยัน้ีจึงมี
ส่วนในการช่วยปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
ตรวจสอบของแผนกคณุภาพการประกอบก่อนส่งมอบลูกค้าได้ 

ค ำส ำคญั — การปรบัปรงุ, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, การ
ตรวจสอบคณุภาพด้วยสายตา, รถจกัรยานยนตร์ุ่นใหญ่, การพฒันา
โปรแกรมช่วยประเมิน, การแสดงผลด้วยภาพดิจิทลั 

 
ABSTRACT — The objective of this research is to improve the 
operations of the quality control inspectors that are working in the case 
study big bike assembly line. For this case, the inspectors need to fully 
inspect the bikes before shipping them to the costumers. As there are 
many details and points to be checked, current processes which include 
checking documents and filling in complex forms can highly be affected 
by the mistakes of inspectors that are lacking experiences and skills. To 
solve this problem, our research team developed a digital program that 
can assess the characteristic of the workpieces. Our research team 
found out that this program can lower the time that the inspectors used 
in their decision. In addition, the mistakes from the operations of the 

inspectors reduced from 30 percent to 10 percent. Therefore, this 
research can improve and increase the operations efficiency of the 
quality control inspectors before shipping the products to the 
customers. 

Keywords — Improve, Operational efficiency, Visual Inspection, Big 
bike, Research team developed a digital program, Digital image 

 
I. บทน ำ 

อุตสำหกรรมประกอบรถจกัรยำนยนตร์ุ่นใหญ่สญัชำตอิงักฤษ
เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบธุรกจิทีก่ ำลงัไดร้บัควำมนิยมในตลำดในประเทศไทย 
มโีรงงำนประกอบตัง้อยู่ที ่ นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ี ในปี 
พ.ศ. 2544  เริม่ผลติอะไหล่และชิน้สว่นเพือ่ส่งออกไปยงับรษิทัแมท่ีอ่งักฤษ 
ต่อมำในปี 2550 เริม่มกีำรประกอบรถจกัรยำนยนต์รุ่นใหญ่ในประเทศไทย 
โดยเน้นกำรผลติเพือ่ส่งออกเท่ำนัน้ โดยรถจกัรยำนยนต์ทีผ่ลติในประเทศ
ไทยมคีวำมหลำกหลำยของรุน่แตกต่ำงจำกประเทศองักฤษ บรษิทัเริม่
เลง็เหน็โอกำสทำงกำรตลำดของรถจกัรยำนยนต์รุ่นใหญ่ในประเทศไทย จงึ
เริม่ท ำกำรตลำดอย่ำงจรงิจงัในปี 2558 มสีดัส่วนในกำรตลำดเพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 40 ท ำใหบ้รษิทัเตบิโตขึน้อย่ำงมัน่คง  

ในประเทศไทยมีกำรผลิตรถทัง้หมดจ ำนวน 35 รุ่น  ใน
สำยกำรผลติไม่ไดป้ระกอบรถเพยีงรุ่นเดยีวแต่มกีำรผลติรถทีค่ละรุ่นและz
คละตลำดบนสำยกำรผลิตเดียวกัน นอกเหนือจำกกระบวนกำรกำร
ประกอบทีม่มีำตรฐำนแลว้ กระบวนกำรในกำรควบคุมคุณภำพทีด่กีเ็ป็นสิง่
ทีจ่ ำเป็นเพื่อท ำใหส้ำมำรถส่งมอบผลติภณัฑ์สุดทำ้ยใหก้บัลูกคำ้ได ้ดงันั ้น
กำรควบคุมในกำรตรวจสอบคุณภำพจงึเป็นกระบวนกำรทีต่อ้งมกีำรจดักำร
ทีเ่หมำะสมในปัจจุบนั  ซึง่กระบวนกำรกำรตรวจสอบดว้ยสำยตำนี้เป็นกำร
พึง่พำควำมถูกตอ้งของคนท ำงำนเป็นหลกั ไม่ไดน้ ำเอำเทคโนโลยมีำใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ ดงันัน้ผู้ว ิจยัสนใจ และเห็นว่ำเรำสำมำรถพัฒนำวิธีกำร
ตรวจสอบจำกรูปแบบฟอร์มกำรตรวจทีเ่ป็นเอกสำรในปัจจุบนั โดยกำรน ำ
เทคโนโลยเีขำ้มำช่วยในรูปแบบอุปกรณ์ทำงอิเลก็ทรอนิกส์ ควบคู่กบักำร
พฒันำโปรแกรมที่สำมำรถช่วยประเมนิคุณลกัษณะของชิ้นงำนด้วยภำพ
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ดจิทิลั ซึ่งช่วยลดเวลำกำรตดัสนิใจของพนักงำนและขัน้ตอนกำรสำมำรถ
ช่วยลดควำมผดิพลำดในกำรตดัสนิใจของพนกังำนได ้ส่งผลใหเ้กดิกำรเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ และยงัสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น
ใหก้บับรษิทั 
 

II. วตัถุประสงคก์ำรวจิยั 
II.I เพื่อพฒันำโปรแกรมช่วยประเมนิคุณลกัษณะของชิ้นงำนดว้ยภำพ

ดจิทิลั 
II.II เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรตรวจสอบคุณภำพ 

 
III. ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

III.I) แนวคดิแบบลนี 
สิง่ทีส่ ำคญัของกำรผลติในแงข่องอุตสำหกรรม คอื กำรลดตน้ทนุ 

และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตและยงัคงไว้ซึ่งคุณภำพ ซึ่งควำม
ต้องกำรเหล่ำนี้สอดคล้องกับแนวคิดกำรผลิตแบบโตโยต้ำ ( Toyota 
Production System) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งว่ำ กำรผลิตแบบลีน (Lean 
Manufacturing) ซึ่งผู้รเิริม่คอื Taiichi Ohno เป็นผู้ที่มแีนวคดิว่ำควำมสูญ
เปล่ ำ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งถู ก ก ำ จัด  (บัง  คยอ งอิ ล , 2560; Toyota Motor 
Corporation, n.d.) แนวคดินี้ใหค้วำมส ำคญักบักำรลดของเสยีจำกกำรผลติ 
(Muda) โดยไดค้ ำนึงถงึกำรผลติทีม่ำกเกนิก ำลงั หรอืมำกกว่ำมำตรฐำน ที่
ก ำหนดไว ้(Muri) และควำมไม่สม ่ำเสมอในกำร ผลติ (Mura) (ไคเซ็นแมน, 
2549) โดยแบ่งกจิกรรม กำรผลติออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 1) กจิกรรมกำร
ผลติที่ก่อใหเ้กดิมูลค่ำ 2) กจิกรรมกำรผลติที่ไม่ก่อให้เกดิมูลค่ำ (Sundar, 
Balajib, & Satheesh Kumar, 2014) และ  3) กิจกรรมทำงธุ รกิจที่ ไ ม่
ก่อใหเ้กดิมลูค่ำ (Lean Methods Group, n.d.) จำกกำรจ ำแนกกจิกรรมทัง้
3 กจิกรรมของลนีจะเหน็ว่ำกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่ำ จะส่งผลต่อผลก ำไร
ขององค์กร และท ำใหอ้งค์กร ไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนั ซึ่งหวัใจหลกัคอืกำรไหล
ของงำน (Flow) ทีค่วำมสม ่ำเสมอไมเ่กดิจุดคอขวด ทีส่่งผลใหป้ระสทิธภิำพ
ในกระบวนกำรผลติดว้ยกำรขจดั ควำมสญูเปล่ำทีก่่อใหเ้กดิตน้ทุนและ กำร
เพิม่มลูค่ำเพือ่ควำมพงึพอใจของลกูคำ้ (นิพนธบ์วัแกว้, 2547) 

 
III.II) กำรลดควำมสญูเปล่ำดว้ยหลกักำรระบบ ECRS 

กำรมเีครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีท่นัสมยั เขำ้มำใชใ้นส ำนกังำนจะท ำให้
กำรปฏบิตัิงำนเป็นไปได้ด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้องนอกจำกนี้ จะต้อง
ศกึษำคน้หำ ก ำหนดเวลำทีเ่ป็นส่วนเกนิและเวลำไรป้ระสทิธภิำพใหไ้ด ้โดย
ท ำกำรศกึษำวธิกีำรท ำงำนหรอื โดยกำรใช้หลกักำรสงัเกตง่ำย ๆ ว่ำกำร
ท ำงำนใดทีท่ ำแลว้ไมก่่อใหเ้กดิผลงำนหรอืท ำเสรจ็แลว้สญูเปล่ำถอืเป็นเวลำ
ส่วนเกินหรือ กำรไม่ท ำอะไรเลย เช่น อยู่ในสภำพ “รอ” “หลบ” “หลีก” 
“เลี่ยง” และ “หยุด” สิ่งเหล่ำนี้ถือเป็นเวลำไร้ประสิทธิภำพ กำรก ำหนด
ประเภทเวลำดงักล่ำวได้จะท ำให้กำรท ำงำนดขีึ้นหำกได้มกีำรศกึษำและ
ด ำเนินกำรเป็นขัน้เป็นตอนตำมแนวทำงดงักล่ำวนี้ และต้องได้รบัควำม
ร่วมมือร่วมใจจำก บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรท ำงำนเชื่อได้ ว่ำ
สำมำรถปรบัปรุงกำรท ำงำนโดยมกีำรลดขัน้ตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร
จำกเดมิลงได ้ซึง่จะท ำใหก้ำรท ำงำนมปีระสทิธภิำพและสำมำรถตอนสนอง
ควำมต้องกำรไดอ้ย่ำงแทจ้รงิเป็นไปตำมแนวทำงของกำรบรหิำร ทีด่หีลกั
ทัว่ไปในกำรปรบัปรุงขัน้ตอนกำรท ำงำนดว้ยหลกักำรของ ECRS 

ประเสรฐิ อคัรประถมพงศ ์(2552) หลกักำร ECRS เป็นหลกักำร
ง่ำย ๆ ซึ่งสำมำรถใช้ในกำร เริม่ต้นลดควำมสูญเปล่ำหรอื MUDA ลงได้
เป็นอย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถเปลีย่นแปลงสภำพปัจจุบนัใหเ้ขำ้สู่สภำพ
ที่ควรจะเป็น กำรสร้ำงงำนที่เป็นมำตรฐำนเพื่อกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง
ประกอบดว้ย กำรก ำจดั (Eliminate: What, Why), กำรรวมกนั (Combine: 
When), กำรจดัใหม ่(Rearrange: Where), กำรท ำใหง้ำ่ย (Simplify: Who) 
รูปแบบองค์กรของธุรกจิ จะประกอบไปด้วย สดัส่วนงำนของโรงงำนและ 
สดัส่วนของงำนทีเ่ป็นสนับสนุน ซึ่งในทัง้ 2 ส่วน จะมกีระบวนกำรท ำงำน
อำจจะเกดิท ำใหเ้กดิควำมสูญเปล่ำได้ ซึ่งในสดัส่วนงำนของโรงงำนนัน้ จะ
เป็นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติรวมถงึกระบวนกำรท ำงำนหรอื แมก้ระทัง่
เวลำทีใ่ชใ้นกำรผลติ ซึ่งกำรลดควำมสญูเปล่ำทีเ่กดิขึน้ในกำรผลติเป็นสิง่ที่
จ ำอย่ำงมำกเพรำะควำมสูญเปล่ำที่เกดิขึน้ ส่งผลท ำใหต้้นทุนของสนิค้ำที่
ท ำใหม้ปีรมิำณสงูขึน้ และท ำงำนทีไ่มก่่อใหเ้กดิประโยชน์ ผลลพัธท์ีจ่ำกกำร
ลดควำมสูญเปล่ำในกำรผลิตคือสำมำรถท ำให้ต้นทุนจะลดลง และมี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคู่แขง่สงูขึน้ 
 
III.IV) เครือ่งมอืคุณภำพ 7 ชนิด (7 Quality Control Tools) 

เครื่องมอืในกำรควบคุมคุณภำพ เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีส่ ำคญัและ
สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำทำงด้ำนคุณภำพของกระบวนกำรผลิต เป็น
เครื่องมอืในกำรช่วยศกึษำสภำพทัว่ไปของปัญหำ เป็นตวักรองขอ้มลูหรอื
จัดล ำดับควำมส ำคญัของปัญหำ ในกำรส ำรวจปัญหำในสภำพปัจจุบนั 
คน้หำปัญหำและวเิครำะห์หำสำเหตุของปัญหำทีแ่ทจ้รงิ เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรแก้ไขได้อย่ำงปัญหำได้อย่ำงถูก และยงัสำมำรถติดตำมผลอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรควบคุมคุณภำพม ี7 ชนิดประกอบไปดว้ย 
ใบตรวจสอบ (Check sheet), กรำฟ (Graph), ฮิสโตแกรม (Histogram), 
แผนภู มิพ ำ เ ร โ ต  (Pareto Diagram), แผนผัง ก้ ำ งปล ำ  (Fish-bone 
Diagram), แผนภำพกำรกระจำย (Scatter Diagram), แผนภูมิควบคุม 
(Control Chart) 
 
III.IV) ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไพรนิทร ์หลวงมลู, 2553 ไดน้ ำหลกักำรเคลื่อนไหวและเวลำมำ
ใช้ในกำรลดขัน้ตอนที่ไม่จ ำเป็นและปรบัเปลี่ยนวธิกีำรท ำงำนใหม่ ซึ่งผล
จำกกำรปรบัปรุงท ำใหส้ำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพ ของเครือ่งตดัขึน้รปูชพิได้
โดยกำรปรบัปรุงในขัน้ตอนกำรเตรยีมเครื่องมอื และตดัขัน้ตอนหมุนสกรู
ออกไป นอกจำกนี้ยงัออกแบบอุปกรณ์เกบ็เครื่องมอืท ำใหล้ดเวลำในกำร
เดินไปเอำสไลด์เพทจำก ชัน้เก็บ ท ำให้สำมำรถลดเวลำในกำรปรับตัง้
เครือ่งตดัขึน้รปูชพิไดอ้กีดว้ย 

อภิวฒัน์ มุตตำมระ ; ณิชำภำ บุญพิทกัษ์(ApiwatMuttamara; 
NichapaBoonpitak. 2014 : 15) ไดท้ ำกำรศกึษำกำรปรบัปรุงกระบวนกำร
ผลติสวทิช์โอเวอร์ไดร์ โดยใชเ้ทคนิควศิวกรรมอุตสำหกำร คอื กำรศกึษำ
กำรเคลื่อนไหวและเวลำ โดยได้ใช้ทฤษฎี ECRS ซึ่งสำมำรถลดขัน้ตอน
กำรท ำงำนจำกกำรท ำงำนทัง้สองมอืไม่เท่ำกนั โดยมอืซ้ำยม ี21 ขัน้ตอน 
และมอืขวำม ี23 ขัน้ตอนเหลอืทัง้สองมอืทีม่ขี ัน้ตอนเท่ำกนัคอื 15 ขัน้ตอน 
และสำมำรถลดเวลำประกอบลงสวทิชล์งไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 28.70 

ประยูร สุรินทร์, 2551 ได้ท ำกำรศึกษำเพื่อลดเวลำสูญเสยีใน
กระบวนกำรผลติเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติเพื่อแกปั้ญหำในอุตสำหกรรม
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กำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำเวลำที่สูญเสีย
เกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุด้วยกัน เช่นเกิดจำกเครื่องมอื และอุปกรณ์ไม่ 
เหมำะสมหรอืไม่สะดวกในกำรปฏบิตังิำน พนักงำนใชเ้วลำไม่เท่ำกัน ไม่มี
วธิกีำรท ำงำนทีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั และสภำพแวดลอ้มในกำรปฏบิตังิำน
ซึ่งคณะผู้ท ำวิจัยได้เลือกปัญหำที่เกิดจำกอุปกรณ์ไม่เหมำะสมหรือไม่
สะดวกในกำรปฏบิตังิำนมำท ำกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

 
IV. วธิดี ำเนินกำรวจิยั 

IV.I) ศกึษาขอ้มลูทัว่ไป และรวมรวมสภาพปัจจุบนั ของโรงงานกรณศีกึษา 
กำรศึกษำข้อมูลทัว่ไปเป็นกำรส ำรวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ

ผลติภณัฑ ์กำรท ำงำนของพนกังำน กำรตรวจสอบคุณภำพรถจกัรยำนยนต์
รุ่นใหญ่ด้วยสำยตำ เพื่อให้ทรำบถึงสำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำจำก
กระบวนกำรท ำงำน ซึ่ งหำกรู้ถึง ปัญหำที่แท้จริงแล้ว จะสำมำรถ
ท ำกำรศกึษำทฤษฎทีีม่สี่วนเกีย่วขอ้งมำปรบัปรุงเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำร
ตรวจสอบคุณภำพรถจกัรยำนยนต์รุ่นใหญ่ดว้ยสำยตำ  

 
IV.II) ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำหำงำนวิจยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทำง โดย
ค้นหำวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรพฒันำโปรแกรม กำรตรวจสอบคุณภำพ น ำ
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมำศกึษำ เช่น เครื่องมอืลนีเทคนิค ECRS หรอืใช ้QC 7 
tools ด้วยแผนผังก้ำง  (Fish one Diagram) มำเป็นเครื่องมือ ในกำร
วเิครำะห์หำสำเหตุของปัญหำ และหำวถิแีนวทำงในกำรปรบัปรุงเพื่อเพิม่
ประสทิธภิำพกำรตรวจสอบคุณภำพรถจกัรยำนยนต์รุ่นใหญ่ดว้ยสำยตำ ซึง่
ข ัน้ตอนกำรท ำงำนในปัจจุบนั ดงัรปูที ่I 

 

 
รปูที ่I. ข ัน้ตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของรถจกัรยำนยนต์ 

IV.III) วเิคราะหข์อ้มลูสภาพปัจจุบนั 
 ศึกษำขัน้ตอนวิธีกำรท ำงำนของพนักงำน  ในส่วนของกำร

กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพรถจกัรยำนยนต์ดว้ยสำยตำมำท ำกำรศกึษำ
และวิจยั เนื่องจำกเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญเป็นขัน้ตอนสุดท้ำยก่อนที่
ผลติภณัฑจ์ะส่งไปยงัลกูคำ้ หำกคุณภำพของรถจกัรยำนยนต์ไมไ่ดคุ้ณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดจะมปัีญหำด้ำนชื่อเสียงของบริษัทเกิดขึ้น โดย
ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครือ่งมอืในกำรดงันี้ 

IV.III.I) การสมัภาษณ์พนกังาน 
 กำรสมัภำษณ์พนักงำนเพื่อเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึกบัผู้ปฏบิตังิำนจรงิ ซึ่ง

สำมำรถท ำใหผู้ว้จิยัเขำ้ใจและในมมุมองกำรท ำงำนของผูป้ฏบิตัแิละขัน้ตอน
กำรปฏิบัติงำน ปัญหำที่พบเจอในระหว่ำงกระบวนกำรท ำงำน หรือ 
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงปฏบิตังิำน ดงัตำรำงที ่I ดงันี้ 

ตำรำงที ่I. กำรสมัภำษณ์พนกังำน 

 
IV.III.II) การใชเ้อกสารแบบฟอรม์การตรวจสอบ (Check sheet) 

ในปัจจุบนักำรตรวจสอบคุณภำพรถจกัรยำนยนต์ ใชแ้บบฟอร์มกำร
ตรวจสอบทีเ่ป็นรูปแบบกระดำษ ซึ่งจะมตี้นฉบบัแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ
ส ำหรบัแต่ละรุ่น 

 
IV.III.III) เวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ 

ขัน้ตอนในกำรตรวจสอบคุณภำพจะเริม่จำกหยบิเอกสำรทีบ่่งบอกรุ่น
ของรถและน ำมำเขยีนหมำยเลขรถจกัรยำนยนต์ทีแ่บบฟอรม์กำรตรวจสอบ
และท ำกำรตรวจสอบรถจกัรยำนยนต์ตำมสิง่ทีก่ ำหนดไวท้ีต่รวจแบบฟอร์ม
กำรตรวจสอบหลงัจำกนัน้ท ำกำรเขยีนเครื่องหมำยถูกลงบนแบบฟอร์ม 
หำกรถจกัรยำนยนต์คนัใดประกอบชิน้ส่วนมำผดิ หรอืชิ้นส่วนมรีอยจะตอ้ง
เขยีนปัญหำลงเอกสำรทีบ่่งบอกรุ่นของรถและแบบฟอรม์กำรตรวจสอบ 
 
IV.III.IV) ความถูกตอ้งในการตรวจสอบของพนกังาน 

ในปัจจุบนัพนักงำนตรวจสอบจะตรวจสอบรถจกัรยำนยนต์โดยกำร
อ่ำนเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนก่อนที่จะท ำกำรตรวจสอบคุณภำพ
รถจกัรยำนยนต์รุ่นใหญ่ ซึ่งเอกสำรมคีวำมซบัซ้อน กำรอบรมพนักงำนที่
ไม่ได้มำตรฐำน พนักงำนจะต้องใช้ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ หำก
พนักงำนไม่มปีระสบกำรณ์และควำมช ำนำญอำจจะท ำให้เกดิปัญหำกำร
ตรวจสอบคุณภำพผดิพลำดได ้

สแกนขอ้มลูใน chek sheet เขา้ระบบ

หยบิเอกสาร Check sheet ของรุ่นที่

ตอ้งการตรวจสอบ

กรอกขอ้มลูรถจกัรยานลง check sheet

ตรวจสอบคุณภาพรถจกัรยานยนต์

อ่านเอกสารปฎิบตังิานและท าความเขา้ใจ

วธิกีารตรวจสอบ

เริม่ตน้

เซน็เอกสารเพือ่เป็นการบ่งชีว้่าพนกังาน

ไดถู้กอบรมและเขา้ใจวธิกีารตรวจสอบ

เตรยีมเอกสารก่อนเริม่งาน

แยกเอกสารตามรุ่น

ล ำดบั ต ำแหน่ง ฝ่ำย/แผนก 
อำยุกำร
ท ำงำน(ปี) 

จ ำนวน 
(คน) 

1 ผูดู้แลพนกังำนฝ่ำย
กำรตรวจสอบ
คุณภำพ  

แผนกกำร
ตรวจสอบ
คุณภำพ / QC 

9 1 

2 พนกังำนฝ่ำยกำร
ตรวจสอบ  

แผนกกำร
ตรวจสอบ
คุณภำพ / QC 

4,5 2 

3 หวัหน้ำฝ่ำยกำร
ตรวจสอบ 

แผนกกำร
ตรวจสอบ
คุณภำพ / QC 

6 1 
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IV.IIII) ระบุปัญหาและแนวทางการปรบัปรุง 
 จำกสำเหตุทีไ่ดจ้ำกกำรเกบ็รวมรวบขอ้มลู และท ำกำรวเิครำะห์

แลว้ จะเหน็ไดว้่ำปัญหำทีเ่กดิในกระบวนกำรท ำงำน มคีวำมซบัซอ้น ควำม
สูญเปล่ำทีเ่กดิขึน้ในกระบวนกำรท ำงำน โดยกำรปรบัปรุงกำรท ำงำนและ
พฒันำกระบวนกำร ใชเ้ครือ่งมอืลนีเทคนิค ECRS เพือ่ก ำจดักระบวนกำรที่
ก่อใหเ้กดิควำมล่ำชำ้ หรอื กระบวนกำรทีก่่อใหเ้กดิควำมซ้ำซ้อน จำกนัน้
ออกแบบกระบวนกำรใหม่เพื่อให้ง่ำยต่อกำรท ำงำน จะสำมำรถปรบัปรุง
และเพิม่ประสทิธภิำพกำรตรวจสอบคุณภำพรถจกัรยำนยนต์รุ่นใหญ่ด้วย
สำยตำ โดยน ำทฤษฎีในส่วนวธิกีำรลด MUDA ลงเป็นสิง่ที่สำมำรถท ำได้
ดว้ยหลกักำร ECRS ดงันี้ กำรก ำจดั (Eliminate: What, Why), กำรรวมกนั 
(Combine: When), กำรจัดใหม่  (Rearrange: Where), กำรท ำ ให้ง่ ำย 
(Simplify: Who) และน ำทฤษฎแีผนผงักำ้งปลำเขำ้มำช่วยในกำรวเิครำะห์
ขอ้มลูสำเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหำขอ้บกพร่องของกระบวนกำรต่ำงๆ 
 
IV.V) รวบรวมขอ้มลูการพฒันาโปรแกรม 

รวบข้อมูลกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสอบ
กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพรถจกัรยำนยนต์รุ่นใหญ่ด้วยสำยตำ ด้วย
วิธีก ำ รพัฒนำ โปรแกรม  Microsoft Excel โ ดย ใช้  Visual Basic for 
Application (VBA) ซึ่งผูว้จิยัไดพ้ฒันำโปรแกรมในส่วนต่ำงๆ จำกกำรรวม
รวบขอ้มลูวธิกีำรท ำงำนของผูป้ฏบิตังิำนหน้ำจรงิ เพือ่พฒันำโปรแกรมและ
หำอุปกรณ์ ออกแบบวธิกีำรท ำงำนใหเ้หมำะสมกบักำรท ำงำน 

 
IV.VI) ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมหน้างานจรงิ 

น ำโปรแกรมที่ถูกพัฒนำไปทดลองใช้งำนจริงกับพนักงำนฝ่ำย
ตรวจสอบคุณภำพ เพื่อเป็นกำรหำขอ้ผดิพลำด หรือขอ้บกพร่องทีเ่กดิจำก 
โป ร แก รม  Microsoft Excel ด้ ว ย  Visual Basic for Application (VBA)  
วิธีกำรท ำงำนและอุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกบักำรท ำงำน หรือไม่ หำกไม่
เหมำะสมจะต้องหำอุปกรณ์ใหม่ หรอืขอ้จ ำกดัทีเ่กดิขึน้จำกกำรประยุกต์ใช้
หน้ำงำนจรงิ น ำขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ำกผูป้ฏบิัตงิำนจรงิมำแกไ้ขแลว้พฒันำ
ปรบัปรุง 

 
V. ผลกำรวจิยั 

V.I) กำรแกไ้ขปัญหำดว้ยเครือ่งมอื ECRS 
จำกกำรวิเครำะห์วิธีกำรท ำงำนของด้วยเครื่องมอื ECRSและ

เอกสำรที่ใช้ ผู้ว ิจ ัยเห็นว่ำสำมำรถปรับปรุงและแก้ไขได้ด้วยเครื่องมอื 
ECRS โดยมวีธิกีำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนดงันี้ 

V.I.I) กำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนของพนกังำน 
I) กำรปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนให้ง่ำยขึน้ (Simplify) จำกภำพ 12 

จะเหน็ไดว้่ำข ัน้ตอนในกระบวนกำรท ำงำนพนกังำน ก่อนเริม่ท ำงำนทุกครัง้ 
พนักงำนจะตอ้งน ำเอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) ไปถ่ำย
เอกสำร และแยกเอกสำรของแต่รุ่นเพื่อให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน และก่อน
เริม่ท ำกำรตรวจสอบรถจกัรยำนยนต์รุ่นใหญ่ พนักงำนจะตอ้งท ำกำรกรอก
ข้อมูลของรถจกัรยำนยนต์บนเอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check 
sheet) เพื่อเป็นกำรบ่งชี้ขอ้มลูว่ำเอกสำรนี้เป็นของรถจกัรยำนยนต์คนัไหน 
และในขัน้ตอนสุดทำ้ยของกระบวนพนักงำนจะต้องน ำเอกสำรแบบฟอร์ม
กำรตรวจสอบ (Check sheet)ไปสแกนเพื่อเกบ็ขอ้มลูในระบบ ซึ่งจะเหน็ได้

ว่ำกระบวนกำรนี้ท ำใหเ้กดิควำมสญูเปล่ำในกำรเคลือ่นไหวอย่ำงมำก ผูว้จิยั
จงึน ำเครื่องมอืท ำให้ง่ำยขึ้นมำใช้ โดยกำรพฒันำโปรแกรมที่สำมำรถใช้
ส ำหรบัตรวจสอบและแสดงขอ้มูลของรถ โดยที่ขอ้มูลทัง้หมดสำมำรถใน
โปรแกรมสำมำรถบนัทกึขอ้มลูและส่งถูกไปยงัระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อใหผู้้
ควบคุมสำมำรถดรูำยละเอยีดภำยหลงัได ้

II) กำรจดักระบวนกำรท ำงำนแบบใหม่ (Rearrange) จำกกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน ด้วยกำรเปลี่ยนจำกกำรใช้กระดำษในกำร
ตรวจสอบและกรอกขอ้มูล เป็นกำรใช้ระบบคอมพวิเตอร์แทนซึ่งเป็นกำร
ออกแบบกำรท ำงำนแบบใหม่โดยสำมำรถลดควำมสูญเปล่ำที่ไม่จ ำเป็น 
และควำมยุ่งยำกในกำรท ำงำนอกีดว้ย 

V.I.II) กำรปรบัปรุงเอกสำรทีใ่ช ้
ในขัน้ตอนกำรตรวจสอบรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ มีกำรใช้

เอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเป็น
กำรสิ้นเปลอืงอย่ำงมำก เนื่องจำก 1 สถำนีกำรตรวจสอบจะตอ้งใช้เอกสำร
แบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) 2 แผ่น/รุ่น สำมำรถน ำเครื่องมอื 
ECRS เข้ำมำช่วยในกำร ลดกำรใช้เอกสำรที่เป็นแบบฟอร์มในรูปแบบ
กระดำษได ้โดยมวีธิกีำรปรบัปรุงดงันี้ 

I) กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ง่ำยขึ้น  (Simplify) กำรใช้
เอกสำรในรูปแบบกระดำษ พนักงำนจะต้องท ำกำรกรอกข้อมูลของ
รถจกัรยำนยนต์บนเอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) เพื่อ
เป็นกำรบ่งชี้ข้อมูลว่ำเอกสำรนี้ เป็นของรถจักรยำนยนต์คนัไหน ท ำให้
สำมำรถเกดิควำมผดิพลำด และเอกสำรสูญหำยได้ง่ำย ซึ่งกำรเกบ็ขอ้มลู
เหล่ำนี้สำมำรถน ำระบบคอมพวิเตอร์เข้ำมำช่วยในกำรท ำงำนได้ง่ำยขึ้น 
สะดวกขึ้น สำมำรถลดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำนและยงัลดควำมสูญ
เปล่ำทีไ่มจ่ ำเป็นอกีดว้ย 
 
V.II) พฒันาโปรแกรม (Microsoft Excel) โดยวธิ ีVisual Basic for 
Application เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพรถจกัรยานยนต์รุน่ใหญ่ 

จำกกำรเกบ็ขอ้มลูของกระบวนกำรตรวจสอบ จะเหน็ไดว้่ำในปัจจุบนั  
ซึ่งกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพรถจกัรยำนยนต์ด้วยสำยตำ เป็นกำร
พึ่งพำควำมถูกต้องของคนท ำงำนเป็นหลกั ดงันัน้ผู้วจิยัสนใจ และเหน็ว่ำ
เรำสำมำรถพัฒนำวิธีกำรตรวจสอบจำกรูปแบบฟอร์มกำรตรวจที่เป็น
เอกสำรในปัจจุบัน  โดยกำรน ำ เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส์โดยกำรพฒันำโปรแกรมทีส่ำมำรถช่วยประเมนิคุณลกัษณะ
ของชิ้นงำนด้วยภำพดิจิทลั ซึ่งจะสำมำรถช่วยลดควำมผิดพลำดในกำร
ตดัสนิใจของพนกังำนได ้ลดเวลำขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนของพนักงำน และ
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรตรวจสอบ ดงัรปูที ่II 

 

 
รปูที ่II. ตวัอย่ำงโปรแกรมส ำหรบักำรตรวจสอบ 

โดยหน้ำต่ำงแรกจะเป็นฟังกช์ ัน่หลกัของโปรแกรมโดยเป็นกำรเลอืก
รุ่นทีจ่ะตอ้งกำรตรวจสอบคุณภำพ 
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V.II.I) ส่วนของหน้าต่างการตรวจสอบ (ส่วนของ input ของโปรแกรม) 
V.II.I.I) หน้ำต่ำงกำรกรอกขอ้มลูต่ำงๆ โดยมฟัีงก์ชัน่ใหเ้ลอืกว่ำตรวจสอบ
รถฝั ่งซ้ำย หรือ ฝั ่งขวำ ป้อนข้อมูลของพนักงำน และข้อมูลของ
รถจกัรยำนยนต์ทีต่อ้งกำรตรวจสอบจำกกำรสแกนขอ้มลู เป็นดงัรปูที ่III 

 
รปูที ่III. ตวัอย่ำงหน้ำต่ำงโปรแกรมส ำหรบักำรกรอกขอ้มลู 

 
V.II.I.II) หน้ำต่ำงจะกำรตรวจสอบ ประกอบเป็นกำรอธิบำยวิธีกำร
ตรวจสอบโดยกำรเพิ่มคุณลกัษณะของชิ้นงำนด้วยภำพดิจิทลั แสดงให้
พนักงำนท ำกำรตรวจสอบกบัรถจกัรยำนยนต์จรงิ ว่ำตรงตำมขอ้มลูหรอืไม ่
ดงัรปูที ่IV 

 
รปูที ่IV. ตวัอย่ำงหน้ำต่ำงโปรแกรมส ำหรบักำรตรวจสอบ 

 
V.II.I.III) หน้ำต่ำงหลงัจำกตรวจสอบรถจกัรยำนยนต์ตำมหวัขอ้ทีก่ ำหนด
เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดตรงที ่Print แลว้ระบบจะไปบนัทกึขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิ
ดงัรปูที ่V 

 
รปูที ่V. ตวัอย่ำงหน้ำต่ำงโปรแกรมเพือ่กดบนัทกึขอ้มลู 

 
V.II.II) ส่วนของการคน้หาขอ้มลูของเอกสารต่างๆ (ส่วนของ Output ของ
โปรแกรม) 
V.II.II.I) หน้ำต่ำงทีร่ะบบไดท้ ำกำรบนัทกึขอ้มลูอตัโนมตั ิจะเป็นเอกสำร
แบบฟอรม์กำรตรวจสอบ (Check sheet) แบบดจิทิลั ดงัรปูที ่VI  

 
รปูที ่VI. ตวัอย่ำงเอกสำรแบบฟอรม์กำรตรวจสอบ (Check sheet)  

แบบดจิทิลั 

 V.II.II.II) ไฟลจ์ะถูกบนัทกึลงในโฟลเดอรโ์ดยอตัโนมตั ิดว้ยนำมสกุลไฟล ์
(.pdf) ดงัรปูที ่VII 
 

 
รปูที ่VII. ตวัอย่ำงไฟลท์ีถู่กบนัทกึในโฟลเดอร ์

 
V.III) สรุปผลของงานวจิยั 

ผลกำรเปรยีบเทยีบผลของกำรด ำเนินงำน ทัง้ก่อนปรบัปรุง และ หลงั
ปรบัปรุง ซึ่งผลลพัธ์ที่ต้องกำร คอื ลดควำมผดิพลำดในกำรตดัสนิใจของ
พนกังำน ลดเวลำและตน้ทุนในกำรถ่ำยเอกสำรรปูแบบฟอรม์กำรตรวจสอบ 
งำนวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรท ำงำน ปรบัปรุงและแก้ไขขอ้บกพร่องในส่วนกำรตรวจสอบ
คุณภำพ ได้ประยุกต์น ำเครื่องมือ ECRS เข้ำมำปรับปรุงกระบวนกำร 
จำกนัน้แสดงขอ้มลูผล ดงัรปูที ่VIII 

 
รปูที ่VIII. ข ัน้ตอนกำรตรวจสอบคุณภำพหลงัปรบัปรุงดว้ยเครือ่งมอื 

ECRS 
กำรน ำเครื่องมอื ECRS เขำ้มำปรบัปรุงกระบวนกำร พบว่ำข ัน้ตอน

ของกระบวนกำรท ำงำนลดลงจ ำนวน 3 ข ัน้ตอน เหลอื 6 ข ัน้ตอน จำกเดมิ 
9 ข ัน้ตอน โดยจะเหน็ว่ำมกีำรลดขัน้ตอนในกระบวนกำรกำรท ำงำน และลด
เวลำสูญเปล่ำที่เกิดขึ้น โดยมีกำรลดขัน้ตอนจำกกระบวนกำรท ำงำน
ดงัต่อไปนี้  กำรเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรตรวจสอบคุณภำพ , กำรแยก
เอกสำรตำมรุ่น, กำรเครื่องมอืส ำหรบักำรตรวจสอบ, กำรน ำเอกสำรสแกน
เข้ำระบบ   และพฒันำโปรแกรมในกำรตรวจสอบยงัสำมำรถลดกำรใช้
เอกสำรลงอกีดว้ย 

นอกจำกนี้ได้ออกแบบกำรวดัควำมสมัฤทธิผ์ลของตัวชี้วดัผลกำร
ด ำเนินงำน (KPI) มำใช้ในกำรเปรียบเทียบในกระบวนกำรตรวจสอบ
คุณภำพรถจกัรยำนยนต์ดว้ยสำยตำ ดงัตำรำงที ่II 

 

 

เริม่ตน้

เซน็เอกสารเพือ่เป็นการบ่งชีว้า่พนกังานไดถ้กู

อบรมและเขา้ใจวธิกีารตรวจสอบ

กรอกขอ้มลูจกัรยานยนตล์งในโปรแกรม

ตรวจสอบคณุภาพรถจกัรยานยนต์

ขอ้มลูจะถกูบนัทกึลงในระบบ

อ่านเอกสารปฎิบตังิานและท าความเขา้ใจ

วธิกีารตรวจสอบ
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ตำรำงที ่II. ผลเปรยีบเทยีบระว่ำงก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 

ล ำดบั 
KPI ตวัชีว้ดัควำมส ำเรจ็
ส ำเรจ็ในกำรตรวจสอบ
คุณภำพรถจกัรยำนยนต ์

ก่อนท ำ
กำร

ปรบัปรุง 

หลงักำร
ปรบัปรุง 

1 
% ควำมผดิพลำดจำก
กำรตรวจสอบ 1 สปัดำห์ 

30% 10% 

2 
จ ำนวนครัง้ทีต่อ้งถ่ำย
เอกสำรแบบฟอรม์กำร
ตรวจสอบ ต่อ 1 สปัดำห ์

5 0 

3 
เวลำทีใ่ชใ้นกำรศกึษำ
เอกสำรคู่มอืกำรปฏบิตั ิ1 
ครัง้ 

1 ชัว่โมง - 

4 
เวลำทีใ่ชใ้นกำรศกึษก
และฝึกอบรมในกำร
ตรวจสอบ 1 ครัง้ 

30 นำท ี - 

 
ผลกำรวเิครำะห์จะเห็นควำมกำรพฒันำโปรแกรม มำใช้นัน้มี

ประโยชน์ในหลำยได้ สำมำรถลดควำมผิดพลำดจำกกำรตรวจสอบ ลด
ค่ำใช้จ่ำยในขัน้ตอนของกำรใช้กระดำษและยงัสำมำรถลดเวลำที่สูญเสีย
จำกกำรน ำเอกสำรแบบฟอร์มกำรไปถ่ำยเอกสำรเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบ 
ลดเวลำในกำรศกึษำขัน้ตอนกำรท ำงำน และหำกมกีำรอปัเดตเอกสำรคู่มอื
กำรปฏิบตัิ พนักงำนสำมำรถประเมนิคุณลกัษณะของชิ้นงำนด้วยภำพ
ดจิทิลัจำกโปรแกรมไดอ้ย่ำงรวดเรว็ โดยทีไ่มต่อ้งรอ 

จำกขอ้มูลKPI ตวัชี้วดัควำมส ำเร็จในหวัขอ้ % ควำมผดิพลำด
จำกกำรตรวจสอบ 1 สัปดำห์ จะเห็นได้ว่ำในระยะเวลำ 1 สัปดำห์ผล
หลังจำกกำรน ำโปรแกรมเข้ำช่วยในกำรตรวจสอบสำมำรถลดควำม
ผดิพลำดรอ้ยละ 20 จำกเดมิ ดงัรปูที ่IX 

 

 
รปูที ่IX. กรำฟเปรยีบเทยีบรอ้ยละก่อนและหลงักำรปรบัปรุง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบรษิทัทีผู่ว้จิยัไดน้ ำขอ้มลูใชเ้ป็นกรณีศกึษำ รวม
ไปถงึพนักงำนผูเ้ขำ้ร่วมสมัภำษณ์ทุกท่ำนทีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรเขำ้ร่วม
สมัภำษณ์ ตลอดจนครอบครวั และหวัหน้ำงำน ทีใ่หก้ำรสนับสนุนส่งเสรมิ 
ให้ก ำลงัใจ ห่วงใย และให้ควำมร่วมมอืส่งผลให้สำรนิพนธ์ฉบบันี้ส ำเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยด ี
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การเพิ'มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอตัโนมติัแบบลีน 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อเหลก็ 

Increase Production Efficiency using Lean Automation: 
A Case study of Steel Pipe Manufacturing 
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บทคดัย่อ — การวิจยันี-มีจดุประสงคเ์พื:อศึกษาแนวคิดการผลิตแบบลีน

และนําเทคโนโลยี  IoT มาประยุกต์ใช้ เพื:อเพิ:มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตท่อเหลก็ โดยใช้แผนผงัสายธารคณุค่าและเทคนิค ECRS เพื:อลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการผลิต จากการดําเนินงานวิจยั มีการปรบัปรุง
กระบวนการผลิต ลดการรอคอยในกระบวนการโดยการปรบัไลน์การผลิต
ให้สมดุล (Line balancing) กําจดัความสูญเปล่าจากกิจกรรมที:ไม่สร้าง
มูลค่าเพิ:ม สามารถลดเวลานําของกระบวนการผลิต จาก 9.5 วนั เหลือ 8.5 
วนั คิดเป็นร้อยละ 10.5  นอกจากนี-ยงัสามารถเพิ:มเวลาสร้างกิจกรรมที:มี
มูลค่าเพิ:มขึ-น ร้อยละ 7.3  และเพิ:มประสิทธิผลโดยรวมการทํางานของ
เครื:องจกัรในกระบวนการผลิต (Overall Equipment Effectiveness: OEE)  
ร้อยละ 2  ผลลพัธ์โดยรวมจากการปรบัปรงุกระบวนผลิตในการวิจยัครั -งนี-  
สามารถนําไปวางแผนอตัรากาํลงัคน ลดแรงงานในสายการผลิตแต่ละไลน์
จาก 13 คน เหลือ 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.08  

 
คาํสาํคญั — การเพิ 4มประสิทธิภาพ, การผลิตท่อเหลก็, ระบบอตัโนมติั

แบบลีน 
 
ABSTRACT — This article presents the results of research on 

improving the efficiency of the steel pipe process by integrating the 
Lean concept and the internet of things (IoT), value stream mapping 
(VSM), and ECRS techniques. The results were improved production 
processes, reduced waiting by line balancing, and eliminated waste 
from the data entry process. After improving, Lead time was reduced 
from 9.5 days to 8.5 days or decreased by 10.5%, increasing value-added 
lead time by 7.3% and Overall Equipment Effectiveness (OEE) by 2%. 
Also, the number of staff in each production line necessary reduced 
from 13 people to 10 people, representing 23.08% 

 
Keywords — Efficiency, Steel Pipe Manufacturing Process, Lean 

Automation 

 
I. บทนํา 

อุตสาหกรรมเหลก็เป็นอุตสาหกรรมที1มคีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศรองรบัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืFนฐานภาครฐั   การลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมต่อเนื1 องทั Fงภาคผลิตและบริการ จากรายงาน
สถานการณ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทยปี 2564 มปีรมิาณการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์หลก็ 18.9 ลา้นตนั เพิ1มขึFนรอ้ยละ 15 จากปี 2563    และคาด
วา่จะเตบิโตอยา่งต่อเนื1องไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ในปี 2565[1] แต่เนื1องจากการผลติ

ในประเทศยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการดงักล่าวได ้จงึจําเป็นต้องมี
การนําเขา้เหลก็จากต่างประเทศ ภาพรวมของตลาดเหลก็ในประเทศมภีาวะผนั
ผวนทั Fงดา้นปรมิาณและราคาตามกลไกตลาดเหลก็โลก การดําเนินธุรกจิจงึต้อง
ปรบัตวัและหาแนวทางการเพิ1มศกัยภาพในการผลติ เพื1อตอบโตก้บัวกิฤตกิารณ์
การทุ่มตลาดที1เกดิจากผูผ้ลติเหลก็จากต่างชาต ิเช่น จนี ที1ใชก้ลยุทธร์าคาขจดัคู่
แขง่ขนัและทวคีวามรนุแรงมากยิ1งขึFน สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แหง่ประเทศไทย
จึงร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ จัดทําแผนส่งเสริม
อุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศเพื1อแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ1งดา้น
โครงสร้างการผลิตและการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กที1ผลิตในประเทศ 
คณะรฐัมนตรมีมีต ิเมื1อวนัที1 1 กนัยายน 2563 ใหห้น่วยงานภาครฐัจดัซืFอจดัจา้ง
พสัดุที1ใชใ้นงานก่อสรา้ง กาํหนดใหใ้ชเ้หลก็ที1ผลติในประเทศก่อน โดยตอ้งไมน้่อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรอืปรมิาณเหล็กที1ใช้ในงานก่อสร้างทั Fงหมด[2] จาก
นโยบายและมาตรการดงักล่าว จะลดการพึ1งพาสนิคา้นําเขา้ ช่วยเร่งการฟืFนตวั
ของอุตสาหกรรมเหลก็ภายในประเทศและเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ แต่ดว้ย
สถานการณ์เศรษฐกจิโลกและภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยที1ไดร้บัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืFอไวรสัโคโรนา(โควดิ-19) และความผนัผวน 
ความไม่แน่นอน ความซบัซ้อนและความคลุมเครอืของสถานการณ์โลก (VUCA 
World)[3] การปรับตัวในการดําเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี1ยนแปลงในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) แข่งขันด้านคุณภาพสินค้า บริการที1
ตอบสนองความต้องการลูกคา้ที1เปลี1ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เมื1อต้นทุนเพิ1มสูงขึFน
ทาํใหด้ชันีราคาผูผ้ลติสงูขึFน กดดนัความสามารถในการทาํกาํไรของผูป้ระกอบการ
[4] ตน้ทุนจงึเป็นปัจจยัสาํคญัที1ส่งผลต่อขดีความสามารถในการแขง่ขนั[5] ดงันั Fน
ผู้ประกอบการ จึงควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเพื1อเพิ1ม
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล[6] ลดความสูญเปล่า กําจดักจิกรรมที1ไม่ก่อใหเ้กดิ
คณุคา่ใหเ้หลอืน้อยที1สดุและทาํใหเ้กดิขั Fนตอนที1สรา้งคณุคา่มากขึFน  
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II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพื1อปรบัปรุงกระบวนการผลติท่อเหลก็ดว้ยการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการผลติ

แบบลีน ด้วยหลักการวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ โดยการวิเคราะห์
กระบวนการผลิตด้วยแผนผงัสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping; VSM) 
เป็นหาแนวทางในการลดตน้ทนุการผลติและนําเทคโนโลย ีIoT มาใชต้รวจวดัแบบ
อตัโนมตั(ิMonitoring Automatic) กระบวนการที1ปรบัปรุงเพื1อเพิ1มประสทิธภิาพ
การผลติ 

 

III. วธิดีาํเนินการวจิยั 
การวิจัยนีF เป็นการศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื1อเพิ1มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลติดว้ยระบบอตัโนมตัแิบบลนี กรณศีกึษาโรงงานผลติทอ่เหลก็ โดย
มกีรอบแนวคดิการวจิยัดงันีF 

รปูที] I. กรอบแนวคดิในการวจิยัการเพิ]มประสทิธภิาพการผลติทอ่เหลก็
ดว้ยระบบอตัโนมตัแิบบลนี 

 
จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฏทีี1เกี1ยวขอ้ง ผูว้จิยัจงึกําหนดกรอบแนวคดิใน

การทาํวจิยั ดงัรปูที1 I เพื1อเป็นแนวทางการปรบัปรงุกระบวนการ เพิ1มประสทิธภิาพ
การผลติ (productivity Improvement) [7] ตามหลกัพืFนฐานการผลติแบบลนีโดย
การวเิคราะหส์ายธารคุณคา่ (Value Stream Analysis) [8] และวเิคราะหค์วามสญู
เปล่ากิจกรรมต่างๆในกระบวนการผลิตท่อเหล็กจากสภาพปัจจุบนัและจดัทํา
แผนผงัสายธารแหง่คุณคา่ การไหลของคุณคา่ของกจิกรรมงานทั Fงหมด เพื1อแสดง
ใหเ้หน็ภาพรวมของกระบวนการผลติทั Fงหมด วเิคราะห์แยกแยะกระบวนการที1
สรา้งคุณคา่เพิ1ม(Value Added) และกระบวนการที1ไมส่รา้งคุณคา่เพิ1ม(Non-Value 
Added)[9] จากนั Fนจะทาํการวเิคราะหส์าเหตุที1ทาํใหเ้กดิความสญูเปลา่ เพื1อนําไปสู่
การขจดัความสญูเปล่าและปรบัปรุงกระบวนการนั Fนๆ โดยนํา เทคโนโลย ีIoT เขา้
มาช่วยการเพิ1มประสทิธภิาพการผลติระบบอตัโนมตัแิบบลนี แล้วจดัทําแผนผงั
สายธารคุณค่าใหม่ เพื1อปรบัปรุงกระบวนการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ1งขึFน
ตามแนวคดิแบบลนี โดยใชเ้ทคนิคการเพิ1มประสทิธภิาพและผลผลติโดยการลด
ความสูญเสยี ลดเวลา ลดต้นทุนตามหลกัการ ECRS ซึ1งประกอบดว้ยการกําจดั 
(Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่(Rearrange) และการทําให้ง่าย 
(Simplify) ลดความสูญเปล่า (Muda หรอื Waste) จากการปฏบิตังิานเพื1อใหเ้กดิ
ขั Fนตอนการสรา้งคุณค่าเพิ1มขึFนและกําจดักจิกรรมที1ไม่สรา้งคุณค่าเพิ1มและมกีาร
ตดิตามวดัประเมนิผลเพื1อเปรยีบเทยีบผลก่อนการปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุง 
ดงัแสดงในรปูที1 II  

 
 

รปูที] II.ขั fนตอนการดาํเนินการวจิยั 
 

สว่นแนวคดิการนําเทคโนโลย ีIoT มาใชใ้นการปรบัปรงุกระบวนการผลติเพื1อ

เพิ1มประสทิธภิาพนั Fน ผู้วจิยัมกีารหาขอ้มูลทางเทคนิคเปรยีบเทยีบ Hardware 
และ Software ที1มคีณุสมบตัแิละศกัยภาพตรงกบัความตอ้งการของกระบวนการที1
จะนําไปประยุกต์ใช้ พบว่ามีผลการทดลองจากสถาบัน Vellore institute of 
technology  ประ เทศอิน เดียที1มีการ นําทดลองใช้  Arduino เ ป็นต้นแบบ
(Prototype)ในการMonitoring พบว่า Arduino เป็นทางเลือกที1ดี การทํางานมี
ประสทิธภิาพด ีราคาถูกและไม่พบปัญหาในการใชง้าน[10]  สอดคลอ้งกบัผลการ
ทดลองของ Bina Nusantara University Indonesia Arduino  ที1อยู่ในประเทศ
อนิโดนีเซยี[11] ผลการทดลองใชข้องทั Fงสองหน่วยงานดงักล่าว เป็นการยนืยนัว่า 
Arduino มคีวามเหมาะสําหรบัการใชส้นับสนุนระบบ IoT และมรีาคาถูกเเละเป็น 
open-source อกีทั Fงภาษาคาํสั 1งของ Arduino จะอา้งองิตามภาษา C/C++ สามารถ
ศกึษาไดง้่าย นอกจากนีFยงัสามารถรบัค่าจาก sensor เพื1อขอ้มูล ค่าพารามเิตอร์
นําไปประยกุตใ์ช ้Monitoring System ไดต้ามวตัถุประสงค ์ 

รปูที] III. ผงัการไหลของขอ้มลูแบบอตัโนมตั ิ
 

IV.  ผลการวจิยั 

งานวจิยันีFไดนํ้าเทคนิคการผลติแบบลนีมาประยุกต์ใชเ้พื1อเพิ1มประสทิธภิาพ
การผลติท่อเหลก็ โดยใชห้ลกัการวเิคราะหค์วามสญูเปล่า 7 ประการ[12]และการ
วเิคราะหก์ระบวนการผลติดว้ยแผนผงัสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping: 
VSM) [13] ผูว้จิยัไดศ้กึษาและเกบ็ขอ้มูลการทํางานในกระบวนการผลติ จากนั Fน
จงึนํามาเขยีนเป็นแผนผงัสายธารคณุคา่ ดงันีF 
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ตารางที] I แสดงขอ้มลูเวลาการผลติในกระบวนจากแผนผงัสายธารคณุคา่ 
                                (ก่อนปรบัปรงุ) 

กิจกรรม (event) เวลา (Time) หน่วย (Unit) 

Production lead time 9.5 วนั 

Value add time 10.7 วนิาท ี

 

 
รปูที] V เวลาในการผลติชิfนงานแต่ละStationในกระบวนการผลติทอ่เหลก็ 

(ก่อนปรบัปรงุ) 
 

จากรปูที1 IV แผนผงัสายธารคณุคา่กระบวนการผลติทอ่เหลก็  (ก่อนปรบัปรงุ)   
และเวลาการผลติที1ใชใ้นกระบวนการผลติท่อเหลก็ก่อนปรบัปรุง ดงัรูปที1 V และ
ตารางที1 I เป็นสถานะก่อนปรบัปรงุ พบวา่ takt time เทา่กบั 4.14 วนิาท ีและรอบ
เวลาการผลติเท่ากบั 9.5 วนั ส่วนเวลาที1ชิFนงานชิFนแรกเริ1มผลติจนกระทั 1งผ่าน
กระบวนการผลติทุกขั Fนตอน เท่ากบั 10.7 วนิาท ีผลการวเิคราะหแ์ผนผงัสายธาร
คุณค่าพบว่า กระบวนการ uncoiler และ shear cut & welding + accumulator ม ี
cycle time 0.78 วนิาทแีละ 1.2 วนิาทตีามลําดบั เมื1อวเิคราะหค์วามสูญเปล่า  7 
Waste หรอื MUDA   พบว่ากระบวนการ uncoiler และ shear cut & welding + 
accumulator มกีารสญูเสยีจากการรอ เนื1องจากกระบวนการผลติไมส่มดลุ  เพราะ 
ทั Fงสองกระบวนการม ีcycle time 0.78 และ 1.2 วนิาท ีซึ1งน้อยกว่ากระบวนผลติ
หลกัForming อยู ่5 เทา่ และ 3.35 เทา่   จงึออกแบบปรบัปรงุโดยจดัสรรปรมิาณ 
งานและแรงงานใหม้คีวามสมดลุในสายการผลติ )Line balancing)[14] โดยจดังาน 
ใหพ้นักงาน 1 คน ทํางานทั Fงสองกระบวนการ ไดแ้ก่ uncoiler และ shear cut & 
welding+accumulator  จากการเก็บข้อมูลเวลาการทํางานจริงในระหว่างการ

ปรบัปรงุกระบวนการดงักลา่ว พบวา่ cycle time  เฉลี1ยเทา่กบั  2.73 วนิาท ีซึ1งตํ1า
กว่า takt time ทั FงนีFพนักงานสามารถปฏิบตัิงานได้จริงและไม่มีผลกระทบต่อ
มาตรฐานการปฏบิตังิาน ดงัแสดงรอบเวลาการผลติแต่ละกจิกรรมในกระบวนการ
ผลติ ในรปูที1 VI 

 
รปูที] VI เวลาในการผลติชิfนงานแต่ละStationในกระบวนการผลติทอ่เหลก็ 

(หลงัปรบัปรงุ) 
ตารางที] II แสดงขอ้มลูเวลาการผลติในกระบวนจากแผนผงัสายธารคณุคา่

(หลงัปรบัปรงุ) 

      จากการวเิคราะห์กระบวนการเพื1อการปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการ
ผลติทอ่เหลก็ โดยการจดัสมดุลสายการผลติ(Line balancing) นอกจากนีFยงัพบวา่
กิจกรรม enter data into the database แบบ Manual เพื1อนําข้อมูลเข้าระบบ 
SAPนั Fนยงัขาดประสทิธภิาพ พบปัญหาขอ้มูลไม่Realtimeและขาดความถูกต้อง
แม่นยาํ จงึมกีารนําเทคโนโลย ีIoT มาประยุกต์ใชใ้นกระบวนการผลติ เพื1อกําจดั
กจิกรรม enter data into the database (manual)ที1ไม่สรา้งคุณค่าและไม่จําเป็น 
(non-value added) ซึ1งมีการออกแบบwebsiteและติดตั Fงอุปกรณ์ IoT  ได้แก่ 
Convertor, Node, Gateway, Datamixer, and Website Performance Monitoring 
ดงันีF 

กิจกรรม (event) เวลา (time) หน่วย (unit) 
Production lead time 8.5 วนั 

Value add time 11.49 วนิาท ี

รปูที] IV แผนผงัสายธารคณุคา่กระบวนการผลติทอ่เหลก็(ก่อนปรบัปรงุ) 
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    ผลการทดลองดงัแสดงตามรปูที1 VI, VII, VIII, IX และตารางที1 II   พบวา่ ขอ้มลู

   
  

 

รปูที] IX แผนผงัสายธารคณุคา่กระบวนการผลติทอ่เหลก็(หลงัปรบัปรงุ) 

รปูที] VII อุปกรณ์ IoT (Convertor, Node, Gateway, Datamixer) 

รปูที] VIII  การออกแบบและจดัทาํหน้าจอแสดงผล Website Performance Monitoring 

    จากผลการทดลองตดิตั Fงอุปกรณ์ IoT ในกระบวนการผลติทอ่เหลก็ พบวา่ สามารถเพิ1มประสทิธภิาพการผลติและการจดัการขอ้มลูใหม้คีวามรวดเรว็แมน่ยาํ ดงั
แผนผงัสายธารคณุคา่หลงัการปรบัปรงุ ต่อไปนีF 
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เวลาการผลติในกระบวนการ  พบวา่  takt time เทา่กบั 4.14 วนิาท ีและรอบเวลา 
การผลิตเท่ากับ 8.5 วนั    ส่วนเวลาที1ชิFนงานชิFนแรกเริ1มผลิตจนกระทั 1งผ่าน
กระบวนการผลติทุกขั Fนตอนเพิ1มขึFน เท่ากบั 11.49 วนิาท ีเพิ1มขึFนร้อยละ 7.38 
และสามารถลดจํานวนพนักงาน 1 คนต่อ 1 กะการทํางาน  และจากแผนผงัสาย
ธารคุณคา่กระบวนการ enter data into the database ดว้ยคนแบบ Manual เป็น
กจิกรรมที1ไมส่รา้งคณุคา่และไมจ่าํเป็น (non-value added wastes) ซึ1งสามารถนํา
เทคโนโลย ีIoT มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแล้ว สามารถกําจดักิจกรรมการ
เคลยีรย์อดการผลติ ที1พนักงานตอ้งหยุดเครื1องก่อนเวลาเพื1อทําการบนัทกึขอ้มลู
การผลิต ทําให้การผลิตไหลอย่างต่อเนื1อง (Continuous Flow)   แนวทางการ
ปรบัปรุงการปฏบิตังิานในกระบวนการผลติ เพื1อให้เกดิขั Fนตอนกจิกรรมที1สร้าง
คุณค่าเพิ1มมากขึFนและกําจดักจิกรรมที1ไม่ทําใหเ้กดิคุณค่าเหลอืน้อยที1สุด อกีทั Fง
สามารถลดขั Fนตอนของกระบวนการทํางาน ลดรอบเวลาการทํางาน และเพิ1ม
ประสทิธิภาพกระบวนการทํางานตามแนวคดิของลีนเพื1อกําจดัความสูญเปล่า
กจิกรรมรอคอย(Waiting) ที1เกดิจากภาระงานที1ไม่สมดุล การบนัทกึขอ้มลู จดัทํา
เอกสารจํานวนมากและยงัขาดประสทิธภิาพ รวมทั Fงการปิดเครื1องจกัรก่อนเวลา
พกัและเลกิงาน โดยใชเ้ทคนิคการเพิ1มประสทิธภิาพและผลผลติโดยการลดความ
สูญเสีย ลดเวลา ลดต้นทุนตามหลักการ ECRS มาประยุกต์ใช้เพื1อเพิ1ม
ประสทิธภิาพและผลผลติจากการลดความสญูเสยี[15]ดงันีF 
    -การกําจดั (Eliminate) เวลาที1สูญเสยีไปจากการกจิกรรมงานเคลยีรย์อดการ
ผลติประจาํวนัวนัละ 4 ครั Fงไดแ้ก่ ก่อนชว่งเวลาพกัและก่อนเวลาเลกิงานทั Fงสองกะ 
ใช้เวลาเฉลี1ยวนัละ 24 นาท ีซึ1งการเคลยีร์ยอดผลติประจําวนันีFเป็นกจิกรรมใน
ระหว่างกระบวนการผลติที1พนักงานต้องหยุดเครื1องจกัรเพื1อบนัทกึขอ้มูลลงใน
เอกสาร คดิเป็นรอ้ยละ 2 ของเวลาทาํงานทั Fงหมด 
  -การทาํใหง้า่ยขึFน (Simplify)โดยเปลี1ยนวธิกีารบนัทกึขอ้มลูในเอกสารแบบฟอรม์ 
ดว้ยมอื เป็นการนําเทคโนโลย ีIoT มาบนัทกึค่าพารามเิตอรใ์นการผลติ ทดแทน
กจิกรรมพนกังาน 2 คน ที1ตอ้งเดนิไปจดบนัทกึพารามเิตอรทุ์กๆ 30 นาท ี

ตารางที] III ขอ้มลูความสญูเสยีจากการหยดุเครื]องจกัร 
             ก่อนปรบัปรงุ (ขอ้มลูเฉลี]ยตั fงแต่เดอืน ม.ิย. 64-ส.ค. 64) 

กิจกรรม เวลา  
(นาที) 

สดัส่วน % เทียบกบัเวลา
ที:ต้องทาํงาน 

ซ่อมเครื1องจกัร 5,883 17% 

ปรบัตั Fงเครื1องจกัร 1,967 6% 
เปลี1ยนใบเลื1อย 1320 4% 

เคลยีรย์อดผลติ 640 2% 

รอวตัถุดบิ 350 1% 

อื1นๆ 324 1% 

ประชมุทมีงาน 240 1% 

ตารางที] IV ขอ้มลูความสญูเสยีจากการหยดุเครื]องจกัร 
หลงัการปรบัปรงุ (ขอ้มลูเฉลี]ยตั fงแต่เดอืน ก.ย. 64-พ.ย . 64) 

กิจกรรม เวลา  
(นาที) 

สดัส่วน % เทียบกบัเวลา
ที:ต้องทาํงาน 

ซ่อมเครื1องจกัร 6,950 20% 

ปรบัตั Fงเครื1องจกัร 2,010 6% 

เปลี1ยนใบเลื1อย 1,250 4% 

เคลยีรย์อดผลติ 0 0% 

รอวตัถุดบิ 340 1% 
อื1นๆ 380 1% 

ประชมุทมีงาน 240 1% 

เมื1อเปรยีบเทยีบขอ้มลูความสญูเสยีจากการหยดุเครื1องจกัร ก่อนปรบัปรงุและ
หลงัปรบัปรุง พบว่า สามารถกําจดักจิกรรมที1ไม่สรา้งคุณค่าและไม่จําเป็น (non-
value added wastes) โดยจะเหน็ไดว้า่ กจิกรรมการเคลยีรย์อดผลติก่อนปรบัปรงุ 
มสีดัสว่น 2% ของเวลาที1ตอ้งทาํงานและลดลงเหลอืศนูยห์ลงัการปรบัปรงุแลว้  

ตวัชีFวดัประสทิธภิาพการผลติแบบลนี การปรบัปรงุกระบวนการผลติทอ่เหลก็ 
ด้วยการวัดประสิทธิผลของเครื1องจักรโดยรวม OEE (Overall Equipment 
Effectiveness)[16] ซึ1งมสีตูรการคาํนวณดงันีF 

 

OEE = A x P x Q                                      (1) 
 

      โดยที1 A-Availability Rate อตัราส่วนของเวลาที1เครื1องจกัรนั Fนปฏบิตังิานได้
จรงิต่อเวลาที1มใีนการผลติ (% Run) 
       P-Performance Rate อตัราส่วนของจํานวนชิFนงานที1เครื1องจกัรนั Fนผลติได้
จรงิ ต่อจาํนวนชิFนงานที1เครื1องจกัรนั Fนควรผลติไดต้ามกาํลงัผลติ 
       Q-Quality Rate อตัราส่วนของชิFนงานดทีี1เครื1องจกัรนั Fนผลติได้ต่อจํานวน
ชิFนงานที1เครื1องจกัรนั Fนผลติไดท้ั Fงหมด หรอื Yield 
     OEE = (จาํนวนชิFนงานที1เครื1องจกัรผลติ) X (รอบเวลาของเครื1องจกัร) 

        จาํนวนเวลาที1เครื1องจกัรนั Fนใชไ้ปในการผลติจรงิ 
 

ตารางที] V ขอ้มลูการวเิคราะหป์ระสทิธผิลของเครื]องจกัรโดยรวม
เปรยีบเทยีบ ก่อน-หลงั การปรบัปรงุกระบวนการ 

จากตารางที1 V จะเหน็ได้ว่าหลงัการปรบัปรุงกระบวนการผลติแล้ว พบว่า 
ประสทิธิภาพการผลิตท่อเหล็กเพิ1มสูงขึFน โดยก่อนปรบัปรุงมคี่า OEE ร้อยละ 
49.8 และหลงัปรบัปรงุ มคีา่ OEE รอ้ยละ 51.8 เพิ1มขึFนคดิเป็น รอ้ยละ 2 

 

V. สรปุและอภปิรายผล 
      การศึกษาวจิยันีF เพื1อหาแนวทางการปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิตตาม
แนวคดิลนี โดยการประยุกต์ใช้การจดัการสายธารคุณค่า (VSM) การวเิคราะห์
ความสญูเปลา่และแนวทางปรบัปรงุตามหลกัการ ECRS รวมทั Fงการนําเทคโนโลย ี
IoT มาใชใ้นกระบวนการผลติ  
      การดําเนินการวจิยัครั FงนีF มกีารวเิคราะหแ์ละจดัทําแผนผงัสายธารคุณค่าทั Fง
ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง เพื1อวิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรมที1ไม่สร้าง
คณุคา่และไมจ่าํเป็น (non-value added wastes) และแกไ้ขปัญหาการสญูเสยีจาก
การรอคอย (Waiting)  สรปุผลการวจิยัดงันีF 
V.I. ลด lead time จาก 9.5 วนั เหลอื 8.5 วนั คดิเป็น 10.5% และสามารถเพิ1ม 
value-added lead time จาก 10.7 วนิาท ีเป็น 11.49 วนิาท ีคดิเป็น 7.3% 
V.II. สามารถลดตน้ทุนแรงงานจากการจดัสายการผลติใหส้มดุล สง่ผลต่อการวาง
แผนการบรหิารจดัการอตัรากําลงัคนในแต่ละไลน์การผลิต จากเดมิ 12 อตัรา 
เหลอื 10 อตัรา ลดลง 2 อตัรา  
V.III. สามารถกําจดักิจกรรมที1ไม่สร้างคุณค่าและไม่จําเป็น (non-value added 
wastes) และนําเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ เพื1อทดแทน
แรงงานคน และกําจดัความสูญเปล่าจากการรอคอย (Wait) ทําใหก้ระบวนการ
ผลติไหลอยา่งต่อเนื1อง (Continuous Flow) ไมต่อ้งหยดุเครื1องวนัละ 4 ครั Fง 
V.IV. ลดเวลาการหยุดเครื1องจกัร วนัละ 24 นาท ีต่อสายการผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 
2 ของเวลาการทาํงาน 
V.V. กําจดักจิกรรมการจดบนัทกึขอ้มูล ส่งผลใหส้ามารถลดอตัรากําลงัคน ที1ทํา
หน้าที1บนัทกึและจดัทาํรายงานขอ้มลู จาํนวน 1 คนในทุกสายการผลติ 
V.VI. เพิ1มประสทิธภิาพการบนัทกึและรายงานขอ้มูลที1มคีวามถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเรว็มากยิ1งขึFน ดว้ยการนําเทคโนโลย ีIoT มาใชใ้นกระบวนการผลติ เพื1อส่ง
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ค่าพารามิเตอร์สู่ระบบ SAP ที1ผ่านการตรวจด้วย RPA (Robotic Process 
Automation)  
V.VII. ผลลพัธ์การปรบัปรุงกระบวนการผลติท่อเหลก็ในการวจิยัครั FงนีF สามารถ
เพิ1มประสทิธผิลของเครื1องจกัรโดยรวม OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
เพิ1มขึFนจาก 49.8 % เป็น 51.8% คดิเป็น รอ้ยละ 2 
V.VIII. ภาพรวมผลลพัธจ์ากการวจิยันีF สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน
อตัรากําลงัคน(Manpower Planning) สายการผลติในแต่ละไลน์ จากเดมิ 13 คน 
สามารถลดได ้3 คน คดิเป็นแรงงานในไลน์การผลติ ลดลง รอ้ยละ 23.08 
 

VI. ขอ้เสนอแนะ 
VI.I. ในการทาํวจิยัครั FงนีF เป็นการทดลองนํา IoT มาประยกุตใ์ชใ้นการ monitoring 
เทา่นั Fน ควรมกีารพฒันาต่อยอดพฒันาการใช ้IoT ใหเ้กดิประโยชน์มากยิ1งขึFน เชน่ 
นําคา่พารามเิตอรใ์นกระบวนการผลตินําไปวเิคราะหเ์พื1อใชใ้นการควบคมุการการ
ดาํเนินงานในระบบการผลติ  
VI.II. พฒันาการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั IoT เชื1อมโยงกบัเครื1องจกัรและใช้ EVSM 
เพื1อรบัทราบรายงานข้อมูล ติดตามสถานะการไหลของกระบวนการ เพื1อการ
ควบคมุ บรหิารจดัการกระบวนการผลติไดอ้ยา่งเป็นเวลาปัจจบุนั (Realtime) 
VI.III. จดัทาํแผนการพฒันา Basic Lean สู ่Digital Lean และบรูณาการใช ้Digital 
Technology และ Data Analytic ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื1อพัฒนาองค์กรสู่ 
Smart Factory 
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บทคดัย่อ —งานวิจยันี* ศึกษาการกาํหนดนโยบายเติมเต็มสินค้าคง
คลงัหลายประเภทร่วมกนัตามรอบเวลา โดยอปุสงคข์องสินค้าคงคลงัแต่ละ
ประเภทมีอิทธิพลฤดูกาล หลกัการของนโยบายการเติมเต็มสินค้าคงคลงั
ตามรอบเวลาการสั Lงซื*อร่วมกนัแบบประหยดัได้ถกูนํามาประยกุต์ และปรบั
ใช้เพืLอให้สอดคล้องกับอิทธิพลฤดูกาลในอุปสงค์ สําหรบัการประเมิน
ประสิทธิภาพของนโยบายทีL นําเสนอ ได้มีการสร้างตัวแบบจําลอง
สถานการณ์วิธีมอนติคารโ์ลขึ*น โดยตวัแบบจาํลองสถานการณ์ อปุสงคที์Lมี
อิทธิพลฤดกูาลในแต่ละช่วงเวลาถกูสร้างขึ*นอย่างสุ่มโดยการคณูอปุสงคที์L
ไม่มีอิทธิพลฤดกูาลด้วยค่าดชันีฤดกูาลของช่วงเวลา 𝑳 ถดัไป ในการจาํลอง
สถานการณ์มีตวัแปรตอบสนองเป็นค่าใช้จ่ายแปรผนัรวมของระบบ ตวั
แปรตดัสินใจเป็นค่ารอบเวลาเติมเตม็สินค้าคงคลงัร่วมกนั และระดบัสินค้า
คงคลงัเผืLอ จากการวิเคราะหผ์ลการจาํลองสถานการณ์ โดยใช้ข้อมลูนําเข้า
อปุสงคจ์ากสถานประกอบการกรณีศึกษา ซึLงมีองคป์ระกอบฤดกูาล พบว่า 
เมืLอเปรียบเทียบกบันโยบายเติมเต็มสินค้าคงคลงัร่วมกนัตามรอบเวลา
แบบเดิม ซึLงไม่มีการพิจารณาถึงองคป์ระกอบฤดกูาลในอปุสงค ์นโยบายทีL
นําเสนอในงานวิจยัสามารถลดต้นทุนแปรผนัรวมของระบบลงได้ 11.66 
เ ป อ ร์ เ ซ็น ต์  โ ด ย มี ช่ ว ง ค ว า ม เ ชืL อ มั Lน ทีL ร ะ ดับ  95 เ ป อ ร์ เ ซ็น ต์  ข อ ง
ค่าใช้จ่ายแปรผนัรวมทั *งหมดของระบบจากนโยบายทีLนําเสนอและนโยบาย
แบบเดิม คือ (408006, 408872) บาท และ (461900, 462748) บาท ตามลาํดบั  
 

คาํสาํคญั — สินค้าคงคลงั, อปุสงคที์Lมีฤดกูาล, การเติมเตม็ร่วมกนั, 
มอนติคารโ์ล 

 
ABSTRACT — The research study the inventory replenishment 

policy for the system having multiple items being replenished at the 
same time interval. Each item has its own demand with seasonality. The 
concept of economic order interval with jointed ordering policy has been 
applied and adjusted in order to encounter the influence of seasonality 
in the demand. For the performance evaluation of the proposed method, 
the Monte Carlo simulation model has been constructed. In the 
simulation model, each period seasonal demand is randomly generated 
by multiplying the de-seasonalized demand with the seasonal index 
corresponding to the next 𝑳 periods. With the total variable cost being 
treated as the response variable for the simulation model, the jointed 
time between orders and the safety stock level are considered as two 

decision variables. From the result of fishing equipment store case 
study, in comparison to the traditional economic order interval model 
with jointed ordering policy, the proposed method can reduce the total 
variable cost of the system by 11.66 percent. The 95% confidence 
intervals on the total variable cost obtained from the proposed method 
and traditional method are (408006, 408872) and (461900, 462748), 
respectively. 

 

Keywords — Inventory, Seasonal Demand, Joint Replenishment, 
Monte Carlo 

 
I. บทนํา 

การบริหารจัดการวัสดุคงคลังทีLมีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมทีLมี
ความสาํคญัช่วยเพิLมศกัยภาพในการแขง่ขนัขององคก์ร การมวีสัดุคงคลงั
ในระดบัทีLสูงเกินไป สามารถก่อให้เกิดต้นทุนของระบบทีLสูงขึeนจากการ
จดัเกบ็ ขนยา้ย การเสืLอมสภาพ รวมถงึเกดิค่าเสยีโอกาสจากตน้ทุนจม ใน
ทํานองกลบักัน การมีระดบัวสัดุคงคลงัทีLตํLาเกินไป สามารถก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนวสัดุคงคลงั ทําใหร้ะบบไม่สามารถตอบสนองอุปสงค์
ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระบบเกิดค่าใช้จ่ายจากการสั Lงซืeอย้อนหลงั 
ค่าใชจ้่ายจากการสั LงซืeอเผืLอ ค่าเสยีโอกาสจากการสญูเสยีการขาย รวมถงึ
คา่เสยีโอกาสจากการหยดุผลติ  

โดยทั Lวไปการกําหนดนโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงัมรีปูแบบทีLแตกต่าง
กนัขึeนอยู่กบัลกัษณะของอุปสงค์  [1] การจําแนกนโยบายเตมิเตม็วสัดุคง
คลังประเภทต่างๆ ตามลักษณะอุปสงค์ถูกกล่าวถึงใน [2] งานวิจัยใน
ระยะแรกทีLเกีLยวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายเตมิเตม็วสัดคุงคลงัในระบบทีLมี
อุปสงค์เป็นอสิระต่อกนัโดยอุปสงค์มลีกัษณะต่อเนืLองไดถู้กศกึษาโดย [3] 
ซึLงไดก้ลา่วถงึตวัแบบการสั Lงซืeออยา่งประหยดั (Economic Order Quantity; 
EOQ) โดยมลีกัษณะการเตมิเตม็วสัดุคงคลงัเมืLอถงึจุดสั Lงซืeอ และมปีรมิาณ
การเตมิเตม็ในแต่ละครั eงคงทีL การประยุกต์ใชต้วัแบบดงักล่าวกบัระบบทีLมี
เงืLอนไขต่างๆ ไดถู้กศกึษาในหลายงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรมของ
งานวจิยัทีLเกีLยวขอ้งกบัตวัแบบ EOQ สามารถสบืค้นได้จาก [4] และ [5] 
ทั eงนีeตัวแบบพืeนฐาน EOQ เป็นการพิจารณาการเติมเต็มวัสดุคงคลัง
ประเภทเดียวโดยมสีมมติฐานของอุปสงค์ทีLมคี่าเฉลีLยขององค์ประกอบ
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ระดับคงทีL ไม่มีองค์ประกอบแนวโน้ม และไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล 
นโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงัหลายประเภทจากผูผ้ลติรายเดยีวกนักรณีอุป
สงค์วัสดุคงคลังแต่ละประเภทไม่มีองค์ประกอบแนวโน้ม และไม่มี
องค์ประกอบฤดูกาล สามารถถูกศกึษาไดจ้าก [2] [6] [7] และ [8] สําหรบั
กรณีทีLระบบมีอุปสงค์ของวัสดุคงคลังประเภทเดียวโดยอุปสงค์มี
องคป์ระกอบฤดกูาลสามารถถกูพจิารณาไดจ้ากงานวจิยัของ [9] 

งานวจิยันีeทําการศกึษานโยบายเตมิเต็มวสัดุคงคลงัร่วมกนัตามรอบ
เวลา กรณีระบบมีวัสดุคงคลังหลายชนิดถูกสั Lงเติมเต็มจากผู้ผลิตราย
เดยีวกนั อุปสงค์ของวสัดุคงคลงัแต่ละชนิดมอีงค์ประกอบแนวโน้ม และ
กรณีระบบมกีารขาดแคลนวสัดุคงคลงัถูกพจิารณาเป็นการสญูเสยีการขาย 
โดยนโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงัร่วมกนัตามรอบเวลาไดถู้กนํามาปรบัปรุง
เพืLอประยุกต์ใชใ้นการหาระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุดทีLเหมาะสมสําหรบัแต่ละ
รอบเวลาเติมเต็ม เพืLอลดค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผันรวมของระบบ ซึLง
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการสั Lงเติมเต็ม ค่าใช้จ่ายในการถือครอง และ
คา่ใชจ้า่ยในการขาดแคลนวสัดคุงคลงั 

II. คาํอธบิายสญัลกัษณ์ยอ่ 
 กําหนดใหร้ะบบมวีสัดุคงคลงั 𝑛 ประเภท ทีLแตกต่างกนั (𝑖 = 1, 2,…, 
𝑛) ถูกเติมเต็มพร้อมกันทุกช่วงเวลา 𝑇!"#$% อุปสงค์แต่ละประเภทมี
องคป์ระกอบฤดูกาล โดย 1 ฤดูกาลประกอบดว้ย 𝑁 คาบเวลา (𝑝 = 1, 2, 
…, 𝑁) 
𝑆!"#$%  คา่ใชจ้า่ยในการสั Lงซืeอวสัดคุงคลงัรว่มกนั (บาทต่อครั eง)  
𝐻#   ตน้ทนุถอืครองวสัดคุงคลงัประเภททีL 𝑖 (บาทต่อชิeนต่อปี)  
𝑓#    คา่สดัสว่นถอืครองวสัดคุงคลงัประเภททีL 𝑖 
𝐶#    ตน้ทนุวสัดคุงคลงัประเภททีL 𝑖 (บาทต่อชิeน) 
𝑇𝐶   คา่ใชจ้า่ยรวมต่อปี (บาท)  
𝐷#  อุปสงคข์องวสัดคุงคลงัประเภททีL 𝑖 (ชิeนต่อปี)  
𝑆𝑆#  ระดบัวสัดคุงคลงัเผืLอประเภททีL 𝑖 (ชิeน) 
𝐿   ชว่งเวลานําของการสั Lงซืeอ (หน่วยของเวลา) 
𝑇!   คาบเวลายอ่ยทีLพจิารณา โดยกาํหนดใหใ้นแต่ละฤดกูาลม ี(𝑗 = 1, 
  2,…, 𝑚)	 คาบเวลายอ่ยทีLพจิารณา 
𝑇!"#$%∗   รอบเวลาการสั Lงซืeอรว่มกนัทีLเหมาะสม (หน่วยของเวลา) 
𝐸'()#  ระดบัวสัดคุงคลงัสงูสดุของวสัดคุงคลงัประเภททีL 𝑖 (ชิeน) 
𝐸'()!
*

 ระดบัวสัดคุงคลงัสงูสดุของวสัดคุงคลงัประเภททีL 𝑖 ทีLมกีารปรบัคา่

  ดว้ยองคป์ระกอบฤดกูาล ซึLงสอดคลอ้งกบัชว่งเวลาทีLมกีาร
  ตอบสนองอุปสงค ์(ชิeน) 
𝐶#
*   คา่ดชันีฤดกูาลของวสัดคุงคลงัประเภททีL 𝑖 สาํหรบัคาบเวลาทีL 𝑝	

  ของฤดกูาล (𝑖 = 1, 2,…, 𝑛 และ 𝑝 = 1, 2, …, 𝑁)  
 

III. การเตมิเตม็วสัดคุงคลงัรว่มกนัตามรอบเวลากรณอุีปสงคม์ฤีดกูาล 
lll.l. นโยบายเตมิเตม็วสัดคุงคลงัรว่มกนัตามรอบเวลา 

นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลาเป็นนโยบายทีL
สามารถถูกนํามาประยุกต์ใช ้สําหรบักรณีทีLระบบมวีสัดุคงคลงัหลายชนิด 
ซึLงถูกเติมเต็มจากผู้ผลิตจากรายเดียวกนั โดยทั LวไปเพืLอลดต้นทุนการ
ขนสง่ ซีLงเป็นสว่นหนึLงของตน้ทนุการสั Lงเตมิเตม็ การเตมิเตม็วสัดคุงคลงัใน
กลุ่มดงักล่าวจะถูกทําพรอ้มกนัตามรอบเวลาเตมิเตม็ทีLกําหนดไวล้่วงหน้า 
ทั eงนีeคา่ใชจ้่ายรวมต่อปีของระบบสาํหรบักรณีระบบมวีสัดุคงคลงัหลายชนิด 
ถกูสั Lงเตมิเตม็พรอ้มกนั สามารถคาํนวณไดด้งัสมการทีL 1  

 

𝑇𝐶0𝑇!"#$%1 = ∑ 𝐶#𝐷# +
+"

,"#!$%
+∑ 𝐻#𝐷#𝑇!"#$%$

#-.
$
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รอบเวลาการเตมิเตม็รว่มกนัทีLเหมาะสมสามารถคาํนวณไดโ้ดยการหา
อนุพนัธข์องคา่ใชจ้า่ยรวมต่อปีเทยีบกบั 𝑇!"#$% ดงัแสดงในสมการทีL 2 
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ทั eงนีeระดบัวสัดุคงคลงัสงูสุดของวสัดุคงคลงัแต่ละชนิดสามารถคาํนวณ

ไดด้งัสมการทีL 3 
𝐸'()! 	= 	𝐷#𝑇 + 𝐷#𝐿 + 𝑆𝑆#   (3) 

 
ในกรณทีีLอุปสงคต์่อคาบเวลาของระบบมกีารแจกแจงแบบปกต ิและ

ชว่งเวลานําเป็นคา่คงทีL การคาํนวณปรมิาณสนิคา้เผืLอทีLเหมาะสมสาํหรบั
สนิคา้ประเภททีL 𝑖 (𝑖 = 1, …, 𝑛) สามารถแสดงไดด้งัสมการทีL 4 

 

𝑆𝑆# = 𝑍7𝜎#7𝐿 + 𝑇!"#$%∗    (4) 

 

คา่ใชจ้า่ยรวมต่อปีทีLประหยดัของระบบสามารถคาํนวณดงัสมการทีL 5 
 
𝑇𝐶0𝑇!"#$%∗ 1 = 	∑ (𝐶#𝐷# 	+	𝐻#𝐷#𝑇!"#$%∗ +𝐻#𝑆𝑆#)$

#-.  (5) 
 

การกําหนดนโยบายเตมิเต็มวสัดุคงคลงัร่วมกนัตามรอบเวลา จะทํา
การคํานวณรอบเวลาเตมิเตม็ร่วมกนัทีLเหมาะสม (𝑇!"#$%∗ ) และระดบัวสัดุ
คงคลงัเผืLอสําหรบัวสัดุคงคลงัแต่ละชนิด (𝑆𝑆#) ทีLระดบับรกิารลูกค้าต่อ
รอบทีLกําหนด จากนั eนจงึทาํการคาํนวณระดบัวสัดุคงคลงัสงูสุดสาํหรบัวสัดุ
คงคลังแต่ละชนิด (𝐸'()!) จากสมการทีL 2 4 และ 3 ตามลําดับ ทั eงนีe
ปรมิาณสั Lงเตมิเตม็ของวสัดุคงคลงัแต่ละชนิดในแต่ละรอบเวลามคี่าเท่ากบั
ผลต่างของระดบัวสัดคุงคลงัสงูสดุชนิดนั eนกบัระดบัวสัดคุงคลงัในระบบทีLม ี
lll.ll. อทิธพิลขององคป์ระกอบฤดกูาลในอุปสงค ์

องคป์ระกอบฤดกูาลในอุปสงคเ์ป็นองคป์ระกอบทีLแสดงถงึรปูแบบการ
แกวง่ตวัขึeนลงของอุปสงคใ์นแต่ละชว่งเวลา ซึLงรปูแบบดงักลา่วจะมกีารเกดิ
ซํeา เมืLอครบรอบแต่ละฤดูกาล โดยทั Lวไปแต่ละฤดูกาลประกอบด้วย 𝑁 
คาบเวลา (Period) โดยค่าความเป็นฤดูกาลของอุปสงคใ์นแต่ละคาบเวลา
ถูกแสดงด้วยดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) เช่น กรณีทีLอุปสงค์แต่ละ
ฤดูกาลถูกจําแนกเป็น 𝑁 = 4 คาบเวลา โดยมีดัชนีฤดูกาลของแต่ละ
คาบเวลาเป็น 𝐶. = 0.6 𝐶3 = 0.9 𝐶8 = 1.0 𝐶9 = 1.5 ค่าอุปสงคใ์นแต่ละ
คาบเวลา 𝑑.	𝑑3	𝑑8	𝑑9 จะมคี่าเท่ากบั 0.6 0.9 1.0 และ 1.5 เท่าของอุป
สงคเ์ฉลีLยรวม ตามลาํดบั 
lll.lll. นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลากรณีอุปสงค์มี
 ฤดกูาล 

โดยทั Lวไปหากไมม่กีารวเิคราะหค์วามเป็นฤดกูาลในอุปสงคว์สัดุคงคลงั
ทีLมอีงคป์ระกอบฤดูกาล อทิธพิลขององคป์ระกอบฤดูกาลจะทําใหค้่าความ
ไม่แน่นอน (หรือค่าเบีLยงเบนมาตรฐาน) ในอุปสงค์สูงขึeน ซึLงส่งผลให้
ปรมิาณสนิค้าเผืLอในระบบทีLถูกกําหนดมคี่าสูงขึeน ทําให้ต้นทุนรวมของ
ระบบมคีา่สงูขึeน  

การกําหนดนโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงัร่วมกนัตามรอบเวลากรณีอุป
สงค์มอีงค์ประกอบฤดูกาลทีLถูกนําเสนอในงานวจิยั สามารถจําแนกเป็น
ขั eนตอนไดด้งันีe 
ข ั eนตอนทีL l.  ทําการวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาลในแต่ละคาบเวลา 𝑁 ของ    
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 อุปสงค์วัสดุคงคลังแต่ละชนิด โดยวิธีค่าเฉลีLยอย่างง่าย 
 (กําหนดให้ไม่พจิารณาองค์ประกอบแนวโน้ม (Trend) ใน
 อุปสงค)์ 
ขั eนตอนทีL ll.  ทําการถอดองคป์ระกอบฤดูกาลออกจากอุปสงคข์องสนิคา้
 แต่ละประเภท โดยการหารค่าอุปสงค์ทีLมฤีดูกาลด้วยดชันี
 ฤดกูาลทีLสอดคลอ้งกบัคาบเวลายอ่ยทีLพจิารณาของอุปสงค ์
ขั eนตอนทีL lll.  วิเคราะห์ค่าเฉลีLยและค่าเบีLยงเบนมาตรฐานของอุปสงค์
 สนิคา้ทีLถอดค่าองคป์ระกอบฤดกูาลแลว้ (De-seasonalized 
 Demand) จากขั eนตอนทีL ll. 
ข ั eนตอนทีL lV.  จากขอ้มลูทีLไดใ้นขั eนตอนทีL lll. ทาํการวเิคราะหค์่ารอบเวลา
 การสั Lงเตมิเต็มร่วมกนั (𝑇!"#$%∗ ) ระดบัวสัดุคงคลงัเผืLอของ
 วสัดุคงคลงัแต่ละประเภท (𝑆𝑆!) และระดบัวสัดุคงคลงัสงูสุด
 ของวสัดคุงคลงัแต่ละประเภท (𝐸"#$!) 
ข ั eนตอนทีL V. ในแต่ละคาบเวลายอ่ย 𝑇! ทีLมกีารสั Lงเตมิเตม็ ทาํการ
  คาํนวณระดบัวสัดคุงคลงัสงูสดุของวสัดคุงคลงัแต่ละ
  ประเภท ซึLงมกีารปรบัคา่ดว้ยองคป์ระกอบฤดกูาลใหม้คีวาม
  สอดคลอ้งกบัชว่งเวลาทีLมกีารตอบสนองอุปสงค ์(อุปสงคท์ีL
  สั Lงจะถกูเตมิเตม็ทีL 𝐿 คาบเวลายอ่ยถดัไป) ไดด้งัสมการทีL 6  
 

𝐸'()!
* =	𝐶

;
)"*+
, <

× 𝐸'()#         (6) 

 โดย  𝑖 = 1, 2,…, 𝑛;  𝑝 = 1, 2, …, 𝑁; 𝑗 = 1, 2,…, 𝑚 

 
ทั eงนีeปรมิาณสั Lงเตมิเตม็ของวสัดุคงคลงัแต่ละชนิดในแต่ละคาบเวลา 𝑇!  

ทีLมกีารสั Lงเตมิเตม็สามารถคํานวณไดจ้ากผลต่างของ 𝐸'()!
*

 และปรมิาณ

วสัดคุงคลงัชนิดนั eนทีLมใีนระบบทีLคาบเวลาทีL 𝑇!  

IV. การทดสอบประสทิธภิาพนโยบายสั Lงเตมิเตม็วสัดคุงคลงัรว่มกนัตามรอบ
เวลา กรณอุีปสงคม์ฤีดกูาล 

เพืLอเป็นการวเิคราะหผ์ลของนโยบายสั Lงเตมิเตม็วสัดุคงคลงัทีLนําเสนอ 
งานวิจัยได้ทําการพัฒนาตัวแบบจําลองมอนติคาร์โลเพืLอทําการ
เปรยีบเทยีบคา่ใชจ้่ายตน้ทุนแปรผนัรวมทีLเกดิขึeนจากนโยบายเตมิเตม็วสัดุ
คงคลงัร่วมกนัทีLนําเสนอซึLงมกีารปรบันโยบายโดยพจิารณาองค์ประกอบ
ฤดูกาลในอุปสงค์ และนโยบายเตมิเต็มวสัดุคงคลงัร่วมกนัตามรอบเวลา
แบบเดมิซึLงไมม่กีารพจิารณาองคป์ระกอบฤดกูาล  

ทั eง นีe เพืLอกําหนดค่าพารามิเตอร์ นํา เข้าทีL เหมาะสมสําหรับตัว
แบบจําลองสถานการณ์มอนติคาร์โล งานวิจยัได้ทําการเก็บข้อมูลจาก
สถานประกอบการทีLมกีารจําหน่ายสนิค้าอุปกรณ์ประมง ซีLงอุปสงค์ของ
สนิคา้มอีงคป์ระกอบฤดูกาลชดัเจน จากการวเิคราะหส์นิคา้หลกัจํานวน 8 
ประเภท ซึLงถูกสั Lงเตมิเตม็จากผูผ้ลติรายเดยีวกนั ไดค้า่อุปสงคร์วมรายไตร
มาสในชว่งเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. ���� ถงึเดอืนมกราคม พ.ศ. ���� แสดง
ดงัรปูทีL l  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูทีL I. อุปสงคร์วมรายไตรมาสของสนิคา้ทั eง � ชนิด
lV.l. การวเิคราะหด์ชันีฤดกูาลในอุปสงคว์สัดคุงคลงั  
จากข้อมูลอุปสงค์ในช่วง 24 เดือนทีLผ่านมา โดยกําหนดให้ 1 

ฤดูกาลประกอบด้วย 4 คาบเวลา และแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากับ 3 
เดอืน (1 ไตรมาส) สามารถทาํการวเิคราะหด์ชันีฤดกูาลของวสัดุคงคลงั
แต่ละประเภทในแต่ละคาบเวลาไดค้า่ดงัแสดงในตารางทีL l 
 
 

สินค้า (𝒊) 𝑪𝒊𝟏 𝑪𝒊𝟐 𝑪𝒊𝟑 𝑪𝒊𝟒 ผลรวม 
A03 1.2441 0.7516 0.9935 1.0108 4 

A05 1.0766 0.7028 1.0617 1.1589 4 

A08 0.9760 0.7520 0.9760 1.2960 4 

A09 1.0626 0.7171 1.0367 1.1836 4 

A06 1.5982 0.6161 0.7321 1.0536 4 

C03 1.3142 0.6653 0.8460 1.1745 4 

A04 1.4524 0.6835 0.6524 1.2117 4 

C01 0.9750 0.7678 0.7678 1.4894 4 
  
lV.ll. การวเิคราะหต์น้ทนุวสัดุคงคลงั 

lV.lI.l. ตน้ทนุถอืครองวสัดุคงคลงั 
 ตน้ทนุถอืครองวสัดคุงคลงัถกูพจิารณาจากคา่บรหิารจดัการพืeนทีL
จดัเกบ็วสัดคุงคลงัขนาด 96 ตารางเมตร คา่ภาษ ีคา่ประกนัภยั รวมถงึ
ตน้ทนุคา่เสยีโอกาส (คดิเป็นโดยประมาณรอ้ยละ 25 ของตน้ทนุสนิคา้
แต่ละประเภท) ซึLงเมืLอพจิารณารวมคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วสามารถคาํนวณ
คา่สดัสว่นถอืครองวสัดคุงคลงัแต่ละประเภทไดด้งัตารางทีL ll 
 

สินค้า ค่าสดัส่วน 
ถือครองรวม 

ค่าใช้จ่ายในการถือครอง 
(บาท/ชิ*น/ปี) 

A03 0.3205 353.3733 

A05 0.3244 299.2419 

A08 0.3239 320.6826 

ตารางทีL I. คา่ดชันีฤดกูาล 

ตารางทีL lI. คา่สดัสว่นถอืครองรวม และคา่ใชจ้า่ยในการถอืครอง 
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A09 0.3251 336.4983 

A06 0.3230 343.9983 

C03 0.3244 299.2419 

A04 0.3208 269.4855 

C01 0.3326 239.4855 

 
lV.II.ll. ตน้ทนุสั gงเตมิเตม็วสัดคุงคลงั 
 ตน้ทนุสั Lงเตมิเตม็วสัดคุงคลงัถกูพจิารณาจากคา่ใชจ้า่ยทีLเกดิขึeนต่อ
แต่ละคาํสั Lงซืeอ ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการตดิต่อสืLอสาร คา่เอกสารใบ
คาํสั Lงซืeอ คา่พนกังานดาํเนินการ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ ทั eงนีeเมืLอ
รวมคา่ใชจ้า่ยต่างๆ สามารถคดิเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสั Lงซืeอวสัดคุงคลงัแต่
ละครั eงไดเ้ทา่กบั �,��� บาทต่อคาํสั Lงซืeอ  

lV.ll.III. คา่ใชจ้า่ยจากการขาดแคลนวสัดุคงคลงั 
 การขาดแคลนวสัดคุงคลงัถกูพจิารณาเป็นการสญูเสยีการขาย (Lost 
Sale) ซึLงคดิเป็นการสูญเสยีโอกาสในการทํากําไรรอ้ยละ 25 ของราคา
ขายสนิคา้ 
 
lV.lll. การพฒันาตวัแบบจาํลองสถานการณ์มอนตคิารโ์ล 
 ในการจําลองสถานการณ์ เพืLอสร้างอุปสงค์อย่างสุ่ม จํานวน ��� 
สปัดาห์ อุปสงค์ของสินค้าคงคลงัแต่ละชนิดได้ถูกถอดค่าความเป็น
ฤดกูาลออก โดยการหารดว้ยคา่ดชันีฤดกูาลในแต่ละชว่งเวลา จากนั eนจงึ
ทําการสุ่มอุปสงค์ทีLไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล ก่อนปรับให้อุปสงค์มี
องคป์ระกอบฤดกูาลดว้ยการคณูคา่ดชันีฤดกูาลเขา้ไป  
 ตวัแบบจาํลองสถานการณ์มคีา่พารามเิตอรนํ์าเขา้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการ
สั Lงซืeอ ค่าสดัส่วนถือครอง ราคาขาย ต้นทุนสินค้า ค่าเฉลีLยและส่วน

เบีLยงเบนมาตรฐานของอุปสงค์ต่อสปัดาห์ทีLถูกถอดค่าฤดูกาล ดชันี
ฤดูกาลของแต่ละคาบเวลา ความยาวของช่วงเวลานํา ค่าใชจ้่ายการถอื
ครองสนิค้า ระดบัสนิค้าคงคลงัสูงสุด และค่าใช้จ่ายในการขาดแคลน
สนิค้า มตีวัแปรตดัสนิใจเป็นค่ารอบเวลาเตมิเต็มสนิค้าคงคลงัร่วมกนั 
และระดบัร้อยละสนิค้าคงคลงัเผืLอ โดยมตีวัแปรตอบสนองเป็นต้นทุน
แปรผนัรวมของระบบ  
 การจาํลองสถานการณ์ทาํการเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยแปรผนัรวมของ
ระบบทีLเกิดขึeนจากนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังทีLนําเสนอซึLงเป็น
นโยบายทีLมกีารปรบัค่าระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุดในคาบเวลาทีLมกีารเตมิ
เตม็โดยพจิารณาถงึองคป์ระกอบฤดกูาลในอุปสงค ์กบันโยบายเตมิเตม็
วสัดุคงคลงัแบบเดมิซึLงไม่มกีารพจิารณาถงึองค์ประกอบฤดูกาลในอุป
สงค์ ทั eงนีe เพืLอหาค่ารอบเวลาเติมเต็มและระดับวัสดุคงคลังเผืLอทีL
เหมาะสมทีLสุดสําหรบัแต่ละนโยบาย ในการจําลองสถานการณ์จงึไดม้ี
การกําหนดค่ารอบเวลาเตมิเตม็ทีLใชใ้นการวเิคราะหจ์าํนวน 11 รปูแบบ 
(𝑇!"#$% = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, และ 13 สปัดาห์) และระดบั
วสัดคุงคลงัเผืLอจาํนวน 7 รปูแบบ โดยคดิจากอตัราสว่นของระดบัวสัดคุง
คลังเผืLอต่อระดบัวสัดุคงคลังสูงสุด (𝑆𝑆#/𝐸'()# = 0.00, 0.05, 0.10, 

0.15, 0.20, 0.25, และ 0.30) ทาํใหเ้กดิรปูแบบทีLวเิคราะหจ์าํนวน 11´7 
= 77 รูปแบบ สําหรับแต่ละนโยบายเติม เต็ม  ซึL ง ในการจําลอง
สถานการณ์ไดม้กีารทาํซํeา (Replication) จาํนวน 1,000 รอบ สาํหรบัแต่
ละรูปแบบ โดยมกีารใช้ฟังก์ชนัยาไซ (YASAI) [10] ในการวเิคราะห์ 
ตวัอย่างแบบจําลองสถานการณ์สําหรบัสนิค้าประเภท A03 สามารถ
แสดงได้ดังรูปทีL ll ทั eงนีe จากภาพแสดงในรูปทีL ll สามารถจําแนก
แบบจาํลองสถานการณ์ไดเ้ป็น 4 สว่น ดงัมรีายละเอยีดอธบิายได ้ดงันีe 
 

 
 
 
 
 

รปูทีL lI. แบบจาํลองสถานการณ์การเตมิเตม็สนิคา้คงคลงัของสนิคา้ A03 
 

สว่นทีL � 
 ส่วนแรกของตวัแบบจําลองสถานการณ์ เป็นส่วนทีLแสดงถงึค่าของ
ตวัแปรนําเขา้ (Input Parameters) ได้แก่ ต้นทุนการสั Lงซืeอ ค่าสดัส่วน
ถือครอง ราคาขาย ต้นทุนต่อชิeน อุปสงค์เฉลีLยรายสปัดาห์ และค่า
เบีLยงเบนมาตรฐานรายสปัดาห์ รวมถงึตวัแปรทีLใชต้ดัสนิใจ (Decision 

Variables) รอบเวลาเตมิเตม็จาํนวน 11 ระดบั และระดบัวสัดุคงคลงัเผืLอ
จาํนวน 7 ระดบั ซีLงทาํใหเ้กดิรปูแบบสถานการณ์ (Strategy) ทีLวเิคราะห์
ทั eงสิeน 77 รปูแบบ ทั eงนีeการปรบัเปลีLยนค่าระดบัของตวัแปรตดัสนิใจถูก
ทาํโดยฟังกช์นัยาไซ การตั eงคา่เซลลข์องสว่นนีeสามารถแสดงไดด้งัตาราง
ทีL lll 
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ตารางทีL llI. การตั eงคา่เซลลส์ว่นทีLหนึLง 

เซลล ์ ข้อมลู สตูร 

B1 ตน้ทุนสั <งซื@อต่อครั @ง N/A (ไมม่)ี 
B2 คา่สดัสว่นถอืครอง N/A (ไมม่)ี 

B3 ราคาขายสนิคา้ต่อชิ@น  N/A (ไมม่)ี 

B4 ตน้ทุนสนิคา้ต่อชิ@น N/A (ไมม่)ี 
B5 คา่เฉลี<ยอุปสงคต่์อสปัดาห ์ N/A (ไมม่)ี 

B6 คา่เบี<ยงเบนมาตรฐานต่อ
สปัดาห ์

N/A (ไมม่)ี 

B7 ชว่งเวลานํา N/A (ไมม่)ี 

B8 กาํหนดคา่พารามเิตอรส์าํหรบั
รอบเวลาการสั <งซื@อรว่ม 

=simParameter({3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13},A8,1) 

B9 ระดบัสนิคา้คงคลงัเผื<อ =ROUNDUP(B5*(B7+B8)
*C9,0) 

C9 กาํหนดคา่พารามเิตอรส์าํหรบั
ระดบัสนิคา้คงคลงัเผื<อ 

=simParameter({0,0.05,0
.1,0.15,0.2,0.25,0.3},A9,2
) 

 
สว่นทีL 2 
 ส่วนทีLสองของตวัแบบการจําลองสถานการณ์เป็นส่วนทีLแสดงค่าทีL
ไดจ้ากการคํานวณของพารามเิตอร์นําเขา้จากส่วนทีLหนึLง โดยค่าทีLถูก
คํานวณในส่วนทีLสองประกอบด้วย ค่าสดัส่วนถือครองรวมต่อปี ค่า
สดัส่วนถอืครองรวมต่อสปัดาห ์ระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสุด และค่าใชจ้่าย
เนืLองจากการขาดสนิคา้ การตั eงค่าเซลล์ของส่วนนีeสามารถแสดงไดด้งั
ตารางทีL lV 

ตารางทีL lV. การตั eงคา่เซลลส์ว่นทีLสอง 

เซลล ์ ข้อมลู สตูร 

E1 คา่สดัสว่นถอืครองรวมต่อปี =B2*B4 

E2 คา่สดัสว่นถอืครองรวมต่อ
สปัดาห ์

=E1/52 

E3 ระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสดุ =ROUND(B5*B8+B5*B7 
+B9,0) 

E4 คา่ใชจ้า่ยเนื<องจากสนิคา้ 
ขาดแคลน (บาทต่อชิ@น) 

=B3-B4 

 
สว่นทีL 3 
 สว่นทีLสามของตวัแบบจาํลองสถานการณ์ เป็นการจาํลองเหตุการณ์
ทีLเกดิขึeนในแต่ละคาบเวลา (สปัดาห์) โดยในส่วนนีeมกีารสร้างอุปสงค์
วสัดุคงคลงัซึLงมอีงคป์ระกอบฤดูกาลอย่างสุ่ม โดยเริLมตน้จากการสุ่มอุป
สงค์ซึLงไม่มอีงค์ประกอบฤดูกาล (De-seasonalized Demand) สําหรบั
วสัดุคงคลงัแต่ละชนิดในแต่ละคาบเวลา หลงัจากนั eนจงึไดท้าํการคณูอุป
สงค์ทีLไม่มีองค์ประกอบฤดูกาลด้วยดัชนีฤดูกาลทีLมีความสําคัญกับ
คาบเวลานั eนเพืLอใหไ้ดค้า่อุปสงคท์ีLมอีงคป์ระกอบฤดกูาล 
 สําหรบัการจําลองเหตุการณ์ทีLเกดิขึeนในแต่ละคาบเวลาของส่วนทีL
สามนั eน มสีมมตฐิานการเกดิอุปสงคท์ีLตน้คาบเวลา ระดบัวสัดุคงคลงัใน
ระบบทีLต้นคาบเวลา (Beginning Inventory) จะถูกหกัออกด้วยค่าอุป
สงค์วสัดุคงคลงัทีLมฤีดูกาล (Seasonal Demand) ซึLงถูกสุ่มขึeนสําหรบั
คาบเวลานั eน ทําให้ได้ระดับวัสดุคงคลังคงเหลือทีLปลายคาบเวลา 
(Ending Inventory) โดยวสัดุคงคลงัคงเหลือทีLปลายคาบเวลานีeจะถูก
นําไปคํานวณค่าใชจ้่ายในการถอืครองวสัดุคงคลงัสําหรบัคาบเวลานั eน 

ทั eงนีeหากคาบเวลาใดมีอุปสงค์สูงกว่าระดบัวสัดุคงคลงัในระบบทีLต้น
คาบเวลา อุปสงคส์่วนทีLไม่สามารถถูกตอบสนองไดจ้ะถูกพจิารณาเป็น
การสูญเสยีการขาย ซึLงทําให้เกดิค่าใช้จ่ายจากการสูญเสยีการขายใน
คาบเวลานั eน และคาบเวลาดงักลา่วจะมรีะดบัวสัดคุงคลงัคงเหลอืทีLปลาย 
คาบเวลาเป็นศูนย ์ทั eงนีeหากคาบเวลาใดมกีารสั Lงเตมิเตม็วสัดุคงคลงั จะ
เกดิมคีา่ใชจ้า่ยในการสั Lงเตมิเตม็เตมิเตม็วสัดุคงคลงัในคาบเวลานั eน การ
ตั eงคา่เซลลข์องสว่นทีLสาม สามารถแสดงไดด้งัตารางทีL V 

ตารางทีL V. การตั eงคา่เซลลส์ว่นทีLสาม 
เซลล ์ ข้อมลู สตูร 

C12 เลขสุม่ระหวา่ง 0 กบั 1 =AB2 

D12 อุปสงคท์ี<ไมม่ฤีดกูาล  =AC2 

E12 อุปสงคท์ี<มอีทิธพิลฤดกูาล =ROUND(D12*B12,0) 

F12 อุปสงคท์ี<ไดใ้ชจ้รงิ =MIN(G12+H12,E12) 
G15 จาํนวนสนิคา้ที<ไดร้บัจากผูข้าย =J12 

H12 สนิคา้คงเหลอืตน้งวด =ROUND(B5*B8+B9,0) 
I12 สนิคา้คงเหลอืปลายงวด =G12+H12-F12 

J12 จาํนวนสนิคา้ที<ตอ้งสั <งซื@อ =IF(K12="Y",ROUND(($
E$3*B15),0)-I12,0) 

K12 ตรวจสอบวา่ตอ้งสั <งหรอืไม ่ =IF(MOD(A12+$B$7,$B$
8)=0,"Y","N") 

L12 จาํนวนสนิคา้ที<ขาดแคลน =E12-F12 

M12 คา่ใชจ้า่ยในการขาดแคลน
สนิคา้ 

=$E$4*L12 

N12 ตน้ทุนการถอืครอง =$E$2*I12 

O12 คา่ใชจ้า่ยในการสั <งซื@อ =IF(K12="Y",$B$1,0) 
P12 ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยแปรผนัรวม =SUM(M12:O12) 

M10 คา่ใชจ้า่ยเนื<องจากสนิคา้ 
ขาดแคลนรวม 200 สปัดาห ์

=SUM(M12:M211) 

N10 ตน้ทุนการถอืครอง 200 
สปัดาห ์

=SUM(N12:N211) 

O10 คา่ใชจ้า่ยการสั <งซื@อ 200 
สปัดาห ์

=SUM(O12:O211) 

P10 ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยแปรผนัรวม 
200 สปัดาห ์

=SUM(P12:P211) 

 
สว่นทีL 4 
 ส่วนทีLสีLของตวัแบบจําลองสถานการณ์เป็นส่วนทีLแสดงผลลพัธ์ซึLง
เป็นค่าใชจ้่ายทีLเกดิขึeนจากเหตุการณ์จําลอง ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายใน
การสั Lงซืeอสนิคา้ ค่าใชจ้่ายในการถอืครองสนิคา้ ค่าใชจ้่ายจากการขาด
แคลนสนิค้า โดยผลรวมของค่าใช้จ่ายทีLกล่าวมาทําให้เกดิเป็นต้นทุน
แปรผนัรวมของสนิคา้ ซึLงเป็นตวัวดัประสทิธภิาพของสถานการณ์ทีLทํา
การวเิคราะห ์ทั eงนีeในตวัแบบจําลองสถานการณ์ ไดม้กีารใชฟั้งก์ชนัยา
ไซ เพืLอแสดงผลลพัธ์ทีLเกดิขึeนของแต่ละสถานการณ์ทีLทําการวเิคราะห ์
การตั eงคา่เซลลข์องสว่นทีLสีLสามารถแสดงไดด้งัตารางทีL Vl 
 
 
 

ตารางทีL Vl. การตั eงคา่เซลลส์ว่นทีLสีL 

เซลล ์ ข้อมลู สตูร 
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D8 ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยแปรผนัรวมของ
สนิคา้ทกุชนิด 

=P10+'A05'!P10+'A08'!P1

0+'A09'!P10+'A06'!P10+'C
03'!P10+'A04'!P10+'C01'!
P10 

E8 คา่ใชจ้า่ยเนื<องจากสนิคา้ 
ขาดแคลนรวมของสนิคา้ทุก
ชนิด 

=M10+'A05'!M10+'A08'!M10
+'A09'!M10+'A06'!M10+'C03'
!M10+'A04'!M10+'C01'!M10 

F8 ตน้ทุนการถอืครองรวมของ
สนิคา้ทกุชนิด 

=N10+'A05'!N10+'A08'!N10+
'A09'!N10+'A06'!N10+'C03'!
N10+'A04'!N10+'C01'!N10 

G8 คา่ใชจ้า่ยในการสั <งซื@อรวมของ
สนิคา้ทกุชนิด 

=O10+'A05'!O10+'A08'!O10+
'A09'!O10+'A06'!O10+'C03'!
O10+'A04'!O10+'C01'!O10 

D9 กาํหนดผลลพัธข์องการจาํลอง

สถานการณ์ในชื<อ Variable 
cost 

=simOutput(D8,"Variable 
cost") 

E9 กาํหนดผลลพัธข์องการจาํลอง

สถานการณ์ในชื<อ Shortage 
cost 

=simOutput(E8,"Shortag
e cost") 

F9 กาํหนดผลลพัธข์องการจาํลอง

สถานการณ์ในชื<อ Holding 
cost 

=simOutput(F8,"Holding 
cost") 

G9 กาํหนดผลลพัธข์องการจาํลอง

สถานการณ์ในชื<อ Ordering 
cost 

=simOutput(G8,"Orderin
g cost") 

 

lV.lV. การวเิคราะหผ์ลการจาํลองสถานการณ์ 
 ตวัแบบการจาํลองสถานการณ์มตีวัแปรตดัสนิใจสองตวัแปรคอืรอบ
เวลาเติมเต็มวสัดุคงคลงัร่วมกัน (11 ระดบั) และระดบัสินค้าเผืLอ (7 
ระดับ) ทําให้เกิดสถานการณ์ทีLแตกต่างกัน 77 รูปแบบ มีตัววัด
ประสทิธภิาพคอืคา่ใชจ้า่ยตน้ทนุแปรผนัทีLเกดิขึeน จาํนวนคาบเวลา (Run 
Length) ทีLถูกสร้างขึeนในตัวแบบจําลองสถานการณ์ เท่ากับ 200 
คาบเวลา โดยมกีารทําซํeา (Replication) จํานวน 1,000 รอบ ในแต่ละ
รปูแบบ  
lV.lV.l. การเปรยีบเทยีบตน้ทนุแปรผนัรวม 
 เมืLอพจิารณานโยบายเติมเต็มวสัดุคงคลงัตามรอบเวลาร่วมกนัทีL
นําเสนอในงานวจิยัซึLงมกีารปรบัค่าระดบัวสัดุคงคลงัสงูสุดในแต่ละรอบ
เวลาทีLมกีารสั Lงเตมิเตม็โดยพจิารณาถงึองค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์ 
พบว่า ทีLรอบเวลาการสั Lงซืeอร่วมกนั 12 สปัดาห ์และระดบัสนิคา้คงคลงั
เผืLอเท่ากบัรอ้ยละ 15 ของอุปสงคเ์ฉลีLยในช่วงรอบเวลาเตมิเตม็รวมกบั
ชว่งเวลานํา ทาํใหต้น้ทนุคา่ใชจ้า่ยแปรผนัรวมเฉลีLยตํLาทีLสดุ คอื 408,439 
บาท โดยม ี95 เปอร์เซน็ต์ ช่วงความเชืLอมั Lนของค่าใชจ้่ายแปรผนัรวม
ทั eงหมดของระบบ เทา่กบั (408006, 408872) บาท 
 สําหรบักรณีของนโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงัตามรอบเวลาร่วมกนั
แบบเดมิ ซึLงไมม่กีารพจิารณาอทิธพิลขององคป์ระกอบฤดกูาลในอุปสงค์
สนิคา้แต่ละชนิด โดยไมม่กีารปรบัคา่ระดบัวสัดคุงคลงัสงูสดุในแต่ละรอบ
เวลาเตมิเตม็ พบว่า ทีLรอบเวลาเตมิเตม็ร่วมกนั 12 สปัดาห์ และระดบั
สนิคา้คงคลงัเผืLอเทา่กบัรอ้ยละ 15 ของอุปสงคเ์ฉลีLยในชว่งรอบเวลาเตมิ
เต็มรวมกบัช่วงเวลานํา ทําให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายแปรผนัรวมเฉลีLย
ตํLาสุด คอื 462,324 บาท โดยม ี95 เปอร์เซ็นต์ ช่วงความเชืLอมั Lนของ
คา่ใชจ้า่ยแปรผนัรวมของระบบ เทา่กบั (461900, 462748) บาท  

 จากการพจิารณาช่วงความเชืLอมั Lนค่าใช้จ่ายแปรผนัรวมจากสอง
นโยบายทีLกล่าวมา ซึLงไม่ทบัซอ้นกนั จงึสามารถสรุปไดว้่านโยบายเตมิ
เตม็วสัดุคงคลงัทีLนําเสนอในงานวจิยัซึLงมกีารปรบัค่าระดบัวสัดุคงคลงั
สงูสุดในแต่ละรอบเวลาทีLมกีารสั Lงเตมิเตม็โดยพจิารณาถงึองคป์ระกอบ
ฤดกูาล ทาํใหเ้กดิตน้ทุนค่าใชจ้่ายแปรผนัรวมทีLตํLากว่านโยบายเตมิเตม็
วัสดุคงคลังร่ วมกันแบบเดิมซึL ง ไม่มีการพิจารณาอิทธิพลของ
องค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์ รูปทีL lll แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีLย
ของตน้ทนุแปรผนัรวมจากนโยบายเตมิเตม็วสัดคุงคลงัทีLแตกต่างกนั 

รปูทีL lll. แผนภมูกิารเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยแปรผนัรวมของระบบ 

lV.lV.ll. การเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยในการขาดแคลนวสัดคุงคลงั 
เมืLอพจิารณาเปรยีบเทียบค่าใช้จ่ายในการขาดแคลนวสัดุคงคลงั 

ระหวา่งนโยบายการเตมิเตม็ทีLนําเสนอซึLงคาํนึงถงึอทิธพิลของฤดกูาลใน
อุปสงค์ กบันโยบายเตมิเต็มซึLงไม่คํานึงถึงอทิธพิลของฤดูกาล พบว่า 
นโยบายเติมเต็มทีLนําเสนอมีค่าใช้จ่ายในการขาดแคลนวสัดุคงคลัง
เท่ากบั 203,648 บาท ซึLงตํLากว่านโยบายแบบเดมิทีLมคี่าใชจ้่ายในการ
ขาดแคลนวสัดุคงคลงัเท่ากบั 302,764 บาท โดยมชี่วงความเชืLอมั LนทีL
ระดบั 95 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายในการขาดแคลนวสัดุคงคลงัของ
ระบบจากนโยบายเตมิเตม็ทีLนําเสนอและนโยบายแบบเดมิ คอื (203196, 
204101) บาท และ (302309, 303219) บาท ตามลําดบั ทั eงนีeสามารถ
อธบิายไดว้่านโยบายเตมิเตม็ทีLนําเสนอซึLงคํานึงถงึอทิธพิลของฤดูกาล
ในอุปสงค์มีการปรับค่าของระดับวัสดุคงคลังสูงสุดซึLงถูกใช้ในการ
คํานวณปรมิาณเตมิเตม็ในแต่ละคาบเวลาทีLมกีารเตม็เตมิใหเ้หมาะสม
กบัการรองรบัอุปสงคท์ีLมฤีดูกาล จงึมปีรมิาณและค่าใชจ้่ายของวสัดุคง
คลงัขาดแคลน ตํLากว่านโยบายเตมิเตม็เดมิซึLงไม่คํานึงถงึอทิธพิลของ
ฤดกูาลในอุปสงค ์

V. สรปุ และขอ้เสนอแนะ 
 งานวจิยันําเสนอนโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงัตามรอบเวลาร่วมกนั
กรณีระบบมวีสัดุคงคลงัหลายชนิดถูกเติมเต็มจากผู้ผลติรายเดยีวกนั 
โดยวสัดุคงคลงัแต่ละชนิดมอีงคป์ระกอบฤดกูาลในอุปสงค ์นโยบายเตมิ
เตม็วสัดุคงคลงัหลายชนิดตามรอบเวลาร่วมกนัถูกนํามาปรบัปรุงเพืLอให้
สามารถประยุกต์ใชไ้ดส้ําหรบัการหาคําตอบกรณีอุปสงค์วสัดุคงคลงัมี
องคป์ระกอบฤดกูาล โดยคา่ระดบัวสัดุคงคลงัสงูสดุของวสัดุคงคลงัแต่ละ
ประเภทในแต่ละคาบเวลาทีLมกีารสั Lงเตมิเตม็ ถูกนํามาปรบัค่าดว้ยดชันี
ฤดูกาลซึLงสอดคล้องกับคาบเวลาทีLมีการรับวัสดุคงคลัง เพืLอวัด
ประสทิธภิาพของนโยบายทีLนําเสนอ ตวัแบบจําลองสถานการณ์มอนติ
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คาร์โลได้ถูกพัฒนาขึeน โดยใช้ค่าพารามิเตอร์นําเข้าจากสถาน
ประกอบการทีLมกีารจําหน่ายอุปกรณ์ประมง ซึLงมวีสัดุคงคลงัในระบบ
จํานวน 8 ประเภท ถูกเตมิเตม็จากผูผ้ลติรายเดยีวกนั และวสัดุคงคลงั
ทุกประเภทมลีกัษณะองคป์ระกอบฤดูกาลในอุปสงค ์จากผลการจําลอง
สถานการณ์จํานวน 200 คาบเวลา ทีLรอบทําซํeา 1,000 รอบ พบว่า เมืLอ
เปรยีบเทยีบกบันโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงัรว่มกนัตามรอบเวลาดั eงเดมิ
ซึLงไมม่กีารพจิารณาอทิธพิลขององคป์ระกอบฤดกูาลในอุปสงค ์นโยบาย
เตมิเตม็วสัดุคงคลงัทีLนําเสนอมคีา่เฉลีLยของตน้ทุนแปรผนัรวมในระบบทีL
ตํLากวา่ 11.66 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยประมาณ 
 โดยทั LวไประดบัวสัดุคงคลงัเผืLอควรถูกกําหนดจากระดบับริการ
ลูกคา้ เนืLองจากวสัดุคงคลงัแต่ละประเภทมคีวามแปรปรวนในอุปสงคท์ีL
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเพืLอลดจํานวนสถานการณ์ทีLใช้ในการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลลพัธข์องสองนโยบายทีLแตกต่างกนั งานวจิยันีe
จงึไดท้ําการกําหนดวสัดุคงคลงัเผืLอจากรอ้ยละของอุปสงคเ์ฉลีLยในช่วง
รอบเวลาเติมเต็มรวมกบัช่วงเวลานํา ทั eงนีeเพืLอให้ได้คําตอบทีLมคีวาม
เหมาะสมมากขึeน นโยบายทีLนําเสนอในงานวจิยัอาจถูกนําไปวเิคราะห์
เพิLมเติม เพืLอหาระดับวัสดุคงคลังเผืLอทีLเหมาะสมของสินค้าแต่ละ
ประเภท โดยการกําหนดระดบับรกิารลูกคา้ของสนิคา้แต่ละประเภททีL
แตกต่างกนั   
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บทคดัย่อ — ในปัจจบุนั การแสดงสถานภาพทางอารมณ์ผา่นใบหน้า มี
บทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากต่อทั Cงผูผ้ลิต ผูท้าํหน้าทีFประชาสมัพนัธ ์ผูใ้ห้
จดัจาํหน่าย และผูใ้ห้บริการในการนําไปใช้สาํหรบัการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ ด้วยเหตุนีC จึงได้มีการพฒันาวิธีการและกระบวนการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลเหล่านีCจากตวัผู้บริโภค เช่น การใช้แบบประเมิณความพึงพอใจของ
ลูกค้าทีF มีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือแม้กระทั Fงวิธีการสัมภาษณ์ แต่
อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านัCนก็ยงัไม่เพียงพอทีFจะครอบคลุมผู้บริโภค
ทั Cงหลาย ดงันัCนงานวิจยันีC จึงนําเสนอระบบการรู้จาํสถานภาพทางอารมณ์
ของผู้บริโภคด้วยการนําเอาอลักอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกทีFได้รบัการ

ดดัแปลงนีC ซึFงได้ตั CงชืFอว่า Hybrid Residual Net โดยอลักอริทึมทีFนําเสนอนีC

สามารถจาํแนกความรู้สึก U ความรู้สึกได้แก่ ความโกรธ ความรงัเกียจ 
ความกลวั ความเศร้า ความสุข ความตกตะลึง และความรู้สึกเป็นกลาง 
และเพืFอนํามาใช้งานสาํหรบัการพยากรณ์สถานภาพทางอารมณ์ของมนุษย์
ในสภาวะแวดล้อมจริง เพืFอพิสูจน์อัลกอริทึมทีF นําเสนอ ทางผู้ วิจ ัย
ดาํเนินการทดลองแบบจาํลองดงักล่าวด้วยการฝึกสอนบนชุดข้อมลูทีFได้รบั
การยอมรบัในระดบัสากล X ชุดข้อมูลได้แก่ FER2013, CK+ และ JAFFE 
จากนัCนก็ได้นําไปทดสอบกบัรูปภาพตวัอย่างทีFทางผู้วิจยัทําการรวบรวม
แล้วสร้างขึCนมาจากสืFอออนไลน์ต่างๆ ซึFงจากผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่า
แบบจาํลองดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลทีFมีค่าสูงสุดถึง 
gh.jj เปอรเ์ซน็ต ์สาํหรบัชดุข้อมลู CK+  

คาํสาํคญั — ขั Cนตอนวิธีการรู้จาํภาพ, ขั Cนตอนวิธีการเรียนรู้จาํ

ความรู้สึก, ขั Cนตอนวิธีการตรวจจบัใบหน้า, โมดลูการเรียนรู้เชิงลึก 
 
ABSTRACT — Recently, the expression of face emotion plays a 

huge role and has a great influence on producers, public relations 
officer, distributor, and service providers to apply for product and 
service development. For this reason, methods and processes of the 
facial expressions have been developed for collecting this information 
from consumers, such as creating a survey for customer satisfaction 
with a product or service, interviews. However, those methods are not 
enough to cover every consumer. Therefore, this research proposes a 
computer-based recognition of the emotion of consumers. With over the 
years that the Convolutional Neural Networks (CNNs) have been proved 
is one of the most effective methods for the classifying visual data, 
namely Hybrid Residual Net. The proposed algorithm can classify seven 
facial expressions including anger, disgust, fear, sadness, happiness, 
shock, and neutral. To prove the proposed algorithm for detection the 
emotional state of a human being in a real environment. The researcher 
has been tested the proposed system under pretrained model that uses 
the datasets including FER2013, CK+ and JAFFE with sample pictures 
collected from various online media. Finally, the results show that the 
model has an 82.44 percent predictive efficiency on the CK+ Dataset. 

Keywords — image recognition algorithm, sensory learning 
algorithm, face detection algorithm, deep learning module. 

I. บทนํา 
ตลอดช่วงเวลาหลายปีทีDผ่านมา การแสดงสถานภาพทางอารมณ์ผ่าน

ใบหน้ามบีทบาทสําคญัอย่างมากในวงการทางธุรกจิ เนืDองจากผลตอบรบั
จากผูบ้รโิภคทีDมต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิารหนึDงๆ นั _นมอีทิธพิลอย่างมากต่อ
ทั _งผูผ้ลติและผูใ้หบ้รกิาร ในการนําไปใชส้ําหรบัการพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร ซึDงสิDงเหลา่นี_ลว้นเป็นปัจจยัทีDเกีDยวขอ้งกบัอารมณ์และความรูส้กึของ
ผูบ้รโิภคโดยตรงทั _งสิ_น ดว้ยเหตุนี_จงึไดม้กีารพฒันาวธิกีารและกระบวนการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเหลา่นี_จากตวัผูบ้รโิภคเชน่ การใชแ้บบประเมณิความพงึ
พอใจของลูกค้าทีDมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือแม้กระทั Dงวิธีการ
สมัภาษณ์ ซึDงเป็นการใชพ้นกังานเพืDอเขา้ไปสมัภาษณ์กบัผูบ้รโิภคโดยตรง 
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วธิกีารทีDได้กล่าวมานั _นจะมปีระสทิธภิาพในการ
รวบรวมขอ้มลูมากขนาดไหน กย็งัจดัว่าเป็นวธิกีารทีDสิ_นเปลอืงทั _งเวลาและ
ทรพัยากรในการรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างมาก และนอกจากนี_ วิธีการ
เหล่านั _นกย็งัไม่เพยีงพอทีDจะครอบคลุมผูบ้รโิภคทุกๆ คนทีDเขา้มาเลอืกใช้
งานผลติภณัฑห์รอืบรกิารได ้ดงันั _นแลว้ ระบบการรูจ้าํดว้ยคอมพวิเตอรจ์งึ
ไดถู้กนํามาใชง้านในการรูจ้าํสถานภาพทางอารมณ์ของผูบ้รโิภค แทนการ
ใชง้านวธิกีารทีDไดก้ลา่วมาในขา้งตน้ [1, 2, 3, 4] 

ด้วยเหตุนี_โครงข่ายประสาทเทียมและการเรยีนรู้เชิงลึกได้ผ่านการ
พสิูจน์มาแล้วว่าเป็นหนึDงในวธิกีารทีDมปีระสทิธภิาพมากทีDสุดสําหรบัการ
จําแนกประเภทของข้อมูลภาพ เพราะฉะนั _นจึงได้มีแบบจําลองของ
อลักอรทิมึจํานวนมากทีDถูกพฒันาขึ_นมาเพืDอนํามาใชส้าํหรบัการพยากรณ์
สถานภาพทางอารมณ์ดว้ยใบหน้าของมนุษยม์ากมายอาทเิช่น VGG Net 
[q ]  โดยโครงสร้างแบบ CNN Net นั _นถูกพัฒนาขึ_นมาให้มีจํานวน
กระบวนการ convolution ซ้อนกนัหลายๆ ชั _น เพืDอสกดัเอาคุณลกัษณะทีD
ละเอยีดอ่อนออกมาจากรปูภาพและนําไปใชใ้นการคดัแยกความรูส้กึ และ
ในงานวิจัยของ Behzad Hasani และ Mohammad H. Mahoor [6] ก็ใช้
ส่วนโครงสรา้ง Inception Net มาเพืDอพฒันางานดา้นการตรวจจบัอารมณ์
ความรูส้ดึโดยอาศยัหลกัการ Feature Fusion ทีDเป็นผลลพัธจ์ากการหลอม
รวมของกระบวนการ Convolution ทีDมีการใช้งานขนาดของ kernel ทีD
แตกต่างเข้าด้วยกัน กระบวนการ Convolution ทีDใช้ขนาด kernel ทีD
แตกต่างกนั จะส่งผลใหไ้ด้ผลลพัธ์จากกระบวนการทีDแตกต่างกนัออกไป 
เป็นผลทาํใหคุ้ณลกัษณะเฉพาะของภาพทีDถูกสกดัออกมาจากกระบวนการ 
Convolution แต่ละกระบวนการนั _นมคีวามละเอียดทีDแตกต่างกนัออกไป
ดว้ย ซึDงคุณลกัษณะเหล่านั _นจะถูกนํามาหลอมรวมกนัเพืDอสรา้งเป็นขอ้มูล
นําเขา้ใหม่เพืDอส่งเขา้สู่กระบวนการในลําดบัชั _นถดัไปในโครงขา่ยประสาท
เทยีม  

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

304



  

 

 
 

และสุดท้ายตัวอย่างจากงานวิจัยของ Huiyuan Yang, Umur Ciftci 
และ Lijun Yin [7] ทีDใช้โครงสร้างแบบ Residual Net มาพัฒนาต่อยอด
เพืDอให้ได้อลักอรทิมึการคดัแยกทีDมปีระสทิธิภาพสูง โดยโครงสร้างนี_จะ
อาศัยหลักการ  Feature Fusion หลัง จ ากทีD รู ปภาพถู ก นํ ามาผ่ าน
กระบวนการ Convolution ไปแลว้ นั Dนหมายความว่า คุณลกัษณะเฉพาะทีD
ถูกสกดัออกมาจากกระบวนการ Convolution นั _นจะถูกนํามาหลอมรวมกบั
ขอ้มลูเดมิทีDยงัไมไ่ดนํ้ามาผา่นกระบวนการ Convolution นั Dนหมายความวา่ 
ในขณะทีDทําการสกัดเอาคุณลักษณะเฉพาะของรูปภาพออกมาด้วย
กระบวนการ convolution คุณลักษณะบางอย่างทีDสูญหายไประหว่าง
กระบวนการดงักลา่วนั _นจะยงัคงถกูเกบ็รกัษาเอาไวอ้ยูด่ว้ย 

แต่อยา่งไรกต็าม ในสว่นของการปรบัปรงุพฒันาอลักอรทิมึการคดัแยก
อารมณ์ความรูส้กึนั _นจะต้องไดร้บัการพฒันาต่อไป ดงันั _นงานวจิยันี_จงึนํา
ข้อดีของโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Residual Net มาพฒันาต่อยอด
เพืDอให้ได้ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพทีDสูงขึ_น และในงานวิจัยนี_ผู้วิจ ัยได้
ดดัแปลงให้มคีวามลกึของชั _นโครงสร้างทีDลดลงมา เพืDอลดความซบัซ้อน
ของแบบจําลองให้เหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูลนําเขา้ ทําให้สามารถ
พยากรณ์การแสดงความรูส้กึผา่นใบหน้าไดด้ว้ยความแมน่ยาํทีDสงู และเพืDอ
พสิูจน์ความมปีระสทิธภิาพของอลักอรทิมึ ทางผู้วจิยัจงึได้ออกแบบการ
ทดลองโดยนําอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกทีDนําเสนอนี_มา
ฝึกสอนดว้ยชุดขอ้มูลทีDมชีืDอว่า FER2013 CK+ และ JAFFE และจากทีDได้
ทําการทดสอบมีผลลพัธ์ทีDได้สามารถระบุบุคคลทีDอยู่ในภาพว่ามีสีหน้า
อารมณ์ความรู้สกึทีDถูกต้องสูงถงึ 83.00 เปอร์เซนต์ และนอกเหนือจากนี_
ทางผูว้จิยัไดนํ้าผลลพัธท์ีDไดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัอลักอรทิมึอืDน ๆ ผลประกฎ
วา่มคีวามถกูตอ้งทีDอยูร่ะดบัเกณฑท์ีDดมีาก 

ในส่วนหวัขอ้ทีDเหลอืของงานวจิยัมดีงันี_ ส่วนทีD � จะกล่าวถงึส่วนของ
ทฤษฎกีารรูจ้าํภาพทีDเกีDยวขอ้งและขั _นตอนวธิทีีDนําเสนอ จากนั _น จะกลา่วถงึ
ส่วนของการทดลองทีDได้นําอลักอรทิมึมาใช้ทดสอบเพืDอตรวจจบัอารมณ์
ความรู้สึกจากกลุ่มตัวอย่างในส่วนทีD � และบทสรุปของงานวิจยัจะถูก
กลา่วถงึในสว่นสดุทา้ย 

II. ข ั _นตอนวธิทีีDนําเสนอ 

ในงานวจิยันี_ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาอลักอรทิมึการเรยีนรูเ้ชงิลกึโดย
อาศยัหลกัการของโครงขา่ยประสาทเทยีมเชงิลกึซึDงเป็นโครงขา่ยทีDพฒันา
ต่อยอดจากโครงขา่ยประสาทเทยีมเชงิลกึแบบ Residual ดงัแสดงในรปูทีD � 
ซึDงเป็นหนึDงในโครงสรา้งมาตรฐานของโครงขา่ยประสาทเทยีม และเป็น
โครงสรา้งของกระบวนการ Convolution และ Pooling ทีDเรยีบงา่ยไม่
ซบัซอ้น แต่ทีDมคีวามสามารถในการรกัษาคณุลกัษณะเฉพาะของรปูภาพ
เดมิเอาไว ้ และในขณะเดยีวกนักย็งัสามารถสกดัคณุลกัษณะเฉพาะอืDนๆ 
ของรปูภาพออกมาไดอ้กีดว้ยดงัแสดงในสมการทีD 1 และ � 

𝑦 = ℱ(𝑥) + 𝑥				 − − −−− (1) 
ℱ(𝑥) = ℋ(𝑥) − 𝑥				 − − −−− (2) 

 

โดยทีD ℱ(𝑥) คอื ฟังกช์นัของชั _นการคาํนวณ (Layer) ทั _งหมดเพืDอ
สกดัคณุลกัษณะเฉพาะออกมาจากรปูภาพ ℋ(𝑥)  คอื ชั _นการคาํนวน 
(Layer) ทีDอยูใ่นลาํดบัถดัไป เทยีบกบัชั _นการคาํนวณในปัจจบุนั  x คอืขอ้มลู
นําเขา้สูช่ ั _นการคาํนวณเพืDอสกดัคณุลกัษณะเฉพาะออกมาจากรปูภาพ 

 
 

 
รปูที = I.  โครงสรา้งสถาปัตยกรรมของอลักอรทิมึที =นําเสนอ 

 

 
รปูทีD II . ภาพโครงสรา้งสถาปัตยกรรมของโครงขา่ยประสาทเทยีมประเภท 

รปูแบบ Residual 

แบบจาํลองทีDนําเสนอนี_มลีกัษณะโครงสรา้งแบบจาํลองเป็นรปูแบบ
การพฒันาต่อยอดจากโครงสรา้งแบบ Residual Net โดยทีDในขั _นตอนแรก
สดุ ขอ้มลูนําเขา้จะถกูนําเขา้สูช่ ั _น Convolution ผา่นบล๊อกของ Residual 
ซึDงประกอบดว้ย � สว่น โดยจะสง่คา่ไปยงัสว่นของชั _น Fully-connect และ
ชั _นเอาตพ์ตุในลาํดบัสดุทา้ย ซึDงกค็อืชั _นซ่อนทีDมจีดุการเชืDอมต่อจาํนวน 7 
เอาทพ์ตุไดแ้ก่ ความโกรธ ความรงัเกยีจ ความกลวั และความเศรา้ 
ความสขุ ความตกตะลงึ และความรูส้กึเป็นกลาง ซึDงมฟัีงกช์นัการกระตุน้คอื 
SoftMax Function เพืDอคาํนวณหาคา่การสญูเสยี (Loss) จากการฝึกสอน
แบบจาํลอง 
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นอกจากนี_ผูว้จิยักพ็จิารณาเลอืกใชฟั้งกช์นัการกระตุน้สาํหรบั
กระบวนการนี_ คอื ฟังกช์นั Sigmoid เนืDองจากเป็นฟังกช์นัทีDใหผ้ลลพัธท์ีDมี
คา่ขนาดเลก็ เมืDอเปรยีบเทยีบกบัฟังกช์นั ReLU และเนืDองจากปรมิาณ
องคป์ระกอบของคณุลกัษณะของขอ้มลูทีDมขีนาดเลก็ลงมาอยา่งมหาศาล
จากการจดัระเบยีบภายในกระบวนการนี_ จงึสง่ผลใหโ้อกาสในการเกดิ
ปัญหา Gradient Descent มตีํDา ผลลพัธเ์มตรกิคณุลกัษณะของขอ้มลูทีDได้
จากกระบวนการนี_กจ็ะถกูเปลีDยนใหก้ลายเป็นเวกเตอรข์องคณุลกัษณะและ
ถกูสง่เขา้ไปยงัชั _นซ่อนทีDมจีาํนวนจดุการเชืDอมต่อจาํนวน � จดุ โดยตรง ซึDง
กค็อื � ผลลพัธท์ีDไดจ้ากการพยากรณ์ของแบบจาํลอง PECM (ความสขุ 
ความตกตะลงึ และความรูส้กึเป็นกลาง) ซึDงมฟัีงกช์นัการกระตุน้คอื 
SoftMax Function เพืDอคาํนวณหาคา่การสญูเสยี (Loss) จากการฝึกสอน
แบบจาํลอง  

III. การทดลอง 
ในสว่นนี_ ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองแบบจาํลองตามทีDไดอ้ธบิายไวใ้น

หวัขอ้ทีDผา่นมาซึDงการทดลองแบง่ออกเป็น � สว่นคอื ชดุขอ้มลูสาํหรบัการ
ฝึกสอน และชดุขอ้มลูสาํหรบัการทดสอบโดยเป็นชดุขอ้มลูทีDไดร้บัการ
ยอมรบัในระดบัสากลไดแ้ก่ FER2013, CK+ และ JAFFE ซึDงมตีวัอยา่งดงั
รปูทีD � รปูทีD � และรปูทีD q ตามลาํดบั โดยในจาํนวนขอ้มลูเหลา่นี_จาํเป็นตอ้ง
มกีารแบง่กลุม่ขอ้มลูออกเป็น � สว่นเพืDอนํามาใชง้านสาํหรบัแบบจาํลอง 
ประกอบดว้ย สว่นของขอ้มลูฝึกสอน (Training Data) และสว่นของขอ้มลู
ทดสอบ (Test Data) ซึDงสาํหรบังานวจิยันี_ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชง้านอตัราสว่น 
ขอ้มลูฝึกสอนต่อขอ้มลูทดสอบ (Tr:Te) ดว้ยอตัราสว่น ¢£:�£, 65:35, 70:30, 
¥q:�q และ ¦£:�£ ตามลาํดบั 

 
รปูทีD III ตวัอยา่งขอ้มลูรปูภาพจากชดุขอ้มลู FER2013 

 
รปูทีD IV ตวัอยา่งขอ้มลูรปูภาพจากชดุขอ้มลู JAFFE 

 
รปูทีD V ตวัอยา่งขอ้มลูรปูภาพจากชดุขอ้มลู CK+ 

 
รปูทีD VI แสดงถงึคา่ความถกูตอ้งของการฝึกสอนตามรอบ 

 
รปูทีD VII Confusion Matrix แสดงผลการคดัแยกขอ้มลูจาก CK+ 

ผลของการทดลองของการฝึกสอนแสดงไดด้งัรปูทีD ¢ และคา่ความถกูตอ้ง
ของการทดสอบทีDคาํนวณตามหลกัการของ Confusion Matrix เพืDอแสดงถงึ
ผลการคดัแยกขอ้มลูภาพตวัอยา่งทีDเตรยีมเพืDอการทดสอบแสดงไดด้งัรปูทีD 
¥ รปูทีD ¦ และรปูทีD § สาํหรบัการทดสอบชดุขอ้มลู FER2013, CK+ และ 
JAFFE ตามลาํดบั  

ความแปรปรวนจากการทีDมจีาํนวนรปูภาพอยูเ่ป็นจาํนวนมากภายใน
ขอ้มลูหนึDงกย็งัคงอยู ่ ความแปรปรวนดงักลา่วสง่ผลใหเ้กดิความ
คลาดเคลืDอนในการทาํนายขอ้มลูของแบบจาํลองนี_ เพืDอใหท้ราบ
ประสทิธภิาพของโมเดลทีDนําเสนอผูว้จิยัไดท้าํการเปรยีบเทยีบการ
พยากรณ์ดว้ยโครงสรา้งของโครงขา่ยประสาทเทยีมเชงิลกึแบบอืDนๆ ไดแ้ก่
โครงขา่ยประสาทเทยีมเชงิลกึแบบ VGG, Inception, และ Residual ซึDง
ผลลพัธด์งัตาราทีD � ซึDงใหผ้ลลพัธข์องความถกูตอ้งของการทดลองเป็น
82.44 เปอรเ์ซน็ต ์51.00 เปอรเ์ซน็ต ์และ 69.64 เปอรเ์ซน็ตส์าํหรบัชดุขอ้มลู 
CK+ FER�£�� และ JAFFE ตามลาํดบั  
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รปูทีD VIII Confusion Matrix แสดงผลการคดัแยกขอ้มลูภาพขอ้มลู 

FER2013 

 
รปูทีD IX Confusion Matrix แสดงผลการคดัแยกขอ้มลูภาพขอ้มลู 

FER2013 

ตารางทีD � ผลลพัธข์องการพยากรณ์อารมณ์ความรูส้กึของมนุษยจ์ากวดิโีอ 
ชดุข้อมลูที,

ทดสอบ 
โครงข่ายประสาท

เทียมเชิงลึก 
ความแม่นยาํบนชดุข้อมลูทดสอบ (%) 

CK+ FER2013 JAFFE  

ภาพ (จากชุด
ขอ้มลู) 

 โมเดล VGG 82.03 % 51.72 % 30.36% 

โมเดล Inception 78.80 % 52.21 % 60.71% 

โมเดล Residual 77.88% 54.81% 46.43% 

โมเดลที,นําเสนอ 82.44 % 51.00 % 69.64 % 

 จากผลการทดลองในตารางทีD 1 แสดงใหเ้หน็วา่ชดุขอ้มลู CK+ เป็นชดุ
ขอ้มลูทีDใหผ้ลลพัธข์องการฝึกสอนแบบจาํลองทีDมปีระสทิธภิาพในการ
พยากรณ์ขอ้มลูทีDมคีวามแมน่ยาํมากทีDสดุ เนืDองจากชดุขอ้มลูดงักลา่วเป็น
ชดุขอ้มลูทีDประกอบไปดว้ยขอ้มลูรปูภาพทีDมคีวามคมชดัมากทีDสดุ และมี
ความแปรปรวนของขอ้มลูภายในรปูภาพตํDา กลา่วคอื มวีตัถุอืDนๆ หรอื
สญัญาณรบกวนต่างๆ อยูท่ีDฉากหลงัของรปูภาพในปรมิาณน้อย และ
ประชากรทีDถกูรวบรวมมาเพืDอสรา้งเป็นชดุขอ้มลู มกีารแสดงอารมณ์ดว้ย
ใบหน้าทีDมลีกัษณะทีDชดัเจนมาก เมืDอเปรยีบเทยีบกบัชดุขอ้มลู FER2013 ทีD
เป็นชดุขอ้มลูทีDมคีวามคมชดัของขอ้มลูรปูภาพตํDา และยงัมสีญัญาณรบกวน
อยูภ่ายในรปูภาพเป็นปรมิาณมาก เนืDองจากเป็นขอ้มลูรปูภาพทีDถกู
รวบรวมมาจากแหลง่ขอ้มลูทีDหลากหลายมากกวา่ชดุขอ้มลูอืDนทีDถกูนํามาใช้

ในการวจิยันี_ 
IV. สรปุ 

งานวจิยันี_ไดพ้ฒันาอลักอรทิมึการเรยีนรูเ้ชงิลกึแบบผสมผสานทีDใชใ้น
การพยากรณ์สถานภาพทางความรูส้กึของมนุษยข์ึ_นมาเพืDอแกไ้ขปัญหาทีD
เกดิจากการนําเอาแบบจาํลองหรอือลักอรทิมึทางปัญญาประดษิฐป์ระเภทนี_
ไปใชง้านในสภาวะแวดลอ้มจรงิ เนืDองจากขอ้มลูรปูภาพ หรอื วดิทีศัน์ของ
การแสดงสถานภาพทางความรูส้กึของมนุษยใ์นสภาวะแวดลอ้มจรงินั _นมี
ความแปรปรวน และความซบัซอ้นของขอ้มลูทีDสงูมากกวา่ขอ้มลูรปูภาพทีDมี
อยูใ่นชดุขอ้มลูแต่ละรปูแบบ ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองแบบจาํลองดงักลา่ว 
ดว้ยการฝึกสอนบนชดุขอ้มลูทีDไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล ทั _ง � ชดุ
ขอ้มลู คอื FER2013, CK+ และ JAFFE แลว้จากนั _นจงึนําแบบจาํลอง
ดงักลา่วทีDผา่นการฝึกสอนดว้ยชดุขอ้มลูทีDแตกต่างกนัไปทดสอบ
ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ดว้ยชดุขอ้มลูทั _งรปูแบบรปูภาพ สาํหรบัการ
ทดสอบทีDผูว้จิยัทาํการรวบรวมแลว้สรา้งขึ_นมาจากสืDอออนไลน์ต่างๆ ซึDงผล
การทดลองแสดงใหเ้หน็วา่แบบจาํลองดงักลา่วมปีระสทิธภิาพในการ
พยากรณ์ขอ้มลูเฉลีDยอยูท่ีD ¢¥.¥ เปอรเ์ซน็ต ์ 
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บทคดัย่อ — การเลือกลกัษณะเด่น (FS) คือ การลดขนาดของมิติ
ข้อมูลซ่ึงเลือกซบัเซตท่ีมีค่าท่ีสุดของคณุลกัษณะดัง้เดิมของชุดข้อมูล 
เทคนิค FS ปัจจบุนัส่วนใหญ่ตามทฤษฎีราฟเซตใช้ฟังกช์นัการพ่ึงพาเพ่ือ
ประเมินคณุภาพของซบัเซตของคณุลกัษณะ อย่างไรกต็ามการเลือกเฉพาะ
ข้อมูลจากบริเวณท่ีแน่นอนอย่างเดียวโดยละเลยข่าวสารจากบริเวณท่ีไม่
แน่นอนอาจท าให้สูญเสียข้อมูลท่ีส าคญั งานวิจยัน้ีน าเสนอเทคนิคการเลือก
ซบัเซตของลกัษณะเด่นท่ีดีท่ีสุดบนหลกัการของราฟเซต็และมิวชวลอินฟอ
เมชัน่ ซ่ึงพิจารณาข่าวสารในบริเวณเชิงบวกและบริเวณขอบเขต  การใช้
แนวคิดน้ีสามารถให้ผลลพัธท่ี์มีมีความแม่นย าในการท านายสูงกว่าท่ีได้รบั
โดยใช้การวดับนหลกัการของฟังกช์นัการพ่ึงพา(บริเวณความแน่นอน)เพียง
อย่างเดียว ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าข้อมลูส าคญัท่ีซ่อนอยู่สามารถดึงออกมาได้
โดยใช้แนวคิดน้ี ผลการทดลองได้แสดงการด าเนินการกบัข้อมูลแลลไม่
ต่อเน่ือง และแบบต่อเน่ือง และได้เปรียบเทียบกบัวิธี FS อ่ืนๆ ในแง่ของ
ขนาดซบัเซตและความแม่นย าในการจ าแนกประเภท  
 

ค ำส ำคญั — การเลือกคณุลกัษณะ, ราฟเซต,  บริเวณไม่แน่นอน, 
ข่าวสารร่วมกนั, การจ าแนกประเภทข้อมลู  
 

ABSTRACT —Feature Selection (FS) is a dimensionality reduction 
approach that selects the most valuable subset of a data set's original 
features. Most current FS techniques based on rough set theory use the 
dependency function to evaluate the quality of a feature subset. 
However, picking only data from a certainty region and ignoring to 
uncertainty region may result in the loss of the majority of important 
data. In this paper, we propose a concept of best features subset 
selecting based on rough set approximations and mutual information, 
which take into account information in the positive and boundary 
regions. The use of this concept can result in higher predictive accuracy 
than those obtained using the measure based on the dependency 
function (certainty region) alone. This demonstrates that hidden 
important information can be extracted by using this idea. Experimental 
results are illustrated for discrete and continuous and compared with 
other FS methods in terms of subset size and classification accuracy. 

 

Keywords — Feature Selection, Rough set, Uncertainty Region, 
Mutual information, Classification. 

 
I. บทน า 

FS ใชเ้พื่อลดจ านวนแอตทรบิวิต์ ลบขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็น หรอืมสีญัญาณ
รบกวน และส่งผลกระทบที่ส าคญัในการประยุกต์ใช้ เช่น อลักอรธิมึการ
เรยีนรู้ที่เร็วขึ้น ความถูกต้องในการท านายที่สูงขึ้น และความสามารถใน
การเขา้ใจผลลพัธ ์FS ใชใ้นหลายโดเมน เช่น การเรยีนรูข้องเครือ่ง [1] และ
การท าเหมอืงขอ้มลู [2] พรอ้มกนันี้ยงัใชใ้นสาขาวชิาต่างๆ รวมถงึการท า
เหมอืงขอ้ความ [3] และการตรวจจบัการบุกรุก [4] 

มวิชวลอินฟอเมชัน่เป็นทฤษฏีที่ส าคญัในการวดัข่าวสาร ที่มคีวาม
ทนทานต่อสญัญาณรบกวนและการแปลงพกิดัจงึนิยมน ามาใชใ้นงานด้าน 
FS  เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการจ าแนกประเภทเอกสาร [5] โดยท า FS เพือ่
ลดจ านวนค าที่ไม่จ าเป็น  ในงานวิจัย [6] ได้มีการน า Ant colony มา
ประยุกต์ใชก้บัมวิชวลอนิฟอเมชัน่เพื่อแกปั้ญหาค่าเหมาะสมเฉพาะที ่ของ
การเลอืกแอตทรบิวิต์    

ทฤษฎรีาฟเซตเสนอโดย Pawlak [7] เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ส าหรับการจัดการกับข้อมูลที่คลุมเครือและไม่แน่นอน วิธีราฟเซ็ตใช้
หลกัการพื้นฐานสองประการคอื การประมาณค่าขอบเขตล่างและขอบเขต
บน ทฤษฎรีาฟเซตประสบความส าเรจ็ในหลายสาขาวชิารวมถงึ FS [8, 9], 
การเรยีนรูข้องเครือ่ง [1, 10] และการจดัหมวดหมู่ขอ้ความ [3, 11] ซึ่งต่าง
จากแนวทางอื่น ๆ เช่น ทฤษฎฟัีซซี่เซตและวธิกีารทางสถติิ การวเิคราะห์
ในราฟเซตไม่จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูหรอืโดเมนความรู ้อาศยัเฉพาะความรู้
ในขอ้มลูเพยีงอย่างเดยีวซึง่ในปัจจุบนัยงัมงีานวจิยัดา้นนี้จ านวนมาก 

การจัดการกับคลาสสมมูลที่มวีตัถุมาจากคลาสที่แตกต่างกัน เป็น
ขอ้จ ากดัของทฤษฎรีาฟเซต เพือ่แกไ้ขขอ้จ ากดันี้ Ziarko [12] ไดเ้สนอราฟ
เซตแบบตัวแปรแม่นย า (VPRS) และยอมให้มีบางวัตถุในชุดข้อมูลที่
จ าแนกไม่ถูกต้อง ใน VPRS การค านวณบรเิวณเชงิบวกและเชงิลบขึน้อยู่
กบัการตัง้ค่าพารามเิตอร์ () ทีก่ าหนดระดบัความไมแ่น่นอนทีย่อมรบั ซึง่
สมัพนัธก์บับรเิวณของราฟเซต โดย VPRS ใชแ้นวคดิของการรวมเป็นสว่น
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ใหญ่ที่พิจารณาสดัส่วนของวตัถุในคลาสสมมูลที่เป็นของคลาสตดัสนิใจ
ส าหรบัการจ าแนกประเภทขอ้มลูทีก่ าหนดขึน้  

FS บนหลกัการราฟเซตปัจจุบนัยงัเป็นทีน่ิยมวจิยักนั เนื่องจากวธิกีาร
ของราฟเซตไมต่อ้งใชโ้ดเมนของความรูแ้ละสามารถด าเนินการวเิคราะห์ได้
จากขอ้มลูโดยตรง FS บนหลกัการราฟเซตโดยส่วนใหญ่จะใช ้ฟังกช์นัการ
ขึ้นต่อกนั [8, 9, 13, 14] ในการวดัความดขีองซบัเซต ซึ่งขอ้ดขีองการใช้
ฟังก์ชนัการขึน้ต่อกนั คอืการใชเ้วลาในการประมวลผลทีน้่อยในการเลอืก
ซบัเซตของลกัษณะเด่น แต่อย่างไรกด็กีารใชก้ารใชฟั้งก์ชนัการขึน้ต่อกนั
อย่างเดยีวและไมส่นใจขา่วสารจากบรเิวณขอบเขต อาจจะประสบปัญหาได้
เมื่อน าไปใช้กับข้อมูลที่มีส ัญญาณรบกวนและแต่ละคลาสสมมูลไม่
สอดคลอ้งกนั  

งานวจิยัทีน่ าเสนอนี้ใชแ้นวคดิ VPRS และมวิชวลอนิฟอเมชัน่ (Mutual 
Information) ในการเลอืกซบัเซตของคุณลกัษณะโดยการประเมนิขอ้มลูใน
บรเิวณทีม่คีวามแน่นอนและบรเิวณทีม่คีวามไมแ่น่นอน หลกัการทีน่ าเสนอ
นี้จะทนทานต่อขอ้มูลที่มสีญัญาณรบกวน นอกจากนี้ยงัส่งผลให้มคีวาม
แม่นย าในการจ าแนกประเภททีส่งูกว่าโดยใช้ฟังก์ชนัการขึน้ต่อกนั และวธิ ี
FS แบบคลาสสกิอื่นๆ ทีน่ิยมใชก้นั 

ส่วนที่เหลือของงานวิจยัจดัเป็นดงันี้  คือ ส่วนที่ 2 เป็นบทสรุปของ 
VPRS และมวิชวลอินฟอเมชัน่ ส่วนที่ 3 น าเสนอวธิกีาร FS บนแนวคดิ
ของ VPRS และมวิชวลอนิฟอเมชัน่ ซึง่ในส่วนนี้ยงัน าเสนอซูโดโคด้ส าหรบั
อัลกอริทึมที่น าเสนอ โดยการทดลองกับชุดข้อมูลจาก University of 
California, Irvine (UCI) ส่วนที ่4 เปรยีบเทยีบผลลพัธข์องวธิกีารทีน่ าเสนอ
กบัแนวทางทีม่อียู่ และส่วนของการสรุปผลและหวัขอ้การวจิยัทีเ่ป็นไปได้
บางส่วนจะกล่าวถงึในหวัขอ้ที ่5   
 

II. ทฤษฎพีืน้ฐาน 
II.I ราฟเซตแบบตวัแปรเทีย่งตรง  

ให ้I = (U, A) เป็นระบบขา่วสาร  U คอื เซตจ ากดัของเอนทติ ีN = {e1, 
e2, ..., eN} และ A คอื แอตทรบิวิต์ที่ไม่เป็นเซตว่าง V คอื เซตของค่าแอ
ตทริบิวต์ใน A และ f คือ ฟังก์ชนัข่าวสาร :f U A V   ทุกซับเซต B 
ใดๆ ของแอตทรบิวิต์ A สามารถนิยามความสมัพนัธ์แบบสมมูล IND(B) 
บน U ดงันี้: 

 

  ( ) , | , ( ) ( )i j b i b jIND B e e U U b B f e f e              (1) 

 
ให้ X1 และ X2 เป็นซับเซตที่ไมเป็นเซตว่างของเซต U โดยระดับ

สมัพทัธ์ของการจ าแนกประเภทผดิของเซต X1 เทยีบกบัเซต X2 ก าหนด
เป็น 

 
1 2

1 , 1 0
1( 1, 2)

0,                     1 0

X X
X

Xr X X

X

 
 

 
 

             (2) 

 

สงัเกตว่า r(X1, X2) = 0 ถา้ X1 X2 เท่านัน้ ความสมัพนัธโ์ดยรวม 
แบบส่วนใหญ่ดว้ยความผดิพลาดการจ าแนกประเภทขอ้มลูทีย่อมรบั
ยอมรบัได ้() มกีารอธบิายดงันี้: 

 

1 2 ( 1, 2) ,0 0.5X X r X X           (3) 
 

การประมาณค่าของ B-lower และ B-upper ของ X เขยีนไดด้งันี้ 
 

    ( ) | ,i iB B
B X e e X           (4) 

 

    ( ) | ( , ) 1i iB B
B X e r e X                 (5) 

 
นิยามของบรเิวณเชงิบวก (Positive region), บรเิวณเชงิลบ (Negative 

region), บรเิวณเชงิขอบเขต (Boundary region), และฟังกช์นัการขึน้ต่อ
กนับนหลกัการ VPRS ก าหนดโดย 

 

/

( ) ( )B

X U Q

POS Q B X 




    (6) 
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( ) ( )B
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       (7) 
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( ) ( ( ) ( ) )B

X U Q

BND Q B X B X  



 
           (8) 
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( )
B

B

POS Q
Q
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      (9) 
 

หลกัการ VPRS ของเซต X (ดงัรูปที่ I.) โดยสี่เหลี่ยมเล็กๆ แสดงถึง
คลาสสมมูลของ U ถูกชกัน าโดยความสมัพนัธ์แบบสมมูล IND(B) คลาส
สมมลูทีอ่ยู่ใน X พจิารณาว่าเป็นบรเิวณเชงิบวกใน VPRS ตามค่าของ   
ดงันัน้สามารถนึกภาพถงึการแลกเปลี่ยนเมล็ดของข่าวสารใน X ระหว่าง
บรเิวณทีค่วามแน่นอนและบรเิวณทีไ่มแ่น่นอนดว้ยการควบคุมค่า  
 
II.II ขา่วสารร่วมกนับนพารต์ชินัราฟเซตแบบตวัแปรเทีย่งตรง  

ทฤษฎขี่าวสาร [15] มปีระโยชน์ส าหรบัการค านวณข่าวสารของขอ้มลู 
โดยเอนโทรปีเป็นค่าประมาณความไม่แน่นอนในตวัแปรสุ่ม มวิชวลอนิฟอ
เมชัน่เป็นตวัชี้ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสุ่มสองตวั ในทฤษฎีราฟเซต
ความสมัพนัธ์ที่ไม่สามารถแยกกนัได้ท าให้เกดิพาร์ติชนัของ U การแบ่ง
พาร์ตชินัในราฟเซตถอืไดว้่าเป็นรูปแบบของความเขา้ใจ ต่อไปนี้จะอธบิาย
หลกัการในรปูแบบทฤษฎขีา่วสารบนแนวคดิทฤษฎรีาฟเซต 

ใ ห้  U/IND(B) = {X1, X2, . . . , Xn} แทนพาร์ติช ันที่ ส ร้ า งขึ้น โดย
ความสมัพนัธ์แบบสมมลู IND(B) ส าหรบั B A เอนโทรปีของความเขา้ใจ 
B อธบิายไดด้งันี้  

 

                
1

( ) ( ) log( ( ))
n

j j

j

Ent B pr X pr X


        (10)
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X
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ให้ B และ C เป็นซับเซตของ A ให้ U/IND(B) = { X1, X2, . . . , Xn },  
U/IND(C) = { Y1, Y2, . . . , Ym }  แทนพารต์ชินัทีถู่กชกัน าโดย IND(B) และ 
IND(C) ตามล าดับ ดังนัน้มิวชวลอินฟอเมชัน่ที่ใช้ว ัดปริมาณข่าวสาร
ระหว่างความเขา้ใจ B และความเขา้ใจ C สามารถอธบิายเป็นดงันี้ 

1 1

( , )
( ; ) ( , ) log ,

( ) ( )

m n
j i

j i

j i j i

pr Y X
I C B pr Y X

pr Y pr X 

              (11) 

โดยที่ ( , ) ,1 ,1
j i

j i

Y X
pr Y X i n j m

U


       

 ถ้า B และ C มขี่าวสารร่วมกนัมาก (น้อย) แสดงว่ามคีวามเกี่ยวขอ้ง
กนัอย่างใกลช้ดิ (ไมใ่กลช้ดิ) ขอ้ดขีองมวิชวลอนิฟอเมชัน่ คอืความทนทาน
ต่อสญัญาณรบกวนและการแปลงพกิดั 
 

 
รปูที ่I. แนวคดิของการประมาณค่าเซตใน VPRS 

 
III. วธิกีารทีน่ าเสนอ 

ในส่วนนี้ เ ป็นการน าเสนอกฎเกณฑ์สองข้อเพื่อน าไปสู่การลด
คุณลกัษณะทีเ่หมาะสมทีสุ่ด วธิกีารทีน่ าเสนอคน้หาคุณลกัษณะทีเ่หมาะสม
ที่สุดโดยใช้ข่าวสารจากการประมาณค่าขอบเขตล่างและการประมาณค่า
ขอบเขตบน รายละเอยีดของเกณฑท์ัง้สองจะอธบิายไวใ้นหวัขอ้ถดัไป 
 

III.I กฏเกณฑ:์ ขา่วสารทีม่ากทีสุ่ดของการประมาณค่าขอบเขตล่าง 
กฏเกณฑ์นี้พยายามเลือกคุณลักษณะที่มีข่าวสารมากที่สุด  โดย

พิจารณาจากการรวมข่าวสารการประมาณค่าขอบเขตล่าง กฏเกณฑ์ที่
แนะน านี้แตกต่างจากเทคนิค FS บนหลกัการของราฟเซตที่ใช้โดยส่วน
ใหญ่  

ให ้Z เป็นแอตทรบิวิต์การตดัสนิใจ และ U สามารถแบ่งออกเป็นคลาส
แบบสมมลู U/IND(Z) = {Z1, Z2, …, Zm} ดงันัน้บรเิวณขอบเขตของพารต์ชินั 
Zj โดยเทยีบกบัเซตของแอตทรบิวิต์ B สามารถเขยีนไดว้่า 

 

/ ( )

( ) ( ( ) ( ) )
j

B j j

Z U IND Z

BND Z B Z B Z  



 
               (12) 

 
ดงันัน้ขา่วสารทีเ่ลก็ทีสุ่ดระหว่าง Z และบรเิวณขอบเขต เป็นกฎเกณฑ์

ทีน่ ามาใชเ้ลอืกค่า  ทีเ่หมาะสมซึง่ก าหนดโดย 

 

 
0 0.5
min ( ; ( ))BI Z BND Z



 

         (13) 

 

โดย  อยู่ในช่วงของ [0.0, 0.5) และเพิม่ทลีะ 0.05 ค่า  ทีใ่หค้่า

มวิชวลอนิฟอเมชัน่ทีน้่อยทีสุ่ดระหว่าง Z และบรเิวณขอบเขต ( )BBND Z  
จะถูกเลอืกเป็นค่า   จากผลการทดลองขา่วสารทีต่ ่าสุดของบรเิวณ
ขอบเขตสามารถเจอไดใ้นช่วง [0.3, 0.45] ดงันัน้สมการ (13) จงึใชใ้นการ
ค านวณหาค่าทีเ่หมาะสม  ส าหรบัซบัเซตของคุณลกัษณะใหม่ B โดยใช้
สมการ (13) ค่ามวิชวลอนิฟอเมชัน่ทีเ่ลก็ทีสุ่ดของบรเิวณขอบเขตโดยเทยีบ
กบั Z บนซบัเซตของคุณลกัษณะ B ดว้ยค่า  สามารถก าหนดเป็น 

 

 ( ) min ( ; ( ))
B

BoundInfo B I Z BND Z


      (14) 
 

ผลรวมข่าวสารของมิวชวลอินฟอเมชัน่ระหว่างการประมาณค่า
ขอบเขตล่าง ( )jB Z


และคลาสแบบสมมูล Zj ด้วยค่าเหมาะสม  ซึ่ง

แทนดว้ย LowInfo(B) สามารถเขยีนไดเ้ป็น 
 

1

( ) ( ; ( ) )
m

j j

j

LowInfo B I Z B Z





              (15)  

 
ดงันัน้ปัญหาการเลอืกซบัเซตของคุณลกัษณะ B คอื การท าใหฟั้งก์ชนั

เป้าหมาย G(B) มคี่าสงูสุด ซึง่เป็นการหาค่าสงูสุดของ LowInfo(B) โดยที ่
 

( ) ( )G B LowInfo B           (16) 
 

อลักอรทิมึ MLREDUCT แสดงดงัในรูปที่ II. ส าหรบักระบวนการ FS 
นัน้อลักอรทิมึจะใชก้ารคน้หาแบบตระกละ ซึง่เริม่ตน้ดว้ยเซตย่อย R ทีว่่าง
เปล่า การท างานแต่ละรอบมกีารค านวณค่า G ของแต่ละซบัเซตแลว้เพิม่ 1 
แอตทรบิวิต์เงือ่นไขเขา้ไปในแต่ละรอบ ในแต่ละรอบการท านัน้แอตทรบิวิต์
เงื่อนไขที่ยงัไม่ได้ตรวจสอบจะถูกเพิม่ไว้ที่เซ็ต R (บรรทดัที่ 4) ชัว่คราว 
หากซับเซตปัจจุบัน  R ∪ {x} มีข่าวสารมากกว่า  T จากก่อนหน้านี้  
คุณลกัษณะที่เพิม่ในบรรทดัที ่5 จะเป็นส่วนหนึ่งของเซตใหม่ T (บรรทดัที ่
6) กระบวนการ FS จะสิ้นสุดลงเมื่อผลรวมข่าวสารของการประมาณค่า
ขอบเขตล่างของรดีกัทีค่ดัเลอืกปัจจุบนั  (LowInfo(R)) แตกต่างจากแอตทริ
บิวต์เงื่อนไข (LowInfo (C)) ไม่มากกว่า   ( เป็นตัวเลขน้อย เช่น 
0.0001) 

 
III.II กฏเกณฑ์: การประมาณค่าขอบเขตล่างมากทีสุ่ด-บรเิวณขอบเขตน้อย
ทีสุ่ด 
กฏเกณฑ์นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ข่าวสารบรเิวณเชงิบวกให้มากทีสุ่ด ใน
ขณะเดยีวกนับรเิวณขอบเขตให้มขี่าวสารน้อยที่สุด  การค านวณเริม่ต้น
ด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด   โดยใช้สมการ (13) จากนัน้   ที่
เหมาะสมที่สุดจะใชห้า BoInfo(B) ในสมการ (14) นอกจากนี้สมการ (15)  
จะใชค้ านวณผลรวมขา่วสารทัง้หมดของมวิชวลอนิฟอเมชัน่ระหว่างการ 
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รปูที ่II. อลักอรทิมึ MLREDUCT 

 
ประมาณค่าขอบเขตล่างและคลาสสมมูล Zj ดงันัน้การเลือกซบัเซตของ
คุณลักษณะ B คือการหาค่ าสูงสุดของ  LowInfo(B) และลดค่าของ 
BoInfo(B) ใหม้คี่าน้อยทีสุ่ด ซึง่กค็อืการค านวณฟังกช์นัของ E(B) โดยที ่

 

( ) ( ) ( )E B LowInfo B BoInfo B                  (17) 
 

ถ้า LowInfo(B) = Entropy(Z) แลว้ค่า E(B) มคี่าสูงสุด จะไดว้่ารดีกั B  
มคีวามเกีย่วขอ้งสงูทีสุ่ด ในทางกลบักนัถา้ BoInfo(B) = Entropy (Z) แสดง
ว่า B ไมเ่กีย่วขอ้งกบัแอตทรบิวิต์การตดัสนิใจ Z และไมม่ขีา่วสารทีม่มีลูค่า 

 

 
รปูที ่III. อลักอรทิมึ mBMLREDUCT 

 

รูปที่  III.  แสดงอัลกอริทึม  mBMLREDUCT ซึ่งท างานคล้ายกับ 
MLREDUCT แต่จะเลอืกแอตทรบิวิต์โดยใชค้่าความแตกต่างของข่าวสาร
ระหว่างการประมาณค่าขอบเขตล่างและบรเิวณขอบเขต ตามทีอ่ธบิายไว้
ขา้งต้นข่าวสารทีน้่อยทีสุ่ดของบรเิวณขอบเขตสามารถพบไดโ้ดย  ทีอ่ยู่
ในช่วง [0.3, 0.45] ดังนัน้แต่ละซับเซตของคุณลักษณะใหม่  B ค่าที่
เหมาะสมของ  จะค านวณจาก 0.3 ถงึ 0.45 โดยเพิม่ขึน้ทลีะ 0.05  

อัลกอริทึม  mBMLREDUCT ประกอบด้วยกระบวนการ เลือก
คุณลกัษณะที่เหมอืนกบัอัลกอริทึม ML แต่ mBMLREDUCT ใช้ฟังก์ชนั
เป้าหมาย E เพือ่ค านวณหาค่าความดขีองซบัเซต นอกจากนี้การท างานซ ้า
จะเสรจ็สิ้นเมือ่ข่าวสารของรดีกัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกปัจจุบนั (E(R)) เท่ากบั
ข่าวสารเอนโทรปีของคลาสการตัดสินใจ  (Entropy(Z)) นอกจากนี้
กระบวนการท าซ ้าสามารถสิน้สุดไดห้ากแอตทรบิวิต์ทีเ่พิม่เขา้ไปไมไ่ดเ้พิม่
ค่าของฟังกช์นัเป้าหมาย E  

 
IV. การทดลองกบัขอ้มลูจากฐานขอ้มลู UCI 

ในส่วนนี้จะแสดงผลการทดลองระหว่างวธิกีารทีน่ าเสนอและเทคนิคที่
ไดร้บัความนิยมกบัชุดขอ้มลูจาก UCI Machine Learning Repository [16] 

(ดูตารางที่ I.) นอกจากนี้ยงัได้แสดงให้เห็นว่าซบัเซตของแอตทรบิวิต์ที่
พจิารณาข่าวสารทัง้ในการประมาณค่าขอบเขตล่างและบรเิวณขอบเขตให้
ข่าวสารที่มมีูลค่ามากกว่าการใช้การประมาณค่าขอบเขตล่างเพยีงอย่าง
เดยีวและดกีว่าการใชฟั้งกช์นัการขึน้ต่อกนัของราฟเซต 

ในงานวจิยันี้มกีารใช้ขอ้มูล 16 ชุดเพื่อทดสอบเทคนิค FS ต่างๆ ดงั
แสดงในตารางที ่I. โดยประกอบดว้ยแอตทรบิวิตท์ีไ่มต่่อเนื่อง 9 ชุดและ แอ
ตทรบิวิต์ทีเ่ป็นตวัเลข 7 ชุด โดยขอ้มลูมขีนาดตัง้แต่ 106 ถงึ 3,190 แถว
และแอตทรบิวิต์ระหว่าง 14 ถงึ 61 แอตทรบิวิต์ เนื่องจากวธิกีารของ FS 
ทัง้หมดท างานกบัค่าแอตทรบิวิต์ทีไ่มต่่อเนื่อง ดงันัน้จงึตอ้งท าการแบ่งพาร์
ติช ัน่แบบระยะเท่ากนั [17] การค้นหาของทุกวธิีจะเป็นแบบไปขา้งหน้า
แบบตระกละตามล าดบัเพื่อสรา้งซบัเซตของแอตทรบิวิต์ทีด่ทีี่สุด โดยได้
เปรียบเทียบกบัอัลกอริทึมที่ประเมินซับเซตด้วยฟังก์ชนัการขึ้นต่อกนั 
(RSAR [8] และ DMRS [9]), CNS [18] และ CFS [19] 

งานวจิยันี้จะใช ้SVM, C4.5 และ PART กบัชุดขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ใหม่แต่
ละชุดการค านวณหาค่าความแม่นย าจะใช้ 10- fold cross-validation  
รวมถึงได้ทดลองวดัประสทิธภิาพของซบัเซตกบั C4.5 ซึ่งเป็นตวัจ าแนก
ประเภทขอ้มูลด้วยต้นไมก้ารตดัสนิใจ,  PART ซึ่งเป็นตวัจ าแนกประเภท
ขอ้มลูบนหลกัการของกฎ และสุดทา้ย SVM ซึ่งสรา้งขึน้จากไฮเปอร์เพลน
ทัว่ไปเพือ่แยกคลาสของขอ้มลูต่างๆ  
 

IV.I เปรยีบเทยีบขนาดซบัเซตทีเ่ลอืก 
ผลลพัธ์ขนาดของรีดกัที่สร้างโดยวธิีต่างๆ แสดงในตารางที่ II. โดย

แสดงขนาดของรีดักของ RSAR, DMRS, CNS, CFS, mBML และ ML 
จาก 16 ขอ้มูลและ 6 เทคนิคจะเหน็ได้ว่า CFS ได้รบัขนาดซบัเซตขนาด
ใหญ่สุดจ านวน 11 ข้อมูลในขณะที่ mBML และ ML ได้ร ับ 3 ข้อมูล 
นอกจากนี้ทัง้ CFS และ mBML ได้รบัขนาดของซบัเซตเฉลี่ย 10.1 และ 
7.6  ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ทีใ่หญ่ทีสุ่ด 2 วธิจีาก 6 วธิ ี

เหน็ไดช้ดัว่า mBML ไดร้บัขนาดซบัเซตเฉลีย่ใหญ่กว่า ML และวธิ ีML 
ยงัได้ขนาดของรดีกัที่เล็กกว่า mBML ในเกอืบทุกชุดขอ้มูล เห็นได้ชดัว่า
การประเมนิคุณลกัษณะดว้ยขา่วสารสงูสุดของการประมาณค่าขอบเขตล่าง
สามารถเตมิเตม็ขา่วสารไดเ้รว็กว่าการรวมข่าวสารระหว่างการประมาณค่า
ขอบเขตล่างและบรเิวณขอบเขต โดยวธิ ีRSAR และ DMRS เมือ่น าไปใช้
กบั votes และ credit จะให้เซตว่างเนื่องจากทุกคลาสสมมูลไม่สอดคลอ้ง
กนัในขัน้ตอนแรกของการเลือก นอกจากนี้  DMRS ยงัพบปัญหา Local 
maximal บนชุดข้อมูล water2 ดังนั ้นผลลัพธ์ที่ได้จากวิธี  RSAR และ 
DMRS นัน้ไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากขอ้มลูทีม่สีญัญาณรบกวน 

 

IV.II เปรยีบเทยีบความแมน่ย าในการจ าแนกประเภทขอ้มลู 
ในส่วนนี้จะเป็นการน าซบัเซตของคุณลกัษณะทีส่รา้งขึน้จากอลักอรทิมึ

ต่างๆ มาท าการวดัประสทิธภิาพความแม่นย าบนตวัจ าแนกประเภทขอ้มลู 
ซึ่งนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในการวดัประสทิธภิาพของรดีกั ถงึแมแ้ต่ละ
วธิจีะสามารถลดจ านวนคุณลกัษณะไดอ้ย่างมนียัส าคญั แต่กไ็มม่ปีระโยชน์
อะไรหากประสทิธภิาพของตวัจ าแนกประเภทขอ้มูลที่ได้รบัมปีระสทิธผิล
ค่อนขา้งต ่า 

จากตารางที่ III – V. เห็นได้ว่า mBML และ ML แสดงให้เห็นถึงการ
เพิม่ขึ้นของความแม่นย าในการจ าแนกประเภทขอ้มูลอย่างน้อย 1 ขอ้มลู 
(heart, soyb, prom, splice) ส าหรบับางขอ้มลูทมีคีลาสสมมลูทีส่อดคล้อง
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กนัจ านวนน้อยโดยหนึ่งแอตทรบิวิต์อาจจะน าไปสู่วตัถุทีไ่ม่สอดคลอ้งกนั
จ านวนมากในบริเวณของความไม่แน่นอน (เช่น credit, soyb, prom, 
splice, derm เป็นต้น) การยอมใหแ้ต่ละคลาสสมมลูมวีตัถุมาจากคลาสอื่น
ไดน้ าไปสู่ความทนทานต่อสญัญาณรบกวนและขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกนั 
 

ตารางที ่I . รายละเอยีดชุดขอ้มลูทีใ่ชใ้นการทดลอง 
ชุด
ข้อมูล 

#แอตทริบิวต์ #แถว #คลาส 
ชนิดของ 
แอตทริบิวต์ 

credit 21 1000 2 discrete 
heart 14 294 2 discrete 
vote 17 300 2 discrete 
soyb 36 307 19 discrete 
lymp 19 148 4 discrete 
prom 58 106 2 discrete 
splice 61 3190 3 discrete 
derm 35 358 6 discrete 
dna 58 318 2 discrete 
ionos 34 351 2 continuous 
wine 14 178 3 continuous 
sonar 61 208 2 continuous 
land 37 2000 6 continuous 
wdbc 31 569 2 continuous 
parks 23  195 2 continuous 
water2 217 2000 3 continuous 

 

ตารางที ่II . ขนาดของซบัเซตทีเ่ลอืกดว้ยวธิกีารต่างๆ 
ชุดข้อมูล เทคนิค FS 

RSAR DMRS CNS CFS mBML ML 
credit - - 10 3 11 10 
heart 7 6 8 6 8 8 
vote - - 8 3 8 9 
soyb 13 14 11 21 16 14 
lymp 6 8 7 9 7 6 
prom 4 4 4 6 5 5 
splice 10 10 10 22 11 11 
derm 7 7 6 20 7 6 
dna 4 4 4 4 4 4 
ionos 5 5 5 5 5 6 
wine 4 4 4 7 4 4 
sonar 4 4 4 12 4 4 
lands 12 12 13 22 14 13 
wdbc 7 6 6 8 7 7 
parks 4 4 5 7 5 5 
water2 7 2 6 7 7 6 
Average  6.7 6.4 6.9 10.1 7.6 7.3 

 
ตารางที ่III . เปอรเ์ซน็ต์ความถูกตอ้งทีท่ านายบน SVM 

ชุดข้อมูล 
Un 
selec
t 

RSAR DMRS CNS CFS mBML ML 

credit 76 - - 74.2 71.2 74.9 75.3 
heart 80.67 77.21 77.5 80.61 79.93 80.67 80.61 
vote 94.33 - - 93.33 94.33 95.66 95.33 
soyb 90.25 83.06 85.34 84.36 92.18 89.57 87.29 
lymp 83.1 81.75 81.75 79.72 82.43 83.1 81.75 
prom 93.27 85.84 85.84 85.84 91.5 94.33 94.33 
splice 93.42 81.66 83 94.26 95.95 94.98 94.98 
derm 96.94 81 83 75.69 97.76 87.43 74.86 
dna 100 93.71 93.71 93.71 96.22 93.71 93.71 
ionos 88.6 83.19 83.13 81.48 86.89 81.48 82.62 
wine 97.75 93.82 93.82 93.25 97.75 95.5 95.51 
sonar 75.95 76.44 76.44 72.11 76.44 74.51 73.56 
lands 85.25 83.70 83.70 83.5 84.4 84.9 83.3 
wdbc 97.72 95.43 94.90 96.48 96.3 96.3 96.31 
parks 87.18 86.15 86.15 86.66 85.12 88.2 88.2 
water2 86.38 79.65 75.81 78.31 80.8 80.4 79.27 
Avg. 89.18 84.47 84.58 84.59 88.08 87.22 86.06 
#Max. 
Acc. 

9 0 0 0 5 5 2 

 

ตารางที ่IV . เปอรเ์ซน็ต์ความถูกตอ้งทีท่ านายบน C4.5 

ชุดข้อมูล 
Un 
selec
t 

RSAR DMRS CNS CFS mBML ML 

credit 71.1 - - 72.2 71.2 73 73.4 
heart 78.31 81.97 81.97 79.25 78.91 80.25 79.25 
vote 93.67 - - 93.66 94 94.5 93.66 
soyb 83.37 81.75 83.38 80.45 82.08 86.64 84.03 
lymp 76.29 73.64 75.35 74.32 78.37 74.64 73.64 
prom 80.82 84.9 84.9 84.9 83.01 84.96 83.96 
splice 94.36 81.91 82.35 93.82 94.48 94.48 94.48 
derm 93.29 69.83 71.3 72.06 93.01 82.4 67.61 
dna 83.96 83.64 83.64 83.64 84.59 84.27 84.27 
ionos 91.46 89.74 89.45 90.31 90.88 91.31 90.31 
wine 93.86 89.88 89.88 96.62 94.38 96.06 96.07 
sonar 71.17 70.67 70.67 75 71.63 75.48 75.48 
lands 84.05 85.75 85.75 81.3 83.25 83.7 81.7 
wdbc 93.33 95.25 92.72 94.2 93.32 93.97 92.97 
parks 79.97 87.69 87.69 88.2 83.07 88.6 88.6 
water2 83.1 81.95 75.43 80.23 82.34 81.95 81.96 
Avg. 84.51 82.76 82.46 83.76 84.91 85.39 83.84 
#Max. 
Acc. 

3 2 2 2 3 6 4 

 
ตารางที ่V . เปอรเ์ซน็ต์ความถูกตอ้งทีท่ านายบน PART 

ชุดข้อมูล 
Un 
selec
t 

RSAR DMRS CNS CFS mBML ML 

credit 71.2 - - 74.1 71.3 72 72.4 
heart 78.23 80.61 81.97 80.95 79.93 80.95 80.95 
vote 92.67 - - 93.33 94.33 94 94.33 
soyb 90.54 78.5 78.5 76.22 87.95 85.66 82.08 
lymp 81.76 77.7 77.02 76.35 75.67 77.02 77.7 
prom 84.82 93.39 93.39 93.39 84.9 93.39 93.39 
splice 92.51 81.84 81.92 93.13 93.38 93.79 93.79 
derm 95.25 73.46 75.58 63.4 95.53 77.93 60.33 
dna 91.45 85.84 85.84 85.84 87.1 85.84 85.84 
ionos 91.75 86.60 87.74 88.88 90.88 88.88 89.46 
wine 93.27 90.44 90.44 94.38 92.69 94.38 94.38 
sonar 80.31 75.00 75.00 77.4 75.96 77.88 76.44 
lands 83.6 84.20 84.20 83.55 83.25 85.2 83.05 
wdbc 93.32 94.20 93.84 94.2 94.55 94.8 94.38 
parks 81.5 86.66 86.66 85.64 81.53 86.15 86.15 
water2 80.98 81.38 75.23 78.88 82.14 80.99 82.73 
Avg. 86.45 83.56 83.38 83.73 85.69 85.55 84.21 
#Max. 
Acc. 

5 2 3 3 2 5 5 

 
แน่นอนว่าวิธีการ ML สามารถจดัการกับสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า 

RSAR และ DMRS ดงันัน้จากค่าความแม่นย าของการจ าแนกประเภท
ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่า mBML และ ML สามารถเลอืกซบัเซตทีเ่ป็น
ขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ไดม้ากกว่าวธิ ีRSAR และ DMRS ในขณะทีใ่นแงข่อง
ประสทิธภิาพการจ าแนกประเภทขอ้มลูของ SVM ทัง้ mBML และ CFS มี
ความแม่นย าในการท านายสูงสุดใน 5 ข้อมูลดังที่แสดงในตารางที่ III. 
อย่างไรกต็าม unselect  (แอตทรบิวิต์ทัง้หมดของขอ้มลู) จะใหก้ารจ าแนก
ประเภทขอ้มลูมคีวามแมน่ย าสูงสุดใน 9 ขอ้มลู ซึง่เป็นจ านวนสงูสุดส าหรบั
ทุกวธิ ีในขณะเดยีวกนั RSAR, DMRS และ CNS นัน้ไมส่ามารถไดร้บัการ
ท านายที่ดีที่สุดในทุกข้อมูล จากตารางที่ IV. ประสิทธิภาพของ mBML 
ไดร้บัความแม่นย าการท านายมากทีสุ่ด 6 ตวัอย่าง ในขณะที ่C4.5 ไดร้บั
ความแมน่ย าการท านายทีด่ทีีสุ่ดดว้ยจ านวนมากทีสุ่ด ในตารางที ่V. แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจ าแนกประเภทข้อมูลของ  PARTซึ่ง 
mBML, ML และ unselect สามารถบรรลุผลในประสทิธภิาพการท านายทีด่ี
ทีสุ่ดใน 5 ตวัอย่าง 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

312



  

 

 
 

 

 
รปูที ่VI. จ านวนความถูกตอ้งสงูสุดบนตวัจ าแนกประเภทขอ้มลู 

 
จากรูปที่ VI. เห็นได้ถึงประสิทธิภาพของ mBML ด้วยจ านวนความ

แม่นย าสูงสุดกับ C4.5 ในขณะที่ mBML, ML และ unselect ได้จ านวน
เท่ากนับน PART นอกจากนี้การลดขนาดมติิโดยเฉลีย่ใน mBML และ ML 
สูงกว่า CFS และ unselect ดงัทีแ่สดงในตารางที่ II. อย่างไรกต็ามวธิกีาร 
mBML และ ML ซึ่งพจิารณาข่าวสารทัง้ในส่วนของบรเิวณทีแ่น่นอน (การ
ประมาณค่าขอบเขตล่าง) และบริเวณที่ไม่แน่นอน (บริเวณขอบเขต
ขอบเขต) สามารถจัดการกับสัญญาณรบกวนในข้อมูลและความไม่
สอดคลอ้งกนัไดด้กีว่าทัง้ RSAR และ DMRS เมือ่ดจูากผลการทดลอง  

 
V. สรุปผลการทดลอง 

 ในงานวจิยันี้แนวคดิของ VPRS และมวิชวลอินฟอเมชัน่มาใช้ในการ
จดัการสญัญาณรบกวนและความไม่สอดคลอ้งกนัโดย การใชพ้ารามเิตอร์
เพื่อควบคุมสญัญาณรบกวนและความไม่สอดคลอ้งกนั นอกจากนี้ VPRS 
และมวิชวลอินฟอเมชัน่ สามารถปรบัปรุงการค านวณข่าวสารของแต่ละ
คลาสสมมลูในสเปซของแอตทรบิวิต์ไดด้ ีถงึแมว้่าการประเมนิซบัเซตโดย
ใชข้า่วสารทีร่วบรวมมาจากการประมาณค่าขอบเขตล่างเพยีงอย่างเดยีวจะ
ไดร้บัซบัเซตทีม่ขีนาดเลก็ แต่กไ็ม่เพยีงพอทีจ่ะสกดัซบัเซตทีม่มีลูค่าอย่าง
มากได ้จากผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารที่น าเสนอสามารถจดัการ
กบัขอ้มลูทีม่สีญัญาณรบกวนไดด้กีว่าวธิอีื่นๆ 
 ถงึแมว้่าผลรวมของความแตกต่างของขา่วสารทีไ่ดจ้ากการประมาณค่า
ขอบเขตล่างและบรเิวณขอบเขตจะไดร้บัซบัเซตที่มขีนาดใหญ่กว่าโดยใช้
การประมาณค่าขอบเขตล่างเพยีงอย่างเดยีว อย่างไรกต็ามขนาดซบัเซตที่
ใหญ่กว่าสามารถเพิม่ประสทิธภิาพไดด้ทีัง้ในด้านขนาดซบัเซตและความ
แม่นย าการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี wrapper เพื่อสร้างซับเซตที่
เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามซบัเซตที่รบัการคดัเลอืกได้รบัข่าวสารที่ไม่
เพียงพอส าหรับอัลกอริธึมการเรียนรู้  จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะเพิ่ม
ประสทิธภิาพของวธิ ีwrapper กบัขนาดซบัเซตของแอตทรบิวิต์ทีเ่ลก็ 
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การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนท าธุรกิจส าหรับการใช้เครื่องพ่น AirSON STA 
ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา 
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บทคัดย่อ 
จากการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนท าธุรกิจส าหรับการใช้เครื่องพ่น AirSON STA ด้วยเทคโนโลยแีบบนาโนพลาสมา จะ

เน้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น กลุม่โรงพยาบาล เนื่องจาก ผู้แข่งขันในกลุ่มธุรกิจเดียวกันมีจ านวนมากและเน้นกลุ่มลูกค้า Home use เป็นหลัก  
ซึ่งมีการแข่งขันราคาสูง แต่ในกลุม่โรงพยาบาลยังไม่มีคู่แข่งขัน เนื่องด้วย กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล การตัดสินใจเลือกใช้ผลติภณัฑ์หรือ
ตัดสินใจซื้อจะยากกว่าและ base on คณุภาพที่มมีาตรฐานรับรองนอกจากตัวผลติภณัฑ์น ้ายาแล้วยังมผีลิตผลิตภณัฑ์ของตัวเครื่องพ่น
อบฆ่าเช้ือ ซึ่งธุรกิจนี้บริษัทได้น าเทคโนโลยมีาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักการการท าปราศจากเชื้อเช่นเดียวกับกลุม่เครื่องมือแพทย์ท า
ให้แนวทางการท าตลาดจะแตกต่างจากกลุ่ม Home use ตลอดถึงการลงทุนศึกษาในรูปแบบการให้บริการพ่นอบฆ่าเชื้อ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทในการขยายการให้บริการโดยใช้กลยุทธ์เชงิรุก (Intensive Growth Strategy) เน้นการพัฒนาproduct 
innovation & development   โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเครื่องพ่นอบฆ่าเช้ือ AirsonSTA มกีารท าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีม่ี
การรองรับและยากต่อการเลียนแบบ รวมถึงบุคคลากรที่ให้บริการทีม่ีความเฉพาะทางและเชี่ยวชาญซึง่เป็นข้อดีที่สร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่ง ท าให้ธุรกิจนี้มีความได้เปรียบและสร้างความยั่งยืนได้นานด้วยตัวผลิตภัณฑ์เองที่สามารถปรบัเข้าไปใช้ในกลุ่มครัวเรือนได้ใน
อนาคต หรือท่ีเรยีกกันว่า Home use new normal  
 จาการศึกษาการจัดตั้งงบประมาณส าหรับบริการใหม่ โดยใช้งบประมาณที่ 1,114,000บาท ซึ่งคิดค่าบริการเป็นลูกบาศก์
เมตรละ 8 บาทโดยอัตราก าไรขั้นต้นที่ 45.83% โดยจุดคุ้มทุนพื้นที่การพ่นอบบริการฆ่าเช้ือ ที่จ านวน 16,620.75 ลูกบาศก์เมตรต่อ
เดือน NPV >0 ยอมรับการลงทุน IRR 145% Pay Back 1.21 ปี Profitability Index (cash flow) >1และความสามารถการท าก าไร
ต่อหัวของพนักงาน เทียบรายproduct Human Capital Return on Investment (HCROI) ที่ 3.55เท่า 
 
ค ำส ำคัญ :  AirSON STA nano plasma technology, ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์, ความคุ้มค่า, แผนธุรกิจ 
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Abstract 
 The objective of this research is to study the cost-effectiveness of business investment in AirSON STA, the 
Nano plasma technology sprayer. Many competitors in this business are mainly focus to the home user, which 
results to high completion and price wars. Therefore, this research focuses on the Hospital users, which there is 
no competitors. Compare to home user, the hospital user’s purchasing decision are more difficult and based on 
quality which must have the standard certified.  
  Not only Chemical solution product, there are also the sterilizer sprayers. For this business, the company 
has applied technology to develop products using the same sterilization principles as the medical device, making 
the marketing approach which different from the home users. This study also determines the investment of 
sterilizer spray service by using the resources which available in the company to expand the service. Using the 
aggressive strategy (Intensive Growth Strategy) which focusing on product innovation & development of AirsonSTA 
sterilizers, the technology and innovation are difficult to imitate and need the trained person to operated, that 
make our advantages in the service and differentiate from the competitors. This business creates sustainability and 
the product itself that can be adapted for use in households in the future, which also known as home use new 
normal 
 The result of this research reveals that the setup budget for new services, using a budget of 1,114,000 baht, 
which is charged at 8 baht per cubic meter, with a gross profit margin of 45.83%, with break-even point for the 
spray drying service area of 16,620.75 cubic meters per month, NPV >0, investment accepted IRR 145 % Pay Back 
1.21 years Profitability Index (cash flow) >1, and the per capita profitability of employees, compare to product 
Human Capital Return on Investment (HCROI) at 3.55 times  
 
Keywords:  AirSON STA nano plasma technology, Hydrogen peroxide, Investment 
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1) บทน า  
ปี 2563 โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 

(COVID-19) เริ่มระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา 
โควิด-19 มีการแพร่ระบาดทั ่วโลก ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของประชากร เมื ่อต้นเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 มีการระบาดใหญ่ (pandemic) ซึ่งเป็น
การติดเชื ้อทั ่วโลกอย่างรวดเร็ว ตามประกาศขององค์การ
อนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 (กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2563ก) เชื ้อไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เกี ่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เป็น
โรคติดต่ออันตรายที ่ม ีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและ
อันตรายต่อชีวิตมนุษย ์

ปัจจุบันทางรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ท าการน าเสนอ
และชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการป้องกันเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งอุปกรณ์ในการป้องกันที่นิยมใช้กันมากใน
ปัจจุบัน เช่น หน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ ใช้เพื่อป้องกันการ
กระเด็นของละอองฝอยจากเสมหะที่เกิดจากการไอและจาม 
เป็นต้น และเกิดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยเป็น
จ านวนมาก ท าให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมและอุปกรณ์ในการ
ป้องกันเชื้อไวรัสขึ้นมาใหม่ เช่น น ้ายาฆ่าเชื้อไวรัสไร้แอลกฮอล์
ภายใต้เทคโนโลยี i-Sol+ Tech ที่สามารถก าจัดเชื้อไวรัสชนิด
ต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึง 99% และออกฤทธิ์นาน
ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่าแอลกอฮอล์ที่ออกฤทธิ์ได้ไม่เกิน 1 
นาที (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) เป็นต้น  

ธุรกิจทางด้านสาธารณสุขมีการน านวัตกรรมเครื่องมือและ
อุปกรณ์มาพัฒนาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เช ื ้อไวร ัสโควิด-19 ใช้ในการปฏิบ ัต ิงานในโรงพยาบาล 
อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการอื่นๆ โดยปัญหาเกี่ยวกับการ
แพร่กระจายของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ในสิ่งแวดล้อมทางด้าน
อากาศ จากคนสู่คน รวมถึงจากสถานท่ีสาธารณะ และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ที่จับ
ลูกบิดประตูในที ่ต่างๆสาธารณะ โต๊ะและเก้าอี ้ทั ้งสถานที่
ท างาน รวมถึงการไปใช้บริการทั้งร้านอาหารและที่อื่น เป็นต้น 
ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้เกิดความไม่มั่นใจในความสะอาดใน
การมาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ ซึ่งท าให้ทางสถานที่ต่างๆ เกิด
ความกังวลเกี ่ยวกับเชื ้อไวรัสโควิด -19 ที ่หลงเหลืออยู ่ ใน
สิ่งแวดล้อม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนสนใจศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความคุ ้มค่าในการลงทุนท าธุรกิจส าหรับการใช้เครื ่องพ่น 
AirSON STA ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา ส าหรับการ
ป้องกัน ยับยั้ง และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เครื่อง AirSON STA โดยท าการพ่นสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สารเคมีที่ใช้มี
ฤทธิ์ไปยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถฆ่าเชื้อตั้งแต่เช้ือ
ไวรัสไปจนถึงสปอร์ต่างๆ ของเชื ้อทั ้งที ่อยู ่ในอากาศและ
สิ่งแวดล้อมคือ บนพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งคุ้มค่าต่อการใช้บริการ และเหมาะสม
ต่อก าลังผู้ใช้บริการ 

 
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อท่ีจะได้เห็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ 
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ 
3. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่อง AirSON STA 

มาใช้ในโรงพยาบาล 
4. เพื่อศึกษาแผนธุรกิจเครื่อง AirSON STA ระบบนาโน

พลาสมาในการพ่นอบฆ่าเช้ือแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ ที่ตกค้าง
ในอากาศ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่ผิวสัมผัส 
 

3) วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.1.1) กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจโรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม  
 
3.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล  

เครื่อง AirSON STA จะมีการน าเทคโนโลยีนาโนพลาสมา
มาใช้กับตัวเครื ่องนี้  ซึ ่งเป็นเครื ่องพ่นฆ่าเชื ้ออัตโนมัติ  ซึ่ง
สารเคมีคือสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 6% 
สามารถฆ่าสปอร์ของ Geobacillus stearothermophilus 
ด ้ วยระบบนาโนพลาสมา  และช ุดทดสอบ  Biological 
Indicator  
 
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล  

feasibility study analysis 
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1) ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five forces model) 
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การวิเคราะห์ภัยคุกคามของสิ ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ภายนอก โดยพิจารณาจากกลุ่มอิทธิพล 5 กลุ่ม (ไมเคิล อี 
พอร์ตเตอร์ และเจม ซี คอลลินส์, 2556, หน้า 86-87). คือ ภัย
คุกคามจากการเข้าสู ่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ , ความ
รุนแรงของการแข่งขันระหว่างบริษัทที ่อยู ่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน, อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ, อ านาจการต่อรองของผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต และภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทดแทน  

3.4.2)  ก ารว ิ เ คราะห ์ ป ั จจ ั ยภายใน  VRIO Analysis   
     การว ิ เคราะห ์จากสภาพแวดล ้อมภายในองค ์กร  ที่
ครอบคล ุมด ้านการเง ิน  (Finance) บ ุคลากร (Human-
Resource) ว ั ตถ ุ ด ิบ  (Material) และองค ์ความร ู ้ ต ่ า งๆ 
(Knowledge)  

3.4.3) การวิเคราะห์ SWOT 
SWOT คือ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ข้อจ ากัดของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมภายในของกิจการ คือ การวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อน และการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกของกิจการ คือ 
การวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัด และน ามาวิเคราะห์สร้างกล
ยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix 

3.4.4) แผนการเงิน 
โครงสร้างทางการเงิน โดยการตั้งงบประมาณทางการงาน

เงิน ในกลุ่มเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังสมการ 
 

การคิดอัตราก าไรขั้นต้น = (
ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย 

ขายสุทธิ
) x 100  (1) 

 
จากสมการ  (1)  ก ารค ิ ดอ ั ต ร าก  า ไ รข ั ้ นต ้ น  จ าก 

ต้นทุนขายคือ ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อลูกบาศก์เมตร) 
ขายสุทธิคือ ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อลูกบาศก์เมตร) 
 

แผนการประเมินต้นทุน และค่าใช้จ่ายค านวณหาจุดคุ้มทุน 
(Break event point) ของสินค้าท่ีธุรกิจต้องสร้างและยอดขาย
ต่อเดือนเพื่อให้มีรายได้เท่าทุน ดังสมการ 

 

การคิดจุดคุ้มทุน =
ต้นทุนคงที่รวม

ก าไรส่วนเกิน
              (2) 

 
จากสมการ (2) ซึ่งการคิดจุดคุ้มทุนจาก 

ต้นทุนคงที่รวมต่อเดือนคือ ค่าเสื่อมรวมกับเงินเดือน (บาท) 

ก าไรส่วนเกินคือ ราคาขายต่อเดือน – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 
 

4) ผลการวิจัย 
จากการวิจัยมผีลการวิจัยดังนี ้
4.1) ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five forces model) 
การประเมินความรุนแรงในการท าธุรกิจพ่นอบฆ่าเชื้อด้วย

เครื ่องพ่น AirSON STA ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา 
แสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 : Five Force Analysis scoring 

 
จากรูปที่ 1 ผลการวิจัยการวิเคราะห์หลักส าคัญ 5 ประการ

พบว่า สรุปการวิเคราะห์ปัจจัย 5 ด้านที่ส่งผลต่อการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมพ่นอบฆ่าเชื ้อด้วยเครื่องพ่น AirSON STA ด้วย
เทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา 

1.ภ ัยค ุกคามจากผ ู ้แข ่งข ันรายใหม่  (Threat of New 
Entrants) ภัยค ุกคามจากค ู ่แข ่งรายใหม่ เส ี ่ยงปานกลาง
เนื่องจากธุรกิจมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและการให้บริการ
ที่มีมาตรฐานสูงรวมถึงเงินลงทุนในการพัฒนาระบบสูงท าให้
คู่แข่งใหม่ยากต่อการเข้ามาในอุตสาหกรรม 

2.การแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry 
rivalry) มีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกันมีโอกาสเข้ามาสูง
เน ื ่องจากม ีความต ้องการทางตลาดส ูงและอย ู ่ ในช ่วง
สถานการณ์โรคระบาด แต่เนื่องจากมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้
ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเทียบเท่าเครื่องพ่น 
AirSON STA ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา ส่งผลให้ภัย
คุกคามจากเทคโนโลยีเดียวกันค่อนข้างต ่า 

3.อ านาจต่อรองผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers) 
อ านาจต่อรองของลูกค้าสูงเนื ่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่
เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการที่อื่นที่มีบริการพ่นฆ่า
เชื ้อเหมือนเราได้แต่แตกต่างกันที่ว ิธีการฆ่าเชื ้อและความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ ่งเครื ่องพ่น AirSON STA ด้วย
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เทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา เป็นเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้การ
สื่อสารในการอธิบายให้กลุ ่มผู ้บริโภคให้มีความเข้าใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยลดการต่อรองของผู้ซื้อได้ 

4.อ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of 
Suppliers) อ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ต ่าเนื ่องจาก
บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรเองรวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบใน
การท าการผลิตเอง  

5.ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute 
Products or Services) ภัยค ุกคามจากสินค้าต  ่าจากการ
ทดแทนเนื ่องจาก ธ ุรก ิจนี ้ย ังม ีค ู ่แข ่งเข ้ามาในตลาดใน
โรงพยาบาลเพียง 1 รายที่ใช้น ้ายากลุ่มเดียวกันแต่เทคโนโลยี
การใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกัน     
 

4.2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน VRIO Analysis   
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการท าธุรกิจ ท าการ

ปรับปรุงทรัพยากรด้านต่างๆ ภายในองค์กรให้เหมาะสมดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 : VRIO Analysis 

ทรัพยากร 
คุณค่า 
(V) 

หายาก  
(R) 

เลียน 
แบบยาก  

(I) 

การจัดการ
ในองค์กร 

(O) 

เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม 

ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่

บุคลากร ใช ่ ไม่ ใช ่ ใช ่

เครือข่ายและ
คู่ค้าธุรกิจ 

ใช ่ ไม่ ใช ่ ไม่ 

วิจัยและ
พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่

การบริหาร 
supply 
chain 

ใช ่ ไม่ ใช ่ ใช ่

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของเครื ่องพ่นอบฆ่าเชื ้อ AirsonSTA มีการท าวิจ ัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที ่มีการรองรับและยากต่อการเลียนแบบ รวมถึง
บุคคลกรที่ให้บริการที่มีความเฉพาะทางและเชี่ยวชาญซึ่งเ ป็น
ข้อดีที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

 

4.3) การวิเคราะห์ SWOT 
การท าโดยใช้ TOWS Matrix เป็นการน ามาวิเคราะห์และ

น าไปปรับกลยุทธ์ในการท าธุรกิจพ่นอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่น 
AirSON STA ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา โดยธุรกิจ อยู่
ในต าแหน่ง Star โดยธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตและ
มีส่วนแบ่งของตลาดสูง เป็นธุรกิจที่โดดเด่น (Build Market 
Share) แสดงดังรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 TOWS Matrix ธุรกิจเครื่องพ่น AirSON STA  
ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา 

 
4.4) แผนการเงิน 
จากการวิจัยพบกว่า ค่าใช้จ่ายที่องค์กรได้ลงทุนไปในเรื่อง

เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานนั้น ก่อให้เกิดก าไรต่อ
องค์กรเท่าไรและจะท าให้ผู ้บริหารสามารถมีข้อมูลในการ
ตัดสินใจในเรื่องการลงทุนในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม 

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ธุรกิจบริการความสะอาด เริ่ม
เป็นที่นิยมในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 รวมถึงวิถ ีNew Normal 
ที่ประชาชนและผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ใส่ใจและค านึงถึง
ความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ให้บริการเป็นหลัก  ซึ่ง
เป็นจุดขายที่ส าคัญของธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 
โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจโรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งในการวิจัยนี้โดยเป็นธุรกิจบริการสามารถ โดย
การน าระบบเทคโนโลยีการใช้เครื ่องพ่น AirSON STA ด้วย
เทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา มาใช้และด าเนินการได้ โดยใช้
กลยุทธ ์เช ิงร ุก ( Intensive Growth Strategy) ซึ ่งเน ้นการ
พัฒนาทา งด ้ า น  product innovation & development  
และโครงสร้างของการจัดท างบประมาณที่การคิดราคาขายจาก
ต้นทุนเทียบกับเป้าหมาของบริษัทที่ก าไรขั ้นต้น >40% ซึ่ง
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น ามาค านวณ feasibility study ดังนั้นผลจากการศึกษา NPV 
>0  ยอมร ั บการลงท ุ น  IRR 278% Pay Back 0 .73  ปี  
Profitability Index (cash flow) >1 ธุรกิจประเภทนี ้มีการ
เติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 

6) ข้อเสนอแนะ 
1. กิจกรรมที่ส่งเสริมการขายและการสร้างความยั่ งยืน

ให้กับตัวสินค้าให้ผู้ใช้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจ าวัน
โดยใช้การสร้างการรับรู้คุณค่า หรือ Perceptual factors เช่น 
ระบบสมาชิกรายปี ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม
พิเศษ, การซื้อเหมารวมแพคเกจรายปี น าเสนอราคาที่ถูกลง
กว่าการซื้อแบบรายครั้ง, ออกบูธร่วมกับ mobile lab เป็นต้น 

2. เพิ่มช่องทางในการจองการบริการใช้งาน 
3. การเพิ่มกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม สามารถเข้าใช้งานได้ทั่ว

ถึงกับบริการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ เช่น Household เป็นต้น 
4. 2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดต่อและมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านส่งเสริม
สุขภาพทุกๆ 1 ปี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาแผนธุรกิจการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนท า
ธุรกิจส าหรับการใช้เครื ่องพ่น AirSON STA ด้วยเทคโนโลยี
แบบนาโนพลาสมา เสร็จสมบูรณ์ได้ด ้วยความกรุณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย 
ที่กรุณาให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และให้ค าปรึกษา ชี ้แนะใน
การศึกษาค้นคว้า ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการจัดท าตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์และขอขอบคุณห้องสมุดสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการค้นคว้า
เนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆท าให้การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
สมบูรณ์มากขึ้น ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
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สมรรถนะของบุคลากรฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซิตี้ชลบุรี  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม          
อมตะซิตี้ชลบุรี จ านวน 500 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามรูป 2 พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้างในระดับดีสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนี GFI = 0.952 AGFI = 0.916 ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนี RMR = 0.012 และ RMSEA = 0.082 มีค่าน้ำหนักความ
ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.807 และสามารถอธิบายค่าความสัมพันธ์ได้รอ้ยละ 65 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ทั้งนี้ องค์กร
ควรวางแผนการเพิ่มทักษะพนักงานท้ังทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานด้านเอกสาร และทักษะการทำงาน
เป็นทีมให้กับบุคลากรฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 
ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำเครื่องจักรอัตโนมัติซึ่งมีโปรแกรมการสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาใช้มากยิ่งข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ:  สมรรถนะ  ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน  บุคลากรฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการ    
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Abstract 
 The purpose of this research was to study competency affecting working efficiency.The questionnaire was 
used as a tool to collected data from 500 production operators working in Japanese automobile manufacturers in 
Amata city Chonburi industrial estate by using stratiified random sampling method. Statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, confirmatory factors analysis and structural equation 
modeling using path analysis. The research found the constructed model competency affecting working efficiency 
showed well fitted with the empirical data as follow : GFI = 0.952 AGFI = 0.916 close to 1 RMR = 0.012 and RMSEA 
= 0.082. The standardized regression weight was 0.807, and 65% of the correlation value were statistically significant 
at 0.01 level. Therefore, company should increase operator skills including English language skill, digital technology 
skill for document work and teamwork skill for production operator in order to increase working efficiency and can 
adapt to the transition towards electric vehicle era which more automated machines are used with more English 
language command programs. 
 
 
Keywords:  Competency,  Working Efficiency, Production Operator 
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1) บทน ำ 
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ        

ในระดับต้นๆ ของประเทศไทยและมีความสำคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยท้ังในด้านการส่งออก การจ้าง
งาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนอื ่น ๆ  (Kanchanapraphas. 
2020) ขณะที่ประเทศไทยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ภายในประเทศ ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ กำลัง
เผชิญกับว ิกฤติการณ์ด ้านสิ ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากใช้
ทรัพยากรเพื ่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว   (ผู ้จ ัดการ
ออนไลน์ . 2563 : ออนไลน์) นโยบายลดการใช้รถยนต์ที ่ใช้
เครื่องยนต์สันดาปไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5  (PPTVHD36. 2564 : ออนไลน์) 

สำหรับประเทศไทย ยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอุตสาหกรรม
ยานยนต์แห่งอนาคตที ่เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที ่มี
ศักยภาพ (First S-Curve) ที่จะกลายเป็นอนาคตที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนนุ
การเปลี ่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งพัฒนาให้ “EEC” มีระบบ
นิเวศท่ีเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อภาคการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ทั ้งในเชิงนโยบายสิทธิประโยชน์ที ่เอื ้อต่อการลงทุนและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างเครือข่าย 5G (กรมยุโรป 
กระทรวงการต่างประเทศ. 2564 : ออนไลน์) 

นโยบายการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง โดยหนึ่งในนิคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าวคือ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุรี เนื ่องจากตั ้งอยู ่บนโครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของเอเชีย กลุ่มโรงงานส่วนใหญ่จึง
เป ็นผ ู ้ผลิตยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์ และเป็นนิคม
อุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของไทยและ
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ย ังมีแผนยกระดับสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขันให้พร้อมในทุกด้าน (บริษัท 
อมตะ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน). 2564 : ออนไลน์) 

อย่างไรก็ดี ในด้านตลาดแรงงาน การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะมี
ผลกระทบด้านลบ กล่าวคือ จะมีแนวโน้มใช้แรงงานเข้มข้น
น้อยลงและมีทักษะสูงขึ้น ส่งผลให้แรงงานบางส่วนถูกทดแทน
โดยเฉพาะแรงงานระดับปฏิบัติการ โดยผลกระทบต่อแรงงาน
สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ ่ม ดังนี ้ 1) แรงงานซับคอนแทรค      
หรือแรงงานสัญญาจ้าง เป็นแรงงานที่จะได้รับผลกระทบจาก
การเลิกจ้างก่อนแรงงานประจำ 2) แรงงานท่ีไม่สามารถปรับตวั
ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีอายุมากตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปและ
การศึกษาน้อย จึงมีข้อจำกัดในการพัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะการ
ทำงานใหม่ๆ 3) แรงงานที่สามารถปรับตัวได้ กลุ่มนี้อยู่ในวัย
ทำงานอายุไม่เกิน 45 ปี 4) แรงงานใหม่ ต้องได้รับการศึกษาที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ  
จ้างแรงงานระดับปฏิบัติการ (จบ ม.3 หรือต่ำกว่า) ลดลงและ
จ้างช่างเทคนิคและวิศวกรมากข้ึน (Kulkokarn. 2019) 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์ช้ัน
นำของโลก แต่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับคู่แข่งในภูมิภาคที่
ต่างกำลังมุ ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของตนเอง ดังนั้น 
ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย จึงต้องหาวิธีเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตนเอง (ไทยรัฐ. 2562 : 
ออนไลน์) โดยการเข้าสู ่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท ั ้งด ้านการ
ออกแบบและผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการผลิต (สำนักศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2562 : ออนไลน์) จึงส่งผลให้การ
พัฒนาทักษะการทำงาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปรับตัว โดยยึดหลักที ่ว ่ามนุษย์จะมีจุดแข็ง มีศักยภาพที่
เหนือกว่าเคร ื ่องจ ักร นั ่นค ือ มนุษย์จะมีความคิดร ิเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่
สลับซับซ้อนได้มากกว่า สามารถตัดสินใจได้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที ่จะเรียนรู ้และอยู่
ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ผนวกความรู้ ทักษะที่มีความชำนาญ
ให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ รวมทั้งสามารถมองเห็นสิ ่งที่
เทคโนโลยียังขาดหรือทำไม่ได้ เพื่อใหส้ามารถพัฒนาทักษะของ
ตนเองในเรื ่องดังกล่าวได้ รวมถึงเรื ่องของความฉลาดทาง
อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของการเข้าใจต่อผู ้อื ่น การสร้าง
ความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ ด ี ก ั บบ ุคคลรอบด ้ าน  ความม ีน ้ ำ ใจ 
(Champunot et al. 2021) 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เพื ่อเป็นแนวทางให้
องค์กรพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของแรงงานฝ่าย
ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนผ่านสู่  
ยานยนต์ไฟฟ้าและเสริมกำลังสำคัญในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยต่อไป 

  
2) วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย 

เพื่อศึกษาสมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที ่1 : กรอบแนวความคิดในการวจิัย 

โดยมสีมมุติฐาน สมรรถนะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
2.1) แนวคิดและทฤษฎ ี
    2.1.1) ด ้านสมรรถนะ  การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ศ ึกษาเก ี ่ยวกับ
สมรรถนะของ McClelland (1973) Nuchleap et al (2019) 
สรุปนิยามได้ดังนี้ 1) ความรู้ หมายถึง ความรู้ในขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือการทำงาน การแก้ไขความผิดปกติ
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และด้านเครื ่องจักรอุปกรณ์ รวมถึง
ความรู้ในการลดความสูญเปล่าด้วยวิธีการกำจัดออก 2) ทักษะ 
หมายถึง การมีทักษะการทำงานมากกว่า 1 อย่าง ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานด้านเอกสาร
และสามารถทำงานแบบเป็นทีม และ 3) คุณลักษณะส่วน
บุคคล หมายถึง จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
จิตสำนึกในการทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับเพื่อนร่วมงานและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้
ปฎิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จ เป็นท่ีน่าพอใจแก่องค์กร 
    2.1.2) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การวิจัยครั ้งนี้
ศึกษาเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Bernardin 
and Russell (2001) สรุปนิยามได้ดังนี้ 1) คุณภาพ หมายถึง 
ระดับของคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ บริการ 
กระบวนการที่สอดคล้องตามความต้องการและความคาดหวัง

หรือข้อกำหนดของมาตรฐาน 2) ปริมาณ หมายถึง ระดับของ
ปริมาณงานตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานต้อง
ได้ปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรอืเป้าหมาย
ที่บริษัทวางไว้ 3) ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงานตามปริมาณงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จทันเวลาตาม
แผนที่กำหนด 4) ความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินในเชิง
ปริมาณที่ใช้การวัดผลลัพธ์ของการผลิตเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
การผลิตสินค้า 5) ความเป็นอิสระปราศจากการกำกับดูแล 
หมายถึง การที่พนักงานมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่องาน และ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องรับคำสั่งจากหัวหน้างาน 
และ 6) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การแสดงออกของ 
แต่ละบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะการช่วยเหลือ
เกื้อกูล ร่วมมือกัน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข 

 
3) วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรฝ่ายผลิต

ระดับปฏิบัติการ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยคัดเลือกรายชื่อบริษัทจากหนังสือ Amata 
Directory 2019-2020 จากจำนวนโรงงานทั ้งหมดในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี ติดต่อผู ้จัดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์เพื่อประสานงานขอความกรุณาเข้าเก็บแบบสอบถาม 
ได้รับจำนวนโรงงานที่พร้อมให้ความร่วมมือ จำนวนทั้งสิ้น        
5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท A 130 ตัวอย่าง บริษัท B 100 
ต ัวอย่าง บร ิษ ัท C 100 ต ัวอย่าง บร ิษ ัท D จำนวน 100 
ตัวอย่าง และบริษัท E 70 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 500 ตัวอย่าง 
3.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล 
 เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัยค ือแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยชุดคำถาม 3 ส่วน ส่วนที่1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม: เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพการจ้าง
งาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และหน่วยงานที่สังกัด ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 3 เป็นคำถามแบบ
แบบสอบถามมาตรส่วนวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดยส่วนที่ 2 
เป็นคำถามเกี ่ยวกับสมรรถนะ ประกอบด้วย 2.1 ความรู้                
2.2 ทักษะ 2.3 คุณลักษณะ ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3.1 คุณภาพ            

ควา
มรู้ 

ปริมาณ 

 

 

ความรู้ ส
ห
ป
ม
ระ 

ระยะเวลา 

สมรรถนะ ส
ห
ป
ม
ระ 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

 

 

คุณลักษณะ 

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

ความเป็นอิสระ
ปราศจากการกำกับดูแล 

ควา
มรู้ ควา
มรู้ 

 ความคุ้มค่า 
ทักษะ 

 คุณภาพ 
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3.2 ปริมาณ 3.3 ระยะเวลา 3.4 ความคุ้มค่า 3.5 ความเป็น
อิสระปราศจากการกำกับดูแล 3.6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านพิจารณา
ความสอดคล้องข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าระหว่าง 
0.67-1.00 และนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน นำไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach มีค่าระหว่าง 0.72-0.93 
จึงถือว่านำไปใช้ในการเก็บตัวอย่างได้  (Kline. 2011 : 70) 
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยมีการเก็บแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามกระดาษ 
ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับแบบสอบถามครบถ้วนจากฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นท่ีผลิตชิ้นสว่นยานยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จำนวน 5 บริษัท   
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป IBM 
SPSS Statistics Standard Authorized User Initial Fixed 
Term License Version 28  License Code: d0504c6885 
a13683f985 โดยใช้อีเมลสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในการ
ดาวน์โหลดและทำการคำนวณทางสถิติ  ดังนี ้
3.4.1 สถิต ิเช ิงพรรณนา : ประกอบด้วย ความถี่  ร ้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลและจัดอันดับโดย
ใช้สูตรคำนวณช่วงห่าง (Srisaard. 2002 : 82) โดย 4.21–5.00 
ระดับมากท่ีสุด และ 1.00-1.80 ระดับน้อยที่สุด 
3.4.2 การตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความปกติพหุ
ตัวแปรของข้อมูลโดยการหาค่าสุดโต่งหรือค่าผิดปกติพหุตัว
แปร  โดยการว ิ เ คราะห ์ถดถอยพห ุด ้ วยสถ ิต ิทดสอบ 
Mahalanobis’s Distance การตรวจสอบการแจกแจงปกติ
ของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าการกระจายที่สมมาตรและค่า
ความสูงของการกระจาย การตรวจสอบความเป็นเอกภาพของ
การกระจาย การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัว
แปร เป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (Hair; et al. 2010 : 79-94; Kline. 2011 : 66-72) 
เพื่อวิเคราะห์เส้นทาง  
3.4.3  สถิติเชิงอนุมาน : เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
โดยสถิต ิที ่ใช้ค ือ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยการ
วิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS Amos 
Authorized User Initial Fixed Term License Version 28  

License Code : e8454ce631821710d3e5  โดยใช ้อ ี เมล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในการดาวน์โหลด 
 

4) ผลการวิจัย 
ส ่วนที่ 1 ข ้อม ูลท ั ่วไปของกลุ่มต ัวอย่าง 500 คน  ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ 55.20% เป็นเพศชาย 51.60% มีอายุ 
25-34 ปี และรองลงมา 27.80% มีอายุ 35-44 ปี การศึกษา
ระด ับม ัธยมศ ึกษาป ีที่6 26.00% และรองลงมาเป ็นระดับ
การศึกษาปริญญาตรี 24.80% ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำ 
86.40% มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร 1-5 ปี 35.20%  
และรองลงมา 31.80%  มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร           
6-10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–20,000 บาท 39.20% 
และรองลงมา  33.00 % ม ีรายได ้ เฉล ี ่ยต ่อเด ือน ไม ่ เกิน                
15,000 บาท  
 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ 
สมรรถนะ (COMP) X  S.D. แปลผล 

ด้านคุณลักษณะ (ATTR) 4.39 0.619 มากที่สุด 
ด้านความรู้ (KNOW) 3.94 0.757 มาก 
ด้านทักษะ (SKIL) 3.77 0.844 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.03 0.740 มาก 

                                                                           
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความรู ้ ทักษะและ
คุณลักษณะแสดงในตารางที่ 1 สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับ
มากโดยมีระดับความคิดเห็นด้านคุณลักษณะสูงสดุ (4.39) และ
มีระดับความคิดเห็นด้านทักษะต่ำสุด (3.77)  
 

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน  
(WOEF)  X  S.D. แปลผล 

ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(INTE) 

4.33 0.633 มากที่สุด 

ด้านปริมาณ (QUAN) 4.30 0.608 มากที่สุด 
ด้านระยะเวลา (TIME) 4.27 0.628 มากที่สุด 
ด้านความเป็นอิสระปราศจาก
การกำกับดูแล (NEED) 

4.25 0.631 มากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า (COST) 4.24 0.646 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพ (QUAL) 4.24 0.658 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.634 มากที่สุด 
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลา ความ
คุ้มค่า ความเป็นอิสระปราศจากการกำกับดูแล และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลแสดงในตารางที่ 2  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นด้าน
ปฏิสัมพันธ์สูงสุด (4.33) และมีระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพ
ต่ำสุด (4.24)  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยสมการโครงสร้าง 
ตัวแปร ค่าน้ำหนัก S.E. C.R. P 

WOEF <--- COMP 0.807 0.052 17.091 *** 
หมายเหตุ: *** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
χ 2 = 112.317, df = 26, p = 0.000, CFI = 0.971, GFI = 0.952, AGFI= 
0.916, RMR = 0.012, RMSEA = 0.082 

รูปที่ 2 : ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษข์อง
โมเดลสมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
ส ่วนท ี ่  3  การทดสอบสมม ุต ิ ฐานสมรรถนะส ่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยทำการตรวจสอบค่าผิดปกติ
หลายตัวแปร (Multivariate Outlier) ด้วยค่า Mahalanobis 
Distance ผลการตรวจสอบพบว่าม ีค ่าผ ิดปกต ิ 3 ค ่าคือ 
0.00001 , 0.00026 , 0.00096 จ ึ งทำการต ัดข ้ อม ู ลออก 
วิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลแบบปกติของตัวแปรสังเกตได้ 
พบว่าม ีการแจกแจงแบบปกติ พิจารณาจากค่าความเบ้ 
(Skewness) มีค่าอยู่ระหว่าง -0.492 ถึง -0.031 และค่าความ
โด่ง (Kurtosis) > 10 มีค่าระหว่าง -0.619 ถึง -0.069 ทดสอบ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และค่าแปรปรวนร่วมของตัวแปรแฝง 
พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.733  และทดสอบโดยใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลการวัด
สมรรถนะ ตัวแปรสังเกตได้ด้านคุณลักษณะ มีค่าน้ำหนักปัจจัย

มากที่สุดคือ 0.82 รองลงมาคือด้านความรู้ = 0.60 และด้าน
ทักษะ = 0.56 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดี มีความ
ตรงเชิงโครงสร้างในระดับดีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า
ดัชนี GFI = 0.995 และ AGFI = 0.968 ค่าดัชนี RMR = 0.026 
และ RMSEA =0.078 และพบว่าโมเดลการวัดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ตัวแปรสังเกตได้ด้านระยะเวลา มีค่าน้ำหนัก
ปัจจัยสูงที ่ส ุดคือ 0.86 รองลงมาคือ ด้านความเป็นอิสระ
ปราศจากการกำกับดูแล = 0.84 ด้านความคุ้มค่า = 0.83 ด้าน
คุณภาพ  = 0.82 ด้านปริมาณ = 0.81 และด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล = 0.73 มีความตรงเชิงโครงสร้างในระดับดี
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี GFI = 0.984 และ AGFI 
= 0.952 ค่าด ัชนี RMR = 0.005 และ RMSEA = 0.072 ผล
การตรวจสอบความสอดคล้องกับโมเดลเชิงประจักษ์ของโมเดล
สมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามรูป  2 
พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้างในระดับดีสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนี GFI = 0.952 AGFI = 0.916 ค่าดัชนี RMR = 
0.012 และ RMSEA =0.082 และจากการทดสอบสมมุติฐาน 
ตามตารางที่  3 พบว ่ าสมรรถนะม ีอ ิทธ ิพลทางตรงต่อ
ประสิทธ ิภาพการปฏิบ ัต ิงาน ม ีค ่าน ้ำหนักความถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ 0.807 และสามารถอธิบายค่าความสัมพันธ์
ได้ร้อยละ 65 ที่ระดับนัยสำคัญ .01  

 
5) สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะ และด้านความรู้ เนื่องจาก
องค์กรญี่ปุ่นมีการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย การทำงานให้
เสร็จตามกำหนดเวลา และสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน           
ทำให้คุณลักษณะของพนักงานในองค์กรญี่ปุ ่นมีจิตสำนึกของ
ความรับผิดชอบต่อการทำงานสูง นอกจากนั้น องค์กรญี่ปุ่นให้
พนักงานมีทักษะในการทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง สามาถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ผลิต และมีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานของตนเนื่องจากพนักงานต้องทำงานกับเครื่องจักร พนักงาน
ต้องมีความรู้ในการลดความสูญเปล่าด้วยวิธีการกำจัดขั้นตอน
การทำงานที่ไม่จำเป็นออก อันเป็นการช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับ
องค์กร การพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง ทั้ง
ด้านทักษะการทำงานภายในส่วนงานผลิตและทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานด้านเอกสาร ยังช่วยให้องค์กร
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สามารถบริหารจัดการจำนวนคนในสายการผลิตได้อย่างยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2561) ศึกษา
สมรรถนะของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบัต ิงานของบุคลากร พบว่า สมรรถนะของ
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการศึกษาของ อิดา อายู โอคา 
มาติน;ี ไอ เคทุต ราห์ยูดะ; เดอซัค เคทุต ซินตาซีห์; ปูตู ซาโรเยนี 
เ ป ี ย ร ต ิ นี  (Ida Ayu Oka Martini; I Ketut Rahyuda; Desak 
Ketut Sintaasih; Putu Saroyeni Piartrini. 2018) ท ี ่ ศ ึ กษา
อิทธิพลของสมรรถนะที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน พบว่า 
สมรรถนะมีอิทธิผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 

6) ข้อเสนอแนะ 
     สมรรถนะด้านความรู้ พบว่า พนักงานยังมีความรู้ในระดับ
มาก โดยเฉพาะความรู้ด้านการลดความสูญเปล่าด้วยวิธีการตัด
หรือกำจัดขั้นตอนการทำงานและการแก้ไขความผิดปกติของ
เครื ่องจักรและอุปกรณ์ ดังนั ้น องค์กรต้องวางแผนพัฒนา 
อบรมให้พนักงานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น  
     สมรรถนะด้านทักษะ พบว่า พนักงานยังมีความรู้ในระดับ
ปานกลาง โดยฉพาะทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และทักษะด้านการพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษที่
เกี ่ยวข้องกับงาน ดังนั ้น เพื ่อให้สามารถปรับตัวทันกับการ
เปลี่ยนเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำเครื่องจักรอัตโนมัติซึ่ง
มีโปรแกรมการสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น 
องค์กรต้องวางแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานฝ่ายผลิตระดับ
ปฏิบัต ิการเพื ่อให้พนักงานมีทักษะด้านการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 
     ด้านตัวแปรสมรรถนะที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาตัวแปร
ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตระดับ
ปฏิบัติการเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาศึกษา
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของพนักงานในตำแหน่งงานอื่นๆ เช่น  
บุคลากรในระดับหัวหน้างาน อาทิ Team Leader, Supervisor 
ของฝ่ายผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยก่อนเข้า
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณควรพิจารณาการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลในการค้นหาตัวแปรในการวิจัย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น การวิจัยเป็นเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เคยใช้ซื้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย 
Binary Logistic Regression เพื่อสร้างแบบจ าลองและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อใช้ประมาณหรือพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ทั้ง 8 ดา้น (ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจ าหน่าย, การส่งเสริมการ
ขาย, การสร้างประสบการณ์, การแลกเปลี่ยนคุณค่า, การรับรู้ทุกช่องทาง ,และความภักดีในแบรนด์) มีเพียง 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ราคา ด้านการสร้างประสบการณ์ และด้านความภักดีในแบรนด์ ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น  
และปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ส่งผลให้มีเกิดความคิดเห็น
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น แตกต่างกัน 
   
ค ำส ำคัญ :  อุปสงค์ในการซ้ือ , เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น , สว่นประสมทางการตลาด 4P , ส่วนประสมทางการตลาด 4E , ความภักดีในแบรนด์  
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The 4P's & 4E’s of Marketing Mix That Affect  
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Abstract 
The objectives of this study were to examine the factors of 4P's & 4E’s of marketing mix that affect Japanese 

cosmetics purchasing demand. A quantitative method will be used in this study by using online questionnaires to 
ask questions to the target group of 400 consumers who have ever used imported Japanese cosmetics and 
currently live in Bangkok metropolitan area. The data will be examined by using Binary Logistic Regression technique 
to predict the relationship between predictors and a predicted variable affecting imported Japanese cosmetics 
purchasing demand. 

The results showed that, from 8 factors of the marketing mix (product, price, place, promotion, experience, 
exchange, everywhere, and evangelism), there are 3 factors (price, experience, and evangelism) that affect imported 
Japanese cosmetics purchasing demand. And the difference (age, education, occupation, and salary) between the 
group of target consumers affects the difference in opinion on marketing mix (4Ps & 4Es) of Japanese cosmetics. 
 
Keywords:  purchasing demand ,  Japanese cosmetics , marketing mix (4Ps) , marketing mix (4Es) , evangelism 
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1) บทน า 
ในปี พ.ศ. 2562 ตลาดความงามโลกมีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นที่ 5.5% โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการ
เติบโตรวดเร็วที่สุด มีสัดส่วนอยู่ที่ 32% ของตลาดโลก และ
ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดของภูมิภาคนี้ที่มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว (Euromonitor. 2019)  

ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาพรวมตลาดเครื่องส าอางในไทยมีการ
เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับโค
วิด-19 แต่โดยรวมยังมีการเติบโต 6%-7% สวนทางกับตลาด
เครื ่องส าอางโลกที ่ก าลังซบเซา สืบเนื ่องมาจากคนไทยใน
ปัจจุบันให้ความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความงาม และการดูแล
ตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดความงามในประเทศไทยกลายเปน็
หนึ่งในเป้าหมายหลักจากคู่ค้าทั ่วโลกที่จะเข้ามาร่วมลงทุน 
(ฐานเศรษฐกิจ. 2563) 

รวมไปถึงคู่ค้าประเทศญี่ปุ่นที่ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการน า
เครื่องส าอางเข้ามาขายในไทยมูลค่ารวมกว่า 6,089 ล้านบาท 
และมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าน าเข้าสูงสุด ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2561 คิดเป็น 15.59% (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. 2563)   

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจเครื ่องส าอาง
น าเข ้าจากญี ่ป ุ ่นกล ับมียอดขายลดลง มูลค่าการน าเข้า
เครื ่องส าอางก็ลดลงด้วยเช่นกัน สวนทางกลับยอดขายของ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศอื่นๆ ที่ยังคงท ารายได้ในชว่งปี
ที่ผ่านมา  แม้กระทั่งบริษัทรายใหญ่อย่างชิเชโด้ และโรห์โต้-
เมนโทลาทั่ม ก็ยังไม่สามารถท าก าไรให้บริษัทได้ในช่วงปี พ.ศ. 
2563 ที่ผ่านมา (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. 
2564) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ท าการวิจัยจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
โดยท าการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 
4E และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพื่อค้นหาว่าปัจจัยใดที่จะ
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดอุปสงค์ต่อการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ญี่ปุ่น และสาเหตุใดที่ท าให้อุปสงค์ที่มีต่อเครื่องส าอางน าเข้า
จากญี ่ป ุ ่นลดลง เพื่อเป ็นแนวทางให้ผ ู ้ท ี ่ท  าธ ุรกิจน าเข้า
เครื่องส าอางญี่ปุ่นในไทยในการค้นหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา น าข้อมูลไปต่อยอด สร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

2) วัตถุประสงค ์
1.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P ที่ส่งผลต่อ
อุปสงค์ในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
2.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่
ส่งผลต่ออุปสงค์ในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
3. ) เพ ื ่ อ เปร ี ยบ เท ี ยบความแตกต ่ า งของป ั จจ ั ยด ้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
4P และ 4E 

 
3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4) ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

H2 

H1 

H3 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P 
 (Armstrong; and Kotler. 2009) 

 1. ผลติภณัฑ์ 
 2. ราคา 
 3. ช่องทางจดัจ าหน่าย 
 4. การส่งเสรมิการตลาด 

ประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) 

 1. อายุ 
 2. สถานภาพ 
 3. ระดบัการศกึษา 
 4. อาชพี 
 5. รายได้ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
4P และ 4E 

(Armstrong; and Kotler. 2009) 
(Fetherstonhaugh. 2009) 

 1. ผลติภณัฑ์ 
 2. ราคา 
 3. ช่องทางจดัจ าหน่าย 
 4. การส่งเสรมิการตลาด 
 5. การสรา้งประสบการณ์ 
 6. การแลกเปลีย่นคุณค่า 
 7. การรบัรูทุ้กช่องทาง 
 8. ความภกัดใีนแบรนด์ 

อปุสงคข์องผู้บริโภค 
ในการซื้อเครื่องส าอาง 

น าเข้าจากญ่ีปุ่ น 
ภาณุทศัน์ ตนัติวชิยางกูร 

(2559) 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน องค์ประกอบเหล่านี้เป็น
ลักษณะที่ส าคัญทีจ่ะช่วยในการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย  
4.2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

คอทเลอร์ และอาร์มสตรอง (2009) ได้อธิบายถึงการเกิด
พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยแสดงถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) 
ที ่ผ ่านเข้ามาในความรู ้ส ึกนึกคิด (Buyer’s Black Box) ที่
เปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู ้ผลิตไม่สามารถคาดคะเนได้  เมื่อ
ผู้บริโภครับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นและเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิด
การซื้อหรือการตอบสนอง (Response) ขึ้น 
4.3) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสม
การตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัท
ใช ้ร ่วมก ันเพ ื ่อสนองความพ ึงพอใจแก ่กล ุ ่ม เป ้าหมาย 
ประกอบด้วยเครื ่องมือก้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 
(Price) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 
4.4) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดแบบใหม่ 4E 

เฟเธอร์สสโตเย้า (2009) ได้เสนอแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดแบบใหม่ (New Marketing Mix) ซึ่งเป็นแนวคิดที่
พัฒนามาจากส่วน ประสมทางการตลาด (4P) ซึ ่งใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับท าการตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อโลกปัจจุบัน
ซึ่งประกอบด้วย การสร้างประสบการณ์ (Experience) การ
แลกเปล ี ่ ยนค ุณค ่ า  (Exchange) การร ับร ู ้ท ุกช ่องทาง 
(Everyplace) และความภักดีในแบนรด์ (Evangelism) 
4.5) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความถดถอยด้วย
วิธี Binary Logistic  

กัลยา วาณิชย์บัญชา (2561) ได้กล่าวว่า Binary Logistic 
จะใช้เมื่อตัวแปรตาม Y เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า 
กรณีที่มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวสมการความถดถอยโลจิสติกส์นั้น 
เมื่อ Y มีได้เพียง 2 ค่าจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y 
ไม่ได้อยู ่ในรูปเชิงเส้น แต่จะอยู ่ในรูป Logistic Response 
Function 

 

 P (เกิดเหตุการณ์)  = 𝑒𝑏0+𝑏1𝑥

1+𝑒𝑏0+𝑏1𝑥
                     

 

โดยที่ 0<P(X) <1 
P (เกิดเหตุการณ์) = P (event) = P (เหตุการณ์ที่สนใจ) 
P (No Event) = P (ไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ)  

จากสมการ สามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้ 

 P (เกิดเหตุการณ์)  =   z

z

e1
e
+

 

 
โดยที่ Z = 0 + 1X1 + 2X2+….+ nXn 
4.6) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พัชจริยา พรหมแก้ว (2562) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
เ ค ร ื ่ อ ง ส  า อ า งข อ งน ั กศ ึ กษา มหา ว ิ ทย าล ั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อเครื ่องส าอาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
เ ค ร ื ่ อ ง ส  า อ า งข อ งน ั กศ ึ กษา มหา ว ิ ทย าล ั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช 

ภัคจิรา วชิรศรีสุนทรา (2562) ได้ท าการศึกษากลยุทธ์
การตลาดและปัจจัยของการเลือกใช้เครื ่องส าอางของญี่ปุ่น
ประเภทเมคอัพ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยและ
พฤติกรรมในการเลือกใช้เครื่องส าอางประเภทเมคอัพของญี่ปุ่น 
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า คุณภาพ
ของสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด ข้อมูล
ปัจจัยด้านราคาพบว่า เรื่องราคาเหมาะสมกับคณุภาพมีอิทธพิล
มากที่สุด ข้อมูลปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า แหล่ง
จ าหน่ายสินค้าที่น่าเชื่อถือมีอิทธิพลมากที่สุด และข้อมูลปจัจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า การจัดโปรโมชั่นลดราคา
สินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 

วารุณี เตชะคุณารักษ์ (2562) ได้ท าการศึกษาาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องส าอางออนไลน์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
และปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการซื้อเครื่องส าอางออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ซื้อเครื ่องส าอางออนไลน์มากที ่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนปัญหาและอุปสรรคใน
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การซื้อเครื ่องส าอางออนไลน์ ที ่พบมากที่สุด คือ การจัดส่ง
สินค้าล่าช้า และสินค้าที่ได้รับไม่เหมือนในรูปโฆษณา ค่าเฉลี่ย 
2.48 

 
 
 

5) วิธีด าเนินการวิจัย   
การด าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบการ

วิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบ ถาม เพื่อ
ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่ส่งผลต่ออุป
สงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้
5.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ประชากรทั้งชาย
และหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 
10,258,311 คน โดยอ้างอิงจากสถิติจ านวนประชากรปี พ.ศ. 
2563 ของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากญี่ปุ่น ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดย
อาศัยอาศัยสูตรของ ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 727) ในการ
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
5.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ค าถามคัดกรอง 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ 4P ในการ  
           ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ 4E ในการ  
           ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค 
ส่วนท่ี 6 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

5.3) วิธีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ก าหนดให้มีการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามก่อนน าไป
เก็บข้อมูลจริง ดังนี ้ 

 1. การตรวจสอบความตรง (Validity) 
 ผู ้ว ิจ ัยได้น าแบบสอบถามที ่ผ ู ้ว ิจ ัยสร้างขึ ้นเสนอ  ต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Specialists) จ านวน 3 ท่าน
เพื่อท าการตรวจสอบถามความชัดเจนของการใช้ภาษาและท า
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้
แบบประเมินความสอดคล้อง (IC or IOC) โดยข้อค าถามแต่ละ
ข้อต้องมีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 จึงจะถือว่าข้อ
ค าถามนั้นใช้ได้ ซึ ่งแบบสอบถามของงานวิจัยนี้มีดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา เท่ากับ 0.98 และไม่มี
ข้อค าถามใดที่มีคะแนนน้อยกว่า 0.60 
 2. การตรวจความเช่ือมั่น (Reliability) 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน และได้
น าเอาผลของการตอบแบบสอบถามมาตรวจค่าหาความเช่ือมั่น 
โดยใช้สตูรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 

1990 : 204) หากค าถามข้อใดมีค่า Alpha ≥ 0.7 ถือวา่
ค าถามข้อนั้นมีความเช่ือมั่นสูง สามารถใช้ได้ ซึ่งจากการ
ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ของตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาพบว่า ค่าความสอดคล้องภายในมีค่า = 0.70 ซึ่ง
จัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
5.4) วิธีการเก็บข้อมูล  
 งานวิจ ัยในคร ั ้งน ี ้  ผ ู ้ว ิจ ัย ได ้เก ็บรวบรวมข้อม ูลจาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  จากกลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นผู ้ท ี ่ เคยใช้
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล โดยสร ้างแบบสอบถามออนไลน์ผ ่านทาง 
Google Documents และส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ จ านวน 400 ชุด 
5.5) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี ้ใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายโดยใช้ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม 
SPSS ประมวลผลข้อมูล และใช้ Microsoft Excel จัดท า
ตารางทางสถิติเพื่อน าเสนอและสรุปผลการวิจัย และใช้การ
ว ิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) ศึกษาประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4P และ 4E ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการ
ซื ้อเครื ่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ ่น โดยใช้ Binary Logistic 
Regression 
      รูปแบบสมการการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 
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Prob(Event)  =  1

1+𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+...+𝛽𝑝𝑥𝑝)
 

 

เมื่อ  ßi   =   ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปร 
             อิสระ (i = 1,2,3,...p) 
   Xi   =   ค่าของตัวแปรอิสระ (i = 1,2,3,...p) 
   e   =   ค่าคงท่ีที่มาจาก Natural Log ซึ่งม ี
             ค่าประมาณ 2.71828 

 
6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล  กล ุ ่ มต ั วอย ่ างท ี ่ ตอบ

แบบสอบถามครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 305 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.25 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 273 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 มีสถานภาพโสด จ านวน 359 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.75 จบการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.00 และมีช่วงรายได้อยู่ที่ 10,000 -20,000 บาท จ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 
6.2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ญี่ปุ่น 

จากผลการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล  กล ุ ่ มต ั วอย ่ างท ี ่ ตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องส าอางญี่ปุ่นยี่ห้อ Biore 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 นิยมใช้เครื ่องส าอาง
ญี่ปุ่นประเภทครีม/เซรั่ม/โลช่ัน/ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า จ านวน 
196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มักจะซื้อเครื่องส าอางญี่ปุ่นใน
โอกาสที่เครื่องส าอางที่ใช้อยู่หมด จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.50 ความถี่ในการซื้อเครื่อง 5 ครั้ง/เดือนขึ้นไป จ านวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งใน
การซื้ออยู่ที่ 500-1,000 บาท จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.75 และนิยมซื้อเครื่องส าอางญี่ปุ่นผ่านทางร้านค้าประเภท
สุขภาพและความงาม (เช่น Boots, Watsons, Matsumoto 
Kiyoshi เป็นต้น) จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 โดยมี
ผู ้มีส่วนตัดสินใจหรือข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็น
ตนเอง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 

6.3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับการใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด 4P และ 4E ในการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางน าเข้า
จากญี่ปุ่น 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
4P และ 4E ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ในแง่ของ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.67 เห็นด้วยมาก
ที ่ส ุด ) รองลงมา ด ้านการสร ้างประสบการณ์ในแง ่ของ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดี น่าสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.55 เห็นด้วย
มากที่สุด) ด้านผลิตภัณฑ์ ในแง่ตราสินค้ามีความน่าเชื ่อถือ 
(ค่าเฉลี่ย 4.50 เห็นด้วยมากที่สุด) ด้านราคา ในแง่ของราคา
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.49 เห็นด้วยมาก
ที่สุด) และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ในแง่ของหาซื้อผลิตภัณฑ์
ได้ง่าย และสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.48 เห็นด้วยมากที่สุด)  
6.4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังใช้เครื ่องส าอางน าเข้าจาก
ญี่ปุ ่นอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 
และรองลงมา ปัจจุบันไม่ได้ใช้เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุน่แลว้ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  

ส่วนใหญ่มีความประสงค์จะใช้เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น
อยู ่ในอนาคต จ านวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 93.25 และ
รองลงมา ไม่มีความประสงค์จะใช้เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น  
ในอนาคต จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 
 

7) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ก่อนการทดสอบสมมตุิฐาน ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ

คุณสมบัติของตัวแปร ดังนี ้
1. การทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality)     
สามารถวัดได้จากค่าสถิติ  Skewness (การกระจายที่

สมมาตร) และค่า Kurtosis (ความสูงของการกระจาย) ซึ่งช่วง
ค่าตัวเลข -10.0 ถึง + 10.0 จะแสดงถึงการกระจายของข้อมูล
แบบปกติ (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556) จากผลการทดสอบการ
แจกแจงของข้อมูลตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 
4E รวมทั้งสิ้น 8 ตัวแปร พบว่ามคี่า SK อยู่ระหว่าง -1.500 ถึง 
-0.850 และมีค่า KU อยู่ระหว่าง      -1.325 ถึง 3.926 แสดง
ว่าข้อมูลของตัวแปรมีลักษณะการแจกแจงแบบปกติ การแจก
แจงไม่เบ้และไม่โด่งจนผิดปกติ  
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2. การตรวจสอบความสัมพันธ ์ระหว่างต ัวแปรอิสระ 
(Correlation) 

ในการวิเคราะห์การถดถอย ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยก าหนดเกณฑ์ความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ตัวแปรต้องไม่เกิน 0.9 จึงจะถือได้ว่าตัวแปรนั้นไม่มี
ความ สัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) (กัลยา วานิชย์
บัญชา. 2561 : 93) ซึ ่งจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E 
จ านวน 8 ตัวแปร ไม่มีความสัมพันธ์กันเองเกินกว่า 0.9 ดังนั้น
จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  

นอกจากนี้  ต ัวแปรตามอุปสงค์ของผู ้บริโภคในการซื้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น จ านวน 1 ตัวแปร มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นกับตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่า r อยู่ระหว่าง 0.436 ถึง 1 ซึ่งก็
คือ ตัวแปรแต่ละคู ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
(Hinkle. 1998 : 118) ต ัวแปรเหล่านี ้จ ึงสามารถน าไปใช้
ทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไปได้ 
7.1) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 4P และ 4E ส ่งผลต่ออุปสงค ์ของ
ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 

ก ร ะ ท  า โ ด ย ว ิ ธ ี  Binary Logistics Regression ผ ่ า น
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS โดยใช้ค าสั่ง Enter ใส่ตัวแปร
เรียงล าดับตามกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย ได้ผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  แบบจ าลองปัจจยัส่วนประสบทางการตลาด 4P ที่ส่งผลต่อ

อุปสงค์ของผู้บริโภคในการซ้ือเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 

Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp 

(B) 

Step
1a 

Q1 .149 .456 .107 1 .743 1.161 

Q2 -.831 .519 2.561 1 .110 .436 

Q3 .683 .408 2.799 1 .094 1.980 

Q4 .097 .316 .094 1 .759 1.102 

Con-
stant 

2.189 1.452 2.273 1 .132 8.927 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 1 ในการวิเคราะห์ เลือกตัวแปรอิสระเพื่อเข้า
พัฒนาแบบจ าลองด้วยวิธี Enter จ านวน 4 ตัวแปรดังนี้ 
Q1 = ด้านผลิตภัณฑ์ 
Q2 = ด้านราคา 

Q3 = ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
Q4 = ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตัวแปรตาม = ความประสงค์จะซื้อเครื่องส าอางน าเข้า          
จากญี่ปุ่น 
1 = มีความประสงค์จะซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
0 = ไม่มีความประสงค์จะซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก    
ญี่ปุ่น 

ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการขาย ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงไม่สามารถน ามาสร้างสมการ
พยากรณ์และวิเคราะห์ต่อได้ 
7.2) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 4P และ 4E ส ่งผลต่ออุปสงค ์ของ
ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 

ก ร ะ ท  า โ ด ย ว ิ ธ ี  Binary Logistics Regression ผ ่ า น
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS โดยใช้ค าสั่ง Enter ใส่ตัวแปร
เรียงล าดับตามกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย ได้ผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 2  แบบจ าลองปัจจยัส่วนประสบทางการตลาด 4P และ 4E ที่

ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซ้ือเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald d

f 
Sig. Exp 

(B) 

Step
1a 

Q1 -.014 .487 .001 1 .976 .986 

Q2 -1.148 .566 4.113 1 *.043 .317 

Q3 .777 .499 2.423 1 .120 2.176 

Q4 .166 .375 .195 1 .659 1.180 

Q5 -1.208 .534 5.111 1 *.024 .299 

Q6 -.091 .492 .034 1 .853 .913 

Q7 .570 .435 1.713 1 .191 1.767 

Q8 1.119 .407 7.555 1 **.006 3.062 

Con-
stant 

2.193 1.538 2.034 1 .154 8.964 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 ในการวิเคราะห์ เลือกตัวแปรอิสระเพื่อเข้า
พัฒนาแบบจ าลองด้วยวิธี Enter จ านวน 8 ตัวแปรดังนี ้
Q1 = ด้านผลิตภัณฑ์ 
Q2 = ด้านราคา 
Q3 = ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
Q4 = ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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Q5 = ด้านการสร้างประสบการณ์ 
Q6 = ด้านการแลกเปลี่ยนคุณค่า 
Q7 = ด้านการรับรู้ทุกช่องทาง  
Q8 = ด้านความภักดีในแบรนด์ 
ตัวแปรตาม = ความประสงค์จะซื้อเครื่องส าอางน าเข้า          
จากญี่ปุ่น 
1 = มีความประสงค์จะซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
0 = ไม่มีความประสงค์จะซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก    
ญี่ปุ่น 

ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง พบว่า มีเพียงตัวแปร 3 
ตัวคือ ตัวแปรด้านราคา(Q2) ด้านการสร้างประสบการณ์(Q5) 
และด้านความภักดีในแบรนด์(Q8) ที ่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 มีค่าสัมประสิทธิ ์เป็นบวก 
(Exp(B)) = 0.317, 0.299, 3.062 ตามล าดับ) แสดงว่าตัวแปร
ดังกล่าวส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอาง
น าเข้าจากญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้นคือ 
ถ้าผู้บริโภคมีความเห็นต่อเครื่องส าอางน าเข้าญีปุ่่นในด้านความ
ภักดีในแบรนด์เพิ ่มขึ ้น 1 คะแนน ก็มีโอกาสที ่อุปสงค์ของ
ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.317, 
0.299, 3.062 เท่า ตามล าดับ 
7.3) ผลการทดสอบสมมต ิฐานการว ิจ ัยที่  3 ปัจจ ัยด ้าน
ประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
4P และ 4E แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงกลุ่มของตัวแปรมากกว่า 
2 ตัวเลือก (One-way Analysis of Variance) ส าหรับตัวแปร
ที่มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ในกรณีที่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจ สอบความแตกต่าง
เป็นรายคู ่ที ่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยใช้วิธีของ  LSD เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับตัวแปรที่มีความ
แปรปรวนแตกต่างกัน จะใช้ Welch-Test การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงกลุ่ม และในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ที ่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยใช้วิธีของ Dunnett’s T3 เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า 

7.3.1) สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 อายุแตกต่างกันส่งผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบพบว่า อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การ

สร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนคุณค่า และการรับรู ้ทุก
ช่องทาง ไม่แตกต่างกัน 

อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีต่อแบ
รนด์ แตกต่างกัน 

7.3.2) สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ระดับการศึกษาแตกต่าง
กันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่แตกต่าง
กัน 

จากผลการทดสอบพบว่า สถานภาพแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด การสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี ่ยน
คุณค่า การรับรู ้ทุกช่องทาง และความภักดีต่อแบรนด์ ไม่
แตกต่างกัน 

7.3.3) สมมติฐานการวิจัยที ่ 3.3 สถานภาพแตกต่างกัน
ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่แตกต่างกัน 
จากผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่ายการ
ส่งเสริมการตลาด การสร้างประสบการณ์ การแลก เปลี่ยน
คุณค่า และความภักดีต่อแบรนด์ ไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้
ทุกช่องทาง แตกต่างกัน 

7.3.4) สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบ พบว่า อาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การสร้าง
ประสบการณ์ และการรับรู้ทุกช่องทาง ไม่แตกต่างกัน 

อาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการส่งเสริม
การตลาด การแลกเปลี่ยนคุณค่า และความภักดีต่อแบรนด์ 
แตกต่างกัน 

7.3.5) สมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่
แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบ พบว่า รายได ้โดยเฉล ี ่ยต ่อเด ือน 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การสร้างประสบการณ์ การ
รับรู้ทุกช่องทาง และความภักดีต่อแบรนด์ ไม่แตกต่างกัน 

รายได้โดยเฉลี ่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคุณค่า แตกต่างกัน 
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8) สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค

ในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น พบว่า 
1.) ส่วนประสมทางการตลาด 4P ไม่ส่งผลต่ออุปสงค์ของ

ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น เนื่องจาก การ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้เจาะจงแบรนด์เครื่องส าอางที่จะใช้ใน
การวิจัย ผู ้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกแบรนด์ได้ตามที่
ชอบ ดังนั้น เมื่อให้พิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4P ซึ่งเน้นที่ตัวสินค้า ผู้บริโภคก็จะใช้ความชอบและ
รสนิยมส่วนตัวที่มีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นหลักใน
การเลือกซื้อ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาด 4P จึงไม่ส่งผล
โดยตรงต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยของ
สมมติฐานข้อนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชจริยา พรหม
แก้ว (2562) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
เ ค ร ื ่ อ ง ส  า อ า งข อ งน ั กศ ึ กษา มหา ว ิ ทย าล ั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช 

2.) ส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E มีอยู่ 3 ตัวแปร 
คือ ตัวแปรด้านราคา ด้านการสร้างประสบการณ์ และความ
ภักดีในแบรนด์ ที่ส่งผลโดยตรงต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการ
ซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น เนื่องจาก เครื่องส าอางเป็น
กลุ่มสินค้าที่มีความหลากหลายสูง ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการ
ตัดสินใจซื้ออยู่มาก ดังนั้น การที่จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมมาใช้ซ ้านั้น ถือเป็นเรื่องที่ท าได้อยาก อย่างไร
ก็ตาม ท่ามกลางส่วนประสมทางการตลาดที่คล้ายคลึงกัน เมื่อ
พิจารณาทั้งในด้านของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4P และ 
4E หากสามารถสร้างราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคผ่านคุณค่า และการบริการ จน
ท าให้ผู้บริโภคมีความภักดีในแบรนด์ขึ้นได้นั้น ผู้บริโภคก็จะเกิด
ความเชื่อมั่นในแบรนด์ แล้วกลายมาเป็นสาวกของแบรนด์ เกิด
อุปสงค์ในการซื้อมาใช้ซ ้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฟเธอร์
สสโตเย้า (Fetherstonhaugh. 2009) ที่ว่า การสร้างความ
ภักดีในแบรนด์ เป็นการท าให้ผู ้บริโภคเกิดความหลงใหล 
เลื่อมใสและศรัทธา จนเกิดความมุ่งมั่น หรืออุดมการณ์ในการ
ซื้อสินค้ามาใช้ 

3.) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 4P และ 4E 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
เกิดความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องส าอาง
น าเข้าจากญี่ปุ่นด้านความภักดีต่อแบรนด์ แตกต่างกัน  ดังนั้น 
ในการท าการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้านภักดี
ต่อแบรนด์ จ าเป็นจะต้องท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในกลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถสร้างความภักดใีนแบรนด์ให้เกิดขึ้นกบั
กลุ่มผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุได้ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน ไม่
ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ ่น ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ไม่ว่า
ผู้บริโภคจะมีสถานภาพโสด สมรส หรือม้าย ก็มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่นด้านการรับรู้ทุกช่องทาง แตกต่าง
กัน ดังนั้นในการท าการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการรับรู้ทุกช่องทาง จ าเป็นจะต้องท าการศึกษาว่าช่องทาง
ไหนที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับการศึกษา
ได้มากที ่ส ุด เช่น การใช้สื ่อออนไลน์ หรือการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ เพื่อให้ผู้บริโภค 
สามารถสื่อสารกับแบรนด์ได้อย่างสะดวกท่ีสุด 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให ้ เก ิดความค ิดเห ็นต ่อส ่วนประสมทางการตลาดของ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่นด้านการส่งเสริมการตลาด การ
แลกเปลี ่ยนคุณค่า และความภักดีต่อแบรนด์ แตกต่างกัน 
ดังนั้นในการท าการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 3 
ด้านนี้ จ าเป็นจะต้องท าการศึกษาว่าการส่งเสริมการตลาดแบบ
ใดจะเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละอาชีพมากท่ีสุด และจะท า
เช่นไรให้ผู ้บริโภครู ้ถึงคุณค่าของแบรนด์และสิ ่งที ่แบรนด์
ต้องการจะเสนอ รวมถึงท าเช่นไรให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มอาชีพมี
ความภักดีต่อแบรนด์ และกลายมาเป็นสาวกของแบรนด์ได้ใน
ที่สุด  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของเครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่นด้านการแลกเปลี่ยน
คุณค่า แตกต่างกัน ดังนั ้นในการท าการตลาดโดยใช้ส ่วน
ประสมทางการตลาดด้านการแลกเปลี่ยนคุณค่า จ าเป็นจะต้อง
ท าการศึกษาว่ากลุ่มผู้บริโภคในแต่ละช่วงรายได้มีความเหน็ต่อ
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เรื่องคุณค่า และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างไร การ
สื่อสารอย่างไร ถึงจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าของแบรนด์ 
และผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้มากท่ีสุด 

 
9) ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างกว่า 7% ที่เคย
ใช้เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ต่อแล้ว และ
มีกลุ่มตัวอย่างอีกประมาณ 7% เช่นกัน ที่ไม่มีความประสงค์จะ
ใช้เครื ่องส าอางน าเข้าจากญี ่ปุ ่นต่อไปในอนาคต ซึ ่งทั ้ง 2 
ประเด็นนี้ ถือเป็นประเด็นส าคัญส าหรับผู้ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่นที่จะต้องท าการศึกษาว่า จะท า
เช่นไรให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้กลับมาใช้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ญี่ปุ่น และจะท าเช่นไรที่จะรักษากลุ่มผู้บริโภคที่ยังใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันเอาไว้ให้ได้ ซึ่งเบื้องต้น ทางผู้วิจัยได้สอบถามถึงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้บรโิภคกลุม่นี้ไม่ประสงค์จะใช้
เครื ่องส าอางน าเข้าจากญี ่ป ุ ่นไว้แล้ว  ดังแสดงใน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค แต่เนื่องจากเป็น
การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ จึงเก็บข้อมูลได้อย่างจ ากัด และ
ไม่สามารถสอบถามเพิ่มเติมในเชิงลึกได้ ดังนั้น ในการท าวิจัย
ครั ้งต่อไป หากสามารท าการศึกษาเกี ่ยวกับประเด็นเหล่านี้
เพิ่มเติม โดยเพิ่มการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคเชิงลึก ก็จะท าให้
ค าตอบท่ีต้องการ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์
จากคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์ิ ประสาทวิชาความรู้มาให้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณ ดร.ธันยมัย ฐิโณทัย 
โคซากะ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาคอย
ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาอันเป็นประโยชน์มาโดยตลอด 
ผู ้ว ิจ ัยตระหนักถึงความกรุณา ความตั ้งใจและทุ ่มเทของ
อาจารย์เป็นอย่างยิ ่ง จึงอยากขอกราบขอบพระคุณอาจารย์
เป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้  

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์รังสรรค์  
เลิศในสัตย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ 
ผ ู ้ ช ่ วยศาสตราจารย์  ดร .ส ุ รส ิทธิ์  อ ุดมธนวงศ์  ผ ู ้ ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ และนายกิติภัฏ ฐิโณทัย ที่ได้

กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จน
ท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์และใน
การตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่านเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การท าให้งานสารนิพนธ์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง 

 ขอกราบขอบพระคุณทุกแหล่งข้อมูลที ่ท าให้สาร
นิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ ่น สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มอบวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์
อันมีค่า และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่
ช่วยอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีใน
ทุกๆ ด้าน  

 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัว ญาติ และ
มิตรสหาย ที่ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้
ค าปรึกษาท่ีดีมาโดยตลอด ก าลังใจของทุกท่านเป็นแรงผลักดัน
ให้ผู้วิจัยสามารถท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ได้เสร็จสมบูรณ์  

 หากมีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดในส่วนใด
เกิดขึ้นในงานวิจัยฉบับนี ้ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว  

 
REFERENCES 

Armstrong & Kotler. (2009). Marketing: An introduction (9thed.). 
 New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
Department of Business Development. (2021). 

DataWarehouse, (In Thai). Retrieved from 
https://datawarehouse.dbd.go.th 

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์. (2564). ข้อมูลนิติบุคคล.   
สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2564, จาก 
https://datawarehouse.dbd.go.th 

Department of Provincial Administration Registration. (2020). 
Population Statistics, (In Thai). Retrieved from 
https://stat.bora.dopa.go.th 

ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. (2563). สถิติจ านวน
ประชากร. สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2564, จาก 
https://stat.bora.dopa.go.th 

Fetherstonhaugh. (2009). The 4Ps Are Out, The 4Es Are In. 
Ogilvy & Mather. Retrieved from http://www.ogilvy.com 

Kanlaya Vanichbuncha. (2018). Multivariate Analysis Using 
SPSS for Windows (11thed.). Bangkok: Chulalongkorn 
University Press.   

กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2561). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

336



 
 

Windows. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Pakjira Wachirasrisuntra. (2019). Marketing strategies and 

factors of the choose of Japanese cosmetics (make-up). 
(In Thai). (Thesis, Silpakorn University).  

ภัคจิรา วชิรศรีสุนทรา. (2562). กลยุทธก์ารตลาดและปจัจัยในการ
เลือกใช้เครื่องส าอางประเภทเมคอัพของญี่ปุ่น. (สารนิพนธ์, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร). 

Patchariya Promkaew. (2019). Marketing Mix Factors Related 
To The Students Decision For Cosmetics Buying At 
Nakhon Si Thammarat University. (In Thai). (Thesis, 
Nakhon Si Thammarat University).  

พัชจริยา พรหมแก้ว. (2562). ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธก์ับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องส าอางของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช. (วิทยานพินธ์, มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช).  

Siriwan Serirat. (1995). Consumer Behavior, (In Thai). Bangkok: 
Thai Wattanapanich. 

ศิรวิรรณ เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิช. 

Suphat Sukamonson. (2001). The difference between 
qualitative and quantitative research. Pasaa Paritat 
Journal, (In Thai), 1(19): 18-31. 

สุพัฒน์ สุกมลสันต์.  (2544). ความแตกต่างระหว่างงานวจิันเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ. วารสาร ภาษาปริทัศน.์ 1(19): 18-3 

Warunee Techakunarak. (2019). The Study of Marketing Mix 
Factors that affecting in Online Cosmetics Buying. A Case 
Study of Amphoe Muang, Ubon Ratchathani. (In Thai). 
(Master’s Thesis, Ratchathani University).  

วารุณี เตชะคุณารักษ์. (2562). การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ กรณีศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยราชธานี). 

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022) 19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

337



 
 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลตอ่เจตนาซือ้เครือ่งปรงุรสประเภทนำ้จิม้สกุี้ของ
ผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

 
ณัฐกานต ์วิเศษภักดีวงศ์1*  และ ภิญรดา แก้วเขียว2 

 
1คณะบรหิารธรุกิจ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
2คณะบรหิารธรุกิจ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : vi.natthakarn_st@tni.ac.th 

 

 
 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเครือ่งปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสกุี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
3) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยส ารวจจากการสุ่มตัวอย่างในประเทศไทยจ านวน 304 คน โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน และวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณตามวิธี Stepwise ซึ่งสามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ 
ส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 20,001-30,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-5 คน และอาศัยอยู่ในกรุงเทพ 2) ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าจิ้มสุกี้ในแต่ละครั้ง 101-200 บาท ช่องทางการซื้อซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น โลตัส, บิ๊กซี) และนิยมซื้อ
ยี่ห้อพันท้ายนรสิงห์ 3) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา (Price) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามล าดับ 4) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลตอ่การตัดสินใจซื้อเครือ่งปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้มากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
ค ำส ำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด เจตนาซื้อ เครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ 
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Abstract 
 The objectives of this research were the following: 1) to study the customer’s behaviors of purchasing suki 
sauce in Bangkok and metropolitan areas. 2) to study the marketing mix of purchasing suki sauce in Bangkok and 
metropolitan areas.  And 3) to study the perception of marketing mix that affecting consumer’s purchase intention 
of suki sauce in Bangkok and metropolitan areas.  The survey was conducted on a random sample of 304 people 
in Bangkok and metropolitan areas by using the questionnaire collection method. The statistics used in this research 
consisted of descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics, 
as well as analyzing multiple regression equations by stepwise method. The research results can be summarized 
as follows: (1) Personal factors: respondents who decided to buy suki sauce most of them are 21-40 years old, 
have a bachelor's degree, an income of 20,001-30,000 baht, work as employees of the company, and have a total 
of 4-5 family member living in Bangkok. (2) The behavior of the respondents' purchasing decision to buy suki sauce 
Most of them use the cost of buying suki sauce each time 101-200 baht, buying channels at super centers (e.g., 
Lotus, Big C), and prefer to buy brand Pantainorasing. (3) The respondents pay attention to the marketing mix factor 
in term of place the most, followed by Price, Product, and Promotion, respectively. (4) The results of the hypothesis 
testing of marketing mix factors influencing the purchasing intention of suki sauce by consumers in Bangkok and 
metropolitan areas found that the marketing mix factors in term of price and place affects the purchasing intention 
of the seasoning mix.  
 

Keywords:  Marketing Mix, Purchase Intention, Suki Sauce 
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1) บทน า  
เครื่องปรุงรสเป็นหนึ่งในสินค้าเด่นของไทย โดยการส่งออก

ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 ไทยครองเป็นอันดับ 3 ของ
โลก มูลค่า 135.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนปี 2562 มีมูลค่าการ
ส่ง 790 ล้านเหรียญสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

Marketeer (2564) ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสปี 2563 มี
มูลค่า 47,977 ล้านบาท โดยคนไทยบริโภคเฉลี่ย 5.8 กิโลกรัม
ต่อคนต่อป ีปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกซอสและเครื่องปรุงรสเป็น
อันดับที่ 4 ของโลก ใน 2 เดือนแรกของปี 2564 ไทยส่งออก
เครื่องปรุงรสออกสู่ตลาดโลกมูลค่า 140.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ 3.6 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุ
กี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ามีเรื่อง
ใดบ้างที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้  
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเครื่องปรุงรสน าไป
ปรับใช้ในการท าการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค เพื่อสามารถน าไปสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขั้นเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 

 
2) วัตถุประสงค์การวิจยั  

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้ม

สุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื ่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเครื ่องปรุงรส

ประเภทน ้าจิ ้มสุกี ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

3. เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
เจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3) การทบทวนวรรณกรรม 

3.1) พฤติกรรมผู้บริโภค   
     พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมิน การก าจัดทิ้งของ
สินค้าหรือบริการต่างๆของผู้บริโภค Kotler and Armstrong 
(2021) ได้กล่าวว่า ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมการซื ้อที ่ซับซ้อน 
องค์กรควรมีการการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคเพื่อศึกษา
พฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อ ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมี
ค าถาม 6W 1H มาช่วยวิเคราะห์และหาค าตอบ 7 ประการ 
ได้แก่ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who?) นักการตลาดต้องส ารวจ
ว่าใครมีแนวโน้มเป็นลูกค้า มีลักษณะอย่างไร ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจ ผู ้บริโภคซื้ออะไร 
(What?) เพื่อให้ทราบความต้องการที่ลูกค้าต้องการจากสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ ท าไมจึงซื้อ (Why?) พิจารณาเหตุผลในการซื้อ
สินค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใคร
มีส่วนร่วมในการซื้อ (Who Participate?) อาจมีบุคคลอื่นมี
ส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจึงต้องพิจารณาว่า
กลุ่มอ้างอิงใดที่เข้าถึงผู้ซื้อและผู้ใช้บ้าง ซื้อเมื่อไร (When?) 
พิจารณาถึงโอกาสในการซื้อสินค้าของผู้ซื้อเพื่อวางแผนการ
ผลิต การส่งเสริมการตลาด ซื้อที่ไหน (Where?) เพื่อให้ทราบ
ถึงสถานที่ที่ลูกค้าซื้อ เพื่อวางแผนการจัดจ าหน่ายให้เหมาะสม 
และซื้ออย่างไร (How?) เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีขั้นตอนในการ
ซื้ออย่างไร ตั้งแต่การรับรู้ปัญหา หาข้อมูล ประเมินทางเลือก 
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ธุรกิจสามารถน าไปวางแผนการ
ส่งเสริมทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
3.2) ส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler and Armstrong (2016) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่น าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ ่งที ่น าเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อ
สนองความต้องการให้ลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า 
บริการความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ซึ่งผลิตภัณฑ์ตอ้งมี
อรรถประโยชน์ มีมูลค่าในสายตาของลูกค้า จึงท าให้ผลิตภัณฑ์
ขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ความ
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แตกต่างของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์ 

2. ราคา หมายถึง สิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะได้มา ซึ่งจ่ายเงิน
หรือสิ่งอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางสถานที่หรือ
ก ิจกรรม ใช้ย ้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปสู ่ตลาด 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง 
เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์จะถูกเปลี่ยนมือไปสู่ตลาด ช่องทางการ
จ าหน่ายประกอบด้วย ผู ้ผลิต คนกลาง ผู ้บริโภค และการ
กระจายสินค้า หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ในอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การ
ขนส่ง การเก็บรักษา คลังสินค้า และการบริการสินค้าคงเหลือ 

4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้
ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ มีเครื่องมือ ได้แก่ 
การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย และการส่งเสริมการขาย  
3.3) การตัดสินใจและเจตนาซื้อ 
    การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ โดย
ผู้บริโภคจะหาข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือก ท าให้กระบวนการ
ตัดส ินใจมีความซับซ้อน Kotler and Armstrong (2021) 
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะ
เป็นความตั้งใจที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า หรือ จะเป็นปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด เช่น ซื ้อเพราะราคาตรงตามที่
คาดหวัง สินค้ามีประโยชน์ ก็อาจท าให้เปลี่ยนความตั้งใจที่จะ
ซื้อได้ ดังนั้นเพื่อวัดเจตนาซื้อให้เหมาะสมกับบริบทของการ
วิจัยในครั้งนี ้จึงควรศึกษาแนวโน้มที่จะซื้อ และความตั้งใจที่จะ
ซื้อเพื่อให้ทราบถึงเจตนาซื้อ 
3.4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุพัตรา ลิขิตวานิช (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์น ้าพริกผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ต้องการเพิ่ม
รสชาติ  ม ี การซ ื ้ อผล ิตภ ัณฑ ์จากซ ุป เปอร ์มาร ์ เ ก ็ ต /
ห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการซื้อ 3 เดือน อยู่ที่ 1 ครั้ง บุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากสุด คือ ตัวเอง มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้งต ่ากว่า 200 บาท 
และสะดวกในการโอนผ่านทางธนาคาร ในส่วนของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูง และพบว่าด้าน
การส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
น  ้ าพร ิ กผ ่ านช ่ องทางออนไลน ์ ของผ ู ้ บร ิ โ ภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร และด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการ
จัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้าพริกผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อนุรักษ์ ฤาโสภา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื ่องพฤติกรรม
ผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน ้าปลาของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน ้าปลา
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ร ะ ด ั บ ร า ย ไ ด ้  10,001-20,000 บ า ท  อ า ช ี พพน ั ก ง า น
บริษัทเอกชน (2) พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อน ้าปลาของผู ้บร ิโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกัน (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน ้าปลาของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านราคา และช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด 

 
4) วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
โดยใช้เทคนิคการสุ ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยก าหนดขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เบย์ลี่ส์ (1994) ระบุว่าการค านวณทางสถิติต้องมีตัวอย่างข้ันต า่ 
30 ตัวอย่าง โรสคอว์ (1975) ระบุว่าจ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสม
ควรอยู ่ระหว่าง 30-500 ตัวอย่าง โดยในงานวิจัยในครั ้งนี้  
ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวนทั้งสิ้น 304 ตัวอย่าง  

 
5) ผลการวิจัย 

5.1) ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้ม

สุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านอายุ 

 
ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านระดับการศึกษา 

 
ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

 
ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านอาชีพ 

 
ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

 
ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านสถานท่ีพักอาศัย 

 
 

5.2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรุงรสประเภท
น ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายการซื้อน ้าจิ้มสุกี้โดยเฉลี่ย/ครั้ง 
ส่วนใหญ่ คือ กลุ่ม 101 – 200 บาท/ครั้ง จ านวน 146 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 
บาท/ครั้ง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 กลุ่ม 201 – 
300 บาท/ครั้ง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 กลุ่ม 301 – 
400 บาท/ครั้ง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มากกว่า 500 
บาท/ครั้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 และน้อยที่สุด คือ 
กลุ่ม 401 – 500 บาท/ครั้ง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื ้อน ้าจิ ้มสุกี ้ที ่ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมาคือ ร้านสะดวก
ซื ้อ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ห้างสรรพสินค้า จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3 และน้อยสุด คือ อื่นๆ จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อยี่ห้อ พันท้ายนรสิงห์ จ านวน 195 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 ซันซอส จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.5 แม่ประนอม จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 สุรีย์ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 นีโอสุกี้ จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.6 แชมป์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 เพียว
ฟู้ดส์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 อื่นๆ (ศุภวรรณ, ตรา
เด็กสมบูรณ์, ร้านลูกชิ้นปลา) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 
และน้อยที่สุด คือ ปีกันเต้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

5.3) ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเครื่องปรุงรส
ประเภทน ้าจิ ้มสุกี ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ด้านผลิตภัณฑ์ผ ู ้บร ิโภคให้ความส าค ัญในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84 (S.D.= 0.84 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อพบว่า ให ้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ได้ร ับการรับรอง
มาตรฐานมากที่สุด ค่าเฉลี่ย คือ 4.35 (S.D.= 0.76) รองลงมา 
คือ ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง ค่าเฉลี่ย คือ 3.66 (S.D.= 0.87) และ
สุดท้าย คือ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สวยงาม ค่าเฉลี่ย คือ 
3.51 (S.D.= 0.89) 

ด้านราคาผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.89 (S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้
ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
คือ 4.45 (S.D.= 0.68) รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ ค่าเฉลี่ย คือ 4.09 (S.D.= 0.77) มีการระบุราคาชัดเจน 
ค่าเฉลี่ย คือ 4.03 (S.D.= 0.88) และสุดท้าย คือ ราคาต ่ากว่า
ยี่ห้ออ่ืน ค่าเฉลี่ย คือ 2.99 (S.D.= 1.05) 

ด้านช่องทางการจ าหน่ายผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 (S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ให้ความส าคัญกับสามารถหาซื้อได้ง่ายมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย คือ 4.53 (S.D.= 0.65) รองลงมา คือ สามารถ
สั่งซื ้อได้ทางออฟไลน์ ค่าเฉลี่ย คือ 4.39 (S.D.= 0.86) และ
สุดท้าย คือ สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ ค่าเฉลี่ย คือ 3.64 
(S.D.= 1.05) 

ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.28 (S.D.= 1.07) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ให้ความส าคัญกับมีโปรโมชั่นในการลด แลก 
แจก แถมอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย คือ 3.61 (S.D.= 0.99) รองลงมา 
คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (เช่น Shopee, Lazada, 
Line, Facebook, Instagram) ค่าเฉลี่ย คือ 3.53 (S.D.= 1.11) 
มีการออกบู ๊ธตามห้างสรรพสินค้า  / งาน Event ต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ย คือ 3.48 (S.D.= 1.02) มีพนักงานคอยให้ค าแนะน า
ผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย ค่าเฉลี่ย คือ 3.29 (S.D.= 1.13) มีการ
โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย คือ 3.22 (S.D.= 1.11) มี
การใช้พรีเซนเตอร์ที่มีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉลี่ย คือ 3.18 (S.D.= 
1.12) มีการโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณา (เช่น บนรถไฟฟ้า 
BTS, MRT) ค่าเฉลี่ย คือ 2.99 (S.D.= 1.02) และสุดท้าย คือ มี
การโฆษณาผ่านวิทยุ ค่าเฉลี่ย คือ 2.90 (S.D.= 1.03) 

5.4) ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที ่มีผลต่อ
เจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สามารถก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี ้ 

H0 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อเจตนาซื้อ
เคร ื ่องปร ุงรสประเภทน  ้ าจ ิ ้ม ส ุก ี ้ ของผ ู ้บร ิ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อเจตนาซื้อ
เคร ื ่องปร ุงรสประเภทน  ้ าจ ิ ้มส ุก ี ้ ของผ ู ้บร ิ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
รูปที่ 2: การวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

มีผลต่อเจตนาซ้ือเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากรูปที่ 2 พบว่า เมื่อทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัว
แปรต้นพบว่ามีค่า Tolerance 0.673 (มากกว่า 0.2) และค่า 
VIF เท่ากับ 1.485 (น้อยกว่า 10) แสดงว่าตัวแปรต้นเป็นอิสระ
ต่อกัน โดยผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระจ านวน 4 ตัว ของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด พบว่ามี
เพียงราคาและช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตาม (การตัดสินใจเลือกเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสกุี้) อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 โดยมีอ านาจการท านายผลได้ร้อยละ 12.50 
(Adjusted R2) โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน ้าจิ้มสุกี้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.253 ค่า t เท่ากับ 3.542 
และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอย
เท่ากับ 0.189 ค่า t เท่ากับ 2.667 
 ผลการวิเคราะหส์ามารถเขียนสมการเชิงเส้นแสดง
ความสัมพันธ์ได้ดังนี ้
 เจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = 2.480 + 0.253 
(ราคา) + 0.189 (ช่องทางการจ าหน่าย) 
 

6) สรุปและอภิปรายผล 
ผลวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 

21-40 ปี ศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวนสมาชิกใน
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ครอบครัว 4-5 คน และอยู ่ในกรุงเทพ  ด้านพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้พบว่า  ส่วนใหญ่ซื้อ
น ้าจิ้มสุกี้ครั้งละ 101-200 บาท ซื้อที่ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น 

โลต ัส , บิ ๊กซี )  และนิยมซ ื ้อย ี ่ห ้อพ ันท ้ายนรส ิงห์  และให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจ าหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด  ปัจจัยด้านราคาและ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญในระดับมาก และปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญปานกลาง 

นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคามีผลต่อเจตนาซื้อเครื ่องปรุงรสประเภทน ้าจิ ้มสุกี้ ของ
ผู ้บร ิโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที ่สุด 

รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของอนุร ักษ์ ฤาโสภา ในปี 2560 ส่วนปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อเจตนาซื้อ
เคร ื ่องปร ุงรสประเภทน  ้ าจ ิ ้มส ุก ี ้ ของผ ู ้บร ิ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุพัตรา ลิขิตวานิช ในป ี2561 ที่พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้าพริกผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

 
7) ข้อเสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยัในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี ้
      7.1) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านราคาเป็นอันดับ
แรก ควรก าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของ 
ผลิตภัณฑ์ และควรมีการระบุราคาอย่างชัดเจน รองลงมาคือ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรมีช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่าย  ทั้ง
ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์  โดยควรค านึงถึงช่องทาง
ออฟไลน์เป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้
ช่องทางนี้ในการซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้  ดังนั้น จึง
ควรมีการวางขายที ่ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  (เช่น โลตัส , บิ ๊กซี) 
รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ (เช่น 7-11, FAMILY MART) ซุปเปอร์
มาร์เก็ต (เช่น TOPS, FOODLAND) ห้างสรรพสินค้า (เช่น โรบิน
สัน, เซ็นทรัล) ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง และผ่านช่องทางออนไลน์ 
ตามล าดับ และควรมีการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 

SHOPEE, LAZADA, LINE, FACEBOOK, INSTAGRAM เป็นต้น 
       7.2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

       ควรสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ ่มตัวอย่าง  เพื ่อให้ทราบถึง
ทัศนคติที ่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื ่องปรุงรสประเภทน ้าจิ ้มสุกี้
แรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภค และศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่
อาจมีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้และควรมี
การขยายให้ครอบคลุมทุกพื ้นที ่มากขึ ้น เพื ่อน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  เพื่อจะ
พิจารณาการท าเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอื ่นได้
อย่างเหมาะสมต่อไป 
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บทคดัย่อ — จากผลการส ารวจค่า GDP ของประเทศไทย พบว่า
ต้นทุนโลจิสติกสม์มีูลค่า 2,232 พนัลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 13.2 ของ GDP 
ประเทศไทยและในปี 2563 ท่ีผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเติบโตแบบ
ชะลอตวั ด้วยผลกระทบจากโควิด19 ท าให้ต้นทุนทางโลจิสติกสม์ีแนวโน้มท่ี
จะสงูขึ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.1 ต่อ GDP ต้นทุนทางโลจิสติกสป์ระกอบด้วย 
3 ส่วนคือ 1.ต้นทุนการบริหารจดัการ 2.ต้นทุนการเกบ็รกัษาสินค้าคงคลงั 
และ 3.ต้นทุนการขนส่งสินค้า โดยต้นทุนการขนส่งสินค้ามมีูลค่ามากถึง
ร้อยละ 46.1 จากต้นทุนทัง้หมด 

โดยงานวิจยัในหวัขอ้ ระบบติดตามรถขนส่งสินค้าส าหรบัธรุกิจขนาด
เลก็และขนาดกลางน้ี มจีดุประสงคเ์พ่ือลดต้นทุนทางโลจิสติกสใ์นส่วนการ
ขนส่งสินค้า ซ่ึงระบบแบ่งออกเป็น 1.แอปพลิเคชนัส าหรบัผู้ขบั, 2. เวบ็แอป
พลิเคชนัส าหรบัผู้ควบคมุดแูล ผลจากการใช้ระบบท าให้ผู้ประกอบการลด
ต้นทุนทางโลจิสติกสใ์นส่วนการขนส่งสินค้า โดยหากใช้ระบบน้ีจะสามารถ
ลดต้นทุนอย่างน้อยรอ้ยละ 25 จากต้นทุนโลจิสติกสด้์านการขนส่งสินค้า 

ค ำส ำคญั - GDP, ต้นทุนโลจิสติกส,์ ปัญหาการขนส่งสินค้า, Telematics 
Abstract - According to our analysis into Thailand's GDP, 

logistics costs 2,232 billion Baht or 13.2 percent per GDP.           
In 2563, Thailand experiences an economic downturn as a result 
of COVID-19, which causes the cost of living to rise by 14.1 
percent. Logistics costs are classified as follows: management, 
inventory, and transportation, with transportation accounts for 
46.1 percent of total cost. 

Vehicle Tracking System for SMEs is a study that aims to 
reduce transportation costs in logistics. There are two sides to 
this system: an application for drivers and a web application for 
the monitoring and control team. At most, the deployment of this 
vehicle tracking system could result in a 25% reduction in 
transportation costs. 
Keywords - GDP, Logistics cost, Transportation issue, Telematics 
 
 
 

I. บทน า 
I.I ทีม่าและความส าคญั 

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีภายใต้รฐับาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
โดยยุทธศาสตรที่ 7 ด้วยเรื่อง การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิ
สตกิส์ โดยมกีรอบแนวทางการพฒันาระบบโลจสิต์ ระยะ 20 ปี ซึ่งในระยะ 
5-10 ปีนี้มเีป้าหมายการพฒันาระบบโลจิสตกิส์สู่รูปแบบ E-logistics เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการธุรกจิของผูป้ระกอบการ ก าจดัปัญหา และอ านวย
ความสะดวกต่อการพฒันาดา้นโครงสรา้งและระบบ [1] 

ในปี 2563 นัน้ต้นทุนทางด้านโลจสิตกิส์ของประเทศไทย คดิเป็นรอ้ย
ละ 14.1 ของ GDP ณ ขณะนัน้ หรอืเทยีบเป็น 2,215.7 พนัลา้นบาท ไม่ว่า
จะเป็นต้นทุนทางด้านการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงั ต้นทุนการบรหิารจดัการ 
และตน้ทุนการขนส่งสนิคา้ ทีส่งูถงึรอ้ยละ 46.1 ของตน้ทุนทัง้หมด และเป็น
ตน้ทุนการขนส่งทางถนนถงึรอ้ยละ 4.6 ของ GDP [2] 

ต่อมาในปี 2564 SMEs มจี านวนวสิาหกจิในประเทศกว่า 3.2 ลา้นราย 
คิดเป็นร้อยละ 34.2 ของ GDP ทัง้ประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,341 
พนัลา้นบาท นับว่าเป็นมลูค่าทีส่งูมากเมื่อเทยีบกบั GDP ของประเทศ [3] 

ในทางกลบักนั ปัจจุบนัผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิส์ใน
ไทยนัน้ประสบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขาดเทคโนโลยี การขาด
บุคลากรดา้นเทคโนโลย ีความรูค้วามเขา้ใจด้านการบรหิารจดัการส่งผลต่อ
ต้นทุนและประสทิธภิาพ ต้นทุนที่สูงต่อผูป้ระกอบการขนาดเลก็ เมื่อเทยีบ
กบัการพฒันาดา้นโลจสิตกิสข์องประเทศกลบัมคีวามกา้วหน้าอย่างมาก [4] 

ดงันัน้คณะผู้จดัท าได้เห็นถึงความส าคญัของปัญหาต้นทุนการขนส่ง
สนิคา้ของประเทศไทย จงึจดัท าระบบติดตามรถขนส่งสนิค้าส าหรบัธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ประกอบด้วยแอปพลิเคชนัส าหรบัผู้ขบัที่มกีาร
เก็บขอ้มูลตัง้แต่การเริม่งาน ต าแหน่ง และเสน้ทาง เพื่อแสดงบนเวบ็แอป
พลิเคชันส าหรับผู้ควบคุมดูแลที่ติดตามการขนส่งและดูแลภาพรวม 
จนกระทัง่การแสดงผลลพัธ์เพื่อลดตน้ทุนการขนส่งส าหรบัสนิคา้ของธุรกจิ
ขนาดเลก็และขนาดกลาง รวมถงึตน้ทุนการขนส่งสนิคา้ของประเทศไทย 
I.II วตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อพฒันาระบบตดิตามการขนส่งสนิคา้ลงทุนต ่าส าหรบั SMEs 
2. เพื่อปรบัปรุงใหก้ารขนส่งของบรษิทัมปีระสทิธภิาพ 
3. เพื่อสนับสนุนการลด logistics cost ของสถานประกอบการ 
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I.III ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
1. สามารถตดิตามการขนส่งสนิคา้ 
2. สามารถตดิตามพฤตกิรรมผูข้บัรถขนส่งสนิคา้ 
3. สามารถลดตน้ทุนในการขนส่งสนิคา้ภายในบรษิทั 
4. สามารถลดความเสีย่งในการขนส่งสนิคา้ 

II. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
II.I เกณฑก์ารแบ่งวสิาหกจิตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตารางที ่1  การแบ่งวสิาหกจิตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม [5] 
เกณฑก์ารแบ่งวสิาหกจิตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 
 Small Medium Large 
 Labor Asset Labor Asset Labor Asset 
Manufacture 
& Service 

≤50 ≤50 51-
200 

51- 
200 

>200 >200 

Wholesaler ≤25 ≤50 26-50 51-100 >50 >100 
Retailer ≤15 ≤30 16-30 31-60 >30 >60 

II.II จ านวนวสิาหกจิในประเทศไทย 
ในปี 2564 วสิาหกจิในประเทศไทยมจี านวนกว่า 3.2 ลา้นราย ดงันี้ 
- วสิาหกจิรายย่อย 2.69 ลา้นราย 
- วสิาหกจิขนาดย่อม 432,483 ราย 
- วสิาหกจิขนาดกลาง 43,080 ราย 
- วสิาหกจิขนาดใหญ่ 13,669 ราย 
หากพจิารณาแค่สดัส่วนของ วสิาหกจิขนาดกลางไปจนถึงรายย่อย จะ

ครองสดัส่วนถงึรอ้ยละ 99.8 ของจ านวนวสิาหกจิทัง้หมด ซึ่งท าใหเ้กดิการ
จา้งงานกว่า 12 ลา้นคน เป็นรอ้ยละ 82.2 ของการจา้งงานทัง้ประเทศ [6] 
II.III สดัส่วนการเจรญิเตบิโตของ SMEs 
      สดัส่วน GDP ของ SMEs ในไตรมาสทีส่องของปี 2564 คดิเป็นรอ้ยละ 
34.2 โดยมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิเมื่อเทยีบช่วงเดยีวกนักบัปีก่อน โดย 
วสิาหกจิรายย่อยขยายตวัรอ้ยละ 20.8 วสิาหกจิขนาดกลางขยายตวัรอ้ยละ 
13.7 และวสิาหกจิขนาดย่อม รอ้ยละ 9.2 หลายธุรกจิในประเทศไทยไดร้บั
ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท า
ใหข้าดรายไดแ้ละเงนิทุนหมุนเวยีน ขณะทีก่ารขอสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิ
มีข้อจ ากัด เนื่องจากเกิดสถานการณ์เงินฝืด จากประชาชนชะลอการ
เดนิทางและการใชจ้่ายสนิคา้ [3] 
II.IV ตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทย 

ปี 2562 ประเทศไทยมตีน้ทุนทางโลจสิตกิสม์ลูค่า 2,232 พนัลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของ GDP ประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
สาเหตุมาเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตแบบชะลอตวั ด้วยผลกระทบจาก
ความผนัผวนเศรษฐกจิโลกและในปี 2563 ต้นทุนทางโลจสิตกิส์มแีนวโน้ม
ทีจ่ะลดลงเป็นมลูค่า 2,215 พนัลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.1 ต่อ GDP โดย
ปรบัลดลงจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ที่ท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกจิในประเทศลดลง 

ภาพรวมของตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยมลูค่า 2,215.7 พนัลา้น
บาทนัน้ ลดลงจากปี 2562 เป็นรอ้ยละ 14.1 ต่อ GDP แบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี้ 
1. ตน้ทุนขนส่งสนิคา้ 1,021.8 พนัลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 ต่อ GDP  
2. ตน้ทุนเกบ็สนิคา้คงคลงั 1029.1 พนัลา้นบาท รอ้ยละ 6.5 ต่อ GDP 

3. ตน้ทุนการบรหิารจดัการ 166.1 พนัลา้นบาท รอ้ยละ 1.1 ต่อ GDP  
จ ากสถ านการ ณ์  COVID-19 ท า ใ ห้กิ จ ก ร รมทาง เศ รษฐกิจ

ภายในประเทศและส่งออกสนิคา้ลดลง ซึ่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเป็น
อย่างมาก ในปี 2563 ตน้ทุนการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงัคดิเป็นรอ้ยละ 46.5 
ของต้นทุนโลจสิตกิส์รวม เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 43.2 ต้นทุนการขนส่งสนิค้า
คดิเป็นรอ้ยละ 46.1 ลดลงจากรอ้ยละ 49.4 [7] 
III.V Telematics 
      Telematics คือ การผสานการท างานระหว่างระบบส่งข้อมูลผ่าน
ดาวเทียมและระบบสื่อสารไรส้าย ที่ใช้งานผ่านระบบ Global Positioning 
System (GPS) โดยการติดตัง้ที่รถยนต์ และมี Monitoring Platform ไว้
ส าหรบัดูขอ้มลูตามเวลาจรงิ ประกอบไปดว้ย 
1. ดาวเทยีมส่งสญัญาณ GPS ส่งขอ้มลูต าแหน่ง 
2. เครื่องรบัสญัญาณที่ติดตัง้บนยานพาหนะ รวบรวมข้อมูลด้านพิกัด

และขอ้มลูเกีย่วกบัตวัรถและการขบัขี ่
3. เสาสญัญาณเครอืขา่ยมอืถอื เป็นตวักลางในการรบั-ส่งขอ้มลู 
4. เซริฟ์เวอร ์จดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดร้บัออกมาแสดง 
5. ผูดู้แลระบบ เขา้ถงึขอ้มลูผ่าน Monitoring Platform 

ขอ้มูลที่ใช้ในระบบ ประกอบไปด้วย ต าแหน่งรถตามเวลาจรงิ บนัทกึ
การใชง้านรถตามขอ้มลูจรงิ เตอืนรถออกนอกพืน้ทีท่ีก่ าหนด และแจง้เตอืน
เมื่อมพีฤตกิรรมขบัขีอ่นัตราย 

เทคโนโลย ีTelematics นอกจากจะมปีระโยชน์การตดิตามการใช้งาน
รถและพฤตกิรรมการขบัขีแ่ล้วยงัสามารถน าไปลดค่าใช้จ่ายแฝงส่วนเกนิ 
ที่มากบัค่าน ้ามนัจากพฤตกิรรมการขบัขี่ การบ ารุงรกัษารถที่ไม่เหมาะสม
ตามสภาพและช่วงเวลา และค่าประกนัรถยนต์ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายตาม
การใชง้านจรงิของรถขนส่งได้ [8] 

III. วิธีพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบติดตามรถขนส่งสินค้าส าหรบัธุรกิจขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง เกดิจากการประยุกต์ใชท้ฤษฎีการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
การพฒันาระบบและองคค์วามรูด้้านโลจสิตกิส์ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
พฒันาการขนส่งสนิคา้ภายในประเทศ และลดตน้ทุนในการจดัส่งสนิคา้ของ
ผูป้ระกอบการ 
III.I ทฤษฎกีารวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์ระบบจ าเป็นต้องศึกษาโครงสร้างของปัญหา  และ
วเิคราะห์เพื่อออกแบบระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาจรงิ และมกีระบวการ
ท างานทีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิตามความเหมาะสม 

การออกแบบระบบ เป็นการน าความต้องการขอ้ผู้ใช้งาน ที่ได้มาจาก
การวเิคราะห์ระบบ มาปรบัใช้กบัสารสนเทศที่มอียู่ โดยมกีารใช้แผนภาพ
ทางสารสนเทศในการออกแบบเพื่อความชดัเจน[9] 
III.II วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle) 

วงจรการพฒันาระบบ เป็นกระบวนการส าหรบัการพฒันาระบบ เพื่อใช้
แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งระบบตามความตอ้งการของผูใ้ช้ มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1. ก าหนดปัญหาหรอืความตอ้งการของผูใ้ชง้านทีต่อ้งการพฒันาระบบ 
2. วางแผนด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีทัง้ด้านบุคคลากร 
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3. วเิคราะห์และออกแบบระบบ วเิคราะห์ปัญหาหรอืความต้องการของ
ผูใ้ชง้านอย่างละเอยีด และออกแบบระบบตามความตอ้งการ 

4. พฒันาระบบ พฒันาระบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความ
ตอ้งการและการใชง้านจรงิ 

5. ทดสอบระบบ สรา้งระบบทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นและมปีระสทิธภิาพ 
6. ส่งมอบระบบใหผู้ใ้ชง้าน โดยตอ้งเป็นระบบทีท่ดสอบระบบ และไดร้บั

ความพงึพอใจจากผูใ้ชง้าน 
7. ซ่อมบ ารุงระบบ เมื่อใช้งาน หากระบบมีปัญหาต้องแก้ไขระบบให้

สมบูรณ์ รวมทัง้ปรบัปรุงใหร้ะบบทนัสมยัอยู่เสมอ[10] 
III.IV Agile Model 
เป็นแนวคดิการพฒันาระบบรปูแบบหนึ่งโดยมจีุดเด่นดา้นความยดืหยุ่น 
สามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะของระบบตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านในระหว่างพฒันาได ้
      โดยมคี าแถลงการณ์แห่งอไจล ์4 ขอ้ดงันี้ 

1. “การมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างคน มากกว่าการท าตามขัน้ตอนและ
เครื่องมอื” มุ่งเน้นไปทีก่ารสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อระบบทีม่ี
ประสทิธภิาพ แทนการท างานตามแบบแผน 

2. “ซอฟต์แวรท์ีน่ าไปใชง้านไดจ้รงิ มากกว่าเอกสารทีค่รบถว้นสมบูรณ์” 
ใหค้วามส าคญักบัระบบ มากกว่าเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. “ร่วมมอืท างานกบัลูกคา้ มากกว่าการต่อรองใหเ้ป็นไปตามสญัญา” มี
การสนทนาเพื่อร่วมกนัท าใหร้ะบบออกมามปีระสทิธภิาพ 

4. “การตอบรบักบัการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการท าตามแผนที่วางไว้” 
ในการพัฒนาระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้  เพื่อให้งานออกมา
สามารถใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ [11] 

III.VII เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบ 
1. Figma เครื่องมอืในการออกแบบหน้าต่างการท างานและจ าลอง

รปูแบบกระบวนการท างานของระบบในแต่ละขัน้ตอนร่วมกนัใน
ทีมบนระบบอินเทอร์เน็ตได้  สะดวกในการแสดงผล และ
ปรบัแต่งองคป์ระกอบหน้าต่างการท างานและแสดงค่าสไีด ้[12] 

2. Low-Code Development คือแพลตฟอร์มที่ช่วยในการอออก
แบบ และ พฒันาแอปพลิเคชนัได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเขยีน
โคด้ที่น้อยที่สุด โดยเหมาะกบัคนทีเ่ป็น Developer มากกว่าคน
ทัว่ไป เพราะผูใ้ชจ้ าเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นการพฒันาแอปพลเิคชนั 
ซึง่สามารถส่งผลใหร้ะบบมปีระสทิธภิาพมากขึน้อกีดว้ย [13] 

3. Power Apps คอื เครื่องมอืในการพฒันาระบบ ในรปูแบบ Low-
Coding เ ป็นหนึ่ ง ใน  Power Platform ของบริษัท  Microsoft 
ประกอบไปด้วย Power Automate ส าหรบัท าระบบอัตโนมัติ 
(RPA) โดยใช้ SharePoint ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์จดัการขอ้มูลใน
ระบบ สามารถท างานร่วมกบัระบบอื่นๆของ Microsoft ได ้[14] 

IV.  แผนงานปฏิบติังานและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
การพฒันาระบบติดตามรถขนส่งสินค้าส าหรบัธุรกิจขนาดเล็กและ

ขนาดกลางเป็นการน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซึ่งพฒันาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชนั
ส าหรบัผู้ขบัรถขนสินค้า และเว็บแอปพลิเคชันส าหรบัควบคุมดูแลการ

ขนส่งสนิคา้ มรีะยะเวลาด าเนินการ 4 เดอืน  
IV.I ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
    หลังจากได้รบัหวัข้องานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ทางคณะผู้จัดท าได้

สบืค้นข้อมูลต่างๆเพื่อหาหวัขอ้ส าหรบัการพฒันาระบบโดยผู้จดัท าเลอืก
พฒันาระบบตดิตามรถขนส่งสนิคา้ส าหรบัธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง 
1. วางแผนการด าเนินงาน โดยวางแผนการพฒันาระบบ ในเรื่องเวลา 

ทรพัยากรมนุษย์และเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรบัการพฒันาระบบ 
โดยเทคโนโลยทีีเ่ลอืกใชน้ัน้เป็นการ low-coding  

2. วเิคราะหร์ะบบ ระบบนี้มผีูใ้ชง้าน 2 ประเภท  
2.1. ผู้ข ับรถขนส่งสินค้า โดยผู้ข ับต้องเริ่มงานและจบงาน ซึ่ง

ระหว่างการเดนิทางระบบต้องส่งต าแหน่งเพื่อแสดงในหน้าจอ
ส าหรบัควบคุมดูแล รวมทัง้มกีารพสิจูน์การส่งสนิคา้ 

2.2. ผู้ควบคุมดูแลการขนส่ง สามารถดูต าแหน่งของรถที่วิ่งงาน
ภายใตร้ะบบ โดยสามารถดูรายละเอยีดของแต่ละงานไดว้่าใคร
เป็นผูข้บั ขบัไปทีใ่ด และใครคอืผูร้บัสนิคา้ 

3. ออกแบบระบบ ไดอ้อกแบบกระบวนการท างาน หน้าต่างการท างาน
และฐานขอ้มลูของระบบตามที่ไดว้เิคราะหร์ะบบไวใ้หค้รบถว้น 
ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคก์ารจดัท าระบบ โดยค านึงถงึความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบในการท างานแต่ละส่วนของระบบ  

4. พฒันาระบบ หลงัจากการออกแบบระบบเสรจ็สิน้ จงึสรา้งแบบจ าลอง
ของระบบ โดยใช ้Figma จ าลองคุณสมบตัแิละหน้าแสดงผลต่างๆเพือ่
น าไปเสนอต่อผูใ้ช ้ม ี2 ส่วน 
4.1. ส่วนของผู้ข ับ เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยมี

จุดประสงคเ์พื่อการบนัทกึขอ้มลูงานขนส่งสนิคา้  
4.2. ส่วนของผูค้วบคุมดูแล เป็นเวบ็แอปพลเิคชนั โดยมจีุดประสงค์

เพื่อการตดิตามและควบคุมภาพรวมงานขนส่งสนิคา้  
ต่อมาจงึพฒันาระบบบน PowerApps Platform  

5. ทดสอบระบบ ทดสอบระบบว่าเป็นไปตามคุณสมบตัิที่ออกแบบไว้
หรอืไม่ และน าปัญหาจากการทดสอบมาแกไ้ข  

6. ติดตั ้งระบบ ท าการติดตั ้งระบบเพื่ อทดลองใช้งานจริงตา ม
กระบวนการท างานจ าลอง 

V. ผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์และสรปุผลต่าง ๆ 
V.I ผลการด าเนินงาน 
 ระบบติดตามรถขนส่งสินค้าส าหรบัธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกั 
1. ส่วนแอปพลเิคชนับนสมารท์โฟนของผูข้บั 

การท างานในส่วนนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเก็บขอ้มลูการท างานของ
ผูข้บัโดยมกีารท างาน 4 ส่วน ดงันี้ 

1.1. การเขา้สู่ระบบ เขา้สู่ระบบดว้ยบญัชอีเีมลของ Microsoft 
1.2. การบันทึกข้อมูลการขบัขี่ ผู้ใช่จะได้รบัแจ้งเตือนงาน แสกน 

QR code เพื่อเริม่ขนของ เริม่การขนส่ง และกดปุ่ มเสร็จงาน 
โดยระบบจะมีการรับส่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ เวลา 
จุดหมายและเสน้ทาง 

1.3. การบันทึกข้อมูลการส่งสินค้าถึงผู้ร ับ  ผู้ขับต้องแนบไฟล์
รูปภาพที่ระบบต้องการ เพื่อเป็นการพสิูจน์การขนส่งสนิคา้ว่า
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เกดิขึน้จรงิ และใหผู้ร้บัสนิคา้ประเมนิความพงึพอใจ 
1.4. การบนัทกึขอ้มลูการออกนอกเสน้ทางและส่งสนิคา้ล่าช้า เมื่อผู้

ขบัออกนอกเสน้ทาง ระบบจะมกีารแจง้เตอืน และเมื่องานเสรจ็
สิ้นระบบจะมีหน้าแสดงผลส าหรับการบันทึกข้อมูลให้ผู้ใช่
ส าหรบับนัทกึสาเหตุการออกนอกเสน้ทางและส่งสนิคา้ล่าชา้ 

2. ส่วนเวบ็แอปพลเิคชนัของฝ่ายควบคุมดูแล 
 การท างานภายใต้หน้าแสดงผลการควบคุมดูแล มจีุดประสงค์
เพื่อดูภาพรวมการท างาน รายงานพฤตกิรรม และประสานงาน 
2.1. การตดิตามการขนส่ง หน้าแสดงผลแสดงรถทีก่ าลงัขนส่งสนิคา้

ของบรษิัท โดยจะแสดงรถอยู่บนแผนที่สามารถคลิกไปที่รถ
เพื่อดูรายละเอยีดงาน หรอืสามารถคน้หางานได้ 

2.2. การดูประวตัิการท างานขนส่ง หน้าแสดงผลแสดงข้อมูลการ
ขนส่งย้อนหลัง สามารถดูข้อทมูลการท างานในอดีตทัง้หมด 
โดยมกีารกรองขอ้มลูผ่านวนัที่ 

2.3. การดูรายงานผลปฏิบัติงานขนส่ง หน้าแสดงผลแสดงข้อมูล
สรุปผลการท างาน การออกนอกเส้นทาง การส่งสนิค้าล่าช้า 
และคะแนนความพงึพอใจ 

 จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลระบบติดตามรถขนส่งสนิค้าส าหรบัธุรกิจ
ขนาดเลก็และขนาดกลาง ไดผ้ลการด าเนินงานดงันี้ 
V.II ส่วนแอปพลเิคชนับนสมารท์โฟนของผูข้บั 
 ในหน้าแสดงผลแรกเป็นการเข้าสู่ระบบ PowerApps ของ Microsoft 
และเลอืกแอปพลเิคชนัทีจ่ะใชง้าน  
 หน้าแสดงผลแจ้งเตือนผู้ใช้ เมื่อทีมควบคุมน าข้อมูลการขนส่งเข้าสู่
ระบบแลว้มกีารมอบหมายงานใหผู้ใ้ช้ ผูใ้ชส้ามารถกดเขา้สู่งานเพื่อเริม่งาน 

 
รปูที ่1 หน้าแสดงผลแสดงรายละเอยีดงาน 

 หน้าแสดงผลแสดงขอ้มลูรายละเอยีดงาน ดงันี้ 
1. หมายเลขงาน 
2. ผูข้บั 
3. เบอรโ์ทรศพัทผ์ูข้บั 
4. ทะเบยีนรถขนส่ง 
5. จุดหมาย 
6. วดัเวลานัดหมายส่งมอบสนิคา้ 
7. ผูร้บัสนิคา้ 
8. เบอรโ์ทรศพัทผ์ูร้บัสนิคา้ 
9. เอกสารการส่งมอบสนิคา้ 

 
รปูที ่2 หน้าแสดงผลแสกน QR เพื่อเริม่งาน 

 ผูใ้ชแ้สกน QR code เพื่อเริม่การถ่ายสนิคา้เขา้สู่รถขนส่งสนิคา้ 
ในหน้าแสดงผลนี้จะมกีารเกบ็ขอ้มลู ดงันี้ 
1. เวลาเริม่ถ่ายสนิคา้ 
2. สถานะงาน : Loading 

 
รปูที ่3 หน้าแสดงผลถ่ายสนิคา้ส าเรจ็ 

เมื่อขนถ่ายของเสรจ็สนิคา้ ใหผู้ใ้ชก้ดเสรจ็สิน้ จะมกีารเกบ็ขอ้มลู ดงันี้ 
1. เวลาสิน้สุดเมื่อถ่ายสนิคา้ส าเรจ็ 
2. สถานะงาน : Finished Load 

 
รปูที ่4 หน้าแสดงผลเริม่การขบัขี ่

เมื่อผูข้บัตอ้งการเริม่ออกเดนิทางใหก้ดปุ่มเริม่การเดนิทาง ดงัต่อไปนี้ 
1. เวลาเริม่การขบัขี ่
2. สถานะงาน : On-Route 

 
รปูที ่5 หน้าแสดงผลขนส่งสนิคา้ 

 โดยหน้าแสดงผล ระบบแสดงแผนทีเ่พื่อน าทางใหผู้ข้บัไปยงัจุดนัดส่ง
สนิคา้ โดยในหน้านี้จะมกีารบนัทกึขอ้มลูต าแหน่งของผูใ้ชทุ้กๆ 5 วนิาท ี
เพื่อส่งขอ้มลูไปแสดงทีห่น้าแสดงผลของฝ่ายควบคุม 

 
รปูที ่6 หน้าแสดงผลออกนอกเสน้ทาง 

 เมื่อต าแหน่งของผูใ้ช ้อยู่นอกเสน้ทางทีก่ าหนดรศัม ี5 กโิลเมตร ระบบ
จะแจง้เตอืนเพื่อใหเ้ปลีย่นเสน้ทาง โดยระบบจะเกบ็ขอ้มลู ดงันี้ 
1. ต าแหน่งของผูใ้ช ้
2. สถานะงาน : Off-route  
3. ค าขอออกนอกเสน้ทาง 
4. เสน้ทางใหม่จากการ Re-routing 

โดยเมื่อสิน้สุดงานผูใ้ชต้อ้งมาระบุสาเหตุการออกนอกเสน้ทางดว้ย 

 
รปูที ่7 หน้าแสดงผลแจง้เตอืนเกนิเวลาขบัรถ 
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  เมื่อเวลาขนส่งใกล้จะถงึ 4 ชัว่โมงจะมแีจ้งเตอืนใหเ้ปลี่ยนผู้ขบั
เป็นผู้ขบัรายชื่อที่สองตามที่ได้ก าหนดไว้ตามงานตามการวางแผน
เส้นทางที่จะมรีะยะเวลาขนส่งเกิน 4 ชัว่โมง เพื่อให้เป็นไปตามข้อ
กฎหมายพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก  

 
รปูที ่8 หน้าแสดงผลขนส่งสนิคา้ส าเรจ็ 

 เมื่อผูใ้ชข้บัถงึรศัม ี3 กโิลเมตรจากจุดหมายระบบจะแสดงหน้าเสรจ็สิน้
งาน เพื่อใหผู้ข้บักดเสรจ็สิน้ โดยจะมกีารเกบ็ขอ้มลู ต าแหน่งผูใ้ช ้
1. สถานะงาน : Check POD 
2. วนัเวลาสนิคา้ถงึทีห่มาย 

 
รปูที ่9 หน้าแสดงผลหลกัฐานการขนส่งสนิคา้ 

 ในหน้าแสดงผลส าหรบัการส่งหลกัฐานการส่งสนิคา้  
โดยแนบรปูประกอบ และส่งเขา้ระบบ  
 ขัน้ตอนนี้ผูใ้ชจ้ะใหผู้ร้บัสนิคา้เซน็รบัรอง และประเมนิความพงึพอใจ 
โดยระบบจะมกีารบนัทกึขอ้มลู  

 
รปูที ่10 หน้าแสดงผลใหค้ะแนนจากลูกคา้และลายเซน็ 

1. ลายเซน็ผูร้บั 
2. ผลประเมนิความพงึพอใจ 
3. สถานะงาน : Finished 

 
รปูที ่11 หน้าแสดงผลแสดงงานทีต่อ้งใส่เหตุผลออกนอกเสน้ทางหรอืส่งชา้ 

 
รปูที ่12 หน้าแสดงผลใส่เหตุผลออกนอกเสน้ทาง 

 เป็นหน้าแสดงผลเกบ็ขอ้มลูสาเหตุการออกนอกเสน้ทาง หรอืการส่ง
สนิคา้ล่าชา้ สามารถเลอืกเหตุผลทีม่ใีนระบบหรอืระบุสาเหตุเพิม่เตมิได ้ 
V.III ส่วนเวบ็แอปพลเิคชนัของฝ่ายควบคุมดูแล 

 
รปูที ่13 หน้าแสดงผลแสดงผลหลกั 

 ในหน้าแสดงผลหลกัของฝ่ายควบคุมประกอบไปดว้ยการท างานดงันี้  
1. แถบเมนูฝัง่ซา้ยของหน้าแสดงผล 
2. แผนทีแ่สดงงานทีก่ าลงัด าเนินอยู่ทัง้หมด 
3. แสดงหน้าประวตังิานทัง้หมด 
4. แสดงหน้าผลการด าเนินงานรายสปัดาห ์
5. แสดงหน้าขอ้มลูผูข้บั 
6. แสดงจ านวนงานทีก่ าลงัด าเนินอยู่และงานทีอ่อกนอกเสน้ทาง 

 
รปูที ่14 หน้าต่างแสดงขอ้มลูเมื่อคลกิเมาส์ 

 เมื่อคลกิรถทีแ่สดงบนแผนที ่จะแสดงรายละเอยีดขอ้มลูงาน ดงัต่อไปนี้ 
1. หมายเลขงาน 
2. หมายเลขรถ 
3. ต าแหน่งรถ ณ ปัจจุบนั 
4. สถานะของงาน อยู่ในเสน้ทางหรอืออกนอกเสน้ทาง 

 
รปูที ่15 หน้าแสดงผลเมื่อเลอืกดูเฉพาะงาน 

 หน้าแสดงผล แสดงต าแหน่งรถปัจจุบนั และเสน้ทางการขนส่งรถทีไ่ด้
วางแผนไวเ้พือ่ประมาณการค่าใชจ้่ายขนส่งทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
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รปูที ่16 หน้าแสดงผลแสดงขอ้มลูงานยอ้นหลงั 

 หน้าแสดงผล ประวตังิานตามช่วงวนัทีเ่ลอืกในปฏทินิประวตังิาน ดงันี้  
1. หมายเลขงาน 
2. วนัทีเ่วลาปฏบิตังิาน 
3. จุดนัดส่งสนิคา้ 
4. หมายเลขโทรศพัทผ์ูร้บัสนิคา้ 
5. วนัเวลาส่งสนิคา้ 
6. ประเภทรถ 
7. หมายเลขทะเบยีนรถ 
8. คะแนนความพงึพอใจ 
9. เอกสารการขนส่งสนิคา้ 

 
รปูที ่17 หน้าแสดงผลผลการด าเนินงานรายสปัดาห์ 

 หน้าแสดงผลการด าเนินงานรายสปัดาหท์ีเ่ลอืก แสดงขอ้มลู ดงันี้ 
1. สดัส่วนงานทีส่ าเรจ็ตอ่งานทัง้หมด 
2. จ านวนงานทีด่ าเนินงานอยู่ 
3. กราฟเปรยีบเทยีบงานทีเ่สรจ็ภายในเวลากบัขนส่งล่าชา้ 
4. จ านวนงานทีข่นส่งล่าชา้ในสปัดาหท์ีเ่ลอืก 
5. จ านวนงานทีอ่อกนอกเสน้ทางในสปัดาหท์ีเ่ลอืก 

 
รปูที ่18 หน้าแสดงผลแสดงขอ้มลูผูข้บัขี ่

 หน้าแสดงผล ขอ้มลูผูข้บัทัง้หมดทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดูแลของบรษิทั ดงันี้ 
1. หมายเลขผูข้บั 
2. ชื่อ-นามสกุลผูข้บั 
3. หมายเลขใบขบัขี ่
4. เบอรโ์ทรศพัท ์
5. คะแนนผูข้บั 

 
รปูที ่19 หน้าแสดงผลแสดงขอ้มลูผูข้บัขี ่และขอ้มลูงานยอ้นหลงั 

เมื่อคลกิเพื่อดูรายละเอยีดผูข้บัแตล่ะรายจะแสดงผล แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื
ขอ้มลูผูข้บั และรายละเอยีดประวตังิานของผูข้บัแต่ละคน 
 

VI. การอภิปรายผลการด าเนินงานหวัข้อ 

การพฒันาระบบตดิตามรถขนส่งสนิคา้ส าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ 
และขนาดกลางเพื่อใชใ้นการตดิตามงานขนส่งสนิคา้ของ
ผูป้ระกอบการโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดตน้ทุนและแก้ไข
ปัญหาดา้นการขนส่งใหผู้ป้ระกอบการ  
โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ฝัง่ผูข้บั และฝัง่ควบคุมดูแล ซึง่มี
ความสามารถในการท างาน ดงันี้ 

1. การตดิตามสถานะของงานขนส่ง 
2. การจดัการการออกนอกเสน้ทาง 
3. การยนืยนัการรบัสนิคา้ 
4. การควบคุมดูแลการขนส่ง 
5. การจดัท ารายงานการขนส่งสนิคา้ 

ในขัน้ถดัไปของการพฒันาระบบ สามารถพฒันาใหร้ะบบรองรบั 

1. การจดัการงาน คอื ระบบสามารถจดัการการขนส่งแบบ 
Milk Run หรอื Multi-Model Transportation เพิม่เตมิได ้

2. การติดตามพฤติกรรมคนขบั คอื ระบบสามารถตรวจจบั
พฤตกิรรมการขบัขีท่ี่ไม่ปลอดภยัหรอืความเหนื่อยล้าของ
คนขบัในระหว่างการขนส่งได ้และการตดิตามการจอดนิ่ง 

3. การท า Route Optimization คอื การค านวณเพื่อก าหนด
รถ ผูข้บั และเสน้ทางขนส่งใหเ้หมาะสมกบังานในระบบ  

4. การจดัการสนิทรพัย์ คอื การติดตามการใช้งานรถขนส่ง
ตามจรงิและตดิตามรอบการบ ารุงรกัษารถ 

ระบบตดิตามรถขนส่งนี้ หากจะใหเ้กดิความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ในการพฒันาใหม้ปีระสทิธิภาพสูงสุด ควรต้องไปอาศยัความร่วมอื
จาก Partner ในดา้นต่างๆ เช่น 

1. ดา้นรถขนส่ง เช่น อซีูซุ วอลโว่ ฮโีน่ 
2. ดา้นโทรคมนาคม เช่น AIS TRUE 
3. ดา้นระบบ GPS เช่น Garmin GISTDA 
4. ดา้นการพฒันาระบบแบบ Low Code เช่น Microsoft 
โดยระบบของเราได้พฒันามาถงึขัน้ตอนการปรบัปรุงระบบเพื่อ

น าไปใช้จรงิ คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนโดยเมื่ออ้างอิงจากระบบ
ตดิตามการขนส่งทัว่ไป สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ถงึรอ้ยละ 
25 จากต้นทุนโลจสิตกิส์ด้านการขนส่งสนิคา้ โดยมผีลลพัธ์จากการ
ใช้ระบบคอืสามารถลดระยะทางใชใ้นการขนส่งสนิคา้ ลดต้นทุนจาก
ค่าเชื้อเพลงิในการขนส่ง และสามารถจดัการ ยดือายุใหเ้ครื่องยนต์
จากการบ ารุงรกัษารถตามรอบได้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จดัการค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่งที่ดทีีสุ่ด [15] 
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บทคดัย่อ - การวิจยัครัง้น้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบความเครียดทางจิตใจจากการเรียนออนไลน์ของ

นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย- ญ่ีปุ่ น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความเครียดทางจิตใจ ของ

นักศึกษาในสถาบนัทัง้ 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวะกรรมศาสตร์  ท าการสุ่ม

นักศึกษาจากทัง้หมด 2,968 คน ผ่านทางกรอกแบบสอบถาม

ผ่านระบบ Google From โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ  

(Stratified Sampling) ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 260 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าความถ่ี (frequency) ร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และหาค่าสหสัมพันธ์แบบ     
เพียร์สนั (Pearson correlation) ท่ีค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 

0.01 

ปัจจยัภายในของการเรียนออนไลน์ประกอบไปด้วย 

1. การปรบัตวัของนักศึกษา, 2. ทศันคติของการเรียนออนไลน์, 
3. การมีสมาธิในการเรียนออนไลน์, 4. เอาใจใส่ในการเรียน
ออนไลน์, 5. แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ ปัจจยัภายนอกของ
การเรียนออนไลน์ประกอบไปด้วย 1.รูปแบบการสอนของ
อาจารย์, 2. ความพร้อมของสภาพแวดล้อมรอบข้าง, 3. ความ
พร้อมของอปุกรณ์การเรียนออนไลน์, 4. ปริมาณงานท่ีได้รบั 

จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ปัจจยัภายนอกของการ
เรียนออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อความเครียดทางจิตใจจากการ
เรียนไลน์มากท่ีสุด ได้แก่ ปริมาณงานท่ีได้รบั รองลงมาคือ 
ความพร้อมของสภาพแวดล้อมรอบข้างและรูปแบบการสอน

ของอาจารย์ (r=.754**, .724**, และ .696**) ตามล าดบั ส่วน
ปัจจัยภายในจากการเ รียนออนไลน์ ท่ี ส่ งผลกระทบต่อ

ความเครียดทางจิตใจจากการเรียนไลน์มากท่ีสุด ได้แก่ 

แรงจูงใจขณะเรียนออนไลน์ รองลงมาคือ การปรบัตัวของ

นักศึกษาและไม่มีสมาธิขณะเรียนออนไลน์ (r=.798**, .742**, 
และ .683**) ตามล าดบั     

ค าส าคัญ :   ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

ความเครียด การเรียนออนไลน์ โควิด-19 

I. บทน า 

COVID-19 เป็นโรคระบาดใหม่ที่มกีารรายงานครัง้แรก
ในช่วงเดอืนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 ทีเ่มอืงอู่ฮ ัน่ สาธารณรฐัประชาชน
จีน โดยมีผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก อาการเบื้องต้นมีไข้สูง ไอแห้ง 
อ่อนเพลยี รวมถงึอาการปอดอกัเสบจนหาสาเหตุไมไ่ด ้จนถงึวนัที ่11 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 องค์การอนามยัโลกได้ประกาศชื่อเชื่อโรคนี้
อย่างเป็นทางการว่า “Coronavirus Disease 2019”  

      ท าให้ตัง้เเต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา สถานศกึษาหลาย
แห่งต้องปิดและปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ รวมถงึทางสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ นกไ็ดป้รบัเปลีย่นการ
เรยีนการสอนเป็นรปูแบบออนไลน์รวมเป็นเวลากว่า 2 ปี ซึง่ก่อนหน้า
นี้ทางสถานบนัฯ ได้จดัการศกึษาเพยีงรูปแบบเดยีวคอื การเรยีนที่
สถาบนัฯ หรอืการเรยีนแบบ On Site ต่อมาหลงัจากมสีถานการณ์ 
COVID-19 แพร่ระบาด ทางสถาบนัฯ จงึไดจ้ดัการเรยีนการสอนแบบ 
Hybrid คอื การเรยีนควบคู่กนัระหว่างการเรยีนในสถาบนัฯและเรยีน
ออนไลน์ในเวลาเดยีวกนั ในขณะทีก่ารเรยีนการสอนมขีอ้จ ากดั ท าให้
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การเรียนออนไลน์ส่งผลกระทบต่อความเครียดของนักศึกษาใน
สถาบนัฯ เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาถึง
ปัจจยัทีส่่งผลกระต่อความเครยีดทางจติใจจากการเรยีนออนไลน์ของ
นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

     ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในส่วนของความเครยีดพบว่า 
ความเครยีดเป็นสภาวะทีก่่อใหเ้กดิผลเสยีต่างๆ มากมาย และท าให้
รูส้กึกดดนั ไม่สบายใจ วติกกงัวล ปัญหาเหล่านี้เป็นสิง่ทีม่ผีลกระทบ
ทางจิตใจ ทัง้นี้ความเครียดจะส่งผลกระทบกับสภาวะสมดุลของ
ร่างกายและจติใจได ้[1]  

     ความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต แบ่งเป็นสองส่วน 
คอื หนึ่ง ความเครยีดทีส่่งผลกระทบต่อร่างกาย เช่น รูส้กึไมส่บายตวั 
ปวดหวั รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกาย ความดนัสูง ท้องเสีย นอนไม่
หลบั สอง ความเครยีดทีส่่งผลกระทบต่อจติใจเช่น อารมณ์ทีไ่มม่ ัน่คง 
เปลีย่นแปลงง่าย หรอืซมึเศรา้ กลวัสิง่รอบขา้ง ดงันัน้ความเครยีดที่
ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจติใจจะส่งผลไปถงึประสทิธภิาพในดา้น
การเรยีน ท าให้ผลการเรยีนแย่ลง อาจท าให้นักศกึษากดดนัตวัเอง
มากขึน้ เกดิการแยกตวัออกจากกลุ่มเพื่อน ส่งผลถงึการท างานกลุ่ม
กบัเพื่อน รวมไปถึงสมัพนัธภาพทางครอบครวั เมื่อความเครยีดที่
สะสมมากขึน้ท าใหค้วามตัง้ใจเรยีนของนกัศกึษาลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั 
และท าใหน้กัศกึษารูส้กึไมม่แีรงจงูใจในการเรยีนอกีต่อไป [2] 

     การเรยีนการสอนออนไลน์ หมายถงึ การศกึษาเรยีนรูผ้่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยที่เนื้ อหาของบทเรียนประกอบด้วย 
ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมลัติมีเดียอื่นๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น Google Classroom หรอื Microsoft Team โดยจะเป็น
รูปแบบการสตรีมมิ่ง หรือคลิปวีดีโอ ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์
สามารถท าได้เช่นเดยีวกบัการเรยีนในชัน้เรยีนปกติ โดยนักศกึษา
จ าเป็นต้องอาศยัเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ในการเรยีน และใชช้่องทาง
การติด ต่อที่ทันสมัย  เช่น  E-mail Line หรือ  Messenger ซึ่ งจะ
ประกอบดว้ยความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอน ขอ้จ ากดั
การ เรียนรู้ เพิ่ม เติม  ความร่ วมมือของผู้ที่ เกี่ย วข้อ งรวมถึง
ประสทิธภิาพของสือ่และระบบ [3]  

     ปัจจยัภายนอก คือ สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาภายนอกของ
นักศึกษา เช่น รูปแบบการสอนของอาจารย์ , ความพร้อมของ
สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง, ความพรอ้มของอุปกรณ์การเรยีนออนไลน์ 
และ ปรมิาณงานทีไ่ดร้บั และปัจจยัภายใน คอื สิง่ต่างๆทีเ่ป็นปัญหา
ภายในของนกัศกึษา เช่น การปรบัตวัของนกัศกึษา, ทศันคตขิองการ
เรยีนออนไลน์, การมสีมาธใินการเรยีนออนไลน์, การเอาใจใส่ในการ
เรยีนออนไลน์, แรงจงูใจในการเรยีนออนไลน์ [4] 

    จากข้อมูลขา้งต้นจะทราบได้ว่าทางสถาบนัไทย-ญี่ปุ่ นมี
การจัดการเรียนการสอนแบบ online มาแล้ว 2 ปี ทางผู้วิจ ัยมี
ความรู้สกึกดดนั และมคีวามเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ อยากจะ

ศึกษาว่าคนอืนๆเป็นแบบเราหรือไม่ ก็ไม่มขี้อมูลเลยจดัท าวิจยันี้
ข ึ้นมาส าหรบัหาปัจจยัที่ท าให้เกดิความเครยีดจากการเรยีน online 
ของนักศึกษาทัง้สถาบัน ทุกคณะนี่คืองานวิจัยแรกของสถาบนัที่
สามารถน าไปใชอ้้างองิได ้สถาบนักจ็ะเกดิประโยชน์ถ้าน างานวจิยันี้
ไปปรบัปรุงและพฒันาเพือ่ลดความเครยีดใหก้บันกัศกึษา 

II. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความเครยีดทางจติใจ
จากการเรยีนออนไลน์ของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ใน
ระดบัชัน้ปรญิญาตร ี 

ขอบเขตการวจิยั 

กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืนกัศกึษาในระดบัชัน้
ปรญิญาตรขีองสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ตัง้แต่ชัน้ปี 1-4 ในภาค
การศกึษาปัจจุบนั (2/2564) 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

รปูภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ปัจจยัภายนอกของการเรยีน
ออนไลน์ 

1.รปูแบบการสอนของ
อาจารย ์

2.ความพรอ้มของ
สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง 

3.ความพรอ้มของอปุกรณ์
การเรยีนออนไลน์ 

4.ปรมิาณงานทีไ่ดร้บั 

ปัจจยัภายนอกของการ
เรียนออนไลน์ 

1.การปรบัตวัของนกัศกึษา 

2.ทศันคตขิองการเรยีน
ออนไลน์ 

3.การมสีมาธใินการเรียน

ออนไลน ์

4.เอาใจใส่ใจการเรียน

ออนไลน์ 

5.แรงจงูใจในการเรยีน
ออนไลน์ 

ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์ 
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเครียดทางจิตใจจากการเรียนออนไลน์ของ
นักศกึษาสถาบนัไทย-ญี่ปุ่ นม ี9 สมมติฐานตามกรอบแนวคดิในการ
วจิยั 

สมมตฐิานของการวจิยั 

       H1   รูปแบบการสอนของอาจารย์มคีวามสมัพนัธ์แบบมี
นยัส าคญักบัความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

       H2   สภาพแวดล้อมรอบข้างมีความสัมพันธ์แบบมี
นยัส าคญักบัความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

       H3   ความพร้อมของอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบมี
นยัส าคญักบัดา้นความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

       H4   ปรมิาณงานที่ได้รบัมคีวามสมัพนัธ์แบบมนีัยส าคญั 
กบัดา้นความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

       H5   การปรับตัวของนักศึกษามีความสัมพันธ์แบบมี
นยัส าคญักบัความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์  

H6  มุมมองหรอืทศัคตมิคีวามสมัพนัธ์แบบมนีัยส าคญักบั
ดา้นความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

       H7   ไม่มสีมาธขิณะเรยีนมคีวามสมัพนัธ์แบบมนีัยส าคัญ
กบัความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

       H8   การเอาใจใส่ขณะเรียนมีความสัมพันธ์แบบมี
นยัส าคญักบัความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

       H9   แรงจูงใจขณะเรยีนมคีวามสมัพนัธ์แบบมนีัยส าคัญ
กบัความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

III. วิธีด าเนินการวิจยั 

III.I ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรทีใ่ชใ้นการท าวจิยัคอืนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ นระดับชัน้ปริญญาตรีทัง้ 3 คณะ มีนักศึกษารวมทัง้สิ้น 
2,968 คน ในภาคเรยีน 2/2564 วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัใช้
การเลอืกตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) (กลัยา วา
นิชย์บญัชา,2557)  ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 260 คน ซึ่งมนีักศกึษา
จากคณะบรหิารจ านวน 109 คน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 
98 คน และคณะวศิวะกรรมศาสตรจ์ านวน 53 คน [6]  

III.II เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั/รวบรวมขอ้มลู 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครัง้นี้ คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่่านการหาค่า IOC (Index of item 
objective congruence) โดย ให้ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั ้ง  3  ท่ านท าการ
ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัยโดยค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC 

มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ส่วนขอ้ไหนทีม่คี่า IOC ทีน้่อยกว่า 0.5 ทางผูว้จิยั
ได้ท าการแก้ไขและปรบัปรุงตวัแบบสอบถามก่อนที่ทางผู้วจิยัจะท า 
Pilot test เป็นจ านวน 50 ชุด  ไว้ผ่านช่องทาง Google Forms โดย
ท าการส่งลงิคผ์่าน Line กลุ่มของแต่ละคณะแต่ละชัน้ปี เพือ่ตรวจสอบ
หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามก่อนที่ทางผู้วจิยัจะลงมอืเก็บ
ขอ้มลูจรงิ  แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วนไดเ้เก่ 

      1. ค าถามคดักรองว่าท่านเป็นนักศกึษาจากสถาบนัฯ ใน
ภาคเรยีนปัจจุบนั (2/2564) หรอืไม ่ 

      2. ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูประชากร ไดเ้เก่ เพศ คณะ ชัน้ปี
การศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และระยะเวลาในการเรียนออนไลน์ที่
สถาบนัฯ รวมทัง้หมดห 5 ค าถาม 

      3. ค าถามเกีย่วกบัปัจจยัภายนอกทีส่่งผลต่อความเครยีด
ของการเรียนออนไลน์  ได้เ เก่  รูปแบบการสอนของอาจารย์  
สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ความพร้อมของอุปกรณ์ และปรมิาณงานที่
ไดร้บั รวมทัง้หมด 15 ค าถาม  

      4. ค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัภายในที่ส่งผลต่อความเครยีด
ของการเรยีนออนไลน์ ไดแ้ก่ การปรบัตวัของนักศกึษา มุมมองหรอื
ทศันคต ิสมาธใินการเรยีนออนไลน์ การเอาใจใส่ขณะเรยีนออนไลน์
และแรงจงูใจในขณะเรยีนออนไลน์ รวมทัง้หมด 15 ค าถาม 

       5. ค าถามเกีย่วกบัระดบัของความเครยีดทางจติใจจากการ
เรยีนออนไลน์ รวมทัง้หมด 9 ค าถาม 

             โดยแบบสอบถามทางผูว้จิยัใชม้าตรวดัรของลเิคริท์ (Likert 
Scale) ซึง่ใชเ้กณฑ ์5 ระดบั  

ระดบัการมสี่วนรว่มมากทีสุ่ด            5        คะแนน 
ระดบัการมสี่วนรว่มมาก             4        คะแนน 
ระดบัการมสี่วนปานกลาง          3        คะแนน 
ระดบัการมสี่วนน้อย            2        คะแนน 
ระดบัการมสี่วนน้อยทีสุ่ด           1        คะแนน 

              เกณฑ์การแปลความหายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย 
ในช่วงคะแนนต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 มผีลมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 มผีลมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 มผีลปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 มผีลน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 มผีลน้อยทีสุ่ด 

  ขอ้มูลจากแบบสอบถามถูกตรวจสอบหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามและวเิคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานด้วย
โปรแกรม IBM SPSS 
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 ตารางที ่2 ค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบสอบถาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

III.III การวเิคราะหข์อ้มลู 

 การศกึษาครัง้นี้  ผู้วจิยัน าขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ด้มาสรุปผล โดยได้
วเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี้  

1. วเิคราะหข์อ้มลูของประชากรโดยหาความถี ่และค่ารอ้ยละ 

2. วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในของการเรยีนออนไลน์ 
และความเครยีดทางจติใจ โดยการหาค่าเฉลีย่ (mean) 

3. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของการเรียน
ออนไลน์ กบัความเครยีดทางจติใจตามดว้ยการหาค่าสหสมัพนัธ์แบบ
เพยีรส์นั (Pearson correlation) ทีค่่าระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 

IV. ผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของประชากรกลุ่มตวัอย่างจาก 260 
คน 

ตารางที ่3 เพศของนกัเรยีนสถาบนัไทย-ญีปุ่่ น 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
หญงิ 145 55.8 
ชาย 115 44.2 
รวม 260 100 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาเพศหญงิมากกว่าเพศชาย คอื 145 คน 
คดิรอ้ยละ 55.8  

ตารางที ่4 คณะของนกัเรยีนสถาบนัไทย-ญีปุ่่ น 

คณะ จ านวน(คน) ร้อยละ 
วศิวะกรรมศาสตร ์ 53 20.4 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 98 37.7 
บรหิารธรุกจิ 109 41.9 

รวม 260 100 

พบว่าเป็นนักศกึษาจากคณะบรหิารธุรกจิมากทีสุ่ด 109 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 41.9  

ตารางที ่5 ชัน้ปีการศกึษาของนกัเรยีนสถาบนัไทย-ญีปุ่่ น 

ชัน้ปี จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปี 1 80 30.8 
ปี 2 57 21.9 
ปี 3 65 25.0 
ปี 4 54 20.8 
อื่นๆ 4 1.5 

รวม 260 100 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาจากชัน้ปีที ่1 มากทีสุ่ด จ านวน 80 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 30.8 

ตารางที ่6 เกรดเฉลีย่สะสม 

เกรดเฉล่ีย จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 2.00 6 2.3 
2.01 - 2.50 52 20.0 
2.51 - 3.00 59 22.7 
3.01 - 3.50 67 25.8 
3.51 ขึน้ไป 76 29.2 

รวม 260 100 

พบว่านักศกึษามเีกรดเฉลีย่สะสม 3.51 ขึน้ไป มากทีสุ่ด จ านวน 76 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.2  

ตารางที ่7 ระยะเวลาในการเรยีนออนไลน์ทีส่ถาบนัไทย-ญีปุ่่ น 

ระยะเวลา จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ปี หรอืน้อยกว่า 97 37.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่น้อย
กว่า 2 ปี 

124 47.7 

2 ปี หรอืมากกว่า 39 15.0 
รวม 260 100 

พบว่านักศกึษาส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการเรยีนออนไลน์ที่สถาบนั
ไทย-ญี่ปุ่ น มากกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 124 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 47.7 

ตารางที ่8 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัภายนอกของการเรยีนออนไลน์ทีส่่งผล
ต่อความเครยีด 

ปัจจยัภายนอกของการเรียน 
ออนไลน์ 

N �̅� Std. 
Deviation 

รปูแบบการสอนของอาจารย ์ 260 3.19 0.89 
สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง 260 3.54 1.07 
ความพรอ้มของอปุกรณ์ 260 3.20 1.10 
ปรมิาณงานทีไ่ดร้บั 260 3.73 0.94 

Variables Conbach’s 
Alpha 

รปูเเบบการสอนของอาจารย์ .802 
สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง .767 
ความพรอ้มของอปุกรณ์ .887 
ปรมิาณงานทีไ่ดร้บั .879 
การปรบัตวัของนกัศกึษา .889 
มมุมองหรอืทศันคต ิ .869 
สมาธใินการเรยีนออนไลน์ .914 
การเอาใจใส่ขณะเรยีนออนไลน์ .798 
แรงจงูใจในขณะเรยีนออนไลน์ .813 
ความเครยีดทางจติใจจากการเรียน
ออนไลน์ 

.929 
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โดยพจิารณารายขอ้พบว่าปัจจยัที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูงที่สุด คอื

ปรมิาณงานทีไ่ดร้บั (�̅� = 3.73) รองลงมาคอื สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง 

(�̅� = 3.54) ความพรอ้มของอุปกรณ์ในการเรยีนออนไลน์ (�̅� = 3.20) 

และรปูแบบการสอนของอาจารย ์(�̅� = 3.19) ตามล าดบั 

ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่ของการเรยีนออนไลน์ทีส่่งผลต่อความเครยีดทาง
จติใจ 

ปัจจยัภายในของการเรยีน 
ออนไลน์ 

N �̅� Std. 
Deviation 

การปรบัตวัของนกัศกึษา 260 3.27 1.11 
ทศันคตกิารเรยีนออนไลน์ 260 3.75 1.09 
สมาธใินการเรยีนออนไลน์ 260 3.74 1.09 
เอาใจใส่ในการเรยีนออนไลน์ 260 3.70 0.98 
แรงจงูใจในการเรยีนออนไลน์ 260 3.51 1.00 

โดยพิจารณารายข้อพบว่าปัจจยัที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูงที่สุดคอื

ทศันคติการเรียนออนไลน์ (�̅� = 3.75) รองลงมาคือ สมาธิในการ

เรยีนออนไลน์ (�̅� = 3.74) การเอาใจใส่ในการเรยีนออนไลน์ (�̅� = 

3.70) แรงจงูใจในการเรยีนออนไลน์ (�̅� = 3.51) และ การปรบัตวัของ

นกัศกึษา (�̅� = 3.27) ตามล าดบั 

ตารางที ่10 ความเครยีดทางจติใจจากการเรยีนออนไลน์  

ความเครียดทางจิตใจจากการ
เรียนออนไลน์ 

N �̅� Std. 
Deviation 

รูส้กึว่ารปูเเบบการสอนของ
อาจารยส์่งผลใหเ้กดิความเครยีด 

260 3.50 1.10 

รูส้กึว่าสภาพเเวดลอ้มรอบขา้ง
ส่งผลใหเ้กดิความเครยีด 

260 3.74 1.20 

รูส้กึว่าความพรอ้มของอปุกรณ์ใน
การเรยีนออนไลน์ส่งผลใหเ้กดิ
ความเครยีด 

260 3.33 1.23 

รูส้กึว่าปรมิาณงานทีไ่ดร้บัสง่ผลให้
เกดิความเครยีด 

260 3.77 1.15 

รูส้กึว่าการปรบัตวัของนกัศกึษา
นัน้ส่งผลใหเ้กดิความเครยีด 

260 3.44 1.16 

รูส้กึว่าทศันคตใินการเรยีน
ออนไลน์ส่งผลใหเ้กดิความเครยีด 

260 3.41 1.24 

รูส้กึว่าการตัง้สมาธใินเรยีน
ออนไลน์ซึง่ส่งผลใหเ้กดิ
ความเครยีด 

260 3.53 1.18 

รูส้กึว่าความเอาใจใส่ในการเรยีน
ออนไลน์นัน้ส่งผลใหเ้กดิ
ความเครยีด 

260 3.49 1.22 

รูส้กึว่าแรงจงูใจการเรยีนออนไลน์
นัน้ส่งผลใหเ้กดิความเครยีด 

260 3.52 1.18 

โดยพิจารณารายข้อพบว่ารู้สึกว่าปริมาณงานที่ได้รบัส่งผลให้เกิด

ความเครียดมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( �̅� = 3.77)  รองลงมา รู้สึกว่า

สภาพแวดลอ้มรอบขา้งส่งผลใหเ้กดิความเครยีด (�̅� = 3.74) รูส้กึว่า

การตัง้สมาธิในการเรียนออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเครียด ( �̅� = 
3.53) 

ตารางที่ 11 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกของการเรยีนออนไลน์
และปัจจยัภายในของการเรยีนออนไลน์กบัความเครยีดทางจติใจดว้ย
การหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson correlation) ทีค่่าระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01  

 

 

Hypotheses Level of 
Significant 

Correlation  
Coefficient 

Result 

H1a  รปูแบบการ
สอนของอาจารยม์ี
ความสมัพนัธแ์บบมี
นยัส าคญักบั 
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลน์ 

.001 .696** Reject 
H1o 

H2a  สภาพแวดลอ้ม
รอบขา้งมี
ความสมัพนัธแ์บบมี
นยัส าคญักบั
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลนฺ 

.001 .724** Reject 
H2o 

H3a  ความพรอ้ม
ของอปุกรณ์มี
ความสมัพนัธแ์บบมี
นยัส าคญักบั
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลน์ 

.001 .687** Reject 
H3o 

H4a ปรมิาณงานที่
ไดร้บัมคีวามสมัพนัธ์
แบบมนียัส าคญักบั
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลน์ 

.001 .754** Reject 
H4o 

H5a  การปรบัตวัของ
นกัศกึษามี
ความสมัพนัธแ์บบมี
นยัส าคญักบั
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลน์ 

.001 .742** Reject 
H5o 

H6a  มมุมองหรอืทศั
คตมิคีวามสมัพนัธ์
แบบมนียัส าคญักบั
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลน์ 

.001 .643** Reject 
H6o 
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V. สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้ว ิจ ัยได้สรุปผลของการวิจัย
ออกมาดงันี้ 

ปัจจยัภายในทีส่่งผลกระทบต่อความเครยีดจากการเรยีน
ออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ แรงจูงใจขณะเรยีนออนไลน์ รองลงมาคอื 
การปรบัตวัของนกัศกึษาและไมม่สีมาธขิณะเรยีนออนไลน์ ตามล าดบั 
ผูว้จิยัพบว่าจากการทีส่ถาบนัฯ เปลีย่นรูปแบบการเรยีนการสอนเป็น
รูปแบบออนไลน์ท าให้นักศึกษาจากสถาบันฯ หลายๆ คนขาด
แรงจูงใจในการที่จะเรยีนออนไลน์ไปหรอืทอ้แท้ เนื่องจากนักศกึษา
ส่วนใหญ่ต้องนัง่เรยีนออนไลน์อยู่ทีบ่า้นไม่สามารถทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธ์
โต้ตอบกบัอาจารยผ์ูส้อนได ้บวกกบัเนื้อหาทีอ่าจารย์สอนไม่สามารถ
ดงึดูดผู้เรยีนได้มากพอ [5] ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัพฤตกิรรมการ
ตั ้ง ใจเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  การปรับตัวหรือ
ทศันคตต่ิอการเรยีนออนไลน์ของนักศกึษาโดยแต่เดมิแลว้นักศึกษา
เรียนอยู่ในแต่ห้องเรียน แต่พอเกิดสถานการณ์โควิดท าให้มีการ
เปลีย่นแปลงรูปแบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน์แบบกระทนัหนั 
ท าใหน้ักศกึษาบางส่วนปรบัสภาพไม่ทนัหรอือาจเกดิความไม่คุน้ชนิ 
เช่น เรื่องการบรหิารจดัการเวลาการเรยีนและท างานมอบหมายที่
ไดร้บัจากอาจารย์แต่ละท่าน [6] ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัการบรหิาร
จดัการศกึษารบัความปกตใิหมห่ลงัวกิฤตโควดิ – 19  การทีน่กัศกึษา
ไม่มีสมาธิขณะเรียนออนไลน์ อันเนื่องมาจากการที่นักศึกษาไม่
สามารถทีจ่ะจดจ่อกบัอาจารยผ์ูส้อนได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทีน่กัศกึษาไม่
มแีรงจูงใจในการเรยีนตัง้แต่แรก ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะต้องจดจ่อกับ
อาจารยผ์ูส้อนไดใ้นเมือ่บทเรยีนออนไลน์ไมส่ามารถดงึดดูความสนใจ
ของนกัศกึษาได ้ท าใหน้กัศกึษาสญูเสยีสมาธแิละไมส่ามารถจดจ่อกบั

บทเรยีนไดใ้นทีสุ่ด [7] สอดคลอ้งกบังานวจิยัการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด  ของไวรัส COVID-19 : 
แนวคดิและการประยุกต์ใชจ้ดัการเรยีนการสอน 

ปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อความเครยีดจากการเรยีนออนไลน์
มากที่สุดได้แก่ ปริมาณงานที่ได้รบั รองลงมาคือความพร้อมของ
สภาพแวดลอ้มรอบขา้งและรูปแบบการสอนของอาจารย์ ตามล าดบั 
ผู้ว ิจ ัยพบว่าปริมาณงานที่ได้ร ับเป็นปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาเกิด
ความเครียด ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงานที่ได้ร ับมากเกินไปหรือ
ระยะเวลาทีต่้องส่งน้อยเกนิไปและรวมไปถงึความยากง่ายของงานที่
ไดร้บั ท าใหน้ักศกึษาไม่สามารถบรหิารจดัการเวลาในการท าชิ้นงาน
นัน้ส่งไดท้นัในเวลาทีก่ าหนดส่ง และอาจท าใหน้ักศกึษาบางคนไม่มี
เวลาทบทวนเพือ่หาบทเรยีนหรอืท ากจิกรรมอย่างอื่นไดซ้ึง่เป็นสาเหตุ
ทีท่ าใหเ้กดิความเครยีดในทีสุ่ด [10] สอดคลอ้งกบับทความ “การบา้น
เยอะเหลือเกิน” เรามีการบ้านไปท าไมท าแค่ไหนถึงพอดี ปัจจัย
สภาพแวดล้อมรอบขา้งมสี่วนทีท่ าให้นักศกึษาเกดิความเครยีดเช่น 
การถูกรบกวนจากเสยีงภายนอกหรอืเสยีงของครอบครวัภายในบา้น 
รวมไปถงึอากาศทีร่อ้นของประเทศไทย ท าใหน้กัศกึษารูส้กึเครยีดใน
ที่สุด [8] สอดคล้องกบังานวจิยัการศกึษาต้นเหตุของความเครยีด 
การตอบสนองต่อความเครียด และการเผชิญความเครียด ตาม
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล 
รปูแบบการสอนของอาจารย์มผีลต่อความเครยีดนักศกึษาโดยวธิกีาร
สอนของอาจารย์เร็วเกินไปท าให้นักศึกษาตามไม่ทนักบัเนื้อหาที่
อาจารย์สอนหรอืวธิกีารสอนของรายวชิานัน้ๆไม่เหมาะกบัรูปแบบ
การเรยีนการสอนของการเรยีนออนไลน์ [9] สอดคล้องกบังานวจิยั
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ เหมาะสมส าหรับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

VI. ข้อเสนอแนะ 

1. สถาบนัฯ ควรรออกแบบและวางแผนกจิกรรมการเรยีน
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัตวั ภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 ที่
มกีารเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนเป็นรปูแบบออนไลน์  

2.ควรแนะน าวิธีการปรับตัวแก่นักศึกษาต่อการเรียน
ออนไลน์ 

3.ควรลดภาระงาน ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19  

4.ควรมกีารตดิตามและใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาทีม่ภีาวะ
เครยีดจากการเรยีนออนไลน์ 

5.ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย 
และเพือ่ลดความเครยีดแก่นกัศกึษา 

H7a  ไมม่สีมาธขิณะ
เรยีนออนไลน์มี
ความสมัพนัธแ์บบมี
นยัส าคญักบั
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลน์ 

.001 .683** Reject 
H7o 

H8a  การเอาใจใส่
ขณะเรยีนออนไล
นมคีวามสมัพนัธแ์บบ
มนียัส าคญักบัดา้น
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลน์ 

.001 .605** Reject 
H8o 

H9a แรงจงูใจขณะ
เรยีนออนไลน์มี
ความสมัพนัธแ์บบมี
นยัส าคญักบั
ความเครยีดจากการ
เรยีนออนไลน์ 

.001 .798** Reject 
H9o 
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6.ทางสถาบันควรเปิดช่องทางให้ผู้เรียนได้เข้ามาแจ้ง
ปัญหาจากการเรยีนออนไลน์ ทีไ่มใ่ช่การประเมนิผูส้อน เช่น รายวชิา
ไหนทีม่กีารบา้นเยอะ โดยทีไ่มต่อ้งรอใหจ้บเทอม 

7.ควรปรบัปรุงระบบอาจารย์ที่ปรกึษาให้มคีวามเขม้แขง็
มากยิง่ขึ้น อาจารย์ต้องคุยกบัผู้เรยีนเป็นช่วงๆ มกีารพูดคุยกนั นัด
ทานขา้ว หรอืพูดคุยผ่านทางออนไลน์ เพื่อช่วยสร้างปฏสิมัพนัธ์ให้
มากยิ่งขึ้นและไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกโดดเดี่ยว ทางผู้วิจ ัยจึงอยากให้
อาจารยท์ีป่รกึษามบีทบาทมากขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ธันยพร กณิกนันต์ และ อาจารย์ 
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