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ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ริเริ่มจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรม การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ในรูปแบบของสหวิทยาการ เพื่อเป็น สื่อกลางการประชุ ม
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทั้งของภาครัฐและเอกชน ภายใต้ชื่อ
TNIAC (Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference) โดยเริ่มจัด การประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554
และจัดติดต่อกันมาแล้ว 8 ครั้ง
ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ทางสถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ The 8th Thai-Nichi
Institute of Technology Academic Conference เป็ น ครั้ง ที่ 8 โดยแบ่ ง กลุ่ ม หั วข้อการวิจั ย และบทความทางวิ ชาการ
ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย Track 1: ภาษาและสั ง คมศาสตร์ Track 2: เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
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 และได้รับการตัดสินให้นําเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จํานวน 55 บทความ โดยเป็นบทความ
ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ผมขอขอบคุ ณ IEEE Thailand Section, สมาคมปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ป ระเทศไทย (AIAT), สมาคมสภาคณบดี ค ณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT), สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA) ที่ให้
เกียรติเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิค และขอบคุณ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (SCG) และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์
จํากัด (มหาชน) ที่ให้การอุปถัมภ์การประชุมวิชาการครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้ร่วมนําเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทําให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้
สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้รับจาก
การประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการต่อยอดงานวิจัยและการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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นั บ เป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ส ถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ได้ มี โ อกาสต้ อ นรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
TNIAC2022 ทุกท่าน
TNIAC เป็นการประชุมสหวิทยาการระดับชาติ ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554
โดยจัดต่อเนื่องมา และการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 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 ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนําไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมครั้งนี้ ร่วมจัด
กั บ สมาคมปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ป ระเทศไทย (AIAT) และได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการจาก IEEE Thailand Section,
สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)
บทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2
นอกจากการนําเสนอผลงานวิจยั ในปีนี้เรายังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ถึง 4 ท่านมาร่วมเป็นองค์ปาฐก ได้แก่
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล, คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ประธานผู้ก่อตั้ง Tiger Academy
ประเทศไทย, Dr.Satoko SHINKAI จาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปนุ่ และ Dr.Hitoshi ISAHARA จาก
Otemon Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น
จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการได้คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เข่าร่วมประชุม จึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับรูปแบบการนําเสนอผลงานเป็นระบบออนไลน์ แต่ยังรักษาความเข้มข้นและ
เนื้อหาของการประชุมตามมาตรฐานสากล
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ไม่สามารถดําเนินการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้โดยปราศจากความร่วมมือร่วมใจและ
การทํางานอย่างหนักของคณะทํางานและบุ คลากรสนับสนุนจํานวนมาก ผมขอถือโอกาสนี้กล่าวคําขอบคุณและชื่นชมต่อ
ความตั้งใจและการทํางานอย่างทุ่มเทของทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุม คณะทํางานทุกชุด ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันฯ ที่ทําหน้าที่ในการคัดกรองบทความวิจัยจนได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะทํางานด้านเทคนิค
ในจัดการกระชุม Online ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําหน้าที่เป็น Session Chair ของการประชุม ตลอดจนขอขอบคุณผู้ร่วมนําเสนอ
vi

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

ผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทําให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ
ขอขอบคุณ ขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ที่ให้การอุปถัมภ์
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ทําให้การประชุมวิชาการครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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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ตารางเวลางานประชุม
การประชุมสหวิทยาการระดับชาติสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8
(TNIAC2022)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา
กาหนดการ
กล่าวเปิดงานประชุมโดยอธิการบดี และบรรยายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์
8:30 – 12:00 น. https://zoom.us/j/92071318513?pwd=RlRTRTEvVEJvOXEvdlFTd0hmMFR6UT09
Meeting ID: 920 7131 8513, Passcode: 557584
การประชุมแบบขนาน 1
Track1: ภาษาและสังคมศาสตร์
T1-1 LA

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

Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
T1-1 IT

13.00 – 14.30 น.

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: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
T1-1 BA

Meeting Link: https://zoom.us/j/93323318430
Meeting ID: 933 2331 8430, Passcode: 914094
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กาหนดการ

การประชุมแบบขนาน 2
Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
T2-1 IT

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

Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

14.45 – 16.15 น.

T2-1 ENG

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

Track4: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
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
กาหนดการ
บรรยายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์
8:30 – 9:30 น. https://zoom.us/j/92071318513?pwd=RlRTRTEvVEJvOXEvdlFTd0hmMFR6UT09
Meeting ID: 920 7131 8513, Passcode: 557584
การประชุมแบบขนาน 3
Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
T3-1 IT

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

Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

9:30 – 10:30 น.

T3-1 ENG

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

Track4: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
T3-1 BA

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

การประชุมแบบขนาน 4
Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
T4-1 IT

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

Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

10:40 – 12:00 น.

T4-1 ENG

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

Track4: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
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

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

กาหนดการ

การประชุมแบบขนาน 5
Track2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
T5-1 IT

13.00 – 14.30 น.

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

Track4: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
T5-1 BA

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

การประชุมแบบขนาน 6
Track3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

14.45 – 16.15 น.

T6-1 ENG

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

xv

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

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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ตารางเวลานําเสนอ TNIAC2022 Track 1
Session Chair : ผศ. อมราวดี ทัพพุน
กลุม

T1-1 LA
19 พ.ค. 2565
13.00-14.30 น.

หมายเลข

ชื่อบทความ

44

การศึกษาและออกแบบการสรางกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลนเพื่อ
สรางบรรยากาศในชั้นเรียน

56

หองฝกปฏิบัติการและศูนยการเรียนรูการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝกปฏิบัติจริง

88

การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความเครียดทางจิตใจจากการเรียน
ออนไลนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน

xvii

ชื่อผูนําเสนอ
ชาญ จารุวงศรังสี
พรคิด อั้นขาว
สหรัฐ สมบัติเปยม
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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.

xviii

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

ตารางเวลานําเสนอ TNIAC2022 Track 2
Session Chair : ดร.ทองทัต โอฬารศิริกุล
กลุม

T1-1 IT
19 พ.ค. 2565
13.00-14.30 น.

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
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การวิเคราะห์พน้ื ทีท่ เ่ี หมาะสมในการเป็ นจุดกระจายข้อมูล
การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ด้วยหลักการความเป็ นศูนย์กลางของทฤษฎีกราฟ
Analysis of Suitable Areas for Distribution of Natural Tourism Information in
The Eastern of Thailand with The Centrality of Graph Theory
ธนพล พุกเส็ง
Thanaphon Phukseng
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
จันทบุร ี ประเทศไทย
thanaph@buu.ac.th
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.

บทคัดย่อ — งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิ เคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเป็ นจุด
กระจายข้อมูลการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ใน 8 จังหวัด ทางภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ประกอบด้วย ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี
นครนายก สระแก้ว จันทบุรีและตราด ด้วยหลักการเป็ นศูนย์กลางของ
ทฤษฎีกราฟ โดยกาหนดให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็ น โหนด และ
การเชื่อมโยงเส้นทางของถนนระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็ น
เส้นเชื่อม ผลที่ได้จากการสารวจข้อมูลพบว่ามีจานวนสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 215 โหนด และ การเชื่อมโยงทัง้ หมด 239 เส้นเชื่อม ได้วิเคราะห์
หลักการความเป็ นศูนย์กลางโดยใช้โปรแกรม Gephi version 0.9.2 ด้วยการ
วิ เคราะห์ 3 วิ ธีการ คือ ความเป็ นศูนย์กลางจากระดับ ความเป็ นศูนย์กลาง
จากการคันกลาง
่
และ ความเป็ นศูนย์กลางจากความใกล้ชิด โดยที่สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีค่าความเป็ นศูนย์กลางจากทัง้ 3 วิ ธีสูงจะมีความ
เหมาะสมในการเป็ นจุดกระจายข้อมูลการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ซึ่ง
ผลการวิ จยั พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความเหมาะสม
จานวน 32 สถานที่ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 11 สถานที่ ตราด 11 สถานที่
ระยอง 8 สถานที่ และสระแก้ว 2 สถานที่

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

I. บทนา
การท่องเทีย่ วเป็ นรายได้หลักทางหนึ่งของประเทศไทย ซึง่ จะเห็นได้
จากข้อมูลรายได้ทม่ี าจากภาคการท่องเทีย่ ว [1] แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเทีย่ วในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ทาให้สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ต้องมี
การปิ ดตัวลงหรืองดให้บริการเป็ นอย่างมาก แต่ถงึ อย่างไรสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาตินนั ้ ก็ยงั เป็ นจุดมุง่ หมายทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องการเข้ามาพักผ่อน
และไม่ได้รบั ผลกระทบหนักเหมือนสถานทีท่ ่องเทีย่ วอืน่ ๆ และสาหรับใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออก ซึง่ ประกอบไปด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
ระยอง ปราจีนบุร ี นครนายก สระแก้ว จันทบุรแี ละตราด ล้วนมีสถานที่
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติอย่างหลากหลาย ทัง้ ทีเ่ ป็ นภูเขา น้าตก ทะเล
ชายหาด หมูเ่ กาะ ต่างได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ ว ซึง่ หน่วยงาน
ภาครัฐทีท่ าหน้าทีใ่ นการดูแลสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ได้แก่ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื [2] ซึง่ จะมีการจัดตัง้ หน่วยงาน
สานักงานอุทยานแห่งชาติ รับผิดชอบในแต่ละพืน้ ที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิว้ จังหวัดจันทบุร ี

คำสำคัญ — จุดกระจายข้อมูล, สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ , ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย, ความเป็ นศูนย์กลาง, 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
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นอกจากนัน้ ในด้านการให้ขอ้ มูลการท่องเทีย่ วก็จะมีการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย [3] ซึง่ มีหน่วยงานย่อยในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุน
แต่อย่างไรก็ตามยังมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติทน่ี ่าสนใจแต่ยงั
ไม่เป็ นทีร่ จู้ กั หรือมีผูเ้ ดินทางไปท่องเทีย่ วน้อย อันเนื่องมาจากการไม่ทราบ
ข้อมูลของนักท่องเทีย่ ว
ถึงแม้จะมีระยะทางไม่ห่างไกลจากสถานที่
ท่องเทีย่ วหลัก ดังนัน้ จึงได้นาเสนองานวิจยั ทีว่ เิ คราะห์การเชือ่ มโยงสถานที่
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในเขตจังหวัดภาคตะวันออกโดยอาศัยหลักการ
ความเป็ นศูนย์กลางของทฤษฎีกราฟ เพือ่ นาเสนอจุดพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมต่อ
การเป็ นจุดกระจายข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในเขต
จังหวัดภาคตะวันออก ซึง่ จะเป็ นโอกาสต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจจากการ
ท่องเทีย่ วต่อไป
สาหรับโครงสร้างบทความวิจยั นี้ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจยั
วิธดี าเนินการวิจยั ผลการวิจยั และส่วนสุดท้ายคือ สรุปและอภิปรายผล

ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก และ E เป็ น เส้นทางทีเ่ ชือ่ มโยงสถานที่
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในเขตจังหวัดภาคตะวันออก โดยทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
กราฟเชิงเดียว (Simple Graph) แบบไม่มที ศิ ทาง (Undirected Graph) [7]
เนื่องจากเส้นเชือ่ มเป็ นถนนทีร่ ถยนต์สญ
ั จรได้ทงั ้ ไปกลับ
III.IV การวิเคราะห์ความเป็นศูนย์กลาง
นาข้อมูลการเชือ่ มโยงทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
ด้วยหลักการความเป็ น
ศูนย์กลางของทฤษฎีกราฟ โดยงานวิจยั นี้ได้ให้ความสาคัญกับค่าความเป็ น
ศูนย์กลางทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม 3 วิธี [4] ได้แก่
ค่าความเป็ นศูนย์กลางจากระดับ หมายถึง การพิจารณาความสาคัญ
ของโหนดจากจานวนโหนดอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงมายังโหนดดังกล่าว สามารถ
นาเสนอเป็ นสมการได้ดงั นี้

II. วัตถุประสงค์การวิจยั
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเชือ่ มโยงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทาง
ธรรมชาติในเขตจังหวัดภาคตะวันออก
และวิเคราะห์พน้ื ทีท่ ม่ี คี วาม
เหมาะสมในการเป็ นจุดกระจายข้อมูลการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยการใช้หลักการความเป็ นศูนย์กลางของ
ทฤษฎีกราฟ ซึง่ ประกอบด้วยความเป็ นศูนย์กลางจากระดับ (Degree
Centrality)
ความเป็ นศูนย์กลางจากการคันกลาง
่
(Betweenness
Centrality) และ ความเป็ นศูนย์กลางจากความใกล้ชดิ (Closeness
Centrality) [4]

เมือ่ 𝐷𝐶(𝑃𝑖 ) หมายถึง ค่าความเป็ นศูนย์กลางจากระดับของโหนด 𝑖
โดยที่ 𝑎(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗 ) = 1 ถ้าหากมีการเชือ่ มโยงระหว่าง โหนด 𝑖 และ โหนด
𝑘 แต่จะมีค่าเป็ น 0 ถ้าหากไม่มกี ารเชือ่ มโยงระหว่างกัน
ค่าความเป็ นศูนย์กลางจากการคันกลาง
่
หมายถึง
การพิจารณา
ความสาคัญของโหนดจากความสามารถในการเป็ นตัวคันกลาง
่
หรือ
สะพาน เพือ่ เชือ่ มโยงโหนดต่าง ๆ ให้เข้าหากัน สามารถนาเสนอเป็ น
สมการได้ดงั นี้

𝐷𝐶(𝑃𝑖 ) = ∑𝑁
𝑗=1

𝑏𝑗𝑘 (𝑃𝑖 )

𝐵𝐶(𝑃𝑖 ) = ∑𝑁
𝑗<𝑘

III. วิธดี าเนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั มีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
III.I การสารวจรวบรวมข้อมูลสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ขันตอนแรกด
้
าเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลสถานทีท่ ่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ซึง่ สถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ในงานวิจยั นี้หมายถึง แหล่งพืน้ ทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติ เช่น ภูเขา ชายหาด
เกาะ รวมถึงสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนาซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับธรรมชาติ
เช่น เขือ่ น ฝ่ าย เป็ นต้น ทัง้ นี้จะต้องเป็ นสถานทีท่ เ่ี ปิ ดให้นกั ท่องเทีย่ ว
สามารถเข้าไปเยีย่ มชม หรือทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยได้อา้ งอิงข้อมูลจาก
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช
III.II การกาหนดรหัสแทนความหมายและพิกดั บนแผนที ่
เมือ่ ได้ขอ้ มูลสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกแล้ว จะได้กาหนดรหัสแทนความหมายของแต่ละสถานที่ และ
สร้างพิกดั สถานทีท่ ่องเทีย่ วในแผนทีก่ เู กิล (google map) [5]
III.III การศึกษาข้อมูลการเชือ่ มโยงสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ในขันตอนนี
้
้จะได้ศกึ ษาและบันทึกข้อมูลการเชือ่ มโยงสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติแต่ละแห่ง โดยพิจารณาจากเส้นทางถนนทีส่ ามารถเชือ่ มต่อ
กันได้ โดยอาศัยทฤษฎีกราฟ ซึง่ จะได้กาหนด โหนด (Node) และ เส้น
เชือ่ ม (Edge) โดยให้สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ เป็ น โหนด (Node)
และการเชือ่ มโยงสถานทีท่ ่องเทีย่ วแต่ละแห่ง เป็ นเส้นเชือ่ ม (Edge) โดย
สามารถนาเสนอเป็ นนิยาม ดังนี้ กราฟเชือ่ มโยงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทาง
ธรรมชาติ G = (V,E) [6] ซึง่ V เป็ นเซตของสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติ

𝑎(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗 )

𝑏𝑗𝑘

; 𝑖≠𝑗≠𝑖

(1)

(2)

เมือ่ 𝐵𝐶(𝑃𝑖 ) หมายถึง ค่าความเป็ นศูนย์กลางจากการคันกลางของ
่
โหนด 𝑖 โดยที่ 𝑏𝑗𝑘 เป็ นระยะทางการเชือ่ มโยงทีส่ นั ้ ทีส่ ุดจากโหนด 𝑗 ไปยัง
โหนด 𝑘 และ 𝑏𝑗𝑘 (𝑃𝑖 ) เป็ นระยะทางในการเชือ่ มโยงโหนด 𝑗 ไปยังโหนด
𝑘 แต่จะต้องผ่านโหนด 𝑖
และค่าความเป็ นศูนย์กลางจากความใกล้ชดิ หมายถึง การพิจารณา
ความสาคัญของโหนดจากความสามารถทีเ่ ชือ่ มโยงไปโหนดอืน่ ๆ ด้วย
ระยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุด สามารถนาเสนอเป็ นสมการได้ดงั นี้
𝐶𝐶(𝑃𝑖 ) = ∑𝑁
𝑗

1
𝑑(𝑃𝑖 ,𝑃𝑗 )

(3)

เมือ่ 𝐶𝐶(𝑃𝑖 ) หมายถึง ค่าความเป็ นศูนย์กลางจากความใกล้ของโหนด
𝑖 โดยที่ 𝑑(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗 ) เป็ นจานวนเส้นทีเ่ ชือ่ มโยงทีส่ นั ้ ทีส่ ุดจากโหนดหนึ่งไป
ยังอีกโหนดหนึ่ง
III.V การเรียงลาดับผลลัพธ์
เมือ่ ได้ผลลัพธ์แล้วจะนาค่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้มาจัดเรียงลาดับตามค่าความ
เป็ นศูนย์กลางจากค่ามากสุดไปน้อยสุด ตามแต่ละวิธี
III.VI การพิจารณาพื้นทีท่ เี ่ หมาะสมเป็ นจุดกระจายข้อมูลการท่องเทีย่ ว
ในขัน้ ตอนสุดท้ายเป็ นการพิจารณาพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสมเป็ นจุด
กระจายข้อมูลการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในภาคตะวันออก
โดยมี
สมมติฐานงานวิจยั
คือ สถานทีท่ เ่ี หมาะสมนัน้ จะต้องมีค่าความเป็ น
ศูนย์กลางสูงจากในแต่ละวิธี และสถานทีน่ นั ้ จะต้องสามารถพบได้จากในทุก
วิธกี ารในการหาค่าความเป็ นศูนย์กลาง
ทัง้ นี้เนื่องจากค่าความเป็ น
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ศูนย์กลางจะสามารถสะท้อนถึงความสามารถของสถานทีท่ เ่ี ป็ นทางผ่าน
หรือศูนย์กลางเพือ่ เชือ่ มโยงไปยังสถานทีอ่ ่นื ทาให้มคี วามเหมาะสมต่อการ
เป็ นจุดกระจายข้อมูลการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในภาคตะวันออกได้

และวิเคราะห์การเชือ่ มโยง
แล้วประมวลผลด้วยหลักการความเป็ น
ศูนย์กลาง ซึง่ ประกอบด้วย ความเป็ นศูนย์กลางจากระดับ ความเป็ น
ศูนย์กลางจากการคันกลาง
่
และความเป็ นศูนย์กลางจากความใกล้ชดิ ดังรูป
ที่ II และรูปที่ III โดยทีส่ ามารถสรุปค่ามากสุด ค่าน้อยสุด และค่าเฉลีย่ ของ
ความเป็ นศูนย์กลางในแต่ละวิธไี ด้ดงั ตารางที่ II ต่อไปนี้

IV. ผลการวิจยั
ผลการดาเนินการวิจยั เป็ นดังนี้
IV.I สารวจรวบรวมข้อมูล
สารวจและรวบรวมข้อมูลสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกจากการท่องเทีย่ วแหล่งประเทศไทย
และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื ซึง่ มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติ รวม
ทัง้ หมด 215 โหนด ซึง่ จาแนกตาม 8 จังหวัดภาคตะวันออก [8] ได้ดงั ตาราง
ที่ I
ตารางที่ I. จานวนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ
จาแนกตามจังหวัดในเขตภาคตะวันออก
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ชลบุร ี
ปราจีนบุร ี
นครนายก
ระยอง
จันทบุร ี
ตราด
สระแก้ว
รวม
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จานวนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
8 สถานที่
23 สถานที่
11 สถานที่
22 สถานที่
42สถานที่
32 สถานที่
65 สถานที่
12 สถานที่
215 สถานที่

รูปที่ II. การนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Gephi

IV.II กาหนดพิกดั บนแผนทีก่ เู กิล
กาหนดพิกดั จุดสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติลงในแผนทีก่ เู กิล ดังรูป
ที่ I และพิจารณาการเชือ่ มโยงของแต่ละสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางถนน ด้วย
ทฤษฎีกราฟ ซึง่ เป็ นการเชือ่ มโยงทัง้ สิน้ 239 เส้นเชือ่ ม

รูปที่ III. การประมวลผลด้วยโปรแกรม Gephi
ตารางที่ II. ค่ามากสุด ค่าน้อยสุด และค่าเฉลีย่ ของแต่ละวิธี
หลักการความเป็ นศูนย์กลาง

ค่ามากสุด
ค่าน้อยสุด
ค่าเฉลีย่

ความเป็ น
ศูนย์กลางจาก
ระดับ
11.00
1.00
2.22

ความเป็ น
ศูนย์กลางจาก
การคันกลาง
่
9141.50
0.00
1480.67

ความเป็ น
ศูนย์กลางจาก
ความใกล้ชิด
1.00
0.03
0.10

IV.IV จัดเรียงลาดับและเลือกสถานที ่
จัดเรียงลาดับข้อมูลสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติตามค่าความเป็ น
ศูนย์กลาง และเลือกจานวนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ คี ่าสูงสุดมาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของจานวนสถานทีท่ งั ้ หมดจากในแต่ละวิธี เพือ่ ให้มจี านวนของ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วเหมาะสมและเพียงพอต่อสมมติฐานงานวิจยั ซึง่ มีจานวน
ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแสดงดังตารางที่ III

รูปที่ I. การกาหนดจุดสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกบนแผนทีก่ เู กิล
IV.III ประมวลผลด้วยหลักการความเป็นศูนย์กลาง
จัดรูปแบบข้อมูลและนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Gephi version 0.9.2 [9]
ซึง่ เป็ นโปรแกรมแบบรหัสเปิ ด(Open Source) ทีใ่ ช้สร้างกราฟเครือข่าย
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ตารางที่ III. จานวนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีไ่ ด้จาก
แต่ละวิธหี ลักการความเป็ นศูนย์กลาง

จานวนสถานที่

ความเป็ น
ศูนย์กลางจาก
ระดับ
151 สถานที่

ความเป็ น
ศูนย์กลางจาก
การคันกลาง
่
85 สถานที่

ตารางที่ VI. สถานทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสมในการเป็ นจุดกระจายข้อมูล
การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุร ี

ความเป็ น
ศูนย์กลางจาก
ความใกล้ชิด
89 สถานที่

อาเภอ

ระยอง
จันทบุร ี
ตราด
สระแก้ว
รวม

แกลง
แกลง
แกลง
แกลง

แกลง
แกลง
เมืองระยอง
เขาชะเมา

ชื่อสถานที่

จานวนสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ที่มีความเหมาะสม
8 สถานที่
11 สถานที่
11 สถานที่
2 สถานที่
32 สถานที่

อ่าวไข่
ทุง่ โปรงทอง
ถ้าระฆังทอง
ป่ าชายเลน
บ้านเนินฆ้อ
สะพานรักษ์
แสม
อ่างเก็บน้า
เขาจุก
แหลม
แม่พมิ พ์
หาดดวง
ตะวัน
น้ าตกเขาชะ
เมา

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากระดับ
6
4
3
3

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากการ
คันกลาง
่
0.0749
0.0775
0.0763
0.0738

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากความ
ใกล้ชิด
6848.00
6383.50
1457.50
522.50

3

0.0728

1820.50

2

0.0719

6300.00

2

0.0690

6191.00

3

0.0683

1655.00

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากระดับ

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากการ
คันกลาง
่
0.0845

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากความ
ใกล้ชิด
9094.00

หาดเแหลม
5
สิงห์
แหลมสิงห์
อุทยาน
4
0.0863
9141.50
แห่งชาติ
น้ าตกพลิว้
เมืองจันทบุร ี น้ าตกคลอง
5
0.0841
3323.00
นารายณ์
มะขาม
เขือ่ นคีรธี าร
4
0.0827
7948.50
ท่าใหม่
หาดเจ้า
3
0.0824
8444.00
หลาว
นายามอาม หาดคุง้
4
0.0802
8249.00
วิมาน
มะขาม
น้ าตกเขา
3
0.0801
7695.00
บรรจบ
มะขาม
อ่างเก็บน้า
3
0.0818
2785.50
ห้วยตาโบ
โป่ งน้าร้อน น้ าตกหิน
2
0.0776
7616.00
ดาด
โป่ งน้าร้อน อ่างเก็บน้า
3
0.0751
7589.00
คลองพระ
พุทธ
สอยดาว
น้ าตกเขา
2
0.0727
7367.00
สอยดาว
ตารางที่ VII. สถานทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสมในการเป็ นจุดกระจายข้อมูล

โดยเมือ่ จัดแยกข้อมูลสถานทีใ่ นแต่ละจังหวัด ตามเรียงลาดับตามค่า
ความเป็ นศูนย์กลางแล้ว จะแสดงผลลัพธ์ได้ดงั ตารางที่ V ถึงตารางที่ VIII
ตารางที่ V. สถานทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสมในการเป็ นจุดกระจายข้อมูล
การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในจังหวัดระยอง
อาเภอ

ชื่อสถานที่

แหลมสิงห์

ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่าจานวนสถานทีข่ องความเป็ นศูนย์กลางจากระดับจะมี
จานวนมากกว่าเนื่องจากมีค่าทีอ่ ยู่ในช่วงเดียวกัน
IV.V พิจารณาพื้นทีท่ เี ่ หมาะสม
สาหรับการพิจารณาพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมในการเป็ นจุดกระจายข้อมูลการ
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในภาคตะวันออกของประเทศไทย จากสมมติฐาน
งานวิจยั พืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม จะต้องสามารถพบได้จากทัง้ 3 วิธหี ลักการค่า
ความเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ ผลการวิจยั พบว่ามีจานวนสถานทีท่ ่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติทเ่ี หมาะสมจานวน 32 สถานที่ ใน 4 จังหวัด ดังตารางที่ IV
ตารางที่ IV. จานวนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทไ่ี ด้จากการ
ประมวลผลจาแนกตามจังหวัด
จังหวัด
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การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในจังหวัดตราด
อาเภอ

ชื่อสถานที่

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากระดับ

เมืองตราด

อ่างเก็บน้า
เขาระกา
ลานตะบูน
บ้านท่า
ระแนะ
เกาะช้าง
อุทยาน
แห่งชาติ
น้ าตกคลอง
แก้ว
น้ าตกท่า
เส้น
อ่าวตาลคู่
หาดทราย

เมืองตราด

เกาะช้าง
บ่อไร่

เมืองตราด
แหลมงอบ
แหลมงอบ

4

4

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากการ
คันกลาง
่
0.0872

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากความ
ใกล้ชิด
9082.50

4

0.0831

5651.00

11
2

0.0714
0.0847

5225.00
5178.00

4

0.0821

1479.00

3
2

0.0750
0.0789

5279.00
5372.00
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อาเภอ

เกาะกูด
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด

ชื่อสถานที่

ดา
เกาะหมาก
น้ าตก
สะพานหิน
แหลมกลัด
หาดมุกแก้ว

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากระดับ

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากการ
คันกลาง
่

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากความ
ใกล้ชิด

7
2

0.0677
0.0763

3681.00
1116.00

2
2

0.0711
0.0666

935.00
752.00

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิทยาเขตจันทบุร ี

ชื่อสถานที่

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากระดับ

คลองหาด

ถ้าน้ าเขา
ศิวะ
ถ้าเพชรโพธิ ์
ทอง

คลองหาด

2

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากการ
คันกลาง
่
0.0704

ความเป็ น
ศูนย์กลาง
จากความ
ใกล้ชิด
7280.00

2

0.0682

7191.00

มหาวิทยาลัยบูรพา
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V. สรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั การวิเคราะห์พน้ื ทีท่ เ่ี หมาะสมในการเป็ นจุดกระจายข้อมูลการ
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยหลักการ
เป็ นศูนย์กลางของทฤษฎีกราฟ พบว่าพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสมมีจานวน 32
แห่ง ใน 4 จังหวัด ซึง่ จากผลการทดลองจะพบว่าจังหวัดทีม่ พี น้ื ทีท่ ม่ี คี วาม
เหมาะสมมากทีส่ ุดคือ จังหวัดระยอง จันทบุร ี และตราด แต่เมือ่ เปรียบเทียบ
ระหว่างจานวนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทงั ้ หมดของจังหวัด
กับ
จานวนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ คี วามเหมาะสมในจังหวัด พบว่า จังหวัด
จันทบุร ี มีสดั ส่วนมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 34 ในขณะทีจ่ งั หวัดตราดมี
จานวนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติมากทีส่ ุด
แต่มสี ดั ส่วนน้อยกว่า
เนื่องจากสถานทีท่ ่องเทีย่ วบางส่วนเป็ นเกาะและชายหาดทีเ่ ป็ นโหนดปลาย
(Leaf Node) นอกจากนัน้ ถ้าพิจารณาในภาพทางภูมศิ าสตร์จะเห็นได้ว่า
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมต่อการเป็ นจุดกระจายข้อมูลนัน้ จะอยู่ในเขต
ตอนกลางของภาคตะวันออกทีม่ โี อกาสในการเชือ่ มโยงสถานทีต่ ่างๆ ได้ทา
ให้มคี ่าความเป็ นศูนย์กลางสูง สอดคล้องกับงานวิจยั [10] ทีไ่ ด้ใช้ค่าความ
เป็ นศูนย์กลางเช่นเดียวกัน และเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจยั [11]
ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการกาหนดสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นศูนย์กลางเพือ่ การ
เชือ่ มโยงไปสถานทีท่ ่องเทีย่ วปลายทางในรอบพืน้ ที่
สาหรับการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์นนั ้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย และ หน่วยงานด้านการท่องเทีย่ วระดับจังหวัดภาคตะวันออก
จะสามารถนาไปประกอบการพิจารณาเลือกจุดกระจายข้อมูลการท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติ [12] ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั ทราบข้อมูลของสถานที่
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติอ่นื ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงต่อกัน เป็ นโอกาสให้เกิดการ
กระจายการท่องเทีย่ วไปในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ มากยิง่ ขึน้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้าน
อุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนภัทร เกิดแก้ว1 ณัฐดนัย บุญบางยาง2 มิรา เสงี่ยมงาม3 อัชญา กล้าเวช4 นฤดม ต่อเทียนชัย5
1

การตลาดดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ไทย
การตลาดดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ไทย
3
การตลาดดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ไทย
4*
การตลาดดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ไทย
5
การตลาดดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ไทย
2

*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : achaya@tni.ac.th
19 พฤษภาคม 2565

บทคัดย่อ
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้งแคมป์โดยขอบเขตการวิจัยเป็นผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การขาย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ว่าส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้ง
แคมป์หรือไม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานครมีจานวน 2 ตัวแปร คือตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์
(Product) และตัวแปรปัจจัยด้านบุคลากร (People) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขาย
อุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้งแคมป์
คำสำคัญ : ส่วนผสมทางการตลาด, การบวนการตัดสินใจซื้อ, อุปกรณ์การตั้งแคมป์

6

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

Marketing Mix Factors Affecting the Buying Decision Process in Product
of Camping Equipment Store in Bangkok Area
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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) บทนา
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าสาหรับการตั้งแคมป์มากขึ้น
ด้ ว ยกระแสของการท่ อ งเที ่ ย วตามธรรมชาติ เ พิ ่ ม ขึ ้ น เช่ น
กระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย การเผยแพร่ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติต่าง ๆ (องค์การท่องเที่ยวโลก, 2564) ซึ่งทาให้ผู้คน
เกิดความต้องการที่จะออกจากเมืองเพื่อไปพักผ่อน โดยการลง
พื ้ น ที ่ ส ารวจของส านั ก ข่ า ว ไอ.เอ็ น .เอ็ น . แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ประชาชนร่วมงาน Traveler Expo 2020 มีจานวนมาก (MGR
Online, 2563) จากการสอบถามผู้ประกอบการที่จัดแสดงใน
งานบอกกับ ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่
สนใจท่องเที่ยวกลางแจ้งแนวผจญภัยและไลฟ์สไตล์เพิ่มขึ้น
(Independent New Network, 2563) เ นื ่ องจ า กไ ด้ เ ปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้งประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้งจานวนมากที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัสทาให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้าสาหรับการตั้งแคมป์มากขึ้น ประเทศไทย
นั ้ น มี ม ู ล ค่ า ตลาดของอุ ป กรณ์ แ คมป์ ป ิ ้ ง ในระดั บ กลางซึ่ ง
หมายความว่ามีคนจานวนไม่น้อยให้ความสนใจกับการออกไป
แคมป์ปิ้งและเลือกซื้ออุปกรณ์ในการแคมป์ปิ้ง (CBRE, 2563)
ส าหรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้มีแนวทางคือ
ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์แคมป์ปิ้งจะมีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
(Mordor Intelligence, 2563) เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการคานึงถึงความต้องการของ
ลูกค้าก็เป็นเรื่องจาเป็น เพราะความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่อง
ที่ละเอียดอ่อนมาก ดังนั้นเราจะต้องสารวจตลาดให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เพื ่ อ ให้ ต รงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า (องค์ ก าร
ท่องเที่ยวโลก, 2564) การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์การตั้งแคมป์
ในประเทศไทย จะทาให้ผู้ที่ศึกษานาความรู้ต่างๆ เช่น ปัจจัย
ส่วนบุคคลแบบใด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
การตั ้ ง แคมป์ ผู ้ บ ริ โ ภคที ่ ใ ช้ ง านอุ ป กรณ์ ก ารตั ้ ง แคมป์ มี
พฤติ ก รรมการซื ้ อ สิ น ค้ า อย่ า งไร ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านใดบ้าง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์
การตั้งแคมป์
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้าน
อุ ป กรณ์ ก ารตั ้ งแคมป์ ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยก าหนด
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ประชากรของงานวิจัยเป็นกลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยให้ความสนใจกับ
ตัวแปรได้แก่
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ
เพศ ขนาดครอบครั ว สถานภาพครอบครั ว รายได้ อาชี พ
การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิติที่วัดได้ของ
ประชากรที่ช่วยกาหนดขนาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่น (ปัญจพงษ์ และเทียนส่ง, 2521)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ
7P's (Kotler, 2000) ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การ
บริการ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริม การตลาด
บุคคลหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าดังนี้
2.1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ เกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายนั้นอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่
องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้ (Kotler, 2000)
2.2) ราคา (Price) คือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน
ราคาเป็น ต้ น ทุ น ของลู ก ค้ า ซึ ่ งผู ้ บ ริ โภคนั ้ นจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของสิ นค้าหรือบริการกับราคาของสินค้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับสูงกว่าราคาก็จะมีการ
ตัดสินใจซื้อที่มากกว่า (อินเต๊ะ, 2551)
2.3) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) หมายถึงที่ตั้งของผู้
ให้ บ ริ การและความยากง่ ายในการเข้า ถึ ง ซึ ่ งเป็น อีกปัจจัย
สาคัญต่อการบริการ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้น
มิ ใ ช่ แ ต่ เ ฉพาะทางกายภาพเท่ า นั ้ น แต่ ย ั ง รวมถึ ง การ
ติดต่อสื่อสาร (สุขเจริญ , 2555) ดังนั้นประเภทของสถานที่
ให้บริการควรจะต้องครอบคลุมเพราะเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการ
เข้าถึงสินค้าและบริการซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค (วงษ์มณฑา, 2542)
2.4) การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ น การ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้ าง
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการซื ้ อ การติ ด ต่ อ สื ่ อ สารอาจใช้
พนั ก งานขายหรื อ การติ ด ต่ อ สื ่ อ สารโดยไม่ ใ ช้ ค น เช่ น การ
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โฆษณาการขายโดยใช้ พ นั ก งานขาย การให้ ข ่ า วและการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
จะสามารถเพิ่มจานวนลูกค้าและยอดขายได้โดยตรง (Kotler,
2000)
2.5) บุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employees) ซึ่ ง
ต้องอาศัยการคัดเลือก และการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ การสร้างความแตกต่างทางด้าน
การบริการเหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถในการ
แก้ ป ั ญ หา และสามารถสร้ า งค่ า นิ ย มที ่ ด ี ใ ห้ ก ั บ บริ ษ ั ท ได้
พนักงานที่บริการลูกค้าดีส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือใช้
บริการได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (Kotler, 2000)
2.6) ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ( Physical evidence)
หมายถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่า ให้กับลูกค้าไม่
ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
สะดวกสบาย หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น (อังคสกุลเกียรติ,
2556)
2.7) กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการส่งมอบ
คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ได้ อย่ า งรวดเร็ ว และ
ประทับใจลูกค้า (Kotler, 2000)
ปั จ จั ยด้ านกระบวนการตั ดสิน ใจซื ้อ Kotler (2000) ได้
น าเสนอกระบวนการตัดสินใจแบบ 5 ขั้นตอน ขั้นแรกได้แก่
การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการ (Problem
recognition) ขั ้ น ที ่ 2 ได้ แ ก่ การหาข้ อ มู ล (Information
search) ขั้นที่ 3 ได้แก่การประเมินทางเลือก (Evaluation of
alternatives) ขั ้ น ที ่ 4 ได้ แ ก่ การตั ด สิ น ใจซื ้ อ (Purchase
decision) และขั้นที่ 5 ได้แก่ พฤติกรรมหลังการซื ้ อ (Post
purchase behavior) กระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อ เป็ น หนึ ่ งใน
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้บริโภคแต่ละคนล้วน
มีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน (สุขเจริญ, 2555)
จอห์น ฮอลเลนเดอร์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงในใน
การออกไปตั้งแคมป์ ใช้วิธีส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ได้กล่าวถึง
อุปกรณ์การตั้งแคมป์ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ สาหรับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เดิน
ป่ า นั ก ท่ อ งเที ่ย ว หรื อ ลูก ค้า มั กจะเลือ กผลิ ตภั ณฑ์ ท ี่ คงทน
แข็งแรงและร้านค้าที่น่าเชื่อถือเป็นส าคัญ จากการทบทวน
วรรณกรรมมาทั ้ ง หมดท าให้ น ั ก วิ จ ั ย สามารถสร้ า งกรอบ
แนวความคิดได้ดังรูปที่ 1
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ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7P)
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- ส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

กระบวนการตัดสินใจซื้อ
- การตระหนักถึงปัญหา
- การหาข้อมูล
- การประเมินทางเลือก
- การตัดสินใจซื้อ
- พฤติกรรมหลังการซื้อ

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดงานวิจยั
3) วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative) โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Vanichabancha, 2001)
บุคคลที่เลือกใช้บริการร้านอุปกรณ์แคมป์ปิ้งดังกล่าว ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหา
นคร ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม
2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564
การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของเนื ้ อ หาของ
แบบสอบถามที ่ ต รงกั บ เรื ่ อ งที ่ ศ ึ ก ษา เครื ่ อ งมื อ วิ จ ั ย ได้ ถู ก
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อความครบถ้วน และ
ความสอดคล้องของเนื้อหา (Validity) โดยการวิเคราะห์ดัชนี
ความสอดคล้ อ งรายข้ อ IOC (Index of Item Objective
Congruence) (Vanichabancha, 2001) พบว่ า มี ค ่ า ความ
สอดคล้ อ งตั ้ ง แต่ 0.60 ขึ ้ น ไป จากนั ้ น ท าการทดสอบ
แบบสอบถาม (Pilot Test) จ านวน 30 ชุ ด และค านวณค่า
Cronbach Alpha พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.71-0.93 ในทุก
องค์ประกอบ ซึ่งเมื่อทาการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้รับ
ข้อมูลการตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 6 ข้อ ได้แก่ ลักษณะคาถามเป็นแบบ 2
ตั ว เลื อ ก (Two-Way Question) และแบบหลายค าตอบให้
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เลือก (Multiple Choice Question) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องเลือก ตอบเพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
จานวน 26 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบตัวเลือก 5 ระดับ โดย
ใช้มาตราส่วนแบบไลเคิร์ท (Likert’s Scale) ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องเลือกตอบเพียงคาตอบเดียวการให้คะแนน
เรียงตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่
คาถามกระบวนการตัดสินใจ จานวน 5 ข้อ ลักษณะคาถามเป็น
แบบตัวเลือก 5 ระดับ เช่นเดียวกับค าถามในส่วนที่ การให้
คะแนนเรียงตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้
4) ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนาได้ แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทาการทดสอบค่าเฉลี่ยที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ในกลุ่มสถิติ
One-way ANOVA ส าหรับการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้
สถิ ต ิ เ ชิ ง พยากรณ์ Multiple Regression Analysis และท า
การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตามโดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้ผลการวิจัยดังนี้

คุณลักษณะ
ชาย
หญิง

LGBTQ+
อายุ

รวม
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

154
220
26
400

38.5
55.0
6.5
100.0

6
188
131
61
11
3

1.5
47.0
32.8
15.3

400

100.0

10,000 บาทหรือต่า

101

25.2

71
101
44
34
49

17.8
25.2

400

100.0

กว่า

10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

11.0
8.5
12.3

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 ส่วนมีอายุต่ากว่า 20 และมากกว่า 61 ปีขึ้นไปมีจานวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.1 ส่วนรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของกลุม่
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามนั้นส่วนใหญ่มีรายได้เป็นจานวน
เงิน 20,001-30,000 บาท และ 10,000 บาท หรือต่ากว่า คิด
เป็นร้อยละ 25.2 เท่ากัน ลาดับถัดมารายได้ 10,001-20,000
บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.8 ไปรองลงมามีรายได้ 50,001
บาทหรือมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 12.3 ล าดับถัดมารายได้
30,001-40,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11 และผู ้ ม ี ร ายได้
40,001-50,000 บาท นั้นมีเพียงร้อยละ 8.5
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าจาก
ร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร
รายการ
ร้อยละ
ประเภทของอุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซือ้
เต็นท์และทาร์ป
23.9
อุปกรณ์การนอน
20.7
อุปกรณ์ประกอบอาหาร
17.2
ภาชนะใส่อาหารและเครือ่ งดืม่
11.6
เฟอร์นิเจอร์สาหรับตั้งแคมป์
14.1
มีดพกและเครื่องมือเอนกประสงค์
8.5
อื่นๆ
4.0
ทาเลที่ตั้งร้านอุปกรณ์แคมป์ปิ้งกลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสม
ห้างสรรพสินค้า
32.0
ภายในตัวเมือง
25.2

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยส่วน
บุคคล
เพศ

รายได้
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2.8
0.6

รอบนอกตัวเมือง
20.0
ก่อนถึงสถานที่ตั้งแคมป์
22.8
ความถี่ในการเข้าร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ของกลุ่มตัวอย่าง
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1 ครั้ง/เดือน
2 ครั้ง/เดือน
3 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 3 ครั้ง/เดือน

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและการแปรผลของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจาก
ร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร

69.3
17.8
7.7
5.1

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการ
จาหน่าย
ปัจจัยด้านส่งเสริมการ
ขาย
ปัจจัยด้านบุคลากร

จานวนเงินโดยเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างเมื่อเข้าร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ใน
แต่ละครั้ง
น้อยกว่า 3,000 บาท
39.0

3,000-4,999 บาท
5,000-6,999 บาท
7,000-8,999 บาท
9,000-11,999 บาท
มากกว่า 12,000 บาท

34.5
10.8
5.3
3.5
6.8

ปัจจัยด้านองค์ประกอบ
ทางกายภาพ
ปัจจัยด้านกระบวนการ

แบรนด์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้

Coleman
MSR
Nordisk
Naturehike
DoD
Blckdeer
Logos
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33.2
7.4
7.7
16.0
17.7
11.2
6.9

จากตารางที่ 2 เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ ประเภทของ
อุปกรณ์แคมป์ปิ้งที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คนเลือกซื้อ พบว่า
ร้อยละ 23.9 เลือกซื้อสินค้าประเภทเต็นท์และทาร์ป รองลงคือ
อุ ป กรณ์ ก ารนอนคิ ด เป็ น เป็ น ร้ อ ยละ 20.7 อั น ดั บ ต่ อ ไปคื อ
อุปกรณ์ประกอบอาหารร้อยละ 17.2
ด้านทาเลที่ตั้งร้านอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง จากกลุ่มตัวอย่าง 400
คน พบว่ า ห้า งสรรพสิน ค้ าเป็น ท าเลที ่เ หมาะสมร้ อยละ 32
รองลงมาเป็นทาเลภายในตัวเมือง ที่ร้อยละ 25.2 อันดับต่อไป
คือ ทาเลที่ตั้งก่อนถึงสถานที่ตั้งแคมป์ในจังหวัดต่าง 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
คือใช้จ่า ยครั้งละ 3,000 – 4,999 บาท/ครั้ง นับเป็นร้อยละ
34.5 และด้ า นการเลื อกใช้ อ ุป กรณ์ การตั ้ งแคมป์ แบรนด์มี
ชื่อเสียงอย่าง Coleman ร้อยละ 33.2 รองลงมาคือแบรนด์
DoD คิดเป็นร้อยละ17.7
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จานวน

ค่าเฉลี่ย

การแปรผล

400
400
400

4.24

4.29
4.32

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

400

4.12

มาก

400
400

4.25

มากที่สุด

4.28

มากที่สุด

400

4.30

มากที่สุด

ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้ง
แคมป์ทั้งหมด 400 คน เมื่อนามาเฉลี่ยและวัดผลพบว่าปัจจัยที่
ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และด้านราคาเป็นอันดับที่สามมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างนั้นเน้นเรื่อง
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการและด้านราคาเป็น
หลัก
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัยการตัดสินใจซื้อจาแนก
ตามเพศ อายุ และรายได้
คุณลักษณะ
Mean
S.D.
Sig.
ชาย
4.0195 0.13416
หญิง
4.0455 0.50864
เพศ
LGBTQ+
3.972 0.26759
รวม
4.0307 0.56602 0.784
น้อยกว่า 20 ปี
3.6061 0.54747
อายุ 20 - 30 ปี
4.0377 0.60007
อายุ 31 - 40 ปี
4.0229 0.53204
4.0939 0.4932
อายุ อายุ 41 - 50 ปี
อายุ 51 – 60 ปี
3.8512 0.68063
มากกว่า 60 ปี ขึน้ ไป
4.1515 0.78379
รวม
4.0307 0.56602 0.366
มากกว่า 10,000 บาท
3.9649 0.58295
รายได้
10,001-20,000 บาท
4.0294 0.62904
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20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

4.0288
4.1157
4.0508
4.0816
4.0307

0.55847
0.52512
0.46955
0.55770
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 และระดั บ รายได้ ท ี ่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกันกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์
การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b)

t

Sig.

unstandardized
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.188
ค่าสถิติ T-test เท่ากับ 4.047)
จากตารางที่ 5 จะแสดงให้เห็นตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์ ตั้งแคมป์ หรือไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสาคัญ (α = 0.05) ได้แก่
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขายและการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ (การคัดเลือกตัวแปรเข้าในสมการถดถอย ผู้วิจัย
ใช้ Stepwise Method ตัวโปรแกรมได้ทาการเลือกตัวแปรที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ ตัว แปรตามอั ตโนมั ติ แ ละให้ ค่ า สัม ประสิท ธิ์การ
ตัดสินใจสูงที่สุด) (Vanichabancha, 2001)
ดั งนั ้ น จากการวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ งพหุ ผู ้ ว ิ จั ย
สามารถเขียนสมการเชิงเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยบุคลากร และปัจจัยการตัดสินใจซื้อ ได้
ดังนี้
Y = 2.047+0.188(Product)+0.278(People)+

ค่าคงที่

2.047

12.429

.000*

Product

0.188

4.047

.000*

People

0.278

6.886

.000*

R2 = 0.535
ระดับนัยสาคัญ α = 0.05*

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ ชิ งพหุคูณ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลโดยใช้คาสั่ง Stepwise และเลือกตัวแบบ
โมเดลที่มีค่า R2 สูงที่สุดมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิ ส ระที ่ ส ่ งผลต่ อ ตัว แปรตาม (Vanichabancha, 2001) ตั ว
แปรต้ น สามารถอธิ บ ายการผั น แปรของตั ว แปรตาม
(กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์การตั้ง
แคมป์) ได้ร้อยละ 53.3 (R2 = 0.535) ซึ่งปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน
อุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน 2 ตัว
แปร คื อ ตั ว แปรด้า นผลิ ตภัณฑ์ (Sig. = 0.000) และตัวแปร
บุคลากร (Sig. = 0.000) อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
โดยตัวแปรอันดับที่หนึ่งคือ ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์ ก ารตั้ ง
แคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ
0.278 ค่ า สถิ ต ิ T-test เท่ า กั บ 6.886) และอั น ดั บ ที ่ ส องคื อ
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(1)

5) สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษางานวิ จ ั ย เรื ่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์
การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้
5.1) ปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ตัวแปรเพศ อายุ และ
รายได้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554)
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านอายุที่แตกต่าง
กั น มี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ้ อ สิ น ค้ า ของผู ้ ห ญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร และยังไม่สอดคล้องกับพนิตานันท์ อังค
สกุลเกียรติ (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงจาก
ร้านค้าเฉพาะเจาะจง พบว่าปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ในด้านราคาเฉลี่ย
ต่อชิ้นและด้านมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ ผู้วิจัยได้ข้อสังเกต
ว่าสินค้าอุปกรณ์ตั้งแคมป์ค่อนข้างเป็นสินค้าพิเศษ ผู้ใช้ไม่ได้ใช้
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ทุ ก วั น จะใช้ เ ฉพาะเวลาไปเที ่ ย วเท่ า นั้ น เพราะฉนั ้ น เวลา
ตัดสินใจซื้อก็จะไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ และรายได้
ต่างกันก็จะตัดสินใจซื้อคล้าย ๆ กัน
5.2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด สรุปได้ว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากรและด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชา ทองเจริญ (2557) ได้ศึกษา
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
และเป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) โดยเกิด
ระหว่างปีพ.ศ. 2520 –2537 ที่อาศัยหรือท างานอยู่ในเขต
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้าน
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ ในระดับมากและเมื่ อ
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 ธรรมจินดา, 2557) โดยเฉพาะด้านราคา กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยให้ความสาคัญกับราคาของอุปกรณ์ตั้งแคมป์อย่ างมาก
ซึ่งต่างจากผลการวิจ ัยของผู ้วิ จัย ทั้งนี้อาจจะเกิดจากกลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจัยมีรายได้ค่อนข้างสูง กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้
มากกว่ า 20,001 บาทขึ ้ น ไปมี ม ากถึ ง 57% จึ ง ท าให้ ก าร
คานึงถึงด้านราคาลดน้อยลง แต่สนใจกับคุณค่าผลิตภัณฑ์และ
การบริการโดยพนักงานมากขึ้น
6) ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยในครั้งนี้ น าเสนอในมุมมองของผู้ประกอบการ
ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า ควรมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคโดยคานึงถึง
เพศ อายุ และรายได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใน
การซื ้ อ สิ น ค้ า จากร้ า นอุ ป กรณ์ ก ารตั ้ ง แคมป์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
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ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สิ น ค้ า จากร้ า นอุ ป กรณ์ ก ารตั ้ งแคมป์ โ ดยให้ ความส าคัญให้
เหมาะสมกับเพศ อายุ และรายได้ (พิตรปรีชา, 2553) เพื่อให้
ตรงความต้องการและตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ความมุ่งทาตลาด
กับกลุ่มเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการต้องการ
จะจ าหน่ายที่ร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์เพราะปัจจัยด้านเพศ
อายุ และรายได้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าที่แตกต่าง
กัน
6.2) ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที ่ ม ี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านอุปกรณ์การตั้งแคมป์
6.2.1) บุคลากร (People) เป็นปัจจัยส่งผลต่อกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมากที่สุด โดยข้อมูลจากกลุ่ม
ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี พ นั ก งานที ่ ม ี ค วามสุ ภ าพ
เรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดี เต็มใจพร้อมให้บริการ และสามารถ
ให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน แนะน าสินค้าให้ลูกค้าได้เหมาะสม
(พิตรปรีชา, 2553)
6.2.2) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นปัจจัยส่งผลต่อกับ
กระบวนการตั ด สิ น ใจซื ้ อ เป็ น อย่ า งมากเป็ น อั น ดั บ สอง
ผู้ประกอบการหาสินค้าที่จะจัดจาหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
เป็ น มาตรฐาน มี ภ าพลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า ที ่ ด ี และมี ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลาย (อินต๊ะ, 2551)
6.3) ปัจจัยราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการ
ขายและการส่งเสริมการตลาด ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
และด้านกระบวนการ เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ หากผู้ประกอบการมีงบประมาณในการบริหาร
กิจการที่จ ากัด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการลด
ราคา การส่ ง เสริ ม การขาย ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย
องค์ประกอบทางกายภาพ และกระบวนการน้อยลง เช่น การ
จัดตกแต่งร้านควรเน้นให้หาสินค้าได้ง่ายแต่ไม่ต้อ งมี ค วาม
หรูหรา ไม่เน้น Promotion แต่เน้นการให้บริการจากพนักงาน
ที่ดูแลเอาใจใส่ เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ และตอบค าถาม
ลูกค้าได้ดี
6.4) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ไ ด้
ข้อมูลเชิงลึกและประเด็นที่มากขึ้น คณะผู้วิจัยใคร่ขอเสนอให้มี
การทาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย และควรเพิ่มขอบเขต ตัวแปร
ที่น่าสนใจอื่น ๆ และขนาดของงานวิจัยให้มากขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
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ที่ใหญ่ขึ้นจะได้ข้อมูลที่คลอบคลุม และน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม
(Vanichabancha, 2001)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีเนื่องจาก
ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อัชญา กล้าเวช ประธาน
หลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล ผศ. ดร. ปัณณทัต
จอมจักร อาจารย์ ดร. มิรา เสงี่ยมงาม และอาจารย์พงศ์ศรัณย์
วงศ์ชนเดช สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้กรุณาช่วยเก็บ
ข้อมูล และสละเวลาให้ค าแนะน าอันเป็น ประโยชน์ต่ อ การ
ศึ ก ษาวิ จ ั ย ส่ ง ผลให้ ง านวิ จ ั ย มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ ่ ง ขึ้ น
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปริญดา ทองกิ่งแก้ว*1 วุฒิ สุขเจริญ2

1*

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : th.parinda_st@tni.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบทั่วไปและแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัย
ที่มีผลตัดสินใจซื้อ ศึกษากลุ่มเป้าหมายและแนวทางการทาธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่คนไทยที่ มีอายุ 20
ปีขึ้นไป 418 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
ปั จ จัย ที่ มีอิ ทธิพ ลการยอมรับ บรรจุ ภัณ ฑ์ อ าหารแบบทั่ว ไปและแบบที่ เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้อ มต่อ การยอมรับ บรรจุ ภัณ ฑ์ อ าหารได้แ ก่ 1) คุณ ภาพ
2) ราคา 3) ภาพลั ก ษณ์ และ 4) ลั ก ษณะภายนอก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ก ารยอมรั บ ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะภายนอกของบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารทั่ ว ไปมากกว่ า
บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและยอมรับ ปั จ จั ย ด้ า นราคาและภาพลั ก ษณ์ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มมากกว่ า
บรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป โดยด้านคุณภาพ ภาพลักษณ์ และลักษณะภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทิศทางบวก
ทั้งหมด อธิบายการตัดสินใจซื้อได้ร้อยละ 41.6 ผลจากการศึกษาพบว่าเพศและกลุ่มอาชีพ มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เพศชายตัดสินใจซื้อน้อยกว่าเพศหญิง ผู้ที่เป็นข้าราชการและผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวตัดสินใจซื้อมากกว่าพ นักงานบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ร้อยละ 76.5 ตัดสินใจเลือกซื้อร้านที่ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 64.6 ยินยอมจ่ายเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 17.66 จากราคาเดิม
คำสำคัญ : บรรจุภัณฑ์อาหาร, สิ่งแวดล้อม, ยอมรับ, ราคา, ภาพลักษณ์, คุณภาพ, ลักษณะภายนอก
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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) บทนา
การสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชั่นจัดส่งอาหาร กาลังได้รับ
ความนิยมหรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเทียบจากปี 2562 เนื่อง
ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

3) วิธีดาเนินการวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ประชากรไทยที่ มี อ ายุ 20 ปี
ขึ้นไป โดยกาหนดขนาดของจานวนกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย Bailey
(1994) ระบุ ว่ า การค านวณทางสถิ ติ ต้ อ งมี ตั ว อย่ า งขั้ น ต่ า 30
ตัวอย่าง อย่างไรก็ดีจานวนตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 100 ตัวอย่าง
จึ ง จะเหมาะสม Roscoe (1975) ระบุ ว่ า จ านวนตั ว อย่ า งที่
เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 30-500 ตัวอย่างและหากมีการแยก
เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างย่อย แต่ละกลุ่มต้องมีจานวนไม่น้อย
กว่า 30 ตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตั วอย่ างไม่ น้ อ ยกว่ า 400 ตั วอย่ า ง ซึ่ งเก็ บ ได้ จ ริงจ านวน 418
ตัวอย่าง
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยศึก ษาจากแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะศึกษาเพื่อนามาสร้างกรอบ แนวคิด
ของการวิจัย จากนั้นกาหนดตัวแปรในการศึกษาและสร้างกรอบ
แนวคิด การวิจัย ครั้งนี้ และดาเนิน การสร้างแบบสอบถามจาก
กรอบแนวคิดที่ได้ โดยแบ่งคาถามออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5
ข้อ ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์
อาหารของผู้ บ ริ โ ภคจ านวน 30 ข้ อ และ ส่ ว นที่ 3 ค าถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป
และบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจานวน 3 ข้อ

รูปที่ 1: มูลค่าธุรกิจ Food Delivery ปี 2564
แหล่งที่มา : ศูนย์วิจยั กสิกร, 2564

ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับรูปแบบการให้บริการมีการ
ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แล้วทิ้ง
กลายเป็ น ขยะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มขยะพลาสติ ก
เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ15 จากเฉลี่ ย วั น ละ 5,500 ตั น /วั น เป็ น 6,300
ตัน/วัน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2563) ผู้ประกอบการจึงต้อง
พัฒ นาสิ นค้าและบรรจุภัณ ฑ์ ให้ เหมาะสมมากขึ้น โดยเริ่มจาก
ค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะยอมรับบรรจุภัณฑ์
อาหารจากปัจจัยด้านใดบ้างและแต่ละปัจจัยมากน้อยเพี ยงใด
เพื่อสร้างแนวทางการพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ อาหารที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค

3.3) วิธีการเก็บข้อมูล
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น โดยการเลือ ก
ตั ว อย่ า งสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience Sampling)
ผู้วิจัยได้ทาการระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และรายละเอียด
เกี่ยวกับแบบสอบถามในแต่ละตอน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนตอบแบบสอบถาม

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบทั่วไป
และแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อ
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อกาหนดแนวทางการทาธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใช้ แ ละเกณฑ์ ก ารแปลผล การอธิ บ ายลั ก ษณะของ
ข้อมูล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และการอธิบายภาพรวมของการ
ยอมรั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
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(Descriptive statistics) เพื่ อ อธิบ ายลั กษณะของข้อ มูล ได้ แก่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น
ใช้ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inference statistics) เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละ
ประเมิ น คื อ วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
regression analysis) เพื่ อ อธิ บ ายอิท ธิพ ลของปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
การยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค

และมีอานาจการทายผล (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.416
หากบรรจุภัณฑ์อาหารมีความสวยงาม มีคุณภาพดี สะท้อนถึง
การเอาใจใส่ ผู้ บ ริ โภคและการดู แ ลสั งคมได้ เพิ่ ม ขึ้ น จะท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นตามไปด้วย ส่วนราคาไม่มีผลนัยยะสาคัญต่อการตัดสินใจ
ซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4) ผลการวิจัย
4.1) ผลเปรียบเทีย บการยอมรับ บรรจุภั ณ ฑ์ อาหารทั่ วไปและ
แบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทาการศึกษา 4 ปัจจัยของบรรจุภัณฑ์อาหารได้แก่ ลักษณะ
ภายนอก, คุ ณ ภาพ, ภาพลั ก ษณ์ แ ละราคา (Interval Scale)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้การยอมรับปัจจัยด้านราคาและภาพลักษณ์
ของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าปัจจัย
เดียวกันของบรรจุภัณ ฑ์อาหารทั่วไป และให้การยอมรับปัจจัย
ด้านลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไปมากกว่าปัจจัย
เดียวกันของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียรสันต์ระหว่างตัวแปร
ตัวแปร
Y
X1
X2
X3
X4
(n = 418)
การตัดสินใจ (Y)
1
.574** .412** .445** .356**
ลักษณะภายนอก
.283** .407** .505**
(X1)
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
2
2
R = .649, R = .421, Adjusted R = .416, SEE. = .536, F = 17.61
ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า p – value, ***p < .01

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมกับบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป
Pair
Paired Differences
Eco-friendly
T
Sig.
Mean
Std.
food packaging
(2
Difference
Error
& Regular food
tailed)
Mean
packaging
1. คุณภาพ
-1.431 .153
-.04386
.03065
2. ราคา
5.578
.000
.16667
.02988
3. ภาพลักษณ์
2.745
.006
.07974
.02905
4. ลักษณะ
-2.273 .024
.06506
.02863
ภายนอก

4.3) ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามลักษณะประชากร
ช่วงอายุ, ระดับการศึกษาและระดับรายได้ (Ordinal Scale)
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในขณะที่ เพศและกลุ่มอาชีพ มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนี้
4.3.1) ใช้ การวิ เ ค ราะห์ Independent Sample Test
ศึ ก ษาเพศ (Nominal Scale) ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์
อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเพศชาย
ตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
เพศหญิง จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงพบว่า
ให้ ค วามใส่ ใ จกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ

4.2) ผลอิทธิพลของปัจจัยด้านต่างๆของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
Acceptance = 0.190 + 0.465A + 0.218Q + 0.231I (1)
ลั ก ษณะภายนอกมี ผ ลนั ย ยะส าคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดรองลงมาคือ
คุณภาพและภาพลักษณ์ตามลาดับ ซึ่งเป็นทิศทางบวกทั้งหมด
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4.4) ผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อ
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างชายและหญิง
การตัดสินใจซื้อ
Levene’s Test
T
Sig.
(2-tailed)
Sig.
ความแปรปรวนเท่ากัน
ความแปรปรวนไม่เท่ากัน

.924

-2.69
-2.67

.007
.010

รูปที่ 2: สัดส่วนการตัดสินใจการซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจการซื้ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารพบว่ า กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งร้อ ยละ 20.6 ซื้ อ ร้า นใดก็ ได้ ร้ อ ยละ 2.9 ซื้ อ ร้ านที่ ใช้
บรรจุ ภั ณ ฑ์ อาหารทั่ ว ไป และร้ อ ยละ 76.5 ซื้ อ ร้ า นที่ ใ ช้
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยินดีจ่ายเงินเพิ่ม
เพื่ อ เปลี่ ย นมาใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
ร้ อ ยละ 64.6 โดยยิ น ยอมจ่ า ยเพิ่ ม อยู่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 2-60
จากราคาเดิม มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 17.66

4.3.2) ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ANOVA และ LSD ศึ ก ษาอาชี พ
(Nominal Scale) ต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณ ฑ์ อาหารที่ เป็ น
มิตรกับ สิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ข้าราชการหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์
อาหารที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มสู งกว่ า กลุ่ ม พนั ก งานบริ ษั ท
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพข้าราชการหรือผู้ที่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

5) สรุปและอภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบทั่วไป
และแบบที่ เป็ น มิต รกับ สิ่งแวดล้อมโดย พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างให้
ความสาคัญกับปัจจัยด้านราคา ภาพลักษณ์ ลักษณะภายนอก
ของบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทแตกต่างกัน ผลการศึกษาอิทธิพล
ของปั จ จั ย ด้ า นต่ า งๆของบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ ปัจจัย
ด้านลักษณะภายนอก ด้านคุณ ภาพและด้านภาพลักษณ์ในทิศ
ทางบวกทั้งหมดและมีความสามารถในการพยากรณ์ (Adjusted
R Square) เท่ากับ 0.416
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสิน ใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเพศชายตัดสินใจ
ซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเพศหญิง
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการและผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่ น ๆตั ด สิ น ใจซื้ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
มากกว่ากลุ่มผู้ที่เป็นพนักงานบริษัท โดยพบว่าเพศหญิงยินดีจ่าย
เพิ่ ม 5 - 10บาท ผู้ ที่ เป็ น ข้ าราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ ยิ น ดี จ่ายเพิ่ ม
5 - 20 บาทและผู้ ที่ ป ระกอบธุร กิ จ ส่ วนตั วอื่ น ๆ ยิ น ดี จ่า ยเพิ่ ม
5 - 10 บาทกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดว่าบรรจุภัณฑ์

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพต่อการตัดสินใจ
ซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การตัดสินใจซื้อ
Sum of
Mean
F
Sig.
Squares
Square
ระหว่างกลุ่ม
9.893
1.979
4.140 .001
ภายในกลุ่ม
194.530
.478
ทั้งหมด
204.423
ตารางที่ 6 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ของกลุ่มอาชีพต่อการตัดสินใจซื้อ
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(I) อาชีพ
(J) อาชีพ
Mean
Sig.
Difference
(I-J)
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา
.19048
.167
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
.21429
.469
พนักงานบริษัท
.41672
.000
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
.20040
.094
อื่นๆ
ประกอบธุรกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
-.00992
.941
ส่วนตัวอื่นๆ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
.01389
.962
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
-.20040
.094
พนักงานบริษัท
.21633
.023
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อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาค่อนข้างสูงและมีโอกาสใช้
น้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารทั่ ว ไป แต่ มี ข้ อ ดี ที่
สามารถย่ อ ยสลายได้ โ ดยไม่ เ ป็ น อั น ตรายหรื อ ไม่ ท าลาย
สิ่งแวดล้อม แสดงถึงความใส่ใจผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ดีต่อแบรนด์สินค้า
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6) ข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ควรใช้ จุด เด่ น ด้ านภาพลัก ษณ์ ม าสร้ างคุ ณ ค่าทางใจ เช่น เป็ น
แบรนด์ที่มองการณ์ไกล มีความรับผิดชอบต่อสังคม คิดถึงความ
ยั่งยืน และสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดช่วยเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ได้ อีก
ทั้ งควรพั ฒ นาบรรจุภั ณ ฑ์ ให้ มี สี ส วยงาม หลากหลายน่ าสนใจ
จัด การต้นทุ นวัตถุดิบให้ เหมาะสม เพื่ อทาให้ราคาถูกลงและมี
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจั ย ในอนาคต คื อ ควรสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการซื้อและทัศนคติที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
อาหาร

Parami Phatthanakul and Wirocn Jesadalak. (2016).
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Province. Humanities, Social Sciences and Arts
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857-872.
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857-872.
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I. บทนํา
ในปั จจุบนั อะโวกาโดได้รบั ความนิยมเพิมมากขึนและมีหลากหลายสาย
พันธุให้
์ เลือกรับประทาน [1] ในประเทศไทยได้นําอะโวกาโดเข้ามา โดยนํา
เข้ามามีทังต้นพันธุและ
์ ต้นเพาะเมล็ด และเนืองจากประเทศไทยมีชาวต่าง
ประเทศจากยุโรปและอเมริกาอาศัยอยูมาก
่
จึงทําให้มีความต้องการผลอะ
โวกาโดมากยิงขึน จนในบางฤดูผลอะโวกาโดในประเทศมีไม่เพียงพอจึงได้
มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศ ทําให้ประเทศไทยมีการปลูกอะโวกาโดกัน
มากขึน โดยปั จจุบนั มีอะโวกาโดมีประมาณ 500 สายพันธุทั์ วโลก ซึงแต่ละ
สายพันธุสามารถ
์
จําแนกได้จากรูปทรง ลักษณะของผิว และสีผิว อย่างไร
ก็ตามการจําแนกสายพันธุมี์ ความซับซ้อนสูง ทําให้ผูที้ ไม่มความ
ี
เชียวชาญ
หรือไม่มประสบการณ์
ี
จะไม่สามารถจําแนกเนืองจากมีบางสายพันธุที์ มี
ลักษณะคล้ายกันจึงทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการพิจารณาและจําแนกว่าเป็ นสาย
พันธุประเภท
์
ใด อีกทังในปั จจุบนั เริมมีการปลูกและจําหน่ายอะโวกาโดกัน
มากยิงขึน ทําให้มกี ารจําหน่ายอะโวกาโดไม่ตรงสายพันธุใ์ นท้องตลาด
ในปั จจุบนั เทคนิคการเรียนรูเชิ
้ งลึก (Deep learning) ได้รับความสนใจ
และมีความก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก [2] โดยเฉพาะการใช้โครงข่ายประสาท
แบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network) โดยการใช้โครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชนั จะเป็ นการเลียนแบบการมองเห็นของมนุษย์ทมอง
ี
พืนทีเป็ นทีย่อย ๆ จากนันนํากลุม่ ของพืนทีย่อย ๆ นันมาผสานกัน ซึงมีจุด
เด่นทีสามารถสกัดคุณลักษณะเด่นทีสําคัญ (Feature Extraction) แล้วจึง
นําคุณลักษณะนันมาสร้างโมเดล
โดยงานวิจยั นีจะนําความรูทาง
้ ด้านการเรียนรูเชิ
้ งลึก (Deep Learning)
มาเพือช่วยแก้ปั ญหาในการจําแนกสายพันธุอะ
์ โวกาโดจํานวน 7 สายพันธ์ุ

บทคัดย่อ — งานวิ จยั ฉบับนี ได้ศึกษาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชันเชิ งลึก (Deep Convolutional Neural Network) เพือใช้จําแนกพันธ์ุ
อะโวกาโด โดยมีจุดประสงค์เพือเปรียบเทียบ โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชันจํานวน 6 โครงสร้าง ประกอบด้วย InceptionResNetV2,
InceptionV3, DenseNet121, DenseNet169, VGG19 และ VGG16 มาทํา
การทดลองเปรียบเทียบการจําแนกภาพ ซึงฝึ กสอนให้สามารถจําแนกพันธ์ุ
อะโวกาโด จํานวน 7 พันธุ์ คือ พันธุบู์ ช , พันธุบู์ ช , พันธุแฮส
์ , พันธุพริ
์ งเค
อร์ตัน, พันธุบั
์ คคาเนี ย, พันธุปี์ เตอร์สัน และ พันธ์เอ
ุ .034 จากผลการเปรียบ
เทียบโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิ งลึก พบว่าโครงสร้างแบบ
DenseNet121 ให้ค่าความถูกต้อง 98.33% ซึงมีค่ามากทีสุด จึงสรุปได้ว่า
หากต้องการสร้างโมเดลเพือนําไปจําแนกพันธ์อุ ะโวกาโดควรจะใช้
โครงสร้างแบบ DenseNet121
คําสําคัญ — การรู้จําอะโวกาโด, การเรียนรู้เชิ งลึก, โครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนั เชิ งลึก
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
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ทีพัฒนาขึนเอง ให้ความแม่นยํา 96.25% ซึงมีประสิทธิภาพทีดีทีสุดเมือ
เทียบกับโครงสร้างแบบอืนๆ
Srinidhi et al. [8] ได้ดําเนินการศึกษาการจําลองการเรียนรูเชิ
้ งลึกเพือ
ตรวจหาโรคพืช เพือแยกคุณลักษณะและการจัดประเภทโดยใช้แบบจําลอง
ชุดข้อมูลเป็ นภาพใบของต้นแอปเปิ ล จําแนกออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
สุขภาพดี, ตกสะเก็ด, สนิมและหลายโรค ในการทดลองมีการนําเทคนิคใน
การเพิมข้อมูลในการเรียนรู้ ด้วยการประมวลผลภาพ (Image Processing)
ประกอบด้วย การหาเส้นรอบวัตถุทีอยูใน
่ ภาพ (Canny Edge Detection),
การพลิก (Flipping) และการทําให้มัว (Blurring) ซึงทําการทดลองกับโครง
ข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ทีโครงสร้างต่างกันคือ EfficientNetB7
และ DenseNet โดยผลจากการทดสอบ EfficientNetB7 และ DenseNet
ให้ความแม่นยําใกล้เคียงกันคือ 99.8% และ 99.75% ตามลําดับ

II. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจําแนกอะโวกาโดด้วยเทคนิ
กการเรียนรูเ้ ชิงลึกพบว่า
Mohammed N et al. [3] ได้นําเสนอการจําแนกอะโวกาโดโดยใช้โครง
ข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network:
CNN) ใช้ภาพอะโวกาโดทังหมด 1,234 ภาพ ในการทดลองได้ปรับ
รูปภาพให้มีขนาด 100x100 พิกเซล เพือการคํานวณทีเร็วขึน โดยในการ
ทดลองชุดข้อมูลภาพอะโวกาโดมีทังแบบสีและแบบขาวดํา โดยผลจากการ
ทดสอบให้ความแม่นยํา 99.84% อย่างไรก็ตามงานวิจยั ชินนีมีข้อจํากัดไม่
ได้จาํ แนกสายพันธุอ์ ะโวกาโด
Lim MG et al. [4] ได้นําเสนอการจําแนกพันธุทุ์ เรียนโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN)
ประกอบด้วยชุดข้อมูล 2 ชุด ชุดข้อมูลที 1 ประกอบด้วยภาพของพันธุ์
ทุเรียน 3 พันธุ์ ใช้ภาพทังหมด 600 ภาพ และชุดข้อมูลที 2 ประกอบด้วย
ภาพของพันธุทุ์ เรียน 3 พันธุ์ และภาพทีไม่ใช่ทุเรียน ใช้ภาพทังหมด 800
ภาพ โดยผลจากการทดสอบโมเดลทีใช้ชุดข้อมูลที 1 ให้ความแม่นยํา
82.50% ซึงมากกว่าโมเดลทีใช้ชุดข้อมูลที 2 ทีมีการเพิมภาพทีไม่ใช่ทุเรียน
ซึงให้ความแม่นยํา 81.25%
Neda et al. [5] ได้ดําเนินการศึกษาการถ่ายโอนการเรียนรูสํ้ าหรับการ
จําแนกประเภทดอกไม้ ซึงในการทดสอบใช้ชุดข้อมูล Oxford 102 Flower
ทีมีจํานวนดอกไม้ 102 สายพันธ์ุ ประกอบด้วยรูปภาพดอกไม้ทังสิน 8,228
ภาพ
ทําการถ่ายโอนการเรียนรูกั้ บการเรียนรูเชิ
้ งลึกทีมีโครงสร้างแบบ
DenseNet121 จากการทดลองให้ความแม่นยํา 98.6%
Farabee et al. [6] ได้ดําเนินการศึกษาการจําลองการเรียนรูเชิ
้ งลึก
เพือตรวจหาโรคมันฝรังจากภาพใบมันฝรัง ซึงศึกษาเปรียบเทียบโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั และโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั
แบบถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันแบบ
ถ่ายโอนการเรียนรูทํ้ าการเปรียบเทียบกับโครงสร้าง จํานวน 7 โครงสร้าง
ประกอบด้วย VGG-16, VGG-19, Inception-ResNet-V2, MobileNet,
Inception-V3, Resnet-50 และXception โดยผลจากการทดสอบการใช้เท
คนิกถ่ายโอนการเรียนรู้ VGG16 ให้ความแม่นยํา 99.43% ซึงมี
ประสิทธิภาพทีดีทสุี ดเมือเทียบกับโครงสร้างแบบอืนๆ
Prakhar et al. [7] ได้ดําเนินการศึกษาการจําลองการเรียนรูเชิ
้ งลึกเพือ
ตรวจหาโรคใบแอปเปิ ล ซึงศึกษาเปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชนั ทีพัฒนาขึนเองและโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ทีมี
ความแตกต่างกันจํานวน 3 โครงสร้าง ประกอบด้วย DenseNet121,
EfficientNetB7 และNoisyStudent ซึงในการทดลองมีการนําเทคนิคในการ
เพิมข้อมูลในการเรียนรู้ ด้วยการประมวลผลภาพ (Image Processing)
ประกอบด้วย การหาเส้นรอบวัตถุทีอยูใน
่ ภาพ (Canny Edge Detection),
การพลิก (Flipping), การคอนโวลูชัน (Convolution) และการทําให้มัว
(Blurring) โดยผลจากการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

III. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง
III.I ลักษณะประจําพันธุข์ องผลอะโวกาโด
จากการศึกษาคุณลักษณะสายพันธุขอ
์ งอะโวกาโด 7 พันธุ์ คือ พันธุ์
บูช , พันธุบู์ ช , พันธุแฮส
์ , พันธุพริ
์ งเคอร์ตัน, พันธุบั์ คคาเนีย, พันธุปี์ เตอร์
สัน และ พันธ์ุเอ.034 [9] [10] ได้ข้อมูลลักษณะประจําพันธุของ
์ ผลอะโว
กาโด ดังตารางที 1.
ตารางที I. คุณลักษณะสายพันธุข์ องอะโวกาโด
พันธุ์

รูปร่างผล

บัคคาเนีย

รูปไข่

แฮส
พิงเคอร์ตนั
ปี เตอร์สนั
บูช 7
บูช 8
เอ.

รูปไข่
รูปชมพู่
ค่อนข้างกลม
ค่อนข้างกลม
รูปไข่
รูปทรงยาว

ลักษณะผิว
ขรุขระปาน
กลาง
ขรุขระ
ขรุขระ
เรียบ
ขรุขระเล็กน้อย
ขรุขระเล็กน้อย
ขรุขระเล็กน้อย

สีผิว
เขียว
ม่วง
เขียว
เขียวอมเหลือง
เขียว
เขียว
เขียว

III.II การเรียนรูเ้ ชิงลึก
การเรียนรูเชิ
้ งลึก (Deep Learning) [11] ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย
ในหลายสาขาและในด้านการวิจยั เช่น ทางการแพทย์ การจดจําภาพ การ
วิเคราะห์ข้อความ เป็ นต้น ซึงหลักการเรียนรูเชิ
้ งลึกเกิดจากโครงข่าย
ประสาทเทียม ทีประกอบด้วยเลเยอร์ทีซ่อนอยูหลาย
่
ๆ ชัน(Hidden Layer)
รวมถึงชันนําเข้า (Input Layer) และชันนําออก (Output Layer) ดังรูปที 1
และใช้การประมวลผลแบบขนานให้สามารถประมวลผลลัพธ์ออกมาได้

รูปที I. โครงสร้างการเรียนรูเ้ ชิงลึก
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III.III โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั
โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network)
[11] ถูกนํามาใช้ในรูปแบบโมเดลทีสามารถเรียนรูและ
้ สกัดคุณลักษณะเด่น
(Feature extraction) ของรูปภาพได้ด้วยตัวเองซึงข้อดีของโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั คือโมเดลจะสามารถเรียนรูแ้ ละเลือกลักษณะ
เด่นของภาพได้ดีกว่ามนุษย์ จึงทําให้ผลจากการประมวลผลมีความแม่นยํา
มากกว่า ซึงรูปภาพทีเข้า CNN จะถูกแปลงมาเป็ นเมทริกซ์ โดยโครงสร้าง
ของ CNN จะประกอบไปด้วยการทํางานหลัก ๆ 2 ประเภท คือ ชันคอน
โวลูชนั (Convolutional layer) และชันพูลงิ (Pooling layer)
ชันคอนโวลูชัน (Convolutional layer) [12] ทําหน้าทีสกัดเอาส่วน
ต่างๆ ของภาพออกมาโดยหาจํานวนผลลัพธ์ของนิวรอล (Neuron) ทีเชือม
ต่อจากพืนทีส่วนย่อย ๆ ของภาพด้วยวิธการ
ี คอนโวลูชัน (Convolution)
เพือให้โมเดลสามารถเรียนรูล้ กั ษณะของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
แม่นยํา ดังรูปที 2.
รูปที 4. โครงสร้าง InceptionResNetV2 [13]
III.III.II InceptionV3
InceptionV3 [14] เป็ นสถาปั ตยกรรมทีได้รับการพัฒนาโดย Google
ซึงพัฒนาต่อยอดจาก InceptionV1 และ InceptionV2 โดยมีการลด
โครงสร้างภายใน ดังรูปที 5. จึงทําให้ InceptionV3 มีพารามิเตอร์ลดลงจาก
เดิมแต่ยังคงมีประสิทธิภาพทีสูงโดยการปรับปรุงลด convolutions และ
maxpooling จากเดิมทีเป็ น 5x5 และ 3x3 เป็ น convolutions 3x3 และ
maxpooling 2x2

รูปที 2. การคํานวนด้วยวิธการคอนโวลู
ี
ชนั
ชันพูลลิง (Pooling layer) [12] เป็ นการสกัดเอาส่วนทีสําคัญทีสุดของ
ข้อมูล โดยจะนําค่าสูงสุดของช่องเก็บไว้ในส่วนนําออก (Output) เรียกว่า
ค่าสูงสุดพูลลิง (Max Pooling) ดังรูปที 3.

รูปที 5. โครงสร้าง InceptionV3 [14]

รูปที 3. การหาค่าสูงสุดพูลลิง

III.III.III VGG
VGG (Visual Geometry Group) [15] เป็ นสถาปั ตยกรรมโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชันโดยใช้ฟิ ลเตอร์ 3x3 แทนการใช้ฟิ ลเตอร์ขนาด
ใหญ่ ซึงการใช้ฟิ ลเตอร์ 3x3 2 ชัน จะสามารถครอบคลุมพืนที 5x5 แสดง
ดังรูปที 6.

ซึงในการวิจยั ครังนีจะนําเสนอการจําแนกอะโวกาโดโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั และทําการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้ลกั ษณะ
ของโครงสร้างทีต่างกัน 6 โครงสร้าง ประกอบด้วย InceptionResNetV2,
InceptionV3, DenseNet121, DenseNet169, VGG16 และ VGG19
III.III.I InceptionResNetV2
InceptionResNetV2 [13] เป็ นสถาปั ตยกรรมโครงข่ายประสาทแบบ
คอนโวลูชัน ดังรูปที 4. ถูกพัฒนาขึนจากการผสมผสานระหว่างโครงสร้าง
Inception และ Residual ซึงใน Inception-Resnet block มี convolutional
filters หลายขนาดเชือมกัน เพือเพิมประสิทธิภาพและลดการคํานวณ

รูปที 6. ฟิ ลเตอร์ 3×3 2 ชันครอบคลุมพืนที 5×5
โดยหากใช้ฟิ ลเตอร์ 3x3 3 ชัน จะสามารถครอบคลุมพืนที 7x7 ดังนัน
จึงทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่และจะสามารถช่วยลดจํานวน
พารามิเตอร์ให้น้อยลงได้ ซึง VGG16 หมายถึง มีชันนําหนักลึก 16 ชัน
แสดงดังรูปที 7.
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โมเดลทีผ่านการเรียนรูชุ้ ดข้อมูลมาแล้ว (Pre-trained Model) มาใช้เป็ น
ส่วนหนึงของโมเดลใหม่ทีจะสร้าง เพือนํามาเป็ นโมเดลตังต้น (Base
Model) และแทนทีชันสุดท้ายของแบบจําลองด้วยชุดข้อมูลใหม่
IV. วิธดี าํ เนินการวิจยั
IV.I การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทําการเก็บข้อมูลภาพถ่ายอะโวกาโด จํานวน 7 พันธุ์ คือ พันธุบู์ ช ,
พันธุบู์ ช , พันธุแฮส
์ , พันธุพิ
์ งเคอร์ตัน, พันธุบั์ คคาเนีย, พันธุปี์ เตอร์สัน
และ พันธ์ุเอ.034 ดังรูปที 10. พันธุละ
์ 1,200 ภาพ ทังหมดจํานวน 8,400
ภาพ

รูปที 7. โครงสร้าง VGG16 [15] [16]
VGG19 เป็ นสถาปั ตยกรรมทีพัฒนามาจาก VGG16 ซึงมีชันนําหนัก
ลึก 19 ชัน แสดงดังรูปที 8.

รูปที 10. ตัวอย่างภาพถ่ายอะโวกาโด จํานวน 6 พันธุ์
รูปที 8. โครงสร้าง VGG19 [15] [17]

IV.II การเตรียมภาพถ่ายอะโวกาโด
การเตรียมภาพถ่ายอะโวกาโด ใช้เทคนิคในการเพิมข้อมูลในการเรียน
รู้ (Augmented Data) ด้วยวิธใน
ี การประมวลผลภาพ (Image Processing)
ประกอบด้วย การหมุนภาพ การพลิกแนวนอนและการพลิกแนวตัง ดังรูปที
11. เพือช่วยเพิมปริมาณภาพอีกทังอ่านและปรับขนาดภาพเป็ น 224*224
พิกเซล สําหรับนําไปใช้ในการสร้างโมเดล

III.III.IV DenseNet
DenseNet(Dense Convolutional Network) [18] มีแนวคิดมาจาก
ResNet ซึงมี Dense block ทีมีความซับซ้อนมากกว่า Residual block
ของ ResNet โดยที
DenseNet มีจํานวนพารามิเตอร์น้อยกว่า
ResNetและยังให้ความแม่นยําทีดีกว่า โดยเชือมต่อกับชันอืนๆแบบ Feed
forward ดังรูปที 9. ซึง DenseNet มีหลายโครงสร้าง สําหรับการวิจยั ครังนี
ใช้ DenseNet121 และ DenseNet169 ทีถูกออกแบบให้มีจํานวนชัน 121
และ 169 ตามลําดับ

รูปที 11. การเตรียมภาพถ่ายอะโวกาโด
รูปที 9. การเชือมกันของแต่ละชันของ DenseNet [18]

IV.III การแบ่งชุดข้อมูล
หลังจากเตรียมภาพถ่ายอะโวกาโด ทําการแบ่งชุดข้อมูลภาพถ่ายเป็ น
3 ส่วน คือ ชุดข้อมูลฝึกสอน ชุดข้อมูลตรวจสอบและชุดข้อมูลทดสอบ โดย
แบ่ง ชุดข้อมูลฝึกสอน 64% ชุดข้อมูลทดสอบ 20% และชุดข้อมูลตรวจสอบ
16% ดังตารางที 2.

III.IV การถ่ายโอนการเรียนรู้
การถ่ายโอนข้อมูล (Transfer Learning) [19] เป็ นเทคนิคทีเป็ นทีนิยม
มากเนืองจากช่วยให้สามารถฝึกอบรมโครงข่ายประสาทเทียม ทีมีข้อมูล
ขนาดเล็กอีกทังช่วยลดเวลาในการเรียนรูของ
้ โมเดล โดยจะนําบางส่วนของ
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ตารางที 2. การแจกแจงชุดข้อมูล
พันธุ์
บัคคาเนีย
แฮส
พิงเคอร์ตนั
ปี เตอร์สนั
บูช 7
บูช 8
เอ.
รวม

ข้อมูล
ฝึ กสอน
(ภาพ)
768
768
768
768
768
768
768
5,376

ข้อมูล
ทดสอบ
(ภาพ)

240
240
240
240
240
240
240
1,680

ข้อมูล
ตรวจสอบ
(ภาพ)
192
192
192
192
192
192
192
1,344

จํานวนทังหมด
(ภาพ)
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
8,400

รูปที 13. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ DenseNet169

IV.IV ฝึกสอนโมเดล
ในส่วนของการฝึกสอนโมเดลเริมจากการสร้างโมเดล CNN 2 ชัน โดย
ใช้ Adam (Adaptive Moment Estimation) เป็ น optimizer เมือทําการ
สร้างโมเดลแล้ว จะทําการถ่ายโอนการเรียนรูโดย
้ ใช้แอพพลิเคชัน Keras
เป็ นโมเดลทีผ่านการเรียนรูชุ้ ดข้อมูลมาแล้ว ซึงจะตัดส่วนท้ายของโมเดล
และใส่โมเดลทีเราได้สร้างเข้าไปแทนที โดยจะใช้โครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชันจํานวน 6 โครงสร้างประกอบด้วย InceptionResNetV2,
InceptionV3, DenseNet121, DenseNet169, VGG16 และ VGG19 โดย
กําหนดพารามิเตอร์ฝึกสอนโมเดล ดังตารางที 3.
ตารางที 3. แสดงพารามิเตอร์ฝึกสอนโมเดล
Parameters

Value

Optimizer
No of Classes
Color
Input Image Size
Batch sizes
Learning rate
Training set size
Validation set size
Test set size

Adam
7
RGB
224×224
32
0.0001
4,608
1,152
1,440

รูปที 14. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ InceptionResNetV2

รูปที 15. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ InceptionV3

IV.V การทดสอบและการประเมินโมเดล
หลังจากฝึกสอนโมเดลจะทําการทดสอบโมเดลโดยใช้ชดุ ข้อมูลทดสอบ
และหาค่าความถูกต้อง ใช้ไลบารี Sklearn เพือคํานวณ Confusion Metrix
, Precision , Recall , F1-Score และค่าความถูกต้องของแต่ละโมเดล ดัง
รูปที 12. - 17. สําหรับทําการเปรียบเทียบโมเดลแต่ละโครงสร้าง

รูปที 16. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ VGG16

รูปที 12. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ DenseNet121
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รูปที 17. กราฟแสดง Accuracy และ Loss ของ VGG19
V. ผลการวิจยั
จากการวิจยั หลังจากทีฝึกสอนโมเดลและทําการประเมินโมเดล โดย
การหาเมทริกซ์ Precision, F1 Score, Recall, Confusion Metrix และค่า
ความแม่นยํา ซึงผลจากการทดสอบ เป็ นดังตารางที 4. DenseNet121 มีค่า
ความแม่นยํามากทีสุดคือ 98.33% แต่ค่า Precision, F1 Scoreและ Recall
ของ VGG19 มีค่าเท่ากับ DenseNet121 เช่นกัน ดังนัน DenseNet121 มีค่า

รูปที 19. Confusion Matrix (VGG19)
VI. สรุป
งานวิจยั ฉบับนีได้นําเสนอวิธกี ารประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูเ้ ชิงลึก
(Deep Learning) โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional
Neural Networks) ซึงประกอบไปด้วยโครงสร้างแบบ InceptionResNetV2,
InceptionV3, DenseNet121, DenseNet169, VGG16 และVGG19 สําหรับ
จําแนกอะโวกาโด จํานวน 6 พันธุ์ คือ พันธุบู์ ช , พันธุบู์ ช , พันธุแฮส
์ , พันธุพิ
์ งเค
อร์ตัน, พันธุบั์ คคาเนีย, พันธุปี์ เตอร์สัน และ พันธ์ุเอ.034 จากผลการทดลองพบว่า
โครงสร้างแบบ DenseNet121 มีค่าความแม่นยํามากทีสุดคือ 98.33% รองลงมา
คือ VGG19 มีค่าความแม่นยําคือ 97.92% ดังนันโครงสร้างแบบ DenseNet121
เหมาะสําหรับนําไปใช้เพือจําแนกอะโวกาโด เนืองจากมีค่าความถูกต้องทีสูงและ
ยังช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้

ความแม่นยํามากทีสุด รองลงมาคือ VGG19 มีค่าความแม่นยําคือ 97.92% ดังรูป
ที 18. และรูปที 19. ทีแสดง Confusion Matrix ของ DenseNet121 และ
VGG19 ตามลําดับ

ตารางที 4. แสดงผลการเปรียบเทียบโมเดล
Model
DenseNet121
DenseNet169
InceptionResNetV2
InceptionV3
VGG16
VGG19

Accuracy
(%)
98.33
97.32
96.61
94.46
97.26
97.92

Precision

Recall

F1 Score

0.98
0.98
0.97
0.95
0.97
0.98

0.98
0.97
0.97
0.94
0.97
0.98

0.98
0.97
0.97
0.94
0.97
0.98

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

รูปที 18. Confusion Matrix (DenseNet121)

[7]

[8]
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บทคัดย่อ — เว็บไซต์เป็ นช่องทางการสือ่ สารสาคัญทีส่ ามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างการเติ บโตให้กบั ธุรกิ จคาแรคเตอร์
โดยทีเ่ จ้าของธุรกิ จสามารถนาเสนอเนื้ อหาทีต่ ้องการได้อย่างอิ สระ
งานวิ จยั นี้ จึงได้นาเสนอการออกแบบเว็บไซต์
สาหรับธุรกิ จดิ จิทลั คอน
เทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร์ ประเภทผู้ผลิ ตทีม่ ีทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ น
ของตนเอง โดยยึดผู้ใช้งานเป็ นศูนย์กลางเพือ่ สร้างประสบการณ์ในการใช้
งานทีด่ ีอนั จะนาไปสู่การประชาสัมพันธ์และการทาการตลาดทีม่ ี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ ง่ ขึ้น
ดาเนิ นการวิ จยั การออกแบบโดยการวิ เคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 30 คน
และเว็บไซต์ค่แู ข่งในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการวิ จยั พบว่า
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการนาเสนอ
คาแรคเตอร์กบั ข้อมูลของผูส้ ร้างสรรค์ผลงานทีม่ ีความกระชับเข้าใจง่าย
และขัน้ ตอนการสังซื
่ ้ อสิ นค้าทีไ่ ม่ซบั ซ้อน เมือ่ ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ที ่
ออกแบบ
ผู้ใช้งานสามารถทาความเข้าใจและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อเว็บไซต์ที ่
ออกแบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านการนาเสนอเนื้ อหา ด้านความ
น่ าเชือ่ ถือ และด้านความน่ าสนใจ ในภาพรวมผูใ้ ช้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุดทัง้ 4 ด้าน

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. บทนา
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ (Digital Content) เป็ นหนึ่งในแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึง่ ถือเป็ น Soft Power ทีม่ บี ทบาทต่อ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมากในปั จจุบนั
จากข้อมูลผลการสารวจ
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 ของสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั [1,2,3] พบว่าผูผ้ ลิตดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร์
มีแนวโน้มเติบโตเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้การแข่งขันสูงขึน้ ตามไปด้วย การนาเสนอ
คาแรคเตอร์จงึ เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย โดยธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร์นนั ้ มีปัจจัย
ลบด้านค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการทาการตลาดภายในประเทศ
ซึง่ เกิดจากความนิยมคาแรคเตอร์และการพึง่ พาแพลตฟอร์มทีม่ าจาก
ต่างประเทศ ส่งผลให้การบริโภคทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการจ่ายเงินออกนอกประเทศ
ทาให้ผปู้ ระกอบการไทยเสียโอกาสในการขยายตลาด เธียรทศ [4] กล่าวว่า
ในการสือ่ สารการตลาดผ่าน “การ์ตูน” ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทยนัน้ ควร
เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารตัวการ์ตนู ผ่านเครือ่ งมือทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั ให้ถแ่ี ละ
หลากหลาย รุยาภรณ์ [5] กล่าวถึง แนวทางสาหรับการใช้และพัฒนา
ทรัพยากร Soft Power ว่าควรใช้ประโยชน์จากสือ่ สังคมออนไลน์ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดทา
เว็บไซต์และช่องทางสือ่ สังคมทีผ่ ชู้ มทัวโลกสามารถเข้
่
าถึงและมีปฏิสมั พันธ์
ได้ทนั ที จากข้อมูลผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย

คาสาคัญ — ดิ จิทลั คอนเทนต์, คาแรคเตอร์ไทย, ทรัพย์สินทางปั ญญา,
การออกแบบเว็บไซต์, ประสบการณ์ผใ้ ู ช้งาน
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.
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ปี พ.ศ. 2563 [6] พบว่า คนไทยใช้อนิ เทอร์เน็ตเฉลีย่ วันละ 11 ชัวโมง
่
25
นาที เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2562 ถึง 1 ชัวโมง
่ 3 นาที ซึง่ เว็บไซต์ถอื เป็ นหนึ่ง
ในสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Assets) ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
และสร้างความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้งานได้ตงั ้ แต่ครัง้ แรก การศึกษาของ
Lindgaard et al. [7] สรุปได้ว่าคนใช้เวลาเพียง 0.05 วินาที ในการตัดสินใจ
ว่าเว็บไซต์นนั ้ ดีหรือไม่ โดยสิง่ ทีค่ นรับรูไ้ ด้ในช่วงเสีย้ ววินาทีแรกนัน้ ล้วน
เกีย่ วข้องกับการออกแบบ การนาเสนอคาแรคเตอร์ผ่านเว็บไซต์ทม่ี กี าร
ออกแบบทีด่ จี งึ เป็ นโอกาสในการสร้างความน่าเชือ่ ถือและการเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การมีเว็บไซต์เป็ นของ
ตนเองนัน้ ยังทาให้ผปู้ ระกอบการสามารถนาเสนอเนื้อหา (Content) ต่าง ๆ
ได้โดยไม่มขี อ้ จากัดด้านค่าใช้จ่ายในการจ้างทาประชาสัมพันธ์และเพิม่
โอกาสให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจจากโปรแกรมค้นหา (Search Engine)
ได้มากกว่าสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media)
ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ดจิ ทิ ลั คอนเทนต์ไทยเพือ่ เป็ นแนวทางในการออกแบบ
เว็บไซต์สาหรับธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร์ ประเภท
ผูผ้ ลิตทีม่ ที รัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นของตนเอง (IP Owner) หรือ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นผูส้ ร้างคาแรคเตอร์ของตนเองเพือ่ การประชาสัมพันธ์
และการทาการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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แบบใหม่มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้งานบริการ
แอพพลิเคชันทั
่ ง้ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านการรับรูต้ รา
สินค้า ดังนัน้ ผูพ้ ฒ
ั นาควรคานึงถึงการมอบประสบการณ์ทด่ี ี การสร้างคุณค่า
เพิม่ ช่องทางในการจัดจาหน่ายและการเผยแพร่ให้เหมาะสม รวมถึงการ
สร้างการรับรูต้ ราสินค้าเพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการจดจาสินค้าได้อนั นาไปสู่ความพึง
พอใจในแอพพลิเคชันของผู
่
ใ้ ช้บริการทีเ่ กิดจากหลายปั จจัยร่วมกัน
โดยเฉพาะ ความน่าเชือ่ ถือ (Credibility) สุพทิ ย์ [11] กล่าวว่า การ
ประชาสัมพันธ์องค์กรหรือส่วนบุคคลโดยนาเสนอเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสือ่
ออนไลน์เป็ นไปอย่างแพร่หลายและรวดเร็วโดยพบว่าปั จจัยทีช่ ่วยส่งเสริม
ความน่าเชือ่ ถือของเว็บไซต์ประกอบด้วย ความรูส้ กึ อยู่ในโลกของความ
เป็ นจริง (Real – world feel) ใช้งานง่าย (Ease of use) เป็ นผูช้ านาญการ
(Expertise) ความไว้เนื้อเชือ่ ใจ (Trustworthiness) เอาใจใส่ต่อผูเ้ ยีย่ มชมแต่
ละราย (Tailoring) และปั จจัยทีท่ าให้ความน่าเชือ่ ถือของเว็บไซต์ลดลง
ประกอบด้วย การมีลกั ษณะเพือ่ การค้า (Commercial implications) ความ
เป็ นมือสมัครเล่น (Amateurism)
III. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั การออกแบบ (Design Research) อาศัย
หลักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยยึดผูใ้ ช้เป็ นศูนย์กลาง
(User – Centered Design) คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) โดย
ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ดจิ ทิ ลั คอน
เทนต์ไทย และเต็มใจในการให้ขอ้ มูล แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 20 คน แบ่งเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ดจิ ทิ ลั คอน
เทนต์ไทย 17 คน และผูส้ ร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี วามสนใจในการสร้าง
เว็บไซต์สาหรับธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร์ ประเภท
ผูผ้ ลิตทีม่ ที รัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นของตนเอง 3 คน การศึกษาความ
ต้องการพืน้ ฐานใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) แล้วนา
ข้อมูลมาทาการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ตามวิธขี อง
Braun & Clarke [12] จากนัน้ นาแก่นสาระทีไ่ ด้มาสร้างเป็ นเนื้อหาขัน้
พืน้ ฐาน แล้วนามาศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ด้วยวิธกี ารเรียงไพ่ (Card Sorting) เพือ่ จัดเรียงและจัดลาดับเนื้อหาทีจ่ ะใช้
ในการนาเสนอบนเว็บไซต์รว่ มกับการศึกษาวิเคราะห์การใช้งาน จุดเด่น จุด
ด้อย ของเว็บไซต์ค่แู ข่ง (Competitive Analysis) ในอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ นามาปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ หลังจากนัน้ วิเคราะห์
รูปแบบโครงร่างเว็บไซต์ดว้ ยการออกแบบแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
พร้อมกับเส้นทางการทางาน (Task Flow) และเส้นทางของผูใ้ ช้งาน (User
Flow) โดยกาหนดเป้ าหมายการทางานหลักของเว็บไซต์ 2 เป้ าหมาย ได้แก่
1. นาเสนอเนื้อหาทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับคาแรคเตอร์ 2. จาหน่ายสินค้า
ภายใต้แบรนด์คาแรคเตอร์ เพือ่ สร้างเป็ นโครงร่างของเว็บไซต์ (Mid –
Fidelity Wireframe) แล้วนาโครงร่างดังกล่าวไปทดสอบการใช้งาน
(Usability Test) ตามเป้ าหมายการทางานทีไ่ ด้กาหนดไว้เพือ่ ตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดในการใช้งาน ในขัน้ ตอนสุดท้าย นาข้อผิดพลาดจากการ
ทดสอบการใช้งานโครงร่างเว็บไซต์มาปรับปรุงการออกแบบเพือ่ พัฒนาเป็ น
เว็บไซต์ตน้ แบบ (Prototype) จากนัน้ นาเว็บไซต์ตน้ แบบทีไ่ ด้ไปทาการ
ทดสอบการใช้งานอีกครัง้ หนึ่งพร้อมทัง้ ประเมินความพึงพอใจด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั (IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน

II. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
เว็บไซต์เป็ นสิง่ ทีธ่ ุรกิจควรให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้น เนื่องจากเป็ น
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทีเ่ จ้าของธุรกิจสามารถควบคุมทุกอย่างได้
ปั จจุบนั การ
ออกแบบเว็บไซต์กลายเป็ นมากกว่ารูปลักษณ์ เพราะทุกองค์ประกอบล้วน
ส่งผลต่อความรูส้ กึ และความประทับใจแรก (First Impression) ของผูใ้ ช้งาน
แม้ว่าการออกแบบและองค์ประกอบจะมีความสาคัญ
แต่เนื้อหาก็เป็ น
สาเหตุหลักทีท่ าให้ผคู้ นเข้าชมเว็บไซต์ตงั ้ แต่แรก จึงทาให้เกิดแนวคิดใน
การออกแบบเว็บไซต์ดว้ ยแนวทางเนื้อหาเป็ นอันดับแรก (Content – First
Approach) ทุกเนื้อหาภายในเว็บไซต์ตอ้ งได้รบั การจัดระเบียบและลาดับให้
อยู่ในตาแหน่งทีม่ คี วามเหมาะสมและพร้อมต่อการใช้งานผ่านกระบวนการ
ออกแบบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการและการทดสอบโดยผูใ้ ช้งานจริง
ตามแนวคิดกระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ของ ธวัชชัย [8] โดย
ประสบการณ์ผใู้ ช้ คือ ผลลัพธ์จากการรับรู้ อารมณ์ความรูส้ กึ ทัศนคติและ
การตอบสนองของบุคคลเมือ่ เกิดการปฏิสมั พันธ์ สุวมิ ล [9] กล่าวว่า การ
วิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ เป็ นการศึกษาเพือ่ สร้างความเข้าใจสาเหตุ อารมณ์
พฤติกรรม ความต้องการ แรงจูงใจในการใช้งาน ทาให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ่ายทอด
มาจากประสบการณ์ตรงทีผ่ ใู้ ช้งานเคยมีหรือประสบในระหว่างการใช้งานจึง
ทาให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามลึกซึ้งกว่าวิธอี น่ื
โดยสามารถทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้หลากหลายวิธกี าร เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุม่
หรือการศึกษาจากเอกสารส่วนตัวจากนัน้ ทาการสรุปสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้
ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพือ่ นาผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ประสบการณ์
ผูใ้ ช้งานมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึง่ ประสบการณ์
ของผูใ้ ช้งานถือเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดแบบ
ใหม่ (4E) ทีไ่ ด้พฒ
ั นามาจากส่วนประสมทางการตลาดแบบเดิม (4P)
ประกอบด้วย การมอบประสบการณ์ (Experience) การสร้างคุณค่า
(Exchange) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Everywhere) และการเผยแพร่
(Evangelism) รุ่งนภา และประพล [10] กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
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โดยมีค่าความเทีย่ งตรงมากกว่า 0.66 ในทุกข้อคาถาม กับผูใ้ ช้งาน 30 คน
ใช้รปู แบบคาถามวัดความคิดเห็นเป็ นมาตราส่วนประมาณค่าตามมาตรวัด
ของลิเคิรท์ (Likert Scale) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และใช้ค่าคะแนนเฉลีย่ ในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

3
4

ความหมาย
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

5
6

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

เนื้อเรือ่ ง
การออกแบบและ
ภาพประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คาแรคเตอร์
ร้านค้าออนไลน์
เสนอขายสินค้าภายใต้แบรนด์
(Online Shop)
คาแรคเตอร์
ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงงานหรือ
อีเวนต์ (Event)
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คาแรคเตอร์
ครีเอเตอร์ (Creator) ข้อมูลของผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน
คาแรคเตอร์
(Character)

การวิเคราะห์เว็บไซต์ค่แู ข่งในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า เว็บไซต์
ส่วนใหญ่มจี ุดเด่น คือ มีรปู แบบเว็บไซต์ทเ่ี รียบง่ายส่งผลให้คาแรคเตอร์ม ี
ความโดดเด่น มีเส้นทางการทางานทีช่ ดั เจนโดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารขายสินค้า
พร้อมทัง้ มีการนาเสนอข้อมูลรายละเอียดของสินค้าทีค่ รบถ้วน แต่มจี ุดด้อย
คือ
มีลกั ษณะการเป็ นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์มากเกินไปและต้องค้นหา
เว็บไซต์อย่างเป็ นทางการ (Official website) เพือ่ เข้าถึงข้อมูลส่วนทีเ่ ป็ น
เนื้อเรือ่ ง (Story) ของคาแรคเตอร์
โครงร่างเว็บไซต์ (รูปที่ II) ทีไ่ ด้ทาการออกแบบจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความต้องการของผูใ้ ช้งานและการวิเคราะห์เว็บไซต์ค่แู ข่งในอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้องโดยยึดหลัก Minimum Variable Product (MVP) และ
Responsive Web Design เมือ่ นามาทดสอบการใช้งาน พบว่า ผูใ้ ช้งานบาง
ท่านยังมีความสับสนในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจตามเป้ าหมาย เนื่องจาก
รูปแบบของปุ่มทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันทัง้ หมดทาให้ขาดจุดนาสายตาในการ
ใช้งาน

IV. ผลการดาเนินงาน
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการขัน้ พืน้ ฐานและ
ความต้องการร่วมของผูใ้ ช้งานและผูส้ ร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี วามสนใจในการ
สร้างเว็บไซต์
พบว่า
ผูใ้ ช้งานให้ความสาคัญกับการทาความรูจ้ กั
คาแรคเตอร์ ผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน การติดตามเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องและความ
สะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ในขณะทีผ่ สู้ ร้างสรรค์ผลงานมุง่ เน้นการ
นาเสนอคาแรคเตอร์ของตนเองให้เป็ นทีร่ จู้ กั มีความน่าเชือ่ ถือ เพือ่ นาไปสู่
การสร้างรายได้ผ่านการขายสินค้า เกิดเป็ นความต้องการร่วมของผูใ้ ช้งาน
และผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ 1. การนาเสนอทีก่ ระชับเข้าใจง่าย 2. เนื้อหา
ใหม่ 3. สินค้าแนะนา 4. การสังซื
่ ้อสินค้าทีไ่ ม่ซบั ซ้อน (รูปที่ I)

รูปที่ I. ความต้องการร่วมของผูใ้ ช้งานและผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน
เมือ่ สร้างเนื้อหาขันพื
้ น้ ฐานตามแก่นสาระทีว่ เิ คราะห์ได้มาศึกษาข้อมูลความ
ต้องการเพิม่ เติมผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สามารถจัดเรียงลาดับ
เนื้อหาทีจ่ ะนามาแสดงในแต่ละหน้าบนเว็บไซต์ได้ตามตารางที่ I
รูปที่ II. ตัวอย่างโครงร่างเว็บไซต์ทอ่ี อกแบบจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานและเว็บไซต์ค่แู ข่งในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับปรุงการออกแบบใหม่ โดยใช้แนวทางตามงานวิจยั ของ
Flavian et al. [13] ในด้านภาพรวมของเว็บไซต์ ออกแบบหน้าเว็บเพจข่าว
และบทความโดยอ้างอิงรูปแบบเว็บบล็อก ออกแบบพืน้ ทีใ่ นการแนะนา
สินค้าโดยอ้างอิงงานวิจยั ของ Sulikowski & Zdziebko [14] ออกแบบหน้า
เว็บเพจอีเวนต์โดยอ้างอิงรูปแบบอินโฟกราฟิ กลาดับเวลา (Timeline) เพือ่
พัฒนาเป็ นเว็บไซต์ตน้ แบบ (รูปที่ III) ทีต่ อบโจทย์ต่อความต้องการร่วมของ

ตารางที่ I. ผลวิเคราะห์การจัดเรียงลาดับเนื้อหาทีน่ ามาแสดงบนเว็บไซต์
ระบบนาทาง
เนื้ อหาที่นาเสนอ
ลาดับ
(Navigation Bar)
(Content)
เนื้อหาทัง้ หมดของเว็บไซต์ใน
1
หน้าหลัก (Home)
ภาพรวม
ข่าว / บทความ
ข่าวและบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับ
2
(News)
คาแรคเตอร์
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ทัง้ ผูใ้ ช้งานและผูส้ ร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี วามสนใจในการสร้างเว็บไซต์
สาหรับธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร์ ประเภทผูผ้ ลิตทีม่ ี
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นของตนเองมากยิง่ ขึน้

สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ สื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจน
การจัดวางรูปแบบเว็บไซต์เป็ น
ระเบียบอยู่ในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
และพร้อมต่อการใช้งาน
รูปแบบและขนาดของตัวอักษรมี
ความเหมาะสม
ความหนาแน่นของตัวอักษรมี
ความเหมาะสม
การเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์สะดวก
ต่อการเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการ
ลาดับขัน้ ตอนในการเข้าถึงและ
สังซื
่ อ้ สินค้ามีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การเข้าถึงข้อมูล
การมีปฏิสมั พันธ์และการเปลีย่ น
ผ่านขององค์ประกอบภายใน
เว็บไซต์ส่งผลต่อความต่อเนื่องใน
การใช้งาน
ความง่ายต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวม

รูปที่ III. ตัวอย่างเว็บไซต์ตน้ แบบ
ผลการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ตน้ แบบ พบว่า ผูใ้ ช้งานใช้ระยะเวลา
ในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจทีม่ กี ารนาเสนอข้อมูลของคาแรคเตอร์ (เป้ าหมาย
ที่ 1) เฉลีย่ 14.38 วินาที และใช้ระยะเวลาในการสังซื
่ ้อสินค้าทีก่ าหนดจนจบ
กระบวนการ (เป้ าหมายที่ 2) เฉลีย่ 98.38 วินาที (ตารางที่ II)

ค่าเฉลี่ย (วิ นาที)
14.38
98.38

รายการ
ด้านการนาเสนอเนื้ อหา (Content)
เนื้อหาในแต่ละหน้าเว็บเพจมี
ความครบถ้วน สมบูรณ์
การลาดับเนื้อหามีความเหมาะสม
เนื้อเรื่องของคาแรคเตอร์มคี วาม
กระชับเข้าใจง่าย
ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา
ข้อมูลของผูส้ ร้างสรรค์ผลงานมี
ความครบถ้วน
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.

เห็นด้วย

4.40

0.62

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

4.30

0.75

มากทีส่ ุด

4.27

0.58

มากทีส่ ุด

4.60

0.56

มากทีส่ ุด

4.43

0.63

มากทีส่ ุด

4.47

0.63

มากทีส่ ุด

4.30

0.53

มากทีส่ ุด

4.63
4.44

0.49
0.59

มากทีส่ ุด
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

เห็นด้วย

4.13

0.57

มาก

4.33
4.60

0.61
0.56

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.60

0.62

มากทีส่ ุด

4.40

0.62

มากทีส่ ุด

4.41

0.60

มากที่สุด

ด้านความน่าเชือ่ ถือ (Reliability) ของเว็บไซต์ ผูใ้ ช้กม็ คี วามพึงพอใจใน
ระดับมากทีส่ ุดเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความน่าเชือ่ ถือของเว็บไซต์ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยมีค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ 4.57 อันเป็ น
ผลมาจากข้อมูลของคาแรคเตอร์ (ค่าเฉลีย่ 4.33) และข้อมูลของผูส้ ร้างสรรค์
ผลงาน (ค่าเฉลีย่ 4.40) ทีส่ ่งเสริมให้เว็บไซต์มคี วามน่าเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้
(ตารางที่ V)

ตารางที่ III. ความพึงพอใจด้านการใช้งานของเว็บไซต์ตน้ แบบ
ค่าเฉลี่ย

0.56

ตารางที่ IV. ความพึงพอใจด้านการนาเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์ตน้ แบบ

การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานด้านต่าง ๆ ของเว็บไซต์
ต้นแบบ พบว่า ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจในด้านการใช้งาน (Usability) ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ 4.63 อันเป็ นผลมาจาก
องค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมกันทัง้ ความชัดเจนของข้อความ เครือ่ งหมายและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาดของตัวอักษรและความ
หนาแน่นของตัวอักษร โดยเฉพาะการจัดวางรูปแบบทีเ่ ป็ นระเบียบ อยู่ใน
ตาแหน่งทีเ่ หมาะสม พร้อมต่อการใช้งาน (ค่าเฉลีย่ 4.60) และการเชือ่ มโยง
หน้าเว็บไซต์ทม่ี คี วามสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการ (ค่าเฉลีย่ 4.60)
ซึง่ ส่งผลให้เกิดความเหมาะสมของระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล (ค่าเฉลีย่
4.47) และลาดับขันตอนในการเข้
้
าถึงและสังซื
่ ้อสินค้า (ค่าเฉลีย่ 4.43) โดย
การมีปฏิสมั พันธ์และการเปลีย่ นผ่านขององค์ประกอบภายในเว็บไซต์เป็ น
สิง่ ทีเ่ ข้ามาส่งเสริมความต่อเนื่องในการใช้งานเว็บไซต์ (ตารางที่ III)

รายการ
ด้านการใช้งาน (Usability)
ข้อความ
เครื่องหมายและ

4.60

ในด้านการนาเสนอเนื้อหา (Content) ในภาพรวมผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจ
ในระดับมากทีส่ ุด โดยเฉพาะเนื้อเรือ่ งของคาแรคเตอร์มคี วามกระชับเข้าใจ
ง่ายและภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา โดยมีค่าเฉลีย่ ระดับความ
พึงพอใจ 4.60 ทัง้ สองประเด็น รองลงมา คือ ข้อมูลของผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน
มีความครบถ้วน การลาดับเนื้อหามีความเหมาะสมและเนื้อหาในแต่ละหน้า
เว็บเพจมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลาดับ (ตารางที่ IV)

ตารางที่ II. ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจตามเป้ าหมาย เมือ่
ทาการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ตน้ แบบ
เป้ าหมายการทดสอบ
เป้ าหมายที่ 1
เป้ าหมายที่ 2

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand
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ตารางที่ V. ความพึงพอใจด้านความน่าเชือ่ ถือของเว็บไซต์ตน้ แบบ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
ด้านความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
ข้อมูลของคาแรคเตอร์ส่งผลต่อ
4.33
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
ข้อมูลของผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน
4.40
ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซต์
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สง่ ผล
4.57
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
ค่าเฉลี่ยรวม
4.43

S.D.

เห็นด้วย

0.66

มากทีส่ ุด

0.67

มากทีส่ ุด

0.63

มากทีส่ ุด

0.65

มากที่สุด

การทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ตน้ แบบสาหรับธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์
ไทย สาขาคาแรคเตอร์ ประเภทผูผ้ ลิตทีม่ ที รัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นของ
ตนเอง แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานสามารถทาความเข้าใจถึงการใช้งานเว็บไซต์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ทดสอบการใช้งานตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
การประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ ในภาพรวมผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจใน
ระดับมากทีส่ ุด ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการใช้งาน ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมกันจะนาไปสู่ความง่ายต่อการใช้งาน โดยเฉพาะ
การจัดวางรูปแบบทีเ่ ป็ นระเบียบ อยู่ในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม พร้อมต่อการใช้
งานและการเชือ่ มโยงหน้าเว็บไซต์ทม่ี คี วามสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการจะส่งผลให้เกิดความเหมาะสมของระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล
ลาดับขัน้ ตอนในการเข้าถึงและสังซื
่ อ้ สินค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มิล
ตรา และปวีณา [17] ทีร่ ายงานว่า ผูป้ ระกอบการในธุรกิจออนไลน์ควรเน้น
การปรับปรุงเว็บไซต์ในด้านการเชือ่ มโยง
โดยออกแบบช่องทางในการ
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันให้
่ มคี วามสะดวกสบายและ
ง่ายต่อการใช้งานของผูบ้ ริโภคอันจะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าในเวลา
ต่อมา และจากการศึกษาของ อาภาภรณ์ [18] พบว่า ผูบ้ ริโภคให้
ความสาคัญกับรูปแบบของเว็บไซต์ทม่ี คี วามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทข่ี าย
มีความสะดวกในการค้นหาสินค้าหรือข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าที่
ครบถ้วนรวมทัง้ ระบบการสังซื
่ ้อสินค้าของเว็บไซต์ทไ่ี ม่ยุ่งยาก 2. ด้านการ
นาเสนอเนื้อหา
เนื้อหาในแต่ละหน้าเว็บเพจมีความครบถ้วนสมบูรณ์
โดยเฉพาะเนื้อเรือ่ งของคาแรคเตอร์ทม่ี คี วามกระชับ เข้าใจง่าย ทัง้ การ
ลาดับเนื้อหาทีม่ คี วามเหมาะสมและภาพประกอบมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา ซึง่ งานวิจยั ของ มิลตรา และปวีณา [17] ก็สรุปว่า ผูป้ ระกอบการใน
ธุรกิจออนไลน์ควรเน้นการปรับปรุงเว็บไซต์ในด้านเนื้อหาด้วย
โดยมี
รายละเอียดทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน 3. ด้านความน่าเชือ่ ถือ ความเหมาะสมของ
ข้อมูลของคาแรคเตอร์และข้อมูลของผูส้ ร้างสรรค์ผลงานนาไปสู่ความ
น่าเชือ่ ถือของเว็บไซต์ซง่ึ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุภสั สร และภิเษก [19] ซึง่ กล่าวว่า ควรให้ความสาคัญเรือ่ ง
ความน่าเชือ่ ถือ โดยการจัดให้เว็บไซต์มเี บอร์ตดิ ต่อ มีทอ่ี ยู่ทช่ี ดั เจนและมี
คาอธิบายสินค้าอย่างละเอียดมากขึน้ รวมถึงการจัดให้มชี ่องทางการส่งมอบ
สินค้าทีน่ ่าเชือ่ ถือและไว้ใจได้ เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจจนเกิดความ
เชือ่ มันในการซื
่
อ้ สินค้าและเกิดความภักดีต่อสินค้า 4. ด้านความน่าสนใจ
การมีปฏิสมั พันธ์และการเปลีย่ นผ่านขององค์ประกอบภายในเว็บไซต์ชว่ ย
เพิม่ ความน่าสนใจและน่าใช้งานให้กบั เว็บไซต์มากยิง่ ขึน้ ทาให้คาแรคเตอร์
มีความโดดเด่น น่าสนใจมากยิง่ ขึน้ ตามไปด้วย
การออกแบบเว็บไซต์สาหรับธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย
สาขา
คาแรคเตอร์ ประเภทผูผ้ ลิตทีม่ ที รัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นของตนเอง จึงควร
ออกแบบให้ใช้งานง่าย (Experience) ผ่านการนาสายตา (Call to Action)
ด้วยรูปแบบปุ่มทีม่ คี วามแตกต่างจากปุ่มอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์เดียวกัน เช่น
การใช้ส ี การใส่แอนิเมชัน่ เพือ่ ให้เกิดการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้งาน โดย
มุง่ เน้นการนาเสนอคาแรคเตอร์ให้มคี วามโดดเด่น ระบบการสังซื
่ ้อสินค้ามี
กระบวนการไม่ซบั ซ้อน สรุปใจความสาคัญในเนื้อเรือ่ งของคาแรคเตอร์ให้ม ี
ความกระชับ เข้าใจง่าย (Exchange) และขัน้ ตอนในการสังซื
่ ้อสินค้าไม่ควร
เกิน 5 ขัน้ ตอน เนื่องจากกระบวนการซื้อสินค้าเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะส่งผลต่อ
ความสาเร็จของเว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ [13] ทัง้ ยังมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความ

นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั มีความพึงพอใจในด้านความน่าสนใจ (Interesting)
ของเว็บไซต์ในระดับมากทีส่ ุดด้วย โดยเฉพาะการเปลีย่ นผ่าน (Transition)
ขององค์ประกอบภายในเว็บไซต์ชว่ ยเพิม่ ความน่าสนใจและน่าใช้งานมาก
ยิง่ ขึน้ โดยมีค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ 4.63 รองลงมา คือ การมี
ปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ขององค์ประกอบภายในเว็บไซต์ต่อผูใ้ ช้งานช่วย
เพิม่ ความน่าสนใจและน่าใช้งานมากยิง่ ขึน้ (ค่าเฉลีย่ 4.57) และคาแรคเตอร์
มีความโดดเด่น น่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ 4.30) ตามลาดับ (ตารางที่ VI)
ตารางที่ VI. ความพึงพอใจด้านความน่าสนใจของเว็บไซต์ตน้ แบบ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
ด้านความน่ าสนใจ (Interesting)
คาแรคเตอร์มคี วามโดดเด่น
4.30
น่าสนใจ
การมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction)
4.57
ขององค์ประกอบภายในเว็บไซต์
ต่อผูใ้ ช้งานช่วยเพิม่ ความน่าสนใจ
และน่าใช้งานมากยิง่ ขึน้
การเปลีย่ นผ่าน (Transition) ของ
4.63
องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ชว่ ย
เพิม่ ความน่าสนใจและน่าใช้งาน
มากยิง่ ขึน้
ค่าเฉลี่ยรวม
4.50

S.D.

เห็นด้วย

0.70

มากทีส่ ุด

0.50

มากทีส่ ุด

0.56

มากทีส่ ุด

0.59

มากที่สุด
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V. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพทีต่ อ้ งการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจาก
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ปี ระสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ดจิ ทิ ลั คอนเทนต์ไทยซึง่
มีพฤติกรรมใกล้เคียงกันจึงทาให้เกิดความอิม่ ตัวของข้อมูลทางทฤษฎี [15]
ทีส่ มั ภาษณ์เพียง 10 – 20 ราย ผลการศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้งาน
พบว่า ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการนาเสนอคาแรคเตอร์และ
ข้อมูลของผูส้ ร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี วามกระชับเข้าใจง่าย
การอัพเดท
ข่าวสารภายในเว็บไซต์ การนาเสนอสินค้าทีม่ คี วามโดดเด่นและขัน้ ตอน
การสังซื
่ ้อสินค้าทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ซึง่ จากการศึกษาวิจยั ของ Bucko &
Kakalejcik [16] ได้จดั ประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่ 3 ทีเ่ น้นว่าควรให้
ความสาคัญกับการใช้งานของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ในกลุ่มนี้ เนื่องจากมีความ
เป็ นไปได้สงู ทีผ่ ใู้ ช้งานจะออกจากเว็บไซต์จากประสบการณ์ในการใช้งานที่
ไม่ดที เ่ี กิดขึน้ ในระหว่างขันตอนการซื
้
อ้ สินค้าออนไลน์
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ต้องการทีจ่ ะกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครัง้ [18] โดยเนื้อหาด้าน
ข่าวสารและอีเวนต์เป็ นประเด็นรองเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความเคลือ่ นไหว
ของธุรกิจและเกิดความแนบเนียน (Evangelism) ในการขายสินค้าซึง่ จะ
ส่งผลให้เว็บไซต์มคี วามน่าเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังไม่ทาให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ ขาด
ความเชือ่ ถือ [11] จากลักษณะของการเป็ นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์มากเกินไป
ทาให้เว็บไซต์ (Everywhere) มุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างคุณค่าและส่งมอบ
ประสบการณ์อนั ดีทจ่ี ะตอบโจทย์ต่อความต้องการร่วมของทัง้ ผูใ้ ช้งานและผู้
สร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี วามสนใจในการสร้างเว็บไซต์สาหรับธุรกิจดิจทิ ลั
คอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร์ ประเภทผูผ้ ลิตทีม่ ที รัพย์สนิ ทางปั ญญา
เป็ นของตนเอง
จากผลการวิจยั จึงสามารถสรุปได้ว่า
การออกแบบเว็บไซต์สาหรับ
ธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย สาขาคาแรคเตอร์ ประเภทผูผ้ ลิตทีม่ ที รัพย์สนิ
ทางปั ญญาเป็ นของตนเองสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
รูปแบบทีม่ อี งค์ประกอบรองรับส่วนประสมทางการตลาดรูปแบบใหม่ (4E)
ซึง่ จะช่วยนาไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์ทเ่ี ข้าใกล้ความสอดคล้องของตลาด
และสินค้า (Product Market Fit) มากยิง่ ขึน้ โดยผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน
(Creators) หรือผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมสามารถนาไปเป็ นแนวทาง
ในการออกแบบเว็บไซต์สาหรับคาแรคเตอร์ของตนเองหรือการ
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดด้วยคาแรคเตอร์ดงั เช่นตัวอย่างคาแรคเตอร์ คุมะมง
ของจังหวัดคุมะโมโตะ ประเทศญีป่ ่ นุ [20] หรืออาจนาไปปรับใช้กบั โครงการ
ประกวดแข่งขันคาแรคเตอร์ต่าง ๆ ของไทยในการจัดทากลยุทธ์ทาง
การตลาดโดยใช้สอ่ื อย่างสร้างสรรค์ [21] เพือ่ เป็ นการเปิ ดโอกาสทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดการนามาซึง่ การสร้างรายได้ส่ปู ระเทศทัง้ ยังเป็ นเครือ่ งมือที่
ส่งเสริมทรัพยากร Soft Power ของไทยต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น Application Meb ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล”วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยทางด้านการตลาด7p และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อี บุ๊ ก ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลงานวิจั ยชิ้ นนี้ เป็ น การวิจั ยเชิ ง
ปริ ม าณ ส ารวจข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ
คณะผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลตัวอย่างจานวน 463 คน
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั้ง
ส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออีบุ๊กที่แตกต่างกันใน

ส่วนของปั จ จัย ลั กษณะส่ วนประสมทางการตลาด7p ปั จจั ยที่
ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในการ
สามารถอ่ า นตั ว อย่ า ง e-book ได้ ห ลายตอนส่ ง ผลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ปั จ จั ย ด้ า นราคาที่ ร าคาไม่ สู ง ช่ ว ยให้ ป ระหยั ด
ค่าใช้ จ่าย ปั จ จั ยด้ านการใช้ งานและการจัด เก็ บ ที่ อีบุ๊ กจะช่ว ย
ปัญหาด้านการจัดเก็บ ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีความสะดวก
รวดเร็ ว ง่า ยต่ อ ใช้ งาน ด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยที่ มี ค วาม
เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วปัจจัยด้านบุคลากรและความคาดหวังที่
จะไม่เกิดปัญหาใดๆที่ไม่พึงประสงค์จากการเลือกตัดสินใจเลือก
ซื้ อ อี บุ๊ ก แทนหนั ง สื อ ด้ ว ยการได้ รั บ การดู แ ลตอบสนองจาก
บุคลากรได้ ดีและ ปั จจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาดปัจจัย ด้าน
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นักเขียนและสานักพิมพ์ปัจจัยด้านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่ใช้
งานได้สะดวกและปัจจัยด้านรูปแบบและความน่าสนใจพบว่าไม่
ส่งผลการตัดสินใจซื้ออีบุ๊กในแอปพลิเคชั่นMEB อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
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พื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ประสิ ท ธิ ภ าพสู งให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ 2.
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล 4. ปรับ เปลี่ย นภาครัฐ สู่ก ารเป็ นรัฐ บาล
ดิจิทัล 5. พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคม
ดิ จิ ทั ล 6. สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
มุ่ งหวังให้ เกิ ด พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสร้างโอกาสทางสั งคม
อย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารการบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ อี บุ๊ ก (Electronic book : ebook) คื อ หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ย
โปรแกรมมี ลั ก ษณ ะเป็ น เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยเป็ น
ไฟล์ข้ อมู ลที่ ส ามารถอ่าน ผ่านอุ ปกรณ์ อิเล็ กทรอนิก ส์ เช่ น ereader iPad Tablet Smartphone เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (PC
Notebook) หรือ เครื่องอ่านหนั งสือ อิเล็ กทรอนิก ส์ (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
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นาไปใช้งานได้ ” ประโยชน์ของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์คือ ผู้ใช้จะสามารถเข้าไปอ่านได้ตลอดเวลาโดยไม่
ต้องเดินทางไปซื้อหนังสือจากร้ าน หรือห้องสมุด การอ่านอีบุ๊ก
อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในบางกรณี ปัจจุบันได้มีเผยแพร่ใน
รูปแบบของอีบุ๊กเป็นที่นิยมมากขึ้นกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งอีบุ๊กที่
ไม่ เคยมี ฉ บั บ พิ ม พ์ ม าก่ อ นยั งได้ รั บ การผลิ ต (ส านั ก งานราช
บัณฑิตยสภา, 2554)
ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เข้าสู่ดิจิทัลจะพบว่าการอ่านหนังสือ
เป็นเล่มนั้นพบเห็นได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้หมายความ
คนสมัยนี้จะอ่านหนังสือน้อยลงแต่ผู้คนนั้นปรับตัวให้ทันยุคสมัย
ส่งผลให้จากที่อ่านหนังสือเป็นเล่มกระดาษก็อ่านหนังสือผ่านทาง
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นนิตยาสารบทความต่ างๆทางสื่อ
โซเชียลมีเดียหรือกระทั่งอีบุ๊กซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของ
Application Meb ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคเพศหญิ งมี อ าชี พ ส่ ว น
ใหญ่ เป็ น นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ร ายรั บ ต่ อ เดื อ นอยู่
ระ ห ว่ า ง 12 ,001-19,000 บ าท ซึ่ งปั จ จั ย ดั งกล่ าวท า
ให้Application Mebเป็นแอปพลิเคชั่นอันดับ 1 สาหรับซื้อและ
ขายอีบุ๊คมีหนังสือในระบบราว 70,000 เล่มผู้ใช้บริการกว่า 1.5
ล้านคนยอดขายปี 350 ล้านบาทลูกค้ า 2 ล้ านคนในส่วนของ
แนวโน้ ม ตลาดอี บุ๊ ก ของประเทศไทยมี ร ายงานคาดการณ์ ว่ า
หนั งสื อ แบบรูป เล่ ม ก็ ยั งมี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ยต่ อ ปี แ ต่ ล ดลง
1.3% เช่ น เดี ย วกั บ ส่ ว นแบ่ งการตลาดของอี บุ๊ ก ที่ จ ะเพิ่ ม เป็ น

ค ำส ำคั ญ แอพพลิ เคชั่ น MEB ,การตั ด สิ น ใจซื้ อ , อี บุ๊ ก , ปั จ จั ย ด้ า น
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) บทนา
เนื่ อ งจากภาครัฐ ต้อ งการสนั บ สนุ น ให้ สั งคมไทยกลายเป็ น
สังคมดิจิทัล ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2559 โดยมุ่งเน้นให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้นในการทางานของทั้งเอกชนและภาครัฐ จึงได้มีการกาหนด
กรอบยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา 6 ด้ าน คือ 1. พั ฒ นาโครงสร้ าง
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14.1% ในปี 2565 (SALIKA,2562) MEB เป็นช่องทางการสร้าง
รายได้จากการขายหนั งสือ บนอุปกรณ์ เพราะนอกจากอี บุ๊กจะ
ไม่ ได้ ส่ งผลกระทบต่ อ ธุ รกิ จ หนั งสื อ ยั งอาจช่ วยในการส่ งเสริ ม
ธุรกิจเป็นช่องทางสาหรับอนาคตของผู้ผลิต (ผู้เขียน) ตัวแทนและ
ผู้จัดจาหน่าย (เว็บไซต์ขายอีบุ๊กออนไลน์ /สานักพิมพ์ ) อีบุ๊กยัง
เข้ า ถึ งได้ ง่ายสะดวกรวดเร็ ว เป็ น การสร้ า งสั งคมการอ่ านผ่ า น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการอ่าน
และช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1) เพื่อสารวจพฤติกรรมการตัดสิ้นใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในApplication Meb ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2.2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
กับการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในApplication Meb
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.3) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (7Ps) กับ การตัด สิ น ใจซื้ อหนั งสือ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ใน
Application Meb ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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แบบสอบถามเพิ่ ม อี ก 5% รวมขนาดตั ว อย่ า งเท่ า กั บ 405
ตัวอย่าง เก็บได้จริง 463 ตัวอย่าง
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจซื้อ หนั งสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-book) ใน application
MEB ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น เครื่องมือใน
ก า ร วิ จั ย เชิ ง ป ริ ม า ณ (Quantitative Research) โ ด ย
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรอง และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ให้เลือกเพียง 1 คาตอบ
ส่ว นที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ว นประสมทางการตลาด
(7Ps) และระดั บ การตั ด สิ น ใจ ซื้ อ อี บุ๊ ก ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปั จ จัย ด้ า นราคา ปั จ จั ย ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด
ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ ง ทางการจั ด จ าหน่ า ย ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล หรื อ
พนักงานขององค์กร ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอ ลักษณะ
ทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการในการจัดการสิน ค้า
และบริการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ ให้เลือกเพียง
1 คาตอบหรือระบุคาตอบอื่นๆ

3) วิธีดาเนินงานวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยครั้ง
นี้ คือ ประชากรที่เคยอ่านและซื้ออีบุ๊กใน application MEB ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่ ม ประชากรเป้ า หมายแบบไม่ ใช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น
(Non-Probability Sampling) ใช้ เทคนิ ค การสุ่ ม ตั วอย่ า งแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) และใช้ ก ารก าหนดขนาด
ของตัวอย่างโดยใช้รูปแบบกรณีไม่ทราบจานวนประชากร ภายใต้
ส ม ม ติ ฐาน ข้ อ มู ล มี การกระจาย ตั วแ บ บ ป กติ (Normal
Distribution) โดยกาหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p =
50% หรื อ 0.5 และ q =50% หรื อ 0.5 ก าหนดระดั บ ความ
เชื่อ มั่ น ที่ 95% และยอมรับ ความคลาดเคลื่ อ นได้ ที่ 5% หรื อ
0.05 ค านวณขนาดตั ว อย่ า งที่ เหมาะสมใช้ สู ต รของคอแครน
(Cochran) เท่ากับ 385 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกัน
ความผิ ด พลาดจากการตอบแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย จึ ง จั ด ท า

3.3) วิธีการเก็บข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยได้ทา
การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทาโดยตรง และดาเนินการ
ส่ งแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ านแบบสอบถามผ่ า นทาง Social
Network ได้แก่ Line Facebook twitter และ e-mail
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดย
ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ของปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบ่งออกได้เป็น 2
ส่วน คือ
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ส่ วน ที่ 1การวิ เ ค ราะ ห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั กษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ต่ อ
เดื อ น ระ ดั บ ก ารศึ กษ า แ ล ะ อาชี พ โด ย ใช้ ค่ าค วาม ถี่
(Frequency) และค่า ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และการ ตัดสินใจซื้ออีบุ๊ก โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

บริษัทเอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
/นักเรียน/นักศึกษา
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

4) ผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามออนไลน์โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 463 คนเพื่อที่
นามาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าสถิติตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยโดยแบ่งผลของการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆจาก
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามในรูป แบบ
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างโดยงานวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่นามาพิจารณาได้แก่อายุเพศ
ระดับการศึกษาอาชีพรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนสามารถสรุปข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ได้ดังนี้

4. อาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงาน

100.0

145

31.3

41
24
68
185

8.9
5.2
14.7
40.0

463

100.0

135
156
98
54
20
463

29.2
33.7
21.2
11.7
4.3

100.0

จากตารางที่ 1 พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถแบ่งได้เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.1 เพศชายร้อย
ละ 35.4และเพศทางเลือกร้อยละ 14.5 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 15 - 25 ปีคิ ดเป็ นร้อ ยละ 57.7 ระดั บการศึ กษาของ
กลุ่ ม ตั วอย่ างส่ วนใหญ่ อ ยู่ร ะดั บ ปริญ ญาตรีคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 49
อาชี พ ส่ ว นใหญ่ เป็ น นั ก เรีย นและนั ก ศึ ก ษาคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40
รายรับต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 12,001-19,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 33.7

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรสาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทาง
จานวน
ร้อยละ
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
232
50.1
หญิง
164
35.4
ชาย
67
14.5
เพศทางเลือก
463
100.0
2. อายุ
267
57.7
15 - 25 ปี
115
24.8
26 - 35 ป๊
69
14.9
36 - 45 ป๊
12
2.6
46 ปีขึ้นไป
463
100.0
3. ระดับการศึกษา
195
42.1
ต่ากว่าปริญญาตรี
227
49.0
ปริญญาตรี
39
8.4
ปริญญาโท
2
0.4
ปริญญาเอก
463
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด
ปัจจัย

ค่าเฉลี่ย

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 ท่านสามารถอ่านตัวอย่าง
4.99
e-book ได้ ห ลายตอนส่ ง ผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ
1.2 ท่ า นคิด ว่า e-book มี ให้
4.30
เลือกซื้อ หลากหลายประเภท
ตามต้องการ
1.3 ท่ านคิ ด ว่ า e-book มี
4.16
คาแนะน าเรื่อ งย่อ ค านิ ย ามมี
การใช้ถ้อยคาสละสลวย
1.4 ท่ า น คิ ด ว่ า e-book มี
4.21
ความพกพาสะดวกสามารถ
อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา
1.5 ท่านคิดว่าการเขียนมี
4.13
ความรู้ความสามารถส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ e-book

38

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตฐาน

การแปล
ค่า

0.464

มากที่สุด

0.846

มากที่สุด

0.883

มาก

0.843

มากที่สุด

0.866

มาก
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2. ปัจจัยด้านราคา (Price)
2.1 ท่ า น คิ ด ว่ า e-book มี
4.10
0.863
รา ค าถู ก ก ว่ า ห นั งสื อ เล่ ม
กระดาษ
2.2 ท่ าคิ ด ว่ า ราคาข อ ง e4.33
0.742
book มี ค วามเหมาะสมกั บ
คุณภาพของไฟล์
2.3 ท่านคิดว่าการซื้อ e-book
4.07
0.922
ทาให้ เกิด ความประหยั ดกว่ า
การไปร้านหนังสือ
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
3.1 ท่านคิดว่าช่องทางการ
4.12
0.870
สั่งซื้อ e-book ใช้ง่าย
3.2 ท่านคิดว่าช่องทางการ
4.37
0.785
สั่งซื้อ e-book รวดเร็วทันที
3.3 e-book เป็นช่องทางที่
4.14
0.861
เสถียรปลอดภัย
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 ท่ า นคิ ด ว่ า Application
4.03
0.836
มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้
เลือกมากมาย
4.2 ท่ า นคิ ด ว่ า ช่ อ งทางการ
4.30
0.849
ติด ต่ อ สื่อ สารสาหรับ นั ก อ่ า น
และผู้ แ ต่ ง สามารถติ ด ต่ อ ได้
จริง
4.3 ท่ า นคิ ด ว่ า Application
4.10
0.880
mebมี ก ารโฆ ษ ณ าเเนะน า
e-book ผ่านช่องทางออนไลน์
ที่หลากหลาย
5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People)
5.1 ท่ า นคิ ด ว่ า ตอบค าถาม
4.05
0.851
Application meb ต อ บ
ค าถาม และแก้ ไขข้ อ ข้ อ งใจ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
เข้าใจง่าย
5.2 พ นั ก งา น Application
4.34
0.827
meb มีความรู้ความเข้ า ใจใน
การทางานของระบบสามารถ
ตอบข้อซักถามต่างๆได้ดี
5.3 พนักงานสามารถ
4.07
0.851
ให้บริการได้อย่างมืออาชีพ
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
6.1 Application mebมี ก าร
4.20
0.794
จั ด ห ม ว ด ห มู่ แ ล ะ จั ด ว า ง

หนังสือที่ง่ายต่อการค้นหา
6.2 Application mebมี
รูปแบบสวยงาม น่าใช้บริการ
7. ด้านกระบวนการ
(Process)
7.1การซื้อ e-book ไม่ต้องรอ
นานสามารถรั บ ไฟล์ ร วดเร็ ว
หลังการชาระเงิน
7.2 ขั้นตอนการค้นหา การซื้อ
ข า ย ช า ร ะ เงิ น ท า ได้ ง่ า ย
สะดวกรวดเร็ ว ไม่ มี ปั ญ ห า
ขัดข้อง
7.3 e-book สามารถเชื่ อ มั่ น
สร้างความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนตัวได้
8. ปัจจัยด้านการตัดสินใจ
ซื้อ
8.1 ถ้ า ท่ า นตั ด สิ น ใจอี ก ครั้ ง
ท่านจะเลือ กซื้อ e-book จาก
Application meb
8.2 ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้
Application mebเป็ น ก า ร
ตัดสินใจที่ถูกต้อง
8.3 ท่ า น จ ะ แ น ะ น า
Application mebแก่ผู้อื่น

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก
มากที่สุด
มาก

มาก

มากที่สุด
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4.33

0.814

มากที่สุด

4.06

0.847

มาก

4.26

0.838

มากที่สุด

4.15

0.879

มาก

4.10

0.846

มาก

4.30

0.816

มากที่สุด

4.20

0.803

มาก

มาก

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด สามารถสรุปผล การศึกษาของแต่ละปัจจัยได้ดังนี้
ปัจ จัย ด้านผลิต ภั ณ ฑ์ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี ค่าเฉลี่ย ระดั บ
ความคิดเห็นในการสามารถอ่านตัวอย่าง e-book ได้หลายตอน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.99 : เห็นด้วยมาก
ที่ สุ ด ) รองลงมาเป็ น ว่ า e-book มี ใ ห้ เ ลื อ กซื้ อ หลากหลาย
ประเภทตามต้องการ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30 : เห็นด้วยมาก
ทีส่ ุด)
ปัจจัยด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในเรื่องราคาของ e-book มีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของไฟล์ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.33 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาเป็น
e-book มีราคาถูกกว่าหนังสือเล่มกระดาษ (ค่าเฉลี่ย 4.10 : เห็น
ด้วยมาก)
ปั จจัย ด้ านช่อ งทางการจั ดจ าหน่ าย พบว่า กลุ่ ม ตั วอย่ างมี
ค่าเฉลี่ ยระดั บความคิ ดเห็น ในเรื่องช่ องทางการสั่งซื้อ e-book

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก
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รวดเร็ ว ทั น ที มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.37: เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด )
รองลงมาเป็น ช่องทางการสั่งซื้อ e-book ใช้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.12:
เห็นด้วยมาก)
ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ส าหรั บ นั ก อ่ า นและผู้ แ ต่ ง สามารถติ ด ต่ อ ได้ จ ริ ง มากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.30: เห็นด้วยมากที่สุด ) รองลงมาเป็น Application
meb มี ก ารโฆษณาเเนะน า e-book ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ที่
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.10: เห็นด้วยมาก)
ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิ ด เห็ น ในเรื่อ ง2 พนั ก งาน Application meb มี ค วามรู้ค วาม
เข้าใจในการทางานของระบบสามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้ดี
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.34 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาเป็น พนักงาน
สามารถให้บ ริการได้อย่างมืออาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.07 : เห็ นด้วย
มาก)
ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง2 Application meb มี
รูปแบบสวยงาม น่าใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.33: เห็นด้วยมากที่สุด)
รองลงมาเป็น Application meb มีการจัดหมวดหมู่และจัดวาง
หนังสือที่ง่ายต่อการค้นหา (ค่าเฉลี่ย 4.20: เห็นด้วยมากที่สุด)
ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นในเรื่องขั้นตอนการค้นหา การซื้อขาย ชาระเงินทา
ได้ ง่าย สะดวกรวดเร็ ว ไม่ มี ปั ญ หาขั ด ข้ อ ง มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย
4.26 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาเป็น e-book สามารถเชื่อมั่น
สร้างความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวได้ (ค่าเฉลี่ย 4.15: เห็ น
ด้วยมาก)
ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจใช้ Application mebเป็น การตัดสินใจที่ถูกต้อง มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาเป็น e-book
ท่านจะแนะนา Application mebแก่ผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 4.20 : เห็น
ด้วยมาก)

จาก Application meb
2. การตัดสินใจใช้
Application mebเป็น
การตัดสินใจที่ถูกต้อง
3. ท่านจะแนะนา
Application mebแก่ผู้อื่น
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4.30

0.82

มากที่สุด

4.20

0.80

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความ
คิดเห็นในเรื่องในการตัดสิน ใจใช้ Application Meb ครั้งต่อ ไป
การตัด สินใจใช้ Application meb เป็ นการตัดสิ นใจที่ ถูกต้อ ง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาเป็น ท่าน
จะแนะน า Application meb แก่ ผู้ อื่ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.20 : เห็ น
ด้วยมาก)
5) สรุปและอภิปรายผล
5.1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพเเละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม จ า ก ก า รวิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็น เพศหญิ งจานวน232คนคิดเป็นร้อยละ50.1มีการอายุ
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง15-25ปีจานวน267คนคิดเป็นร้อยละ57.7มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
และนั ก ศึ ก ษาจ านวน 185 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ40.0 และส่ ว นใหญ่
รายรับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 12,001-19,000บาท จานวน156คน
คิดเป็นร้อยละ 33.7
5.2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการอ่านอีบุ๊กใน
Application Mebจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการ
อ่านอีบุ๊ ก ในApplication Meb พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ในการอ่านอีบุ๊กเพื่อความบันเทิงคิดเป็นร้อยละ77.3
อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการอ่ า นอี บุ๊ ก คื อ Smartphone คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
40.8ประเภทของอีบุ๊กที่สนใจซื้อเป็นหนังสือการ์ตูนคิดเป็นร้อย
ละ 24.4เหตุผลท่ีเลือกอ่านอีบุ๊กเพราะสามารถอ่านได้ทันทีคิด
เป็นร้อยละ 87รองลงมาเพราะประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.3ค่ า ใช้ จ่ า ยซื้ อ อี บุ๊ ก โดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นอยู่
ระหว่าง351 - 600บาทคิดเป็นร้อยละ35.4และจานวนอีบุ๊กที่ซื้อ
โดยเฉลี่ยต่อปีส่วนใหญ่น้อยกว่า5เล่มต่อปี
5.3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในApplication
Mebปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ตารางที3่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม
ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย ส่วน
การแปล
เบี่ยงเบน
ค่า
มาตรฐาน
1. ถ้าท่านตัดสินใจอีกครั้ง 4.10
0.84
มาก
ท่านจะเลือกซื้อe-book
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(Product) ที่สามารถอ่านตัวอย่างebookได้หลายตอนe-book
มีให้เลือกซื้อหลากหลายประเภทมีคาแนะนาเรื่องย่อคานิยามมี
การใช้ถ้อยคาสละสลวยมีความพกพาสะดวกสามารถอ่านได้ทุกที่
ทุ ก เวลาและงานเขี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถส่ ง ผลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ อี บุ๊ ก ปั จ จั ย ด้ า นราคา (Price) อี บุ๊ ก มี ร าคาถู ก กว่ า
หนังสือเล่มกระดาษราคามีความเหมาะสมกับคุณ ภาพของไฟล์
การซื้ออีบุ๊กทาให้เกิดความประหยัดกว่าการไปร้านหนังสือปัจจัย
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) ที่มีวิธีการสั่งซื้ออีบุ๊กที่ใช้ง่าย
รวดเร็ว เป็ น ช่อ งทางที่ เสถี ย รปลอดภั ย ปั จ จัย ด้ า นการส่ งเสริ ม
การตลาด(Promotion) Application meb มีโปรโมชั่นให้เลือก
มากมายมี ช่องทางการติดต่ อสื่อ สารส าหรับนั กอ่ านและผู้แต่ ง
สามารถติดต่อได้จริง Application meb มีการโฆษณาเเนะน า
อี บุ๊ ก ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ที่ ห ลากหลายปั จ จั ย ด้ านบุ ค ลากร
(People) Application mebสามารถตอบคาถามและแก้ไขข้อ
ข้องใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายดพนักงานสามารถ
ให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ างมื อ อาชี พ ปั จ จั ย ด้ า นการสร้ า งและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) Application meb
มีการจัดหมวดหมู่และจัดวางหนังสือที่ง่ายต่อการค้นหาและมี
รูปแบบสวยงามน่าใช้บริการปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)
การซื้ออีบุ๊กไม่ต้องรอนานสามารถรับไฟล์รวดเร็วหลัง การชาระ
เงิ น ขั้ น ตอนการค้ น หาการซื้ อ ขายช าระเงิ น ท าได้ ง่า ยสะดวก
รวดเร็วและสามารถสร้างเชื่อ มั่ น ในความปลอดภั ย ของข้อ มู ล
ส่วนตัวได้
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ใช้ปากกาไฮไลท์ ทาให้เด็กนักเรียนและนักศึกษา สามารถโหลด
ข้อสอบ เขียนข้อความหรือทดเลข ลงไปไฟล์ได้
6.2) ด้านการใช้งาน
เนื่องจากมีผู้หญิงเป็นผู้ซื้อส่วนใหญ่ จึงควรพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้หญิง ที่มีซื้อค่อนข้าง
สูง เช่น จัดหมวดหมู่นิยายที่กาลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นไว้หน้า
แรก ให้ผู้หญิงเกิดความสนใจซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ เพื่อเป็น
การเพิ่มยอดขายให้ได้มากที่สุด
6.3) ด้านการส่งเสริมการขาย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมขายหรือโปรโมชั่น เช่น การลดราคา
มีกิจกรรมแจกอีบุ๊กให้ร่วมสนุก และจัดโปรโมชั่นแถม เพื่อดึงดูด
ความสนใจละเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานให้แก่ผู้ซื้อ
กิตติกรรมประกาศ
การค้ น คว้ า อิ ส ระ “ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั งสื อ
อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ ใน Application Mebของผู้ บ ริ โ ภ ค ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจาก
ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยอาจารย์อัชญา
กล้าเวชที่กรุณาให้คาปรึกษาคาชี้แนะและตรวจสอบข้อบกพร่อง
แก้ไขปัญให้ด้วยความอย่างเอาใจใส่เป็นอย่างดีเพื่อให้การศึกษา
วิ จั ย ได้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้
ทาการค้ น คว้างานวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลให้งานวิจับเสร็จสมบูรณ์
ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นๆที่ ได้ ให้ ก าลั งใจขอขอบพระคุ ณ ผู้ ร่ว มตอบ
แบบสอบถามอย่างยิ่งที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
จนทาให้การค้นคว้าอิสระสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

6) ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น Application Meb ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนาข้อเสนอแนะไปใช้ได้
ดังนี้
6.1) การพัฒนาไฟล์อีบุ๊ก
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการผลิ ต และจั ด จ าห น่ า ยอี บุ๊ กควรให้
ความสาคัญ กับการแก้ไขและพัฒนาข้อบกพร่อง ต่างๆ เพื่อให้
เกิดความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด ซึ่งได้แก่ พัฒนาฟอนต์ให้
ขนาดมี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถใช้ งานได้ กั บ ทุ ก ประเภทของ
อุ ป กรณ์ การอ่ า น เพิ่ ม ความสบายตา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สะดวกสบายต่ อผู้บ ริโภค และพัฒ นาไฟล์ให้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย เช่น บนหน้าไฟล์อีบุ๊กให้สามารถเขียนได้เหมือนการ
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บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย เรื ่ อ งนี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสที่ส่งผลต่อจานวน
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารและก่ อ ให้ เ กิ ด ความภั ก ดี ต ่ อ แบรนด์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิ จัยเชิง
ปริ ม าณส ารวจข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื ่ อ งมื อ
คณะผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 401 คน
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุน้อย
กว่า 20 ปีกาลังศึกษาอยู๋ในระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่า 10,000 บาทประกอบอาชีพเป็นนักเรียนและ
นั ก ศึ ก ษาผลจากการทดสอบสมมุ ต ิ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายปัจจัย
ด้ า นกระบวนการปั จ จั ย ด้ า นกายภาพปั จ จั ย ด้ า นสถานที ่ จั ด
จ าหน่ายมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของ
ธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

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

คำสำคัญ แอพพลิเคชั่น, พฤติกรรม, การตัดสินใจใช้บริการ
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1) บทนา
ในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ เป็น ยุ คที่ ก ารสื ่อ สารไร้พ รหมแดนข้อมูล
ข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อ
กันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาสถานที่และช่องทางของการ
สื ่ อ สารมากั ้ น กลางเนื ่ อ งจากการเติ บ โตของเทคโนโลยี แ ละ
อินเทอร์เน็ตที่เข้ามามบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์และได้
เข้ามาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม
ปัจจุบันโดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้ งนี้
มากที่สุดคือ[2]อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสมาร์ทโฟนซึ่ง
อุปกรณ์ดังกล่าวได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ผู้บริโภคต้องมีไว้
สาหรับการติดต่อสื่อสารสมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์
พกพาที่มีขนาดเล็กที่ท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและรวดเร็ว
ที่มาพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ช่วยตอบสนองความต้ องการและ
รูปแบบการด าเนินชีวีตของผู้ใช้ในปัจจุบันเช่นใช้ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารสนทนาแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มผ่านแอพพลิเคชั่น
ยอดนิยมในการสนทนาเช่นLINE WhatsApp TangoTinder ใช้
ถ่ายภาพซึ่งมีความละเอียดและคมชัดเทียบเท่ากับกล้องดิจิทัลใช้
ในการท างานหาข้ อ มู ล ในอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ เ ที ย บเท่ า เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์หรือสามารถใช้ดูภาพยนตร์ออนไลน์ฟังเพลงเล่นเกม
และอื่นๆซึ่งถือได้ว่าแค่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็
สามารถทากิจกรรมต่างๆได้ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือใช้เพื่อ
ความบันเทิง
[8] จากข้อมูลThe Flight 19 Agency (2563) พบว่าปัจจุบัน
ประชากรกว่า 7,750 ล้านคนทั่วโลกและเป็นคนที่อยู่ในเมือง
55 % มีคนใช้งานInternet กว่า 4,540 ล้านคนคิดเป็น 59 %
ของจ านวนประชากรทั ้ งหมดและมี 3,800 ล้ า นบั ญ ชี social
media คิดเป็น 49% ของประชากรทั้งหมดอีกทั้งพบว่าตลาด
สมาร์ทโฟนได้มีการเจริญเติบโตสูงในหลายๆประเทศทั่วโลกเมื่อ
นาปีที่ 2020 เปรียบเทียบกับปี 2019 โดยยอดการเจริญเติบโต
เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.4% คิดเป็น 124 ล้านคน
[1]ดั ง นั ้ น จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า สมาร์ ท โฟนได้ ก ลายเป็ น สื ่ อ กลาง
เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารและเป็นช่องทางระหว่างตราสินค้ากับ
ผู้บริโภคโดยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการ
เชื่อมต่อผ่านระบบแอพพลิเคชั่นและอินเทอร์เน็ตไร้สายและ
นอกจากนั้นสมาร์ทโฟนก็ได้กลายเป็นสื่ อและช่อ งทางส าคั ญ
สาหรับนักการตลาดในการสื่อสารข้อมูลไปหาผู้บริโภคในรูปแบบ
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
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[7] ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) หมายถึงการ
ประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการให้บริการ
ท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ต่ า งๆผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ
อินเทอร์เน็ตซึ่งเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
และผ่ า นอุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ซึ ่ งเรี ย กว่ า โมบายแบงก์ กิ้ ง
(Mobile Banking) ซึ่งมีลักษณะการให้บริการเช่นการฝากเงิน
การถอนเงินการโอนเงินหรือการสอบถามยอดเงินเป็นต้นโดยใน
อนาคตการให้ บ ริ ก ารของธนาคารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย ั งสามารถ
พัฒนาลักษณะบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการใน
การใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดความ
รวดเร็วและสะดวกสบายในการทาธุรกรรมมากขึ้นและประหยัด
ทรัพยากรโดยช่องทางที่มีความสาคัญและกาลังเป็นที่เติบโตใน
การทาธุรกรรมทางการเงินภายใต้รูปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Banking) คือ 2 ช่องทาง ได้แก่ช่องทางที่ 1อินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง (Internet Banking) คือการให้บริการลูกค้าธนาคารใน
การทาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทางเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเดินทางมาทาธุรกรรมที่สาขา
ของธนาคารเช่นการฝากเงินการถอนเงินการโอนเงินหรือการ
สอบถามแจ้ ง ยอดทางการเงิ น ช่ อ งทางที ่ 2โมบายแบงก์ กิ้ ง
(Mobile Banking) คือการทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคารที่
เปิดให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องมี
ฟั งก์ ชั ่ น รองรั บ ในการใช้ งานโดยจะด าเนิ น การโหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ของธนาคารติดตั้งลงบน
มือถือเพื่ อสามารถเชื่ อมต่ อระบบเครื อข่า ยอินเทอร์เ น็ ต ไปสู่
บริการโมบายแบงก์กิ้งที่ธนาคารเปิดให้บริการโดยเชื่อมต่อผ่าน
ระบบเครือข่ายของโทรศัพท์เครื่องที่ได้แก่ระบบGPRS EDGE3G
และ 4G หรื อ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส าย
(Wireless LAN) เป็นต้น
[3]การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นเค
โมบายแบงก์กิ้งพลัสจึงเป็นประเด็นที่สามารถนาประโยชน์ไปใช้
ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่ อ งทางใหม่ ค ื อ โมบายแอพพลิ เ คชั ่ น (Mobile Application)
และท าให้ ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจจากการใช้ บ ริ ก าร
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพื่อ
น ามาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องและรองรับความต้องการใน
การทาธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นี้ที่ก าลังจะเติบโตมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรสาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จำนวน
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
188
46.9
หญิง
115
28.7
LGBTQ+
98
24.4
401
100
2.อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
254
63.3
21 – 25 ปี
119
29.7
26 – 30 ปี
13
3.2
31 – 35 ปี
5
1.2
36 – 40 ปี
2
0.5
มากกว่า 40 ปี
8
2.0
401
100.0
3.การคึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย/ปวช.
69
17.2
ปวส.หรือเทียบเท่า
1
0.2
ปริญญาตรี
329
82.0
ปริญญาโท
2
0.5
ปริญญาเอก
0
0
401
100.0
4.อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
368
91.8
พนักงานบริษัทเอกชน
9
2.2
รับราชการ
14
3.5
รัฐวิสาหกิจ
1
0.2
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
6
1.5
อื่นๆ
3
0.7
401
100.0
5.รายได้
ต่ำกว่า 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

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น เคโมบาย
แบงก์กิ้งพลัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3) วิธีดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา [5] ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ ้ ง พลั ส ของธนาคารกสิ ก รไทยจ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานครคณะผู ้ ว ิ จ ั ย ศึ ก ษาพฤติ ก รรมในเชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Research) ใช้วิธีการเชิงสารวจ (Survey) โดยใช้
วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เคยใช้บริการทางผู้วิจัย
ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563
ซึ่งผู้จิวัยได้สร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและ
นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม
ซึ่งข้อค าถามมีค่า Cronbach’s Alpha เกิน 0.7 ทุกข้อค าถาม
ผู้จัยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะคนที่เคยใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก์กิ้งพลัสส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการคานวณตารางสาเร็จของทาโรยามาเน่จาก
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร
และก าหนดระดั บ ความเชื ่ อ มั่ น ที่ 95% จะได้ ข นาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 398 ตัวอย่างซึ่งเมื่อทาการสารวจกลุ่ม
ตัวอย่างผู้วิจัยได้รับข้อมูล การตอบแบบสอบถามทั้งสิ ้น 401
ตัวอย่างแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
4) ผลการวิจัย
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก าร
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทยจากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผ่านการส ารวจผ่านการ
ตอบแบบสอบถามได้นาข้อมูลมาทาการประมวลผลและวิเคราะห์
ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของวิจัย

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายร้อยละ 46.9 โดยส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีคิดเป็นร้อย
ละ63.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดั บ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 82อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือ
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นักเรียนและนักศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 91.8 รายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท/เดือนคิดเป็นร้อยละ88.5

ปัจจัยด้าน
กายภาพ
(Physical)

ตารางที่ 2 ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
Adjusted R Std. Error of
รูปแบบ
R
R Square
Square
the Estimate
1
0.994
0.989
0.989
0.05554

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
Unstandardized
Coefficients
ปัจจัย
T
Sig
Std.
B
Beta
Error
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
0.030

0.028

ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์
(Product)

-0.431

0.047

ปัจจัยด้านราคา
(Price)

0.227

0.120

ปัจจัยด้าน
สถานที่จัด
จำหน่าย
(Place)
ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขาย
(Promotion)
ปัจจัยด้าน
กระบวนการ
(Process)

1.077

0.282

-0.424

-9.173

0.000

0.041

0.222

5.565

0.000

0.043

0.115

2.770

0.006

0.510

0.025

0.530

20.232 0.000

-0.368

0.075

-0.363

-4.888

0.134

0.828

6.255

0.000

ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกตัวแปรโดยวิธี Stepwise เมื่อพิจารณาจาก
ค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกร
ไทยจากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ต ิ ซ ึ ่ งมี ค ่ า P-Value น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.05 นั ้ น มี
ทั้งหมด 6 ปัจจัยในขณะที่ตัวแปรอิสระที่เหลื อ 1 ปัจจัยมีค่าPValue มากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ส าหรับผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยสามารถเรียงลาดับตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านกระบวนการ
ปัจจัยด้านกายภาพปัจจัยด้านสถานที่จัดจาหน่ายโดยผลที่ได้จาก
การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที ่ ม ี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคาร
กสิกรไทยจากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

จากตารางที่ 2 พบว่าค่า R Square หรือ ประสิทธิภาพใน
การทานายเท่ากับ 0.989 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัวนั้นสามารถ
อธิบายการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้ง
ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร
(ตัวแปรตาม) ได้ร้อยละ 0.989 โดยส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 0.011
นั้นเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ

(Constant)

0.837
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5) สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ [4] ผลการวิจัยของทิพย์สดุ า
หมื่นหอม (2547) ที่พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา
ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด
จ าหน่ายปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร/
นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับ [4] สุวิสาสุรังสิมั นต์กุล
(2551) ที ่ พ บว่ า ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพและปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
6) ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลของงานวิจัยนี้ทาให้ทราบถึงปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทยจากัด
(มหาชน) พร้อมระบุถึงระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยว่ามี
ระดับความสาคัญมากน้อยเพียงใดซึ่งการวิจัยครั้งนี้พบว่ าปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย

0.000
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ปัจจัยด้านกระบวนการปัจจัยด้านกายภาพปัจจัยด้านสถานที่จัด
จ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงก์ ก ิ ้ งพลั ส ของธนาคารกสิ ก รไทยจ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนาข้อมูลที่วิเคราะห์
ทางสถิติมาประยุกต์ใช้เ พื่ อเสนอแนะให้เป็นแนวทางส าหรั บ
ผู้ประกอบการได้ดังนี้
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กับปัจจัยทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุดและ
ให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยในแต่ละด้านซึ่งสามารถเรียงลาดั บ
ได้ดังนี้
ล าดั บ ที่ 1 ปั จ จั ย ด้ า นผลิต ภั ณฑ์ ก ลุ ่ม ตั ว อย่ างส่ว นใหญ่ให้
ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุม่
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณาถึง
ชื ่ อ เสี ย งและความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของธนาคารการพิ จ ารณาถึ ง
ม า ต ร ฐานของระบ บการให้ บร ิ ก ารธนา คา รผ่ า นทาง
โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ที ่ ม ี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย าพิ จ ารณาถึ ง ความ
หลากหลายของบริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือเช่นบริกา
รสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีบริการโอนเงินบริการช าระค่า
สินค้าและบริการต่างๆบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือเป็นต้นการ
พิจารณาถึงความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนตั วของท่านเมื ่ อ ใช้
บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือการพิจารณาถึงความ
สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส
ล าดั บ ที่ 2 ปั จ จั ย ด้ า นราคากลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับ
ที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้า นผลิตภัณฑ์ที ่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณาถึง
การให้ บ ริ ก ารโดยไม่ ค ิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มในการใช้ บ ริ ก าร
แอพพลิ เ คชั ่ น เคโมบายแบงก์ ก ิ ้ งพลั ส ในการท าธุ ร กรรมบาง
รายการการพิจารณาถึงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการธนาคาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือในการทาธุรกรรมบางรายการมีค่าธรรมเนียม
ถู ก กว่ า การไปใช้ บ ริ ก ารหน้ า เคาน์ เ ตอร์ ก ารพิ จ ารณาถึ ง การ
ให้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
การพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของอั ต ราค่ า บริ ก ารเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ คุ ณ สมบั ต ิ ข องการใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ
ล าดับที่ 3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายกลุ่มตัวอย่างส่ วน
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ใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการ
ขายโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ที ่ ม ากที ่ ส ุ ด เมื ่ อ พิ จ ารณาปั จจั ย ย่อย
ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความส าคัญในระดับมาก
ที่สุดได้แก่การพิจารณาถึงเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจง่ายการ
พิจารณาถึงความหลากหลายของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การ
ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านสื่อต่างๆการพิจารณา
ถึงการแนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือจากพนักงานธนาคารประจาสาขาการพิจารณาถึง
การจั ด กิ จ กรรมต่า งๆเพื ่ อ แนะน าการใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือจากพนักงานธนาคารประจาสาขาการพิจารณาถึง
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าของธนาคารอย่างสม ่าเสมอผ่าน
ทางSMS, MMS หรือE-mail ส่วนตัวของลูกค้าการพิจารณาถึง
การมอบของที่ระลึกของสมนาคุณสาหรับลูกค้าในช่วงเทศกาล
ต่างๆเช่นวันปีใหม่วันเกิดหรือเมื่อมีการสมัครใช้บริการเป็นครั้ง
แรกเป็นต้น
ล าดับที่ 4 ปัจจัยด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้
ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการโดยรวมอยู่
ในระดับที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณา
ถึงความถูกต้องความแม่นย าในการให้บริ การด้านข้ อมู ล ของ
พนั ก งานการพิ จ ารณาถึ ง ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงานการพิจารณาถึงความกระตือรือร้นในการให้คาปรึกษา
หรือค าแนะน าของพนักงานการพิจารณาถึงน ้าเสียงที่มีความ
ชัดเจนและแสดงถึงความเต็มใจในการให้ข้อมูลของพนักงาน
ล าดั บ ที่ 5 ปั จ จั ย ด้ า นกายภาพกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านกายภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุม่
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณาถึง
ขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนการพิจารณาถึงขั้นตอน
การสมัครใช้บริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนการพิจารณาถึงความ
สะดวกในการติดต่อขอรับบริการการพิจารณาถึงความรวดเร็ว
ของการประมวลผลในการให้บริการตรงตามความต้องของท่าน
การพิ จ ารณาถึ ง ความรวดเร็ ว ในการเชื ่ อ มต่ อ กั บ ระบบการ
ให้บริการของธนาคาร
ลาดับที่ 6 ปัจจัยด้านสถานที่จัดจาหน่ายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่จัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุดเมื่ อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้าน
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ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดได้แก่
การพิจารณาถึงความหลากหลายของช่องทางในการสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพิ่มเติมการพิจารณาถึงความสะดวกในการใช้บริการธนาคาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงการพิจารณาถึงความ
สะดวกในการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ที่มี
สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมการพิจารณาถึงความสะดวกในการ
สมั ค รใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ า นโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ การพิ จ ารณาถึง
เครือข่ายโทรศั พท์ม ือ ถื อ ที ่รองรับ การใช้บริก ารธนาคารผ่ า น
โทรศัพท์มือถือได้ทุกเครือข่าย
ล าดั บ ที่ 7 ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คลกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความส าคัญกับปัจจั ยทางการตลาดด้านบุค คลโดยรวมอยู ่ ใ น
ระดับที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุม่
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่การพิจารณาถึง
ความถู ก ต้ อ งความแม่ น ย าในการให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล ของ
พนั ก งานการพิ จ ารณาถึ งความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงานการพิจารณาถึงความกระตือรือร้นในการให้คาปรึกษา
หรือค าแนะน าของพนักงานการพิจารณาถึงน ้าเสียงที่มีความ
ชัดเจนและแสดงถึงความเต็มใจในการให้ข้อมูลของพนักงาน
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อย่างสูงและขอน้อมรับข้อผิดพลาดนั้นผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษา
เฉพาะบุคคลฉบับนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่มีความ
สนใจศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ บ ริ ก ารธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยลงได้ด้วยการได้รับ
ค าแนะน าอย่างดียิ่งและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย
ด้วยกันผู้ค้นคว้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อัชญา
กล้ า เวชเป็ น อย่ า งสู ง ที ่ ช ่ ว ยกรุ ณ าถ่ า ยทอดข้ อ มู ล และ
ประสบการณ์ ต ่ า งๆซึ ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การค้ น คว้ า อิ ส ระนี้
ตลอดจนเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปั ญหาที่พบรวมถึงให้
ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ
ตลอดระยะเวลาที ่ ท าการค้ น คว้ า การวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี ้ ส ่ ง ผลให้
งานวิ จ ั ย ฉบั บ นี ้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง ขอกราบขอบพระคุ ณ
อาจารย์เป็นอย่างสูง
สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและทุกคน
ในครอบครัวที่ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการศึกษาเป็นกาลัง
ใจอี ก ทั ้ ง ยั ง ได้ พ ร่ า สอนให้ ข ้ า พเจ้ า ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของ
การศึกษาความมุ่งมั่นมานะพากเพียรตลอดมาตลอดจนเพื่อนๆ
ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมาคุณประโยชน์ทั้งหมดที่เกิด
จากการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ผู้ศึกษาขอมอบแด่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่านและหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้ศึกษาขออภัยเป็น
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา:
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
อังค์วราภัชฑ์ ขานาค
Angwarapat Khamnak
คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Adminnistration
กรุงเทพมหานคร/ประเทศไทย Bangkok/Thailand
Angwarapat@tni.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือก
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และ 3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย การเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยหลั ง
สถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา: พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลได้มาจาก นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง โดย
มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อรวบรวมข้อมูลในการออกแบบสอบถาม และจ้อมูลทุติ ยภูมิ ซึ่งมีการใช้เครื่องมือในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ คือ จานวน (Frequency)
และ ร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบคาอธิบาย
ผลการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการ
มาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว โดยเดินทางมาท่องเที่ยว 2-5 คน เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน เดินทางมา
ท่องเที่ยวโดยใช้พาหนะเป็นรถโดยสารประจาทาง เคยเดินทางมาเที่ยวแล้ว 2-4 ครั้ง เดินทางมาท่องเที่ยว 1 วัน มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย ว 1,000 – 3,000 บาท ซึ่ งนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วจาก
อินเตอร์เน็ต
ผลการวิจัยปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน
ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโบราณสถานและสภาพแวดล้อ ม ด้านราคาสินค้าและบริการ ด้านการคมนาคม ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการบริการ ด้านของที่ระลึก และด้านบทบาทของรัฐ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว, การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว,นักท่องเที่ยว, พระบรมมหาราชวัง
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Making of Traveling Destinations post Covid-19: Case
Study of the Grand Palace, Bangkok
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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) บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูก
ผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้น การ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศจึงได้มีการบูรณา
การงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560)
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ของประเทศไทยอีก แห่ งหนึ่ ง
ได้ แ ก่ พระบรมมหาราชวั ง หรื อ พระราชวั งพระนครเป็ น
พระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่ง ราชอาณาจักร
ไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับ ความนิ ยมมากที่ สุ ด และเมื่อ ปี พ.ศ.2563 เกิด ภั ยโรค
ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เพิ่มเข้ามาอย่างกะทันหัน
เนื่องจากยังใหม่กับโรคที่การับรู้และการเปิดรับข่าวสารโควิด19 ทางสื่อโทรทัศน์เกิดขึ้น อีกทั้งยังไม่มีวัคซีน ทาให้เกิดการ
ปิดประเทศ โดยส่งผลกระทบการกับท่องเที่ยว ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรไทยขาดรายได้และส่งผลกระทบมายังภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว
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2.1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย หลั งสถานการณ์ โควิ ด -19 กรณี ศึ ก ษา: พระบรม
มหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
2.2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์ โควิด-19 กรณี ศึกษา:
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
2.3) เพื่ อ เปรียบเที ยบปั จจั ยการเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย หลั งสถานการณ์ โควิด -19 กรณี
ศึก ษา: พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
สถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
1. วัตถุประสงค์ของการเดินทางมา
ท่องเที่ยว
2. จานวนผู้รว่ มเดินทาง
3. ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว
4. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว
5. จานวนครั้งมาเที่ยว
6. ระยะเวลาในการมาท่องเที่ยว
7. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางท่
3)องเที
วิธ่ยีกวารวิจัย
8.3.1)
ข้อมูลประชากรและกลุ
ข่าวสารการท่องเที่ย่มวตัวอย่าง

History The grand palace (royalgrandpalace.th)
ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย
เริ่ ม คลี่ ค ลายลงแล้ ว แต่ ผ ลกระทบจากมาตรการต่ า งๆ ที่
ออกมาเพื่ อ หยุ ด ยั้ งโรคระบาดได้ ส ร้ า งความเสี ย หายอย่ า ง
รุนแรงโดยเฉพาะในด้าน เศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่
ได้ รั บ ผลกระทบมากเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลกตั้ งแต่ มี โรค
ระบาด คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาว่าหลังสถานการณ์โควิ ด-19 นักท่องเที่ยวชาวไทย
มีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ช า ว ไท ย เลื อ ก ที่ จ ะ ท่ อ งเที่ ย ว ใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร จึงได้ทาการวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด -19 กรณี ศึกษา:
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทาง
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ นาและตอบ สนองต่ อ การตั ด สิ น ในของ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมต่อไป

การเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
1. ด้านโบราณสถาน
และภาพแวดล้อม
2. ด้านราคาสินค้าและ
บริการ
3. ด้านการคมนาคม
4. ด้านความปลอดภัย
5. ด้านการบริการ
6. ด้านของที่ระลึก
7. ด้านบทบาทของรัฐ

3.1.1) ประชากรของการวิจัย คือนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดิน ทางมาท่ องเที่ย วในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
3.1.2) กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.
Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา,
2549) ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน เพื่อความสะดวก
ในการประเมินผล

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/เก็บรวบรวมข้อมูล
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3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและ
การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
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ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.30 ซึ่งประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จานวน
97 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.และน้ อ ยสุ ด นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา
จ านวน 31 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.80 โดยมี เฉลี่ ย รายได้ ต่ อ
เดือน 40,000-50,000 บาท จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ
24.30 น้อยที่สุด และระดับ รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท คิ ด
เป็นร้อยละ 7.80

3.3) วิธกี ารเก็บข้อมูล
3.3.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
3.3.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

4.2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
4.2.1) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว จานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30
และน้อยสุดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อเยี่ยมญาติ จานวน
18 คนคิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ
4.2.2) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตอบแบบสอบถาม
ทั้ ง หมด 400 คน ส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว 2-5 คน
จ านวน 222 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.50 และน้ อ ยที่ สุ ด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาคนเดียว จานวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.00 ตามลาดับ
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 จานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 และน้อยสุด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาคนเดียว จานวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.30 ตามลาดับ
4.2 .4 ) นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ม า ท่ อ งเที่ ย ว ต อ บ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เดินทางมา

3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว น
บุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ จ านวน
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)
3.4.2) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการ
ท่ อ งเที่ ย วของผู้ ต อบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ จ านวน
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)
3.4.3) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ปั จ จั ย การเลื อ ก
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
3.4.4) การทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ย Independent
Sample : t-test เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความแตกต่ า ง
ระหว่างเพศชายและหญิง โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน รวมทั้ง
การทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA : F-test และ
ในกรณีที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้
4) ผลการวิจัย
4.1) ผลการวิ เคราะห์ ส ถานภาพส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 400 คน เมื่อ
จาแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง จานวน 209
คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 เพศชาย จานวน 191 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.80 เมื่อจาแนกตามอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50
และน้อยสุดมีอายุระหว่าง 41-50 ปีขึ้นไป จานวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.80 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 228 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.00 และน้ อ ยสุ ด มี

ปัจจัยการเลือกนักท่องเที่ยว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ด้านโบราณสถานและ
สภาพแวดล้อม
ด้านราคาสินค้าและ
บริการ
ด้านการคมนาคม
ด้านความปลอดภัย
ด้านการบริการ
ด้านของที่ระลึก
ด้านบทบาทของรัฐ
รวม

รวม
(n= 400)
S.D.
X
3.87 0.553
3.83

0.557

3.82
3.86
3.89
3.87
3.87
3.86

0.562
0.558
0.633
0.512
0.553
0.478

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ท่องเที่ยวโดยใช้พ าหนะเป็นรถโดยสารประจาทาง
จ านวน 204 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.00 และน้ อ ยที่ สุ ด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จานวน 17
คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามลาดับ
4.2 .5 ) นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ม า ท่ อ งเที่ ย ว ต อ บ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นนักท่องเที่ ยวที่
เคยเดินทางมาเที่ ยวแล้ว 2-4 ครั้ง จานวน 184 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 46.00 และน้อยที่สุดนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาเป็น
ครั้งแรก จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามลาดับ
4.2.6 ) นั กท่ อ งเที่ ย วที่ ม าท่ องเที่ ย วใน ต อ บ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว
1 วัน จานวน 181 คน คิด เป็น ร้อยละ 45.30 และน้อยที่ สุด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 7 วัน จานวน 41
คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 ตามลาดับ
4.2.7) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,000
– 3,000 บาท จานวน 135 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 33.80 และ
น้ อ ยสุ ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย 7,000 – 9,000 บาท
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ
4.2.8) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถาม
ทั้ งหมด 400 คน ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ข่ า วสารการ
ท่องเที่ย วจากอิน เตอร์เน็ต จานวน 176 คน คิด เป็น ร้อยละ
44.00 และน้อยสุดนักท่องเที่ยวที่ได้รับข่าวสารการท่องเที่ยว
จากนิตยสาร/วารสาร จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50
ตามลาดับ
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4.4) ผลการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย การเลื อ กสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระดั บ ปั จ จั ย การเลื อ ก
สถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โค
วิด -19 กรณี ศึ ก ษา: พระบรมมหาราชวั ง กรุงเทพมหานคร
จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล เมื่ อจาแยกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า ปัจจัยการการ
เลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โบราณสถานและสภาพแวดล้อม ด้านราคาสินค้าและบริการ
ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านการบริการ ด้าน
ของที่ระลึก และด้านบทบาทของรัฐ โดยแบ่งจาแนกตามเพศ
ผลรวมทุ ก ด้ านไม่ แ ตกต่ างกั น มี ค่ า(F=.307,Sig=.580 ) ตาม
อายุ ผลรวมทุกด้ านไม่แตกต่างกันมีค่า(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
การวิ จั ย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วและการเลื อ ก
สถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โค
วิด-19 กรณีศึกษา: พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ทั้ง
7 ด้านได้แก่ ด้านโบราณสถานและสภาพแวดล้อม ด้านราคา
สิน ค้ าและบริก าร ด้ านการคมนาคม ด้ านความปลอดภั ย
ด้านการบริก าร ด้านของที่ ระลึก และด้านบทบาทของรัฐ
อภิปรายผลได้ดังนี้

4.3) ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.86, S.D. = 0.478) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น
พบว่า อยู่ในระดั บ มากทุ ก ด้านเช่ น กั น โดยด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุดได้แก่ ด้านการบริการ ( X = 3.86, S.D. = 0.478) และ
น้อยที่สุด, ด้านของที่ระลึก ( X = 3.87, S.D. = 0.512) ตาม
ลาดับ

5.1) พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ยวของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
หลังสถานการณ์โควิด-19
พฤติ กรรมการท่อ งเที่ย วของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทย
หลังสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของ
การมาท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ก ผ่ อ น/ท่ อ งเที่ ย ว โดยเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยว 2-5 คน เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน เดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ พ าหนะเป็ น รถโดยสารประจ าทาง ซึ่ งเคย
เดินทางมาเที่ยวแล้ว 2-4 ครั้ง เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งละ 1
วัน มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย ว 1,000 – 3,000 บาท และ
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ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วจาก
อินเตอร์เน็ต ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ชนพัฒน์ ช่วยครุฑ, อมร
ฤทัย ภูสนาม และอรอนงค์ เดชมณี (2563) ได้ทาการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
เยาวชนไทยหลังยุคโควิด 19
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พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
6.1) ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ด้านโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม และด้านบทบาท
ของรัฐ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ เช่นกัน ดังนั้นภาครัฐควรมี
นโยบายอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
6.2) ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนั กท่องเที่ยวชาว
ไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา: พระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยอื่นๆ เช่น การพัฒนาด้านการสื่อสาร
และโทรคมนาคมความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริม
การท่ องเที่ ยว และปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เป็ น ต้น ซึ่ ง
ผู้วิจัยไม่ได้ทาการศึกษา ดั้งนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรนา
ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่สาคัญมาทาการศึกษาในครั้งต่อไปด้วย

5.2) การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19
ปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 7 ด้าน พบว่า
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดั บ มากทุ ก ด้านเช่ น กั น โดยด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุดได้แก่ ด้านการบริการ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ด้าน
การคมนาคม ตามลาดับ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ชนิสรา กุล
สันติวงศ์ (2564) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั ดสิน ใจเดิ นทางท่องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยวชาวไทย
Generation Y หลังโรคระบาดโควิด -19 ผลการศึ กษาพบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อการตั ด สิ น ใจเดิ น ท างท่ องเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

5.3) การเปรี ย บเที ย บระดั บ ปั จ จั ย การเลื อ กสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์โควิด-19
การเปรี ย บเที ย บระดั บ ปั จ จั ย การเลื อ กสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จ าแนกตามเพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และระดั บ รายได้ ต่ อ เดื อ น พบว่ า
ปัจจัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน มีระดับ
ปัจจัยการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ พั ช รี ย า แก้ ว ชู (2564) ซึ่ งได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปั จจัย ที่มี อิท ธิพ ลต่อ การเปลี่ย นแปลง
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วแบบ New Normal หลั งการแพร่
ระบาดโควิด-19
6) ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ ได้ จากการศึ กษาวิจั ยครั้ งนี้ ท าให้ เราทราบ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาและวางแผนด้านนโยบาย
มาตรการ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ในการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วใน
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พอใจของนักท่องเที่ยวชายไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้า
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในการเดินทางท่องเทีย่ วแบบวัน
เดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทเี อสภายใต้ชีวติ วิถีใหม่ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-19)
โกศวัต รัตโนทยานนท์
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : kosawat@tni.ac.th

บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาทาให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจาวันหลายอย่าง
คาว่า “New Normal” ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทาให้ ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจานวนมาก จน
กลายเป็นความสูญเสียที่ไม่เคยพบมาก่อน ฉะนั้นผู้คนจึงจาเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดารงชีวิตใหม่ที่ผิดไปจากวิถีเดิม โดยมีการปรับหาวิถีการดารงชีวิตตามมาตรฐานแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับ
กับฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจบริการที่เป็นรายได้หลักของประเทศไทย
การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึงมีความจาเป็นสาหรับเหตุการณ์ นี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการเดินทางท่องเที่ยวแบบ
วันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เพศชาย มีความคาดหวังมากที่สุดจากการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 32.60 ส่วนเพศหญิงมีความคาดหวังการมีระบบการรักษาสุขภาพอนามัย และความสะอาด คิดเป็นร้อยละ
30.50 สาหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจทางด้านเพศ พบว่ามีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจด้านการรักษาสุขภาพอนามัย และความสะอาดในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบ
รถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่าเพศหญิง และเมื่อเปรียบเทียบทางด้านอายุ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทางด้านระบบการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
คำสำคัญ : ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, ชีวิตวิถีใหม่
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Tourist’s Expectation and Satisfaction in One day Trip by The BTS
SkyTrain under New Normal Way of Life after Coronavirus (Covid-19)
Pandemic Situation
Kosawat Ratanothayanon
Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand
*Corresponding Author. E-mail address: kosawat@tni.ac.th

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) บทนา
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า ไวรัส (COVID19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้รูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง รวมไปถึง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน (พัชรี
ยา แก้วชู, 2564) การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
ทาให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิตหลายอย่าง
เช่ น การท างานที่ บ้ า น (Work from Home) การออกนอก
บ้ านไปที่ ใดก็ ต้ อ งสวมใส่ ห น้ า กากอนามั ย กั น ทุ ก คนและพก
แอลกอฮอล์ ล้ า งมื อ จึ ง ท าให้ เ กิ ด เป็ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New
Normal) ขึ้น
จากการด าเนิ น วิ ถี ชี วิ ต ในรู ป แบ บ ให ม่ (New
Normal) ได้ส่งผลให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป การ
ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ จะต้องคานึงถึง สุขภาพอนามัย
(Sanitation) ความสะอาด (Hygiene) ความ ป ลอดภั ย
(Safety) ระย ะห่ างท างสั งค ม (Social Distancing) การ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล (Digital) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) เพื่อให้เกิด “ความ
สมดุล” เพื่อทาให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการกับ
สภาวะที่ไม่เป็นปกตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พิริยะ ผลพิรุฬห์
และคณะ, 2564) ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสู่แนวทางการท่องเที่ยวที่ต้อง
ระมั ด ระวั ง ตั ว มากขึ้ น การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ จึ ง มี
ความสาคัญ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ภ ายหลังจากสถานการณ์ การ
แพร่ ร ะบาดของโคโรน่ า ไวรั ส (โควิด -19) ซึ่ งส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด
รายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
สาหรับการขนส่งระบบรางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็น
ท าให้ ผู้ ค นสามารถไปถึ ง จุ ด หมายปลายทางด้ ว ยความ
สะดวกสบาย รวดเร็ ว ปลอดภั ย และประหยั ด เวลาในการ
เดิ น ทางไปยั งแหล่ งท่ องเที่ ย วมากมายหลากหลาย อาทิ เช่ น
ห้างสรรพสินค้า แหล่งบันเทิง ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่
เรีย งรายไปตามเส้น ทางที่ ร ถไฟฟ้ าบี ที เอสผ่ าน จึงเหมาะสม
สาหรับการใช้เป็นพาหนะประเภทหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยว
แบบวันเดียวที่ต้องการประหยัดเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้
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1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
เมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
เมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศและอายุ
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้า
บีทีเอส ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) จำแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลด้านเพศและอายุ
3) วิธีดาเนินการวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครจำนวน 5,527,994 คน (สำนักงานสถิติ
แห่ งชาติ , 2564) ซึ่ งทราบถึ งจำนวนประชากร ผู้ วิ จั ย จึ งใช้
วิ ธี ก ารคำนวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกรณี ที่ ท ราบจำนวน
ประชากรจากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยผลจากการคำนวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน
400 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,
2563).
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยเครื่องมือนี้ได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำการ
ตรวจสอบพิ จ ารณาด้ า นความตรงตามเนื้ อ หา โดยใช้ ก าร
ประเมิ น ความสอดคล้ อ ง (IOC) และปรับ ปรุงแก้ ไข จากนั้ น
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับประชากร
ที่มีลักษณะเช่น เดียวกับ กลุ่มตั วอย่าง โดยวิธีหาสัมประสิท ธิ์
แอลฟาตามสูตรของครอนบาคได้ .832 แสดงว่า แบบสอบถาม
มีความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในสามารถนำไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563)
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิ จัย จั ด ส่งแบบสอบถามให้ ป ระชากรที่ อ าศั ย อยู่ ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ เคยใช้ บ ริ ก ารการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
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3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) ด้วยความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามในด้ า นเพศ พบว่ า เพศของผู้ ต อบ
แบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนในด้านอายุ พบว่า อายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ อายุระหว่าง 20-30 ปี
คิดเป็นร้อยละ 65
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ข้ อ ที่ 1 ผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
เมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละของความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพด้านเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ความคาดหวัง
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าความถี่ ร้อยละ
ระยะห่างทางสังคม
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
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพด้านเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ความพึงพอใจ
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
มากที่ สุ ด โดยมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.34 และความพึ งพอใจใน
ภาพรวมในการให้บริการในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียว
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
เพศหญิ ง มีระดับ ความพึ งพอใจด้านการเดิ นทางสะดวก
สบาย รวดเร็ ว อยู่ ในระดั บ ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด โดยมี
ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.29 และความพึ งพอใจในภาพรวมในการ
ให้ บริการในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวัน เดียว อยู่ในระดั บ
ความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพด้านอายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ความพึงพอใจ
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
ระยะห่าง
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 1 พบว่ า เพศชาย มี ค วามคาดหวั งในการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมากที่สุด
ได้แก่ การรักษาระยะห่างทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 32.60
เพศหญิง มีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวัน
เดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมากที่สุด ได้แก่ การมีระบบการรักษา
สุขภาพอนามัย และความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 30.50
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 ผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ปรากฎผลดัง
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลำดับ
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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
ความแตกต่ า งของความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้ชีวิต
วิถีใหม่ภายหลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโคโรน่ า
ไวรัส (โควิด-19) ปรากฎผลดังตารางที่ 4, 5, 6 และ 7
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ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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 6 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า
ด้ านการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยรถไฟฟ้ า บี ที เอสมี ร ะบบการ
รัก ษาระยะห่ างทางสั งคม (Social Distancing) เพื่ อ ป้ อ งกั น
การแพร่ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส โควิ ด -19 มี ค วามแตกต่ างกั น
อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)

จากตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า
ความพึงพอใจด้านการรักษาสุขภาพอนามัย และความสะอาด
ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีที
เอส เช่น มีการให้บริการด้วยเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือในหลายจุด
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 7 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านการรักษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ
น้อยกว่า 20-30 ปี มากกว่า
20 ปี
30 ปี
อายุ
Mean
3.88
3.89
3.00
น้อยกว่า 20 ปี
3.88
0.10
0.88*
20-30 ปี
3.89
0.89*
มากกว่า 30 ปี
3.00
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 5 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านการรักษาสุขภาพ
อนามัย และความสะอาดในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วย
รถไฟฟ้าบีทีเอส จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ
เพศ
จานวน 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
การรัก ษาสุ ข ภาพอนามั ย และความสะอาดในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จำแนกตาม
เพศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเพศชายมีความพึงพอใจด้านการรักษาสุขภาพอนามัย และ
ความสะอาดในการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบ
รถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่าเพศหญิง
ตารางที่ 6 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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

60

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้าน
การรั ก ษาระยะห่ า งทางสั งคม (Social Distancing) ในการ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วแบบวั น เดี ย วด้ ว ยระบบรถไฟฟ้ า บี ที เอส
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุเป็นรายคู่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่
ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อการรักษา
ระยะห่างทางสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุ มากกว่า 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 ส ถานที่ ต่ างๆ จะต้ องค ำนึ ง ถึ ง สุ ขภ าพ อน ามั ย
(Sanitation) ความส ะอาด (Hygiene) ความ ป ลอดภั ย
(Safety) ระย ะห่ างท างสั งค ม (Social Distancing) การ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล (Digital) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) เพื่อให้เกิด “ความ
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สมดุล” ส่วนประเด็นด้านความพึงพอใจนักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจในด้านการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นการ
เดินทางที่มีความสะดวก สบาย และความรวดเร็วในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่มใกล้เคียงกับสถานที่ที่
จะไปอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ งเพศชายและเพศหญิ งโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ 4.29 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของวิริยา ประสาลีบุ ตร (2561) ที่พ บว่าผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ าบี ที เอส สายสุ ขุ ม วิท สายสีล ม ต่ างก็ ต้ อ งการความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ ว รวมถึ งความปลอดภั ย ในการ
เดินทาง และเมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระดับความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ยวจำแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้า
บี ที เ อสมี ร ะบบการรั ก ษาระยะห่ า งทางสั ง คม (Social
Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัย
จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ปรากฎผลว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อการ
รักษาระยะห่างทางสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และ
ผู้ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-30 ปี มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การรั ก ษา
ระยะห่างทางสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป
6) ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะทั่ ว ไปสำหรั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ภาครัฐบาลและเอกชนควรสนับสนุนด้านการเดินทางท่องเที่ยว
ด้ ว ยรถไฟฟ้ าบี ที เอสจากความคาดหวั งในการเดิ น ทางด้ ว ย
รถไฟฟ้าบีทีเอส นักท่องเที่ยวให้ความสำคั ญกับประเด็นด้าน
การรักษาระยะห่างทางสังคม และ การมีระบบรักษาสุขภาพ
อนามัย และความสะอาด
ข้ อ เสนอแนะในการวิจั ย ครั้ งต่ อ ไป จากการศึ ก ษาความ
คาดหวังและความพึ งพอใจของนัก ท่ องเที่ ย วในการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียวด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้ชีวิตวิถี
ใหม่ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส
(โควิด -19) เพื่ อให้ เกิ ดผลดี ยิ่งขึ้น ผู้ วิจัย จึงขอเสนอแนะให้ มี
การศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของรถไฟฟ้าบีที
เอส โดยเปรียบเทียบกับการบริการขนส่งประเภทอื่นๆ เพื่ อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
การด าเนิ น งานวิ จัย สามารถเป็ น ไปตามก าหนดการของ
แผนการด าเนิ น งานวิ จั ย โดยได้ รั บ ความกรุ ณ าจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยชี้แนะเนื้อหาและปรับแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยจนครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน และข้อมูลต่างๆจากบริษั ท
ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จ ากั ด (มหาชน) ที่ ได้ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้ได้ลุล่วงได้ด้วยดี
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ที่ ป ระสิ ท ธิ์
ประสาทวิ ช าความรู้ ให้ ม าตั้ งแต่ เล็ ก จนเติ บ ใหญ่ ตลอดจน
ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ได้มี
ส่วนช่วยสนับสนุนให้โครงการวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยดี
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การประยุกต์ใช้ Color Image Scale กับข้อมูลสีในงานออกแบบสาหรับ
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Application of Color Image Scale with Color Information in Design for the
Elderly
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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.

บทคัดย่อ —การสร้างจุดเด่นโดยใช้องค์ประกอบทางศิ ลปะเรื่องสี ใน
งานออกแบบเพื่อให้โดดเด่น สะดุดตา จัดได้ว่าเป็ นปัจจัยหลักที่สาคัญ
โดยเฉพาะสังคมไทยที่เข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ งานออกแบบ
ต่างๆควรที่จะต้องให้ความสาคัญกับการเลือกใช้โทนสี เนื่ องจากการใช้สีใน
งานออกแบบนัน้ สามารถช่วยในการมองเห็น การแยกแยะ ลดอุบตั ิ เหตุ
ต่างๆที่อาจจะเกิ ดกับผู้สงู อายุ และการใช้สีสามารถส่งผลต่อการรับรู้ทาง
จิ ตวิ ทยาของมนุษย์เป็ นอย่างมาก งานวิ จยั นี้ จึงนาเสนอการวิ เคราะห์ข้อมูล
สีซึ่งประกอบด้วยสี(Hue), ค่าความสว่างของสี (Lightness), ค่าความอิ่ มตัว
ของสี (Saturation) และค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio) มาร่วม
ผสมผสานกับแนวคิ ดของตาราง Color Image Scale ที่สามารถช่วยสื่อ
ความหมายของสี เพื่อเป็ นแนวทางให้นักออกแบบสามารถการเลือกใช้โทน
สีเพื่อช่วยเพิ่ มศักยภาพในการมองเห็นสี ช่วยในการแยกแยะพื้นที่ส่มุ เสี่ยง
บริ เวณต่างๆภายในที่อยู่อาศัย โดยการเลือกใช้สีจากป้ ายสัญลักษณ์ห้องน้า
และการใช้สีภายในห้องน้าภายในบ้าน
คำสำคัญ —ข้อมูลสี,Color Image Scale,การออกแบบป้ ายสัญลักษณ์,
การออกแบบการใช้สีภายใน

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

I. บทนา
ปั จจุบนั สังคมผูส้ งู อายุในประเทศไทยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว การ
รับมือกับปั ญหาผูส้ งู อายุจงึ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้และจัดเป็ น
ปั ญหาทีส่ าคัญสาหรับสังคมไทย ภายในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจัดได้ว่า
เป็ นสังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มรูปแบบ [1] ทัง้ นี้สดั ส่วนของประชากรวัย
ทางานทีส่ ามารถดูแลผูส้ งู อายุเฉลีย่ อัตราส่วน 1 ต่อ 4 คน จาก
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพส่งผลให้ผสู้ งู อายุประสบปั ญหาการรับรู้
ทางประสาทสัมผัส ได้แก่ รูป รส กลิน่ เสียง ซึง่ จะเสือ่ มถอยตามอายุทเ่ี พิม่
มากขึน้
นอกจากนี้สงิ่ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการดารงชีวติ ประจาวันสาหรับ
ผูส้ งู อายุคอื ปั ญหาทางด้านการมองเห็นเป็ นอันดับต้นๆคือ ปั ญหาต้อ
กระจก (Cataract) เป็ นโรคทีเ่ กิดจากเลนส์แก้วตาขุน่ ซึง่ ทาให้แสงผ่านเข้า
สู่เลนส์ตาไม่ได้จงึ ทาให้ความสามารถการมองเห็นลดลง มองภาพเป็ นอม
เหลืองหรือสีซดี จางลง ผูป้ ่ วยมักเข้าใจว่าความพร่ามัวเกิดจากระดับสายตา
ทีม่ ปี ั ญหา เช่น สายตาสัน้ และนาไปสู่การเปลีย่ นแว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์
บ่อย ๆ โรคต้อกระจกในระยะเริม่ ต้นยากทีจ่ ะสังเกต เนื่องจากต้องใช้เวลา
หลายปี กว่าอาการของต้อกระจกจะรุนแรงมากขึน้ จนกระทบต่อการ
มองเห็นส่งผลต่อการใช้ชวี ติ ประจาวันจึงจะสามารถเข้ารับการผ่าตัด โดย
สาเหตุของต้อกระจกประมาณร้อยละ 95 เกิดจากการเสือ่ มตามวัย และมี
ปั จจัยเสีย่ งอื่นๆ เช่น คลอเลสเตอรอลสูง โรคเบาหวาน และการขาด
สารอาหารบางอย่าง เป็ นต้น [2] ผูส้ งู อายุหลายคนมีปัญหาต้อกระจก

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
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สามารถแบ่งตามช่วงอายุตงั ้ แต่ วัย 50 ปี คิดเป็ น 37-54% วัย 60 ปี คิดเป็ น
66-83% วัย 70 ปี คิดเป็ น84-97% และวัย 80 ปี ขน้ึ ไปแทบจะ 100% [3] ซึง่
โรคต้อกระจกในช่วงระยะเริม่ ต้นจะไม่ส่งผลต่อการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุโดย
ความคมชัดของสายตายังคงปกติ แต่ส่งผลทาให้การมองเห็นความอิม่ ตัว
ของสีลดลง ยิง่ อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ของผูส้ งู อายุ ความสามารถในการมองเห็นสี
หรือการเรียกชือ่ สีได้ถูกต้องจะลดลง เนื่องจากการมองเห็นค่าความอิม่ ตัว
ของสีและแสงสว่างทีเ่ ข้ามาสู่เลนส์ตามีปริมาณแสงลดลงส่งผลต่อการใช้
ชีวติ ของผูส้ งู อายุ ซึง่ จากความบกพร่องจากทีก่ ล่าวมาย่อมส่งผลกระทบต่อ
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์และสังคม ด้วยสภาพแวดล้อมการอยู่
อาศัยทีค่ นุ้ เคยของเราไม่เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ
จึงเกิดข้อจากัดในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวันของผูส้ งู อายุ
ซึง่ อุบตั เิ หตุมกั เกิดขึน้ จาก
สภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยรอบตัว ตัวอย่างเช่น การเกิดอุบตั เิ หตุภายในบ้าน
การหกล้ม เพราะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านกีดขวางทางเดิน รวมถึงการขึน้ ลง
บันได การมองเห็นราวบันได เป็ นต้น ในปั จจุบนั การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สาหรับผูส้ งู อายุเพือ่ การส่งเสริมคุณภาพชีวติ จึงเข้ามามีบทบาท
สาคัญต่อสังคมผูส้ งู อายุ
นักออกแบบมีหน้าทีส่ ร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการใช้งานของผูส้ งู อายุ แต่ในบางครัง้ นัก
ออกแบบกับการเลือกใช้สใี นงานออกแบบ
ส่งผลกระทบต่อผูส้ งู อายุ
เนื่องจากการมองเห็นสีของผุส้ ุงอายุนนั ้ แตกต่างจากวัยต่างๆ จึงเป็ นสิง่ ที่
สาคัญต่อการ Recolor Color เพือ่ สร้างทางเลือกในการใช้สเี บือ้ งต้นทีเ่ ป็ น
มิตรสาหรับผูส้ งู อายุ ด้วยเหตุน้คี ณะวิจยั จึงศึกษาการใช้สใี นงานออกแบบ
สาหรับผูส้ งู อายุและทุกคน (Universal Design) ซึง่ เน้นการใช้สใี นงาน
ออกแบบโดยคานึงถึงหลักของการวิเคราะห์ขอ้ มูลของสีทป่ี ระกอบด้วย สี
(Hue),ค่าความสว่างของสี (Lightness),ค่าความอิม่ ตัวของสี (Saturation),
ค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio) มาร่วมกับตาราง Color Image
Scale ทีแ่ ฝงความหมายคาศัพท์ในการสือ่ อารมณ์ต่างๆ มาประยุกต์กบั การ
ใช้สใี นการออกแบบต่างๆ
เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมี
ความสุข ปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ และสามารถพึง่ พาตัวเองได้
II. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Color Image Scale [4] พัฒนาโดยสถาบันวิจยั และการออกแบบสีของ
ประเทศญีป่ นุ่ นาเสนอชุดสีกบั ค่าสีในตารางเพือ่ ให้ทราบถึงความหมายสีใน
แต่ละชุดสี ซึง่ ในชุดสีเหล่านี้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสือ่
ต่างๆ ไม่ว่าจะงานสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ ดิจทิ ลั เป็ นต้น โดยโครงสร้างของสีถกู
พัฒนามาจากMunsell Color System โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มโทนสี SoftHard และ Warm-Cool ภายใน Color Image Scale รูปที่ I.ประกอบด้วย 23
กลุ่มอารมณ์
และแบ่งออกเป็ นคาศัพท์สาคัญแสดงภาพลักษณ์ต่างๆ
เรียกว่า Key Image Word ทัง้ หมด 160 คาศัพท์ ดังนัน้ ตารางสี Color
Image Scale จึงเป็ นเครือ่ งมือช่วยคัดเลือกโทนสีในงานออกแบบต่างๆ ได้
เป็ นอย่างดี

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

รูปที่ I. Color Image Scale
Ruxpaitoon,Thiptarajan และLertrusdachakul[5] ซึง่ เป็ นงานวิจยั ทีน่ า
ตัวแทนกลุ่มสี Color Image Scale มาร่วมประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผ่าน
ทางภาพถ่ายจากสถานทีท่ ่องเทีย่ วมาหาค่าตัวแทนสี (Representative
Color) เพือ่ นามาวิเคราะห์ตามหลัก Color Image Scale ประยุกต์และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสีสาหรับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ ของทีร่ ะลึกจาก
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของประเทศไทย
Nagano Association of Architects & Building Engineers [6] งานวิจยั ที่
นาเสนอแนวคิด Color System เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การมองเห็นสีของ
ผูส้ งู อายุ โดยผ่านตัวกรองแสงสีเหลือง เพือ่ ทาการจาลองสภาวะเลนส์
แก้วตาขุน่ ของผูส้ งู อายุ โดยงานวิจยั ดังกล่าวได้ศกึ ษาวิเคราะห์การมองเห็น
สีของผูส้ งู อายุ โดยแบ่งออกเป็ นการเห็นสีโทนร้อน โทนเย็น ความอิม่ ตัว
ของสี ความสว่างของสี เพือ่ นาผลลัพธ์ของการมองเห็นของสีมาประยุกต์ใช้
ในงานออกแบบการใช้สใี นป้ ายบอกทางต่างๆภายในอาคารสถานทีข่ อง
หน่วนงานราชการทางจังหวัด Nagano
Aichi Prefecture Health and Welfare Department Disability Welfare
Division [7] เพือ่ สอดคล้องกับการมองเห็นสีของผูส้ งู อายุ ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ในหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาการออกแบบข้อมูลภาพของ
จังหวัด Aichi โดยมุง่ เน้นการออกแบบให้ขอ้ มูลอ่านง่ายและเข้าใจง่ายแก่ทุก
คน เช่น ผูท้ ม่ี คี วามบกพร่องทางสี หรือผูส้ งู อายุทม่ี คี วามบกพร่องทางการ
มองเห็น
Color Design [8] การออกแบบไม่ใช่แค่การใช้สเี ท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงข้อมูล
ของสี ความแตกต่างของความสว่างของสี และความอิม่ ตัวของสี เช่น การ
จับคู่สที แ่ี ยกยาก เช่น สีน้าเงินและสีมว่ ง, เขียวเข้มและน้าตาล, แดงและ
เขียว เป็ นต้น ฉากหลังกับตัวอักษรค่าความเปรียบต่างContrast ซึง่ เป็ น
องค์ประกอบทีส่ าคัญ เทคนิคการจับคู่ส ี Visual Effects of Colorโดยการ
จาแนกความเปรียบต่างของสีทงั ้ สาม Lightness Contrast, Saturation
Contrast, and Color Contrast การมองเห็นสีเดียวกันในฉากหลังที่
แตกต่างย่อมส่งผลกระทบต่อการมองเห็นสี
K.Maki,N.Tanaka และM.Todomo [9] งานวิจยั ในการใช้สเี พือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการอ่านให้มองเห็นง่ายขึน้ สาหรับผูอ้ ่าน ซึง่ เกีย่ วข้องกับค่า

63

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

ความสว่าง (Lightness) ค่ายิง่ สูงยิง่ อ่านง่ายขึน้ ส่งผลให้ความอิม่ ตัวของสี
(Saturation)ยิง่ เห็นมากขึน้
M.Miyamoto [10] ซึง่ ได้ศกึ ษาวิเคราะห์เกีย่ วกับการมองเห็นสีของผูส้ งู อายุ
ค่าความสว่าง (Lightness)มีผลต่อการรับรูส้ ที งั ้ ในวัยสูงอายุและวัยหนุ่มสาว
Margaret S. Livingstone [11] การมองเห็นสีในช่วงเวลากลางวันและ
กลางคืนเรียกว่า (Purkinje Effect) ของเซลล์รปู กรวย (Cone Cell) และ
เซลล์รปู แท่ง (Rod Cell) ทีม่ กี ารรับรูก้ ารมองเห็นสีทแ่ี ตกต่างกัน โดยการ
รับรูส้ ใี นช่วง Day Vision ของเซลล์รปู กรวย (Cone Cell) รับรูส้ แี ดง, สี
เหลือง, และสีเขียวได้ดี ส่วนเซลล์รปู แท่ง (Rod Cell) ในช่วง Night Vision
หรือแสงน้อยในยามกลางคืนจะสามารถมองเห็นสีน้าเงินได้ดี
Nihon Karakodineta Kyokai [12] ซึง่ การใช้สไี ม่ว่าจะโทนร้อนโทนเย็นมีผล
ต่อความรูส้ กึ ทางจิตวิทยาของมนุษย์ -3 องศา โดยเฉพาะประเทศทีม่ ี
อากาศหนาวเย็นจึงหลีกเลีย่ งการใช้สโี ทนเย็นในการออกแบบห้องน้า
เพราะส่งผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของผูส้ งู อายุทป่ี ่ วยด้วยโรคหัวใจจะรูส้ กึ
หนาวมากกว่าคนปกติ ดังนัน้ จึงนิยมใช้สโี ทนร้อน เช่น สีเบจ (Beige), สี
ครีม (Cream) เป็ นต้น
คณะวิจยั จึงได้นาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลของสีร่วมกับการคัดเลือกกลุ่มสี
จากตาราง Color Image Scale เพือ่ ใช้ในการ Recolor Color เพือ่ ให้ได้การ
ใช้กลุ่มสีทเ่ี หมาะสมและช่วยส่งเสริมการใช้สใี นงานออกแบบต่างๆให้
เหมาะสมกับสังคมผูส้ งู อายุในปั จจุบนั
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ในการวิจยั ครัง้ นี้ชน้ิ งานทีใ่ ช้สาหรับ Recolor design งานออกแบบ เช่น การ
ออกแบบการใช้สภี ายในห้องน้า โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจาลอง
บรรยากาศภายในห้องน้าด้วยรูปแบบสามมิติ เพือ่ ให้การเลือกใช้สสี ามารถ
สือ่ สารได้มากทีส่ ุด นอกจากนี้เตรียมชิน้ งานการออกแบบในรูปแบบสองมิติ
ในรูปแบบของสัญลักษณ์ป้ายห้องน้าเพือ่ ใช้สาหรับการเลือกโทนสีใน
ชิน้ งาน เป็ นต้น
III. II การวิเคราะห์ขอ้ มูลสี
ภายในข้อมูลของสี
ซึง่ ประกอบด้วยสี(Hue),ค่าความสว่างของสี
(Lightness), ค่าความอิม่ ตัวของสี (Saturation), ค่าความเปรียบต่างของสี
(Contrast Ratio) วิเคราะห์ร่วมกับการหากลุ่มสีจากตาราง Color Image
Scale ทีม่ ี Key Image Word ทัง้ หมด 160 คาศัพท์ โดยการพิจารณากลุ่มสี
ทีม่ คี วามเหมาะสมกับชิน้ งานของแต่ละประเภทของงานออกแบบ
โดย
อาศัยการเลือกคู่สที ม่ี องเห็นได้อย่างชัดเจน จากค่าความเปรียบต่างของสี
สูง เพราะสามารถช่วยเพิม่ ศักยภาพในการมองเห็นสีในงานออกแบบต่างๆ
สาหรับผูส้ งู อายุ
(𝐿1+0.05)

Contrast Ratio = (𝐿2+0.05)

(1)

โดย ค่า 𝐿1 คือ ค่าความสัมพันธ์ของความสว่างของสีมากทีส่ ุด
ค่า 𝐿2 คือ ค่าความสัมพันธ์ของความสว่างของสีน้อยทีส่ ุด
IV. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ในปั จจุบนั นักออกแบบต่างออกแบบให้ชน้ิ งานดูแปลกตา มีการดีไซน์ท่ี
สร้างสรรค์ จนบางครัง้ ลืมคานึงถึงการมองเห็นของกลุ่มผูส้ งู อายุ ทีม่ ปี ั ญหา
ทางสายตาทาให้เกิดการแยกแยะได้ลาบาก จากรูปที่ III.ตัวอย่างงาน
ออกแบบสัญลักษณ์ป้ายห้องน้า (Toilet Sign) ในรูปแบบสองมิติ โดยเน้น
การออกแบบทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ทีเ่ รียบง่าย
เน้นการตัดทอนรายละเอียดใน
ชิน้ งานแต่เนื่องจากการใช้โทนสีเป็ นสีดา ทาให้เกิดอุปสรรคในการมองเห็น
ของผูส้ งู อายุทค่ี อ่ นข้างลาบากเมือ่ ป้ ายห้องน้าอยู่ในระยะไกลและในบริเวณ
ทีแ่ สงสว่างน้อย

III. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสีรว่ มกับการประยุกต์ใช้ตาราง Color Image Scale
ขันตอนแสดงการท
้
างานในรูปที่ II. ซึง่ ประกอบไปด้วยชิน้ งานออกแบบ
สาหรับ Recolor Color เมือ่ ได้กาหนดชิน้ งานแล้ว ขัน้ ตอนต่อมาคือ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสี เพือ่ นามาร่วมประยุกต์ใช้กบั ตาราง Color Image Scale
เพือ่ ค้นหากลุ่มตัวแทนสี ซึง่ ภายในกลุ่มสีต่างๆจะมีความหมายแฝงและมี
ข้อมูลของสีประกอบการใช้งาน
นอกจากนี้ตอ้ งอาศัยหลักการทางการ
ออกแบบซึง่ มีองค์ประกอบทางศิลปะทีส่ าคัญคือ
ความสุนทรียศาสตร์
ทางการใช้สใี นงานออกแบบเพือ่ ให้งานออกแบบ สามารถมองเห็นได้งา่ ย
ชัดเจนในการแยกแยะสาหรับผูส้ งู อายุ

รูปที่ III. ป้ ายสัญลักษณ์หอ้ งน้า
(แหล่งทีม่ า : https://unsplash.com/photos/_wWaO9HhXY4)
ดังนัน้ การพิจารณา Recolor Design ให้กลมกลืนกับสถานที่ อาคาร ทีเ่ น้น
ความโมเดิรน์ โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลสีร่วมกับตาราง Color Image

รูปที่ II. ขันตอนกระบวนวิ
้
เคราะห์ขอ้ มูลสีกบั ตาราง Color Image Scale
III. I เตรียมชิ้นงานออกแบบสาหรับ Recolor Design
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Scale กลุ่มสีทส่ี ามารถทาให้การมองเห็นสีทเ่ี ด่นชัดและแยกแยะได้งา่ ย
ตัวแทนของกลุ่มสีทแ่ี นะนาคือ Modern ตัวแทนกลุ่มสีทอ่ี ยู่ในช่วงโทนสี เย็น
– สว่างของ Color Image Scale และคาศัพท์ทส่ี อ่ื ความหมาย คือ ร่วมสมัย,
ความทันสมัย เพือ่ ใช้ประกอบในการเลือกคู่สสี าหรับงานออกแบบ จากรูปที่
IV.การเลือกใช้สใี นงานออกแบบจากตาราง Color Image Scale ซึง่ ได้แสดง
คาศัพท์ในการสือ่ ความหมายของชิน้ งานออกแบบป้ ายสัญลักษณ์
งาน
ออกแบบการใช้สภี ายในห้องน้า

(Lightness) กับค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio) สูง ซึง่ ช่วย
ส่งผลต่อการมองเห็นสีของผูส้ งู อายุ
สามารถช่วยในการมองเห็นใน
ระยะใกล้ - ไกล การแยกแยะสัญลักษณ์ชายหญิงได้อย่างชัดเจน

รูปที่ V.
Recolor
Design กลุ่ม
สี Modern
ในงาน
ออกแบบ
ป้ ายห้องน้า
ห้องน้า คือ
สถานทีท่ ่ี
ผูส้ งู อายุ
มักจะประสบ
อุบตั เิ หตุได้
ง่าย
เนื่องจาก
ปั ญหาใน
การแยกแยะ
สีได้ค่อนข้าง
ลาบาก จากรูปที่ VI.ภาพห้องน้าทัวไป
่
ซึง่ ส่วนมากนิยมใช้สขี าวในการ
ออกแบบห้องน้าเพือ่ ความดูสะอาดตา น่าใช้งาน แต่สาหรับผูส้ ุงอายุการ
เลือกใช้สขี าวในบริเวณห้องน้าทัง้ ห้อง ย่อมเกิดปั ญหาการแยกแยะในแต่ละ
จุดของการใช้งานภายในห้องน้า เช่น สีขาวของผนังห้องน้ากับระยะห่าง
ของโถสุขภัณฑ์ การหยิบกระดาษทิชชู่ เป็ นต้น

รูปที่ IV. งานออกแบบ Recolor Design กับตาราง Color Image Scale
โดยนาค่าสีจากตาราง Color Image Scale มาแปลงเป็ นค่าสีมาตรฐาน CIE
L*a*b* ซึง่ เป็ นระบบสีทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั การมองเห็นสีของมนุษย์ ค่า L*
หมายถึงค่าความสว่างของสี ส่วน a* และ b* คือการกาหนดค่าสี ดังนี้ +a*
คือสีทอ่ี ยู่ในทิศทางสีแดง +b* คือสีทอ่ี ยู่ในทิศทางสีเหลือง ส่วน -a* คือสีท่ี
อยู่ในทิศทางสีเขียว และ-b*คือ ทิศทางของสีน้าเงิน ซึง่ ค่า CIE L*a*b*โดย
นาค่า L* เพือ่ มาใช้ในการค้นหาค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio)
จากตารางที่ I. แสดงค่าความสว่างของสี L*(Lightness) แต่ละสีของตัวแทน
กลุ่มสีทแ่ี สดงถึงการไล่ค่าความสว่างจากน้อยไปมาก และนาสีวตั ถุพน้ื หลัง
กับสีวตั ถุพน้ื หน้ามาเปรียบเทียบค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio
) ซึง่ ทาให้งา่ ยต่อการมองเห็นสีของผูส้ งู อายุ
ตารางที่ I. ค่าเปรียบเทียบความสว่างของสี (Lightness)กับค่าความเปรียบ
ต่างของสี (Contrast Ratio)
No. L*
a*
b* สีวตั ถุ สีวตั ถุ Contrast
พื้น
พื้น
Ratio
หน้ า

1
2
3
4

9
81
88
100

16
15
-9
0

-26
-6
-14
0
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รูปที่ VI. ห้องน้าทัวไป
่
(แหล่งทีม่ า : https://unsplash.com/photos/xXc7zUKIhRw)

หลัง

10.67
12.85
17.61

จากรูปที่ V.แสดงถึงการ Recolor Design โดยเลือกใช้สนี ้าเงินเข้มเป็ นสี
วัตถุพน้ื หลังของป้ ายสัญลักษณ์ ซึง่ เป็ นค่าความสว่างของสีต่า (L*=9) ส่วน
การใช้สขี องวัตถุพน้ื หน้าตัวสัญลักษณ์ผหู้ ญิงคือ สีชมพู ค่าความสว่างของสี
สูง (L*=81) ส่วนการใช้สขี องตัวสัญลักษณ์ผชู้ ายคือ สีฟ้าอ่อน ค่าความสว่าง
ของสีสงู (L*=88) และส่วนทางด้านตัวอักษร ใช้สขี าว ทีม่ คี ่าความสว่างของ
สีสงู ทีส่ ุด (L*=100) เนื่องจากการเลือกใช้ค่สู ที ม่ี กี ารไล่ค่าความสว่างของสี

ซึง่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสีต่างๆร่วมกับการคัดเลือกสีภายในตาราง Color
Image Scale กลุ่มสีทแ่ี นะนาในการ Recolor Design สาหรับกลุ่มสีทง่ี า่ ย
ต่อการมองเห็นและช่วยในการแยกแยะพืน้ ทีต่ ่างๆภายในห้องน้า คือ กลุ่มสี
แบบ Crazy และ Quiet and Simple ในรูปที่ IV. กลุ่มสีแบบ Crazy คาศัพท์
ทีส่ อ่ื ความหมาย คือ ความสนุกสนาน,กระตือรือร้น,ดูเป็ นธรรมชาติ เพือ่ ใช้
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ประกอบในงานออกแบบ จากตารางที่ II. ค่าความสว่างของสี L*
(Lightness) แต่ละสีของตัวแทนกลุ่มสีทแ่ี สดงการไล่ค่าความสว่างจากน้อย
ไปมาก และได้นาการใช้สพี น้ื กระเบือ้ งกับสีของพรมและสีของผนัง มา
เปรียบเทียบค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio) โดยค่าความ
เปรียบต่างของสีสงู ซึง่ ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการมองเห็นสีของผูส้ งู อายุ
ตารางที่ II. ค่าเปรียบเทียบความสว่างของสี (Lightness)กับค่าความ
เปรียบต่างของสี (Contrast Ratio)
No.

L*

a*

b*

สี
พรม,
สีผนัง
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เปรียบเทียบค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio) โดยค่าความ
เปรียบต่างของสีอยู่ในเกณฑ์ทส่ี ามารถมองเห็นสีได้ดใี นผูส้ งู อายุ
ตารางที่ III. ค่าเปรียบเทียบความสว่างของสี (Lightness)กับค่าความ
เปรียบต่างของสี (Contrast Ratio)
No.

L*

a*

b*

สี
พรม,
สีผนัง

สีพื้น
Contrast
กระเบือ้ ง
Ratio

1

60
0
0
2
98
0
7
3.03
3
24
24
5
3.58
รูปที่ VIII. Recolor Design โดยเลือกใช้โทนสีให้ความรูส้ กึ อบอุ่น ค่าความ
อิม่ ตัวของสี (Saturation) ต่า เน้นค่าความสว่าง (Lightness) ทีม่ คี วาม
แตกต่างสูงเพือ่ ช่วยให้ผสู้ งู อายุสามารถแยกแยะสัดส่วนของพืน้ ทีต่ ่างๆ
ภายในห้องน้า
ซึง่ การแบ่งส่วนของพืน้ ห้องน้าเลือกกระเบือ้ งสีเทาทีค่ ่า
ความสว่างของสีระดับกลาง (L*=60) แต่สามารถแบ่งสัดส่วนพืน้ ทีจ่ ากการ
ใช้สนี ้าตาลอมแดงของพรมเช็ดเท้าทีม่ คี ่าความสว่างของสีต่า (L*=24) ส่วน
ผนังห้องน้าใช้โทนสีครีม (Cream) ทีม่ คี ่าความสว่างสูง (L*=98) และโทนสี
ทีเ่ ลือกใช้ยงั สือ่ ความหมายทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ทางด้านส่งเสริมภาพลักษณ์และ
รสนิยมทีด่ ใี นการเลือกใช้โทนสี
รูปที่ VIII. Recolor Design กลุ่มสี Quiet and Simple กับงานออกแบบ
การใช้สภี ายในห้องน้า

สีพื้น
Contrast
กระเบือ้ ง
Ratio

1

20
12
-32
2
77
-21
8
7.08
3
81
15
-6
8.02
จากรูปที่ VII. Recolor Design โดยเลือกใช้สภี ายในห้องน้า ซึง่ ถือว่าเป็ น
เรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อน สาหรับประเทศไทยนัน้ จัดได้ว่ามีอุณหภูมทิ ร่ี อ้ นตลอด
ทัง้ ปี ทาให้การใช้สโี ทนเย็นไม่ค่อยส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผูส้ งู อายุท่ี
ป่ วยด้วยโรคหัวใจ ถ้าเทียบกับประเทศทีม่ อี ุณหภูมหิ นาวเย็น ดังนัน้ การใช้
โทนสีภายในห้องน้าจะเน้นการแยกแยะสัดส่วนพืน้ ทีต่ ่างๆภายในห้องน้า
อย่างชัดเจน ในส่วนของพืน้ กระเบือ้ งห้องน้าเลือกใช้สนี ้าเงินเข้ม ค่าความ
สว่างของสีต่า (L*= 20) เพือ่ ช่วยให้แยกแยะการมองเห็นของโถสุขภัณฑ์ท่ี
เป็ นสีขาวส่วนสีชมพูของพรมเช็ดเท้าทีม่ คี ่าความสว่างของสีมากกว่าพืน้
ห้องน้า (L*= 81) เป็ นการบอกตาแหน่งพืน้ ทีส่ ว่ นต่างๆภายในห้องน้าอย่าง
ชัดเจน ส่วนผนังห้องน้าเลือกใช้สเี ขียวทีม่ คี ่าความสว่างของสี (L*= 77)
เพือ่ ให้แยกแยะกับพืน้ ห้องน้าอย่างชัดเจน และให้ความรูส้ กึ ทีส่ นุกสนาน มี
ชีวติ ชีวาตรงกับความหมายใน Color Image Scale

V. บทสรุปและการอภิปราย
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอวิธกี ารใช้สจี ากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสี ร่วมกับตาราง
Color Image Scale โดยใช้แนวคิดของตัวแทนกลุ่มสีทส่ี ามารถสือ่ สารทาง
อารมณ์และความรูส้ กึ ทีแ่ ฝงอยู่จากคาศัพท์ภายในกลุ่มสี เพือ่ เป็ นการช่วย
เลือกองค์ประกอบทางด้านโทนสี
แนวความคิดสร้างสรรค์สาหรับการ
ออกแบบ ซึง่ ผลจากกรณีศกึ ษาการ Recolor Design กับงานออกแบบป้ าย
สัญลักษณ์หอ้ งน้า การใช้สภี ายในห้องน้า พบว่าปั จจัยทีม่ สี ่วนในการ
ตอบสนองการมองเห็นสีทโ่ี ดดเด่นและชัดเจนของผูส้ งู อายุนนั ้ คือ ค่าความ
สว่างของสี (Lightness) ทีม่ คี วามแตกต่างสูง ระหว่างพืน้ หลัง (สีพน้ื ) กับสี
ของวัตถุพน้ื หน้ายิง่ มีความแตกต่างมากยิง่ ส่งผลในการมองเห็นทีช่ ดั เจน
นอกจากนี้ค่าความเปรียบต่างของสี (Contrast Ratio) ยิง่ มีค่าความ
แตกต่างสูง ยิง่ ช่วยในการมองเห็นสีทงั ้ ระยะใกล้-ไกล ในกรณีการใช้โทนสี

รูปที่ VII. Recolor Design กลุ่มสี Crazy กับงานออกแบบการใช้สภี ายใน
ห้องน้า
สาหรับประเทศในเขตเมืองหนาว การใช้สมี ผี ลต่อความรูส้ กึ [12] เพือ่ ให้การ
ใช้สสี ่งผลทางด้านจิตวิทยาและยังสามารถช่วยในการมองเห็นแยกแยะ
พืน้ ทีใ่ ช้สอยสาหรับผูส้ งู อายุ จึงได้นาการเลือกใช้โทนสีในกลุ่มของ Quiet
and Simple ในรูปที่ IV. ซึง่ กลุ่มสีจดั วางโทนสีกลุ่มเทา ซึง่ สือ่ ความหมาย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ี มีรสนิยม จากตารางที่ III. ค่าความสว่างของสี L*
(Lightness) แต่ละสีของตัวแทนกลุ่มสีทแ่ี สดงการไล่ค่าความสว่างจากน้อย
ไปมาก และนาการใช้สพี น้ื กระเบือ้ งกับสีของพรม, สีของผนัง มา
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ในงานออกแบบทีม่ คี ่าความสว่างของสี (Lightness) ใกล้กนั จึงจะต้องมี
ความจาเป็ นในการพิจารณาค่าความอิม่ ตัวของสี (Saturation) ร่วมด้วย ซึง่
จากผลการประยุกต์ใช้ Color Image Scale ร่วมกับข้อมูลสีในงานออกแบบ
สาหรับผูส้ งู อายุดงั กล่าวนี้
ยังสามารถช่วยในการเลือกโทนสีให้มคี วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของผูใ้ ช้งานได้ นอกจากนี้ยงั สามารถต่อ
ยอดไปยังการประยุกต์ใช้งานร่วมกับการออกแบบเทคโนโลยีอจั ฉริยะต่าง
ๆ
เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้โทนสีให้เหมาะสมกับงาน
ออกแบบทีต่ อ้ งการเน้นความชัดเจน โดดเด่นในการมองเห็นต่อไปได้ใน
อนาคต
กิ ตติ กรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิ ด19) ส่งผลให้เศรษฐกิ จโลกเกิ ดภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิ ดอัตรา
การว่างงานค่อนข้างสูง จนทาให้ขาดรายได้เพื่อการยังชีพครอบครัว การ
เพิ่ มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิ ด-19 อย่างต่อเนื่ องนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน และระบบสาธารณสุขในการบริ หารจัดการ
เครื่องมือด้านการแพทย์
ทาให้งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพยากรณ์
จานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิ ด-19) จังหวัดปั ตตานี ประเทศไทย ด้วย
วิ ธี Deep Belief Network (DBN) กับ Continuous Restricted Boltzmann
Machines (CRBMs) โดยเรียนรูช้ ุดข้อมูลเพื่อหาค่าน้าหนักที่เหมาะสมผ่าน
กระบวนการ 2 วิ ธี คือ Unsupervised path และ Supervised path โดย
Unsupervised path เป็ นกระบวนการเรียนรูช้ ุดข้อมูลด้วยอัลกอริ ทึม
Minimizing Contrastive Divergence (MCD) และนาค่าน้าหนักที่ได้จาก
กระบวนการดังกล่าวเป็ นค่าน้าหนักเริ่ มต้นใน Supervised path ซึ่ง
กระบวนการนี้ จะเรียนรูช้ ุดข้อมูลโดยใช้อลั กอริทึม
Back-Propagation
Neural Network (BPNN) ผลการทดลอง พบว่า โครงสร้าง DBN ที่เหมาะสม
กับชุดข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิ ด-19) จังหวัดปั ตตานี ประกอบด้วย
9 Input nodes และ 30 Hidden neurons ใน Hidden layer แรก โดยตัวแบบ
ที่สร้างขึน้ มานี้ สามารถพยากรณ์จานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิ ด-19)
ได้ถกู ต้องร้อยละ 93

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 BackPropagation 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.

คำสำคัญ
เครือข่ายความเชื่อที่ลึก, Continuous Restricted Boltzmann
Machines (CRBM), Minimizing Contrastive Divergence (MCD), BackPropagation Neural Network (BPNN), การพยากรณ์จานวนผู้ติดเชื้อโควิ ด19

I. บทนา
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้มกี ารระบาด
ตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง โดย
ปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจโลกหดตัวร้อยละ 3.5 [9] และยังส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของ Gross Domestic Product (GDP) ทาให้เกิดภาวะถดถอยทัว่
โลกลดต่าทีส่ ุดตัง้ แต่สน้ิ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 [10] สาหรับกลุ่มประเทศ
อาเซียน พ.ศ.2563 ค่า GDP หดตัวลงร้อยละ 4.0 [9] ทัง้ นี้ ธนาคารพัฒนา

Keywords
Deep Belief Network (DBN), Continuous Restricted Boltzmann
Machines (CRBM), Minimizing Contrastive Divergence (MCD), BackPropagation Neural Network (BPNN), Forecasting COVID-19
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เอเชีย (Asian Development Bank; ADB) ได้คาดการณ์ว่า GDP จะมีการ
ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 5.1 โดยขึน้ อยูน่ โยบายและปัจจัยภายในประเทศ [9] ประเทศไทยมี
การระบาดระลอกแรกของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบ
เป็ นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่า การระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กระทบต่อการจ้างงานแรงงานมากกว่า
8 ล้านคน [11] และมีการรายงานจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติว่า ร้อยละ 33
มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ มีหนี้ในระบบเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 ร้อยละ 14.5 ประชาชน
ตกงานและมีการเลิกการจ้างงาน และอีกร้อยละ 69.7 ได้รบั ผลกระทบด้าน
อาชีพและการจ้างงาน จังหวัดปั ตตานี เริม่ มีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) ตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2563 และมีแนวโน้มการระบาดที่
เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดดังกล่าว
จังหวัดปั ตตานีได้มมี าตรการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 โดยออกคาสังก
่ าหนดให้รา้ นจาหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่
สามารถเปิ ดให้บริการได้ในเวลาทีก่ าหนด รวมถึงมีคาสังให้
่ ปิดร้านจาหน่าย
อาหารและเครือ่ งดืม่ ในบางพืน้ ที่ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ทไ่ี ม่เพียงพอ
ต่อการยังชีพครอบครัว
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นี้เอง ส่งผลให้มนี กั วิจยั
มากมายได้นาเสนอวิธกี ารพยากรณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย Reza
Lotfi และคณะ [7] ได้นาเสนอวิธกี ารสร้างสมการถดถอยโดยอาศัยวิธกี าร
เพิม่ ประสิทธิภาพ (Robust Optimization: RO) เพือ่ พยากรณ์จานวนผูป้ ่ วย
โควิด-19 ซึง่ ใช้แนวคิดหลักคือการศึกษาพลวัตของการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ในระยะแรกของประเทศอิหร่าน แล้วใช้วธิ ี RO เพือ่ หาค่าฟั งก์ชนั
วัตถุประสงค์ของ Mean Absolute Deviation (MAD) จากการศึกษาพบว่า
ตัวแบบทีส่ ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพทีด่ แี ละสามารถทาการพยากรณ์จานวน
ผูป้ ่ วยโควิด-19
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารทีม่ อี ยู่
ArunKumar K E และคณะ [6] ได้นาเสนอแบบจาลองอนุกรมเวลา AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) และ Seasonal Auto
Regressive Integrated Moving Average (SARIMA) เพือ่ ใช้พยากรณ์
แนวโน้มการระบาดของโควิด-19 จาก 16 ประเทศทีม่ กี ารระบาดสะสมหนัก
ทัวโลก
่
โดยใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ Auto-Correlation (ACF), Partial AutoCorrelation Function (PACF), Akaike Information Criterion (AIC) และ
Bayesian Information Criterion (BIC) ในการประเมินความแม่นยาและ
ความน่าเชือ่ ถือของตัวแบบทีน่ าเสนอ ส่วนเกณฑ์ในการเลือกแบบจาลองที่
ดีทส่ี ุดใช้ตวั วัดการประเมิน Mean Absolute Error (MAE), Mean Square
Error (MSE), Root Mean Error และ Mean Absolute Percent Error
(MAPE) จากการสร้างตัวแบบแนวโน้มทีค่ าดการณ์ไว้สาหรับผูป้ ่ วยโควิด19 ทีย่ นื ยันและผูป้ ่ วยโควิด-19 ทีห่ ายแล้วและแนวโน้มการเสียชีวติ สะสม
พบว่ามีการเพิม่ ขึน้ แบบทวีคณ
ู
และการคาดการณ์จากแบบจาลอง
SARIMA มีความถูกต้องและแม่นยากว่าการคาดการณ์จากแบบจาลอง
ARIMA Mojjada Kumar amesh และคณะ [5] ได้นาเสนอวิธกี ารสาหรับการ
พยากรณ์เกีย่ วกับเชือ้ โคโรนาไวรัส (โควิด-19) ด้วยวิธกี ารเรียนรูข้ องเครือ่ ง
(Machine Learning Algorithm: ML) โดยตัวแบบ ML ทีใ่ ช้ในการพยากรณ์
ทัง้ หมด 4 ตัวแบบได้แก่ Linear Regression , LASSO Regression,
Support Vector Machine และ Exponential Smoothing โดยตัวแบบที่
นาเสนอนี้สามารถทานายหรือคาดการณ์เกีย่ วกับ จานวนผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19
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รายใหม่ อัตราการเสียชีวติ ของผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 และพยากรณ์การฟื้ นตัว
ของผูป้ ่ วยโควิด-19 ในอีก 10 วันข้างหน้า และวิธกี ารพยากรณ์โดยใช้วธิ ี
Linear Regression มีประสิทธิภาพในการทานายกรณีการเกิดผูป้ ่ วยโควิด19 รายใหม่ จานวนผูเ้ สียชีวติ และการฟื้ นตัวจากผูต้ ดิ เชือ้ Kumar and
Susan [8] ได้นาเสนอในการทานายผูต้ ดิ เชือ่ โควิด-19 เพือ่ ช่วยในการระบุ
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ และอัตราการแพร่กระจายของไวรัสโดยใช้วธิ กี ารของ
อนุกรมเวลา ซึง่ ในการพยากรณ์ผวู้ จิ ยั ได้ใช้ขอ้ มูลจานวนผูป้ ่ วยรายวันของ
10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ฝรังเศส
่ เยอรมนี รัสเซีย และ
อิหร่าน โดยตัวแบบทีใ่ ช้ในการพยากรณ์ได้แก่ ARIMA model และ Prophet
model
และเกณฑ์ในการเลือกแบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุดใช้ตวั วัดการประเมิน
Mean Absolute Error (MAE), Mean Square Error (MSE), Root Mean
Error และ Mean Absolute Percent Error (MAPE) ผลการพยากรณ์
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 แบบจาลอง ARIMA ให้ประสิทธิภาพแลพผล
การณ์พยากรณ์ดที ส่ี ุด
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network: ANN) เป็ นการ
จาลองการทางานของเครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์ ซึง่ ความสามารถ
ของ ANN สามารถเรียนรูป้ ั ญหาทีเ่ ป็ นสมการไม่เชิงเส้น (Non-linear
problem) [1] และสามารถเรียนรูข้ อ้ มูลทีไ่ ร้พารามิเตอร์ (Nonparametric
data) งานวิจยั ทีใ่ ช้ ANN ในการพยากรณ์มมี ากกว่า 5,000 งานวิจยั โดยมี
ตัวแบบทีใ่ ช้ในการพยากรณ์ เช่น Multi-layer perceptron (MLP),
Recurrent neural networks (RNN), Radial basis function network
(RBFN) เป็ นต้น [2] ถึงแม้ว่ามีงานวิจยั หลายงานวิจยั ทีใ่ ช้ ANN ประสบ
ความสาเร็จในการพยากรณ์ แต่ยงั คงมีบางปั ญหาในการประยุกต์ใช้ ANN
คือ 1) โครงสร้างทีเ่ หมาะสมกับชุดของข้อมูล 2) ค่าน้าหนักเริม่ ต้น และ 3)
ค่า learning rate ทีเ่ หมาะสมในการเรียนรูข้ อ้ มูล Hecht-Nielsen, R. [3] ได้
แก้ปัญหาแรกคือ Multilayer perceptron กับ Hidden layer หนึ่งชัน้
สามารถเรียนรูป้ ั ญหาทีเ่ ป็ น Non-linear ได้ Hinton, G. E. and
Salakhutdinov, R. R. [4] ได้นาเสนอกระบวนการเรียนรูข้ อง Deep Belief
Network (DBN) ประกอบด้วย 2 กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรูท้ ่ี
หนึ่ง Unsupervised path เป็ นการเรียนรูท้ ไ่ี ม่ม ี Label ซึง่ ค่าน้าหนักใน
กระบวนการนี้
จะเป็ นค่าน้าหนักเริม่ ต้นในการบวนการเรียนรูท้ ส่ี อง
Supervised path และปั ญหาทีส่ ามของ ANN คือ ค่า learning rate สูง
เกินไป อาจส่งผลให้การเรียนรูข้ อ้ มูลไม่เสถียร และค่า learning rate ต่า
เกินไป ส่งผลให้การเรียนรูข้ อ้ มูลใช้เวลาค่อนข้างนาน จากปั ญหาดังกล่าว
ของ ANN ตัวแบบ Deep Belief Network (DBN) กับ Continuous
Restricted Boltzmann Machines (CRBMs) สามารถแก้ปัญหาได้
นอกเหนือจากนัน้ DBN สามารถเรียนรูข้ อ้ มูลประเภทต่อเนื่องและสามารถ
เรียนรูข้ อ้ มูลของตัวเองโดยไม่มปี ั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อมูลผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดปั ตตานี ประเทศ
ไทย จากกรมควบคุมโรค มีเพียงตัวแปรเดียวคือ จานวนผูต้ ดิ เชื้อไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) รายวันและเป็ นข้อมูลประเภทต่อเนื่อง ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ
เลือกใช้ตวั แบบ Deep Belief Network (DBN) กับ Continuous Restricted
Boltzmann Machines (CRBMs) ในการพยากรณ์จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโค
โรน่า (โควิด-19) จังหวัดปั ตตานี ประเทศไทย
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II. วัตถุประสงค์
I) เพือ่ หาโครงสร้างของ Deep Belief Network กับ Restricted Boltzmann
Machines ทีเ่ หมาะสมกับชุดข้อมูลจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
จังหวัดปั ตตานี ประเทศไทย
II) เพือ่ สร้างตัวแบบสาหรับการพยากรณ์จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โค
วิด-19) จังหวัดปั ตตานี ประเทศไทย ด้วยวิธี Deep Belief Network กับ
Restricted Boltzmann Machines
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Visible neuron ( Vj ) ประกอบด้วยค่า Input r j และ Output
v j    rj  ดังแสดงในสมการที่ (1) และ (2) ตามลาดับ
n

rj   w ij hi   N j  0,1

(1)

i 1

  rj   L  H  L 

III. วิธกี ารดาเนินการวิจยั

1
 r
1 e j

(2)

Hidden neuron ( H j ) ประกอบด้วยค่า Input s j และ Output

III.I ข้อมูล
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการสร้างตัวแบบโดยใช้ DBN กับ CRBMs เป็ นข้อมูลผูต้ ดิ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดปั ตตานี ประเทศไทย จากกรม
ควบคุมโรค ตัง้ แต่วนั ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 27 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2565 รวมเป็ น 682 วัน โดยมีจานวนผูต้ ดิ เชือ้ รวมทัง้ สิน้
47,578 คน
การเรียนรูข้ อ้ มูลผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จานวน 682 วัน โดย
ใช้ DBN กับ CRBMs จะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ชุด คือ Training Set และ
Testing Set โดยใช้วธิ ี Split Data (Training Set จานวน 80 เปอร์เซ็น และ
Testing Set จานวน 20 เปอร์เซ็น) และ K-fold Cross Validation (K=5)

h j    s j  ดังแสดงในสมการที่ (3) และ (4) ตามลาดับ
n

s j   w ij v i   N j  0,1

(3)

i 1

  s j   L  H  L 

1
 s
1 e j j

 

(4)

N 0,1 คือ Gaussian
โดยที่ w ij คือค่าน้าหนัก,  คือค่าคงที,่ j
random variable,  L , H คือค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของข้อมูล และ  j ,  j
คือค่า Noise-control

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

III.IV Deep Belief Network
โครงสร้างของ Deep Belief Network (DBN) เป็ นการซ้อนทับระหว่าง
CRBMs โดย Hidden layer ของชัน้ แรกของ CRBM จะเป็ น Visible layer
ของ CRBM ของชัน้ ทีส่ อง และจะเป็ นกระบวนการนี้เมือ่ ซ้อนทับ CRBM ใน
ชัน้ ถัด ๆ ไป โดย DBN ประกอบด้วยโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ III

V ,V ,V ,,Vm ) และชัน้ ที่ 2
ชัน้ ชันที
้ ่ 1 คือ Visible layer มี m neurons ( 1 2 3
H ,H ,H ,…,Hn ) ดังแสดงในรูปที่ I
คือ Hidden layer มี n neurons ( 1 2 3

รูปที่ I. โครงสร้างของ CRBM
Input layer

III.III Single neuron ของ Continuous Restricted Boltzmann Machine
Continuous Restricted Boltzmann Machine ประกอบด้วยโครงสร้าง
2 ชัน้ คือ Visible layer และ Hidden layer ซึง่ neuron ใน Visible layer
เรียกว่า Visible neuron และ Neuron ใน Hidden layer เรียกว่า Hidden
neuron แต่ละ Neuron ใน Visible layer และ Hidden layer ประกอบด้วย
ค่าข้อมูล 2 ค่าคือ ค่า Input และค่า Output ดังแสดงในรูปที่ II

Hidden layer

Output layer

รูปที่ III. โครงสร้างของ DBN
III.V การเรียนรูข้ อ้ มูลของ DBN กับ CRBMs
การเรียนรูข้ อ้ มูลโดยใช้ตวั แบบ DBN กับ RBMs สาหรับการหาค่า
น้าหนักทีเ่ หมาะสมกับชุดข้อมูล ประกอบด้วยการเรียนรู้ 2 กระบวนการ คือ
Unsupervised path และ Supervised path ซึง่ การเรียนรูแ้ บบ
Unsupervised path เป็ นการเรียนรูแ้ บบไม่ม ี label ทีเ่ รียนรูแ้ ต่ละชันของ
้
CRBM โดยใช้อลั กอริทมึ Minimizing Contrastive Divergence (MCD) และ
การเรียนรูแ้ บบ Supervised path เป็ นการเรียนรูแ้ บบมี Label ทีน่ าค่า
น้าหนักจาก Unsupervised path เป็ นค่าน้าหนักเริม่ ต้นในการเรียนรู้ ซึง่
เรียนรูใ้ ช้อลั กอริทมึ Back-Propagation Neural Network (BPNN)

รูปที่ II. Visible neuron และ Hidden neuron
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III.VI Minimizing Contrastive Divergence สาหรับ CRBM
การเรียนรูช้ ุดข้อมูลโดยใช้ตวั แบบ CRBM ประกอบด้วยพารามิเตอร์ไม่

แบบไม่มปี ระสิทธิภาพในการทานาย ดังนัน้ จึงทดลองค่า   0,0.1 ดัง
แสดงในตารางที่ I

ทราบค่า 3 ตัวแปร คือ w ij ,  i และ  j อัลกอริทมึ Minimizing
Contrastive Divergence (MCD) จะใช้ในการ Update ค่าพารามิเตอร์ โดย

จากตารางที่ I พบว่า ค่า  ทีเ่ หมาะสมกับชุดข้อมูลคือ   0.01 ใช้

มีค่า learning rate (  ) ทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 0-1 เป็ นตัวคูณ กระบวนการเรียนรู้
ข้อมูลของ MCD จะคานวณโดยใช้ One-step Gibbs Sampling ดังแสดงใน
สมการที่ (5), (6) และ (7)



wˆ ij  w v i 0 h j 0  v i1 h j 1
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เวลาในการสร้างตัวแบบ 5.21753025054931 วินาที ดังนัน้ ค่า  ดังกล่าว
จะใช้ในการ Update ค่าพารามิเตอร์เพือ่ หาโครงสร้างทีเ่ หมาะสมสาหรับชุด
ข้อมูล โดยจะทาการทดลองกับโครงสร้าง Input layer ตัง้ แต่ 2 Input nodes
ถึง 13 Input nodes ซึง่ แต่ละ Input node ประกอบด้วย Hidden layer 1 ชัน้
ทีม่ ี Hidden neuron 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 neurons ซึง่ ผลการทดลอง
โดยใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลแบบ Split Data แสดงในตารางที่ II

(5)
(6)

ตารางที่ I. ระยะเวลาในการประมวลผลของโปรแกรม เมือ่  มีแค่
แตกต่างกัน
TIME (sec)
R2

(7)



III.VII Back-Propagation Neural Network
การเรียนรูช้ ุดข้อมูลโดยใช้อลั กอริทมึ Back-Propagation Neural
Network (BPNN) ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ Forward propagation
และ Backward propagation

0.0001
0.0010
0.0100
0.0250
0.0500
0.0750
0.1000

Forward propagation เป็ นกระบวนการคานวณค่า Input ( y j ) และ
Output ( o j ) ของแต่ละ Neuron ซึง่ คานวณได้ดงั สมการที่ (8) และ (9)
ตามลาดับ

0.8493
0.9206
0.9347
0.8895
0.7208
0.6600
0.5315

5.2887
5.2877
5.2175
5.2099
5.2500
5.1081
5.1022

m

y j   w ij o i  b j
i 1

oj 

1
y
1 e j

ตารางที่ II แสดงค่าเฉลีย่ ความผิดพลาดกาลังสอง (Mean Squared
Error: MSE) ค่ารากทีส่ องของค่าความคลาดเคลือ่ นกาลังสองเฉลีย่ (Root
Mean Square Error : RMSE) และ ค่าความคลาดเคลือ่ นสมบูรณ์เฉลีย่
(Mean Absolute Error: MAE) เพือ่ ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการ
พยากรณ์จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของตัวแบบ DBN เมือ่
ทดลองกับโครงสร้างต่าง ๆ ทีก่ าหนด จากการทดลองพบว่าโครงสร้างทีม่ ี
ความเหมาะสมกับชุดข้อมูลจานวนผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ของจังหวัดปั ตตานี
มากทีส่ ุด คือ โครงสร้างทีม่ ี Input node ประกอบด้วย 9 nodes และ Hidden
layer ชัน้ ทีห่ นึ่งประกอบด้วย 30 neurons ซึง่ โครงสร้างตัวแบบดังกล่าวนี้ให้
ค่า MSE เท่ากับ 1117.30 RMSE เท่ากับ 33.4260 และ MAEเท่ากับ
15.2559 ซึง่ มีค่าน้อยทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับโครงสร้างตัวแบบอื่น ๆ ทีท่ ดลอง ใน
2
ทานองเดียวกันนี้ เพือ่ ยืนยันโครงสร้างของตัวแบบดังกล่าวนี้ค่า R จาก
โครงสร้างของ Input node ทีป่ ระกอบด้วย 9 nodes และ Hidden layer ชัน้
ทีห่ นึ่งประกอบด้วย 30 neurons ยังให้ค่าสูงทีส่ ุดเมือ่ เปรียบเทียบกับ
2
โครงสร้างแบบอื่น ๆ ซึง่ มีค่า R เท่ากับ 0.9262 ดังแสดงในรูปที่ IV

(8)
(9)

โดยที่ w ij คือค่าน้าหนัก และ b j คือค่า Bias
Backward propagation เป็ นกระบวนการ Update ค่าน้าหนัก โดยใช้
สมการที่ (10)

w ij  w  t  o j  oi 

(10)

โดยที่ w คือ ค่า Learning rate t คือ ค่าจริงของข้อมูล o j คือ ค่า Output
ของ Neuron ใน layer ปั จจุบนั และ oi คือ ค่า Output ของ Neuron ใน
layer ก่อนหน้า
IV. ผลการทดลอง
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตัง้ แต่วนั ที่ 17 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จังหวัดปั ตตานี ประเทศ
ไทย รวมเป็ น 682 วัน มีจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ทัง้ สิน้ 47,578 คน โดยมีผตู้ ดิ เชือ้
สูงสุด 651 คนต่อวัน การเรียนรูช้ ุดข้อมูลดังกล่าวเรียนรูโ้ ดยใช้อลั กอริทมึ
Minimizing Contrastive Divergence (MCD) ซึง่ ได้ทดลองหาค่า learning
rate (  ) ทีเหมาะสมกับชุดข้อมูล พบว่า เมือ่   0.1,0.2,...,1 ทาให้ตวั

71

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

Input

7

8

2
รูปที่ IV ค่า R ของ DBN

2

ตารางที่ II. ค่า MSE, RMSE, MAE และค่า R ของ DBN แบ่งข้อมูลแบบ
Split Data
Input Hidden
MSE
RMSE
MAE
R2
neuron
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

9

10

11

12

13
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5
10
15
20
25
30
5
10
15
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5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
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MSE

RMSE

MAE

R2

1663.08
1631.61
1934.31
1296.37
1224.16
1216.24
1231.39
1266.76
1599.64
1505.82
1552.06
1559.63
1837.19
1659.87
1741.52
1797.84
1529.55
1824.63
1584.16
1117.30
4235.00
3420.13
3408.16
3605.00
4097.82
3461.65
2433.08
2186.64
1783.18
6547.96
2132.07
2318.47
2769.85
2446.96
2568.38
2764.89
2262.41
2695.32
2326.65
1493.18
1727.05
2067.40
1927.49

40.7808
40.3931
43.9807
36.0050
34.9880
34.8745
35.0911
35.5915
39.9955
38.8048
39.3961
39.4921
42.8624
40.7415
41.7315
42.4009
39.1094
42.7156
39.8015
33.4260
65.0768
58.4818
58.3794
60.0416
64.0142
58.8358
49.3262
46.7615
42.2277
80.9194
46.1743
48.1505
52.6293
49.4667
50.6791
52.5822
47.5647
51.9164
48.2353
38.6416
41.5578
45.4686
43.9032

18.4004
17.7165
24.1553
17.9356
17.1635
16.9770
16.5429
17.1924
18.1327
16.9526
17.8190
17.2268
16.4716
16.1423
22.3403
20.9795
19.3223
22.1282
17.4388
15.2559
28.1924
21.9088
22.3111
23.9352
25.6386
22.7506
25.2761
23.1723
19.4555
38.6311
20.8887
20.4656
24.8295
23.2735
24.8306
23.7664
23.0974
22.5996
25.4660
19.3565
21.7035
20.9218
21.4948

0.9104
0.9121
0.8729
0.9148
0.9195
0.9201
0.9191
0.9167
0.8832
0.8901
0.8867
0.8862
0.8659
0.8788
0.8807
0.8768
0.8952
0.8750
0.8914
0.9262
0.7863
0.8274
0.8280
0.8180
0.7932
0.8253
0.8521
0.8670
0.8916
0.6019
0.8704
0.8590
0.8428
0.8612
0.8543
0.8431
0.8716
0.8471
0.8669
0.9145
0.9012
0.8817
0.8897
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MSE

RMSE

MAE

R2

2199.27

46.8963

24.4508

0.8741
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม คณะวิทยาการ
อิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ทีใ่ ห้การสนับสนุน
จนทาให้งานวิจยั ลุล่วงไปด้วยดี

จากการทดลองเพือ่ หาโครงสร้างทีด่ ที ส่ี ุดโดยใช้เทคนิคการแบ่ง
ข้อมูลแบบ Split data พบว่าโครงสร้างทีเ่ หมาะสมกับชุดข้อมูลคือ Input
node ประกอบด้วย 9 nodes และ Hidden layer ชัน้ ทีห่ นึ่งประกอบด้วย 30
neurons จึงใช้โครงสร้างดังกล่าวเพือ่ ทาการทดลองโดยใช้เทคนิคการแบ่ง
ข้อมูลแบบ K-fold Cross Validation (K=5) ผลการทดลองแสดงดังตารางที่
III
2
ตารางที่ III. ค่า MSE, RMSE, MAE และค่า R ของ DBN แบ่งข้อมูล
แบบ K-fold Cross Validation (K=5)
ตัวแบบ
MSE
RMSE
MAE
R2
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
จากตารางที่ III พบว่า ตัวแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทานาย
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา คือ ตัวแบบที่ 1 ซึง่ เป็ นตัวแบบทีเ่ รียนรูช้ ดุ
ข้อมูลที่ K เท่ากับ 1, 2, 3, 4 และใช้ K เท่ากับ 5 สาหรับการทดสอบ
ประสิทธิภาพของตัวแบบ
VI. สรุปและอภิปรายผล
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการสร้างตัวแบบ DBN เป็ นข้อมูลผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) จังหวัดปั ตตานี ตัง้ แต่วนั ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่
27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 รวมเป็ น 682 วัน จากการแบ่งข้อมูลโดยใช้วธิ ี
Split Data (Training Set จานวน 80 เปอร์เซ็น และ Testing Set จานวน
20 เปอร์เซ็น) พบว่า โครงสร้างทีม่ คี วามเหมาะสมกับชุดข้อมูล คือ
โครงสร้างทีม่ ี Input node ประกอบด้วย 9 nodes และ Hidden layer ชัน้ ที่
2
หนึ่งประกอบด้วย 30 neurons ซึง่ มีค่า R เท่ากับ 0.9262 และโครงสร้าง
ดังกล่าวเรียนรูข้ อ้ มูลโดยใช้วธิ กี ารแบ่งแบบ K-fold Cross Validation (K=5)
2
พบว่า ตัวแบบที่ 1 มีค่า R สูงกว่าตัวแบบอื่น คือ 0.9266 เนื่องด้วยตัวแบบ
ที่ 1 เป็ นตัวแบบทีน่ าชุดข้อมูลที่ K เท่ากับ 1, 2, 3 และ 4 ซึง่ จะเห็นได้ว่าชุด
ข้อมูลดังกล่าวเป็ นชุดข้อมูลทีต่ ่อเนื่องเรียงกัน ในขณะที่ k=5 ใช้สาหรับ
ทดสอบประสิทธิของตัวแบบ จากตัวแบที่ 1 ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การ
สร้างตัวแบบสาหรับการพยากรณ์ผตู้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ควร
เป็ นข้อมูลต่อเนื่องเรียงกัน
จากการทดลองเพือ่ หาโครงสร้าง DBN ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
พยากรณ์จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พบว่า โครงสร้าง DBN ที่
มีประสิทธิภาพประกอบด้วย Input node 9 nodes และ Hidden layer ชัน้ ที่
หนึ่ง 30 neurons นันหมายความว่
่
า ในการพยากรณ์จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) จะใช้ขอ้ มูลผูต้ ดิ เชือ้ ของ 9 วันในอดีตเพือ่ พยากรณ์ค่า
ในอนาคต จากตัวแบบดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนามี
ระยะการแพร่เชือ้ โดยเฉลีย่ 9 วัน ซึง่ ตัวแบบ DBN ทีส่ ร้างขึน้ นี้สามารถ
พยากรณ์และมีความถูกต้องแม่นยาร้อยละ 0.9262
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การปรับปรุงกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อที่เป็น Non-Standard Packing
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง
พรรษมน แซ่อึ้ง*1 พิชิต งามจรัสศรีวิชัย2
1*

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : sa.patsamon_st@tni.ac.th , pichit_n@tni.ac.th

บทคัดย่อ
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการผลิต
และสั่งซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบ
ประเด็นเกี่ยวกับความสูญเสียในกระบวนการผลิตจากการจัดการคาสั่งซื้อสินค้าที่เป็น Non-Standard Packing ในผลิตภัณฑ์เซนเซอร์
รับภาพ เกิดกระบวนการทางานที่มีความซ้าซ้อนจากงานตรวจสอบเอกสารจากส่วนอื่นๆ ที่ประสานงานกันและใช้รูปแบบ manual
system เป็นหลัก จึงเป็นเหตุของการใช้ระยะเวลานานและมีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดในการทางานได้ กระบวนการวิจัยนี้จึงออกแบบ
แนวทางปรับปรุงเพื่อมุ่งลดขั้นตอนและความสูญเสียในกระบวนการทางานส่วนของกระบวนการผลิตและการจัดการคาสั่งซื้อที่เป็น
Non-Standard Packing โดยนาหลักการ Smart Monodzukuri Management ใช้ชุดเครื่องมือการวินิจฉัยกระบวนการด้วยรูปแบบ
IVI Method (Industrial Value Chain Initiative) มี ข ั ้ น ตอนส าคั ญ คื อ การส ารวจสภาพปั จ จุ บ ั น เพื ่ อ จั ด ท า AS-IS Model การ
ออกแบบสถานการณ์ที่ควรจะเป็นหลังการปรับปรุง โดยจัดทา TO-BE Model และจัดทาแนวทางและแผนการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยจัดทา TO-DO Model ผลดาเนินงานมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการที่หน้ างาน และการปรับปรุงแบบ Small Start ประยุกต์ใช้
IoT ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานการผลิต โดยเลือกนาเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีซอฟต์แวร์ที่แสดงถึงสถานะการ
ทางาน และข้อมูลที่ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ นาเสนอ TO-BE Model ที่สามารถลดขั้นตอนการทางานจาก 12
ขั้นตอน ลดขั้นตอนในการทางานซ้าซ้อนจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร 3 ขั้นตอน ลดขั้นตอนการรอข้อมูล 3 ขั้นตอน ผลลัพธ์
ปรียบเทียบระหว่าง AS-IS Model และ TO-BE Model สามารถช่วยลดขั้นตอนทางานได้ร้อยละ 50
คำสำคัญ : 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) บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเซมิ ค อนดั ก เตอร์ มี
แนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ข้อมูลปี 2564-2566 การ
ผลิ ต สิ น ค้ า IC มี แ นวโน้ ม เติ บ โตดี มู ล ค่ า ส่ งออกคาดว่ า จะ
กลับมาเติบโตเฉลี่ย 6% ถึง 7% สอดคล้องกับรายงาน World
Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ที ่ ค าดว่ า ยอด
จ าหน่ายเซมิคอนดักเตอร์โลกจะเติบโต 8% ในปี 2564และ
คาดว่าเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม 5G จะพัฒนาและแพร่หลาย
ไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยคาดว่าเงิน
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่า ย 5G ทั่วโลกในปี 2564 จะ
เพิ ่ ม ขึ ้ น 16% (Gartner, July 2020) ซึ ่ ง รองรั บ เทคโนโลยี
Internet of Things (IoT) ได้มากขึ้น และการพัฒนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และยานยนต์ ส่งผลให้
ความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะสินค้า IC ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (Wanna Yongpisanphob. 2564)
สาหรับกรณีศึกษาวิจัยนี้อุตสาหกรรมตัวอย่างได้ผลิตผลิตภัณฑ์
จ าพวก IC หลายประเภท โดยเซนเซอร์ ร ั บ ภาพ (image
sensor) มียอดคาสั่งซื้อสูงสุด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางฝ่ายขาย
ไม่ได้กาหนด MOQ (Minimum Order Quantify) ที่สอดคล้อง
กับ Standard Packing ของฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึง
เรียกว่าประเภท Non-Standard packing ลูกค้าสามารถสั่งซือ้
ตามต้องการ ไม่ต้องค านึงถึง Standard Packing ท าให้เกิด
ความสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยใบค าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ชนิดนี้ มีจ านวนถึง 66% จากการศึกษาเบื้องต้นด้านวิธีก าร
จัดการคาสั่งซื้อ เกิดประเด็นด้านความสูญเสียและใช้เวลาใน
การทางานมากเกินความจาเป็น จึงศึกษาเพื่อที่จะหาแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง ลดระยะเวลาในการท างานและลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Smart Monodzukuri Management และ IVI Method
(Industrial Value Chain Initiative) เป็นสถาปัตยกรรมการ
สร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรมแบบดิจิทลั โดย
ม ี กร อบ กา ร ด า เ นิ นงา นแ บ บ Industrial Value Chain
Reference Architecture (IVRA) เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ไ ป ส ู ่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวให้องค์กรนั้นดาเนินงานแบบ Smart
Manufacturing ได้ (Yasuyuki Nishioka. 2018) องค์ประกอบ
หลั ก ของ Smart Manufacturing องค์ ป ระกอบที่ 1 Value
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Chain by Connected Business เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของ
กิ จ กรรมการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม โดยท าให้ เ ชื ่ อ มต่ อ ผ่ า น
Digital Tools หรือสร้าง Digital Twins ขึ้นสามารถประยุกต์ใช้
เครื ่ อ งมื อ บนฐานแนวคิ ด ของลี น ส าหรั บ การวางระบบการ
ดาเนินงานสาหรับองค์กรที่ต้องการนโยบายปรับปรุงผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Transform) (Cattaneo. 2017) องค์ประกอบ
ที่ 2 Autonomous Systems วางระบบการด าเนิ น งานให้
รองรับการด าเนินงานแบบอัตโนมัติ เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลที่
ไหลเวียนในระบบให้เกิดเป็นข้อมูลสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารในงาน
สั่งซื้อสินค้าประเภทอาหาร น าเข้าข้อมูล Data Warehouse
หาความสัมพันธ์และแสดงผลผ่านโปรแกรม Power BI ส่งผล
ให้ข้อมูลไหลเวียนได้แบบ Real-Time และส่งผลต่อคุณภาพ
การใช้ข้อมูลและการตัดสินใจในกระบวนการทางาน (กิตติชัย
ศรี ธ รรมพงษ์ . 2018 และ Hickey. 2020) องค์ ป ระกอบที่ 3
Ecosystem on data-driven platforms เป็นการพัฒนาไปสู่
การสร้างพื้นที่เสมือนในการทางานที่ผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ
(Seamless Mode) โดยในระยะยาวจะเป็ นระบบนิ เวศของ
การผลิตในธุรกิจ หรือเชื่อมโยงเครือข่ายการทางานร่วมกันได้
แบ่ ง เป็ น Physical Areas และ Cyber Areas ซึ ่ ง ปั จ จุ บั น
สามารถใช้ระบบการผลิตแบบลีน เข้ามาช่วยด าเนินการได้
มุ่งเน้นการลดต้นทุนความสูญเปล่าและสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบการท างาน สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอย่างยืดหยุ่น
เน้นสมรรถนะด้านคุณภาพ และความรวดเร็วในการตอลสนอง
ทั ้ ง กระบวนการภายในและลู ก ค้ า ( Durakovic. 2018)
จุดส าคัญคือเครื่องมือที่จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกิดขึ้นด้วยเทคนิค Data Collection & Analysis ช่วยให้การ
วางระบบปรั บ ปรุ ง กระบวนการมี ก ารจั ด การกั บ ชุ ด ข้ อ มู ล
วิเคราะห์และนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น (Ketna, M. 2020)
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานตามขั้นตอนของ IVI Method
ประกอบด้ ว ย 4 ขั ้ น ตอน (Yasuyuki Nishioka. 2018) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 System Exploration เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน
(Current Situation) ระบุ ส ภาพปั ญ หาที ่ เ ป็ น ประเด็ น หรื อ
อาการผิดปกติบางอย่างในระบบหรือการดาเนินงาน ขั้นตอนที่
2 System Recognition ท าความเข้ า ใจสถานการณ์ แ ละ
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ โดยสร้ า งความ
เชื่อมโยงเกี่ยวกับบุคคคล อุปกรณ์ กิจกรรม ข้อมูล เพื่อระบุจุด
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ที่เกิดอาการผิดปกติ ผลลัพธ์ของการดาเนินงานจะได้แผนภาพ
ที่เรียกว่า AS-IS Modelขั้นตอนที่ 3 System Orchestration
ดาเนินการออกแบบกระบวนการหรือใช้วิธีการอย่างเหมาะสม
เพื่อแก้จุดที่เ กิ ดอาการผิดปกติ โดยควรเริ่มต้นจาก Small
Start ก่ อ นซึ ่ ง เป็ น หลั ก การพื ้ น ฐานของการเริ ่ ม ต้ น Smart
Monodzukuri ที ่ ดี และควรมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื ่ อ งมื อ ที่
เกี่ยวข้องกับ IoTs (Mr.Automated. 2561) ในส่วนประกอบ
ของการแก้ไขปัญหาในแผนภาพที่ออกแบบหลังการปรับปรุง
ห ร ื อที ่ เ รี ยกว่ า TO-BE Model ขั ้ นต อนที ่ 4 System
Realization จัดทาแผนกิจกรรมดาเนินงาน ก าหนดกิจกรรม
อุ ป กรณ์ งบประมาณ ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหรื อ ที มงานหลั ก ในการ
ดาเนินแต่ละกิจกรรม กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของกิจกรรมทั้ง
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดผลส าเร็จ
หรือประเมินความก้าวหน้าของงานได้ เรียกว่า TO-DO Model
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและนาเสนอแนวทางลดขั้นตอนการทางาน และ
ความสูญเสียระหว่างกระบวนการ ในกระบวนการจัดการคาสั่ง
ซื ้ อ Non-Standard Packing ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ เ ป็ น Image
sensor ด้วยชุดเครื่องมือ IVI method บนฐานแนวคิด Smart
Monodzukuri Management
3) วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง ทดลอง โดยใช้ ก รณี ศ ึ ก ษา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการ
วิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้
INPUT Phase

PROCESS Phase

1) ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการ NonStandard packing
2) ข้อมูลความ
สูญเสีย ความสูญ
เปล่าที่หน้างาน

ศึกษากระบวนการ
ผ่านเครื่องมือ IVI
Method บนฐาน
แนวคิด Smart
Monodzukuri
Management

OUTPUT Phase

ผลลัพธ์ มุ่งเน้นลด
ความสูญเสียและ
ขั้นตอนการทางาน
ที่ง่าย มีระบบช่วย
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการดาเนินงานวิจยั
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โดยขอบเขตการศึกษาครั ้งนี ้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิ ต
ชิ ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ั ญ ชาติ ญ ี ่ ป ุ ่ น กรณี ศ ึ ก ษาแบบ
manufacturing site ผลิตเพื่อการส่งออกต่างประเทศ มุ่งเน้น
การนาเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการการผลิต
ที ่ เ กี ่ ย วกั บ ค าสั ่ ง ซื ้ อ ที ่ เ ป็ น Non-Standard Packing ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซนเซอร์ ร ั บ ภาพ (Image sensor) เพื ่ อ ลดความ
สูญเสียในกระบวนการทางาน โดยใช้ฐานแนวคิดของ Smart
Monodzukuri Management ใช้ ช ุ ด เครื ่ อ งการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ต IVI method โดยผลจากการศึ ก ษา จะ
ด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งกระบวนการท างานเดิ ม
น าเสนอในรูปแบบ AS-IS Model และกระบวนการท างาน
หลังการปรับปรุง นาเสนอในรูปแบบ TO-BE Model โดยเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 - มกราคม 2565
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
3.2.1 ศึกษาระบบการท างานในปัจจุบัน ด้วยวิธีการ
สอบถามข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรปฏิ บั ติ งานในพื ้ น ที ่ รั บ ผิดชอบ
Image Sensor และเก็บข้อมูลจากเอกสาร Work Standard
รวบรวมปัญหาและเพื่อให้ทราบสภาพการทางานที่แท้จริง และ
ทาการรวบรวมปัญหาปัจจุบัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วิเคราะห์
ประเมิ น และคั ด เลื อ กประเด็ น ปั ญ หา สอดคล้ อ งกั บ IVI
method ในขั้นตอน System Exploration
3.2.2 จัดท าข้อมูลความสัมพันธ์ของสภาพปัญ หาใน
รู ป แบบ AS-IS Model เพื ่ อ แสดงข้ อ มู ล และท าความเข้ า
ใจความต้ อ งการในประเด็ น ปรั บ ปรุ ง ของพื ้ น ที่ โดยการใช้
รูปแบบทวนสอบค าถาม สอบถามเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทั ้ ง หมด
สอดคล้องกับ IVI method ในขั้นตอน System Recognition
3.2.3 ออกแบบความสั ม พั น ธ์ ข องการปรั บ ปรุ ง ใน
รู ป แบบ TO-BE Model วางโครงสร้ า งของกิ จ กรรมที ่ ผ ่ า น
กระบวนการปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วในงานวิจัยนี้ เป็นการ
ออกแบบเกี่ยวกับสถานการณ์เป้าหมายและความเป็นไปได้
ทางด้านเทคนิค เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ IoT สอดคล้อง
กับ IVI method ในขั้นตอน System Orchestration
3.2.4 น าเสนอแผนงานและแนวทางผ่านรูปแบบ TODO Model จัดท าแนวทางการปรับปรุง มีองค์ประกอบของ
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ด าเนินงาน และคุณค่าที่
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ได้ ร ั บ หลั งปรั บ ปรุ ง สอดคล้ อ งกั บ IVI method ในขั ้ น ตอน
System Realization
3.2.5 สรุปผล โดยเปรียบเทียบขั้นตอนการดาเนินงาน
ก่อนปรับปรุง (จาก AS-IS Model) และหลังปรับปรุง (จาก
TO-BE Model) วิ เ คราะห์ ผลการลดขั ้น ตอนที ่ซ ้ า ซ้ อน และ
ระยะเวลาในส่วนของพื้นที่ตัวอย่างกระบวนการจัดการคาสั่ง
ซื้อที่เป็น Non-Standard Packing
4) ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน (Current Situation)
ความสัมพันธ์การทางานประกอบด้วย 1) แผนกวางแผน
การผลิต จัดการปัจจัยการผลิตตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้
โดยสอดคล้องกับ ความต้องการลูกค้า 2) แผนกควบคุมการ
ผลิต ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปได้อย่างลื่นไหล 3) ฝ่ายผลิต
ปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการและควบคุมเครื่องจักร 4) แผนก
คลังสินค้าส าเร็จรูป ควบคุมสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง ผู้วิจัย
ศึกษาข้อมูลระบบงาน และสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง
เพื ่ อ ให้ ท ราบสภาพการท างานที ่ แ ท้ จ ริ ง สามารถสรุ ป
รายละเอียดการทางานที่สัมพันธ์กับ การจัดการใบค าสั่งซื้อที่
เป็น Non-Standard Packing ดังนี้
ขั ้ น ตอนที ่ 1 แผนกวางแผนการผลิ ต โหลดไฟล์ ข ้ อ มู ล
Order Status Information (OSI) เป็นไฟล์ที่ใช้สาหรับการดู
สถานะของใบค าสั่งซื้อ (PO) จากระบบเป็นไฟล์ Excel ที่มี
ค าสั่งซื้อของทุกผลิตภัณฑ์ จากนั้นน าไฟล์ OSI แยกเป็นไฟล์
Excel ใหม่ ส าหรั บ ค าสั ่ งซื ้ อที ่ เป็ น Non-Standard Packing
เฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ Image Sensor โดยใช้ ก ารตรวจสอบโดย
ผู้ปฏิบัติงานและส่งไฟล์ใหม่ทางอีเมลล์ที่ได้ไปที่แผนกควบคุม
การผลิต
ขั้นตอนที่ 2 แผนกควบคุมการผลิต นาไฟล์คาสั่งซื้อที่เป็น
Non-Standard Packing ท าการเที ย บกั บ ไฟล์ เ ดิ ม เพื่ อ
ตรวจสอบว่ า มี ค าสั ่ ง ซื ้ อ ใหม่ เ พิ ่ ม เข้ า มาหรื อ มี ค าสั ่ ง ซื ้ อ ที่
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ และนาไฟล์ข้อมูลเปรียบเทียบกับสถานะ
ของชิ้นงานที่ยังอยู่ในกระบวนการผลิต (WIP) ที่มาจากแผนก
วางแผนการผลิ ต เป็ น อั น ดั บ แรกเพื ่ อ ตรวจสอบว่ า WIP มี
จานวนเพียงพอต่อจานวนคาสั่งซื้อหรือไม่ ถ้ากรณีไม่เพียงพอ
แผนกควบคุ ม การผลิ ต ตรวจสอบสถานะของชิ ้ น งานที ่ ผ่าน
กระบวนการผลิ ตขั้ นสุ ดท้ ายเรียบร้อ ยแล้ว ที ่ ม าจากแผนก
คลังสินค้าว่ามีผลิตภัณฑ์หรือไม่ ถ้ามีชิ้นงานเพียงพอที่ต้องการ
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จะสั่งท า F/G Return เป็นตัวเลือกสุดท้ าย เหตุเพราะว่ า มี
กระบวนการในการทางานหลายขั้นตอนและจะทาให้ต้องเสีย
บรรจุภัณฑ์ทดี่ าเนินการบรรจุ
ขั้นตอนที่ 3 แผนกควบคุมการผลิต ส่งข้อมูลใบคาสั่งผลิต
(WO) ผ่านอีเมลล์ ให้หัวหน้าฝ่ายผลิตทาการสั่งผลิตสินค้า ระบุ
ข้อมูลผลิตสินค้า จ านวน และวันส่งมอบ กรณีมีคาสั่งเพิ่มจะ
add-on คาสั่งผลิตได้ หลังจากผลิตชิ้นงานเสร็จแล้วส่งชิ้นงาน
ไ ป เ ก ็ บ ที่ ค ล ั ง ส ิ น ค ้ า ส า เ ร ็ จ รู ป
ขั้นตอนที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต น าเอกสารบันทึกการ
ผลิตเพื่อบันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel และน าส่งอีเมลล์ให้กับ
แผนกควบคุมการผลิต และแผนกวางแผนการผลิต
4.2 รวบรวมและคัดเลือกปัญหา
ผู้วิจัยรวบรวมประเด็นอาการผิดปกติ จัดกลุ่มความสัมพันธ์
ของปัญหา ดังตารางที่ 1 แบ่งเป็น กลุ่มอาการเกี่ยวกับข้อมูล
(data) กระบวนการท างาน (Process) และระบบสนับสนุน
การทางาน (Support System)
ตารางที่ 1 กลุ่มอาการผิดปกติจากสภาพปัจจุบัน
กระบวน
ลำดับ
ข้อมูล
ระบบสนับสนุน
กำรทำงำน
ได้รับข้อมูล
ใบคาสั่งซื้อหลุด
จัดการคาสั่งซื้อ
1
ผิดพลาด
การจัดการ
ได้ยาก
ไม่ได้รับข้อมูล
บางครั้งทราบว่าใบ ผลิตภัณฑ์อื่น
คาซื้อมี
ผลิตได้ไม่ตาม
2
เปลี่ยนแปลง
แผนการผลิต
หลังจากผลิต
ผลิตภัณฑ์แล้ว
บางครั้งข้อมูลใน ใช้เวลาในการ
เกิดการทางาน
3
ระบบ ไม่ตรงกับ จัดการใบคาสั่งซื้อ ซ้าซ้อน
ความเป็นจริง
นาน
ถ้าไม่มีไฟล์
ต้องรอรายงานจาก เสียบรรจุภัณฑ์
Excel จะไม่
อีกแผนก เพื่อทา เมื่อมีการบรรจุ
สามารถเห็นใบ การตรวจสอบ
ผิดหรือต้องทา
4
คาสั่งซื้อที่เป็น
ข้อมูลว่าตรงกัน
F/G Return
Non-Standard หรือไม่
Packing
ไม่ทราบว่ามี
ทาผลิตภัณฑ์
การสื่อสาร
เปลี่ยนแปลงวัน ออกมาแล้วแต่เพิ่ง ผิดพลาด
5
ส่ง
ทราบว่าคาสั่งซื้อ
เปลี่ยน
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ปัญหาหลักที่พบคือ เกิดความสูญ เปล่าในกระบวนการ
หลายส่ ว น เมื ่ อ มี ค าสั ่ ง ซื ้ อ ที ่ เ ป็ น Non-Standard Packing
วิเคราะห์หาต้นเหตุได้ดังนี้ คาสั่งซื้อไม่อัพเดทตลอดเวลา, ไม่มี
การแจ้งเตือนจากระบบ, ไม่มีโปรแกรมแสดงสถานะบอกข้อมูล
ที่ช่วยในการควบคุมการผลิต, ไม่มีโปรแกรมอัตโนมัติ สาหรับ
ลดขั้นตอนงานแบบ Manual โดยการคัดเลือกสาเหตุที่นามา
แก้ไขโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์ประเมินและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา

รูปที่ 2 แผนภาพ AS-IS Model ของสภาพปัญหา

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย = เงินที่ต้องลงทุนกับการแก้ไขปัญหา (ถ้าใช้งบมากให้คะแนนน้อย ถ้าใช้งบ
น้อยให้คะแนนมาก), ความเป็นไปได้ = ความเป็นได้ที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้สาเร็จ ตามทรัพยากรที่
คาดไว้, ผลกระทบ = เมื่อแก้ไขปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อปัญหาใหญ่ได้แค่ไหน (ลดความสูญเสีย
ในการจัดการคาสั่งซื้อ)

การประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทางานใน
ส่วนพื้นที่วิจัยนี้ ผลคะแนนเท่ากัน 3 หัวข้อ จึงทวนสอบด้วยวิธี
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าปัญหาใดที่ควรดาเนินการแก้ไขลาดับ
แรก หัวข้อปัญหาคือ ไม่มีโปรแกรมแสดงสถานะบอกข้อมูลที่
ช่วยในการควบคุมการผลิต สาเหตุที่เลือกปัญหานี้เพราะหาก
สามารถแก้ไขอาการของปัญหานี้ได้แล้ว ปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากการประเมินจะลดลงด้วย
4.3 การจัดทา AS-IS Model
แผนภาพความสัมพันธ์ของหัวข้อปัญหาตามเกณฑ์ที่เลือก
มีรายละเอียดดังรูปที่ 2
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จากรูปที่ 2 พบความสัมพันธ์ของปัญหาคือ 1) ที่ส่วนงาน
วางแผนผลิต มีสัญญาณความผิดพลาดของการรับข้อมูลแบบ
Real-Time และงานที่เป็นระบบ Manual 2) เกิดการรอข้อมูล
เอกสารที่จากแผนกวางแผนการผลิตมายังแผนกควบคุมการ
ผลิตเพื่อตรวจสอบการตรงกันของข้อมูล รอการยืนยันสถานะ
ของ WIP, F/G และบางครั ้ ง ค าสั ่ ง ซื ้ อ มี ก ารเปลี ่ ย นแปลง
หลังจากผลิตชิ้นงานไปแล้ว 3) มีความผิดพลาดจากบั น ทึ ก
ข้อมูลผลผลิตทาให้ไม่ทราบสถานะงาน
ผู้วิจัยด าเนินการทาความเข้าใจสภาพปัจจุบันจาก AS-IS
model ร่วมกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผน
ออกแบบจุ ด ที ่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง แบบ Small Start ตาม
หลักการของ Smart Monodzukuri Management
4.4 การจัดทา TO-BE Model
แผนภาพแนวทางน าเสนอเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
สาหรับคาสั่งซื้อ Non-Standard Packing ดังรูปที่ 3
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จัดทา System and
database เพื่อแสดง
Status ของคาสั่งซือ้ ที่
เป็น Non-standard
นา Status WIP และ
FG ใส่ใน system
ทาให้ system สามารถ
ช่วยจัดการคาสั่งซื้อได้
สร้าง Monitor Alert
system
จัดทาโปรแกรมเพื่อ
สร้าง Dashboard
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1 เดือน

IT

ลดเวลาในการจัดการ
ทาให้การจัดการง่าย
ขึ้น

1 สัปดาห์
2 เดือน

IT/FG/
MFG
IT

ลดเวลาในการรอ
report
ลดขั้นตอนการทางาน

1 สัปดาห์

IT

1 สัปดาห์

IT

ลดข้อผิดพลาดในการ
จัดการคาสั่งซื้อ
ทาให้การจัดการง่าย
ขึ้น

[

5.) บทสรุปและข้อเสอนแนะ
รูปที่ 3 TO-BE Model นาเสนอแนวทางแก้ไข

ออกแบบ Cyber Area ให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูล
ไปที่ระบบที่ออกแบบใหม่ ประมวลผลข้อมูลและค าสั่งซื ้อที่
อัพเดทได้แบบ Real-Time การตั้งค่าเตือนสถานะที่สาคัญ เช่น
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบคาสั่งซื้อและสั่งผลิต เพื่อให้ควบคุม
และติ ด ตามได้ ง ่ า ยถึ ง สถานะการผลิ ต มี ร ายละเอี ย ดการ
ปรั บ ปรุ ง ดั ง นี ้ 1) มี ก ารแจ้ ง เตื อ นเมื ่ อ ใบค าสั ่ ง ซื ้ อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง (เพิ่มใหม่ ยกเลิก เลื่อนวัน Shipment) 2) ลด
ความซ้าซ้อนของการตรวจสอบข้อมูล 3) เมื่อมีใบคาสั่งซื้อเข้า
มา ระบบตรวจสอบ WIP ได้เลยเพื่อให้ทราบว่ามีพอหรือไม่
สามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปได้ทันหรือไม่ กรณีไ ม่ได้ ระบบจะทา
การแจ้ ง ขอท า F/G Return 4) เมื ่ อ มี ก ารท า F/G Return
ระบบจะทาการตัดยอด Output ได้ทันทีและระบบจะแจ้งว่า
จะต้องไปนา F/G จากส่วนใดของพื้นที่คลังสินค้าสาเร็จรูป แล้ว
ทาการแจ้งให้แผนกควบคุมการผลิตทราบข้อมูลได้ 5) คาสั่งซื้อ
ไม่หลุดการควบคุม เนื่องจากโปรแกรมช่วยตรวจสอบคาสั่งซื้อ
ที่เข้ามาใหม่และมีการแจ้งเตือนให้ทราบ
4.5 การจัดทา TO-DO Model
จัดท าแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการ
ปรับปรุงตามแผนที่เสนอผ่าน TO-DO Model ดังตารางที่ 3
บ

ตารางที่ 3 TO-DO Model
To Do List
Period WHO
Value-Added
ออกแบบหน้าตาของ
การแสดง Status

1 เดือน

IT

ลดเวลาในการจัดการ
ทาให้การจัดการง่าย
ขึ้น
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5.1) บทสรุป
จ า ก ผ ล ด า เ น ิ นง า น ว ิ จ ั ย บ น ฐ า นแ น ว ค ิ ด Smart
Monodzukuri Management ใช้ ช ุ ด เครื ่ อ งมื อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ IVI method สามารถช่ ว ยลดขั ้ น ตอนในการ
ทางานที่ซ้าซ้อน และลดระยะเวลาในการทางาน
โดยจากสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นว่ามีการทางานที่ซ้าซ้อน
การส่งข้อมูล หลายรอบและซ้าไปมา ทาให้อาจเกิดข้อผิดพลาด
ในการจัดการได้ และใช้เวลาในการรองาน โดยออกแบบระบบ
ที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมู ลขึ้นมา ลดขั้นตอนในการ
ตรวจสอบและป้ อ งกั น ข้ อ ผิ ด พลาดที ่ เ กิ ด จากคน (human
error) และระบบสามารถแสดงให้เห็น สถานการณ์ทางานได้
แบบ Real-Time ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการปรับปรุง สามารถขั้นตอนการท างานที่ไม่ เ กิ ด
คุณค่า (Non-Value Added) ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ใหม่สาหรับ
กรณีศึกษาที่มีลักษณะการด าเนินงานใกล้เคียงกันสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วย
IVI method ผสานกับการวางแผนดาเนินงานเปรียบเทียบ ASIS & TO-BE Model เพื่อให้เกิดการปรับปรุงจากระดับเล็กสู่
การเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและการลดต้ น ทุ น เพิ ่ ม ความสามารถของ
กระบวนการในระยะยาวได้
5.2) ข้อเสนอแนะ
5.2.1) ควรศึ ก ษาเรื ่ อ งค าสั ่ ง ซื ้ อ ที ่ เ ป็ น Non-Standard
เพิ่มเติมเพื่อขยายแนวทางป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาและสารวจอาการปัญหาจาก 4M
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5.2.2) ทดสอบการใช้งานระบบที่ออกแบบให้รอบด้านและ
ให้ ค รบทุ ก ฟั ง ก์ ช ั ่ น การท างานเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง การใช้ ง านให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่การทางาน
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การพัฒนาการวางแผนสังส
่ ิ นค้าโดยกระบวนการหุ่นยนต์อตั โนมัติ
The Development of Demand and Supply Planning using Robotic
Process Automation (RPA)
รวิวรรณ สงนอก
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ศรำยุทธ นนท์ศริ ิ
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บทคัดย่ อ – ในปั จ จุบนั กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลประจาวัน
ส าหรับ การวางแผนสัง่ ซื้ อ สิ น ค้ า โดยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ พ นั ก งานที่
เกี่ยวข้องเป็ นผู้จดั ทา เนื่ องจากต้องรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่ง
ที่ มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน ทาให้ เกิ ดปัญหาต่ าง ๆ เช่ น การ
จัดเตรีย มข้ อ มู ล ใช้ ระยะเวลานาน ต้ อ งใช้ แรงงานคนจ านวนมาก
ข้อมูลมีการจัดเตรียมไม่ถกู ต้ อง เพราะความผิ ดพลาดของพนักงาน
ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระยะเวลาการท างานประจ าวัน ของเจ้ า หน้ า ที่
วิ เ คราะห์ ว างแผนสั ง่ สิ นค้ า ที่ จ ะต้ อ งท างานล่ ว งเวลาเพิ่ ม เติ ม
นอกจากนัน้ หากอาจทาให้ สู ญเสี ยโอกาสในการสร้างผลกาไรของ
บริ ษัท เนื่ องจากมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า หรือ
ต้ อ งใช้ พื้ น ที่ จ ัด เก็บ สิ น ค้ า เพราะมี ก ารสัง่ ซื้ อ สิ น ค้ า มากกว่ า ความ
ต้องการของลูกค้า
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ออกแบบและพัฒ นา
กระบวนการวางแผนสังสิ
่ นค้าด้วยระบบการทางานหุ่นยนต์อตั โนมัติ
เพื่ อ ลดเวลา ลดค่ า ใช้ จ่ าย และความผิ ดพลาดในการเตรียมข้อมูล
ประจาวัน จากผลการวิ จยั พบว่าการปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียม
ข้อมูลประจาวัน โดยใช้ห่นุ ยนต์อตั โนมัติสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
จ้างงาน ประจาเดือนของพนักงานและสามารถลดความผิ ดพลาดที่
เกิ ดจากการทางานของมนุษย์ได้
คำสำคัญ - หุ่นยนต์อตั โนมัติ, กำรวำงแผนสังสิ
่ นค้ำ, VBA

ศุภำวีร์ มำกดี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, Thailand
supawee.m@ubru.ac.th

กำรท ำงำนเป็ น นั ก วำงแผนสัง่ ซื้อ จ ำเป็ น ต้อ งมีก ำรเตรีย มข้อ มู ล
ประจำวัน เพื่อ ทำกำรพยำกรณ์ ย อดกำรสัง่ สิน ค้ำในแต่ล ะวัน ตำม
ข้อกำหนดของผูผ้ ลิต เพื่อให้ได้รบั สินค้ำทีเ่ พียง- พอต่อควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ เพียงพอต่อพืน้ ที่จดั เก็บสินค้ำ และ ไม่สูญเสียกำรขำย แต่
ในปั จจุบนั ขัน้ ตอนในกำรเตรียมข้อมูลนัน้ จะต้องใช้พนักงำนในกำร
รวบรวมข้อ มูล ประจ ำวัน ซึ่ง หำกเกิด ข้อ ผิด พลำด จะต้อ งสูญ เสีย
ระยะเวลำในกำรแก้ไข ประกอบกับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำงำนล่วงเวลำ
ของพนั ก งำน ที่ เ ป็ นผู้ จัด ท ำข้ อ มู ล ดัง นั ้น ในขัน้ ตอนของกำร
จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูล เรำสำมำรถปรับกระบวนกำรทำงำนให้
เป็ น อัต โนมัติไ ด้ จะทำให้ส ำมำรถน ำข้อ มูล ที่ถู กต้อ ง ไปใช้ในกำร
พยำกรณ์ ย อดกำรสังสิ
่ น ค้ำ และลดค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรจ้ำ งพนักงำน
ดังนัน้ หำกพัฒนำกระบวนกำรจัดเตรียมข้อมูลโดยนำกระบวนกำร
ทำงำนต่ำงๆ จัดทำให้เป็ น รูปแบบกำรทำงำนอัต โนมัติ โดยกำรใช้
เครื่ อ งมื อ สร้ ำ งหุ่ น ยนต์ ใ นกำรท ำงำนแทนมนุ ษ ย์ ก็ จ ะช่ ว ยให้
กระบวนกำรวำงแผนสังสิ
่ นค้ำดียงิ่ ขึน้
กระบวนกำรหุ่นยนต์อตั โนมัติ (Robotic Process Automation:
RPA) เป็ นเทคโนโลยีใหม่ทำงด้ำนซอฟต์แวร์ โดยมีเป้ ำหมำยในกำร
ตอบสนองควำมต้อ งกำรทำงธุร กิจให้มีค วำมคล่ อ งตัว และมีค วำม
รวดเร็วมำกขึน้ ด้วยกำรนำระบบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัตมิ ำใช้ทำงำน
ทดแทนแรงงำนคน มีค วำมเหมำะสมกับ งำนที่มีรู ป แบบประจ ำ
ทำงำนซ้ำๆ และมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ชดั เจน ซึ่งมีประโยชน์ทำให้
กำรทำงำนมีประสิทธิภำพ มีคุณภำพ และเพิม่ ปริมำณของงำนมำก
ขึ้น เนื่องจำกระบบสำมำรถทำงำนได้อย่ ำงถูกต้อ งแม่นย ำ มีควำม
รวดเร็ว และทำงำนได้ตลอดเวลำ นอกจำกนัน้ ยังลดแรงงำน ลดควำม
ผิดพลำดจำกกำรทำงำนของมนุษย์ และลดค่ำใช้จ่ำยได้ ทำให้มกี ำร
นำเอำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจกันอย่ำงแพร่หลำย

I. บทนำ
กำรดำเนิน กิจกรรมทำงธุร กิจ มีค วำมจ ำเป็ น ต้อ งใช้แรงงำน
มนุษย์เป็ นกลไกหลัก ในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปข้ำงหน้ำไม่ว่ำจะใน
อดีต ปัจจุบนั หรืออนำคต แต่อย่ำงไรก็ตำมในกำรทำงำนโดยมนุษย์ก็
อำจเกิดควำมผิดพลำดได้ เช่น ในงำนด้ำนกำรทำเอกสำร หรือกำร
สรุปข้อ มูล ส ำคัญ หำกมีค วำมผิดพลำดเกิดขึ้น อำจจะส่ งผลมำซึ่ง
ควำมเสีย หำยขององค์กร ดังนัน้ หำกสำมำรถลดควำมผิดพลำดใน
กระบวนกำรทำงำนของมนุษย์ ก็จะส่งผลดีต่อองค์กรเช่นเดียวกันกับ
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II. งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จำกกำรศึกษำพบว่ำในปัจจุบนั ได้มกี ำรนำกระบวนกำรหุ่นยนต์
อัตโนมัติประยุกต์ใช้ในงำนวิจยั ในด้ำนต่ำงๆ มำกมำยอย่ำงเช่น ใน
ด้ำนธุรกิจธนำคำร ได้ศกึ ษำเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์
อัตโนมัติในหน่ วยงำนสนับสนุ น ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ใน
ธุ ร กิ จ ธนำคำรพำณิ ช ย์ ไ ทยกรณี ศึ ก ษำ ธนำคำรเอบี ซี ส ำยงำน
ปฏิบตั กิ ำร โดยทำกำรวิเครำะห์ถงึ ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกใน
สถำนกำรณ์ กำรแข่งขันของธนำคำรเอบีซี โดยวิเครำะห์เหตุกำรณ์
ก่ อ นและหลัง กำรน ำระบบซอฟต์ แ วร์ อ ัต โนมัติม ำพัฒ นำพบว่ ำ
หลัง จำกที่ใ ช้ง ำนระบบซอฟต์ แ วร์อ ัต โนมัติท ำให้ธ นำคำรมีค วำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันเพิม่ ขึ้นทัง้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนต้นทุน ด้ำน
กำรสร้ำ งคุ ณ ภำพ ด้ำ นนวัต กรรมกำรปฏิบัติง ำน และด้ำ นควำม
รวดเร็วในกำรตอบสนองลูกค้ำ กล่ำวคือ ระบบซอฟต์แวร์อตั โนมัติ
สำมำรถช่ ว ยลดต้ น ทุ น ลดข้ อ ผิด พลำด สร้ ำ งมำตรฐำนในกำร
ปฏิบตั งิ ำนป้ องกันควำมเสีย่ งช่วยสร้ำงนวัตกรรมและตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว [1] ธุรกิจด้ำนบัญชีก็มงี ำนวิจยั ที่
เกี่ยวข้องได้ทำกำรศึกษำโดยกำรนำกระบวนกำรหุ่นยนต์อตั โนมัตไิ ป
พัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบงำนด้ำนบัญชี (Audit) โดยในกำรพัฒนำ
ได้มกี ำรวำงระบบ พัฒนำในส่วนที่สำมำรถให้กระบวนกำรหุ่นยนต์
อัตโนมัตทิ ำงำน ในขัน้ ตอนที่มกี ำรทำงำนแบบซ้ำๆ ซึ่งในกำรทำงำน
ดังกล่ำว ได้นำกระบวนกำรหุ่นยนต์อตั โนมัตเิ ข้ำไปพัฒนำ กำรทำงำน
นำส่วนของ กำรนำเข้ำและส่งออกข้อมูล อีกทัง้ ในกำรพัฒนำระบบยัง
มีก ำรใช้ Excel Marco, Python, และ R ช่ ว ยในกำรพัฒ นำอีกด้ว ย
จำกกำรศึกษำพบว่ำ กระบวนกำรหุ่นยนต์อตั โนมัติ สำมำรถทำงำน
ในกระบวนกำรทีม่ กี ำรทำงำนแบบซ้ำๆ ช่วยลดเวลำในกำรตรวจสอบ
บัญชี รวมถึงสำมำรถยกระดับควำมน่ำเชื่อถือของกำรตรวจสอบบัญชี
ได้ อ ย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพอีก ด้ ว ย [2] มีก ำรศึก ษำเกี่ย วกับ ระบบ
อัตโนมัติ ในกำรจัดเตรียมและนำเสนอบัญชีกำรเงิน ของบริษทั โดยใช้
MS Excel ในกำรจั ด กำรข้ อ มู ล โดยกำรสร้ ำ งฟั งก์ ช ั น และกำร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ Marco โ ด ย ใ ช้ VBA (Microsoft Visual Basic for
Applications) [3] อีกทัง้ ยังมีกำรนำมำประยุกต์และปรับปรุงระบบใน
กำรใช้ ใ นงำนด้ ำ นเอกสำรเรีย กเก็ บ เงิน [7] ในส่ ว นของงำนด้ำ น
ทรัพยำกรบุคคลก็ได้มกี ำรทำงำนวิจยั ในกำรนำหุ่นยนต์อตั โนมัตเิ ข้ำ
ประยุกต์ใช้โดยเน้นในส่วนของกำร รวบรวม จัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ จำก
กำรกรอกข้อมูลในแอพลิเคชันเข้ำสู่แหล่งจัดเก็บในรูปแบบ excel [6]
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รอบคอบของผูจ้ ดั ทำ ซึ่งในกำรทำข้อมูลดังกล่ำว จะมีกำรมอบหมำย
ตำมหน้ำที่ และให้พนักงำนทีร่ บั ผิดชอบทำงำนหมุนเวียนกัน ทำให้ใน
กำรทำงำนแต่ล ะครัง้ อำจเกิดควำมผิดพลำด จึงทำให้กำรเตรีย ม
ข้อมูลเกิดควำมล่ำช้ำและเสียเวลำในกำรแก้ไขข้อมูลในแต่ละวัน จำก
ปัญหำทีเ่ กิดขึน้ ทำให้ได้คดิ วิธกี ำรดำเนินงำน โดยกำรใช้กระบวนกำร
หุ่นยนต์อตั โนมัติ เข้ำมำช่วยในกำรทำงำนเพื่อให้ประสิทธิภำพของ
งำนถูกต้อง อีกทัง้ ยังช่วยในกำรลดค่ำใช้จ่ำย ในส่วนของค่ำทำงำน
ล่วงเวลำของพนักงำนอีกด้วย
III.I. Microsoft Excel
Microsoft Excel ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตำรำง
ที่มคี วำมสำมำรถในกำรคำนวณ และสร้ำงกรำฟจำกข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็วซึง่ Microsoft Excel มีควำมสำมำรถในหลำยๆด้ำนที่เกี่ยวกับ
กำรจัดทำข้อมูล ควำมสำมำรถด้ำนกำรคำนวณ Excel สำมำรถป้ อน
สูตรกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์ เช่น บวกลบ คูณ หำร รวมทัง้ สูตร
คำนวณด้ำนอื่นๆ จุดเด่นของกำรคำนวณ คือ ผลลัพธ์ของกำรคำนวณ
จะเปลี่ยนแปลงตำมข้อมูลนำเข้ำที่เข้ำมำเปลี่ยนค่ำ ทำให้เรำไม่ต้อง
เสีย เวลำเปลี่ยนแปลงค่ำผลกำรคำนวณใหม่ ควำมสำมำรถในกำร
ค้นหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ด้วยฟั ง ก์ชนั ที่มกี ำร
เชื่อมโยง หรือแม้แต่กำรเขียนสูตรสร้ำงเงื่อนไข ในกำรคำนวณของ
ผู้ใช้งำน ทำให้ Microsoft Excel เป็ นที่นิยมในกำรทำงำนที่เกี่ยวกับ
งำนด้ำน สถิติ วำงแผน หรือแม้แต่งำนด้ำนบัญชี เป็ นต้น
III.II. Excel Marco
Excel Marco เป็ นเครื่องมือที่ช่วยในกำรทำงำนใน Excel
โดยสำมำรถบันทึกกำรทำงำนโดยผูใ้ ช้งำนได้ จุดประสงค์หลักคือกำร
ท ำงำนโดยอัต โนมัติแ ทนผู้ใ ช้ง ำน โดยที่ผู้ใ ช้ง ำน จะเป็ น ผู้บัน ทึก
ขัน้ ตอนหรือ กระบวนกำรทำงำนไว้ และสำมำรถจัด เก็บ อยู่ในบน
หน้ำจอ Excel ในรูปแบบของ Ribbon ซึง่ ข้อดีของ Marco คือ ทำงำน
ได้สะดวก รวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลำกำรทำงำนลงนัน่ เอง แต่ก็
ยัง คงมีข้อ จ ำกัด ในเชิง ลึก ที่ไ ม่ ส ำมำรถท ำได้อ ยู่ ซึ่ง ผู้ใ ช้ง ำนหรือ
นั ก พัฒ นำ สำมำรถใช้ก ำรเขีย นค ำสัง่ กำรใช้ ง ำนโดยภำษำ VBA
เพิ่มเติมได้ เพื่อ ควำมสมบูร ณ์ ข องระบบกำรทำงำนที่ต้อ งกำร ดัง
แสดงในรูปภำพที่ I

รูปภำพที่ I. แสดงแถบเครื่องมือในกำรเรียกใช้ Record Marco

III. ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
เนื่องจำกในกำรทำงำนปัจจุบนั จะมีกำรทำงำนพืน้ ฐำนโดยกำร
ใช้ Microsoft Excel เป็ นเครื่องมือสำคัญในกำรวิเครำะห์และวำงแผน
สังสิ
่ น ค้ำ ข้อ มูล ประจำวัน หรือ รำยงำนผลต่ำงๆ จะถูกส่ งต่อ กัน ใน
รูปแบบของ.xlsx และ .csv อีกทัง้ ปริมำณข้อมูล และแหล่ งข้อมูลใน
กำรประกอบกำรทำสรุปรำยงำนจะต้องใช้ขอ้ มูลจำกหลำยแหล่ง ซึ่ง
ทำให้กำรทำข้อมูลประจำวันจะต้องใช้เวลำ และต้องกำรควำมละเอียด

III.III. กระบวนการหุ่นยนต์อตั โนมัติ
กระบวนกำรหุ่นยนต์อตั โนมัตริ องรับกำรทำงำนได้หลำยด้ำน
ไม่ว่ำจะเป็ นงำนด้ำนเอกสำรธุรกิจ ช่วยตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูล
หรือ แม้กระทังงำนด้
่
ำน IT เช่น กำรมอนิเตอร์ร ะบบเพื่อตรวจสอบ
ข้อผิดพลำดของ Services ต่ำงๆ หรือโปรแกรมต่ำงๆ โดยอัตโนมัติ
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ในปั จ จุ บัน ตลำดซอฟต์ แ วร์ ท ำงด้ ำ นกระบวนกำรหุ่ น ยนต์
อัตโนมัตมิ ผี พู้ ฒ
ั นำซอฟต์แวร์อยู่จำนวนมำก โดยซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่
จะถูกออกแบบมำให้สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย และไม่จำเป็ นต้องใช้ทกั ษะ
ทำงเทคนิ ค สูง ตัว อย่ ำ งเช่ น ทัก ษะกำรเขีย นโปรแกรม จึง ท ำให้
ซอฟต์ แ วร์ไ ด้ร ับ ควำมนิ ย มและเป็ น ที่ต้อ งกำรสูง มีก ำรเติบ โตที่
รวดเร็วมำก ทำให้นักพัฒนำและผู้ใช้งำนมีตวั เลือกที่หลำกหลำยใน
กำรนำมำพัฒนำและประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือหน่วยงำน บริษทั กำร์ท
เนอร์ (Gartner) ได้ ท ำกำรเปรี ย บเที ย บซอฟต์ แ วร์ ท ำงด้ ำ น
กระบวนกำรหุ่นยนต์อตั โนมัตสิ ำหรับในปี 2021 พบว่ำหำกจัดลำดับ
4 อันดับทีอ่ ยู่ในกลุ่มผูน้ ำสูงสุด (Leaders) ได้แก่ UiPath, Automation
Anywhere, Microsoft, และ Blue Prism ตำมลำดับ [4] ดังนัน้ จึงเป็ น
เหตุผ ลให้งำนวิจัยชิ้น นี้ได้เลือกใช้ ซอฟต์แวร์ UiPath [8] มำพัฒนำ
และประยุกต์ใช้งำนสำหรับกระบวนกำรวำงแผนสังสิ
่ นค้ำด้วยระบบ
กำรทำงำนหุ่นยนต์อตั โนมัติ
IV. วิธกี ำรดำเนินกำรวิจยั
กำรวำงแผนสังซื
่ ้อจะวิเครำะห์ปริมำณสินค้ำให้ กบั ทำงผูผ้ ลิต
จำกข้อมูลยอดกำรเบิกสิน ค้ำ (Sell in) ทุกช่องทำงกำรขำย โดยใช้
ค่ำเฉลี่ยย้อนหลัง 3 - 7 วัน ขึน้ อยู่กบั เจ้ำหน้ำที่ท่รี บั ผิดชอบสินค้ำใน
กำรตัดสิน ใจ โดยแต่ล ะสิน ค้ำจะมีส ถำนกำรณ์ และปั จจัย แวดล้อ ม
แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น กลุ่มสินค้ำทีม่ กี ำรขำยสินค้ำในรูปแบบปกติ
ดังแสดงในรูปภำพที่ II ในขณะที่กลุ่ มสิน ค้ำบำงชนิดมีปัจจัยอื่น ๆ
เช่น เทศกำล ฤดูกำล กำรจัดโปรโมชัน่ หรือช่องทำงกำรส่งเสริมกำร
ขำยสินค้ำเข้ำมำเกีย่ วข้อง ทำให้ยอดกำรขำย (Sell out) กระชำกเกิน
กว่ำยอดกำรขำยในช่วงเวลำปกติ ดังแสดงในรูปภำพที่ III ซึง่ เกิดกำร
ขำยสิน ค้ำเกิน กว่ำปริม ำณที่ท ำงเจ้ำหน้ ำที่ประมำณกำรไว้ (Over
sold) ดังนัน้ จึงส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่จะต้องมีควำมละเอียด รอบคอบ มี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในวัฏจักรของสินค้ำแต่ละประเภท ทำให้ใน
กำรวิเครำะห์เพื่อทำกำรสังซื
่ ้อสินค้ำในแต่ละวันจะใช้ในกำรวิเครำะห์
ค่อนข้ำงนำน จึงเล็งเห็นว่ำ หำกพัฒนำกระบวนกำรสังสิ
่ นค้ำอัตโนมัติ
ให้สำมำรถวิเครำะห์ปริมำณกำรสังสิ
่ นค้ำในกลุ่มของสินค้ำที่มปี ระวัติ
กำรเบิกและแนวโน้มเพิ่มและลดไม่เกิน 30% จะทำให้สำมำรถลด
ปริมำณรำยกำรสิน ค้ำที่เจ้ำหน้ ำที่จะต้อ งน ำมำวิเครำะห์เพื่อสังซื
่ ้อ
และสำมำรถทุ่มเทกำรวิเครำะห์สงซื
ั ่ ้อสำหรับสินค้ำที่มยี อดกำรเบิก
กระชำกจำกปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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รูปภำพที่ III. สินค้ำเสือ้ กันฝนทีม่ กี ำรจัดโปรโมชันสิ
่ นค้ำ
IV.I. ออกแบบและพัฒนาระบบการทางานของหุ่นยนต์อตั โนมัติ

รูปภำพที่ IV. แสดงระบบกำรทำงำนของหุ่นยนต์อตั โนมัติ
IV.II การรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในงำนวิจยั ชิน้ นี้มำจำก 5 แหล่งข้อมูลในบริษทั ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลสินค้ำตำมรอบกำรสังประจ
่
ำวัน
2. ข้อมูลสินค้ำประจำวัน
3. ข้อมูลรำยกำรสินค้ำทีไ่ ม่สำมำรถจ่ำยได้
4. ข้อมูลกำรรับสินค้ำหลังเทีย่ งคืน
5. ข้อมูลกำรขำยสินค้ำประจำเดือน
IV.III พัฒนากระบวนการทางานภายใต้ Excel โดยการใช้ Marco
ในกำรทำงำนจะมีวธิ กี ำร และขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อนในกำรทำ
งำน เพื่อช่วยลดระยะเวลำกำรทำงำนของหุ่นยนต์อตั โนมัติ จึงได้มี
กำรจัดลำดับในกำรทำงำนโดยจะมี Excel Marco ช่วยในกำรทำงำน
ทัง้ หมด 7 กระบวนกำร ดังนี้

รูปภำพที่ II. กลุ่มสินค้ำทีไ่ ม่มกี ำรจัดโปรโมชันสิ
่ นค้ำ
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กระบวนกำรที่ 1 กำรสร้ำงสรุปข้อมูลสินค้ำตำมรอบสังประ
่
จำวันจำก แหล่งข้อมูล 2 แห่ง คือ ข้อมูลสินค้ำตำมรอบกำรสัง่
ประจำวันและข้อมูลสินค้ำประจำวันโดยจะมีกำรทำงำนโดยให้หุ่นยนต์
อัตโนมัตทิ ำกำรกดปุ่มทีไ่ ด้มกี ำรระบุกำรทำงำน โดยกดตำมลำดับกำร
ทำงำน คือ เปลีย่ นสกุลไฟล์แหล่งข้อมูลที1่ >> เปลีย่ นสกุลไฟล์
แหล่งข้อมูลที่ 2 >> ผสำนข้อมูล >> เปลีย่ นชื่อไฟล์และบันทึกข้อมูล
กระบวนกำรที่ 2 กำรสร้ำงสรุปข้อมูลรำยกำรสินค้ำทีไ่ ม่สำ
มำรถจ่ำยได้ โดยจะมีกำรทำงำนโดยให้หุ่นยนต์อตั โนมัตทิ ำกำรกดปุ่ม
ทีไ่ ด้มกี ำรระบุกำรทำงำนในแต่ละปุ่ม โดยกดตำมลำดับกำรทำงำน คือ
เปลีย่ นสกุลไฟล์แหล่งข้อมูลที่ 3 >> เปลีย่ นชนิดของข้อมูล >> เปลีย่ น
ชื่อไฟล์และบันทึกข้อมูล
กระบวนกำรที่ 3 กำรสร้ำงสรุปข้อมูลกำรขำยสินค้ำประจำ
เดือน โดยจะมีกำรทำงำนโดยให้หุ่นยนต์อตั โนมัติ ทำกำรเรียกใช้
Excel Marco ทีไ่ ด้มกี ำรกำหนดไว้ในแต่ละขัน้ ตอน โดยมีลำดับกำร
ทำงำน คือ ทำกำรตรวจสอบข้อมูลสินค้ำใหม่จำก Master File >>
บันทึกข้อมูลรำยกำรสินค้ำใหม่ >> ผสำนข้อมูลยอดขำยประจำวันจำก
ข้อมูลสินค้ำประจำวัน และ ข้อมูลรำยกำรสินค้ำทีไ่ ม่สำมำรถจ่ำยได้
>> ทำกำรหำยอดรวม >> บันทึกข้อมูลให้ตรงกับวันทีป่ ัจจุบนั และ
คลังสินค้ำให้ถูกต้อง >> เปลีย่ นชื่อไฟล์และบันทึกข้อมูล
กระบวนกำรที่ 4 อัปเดตข้อมูลสินค้ำประจำวัน โดยจะมี
กำรทำงำนโดยให้หุ่นยนต์อตั โนมัติ ทำกำรกำรกดปุ่มที่ได้มกี ำรระบุ
กำรทำงำน โดยจะน ำข้อมูลที่ได้จำกกระบวนกำรที่1และ3 อัปเดต
ข้อมูลในไฟล์กำรวำงแผน เพื่อทำกำรอัปเดตมูลค่ำสินค้ำประจำวัน
สำหรับกำรวำงแผนในวันปัจจุบนั
กระบวนกำรที่ 5 กำรสร้ำงสรุป ข้อ มูล กำรรับสิน ค้ำ หลัง
เที่ยงคืน โดยจะมีกำรทำงำนโดยให้หุ่นยนต์อตั โนมัติทำกำรกำรกด
ปุ่มทีไ่ ด้มกี ำรระบุกำรทำงำนในแต่ละปุ่ม โดยกดตำมลำดับกำรทำงำน
คือ ข้อมูลสินค้ำหลังเที่ยงคืนวันที่ปัจจุบนั และวันที่ยอ้ นหลัง 5 วันทำ
กำรลบข้อ มูล ในส่ ว นที่ไ ม่เกี่ย วข้อ ง >> น ำข้อ มูล มำวำงต่อ กัน โดย
เรีย งล ำดับข้อ มูล ย้อ นหลัง 5 วัน และตำมด้ว ยข้อ มูลวันปั จจุบัน >>
บันทึกและส่งออกไฟล์ >> เปิ ดไฟล์ลงสถำนะของสินค้ำ >> วำงข้อมูล
>> เพิม่ หลักของรหัสสินค้ำ >> Status >> เปลี่ยนชื่อไฟล์และบันทึก
ข้อมูล
กระบวนกำรที่ 6 อัปเดตมูลค่ำสินค้ำ โดยจะมีกำรทำงำน
โดยให้หุ่นยนต์อตั โนมัติ ทำกำรกำรกดปุ่มที่ได้มกี ำรระบุกำรทำงำน
โดยจะนำข้อมูลทีไ่ ด้จำกกระบวนกำรที่ 4 และ 5 ทำกำรอัปเดตมูลค่ำ
ตำมสถำนะของสินค้ำที่ได้จำกกระบวนกำรที่ 5 จำกนัน้ จะทำกำรสัง่
สินค้ำตำมสูตรกำรสังที
่ ไ่ ด้มกี ำรบันทึกไว้ในหน้ำกำรสังสิ
่ นค้ำ
กระบวนกำรที่ 7 กำรออกไฟล์ยอดสังซื
่ ้อสินค้ำ หลังจำก
กระบวนกำรที่ 6 ที่ไ ด้จำนวนที่จะทำกำรสังสิ
่ น ค้ำในแต่ล ะรำยกำร
หุ่นยนต์อตั โนมัติ ทำกำรกำรกดปุ่มที่ได้มกี ำรระบุกำรทำงำนในแต่ละ
ปุ่มจะทำกำรบันทึกและออกไฟล์สงซื
ั ่ ้อเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทำกำรนำไฟล์
เข้ำสู่ระบบเพื่อนำส่งให้กบั ผูผ้ ลิต
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IV.IV. พัฒนากระบวนการทางานโดย UiPath
จำกกำรทีใ่ ช้ Marco Excel มำช่วยในกำรทำงำนทำให้ใน
ขัน้ ตอนกำรทำงำนของหุ่นยนต์อตั โนมัตมิ คี ำสังที
่ เ่ รียกใช้งำนดังนี้
คำสัง่
Start Process

หน้ำที่
ทำหน้ำทีใ่ นกำรเปิ ดไฟล์ท่ี
ต้องกำรใช้งำน โดยกำหนดทีอ่ ยู่
(Path) สำหรับกำรเรียกใช้
Click
กำรกำหนดให้คลิกปุ่ม โดยจับ
หน้ำจอ indicate on screen
Type in to
กำรกำหนดในกำรกรอกข้อมูลที่
เรำต้องกำร
Element Exists
คือกำรให้จบั หน้ำจอ Popup เพื่อ
กำหนดกำรตัดสินใจ
ร่วมกับ
Flow Decision
Excel Application Scope
กำรเรียกใช้งำน Excel
Execute Macro
กำรเรียกใช้งำน Marco
Assign
กำรกำหนดค่ำตัวแปร
Write Line / Read Range
กำรอ่ำนหรือกำรบันทึกข้อมูล
Move file / Copy file
กำรจัดกำรไฟล์ขอ้ มูล ย้ำยแหล่ง
ในกำรจัดเก็บหรือคัดลอกไฟล์
ตำรำงที่ 1 : ตำรำงแสดงคำสังกำรใช้
่
งำนทีส่ ำคัญในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรสังสิ
่ นค้ำอัตโนมัติ

รูปภำพที่ V : แสดงกำรทำงำนหุ่นยนต์อตั โนมัตใิ นขัน้ ตอนกำรจับ
ภำพหน้ำจอเพื่อให้กดปุ่มทีต่ อ้ งกำร
นอกจำกนี้ในเรำสำมำรถปรับปรุงระบบกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำน
ภำยในโดยกำรกำหนดรูปแบบกำรส่งเมล และกำหนดเงื่อนไขในกำร
ดึงข้อมูลจำกเมล ซึ่งได้มกี ำรศึกษำกำรกำรปรับปรุงในกำรทีส่งเมล
ซ้ำๆโดยประยุกต์ใช้กบั หุ่นยนต์อตั โนมัตโิ ดย UiPath เช่นเดียวกันซึง่
ในกำรในทำงำนได้ผลลัพธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภำพควำมแม่นยำ [5]
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รูปภำพที่ VI :ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรกำหนดให้หุ่นยนต์
อัตโนมัตทิ ำกำรเรียกใช้ Marco ใน Excel
V. ผลกำรวิจยั
จำกกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนโดยหุ่นยนต์อตั โนมัตพิ บว่ำ
1. สำมำรถช่ ว ยลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจ้ ำ งพนั ก งำนในกำร
จัดเตรียมข้อมูลประจำวัน จำกเดิมใช้พนักงำน 12 คนต่อวันในกำร
จัดทำข้อมูล ซึง่ จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรทำงำนนอกเวลำ คนละ -1 ชัวโมง
่
ต่อวัน ประมำณกำรค่ำล่วงเวลำโดยคิดจำกฐำนเงินเดือนของพนักงำน
ที่มอี ำยุงำนน้อยที่สุด จะมีค่ำทำงำนล่วงเวลำ 1 ชัวโมง
่
คิดเป็ นเงิน
125 บำทต่ อ วัน (คิด จำกเงิน เดือ น 20,000 บำทต่ อ 20 วัน ต่ อ 8
ชัวโมง
่
) ดังนัน้ ใน 1 เดือน จะมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็ นเงิน 125x12 คนx25
วัน = 37,500 บำท หรือ 1 ปี คิดเป็ นเงิน 450,000 บำท
2. จำกกำรทำงำนของหุ่นยนต์ อตั โนมัติพบว่ำ มีกำรทำงำนที่
ถูกต้องและเป็ นมำตรฐำนเนื่องจำกเป็ นกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติ
ทำให้มกี ำรกำหนดวิธกี ำรทีช่ ดั เจน ทำให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้เป็ นไปในแนวทำง
เดียวกันและถูกต้อง 100%
VI สรุปกำรวิจยั
จำกกำรศึกษำและวิจัย กำรพัฒนำกระบวนกำรวำงแผนสัง่
สินค้ำโดยระบบกำรทำงำนหุ่นยนต์อตั โนมัติ พบว่ำ สำมำรถลดควำม
ผิดพลำดในกำรจัดเตรีย มข้อ มูล ประจำวัน ได้100 เปอร์เซ็น ต์ และ
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำนในกำรทำงำนช่วงวัน หยุ ด
หรือล่วงเวลำได้ถงึ 450,000 บำทต่อปี
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ในการฟังเพลง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เอกสิทธิ์ ใสยิด1 ภัทรดนัย จันทร์ถาวร2 อัชญา กล้าเวช3 พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช4
1*

คณะบริหารธุรกิจ
2
คณะบริหารธุรกิจ
3
คณะบริหารธุรกิจ
4
คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : pongsaran@tni.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง โดยศึกษาจากลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกแอพพลิเคชัน่
ในการฟังเพลง การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น จ านวน 407 คน และข้อมูลสถิติจากกลุ่มตัวอย่างใช้การวิเคราะห์ คือ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ ค ู ณ (Multiple Regression) และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด ในช่วงอายุ 18-25 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายรับไม่เกิน
10,000 บาทต่อเดือน และชอบฟังเพลงแนวป็อป (Pop) ส่วนใหญ่ระบบปฎิบัติการที่ใช้เป็น แอนดรอยด์ (Android) แอพพลิเคชั่น
ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการฟังเพลงเป็น YouTube โดยมีการใช้ฟังเพลงผ่านแอพพลิเคชั่นมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้ระยะเวลาในการฟัง
อยู่ระหว่าง 1-2 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟัง โดยส่วนใหญ่ฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้า นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ
คำสำคัญ — แอพพลิเคชั่น, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรมผู้บริโภค, กระบวนกำรตัดสินใจ
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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

1) บทนา
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ภายใต้ ก ารเติ บ โตของการสื ่ อ สารในปั จ จุ บ ั น โลกแห่ ง
อินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในการดาเนินชีวิตต่อคนใน
สังคม ท าให้ชีวิตของคนในปัจจุบันนั้นทันสมัยและก้าวทันต่อ
เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ อ ย่ า งฉั บ ไวและยั ง เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ค วาม
หลากหลายต่อการค้นหา ที่สามารถค้นหาสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจได้
ทันทีและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกกลุ่ม หรือ
แม้แต่การรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากทั่วโลกนั้นก็สามารถหาได้ ใ น
อิ น เทอร์ เ น็ ต ด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น เหตุ ผ ลที ่ ท าให้ ก ารใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจในหลายกลุ่ม มองเห็น
ถึงโอกาสของการขยายลงผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่สามารถ
เจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรงและสะดวกรวดเร็ว จึงได้ทา
การพัฒนาให้ระบบรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้โดยช่วย
ให้เกิดความสะดวกในชีวิตประจาวันมากขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูล
การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การดูหนังและฟังเพลง อุปกรณ์ที่
ผู้บริโภคใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีหลากหลาย
ประเภท เช่ น โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ แบบสมาร์ ท โฟน คอมพิ ว เตอร์
โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต คนไทยนิยมที่จะใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึง
อิ น เทอร์ เ น็ ต นั ้ น เป็ น เพราะนวั ต กรรมของสมาร์ ท โฟนที่
นอกเหนือจากใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีความสามารถอื่น
อีก เช่น การถ่ายรูป แผนที่ดาวเทียม ที่มีการตอบสนองความ
ต้องการอันหลากหลายของคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงความต้องการที่
จะเชื่อมต่อกับสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา อีกทั้ งยังเป็น
อุปกรณ์ที่มีความสะดวกพกพาได้ง่าย และน้าหนักที่เบา ทาให้ไม่
เป็นที่น่าแปลกใจในจ านวนการใช้ งานที่เ พิ ่ม ขึ ้น อย่ า งรวดเร็ ว
ในช่ ว งไม่ ก ี ่ ป ี ท ี ่ ผ ่ า นมา แอพพลิ เ คชั ่ น (Application) เป็ น อี ก
เทคโนโลยีแห่งความล้าสมัยที่มีการพัฒนามาพร้อมกับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้สามารถ
ใช้ งานได้ บ นสมาร์ ท โฟน แท็ บ เล็ ต หรื อ คอมพิ ว เตอร์ไ ด้ อ ย่าง
สะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่ายกว่าการเข้าผ่านบนเบราเซอร์ จึง
ทาให้มีผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีขนาดที่เล็กหรือขนาดที่
ใหญ่ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนา แอพลิเคชั่น
ของตนเอง เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโฆษณา จ าหน่าย
สินค้า และรวมไปถึงการใช้ติดต่อกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย
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ผู้ประกอบการมีช่องทางที่จะเพิ่มยอดขายของธุรกิจได้ง่ายและ
โอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้โดยตรง ในทางกลับกัน
ผลเสียคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงบางรายไม่สามารถปรับตัวให้
ทันต่อกระแสดิจิทัลและการตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงได้จัดทาการวิจัยขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาต่อปัจจัยที่มีผล
ส าหรั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ แ อพพลิ เ คชั ่ น ในการฟั งเพลงใน
ขอบเขตบริ เ วณพื้ น ที ่ ข องกรุ งเทพมหานครที ่ มี ค นใช้ งานหรือ
บริการอยู่มาก ทาให้ในการทาวิจัยนี้ใช้ส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยผลของการศึกษาใน
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ในการออกแบบ
แอพพลิเคชั่นให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์ให้ตรงตามต
วามต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้
ให้บริการแอพพลิเคชั่นในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปในอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2) เ พื ่ อศ ึ กษาถึ งค วา มแต กต่ างของป ั จ จ ั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3) ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลื อ กใช้ แ อพพลิ เ คชั ่ น ในการฟั ง เพลงของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิชัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey) ซึ่ง
ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคาะห์ข้อมูล โดยประชากรที่ต้องการศึกษา
คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์เคยใช้งานแอพพลิเคชั่นในการ
ฟังเพลง ที่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในตอนนี้ไม่มี
หน่วยงานหรือบุคคลใดท าการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงไม่
สามารถทราบถึงจ านวนประชากรเป้าหมายที่แน่นอนได้ ดังนั้น

จากที่กล่าวมา อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนนับว่ามีบทบาทที่
ท าให้ พ ฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงไปใน
ชี ว ิ ต ประจ าวั น การเปลี ่ ยนแปลงในส่ว นนี้ น ั้ น มี ทั้ งผลที่ ดีและ
ผลร้ายต่อธุรกิจในแทบทุ กอุตสาหกรรม โดยผลที่ดีคือ ท าให้
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การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตัวอย่าง
อ้างอิงจากตารางสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ที่ 5% จะเก็บกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน
ในการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการฟัง
เพลงในเขตพื ้น ที่ ก รุงเทพมหานคร ผู ้ ว ิ จ ัย ได้ เลือ กวิธ ีก ารแจก
แบบสอบถามผ่ า นระบบออนไลน์ ใช้ ร ะยะเวลาในการเก็ บ
แบบสอบถาม 2 เดือน
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายรับต่อเดือน

Sig.
0.472
0.00
0.142
0.109
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 าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อายุ และ
รายรั บ ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงที่แตกต่างกัน

4) ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จ ั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย
ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง และข้ อ มู ล ในด้ า นพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลสถิติเชิง
อนุมาน ส าหรับวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อ โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี
มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อ
น าข้อมูลไปทดสอบสมมติ ฐานของงานวิจัย ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้

ตารางที่ II : ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
(Linear Regression Analysis)

จากตารางที่ II พบว่ า ค่ า ประสิท ธิ ภาพในการท านาย (R
Square) สูงสุด คือ 0.477 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว
อธิ บ ายถึ ง การตั ด สิ น ใจใช้ แ อพพลิ เ คชั ่ น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47.7
ตารางที่ III : ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 มีการอายุส่วนใหญ่ อ ยู่
ระหว่าง 18-25 ปี จานวน217 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี จานวน 223 คิดเป็นร้อย
ละ 54.8 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา จานวน 263
คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีรายรับต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ไม่เกิน
10,000 บาทจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และแนว
เพลงส่วนใหญ่ที่ชอบเป็นแนว ป็ อป (Pop) จ านวน 181 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.5

Unstandardized
Coefficients
ปัจจัย

(Constant)
ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัด
จาหน่าย
ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด

ตารางที่ I : ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จ จั ย
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ก ั บ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง
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Standar
dized
Coeffici
ents
beta

t

Sig

2.407

0.017

0.027

0.554

0.580

0.029

0.060

1.423

0.156

0.097

0.050

0.098

1.925

0.055

0.211

0.038

0.250

5.607

*0.000

B

Std.
Error

0.510

0.212

0.032

0.058

0.041
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ปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
R Square

-0.014

0.027

-0.021

-0.514

0.608

0.308

0.049

0.316

6.245

*0.000

0.308

0.049

0.316

6.245

*0.000
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ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องแอพพลิเคชั่นมีการโฆษณาผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต มากที่สุด รองลงมาเป็น แอพพลิเคชั่นมีการใช้
ศิลปินดาราเป็น Influencer สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฎพล
มงคลสมบั ต ิ ศ ิ ริ (2560) เกี ่ ย วกั บ โมเดลธุ ร กิ จ ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง JOOX ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กแอพพลิ เ คชั ่ น ฟั ง เพลง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากทางสื่อออนไลน์เป็นอย่างมากต่อการใช้
ชีวิตการเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ และการใช้ Influencer
ที่ผู้บริโภคชื่นชอบหรือมีการติดตามนั้น ทาให้เกิดความสนใจในสือ่
และรับสื่อได้ง่ายขึ้น

0.477

ผลวิ จั ยพบว่ ามี 3 ปั จ จั ย ที ่ส่ งผลต่อ การตั ดสิน ใจเลื อกใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ ตามลาดับ ทั้งนี้ตัวแบบดังกล่าว
สามารถอธิบายถึงการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ 47.7% โดยมีค่า Sig. น้อยกว่า
ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที ่ 0.05 ท าให้ ม ี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงมากที่สุด

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยการศึกษาวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องแอพพลิเคชั่นมี
การออกแบบที ่ ส วยงาม น่ า ใช้ มากที ่ ส ุ ด รองลงมาเป็ น
แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิริสุดา รอดทอง (2556) เกี่ยวกับ ความตั้งใจในการดาวน์
โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ซึ่ง
สามารถสรุปภาพรวมได้ว่า การออกแบบที่สวยงามนั้นจะกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคมีความสนใจ และเกิดการทดลองใช้ได้

5) สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Android มี
การใช้แอพพลิเคชั่น YouTube เป็นหลักโดยมีพฤติกรรมการฟัง
เพลงผ่านแอพพลิเคชั่นมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยที่ใช้เวลาใน
การฟังเพลงอยู่ระหว่าง 1 - 2 ชั่วโมง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฟัง
เพลงผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน และ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฟั ง เพลงผ่ า น
แอพพลิเคชั่นต่อเดือน

ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการ โดยการศึ ก ษาวิ จ ั ย พบว่ า กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งมีค ่ าเฉลี ่ ยระดั บ ความคิ ดเห็ น ในเรื ่อ งแอพพลิ เ คชั่นมี
ฟั ง ก์ ช ั ่ น การใช้ ง านง่ า ย ไม่ ซ ั บ ซ้ อ น มากที ่ ส ุ ด รองลงมาเป็ น
แอพพลิ เ คชั ่ นมี ค วามสะดวกในการค้ นหาเพลง สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ (2558) เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ได้กล่าวว่าปัจจัย
ด้ า นกระบวนการมี ผ ลต่ อ การใช้ ง านง่ า ยไม่ ซ ั บ ซ้ อ นของ
แอพพลิเคชั่น ซึ่งสรุปได้ว่าผู้บริโภคจะมองหาแอพพลิเคชั่นที่
สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกสบาย โดยความคุ้นชินของตนเองที่มี
อยู่ จากการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ไม่ต้องการเรียนรู้การ
ใช้งานมาก จึงทาให้สามารถคุ้นชินและใช้งานได้อย่างสะดวกอย่าง
รวดเร็ว
6) ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า อายุ และ
รายรั บ ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้จาก
รูปแบบการใช้งานของแอพลิเคชั่น รูปแบบของแนวเพลง และค่า
สมาชิกต่อเดือน ที่มีผลต่อช่วงอายุและรายได้
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่ นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการขาย โดยการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถนาข้อเสนอแนะไปใช้ได้ดังนี้
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กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์. (2558). พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกฟงเพลงผานโมบาย แอพพลิเคชั่นในกลุมวัยรุน. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยการมุ ้งเน้ นการท าโฆษณาผ่ านทางอิน เทอร์เน็ต
มากกว่าการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ เพราะในปัจจุบันผู้บริโภค
ได้รับอิทธิพลจากทางสื่อออนไลน์มาเป็นอันดับต้น ๆ ต่อการใช้
ชีวิตการเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้บริการทาให้เหมาะแก่การทา
โฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือ
รูปแบบของแอพพลิเคชั่นในการทาออกมาให้ดูสวยงามทั นสมัย
และน่าใช้ ทาให้ผู้บริโภคเห็นแล้วรู้สึกเกิดความประทับใจอยากใช้
งานแอพพลิเคชั่นจากการดูแค่รูปแบบ และเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่
จะเพิ่มความหน้าสนใจให้กับแอพพลิเคชั่นที่เราทาอีกด้วย ในด้าน
กระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงขึ้นตอนการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยาก
จนเกินไปความสะดวกในการค้นหาเพลงหรือข้อมูลได้ง่าย เพราะ
จะทาให้ผู้บริโภคที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นรู้สึกถึงความสะดวกสบาย
ต่อการใช้งานส่งผลให้ถ้าผู้บริโภคใช้งานแล้วรู้สบายก็จะใช้งาน
แอพพลิเคชั่นนั้นซ้าไปตลอด แต่ถ้าผู้บริโภคใช้งานแล้วรู้สึกว่าการ
ใช้งานมันยุ่งยากซับซ้อนผู้บริโภคก็จะไม่ใช้อีก
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพราะฉะนั้นในการทาวิจัยครั้ ง
ต่อไป ควรที่จะเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะได้ผลการวิจัยใน
เชิงลึก โดยที่อาจจะใช้วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม หรือการใช้วิธีก าร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และควรขยายขอบเขตของงานวิจัยให้
กว้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตเพียงแค่ใน
กรุงเทพมหานคร ท าให้ข้อมูลที ่ได้ อาจไม่ก ว้า งมากพอในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นอย่างแท้จริง จึง
ควรเพิ่มขอบเขตไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือทาให้ครอบคลุมทั่ ว
ประเทศ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
ได้อย่างหลากหลายมากยิ่ง
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บทคัดย่อ
รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการจัดทาการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านอาหารโปรตีนที่ทาจากแมลง โดยจัดทาการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์พื้นที่สิทธิบัตร (Patent Landscape) วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี เพื่อคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร
โปรตีนจากแมลงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร PatSnap Patent Search & Analysis และรูปแบบการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ภาพรวมของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี ศักยภาพ โดยมีการสร้างชุดข้อมูลสิทธิบัตรของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องจากทั้งฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย จากนั้นดาเนินการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลของสิทธิบัตรใน
ชุดข้อมูลดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือ PatSnap Tools ผลการศึกษา พบว่าภาพรวมของสิทธิบัตรเทคโนโลยีอาหารโปรตีนจากแมลงที่
ได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุด ได้แก่ เทคโนโลยีการสกัดให้เป็นผงที่ทาจากแมลงชนิดต่างๆ การนาแมลงไปเป็นส่วนประกอบใน
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
คำสำคัญ : โปรตีนจากแมลง, ชนิดของแมลง, แมลงที่กินได้, 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) บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ด้วยแนวโน้มเทคโนโลยีอาหารและการบริโภคอาหารแปร
รูปจากแมลงทั่วโลกพบกว่า 2 พันล้านคน อาทิในญี่ปุ่น จีน
เกาหลีใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีวัฒนธรรมการนา
แมลงมาปรุงเป็นอาหาร แต่ยังไม่ใช่อาหารหลัก ประเทศไทยมี
การบริ โ ภคแมลงตามความนิ ย มแต่ ล ะภู ม ิ ภ าค (Bangkok
Bank. 2021) ขณะที ่ ใ นอเมริ ก า ลาติ น อเมริ ก า ยุ โ รป และ
สแกนดิเนเวีย มีวัฒนธรรมในการบริโภคแมลงบางประเภทด้วย
แต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับในแอฟริกาที่มีแมลงเป็นจานวน
มากหลากหลายชนิดและสายพันธุ์ จากรายงานโดยองค์การ
อาหารและการเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nation ห รื อ
FAO) ระบุว่ามีแมลงที่เหมาะนามาเป็นอาหารเพื่อการบริโภค
ของมนุษย์จ านวนมากกว่า 1,900 สายพันธ์ทั่วโลก ซึ่งเกือบ
500 สายพั นธุ ์เป็ นแมลงที ่ มีก ารบริ โภคเป็ นอาหารในหลาย
ประเทศอยู่แล้ว เช่น ตั๊กแตน มด ผึ้ง หนอน และจิ้งหรีด (Van
Huis, A. 2013) จึงเป็นสัญญาณการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารโปรตีนจากแมลงและนาสู่การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์
โอกาสเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผ่านสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องได้
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารมีการพัฒนาอย่างมาก โดย
รู ป แบบโปรตี น แมลงแบบผง ซึ ่ ง ให้ โ ปรตี น สู ง และใช้ เ ป็ น
ส่วนผสมของอาหารในหลายประเภท ส าหรับประเทศไทยมี
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศร้อนชื้นเหมาะส าหรับเป็น
แหล่งการเพาะเลี้ยงแมลง เป็นอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกไปใน
ตลาดโลก โดยอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแมลงในประเทศไทยยัง
ไม่ แ พร่ ห ลายมากนั ก มี ฟ าร์ ม เพาะเลี ้ ย งที ่ ไ ด้ ม าตรฐาน
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในระดั บ สากล มี จ านวนไม่ ม ากนั ก
นอกจากนี้กาลังการผลิตสินค้าแมลงส่วนมากใช้สนับสนุนการ
บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก การผลิตเพื่อส่งออกมีค่อนข้าง
จากัด อีกทั้งการส่งออกสินค้าอาหารจากแมลงไทยส่วนมาก ยัง
เป็ น การส่ ง ออกในลั ก ษณะของวั ต ถุ ด ิ บ การผลิ ต (Raw
Materials) มากกว่ า การท าตลาด ด้ ว ยแบรนด์ ส ิ น ค้ า ไทย
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบริษัท Start up ของคนไทยที่ทา
ตลาดในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเป็นเจ้าแรก
ของโลก (Bangkok Bank. 2021) ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย และเริ่มมีบริษัท
95

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

ที่ท าเกี่ยวกับการแปรรูปแมลงทยอยเกิดขึ้นกับกระแสของ
ความเป็น Superfood ที่ก าลังได้รับความสนใจ (Sihamala,
O. 2018) รวมถึ งมีต ลาดที ่ ก าลังเติบ โต แมลงถื อ เป็ นแหล่ง
อาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีโปรตีน วิตามิน และกรดอะ
มิโนหลายชนิดในปริมาณสูง (Kim, T. K. 2019)
อาหารโปรตี น จากแมลง เป็ น การพั ฒ นาแมลงให้ เ ป็ น
อาหาร โดยน าโปรตีนแมลงมาใช้แทนแป้งเพื ่อ ท าขนมและ
ท าอาหาร จากการวิจัยพบว่า ผงแมลง 100 กรัม ให้โปรตีน
50-60% ของน้าหนักรวม ขณะที่เนื้อสัตว์ให้โปรตีนเพียง 3040% ของน ้าหนักรวม องค์การสหประชาชาติ (The United
Nations) จึ งประกาศให้ แ มลงเป็ น Superfood เนื ่ อ งจากมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง รายงานตลาดสินค้าอาหารจากแมลง
(Edible Insects) (Ouyang, Y. 2021) ในสหรัฐฯ ตลาดสินค้า
อาหารจากแมลงในสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องไปอย่าง
น้ อ ยจนกระทั ่งปี 2566 เป็ น มู ลค่า ทั ้งสิ ้ นประมาณ 50 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ และรายงานวิจัยเรื่องการแปรรูปแมลงเพื่อเพิ่ม
มู ล ค่ า แมลงสามารถน ามาแปรรู ป ได้ ห ลายลั ก ษณะ โดย
ยกตั ว อย่ างการแปรรู ป จิ้ งหรี ด เนื ่ อ งจากเป็ นแมลงที่มีการ
เพาะเลี้ยงเชิงการค้ามากที่สุดชนิดหนึ่ง ผู้บริโภคสามารถนา
จิ ้ งหรี ด มาแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ห ลายชนิ ด (Baiano, A.
2020) จากแนวโน้มอัตราการขยายตัวของอาหารโปรตีนจาก
แมลงดังกล่าว ส่งให้ผู้วิจัยเลือกกลุ ่มอุตสาหกรรมนี้ ในการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตรในกลุ่มอาหารโปรตีนจากแมลง
เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ทางสิทธิบัตร คาดการณ์โอกาสการเติบโตใน
ระดับโลกและในกลุ่มอุตสาหกรรมของไทย
1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระบบการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เป็นระบบเพื่อการค้นหา
ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น ท าให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง รายละเอี ย ดของ
สิ ่ งประดิ ษฐ์ท ี ่ได้รั บการจดทะเบีย นแล้ว หรือ อยู่ ใ นระหว่าง
ด าเนินการ โดยประโยชน์ของการสืบค้นสิทธิบัตร มีดังนี้ 1)
กา ร ส ื บ ค ้ นค วา ม เ ป ็ นไ ป ไ ด ้ ในกา ร ขอร ั บ ส ิ ทธิ บ ั ตร
(patentability) 2) ตรวจสอบความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ที่
สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิด (infringement) 3) การเพิก
ถอนสิทธิบัตรและการยื่นคัดค้านสิทธิบัตร (invalidity) ที่จะทา
ให้ เ สี ย ผลประโยชน์ 4) เพื ่ อ ความอิ ส ระในการด าเนิ น การ
(freedom to operate; FTO) ในสิ่งที่เกี่ยวข้องในสิ ทธิบ ั ต ร
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5) รวบรวมข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ (business information) เพื่ อ
ประโยชน์ เ ชิ งพาณิ ชย์ โดยสามารถใช้ เ ครื ่อ งมื อ สื บค้นและ
วิ เ คราะห์ ส ิ ท ธิ บ ั ต ร (Ouyang, Y. 2021) เช่ น PatSnap เป็ น
ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรที่มีจุดเด่นในแง่ของการใช้งานที่ไม่
ซับซ้อนมากนัก เหมาะสาหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการ
สืบค้น โดยมีรูปลักษณ์เรียบง่าย อีกทั้งประมวลผลรวดเร็วมี
Insight ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ สิทธิบัตรได้ง่ายและ
รวดเร็ ว ทั ้ ง ในส่ ว นของการวิ เ คราะห์ เ ทคโนโลยี แ ละการ
วิเคราะห์บริษัทคู่แข่ง มีฟังก์ชั่นการใช้งานในส่วนของแผนที่
ทางสิทธิบัตร (Patent Landscape) ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรในเชิงแผนที่สิทธิบัตรให้เข้าใจได้
ง่ า ยขึ ้ น ส าหรั บ แผนที ่ ส ิ ท ธิ บ ั ต รจะแสดงให้ เ ห็ น กลุ ่ ม ของ
เทคโนโลยี ซึ่งกลุ่มใดที่มีจานวนสิทธิบัตรมากจะถูกแสดงโดยมี
ความสู งของพื ้ น ที ่ ม าก แผนที ่ ส ิ ท ธิ บ ั ต รจะช่ ว ยให้ ผ ู ้ ใ ช้ ง าน
สามารถเห็นได้ว่าบริเวณเทคโนโลยีใดที่มีผู้เล่นสูง และบริเวณ
ใดที่ยังไม่มีผู้เล่นสูง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางกลยุทธ์ใน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อกลายเป็นผู้น าเทคโนโลยีต่อไปได้
(Duo, L., & YiFan, W. 2019)
แผนที ่ ส ิ ท ธิ บั ตร (Patent Landscape) คื อ แบบจ าลอง
แผนภาพ (graphical model) ที่สร้างจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการศึกษา เพื่อ
แสดงให้ เ ห็ น สถานการณ์ ข ณะนั ้ น ของเทคโนโลยี ห รื อ
อุตสาหกรรมในระดับประเทศ ทวีป หรือระดับโลก ซึ่งสามารถ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรในกลุ่มที่สนใจได้ เพื่ อประ
โยชน์เชิงการวิเคราะห์กลยุทธ์สาหรับมุ่งพัฒนาธุรกิจได้ อาทิ
เช่ น การศึ ก ษาแนวโน้ ม เทคโนโลยี (technology trend
analysis) การศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ข องคู ่ แ ข่ ง หรื อ บริ ษ ั ท ที ่ ส นใจ
( competitor analysis) ก า ร ศ ึ ก ษ า ช ่ อ งว ่ า ง ท า งธุ ร กิ จ
(whitespace analysis) การศึ ก ษาหาความร่ ว มมื อ ทางการ
วิจัย (research collaboration analysis) การอนุญาตให้ใช้
สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา (IP licensing opportunity
analysis) การศึ ก ษาการลงทุ น ในทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา (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 ร อ อกแ บ บ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วโดยไม่
ละเมิด (design-around analysis) เป็นต้น โดยจัดวางแผนกล
ยุทธ์สิทธิบัตรในลาดับต่อไป (Leydesdorff, L. 2014)
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2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษารูปแบบการยื่นคาขอรับสิทธิบัตร ภาพรวมของ
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมอาหารโปรตี น จากแมลง โดยใช้
เครื่องมือ PatSnap Patent Search Tools
2.2 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี อัตราการเติบโตของ
อุ ต สาหกรรมอาหารโปรตี น จากแมลงผ่ านการใช้ เ ครื ่ อ งมือ
วิเคราะห์สิทธิบัตรและ Patent Landscape
3) วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
โดยใช้เครื่องมือการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร PatSnap สร้าง
พื ้ น ที ่ ก ารวิ เ คราะห์ ส ิ ท ธิ บ ั ต ร (Patent Landscape) และ
วิ เ คราะห์ เชิ งลึ ก ด้ านสิ ท ธิ บ ัต รเพื ่ อคาดการณ์แ นวโน้มกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลงกาหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้
INPUT Phase

PROCESS Phase

OUTPUT Phase

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

สร้างระบบ IP
Search Query
(keywords + IPC)
และคัดกรอง
เปรียบเทียบ
สิทธิบัตร จัดทา
Patent
Landscape
วิเคราะห์สิทธิบัตร
เชิงลึกโดยใช้
PatSnap Tools

ผลการวิเคราะห์
Patent Landscape
คาดการ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีกลุ่ม
อาหารโปรตีนจาก
แมลงระดับโลก
และอุตสาหกรรมไทย
เชิงเปรียบเทียบจาก
สิทธิบัตร

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการดาเนินงานวิจยั

โดยขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสืบค้นสิทธิบัตรที่ขอ
ถือสิทธิในเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง ได้แก่ อาหารที่ทาจาก
แมลงรวม functional food, เครื ่ อ งดื ่ ม , ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร, กรรมวิธีการสกัด, ผงแมลง โดยจะไม่รวมถึงยา ยาฆ่า
แมลง เครื่องสาอาง และอุปกรณ์ที่ใช้ทาการสกัด ผลิตผงแมลง
การสืบค้นข้อมูลนี้จะใช้เครื่องมือสืบค้นสิทธิบัตรฐานสากลและ
ไทยผ่านเครื่องมือสืบค้นและวิเคราะห์ด้วย PatSnap Patent
Search & Analysis โดยก าหนดค าส าคั ญ (keywords) ที่
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เลื อ กใช้ ใ นการสื บ ค้ น สิ ท ธิ บ ั ต ร (Patent) และอนุ ส ิ ท ธิ บ ั ต ร
(Petty Patent) ที่มีความเกี่ยวข้องกับขอบเขตที่กาหนดข้างต้น
เพื่อน าสู่การสร้า ง Patent Landscape และการคาดการณ์
แนวโน้มเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลงทัง้
สากลและในบริบทของอุตสาหกรรมในไทย
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
3.2.1 สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิท ธิบัตร
สากล โดยการสร้างชุดข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล เป็น
การจากัดขอบเขตของเวลาการยื่นจดสิทธิบัตรย้อนหลัง 10 ปี
ซึ่งเป็นช่วงเวลาการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011
– 2021 (พ.ศ. 2554 – 2564) แต่ทั้งนี้ข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นการ
รวบรวมจากคาขอรับสิทธิบัตรที่ได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว
เท่านั้น ซึ่งทาให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) อาจจะ
ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ
เบื้องต้น และยังไม่ได้รับการประกาศโฆษณา
3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ได้ จัดเรียงอันดับ
งานประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร โดยการวิเคราะห์จากข้อบ่งชี้ต่างๆ
ประกอบด้วยการจัดการข้อมูลทั้งหมด 4 ขั้นตอน ในการได้มา
ซึ่งข้อมูลและผลวิเคราะห์ ดังนี้ ล าดับที่ 1 ทาการศึกษาและ
คัดเลือกเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม ลาดับที่ 2 ทา
การสร้าง Search Query โดยการใส่รายละเอียดของคาสาคัญ
( 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) และการใช้ ส ั ญ ลั ก ษณ์ จ าแนกการ
ประดิ ษ ฐ์ สากล (International Patent Classification: IPC)
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ A23J เกี่ยวข้องกับโปรตีน A23L เกี่ยวข้อง
กับอาหาร เป็นต้น เพื่อมุ่งเป้า การสื บค้ นและใช้ฐ านข้ อ มู ล
สิทธิบัตรที่มีประสิทธิภาพตรงกลุ ่มอุตสาหกรรมที่ต ้อ งการ
คาดการณ์เทคโนโลยีได้อย่างแม่นย า ล าดับที่ 3 ท าการคัด
กรองข้อมูลเพื่อนาไปเปรียบเทียบเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และลาดับที่ 4 ดาเนินการวิเคราะห์
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จั ด ท า Patent Landscape วิ เ คราะห์
สิทธิบัตรเชิงลึกโดยใช้ PatSnap Tools และแสดงผลจัดท า
เป็นรายงาน (Duo, L., & YiFan, W. 2019)
4) ผลการวิจัย
4.1 ผลการสืบค้นสิทธิบตั รกลุม่ อาหารโปรตีนจากแมลง
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ผลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อ ศึกษาอัตราการ
เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลง และศึกษา
เกี ่ ย วกั บ รู ป แบบการยื ่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บ ั ต ร ภาพรวมของ
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพโดยใช้เครื่องมือ PatSnap ได้ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 แนวโน้มประเทศที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง

จากรู ป ที ่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สั ด ส่ ว นของสิ ท ธิ บ ั ต รที ่ มี
ศักยภาพตามพื้นที่ขอรับความคุ้มครองทั่วโลก พบข้อมูลสาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาสิทธิบัตรเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงมาก
ที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ (KR) จีน (CN) และไทย (TH) โดยการ
วิเคราะห์สิทธิบัตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูล
สิทธิบัตร และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงใน
ระดับสากล

รูปที่ 3 แนวโน้มการยื่นคาขอรับสิทธิบตั รและอนุสิทธิบัตรเทคโนโลยี
โปรตีนจากแมลง ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทั่วโลก

จากรูปที่ 3 แสดงแนวโน้มการยื่นคาขอรับสิทธิบตั รและ
อนุ สทิ ธิบตั รเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง ที่ย่นื ขอรับความ
คุม้ ครองทัวโลกในระหว่
่
างปี ค.ศ.2011 – 2021 (พ.ศ. 2554
– 2564) พบว่ า ค าขอรั บ สิ ท ธิ บ ั ต รและอนุ สิ ท ธิ บ ั ต รที่
ประกาศโฆษณาแล้วจานวน 288 สิทธิบตั ร โดยจะเห็นได้
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ว่าคาขอรับสิทธิบตั รที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโปรตีนจาก
แมลงนัน้ มีอตั ราการยื่นขอรับสิทธิบตั รเพิม่ สูงขึน้ มากทีส่ ุด
ในปี 2017 และตั ง้ แต่ ใ นปี 2019 มี สิ ท ธิ บ ัต รลดน้ อ ยลง
เนื่องจากสิทธิบตั รอาจยังมีการประกาศโฆษณาไม่ครบถ้วน
แต่จากการวิเคราะห์นนั ้ เทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง มีอตั รา
ที่เ พิ่ม สูง ขึ้น อย่า งต่ อ เนื่อ ง ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่า เทคโนโลยี
ได้รบั ความสนใจในระดับโลกเช่นกัน จากการวิเคราะห์พน้ื ที่
ขอรับความคุม้ ครอง และช่วงระยเวลาขอรับความคุม้ ครอง
จึงนาสู่การนาข้อมูลสิทธิบตั รที่สืบค้นในกลุ่มนี้ สร้างเป็ น
แผนทีส่ ทิ ธิบตั รเพื่อการวิเคราะห์ Patent Landscape
4.2 การสร้างแผนทีส่ ิทธิบัตรกลุ่มอาหารโปรตีนจากแมลง
ด าเนิ น การใช้ PatSnap Patent Search Tools น าเข้ า
ข้อมูลสิทธิบัตรที่ผ่านการคัดกรองและวิเคราะห์ระดับต้น สร้าง
Patent Landscape ได้ดงั รูปที่ 4

รูปที่ 4 แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงภาพรวม

จากรูปที่ 4 แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง
แสดงพื้นที่ของกลุ่มเทคโนโลยีจากฐานสิทธิบัตรด้านการพัฒนา
โปรตี น จากแมลง เมื ่ อ พิ จ ารณาระดั บ สี บ นพื ้ น ที ่ Patent
Landscape ส่ ว นพื ้ น ที ่ ส ี ข าวแสดงถึ ง ความสู ง ของกลุ่ ม
เทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงจ านวนมาก และลดระดับความ
เข้มข้นของจานวนสิทธิบัตรในกลุ่มลงมาที่พื้นที่แนวราบ สีเทา
สีเขียว และสีเหลือง ตามลาดับ วิธีอ่านผลในลักษณะเดียวกับ
แผนที่ทางภูมิศาสตร์ โดยพื้นที่สีฟ้าหรือน้าเงิน 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)
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การนาแมลงไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร 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 หรือคุกกี้ที่ทาจากแมลงต่างๆ Case B จะมุ่งเน้น
การทาการตลาดเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรกร จึงได้คิดค้น
และท าการวิ จ ั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ไ ด้ จ ากแมลง โดยจะมุ ่ ง เน้ น
เทคโนโลยีทางด้านสารสกัดที่ ได้จากแมลงน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร Case C ประเทศไทยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพที่ทาจากโปรตีนแมลง และ Case D มุ่งเน้นการทา
ตลาดเกี่ยวข้องกับการใช้โปรตีนจากแมลงเป็นส่วนประกอบใน
อาหาร
ส าหรับประเทศไทยยังมีความได้เปรียบเชิ งการแข่ งขั น
เพราะสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะสาหรับทาฟาร์มเพาะเลี้ยง
แมลงเพื่อส่งออก มีวัตถุดิบเพียงพอในการทาโรงงานผลิตแมลง
ทั้งแบบเป็นตัวและแปรรูป โดยแมลงยอดนิยม ได้แก่ จิ้งหรีด ,
ตั๊กแตน, แมงป่อง, ดักแด้, หนอนรถด่วน และด้วง เป็นต้น ใน
ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบสินค้า อาทิ แมลงบรรจุกระป๋อง,
ถุงฟอยล์, การสกัดผงแป้งที่ได้จากแมลง, ขนมในรูปแบบของ
แมลงเคลือบช็อกโกแลต, ลูกอมแมลง แมลงอบแห้งขายส่ง ไส้
กรอกจิ้งหรีด และแฮมเบอร์เกอร์จิ้งหรีด โดยจิ้งหรีดนั้นเป็นที่
นิ ย มเป็ น อย่ า งมาก สามารถส่ งออกและสร้ า งรายได้ ใ ห้ กับ
ประเทศปีละ 7,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท

รูปที่ 5 แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงเชิงลึก

5.) บทสรุปและข้อเสอนแนะ
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5.1) บทสรุป
การพัฒนาเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงจากการสืบค้นข้อมูล
สิ ท ธิ บ ั ต รและอนุ สิ ท ธิ บ ั ตรทั ่ ว โลก ระหว่ า งปี 2011– 2021
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาการสกัดแมลงให้เป็นผง ไป
จนถึงการนาแมลงมาทาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอดีตยังไม่เป็น
ที่นิยมมากนัก เนื่องจากยังไม่เห็นคุณค่าทางโภชนาการของ
โปรตี น ที ่ ไ ด้ จ ากแมลงที ่ เ ด่ น ชั ด แต่ ป ั จ จุ บ ั น มี ผ ลการศึ กษา
จานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและข้อมูลคาดการณ์ประชากรที่เพิม่
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจทาให้เกิดการขาดแคลนอาหาร
ผลการสืบค้นเห็นว่า ในปี 2017 เป็นต้นมา มีการขอรับความ
คุ้มครองเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลง โดย
ข้ อ มู ล เชิ งลึ ก พบว่ า โปรตี น ที ่ ไ ด้ จ ากแมลงมี ป ริ ม าณโปรตี น
เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ และยังสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย ต้นทุน
การผลิตต่า จึงทาให้เกิดแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีโปรตีน
จากแมลงเพิ่มขึ้นในทุกปี นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาสิทธิบตั ร
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงของผู้เล่นหลัก ได้
จากตัวอย่างสิทธิบัตรตามที่กล่าวในผลการศึกษาข้างต้น ซึ่ง
เป็นสิทธิบัตรในฐานข้อมูลทั่วโลกที่ คัดเลือกสิทธิบัตรที่ได้รับ
การประเมินว่ามีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพและคาด
การ์แนวโน้มทางการพัฒนาเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงในระยะ
ยาวโดยผู้เล่นหลักในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย
สามารถขยายและรั บ กั บ โอกาสและความเป็ น ไปได้ ใ นการ
เติบโตของเทคโนโลยีโปรตีนจากแมลงขยายตัวต่อเนื่อง แต่เป็น
ตลาดเฉพาะกลุ่ม หากจะขยายไปในกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ จะต้อง
เน้นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการ
ผลิต ความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับ SDGs เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย สินค้า
ส่วนใหญ่ที่น ามาแปรรูปในปัจจุบัน แผนการพัฒนาที่แนะนา
เช่น แป้งและเครื่องปรุงรส เพื่อน าไปผสมกับการประกอบ
อาหารอย่างอื่น หรือโปรตีนเสริมบารุงสุขภาพสาหรับธุรกิจเพื่อ
สุขภาพ ของทานเล่นจาพวก Protein Bar, Snack และเนยถั่ว
หรือแยม ส าหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ควรมุ่ง
พั ฒ นากระบวนการเพาะเลี ้ ย งและการผลิ ต ที ่ เ น้ น ความ
ปลอดภัยด้านวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภค
และวิจัยพัฒนานวัตกรรมระยะยาว
5.2) อภิปรายผลการวิจัย
การนาข้อมูลสิทธิบัตรและ Patent Landscape คาดการ์
ได้ถึงแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
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โปรตีนจากแมลงทั่วโลก และเป็นสิ่งต้องการได้รับการสนับสนุน
ในระดับนโยบายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในประเทศ
ไทยด้วย เช่น รูปแบบ IP Commercialization Plan ที่สร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เพื่อมุ่งเน้นศึกษาวิจัยการใช้
ประโยชน์อาหารโปรตีนจากแมลงเพิ่มเติมในเชิงพาณิชย์ โดย
ผู้ประกอบการไทยควรที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภคสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่
สนใจบริโภคสินค้าอาหารจากแมลงที่ยังคงรูปร่างของแมลง
การให้ข้อมูลความรู้ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของสินค้าอาหารจากแมลงแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่าง
สม ่ า เสมอ จะให้ ส ามารถขยายตลาดสิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น ดั ง นั ้ น สิ น ค้ า ในรู ป ของผงหรื อ แป้ ง
(Powder or Flour) จึงเป็นแนวทางที่สามารถทาได้ อีกทัง้ อาจ
พิจารณานารสชาติอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น รสต้ม
ยากุ้ง และรสแกงเขียวหวาน เป็นต้น มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
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ความแตกต่ างของเจนเนอเรชัน X Y Z ส่ งผลต่ อ
การรับรู้ ถงึ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้ งาน ความปลอดภัย ความเชื่ อมั่น และ
ความพึงพอใจ ในการใช้ G-Wallet (แอปพลิเคชันเป๋าตัง)
น้ ำพร สถิรกุล*1 บุญญาดำ นำสมบูรณ์2 วสันต์ จันทร์สัจจำ3
หลักสู ตร บริ หารธุรกิจญีป่ ุ่ น สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีป่ ุ่ น, กรุ งเทพมหานคร, ประเทศไทย
หลักสู ตร บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจญีป่ ุ่ น, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีป่ ุ่ น, กรุ งเทพมหานคร, ประเทศไทย
3
บมจ.หลักทรั พย์ บัวหลวง, กรุ งเทพมหานคร, ประเทศไทย
1*

2

*ผูน้ ิพนธ์ประสำนงำน อีเมล : namporn@tni.ac.th

บทคัดย่อ
กำรวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับกำรรับรู ้ถึงผลประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมปลอดภัย ควำมเชื่อมัน่
และควำมพึงพอใจในกำรใช้ G-Wallet (แอปพลิเคชันเป๋ ำตัง) และเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงของผูใ้ ช้บริ กำรในแต่ละเจนเนอเรชัน
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชำกรเจนเนอเรชัน X Y Z ในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลที่เคยใช้บริ กำร GWallet โดยใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นตำมสัดส่ วนจำนวน 497 คน ประกอบด้วยเจนเนอเรชัน X 164 คน เจนเนอเรชัน Y 164 คน
และ เจนเนอเรชัน Z 169 คน เครื่ องมือในกำรรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถำมมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ช่วงเวลำรวบรวม
แบบสอบถำมตั้งแต่ ธันวำคม พ.ศ. 2564 ถึง มกรำคม พ.ศ. 2565 ค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
ค่ำ
เบี่ ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์ ควำมแปรปรวนทำงเดี ยว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมุ ติฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผูใ้ ช้บริ กำรโดยรวมได้รับรู ้ถึงควำมสะดวกในกำรใช้ G-Wallet เป็ นลำดับหนึ่ง รองลงมำคือกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ สำหรับกำรรับรู ้ถึง
ควำมปลอดภัยในกำรใช้บริ กำรอยู่ในลำดับท้ำยสุ ด และพบว่ำเจนเนอเรชันต่ำงกันส่ งผลต่อระดับกำรรับรู ้ท้ งั สี่ ดำ้ นและควำมพึง
พอใจแตกต่ำงกัน ดังนั้นผูใ้ ห้บริ กำรควรเน้นกำรประชำสัมพันธ์ แนะนำวิธีใช้งำนเพื่อให้ผูใ้ ช้เข้ำใจได้ง่ำย และนำเสนอกำรเข้ำถึง
ประโยชน์ต่ำงๆ ในแอปพลิเคชันอย่ำงครอบคลุมและเป็ นรู ปธรรมให้มำกขึ้น ประกอบกับลดควำมกังวลของผูใ้ ช้ในประเด็นควำม
ปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยใช้สื่อประชำสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิภำพเพื่อเข้ำถึงกลุ่มประชำกรในแต่ละเจนเนอเรชัน
คำสำคัญ: G-Wallet แอปพลิเคชันเป๋ ำตัง เจนเนอเรชัน X Y Z
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The effect of Generation X Y Z difference on
perceived usefulness, perceived ease of use, perceived security, trust and
satisfaction in G-Wallet (application PAOTANG) utilization
Namporn Sathirakul1* Boonyada Nasomboon2 Watson Chansajcha3
Faculty of Business Administration, Thai Nichi-Institute of Technology, Bangkok, Thailand
Faculty of Master of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand
3
Bualuang Securities Public Company Limited, Bangkok, Thailand
1*

2

*namporn@tni.ac.th

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) บทนา
G-Wallet (จี-วอลเล็ท) คือ ฟี เจอร์หนึ่งในแอปพลิเคชันเป๋ ำ
ตังซึ่ งเป็ นกระเป๋ ำเงินออนไลน์โดยธนำคำรกรุ งไทย เพื่อทำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินออนไลน์ต่ำงๆ เช่น รับเงิน โอนเงิน เชื่อม
บัญชี ธนำคำร ชำระค่ำสิ นค้ำและบริ กำรต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้
สิ ทธิ ในโครงกำรเยียวยำต่ำงๆ ของภำครัฐ เช่น โครงกำรเรำ
ชนะ, โครงกำรม.33 เรำรักกัน, โครงกำรคนละครึ่ ง, โครงกำร
ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้, โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน เป็ นต้น
รั ฐบำลได้ใช้ระบบบริ กำรชำระเงิ นทำงอิ เล็กทรอนิ ก ส์
(e-payment) ใน G-Wallet เพื่ อ รองรั บ โครงกำรเยี ย วยำ
ผลกระทบจำกโรคระบำดไวรัสโควิดเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือค่ำ
ครองชี พของประชำชน ซึ่ งได้รับกำรตอบรับจำกประชำชน
อย่ำงดีจำกข้อมูลสำนักเศรษฐกิจกำรคลัง (2564) โครงกำรคน
ละครึ่ งระยะที่ 3 มีผใู ้ ช้สิทธิ สะสมจำนวน 24.32 ล้ำนรำย โดย
มียอดกำรใช้จ่ำยสะสมรวม 67,468.5 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นเงินที่
ประชำชนจ่ำยสะสม 34,333.4 ล้ำนบำท และรัฐร่ วมจ่ำยสะสม
33,135.1 ล้ำนบำท โดยมีผูใ้ ช้สิทธิ ครบ 1,500 บำท ประมำณ
10 ล้ำนรำย และในเดื อนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 จะมี กำรให้
ประชำชนลงทะเบี ยนเพื่อเข้ำโครงกำรคนละครึ่ งในเฟส 4
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ค่ ำ ครองชี พ และสนับ สนุ น นโยบำยกระตุ ้น
เศรษฐกิ จอย่ำงต่อเนื่ อง อย่ำงไรก็ตำมช่ วงเวลำที่ ผ่ำนมำสื่ อ
ต่ำงๆ ได้รำยงำนถึงปั ญหำที่ ประชำชนส่ วนหนึ่ งประสบใน
กำรใช้แอปพลิ เคชันเป๋ ำตัง เช่ น ปั ญ หำในกำรยืนยันตัวตน
และกำรลงทะเบียนใช้สิทธิ แอปพลิเคชันเป๋ ำตังขัดข้องเมื่อมี
ผูใ้ ช้บ ริ ก ำรพร้ อ มกัน เป็ นจ ำนวนมำก กระทบต่ อ ควำมพึ ง
พอใจในกำรใช้บริ กำร ซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่ อง
ในกำรใช้แอปพลิเคชันเป๋ ำตังหลังจำกสิ้ นสุ ดโครงกำรเยียวยำ
ของรั ฐ บำล อัน อำจจะเป็ นอุ ป สรรคต่ อ กำรพัฒ นำรู ป แบบ
บริ กำรทำงกำรเงินใหม่ๆ ผ่ำนแอปพลิเคชันในอนำคต
เจนเนอเรชั น หมำยถึ ง กลุ่ ม คนที่ เจริ ญเติ บ โตใน
สภำพแวดล้อ มเดี ยวกัน ผ่ำนประสบกำรณ์ และถู กปลู กฝั ง
เรื่ อ งควำมเชื่ อ ที่ เ หมื อ นกัน ก่ อ ให้เ กิ ด เอกลัก ษณ์ ทัศ นคติ
และพฤติ ก รรมร่ วมกั น ในกลุ่ ม คนรุ่ นรำวครำวเดี ย วกัน
(Ruaithanasombat 2015; อ้ำ งอิ ง จำก Bilingham.2007) Post
Today (2019) ได้วเิ ครำะห์ลกั ษณะนิสัยของคนในช่วงอำยุเจน
เนอเรชัน X Y Z ดังนี้ เจนเนอเรชัน X (เกิ ดระหว่ำงปี พ.ศ.
2508 - 2522) เกิดในยุคมัง่ คัง่ ใช้ชีวิตอย่ำงสุ ขสบำย โตมำกับ

103

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

กำรพัฒนำของวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ เป็ นยุคที่มีกำรควบคุม
กำรเกิ ด มี ลกั ษณะนิ สัยที่ เด่ นชัดคื อ ชอบอะไรง่ ำยๆไม่ ตอ้ ง
เป็ นทำงกำร มีแนวคิดสร้ำงสมดุลในเรื่ องงำนและครอบครัว
คือทำงำนตำมหน้ำที่ ไม่บำ้ งำน ไม่ทุ่มเทเท่ำกับเจนเนอเรชัน
Baby Boomer ทำทุกอย่ำงได้เพียงลำพังไม่พ่ ึงพำใคร เป็ นตัว
ของตัวเองสู ง คนเจนเนอเรชัน Y (เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2523 2540) โตมำกับเทคโนโลยีดิจิทลั มีควำมเป็ นสำกล ชื่ นชอบ
ศิ ล ปิ นต่ ำ งชำติ มี เ ทคโนโลยีพ กพำ รั ก ควำมสะดวกสบำย
ต้องกำรควำมชัดเจนในกำรทำงำน คำดหวังที่จะมีเงิ นเดื อน
สู งๆ คำดหวังคำชม แต่ไม่อดทนต่องำนที่ทำ ชอบเปลี่ยนงำน
บ่อย คนเจนเนอเรชัน Z (เกิดหลังปี พ.ศ. 2540) เกิดมำพร้อม
กับสิ่ งอำนวยควำมสะดวกรอบด้ำน เรี ยนรู ้กำรดำเนิ นชี วิตใน
สั ง คมแบบดิ จิ ทัล กำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรไร้ ส ำย เปิ ดกว้ำ งทำง
ควำมคิ ด วัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ ำ ง ยอมรั บ ควำมแตกต่ ำ งไม่
แบ่ ง แยก มี แ นวโน้ม เป็ นมนุ ษ ย์ห ลำยงำน เพรำะอดทนต่ ำ
ต้องกำรคำอธิ บำยมำกขึ้น ด้องมีเหตุผล ต้องรู ้สึกว่ำได้เข้ำใจ
กับทุกเรื่ องของชีวิต เติบโตมำกับสิ่ งอำนวยควำมสะดวกและ
เทคโนโลยีต่ำงๆ ข้อดี คือ มี ควำมเชี่ ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี
พัฒนำและเรี ยนรู ้ได้เร็ ว มองโลกในแง่ดี ข้อเสี ยคือ ขี้เกียจและ
เบื่อหน่ำยง่ำย ไม่ชอบข้อมูลที่น่ำเบื่อ เน้นกำรให้ประสบกำรณ์
จริ ง เป็ นสิ่ ง น ำทำง เริ่ ม คิ ด วิ ธี ก ำรหำเงิ น ตั้ง แต่ อ ำยุย ัง น้อ ย
สำมำรถใช้โซเชียลมีเดียได้อย่ำงเชี่ยวชำญ และให้ควำมสำคัญ
กับ ภำพลัก ษณ์ ต ัว เองในโซเชี ย ลมี เ ดี ย เนื่ อ งจำกเติ บ โตมำ
พร้อมกับโลกออนไลน์จึงไม่ถนัดเรื่ องกำรแสดงออกและสื่ อ
อำรมณ์ กับ ผูค้ นในโลกควำมเป็ นจริ ง ไม่ เ ชื่ อ ใจใครง่ ำ ย ๆ
ดังนั้น กำรเลือกเข้ำช่องออนไลน์ของเจนเนอเรชัน Z จึ งมัก
เลื อ กจำกช่ อ งทำงที่ ใ ห้ พ้ื น ที่ ส่ ว นตัว รู ้ สึ ก ปลอดภัย และ
สำมำรถโพสต์รูปหรื อเขียนข้อควำมได้อย่ำงอิสระโดยไม่ถูก
จับผิด
Ratanabarncheun (2021) ได้ศึกษำระดับ Digital Literacy
ของครัวเรื อนไทย พบว่ำกลุ่มที่มีทกั ษะ Digital Fluency เป็ น
กลุ่มที่สัมพันธ์กบั เจนเนอเรชัน Y เป็ นหลัก ประกอบอำชีพใน
กลุ่ม Professionals และมี รำยได้สูงกว่ำ 5 แสนบำทต่อปี
ในขณะที่กลุ่ม Digital Neutral จะเป็ นกลุ่มตัวอย่ำงที่อยูใ่ นเจน
เนอเรชัน Z อยู่ในวัยเรี ย นหรื อ หำกท ำงำนจะมี ร ำยได้ป ำน
กลำง กลุ่ม Digital Illiterate เป็ นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมสัมพันธ์
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กับเจนเนอเรชัน X และ Baby Boomer ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่น่ำกังวล
ในควำมสำมำรถปรับตัวในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทลั
โ ม เ ด ล ก ำ ร ย อ ม รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ( The Technology
Acceptance Model : TAM) ก ล่ ำ ว ถึ ง ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู ้ ใ ช้
เทคโนโลยีในเรื่ องกำรรั บรู ้ ควำมง่ ำยในกำรใช้งำนและกำร
รับรู ้ถึงประโยชน์โดยเชื่ อว่ำกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วย
ให้ผลกำรปฏิบตั ิงำนดีข้ ึนและลดค่ำใช้จ่ำย ซึ่ งทัศนคติในกำร
ใช้งำนนี้ ส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้งำน (Davis, 1989) ซึ่ ง TAM
เป็ นโมเดลพื้ น ฐำนของกำรต่ อ ยอดงำนวิ จัย กำรยอมรั บ
เทคโนโลยี ใ นยุค ต่ อ มำ Kumar et al. (2018) ได้ศึ ก ษำควำม
ตั้ง ใจใช้ M-Wallet อย่ำ งต่ อ เนื่ อ งในประเทศอิ น เดี ย โดยใช้
โมเดลกำรยอมรั บเทคโนโลยี (TAM) และแทรกปั จจัย กำร
รั บ รู ้ ถึ ง ควำมปลอดภัย ควำมเชื่ อ มั่น และควำมพึ ง พอใจ
Venkatesh et al. (2003) ได้ศึ ก ษำพฤติ ก รรมในกำรยอมรั บ
เทคโนโลยีและสร้ ำงกรอบแนวควำมคิดกำรยอมรั บกำรใช้
เทคโนโลยี (The Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology : UTAUT) ประกอบด้ ว ย 4 ปั จจั ย คื อ ควำม
คำดหวั ง ผลปฎิ บั ติ ง ำน (Performance Expectancy) ควำม
คำดหวังด้ำนควำมพยำยำม (Effort Expectancy) อิทธิ พลทำง
สังคม (Social Expectancy) และสภำพสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
(Facilitating Condition) และจำกกำรศึ ก ษำของ Hong et al.
(2008) พบว่ ำ ปั จจั ย ควำมแตกต่ ำ งส่ วนบุ ค คลในด้ ำ น
ประสบกำรณ์ในกำรใช้งำน และลักษณะส่ วนบุคคลมีผลต่อ
ก ำ ร ย อ ม รั บ ก ำ ร ใ ช้ โ ม บ ำ ย แ บ ง ค์ กิ้ ง อ ย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง
Rotchanakitumnuai (2019) ได้ศึกษำกำรยอมรับกำรใช้ โม
บำยแบงค์กิ้งของธนำคำรพำณิ ชย์ไทยอย่ำงต่อเนื่ อง พบว่ำ
ปั จจัยกำรยอมรั บด้ำนควำมคำดหวัง ด้ำนผลกำรปฏิ บตั ิ งำน
อิ ทธิ พลทำงสังคม สิ่ งอำนวยควำมสะดวก ส่ งผลต่อกำรใช้
บริ กำรอย่ำงต่อเนื่ อง แต่ควำมคำดหวังควำมพยำยำม (ควำม
ยำกง่ำยในกำรใช้) เป็ นปั จจัยหนึ่ งในกำรยอมรับกำรใช้แต่ไม่
ส่ งผลต่ อ กำรใช้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อง ประสบกำรณ์ ก ำรใช้
อิ นเตอร์ เน็ ตของบุ ค คลมี ผลต่ อ กำรใช้บ ริ กำรอย่ำงต่ อ เนื่ อง
ขณะที่ เพศ อำยุ กำรศึ กษำ ไม่ ส่ งผลต่ อ กำรใช้บ ริ ก ำรอย่ำ ง
ต่อเนื่ อง สอดคล้องกับผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้แอปพลิ
เคชัน เป๋ ำตัง ของประชำกรในเขตกรุ งเทพมหำนครของ
Wipachpreechakul (2019) ซึ่ งพบว่ ำ ประชำกรที่ มี เ พศ อำยุ
ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือนและอำชีพต่ำงกันมีพฤติกรรม
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กำรใช้ไม่ต่ำงกัน นอกจำกนี้ ด้ำนกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ ด้ำน
ควำมง่ำยในกำรใช้ ด้ำนกำรนำมำใช้จริ ง ด้ำนโครงกำรกระตุน้
เศรษฐกิจและด้ำนข้อจำกัดนโยบำยมีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้
บริ กำร Mikhanmak. et al. (2021) ได้ศึกษำปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ต่อกำรยอมรับกำรใช้งำนกระเป๋ ำเงินออนไลน์ของประชำกร
ไทย พบว่ำ ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรใช้งำนแอปพลิเค
ชันเป๋ ำตัง คือกำรแนะนำจำกคนรู ้จกั บริ กำรให้ควำมช่วยเหลือ
กำรโฆษณำ ปั จจัยด้ำนประโยชน์จำกกำรใช้งำน คือกำรได้รับ
ควำมสะดวกสบำยและสำมำรถเข้ำ ถึ ง บริ หำรภำครั ฐ และ
ปั จจัยด้ำนควำมยำกง่ำยในกำรใช้งำน รวมทั้งกำรออกแบบที่
สวยงำมส่ งผลอย่ำงมำกต่อกำรตัดสิ นใจใช้แอปพลิเคชันอย่ำง
ต่อเนื่อง
2) วัตถุประสงค์ ของการทาวิจัย
2.1) เพื่อศึกษำระดับกำรรับรู ้ถึงผลประโยชน์ ควำมสะดวกใน
กำรใช้งำน ควำมปลอดภัย ควำมไว้วำงใจ และควำมพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ G-Wallet ของแต่ละกลุ่มเจนเนอเรชัน X Y Z
2.2) เพื่อเปรี ยบเทียบเจนเนอเรชัน X Y Z ส่ งผลต่อกำรรับรู ้ถึง
ประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมปลอดภัย ควำม
ไว้วำงใจ และควำมควำมพึงพอใจในกำรใช้ G-Wallet โดยมี
สมมุ ติฐำน เจนเนอเรชันที่ แตกต่ำงกันส่ งผลต่อกำรรั บรู ้ ถึง
ประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมปลอดภัย ควำม
เชื่อมัน่ ควำมพึงพอใจในกำรใช้ G-Wallet ที่แตกต่ำงกัน

รู ปที่ 1 : กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจยั
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3) วิธีดาเนินการวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ ใช้ในกำรศึกษำครั้ งนี้ คือ กลุ่มเจนเนอเร
ชัน X Y Z ที่เคยใช้ G-Wallet ที่อำศัยในเขตกรุ งเทพมหำนคร
และปริ มณฑล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นตำม
สัดส่ วนโดยกระจำยจำนวนประชำกรกลุ่มเจนเนอเรชัน X Y
Z ใกล้เคี ยงกัน ได้กลุ่มตัวอย่ำง รวม 497 คน ประกอบด้วย
เจนเนอเรชัน X จำนวน 164 คน เจนเนอเรชัน Y จำนวน 164
คน และเจนเนอเรชัน Z จำนวน 169 คน
3.2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย/รวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม ประกอบด้วย
ชุ ด ค ำถำม 4 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เป็ นข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถำม: เพศ อำยุ ระดับกำรศึ กษำ อำชี พ รำยได้ต่ อ
เดื อ น เหตุ ผ ลที่ ใ ช้ G-Wallet และพฤติ ก รรมกำรใช้ เช่ น
ประเภทบริ กำรที่ใช้ และควำมถี่ในกำรใช้ ส่ วนที่ 2 ถึงส่ วนที่
4เป็ นค ำถำมแบบลิ เคิ ร์ ท 5 ระดับ เริ่ ม ตั้งแต่ มำกที่ สุ ด มำก
ปำนกลำง น้อยและน้อยที่สุด โดยส่ วนที่ 2 เป็ นคำถำมเกี่ยวกับ
2.1 กำรรั บรู ้ ถึงประโยชน์ 2.2 กำรรั บรู ้ ถึงควำมสะดวกและ
ควำมง่ำยในกำรใช้งำน 2.3 กำรรับรู ้ถึงควำมปลอดภัยและกำร
เป็ นส่ วนตัวของข้อมูล และ 2.4 ควำมเชื่อมัน่ ไว้วำงใจในผูใ้ ห้
บริ กำรและระบบกำรใช้งำนสำมำรถส่ งมอบบริ กำรได้ตำม
ควำมคำดหวัง ส่ วนที่ 3 เป็ นคำถำมเกี่ ยวกับระดับ ควำมพึง
พอใจจำกกำรใช้ G-Wallet ผูว้ ิจัยได้นำแบบสอบถำมไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำนพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อ
คำถำมกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่ำ 0.7-0.95 ซึ่ งมีค่ำมำกกว่ำ
0.50 และนำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กบั กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัว อย่ ำ งจ ำนวน 30 คน น ำไปหำค่ ำ ควำมเชื่ อ มั่น ด้ว ยค่ ำ
สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟำของ Cronbach มี ค่ ำ 0.84-0.93 ซึ่ งมี ค่ ำ
มำกกว่ำ 0.70 จึงถือว่ำนำไปใช้ในกำรเก็บตัวอย่ำงได้
3.3) วิธีการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจัยมี กำรเก็บ แบบสอบถำมทั้งช่ อ งทำงออนไลน์แ ละ
แบบสอบถำมกระดำษ ใช้เวลำในกำรรวบรวมข้อมู ลตั้งแต่
ธันวำคม พ.ศ. 2564 ถึง มกรำคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับกำร
พิจำรณำรับรองจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
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ได้รหัสกำรอนุมตั ิ จย.009/2564 รับรองวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ.
2564
3.4) การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ป SPSS
(Statistical Package for the Social Science) ดังนี้
3.4.1) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณา : ประกอบด้ว ย ควำมถี่ ร้ อ ยละ
ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยควำมถี่และร้อยละ จะ
ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปในส่ วนที่ 1 และใช้วิเครำะห์
ระดับกำรรั บรู ้ ควำมเชื่ อมัน่ และควำมพึงพอใจในส่ วนที่ 2
ของแบบสอบถำม โดยใช้เ กณฑ์ ก ำรแปลผลโดยใช้สู ต ร
ค ำนวณช่ วงห่ ำง (Srisaard, 2002:82) โดย 4.21–5.00 ระดับ
มำกที่ สุด 3.41-4.20 ระดับมำก 2.61-3.40 ระดับปำนกลำง
1.81-2.60 ระดับน้อย และ 1.00-1.80 ระดับน้อยที่สุด
3.4.2) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน : เพื่ อ น ำมำใช้ใ นกำรทดสอบ
สมมุติฐำนโดยสถิติที่ใช้คือกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ค่ ำ เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่ ำ งเจนเนอเรชั น X Y Z โดยกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (One-Way ANOVA) กำหนดระดับ
นัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05
4) ผลการวิจัย
4.1) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ำง 497 คน ซึ่ งกระจำยแต่ละ
เจนเนอเรชั น ใกล้ เ คี ย งกั น ในสั ด ส่ วน 33-34% ผู ้ ต อบ
แบบสอบถำมส่ วนใหญ่ 59.56% เป็ นเพศหญิ ง 64.59%
กำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี 38.63% เป็ นนักศึกษำซึ่ งส่ วนใหญ่
อยู่ในเจนเนอเรชัน Z และรองลงมำ 24.55% เป็ นพนักงำน
บริ ษ ัท 41.85% มี ร ำยได้ต่ ำ กว่ำ 15,000 บำทและรองลงมำ
26.56% มีรำยได้ระหว่ำง 15,001–30,000 บำท
4.2) ระดับคะแนนเฉลี่ยเรี ยงตำมลำดับจำกมำกไปน้อยได้ดงั นี้
กำรรั บ รู ้ ค วำมสะดวก (3.69) ควำมพึ ง พอใจ (3.61) ควำม
เชื่ อมัน่ (3.49) ประโยชน์ (3.46) และ ควำมปลอดภัย (3.42)
ดังตำรำงที่ 2
4.3) การทดสอบสมมุติฐาน (ตำรำงที่ 3)
4.3.1) กำรแจกแจงแบบปกติ (Normality) พิจำรณำจำกค่ำ
ควำมเบ้ (Skewness) มี ค่ำอยู่ระหว่ำง -.517 ถึ ง -.312 และค่ำ
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ควำมโด่ ง (Kurtosis) มี ค่ ำระหว่ำง -0.129 ถึ ง 0.538 ถื อ ว่ำมี
กำรแจกแจงแบบปกติ
4.3.2) กำรทดสอบควำมแปรปรวนโดยใช้สถิติ Levene’s
Test for Equality of Variance ซึ่ งมีค่ำ Sig. เท่ำกับ .230,
.443, .057, .331, .093 และ .370 มีค่ำมำกกว่ำระดับนัยสำคัญที่
ก ำหนด .05 แสดงว่ำ ควำมแปรปรวนของกลุ่ ม ตัว อย่ำ งไม่
แตกต่ำงกัน จึงสอดคล้องกับกำรใช้เงื่อนไข ANOVA
4.3.3) ผลจำกกำรทดสอบสมมุติฐำน พบว่ำ เจนเนอเรชัน
แตกต่ำงกันมี กำรรั บรู ้ ถึงประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้
งำน ควำมปลอดภัย ควำมเชื่อมัน่ และควำมพึงพอใจในกำรใช้
G-Wallet แตกต่ำงกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 เมื่อเปรี ยบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) ว่ำ คู่เฉลี่ยคู่ใดบ้ำงที่แตกต่ำง
กัน พบว่ำ ระดับกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้
งำน ควำมปลอดภัย ควำมเชื่อมัน่ และควำมพึงพอใจในกำรใช้
G-Wallet ของเจนเนอเรชัน Z มีควำมแตกต่ำงกับเจนเนอเรชัน
X และ Y อย่ำงมี นัยสำคัญ ในขณะที่ ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เจนเนอเรชัน X และ Y ไม่มีนยั สำคัญ
ตำรำงที่ 2 ระดับควำมรับรู ้และควำมพึงพอใจในกำรใช้ G-Wallet
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ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรทดสอบสมมุติฐำนด้วย ANOVA

5) สรุ ปและอภิปรายผล
5.1) กำรรับรู ้ถึงควำมสะดวกในกำรใช้งำน กำรรับรู ้ถึงควำม
ปลอดภัย ควำมไว้วำงใจ และควำมพึงพอใจของกลุ่มเจน
เนอเรชัน X Y อยูใ่ นระดับมำก ในขณะที่กลุ่มเจนเนอเรชัน Z
อยูใ่ นระดับปำนกลำง
5.2) เจนเนอเรชัน X , Y และ Z ส่ งผลต่อกำรรับรู ้ถึงประโยชน์
ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมปลอดภัย ควำมเชื่อมัน่ และ
ควำมพึ ง พอใจในกำรใช้ บ ริ กำร G-Wallet แตกต่ ำ งกั น
โดยเฉพำะเจนเนอเรชัน Z มีควำมแตกต่ำงกับเจนเนอเรชัน X
และ Y เนื่องจำก เจนเนอเรชัน่ Z เติบโตมำกับสิ่ งอำนวยควำม
สะดวกและเทคโนโลยีต่ ำงๆ ไม่ ชอบข้อ มู ลหรื อ ขั้นตอนที่
ซับซ้อน ให้ควำมสำคัญกับภำพลักษณ์ตวั เองในโซเชียลมีเดีย
และมักเลื อกช่ อ งทำงที่ ใ ห้พ้ื นที่ ส่ ว นตัวรู ้ สึ ก ปลอดภัย จึ งมี
ควำมคำดหวังในกำรใช้ G-Wallet ในเกณฑ์สูง ในขณะที่ ศิริ
ลัก ษณ์ โรจน์ กิ จ อ ำนวย (2562) พบว่ำ อำยุไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ กำร
ยอมรั บ กำรใช้ โ มบำยแบงค์ กิ้ ง อย่ ำ งต่ อ เนื่ องส ำหรั บ
ผู ใ้ ช้บ ริ ก ำรโมบำยแบงค์กิ้ ง ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรโดยธนำคำรไทย
พำณิ ชย์ และ ชรัชต์ วิภชั ปรี ชำกุล (2562) พบว่ำ อำยุไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมกำรใช้แอปพลิเคชันเป๋ ำตังสำหรับประชำกรใน
เขตกรุ งเทพมหำนคร
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6) ข้ อเสนอแนะ
6.1) กำรรับรู ้ถึงประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำม
ปลอดภัย ควำมไว้ว ำงใจ และควำมพึ ง พอใจของกลุ่ ม เจน
เนอเรชัน Z อยู่ใ นระดับ ปำนกลำง ดัง นั้น ผูใ้ ห้บ ริ ก ำร GWallet ควรจะกำหนดกลยุทธ์ในกำรที่จะเพิ่มกำรรับรู ้ ในทุก
ด้ำนรวมถึงทำกำรศึกษำเชิงลึกเพิ่มเติมของกลุ่มเจนเนอเรชัน
Z เพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรที่แท้จริ งอันจะนำไปสู่ กำรใช้
G-Wallet อย่ำงต่อเนื่อง
6.2) กำรรับรู ้ถึงประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำม
ปลอดภัย ควำมไว้วำงใจ และควำมพึงพอใจของเจนเนอเรชัน
X , Y และ Z แตกต่ำงกัน ดังนั้น เพือ่ เป็ นกำรยกระดับกำรรับรู ้
ทั้ง 4 ด้ำนและควำมพึงพอใจเพื่อให้มีกำรใช้บริ กำร G-Wallet
อย่ำงต่อเนื่ องสำหรับทุกเจนเนอเรชัน อันจะนำไปสู่ สังคมไร้
เงิ น สด และเป็ นเครื่ อ งมื อ ของรั ฐ บำลในกำรจัด มำตรกำร
เยียวยำและช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ รวมทั้งกระจำยรำยได้ให้กบั
ประชำชน ดัง นั้น ผูใ้ ห้บ ริ ก ำรควรเน้น กำรประชำสั ม พัน ธ์
แนะนำวิธีใช้เพื่อให้ผูใ้ ช้เข้ำใจได้ง่ำยและนำเสนอกำรเข้ำถึง
ประโยชน์ต่ ำงๆ ในแอปพลิ เคชันอย่ำงครอบคลุ ม และเป็ น
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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

บทคัดย่ อ — การพยากรณ์ ราคาปิ ดของอนุ พนั ธ์ในตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) หรือ TFEX [1] เป็ นเรื่องที่ มีความน่ าสนใจและ
เป็ นการเพิ่ มโอกาสของนักลงทุนที่ ต้องการลงทุนตา่ แต่ ได้รบั ผลตอบแทน
สูง ในงานวิ จยั นี้ ได้ทาการศึกษาโดยใช้แบบจาลองการเรียนรู้เชิ งลึก คือ
โครงข่ ายประสาทเที ยมแบบสังวัตนาการ (CNN), หน่ วยความจาระยะสัน้
แบบยาว (LSTM) และแบบจ าลองการเรี ย นรู้ข องเครื่ อ ง คื อ ซัพ พอร์ต
เวกเตอร์แมชชี น (SVM) แบบถดถอย (Regression) เพื่ อ น ามาพยากรณ์
ราคาปิ ดของอนุพนั ธ์ SET 50 Index Futures ซึ่ งเป็ นอนุพนั ธ์ที่อ้างอิ งราคา
ของ SET50 Index จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย [2] และมี ความ
นิ ยมสูง โดยใช้ สมั ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สนั มาคัดเลือกคุณลักษณะที่จะ
นาเข้าสู่แบบจาลอง และประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองด้วยค่าเฉลี่ย
ความผิ ดพลาดกาลังสอง (MSE), ค่ ารากที่ สองของค่ าความคลาดเคลื่ อน
ก า ลั ง ส อ ง เ ฉ ลี่ ย (RMSE), ค่ า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ส ม บู ร ณ์ (MAE)
ผลการทดสอบพบว่าแบบจาลอง LSTM มี ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ ดี
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ แบบจ าลอง SVR และ CNN ส่ ว นเวลาที่ ใ ช้ ฝึ กสอน
แบบจ าลองที่ ใ ช้ น้ อ ยที่ สุ ดคื อ แบบจ าลอง SVR รองลงมาคื อ แบบจ าลอง
CNN และ LSTM

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

I. บทนา
อนุ พนั ธ์ คือตราสารทางการเงินที่เป็ นสัญญาหรือข้อตกลงที่ทาขึน้ ใน
ปั จจุบนั และจะมีการแลกเปลี่ย นสิน ค้าหรือ ให้ส ิทธิในการซื้อ ขายสินค้า
อ้ า งอิ ง ในอนาคต โดยลงทุ น ในจ านวนเงิน ประมาณ 10-15% ของ
การลงทุนในสินทรัพย์ และในปี ค.ศ. 2021 ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
มี ป ริ ม าณการซื้ อ ขายจ านวน 135,117,308 เพิ่ ม ขึ้ น 12.42% จาก
ปี ค.ศ. 2020 [3] ด้วยเหตุน้ีหากมีเครือ่ งมือทีส่ ามารถพยากรณ์ราคาปิ ดของ
อนุ พนั ธ์ได้อย่างแม่นยา จะเป็ นการเพิม่ โอกาสในการทากาไรของนักลงทุน
และสร้างความมันใจให้
่
กบั นักลงทุน กลุ่ มใหม่ท่สี นใจการลงทุน สิน ทรัพ ย์
ประเภทนี้ ท่มี จี ุดเด่น คือ ลงทุน น้ อ ยแต่ มโี อกาสรับผลกาไรสูง งานวิจยั นี้
มุง่ เน้นหาคุณลักษณะและตัวแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับพยากรณ์ราคาปิ ดของ
อนุพนั ธ์ประเภท SET 50 Index Futures ทีน่ ิยมในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

คำสำคัญ — การพยากรณ์ราคาอนุพนั ธ์, โครงข่ายประสาทเทียม
แบบสังวัตนาการ,หน่ วยความจาระยะสัน้ แบบยาว, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมช
ชีน, การวิ เคราะห์การถดถอย
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

II. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
เพื่อเปรียบเทียบแบบจาลองพยากรณ์ราคาปิ ดของอนุ พนั ธ์ประเภท
SET50 Index Futures โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ,
หน่วยความจาระยะสัน้ แบบยาวและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบถดถอย
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III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I. อนุพนั ธ์ประเภท SET 50 Index Futures
เป็ นอนุ พนั ธ์ท่อี ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคานวณมาจากหุ้นสามัญจด
ทะเบียนทีม่ ขี นาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่าเสมอจานวน 50 ตัวแรกของตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย [2] และนักวิจยั ได้คดั เลือกเพียง 4 ชุด คือ
ตัวอักษร H, M, U, Z ที่มรี ะยะเวลาเต็มช่วงสัญญา 12 เดือน มีระยะเวลา
รวมกัน 12 เดือน หรือ 4 ไตรมาส จากเดือนทีค่ รบกาหนดสัญญาเดือน 3,
6, 9, และ 12 โดยมีรายละเอียดแต่ละชุดสัญญาดังนี้ ชุดสัญญา H เดือนที่
ครบกาหนดสัญญา คือ มีนาคม, ชุดสัญญา M เดือนที่ครบกาหนดสัญญา
คือ มิถุนายน, ชุดสัญญา U เดือนทีค่ รบกาหนดสัญญา คือ กันยายน, และ
ชุดสัญญา Z เดือนทีค่ รบกาหนดสัญญา คือ ธันวาคม จากชุดสัญญา H, M,
U, และ Z ดังกล่าว ทาให้นกั ลงทุนได้มเี วลาทีเ่ หมาะสมสาหรับพิจารณาการ
ซื้อขายก่อนครบกาหนดทีต่ ้องจ่ายเงินเต็มมูลค่า 100% เช่น ชุดสัญญา H
เดือนที่สญ
ั ญาเริม่ ต้น คือ สิ้นเดือนธันวาคม และเดือนที่สญ
ั ญาสิ้นสุด คือ
สิน้ เดือนมีนาคมของปี ถดั ไป มีระยะเวลาเต็มช่วงสัญญา 3 เดือน เป็ นต้น
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เวกเตอร์และตัวแปรเอาท์พุต เพื่อให้ได้ตวั แบบสาหรับพยากรณ์ผลลัพธ์ท่ี
เป็ นตัวเลขออกมา
III.V. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
เป็ นสถิตทิ ใ่ี ช้ศกึ ษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม [13] ในงานวิจยั นี้ได้วเิ คราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เพื่อ
ท านายโอกาสความสั ม พัน ธ์ ข องตั ว แปรตามเกณฑ์ ข อง Pearson
(ค.ศ.1920) อ้างอิงตามงานวิจยั ของ Parawee [14] หากค่ าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั มีค่าตัง้ แต่ 0.5 ถึง 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนามาใช้ในตัว
แบบในงานวิจ ัย ได้ ค่ า สหสัม พัน ธ์ แ บบเพีย ร์ส ัน สามารถค านวณ [15]
ได้ดงั สมการที่ (1)
𝑟𝑥𝑦 =

III.II. โครงข่ า ยประสาทเทีย มแบบสัง วัต นาการ (Convolutional Neural
Network, CNN)
เป็ น การจ าลองความสามารถการประมวลผลของสมองมนุ ษ ย์ ใน
งานวิจยั ทัวไปใช้
่
วธิ กี ารประมวลผลภาพ โดยใช้ค่าพิกเซลเป็ นข้อมูลนาเข้า
แต่ในงานวิจยั นี้ใช้วธิ กี ารแบ่งข้อมูลของราคาปิ ดแบบ Sliding Window เป็ น
ข้อมูลนาเข้า และเข้าสู่กระบวนการคอนโวลูชนั [4-6] ที่มกี ารใช้ตวั กรอง
หรือ เคอร์เ นลเพื่อ สกัดลักษณะเด่ น ของข้อ มูล ออกมา และผ่ านขัน้ ตอน
เรลูเพื่อ ปรับตัว เลขที่ติด ลบให้เ ป็ น ศูน ย์ , ขัน้ ตอนแม็กซ์พูล ลิ่งเพื่อ เลือ ก
ตัวเลขที่มากที่สุด , ขัน้ ตอนปรับเรียบเพื่อปรับข้อมูลหลายมิตใิ ห้เหลือมิติ
เดียว และเข้าสู่ขนตอนการพยากรณ์
ั้

𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√[𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2 [𝑛 ∑ 𝑦 2 −(∑ 𝑦)2 ]

(1)

เมือ่ กาหนดให้ 𝑟𝑥𝑦 คือสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั
x คือตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น
y คือตัวแปรตาม
n คือขนาดข้อมูล
III.VI. การแบ่งข้อมูลรูปแบบ Sliding Window
เป็ นการแบ่งข้อมูลฝึกสอนก่อนนาเข้าตัวแบบพยากรณ์ [16] จุดเริม่ ต้น
ของข้อมูลจะมีการขยับออกไปเรือ่ ยๆ แต่จานวนข้อมูลทัง้ หมดยังคงเท่าเดิม
ส่วนข้อมูลทดสอบเป็ นข้อมูลถัดไป การแบ่งข้อมูลแบบนี้เหมาะกับข้อมูล
ประเภทอนุกรมเวลา ทีม่ กี ารนาข้อมูลเรียงตามเวลามาพยากรณ์ค่าถัดไป

III.III. หน่วยความจาระยะสัน้ แบบยาว (Long Short-Term Memory, LSTM)
เป็ นหนึ่ ง ในโครงข่ า ยประสาทเทีย มเหมาะกับ ข้อ มูล อนุ ก รมเวลา
หลักการทางานประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน [7-9] คือ 1) ขัน้ ตอนการลืมข้อมูล
เป็ นการพิจารณาว่าจะลบข้อมูลใดออกไปจากหน่ วยความจา, 2) ขัน้ ตอน
การเขีย นข้อ มู ล เป็ นการพิจ ารณาว่ า จะน าข้อ มู ล ใหม่ ชุ ด ใดเข้า ไปใน
หน่วยความจา, 3) ขันตอนการอั
้
พเดทข้อมูลเป็ นการรวมข้อมูลจากขัน้ ตอน
การรวมข้อมูลและการเขียนข้อมูล และ 4) ขัน้ ตอนการอ่านข้อมูลเป็ น
การพิจ ารณาว่ า ข้อ มูล ใดในหน่ ว ยความจ าที่จ ะส่ ง ผลต่ อ การพยากรณ์
หลังจากนัน้ จะได้ผลลัพธ์ออกมา และผลลัพธ์กบั ความจาทีไ่ ด้จะย้อนกลับ
มาเข้าสู่กระบวนการใหม่

III.VII. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปั จ จุ บ ัน มีง านวิจ ัย ที่น่ า สนใจได้ศ ึก ษาการการท านายดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก ดัง ตัวอย่าง
งานวิจยั เช่น
ในปี ค.ศ. 2013 Suwat Pinyopan [17] ได้น าเสนอ Support Vector
Machine for Derivatives Prediction เพื่อ สร้า งตัว แบบส าหรับ พยากรณ์
ราคาปิ ด ของอนุ พ นั ธ์ป ระเภท SET 50 Index Futures ที่ท าการซื้อ ขาย
ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 โดยเก็บข้อมูล
เป็ น ร าย น าที แล ะ คั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษ ณะ ด้ ว ย วิ ธี RReliefF ซึ่ ง ใช้
ตัว แบบจ าลองซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชีน แบบถดถอย และประเมิน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด้ ว ย ค่ า คว า ม คา ด เ ค ลื่ อ น MAE แ ล ะ MSE พ บ ว่ า
ค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจาลองที่ใช้คุณลักษณะที่คดั เลือกแล้วมีค่า
น้อยกว่าแบบจาลองที่ใช้คุณลักษณะทัง้ หมดทัง้ ในช่วงตลาดแนวโน้มขึน้ ,
ลง และไม่เปลีย่ นแปลง
ใน ปี ค.ศ . 2020 Penglei Gao , Rui Zhang แล ะ Xi Yang [18] ไ ด้
น าเสนอ The Application of Stock Index Price Prediction with Neural
Network เพื่อ สร้า งตัว แบบส าหรับ พยากรณ์ ร าคา SP500, Nikkei225,
CSI300 ซึ่ ง ใช้ ต ัว แบบ 4 แบบดัง นี้ เพอร์ เ ซ็ ป ตรอนหลายชัน้ (MLP),
หน่ ว ยความจาระยะสัน้ แบบยาว (LSTM), โครงข่ายประสาทเทีย มแบบ

III.IV. ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine, SVM)
เป็ น เทคนิคการจาแนกข้อมูลด้วยสร้างระนาบหลายมิติแบ่งแยกที่ดี
ที่ สุ ด ที่ ใ ห้ ร ะยะขอบระหว่ า งข้ อ มู ล มากที่ สุ ด [10-12] มีผ ลลัพ ธ์ จ าก
การทานาย 2 รูปแบบ คือการแบ่งกลุ่มและตัวเลข ในงานวิจยั นี้จะใช้เทคนิค
ซัพพอร์ตเวกเตอร์รเี กรสชันให้ผลลัพธ์เป็ น ตัวเลข แต่จะสนใจข้อมูลทีอ่ ยู่
ห่ า งจากขอบเขตอ่ อ น (Soft Margin) ด้ว ยการพิจ ารณาค่ า ความคลาด
เ ค ลื่ อ น ที่ ย อ ม รั บ ไ ด้ ใ น รู ป ฟั ง ก์ ช ั น ก า ร สู ญ เ สี ย ( Loss Function)
แบบ Ɛ – Insensitive และนามาหาความสัมพัน ธ์เชิงเส้นระหว่างอิน พุต
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สังวัตนาการ (CNN) และ Uncertainty-aware Attention (UA) ผลที่ดที ่สี ุด
(มีค่าความคลาดเคลื่อน RMSE, R และ MAPE น้อยทีส่ ุดทัง้ ในข้อมูลของ
SP500, Nikkei225 และ CSI300) ได้จากตัวแบบ UA รองลงมาคือ CNN,
LSTM และ MLP
ในปี ค.ศ. 2021 Ahmad Fauzi [19] ได้นาเสนอ Stock Price Prediction
using Support Vector Machine in the Second Wave of Covid-19
Pandemic เพื่อ สร้า งตัว แบบส าหรับ ท านายราคาตลาดหุ้น ของ JKSE
ในช่ว งโควิดระบาดครัง้ ที่ส อง ซึ่งใช้ต ัว แบบ ซัพ พอร์ต เวกเตอร์แมชชีน
(SVM) ที่ม ีก ารปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพด้ ว ย RBF kernel ด้ ว ย C=100,
ε =0.01 และ γ = 3 มีค่ า ความเคลื่ อ น MAPE และ RMSE น้ อ ยกว่ า
การปรับค่า C, ε และ γ ด้วยค่าอื่น
ในปี ค.ศ. 2021 Poomchai Jitchai และ Ohm Sornil [20] ได้นาเสนอ
Stock Index Prediction Using Deep Learning Model เพื่อ สร้า งตัว แบบ
สาหรับทานาย ดัชนี SET และ SET50 ซึง่ ใช้ตวั แบบจานวน 2 แบบ คือ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (CNN) และหน่ วยความจาระยะ
สัน้ แบบยาว (LSTM) ผลที่ดีท่ีสุ ด ได้ จ ากตัว แบบ CNN โดยใช้ ข ้อ มู ล
ราคาปิ ด 5 วันก่อนหน้า มีค่าความคลาดเคลื่อน RMSE น้อยที่สุด ทัง้ ใน
ข้อมูล SET และ SET50 คือ 0.029 และ 0.032 ตามลาดับ
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IV.III. การคัดเลือกคุณลักษณะ
เนื่องจากข้อมูลมีคุณลักษณะ 9 คุณลักษณะ คือ 1) ราคาเปิ ด (Open),
2) ร า ค า สู ง สุ ด (High), 3) ร า ค า ต่ า สุ ด (Low), 4) ร า ค า ปิ ด (Close),
5) ราคาชาระ (SP), 6) ราคาเปลี่ยนแปลง (Chg), 7) %ราคาเปลี่ยนแปลง
(%Chg), 8) ปริม าณการสัง่ ซื้อ (Vol) และ 9) สถานะสัญ ญาคงค้า ง (OI)
ซึ่ง อาจมีบ างลัก ษณะที่ม ีผ ลต่ อ ราคาปิ ด จึง ใช้ก ารวิเ คราะห์ส หสัมพัน ธ์
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทัง้ หมดและราคาปิ ด โดยงานวิจยั
นี้ได้เลือกการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั พบว่า ราคาเปิ ด, ราคาสูงสุด,
ราคาต่ าสุ ด , ราคาปิ ด และราคาที่ใช้ชาระ มีค่ าสหสัมพัน ธ์แบบเพียร์สนั
เที ย บกั บ ราคาปิ ดเท่ า กั บ 1 แสดงว่ า ทั ง้ 5 คุ ณ ลั ก ษณะนี้ ม ีผ ลต่ อ
การพยากรณ์ ร าคาปิ ด และสามารถเลือ กเพีย ง 1 ลัก ษณะมาใช้แ ทน
คุ ณลักษณะที่เหลือ ได้ นักวิจยั ได้เลือ กราคาปิ ดมาเป็ น คุ ณลักษณะที่จ ะ
นาไปใช้ในแบบจาลองต่อไป
IV.IV. การปรับค่าด้วยวิธี Normalization
จากนัน้ ปรับราคาปิ ดให้มคี ่าตัง้ แต่ 0 – 1 ด้วยวิธี Normalization [21]
เฉพาะข้อ มูล ที่ใช้สาหรับแบบจาลอง CNN และ LSTM เนื่อ งจากหากใช้
ข้อมูลทีผ่ ่านการปรับค่ากับแบบจาลอง SVR แล้ว พบว่ากราฟแสดงค่าจริง
และค่าพยากรณ์มเี ส้นทีห่ ่างกันมาก ดังรูปที่ II แต่เมือ่ ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ปรับค่า
พบว่าเส้นกราฟทัง้ 2 เส้นชิดกันมากกว่า ดังรูปที่ VI

IV. วิธดี าเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ได้ดาเนินการตามรูปที่ II โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
IV.I. รวบรวมข้อมูลอนุพนั ธ์ประเภท SET 50 Index Future
รวบรวมจากตลาดสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (ประเทศไทย) ตัง้ แต่
ชุดสัญญา S50H08 (สิ้นเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.2007) ถึงชุดสัญญา S50Z21
(สิน้ เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2021) ประกอบด้วยชุดสัญญาตัวอักษร H, M, U,
Z อย่างละ 14 ชุด และรวมข้อมูลของแต่ละสัญญาเป็ น ชุดเดียวทาให้เหลือ
เพีย ง 4 ชุด หลังจากนี้จะใช้การเขีย นโปรแกรมภาษา Python Version
3.9.6 ในโปรแกรม Visual Studio Version 1.64.2 ในการจัด การข้อ มู ล
ต่ อ ไป จากนัน้ น าบรรทัดที่ไม่มขี อ้ มูล ของราคาปิ ดออก และน าข้อมูลชุด
สัญญา H, M, U, Z มาแสดงเป็ นกราฟเชิงเส้น ดังรูปที่ I กาหนดแกน x คือ
Date ซึ่งแสดงเดือนหรือปี และแกน y คือ Close (ราคาปิ ด) พบว่ากราฟ
ของชุดสัญญาทัง้ 4 ตัวอักษรเป็ นกราฟเชิงเส้นทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกัน แสดง
ว่าราคาปิ ดของชุดสัญญา H, M, U, Z มีค่าใกล้เคียงกัน ผู้วจิ ยั จึงได้เลือก
ชุดสัญญาตัวอักษร Z เพียงชุดเดียวมาเตรียมข้อมูล

รูปที่ II. กราฟแสดงผลลัพธ์จากการใช้ขอ้ มูลทีป่ รับค่าด้วย
วิธี Normalization ผ่านแบบจาลอง SVR
IV.V. การแบ่งข้อมูลด้วยวิธี Sliding Window
หลัง จากนั ้น แบ่ ง ข้อ มู ล แบบอนุ ก รมเวลาด้ ว ยวิธี Sliding Window
เท่ากับ 20 [18] ดังตารางที่ I ซึ่งส่งผลให้รูปที่ IV – VII เส้นค่าพยากรณ์จะ
เริม่ จากวันที่ 21 ของค่าจริง
ตารางที่ I. แสดงการแบ่งข้อมูลด้วยวิธี Sliding Window
ลาดับที่ 1
973.60
969.50
962.20
958.40
961.50

รูปที่ I. กราฟแสดงราคาปิ ดของชุดสัญญา H, M, U, Z

ลาดับที่ 2
969.50
962.20
958.40
961.50
958.40

ลาดับที่ ...
…
…
…
…
…

ลาดับที่ 19
953.70
963.00
928.90
930.00
927.60

ลาดับที่ 20
963.00
928.90
930.00
927.60
924.50

IV.VI. การสร้างแบบจาลอง
ผู้ ว ิ จ ัย ได้ เ ลื อ กแบบจ าลอง 3 แบบ คื อ CNN, LSTM, และ SVR
เนื่อ งจากวิธีการประมวลผลของทัง้ 3 แบบจาลองนี้มคี วามแตกต่ างกัน
อย่างชัดเจน คือ 1) แบบจาลอง CNN มีการใช้กระบวนการคอนโวลูชนั เพือ่
สกัดลักษณะเด่นของข้อมูลออกมา, 2) แบบจาลอง LSTM มีช่วงความจาซึง่
ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการลืมข้อมูล , การเขียนข้อมูล, การ
อัพเดทข้อมูล และขัน้ ตอนการอ่านข้อมูล,และ 3) แบบจาลอง SVR จาแนก

IV.II. กาหนดชุดข้อมูลฝึกสอนและชุดข้อมูลทดสอบ
ชุดข้อมูลฝึ กสอนเป็ นข้อมูลในสิ้นปี ค.ศ. 2007 – 2020 (เฉพาะวันทา
การจ านวน 3,125 วัน ) และข้อ มูล ทดสอบเป็ น ข้อ มูล ในปี ค.ศ. 2021
(เฉพาะวันทาการจานวน 220 วัน)
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รูปที่ III. แสดงขัน้ ตอนการเลือกแบบจาลองทีเ่ หมาะสมสาหรับการพยากรณ์ราคาปิ ด เรียงลาดับตาม IV. วิธดี าเนินการวิธจี ยั
ข้อมูลด้วยการสร้างระนาบหลายมิตแิ บ่งแยกทีด่ ที ส่ี ุด ทีใ่ ห้ระยะขอบระหว่าง
ข้อ มูล มากที่สุ ด และพิจ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่อ นที่ย อมรับ ได้ใ นรู ป
ฟั งก์ชนั การสูญเสีย (Loss Function) แบบ Ɛ – Insensitive
ปรับมิติของข้อมูลฝึ กสอนและทดสอบตามรูปแบบจาลอง ดังนี้ SVR
2 มิต,ิ CNN 3 มิต,ิ LSTM 3 มิติ จากนาข้อมูลเข้าสู่แบบจาลองพยากรณ์
และกาหนดค่าดังตารางที่ II และ III

ตารางที่ IV. ประสิทธิภาพจากการปรับค่าพารามิเตอร์ในแบบจาลอง SVR
Parameters
No Parameter
kernel="rbf"
C=100
gamma=3
epsilon=0.01
k+c+g+e
k+c+g
k+c
k+g
k+e
c+g
c+e
g+e

ตารางที่ II. ค่าพารามิเตอร์สาหรับแบบจาลอง CNN
Model

CNN

Hidden Layer
จานวนชัน้
จานวน filter
ขนาด kernel
activation
ขนาด Max Pooling
Flatten

2
80
3
relu
2
1

Output Layer
Dense
1
optimizer
adam
epochs
100
Batch Size
10
Validation split
0.3

ตารางที่ III. ค่าพารามิเตอร์สาหรับแบบจาลอง LSTM
Model

LSTM

Hidden Layer
จานวนชัน้
จานวน filter
ขนาด kernel
activation
ขนาด Max Pooling
Flatten

2
80
relu
-

Output Layer
Dense
1
optimizer
adam
epochs
100
Batch Size
10
Validation split
0.3

MSE

RMSE

MAE

16.2205
16.2205
8.5262
58.9318
16.2262
60.1916
60.2055
8.5262
58.9318
16.2262
60.2055
8.5287
58.8893

4.0275
4.0275
2.9200
7.6767
4.0282
7.7583
7.7592
2.9200
7.6767
4.0282
7.7592
2.9204
7.6739

12.3522
12.3522
6.2203
54.0044
12.3602
55.3710
55.3861
6.2203
54.0044
12.3602
55.3861
6.2231
53.9585

Execution Times
(sec)
0.8
0.8
0.8
1.3
0.8
1.5
1.4
0.8
1.3
0.8
1.5
0.8
1.4

IV.VII. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลอง
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ [21] ของงานวิ จ ั ย นี้ ท าโดยวั ด ค่ า
ความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาจริงกับราคาที่พยากรณ์ไ ด้ ด้วยค่าเฉลี่ย
ความผิดพลาดกาลังสอง (MSE), ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อ น
กาลังสองเฉลี่ย (RMSE), ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ เฉลี่ย (MAE) ซึ่ง
ประสิทธิภาพของแบบจาลองจะมีค่ามาก เมือ่ ค่า MSE, RMSE และ MAE
มีค่าน้อย ดังสมการ (2), (3) และ (4)

สาหรับแบบจาลอง SVR มีการใช้ค่าพารามิเตอร์ตามงานของ Ahmad
Fauzi [18] ดัง นี้ kernel="rbf" แทนค่ า ด้ ว ย k, C=100 แทนค่ า ด้ ว ย c,
ε =0.01 แทนค่าด้ว ย e และ γ = 3 แทนค่ าด้ว ย g โดยน าทัง้ สามค่ า มา
ทดสอบในแบบจาลอง SVR และได้ผลประเมินประสิทธิภาพดังตารางที่ IV
ผลทีด่ ที ส่ี ุดคือ C=100 และ การใช้ kernel="rbf" รวมกับ C=100 ซึ่งได้ ค่า
เท่ า กัน ผู้ ว ิจ ัย จึง เลือ ก C=100 มาใช้ ส าหรับ พยากรณ์ ร าคาปิ ด ต่ อ ไป
หลังจากได้แบบจาลองทีเ่ หมาะสมแล้ว ให้นาข้อมูลทดสอบมาผ่านขัน้ ตอน
ดังรูปที่ III

𝑀𝑆𝐸 =

1
𝑛

∑𝑛𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2
1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2
𝑛

𝑀𝐴𝐸 =

1
𝑛

∑𝑛𝑡=1|𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 |

เมือ่ กาหนดให้ yt คือค่าจริงทีเ่ วลา t ใดๆ
ŷt คือค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์ทเ่ี วลา t ใดๆ
n คือขนาดข้อมูล
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V. ผลการวิจยั
จากตารางที่ V แสดงการเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพแบบจ าลอง
การพยากรณ์ราคาปิ ดของอนุ พนั ธ์ SET 50 Index Futures ชุดสัญญา Z
พบว่าแบบจาลอง LSTM ให้ประสิทธิภาพดีทส่ี ุด รองลงมาคือแบบจาลอง
SVR และ CNN ส่ ว นเวลาในการฝึ กสอนแบบจ าลองที่ น้ อ ยสุ ด คื อ
แบบจาลอง SVR รองลงมาคือแบบจาลอง CNN และ LSTM ตามลาดับ
จากรูปที่ VII แสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าพยากรณ์และค่าจริงของ
ทุกแบบจาลองโดยใช้ขอ้ มูลชุดทดสอบของปี ค.ศ.2021 กาหนดแกน X คือ
Date ซึ่งแสดงเดือนหรือปี และแกน y คือ Close Price (ราคาปิ ด), เส้นสี
แดงเป็ นค่าจริง, เส้นสีเขียวเป็ นค่าพยากรณ์ผ่านแบบจาลอง CNN, เส้นสี
น้ า เงิน เป็ นค่ า พยากรณ์ ผ่ า นแบบจ าลอง LSTM และเส้น สีม่ ว งเป็ นค่ า
พยากรณ์ ผ่ า นแบบจ าลอง SVR ซึ่ง เส้น สีน้ า เงิน จากค่ า พยากรณ์ ผ่ า น
แบบจาลอง LSTM จะมีความใกล้ชดิ เส้นสีแดงที่เป็ นค่าจริงมากกว่าเส้นสี
อื่นๆ
ตารางที่ V. แสดงประสิทธิภาพจากการพยากรณ์ของแบบจาลองทัง้ หมด
Models
CNN
LSTM
SVR(C=100)

MSE
9.2064
8.3335
8.5262

RMSE
3.0342
2.8868
2.9200
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VI. สรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้ได้ใช้รวบรวมข้อมูลราคาปิ ดแบบรายวัน ตัง้ แต่ปี ค.ศ.20072021 โดยใช้ชุดสัญญา H, M, U, Z ที่ระยะสัญญา 12 เดือน มีระยะเวลา
รวมกัน 12 เดือน หรือ 4 ไตรมาส จากเดือนทีค่ รบกาหนดสัญญาเดือน 3,
6, 9, และ 12 โดยแบ่งข้อมูลฝึ กสอนออกเป็ นช่วง ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 2020
และข้อมูลทดสอบเป็ นช่ว ง ค.ศ. 2021 พร้อมกันนี้ยงั ใช้ขอ้ มูลจากตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) พบว่าการวิเคราะห์การถดถอยเพือ่
พยากรณ์ ร าคาปิ ดของอนุ พ ัน ธ์ SET 50 Index Futures ชุ ด สัญ ญา Z
แบบจาลองทีใ่ ห้ความแม่นยาสูงสุดคือ LSTM ทีใ่ ช้ตวั แปร คือราคาปิ ดทีไ่ ด้
จ า ก ก า ร ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ส์ ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ ส ั น โ ด ย มี ค่ า
ความคลาดเคลื่ อ น MSE, RMSE และ MAE น้ อ ยที่ สุ ด เมื่อ เที ย บกับ
แบบจาลองอื่นๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Penglei Gao [18] และ
Poomchai Jitchai [20] ที่ได้ผลลัพธ์ คือแบบจาลอง CNN มีความแม่นยา
มากกว่า LSTM เนื่องจากการปรับค่าพารามิเตอร์ทแ่ี ตกต่างอันเกิดมาจาก
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เช่น งานวิจยั นี้ใช้ Batch Size เท่ากับ 10
แต่งานวิจยั [18] ใช้ Batch Size เท่ากับ 64 และค่าอื่นๆทีง่ านวิจยั ดังกล่าว
สามารถปรับค่าทีส่ งู กว่าได้
หากพิจารณาจากความแม่นยาและระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล
ควรจะเลือกแบบจาลอง SVR ทีก่ าหนดค่า C=100 เนื่องจากมีความแม่นยา
รองลงมาเพีย งเล็กน้ อ ยแต่ ใ ช้เ วลาน้ อ ยกว่า (ใช้เ วลา 0.8 วิน าที) ส่ ว น
แบบจาลอง CNN ให้ผ ลลัพ ธ์ท่แี ม่น ย าน้ อ ยกว่าแบบจ าลอง LSTM และ
SVR แต่ใช้เวลาน้อยกว่า (ใช้เวลา 60.6 วินาที) แบบจาลอง LSTM และใช้
เวลามากกว่า (ใช้เวลา 364.3 วินาที) แบบจาลอง SVR

Results
MAE
Execution Times (sec)
6.7403
60.6
6.0934
364.3
0.8
6.2203

จากรูปที่ IV, V, และ VI แสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าพยากรณ์
(เส้นสีน้าเงิน) และค่าจริง (เส้นสีแดง) ของแบบจาลอง CNN, LSTM และ
SVR โดยใช้ขอ้ มูลชุดทดสอบของปี ค.ศ.2021 กาหนดแกน X คือ Date ซึง่
แสดงเดือนหรือปี และแกน y คือ Close Price (ราคาปิ ด)

VII. ข้อเสนอแนะ
- ข้อจากัดเกีย่ วกับการฝึ กสอนแบบจาลอง เนื่องจากประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอร์ หากมีคอมพิวเตอร์มปี ระสิทธิภาพทีด่ จี ะสามารถปรับปรุง
พารามิเตอร์สาหรับการฝึกสอนแบบจาลองได้ดยี งิ่ ขึน้
- เพิม่ การระบุช่วงเวลาที่มเี หตุการณ์สาคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็ นต้น เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจาลองในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามีค่าความแม่นยาหรือ
ถูกต้องแตกต่างกันอย่างไร
- นอกจากอนุ พนั ธ์ประเภท SET 50 Index Futures ยังมีส ิน ค้าใน
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ประเทศไทย( อีก 11 ประเภททีส่ ามารถนา
แบบจาลองในงานวิจยั นี้ไปต่อยอดได้

รูปที่ IV. แสดงราคาปิ ดจากการพยากรณ์ปรียบเทียบกับค่าจริงด้วย CNN
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บทคัดย่อ
น้ ามีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ รวมถึงงานด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ความขุน่ ของน้ าถือเป็ นลักษณะทางกายภาพรูปแบบหนึ่ง ทีใ่ ช้เป็ น
ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ า ซึง่ เป็ นปั จจัยต่อทัศนคติในการเลือกอุปโภคบริโภคและ
ผลกระทบต่อระบบกรองน้ า ปั จจุบนั การตรวจสอบความขุ่นของน้ าทาได้โดยใช้
เครื่องวัดความขุน่ หรือการเก็บตัวอย่างน้ าไปทดสอบทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร ซึง่ อาจต้อง
ใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จา่ ยสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
[1] ในการประมาณค่ า ความขุ่น ของน้ า จึง เป็ น ทางเลือกหนึ่ ง ในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิค
การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการประเมิน ความขุ่น ของน้ า จากภาพ 3 เทคนิ ค คือ
โครงข่ายประสาทเทียม, เพื่อนบ้านใกล้สุด และการวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิ
โนเมียล การเก็บข้อมูลภาพจากตัวอย่างน้ าสร้างจากสารแขวนลอย เช่น ครีม
อาบน้ า ดิน และปุ๋ ย ในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน จากการทดลองพบว่า การวิเคราะห์
การถดถอยแบบโพลิโนเมียลให้ผลลัพธ์ค่ารากทีส่ องของความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองเฉลี่ยต่ าทีส่ ุด และนามาใช้เป็ นโมเดลประมาณค่าความขุน่ น้ าภายใต้เว็บแอป
พลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

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.
บทนา
น้ า เป็ นสารประกอบที่ พ บมากถึ ง 3 ใน 4 ส่ ว นของพื้น โลกที่ ม ี
ความสาคัญมากทัง้ ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภค
ของมนุ ษย์ ลักษณะทางกายภาพของน้ าเป็ นตัวชี้วดั หนึ่งที่ใช้วดั คุณภาพ
ของน้ าทีส่ าคัญ คุณภาพของน้ าทางกายภาพ ได้แก่สงิ่ เจือปนทีม่ ลี กั ษณะที่
สามารถรับรูไ้ ด้ดว้ ยประสาทสัมผัส เช่น กลิน่ สี รส และความขุน่ งานวิจยั นี้
มีความสนใจในการศึกษาเรื่องความขุ่นของน้ า (Turbidity) เนื่องจากความ
ขุ่น มีค วามส าคัญ ต่ อ ทัศ นคติใ นการเลือ กอุ ป โภค บริโ ภคของผู้ใ ช้น้ า มี
ผลกระทบต่อระบบการกรองน้า อุปกรณ์ชารุดเร็วและประสิทธิภาพการฆ่า
เชื้อ โรคด้ว ยคลอรีน ลดลง รวมถึง มีผ ลกระทบที่ส าคัญ ในงานด้า นการ
เพาะเลีย้ งสาหร่ายและสัตว์น้า

คำสำคัญ: ควำมขุ่นของน้ ำ, เทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพ, กำรเรียนรู้
ของเครือ่ ง, เว็บแอปพลิ เคชัน
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-
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ความขุ่นของน้าเกิดจากอินทรีย์และอนินทรียส์ ารในน้า สารแขวนลอย
เช่น ดิน โคลน ทรายละเอียด สาหร่ายเซลล์เดียว โดยสิง่ เหล่านี้สามารถทา
ให้แสงเกิดการหักเหและอาจดูดซับปริมาณแสงทีส่ ่องผ่านเอาไว้ได้ หน่ วย
มาตรฐานที่ใ ช้ใ นการวัด ค่ า ความขุ่ น ของน้ า คือ NTU (Nephelometric
Turbidity Unit) เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาของกรมอนามัย ปี พศ. 2553 [2]
ก าหนดให้ค่ า ความขุ่น มาตรฐานไม่เ กิน 5 NTU หากเกิน จากนี้ น้ า จะมี
ลักษณะขุ่นทีเ่ ห็นได้ชดั เจนขึน้ ช่วงความขุ่นของลาธาร แม่น้ า ทะเล ค่าจะ
อยู่ในช่วง 0 – 400 NTU น้ าเสียอาจจะมีค่าสูงถึง 1000 NTU ดังนัน้ การ
ตรวจจับความขุ่นมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการปกป้ องสิง่ แวดล้อมทัง้ ต่ อ
สัตว์น้า สิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศและน้าดืม่ ทีส่ ะอาดปลอดภัย
การตรวจวัดความขุน่ มีได้หลายวิธี เช่นการใช้เครื่องวัดความขุน่ -ใสใน
น้ า หรือ การตรวจสอบในห้อ งปฏิบ ัติก าร ข้อ ดีข องการตรวจสอบใน
ห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารคือ มีค วามแม่ น ย าที่สู ง แต่ ข ้อ เสีย คือ ราคาแพง ต้ อ ง
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ย วชาญเท่านัน้ และใช้เวลานาน ซึ่งอาจจะไม่ส ะดวก
สาหรับผู้ใช้ทวไปที
ั่
่ต้องการตรวจวัดความขุ่น หรืออาจจะเป็ นไปไม่ได้กบั
พื้น ที่ต ัว อย่ า งน้ า ที่ม ีข นาดใหญ่ ด้ว ยความก้า วหน้ า ของเทคโนโลยีใ น
ปั จจุบนั และการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing)
[2] เข้ามาประยุกต์ในงานด้านต่างๆ เช่นการจดจาใบหน้า การระบุชนิดของ
ต้น ไม้ และการตรวจหาคลอโรฟิ ล ล์แ ละสารตกตะกอนในน้ า จึง ท าให้
คณะผูว้ จิ ยั เกิดแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผล
ภาพในการประมาณค่าความขุ่นของน้ า เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ตรวจวัดความขุน่ ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ (1) การสร้างโมเดลการประมาณค่าความ
ขุ่นของน้ าจากเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ และ(2) การพัฒนาเว็บไซต์
ประมาณค่าความขุน่ ของน้าจากโมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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ประมวลผลภาพคือ เมือ่ เปรียบเทียบค่า NTU จากเทคนิคการประมวลผล
ภาพ กับฐานข้อมูลทัง้ หมด 3 ภาพ ผลปรากฎว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าใน
ฐานข้อมูล ถือว่าแม่นยาภายในระยะเวลาทีร่ วดเร็ว
YEQI LIU และคณะ [5] ได้สรุปวิธกี ารตรวจสอบความขุ่น น้ าโดยใช้
ภาพจากนั ก วิจ ัย หลายๆ กลุ่ ม การศึก ษาตัว อย่ า งน้ า แบ่ ง ออกเป็ น 4
ประเภทจากแหล่งที่มาที่ต่ างกัน ได้แก่ ภาพตัว อย่ างน้ าทัวไป
่ (Sample
image) ภาพใต้น้ า (Under water image) ภาพบนผิว น้ า (Water surface
image) และภาพที่ใช้แสงที่มองไม่เห็น (Invisible light image) นักวิจยั มี
การใช้ปัจจัยหลากหลายเช่น คุณภาพของรูป การสกัดตัวแปรของรูป การ
เลือกแบบจาลอง และอื่นๆ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการเปรียบเทียบและกาหนด
ขอบเขตเพื่อ ค้ น หาการสกัด ตัว แปร และวิ ธีก ารตรวจสอบความขุ่ น
ผลการวิจ ัย พบว่ า ค่ า NTU อยู่ใ นช่ ว ง 1 – 500 NTU และแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์แบบโพลิโนเมียล (Polynomial relation) มีความคลาดเคลื่อน
ต่าทีส่ ุด คือ 2.8%
III.
วิธดี าเนินงานวิจยั
งานวิจยั นี้มขี นั ้ ตอนดาเนินงานวิจยั ทัง้ หมด 3 ขัน้ ตอนหลัก คือ (1) การ
เก็บ รวบรวมข้อ มูล (Data Collection), (2) การพัฒ นาและการประเมิน
โมเดล (Model Development and Evaluation) และ (3) การพัฒ นาเว็บ
แอปพลิเคชัน (Web Development) แสดงดังรูปที่ I. รายละเอียดของแต่ละ
ขัน้ ตอนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป

II.
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Cheng En และคณะ [3] ได้พฒ
ั นาระบบตรวจจับและประเมินน้ าขุ่น
อัตโนมัตโิ ดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ด้วยเหตุผลหลายประการ
ในประเทศจีน ที่ต ัด สิน ใจลงทุ น เงิน กับ สิ่ง ประดิษ ฐ์ด้า นการประปาเป็ น
จ านวนมาก เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาเรื่อ งระบบนิ เ วศทางน้ า และการอุ ป โภค
บริโ ภคของประชาชน ด้ว ยเหตุ น้ีจึง ใช้การประมวลผลภาพดิจิท ัล และ
เทคโนโลยีการจดจารูปแบบบันทึกลักษณะของสารส้มในน้ าประปาจาก
ภาพ โดยเปรียบเทียบผลกระทบของอัลกอริทมึ หลายๆแบบ แล้วนาไปใช้
กับ EmguCV ซึ่ง เป็ น ไลบรารี่ท่ีใ ช้ช่ ว ยในการเขีย นโปรแกรมเกี่ย วกับ
computer vision แบบ real-time แล้วเลือกคุณสมบัตแิ ละจัดประเภทด้วย
LibSVM ผลการวิจ ัย พบว่ า ระบบที่อ อกแบบมีค วามสมเหตุ ส มผล และ
เป็ นไปได้
V. Karnawat และคณะ [4] ได้พฒ
ั นาเทคนิคการตรวจสอบความขุ่น
ของตัว อย่ า งน้ า โดยใช้ว ิธีการประมวลผลภาพ การตรวจสอบความขุ่น
โดยทัวไปใช้
่
ระยะเวลานาน มีขอ้ ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ และทาซ้าได้ลาบาก
งานวิจยั นี้ได้แนะน าเทคนิค อันประกอบไปด้วยการเก็บภาพตัวอย่างน้ า
ด้วยกล้องความละเอียดสูง เตรียมภาพให้มคี วามขุ่นทีต่ ่างกันแล้วทาการ
แปลงภาพเป็ นไบนารีเ่ พือ่ เกณฑ์เป็ นค่า 0 แทนน้ าส่วนทีใ่ ส และ 1 แทนน้า
ส่วนที่มคี วามขุ่น และฐานข้อมูลที่มขี อ้ มูลของตัวอย่างน้ าที่มคี ่าความขุ่น
จากห้อ งปฏิบตั ิการสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา ผลลัพ ธ์ข องการ

รูปที่ I. ภาพรวมของวิธกี ารดาเนินงานวิจยั
III.I การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอนนี้ คือ การสร้างข้อมูลตัวอย่างน้ าขุน่ และน้ าใส
พร้อ มทัง้ ค่ าความขุ่นในหน่ วย NTU เพื่อ ใช้ในการพัฒนาโมเดลประเมิน
ความขุ่นน้ าด้วยการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) ขัน้ ตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลแสดงดังรูปที่ II.

รูปที่ II. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
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 การเตรียมน้ าขุ่น คณะผู้วจิ ยั ได้ออกแบบการสร้างตัวอย่างน้ าทีม่ ี
ความขุน่ ต่างกัน 4 ประเภท คือ (1) น้าใส, (2) น้าผสมครีมอาบน้า,
(3) น้ า ผสมดิน และ (4) น้ า ผสมปุ๋ ย ซึ่ง แต่ ล ะประเภทมีก ารใช้
ปริมาตรของส่วนผสมทีแ่ ตกต่างกันต่อน้ าปริมาตร 7 ลิตร เพื่อให้
ได้ความขุน่ ของน้าทีแ่ ตกต่างกัน 16 แบบ ดังแสดงในตารางที่ I
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ตารางที่ II. แสดงประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการเรียนรูท้ งั ้ 3 เทคนิคบน
ภาพถ่ายมุมมองด้านบนและมุมมองด้านข้าง
แหล่งที่มำ
ของภำพ

ตารางที่ I. แสดงสัดส่วนของการสร้างตัวอย่างน้าทัง้ 16 แบบ
แบบที่
ประเภทน้ำ ปริ มำตรของส่วนผสมต่อน้ำ 7 ลิ ตร
น้ าเปล่า
1
4 มิลลิลติ ร
2
8 มิลลิลติ ร
3
น้ าเปล่าผสม
12 มิลลิลติ ร
4
ครีมอาบน้ า
16 มิลลิลติ ร
5
20 มิลลิลติ ร
6
7
20 กรัม
8
40 กรัม
น้ าเปล่าผสมดิน
60 กรัม
9
80 กรัม
10
100 กรัม
11
15 กรัม
12
30 กรัม
13
น
้
า
เปล่
า
ผสมปุ๋
ย
45 กรัม
14
15
60 กรัม
16
75 กรัม

ภาพด้านบน
ภาพด้านข้าง

ค่ำ Root Mean Square Error (RMSE) ของชุดข้อมูล
โมเดล
โมเดลเพื่อน
โมเดลกำรวิ เครำะห์
โครงข่ำย
บ้ำนใกล้เคียง
กำรถดถอยโพลีโน
ประสำทเทียม
(K=3)
เมียลพหุคณ
ู
13.7827
9.4747
9.5376
17.2390
10.3327
10.8570

จากนัน้ คณะผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลภาพด้วยมุมมองด้านบนจาก
ตัวอย่างน้ าทัง้ 16 แบบ แบบละ 600 ภาพ ดังนัน้ จานวนรูปภาพทีน่ ามาใช้
ในการสร้า ง Turbidity Data มีท งั ้ หมด 9,600 ภาพ และน าไปใช้ในสกัด
ข้อมูลภาพ และเก็บข้อมูลความขุน่ ของน้าต่อไปด้วยเซ็นเซอร์
 Image Preprocessing เป็ นขัน้ ตอนการเตรียมภาพก่อนนาไปสกัด
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของภาพ การเตรีย มภาพประกอบด้ว ย 3
ขัน้ ตอนตามล าดับ คื อ (1) การเปลี่ ย นภาพต้ น ฉบับ ให้ เ ป็ น
Grayscale, (2) การปรับ Contrast ด้วยไลบรารี่ Pillow ของภาษา
Python ในการปรับแต่งความเข้มของภาพ, (3) การลบ Noise ของ
ภาพด้ว ยตัว กรองสัญ ญาณรบกวนแบบ Minimum Filter ของ
ไลบรารี่ Pillow ตัว อย่างการทา Image Preprocessing แสดงดัง
รูปที่ IV.

 Image Acquisition เป็ นการถ่ายภาพตัวอย่างน้าทีส่ ร้างขึน้ ทัง้ 16 แบบ
โดยใช้อุ ป กรณ์ เ ป็ น ตู้เ ลี้ย งปลาขนาดกว้า ง 17 เซนติเ มตร ยาว 26
เซนติเมตรและสูง 19 เซนติเมตร บรรจุน้ าได้ 7 ลิตร อุปกรณ์ท่ใี ช้ใน
การถ่ ายภาพ คือ กล้อ งของ Smartphone รุ่น Samsung S10 โดยมี
ระยะห่างระหว่างตู้เลี้ย งปลากับกล้องระหว่าง 20-30 เซนติเมตร ใช้
แสงธรรมชาติ ใ นการถ่ า ยภาพ และก าหนดขนาดภาพเท่ า กั บ
1920x1080 พิกเซล โดยเริม่ ต้นจากการทดลองถ่ายภาพจากมุมมอง
ด้านข้าง และมุมมองด้านบน (ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ III) จานวนแบบละ
10 ภาพ เพื่อนามาทาการประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นด้วยเทคนิค
การเรีย นรู้ทงั ้ 3 เทคนิค และพบว่าภาพถ่ ายจากมุมมองด้านบนให้
ผลลัพธ์ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า ที่น้อยกว่า (ดีกว่า)
ภาพถ่ ายจากมุม มองด้านข้าง ซึ่งเป็ น จริงทัง้ 3 เทคนิค ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

รูปที่ IV: ขัน้ ตอนการทา Image Preprocessing


Feature Extraction เป็ นขัน้ ตอนสกัดคุณลักษณะของภาพให้อยู่
ในรู ป แบบที่น าไปใช้ง านกับ การเรีย นรู้ข องเครื่อ ง (Machine
Learning) คุณลักษณะทีส่ กัดจากภาพ ประกอบด้วย 12 ตัวแปร
ที่มาจากคาแนะนาตัวแปรจากวิธีการของภาพตัวอย่างน้ า ของ
งานวิจยั [5] และทาการเพิม่ เติมตัวแปรต่างๆดังนี้ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ย งเบนมาตรฐาน ของตัว แปรต่ า ง ๆ (greyscale, red, green,
blue, luminance) ค่ า สู ง สุ ด แ ล ะ ค่ า ต่ า สุ ด ข อ ง greyscale
คาอธิบายของแต่ละตัวแปรแสดงดังตารางที่ III.

ตารางที่ III. แสดงตัวแปรจากการสกัดตัวแปรของภาพและคาอธิบาย
มุมมองภาพถ่ายด้านข้าง

ชื่อตัวแปร
max_gry
min_gry

มุมมองภาพถ่ายด้านบน

mean_gry

รูปที่ III. ตัวอย่างมุมมองการถ่ายภาพทัง้ 2 มุมมอง

116

คำอธิ บำย
ค่าสูงสุดของค่า grayscale
ค่าต่ าสุดของค่า grayscale
ค่าเฉลีย่ ของค่า grayscale
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ชื่อตัวแปร
std_gry
mean_lu
std_lu
mean_r
std_r
mean_g
std_g
mean_b
std_b

คำอธิ บำย
ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐานของค่า grayscale
ค่าเฉลีย่ ของค่าแสง
ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐานของค่าแสง
ค่าเฉลีย่ ของค่าสีแดง
ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐานของค่าสีแดง
ค่าเฉลีย่ ของค่าสีเขียว
ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐานของค่าสีเขียว
ค่าเฉลีย่ ของค่าสีน้าเงิน
ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐานของค่าสีน้ าเงิน

แบบที่

ประเภทน้ำ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

น้ าเปล่าผสมดิน 20 กรัม
น้ าเปล่าผสมดิน 40 กรัม
น้ าเปล่าผสมดิน60 กรัม
น้ าเปล่าผสมดิน 80 กรัม
น้ าเปล่าผสมดิน 100 กรัม
น้ าเปล่าผสมปุ๋ ย 15 กรัม
น้ าเปล่าผสมปุ๋ ย 30 กรัม
น้ าเปล่าผสมปุ๋ ย 45 กรัม
น้ าเปล่าผสมปุ๋ ย 60 กรัม
น้ าเปล่าผสมปุ๋ ย 75 กรัม

 Turbidity Measurement เป็ นการวัดค่าความขุ่นของน้ าในหน่ ว ย
NTU ส าหรับ ภาพตัว อย่ างแต่ ล ะภาพ อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ คือ Analog
Turbidity Sensor Module เซ็นเซอร์วดั ความขุ่นในน้ า โดยวัดค่า
แสงที่ห ัก เหในน้ า และให้ผ ลลัพ ธ์ อ อกมาเป็ นค่ า Analog และ
Digital รูปที่ V. แสดงภาพอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการวัดค่าความขุน่ น้า

รูปที่ V: อุปกรณ์วดั ค่าความขุน่ ของภาพตัวอย่างน้า
ผลลัพธ์ค่าความขุน่ ทีไ่ ด้จะถูกเพิม่ เข้าไปใน Turbidity Data ในส่วนของ
Output เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลฝึกฝนสาหรับการพัฒนาโมเดลประเมินค่าความ
ขุน่ ของน้า ตารางที่ IV. แสดงรายละเอียดช่วงค่าความขุน่ ของน้าในหน่วย
NTU ทีม่ สี ่วนผสมเหมือนกัน วัดในเวลาทีแ่ ตกต่างกัน ค่าความขุน่ เฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าความขุน่
ตารางที่ IV. แสดงรายละเอียดค่าความขุน่ ของน้าทัง้ 16 แบบ
แบบที่

ประเภทน้ำ

1
2

น้ าเปล่า
น้ าเปล่าผสม
ครีมอาบน้ า 4 มิลลิลติ ร
น้ าเปล่าผสม
ครีมอาบน้ า 8 มิลลิลติ ร
น้ าเปล่าผสม
ครีมอาบน้ า 12 มิลลิลติ ร
น้ าเปล่าผสม
ครีมอาบน้ า16 มิลลิลติ ร
น้ าเปล่าผสม
ครีมอาบน้ า20 มิลลิลติ ร

3
4
5
6

ช่วงค่ำ
ควำมขุ่น
0-1
3-4

ค่ำควำม
ขุ่นเฉลี่ย
0.03
3.22

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.17
0.41

8-10

8.76

0.63

14-16

14.53

0.68

20-23

20.97

0.97

24-25

24.48

0.73
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ช่วงค่ำ
ควำมขุ่น
24-26
54-59
67-70
76-79
85-87
24-26
45-47
63-66
69-72
77-82

ค่ำควำม
ขุ่นเฉลี่ย
34.97
56.36
67.87
77.37
85.79
24.97
45.89
64.38
70.22
79.93

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
1.25
1.35
0.80
1.16
0.84
0.72
0.79
1.28
1.22
1.67

III.II การพัฒนาและการประเมินโมเดล
(Model Development and Evaluation)
การวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งข้อมูล Turbidity Data ที่ได้จากขัน้ ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วนแบบสุ่ม โดยส่วนที่ 1 ร้อยละ 67 ของข้อมูล
ทัง้ หมดเป็ นชุดข้อมูลฝึกฝนสาหรับการสร้างโมเดล และส่วนที่ 2 ร้อยละ 33
ของข้อ มูล ทัง้ หมดเป็ นชุดข้อมูลทดสอบส าหรับการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะของโมเดล เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ไลบรารีข่ อง Scikit-Learn
สาหรับการเรียนรูข้ องเครื่องด้วยภาษา Python คณะผูว้ จิ ยั เลือกใช้เทคนิค
ในการเรียนรูโ้ มเดลสาหรับการประเมินความขุ่นของน้ าจานวน 3 เทคนิค
คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิโนเมียล (Polynomial Regression),
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) และ เพือ่ นบ้านใกล้สุด
(k-Nearest Neighbors) เนื่องจาก 3 เทคนิคดังกล่าวเป็ นเทคนิคที่นิยมใช้
สาหรับการประมาณค่า โดยการวิเคราะห์การถดถอย และเพื่อนบ้านใกล้
สุด เป็ นเทคนิคทีเ่ ข้าใจได้ง่ายไม่ซบั ซ้อนและใช้เวลาในการประมวลผลไม่
มากนัก ส่วนโครงข่ายประสาทเทียมแม้เป็ นเทคนิคทีซ่ บั ซ้อนและใช้เวลา
ในการประมวลผลนานกว่ า แต่ โ มเดลที่ไ ด้ม ัก มีส มรรถนะที่ดีแ ละนิ ย ม
ประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายด้าน
การเตรีย มข้อ มูล ) Data Preprocessing( ก่ อ นการน าข้อ มูล ไปสร้า ง
โมเดลผู้วจิ ยั มีการเตรียมข้อมูลโดยการทา Normalization เพื่อแปลงข้อมูล
ให้ทุกตัวแปรมีค่าอยู่ในช่วงสเกลเดียวกันคือ 0 ถึง 1 ซึ่งเป็ นวิธกี ารเตรียม
ข้อมูลทีเ่ หมาะสมสาหรับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคเพื่อนบ้าน
ใกล้สุด และเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิโนเมียล
 โครงข่ายประสาทเทียม (ใช้ค ลาส MLPRegressor ของไลบรารี่
neural_network)
โครงข่ายประสาทเทียม [6] เป็ นเทคนิคทีเ่ กิดจากการพยายามจาลอง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานคล้ายกับสมองของสิง่ มีชวี ติ โดยการจาลอง
เป็ นโครงข่ า ยของหน่ ว ยประมวลผลจ านวนมากที่ม ีก ารเชื่อ มโยงกัน
เหมือ นกับ โครงข่า ยของเซลล์ป ระสาทในสมอง (neurons) โดยหน่ ว ย
ประมวลผลเหล่ า นี้ ม ีก ารเชื่อ มโยงกัน เป็ นโครงข่ า ยหลายระดั บ ชัน้
(multilayer network) ซึง่ แต่ละระดับชัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
คือ ระดับชัน้ นาเข้า (input layer) 1 ชัน้ ระดับชัน้ ทีถ่ ูกซ่อน (hidden layers)
อย่างน้อยหนึ่งชัน้ ขึน้ ไปหรืออาจมีได้หลายชัน้ และระดับชัน้ ส่งออก (output
layer) 1 ชัน้ ดังแสดงในรูปที่ VI.
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ไม่เป็ นเส้นตรง โมเดลทีไ่ ด้ในการเรียนรูจ้ ากข้อมูลฝึกฝนคือ สมการโพลิโน
เมียลสาหรับการประมาณค่าตัวแปรตาม โดยในการกาหนดพารามิเตอร์
ต่าง ๆ ของคลาส PolynomialFeatures ในไลบรารี่ preprocessing และคลาส
PolynomialLinearRegression ในไลบรารี่ linear_model ใช้ค่าเริม่ ต้น )default)
ทัง้ หมดยกเว้นค่าดีกรีของโพลิโนเมียล โดยมีการทดสอบดีกรีของโพลิโน
เมียลเป็ น 1, 2, และ 3 พบว่าเมื่อดีกรีของโพลิโนเมียลเท่ากับ 3 จะให้ค่ า
ความคลาดเคลื่อ นจากการประมาณค่ า ต่ า ที่สุ ด ตัว อย่ า งของสมการ
ถดถอยแบบโพลิโนเมียลเมือ่ มีจานวนตัวแปรอิสระ 2 ตัว และมีดกี รีของโพลิ
โนเมียลเท่ากับ 2 เป็ นดังแสดงในสมการที่ 1

รูปที่ VI. ตัวอย่างโครงข่ายประสาทเทียมซึง่ มีระดับชัน้ ทีถ่ ูกซ่อน 2 ชัน้
การเชื่อมโยงในโครงข่ายประสาทเทีย มทุกเส้นการเชื่อ มโยงจะมีค่ า
น้าหนักกากับ ซึง่ ใช้ในการคานวณเพือ่ ส่งค่าไปยังระดับชัน้ ถัดไป ซึง่ โมเดล
ทีไ่ ด้ของโครงข่ายประสาทเทียมคือค่าน้าหนักทีถ่ ูกปรับให้เหมาะสมทีส่ ุดทัง้
โครงข่า ยเพื่อ การประมาณค่ า ผลลัพ ธ์ท่มี ีค วามคลาดเคลื่อ นต่ าสุ ดด้ว ย
อัลกอริทมึ การแพร่ยอ้ นกลับ (Backpropagation algorithm) โดยมีการกาหนด
พารามิเ ตอร์ hidden_layer_sizes = (512, 256, 128, 56, 32) hidden
layer เป็ น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ มี nodes ดังนี้ ชัน้ ที่ 1 มี 512 nodes ชัน้ ที่ 2 มี
256 nodes ชัน้ ที่ 3 มี 128 nodes ชัน้ ที่ 4 มี 56 nodes และชัน้ ที่ 5 มี 32
nodes ใช้ฟังก์ชนั กระตุ้น (activation function) แบบ relu กาหนดจานวน
รอบการฝึกฝน 200 รอบ
 เพื่อนบ้านใกล้สุด (ใช้คลาส KNeighborsRegressor ของไลบรารี่
neighbors)
เพื่อ นบ้า นใกล้สุ ด [7] เป็ น เทคนิ ค การเรีย นรู้ข องเครื่อ งที่ง่า ยที่สุ ด
เทคนิ ค หนึ่ ง ไม่ม ีก ารสร้า งโมเดลขึ้น มาจากชุ ด ข้อ มูล ฝึ ก ฝนแต่ ใ นการ
ประมาณค่าข้อมูลแต่ละตัวอย่างจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละตัวอย่างนัน้
กับชุดข้อ มูล ฝึ กฝนทัง้ หมดโดยตรงเพื่อหาเพื่อ นบ้านหรือตัว อย่างในชุด
ข้อ มูล ฝึ กฝนที่ใกล้ห รือ คล้ายคลึงกับตัว อย่างที่ต้อ งการประมาณค่ าที่สุด
จ านวน k ตัว อย่ า ง แล้ว ประมาณค่ า ตัว แปรเป้ า หมายของตัว อย่ า งที่
ต้องการประมาณค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรเดียวกันของเพื่อนบ้าน k
ตัว อย่ างนัน้ โดยมีการกาหนดค่าพารามิเตอร์ท่สี าคัญดังนี้ กาหนดค่ า k
หรือพารามิเตอร์ n_neighbors จากการทดลองด้วยค่า 1, 3, 5, 7, 9 และ
11 ค่าทีเ่ ลือกไม่ควรเกินรากทีส่ องของจานวนตัวอย่างในชุดข้อมูลฝึกฝนซึ่ง
เท่ า กับ 97 แต่ จ ากการทดลองพบว่ า ตัง้ แต่ k เท่ า กับ 11 ขึ้น ไป ค่ า
ความคลาดเคลื่อ นยิ่ง มีค่ า มากขึ้น จึง ไม่ไ ด้น ามาเปรีย บเทีย บ จากการ
ทดลองพบว่ า ค่ า k ที่เ หมาะสมที่สุ ด คือ 3 และจากการทดสอบความ
คลาดเคลื่อนของชุดข้อมูลฝึ กฝนและชุดข้อมูลทดสอบแตกต่างกันไม่มาก
นักซึง่ แสดงว่าไม่เกิดปั ญหาการเข้ารูปมากเกินไป (overfitting) นอกจากนี้ม ี
การกาหนดพารามิเตอร์ p ซึ่งเป็ น เลขยกกาลังของตัว วัดระยะห่ างของ
Minkowski เป็ น 2 ซึ่ ง เรี ย กชื่อ ระยะห่ า งเมื่อ เลขยกก าลัง เป็ น 2 นี้ ว่ า
ระยะห่างยุคลิด (Euclidean Distance)
 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย แ บ บ โ พ ลิ โ น เ มี ย ล (ใ ช้ ค ล า ส
PolynomialFeatures ของไลบรารี่ preprocessing ในการหาพจน์
ทัง้ หมดตามค่าดีกรีทก่ี าหนด แล้วหาค่าสัมประสิทธิถดถอยของ
์
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 ของไลบรารี่ linear_model)
การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิโนเมียล [8] เป็ นเทคนิคการประมาณ
ค่าทางสถิตทิ น่ี ิยมใช้เมือ่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

𝑦̂ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋1 𝑋2 + 𝛽4 𝑋12 + 𝛽5 𝑋22

(1)

โดย 𝑦̂ คือตัวแปรตาม, 𝛽𝑖 คือสัมประสิทธิถดถอย
และ 𝑋𝑖 คือตัวแปรอิสระ
์
จากสมการที่ 1 จะเห็นว่าแต่ละพจน์ จะเป็ นชุดค่าผสม (combinations) ที่
เป็ นไปได้ทงั ้ หมดของตัวแปรอิสระ 2 ตัวเมือ่ มีค่าผลรวมของเลขยกกาลังไม่
เกินดีกรีของโพลิโนเมียล แต่เนื่องจากในงานวิจยั นี้มตี วั แปรอิสระ 12 ตัว
เมื่อ กาหนดดีกรีข องโพลิโ นเมีย ลเป็ น 3 จะมีจานวนพจน์ ในสมการเป็ น
จานวนมากและไม่เหมาะในการแสดงทัง้ สมการในบทความนี้ จึงขอยกเว้น
การแสดงสมการดังกล่าว
การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลใช้ตวั วัดความคลาดเคลื่อนของ
การประมาณค่ า คือ ค่ ารากที่ส องของความคลาดเคลื่อ นก าลังสองเฉลี่ย
(Root Mean Square Error: RMSE) โดยมีสตู รการคานวณตามสมการที่ 2
โมเดลทีม่ สี มรรถนะในการประมาณค่าสูงจะมีค่าความคลาดเคลื่อน RMSE
ต่ า และโมเดลที่มคี ่า RMSE ต่ าที่สุดจะถูกเลือกเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันเพือ่ การนาไปใช้งานจริงในหัวข้อต่อไป
1

RMSE = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟)2

(2(

III.III การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Development)
คณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับการประเมินค่าความขุ่น
ของน้ าจากภาพ โดยใช้โมเดลประเมินความขุน่ ทีส่ ร้างขึน้ มา เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการพัฒนาเว็บไซต์ คือ การใช้ Flask เป็ นเว็บเฟรมเวิร์ค และใช้ภาษา
HTML, CSS, และJavaScript ในการพัฒนา ผูใ้ ช้สามารถ Upload รูปภาพ
ตัวอย่างน้ า จากนัน้ ระบบจะประมวลผลภาพและแสดงผลลัพธ์ค่าความขุน่
น้ าในหน่ วย NTU กลับไปให้ผู้ใช้ ตัว อย่ างการประมาณค่ าความขุ่นด้วย
ภาพแสดงดัง รู ป ที่ VII. (ตัว อย่ า งน้ า ที่ม ีค วามขุ่ น น้ อ ย) และรู ป ที่ VIII.
(ตัวอย่างน้าทีม่ คี วามขุน่ เยอะ)

รูปที่ VII. ตัวอย่างการประมาณค่าความขุน่ ของน้าทีม่ คี วามขุน่ น้อย

118

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

โดยมีค่า RMSE = 3.5534 และนาโมเดลนี้ไปใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชัน ซึ่งผลจากการทดสอบด้วยภาพใหม่ทไ่ี ม่ได้นามาใช้ในการฝึกฝนโมเดล
พบว่าสามารถประมาณค่าความขุน่ ของน้าได้ใกล้เคียงความเป็ นจริง
V.
สรุปและข้อเสนอแนะ
ความขุ่น ของน้ าถือ เป็ น ตัว บ่งชี้ท่สี าคัญในการวัดคุ ณภาพน้ า
งานวิจยั นี้ เสนอทางเลือ กในการวัดความขุ่น ของน้ าด้ว ยเทคโนโลยีก าร
ประมวลผลภาพผ่ า นการใช้ง านบนเว็บ ไซต์ ขัน้ ตอนด าเนิ น การวิจ ัย
ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างน้ าที่มคี วามขุ่น แบบต่างๆ
ทัง้ หมด 16 แบบ จานวน 9600 ภาพตัวอย่างพร้อมข้อมูลความขุน่ ในหน่วย
NTU จากเซ็นเซอร์วดั ความขุน่ เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลผูฝ้ ึกสอนโมเดล การพัฒนา
โมเดลฯ ใช้เทคนิคการเรียนรู้ 3 เทคนิค คือ โครงข่ายประสาทเทียม, เพือ่ น
บ้า นใกล้สุ ด , และการวิเ คราะห์ก ารถดถอยแบบโพลิโ นเมีย ล จากการ
ทดลองพบว่าการวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิโนเมียลให้ผลลัพธ์ค่ารากที่
สองของความคลาดเคลือ่ นกาลังสองเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด และนามาใช้เป็ นโมเดล
ประมาณค่าความขุ่นน้ าภายใต้เว็บแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แต่อย่างไรก็
ตามงานวิจยั นี้มขี อ้ จากัดในเรือ่ งของภาพน้าทีน่ ามาใช้ในการทดสอบโมเดล
ฯ เป็ นภาพน้าอย่างเดียวทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบอื่นๆ ในภาพ โดยเป็ นภาพถ่าย
จากมุมมองด้านบนและใช้แสงธรรมชาติ งานวิจยั ในอนาคตควรจะศึกษา
เพิม่ เติม เกีย่ วกับ Texture ของสารละลายทีป่ นอยู่ในน้ าชนิดต่างๆ รวมถึง
การเพิม่ ตัวอย่างน้าขุ่นทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้ เพื่อให้ผลการประเมิน
ค่าความขุน่ ของน้ามีความถูกต้องแม่นยาสูงขึน้

รูปที่ VIII. ตัวอย่างการประมาณค่าความขุน่ ของน้าทีม่ คี วามขุน่ เยอะ
IV.
ผลการวิจยั
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการสร้างโมเดลประเมินค่าความขุ่นของ
น้ าจากการประมวลผลภาพ คณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบงานวิจยั ให้มกี ารฝึกฝน
โมเดลโดยใช้ เ ทคนิ ค การเรีย นรู้ ท ัง้ หมด 3 เทคนิ ค ด้ว ยพารามิเ ตอร์ท่ี
แตกต่างกันบนข้อมูลชุดเดียวกัน จากนัน้ ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของเทคนิคการเรีย นรู้ข องเครื่อ งทัง้ 3 เทคนิค เพื่อ เลือ กโมเดลที่ให้ค่ า
RMSE จากการทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูลทดสอบต่าทีส่ ุด
จากข้อมูลตัวอย่างภาพน้า 9,600 ภาพทีป่ ระกอบด้วยน้าใส และน้าขุน่
ทีม่ คี ่าความขุ่นแตกต่างกัน โดยในชุดข้อมูลมีค่า NTU เฉลีย่ คือ 42.4818
ค่า NTU สูงสุด คือ 82 และค่า NTU ต่าสุด คือ 0 ภาพตัวอย่างน้ าทัง้ หมด
ผ่านขัน้ ตอนการเตรียมภาพและสกัดข้อมูลให้พร้อมสาหรับการฝึ กฝนและ
ทดสอบโมเดลทัง้ 3 เทคนิค โดยการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มออกเป็ นชุดข้อมูล
ฝึ ก ฝนร้อ ยละ 67 และชุ ด ข้อ มูล ทดสอบร้อ ยละ 33 เพื่อ ท าการทดสอบ
เทคนิ ค วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ท่ี ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ผลการเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพโมเดลด้วยค่ารากทีส่ องของความคลาดเคลือ่ นกาลังสองเฉลีย่
แสดงดังตารางที่ IV.
ตารางที่ IV. แสดงผลการวัดสมรรถนะของโมเดลต่าง ๆ ด้วยการวัดค่าราก
ทีส่ องของความคลาดเคลือ่ นกาลังสองเฉลีย่
โมเดล

ค่ำรำกที่สองของควำม
คลำดเคลื่อนกำลังสอง
เฉลี่ยของชุดข้อมูลฝึ กฝน

ค่ำรำกที่สองของควำม
คลำดเคลื่อนกำลังสอง
เฉลี่ยของชุดข้อมูลทดสอบ
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ญาณิศา อยู่ทองคา1* ธันยมัย เจียรกุล2
1*
2

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : yo.yarnisar_st@tni.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิ
เวอรี่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง และคัดเลือก
เฉพาะผู้ที่เคยใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านสภาพแวดล้อมของร้าน และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการการสั่งอาหารแบบเดลิเวอ
รี่ อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 เนื่องจากในปัจจุบันเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มีมากขึ้น ผู้บริโภคยังคงเลือกใช้
บริการการเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่นที่มีความน่าเชื่อถือ และทันสมัย เมื่อผู้บริโภคใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่แล้ว ผู้บริโภคมักจะ
คาดหวังว่าจะได้รับอาหารที่อยู่ในสภาพดี หน้าตาอาหารยังคงน่ารับประทาน ส่วนช่องทางการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ที่มีหลากหลาย
ช่องทาง แต่ละช่องสามารถสั่งซื้อได้สะดวก สั่งซื้อได้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ มีธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ใน
พื้นที่ที่คลอบคลุมมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
คำสำคัญ : ส่วนประสมการตลาดบริการ, กระบวนการตัดสินใจ. การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
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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) บทนา

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

ในสถานการณ์ ปัจจุบั นการใช้ชีวิตของประชากรเปลี่ยนไป
อย่ า งมาก เทคโนโลยี มี ค วามก้ า วหน้ า มากขึ้ น และเกิ ด จาก
สถานการณ์ โ รคระบาดไวรั ส โคโรนา (Covid-19) ส่ ง ผลให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ลูกค้าใช้บริการเดลิเวอรีมากกว่า
การออกไปนั่งกินที่ร้าน ต้องการความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจาก
ไม่ต้องใช้ระยะเวลาเดินทาง หลีกเลี่ยงปัญหารถติด ไม่เสียเวลา
ต่อคิวรออาหาร ลดความเสี่ยงในการพบปะผู้คนเป็นจานวนมาก
และลดความเสี่ ย งติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (Covid-19) ส่ งผลให้
ร้านอาหารเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเป็น อย่างมาก รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และ
ความต้องการของผู้บ ริโภคมากยิ่งขึ้น ในปัจจุ บัน ร้านอาหารมี
บริการจัดส่งอาหารให้แก่ผู้บริโภค เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ทิศทางตลาดการสั่งอาหารไปส่งยังที่พัก (Food Delivery) ปี
2565 คาดว่าจะปรับขึ้น จากการที่ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นจัดส่ง
อาหารมีการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายฐาน
ร้านค้า และกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีจานวนครั้งใน
การสั่ ง อาหารของผู้ บ ริ โ ภคในปี 2565 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ นละ 2.9
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2565)
ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการสั่งอาหารแบบ Delivery เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อผู้ป ระกอบการธุรกิจ อาหาร Food Delivery
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการ เพื่อให้บริการได้
อย่างครบวงจร และเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภค

ปั จ จุ บั น ร้ า นอาหารมี อั ต ราเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มู ล ค่ า
ร้ า นอาหารในปี 2564 ยั ง คงมี ค วามท้ า ทาย แม้ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ซึ่งมีมูลค่ารวม 4.10 – 4.15 แสนล้านบาท ขยายตัว 1.4 – 2.6%
ส่วนใหญ่ร้านอาหารที่เปิดใหม่อยู่ในจั งหวัดกรุงเทพ และจังหวัด
ในเขตปริมณฑล นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ตามลาดับ
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จากการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผู้ ป ระกอบการ รวมถึ งตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติที่มีการขยายตัวอยู่บ้าง จึงทาให้ธุรกิจร้า นอาหารยังคง
สามารถเติบโตได้ ทาให้คาดว่ามีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4.37-4.41 แสน
ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ในนช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา การ
ขยายตัวของธุรกิจร้านอาหาร มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
ยอมใช้จ่ายเพื่อคุณภาพอาหารและความสะดวกสบายที่มากขึ้น
และการลงทุนขยายสาขาของผู้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่ มัก
เป็ นผู้ป ระกอบการรายใหญ่ อีก ทั้งความน่าสนใจของตลาดยั ง
ดึงดูดผู้เล่นรายใหม่ จากทั้งนอกและในธุรกิจร้านอาหารให้เข้ามา
ลงทุนอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเป้าหมายราคา
ระดั บ กลาง ซึ่ งเป็ น ตลาดหลั ก ของผู้ ป ระกอบการร้ านอาหาร
ขนาดกลาง – เล็ก รวมทั้งร้านอาหารข้างทาง (Street Food) ใน
ขณะเดียวกันการแข่งขันที่รุนแรงก็ทาให้เกิดการหมุนเวียนเปิด –
ปิดกิจการของผู้เล่นรายใหม่และเก่าเป็นจานวนไม่น้อยเช่นกัน
(Chayanis Ngamrabiab, 2 กุมภาพันธ์ 2563)

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
3) วิธดี าเนินการวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตประชากรที่ ใช้ ศึ ก ษา คื อ กลุ่ ม ประชากรอาศั ย อยู่ ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบ
จานวนประชากรที่ แน่ ชัด ผู้วิจัย จึงกาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่ าง
โดยใช้ วิ ธี ก ารแบบกรณี ที่ ไ ม่ ท ราบจ านวนประชากร ภายใต้

ภาพที่ 1 มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559–2563
ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564
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สมมติฐานข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ซึ่งกาหนดระดับความ
แปรปรวนสูงสุด คือ p = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ
0.5 ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่
5% พบว่า กรณี ที่ไม่ท ราบความแน่นอนของประชากร จะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม สามารถนามาอ้างอิงเป็นจานวน
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เท่ากับ 385 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการเผื่อ
ความผิ ด พลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ขอบเขตประชากรที่
กาหนดไว้ คือ ประชากรเพศชาย เพศหญิง อายุ 20 – 50 ปีขึ้น
ไป อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เคยใช้
และไม่ เ คยบริ ก ารสั่ งซื้ อ อาหารแบบ Delivery โดยแบ่ งเก็ บ
แบบสอบถามอิ ง ตามสั ด ส่ ว นจ านวนประชากรของจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนี้
จังหวัด

จานวน

ร้อยละ

กรุงเทพมหานคร

201

50%

ปทุมธานี

50

13%

สมุทรปราการ

49

12%

นนทบุรี

46

12%

นครปฐม

34

8%

สมุทรสาคร

20

5%

รวม

400

100%
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ข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
ข้อคาถามแต่ละข้อต้องมีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 จึง
ถือว่าข้อคาถามนั้นใช้ได้ หากข้อคาถามใดมีค่า IOC ต่ากว่า 0.06
ข้อคาถามนั้นจะต้องถูกปรับปรุงหรือเปลี่ยนคาถามใหม่จนกว่าจะ
ใช้ได้ ซึ่งแบบสอบถามของงานวิจัยฉบับนี้ มีดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาเท่ากับ 1 และไม่มีคาถามข้อใดที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องน้อยกว่า 0.60
2. การตรวจสอบความเชื่อ มั่ น (Reliability) ได้ ต รวจสอบ
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 30
ตั ว อย่ า ง ทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยใช้ สู ต ร
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ า ข อ งค ร อ น บั ค (Cronbachs’ Alpha
Coefficiant) เมื่อคานวณสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค พบว่า
แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคเท่ากับ 0.959
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล
การศึ ก ษาการวิ จั ย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาจากแหล่ งข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
ข้อมูลได้มาจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้
บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ โดยผู้วิจัยใช้การส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line และ Facebook ตั้งแต่
วันที่ 15 - 23 ตุลาคม 2564
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ โดย
ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ยส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และค่าเฉลี่ย (Mean)
2. การวิเคราะห์ข้ อมูลเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)
สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ
การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression)

3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
งานวิจั ย นี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งปริม าณ (Quantitative Research)
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาเสนอ
แบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจน ความถูกต้อง และความเหมาะสมของคาถามแต่ละข้อ
แต่ละข้อตรงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือไม่ ผู้วิจัยได้ใช้แบบ
ป ระ เมิ น ค วาม ส อ ด ค ล้ อ ง (IC or IOC: Index of Item –
Objective Congruence) เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

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

4.2 มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์
โฆษณาต่างๆ
4.3 มีการแนะนาร้านอาหาร
ใหม่ๆ
4.4 มีการแนะนาโปรโมชั่น

ตารางที่ I ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) ของระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่
การแปล
ปัจจัย
Mean
S.D.
ค่า
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 รสชาติอาหารมีความอร่อย
เห็นด้วย
3.99
0.665
มาก
1.2 วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมี
เห็นด้วย
3.89
0.642
คุณภาพ สด สะอาด
มาก
1.3 บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
เห็นด้วย
3.88
0.726
กับการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่
มาก
1.4 ร้านอาหารเป็นที่รู้จกั มี
เห็นด้วย
3.88
0.715
ชื่อเสียง
มาก
1.5 บริการจัดส่งรวดเร็ว ตรงตาม
เห็นด้วย
3.94
0.684
เวลาที่กาหนด
มาก
2. ปัจจัยด้านราคา (Price)
2.1 ราคาอาหารมีความเหมาะสม
เห็นด้วย
3.87
0.726
เมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร
มาก
2.2 ราคาค่าบริการจัดส่งคุ้มค่าต่อ
เห็นด้วย
3.89
0.672
การสั่งแต่ละครั้ง
มาก
2.3 มีก ารแจ้ งราคาอาหาร และ
เห็นด้วย
3.97
0.708
ค่าบริการอย่างชัดเจน
มาก
2.4 ราคาค่าบริการจัดส่งมีความ
เห็นด้วย
3.91
0.662
เหมาะสมกับระยะทาง
มาก
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่าย
3.1 ช่องทางการสั่งอาหารแบบเด
เห็นด้วย
3.89
0.672
ลิเวอรี่มีหลากหลายช่องทาง
มาก
3.2 สามารถสั่งซื้อได้ทั้งออฟไลน์
เห็นด้วย
3.84
0.746
และออนไลน์
มาก
3.3 สามารถสั่งซื้อได้สะดวก
เห็นด้วย
3.98
0.687
มาก
3.4 สามารถกาหนดระยะเวลา
เห็นด้วย
3.80
0.723
จัดส่งได้
มาก
3.5 สถานที่จัดส่งครอบคลุมทุก
เห็นด้วย
3.85
0.719
พื้นที่
มาก
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 มีส่วนลดค่าจัดส่งทุกเดือน
เห็นด้วย
3.84
0.672
มาก

4.5 โปรโมชั่นแบบเดลิเวอรี่มี
ความหลากหลาย
5. ปัจจัยด้านบุคคล
5.1 พนักงานจัดส่ง จัดส่งอาหาร
ได้ตามเวลาที่กาหนด
5.2 พนักงานจัดส่งให้บริการด้วย
ความสุภาพอ่อนโยน
5.3 พนักงานจัดส่ง จัดส่งอาหาร
ถูกต้อง
5.4 พนักงานจัดส่งมีการเตรียม
ความพร้อม เช่น เตรียมเงินทอน
โทรแจ้งลูกค้าก่อนออกจัดส่ง
5.5 พนักงานจัดส่งสามารถให้
คาแนะนาเกีย่ วกับการให้บริการ
ได้
6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ
6.1 อาหารที่ลูกค้าได้รับอยู่ใน
สภาพดี
6.2 มีการจัดหมวดหมู่อาหาร ทา
ให้สั่งซื้อได้ง่าย
6.3 เว็ปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นมี
ความน่าเชื่อถือ ทันสมัย
6.4มีใบเสร็จค่าอาหารแนบมา
ด้วยทุกครั้ง
7. ปัจจัยด้านกระบวนการ
7.1 ขั้นตอนการสั่งอาหารใช้งาน
ง่าย
7.2 มีการอธิบายขั้นตอนการสั่ง
อาหารอย่างชัดเจน
7.3 มีระบบตรวจสอบการจัดส่ง
อาหารแบบ Real Time
7.4 กรณีเกิดปัญหาการจัดส่ง
สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้
ตลอดเวลา
7.5 มีระบบการชาระเงินที่ง่าย
และสะดวก
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เห็นด้วย
มาก

3.85

0.651

3.79

0.665

3.92

0.688

3.90

0.677

3.79

0.660

3.81

0.649

3.87

0.701

3.76

0.715

เห็นด้วย
มาก

3.62

0.753

เห็นด้วย
มาก

3.76

0.734

3.82

0.654

3.97

0.697

3.95

0.782

3.86

0.672

3.82

0.660

3.95

0.727

3.44

1.015

3.91

0.667

เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
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ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเด
ลิ เ วอรี่ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Inference Statistics) โดยการวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ
ของตัวแปร (Multiple Regression) และจากการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1
H0: ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริก ารที ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้ บ ริ ก ารสั่ ง อาหารแบบเดลิ เ วอรี่ ข องผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนปัจจัยที่เหลือ 5 ปัจจัย มีค่าระดับนัยสาคัญมากกว่า 0.05 ซึ่ง
แต่ละปัจจัยมีรายละเอียด ดังนี้
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มกายภาพ เป็ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
การตลาดบริการที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาการ
แบบเดลิเวอรี่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถ
อธิบายได้ว่า เนื่องจากในปัจจุบันเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่นในการสั่ง
อาหารแบบเดลิ เวอรี่ มี ม ากขึ้ น ผู้ บ ริ โภคยั งคงเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
การเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่นที่มีความน่าเชื่อถือ และทันสมัย มีการ
จัดหมวดหมู่ของอาหาร ทาให้สั่งซื้อได้ง่าย เมื่อผู้บริโภคใช้บริการ
สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่แล้ว ผู้บริโภคมักจะคาดหวังว่าจะได้รับ
อาหารที่อยู่ในสภาพดี หน้าตาอาหารยังคงน่ารับประทาน ในทุก
การใช้ บ ริก ารสั่ งอาหารแบบเดลิ เวอรี่ ท างร้า นอาหารจะแนบ
ใบเสร็ จ ค่ า อาหารไปด้ ว ย ซึ่ งเป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่
ผู้บริโภค ว่าอาหารกับราคา รวมถึงค่าบริการมีความเหมาะสมต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาการ
แบบเดลิเวอรี่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านช่อง
ทางการจั ด จ าหน่ า ย เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค
เปลี่ ย นไปอย่ า งมาก ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการรั บ ประทาน
อาหาร ซื้ อ กลั บ มาทานที่ บ้ านมากขึ้ น ดั งนั้ น ช่ อ งทางการสั่ ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ที่มีหลากหลายช่องทาง แต่ละช่องสามารถ
สั่ งซื้ อ ได้ ส ะดวก สั่ งซื้ อ ได้ ทั้ งออฟไลน์ และออนไลน์ มี ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารที่ให้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในพื้นที่ ที่คลอบ
คลุมมากขึ้น ทาให้ผู้บริโภคสามารถกาหนดระยะเวลาการรอได้
จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิ
เวอรี่ และจากการวิเคราะห์ ผลการวิจัย สามารถเขี ยนสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้
กระบวนการตัดสินใจซื้อ = 1.565 + 0.172 (ช่องทางการจัด
จาหน่าย) + 0.137 (สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)

ตารางที่ II ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Model
ปัจจัยด้าน
การ
ส่งเสริม
การตลาด
ปัจจัยด้าน
บุคคล
ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม
กายภาพ
ปัจจัยด้าน
กระบวน
การ

Unstandardized
Coefficients
B
Std.Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF

0.086

0.060

0.095

1.426

0.155

0.404

2.473

0.049

0.064

0.056

0.764

0.445

0.339

2.949

0.137

0.061

0.156

2.254

0.025*

0.374

2.671

0.056

0.060

0.070

0.936

0.350

0.322

3.101
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R Square = 0.345, Adjusted R Square = 0.332

หมายเหตุ : *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ II ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ มี
อิท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้บ ริก ารสั่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่ข อง
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคิดเป็น ร้อย
ละ 33.2 (Adjusted R2 = 0.332) ส่ ว นที่ เหลื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
66.8 มาจากอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ พิจารณาค่า Sig. สามารถ
สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารสั่ ง อาหารแบบเดลิ เ วอรี่ ในจั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ งมี ร ะดั บ
นัยสาคัญ น้อยกว่า 0.05 นั้นมีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ช่อ งทางการจัด จ าหน่ าย และปั จ จัย ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มกายภาพ

5) สรุปและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างเป็น เพศหญิงร้อยละ 57.9 โดยส่วนใหญ่มีอายุ
20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ
61.8 ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.8
รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
37.2 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65.1 และพัก
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อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 53.6 และ
จากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมี
นัยสาคัญนั้นมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร และปริม ณฑล พบว่า ปั จ จัย ส่ว น
ประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนตัดสินใจใช้บริการ
สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในจังหวัดกรุงเทพ และปริมณฑล คื อ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนรัตน์ ศรีสาอางค์ (2558) ได้ทาการ
วิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการ
สั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่ านเว็ป ไซต์ สอดคล้องกับ งานวิจัยของณั ฐ
ศาสตร์ ปัญญานะ และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2562) ได้ทา
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสั่ง
แบบจัดส่ง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพุมผกา บุญธนา
พีรัชต์ (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล คือ ปัจจัยด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
และสภาพสินค้า ปัจจัยด้านช่องทางในการชาระเงิน ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฐศาสตร์ ปัญญานะ และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวน
บุญ (2562) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย สามารถชาระผ่านช่องทางออนไลน์ และการสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่นมากที่สุด ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด การจัด
โปรโมชั่นและการจัดส่งฟรี
ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านอื่นๆ ไม่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตั ดสิน ใจใช้บ ริการสั่งอาหารแบบเดลิ เวอรี่ ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น พบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญ กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
อื่ น ๆ น้ อ ยกว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ ส่ ง ผ ล
เนื่ อ งจากพฤติ กรรมการใช้บ ริการสั่งอาหารแบบเดลิ เวอรี่ของ
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ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคจึงคานึงถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหารที่
มี ค วามเหมาะสมกั บ อาหาร และระยะเวลาจั ด ส่ งได้ ทั น ตาม
ระยะเวลาที่ ก าหนดมากกว่ า ก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารสั่ ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่
6) ข้อเสนอแนะ
ผลการวิ จัย ครั้งนี้ ท าให้ ท ราบถึงพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจใช้
บริ ก ารสั่ ง อาหารแบบเดลิ เวอรี่ และปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดลิ เวอรี่ ข องผู้ บ ริ โภคในจั งหวั ด กรุ งเทพมหานคร และ
ปริ ม ณฑล ซึ่ ง ระบุ ค วามส าคั ญ ของแต่ ล ะปั จ จั ย ตามระดั บ
ความสาคัญมากน้อยเพียงใด การวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย ส่ งผลต่อ การตัด สิ นใช้บ ริก ารสั่ ง
อาหารแบบเดลิ เวอรี่ข องผู้ บ ริโภคในจังหวั ดกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนามาเสนอแนะ เพื่อ
เป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการได้ ดังนี้
ในส่วนของปั จจัยด้ านสิ่งแวดทางกายภาพ ผู้ป ระกอบการ
ควรปรับบรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับอาหาร เนื่องจากใน
ระหว่างการจัดส่งอาหาร อาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
อาจจะท าให้ อ าหารหก เลอะเทอะ หรื อ อยู่ ในสภาพที่ ไม่ น่ า
รับประทาน เมื่ออาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้บริการที่
ดี และรวดเร็ว จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่
ช่วยยกระดับอาหารเดลิเวอรี่ให้น่ารับประทานมากขึ้น และทาให้
ผู้ ป ระกอบการสามารถแข่ ง ขั น ในตลาดเดลิ เ วอรี่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ในส่ ว นของปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด
จาหน่าย ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการจัดส่ง ควรให้ความสาคัญ
เรื่องระยะเวลาในการจัดเตรียมอาการ และระยะเวลาจัดส่ง หาก
ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการจัดส่งสามารถควบคุมเวลาไม่ให้เกิน
จากที่กาหนดได้ เมื่อเกิดปัญหาจากการจัดส่งผู้ประกอบการควร
ปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ง่าย
มากขึ้น ติดตามการแก้ไขปัญหาได้ง่าย จะทาให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ และตัดสินใจกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี เนื่ อ งจากได้ รั บ การ
สนับสนุน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. ธันยมัย เจียรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา และ
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ข้ อ เสนอแนะต่ างๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ อ ย่ างยิ่ งต่ อ การวิ จั ย และ
ขอบคุณ ผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยนี้
ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ต่ อ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร และผู้ ให้ บ ริก ารจัด ส่ งแบบเดลิ เวอรี่ ตลอดจนผู้ ที่
สนใจในงานวิจัยนี้ หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
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บางครัง̀การหลับในทีเX กิดระหว่างขับรถหรือขณะทํางานกับเครืXองจักรอาจ
ก่อให้เกิดผลร้ายทีไX ม่สามารถคาดเดาได้แก่ตนเองและผูอ้ Xนื โดยพฤติกรรม
การหลับในจะแสดงอาการผ่านทางร่างกายเช่น หาวบ่อย
การหาวเป็ นกลไกหนึXงของร่างกาย[1] ทีXต้องการจะรับเอาออกซิเจน
จากอากาศเข้าสู่กระแสเลือด พร้อมกันและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ใน
เลือดออกไป ทัง̀นี`เพืXอรักษาความสมดุลของร่างกาย ซึงX การหาวจะเกิดขึน`
ได้ต่อเมืXอร่างกายเรามีออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ใน
เลือดมากเกินไป จนก่อให้เกิดอาการง่วงและหาวขึน` โดยปกติอาการหาวทีX
เกิดขึน` บ่อย ๆ มากกว่า p ครัง̀ต่อนาที หากเกินมากกว่านี`จะเป็ นสัญญาณ
บ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย ดังนัน` จึงนํ ามาทําโครงงานโปรแกรม
ตรวจจับพฤติกรรมของผูข้ บั ขีผX า่ นกล้องเพือX ตรวจจับและแจ้งเตือนให้ผขู้ บั ขีX
ตืXน จากการหลับ เหตุ ผลทีXใช้การตรวจจับ การหาวแทนการตรวจจับ การ
หลับ ตาเพราะการหาวเป็ นอาการเริXม ต้ น เมืXอ ตรวจจับ พบสามารถส่ ง
สัญญาณเตือนได้ทนั แต่ถา้ มีอาการหลับตาแสดงว่าเกิดการหลับในแล้วอาจ
ไม่สามารถเตือนได้ทนั

บทคัดย่อ — อาการหาวเป็ นหนึ- งในปฏิ กิริยาตอบสนองต่อร่างกาย
เมื-อมีออกซิ เจนไม่เพียงพอ หรือร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเกิ ดอาการ
หาว ซึ-งอาการหาวยังส่งผลเป็ นแนวโน้ มเกิ ดเป็ นการหลับใน เป็ นอาการเมื-อ
พักผ่อนไม่เพียงพอจนร่างกายจนเกิ ดความเหนื- อยล้าและหลับไป
แอปพลิ เคชันป้ องกันการหลับในเป็ นโครงงานที-ใช้กิริยาการหาวของ
ผูใ้ ช้งานในการระบุว่าผูใ้ ช้งานมีอาการง่วงนอนหรือไม่ โดยการใช้ Face
Landmarks Detection ตรวจจับปากของผูใ้ ช้งานแล้วส่งให้ระบบตรวจสอบ
เงื-อนไขและแสดงผลเป็ นเสียงแจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งาน โดยหวังว่าแอปพลิ เค
ชันนี[ จะถูกนําไปเป็ นส่วนหนึ- งของระบบความปลอดภัยบนท้องถนน
คําสําคัญ —อาการหาว, การหลับใน, การตรวจจับใบหน้ า
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

II. วัตถุประสงค์
เพืXอทําแอปพลิเคชันป้ องกันการหลับใน ใช้สําหรับตรวจจับและแจ้ง
เตือนด้วยเสียงผูใ้ ช้งานเมืXอเกิดอาการหลับใน ส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ง านและเป็ นอุ ป กรณ์ เ ครืXอ งมือ ทางเลือ กสํ า หรับ ด้ า นความ
ปลอดภัยบนพาหนะ เป็ นโปรแกรมทีจX ะใช้ในการฝึ กสอน คอมพิวเตอร์เพือX
เรีย นรู้พ ฤติก รรมการหลับ ใน โดยควบคู่ก ับ การใช้ OpenCV [2] ในการ
ตรวจจับหน้ าคนผ่านกล้อง Webcam เมืXอผู้ขบั ขีมX พี ฤติกรรมเข้าข่ายการ
หลับในก็จะแจ้งเตือนให้ผขู้ บั ขีรX บั รู้

Keywords — yawn, doze off, Face Landmarks Detection

I. บทนํา
พฤติกรรมหลับในเป็ นปฏิกริ ยิ าของร่างกายทีอX ธิบายถึงการเข้าสู่ภาวะ
หลับตืน` โดยไม่ตง̀ั ใจ สาเหตุสว่ นใหญ่มกั มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ใน
บางครัง̀อาจเป็ นสัญญาณของโรค ผลข้างเคียงจากฤทธิของยา
พฤติกรรม
f
การนอนหลับ ทีXไม่เหมาะสม รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานทีXพ กั ผ่อน
การหลับในเกิดขึ`นได้ทุกทีX ไม่ว่าจะเป็ นห้องเรียนหรือทีXทํางาน เพียงแต่

III. วิธกี ารดําเนินงาน
การทํ า งานโดยรวมของระบบแสดงดัง รู ป ทีX 1 เริXม ต้ น ตั ง` แต่ เ ปิ ด
โปรแกรม กล้อ งดิจิต อลจะรับ ภาพของผู้ใ ช้ง านและนํ า ภาพทีXไ ด้ เข้า สู่
ขัน` ตอนของการประมวลผลภาพโดยจะทําการวิเคราะห์หาส่วนบริเวณทีX
เป็ น ใบหน้ า จากนัน` ใช้ Face Landmarks [2] กําหนดพิกดั จุดต่าง ๆ บน
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ใบหน้ าโดยทัง` ส่วนวิเคราะห์ห าส่วนบริเวณทีXเป็ น ใบหน้ าและส่วน Face
Landmarks จะเรียกใช้จากไลบราลีX Dlib ของ C++ [3] นําข้อมูลทัง̀หมดส่ง
ต่อให้สว่ นโปรแกรมไปคํานวณและประมวลผลเพือX ทําการตรวจสอบว่าภาพ
ใบหน้ าอยู่ในอาการหาวหรือไม่ โดยตรวจสอบว่าเป็ นไปตามเงืXอนไขของ
การหาวทีตX ง̀ั ค่าไว้จากนัน` แสดงผลทีไX ด้ให้ผใู้ ช้งานทราบผ่านการแจ้งเตือน
ด้วยเสียงทีมX คี วามดังสูงเพือX แจ้งเตือนผูใ้ ช้งาน
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ซึงX ริมฝีปากจะอยูห่ า่ งกันและใช้ความห่างของริมฝีปากบนและล่างสร้างเป็ น
ค่าระยะห่างของปาก (Lip Distance) แต่ว่าการหาจุดกึงX กลางริมฝี ปากบน
ตําแหน่ งทีX 52, 63 และริมฝี ปากล่างตําแหน่ งทีX 67, 58 จะใช้คา่ Mean เป็ น
ตัวกําหนดจุดกึงX กลางโดยพิจารณาจากแกน Y เป็ นหลักสูตรคํานวณหาค่า
mean เป็ นไปตามสมการทีX 1
Yt = ( y1+y2+y3+…+yn )/n

(1)

เมืXอ Yt คือค่า mean ของชุดริมฝี ปากบนและล่าง y1,y2,y3,…,yn คือ
ค่าข้อมูลในแกน y ส่วน n คือจํานวนข้อมูล หลังจากได้คา่ Yt ของริมฝี ปาก
บน และริมฝีปากล่าง แล้วกําหนดให้เป็ นค่าของ Yt ของริมฝีปากบนและ Yt
ของริมฝี ปากล่าง จากนัน` นํ าตัวแปรทัง̀สองมาคํานวณหาระยะห่างระหว่าง
ริม ฝี ป ากบนและล่างตามสมการ (2) เพืXอ นํ าไปเป็ น ตัวชี`วดั ว่าผู้ใช้งานมี
อาการหาวหรือไม่
Lip_distance = Abs( Ytของริมฝีปากบน- Ytของริมฝีปากล่าง)

(2)

เมืXอได้ค่า Lip Distance แล้วจะนํ าค่าดังกล่าวไปวัดระยะค่าเทียบกับ
เกณฑ์ กํ า หนดไว้ ถ้ า Lip Distance มีค่ า ทีXน้ อ ยกว่ า เกณฑ์ จ ะหมายถึ ง
ลักษณะการอ้าปากทีแX คบไม่ใช่ปฏิกริ ยิ าของการหาว แต่ถ้า Lip Distance
มีค่ามากกว่าเกณฑ์ทXกี ําหนด หมายถึง ปากมีลกั ษณะการอ้าปากทีXกว้าง
อาจบ่งบอกถึงกิรยิ าการหาวได้
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]
รูปทีX 3. ฟั งก์ชนั getting_landmarks ใช้ตรวจสอบจํานวนผูใ้ ช้งาน

รูปทีX 1. ขัน̀ตอนการทํางานของโปรแกรม
IV. การทํางานของ Face Landmarks
หลักการทํางานของ Face Landmarks จะเริมX จากกระบวนการค้นหา
ส่วนใบหน้าของผูใ้ ช้งาน (Face Detector) โดยจะตัดส่วนทีไX ม่เกียX วข้องให้
เหลือเพียงเฉพาะส่วนใบหน้าเท่านัน` จากนัน` Face Landmark จะทําการดึง
ไฟล์จากโมเดลตําแหน่ งพิกดั 68 จุดตามรูปทีX 2 จากนัน` วางเทียบซ้อนกับ
ส่วนใบหน้าของผูใ้ ช้งานให้ Matching กับส่วนของใบหน้าผูใ้ ช้งานตัว Face
Landmarks สามารถหดหรือขยายเพิXมได้ตามขนาดของใบหน้ าผู้ใช้งาน
แต่หากกระบวนการค้นหาส่วนใบหน้าของผูใ้ ช้งานไม่สามารค้นหาใบหน้า
ของผูใ้ ช้งานได้ ตัว Face Landmarks จะหยุดการทํางานทันที

ฟั งก์ ช ัน getting_landmarks ตามรู ป ทีX 3 เป็ นฟั งก์ ช ัน ทีXต รวจสอบ
จํ า นวนผู้ใ ช้ง านโดยจะเรีย ก im เป็ น Input ของภาพวิดีโ อมาตรวจจับ
ใบหน้าของผูใ้ ช้งานโดยเรียกใช้ detector ตรวจสอบจากนัน` เก็บไว้ทตXี วั แปร
rects จากนัน` ตรวจสอบว่าในภาพวิดโี อมีผูใ้ ช้งานหรือไม่ (if len(rects) ==
0) หรือ ผูใ้ ช้งานมีมากกว่าจะ p คน (if len(rects) > 1) ระบบจะไม่ทํางาน
และถ้ามีผใู้ ช้งาน p คน โปรแกรมจะสร้างอาเรย์ของ Numpy ไว้สาํ หรับเก็บ
ค่าแกน x และแกน y
ฟั งก์ชนั top_lip(landmarks) ตามรูปทีX 4 เป็ นฟั งก์ชนั หาค่าแกน x และ
แกน y โดยใช้ข้อ มูลพิก ดั จุด ต่ าง ๆ ของ Face Landmarks โดยสร้างอา
เรย์ของ top_lip_pts ไว้เก็บค่าพิกดั แกน x และแกน y ไว้สาํ หรับตรวจสอบ
ข้อมูล สําหรับตัวแปร top_lip_mean ถูกสร้างเพืXอใช้เก็บค่าเฉลียX ของแกน
x และ แกน y ทีไX ด้จากการคํานวณหาค่า Mean
ฟั งก์ ช ัน mouth_open ตามรู ป ทีX 5 ทํ า หน้ า ทีX คํ า นวณหาระยะห่ า ง
ระหว่างริมฝี ปากบน และริมฝี ปากล่าง ค่าทีไX ด้จากการคํานวณริมฝี ปากบน
เก็บค่าไว้ทXี top_lip_center และ ริมฝี ปากล่างเก็บไว้ทXี bottom_lip_center
เพืXอไว้ใช้คํานวณหา lip_distance แต่เพืXอไม่ให้ค่าทีXได้มคี ่าเป็ นลบได้เพิมX
ฟั ง ก์ ชั น Absolute ดั ง นี` lip_distance = abs(top_lip_center bottom_lip_center) เมือX ได้ผลลัพธ์เก็บค่าไว้ทตXี วั แปร lip_distance

รูปทีX 2. จุดพิกดั ตําแหน่ง Üá จุดของ Face Landmarks
การตรวจจับอาการหาวจะใช้ระยะความห่างของริมผีปากบนและริม
ฝี ปากล่างเป็ นตัววัดเพราะช่วงเวลาทีเX กิดอาการหาวปากจะเปิ ดกว้างทีสX ุด
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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])
รูปทีX 4. ฟั งก์ชนั top_lip หาค่าพิกดั ริมฝีปากบน
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รูปทีX 7. ค่า Lip Distance ขณะทีผX ใู้ ช้งานกําลังเปิ ดปากหาว
งานวิจ ยั นี` เป็ นแอปพลิเคชัน ด้า นความปลอดภัย บนถนนดัง นั น` การ
ทดสอบจะนําอุปกรณ์นําไปติดตัง̀ในรถยนต์เพืXอเป็ นการทดสอบการใช้งาน
คํ า นวณหามุ ม ทีXดีทXีสุ ด สํ า หรับ การติด ตัง` กล้อ งโดยจากการติด ตัง` ส่ ว น
ตําแหน่ งมุมกล้องทีXตดิ ตัง` ผูจ้ ดั ทําได้กําหนดการทดสอบทัง̀หมด 5 จุดบน
บริเวณคอนโซลรถยนต์ได้ดงั รูปทีX 8 ตําแหน่ง 1 คือมุมหน้าตรง,ตําแหน่ง 2
คื อ มุ ม ขวาล่ า ง,ตํ า แหน่ ง 3 คื อ มุ ม ขวาบน,ตํ า แหน่ ง 4 คื อ มุ ม ซ้ า ย
บน,ตําแหน่ง 2 คือมุมซ้ายล่าง

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
รูปทีX 5. ฟั งก์ชนั mouth_open คํานวณหาระยะห่างระหว่างริมฝีปาก
ต่อไปทีจX ะเป็ นนํ าค่าทีไX ด้มาตรวจสอบว่ามีค่ามากกว่าทีกX ําหนดหรือไม่
ในการทดลองนี`ใช้ค่าประมาณ 25 จุดภาพเป็ นตัวตรวจสอบโดยทีผX ใู้ ช้งาน
อยู่ ห่ า งจากกล้ อ งประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร ถ้ า ระยะห่ า งระหว่ า ง
ระหว่ า งริม ฝี ป ากบนและล่ า งมีค่ า มากกว่ า 25 จุ ด ภาพนานมากกว่ า 2
วินาที[4] จะถือว่าผูใ้ ช้งานมีอาการหาว เมืXอเงืXอนไขถูกต้องระบบจะแสดง
ข้อความและแจ้งเตือนด้วยเสียงแต่เสียงในระดับความดังทีตX ่างกันจากน้อย
ไปหามากเพือX บังคับให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ ตัว

รูปทีX 8. ตําแหน่งการติดตัง̀กล้องบนรถยนต์
ระยะห่างของกล้องและผูข้ บั ขีจX ากการติดตัง̀กล้องตามจุดต่าง ๆ ดังรูป
ทีX 9 ซึงX ระยะกล้องทีตX ดิ ตัง̀ห่างจากผูข้ บั ขีมX พี น`ื ทีจX าํ กัด คือระยะทีกX าํ หนดนัน`
ตายตัวจะเป็ นระยะห่างอยู่ทXปี ระมาณ 40 - 50 ซมเป็ นระยะทีXได้จากการ.
วัดระยะทางระหว่างผูข้ บั ขีกX บั กล้อง การขับขีขX องผูใ้ ช้งานจะงอแขนระดับ
หนึXงเพือX จะสามารถหมุนพวงมาลัยได้อย่างสะดวกดังนัน` ระยะห่างอาจสัน̀ลง
เล็กน้อย

V. ผลการทดลอง
ทําการทดสอบการทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook Acer Intel
Core i3 การทดลองหาค่า Lip Distance ขณะทีผX ใู้ ช้งานกําลังปิ ดปากว่าใน
ช่วงเวลาทีเX ปิ ดปากจะวัดข้อมูลได้ค่าเท่าไร ซึXงผลลัพธ์ทไXี ด้ดงั รูปทีX 6 โดย
ค่าสีแดงในตารางคือค่าพิกดั x ส่วนค่าสีน`ําเงินคือค่าพิกดั y

รูปทีX 9. ระยะห่างของกล้องและผูข้ บั ขีX
การทดลองในตําแหน่ งทีX 1 มุม หน้ าตรงบริเวณหลังพวงมาลัย ของ
คนขับดังรูปทีX 10 การทดลองหน้าตรงนี`เป็ นมุมมองทีเX ห็นใบหน้าของผูข้ บั ขีX
ชัดเจนทีสX ดุ ดังนัน` การจับใบหน้าจึงง่ายทําให้ผลทีอX อกถูกต้องและแม่นยํา

รูปทีX 6. ค่า Lip Distance ขณะทีผX ใู้ ช้งานกําลังปิ ดปาก
การทดลองหาค่า Lip Distance ขณะทีผX ใู้ ช้งานกําลังเปิ ดปากหาวว่าใน
ช่วงเวลาทีเX ปิ ดปากจะวัดข้อมูลได้ค่าเท่าไร ซึXงผลลัพธ์ทไXี ด้ดงั รูปทีX 7 โดย
ค่าสีแดงในตารางคือค่าพิกดั x ส่วนค่าสีน`ําเงินคือค่าพิกดั y
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รูปทีX 10. ตําแหน่งกล้องมุมหน้าตรงบริเวณหลังพวงมาลัย
การทดลองในตําแหน่ งทีX 2 มุมขวาล่างบริเวณคอนโซลรถยนต์ดงั รูปทีX
11 เป็ น การทดลองจากมุม ตํXาขึ`น มาจับ ใบหน้ าผู้ข บั พบว่าการจับ ใบหน้ า
Face Detection สามารถจับได้ปกติและสามารถจับการหาวได้แต่เนืXองจาก
เป็ นมุมเอียงจึงมีความคาดเคลือX นเล็กน้อยเวลาผูข้ บั ขีเX อียงใบหน้าเกินองศา
ทําให้การจับใบหน้าหลุดไปชัวขณะหนึ
X
Xง

รูปทีX 14. ตําแหน่งกล้องมุมซ้ายล่างบริเวณเหนือคอนโซลแอร์
จากการทดลองทัง̀หมดทัง̀ 5 มุมโดยทดสอบการหาวจํานวน 10 ครัง̀ใน
แต่ละการแจ้งเตือน ซึงX ให้มกี ารแจ้งเตือนทัง̀หมด 3 ครัง̀สรุปผลลัพธ์ได้ตาม
ตารางทีX I พบว่ามุมทีไX ด้ผลลัพธ์ทดXี ที สXี ุดจะเป็ นมุมหน้าตรงเพราะจับภาพ
ได้ดที สXี ุดและเห็นชัดเจนทีสX ุด รองลงมาคือมุมซ้ายบนแต่ในมุมมองการใช้
งานและการติดตัง̀ มุมทีดX ที สXี ุดคือมุมซ้ายบนเพราะติดตัง̀ได้ง่ายและไม่บงั
สายตาของคนขับทําให้ความปลอดภัยสูงกว่าแบบมุมอืนX
ตารางทีX I. ผลการทดสอบของแต่ละมุมกล้องจํานวน 10 ครัง̀
ตําแหน่งกล้อง

รูปทีX 11. ตําแหน่งกล้องบริเวณคอนโซลรถยนต์

1.มุมหน้าตรง

การทดลองในตําแหน่งทีX 3 มุมขวาบนบริเวณขอบกระจกเหนือผูใ้ ช้งาน
ดังรูปทีX 12 การทดลองครัง̀นี`ไม่สามารถได้จริงเนืXองจากมุมติดตัง̀ค่อนข้าง
แคบและหลุดได้ง่าย มุมในการจับกล้องก็สงู เกินไปทําให้การจับใบหน้าไม่
เต็มจึงไม่สามารถวัดผลได้

2.มุมขวาล่าง
3.มุมขวาบน
4.มุมซ้ายบน
5.มุมซ้ายล่าง

การแจ้ง
เตือนครัง7 ที:
1
ถูกต้อง 10
ครัง7
ถูกต้อง 7
ครัง7
ถูกต้อง 2
ครัง7
ถูกต้อง 8
ครัง7
ถูกต้อง 8
ครัง7

การแจ้ง
เตือนครัง7 ที:
2
ถูกต้อง 10
ครัง7
ถูกต้อง 8
ครัง7
ถูกต้อง 0
ครัง7
ถูกต้อง 9
ครัง7
ถูกต้อง 9
ครัง7

การแจ้ง
เตือนครัง7 ที:
3
ถูกต้อง 9
ครัง7
ถูกต้อง 8
ครัง7
ถูกต้อง 1
ครัง7
ถูกต้อง 9
ครัง7
ถูกต้อง 8
ครัง7

ความ
ถูกต้อง
96.7%
76.7%
10%
86.7%
83.3%

V. สรุป
แอปพลิเคชันป้ องกันการหลับในเป็ นโปรแกรมทีXใช้ OpenCV ในการ
จับใบหน้าผูใ้ ช้งานโดยใช้เครือX งมือ Machine Learning มาช่วยให้ระบบการ
ทํางานดียงิX ขึน` และใช้ Face Landmarks กําหนดจุดพิกดั บนบริเวณใบหน้า
ก่อนส่งค่าไปประมวลผลเพืXอตรวจสอบเงือX นไขการหาว ถ้าเงือX นไขถูกต้อง
จะทําการแจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบ

รูปทีX 12. ตําแหน่งกล้องมุมขวาบนบริเวณขอบกระจก
การทดลองในตําแหน่ งทีX 4 มุมซ้ายบนบริเวณกระจกมองหลังดังรูปทีX
13 สามารถจับใบหน้าการทํางานได้ปกติมกี ารคลาดเคลืXอนเล็กน้อยเพราะ
ความแตกต่างของมุมกล้อง แต่การใช้งานจริงสามารถใช้งานได้อกี ทัง̀ยัง
เป็ นตําแหน่งทีเX หมาะสมแก่การติดตัง̀ของกล้อง
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รูปทีX 13. ตําแหน่งกล้องมุมซ้ายบนบริเวณกระจกมองหลัง
การทดลองในตํ า แหน่ ง ทีX 5 มุ ม ซ้ า ยล่ า งบริเวณเหนื อ คอนโซลแอร์
รถยนต์ดงั รูปทีX 14 การทดลองค่อนข้างเห็นใบหน้ าไกลกว่ามุมอืXน ๆ แต่
เห็น ใบหน้ าทีXชดั เจน ด้วยความทีXมุม กล้องทีXไกลขึ`น ทําให้การจับ ปากไม่
ชัดเจนมีความคลาดเคลือX น
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เว็บสเครพพิงและการนาเสนอข้อมูลการท่องเทีย่ วภูเก็ตเพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจใน
การจัดการการท่องเทีย่ วภูเก็ต
Web scraping and Phuket Tourism Data Visualization to Support Phuket
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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.

บทคัด ย่ อ — จัง หวัด ภูเก็ตเป็ นเมื อ งท่ องเที่ ย วติ ดอัน ดับโลกและมี การ
เจริ ญเติ บโตทางการท่ องเที่ ยวที่ สู ง ที่ สุ ด เป็ นอั น ดั บ สองรองจา ก
กรุงเทพมหานคร แต่ อย่ างไรก็ตามหลังเกิ ดการระบาดของโควิ ด19 การ
ท่ องเที่ยวของภูเก็ตได้รบั ผลกระทบอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
หลายกิ จการทางการท่ องเที่ ยวปิ ดตัวลงทาให้ การท่ องเที่ ยวของภูเก็ตจาก
พื้ น ที่ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยนั ก ท่ อ งเที่ ย วและการลงทุ น ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
หยุดชะงักลง หลายพื้นที่ มีสภาพเป็ นเหมือนเมืองร้าง ต่ อมาหน่ วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนในภูเก็ตได้ร่วมมือกันผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บอ็ กซ์
เพื่อให้ การท่องเที่ยวของภูเก็ตกลับมาฟื้ นตัวอีกครัง้ หนึ่ ง อย่างไรก็ตามการ
ฟื้ นตัวทางด้านการท่ องเที่ ยวของภูเก็ตในครัง้ นี้ คงไม่เหมือนกับครัง้ ที่ผ่าน
มาเช่ นหลังวิ กฤติ ต้มยากุ้ง หรือหลังการเกิ ดสึ นามิ เนื่ องด้วยผลกระทบที่
เกิ ดขึ้นจากการระบาดของโควิ ด19 นัน้ ได้ทาลายอุตสาหกรรมการท่องเทียว
ในทุ ก พื้ น ที่ และทุ ก อุตสาหกรรม ดัง นั ้น ข้ อ มู ล ส าหรับการสนั บสนุ น การ
ตัดสิ นใจสาหรับผู้ที่เกี่ ยวข้องทางธุรกิ จการท่ องเที่ ยวจึงมีความสาคัญเป็ น
อย่ างมาก งานวิ จยั นี้ นาเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศนาเสนอข้อมูล
ทางด้านการท่ องเที่ยวโดยใช้เว็บสเครพพิ ง ในการรวบรวมข้อมูลออนไลน์
ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและใช้ โ ปรแกรมไมโครซอฟท์ พ าวเวอร์บี ไ อ
เดสก์ทอ็ ปสาหรับนาเสนอข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจ

Keywords — Web Scraping, Data Analysis, Data Visualization,
COVID-19, Phuket Tourism

I. บทนา
ภูเก็ตเป็ นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยทางด้านฝั ง่ อันดามัน
มีลกั ษณะเป็ นเกาะทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย ทิศเหนือติดกับจังหวัดพังงา
ทิศ ตะวัน ออกติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ การเดิน ทางเข้าออก
จังหวัดภูเก็ตได้ทงั ้ ทางบก ทางน้า และทางอากาศ โดยรถยนต์เข้าสู่จงั หวัด
ภูเก็ตผ่านสะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร การเดินทาง
อากาศผ่านสนามบินนานาชาติภูเก็ต และมีท่ าเทียบเรือหลายแห่งสาหรับ
การเดินทางทางเรือ [1]

คำสำคัญ — เว็บสเครพพิ ง, การวิ เคราะห์ข้อมูล, การนาเสนอข้อมูล,
โควิ ด19, การท่องเที่ยวภูเก็ต
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
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ความสาคัญเป็ นอย่างมากเพราะจะทาให้ความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ ลดน้อยลง
ได้ จากปั ญหาที่เกิดขึ้น กับการท่อ งเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตผู้ว ิจยั เห็น ถึง
โอกาสในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารการจัดการข้อมูล
ทางด้านการท่อ งเที่ย วให้กบั ผู้ใช้ง านทัง้ หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนที่
ต้องการใช้ขอ้ มูลในการสนับสนุ นการตัดสินใจทัง้ การลงทุน และการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการใช้ เว็บสเครพพิง ทาหน้าที่
รวบรวมข้อ มูล ที่ม ีก ารเผยแพร่ ผ่ า นเว็ป ไซต์ ป ระกอบด้ว ย ข้อ มูล ที่พ ัก
ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลร้านสปา ข้อมูลโรงพยาบาล มาจัดเก็บในคลังข้อมูล
เพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้กบั ผู้ใช้งานในระบบ
ออนไลน์ได้โดยตรง
รูปที่ I. แผนทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
แหล่งทีม่ า : [1]
ภูเก็ตมีการท่องเที่ยวเป็ นภาคเศรษฐกิจที่มคี วามสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจทัง้ ด้านการสร้างรายได้และการจ้างงาน และเมื่อ พิจารณาถึง
รายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในภูเก็ตพบว่ารายได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ธุรกิจโรงแรมและทีพ่ กั มีระดับการแข่งขันสูง แต่ตงั ้ แต่ตน้ ปี 2563 ประเทศ
ไทยประสบปั ญหาจากการระบาดของโควิด19 ซึ่งถือว่าเป็ นวิกฤติทร่ี ุนแรง
ทีส่ ุดในรอบ 100 ปี และภูเก็ตเป็ นจังหวัดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างหนักจาก
วิกฤติในครัง้ นี้ โดยธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากที่สุดเรียงตามลาดับได้แก่
ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจนาเทีย่ ว ธุรกิจอาหารและ เครือ่ งดืม่ ธุรกิจจาหน่ าย
สินค้าและของทีร่ ะลึก ธุรกิจโรงแรมทีพ่ กั และธุรกิจการขนส่ง [2] โครงการ
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็ นโครงการทีร่ ฐั บาลกาหนดเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่ได้รบั วัคซีนครบโดสแล้วสามารถ
เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ตอ้ งกักตัว [3] รัฐบาลกาหนดให้ภเู ก็ตเป็ นจังหวัด
นาร่องในการรับนักท่องเทีย่ ว ดังนัน้ การฉีดวัคซีนให้กบั ประชากรทีอ่ าศัยใน
จังหวัดภูเก็ต จึงมีความส าคัญโดยจังหวัด ภูเ ก็ต เป็ น จัง หวัดแรก ๆ ของ
ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั วัคซีนเร็วทีส่ ุด และมีจานวนผูไ้ ด้รบั วัคซีนครบสามเข็ม
สูงทีส่ ุดจังหวัดหนึ่งด้วย รูปที่ 2 แสดงจานวนการรับวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต
[4]

II. เว็บสเครพพิงและการนาเสนอข้อมูล
เว็บสเครพพิง (Web Scraping) เป็ นเครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีใ่ ช้ใน
การดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจหรือหน้าเว็บไซต์ได้อย่างอัตโนมัตทิ าให้ได้มา
ซึง่ ข้อมูลทีต่ อ้ งการโดยไม่ตอ้ งนัง่ คัดลอกข้อมูล เว็บสเครพพิงสามารถใช้ได้
กับหลากหลายภาษาโปรแกรมมิง่ เช่น Python, R, JavaScript, Java, Go
และ PHP เป็ นต้น เว็บสเครพพิงเป็ นเครื่องมือทีน่ าไปใช้กบั งานหลายงาน
เช่น การเปรียบเทียบราคาสินค้าออนไลน์ทร่ี วบรวมราคามาจากผูค้ ้าปลีก
หลายรายเพื่อนามาเสนอในที่เดียวผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบราคาได้
อย่ า งสะดวก การรวบรวมราคาตัว๋ เครื่อ งบิน จากผู้ข ายหลาย ๆ ที่ม า
นาเสนอในทีเ่ ดียวกันเพื่อเปรียบเทียบราคา นามาใช้ในการเปรียบเทียบ
ราคาอสังหาริมทรัพย์ นามาใช้ในงานของตลาดหลัก ทรัพย์ในการรวบรวม
ข้อมูลของการเปลีย่ นแปลงราคาทีผ่ ่านมาเพือ่ นาเสนอให้เห็นถึงทิศทางการ
เปลีย่ นแปลง นอกจากการใช้ เว็บสเครพพิงสาหรับการนาข้อมูลมาใช้ทาง
ธุร กิจแล้ว เว็บสเครพพิงยังถูกน ามาใช้กบั การรวบรวมข้อมูล ที่เผยแพร่
ทางการแพทย์เพื่อการสร้างคลังข้อมูลสาหรับการวินิจฉัยโรคเป็ นต้น [5]
นอกจากนัน้ มีงานวิจยั ที่น าเสนอให้เห็น ว่า เว็บสเครพพิง เป็ น เครื่อ งมือ
สาคัญในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) [6] [7]
ซึ่ง จัง หวัด ภู เ ก็ต ถู ก ก าหนดให้เ ป็ นจัง หวัด น าร่ อ งการพัฒ นาเป็ นเมือ ง
อัจฉริยะหนึ่งของประเทศไทย
การนาเสนอข้อมูล (Data Visualization) ในปั จจุบนั มีความสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ ในทุกธุรกิจ เนื่องด้วยเป็ นการนาเสนอข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลทีท่ าให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลเข้าใจกับข้อมูลทีน่ าเสนอได้ง่ายดังนัน้ หลายธุรกิจ
ในปั จจุบนั จึงให้ความส าคัญกับการน าเสนอข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามสิง่ สาคัญในการทีผ่ ใู้ ช้ขอ้ มูลสามารถที่จะ
ใช้ขอ้ มูลที่ผ่านการวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดหรือไม่นนั ้ การ
ออกแบบการนาเสนอข้อมูลมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ โดยต้องวิเคราะห์ให้
ได้ว่าข้อ มูล ที่น าเสนอนัน้ ตรงกับความต้อ งการของผู้ใช้งานและมีค วาม
เชือ่ มโยงของข้อมูลทีน่ าเสนอต่อการตัดสินใจในแต่ละดับของข้อมูลได้ดี [8]
และสาหรับประโยชน์ ของการทาการนาเสนอข้อมูล ที่สาคัญสาหรับธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจประกอบด้วย 1) ความรวดเร็วของ
ข้อมูลในการตอบสนองซึง่ หมายถึงข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์นนั ้ ต้องเป็ น
ข้อมูลปั จจุบนั 2) การนาเสนอข้อมูลต้องเข้าใจได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน 3) การ
เชื่อมโยงข้อมูลที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในแต่ละดับของข้อมูลทีส่ มั พันธ์
กัน [9] [10]

จำน ว น กำร ฉี ด วั ค ซี น จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต
ตั ้ง แต่ 01/03/2564- 11/02/2565

VACCINE 2

119290

4112

5466
VACCINE1

276107

2022

465308

480322

2021

VACCINE 3

รูปที่ II. จานวนการรับวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต
ปั จจุบนั ข้อมูลเปรียบได้เหมือนอาวุธ หน่วยงานหรือองค์กรใดมีขอ้ มูลที่
บริหารจัดการทีด่ แี ละสามารถแปรผลข้อมูลนัน้ มาใช้งานได้เปรียบเสมือนมี
อาวุธทีส่ ามารถจะต่อสูไ้ ด้ อย่างไรก็ตามข้อมูลทีม่ นี นั ้ จะต้องมีคุณลักษณะที่
เชื่อถือได้ มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน หลังเกิด
การระบาดของโควิด19 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของจังหวัดภูเก็ตได้รบั
ผลกระทบเป็ นอย่างมาก การมีขอ้ มูลสาหรับการสนับสนุนการตัดสินใจจึงมี
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III. การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รวบรวมข้อมูลทางด้านการท่องเทีย่ วที่
มีก ารเผยแพร่ ข ้อ มูล ผ่ า นเว็บ ไซต์ ม าจัด เก็บ เป็ น คลัง ข้อ มูล เพื่อ ใช้เ ป็ น
แหล่งข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
อยู่ภายใต้กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [11] สาหรับการรวบข้อมูลของ
งานวิจยั นี้ใช้เว็บสเครพพิงด้วยภาษา Python [12] [6] และใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์พาวเวอร์บไี อเดสก์ทอ็ ป [13] เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูล
III.I เว็บสเครพพิงด้วยภาษาไพทอน

ข้อมูลการท่องเทีย่ วทีท่ าการรวบรวมข้อมูลเพือ่ นามาใช้เป็ นคลังข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระบบสารสนเทศนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลทีพ่ กั ทุก
ประเภททุกระดับในจังหวัดภูเก็ต สาหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลทีพ่ กั มาจากเว็ปไซต์ Expedia ข้อมูลร้านอาหารและร้านสปาทัง้ หมด
ในจัง หวัด ภู เ ก็ต จากเว็ ป ไซด์ ก ารท่ อ งเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย ข้อ มูล
โรงพยาบาลจากศูนย์ขอ้ มูลประเทศไทย รูปที่ 3 แสดงแหล่งข้อมูลสาหรับ
การทาเว็บสเครพพิงของระบบงาน รูปที 4 แสดงตัวอย่างคาสังในการท
่
า
เว็บสเครพพิง ด้ว ยภาษาไพทอน และขัน้ ตอนการทาเว็บสเครพพิง ของ
ข้อมูลร้านสปา

รูปที่ IV. คาสังในการท
่
าเว็บสเครพพิงด้วยภาษาไพทอน และขันตอนการ
้
ทาเว็บสเครพพิงของข้อมูลร้านสปา
III.II ขอบเขตของระบบ

รูปที่ III. แหล่งข้อมูลในการทาเว็บสเครพพิง

รูปที่ V. Use Case Diagram ของระบบงาน
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รูปที่ 5 แสดงขอบเขตของระบบสารสนเทศ ในส่วนของการนาเสนอ
ข้อมูลการท่องเทีย่ วของจังหวัดภูเก็ตโดยผูใ้ ช้งานทัวไปสามารถที
่
จ่ ะเข้าถึง
ข้อมูลทีผ่ ่านการวิเคราะห์ของ ทีพ่ กั ร้านอาหาร ร้านสปา และโรงพยาบาล
และส าหรับ ผู้ใ ช้ง านที่ต้อ งการเข้า ถึง ข้อ มูล อื่น ๆ เช่ น ข้อ มูล ทางด้า น
นันทนาการและสถานทีท่ ่องเทีย่ ว การเดินทางและยานพาหนะ บริษทั นา
เทีย่ ว ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การจัด
นิทรรศการและการประชุม และ ร้านค้าสาหรับขายของทีร่ ะลึก ก็สามารถ
สมัครสมาชิกเพื่อแจ้งความจานงในการได้รบั ข้อมูลไปยังผูพ้ ฒ
ั นาระบบได้
โดยผูพ้ ฒ
ั นาระบบจะทาการประเมินค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้กบั
สมาชิกทีต่ ้องการจะได้ขอ้ มูลเพิม่ เติม รูปที่ 6 แสดง Class Diagram ของ
ระบบ
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รูปที่ VI. Class Diagram ของระบบงาน
III.III การนาเสนอข้อมูล

การนาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทีพ่ กั ร้านอาหาร สปา
และ โรงพยาบาล ของจังหวัดภูเก็ตแสดงการนาเสนอบางส่วนดังรูปที่ 7-10

รูปที่ VII. Data Visualization แสดงจานวนรวมของ ทีพ่ กั ร้านอาหาร ร้านสปา และ โรงพยาบาล
รู ป ที่ 7 แสดงจ านวนรวมของที่ พ ัก ร้ า นอาหาร ร้ า นสปา และ ประเภทตามมาตรฐาน SHA และ SHA+ ของทัง้ สามอาเภอในจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลทัง้ หมดในจังหวัดภูเก็ต โดยกราฟด้านบนซ้ายมือ น าเสนอ
กราฟด้านล่างซ้ายนาเสนอจานวนรวมของร้านอาหารโดยแยกประเภทตาม
จ านวนรวมของที่พ ัก โดยแสดงให้เ ห็น ว่ า ที่พ ัก ที่ม ีจ านวนมากที่สุ ด ใน
มาตรฐาน SHA และ SHA+ของทัง้ สามอาเภอในจังหวัดภูเก็ต และ กราฟ
จังหวัดภูเก็ตคือทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว และ ทีพ่ กั ทีม่ จี านวนน้อยทีส่ ุดคือที่พกั
ล่างขวานาเสนอจานวนโรงพยาบาลทัง้ หมดในแต่ละสังกัดของทุกอาเภอใน
ระดับ 1 ดาว ขณะที่ กราฟบนขวานาเสนอจานวนรวมของร้านสปาโดยแยก จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ VIII. Data Visualization นาเสนอร้อยละของข้อมูลทีพ่ กั ร้านอาหาร ร้านสปา และโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
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รูป ที่ 8 น าเสนอร้อ ยละของข้อ มูล ที่พ ัก ร้า นอาหาร ร้า นสปา และ
โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตซึง่ พบว่า ทีพ่ กั ระดับสามดาวในจังหวัดภูเก็ตมี
จานวนถึง 38.16% ร้านสปาตามมาตรฐาน SHA มี 58.33% ร้านอาหาร
ตามมาตรฐาน SHA มี 67.66% และจังหวัดภูเก็ตมีโรงพยายาลทีใ่ ห้บริการ
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โดยสังกัดรัฐบาล 89.29% และมีโรงพยาบาลเอกชน 10.71% สาหรับการ
กรองข้อมูลในส่วนนี้สามารถกรองข้อมูลได้ตงั ้ แต่ระดับอาเภอ และ ระดับ
ตาบล

รูปที่ IX Data Visualization นาเสนอร้อยละของข้อมูลทีพ่ กั ร้านอาหาร ร้านสปา และโรงพยาบาลของอาเภอกะทู้
รูปที9่ Data Visualization นาเสนอร้อยละของข้อมูลทีพ่ กั ร้านอาหาร
ร้านสปา และโรงพยาบาลของอาเภอกะทู้ ซึ่งพบว่าที่พกั กระดับสามดาว
ยังคงมีจานวนสูงทีส่ ุดถึง 43.93% ร้านสปาตามมาตรฐาน SHA มี 68.42%

ร้านอาหารตามมาตรฐาน SHA มี 76.7% และมีโรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการโดย
สังกัดรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

รูปที่ X Data Visualization นาเสนอร้อยละของข้อมูลทีพ่ กั ร้านอาหาร ร้านสปา และโรงพยาบาลของตาบลป่ าตอง
รูป ที่10 น าเสนอร้อ ยละของข้อ มูล ที่พ กั ร้า นอาหาร ร้า นสปา และ
โรงพยาบาลของตาบลป่ าตองซึ่งเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียง พบว่าที่
พัก กระดับ สามดาวยัง คงมีจ านวนสู ง ที่ สุ ด ถึ ง 45.39% ร้ า นสปาตาม

มาตรฐาน SHA มี 70% ร้านอาหารตามมาตรฐาน SHA มี 77.5% และมี
โรงพยายาลทีใ่ ห้บริการโดยสังกัดรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

136

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

enhancing citizen alignment," Sustainable Cities and Society, vol. 66, p.
15, 2020.
[8] CRGroup. (2 0 1 7 ) . There’s Magic in Graphs: How Data Visualization
Leads to Better Decision Making. Available: http://crgroup.com/wpcontent/uploads/data-visualization-eBook.pdf
[9] MapBusinessOnline. (2022, 23/01/2565). Data Visualization’s Positive
Impact on Decision Making. Available: https://shorturl.asia/OKke0
[10] A. Shen-Hsieh and M. Schindl, "Data visualization for strategic decision
making " presented at the CHI0 2 : Human Factors in Computing
Systems, Minnesota 2002.
[11] U. Makchan and P. Pornphol, "Phuket Mangrove Gastronomy
Information System Development," presented at the 2019 5th
International Conference on Engineering, Applied Sciences and
Technology (ICEAST), Luang Prabang, Laos, 2019.
[12] S. v. Broucke and B. Baesens, Practical Web Scraping for Data
Science: Best Practices and Examples with Python: Apress, 2018.
[13] Microsoft. (2022, 08/01/2022). Power BI documentation. Available:
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/

IV. สรุป
ข้อมูลสาหรับการสนับสนุ นการตัดสินใจมีความสาคัญเป็ นอย่า งมาก
โดยเฉพาะข้อมูลสาหรับสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนทางด้านการท่องเทีย่ ว
ในจังหวัดภูเก็ตในยุคทีโ่ รคระบาดยังคงมีอยู่ ดังนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
แสดงให้เห็นว่าถ้าจะทาการลงทุนทัง้ ด้านทีพ่ กั ร้านอาหาร ร้านสปา และ
การมีโรงพยาบาลให้บริการในพื้นทีน่ นั ้ นักลงทุนจะเลือกลงทุนอย่างไรถึง
จะเกิด ความเสี่ย งน้ อ ยที่สุ ด ซึ่ง ถ้ า ย้อ นกลับ ไปพิจ ารณาข้อ มูล ที่พ ัก
ร้านอาหาร ร้านสปา และโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตก่อนทีจ่ ะมีโรคระบาด
นัน้ จะมีการเติบโตที่สูงมาก โดยมีจานวนที่พกั ในทุกระดับเป็ น 1,858 ที่
รานอาหาร 504 ที่ ร้านสปาทัง้ สิน้ 120 ที่ และขณะทีม่ โี รงพยาบาลทัง้ สังกัด
รัฐบาลและเอกชนทัง้ สิ้น 28แห่ ง ดังนัน้ การพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ม ี
วัตถุประสงค์เพือ่ รวบรวมข้อมูลทีพ่ กั ร้านอาหาร ร้านสปา และโรงพยาบาล
ซึ่งมีการเผยแพร่ขอ้ มูลออนไลน์ ด้วยวิธกี ารเว็บสเครพพิง ด้วยภาษาไพ
ทอน เพื่อ เป็ น คลังข้อ มูล ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข ้อ มูล ให้กบั ผู้ใช้งาน
ทัวไปเข้
่
ามาใช้งานเพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจทางด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ตได้แก่ การลงทุน การศึกษา งานวิจยั การวางแผนงบประมาณ
การท่องเทีย่ ว และ อื่น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจนัน้ มีความถูกต้องสู งสุดและ
ลดความเสีย่ งมากทีส่ ุด และสาหรับผูใ้ ช้งานทีต่ อ้ งการข้อมูลเพิม่ เติมจากทีม่ ี
อยู่น้ีก็สามารถระบุความต้องการไปยังผูพ้ ฒ
ั นาระบบผ่านการเป็ นสมาชิก
เนื่อ งด้ว ยขอบเขตความต้อ งการใช้ข ้อ มูล ของผู้ใช้ง านแต่ ล ะคนมีค วาม
ต้องการทีแ่ ตกต่างกัน ระบบงานนี้จงึ ได้เพิม่ ส่วนทีผ่ ู้ใช้งานแต่ละคนสามารถ
ทีจ่ ะระบุความต้องการใช้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้นอกจากข้อมูลพื้นฐานทางด้าน
การท่ อ งเที่ ย วที่ค วรจะรู้ อ ัน ได้ แ ก่ ที่ พ ัก ร้ า นอาหาร ร้ า นสปา และ
โรงพยาบาล
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ความเป็ นไปได้ในการผลิตและคุณภาพของนํ้าส้มสายชูมะม่วงมหาชนกในระดับ
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บทคัดย่อ — การผลิตหมักนํ้ าส้มสายชูจากมะม่วงมหาชนกวัตถุดิบโดยใช้
ไวน์มะม่วงมหาชนก ทีม่ เี อทานอลร้อยละ 83.10 ± 0.00 กรัมต่อลิตร ในระยะเวลา
การหมัก 7 วัน ด้ว ยเชื้อ ยีส ต์ ส ายพัน ธุ์ Saccharomyces cerevisiae FER1 ซึ่ง
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตหมักนํ้ าส้มสายชูจากมะม่วงมหาชนกในระดับ
SME ที่สภาวะการเติมอากาศ 0.5 บาร์ อุณหภูมิ 30.0 ± 0.1 องศาเซลเซียส มี
ปริ ม าตรความเข้ ม ข้ น รวมเริ่ ม ต้ น อยู่ ที่ 80 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร(Total Solution
Concentration 8 (TC8) ) โดยถั ง หมั ก กระบวนการผลิ ต นํ้ า ส้ ม สายชู ห มัก
(Fermented Vinegar Production Process) ด้วยระบบผสมนํ้าหมักเข้ากับอากาศ
(Internal Venturi Ejector System) ทีร่ ะยะการหมัก Start-Up phase (250 ลิตร)
1 รอบการหมัก และ Acetification operation phase (600 ลิตร) 3 รอบการหมัก
ซึ่งมีผลการทดลองดังนี้ อัตราการผลิตกรดแอซีตกิ เฉลี่ยต่อวัน (Acetification rate
(ETA)) เท่ า กั บ 12.84 กรัม ต่ อ ลิ ต ร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก รดแอซี ติ ก เฉลี่ ย (Acid
products (AP)) เท่ากับ 30 กรัมต่อลิตร โดยเชื้อสายพันธุ์ Acetobacter aceti WK

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
มะม่ ว งเป็ น ผลไม้ช นิ ดหนึ่ งที่สํ า คัญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
รองลงมาจาก ทุเรียน ลําไย และมังคุด ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2654
ไทยส่งออกมะม่วงสด 45,610 ตัน มูลค่ารวม 1,220.61 ล้านบาทโดยตลาด
ส่งออกทีส่ ําคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม ญี่ป่ ุน ฮ่องกง สิงคโปร์
จีน รัส เซีย ลาว และเมียนมา พัน ธุ์ ม ะม่ ว งที่นิ ยมปลู กเพื่อ ส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศมีอยู่หลายพันธุ์ ได้แก่ มะม่วงนํ้ าดอกไม้สีทอง มะม่วงฟ้ าลั ่น
มะม่วงมันขายตึก มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงมหาชนก
เป็ นต้น [1]
นํ้าส้มสายชู (vinegar) จัดเป็ นสิง่ ทีใ่ ช้ปรุงแต่งรสของอาหารทีน่ ิยมใช้ใน
ประเทศไทย โดยเติมในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้เปรี้ยวเพิม่ ขึน้ และยังถูก
ใช้ใ นการถนอมอาหารจํ า พวกของหมักดอง ประเภทของนํ้ า ส้ม สายชูที่
บริโภคกันมีปริมาณกรดนํ้ าส้มอยู่ประมาณร้อยละ 4-7 ของนํ้าหนักทัง้ หมด
นํ้ า ส้ ม สายชู ห มัก สามารถผลิ ต ได้ จ ากผลไม้ ธัญ พื ช หรื อ แม้ แ ต่ ก ารนํ า
ผลผลิต ที่เหลือ ใช้ คุ ณ ภาพไม่ ได้ ม าตรฐาน ตัว อย่ า งงานวิ จัย การผลิต
นํ้ า ส้ม สายชู จากเปลือ กและแกนสับ ปะรด และการผลิต นํ้ า ส้มสายชู จาก
กล้วยทีส่ ุกจัด ขัน้ ตอนการผลิตนํ้าส้มสายชูหมัก เริม่ จากการเปลีย่ นนํ้ าตาล
เป็ น แอลกอฮอล์ โ ดยกระบวนการหมักของยีส ต์ จากนั น้ นํ า ไปหมัก เพื่ อ
เปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็ นกรดแอซีตกิ โดยเชื้อจําพวก Acetic Acid Bacteria
(AAB) [2]
บทความที่เผยแพร่ระหว่าง 1995 และ 2018 มีการศึกษาผลกระทบ
ของการบริโภคนํ้ าส้มสายชู หมักต่อ glycemic profile ในเลือดของมนุ ษ ย์

คําสําคัญ — มะม่วงมหาชนก, นํ้าส้มสายชูหมัก, 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
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และ putative mechanistic cellular pathways ในทัง้ แบบมนุ ษ ย์ และสัต ว์
[5] มีการศึกษาจํานวนมากแสดงให้เห็นว่านํ้ าส้มสายชูหมักมีศกั ยภาพใน
การรักษาโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็งและการติดเชื้อจุลนิ ทรีย์ และ
รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีนํ้าส้มสายชูหมัก 15 มิลลิลิตรต่อวัน (กรดแอซี
ติก 750 มิลลิลิต ร) เป็ น ประจํ า ทุ กวันช่ วยลดความเสี่ยงต่ อโรคความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือด และโรคอ้วน [6] งานวิจยั ของ W. Krusong และ
คณะ ทําการศึกษา ผลกระทบของความเข้มข้นเริม่ ต้นของกรดแอซีตกิ และ
เอทานอลภายในถังหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง (Semi-Continuous Acetification)
โดยการปรับสภาพของ A. aceti WK ให้มคี วามทนทานต่อปริมาณกรดทีส่ งู
และใช้เอทานอลเป็ นสารอาหาร ผลทีไ่ ด้สามารถผลิตกรดแอซีตกิ ต่อวันโดย
เฉลี่ย 9.12 กรัมต่อลิตร และค่าผลได้ร้อยละ 94.4 ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้กบั
ผูผ้ ลิตสินค้าทีต่ ้องใช้นํ้าส้มสายชูหมักเป็ นองค์ประกอบหลัก [7]
กระบวนการหมักแบบบกึ่งต่อเนื่องเป็ นกระบวนการหมักที่ได้รบั ความ
นิยมในอุสกรรมการผลิตนํ้าส้มสายชูเนื่องจากพราะช่วยลดความเสีย่ งของ
การยับยัง้ สารตัง้ ต้นและการสะสมของสารแคแทบอไลต์ ยิ่งไปกว่านัน้ ยัง
ช่วยให้สามารถนํ ากรดกลับมาใช้ซํ้าได้ในรอบถัดไป ซึ่งส่งผลให้การผลิต
กรดแอซิติที่มีค วามเข้ม ข้น สูง เป็ น ความต้ อ งการหลัก ของอุตสาหกรรม
นํ้าส้มสายชู [8-9]
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั แรกที่ผลิตนํ้ าส้มสายชูจากมะม่วงมหาชนก
ในระดับ SME โดยศึกษากระบวนการหมักแบบกึ่งต่อเนื่องกําลังการผลิต
ได้สูงสุด 600 ลิตร ในสภาวะการเติมอากาศอยู่ที่ 0.5 บาร์ กระบวนการ
หมัก นี้ อ้ า งอิ ง มาจาก 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 ง หมั ก กร ะ บว น การ ผ ลิ ต นํ้ าส้ ม ส ายชู ห มั ก (Fermented Vinegar
Production Process) ด้ ว ยระบบผสมนํ้ า หมั ก เข้ า กั บ อากาศ (Internal
Venturi Ejector System) เลขที่ทรัพย์สินทางปั ญญา : 12907 ในนาม ศ.
ดร.วราวุฒ ิ ครูส่ง และคณะ
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หมัก และแบบจําลอง partial least squares regression (PLS-regression)
ในการทํานาย สําหรับการทํานายความเข้มข้นของกรดแอซิตกิ มีตวั แปรดัง
ต่ อ ปนี้ ค่ า สัม ประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (R2) คาความคลาดเคลื่อ นจากการ
ทํานายของกลุ่มตัวอย่างสร้างสมการ (RMSEC) ค่าความคลาดเคลื่อนจาก
การทํ า นายด้ ว ยตัว อย่ า งกลุ่ ม ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง (RMSECV) ค่ า
อัตราส่วนระหว่าง SEP กับ SD และ ความผิดพลาด (Bias) ซึ่งมีค่าดังนี้
0.96 2.30 กรัม ต่ อ ลิต ร 2.44 กรัม ต่ อ ลิต ร 1.11 กรัม ต่ อ ลิต ร และ 5.56
ตามลําดับ ในส่วนเอทานอล มีตวั แปรเช่นเดียวกับกรดแอซิตกิ ค่าทีไ่ ด้ดงั นี้
0.94, 3.15 กรัมต่อลิตร 2.73 กรัมต่อลิตร 0.40 กรัมต่อลิตร และ 4.04
ตามลําดับ จากค่าทัง้ หมดแสดงถึงความสามารถใช้ในการตรวจวัดอย่ า ง
หราบเท่านัน้ [12]
จากศึกษาอิทธิพลของ CaCl2 ในการผลิตกรดแอซีตกิ ที่อุณหภูมสิ ูง
โดยเชื้อ A. aceti WK ของ W. Krusong และ คณะ อุณหภูมสิ ูงทีใ่ ช้อยู่ที่ 36
± 1 องศาเซลเซียส และอัตราส่วนของ CaCl2 ในการวิจยั นี้อยู่ที่ 0.05 0.1
0.15 0.2 และ0.25% พบว่ า สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณของ ฟอสโฟลิพิด
( phosphotidylcholine แ ล ะ phosphatidylglycero) ไ ข มั น อิ ส ล ะ ( cisvaccenic acid, palmitic acid และmyristicacid) และเอนไซม์ที่ยึดเหนี่ ยว
เยื่อหุม้ เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดแอซิตกิ (alcohol dehydrogenase
และaldehyde dehydrogenase) ต่ า งจากตัว ควบคุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ติ ม CaCl2
(0%) ในส่วนของการผลิตกรดแอซิตกิ นัน้ พบว่าการเติม CaCl2 0.15% มี
การผลิ ต กรดแอซิ ติ ก สู ง สุ ด มี ผ ลการผลิ ต กรดแอซิ ติ ก สามรอบดัง นี้
9.33±0.6 8.67±0.8 และ9.67±0.7 กรัมลิตรต่อวัน ตามลําดับ ในการศึกษา
นี้มีประโยชน์อย่างมากในการลดต้นการผลิตของระบบควบคุมความเย็น
[13]
ไหมข้าวโพดอ่อนเป็ นของเสียทีไ่ ด้จากอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพด
ซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งหรือเป็ นอาหารสัตว์ มีส่วนประกอบของสารต่างที่ส าร
ออกฤทธิทางชี
์ วภาพได้แก่ นํ้ามันหอมระเหยสเตียรอยด์ ซาโปนินและสาร
ต้ า นอนุ มู ลอิส ระตามธรรมชาติ มากกว่ า นั น้ พบ โปรตีน คาร์ โ บไฮเดรต
วิตามิน แทนนินและเกลือแร่ ซึ่งเป็ นสารอาหารทีจ่ ําเป็ นต่อการเจริญเติบโต
ของร่ า งกาย จึ ง ทํ า ให้ นั ก วิ จัย W. Krusong และคณะ ได้ ไ หมข้ า วโพด
ออกมาอบแห้งเพื่อป้ องกันเกิดเชื้อรา หลังจากนัน้ ได้นําไปผลิตนํ้าส้มสายชู
จากข้าวโพดอ่อนอบแห้ง ซึ่งการวิเคราะห์สาระสําคัญในนํ้าส้มสายชู 9 รอบ
ในการหมักประกอบไปด้ว ยการวิเคราะห์ สารประกอบฟี น อลิก ทัง้ หมด
DPPH ABTH และFIC มีผ ลการวิเคราะห์ ดงั นี้ .21± 0.05 มิลิก รัม GAE
ต่อมิลลิ ติ ร 10.72± 0.3 % การยับยัง้ 4.06± 0.79 % การยับยัง้ และ19.93±
0.17 % ตามลําดับ ซึ่งมีการกรดแอซิตกิ 75 ± 1 กรัมต่อลิตร ในการหมัก
แบบกึ่งต่อเนื่อง [14]

II. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
Warawut แ ล ะ Assanee ไ ด้ ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ALMR (Novel Air-Lift
Acetifier with Mash Recycling) สํ า หรับ การหมัก แบบกึ่ ง ต่ อ เนื่ อ งที่ 30
องศาเซลเซียส สําหรับผลิตนํ้าส้มสายชูจากข้าวโพด โดยใช้ฟองนํ้ารังบวบ
ขนาด 1 นิ้ว ดูดสับเซลล์ของเชื้อ A. aceti WK ในการทดลองนี้ ใช้อดั ตรา
การให้อากาศ 200 ลิตรต่อชัวโมง
่
เพื่อศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการ
ผลิตนํ้ าส้มสายชู ซึ่งมีปริมาณไวน์ข้าวโพดที่ใ ช้ศึกษา ดังนี้ต่อไปนี้ 40%
50% และ 60% พบว่า ปริมาณของไวน์ 50% เป็ นปริมาณทีเ่ หมาะสมที่สุด
โดยมีปริมาณกรดสุดท้าย 6.8-7.2% ภายใน 4-5 วัน อัตราการผลิตกรดอยู่
ที่ 0.0183 เปอร์เซ็นต์ต่อชั ่วโมง ถึง 0.0260 เปอร์เซ็นต์ต่อชั ่วโมง และใช้
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) เพื่อยืนยันถึงโครงสร้า วที่
เหมาะสมสําหรับการดูดซับเซลล์ A. aceti WK บนฟองนํ้ารังบวบ [11]
ในการศึ ก ษากระบวนการหมั ก แบบกึ่ ง ต่ อ เนื่ อ งของการหมัก
นํ้ าส้มสายชูจากข้าว โดย Thitima และ คณะ วัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณ
ความเข้มข้นทัง้ หมด (Total Concentration) ระหว่างความเข้มข้นของกรด
แ อ ซี ติ ก แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง เ อ ท า น อ ล โ ด ย ใ ช้ Near-infrared
spectroscopy เพื่อ ตรวจสอบความในระหว่า ง 10 รอบของกระบวนการ

III. วิธดี ําเนินการวิจยั
III.I การเตรียมตัวอย่าง
วัตถุดบิ มะม่วงมหาชนก (Mangifera indica Linn. cv. ‘Maha Chanok’)
จากบริษทั เชียงใหม่ เฟรช จํากัด ตัง้ อยู่ทอี่ ําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
คัดเลือกมะม่วงสุกทีม่ ีเปลือกมะม่วงมหาชนกจะต้องมีสเี หลืองอมแดง เพื่อ
นํามาทํามะม่วงพิวเร่ โดยเก็บรักษาที่ - 18 องศาเซลเซียส ก่อนทําการหมัก
ต่อไป
III.II การหมักไวน์
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นํ า มะม่ ว งพิ ว เร่ แ ช่ แ ข็ ง 10 กิ โ ลกรัม ละลายโดยการแช่ ใ นตู้ เย็น ที่
อุณหภูมปิ ระมาณ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 ชัวโมง
่
และปรับปริมาตร
95 กิ โ ลกรัม โดยนํ้ า เชื่ อ มและมี ป ริ ม าตรของแข็ ง ที่ ล ะลายนํ้ า ได้ อ ยู่ ที่
18 °Brix – 19 °Brix นํ า ไปฆ่ า เชื้อ หลังจากนั น้ เติม หัว เชื้อ S. cerevisiae
FER1 5 ลิตร ใช้เวลาในการหมัก 7-9 วัน
III.III การหมักนํ้าส้มสายชู
นํ าไวน์มะม่วงมหาชนากจากหัวข้อ III.II. มาหมักต่อกับเชื้อ A. aceti
WK ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงในการหมัก Start-Up phase (250 ลิตร) และ
Acetification operation phase (600 ลิตร) มีความเข้มข้นรวมเริ่มต้นอยู่ที่
80 กรัมต่อลิตร (TC8) ประกอบไปด้วยปริมาณกรดแอซีตกิ 45 กรัมต่อลิตร
และแอลกอฮอล์ 35 กรัมต่อลิตร โดยปริมาณการเติมอาการอยู่ที่ 0.5 บาร์
อุณหภูมิ 30.0 ± 0.1 องศาเซลเซียส ในทุกรอบของการหมักต้องเติมอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ ดั ง นี้ yeast extract 5 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร Glucoss 5.0 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร
Magnesium Sulphate Heptahydrate 0.2 กรัมต่อลิตร และ Diammonium
Phosphate 0.5 กรัมต่อลิตร [10]
III.VI วิธกี ารวิเคราะห์
ไวน์ ถู กวิเคราะห์ หาปริมาตรแอซีดิตี ปริม าตรแอลกอฮอล์ (Ethanol
(ET)) พีเอช (pH) และ ปริมาตรของแข็งทีล่ ะลายนํ้า (Total Soluble Solids
(TSS))
นํ้ า ส้ม สายชู ถู กวิเคราะห์ หาปริม าตรแอซีดิตี ET นํ้ า หนั ก เซลล์ แ ห้ ง
(Cell Dry Weight (CDW)) และ ค่าออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved oxygen
(DO))
แอซีดติ ี (กรัมต่อลิตร) โดยการการใช้ NaOH 0.1 N ฟี นอล์ฟทาลีนเป็ น
อินดิเคเตอร์ [15] และปริมาณแอลกอฮอล์ (กรัมต่อลิตร) โดยเครื่องอีบ ลู
มิเตอร์ (Dujadin–Salleron, France)
พี เ อ ช ถู ก วิ เ คราะห์ โ ดยเครื่ อ ง pH meter (Lab855, Sl Analytics,
Germany) และ TSS โดย Refractometer (HI96800, Hanna, Romania)
รายงานเป็ น °Brix
DO โดยเครื่อง Dissolved Oxygen Meter (HANNA, HI9146) รายงาน
ผลเป็ นหนึ่งส่วนในล้านส่วน (ppm) และ CDW โดยการนํ าตัวอย่างมาปั น่
เหวีย่ งที่ 6000 รอบต่อนาที ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 40 นาที ได้ส่วน
ที่เป็ นส่วนเหนือตะกอนและตะกอน นํ าส่วนที่เป็ นตะกอนนพมาเป็ นกราฟ
มาตรฐานวัดความยาวคลื่นที่ 600 นาโนเมตร ดัดแปลงจาก [10]
III.V การวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจยั นี้ใช้การทดลองออกแบบแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) โดยใช้
IBM SPSS สําหรับ Windows (Armonk, NY: IBM Corp) เพื่อคํานวณการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้วิธีของ Duncan ระดับ ความ
เชื่อมั ่น 95%
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รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.63 ± 0.10 กรัมต่อลิตร จึงส่งทําให้ค่าพีเอช ลดลง
แสดงในตารางที่ 1
จากรูปที่ I ช่วงแรกในการหมัก วันที่ 0-1 เอทานอลอย่างช้าๆ พร้อม
กับลดลงของ TSS อย่างช้า ๆ แต่เมื่อวันที่ 1-2 เชื้อมีการผลิตเอทานอล
อย่างรวดเร็ว และในช่วงต่อ 3-7 วัน มีการผลิตเอทนอลเพิม่ ช้าลง แสดงให้
เห็นว่าเชื้อมีการใช้นํ้าตาล
ตารางที่ I การเปลีย่ นแปลงระหว่างการหมักไวน์มะม่วงมหาชนกเป็ นเวลา
7 วัน
เวลา
(วัน)
0
1
3
5

TSS
(°Brix)
18.78±0.49
16.63±1.13
12.79±1.20
10.18±1.04

ET
(กรัม/ลิตร)
0±0.00
16.50±0.00
62.20±0.00
83.10±0.00

กรดแลกติก
(กรัม/ลิตร)
0.40±0.80
2.40±0.50
2.60±0.20
2.63±0.10

พีเอช
4.54±0.37
3.38±0.40
2.91±0.06
2.86±0.10
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VI.II ผลการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย A. aceti WK ในสภาวะการเติมอากาศ
0.5 บาร์
จากการศึกษาการผลิตนํ้ าส้มสายชูจากไวน์มะม่วงมหาชนกในความ
เข้มข้นรวมเริม่ ต้น TC 8 โดยการเติมอากาศที่ 0.5 บาร์ ในช่วง start-up มี
ปริม าตรเริ่ม แรก 250 ลิต ร และต่ อ มาทํ าการปรับ ปริม าณเป็ น 600 ลิต ร
ในช่วง operation phase ทัง้ หมด 3 รอบการหมัก ตรวจวัดทุก 2 วันของ
การหมัก โดยวัด ET ปริมาณกรดรวม (กรดแอซีติก) นํ้ าหนักเซลล์ แห้ง
CDW และ ค่ า ออกซิเจนละลาย DO จากตารางที่ II ผลของ ETA 1.29
กรัม ต่ อ ลิต ร และผลได้ของการเปลี่ยนแปลงรู ป สารได้ร้อ ยละ 98.9 ใน
ระยะเวลาการหมัก 19 วัน 21 วัน และ 33 วัน

0

รูปที่ I ความสัมพันธ์ระหว่าง ET (กรัมต่อลิตร) กับ TSS (°Brix) ในระหว่าง
การหมักไวน์มะม่วงมหาชนก
จากรู ป ที่ II พบว่ า ช่ ว ง start-up ในวัน ที่ 0 และ 1 แบคที เ รี ย มี ก าร
ปรับตัวไม่มีการผลิตกรดและเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักในระยะเวลา 9
วัน ปริม าณเอททานอลสุ ดท้า ยอยู่ ที่ 5 กรัม ต่ อ ลิต ร โดยผลได้ของการ
เปลีย่ นแปลงรูปสารร้อยละ 90 แสดงในตารางที่ II ซึ่งแสดงให้เป็ นว่ามีการ
สูญเสียในระหว่างการหมัก
จากรูปที่ III ในช่วงของ start-up ในวันที่ 0 1 และ 3 DO อยู่ที่ 6.03 ±
0.08 ppm 6.33 ± 0.01 ppm แ ล ะ 7.65 ± 0.00 ppm ต า ม ลํ า ดั บ แ ละ มี
ปริมาตร CDW อยู่ที่ 0.191 ± 0.003 กรัมต่อลิตร 0.208 ± 0.003 กรัมต่อ

VI. ผลการวิจยั
VI.I ผลการผลิตไวนมะมวงมหาชนก
จากผลการทดลองหมักไวน์มะม่วงมหาชนก 1,200 ลิตร จํานวน 12 ถัง
โดยทํ า การตรวจวัด ET TSS แอซิดิตี( กรดแลกติก ) และ ค่ าพีเอช โดย
ตรวจวัดทุก 0 1 3 5 และ7 วัน พบว่าปริมาณ TSS วันที่ 0 และ 7 มีปริมาณ
TSS อยู่ ที่ 18.78 ± 0.49 °Brix และ 9.54 ± 1.42 °Brix ตามลํ า ดับ ทํ า ให้
ได้เอทานอล 83.10 ± 0.00 กรัมต่อลิตร ในวันที่ 7 พร้อมกับปริมาณกรด
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ลิตร และ 0.238 ± 0.003 กรัมต่อลิตร เชื้อนัน้ มีการปรับสภาพในระหว่าง
การหมักช่วงแรก ๆ แต่เมื่อระยะเวลาเพิม่ ขึ้นค่า DO ลดลง พร้อมกับการ
เพิ่ม ขึ้น ของปริม าตร CDW (Log phase) ซึ้งการเพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง ของ
CDW และ DO ลักษณะนี้เกิดขึ้นในทัง้ 3 รอบการหมัก และในวันสุดท้าย
ของทุกรอบการหมัก

คาร์บอนนิคจึงทําให้ค่า pH ลดลง และ ปริมาณกรดรวม เพิม่ ขึน้
ผลการหมักไวน์ในรูปที่ I มีการเปลีย่ นแปลงของ TSS และET ลักษณะ
เหมือนในงาน ปั ณฑิตา และคณะ [3] เชื้อได้ใช้นํ้าตาลกลูโคส ในสภาวะ
ปราศจากออกซิเจน โดยใช้กระบวนทางชีวเคมีอาศัยปฏิกริ ิยาของเอนไซม์
เปลีย่ นนํ้าตาลกลูโคสเป็ นแอลกอฮอล์ โดยผ่าน Embden-Meyerhor-Panas
pathway และยั ง สอดคล้ อ งงานวิ จั ย ของ สวรรยา และคณะ [4] ได้
ทําการศึกษาการผลิตไวน์จากนํ้าเปลือกสับปะรด โดยใช้เชื้อ S. cerevisiae
Montache ในการหมัก โดย TSS เริม่ แรกอยู่ที่ 20-22 °Brix พบการเพิม่ ขึน้
ของปริมาณเชื้ออย่างรวดเร็วในระยะเวลาช่วงแรกของการหมัก เนื่องจาก
ยีสต์มกี ารใช้ออกซิเจนในการเพิม่ จํานวน แต่เมื่อออกซิเจนหมดลงยีสต์มจี งึ
หยุดการเพิ่มจํานวน ส่งผลให้เชื้อทําการบริโภคนํ้ าตาลที่มีอยู่เปลี่ยนเป็ น
แอลกอฮอล์ ดั ง นั ้น ปริ ม าตรของแข็ ง ที่ ล ะลายจึ ง ลดลงตามปริ ม าตร
แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ใช้เวลาในการหมัก 7 วัน ได้ ET11.9 % และ TSS
อยู่ที่ 8 °Brix
จากตารางที่ II แสดงให้เห็นว่าเชื้อ A. aceti WK มีความสามารถทนต่อ
กรดได้ ในงานวิจัยของ W. Krusongและคณะ [10] ได้ส อดคล้อ งผลการ
ทดลอง โดยในงานวิจยั ชิ้นนี้ได้ศกึ ษาผลของการเพิม่ ระดับความเข้มข้นของ
กรดแอซิตกิ เริม่ ต้นที่ 45 55 และ 65 กรัมต่อลิตร โดยมีความเข้มข้นของเอ
ทานอลคงอยู่ที่ 35 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีอตั ราการผลิตกรดที่สูง ในช่วง startup ค่าผลได้การเปลีย่ นแปลงรูปมีค่าตํ่ากว่าในช่วง Acetification operation
ในงานวิจัยอีก ชิ้น เป็ นไปในทิศ ทางเช่ นเดียว W. kusong [7] โดย ศึก ษา
ความเข้มข้นรวม TC 100 (กรดรวม 65 กรัมต่อลิตร และเอทานอล 35 กรัม
ต่อลิตร) ทีส่ ่งผลต่อการผลิตกรดรวม โดยเชื้อ A. aceti WK พบการเพิม่ ขึ้น
ของกรดรวมและเอทานอลลดอย่างรวดเร็ว ค่าผลได้การเปลี่ยนแปลงรู ป
สารช่วง start-up อยู่ที่ร้อยละ 83.8 แต่เมื่อรอบการหมักอื่นๆ มีค่าระหว่าง
ร้อยละ 89.7 ถึง 98.3 และในตามทฤษฎีกระบวรการผลิตของ C. A. Batt
and M. Tortorrello [17] กรดแอซีติกของ Gluconobacter พบโปรตีนคีนัว
ใ น ผ นั ง เ ซ ล ล์ ( Membrane-bound quinoproteins) ทํ า ห น้ า ที่ เ ป ลี่ ย น
แอลกอฮอล์ เ ป็ นอัล ดี ไ ฮด์ อัล ดี ไ ฮดเป็ นกรดแอซี ติก และของเสีย งจาก
กระบวนการนี้คอื คาร์บอนไดออกไซด์และนํ้าทําให้เกิดการออกซิเดชันของ
กรดแอซีติก จึงจําเป็ นต้อ งมีเอทานอลที่มีความเข้ม ข้นสู งและออกซิ เจน
อย่างต่อเนื่องในระบบการหมักแบบจุ่ม (submerged fermentations) ด้วย
เหตุผลนี้ผลได้การเปลีย่ นแปลงรูปสารร้อยละ 90 ถึง 98
ในรู ป ที่ III รอบการหมัก start-up รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 มี
ปริมาตร CDW อยู่ที่ 0.465 ± 0.05 กรัมต่อลิตร 0.647 ± 1.66 กรัมต่อลิตร
0.730 ± 0.002 กรัมต่อลิตร และ 0.790 ± 0.002 กรัมต่อลิตร ตามลําดับ

รูปที่ II ความสัมพันธ์ระหว่าง ET (กรัมต่อลิตร) กับ TSS (°Brix) ใน
ระหว่างการหมักไวน์มะม่วงมหาชนก

รู ป ที่ III ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง DO (ppm) ระหว่ า ง CDW (กรัม /ลิ ต ร)
ทีส่ ภวาะการเติมอากาศ 0.5 บาร์
VII. อภิปรายผล
ผลของการหมักไวน์ในตารางตารางที่ I ค่าพีเอชลดลงสอดคล้อ งกับ
หนังสือของ Rankine at all [16] แสดงให้เห็นว่า การลดลงของค่าพีเอชและ
การเพิม่ ขึน้ ของ ปริมาณกรดรวม ในการทดลองทัง้ หมด 7 วัน เนื่องจากใน
กระบวนหมักของยีสต์จะผลิต กรดอินทรีย์ต่ าง ๆ ออกมาพร้อ มกับสร้าง
คาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 48.9 % มีบางส่วนละลายนํ้าทําให้เกิดกรด
ตารางที่ II ผลการทดลอง 3 รอบการหมักทีส่ ภวาะการให้อากาศ 0.5 บาร์
รอบ

เวลา

ปริมาตรกรดรวม

AP
(ลิ ตร/
กรัม)

ETA
(ลิ ตร/กรัม)

เริม่ ต้น
(ลิตร/กรัม)

สุดท้าย
(ลิตร/กรัม)

30.00

35

5

30

ผลได้การ
เปลี่ยนแปล
งรูป
(%)
90.0

30

1.58

35

5

30

100.0

76

30

1.40

35

4

31

96.7

76

31

0.90

35

4

31

100.0

30.33

12.84

31

97

(วัน)

เริม่ ต้น
(ลิตร/กรัม)

สุดท้าย
(ลิตร/กรัม)

Start-up

9

45

72

27

1

19

46

75

2

21

46

3

21

45

Average
(1-3)

20.33
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ได้ส อดคล้อ ง W. krusong และคณะ [7] ได้แสดงความสัม พัน ธ์ ของ
CDW และ DO ในช่วง start-up มีปริมาตร CDW สูดสุด 0.0052 ± 0.0014
กรัม ต่อ ลิตร หลังจากหมัก 7 วัน และรอบการหมักถัดไปใช้ในการหมัก 8
วัน ปริมาตร CDW สูดสุด 0.036 ± 0.0015 กรัมต่อลิตร โดยที่ทงั ้ รอบการ
หมักนี้ มีการลดของ DO ในวัน แรกและวัน สุ ดท้า ยอย่ า งมีนั ยสํ า คัญ ใน
ทิศทางเดียวกันการเจริญเติบโตของ Acetic acid bacteria มีการเติมโตที่
ช้าลงเมื่อมีปริมาตรกรดแอซีติกสูงกว่า 40 กรัม ต่อ ลิตร และถ้ามีปริมาตร
กรดแอซีตกิ สูงกว่า 60 กรัม ต่อ ลิตร ทําให้การเจริญยิง่ ช้าลงกว่าเดิม
จากผลการทดลองในงานวิจยั ชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า การผลิตนํ้ าส้มสายชู
ด้วยกระบวนการหมักแบบแบบกึ่งต่อเนื่องโดยความเข้มข้นเริม่ แรก TC 80
เป็ นกระบวนการได้รบั การยอมรับเนื่อ งจากมีสภาพแวดล้อ มในการหมัก
และกระบวนการทีเ่ หมาะสม จึงสามารถผลิตได้จริงในระดับอุสาหกรรมและ
SME ได้จริง [7-14]

[6] A. Samad, A. Azlan, andA. Ismail, “Therapeutic effects of vinegar: a
review,” Current Opinion in Food Science, vol. 8, pp. 56-61, April. 2016.
[7] W., Krusong, S., Yaiyen and S., Pornpukdeewatana, “Impact of high
initial concentrations of acetic acid and ethanol on acetification rate in
an internal Venturi injector bioreactor,” Journal of Applied Microbiology,
vol. 118, no. 3, pp. 1-12, Mar. 2015.
[8] M. Carmen, D. Inés María, H. Jorge E, G. Isidoro, “Optimization of the
Acetification Stage in the Production of Wine Vinegar by Use of Two
Serial Bioreactors” Applied Science, vol. 1217, no. 11, pp. 1-16, Jan.
2021.
[9] M. Carmen, D. Inés María, H. Jorge E, G. Isidoro, “Optimization of the
Acetification Stage in the Production of Wine Vinegar by Use of Two
Serial Bioreactors” Applied Science, vol. 1217, no. 11, pp. 1-16, Jan.
2021.
[10] W., Krusong, Pornpukdeewatana, S., Kerdpiboon, S., and Tantratian, S.
“Prediction of influence of stepwise increment of initial acetic acid
concentration in charging medium on acetification rate of
semicontinuous process by artificial neural network,” LWT - Food
Science and Technology, vol. 56, pp. 383-389, May. 2014.
[11] W. Krusong and A. Vichitraka, “An Air-lift Acetifier with Mash Recycling
System for Corn Vinegar Production by Adsorbed Cells of Acetobacter
aceti WK on Surface of Loofa Sponge,” International Conference on
Biotechnology and Food Science, vol. 7, pp. 86-90, 2011.
[12] T. Phanomsophon, P. Sirisomboon, R. Lapcharoensuk, B. Shrestha,
and W. Krusong, “Evaluation of acetic acid and ethanol concentration in
a rice vinegar internal venturi injector bioreactor using Fourier transform
near infrared spectroscopy,” vol. 27, no. 6, pp. 416-423, Aug. 2019.
[13] W. Krusong, S. Kerdpiboon, A. Jindaprasert, S. Yaiyen, S.
Pornpukdeewatana, S. Tantratian, “Influence of calcium chloride in the
high temperatureacetification by strainAcetobacter aceti WK for
vinegar,” Journal of Applied Microbiology, vol. 119, pp. 1291-1300, July.
2015.
[14] W. Krusonga, W. Sriphochanart, R. Suwapanich, O. Mekkerdchoo, P.
Sriprom, A. Wipatanawin, S. Massa, “Healthy dried baby corn silk
vinegar production and determination of itsmain organic volatiles
containing antimicrobial activity,” LWT - Food Science and Technolog,
vol. 177, pp. 1-9, Sep. 2019.
[15] AOAC, Official Methods of Analysis, 17th ed., The Association of Official
Analytical Chemists, Maryland, USA. C. 2000.
[16] Rankine, B, C., Making Good Wine: A Manual of Winemaking Practice
for Australia and New Zealand, Australia: Plan Macmillan Publisher, pp.
374, 1993.
[17] C. A. Batt and M. Tortorrello, “Encyclopedia of Food Microbiology,”
Edition 2. United Kingdom: Elsevier, vol. 2, no. 1, pp. 8, April. 2014.

VIII. สรุปผล
นํ้าส้มสายชูหมักจากมะม่วงมหาชนก โดยเครื่องถังหมักทีใ่ ช้ระบบผสม
นํ้าหมักเข้ากับอากาศ ในปริมาตรได้สูงสุดได้ 600 ลิตร และใช้เชื้อ A. aceti
WK ที่มีค วามสามารถในการผลิตกรด โดยมีค่ า AP 30 ลิต ร่ อ กรัม ETA
12.84 ลิตรต่อกรัม ซึ่งผลิตนํ้ าส้มสายชูมะม่วงมหาชนกได้ 1,080 ลิตร ใน
ระยะเวลา 73 วัน ซึ้งสามารถผลิตได้จริงในระดับ SME แต่ยงั จําเป็ นต้อง
ศึกษาวิจยั เพิม่ เติมต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณการสนับสนุ นงานวิจยั นี้ของห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีการ
หมักคณะอุ ต สาหกรรมอาหาร สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ที่ช่ ว ยในการอนุ เคราะห์ จุลิน ทรีย์สํ า หรับ ทํ า วิจัย และ
ขอขอบคุณ ศ. ดร.วราวุฒ ิ ครูส่งและคณะ ที่มอบองค์ความรู้ ในการใช้ถงั
หมักผลิตนํ้าส้มสายชูหมักด้วยระบบผสมนํ้าหมักเข้ากับอากาศ
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
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การศึกษาและออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียน
ณัฐพงษ์ อัครปฐมลักษณ์1* ชาญ จารุวงศ์รังสี2 คณากาญจน์ รักไพฑูรย์3 ณิชกานต์ ไชยจักร์4
1*สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
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3สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพ, ประเทศไทย
4สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพ, ประเทศไทย
2สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน

*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : chanit@tni.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather
Town 2) เพื่อออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์ด้วย Web Application Gather Town 3) เพื่อศึกษาผลของ
กิจกรรม Discovery Connect ในด้านการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวิธีการดาเนินงานคือศึกษาทฤษฎีแนว
ทางการสร้างกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อออกแบบการสร้างกิจกรรม ด้วย Web Application Gather Town จากนั้นท าการ
ทดสอบ และประเมินผลถึงความพึ่งพอใจ โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม Discovery connect จานวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางด้านการออกแบบ
การจัดกิจกรรม อีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town ต้องมีการสร้างกิจกรรมในรูปแบบเกมและการให้รางวัลแก่ผู้ชนะเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น และรูปแบบกิจกรรมให้มีการเดินพบปะในสถานที่ต่างๆ โดยสถานที่ต้องมีความใกล้เคียงสถานที่จริงให้
มากที่สุด ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้องมีหลายช่องทางและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเสม่า เสมอ 2) ผลออกแบบการ
สร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Web Application Gather Town ประกอบด้วย map สาคัญด้านล่างโซนด้านหน้า
ตึก E ที่ออกแบบเป็นลานกิจกรรมและสามารถเดินรอบๆ อาคาร A อาคาร B และอาคาร E เพื่อคนหาคาใบ้ตามกิจกรรมเกม และ
สถานที่สาคัญในส่วนของชั้น 3 ห้อง IT Studio 3) กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ Discovery connect ในด้านการสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียน ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค ่า สถิติร้อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ย (Mean) และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้เข้าร่วมมีความ
สนุกในการร่วมกิจกรรมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 และอยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งสิ่งสาคัญคือ
ถ้านามาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้มากขึ้นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งจากผลการวิจัยมีแนวโน้มใน
การนาไปพัฒนา ประยุกต์การศึกษาและออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้
คำสำคัญ : 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
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1) บทนา
ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ประชากรทั่วโลกเริ่มรับรู้ถึงการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดย
ได้รับการยืนยันจากแหล่งที่มาจากการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น
ประเทศจีน หลักจากนั้นเชื้อมีการลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุก
ภูมิภาคของโลก ซึ่งทุกคนต่างก็ต้องเรียนรู้เพื่อทาการปรับตัวใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวิตของผู้คน การดารงชีวิตประจาวันทั้งด้านการทางาน
ในทุกๆอาชีพ รวมทั้งด้านการเรียนการสอน ส่งผลให้สถานศึกษา
ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ (มนธิช า-2021)
และสถานศึกษาต่าง ๆ จ าเป็นต้ องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู้อย่างเร่งด่วนในการ พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
มาเป็ น แบบออนไลน์ เ พื ่ อ ลดการเผชิ ญ หน้ า กั น โดยให้ ม ี ก าร
จัดการเรียนรู้แบบ ออนไลน์ 100% โดยงดเดินทางมาเรียน งด
การรวมกลุ่มกันเป็น จานวนมาก งดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่
จัดเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนมาเป็นแบบออนไลน์ (กาญจนา บุญภักดิ์2563) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
ออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย
ใช้เครื่องมือ Application ต่า งๆส าหรับการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ได้แก่ Zoom , Google Classroom , Google
Meet และ Microsoft Team เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่ตามมานั้นคือ
บรรยากาศการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ผู้สอนและนักศึกษาได้ลดน้อยลง
แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนขาด
ความกระตือรือร้นในการเรียน และขาดบรรยากาศการเข้าเรียน
ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้น
ปี ท ี ่ 1 ที ่ ย ั ง ไม่ เ คยเดิ น ทางหรื อ เข้ า มาศึ กษาที ่ สถานศึ ก ษาใน
รูปแบบ Onsite ส่งผลให้เกิดความไม่คุ้นเคยของอาจารย์ผู้สอน
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนไม่มีความสนิทสนมการจับกลุ่มหรือการ
ทางานกลุ่มจึงเกิดความยากลาบาก คณะทีมวิจัยจึงมองเห็นถึง
ปัญหาและโอกาสในการทาการศึกษาการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ใน
รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town เนื่องจากในตัว
โปรแกรม Gather Town สามารถจาลองบรรยายกาศห้องเรียน
หรือการจ าลองสถานที่ การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆในรูปแบบ
เกม 2 มิติ อีกทั้งตัวโปรแกรมยังสามารถลองรับการเล่นเกม การ
เปิดกล้อง การพูดคุยกันผ่านเสียงและผ่านข้อความได้ พร้อม
ทั้งตัวโปรแกรม Gather Town สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
เว็บไซต์โดยไม่จาเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม (Tra Nur Fitria,
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2021) และการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID 19
ผู้สอนจาเป็นต้องสร้างบรรยายกาศเสมือนในชั้นเรียน ผู้สอนต้อง
มีค วามรู้ความเข้าใจทันต่อเทคโนโลยี มีค วามสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้เรียน และมีความไวต่อปฏิกิริยาต่อผู้เรียน และ Gather Town
ท าให้เกิดความสนุกเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียน รวมถึงยัง
สามารถปรับแต่งตัวละครและห้องเรียนเสมือนของแต่ล่ะชั้นเรียน
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ (Abdul , Muhammad-2021) อีก
ทั้ง Gather Town ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์มี
ปฏิสัมพันธ์กันในระดับสูง และยังสามารถนามาใช้สร้างกิจกรรม
ต่ า งๆ เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ์ ภ าพ
(Chen, Ngu and Hou-2021) ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างขึ้นถ้ามี
การให้รางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
มากขึ ้ น ตามทฤษฎี ข องการจู ง ใจ (theories of motivation)
เพราะการให้รางวัลถือว่าเป็นปัจจัยที่ให้เกิดแรงกระตุ้นในการทา
สิ่งต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย (ศิริพรจันทศรี – 2550) จาก
หลักการดังกล่าวคณะทีมวิจัยจึงมีความสนใจในการนาโปรแกรม
Gather Town มาจัดกิจกรรมอีเว้นท์โดยนาเอาปัจจัยด้านต่าง ๆ
ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มาทาการวิจัยเพื่อทราบถึงทัศนคติ
ของนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั ้ น ปี ข องสาขาเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ทาง
สื่อสารมวลชน ที่สามารถนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของสถาบันการศึกษาในช่วงระหว่าง
การแพร่ระบาดของ COVID-19
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการออกแบบการจัดกิจ กรรม
อีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town
2. เพื่อออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบ
ออนไลน์ด้วย Web Application Gather Town
3. เพื่อศึกษาผลของกิจกรรม Discovery Connect ในด้าน
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์
3) วิธีดาเนินการวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
จ านวน 25 คน เนื ่ อ งจากโปรแกรม Gather Town สามารถ
รองรับจานวนผู้เข้าร่วมฟรีได้ 25 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจากกลุ ่ ม ประชากรคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (
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Purposive sampling ) และเลือกกลุ่มตัวอย่า งโดยพิจ ารณา
จากการตัดสินใจของผู้วิจัยลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (สมชาย วรกิจเกษมสกุล-2554)
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3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ แสดงข้อ มู ล ผลการส ารวจในรูป แบบกราฟ และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาแนวทางการสร้าง
กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์เพื่อสามารถร่วมสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนของสถาบันการศึกษา

3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผล คือแบบสอบถามข้อคาถามแบบปลายปิด (Closeended Questionnaires) เป็ น ข้ อ ค าถามที ่ ก าหนดให้ ผ ู ้ ต อบ
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 ้ ต อบแบบสอบถาม ประสบการณ์ ก ารใช้ ง านโปรแกรม
ประชุมออนไลน์ ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพความพึง
พอใจของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Gather
Town ซึ ่ ง จะเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู ้ ท ี ่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมออนไลน์
Discovery connect เท่านั้น

4) ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแนวทางการสร้างกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
โดยมีผลการวิจัย 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย
4.1) ส่วนที่ 1 ปัจจัยทางด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมอีเว้นท์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town
จากการศึกษาข้อมูลด้านรูปแบบฟังก์ชั่นการใช้งานต่า งๆ
โปรแกรม Gather Town และทฤษฎีที่ท าให้ เกิ ดแรงกระตุ้ น
พร้ อ มทั ้ ง รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการ คณะที ม วิ จั ย
สามารถสรุปแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรม 5 ข้อดังนี้
1. การใช้เกมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น
2. การให้รางวัลเผื่อเป็นการกระตุ้น ตามทฤษฎีของการจูงใจ
(theories of motivation)
3. การออกแบบแผนที่ให้ใกล้เคียงสถานที่จริงให้มากที่สุด

3.3) วิธีการเก็บข้อมูล
เบื้องต้นท าการศึกษาทฤษฎีแนวทางการสร้างกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการใน
รูปแบบออนไลน์ ด้วย Web Application Gather Town เพื่อ
ท าการทดสอบ และประเมิ น ผลถึ ง ความพึ ่ ง พอใจและแนว
ทางการชื่นชอบการมีส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางสื ่ อ สารมวลชน ทุ ก ชั ้ น ปี ก ารศึ ก ษาที ่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
Discovery connect โดยมีจ านวน 25 คน ในวันอาทิตย์ที่ 31
ตุลาคม 2564 เพื่อประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลผู้วิจ ัยจะเก็บข้อมูลในรูปแบบระบบ
google form ให้ผู้เข้าร่วมทาแบบสอบถามด้วยตนเอง ช่วยให้มี
การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลอย่างปลอดภัย สามารถแก้ไข
และเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ ได้ (นฤมล จิตรเอื้อ และ ประสพชัย
พสุนนท์-2561)

ภาพที่ 1 ภาพแผนที่ภายในของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4. รูปแบบกิจกรรมให้มีการเดินพบปะในสถานที่ต่างๆ ตาม
แผนที่เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานที่
จริงและบรรยากาศจริง
5. กระตุ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางเพจอย่างเสมาเสมอโดยทีม
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาฝึกงานทาการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องดัง
ภาพต่อไปนี้
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จากภาพด้านบนคือลานกิจกรรมใช้ในพิธีเปิด โดยคณาจารย์
กล่า วเปิดงานและต้อนรับนักศึกษา และผู้ด าเนินรายการได้
อธิบายกิจกรรมหลักต่างๆ พร้อมโซนด้านหน้าตึก E ที่ออกแบบ
เป็นลานกิจกรรมที่มีเกม 6 เกม ซึ่งเด็กๆ สามารถเข้าเล่นเกมได้
ตามความต้องการอย่างอิสระ และเดินรอบๆ อาคาร A อาคาร B
และอาคาร E เพื่อคนหาคาใบ้ตามกิจกรรมเกม
4.2.2) สถานที่ส าคัญในส่วนของชั้น 3 ภายใน Map ของ
กิจกรรม ในส่วนของชั้น 3 จะเป็นห้อง IT Studio ซึ่งจะออกแบบ
Layout หรือการจัดวางสิ่งของต่างๆ ตามบรรยากาศและสถานที่
จริง ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 ภาพการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน Facebook

4.2) ส่ ว นที ่ 2 ผลออกแบบการสร้ า งกิ จ กรรมนั น ทนาการใน
รูปแบบออนไลน์ ด้วย Web Application Gather Town
ซึ่งผลของกิจกรรมได้จัดภายใต้ชื่อ Discovery connect เพื่อ
ทดสอบเครื่องมือเกมส์ Simulation โดยมีกาหนดการดังนี้
 12.30 - 13.00 เริ่มเปิดห้องให้สามารถเข้ามาเดินสารวจได้
 13.00 - 13.30 พิธีเปิด อธิบายกิจกรรมหลัก คณาจารย์กล่าว
เปิดงานและต้อนรับนักศึกษา ณ เวทีกลาง
 13.30 - 14.30 อธิบายกิจกรรมเกมค าใบ้มหาสนุก จากนั้นผู้
ดาเนินรายการพาขึ้นไปชมห้อง IT Studio ณ ชั้น 3 และเปิด
ผลงานรุ่นพี่ให้รุ่นน้องชม
 13.30 - 14.30 รวมพล สุ่มแจกรางวัล ณ เวทีกลาง
โดยบรรยากาศในงาน Discovery connect ดังภาพตัวอย่าง
ทีแ่ สดงต่อไปนี้
4.2.1) สถานที่สาคัญด้านล่างภายใน Map ของกิจกรรม โดย
สถานที่ต่างๆ ได้ออกแบบเพื่อให้ใกล้เคียงสถานที่จริงของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพที่ 4 ภาพห้อง Studio IT เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

4.2.3) ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ ภายใต้ Discovery connect
ทั้งนี้ภายใต้กิจกรรมมีการเปิดกล้องเพื่อให้ ทุกคนเห็นหน้ากัน
และพูดคุยกันผ่านเสียงผ่านการ Chat กันอย่างสนุกพร้อมได้มี
กิจกรรมแนะนาตัวของเหล่าคณาจารย์ มีการเล่นเกมใบ้คา มีโซน
เกมที่ผู้ร่วมงานเข้าไปเล่นได้เอง พร้อมทั้งการจับรางวัลพิเศษ
ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามตารางกาหนดการที่แสดง
ก่อนหน้านี้ และนักศึกษาที่เข้าร่วมต่างให้ความร่วมมือ

ภาพที่ 5 ภาพบรรยายกาศการจัดกิจกรรม Discovery connect

4.3) ส่วนที่ 3 ผลสรุปกิจกรรม Discovery Connect ในด้านการ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางสื ่ อ สารมวลชนจ านวน 25 คน จากการจั ด กิ จ กรรม
“Discovery Connect” สรุ ป ความพึ ง พอใจผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการ
กิจกรรมประชุมรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Gather Town
ได้ดงั ต่อนี้

ภาพที่ 3 ภาพเวทีกลางและลานกิจกรรม
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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 ้ น ปี ที่ 2 ร้ อ ยละ 8.3% ซึ ่ ง นั ก ศึ ก ษาโดยส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมทางด้านการประชุมออนไลน์ คิด
เป็นร้อยละ 84% โดยโปรแกรมที่ใช้มากที่สุด คือ Google Meet
92% , Zoom 88% และ Microsoft 40%
2. ด้านการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของนักศึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Gather Town ดัง

Gather Town ในระดับมาก ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ
กระตือรือร้นในกิจกรรมภายในงานในระดับมาก ช่วยให้สามารถ
มีส่วนร่วมและสื่อสารกันภายในการทากิจกรรมร่วมกัน ในระดับ
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 อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าที่เท่ากันร้อยละ 36% นอกจากนี้
โปรแกรม Gather Town ยั ง สร้ า งความพึ ง พอใจได้ ม ากกว่ า
Application อื่นๆ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44%
4. ด้านผลประเมินของการจัดกิจกรรม Discovery connect
จากผู้ร่วมงาน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรม
ออนไลน์ผ่าน Gather Town
ลาดับ

1
2
3

4

5

6

7

ประเมินผลของการจัดกิจกรรม
Discovery connect ผ่าน Gather
Town
ความปลอดภัยในการใช้งาน Gather
Town
การกาหนดตัวตนของผู้ใช้งาน Gather
Town
กิจกรรม Discovery connect ผ่าน
Gather Town เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ที่สถาบัน มากน้อยแค่
ไหน
นักศึกษา สนุกในการร่วมกิจกรรม
Discovery connect ผ่าน Gather
Town ในระดับใด
กิจกรรม Discovery connect ผ่าน
Gather Town ช่วยให้นักศึกษารู้จัก
สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น มากขึ้น
เพียงใด
กิจกรรม Discovery connect ผ่าน
Gather Town ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป
จากกิจกรรม Discovery connect
ท่านคิดว่าถ้านามาใช้ในการเรียนการ
สอน จะช่วยสร้างบรรยายกาศในชั้นเรียน
ได้มากขึ้นหรือไม่
รวม

̅
𝐗

S.D.

ระดับ

4.16 0.78

มาก

4.16 0.78

มาก

4

1.02

ตารางที่ 2 ตารางประเมินผลของการจัดกิจกรรม Discovery connect
ผ่าน Gather Town

มาก

ลาดับ
4.08 0.98

มาก

1
2

3.84 1.01

มาก
3
4

4.08 1.02

มาก

4.08 1.02

มาก

5

6
4.06 0.94
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มาก

7

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการ
จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Gather Town ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
การจัดกิจกรรมมาก สามารถให้ผู้ใช้งานเข้า login ได้ง่ายใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมออนไลน์ด้วย

ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัด
กิจกรรมออนไลน์ผ่าน Gather Town
Gather Town ช่วยให้บรรลุเข้าใจ
เนื้อหาการจัดกิจกรรม
Gather Town สามารถให้ผู้ใช้งานเข้า
login ได้ง่าย
ความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรม
ออนไลน์ด้วย Gather Town
Gather Town ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความกระตือรือร้นในกิจกรรมภายใน
งาน
Gather Town ช่วยให้สามารถมีส่วน
ร่วมและสื่อสารกันภายในการทากิจกรรม
ร่วมกัน
Gather Town ช่วยให้ประหยัดเวลาใน
การทากิจกรรม
Map ใน Gather Town สามารถสร้าง
ความเข้าใจพื้นที่เสมือนเป็นสถานที่จริง
ได้เพียงใด
รวม

̅
𝐗

S.D.

ระดับ

4.04 1.00

มาก

3.96 1.06

มาก

3.96 1.04

มาก

3.88 0.99

มาก

4

1.02

มาก

4

1.02

มาก

3.96 1.00

มาก

3.99 1.02

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ร่วมงานประเมินผลประกอบด้วยการจัด
กิจกรรม Discovery connect อยู่ในระดับที่มาก หัวข้อต่อไปนี้
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ความปลอดภัยในการใช้งาน Gather Town การก าหนดตัวตน
ของผู ้ ใ ช้ ง าน กิ จ กรรม Discovery connect เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ที่สถาบัน ซึ่งนักศึกษา สนุกในการ
ร่วมกิจกรรม Discovery connect ในระดับมาก ช่วยให้เข้ารู้จัก
สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น มากขึ้น ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปและสิ่งสาคัญคือจากกิจกรรม
Discovery connect ถ้าน ามาใช้ในการเรียนการสอน จะช่วย
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้มากขึ้นในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94
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นักศึกษา สนุกในการร่วมกิจกรรม Discovery connect ผ่าน
Gather Town ในระดั บ ใดมาก ค่ า เฉลี ่ ย 4.08 และกิ จ กรรม
Discovery connect ผ ่ า น Gather Town เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ที่สถาบันในระดับมากค่าเฉลี่ย 4
สอดคล้องกับ Techsauce Team ที่กล่าวถึง Gather Town ว่า
จุดแข็งคือดึงดูดผู้ใช้งานด้วยฉากและเกม ผู้ใช้งานสามารถสร้าง
พื้นหรือห้องขนาดเล็ก เพื่อพูดคุยจิปาถะกับเพื่อนร่วมงานเรื่อง
อื่น ๆ ได้ในขณะที่แผนกอื่นจัดงานประชุม หรือแค่เดินไปหา
เพื่อนร่วมงานคนอื่นเพียงเพื่อทักทายก็ได้เช่นกัน Gather Town
ทาให้รู้สึกเหมือนทางานอยู่ออฟฟิศจริง ๆ เมื่อมีเรื่องจะปรึกษา
กันก็สามารถใช้ตัว Avatar ของเราเดินไปหาคนที่อยากคุยด้วย
และจะมีวิดีโอคอล ที่เป็นตัวเราจริง ๆ ขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันได้
เลย สามารถท าให้เราใกล้ชิดกับเพื่อนที่ออฟฟิศมากขึ้นด้วย
(Techsauce Team-2021) แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ( Abdul ,
Muhammad-2021) ที ่ ก ล่ า วว่ า การเรี ย นการสอนออนไลน์
ในช่วงวิกฤต COVID 19 ผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างบรรยายกาศ
เสมื อ นในชั ้ น เรี ย น ผู ้ ส อนต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจทั น ต่ อ
เทคโนโลยี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ต ่ อ ผู ้ เ รี ย น และมี ค วามไวต่ อ
ปฏิกิริยาต่อผู้เรียน และ Gather Town ทาให้เกิดความสนุกเพิ่ม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน รวมถึงยังสามารถปรับแต่งตัวละคร
และห้ อ งเรี ย นเสมื อ นของแต่ ล ่ ะ ชั ้ น เรี ย นให้ เ หมาะสมตาม
สถานการณ์ (Abdul , Muhammad-2021) และ 3) ผลสรุ ป
กิจกรรม Discovery Connect ในด้านการสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรียน จากผลสารวจความพึงพอใจ ด้านการออกแบบการจัด
กิจกรรมอีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town สามารถ
ช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน
ในขณะทากิจกรรม เกิดความพึงพอใจ ความกระตือรือร้น หรือ
แม้แต่การกาหนดตัวตนในการสร้างอวตาร มีความต้องการให้มี
การน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
และสามารถช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่น
น้อง ในระดับมาก เมื่อนักศึกษาได้ลองใช้งานโปรแกรม Gather
town ส่ ว นมากจะไม่ เ ครี ย ดถ้ า เที ย บกั บ การใช้ Application
ออนไลน์อื่นๆ เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเดินท่องในโลกเสมือน
จริงในบรรยากาศจาลองห้องสตูดิโอและอาคารต่างๆ ในสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สอดคล้องกับ (Colin D McClure, Paul N
Williams-2021) ที่กล่าวว่า Gather Town สามารถมอบโอกาส
พิเศษให้ผู้สอนได้โต้ตอบกับนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และพัฒนา
ความสั ม พั น ธ์ เ หล่ า นี ้ ใ นการเรี ย นรู ้ ท างไกล Gather Town

5) สรุปและอภิปรายผล
คณะทีมวิจัยได้สรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และ
ผลการวิจัยเป็นดังต่อไปนี้ 1) จากปัจจัยทางด้านการออกแบบ
การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Gather Town ซึ่ง
คณะทีมวิจัยได้วิเคราะห์สรุปแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรม
5 ข้อ โดยสรุปคือต้องมีการสร้างกิจกรรมในรูปแบบเกมและการ
ให้รางวัลแก่ ผู ้ช นะเพื ่ อกระตุ้ น ให้ เ กิ ดการกระตื อ รื อ ร้ น และ
รูปแบบกิจกรรมให้มีการเดินพบปะในสถานที่ต่างๆ โดยสถานที่
ต้ อ งมี ค วามใกล้ เ คี ย งสถานที ่ จ ริ ง ให้ ม ากที ่ ส ุ ด ทั ้ ง นี ้ ก าร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้องมีหลายช่องทางและสื่อสารไปยัง
กลุ ่ ม เป้ า หมายอย่ า งเสม าเสมอ ซึ ่ ง ผลการสรุ ป สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ (Yuko Okamoto -2021) เรื่องการนาเสนอการ
ประชุม Symposium ของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้
โปรแกรม พบว่ า Gather Town มี ค วามเหมาะสมกั บ งาน
นิทรรศการ กิจกรรมออนไลน์ ช่วยในการค้นหา การติดตั้งวัตถุ
การสื่อสาร อื่นๆ ในงานนิทรรศการมีการฟัง ถาม ตอบ ออนไลน์
มี Map ให้ผู้เข้าร่วมงานมีอิสระเสมือนได้มาร่วมงานในสถานที่
จริง และการสร้างกิจกรรมในรูปแบบเกมและการให้รางวัลแก่ผู้
ชนะ สอดคล้องกับ (ศิริพรจันทศรี – 2550) เพราะการสร้า ง
กิจกรรมในรูปแบบเกมและการให้รางวัลจะกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่ ว นร่ ว มมากขึ ้ น ตามทฤษฎี ข องการจู ง ใจ (theories of
motivation) เพราะการให้รางวัลถือว่าเป็นปัจจัยที่ให้เกิดแรง
กระตุ้นในการท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 2) ทั้งนี้ผล
ออกแบบการสร้างกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบออนไลน์ ด้วย
Web Application Gather Town เป็นไปตามที่วางแผนผลงาน
การสร้ า ง map สามารถแสดงถึ ง บรรยากาศของสถาบั น
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมีจานวนผู้เข้าชมตามเป้าหมายที่วางไว้
ประเด็นที่น่าสนใจคือผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาโดย
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สามารถใช้เป็นวิธีการสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้และให้โอกาส
ส าหรั บ การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ป รั บ ให้ เ หมาะสมควบคู ่ ไ ปกั บ SVC
(Synchronous Video-Conferencing) แ ล ะ จ า ก ผ ล ส ร ุ ปว่ า
กิ จ กรรม Discovery connect ผ่ า น Gather Town ท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.08 พร้อมทั้งผู้ร่วมกิจกรรม Discovery connect
ต่างแสดงความคิดเห็นว่าถ้านามาใช้ในการเรียนการสอน จะช่วย
สร้างบรรยายกาศในชั้นเรียนได้มากขึ้นในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.08 เช่ น กั น ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ marketingoops ที ่ ก ล่ า วถึ ง
Gather Town ว่าเป็นการประชุมออนไลน์บนหน้าตาเกม 8 bit
ยุค 90 กาลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการทางานใน
รู ป แบบ Work from Home ที ่ อ าจจะต้ อ งยั ง คงท างานต่อไป
อย่างไม่มีก าหนด นอกจากนี้ Gather Town ยังสามารถน าไป
ดัดแปลงเพื่อใช้จัด Event Online การเรียนออนไลน์ได้อีกด้วย
ซึ ่ ง รู ป แบบแบบหน้ า ตาที ่ ส ร้ า งมาแตกต่ า งจากแอปพลิ เ คชั น
ประชุมออนไลน์อื่นๆ ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Chen, Ngu and Hou-2021) ที่กล่าวว่า Gather
Town ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง และยัง สามารถน ามาใช้สร้า งกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิ์ภาพ
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ในการเข้าร่วมงานของนักศึกษาถูกจากัดจึงได้ทดลองใช้โปรแกรม
Gather Town ในรู ป แบบฟรี เ พี ย งจ านวน 25 คน ซึ ่ ง อาจจะ
ส่งผลต่อการกระจายของข้อมูลที่ได้ อาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร ดั ง นั ้ น ผู ้ ท ี ่ ส นใจอาจท าการซื ้ อ แพ็ ก เกจจากทาง
โปรแกรม Gather Town เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่
มีจานวนมากขึ้น หรือมีการทดสอบซ้าให้ภาคการศึกษาถัดไป ก็
น่าจะได้ข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นสูงยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ทางสื ่ อ สารมวลชน และสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การท างานวิจัยชิ้นนี้จนส าเร็จลุล่วง และขอบคุณ ทางทีมงาน
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชนที่เป็นผู้ช่วย
วิ จ ั ย ซึ ่ ง ร่ ว มสร้ า งเครื ่ อ งมื อ วิ จ ั ย และออกแบบกิ จ กรรม
Discovery connect และขอขอบพระคุณ นักศึก ษาผู้ เข้า ร่ ว ม
กิจกรรม Discovery connect ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ทากิจกรรมต่างๆ ทั้งความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นความ
พึงพอใจด้วยเช่นกัน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
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แนวทางการตรวจสอบความพร้อมทางไซเบอร์ตามกรอบดาเนินการ
ของ NIST : กรณี ศึกษา บริษทั โซ ซีเคียว จากัด
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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.

บทคัดย่ อ — งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ISO / IEC 27001: 2013 ที่ เ น้ นความปลอดภัย ในเรื่ อ งการจัด การความ
ปลอดภัย ของข้ อ มู ล (Information Security Management System : ISMS)
ขององค์กร ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ที่มาในรูปแบบ
ที่ ไม่ ชดั เจน หรือ ที่ เรียกว่ า “Cyber Resilience” ได้ โดยยึ ดกรอบทางาน
ด้ านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ สหรัฐ อเมริ ก า (NIST Cybersecurity Framework : CSF) ในการ
วิ จ ัย ครัง้ นี้ ไ ด้ ใ ช้ อ งค์ ก รที่ ผ่ า นมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 แล้ ว ในการ
ยกระดับมาตรฐานขององค์กรให้สามารถรับมือความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์
ได้ครอบคลุมมากขึ้น
ด าเนิ นการจั ด ท าในรู ป แบบวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งพรรณา
(Descriptive Research) โดยใช้ ม าตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 มาใช้ ใ น
การวิ เคราะห์ เพื่ อปรับปรุงการดาเนิ นงานขององค์กร ภายใต้ กรอบของ
CSF รวมถึ ง สัม ภาษณ์ ผ้ ูมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และขอเอกสารประกอบการ
ปฏิ บตั ิ ง าน ในการประเมิ น การควบคุม ในแต่ ล ะด้ า นที่ ดาเนิ นการอยู่ใน
ปั จ จุบนั ในการประเมิ น จุดอ่ อ น และปั ญ หาที่ มี แล้ ว จึ ง ก าหนดแนวทาง
ปรับปรุง รวมถึงใช้การควบคุมเพิ่ มเติ มของ Critical Security Control (CIS)
ที่เกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งานตามกรอบการดาเนิ นงานของ CSF ในการกาหนด
ทิ ศทางได้ชดั เจน เพื่อดาเนิ นการปรับปรุง และสามารถขจัดปั ญหา รวมถึง
อุปสรรคที่มีอยุ่ในปั จจุบนั ได้

Keywords — ISO / IEC 27001: 2013 standard, NIST Cybersecurity
Framework, Information Security Management System and Cyber
Resilience

คำสำคัญ — มาตรฐาน ISO / IEC 27001: 2013, กรอบทางานด้านความ
มันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์, การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และ ภัย
คุกคามทางด้านไซเบอร์ที่มาในรูปแบบที่ไม่ชดั เจน

I. บทนา
ปั จ จุ บ ัน องค์ก รส่ ว นใหญ่ ได้ผ่ า นมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013
ในเรื่องของการจัดการด้านความมันคงปลอดภั
่
ย ขของข้อ มูลสารสนเทศ
(Information Security) แล้ว แต่ไม่เพียงพอแล้วในปั จจุบนั เพราะแนวคิด
ด้านการบริหารจัดการความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ จะต้องสามารถป้ องกัน
จากแฮกเกอร์ ท่พี ยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการโจมตี ได้ ซึ่งควรจะ
ปรับ เปลี่ย นมาตรการป้ อ งกัน แบบ “Information Security” ไปสู่ ส ภาวะ

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
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“Cyber Resilience” ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทาให้จะต้องมี
การปรับเปลี่ย นแนวคิดจากการป้ องแค่ เพีย ง “Information Security” มา
เป็ น “Cyber Security” และปรับเข้าสู่แนวคิดในการนาพาให้องค์กรสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทีม่ รี ปู แบบทีไ่ ม่ชดั เจน, ไม่คาดคิด และความไม่แน่นอน
ในรูป แบบต่ า งๆ หรือ ที่เ รีย กว่ า “Cyber Resilience” โดยสถิติข องภัย
คุกคามปี 2564 ภัยคุกคามต่างๆ ได้เกิดขึน้ มากมายไม่ว่าจะเป็ นการโจมตี
ทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ข้อ มูล ลูกค้า/องค์ก รหลุ ดสู่ส าธารณะ (Data
Breach) รวมถึงการละเมิดความเป็ นส่วนตัว การหลอกลวงจากการฟิ ชชิง่
(Phishing) หรือแม้แต่ช่องโหว่ Zero Day ทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกวัน
ดังนัน้ แนวคิดในเรื่องของ “Cyber Resilience” จึงเป็ นแนวคิดทีไ่ ด้รบั
ความนิยมเพิม่ ขึน้ ในปั จจุบนั บางครัง้ มาตรการป้ องกันดังกล่าว จะต้องใช้
เครื่องเข้ามาช่วยด้วย เช่น อุปกรณ์ป้องกันประเภท Advance Persistent
Threat สามารถป้ อ งกัน ภัย คุ ก คามในรู ป แบบที่ไ ม่ ช ัด เจนได้ โดยการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และ traffic ในระบบเน็ตเวิร์ค เป็ นต้น
ประกอบกับการโจมตีในปั จจุบนั อาจเกิดขึ้นจากคนภายใน ถ้ามาตราการ
ป้ องทัง้ จากภายในและภายนอกไม่ดพี อ อาจทาให้ระบบงานของธนาคาร
เกิด ปั ญ หาไม่ ส ามารถใช้ง านได้ ไม่ ไ ด้ต ามมาตรฐาน Service Level
Agreement (SLA) ที่ ก า ห น ด อั น สื บ เ นื่ อ ง ม า จ า ก ปั ญ ห า Critical
Infrastructure ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และสูญเสียทรัพย์สนิ ได้ แนวคิดใน
การท า “Cyber Resilience” จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ก ารป้ อ งกัน (Prevention),
การตรวจจับ (Detection) และ การตอบสนอง ( Responsiveness) โดย
องค์กร NIST ซึ่งเป็ นหน่ วยงานด้านมาตรฐานสากลของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่ง
ได้ ม ีก ารพัฒ นากรอบ NIST Cybersecurity Core Framework ขึ้น และ
ปั จจุบนั มีหน่วยงานต่างๆ ในไทย รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มกี าร
นา NIST Cyber Security Core Framework มาใช้ เพราะมีความสอดคล้อง
และสามารถอ้างอิงได้กบั มาตรฐานระดับโลกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ISO / IEC
27001 หรือ COBIT 5 ได้
ทัง้ นี้จากแนวคิดดังกล่าว ควรมีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็ นหน่ วยงาน
อิสระ ขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา และสร้าง
ความเชื่อ มันให้
่ ก ับ พนัก งานและผู้บ ริห าร ในการด าเนิ น การให้บ รรลุ
เป้ าหมายขององค์กร เพื่อยกระดับมาตรการป้ องกันให้สามารถป้ องกันภัย
คุกคามประเภท “Cyber Resilience” ได้ในทีส่ ุด
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III. วิธดี าเนินการวิจยั
III.I ขัน้ ตอนการวิ จยั
I. ศึก ษาทฤษฏีแ ละแนวทางปฏิบ ัติต ามมาตรฐาน และกรอบการ
ด าเนิ น งาน ข อ ง ISO / IEC 27001 : 2013 แล ะ NIST Cyber Security
Framework (CSF)
II. ดาเนินการเปรียบเทียบการควบคุมของมาตรฐานระหว่าง ISO/IEC
27001:2013 NIST Cyber Security Framework (CSF) เ พื่ อ ท า Gap
Analysis

รูปที่ I. รายละเอียดของ NIST CSF 5 ฟั งก์ชนั หลัก

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
II.I เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบตั ิ ในการปรับปรุงมาตรฐาน ISO/IEC
27001 :2013 ขององค์กร ให้สามารถรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์และ
การโจมตีในรูปแบบทีไ่ ม่ชดั เจนหรือเรียกว่า “Cyber Resilience” ได้
II.II เพื่อให้สามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน รวมถึงสามารถ
กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนได้อย่างชัดเจน ในการรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
II.III เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ในการวัดผลการดาเนินงาน
และกระบวนการควบคุมทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั ว่ามีจุดอ่อนในด้านใดบ้าง และมี
แนวทางในการปรับ ปรุ ง แก้ไ ขอย่ า งไรให้เ หมาะสมส าหรับ ภัย คุ ก คาม
ทางไซเบอร์

รูปที่ II. รายละเอียด 14 การควบควมหลักของ ISO/IEC 27001: 2013
แหล่งทีม่ า :T.Mataracioglu. Reprinted with permission.
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III. จัดทาแนวทางการตรวจสอบโดยใช้กรอบ NIST Cyber Security
Framework (CSF) และ Critical Security Control (CIS) เพื่อประเมินการ
ควบคุม รวมถึงสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินการควบคุมและ ความพึง
พอใจแนวทางการตรวจสอบ และนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าทางสถิติ เพือ่ หาค่าความพึงพอใจ
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ระดับคะแนนของมาตราวัดตามมาตราส่ ว นประมาณค่ าก าหนด
ระดับค่าคะแนนในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของแนวทางการ
ต ร ว จ ส อ บ ต า ม ก ร อ บ ใ ช้ NIST Cyber Security Framework (CSF)
5 ระดับดังนี้
ระดับมากทีส่ ุด ให้น้าหนักคะแนนเป็ น 5 คะแนน
ระดับมาก
ให้น้าหนักคะแนนเป็ น 4 คะแนน
ระดับปานกลาง ให้น้าหนักคะแนนเป็ น 3 คะแนน
ระดับน้อย
ให้น้าหนักคะแนนเป็ น 2 คะแนน
ระดับน้อยทีส่ ุด ให้น้าหนักคะแนนเป็ น 1 คะแนน
II. การแปลความหมายระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความ
พึงพอใจ
การแปลความหมายระดับ ค่ า เฉลี่ย ของข้อ มูล ที่เ ก็บ ได้จ ากแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ข้อมูลวัดมาตราส่วนประมาณค่าพิจารณาตามช่วง
คะแนนสาหรับการแปรผลดังนี้
ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับมากทีส่ ุด
ระดับคะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับน้อย
ระดับคะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับน้อยทีส่ ุด
III.VI การกาหนดเกณฑ์ในการพิ จารณาระดับค่าคะแนน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ข้อมูลดาเนินการโดยนาผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาวิเคราะห์แล้วประเมินผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS (Statistics Package for the Social Science : SPSS) เ พื่ อ ใ ช้ ใ น
การวิเคราะห์และรายงานผลค่าทางสถิติ และประมวลผลหาความสัมพันธ์
ทางสถิติ ด้วยระดับความเชือ่ มัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ และมีความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 0.05 เปอร์เซ็นต์เป็ นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน
ในการศึกษาสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
I.ค่ า เฉลี่ย หาค่ า เฉลี่ย ของคะแนนการประเมิน ความพึง พอใจ โดย
คานวณจากสูตร ดังนี้
∑𝑥
𝑥̅ =
𝑛
เมือ่
𝑥̅
แทน
ค่าเฉลีย่
∑𝑥
แทน
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
N
แทน
จานวนข้อมูลทัง้ หมด
II.ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คานวณจากสตร ดังนี้

รูปที่ III. การควบควม Critical Security Control (CIS)
II.II เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิ จยั
I. แบบสอบถามความพึงพอใจในแนวทางการตรวจสอบ
II. ฮาร์ดแวร์ทใ่ี ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
II.I เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
II.II ซีพยี ู Intel Core i7-7700
II.III หน่วยความจา (RAM) 12 GB
II.IV ความจุของฮาร์ดดิสก์1TB
III. ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิจยั
III.I ระบบปฏิบตั กิ าร 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 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลได้การสนับสนุ นจากหัวหน้า
และคณะท างานของผู้ต รวจสอบภายในของ บริษัท โซ ซีเ คีย ว จ ากัด
จานวน 5 คน และผู้เชี่ย วชาญจากภายนอก ประกอบด้วย หัว หน้ างาน/
นักวิชาการและผูป้ ฎิบตั งิ านจานวน 3 คน
III.IV แบบสอบถามเพื่อประเมิ นความพึงพอใจของแนวทางการ
ตรวจสอบโดยใช้ NIST Cyber Security Framework (CSF)
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของแนวทางการตรวจสอบ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ประเมิน ความพึง พอใจของโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit
Program) ทีน่ ามาใช้
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ ด้านการนาแนวทางการตรวจสอบและการ
ควบคุมทีเ่ หมาะสมไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านจริง

เมือ่

III.V การกาหนดเกณฑ์ในการพิ จารณาระดับค่าคะแนน
I. การกาหนดระดับค่าคะแนนของแบบประเมินตนเอง
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IV. ผลการวิจยั
IV.I ด าเนิ นการเปรี ย บเที ย บการควบคุ ม ระหว่ า งมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 และกรอบการด าเนิ นงานของ NIST Cyber
Security Framework (CSF) เพื่อทา Gap Analysis ของ Control
ขัน้ ตอนนี้ เ ป็ นการด าเนิ น การเพื่ อ หา Gap Analysis ระหว่ า ง
ม า ต ร ฐ า น ISO / IEC 27001:2013 ใ น ส่ ว น ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
(Requirement) และ การควบคุม (Controls) เทียบกับกรอบการดาเนินงาน
ของ NIST Cyber Security Framework (CSF) เพือ่ หาจุดควบคุมทีเ่ หมือน
หรือใกล้เคียงกัน และจุดควบคุมทีไ่ ม่มใี นมาตรฐาน ISO / IEC 27001:2013
โดยนา GAP ของการควบคุมไปออกแบบโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit
Program) ทีเ่ หมาะสม จะต้องมีการดาเนินการหาการควบคุมเพิม่ เติมตาม
แนวทางของ NIST Cyber Security Framework (CSF) โดยมีก ารระบุ
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ I. การเปรียบเทียบการควบคุมระหว่างมาตรฐาน ISO / IEC
27001:2013 และ NIST Cyber Security Framework (CSF)
ISO 27001
CSF Subcategory
Add
ความต้องการ (Requirement)
6.2
วัตถุประสงค์ดา้ น
ความมันคง
่
ปลอดภัย
สารสนเทศและ
แผนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
7.1
ทรัพยากร
7.2
สมรรถนะ
7.5.1 ภาพรวม
7.5.2 การสร้างและ
ปรับปรุง
8.1
การวางแผน
เกีย่ วข้องกับการ
ดาเนินการและการ
ควบคุม
9.2
การตรวจประเมิน
ภายใน
9.3
การทบทวนของ
ผูบ้ ริหาร
10.2 การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (Control Objectives)
DE. การกาหนดพืน้ ฐานของ
AE-1 การทางานของเครือข่าย
และการไหลของข้อมูลที่
คาดหวังสาหรับผูใ้ ช้และ
ระบบ
DE. ข้อมูลเหตุการณ์ถกู
AE-3 รวบรวมและสัมพันธ์กนั

DE.
CM-7

DE.
DP-2
ID.
BE-3

-

-

DE.
AE-5
DE.
CM-1

DE.
CM-2

-

-
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-

-

-

-

PR.
IP-4
RC.
CO-1
RC.
CO-2
RC.
CO-3

RS.
CO-5

-

-

จากหลายแหล่งและการ
ตรวจจับ
การกาหนดเกณฑ์การแจ้ง
เตือนเหตุการณ์
เครือข่ายได้รบั การเฝ้ า
ระวังเพื่อตรวจจับ
เหตุการณ์ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ทอ่ี าจเกิดขึน้
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพได้รบั การเฝ้ า
ระวังเพื่อตรวจจับ
เหตุการณ์ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ทอ่ี าจเกิดขึน้
มีการเฝ้ าระวังบุคลากร,
การเชื่อมต่อ, อุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ทไ่ี ม่ได้รบั
อนุญาต
กิจกรรมการตรวจจับ
เป็ นไปตามข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด
ลาดับความสาคัญสาหรับ
ภารกิจขององค์กร
วัตถุประสงค์ และกิจกรรม
ได้รบั การกาหนดและ
สื่อสาร
การสารองข้อมูล, การ
ดูแลรักษา และการ
ทดสอบเป็ นระยะ
มีการจัดการ
ประชาสัมพันธ์
การรักษาชื่อเสียงหลัก
เกิดเหตุการณ์
มีการสื่อสารกิจกรรมการ
กูค้ นื ไปยังผูม้ สี ว่ นได้ส่วน
เสียภายใน, ทีมผูบ้ ริหาร
และผูบ้ ริหาร
การแบ่งปั นข้อมูลโดย
สมัครใจเกิดขึน้ กับผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก
เพื่อให้เกิดการรับรูถ้ งึ
สถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ใน
วงกว้าง






















จากการทา Gap Analysis สามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
1. การควบคุ ม ของกรอบด าเนิ น งาน CSF มีข ้อ ก าหนดบางข้อ ที่
ละเอียดกว่า ISO/IEC 27001
 DE.AE และ DE.CM มี ก ารควบคุ ม ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมมากขึ้น
ส าหรับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานส าหรับความผิดปกติ
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และเหตุ ก ารณ์ ด้ า นความปลอดภั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ซึ่งข้อกาหนดของ 27001 สาหรับการบันทึกและการตรวจสอบ
นัน้ ไม่ได้ลงในรายละเอียดเท่า CSF
 RC.CO ได้มกี ารให้รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการสือ่ สารและ
การประชาสัมพัน ธ์ซ่ึงเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเหตุการณ์
มากกว่าข้อกาหนดของ 27001 ใน A.16
 RS.CO-5 เน้น "การแบ่งปั นข้อมูลโดยสมัครใจ" กับผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียภายนอกซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของ CSF
2. ISO/IEC 27001 มีว ัต ถุ ป ระสงค์ บ างข้อ ในการควบคุ ม ที่ม ีค วาม
เฉพาะเจาะจงมากกว่ า ที่ CSF เสนอ เช่ น ข้อ ก าหนดส าหรับ นโยบาย
อุปกรณ์เคลื่อนที่ มาตรฐานการใช้งานทีย่ อมรับได้ การตรวจสอบสิทธิการ
์
เข้าถึงเป็ นประจา ข้อกาหนดทีจ่ ะนาไปใช้ในข้อตกลงซัพพลายเออร์ ฯลฯ
หลายๆ ประการ สามารถจับคู่เนื้อหากับหมวดหมู่ย่อยระดับที่สูงกว่า ใน
Framework Core ของ CSF ได้ แต่ไม่ได้หมายความโดยนัยโดยหมวดหมู่
ย่ อ ยใดๆ ข้อ ก าหนดเกี่ย วกับ การควบคุ ม การเข้า รหัส (cryptographic
controls) (A.10.1.1) และวิธีจ ัด การคีย์ (keys are managed) (A.10.1.2)
ซึง่ เป็ นหัวข้อทีไ่ ม่ได้กล่าวถึงใน CSF เลย
3. ความต้องการ (Requirement) ของข้อกาหนดจาก clauses 4 ถึง 10
ใน ISO/IEC 27001 ทีไ่ ม่มขี อ้ กาหนดทีส่ อดคล้องกันใน Framework Core
ของ CSF ส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับแง่มุมของการเรียกใช้ระบบการจัดการทีม่ ี
เอกสาร (ความปลอดภัย) เป็ นอย่างดี รวมถึงข้อกาหนดสาหรับ การพัฒนา
ความสามารถทรัพ ยากร (Competence Resources), วัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี
ชัดเจน, เอกสาร, การตรวจสอบภายใน, การทบทวนจากฝ่ ายบริหาร และ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม บางส่วนนี้ได้รบั การแก้ไขโดย
Framework Implementation Tiers สี่ระดับที่กาหนดไว้อย่างหลวม ๆ ใน
ส่วนที่ 2.2 ของ CSF เพือ่ วัดวุฒภิ าวะขององค์กรในการนา CSF ไปใช้

1.4 การประเมินความเสีย่ ง
1.5 กลยุทธ์การบริหารความ
เสีย่ ง
1.6 การควบคุมการเข้าถึง
2.1 การสร้างความตระหนัก
และการฝึกอบรม
2) การป้ องกัน 2.2 การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล
(Protect)
2.3 วิธใี นการป้ องกันข้อมูล
2.4 การบารุงรักษา
2.5 เทคโนโลยีในการป้ องกัน
3.1 ความผิดปกติและ
เหตุการณ์
3) การตรวจจับ
3.2 การเฝ้ าระวังความมันคง
่
(Detect)
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
3.3 กระบวนการตรวจจับ
4.1 การวางแผนการ
ตอบสนอง
4) การ
4.2 การสื่อสาร
ตอบสนอง
4.3 การวิเคราะห์
(Respond)
4.4 การลดผลกระทบ
4.5 การปรับปรุงการ
ตอบสนอง
5.1 แผนการคืนสภาพ
5) การคืนสภาพ
5.2 การปรับปรุงการคืนสภาพ
(Recovery)
5.3 การสื่อสาร

1) การระบุ
(Identify)

CSC3, CSC5, CSC5,
CSC7, CSC8, CSC9,
CSC11, CSC13,
CSC14, CSC15,
CSC16, CSC17, CSC18

CSC4, CSC6, CSC8,
CSC12, CSC16, CSC19

CSC4, CSC6, CSC19,
CSC20

CSC10, CSC20

IV.III ผลการตรวจสอบและการประเมิ น ความพึ ง พอใจแนว
ทางการตรวจของผูต้ รวจสอบภายใน และการประเมิ น ความพึ ง
พอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญ
I. ผลการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการประเมินของ
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในแต่ละด้าน และส่วนที่ 2 การประเมินความ
พึงพอใจของแนวทางการตรวจสอบทีน่ าไปใช้ตรวจสอบองค์กร
II. ผลการประเมินของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เกิดจากการทีค่ ณะผู้
ตรวจสอบภายในนาแนวทางการตรวจสอบไปใช้ตรวจสอบหน่ วยงานและ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
โดยแยกหัวข้อการประเมินเป็ น 5 หัวข้อ คือ 1) การระบุ (Identify) 2) การ
ป้ องกัน (Protect) 3) การตรวจจับ (Detect) 4) การตอบสนอง (Respond)
5) การคืนสภาพ (Recover)
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในแต่ละด้าน
มีผลการประเมิน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ III. ผลการประเมินของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในแต่ละด้าน
ของคณะผูต้ รวจสอบภายใน

IV.II การจัด ท าแนวทางการตรวจสอบหรื อ โปรแกรมการ
ตรวจสอบ (Audit Program)
ดาเนิน การใช้กรอบ CSF เป็ น หลักในการออกแบบ Audit Program
โ ด ย ใ ช้ Critical Security Controls (CIS) ข อ ง SANS institute ม า ใ ช้
เพื่ อ ควบคุ ม ความปลอดภัย ที่ ส าคัญ ส าหรับ การป้ องกัน Cyber ที่ ม ี
ประสิท ธิภ าพ และให้ผู้ต รวจสอบภายในของบริษัท โซ ซีเ คีย ว จ ากัด
ดาเนินการใช้เพื่อตรวจสอบหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง โดยมีขอบเขตของการ
ตรวจสอบ 5 ด้าน ได้แก่ การระบุ (Identify), การป้ อ งกัน (Protect), การ
ตรวจจั บ (Detect), การตอบสนอง (Respond) และ การคื น สภาพ
(Recover) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบตามตารางที่ 2
ตารางที่ II. แนวทางการตรวจสอบความพร้อมทางไซเบอร์
CIS Critical Security
ขอบเขต
หัวข้อที่ตรวจ
Control
1.1 การบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ
1.2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
1.3 การกากับดูแล (ธรรมาภิ
บาล)
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CSC1, CSC2, CSC4

ลาดับ

1
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รายการ
ประเมิ น
การระบุ
(Identify)

̅
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การแปลผล

3.94

0.31

มาก
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2
3
4
5

การป้ องกัน
(Protect)
การตรวจจับ
(Detect)
การตอบสนอง
(Respond)
การคืนสภาพ
(Recover)
ผลรวม

3.84

0.76

มาก

3.86

0.67

มาก

3.90

0.52

มาก

3.88

0.56

มาก

มีความมันใจว่
่ าองค์กรจะสามารถ
ป้ องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้
ครอบคลุมมากขึน้
มีความมันใจว่
่ ากรณีมเี หตุการณ์
ภัยคุกคามทางไซเบอร์จะสามารถ
ตอบสนองได้ไวมากจึน้
ความพึงพอใจโดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความครอบคลุมของแนวทางการตรวจสอบ
เนื้อหาครอบคลุมความเสีย่ งด้าน
4.20 0.45
ไซเบอร์อย่างมีนยั สาคัญ
มีการจัดเรียงได้ชดั เจน และเข้าใจ 3.80 0.84
ง่าย
มีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้ตรวจสอบ 4.40 0.55
องค์กร
ประโยชน์ ของการนาไปใช้งาน
สามารถนาไปใช้ตรวจสอบความ
4.20 0.45
เสีย่ งทีม่ าตรฐาน ISO/IEC
27001 ไม่ครอบคลุมได้
มีความมันใจว่
่ าองค์กรจะสามารถ 4.40 0.55
ป้ องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้
ครอบคลุมมากขึน้
มีความมันใจว่
่ ากรณีมเี หตุการณ์
4.00 0.70
ภัยคุกคามทางไซเบอร์จะสามารถ
ตอบสนองได้ไวมากจึน้
ความพึงพอใจโดยรวม
4.16 0.59
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มาก

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ IV. ผลการประเมินความพึงพอใจของแนวทางการตรวจสอบ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
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̅
𝒙

S.D.

ความครอบคลุมของแนวทางการตรวจสอบ
เนื้อหาครอบคลุมความเสีย่ งด้าน
4.33 0.58
ไซเบอร์อย่างมีนยั สาคัญ
มีการจัดเรียงได้ชดั เจน และเข้าใจ
3.67. 0.58
ง่าย
มีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้ตรวจสอบ
4.33 0.58
องค์กร
ประโยชน์ ของการนาไปใช้งาน
สามารถนาไปใช้ตรวจสอบความ
เสีย่ งทีม่ าตรฐาน ISO/IEC
4.67 0.58
27001 ไม่ครอบคลุมได้

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.39

0.58

มาก

V. สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
V.I สรุปผลการวิ จยั
ภายหลังจากการประเมินองค์กร โดยใช้ 5 หัวข้อ คือ 1) การระบุ
)Identify) 2) การป้ องกัน ) Protect) 3) การตรวจจับ )Detect) 4) การ
ตอบสนอง )Respond) 5) การคื น สภาพ )Recover) ซึ่ ง สามารถที่จ ะ
วิเคราะห์ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นจุดอ่อนในแต่ละด้านได้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 พบว่า ผลการประเมินของความปลอดภัยด้านไซเบอร์
ในแต่ละด้านจากการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ไ ปตรวจสอบและสัม ภาษณ์
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.88 และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ระดับของการควบคุมความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์อยู่ในระดับ มาก
ส่วนที่ 2 พบว่า คณะผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั โซ ซีเคียว
จากัด จานวน 5 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกจานวน 3 คน มีความพึง
พอใจในแนวทางการตรวจสอบทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยมีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.16
และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ระดับของความพึงพอใจโดยรวม
มาก และค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.39 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58
ตามลาดับ
V.I อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เพื่อจัดทาแนวทางการตรวจสอบความพร้อมทาง
ไซเบอร์ เพื่อ ให้ผู้ต รวจสอบภายในน าไปใช้ต รวจสอบและประเมิน การ
ควบคุมของบริษทั โซ ซีเคียว จากัด พบว่า ความพึงพอใจ ในแนวทางการ
ตรวจสอบที่ผู้วจิ ยั ได้จดั ทาขึ้น อยู่ในระดับ มาก โดยผู้ต รวจสอบภายใน
และผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่าสามารถนาไปใช้งานในการตรวจสอบได้จริง
และสามารถทาให้การควบคุมภายในดีขน้ึ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงมีความ
ตระหนั ก ถึง ภัย คุ ก คามทางไซเบอร์ม ากขึ้น และเห็น ด้ว ยกับ การที่จ ะ
ยกระดับให้องค์กรมีความปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ในระดับสูงสุด ทาให้
ลูกค้ามีความมันใจมากขึ
่
น้ ทีจ่ ะมาใช้บริการ เพราะองค์กรมีการรักษาความ
ปลอดภัยทีร่ ดั กุม
V.I ข้อเสนอแนะ
I. บริษัท โซ ซีเคียว จากัด ควรพิจารณาเพิม่ เติม สาหรับการ
นาเครื่องมือตรวจจับประเภททีใ่ ช้การเรียนรูพ้ ฤติกรรมของภัยคุกคาม และ
นาไปวิเคราะห์หารูปแบบการโจมตีใหม่ๆ ทีย่ งั ไม่มใี นฐานข้อมูล รวมถึงควร
มีแ หล่ ง ข้อ มูล ส าหรับ ข่ า วเรื่อ งภัย คุ ก คามใหม่ ๆ ที่ท ัน สมัย เพื่อ ที่จ ะมี
แนวทางตอบสนองต่ อ ภัย คุ กคามทางไซเบอร์ได้ร วดเร็ว และไม่เกิดผล
กระทบในวงกว้าง
II. เนื่องจากผู้ท่ไี ม่ประสงค์ดที ่โี จมตีเข้ามา ส่วนใหญ่หวังที่จะ
เข้า มาขโมยข้อ มูล ออกไป ซึ่ง สามารถเกิด ได้จ ากคนที่อ ยู่ข ้า งใน หรือ

มาก
3.88
0.56
ส่ ว นที่ 2 ผลการประเมิน ความพึง พอใจของแนวทางการตรวจสอบ
ดังตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5
ตารางที่ IV. ผลการประเมินความพึงพอใจของแนวทางการตรวจสอบ
จากผูต้ รวจสอบภายใน
รายการประเมิ น
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ภายนอกก็ได้ ควรมีการพิจารณาติดตัง้ เครื่องในการป้ องกันข้อมูลรัวไหล
่
เพราะถ้า หากเกิด ข้อ มูล ลู ก ค้า รัว่ ไหล จะส่ ง ผลให้เ กิด คดีฟ้ อ งร้อ งทาง
กฎหมาย ทาให้เสียทรัพย์สนิ และชือ่ เสียงได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย์วชั พรล วงศ์อภัย สาหรับความรู้ด้านการ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และการเอิ้อเฟื้ อให้ใช้บริษทั โซ ซีเคียว
จากัด เป็ นกรณีศกึ ษาสาหรับการทางานวิจยั นี้
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การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิของศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ในการรักษาโรคอัมพาตใบหน้ าโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทลั
Traditional Chinese Medicine Monitoring for Bell’s Palsy Healing
using Digital Image Processing.
1st ปุญญิศา เทพมังกร
Poonyisa Thepmangkorn

2nd วรากร ศรีเชวงทรัพย์
Warakorn Srichavengsup

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
th.poonyisa_st@tni.ac.th

ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หนุ่ ยนต์และเทคโนโลยี
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
warakorn@tni.ac.th
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.

บทคัดย่อ - งานวิ จยั ชิ นนี มีวตั ถุประสงค์เพือยืนยันผลสัมฤทธิ จาก
การรักษาด้วยวิ ธีหตั ถการ แบบผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผน
จีนเพือรักษาโรคอัมพาตใบหน้ า กล่าวคือนําการฝังเข็มร่วมกับการ
ครอบแก้ว และการนวดตามจุดฝังเข็มของแพทย์แผนจีน นวดทุย
หนาพร้อมทังใช้การประมวลผลภาพดิ จิทลั มาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ
ผลจากการรักษาว่าอาการดีขึนหรือไม่
โดยเทียบจากเกณฑ์ที
กําหนดไว้
โรคอัมพาตใบหน้ านี พบได้บอ่ ยทางชันคลิ นิกระบบ
ประสาทและ หู คอ จมูก กลไกของโรคนี มีเหตุมาจากความผิ ดปกติ
ของเส้นประสาทสมองคู่ที ทีวิ งผ่านบริเวณใบหน้ าและมีหน้ าทีคุม
การทํางานของกล้ามเนื อใบหน้ าทังหมด แม้ว่าในปัจจุบนั สาเหตุ
ของโรคนี จะยังไม่ทราบแน่ ชดั
แต่เรามาสามารถนําเอาอาการ
แสดงสําคัญของโรคนี มาพิ จารณาประกอบการวิ นิจฉัยได้
อาทิ
ใบหน้ าชาผิ วหน้ าเย็น เจอลมแล้วใบหน้ ากระตุก เปลือกตาปิ ดไม่
สนิ ท ปากเบียว มุมปากตก เวลาดืมนําและแปรงฟั น มักจะมีนําลาย
ไหลออกมาจากมุมปาก และอาจมีอาการแสดงอืนร่วมด้วย ดังนัน
งานวิ จยั นี จะศึกษาและมุ่งเน้ นการยืนยันผลสัมฤทธิ ว่าการรักษา
โรคอัมพาตใบหน้ าให้ผลลัพธ์ทีดีเพียงใดโดยใช้การประมวลผล
ภาพดิ จิทลั จากผลการทดสอบทีได้ พบว่าการประมวลผลภาพ
ดิ จิทลั สามารถช่วยในการวิ เคราะห์ผลการรักษาได้เป็ นอย่างดี

Keywords — Bell’s Palsy, Acupuncture, Cupping, Tuina,

Digital Image Processing

คําสําคัญ - โรคอัมพาตใบหน้ า การฝั งเข็ม การครอบแก้ว การนวด
ทุยหนา การประมวลผลภาพดิ จิทลั

I. บทนํา
โรคอัม พาตใบหน้ าเป็ นความผิดปกติข องเส้น ประสาทสมอง
เส้นที7ทีมีผลทําให้กล้ามเนือใบหน้าอัมพาตครึงซีกโดยปั จจัยเสียง
ของโรคนีคือ ผูท้ เคยมี
ี ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยเป็ นงูสวัด โดนลมเย็นลม
ร้อนกระทบเป็ นระยะเวลานาน ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความ

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
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ดันโลหิตสูงเรือรัง ส่งผลให้เกิดการอัมพาตของกล้ามเนือใบหน้ า
ปากเบียว รวมถึงมุมปากตก อีกทังยังมีอาการเปลือกตาปิ ดไม่สนิท
ในด้านทีเกิดพยาธิสภาพเช่นกัน ปัจจุบนั มีแนวทางการรักษาโรคที
หลากหลาย โดยทัวไปมัก คุ้ น ชิน กับ คํ า ว่ า แพทย์ ต ะวัน ตกหรือ
แพทย์แผนปั จจุบัน แต่ท จริ
ี งยังมีแ พทย์อีก หนึ งศาสตร์ท ีได้ก าร
ขนานนามว่าเป็ นแพทย์แห่งทวีปเอเชียทีประวัติศ าสตร์ย าวนาน
กว่า 5,000 ปี [7,9] รวมถึงมีห ลัก การวินิ จ ฉัย ว่ า อาหารเป็ นยา
อวัย วะต่างๆในร่างกายของมนุ ษย์ส ัมพัน ธ์เป็ น หนึ งเดีย วกัน กับ
สิงแวดล้อมและจักรวาล กล่าวคือ การตรวจวินิจฉัยแบบองค์รวม
จากแก่น ของโรคสู่ก ารคาดการณ์ แ ละป้ อ งกัน โรค ศาสตร์นีคือ
แพทย์แ ผนตะวัน ออกซึงแพทย์แ ผนจีน ก็ถือ เป็ น หนีงในศาสตร์
การแพทย์แขนงนี โดยหัตถการทีสําคัญเพือรัก ษาโรค คือ การ
ฝั งเข็ม การครอบแก้ว การใช้ยาสมุนไพรจีน และการนวดทุยหนา
คือการนวดตามแนวเส้นลมปราณของศาสตร์ก ารแพทย์แ ผนจีน
การรัก ษาโรคอัม พาตใบหน้ าด้วยวิธีก ารทํา หัต การของศาสตร์
การแพทย์แผนจีนแบบผสมผสานยังไม่พบการตีพมิ พ์เป็ นวารสาร
ทางวิชาการ ส่งผลให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจะทําวิจยั ชินนี ทังนีได้มกี ารใช้
เทคนิ ค การประมวลผลภาพดิจิท ัล มาประเมิ น ผลของอาการ
ก่อนและหลังการรักษาพิจารณา กล่าวคือบริเวณมุมปาก จากนัน
นําภาพสองมิตทิ ได้
ี มาแปลงเป็ นภาพสามมิตเิ พือวัดในเชิงปริมาณ
[7] ของริวรอยบริเวณมุมปาก เหตุนอาจทํ
ี
าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
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ที อาจนํ า ไปต่ อ ยอดพัฒ นาได้ ใ นอนาคต และการรัก ษาแบบ
ผสมผสานนี สามารถทํ า ให้ก ารรัก ษามีผ ลสัม ฤทธิทีดีข ึนอย่ า ง
เด่นชัดในระยะยาว กล่าวคือมีค วามมุ่งเน้นให้ค วามถีของอาการ
เกิดขึนช้าลงหรือลดลง เพือนําไปสู่การวางแผนแนวทางการรักษา
ทีเหมาะสม อีกทังยังสามารถลดปั ญหาทีอาจกระทบการใช้ช ีวติ
และภาพลักษณ์ของผูป้ ่ วย
II. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือศึกษาจุด ฝั งเข็มทีเหมาะสมและครอบคลุมในการใช้ร ัก ษา
โรคอัมพาตใบหน้า
2. เพือศึกษาจุดสําหรับนวดทุยหนาทีเหมาะสมและครอบคลุมใน
การใช้รกั ษาโรคอัมพาตใบหน้า
3. เพือศึกษาแนวมัดกล้ามเนือตามหลักกายวิภาคศาสตร์ทสํี าคัญ
ของใบหน้าเพือนํามาใช้เป็ นทิศทางในการครอบแก้ว
4. เพือวิเคราะห์ผลของการฝั งเข็มร่วมกับการครอบแก้วและการ
นวดทุย หนาตามบริเวณของใบหน้าเน้นพิจารณาทีริวรอยบริเ วณ
มุมปากฝั งทีมีอาการด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจทิ ลั มาเป็ น
ตั ว วั ด ผลสั ม ฤทธิ ว่ า การรั ก ษาแบบหั ต ถการผสมผส านนี
มีประสิทธิภาพตามเป้ าประสงค์ทตัี งไว้หรือไม่
II.I. กรอบแนวคิ ดงานวิ จยั
วินจิ ฉัยสาเหตุทแท้
ี จริงของอัมพาตใบหน้า
ทําการฝั งเข็ม 3ครังต่อสัปดาห์
ทําการครอบแก้ว 3 ครังต่อสัปดาห์
นวดทุยหนาบริเวณมุมปาก 3 ครังต่อสัปดาห์
นําเทคนิคการประมวลผลภาพดิจทิ ลั มาประเมินผลของอาการ
ก่อนและหลังการรักษา
III.วิ ธีการดําเนิ นงานวิจยั
1. การคัดกรองผูป้ ่ วยจากแบบประเมินอาการเบืองต้น
2. จัดตารางการรักษาให้กบั ผู้ป่วยจํานวน 2 ราย เพือเข้ารับ การ
รัก ษาเป็ นระยะเวลา 2 เดือน ทําหัต ถการสัป ดาห์ล ะ 3 ครัง คือ
วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยแบ่งการรักษา 2 แบบคือ
2.1. ผู้ป่ วยรายทีหนึงรับการรัก ษาด้วยวิธกี ารฝั งเข็มกระตุ้น
ไฟฟ้ า ครอบแก้ว และนวดทุยหนา
2.2. ผู้ป่ วยรายทีสองรับการรัก ษาด้วยวิธกี ารฝั งเข็มกระตุ้น
ไฟฟ้ าเพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลาการรักษา
3. หลัง จากการรัก ษาครบในแต่ ล ะเดือ ผู้ว ิจัย จะใช้เ ทคนิค การ
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

160

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

ชัดเจนมาก 2.มีรวรอยลึ
ิ
กปานกลาง 3.มีรวรอยตื
ิ
นๆบางๆ
4. มีรวรอยเล็
ิ
กน้อย 5.ไม่มรี วรอย
ิ

จากนันนํ าข้อ มูล ทีได้ม าทํ าการเปรีย บเทีย บก่ อ นและภายหลั ง
การรั ก ษาว่ า ผลก ารรั ก ษานั นมี ค วามสอดคล้ อ งตร งต าม
สมมุตฐิ านทีวางไว้หรือไม่
III.I. การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจทิ ลั ในทุ ก
สินเดือนของการรัก ษา โดยจะทําการเพือพิจารณาลัก ษณะของ
ผิวหน้าของผูป้ ่ วยว่ามีร ิวรอยของมุมปากตืนขึนหรือไม่เมือเทีย บ
กับก่อนการรัก ษา และนํามาเทียบจากการประเมินผลการรัก ษา
ของแพทย์ เ จ้ า ของเคสด้ ว ยการนํ า ค่ า จากที ประเมิ น ได้ ม า
เปรียบเทียบ

รูปที 1 แสดงริวรอยมุมปากของผูป้ ่ วยรายแรกหลังจากการ
เข้ารับรักษาแบบผสมผสานในเดือนแรก
ค่าความลึกของรูปริวรอยบริเวณมุมปากจาก 5 ระดับความ
รุนแรงในช่วง 1 เดือนแรกของผูป้ ่ วยรายทีหนึงทีทําการรักษาแบบ
ผสมผสานทังการฝั งเข็ม ครอบแก้ว นวดทุยหนา โดยเมือทําการ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาแล้ว ผูป้ ่ วยให้คะแนน 3 ใน 5
เนืองจากยังมีรวรอยบางๆที
ิ
สามารถมองเห็นได้ชดั อยู่ แต่อาการ
ใบหน้ากระตุกเริมลดลงบ้างแล้ว ไม่กระตุกถีเมือเทียบกับก่อนเข้า
รับการรักษา

III.II. การเก็บและวิ เคราะห์ขอ้ มูล
เก็บและรวบรวมข้อมูล ผลจากการทําหัตถการทังหมดเป็ น
รูปภาพ จากนันทําการป้ อนข้อมูลรูปภาพเพือทําการวิเคราะห์ภาพ
ด้วยโปรแกรม MATLAB เพือนํ าผลทีได้จากทุ ก ฟั งก์ ช ันทีใช้ม า
วิเคราะห์ในการพิจารณาความลึกตืนของริวร้อยบริเวณมุมปาก
ภาพริวรอยบริเวณมุมปากของผูป้ ่ วย
RGB Image เพือแสดงริวรอยบริเวณมุมปาก
Gray Image แปลงภาพเป็ นสีเทา
เพือให้เห็นความขรุขระของริวรอยทีชัดเจนขึน

รูปที 2 แสดงริวรอยบริเวณมุมปากของผูป้ ่ วยรายแรก
หลังจากการเข้ารับรักษาแบบผสมผสานหลังครบ 2 เดือน

ใช้ฟังก์ชนั Edge เพือวิเคราะห์รวรอย
ิ
โดยมีดชั นีชวัี ดจากความพึงพอใจของผูป้ ่ วยพร้อมเหตุผลประกอบ

ค่ าความลึก ของรูป ริวรอยบริเวณมุ ม ปากจาก 5 ระดับความ
รุนแรงในเดือนสุดท้ายผูป้ ่ วยรายทีหนึงให้คะแนน 4 ใน 5 เนืองจาก
ริวรอยมุ มปากจางลงอย่ างเด่ นชัดและใบหน้ ากระตุ กลดลงอย่ า ง
เห็นได้ชดั แม้วา่ จะนอนในห้องทีมีเครืองปรับอากาศ ใบหน้าก็ไม่
กระตุ ก เกร็งแบบเดิมอีก แล้ ว เนืองจากริวรอยมุ มปากเริมจางลง
หลงเหลือริวรอยบางๆ และใบหน้ากระตุกลดลงกว่าเดิมเด่นชัดเมือ
เทียบกับก่อนเข้ารับการรักษา อีกทังริวรอยช่วงมุมปากก็เริมจาง
ลงเช่นกัน

Contour 3D สร้างรูปร่าง 3 มิตขิ องผิวขึนมา เพือพิจารณาให้
ละเอียดว่าริวรอยลึกตืนเพียงใด
นําค่าทีได้มาใส่ฟังก์ชนหาค่
ั
าความลึกตืนของริวรอยบริเวณมุมปาก
โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ารับการรักษาจากทัง 2 รูปแบบ
การรักษา

IV.ผลการวิจยั (ต่อ)

นําค่าทีได้ทงหมดมาแสดงผลเป็
ั
นกราฟเพือสรุปผลให้ชดั เจนอีก
ครัง

4.1 ใช้ฟังก์ชนั Imread อ่านภาพRGB เพือประเมินความลึกของ
รูปริวรอยบริเวณมุมปาก และใช้ฟังก์ชนั rgb2gray เพือแปลงภาพ
เป็ นสีเทาโดยมีดชั นีชวัี ดจากความพึงพอใจของผูป้ ่ วยพร้อมเหตุผล
ประกอบ โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับดังนี 1. มีรวรอยลึ
ิ
กรุนแรงเห็นริว
รอยได้ชดั เจนมาก 2.มีรวรอยลึ
ิ
กปานกลาง 3.มีรวรอยตื
ิ
นๆบางๆ
4. มีรวรอยเล็
ิ
กน้อย 5.ไม่มรี วรอย
ิ

IV.ผลการวิจยั
4.1 ใช้ฟังก์ชนั Imread อ่านภาพ RGB เพือประเมินความลึก
ของรูปริวรอยบริเวณมุมปากและใช้ฟังก์ชนั rgb2gray เพือแปลง
ภาพเป็ นสีเทา [5,7] จากนันใช้ฟังก์ชนั edge เพือวิเคราะห์รวรอย
ิ
โดยมีดชั นีชวัี ดจากความพึงพอใจของผูป้ ่ วยพร้อมเหตุผลประกอบ
โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับดังนี 1. มีรวรอยลึ
ิ
กรุนแรงเห็นริวรอยได้
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รูปที 3 แสดงริวรอยมุมปากของผูป้ ่ วยรายทีสอง หลังจาก
การเข้ารับรักษาด้วยวิธกี ารฝังเข็มในเดือนแรก
ค่าความลึกของรูปริวรอยบริเวณมุมปากจาก 5 ระดับความ
รุนแรงในช่วง 1 เดือนแรกของผูป้ ่ วยรายทีสองทีทําการรักษาด้วย
วิธกี ารฝั งเข็ม เมือทําการเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาแล้ว
ผูป้ ่ วยให้คะแนน 2 ใน 5 เนืองจากยังมองเห็นริวรอย
บริเวณมุมปากชัดเจน ริวรอยยังไม่ค่อยจางลงแต่อาการใบหน้า
กระตุกเริมลดลงบ้างแล้ว ไม่กระตุกถีเมือเทียบกับก่อนเข้ารับการ
รักษา

รูปที 4 แสดงริวรอยมุมปากของผูป้ ่ วยรายทีสองหลังจาก
การเข้ารับรักษาด้วยวิธกี ารฝังเข็มในเดือนสุดท้าย
ค่าความลึก ของรูปริวรอยบริเวณมุม ปากจาก 5 ระดับความ
รุนแรงในเดือนสุดท้ายทีผูป้ ่ วยรายทีสองทีทําการรักษาด้วยวิธกี าร
ฝั ง เข็ม เมื อทํ า การเปรีย บเทีย บก่ อ นและหลัง การรัก ษาแล้ ว
ผู้ป่วยให้ค ะแนน 3 ใน 5 เนืองจากยังมองเห็นริวรอยบริเ วณมุ ม
ปาก แต่ ร วรอยนั
ิ
นนเริมจางลงกว่า เดิม บ้า งแล้ ว อีก ทังอาการ
ใบหน้ากระตุกเริมลดลงเด่นชัดขึนกว่าเดิม

รูปที 5 การเปรียบเทียบริวรอยเมือใช้ฟังก์ชนั edge
ฟั งก์ ช ัน edge สามารถนํ ามาใช้ใ นการหาริวรอย ดัง
แสดงในรูปที จากรูปจะเห็นว่า เมือรักษาจนครบระยะเวลา ริว
รอยจางลงอย่างเด่นชัด พิจารณาได้จากบริเวณเส้นสีขาวลดลง ซึง
สิงนีเป็ นการยืนยันผลการรักษาด้วยหัตถการแบบผสมผสานของ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนทัง 3 รูปแบบได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ น
การฝั ง เข็ ม ครอบแก้ ว นวดทุ ย หนา ทัง 3 หัต ถการนี ล้ ว นมี
ประสิทธิภ าพในการลดเลือนริวรอยได้ อีกทังยังสามารถบรรเทา
อาการแสดงของโรคอัม พาตใบหน้ า ได้ ด้ ว ยเช่ น กั น เนื องจาก
กล้ามเนือบริเวณใบหน้ ามีการคลายตัว เป็ นเหตุให้รวรอยจางลง
ิ
กล้ามเนือไม่กระจุกตัวเป็ นก้อนจนเกิดความเค้น ดังนันอาการเจอ
ลมใบหน้ากระตุกซึงถือเป็ นหนึงอาการสําคัญของอัมพาตใบหน้าก็
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ต่อยอดในอนาคตได้อกี เพราะทัง ศาสตร์มจี ุดเด่นทีหลากหลาย
สามารถนํ า มาเชือมโยงกัน ได้เ พือเร่ ง ต่ อ ยอดผลงานวิจัย ให้มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต อีกทังยังสามารถนํามาศึกษาต่อยอดใน
เรืองของการวัด และประมวลผลเกียวกับ สมมาตรใบหน้า ได้อีก
เช่นกัน ซึงในประเด็นนีเป็ นสิงทีผูว้ จิ ยั มีความมุ่งหวังทีจะพัฒนาต่อ
ยอดงานชินนีอีกในอนาคต

IV.I. ข้อโต้ แย้ง
เนืองจากการวิเคราะห์รวรอยบริ
ิ
เวณมุมปากจําเป็ นทีจะต้องทํา
การถ่ายภาพก่อนและหลังการรักษา โดยระยะเวลาในการถ่ายภาพ
แต่ล ะครังจะมีค วามแตกต่ า งกัน จึงเป็ นเหตุท ีต้องมีก ารควบคุ ม
ปั จจัยต่างๆเพือลดอัตราการเกิดข้อผิด พลาดในการแปรผลอาทิ
จําเป็ นทีจะต้องทําการควบคุมแสงรวมถึงกล้อ งและมุมกล้อ งทีใช้
ถ่ายภาพ ณ บริเวณมุมปากทีกําหนดไว้ เพือให้ได้องค์ประกอบ
ของภาพทุ ก ภาพทีมีค วามแม่ น ยํ า สู ง สุ ด ในการนํ า มาแปรและ
ประมวลผล
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V.สรุปผลการวิ จยั
การวิเคราะห์ก ารวัดและประเมิน ค่าเชิงปริมาณริวรอยมุ ม ปาก
ก่อนและหลังการรัก ษาด้วยโปรแกรม MATLAB ร่วมกับเทคนิค
การประมวลผลภาพดิจทิ ลั สามารถทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถประเมินค่า
ความลึก ตื นของริวรอยได้ ช ัด เจนยิงขึนผ่ า นการใช้คํ า สั งการ
พิจารณารูปภาพแบบขาวดํา และนําค่าทีได้มาประเมินด้วยค่าทาง
ตัวเลขและเชิงสถิตเิ ปรียบเทียบเพือหาแนวทางการรัก ษาทีดีทสุี ด
ได้สอดคล้องกับสมมุตฐิ านทีตังไว้ได้อย่างดีเยียม โดยจากการวิจยั
นี สามารถวัดและจําแนกค่าความลึกตืนของริวรอยได้เป็ น 5 ระดับ
ดังนี 1.ไม่มรี วรอย
ิ
2.มีรวรอยเล็
ิ
กน้อย 3.มีรวรอยตื
ิ
นๆบางๆ 4.มี
ริวรอยลึกปานกลาง 5.มีรวรอยลึ
ิ
กรุนแรงเห็นริวรอยได้ชดั เจนมาก
ซึงเมือได้อ่านผลการรักษาแล้วจะพบว่า ความพึงพอใจของผู้ป่วย
ต่อผลการรักษานันดีถงึ ดีมาก เนืองจากริวรอยล้วนจางลง บางลง
อีกทังอาการข้างเคียงของโรคอัมพาตใบหน้าก็ดขี นอย่
ั างเด่นชัด
เกินกว่า 80% เช่ นกัน จึงสรุปได้ว่าการทําหัตถการด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนแบบผสมผสานนัน นอกเหนือจะสามารถรัก ษา
โรคอัมพาตใบหน้าได้เป็ นอย่างดีแล้วนัน ยังสามารถช่วยลดเลือน
ริวรอยบริเวณมุมปากและบริเวณใกล้เคียงได้เป็ นอย่างดี
VI. ข้อเสนอแนะ
เนืองจากการพิจ ารณาวิเ คราะห์ค่ า ความรุ น แรงของริวรอย
บริเวณมุมปากก่อนและหลังการรัก ษานี เป็ นการวัด เชิงปริม าณ
ดังนันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการควบคุมควบคุม แสง
กล้องและมุมกล้อ งทีใช้ถ่ ายภาพเพือให้ได้ผ ลลัพ ธ์ทแม่
ี นยํา [7]
นอกเหนือ จากนี งานวิจัยชินนี เป็ นงานวิจยั ทีบูรณาการทังสอง
ศาสตร์เข้าด้วยกัน กล่าวคือ เป็ นการนําเอาศาสตร์ก ารแพทย์แผน
จีนมาบูรณาการณ์ร่วมกับวิศวกรรมศาสตร์ จึงสะดวกในการนํ าไป
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การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรในช่วงวิกฤตการณ์
โควิด-19 : กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Stock Price Reaction to Earnings Announcement during the COVID19 Pandemic: case study of Stock Exchange of Thailand (SET)
สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์
Suntaree Tungsriwong
ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Accounting Department, Faculty of Business, Economics and Communications
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : suntareet@nu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึง การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรในช่วงวิกฤตการณ์ โควิด -19 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2561 และ ปี 2562 (ประกาศผลกาไรประจาปีก่อนและหลัง
วิกฤตการณ์โควิด-19) ผลการศึกษาพบว่าในปี 2561 ผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์มีนัยสาคัญทางสถิติก่อนวันประกาศผลกาไร
และในปี 2562 ผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์เป็นลบและมีนัยสาคัญทางสถิติทั้งก่อนวันประกาศผลกาไร ในวันประกาศผลกาไร
และหลังวันประกาศผลกาไร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลกาไรที่ไม่คาดหวัง และผลตอบแทนเกินปกติสะสม ผลการศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก พบว่ามีความสัมพันธ์ เป็นลบ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลกาไรที่ไม่คาดหวังและ
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในกลุ่มตัวอย่างที่มีผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ
คำสำคัญ : การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ การประกาศผลกาไร 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) บทนา
ข้อมูลการทางบัญชีเป็นข้อมูลที่นักลงทุนให้ความสาคัญ และ
ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการตั ดสิ นใจลงทุ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
ข้อมูลผลกาไร การประกาศผลกาไรเป็นการส่งสัญญาณที่สาคัญ
ของกิ จ การไปยั ง สาธารณชน (Lonie, Abeyratna, Power &
Sinclair, 1996) เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ผลก าไรสามารถใช้ ใ นการ
ประเมินความสามารถในการทากาไรของกิจการ และเป็นการให้
ข้ อ มู ล เพื่ อ การคาดการณ์ เ กี่ ย วกั บ เงิ น ปั น ผลที่ กิ จ การจะจ่ า ย
ออกมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญกับนักลงทุนที่
จะนาไปใช้ในประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ โดย
ผลของการตัดสินใจของนักลงทุนจะเห็นได้จากการตอบสนอง
ของราคาหลักทรัพย์ต่อข้อมูลดังกล่าวในเวลาที่มีการประกาศผล
กาไรออกมา (Hussin, Ahmed, and Ying, 2010) งานวิจัยของ
Beaver, McNichols and Wang ( 2 0 1 8) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา กา ร
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรของบริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปี ค.ศ. 1971-2011 ได้ระบุว่า การ
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา
งานวิจัยก่อนหน้าที่ศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
ต่ อ การประกาศผลก าไร โดย Ball and Brown (1968) และ
Beaver (1968) ได้ ส รุ ป ถึ ง ความมี เ นื้ อ หาของข้ อ มู ล จากการ
ประกาศผลก าไร จากการแสดงให้ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ปริมาณการซื้อขาย ราคาและผลตอบแทนในช่วงเวลาที่มีการ
ประกาศผลก าไร Beaver, McNichols and Wang (2018)
กล่ า วถึ งความมี เ นื้ อ หาของข้ อ มู ล จากการประกาศผลก าไรที่
สะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อ ขายและราคา
หลักทรัพย์ว่า การตอบสนองต่อประกาศผลกาไรดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งในประเด็นของ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการกากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การที่
รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อาจท าให้ ข้ อ มู ล
ทางการบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถสะท้ อ นผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า ง
ครบถ้ ว นทั น เวลา อี ก ทั้ งการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยีที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ช่วยทาให้ลดต้นทุนในการค้นหา
ข้อมูล หรือต้นทุนในการกระจายข้อมูลไปสู่สาธารณะ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ มีปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีโดยได้นาเอามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศมาปรับใช้ ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ที่มี
ต่อการประกาศผลกาไรได้ นอกจากนี้งานวิจัยก่อนหน้าระบุว่า
การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ในช่วงภาวะวิกฤตินั้นแตกต่าง
จากช่วงภาวะปกติ (Salminen, 2008) โดยในช่วงภาวะวิกฤตินั้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆจะต่าลงมาก (Johnson, 1999) ซึ่ง
ภาวะวิกฤติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไร
วิกฤตการณ์โควิด-19 นั้น เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและได้แผ่
กระจายส่งผลกระทบไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก การประกาศผล
ก าไรในช่ ว งเวลาดั งกล่ า ว ท าให้ นั ก ลงทุ น ไม่ อ าจใช้ ข้ อ มู ล การ
ประกาศผลกาไรในคาดการณ์การจ่ายปันผล หรือคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการตอบสนองของราคา
หลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรดังกล่าวได้ จึงเป็นประเด็น
คาถามหลักในงานวิจัยนี้ว่ามีการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
ต่อการประกาศผลกาไรในช่วงภาวะวิกฤตการณ์โควิด-19 ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (SET)
อย่างไร
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของ
ราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19
3) การทบทวนวรรณกรรม
หลังจากการวิจัยของ Ball and Brown (1968) และ Beaver
(1968) มีงานวิจัยต่อมาที่สรุปผลเช่นเดียวกันว่าการประกาศผล
กาไรนั้นได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุน โดยแสดงให้เห็น
ทั้งปริมาณการซื้อขาย ราคาและผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปใน
เวลาที่ มี ก ารประกาศผลก าไรประจ าปี งานวิ จั ย เหล่ า นี้ ไ ด้ แ ก่
Francis and Schipper ( 1 9 9 9 ) , Francis, Schipper and
Vincent ( 2 0 0 2 a, 2 0 0 2 b) , 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
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 เป็นต้นมา
Lonie and Abeyratna, Power and Sinclair (1996) กล่าว
ว่านักลงทุนใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อประเมินความ
เป็นไปได้ในอนาคตของกิจการในประเด็นต่างๆ โดยผลกาไรหรือ
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ขาดทุนเป็นตัววัดผลการดาเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งของกิจการ
การประกาศจ่ายเงินปันผล และการประกาศผลกาไร จึงเป็ น
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของนักลงทุนที่จะนาไปใช้ในการตัดสิน
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินที่ถูกประกาศออกมา
ใหม่จึงถูกสะท้อนออกมาในการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
โดยผลกาไรในงวดปัจจุบันของกิจการสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลใน
2 ลักษณะด้วยกัน คือ การสร้างความเติบโตให้กับส่วนของผู้ถือ
หุ้นในงวดปัจจุบัน และสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของผลกาไรใน
อนาคตที่จะปันส่วนมาสู่ผู้ถือหุ้น Beaver (1968) ได้อธิบายความ
เชื่อมโยงระหว่างการประกาศผลกาไรกับราคาหลักทรัพย์ไว้ดังนี้
(1) ผลกาไรในงวดปัจจุบันให้ข้อมูลในการพยากรณ์
ผลกาไรในอนาคต
(2) ผลกาไรในงวดปัจจุบันให้ข้อมูลในการคาดการณ์
เงินปันผลในอนาคต
(3) ผลก าไรในงวดปั จจุ บัน ให้ข้ อมูลในการกาหนด
มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
งานวิจัยก่อนหน้าที่ได้ศึกษาถึงการตอบสนองข้อมูลที่ได้จาก
การประกาศผลกาไร ได้แก่ Landsman and Maydew (2002)
ได้ศึกษาในช่วงปี 1972-1998 การตอบสนองข้อมูลที่ได้จากการ
ประกาศผลกาไรนั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลา Francis, Schipper and
Vincent. (2002a) ได้ ศึ ก ษาในช่ ว งปี 1980-1999 พบว่ า การ
ตอบสนองของตลาดต่อการประกาศผลกาไรนั้นเพิ่มขึ้นทั้งที่กาไร
ที่ ไ ม่ ค าดหวั งนั้ น มี ค่ า ลดลง เช่ น เดี ย วกั บ Collins, Li and Xie
(2009) ที่ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูล IBES ในช่วงปี
1985-2000 พบการเพิ่มขึ้นของการตอบสนองของข้อมูล การ
ประกาศผลก าไร ผลการวิ จั ย ของ Beaver, McNichols and
Wang (2018) ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการตอบสนอง
ของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรโดยได้ศึกษาในช่วงปี
1971-2011 ซึ่งพบการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการ
ประกาศผลกาไรหลั งจากปี 2000 สูงกว่าในช่วงก่อนปี 2000
และยั ง ได้ ร ะบุ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ได้ แ ก่
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการกากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการ
ดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
ช่วยทาให้ลดต้นทุนในการค้นหาข้อมูล หรือการกระจายข้อมูล
ไปสู่สาธารณะ
นอกจากศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองของราคา
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ การประกาศผลก าไรในระยะยาวแล้ ว ยั ง มี
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การศึกษาถึงปัจจัยในระยะสั้นเกี่ยวกับสถานการณ์ ต่างๆเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศ
ผลกาไร โดย Salminen (2008) ระบุว่าการตอบสนองของราคา
หลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไรในช่วงวิกฤตนั้นแตกต่างจาก
ช่วงภาวะปกติ งานวิจัยของ Bhat and Jayaraman (2010) ก็
พบว่ า การมี ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในช่ ว งภาวะวิ ก ฤติ สู ง กว่ า
ในช่วงภาวะปกติ ซึ่งทาให้การตอบสนองต่อข้อมูลของนักลงทุน
ในช่วงภาวะวิกฤตินั้นแตกต่างไป
4) วิธีดาเนินการวิจัย
4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการวิ จัยครั้งนี้ได้แ ก่ บ ริษัท จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 และปี 2562 โดยที่
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรดังกล่าวจะต้องมีวันปิดรอบบัญชีตรง
กั บ วั น ที่ 31 ธั น วาคม และจะต้ อ งมี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตลอด
ระยะเวลาที่ทาการศึกษา ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนรวมทั้งสิ้น
730 ตัวอย่าง
4.2) วิธีการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก SET SMART
4.3) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ในครั้งนี้ เป็ นการศึก ษาเหตุก ารณ์ (Event Study)
โดยศึ ก ษาจากการตอบสนองของราคาหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ต่ อ การ
ประกาศผลกาไร มีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ระบุวันที่เกิดเหตุการณ์ (วันประกาศผลกาไรประจาปี)
กาหนดให้เป็นวันที่ 0
2. คานวณข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
(อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์)
3. คานวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากสมการ
แบบจาลองตลาด (Market Model) ดังตัวแบบต่อไปนี้
Rit = αi +βi Rmt + εit
เมื่อ
Rit คือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i, วันที่ t
Rmt คือ ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
วันที่ t
4. คานวณผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return
:AR) ในช่วงเวลาก่อนการประกาศผลกาไร 15 วัน และ ช่วงที่
ต้องการศึกษาเหตุการณ์ (วันที่ -1 0 และ 1) โดยคานวณจาก
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ผลต่ า งระหว่ า งอั ต ราผลตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในช่ ว งเวลาที่
ต้องการศึกษาเหตุการณ์ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
5. คานวณหาผลตอบแทนเกินปกติสะสม (Cumulative
Abnormal Return: CAR) ในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาเหตุการณ์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนเกินปกติสะสม และ
ผลกาไรที่ไม่คาดหวัง ดังตัวแบบต่อไปนี้
CARit = αi +βi UEit + εt
เมื่อ
CARit คือ ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในช่วงวันที่
-1 วันที่ 0 และ วันที่ 1 ของหลักทรัพย์ i ปีที่
t
UEit คือ ผลกาไรที่ไม่คาดหวัง ของหลักทรัพย์ i ปี
ที่ t
6. การคานวณผลกาไรที่ไม่คาดหวัง (Unexpected
Earnings: UE) ใช้ตัวแบบต่อไปนี้
UEit = EPSit – EPSit-1
เมื่อ
EPSit คือ กาไรต่อหุ้นของหลักทรัพย์ i ปีที่ t
EPSit-1 คือ กาไรต่อหุ้นของหลักทรัพย์ i ปีที่ t-1
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเกินปกติในกรณีที่ผลกาไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวก

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเกินปกติในกรณีที่ผลกาไรที่ไม่
คาดหวังเป็นลบ

จากภาพที่ 1 เมื่อผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก ผลตอบแทน
เกินปกติ มีค่าเป็นบวกในวันที่ มีการประกาศผลกาไร (วันที่ 0)
รวมทั้งมีผลตอบแทนเกินปกติเป็นบวกมาก่อนหน้าการประกาศ
ก าไร และในภาพที่ 2 เมื่ อ ผลก าไรที่ ไ ม่ ค าดหวั ง เป็ น ลบ
ผลตอบแทนเกินปกติ มีค่าเป็นลบในวันที่มีการประกาศผลกาไร
(วันที่ 0) โดยมีความผันผวนของกาไรเกินปกติก่อนและหลังวัน
ประกาศผลกาไร
ภาพที่ 3 และภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ ย นแปลงของ
ผลตอบแทนเกินปกติในช่วงการประกาศผลกาไรประจาปี 2562
โดยภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ ย นแปลงในกรณี ที่ ผ ลก าไรที่ ไ ม่
คาดหวังเป็นบวก และภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่
ผลกาไรทีไ่ ม่คาดหวังเป็นลบ

5) ผลการวิจัย
การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศ
ผลกาไรในครั้งนี้ ได้กาหนดให้วันประกาศผลกาไรเป็นวันที่ 0 คือ
วันที่เกิด เหตุการณ์ และทาการศึกษาผลตอบแทนเกินปกติ ใ น
ช่วงเวลาก่อนประกาศ 15 วัน ไปจนถึงหลังประกาศ 1 วัน และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลกาไรที่ไม่คาดหวังกับผลตอบแทน
เกินปกติสะสม ในช่วงวันที่ -1 0 และ 1 โดยผลการศึกษาเป็น
ดังนี้
ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ ย นแปลงของ
ผลตอบแทนเกินปกติในช่วงการประกาศผลกาไรประจาปี 2561
โดยภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ ย นแปลงในกรณี ที่ ผ ลก าไรที่ ไ ม่
คาดหวังเป็นบวก และภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่
ผลกาไรทีไ่ ม่คาดหวังเป็นลบ

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเกินปกติในกรณีที่กาไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวก
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วันที่

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: ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเกินปกติในกรณีที่กาไรที่ไม่
คาดหวังเป็นลบ

จากตารางที่ 1 ในปี 2561 กรณีที่ผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็น
บวก (PosUE) พบว่าในช่วงการประกาศผลกาไร AR มีค่าเป็น
บวกและมีนัยสาคัญทางสถิติตั้งแต่ก่อนวันประกาศผลกาไรคือ
วันที่ -2 และ -1 (AR เท่ากับ 0.005 และ 0.004 ตามลาดับ) ใน
วันประกาศผลกาไร AR ยังคงเป็นบวกโดยมีค่าเท่ากับ 0.003 แต่
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และกรณีที่ผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็น ลบ
(NegUE) ในช่วงการประกาศผลกาไร วันที่ -1 0 และ 1 AR ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่พบว่าในวันที่ -2 ก่อนการประกาศผลกาไร
AR มีค่าเป็นลบและมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ -0.003
ในปี 2562 ผลกาไรประจาปีได้ถูกประกาศในช่วงต้นปี 2563
ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ผลการศึกษาพบว่าในช่วง
การประกาศผลกาไร AR มีค่าเป็นลบทั้งในกรณีที่ ผลกาไรที่ไม่
คาดหวังเป็นบวกและผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ โดยกรณีที่ผล
กาไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก AR มีค่าเท่ากับ -0.004 -0.007 และ
-0.007 ในวันที่ -1 0 และ 1 ตามลาดับ และกรณีที่ผลกาไรที่ไม่
คาดหวั ง เป็ น ลบ AR มี ค่ า เป็ น ลบมากกว่ า กรณี ที่ ผ ลก าไรที่ ไ ม่
คาดหวังเป็นบวก โดยมีค่าเท่ากับ -0.011 -0.019 และ -0.010
ในวันที่ -1 0 และ 1 ตามลาดับ และยังพบว่า AR มีค่าเป็นลบ
และมีนัยสาคัญทางสถิติตั้งแต่ก่อนวันประกาศผลกาไร

จากภาพที่ 3 ในวันที่มีการประกาศผลกาไร และมีผลกาไรที่
ไม่ ค าดหวั งเป็ น บวก ผลตอบแทนเกิ น ปกติ แ ตกต่ า งไปจาก ปี
2561 โดยมีผลตอบแทนเกินปกติเป็นลบแม้ว่ากาไรที่ไม่คาดหวัง
จะเป็นบวก และจากภาพที่ 4 ในกรณีที่มีกาไรไม่คาดหวังเป็นลบ
การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผลกาไร มี
ผลตอบแทนเกินปกติเป็นลบในวันประกาศผลกาไรเช่นเดียวกัน
กับปี 2561 โดยมีแนวโน้มการลดลงของผลตอบแทนเกินปกติมา
ก่อนการประกาศผลกาไร
ตารางที่ 1 แสดงผลตอบแทนเกิ น ปกติ (Abnormal
Return :AR) ในปี 2561 และ 2562 โดยในแต่ละปี จะแสดง AR
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก (PosUE) และ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ผ ลก าไรที่ ไ ม่ ค าดหวั ง เป็ น ลบ (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**

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลกาไรที่ไม่คาดหวังกับผลตอบแทนเกิน
ปกติสะสม จากตัวแบบ CARit = αi +βi UEit + εit
ปี
ผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็น ผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็น
บวก
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: ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลกาไรที่ไม่คาดหวัง
(UE) กับผลตอบแทนเกินปกติสะสม (CAR) พบว่าเมื่อผลกาไรที่
ไม่คาดหวังเป็นบวก ผลกาไรที่ไม่คาดหวังจะมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับผลตอบแทนเกินปกติสะสมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทั้งใน
ปี 2561 และ 2562 (ปี 2561 β เท่ากับ -0.013 และปี 2562 β
เท่ากับ -0.038) แต่เมื่อผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็น ลบ งานวิจัยนี้ไม่
พบความสัมพันธ์ ระหว่างผลกาไรที่ไม่คาดหวังกับผลตอบแทน
เกินปกติสะสม ทั้งปี 2561 และ 2562
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นักลงทุนเพื่อตัดสินใจลงทุนก่อนวันประกาศผลกาไร ทาให้ข้อมูล
สะท้อนไปในราคาก่อนการประกาศผลกาไร (Brunnermeier,
2005) ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากผลการศึ ก ษาในกรณี ที่ ผ ลก าไรที่ ไ ม่
คาดหวั ง เป็ น บวกในปี 2561 ที่ AR มี ค่ า เป็ น บวกและเริ่ ม มี
นัยสาคัญทางสถิติก่อนการประกาศผลกาไร และต่อมา AR ได้
ปรับลดลงตลอดช่วงการประกาศผลกาไร จึงอาจส่งผลให้เกิด
ความสั ม พั น ธ์ ใ นทางลบระหว่ า งผลก าไรที่ ไ ม่ ค าดหวั ง และ
ผลตอบแทนเกิ น ปกติ ส ะสมในช่ ว งวั น ประกาศผลก าไร
เช่นเดียวกันกับในปี 2562 ในกรณีที่ผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็น
บวก แม้ว่า AR จะมีค่าเป็นลบ แต่ก็มีลักษณะของการปรับลดลง
ตลอดช่วงการประกาศผลกาไรเช่นเดียวกัน
จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงภาวะวิ กฤติที่มี
ความไม่แน่นอนสูง และไม่สามารถควบคุม ผลกระทบได้ การ
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ ต่อการประกาศผลกาไรอาจจะ
แตกต่ า งไปจากภาวะปกติ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Salminen (2008) และ Bhat and Jayaraman (2010) งานวิจัย
นี้จึงช่วยเพิ่มหลักฐานในเรื่องการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
ต่อการประกาศผลกาไรในภาวะวิกฤติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้
ข้อมูลทางการบัญชี (ผลกาไร) และลักษณะการตอบสนองต่อการ
ประกาศผลกาไรของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลา
ดั ง กล่ า ว ที่ ผู้ ส นใจสามารถน าไปศึ ก ษาและใช้ ป ระกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนได้

6) สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
ต่อการประกาศผลกาไรในช่วงวิกฤตการณ์โควิด -19 ของบริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET)
ทาการศึกษาโดยใช้ข้อมูลในปี 2561 และ 2562 ซึ่งการประกาศ
ผลกาไรของปีดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2562 และ 2563 ตามลาดับ
(ปีก่อนและหลังการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19) โดยการวิจัยนี้แบ่ง
การประกาศผลกาไรเป็น 2 กรณีคือ กรณีผลกาไรที่ไม่คาดหวัง
เป็นบวก และกรณีผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ
ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2561 ในช่วงการประกาศผลกาไร
เมื่อผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็นบวก AR จะมีค่าเป็นบวกเช่นกัน
นอกจากนี้ยังพบว่ า AR มีค่าเป็นบวกและมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ตั้งแต่ก่อนการประกาศผลกาไร และ AR ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่ ว งของการประกาศผลก าไร ในขณะที่ เ มื่ อ ผลก าไรที่ ไ ม่
คาดหวังเป็นลบ ในช่วงการประกาศผลกาไรนั้น ไม่พบว่า AR มี
นัยสาคัญทางสถิติ
สาหรับในปี 2562 ในช่วงการประกาศผลกาไร AR มีค่าเป็น
ลบและมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งในกรณีทผี่ ลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็น
บวกและผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็นลบ ซึ่งในปี 2562 นี้ ข้อมูลผล
กาไรจะถูกประกาศในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 เริ่ม
ระบาดในประเทศไทย แม้ว่าผลกาไรที่ไม่คาดหวังจะเป็นบวก แต่
นั ก ลงทุ น มี ค วามไม่ มั่ น ใจในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดที่ ท วี
ความรุนแรงขึ้น จึงส่งผลให้มีการตอบสนองที่ลดลงจนทาให้ AR
มีค่าเป็นลบ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าในช่วงวิกฤตการณ์โค
วิด-19 เมื่อมีการประกาศผลกาไรกรณีที่ผลกาไรที่ไม่คาดหวังเป็น
ลบ AR จะมี ค่ า ที่ เ ป็ น ลบมากกว่ า กรณี ที่ ก รณี ที่ ผ ลก าไรที่ ไ ม่
คาดหวังเป็นบวก
การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ก่อนการประกาศผลกาไร
แสดงให้เห็นถึงการหาข้อมูล การประมาณการข้อมูลผลกาไรของ

7) ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อ
การประกาศผลกาไรในปี 2561 และ 2562 ซึ่งในอนาคตอาจ
ทาการศึกษาในระยะเวลาต่อมาหลังปี 2562 ซึ่งเป็น ช่วงเวลาที่
ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อศึกษาว่าการตอบสนอง
ของราคาหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ การประกาศผลก า ไรมี รู ป แบบ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร รวมถึงการใช้ข้อมูลรายไตรมาส
และศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศผล
ก าไรในแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม ที่ อ าจจะได้ รั บ ผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์แตกต่างกันไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาให้การ
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วิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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study of complex market signals, Journal of Economic
Studies, 23, 32–52.
Salminen, J. H. (2008). Abnormal return of dividend
announcements during a boom and a recession. Empirical
evidence from the years of 2002-2002 and 2005-2007,
including the Finnish extra dividends. Retrieved February 14,
2022, from https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/
38850/nbnfi-e200806061523.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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การออกแบบเพือ* คาดการณ์การเคลือ* นไหวด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง*
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หรือเป็ นเวลานานๆ โดยทีไS ม่ได้ขยับเขยือZ นหรือปรับเปลียS นอริยาบท ทําให้
เกิดอาการปวดเรืZอรังจากการเส้นประสาทส่วนปลายนันZ ถูกกดทับอย่าง
เนืSองเป็ นเวลานานๆ โดยอาการการปวดเหล่านีZสามารถเกิดได้เกือบทัวS
ร่างกาย นอกจากอาการปวดตามร่างกายแล้ว บางครังZ อาจมีผลกระทบไป
ถึงอวัยวะบางส่วนอย่างเช่น ดวงตา หรือ หู เป็ นต้น ซึSงส่วนใหญ่จะเกิด
จากพฤดิกรรมของคนทํางานเป็ นส่วนมาก โดยทีพS ฤติกรรมเหล่านันZ อาจ
เกิดมาจากความเคยชินในการทํางาน การตังZ ใจในการทํางานอย่างต่อเนืSอง
จนบางครังZ ทําให้ละเลยหรือไม่ได้สนใจในการเปลียS นอริยาบทในการทํางาน
จึงทําให้เห็นว่าในสังคมคนไทยนันZ มักจะมีคนทีปS ่ วยหรือได้รบั ผลกระทบใน
ออฟฟิ ศซินโดรมเป็ นจํานวนมากแล้วมีแนวโน้มทีจS ะเพิมS ขึนZ ในทุกๆ ปี
แม้ว่าในปั จจุบนั ยังไม่มอี ุปกรณ์ ตดิ ตามตัวทีSสามารถบ่งบอกลักษณะ
หรือ กิจ กรรมของผู้ส วมใส่ไ ด้ แต่ ย งั มีอุ ป กรณ์ อSืน ๆ ทีSใ ช้ใ นการตรวจจับ
ลักษณะท่าทางของผูส้ วมใส่อยู่ ตัวอย่างเช่น นาฬิกาอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท
วอทช์ (Smart Watch) ทีSสามารถตรวจจับการออกกําลังกาย รวม ไปถึง
การนับจํานวนก้าวเดินหรือการเดินขึนZ -ลงบันไดได้ เป็ นต้น แต่กย็ งั มีความ
แม่นยําหรือความครอบคลุมทีไS ม่ครบถ้วนเสมอไป ถึงกระนันZ ก็ทาํ ให้เห็นว่า
ภายในตัวอุปกรณ์ทปSี ระกอบไปด้วย ตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) ภายในนันZ มี
ความสามารถทีจS ะนํ ามาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับอุปกรณ์ประเภทพกพาหรือ
ติดตามตัวได้ โดยทีกS ารรับมือกับออฟฟิ ศซินโดรมนันZ จะต้องเริมS จากการ
ปรับเปลียS นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ในช่วงของเวลาการทํางาน อย่างทีกS ล่าว
ไปในข้างมักจะมีคนทีปS ่ วยต้นในส่วนของนาฬิกาอัจฉริยะนันZ ยังไม่สามารถ
ตรวจจับอริยาบทในการใช้ชวี ติ ประจําวันของผูส้ วมใส่ได้อย่างครบคลุมมาก
นั ก แต่ เ นืS อ งจากเทคโนโลยีทุ ก วัน นีZ ไ ด้ม ีก ารพัฒ นามาตลอดจนมีส ิSง ทีS
เรียกว่า Internet of Thing (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ ตของสรรพสิงS ทีSทําให้
สามารถพัฒนาอุปกรณ์ได้เพิมS เติมมากมาย โดยทีสS ามารถดัดแปลง แก้ไข
หรือ พัฒ นาอุ ป กรณ์ ขZนึ มาใหม่ไ ด้โ ดยทีSส ามารถใช้เ พืSอ แก้ไ ข ในปั ญ หา
ต่างๆ ผ่านตัวเซ็นเซอร์มากมายและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยทีเS ทคโนโลยี
เซ็นเซอร์ในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิงS (IoT) นันZ ยังมีไปใช้งานอยูใ่ นอุปกรณ์
มากมาย เช่น แท็บเล็ต (Tablet) หรือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็ นต้น
ดัง นั นZ หากสามารถคาดการการเคลืSอ นไหวในหลายอิร ิย าบถของ
พนักงานในสํานักงานได้ดว้ ยความแม่นยําแล้วนันZ ก็จะเป็ นการป้ องกันการ
เกิดอาการออฟฟิ ศซินโดรมของพนักงานได้

บทคัดย่อ — ในสถานการณ์ ปัจจุบนั อาการเจ็บป่ วยอันเนื7 องมาจากโรค
ออฟฟิ ศซิ นโดรม (Office Syndrome) ของพนักงานประจําสํานักงานจํานวน
มาก ซึ7 งมีผลมาจากการทํางานอย่างใดอย่างหนึ7 งซํYาๆ เป็ นเวลานาน ซึ7 ง
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อาการกล้ า มเนืY อ อัก เสบและปวดเมื7 อ ยตามอวัย วะต่ า งๆ
โดยเฉพาะบริ เวณ คอ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ ซึ7งอาการปวดดังกล่าว
อาจลุกลามจนกลายเป็ นอาการปวดเรือY รังได้ จากปัญหาดังกล่าว บทความ
วิ จยั นีY ได้ออกแบบและพัฒนาระบบนิ เวศ (Ecosystem) พร้อมอุปกรณ์ เพื7อ
คาดการณ์ การเคลื7อนไหวผ่านอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ ตของสรรพสิ7 ง (Internet
of Things, IoT) ที7 พฒ
ั นาขึYนเพื7อทําการเก็บข้อมูลอิ ริยาบถ เป็ น 4 รูปแบบ
ประกอบไปด้วย การนัง7 การยืน การเดิ น นอนราบ และใช้ Feed Forward
Neural Network ในการแยกแยะลักษณะท่าทางต่างๆ โดยผลจากการวิ จยั
พบว่า โมเดลนันY มีความแม่นยําในระดับสูง จากค่า Accuracy, Precision,
Recall, F1-Score, และค่ า AUC ในการเป็ นค่ า ดัช นี การชีY ว ดั ถึ ง ค่ า ความ
น่ าเชื7 อถือและความถูกต้ องของโมเดล โดยมีค่า Accuracy และ Precision
|.~•€ และ |.~•‚ ตามลําดับ โดยมีค่า F1-Score อยู่ที7 |.~•€ และการทํางาน
ของโมเดลนันY มีแนวโน้ มการทํางานที7ดีขึนY เมื7อมีการเรียนรู้มากขึนY เรื7อย ๆ
คําสําคัญ — ออฟฟิ ศซิ นโดรม, ระบบนิ เวศ, อิ นเทอร์เน็ตของสรรพสิ7 ง
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
ในปั จจุบนั ผู้คนทีSเป็ นพนักงานออฟฟิ ศส่วนมากนันZ จะทํางานติดพัน
ต่อเนืSองตลอดเวลา รวมไปถึงพฤติกรรมทีทS าํ งานในลักษะท่าทางทีเS ป็ นการ
ทํา กิจ กรรมแบบซํZา ๆ ทํา ให้พ นัก งานออฟฟิ ศ ส่ว นมากนันZ จะพบเจอกับ
อาการทีเS รียกว่า ออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) โดยจะมีอาการปวด
กล้ามเนืZออันเนืSองมาจากการใช้กล้ามเนืZอมัดเดิมซํZาๆ เป็ นเวลาต่อเนืSอง

II. งานวิจยั ทีเS กียS วข้อง
ในหัวข้องานวิจยั นีZ สามารถแบ่งงานทีเS กีSยวข้องออกมาเป็ นสามกลุ่ม
หลัก ๆ ดังนีZ
1. วิธกี ารคัดกรองแยกแยะข้อมูลในการคาดการณ์ ถงึ ลักษณะท่าทาง
ของกิจกรรม
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การแยกแยะข้อมูลในส่วนของท่าทางกิจกรรมโดยมีการใช้เทคนิค
ในรูปแบบของ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนั (Convolutional Neural
Network) โดยมีงานวิจยั หนึSง ได้ใช้เทคนิคดังกล่าวในรูปแบบของ Fully
Convolutional Networks (FCN)[2], Deep Convolution Neural Network
(DCNN)[5], Feedforward Neural Network (FFNN)[4] และ รวมไปถึ ง
แยกแยะกิ จ กรรมท่ า ทางโดยแบบการแบ่ ง กลุ่ ม โดย Support Vector
Machine (SVM)[3] และ Decision Tree[7] ผ่ า นทางอุ ป กรณ์ ม ือ ถือ และ
สมาร์ท วอทช์ทSีม ีอุ ป กรณ์ เ ซ็น เซอร์ Accelerator, Gyroscope และ Heart
Rate[2][3][7][4][13] จากนันZ จึงทําการส่งข้อมูลเหล่านีZเข้าสูโ่ มเดลเพือS ใช้ใน
การวิเคราะห์และแยกแยะกิจกรรมท่าทางทีมS คี วามน่าจะเป็ นไปได้ออกมา
2. องค์ประกอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและอุปกรณ์
จากงานวิจยั ส่วนใหญ่นันZ จะเห็นได้ว่าจะใช้เครืSองมือหรืออุปกรณ์
ทีSม ีเ ซ็น เซอร์อ ย่ า งเช่ น Accelerator Sensor และ Gyroscope Sensor ทีS
ประกอบอยู่ในงานวิจยั หลายชิZน เนืSองมาจากการเคลืSอนไหวร่างกายของ
มนุ ษย์นนั Z สามารถบ่งบอกท่าทางหรือกิจกรรมทีทS าํ อยูใ่ นขณะนันZ ได้ โดยทํา
การจับ ท่ า ทางในมุ ม องศาต่ า งๆทีSทํ า การเครืSอ งไหวอยู่ เป็ น ต้น โดยมี
งานวิจยั ดังกล่าว[6][12] ได้ทาํ การใช้ เซ็นเซอร์มากกว่า 1 เซ็นเซอร์และทํา
การติดตังZ ตําแหน่ งของเซ็นเซอร์ในจุดทีSแตกต่างกันบนตามร่างกายของ
ผูใ้ ช้งาน ในส่วนถัดมาจะเป็ นในเรืSองของอุณหภูมทิ มSี คี วามเกียS วข้องไปยัง
การเต้นของหัวใจ[11] โดยทีSได้มกี ารกล่าวถึงในส่วนของการทํากิจกรรม
ต่างๆของชีวติ ประจํานันZ โดยเฉพาะอย่างยิงS กิจกรรมทีตS อ้ งใช้กาํ ลังหรือการ
ออกกําลังกายนันZ จะทําให้อุณหภูมริ า่ งกายนันZ เปลียS นแปลงและยังส่งผลให้
การทํางานหรือการเต้นของหัวใจนันZ ทํางานเร็วขึนZ เพืSอทําการสูบฉีดเลือด
หรือออกซิเจนด้วย รวมไปถึงขันZ ตอนการปรับสภาะวะของร่างกายด้วย
3. อุปกรณ์เครือS งมือในการใช้ตรวจจับและส่งข้อมูล
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิงS (Internet of Thing, IoT) เป็ นเทคโนโลยี
ทีเS ข้าถึงและถูกนํ าเข้าไปใช้กบั อุปกรณ์มากมายในหลาย จะพบว่าอุปกรณ์
เหล่ า นีZ จ ะถูก พบมาในอุ ป กรณ์ พ กพาอย่า งเช่น สมาร์ท โฟนและสมาร์ท
วอทช์ ทีมS กี ารใช้เซ็นเซอร์เข้ามา อย่างเช่น Accelerator และ Gyroscope
Sensor [9] รวมไปถึงประดิษฐ์อุปกรณ์ขนZึ มาเองเพือS ใช้ในแต่ละจุดประสงค์
ของงาน [8][10] ได้จากเซ็นเซอร์ทมSี อี ยูใ่ นปั จจุบนั ทีมS อี ย่างหลากหลาย
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รูปทีS I. แสดงอุปกรณ์ Accelerator & Gyroscope Sensor รุน่ MPU6050
(ซ้าย), Heartrate Sensor รุน่ Max˜™š™› (กลาง), ESP32-WROVER-B
Development Board (ขวา)

รูปทีS II. การต่อแผงวงจรระหว่างเซ็นเซอร์และบอร์ดเข้าด้วยกัน
โดยการภายหลังเตรียมการประกอบอุปกรณ์เป็ นทีเS รียบร้อยแล้ว จะทํา
การติดตังZ และเก็บข้อมูลจากผูส้ วมใส่อยู่ทขSี อ้ มือและทีปS ลายนิZว [1] โดยใน
การเก็บ ข้อ มูล นีZ จะถู ก นํ า ไปใช้ใ นการแปลงค่ า ก่ อ นเข้า สู่โ มเดลในการ
ประมวลผลเพืSอสร้างโมเดล โดยการส่งถ่ายข้อมูลนันZ จะถูกทําภายใต้การ
ส่ง ข้อ มูล ผ่า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ไร้ส าย ผ่า น HTTP โปรโตคอล เข้า หา
เซิรฟ์ เวอร์ ตามรูปทีS III

III. วิธกี ารดําเนินงานวิจยั
งานวิจ ัย จะมุ่ ง เน้ น ไปยัง การสร้า งโมเดลทีSใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ แ ละ
คาดการณ์ ค วามน่ า จะเป็ น ของรูป แบบกิจ กรรม ผ่า นการเก็บ ข้อ มูล การ
ทดลองผ่ า นทางเทคโนโลยีอิน เทอร์เ น็ ต ของสรรพสิSง (IoT) และแสดง
ผลลัพ ธ์ อ อกทางหน้ า จอไปยัง ผู้ดู แ ลสัง เกตการณ์ โดยกล่ า วถึง หัว ข้อ
ดังต่อไปนีZ
1. เครือS งมือในการเก็บข้อมูลและแสดงผลการทดลองในงานวิจยั
2. วิธกี ารในการทํางานวิจยั
3. ลําดับขันZ ตอนการดําเนินงาน
4. ข้อมูลทีนS ําเข้ามาใช้เข้ากับโมเดลและทําการทดลอง
ในส่วนนีZ จะเริมS จากการเลือกเซ็นเซอร์ทSใี ช้ในการเก็บข้อมูลในการ
นําเข้าสูโ่ มเดล โดยประกอบไปด้วย Accelerator, Gyroscope, Heart Rate,
Temperature Sensor ตามรูปทีS I และรวมไปถึงบอร์ดทีใS ช้ในการเชืSอมต่อ
เซ็นเซอร์เข้าหาด้วยกัน [6] ตามรูปทีS II

รูปทีS III. แสดง Diagram การเก็บข้อมูลภายในงานวิจยั
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โดยทีแS นวทางการทํางานนันZ จะเริมS จากการแบ่งชุดข้อมูลออกมาเป็ น
เซ็ต โดยแต่ละเซ็ตนันZ จะประกอบไปด้วย
- ค่าความองศาเร่งในตําแหน่งของแกน X
- ค่าความองศาเร่งในตําแหน่งของแกน Y
- ค่าความองศาเร่งในตําแหน่งของแกน Z
- ค่าองศาในตําแหน่งของแกน X
- ค่าองศาในตําแหน่งของแกน Y
- ค่าองศาในตําแหน่งของแกน Z
- ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (ในรูปแบบค่า IR)
- ค่าอุณหภูมขิ องร่างกาย (องศาเซลเซียส)
จากตารางทีS I โดยทีแS ต่ละข้อมูลแต่ละชนิดจะถูกเก็บค่าอย่าง 60 ข้อมูล
ทุกๆ 10 วินาที [3] แล้วนํ ามาแปลงหาค่าเฉลียS เพืSอใช้ในการบ่งบอกในแต่
ละกิจกรรม
ตารางทีS I. ตัวอย่างข้อมูลหลังทําการคํานวณค่าเฉลียS
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การเก็บข้อมูลในอริยาบททังZ หมดนีZ จะทําการเก็บข้อมูลตังZ แต่จากทํา
กิจกรรมอืนS ๆมาสูเ่ ป็ นการนังS ยืน เดิน นอนราบ ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูล
ในรูปแบบนังS นันZ จะทําการเก็บตังZ แต่เดินแล้วเปลียS นมานังS เป็ นต้น โดยทีS
ระหว่ า งทีSทํ า การเก็บ ข้อ มู ล อยู่ นั นZ ผู้ทSีส วมใส่ อุ ป กรณ์ นั นZ สามารถทีSจ ะ
กิจกรรมอืนS ๆ ควบคูก่ นั ไปได้ ตามรูปทีS V

รูปทีS V. แสดงการเก็บข้อมูลของท่าทางการก้าวเดิน (บน) การทํางาน
ระหว่างนังS (กลาง) และ การทําท่าทางแบบนอนราบ (ล่าง)

จากนันZ จึงทําการกําหนดโครงสร้างทํางานของ Feed Forward Neural
Network โมเดลโดยโครงสร้างของโมเดลจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 เลเยอร์ โดย
ทีเS ลเยอร์แรกจะเป็ นส่วนของการนํ าข้อมูลเข้าสู่โมเดล โดยมีการรับค่าเป็ น
จํานวน 8 ค่า โดยเป็ นค่าทีกS ล่าวมาจากก่อนหน้านีZ เลเยอร์ทSี 2 จะเป็ นส่วน
ของการเรีย นรู้โ ดยจะแบ่ง โหนดการเรีย นรู้เ ป็ น จํา นวน 256 โหนด และ
เลเยอร์ทSี 3 จะเป็ น ส่ ว นการคาดคะเนผลลัพ ธ์ข องกิจ กรรมทีSค าดคะเน
ออกมา ตามรูปทีS IV
โดยการรับค่าในการเรียนรูใ้ นโมเดลนันZ จะกําหนดขนาด Batch Size มี
ค่ า เป็ น 256 ส่ ว นรู ป แบบการเรีย นรู้จ ะเป็ น ReLu และในส่ ว นของการ
ปรับ แต่ ง การเรีย นรู้ใ ห้ดีขZีน ในแต่ ล ะรอบการเรีย นรู้จ ะเป็ น Adam และ
Binary Cross Entropy ซึงS ค่าผลลัพธ์ทไSี ด้ออกมานันZ จะเป็ นช่วง 0-1 ในแต่
ละกิจกรรม ถ้าค่าไหนเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีเป็ นไปได้ทSจี ะเป็ นกิจกรรมใน
รูปแบบนันZ ๆ

โดยทีSอุ ป กรณ์ นันZ จะทํา การติด ตังZ บริเ วณข้อ มือ ของผู้ส วมใส่ โดยมี
งานวิจยั [6] ทีบS ่งชีใZ ห้เห็นว่าการระบุรปู แบบกิจกรรมจากการติดตังZ อุปกรณ์
บริเวณข้อมือนันZ ให้ผลความแม่นยําทีดS กี ว่าบริเวณอืSนๆในร่างกายของผู้
สวมใส่ อีกทังการใช้
S
งานในส่วนของเซ็นเซอร์การตรวจอัตราการเต้นของ
หัวใจและอุณหภูมนิ นั Z ได้ใช้วธิ กี ารตรวจจับแบบเดียวกับอุปกรณ์การแพทย์
หรือเครืSองมือตรวจจับวัดอัตราการเต้นของหัวในและปริมาณออกซิเจน ทีS
เป็ นอุปกรณ์ททSี ําการติดตังZ ทีบS ริเวณปลายนิZว ซึงS อุปกรณ์ประเภทให้ความ
แม่นยําทีSสูงเนืSองจากแสงอินฟราเรดทีSตกกระทบและสะท้อนกลับมาจาก
ปลายนิZวหรือข้อมือนันZ สามารถนําไปใช้คาํ นวณได้รวดเร็ว
IV. ผลการวิจยั
การวิเคราะห์จากกราฟทีเS ก็บข้อมูล ตามรูปทีS VI - VIII พบว่าข้อมูลใน
แต่ละกิจกรรมนันZ จะมีการเกาะกลุ่มเป็ น อย่างเช่นข้อมูลในส่วนของแกน X
ทีจS ะมีการแบ่งแยกออกมาเป็ นสองกลุ่มหลักๆ อย่างเช่น การนอนราบและ
การนังS จะถูกจัดกลุ่มอยู่ในช่วงของกราฟตอนบนและล่าง ในขณะทีกS ารยืน
และการเดินนันZ จะอยู่ในช่วงของกราฟตอนกลาง ถัดมาข้อมูลในส่วนของ
แกน Y นันZ การนอนราบนันZ จะมีขอ้ มูลจะมีความผันผวนตามกิจกรรมโดยทีS
การนอนราบมีความผันผวนมากทีสS ดุ ข้อมูลทีทS าํ การเป็ นมาได้มกี ารเปลียS น
ท่าทางมาก ในขณะทีSกจิ กรรมอืSนๆ นันZ จะเก็บในรูปแบบในการทํางานทีS
เปลียS นลักษณะท่าทางของส่วนทีตS ดิ ตังZ อุปกรณ์นนั Z ไม่มคี วามเคลืSอนไหวไป
ในรูปแบบอืSนๆ มากนัก โดยทีกS ารนังS นันZ ยังคงอยู่ทแSี นวช่วงล่างของกราฟ
ในส่วนของการยืนและเดินนันZ ยังคงอยู่ทSแี นวกลางของกราฟ สุดท้ายใน
ส่วนของแกน Z นันZ ยังคงมีความผันผวนแต่ไม่มากเท่าแกน Y และยังคง
แบ่งแยกกลุ่มออกมาได้โดยทีSขอ้ มูลประเภทการนอนราบและนังS นันZ อยู่ทSี
ช่วงบนของกราฟ และในขณะทีกS ารเดินและยืนอยูท่ ชSี ว่ งกลางของกราฟ
ตามรูปทีS VIIII นันZ จะเป็ นข้อมูลทีใS นรูปแบบของ Infrared (IR) ทีใS ช้แสง
ยิงผ่านเข้าไปยังพืนZ ทีแS ละให้แสงสะท้อนกลับมา โดยการทํางานในส่วนนีZคอื

รูปทีS IV. แสดง Diagram การทํางานของโมเดล
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การวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจผ่านทางปลายนิZว โดยค่าทีอS ่านได้จะเอา
ค่าทีอS ่านได้มาคํานวณหาค่าเฉลียS โดยตรงโดยไม่ผ่านการเปลียS นแปลงค่า
ใดๆ โดยจากกราฟจะสามารถแบ่งรูปแบบของข้อมูลได้ออกเป็ น 3 รูปแบบ
โดยทีรS ปู แบบแรกนันZ จะเป็ นในรูปแบบกิจกรรมทีเS ป็ นแบบนังS และยืน โดยทีS
รูปแบบค่าทีอS ่านออกมาได้จะไปในทิศทางกราฟช่วงบนและล่างลากยาวไป
อย่างต่อเนืSอง ในขณะทีรS ูปแบบกิจกรรมการนอนราบนันZ ค่าทีวS ดั ได้จะอยู่
ในช่วงกลางและบนของตาราง เนืSองจากค่านันZ จะอยูใ่ นรูปแบบการนอนราบ
ในรูปแบบทีตS Sนื และหลับอยู่ ทําให้เห็นว่าค่าทีวS ดั ได้จากการหลับและตืSนนันZ
จะวัด ได้ค่ า ทีSต่ า งกัน อยู่ใ นระดับ หนึS ง และค่ า ในกลุ่ ม สุ ด ท้า ยคือ รูป แบบ
กิจกรรมในการเดินทีจS ะมีค่าอยู่ในช่วงกึงS กลางของกราฟแต่จะมีค่าผันผวน
ในระดับหนึSง อันเนืSองจากการเก็บข้อมูลนันZ มีการเดินในรูปแบบต่างๆ โดย
ประกอบไปด้วยการเดินทางราบ ทางชันZ ขึนZ และทางชันZ ลงรวมไปถึงการ
เดินถือของ ทําให้เห็นว่าเมือS ทํากิจกรรมทีมS กี ารใช้แรงเข้ามาเกียS วข้องก็ทาํ
ให้เห็นถึงรูปแบบของอัตราการเต้นของหัวใจทีSเปลีSยนไปในรูปแบบทีSขนZึ
โดยบางกิจกรรมนันZ จะเห็นว่าเมือS มีการทํากิจกรรมอย่างต่อเนืSอง ก็มผี ลต่อ
อัตราการเต้นของหัวใจอยูอ่ ย่างเห็นได้ชดั เจน
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รูปทีS VIIII. แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (ในรูปแบบ IR) ในกิจกรรม
รูปแบบ นอนราบ, ยืน, นังS , และเดิน
อย่างไรก็ดี งานวิจยั นีZได้ใช้ขอ้ มูลอย่าง 1,000 ชุดข้อมูล รวมจาก 4
กิจกรรมเป็ นจํานวน 4,000 ข้อมูลเพืSอใช้ในการเรียนรูโ้ มเดล และใช้ขอ้ มูล
แยกอีก 1,200 ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ นชุดข้อมูลอย่าง 300 ในแต่ละกิจกรรม
โดยมีค่ า ผลลัพ ธ์ ใ นการเรีย นรู้ใ นแต่ ล ะรอบ ตามตารางทีS III โดยทีSจ ะ
วิเ คราะห์ข้อ มูล จากค่า Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, และค่า
AUC (Area Under the Curve) ในการเป็ นค่ า ดัช นี ก ารชีZว ัด ถึง ค่ า ความ
น่าเชือS ถือและความถูกต้องของโมเดล
โดยทีS Accuracy คือ ค่าความแม่นยําของโมเดลทีSใช้ในการคาดเดา
หรือทํานายผลลัพธ์ออกมา โดยคํานวณจากค่าความถูกต้องทังZ หมดกับค่า
ความเป็ นจริงทีคS วรจะเป็ น
Accuracy =

!"
#

(1)

โดยทีS Precision คือ ค่าความถูกต้องของโมเดลทีใS ช้ในทํานายผลลัพธ์
ออกมา โดยคํานวณจากค่าความถูกต้องในส่วนของแต่ละชนิดข้อมูลกับค่า
ความเป็ นจริงทีคS วรจะเป็ น

รูปทีS VI. แสดงค่าความเร่งองศาในตําแหน่งของแกน X ในกิจกรรมรูปแบบ
นอนราบ, ยืน, นังS , และเดิน

Precision =

!"
!"$%"

(2)

โดยทีS Recall คือ แม่นยําของโมเดลทีSใช้ในทํานายผลลัพธ์ทSถี ูกต้อง
และไม่ถูกต้องออกมา โดยคํานวณจากค่าความไม่ถูกต้องกับอัตราส่วนทีS
ถูกต้องของข้อมูลกับค่าความเป็ นจริงทีคS วรจะเป็ น
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

รูปทีS VII. แสดงค่าความเร่งองศาในตําแหน่งของแกน Y ในกิจกรรมรูปแบบ
นอนราบ, ยืน, นังS , และเดิน

!"
!"$%&

(3)

โดยทีS F1 Score คือ ค่าดัชนีชZวี ดั ความน่ าเชืSอถือทีดS ูจากค่าเฉลียS จาก
Precision และ Recall เพืSอวัดความสามารถของโมเดล เนืSองด้วยบางครังZ
ไม่สามารถชีวZ ดั เพียงจากค่า Accuracy เพียงอย่างเดียว
𝐹1 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

'∗)*+,-.-/0∗1+,233
)*+,-.-/0$1+,233

(4)

โดยทีS AUC หรือ Area Under the Curve เป็ นค่าอีกชีZวดั อีกแบบหนึSง
ทีจS ะทําการวิเคราะห์การจําแนกเพือS กําหนดว่าโมเดลใดทีใS ช้ทาํ นายผลลัพธ์
ออกมาได้ดมี ากแค่ไหน โดยมีค่าละ 0-1 โดยทีถS า้ ค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึงมี
ค่าโมเดลทีดS ี โดยจะเน้นดูทคSี ่า Tpr และค่า Fpr ซึงS เป็ นค่าทีทS าํ นายถูกและ
ผิดจากค่าความเป็ นจริง

รูปทีS VIII. แสดงค่าความเร่งองศาในตําแหน่งของแกน Z ในกิจกรรมรูปแบบ
นอนราบ, ยืน, นังS , และเดิน

!"

𝑇𝑝𝑟 = !"$%&
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V. สรุปผลการวิจยั
จากการทดลองเปรีย บเทีย บโมเดลแต่ ล ะรูป แบบเข้า เปรีย บเทีย บ
เพิมS เติมคือ Random Forest ซึงS เป็ นรูปแบบหนึSงในรูปแบบของ Decision
Tree โดยผลการทํางานของรูปแบบนีZมคี ่าทีสS งู มากเมืSอทําการทดลองผ่าน
โปรแกรม WEKA โดยทีม ีค่ า F1-Score อยู่ ทSี 0.972 แต่ ก ลับ พบว่ า ค่ า
อุณหภูมริ ่างกายนันZ ไม่ถูกนํ าไปใช้งานในการแบ่งแยกข้อมูล จึงแสดงให้
เห็น ว่า การทํา งานในโมเดลอืSน ๆ นันZ มีการทํางานทีSมคี วามเป็ นไปได้ทSี
อาจจะไม่เลือกใช้ขอ้ มูลทังZ หมด ดังนันZ จึงมีการรอบจํานวนการเรียนรูข้ นZึ
จาก 10,000 รอบ เป็ น 20,000 และ 50,000 กลับ พบว่ า มีค่ า F1-Score
ทีมS าขึนZ ตามลําดับ ตามตารางทีS VI – VII
ทํ า ให้ เ ห็ น ว่ า การทํ า งานของโมเดลถ้ า มีก ารเรีย นรู้ ม ากขึZน ยัง มี
ความสามารถทีจS ะทําให้ทาํ นายท่าทางและกิจกรรมได้แม่นยํามากขึนZ ทังZ นีZ
ถ้ามีการ Tuning โมเดลโดยทําการเพิมS Hidden Layer หรือ การเปลียS นค่า
Batch Size อาจทําให้โมเดลมีความแม่นยําหรือการใช้เวลาในระยะรอบ
เวลาในการเรียนรูท้ ลSี ดลงมากกว่าในการทดลองในชินZ นีZ

(6)

Tp = สิงS ทีทS ํานายตรงกับค่าความเป็ นจริงทีเS กิดขึนZ จริง (ทํานายว่าจริง
สิงS ทีเS กิดขึนZ คือจริง)
Tn = สิงS ทีทS าํ นายตรงกับค่าความเป็ นจริงทีเS กิดขึนZ ไม่จริง (ทํานายว่าไม่
จริง สิงS ทีเS กิดขึนZ คือไม่จริง)
Fp = สิงS ทีทS าํ นายตรงไม่ตรงกับค่าความเป็ นจริงทีเS กิดขึนZ (ทํานายว่า
จริง สิงS ทีเS กิดขึนZ คือไม่จริง)
Fn = สิงS ทีทS าํ นายไม่ตรงกับค่าความเป็ นจริงทีเS กิดขึนZ จริง (ทํานายว่าไม่
จริง สิงS ทีเS กิดขึนZ คือจริง)
N = จํานวนข้อมูลความเป็ นจริงทีนS ําใช้ทงั Z หมด
ตารางทีS II. แสดงค่าของประสิทธิภาพของ AUC

ตารางทีS VI. แสดง Classification Report จากข้อมูลทดสอบ
โดยใช้การเรียนรูท้ Sี 20,000 epochs

ตารางทีS III. แสดงค่าการทํางานของ Accuracy, Precision, Recall,
F1-Score, และ AUC ในแต่ชว่ งการทํางานของ Epoch

ตารางทีS VII. แสดง Classification Report จากข้อมูลทดสอบ
โดยใช้การเรียนรูท้ Sี 50,000 epochs

หลังจากทีทS ําการเทรนนิSงโมเดลแล้ว จึงนํ าไปสู่กระบวนการคาดคะเน
กิจกรรม ตามตารางทีS IV จะพบว่าค่า F1-Score มีคา่ โดยรวมอยูท่ Sี 0.88 และ
เมืSอทําการเปรียบเทียบกับโมเดลอืSนๆ บนโปรแกรม WEKA จะพบว่าค่ามี
ระดับความแม่นยําอยูใ่ นระดับดีกว่าและเทียบเท่า ตามตารางทีS V
ตารางทีS IV. แสดง Classification Report จากข้อมูลทดสอบ
ผ่านค่า Precision, Recall, และ F1-Score

จากตารางทีS IV, V, VI และ VII นั Z น ยั ง คงแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค่ า
องค์ประกอบต่างๆทีไS ด้จากเซ็นเซอร์และตําแหน่ งในจุดทีตS ดิ ตังZ อุปกรณ์นนั Z
ทีSนํ า มาใช้ใ นการสร้า งโมเดลนันZ มีป ระสิท ธิภ าพเพีย งพอทีSจ ะสามารถ
คาดคะเนลักษณะท่าทางและกิจกรรมได้โดยทีมS คี ่า F1-Score ตังZ แต่ ™.¦§™.§˜ ซึงS เป็ นตามรูปงานวิจยั ทีใS ช้เซ็นเซอร์ในการจับการเคลืSอนไหว อัตรา
การเต้นของหัวใจและอุณหภูมเิ ข้ามาทําการสร้างโมเดล

ตารางทีS V. แสดงการเปรียบเทียบค่า F1-Score ในแต่ละโมเดล

VI. ข้อเสนอแนะการวิจยั
การทําการเก็บข้อมูลนันZ ควรกําหนดระยะเวลาหรือช่วงเวลาให้มคี วาม
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลหลังตืSนนอนหรือก่อนนอน หลังการออก
กําลังกาย หรือ หลังการทํางานหรือกิจกรรมบางอย่าง เนืSองจากการเก็บ
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International Conference on Big Data and Smart Computing, BigComp
2017, Jeju, Korea (South), February 13-16, 2017, pp. 131-134.

ข้อมูลทีมS คี วามละเอียดอย่างอัตราการเต้นหัวใจนันZ มีการเปลียS นแปลงทีไS ป
ทิศทางทีลS ะเอียดมาก ทําให้การกําหนดกิจกรรมก่อนทีทS าํ การเก็บข้อมูลนันZ
มีความสําคัญตามมา รวมไปถึงช่วงอายุของตัวบุคคลในการเก็บข้อมูลด้วย
เพราะการทํางานของร่างกายคนนันZ มีการเปลียS นแปลงไปตามอายุ อัตรา
การเต้นหัวใจและอุณหภูมใิ นการทํากิจกรรมต่างๆก็แปรผันตาม จึงเห็นว่า
ภายภาคหน้าในการทํางานทดลองนันZ ต้องกําหนดช่วงเวลา กิจกรรม และ
อายุของผูท้ าํ การทดลองนันZ ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กนั รวมไปการพัฒนา
อุปกรณ์ และระบบทีSทําการนํ าอุปกรณ์ ติดตังZ เพิมS ไปยังบริเวณต่างๆตาม
ร่างกายเพิมS เติม ในการใช้เป็ นข้อมูล Feature อีกส่วนหนึSงในการเอาเข้าสู่
โมเดล โดยอ้างอิงจากงานวิจยั [6] ทีพS บว่าเมืSอทําการเอาข้อมูลจากจุดทีS
ติดตังZ อุปกรณ์ตามร่างกายเข้ามาช่วยทําการวิเคราะห์นนั Z เพิมS โอกาสในการ
ทํานายรูปแบบกิจกรรมและอิรยิ าบทได้มากยิงS ขึนZ ซึSงมีความเป็ นไปได้ทSี
สามารถขจัดปั ญหาข้อมูลบ้างส่วนทีมS คี วามคาดเคลืSอนออกไปได้ เนืSองจาก
งานวิจยั ชินZ นีZได้พบเจอปั ญหาอุณหภูมทิ ปSี ลายนิZวนันZ มีการเปลียS นแปลงไป
กับ สภาพแวดล้อ มภายนอก แต่ ถ้า ทํา การใช้อุ ณ หภูม ิต ามจุ ด ต่ า งๆของ
ร่างกาย เข้ามาเป็ นข้อมูลเพิมS เติมนันZ จะทําให้โมเดลสามารถวิเคราะห์
ข้อ มูล อุ ณ หภู ม ิจ ากตํ า แหน่ ง ต่ า งๆหลายจุ ด ของร่ า งกายมาช่ ว ยในการ
ประมวลผลให้ใ ห้โ มเดลดีย ิSง ขึZน และอาจรวมไปถึง การเปลีSย นอุ ป กรณ์
เซ็นเซอร์บางชนิดเพืSอใช้ในการวัดให้เหมาะสมไปบริเวณร่างกายทีตS ดิ ตังZ
เพิมS เติม
ดังนันZ ในอนาคตสามารถพัฒนาในส่วนของ Feature ทีเS อาเข้าระบบสู่
โมเดลโดยการการเพิมS ข้อมูลในส่วนของระยะทางในการเคลืSอนทีเS พิมS เติม
เข้ามา เนืSองจากอุปกรณ์ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิงS (IoT) นันZ มีเซ็นเซอร์
ในการตรวจสอบหรือส่งข้อมูลในส่วนของพิกดั ตําแหน่งได้ ทําให้สามารถนํา
ระยะทางการเคลืSอนไหวจากจุดหนึSงไปยังอีกจุดหนึSงเข้ามาเป็ นอีกข้อมูล
หนึSงในการแยกแยะกิจกรรมประเภทหยุดนิSงหรือเคลือS นไหวได้มากยิงS ขึนZ

[6] M.N.S. Zainudin, M.N. Sulaiman, N. Mustapha, and T. Perumal,
“Monitoring daily fitness activity using accelerometer sensor fusion,”
IEEE International Symposium on Consumer Electronics, ISCE 2017,
Kuala Lumpur, Malaysia, November 14-15, 2017, pp. 35-36.
[7] M.A. Ayu, M. Terry, A.F.A Matin, S.S.O. Basamh, “Recognizing User
Activity Based on Accelerometer Data from a Mobile Phone,” IEEE
Symposium on Computers & Informatics, ISCI 2011, Kuala Lumpur,
Malaysia, March 20-23, 2011, pp. 617-621.
[8] S.S. Thomas, A. Saraswat, A. Shashwat, and V. Bharti, “Sensing heart
beat and body temperature digitally using Arduino,” International
Conference on Signal Processing, Communication, Power and
Embedded System, SCOPES 2016, Paralakhemundi, India, October 35, 2016, pp. 1721-1724.
[9] P. Musale, D. Baek, and B.J. Choi, “Lightweight gait based
authentication technique for IoT using subconscious level activities,”
IEEE 4th World Forum on Internet of Things, WF-IoT 2018, Singapore,
February 5-8, 2018, pp. 564-567.
[10] S. Sharma, S. Das, J. Virmani, M. Sharma, S. Singh, and A. Das, “IoT
Based Dipstick Type Engine Oil Level and Impurities Monitoring System:
A Portable Online Spectrophotometer,” 4th International Conference on
Internet of Things: Smart Innovation and Usages, IoT-SIU 2019,
Ghaziabad, India, April 18-19, 2019, no page.
[11] S. Sim, H. Yoon, H. Ryou, and K. Park, “Estimation of body temperature
rhythm based on heart activity parameters in daily life,” 36th Annual
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and
Biology Society, EMBC 2014, Chicago, IL, USA, August 26-30, 2014,
pp. 2245-2248.
[12] T.J. Malkinson, “Skin temperature response during cycle ergometry,”
IEEE CCECE2002. Canadian Conference on Electrical and Computer
Engineering. Conference Proceedings, CCECE 2002, Winnipeg, MB,
Canada, May 12-15, 2002, pp. 1123-1128.
[13] S. Mekruksavanich, N. Hnoohom, and A. Jitpattanakul, “Smartwatchbased sitting detection with human activity recognition for office workers
syndrome,” International ECTI Northern Section Conference on
Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering,
ECTI-NCON 2018, Chiang Rai, Thailand, February 25-28, 2018, pp.
160-164.
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I. บทนา
ทุเรียนเป็ นพืชไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 มี
มูลค่าการส่งออกมากถึง 72,398,250,260 ล้านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเพิม่ จากปี
พ.ศ. 2562 มากถึงร้อยละ 41.53 และแนวโน้มในการส่งออกทุเรียนยังเพิม่
สูงขึ้น [1] ปั ญหาหลักทีเ่ กษตรกรประสบคือ ปั ญหาการเข้าทาลายทุเรียน
โดยเชือ้ ก่อโรค อาทิเช่น เชือ้ Phytophthora sp. สาเหตุของโรครากเน่าโคน
เน่ า [2] เชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุของโรคแอนแทรคโนส [3] เชื้อ
รา Phomopsis sp. สาเหตุ ข องโรคใบจุ ด [4] รวมไปถึง Cephaleuros
virescens ซึ่งก่อให้เกิดโรคใบจุดสาหร่าย [5] ซึ่งการเข้าทาลายโดยเชือ้ ก่อ
โรคของทุเรีย นที่กล่ าวมานี้จะส่ งผลให้ แสดงอาการของโรคได้ทางใบใน
รูปแบบทีห่ ลากหลาย เช่น อาการใบไหม้ อาการใบจุด อาการใบติดเป็ นต้น
ดังนัน้ การพัฒนาเทคนิคการระบุพ้นื ที่อาการของโรคที่ชดั เจนจะเป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการช่วยวินิจฉัยอาการของโรคที่
เกิดบนใบทุเรียน จะมีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งในการช่วยให้เกษตรกรผูป้ ลูก
ทุเรียนสามารถเลือกใช้วธิ กี ารในการกาจัดเชือ้ ก่อโรคได้อย่างถูกกับเชือ้ และ
อาการของโรค ส่งผลต่อการจัดการการผลิตได้แม่นยาเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต และลดการใช้สารเคมีในการกาจัดโรคได้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
กับทัง้ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิง่ แวดล้อมตามหลักการของเศรษฐกิจสีเขียว
(green economy) สาหรับในปั จจุบนั ได้มเี ทคโนโลยีการประมวลผลภาพมา
ใช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์โรคทางการเกษตร เช่น งานวิจยั Plant
leaf disease diagnosis from color imagery using co-occurrence matrix
and artificial intelligence system [6] หรืองานวิจยั Using Deep Learning
for Image-Based Plant Disease Detection [7] แต่ ส าหรับ ทุ เ รีย นที่เ ป็ น
ผลไม้เศรษฐกิจของประเทศ ยังไม่พบการนาเสนอการนาเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพมาใช้ในการวินิจฉัยโรคทุเรียน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ต้องการ
นาเสนอวิธกี ารระบุพ้นื ที่อาการใบจุดและใบไหม้ของทุเรียน ด้วยเทคนิค
การประมวลผลภาพ สาหรับโครงสร้างเอกสารประกอบด้วย วัตถุประสงค์
การวิจยั วิธดี าเนินการวิจยั ผลการวิจยั และส่วนสุดท้ายเป็ นการสรุปและ
อภิปรายผลการทดลอง

บทคัดย่ อ — งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อนาเสนอวิ ธีการระบุพื้นที่
อาการของโรคบนใบทุเรียนด้วยเทคนิ คการประมวลผลภาพ โดยเจาะจงใน
อาการใบจุด และอาการใบไหม้ โดยเก็บใบทุเรียน จานวน 200 ใบ ที่ แสดง
อาการของโรคใบจุดหรือใบไหม้ เพื่อทาเป็ นชุดข้อมูลในการวิ จยั โดยภาพ
จะถูกลดทอนรายละเอียด และถูกแปลงจากจากระบบสีอาร์จีบีให้เป็ นระบบ
สีเอชเอสวี จากนัน้ แยกภาพใบออกจากพื้นหลัง และใช้เทคนิ คการพิ จารณา
ค่ าสี จากระบบเอชเอสวีในการระบุพื้นที่ แสดงอาการของโรค ผลการวิ จยั
พบว่ าค่ าสี เอชเอสวีที่เหมาะสมในลักษณะอาการใบจุดคื อค่ าเอชระหว่าง
15-90, ค่าเอส ระหว่าง 20-195, ค่าวี ระหว่าง 20-159 ซึ่งมีค่าความถูกต้องอยู่
ที่ ร้อยละ 50.25 ในขณะที่ค่าสีเอชเอสวีที่เหมาะสมในลักษณะอาการใบไหม้
คือ ค่าเอชระหว่าง 15-90, ค่าเอสระหว่าง 20-210, ค่าวีระหว่าง 20-210 มีค่า
ความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 86.00
คำสำคัญ — การประมวลผลภาพ, การระบุพื้นที่, 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
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II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อ พัฒ นาวิธีก ารระบุ พ้ืน ที่ก ารเกิด โรคบนใบทุ เ รีย นด้ว ยเทคนิ ค
ประมวลผลภาพ จากอาการใบจุด และใบไหม้
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III.III ประมวลผลภาพเพือ่ ระบุพ้นื ทีท่ เี ่ กิดโรค
หลัง จากได้ภ าพถ่ า ยใบทุ เ รีย นที่เ ป็ นโรคแล้ว จะเป็ นขัน้ ตอนการ
ประมวลผลภาพเพือ่ การระบุพน้ื ทีท่ เ่ี กิดโรค ทีเ่ ป็ นอาการใบจุด และใบไหม้
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารกาหนดขัน้ ตอนดังนี้
III.III.I การลดทอนรายละเอียดภาพ เพื่อลดสัญญาณรบกวนทีเ่ กิดขึน้
ในรูปและเส้น ใบ เพื่อ เน้ น ใบทุเรีย น และบริเวณรอยแผล โดยผู้ว ิจยั ได้
พัฒนาโปรแกรมจากภาษาไพทอน และ โอเพนซีว ี ไพทอน (Python and
OpenCV-Python)
III.III.II การแปลงระบบสี เพื่อลดผลกระทบของค่าแสงที่เกิดจากการ
ถ่ายภาพ ซึง่ ภาพถ่ายทีไ่ ด้เดิมเป็ นระบบสีอาร์จบี ี (Red Green Blue: RGB)
แต่เพื่อการประมวลผลภาพทีช่ ดั เจน จาเป็ นจะต้องปรับระบบสีให้เป็ นเอช
เอสวี (Hue Saturation Value: HSV) ซึ่งเกิดจากการผสมกันของค่าสี, ค่า
ความอิม่ ตัวสี และ ค่าความสว่างของแสง [8]
III.III.III การระบุ พ้ืน ที่ อ าการของโรค โดยการน าภาพเข้า สู่ ก าร
ประมวลผลในระบบสีเอชเอสวี การแยกใบออกจากภาพพื้นหลัง การแยก
รอยแผลของโรคออกจากภาพ ปรับแต่งหาค่าสีท่เี หมาะสมของค่าเอช ค่า
เอส และค่ า วี เพื่อ หาต าแหน่ ง สีท่ีม ีค วามแตกต่ า งที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง จะเป็ น
ตาแหน่งของอาการใบจุด และใบไหม้
III.IV การวัดประสิทธิภาพการระบุพ้นื ทีอ่ าการของโรค
ในขัน้ ตอนสุดท้ายเป็ นการวัดประสิทธิภาพการระบุพ้นื ที่ โรค โดยนับ
จานวนจุดอาการทีเ่ กิดโรคบนใบทุเรียนจากทัง้ สองอาการ และเปรียบเทียบ
จานวนที่ได้จากการนับด้วยสายตา กับการนับจานวนพื้นที่ทเ่ี กิดโรคด้วย
วิธกี ารทีน่ าเสนอ เพือ่ หาค่าทีเ่ หมาะสมในการระบุพน้ื ทีโ่ รคบนใบทุเรียน

III. วิธดี าเนินการวิจยั
สาหรับวิธดี าเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีวธิ ดี าเนินงานเป็ นขัน้ ตอนดังนี้
III.I เก็บรวบรวมใบทุเรียนทีเ่ ป็นโรค
ผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมใบทุเรียนที่มโี รคจากสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุร ี
จานวน 4 สวน โดยเจาะจงทีล่ กั ษณะอาการใบจุด และใบไหม้ ซึ่งลักษณะ
อาการใบจุดจะเห็นได้จากใบปรากฏจุดทีม่ สี อี ่อนแตกต่างจากสีของใบปกติ
ดังรูปที่ I และลักษณะอาการใบไหม้จะเห็นได้จากใบเป็ นแถบสีทอ่ี ่อนกว่าสี
ของใบเป็ นแนวกว้าง ดังรูปที่ II

รูปที่ I. ใบทุเรียนทีม่ อี าการใบจุด

IV. ผลการวิจยั
จากวิธดี าเนินการวิจยั ทีไ่ ด้นาเสนอ มีผลการวิจยั ดังนี้
IV.I การเก็บใบทุเรียนทีเ่ ป็นโรค
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมใบทุเรียนทีเ่ ป็ นโรค โดยแบ่งเป็ นอาการใบจุดและ
ใบไหม้อย่างละ 100 ใบ และนับจานวนจุดทีเ่ ป็ นอาการของโรคเพือ่ ทาเป็ น
ชุดข้อมูลสาหรับการวิจยั
IV.II ถ่ายภาพใบทุเรียนทีเ่ ป็นโรค
เมื่อ ได้ใบทุเรีย นที่เป็ น โรคตามจานวนที่กาหนดแล้ว จะถ่ ายภาพใบ
ทุเรียนด้วยโทรศัพท์พกพา ในกล่องถ่ายภาพ ดังรูปที่ III และ IV โดยใช้พน้ื
หลังสีขาว
รูปที่ II. ใบทุเรียนทีม่ อี าการใบไหม้
III.II ถ่ายภาพใบทุเรียนทีเ่ กิดโรค
เมือ่ ได้ใบทุเรียนทีเ่ ป็ นโรคแล้วจะจาแนกใบตามอาการ และถ่ายภาพใบ
ทุ เ รีย นที่เ กิด โรค โดยอาศัย เครื่อ งมือ ได้แ ก่ กล้อ งจากโทรศัพ ท์พ กพา
เนื่องจากมีความสะดวกต่อการใช้งาน ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้กล้องจากโทรศัพท์
iPhone 6 Plus และกล่องถ่ายภาพที่มแี สงสว่าง โดยใช้พ้นื หลังของกล่อง
ถ่ายภาพเป็ นสีขาวเพือ่ ทาให้เกิดความแตกต่างจากสีของใบทุเรียน ซึง่ จะได้
ถ่ า ยภาพเป็ นไฟล์ ส กุ ล เจเพ็ ก (Joint Photographic Experts Group :
JPEG) ตามมาตรฐานพืน้ ฐานของภาพถ่าย

รูปที่ III. รูปถ่ายตัวอย่างใบทุเรียนทีม่ อี าการใบจุดในกล่องถ่ายภาพ
ซึง่ มีจานวนจุดของอาการโรค 23 จุด
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จะได้ผลลัพธ์ดงั ตัวอย่างรูปที่ VII และ รูปที่ VIII ทาให้ได้ส่วนของเนื้อใบที่
จะนาไปทีน่ าไปใช้ในการหาพืน้ ทีอ่ าการของโรคบนใบทุเรียน

รูปที่ IV. รูปถ่ายตัวอย่างใบทุเรียนทีม่ อี าการใบไหม้ในกล่องถ่ายภาพ
ซึง่ มีจานวนจุดของอาการโรค 1 จุด
IV.III การประมวลผลภาพเพือ่ ระบุพ้นื ทีเ่ กิดโรค
หลังจากที่ได้เตรียมภาพเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ลดทอนรายละเอียด
ของภาพจากโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตัวอย่างของโปรแกรมแสดงได้ดงั รูปที่
V ซึง่ เป็ นการลดสัญญาณรบกวนบนภาพใบทุเรียน เช่น เงา เส้นใบ เป็ นต้น
ตัวอย่างการเปรียบเทียบก่อนและหลังการลดทอนรายละเอียดแสดงดังรูปที่
VI

รูปที่ VII. รูปใบทุเรียนอาการใบจุดทีแ่ ยกออกจากภาพพืน้ หลัง

รูปที่ VIII. รูปใบทุเรียนอาการใบไหม้ทแ่ี ยกออกจากภาพพืน้ หลัง

รูปที่ V. ตัวอย่างหน้าโปรแกรมสาหรับลดทอนรายละเอียดภาพ

ก่อน

สาหรับการระบุพน้ื ทีแ่ ผลบนในทุเรียนนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาช่วงค่าของระบบ
สีเอชเอสวีมาทาการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยของช่วงค่าเอชระหว่าง 15-90
ค่ า เอสระหว่า ง 20-240 และค่ า วีร ะหว่า ง 20-240 ซึ่ง จากช่ ว งค่ าระบบสี
ดัง กล่ า วผู้ว ิจ ัย ได้น าเข้า เข้า สู่โ ปรแกรมภาษาไพทอนที่พ ฒ
ั นาขึ้น เพื่อ
ทดลองหาค่ า เหมาะสมในการสกัดจุ ด ที่ท่ีม ีค วามแตกต่ า งจากสีข องใบ
ทุเรียนปกติ ซึง่ ค่าทีไ่ ด้นามาแสดงในตารางที่ I โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลัง

ตารางที่ I. ช่วงค่าสีเอชเอสวีทใ่ี ช้ในการทดลองหาค่าทีเ่ หมาะสม
ค่าสี
เอช
เอส
วี

รูปที่ VI. ตัวอย่างเปรียบเทียบก่อนและหลังการลดทอนรายละเอียดรูปภาพ
โดยทางซ้ายเป็ นก่อนและทางขวาเป็ นหลังการลดทอนรายละเอียดรูปภาพ
เมือ่ ลดทอนรายละเอียดของภาพแล้ว จึงได้แปลงระบบสีของภาพเป็ น
เอชเอสวี จากนัน้ ได้ปรับแยกภาพใบจากพื้นหลัง โดยการทดลองปรับช่วง
ค่าวีเอส ซึ่งจากผลทดลองพบว่าค่าช่วงทีเ่ หมาะสมในการปรับแยกภาพใบ
ทุเรียน ได้แก่ ค่าวีในช่วง 30 ถึง 100 และ ค่าเอส ในช่วง 30 ถึง 100 ซึ่ง

ค่าสีชุดแรก
15-90
20-195
20-195

ค่าสีชุดสอง
15-90
20-210
20-210

ค่าสีชุดสาม
15-90
20-225
20-225

ค่าสีชุดสี่
15-90
20-240
20-240

จากนัน้ จึงได้นาค่าสีแต่ละชุดมาใช้ในปรับสีของใบทุเรียนทีเ่ กิดโรค ทัง้
สองอาการ ดังตัวอย่างรูปที่ IX และรูปที่ X ซึง่ จะทาให้เห็นพืน้ ทีเ่ กิดโรคบน
ใบทุเรียน
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V. สรุปและอภิปราย
จากผลการทดลองทาให้เ ห็น ว่าวิธีก ารที่น าเสนอสามารถระบุ พ้ืน ที่
อาการของโรคบนใบทุเ รีย นได้ โดยแบ่ ง เป็ น อาการใบไหม้ มีค่ า ความ
ถูกต้องของการระบุพ้นื ที่มากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าเป็ นค่าทีย่ อมรับได้ อัน
เนื่องมาจากลักษณะอาการมีความชัดเจน และทัง้ นี้ทค่ี ่าเอชระหว่าง 15-90
ค่าเอสระหว่าง 20-210 และค่าวีระหว่าง 20-210 ให้ค่าความถูกต้องสูงทีส่ ุด
นัน้ เนื่อ งมาจากบริเวณที่มอี าการของโรคมีล กั ษณะสีจ างจะมีค่ า ความ
อิม่ ตัวสี และ ค่าความสว่างของแสง มากเกินกว่า 210 ในขณะทีบ่ ริเวณเนื้อ
ใบทุเรียนทีม่ สี เี ข้ม จะมีค่าเอสและวีอยู่ในช่วง 20-210 ส่วนอาการใบจุดนัน้
จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ความถูกต้องมีค่าประมาณร้อยละ 50 ทัง้ นี้สาเหตุหลัก
มาจากขนาดของอาการจุ ด บนใบมีข นาดเล็ก หรือ มีส ีท่ใี กล้เคีย งกับ ใบ
ทุ เ รีย น จึง ท าให้โ ปรแกรมยัง ไม่ส ามารถตรวจจับได้ ดัง นัน้ งานวิจยั ใน
อนาคตสาหรับอาการใบจุดนัน้ ผู้วจิ ยั จะนาเทคโนโลยีทางปั ญญาประดิษฐ์
มาปรับใช้ร่วมกับการประมวลผลภาพ ซึง่ เป็ นแนวทางเดียวกับงานวิจยั [9]
ทีม่ กี ระบวนการตรวจจับรอยแผลบนใบองุน่ แล้วจึงนาเทคนิค GA-SASOM
ในเรียนรู้และจดจาลักษณะรอยแผลอาการของโรคเพื่อจาแนกอาการของ
โรคจากรอยแผลที่ปรากฏ รวมถึงการพัฒนางานวิจยั ไปยังอาการอื่น ที่
สามารถพบได้บนใบทุเรียน

รูปที่ IX. ตัวอย่างใบทุเรียนทีม่ อี าการใบจุดทีป่ รับสีดว้ ยค่าสีชุดแรก
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รูปที่ X. ตัวอย่างใบทุเรียนทีม่ อี าการใบไหม้ทป่ี รับสีดว้ ยค่าสีชุดแรก
IV.IV การนับจานวนพื้นทีอ่ าการของโรคบนใบทุเรียน
โดยผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาโปรแกรมในการนับจานวนจุดที่ได้จากแต่ละค่า สี
เพื่อ หาค่าสีท่มี คี วามเหมาะสมในการระบุพ้นื ที่การเกิดโรคจ าแนกตาม
ลักษณะอาการ ซึง่ ผลลัพธ์ของการวิจยั แสดงได้ดงั ตารางที่ II
ตารางที่ II. ผลลัพธ์ความถูกต้องในการนับจานวนพืน้ ทีท่ เ่ี กิดโรค
บนใบทุเรียน
อาการ
ใบจุด
ใบไหม้

ร้อยละความถูกต้องในการนับพื้นที่ที่เกิ ดโรค
ค่าสีชุดแรก ค่าสีชุดสอง ค่าสีชุดสาม
ค่าสีชุดสี่
52.25
46.46
45.71
45.56
86.00
83.00
84.00
83.00

ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าอาการใบจุดนัน้ ค่าสีชุดแรก คือ ค่า
เอชระหว่าง 15-90 ค่าเอสระหว่าง 20-195 ค่าวีระหว่าง 20-195 มีค่าความ
ถูกต้องมากทีส่ ุดทีร่ อ้ ยละ 52.25 และสาหรับอาการใบไหม้ค่าสีชุดสอง คือ
ค่าเอชระหว่าง 15-90 ค่าเอสระหว่าง 20-210 ค่าวีระหว่าง 20-210 มีค่า
ความถูกต้องมากทีส่ ุดทีร่ อ้ ยละ 86.00
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บทคัดย่อ — ปั จจุบ ันสถานะการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาให้

ของผูค้ นเกิดการเปลีย่ นแปลงจากการทากิจกรรมภายนอกบ้าน เปลีย่ นเป็ น
การท ากิ จ กรรมผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ม ีแ นวโน้ ม การใช้
โทรศัพท์มอื ถือและอินเตอร์เน็ตในการสังซื
่ ้อสินค้าออนไลน์เพิม่ สูงขึน้
ในปั จจุบนั นี้ส่งผลให้มขี อ้ มูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าผูท้ ซ่ี ้อื สินค้า
ออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นช่ ว งของวัย รุ่ น ถึ ง อายุ ไ ม่ เ กิน 39 ปี สิน ค้า
ออนไลน์ ทีถ่ ูกสังซื
่ ้อมากทีส่ ุดคือสินค้าเครือ่ งแต่งกายคิดเป็ นร้อยละ 48.75
ของผู้ทาแบบสอบถามทัง้ หมด[2] ถึงแม้ว่าสินค้าเครื่องแต่ง กาย จะเป็ นที่
นิย มเป็ น ส่วนใหญ่ ในการซื้อสินค้าออนไลน์ หากการซื้อสินค้า ผ่ านแอป
พลิเคชันนัน้ ทาได้ยากการซื้อสินค้าออนไลน์ จะทาได้น้อยลง และผูใ้ ช้งานจะ
ไม่กลับมาใช้งานในแอปพลิเคชันนัน้ อีก การทีอ่ อกแบบ ประสบการณ์ผใู้ ช้
ให้ผู้ใช้งานพึงพอใจจึงเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนา แอปพลิเคชันสาหรับ
ผูใ้ ช้งาน
อย่างไรก็ตามในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาหลักการออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ ช้ (User Experience) ทีม่ ตี ่อการซื้อสินค้าออนไลน์เพือ่ ให้ผใู้ ช้งาน แอป
พลิเคชันตลาดสินค้าออนไลน์ได้รบั ประสบการณ์ทด่ี ที ส่ี ุด เพื่อเป็ นแนวทาง
การออกแบบการใช้ง านการซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า นแอปพลิเ คชัน ตาม
หลัก การออกแบบผู้ใ ช้เ ป็ นศู น ย์ ก ลาง (User Center Design) เป็ นการ
ออกแบบโดยปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชัน ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ เพื่อให้การซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน สามารถทาได้ง่าย
ขึน้ และเป็ นแนวทางให้ผทู้ ต่ี อ้ งการพัฒนา แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์
ได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

พฤติกรรมการการซื้อสินค้าเปลีย่ นไป ผูค้ นใช้จะสังซื
่ ้อสินค้าออนไลน์มากขึน้ ทา
ให้ม ีก ารพัฒ นาแอปพลิเ คชัน ตลาดสิน ค้า ออนไลน์ เ พิ่ม ขึ้น เพื่อ เป็ น แนวทาง
การศึก ษาและพัฒ นาแอปพลิเ คชัน ตลาดสิน ค้า ออนไลน์ เ พื่อหาประสบการณ์
ผูใ้ ช้งานทีด่ สี าหรับแอปพลิเคชันตลาดสินค้าออนไลน์ พบว่าผูใ้ ช้งานพึงพอใจกับ
การวางรูปแบบที่ สบายตาไม่แน่ นจนเกินไปการใช้สที ส่ี ่อื ความหมายได้และ การ
ใช้งานที่ง่ายออกแบบโดยอ้างอิงจากงานวิจยั ประสบการณ์ใช้งาน อารมณ์ และ
ความรูส้ กึ ของสีและการใช้งานง่ายของแอปพลิเคชัน ผูใ้ ช้ทเ่ี คยใช้งานแอปพลิเค
ชันตลาดสินค้าออนไลน์มาก่อน ได้รบั ความพึงพอใจจากการใช้งานและผูใ้ ช้งาน
เรียนรู้ การใช้งานได้ในครัง้ แรกทีใ่ ช้งานแอปพลิเคชัน
คำสำคัญ — ประสบกำรณ์ผ้ใู ช้, แอปพลิ เคชันตลำดสิ นค้ำออนไลน์,
พฤติ กรรมของผู้ใช้งำน
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.

II. เนื้อหา
2.1.ประสบการณ์ ผู้ ใ ช้ (User Experience : UX) User Experience
(UX) หรือประสบการณ์ของผูใ้ ช้งานในด้านของความรูส้ กึ ผูใ้ ช้งาน (User)
ที่ ม ีต่ อ การใช้ ง านของผู้ ใ ช้ (Usability) และการเข้า ถึ ง (Accessibility)
โดยทัวไปจะกล่
่
าวถึงการโยงในความหมายของการใช้งานระบบงานทีม่ อง
ถึง ประสบการณ์ ก ารสร้ า งปฏิส ัม พัน ธ์ ข องผู้ ใ ช้ง าน (User) ต่ อ การใช้
ระบบงานและส่ ว นต่ อ ประสานกับ ผู้ใ ช้ (User Interface) ซึ่ง จะหมายถึง
ความง่ายและยากในการใช้งานของผูใ้ ช้งานในการเข้าถึง เว็บไซต์ เว็บแอป
พลิเคชันและแอปพลิเคชัน [3] ในอีกแง่หนึ่งประสบการณ์ผู้ใช้เป็ นผลจาก

Keywords — User Experience, Online Marketplace Application,
User Behavior

I. บทนา
เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในปั จจุบนั ทาให้วถิ ชี วี ติ ของ
ผู้คนในสังคมเข้าสู่ยุ คชีว ิต วิถีใหม่ (New Normal)[1] วิถีการดาเนิน ชีว ิต
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ตรวจจับดวงตา เพือ่ ตรวจจับจุดทีผ่ ใู้ ช้งานในกลุ่มทดลองให้ความสนใจมาก
ที่สุ ด แต่ ม ีอุ ป สรรค์ท่ีอุ ป กรณ์ ต รวจจับ ดวงตานัน้ เมื่อ ผู้ท าการทดสอบ
กระพริบตาถีๆ่ ทาให้การตรวจจับดวงตาเกิขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ เมือ่ ทดสอบ
ครัง้ แรกเรียบร้อยแล้วนาข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ การตรวจจับดวงตา ไป
วิเ คราะห์เ พื่อ พัฒนาแอปพลิเ คชัน ต่ อ ไป[7] ผู้ว ิจ ัย มีค วามเห็น ว่า การใช้
อุปกรณ์ตรวจจับดวงตาเป็ นสิง่ ทีด่ ี ในการบอกได้ว่าตัวผูใ้ ช้งานนัน้ ให้ความ
สนใจและไม่สนใจในส่วนใดของ แอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แต่ความคลาด
เคลื่อ นของอุ ป กรณ์ ท าให้ผ ลที่ไ ด้อ าจจะไม่ต รงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีเ รา
ต้องการ
2.2.ทัศนะคติและพฤติกรรมทีม่ ผี ลต่ อการซื้อสินค้าผ่ านแอปพลิเคชัน
ตลาดออนไลน์ ผู้วจิ ยั ได้ทาการค้นคว้าเกี่ยวกับทัศนะคติและพฤติกรรม ที่ม ี
ต่ อการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่ านแอปพลิเคชันตลาดออนไลน์ โดยคุ ณพลิศา
รุ่งเรืองและคุณพิกุล ปฏิภาณจารัส ได้ผลจากการวิจยั ว่า โดยการศึกษาแอป
พลิเคชันที่มคี นทัวไปใช้
่
เป็ นอย่ างมากได้แก่ Lazada และ Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชัน ตลาดออนไลน์ ท่ยี อด
นิยม การมีทศั นคติทม่ี ตี ่อแอปพลิเคชันตลาดออนไลน์ ความมีชอ่ื เสียงยังคงมี
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ แต่ผคู้ นทัวไปยั
่ งคงใช้งานแอปพลิเคชัน
shopee มากกว่า lazada ด้วยเหตุผลว่า ความง่ายในการใช้งานสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเองได้ จากการใช้งานครัง้ แรกและมีการสังซื
่ ้อที่ง่ายกว่า ส่วนต่อ
ประสาน กับผู้ใช้งานของแอปพลิเคชัน shopee มีการใช้ส ีท่ดี ูสบายตากว่า
และมีการจัดเรียงเมนูในแอปพลิเคชันเข้าใจง่ายและการจัดหมวดหมูช่ ดั เจน[8]
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านตลาดสินค้าออนไลน์ ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ช่นื ชอบการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน มีจุดเด่นคือ สามารถ
ซื้อสินค้าที่ไหนก็ได้สามารถเปรียบเทียบสินค้าประเภทเดียวกันในหลาย
ร้านค้าได้ง่ายไม่เสียเวลาเดินทางไปซื้อสินค้ารวมทัง้ มีโค้ดส่วนลดที่ทาให้
ราคาถูกลงซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีตลาดสินค้าออนไลน์ [9]
2.3.สีส่งผลต่อการซื้อสินค้าอย่างไร ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเกีย่ วกับสี ซึง่ มี
ผลต่อการซื้อสินค้าตามที่ KISS metrics ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ การวิเคราะห์ยอด
นิยมได้นาข้อมูลของสีและการตลาด มาแสดงให้ดวู ่าสีมผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 93 ของผู้บริโภค ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ความสวยงามและสีสนั ในการซื้อสินค้า และสียงั มีความสาคัญกับการจดจา
องค์กร โดยร้อยละ 80 ของผู้บริโภคจดจ าองค์กรจากสีประจ าองค์กร ใน
บทความยังคง พูดถึงเรือ่ งสีส่งผลต่ออารมณ์ของผูบ้ ริโภคอีกด้วยตัวอย่างเช่น
สีส้มที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วหิวนัน้ สามารถทาให้ลูกค้า เกิดความรู้สกึ
อยากซื้อ อยากขาย และอยากเป็ นสมาชิกได้ด้วย ส่ วนสีฟ้ านัน้ ทาให้เกิด
ความรูส้ กึ เชือ่ มันและไว้
่
ใจ[10] และมีทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi ทีเ่ ขา
ได้เขียนเกี่ยวกับขนาดภาพสี (Color Image Scale) ในบทความเขาได้เขียน
เกีย่ วกับสีกบั อารมณ์ของภาพ ทีช่ ุดของสีจะให้ความรูส้ กึ ในแต่ละด้าน ขึน้ อยู่
กับการใช้ส ี ทีจ่ ะทาให้เกิดอารมณ์และความรูส้ กึ ของภาพ ทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถ
คาดคะเน อารมณ์ความรูส้ กึ ในการใช้สเี พือ่ ทาให้เกิดประสบการณ์ผใู้ ช้ทด่ี [ี 11]
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้งานจะมีส่ วนที่เกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจในส่ วนของผู้ใช้งาน ผู้ว ิจยั ได้ข ้อสังเกตว่าพฤติกรรม การซื้อ
สินค้าออนไลน์ มีส่วนทีเ่ กิดจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ในการใช้งานแอปพลิเค
ชันโดยอ้างอิงจาก การใช้งานง่าย สีท่ดี งึ ดูด รูปแบบการจัดวาง และการจัด
หมวดหมู่ทด่ี ูสบายตา ซึง่ ความพึงพอใจ จะดึงดูดให้ผใู้ ช้งานกลับมาใช้แอปลิเค
ชันอีกครัง้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กับประสบการณ์ผู้ใช้ส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้ นหา
รูปแบบทีด่ ที ส่ี ุด ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์โดยใช้ความพึงพอใจ

การวิวฒ
ั นาการของ ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ เมือ่ ผูใ้ ช้มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั
สิง่ หนึ่ง ผูใ้ ช้งานจะได้รบั ประสบการณ์ของผูใ้ ช้งานอาจได้รบั ความรูส้ กึ ในแง่
บวก หรือได้รบั ความรูส้ กึ ในแง่ลบ[4] นักพัฒนาเองยังคงค้นหาสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้งาน
ต้อ งการตัว อย่ างเช่น Zendesk เป็ น ซอฟต์แวร์ด้านการสนับ สนุ น ลูก ค้า
(Customer Support). แบบการรวมทุ ก ช่ อ งทางที่ลูก ค้า ติด ต่ อ ใว้ท่ีเ ดีย ว
(Omni channel) โดยการออกแบบหน้าตาของส่วนต่อประสานของผู้ใช้ ที่
ทาออกมาได้เรียบง่ายและสวยงามเมือ่ มีผใู้ ช้งานได้เข้ามาใช้งานทาให้ได้รบั
ประสบการณ์ ใช้งานง่ายสะดวกไม่ต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจกับ
ระบบเพราะ Zendesk ออกแบบโดยคานึงถึงการสร้างประสบการณ์ท่ดี ี
ให้ก ับ ผู้ใ ช้ง าน โดยผู้เ ชี่ย วชาญได้พูด ถึง ความแต่ ต่ า งระหว่า ง ส่ ว นต่ อ
ประสานผูใ้ ช้และประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน โดย Ken Norton อดีตผูจ้ ดั การ
ของ google ได้กล่าวว่า “UX มุง่ เน้นไปทีก่ ารใช้งานของผูใ้ ช้ เพือ่ แก้ปัญหา
ส่วน UI มุง่ เน้นทีห่ น้าตาและการทางานของผลิตภัณฑ์” Andy Budd และผู้
ร่วมก่อตัง้ Clearleft และผูก้ ่อตัง้ UX London ได้กล่าวว่า ”นักออกแบบ UX
สนใจเกี่ย วกับแนวคิดด้านกระบวนการออกแบบ โดยผู้อ อกแบบ UI จะ
มุ่งเน้นองค์ประกอบทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้ ”[5] โดยความหมายโดยรวมนัน้
ในทางด้านประสบการณ์ผใู้ ช้งานจะไปใน แนวทางการพัฒนาความรูส้ กึ ของ
ผูท้ ใ่ี ช้งานให้ได้รบั ความพึงพอใจมากทีส่ ุด
ประสบการณ์ ผู้ใช้งานจะช่ว ยสร้างความพึงพอใจในการใช้งานแอป
พลิเคชัน โดยมีงานวิจยั ที่ศ ึกษาด้านประสบการณ์ ผู้ใช้ด้านการออกแบบ
เว็บไซต์โ ดย Dat Tien Le ได้อ อกแบบเว็บไซต์ซ้ื อ ของออนไลน์ โดยใช้
หลักการ ประสบการณ์ผใู้ ช้งานร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและ
จิต วิท ยาของผู้ใ ช้ง าน ความรู้จ ากการวิจ ัย ได้ถูก น าไปออกแบบ UX ที่
สนับสนุ น ผูเ้ ขียนในการสร้างเว็บไซต์ใหม่ของบริษทั Camellia Bees โดย
ใช้ว ิธี เชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์ เจ้าของธุร กิจและผู้เชี่ย วชาญด้านการ
ออกแบบ ประสบการณ์ผใู้ ช้ได้สรุปว่ามีคุณสมบัตแิ ละได้รบั การยืนยันด้วย
ผลการตอบรับ ในเชิง บวก ประสบการณ์ ผู้ใช้เ ป็ น บทบาทส าคัญ ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์มคี วามจาเป็ นในด้านออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ ช้และการออกแบบส่วนต่อประสานให้เข้ากับพฤติกรรมและจิต วิทยาการ
การใช้งานของ ผู้ใช้งานทาให้ไ ด้ร บั ความรู้และข้อ มูล ที่ส าคัญ เพื่อ เป็ น
หลักการในการวิจยั และพัฒนาเว็บไซต์น้ี[6]
นอกจากนี้ ย ัง มีก ารวิจ ัย เกี่ย วกับ เว็ บ ไซต์ ท่ีพ ัฒ นาตามหลัก การ
ประสบการณ์ผใู้ ช้แล้วยังมีการพัฒนาในรูปแบบของแอปพลิเคชัน เพื่อการ
ซื้อ ขายสิน ค้า บนตลาดออนไลน์ ผู้ว ิจ ัย ยัง พบเกี่ย วกับ ทฤษฎีท างหลัก
จิตวิทยา และการอ้างอิงโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับดวงตาในการเข้าวิเคราะห์
ผูใ้ ช้งานเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ผใู้ ช้งานทีด่ มี ากขึน้ โดยมี Lau King Lieng
และ Aslina Binti Baharum ได้ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ “Visualization
Pattern for Shopping Mobile Application Design base on User’s Mental
Model and Eye-Tracking Technology” ในงานวิ จ ั ย ได้ ศ ึ ก ษาเกี่ ย วกับ
แบบจาลอง แอปพลิเคชันตลาดสินค้าออนไลน์ โดยอ้างอิงจากแบบจาลอง
User’s Mental Model คือแบบจาลองที่บอกว่าการที่ผู้ใช้งาน ตีความหรือ
เดาว่าเว็บหรือแอปพลิเคชันของเราหน้าตาเป็ นอย่างไร โดยที่ผู้ใช้งานจะ
เหมือนมีภาพในหัวของตัว เองที่อ้างอิงมาจากประสบการณ์ ท่เี คยเจอมา
ก่อน จากบทความที่ผู้วจิ ยั ได้สบื ค้นในบทความ ได้ทาการค้นหารูปแบบ
การจัดวางหน้าแอปพลิเคชันทีผ่ ชู้ ายชอบและผูห้ ญิงชอบออกมาแล้วใช้หลัก
Mental Model ในการอ้างอิง และทาการทดสอบครัง้ แรกโดยติดตัง้ อุปกรณ์
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จากกระสบการณ์ ของผูใ้ ช้เป็ นหลักในการพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความพึง
พอใจต่อแอปพลิเคชัน
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เพื่อหาประสบการณ์ผู้ใช้สาหรับซื้อสินค้าออนไลน์ โดยใช้หลักการทัง้ 3 ส่วน
นามาวิเคราะห์หาสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน
3.3. จัดทาแอปพลิเคชันจาลอง นาข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดทาแอปพลิเคชันจาลอง
เพื่อยืนยันผลจากการวิเคราะห์หารูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
ซื้อสินค้าออนไลน์
3.4. ทาการทดสอบกับกลุ่มทดลอง ทาการทดสอบกับกลุ่มทดสอบทัง้ หมด
50 คนให้ทาการทดสอบโดยการเลือกซื้อสินค้า 1 อย่าง ให้เริม่ ต้นตัง้ แต่ หน้า
หลักจนถึงหน้าชาระสินค้าเพื่อทดสอบการพัฒนาแอปพลิเคชันมีประสบการณ์
ผูใ้ ช้งานทีด่ หี รือไม่
3.5. ให้ผู้ร่วมการทดสอบทาแบบสอบถาม ให้ผู้เข้ารวมการทดสอบ ทา
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการทดลองแอปพลิเคชันจาลอง โดยนา
หลักการของการใช้งานง่ายมาจัดจาแบบสอบถามเพื่อเป็ นหลักการยืนยันการ
ใช้งานของประสบการณ์ผใู้ ช้งาน
3.6. ทาการสรุปผลจากแบบสอบถาม นาแบบสอบถาม ทีไ่ ด้จากกลุ่มผูร้ ่วม
การทดสอบนามาวิเคราะห์ว่าเป็ นไปตามหลักการและทฤษฏีหรือไม่
3.7. จัดท าข้อสรุ ปของรู ปแบบประสบการ์ผู้ใช้ ว่ าความเหมาะสม ต่ อ
ประสบการณ์ผใู้ ช้เพือ่ การใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่

III. วิธกี ารดาเนินการวิจยั

ภาพที่ 1: วิธกี ารดาเนินการวิจยั
จากภาพที่ 1 แสดงให้เ ห็น ถึง ขัน้ ตอนการด าเนิ น การวิจ ัย โดยมี
รายละเอียดขันตอนการวิ
้
จยั ดังนี้
3.1. รวบรวมข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ประสบการณ์ผใู้ ช้
3.1.1.การเก็บข้อ มูล จากงานวิจยั เกีย่ วกับการการวางรูปแบบ โดย
อ้างอิงจากงานวิจยั โดย Zofija Tupikovskaja-Omovie และ David Tyler
ได้ ศ ึ ก ษาเกี่ ย วกั บ “Clustering Consumers’ Shopping Journeys: Eye
Tracking Fashion m-Retail” งานวิจยั ได้พูดถึงการตรวจสอบดู การเลือก
ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยการใช้อุปกรณ์ตรวจจับดวงตา เขาได้แบ่งหน้าเป็ น
ส่วนทีส่ าคัญทัง้ 4 ส่วนคือ 1.หน้าหลัก 2.หน้าการปรับแต่ง 3.หน้าสินค้า 4.
หน้าชาระสินค้า ศึกษาจาก ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม
ของผู้เข้าร่วมการทดสอบ ว่าพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันซื้อสินค้า
ออนไลน์ การใช้งานในหน้ า ใดบ้าง[12] ทาให้เราทราบว่าพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้งานจะทาการใช้มที งั ้ หมด 4 หน้าหลักๆผูว้ จิ ยั จึงนามาวิเคราะห์เพือ่ ให้
ได้ขอ้ มูล วิเคราะห์ทงั ้ 4 หน้ามีรูปแบบส่วนใดสาคัญบ้าง โดยเราจะนาแอป
พลิเคชัน ทีม่ คี วามนิยมเป็ นอย่างมากในประเทศไทยมามาเป็ นตัวอย่างการ
ทดลองได้แ ก่ Shopee Lazada JDCentral โดยมีผ ลส ารวจจากเว็บไซต์
similar web จะทราบว่าทัง้ 3 แอปพลิเคชันอยู่ตดิ อันดับ 10 อันดับแรก[13]
โดยหาการวางรูปแบบของแอปพลิเชันและส่วนทีส่ าคัญทีม่ เี หมือนกันทัง้ 3
แอปพลิเคชัน
3.1.2. การเก็บรวมรวมข้อมูลของสีทแ่ี สดงอารมณ์ โดยอ้างอิงจากทฤษฎีส ี
ของ Kobayashi,Shigenobu ที่จ ับคู่ ส ีแสดงเป็ นอารมณ์ ค วามรู้ ส ึก ช่ ว ยให้
ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน มีความรูส้ กึ เป็ นไปตามอารมณ์ของสี ทาให้สะดวกในการ
เลือกใช้ส ี เพือ่ จัดทาแอปพลิเคชัน
3.1.3. การรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับทฤษฎีการใช้งานง่ายเป็ น ตัวแปลควม
คุมในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ท าให้ผู้ใช้งานรู้ส ึกถึงการใช้งานง่ายและ
สามารถบอกได้ว่าแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นานัน้ มีส่วนใดที่ใช้งานได้ง่ายและควร
ปรับปรุงจากความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้งาน
3.2. รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นคว้ามาวิเคราะห์ นาข้อมูลมาวิเคราะห์

IV.ผลการดาเนินงาน
4.1. การดาเนินงานโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจยั เกีย่ วกับการ
ติ ด ตาม เส้ น ทางการซื้ อ สิน ค้ า ออนไลน์ บ นแอปพลิเ คชัน โดย Zofija
Tupikovskaja-Omovie and David Tyler ใช้ เ ทคโนโลยี อุ ป กรณ์ ตรวจจั บ
ดวงตาทาให้เราได้ลาดับความสนใจของผู้เข้าร่วมการทดสอบ ในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ว่าผูใ้ ช้งานสนใจหรือมีพฤติกรรมในหน้าแอปพลิเคชันใดบ้าง

ภาพที่ 2: หน้าทีผ่ เู้ ข้าร่วมการทดสอบสนใจหน้าแอปพลิเคชัน
แหล่งทีม่ า: Clustering Consumers’ Shopping Journeys: Eye Tracking
Fashion m-Retail

จากงานวิจยั ทาให้ผวู้ จิ ยั สังเกตได้ว่ามี 3 หน้าทีไ่ ด้รบั ความสนใจคือ 1.หน้า
ค้นหา 2.หน้าสินค้า 3.หน้าชาระสินค้า ผูว้ จิ ยั ได้ทาการ วิเคราะห์แต่ละหน้าแอป
พลิเคชันจาก 3 แอปพลิเคชัน ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ท่ีได้ร ับความนิ ยมใน
ประเทศไทย ได้แก่ Shopee Lazada JDCentral เพือ่ หารูปแบบส่วนต่อประสาน
ของทัง้ 3 แอปพลิเคชัน วิเคราะห์หาจุดที่เหมือนกัน โดยหน้าหลักระบุออกมา
เป็ นตารางดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 6: หน้าชาระสินค้าของแอปพลิเคชัน
เมือ่ เราได้วเิ คราะห์หารูปแบบและข้อมูลสิง่ ทีต่ ้องมีในแอปพลิเคชัน แต่ละ
หน้า วิเคราะสิง่ ทีแ่ อปลิเคชันทั
่ ง้ 3 แอปพลิเคชันนัน้ มีร่วมกันและ วิเคราะห์ให้
เป็ นสิ่งใหม่ท่ีเป็ นตัวช่วยแนะแนวทางการจัดท าแอปพลิเคชันตลาดสินค้า
ออนไลน์ และผู้ว ิจยั ได้ค้นหางานวิจยั ได้พบว่ าการใช้ส ีจะแสดงอารมณ์ และ
ความรู้ส ึกเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ ใช้งานที่ดี จากงานวิจยั ที่เราได้
ค้นหา ว่าทัศนคติและพฤติกรรมทีม่ ตี ่อการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
ตลาดสินค้าออนไลน์ พบว่าผูใ้ ช้งาน ให้ความสาคัญกับความใช้งานง่าย สีทด่ี ู
สบายตา และการจัดหมวดหมู่มคี วามน่ าสนใจ โดยสีทเ่ี รานามา อ้างอิงเราน า
ทฤษฎีสขี อง Shigenobu Kobayashi เรื่อง Color Image Scale ทีจ่ ดั กลุ่มสีเป็ น
อารมณ์ และความรู้ส ึกและยังมีทฤษฎีท่ที าง KISS metrics ซึ่งเป็ น เว็บไซต์
การวิเคราะห์ยอดนิยมได้นาข้อมูลของสีและการตลาดมาทาข้อมูลภาพให้
เห็นว่าสีมผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
สิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการหลังจากทีไ่ ด้ขอ้ มูลรูปแบบการจัดวางและสีเรียบร้อย
แล้วการทีท่ าให้ผใู้ ช้งานใช้งานได้ง่ายผูว้ จิ ยั ได้นาทฤษฎีการใช้งานง่าย เป็ น
หลัก ในการพัฒ นา จัด ท าขึ้น เพื่อ ยืน ยัน ผลจากการวิเ คราะห์ข ้อ มูล หา
รูปแบบประสบการณ์ผใู้ ช้แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์
4.2. จัดทาแอปพลิเคชันจาลองแอปพลิเคชันจาลองทัง้ 4 หน้า ผูว้ จิ ยั ได้รบั
การวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าเป็ นหน้ าที่ผู้ใช้งาน มีการปฏิส มั พันธ์กบั แอป
พลิเคชันมากทีส่ ุด ดังภาพที่ 7 ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ทาแอปพลิเคชันจาลองขึน้ มา

ภาพที่ 3: หน้าหลักของแอปพลิเคชัน
โดยหน้าหลักทัง้ 3 แอปพลิเคชัน จะมีการวางรูปแบบ ความคล้ายคลึงกัน
จะมีบางส่วนที่จะเป็ นการออกแบบ ให้เป็ นเอกลักษณ์ ของตัวเองซึ่งขึน้ อยู่กบั
การค้นคว้าและวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ 4: หน้าการปรับแต่งของแอปพลิเคชัน
จากภาพที่ 4 จะมีความคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันทีป่ ่ มุ หรือฟั งก์ชนั ่ แต่
รูปแบบการวางรูปแบบจะมีความคลายกันทัง้ ในหน้าสินค้าและหน้าชาระเงินดัง
ภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ภาพที่ 7: แอปพลิเคชันการซื้อสินค้าออนไลน์จาลอง
ผลจากการท าการทดสอบกับ กลุ่ ม ผู้ท ดสอบจ านวน 50 คน โดย
แบบสอบถาม จะมีกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมการทดสอบช่วงอายุท่ี 20 - 29 ปี คิดเป็ น
ร้อ ยละ 58.8 ของผู้เข้าร่ว มทัง้ หมด ผู้เข้าร่ว มการทดสอบทัง้ หมด เคยมี
ประสบการณ์ซ้อื สินค้าออนไลน์ จงึ ทาให้มคี วามคุ้นชินกับการใช้งานแอป
พลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์

ภาพที่ 5: หน้าสินค้าของแอปพลิเคชัน
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โดยสาหรับบทวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการบริการ
แบบสอบถาม โดยกาหนดเป็ นช่วงดังนี้
1.00 - 1.50 หมายถึงความพึงพอใจอยู่ระดับ น้อยทีส่ ุด
1.51 - 2.50 หมายถึงความพึงพอใจอยู่ระดับ น้อย
2.51 - 3.50 หมายถึงความพึงพอใจอยู่ระดับ ปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึงความพึงพอใจอยู่ระดับ มาก
4.51 - 5.00 หมายถึงความพึงพอใจอยู่ระดับ มากทีส่ ุด
ผูว้ จิ ยั จะแบ่งส่วนทีต่ ้องการทราบจากแบบสอบถามทัง้ หมด 3 กลุ่มคือ
1. การวางรูปแบบแอปพลิเคชัน 2.การใช้สแี ละการสือ่ ความหมาย 3.การใช้
งานง่ายและความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมการทดสอบต่อแอปพลิเคชัน
4.2.1. การวางรูปแบบแอปพลิเคชัน
ตารางที่ 1 ตารางการวางรูปแบบแอปพลิเคชันจาลองการซื้อสินค้า
การวางรูปแบบแอปพลิ เคชัน

จากตารางที่ 2 ในส่ ว นของการใช้ส ีแ ละการสื่อ ความหมายจะอยู่ท่ี
ระดับกลางการใช้สยี งั ไม่สามารถดึงดูให้ผใู้ ช้งานมีแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
และการใช้ส ีท่ปี ่ ุมทาให้ผู้เข้าร่ว มการทดสอบบางท่ านสับสน ควรมีการ
ปรับ เปลี่ย นการใช้ ส ีเ พิ่ม เติ ม เพื่อ สื่อ ความหมายได้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น
ประสบการณ์ ผู้ใ ช้ง านที่ดี โดยมีค ะแนนรวมในส่ ว นของสี และการสื่อ
ความหมายคือ 3.64 ของคะแนนเฉลีย่ เต็ม 5 คะแนน
4.2.3. การใช้งานง่ายและความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมการทดสอบต่อ
แอปพลิเคชัน
ตารางที่ 3 ตารางการใช้งานง่ายและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน จาลอง
การซื้อสินค้า
การใช้งานง่ายและความพึงพอใจต่อ
แอปพลิ เคชัน

คะแนนเฉลี่ย
(5 คะแนน)

การจัดวางรูปแบบมีความเป็ นระเบียบสบายตา

3.72

การจัดรูปแบบของแอปพลิเคชันมีการจัดหมวดหมูท่ าให้
ผูใ้ ช้งานหาสินค้าได้งา่ ย

4.06

การลาดับสิง่ ทีน่ ่าสนใจภายในแอปพลิเคชันมีความ
น่าสนใจ ตรงกับทีผ่ ใู้ ช้งานต้องการ

3.82

การจัดวางรูปแบบมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้ผใู้ ช้งาน
อยากใช้งานมากขึน้

3.82

คะแนนรวม(ค่าเฉลีย่ )

3.85

3.88

การเลือกใช้สที ป่ี ่ มุ ทาให้เข้าใจผิดเกีย่ วกับความหมาย
ของปุ่ม

3.46

สีมกี ารดึงดูให้อยากซือ้ สินค้าหรือไม่

3.6

คะแนนรวม(ค่าเฉลีย่ )

3.64

ปุ่มกดมีการแสดงความหมายทีต่ อ้ งการจะสื่อออกมาได้
อย่างถูกต้อง

4.18

Icon ทาให้ส่อื ความหมายตรงกับทีผ่ ทู้ าการทดสอบเข้าใจ

4.18

ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมการทดสอบ โดย
ภาพรวมสาหรับแอปพลิเคชันการซือ้ สินค้าออนไลน์
ทดลอง

3.82

คะแนนรวม(ค่าเฉลีย่ )

4.06

V. สรุป
ผลจากการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในปั จจุ บ ัน ท าให้การใช้งาน
โทรศัพท์มอื ถือ เพื่อใช้แอปพลิเคชัน ในการซื้อสินค้าออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ให้ความสนใจการทาการตลาดออนไลน์ เพิม่ ขึน้ ทาให้ม ี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ตลาดออนไลน์ เพื่อน าเสนอสินค้าขององค์กรหรือ
บริษทั
ทัง้ นี้ การใช้แอปพลิเคชันเพื่อการซื้อสินค้าออนไลน์ เพิ่มขึ้น ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน ค้นพบว่าประสบการณ์ผใู้ ช้งานจะพึงพอใจกับการใช้งาน
ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ตงั ้ แต่ครัง้ แรกที่ทาการทดสอบไม่ต้องปรับตัวมากปุ่ ม
ออกแบบมีความเข้าใจได้ตงั ้ แต่ครัง้ แรกทีเ่ ห็น
จากผลการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์งานวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาหรือมีบุคคลได้
ทาวิจยั นามาวิเคราะห์เพือ่ สังเคราะห์ให้เกิดสิง่ ใหม่และนามาพิจารณาร่วมกับ
หลักการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานและได้ทาแบบสอบถามพบว่า ผู้ทา
การทดสอบพึงพอใจกับการใช้งานง่ายของแอปพลิเคชันตลาดสินค้า ออนไลน์

คะแนนเฉลี่ย
(5 คะแนน)

การใช้สมี คี วามน่าสนใจดึงดูการใช้งาน

คะแนนเฉลี่ย
(5 คะแนน)

จากตารางที่ 3 ปุ่มกดและสัญลักษณ์แทนโปรแกรม (Icon) มีความสือ่ ถึงที่
พี่ผู้วจิ ยั ต้องการจะสื่อแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้ป่ ุมโดยอ้างอิงจากประสบ
การณ์ทผ่ี ใู้ ช้งานเคยพบมาก่อนทาให้ผู้ใช้งานสามารถ เข้าใจได้และผู้ใช้งาน
สามารถศึกษาได้ดว้ ยตัวเองทาให้คะแนนเฉลีย่ ในการใช้งานง่ายและความพึง
พอใจสูงถึง 4.06 คะแนนของคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน และส่ วนที่มกี าร
ประเมินน้อยสุด จะอยู่ทก่ี ารใช้สแี ละการสื่อความหมาย คือ 3.64 ของคะแนน
เฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน ผู้เข้าร่วมการทดสอบบางท่าน มีความรู้ส ึกว่าสีย งั ไม่
ดึงดูดชวนให้ซ้อื สินค้าคิดเป็ นร้อยละ 2 ของผูเ้ ข้าร่วมการทดสอบทัง้ หมด

จากตารางที่ 1 ในส่วนของการจัดรูปแบบแอปพลิเคชัน จะเห็นความ
พึง พอใจของผู้เข้า ร่ว มทัง้ หมด 50 คนจะมีค ะแนนเฉลี่ย อยู่ท่ี 3.58 ของ
คะแนนเฉลีย่ เต็ม 5 คะแนน
4.2.2. การใช้สแี ละการสือ่ ความหมาย
ตารางที่ 2 ตารางการการใช้สเี พื่อสื่อความหมายบนแอปพลิเคชันจาลอง
การซื้อสินค้า
การใช้สีและการสื่อความหมาย

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand
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โดยคะแนนรวมจะอยู่ท่ี 4.06 คะแนน ส่วนของการจัดวางรูปแบบ จะมีคะแนน
อยู่ท่ี 3.85 คะแนน และส่วนของการใช้สแี ละการสื่อความหมาย จะมีคะแนน
รวมน้อยที่สุดอยู่ท่ี 3.64 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก จากการทดสอบ
แอปพลิเคชัน ตลาดสินค้าออนไลน์ โดยผูใ้ ช้งานจะสนใจ การวางรูปแบบของ
แอปพลิเคชันทีส่ บายตาและการจัดหมวดหมู่ทส่ี วยงามและการใช้งานง่ายท า
ให้ผใู้ ช้งานเกิดประสบการณ์ผใู้ ช้ทด่ี ี
ในอนาคตงานวิจยั นี้สามารถเป็ นแนวทางให้กบั ผูพ้ ฒ
ั นาแอปพลิเคชัน
เพือ่ การซื้อสินค้าออนไลน์และประยุกต์ใช้กบั แอปพลิเคชันประเภทอื่นๆได้
เพือ่ เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูท้ ส่ี นใจในหัวข้อประสบการณ์ผใู้ ช้งานและเป็ น
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand
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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

บทคัดย่อ —ปั จจุบนั ปั ญหามลพิ ษทางอากาศฝุ่ น PM2.5 เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยง
ได้ยากในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝัง่ ที่มีควรแปรปรวนของ
กระแสลมมากกว่าปกติ เช่น ลมบก ลมทะเล พายุฤดูร้อน เป็ นต้น ส่งผลให้
แบบจาลองพยากรณ์ในพื้นที่อื่นไม่เหมาะสมกับข้อมูลชายฝัง่ งานวิ จยั นี้ จึง
เสนอวิ ธีการพยากรณ์ฝนละออง
ุ่
PM2.5 ล่วงหน้ า 24 ชัวโมง
่
เพื่อป้ องกัน
อันตรายจากฝุ่ น PM2.5 ในพื้นที่ชายฝัง่ ทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี โดย
รวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ จากศูนย์ข้อมูลสภาพอากาศของ Weather
Underground ร่วมกับข้อมูลฝุ่ นละออง PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิ ษ โดย
ได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตัง้ แต่ มกราคม ค.ศ. 2016 – กรกฎาคม ค.ศ.
2020 เพื่อสร้างแบบจาลองพยากรณ์ฝนุ่ PM2.5 4 รูปแบบโดยใช้วิธีการ
Machine learning ได้แก่ Random forest , Long Short-Term Memory
(LSTM) , Bidirectional LSTM (BiLSTM) และวิ ธีที่งานวิ จยั นี้ นาเสนอ
Multiple Bidirectional LSTM (Multi-BiLSTM) เป็ นวิ ธีการที่ปรับปรุงขึ้นจาก
BiLSTM เพื่อเพิ่ มความแม่นยาในการพยากรณ์ เพื่อหาแบบจาลองที่
เหมาะสมที่สุดกับข้อมูล PM2.5 ชายฝัง่ ทะเล จากผลการทดลองพบว่า MultiBiLSTM นัน้ ให้ประสิ ทธิ ภาพสูงสุดโดยมี Mean Absolute Percentage Error
(MAPE) ที่ 211.75 และมีค่า Root Mean Square Error (RMSE) อยู่ที่ 3.16

I. บทนำ
ปั ญหำมลพิษทำงอำกำศเป็ นหนึ่งในควำมท้ำทำยเร่งด่วนของโลกที่
กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ คำดกำรณ์ว่ำมลพิษทำงอำกำศมีส่วนต่อกำรตำยก่อนวัยอัน
ควร 7 ล้ำนคนต่อปี เป็ นสำเหตุอนั ดับ 4 ของกำรตำยก่อนวัยอันควรของโลก ฝุ่น
ละออง PM2.5 ถูกพิจำรณำว่ำเป็ นมลพิษทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภำพมำกทีส่ ุดใน
บรรดำมลพิษทำงอำกำศ [1] และเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งได้ยำกในชีวติ ประจำวัน ข้อมูล
ของกรมควบคุมมลพิษประจำปี แสดงถึงแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ของปริมำณฝุ่น PM2.5
ซึง่ แสดงถึงสภำพอำกำศทีย่ งั คงเป็ นปั ญหำเร่งด่วนทีต่ อ้ งดำเนินกำรแก้ไข
โดยวิธกี ำรทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในกำรรับมือกับปั ญหำมลพิษทำงอำกำศ
จำกฝุ่นละออง PM2.5 นันคื
่ อกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรพยำกรณ์ปริมำณฝุ่น
PM2.5 ล่วงหน้ำ เพื่อใช้ในกำรเตรียมตัวป้ องกันสุขภำพต่อมลพิษทำงอำกำศ และ
ในงำนวิจยั โดยส่วนใหญ่จะให้ควำมสำคัญไปทีก่ ำรพยำกรณ์ปริมำณฝุ่น PM2.5 ใน
บริเวณใจกลำงเมืองเป็ นส่วนใหญ่
ซึง่ ทำให้อำจไม่เหมำะสมกับกำรพยำกรณ์
ปริมำณฝุ่น PM2.5 ในพืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่ำงกัน งำนวิจยั นี้จงึ มุง่ เน้นไปทีก่ ำรหำวิธกี ำรที่
เหมำะสมในกำรพยำกรณ์ปริมำณฝุ่น PM2.5 ชำยฝั ง่ ทะเล ทีม่ คี วำมแปรปรวนของ
กระแสลมทีเ่ กิดจำก ลมบก , ลมทะเล และพำยุฤดูรอ้ น [2] เป็ นต้นจึงเสนอวิธกี ำร
สร้ำงแบบจำลองสำหรับกำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่นละออง PM2.5 สำหรับข้อมูลชำยฝัง่
ทะเล ล่วงหน้ำ 24 ชัวโมง
่

คำสำคัญ - การวิ เคราะห์ข้อมูลฝุ่ นอนุภาคขนาดเล็ก 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
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ส่วนทีเ่ หลือของงำนวิจยั จัดลำดับดังนี้ ส่วนที่ 1 และ 2 นำเสนอ
บทนำและกำรวิเครำะห์ปัญหำสำหรับกำรทำนำยฝุ่นละออง
(PM2.5)
ตำมลำดับ จำกนัน้ วิธกี ำรทีเ่ สนอจะอธิบำยไว้ในส่วนที่ 3 ส่วน 4 แสดงกำร
ทดลองและผลลัพธ์ และ บทสรุปจะกล่ำวถึงในส่วน 5

เนื่องจำกปั ญหำกำรครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของระบบอัตโนมัตสิ ำหรับ
กำรทำนำยฝุ่นละออง ( PM2.5 ) เพื่อป้ องกันอันตรำยทีเ่ กิดจำกมลพิษทำงอำกำศ
โดยมีงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง Xinyi Wu [3] ได้เสนอกำรพยำกรณ์คุณภำพอำกำศใน
อนำคตโดยกำรใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 24 ชัวโมงล่
่
ำสุด ในกำรพยำกรณ์ควำมเข้มข้น
ของ PM2.5 ทีส่ ถำนีในเฉิงตู ตัง้ แต่ 1 มิถนุ ำยน 2557 ถึง 30 มิถุนำยน 2560 และ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ สร้ำงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ตำม Long Shot-Term
Memory (LSTM) จำกกำรทดลองพบว่ำ กำรเพิม่ hidden layer ใน

II. กำรวิเครำะห์ปัญหำในกำรพยำกรณ์ฝ่ นุ ละออง PM2.5

กระบวนกำรทำให้ประสิทธิภำพในกำรทำนำยแม่นยำขึน้ โดยแม่นยำทีส่ ุดที่
hidden layer 7 โดยได้ค่ำควำมแม่นยำที่ RMSE 8.11 และใช้ตน้ แบบกำร
ทำนำยนี้ในกำรพยำกรณ์ PM10 ด้วย โดยใช้ hidden layer 7 ในกำรทำนำย
ได้ผลลัพธ์ RMSE 15.41 ซึง่ ดีทส่ี ุด เอกสำรนี้แสดงให้เห็นว่ำ LSTM ทีม่ ี
ซ้อนกันหลำยชันสำมำรถเพิ
้
ม่ ควำมแม่นยำของกำรทำนำยได้อย่ำงมำก
Massimo Stafoggia [4] ศึกษำข้อมูลสภำพอำกำศซึง่ เป็ นข้อมูลภูมอิ ำกำศ
จำกดำวเทียมสำหรับใช้ในกำรสร้ำงแบบจำลองพยำกรณ์ค่ำ PM2.5 และ
PM10 ในกำรศึกษำนี้ได้พฒ
ั นำแบบจำลอง Randomforest 5 ขัน้ ตอนเพือ่
คำดกำรณ์ควำมเข้มข้น PM10, PM2.5 รำยวันทีค่ วำมละเอียดเชิงพืน้ ที่
อย่ำงละเอียดทัวประเทศอิ
่
ตำลี สำมำรถจับ 75% ควำมแปรปรวนของ
PM10 และ 80% ควำมแปรปรวนของ PM2.5 โดยมีค่ำประสิทธิภำพ RMSE
6.39 จำกนัน้ ภำนุพงษ์ ร่องอ้อ [5] ได้เสนอกำรทดลองนำเทคนิคกำรแทนที่
ข้อมูลร่วมกับกำรสกัดคุณลักษณะเพือ่ ทำนำยหำควำมหนำแนของฝุ่น
ละออง PM2.5 ในอีก 24 ชัวโมงข้
่
ำงหน้ำโดยใช้ขอ้ มูลนำเข้ำเป็ น ข้อมูล
ช่วงเวลำก่อนหน้ำเป็ นเวลำ 7 วัน หรือ 168 ชัวโมงโดยใช้
่
วธิ กี ำร LSTM และ
ใช้ขอ้ มูลในกำรสร้ำงแบบจำลองจำกกำรตรวจวัดบริเวณสถำนีตำรวจนคร
บำลโชคชัย ในกรุงเทพมหำนคร หลังจำกกำรทดลองพบว่ำ กำรแทนที่
ข้อมูลทีส่ ญ
ู หำยด้วย Kalman Smoothing (KS) ซึง่ เป็ นเทคนิคทีใ่ ช้สำหรับ
แทนทีข่ อ้ มูลทีส่ ญ
ู หำย สำมำรถเพิม่ ประสิทธิภำพควำมแม่นยำได้ โดย KSLSTM คือ แบบจำลอง LSTM ทีส่ ร้ำงจำกกำรแทนทีข่ อ้ มูลสูญหำยด้วย KS
เพรำะเมือ่ แทนทีข่ อ้ มูลด้วย Kalman Smoothing (KS) และ Linearly
Weighted Moving (LWMA) พบว่ำแบบจำลองให้ประสิทธิภำพเพิม่ ขึน้ จำก
แบบจำลองทีส่ ร้ำงด้วยข้อมูลทีท่ ำกำรลบแถวข้อมูลสูญหำยทิง้ อยู่ประมำณ
7%-8% โดยมีค่ำ RMSE เท่ำกับ 5.67 และ Mingmin Zhang [6] นำเสนอ
กำรพยำกรณ์ควำมเข้มข้น PM2.5 ทุกชัวโมง
่
โดยใช้ขอ้ มูล PM2.5 และ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำสำหรับกำรรวมข้อมูล จำกนัน้ จึงสร้ำงแบบจำลองกำร
ทำนำย และกำรทดสอบสำหรับเปรียบเทียบกับแบบจำลองกำรทำนำย 3
แบบทีแ่ ตกต่ำงกันตำม Gate Recurrent Units (GRU) , Long Short-Term
Memory (LSTM) และ Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM)
ในเวลำเดียวกัน ผลกำรทดสอบพบว่ำ MAE ของ BiLSTM กำรทำนำยควำม
เข้มข้น PM2.5 มีค่ำเท่ำกับ 14.15 ซึง่ ต่ำกว่ำวิธอี ่นื ๆ อีก 2 วิธคี อื 49.91 และ
31.51 RMSE เท่ำกับ 17.20 ซึง่ ต่ำกว่ำสองวิธี 60.03 และ 36.70 R2 คือ

ตำรำงที่ I. ตำรำงเปรียบเทียบวิธกี ำร , พืน้ ที่ และผลลัพธ์ของงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

Paper
[4]
[5]
[6]
[7]

Algorithm
LSTM
Randomforest
LSTM
BiLSTM

Location
Chengdu , China (City)
ISPRA , Italy (City)
Bangkok , Thailand (City )
Beijing , China (City )

RMSE
8.11
6.35
5.67
17.20

จำกกำรศึกษำงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่ำงำนวิจยั ส่วนใหญ่
มุง่ เน้นไปทีก่ ำรพยำกรณ์มลพิษทำงอำกำศ PM2.5 ในบริเวณใจกลำงเมือง
ทีม่ สี ภำพอำกำศแตกต่ำงจำกชำยฝั ง่ ทะเล
ทำให้ไม่สำมำรถระบุได้วำ่
แบบจำลองไหนทีเ่ หมำะสมกับข้อมูลชำยฝั ง่ งำนวิจยั นี้จงึ ทำกำรรวบรวม
วิธกี ำรพยำกรณ์จำกงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง 3 วิธี ได้แก่ Random forest ,
Long Short-term Memory (LSTM) และ Bidirectional Long Short-term
Memory (BiLSTM) โดยในงำนวิจยั นี้ได้นำเสนอวิธกี ำรพยำกรณ์ทป่ี รับปรุง
ขึน้ Multiple Bidirectional Long Short-term Memory (Multi-BiLSTM) ที่
เป็ นวิธกี ำรพยำกรณ์ BiLSTM แบบหลำยชัน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
พยำกรณ์

รูปที่ I. กรำฟข้อมูล PM2.5 รำยปี ตงั ้ แต่ 2016 - 2020
จำกข้อมูลสภำพอำกำศย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นได้ชดั ว่ำพฤติกรรมของข้อมูล
เป็ นแบบอนุกรมเวลำ (Time series) โดยมีกำรเพิม่ ลดของปริมำณฝุ่ น
ละออง PM2.5 เป็ นไปตำมฤดูกำล (Seasonal time series) ซึง่ มีจำนวน
ข้อมูลเป็ นจำนวนมำกจึงไม่เหมำะกับกำรใช้ Recurrent neural network
(RNN) หรือ Linear regression และจำกทีไ่ ด้ศกึ ษำงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจึง
เหมำะกับกำรสร้ำงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ 3 วิธี ได้แก่ Random forest ,
Long Short-Term Memory (LSTM) , Bidirectional Long Short-term
Memory (BiLSTM) และงำนวิจยั นี้นำเสนอ วิธกี ำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรพยำกรณ์ Multiple Bidirectional Long Short-term Memory (MultiBiLSTM) โดยทำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพด้วย รำกของค่ำควำม
คลำดเคลือ่ นกำลังสองเฉลีย่ (Root mean square error,RMSE) และ

0.95 ซึง่ สูงกว่ำวิธเี ปรียบเทียบสองวิธตี ำมลำดับ
จำกกำรศึกษำงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงนำวิธกี ำรพยำกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้องและมีควำมแม่นยำสูง สำหรับสร้ำงแบบจำลองกำรพยำกรณ์
มลพิษทำงอำกำศฝุ่ นละออง PM2.5 โดยกำรเปรียบเทียบควำมแม่นยำของ
แต่ละแบบจำลองเพือ่ หำวิธกี ำรพยำกรณ์ทเ่ี หมำะสมกับข้อมูลมลพิษฝุ่น
ละออง PM2.5 ชำยฝั ง่ ทะเลมำกทีส่ ุด ในกำรพยำกรณ์ปริมำณฝุ่นละออง
PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชัวโมง
่
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ค่ำเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคลือ่ นสมบูรณ์
(Mean
absolute
percentage error,MAPE) เพือ่ หำวิธกี ำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพมำกทีส่ ุด

รูปที่ IV. ตัวอย่ำงชุดข้อมูลค่ำปริมำณ PM2.5 จำกกรมควบคุมมลพิษ
สถำนีบริเวณชำยหำดบำงแสน
ข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรศึกษำครัง้ นี้เป็ นข้อมูลอนุกรมเวลำแบบทุตภิ มู ิ
(Secondary Time series data) โดยรวบรวมข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวำคม 2016 - 28 กันยำยน 2020 จำกแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่
ข้อมูลสภำพอำกำศจำกเว็บไซต์ Weather Underground [7] ให้บริกำรข้อมูล
สภำพอำกำศเชิงพำณิชย์ทใ่ี ห้ขอ้ มูลสภำพอำกำศแบบเรียลไทม์ดงั แสดงในรูปที่ 2.
ร่วมกับข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 จำกกรมควบคุมมลพิษ [8] ซึง่ เป็ นแหล่งข้อมูลฝุ่น
ละออง PM2.5 จำกสถำนี PM2.5 ในบริเวณชำยหำดบำงแสน จังหวัดชลบุรใี นรูปที่
3. จำกนัน้ ทำกระบวนกำร Cleaning data โดยกำรทำ Standardization ให้ขอ้ มูลมี
รูปแบบเดียวกัน หน่วยข้อมูลในชุดข้อมูลเป็ นองศำเซลเซียส เปลีย่ นประเภทของ
ข้อมูลให้เป็ นตัวเลข และทำกำร Merge Data โดยเลือกข้อมูลทีเ่ ป็ นรำยชัวโมงจึ
่
ง
สำมำรถทำกำร Merge Data ได้ หลังจำก Merge Data แล้วได้ทำกำรเลือก
คุณลักษณะทีส่ มั พันธ์กบั มูลค่ำของ PM2.5 ได้แก่ อุณหภูม ิ , ควำมชืน้ , ทิศทำงลม
, ควำมแรงลม และ อุณหภูมจิ ดุ น้ ำค้ำง โดยมีขอ้ มูลทัง้ หมด 27,682 ชุด จำกนัน้ ทำ
กำรแบ่งข้อมูลออกเป็ นชุดข้อมูล สำหรับกำรฝึกฝนแบบจำลอง และชุดข้อมูล
สำหรับกำรทดสอบประเมินผลแบบจำลองด้วยอัตรำส่วน 80:20 ตำมลำดับของชุด
ข้อมูล จึงเหลือชุด ข้อมูลในกำรฝึกฝนแบบจำลอง 22,145 ชุด และข้อมูลสำหรับ
ทดสอบ 5,537 ชุด

รูปที่ V. ตัวอย่ำงชุดข้อมูลหลังจำก Cleaning data และ Preparation data

รูปที่ II. กระบวนกำรเตรียมข้อมูลและกระบวนกำรพยำกรณ์
III. วิธดี ำเนินงำนวิจยั
III.I ข้อมูลทีน่ ำมำใช้
รูปที่ VI. กรำฟแสดงข้อมูลฝึกฝนแบบจำลองและข้อมูลทดสอบแบบจำลอง
III.II กำรเตรียมข้อมูล
ในกำรเตรียมข้อมูลเพือ่ สร้ำงโมเดลกำรเรียนรูข้ องเครื่องนัน้ ได้นำวิธกี ำร
แปลงข้อมูลโดยใช้ Min-Max Scaler [9] มำใช้ในกำรปรับข้อมูลให้ อยู่ในช่วง
0-1 ตำมค่ำต่ำสุดถึงค่ำสูงสุดของข้อมูล โดยมีวธิ กี ำร แปลงข้อมูลตำม
สมกำรที่ 1 ซึง่ สำมำรถใช้ Min-Max Scaler ใน Scikit-learn ในกำรแปลง
ข้อมูลตำม Features ต่ำง ๆ ทีไ่ ด้เลือกไว้ ในข้อ III.I

รูปที่ III. ตัวอย่ำงชุดข้อมูลสภำพอำกำศจำก Weather Underground

190

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

𝑥𝑠𝑐 =

𝜒−min(𝜒)
ma𝑥(𝜒)−min(𝜒)

(1)

(7)

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∗ tanh(𝐶𝑡 )

โดยที่ 𝑖 คือ input gate, 𝑓 คือ forget gate, 𝑜 คือ output gate, 𝑐 คือ cell
state, h คือ hidden state, 𝜎 คือ Activation function, 𝑊 และ 𝑈 คือ
weight matrix และ 𝑡 แทนช่วงเวลำ โดย สำมำรถแสดงโครงสร้ำงได้ดงั รูป
ที่ 4 ดังนัน้ ในบทควำมนี้ ลำดับของข้อมูลทีป่ ้ อนเข้ำสู่เครือข่ำย LSTM คือ
ชัวโมงก่
่
อนหน้ำและปั จจุบนั ( t, t-1, ... , tj ) และผลลัพธ์ทจ่ี ะคำดกำรณ์คอื
ควำมเข้มข้นของ PM2.5 ใน 24 ชัวโมงถั
่
ดไป (t+1,...,t+24). เครือข่ำยกำร
คำดกำรณ์ LSTM แสดงไว้ในรูปที่ VII.
รูปที่ VIII. กำรทำงำนของ Long Short-term Memory (LSTM)

จำกนัน้ ทำกำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปทีส่ ำมำรถนำไปใช้ในกำรสร้ำงโมเดล
Random forest , Long Short-term Memory (LSTM) , Bidirectional Long
Short-term Memory (BiLSTM) และ Multiple Bidirectional Long Shortterm Memory (Multi-BiLSTM) ได้ โดยเปลีย่ นจำกข้อมูลรูปแบบ 2 มิติ ให้
อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ ซึง่ มีมติ ดิ ำ้ นเวลำเพิม่ ขึน้ มำ
III.III กำรสร้ำงโมเดล
III.III.I Random forest
Random Forest เป็ นหนึ่งในกลุ่มของโมเดลประเภทกำรเรียนรู้
แบบร่วมกัน (Ensemble Learning) ซึง่ ใน Ensemble จะแบ่งได้อกี 2 วิธคี อื
Bagging และ Boosting โดย Random Forest จะจัดเป็ นวิธBี agging คือ
กำร Train แบบคู่ขนำน (Parallel) โดยแต่ละโมเดลจะได้รบั ชุดข้อมูลทีไ่ ม่
เหมือนกันจำกกำรสุ่ม(Random) ซึง่ เป็ น subset ของชุดข้อมูลทัง้ หมด ซึง่
แต่ละโมเดลของ Random Forest คือ Decision Tree ทีจ่ ะได้จำกกำร Train
ข้อมูลทีแ่ ตกต่ำงกัน เมือ่ แต่ละโมเดลทำนำยแล้วก็จะใช้ผลสรุปจำกเสียง
ส่วนมำก (Majority Vote) ในกำรตัดสินผลลัพธ์สุดท้ำย
ตำรำงที่ II. ตำรำงพำรำมิเตอร์ของแบบจำลอง Random forest
Parameter
N_estimators
Random state
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ตำรำงที่ III. ตำรำงพำรำมิเตอร์ของแบบจำลอง LSTM
Parameter
epoch
Batch size
Hidden node
Hidden layer
Activation
Optimizer

Value
1000
42

Value
90
144
512
1
Relu
Adam

III.III.III Bidirectional Long Short-term Memory (BiLSTM)
LSTM แบบสองทิศทำงเชิงลึก [25] เป็ นส่วนขยำยของแบบจำลอง LSTM ที่
อธิบำยซึง่ ใช้ LSTM สองตัวเพือ่ ป้ อนข้อมูล ในรอบแรก LSTM จะถูก
นำมำใช้ในลำดับอินพุตไปข้ำงหน้ำ ในรอบทีส่ องรูปแบบย้อนกลับของลำดับ
อินพุตจะถูกป้ อนเข้ำสู่โมเดล LSTM (เช่น เลเยอร์หลัง) ใช้ LSTM สองครัง้
นำไปสู่กำรปรับปรุงกำรเรียนรูก้ ำรพึง่ พำระยะยำวและช่วยเพิม่ ควำม
แม่นยำ

III.III.II Long Short-Term Memory (LSTM)
จำกปั ญหำ vanishing gradient ใน RNN จึงได้มกี ำรพัฒนำ LSTM ขึน้ โดย
จะใช้ขอ้ มูล cell state และ hidden state ในกำรเก็บข้อมูลและส่งไป
ประมวลผลยังช่วงเวลำถัดไป ซึง่ อำศัย gate ต่ำง ๆ ในกำรคำนวณว่ำควร
จะเก็บรักษำข้อมูลภำยใน cell state และ hidden state มำกน้อยเพียงใด
โดยประกอบไปด้วย input gate, output gate, และ forget gate แต่ละ gate
จะมีหน้ำทีใ่ นกำร ตัดสินใจว่ำจะให้ขอ้ มูลผ่ำนไปหรือไม่ ตำมค่ำควำมสำคัญ
ของข้อมูลหำกมีค่ำน้อยก็จะไม่สำมำรถผ่ำน gate ไปได้จงึ ช่วยป้ องกันกำร
เกิด vanishing gradient ได้ โดยมีกำรคำนวณค่ำต่ำง ๆ ดังสมกำรที่ 2-7

รูปที่ IX. กำรทำงำนของ Bidirectional Long Short-term Memory (BiLSTM)
ตำรำงที่ IV. ตำรำงพำรำมิเตอร์ของแบบจำลอง BiLSTM
Parameter
epoch
Batch size
Hidden node
Hidden layer
Activation
Optimizer

รูปที่ VII. โครงสร้ำงของ Long Short-term Memory (LSTM)
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 ⋅ [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑓 )
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 ⋅ [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑖 )
𝐶̃𝑡 = tanh(𝑊𝐶 ⋅ [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝐶 )
𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ 𝐶̃𝑡
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑜 )

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Value
90
144
512
1
Relu
Adam

III.III.IV Multiple Long Short-term Memory (Muti-BiLSTM)
จำกแนวคิดของ Bidirectional Long Short-term Memory
(BiLSTM) เป็ นกำรเพิม่ ชัน้ กำรวิเครำะห์ BiLSTM เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ

191

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

ควำมแม่นยำ จึงมีแนวคิดในกำรปรับปรุงควำมแม่นยำ ด้วยกำรเพิม่ เลเยอร์
ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ำร Multiple Bidirectional Long Short-term
Memory (Multi-BiLSTM) ในระดับเลเยอร์ทม่ี ำกขึน้ โดยมีขนั ้ ต่ำตัง้ แต่ 4 เล
เยอร์ขน้ึ ไป จะสำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพของแบบจำลองได้ดยี งิ่ ขึน้

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

ตำรำงที่ VI. ตำรำงค่ำ MAPE และ RMSE ของแบบจำลองต่ำงๆในกำรทดลอง
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

ตำรำงที่ V. ตำรำงพำรำมิเตอร์ของแบบจำลอง Multi-BiLSTM
Value
90
144
128
4
Relu
Adam

RMSE: 7.24

III.III.V กำรตรวจสอบประสิทธิภำพ
กำรศึกษำครัง้ นี้ได้ใช้วธิ รี ำกของค่ำควำมคลำดเคลือ่ นกำลังสองเฉลีย่ (Root
Mean Square Error; RMSE) และวิธคี ่ำเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคลือ่ น
สมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error; MAPE) เพือ่ ประเมินควำม
แม่นยำในกำรพยำกรณ์และเปรียบเทียบวิธพี ยำกรณ์ทเ่ี หมำะสม ถ้ำหำกวิธี
พยำกรณ์รปู แบบใดให้ค่ำ RMSE และ MAPE น้อยทีส่ ุดจะให้เป็ นวิธกี ำร
พยำกรณ์ทด่ี ที ส่ี ุด
III.III.V.I วิธรี ำกของค่ำควำมคลำดเคลือ่ นกำลังสองเฉลีย่ มีสตู รทีใ่ ช้ในกำร
คำนวณดังสมกำรที่ (8)
2
1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑖=1 (𝑌̂𝑡 − 𝑌𝑡 )
𝑛

(a) ผลของวิธกี ำร Random forest

RMSE: 3.66

(8)

โดยที่ 𝑌𝑡 แทน อนุกรมเวลำ ณ เวลำ t
𝑌̂𝑡 แทน ค่ำพยำกรณ์ ณ เวลำ t

(b) ผลของวิธกี ำร LSTM

𝑛 แทน จำนวนข้อมูล

III.III.V.II วิธคี ่ำเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคลือ่ นสมบูรณ์ มีสตู รทีใ่ ช้ใน
กำรคำนวณดังสมกำรที่ (9)
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

100
𝑛

𝑌𝑡 −𝑌̂𝑡

∑𝑛𝑡=1 |

𝑌𝑡

|

3.16

จำกตำรำงที่ VI จะเห็นว่ำแบบจำลองทีน่ ำเสนอ Multiple Bidirectional
Long Short-term Memory (Multi-BiLSTM) มีผลลัพธ์ค่ำ MAPE ที่ 211.75
และมีค่ำ RMSE อยู่ท่ี 3.16 ดีกว่ำแบบจำลอง Bidirectional Long Shortterm Memory (BiLSTM) ซึง่ ให้ค่ำ MAPE ที่ 217.86 และ RMSE เท่ำกับ
3.39 โดยเหมำะสมกับข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 ชำยฝั ง่ ทะเล มำกกว่ำ
แบบจำลอง Long Short-term Memory (LSTM) และ Randomforest ซึง่ ให้
ค่ำ MAPE ที่ 221.35 , 464.59 และค่ำ RMSE เท่ำกับ 7.24 และ 3.66
ตำมลำดับ โดยแบบจำลองทีม่ คี ่ำ MAPE และ RMSE น้อยทีส่ ุดจะเป็ น
วิธกี ำรพยำกรณ์ทด่ี ที ส่ี ุด

รูปที่ X. กำรทำงำนของ Multiple Long Short-term Memory (Muti-BiLSTM)

Parameter
epoch
Batch size
Hidden node
Hidden layer
Activation
Optimizer

211.75

RMSE: 3.39

(9)

โดยที่ 𝑌𝑡 แทน อนุกรมเวลำ ณ เวลำ t
𝑌̂𝑡 แทน ค่ำพยำกรณ์ ณ เวลำ t
𝑛 แทน จำนวนข้อมูล
(c) ผลของวิธกี ำร BiLSTM

IV. ผลกำรดำเนินงำน
ในกำรสร้ำงแบบจำลองแบบต่ำง ๆ ซึ่งงำนวิจยั นี้ได้ ทำกำรวัดผลของโมเดล
โดยใช้ค่ำ MAPE และ RMSE และนำมำ เปรียบเทียบผลดังแสดงในตำรำง
ที่ VI
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รูปที่ 9. กรำฟแสดงผลกำรพยำกรณ์เปรียบเทียบกับค่ำฝุ่ น PM2.5 MultiBiLSTM
จำกรูปที่ XII ปั ญหำของแบบจำลอง Multi-BiLSTM ยังมีอยู่ โดยจะอยูใ่ นกรอบ
ที่ 1 , 2 และ 3 ในกำรพยำกรณ์คำ่ ทีค่ วำมแปรปรวนของค่ำฝุ่ นทีส่ งู ปริมำณฝุ่ น
ทีไ่ ด้จำกกำรพยำกรณ์จะไม่คอ่ ยแม่นยำ ทัง้ นี้คำ่ ควำมแม่นยำของแบบจำลอง
ยังขึน้ อยูก่ บั กำรตัง้ ค่ำต่ำง ๆ ของแบบจำลองและจำนวนข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำร
สร้ำงแบบจำลองด้วย จำกข้อมูลทีน่ ำมำใช้จะเห็นว่ำมีจำนวน Features ที่
นำมำใช้เพียง 5 ตัว คือ อุณหภูมิ , ควำมชืน้ , ทิศทำงลม , ควำมเร็วลม และ
อุณหภูมจิ ุดน้ำค้ำง เท่ำนัน้ เนื่องจำกข้อมูลทีต่ รวจวัดได้มจี ำกัด ซึง่ Feature
ดังกล่ำวอำจไม่เพียงพอต่อกำรพยำกรณ์คำ่ ฝุ่ นทีม่ คี วำมแปรปรวนสูง
และ
ข้อมูลทีน่ ำมำสร้ำงแบบจำลองเป็ นเพียงข้อมูลจำกสถำนีตรวจวัดมลพิษทำง
อำกำศใกล้ชำยฝั ง่ เพียงจุดเดียว
ดังนัน้ หำกต้องกำรให้แบบจำลองมีประสิทธิภำพเพิม่ ยิง่ ขึน้ และขอ
เสนอแนะกำรเพิม่ ข้อมูล Feature ทีส่ ง่ ผลต่อกำรเกิดฝุ่ น PM2.5 เช่น ก๊ำซคำ
บอนมอนอกไซด์ (CO) , ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) หรือ ก๊ำซไนโตรเจน
(NO₂) เป็ นต้น [10] และเพิม่ ข้อมูลจำกสถำนีควบคุมมลพิษอื่นใกล้ชำยฝัง่ ทะเล
ในกำรสร้ำงโครงสร้ำงแบบจำลองและฝึกฝนแบบจำลอง
จะสำมำรถเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรหำควำมหนำแน่นของปริมำณฝุ่ น PM2.5 ได้แม่นยำขึน้
และในปั จจุบนั มีกำรประยุกต์ใช้ Convolutional Neural Network (CNN) ทำ
กำรสกัดคุณลักษณะกับกำรพยำกรณ์ควำมหนำแน่นของฝุ่ น PM2.5 ได้ผลลัพธ์
ทีด่ ขี น้ึ CNN จึงเป็ น เทคนิคที่ อำจเพิม่ ประสิทธิภำพให้แบบจำลอง MultiBiLSTM ในกำรพยำกรณ์คำ่ ปริมำณฝุ่ น PM2.5

RMSE: 3.16

(d) ผลของวิธกี ำร Multi-BiLSTM

รูปที่ XI. กรำฟแสดงผลกำรพยำกรณ์เปรียบเทียบกับค่ำฝุ่น PM2.5 โดยมี
กำรพยำกรณ์ดว้ ย (a) Random forest,(b) LSTM,(c) BiLSTM และ(d)
Multi-BiLSTM
จำกกำรสร้ำงแบบจำลองแบบต่ำงๆ แสดงผลเปรียบเทียบควำมแม่นยำของ
กำรพยำกรณ์กบั ปริมำณฝุ่น PM2.5 ในชุดข้อมูลทดสอบ ในรูปที่ XI จะสรุป
ผลได้ดงั นี้
(a) ผลของวิธกี ำร Random forest
แบบจำลอง Random forest ได้ผลดีกบั ข้อมูลทีม่ คี วำม
แปรปรวนของค่ำทีน่ ้อย หรือมีกรำฟเป็ นเส้นตรง จะมีประสิทธิภำพทีด่ ี โดย
สังเกตุได้จำกกรอบ ที่ 1 , 2 และ 3 ทีพ่ ยำกรณ์ได้ค่ำทีเ่ กำะกลุ่มอยู่ตรงกลำง
ไม่ขน้ึ หรือลงตำมข้อมูลจริง
(b) ผลของวิธกี ำร LSTM
แบบจำลอง LSTM ได้ผลดีกว่ำแบบจำลอง Random forest โดย
ค่ำฝุ่ นทีพ่ ยำกรณ์สำมำรถเกำะกลุ่มกำรแปรผันของข้อมูลได้ดี โดยสังเกตได้
จำกกรอบที่ 1 , 2 และ 3 สำมำรถพยำกรณ์ควำมแปรปรวนของค่ำฝุ่น
PM2.5 ได้ดกี ว่ำ Random forest
(c) ผลของวิธกี ำร BiLSTM
แบบจำลอง BiLSTM คือวิธกี ำรของ LSTM แบบสองทิศทำง
ได้ผลกำรพยำกรณ์ทด่ี กี ว่ำ LSTM เล็กน้อย เนื่องจำกเป็ นวิธกี ำรทีเ่ พิม่ กำร
รวบรวมผลลัพธ์จำก LSTM 1 ชัน้ เป็ น LSTM 2 ชัน้ ซึง่ จำกในกรอบ ที่ 1 ,
2 จะสังเกตได้ว่ำค่ำพยำกรณ์ไม่สำมำรถขึน้ ไปถึงค่ำปริมำณฝุ่นทีส่ งู ทีส่ ุดได้
และ กรอบที่ 3 จะสังเกตได้ว่ำ ค่ำพยำกรณ์จะไม่ต่ำตำมปริมำณค่ำฝุ่นจริง
(d) ผลของวิธกี ำร Multi-BiLSTM
แบบจำลอง Multi-BiLSTM คือวิธกี ำรของ BiLSTM ทีซ่ อ้ นกัน 4 ชัน้
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรรวบรวมผลลัพธ์โดยจะปรับปรุงผลลัพธ์ 4 ชัน้ โดย
เลือกผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ ซึง่ จำกในกรอบที่ 1 , 2 จะสังเกตได้วำ่ Multi-BiLSTM
สำมำรถพยำกรณ์คำ่ ปริมำณฝุ่ นได้สงู ใกล้เคียงกับค่ำฝุ่ นจริง มำกกว่ำ BiLSTM
ในกรอบที่ 1 , 2 และจำกกรอบที่ 3 สังเกตได้วำ่ Multi-BiLSTM สำมำรถ
พยำกรณ์คำ่ ฝุ่ นทีม่ คี ำ่ ต่ำได้ดกี ว่ำ BiLSTM ในกรอบที่ 3 จึงได้ผลกำรพยำกรณ์
ค่ำฝุ่ น PM2.5 ทีด่ ที ส่ี ดุ

V. บทสรุป
จำกปั ญหำมลพิษทำงอำกำศจำกปริมำณฝุ่ นละออง PM2.5 ทีเ่ พิม่ มำกขึน้ กำร
พยำกรณ์ปริมำณฝุ่ น PM2.5 งำนวิจยั นี้ได้เสนอแบบจำลองพยำกรณ์ปริมำณ
ฝุ่ น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชัวโมง
่
ทีเ่ หมำะสมกับข้อมูลบริเวณชำยฝัง่ ทะเล ที่มี
กระแสลมแตกต่ำงจำกพืน้ ทีป่ กติ โดยได้ทำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของ
แบบจำลองทัง้ 4 แบบ ได้แก่ Random forest , Long Short-term Memory
(LSTM) , Bidirectional Long Short-term Memory (BiLSTM) และ ในบทควำม
นี้ได้นำเสนอวิธกี ำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรพยำกรณ์ขอ้ มูลอนุกรมเวลำด้วยของ
LSTM ด้วย Multiple Bidirectional Long Short-term Memory (Multi-BiLSTM)
จำกผลกำรทดลองสร้ำงแบบจำลองด้วยวิธกี ำรพยำกรณ์ในรูปแบบต่ำง ๆ และ
สร้ำงกรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบค่ำฝุ่ น PM2.5 กับค่ำ PM2.5 ทีไ่ ด้จำกกำร
พยำกรณ์ของแบบจำลองแต่ละรูปแบบจะเห็นว่ำ แบบจำลอง Multiple
Bidirectional Long Short-term Memory (Multi-BiLSTM) มีผลลัพธ์คำ่ MAPE
ที่ 211.75 และมีค่ำ RMSE อยูท่ ่ี 3.16 ดีกว่ำแบบจำลอง Bidirectional Long
Short-term Memory (BiLSTM) ซึง่ ให้คำ่ MAPE ที่ 217.86 และ RMSE เท่ำกับ
3.39 โดยแบบจำลอง Multi-BiLSTM สำมำรถพยำกรณ์คำ่ ฝุ่ น PM2.5 ทีม่ คี ำ่ สูง
และค่ำต่ำสุดได้ดกี ว่ำ โดยเหมำะสมกับข้อมูลฝุ่ นละออง PM2.5 ชำยฝัง่ ทะเล
มำกกว่ำแบบจำลอง Long Short-term Memory (LSTM) และ Random forest
ซึง่ ให้คำ่ MAPE ที่ 221.35 , 464.59 และค่ำ RMSE เท่ำกับ 7.24 และ 3.66
ตำมลำดับ
ซึง่ ผลกำรวิจยั ในครัง้ นี้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับกำร
พยำกรณ์คำ่ ฝุ่ น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชัวโมงในพื
่
น้ ทีช่ ำยฝั ง่ ทะเล และอนุกรม
เวลำทีม่ ลี กั ษณะกำรเคลื่อนไหวทีค่ ล้ำยคลึงกัน
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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.

บทคัดย่อ — ในปี พ.ศ. 2565 ยูเนสโกระบุว่า “การระบาดใหญ่ของ
โควิ ด-19 ส่ งผลให้ สถานศึ กษาต้ องจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ นัน้
เป็ นอุปสรรคต่ อการเรียนรู้ในห้ องเรียนของนั กเรี ยน(นั กศึกษา)อย่ าง
น้ อย 9 ใน 10 คนทัวโลก"
่
คณะวิ จยั จึงได้ประดิ ษฐ์ “ห้องปฏิ บตั ิ การดีจงั ”
เพื่ อ แก้ ไ ขสถานการณ์ วิ กฤตนี้ ห้ อ งปฏิ บัติ นี้ เป็ นห้ อ งปฏิ บัติ การ
ปฏิ สัม พัน ธ์ ดิ จิ ทั ล ส าหรับ การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทลั และการฝึ กปฏิ บตั ิ จริ งระหว่าง นักเรียน(นักศึกษา) ครู
(อาจารย์) และหุ่นยนต์ ซึ่ งให้ บริ การโซเชี ยลเน็ ตเวิ รก์ การประมวลผล
ข้อมูล และการแบ่งปั นทรัพยากรผ่านเครือข่ายหรือคลาวด์คอมพิ วติ้ ง
ส าหรับ การจัด การเรี ย นการสอนทัง้ ในและนอกห้ อ งเรี ย น จากการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึกพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน เชื่อว่าห้องปฏิ บตั ิ การดีจงั
สามารถให้ ความยืดหยุ่นในการจัดการชัน้ เรียนในสถานการณ์ ต่ างๆ
เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั ความรู้ความคู่ความสนุก นอกจากนี้ การวิ จยั เอกสาร
แสดงให้ เ ห็น ว่ า ห้ อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารนี้ ส ามารถพัฒ นากระบวนการคิ ด เชิ ง
วิ เคราะห์สาหรับผู้เรียน ช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ผลของการเรียนรู้ ส่ งผลต่ อ
ผลลัพธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ สุดในการ
เพิ่ มรายได้เฉลี่ยต่อหัวและการพัฒนาประเทศ

Keywords — practical lab, integrated teaching and learning,
English, digital technologies, practical training.

I. บทนา
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรื อ ยู เ นสโก(United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization: UNESCO) และ ไออีเอ (The International Association
for the Evaluation of Educational Achievement: IEA) รายงานว่า การ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เป็ นการเพิม่ ความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษาในแต่ละ
ประเทศมากขึน้ โดยนักเรียนและนักศึกษาทีม่ าจากครอบครัว โรงเรียน

ค ำส ำคัญ — ห้ องปฏิ บตั ิ การ การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ ดิ จิทลั เทคโนโลยี การฝึ กปฏิ บตั ิ จริ ง
ABSTRACT — In 20222, UNESCO mentioned that “The Covid19 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
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และชุมชน ทีม่ คี วามพร้อม รวมถึงการสนับสนุนจากรัฐทีด่ กี ว่าจะประสบ
ความส าเร็จ ได้ม ากกว่า และได้ร บั ผลกระทบจากทางลบที่น้ อ ยกว่ า
ครอบครัวทีไ่ ม่มคี วามพร้อม โรงเรียนหรือชุมชนขาดทรัพยากร รวมถึง
ภาครัฐที่ไม่มนี โยบายหรือทุนสนับสนุ น [1] [2] นอกจากนี้ยูเนสโกยัง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ส าคัญ ว่ า “The Covid-19 pandemic has interrupted
classroom learning for at least 9 out of 10 students worldwid.” หรือ
“การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ นัน้ เป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรูใ้ นห้องเรียนของนักเรียน
(นักศึกษา)อย่างน้อย 9 ใน 10 คนทัวโลก”
่
[3]
ประเทศไทยยังประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในเชิงคุณภาพ
โดยเฉพาะทักษะในตลาดแรงงาน ทีส่ ามารถแยกออกเป็ นทักษะทัวไป
่
(general skill) ทีต่ อ้ งใช้ในทุกสาขาอาชีพ และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง
(specific skill) สาหรับทักษะทัวไปนั
่
น้ ได้แก่ทกั ษะภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาตัวเอง ความเป็ นผูน้ า และความอดทน [4] ส่งผลทางลบต่อผลิต
ภาพแรงงานในประเทศ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การผลิต ได้เ ต็ ม ก าลัง
ความสามารถและเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การลงทุ น ในนวัต กรรม ดัง นั น้
ประเทศไทยจึงได้วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มซี ง่ึ เป็ นทักษะของ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) [5] จากรายงานเรื่อง
“ทุ น มนุ ษ ย์ ก ับ ผลิ ต ภาพแรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมไทย ” ของ
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ระบุว่า สถานประกอบการ
ระบุว่า แรงงานไทยขาดทักษะภาษาอังกฤษถึงร้อยละ 95 รองลงมาคือ
แรงงานขาดแคลนทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคิดป็ นร้อยละ
84 [6] ดังนัน้ นี่นบั ได้วา่ เป็ นความท้าทายเร่งด่วนและสาคัญของภาครัฐ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีต่ อ้ งดาเนินการแก้ไข
ถึง แม้ว่า ในปั จ จุ บ นั ภาษาอัง กฤษนับ ได้ว่า เป็ น ภาษาที่ใ ช้ใ นการ
ติดต่อสื่อสารเป็ นอันดับ 1 ของโลก โดยมีผใู้ ช้มากทีส่ ุดทัง้ ทีเ่ ป็ นภาษา
แม่และไม่ใช่ภาษาแม่ ถึง 1.35 พันล้านคน [7] นอกจากนี้ภาษาอังกฤษ
ยังเป็ นภาษาทีม่ คี นใช้เป็ นอันดับ 1 ทางอินเตอร์เน็ต ซึง่ มีผใู้ ช้ถงึ ร้อยละ
26.8 [8] [9] จึง นับได้ว่า เป็ นภาษาที่มคี วามสาคัญต่อการสื่อสารเป็ น
อย่ า งยิ่ ง แต่ ท างตรงกั น ข้ า ม Education First English Proficiency
Index (EF EPI) รายงานว่า ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษของคน
ไทยอยู่ในลาดับที่ 89 จาก 100 ประเทศทีจ่ ดั อันด้บทัวโลก
่
เป็ นลาดับที่
20 จาก 24 ประเทศในทวีปเอเชีย และเป็ นลาดับที่ 7 จาก 8 ประเทศใน
อาเซียน ประเทศไทยจึงมีประชากรทีม่ ที กั ษะภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับที่
ต่ามาก (very low proficiency) [10]
การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้างสร้างต้นแบบห้องฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
กา รฝึ กป ฏิ บ ั ติ จ ริ ง ภาย ใต้ ช่ื อ “ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก ารดี จ ั ง ” ซึ่ ง เป็ น
ห้องปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั เชิงโต้ตอบสาหรับการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับเทคโนโลยีดจิ ิทลั และการฝึ กปฏิบตั สิ าหรับนักเรียน(นักศึกษา)
ครู(อาจารย์) และหุ่นยนต์ โดยทีผ่ เู้ รียนและผูส้ อนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน ไม่จากัดเวลา และสถานที่ [11] ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใ ห้บ ริก ารทางด้า นเครือ ข่า ยสัง คม (social networking)
การประมวลผลแบบแบ่งปั นทรัพยากรผ่านเครือข่ายหรือการคานวณ
แบบคลาวด์ (cloud computing) มาใช้ในการจัดการเรียนเรียนการสอน
โดยมีวตั ุประสงค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทัง้ ใน
และนอกห้องเรียน ในรูปแบบการเรียนรูใ้ หม่ทต่ี อบโจทย์สถานการณ์โค
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วิด-19 ในปั จจุบนั ทาให้การเรียนรูว้ ชิ าภาษาอังกฤษสัมฤทธิ ์ผลมากขึน้
จะส่งผลให้บณ
ั ฑิตมีศกั ยภาพในการสื่อสารภาษาสากล อันจะส่งผลให้
คนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita Income) และผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) สูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
II. ทบทวนวรรณกรรม
1. การสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร (Communicative
Language Teaching: CLT)
การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารเป็ นวิธกี ารในการจัดการเรียน
การสอนภาษาจากการโต้ตอบระหว่างกัน โดยเน้นทัง้ ความหมายในการ
สื่อ สารและเป้ า หมายในการเรีย นรู้ [12] [13] โดยที่ผู้เ รีย นสามารถ
สนทนาเกีย่ วกับประสบการณ์สว่ นตัวกับเพือ่ นและผูส้ อนในหัวข้อต่าง ๆ
ทีอ่ ยู่นอกบทเรียนและนอกไวยากรณ์ เพือ่ ส่งเสริมทักษะด้านภาษาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ จากประสบการณ์ส่วนตัว ดังนัน้ ภาษาจึงทาหน้าที่
เป็ นทัง้ เครื่องมือในการสื่อ สารทางด้านความคิดและอารมณ์ [14] ตาม
กลไกทางธรรมชาติ นอกจากนี้ บิล าช (Bilash’s Second Language
Instructional Model) หรือ B-SLIM Model [15] [16] ได้เสนอแนวคิดว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวภาษาเพือ่ การสื่อสารทีน่ ่ าสนใจ คือ
การสอนภาษาทีส่ อง ซึง่ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ วางแผน
และการเตรียม (planning and preparation) 2) ขัน้ ทาความเข้าใจตัว
ป้ อนหรือข้อความรู้ใหม่ (comprehensible input) 3) ขัน้ กิจกรรมเพื่อ
ความเข้าใจและฝึ กทักษะ (intake activity) 4) ขัน้ ผล (output) และ 5)
ขัน้ ประเมินผล (evaluation)
2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Instruction)
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ (Integrated Instruction) เป็ นการ
สอนที่เชื่อมโยงความรูค้ วามคิด ในภาพรวมหรือทักษะเข้า ไว้ด้วยกัน
เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูโ้ ดยองค์รวม ทัง้ ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะ
พิส ัย (ดู รู ป ที่ I) [17] ซึ่ง สอดคล้ อ งตามแนวการจัด การศกษาตาม
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ที่เ น้ น
ความสาคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ ละบูรณาการตาม
ความเหมาะสมตามความเป็ นจริงของสังคม นอกจากนี้การเรียนรูปแบบ
บูรณาการยังเป็ นการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง [18] ซึ่งสอดคล้องกับปิ รามิดการ
เรีย นรู้ (The Learning Pyramid) ของ Edgar Dale (1946) ซึ่ง เป็ น ที่
ยอมรับในวงการศึก ษาระดับ นานาชาติและถูก พัฒ นามาใช้จ นถึง ใน
ปั จจุบนั ที่ระบุว่าการเรียนรูจ้ ากการลงมือทาหรือปฏิบตั จิ ริง [19] [20]
ซึ่งสอดคล้องกับ การจัดจาแนกของบลูม (Bloom's Taxonomy)ซึ่ งจะมี
การจาแนกระดับความสามารถในการเรี ยนรู้จากต่าสุ ดไปถึงสู งสุ ด ซึง่ ระบุ
ว่านอกจาก “การสอนผูอ้ ่นื ” แล้ว “การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ” จะทาให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้มากกว่าวิธกี ารอื่น ๆ (ดูรปู ที่ I) [21] [22]
3. การเรียนรู้แบบปฏิ บตั ิ จริ ง (Practical Learning)
ในปี 1984 David A. Kolb ได้ออกแบบโมเดลการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิ
จริง (Practical Learning) หรือ ทฤษฎีก ารเรีย นรู้จ ากประสบการณ์
(Experiential Learning Theory: ELT) โดยทฤษฎี ท่ี เ ชื่ อ ว่ า มี ปั จจัย
ส าคัญ 3 ประการในการเรีย นรู้ข องแต่ ล ะคน คือ 1) พัน ธุ ก รรม 2)
ประสบการณ์ ชีว ิต และ 3) ความต้อ งการตามสภาพแวดล้อ ม และมี
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กระบวนการในประมวลผลข้อ มู ล จากการเรีย นรู้แ บบปฏิบ ัติ อ ยู่ 4
ขัน้ ตอน คือ 1) ประสบการณ์คอนกรีต (concrete experience followed
by) 2) การสัง เกตการณ์ เ ชิง สะท้ อ น (observation and experience
followed by) 3) บทคัด ย่ อ แนวความคิด (forming abstract concepts
followed by) และ 4) ทดลองใช้ง าน (testing in new situations) เมื่อ
เสร็จสิ้นขัน้ ตอนทัง้ 4 นี้ กระบวนการการเรีย นรู้แบบปฏิบ ตั ิจ ริง ก็จ ะ
เริม่ ต้นใหม่ เพื่อดาเนินการสร้างความรูแ้ ละข้อมูลต่อไป [23] [24] [25]
ดังนัน้ การเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิจริง จึงเป็ นการจัดกิจกรรมการเรีย นการ
สอนทีต่ อ้ งสร้างสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูท้ เ่ี น้นการปฏิบตั ิ
เป็ นฐาน เพือ่ สร้างให้ผเู้ รียนเกิดความเชีย่ วชาญในเนื้อหาความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยสามารถนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรูแ้ บบฝึกปฏิบตั เิ ป็ นฐาน [25] [26]
4. การเรียนรู้ในยุคดิ จิทลั
อติพร เกิดเรือง อธิบายว่าในอดีตการเรียนรูจ้ ะเกิดจากครู(อาจารย์)
ถ่ายทอดความรูข้ องตนเองออกมา โดยนักเรียน(นักศึกษา)จะเป็ นผู้รบั
ความรูเ้ หล่านัน้ และจดลงสมุด ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือเพือ่
จัดทารายงานและเตรียมตัวสอบ แต่การศึกษายุคดิจทิ ลั นี้ตอ้ งคานึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน การทางาน และการดาเนินชีวติ อัน
นาไปสู่การจัดการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ [27] เพื่อสร้างทักษะทีส่ าคัญของ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) [5] ดังนี้
1. การเรียนจะเป็ นศึกษาตลอดชีวติ สร้างให้ผเู้ รียนพร้อมรับสิง่ ใหม่
ๆ เพือ่ ให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
2. การเรียนต้องสามารถนาวางแผนพัฒนาวิจยั และนาไปใช้ได้จริง

4. การจัดสิง่ แวดล้อมทางการศึกษาเป็ นแบบสมัย ใหม่ มีการจัด
แหล่งความรูด้ ว้ ยข้อมูลจานวนมากเพื่อการค้นคว้าด้วยตนเอง มีระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถเรียนรูผ้ า่ นระบบออนไลน์ และการนาเทคโนโลยีมา
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
5. การพัฒนาของสถานศึกษาต้องเน้นให้เกิดการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและ
กัน แบ่งปั นมุมมอง ความรู้ คุณค่า และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และอนาคต
6. ครู(อาจารย์)เป็ นผู้ช่วยคอยชี้แนะเป็ นผู้นาาทางและสนับสนุ น
ให้แก่นักเรียน(นักศึกษา) เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ครู
(อาจารย์)และนักเรียน(นักศึกษา)เรียนรูร้ ่วมกัน ครู(อาจารย์)มีหน้าที่
กระตุน้ ให้กาาลังใจและให้คาแนะนาในการสอน
7. ระบบการศึก ษาต้อ งเชื่อ มต่ อ เข้า ระบบสารสนเทศอย่า งเต็ม
รูปแบบ เพือ่ เร่งการเรียนรูผ้ า่ นข้อมูลและเทคโนโลยีในทุกสาขา
8. สถานศึ ก ษาต้ อ งพัฒ นาระบบเทคโนโลยี เ ชื่ อ มโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
9. หลักสูตรการเรียนการสอนสามารถจัดเนื้อหาความรูท้ กั ษะชีวติ
ศิล ปะ และความคิด สร้า งสรรค์ ผ่า นระบบเครือ ข่า ยและส่ง ต่ อไปยัง
ฐานข้อมูลทีอ่ ยูภ่ ายนอกห้องเรียนได้
10. การวัด ผลและประเมิน ผลควรให้ค รู( อาจารย์) และนัก เรีย น
(นักศึกษา)ร่วมกันกาหนดแนวทางในการประเมิน โดยเน้นการประเมิน
เพือ่ พัฒนามากกว่าการประเมินเพือ่ วัดผลสัมฤทธิ ์ [27]
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเขียนกรอบแนวคิดของการ
วิจยั เรื่อง “ห้องฝึ กปฏิบตั ิการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วย

รูปที่ I. กรอบแนวคิดและห้องปฏิบตั กิ ารดีจงั (Djung Laboratory)
3. มีก ารจัด การศึก ษาร่ว มกัน ระหว่า งหน่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชน เพือ่ สร้างแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่ ทีไ่ ม่ใช่การเรียนทีบ่ า้ น
หรือโรงเรียนเท่านัน้

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการฝึกปฏิบตั จิ ริง” ได้ดงั รูปที่ I
III. ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นวิจยั ประเภทการวิจยั และพัฒนา (research
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and development, R&D) ทีห่ วังผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการมี
ส่ว นร่ว มในการพัฒ นาความเป็ น ต้น แบบ เพื่อ ขยายผลในการสร้า ง
ห้องปฏิบตั กิ ารในชุดโครงการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการฝึ ก
ปฏิบตั ิจริง ” (ซึ่งมีทงั ้ หมด 7โครงการวิจยั ) สาหรับ โครงการวิจยั ย่อย
“ห้องฝึ กปฏิบตั ิการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และการฝึกปฏิบตั จิ ริง” นี้มรี ะเบียบวิธวี จิ ยั ดังนี้
โครงการวิจยั นี้เก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดย
การวิจยั เอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก
(in-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informants) โดยใช้วธิ ี
เลือ กแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จาก 1) ผู้ม ีค วาม
เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก The University of Leicester, The University of
Tampere, Nihon University และมหาวิท ยาลัย ไทย จ านวน 4 คน 2)
อาจารย์ ผู้ม ีค วามเชี่ย วชาญในการสอนวิช าภาษาอัง กฤษ หรือ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสอน จานวน 3 คน และ 3) นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จานวน 3 คน รวมทัง้ สิน 10 คน เพื่อนาข้อมูลไป
ใช้สาหรับ
1. จัดทาข้อกาหนดและ ข้อเสนอกระบวนการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร
ไปสูห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารต้นแบบ
2. ส ารวจและประเมิน สถานภาพ ด้า นความประสิท ธิภ าพและ
ปลอดภัยผ่านรายการสารวจห้องปฏิบตั กิ าร (ESPReL Checklist) [28]
ด้วยตนเองและผูเ้ ชีย่ วชาญ
3. วิเคราะห์ศกั ยภาพของห้องปฏิบตั กิ ารจากผูเ้ ชีย่ วชาญและกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วนามา 1) ออกแบบห้องปฏิบตั กิ าร 2) ออกแบบระบบและ
โปรแกรม เพือ่ ให้สามารถใช้งานควบคู่กบั “หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์” ที่
ทาการวิจยั ร่วมในชุดโครงการวิจยั เดียวกัน 3) การออกแบบประเมิน
[28] 4) ทดสอบและปรับปรุง และ 5) ถ่ายทอดองค์ความรู้
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ให้ บ ริก ารทางด้ า นเครือ ข่ า ยสัง คม การประมวลผลแบบแบ่ ง ปั น
ทรัพยากรผ่านเครือข่ายหรือการคานวณแบบคลาวด์
ในปั จจุบนั การเรียนรูใ้ นห้องปฏิบตั กิ ารควรจะสามารถแบบบูรณา
การด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการฝึกปฏิบตั จิ ริงได้อย่างหลากหลาย เช่น
การเรีย นแบบผสมผสาน (Blended Learning: BL) หมายถึ ง การ
ผสมผสานระหว่างการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูจ้ ากเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น อาจารย์สอนโดยจัดกิจกรรมในชัน้ เรียนแบบ
ปกติ และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้การศึกษาเพิม่ เติมด้วยตนเองนอกชัน้
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ [32] [33] แนวทางการศึกษาที่ผสมผสาน
สื่อการศึกษาออนไลน์ น้ียงั รวมถึงการโต้ตอบออนไลน์ ที่จะเพิม่ การมี
ส่วนร่วม (engagement) ของผูเ้ รียน ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีเครื่องมือที่
จะก่อให้เกิดการปรากฏตัวทางกายภาพของทัง้ ครูและนักเรียน ทัง้ ใน
ห้องเรียนปกติและในห้องเรียนออนไลน์
ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของห้องปฏิบตั กิ ารจากผูเ้ ชีย่ วชาญและ
กลุ่มตัวอย่าง
1. การออกแบบห้องปฏิบตั กิ าร ณ ห้อง L307 อาคารพร้อมมงคล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ดูรปู ที่ II)
ซึง่ ห้องปฏิบตั กิ ารดีจงั นี้มลี กั ษณะพิเศษทางเทคนิค คือ
1.1 เก้า อี้ สามารถตอบโจทย์ก ารใช้ง านได้ทุ ก สถานที่ มี
ความยืดหยุ่นให้กบั การจัดประชุม สัมมนา การอบรม การทางานกลุ่ม
ต่างๆ หรือการเรียนการสอน เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีอสิ ระในการใช้งาน
1.2 ผนั ง ห้อ งเรีย น มีก ารออกแบบให้ผ นั ง ของห้อ งเรีย น
สามารถเขียน และลบได้ ด้วยปากกาชอล์กน้ าไร้ฝ่ นุ ไร้ก ลิน่ ไร้สารพิษ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เหมาะสาหรับให้ผู้เรีย นสามารถเขีย นแสดง
ความคิดเห็น หรือการทางานเป็ นกลุ่มแต่ละกลุ่มได้อย่างอิสระ

IV. ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั จากเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิจยั เอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 10 คน มีดงั นี้
จากการวิจ ยั เอกสาร พบว่า เดิม จุ ด มุ่ง หมายของการเรีย นรู้ใ น
ห้องปฏิบตั กิ าร คือ การเสริมทฤษฎีความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการบรรยายเป็ น
หลัก โดยมีผู้ท่ีม ีส่ ว นร่ ว ม คือ มหาวิท ยาลัย อาจารย์ หรือ หัว หน้ า
ห้อ งปฏิบ ตั ิก าร และนัก ศึก ษา [29] แต่ ก ารเรีย นที่ม ีป ระสิท ธิภ าพใน
ปั จจุบนั และในอนาคตไม่ใช่การบรรยายหรือการนาความรูม้ าป้ อนให้กบั
ผู้เ รีย นโดยตรงเช่ น ในอดีต อีก ต่ อ ไป แต่ ต้ อ งเป็ น “การเรีย นรู้จ าก
ประสบการณ์ จ ริ ง ” (Experiential Learning) [30] ซึ่ ง ต้ อ งมี ก รอบ
ค ว า ม คิ ด (Conceptual Framework) ข อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ มี ส่ ว น
ร่วม (Participatory Learning) เป็ นการเรียนรูท้ ่แี สดงถึงความสัมพันธ์
ในสามมิติ คือ 1) การคิด 2) แรงจูง ใจ และ 3) บริบททางสัง คม [31]
ห้องปฏิบตั กิ ารแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการฝึ กปฏิบตั ิ
จริงจึงนับได้วา่ เป็ นเครือ่ งมือสาคัญทีจ่ ะทาให้การจัดการเรียนการสอนนี้
สัม ฤทธิผ์ ลจากการเชื่อ มโยงทัง้ 3 มิติ ผ่า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่

รูปที่ II. การออกแบบห้องปฏิบตั กิ ารดีจงั (Djung Laboratory)
หมายเหตุ : เลขทีค่ าขอจดทะเบียนสิทธิบตั ร 2201000190
2. การออกแบบระบบและโปรแกรมมีลกั ษณะ ดังนี้
2.1 ระบบการสื่อ สารภายในห้อ งเรีย น ผู้ส อน และผู้เ รีย น
สามารถใช้เ ทคโนโลยีการสื่อ สารแบบไร้สายได้ทงั ้ ระบบ ซึ่ง มีร ะบบ
ต่างๆ ดังนี้
- ระบบการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผูส้ อน และผูเ้ รียน มีอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐาน WiFi 6
- ระบบเสียง ผูส้ อนมีไมค์โครโฟนแบบไร้สาย ชนิดหนีบติดกับตัว
ผูส้ อน เพื่อให้มคี วามคล่องแคล่วในการสอน ซึ่งสามารถเดินไปได้ทวั ่
บริเวณภายในห้องเรียน ในส่วนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีไมค์โครโฟน
แบบไร้สาย
- ระบบภาพ ผูส้ อนสามารถส่งภาพหน้าจอของผูส้ อนไปยังอุปกรณ์
แสดงภาพ เช่น โปเจคเตอร์ เครือ่ งรับโทรทัศน์ได้ทุกเครือ่ งภายในห้อง
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และสามารถดึงภาพหน้าจอของผูเ้ รียนแต่ละคนมาแสดงได้ ส่วนผูเ้ รียน
สามารถส่งภาพหน้าจอของผูเ้ รียนไปยังเครือ่ งรับโทรทัศน์
- ระบบการเรียนออนไลน์ ผูส้ อนและผูเ้ รียนสามารถทาการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ได้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google
Meet หรือ ZOOM
2.2 ระบบกล้ อ งบั น ทึ ก ภาพภายในห้ อ งเรี ย นมี ก ล้ อ ง
บั น ทึ ก ภาพ ชนิ ด หมุ น ติ ด ตามตั ว ผู้ ส อนได้ และมี ก ล้ อ งบั น ทึ ก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน เพื่อให้เห็นบรรยากาศ ณ ปั จุ
บัน (Real Time)
2.3 กระดานออกแบบให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร ผูส้ อน
สามารถใช้กระดานที่มลี กั ษณะเป็ น Interactive White Board ร่วมกับ
ผูเ้ รียน โดยมีปากกาอัจริยะทีช่ ่วยในการเขียน วาดรูปทรงต่าง ๆ และ
สามารถย่อ/ขยาย/หมุน ภาพหรือมัลติมเี ดียได้ดว้ ยปลายนิ้ว อีกทัง้ ยัง
สามารถแปลงลายมือทีเ่ ขียนเป็ นตัวพิมพ์
2.4 ระบบจัดเก็บข้อมูลการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
เปิ ด ดู วีดิทศั น์ย้อ นหลัง ผ่า นเครือ ข่า ยส่ว นตัว เสมือ น (Virtual Private
Network: VPN) ของทางมหาวิทยาลัย
2.5 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านระบบดิจทิ ลั
และการฝึกปฏิบตั ริ ะหว่างผูเ้ รียน ผูส้ อน และหุน่ ยนต์ (ดูรปู ที่ III)
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4. การทดสอบและปรับปรุง
จากการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก พบว่ า ผู้ใ ห้ข้อ มู ล หลัก 10 คน เชื่อ ว่ า
ห้องปฏิบตั กิ ารดีจงั สามารถให้ความยืดหยุ่นในการจัดการชัน้ เรียนใน
สถานการณ์ ต่า งๆ เพื่อให้ผู้เ รีย นได้ร บั ความรู้ค วบคู่ค วามสนุ ก โดย
นักศึกษา 3 คนได้ให้สมั ภาษณ์วา่
“ผมชอบห้องเรียนทีใ่ ช้เทคโนโลยีทที ่ นั สมัย แบบนี้ โดยให้ความรู้
ควบคูค่ วามสนุกครับ”
“ห้องแลปนี้มผี นังทีส่ ามารถเขียนและลบได้เป็ นเหมือนกระดานไวท์
บอร์ด ท าให้ทุ ก มุ น ในห้อ งสามามารถเขีย นจดบัน ทึก ข้อ มู ล ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ได้ทุกที ่ ร่วมถึงมีคอมพิวเตอร์ทจี ่ ะช่วยหาข้อมูลต่าง ๆ บนโลก
ออนไลน์ได้มากยิง่ ขึน้ ครับ”
“ห้องแลป Djung มีความทันสมัยและยังสามารถทางานเป็ นทีมได้
สะดวกเพราะมีอุปกรณ์ครบสาหรับแต่ละคน นักศึกษาบางคนทีบ่ า้ นไม่ม ี
อุปกรณ์ ถ้าได้เรียนในห้องแลป Djung หมดห่วงเลยค่ะ”
ซึง่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของอาจารย์ทอ่ี ยากให้สถานศึกษาทุก
แห่งมีหอ้ งปฏัตกิ ารทีส่ ามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการฝึกปฏิบตั จิ ริง โดยอาจารย์ 3 ท่านได้ให้ความ
คิดเห็นว่า
“การจัดการเรียนการสอนในปั จจุบนั ควรมุง่ เน้นไปที ่ Play and Plug
คือ ให้ใช้ความสนุกนาหน้าความรู”้
“น วั ต ก ร ร ม นี้ มี น่ า จ ะ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย นั ก เ รี ย น พั ฒ น า ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษจากการปฏิบตั จิ ริงทัง้ ในและนอกห้องเรียน”
“ห้องปฏิบตั กิ ารดีจงั สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กบั การจัดการเรียน
การสอนในทุกสาขาวิชา ไม่ใช่เฉพาะแต่วชิ าภาษาอังกฤษเท่านัน้ ขอให้
พัฒนาต่อไป เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาในภาพรวม”
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้คาแนะนาสาหรับการพัฒนางานวิจยั ในอนาคตไว้
ดังนี้
“นวัตกรรมนี้มปี ระโยชน์ อย่างยิง่ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ส่วนประกอบของเทคโนโลยี
และอุ ป กรณ์ บ างอย่ า งน าเข้า มาจากต่ า งประเทศ ในอนาคตควรจะ
พยายามสร้างสิง่ เหล่านี้ขน้ ึ มาเองในการวิจยั เฟสต่อไป”
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงาน “ห้องปฏิบตั กิ ารดีจงั ” ถูกนาไป
แสดงและได้ ร ับ รางวัล “เหรี ย ญทองแดง” จากงาน “SPECIAL
EDITION 2022 - INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” ณ
สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2565 (https://inventionsgeneva.event maker.io/inventions/620f9cc7030b735 43467766a)
(ดูรูปที่ V) และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดงั กล่าวในการประชุมออนไลน์
“สอนออนไลน์อย่างไร...ให้เด็กไม่เบื่อ ?” ในวันที่ 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)

รูปที่ III. การออกแบบหุน่ ยนต์อาจารย์ (Ajarn Robot)
หมายเหตุ : เลขทีค่ าขอจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั ร 2203000081
3. การออกแบบประเมิน ยัง คงใช้แบบฟอร์ม ESPReL Checklist
[28] (ดูรปู ที่ IV) ซึง่ พบว่าผ่านการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ

รูปที่ IV. แบบฟอร์ม ESPReL Checklist
แหล่งทีม่ า : โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ าร
วิจยั ในประเทศไทย, 2558 [28]

199

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

[1]

[2]

[3]

[4]

รู ป ที่ V. การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ผ่ า น Geneva Inventions 2022 และ
Youtube

V. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการวิจยั
เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการจัด การเรีย นการสอนทัง้ ในช่ ว ง
สถานการณ์ โ ควิด -19 ณ ปั จ จุ บ ัน “ห้อ งปฏิบ ัติก ารดีจ งั ” จึง ถู ก ออก
สาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านระบบดิจทิ ลั และการ
ฝึ ก ปฏิบ ตั ิจ ริง ระหว่า งผู้เ รีย น ผู้ส อน และหุ่น ยนต์ ที่ส ามารถท าให้
ผู้เรีย นสามารถแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ร่ว มกัน ไม่จากัดเวลา และ
สถานที่ สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม [15] [17] [23] [27] ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการโซเชียลเน็ ตเวิร์ก การประมวลผล
ข้อมูล และการแบ่งปั นทรัพยากรผ่านเครือข่ายหรือคลาวด์คอมพิวติ้ง
ซึง่ เป็ นรูปแบบทีส่ ามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์กบั การเรียนการ
สอนทัง้ ในและนอกห้องเรีย น โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ซ่ึ งสอด
คล้องกับผลการวิจยั เอกสาร [30] [31] [32] และจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกพบว่าต้นแบบห้องปฏิบตั กิ ารดีจงั สามารถช่วยให้ผเู้ รียนได้รบั ความรู้
ควบคู่ความสนุ กในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการศึกษา ทดลอง
เน้นการปฏิบตั ิ สรุปผลการเรียนรูท้ ไ่ี ด้รบั รวมไปถึงการประเมินผลการ
เรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ด้วยตัวผูเ้ รียนเอง ซึ่งถือว่าเป็ นทักษะทีส่ าคัญของการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีจ่ ะพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดแก่
ผูเ้ รียนและเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ในการจัดการเรียนการสอน จึงทาให้ได้รบั
รางวัลจากการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ

[4]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]

[12]

กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ประจาปี 2564-2565 (สกสว.) ขอขอบคุณ Prof. Dr. Milla Kinnunen,
Dr. Francisco Martinez Mora, Mr. Robin Neill นายเฉลิมพล ปุณโณ
ทก นายยืนยง เหินฟ้ าปั ญญา รศ.สุภทั รา โกไศยกานน ทีป่ รึกษา นาย
วรวุฒ ิ ยะสุตา และนายเอกลักษณ์ จริยสันติธรรม ผูช้ ่วยนักวิจยั และ
ขอขอบคุณสานักงานการวิจยั แห่ง ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และเครือ ข่ า ยทางด้ า นการวิจ ัย The university of
Leicester, The University of Tampere, Nihon University และบริษัท
ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จากัด

[13]
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[15]

[16]
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ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์อจั ฉริยะสําหรับเกษตรกร
Intelligent Hydroponic Planting Control System for Farmers
1st นายพรคิด อัน- ขาว
Mr.Pornkid Unkaw

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
pornkid.u@rmutp.ac.th
กัน ผักสลัดทีปe ลูกในกลุ่มเดียวกันจึงต้องมีการควบคุมปริมาณสารละลายธาตุ
อาหาร โดยการวัดค่า pH ระหว่าง 5.5 - 6.5 และ EC ระหว่าง 1.8 - 2.2 mS/cm
[1] โดยปกติเกษตรกรจะต้องนําเครืeองมือมาตรวจวัดค่า pH และ EC ตลอดทุก
วันจนถึงวันทีสe ามารถเก็บเกียe วด้วยตนเอง จึงทําให้สนgิ เปลืองเวลา และอาจจะมี
ความผิดพลาด หรือไม่ต่อเนืeองในการวัดสารละลาย จึงอาจจะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปลูกผักสลัด ทําให้ผกั สลัดได้รบั ความเสียหายได้ การปลูกจะ
ใช้คา่
ปั จจุบนั มีการนํ าเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กบั ระบบปลูกผัก
ไฮโดรโพนิกส์ โดยพัฒนาเป็ นเทคโนโลยี IoT ทํางานร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์
ต่างๆ มีการออกแบบระบบการวัดค่า pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารทีe
ใช้กบั การปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโพนิกส์ ซึงe มีราคาถูก สามารถวัดการละลาย
ของธาตุอาหารในนํgาหรือความเข้มข้นของธาตุอาหารในนํgาแบบเวลาจริงโดยใช้
หลักการวัดค่า pH และ EC และส่งข้อมูลไปแสดงบนระบบคลาวด์ และเว็บเพจ
ผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ ต แต่ ระบบไม่ สามารถทํ าการควบคุ มการเติม
สารละลายธาตุอาหาร และนํgาได้
จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุ
อาหารแบบอัตโนมัตสิ าํ หรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ด้วยเทคโนโลยี IoT โดยใช้
อุปกรณ์ เซนเซอร์ต่างๆ ทําหน้ าทีใe นการตรวจวัดค่า pH และ EC ซึeงสามารถ
ควบคุมระบบได้ทงั g แบบกึeงอัตโนมัตแิ ละแบบอัตโนมัติ เพืeอให้ได้ผกั สลัดทีeม ี
คุ ณภาพ ปลอดสารพิษตกค้างตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์เชืeอมต่อกับระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์
ตรวจวัดอุ ณหภู ม ิ อุ ปกรณ์ ตรวจวัดระดับนํg าและเติมนํg า อุ ปกรณ์ ควบคุ ม
สารละลายธาตุอาหาร อุปกรณ์ pH และ EC Module เกษตรกรสามารถควบคุม
ผ่านระบบคลาวด์ได้ เกษตรกรสามารถลดการใช้แรงงานได้ ทําให้เกษตรกรมี
คุณภาพชีวติ ทีดe ขี นgึ ทําให้เกษตรกรมีการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ พัฒนาเป็ น
Smart Farmer ได้

บทคัดย่อ
การศึกษาวิ จยั ครัง- นี- มีวตั ถุประสงค์เพื=อวิ จยั ระบบ
ควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิ กส์อจั ฉริ ยะสําหรับเกษตรกร ซึ=งเป็ นการปลูก
ผักสลัดในกลุ่มที=มีความต้องการค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนํา
ไฟฟ้ า (EC) ในระบบเดียวกัน บนโต๊ะปลูกผักแบบ Dynamic Root Floating
Technique System (DRFT) โดยใช้อปุ กรณ์ Internet of Things (IoT) มาเป็ น
อุปกรณ์ เซนเซอร์ สําหรับควบคุมการเปิ ด-ปิ ดระบบการเติ มนํ-า การเปิ ด-ปิ ด
สารละลายธาตุอาหาร A และ B รวมทัง- ระบบพ่นละอองนํ-าเพื=อลดอุณหภูมิ
ที= โ ต๊ ะ ปลู ก ผัก ระบบควบคุ ม การปลู ก ผัก ไฮโดรโพนิ กส์ ที= ไ ด้ พ ัฒ นาขึ- น
สามารถทําหน้ าที=ทดแทนแรงงานของเกษตรกรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผัก
สลัดที= ปลูกมีคณ
ุ ภาพเท่าเที ยมกับที= ใช้เกษตรกรปลูก ดังนัน- ระบบการปลูก
ผักสลัดที= พฒ
ั นาขึ-นสามารถใช้ ทําหน้ าที= แทนเกษตรกรได้ มีความง่ายใน
การใช้ระบบควบคุม
คําสําคัญ

ไฮโดรโพนิ กส์, อิ นเทอร์เน็ตสําหรับทุกสิ= 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)

II. วัตถุประสงค์
1. เพือe ศึกษาชุดคําสังการควบคุ
e
มบอร์ดอาดุยโน่ผา่ นเว็บแอปพลิเคชัน
2. เพืeอพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบอัตโนมัตผิ ่านเว็บแอปพลิเค
ชัน

I. บทนํา
การปลู ก ผัก สลัด แบบระบบไฮโดรโพนิ ก ส์ โดยใช้ ว ิธี Dynamic Root
Floating Technique System (DRFT) ซึงe อาศัยนํg าทีมe สี ารละลายธาตุอาหารให้
ไหลหมุนเวียนภายในราง หรือท่อพีวซี ี ได้รบั ความนิยมมากยิงe ขึนg และมีการ
ปลูกผักสลัดอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถควบคุมสารละลายธาตุอาหารได้งา่ ย
แต่วธิ ที ใeี ช้อยู่ในปั จจุบนั ต้องมีการตรวจสอบในการวัดค่า pH และ EC และต้อง
ควบคุมการเติมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ให้เหมาะสมกับการปลูกผักสลัด
ในแต่ละชนิดซึeงมีความสําคัญอย่างยิงe เพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผักสลัด เนืeองจากผักแต่ละชนิดมีความต้องการสารละลายธาตุอาหารทีแe ตกต่าง

III. วิธดี าํ เนินการวิจยั

การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์อจั ฉริยะสําหรับ
เกษตรกร ได้มกี ารออกแบบให้มกี ารทํางานแบบอัตโนมัติ และกึงe อัตโนมัติ
โดยระบบสามารถควบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด นํg า การเปิ ด -ปิ ด สารละลายธาตุ
อาหาร A และ B และการพ่นละอองนํg าเพืeอลดอุณภูมทิ eโี ต๊ะปลูกผัก ผ่าน
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โทรศัพท์มอื ถือ อีกทังg สามารถเก็บข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์ ThingSpeak
[2] ซึeง เป็ นระบบคลาวด์ สํ า หรับ เก็บ ข้อ มู ล อุ ณ หภู ม ิจ ากเซ็น เซอร์ข อง
อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟ
ผ่ า นแอปพลิเ คชัน Blynk สามารถดูก ราฟผ่ า นโทรศัพ ท์ม ือ ถือ เช่ น ค่ า
อุ ณ หภู ม ิข องสภาพแวดล้ อ มบริเ วณโต๊ ะ ปลู ก ผัก ค่ า อุ ณ หภู ม ิข องนํg า
สารละลายธาตุอาหาร ค่า pH และค่า EC ได้ โดยการแสดงผลผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ (Web Browser) หรือโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Phone)
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบควบคุม
ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์อจั ฉริยะสําหรับเกษตรกร มี
โครงสร้างและองค์ประกอบของการเชืeอมต่ออุปกรณ์ เซนเซอร์ต่างๆ กับ
บอร์ ด อาดุ ย โน่ (Arduino) และบอร์ ด ESP8266 แสดงดัง รู ป ทีe I ซึe ง มี
รายละเอียดดังนีg
1. บอร์ ด อาดุ ย โน่ (Arduino) รุ่ น Arduino UNO R3 [3] โดยพัฒ นา
โปรแกรมด้วยโปรแกรม Arduino IDE เพืeอควบคุมการทํางานของบอร์ด
และทํางานตามคําสังหรื
e อโปรแกรมควบคุมการทํางานทีพe ฒ
ั นาขึนg สําหรับ
นําไปใช้ในการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดนํgา การเปิ ด-ปิ ดสารละลายธาตุอาหาร A
และ B และการพ่นละอองนํgาเพือe ลดอุณภูมทิ โeี ต๊ะปลูกผัก อีกทังg สามารถเก็บ
ข้อมูลไว้ใน ThingSpeak และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟผ่านแอป
พลิเคชัน Blynk เช่น ค่าอุณหภูมขิ องสภาพแวดล้อมบริเวณโต๊ะปลูกผัก ค่า
อุณหภูมขิ องนํgาสารละลายธาตุอาหาร ค่า pH และค่า EC โดยการแสดงผล
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือโทรศัพท์มอื ถือ
2. ESP8266 เป็ น โมดูล WiFi [4] ทํางานร่วมกับบอร์ดอาดุยโน่ โดย
พัฒนาโปรแกรมด้วยโปรแกรม Arduino IDE เพืeอควบคุมการทํางานของ
บอร์ดและทํางานตามคําสังหรื
e อโปรแกรมควบคุมการทํางานทีพe ฒ
ั นาขึนg ซึงe
สามารถต่อเข้ากับระบบ Internet ได้
3. อุปกรณ์ตรวจวัดความเป็ น กรด-ด่าง (pH) เป็ นการตรวจวัดค่า pH
ในนํgาทีมe สี ารละลายธาตุอาหาร [5] ซึงe เป็ นปั จจัยหลักของการปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์ โดยจะทําการส่งข้อมูลทีตe รวจวัดได้ไปยังอุปกรณ์อาดุยโน่ และส่ง
ข้อ มูล ไปทีeร ะบบคลาวด์ ThingSpeak เพืeอ ทํ า การบัน ทึก ค่ า ข้อ มูล ลงใน
ฐานข้อมูล และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
4. อุปกรณ์ ตรวจวัดค่าการนํ าไฟฟ้ า (EC) Electric Conductivity เป็ น
การตรวจวัดค่าระหว่างแท่งโลหะ 2 แท่ง ทีจe ุ่มอยู่ในนํg าทีมe สี ารละลายธาตุ
อาหารเป็ นการตรวจวัดค่า EC ในนํg าซึeงเป็ นปั จจัยหลักของผักไฮโดรโป
นิ ก ส์ โดยจะทํา การส่ง ข้อ มูล ทีeต รวจวัด ได้ไ ปยัง อุ ป กรณ์ อ าดุ ย โน่ แ ละส่ง
ข้อ มูล ไปทีeร ะบบคลาวด์ ThingSpeak เพืeอ ทํ า การบัน ทึก ค่ า ข้อ มูล ลงใน
ฐานข้อมูล และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
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รูปทีe I ผังการเชือe มต่ออุปกรณ์ของระบบ
5. อุ ป กรณ์ ต รวจวัด อุ ณ หภู ม ิ (DHT22) เป็ น อุ ป กรณ์ เ ซนเซอร์ใ ช้ว ดั
อุณหภูมสิ ภาพแวดล้อมมีหน่ วยเป็ นองศาเซลเซียล หรือองศาฟาเรนไฮ
และสามารถวัดความชืgนได้ เมืeอสภาพแวดล้อมมีอุณภูมสิ ูงกว่า 30 องศา
บอร์ดอาดุยโน่จะสังให้
e มกี ารพ่นละอองนํgาเพือe ลดความร้อน
6. อุปกรณ์ Waterproof Sensor DS18D20 เป็ นอุปกรณ์เซนเซอร์ทใeี ช้
วัดอุณหภูมขิ องนํg าทีeมสี ารละลายธาตุอาหาร มีหน่ วยเป็ นองศาเซลเซียล
หรือองศาฟาเรนไฮ
7. สวิทช์ลูกลอย จะทําหน้าทีเe ซนเซอร์ระดับของนํg าทีมe สี ารละลายธาตุ
อาหาร เมือe ระดับนํgาสารละลายธาตุอาหารลดลง จะส่งข้อมูลให้กบั บอร์ดอา
ดุ ย โน่ เพืeอ สังe ให้ Solenoid Valve ของสารละลายธาตุ อ าหาร A และ B
ทํางาน
8. เว็บไซต์ ThingSpeak [6] เป็ นบริการ Cloud ทีeอนุ ญาตให้สามารถ
ส่ง ข้อ มูล ต่ า ง ๆ จากบอร์ด อาดุ ย โน่ และบอร์ด ESP8266 เพืeอ เก็บ เป็ น
ฐานข้อมูลบนพืนg ทีทe ใeี ห้บริการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านีgได้จากเว็บ
บราวเซอร์ทวๆ
ั e ไป ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์มอื ถือ
9. แอปพลิเคชัน Blynk [7] เป็ นแอปพลิเคชันทีตe ดิ ตังg บนโทรศัพท์มอื ถือ
เป็ นบริ ก าร Cloud ทีe อ นุ ญ าตให้ ส ามารถส่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ จากบอร์ ด
ESP8266 เพืeอไปเก็บไว้บนพืนg ทีทe ใeี ห้บริการและแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ของกราฟผ่ า นแอปพลิเ คชัน Blynk และสามารถควบคุ ม การเปิ ด-ปิ ด
อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือe งโทรศัพท์มอื ถือ
จากรูปทีe II แสดงรูปแบบการเชืeอมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระบบ โดยสามารถทําการแสดงผลของการออกแบบเครือข่ายได้ในลักษณะ
ทีeไ ม่ ซ ับ ซ้ อ นผ่ า นระบบ WiFi เพืeอ ให้ง่ า ยต่ อ การติด ต่ อ สืeอ สาร โดยจะ
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เชือe มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพือe เก็บข้อมูลไว้ทรeี ะบบคลาวด์ ThingSpeak
และแอปพลิเคชัน Blynk

รูปทีe IV การต่อ Solenoid Valve และปั ม— นํgาเข้ากับ Relay Module
การออกแบบโต๊ะปลูกผักสลัด
ในการออกแบบโต๊ ะ ปลู ก ผั ก สลั ด แบบ Dynamic Root Floating
Technique System (DRFT) จะต้องคํานึงถึงการเจริญเติบโตของผักสลัด
เป็ นหลัก เช่น ผักสลัดจะต้องได้รบั สารละลายธาตุ อาหารอย่างต่อเนืe อง
ตลอดเวลา อุณหภูมขิ องสารละลายธาตุอาหารจะต้องมีอุณหภูมทิ เeี หมาะสม
จะต้องจัดวางถังบรรจุสารละลายธาตุอาหารไม่ให้โดนแสงแดด เพือe ลดการ
เสืeอมสภาพของสารละลาย บริเวณโต๊ะปลูกผักสลัดควรได้รบั แสงอาทิตย์
อย่างเพียงพอ ใช้พนgื ทีใe นการติดตังg ขนาดเล็ก ซึงe แสดงดังรูปทีe V

รูปทีe II แสดงรูปแบบการเชือe มต่อเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ
การเตรียมอุปกรณ์
1. อุปกรณ์จา่ ยไฟเลียg งขนาด 5 V. และ 12 V.
2. อุปกรณ์เชือe มต่อเครือข่ายด้วยสาย USB
3. บอร์ด Arduino UNO R3
4. บอร์ด ESP8266
5. อุปกรณ์ตรวจวัดค่าอุณหภูม ิ DHT22
6. อุปกรณ์ pH Module
7. อุปกรณ์ EC Module
8. อุปกรณ์ 8 Channel Relay 12 V.
9. อุปกรณ์ Waterproof Sensor DS18D20
10. สวิทช์ลกู ลอย
ดําเนินการติดตังg โปรแกรม Arduino IDE เพืeอใช้เชืeอมต่อในการพัฒนา
เป็ น โปรแกรมควบคุ ม การทํ า งานของบอร์ด และทํ า งานตามคํ า สังe หรือ
โปรแกรมควบคุมการทํางานทีพe ฒ
ั นาขึนg ตัวอย่างการต่ออุปกรณ์แสดงดัง
รูปทีe III และ IV

รูปทีe V โต๊ะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ แบบ DRFT
ระบบเติมนํgา และเติมสารละลายธาตุอาหาร A และ B
บอร์ดอาดุยโน่ รบั ค่าสถานะจากสวิทช์ลูกลอยเพืeอควบคุม Solid State
Relay 1 ให้มสี ภาวะ On เพือe ควบคุมให้ Solenoid Valve 1 ทําการเปิ ด-ปิ ด
นํgาเข้าถังบรรจุสารละลายธาตุอาหารตามระดับนํgาทีใe ช้สวิทช์ลกู ลอยควบคุม
และในระหว่างเติมนํg าเข้าถังบรรจุสารละลายธาตุอาหาร บอร์ดอาดุยโน่ จะ
ควบคุ ม Solid State Relay 2 ให้ม ีส ภาวะ On เพืeอ ควบคุ ม ให้ Solenoid
Valve 2 ให้ ทํ า การเปิ ด-ปิ ดสารละลายธาตุ อ าหาร A ตามอัต ราส่ ว นทีe
กํ า หนด และเมืeอ เติม สารละลายธาตุ อ าหาร A เสร็จ บอร์ด อาดุ ย โน่ จ ะ
ควบคุ ม Solid State Relay 3 ให้ม ีส ภาวะ On เพืeอ ควบคุ ม ให้ Solenoid
Valve 3 ให้ ทํ า การเปิ ด-ปิ ดสารละลายธาตุ อ าหาร B ตามอัต ราส่ ว นทีe
กําหนด [8]
ระบบพ่นละอองนํgา

รูปทีe III การเชือe มต่อระหว่างอุปกรณ์ 8 Channel Relay Module
เข้ากับอุปกรณ์อาดุยโน่ (Arduino UNO R3)
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ระบบพ่นละอองนํg าเพืeอลดอุณหภูมทิ โeี ต๊ะปลูกผัก บอร์ดอาดุยโน่ จะรับ
ค่าอุณหภูมบิ ริเวณโต๊ะปลูกผัก จากเซนเซอร์ DHT22 และ DS18B20 เมืeอ
บริเวณโต๊ะปลูกผักมีอุณหภูมสิ งู กว่า 30 องศาเซลเซียส บอร์ดอาดุยโน่ จะ
ควบคุม Solid State Relay 5 ให้มสี ภาวะ On เพืeอควบคุมให้สวิทช์ปัม— พ่น
ไอนํgาทํางานเป็ นระยะเวลา 3 นาที โดยบอร์ดอาดุยโน่ จะรับค่าอุณหภูมจิ าก
เซนเซอร์ DS18B20 [9] ทุก 5 นาที และทําการเก็บข้อมูลอุณหภูมไิ ว้ใน
ระบบคลาวด์ ThingSpeak เพือe ทําการบันทึกค่าข้อมูลลงในฐานข้อมูล และ
แสดงผลข้ อ มู ล ในรู ป แบบของกราฟผ่ า นแอปพลิ เ คชัน Blynk ตลอด
ระยะเวลาการทํางาน
IV. ผลการวิจยั
การเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์
บอร์ด อาดุ ย โน่ และบอร์ด ESP8266 ทํา การเก็บ ข้อ มูล จากอุ ป กรณ์
ตรวจวัดความเป็ น กรด-ด่าง (pH) อุปกรณ์ตรวจวัดค่าการนํ าไฟฟ้ า (EC)
เซนเซอร์ DHT22 Waterproof Sensor DS18D20 และสวิ ท ช์ ลู ก ลอย
จากนันg จะส่งข้อมูลไปทีeระบบคลาวด์ ThingSpeak เพืeอทําการบันทึกค่า
ข้อมูลลงในฐานข้อมูล และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟผ่านแอป
พลิเคชัน Blynk ในส่วนของการส่งข้อมูลไปทีeระบบคลาวด์ ThingSpeak
แสดงดังรูปทีe VI และ VII
โต๊ะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
การติด ตังg อุ ป กรณ์ ร ะบบควบคุม การปลูก ผัก ไฮโดรโพนิ ก ส์อ จั ฉริย ะ
สําหรับเกษตรกร แสดงดังรูปทีe VIII สามารถติดตังg ระบบเติมนํgา และระบบ
เติมสารละลายธาตุอาหาร A และ B สามารถทํางานร่วมกันได้
ระบบเติมนํgา และเติมสารละลายธาตุอาหาร A และ B
บอร์ดอาดุยโน่ สามารถรับค่าสถานะจากสวิทช์ลูกลอยเพืeอทําการเปิ ดปิ ดนํg าเข้าถังบรรจุสารละลายธาตุอาหารตามระดับนํg าทีeใช้สวิทช์ลูกลอย
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของการเติมสารละลายธาตุ
อาหาร A และ B ระบบสามารถเติมสารละลายธาตุอาหารได้ตามปริมาณทีe
กําหนด แต่จะมีปัญหาการวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนํ า
ไฟฟ้ า (EC) มีผ ิด พลาด เนืe อ งจาก pH และ EC Module ถูก จุ่ม อยู่ใ นถัง
บรรจุสารละลายธาตุอาหารตลอดเวลา จึงทําให้มสี ารละลายธาตุอาหาร
เกาะติดกับเซนเซอร์ทาํ ให้คา่ สารละลายธาตุอาหารทีวe ดั ได้มคี วามผิดพลาด
จึงต้องทําความสะอาด pH และ EC Module ทุก ๆ 7 วัน
ระบบพ่นละอองนํgา

รูปทีe VII กราฟของอุณหภูมขิ องสภาพแวดล้อม

รูปทีe VIII โต๊ะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ระบบพ่นละอองนํg าเพืeอลดอุณหภูมทิ โeี ต๊ะปลูกผัก บอร์ดอาดุยโน่ จะรับ
ค่าอุณหภูมบิ ริเวณโต๊ ะปลูกผัก จากเซนเซอร์ DS18B20 เพราะสามารถ
ป้ องกันละอองนํg าได้ ส่วนเซนเซอร์ DHT22 ไม่มกี ารป้ องกันละอองนํg าจึง
นํ ามาใช้วดั อุณหภูมริ อบ ๆ บริเวณโต๊ ะปลูกผัก เพืeอนํ าค่าอุณหภูมทิ eวี ดั
ได้ม าเปรีย บเทีย บ เมืeอ บริเ วณโต๊ ะ ปลู ก ผัก มีอุ ณ หภู ม ิสูง กว่ า 30 องศา
เซลเซียส บอร์ดอาดุยโน่ สามารถควบคุมให้สวิทช์ปัม— พ่นไอนํg า และทําการ
เก็บข้อมูลอุณหภูมไิ ว้ในระบบคลาวด์ ThingSpeak และแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบของกราฟผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ตลอดระยะเวลาการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปทีe VI กราฟของอุณหภูมขิ องนํgาในสารละลายธาตุอาหาร

V. สรุปและอภิปรายผล
จากการทดลองและวิจ ัย ระบบควบคุ ม การปลู ก ผัก ไฮโดรโพนิ ก ส์
อัจฉริยะสําหรับเกษตรกร ซึงe เป็ นการปลูกผักสลัดในกลุ่มทีมe คี วามต้องการ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ทีมe คี า่ เหมือนกันบน
โต๊ ะ ปลู ก ผั ก แบบ Dynamic Root Floating Technique System (DRFT)
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อัตโนมัตสิ าํ หรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ดว้ ย Internet of Things (IoT).
วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั 11(1) : 146157.
[9] นพพล เชาวนกุล, ก้องภพ ลาลุน และ ชนาธิป บุตรบุญ. 2561. ระบบ
ควบคุมค่าความเป็ นกรด-ด่างและอุณหภูมขิ องสารอาหารอัตโนมัติ
สําหรับการปลูกผักวิธไี ฮโดรโปนิกส์ผา่ นแอพพลิเคชันแอนดรอยด์
e
.
วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.
4(1) : 67-72.

โดยใช้บอร์ดอาดุยโน่ รบั ค่าจากอุปกรณ์เซนเซอร์ เพืeอควบคุมการทํางาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทําหน้าทีทe ดแทนแรงงานของเกษตรกรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผักสลัดทีeปลูกมีคุณภาพเท่าเทียมกับทีeใช้เกษตรกรปลูก
ดังนันg ระบบการปลูกผักสลัดทีพe ฒ
ั นาขึนg สามารถใช้ทาํ หน้าทีแe ทนเกษตรกร
ได้ มีความง่ายในการใช้ระบบควบคุม
ในส่วนของระบบการวัดค่า pH และค่า EC ทีไe ม่ตรงกับการใช้เครือe งมือ
วัด ทีeว ัด โดยเกษตรกร จึง ต้ อ งมีก ารปรับ ค่ า การวัด โดยการเขีย นโค๊ ด
โปรแกรมเพืeอปรับค่าการวัดให้มคี วามแม่นยําในการตรวจวัดค่า pH และ
EC เพราะทังg 2 ค่านีgเป็ นปั จจัยทีสe ําคัญในการปลูกผักสลัดเพราะจะส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด และระบบทีพe ฒ
ั นาขึนg ยังต้องใช้แรงงานของ
เกษตรกรทํ า ความสะอาด pH และ EC Module ทีe จุ่ ม อยู่ ใ นถั ง บรรจุ
สารละลายธาตุอาหารตลอดเวลา จึงทําให้มสี ารละลายธาตุอาหารเกาะติด
กับเซนเซอร์ทําให้ค่าสารละลายธาตุอาหารทีวe ดั ได้มคี วามผิดพลาดจึงต้อง
ทําความสะอาด pH และ EC Module ทุก ๆ 7 วัน ดังนันg ระบบทีจe ะพัฒนา
ต่อจึงควรมีระบบการทําความสะอาด pH และ EC Module โดยอัตโนมัติ
เพือe ให้ได้คา่ ทีวe ดั มีความแม่นยํายิงe ขึนg
อีกทังg สถานทีตe ดิ ตังg โต๊ะปลูกผักเป็ นบริเวณชันg ดาดฟ้ าของอาคาร ทําให้
โต๊ะปลูกผักได้รบั ผลกระทบจากลมทีมe กี ารพัดในลักษณะทีรe นุ แรง บางครังg มี
ฝนตกลมทีพe ดั ก็จะรุนแรงมากขึนg ทําให้ผกั สลัดหักเสียหาย จึงควรใช้บริเวณ
ทีไe ม่โดนลมพัดตลอดเวลา แต่ต้องได้รบั แสงอาทิตย์ เพืeอให้ผกั สลัดมีการ
เจริญเติบโตทีดe ี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีgได้รบั การสนับสนุ นทุนการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ซึงe ช่วยให้การดําเนินการวิจยั เสร็จอย่างสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีg
เอกสารอ้างอิง
[1] สมพงษ์ บัวแย้ม. 2558. เทคนิคปลูกพืชไร้ดนิ . ทานตะวัน, กรุงเทพฯ.
[2] วริศร์ รัตนนิมติ ร. 2560. การติดตามและแจ้งเตือนข้อมูลทาง
เกษตรกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิงe . วารสาร
สหศาสตร์ศรีปทุม 3(2) : 17-21.
[3] ทรงพล นามคุณ, วรรณพร สารภักดิ œ และปิ ยศักดิ œ ถีอาสนา. 2560.
ระบบควบคุมและดูแลสาหรับการปลูกพืชไร้ดนิ แบบกึงe อัตโนมัต,ิ น.
156-162. ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครังg
ทีe 3. มหาสารคาม.
[4] จามจุรี กุลยอด และศิลป์ ณรงค์ ฉวีพฒ
ั น์. (2560). ต้นแบบระบบควบคุม
การเปิ ด-ปิ ดไฟผ่านแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์.
รายงานสืบเนือE งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครังH ที E 4. สถาบันวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
[5] ธัชกร อ่อนบุญเอือg และ กุลวดี เถนว้อง. 2557. ระบบควบคุม
สารละลายอัตโนมัตสิ าหรับการปลูกพืชวิธไี ฮโดรพอนิกส์, น. 383-388.
ใน การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบททียe งยื
ั e น ครังg ทีe 4.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
[6] ThingSpeak for IoT Projects. [online]: Available from: URL:
https://thingspeak.com/. สืบค้นเมือe 10 สิงหาคม 2563
[7] โครงสร้างการเชือe มต่อ Blynk Server. [online]: Available from:
URL: http://blynk.iot-cm.com/. สืบค้นเมือe 10 สิงหาคม 2563
[8] พรคิด อันg ขาว. 2562. ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารแบบ
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ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัคภูมิ ดิษยวิภาส1* อภิวิชญ์ ขจรบุญณินทร์2 ปัณณทัต จอมจักร์3
1*

หลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2
หลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
3
หลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : di.pakapoom_st@tni.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ เครื่อ งส าอางของกลุ่มคน
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน Generation
Z งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยโดยการเก็บ ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งใช้เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 405 คน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7PS มีเพียงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา บุคคล ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย
การตลาดแบบปากต่อปากปัจจัยชื่อเสียงของแบรนด์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วน
ปัจจัยด้านช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
คำสำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เครื่องสาอาง, 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) บทนา
ในสังคมภายในประเทศไทยปัจจุบันนั้นการดูแลรูปลักษณ์
ภายนอกให้ ดู ดี อ ยู่ ต ลอดเวลานั้ น ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง สิ่ ง ที่ ผู้ ค นใน
ปัจจุบันให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก และสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่
เรียกกันว่าเครื่องสาอาง ซึ่ งเครื่องสาอางเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมี
ความเฉพาะบุคคล เพราะด้วยส่วนผสมในเครื่องสาอางนั้นอาจไม่
เหมาะกับผิวทุกสภาพผิวซึ่งแต่ละคนก็จะมีสภาพผิวที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วยหลายๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ อายุ
เพศ เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การท าการตลาดเพื่ อ สื่ อ สารให้ ต รงกั บ
กลุ่ ม เป้ า หมายของผลิ ต ฑ์ ภั ณฑ์ ค วามงามอย่ างเหมาะสมย่อม
ส่งผลดีมากกว่า (Marketing Oops, 2020)
เนื่ อ งด้ ว ยกลุ่ ม Gen Z นั้ น เป็ น กลุ่ ม คนที่ ถื อ เป็ น ก าลั ง ซื้ อ
สาคัญในตลาดปัจจุบันและอนาคตทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ความงามของกลุ่ ม คน
Gen Z ว่าปัจจัยทางการตลาดใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอาง (Marketing Oops, 2020)
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดพฤติกรรมการบริโภคของตลาด
ความงามในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นจะเป็นกลุ่มในช่วง Gen Z
(คนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2538) ซึ่งจะเป็นกลุ่มนักศึกษาช่วงอายุที่มี
ความนิยมในการดูแลสุขภาพและรูปลักษณ์ภายนอกเป็น อย่าง
มาก และนอกจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพศหญิงที่สนใจแต่ในปัจจุบัน
ผู้ ช ายในช่ ว งวั ย ของ Gen Z นั้ น ก็ มี ก ารเลื อ กซื้ อ และบริ โ ภค
ผลิ ต ภั ณฑ์ค วามงามเพิ่ มขึ้ น อย่า งมากจากในอดี ต ซึ่ งจะท าให้
ตลาดสามารถเติบโตได้อีกมากและยังมีแนวโน้มในการเติบโตใน
อัตราที่สูงแบบก้าวกระโดดได้หากมีการสื่อสารและสร้างการรับรู้
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ด้ ว ยเหตุ นี้ ท างคณะผู้ จั ด ท าจึ ง ได้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการทางานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้ได้
ศึกษาต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคธุ รกิจความงามที่ต้องการจะ
ศึกษาตลาดความงามของกลุ่มนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่
เป็นคนในกลุ่ม Gen Z และมีความสนใจในการดูแลตัวเอง ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สาหรับการทาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมความงาม
ในประเทศไทย
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3) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Philip Kotler (1997, p. 92) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของส่ ว น
ประสมทางการตลาดไว้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางธุร กิจที่ธุรกิจ
สามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุงแก้ไขได้ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะส่งผล
ให้ธุรกิจกิจการนั้นๆ ได้ผลการดาเนินงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ซึ่ งจะเป็ น การใช้ เ ครื่อ งมื อ ทางการตลาดเข้ ามาช่ ว ยให้ธุรกิจมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า
มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันได้มีการนามาประยุกต์ใช้และได้จาแนก
แบ่งเป็นทั้งหมด 7 ปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ โดย
จะนิยมเรียกว่า 7Ps ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ( product) งา นวิ จั ย ของ Jiraprabha
Sudsawatt (2010) การที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองโดยสถาบัน
ที่ มี ชื่อ เสี ย งในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย นั้ น ถู ก ให้
ความสาคัญมากที่สุด ตามมาด้วยตราสินค้า และความสวยงาม
และทันสมัยของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
2. ราคา (Price) งานวิจัยของ Kittichet Plodthong, Nissa
Sinlapasert and Kruewan Chutchakul (2019) ในปั จ จั ย
ด้านราคามีผลอย่างมาก โดยหัวข้อที่ถูกให้ความสาคัญมากที่สุด
คือ ราคากับคุณภาพของสินค้ามีความหมาะสมกัน และปัจจัย
รองลงมาคือเรื่องของแลกสินค้าที่มีการติดไว้อ่านได้อย่างชัดเจน
3. สถานที่ (Place) งานวิ จั ย ของ Kittichet Plodthong,
Nissa Sinlapasert and Kruewan Chutchakul (2019) เรื่ อ ง
ของสถานที่ก็ถูกให้ความสาคัญมาก โดยสิ่งสาคัญคือ สถานที่ของ
ธุรกิจตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม เข้าถึงได้สะดวก รองลงมาคือ
เรื่องของช่วงเวลาในการเปิดให้ใช้บริการของธุรกิจ
4. การส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) งานวิ จั ย ของ
Kittichet Plodthong, Nissa Sinlapasert and Kruewan
Chutchakul (2019) ด้านการตลาดการส่งเสริมการขายถูกให้
ความส าคั ญ มาก โดยอั น ดั บ แรกสุ ด ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ คื อ การ
แนะนาสินค้าให้กับลูกค้า รองลงมาคือการมีสินค้าแถม หรือแจก
ตามช่วงเวลาต่างๆ
5. บุคลากร (People) งานวิจัยของ Kittichet Plodthong,
Nissa Sinlapasert and Kruewan Chutchakul ( 2 0 1 9 ) ใ น
ด้านบุคลากรมีผลมากต่อธุรกิจนี้ โดยสิ่งที่ได้รับการเลือกมาก
ที่สุด คือ การที่พนักงานสามารถแนะนาสินค้าได้อย่างเหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละคน รองลงมา คือ ลักษณะของพนักงานที่สุภาพ ดู
อ่อนโยน

2) วัตถุประสงค์การวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการ
การตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
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6. กระบวนการ ( Process) งานวิ จั ย ของ Kittichet
Plodthong, Nissa Sinlapasert and Kruewan Chutchakul
(2019) เรื่องของขั้นตอนการให้บริการถูกให้ความสาคัญมากทีส่ ดุ
สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การเต็มใจบริการ มีสีหน้ายิ้มแย้ม รองลงมา
คือ ความสนิทสนมเป็นกันเองของลูกค้าที่มาใช้บริการประจา
และลูกค้าที่ผ่านมาใช้บริการ
7. องค์ ป ระกอบทางกายภาพ ( Physical Evidence)
งานวิจัยของ Narin Chomchun (2013) ในส่วนของการจัดวาง
ตาแหน่งสิ่งต่างๆ ในร้านมีผลในระดับมากที่สุด สิ่งสาคัญที่สุดคือ
สินค้ามีการจัดวางเป็นหมวดหมู่ ให้เลื อกได้ ง่าย รองลงมา คือ
ภาษาที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีหลายภาษา
Pongsakorn Ngamvivatsawang (2017) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า
อิ ท ธิ พ ลจากการสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากนั้ น มี ผ ลต่ อ ธุ ร กิ จ
เครื่องสาอางในระดับที่สูงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้
ในการทาการตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งการทาการตลาดแบบปาก
ต่ อ ปากนั้ น สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า งใกล้ ชิด และมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเกิดเป็นกระแสการบอกต่อผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับความสนใจจาก
ผู้คนมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการทาให้ผู้คนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของ
ผลิตภัณฑ์
Achenbaum, Alvin (1993) ได้ให้ความหมายของแบรนด์
ไว้ ว่ า แบรนด์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ร วมทุ ก อย่ า งของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่
สามารถจั บ ต้ อ งและไม่ส ามารถจั บ้องไว้
ต้ ด้ ว ยกั น โดยรวมถึง
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีความสัมพันธ์กับสินค้าและบริการของแบ
รนด์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ของสินค้าและบริการต่างๆ ของแบรนด์นั้นๆ
จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด
7Ps ปั จ จั ย การตลาดแบบปากต่ อ ปาก (Word of Mouth
Marketing) และปัจจัยชื่อเสียงของแบรนด์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน Generation Z ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุ่มคน Gen Z มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเครื่องสาอางที่มีความแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นเป็นอย่างมาก
นั ก การตลาดในปั จ จุ บั น จึ ง จะต้ อ งท าการตลาดจากปั จ จั ย ที่
หลากหลายเพื่อที่จะทาให้สามารถสร้างความสนใจจนนาไปสู่การ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในที่สุด (Krungsri Guru, 2020)
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4) วิธีดาเนินการวิจัย
4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย นนี้ คื อ กลุ่ ม คน
Generation Z ที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 - 24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้กรณีที่ไม่
ทราบจานวนประชากรที่ชัดเจน ภายใต้สมมติฐานที่ข้อมูลมีการ
กระจายตัวแบบปกติ โดยให้ระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ P =
50% หรือเท่ากับ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.5 และกาหนด
ระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่
5% หรือ 0.05 จากการคานวณ ในกรณีที่ไม่ทราบความแน่นอน
ของจานวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ขนาดกลุม่
ตัวอย่างที่เหมาะสมที่นามาใช้อ้างอิงประชากรของกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเท่ากับ 385 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ของกลุ่มตั วอย่ าง ทางผู้วิจัยได้เพิ่ ม
จานวนกลุ่มตัวอย่างอีก5%ทาให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เท่ากับ 405 คน
4.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิ งปริมาณโดยผู้วิ จั ย ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3) วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Facebook
และ Line Chat เพื่ อ ความสะดวกในการเก็ บ ข้ อ มู ล และ
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
4.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย และการ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis)
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5) ผลการวิจัย

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 กลุ่มตัวอย่างมีที่พักอาศัยเป็นบ้านของ
ตัวเอง/ครอบครัว/ญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.7 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย คือ ครอบครัว มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 70.9 ในส่วนข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ใน 1 เดือน มีการซื้อเครื่ องสาอางมากสุด
เป็นจานวน 1 - 2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 48.9 จานวนเงินที่
ใช้ในแต่ละครั้งที่ตอบมากที่สุด คือ 300 - 800 บาท/ครั้ง คิดเป็น
ร้ อ ยละ 48.4 ้ที
ผู ่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ
ความเห็นของผู้ใช้งานจริงในสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ
48.6 ประเภทของเครื่องสาอางที่สนใจซื้อ ประเภทผิวหน้า คิด
เป็นร้อยละ 96.8 ประเภทผิวกาย คิดเป็นร้อยละ 61 ช่องทาง
หน้าร้านที่ซื้อมากที่สุด คือ EVEANDBOY คิดเป็นร้อยละ 44.2
และช่องทางออนไลน์ที่ซื้อบ่อยที่สุด คือ Shopee คิดเป้นร้อยละ
64.4
จากผลการวิจัยพบว่า
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสถิติ T-Test มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทาให้ ปฎิเสธ
สมมติฐานที่ 1 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน Generation
Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านราคา มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig.
เท่ า กั บ 0.024 ซึ่ งมี ค่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.05 ท าให้ ปฎิ เ สธ
สมมติฐานที่ 2 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านราคา
ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน Generation Z ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าสถิติ
T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.051 ซึ่งมีค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ทาให้ ยอมรับ สมมติฐานที่ 3 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
ของกลุ่มคน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าสถิติ TTest มีค่า Sig. เท่ากับ 0.439 ซึ่งมีค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทา
ให้ ยอมรับ สมมติฐานที่ 4 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการขาย ไม่ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
ของกลุ่มคน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าสถิติ T-Test มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.049 ซึ่งมีค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทาให้ ปฎิเสธ
สมมติฐานที่ 5 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านบุคลากร

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ของปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
ของกลุ่มคน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัย

Unstandardized
Coefficients
B

Stan
dardi
zed
Std. Coef
Error ficie
nts
Beta

t

Sig

1.195

.233
.001

(Constant)

.161

.134

ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์

.168

.052

.153

3.226

ปัจจัยด้านราคา

-.092

.041

-.094

-2.265 .024

ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัด
จาหน่าย

.085

.043

.091

1.960

.051

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด

-.030

.039

-.032

-.774

.439

ปัจจัยด้านบุคคล

.070

.035

.081

1.973

.049

ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ

.154

.050

.171

3.062

.002

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ

.074

.046

.080

1.608

.109

ปัจจัยการตลาด .261
แบบปากต่อปาก

.034

.295

7.659

.000

ปัจจัยชือ่ เสียงแบ .221
รนด์

.043

.244

5.156

.000
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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
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ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน Generation Z ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าสถิติ TTest มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทา
ให้ปฎิเสธ สมมติฐานที่ 6 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของ
กลุ่มคน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าสถิติ T-Test มี
ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.109 ซึ่ งมี ค่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.05 ท าให้
ยอมรับ สมมติฐานที่ 7 (H0) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ไม่ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 8 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด
แบบปากต่อปาก มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
ค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทาให้ ปฎิเสธ สมมติฐานที่ 8 (H0) ซึ่ง
สามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผล
ต่อตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มคน Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 9 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านชื่อเสียง
ของแบรนด์ มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทาให้ ปฎิเสธ สมมติฐานที่ 9 (H0) ซึ่ง
สามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านชื่อเสียงของแบรนด์ ส่งผลต่อ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางของกลุ่ ม คน Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ของ Jiraprabha Sudsawatt (2010) ที่ พ บว่ า สถานที่ จั ด
จาหน่ายที่ใกล้กับบ้านมีผลต่อการเลือกซื้ อ และสามารถหยิบจับ
ได้ง่ายมองเห็นได้ง่ายเมื่อไปซื้อ และการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าก็มีส่วนสาคัญ
ต่อการตัดสินใจซื้อด้วย แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ หากสามารถอานวยความ
สะดวกจัดส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภคได้ ความสาคัญของช่องทางหน้า
ร้านก็จะลดน้อยลง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายนั้นไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Tanitar
Tujindar (2016) พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ และการมีโปรโมชั่น
ของสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง แต่ในปัจจุบัน
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคนัน้
แตกต่างไปจากเดิม การทาโปรโมชั่นที่ซ้าเหมือนในอดีตเพีย ง
อย่างเดียวไม่มากพอที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื่อ
ได้ ปัจจัยด้านบุคลากรนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Onchaya Kohpeth (2015) ที่
พบว่า ผู้ที่ทาแบบสอบถามจะรู้สึกเชื่อถือในตัวสินค้า เมื่อเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เป็นคนที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดี มีทักษะในการพูด
เชิงบวก ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ อ เครื่ อ งส าอางซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Kittichet
Plodthong, Nissa Sinlapasert and Kruewan Chutchakul
(2019) ที่ พ บว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด วาง
ตาแหน่งสิ่งต่างๆในร้านมีผลในระดับมากที่สุด สิ่งสาคัญที่สุดคือ
สินค้ามีการจัดวางเป็นหมวดหมู่ ให้เลื อกได้ ง่าย รองลงมา คือ
ภาษาที่ ใ ช้ ป ระชาสั มพั น ธ์ มี หลายภาษา ปั จ จั ย ด้ า นปั จ จัยด้าน
กระบวนการนั้นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางขัดแย้ง
กับงานวิจัยของ Kittichet Plodthong, Nissa Sinlapasert and
Kruewan Chutchakul (2019) ที่พบว่า การเต็มใจบริการ มีสี
หน้ายิ้มแย้ม รองลงมา คือ ความสนิทสนมเป็นกันเองของลูกค้า
ที่มาใช้บริการประจา และลูกค้าที่ผ่านมาใช้บริการ ส่งผลต่อการ
มาใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง ในปัจจุบันความภักดีของผู้บริโภค
นั้นลดลงไม่เหมือนในอดีต ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่ดีที่สุดและ
คุ้มค่ามากที่สุด ปัจจัยด้านการตลาดแบบปากต่อปากนั้นส่งผลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Pongsakorn Ngamvivatsawang (2017) ที่พบว่า กลยุทธ์ปาก
ต่อปากในการขายสินค้านั้นมีผลอย่า งมากต่ อการตัดสิน ใจซื้ อ
โดยสองอันดับแรกของรูปแบบการสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ เครือข่าย

6) สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยข้างต้นทาให้ทราบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้น
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัย
ของ Kittichet Plodthong, Nissa Sinlapasert and Kruewan
Chutchakul (2019) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การที่
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองโดยสถาบัน ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
คุณภาพและความปลอดภัยนั้นถูกให้ความสาคัญมากที่สุด ปัจจัย
ด้านราคานั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางซึ่งสอดคล้อง
กั บ ผลงานวิ จั ย ของ Kittichet Plodthong, Nissa Sinlapasert
and Kruewan Chutchakul (2019) ปัจจัยด้านราคามีผลอย่าง
มาก โดยหัวข้อที่ถูกให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ราคากับคุณภาพ
ของสินค้ามีความหมาะสมกั ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
นั้นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย
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สังคมออนไลน์ตามลาดับ ปัจจัยด้านชื่อเสียงของแบรนด์นั้นส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่ องส าอางซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จั ย ของ
Sasinapa Laohasinnarong (2014) ที่ พ บว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ความตระหนักถึงตราสินค้านั้นให้ความเห็นมากที่สุดในเรื่องของ
การจดจาตราสินค้าและรองลงมาเป็นเรื่องของสินค้าแบรนด์เนม
ที่ใช้อยู่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้กันมาก
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ความประทับใจจากการที่ ได้รับบริการช่วยเหลือหรือข้อมูลได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สาหรับด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ช่ อ งทางที่ แ นะน าซึ่ ง ก็ คื อ
ช่องทางออนไลน์ ควรมีการออกแบบช่องทางออนไลน์ให้มีการ
จัดหมวดหมู่ของสินค้าอย่างชัดเจนและง่ายต่อการเลือกซื้อ
ปัจจัยด้านกระบวนการ ควรมีระบบสมาชิกเพื่อสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และควรบริหารจัดการปริมาณของ
สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ปัจจัยการตลาดแบบปากต่อปาก ควรใส่ใจในทุกปัจจัยใน
ข้ า งต้ น เพื่ อ ที่ จะนาไปสู่ การบอกต่อ ที่ จะเกิ ดขึ้ นตามมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะหากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจเป็นอย่าง
มากก็จะทาให้มีโอกาสที่จะแนะนาให้กับคนใกล้ตัว รวมไปถึงการ
บอกต่อผ่านช่องทางโซลเชี่ยลมีเดียที่เปิดเผยแบบสาธารณะ และ
ก็มีโอกาสที่บุคคลมีชื่อเสียงจะนาสินค้าและบริการที่ประทับใจไป
บอกต่อให้กับผู้ติดตามเพื่อเป็นการช่วยโปรโมทให้กับผลิตภัณฑ์
ปั จ จั ย ชื่ อ เสี ย งแบรนด์ ควรให้ ข้ อ มู ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมาเพื่อ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์ให้
เป็นแบรนด์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ซึ่งจะนาไปสู่การเกิด
ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ซึ่งจะเป็นผลดี กับการประกอบธุรกิจ
เครื่องสาอางในระยะยาว
การศึกษาวิจัยในอนาคต ควรเพิ่มปัจจัยทางด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี แ อพพลิ เ คชั่ น หรื อ แพลตฟอร์ ม การซื้ อ ขายสิ น ค้ า
ออนไลน์ ความสะดวกสบายในการใช้ ง าน ผู้ ท รงอิ ท ธิ พ ล
(Influencer) เข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาเพือ่ ขยายผล
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพฤติกรรมผู้ซื้อในปัจจุบัน
มากขึ้น

7) ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางของกลุ่ ม คน Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยทางการตลาดทั้ง 9 ปัจจัยนั้นส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มคน Gen Z เป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้ว
จึงควรให้ความสาคัญในกับทุกๆ ด้านดังต่อไปนี้
ปัจจัย ด้านผลิต ภัณฑ์ ควรมีฉลากสินค้าที่อ่านได้ง่า นและ
ชัดเจนให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และมีการรับรองจากองค์กรที่
เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อได้
ง่ายขึ้น
ปั จ จั ย ด้ า นราคา ควรตั้ ง ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับคุณภาพของสินค้า และมีบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความสวยงาม แข็ งแรงทนทาน ก็ จ ะช่ ว ยให้ ผลิต ภั ณฑ์มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ส าหรั บ ช่ อ งทางที่
เหมาะสมสาหรับการจาหน่ายมากที่สุดก็คือช่องทางออนไลน์ด้วย
เพราะเหตุผลเรื่องของความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า ที่
ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่จัดจาหน่าย ซึ่งจะต้องมีราคาค่าจัดส่ง
สิ น ค้ า ที่ เ หมาะสมและสามารถติ ด ต่ อ าอบถามข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
สะดวกและรวดเร็ว
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ควรจัดโปรโมชั่นลด
แลก แจก แถมอย่างต่อเนื่อง และการมอบสิทธิพิเศษให้กับคนที่
เป็ น สมาชิ ก เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การซื้ อ สิ น ค้ า บ่ อ ยครั้ งหรื อ ใน
ปริมาณที่มากขึ้น แต่จะต้องประกอบกับปัจจัยอื่นร่วมด้วยเพราะ
เพียงโปรโมชั่นอย่างเดียวไม่มากพอที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิด
การตัดสินใจซื้อได้
ปัจจัยด้านบุคลากร สาหรับด้านบุคลากรเพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ช่ อ งทางที่ แ นะน าซึ่ ง ก็ คื อ ช่ อ งทางออนไลน์ ควรจั ด เตรี ยม
บุคลากรที่มีความสุภาพ เป็นมิตร มีจิตใจรักการบริการ ไว้สาหรับ
การตอบคาถามหรือให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด
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บทคัด ย่ อ —บทความนี+ นํ า เสนอแบบจํา ลองการผลิ ต โดยใช้
ซอฟต์แวร์ ARENA มีวตั ถุประสงค์เพืMอวิ เคราะห์หาตัวแปรควบคุม
เพืMอเพิM มผลิ ตภาพของสายการผลิ ตและกําหนดเป็ นมาตรฐาน ใช้ผล
ข้ อ มู ล จากแบบจํา ลองนํ า มาวิ เ คราะห์ แ ละปรับ ปรุง โดยใช้ Takt
Time เป็ นเครืM อ งมื อ ช่ ว ยเป็ นเกณฑ์ ร ัก ษาสมดุ ล สายการผลิ ต
ค่ าเฉลีM ยผลผลิ ตทีM ได้ จากซอฟต์แวร์ ดําเนิ นการตรวจสอบความ
ถูกต้ องระหว่างระบบจริ งและแบบจําลอง โดยทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่าค่าเฉลีMย 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ใช้วิธีทดสอบ Two-Sample ttest for the mean ทีM ระดับความเชืM อมันM 95 ผลค่ า P-Value = 0.386
นํ าผลลัพธ์จากแบบจําลองไปสร้าง Balance Chart ตัวแปรทีM ต้อง
ควบคุมและปรับปรุงกําหนดเป็ นมาตรฐานได้แก่ 1. การนํางานเข้า
2. การบรรจุแกลลอน 3. การจัดเรียงบรรจุภณ
ั ฑ์ด้วยหุ่นยนต์ และ
ปรับปรุงโดยผ่านแบบจําลอง ผลลัพธ์ทีMได้แสดงตัวเลขสถานี งาน
สถานี งานลดลงจาก 11 คงเหลือ 8 สถานี งาน กําลังคนจาก 18 คน
คงเหลือ 16 คน ลดลงร้อยละ 5.55 ระยะเวลานําการผลิ ตลดลงจาก
43 วัน คงเหลือ 29 วัน คิ ดเป็ นร้อยละ 32.55 OEE เพิM มขึ+นจากร้อย
ละ 88 เป็ นร้อยละ 97 ผลผลิ ตเพิM มขึ+นจาก 427 แกลลอน เป็ น 640
แกลลอน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 49.88 และเพิM ม ความสามารถในการ
แข่งขันต่อไป

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.

คํา สํา คัญ — แบบจํา ลองสถานการณ์ , ตรวจสอบความถูก ต้ อ ง,
ทดสอบสมมติ ฐาน, สมดุลสายการผลิ ต

Keywords — Simulation, Validation, Hypothesis tests, Line
Balance

ค่าใช้จ่ายและเพิมF ความสามารถในการแข่งขัน แต่ทางโรงงานไม่ต้องการ
ความผิดพลาดในการตัดสินใจจึงต้องการข้อมูลมาทําแบบจําลองและหา
วิธกี ารปรับปรุงโรงงานผลิตทีF 1 หาค่าตัวแปรทีสF ่งผลกระทบและปรับปรุง
กระบวนการผลิตนัน_ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทําการเก็บข้อมูลในแต่ละกระบวนการจับ
เวลาชิ_น ต่ อ นาที พบว่า ประเภทของระบบเป็ น แบบ Stochastic System
และประเภทของแบบจําลองเป็ นแบบ Discrete Simulation โดยเลือกใช้
ซอฟต์ แ วร์ ARENA มาใช้ ใ นการวิเ คราะห์ ซFึ ง เป็ นทีFนิ ย มในการสร้ า ง
แบบจําลองเป็ นอันดับทีF 1 [1]
ถึงแม้ว่าการสร้างแบบจําลองจะเป็ นทีFนิยมแต่สงิF สําคัญคือข้อมูลทีFม ี
คุ ณ ภาพและถู ก ต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบข้ อ มู ล จากผู้ เ ชีF ย วชาญใน
สายการผลิต เช่ น Opertor, Process Manager, Expert Opinion เพืFอ ทํา
การทวนสอบระบบ (Verification) และตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)
โดยใช้ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิตทิ ดสอบความแตกต่างระหว่าง

I. บทนํา
เนืFองด้วยอุตสาหกรรมปั จจุบนั มีกระบวนการผลิตทีFซบั ซ้อนและมีตวั
แปรทีFมคี วามไม่แน่ นอนเกีFยวข้องอยู่ด้วยเสมอเช่น การกระจายวัตถุดบิ
สินค้าด้านอุตสาหกรรม ซึงF อุตสาหกรรมเหล่านี_มคี วามไม่แน่ นอนด้านเวลา
ของวัตถุดบิ เครือF งจักร จึงเป็ นการยากในการจัดสรรทรัพยากร ปั จจุบนั การ
ออกแบบและการพัฒนาอาศัย
แบบจํา ลองเป็ น เครืFอ งมือ สํา คัญ ในการช่ว ยพิจ ารณาโดยปราศจากการ
รบกวนงานในระบบจริ ง ประเภทแบบจํ า ลองมี 2 ประเภทคื อ 1.
แบบต่อเนืFอง (Continuous) 2. แบบไม่ต่อเนืFอง (Discrete) ซึงF งานวิจยั นี_นํา
สายการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษาทีตF อ้ งการเพิมF กําลังการผลิตทีโF รงงานทีF
1 จังหวัดสมุทรสาคร และหยุดการผลิตโรงงานทีF 2 จังหวัดระยอง เพืFอลด
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ระบบจริง (Real System) กับ แบบจํ า ลอง (Model) หลัง จากนั น_ ทํ า การ
generate ข้อมูลเพืFอนํ าไปวิเคราะห์และหาเครืFองมือในการปรับปรุง อีก
ประการหนึF ง ทีFสํ า คัญ คือ การจัด งานการผลิต ให้เ กิด ความสมดุ ล เป็ น
เครือF งมือทีชF ว่ ยปรับปรุงงาน ลดเวลาการผลิต เพิมF ประสิทธิผลโดยรวมของ
สายการผลิต ลดกําลังคน ส่งสินค้าทันเวลา จากเทคนิคดังกล่าวจะช่วยการ
วิเคราะห์หาตัวแปรของสายการผลิตได้สะดวกมากขึน_ และปรับปรุงงานโดย
ไม่กระทบกระเทือนกระบวนการ
II ทฤษฎีและหลักการ
II.I การจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนือ< งและรูปแบบแจกแจงข้อมูล
การจํ า ลองเหตุ ก ารณ์ แ บบไม่ ต่ อ เนืF อ งเป็ นทีFนิ ย มอย่ า งกว้า งขวาง
เนืFองจากสายการผลิตส่วนมากจะแบ่งเป็ นสถานีงาน (Workstation) มีการ
เกิดแถวคอย (Queuing) สอดคล้องกับทฤษฎีการจําลองการทํางานของ
ระบบเป็ นลําดับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เกิดขึน_ ในช่วงเวลาหนึFง [2] การ
ผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษาประกอบด้วย 11 สถานี แต่ละสถานีงานต้อง
ทํางานให้เสร็จก่อนส่งต่อให้สถานี ต่อไป ระบบการผลิตทําให้เกิด WIP,
Queuing, และความล่าช้าทีเF กิดขึน_ ในแต่ละสถานีงาน การสร้างแบบจําลอง
ต้องมีเวลาเข้ามาเกีFยวข้องเพืFอกําหนดผลผลิต (Output) ทีFออกมาแต่ละ
สถานีงานโดยการจับเวลาการผลิตนาทีต่อชิ_นงาน ซึFงต้องใช้การแจกแจง
ตัวเลขเพือF เป็ นค่าตัวแปรนําเข้า
การสร้างตัวแปรเป็ นพืน_ ฐานเบื_องต้นเพืFอป้ อนตัวเลขแบบไม่แน่ นอน
และเป็ นอิสระต่อกัน ตัวเลขเป็ นตัวอย่างของตัวเลขทีFมกี ารแจกแจงของ
กระบวนการทีFจํ า ลองขึ_น มา การแจกแจงแต่ ล ะครัง_ ข้อ มู ล ทีFเ ข้า ไปใน
ซอฟต์แ วร์ไ ด้ร ะบุ ค่า พารามิเ ตอร์เ หล่า นี_ เพืFอ กํา หนดการแจกแจงอย่า ง
สมบูรณ์ และให้ซอฟต์แวร์สามารถวิเคราะห์รปู แบบการกระจายข้อมูล
การรวบรวมความน่ า จะเป็ น ของการกระจายข้อ มูล ในแต่ ล ะรูป แบบ
สามารถเลือกใช้โดยชืFอทีใF ช้ระบุการแจกจ่ายทัง_ ชืFอเต็มของตัวแปรหรือตัว
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]
ตัวอย่างเช่น การนํ างานเข้าของโรงงานกรณีศกึ ษา จํานวน 200 ข้อมูลดัง
รูปทีF 1 มีรูปแบบแจกแจง 10 + EXPO (1.46) หมายถึงค่าคงทีF 10 บวก
ค่ากลาง 1.46 ดังแสดงในตารางทีF 1
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วัตถุทผFี สู้ ร้างตัวแบบจําลองสนใจ (Entities)
คุณลักษณะประจําตัวของวัตถุ (Attributes)
•
ตัวแปร (Variables)
•
ทรัพยากร (Resources)
•
แถวคอย (Queues)
•
การเก็บค่าทางสถิต (Statistical Accumulators)
•
เหตุการณ์ (Events)
•
เวลาทีใF ช้ในการจําลองสถานการณ์ (Simulation Clock)
•
เริมF ต้นและสิน_ สุด (Starting and Stopping)
ปั ญหาทียF ากทีสF ุดประการหนึFงทีนF ักวิเคราะห์แบบจําลองต้องเผชิญคือ
การพยายามค้นหาประเมินว่าแบบจําลองเป็ นตัวแทนทีไF ด้ถูกต้องหรือไม่
กับ ระบบทีFกํ า ลัง ศึก ษา เวลาและความสัม พัน ธ์ ข องความถู ก ต้อ ง การ
ตรวจสอบ และการสร้า งความน่ า เชืFอ ถือ การทดสอบทีFช ดั เจนทีFสุด ของ
ความถู ก ต้ อ งของแบบจํ า ลองคือ การพิสู จ น์ ว่ า ผลผลิต (Output) จาก
แบบจําลองมีความคล้ายคลึงกับข้อมูลผลผลิตทีมF าจากของระบบจริง (Real
System) การเปรียบเทียบผลผลิต เรียกว่า Comparison with an Existing
System [2] จากโรงงานกรณี ศึ ก ษาเลือ กใช้ ก ารเปรีย บเทีย บผลผลิ ต
แกลลอนจากทัง_ 2 กลุม่ ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานทีรF ะดับความเชือF มันF
95% Type I error, α หรือ เรีย กว่ า Model Builder’s Risk ระบบจะแจ้ ง
เตือนความผิดพลาดของแบบจําลองแบบเข้มงวด [7]
H0 = Null Hypothesis สมมติฐ านหลัก ค่ า เฉลีFย ผลผลิต ของระบบจริง ไม่
แตกต่างกับแบบจําลอง
H1 = Alternative Hypothesis สมมติฐ านทางเลือ กค่ า เฉลีFย ผลผลิต ของ
ระบบจริงแตกต่างกับแบบจําลอง
กรณี P-Value > 0.05 ไม่สามารถปฏิเสธค่าเฉลียF สมมติฐานหลักได้ แสดง
ว่าไม่มหี ลักฐานเพียงพอในการการสร้างความแตกต่างระหว่างแบบจําลอง
II.III เทคนิคจัดสมดุลผลิต
การจัดสมดุลการทํางานเป็ นพืน_ ฐานของวิศวกรรมอุตสาหการ สมดุล
ผลิต เป็ น กลยุ ท ธ์ใ นการผลิต ทีFเ กีFย วข้อ งกับ ผู้ป ฏิบ ัติง านและเครืFอ งจัก ร
เพืFอ ให้ส อดคล้ อ งกับ อัต ราการผลิต กับ Takt Time ความสามารถของ
กระบวนการทํางาน เพือF ให้การไหลของกระบวนการต่อเนืFองและสมํFาเสมอ
เมืFอเวลาในการผลิตเท่ากับ Takt Time สายการผลิตนัน_ จะมีความสมดุล
เมืFอเวลาการในผลิตมากกว่า Takt Time ควรจัดเรียงลําดับงานใหม่เพืFอ
แก้ปัญหาคอขวดทีเF กิดขึน_ [4]
การทํา Balance Chart ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเวลาทํางานในแต่ละ
สถานี ง าน เมืFอ เวลาทํา งานในสถานี ง านนัน_ เวลาทํา งานเกิน ค่า กํา หนด
จําเป็ นต้องหาวิธลี ดเวลาต่อหน่ วยลงปรับปรุงวิธกี ารทํางานลดภาระโหลด
ลดเวลาต่อหน่ วยโดยการเพิมF จํานวน Operation เพือF ลดภาระโหลดและจัด
สมดุลงานใหม่ [5]
III. การดําเนินการทดลอง
III.I รวบรวมข้อมูลและปั ญหา
โรงงานกรณี ศึก ษารับ วัต ถุ ดิบ สาร A เป็ นภาชนะถัง ขนาด 1,000
กิโลกรัม เรียกว่าถัง IBC รับวัตถุดบิ จากผูจ้ ดั ส่ง (Supplier) การรับวัตถุดบิ
ไม่สามารถกําหนดเวลารับเข้าได้ และนํามาแบ่งบรรจุเป็ นภาชนะแกลลอน
ๆ ละ 70 กิโลกรัม คําสังผลิ
F ต 18,000 แกลลอนต่อเดือน 30 วัน เวลาทํางาน
เริมF 08.00-16.00 รวม 480 นาที เวลาพักทานอาหาร 60 นาที และพักผ่อน
30 นาทีต่อวัน โรงงานกรณีศกึ ษากําหนดค่า OEE = 0.88 ค่า A = 0.96,
P= 0.93, Q= 0.99 โดยงานวิจยั นี_ใช้ Takt Time กําหนดเวลาต่อชิน_ ในการ
แก้ปัญหางาน
•
•

II.II ซอฟต์แวร์ ARENA และทวนสอบตรวจสอบความถูกต้อง (Verification,
Validation)

รูปทีF 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลเวลานํางานเข้านาทีต่อชิน_ 200 ข้อมูล
การจํ า ลอง (Simulation) คื อ กระบวนการออกแบบจํ า ลองของ
ระบบงานจริง (Real System) เพืFอทดลองเรียนรูพ้ ฤติกรรมของระบบงาน
จริง ภายใต้ขอ้ กําหนดต่างๆ ทีวF างไว้ เพืFอประเมินผลการดําเนินงานของ
ระบบ และวิเคราะห์ผลผลิตจากการทดลองก่อนนํ าไปใช้ศกึ ษาวิเคราะห์
เพืFอ แก้ปั ญ หาในสถานการณ์ จ ริง ต่ อ ไป ส่ว นประกอบแบบจํา ลองทีFเ ป็ น
พืน_ ฐานหลัก 9 ส่วน [3]

Takt Time =
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1. Loading 1 นําถัง IBC เข้าสูส่ ถานีการนํางานเข้าตามรอบเวลาทีรF ถขนส่ง
เข้ามาซึFงไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้ล่วงหน้ า 2. Mixing เมืFอถัง IBC
นําเข้ามาแล้วจะทําการผสมสาร A โดยใช้กาํ ลังคน 4 คน 3. Lab Inspection
Ingredient ตรวจสอบคุณภาพหลังจากผสมสาร A แล้ว โดยสินค้าทีไF ม่ได้
มาตรฐานจะถูกนํ ากลับไป Reprocess ใหม่เพืFอกลับไปยังสถานีงานทีF 2
โดยใช้กําลังคนจํานวน 2 คน 4. Moving by Hand Lift ขนถัง IBC จํานวน
1 คน ทีผF า่ นการตรวจสอบแล้วไปยังสถานีงานต่อไป 5. IBC to Gallon เป็ น
สถานีงานเชืFอมต่อปั ม§ สําหรับดูดนํ_าสาร A มาแบ่งบรรจุในการเชืFอมต่อต้อง
หยุดผลิตเพือF รอการเชือF มต่อ ใช้กาํ ลังคน 1 คน 6. Filling Gallon เป็ นสถานี
งานสํ า หรับ แบ่ ง บรรจุ แ บ่ ง จากถัง IBC เป็ นภาชนะแกลลอนขนาด 70
กิโลกรัม กําลังคนทีใF ช้จาํ นวน 10 คน 7. Setup Batch ปรับตัง_ เปลียF นทุกๆ
30 นาทีโดยต้องหยุดการผลิตทุกครัง_ 8. Lot Coding การยิง Code ตามทีF
กํ า หนดไว้ 9. Packing by Robot เป็ นการทํ า งานแบบอั ต โนมัติ เป็ น
เครืFอ งจัก รหลัก ในการจัด เรีย งรูป แบบของภาชนะแกลลอน ผ่า นระบบ
ควบคุ ม อัติ โ นมัติ พบปั ญ หาการความถีF ใ นการซ่ อ มบํ า รุ ง สู ง สุ ด 10.
Conveyor ลําเลียงภาชนะแกลลอนทีจF ดั รูปแบบแล้วเพือF ส่งต่อ 11. Loading
2 เป็ นแบบอัตโนมัตจิ ดั จํานวนชัน_ ตามรูปแบบเพือF ส่งขึน_ รถบรรทุกดังรูปทีF 2

จากสมการทีF 1 หาค่ า Takt Time = 390÷(18,000÷30) = 0.65 นาทีต่ อ
แกลลอน ซึงF ค่า Takt Time จะคูณด้วยค่า OEE 0.88 ดังนัน_ ค่า Takt Time
ทีตF อ้ งการมีคา่ 0.65× 0.88 = 0.572 นาทีต่อแกลลอน
QC ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการกําหนดให้มสี นิ ค้าต้องแก้ไข
ค่าทางคุณภาพส่วนผสม เช่น 1. ค่า Salt ไม่ผา่ นร้อยละ 10 2. ค่า Protein
ไม่ ผ่ า นร้อ ยละ 1 3. ค่ า Brix ไม่ ผ่ า นร้อ ยละ 2 4. ค่ า Histamine ผ่ า น
ทัง_ หมด หลังผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว นําไปแบ่งบรรจุจาก IBC เป็ น
ภาชนะแกลลอน กระบวนการผลิตกําหนดค่า Yield ร้อยละ 98 ของเสียทีF
เกิด ขึ_น ไม่ ส ามารถทีFนํ า มาแก้ไ ขเพืFอ ใช้ใ หม่ ยอดผลิต สิน ค้า เฉลีFย 427
แกลลอนต่อวัน คิดเป็ น 12,810 แกลลอนต่อเดือน (30 วัน) และคิดเป็ น On
Time Delivery ร้อยละ 71.16, Lead Time 43 วันต่อคําสังผลิ
F ตของลูกค้า
การทดลองเพืF อ กั บ หาตั ว แปรทีF ม ี ผ ลกระทบต่ อ กระบวนการดัง
รายละเอียดนี_
III.II สร้างแผนผังการไหลและรายละเอียดงาน
สถานีงานทัง_ หมด 11 สถานีงาน ประกอบด้วย

รูปทีF 2 แผนผังกระบวนการไหลของโรงงานกรณีศกึ ษา
III.III แบบการจําลองสถานการณ์
3. Packing Module โดยกําหนด Replication Length เท่ากับ 1 วัน Hours
แบบจํ า เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ ร ับ การพัฒ นาเพืFอ เลีย นแบบระบบจริง เป็ น Per Day เท่ากับ 6.50 ชัวโมงหรื
F
อ 390 นาที (480-60-30) = 390 นาที÷60
F
ยนแบบจําลองได้ดงั นี_
ทางเลือ กทดลองการปรับ ปรุ ง และประเมิน สถานการณ์ โ ดยไม่ ต้ อ ง = 6.50 ชัวโมงสามารถเขี
ขัดจังหวะการปฏิบตั งิ านจริง เทคนิคนี_มปี ระสิทธิภาพโดยเฉพาะการสร้าง
III.III.I แบบจําลอง Mixing Module
แบบจําลองระบบทีมF กี ารผันแปรมาก [6] โดยกล่าวถึงแผนผังกระบวนการ
ส่วนทีF 1 แสดงสถานีงานทีF 1-4 ดังแสดงในรูปทีF 3 ดังนี_
ไหลดังรูปทีF 2 มาสร้างแบบจําลองโดยเก็บข้อมูลการทํางานแต่ละสถานีงาน สถานีงานทีF 1 loading 1 การนํางานเข้ามีรปู แบบแจกแจงแบบ Exponential
หน่ วยเป็ นนาทีเพือF นํามาหารูปแบบการแจกแจงและค่าพารามิเตอร์ทนFี ําค่า 10+EXPO(1.46) รับเข้าครัง_ ละ 1 Entities หน่ วยเป็ น IBC และกําหนด
ออกมาได้ โดยวิเคราะห์ผา่ น Arena Input Analyzer แสดงรูปแบบการแจก Assignment attribute ระบุคณ
ุ สมบัตปิ ระจําตัวของวัตถุทเFี ข้าสูโ่ มดูลนี_
แจงและค่าพารามิเตอร์ของสถานีงาน Mixing ดังนี_
สถานีงานทีF 2 Mixing ใช้กําลังคน 4 คน แบ่งการทํางานเป็ น SET เลือก
รูปแบบการแจกแจงแบบ Triangular ค่าพารามิเตอร์ TRIA(6.0, 8.37, Selection Rule Cyclical มี รู ป แ บ บ แ จ ก แ จ ง TRIA( 6.0, 8.37, 10.8)
10.8) ค่า Square Error 0.066575 ยิงF มีคา่ น้อยยิงF แม่นยํา จํานวน 92 ข้อมูล หมายถึง คนผสมสาร A มีการกระจายแบบสามเหลีFยม ค่าตํFาสุด 6.0 ค่า
ค่าตํFาสุดข้อมูล 6.0 ค่าสูงสุด 10.8 ค่าเฉลีFย 8.37 ค่าเบีFยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม 8.37 ค่าสูงสุด 10.8 หน่วยเป็ นนาที
1.08 ซึงF ต้องนํารูปแบบการแจกแจงและค่าพารามิเตอร์ดงั กล่าว ใส่ขอ้ มูลลง สถานี ง านทีF 3 Lab Inspection Ingredient ใช้ กํ า ลัง คน 2 คน แบ่ ง การ
ในสถานีงานในซอฟต์แวร์ ARENA โดยทัง_ 11 สถานีงาน แสดงค่าออกมา ทํ า งานเป็ น SET เลื อ ก Selection Rule Cyclical มี รู ป แบบแจกแจง
ในตารางทีF 1 โดยระบบจะเลือกรูปแบบการแจกแจงทีมF คี ่า Square Error 10+7.97*BETA(3.52, 3.78) มีการตัดสินใจ Lab Inspection แบบ N-way
น้ อยทีFสุดหรือขึ_นอยู่กบั ความเหมาะสมของผู้ใช้งาน โดยระบบจะทําการ by Chance
Random ตัว เลขตามค่ า พารามิเ ตอร์ทFีแ สดงไว้เ พืFอ ให้เ กิด ความสมจริง ตารางทีF 1 แสดงการแจกแจงข้อมูลแต่ละสถานีผา่ นระบบ Input Analyzer
ใกล้เคียงกับการทํางาน
แบบจําลองสถานการณ์ ส่วนโรงงานกรณีศึกษาถูกสร้างแบบจําลอง
แบ่ ง เป็ น 3 Module ประกอบด้ ว ย 1. Mixing Module 2. Filling Module

218

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

รูปทีF 3 แสดงแบบจําลองสถานีงานทีF 1-4 (ก่อนปรับปรุง)

รูปทีF 4 แสดงแบบจําลองสถานีงานทีF 5-6 (ก่อนปรับปรุง)
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รูปทีF 5 แสดงแบบจําลองสถานีงานทีF 7-11 (ก่อนปรับปรุง)
คือ ทางเลือ กของโอกาสทีFเ ป็ น ไปได้ N ทาง และมี Percent True 0-100 ตารางทีF 2 ผลการจําลองสถานการณ์ระบบงานจริง (Real system)
ผลรวมของความน่าจะเป็ นของ N เท่ากับ 100% เสมอ เลือกกฎการบริการ
เมือF มีการเปลียF นแปลงกําลังการผลิตแบบ Preempt
สถานี ง านทีF 4 Moving by Hand Lift รู ป แบบแจกแจง TRIA(1.2, 2.21,
2.49) เมืFอ Lab Inspection รายงานผลผ่านจะลําเลียงโดยใช้ Hand Lift มี
การกระจายแบบสามเหลียF ม ค่าตํFาสุด 1.2 ค่าฐานนิยม 2.21 ค่าสูงสุด 2.49
หน่วยเป็ นนาที
III.III.II แบบจําลอง Filling Module
ส่วนทีF 2 แสดงสถานีงานทีF 5-6 แสดงในรูปทีF 4
สถานี ง านทีF 5 Connecting IBC เชืF อ มต่ อ ระหว่ า ง IBC ไปยัง ภาชนะ
แกลลอนรู ป แบบแจกแจง 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 มีจาํ นวนคนงาน 10 คน แบ่งการทํางานเป็ น
โอกาสทีFเป็ นไปได้ N ทาง และมี Percent True 0-100 ผลรวมของความ
น่ า จะเป็ นของ N เท่ า กับ 100% เสมอ เลือ กกฎการบริก ารเมืFอ มีก าร
เปลียF นแปลงกําลังการผลิตแบบ Preempt หลังจากบรรจุแล้วพบนํ_าหนักตํFา
กว่ามาตรฐานร้อยละ 0.5
III.III.III แบบจําลอง Packing Line
ส่วนทีF 3 แสดงสถานีงานทีF 7-11 แสดงในรูปทีF 5 ดังนี_
สถานีงานทีF 7 Setup batch ทําการปรับตัง_ ค่า DDMMYYYY:hhmm ทุก 30
นาทีโ ดยใช้ เ วลาในการปรับ ตัง_ รู ป แบบแจกแจง NORM(5.1, 0.0836)
Failure Up time 30, Down time NORM(5.1, 0.0836)
สถานีงานทีF 8 Lot Coding เครือF งอัตโนมัตใิ นการ Coding รูปแบบแจกแจง
เป็ น Constant 0.033
สถานี งานทีF 9 Packing Robot เครืFองอัตโนมัติในการจัดเรียงสินค้าด้วย
ประการแรกจากเส้น Takt Time ถึงรอบเวลาของสถานีงานคือจุดเวลา
หุน่ ยนต์มรี ปู แบบแจกแจงเป็ น Constant 0.25 และมีการเวลาการซ่อมบํารุง ทีรF อคอยซึงF เป็ นเวลาทีเF สียไปสําหรับสถานีงานนัน_
เฉลีF ย ต่ อ ครั _ง 10+WEIB(4.28, 0.841) ต่ อ วั น Failure Up time 360 + ประการทีFส อง เมืFอ เปรีย บเทีย บความสู ง ของแท่ ง กราฟจะเห็น ได้ ว่ า
WEIB(16.5, 4.11) Down time 10 + WEIB(4.28, 0.841)
กระบวนการไม่สมดุลและปรับสมดุลใหม่ใช้เทคนิค Yamazumi Chart
สถานีทFี 10, 11 จุดงาน Conveyor, Loading 2 การทํางานอัตโนมัตริ ปู แบบ ประการทีF ส าม แท่ ง กราฟสู ง สุ ด คื อ คอขวดซึF ง เห็ น ได้ ช ัด เจน ผู้ ว ิ จ ัย
แจกแจง Constant 0.1, 0.25
ดําเนินการปรับสมดุลทัง_ หมด 7 ข้อดังนี_ 1. กําหนดรอบเวลาการนํางานเข้า
คํานวณค่า Half-Width ดังสมการทีF 2 [3] ยอมรับค่าช่วงความกว้าง ให้ทนั กับ Takt Time เฉลียF ทุกๆ 8 นาทีต่อรอบ 2. ลดจํานวนพนักงานจุด
ข้อมูล ±2 โดยกําหนดค่า !! เริมF ต้นเท่ากับ 20 ครัง_
งาน Mixing ลงร้อยละ 50 จาก 4 คน คงเหลือ 2 คน 3. สถานีทFเี ชืFอมต่อ
#
สายพานทดแทนการลําเลียงด้วย Hand Lift
6
! ≅ !5 6"#
(2)
4. ลดเวลาการ IBC to Gallon โดยกําหนด Buffer IBC แบบอัตโนมัตเิ พิมF
III. IV วิเคราะห์ Balance Chart
ผลการจําลองสถานการณ์ระบบงานจริงได้ขอ้ มูลค่า Total Time Per
Entities และ Cycle Time ในตารางทีF 2 นํ า ข้อ มูล มาทํ า Balance Chart
เป็ นค่ากําหนดความสมํFาเสมอในการผลิตและนํ า Cycle Time แต่ละสถานี
งานทีFถูกสร้างข้อมูลจากซอฟต์แวร์ ARENA เพืFอมาปรับปรุง สมดุลของ
สายการผลิตทัง_ หมด เพืFอหาตัวแปรทีFแสดงให้เห็นว่าต้องปรับปรุงสถานี
งานไหนและให้คา่ ผลผลิตตามทีโF รงงานกรณีศกึ ษาต้องการดังรูปทีF 6
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รูปทีF 6 แสดง Cycle Time ของแต่ละสถานีงานเทียบ Takt Time (ปั จจุบนั )
1 ชุดเพืFอลดการรอคอยระหว่างการ Setup และลดสถานีงานได้ 5. เพิมF
ประสิทธิผลบรรจุโดยปรับแรงดัน Flow Rate (m3/sec) ให้พนักงานบรรจุม ี
Cycle Time ลดลง จากเฉลีF ย 5.5 นาที เ ป็ น 3.5 นาที 6. ลดจํ า นวน
Workstation สถานีงานทีF 7 รวมกับสถานีงานทีF 8 เรียกสถานีงานใหม่ว่า
Setup batch & Lot Coding โดยใช้เทคนิค ECRS 7. สถานีงาน Packing
by Robot พบว่า Cycle Time สูง ต้องลด Breakdown เท่ากับศูนย์ ปรับ
Cycle Time จาก 0.25 เป็ น 0.15
IV. ผลการทดลอง
ผลการทดลองจากการ RUN แบบจําลอง Number of Replication
= 195 ยอมรับ ค่ า ช่ ว งความกว้ า งข้ อ มู ล ±2 พบว่ า ได้ ผ ลลัพ ธ์ 428.3
แกลลอน Half Width < 1.92 เปรีย บเทีย บกับ ระบบจริง ได้ผ ลลัพ ธ์ 427
แกลลอน ทดสอบสมมติฐานพบว่าค่า P-Value =0.386 ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลักได้ ค่าเฉลียF ผลผลิตของระบบจริงไม่แตกต่างกับแบบจําลอง
นํ าข้อมูลทีไF ด้จากแบบจําลองมาทํา Line Balancing ดังรูปทีF 7 พบว่าจาก
การปรับสมดุลเห็นได้ชดั เจนว่า Cycle Time ของจุดคอขวดลดลงและค่า
ใกล้ เ คีย งกับ ค่ า Takt Time มากขึ_น ส่ ง ผลให้ล ดสถานี ง านได้ 3 สถานี
Delivery On Time 100%, เวลานํ าการผลิตลดลง 14 วัน กําลังคนลดลง 2
คน ค่า OEE เพิมF ขึน_ ร้อยละ 10.22 และผลผลิต เท่ากับ 640 แกลลอน ดัง
รูป ทีF 8 คิด เป็ น ร้อ ยละ 49.88 โดยอ้า งอิง ข้อ มูล จากซอฟต์แ วร์ ARENA
ได้ผลดังตารางทีF 3
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รูปทีF 8 แสดงผลผลิตของกระบวนการจากแบบจําลองสถานการณ์
V. สรุป
กระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษาผลิตสาร A จากผลการจําลอง
สถานการณ์ สามารถเพิมF ผลผลิตโรงงานทีF 1 จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ
49.65 สถานีงานลดลงจาก 11 คงเหลือ 8 สถานีงาน กําลังคนลดลงจาก 18
คน คงเหลือ 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.55 ระยะเวลานําการผลิตลดลง จาก
43 วัน คงเหลือ 29 วัน คิดเป็ นร้อยละ 32.55 OEE เพิมF ขึน_ จาก 0.88 เป็ น
0.97 คิด เป็ น ร้อ ยละ 10.22 ผลผลิต เพิFม ขึ_น จาก 427 แกลลอน เป็ น 640
แกลลอน คิด เป็ นร้อ ยละ 49.88 โดยสามารถส่ ง สิน ค้า ได้ท ัน เวลาและ
สามารถทําสินค้าคงคลังเพืFอเพิมF ปริมาณคําสังผลิ
F ตได้ ลดต้นทุนการผลิต
และสามารถสร้า งความสามารถในการแข่ง ขัน และทราบถึง ค่า ตัว แปร
ควบคุมทีสF ่งผลกระทบได้แก่สถานีงาน การนํ างานเข้า การบรรจุแกลลอน
การจัดเรียงบรรจุภณ
ั ฑ์ด้วยหุ่นยนต์ เป็ นสถานีงานหลักเพืFอกําหนดเป็ น
มาตรฐานในการปรับปรุง
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รูปทีF 7 แสดง Cycle Time ของแต่ละสถานีงานเทียบ Takt Time (ปรับปรุง)
ตารางทีF 3 แสดงผลการปรับปรุงโดยผ่านซอฟต์แวร์ ARENA
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การสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยสื่ออนิเมชั่น
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1*บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญีป่ ุ่น, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : peeraya@tni.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเชิงปริมาณและคุณภาพในหัวข้อ การสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยสื่ออนิเมชั่น จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสารวจความต้องการของผู้ที่กาลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นต่อการใช้สื่อประเภทอนิเมชั่นในการเรียนการสอนและค้นหาแนวทาง
และข้อแนะนาในการใช้อนิเมชั่นในการสอนภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้สอนรวมถึงค้นหาสื่ออนิเมชั่นหรือสื่ออื่น ๆ ที่จะนามาใช้ในการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันในความคิดของผู้เรียนนั้นคิดว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นมีความซ้าซากและเริ่มมี
ความน่าสนใจน้อยลง จึงหวังว่าการวิจัยครั้งนี้อาจเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้ในอนาคต
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้ที่กาลังหรือเคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นจานวน 200 คนด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามผ่านกูเกิลฟอร์ม (Google Form) โดยมีระยะเวลาในการเก็บ ข้ อมูล 3 เดือนและคณาอาจารย์ผู้สอนสอน
ภาษาญี่ปุ่น 10 ท่าน โดยกาหนดเป็นอาจารย์ชาวไทย 5 ท่าน และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 5 ท่าน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
คำสำคัญ – 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

การสอนภาษาญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มมีการเรียนการสอนยุค
แรกเมื่อปีพุทธศักราช 2477 ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 7
– 8 แผนกวิสามัญภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนมัธยมวัด

1) บทนา
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บพิตรภิมุข กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงธรรมการ ปัจจุบัน
คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ และเริ่มการสอนระดับอุดมศึกษาที่
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนวิชา
ภาษาญี ่ ปุ ่ นเป็ น วิชาเลื อ กใน พ.ศ. 2485 ซึ ่ งในปั จ จุบัน
เหตุ ผ ลในการเลื อ กเรี ย นภาษาญี ่ ป ุ ่ น นั ้ น สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 2 เหตุหลักคือ
1. ประเทศไทยมี บ ริ ษ ั ท สั ญ ชาติ ญ ี ่ ป ุ ่ น มาลงทุ น อยู่
จ านวนมากถึ ง 1,750 องค์ ก ร (2563) โดยมี บ ริ ษ ั ท ราย
ใหญ่อย่าง โตโยต้า และยังมีรายเล็กอย่างร้านอาหารญี่ปุ่น
เป็ น จ านวนมาก โดยเมื ่ อ เที ย บภายในอาเซี ย นแล้ ว
ประเทศไทยมีจานวนบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนเป็นอันดับ
สอง รองมาจากเวียดนาม (2549) ซึ่งการเข้ามาลงทุนของ
บริ ษ ั ท ญี ่ ป ุ ่ น นั ้ น ท าให้ ต ลาดแรงงาน มี ค วามต้ อ งการ
บุคคลากรที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจานวนมากขึ้น
2. มีการเสพสื่อบันเทิงเกี่ยวกับญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น คง
ปฏิเสธได้ยากว่าสื่อบันเทิงที่มีความนิยมในสังคมไทยนั้น มี
แค่ ส ื ่ อ บั น เทิ งจากทางฝั ่ งตะวั น ตก อย่ า งเช่ น จากค่าย
Waltz Disney เพราะสื่อบันเทิงญี่ปุ่นนั้น อยู่กับคนไทยมา
นานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของคนไทยหลาย
คน ซึ่งในปัจจุบันนั้น ยังมีความแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต
ทาให้การเข้าถึงสื่อบันเทิงญี่ปุ่นสะดวกขึ้นมาก
การสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันนั้น สามารถแบ่งได้เป็น
สองประเภทหลัก ดังนี้
1. แบ่ ง ตามจุ ด ประสงค์ ในการเรี ย น แบ่ งได้ เ ป็ น สอง
จุดประสงค์
a. เพื่อใช้ในการสอบ
b. เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
2. แบ่งตามทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการ ภาษาญี่ปุ่นมี
ทักษะโดยพื้นฐานอยู่ 4 อย่าง ได้แก่ ค าศัพท์ ไวยากรณ์
การฟังและการอ่าน
ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันนั้น ได้เกิดปัญหาที่ว่าผู้เรียนนั้นมีอาการเบื่อ
หน่ายต่อการเรียนภาษาจนนาไปสู่การเลิกเรียนและไม่ใส่
ใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
2) วัตถุประสงค์
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1. เพื ่ อ ศึ ก ษาความเป็น ไปได้ ในการสอนภาษาญี ่ ปุ ่นใน
รูปแบบอื่น ๆ นอกจากการใช้สื่อเดิม ๆ อาทิ หนังสือเรียน
2. เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกสื่อที่จะใช้ในการสอน
ให้กับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
3. เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่ นต่อ
การที่มีสื่ออนิเมชั่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
3) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
“Popular Culture” มี ก ารใช้ ค าเรี ย กในภาษาไทย
หลายแบบ เช่น วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมประชา
นิยม ซึ่งไม่ว่าจะใช้ค าใดก็ตาม การพิจารณาว่าสิ่งๆ นั้น
เป็นความนิยมของผู้คนในยุคสมัยหรือเป็นวัฒนธรรมสมัย
นิยมหรือไม่นั้น อาจพิจารณาได้จากเกณฑ์ทั้ง 4ประการ
ได้แก่
1. เป็นสิ่งทีช่ ื่นชอบหรือยอมรับโดยผู้คนจานวนมาก
2. เป็นสิ่งที่ถูกมองว่าต่าชั้นและไร้คุณค่าหรือรสนิยม
ทางศิลปะ
3. เป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้คนจานวนมากชื่นชอบ
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 (วิ ธ ี ก ารแบบแปล
ไวยากรณ์) เป็นการสอนที่เน้นไปที่การจ าไวยากรณ์และ
ประโยคที่เขียนไว้ ทาให้ผู้เรียนสามารถอ่านประโยคที่ถูก
เขียนไว้ได้
2. Natural Method (วิธีสอนแบบธรรมชาติ) เป็นวิธีการ
สอนที่ใช้ผู้สอนภาษาต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาสอน
ให้ผู้เรียนที่อยู่ในห้องเรียนจานวนไม่มาก ผ่านกิจกรรมใน
ห้องเรียน โดยที่จะไม่มีการอธิบายเป็นภาษาของผู้เรียน
ผู้เรียนจะได้มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้ องและลอก
เลียนการออกเสียงจากผู้สอน
3. Phonetic Method (วิ ธ ี เ น้ น การออกเสี ย ง) เป็ น การ
สอนที่เน้นเรื่องการออกเสียง
4. Oral Method (วิธีสอนด้วยปากเปล่า) เป็นการสอนที่
มีวิธีการฝึก 7 อย่าง 1. ฝึกฟังแยกเสียง 2. ฝึกออกเสียง
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3. ฝึกทาซ้า 4. ฝึกแก้ไขแล้วทาซ้า 5. ฝึกเปลี่ยนรูป 6. ฝึก
สั่ง 7. ฝึกให้เป็นแบบ
5. Direct Method (วิธีสอนแบบตรง) เป็นการสอนแบบ
กาหนดคาศัพท์หรือประโยคที่ถูกใช้ในสถานการณ์นั้นแล้ว
สอนการพูดการฟัง โดยเชื่อว่าผู้เรียนจะเรียนคาศัพท์ได้ดี
ยิ่งขึ้นหลังจากได้ฟังคาศัพท์แล้ว
6. ASTP (Army Specialized Training Program) เ ป็ น
วิธีการสอนเน้นไปที่โครงสร้างของคาศัพท์และประโยค
7. Audio-Lingual Method (วิ ธ ี ส อนแบบฟั ง -พู ด ) เป็ น
วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนทุกองค์ประกอบของภาษา
และน ามาท าซ ้าไปเรื่อยจนเกิดความช านาญ (Pattern
Practice)
8. Silent way (วิธีเงียบ) เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ลองใช้ภาษานั้น ๆ และรับรู้ถึงจุดที่ผิดด้วยตนเอง โดยที่
ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์และคอยช่วยเหลือยาม
จาเป็น
9. Community Language Learning (วิ ธี ส อนภ า 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 ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนผ่อนคลาย
ไม่ตึงเครียดและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู ้ข อง
ผู้เรียนได้
13. Cognitive Approach (วิธีการสอนแบบความรู้ความ
เข้าใจ) เป็นการสอนแบบที่ยึดแนวคิดที่ว่าภาษาเป็นระบบ
ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ความเข้าใจ และการแสดงออก
ทางภาษาขึ้นอยู่กับความเข้าใจ กฎเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนมี
ความเข้าใจรูปแบบของภาษาและความหมายแล้ว ก็จะ
สามารถใช้ภาษาได้ การสอนจึงมุ่งฝึกทักษะทุกด้านตั้งแต่
เริ่มสอน
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14. Communicative Approach ห รื อ
Communicative Language Teaching (การสอนภาษา
แบบสื่อสาร) เป็นการสอนภาษาโดยเชื่อมระหว่างความรู้
ทางภาษา ทั ก ษะทางภาษา และความสามารถในการ
สื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อ
สื่อสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-Chan Yee Han และ Wong Ngan Ling ได้ทาการวิจัย
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 จึ งท าให้ ค วามสนใจทั ้ งวั ฒ นธรรมและภาษาญี่ปุ่น
แพร่หลายมากขึ้น จึงมีการเล็งเห็นว่าจะสามารถใช้ในการ
สอนภาษาญี ่ ป ุ ่ น ได้ เพื ่ อ เพิ ่ ม ความหลากหลายและ
สนุกสนานในคาบเรียน จึงมีการทดลองน าอนิเมะมาใช้
เป็นสื่อการสอนในJFL (japanese foreign language) ที่
มีจ านวนนักเรียนเฉลี่ยห้องละ10 – 15 คน โดยมีทั้งการ
ทาบทบาทสมมติ (Roleplay) การพากย์ไปพร้อมกัน การ
วิ เ คราะห์ บ ทพู ด เป็ น ต้ น โดยผลลั พ ธ์ เ ป็ น ที ่ น ่ า พอใจ
เนื่องจากสามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยคที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไวยากรณ์ หรือ ส านวนอื่น ๆ และยัง
สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายขึ้น
- 田島弘司 ได้ทาการวิจัย 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 ได้ทาการวิจัยรวมถึง
การสืบประวัติว่าการใช้อนิเมะในการสอนภาษาญี่ปุ่นนั้น
มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1995 โดยใช้อนิเมะเรื่อง [となりの
トトロ] แต่ในตอนนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่ช่วงปี
ค.ศ.2000 – 2010 การแพร่ ห ลายคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเตอร์เน็ตนั้นเริ่มทาให้สามารถสื่อในการสอนได้ง่ายขึ้น
ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออนิเมะ
4) วิธีการดาเนินการ
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มได้แก่
1.1 ผู ้ ท ี ่ ก าลั ง หรื อ เคยศึ ก ษาภาษาญี ่ ป ุ ่ น ทุ ก
ระดับชั้น จานวน 200 คน
1.2 ผู ้ ส อนภาษาญี ่ ป ุ ่ น 10 ท่ า น ผู ้ ส อนชาวไทย 5
ท่านและชาวญี่ปุ่น 5 ท่าน
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การวิจัยเรื่องการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยสื่ออนิเมชั่น เพื่อ
ค้นหาเเนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆ ในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงสารวจ
ได้มีการแบ่งผลวิจัยเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ผลจากการสารวจความต้องการและความ
คิดเห็นของผู้เรียนผ่านแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 57 อยู่ในช่วงการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน162 คน คิดเป็นร้อยละ 81

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ วิธีที่หนึ่ง คือแบบสอบถามความต้องการการในการ
ให้ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นใช้สื่ออนิเมชั่นในการสอนและความ
คิดเห็นต่าง ๆ โดยมีการสร้างขึ้นเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับประวัติผู้เรียน
ช่วงที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิด เห็น รวมถึง
ความต้องการในการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยมีสื่ออนิเมชั่น
ช่วงที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสู่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
2.2 วิธีที่สอง คือการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นรวมถึง
ข้อแนะนา จากผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

1 .ประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นของ
กลุ่มตัวอย่าง
2% 5%
25%
33%
35%

น้อยกว่า 1 ปี

1-3 ปี

7-9 ปี

4-6 ปี

10 ขึน้ ไป

2. ระดับการสอบวัดระดับภาษาที่ของกลุ่มตัว
อย่างมี

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 น าแบบสอบถามที ่ ไ ด้ ร ั บ การตรวจสอบจน
สมบูรณ์แล้ว เก็บข้อมูลจากผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน
ธั น วาคม ปี 2563 ถึ งเดื อ นกุ มภาพัน ธ์ ปี 2564 ได้ กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน คิดเป็น 100%
3.2 มีการขออนุญาตรวมถึงการนัดวันเวลาในการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากคณะผู้สอน

12.5%
37.5%

1.5%
N5
N3
N1

4.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติและข้อมูลความ
ต้องการของผู้เรียนด้วยการหาค่าร้อยละของแต่ละคาถาม
และความถี่ในคาถามปลายเปิด
4.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์มาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ หาค่าร้อยละ และ
หาค่าความถี่ของคาตอบในแต่ละคาถาม

13.5%

22.5%
12.5%
N4
N2
ยังไม่มีผลสอบ

โดยภาพที่ 1 – 2 มีประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ตั้งแต่ 4 ปีถึง 6 ปี เป็นจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35
และยังไม่มผี ลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นจานวน 77
คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือมีผลสอบระดับ N3
เป็นจานวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 22.5

5) ผลการวิจัย
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จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
ในด้านวิธีการสอนและการพูดถึงร้อยละ 41 รองลงมาเป็น
ความสนุกและความน่าสนใจในเนือ้ หาการร้อยละ 34

3. ความสามารถทางภาษาญีป่ ุ่นของกลุ่มตัวอย่าง
N=363
22.04%

20.1%

6. การสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน กลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าผู้สอนใช้สื่อการสอนมีความ
น่าสนใจระดับใด

15.43%
24.52%
17.91%
คาศัพท์

ไวยากรณ์

การฟั ง

การสนทนา
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การอ่าน

8%

22%

70%

จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทักษะ
ทางภาษาญี่ปุ่นในด้านการฟังมากที่สุด เป็นร้อยละ 24.52
ของคาตอบทั้งหมด รองลงมาคือคาศัพท์ร้อยละ 22.04
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง 195 คนหรือร้อยละ 97.5 เคยดู
สื่อประเภทอะนิเมชั่น และร้อยละ 98 เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
สื่ออะนิเมชั่นมีผลทาให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่ายขึ้น

ไม่น่าสนใจเลย

เฉยๆ

7. ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการที่ให้ผู้สอน
ใช้ สื่อประเภทอื่นๆในการสอนภาษาญี่ปุ่น
3%

4. ความถี่ในการดูสื่อประเภทอนิเมชั่นของกลุ่ม
ตัวอย่าง
11.5%

2.5%

มาก

37.5%
59.5%

17.5%
14.5%

ไม่ตอ้ งการ

32.5%
ทุกวัน
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์

21.5%
5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ไม่ดู
อื่น ๆ

8. ประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่ออนิเมชั่น โดยมีผู้สอนเป็นผู้เตรียม

5. ท่านให้ความสาคัญกับการสอนภาษาญี่ปุ่น
ด้านใดมากที่สุด

47.5%

1% 22%

52.5%

2%

จากภาพที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ที่เคยเรียน
ภาษาญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นเป็นจานวน 105 คน คิดเป็นร้อย
เคย
ไม่เคย
ละ 52.5

41%
เนือ้ หาที่สอน
วิธีการสอน การพูด
อื่น ๆ

ต้องการมาก

จากภาพที่ 6 – 7 แสดงให้เห็นว่าผู้สอนภาษาญี่ปุ่นใช้สื่อ
ได้มีความน่าสนใจระดับเฉยๆ 140 คน เป็นร้อยละ 70 มี
ความต้องสื่อใหม่ในระดับต้องการมาก จานวน 119 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.5

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 32.5
ดูสื่ออะนิเมชั่น 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์

34%

เฉยๆ

สื่อที่ใช้
ความน่าสนใจ ความสนุก
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ตอนที่ 2 คาตอบจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้สอนภาษาญี่ปนุ่ ทั้ง 10 ท่าน

9. กรณีที่เคย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าสื่ออนิเมชั่น
ได้พัฒนาความ
สามารถทางภาษาญีป่ ุ่นด้านใดบ้าง N=376
23%

ข้อที่ 1

1%
26%
9%

34%

คาตอบ

7%

คาศัพท์

ไวยากรณ์

การอ่าน

การฟั ง

การสนทนา

ไม่เลย

10. กรณีที่ไม่เคย ท่านคิดว่าสื่ออนิเมชั่นจะสามารถ
พัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่ ของท่านด้าน
ใดบ้าง N=318
3%

ข้อที่ 2
คาตอบ

22%

24%

10%
34%
คาศัพท์

ไวยากรณ์

7%
การอ่าน

การฟั ง

การอ่าน

ไม่เลย

ข้อที่ 3
คาตอบ

จากภาพที่ 9 - 10 ผู้ตอบแบสอบถามที่เคยเรียนและไม่
เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นตอบว่าการฟังได้รับการ
พัฒนามากที่สุด เป็นร้อยละ 34 และจะสามารถ
พัฒนาการฟังได้มากทีส่ ุดเป็นร้อยละ 34
ข้อที่ 4

11. ความสนใจในการเรียน เมื่อผู้สอนนาสื่ออนิ
เมชั่นมาใช้

คาตอบ

0.5%
18.5%

81%
ไม่น่าสนใจเลย

เฉยๆ
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น่าสนใจมาก

ข้อที่ 5

จากภาพที่ 11 ผู้ตอบแบสอบถามมีความสนใจอย่างมากที่
ผู้สอนจะนาสื่ออนิเมชั่นมาใช้ประกอบเป็นสื่อในการสอน
จานวน 162 คน หรือ ร้อยละ 81

228

ความคิดเห็นต่อการนาอนิเมชั่นมาใช้ในการ
สอน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเป็นไป
ได้ในการใช้อนิเมชั่นในการสอนภาษาญี่ปุ่น
ว่าเป็นไปได้ ถึงร้อยละ100 อันดับหนึ่งคือ
สามารถนามาสอนการพูดและการสนทนา
ในชีวิตประจาวันได้ รองลงมาคือ สามารถ
นามาสอนภาษาญี่ปุ่นพ่วงกับวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นได้ และ สนุก สามารถดึงดูดผู้เรียนได้
ข้อแนะนาถ้าต้องใช้อนิเมชั่นในการสอน
ข้อแนะนาในการใช้อนิเมชั่นในการสอน
ภาษาญี่ปุ่นอันดับ 1 นั้นคือควรใช้อนิเมะที่
มีคาศัพท์ไม่ยากเกินไป ไม่มีคาศัพท์เฉพาะ
รองลงมาคือควรใช้อนิเมะทีม่ ีเนื้อหาเข้าถึง
ผู้เรียนทุกคน
อนิเมชั่นที่แนะนาสาหรับการสอน
ว่าอนิเมชั่นที่แนะนาสาหรับการสอน
ภาษาญี่ปุ่นโดยคาตอบอันดับหนึ่งนั้นคือ
อนิเมชั่นเรื่อง Doraemon และยังไม่มีอนิ
เมชั่นแนะนา อันดับสองคือ อนิเมชั่นเรื่อง
Chibi Maruko
เมื่อเปรียบการสอนด้วยตาราเรียนกับด้วยอ
นิเมชั่นแล้ว มีความแตกต่างอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบการสอนภาษาญีป่ ุ่นด้วย
ตาราเรียนกับด้วยอนิเมชั่นแล้ว มีความ
แตกต่างอย่างไร ในความคิดของกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว มีผู้ทตี่ อบที่ว่า แตกต่างรวม 9
ท่าน โดยเหตุผลอันดับหนึ่งคือ หนังสือ
เหมาะกับการเรียนไวยากรณ์ อนิเมชั่น
เหมาะกับการเรียนักษะด้านการฟัง
สื่ออื่น ๆที่สาทารถนามาใช้ในการสอน
ภาษาญี่ปุ่นได้
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เกินไปควรเป็นอนิ เมชั่นที่ม ีการใช้ค าศั พท์ที ่เข้า ใจง่ า ย
เข้าถึงผู้เรียนทุกคน และคาแนะนาที่ว่าควรใช้อนิเมชั่นที่
เนื้อหาหรือเรื่องราวเข้ากับหรือเป็นที่ต้องการของผู้เรียน
ซึ่งเข้ากับทฤษฎีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเนื้อหามี
ความส าคั ญ และมี ค วามหมายต่ อ การเรี ย นรู ้ ใ นการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยสาคัญที่จะต้องนามา
พิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์
เดิมและความต้องการของผู้เรียนการเรียนรู้ที่สาคัญและมี
ความหมายจึงขึ้นอยู่กับเนื้อหาและเทคนิคการสอน
นอกเหนือจากนี้ยังมีการแนะนาอนิเมชั่นที่เหมาะสาหรับ
การสอนภาษาญี่ปุ่นจากกลุ่มตัวอย่าง โดยอันดับหนึ่งคือ
อนิเมชั่นเรื่อง Doraemon โดยให้เหตุผลว่า เป็นอนิเมชั่น
ที่มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ยากเกินไปและสามารถเห็นการ
สนทนาที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในปัจจุบัน สุดท้ายนี้มีการ
แนะน าสื่ออื่นๆที่สามารถนามาใช้ในการสอนภาษาญี่ปุ่น
โดยมีทั้งเพลง หนัง ละครและข่าว
จุดมุ่งหมายที่ 3 เพื่อรวบรวมความคิดเห็น รวมถึง
ความต้องการของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อการที่มีสื่ออนิเมชั่น
ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนทั้งสองร้อย
คนพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนที่ต้องการอนิเมชั่นในการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นถึงร้อยละ80 อาจเป็นเพราะว่า
โดยปกติ ก ารสอนภาษาญี ่ ป ุ ่ น ในไทยเป็ น แ บบแปล
ไวยากรณ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้การจาเป็นอย่างมาก อาจทาให้
เกิดความเบื่อหน่าย ผู้เรียนจึงอาจมีความต้องการในการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยสื่อก็เป็นได้โดยเมื่อวิเคราะห์ผู้เรียนที่
เคยเรี ยนภาษาญี ่ป ุ ่น ผ่ านอนิ เมชั่ น มาแล้ ว จะพบได้ว่า
ผู้เรียนได้คิดว่าการฟังนั้นพัฒนามากขึ้ น นอกจากนี้อัตรา
การรับชมอนิเมชั่นของกลุ่มตัวอย่างนั้น ร้อยละ87.5ซึ่ง
สามารถโยงไปถึงแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม(Popular
Culture)ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาหรือสร้างขึ้นเพื่อให้คน
จานวนมากชื่นชอบ เพื่อประโยชน์ทางการค้าและบริโภค
นิยม โดยอนิเมชั่นญี่ปุ่นนั้นเป็นที่นิยมในไทยอย่างมาก

คาตอบ สื่ออื่น ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการสอนได้
อันดับหนึ่งคือ เพลง รองลงมาคือข่าว
ละคร ภาพยนตร์
6) อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจัยแยกตามจุดมุ่งหมายการวิจัยแต่ละข้อ
จุดมุ่งหมายที่ 1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใ นการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากการใช้สื่อเดิม ๆ
ผลจากการวิจัยทาให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเห็นถึงความเป็นได้ในการใช้อนิ
เมชั่นในการสอนภาษาญี่ปุ่น ทั้ง10 ท่านจาก10 ท่าน ทั้งนี้
ยังมีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้นั้นหลากหลาย โดย
เห็ น ว่ า อนิ เ มชั ่ น สามารถน ามาใช้ ใ นการสอนด้ า นการ
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (ร้อยละ 50) โดยเข้ากับแนวคิดการ
สอนภาษาแนวสื ่อ สาร จากหนั งสื อ ベーシック
日本語教育 ของ 佐々木泰子 ซึ่งแนวคิดนี้
เป็ น การสอนที ่ เ น้ น เรื ่ อ งการสื ่ อ สาร Communicative
Language Teaching และนอกเหนื อ จากความคิ ด เห็ น
ที่ว่าอนิเมชั่นสามารถนามาใช้ในการสอนด้านการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว อนิเมชั่นยังสามารถนามาใช้เป็นสื่อที่ใช้
สอนภาษาญี่ปุ่นพ่วงกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้และยังมีความ
สนุกดึงดูดผู้เรียนได้
นอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างยังความคิดเห็นว่า การ
ภาาาญี ่ ป ุ ่ น ด้ ว ยอนิ เ มชั ่ น นั ้ น แตกต่ า งจากการสอน
ภาษาญี่ปุ่นด้วยหนังสือเรียน โดยหตุผลหลักคือ หนังสือ
เหมาะกับการเรียนไวยากรณ์ อนิเมชั่นเหมาะกับการเรียน
การฟัง จะเห็นได้ว่าหนังสือเรียนเหมาะกับการสอนแบบ
แปลไวยากรณ์ที่เน้นไปที่การจาไวยากรณ์และประโยคที่
เขียนไว้ซึ่งจุดประสงค์หลักของการสอน วิธีนี้คือ ท าให้
ผู้เรียนสามารถอ่านประโยคที่ถูกเขียนไว้ได้ ต่างจากอนิ
เมชั่นที่เป็นการสอนเน้นการสื่อสารแบบ
Communicative Language Teaching
จุดมุ่งหมายที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกของ
สื่อที่จะใช้ในการสอนให้กับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ผลจากการ
วิจัยทาให้พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทย
และชาวญี่ปุ่นนั้น มีคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้อนิเมชั่นใน
การสอนภาษา ญี่ปุ่นคือ ใช้อนิเมชั่นที่ไม่มีค าศัพท์ยาก

VI. ข้อเสนอแนะ
1. ผู้เรียนมีความสนใจให้ผู้สอนใช้อนิเมชั่นในการ
สอนภาษาญี่ปุ่นอยุ่ในระดับมากและผู้เรียนที่เคยเรียน
ภาษาญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นมาแล้ว จะพบได้ว่าผู้เรียนได้คิด
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เพ็ญแข ประจนปัจจนึก. (2554). ยุทธวิธีในการสอนภาษาญี่ปุ่นตาม
แนวของโมโนซูกุริ (Monozukuri). กรุงเทพฯ.สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
วรรณวิ ม ล รุ ่ ง ธี ร ะ,ธิ ต ิ ส รณ์ แสงอุ ไ ร,อาจารย์ Yuko Kunitake.
(2551). ปั ญ หาในการเรี ย นภาษาญี ่ ป ุ ่ น ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
กรุงเทพฯ.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สุรีรัตน์ เรืองประยูร, ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์.การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัย
นิยมของญี่ปุนผ่านอนิเมชั่นและมังงะของนักศึกษายุคเจเนอเรชั่น z
คณะศิลปศาสตร์ หลัก สูตรสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Chan Yee Hanแ ล ะ Wong Ngan Ling.(2561).The Use of
Anime in Teaching Japanese as a Foreign Language
(2017).Faculty of Languages and Linguistics, University of
Malaya Jalan Universiti.
佐々木泰子 (2007). ベーシック日本語教
育.株式会社ひつじ.東京都
田島弘司. (2561). アニメを活用した日本
語教育の可能性 (2017). 上越教育大学.

ว่าการฟังนั้นพัฒนามากขึ้น การสอนภาษาญี่ปุ่นหลังจากนี้
อาจจาต้องมีสื่อในการสอนที่เป็นอนิเมชั่น
2. ผู้สอนพบว่า ผู้สอนเห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
ใช้อนิเมชั่นในการสอนก็จริง แต่อาจมีข้อเสนอแนะหรือข้อ
ควรระวัง คือ อนิเมชั่นที่น ามาใช้สอนไม่ควรมีค าศัพท์ที่
ยากหรือเฉพาะเกินไป และควรเลือกอนิเมชั่ น ที ่เข้ า ถึ ง
ผู้เรียนได้ทุกคน
7) เอกสารอ้างอิง
ธนพล อรรถเอี ่ ย ม, วิ ภ าณี เพ็ ง เนตร. (2557). กลวิ ธ ี ก ารเรีย นรู้
ค าศัพ ท์ภาษาญี่ปุ่นของนัก ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่
ศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (JPN). กรุงเทพฯ. สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
บัณฑิต อนุญาหงษ์ , วรรณวิมล รุ่งธีระ, และคณะ. (2553). การ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนวิ ช าปรั บ พื ้ น ฐาน
ภาษาอั ง กฤษและภาษาญี่ ป ุ ่ นของส านั ก วิ ชาพื้ นฐานและภาษา
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บทคัดย่ อ — อุตสาหกรรมการผลิ ตในยุคปั จจุบนั มี การแข่งขันกันสูง
มาก และเป็ นผลมาจากกลไกของตลาดที่ มีการแข่งขันสูง เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่มี จากัด ในกระบวนการ
ผลิ ตชิ้ น ส่ ว นฝาครอบกัน ชนท้ า ยรถยนต์ ประเภทชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก โดย
วิ ธีการฉี ดขึ้นรูป เป็ นชิ้ นงานตามแบบ การผลิ ตปั จจุบนั หุ่นยนต์ทาหน้ าที่
จับชิ้ นงานจากเครื่องฉี ดพลาสติ ก นามาให้พนักงาน ทาการฟาฟาประกอบ
คลิ ป แบบกลม 1 ตัว คลิ ป แบบเหลี่ ย ม 1 ตัว และตัด ทางเข้ า น้ า พลาสติ ก
ปั จจุบนั พนั กงานทางานมากกว่าหุ่นยนต์จึงจาเป็ นต้ องทาการปรับสมดุล
การทางานระหว่างคนกับหุ่นยนต์ให้ ทางานอย่างเหมาะสม ซึ่งงานวิ จยั นี้ มี
วัต ถุป ระสงค์คือ ออกแบบสายการผลิ ต ให้ เป็ นกึ่ งอัตโนมัติ ลดงานของ
พนั ก งาน ให้ ห่ นุ ยนต์ ท า และลดพนั ก งานจาก 2 คน ให้ เหลื อ 1 คน โดย
โยกย้ า ยงานบางอย่ า งให้ ห่ ุน ยนต์ เป็ นผู้ท า การวิ จ ัย นี้ ได้ ป ระยุ ก ต์ ก าร
ออกแบบระบบนิ วเมติ กส์ มาใช้กบั การออกแบบและพัฒนาการทางานของ
หุ่นยนต์ทางานต่อเนื่ องตามลาดับแต่ละขัน้ ตอนและสัญลักษณ์ การทางาน
ของอุปกรณ์เพื่อเข้าใจให้ง่าย

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. บทนา
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ลดความสูญเปล่าในสายการผลิตชิน้ ส่วน
ฝาครอบกันชนท้ายรถยนต์ โดยจัดสมดุลการผลิตและลดงานของพนักงาน
เพือ่ ให้ทนั กับรอบการผลิตของเครือ่ งฉีดพลาสติก เนื่องจากงานเร่งรีบจึงทา
ให้ชน้ิ งานไม่ได้คุณภาพ และประกอบชิน้ ส่วนไม่ครบ
บริษัท กรณี ศ ึก ษาเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ป ระกอบการเกี่ย วกับ การฉี ด
พลาสติก ผลิตภัณฑ์หลัก คือชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทพลาสติก โดยวิธกี าร
ฉีดขึ้น รูป ชิ้น งานได้จากการฉีดพลาสติก ขึ้น รูป ดังรูปที่ 1 และประกอบ
คลิปเป็ นชิน้ ส่วนสาคัญในการประกอบกับรถยนต์
กระบวนการการผลิตชิ้นส่วน ประกอบไปด้วยชิน้ งานทีไ่ ด้จากแม่พมิ พ์
ฉีดจานวน 2 ชิ้น ประกอบ คลิป แบบกลม 1 ชิ้น คลิปแบบเหลี่ย ม 1 ชิ้น
กระบวนการการทางานมีอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบไปด้วย 1.เครื่องฉีด
พลาสติก รุ่น KraussMaffei ขนาดแรงฉีด 500 ตัน 2.เม็ด พลาสติก ชนิ ด
Polypropylene (PP) 3.หุ่นยนต์ รุ่น ABB IRB2600 4.แม่พมิ พ์มชี ้นิ งาน 2
คาวิต้ี 5.พนักงานจานวน 2 คน การผลิตเริม่ จากหลอมพลาสติกอุณหภูม ิ
อยู่ท่ี 220 องศาเซลเซียส ฉีดเข้าไปในแม่พมิ พ์พลาสติก หุ่นยนต์จบั ชิน้ งาน
จากเครื่องฉีดมาวางบนโต๊ะพนักงานจานวน 2 ชิ้น พนักงานคนที่ 1 หยิบ

คำสำคัญ — 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 semiautomation 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
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ชิ้นงานชิ้นที่ 1 ตัดแต่งทางเข้าน้ าพลาสติก ประกอบคลิปแบบกลม 1 ชิ้น
คลิปแบบเหลี่ยม 1 ชิ้น ใส่กล่องบรรจุ พนักงานคนที่ 2 ทาอย่างเดีย วกัน
กับชิ้นงานชิ้น ที่ 2 ตัดแต่งทางเข้าน้ าพลาสติก ประกอบคลิปแบบกลม 1
ชิ้น คลิป แบบเหลี่ย ม 1 ชิ้น ใส่ ก ล่ อ งบรรจุ ดังรูป ที่ 2 Flow Chart ก่ อ น
ปรับปรุง หนึ่งรอบการผลิตใช้เวลา 62 วินาที
I.I วัตถุประสงค์การวิจยั
วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจยั คือ การจัด สมดุ ล การผลิต ใหม่เพื่อ ให้ไ ด้
ความเร็วในการผลิต (Takt Time) ทีต่ อ้ งการ การลดพนักงาน และคุณภาพ
ชิน้ งานทีด่ ขี น้ึ เป็ นผลพลอยได้จากการจัดสมดุลการผลิต
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เป็ น 62 วิน าทีต่ อ รอบการผลิต หนึ่งรอบ จากการวิเคราะห์กระบวนการ
ทางานของพนักงาน จะต้องใช้พนักงานจานวน 1.8 คน จึงต้องใช้พนักงาน
จานวน 2 คน ดังสมการที่ (2)

II. วิธดี าเนินงานวิจยั
II.I ก่อนปรับปรุง (ศึกษาปั ญหา)
ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษางาน กระบวนการผลิต ชิ้นส่ วนฝาครอบกัน ชน
ท้ายรถยนต์ เพื่อหาแนวทางลดเวลาการทางานของพนักงานและปั ญหา
การประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ ดังรูปที่ 1 ชิ้นงานสมบูรณ์ซ่งึ ประกอบคลิป 2
แบบ คือ คลิปแบบกลมและ คลิปแบบเหลีย่ ม [1]

รูปที่ 2 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการทางาน
[ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =

56+56
62

รูปที่ 1 ชิน้ งานกับคลิปแบบกลมและคลิปแบบเหลีย่ ม

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑

= 1.8

𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 เครือ่ งฉีด

คน

]

(2)
(3)

กระบวนการผลิต ชิ้น ส่ ว นฝาครอบกัน ชนท้ายรถยนต์ พ ร้อ มกับ การ
ประกอบชิ้นส่วน มีกระบวนการผลิตการทางานโดยรายละเอียดแต่ละส่วน
ของงาน ดัง YAMAZUMI CHART [2] ดังรูปที่ 4

การสังซื
่ ้อของลูกค้า ตลอดทัง้ 12 เดือ นในปี 2020 ในเดือ นตุ ล าคมมี
ยอดการสังซื
่ ้อ สูงสุด 21,780 ชิ้น/เดือน เวลาทางานปกติ (08.00-17.00) 8
ชัวโมง
่
และทางานล่วงเวลา (17.00-20.00) 3 ชัวโมง
่
เวลาพักในช่วงเวลา
ทางานรวม 1 ชัวโมง
่
พักทานอาหารกลางวัน 1 ชัวโมง
่
รวมเหลือเวลาใน
การทางาน 9 ชังโมง/วั
่
น วันทางาน 22 วัน/เดือน บริษทั ต้องผลิตชิน้ งานให้
ได้เฉลีย่ ต่อวันอยู่ท่ี 990 ชิ้น/วัน จึงจะพอส่งให้กบั ลูกค้า จากการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าในปี 2021 มียอดการสังซื
่ ้อเพิม่ ขึ้น จึงต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ รองรับกับยอดทีเ่ พิม่ ขึน้
II.II สารวจสภาพปั จจุบนั
รายละเอียดของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฝาครอบกันชนท้ายรถยนต์
การฉีดพลาสติก 1 ครัง้ จะได้ช้นิ งาน 2 ชิ้น ดังรูปที่ 2 แสดง Flow Chart
ล าดับ ขัน้ ตอนการท างานก่ อ นการปรับ ปรุ ง รายละเอี ย ดขัน้ ตอนการ
ประกอบด้วยมือ (Manual) ดังรูปที่ 3
เครือ่ งฉีดชิน้ งานออกมาครัง้ ละ 2 ชิน้ และหุ่นยนต์จบั ชิน้ งานจากเครือ่ ง
ฉีดนามาวางบนโต๊ะ โดยมีพนักงาน 2 คน พนักงานคนที่ 1 ทาชิ้นงานชิน้ ที่
1 พนักงานคนที่ 2 ทาชิน้ งานชิน้ ที่ 2 บรรจุลงกล่อง ดัง Flow Chart รูปที่ 2
จากการพยากรณ์ ของลูกค้าในปี 2021 จะมียอดสังซื
่ ้อเพิม่ ขึ้น บริษัทต้อง
ท าการปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถการผลิ ต
เพื่อตอบสนองต่อยอดการสังซื
่ ้อเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ Takt Time
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ของหุ่นยนต์ จากการศึกษางานทีห่ ุ่นยนต์สามารถทา ได้แก่ ตัดทางเข้าน้ า
พลาสติก ประกอบคลิปแบบกลมคลิปแบบเหลีย่ ม ลดพนักงานจาก 2 คน
เหลือ 1 คน จึงเสนอแนวคิดปรับปรุงการทางานของพนักงานให้เหลืองาน
ตรวจสอบคุณภาพชิน้ งานและบรรจุลงกล่อง เพือ่ การทางานไหลลื่นมากขึน้
การท างานก่ อ นการปรับ ปรุ ง ดัง แสดงล าดับ ขัน้ ตอนการท างานของ
พนักงาน ในรูปที่ 3
III. การดาเนินการทดลองหลังปรับปรุง
ออกแบบลาดับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของหุ่นยนต์แทนการปฎิบตั งิ าน
ของพนักงานได้จากตารางรวมงานมาตรฐาน [3] ดังในรูปที่ 5
III.I ดาเนินการออกแบบอุปกรณ์
ดาเนิน การออกแบบกาหนดทิศทางในการใส่ คลิปและตัดทางเข้าน้ า
พลาสติก การประกอบคลิปแบบกลมจะประกอบทางด้านข้างโดยวิธกี าร
เลือ่ นเข้าขนานกับชิน้ งาน แบบเหลีย่ มจะประกอบโดยวิธกี ารเลื่อนขึน้ และ
ตัดทางเข้าน้าพลาสติกจะเลือ่ นเข้าด้านข้าง ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 4 YAMAZUMI CHART แสดงเวลาการทางานก่อนปรับปรุง
จากการวิเคราะห์ YAMAZUMI CHART และรายละเอีย ดของแต่ ล ะ
ส่วนของงาน ทาให้พบว่าควรปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อขจัดความสูญ
เปล่ าจากกิจกรรมของหุ่ น ยนต์ ท่มี กี ารรองานอยู่ท่ี 40 วิน าที หุ่ น ยนต์ ใช้
เวลาท างาน 22 วิน าที ฉีด พลาสติก 1 รอบ จะได้ช้ิน งานจ านวน 2 ชิ้น
Cycle Time เครือ่ งฉีดเท่ากับ 62 วินาที ดัง YAMAZUMI CHART รูปที่ 4
Takt Time การผลิต 1 วัน ผลิตงานได้ 523 ครัง้ ฉีดชิ้นงานได้ 1,046
ชิน้ /วัน ดังสมการที่ 3 โดยพนักงานทางาน 2 คน ใช้เวลาคนละ 56 วินาที
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 1 รอบ ของการผลิตได้ 2 ชิน้
=

32,400
1,046

31 วินาที/ชิน้

รูปที่ 6 Drawing การประกอบคลิปและตัดทางเข้าน้าพลาสติกชิน้ งาน
(3)

อุ ปกรณ์ และเครื่อ งมือ ของสายการผลิต ประกอบด้ว ยอุ ปกรณ์ ต่ างๆ
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.กริปเปอร์ เพื่อจับคลิปทัง้ แบบกลมและแบบเหลีย่ มจาก
ฟี ดเดอร์ 2.จิก๊ สาหรับวางคลิป 3.ชุดประกอบคลิป 4. กรรไกรตัดทางเข้าน้ า
พลาสติก 5.กริป เปอร์จ ับ ทางเข้าน้ าพลาสติก หลัง ตัด ออกแล้ว 6. ลิม ิต
เซ็นเซอร์ตรวจคลิป เป็ นชุดเครือ่ งจักรอุปกรณ์อตั โนมัติ ดังในรูปที่ 7

5
1

6
3

รูปที่ 5 ตารางรวมงานมาตรฐาน ก่อนปรับปรุง [3]

2

การผลิตใช้พนักงานทางาน 2 คน ที่มกี จิ กรรมหลายอย่างสามารถให้
หุ่นยนต์ทาได้ เนื่องจากหุ่นยนต์ทางานน้อยมากเมือ่ เทียบกับความสามารถ

4
รูปที่ 7 รวมอุปกรณ์และหุ่นยนต์อตั โนมัติ
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ประกอบทางด้านขึน้ โดยกระบอกลมเลื่อนดันขึน้ เพื่อประกอบตามทิศทาง
ตามแบบ

III.II กริปเปอร์
ดาเนินการออกแบบกริปเปอร์ สาหรับจับชิน้ งานดังต่อไปนี้ 1.Vacuum
Pad จานวน 4 ตัว สาหรับจับชิน้ งานออกจากเครื่องฉีด 2.กริปเปอร์แบบที่
1 สาหรับจับทางเข้าน้ าพลาสติก หลังจากตัดแล้วจานวน 2 ตัว 3.กริปเปอร์
แบบที่ 2 สาหรับจับคลิปทัง้ แบบกลมและแบบเหลีย่ มจานวน 4 ตัว ดังรูปที่
8

III.IV Signal Flow Diagram
ออกแบบผังการไหลของสัญลักษณ์เพือ่ ดูการทางานของอุปกรณ์แต่ละ
ชนิด พื่อ สะดวกในการแก้ไขปรับปรุง ดังรูปที่ 11 Signal Flow Diagram
[4] และล าดับ ขัน้ ตอนการท างานของอุ ป กรณ์ แต่ ล ะต าแหน่ งแสดง
รายละเอียดแต่ละขัน้ ตอน อธิบายในตารางที่ 1 เพือ่ ความกระจ่างมากขึน้
Signal Flow Diagram เป็ นแผนภาพแสดงลาดับการทางานของกระบอก
ลมต่างๆ ในระบบนิวเมติกส์ของหุ่นยนต์ ซึ่งออกแบบโดยมีส่วนประกอบที่
สาคัญ 4 ส่วน ดังรายละเอียดรูปที่ 11 คือ 1. ลูกศรหมายถึงการไหลของ
ขัน้ ตอนการทางาน 2. ตัวอักษรตัว ใหญ่ เช่น A หมายถึงกระบอกลม 3.
เครื่องหมายบวกหรือลบ ซึง่ เครือ่ งหมายบวกหมายถึงก้านลูกสูบเลือ่ นออก
และเครื่อ งหมายลบหมายถึ ง ก้า นลู ก สู บ เลื่อ นเข้า 4. ตั ว เลขหมายถึ ง
เซนเซอร์ส่งสัญญาณ (Proximity Switch)

รูปที่ 8 แบบกริปเปอร์จบั คลิปและชิน้ งาน
III.III จิก๊ สาหรับวางชิ้นงานและประกอบ
ชุด ประกอบคลิป กลมประกอบไปด้ว ยกระบอกลมแบบรางน า เพื่อ
เคลือ่ นชุดวางคลิปเคลือ่ นทีต่ ามแนวขวาง ชุดประกอบคลิปเหลีย่ มประกอบ
ไปด้วยกระบอกลมแบบรางนา เพือ่ ให้เคลื่อนทีต่ ามแนวขึน้ ลง และกรรไกร
ลมตัดทางเข้าน้ าพลาสติก ประกอบไปด้วยกระบอกลมแบบรางนา เพื่อ
เคลือ่ นทีไ่ ปตาแหน่งตัดทางเข้าน้าพลาสติก ดังรูปที่ 9

รูปที่ 10 ออกแบบวงจรไดอะแกรมของระบบ
รูปที่ 9 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบคลิปและตัดทางเข้าน้าพลาสติก

โดยงานวิจยั นี้ได้ออกแบบแอคทูเอเตอร์นิวเมติกของกริปเปอร์ เพือ่ ควบคุม
ลาดับการทางานของกระบอกลมทีค่ วบคุมกระบวนการผลิตและโซลินอยด์
วาล์วของระบบ ดังรายละเอียดรูปที่ 10 เพื่อพิจารณาสัญลักษณ์การทางาน
ของ โซลินอยด์วาล์ว ได้ชดั เจนมากขึน้ นอกจากนัน้ รายละเอียดของลาดับ
ขัน้ ตอนการทางานของอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ ดังในตารางที่ 1

ดาเนิ น การออกแบบวิธีก ารประกอบคลิป กล่ าวคือ เมื่อ หุ่ น ยนต์ น า
ชิ้นงานวางบนจิ๊ก จากนัน้ หุ่น ยนต์จะสังกระบอกลมเคลื
่
่อนที่นาคลิปกลม
เลื่อ นเข้าต าแหน่ งประกอบทางด้านข้าง คลิปเหลี่ย มเลื่อ นเข้าต าแหน่ ง
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รูปที่ 11 Signal Flow Diagram ของระบบ
III.V Motion-Step Diagram
Motion Step Diagram รู ป ที่ 12 เป็ นแผนภาพแสดงต าแหน่ ง การ
ทางานของกระบอกลมแต่ละกระบอก ในระบบนิวเมติกส์เทียบกับลาดับ
ขันตอนการท
้
างานโดยมีส่วนประกอบทีส่ าคัญคือ แกนตัง้ แสดงตัวเลข “0”
เมือ่ กระบอกลมหดกลับสุด และ “1” เมือ่ กระบอกลมยืดออกสุด ดังได้กล่าว
แล้วในรายละเอีย ดของ Signal Flow Diagram ดังรูปที่ 11 แกนนอนเป็ น
ตัว เลข แสดงถึง ลาดับที่ข องการทางานในขัน้ ตอนของหุ่ น ยนต์ แนวตัง้
แสดงอุปกรณ์
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รูปที่ 12 Motion Step Diagram ของระบบ
งานวิจยั นี้แสดงขัน้ ตอนการทางานของกระบอกลมดังแสดงใน Motion
Step Diagram [5] รูป ที่ 12 และแสดงได้เป็ น 23 ขัน้ ตอน ตามจ านวน
คอลัมน์ของรูปดังกล่าวและลาดับขัน้ ตอนรายละเอียด ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ลาดับการทางานอุปกรณ์แต่ละตาแหน่ง Signal Flow Diagram
(1.1)(A+)

เซทสัญญาณ กริปเปอร์ 1 ( โซลินอยด์วาล์ว 1.1 ทางาน )

(1)
(1.2)(B+)
(2)
(1.1)(A-)
(1)
(1.2)(B-)

ลมดันกระบอกสูบของ กริปเปอร์ 1 เพื่อเปิ ดปาก กริปเปอร์
เซทสัญญาณ กริปเปอร์ 2 ( โซลินอยด์วาล์ว 1.2 ทางาน )
ลมดันกระบอกสูบ กริปเปอร์ 2 เพื่อเปิ ดปาก กริปเปอร์
รีเซทสัญญาณ กริปเปอร์ 1 ( โซลินอยด์วาล์ว 1.1 ทางาน )
ลมดันกระบอกสูบ กริปเปอร์ 1 เพื่อจับคลิปหัวเหลีย่ ม
รีเซทสัญญาณ กริปเปอร์ 2 ( โซลินอยด์วาล์ว 1.2 ทางาน)

(2)
(1.7)(G+)

ลมดันกระบอกสูบ กริปเปอร์ 2 เพื่อจับ คลิปหัวกลม
เซทสัญญาณ Vacuum 1

(7)
(1.8)(H+)
(8)
(1.3)(C+)
(3)
(2.1)(L+)

จุ๊ปลมดูด Vacuum 1 ( ดูดชิน้ งาน )
เซทสัญญาณ Vacuum 2
จุ๊ปลมดูด Vacuum 2 ( ดูดชิน้ งาน )
เซทสัญญาณ กริปเปอร์ 3 ( โซลินอยด์วาล์ว 1.3 ทางาน)
ลมดันกระบอกสูบ กริปเปอร์ 3 เพื่อจับทางเข้าน้าพลาสติก
เซทสัญญาณ Slide 1 ( โซลินอยด์วาล์ว 2.1 ทางาน )

(11)
(2.4)(O+)
(14)
(2.4)(O-)
(14)
(2.1)(L-)

ลมดันกระบอกสูบ Slide 1 เคลื่อนทีอ่ อกพร้อมตัว กรรไกร 1
เซทสัญญาณ กรรไกร 1 ( โซลินอยด์วาล์ว 2.4 ทางาน)
ลมดันกระบอกสูบ กรรไกร 1 ตัดทางเข้าน้าพลาสติก
รีเซทสัญญาณ กรรไกร 1 ( โซลินอยด์วาล์ว 2.4 ทางาน )
สปริงดันปาก กรรไกร 1
รีเซทสัญญาณ Slide 1 ( โซลินอยด์วาล์ว 2.1 ทางาน)

(11)
(2.3)(N+)
(13)
(2.3)(N-)
(13)
(2.2)(M+)

ลมดันกระบอกสูบ Slide 1 เคลื่อนทีเ่ ข้าพร้อมตัว กรรไกร 1
เซทสัญญาณ Slide 3 ( โซลินอยด์วาล์ 2.3 ทางาน )
ลมดันกระบอกสูบ Slide 3 เคลื่อนทีอ่ อกเพื่อใส่ คลิปหัวกลม
รีเซทสัญญาณ Slide 3 ( โซลินอยด์วาล์ว 2.3 ทางาน )
ลมดันกระบอกสูบ Slide 3 เคลื่อนทีก่ ลับ
เซทสัญญาณ Slide 2 ( โซลินอยด์วาล์ว 2.2 ทางาน)

(12)
(2.2)(M-)
(12)
(1.3)(C-)
(3)
(1.7)(G-)

ลมดันกระบอกสูบ Slide 2 เคลื่อนทีอ่ อกเพื่อใส่ คลิปหัวเหลีย่ ม
รีเซทสัญญาณ Slide 2 ( โซลินอยด์วาล์ว 2.2 ทางาน )
ลมดันกระบอกสูบ Slide 2 เคลื่อนทีก่ ลับ
รีเซทสัญญาณ กริปเปอร์ 3 ( โซลินอยด์วาล์ 1.3 ทางาน )
ลมดันกระบอกสูบกริปเปอร์ 3 ปล่อย ทางเข้าน้าพลาสติก
รีเซทสัญญาณ Vacuum 1

(7)
(1.8)(H-)

จุ๊ปลมไม่ดดู Vacuum 1 ( ปล่อยชิน้ งาน )
รีเซทสัญญาณ Vacuum 2

(8)

จุ๊ปลมไม่ดดู Vacuum 2 ( ปล่อยชิน้ งาน )

IV ผลการดาเนินงานวิจยั
ผลการปรับ ปรุ งกระบวนการ การผลิต ได้โ ยกย้ายงานให้ หุ่ น ยนต์
ทางานมากขึน้ จากการดาเนินการศึกษางาน [1] ทดลองการผลิต โดยเน้น
เวลางานกระบวนการ ขัน้ ตอนการทางานของหุ่นยนต์ให้ทนั กับเวลาของ
เครื่อ งฉีด ซึ่งได้ผ ลตามที่ไ ด้ว ิเคราะห์แ ละออกแบบไว้ ดัง YAMAZUMI
CHART [2] รูปที่ 13
การศึกษางานได้พฒ
ั นาให้หุ่นยนต์ปฎิบตั ิงานโดยประกอบคลิปทัง้ 2
ชิ้นงานพร้อมกันด้วยกริปเปอร์คู่ ทาให้เวลางานลดลงไปมากเมือ่ เทียบกับ
ขัน้ ตอนกระบวนการ การผลิตเดิม ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
- ขัน้ ตอนการตัดทางเข้าน้ าพลาสติก ก่อนปรับปรุงพนักงานทางานโดยตัด
ทางเข้า น้ า พลาสติก ชิ้น ละ 10 วิน าที ดัง รูป ที่ 4 ท า 2 ชิ้น รวมเป็ น 20
วิน าที หลัง ปรับ ปรุ ง หุ่ น ยนต์ ห ยิบ ชิ้น งานไปวางบนจิ๊ก ตัด ทางเข้า น้ า
พลาสติก ท างานชิ้น ละ 3.5 วิน าที ดังรูปที่14 ท า 2 ชิ้น รวม 7 วิน าที ลด
เวลาได้ 13 วินาที
- ขัน้ ตอนการประกอบ คลิปแบบกลมและคลิปแบบเหลี่ยม ก่อนปรับปรุง
พนักงานทางานรวม 21 วินาที จากการประกอบทีละชิน้ ดังรูปที่ 4 หุ่นยนต์

1 Cycle

Start
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ประกอบใช้เวลางาน 7 วินาที จากการประกอบคลิป 2 ชิ้นพร้อมกันด้วย
กริปเปอร์คู่ ดังรูปที่ 14 ดังที่ได้กล่ าวแล้ว สรุปงานขัน้ ตอนนี้ลดลงไป 14
วิน าที สองขัน้ ตอนกระบวนการนี้ ทาให้ลดเวลาการทางานรวมไปได้ 27
วินาที

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

พนักงานร่วมทางานกับ หุ่น ยนต์ มอบหมายงานให้หุ่ น ยนต์ทางานคุ้มค่ า
มากขึน้ โดยการจัดสมดุลการผลิตและอุปกรณ์เครือ่ งจักรอัตโนมัตชิ ุดนี้
ก่อ นการปรับ ปรุง Cycle time เครื่อ งฉีด 62 วิน าที พนั กงาน 2 คน
ทางานรวมคนละ 56 วินาที หุ่นยนต์ทางานรวม 22 วินาที ดังรูปที่ 4 หลัง
ปรับปรุงแล้ว Cycle time เครื่องฉีดยังคง 62 วินาที พนักงานเหลือ 1 คน
ลดจากเดิม 2 คน รวมเวลางาน 53 วินาที หุ่นยนต์มงี านรวม 54 วินาที ดัง
รูปที่ 14 และทาให้ได้งานทีม่ คี ุณภาพ เนื่องจากขัน้ ตอนการประกอบทาโดย
หุ่ น ยนต์ การประกอบชิ้น ส่ ว นจึงสมบูรณ์ ค รบทุกชิ้น ก่อ นส่ งมอบให้ก ับ
ลูกค้า งานวิจยั นี้ใช้วชิ าศึกษางาน (Work study) ในหุ่การจัดสมดุลการผลิต
โดย YAMAZUMI CHART และตารางรวมงานมาตรฐาน และออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยในการประกอบชิน้ งานโดยใช้หุ่นยนต์และแผนผังต่างๆ ทีช่ ่วย
การพัฒนาออกแบบเป็ นเครือ่ งจักรอุปกรณ์อตั โนมัตไิ ด้สมบูรณ์มากขึน้
หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตนี้แล้ว งานวิจยั ในลาดับต่อไปใน
อนาคต คาดว่าจะสามารถลด Cycle time ของเครือ่ งฉีดพลาสติกลงได้ และ
พัฒนากระบวนการผลิตของพนักงานร่วมกับ หุ่นยนต์ให้เป็ นระบบการผลิต
แบบอัตโนมัตติ ่อไป
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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]

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 multistation 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.

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.

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 costeffective 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

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.

" 𝑥!" ≤ 1

Purchasing

Finance &
Accouting

Material
Inventory

Production &
Maintanance

Mean Tardiness

=
=

𝑊! − #𝑊" − 𝑃" % + 𝑌!" 𝑀 ≥ 0 1 ≤ I,j ≤ 𝑛

)10(

𝑊! − /𝑊" − 𝑃" 0 − /1 − 𝑌ij 0𝑀 ≤ 0 where1 ≤ I,j ≤ 𝑛

)11(

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 1and
0if the condition is not meet the condition.

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.
1 n
F = å Fj
n j =1
Average Flow Time =
(1)
Mean Lateness

(9)

𝑋!# + 𝑋"# ≤ /𝑌!" + 𝑌"! 0𝑀 +1 where ∀1 ≤ 𝑖, ⟨𝑗 ≤ 𝑛 and
∀1 ≤ l,⟨𝑘 ≤ 𝑚
(12(

Fig. 2. Shows the management of Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd.

L=

∀1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛

"#$

Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd.

Marketing
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1 n
å Lj
n j =1

1 n
T = åT j
n j =1

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].

)2(
(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(

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).

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 multiparticipated maintenance (TPM) method of Sri Sa-Nga
Phatthana Co., Ltd. [20, 21].

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
(13)

=

% Machine Downtime
Operation Time

x 100

Lathe 1
Lathe 2
Lathe 3
Milling
Press Brake
Cutting machine

(15)

This research used Total Productive Maintenance (TPM)
with everyone involved to measure performance in the
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bearing parts
Replacing

Machine

Lubricant changing

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 :

Cleaning

(14)

Belt inspection

,
"#$

Lubrication

𝑀𝑇𝐵𝐹 = (

Sprocket inspection

TABLE I.
EXAMPLE OF WEEKLY MAINTENANCE SCHEDULE FOR THE
1ST WEEK OF DECEMBER 2020FOR THE 1ST FACTORY MACHINERY.

Mean Time Between Failure (MTBF)

Chain inspection

(

!
𝑛%&' = ∑)
!*+ )

Electrical system
checking
Oil level checking

A. Order crossover
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Lathe 3
Vertical
milling
machine
Press
Brake
Cutting
machine

15.
50
17.
50
10.
56

14

17.
50

14

5.3

14

11.
30

20.
57
10.
54

4.0

19.
50

20.
30

74.
6

4.0

4.0
6.6
7

30.
50

4.0

14
14

35.
70

54.
26
139
.06
48.
4

Lubricant changing

Belt inspection

Sprocket inspection

Oil level checking

Electrical system checking

Chain inspection

18.
40
19.
50
12.
54

14

machine maintenance total time

Lathe 2

12.
56
12.
56
12.
56

bearing parts Replacing

Lathe 1

Cleaning

Machine

Lubrication

TABLE II.
EXAMPLES OF PROCESSING TIME FOR 1ST-WEEK
MAINTENANCE OF MACHINE ON PLANT 1.
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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.
4.

48.40
74.60

241.72
316.32

50
80

191.72
236.32

5.
6.

68.67
36.53

384.99
421.52

70
40

314.99
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.

68.
67
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.

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.

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, firstserved 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 multiparticipated maintenance method (TPM) [11,13, 24] .

Number
of Jobs
6
3
1
5
4

Processing time )Minute(

Due time (Minute)

36.53
48.40
54.26
68.67
74.60

40
50
60
70
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.

240

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

TABLE V.
RESULTS OF MAINTENANCE SCHEDULE USING THE
SHORTEST TIME-TO-FINISH MAINTENANCE SCHEDULING RULE (SPT) IN
PLANT NO. 1OF SRI SA-NGA PHATTHANA CO., LTD.
Workstation
No.
1
2
3

Processing Time
)Minute(
Job no 6 (36.53) +
Job no 5 (68.67)
Job no 3 (48.4) +
Job no 4 (74.6)
Job no 1 (54.26) +
Job no 2 (139.06)

TABLE VI.
Problem
Size x
Unit
(n x m)
6x1

Total Processing Time
)Minute(
105.20
12300
193.32

9x1

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.

12 x 1
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MAINTENANCE SCHEDULE OF SMALL PROBLEMS OF SRI
SA-NGA PHATTHANA CO., LTD.

Method

Average
Flow Time

FIFO

268.600

Average
Jobs in the
System
(Min)
3.820

SPT

195.415

2.782

120.993

LPT

296.358

4.218

223.182

FIFO

615.450

4.206

408.073

SPT

528.273

3.611

320.518

LPT

934.860

6.389

771.883

FIFO

927.492

6.561

765.115

SPT

755.313

5.343

592.558

LPT

1082.388

7.657

920.878

Average of
Tardiness
194.640

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.

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.

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)
6x2

Method
FIFO
SPT

9x2

Fig. 5. The interface screen designed of the purposed program TPMsn of
Sri Sa-Nga Phatthana Co., Ltd.

12 x 3

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.

Lower
Bound

LPT
GA
FIFO
SPT
LPT
GA
FIFO
SPT
LPT
GA

210.760

438.940

282.723

(Makespan)
(Min)

Times Gap
(Min)

213.790

3.03

241.720

30.96

229.850
215.060
539.000
524.400
442.280
438.940
291.090
332.420
304.450
282.723

19.09
4.30
100.06
85.46
3.34
00.00
8.36
49.69
21.72
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 1 2 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 4 3 8 . 9 4 0 minutes and 2 8 2 . 7 2 3 , respectively,
with the times' gap value of 00.00 minutes.
The results of maintenance scheduling for large size
problems of 15x 2, 17x 2and 20x3, showed in Table 8. The
GA method yielded the lowest makespan value across all
sizes of problems. The problem sized 1 5 x 2 has a makespan
value of 606. 805minutes with a comparison gap value (Gap)
of 00. 00minutes. Large size problems 17x 2has a makespan
value equal 757. 550 minutes with Gap 2. 26 minutes, while
the largest problem sized 2 0 x 3 had a makespan 6 1 0 . 6 0 1
minutes with Gap was 8 . 0 4 minutes. IF considering the
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Average Mean
Time to Repair
(MTTR)

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 LARGESIZED PROBLEMS WITH MORE THAN TWO MAINTENANCE UNITS OF SRI SANGA PHATTHANA CO., LTD.
Lower
Bound

Method
FIFO
SPT
LPT
GA
FIFO

17x 2

606.805

SPT
LPT

759.805

GA
FIFO
SPT

20 x 3

602.560

LPT
GA

(Makespan)
(Min)

Times
Gap
(Min)

645.460
688.960
621.250
606.805
774.460

38.65
82.15
14.44
00.00
14.65

796.440
778.380

36.63
18.57

757.550
658.330
666.220

02.26
55.77
63.66

651.350
610.601

48.79
08.04

MDT
0

4.57

3.16 3.02 2.72 3.17
1.82 1.55 1.25 1.37 1.14
1

2

3

4

3.16 3.02 2.72 3.17
1.82 1.55
1.25 1.37 1.14

0
1

2

3

4

Before-Research
After-Research

5

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.
5

0

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.
5

4.57

Fig. 7. Comparison of average Mean Time to Repair (MTTR) value before
and after implementing the proposed program

MDT

Problem
Size x
Unit
(n x m)
15 x 2

5
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4.57
3.16 3.02 2.72 3.17
1.82 1.55
1.25 1.37 1.14
1

2

3

4

Before-Research
After-Research

5

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 . 1 2 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

Before-Research
After-Research

5

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.
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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.

[15] S. Frischa, P. Hungerländer, A. Jellen, B. Primas, S. Steininger, and
D. Weinberger, “Solving a real-world Locomotive Scheduling Problem
with Maintenance Constraints,” Transportation Research Part B:
Methodological, vol. 150, pp.386-409, August 2021.
[16] B. Bouslah, A. Gharbi, and R. Pellerina, “Joint production, quality and
maintenance control of a two-machine line subject to operationdependent and quality-dependent failures,” International Journal of
Production Economics, vol. 195, pp. 210-226, January 2018.
[17] C. Yuxin, H. Kanxin, Z. Zhen, and L. Andrew, “Machine scheduling
with orientation selection and two-dimensional packing for additive
manufacturing,” Computers & Operations Research, vol. 130, 105245,
June 2021.
[18] A. Aymen, and K. H. Hamou, “A heuristic approach for a scheduling
problem in additive manufacturing under technological constraints,”
Computers & Industrial Engineering, vol. 154, 107115, April 2021.
[19] D. Palmer, Maintenance planning and scheduling handbook. New
York, McGraw-Hill, 2019.
[20] M. S. Umam, M. Mustafin, and S. Suryono, “A hybrid genetic
algorithm and tabu search for minimizing makespan in flow shop
scheduling problem,” Computer and Information Sciences, vol. 34(3),
1-12. March 2021.
[21] F. Claudia, A. John, and P. Raffaele, “A mathematical programming
model to select maintenance strategies in railway networks,”
Reliability Engineering & System Safety, vol. 216, 107940, December
2021.
[22] C. Roberto, and H. Pierre, “A bi-objective model for the singlemachine scheduling problem with rejection cost and total tardiness
minimization,” Computers & Operations Research, vol. 102, pp. 130140, Febvary 2019.
[23] A. N. Minh, G. T. H. Dang, M. H. Ha, and M. T. Pham, “The min-cost
parallel drone scheduling vehicle routing problem,” European Journal
of Operational Research, vol. 299(3), pp. 910-930. June 2021.
[24] W. Ouyang, D. A. Giancarlo, I. Harjunkoski, and L Imsling, “A rolling
horizon approach for scheduling of multiproduct batch production and
maintenance using generalized disjunctive programming models,”
Computers & Chemical Engineering, vol. 148, 107268, May 2021.

ACKNOWLEDGMENT
Sincerely thank you to Uttaradit Rajabhat University
Research Institute and Faculty of Industrial Technology,
Uttaradit Rajabhat University.
REFERENCES
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

B. Anna, C. Adam, and M. Kevin, “Federal financial resources for
disaster mitigation and resilience in the U.S. water sector,” Utilities
Policy, vol. 63, pp. 1-8, Febuary 2020.
J. Guo, Z. Guiyi, Y. Xin, G. Xiaosong, L. Heshan, F. Zhijun, and
B. Lingguo, “A synthetical development approach for rehabilitation
assistive smart product–service systems: A case study,” Advanced
Engineering Informatics, vol. 48, 101310, April 2021.
L. Marie, B. Kristof, and H. S. Robert, “Methodical data-driven
integration of customer needs from Social Media into the product
development process,” Procedia CIRP, vol. 88, pp. 127-132, July
2020.
F. Claudia, A. John, and P. Raffaele, “A mathematical programming
model to select maintenance strategies in railway networks,”
Reliability Engineering & System Safety, vol. 216, 107940, December
2021.
W. Ouyang, D. A. Giancarlo, H. Iiro, and I. Lars, “A rolling horizon
approach for scheduling of multiproduct batch production and
maintenance using generalized disjunctive programming models,”
Computers & Chemical Engineering, vol. 148, 107268, May 2021.
M. Surico, R. Ricatto, A. Merlo, I. Németh, A. Sardelis, M. Villoslada,
E. Montejo, N. Frenkel, P. Aivaliotis, I.M. de la Pera Celada, J.
Sidiropoulos, A. Eytan, A. Papavasileiou, and F. Aggogei, “Programs
project approach to maintenance management,” IFAC-Papers OnLine,
vol. 53(3), pp. 313-318, Scptember 2020.
H. Atefeh, and R. Emad, “A two-stage stochastic programming
approach for non-cooperative generation maintenance scheduling
model design,” International Journal of Electrical Power & Energy
Systems, vol. 126, 106584, March 2021.
M. Park, J. K. Mun, and P. D. Ho, “Optimal maintenance strategy under
renewable warranty with repair time threshold,” Applied Mathematical
Modelling, vol. 43, pp. 498–508. March 2017.
A. Phuk-in, “Maintenance Management of SD Tractor Company
Limited,” Innovation and Community Technology Journal, vol. 1(2),
pp. 25-35. May 2016.
E. Ahmad, W. J. Hyun, S. Lee, C. Wang, “Minimizing total energy cost
and tardiness penalty for a scheduling-layout problem in a flexible job
shop system: A comparison of four metaheuristic algorithms,”
Computers & Industrial Engineering, vol. 141, 106295, March 2020.
M. D. O. Dos Reis, R. Godina, C. Pimented, F.J.G. Silva, J.C.O.
Matiasac, “A TPM strategy implementation in an automotive
production line through loss reduction,” Procedia Manufacturing, vol.
38, pp. 908-915, June 2019.
G. Pinto, F. J. G. Silva, A. Baptista, N. O. Fernandesb, R. Casais,
C. Carvalho, “TPM implementation and maintenance strategic plan – a
case study,” Applied Procedia Manufacturing, vol. 51, pp. 1423-1430,
November 2020.
S. Saumyaranjan, and Y. Sudhir, “Influences of TPM and TQM
Practices on Performance of Engineering Product and Component
Manufacturers,” Procedia Manufactuing, vol. 43, pp. 728-735. March
2020.
C. Rihab, H. Ghorbel, and K. S. Khalfallah “Model for the
classification of scheduling problems based on ontology,” Science
Direct. Procedia Computer Science, vol. 181, pp. 890–896. January
2021.

243

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

การปรับตัวควบคุมพีไอดีของระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ด้วยวิธีการเรียนรู้จากสิ่งตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทึมไซน์ -โคไซน์
Tuning PID Controller of DC Motor Speed Control System through
Opposition-Based Learning Sine Cosine Algorithm
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บทคัดย่ อ — บทความนี้ นาเสนอวิ ธี การปรับค่ าพารามิ เตอร์ของตัว
ควบคุมพีไอดีของระบบควบคุมความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง โดยใช้
วิ ธีการหาค่าที่เหมาะสมด้วยอัลกอริ ทึมไซน์ -โคไซน์ ที่ได้รบั การเสริ มวิ ธีการ
เรียนรู้จากสิ่ งตรงข้าม ซึ่งอัลกอริ ทึมไซน์ -โคไซน์ เป็ นอัลกอริ ทึมที่ใช้ฟังก์ชนั
ไซน์ และโคไซน์ ในการหาคาตอบที่เหมาะสมของปัญหา ความเหมาะสมของ
ค่าพารามิ เตอร์ของตัวควบคุมพีไอดี ที่ได้จากอัลกอริ ทึมนี้ จะถูกวัดโดยใช้
เกณฑ์ดชั นี สมรรถนะแบบปริ พนั ธ์ค่าความผิ ดพลาดสัมบูรณ์ คูณด้วยเวลา
(ITAE) ค่าพารามิ เตอร์ที่ได้จากการวัดความเหมาะสมนี้ จะถูกนาไปใช้ใน
การจ าลองการท างานของระบบควบคุม จากผลการจ าลองการทางาน
พบว่าวิ ธีที่นาเสนอนี้ ให้ผลตอบสนองที่ เร็วและมีค่าพุ่งเกิ นสูงสุด ค่าพุ่งต่า
สูงสุดและค่าความผิ ดพลาดที่ สภาวะคงเล็กน้ อย ทัง้ ในสภาวะการทางาน
ปกติ และมีสญ
ั ญาณรบกวนเกิ ดขึ้น

Keywords — PID controller, DC Motor, Opposition-Based Sine
Cosine Algorithm

I. บทนา
ระบบในอุตสาหกรรมและระบบทัวไปนั
่ น้ มีอยู่หลากหลายระบบไม่ว่าจะ
เป็ นระบบขนาดใหญ่เท่าโรงงาน เช่น ระบบการผลิตไฟฟ้ าในโรงงานไฟฟ้ า
และการผลิตรถยนต์ จนถึงระบบขนาดเล็ก เช่น วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น กับ
ระบบมวล-สปริงและตัวหน่วง ทีใ่ ช้ในการเรียนวิชาระบบควบคุม และระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง เป็ นต้น ระบบเหล่านี้จะมีการทางานที่ง่ายหรือ
ซับซ้อนก็ตาม ทุกระบบจะไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าขาดการควบคุมจากตัว
ควบคุม ตัวควบคุมทีใ่ ช้ในระบบมีอยู่หลายแบบ แต่ทน่ี ิยมใช้มากทีส่ ุดคือตัว
ควบคุมพีไอดี (PID controller) เนื่องจากเป็ นตัวควบคุมที่มปี ระสิทธิภาพ
มากในการควบคุมสัญญาณและใช้งานง่ายเพียงแค่ปรับพารามิเตอร์ 3 ค่า
คือ อัต ราขยายสัด ส่ ว น (proportional gain: 𝐾𝑃 ) อัต ราขยายปริพ ัน ธ์
(integral gain: 𝐾𝐼 ) และอัตราขยายอนุพนั ธ์ (derivative gain: 𝐾𝐷 )
วิธใี นการปรับพารามิเตอร์ทงั ้ 3 ค่านี้เพื่อควบคุมสัญญาณของระบบ มี
อยู่ห ลายวิธี โดยเริ่มแรกวิธีท่ีใช้กัน อย่ า งแพร่ห ลายเป็ น วิธีข อง Ziegler
Nichols [1] แต่ต่อมามีการประยุกต์นาปั ญญาประดิษฐ์กลุ่มเมต้าฮิว ริสติกส์
มาใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์พไี อดี โดยทดลองปรับพารามิเตอร์พไี อดี
เพื่อควบคุมระบบมอเตอร์ไฟฟ้ าแบบกระแสตรง ตัวอย่างปั ญญาประดิษฐ์
กลุ่มนี้ท่ีถูกนามาใช้ ได้แก่ การหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูง อนุภาค (Particle
Swarm Optimization: PSO) [2] การหาค่ าที่เหมาะสมแบบหมาป่ าสีเ ทา
(Grey Wolf Optimization: GWO) [3] และอัล กอริทึ ม แบบไซน์ -โคไซน์
(Sine Cosine Algorithm: SCA) [4] เป็ นต้น อย่างไรก็ตามอัลกอริทมึ เหล่านี้
ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการค้น หาคาตอบที่ติดอยู่กับค่ าเดิม ทาให้มกี าร
เสริมวิธบี างอย่างเพื่อเพิม่ การค้นหาคาตอบของอัลกอริทมึ ให้ดขี น้ึ ไม่ว่าจะ
เป็ นการใช้โครงข่ายประสาทเทียม(artificial neural network) ตรรกศาสตร์

คำสำคัญ — ตัวควบคุมพีไอดี, มอเตอร์ไฟฟ้ ำกระแสตรง, วิ ธีกำรเรียนรู้
จำกสิ ง่ ตรงข้ำมร่วมกับอัลกอริ ทึมไซน์-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.
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แบบคลุมเครือ (fuzzy logic) และ การเรียนรู้จากสิง่ ตรงข้าม (OppositionBased Learning: OBL) [5] เป็ นต้น
งานวิจัย นี้ ศึก ษาการปรับพารามิเ ตอร์ ข องตัว ควบคุ ม พีไ อดีส าหรับ
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยวิธกี ารเรียนรูจ้ ากสิง่
ตรงข้า มร่ ว มกับ อัล กอริทึม ไซน์ - โคไซน์ โดยใช้ ก ารปริพ ัน ธ์ ค่ า ความ
ผิด พลาดแบบสัม บู ร ณ์ คูณ ด้ว ยเวลา (Integration Time Absolute Error:
ITAE) เป็ น เกณฑ์ใ นการวัดสมรรถนะของอัล กอริทึม และเปรีย บเทีย บ
ผลตอบสนองที่ได้กบั ผลตอบสนองที่ได้จากการใช้อลั กอริทึมอื่น ๆ โดย
เปรี ย บเที ย บค่ า ตัว บ่ ง ชี้ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ค่ า พุ่ ง เกิ น สู ง สุ ด (maximum
overshoot) เวลาไต่ข้นึ (rise time) เวลาเข้าสู่ส มดุล (settling time) และ
ความผิดพลาดทีส่ ภาวะคงตัว (steady-state error)

มอเตอร์ไฟฟ้ าเมื่อได้รบั แรงดันไฟฟ้ า (𝑒𝑎 (𝑡)) ทาให้กระแสไฟฟ้ าไหล
ผ่ านขดลวดอาร์เมเจอร์ ท่ีประกอบไปด้ว ยตัว ต้านทานและตัว เหนี่ยวนา
แรงดันไฟฟ้ าต้านกลับ (𝑒𝑏 (𝑡)) แบบครบวงจรแล้ว จะเขียนสมการของ
แรงดันไฟฟ้ าทีข่ ดลวดอาร์เมเจอร์ได้ตามสมการที่ (1)
𝑒𝑎 (𝑡) = 𝐿𝑎

+

𝐾𝑚

𝐸 (𝑠)

Ω(𝑠)

+

(1)

𝑑𝜃
= 𝐾𝑏 (𝜔(𝑡))
𝑑𝑡

(2)

แรงบิดในการหมุนเพลามอเตอร์เกิดได้จากกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวด
อาร์เมเจอร์ ตามสมการที่ (3)
𝑇(𝑡) = 𝐽

+

𝐿𝑎 𝑠 + 𝑅𝑎

𝑒𝑏 (𝑡) = 𝐾𝑏

𝑑 (𝑠)

𝐸𝑎 (𝑠)

𝑑𝑖𝑎 (𝑡)
+ 𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) + 𝑒𝑏 (𝑡)
𝑑𝑡

ซึ่ง 𝑒𝑎 (𝑡) เป็ นแรงดันไฟฟ้ าที่ใช้ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ส่วน
𝑒𝑏 (𝑡) เป็ นค่าทีไ่ ด้จากการหมุนของขดลวดอาร์เมเจอร์ทไ่ี ด้รบั กระแสไฟฟ้ า
แล้วเกิดการเหนี่ยวนาจากสนามแม่เหล็กทาให้เพลาเคลื่อนที่ โดยจะมีค่า
แปรผันตามความเร็วเชิงมุมของเพลา (𝜔(𝑡)) ตามสมการที่ (2)

II. การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
มอเตอร์ไ ฟฟ้ า กระแสตรง (DC motor) เป็ น อุ ป กรณ์ แ ปลงพลัง งาน
ไฟฟ้ ากระแสตรงที่ส่งมายังมอเตอร์ไปเป็ นพลังงานกลในรูปแบบความเร็ว
รอบของการหมุนเพลาให้เกิด แรงบิด โดยบล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงจะเป็ นไปตามรูปที่ 1
𝑇𝐿

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

𝑑𝜔(𝑡)
+ 𝐵𝜔(𝑡) = 𝐾𝑚 𝑖𝑎 (𝑡)
𝑑𝑡

(3)

𝐽𝑠 + 𝐵

จากสมการที่ (1) ถึง สมการที่ (3) เมื่อ ท าการแปลงลาปลาซโดย
กาหนดให้เงื่อนไขเริม่ ต้นทัง้ หมดเป็ นศูนย์ จะได้สมการดังต่อไปนี้

𝐾

รูปที่ 1: บล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
จากรูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงประกอบไป
ด้ว ยความต้านทานของขดลวดอาร์ เ มเจอร์ (𝑅𝑎 ) ความเหนี่ย วน าของ
ขดลวดอาร์เมเจอร์ (𝐿𝑎 ) แรงบิด ของการหมุน เพลา ( 𝐽) ค่ าคงที่ค วาม
เสียดทานของมอเตอร์ (𝐵) ค่าคงที่ของแรงบิดในการหมุนเพลา (𝐾𝑚 )
ค่ า คงที่แ รงเคลื่อ นที่ไ ฟฟ้ า ต้ า นกลับ (𝐾𝑏 ) สัญ ญาณรบกวน ( 𝑇𝑙𝑜𝑎𝑑 )
ความเร็วรอบจริงของมอเตอร์ในโดเมนความถี่ (Ω(s)) และความต่างศักย์
ทีข่ ดลวดอาร์เมเจอร์ในโดเมนความถี่ (𝐸𝑎 (𝑠)) การกาหนดค่าพารามิเตอร์
ในบทความนี้จะอ้างอิงมาจาก [6] ตามตารางที่ 1

ความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์
(𝑅𝑎 )

ความเหนี่ยวนาของขดลวดอาร์เมเจอร์
(𝐿𝑎 )

แรงบิดการหมุนเพลา ( 𝐽)
ค่าคงทีค่ วามเสียดทานของมอเตอร์ (𝐵)
ค่าคงทีข่ องแรงบิดในการหมุนเพลา (𝐾𝑚 )
ค่าคงทีแ่ รงเคลื่อนทีไ่ ฟฟ้ าต้านกลับ (𝐾𝑏 )

(4)

𝐸𝑏 (𝑠) = 𝐾𝑏 Ω(𝑠)

(5)

𝑇(𝑠) = (𝐽𝑠 + 𝐵)Ω(𝑠) = 𝐾𝑚 𝐼𝑎 (𝑠)

(6)

จากสมการที่ (4) ถึงสมการที่ (6) สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงดัน ไฟฟ้ า ที่ป้ อ นเข้า กับ ความเร็ว รอบของเพลามอเตอร์ ท่ีไ ด้ โดย
แบ่งเป็ นกรณีดงั นี้
II.I. กรณีทมี ่ แี รงดันไฟฟ้ าป้ อนเข้าแต่ไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวน
ความเร็วรอบของมอเตอร์จะเป็ นไปตามสมการที่ (7)

ตารางที่ 1. ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
พารามิ เตอร์

𝐸𝑎 (𝑠) = (𝐿𝑎 𝑠 + 𝑅𝑎 )𝐼𝑎 (𝑠) + 𝐸𝑏 (𝑠)

ค่า
Ω(𝑠) =

0.4 Ω

2.7 H

𝐾𝑚
𝐸 (𝑠)
(𝐿𝑎 𝑠 + 𝑅𝑎 )(𝐽𝑠 + 𝐵) + 𝐾𝑏 𝐾𝑚 𝑎

(7)

II.II. กรณีทมี ่ แี รงดันไฟฟ้ าป้ อนเข้าและมีสญ
ั ญาณรบกวน
ความเร็วรอบของมอเตอร์จะเป็ นไปตามสมการที่ (8)

0.0004 kg ∙ m2
0.0022 N ∙ m ∙ s/rad
0.015 m/A
0.05 V ∙ s

Ω(𝑠) =

𝐾𝑚 𝐸𝑎 (𝑠) + (𝐿𝑎 𝑠 + 𝑅𝑎 )𝑇𝐿𝑜𝑎𝑑 (𝑠)
(𝐿𝑎 𝑠 + 𝑅𝑎 )(𝐽𝑠 + 𝐵) + 𝐾𝑏 𝐾𝑚

(8)

เมื่อนาค่าจากตารางที่ 1 ไปแทนลงในสมการที่ (7) และสมการที่ (8) จะได้
สมการความเร็วรอบของมอเตอร์ตรงดังสมการที่ (9) และสมการที่ (10)

ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงสามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
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Ω(𝑠) =

Ω(𝑠) =

5
𝐸 (𝑠)
.08𝑠 2 + 6. 𝑠 + .63 𝑎

5𝐸𝑎 (𝑠) + (2700𝑠 + 400)𝑇𝐿
.08𝑠 2 + 6. 𝑠 + .63

𝑑

ส่วนความเร็วรอบของมอเตอร์ในโดเมนเวลา สามารถหาได้จากการแปลง
ลาปลาซผกผันของสมการที่ (13) และสมการที่ (14)

(9)
(10)

(𝑠)

IV. วิธกี ารเรียนรูจ้ ากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทมึ ไซน์-โคไซน์
อัลกอริทมึ ไซน์-โคไซน์ (SCA) เป็ นหนึ่งในวิธกี ารของเมต้าฮิวริสติกส์ท่ี
ถูกคิดค้น โดย [8] อัล กอริทึม นี้มีลกั ษณะกระบวนการค้น หาผลลัพธ์ท่ไี ม่
ซับ ซ้อ น โดยการหาค่ า ผลลัพ ธ์และการปรับ ปรุง ผลลัพ ธ์จ ะเป็ น ไปตาม
ฟั งก์ชนั ไซน์และโคไซน์ดงั สมการที่ (15) และสมการที่ (16) ตามลาดับ

III. การประยุกต์ระบบกับตัวควบคุมพีไอดี
ตัวควบคุมพีไอดี [7] เป็ นอุปกรณ์ควบคุมประเภทหนึ่งประกอบไปด้วย
อัต ราขยาย 3 ค่า คือ อัต ราขยายสัดส่ วน ( 𝐾𝑃 ) อัต ราขยายปริพนั ธ์ ( 𝐾𝐼 )
และอัตราขยายอนุพนั ธ์ ( 𝐾𝐷 ) นิยมใช้กบั ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ ที่น า
ค่าความผิดพลาดจากความแตกต่างของค่าเป้ าหมายหรือสัญญาณอ้างอิง
กับค่าผลตอบสนองหรือผลลัพธ์จริงของระบบมาลดความผิดพลาด ดังนัน้
การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี จึงขึ้นอยู่กบั พารามิเตอร์ 3 ค่าที่กล่าวมา
ข้างต้น ตัวควบคุมพีไอดีสามารถแสดงอยู่ในรูปของฟั งก์ชนั ถ่ายโอนได้ดงั
สมการที่ (11)
𝐺𝑃𝐼𝐷 (𝑠) = 𝐾𝑃 +

𝐾𝐼
+ 𝐾𝐷 𝑠
𝑠

𝐸(𝑠)
𝐾𝑃 +

+

𝐾𝐼
+ 𝐾𝐷 𝑠
𝑠

(𝑠)

(11)

Process

0

Ω(𝑠) =

.08𝑠 3

𝑋𝑖 = 𝑋𝑖 + 𝑟1 cos(𝑟2 ) |𝑟3 𝑃𝑖

𝑋𝑖 |

(16)

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

5(𝐾𝐷 𝑠 2 + 𝐾𝑃 𝑠 + 𝐾𝐼 )Ω𝑟𝑒𝑓 (𝑠)
+ 6. 𝑠 2 + .63𝑠 + 5(𝐾𝐷 𝑠 2 + 𝐾𝑃 𝑠 + 𝐾𝐼 )

5(𝐾𝐷 𝑠 2 + 𝐾𝑃 𝑠 + 𝐾𝐼 )Ω𝑟𝑒𝑓 (𝑠) + (2700𝑠 + 400)𝑠𝑇𝐿𝑜𝑎𝑑 (𝑠)
.08𝑠 3 + 6. 𝑠 2 + .63𝑠 + 5(𝐾𝐷 𝑠 2 + 𝐾𝑃 𝑠 + 𝐾𝐼 )

𝑡

𝑇

(17)

เมื่อ เป็ นค่าคงที่ 𝑇 คือค่าจานวนวนรอบสูงสุดของการวนลูป และ 𝑡 คือ
จานวนรอบปัจจุบนั ของการวนลูป
ค่าพารามิเตอร์ 𝑟2 เป็ นตัวแปรสุ่มที่ใช้ในการหาทิศทางในการเคลื่อนที่
สาหรับผลลัพธ์ถดั ไป นอกจากนั น้ ค่าพารามิเตอร์ 𝑟3 เป็ นตัวแปรสุ่มที่ใช้
สุ่มแบบถ่วงน้ าหนัก 𝑃𝑖 เพื่อที่จะเน้นการสุ่ม (𝑟3 > ) หรือเน้นย้า (𝑟3 <
) ถึ ง ผลกระทบของการตกผลึ ก ในการก าหนดระยะทาง ส่ ว น
ค่าพารามิเตอร์ 𝑟4 เป็ นค่าทีใ่ ช้ในการสลับใช้ฟังก์ชนั ไซน์และโคไซน์
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่ อลั กอริทมึ ไซน์โคไซน์มขี อ้ เสียอยู่ในการ
หาผลลัพธ์ นัน่ คือ การติดอยู่กบั ผลลัพธ์ท่เี หมาะสมเดิม และการใช้เวลาใน
การหาผลลัพธ์ท่นี าน จึงต้องมีการเสริมวิธีกบั อัลกอริทึมไซน์โคไซน์เพื่อ
แก้ไขข้อเสียเหล่านี้
งานวิจัย นี้จะใช้วธิ ีการเรียนรู้จากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับ อัลกอริทึมไซน์ โคไซน์ (Opposition-Based Sine Cosine Algorithm: OBSCA) ทีเ่ สนอโดย
[9] เพื่อปรับปรุงข้อเสียของอัลกอริทมึ ไซน์ -โคไซน์ท่กี ารค้นหาจะติดอยู่กบั
ผลลัพธ์ท่เี หมาะสมเดิมและใช้เวลาในการหาผลลัพธ์ท่นี าน ให้สามารถเพิม่
การสารวจในการหาผลลัพธ์และลดจานวนชุดการค้นหาเริม่ ต้น ซึง่ จะส่งผล
ให้เวลาในการหาผลลัพธ์น้อยลง หลักการทางานของวิธกี ารเรียนรูจ้ ากสิง่
ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทมึ ไซน์-โคไซน์ (OBSCA) แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอนหลัก
ดังนี้
IV.I. ขัน้ ตอนเริม่ ต้น
ขัน้ ตอนนี้จะเริ่มด้ว ยการสร้างชุดค้น หา 𝑋𝑖 โดยที่ 𝑖 มีข นาดเท่า กับ
ประชากร 𝑁 จ านวน แต่ ล ะชุ ด ค้น หาของ 𝑋 ประกอบไปด้ว ยเซตของ

(12)

เมื่อ 𝑢(𝑡) คือ สัญญาณควบคุม ซึง่ เป็ นสัญญาณขาออกจากตัวควบคุมพีไอ
ดีเข้าสู่กระบวนการ 𝑒(𝑡) คือ ความผิดพลาดทีไ่ ด้จากความแตกต่างของค่า
เป้ าหมายหรือสัญญาณอ้างอิงกับค่าผลตอบสนองหรือผลลัพธ์จริง ซึ่งเป็ น
สัญญาณขาเข้าทีไ่ ด้จากการป้ อนกลับของระบบ 𝑟(𝑡) คือ ค่าเป้ าหมายหรือ
สั ญ ญาณอ้ า งอิ ง ซึ่ ง เป็ น สั ญ ญาณขาเข้ า ของระบบ และ 𝑦(𝑡) คื อ
ผลตอบสนองหรือผลลัพธ์ของระบบ ซึง่ เป็ นสัญญาณขาออกจากระบบ
เมื่อนาสมการที่ (11) มาประยุกต์เข้ากับระบบมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
สมการที่ (9) กับสมการที่ (10) และทาเป็ นระบบควบคุมแบบวงปิ ดตามรูป
ที่ 2 จะได้สมการความเร็วรอบตามสมการที่ (13) และสมการที่ (14)
Ω(𝑠) =

(15)

𝑟1 =

สัญญาณควบคุมที่ได้จากตัวควบคุมพีไอดีเมื่อแสดงอยู่ในโดเมนเวลา
จะเป็ นดังสมการที่ (12)
𝑡

𝑋𝑖 |

(𝑠)

รูปที่ 2: บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมแบบพีไอดี

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑏

𝑋𝑖 = 𝑋𝑖 + 𝑟1 sin(𝑟2 ) |𝑟3 𝑃𝑖

เมื่อ 𝑃𝑖 เป็ นผลลัพธ์ปลายทาง 𝑋𝑖 เป็ นค่าตาแหน่งปัจจุบนั |. | เป็ นการระบุ
ของค่าสัมบูรณ์ ค่า 𝑟1 𝑟2 𝑟3 และ 𝑟4 เป็ นค่าตัวแปรสุ่มในการเลือกสมการ
ถ้า 𝑟4 < 0.5 ให้ใช้สมการที่ (15) แต่ถา้ 𝑟4 ≥ 0.5 ให้ใช้สมการที่ (16)
ค่าพารามิเตอร์ 𝑟1 เป็ นค่าตัวแปรสุ่มที่ตอบสนองต่อการค้นหาในพืน้ ที่
เพื่อผลลัพธ์ถดั ไป พืน้ ทีน่ ้อี าจเป็ นด้านนอกระหว่างค่า 𝑋𝑖 และ 𝑃𝑖 หรือด้าน
ในก็ได้ ผูค้ ดิ ค้นจึงได้ปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ 𝑟1 โดยใช้สมการที่ (17) เพื่อ
สร้างสมดุลระหว่างการสารวจและการหาผลลัพธ์

และบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมแบบพีไอดีเป็ นดังรูปที่ 2

𝑅(𝑠)
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โดยที่ 𝑛 เป็ นจานวนตัวแปรในเซต จากนัน้
จะสร้างชุดค้นหาตรงกันข้ามของ 𝑋 ตามสมการที่ (18)

ปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดี และใช้การปริพนั ธ์ของค่าความ
ผิดพลาดสัมบูร ณ์ คูณด้ว ยเวลา ( 𝐼𝑇𝐴𝐸 ) เป็ น ฟั งก์ช ัน ในการวัดค่ าความ
เหมาะสมของพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดี ซึ่งมีรูปแบบตามสมการที่
(19) และแผนภาพการทางานของระบบควบคุมเป็ นไปตามรูปที่ 4

𝑋𝑖 = [𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , 𝑥𝑖3 , … , 𝑥𝑖𝑛 ]

𝑋̅𝑖 = 𝑢𝑖 + 𝑙𝑖

(18)

𝑋𝑖

เมื่อ 𝑋̅𝑖 คือชุดค้นหาตรงกันข้ามของ 𝑋𝑖 ส่วน 𝑢𝑖 และ 𝑙𝑖 คือขอบเขตบน
และขอบเขตล่างของพืน้ ทีใ่ นการค้นหา
หลังจากสร้าง 𝑋̅ จะนา 𝑋 และ 𝑋̅ มารวมกันแล้วคานวณหาค่าฟั งก์ชนั
ของปั ญหา หลังจากคานวณเสร็จก็ทาการคัดกรองและประเมินหาค่ าที่ดี
ที่สุดจากชุดค้นหา 𝑋 และ 𝑋̅ มาเท่ากับจานวนประชากร 𝑁 เพื่อสร้างกลุ่ม
ประชากรใหม่
IV.II. ขัน้ ตอนการปรับปรุง
ขัน้ ตอนนี้จะน าชุดค้นหาที่ได้จากขัน้ ตอนที่ IV.I. มาเลือ กเก็บค่ าที่ดี
ที่สุ ด ซึ่ง เป็ น ตัว แทนของชุ ด ค้น หาไว้เ ป็ น ค่ า 𝑃 แล้ ว ท าการอั ป เดตค่ า
𝑟1 𝑟2 𝑟3 และ 𝑟4 แล้วคานวณหาผลลัพธ์ของชุดค้นหา 𝑋 ใหม่ตามสมการที่
(15) หรือ (16) ตามค่าการสุ่มของ 𝑟4 หลังจากคานวณหาผลลัพธ์ชุดค้นหา
𝑋 ใหม่แล้ว จะสร้างชุดค้นหาตรงข้าม 𝑋 เป็ น 𝑋̅ แล้วนาชุดค้นหา 𝑋 และ
𝑋̅ มารวมกัน เพื่อ ค านวณหาค่ า ฟั ง ก์ ช ัน ของปั ญ หา เมื่อ ได้ ฟั ง ก์ ช ัน ของ
ปั ญหาก็ทาการคัดกรองและประเมินหาค่าที่ดที ่สี ุดจากชุดค้นหา 𝑋 และ 𝑋̅
มาเท่ากับจานวนประชากร 𝑁 เหมือนกับขัน้ ตอนที่ IV.I. แล้ววนลูปอยู่ใน
ขัน้ ตอนนี้จนกว่าจะครบรอบตามทีก่ าหนด ค่าสุดท้ายทีไ่ ด้จะเป็ นชุดค้นหาที่
เหมาะสมของผลลัพธ์ฟังก์ชนั ของปั ญหา ซึ่งรายละเอียดขัน้ ตอนจะเป็ นไป
ตามรูปที่ 3
ขัน้ ตอนเริม่ ต้น

𝑡

(19)

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)| 𝑑𝑡
0

เมื่อ 𝑒(𝑡) คือ ผลต่างของสัญญาณอ้างอิงกับผลลัพธ์ (กล่าวคือ ความเร็ว
รอบของมอเตอร์) 𝑡 คือ เวลา มีหน่วยเป็ น วินาที และความเร็วรอบอ้างอิง
𝑟(𝑡) มีค่าเป็ น 1 เรเดียน/วินาที
การกาหนดค่าพารามิเตอร์ของวิธีการเรียนรู้จากสิ่งตรงข้ามร่ว มกับ
อัลกอริทึมไซน์-โคไซน์ในการปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีจะ
อ้างอิงมาจากบทความของ [4] นามาใช้ในบทความนี้ ตามตารางที่ 2
ITAE
Function
Opposition-Based
Sine Cosine Algorithm
𝑟(𝑡)

𝑒(𝑡)

PID Controller

𝑢(𝑡)

𝜔(𝑡)

DC Motor

+

รูปที่ 4: ระบบควบคุมแบบพีไอดีทใ่ี ช้วธิ กี ารเรียนรูจ้ ากสิง่ ตรงข้าม
ร่วมกับอัลกอริทมึ ไซน์-โคไซน์ในการปรับค่า

เริม่ ต้น
เริม่ ต้นชุดค้นหา (𝑋)
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สร้างชุดค้นหาตรงกันข้ามของ 𝑋 (𝑋̅)

ตารางที่ 2. ค่าพารามิเตอร์ของวิธกี ารเรียนรูจ้ ากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับ
อัลกอริทมึ ไซน์-โคไซน์

รวม 𝑋 และ 𝑋̅
ขัน้ ตอนการปรับปรุง
จานวนรอบ < จานวนรอบสูงสุด

ผลลัพธ์ชุดค้นหาที่
เหมาะสม

ประเมินชุดค้นหาโดยคานวณจากฟั งก์ชนั ของปั ญหา

สิน้ สุด

พารามิ เตอร์

ค่า

จานวนประชากรค้นหา

20

จานวนรอบ

50

ขอบเขตบนของตัวควบคุมพีไอดี [𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 ]
[15,15,15]
ขอบเขตล่างของตัวควบคุมพีไอดี
[0.001,0.001,0.001]

คัดกรองและประเมินหาค่าทีด่ ที ส่ี ดุ จากชุดค้นหา 𝑋 และ
𝑋̅ มาเท่ากับจานวนประชากร 𝑁 จานวน

[𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 ]

จานวนตัวแปร

เก็บค่าทีด่ ที ส่ี ดุ ทีไ่ ด้จากประเมินชุดค้นหา (𝑃 = 𝑋)

เวลาการจาลองการทางาน
จานวนครัง้ ในการจาลองการทางาน

อัปเดตค่า 𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 และ 𝑟4

3
1 วินาที
30 ครัง้

อัปเดตผลลัพธ์ของตาแหน่งชุดค้นหาตามสมการที่ 15 และ 16
รวม 𝑋 และ 𝑋̅

VI. ผลการจาลองการทางานและวิจารณ์ผล
งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink เวอร์ชนั R2019a
ซึ่งติดตัง้ บนโน้ ต บุ๊กที่มีต ัวประมวลผล intel CORE i5-8300H CPU 2.30
GHz และแรม 8.00 GB ในการจาลองการทางาน ผลที่ได้แสดงตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
VI.I ข้อมูลทางสถิตขิ องผลการจาลองการทางาน
หัว ข้อ นี้ จ ะน าค่ า 𝐼𝑇𝐴𝐸 ทัง้ หมดตามจ านวนครัง้ ในการจ าลองการ
ท างาน มาหาค่ า เฉลี่ย ค่ า มากที่ สุ ด ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด และส่ ว นเบี่ย งเบน

สร้างชุดค้นหาตรงกันข้าม 𝑋̅

รูปที่ 3: แผนผังของวิธกี ารเรียนรูจ้ ากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทมึ ไซน์โคไซน์
V. การออกแบบการทดลอง
งานวิจยั นี้จะออกแบบการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรง
โดยใช้วธิ ีการเรียนรู้จากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทึมไซน์-โคไซน์ในการ
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มาตรฐาน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง เสถี ย รภาพของอั ล กอริ ทึ ม ในการปรับ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดี โดยข้อมูลทางสถิตทิ ไ่ี ด้แสดงดังตาราง
ที่ 3 และค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 ทีไ่ ด้จากการจาลองการทางานทัง้ หมดแสดงดังรูปที่ 5

ตารางที่ 4
จากค่าในตารางที่ 4 เมื่อนาไปแทนในสมการที่ (13) ผลตอบสนองทีไ่ ด้
แสดงตามรูปที่ 7 และค่าตัวบ่งชี้ของผลตอบสนอง ได้แก่ ค่าพุ่งเกินสูงสุด
เวลาเข้าสู่สมดุล เวลาไต่ขน้ึ และค่าความผิดพลาดทีส่ ภาวะคงตัว แสดงตาม
ตารางที่ 5

ตารางที่ 3. ข้อมูลทางสถิตขิ องค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸
พารามิ เตอร์

ค่าเฉลีย่
ค่ามากสุด
ค่าน้อยสุด
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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ค่า
8.6854x10-4
1.5369x10-3
6.3855x10-4
1.8850x10-4

ตารางที่ 4. พารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีทใ่ี ช้จาลองการตอบสนอง
𝐾𝐼
𝐾𝐷
อัลกอริ ทึม
𝐾𝑃
4.12462
2.53361
OBSCA
14.8373
0.5544
1.8072
SCA [4]
11.3163
0.5626
0.9293
GWO [3]
6.8984
0.2798
0.2395
SFS [10]
1.6315
0.4372
0.0481
IWO [11]
1.5782

รูปที่ 5 ค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 ทีไ่ ด้จากการจาลองการทางานทัง้ หมด
จากข้อมูลทางสถิตแิ ละรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 ทีไ่ ด้จากการ
ใช้อลั กอริทมึ ที่นาเสนอนี้ ผลคาตอบที่ได้มลี กั ษณะกระจายตัว ซึ่งเกิดจาก
การสุ่มและการคานวณของอัลกอริทมึ นี้ในแต่ละครัง้ ที่ไม่เหมือนกัน ทาให้
บางครัง้ อัลกอริทึมสามารถคานวณได้ ผลคาตอบที่ดีบ้างและแย่บ้าง และ
การจาลองการทางานครัง้ ที่ให้ค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 น้อยที่สุดนัน้ จะมีลกั ษณะการลู่
เข้าของกราฟเป็ นไปตามรูปที่ 6 ซึ่งการลู่เข้าศูนย์ของค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 แสดงได้
ถึงความมีเสถียรภาพของระบบควบคุม

รูปที่ 7: ผลตอบสนองของระบบ
ตารางที่ 5. ค่าตัวบ่งชีข้ องผลตอบสนองของระบบ
เวลาไต่ขน้ึ
ค่าพุ่งเกิน
เวลาเข้าสู่
ค่าความ
อัลกอริ ทึม
(s)
สูงสุด (%)
สมดุล (s)
ผิดพลาดที่
สภาวะคงตัว
0.9031
0.065147
0.00017719
OBSCA 0.042883
0.061554
0.82241
0.096707
0.0071925
SCA [4]
0.11563
2.3435
0.34863
0.0095134
GWO [3]
0.49328
0
0.83832
0.018977
SFS [10]
0.41314
7.2234
1.2735
0.0029452
IWO [11]
จากรูปที่ 7 และตารางที่ 5 พบว่าผลตอบสนองของระบบลู่เข้าสัญญาณ
อ้างอิงและมีค่าพุ่งเกินสูงสุดไม่มาก โดยที่ ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม
พีไอดีท่ปี รับแต่งด้วยวิธีการเรียนรูจ้ ากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทมึ ไซน์โคไซน์ ให้ค่ าการตอบสนองที่มีค่ า เวลาไต่ข้นึ และเวลาเข้าสู่ส มดุล ดีกว่า
รวมถึงให้ค่าความผิดพลาดทีส่ ภาวะคงตัวน้อยกว่าค่าทีไ่ ด้จากการปรับแต่ง
ด้ว ยอัล กอริทึม อื่น ๆ ยกเว้น ค่ า พุ่ ง เกิน สูง สุ ด ที่ไ ด้จ ากการปรับ แต่ ง ตัว
ควบคุมด้วยอัลกอริทึมไซน์ -โคไซน์ (SCA) และอัลกอริทึมการค้นหาแบบ
แบ่งสุ่ม (SFS) มีค่าที่ดกี ว่าวิธีการเรียนรู้จากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทึม
ไซน์-โคไซน์
เมื่อนาตัวควบคุมที่ออกแบบได้ไปวัดความสามารถในการปฏิเสธการ
รบกวนหากมีสญ
ั ญาณรบกวนเข้ามา ความเร็วรอบที่ได้เป็ นตามสมการที่

รูปที่ 6: การลู่เข้าของฟั งก์ชนั 𝐼𝑇𝐴𝐸
VI.II. ผลการตอบสนองของระบบ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีทน่ี าไปใช้จาลองผลตอบสนองของ
ระบบควบคุมเป็ นค่าทีไ่ ด้จากการจาลองอัลกอริทมึ ครัง้ ทีใ่ ห้ค่า 𝐼𝑇𝐴𝐸 น้อย
ที่สุด ค่าพารามิเตอร์น้ีถูกนาไปใช้ควบคุมระบบและผลการตอบสนองที่ได้
ถู ก น าไปเปรีย บเทีย บกับ ผลตอบสนองที่ไ ด้จ ากค่ า พารามิเตอร์ ข องตัว
ควบคุมพีไอดีท่ใี ช้อลั กอริทึมแบบอื่น ๆ ในการปรับแต่ง ผลที่ได้แสดงดัง
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(14) โดยในการจาลองการทางานได้จาลองสถานการณ์ให้สญ
ั ญาณรบกวน
(𝑇𝑙𝑜𝑎𝑑 ) เป็ น ค่ า คงที่เ ท่ า กับ 0.01 เกิด ขึ้น ณ เวลาเริ่ม ต้น จะได้ผ ลการ
ตอบสนองของระบบเมื่อมีสญ
ั ญาณรบกวนดังรูปที่ 8 และค่าตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
ของผลตอบสนองแสดงตามตารางที่ 6

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

วิเคราะห์การตอบสนองของระบบในสภาวะการทางานปกติและเมื่อมีการ
รบกวนเกิดขึ้น ได้ผลสรุปว่า การใช้ วธิ ีการเรียนรู้จากสิง่ ตรงข้ามร่ว มกับ
อัลกอริทมึ ไซน์-โคไซน์สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีท่ี
ให้ผลการตอบสนองที่ดสี าหรับระบบนี้ โดยที่ผลตอบสนองที่ได้มคี ่าความ
ผิดพลาดที่สภาวะคงตัวที่น้อยกว่าผลตอบสนองที่ได้จากการใช้อลั กอริทมึ
อื่น ๆ มาปรับค่า มีเวลาไต่ขน้ึ และเวลาเข้าสู่สมดุลที่เร็วกว่าเมื่อระบบอยู่ใน
สภาวะการทางานปกติ แต่ค่าพุ่งเกินสูงสุดที่ได้น้ียงั อยู่ในระดับกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้อลั กอริทึมการค้นหาแบบแบ่งสุ่ม (SFS) ที่ให้ค่าดี
ที่สุด ส่วนในสภาวะการทางานเมื่อมีสญ
ั ญาณรบกวนพบว่าผลตอบสนองที่
ได้ โ ดยรวมดี ก ว่ า เมื่อ เปรีย บเที ย บกับ ผลตอบสนองที่ ไ ด้ จ าก การใช้
อัลกอริทมึ แบบอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิ ง

รูปที่ 8: ผลตอบสนองของระบบเมื่อมีสญ
ั ญาณรบกวน

[1] J. Z. a. N. B. NICHOLS, “Optimum Settings for Automatic Controllers,”
Trans. ASME, เล่มที่ 64, pp. 759-768, 1942.

ตารางที่ 6. ค่าตัวบ่งชีข้ องผลตอบสนองของระบบเมื่อมีสญ
ั ญาณ
รบกวน
เวลา ค่าพุ่งเกิน ค่าพุ่งต่า เวลาเข้าสู่ ค่าความ
ไต่ขน้ึ สูงสุด (%) สูงสุด (%) สมดุล (s) ผิดพลาด
อัลกอริทึม
(s)
ทีส่ ภาวะ
คงตัว
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

[2] M. A. K. Dr. Mohamed Jasim Mohamed, "Comparison Between PID and
FOPID Controllers Based on Particle Swarm Optimization," The Second
Engineering Conference of Control, Computers and Mechatronics
Engineering (ECCCM2, 2014), 2014.
[3] J. Agarwal, G. Parmar, R. Gupta and A. Sikander, "Analysis of grey wolf
optimizer based fractional order PID controller in speed control of DC
motor," Microsystem Technologies, 2018.
[4] G. P. a. R. G. Jeetendra Agarwal, "Application of Sine Cosine Algorithm in
Optimal Control of DC Motor and Robustness Analysis," Wulfenia, vol. 24,
no. 11, pp. 77-95, 2017.
[5] S. R. S. R. Sedigheh Mahdavi, "Opposition based learning: A literature
review," Swarm and Evolutionary Computation.
[6] B. H. ,. I. Serdar Ekinci, "Opposition based Henry gas solubility optimization
as a novel algorithm for PID control of DC motor," Engineering Science and
Technology, an International Journal, no. 24, pp. 331-342, 2021.

จากผลตอบสนองในรูปที่ 8 เมื่อมีสญ
ั ญาณรบกวนเกิดขึน้ ในช่วงแรก
ผลตอบสนองของระบบจะตกลงแต่สามารถลู่เข้าค่าสัญญาณอ้างอิงได้ใน
ทีส่ ุด ซึง่ จะเห็นว่าผลตอบสนองทีไ่ ด้จากตัวควบคุมพีไอดีทป่ี รับพารามิเตอร์
ด้วยวิธกี ารเรียนรูจ้ ากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทมึ ไซน์-โคไซน์ (OBSCA) มี
ค่าพุ่ง ต่ าสูง สุ ด และค่าพุ่งเกิน สูงสุ ด ที่น้ อ ย และตอบสนองได้เร็ว แต่เมื่อ
พิจ ารณาค่ า ตัว บ่ ง ชี้ใ นตารางที่ 6 จะเห็น ว่ า ค่ า พุ่ ง เกิน สู ง สุ ด มากกว่ า
ผลตอบสนองที่ได้จากการปรับตัวควบคุมด้วยอัลกอริทึมการค้นหาแบบ
แบ่งสุ่ ม (SFS) อัล กอริทึมการค้น หาหมาป่ าสีเทา (GWO) และอัลกอริทึม
ไซน์-โคไซน์ (SCA) ไม่มาก ในขณะทีเ่ วลาไต่ขน้ึ และเวลาเข้าสู่สมดุลจะมีค่า
มากกว่ า ผลตอบสนองที่ไ ด้ จ ากการปรับ ตัว ควบคุ ม ด้ว ยอัล กอริทึ ม อื่น
เล็กน้อย ส่วนค่าความผิดพลาดทีส่ ภาวะคงตัวจะมีค่ามากกว่าผลตอบสนอง
ที่ได้จากการปรับตัวควบคุมด้วยอัลกอริทึมการค้นหาแบบแบ่งสุ่ม (SFS)
เล็กน้อย

[7] ค. โพธิยา และ ว. เสงีย่ มวิบูล, “การปรับค่าตัวควบคุมพีไอดีสาาหรับระบบรักษา
ระดับแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัตดิ ้วยวิธ,ี ” การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจยั ครัง้ ที ่ 14”, pp. 154-163, 2561.
[8] S. Mirjalili , "SCA: A Sine Cosine Algorithm for solving optimization
problems," Knowledge-Based Systems, pp. 1-14, 2016.
[9] D. O. S. X. Mohama Abd Elaziz, "An improved Opposition-Based Sine
Cosine Algorithm for global optimization," Expert Systems With Applications,
no. 90, pp. 484-500, 15 August 2017.
[10] I. Khanam and G. Parmar, "Application of SFS Algorithm in Control of DC
Motor and Comparative Analysis," 4th IEEE Uttar Pradesh Section
International Conference on Electrical, Computer and Electronics (UPCON
2017) , 2017.
[11] R. N. H. H. M. P. Khalipuor M., "Optimal Control of DC motor using Invasive
Weed Optimization (IWO) Algorithm," Majlesi Conference on Electrical
Engineering, 2011.

VI. สรุปผล
การนาวิธกี ารเรียนรูจ้ ากสิง่ ตรงข้ามร่วมกับอัลกอริทมึ ไซน์-โคไซน์มา
ปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีสาหรับควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง แล้วนาค่าทีป่ รับได้น้ไี ปวิเคราะห์ทงั ้ ด้านสถิติ และ
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ระบบตรวจจับของเสียอัตโนมัติสาํ หรับงานบัดกรีด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Automatic Soldering Defect Detection System using Deep Learning
อัดนา เซนโต๊ะ*, ศิวพงษ์ นิลวงษ์*, วัชรินทร์ หนูทอง,
ฐิตชิ ญา ธนมิตรสมบูรณ์
Adna Sento, Sivapong Nilwong, Watcharin Noothong,
Titichaya Thanamitsomboon

ยุทธนา คิดใจเดียว
Yuttana Kitjaidure

คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, ประเทศไทย
Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang, Bangkok, Thailand.

คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป= ่ นุ , ประเทศไทย
Corresponding Author E-mail addresses: adna@tni.ac.th,
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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.

บทคั ด ย่ อ — โลกอุ ต สาหกรรมกํ า ลั ง ผัน ตั ว ไปสู่ ยุ ค ที; เรี ย กว่ า
“อุตสาหกรรม 5.0” ซึ;งมีการนําความรู้ด้านปัญญาประดิ ษฐ์ การเรียนรู้ของ
เครื;องจักร หุ่นยนต์ ระบบคลาวด์ และเทคโนโลยีอื;นอี กมากมายมาผนวก
กับสายงานการผลิ ตในโรงงานอุตสาหกรรม หนึ; งในส่ วนประกอบสําคัญ
ของสายงานการผลิ ตคื อการตรวจจับข้อบกพร่องของชิT นงานที; ผลิ ตหรือ
ของเสีย ที;ปัจจุบนั ยังคงใช้แรงงานมนุษย์เป็ นส่วนมาก ด้วยสาเหตุจากราคา
ที;สงู ของเครื;องมือตรวจจับแบบอัตโนมัติ ดังนันT งานวิ จยั นีT จึงนําเสนอระบบ
ตรวจจับของเสียราคาตํา; สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการเรียนรู้เชิ งลึก
และการรู้จาํ ภาพ ซึ; งระบบที; นําเสนอนีT ได้ เน้ นไปที; ของเสี ยจากงานบัดกรี
ของแผงวงจรขนาดเล็ก การพัฒ นาระบบที; นํ า เสนอนีT แ บ่ง เป็ นสองส่ ว น
ได้ แก่ ส่ วนการพัฒนาระบบ และส่ วนการทํานายผลของชิT นงานที; เสี ย ใน
ส่วนของการฝึ กสอนและพัฒนา ผู้วิจยั ได้ใช้ โปรแกรม Cvat ในการเตรียม
ชุดข้อมูลภาพสําหรับการฝึ กสอน และใช้โปรแกรมภาษา Python ที;มีโมเดล
การเรียนรู้เชิ งลึกที;ชื;อ YOLOv3 เป็ นส่วนประกอบในการพัฒนาและฝึ กสอน
ระบบตรวจจับ ของเสี ย สํา หรับ ส่ ว นการทํา นายผล ผู้วิ จ ัย ได้ นํ า บอร์ด
คอมพิ วเตอร์ขนาดเล็กราคาถูกที;ชื;อ Raspberry Pi มาใช้ในการทดสอบการ
ทํา งานของระบบตรวจจับ ที; พ ฒ
ั นาขึT น ผลจากการทดสอบพบว่ า ระบบ
ตรวจจับที;นําเสนอมีผลลัพธ์ความถูกต้องในการตรวจจับคิ ดเป็ นร้อยละ 90
ของตัวอย่างที; นํามาใช้ ทดลองทังT หมด และเพื;อทดสอบระบบตรวจจับให้
มากขึTน ผู้วิจยั ได้ นําระบบตรวจจับที; ได้ รบั การฝึ กสอนแล้วไปทดสอบกับ
อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ชนิ ดอื;น ได้แก่ Intel NUC และคอมพิ วเตอร์ส่วนบุคคล
อีกด้วย และมีผลความแม่นยําจากการทดสอบเป็ นที;น่าพอใจอย่างมาก
คําสําคัญ —การรู้จาํ ภาพ, การเรียนรู้ของเครื;องจักร, ระบบตรวจจับ
ของเสีย, การเรียนรู้เชิ งลึก

I. บทนํา
ในปั จจุบนั โลกอุตสาหกรรมกําลังเข้าสูย่ ุคทีเX รียกว่า “อุตสาหกรรม 5.0”
[1] หลายประเทศเร่งพัฒนางานด้านการผลิตให้ก้าวทันยุคสมัยแห่งการ
เปลีX ย นแปลงนีi เชืX อ กั น ว่ า งานด้ า นการผลิ ต ทีX ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นยุ ค
อุตสาหกรรม 5.0 จะสามารถเพิมX ผลผลิตและเพิมX ประสิทธิภาพในการผลิต
ขึiน อย่า งมาก [2] พร้อ มทังi ระบบทีXส ามารถเชืXอ มโยงลูก ค้า และผู้ผ ลิต ได้
อย่างครบวงจร ดังนันi การพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมการผลิตทีผX สมผสาน
เทคโนโลยีเ หล่ า นีi เ ข้า ด้ว ยกัน จึง เป็ น ทีXส นใจของนั ก วิจ ัย เป็ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะในหัวข้อการตรวจจับของเสียจากการผลิตทีตX อ้ งหยิบยกขึนi มา
เป็ นลําดับแรก เนืX องจากไม่เพียงจะเพิมX ขีดความสามารถในการรองรับ
อุตสาหกรรม 5.0 แต่ยงั มีสว่ นสําคัญในการเพิมX ความสามารถในการแข่งขัน
กับ นานาประเทศทัวX โลกให้ท นั ได้อีก ด้ว ย โดยทัวX ไป การตรวจจับ ของ
เสียบนสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้แรงงานมนุษย์ เช่น การ
ตรวจจับของเสียด้วยสายตา การวัด หรืออาจใช้เครืXองมืออืXนช่วยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจสอบ สําหรับงานทีมX คี วามละเอียดอ่อนอย่างงาน
บัดกรีของแผงวงจรขนาดเล็ก ความแม่นยําในการตรวจเป็ นสิงX สําคัญอย่าง
มากต้องใช้ภาพถ่ายทีมX คี วามละเอียดสูงในการตรวจ ทว่าความผิดพลาด
ของการตรวจจับของเสียยังคงมีอยูม่ ากอย่างต่อเนืXองเพราะความผิดพลาด
ทีมX กั มาจากข้อจํากัดของมนุ ษย์ เช่น ความรูค้ วามสามารถของผูต้ รวจสอบ
ความเหนืXอยล้าจากการทํางาน สภาพแวดล้อม และปั จจัยอืXนอีกมาก [2, 3,
4] อย่างไรก็ตาม การนํ าเครืXองมือตรวจจับของเสียในสายการผลิตแบบ
อัตโนมัตสิ าํ หรับโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ได้รบั การพัฒนาทีดX เี ท่าทีคX วร ทํา
ให้การนําเครือX งมืออัตโนมัตสิ าํ หรับการตรวจจับของเสียบนสายการผลิตทีมX ี
ประสิทธิภาพมาใช้งานมีราคาสูง
งานด้ า นการตรวจจับ ของเสีย ในสายงานการผลิต ทีXเ กีXย วข้อ งกับ
แผงวงจรไฟฟ้ าในอดีตมีทงั i แบบตรวจโดยใช้มนุ ษย์ ตรวจแบบกึงX อัตโนมัติ
และตรวจแบบอัตโนมัติ เมือX กล่าวถึงงานวิจยั ทีไX ด้รบั ความนิยมสําหรับการ
ตรวจจับของเสียแบบอัตโนมัติ มักมีการนําความรูด้ า้ นการเรียนรูเ้ ชิงลึกเข้า
มาเกีXยวข้อง เช่น โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกอย่าง 3D Convolutional
Neural Networks (3DCNN) [5] หรื อ อั ล กอริ ทึ ม You Only Look Once

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
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งานวิจ ยั ส่ว นแรก การทดสอบการทํา งานของระบบตรวจจับ ของเสีย ทีX
พัฒนาขึนi ได้กระทําโดยการป้ อนภาพของชิiนงานให้กบั บอร์ด Raspberry
Pi เพืXอ ตรวจจับ หาของเสีย โดยอัต โนมัติ ผลจากการทดสอบแสดงถึง
ความสามารถของระบบทีพX ฒ
ั นาขึนi ได้เป็ นทีนX ่ าพอใจอย่างมาก และยังนํ า
ระบบตรวจจับทีไX ด้รบั การฝึ กสอนแล้วไปทดสอบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชนิดอืXน ได้แก่ Intel NUC และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอีกด้วย ซึXงก็มผี ล
ความแม่นยําจากการทดสอบเป็ นทีนX ่าพอใจอย่างมากเช่นกัน
หัวข้อทีเX หลือของงานวิจยั นีiแบ่งออกเป็ นสีสX ่วนประกอบไปด้วย ส่วนทีX
2 กล่ า วถึง ขันi ตอนวิธีทXีนํ า เสนอและทฤษฎีทXีใ ช้ ส่ ว นทีX 3 กล่ า วถึง การ
ทดลองระบบตรวจจับทีนX ําเสนอ และส่วนทีX 4 สรุปงานวิจยั เป็ นส่วนสุดท้าย

(YOLO) [6, 7] ซึX ง มั ก ประกอบด้ ว ยส่ ว นประกอบสํ า หรั บ การค้ น หา
คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น จากรู ป ภาพ และการรู้ จํ า เพืX อ คั ด แยกหรื อ จํ า แนก
คุณลักษณะเด่นเหล่านันi เดิมอัลกอริทมึ สองส่วนนีiมกั นํ าเสนอในรูปแบบทีX
แยกส่วนการทํางานกัน แต่ในปั จจุบนั มีการผสมผสานวิธกี ารใช้งานร่วมกัน
กลายเป็ นทีรX จู้ กั กันในชืXอของโครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึก ทําให้งา่ ย
ต่อการพัฒนาต่อยอด มีประสิทธิภาพและความแม่นยําทีสX ูง นอกจากการ
เรียนรู้เชิงลึกแล้วยังพบงานวิจยั ทีXใช้กระบวนการรู้จําภาพมาช่วยในการ
ตรวจจับ ของเสีย ในสายงานการผลิต ตัว อย่ า งเช่ น การรู้จํ า ภาพด้ว ย
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) [6] การรูจ้ ําภาพด้วย
Support Vector Machine [7] และการรู้จําภาพด้วยการเรียนรู้แบบเสริม
เชิง ลึก (Deep Reinforcement Learning) [8] แม้ว่า งานวิจ ยั ด้า นการรู้จํา
ภาพในอดีตจะประสบความสําเร็จเป็ นอย่างมากดังทียX กตัวอย่าง แต่ขนั i ตอน
เหล่านีiยงั ต้องได้รบั การปรับปรุงเพือX กําจัดข้อเสีย และเพิมX ประสิทธิภาพให้
ดีขนiึ อีกทังi ยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการพัฒนา ดังนันi งานวิจยั นีiจงึ มุ่งเน้ นการ
ออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับของเสียด้วยการนําความรูด้ า้ นการเรียนรูเ้ ชิงลึก
มาใช้เป็ นระบบสําหรับการจําแนกของเสียราคาประหยัด
งายวิจยั นีiแบ่งออกเป็ นสองส่วน ได้แก่ ส่วนการพัฒนาระบบเพืXอการ
ประมวลผลภาพ และส่วนการทํานายผลสําหรับแสดงผลลัพธ์ ในส่วนการ
พัฒนาระบบประมวลผลภาพมีการใช้โปรแกรมภาษา Python เป็ นเครือX งมือ
และใช้โ มเดลการเรีย นรู้เ ชิง ลึก YOLOv3 [9] ร่ ว มในการฝึ ก สอนระบบ
ตรวจจับของเสียด้วยรูปภาพด้วยการใช้บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราคา
ถู ก ทีXชXือ Raspberry Pi เป็ นอุ ป กรณ์ ร องรับ ระบบตรวจจับ ทีXพ ัฒ นาใน

II. ขันi ตอนวิธที นXี ําเสนอ
ระบบตรวจจับของเสียทีXนําเสนอมีการจําแนกรูปภาพว่าส่วนใดเป็ น
ส่วนทีดX แี ละส่วนใดเป็ นส่วนทีเX สียในรูปภาพชิiนงาน ขันi ตอนวิธขี องระบบ
ตรวจจับ ของเสีย ได้ม ีก ารอธิบ ายไว้ด ัง รู ป ทีX 1 ซึXง เป็ นแผนภาพแสดง
กระบวนการตรวจจับของเสียบนผลิตภัณฑ์ทXมี าจากสายการผลิตโดยใช้
กล้ อ ง USB ขนาดความละเอี ย ด —˜™ x 480 พิ ก เซลทีX เ ชืX อ มต่ อ กั บ
Raspberry Pi โดยในบอร์ ด Raspberry Pi มี ก ารบรรจุ โ ปรแกรมทีX ม ี
ความสามารถในการรูจ้ ําภาพด้วยส่วนประกอบสําคัญคือโมเดลการเรียนรู้
เชิง ลึก YOLOv3 ทีXช่ ว ยในการค้น หาและจํ า แนกคุ ณ ลัก ษณะเด่ น จาก
รูปภาพ รายละเอียดของขันi ตอนวิธที นXี ําเสนอมีดงั นีi

รูปทีX I. แผนภาพของกระบวนการตรวจจับของเสียจากงานบัดกรีแผงวงจรไฟฟ้ า
II.I การเตรียมชุดข้อมูลสําหรับฝึกสอนระบบตรวจจับของเสีย
เฉกเช่นเดียวกับโมเดลการเรียนรูเ้ ชิงลึกส่วนใหญ่ YOLOv3 จําเป็ นต้อง
มีชุดข้อมูลสําหรับการฝึ กสอนเพือX ให้สามารถทํางานอย่างทีผX ใู้ ช้ตอ้ งการได้
ผูว้ จิ ยั ได้เตรียมรูปภาพของแผงวงจรไฟฟ้ าทีไX ด้บดั กรีแล้ว ซึงX ประกอบด้วย
รูปภาพทีผX า่ นการตรวจสอบว่าเป็ นชินi งานดี และรูปภาพทีตX รวจสอบแล้วว่า
เป็ นของเสีย ตัวอย่างของข้อมูลรูปภาพทีเX ป็ นชุดข้อมูลดิบ (Raw Dataset)
ได้มกี ารแสดงไว้ดงั รูปทีX 2 จากนันi ชุดข้อมูลดิบจะผ่านการกําหนดว่าชินi งาน
ใดทีผX า่ นหรือไม่ผา่ นการตรวจสอบด้วยการวาดกรอบสีเX หลียX มกําหนดหรือทีX

เรีย กว่ า Label โดยอาศัย ประสบการณ์ จ ากผู้เ ชีXย วชาญด้า นการบัด กรี
วงจรไฟฟ้ า การ Label ได้ถกู กระทําบนโปรแกรม Cvat สําหรับการกําหนด
ประเภทวัตถุดงั รูปทีX 3 ผลทีไX ด้จากการ Label เช่นในรูปทีX 4 จะถูกเก็บใน
รูปของไฟล์นามสกุล yml เพือX นําไปใช้งานต่อในการฝึกสอนระบบต่อไป
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รูปทีX II. ตัวอย่างชุดข้อมูลรูปภาพทีรX วบรวมจากชินi งานการผลิต
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x
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x

8
x

8
x
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รูปทีX V. โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก YOLOv3
โมเดลการเรีย นรู้ เ ชิง ลึก YOLOv3 สามารถใช้ ข นาดของอิน พุ ต ทีX
416×416, 608×608, 832×832, หรื อ 1024×1024 พิ ก เซลตามแต่ ก าร
ประยุกต์ โดยทีขX นาดของอินพุตจะต้องสามารถหารด้วย 32 ลงตัว เพืXอให้
การ Stride ซึXงจําเป็ นต่อการคํานวณในโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชนั นันi สามารถทําได้ ทังi นีiอนิ พุตสามารถใช้ขนาดทีหX ารด้วย 8 หรือ 16
ลงตัวได้ดว้ ยเช่นกัน ดังนันi YOLOv3 จึงสามารถใช้ตรวจจับวัตถุทมXี ขี นาด
ทังi เล็ก กลาง และใหญ่ในรูปภาพได้ เช่น อินพุตขนาด 416×416 พิกเซลจะ
ได้ Grid ของตัวกระทําสําหรับตรวจจับคุณลักษณะในภาพทีXชXอื Feature
Vector ในขนาด 13×13, 26×26, และ 52×52 จาก Feature Vector ทังi สาม
ข น า ด Feature Vector ข น า ด ใ ห ญ่ จ ะ ถู ก Convolution ด้ ว ย Kernel
ประมวลผลขนาด 1×1 สลับกับ Kernel ขนาด 3×3 โดยกระทําทังi สินi 6 ครังi
เมืXอตรวจจับภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก จะมีการดึงลักษณะเด่นของ
ภาพทีไX ด้จากการ Convolution ของ Feature Vector ก่อนหน้า ทําให้การ
ตรวจจับภาพขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากขึนi จากการตรวจจับวัตถุขนาด
ใหญ่ดว้ ย สุดท้าย YOLOv3 จะทําการสร้างกรอบล้อมรอบวัตถุ (Bounding
Box) เพืXอให้เห็นภาพของผลการตรวจจับวัตถุ โดย Bounding Box มีการ
เก็บค่าตําแหน่ งทังi ในแกนนอนและแกนตังi ของวัตถุในรูป เนืXองจากในหนึXง
รูปอาจมีหลายวัตถุ ทําให้เกิดการสร้าง Bounding Box เป็ นทีมX คี า่ ตําแหน่ ง
เหมือนกันเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้การทํางานของระบบช้าลง จึงมีการใช้า
Anchor Box ในการเก็บ ค่ า อัต ราส่ ว นระหว่ า งขอบ Bounding Box และ
Grid ของ Feature Vector ด้วย Anchor Box ทีอX ยูท่ จXี ดุ ศูนย์กลางของแต่ละ
Grid ทําให้สามารถค้นหาและเลือก Bounding Box ทีXเป็ นไปได้มากทีXสุด
ของแต่ละ Grid ลดจํานวน Bounding Box และเพิมX ความเร็วของระบบได้
II.III การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบการตรวจจับของเสียจากการบัดกรีบน
แผงวงจรไฟฟ้ า
งานวิ จ ั ย นีi เ ป็ นการสร้ า งระบบตรวจจั บ ของเสี ย ราคาถู ก และมี
ประสิทธิภาพสูง อีกทังi การเขียนโปรแกรมเพือX สร้างโครงข่ายประสาทเทียม
การเรีย นรู้เ ชิง ลึก ด้ว ยโมเดล YOLOv3 ต้ อ งใช้โ มดู ล หลายชนิ ด เข้า มา
ประกอบ เช่น OpenCV, Torch, และโมเดลอืXนทีจX าํ เป็ นอีกมาก ทําให้ผวู้ จิ ยั
เลือกภาษา Python สําหรับการเขียนโปรแกรม ด้วยความทีX Python นันi ไม่
มีค่าใช้จ่าย ใช้งานง่าย และเหมาะกับงานอัลกอริทมึ ของการเรียนรูเ้ ชิงลึก
ผูว้ จิ ยั ได้เขียนโปรแกรมภาษา Python บนโปรแกรม JupyterLab ซึงX ใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรม Anaconda ทีเX หมาะสมกับการคํานวณทางคณิตศาสตร์
ซึXงทังi สองโปรแกรมทีกX ล่าวถึงนีiต่างเป็ นโปรแกรมทีสX ามารถใช้งานได้โดย
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิมX เติม

รูปทีX III. โปรแกรม Cvat สําหรับการระบุตาํ แหน่งงานบัดกรีทผXี า่ นการ
ตรวจสอบ (ของดี) และไม่ผา่ นการตรวจสอบ (ของเสีย)

รูปทีX IV. ตัวอย่างผลลัพธ์ของรูปภาพทีมX กี ารระบุตาํ แหน่งของวัตถุแล้ว
II.II การพัฒนาระบบด้วยขันk ตอนวิธกี ารรูจ้ าํ รูปภาพ
เนืXองจากผู้วจิ ยั ต้องการนํ าอัลกอริธมึ ไปใช้งานในบอร์ดคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก (Raspberry Pi) ดังนันi การพัฒนาระบบรู้จําและคัดแยกภาพทีX
นําเสนอนีiจงึ ได้เลือกนําโมเดล YOLOv3 หรือ You Look Only Once ในรุน่
ทีX 3 ซึXงเป็ นโมเดลการเรียนรูเ้ ชิงลึกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลู ช ัน (Deep Convolutional Neural Network) ทีXม ีค วามเหมาะสมกับ
บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก อีกทังi ยังมีความสามารถในการตรวจจับวัตถุ
ในข้อ มูล ทีXเ ป็ น รูป แบบภาพ วิดีโ อ หรือ วิดีโ อเรีย ลไทม์ โครงสร้า งของ
โครงข่ายประสาทเทียมของ YOLOv3 ทีXใช้เป็ นดังรูปทีX 5 อันประกอบไป
ด้วยเซลล์ประสาทเทียมทีเX ชืXอมต่อกันหลายชันi ได้แก่ ชันi อินพุต ชันi ซ่อน
(ชันi รูจ้ าํ ) และชันi คัดแยก มีเส้นเชืXอมต่อระหว่างเซลล์ในชันi อินพุตและเซลล์
ในชันi ซ่อนเรียกว่า “นํi าหนัก (Weight, w)” จํานวนของเซลล์ประสาทเทียม
ในชันi อินพุตมีค่าเท่ากับจํานวนจุดภาพหรือพิกเซล (Pixel) ของรูปภาพ
ต้นฉบับทีมX กี ารปรับขนาดให้เท่ากับขนาดอินพุตของ YOLOv3 จํานวนและ
การจัดเรียงของเซลล์ประสาทเทียมในชันi ซ่อนจะอิงจากโมเดลการเรียนรู้
เชิงลึกทีชX Xอื Darknet 53 ซึงX ประกอบไปด้วยเซลล์ประสาท 53 ชันi มีการใช้
โมดูลจัดการคุณลักษณะของภาพทีชX Xอื Skip Connection ไม่มกี ารใช้ Max
Pooling ช่ว ยในการคํา นวณ มีเ พีย งแต่ ก ารใช้ Convolution แทน ทํา ให้
ภาพทีถX ูกประมวลผลยังคงรักษารายละเอียดไว้ได้ครบ ส่งผลให้วตั ถุทไXี ม่ม ี
จุ ด โดดเด่ น มากสามารถถู ก ตรวจจับ ได้ YOLOv3 สามารถถู ก นํ า ไปใช้
ร่ ว มกับ OpenCV ซึXง เป็ น ไลบรารีสํา หรับ จัด การรู ป ภาพและวิดีโ อทีXใ ช้
ร่วมกับโปรแกรมภาษา Python ได้ ทําให้งา่ ยต่อการพัฒนาและการใช้งาน

III. การทดลอง
เพืXอพิสูจน์ ประสิทธิภาพของระบบตรวจจับของเสียอัตโนมัตติ น้ ทุนตํXา
สําหรับโรงงานอุ ตสาหกรรมทีXพฒ
ั นาขึiน ผู้วจิ ยั ได้ใช้บอร์ดคอมพิวเตอร์
พลัง งานตํX า และราคาถู ก ทีXชXือ Raspberry Pi เป็ นอุ ป กรณ์ ท ดสอบ การ
ทดสอบของระบบตรวจจับของเสียได้แบ่งออกเป็ นสองส่วนได้แก่ ส่วนการ
ฝึ กสอนและส่วนการทํานาย ในส่วนแรกมีขนั i ตอนการดําเนินงานคือ (1)
การเตรียมชุดข้อมูลซึXงได้กล่าวถึงไว้แล้วในหัวข้อ 2.1 จากขันi ตอนนีiจะได้
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ชุดข้อมูลภาพทีXมกี ารระบุ Label เก็บไว้เป็ นข้อมูลรูปแบบไฟล์ของ YML
และพร้อมสําหรับใช้ฝึกสอนระบบตรวจจับ และขันi ตอนทีX (2) ซึXงเป็ นการ
ป้ อนข้อมูลสําหรับการฝึ กสอนไปยังอัลกอริทมึ การเรียนรูเ้ ชิงลึกทีไX ด้เตรียม
ไว้ โดยโมเดลสําหรับการเรียนรู้เชิงลึกทีXเลือกใช้คอื YOLOv3 ดังกล่าวไว้
แล้วในหัวข้อ 2.2 ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการฝึกสอนโมเดล YOLOv3 ด้วยชุดข้อมูล
ทีX เ ต รี ย ม ไ ว้ บ น เ ค รืX อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ทีX ไ ด้ ติ ด ตั iง
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 11 Professional ชนิด 64 บิต มีหน่วยความจํา 32
GB และมีพนiื ทีเX ก็บข้อมูลขนาด 1 TB มีการใช้ตวั ประมวลผลกราฟิ กรุน่ RTX
3090 จากบริษทั Nvidia ซึงX มีหน่วยความจํา 24 GB ผลทีไX ด้จากขันi ตอนนีiคอื
โมเดลการตรวจจับและคัดแยกของเสียด้วยการเรียนรูเ้ ชิงลึกทีXได้รบั การ
ฝึกสอนแล้ว และพร้อมทีจX ะนําไปใช้ในส่วนการทํานายผลลัพธ์ต่อไป
สํา หรับ ส่ว นของการทํา นายผลของเสีย จากการบัด กรี ทางผู้วจิ ยั ได้
เลือ กอุ ป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ 3 ชนิ ด ในการทดลองได้แ ก่ คอมพิว เตอร์
ประสิทธิภาพสูงทีXใช้ในส่วนของการฝึ กสอน บอร์ด Raspberry Pi รุ่นทีX 4
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และ Intel NUC โดย Raspberry Pi รุ่นทีX 4 ได้มกี ารติดตังi ระบบปฏิบตั ิการ
Raspberry Pi OS รุน่ Debian Buster ชนิด 32 บิต โดยบอร์ดมีหน่วยความจํา
ขนาด 2 GB และมีพiนื ทีXในการเก็บข้อมูลขนาด 32 GB สําหรับ Intel NUC
ได้มกี ารติดตังi ระบบปฏิบตั กิ าร Ubuntu 20.04 LTS ชนิด 64 บิต โดยทีX Intel
NUC มีขนาดหน่ วยความจํา 8 GB และมีพนiื ทีสX าํ หรับเก็บข้อมูล 100 GB ใน
การทดลองนีi ไ ด้ใ ช้โ ปรแกรมทีXชXือ Thonny ทีXส ามารถประมวลผลภาษา
Python มาใช้บน Intel NUC และ Raspberry Pi โดยอุปกรณ์ ทงั i £ จะติดตังi
กล้องชนิดเดียวกันดังทีกX ล่าวไว้ในหัวข้อ II และทํามุมประมาณ £™ องศา
จากพืนi เพืXอทํานายและตรวจจับของเสีย โดยเก็บตัวอย่างชินi งานเพืXอการ
ทดสอบทังi หมด ¤™ ตัวอย่างแบ่งเป็ นของดี ¥¦ ตัวอย่างและของเสียอีก ¤
ตัวอย่าง ซึXงชิiนงานตัวอย่างจะมีการบัดกรี ˜ จุดและนิยามว่า “ของดี” ก็
ต่อเมือX ชินi งานมีการบัดกรีถกู ต้องทังi ˜ จุด ส่วน “ของเสีย” นันi จะกําหนดให้
มีการบัดกรีทผXี ดิ พลาดอย่างน้อย ¥ จุด

รูปทีX VI. แผนภาพแสดงการดําเนินงานของระบบการตรวจจับของเสียอัตโนมัตสิ าํ หรับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการเรียนรูเ้ ชิงลึก
ได้จากบอร์ด Raspberry Pi และ Intel NUC ตามลําดับ
ตารางทีX I. ผลการทํานายการตรวจจับของเสียด้วยระบบทีนX ําเสนอ
ชิน3 งานจริงเสีย
ชิน3 งานจริงดี

รูปทีX VII. ผลการทดลองการทํานายผลการคัดแยกของเสียจากการบัดกรี
บนแผงวงจรไฟฟ้ าด้วยบอร์ด Raspberry Pi

ผลการทํานาย
ชิน3 งานเสีย ชิน3 งานดี
2
0
0
18

ค่าวินิจฉัย
ความแม่นยํา (Precision) = 100%
ความถูกต้อง (Accuracy) = 100%
ความไว (Recall) = 100%

ตารางทีX II. ผลการทํานายการตรวจจับของเสียด้วยอัลกอริธมึ ทีนX ําเสนอ
บนฮาร์ดแวร์ Intel NUC
ชิน3 งานจริงเสีย
ชิน3 งานจริงดี

ผลการทํานาย
ชิน3 งานเสีย ชิน3 งานดี
2
0
0
18

ค่าวินิจฉัย
ความแม่นยํา (Precision) = 100%
ความถูกต้อง (Accuracy) = 100%
ความไว (Recall) = 100%

ตารางทีX III. ผลการทํานายการตรวจจับของเสียด้วยอัลกอริธมึ ทีนX ําเสนอ
บนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

รูปทีX VIII. ผลการทดลองการทํานายผลการคัดแยกของเสียจากการบัดกรี
บนแผงวงจรไฟฟ้ าด้วยบอร์ด Intel NUC
โดยแผนภาพการดําเนินงานการทดลองแสดงได้ดงั รูปทีX 6 และผลลัพธ์
ทีไX ด้จากการทดลองแสดงได้ดงั รูปทีX 7 และรูปทีX ¦ สําหรับผลการทํานายทีX

ชิน3 งานจริงเสีย
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ความถูกต้อง (Accuracy) = 100%
ความไว (Recall) = 100%

จากตารางทีX ¥ ¤ และ £ แสดงความถูกต้องในการทํานายผล
การตรวจจับ ของระบบการตรวจจับ ของเสีย อัต โนมัติสํ า หรับ โรงงาน
อุ ต สาหกรรมด้ว ยระบบทีXไ ด้นํ า เสนอและยัง ทํ า การทดลองในส่ ว นของ
ฮาร์ดแวร์อXนื ๆ ดังทีไX ด้กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าเพือX เปรียบเทียบผลลัพธ์
ของการทํ า นายผล ในทีXนiี ก ารทดลองได้ใ ช้โ ครงข่ า ยประสาทเทีย มทีX
พัฒนาขึนi ในการคัดแยกชิiนงานทังi ¤™ ชิiนงานเพืXอทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบตรวจจับของเสียในการใช้งานจริงอีกด้วย ซึงX จากการทดลองผล
ปรากฏว่าความถูกต้องของการทํานายผลการคัดแยกของเสียและของดีใน
ชิiนงานตัวอย่าง ¤™ ชิiนนันi คิดเป็ นร้อยละ ¥™™ และในส่วนผลการทดลอง
ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สว่ นทีนX ํามาเปรียบเทียบได้แก่ บอร์ด Intel NUC และ
คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงก็มผี ลลัพธ์คดิ เป็ นร้อยละ ¥™™ เช่นกัน
IV. สรุป
ระบบตรวจจับของเสียแบบอัตโนมัตสิ าํ หรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นทีX
ต้องการในการปรับปรุงสายการผลิตอย่างมาก เนืXองจากสามารถช่วยให้
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทีXผลิตได้อย่างทันเวลา และช่วยให้ผูใ้ ช้งาน
สามารถทําการแก้ไขเชิงป้ องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจจับของ
เสียโดยใช้การเรียนรูเ้ ชิงลึกทีนX ํ าเสนอในงานวิจยั นีi สามารถช่วยปรับปรุง
สายการผลิต ได้ด งั กล่า วไว้ข้า งต้น พร้อ มทังi ยัง สามารถช่ว ยในการเก็บ
ข้อมูลเพือX การวิเคราะห์และออกแบบการผลิตในอนาคตเมือX ต้องการอีกด้วย
งานวิ จ ัย ชิi น นีi ไ ด้ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห ลายชนิ ด ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบตรวจจับของเสียทีXนําเสนอ เช่น บอร์ด Raspberry Pi
รุ่น 4 และอุปกรณ์อXนื ดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อทีสX ามของงานวิจยั นีi ผลจาก
การทดลองพบว่าผลการตรวจจับของเสียมีความแม่นยําร้อยละ 100 ซึงX ทํา
ให้มนใจได้
ัX
ว่าระบบตรวจจับทีนX ําเสนอนีiจะสามารถนําไปใช้งานต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สุดท้ายนีiผูว้ จิ ยั วางแผนต่อยอดงานชินi นีiสําหรับการนํ าไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นอนาคต เช่น การเพิมX จํา นวนตัว อย่า งชิiน งานสํา หรับ การ
ทดสอบให้มากขึนi การจําลองสายพานการผลิตเพืXอทดสอบการตรวจจับ
ของเสียด้วยการเรียนรูเ้ ชิงลึกกับผลิตภัณฑ์อXนื ทีมX คี วามหลากหลายมากขึนi
และอาจนํ าอัลกอริธมึ อืXนๆ เช่น โมเดล Auto-Encoder โมเดล YoLov5 มา
เปรียบผลการทํานาย
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การหาค่าที่เหมาะสมของวัสดุเคลือบผิวคมตัดในการตัดเฉื อนวัสดุแม่พิมพ์
พลาสติกที่มีผลต่อความหยาบของผิวงานและการสึกหรอของคมตัดด้วย
วิธีการออกแบบการทดลองพืน้ ผิวผลตอบแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน
Optimization of Coating Cutting Tools in Dry Milling Process for Plastic
Mold Materials Affecting on Surface Roughness and Tools Wear by
Design of Experiment Response Surface Method with Box Behnken
Design
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บทคัด ย่ อ — งานวิ จ ยั นี้ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของวัส ดุเคลื อ บผิ ว คมตัด ใน
กระบวนการกัดแบบแห้ งบนวัสดุแม่ พิ มพ์พลาสติ ก ที่ มีผลต่ อ ความหยาบ
ของพื้นผิ วชิ้ นงานหลังการตัดเฉื อนและการสึ กหรอคมตัด โดยการทดลอง
ใช้ ดอกกัดเอ็นมิ ลแบบหัวตรงขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 มิ ลลิ เมตร 4 ฟั น
ความยาวรวม 50 มิ ลลิ เมตร ซึ่ งผลิ ตมาจากวัสดุคาร์ไบด์แบ่ งเป็ น 4 กลุ่ม
ประกอบด้ ว ย AlTiZrSiN, AlTiSiN, AlTiN/TiSiXN และแบบไม่ เคลื อ บผิ ว
ชิ้ นงานที่ ทาการทดลองตัดเฉื อนเป็ นเหล็กกล้าพรีฮาร์เดน เกรด AISI P20
ตัดเฉื อนเป็ นเส้ นตรง ประเมิ นการค่าการสึกหรอคมตัดตามมาตรฐาน ISO
3685:1993 และค่ า ความหยาบผิ ว ชิ้ น งานตามมาตรฐาน ISO 4287:1997
เงื่ อนไขการตัดเฉื อนประกอบด้ วย ความเร็วตัด อัตราป้ อน และความลึ ก
การหาความสัมพันธ์ข องตัวแปรที่ เกี่ ยวข้ อ งใช้ การออกแบบการทดลอง
พื้นผิ วผลตอบแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน และวิ เคราะห์ค่าความเหมาะสมของ
ผลตอบ ด้วยโปรแกรม Minitab 17 บ่งชี้ค่าปั จจัยที่เหมาะสมในการตัดเฉื อน
ที่ ระดับความเร็วตัด 38 เมตรต่ อนาที อัตราป้ อน 0.0117 มิ ลลิ เมตรต่ อฟั น
ที่ ความลึ ก 0.7 มิ ล ลิ เมตร น าค่ า ที่ ได้ ม าท าการทดลองตัด เฉื อนเพื่ อ หา
อิ ทธิ พลของสารเคลือบคมตัดที่ มีผลต่ อค่ าการสึ กหรอและความหยาบผิ ว
งาน ผลการทดลองพบว่ า คมตั ด ที่ เ คลื อ บด้ ว ยวัส ดุ AlTiN/TiSiXN ให้
ระยะทางการตัดเฉื อนมากสุดที่ 41 เมตร ค่าความหยาบผิ วเฉลี่ยตา่ สุดคม
ตัดที่เคลือบด้วยวัสดุ AlTiZrSiN ที่ 0.229 ไมโครเมตร ผลที่ได้จากการศึกษา
สามารถใช้ เ ป็ นแนวทางเพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ ง านคมตั ด ใน
อุตสาหกรรมผลิ ตแม่พิมพ์ได้

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 noncoated, 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.

คำสำคัญ — กำรกัด, กำรเคลือบผิ ว, กำรสึกหรอ, ควำมเรียบผิว,
แบบบ็อกซ์-เบห์นเคน

Keywords — Milling, Coating, Wear, Surface Roughness, BoxBehnken
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I. บทนา
เหล็กกล้าพรีฮาร์เดนเป็ นหนึ่งในวัสดุทน่ี ิยมนามาผลิตแม่พมิ พ์พลาสติก
เนื่องจากมีคุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นสามารถนาไปใช้งานได้ทนั ทีโดยไม่ต้องผ่าน
ขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณสมบัติทางความร้อนหลังการตัดเฉือน อย่างไรก็
ตามด้วยคุณสมบัติของวัสดุท่มี คี วามแข็ง 380 HB เป็ นหนึ่งในสาเหตุของ
การสึก หรอของคมตัด ในกระบวนการผลิต แม่ พ ิ ม พ์ [1] โดยทัว่ ไปใน
อุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์พลาสติกมีการกาหนดระดับมาตรฐานความเรียบ
ผิวหลังการตัดเฉือ นอยู่ท่รี ะดับ Ra ระหว่าง 0.4 ถึง 1.6 ไมโครเมตร [2]
การเคลือบผิวคมตัดด้วยฟิ ลม์ บางช่วยเพิม่ ความต้านทานต่อการเสียดสีและ
การสึกหรอได้โดยประเภทของการเคลือบจะให้ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกันขึน้ อยู่
กับชนิดของสารเคลือบ กระบวนการสร้างฟิ ล์มบางโดยทัวไปประกอบด้
่
วย
การเคลือบด้วยไอเคมี (CVD) และการเคลือบด้วยไอระเหยทางกายภาพ
(PVD) ซึ่งเป็ นเทคนิคการสร้างฟิ ล์มบางทางวิศ วกรรมที่ส ามารถป้ องกัน
การสึกหรอและการกัดกร่อน บนหลักการปรับสภาพผิวให้ล่นื เพื่อลดความ
เสียดทานของพื้นผิวคมตัดและเศษวัสดุงานต่อการตัดเฉือน ปั จจุบนั มีการ
พัฒนาสารเคลือบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณสมบัตทิ ค่ี รอบคลุมการใช้งาน
[3-4] ในกระบวนการกัดคมตัดของดอกกัดทาจากวัสดุคาร์ไบด์ กลไกความ
เสียหายของฟั นคมตัดเกิดขึ้นที่ส่ว นปลายคมตัดขณะที่เคลื่อนที่สมั ผัสกับ
ผิวชิ้นงานระหว่างการตัดเฉือน คมตัดหมุนด้วยความเร็วสูงเคลื่อนทีต่ ดั ผิว
โลหะเกิดความร้อนสะสมที่ส่วนปลายคมตัด แรงกดของปลายคมตัดและ
ระดับความร้อนก่อให้เกิดการเชื่อมติดของวัสดุ เมือ่ เกิดการแตกหักส่งผล
ให้เกิดการสึกหรอแบบยึดติด หากคมตัดถูกเคลือบด้วยฟิ ล์มบางกันความ
ร้อนและช่วยลดการสะสมของอุณหภูมทิ ป่ี ลายคมตัดเป็ นหนึ่งในการป้ องกัน
การเชื่อมติดของวัสดุทห่ี น้ าคมตัดซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของคมตัด
ได้ ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิผลของฟิ ล์มบางคือชนิดและเทคนิคของ
สารเคลือบ [5-7] งานวิจยั นี้มงุ่ นาเสนอเทคโนโลยีของสารเคลือบบนคมตัด
ทีม่ ผี ลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิวของชิ้นงานหลังการ
ตัด เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาในการเลือกใช้ชนิดของสารเคลือบผิว
คมตัดให้กบั อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตแม่พมิ พ์

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

และการออกแบบการทดลอง (DOE) ด้ว ยวิธีพ้ืน ผิว ผลตอบแบบบ็อ กซ์ เบห์นเคนนัน้ เป็ นการรวบรวมเอาเทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิตทิ ่มี ี
ประโยชน์ ต่ อ การสร้างแบบจาลองและวิเคราะห์ปัญ หาโดยผลตอบที่เรา
สนใจขึน้ อยู่กบั หลายปั จจัยและมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะหาค่าทีด่ ที ส่ี ุดของผลตอบ
สามารถแสดงการประมาณความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับตัวแปรอิสระคือ
ฟั งก์ชนั แบบจาลองกาลังหนึ่ง
y = 0 + 1 x1 +  2 x2 + ... +  k xk + ε

(1)

แต่ถ้ามีส่วนโค้งเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบ เราจะใช้ฟั งก์ชนั พหุนามที่ม ี
กาลังสูงขึน้ เช่น ฟั งก์ชนั พหุนามกาลังสอง [8-10]
k

k

i =1

i =1

y = 0 +  i xi +  ii xi2 +  ij xi x j + 

(2)

i j

Start

กาหนดค่าปั จจัยและระดับได้แก่ ความเร็วตัด อัตราป้ อน ความลึกการตัด
4 Coating AlTiZrSiN, AlTiSiN, AlTiN/TiSiXN Non-Coat
Program Minitab 17 DOE-RSM-Box-Behnken (15 orders) x 4
coating
ทดลองกัดและวัดบันทึกค่า Ra
Response Optimizer
ทดลองกัดและวัดบันทึกค่า Wear, Ra

II. วิธดี าเนินการวิจยั
การศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความหยาบผิวและความทนทานต่อการสึก
หรอของคมตัดเคลือบผิว ในการกัดด้วยเครื่องกัด ซี เอ็น ซี ดังรายละเอียด
Flow chart ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั ในรูปที่ I โดยใช้โปรแกรม Minitab
17 ทาการศึกษาผลกระทบของความเร็ว ตัด อัต ราป้ อ น ความลึกการตัด
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ I

สรุปและวิเคราะห์ผล
End

รูปที่ I. Flow chart ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั [7]
II.I. วิธใี นการออกแบบการทดลองด้วยวิธพี ้นื ผิวผลตอบแบบบ็อกซ์-เบห์
นเคน (Box-Behnken Design)
นาโปรแกรม Minitab 17 มาออกสร้างรูปแบบตารางลาดับการทดลอง
ได้ 15 การทดลองในแต่ละชนิดของคมตัด แสดงดังตารางที่ II จากนัน้ นา
ค่าปั จจัยในแต่ละลาดับทาการทดลองและบันทึกค่าผลตอบคือค่าความเรียบ
ผิว งาน Ra ที่ต้อ งการบัน ทึก ผลตามการทดลองดังแสดงในตารางที่ VII
สุ ด ท้ า ยน าค่ า ผลตอบที่ ไ ด้ ม าท าการวิ เ คราะห์ ท านายด้ ว ย การห า
ค่าพารามิเตอร์ปัจจัยที่สภาวะทีเ่ หมาะสม (Response Optimizer) [11-13]
ในตารางที่ VIII

ตารางที่ I. ตัวแปรและระดับของตัวแปร
ตา่ สุด

ระดับ
กลาง

สูงสุด

V

22

30

38

เมตรต่อนาที

อัตราป้ อน

Sz

0.010

0.015

0.020

มิลลิเมตรต่อฟั น

ความลึกตัด

Ap

0.3

0.5

0.7

มิลลิเมตร

ปั จจัย

สัญลักษณ์

ความเร็วตัด

หน่ วย
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ตารางที่ II. ลาดับการทดลองการออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน [9]
StdOrder

RunOrder

PtType

Blocks

Cutting
speed

Feed

Depth

14
12
1
9
13
5
11
6
7
10
2
4
15
3
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
30
22
30
30
22
30
38
22
30
38
38
30
22
38

0.015
0.02
0.01
0.01
0.015
0.015
0.01
0.015
0.015
0.02
0.01
0.02
0.015
0.02
0.015

0.5
0.7
0.5
0.3
0.5
0.3
0.7
0.3
0.7
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.7

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

จากนัน้ น าชิ้น งานเป่ าทาความสะอาดเพื่อ วัดค่ าความหยาบผิว ด้ว ย
เครือ่ ง MITUTOYO Surface Roughness Testing รุ่น SV3100 ดังรูปที่ III
(a) การวัด ขนาดการสึก หรอบนผิว หลบของดอกกัด (Flank wear) ใช้
เครื่องวัดกล้องขยายยีห่ อ้ MITUTOYO Measuring Microscope รุ่น 10X+
ดังรูปที่ III (b)
II.III. องค์ประกอบทางเคมีและการทดสอบความแข็งของชิ้นงาน คุณสมบัติ
สารเคลือบของคมตัดเอ็นมิล
ตารางที่ III. ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุชน้ิ งานพรีฮาร์เดน
องค์ประกอบทางเคมี % ASSAB 718 H
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
S
0.37
0.3
1.4
2.0
1.0
0.2
<0.010
มาตรฐานอ้างอิง
AISI P20, WNr.1.2738
340 – 380 HB
ความแข็งในสภาพจาหน่ายผ่าน
การชุบแข็งแล้ว

II.III.I. การทดสอบคุณ สมบัติเชิงกลของชิ้น งานด้วยการวัดค่า ความแข็ง
ด้วยเครือ่ ง Hardness Testing Machine

II.II. วิธกี ารทดลองจับยึดชิ้นงานขึน้ กัดงานบนเครือ่ ง CNC Milling
Machine

การทดสอบใช้เครื่องวัดความแข็งวัสดุยห่ี ้อ Mitutoyo รุ่น HV-100 ดัง
รูปที่ IV ทดสอบจานวน 3 ครัง้ ค่าความแข็งเฉลีย่ 40.4 HRC ดังตาราง VI

รูปที่ II. รูปการจับยึดชิน้ งานและทิศทางการกัดบนเครือ่ งซีเอ็นซีมลิ ลิง่
รูปที่ IV การทดสอบความแข็งของวัสดุพรีอาร์เดน ASSAB 718H

จากรูปที่ II วางชิ้นงานขนาดกว้าง 200 มิลลิเมตรยาว 300 มิลลิเมตร
หนา 30 มิลลิเมตร บนแผ่น อลูมเิ นีย มผิวเรีย บจับยึดชิ้นงานด้วยแคลมป์
ตามแนวความยาว แกนหมุ น ใช้อุ ป กรณ์ จ ับ ยึด และปลอกจับ ขนาด 4
มิลลิเมตร ยึดคมตัดเอ็นมิล ขนาด 4 มิลลิเมตร 4 ฟั น ยาว 50 มิล ลิเมตร
ดังรูปที่ II ใช้หวั เป่ าลมด้วยแรงดัน 1 บาร์ไล่เศษการตัดเฉือนระหว่างการ
กัด ทดลองกัดตามพารามิเตอร์ท่อี อกแบบจานวน 15 การทดลองต่อชนิด
สารเคลือบประกอบด้วยแบบไม่เคลือบผิวคมตัด, AlTiZrSiN, AlTiSiN, และ
AlTiN/TiSiXN รวมการทดลอง ทัง้ หมดรวม 60 การทดลอง ตัดเฉือ นบน
เครือ่ งซีเอ็นซี MAKINO S33
(a)

II.III.II. คมตัดเอ็นมิลและคุณสมบัตขิ องสารเคลือบผิวคมตัด
จากรูปที่ V. แสดงรูปดอกกัดเคลือบสาร AlTiZrSiN , AlTiN/TiSiXN,
AlTiSiN และ Non-coat และตารางที่ VI แสดงค่าคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของ
การเคลือบคมตัดเอ็นมิล [3-4]
AlTiZrSiN

AlTiN/TiSiXN

AlTiSiN

Non-coat

(b)

รูปที่ V. ดอกกัดเคลือบสาร AlTiZrSiN , AlTiN/TiSiXN, AlTiSiN และ Non-coat

รูปที่ III. (a) เครื่องวัดความหยาบผิว SV-3100 (b) กล้องวัดขยาย 10X+21X
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ตารางที่ IV. ตารางสารเคลือบผิวคมตัดเอ็นมิล
Coating
AlTiN/TiSiXN
Material
Coating
Hardness
37 +/-3
HIT(GPa)
Thickness
1-4
(µm)
Friction
0.6
coefficient
Compressive
-3.5+/-1
Stress(GPa)
Max.Service
1100
Temp.(°C)
Coating
<500
Temp.(°C)
Coating
bronze
colour

AlTiSiN

AlTiZrSiN

Non-coat

38 +/-5

35

-

1-4

2-5

-

Not show

0.4

-

-3.1+/-1

Not show

-

1000

1100

-

<500

500

-

bronze

gold

Grey

รูปที่ VI. การวัดขนาดการสึกหรอบนผิวหลบ [7]
III. ผลการวิจยั
III.I. ผลทดสอบค่าความแข็งวัสดุพรีอาร์เดน ASSAB 718H
ตารางที่ VI. ผลทดสอบค่าความแข็งวัสดุพรีอาร์เดน ASSAB 718H
HRC

ระดับความเรียบผิว (Ra; ไมโครเมตร(µm))
AlTiZrSiN_Ra AlTiN/TiSiXN_Ra AlTiSiN_Ra Noncoat_Ra
0.288
0.483
0.185
0.172
0.276
0.266
0.187
0.272
0.285
0.270
0.136
0.253
0.148
0.242
0.154

ตารางที่ V. ย่านทดสอบความหยาบผิวเฉลีย่ มาตรฐาน ISO 4287:1997
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

41.1

ตารางที่ VII. ค่าความหยาบผิวหลังการตัดเฉือน

วิธวี ดั ค่าความหยาบผิวโดยใช้เครือ่ ง Surface Roughness Testing รุ่น
SV-3100 MITUTOYO ดั ง รู ป ที่ III (a) ใน งาน วิ จ ั ย อ้ า งอิ ง วิ ธี ก ารตาม
มาตรฐาน ISO4287:1997 ดังตารางที่ VII ชนิ ด ของรูป แบบ คือ R_ISO
ก าหนดการใช้ค่ า Sampling length เท่ า กับ 0.8 มิล ลิเมตรจ านวนครัง้
Sampling เท่ า กับ 5 Cut-off Length 0.8 มิล ลิเ มตร ชนิ ด ของ filter คื อ
Gaussian และ Evaluation lengths 4 มิลลิเมตร

Sampling
length (mm)

AVR
40.4

III.II. ผลการวัดค่าความหยาบผิวหลังการตัดเฉือนการทดลองการ
ออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน แสดงดังตารางที ่ VII

II.IV. วิธวี ดั ค่าความหยาบผิวเฉลีย่ Ra

Ra (µm)

Result Hardness test
39.3
40.8

II.V. วิธวี ดั ค่าการสึกหรอ Flank wear [5-7]
ข้อ กาหนดในการวัดขนาดของการสึกหรอบนผิวหลบ (Flank wear)
ตามมาตรฐาน ISO 3685:1993 การวัดขนาดการสึกหรอบนผิวหลบของ
ดอกกัด (Flank wear) ด้วย เครือ่ งวัดกล้องขยาย MITUTOYO Measuring
Microscope 10X + Vision unit 21X ดังรูปที่ III (b)

0.401
0.353
0.568
0.482
0.408
0.341
0.581
0.303
0.291
0.398
0.459
0.328
0.361
0.515
0.272

0.397
0.364
0.383
0.325
0.391
0.419
0.230
0.426
0.350
0.386
0.285
0.382
0.379
0.380
0.406

0.544
0.613
0.645
0.490
0.690
0.643
0.439
1.045
1.103
0.681
0.487
0.260
0.348
0.480
0.388

III.III. ผลวิเคราะห์การถดถอยพืน้ ผิวผลตอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance ) สารเคลือบ AlTiN/TiSiXN
ผลการวิเคราะห์จากตาราง VIII บ่งชี้ค่ า P-value น้ อยกว่า 0.05 ของ
เทอมก าลัง สองแสดงว่ า สมการของปั จ จัย นั น้ ส่ ง ผลกับ ผลตอบอย่ า งมี
นัย ส าคัญ ค่ า Lack of Fit มีค่ า P-value น้ อ ยกว่า 0.05 แสดงว่ าสมการ
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ความสัมพันธ์ท่ไี ด้จากการคานวณมีความแม่นยา ค่า R² (adj) = 73.37%
ถือว่ายอมรับได้

หยาบผิว มีค่ าที่น้ อ ยที่สุ ด คือ ความเร็ว ตัด 38 เมตรต่ อ นาที อัต ราป้ อ น
0.0117 มิล ลิเมตรต่ อ ฟั น ความลึก 0.7 มิล ลิเมตร ดัง ตารางที่ IX และ
ทานายผลค่าฟิ ตความหยาบผิวดังตารางที่ X

ตารางที่ VIII. การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance ) สาร
เคลือบ AlTiN/TiSiXN ด้วย Minitab 17
Source
Model
Linear
V
Sz
Ap

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

9
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
5
3
2
14

0.12147
0.046232
0.015444
0.03069
0.000098
0.068423
0.005038
0.048672
0.009627
0.006815
0.001541
0.00009
0.005184
0.012765
0.011479
0.001286
0.134234

0.013497
0.015411
0.015444
0.03069
0.000098
0.022808
0.005038
0.048672
0.009627
0.002272
0.001541
0.00009
0.005184
0.002553
0.003826
0.000643

5.29
6.04
6.05
12.02
0.04
8.93
1.97
19.07
3.77
0.89
0.6
0.04
2.03

0.041
0.041
0.057
0.018
0.852
0.019
0.219
0.007
0.11
0.507
0.472
0.858
0.213

5.95

0.147

R-sq(adj)
73.37%

R-sq(pred)
0.00%

Square
V*V
Sz*Sz
Ap*Ap
2-Way Interaction
V*Sz
V*Ap
Sz*Ap
Error
Lack-of-Fit
Pure Error
Total
Model Summary
S
R-sq
0.0505264
90.49%
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ตารางที่ X. ค่าการทานายผลความหยาบผิวด้วย Minitab 17
Response
Non_coat
AlTiSiN
AlTiN/TiSiXN
AlTiZrSiN

Fit
0.340
0.307
0.390
0.107

SE Fit
95% CI
95% PI
0.159 (-0.069, 0.749) (-0.244, 0.925)
0.030 (0.229, 0.385) (0.196, 0.418)
0.060 (0.236, 0.544) (0.170, 0.610)
0.056 (-0.037, 0.250) (-0.098, 0.312)

จากตารางที่ X ค่ า Fit คือ ค่ าผลตอบที่เกิดขึ้น ของแต่ ล ะเอ็น มิล ค่ า
95% CI ช่วงความเชื่อมัน่ คือหากการทดลองแบบเดิมซ้าๆ และหาค่าเฉลีย่
โอกาสที่ได้ค่าเฉลีย่ ของผลตอบอยู่ในช่วงประมาณ 95% ค่า 95% PI ช่วง
การทานายคือหากทดลองแบบเดิมซ้าๆจะพบโอกาสทีไ่ ด้ค่าของผลตอบอยู่
ในช่วงประมาณ 95%

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

III.IV. ผลการหาค่าพารามิเตอร์ปัจจัยทีส่ ภาวะทีเ่ หมาะสม
ตารางที่ IX. ค่าการทานายผลตอบค่าพารามิเตอร์ปัจจัยด้วย Minitab 17
Multiple Response Prediction
Variable Setting
Cutting speed
38
Feed rate
0.0117
Depth of cut
0.7

unit
m/min
mm/tooth
mm

รูปที่ VII. ระดับของปั จจัยทีเ่ หมาะสมต่อความหยาบผิวชิน้ งาน
ส่ ว นรูป ภาพที่ VII แสดงภาพอิท ธิพ ลหลัก ของระดับ ปั จจัย ที่ส ภาวะ
เหมาะสมต่ อ ความหยาบผิว ชิ้น งานมีร ะดับ ความพึงพอใจรวมของสาร
เคลือบ (Composite Desirability) อยู่ทค่ี ่าเท่ากับ 0.7624

จากตารางที่ I-II และ VII ค่าตัวแปรและระดับของตัวแปรทีส่ นใจในการ
ออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน ทีไ่ ด้ทาการทดลองบันทึกค่าผล
วัดของความหยาบผิวการวิเคราะห์หาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการกัดชิน้ งานพ
รี อ าร์ เ ด น ASSAB 718 H ผ ล ก าร จ าล อ งโด ย ใช้ ฟั งก์ ชั น่ Multiple
Response Optimizer ของคมตัดสารเคลือ บต่ างชนิ ด กัน โดยจะเลือ กค่ า
ระดับ ของปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อ ต่ อ ค่ าความหยาบผิว (Ra) น้ อ ยที่สุ ด ผลการ
วิเคราะห์ค่าสภาวะทีเ่ หมาะสมของปั จจัย ค่าพารามิเตอร์ทจ่ี ะทาให้ค่าความ

III.V. ยืนยันผลการนาค่าพารามิเตอร์ทดลองกัดงานด้วยคมตัดเคลือบสาร
AlTiZrSiN, AlTiSiN, AlTiN/TiSiXN และแบบไม่เคลือบผิว
จากตารางที่ IX และรูปที่ VII นาค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ด้จากการทานายมา
ทาการทดลองตัดเฉือนเพื่อหาอิทธิพลของสารเคลือบคมตัดทีม่ ผี ลต่อ การ
สึกหรอและความหยาบผิวงานผลการทดลองดังรูปที่ VIII และ ตาราง ที่ XI
พบว่าคมตัดทีเ่ คลือบด้วย AlTiN/TiSiXN ให้ระยะทางการตัดเฉือนมากสุดที่
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41 เมตร รองลงมาคือ AlTiSiN ให้ ร ะยะทางการตั ด เฉื อ นที่ 36 เมตร
AlTiZrSiN ให้ระยะทางการตัดเฉือ นที่ 11 เมตร และสุ ดท้ายคือ แบบไม่
เคลือบผิว ได้ระยะทางการตัดเฉือนต่าทีส่ ุด คือ 1 เมตร
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ตารางที่ XI. การสึกหรอคมตัดกับระยะทางการตัดเฉือน

รูปที่ VIII. กราฟความสัมพันธ์การสึกหรอคมตัดกับระยะทางการตัดเฉือน

II. สรุปผลการทดลองการกัดด้วยปั จจัยทีค่ านวณในแบบจาลอง พบว่า
สารเคลือ บมีส่ ว นส าคัญ ต่ อ การสึก หรอสารเคลือ บแบบ AlTiN/TiSiXN
สามารถกัดชิ้นงานได้ระยะทางมากที่สุดถึง 41 เมตรด้วยเงือ่ นไขการตัด
เฉือนเดียวกันแสดงในตารางที่ XI ทาให้เราสามารถใช้งานคมตัดได้คุ้มค่า
มากที่สุ ด ท าให้ส ามารถลดต้น ทุ น ของการใช้ค มตัด ได้อ ย่ างดีท่ีสุ ด สาร
เคลือ บแบบ AlTiZrSiN ให้ร ะดับ ความหยาบของผิว งานต่ า สุ ด ที่ 0.229
ไมโครเมตร

รูปที่ IX. กราฟความสัมพันธ์ความหยาบผิวกับระยะทางการตัดเฉือน

V. ข้อเสนอแนะ
I. จากการดาเนินงานวิจยั พบว่าการสึกหรอของคมตัดทีเ่ กิดขึน้ ปรากฏ
ทัง้ สองด้านของคมตัดได้แก่ ด้านหน้าและด้านข้าง ผูส้ นใจศึกษาต่อควรให้
ความสาคัญในการนามาพิจารณาออกแบบการทดลอง เพื่อความแม่นยา
ของงานวิจยั มากยิง่ ขึน้
II.เมื่อ ทดลองจนสามารถเลือ กสารเคลือบที่เหมาะสมที่สุดสาหรับตัด
เฉือนวัสดุช้นิ งานทีต่ ้องการ เราสามารถนาค่าปั จจัยค่าใหม่ทส่ี นใจปรับปรุง
มาทาทดลองซ้าโดยฟั งก์ชนั ่ Response Optimizer เพื่อหาค่าที่เหมาะสม
ยิง่ ๆขึน้ ไปอีกในกระบวนการผลิตแม่พมิ พ์ต่อไป

ผลทดลองค่าความหยาบผิวเฉลีย่ ของคมตัดต่อระยะทางการกัดทีข่ นาดการ
สึก หรอของคมตัด บนผิว หลบ (Flank Wear) ที่เคลือ บด้ว ยสารเคลือ บ
AlTiZrSiN เท่ากับ 0.229 ไมโครเมตร AlTiSiN เท่ากับ 0.316 ไมโครเมตร
และ AlTiN/TiSiXN 0.490 ไมโครเมตร ตามลาดับ ส่วนแบบไม่เคลือบผิว
มีความหยาบผิวเฉลีย่ น้อยสุด เท่ากับ 0.197 ไมโครเมตร ดังรูปที่ IX
IIII. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดลอง
I. ผลการวิเคราะห์ จากวิธีก ารหาพื้น ผิว ผลตอบแบบ Box-Behnken
โดยใช้ฟังก์ชนั ่ Multiple Response Optimizer ทาให้สามารถหาค่าสภาวะ
ความเหมาะสมของระดับของปั จจัยที่ทาให้ค่าความหยาบผิวชิ้นงานน้อย
ที่สุดโดยโปรแกรม Minitab 17 สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือค่ า
ตกค้างเพื่อตรวจสอบการแจกแจง ความแปรปรวน ความเป็ นอิสระต่อกัน
ของข้อ มูล และค่ าสัมประสิทธ์ค วามสัมพัน ธ์ (R2) มากกว่า 70 % ถือ ว่า
ยอมรับได้ในการน าสมการความสัมพัน ธ์ข องระหว่างปั จจัย และผลตอบ
(Regression Equation) ไปใช้ง าน ท าให้ ก ารทดลองสามารถเกิด ขึ้น ใน
block ให้ค่าประมาณภายในของความผิดพลาดไม่ต้องทาการทดลองเป็ น
จานวนมาก
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I. บทนา
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั นี้มกี ารแข่งขันทางด้านสินค้ าและ
บริการค่อนข้างสูง ลูกค้ามีช่องทางในเข้าถึงสินค้าและบริการหลากหลาย
มากขึน้ ทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคามากขึน้ ทาให้แต่ละบริษทั ต้อง
พัฒ นาและเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ทางการตลาด [1] ได้
นาเสนอเกีย่ วกับการลดต้นทุนในการประกอบการ โดยให้พจิ ารณาเกีย่ วกับ
การบริห ารต้น ทุน โลจิสติกส์ท่สี าคัญมาร่ วมด้ว ย ได้แก่ ต้น ทุน การขนส่ ง
ต้นทุนคลังสินค้า และต้นทุนในการรักษาสินค้าคงคลัง ยกตัวอย่างเช่น การ
การจัดเก็บสิน ค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม, [2] ได้เสนอเกี่ย วกับการ
การลดต้ น ทุ น การขนส่ ง โดยการจัด เส้ น ทางกระจายสิน ค้ า แบบเปิ ด
(OVRP) เป็ นต้น โดยเป้ าหมายหลักในการปรับปรุงการขนส่ง คือจะต้อง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และภายใต้
ต้นทุนการขนส่งและต้นทุนในการจัดเก็บทีส่ ามารถยอมรับได้
ได้น าเสนอขัน้ ตอนวิธีก ารส าหรับ จัด เส้น ทางการเดิน รถ โดยการ
ประยุ ก ต์ใช้การสังซื
่ ้อ ร่ว ม (Joint Ordering) ส าหรับ ปั ญ หาการกระจาย
สินค้าทีม่ สี องศูนย์กระจายสินค้าหลักในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก
โดยความต้องการสินค้าของลูกค้าหรืออุปสงค์ไม่คงที่ ความสามารถในการ
บรรทุกสินค้าของรถขนส่งมีขนาดจากัด โดยคิดรวมถึงต้นทุนการจัดเก็บ
(Inventory) และต้น ทุนเสียโอกาสจากการขาดสิน ค้า และต้น ทุน การเก็บ
สต็อกสารองเพื่อรองรับความไม่แน่ นอน (Safety Stock) เพื่อให้สอดคล้อง
กับปั ญ หาที่เกิดขึ้น จริงในภาคอุ ตสาหกรรม โดยพิจารณารวมถึงต้น ทุน
ของการจัดเก็บและต้นทุนการเสียโอกาสจากการขาดสินค้า ซึ่งการหาผล
เฉลยนี้ ม ีโ อกาสต่ อ ยอด ในเชิง พาณิ ช ย์ซ่ึง จะเป็ นกลไกที่ส ามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจการวางแผนจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าให้ม ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

บทคัดย่ อ — งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาการกระจายสิ นค้ า
โดยการประยุกต์ใช้ การสังซื
่ ้ อร่วม (Joint Ordering) สาหรับระบบที่ มีสอง
ศูนย์กระจายสิ นค้าและหลายร้านค้าปลีก โดยคานึ งถึงต้ นทุนการจัดเก็บ
(Inventory holding) และต้นทุนเสียโอกาสจากการขาดสิ นค้า ต้นทุนการถือ
ครองสิ น ค้ าเพื่ อ ความปลอดภัย (Safety Stock) โดยเปรีย บเที ย บการจัด
เส้นทางและต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้าโดยประยุกต์ใช้ การสังซื
่ ้อร่วม(Joint
Ordering) ระหว่ า งการจัด เส้ น ทางการขนส่ ง แบบปิ ด (Vehicle Routing
Problem: VPR) และการจัด เส้ น ทางการขนส่ ง แบบเปิ ด (Open Vehicle
Routing Problem: OVPR) จากการทดลองพบว่า การจัดเส้ นทางแบบเปิ ด
OVRP จะมี ระยะทางรวมที่ ส นั ้ กว่ า แต่ ก ารจัดเส้ น ทางแบบปิ ด VRP จะมี
ต้นทุนรวมที่น้อยกว่า และเมื่อศึกษาความไวของคาตอบต่ อค่าปริ มาณอุป
สงค์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 25% และ50% การจัด เส้ น ทางแบบเปิ ดมี แ นวโน้ มที่
ระยะทางรวมและต้นทุนรวมน้ อยกว่าการจัดเส้นทางแบบปิ ด
คำสำคัญ — การจัดการสิ นค้าคงคลังแบบการสังซื
่ ้อร่วม, ปั ญหาการ
จัดเส้ นทางการขนส่ ง, การจัดเส้นทางขนส่ งแบบเปิ ด, กระจายสิ นค้าหลาย
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

II. ขอบเขตของการวิจยั
เป็ นปั ญหาทีม่ สี องคลังสินค้าและหลายร้านค้าปลีก ความต้องสินค้าของ
ลูกค้าหรืออุปสงค์มคี ่าไม่คงที่ การคิดต้นทุนรวมจะประกอบด้วยค่าขนส่ง
ค่าจัดเก็บ และขาดแคลนสินค้า เมือ่ รถออกจากคลังสินค้า จะจอดส่งสินค้า

Keywords — Joint Ordering Inventory Management, Vehicle
Routing Problem, Open Vehicle Routing Problem, Multiple Retailers
Distribution System.
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V. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
Di = อุปสงค์เฉลีย่ ต่อปี ของผูค้ า้ ปลีก (Annual demand of retailer)
di = อุปสงค์เฉลีย่ ต่อคาบเวลา (Average period demand of retailer i: unit)
s = ค่าสังซื
่ ้อต่อใบสังซื
่ ้อ (Procurement cost per order: ฿/order)
Sdi = ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานอุ ป สงค์ (Standard deviation of demand of
retailer i : unit)
ki = ต้นทุนการขาดแคลนสินค้า (Out of stock cost of retailer I : ฿/unit)
p = ราคาสินค้า (Purchase price :฿)
C = มูลค่าสินค้า (Product Cost :฿)
Ci = ค่าจัดการสินค้าต่อหนึงใบสังซื
่ ้อ
Q = ปริมาณการสังซื
่ ้อ (Order quantity: Unit)
Ti = ช่วงเวลาสังซื
่ ้อ (replenishment interval of retailer)
z = ค่ า Z (Normal deviation number of standard deviation from mean on
demand distribution)
LT = ค่าเวลานาส่งเฉลีย่ (Average of lead time)
ROP= จุดสังซื
่ ้อร่วม Reorder point quantity (unit)
I = ค่าจัดเก็บสัดส่วนของมูลค่าสินค้า (Carry cost as % of product value)
Pi = ระยะทางจากคลังสินค้าไปยังร้านค้าปลีก
A = ต้นทุนค่าขนส่ง ฿/Km
E(z)i = ปริมาณคาดหวังทีข่ าดสต๊อกของร้านค้าปลีกแต่ละร้าน

III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษาทฤษฏีทเ่ี กี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางการเดินรถ พบว่า
เป้ าหมายในการดาเนินการคือ การกาหนดเส้นทางของพาหนะแต่ล่ะคัน
เพือ่ ไปให้บริการลูกค้าทีก่ าหนด โดยเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยทีส่ ุด[3]
ลักษณะการจัดเส้น ทางสามารถแบ่งได้ห ลายประเภทเช่น ปั ญหาการจัด
เส้น ทางที่ก าหนดให้รถออกเดิน ทางและกลับ มาที่จุด จอดจุด ใดจุดหนึ่ ง
เท่ านัน้ (Single depot หรือ classical vehicle routing problem) หรือ รถ
ออกจากจุดจอดหนึ่งและกลับจุดจอดในทีอ่ ่นื (Multiple depots หรือ open
vehicle routing)
นอกจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่น้อยทีส่ ุดแล้ว ต้นทุนในการสังซื
่ ้อ
และต้ น ทุ น ในการจัด เก็บ (Inventory) เป็ น ตัว แปรหนึ่ งที่จ ะท าให้ผ ลิต มี
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึน้ และสามารถตอบสนองลูกค้าได้มาก
ขึ้น เนื่ อ งจากสิน ค้า แต่ ล่ ะ ชนิ ด มีปั จจัย หรือ ข้อ จ ากัด ที่แ ตกต่ า งกัน เช่ น
สิน ค้าแบ่ งชนิ ดมีอุ ป สงค์ข องลูก ค้าที่ไม่แ น่ น อน, เวลาในการน าส่ งที่ไ ม่
เท่ากัน, ระยะทางจากศูนย์กระจายสินค้าและร้านค้าปลีกไม่เท่ากัน จึงต้อง
มีการจัดเก็บสต็อกเผือ่ เพือ่ ป้ องกันการขาดสินค้า (Stock out)
[4] ได้ทาการศึกษาระบบกระจายสิน ค้าในการเติมเต็มคลังสิน ค้าที่ม ี
คลังสินค้าหลัก 1 คลัง และหลายร้านค้าปลีก โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ
เชิงพัน ธุ ก รรม (Genetic Algorithm) ศึก ษารอบการสัง่ ซื้อ ปริม าณการ
สังซื
่ ้อ และเส้นทางการเดิน รถ เพื่อลดต้น ทุนโดยรวมของร้านค้าปลีก ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนการสังซื
่ ้อ ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุน การซื้อครอง
สินค้า โดยไม่คานึงถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการขาดสินค้า (Stock out cost)
[5] ได้ทาการศึกษาระบบกระจายสิน ค้าในการเติมเต็มคลังสิน ค้าที่ม ี
หลายคลังสินค้าและหลายร้านค้าปลีก โดยเปรียบเทียบผลของต้นทุนรวม
เมื่อ ต้น ทุ น การจัด เก็บ สิน ค้า ต้น ทุ น การสังซื
่ ้ อ และความจุข องพาหนะ
เปลีย่ นแปลงไป

VI. ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
แนวทางในการศึกษาโดยจัดเส้นทางเลือกทัง้ หมดทีจ่ ะสามารถ
เกิดขึน้ ได้จากการจัดเส้นทางแบบ VRP และ OVRP คานวณหาจุดสังซื
่ อ้
ร่วมของเส้นทางแต่ละทางเลือก และคานวณต้นทุนร่วมทีเ่ กิดขึน้
โดย
คานึงถึงค่าสังซื
่ ้อ ค่าขนส่ง ต้นทุนในการจัดเก็บสต็อก ตามสมการด้านล่าง
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ขัน้ ตอนที่ 1 จัดเส้น ทางการเดิน รถที่ส ามารถเกิดขึ้นได้ทุกกรณี
โดยวิธที างแม่นตรง
ขัน้ ตอนที่ 2 คานวณหาเวลาการสังเวลาการสั
่
ง่ ซื้อ ร่วม (Re-order
point; ROP) โดยพิจารณาถึงต้นทุนในขนส่ง

IV. นิยามของปั ญหา
ศึก ษาการจัดเส้น ทางโดยประยุ กต์ ใช้ก ารสังซื
่ ้อ ร่ว มมาใช้ในการจัด
เส้นทางของปั ญหา ประเภทคือ 2
• รถวิ่งออกจากคลังสิน ค้า ส่งสิน ค้าให้ร้านค้า ปลีกที่ร บั ผิด ชอบ
และวนกลับไปยังคลังสินค้าเดิม VRP
• รถวิ่งออกจากคลังสิน ค้า ส่งสิน ค้าให้ร้านค้าปลีกที่ร บั ผิด ชอบ
และไปรับสินค้าคลังสินค้าอีกแห่งหนึ่ง เพื่อเตรียมจัดส่งในรอบ
ถัดไป OVPR
โดยตัวอย่างปั ญหาทีท่ าการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ขนาด คือ คลังสินค้า 2
แห่ง ร้านค้าปลีก 4 ร้าน และปั ญหาคลังสินค้า 2 แห่ ง ร้านค้าปลีก 6 ร้าน
โดยผูค้ า้ ปลีกแต่ละรายตัง้ อยู่ในตาแหน่งและระยะทางทีแ่ ตกต่างกัน

(1)
ขัน้ ตอนที่ 3 คานวณหาค่าใช้จ่ายรวม (Order cost) ในการสังซื
่ ้อต่อ
หนึ่งรอบการสังซื
่ ้อ โดยรวมต้นทุนสินค้าคงคลังและต้นทุนการขนส่ง
ในการขนส่งต่อรอบ
(2)
ขัน้ ตอนที่ 4 คานวณหาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกปกติ (Regular
stock carrying cost)
(3)
ขัน้ ตอนที่ 5 คานวณหาปริมาณสินค้าคงคลังสารอง (Safety Stock)
(4)
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ขันตอนที
้
่ 6 คานวณหาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกสารอง (Safety
Stock Carrying Cost)
(5)

ตารางที่ 2 ข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบการศึกษาวิจยั
หน่วย
อุปสงค์ต่อปี Demand per
years
อุปสงค์เฉลีย่ Average daily
demand (d)
เวลานาส่ง Average lead
time (LT)
ค่าจัดเก็บ Annual carrying
cost (I)
ต้นทุนการสังซื
่ อ้ รอง
Procurement cost (s)
ต้นทุนการสังซื
่ อ้ หลัก
(Common cost: S)
In stock probability cost
มูลค่าสินค้า Product Value
(C)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอุป
สงค์ Std. Dev. (sd)
Out of stock cost (k)
Z- Value
ค่าขนส่ง (Transportation
cost )

ขัน้ ตอนที่ 7 คานวณหาค่ าใช้จ่ายในการเกิดการขาดแคลนสิน ค้า
(Stockout Cost) ของร้านค้าปลีกแต่ละร้าน
(6)
ขันตอนที
้
่ 8 คานวณหาต้นทุนรวม จากผลรวมของต้นทุนการสังซื
่ ้อ
ต้น ทุ น การขนส่ งและ ต้น ทุ น ในการถือ ครองสิน ค้า จากสมการที่
2,3,5 และ 6 (TC)
(7)
ขัน้ ตอนที่ 9 จัดเส้นทางและจัดกลุ่มความรับผิดชอบของแต่ละโกดัง
สินค้า โดยคานึงจากต้นค่าขนส่งและระยะเวลาการขนส่งทีเ่ หมาะสม
VII. การดาเนินการวิจยั
ศึก ษาการจัด เส้ น ทางกระจายสิ น ค้ า ส าหรับ 4 และ 6 ร้า น โดย
ประยุกต์ใช้การสังซื
่ ้อร่วมมาใช้ในการจัดเส้นทางการกระจายสิน ค้า โดย
เปรียบเทียบระหว่างการจัดเส้นทางแบบ VRP และ OVRP
รวมถึงศึกษาศึกษาการแปรผันของจุดสังซื
่ ้อร่วม, เส้นทางการกระจาย
สินค้า และต้นทุนรวมในการกระจายสินค้าเมื่อปริมาณอุปสงค์ข องสินค้า
เพิม่ ขึน้ 25% และ 50%
โดยระยะทางจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก ดังข้อมูลที่ระบุ
ในตารางที่ 1 ข้อมูลของอุปสงค์ของสินค้า ต้นทุนการสังซื
่ ้อ ระยะเวลาใน
การนาส่ง มูลค่าของสินค้า ต้นทุนในการจัดเก็บสต็อก และโอกาสในการ
เกิดการขาดแคลนสินค้าของร้านค้าปลีกแต่ละร้าน ดังข้อมูลในตารางที่ 2
ตัวอย่าง กรณีปัญหาร้านค้าปลีก 4 ร้าน
ตารางที่ 1 ตารางระยะทางระหว่างศูนย์กระจายสินค้าและร้านค้าปลีก
Distance
W1
W2
R1
R2
R3
R4

W1
0
10
20
15
25

W2
50
30
15
10
60

R1
10
30
25
50
15

R2
20
15
25
12
30

R3
15
10
50
12
55
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ชิน้
ชิน้
Days

ร้านค้าปลีก (Retailer)
R2
R3
R4

R1
12000

11000

16000

18000

35

30

45

50

2

2

2

2

30

25

%
฿/order

30%
20

15
20

%

95%

90%

90%

95%

฿/unit

50

55

50

45

Units

10

8

5

10

฿/unit

4
1.64

3
1.28

4
1.28

5
1.64

฿/km.

10

ตารางที่ 3 ผลการคานวณระยะทางรวมของทางเลือกทีส่ ามารถเกิดขึน้
ของการจัดเส้นทางแบบปิ ด ( VRP)
ทาง
เลือก
1
2
3

R4
25
60
15
30
55
-

4
5
6

เส้นทาง
W1->R1->R2 ->W1
W2->R3->R4 ->W2
W1->R1->R3 ->W1
W2->R2->R4 ->W2
W1->R1->R4 ->W1
W2->R2->R3 ->W2
W1->R2->R3 ->W1
W2->R1->R4 ->W2
W1->R2->R4 ->W1
W2->R1->R3 ->W2
W1->R3->R4 ->W1
W2->R1->R2 ->W2

ระยะทาง
(£A)
55
125
75
105
50
37
47
105
75
90
95
70

ค่าเดิ นทาง
110
250
150
210
100
74
94
210
150
180
190
140

ค่าเดิ นทาง
รวม
1800
1800
870
1520
1650
1650

จากผลการคานวณระยะทางรวม ทางเลือกที่ 3
เส้นทางที่ 1 W1->R1->R4 ->W1 ( 10 + 15 + 25 = 50 กม.)
เส้นทางที่ 2 W2->R2->R3 ->W2 ( 15 + 12 + 10 = 37 กม.)
เป็ นเส้นทางทีม่ รี ะยะทางรวมน้อยทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ 87 กิโลเมตร และ
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมน้อยทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ 870 บาท

รูปที่ 1 ระยะทางระหว่างศูนย์กระจายสินค้าและร้านค้าปลีก
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ตารางที่ 4 ผลการคานวณต้นทุนรวมของของการจัดเส้นทางแบบปิ ด ( VRP)
ทาง
เลือก
1
2
3
4
5
6

Route
W1->R1->R2 ->W1
W2->R3->R4 ->W2
W1->R1->R3 ->W1
W2->R2->R4 ->W2
W1->R1->R4 ->W1
W2->R2->R3 ->W2
W1->R2->R3 ->W1
W2->R1->R4 ->W2
W1->R2->R4 ->W1
W2->R1->R3 ->W2
W1->R3->R4 ->W1
W2->R1->R2 ->W2

Procurement
cost
55
75
70
60
65
65
65
65
60
70
75
55

T*
18.0
22.0
19.0
21.0
17.0
16.0
17.0
21.0
19.0
20.0
20.0
19.0

Order cost
ค่าจัดเก็บสต็อก สต็อก ค่าจัดเก็บสต็อก Stock out
*include transport
ปกติ
เผือ่
เผื่อ
cost
cost
553.06
25.2
37
1.14
5.36
1253.41
40.7
32
0.87
4.90
753.68
31.2
32
0.94
4.81
1052.86
33.7
37
1.07
5.38
503.82
27.9
46
1.28
8.71
374.06
25.6
23
0.73
3.52
473.82
27.2
23
0.73
3.32
1053.10
34.5
46
1.28
7.05
753.16
30.5
37
1.07
5.95
903.50
32.9
32
0.94
4.57
953.75
37.0
32
0.87
5.39
702.89
26.5
37
1.14
5.08

Total
Cost
3,984.71
5,799.87
4,790.67
4,992.97
4,541.76
4,303.96
4,405.11
5,095.95
4,690.63
4,941.89
5,497.00
4,135.66

Total
Cost
9,784.58
9,783.64
8,845.72
9,501.06
9,632.52
9,632.67

ทางเลือกที่ 3:

เส้นทางที่ 1 W1->R1->R4->W2 (10 + 15 + 25 = 50 กม.)
เส้นทางที่ 2 W2->R2->R3->W2 (15 + 12 + 10 = 37 กม.)
เป็ นเส้นทางทีม่ รี ะยะทางร่วมสัน้ ทีส่ ุด คือ87 กิโลเมตร และมีตน้ ทุนในการจัดส่ง ร่วมถึงต้นทุนในการจัดเก็บน้อยทีส่ ุดมีค่าเท่ากับ 8,845.72 บาท

รูปที่ 2 ผลการจัดเส้นทางแบบปิ ด ทีม่ รี ะยะทางรวมและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางน้อยทีส่ ุด
ตารางที่ 5 ผลการคานวณระยะทางรวมของทางเลือ กที่ส ามารถเกิดขึ้น
ของการจัดเส้นทางแบบเปิ ด ( OVRP)
ทาง
เส้นทาง
ระยะทาง ค่าเดินทางรวม
P
(PA)
เลือก
W1->R1->R2->R3->R4->W2
162
1
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
เลือก

เส้นทาง

ระยะทาง

ค่าเดินทางรวม
(PA)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

W1->R2->R3->R4->R1->W2
W1->R2->R4->R1->R3->W2
W1->R2->R4->R3->R1->W2
W1->R3->R1->R2->R4->W2
W1->R3->R1->R4->R2->W2
W1->R3->R2->R1->R4->W2
W1->R3->R2->R4->R1->W2
W1->R3->R4->R1->R2->W2
W1->R3->R4->R2->R1->W2
W1->R4->R1->R2->R3->W2
W1->R4->R1->R3->R2->W2
W1->R4->R2->R1->R3->W2
W1->R4->R2->R3->R1->W2
W1->R4->R3->R1->R2->W2
W1->R4->R3->R2->R1->W2

P
132
125
185
180
125
127
102
125
155
87
117
140
147
170
147

1320
1250
1850
1800
1250
1270
1020
1250
1550
870
1170
1400
1470
1700
1470

ทางเลือกที่ 5: W1->R1->R4->R2->R3->W2 (10 + 15 + 30 + 12 + 10)
เป็ นเส้นทางทีม่ รี ะยะทางรวมน้อยทีส่ ดุ มีค่าเท่ากับ 77 กิโลเมตร
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ตารางที่ 6 ผลการคานวณต้นทุนรวมของของการจัดเส้นทางแบบเปิ ด ( OVRP)
ทางเลือก

เส้นทาง

ต้นทุน
สิ นค้า

Procurement
cost
(s)

T*

Order cost
*include
transportation
cost

ค่า
จัดเก็บ
สต็อก
ปกติ

สต็อก
เผื่อ

ค่า
จัดเก็บ
สต็อก
เผื่อ

Stock out
cost

Total Cost

1
2

W1->R1->R2->R3->R4->W2
W1->R1->R2->R4->R3->W2

7900
7900

110
110

22
20

8100
7150

71.42
64.93

69
69

2.01
2.01

9.29
10.22

16082.73
15127.16

3
4
5
6
7
8

W1->R1->R3->R2->R4->W2
W1->R1->R3->R4->R2->W2
W1->R1->R4->R2->R3->W2
W1->R1->R4->R3->R2->W2
W1->R2->R1->R3->R4->W2
W1->R2->R1->R4->R3->W2

9
10
11
12
13
14

W1->R2->R3->R1->R4->W2
W1->R2->R3->R4->R1->W2
W1->R2->R4->R1->R3->W2
W1->R2->R4->R3->R1->W2
W1->R3->R1->R2->R4->W2
W1->R3->R1->R4->R2->W2

7900
7900
7900
7900
7900
7900
7900

110
110
110
110
110
110
110

22
22
18
20
23
20
21

8100
8000
4705.56
5885
10043.48
6875
8223.81

71.42
71.42
58.44
64.93
74.67
64.93
68.18

69
69
69
69
69
69
69

2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01

9.29
9.29
11.36
10.22
8.89
10.22
9.73

16082.73
15982.73
12677.36
13862.16
18029.05
14852.16
16203.73

15
16
17
18
19
20

W1->R3->R2->R1->R4->W2
W1->R3->R2->R4->R1->W2
W1->R3->R4->R1->R2->W2
W1->R3->R4->R2->R1->W2
W1->R4->R1->R2->R3->W2
W1->R4->R1->R3->R2->W2

7900
7900
7900
7900
7900
7900

110
110
110
110
110
110

21
20
22
22
20
20

6914.286
6875
9250
9000
6875
6985

68.18
64.93
71.42
71.42
64.93
64.93

69
69
69
69
69
69

2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01

9.73
10.22
9.29
9.29
10.22
10.22

14894.21
14852.16
17232.73
16982.73
14852.16
14962.16

21
22
23
24

W1->R4->R2->R1->R3->W2
W1->R4->R2->R3->R1->W2
W1->R4->R3->R1->R2->W2
W1->R4->R3->R2->R1->W2

7900
7900
7900
7900
7900
7900

110
110
110
110
110
110

19
20
21
19
20
21

5905.263
6875
8119.048
5036.842
6435
7333.333

61.68
64.93
68.18
61.68
64.93
68.18

69
69
69
69
69
69

2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01

10.76
10.22
9.73
10.76
10.22
9.73

13879.72
14852.16
16098.97
13011.3
14412.16
15313.26

7900
7900
7900

110
110
110

21
22
21

7700
8500
7700

68.18
71.42
68.18

69
69
69

2.01
2.01
2.01

9.73
9.29
9.73

15679.92
16482.73
15679.92

จากผลการคานวณระยะทางรวม
ทางเลือกที่ 5: W1->R1->R4->R2->R3->W2 (10 + 15 + 30 + 12 + 10)
เป็ นเส้นทางทีม่ รี ะยะทางรวมน้อยทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ 77 กิโลเมตร และมีตน้ ทุนในการจัดส่ง ร่วมถึงต้นทุนในการจัดเก็บน้อยทีส่ ุดมีค่าเท่ากับ
12,677.36 บาท
VIII. ผลการดาเนินการวิจยั

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบระยะทางรวม, จุดสังซื
่ ้อร่วม, สต็อกเผือ่ และ
ต้นทุนรวมระหว่าง VRP และ OVRP ( 4 ร้านค้าปลีก)

ช่วงที1่ ผลการทดลองโดยใช้ขอ้ มูลจาลอง 2 กลุ่ม ร้านค้าปลีก 4 ร้าน
และร้านค้าปลีก 6 ร้าน โดยเปรียบเทียบต้นทุนรวม จากการจัดเส้นทาง 2
ประเภทคือ การจัดเส้น ทางแบบปิ ด (เดิน ทางออกและกลับศูน ย์กระจาย
สินค้าเดิม) และการจัดเส้น ทางแบบเปิ ด (เดิน ทางออกและ กลับไปศูน ย์
กระจายสินค้าคนละที)่ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 7 และ 8

รายละเอียด
ระยะทางรวม :
A (กม.)
จุดสังซื
่ อ้ ร่วม :
T* (วัน)
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VPR
87

OVRP
77

ผล
OVPR มีระยะทางรวมน้อยกว่า

เส้นที1่ : 17

18

VPR มีรอบการสังซื
่ อ้ ทีส่ นั ้ กว่า

69

VPR มีการจัดเก็บสต็อกเผือ่ ที่
น้อยกว่า

เส้นที่ 2: 16

สต็อกเผือ่ : SS
( ชิน้ )

เส้นที1่ : 46

ต้นทุนรวม: TC

8845.72

เส้นที่ 2: 23
12,677.36

VPR มีการต้นทุนรวมทีน่ ้อยกว่า
OVRP $486.11 (10.94%)
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IX. สรุป
จากศึกษาตัวแบบการจัดเส้นทางกระจายสินค้า สาหรับปั ญหาทีม่ ศี ูนย์
กระจายสินค้าสองแห่ง เพื่อกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกทีร่ บั ผิดชอบ 4
และ 6 แห่ ง โดยค านึ งถึงต้ น ทุ น รวมที่เกิด ขึ้น ที่ร้านค้า ปลีก แต่ ล ะร้า น
ต้นทุนรวมจะรวมถึง ต้นทุนการสังซื
่ ้อ ต้นทุนการขนส่งและ ต้นทุนในการ
ถือครองสินค้า โดยเปรียบเทียบผลทีเ่ กิดจาการจัดเส้นทางแบบปิ ด (VRP)
และการจัดเส้นทางแบบเปิ ด (OVRP) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสังซื
่ ้อ
ร่ว ม (Joint ordering) ในการค านวณหาช่ ว งเวลาที่เหมาะสมของการ
สังซื
่ ้อ ร่ว ม ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการจัดเส้นทางแบบปิ ดมีต้น ทุน รวมที่
น้อยกว่าแบบเปิ ด 43.32% (4 ร้าน) และ 7.60% (6 ร้าน) และจากรูปที่ 3
และ4เมื่อ อุป สงค์เพิ่มขึ้น (โดยที่ร ะยะเวลาในการน าส่ งไม่เปลี่ย นแปลง)
ร้านค้าปลีกทีม่ ากขึน้ การจัดเส้นทางแบบเปิ ดเป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะสมกว่า
เนื่ อ งจากแนวโน้ ม ของกราฟแสดงผลต่ างของต้น ทุ น รวมแบบVRPและ
OVRP มีส่วนต่างทีล่ ดลง

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบระยะทางรวม, จุดสังซื
่ ้อร่วม, สต็อกเผือ่ และ
ต้นทุนรวมระหว่าง VRP และ OVRP (6 ร้านค้าปลีก)
รายละเอียด
ระยะทาง
รวม : A (กม.)
จุดสังซื
่ อ้ ร่วม :
T* (วัน(
สต็อกเผื่อ :
SS ( ชิน้ )
ต้นทุนรวม:
TC

VPR
185

OVRP
140

เส้นที1่ : 18
เส้นที่ 2: 20
เส้นที1่ : 60
เส้นที่ 2: 46

22

21,111.65

106
22,715.88
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ผล
OVPR มีระยะทางรวมน้อย
กว่า
VPR มีรอบการสังซื
่ อ้ ทีส่ นั ้
กว่า
VPR มีการจัดเก็บสต็อก
เผื่อทีน่ ้อยกว่า
VPR มีการต้นทุนรวมที่
น้อยกว่า OVRP 1,604.23
(7.6%)

ช่วงที2่ ผลการทดลองโดยใช้ขอ้ มูลจาลอง 2 กลุ่ม ร้านค้าปลีก 4
ร้านและร้านค้าปลีก 6 ร้าน โดยเปรียบเทียบต้นทุนรวม เมือ่ มีอุปสงค์
เพิม่ ขึน้ 25% และ 50% ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 3 และ 4

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากหลักสูต รปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณ ฑิต สาขาเทคโนโลยีวศิ วกรรม สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปี
การศึกษา 2564 จึงขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุนที่ได้ให้การ
สนับสนุนงานวิจยั ใน ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
เอกสารอ้างอิ ง
[1] ธนสิทธิ นิตยะประภา .2555. การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์, การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที3่
[2] อรประไพ จารุพฒ
ั น์ .2555. ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถแบบเปิ ด,
[3] ณกร อินทร์พยุง .2548. การแก้ปัญหาการตัดสินใจใน อุตสาหกรรมการขนส่ง
และลอจิสติกส์.สานักพิมพ์ซเี อ็ดยูเคชัน,่ กรุงเทพฯ.

รูปที3่ แสดงการเปลีย่ นแปลงของต้นทุนรวม เมือ่ อุปสงค์เพิม่ ขึน้ (4 ร้าน)

[4] อภิสทิ ธิ ์ วิวฒ
ั น์โยธินชัย .2554, การใช้วธิ กี ารเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา
เติมเต็มสินค้าคงคลังในกรณีทม่ี คี ลังสินค้าหลัก 1 คลังและหลายร้านค้าปลีก
[5] Anchalee, S and Wisut, S. (2018), “Determination of inventory
replenishment policy with the open vehicle routing concept in a multidepot and multi-retailer distribution system”, Engineering and Applied
Science Research, January – March 2018, Khon Kaen University,
Thailand

รูปที4่ แสดงการเปลีย่ นแปลงของต้นทุนรวม เมือ่ อุปสงค์เพิม่ ขึน้ (6ร้าน)
เมือ่ ความต้องการของสินค้าเพิม่ ขึน้ (อุปสงค์เพิม่ ขึน้ ) จะส่งผล
ให้ตอ้ งทุนมีค่ามากขึน้ จากแนวโน้มทีแ่ สดงในรูปที่ 3 และ4 จะสังเกตได้ว่า
เปอร์เซ็นความแตกต่างระหว่างต้นทุนรวมทีเ่ กิดจากการจัดเส้นทางแบบปิ ด
(VPR) และการจัดเส้นทางแบบเปิ ด (OVPR) มีแนวโน้มทีต่ ่าลง แสดงให้
เห็นว่าเมือ่ มีอุปสงค์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทางเลือกในการจัดเส้นทางแบบ OVRP จะมี
ต้นทุนรวมทีใ่ กล้เคียงกับการจัดเส้นทางแบบ VRP
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แบบจำลองกำรเรียนรู้ของเครื่องจักรขนำดเล็กสำหรับระบบกำรตรวจจับกำร
ล้มด้วยสำยรัดข้อมือ
Tiny Machine Learning Model for Wrist-Worn Fall Detection System
1st ชนินท์ วงษ์ใหญ่
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been demonstrated. When modifying the network structure of the
model.
Keywords — Tiny Machine Learning, Fall Detection, Deep
Learning.

บทคัดย่อ — กำรพัฒนำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจจับกำรล้มในรูปแบบ
ของสำยรัดข้อมือที่มีขนำดเล็กซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีข้อจำกัดด้ำน
ทรัพยำกร จำเป็ นต้องใช้วิธีกำรวิ เครำะห์ข้อมูลกำรเคลื่อนไหวที่เหมำะสม
ในงำนวิ จยั นี้ ได้ใช้แบบจำลองกำรเรียนรู้ของเครื่องจักรขนำดเล็ก (TinyML)
ในรูปแบบของ โครงข่ำยประสำทเทียมแบบคอนโวลูชนั (CNN) โดยได้
ปรับปรุงโครงสร้ำงของวิ ธี CNN แบบดัง้ เดิ ม ด้วยกำรเพิ่ มจำนวนของชัน้
คอนโวลูชนั ที่มีควำมแตกต่ำงกันในจำนวนของฟิ ลเตอร์ และจำนวนโหนด
ในชัน้ เชื่อมโยงสมบูรณ์ โดยกำรปรับเปลี่ยนจะคำนึ งถึงประสิ ทธิ ภำพในกำร
ตรวจจับกำรล้มและขนำดของแบบจำลอง จำกกำรทดสอบพบว่ำ ระบบ
ตรวจสอบกำรล้มสำมำรถตรวจจับกำรล้มได้แม่นยำถึง 92.12% โดยที่มี
ขนำดของแบบจำลองอยู่ที่ 8.4KB นอกจำกนี้ ยงั แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อควำมแม่นยำในกำรตรวจจับกำรล้มและขนำดของแบบจำลอง
เมื่อมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำยในของแบบจำลอง
คำสำคัญ — รูปแบบกำรเรียนรู้ของเครื่องจักรขนำดเล็ก,
ตรวจจับกำรล้ม, วิ ธีกำรเรียนรู้เชิ งลึก

I. บทนา
การล้มยังคงเป็ นปั ญหาทางด้านสาธารณสุขทีส่ าคัญ เนื่องจากการล้ม
ในหลายๆครัง้ อาจส่งผลถึงการเสียชีวติ ถ้าเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยหรือคนสูงอายุ
ดังนัน้ ในปั จจุบนั มีการพัฒนาเครือ่ งมือและวิธกี ารต่างๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ใน
การตรวจจับการล้มทีเ่ กิดขึน้ และแจ้งเตือนไปยังผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุขต่างๆ เพือ่ ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท้วงที
เครือ่ งมือและวิธกี ารทีใ่ ช้ตรวจจับการล้มได้พฒ
ั นาขึน้ มา โดยใช้วธิ กี าร
ตรวจจับการเคลือ่ นไหว ซึง่ แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ การตรวจจับการ
ล้ม ที่อ ยู่ ในที่อ ยู่ อ าศัย และการตรวจจับ การล้ม นอกที่อ ยู่ อ าศัย โดยใช้
เทคโนโลยีหลายอย่างในการตรวจจับการเคลือ่ นไหวเช่น ใช้กล้องวงจรปิ ด
ในการจับ ภาพการเคลื่อ นไหวและใช้เทคนิ ค การประมวลผลภาพเพื่อ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวว่ามีการล้มหรือไม่ วิธกี ารนี้สามารถใช้ได้ในทีอ่ ยู่
อาศัย เท่ านั น้ ดัง นั น้ จึงมีก ารออกแบบอุ ป กรณ์ ท่ีส ามารถตรวจจับ การ
เคลื่อนไหวทีส่ ามารถนาไปใช้นอกทีอ่ ยู่อาศัยได้ โดยสร้างเป็ นอุปกรณ์สวม
ใส่ ท่ีประกอบด้ว ยเซ็น เซอร์ต รวจจับ การเคลื่อ นไหวอย่ างเช่น เซ็น เซอร์
ตรวจจับ ความเร่ ง (Accelerometer Sensor) และเซ็ น เซอร์ว ัด การหมุ น
(Gyro Sensor) และใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับการ
เคลือ่ นไหวว่ามีการล้มหรือไม่
ในวิธีก ารวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเซ็ น เซอร์ ต รวจจับ การ
เคลื่อ นไหวจะได้ร ับ การประมวลผลด้ ว ยวิธีก ารเรีย นรู้ข องเครื่อ งจัก ร
(Machine Learning) เช่ น K-Nearest Neighbors (KNNs) หรือ Support
Vector Machine (SVM) หรือ วิธกี ารเรีย นรู้เชิงลึก (Deep learning) เช่ น
Convolutional Neural Networks (CNNs) โดยวิธกี ารเรียนรูเ้ ชิงลึกนิยมใช้
กันทัวไปส
่ าหรับการประมวลผลภาพ แต่กส็ ามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์

กำร

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
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ข้อมูลได้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและนามาใช้ในการตรวจจับ
การล้ม ได้ อีก ด้ว ย ข้อ เสีย ของเทคนิ ค การเรีย นรู้เชิง ลึก คือ อาจต้ อ งใช้
โปรเซสเซอร์ทม่ี กี ารประมวลผลสูง และหน่ วยความจาจานวนมากซึ่งอาจ
ไม่เหมาะกับระบบของอุปกรณ์สวมใส่
ด้ว ยความสามารถของอุ ปกรณ์ สวมใส่ท่ีมจี ากัด เนื่องจากได้รบั การ
ออกแบบมาส าหรับ การท างานเฉพาะที่ก าหนดไว้ โดยมีโ ปรเซสเซอร์
หน่ ว ยความจาและเซ็น เซอร์ ท่ีจากัด ดังนัน้ ส าหรับอุ ปกรณ์ ท่ีมขี ้อ จากัด
รูปแบบวิธกี ารเรียนรู้จงึ ต้องได้รบั การปรับให้เหมาะสม เช่น ลดการคานวณ
ทีซ่ บั ซ้อนที่อุปกรณ์ สวมใส่อาจไม่สามารถทาได้ ลดขนาดของข้อมูล หรือ
การตัดพารามิเตอร์ท่มี คี วามสาคัญน้อยออก ซึ่งการปรับเปลีย่ นอาจทาให้
เสีย่ งต่อความผิดพลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ และประสิทธิภาพการทางานลดลง
Tiny Machine Learning (TinyML) เป็ น แน วคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให ม่ ซ่ึ ง
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน การของการเรีย นรู้ของเครื่องจักรบนอุปกรณ์ ท่มี ี
ข้อ จ ากัด เกี่ย วกับ หน่ ว ยความจ า ก าลัง ในการประมวลผล และมัก ใช้
แบตเตอรี่เป็ นแหล่งพลังงาน โดยที่อุปกรณ์ ท่มี ไี มโครคอนโทรลเลอร์แบบ
32 บิ ต มีห น่ ว ยความจ าน้ อ ยกว่ า 500KB และหน่ ว ยความจ าแฟลช
ประมาณ 1 MB สามารถใช้การเรียนรูข้ องเครือ่ งจักรขนาดเล็กได้
การเรียนรูข้ องเครื่องจักรขนาดเล็ก ทีใ่ ช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์
ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้เชิงลึก ให้ทางานได้บนหน่ วยความจาที่ม ี
จากัด ดังนัน้ จึงต้อ งการเฟรมเวิร์กที่มปี ระสิทธิภ าพและมีโครงสร้างของ
รูปแบบการเรียนรูเ้ ชิงลึก ที่เหมาะสม ซึ่งในปั จจุบนั มีเฟรมเวิร์กที่มกี ารใช้
งานอยู่ เช่ น TensorFlow Lite Micro [1] CMSIS-NN [2] MicroTVM [3]
CMix-NN [4] แล ะTinyEngine [5] เป็ น ต้ น ซึ่ งเฟ รม เวิ ร์ ก ข้ า งต้ น มี
ความสามารถในการสร้างรูปแบบการเรียนรูเ้ ชิงลึกทีส่ ามารถเรียกใช้งานได้
ภายใต้หน่วยความจาขนาดเล็ก
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โมเดล เมือ่ นาไปใช้กบั อุปกรณ์มขี อ้ จากัดทางด้านทรัพยากร
III.I การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลการล้ม เป็ นการเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทใ่ี ช้สาหรับ
การตรวจจับ ความเร่ ง (Accelerometer) ที่อ ยู่ ใ นอุ ป กรณ์ ส ายรัด ข้อ มือ
M5StickC ทีป่ ระกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด ESP32-Pico ทางาน
ทีค่ วามถี่ 240MHz มีหน่ วยความจาแฟลชขนาด 4 Mbyte หน่ วยความจา
แบบ SRAM ขนาด 520 Kbyte และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง MPU6886
ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ I. สายรัดข้อมือ M5StickC
ในการเก็ บ ข้อ มู ล การเคลื่อ นไหวของแขน ความเร่ ง จะเกิด ขึ้น ใน
แนวแกน X, Y และ Z โดยอิสระ ดังนัน้ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง จะเก็บ
ข้อ มูล ค่ า ความเร่งที่เกิด ขึ้น ในแนวแกน X, Y และ Z เมื่อ เทีย บกับ แนว
ระนาบบนพื้นโลก ซึ่งถ้าอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งค่าความเร่งจะอยู่ 0 m/s2 แต่
ถ้ามีการเคลื่อนไหว ค่าความเร่งจะเพิม่ ขึน้ ในแต่ละแกน โดยปกติเซ็นเซอร์
ตรวจจับความเร่งจะให้ค่าออกมาในหน่ วย g (gravity) โดยได้จากการนาค่า
ความเร่งหารด้วยค่าแรงโน้มถ่วงที่ 9.8 m/s2
การเก็บชุดข้อมูลตัวอย่างทัง้ หมด จะสุ่มตัวอย่างข้อมูลทีค่ วามถี่ 20Hz
ซึง่ เป็ นความถีต่ ่าทีร่ องรับโดยอุปกรณ์ สายรัดข้อมือทีใ่ ช้พลังงานต่า โดยให้
ผูเ้ ก็บข้อมูลสวมสายรัดข้อมือและเก็บข้อมูลจากรูปแบบการเคลือ่ นไหวปกติ
ในชีวติ ประจาวัน ประกอบด้วย การวิง่ การเดิน การนัง่ การปรบมือ และ
โบกมือ ข้อ มูลชุดนี้ถูกระบุว่าเป็ น การเคลื่อ นไหวปกติ จากนัน้ ให้ผู้เก็บ
ข้อ มูล คนเดีย วกัน เก็บ ข้อ มูล จากรูป แบบการล้ม บนพื้น ที่ม ีเบาะรองใน
ลักษณะการล้มไปในด้านหน้า หลัง ซ้าย และขวา โดยให้ขอ้ มูลชุดนี้ถูกระบุ
ว่ าเป็ นการล้ม โดยลัก ษณะของข้อ มูล ในการเคลื่อ นไหว เมื่อ เป็ นการ
เคลื่อนไหวปกติค่าความเร่งจะไม่สูงมาก แต่ถ้าเกิดการล้มขึ้นค่าความเร่ง
จะสูงขึน้ ในแนวแกนใดแกนหนึ่ง หรือทัง้ 3 แกน ดังแสดงในรูปที่ 2

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ออกแบบและเปรีย บเทีย บแบบจาลองของการเรีย นรู้ทางเครื่องจักร
ขนาดเล็กทีใ่ ช้ในการตรวจจับการล้ม ที่มขี นาดของแบบจาลอง และความ
แม่นยาในการตรวจจับการล้มที่เหมาะสมสาหรับอุปกรณ์สายรัดข้อมือที่ม ี
ข้อจากัดในด้านทรัพยากร
III. วิธดี าเนินการวิจยั
ในงานนี้ไ ด้เลือ กรูปของการเรีย นรู้ข องเครื่อ งจักรที่เรีย กว่า TinyML
(Tiny Machine Learning) ทีเ่ ป็ นรูปของการเรียนรูข้ องเครื่องจักรทีม่ ขี นาด
เล็ก เหมาะสมกับการใช้งานในอุปกรณ์ทม่ี ขี อ้ จากัดทางด้านทรัพยากร โดย
ได้ เลือ กใช้ Tensorflow Lite ของบริษั ท Google เป็ นเครื่อ งมือ ในการ
พัฒนา ในการพัฒนาระบบการตรวจจับการล้มมีขนั ้ ตอนการพัฒนาดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการล้ม
2. ออกแบบ ฝึกและทดสอบแบบจาลองการเรียนรูเ้ ชิงลึก
3. แปลงแบบจาลองให้ทางานบนไมโครคอนโทรลเลอร์
4. นาแบบจาลองไปใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในขัน้ ตอนการออกแบบ ฝึ กและทดสอบแบบจาลองการเรียนรูเ้ ชิงลึก
จะมีการทดสอบเปรียบเทียบแบบจาลองด้วยโครงสร้างแบบต่างๆ เพื่อหา
ผลกระทบในด้านของความแม่น ยาในการตรวจจับการล้มและขนาดของ

รูปที่ II. ข้อมูลค่าความเร่งทีเ่ กิดขึน้ ในแนวแกน X, Y และ Z
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ซึ่งในงานนี้จะมีการปรับเปลื่ยนค่าขององค์ประกอบ ในโครงสร้างของ
CNN โดยมีการเพิม่ กลุ่มของ Convolution layer และปรับขนาดของ filter
ดังรูปที่ 4
โดยที่ Input เป็ น input layer ที่รบั มาจากเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง
เป็ นข้อมูลความเร่งในแนวแกน X Y และ Z
Conv2D1 เป็ น Convolutional layer ทีม่ ี filter = 32
Conv2D2 เป็ น Convolutional layer ทีม่ ี filter = 8
MaxPool2D เป็ น Pooling layer ที่ม ี ข นาดบล็ อ กในการค านวณ
Feature Map ขนาด 3 x 3
Dropout เป็ น Dropout layer ทีก่ าหนดอัตราการสุ่มไว้ท่ี 20%
Flatten ใช้เพือ่ แปลงข้อมูลหลายมิตใิ ห้เป็ นมิตเิ ดียว
Dense1 เป็ น fully connected neural network ขนาด 64 nodes
Dense2 เป็ น fully connected neural network ขนาด 2 nodes
และเพือ่ หาปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความแม่นยาในการตรวจจับการล้มและ
ขนาดของแบบจาลอง เมือ่ นาไปใช้กบั อุปกรณ์มขี อ้ จากัดทางด้านทรัพยากร
ในงานวิจยั นี้จะทดสอบการตรวจจับการล้มโดยเปรียบเทียบโครงสร้างของ
CNN ที่แตกต่างกันในจานวนชัน้ ของ Convolutional ขนาดของ Filter ใน
Convolutional layer และจานวนของ Node ในส่วนของ Fully connected
neural network เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยาในการตรวจจับการล้ม และ
ขน าดข องโมเดล โดย ก าห น ดรู ป แบบ โครงสร้ า งให้ ม ี จ าน วน ชั ้น
Convolutional จานวน 1 และ 2 ชัน้ โดยให้ Convolutional layer ที่ 1 มี
ขนาดของ filter เป็ นจานวน 32 และ 64 และให้ Convolutional layer ที่ 2
มีขนาดของ filter เป็ นจานวน 8 16 32 และ 64 และจานวน node ใน Fully
connected neural network layer มีจานวนเป็ น 8 16 32 และ 64 node

III.II รูปแบบการเรียนรูข้ องเครือ่ งจักร (Machine learning Model)
รูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่เลือกนามาใช้ในงานนี้ เป็ นรูปแบบ
CNN (convolutional neural network) ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ท่ี ส ามารถ สกั ด
คุณลักษณะ (Feature extraction) ได้แบบอัตโนมัติ จากข้อมูลค่าความเร่ง
ทีไ่ ด้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง ในแต่ละแกนได้โดยตรง ซึ่งในรูปแบบ
ก า ร เรี ย น รู้ อ่ื น ๆ เช่ น k-Nearest Neighbors ห รื อ Support Vector
Machine (SVM) ต้องใช้การหาค่ าทางคณิตศาสตร์ต่ างๆ เช่น ค่ าเฉลี่ย
ค่ า สู ง สุ ด ค่ า ต่ า สุ ด หรือ ค่ า ความแปรปรวน [6-7] มาใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล
คุณลักษณะ เนื่องจากข้อมูลค่าความเร่งที่ได้จากสายรัดข้อมือมีรูปแบบที่
หลากหลายและคล้ายกัน จานวนมาก ทาให้การใช้ค่าทางคณิตศาสตร์ไม่
เพียงพอ
CNN (convolutional neural network) จะมีโครงสร้างภายในพิ้น ฐาน
ดังรูปที่ 3

รูปที่ III. Convolutional neural network
โครงสร้างภายในพิ้น ฐานของ CNN จะแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ (1)
Input layer (2) Features extraction และ (3) Classification โดยที่ ส่ ว น
ของ input layer จะรับ ข้อ มูล การเคลื่อ นไหวมาจากเซ็ น เซอร์ต รวจจับ
ความเร่ง เป็ นข้อมูล ความเร่งในแนวแกน X Y และ Z โดยข้อมูล ที่น าเข้า
เป็ น การแบ่ งข้อ มูล เป็ นชุ ด ตามช่ ว งเวลา (Time window) ขนาด 3 วิน าที
ตามอัตราสุ่มสัญญาณทีไ่ ด้จากเซ็นเซอร์ทม่ี ชี ่วงเวลาในการสุ่มต่อครัง้ ที่ 50
มิลลิวนิ าที (20Hz) โดยจะได้ค่าความเร่ง 60 จุดต่อ 1 ชุดข้อมูล
ในส่ ว นของ Features extraction จะประกอบไปด้ว ย Conv2D เป็ น
Convolutional layer ขนาด n filters
MaxPool2D เ ป็ น Pooling
layer ที่ทาให้ขนาดของ Feature Map ลดลง และ Dropout เป็ น Dropout
layer ที่ใช้ในการสุ่ ม เปลี่ย นค่ า ให้ข ้อ มูล มีค่ าเป็ น 0 เพื่อ ช่ ว ยในการฝึ ก
แบบจาลอง และในส่ ว นของ Classification จะประกอบไปด้ว ย Flatten
layer ใช้ เพื่ อ แปลงข้อ มู ล หลายมิติ ใ ห้ เป็ นมิติ เดีย ว Dense1 เป็ น fully
connected neural network ข น าด m nodes แ ล ะ Dense2 เป็ น fully
connected neural network ข น าด 2 nodes ต าม จ าน ว น ค ล าส ข อ ง
เอาท์พุท

III.III แปลงแบบจาลองให้ทางานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (Tiny Machine
learning Model Converter)
ในการแปลงแบบจ าลองให้ท างานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ จะใช้
เครื่อ งมือ TensorFlow Lite Converter ซึ่ ง จะแปลงแบบจ าลองให้ เป็ น
รูปแบบที่มขี นาดเล็ก ส าหรับใช้กบั อุ ปกรณ์ ท่มี หี น่ ว ยความจาจากัด และ
สามารถใช้การปรับลดขนาดของแบบจาลองให้เหมาะสมและช่วยให้ทางาน
ได้เร็วขึน้ บนอุปกรณ์ขนาดเล็ก
ในการแปลงแบบจาลองของ TensorFlow Lite สามารถปรับปรุงโดย
การลดขนาด (Optimization for Size) ของแบบจ าลองโดยการแบ่ ง นั บ
(Quantization) ด้ว ยวิธีก ารแปลงข้อ มูล ค่ าน้ า หนัก ที่อ ยู่ ในรูป แบบของ
Floating point 32 bits ให้อ ยู่ในรูป แบบ 8 bits ในขัน้ ตอนการแปลงเป็ น
การแปลงแบบจาลอง CNN ปกติให้เป็ นแบบจาลองของ TensorFlow Lite
ทีผ่ ่านการลดขนาด โดยใช้เครือ่ งมือของ TensorFlow Lite ดังรูปที่ 5

รูปที่ V. การลดขนาดแบบจาลองของ TensorFlow Lite
รูปที่ IV. CNN with Hyperparameter
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จานวนของ Filter จะส่งผลโดยตรงกับขนาดของแบบจาลอง แต่เมือ่ เทียบ
กับ CNN ทีม่ ี Convolutional layer จานวน 1 Layer จะเห็นได้ว่า ขนาด
ของแบบจาลอง ทีม่ ี Convolutional layer จานวน 2 Layer มีขนาดทีเ่ ล็ก
กว่าอย่างชัดเจน

III.IV นาแบบจาลองไปใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Deploy the model to a
microcontroller)
ในการนาไปใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องแปลงแบบจาลองที่ได้
จากขัน้ ตอนทีผ่ ่านมา ให้อยู่ในรูปแบบไบนารี่ ซี่งจะจัดเก็บในรูปแบบไฟล์
ภาษา C ในลักษณะอาร์เรย์ ตัว อย่างข้อมูล แสดงดังรูปที่ 6 ในการแปลง
ข้อ มูล จะใช้เครื่อ งมือ ที่ช่ือ xxd มาใช้ในการแปลง เนื่ อ งจากในงานนี้ ใช้
อุปกรณ์สายรัดข้อมือ M5StickC ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด ESP32Pico ดังนัน้ ในการพัฒนาระบบตรวจจับการล้มเป็ นการพัฒนาโดยใช้ภาษา
C แ ล ะใช้ Arduino IDE ร่ ว ม กั บ ไล บ ารี่ Arduino Tensor Flow Lite
ESP32 [8] เพื่อใช้ในอุปกรณ์สายรัดข้อมือ M5StickC สามารถทาไปใช้ใน
การตรวจจับการล้ม

ตารางที่ I. ค่าความแม่นยาแบบจาลอง (%)
No. Filter
Layer1 = 64
Layer1 = 32
Layer1 = 64 Layer2 = 64
Layer1 = 64 Layer2 = 32
Layer1 = 64 Layer2 = 16
Layer1 = 64 Layer2 = 8
Layer1 = 32 Layer2 = 64
Layer1 = 32 Layer2 = 32
Layer1 = 32 Layer2 = 16
Layer1 = 32 Layer2 = 8

No. Nodes of fully connected layer
64
32
16
8
97.63
96.68
95.71 93.83
97.36
96.16
95.14 94.85
97.80
97.63
96.95 95.19
97.17
96.81
96.37 95.56
96.60
96.30
95.71 95.10
95.87
95.13
93.36 93.36
97.46
97.09
96.82 95.16
96.74
97.35
96.15 95.17
96.37
95.98
95.42 94.79
96.07
95.16
94.72 92.96

ตารางที่ II. ขนาดของแบบจาลอง (KB)

รูปที่ VI. ข้อมูลแบบจาลองในรูปแบบไบนารี

No. Filter

IV. ผลการวิจยั
ผลการวิจ ัย จะแสดงถึงค่ าความแม่น ย าในการตรวจจับ การล้ม ของ
แบบจาลอง ที่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นขนาดของโครงสร้างภายใน และขนาด
ของแบบจาลองที่ได้ โดยในการฝึ ก (Training) และการทดสอบ(Testing)
ของแบบจาลองจะใช้ชุดข้อมูลทัง้ หมด 470 ชุด โดยมีการแบ่งข้อมูล เป็ น
การฝึก 75% และการทดสอบ 25%
เพื่อหาผลกระทบในด้านของความแม่นยาในการตรวจจับการล้มและ
ขนาดของแบบจาลอง ได้ทดลองปรับเปลี่ยนขนาดของโครงสร้างภายใน
โดยให้ผลการทดสอบดังตารางที่ 1-2
จากผลการทดสอบความแม่นยาในการตรวจจับการล้มและขนาดของ
แบบจาลอง จากตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่าในกรณีท่ี CNN ทีม่ ี
Convolutional layer จานวน 1 layer ทีม่ ี filter ต่างกัน 2 เท่า ไม่ส่งผลต่อ
ความแม่นยาในการตรวจจับการล้ม เมือ่ จานวน Node ใน Fully
connected layer เท่ากัน แต่ความแม่นยาจะลดลงเมือ่ มีจานวน Node ใน
Fully connected layer ลดลง และในส่วนของขนาดของแบบจาลอง
จานวน Node ใน Fully connected layer และจานวนของ Filter จะส่งผล
โดยตรงกับขนาดของแบบจาลอง โดยทีข่ นาดจะเพืม่ ขึน้ ถึง 2 เท่า เมือ่ มี
การเพืม่ จานวน Node และ Filter ขึน้
ในกรณีท่ี CNN ทีม่ ี Convolutional layer จานวน 2 Layer จะเห็นได้ว่า
ขนาดของ Filter จะส่งผลถึงความแตกต่างของความแม่นยาในการตรวจจับ
การล้ม ถ้าจานวน Filter โดยรวมมีจานวนมาก สามารถช่วยในการ
ตรวจจับได้มากขึน้ แต่ในกรณีท่ี Filter ในแต่ละ Layer ห่างกันมากจะส่งผล
ให้ความแม่นยาในการตรวจจับการล้มลดลง และจานวนของ Node ใน
Fully connected layer ทีน่ ้อยจะส่งผลให้ความแม่นยาลดลง และในส่วน
ของขนาดของแบบจาลอง จานวน Node ใน Fully connected layer และ

Layer1 = 64
Layer1 = 32
Layer1 = 64 Layer2 = 64
Layer1 = 64 Layer2 = 32
Layer1 = 64 Layer2 = 16
Layer1 = 64 Layer2 = 8
Layer1 = 32 Layer2 = 64
Layer1 = 32 Layer2 = 32
Layer1 = 32 Layer2 = 16
Layer1 = 32 Layer2 = 8

No. Nodes of fully connected layer
64
32
16
8
399.81 202.82 104.32 55.09
201.56 102.87 53.52 28.85
187.73 130.00 101.14 86.71
97.46
68.40
53.88 46.61
52.34
37.62
30.26 26.58
29.78
18.45
16.56 16.56
153.27
95.54
66.68 52.24
79.44
50.39
35.86 28.60
42.37
27.72
20.36 16.68
24.00
16.45
12.67 10.78

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่ารูปแบบจาลองทีใ่ ช้
Convolutional
layer จานวน 2 layer โดยทีใ่ ห้ Layer ที่ 1 มีขนาดของ Filter = 32 และให้
Layer ที่ 2 มีขนาดของ Filter = 8 และในส่วนของ Classification ให้ม ี
Fully connected neural network ขนาด 64 nodes ให้ค่าความแม่นยาและ
ขนาดของแบบจาลองทีเ่ หมาะสม
ในงานนี้จะนาแบบจาลองทีม่ โี ครงสร้างข้างต้นไปแปลงแบบจาลองให้
ทางานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ในอุปกรณ์สายรัดข้อมือ M5StickC และมี
การปรับปรุงโดยการลดขนาดด้วยเครือ่ งมือของ TensorFlow Lite จากนัน้
จะทดสอบโดยให้ผทู้ ดสอบใช้สายรัดข้อมือ และทดสอบการล้ม (Fall) 6
รูปแบบ เป็ นการล้มไปในด้านหน้า หลัง ซ้าย ขวา ล้มจากการนังเก้
่ าอี้ และ
ล้มหลังจากลุกจากเก้าอี้ และการเคลือ่ นไหวในชีวติ ประจาวัน (ADL) 5
รูปแบบ เป็ นการวิง่ การเดิน การนัง่ การปรบมือ และโบกมือ โดยแต่ละ
รูปแบบจะทดสอบจานวน 30 ครัง้ ในการทดสอบจะเป็ นการตรวจจับและ
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แยกระหว่างการเคลือ่ นไหวในชีวติ ประจาวันและการล้ม
โดยไม่แยก
รูปแบบการเคลือ่ นไหว โดยผลการทดสอบจะแสดงให้เห็นในตารางที่ 3

IX. สรุป
ในงานนี้เสนอวิธกี ารตรวจจับการล้มโดยใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นสายรัดข้อมือ
ที่ใ ช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-Pico ท างานที่ค วามถี่ 240MHz มี
หน่ วยความจาแฟลชขนาด 4 Mbyte หน่ วยความจาแบบ SRAM ขนาด
520 Kbyte และเซ็น เซอร์ตรวจจับความเร่ง MPU6886 เพื่อ การตรวจจับ
การเคลื่อนไหว และวิเคราะห์ขอ้ มูลการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ ในการตรวจจับ
การล้ม โดยใช้ว ิธีก ารเรีย นรู้เชิง ลึก ซึ่งได้อ อกแบบเป็ น Convolutional
Neural Networks (CNN) แต่ เนื่อ งจากอุ ปกรณ์ ส ายรัดข้อ มือ มีทรัพ ยากร
น้ อ ย จึงต้อ งท าให้เป็ น แบบจาลองการเรีย นรู้ข นาดเล็ก (Tiny Machine
Learning) โดยใช้เฟรมเวิร์ก TensorFlow Lite Micro ของบริษัท Google
ในการพัฒนา จากการทดสอบในการใช้งานจริง ระบบตรวจสอบการล้ม
สามารถตรวจจับการล้มและการเคลื่อนไหวปกติได้ ได้แม่นยาโดยรวมถึง
92.12% โดยทีม่ ขี นาดของแบบจาลองอยู่ท่ี 8.4KB ซึ่งมีขนาดเล็กเพียงพอ
ในการทางานกับอุปกรณ์ท่มี หี น่ วยความจาจากัด นอกจากนี้ยงั เห็น ได้ว่า
เมื่อ มีก ารปรับ เปลี่ย นโครงสร้า งภายในของแบบจ าลอง จ านวนของ
Convolutional layer จ าน วน ของ Filter และ จ าน วน Node ใน Fully
connected layer จะมีผลต่อความแม่นยาในการตรวจจับการล้มและขนาด
ของแบบจาลอง

ตารางที่ III. ผลการทดสอบการทางานการตรวจจับการล้ม
Predicted
Actually

FALL
170
16

FALL
ADL

ADL
10
134

ประสิทธิภาพของแบบจาลองจะได้รบั การวิเคราะห์และพิจารณาจาก
ตัว ชี้ว ัด ประสิท ธิภ าพที่ใช้ก ัน ทัว่ ไป 3 ตัว ได้แ ก่ ความไว (sensitivity)
ความจาเพาะ(specificity) และความแม่นยา(accuracy)
ความไว (SE) จะวัดความสามารถของระบบในการตรวจจับการหกล้ม
เป็ นอัตราส่วนของผลการตรวจจับการล้มทีถ่ ูกต้องต่อจานวนการล้มทัง้ หมด
สามารถเขียนได้ตามสมการที่ 1
𝑆𝐸 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

𝑥 100

(1)

ความจาเพาะ (SP) เป็ น ความสามารถของระบบในการตรวจจับการ
เคลือ่ นไหวปกติ สามารถเขียนได้ตามสมการที่ 2
𝑇𝑁

𝑆𝑃 = 𝑇𝑁+𝐹𝑃 𝑥 100
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(2)

ความแม่น ยา (Accuracy) เป็ น ความสามารถของระบบในการแยก
ความแตกต่างระหว่างการล้มและการไม่ลม้ สามารถเขียนได้ตามสมการที่
3
𝑇𝑃+𝑇𝑁
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁+𝐹𝑃 𝑥 100
(3)
โดยที่ TP (True Positive) หมายถึงเมื่อ เกิดการล้มและระบบแจ้งว่า
เป็ นการล้ม
TN (True Negative) หมายถึงเมื่อ การล้ม ไม่เกิดขึ้น และระบบ
แจ้งว่าไม่เกิดการล้ม
FP (False Positive) หมายถึง เมื่อ การล้ม ไม่เกิด ขึ้น แต่ ร ะบบ
แจ้งว่าเป็ นการล้ม
FN (False Negative) หมายถึงเมื่อเกิดการล้ม แต่ระบบแจ้งว่า
ไม่เกิดการล้ม
จากผลการทดสอบจะเห็น ได้ว่ า รูป แบบจ าลองที่ใช้ Convolutional
layer จานวน 2 layer โดยทีใ่ ห้ Layer ที่ 1 มีขนาดของ Filter = 32 และให้
Layer ที่ 2 มีข นาดของ Filter = 8 และในส่ ว นของ Classification ให้ม ี
Fully connected neural network ขนาด 64 nodes ส่งผลให้รปู แบบจาลอง
สามารถที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการล้มและการไม่ล้มได้ 92.12%
โดยที่ส ามารถบอกถึง การล้ม ได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง 94.4% และบอกถึ ง การ
เคลือ่ นไหวปกติได้อย่างถูกต้อง 89.33% และขนาดของแบบจาลองมีขนาด
เพียง 8.4KB
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ั ญาณ Bluetooth และ
การเรียนรู้จดจําใบหน้ า
Student Attendance and monitoring System using Bluetooth signal and
face recognition techniques
1st อภิรกั ษ์ ภักดีวงษ์
Apiruk Puckdeevongs

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี ประเทศไทย 12000
Department of Computer Engineering
Rangsit university
Pathum Thani Thailand 12000
Apiruk.pu@rsu.ac.th

2nd ชนินท์ วงษ์ใหญ่
Chanin Wongyai

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี ประเทศไทย 12000
Department of Computer Engineering
Rangsit university
Pathum Thani Thailand 12000
Chanin.w@rsu.ac.th

3rd สมหมาย บัวแย้มแสง
Sommai Buayamsang

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี ประเทศไทย 12000
Department of Computer Engineering
Rangsit university
Pathum Thani Thailand 12000
Sommai.b@rsu.ac.th

I. บทนํา
การศึกษาเป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวติ การไม่
เข้า เรีย นและการเข้า เรีย นไม่ ต รงเวลาเป็ นพฤติก รรมของผู้เรีย นในทุ ก
ระดับชันj โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาตรี การเข้าเรียนให้ตรงเวลา
และการใช้เวลาในห้อ งเรีย นมีส่ว นสํา คัญ ซึoงทํ าให้เกิด การเรีย นรู้อ ย่าง
ครบถ้ ว น การแลกเปลีoย นความรู้ ความคิด สร้า งสรรค์ ย ิoง กว่ า นั นj การ
ถ่ า ยทอดความรู้จ ากผู้ ส อนในห้ อ งเรีย นเป็ นสิoง สํ า คัญ มาก ดัง นั นj การ
ตรวจสอบรายชืoอการเข้าเรียนของนักศึกษาเป็ น ส่วนหนึo งในการกระตุ้น
นักศึกษาให้มาเรียนตรงเวลา
ในปั จจุบนั การเรียนการสอนในห้องเรียน ยังคงใช้การเช็คชือo นักศึกษา
ในห้องเรียนซึงo ตามปกติใช้การขานชือo จะใช้เวลามากเนืoองจากต้องเรียกชือo
เป็ นรายบุคคล ยิงo กว่านันj เมืoอมีนักศึกษามาเข้าเรียนสาย จําเป็ นต้องเช็ค
ชือo ซํjา ทําให้การเรียนการสอน หยุดชะงักและรบกวนนักศึกษาคนอืoน หาก
ต้องการแก้ปัญหาขึนj ต้นคือเปลียo นไปใช้การเซ็นชืoอ แต่วธิ กี ารนีjทําให้เกิด
งานเอกสารทีมo ากขึนj หรือเลือกใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เช่น การ บันทึก
ล า ย นิj ว มื อ (Finger print) [1-2], ก า ร ใ ช้ RFID (Radio-frequency
identification) [3-4] และ การใช้ NFC (Near Field Communication) [5-6]
สามารถลดเวลาและเอกสารในกระบวนการเช็คชืoอ แต่มอี กี ประเด็นทีoน่า
สนใจอย่างมากคือ ระบบทีoกล่าวมาข้างต้น สามารถบันทักและตรวจสอบ
เวลาทีนo กั ศึกษาเข้าห้องเรียนได้จริง แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ นักศึกษาจะอยู่
ภายในห้องเรียนตลอดการเรียนการสอน ซึงo เมืoอเช็คชืoอเข้าเรียนเรียบร้อย
จะมีนักศึกษาบางส่วนทีอo อกห้องเรียนหลังจากเช็คชืoอเสร็จ หรือก่อนหมด
เวลา และ บางส่วนหายไปในระหว่างการเรียน ส่งผลให้ นักศึกษาไม่ได้รบั
ข้อ มูล การเรีย นการสอนอย่างครบถ้วน การเรีย นรู้ไม่ต่ อ เนืo อ ง ซึoงส่งผล
โดยตรงต่อผลการเรียนของนักศึกษา
จากปั ญหาดั ง ทีo ก ล่ า วมา ผู้ ว ิจ ัย จึ ง ได้ แ นวคิ ด ทีo จ ะนํ า เทคโนโลยี
Bluetooth มาทํางานร่วมกับ กล้องบัน ทึก ภาพ (Webcam) เพืoอออกแบบ
ระบบการตรวจสอบการเข้าเรียน และบันทึกเวลาเรียน รวมถึงสามารถบอก
ตําแหน่ งทีนo งั o นักศึกษาขณะเรียนได้ โดยระบบจะใช้ความแรงของสัญญาณฺ
Bluetooth (Bluetooth Receive Signal strength Indicator RSSI) ในการ

บทคัดย่อ — การเข้าเรียนและการใช้เวลาในห้องเรียนของนักศึกษามี
ความสํา คัญ มากเพราะมี ผ ลโดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของเรี ย น ซึI ง ใน
ปัจจุบนั การเช็คชืIอนักศึกษาในห้องเรียนยังคงใช้การขานชืIอ ซึIงเสียเวลาใน
ชัวI โมงเรี ย น และ เพิI ม ภาระให้ ก ับ ผู้ส อนโดยไม่ จ ํา เป็ นยิI ง กว่ า นั Qน ยัง ไม่
สามารถทราบถึ ง เวลาของนั ก ศึ ก ษาทีI อ ยู่ ภ ายในห้ อ ง ในงานวิ จ ยั นีQ จึ ง มี
แนวคิ ด ทีI จ ะพัฒ นาระบบ ตรวจสอบการเข้ า เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาซึI ง การ
ทํางานร่วมกันของทังQ สองเทคนิ คคือ การใช้ ความแรงของสัญญาณบูลทูท
(Bluetooth) ของนั ก ศึ ก ษาเพืI อ แสดงสถานะเข้ าเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา และ
การระบุ ตั ว ตนของนั ก ศึ ก ษาโดยใช้ ก ารประมวลผลภาพใบหน้ าแบบ
เรียลไทม์ เพืIอระบุตาํ แหน่ งทีI นังI เรียนภายในห้อง ข้อมูลการเข้าเรียนจะถูก
บันทึ กลงในฐานข้อมูลและสามารถนํ าเสนอในรูปแบบกราฟ เพืI อช่ วยให้
อาจารย์ผ้สู อนได้ทราบถึงพฤติ กรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละคนได้
อย่างแม่นยํา โดยระบบทีI นําเสนอได้ ทําการทดลองทีI สภาพ แวดล้อมจริ ง
ภายในห้องแลปคอมพิ วเตอร์ มหาวิ ทยาลัยรังสิ ต
คําสําคัญ — ระบบตรวจสอบการเข้าเรียน, สัญญาณบลูทธู , ความแรง
ของสัญญาณ, การรู้จาํ ใบหน้ า
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 realtime 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
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นั งo โดยใช้ ภ าพถ่ า ย ในขันj ตอนก่ อ นระบบทํ า งานจะต้ อ งทํ า การสร้า ง
ฐานข้อมูลของนักศึกษาและรายละเอียดของแต่ละวิชาโดยอาจารย์ทาํ การ
กําหนดรายละเอียดวิชา จํานวนผูเ้ รียน เวลาเรียน แสดงทีหo มายเลข’ ใน
รูปที’o หลังจากนันj นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลของตนเอง, บันทึกภาพถ่าย
หน้ าตนเอง (ไม่สวมหน้ ากากอนามัย) และหมายเลข MAC address ของ
อุปกรณ์Bluetooth ทีใo ช้สาํ หรับการเช็คชืoอลงในระบบ ให้เรียบร้อยแสดงทีo
หมายเลข” ในรูปที’o

ตรวจสอบ การเข้าเรียนของนักศึกษาส่วนการระบุตําแหน่ งทีoนังo จะใช้การ
คํานวนจากภาพถ่ายนักศึกษาขณะเรียนแบบเรียลไทม์
เนืo องด้วยคุณ สมบัติของ สัญ ญาณ Bluetooth มีขอ้ ดีทoีเหมาะสําหรับ
นํามาใช้ในงานวิจยั ครังj นีjหลายประการคือ ข้อแรกสัญญาณ Bluetooth เป็ น
สัญญาณทีมo คี ุณสมบัตใิ นการผ่านสิงo กีดขวางได้ตoําจะรับส่งสัญญาณกันได้
จําเป็ นต้องอยูใ่ นระยะใกล้กนั หรือภายในห้องเดียวกัน , ข้อทีสo อง สัญญาณ
Bluetooth นิยมใช้ในอุปกรณ์ ตดิ ตัวบุคคลหลายประเภทเช่น สมาร์ทโฟน,
นาฬิก า, หู ฟั ง และในปั จ จุ บ ัน แถบจะกล่ า วได้ว่า ทุ ก คนมีอุ ป กรณ์ ร บั ส่ง
สัญ ญาณ Bluetooth ติดตัวและ ข้อทีoสาม Bluetooth ไม่จําเป็ นต้องตังj ค่า
เบืjองต้น[7] จึงมีความเหมาะสมในการใช้เพืoอตรวจสอบการเข้าเรียนและ
เวลาทีอo ยุภ่ ายในห้องเรียน สําหรับการบอกตําแหน่ งทีนo งั o ในขณะเรียน ทาง
ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ นํ าเทคนิ ค การรู้ จํ า ใบหน้ า (Face recognition) ในการจดจํ า
คุ ณ ลัก ษณะใบหน้ า ของบุ ค คล โดยนํ า ข้อ มู ล ภาพใบหน้ า มาทํ า การหา
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล สําหรับ
การระบุ ต วั ตนจะทําโดยการคํานวนเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่าง
ใบหน้ าปั จจุบนั กับข้อมูลทีoบนั ทึกในฐานข้อมูล เพืoอตรวจสอบการเข้าชันj
เรีย นร่ ว มกับ สัญ ญาณ Bluetooth และบอกถึง ตํ า แหน่ ง ทีoนั งo เรีย นของ
นั ก ศึก ษา ซึo ง ระบบทีoอ อกแบบขึjน สามารถช่ ว ยลดเวลาในการเช็ค ชืoอ
เนืo อ งจากเป็ น ระบบอัต โนมัติ ,ไม่รบกวนบรรยากาศการเรีย นการสอน,
ป้ องกันการเซ็นชืoอทดแทนกันและยิงo กว่านันj ระบบยังสามารถบันทีกเวลา
เรียนรวมถึงพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาได้อกี ด้วย
ในงานวิจ ัย นีj ป ระกอบด้ ว ยหัว ข้อ ดัง นีj ส่ ว นทีo 2 วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
งานวิจยั , ส่วนทีo 3 วิธดี าํ เนินวิจยั กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบและขันj ตอน
การพัฒนาระบบ, ส่วนทีo • ผลการวิจยั และส่วนทีo • สรุปและอภิปราย

เมือo ระบบเริมo ทํางาน เครือo งคอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณ Bluetooth ไป
ตามหมายเลข Mac address ของอุ ป กรณ์ Bluetooth ของนั ก ศึ ก ษา ทีo
ลงทะเบียนไว้ในฐานของมูลของวิชานันj ๆ โดยระบบจะพิจารณาจากการ
ตอบกลับของอุปกรณ์ Bluetooth หากมีการสัญญาณตอบกลับระบบจะทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีoตอบกลับรวมถึงค่า Bluetooth RSSI ว่าอยุ่ในช่วงทีo
กําหนดหรือไม่ (บ่งบอกถึงนักศึกษาอยูภ่ ายในหรือภายนอกห้องเรียน) เพือo
ทํ าเป็ น ข้อ มูล ทีoใช้ก ารเข้าเรีย น ประกอบด้ว ยข้อ มูล ชืoอ , นามสกุ ล , รหัส
นักศึกษาและเวลา ส่งไปบันทึกลงในฐานข้อมูลแสดงทีหo มายเลข• ในรูปที1o
โดยกําหนดให้มกี ารบันทึกข้อมูลทุก ’ นาที
กระบวนการระบุ ตํ า แหน่ งของนั ก เรีย นเริมo จากกล้อ ง webcam เริมo
ทํางานทําการบันทึกภาพตามช่วงเวลาทีกo าํ หนด ในระหว่างเรียน นําภาพทีo
ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรูจ้ ดจําใบหน้า (ในรูปที1o ส่วน Face recognition
Part)โดยเปรียบเทียบกับภาพต้นแบบทีดo งึ มาจากฐานข้อมูล ผล ลัพธ์ทไoี ด้
จากการเปรียบเทียบคือ ข้อมูลทีoระบุตวั ตนของนักศึกษา (ในรูปทีo1 ส่วน
Student identification) และเวลาปั จจุบ ัน รวมถึงตําแหน่ งทีoนังo (ในรูป ทีo1
ส่วน student position)หมายเลข• ในรูปที1o บันทึกลงในฐานข้อมูลร่วมกับ
ข้อมูลการเข้าเรียน โดยกําหนดให้ ระบบบันทึกเวลาและคํานวนตําแหน่ ง
จากภาพถ่ายทําการบันทึกข้อมูลทุกๆ • นาที

II. วัตถุประสงค์
ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้
สัญ ญาณ Bluetooth และการเรียนรูจ้ ดจําใบหน้ า ซึoงระบบจะใช้สญ
ั ญาณ
Bluetooth RSSI ร่วมกับเทคนิคการเรียนรูจ้ ดจําใบหน้าของนักศึกษาจาก
กล้อ งเว็บ แคมทีoติด ตังj กับ เครืoอ งคอมพิว เตอร์แ ล็ป ท็อ ป(Laptop) ซึoงเป็ น
ระบบต้นแบบของการบันทึกเวลาของนักศึกษาขณะเรียนภายในห้อง ทําให้
ทราบถึงพฤติกรรมของนักศึกษาในชันj เรียน(เวลาทีเo ข้าเรียน, ระยะเวลาทีo
อยู่ในห้องเรียน, ตําแหน่ งทีoนังo ) เพืoอทดแทนการเช็คชืoอนักศึกษารูปแบบ
ดังj เดิม(การขานชืoอและเซ็นชืoอ)และ อํานวยความสะดวกให้กบั อาจารย์ใน
การเรียกดูขอ้ มูลของนักศึกษา

ระบบจะทําการถ่ายภาพโดยกล้องจะถูกติดตังj ไว้หน้ าโต๊ะเรียน ใน 1
ภาพประกอบด้วยนักศึกษา 3 คน เป็ นภาพใบหน้าไม่สวมหน้ากากอนามัย
(1 โต๊ ะ มีนั งo นั ก ศึก ษา —คน) ทํ า Face detection และส่ ง ภาพไปสู่ก ารทํ า
Face recognition ซึoง ในส่ว นโปรแกรม Python ทํ า การดึง ข้อ มูล รูป หน้ า
นักศึกษาภายในห้องเรียนมาเปรียบเทียบรูปหน้านักศึกษาในฐานข้อมูล [8]
โดยผลทีไo ด้จากขันj ตอนนีjแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
• ผลไม่พ บนัก ศึก ษาทีoม ีอ ยู่ในฐานข้อ มูล (นั ก ศึก ษาไม่อ ยู่ในห้อ ง
หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ) ระบบจะทําการตรวจสอบใหม่ โดย
จะกลับไปเริมo ทํากระบวนถ่ายภาพและ Face recognition โดยจะ
วนทําทังj หมด 2 รอบ เพือo ยืนยันผล
• ผลพบนักศึกษาทีoมอี ยู่ในฐานข้อมูล จะส่งผลลัพธ์ รหัสนักศึกษา
เวลา และตําแหน่งของนักศึกษา จากนันj นําไปบันทึกลงฐานข้อมูล

III. วิธดี าํ เนินวิจยั
ในงานวิจยั นีjเป็ นการวิจยั เชิงทดลองเกียo วข้องกับการออกแบบขันj ตอน
วิธีแ ละพัฒ นาระบบตรวจสอบการเข้า ชันj เรีย นและมอนิ เตอร์นั ก ศึก ษา
ภายในห้องเรียน เพืoอทําการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเข้าเรียนรวมถึง
ตําแหน่ งทีนo งั o ของนักศึกษา และทําการบันทึกในฐานข้อมูลเพืoอแสดงข้อมูล
การเข้าชันj เรียนของนักศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน (application) ในหัวข้อนีjจะ
กล่าวถึงภาพรวมการทํางานของระบบ, เครืoองมือและสถาพแวดล้อม, การ
ตรวจสอบการเข้าเรียนโดยใช้สญ
ั ญาณ Bluetooth ,เทคนิคการรูจ้ ําใบหน้า
และการคํานวนตําแหน่ง

เมืoอสินj จบการเรียน อาจารย์จะกดหยุดการทํางานของระบบ ระบบจะ
ทําการประมวลผลเพืoอ แสดงข้อมูลนักศึกษา, ตําแหน่ งทีนo ังo และเวลา ทีอo ยู่
ในห้องเรียน หมายเลข™ ในรูปทีo1 โดยข้อมูลสามารถแสดงถึงข้อมูลเข้า
เรีย นและอาจารย์ ส ามารถเรีย กดู ย้ อ นหลัง จาก ฐานข้ อ มู ล ซึo ง แสดง
รายละเอียดข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยแสดงเป็ นข้อมูลการเข้า
เรียนซึงo สามารถแสดงผลเป็ นกราฟได้

III.I. ภาพรวมการทํางานของระบบ
ระบบบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาภายในห้องเรียน มีองค์ประกอบ
แสดงดังรูป ทีo 1 ซึoงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ระบบการบัน ทีก การเข้าชันj
เรียนโดยใช้สญ
ั ญาณ Bluetooth RSSI และ ระบบการตรวจสอบตําแหน่งทีo
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หลักของระบบแสดงดังรูปที’o รวมถึงทําหน้าทีo ปล่อยสัญญาณ Bluetooth
เพืoอ ใช้สํา หรับ ระบบเช็ค ชืoอ และเชืoอ มต่ อ กับ กล้อ ง webcam ทีoโต๊ ะ เรีย น
ภายในห้อ งแลป(1 โต๊ ะนั งo ได้ —คน)จํานวน 1 โต๊ ะเป็ น ทีoท ดลอง และจุ ด
ติด ตังj กล้อ ง webcam มีระยะห่ างประมาณ’.• เมตรโดยหัน หน้ าเข้าหา
นั ก ศึ ก ษาเพืo อ บัน ทึ ก ภาพ แสดงดัง รู ป ทีo ” ทีo ตํ า แหน่ ง นั งo นั ก ศึ ก ษา มี
ระยะห่างกันประมาณ ” -— เซนติเมตร

Student
2) Student Information/
mobile MAC address

5) Detect
Face

3) Collect Bluetooth
RSSI from student

III.II.I. การทํางานในส่วนของการตรวจสอบการเข้าเรียนโดยใช้สญ
ั ญาณ
Bluetooth
การทํางานในส่วนนีj สามารถแบ่งออกเป็ น สองส่วนคือ ส่วนแรกเป็ น
ส่วนของการหาช่วงความแรงของสัญ ญาณ Bluetooth (ค่าสูงสุด และค่า
ตํoาสุด)ทีoเกิดขึนj ภายในห้องโดยผูว้ จิ ยั การวัดค่าความแรง Bluetooth ตาม
จุดทีกo าํ หนดไว้ โดยแบ่งจุดวัดสัญญาณเป็ น Grid ขนาด (1 เมตร x 1เมตร)
ทัวพื
o นj ทีหo อ้ งทดลอง เนืoองจากสัญญาณมีการสันไหวค่
o
อนข้างมากผูว้ จิ ยั จึง
ใช้คา่ เฉลียo จากสัญญาณทีวo ดั ได้ในแต่ละจุด
ส่ว นทีoส องคือ ส่ว นของการตรวจสอบการเข้า เรีย น โดยระบบจะส่ง
สัญ ญาณ Bluetooth โดยมีป ลายทางเป็ นหมายเลข Mac address ของ
อุ ป กรณ์ Bluetoothของนั ก ศึก ษา ถ้ า ตรงหมายเลข Mac address ของ
อุ ป กรณ์ Bluetoothภายในห้อ งตรงกับ เลข Mac address ของสัญ ญาณ
Bluetooth ก็จะมีการตอบกลับ โดยในสัญญาณทีมo กี ารตอบกลับมีขอ้ มูลทีo
สํ า คัญ ดั ง นีj ค ื อ Mac address โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ของนั ก ศึ ก ษา, Version
Bluetooth, Device Name Time stamp แ ล ะ RSSI (Received Signal
Strength Indication) แสดงทีหo มายเลข— ในรูปที1o นํ าค่า RSSI ทีไo ด้รบั มา
เปรียบเทียบว่าอยุใ่ นช่วงทีกo าํ หนดหรือไม่ หากค่าRSSI อยูใ่ นช่วงทีกo าํ หนด
แสดงว่านักศึกษาอยุภ่ ายในห้อง และถ้าสัญญาณทีตo อบกลับมีคา่ RSSI ตํoา
กว่าทีoกําหนดหรือไม่มกี ารตอบกลับจากอุปกรณ์ Bluetoothของนักศึกษา
แสดงว่านักศึกษาอยู่ภายนอกห้องเรียน บันทึกค่าสถานะของนักศึกษาลง
ในฐานข้อ มู ล ซึo ง การรับ ส่ ง ข้อ มู ล ของสัญ ญาณ Bluetooth จะใช้ โ หมด
ดิสคอฟเวอรีo (Discovery Mode) [9] โดยในโหมดนีjอุปกรณ์ทอoี ยู่ในบริเวณ
ทีoได้ร บั สัญ ญาณจะทํ า การตอบกลับ เสมอโดยไม่ จํา เป็ น ต้อ งมีก าร Pair
อุปกรณ์

Attendance system

4) Classroom Participation
recording

1) Classroom
Information

Face detection
path
Face recognition Part
(Python library)

Student Identification

5) Send
Results
Teacher
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Student position
6) Attendance data

รูปทีo ’. ภาพรวมการทํางานของระบบ
III.II . เครือT งมือ/วิธกี าร
ระบบบัน ทึก การเข้า เรีย นเป็ นแอปพลิเคชัน ทีoถู ก ติด ตังj ไว้ทoีเครืoอ ง
คอมพิวเตอร์เชือo มกับกล้อง webcam ซึงo มีรายละเอียดดังนีj
• เครือo งคอมพิวเคอร์ใช้สาํ หรับออกแบบพัฒนาและทดสอบระบบ
• CPU intel core i7-9 7 5 0 2.6 GHZ, RAM DDR3 16 GB,
HDD 1TB ใช้สาํ หรับออกแบบพัฒนาและทดสอบระบบ
• Camera webcam ใช้สําหรับถ่ายภาพนักศึกษา ความละเอียด
Full HD 1080p (สูงสุด ’Ÿ” x ’ ¢ พิกเซล)
• โปรแกรม PyBluez [9] สําหรับการเชือo มต่อ Bluetooth
• โปรแกรม Idle Python 3.9.8 [10] สํ า หรับ เขี ย นโปรแกรม
เชืoอ มต่ อ กับ Bluetooth โดยใช้ PyBluez Module [9]และการ
เรียนรู้ จดจําใบหน้า โดยใช้ Face Recognition Library
• โปรแกรม Microsoft Visual Studio Community ” ’Ÿ เวอร์ชนั o
16.11 [11]ใช้สาํ หรับพัฒนาโปรแกรมส่วน User Interface ด้วย
ภาษา C#
• โปรแกรม SQLite Studio เวอร์ ช ันo 3.36.0 [12]ใช้ ส ร้า ง และ
จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ ว ย ภ า ษ า SQL (Structured Query
Language)
สถานทีo ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครังj นีj เป็ นห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
(Computer Lab) ข อ งภ าค วิ ช าวิ ศ วก รรม ค อ ม พิ วเต อ ร์ วิ ท ย าลั ย
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รังสิต ขนาด ™— ตารางเมตร(7เมตร x 9
เมตร) โดยเลือก ติดตังj เครืoองคอมพิวเตอร์ Laptop ซึoงเป็ นตัวประมวลผล

III.II.II. การทํางานในส่วนของการเรียนรูแ้ ละจดจําใบหน้า
การทํางานของโปรแกรมจดจําใบหน้ า จะตรวจจับ ค้น หาคุณ สมบัติ
ใบหน้ า ในรูป ภาพบนใบหน้ า ซึoง แต่ ล ะบุ ค คล ซึoง จะมีค วามแตกต่ า งกัน
ออกไป อาทิเช่น ตา,คิjว,คาง เป็ นต้น ทังj นีjขอ้ มูลทังj หมดจะถูกทําการหา
คุ ณ ลั ก ษณ ะพิ เ ศษด้ ว ยเทคนิ ค Scale-Invariant Features Transform
(SIFT) [13] ซึงo เป็ นการคํานวณหา จุดสําคัญ (Key point) จากรูปภาพเพือo
นําค่าไปเปรียบเทียบว่าใกล้เคียงกับรูปบุคคลใดมากทีสo ดุ
โดยวิธกี ารของ SIFT จะสามารถแบ่งออกเป็ น • ขันj ตอนคือ
• การหาปริภูมคิ ่าในมิตขิ นาดและระยะทาง (Scale-space extrema
detection) เป็ นการเราจะเริมo ด้วยการหาลักษณะเด่นของภาพทีไo ม่
ขึjนกับขนาดหรือทิศทาง โดยจะใช้วธิ กี ารเบลอ (Blur) ภาพด้วย
ฟั งก์ชนั เกาส์เซียน (Gaussian Function) ไปในแต่ละขันj (Octave)
• การกําหนดตําแหน่ งจุดสนใจ (Keypoint localization) จากการหา
ปริภมู คิ า่ ในมิตขิ นาดและระยะทางในขันj ตอนก่อนหน้า นํามาหาจุด
ทีนo ่าจะเป็ นลักษณะสําคัญของภาพ โดยเราจะทําการจับคูภ่ าพของ
แต่ละ Octave มาหาความต่างของแต่ละผลลัพธ์ทไoี ด้จากการ Blur
(Difference of Gaussian : DoG) และทําจนครบทุก Octave
• การกํ า หนดทิศ ทางของจุ ด สนใจ (Orientation assignment) ทํ า
การเก็บรวบรวมขนาด m(x,y) และ ทิศทาง Ө(x,y) ของ gradient
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การทดสอบความแรงสัญญาณ Bluetooth ในงานวิจยั ครังj นีjได้คาํ นึงถึง
การลดทอนความแรงของสัญ ญาณ โดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่าง
เครืoอ งส่ ง กับ เครืoอ งรับ และ ตํ า แหน่ ง ของอุ ป กรณ์ Bluetooth ทีo ติ ด ตัว
นักศึกษา (ในการทดลองใช้ สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 7) เนืoองจาก
ตําแหน่ งของอุปกรณ์และร่างกายของมนุ ษย์เป็ นสิงo กีดขวางมีผลกับ ความ
แรงสัญ ญาณ Bluetooth ผลการทดสอบแสดงในภาพทีo • เป็ นวัด ค่ า
Bluetooth RSSI ทีoเครืoองรับ(แกนตังj RSSI)โดย มีระยะห่างจากเครืoองส่ง
(แกนนอน Distance) เส้นสีเขียวแสดงถึงค่า Bluetooth RSSI ทีoเครืoองรับ
โดยอุปกรณ์ Bluetooth เครืoองส่งหน้าเข้าหาเครืoองรับ( Line of sight) และ
เส้ น สี แ ดงเป็ นค่ า Bluetooth RSSI โดยมี สิo ง กี ด ขวางทีo เ ป็ นร่ า งกาย
(นักศึกษายืนบังระหว่างเครือo งรับและเครือo งส่ง)

ของบริเวณรอบๆ keypoints เพืoอทีจo ะกําหนดทิศทางให้ keypoint
นันj ๆ
• การสร้างคําอธิบายลักษณะเด่นของภาพ (Keypoint descriptor)
โดยใช้ ข้อ มู ล ทิศ ทางรอบ keypoint นํ า มาสร้า งเป็ น histogram
เมืo อ คํ า นวนเสร็จ สิjน จะได้ feature vector ของแต่ ล ะ keypoint
(’”¢ จํานวน) แล้วนําค่าไปเปรียบเทียบว่าใกล้เคียงกับรูปบุคคลใด
มากทีสo ดุ
III.II.III. การคํานวนหาตําแหน่งของนักศึกษา
การคํานวนตําแหน่ งทีนo ังo ของนักศึกษาภายในชันj เรียน เป็ นขันj ตอนทีo
ทํ า งานต่ อ จากการคํ า นวนหาใบหน้ า นั ก ศึก ษา (ใบหน้ า ในภาพไม่ ส วม
หน้ากากอนามัย หรือ อืoนๆ) เมืoอคํานวนหาตําแหน่ งใบหน้าในภาพได้ จึง
นํ าพิก ดั ตําแหน่ งไปเปรีย บเทีย บกับ กรอบตําแหน่ งทีoนังo ของนัก ศึก ษาทีo
กําหนดไว้ กรอบตําแหน่งทีนo งแสดงเป็
ัo
นสีแดงตําแหน่ง A1 สีเขียวตําแหน่ง
A2 และ สีนjําเงินตําแหน่ง A3 ในรูปทีo ”

รูปทีo 4 ค่าสัญญาณ Bluetooth RSSI กับระยะหว่างระหว่างตัวรับและตัวส่ง
สัญญาณ Bluetooth
จากผลการทดลองในรูปทีo • จะเห็นว่า ตําแหน่ งของอุปกรณ์และสิงo กีด
ขวางทีoเกิดจากร่างกายมีผลโดยตรงต่อ Bluetooth RSSI ในทุกระยะห่าง
และระยะทีมo ากกว่า ’ เมตรจะตํoามากน้อยกว่า -¢ dBm และความถีขo อง
สัญญาณน้อยกว่า .• Hz (น้อยกว่า 2 ครังj ต่อวินาที) .:ซึงo เพียงพอสําหรับ
งานวิจยั เนืoองจากขนาดของห้องทดสอบทีมo ขี นาดน้อยกว่า ’ เมตร และมี
การมีการเช็คชือo นักศึกษาทุก ’ นาที

รูปที”o ภาพทีไo ด้จากกล้องพร้อมกับกรอบแสดงตําแหน่งทีนo งของนั
ัo
กศึกษา
IV. ผลการวิจยั
ในหัวข้อนีjจะกล่าวถึงผลทีไo ด้จากการทดสอบการทํางานของระบบในแต่
ละส่วนประกอบด้วย การอ่านค่าสัญญาณ Bluetooth RSSI, การเรียนรูแ้ ละ
จดจําใบหน้า และ การทํางานของระบบ

IV.II. การทดสอบเรียนรูแ้ ละจดจําใบหน้า
ในการทดลองได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบหน้ าของนักศึกษาใน
อิรยิ าบททีแo ตกต่างกันขณะเรียนเปรียบเทียบกับรูปภาพนักศึกษาทีมo อี ยูใ่ น
ระบบฐานข้อมูล ซึงo แบ่งเป็ นสองกรณีคอื กรณีแรกเปรียบเทียบกับรูปภาพ
ต้นแบบหน้ าตรง ’ รูป และกรณีทoสี องเปรียบเทียบกับรูปภาพต้นแบบ 3
รูป (หน้ าตรง, หันซ้าย, หันขวา) ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางทีo ’
เป็ นการประมวลผลค่ า คาวามแม่ น ยํ า คิด เป็ นเปอเซ็ น ต์ (%) จากการ
เปรียบเทียบจุดสําคัญเฉพาะบนใบหน้า ’”¢ จุด(แสดงผลเป็ นค่าเฉลียo จาก
การทดสอบ รูปแบบละ—ครังj )ของเปรียบเทียบระหว่างรูปภาพต้นแบบ ’
ภาพและต้นแบบ 3 ภาพ
ตารางทีo ’. แสดงค่าความแม่นยําในการเรียนรูจ้ ดจําใบหน้า

IV.I. การทดสอบการอ่านค่าสัญญาณ Bluetooth RSSI
ระบบทําการอ่านค่าความแรงของสัญ ญาณ Bluetooth RSSI ทีoตอบ
กลับมาจากอุปกรณ์ของนักศึกษาภายในห้องแสดงดังรูปทีo 3 มีการอ่านค่า
สัญญาณ Bluetooth RSSI จาก โทรศัพท์มอื ถือของนักศึกษา 2 เครือo ง

ผลเปรียบเทียบ
ใบหน้ า
ขณะเรียน
หน้าตรง
หันขวา
หันซ้าย
ก้มหน้า
เงยหน้า

รูปทีo 3 ค่าสัญญาณ Bluetooth RSSI
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รูปต้นแบบ 1 ภาพ
ความ
เวลา
แม่นยํา % (Sec)
85.88
20.4
69.30
19.5
69.47
19.7
21
20.8

รูปต้นแบบ 3 ภาพ
ความ
เวลา
แม่นยํา % (Sec)
76.53
88.5
72.10
86.3
71.51
86.8
90.6
91.2
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นักศึกษาแต่ละคนได้อย่างแม่นยํา และช่วยภาระของอาจารย์ผสู้ อนในการ
ขานชือo รวมถึงไม่รบกวนเวลาในคาบเรียนอีกด้วย
ผูว้ จิ ยั ได้พบว่าหากมีการสนับสนุ น การเก็บรวมรวมข้อมูลพฤติกรรม
การเข้าเรียนของนักศึกษา สามารถนํ าไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ต่างๆ
เพืoอเพิมo ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ได้เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเข้าชันj เรียนมีผลต่อผลการเรียนในแต่ละรายวิชาหรือไม่ หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างทีนo งเรี
ั o ยนกับผลการเรียนของนักศึกษามากน้อยเพีบง
ใดเป็ นต้น
แนวทางทีสo ามารถพัฒนาต่อไปได้คอื ในการทดสอบควรพิจารณาถึง
ตําแหน่งของอุปกรณ์ Bluetooth ติดตัวของนักศึกษาเนืoองจาก ร่างกายของ
นักศึกษามีผลต่อความเข้มของสัญญาณและการปรับปรุงเทคนิคในการระบุ
ตัวตนให้มคี วามแม่นยํามากขึนj แม้ว่าผูใ้ ช้งานจะอยู่ในอิรยิ าบททีoแตกต่าง
กัน ซึงo อาจจะนําความรูด้ า้ น deep learning มาประยุกต์ใช้

จากผลการทดสอบเปรียบเทียบใบหน้ ากับภาพในฐานข้อมูลทังj สอง
รูปแบบพบว่า ในอิรยิ าบทมีนo กั ศึกษาก้มหน้าและเงยหน้าไม่สามารตรวจจับ
ใบหน้าได้ ผลจึงเป็ น % และเวลาทีใo ช้ในการประมวลเปรียบเทียบ’ ภาพ
ใช้เวลาประมาณ ” วินาที ส่วนการประมวลผลเปรียบเทียบ — ภาพ.จะใช้
เวลาประมวลผลเพิมo ขึjนอีกประมาณ —ถึง• เท่าตัว ในส่วนของค่าความ
แม่นยําในทุกอิรยิ าบทเปรียบเทียบกับ1 ภาพ มีค่าเฉลีoย -•.¢¢ % เวลา
เฉลียo ’Ÿ.¢™ วินาที และเมือo เปรียบเทียบกับ — ภาพ มีคา่ เฉลียo คือ -—.—Ÿ %
เวลาเฉลียo ¢-.” วินาที เมีอพิจารณาทีคo ่าเฉลียo ในทุกอิรยิ าบทแล้วพบว่าค่า
ความแม่นยําในการเปรียบเทียบมีค่าใกล้เคียงกันแต่ใช้เวลาประมวลผล
น้อยกว่ามาก ผูว้ จิ ยั จึงเลือกทีจo ะใช้ ภาพหน้าตรง1 ภาพในระบบการเรียนรู้
และจดจําใบหน้าเนืoองจากในงานวิจยั ครังj นีj
IV.III. ทดสอบระบบการตรวจสอบเวลาเข้าเรียนและตําแหน่งทีนT งั T
เมือo เริมo ทดสอบการทํางาน ระบบจะมีการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนจาก
สัญญาณ Bluetooth RSSI ร่วมกับ Webcam ตลอดการเรียนการสอน และ
ประมวลผลข้ อ มู ล การเข้ า เรีย นทังj หมดบั น ทึ ก ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล มี โ ดย
รายละเอีย ดข้อ มู ล ดัง นีj คือ การเข้า เรีย น, เวลาทีoอ ยู่ ภ ายในห้ อ งเรีย น,
ตําแหน่ งทีนo ังo เรียน และสามารถนํ ามาแสดงผลในรูปแบบกราฟแสดงดังรูป
ทีo • กราฟสีแดง บ่งบอกเวลาการอยู่ในชันj เรียน ค่า ’ หมายความว่าอยูใ่ น
ชันj เรียน ค่า หมายความว่าไม่อยู่ในชันj เรียนและกราฟสีเขียว บ่งบอก
ตําแหน่ งนักศึกษาทีอo ยู่ในชันj เรียนในเวลานันj ๆ แกน y แสดงตําแหน่ งทีนo ังo
’ หมายความว่าอยู่ตํ าแหน่ งทีo A’ ”หมายความว่าอยู่ตํ าแหน่ งทีo A” —
หมายความว่าอยูต่ าํ แหน่งทีo A— และ หมายความไม่อยูใ่ นชันj เรียนจึงไม่ม ี
ตําแหน่งแสดง
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รูปทีo • ข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษา
VII. สรุปและอภิปราย
งานวิจยั นีjได้พฒ
ั นาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้
สัญ ญาณ Bluetooth และการเรีย นรู้จ ดจํ า ใบหน้ า ซึo ง เป็ นการวิจ ัย เชิง
ทดลองจัดเก็บพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาและตําแหน่ งทีoนังo ซึoง
ระบบทีoนํ า เสนอนั นj เป็ นการทํ า งานร่ว มกัน ของทังj สองเทคนิ ค เพืoอ การ
ตรวจสอบการเข้าเรียนคือ เทคนิ คการใช้ สัญ ญาณฺ Bluetooth RSSI ซึoง
เป็ นการใช้คุณ สมบัตคิ วามแรงของสัญญาณในการบอกถึงระยะใกล้-ไกล
ของอุปกรณ์ Bluetooth ของนักศึกษาซึงo สามารถรองรับการตรวจสอบการ
เข้าเรียนของนักศึกษาได้จาํ นวนมากในระยะเวลาอันสันj อีกเทคนิคคือการ
เรียนรูจ้ ดจําใบหน้าผูเ้ รียน ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายของนักศึกษา
แบบเรียลไทม์ซงoึ สามารถตรวจสอบการเข้าเรียนได้เช่นกันและยังสามารถ
ระบุตาํ แหน่งทีนo งเรี
ั o ยนได้อกี ด้วย แต่การประมวลผลภาพใช้เวลาพอสมควร
ผู้ ว ิจ ัย จึง ออกแบบให้ ทํ า งานคู่ ก ัน ทีo เ พืo อ ลดปั ญ หาทีo เ กิ ด จากสัญ ญาณ
Bluetooth และ ปั ญหาทีเo กิดจากการประมวลผลภาพ ส่งผลให้ระบบมีความ
น่ า เชืoอ ถือ มากยิoง ขึjน พร้อ มบัน ทึก ข้อ มูล การเข้า เรีย นเพืoอ แสดงผลใน
รูปแบบกราฟ ช่วยให้อาจารย์ผสู้ อนได้ทราบถึงพฤติกรรมการเข้าเรียนของ
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การออกแบบกรอบแนวคิดสาหรับระบบประมูลรังนกแอ่นกินรังด้วยบล็อคเชน
A Design Framework for E-Auction of Edible-Nest Swiftlet Using Blockchain
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บทคัดย่ อ — นกแอ่ นกิ นรังถือเป็ นสัตว์เศรษฐกิ จตัวใหม่ของประเทศ
ไทยที่ภาครัฐได้ดาเนิ นการส่งเสริ มในการเพาะเลี้ยงภายในอาคารฟาร์มนก
แอ่นกิ นรังและสามารถทาการซื้อขายรังนกได้แบบถูกกฏหมาย โดยการซื้อ
ขายในปั จจุบนั จะเป็ นรูปแบบการประมูลของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละจังหวัด
และส่งออกผ่านบริ ษทั ที่มีบนั ทึกข้อตกลง (MOU) กับประเทศจีนเท่านัน้ และ
จากสถานการณ์ โควิ ด-19 ที่ ไม่ สามารถจัดการประมูลได้ และส่ งผลกระทบ
กับ รายได้ ก ารส่ ง ออกและราคารัง นกดิ บ หน้ าฟาร์ม ตกต่ า จากปั ญ หา
ดังกล่ าวบทความวิ จยั นี้ จึงได้ ทาการออกแบบกรอบแนวคิ ดสาหรับระบบ
ประมู ล รัง นกแอ่ น กิ น รัง ที่ มี ความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ ว ยเทคโนโลยี บล็อ คเชนที่
สามารถนาไปพัฒนาระบบประมูลรังนกแอ่ นกิ นรังตามความเหมาะสมใน
แต่ ล ะลานประมู ล โดยระบบถูก ออกแบบให้ มี Back-End, Front-End,
Database และ Hyperledger Fabric ที่ ส ามารถรองรับ การส่ ง ข้ อ มู ล แบบ
RESTFUL API บนบริ การของ Cloud Platform ได้

Keywords — Swiftlet, Framework, E-Auction, Blockchain.

I. บทนา
ปั จจุบนั รังนกแอ่นกินรังเป็ นอาหารที่เชื่อว่าสามารถเสริมสุขภาพและ
บารุงร่างกาย มีสารประกอบทีม่ คี ุณค่าต่อร่างกาย ช่วยกระตุน้ เม็ดเลือดขาว
ให้ผลิตสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จึงทาให้รงั นกแอ่นกินรังนัน้ มี
มูลค่าสูง โดยมูลค่ารังนกนกแอ่นกินรังมีการแบ่งระดับของราคาต่อกิโลกรัม
โดยประมาณเป็ น 4 ระดับ คือ เกรด A หรือ เรียกว่า รังเปล หรือ รังถ้วย
ราคาอยู่ระหว่าง 45,000 - 50,000 บาท, เกรด B หรือรังถ้วย ราคา 40,000
- 45,000 บาท, เกรด C หรือรังมุม ราคา 35,000 - 40,000 บาท และเกรด
D หรือ รัง ไม่ ส มบู ร ณ์ ราคา 25,000 - 35,000 บาท ตามลัก ษณะทาง
กายภาพของรังนกแอ่ น กิน รัง จึงมีการน ารังนกแอ่ น กิน รังมาประมูล กัน
ตามแต่ละภูมภิ าคของกลุ่มเกษตรกร ในปั จจุบนั ประเทศทีม่ กี ารนาเข้ารังนก
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2560 การซื้อขายรังนก
เฉพาะบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิรช์ ของอาลีบาบา มีมลู ค่ากว่า 1.48 พันล้าน
หยวน (มูลค่าประมาณ 7.4 พันล้านบาท) [6] โดยราคารังนกเกรด A ใน
ประเทศจีนแล้วราคาจะสูงกว่า 10 เท่าจากราคาในประเทศไทย ดังรูปที่ 1

คำสำคัญ — นกแอ่นกิ นรัง, กรอบแนวคิ ด, ระบบประมูล, บล็อคเชน
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 ediblenest 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.

รูปที่ 1 รังนกเกรด A
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ในสถานการณ์ปัจจุบนั มีความพยายามผลักดันของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กบั สมาคมการค้าผูผ้ ลิตและค้ารังนกแอ่น (ประเทศไทย) ทีไ่ ด้ม ี
การหารือเรื่องความต้องการรังนกจากต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เป็ น
จานวนมากและส่งผลให้ราคารังนกปรับตัวสูงขึน้ ทาให้เกษตรกรไทยหันมา
ประกอบอาชีพทาฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรัง (รังนกบ้าน) ทัวทุ
่ กภาค
ของประเทศจานวน 46 จังหวัด ทัวประเทศมี
่
จานวนบ้านรังนกกว่า 10,000
หลัง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการดาเนินการส่งเสริมให้
นกแอ่นกินรังเป็ นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ และผลักดันให้การทา
ฟาร์ ม นกแอ่ น กิน รัง ถู ก ต้อ งตามกฏหมาย ปั จ จุ บ ัน พ.ร.บ. สงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
โดยเกษตรกรมีช่องทางการซื้อขายในลานประมูลรังนกแอ่นกินรังของ
แต่ละจังหวัด โดยตัง้ เป็ นลานประมูลและมีการกาหนดวันเวลาในการร่วม
ประมูลรังนก โดยในปั จจุบนั ยังไม่ได้นาระบบการประมูลบนคอมพิวเตอร์
หรืออินเทอร์เน็ตมาใช้ ซึง่ การประมูลจาเป็ นต้องเป็ นสมาชิกชมรมหรือกลุ่ม
เกษตรกร ซึ่งก่อนนารังนกมาประมูลจะมีการนามาคัดแยกทาความสะอาด
เบือ้ งต้น เพือ่ รอการประมูล เนื่องจากในสถานการณ์ในปั จจุบนั เกิดการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 ทัวโลกอย่
่
างรวดเร็ว ทาให้การรวมตัวระหว่างผูค้ น
ลดลง และมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน จึงทาให้การทาธุรกรรมต่าง
ๆ การดาเนินธุรกิจต่าง ๆ จาเป็ นต้องพึง่ พาเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตมากขึน้
เพื่อ ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบาย ลดเอกสาร และลดการเดินทาง
ปั จจุบนั การทาระบบออนไลน์ในปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้องความปลอดภัย และ
ความน่าเชือ่ ถือให้มากทีส่ ุด ตัง้ แต่การเริม่ ต้นพัฒนาระบบจากการประมูลรัง
นกเนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน ระบบการประมู ล รัง นกยัง ไม่ ถู ก น ามาใช้บ น
อินเทอร์เน็ต และต้องการให้ลูกค้ารายใหม่ หรือผูป้ ระมูลรายใหม่ สามารถ
รู้จกั รังนกแอ่น เข้าถึงการประมูลรังนกได้ง่ายขึ้น อีกทัง้ การพัฒนาระบบ
ต้องการให้การใช้งานเป็ นไปได้อย่างราบรืน่ และใช้งานได้ง่ายทีส่ ุด ดังนัน้
การนาเทคโนโลยีบล็อคเชนจึงเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยสร้างความน่าเชื่อถือจากการที่
ตัว ระบบการท าธุ ร กรรมแต่ ล ะอย่ า งในระบบมีก ารคัด ลอกส าเนาอยู่
ตลอดเวลาในขณะทาธุรกรรม ช่วยเพิม่ ความน่ าเชือ่ ถือและความปลอดภัย
แก่ระบบประมูลได้
ในงานวิจยั นี้จะดาเนินการออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดระบบการ
ประมูลนกแอ่นกินรังด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน พร้อมการพัฒนาโปรแกรม
ด้วยภาษาไพทอนทัง้ ในระบบ Back-End และ Front-End ที่ทางานอยู่บน
Cloud Platform เพื่อใช้ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน ในการติดต่อกับผู้ใช้ ใน
การอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ และปกป้ องความเป็ นส่วนตัว และความ
ปลอดภัยให้กบั ผู้ใช้ในระบบ เป็ นการนาข้อดีของบล็อคเชนที่สามารถให้
ความปลอดภัย และทาให้ระบบประมูลสามารถปราศจากคนกลางในระบบ
ได้ ซึ่งระบบการประมูลออนไลน์ ส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ยังไม่มกี ารนาบล็อค
เชนมาพัฒนาระบบร่วมกับระบบประมูล ซึ่งยังคงมีคนกลางในการประมูล
ทาให้มโี อกาสทีค่ นกลางนี้สามารถแทรกแซงการประมูลเกิดได้ ซึ่งการนา
เทคโนโลยีบล็อคเชนนี้จะทาเกิดการทารายการระหว่างผู้ซ้อื และผู้ขาย
เท่านัน้ และมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบดังกล่าวซึ่งจะมีระยะเวลาในการ
ยืนยันตัวตน และระยะเวลาในการดาเนินการทางธุรกรรมระหว่างผูซ้ ้อื และ
ผูข้ าย
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II. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
II.I. Prototype of Blockchain in Dental care service application based on
Hyperledger Fabric framework
การน าเทคโนโลยีบล็อ คเชนมาสร้างเป็ น ต้น แบบเว็บแอปพลิเ คชัน
สาหรับระบบบริการทันตกรรมโดยใช้ Hyperledger Framework เพื่อสร้าง
ความน่ าเชื่อถือในระบบสุขภาพ งานวิจยั นี้ดาเนินการพัฒนาระบบบล็อค
เชนซึง่ ใช้ RESTful API ซึง่ เป็ นตัวสือ่ สารระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและส่วน
เซิฟเวอร์เพื่อทาการรับหรือส่งข้อ มูล ซึ่งใช้สร้าง Front-End ซึ่งเป็ นส่วน
ติด ต่ อ กับ ผู้ใ ช้ร ะบบ Hyperledger เป็ นเครื่อ งพัฒ นาแบบเปิ ด ซึ่ง ท าให้
สามารถพัฒนาแอปพลเคชันบล็อคเชนในการประยุกต์นาไปใช้ในธุรกิจต่าง
ๆ ได้อ ย่ า งง่า ย การน าประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ คลินิ ก โรงพยาบาล นัน้ ช่ ว ยให้
สถานพยาบาลต่ า ง ๆ สามารถใช้ในการยืน ยัน ตัว ตนของคนไข้ในการ
ติดตามอาการ หรือเงือ่ นไขต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการรักษาในงานวิจยั ชิน้ นี้ การ
พัฒ นาระบบใช้ ก ารพัฒ นาโปรแกรมเป็ น Full-Stack Blockchain ใน
Hyperledger Composer ช่ ว ยให้นัก พัฒ นาโปรแกรมสามารถสร้า งเป็ น
REST API ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนาไปใช้กบั เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบน
มือถือ การทางานของตัวต้นแบบของระบบนี้มดี งั นี้ คือ 1) การนัดหมาย
คนไข้กบั ทันตแพทย์ 2) สร้างรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ เพื่อใช้ในการ
ใส่ ร ายละเอีย ดการช าระเงิน ต่ า ง ๆ กับคลินิก 3) แจ้งเตือ นไปยังคนไข้
หลังจากทางคลินิกส่งรายการเข้าไปในระบบ 4) คนไข้ชาระเงิน โดยคนไข้
จะตรวจสอบรายการของการชาระเงิน และชาระเงิน หลังจากการชาระเงิน
รายการนี้ จ ะเปลี่ย นสถานะเป็ น ช าระเงิน แล้ว 5) รับ ใบเสร็จ คนไข้จ ะ
สามารถอ่านรายละเอียดคาวินิจฉัยของการเข้าพบทันตแพทย์ ซึ่งมีการ
สร้างอยู่บนระบบบล็อคเชน ในการดาเนินการ ใช้ Hyperledger composer
เป็ น Nodejs ที่สามารถทางานได้ด้วยตัวเอง สามารถนาไปใช้เป็ น REST
API เพื่อนาประยุกต์ใช้กบั ผู้ใช้งานตามการออกแบบธุรกิจ ในส่วนติดต่อ
ผูใ้ ช้ ใช้ Angular เพือ่ ติดต่อกับเซิฟเวอร์ REST [1]
II. II. Argo Bidding a Smart Dynamic System for Enhancement of
Farmer’s Lifestyle
ระบบการซื้อขายสินค้าสินค้าด้วยการประมูล จุดประสงค์ของงานวิจยั นี้
คือทาให้ระบบรวดเร็ว ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ช่วยผูใ้ ช้งานในการ
ลงทุนในการประมูล ตัดพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรและ
ลูกค้าในการซื้อขาย ผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้าไปยังคนซื้อทีส่ นใจ
การยืนยันของระบบนี้จะใช้รหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ในลงชือ่ เข้าใช้สาหรับใน
การเข้าใช้ระบบทัง้ ฝั ง่ ลูกค้า และคนขาย ผู้ขายสามารถอัพโหลดรูปภาพ
ของสินค้า หรือการนารูปภาพไปยังเซิฟเวอร์ และคาอธิบายรายละเอียด
เกี่ย วกับตัว สิน ค้าเกษตรกรรม ผู้ซ้ือ สามารถเลือกสินค้าเกษตรจากการ
ประกาศขายของผู้ขาย และทาการประมูลตัวสินค้าโดยราคาจะมีการยึด
ตามผู้ ข ายสิ น ค้ า นี้ และท าการประมู ล ในเวลาที่ จ ากัด งานวิ จ ัย นี้ ม ี
ส่วนประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ระบบการลงทะเบียน ซึ่งเป็ นขัน้ ตอน
แรกในเข้าใช้แอปพลิคเคชันซึ่งผู้ใช้จาเป็ นต้องใช้ บัญชีผู้ใช้ (Username)
และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งบัญชีใช้นัน้ จะเป็ นสิง่ ที่ไม่ซ้ากัน อีกทัง้ ผู้ใช้
จาเป็ นให้ขอ้ มูลส่วนตัวบางประการ เช่น เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ อีเมล ทีอ่ ยู่
2) การลงชือ่ เข้าใช้ (Login) ซึง่ เป็ นหน้าทีต่ อ้ งใช้บญ
ั ชีผใู้ ช้ และรหัสผ่าน ใช้
สาหรับผูใ้ ช้ทเ่ี ป็ นสมาชิกของระบบแล้ว หากผูใ้ ช้งานลืมรหัสผ่านสามารถ
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ขอใหม่ได้ดว้ ย อีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 3) หน้าผูใ้ ช้ มีรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซ้อื และผู้ขาย ที่ได้ทาการลงทะเบียนแล้ว 4) ผลิตภัณฑ์
เป็ นองค์ประกอบทีป่ ระกอบไปด้วยข้อมูล เช่น ชือ่ ผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้า
ราคา และรูปภาพสินค้า ผู้ข ายสามารถส่งรูปภาพภายในเวลาที่กาหนด
และเขียนคาอธิบายเกี่ยวกับตัวสินค้า ผู้ขายสามารถกาหนดราคาเริม่ ต้น
ของสิน ค้าได้ ผู้ซ้ือ สามารถดูรายละเอียดของสิน ค้า 5) การประมูล เป็ น
องค์ประกอบทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับวันที่ และเวลา ในการประมูล มีขอ้ มูลของ
ผูใ้ ช้ทก่ี าลังอยู่ในระหว่างการประมูล ข้อมูลในองค์ประกอบนี้ คือ ระยะเวลา
ทีเ่ หลือในการประมูล และจานวนผูเ้ ข้าประมูลสูงสุด [2]
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ยืนยันตัวตนก่อนทีเ่ จ้าของสินค้าจะยืนยันทีส่ ่งสินค้า การยืนยันจะทาการส่ง
คาร้อ งขอไปยังผู้ขายให้ทาการใส่ รหัสส่ วนตัว ของผู้ขาย รหัส บัญชี และ
ตัวเลขสินค้าไปยังแอปพลิเคชันทีเ่ ป็ นส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ในงานวิจยั นี้ทาง
ผู้เขีย นได้น าเสนอระบบในการน าไปประยุ กต์ใช้กบั ระบบประยุ กต์แบบ
ดัง้ เดิมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ [8]
III. การดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน
III.I. การออกแบบระบบ และรวบรวมความต้องการ
การออกแบบระบบจะมีการเก็บข้อมูลการประมูลเกีย่ วกับผูใ้ ช้จริง เช่น
กฎหมายการค้าขายของ รูปแบบการประมูลรังนกแอ่นกินรังในปั จจุบนั ว่ามี
ขัน้ ตอนดาเนินการในการประมูลสินค้า การชาระเงินสินค้า หรือปั ญหาของ
การประมูล นามาพัฒนาระบบเป็ นเว็บแอปพลิเคชันซึ่งช่วยให้ผู้ซ้อื และ
ผูข้ ายรังนก เข้าถึงได้ง่ายขึน้ รวมทัง้ ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อช่วยส่งเสริม
ยอดขายให้แ ก่ ผู้ข ายที่ไ ด้เ ลี้ย งนกแอ่ น กิน รัง มากขึ้น ด้ว ย การพัฒ นา
ซอฟแวร์จะเป็ นการพัฒนาโปรแกรมรูปแบบ Full Stack ซึ่งเป็ นการพัฒนา
ทัง้ ในส่วน Front-End และ Back-End ในส่วนของ Front-End ดาเนินการ
พัฒนาด้วย Java Script บน Framework ของ React เนื่องจากมีเครื่องมือ
ทีส่ ามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว และมีขอ้ มูลและเอกสาร
ตามชุมชนของ React อยู่จานวนมาก ซึ่งเป็ นส่วนทีใ่ ช้ในการติดต่อกับผูใ้ ช้
มีหน้าจอแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ โดยในส่วนนี้จะมีการออกแบบ
หน้าจอทีช่ ่วยให้ผใู้ ช้ในระบบสามารถเข้าใจในการใช้งาน ซึ่งมีการคานึงถึง
ประสบการณณ์การใช้งานของผูใ้ ช้ซ่งึ เป็ นผูซ้ ้อื และผูข้ ายรังนกแอ่นกินรังให้
เข้า ใจได้ง่ า ยที่สุ ด ในส่ ว น Back End หรือ RESTFUL API เป็ นส่ ว นที่
คานวณเงื่อ นไขต่ า ง ๆ ในการน าไปแสดงผล Front-End ซึ่งเป็ น ส่ ว นที่
แสดงผลข้อมูลหาผูใ้ ช้งานโดยรูปแบบข้อมูลของการส่งไปยัง Front-End จะ
เป็ น ในรูปแบบ JSON หรือ JavaScript Object Notation ซึ่งเป็ น รูป แบบ
มาตรฐานทีใ่ ช้ในการพัฒนา RESTFUL API โดยจะมีตวั แปร และค่าของตัว
แปร และติดต่อกับระบบ Hyperledger ซึง่ เป็ นตัวทีใ่ ช้กบั บล็อกเชน โดยตัว
RESTFUL API จะทางานอยู่บน Cloud ซึ่งไม่จาเป็ น ต้อ งการเครื่อ งเซิฟ
เวอร์จริง และช่วยให้สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ ผู้ให้บริการระบบ Cloud
Computing เช่น Amazon AWS, Google Cloud หรือ Microsoft Azure ซึง่
ผู้ให้บริการรายดังกล่ าวเป็ น ผู้ให้บริการระบบ Cloud รายใหญ่ ซึ่งในตัว
ระบบนัน้ สามารถสร้างเซิฟ เวอร์จาลอง ซึ่งสามารถเลือ กความสามารถ
ความเร็วหน่ วยประมวลผลทีต่ อ้ งการได้ หรือ เช่าพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลใช้ในการ
เก็บข้อมูลทีไ่ ฟล์ เช่น ไฟล์รปู ภาพของการประมูล รูปภาพบัญชีของผูใ้ ช้ ซึง่
ระบบ Cloud สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบตามที่ต้องการได้ทุก
เมือ่ หากในอนาคตมีผใู้ ช้จานวนมากเพือ่ ให้สามารถรองรับผูใ้ ช้ได้หลายคน
พร้อมกัน ดังรูปที่ 2

II. III. Blockchain- Based Trust Auction for Dynamic Virtual Machine
Provisioning and Allocation in Clouds
ระบบ Cloud Computing เป็ น ระบบที่ม ีค วามนิ ย มในการให้บ ริก าร
อินเทอร์เน็ต ในงานวิจยั นี้เป็ นนา Hyperledger Fabric มาประยุกต์ใช้เป็ น
ต้นแบบของสัญญาอัจฉริยะบนบล็อคเชน เพื่อป้ องกันปั ญหาทีเ่ กิดจากคน
กลาง (3rd Party) ในการทารายการทีไ่ ม่เชือ่ ถือคนกลางทีจ่ ะทาให้เกิดข้อมูล
รัวไหว
่
การประมูลที่ไม่ยุติธรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่ าว งานวิจยั นี้ใช้
บล็อ คเชนในการพัฒนาสัญญาอัจริยะเป็ นตัวต้นแบบ ในตัว ต้นแบบนี้ใช้
ระบบ Hyperledger Fabric ในการรวมระหว่างบล็อกเชน และสัญญาอัจริ
ยะด้ว ยระบบ Cloud เพื่อ เพิ่มความปลอดภัย ของข้อ มูลการประมูล และ
ความเสมอภาคของระบบ Cloud งานวิจ ัย นี้ ท าการจ าลองระบบด้ว ย
คอมพิ ว เตอร์ ท่ี ท างานด้ ว ยระบบปฏิ บ ั ติ ก าร Ubuntu และใช้ ง าน
Hyperledger Fabric 1.1 ทาการทดสอบประสิทธิภ าพ และเปรีย บเทีย บ
เรือ่ งความเป็ นส่วนตัว (Privacy) เนื่องจากต้องป้ องกันการรัวไหลของข้
่
อมูล
การออกจากศูนย์กลาง (Decentralized) ในระบบประมูล เพื่อตัดตัวกลาง
ระหว่ า งผู้ใ ช้ก ับ ระบบ Cloud และการจัด การรายการการท าธุ ร กรรม
(Transaction) เพื่อมันใจว่
่ าเรือ่ งความเป็ นส่วนตัว และข้อมูลในการประมูล
มีการออกแบบระบบการเข้ารหัส การรับส่งข้อมูล โดยใช้ key exchange
protocol และ symmetric encryption technology เพื่อเข้ารหัสการประมูล
ป้ องกันสิทธิของผูใ้ ช้งานโดยไม่ตอ้ งผ่านคนกลาง [3]
II.IV. Secure E-Auction System Using Blockchain: UAE Case Study
การปกป้ องระบบการประมูลสินค้าของประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์
ในปั จ จุ บ ัน มีก ารเปลี่ย นจากระบบ Offline เป็ น Online มากขึ้น ความ
ปลอดภัยจึงเป็ นส่วนสาคัญมากขึน้ งานวิจยั มีการนาระบบสัญญาอัจฉริยะ
ใช้ร่วมกับการระบบประมูลแบบดัง้ เดิมของประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์
เป็ นตัว ต้ น แบบของระบบความปลอดภัย ในการประมูล งานวิจ ัย นี้ ม ี
การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการประมูลแบบดัง้ เดิม ระบบสัญญา
อัจฉริยะซึ่งมีพ้นื ฐานอยู่บนระบบบล็อคเชนซึ่งทาให้ไ ม่จาเป็ นต้องพึ่งคน
กลางในการดาเนินการ และการนาการประมูลออนไลน์โดยใช้บล็อกเชน ซึง่
น าระบบสัญ ญาอัจ ฉริ ย ะของ Ethereum โดยระบบดัง กล่ า วเป็ นไม่ ม ี
ศูน ย์กลาง (Decentralize) ซึ่งช่ว ยให้ข ้อ มูล เกี่ย วกับการประมูลไม่มกี าร
รัวไหลเกิ
่
ดขึ้น หรือป้ องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีจากคนกลางที่มสี ่ ว น
เกีย่ วข้องกับการป้ องกัน และผูไ้ ม่หวังดี การดาเนินการมี 3 ขัน้ ตอนคือ 1)
ลงทะเบียนสินค้าหรือทรัพย์สนิ ผูข้ ายจาเป็ นต้องลงทะเบียนลงทะเบียนใน
บล็อ คเชน 2) ผู้ซ้ือ ร้องขอการขอประมูลในทรัพย์สนิ 3) ติดสิน จะมีการ
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ข้อมูลย้อนหลังของตัวเองได้ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้จาเป็ นต้องเข้าสู่ระบบก่อนที่
จะสามารถดู ข ้อ มูล ได้ ในฐานข้อ มูล มีก ารเข้า รหัส ไว้เ พื่อ ป้ อ งกัน ผู้ไ ม่
ประสงค์ดดีเข้าถึงข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลได้โดยง่าย ในการดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลในส่วนของ Back-End จะมีการใช้คาสัง่ SQL หรือเป็ นภาษาทาง
โปรแกรมเพื่อ ใช้ร ับข้อ มูล จากฐานข้อ มูล ซึ่ง มีรูป แบบเป็ น แบบตารางที่
ต้องการตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบไว้ จากนัน้ จึงนาไปแสดงผลทีส่ ่วนของ
Front-End หรือ ท าการเขีย นเงื่อ นไขก่ อ นน าไปแสดงผลให้ผู้ใ ช้ไ ด้เ ห็น
ภาษาทางโปรแกรมทีใ่ ช้กบั งานวิจยั นี้เป็ น Python ในส่วนของ Back-End
และเชื่อมต่อฐานข้อมูล และระบบบล็อกเชนของ Hyperledger Fabric ซึ่ง
เป็ นภาษาทีน่ ิยมในปั จจุบนั เนื่องจากสามารถนาไปประยุกต์ได้หลากหลาย
งาน เช่น งานทางด้าน AI หรือ Machine Learning หรือ การน าไปสร้าง
บริการเว็บไซต์ หรือ ใช้งานเป็ น ระบบ RESTFUL API ที่ช่ว ยในการคิด
เงือ่ นไขการทางาน หรือพัฒนาระบบ Back-End ให้แก่ Front-End อีกทัง้ ยัง
ง่ายต่อการบารุงรักษาระบบ เนื่องภาษาไม่ซบั ซ้อน และมีเครือ่ งมือทีช่ ่วยใน
การพัฒนาระบบมากมาย

รูปที่ 2 แผนผังระบบโดยรวม
จากรูปที่ 2 การพัฒนาซอฟแวร์จะวางแผนให้ RESTFUL API Server
เป็ นตัวที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ หรือ Front-End ซึ่งเป็ น
เว็บแอปพลิเคชัน และระบบของ Hyperledger [4] ทีต่ วั นาข้อมูลไปเก็บไว้
บนบล็อคเชนเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย และความน่าเชือ่ มถือ การทางานของ
Hyperledger จะทาการคัดลอกรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระเงิน หรือทา
ธุรกรรมระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย ไปยังเครือข่ายของ Hyperledger ทีม่ อี ยู่ใน
ระบบซึ่งเป็ นกระบวนการทางานของบล็อคเชน ฐานข้อมูลของงานวิจยั นี้
เป็ นตัวที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบ ระบบสมาชิกเพื่อใช้ในการ
ยืนยันใช้ในระบบ และเก็บรวบรวมประวัตกิ ารเข้าประมูลย้อนหลังพร้อมรับ
สถานะจากบล็อคเชนเพือ่ ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือมากขึน้ นระบบการประมูล

III.III. การเชือ่ มต่อกับบล็อคเชน Hyperledger
ระบบบล็อ กเชนเป็ น ระบบที่ไ ม่มตี วั กลาง (Decentralize) การติดตัง้
ระบบบล็อคจึงจาเป็ นต้องใช้เซิฟเวอร์ หรืออุปกรณ์หลายตัว ซึ่งเป็ นสิง่ ที่
ยุ่งยาก จึงทาการออกแบบระบบให้ทางานอยู่บนระบบ Cloud เนื่องจากทา
การบารุงรักษาง่าย และทาการย้าย พัฒนาระบบได้งา่ ยโดยไม่จาเป็ นทีต่ ้อง
เกีย่ วข้องกับอุปกรณ์จริง ระบบบล็อคจะเป็ นการทาสาเนาการทาธุรกรรม
เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือ ระบบบล็อคเชนจาเป็ นต้องมีการเข้ารหัสข้อ มูล
โดยจะมีชุดกุญแจ 2 ชุด ซึ่งแบ่งเป็ น กุญแจสาธารณะ (Public key) และ
กุญแจส่วนตัว (Private Key) ในการถอดรหัส [7] ซึ่งกุญแจสาธารณะจะใช้
ก็ต่อเมื่อมีการส่งข้อมูลให้ผู้ท่ตี ้องการทารายการธุรกรรม หรือส่งข้อมูลที่
เป็ น ความลับ หรือ ต้อ งการความปลอดภัย ซึ่ง เมื่อ อีก ฝ่ ายได้ร ับ กุ ญ แจ
สาธารณะก็จะสามารถดาเนินการต่อได้ ผู้ท่ไี ม่ได้รบั กุญแจจะไม่สามารถ
ดาเนินการ หรือทาธุรกรรมต่อไปได้ ในการดาเนินดังกล่าวเพื่อเพิม่ ความ
ปลอดภัยของระบบโดยรวมทีส่ ่วนกลางอาจถูกโจมตีจากผูห้ วังดี หรือขโมย
ข้อมูลการดาเนินประมูล และการซื้อขายในระบบ อีกทัง้ เป็ นการป้ องกัน
จากผู้ท่ีเ ป็ น ตัว กลางในซื้อ ขาย ระบบที่ใ ช้ใ นการน ามาประยุ ก ต์เ ข้ากับ
งานวิจ ัย นี้ จ ะใช้ Hyperledger Fabric เนื่ อ งจากเป็ น ระบบแบบเปิ ด หรือ
(Open Source) ซึ่งนักพัฒนาโปรแกรมสามารถน าระบบดังกล่ าวใช้ห รือ
นาเข้าไปกับตัวโปรแกรมอื่นๆได้ และเป็ นทีน่ ิยมในการนาไปวิจยั หรือต่อ
ยอด โดยมีพน้ื ฐานอยู่บนระบบบล็อคเชน [5] ดังรูปที่ 3

III.II. การพัฒนาระบบ
การพัฒ นาในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้ React ซึ่ง เป็ น Framework ส าหรับ การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ที่นิย มในการพัฒนาในปั จจุบนั และง่ายต่ อ การ
พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ เขีย นด้ว ยภาษา JavaScript ซึ่งเพิ่มคุ ณสมบัติ
ความสามารถต่าง ๆ ให้กบั เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งต่างกับการเขียนเว็บไซต์
ทัวไปด้
่ วยภาษา HTML ทัง้ หมด อีกทัง้ รองรับการส่งข้อมูลแบบ RESTFUL
API ช่วยให้การพัฒนาระหว่าง Back-End และ Front-End เป็ นไปได้อย่าง
อิสระขึ้น อีกทัง้ ข้อดีของการแยกระหว่าง Back-End และ Front-End คือ
เมื่อ มีปรับปรุงระบบ หรือ เกิดข้อ ผิดพลาดขึ้น ระบบทัง้ สองนัน้ ระบบใด
ระบบหนึ่งจะยังสามารถใช้งานต่อได้ ช่วยให้ไม่เกิดหน้าเปล่า และติดตาม
ปั ญหาได้ง่ายมากยิง่ ในการพัฒนา หรือการสืบหาปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับระบบ
ในส่ ว นของ Back-End นั น้ จะท าการเชื่อ มต่ อ กับ ระบบบล็อ กเชนของ
Hyperledger Fabric ในการนาข้อมูลการทารายการอยู่บนบล็อ กเชน ซึ่ง
บล็อคเชนเป็ นการคัดลอกรายการไปยังเครือข่ายทีเ่ ป็ นตัวระบบของบล็อค
เชน ซึ่งทาให้การเปลีย่ นแปลงข้อมูล หรือวันทีแ่ ละเวลาในระบบเป็ นไปได้
ยากมาก เนื่องจากมีอลั กอลิทมึ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึง่
สิง่ ทีไ่ ด้คอื ช่วยเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือในระบบบล็อคได้มากขึน้ ความปลอดภัย
ของข้อมูลซึง่ มีการเข้ารหัสไว้ อีกทัง้ Back-End ทาการเก็บข้อมูลบางอย่าง
เช่น ข้อมูลสินค้าประมูลทีเ่ ก็บข้อมูลรูปภาพ รายละเอียดสินค้า ราคาเริม่ ต้น
และประวัตกิ ารทารายการ หรือประวัตกิ ารซื้อขาย การประมูล ข้อมูลผูใ้ ช้
ส าหรับการเข้าระบบของผู้ใช้ท่ไี ด้ท าการลงทะเบีย นไว้แ ล้ว จึงมีร ะบบ
ฐานข้อ มูล (Database) ใช้ส าหรับเก็บข้อ มูล เพื่อ ให้ผู้ใช้ส ามารถย้อ นดู
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ซื้อทีส่ นใจติดต่อ และเริม่ ดาเนินการประมูลรังนก โดยทัง้ หมดจะดาเนินการ
เปิ ด ระบบรูป แบบแพลตฟอร์ม (Platform) ภายใต้ค วามน่ า เชื่อ ถือ ด้ว ย
เทคโนโลยีบล็อคเชน Hyperledger

IV. บทสรุป

ผลจากการออกแบบกรอบแนวคิดสาหรับระบบประมูลรังนกแอ่นกินรัง
ด้วยบล็อคเชน จะเห็นได้ว่า การนาเอาเทคโนโลยีบล็อคเชนมาประยุกต์ใช้
สาหรับออกแบบระบบประมูลสินค้าเกษตรออนไลน์ น้ี ทาให้มคี วามหน้ า
เชือ่ ถือและความปลอดภัยข้อมูลของระบบประมูลออนไลน์ตามวัตถุประสงค์
ของกรอบแนวคิดทีส่ ามารถนาไปเป็ นแม่แบบของการพัฒนาระบบประมูล
ออนไลน์ ท่เี หมาะสมตามแต่ ล ะลานประมูล ทัวประเทศไทย
่
อย่ างไรก็ดี
ภายใต้เงือ่ นไขและข้อปฏิบตั ขิ องผูซ้ ้อื ผูข้ าย และผูด้ ูแลระบบ จาเป็ นต้องมี
การแสดงขัน้ ตอนการทางานของระบบประมูลออนไลน์ อย่างละเอียดสาหรับ

รูปที่ 3 E-Auction Framework with Blockchain (Hyperledger)
III.IV. ขัน้ ตอนการทางานของระบบประมูล

รูปที่ 4 ขัน้ ตอนการทางานของระบบประมูลออนไลน์
สมาชิกหรือผูร้ ่วมประมูล โดยมีขอ้ ควรระวังระหว่างกิจกรรมประมูลรังนก
เช่ น การท าธุ ร กรรมการเงิน การขนส่ ง รัง นกถึง ผู้ป ระมูล การประกัน
คุณภาพรังนก การประกันความน่าเชือ่ ถือของระบบ เป็ นต้น
ปั จจุบนั ผู้วจิ ยั อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามกรอบแนวคิดที่ได้จาก
บทความวิ จ ัย นี้ โดยได้ น ากรณี ศ ึ ก ษาของลานประมู ล ของจัง หวั ด
สุราษฏร์ธานีมาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ เงื่อนไข ความเหมาะสม
และอื่นๆ เพือ่ สามารถเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดทีเ่ หมาะสมต่อไป

จากรูปที่ 4 ขัน้ ตอนการทางานของระบบประมูล ออนไลน์ จะมีการ
แบ่งเป็ น 2 รูปแบบ จากการทีผ่ ขู้ ายลงทะเบียนสินค้ารังนกเข้าสู่ระบบ คือ
การขายแบบไม่ประมูล และขายแบบประมูล โดยรูปแบบแรกการขายแบบ
ไม่ประมูล ผู้ขายจะทาการขายโดยกาหนดเวลาในการวางขาย เมื่อครบ
เวลาทีก่ าหนด และมีผซู้ ้อื ติดต่อมาก็จะทาการปิ ดขาย และดาเนินทางการ
ธุรกรรมกับผูซ้ ้อื จากนัน้ ผูข้ ายจาเป็ นต้องทาการจัดส่งสินค้าซึ่งก็คอื รังนก
ไปผู้ซ้อื ในกรณีท่หี มดเวลาและไม่สามารถขายได้ก็จะกลับไปยังขัน้ ตอน
แรกซึ่งก็คอื การลงทะเบียนอีกครัง้ รูปแบบที่สอง คือ การขายแบบนาไป
ประมูล โดยผู้ข ายจะทาการกาหนดระยะเวลาในการประมูล และราคา
เริ่มต้น ของรังนกที่น ามาประมูล เมื่อ ทาการกาหนดแล้ว ก็จะเริ่มทาการ
ประมูลจนถึงระยะเวลาทีก่ าหนด จากนัน้ ผูข้ ายจะทาการตัดสินใจว่ายอมรับ
การประมูลสินค้าหรือไม่ หากยอมรับก็จะการปิ ดการประมูล และผู้ซ้อื ที่
ประมูล ได้ร าคาสูงที่สุ ด หรือ ผู้ไ ด้ช นะการประมูล นี้จะได้ร บั รายการการ
ดาเนินธุรกรรมจากผู้ข าย และทาการปิ ดประมูลสินค้ารายการนี้ หากไม่
ยอมรับ จ าเป็ น ต้อ งลงทะเบีย นเปิ ด ขายใหม่อีก ครัง้ หรือ หากผู้ข ายไม่
ต้อ งการขายแล้ว ก็ส ามารถตัง้ สถานะยกเลิก ได้ ในระบบนี้ ห ากผู้ข าย
ต้องการขายรังนกเพิม่ เติมสามารถดาเนินขัน้ ตอนนี้ได้ทุกเมื่อ เมื่อสินค้า
ของผูข้ ายพร้อมสาหรับการขาย หรือพร้อมสาหรับเริม่ ต้นการประมูล ให้ผู้
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การปรับปรุงวิธีการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา : กรณี ศึกษาสายการ
ประกอบรถจักรยานยนต์ร่นุ ใหญ่
IMPROVING VISUAL INSPECTION METHODS: A CASE STUDY OF BIG
BIKE ASSEMBLY LINE
1st สมฤดี ตรีพชั รทิพย์

2nd ดอน แก้วดก

สาขาการจัดการระบบการผลิตเเละโลจิสติกส์เเบบลีน
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถ.พัฒนาการ
เขต สวนหลวง กทม.10250
tr.somrudee_st@tni.ac.th

ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตขันสู
้ ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถ.พัฒนาการ
เขต สวนหลวง กทม.10250
don@tni.ac.th

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

บทคัดย่อ — การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิ บัติ งานของเจ้ า หน้ าที่ ต รวจสอบคุ ณ ภาพของสายการประกอบ
กรณี ศึกษาสายการประกอบรถจักรยานยนต์ร่นุ ใหญ่ ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ก่อนที่ จะส่งมอบให้ กบั ลูกค้าในขัน้ ตอนถัดไป มีรายละเอียด
และจุดต่ างๆที่จะต้ องทาการตรวจเช็คคุณภาพจานวนมาก การปฏิ บตั ิ งาน
แบบเดิ ม ใช้ รูป แบบการตรวจเช็คด้ ว ยเอกสารตามแบบฟอร์ม ที่ มี ความ
ซับ ซ้ อ นมี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ความผิ ด พลาดจากทัก ษะของผู้ป ฏิ บตั ิ ง านสู ง
ผู้วิจยั จึงได้การพัฒนาโปรแกรมช่วยประเมิ นคุณลักษณะของชิ้ นงานที่มีการ
แสดงผลด้วยภาพแบบดิ จิทลั ขึ้นมา ผลจากการทดลองใช้งานพบว่าสามารถ
ช่ วยลดเวลาในการตัดสิ นใจของพนั กงานได้ และจากผลการศึ กษาพบว่า
โปรแกรมที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น สามารถใช้ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
รถจักรยานยนต์ร่นุ ใหญ่ ก่อนส่งมอบให้ กบั ขัน้ ตอนถัดไป มีจานวนครัง้ ของ
ความผิ ดพลาดในการปฏิ บตั ิ ง านของพนั กงานลดลงจากเดิ ม ร้ อ ยละ 30
เหลื อเพี ยงร้อยละ 10 ซึ่ งมี แนวโน้ มที่ สามารถลดลงได้ อีก งานวิ จยั นี้ จึงมี
ส่ วนในการช่วยปรับปรุงและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
ตรวจสอบของแผนกคุณภาพการประกอบก่อนส่งมอบลูกค้าได้
คำสำคัญ — การปรับปรุง, ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน, การ
ตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา, รถจักรยานยนต์ร่นุ ใหญ่, การพัฒนา
โปรแกรมช่วยประเมิ น, การแสดงผลด้วยภาพดิ จิทลั

I. บทนำ
อุตสำหกรรมประกอบรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่สญ
ั ชำติองั กฤษ
เป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบธุรกิจทีก่ ำลังได้รบั ควำมนิยมในตลำดในประเทศไทย
มีโรงงำนประกอบตัง้ อยู่ท่ี นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุร ี ในปี
พ.ศ. 2544 เริม่ ผลิตอะไหล่และชิน้ ส่วนเพือ่ ส่งออกไปยังบริษทั แม่ทอ่ี งั กฤษ
ต่อมำในปี 2550 เริม่ มีกำรประกอบรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ในประเทศไทย
โดยเน้นกำรผลิตเพือ่ ส่งออกเท่ำนัน้ โดยรถจักรยำนยนต์ทผ่ี ลิตในประเทศ
ไทยมีควำมหลำกหลำยของรุน่ แตกต่ำงจำกประเทศอังกฤษ
บริษทั เริม่
เล็งเห็นโอกำสทำงกำรตลำดของรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ในประเทศไทย จึง
เริม่ ทำกำรตลำดอย่ำงจริงจังในปี 2558 มีสดั ส่วนในกำรตลำดเพิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 40 ทำให้บริษทั เติบโตขึน้ อย่ำงมันคง
่
ในประเทศไทยมี ก ำรผลิ ต รถทั ง้ หมดจ ำนวน 35 รุ่ น ใน
สำยกำรผลิตไม่ได้ประกอบรถเพียงรุ่นเดียวแต่มกี ำรผลิตรถทีค่ ละรุ่นและz
คละตลำดบนสำยกำรผลิต เดีย วกัน นอกเหนื อ จำกกระบวนกำรกำร
ประกอบทีม่ มี ำตรฐำนแล้ว กระบวนกำรในกำรควบคุมคุณภำพทีด่ กี เ็ ป็ นสิง่
ทีจ่ ำเป็ นเพื่อทำให้สำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ำยให้กบั ลูกค้ำได้ ดังนั ้น
กำรควบคุมในกำรตรวจสอบคุณภำพจึงเป็ นกระบวนกำรทีต่ อ้ งมีกำรจัดกำร
ทีเ่ หมำะสมในปั จจุบนั ซึง่ กระบวนกำรกำรตรวจสอบด้วยสำยตำนี้เป็ นกำร
พึง่ พำควำมถูกต้องของคนทำงำนเป็ นหลัก ไม่ได้นำเอำเทคโนโลยีมำใช้ให้
เป็ น ประโยชน์ ดังนัน้ ผู้ว ิจยั สนใจ และเห็น ว่ำเรำสำมำรถพัฒนำวิธีก ำร
ตรวจสอบจำกรูปแบบฟอร์มกำรตรวจทีเ่ ป็ นเอกสำรในปั จจุบนั โดยกำรนำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในรูปแบบอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กบั กำร
พัฒนำโปรแกรมที่สำมำรถช่วยประเมินคุณลักษณะของชิ้นงำนด้วยภำพ

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
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ดิจทิ ลั ซึ่งช่วยลดเวลำกำรตัดสินใจของพนักงำนและขัน้ ตอนกำรสำมำรถ
ช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรตัดสินใจของพนักงำนได้ ส่งผลให้เกิดกำรเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ และยังสำมำรถลดค่ ำใช้จ่ำยที่ไ ม่จำเป็ น
ให้กบั บริษทั

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (2552) หลักกำร ECRS เป็ นหลักกำร
ง่ำย ๆ ซึ่งสำมำรถใช้ในกำร เริม่ ต้นลดควำมสูญเปล่ำหรือ MUDA ลงได้
เป็ นอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถเปลีย่ นแปลงสภำพปั จจุบนั ให้เข้ำสู่สภำพ
ที่ควรจะเป็ น กำรสร้ำงงำนที่เป็ นมำตรฐำนเพื่อ กำรพัฒนำอย่ ำงต่อ เนื่อ ง
ประกอบด้วย กำรกำจัด (Eliminate: What, Why), กำรรวมกัน (Combine:
When), กำรจัดใหม่ (Rearrange: Where), กำรทำให้งำ่ ย (Simplify: Who)
รูปแบบองค์กรของธุรกิจ จะประกอบไปด้วย สัดส่วนงำนของโรงงำนและ
สัดส่วนของงำนทีเ่ ป็ นสนับสนุ น ซึ่งในทัง้ 2 ส่วน จะมีกระบวนกำรทำงำน
อำจจะเกิดทำให้เกิดควำมสูญเปล่ำได้ ซึ่งในสัดส่วนงำนของโรงงำนนัน้ จะ
เป็ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรผลิตรวมถึงกระบวนกำรทำงำนหรือ แม้กระทัง่
เวลำทีใ่ ช้ในกำรผลิต ซึ่งกำรลดควำมสูญเปล่ำทีเ่ กิดขึน้ ในกำรผลิตเป็ นสิง่ ที่
จำอย่ำงมำกเพรำะควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึน้ ส่งผลทำให้ต้นทุนของสิน ค้ำที่
ทำให้มปี ริมำณสูงขึน้ และทำงำนทีไ่ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ผลลัพธ์ทจ่ี ำกกำร
ลดควำมสู ญ เปล่ ำ ในกำรผลิต คือ สำมำรถท ำให้ ต้ น ทุ น จะลดลง และมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งสูงขึน้

II. วัตถุประสงค์กำรวิจยั
II.I เพื่อพัฒนำโปรแกรมช่วยประเมินคุณลักษณะของชิ้นงำนด้วยภำพ
ดิจทิ ลั
II.II เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบคุณภำพ
III. ทฤษฎี และงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I) แนวคิดแบบลีน
สิง่ ทีส่ ำคัญของกำรผลิตในแง่ของอุตสำหกรรม คือ กำรลดต้นทุน
และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต และยังคงไว้ซ่ึงคุ ณภำพ ซึ่งควำม
ต้ อ งกำรเหล่ ำ นี้ ส อดคล้อ งกับ แนวคิด กำรผลิต แบบโตโยต้ ำ ( Toyota
Production System) หรือ เรีย กอีก ชื่อ หนึ่ ง ว่ ำ กำรผลิต แบบลีน (Lean
Manufacturing) ซึ่งผู้รเิ ริม่ คือ Taiichi Ohno เป็ นผู้ท่มี แี นวคิดว่ำควำมสูญ
เ ป ล่ ำ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ถู ก ก ำ จั ด (บั ง ค ย อ ง อิ ล , 2560; Toyota Motor
Corporation, n.d.) แนวคิดนี้ให้ควำมสำคัญกับกำรลดของเสียจำกกำรผลิต
(Muda) โดยได้คำนึงถึงกำรผลิตทีม่ ำกเกินกำลัง หรือมำกกว่ำมำตรฐำน ที่
กำหนดไว้ (Muri) และควำมไม่สม่ำเสมอในกำร ผลิต (Mura) (ไคเซ็นแมน,
2549) โดยแบ่งกิจกรรม กำรผลิตออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ 1) กิจกรรมกำร
ผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่ำ 2) กิจกรรมกำรผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่ำ (Sundar,
Balajib, & Satheesh Kumar, 2014) และ 3) กิ จ กรรมทำงธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดมูลค่ำ (Lean Methods Group, n.d.) จำกกำรจำแนกกิจกรรมทัง้
3 กิจกรรมของลีนจะเห็นว่ำกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่ำ จะส่งผลต่อผลกำไร
ขององค์กร และทำให้องค์กร ได้เปรียบคู่แข่งขัน ซึ่งหัวใจหลักคือกำรไหล
ของงำน (Flow) ทีค่ วำมสม่ำเสมอไม่เกิดจุดคอขวด ทีส่ ่งผลให้ประสิทธิภำพ
ในกระบวนกำรผลิตด้วยกำรขจัด ควำมสูญเปล่ำทีก่ ่อให้เกิดต้นทุนและ กำร
เพิม่ มูลค่ำเพือ่ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (นิพนธ์บวั แก้ว, 2547)

III.IV) เครือ่ งมือคุณภำพ 7 ชนิด (7 Quality Control Tools)
เครื่องมือในกำรควบคุมคุณภำพ เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีส่ ำคัญและ
สำมำรถช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หำทำงด้ำ นคุ ณ ภำพของกระบวนกำรผลิต เป็ น
เครื่องมือในกำรช่วยศึกษำสภำพทัวไปของปั
่
ญหำ เป็ นตัวกรองข้อมูลหรือ
จัด ล ำดับ ควำมส ำคัญ ของปั ญ หำ ในกำรส ำรวจปั ญหำในสภำพปั จจุบนั
ค้นหำปั ญหำและวิเครำะห์หำสำเหตุของปั ญหำทีแ่ ท้จริง เพื่อเป็ นแนวทำง
ในกำรแก้ไ ขได้อย่ ำงปั ญหำได้อย่ ำงถูก และยังสำมำรถติดตำมผลอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรควบคุมคุณภำพมี 7 ชนิดประกอบไปด้วย
ใบตรวจสอบ (Check sheet), กรำฟ (Graph), ฮิส โตแกรม (Histogram),
แ ผ น ภู ม ิ พ ำ เ ร โ ต (Pareto Diagram), แ ผ น ผั ง ก้ ำ ง ป ล ำ (Fish-bone
Diagram), แผนภำพกำรกระจำย (Scatter Diagram), แผนภู ม ิค วบคุ ม
(Control Chart)
III.IV) ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ไพรินทร์ หลวงมูล, 2553 ได้นำหลักกำรเคลื่อนไหวและเวลำมำ
ใช้ในกำรลดขัน้ ตอนที่ไม่จำเป็ นและปรับเปลี่ยนวิธกี ำรทำงำนใหม่ ซึ่งผล
จำกกำรปรับปรุงทำให้สำมำรถเพิม่ ประสิทธิภำพ ของเครือ่ งตัดขึน้ รูปชิพได้
โดยกำรปรับปรุงในขัน้ ตอนกำรเตรียมเครื่องมือ และตัดขัน้ ตอนหมุนสกรู
ออกไป นอกจำกนี้ยงั ออกแบบอุปกรณ์เก็บเครื่องมือทำให้ลดเวลำในกำร
เดิน ไปเอำสไลด์เพทจำก ชัน้ เก็บ ทำให้ส ำมำรถลดเวลำในกำรปรับ ตัง้
เครือ่ งตัดขึน้ รูปชิพได้อกี ด้วย
อภิว ฒ
ั น์ มุต ตำมระ ; ณิช ำภำ บุญพิทกั ษ์ ( ApiwatMuttamara;
NichapaBoonpitak. 2014 : 15) ได้ทำกำรศึกษำกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิตสวิทช์โอเวอร์ไดร์ โดยใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสำหกำร คือ กำรศึกษำ
กำรเคลื่อนไหวและเวลำ โดยได้ใช้ทฤษฎี ECRS ซึ่งสำมำรถลดขัน้ ตอน
กำรทำงำนจำกกำรทำงำนทัง้ สองมือไม่เท่ำกัน โดยมือซ้ำยมี 21 ขัน้ ตอน
และมือขวำมี 23 ขัน้ ตอนเหลือทัง้ สองมือทีม่ ขี นั ้ ตอนเท่ำกันคือ 15 ขัน้ ตอน
และสำมำรถลดเวลำประกอบลงสวิทช์ลงได้คดิ เป็ นร้อยละ 28.70
ประยูร สุ ร ิน ทร์ , 2551 ได้ทำกำรศึกษำเพื่อ ลดเวลำสูญเสียใน
กระบวนกำรผลิตเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อแก้ปัญหำในอุตสำหกรรม

III.II) กำรลดควำมสูญเปล่ำด้วยหลักกำรระบบ ECRS
กำรมีเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทท่ี นั สมัย เข้ำมำใช้ในสำนักงำนจะทำให้
กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปได้ด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้องนอกจำกนี้ จะต้อง
ศึกษำค้นหำ กำหนดเวลำทีเ่ ป็ นส่วนเกินและเวลำไร้ประสิทธิภำพให้ได้ โดย
ทำกำรศึกษำวิธกี ำรทำงำนหรือ โดยกำรใช้หลักกำรสังเกตง่ำย ๆ ว่ำกำร
ทำงำนใดทีท่ ำแล้วไม่ก่อให้เกิดผลงำนหรือทำเสร็จแล้วสูญเปล่ำถือเป็ นเวลำ
ส่ ว นเกิน หรือ กำรไม่ทำอะไรเลย เช่น อยู่ในสภำพ “รอ” “หลบ” “หลีก ”
“เลี่ย ง” และ “หยุ ด ” สิ่งเหล่ ำนี้ถือ เป็ น เวลำไร้ประสิทธิภ ำพ กำรกำหนด
ประเภทเวลำดังกล่ำวได้จะทำให้กำรทำงำนดีข้นึ หำกได้มกี ำรศึกษำและ
ดำเนิน กำรเป็ น ขัน้ เป็ นตอนตำมแนวทำงดังกล่ ำวนี้ และต้องได้รบั ควำม
ร่ ว มมือ ร่ ว มใจจำก บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งในกระบวนกำรทำงำนเชื่อ ได้ ว่ ำ
สำมำรถปรับปรุงกำรทำงำนโดยมีกำรลดขัน้ ตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
จำกเดิมลงได้ ซึง่ จะทำให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพและสำมำรถตอนสนอง
ควำมต้องกำรได้อย่ำงแท้จริงเป็ นไปตำมแนวทำงของกำรบริหำร ทีด่ หี ลัก
ทัวไปในกำรปรั
่
บปรุงขันตอนกำรท
้
ำงำนด้วยหลักกำรของ ECRS
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กำรผลิต อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ซึ่ง จำกกำรศึก ษำพบว่ำ เวลำที่สูญเสีย
เกิดขึ้น จำกหลำยสำเหตุ ด้ว ยกัน เช่ น เกิดจำกเครื่อ งมือ และอุ ปกรณ์ ไ ม่
เหมำะสมหรือไม่สะดวกในกำรปฏิบตั งิ ำน พนักงำนใช้เวลำไม่เท่ำกัน ไม่ม ี
วิธกี ำรทำงำนทีเ่ ป็ นมำตรฐำนเดียวกัน และสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั งิ ำน
ซึ่ง คณะผู้ท ำวิจ ัย ได้เ ลือ กปั ญ หำที่เ กิ ด จำกอุ ป กรณ์ ไ ม่เ หมำะสมหรือ ไม่
สะดวกในกำรปฏิบตั งิ ำนมำทำกำรปรับปรุงแก้ไข

IV.III) วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั จจุบนั
ศึ ก ษำขัน้ ตอนวิ ธี ก ำรท ำงำนของพนั ก งำน ในส่ ว นของกำร
กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพรถจักรยำนยนต์ดว้ ยสำยตำมำทำกำรศึกษำ
และวิจยั เนื่อ งจำกเป็ น กระบวนกำรที่ส ำคัญ เป็ น ขัน้ ตอนสุ ด ท้ำยก่ อ นที่
ผลิตภัณฑ์จะส่งไปยังลูกค้ำ หำกคุณภำพของรถจักรยำนยนต์ไม่ได้คุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่กำหนดจะมีปั ญหำด้ำนชื่อ เสีย งของบริษัทเกิดขึ้น โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครือ่ งมือในกำรดังนี้

IV. วิธดี ำเนินกำรวิจยั
IV.I) ศึกษาข้อมูลทัวไป
่ และรวมรวมสภาพปั จจุบนั ของโรงงานกรณีศกึ ษา
กำรศึก ษำข้อ มูล ทัวไปเป็
่
น กำรส ำรวจรวบรวมข้อ มูล เบื้อ งต้น ของ
ผลิตภัณฑ์ กำรทำงำนของพนักงำน กำรตรวจสอบคุณภำพรถจักรยำนยนต์
รุ่ น ใหญ่ ด้ ว ยสำยตำ เพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง สำเหตุ ที่ ท ำให้ เ กิ ด ปั ญหำจำก
กระบวนกำรท ำงำน ซึ่ ง หำกรู้ ถึ ง ปั ญหำที่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว จะสำมำรถ
ทำกำรศึกษำทฤษฎีทม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องมำปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำร
ตรวจสอบคุณภำพรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ดว้ ยสำยตำ

IV.III.I) การสัมภาษณ์พนักงาน
กำรสัมภำษณ์พนักงำนเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกกับผู้ปฏิบตั งิ ำนจริง ซึ่ง
สำมำรถทำให้ผวู้ จิ ยั เข้ำใจและในมุมมองกำรทำงำนของผูป้ ฏิบตั แิ ละขันตอน
้
กำรปฏิบ ัติง ำน ปั ญ หำที่พ บเจอในระหว่ ำ งกระบวนกำรท ำงำน หรือ
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน ดังตำรำงที่ I ดังนี้
ตำรำงที่ I. กำรสัมภำษณ์พนักงำน

IV.II) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทำกำรศึกษำค้น คว้ำหำงำนวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งเพื่อ เป็ น แนวทำง โดย
ค้นหำวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโปรแกรม กำรตรวจสอบคุณภำพ นำ
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมำศึกษำ เช่น เครื่องมือลีนเทคนิค ECRS หรือใช้ QC 7
tools ด้ ว ยแผนผั ง ก้ ำ ง (Fish one Diagram) มำเป็ นเครื่ อ งมื อ ในกำร
วิเครำะห์หำสำเหตุของปั ญหำ และหำวิถแี นวทำงในกำรปรับปรุงเพื่อ เพิม่
ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบคุณภำพรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ดว้ ยสำยตำ ซึง่
ขันตอนกำรท
้
ำงำนในปั จจุบนั ดังรูปที่ I

ลำดับ

ตำแหน่ง

1

ผูด้ ูแลพนักงำนฝ่ ำย
กำรตรวจสอบ
คุณภำพ
พนักงำนฝ่ ำยกำร
ตรวจสอบ

2

3

เริม่ ต้น

หัวหน้ำฝ่ ำยกำร
ตรวจสอบ

ฝ่ ำย/แผนก
แผนกกำร
ตรวจสอบ
คุณภำพ / QC
แผนกกำร
ตรวจสอบ
คุณภำพ / QC
แผนกกำร
ตรวจสอบ
คุณภำพ / QC

อำยุกำร
ทำงำน(ปี )

จำนวน
(คน)

9

1

4,5

2

6

1

IV.III.II) การใช้เอกสารแบบฟอร์มการตรวจสอบ (Check sheet)
ในปั จจุบนั กำรตรวจสอบคุณภำพรถจักรยำนยนต์ ใช้แบบฟอร์มกำร
ตรวจสอบทีเ่ ป็ นรูปแบบกระดำษ ซึ่งจะมีต้นฉบับแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ
สำหรับแต่ละรุ่น

อ่านเอกสารปฎิบตั งิ านและทาความเข้าใจ
วิธกี ารตรวจสอบ
เซ็นเอกสารเพือ่ เป็ นการบ่งชีว้ ่าพนักงาน
ได้ถูกอบรมและเข้าใจวิธกี ารตรวจสอบ

IV.III.III) เวลาทีใ่ ช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ขัน้ ตอนในกำรตรวจสอบคุณภำพจะเริม่ จำกหยิบเอกสำรทีบ่ ่งบอกรุ่น
ของรถและนำมำเขียนหมำยเลขรถจักรยำนยนต์ทแ่ี บบฟอร์มกำรตรวจสอบ
และทำกำรตรวจสอบรถจักรยำนยนต์ตำมสิง่ ทีก่ ำหนดไว้ทต่ี รวจแบบฟอร์ม
กำรตรวจสอบหลังจำกนัน้ ทำกำรเขีย นเครื่องหมำยถูกลงบนแบบฟอร์ม
หำกรถจักรยำนยนต์คนั ใดประกอบชิน้ ส่วนมำผิด หรือชิ้นส่วนมีรอยจะต้อง
เขียนปั ญหำลงเอกสำรทีบ่ ่งบอกรุ่นของรถและแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ

เตรียมเอกสารก่อนเริม่ งาน
แยกเอกสารตามรุ่น
หยิบเอกสาร Check sheet ของรุ่นที่
ต้องการตรวจสอบ

IV.III.IV) ความถูกต้องในการตรวจสอบของพนักงาน
ในปั จจุบนั พนักงำนตรวจสอบจะตรวจสอบรถจักรยำนยนต์โดยกำร
อ่ ำ นเอกสำรคู่ ม ือ กำรปฏิบ ัติง ำนก่ อ นที่จ ะท ำกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพ
รถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ ซึ่งเอกสำรมีควำมซับซ้ อน กำรอบรมพนักงำนที่
ไม่ได้มำตรฐำน พนักงำนจะต้องใช้ประสบกำรณ์และควำมชำนำญ หำก
พนักงำนไม่มปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญอำจจะทำให้เกิดปั ญหำกำร
ตรวจสอบคุณภำพผิดพลำดได้

กรอกข้อมูลรถจักรยานลง check sheet
ตรวจสอบคุณภาพรถจักรยานยนต์
สแกนข้อมูลใน chek sheet เข้าระบบ

รูปที่ I. ขันตอนกำรตรวจสอบคุ
้
ณภำพของรถจักรยำนยนต์
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ว่ำกระบวนกำรนี้ทำให้เกิดควำมสูญเปล่ำในกำรเคลือ่ นไหวอย่ำงมำก ผูว้ จิ ยั
จึงนำเครื่องมือทำให้ง่ำยขึ้น มำใช้ โดยกำรพัฒนำโปรแกรมที่ส ำมำรถใช้
สำหรับตรวจสอบและแสดงข้อมูลของรถ โดยที่ขอ้ มูลทัง้ หมดสำมำรถใน
โปรแกรมสำมำรถบันทึกข้อมูลและส่งถูกไปยังระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้
ควบคุมสำมำรถดูรำยละเอียดภำยหลังได้
II) กำรจัด กระบวนกำรทำงำนแบบใหม่ ( Rearrange) จำกกำร
ปรับ ปรุ ง กำรปฏิบ ัติง ำน ด้ ว ยกำรเปลี่ย นจำกกำรใช้ก ระดำษในกำร
ตรวจสอบและกรอกข้อมูล เป็ นกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนซึ่งเป็ นกำร
ออกแบบกำรทำงำนแบบใหม่โดยสำมำรถลดควำมสูญเปล่ ำที่ไม่จำเป็ น
และควำมยุ่งยำกในกำรทำงำนอีกด้วย
V.I.II) กำรปรับปรุงเอกสำรทีใ่ ช้
ในขัน้ ตอนกำรตรวจสอบรถจัก รยำนยนต์ รุ่ น ใหญ่ มีก ำรใช้
เอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) เป็ นจำนวนมำก ซึ่งเป็ น
กำรสิ้นเปลืองอย่ำงมำก เนื่องจำก 1 สถำนีกำรตรวจสอบจะต้องใช้เอกสำร
แบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) 2 แผ่น/รุ่น สำมำรถนำเครื่องมือ
ECRS เข้ำมำช่ ว ยในกำร ลดกำรใช้เอกสำรที่เ ป็ น แบบฟอร์ม ในรู ป แบบ
กระดำษได้ โดยมีวธิ กี ำรปรับปรุงดังนี้
I) กำรปรับ ปรุ ง กำรปฏิบ ัติ ง ำนให้ ง่ ำ ยขึ้น ( Simplify) กำรใช้
เอกสำรในรู ป แบบกระดำษ พนั ก งำนจะต้ อ งท ำกำรกรอกข้อ มูล ของ
รถจักรยำนยนต์บนเอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) เพื่อ
เป็ น กำรบ่งชี้ข ้อ มูล ว่ ำ เอกสำรนี้ เ ป็ น ของรถจักรยำนยนต์ ค นั ไหน ทำให้
สำมำรถเกิดควำมผิดพลำด และเอกสำรสูญหำยได้ง่ำย ซึ่งกำรเก็บข้อมูล
เหล่ำนี้สำมำรถนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยในกำรทำงำนได้ง่ำยขึ้น
สะดวกขึ้น สำมำรถลดควำมผิดพลำดในกำรทำงำนและยังลดควำมสูญ
เปล่ำทีไ่ ม่จำเป็ นอีกด้วย

IV.IIII) ระบุปัญหาและแนวทางการปรับปรุง
จำกสำเหตุทไ่ี ด้จำกกำรเก็บรวมรวบข้อมูล และทำกำรวิเครำะห์
แล้ว จะเห็นได้ว่ำปั ญหำทีเ่ กิดในกระบวนกำรทำงำน มีควำมซับซ้อน ควำม
สูญเปล่ำทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนกำรทำงำน โดยกำรปรับปรุงกำรทำงำนและ
พัฒนำกระบวนกำร ใช้เครือ่ งมือลีนเทคนิค ECRS เพือ่ กำจัดกระบวนกำรที่
ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ หรือ กระบวนกำรทีก่ ่อให้เกิดควำมซ้ำซ้อน จำกนัน้
ออกแบบกระบวนกำรใหม่เพื่อให้ง่ำยต่อกำรทำงำน จะสำมำรถปรับปรุง
และเพิม่ ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบคุณภำพรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ ด้วย
สำยตำ โดยนำทฤษฎีในส่วนวิธกี ำรลด MUDA ลงเป็ นสิง่ ที่สำมำรถทำได้
ด้วยหลักกำร ECRS ดังนี้ กำรกำจัด (Eliminate: What, Why), กำรรวมกัน
(Combine: When), กำรจั ด ใหม่ (Rearrange: Where), กำรท ำให้ ง่ ำ ย
(Simplify: Who) และนำทฤษฎีแผนผังก้ำงปลำเข้ำมำช่วยในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลสำเหตุทแ่ี ท้จริงของปั ญหำข้อบกพร่องของกระบวนกำรต่ำงๆ
IV.V) รวบรวมข้อมูลการพัฒนาโปรแกรม
รวบข้ อ มู ล กำรพัฒ นำโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส ำหรับ กำรสอบ
กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ด้วยสำยตำ ด้วย
วิ ธี ก ำ ร พั ฒ น ำ โ ป ร แ กร ม Microsoft Excel โ ด ย ใ ช้ Visual Basic for
Application (VBA) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นำโปรแกรมในส่วนต่ำงๆ จำกกำรรวม
รวบข้อมูลวิธกี ำรทำงำนของผูป้ ฏิบตั งิ ำนหน้ำจริง เพือ่ พัฒนำโปรแกรมและ
หำอุปกรณ์ ออกแบบวิธกี ำรทำงำนให้เหมำะสมกับกำรทำงำน
IV.VI) ประยุกต์ใช้โปรแกรมหน้างานจริง
น ำโปรแกรมที่ถู ก พัฒ นำไปทดลองใช้ ง ำนจริง กับ พนั ก งำนฝ่ ำย
ตรวจสอบคุณภำพ เพื่อเป็ นกำรหำข้อผิดพลำด หรือข้อบกพร่องทีเ่ กิดจำก
โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Excel ด้ ว ย Visual Basic for Application (VBA)
วิธีกำรทำงำนและอุ ปกรณ์ ท่ใี ช้เหมำะสมกับกำรทำงำน หรือ ไม่ หำกไม่
เหมำะสมจะต้องหำอุปกรณ์ใหม่ หรือข้อจำกัดทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรประยุกต์ใช้
หน้ำงำนจริง นำข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จำกผูป้ ฏิบ ัตงิ ำนจริงมำแก้ไขแล้วพัฒนำ
ปรับปรุง

V.II) พัฒนาโปรแกรม (Microsoft Excel) โดยวิธี Visual Basic for
Application เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพรถจักรยานยนต์รนุ่ ใหญ่
จำกกำรเก็บข้อมูลของกระบวนกำรตรวจสอบ จะเห็นได้ว่ำในปั จจุบนั
ซึ่งกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพรถจักรยำนยนต์ ด้วยสำยตำ เป็ น กำร
พึ่งพำควำมถูกต้องของคนทำงำนเป็ นหลัก ดังนัน้ ผู้วจิ ยั สนใจ และเห็นว่ำ
เรำสำมำรถพัฒ นำวิธีก ำรตรวจสอบจำกรูป แบบฟอร์ม กำรตรวจที่เป็ น
เอกสำรในปั จจุ บ ั น โดยกำรน ำเทคโนโลยี เ ข้ ำ มำช่ ว ยในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยกำรพัฒนำโปรแกรมทีส่ ำมำรถช่วยประเมินคุณลักษณะ
ของชิ้น งำนด้วยภำพดิจิทลั ซึ่งจะสำมำรถช่ว ยลดควำมผิดพลำดในกำร
ตัดสินใจของพนักงำนได้ ลดเวลำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนของพนั กงำน และ
เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ ดังรูปที่ II

V. ผลกำรวิจยั
V.I) กำรแก้ไขปั ญหำด้วยเครือ่ งมือ ECRS
จำกกำรวิเครำะห์ว ิธีกำรทำงำนของด้วยเครื่อ งมือ ECRSและ
เอกสำรที่ใ ช้ ผู้ว ิจ ัย เห็น ว่ำ สำมำรถปรับปรุ ง และแก้ไ ขได้ ด้ว ยเครื่อ งมือ
ECRS โดยมีวธิ กี ำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนดังนี้
V.I.I) กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนของพนักงำน
I) กำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนให้ง่ำยขึน้ (Simplify) จำกภำพ 12
จะเห็นได้ว่ำขันตอนในกระบวนกำรท
้
ำงำนพนักงำน ก่อนเริม่ ทำงำนทุกครัง้
พนักงำนจะต้องนำเอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) ไปถ่ำย
เอกสำร และแยกเอกสำรของแต่ รุ่ น เพื่อ ให้ง่ำ ยต่ อ กำรใช้งำน และก่อ น
เริม่ ทำกำรตรวจสอบรถจักรยำนยนต์รุ่นใหญ่ พนักงำนจะต้องทำกำรกรอก
ข้อ มูล ของรถจักรยำนยนต์บนเอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check
sheet) เพื่อเป็ นกำรบ่งชี้ขอ้ มูลว่ำเอกสำรนี้เป็ นของรถจักรยำนยนต์คนั ไหน
และในขัน้ ตอนสุดท้ำยของกระบวนพนักงำนจะต้องนำเอกสำรแบบฟอร์ม
กำรตรวจสอบ (Check sheet)ไปสแกนเพื่อเก็บข้อมูลในระบบ ซึ่งจะเห็นได้

รูปที่ II. ตัวอย่ำงโปรแกรมสำหรับกำรตรวจสอบ
โดยหน้ำต่ำงแรกจะเป็ นฟั งก์ชนหลั
ั ่ กของโปรแกรมโดยเป็ นกำรเลือก
รุ่นทีจ่ ะต้องกำรตรวจสอบคุณภำพ
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V.II.II.II) ไฟล์จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ ด้วยนำมสกุลไฟล์
(.pdf) ดังรูปที่ VII

V.II.I) ส่วนของหน้าต่างการตรวจสอบ (ส่วนของ input ของโปรแกรม)
V.II.I.I) หน้ำต่ำงกำรกรอกข้อมูลต่ำงๆ โดยมีฟังก์ชนให้
ั ่ เลือกว่ำตรวจสอบ
รถฝั ่ง ซ้ ำ ย หรื อ ฝั ่ง ขวำ ป้ อนข้ อ มู ล ของพนั ก งำน และข้ อ มู ล ของ
รถจักรยำนยนต์ทต่ี อ้ งกำรตรวจสอบจำกกำรสแกนข้อมูล เป็ นดังรูปที่ III

รูปที่ VII. ตัวอย่ำงไฟล์ทถ่ี ูกบันทึกในโฟลเดอร์
V.III) สรุปผลของงานวิจยั
ผลกำรเปรียบเทียบผลของกำรดำเนินงำน ทัง้ ก่อนปรับปรุง และ หลัง
ปรับปรุง ซึ่งผลลัพธ์ท่ตี ้องกำร คือ ลดควำมผิดพลำดในกำรตัดสินใจของ
พนักงำน ลดเวลำและต้นทุนในกำรถ่ำยเอกสำรรูปแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ
งำนวิจ ัย นี้ ไ ด้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค แบบลีน เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ ำพของ
กระบวนกำรทำงำน ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนกำรตรวจสอบ
คุ ณ ภำพ ได้ป ระยุ ก ต์ น ำเครื่อ งมือ ECRS เข้ำ มำปรับ ปรุ ง กระบวนกำร
จำกนัน้ แสดงข้อมูลผล ดังรูปที่ VIII

รูปที่ III. ตัวอย่ำงหน้ำต่ำงโปรแกรมสำหรับกำรกรอกข้อมูล
V.II.I.II) หน้ ำ ต่ ำ งจะกำรตรวจสอบ ประกอบเป็ นกำรอธิ บ ำยวิ ธี ก ำร
ตรวจสอบโดยกำรเพิ่ม คุ ณลักษณะของชิ้นงำนด้วยภำพดิจิทลั แสดงให้
พนักงำนทำกำรตรวจสอบกับรถจักรยำนยนต์จริง ว่ำตรงตำมข้อมูลหรือไม่
ดังรูปที่ IV

เริม่ ต้น
อ่านเอกสารปฎิบตั งิ านและทาความเข้าใจ
วิธกี ารตรวจสอบ
เซ็นเอกสารเพือ่ เป็ นการบ่งชีว้ า่ พนักงานได้ถกู
อบรมและเข้าใจวิธกี ารตรวจสอบ

รูปที่ IV. ตัวอย่ำงหน้ำต่ำงโปรแกรมสำหรับกำรตรวจสอบ

กรอกข้อมูลจักรยานยนต์ลงในโปรแกรม

V.II.I.III) หน้ำต่ำงหลังจำกตรวจสอบรถจักรยำนยนต์ตำมหัวข้อทีก่ ำหนด
เรียบร้อยแล้วให้กดตรงที่ Print แล้วระบบจะไปบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ดังรูปที่ V

ตรวจสอบคุณภาพรถจักรยานยนต์
ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในระบบ

รูปที่ VIII. ขัน้ ตอนกำรตรวจสอบคุณภำพหลังปรับปรุงด้วยเครือ่ งมือ
ECRS
กำรนำเครื่องมือ ECRS เข้ำมำปรับปรุงกระบวนกำร พบว่ำขัน้ ตอน
ของกระบวนกำรทำงำนลดลงจำนวน 3 ขัน้ ตอน เหลือ 6 ขัน้ ตอน จำกเดิม
9 ขัน้ ตอน โดยจะเห็นว่ำมีกำรลดขัน้ ตอนในกระบวนกำรกำรทำงำน และลด
เวลำสูญ เปล่ ำ ที่เ กิด ขึ้น โดยมีก ำรลดขัน้ ตอนจำกกระบวนกำรท ำงำน
ดังต่ อ ไปนี้ กำรเตรีย มเอกสำรส ำหรับกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพ, กำรแยก
เอกสำรตำมรุ่น, กำรเครื่องมือสำหรับกำรตรวจสอบ, กำรนำเอกสำรสแกน
เข้ำระบบ และพัฒนำโปรแกรมในกำรตรวจสอบยังสำมำรถลดกำรใช้
เอกสำรลงอีกด้วย
นอกจำกนี้ ไ ด้อ อกแบบกำรวัดควำมสัมฤทธิผ์ ลของตัว ชี้ว ดั ผลกำร
ด ำเนิ น งำน (KPI) มำใช้ใ นกำรเปรีย บเทีย บในกระบวนกำรตรวจสอบ
คุณภำพรถจักรยำนยนต์ดว้ ยสำยตำ ดังตำรำงที่ II

รูปที่ V. ตัวอย่ำงหน้ำต่ำงโปรแกรมเพือ่ กดบันทึกข้อมูล
V.II.II) ส่วนของการค้นหาข้อมูลของเอกสารต่างๆ (ส่วนของ Output ของ
โปรแกรม)
V.II.II.I) หน้ำต่ำงทีร่ ะบบได้ทำกำรบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ จะเป็ นเอกสำร
แบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet) แบบดิจทิ ลั ดังรูปที่ VI

รูปที่ VI. ตัวอย่ำงเอกสำรแบบฟอร์มกำรตรวจสอบ (Check sheet)
แบบดิจทิ ลั
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เอกสารอ้างอิ ง

ตำรำงที่ II. ผลเปรียบเทียบระว่ำงก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
KPI ตัวชีว้ ดั ควำมสำเร็จ
ก่อนทำ
หลังกำร
ลำดับ สำเร็จในกำรตรวจสอบ
กำร
ปรับปรุง
คุณภำพรถจักรยำนยนต์ ปรับปรุง
% ควำมผิดพลำดจำก
1
30%
10%
กำรตรวจสอบ 1 สัปดำห์
จำนวนครัง้ ทีต่ อ้ งถ่ำย
2
5
0
เอกสำรแบบฟอร์มกำร
ตรวจสอบ ต่อ 1 สัปดำห์
เวลำทีใ่ ช้ในกำรศึกษำ
3
เอกสำรคู่มอื กำรปฏิบตั ิ 1 1 ชัวโมง
่
ครัง้
เวลำทีใ่ ช้ในกำรศึกษก
4
และฝึกอบรมในกำร
30 นำที
ตรวจสอบ 1 ครัง้
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% ควำมผิดพลำดจำกกำร
ตรวจสอบต่อ 1 สัปดำห์

ผลกำรวิเครำะห์จะเห็นควำมกำรพัฒนำโปรแกรม มำใช้นัน้ มี
ประโยชน์ ในหลำยได้ สำมำรถลดควำมผิดพลำดจำกกำรตรวจสอบ ลด
ค่ำใช้จ่ำยในขัน้ ตอนของกำรใช้กระดำษและยังสำมำรถลดเวลำที่สูญเสีย
จำกกำรนำเอกสำรแบบฟอร์มกำรไปถ่ำยเอกสำรเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ
ลดเวลำในกำรศึกษำขันตอนกำรท
้
ำงำน และหำกมีกำรอัปเดตเอกสำรคู่มอื
กำรปฏิบตั ิ พนักงำนสำมำรถประเมิน คุ ณลักษณะของชิ้น งำนด้ว ยภำพ
ดิจทิ ลั จำกโปรแกรมได้อย่ำงรวดเร็ว โดยทีไ่ ม่ตอ้ งรอ
จำกข้อมูลKPI ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ ในหัวข้อ % ควำมผิดพลำด
จำกกำรตรวจสอบ 1 สัป ดำห์ จะเห็น ได้ว่ ำ ในระยะเวลำ 1 สัป ดำห์ ผ ล
หลัง จำกกำรน ำโปรแกรมเข้ำ ช่ ว ยในกำรตรวจสอบสำมำรถลดควำม
ผิดพลำดร้อยละ 20 จำกเดิม ดังรูปที่ IX
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ลดลง %
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
รูปที่ IX. กรำฟเปรียบเทียบร้อยละก่อนและหลังกำรปรับปรุง
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณบริษทั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นำข้อมูลใช้เป็ นกรณีศกึ ษำ รวม
ไปถึงพนักงำนผูเ้ ข้ำร่วมสัมภำษณ์ทุกท่ำนทีใ่ ห้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วม
สัมภำษณ์ ตลอดจนครอบครัว และหัวหน้ำงำน ทีใ่ ห้กำรสนับสนุ นส่งเสริม
ให้กำลังใจ ห่ ว งใย และให้ค วำมร่ว มมือส่งผลให้ส ำรนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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Increase Production Efficiency using Lean Automation:
A Case study of Steel Pipe Manufacturing
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ในประเทศยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้ จึงจําเป็ นต้องมี
การนํ าเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ภาพรวมของตลาดเหล็กในประเทศมีภาวะผัน
ผวนทังF ด้านปริมาณและราคาตามกลไกตลาดเหล็กโลก การดําเนินธุรกิจจึงต้อง
ปรับตัวและหาแนวทางการเพิม1 ศักยภาพในการผลิต เพื1อตอบโต้กบั วิกฤติการณ์
การทุ่มตลาดทีเ1 กิดจากผูผ้ ลิตเหล็กจากต่างชาติ เช่น จีน ทีใ1 ช้กลยุทธ์ราคาขจัดคู่
แข่งขันและทวีความรุนแรงมากยิง1 ขึนF สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
จึง ร่ ว มกับ สมาคมผู้ป ระกอบการและหน่ ว ยงานภาครัฐ จัด ทํ า แผนส่ ง เสริม
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเพื1อแก้ไขปั ญหาในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง1 ด้าน
โครงสร้า งการผลิต และการส่ ง เสริม การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์เ หล็ก ที1ผ ลิต ในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมมี ติ เมื1อวันที1 1 กันยายน 2563 ให้หน่ วยงานภาครัฐจัดซืFอจัดจ้าง
พัสดุทใ1ี ช้ในงานก่อสร้าง กําหนดให้ใช้เหล็กทีผ1 ลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที1ใช้ในงานก่อสร้างทังF หมด[2] จาก
นโยบายและมาตรการดังกล่าว จะลดการพึง1 พาสินค้านํ าเข้า ช่วยเร่งการฟืF นตัว
ของอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่ดว้ ย
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทีไ1 ด้รบั ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืFอไวรัสโคโรนา(โควิด-19) และความผันผวน
ความไม่แน่ นอน ความซับซ้อนและความคลุมเครือของสถานการณ์โลก (VUCA
World)[3] การปรับ ตัว ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ท ัน ต่ อ การเปลี1ย นแปลงในยุ ค
เทคโนโลยีดิจิท ัล (Digital Disruption) แข่ ง ขัน ด้ า นคุ ณ ภาพสิน ค้ า บริก ารที1
ตอบสนองความต้องการลูกค้าทีเ1 ปลีย1 นแปลงอย่างรวดเร็ว เมื1อต้นทุนเพิม1 สูงขึนF
ทําให้ดชั นีราคาผูผ้ ลิตสูงขึนF กดดันความสามารถในการทํากําไรของผูป้ ระกอบการ
[4] ต้นทุนจึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีส1 ่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน[5] ดังนันF
ผู้ป ระกอบการ จึง ควรมุ่ ง เน้ น การบริห ารจัด การกระบวนการผลิต เพื1อ เพิ1ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล[6] ลดความสูญเปล่า กําจัดกิจกรรมทีไ1 ม่ก่อให้เกิด
คุณค่าให้เหลือน้อยทีส1 ดุ และทําให้เกิดขันF ตอนทีส1 ร้างคุณค่ามากขึนF

บทคัดย่อ — การวิ จยั นี- มีจดุ ประสงค์เพื:อศึกษาแนวคิ ดการผลิ ตแบบลีน
และนํ าเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ เพื:อเพิ: มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ
ผลิ ตท่อเหล็ก โดยใช้แผนผังสายธารคุณค่าและเทคนิ ค ECRS เพื:อลดความ
สู ญ เปล่ า ในกระบวนการผลิ ต จากการดํา เนิ นงานวิ จ ยั มี ก ารปรับ ปรุง
กระบวนการผลิ ต ลดการรอคอยในกระบวนการโดยการปรับไลน์ การผลิ ต
ให้ ส มดุล (Line balancing) กํา จัด ความสู ญ เปล่ า จากกิ จ กรรมที: ไ ม่ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ: ม สามารถลดเวลานําของกระบวนการผลิ ต จาก 9.5 วัน เหลือ 8.5
วัน คิ ดเป็ นร้อยละ 10.5 นอกจากนี- ยงั สามารถเพิ: มเวลาสร้างกิ จกรรมที: มี
มู ล ค่ า เพิ: ม ขึ-น ร้ อ ยละ 7.3 และเพิ: ม ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมการทํา งานของ
เครื:องจักรในกระบวนการผลิ ต (Overall Equipment Effectiveness: OEE)
ร้อยละ 2 ผลลัพธ์โดยรวมจากการปรับปรุงกระบวนผลิ ตในการวิ จยั ครัง- นีสามารถนําไปวางแผนอัตรากําลังคน ลดแรงงานในสายการผลิ ตแต่ละไลน์
จาก 13 คน เหลือ 10 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 23.08
คําสําคัญ — การเพิ ม4 ประสิ ทธิ ภาพ, การผลิ ตท่อเหล็ก, ระบบอัตโนมัติ
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

อุตสาหกรรมเหล็กเป็ นอุตสาหกรรมทีม1 คี วามสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพืนF ฐานภาครัฐ การลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ แ ละอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื1 อ งทังF ภาคผลิต และบริก าร จากรายงาน
สถานการณ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2564 มีปริมาณการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เหล็ก 18.9 ล้านตัน เพิม1 ขึนF ร้อยละ 15 จากปี 2563 และคาด
ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื1องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี 2565[1] แต่เนื1องจากการผลิต
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II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพื1อปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อเหล็กด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการผลิต
แบบลีน ด้ว ยหลัก การวิเ คราะห์ค วามสูญ เปล่ า 7 ประการ โดยการวิเ คราะห์
กระบวนการผลิต ด้ว ยแผนผัง สายธารคุ ณ ค่ า (Value Stream Mapping; VSM)
เป็ นหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและนําเทคโนโลยี IoT มาใช้ตรวจวัดแบบ
อัตโนมัต(ิ Monitoring Automatic) กระบวนการที1ปรับปรุงเพื1อเพิม1 ประสิทธิภาพ
การผลิต

III. วิธดี าํ เนินการวิจยั

การวิจ ัย นีF เ ป็ นการศึ ก ษาแนวทางการปรับ ปรุ ง เพื1อ เพิ1ม ประสิท ธิ ภ าพ
กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัตแิ บบลีน กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตท่อเหล็ก โดย
มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนีF

เพิม1 ประสิทธิภาพนันF ผู้วจิ ยั มีการหาข้อมูลทางเทคนิคเปรียบเทียบ Hardware
และ Software ทีม1 คี ณ
ุ สมบัตแิ ละศักยภาพตรงกับความต้องการของกระบวนการที1
จะนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ พบว่ า มีผ ลการทดลองจากสถาบัน Vellore institute of
technology ประเทศอิ น เดี ย ที1 ม ี ก ารนํ าทดลองใช้ Arduino เป็ นต้ น แบบ
(Prototype)ในการMonitoring พบว่ า Arduino เป็ น ทางเลือ กที1ดี การทํ า งานมี
ประสิทธิภาพดี ราคาถูกและไม่พบปั ญหาในการใช้งาน[10] สอดคล้องกับผลการ
ทดลองของ Bina Nusantara University Indonesia Arduino ที1 อ ยู่ ใ นประเทศ
อินโดนีเซีย[11] ผลการทดลองใช้ของทังF สองหน่ วยงานดังกล่าว เป็ นการยืนยันว่า
Arduino มีความเหมาะสําหรับการใช้สนับสนุ นระบบ IoT และมีราคาถูกเเละเป็ น
open-source อีกทังF ภาษาคําสังของ
1
Arduino จะอ้างอิงตามภาษา C/C++ สามารถ
ศึกษาได้ง่าย นอกจากนีFยงั สามารถรับค่าจาก sensor เพื1อข้อมูล ค่าพารามิเตอร์
นําไปประยุกต์ใช้ Monitoring System ได้ตามวัตถุประสงค์

รูปที] I. กรอบแนวคิดในการวิจยั การเพิม] ประสิทธิภาพการผลิตท่อเหล็ก
ด้วยระบบอัตโนมัตแิ บบลีน

รูปที] III. ผังการไหลของข้อมูลแบบอัตโนมัติ

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีท1เี กี1ยวข้อง ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดกรอบแนวคิดใน
การทําวิจยั ดังรูปที1 I เพือ1 เป็ นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ เพิม1 ประสิทธิภาพ
การผลิต (productivity Improvement) [7] ตามหลักพืFนฐานการผลิตแบบลีนโดย
การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Stream Analysis) [8] และวิเคราะห์ความสูญ
เปล่ากิจกรรมต่ างๆในกระบวนการผลิตท่อเหล็กจากสภาพปั จจุบนั และจัดทํา
แผนผังสายธารแห่งคุณค่า การไหลของคุณค่าของกิจกรรมงานทังF หมด เพือ1 แสดง
ให้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตทังF หมด วิเคราะห์แยกแยะกระบวนการที1
สร้างคุณค่าเพิม1 (Value Added) และกระบวนการทีไ1 ม่สร้างคุณค่าเพิม1 (Non-Value
Added)[9] จากนันF จะทําการวิเคราะห์สาเหตุทท1ี าํ ให้เกิดความสูญเปล่า เพือ1 นําไปสู่
การขจัดความสูญเปล่าและปรับปรุงกระบวนการนันF ๆ โดยนํา เทคโนโลยี IoT เข้า
มาช่วยการเพิม1 ประสิทธิภาพการผลิตระบบอัตโนมัตแิ บบลีน แล้วจัดทําแผนผัง
สายธารคุณค่าใหม่ เพื1อปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง1 ขึนF
ตามแนวคิดแบบลีน โดยใช้เทคนิคการเพิม1 ประสิทธิภาพและผลผลิตโดยการลด
ความสูญเสีย ลดเวลา ลดต้นทุนตามหลักการ ECRS ซึ1งประกอบด้วยการกําจัด
(Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่(Rearrange) และการทําให้ง่าย
(Simplify) ลดความสูญเปล่า (Muda หรือ Waste) จากการปฏิบตั งิ านเพื1อให้เกิด
ขันF ตอนการสร้างคุณค่าเพิม1 ขึนF และกําจัดกิจกรรมทีไ1 ม่สร้างคุณค่าเพิม1 และมีการ
ติดตามวัดประเมินผลเพื1อเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
ดังแสดงในรูปที1 II

IV. ผลการวิจยั

งานวิจยั นีFได้นําเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้เพื1อเพิม1 ประสิทธิภาพ
การผลิตท่อเหล็ก โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ[12]และการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยแผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping:
VSM) [13] ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและเก็บข้อมูลการทํางานในกระบวนการผลิต จากนันF
จึงนํามาเขียนเป็ นแผนผังสายธารคุณค่า ดังนีF

รูปที] II.ขันf ตอนการดําเนินการวิจยั
ส่วนแนวคิดการนําเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ1
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รูปที] IV แผนผังสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตท่อเหล็ก(ก่อนปรับปรุง)
ปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว พบว่า cycle time เฉลีย1 เท่ากับ 2.73 วินาที ซึง1 ตํ1า
กว่า takt time ทังF นีF พ นัก งานสามารถปฏิบ ตั ิง านได้จ ริง และไม่มีผ ลกระทบต่ อ
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ดังแสดงรอบเวลาการผลิตแต่ละกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิต ในรูปที1 VI

ตารางที] I แสดงข้อมูลเวลาการผลิตในกระบวนจากแผนผังสายธารคุณค่า
(ก่อนปรับปรุง)
กิ จกรรม (event)

เวลา (Time)

หน่ วย (Unit)

Production lead time

9.5

วัน

Value add time

10.7

วินาที

รูปที] VI เวลาในการผลิตชินf งานแต่ละStationในกระบวนการผลิตท่อเหล็ก
(หลังปรับปรุง)
ตารางที] II แสดงข้อมูลเวลาการผลิตในกระบวนจากแผนผังสายธารคุณค่า
(หลังปรับปรุง)

รูปที] V เวลาในการผลิตชินf งานแต่ละStationในกระบวนการผลิตท่อเหล็ก
(ก่อนปรับปรุง)

กิ จกรรม (event)
เวลา (time)
หน่ วย (unit)
Production lead time
8.5
วัน
Value add time
11.49
วินาที
จากการวิเคราะห์กระบวนการเพื1อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตท่อเหล็ก โดยการจัดสมดุลสายการผลิต(Line balancing) นอกจากนีFยงั พบว่า
กิจ กรรม enter data into the database แบบ Manual เพื1อ นํ า ข้อ มู ล เข้า ระบบ
SAPนันF ยังขาดประสิทธิภาพ พบปั ญหาข้อมูลไม่Realtimeและขาดความถูกต้อง
แม่นยํา จึงมีการนํ าเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื1อกําจัด
กิจกรรม enter data into the database (manual)ที1ไม่สร้างคุณค่าและไม่จําเป็ น
(non-value added) ซึ1 ง มีก ารออกแบบwebsiteและติด ตังF อุ ป กรณ์ IoT ได้ แ ก่
Convertor, Node, Gateway, Datamixer, and Website Performance Monitoring
ดังนีF

จากรูปที1 IV แผนผังสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตท่อเหล็ก (ก่อนปรับปรุง)
และเวลาการผลิตทีใ1 ช้ในกระบวนการผลิตท่อเหล็กก่อนปรับปรุง ดังรูปที1 V และ
ตารางที1 I เป็ นสถานะก่อนปรับปรุง พบว่า takt time เท่ากับ 4.14 วินาที และรอบ
เวลาการผลิตเท่ากับ 9.5 วัน ส่วนเวลาที1ชFนิ งานชิFนแรกเริม1 ผลิตจนกระทังผ่
1 าน
กระบวนการผลิตทุกขันF ตอน เท่ากับ 10.7 วินาที ผลการวิเคราะห์แผนผังสายธาร
คุณค่าพบว่า กระบวนการ uncoiler และ shear cut & welding + accumulator มี
cycle time 0.78 วินาทีและ 1.2 วินาทีตามลําดับ เมื1อวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7
Waste หรือ MUDA พบว่ากระบวนการ uncoiler และ shear cut & welding +
accumulator มีการสูญเสียจากการรอ เนื1องจากกระบวนการผลิตไม่สมดุล เพราะ
ทังF สองกระบวนการมี cycle time 0.78 และ 1.2 วินาที ซึ1งน้อยกว่ากระบวนผลิต
หลักForming อยู่ 5 เท่า และ 3.35 เท่า จึงออกแบบปรับปรุงโดยจัดสรรปริมาณ
งานและแรงงานให้มคี วามสมดุลในสายการผลิต )Line balancing)[14] โดยจัดงาน
ให้พนักงาน 1 คน ทํางานทังF สองกระบวนการ ได้แก่ uncoiler และ shear cut &
welding+accumulator จากการเก็บ ข้อ มูล เวลาการทํา งานจริง ในระหว่า งการ
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รูปที] VII อุปกรณ์ IoT (Convertor, Node, Gateway, Datamixer)
ผลการทดลองดังแสดงตามรูปที1 VI, VII, VIII, IX และตารางที1 II พบว่า ข้อมูล

รูปที] VIII การออกแบบและจัดทําหน้าจอแสดงผล Website Performance Monitoring
จากผลการทดลองติดตังF อุปกรณ์ IoT ในกระบวนการผลิตท่อเหล็ก พบว่า สามารถเพิม1 ประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการข้อมูลให้มคี วามรวดเร็วแม่นยํา ดัง
แผนผังสายธารคุณค่าหลังการปรับปรุง ต่อไปนีF

รูปที] IX แผนผังสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตท่อเหล็ก(หลังปรับปรุง)
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เวลาการผลิตในกระบวนการ พบว่า takt time เท่ากับ 4.14 วินาที และรอบเวลา
การผลิต เท่ า กับ 8.5 วัน ส่ว นเวลาที1ชFิน งานชิFน แรกเริ1ม ผลิต จนกระทัง1 ผ่า น
กระบวนการผลิตทุกขันF ตอนเพิม1 ขึFน เท่ากับ 11.49 วินาที เพิม1 ขึFนร้อยละ 7.38
และสามารถลดจํานวนพนักงาน 1 คนต่อ 1 กะการทํางาน และจากแผนผังสาย
ธารคุณค่ากระบวนการ enter data into the database ด้วยคนแบบ Manual เป็ น
กิจกรรมทีไ1 ม่สร้างคุณค่าและไม่จาํ เป็ น (non-value added wastes) ซึง1 สามารถนํา
เทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแล้ว สามารถกําจัดกิจกรรมการ
เคลียร์ยอดการผลิต ทีพ1 นักงานต้องหยุดเครื1องก่อนเวลาเพื1อทําการบันทึกข้อมูล
การผลิต ทํา ให้ก ารผลิต ไหลอย่า งต่ อ เนื1 อ ง (Continuous Flow) แนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิต เพื1อให้เกิดขันF ตอนกิจกรรมที1สร้าง
คุณค่าเพิม1 มากขึนF และกําจัดกิจกรรมทีไ1 ม่ทําให้เกิดคุณค่าเหลือน้อยทีส1 ุด อีกทังF
สามารถลดขันF ตอนของกระบวนการทํางาน ลดรอบเวลาการทํางาน และเพิม1
ประสิทธิภาพกระบวนการทํางานตามแนวคิดของลีนเพื1อกําจัดความสูญเปล่า
กิจกรรมรอคอย(Waiting) ทีเ1 กิดจากภาระงานทีไ1 ม่สมดุล การบันทึกข้อมูล จัดทํา
เอกสารจํานวนมากและยังขาดประสิทธิภาพ รวมทังF การปิ ดเครื1องจักรก่อนเวลา
พักและเลิกงาน โดยใช้เทคนิคการเพิม1 ประสิทธิภาพและผลผลิตโดยการลดความ
สู ญ เสี ย ลดเวลา ลดต้ น ทุ น ตามหลั ก การ ECRS มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื1 อ เพิ1 ม
ประสิทธิภาพและผลผลิตจากการลดความสูญเสีย[15]ดังนีF
-การกําจัด (Eliminate) เวลาทีส1 ูญเสียไปจากการกิจกรรมงานเคลียร์ยอดการ
ผลิตประจําวันวันละ 4 ครังF ได้แก่ ก่อนช่วงเวลาพักและก่อนเวลาเลิกงานทังF สองกะ
ใช้เวลาเฉลี1ยวันละ 24 นาที ซึ1งการเคลียร์ยอดผลิตประจําวันนีFเป็ นกิจกรรมใน
ระหว่างกระบวนการผลิตที1พนักงานต้องหยุดเครื1องจักรเพื1อบันทึกข้อมูลลงใน
เอกสาร คิดเป็ นร้อยละ 2 ของเวลาทํางานทังF หมด
-การทําให้งา่ ยขึนF (Simplify)โดยเปลีย1 นวิธกี ารบันทึกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์ม
ด้วยมือ เป็ นการนํ าเทคโนโลยี IoT มาบันทึกค่าพารามิเตอร์ในการผลิต ทดแทน
กิจกรรมพนักงาน 2 คน ทีต1 อ้ งเดินไปจดบันทึกพารามิเตอร์ทกุ ๆ 30 นาที

OEE = A x P x Q

ซ่อมเครือ1 งจักร
ปรับตังF เครือ1 งจักร
เปลีย1 นใบเลือ1 ย
เคลียร์ยอดผลิต
รอวัตถุดบิ
อืน1 ๆ
ประชุมทีมงาน

เวลา
(นาที)
5,883
1,967
1320
640
350
324
240

(1)

โดยที1 A-Availability Rate อัตราส่วนของเวลาทีเ1 ครื1องจักรนันF ปฏิบตั งิ านได้
จริงต่อเวลาทีม1 ใี นการผลิต (% Run)
P-Performance Rate อัตราส่วนของจํานวนชิFนงานทีเ1 ครื1องจักรนันF ผลิตได้
จริง ต่อจํานวนชินF งานทีเ1 ครือ1 งจักรนันF ควรผลิตได้ตามกําลังผลิต
Q-Quality Rate อัตราส่วนของชิFนงานดีท1เี ครื1องจักรนันF ผลิตได้ต่อจํานวน
ชินF งานทีเ1 ครือ1 งจักรนันF ผลิตได้ทงั F หมด หรือ Yield
OEE = (จํานวนชินF งานทีเ1 ครือ1 งจักรผลิต) X (รอบเวลาของเครือ1 งจักร)
จํานวนเวลาทีเ1 ครือ1 งจักรนันF ใช้ไปในการผลิตจริง

ตารางที] V ข้อมูลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของเครือ] งจักรโดยรวม
เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง การปรับปรุงกระบวนการ

ตารางที] III ข้อมูลความสูญเสียจากการหยุดเครือ] งจักร
ก่อนปรับปรุง (ข้อมูลเฉลีย] ตังf แต่เดือน มิ.ย. 64-ส.ค. 64)

กิ จกรรม

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

จากตารางที1 V จะเห็นได้ว่าหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว พบว่า
ประสิทธิภาพการผลิตท่อเหล็กเพิม1 สูงขึFน โดยก่อนปรับปรุงมีค่า OEE ร้อยละ
49.8 และหลังปรับปรุง มีคา่ OEE ร้อยละ 51.8 เพิม1 ขึนF คิดเป็ น ร้อยละ 2

สัดส่วน % เทียบกับเวลา
ที:ต้องทํางาน
17%
6%
4%
2%
1%
1%
1%

V. สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาวิจยั นีF เพื1อหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตาม
แนวคิดลีน โดยการประยุกต์ใช้การจัดการสายธารคุณค่า (VSM) การวิเคราะห์
ความสูญเปล่าและแนวทางปรับปรุงตามหลักการ ECRS รวมทังF การนําเทคโนโลยี
IoT มาใช้ในกระบวนการผลิต
การดําเนินการวิจยั ครังF นีF มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนผังสายธารคุณค่าทังF
ก่ อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง เพื1อวิเ คราะห์กระบวนการ กิจกรรมที1ไม่สร้าง
คุณค่าและไม่จาํ เป็ น (non-value added wastes) และแก้ไขปั ญหาการสูญเสียจาก
การรอคอย (Waiting) สรุปผลการวิจยั ดังนีF
V.I. ลด lead time จาก 9.5 วัน เหลือ 8.5 วัน คิดเป็ น 10.5% และสามารถเพิม1
value-added lead time จาก 10.7 วินาที เป็ น 11.49 วินาที คิดเป็ น 7.3%
V.II. สามารถลดต้นทุนแรงงานจากการจัดสายการผลิตให้สมดุล ส่งผลต่อการวาง
แผนการบริหารจัดการอัตรากําลังคนในแต่ละไลน์ การผลิต จากเดิม 12 อัตรา
เหลือ 10 อัตรา ลดลง 2 อัตรา
V.III. สามารถกําจัดกิจกรรมที1ไม่สร้างคุณค่าและไม่จําเป็ น (non-value added
wastes) และนํ า เทคโนโลยี IoT มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นกระบวนการ เพื1อ ทดแทน
แรงงานคน และกําจัดความสูญเปล่าจากการรอคอย (Wait) ทําให้กระบวนการ
ผลิตไหลอย่างต่อเนื1อง (Continuous Flow) ไม่ตอ้ งหยุดเครือ1 งวันละ 4 ครังF
V.IV. ลดเวลาการหยุดเครื1องจักร วันละ 24 นาที ต่อสายการผลิต คิดเป็ นร้อยละ
2 ของเวลาการทํางาน
V.V. กําจัดกิจกรรมการจดบันทึกข้อมูล ส่งผลให้สามารถลดอัตรากําลังคน ทีท1 ํา
หน้าทีบ1 นั ทึกและจัดทํารายงานข้อมูล จํานวน 1 คนในทุกสายการผลิต
V.VI. เพิม1 ประสิทธิภาพการบันทึกและรายงานข้อมูลที1มคี วามถูกต้อง แม่นยํา
รวดเร็วมากยิง1 ขึนF ด้วยการนํ าเทคโนโลยี IoT มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื1อส่ง

ตารางที] IV ข้อมูลความสูญเสียจากการหยุดเครือ] งจักร
หลังการปรับปรุง (ข้อมูลเฉลีย] ตังf แต่เดือน ก.ย. 64-พ.ย .64)

กิ จกรรม

เวลา
สัดส่วน % เทียบกับเวลา
(นาที)
ที:ต้องทํางาน
ซ่อมเครือ1 งจักร
6,950
20%
ปรับตังF เครือ1 งจักร
2,010
6%
เปลีย1 นใบเลือ1 ย
1,250
4%
เคลียร์ยอดผลิต
0
0%
รอวัตถุดบิ
340
1%
อืน1 ๆ
380
1%
ประชุมทีมงาน
240
1%
เมือ1 เปรียบเทียบข้อมูลความสูญเสียจากการหยุดเครือ1 งจักร ก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง พบว่า สามารถกําจัดกิจกรรมทีไ1 ม่สร้างคุณค่าและไม่จําเป็ น (nonvalue added wastes) โดยจะเห็นได้วา่ กิจกรรมการเคลียร์ยอดผลิตก่อนปรับปรุง
มีสดั ส่วน 2% ของเวลาทีต1 อ้ งทํางานและลดลงเหลือศูนย์หลังการปรับปรุงแล้ว
ตัวชีวF ดั ประสิทธิภาพการผลิตแบบลีน การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อเหล็ก
ด้ ว ยการวัด ประสิ ท ธิ ผ ลของเครื1 อ งจัก รโดยรวม OEE (Overall Equipment
Effectiveness)[16] ซึง1 มีสตู รการคํานวณดังนีF
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[11] D.A.D. Audrey, Stanley, K.S. T a b a r k a , A. Lazaro, and W. Budiharto,
“Monitoring Mung Bean’s Growth using Arduino,” in Procedia Computer
Science, Elsevier B.V., pp. 352-360, 2021.
[12] ปรียาวดี ผลเอนก, การจัดการคุณภาพ, กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558.
[13] D. Agarwal and A. Katiyar, “Value Stream Mapping: Literature Review
and Implementation for an Assembly Line,” International Journal of
Engineering Science Invention (IJESI), vol 7, Issue 1, pp.60-66,
January. 2018.
[14] ชัยวัฒน์ ศรีไชยแสง, “การปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค
การผลิตแบบลีน กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร,” วิทยานิพนธ์
วศ.ม. (อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร,ี ปทุมธานี, 2555.
[15] อติก านต์ ม่ ว งเงิน , “การประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค แบบลีน (ECRS+IT) เพื1อ เพิ1ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานระบบตู้รบั คืนหนังสืออัตโนมัติ สํานัก
บรรณสารพัฒนา,” งานวิจยั การพัฒนางานประจําสู่การวิจยั , สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2562.
[16] เสขสัน นาคพ่ ว ง, ศัก ดิช¯ าย รัก การ และ จีร วัฒ น์ ปล้อ งใหม่ , “การเพิ1ม
ประสิท ธิภ าพกระบวนการผลิต เครื1อ งดื1ม สมุ น ไพร,” วิศ วกรรมสารเกษม
บัณ ฑิต , ปี ที1 10, ฉบับ ที1 2, หน้ า 131-147, พฤษภาคม-สิง หาคม. 2563.

ค่ า พารามิ เ ตอร์ สู่ ร ะบบ SAP ที1 ผ่ า นการตรวจด้ ว ย RPA (Robotic Process
Automation)
V.VII. ผลลัพธ์การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อเหล็กในการวิจยั ครังF นีF สามารถ
เพิม1 ประสิทธิผลของเครือ1 งจักรโดยรวม OEE (Overall Equipment Effectiveness)
เพิม1 ขึนF จาก 49.8 % เป็ น 51.8% คิดเป็ น ร้อยละ 2
V.VIII. ภาพรวมผลลัพธ์จากการวิจยั นีF สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
อัตรากําลังคน(Manpower Planning) สายการผลิตในแต่ละไลน์ จากเดิม 13 คน
สามารถลดได้ 3 คน คิดเป็ นแรงงานในไลน์การผลิต ลดลง ร้อยละ 23.08

VI. ข้อเสนอแนะ

VI.I. ในการทําวิจยั ครังF นีF เป็ นการทดลองนํา IoT มาประยุกต์ใช้ในการ monitoring
เท่านันF ควรมีการพัฒนาต่อยอดพัฒนาการใช้ IoT ให้เกิดประโยชน์มากยิง1 ขึนF เช่น
นําค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิตนําไปวิเคราะห์เพือ1 ใช้ในการควบคุมการการ
ดําเนินงานในระบบการผลิต
VI.II. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั IoT เชื1อมโยงกับเครื1องจักรและใช้ EVSM
เพื1อรับทราบรายงานข้อมูล ติดตามสถานะการไหลของกระบวนการ เพื1อการ
ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างเป็ นเวลาปั จจุบนั (Realtime)
VI.III. จัดทําแผนการพัฒนา Basic Lean สู่ Digital Lean และบูรณาการใช้ Digital
Technology และ Data Analytic ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื1อ พัฒ นาองค์ ก รสู่
Smart Factory
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บทคัดย่ อ —งานวิ จยั นี* ศึกษาการกําหนดนโยบายเติ มเต็มสิ นค้ าคง
คลังหลายประเภทร่วมกันตามรอบเวลา โดยอุปสงค์ของสิ นค้าคงคลังแต่ละ
ประเภทมีอิทธิ พลฤดูกาล หลักการของนโยบายการเติ มเต็มสิ นค้าคงคลัง
ตามรอบเวลาการสังซื
L *อร่วมกันแบบประหยัดได้ถกู นํามาประยุกต์ และปรับ
ใช้ เ พืL อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ อิ ท ธิ พ ลฤดูก าลในอุป สงค์ สํา หรับ การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของนโยบายทีL นํ า เสนอ ได้ มี ก ารสร้ า งตั ว แบบจํ า ลอง
สถานการณ์ วิธีมอนติ คาร์โลขึ*น โดยตัวแบบจําลองสถานการณ์ อุปสงค์ทีLมี
อิ ทธิ พลฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลาถูกสร้างขึ*นอย่างสุ่มโดยการคูณอุปสงค์ทีL
ไม่มีอิทธิ พลฤดูกาลด้วยค่าดัชนี ฤดูกาลของช่วงเวลา 𝑳 ถัดไป ในการจําลอง
สถานการณ์ มีตวั แปรตอบสนองเป็ นค่ าใช้ จ่ายแปรผันรวมของระบบ ตัว
แปรตัดสิ นใจเป็ นค่ารอบเวลาเติ มเต็มสิ นค้าคงคลังร่วมกัน และระดับสิ นค้า
คงคลังเผือL จากการวิ เคราะห์ผลการจําลองสถานการณ์ โดยใช้ข้อมูลนําเข้า
อุปสงค์จากสถานประกอบการกรณี ศึกษา ซึLงมีองค์ประกอบฤดูกาล พบว่า
เมืLอเปรี ยบเที ยบกับนโยบายเติ มเต็มสิ นค้ าคงคลังร่วมกันตามรอบเวลา
แบบเดิ ม ซึLงไม่มีการพิ จารณาถึงองค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์ นโยบายทีL
นํ าเสนอในงานวิ จยั สามารถลดต้ นทุนแปรผันรวมของระบบลงได้ 11.66
เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยมี ช่ วงความเชืL อมั นL ทีL ระดั บ 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของ
ค่าใช้จ่ายแปรผันรวมทัง* หมดของระบบจากนโยบายทีLนําเสนอและนโยบาย
แบบเดิ ม คือ (408006, 408872) บาท และ (461900, 462748) บาท ตามลําดับ

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
การบริห ารจัด การวัส ดุ ค งคลัง ทีLม ีป ระสิท ธิภ าพ เป็ นกิจ กรรมทีLม ี
ความสําคัญช่วยเพิมL ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร การมีวสั ดุคงคลัง
ในระดับทีLสูงเกินไป สามารถก่อให้เกิดต้นทุนของระบบทีLสูงขึeนจากการ
จัดเก็บ ขนย้าย การเสืLอมสภาพ รวมถึงเกิดค่าเสียโอกาสจากต้นทุนจม ใน
ทํา นองกลับ กัน การมีร ะดับ วัส ดุ ค งคลัง ทีLตLํ า เกิน ไป สามารถก่ อ ให้เ กิด
ปั ญหาการขาดแคลนวัสดุคงคลัง ทําให้ระบบไม่สามารถตอบสนองอุปสงค์
ได้อ ย่า งเหมาะสม ส่ง ผลให้ร ะบบเกิด ค่า ใช้จ่ า ยจากการสังซื
L eอ ย้อ นหลัง
ค่าใช้จ่ายจากการสังซื
L eอเผืLอ ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียการขาย รวมถึง
ค่าเสียโอกาสจากการหยุดผลิต
โดยทัวไปการกํ
L
าหนดนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังมีรปู แบบทีแL ตกต่าง
กันขึนe อยู่กบั ลักษณะของอุปสงค์ [1] การจําแนกนโยบายเติมเต็มวัสดุคง
คลัง ประเภทต่ า งๆ ตามลัก ษณะอุ ป สงค์ถู ก กล่ า วถึง ใน [2] งานวิจ ัย ใน
ระยะแรกทีเL กียL วข้องกับการกําหนดนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังในระบบทีมL ี
อุปสงค์เป็ นอิสระต่อกันโดยอุปสงค์มลี กั ษณะต่อเนืLองได้ถูกศึกษาโดย [3]
ซึงL ได้กล่าวถึงตัวแบบการสังซื
L อe อย่างประหยัด (Economic Order Quantity;
EOQ) โดยมีลกั ษณะการเติมเต็มวัสดุคงคลังเมือL ถึงจุดสังซื
L อe และมีปริมาณ
การเติมเต็มในแต่ละครังe คงทีL การประยุกต์ใช้ตวั แบบดังกล่าวกับระบบทีมL ี
เงืLอนไขต่างๆ ได้ถูกศึกษาในหลายงานวิจยั การทบทวนวรรณกรรมของ
งานวิจยั ทีLเกีLยวข้องกับตัวแบบ EOQ สามารถสืบค้นได้จาก [4] และ [5]
ทังe นีe ต ัว แบบพืeน ฐาน EOQ เป็ นการพิจ ารณาการเติม เต็ ม วัส ดุ ค งคลัง
ประเภทเดียวโดยมีสมมติฐานของอุ ปสงค์ทLีมคี ่าเฉลีLยขององค์ประกอบ

คําสําคัญ — สิ นค้าคงคลัง, อุปสงค์ทีLมีฤดูกาล, การเติ มเต็มร่วมกัน,
มอนติ คาร์โล
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
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ระดับ คงทีL ไม่ ม ีอ งค์ ป ระกอบแนวโน้ ม และไม่ ม ีอ งค์ ป ระกอบฤดู ก าล
นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังหลายประเภทจากผูผ้ ลิตรายเดียวกันกรณีอุป
สงค์ ว ัส ดุ ค งคลัง แต่ ล ะประเภทไม่ ม ี อ งค์ ป ระกอบแนวโน้ ม และไม่ ม ี
องค์ประกอบฤดูกาล สามารถถูกศึกษาได้จาก [2] [6] [7] และ [8] สําหรับ
กรณี ทLี ร ะบบมี อุ ป สงค์ ข องวั ส ดุ ค งคลั ง ประเภทเดี ย วโดยอุ ป สงค์ ม ี
องค์ประกอบฤดูกาลสามารถถูกพิจารณาได้จากงานวิจยั ของ [9]
งานวิจยั นีeทําการศึกษานโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบ
เวลา กรณี ร ะบบมีว ัส ดุ ค งคลัง หลายชนิ ด ถู ก สังL เติม เต็ม จากผู้ผ ลิต ราย
เดียวกัน อุปสงค์ของวัสดุคงคลังแต่ละชนิดมีองค์ประกอบแนวโน้ ม และ
กรณีระบบมีการขาดแคลนวัสดุคงคลังถูกพิจารณาเป็ นการสูญเสียการขาย
โดยนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลาได้ถูกนํ ามาปรับปรุง
เพืLอประยุกต์ใช้ในการหาระดับวัสดุคงคลังสูงสุดทีเL หมาะสมสําหรับแต่ละ
รอบเวลาเติม เต็ ม เพืLอ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยต้ น ทุ น แปรผัน รวมของระบบ ซึLง
ประกอบด้ว ย ค่ า ใช้จ่ า ยการสังเติ
L ม เต็ม ค่ า ใช้จ่ า ยในการถือ ครอง และ
ค่าใช้จา่ ยในการขาดแคลนวัสดุคงคลัง

รอบเวลาการเติมเต็มร่วมกันทีเL หมาะสมสามารถคํานวณได้โดยการหา
อนุพนั ธ์ของค่าใช้จา่ ยรวมต่อปี เทียบกับ 𝑇!"#$% ดังแสดงในสมการทีL 2
/,01,"#!$% 2
/,"#!$%

+"

+ ∑$#-. 𝐻# 𝐷# 𝑇!"#$%

"#!$%

+ ∑$#-. 𝐻# 𝐷# = 0

3+"#!$%
!'( 5! 6!

(2)

ทังe นีeระดับวัสดุคงคลังสูงสุดของวัสดุคงคลังแต่ละชนิดสามารถคํานวณ
ได้ดงั สมการทีL 3
𝐸'()! = 𝐷# 𝑇 + 𝐷# 𝐿 + 𝑆𝑆#
(3)
ในกรณีทอLี ุปสงค์ต่อคาบเวลาของระบบมีการแจกแจงแบบปกติ และ
ช่วงเวลานําเป็ นค่าคงทีL การคํานวณปริมาณสินค้าเผือL ทีเL หมาะสมสําหรับ
สินค้าประเภททีL 𝑖 (𝑖 = 1, …, 𝑛) สามารถแสดงได้ดงั สมการทีL 4
∗
𝑆𝑆# = 𝑍7 𝜎# 7𝐿 + 𝑇!"#$%

(4)

ค่าใช้จา่ ยรวมต่อปี ทปLี ระหยัดของระบบสามารถคํานวณดังสมการทีL 5
∗
∗
𝑇𝐶0𝑇!"#$%
1 = ∑$#-.(𝐶# 𝐷# + 𝐻# 𝐷# 𝑇!"#$%
+ 𝐻# 𝑆𝑆# )

(5)

การกําหนดนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลา จะทํา
∗
การคํานวณรอบเวลาเติมเต็มร่วมกันทีเL หมาะสม (𝑇!"#$%
) และระดับวัสดุ
คงคลังเผืLอสําหรับวัสดุคงคลังแต่ละชนิด (𝑆𝑆# ) ทีLระดับบริการลูกค้าต่อ
รอบทีกL ําหนด จากนันe จึงทําการคํานวณระดับวัสดุคงคลังสูงสุดสําหรับวัสดุ
คงคลัง แต่ ล ะชนิ ด (𝐸'()! ) จากสมการทีL 2 4 และ 3 ตามลํ า ดับ ทังe นีe
ปริมาณสังเติ
L มเต็มของวัสดุคงคลังแต่ละชนิดในแต่ละรอบเวลามีค่าเท่ากับ
ผลต่างของระดับวัสดุคงคลังสูงสุดชนิดนันe กับระดับวัสดุคงคลังในระบบทีมL ี
lll.ll. อิทธิพลขององค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์
องค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์เป็ นองค์ประกอบทีแL สดงถึงรูปแบบการ
แกว่งตัวขึนe ลงของอุปสงค์ในแต่ละช่วงเวลา ซึงL รูปแบบดังกล่าวจะมีการเกิด
ซํeา เมืLอ ครบรอบแต่ ล ะฤดูก าล โดยทัวไปแต่
L
ล ะฤดูก าลประกอบด้ว ย 𝑁
คาบเวลา (Period) โดยค่าความเป็ นฤดูกาลของอุปสงค์ในแต่ละคาบเวลา
ถู ก แสดงด้ว ยดัช นี ฤ ดู ก าล (Seasonal Index) เช่ น กรณี ทLีอุ ป สงค์แ ต่ ล ะ
ฤดู ก าลถู ก จํ า แนกเป็ น 𝑁 = 4 คาบเวลา โดยมีด ัช นี ฤ ดู ก าลของแต่ ล ะ
คาบเวลาเป็ น 𝐶. = 0.6 𝐶3 = 0.9 𝐶8 = 1.0 𝐶9 = 1.5 ค่าอุปสงค์ในแต่ละ
คาบเวลา 𝑑. 𝑑3 𝑑8 𝑑9 จะมีค่าเท่ากับ 0.6 0.9 1.0 และ 1.5 เท่าของอุป
สงค์เฉลียL รวม ตามลําดับ
lll.lll. นโยบายเติม เต็ม วัส ดุ ค งคลัง ร่ ว มกัน ตามรอบเวลากรณี อุ ป สงค์ม ี
ฤดูกาล
โดยทัวไปหากไม่
L
มกี ารวิเคราะห์ความเป็ นฤดูกาลในอุปสงค์วสั ดุคงคลัง
ทีมL อี งค์ประกอบฤดูกาล อิทธิพลขององค์ประกอบฤดูกาลจะทําให้ค่าความ
ไม่ แ น่ น อน (หรือ ค่ า เบีLย งเบนมาตรฐาน) ในอุ ป สงค์สู ง ขึeน ซึLง ส่ ง ผลให้
ปริมาณสินค้าเผืLอในระบบทีLถูกกําหนดมีค่าสูงขึeน ทําให้ต้นทุนรวมของ
ระบบมีคา่ สูงขึนe
การกําหนดนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลากรณีอุป
สงค์มอี งค์ประกอบฤดูกาลทีLถูกนํ าเสนอในงานวิจยั สามารถจําแนกเป็ น
ขันe ตอนได้ดงั นีe
ขันe ตอนทีL l. ทํ า การวิเ คราะห์ ด ัช นี ฤ ดู ก าลในแต่ ล ะคาบเวลา 𝑁 ของ

III. การเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลากรณีอุปสงค์มฤี ดูกาล
lll.l. นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลา
นโยบายเติม เต็ม วัส ดุ ค งคลัง ร่ ว มกัน ตามรอบเวลาเป็ นนโยบายทีL
สามารถถูกนํ ามาประยุกต์ใช้ สําหรับกรณีทรLี ะบบมีวสั ดุคงคลังหลายชนิด
ซึLง ถูก เติม เต็ม จากผู้ผ ลิต จากรายเดีย วกัน โดยทัวไปเพื
L
Lอ ลดต้น ทุ น การ
ขนส่ง ซีงL เป็ นส่วนหนึLงของต้นทุนการสังเติ
L มเต็ม การเติมเต็มวัสดุคงคลังใน
กลุ่มดังกล่าวจะถูกทําพร้อมกันตามรอบเวลาเติมเต็มทีกL ําหนดไว้ล่วงหน้า
ทังe นีeคา่ ใช้จ่ายรวมต่อปี ของระบบสําหรับกรณีระบบมีวสั ดุคงคลังหลายชนิด
ถูกสังเติ
L มเต็มพร้อมกัน สามารถคํานวณได้ดงั สมการทีL 1
"#!$%

+"#!$%

= − ,&

∗
𝑇!"#$%
= 7∑$

II. คําอธิบายสัญลักษณ์ยอ่
กําหนดให้ระบบมีวสั ดุคงคลัง 𝑛 ประเภท ทีแL ตกต่างกัน (𝑖 = 1, 2,…,
𝑛) ถู ก เติ ม เต็ ม พร้ อ มกัน ทุ ก ช่ ว งเวลา 𝑇!"#$% อุ ป สงค์ แ ต่ ล ะประเภทมี
องค์ประกอบฤดูกาล โดย 1 ฤดูกาลประกอบด้วย 𝑁 คาบเวลา (𝑝 = 1, 2,
…, 𝑁)
𝑆!"#$% ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
L อe วัสดุคงคลังร่วมกัน (บาทต่อครังe )
𝐻#
ต้นทุนถือครองวัสดุคงคลังประเภททีL 𝑖 (บาทต่อชินe ต่อปี )
𝑓#
ค่าสัดส่วนถือครองวัสดุคงคลังประเภททีL 𝑖
𝐶#
ต้นทุนวัสดุคงคลังประเภททีL 𝑖 (บาทต่อชินe )
𝑇𝐶
ค่าใช้จา่ ยรวมต่อปี (บาท)
𝐷#
อุปสงค์ของวัสดุคงคลังประเภททีL 𝑖 (ชินe ต่อปี )
𝑆𝑆#
ระดับวัสดุคงคลังเผือL ประเภททีL 𝑖 (ชินe )
𝐿
ช่วงเวลานําของการสังซื
L อe (หน่วยของเวลา)
𝑇!
คาบเวลาย่อยทีพL จิ ารณา โดยกําหนดให้ในแต่ละฤดูกาลมี (𝑗 = 1,
2,…, 𝑚) คาบเวลาย่อยทีพL จิ ารณา
∗
𝑇!"#$% รอบเวลาการสังซื
L อe ร่วมกันทีเL หมาะสม (หน่วยของเวลา)
𝐸'() # ระดับวัสดุคงคลังสูงสุดของวัสดุคงคลังประเภททีL 𝑖 (ชิน
e )
*
𝐸'()! ระดับวัสดุคงคลังสูงสุดของวัสดุคงคลังประเภททีL 𝑖 ทีมL กี ารปรับค่า
ด้วยองค์ประกอบฤดูกาล ซึงL สอดคล้องกับช่วงเวลาทีมL กี าร
ตอบสนองอุปสงค์ (ชินe )
*
𝐶#
ค่าดัชนีฤดูกาลของวัสดุคงคลังประเภททีL 𝑖 สําหรับคาบเวลาทีL 𝑝
ของฤดูกาล (𝑖 = 1, 2,…, 𝑛 และ 𝑝 = 1, 2, …, 𝑁)

𝑇𝐶0𝑇!"#$% 1 = ∑$#-. 𝐶# 𝐷# + ,
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ขันe ตอนทีL ll.
ขันe ตอนทีL lll.
ขันe ตอนทีL lV.

ขันe ตอนทีL V.

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

อุ ป สงค์ว ัส ดุ ค งคลัง แต่ ล ะชนิ ด โดยวิธีค่ า เฉลีLย อย่ า งง่ า ย
(กําหนดให้ไม่พจิ ารณาองค์ประกอบแนวโน้ ม (Trend) ใน
ทังe นีeปริมาณสังเติ
L มเต็มของวัสดุคงคลังแต่ละชนิดในแต่ละคาบเวลา 𝑇!
*
อุปสงค์)
ทีมL กี ารสังเติ
L มเต็มสามารถคํานวณได้จากผลต่างของ 𝐸'()
และปริมาณ
!
ทําการถอดองค์ประกอบฤดูกาลออกจากอุปสงค์ของสินค้า วัสดุคงคลังชนิดนันe ทีมL ใี นระบบทีคL าบเวลาทีL 𝑇!
แต่ละประเภท โดยการหารค่าอุปสงค์ทLมี ฤี ดูกาลด้วยดัชนี
L มเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบ
ฤดูกาลทีสL อดคล้องกับคาบเวลาย่อยทีพL จิ ารณาของอุปสงค์ IV. การทดสอบประสิทธิภาพนโยบายสังเติ
เวลา กรณีอุปสงค์มฤี ดูกาล
วิเ คราะห์ค่า เฉลีLย และค่า เบีLย งเบนมาตรฐานของอุ ป สงค์
เพืLอเป็ นการวิเคราะห์ผลของนโยบายสังเติ
L มเต็มวัสดุคงคลังทีนL ํ าเสนอ
สินค้าทีถL อดค่าองค์ประกอบฤดูกาลแล้ว (De-seasonalized
งานวิ จ ั ย ได้ ทํ า การพั ฒ นาตั ว แบบจํ า ลองมอนติ ค าร์ โ ลเพืL อ ทํ า การ
Demand) จากขันe ตอนทีL ll.
จากข้อมูลทีไL ด้ในขันe ตอนทีL lll. ทําการวิเคราะห์ค่ารอบเวลา เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผันรวมทีเL กิดขึนe จากนโยบายเติมเต็มวัสดุ
∗
การสังเติ
L มเต็มร่วมกัน (𝑇!"#$%
) ระดับวัสดุคงคลังเผืLอของ คงคลังร่วมกันทีนL ํ าเสนอซึLงมีการปรับนโยบายโดยพิจารณาองค์ประกอบ
วัสดุคงคลังแต่ละประเภท (𝑆𝑆! ) และระดับวัสดุคงคลังสูงสุด ฤดูกาลในอุปสงค์ และนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลา
แบบเดิมซึงL ไม่มกี ารพิจารณาองค์ประกอบฤดูกาล
ของวัสดุคงคลังแต่ละประเภท (𝐸"#$ ! )
ทั งe นีe เ พืL อ กํ า หนดค่ า พารามิ เ ตอร์ นํ า เข้ า ทีL เ หมาะสมสํ า หรั บ ตั ว
ในแต่ละคาบเวลาย่อย 𝑇! ทีมL กี ารสังเติ
L มเต็ม ทําการ
แบบจํ
า ลองสถานการณ์ ม อนติค าร์โ ล งานวิจ ยั ได้ทํา การเก็บ ข้อ มูล จาก
คํานวณระดับวัสดุคงคลังสูงสุดของวัสดุคงคลังแต่ละ
ประเภท ซึงL มีการปรับค่าด้วยองค์ประกอบฤดูกาลให้มคี วาม สถานประกอบการทีLมกี ารจําหน่ ายสินค้าอุปกรณ์ ประมง ซีLงอุปสงค์ของ
สินค้ามีองค์ประกอบฤดูกาลชัดเจน จากการวิเคราะห์สนิ ค้าหลักจํานวน 8
สอดคล้องกับช่วงเวลาทีมL กี ารตอบสนองอุปสงค์ (อุปสงค์ทLี
ประเภท ซึงL ถูกสังเติ
L มเต็มจากผูผ้ ลิตรายเดียวกัน ได้คา่ อุปสงค์รวมรายไตร
สังจะถู
L กเติมเต็มทีL 𝐿 คาบเวลาย่อยถัดไป) ได้ดงั สมการทีL 6
มาสในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ••‘• ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ••‘’ แสดง
*
𝐸'()
= 𝐶 )"*+ × 𝐸'() #
(6) ดังรูปทีL l
!
;

โดย

,

<

𝑖 = 1, 2,…, 𝑛; 𝑝 = 1, 2, …, 𝑁; 𝑗 = 1, 2,…, 𝑚

รูปทีL I. อุปสงค์รวมรายไตรมาสของสินค้าทังe “ ชนิด
lV.l. การวิเคราะห์ดชั นีฤดูกาลในอุปสงค์วสั ดุคงคลัง
C01
0.9750 0.7678 0.7678 1.4894
4
จากข้อ มู ล อุ ป สงค์ ใ นช่ ว ง 24 เดือ นทีLผ่ า นมา โดยกํ า หนดให้ 1
ฤดูก าลประกอบด้ว ย 4 คาบเวลา และแต่ ล ะคาบเวลามีค่า เท่ า กับ 3
lV.ll. การวิเคราะห์ตน้ ทุนวัสดุคงคลัง
เดือน (1 ไตรมาส) สามารถทําการวิเคราะห์ดชั นีฤดูกาลของวัสดุคงคลัง
lV.lI.l. ต้นทุนถือครองวัสดุคงคลัง
แต่ละประเภทในแต่ละคาบเวลาได้คา่ ดังแสดงในตารางทีL l
ต้นทุนถือครองวัสดุคงคลังถูกพิจารณาจากค่าบริหารจัดการพืนe ทีL
ตารางทีL I. ค่าดัชนีฤดูกาล
จัดเก็บวัสดุคงคลังขนาด 96 ตารางเมตร ค่าภาษี ค่าประกันภัย รวมถึง
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (คิดเป็ นโดยประมาณร้อยละ 25 ของต้นทุนสินค้า
สิ นค้า (𝒊)
𝑪𝟏𝒊
𝑪𝟐𝒊
𝑪𝟑𝒊
𝑪𝟒𝒊
ผลรวม
แต่
ละประเภท) ซึงL เมือL พิจารณารวมค่าใช้จา่ ยดังกล่าวสามารถคํานวณ
A03
1.2441 0.7516 0.9935 1.0108
4
ค่าสัดส่วนถือครองวัสดุคงคลังแต่ละประเภทได้ดงั ตารางทีL ll
A05
A08

1.0766
0.9760

0.7028
0.7520

1.0617
0.9760

1.1589
1.2960

4
4

A09

1.0626

0.7171

1.0367

1.1836

4

A06
C03

1.5982
1.3142

0.6161
0.6653

0.7321
0.8460

1.0536
1.1745

4
4

A04

1.4524

0.6835

0.6524

1.2117

4

ตารางทีL lI. ค่าสัดส่วนถือครองรวม และค่าใช้จา่ ยในการถือครอง
สิ นค้า
A03
A05
A08
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ค่าสัดส่วน
ถือครองรวม
0.3205
0.3244
0.3239

ค่าใช้จ่ายในการถือครอง
(บาท/ชิ* น/ปี )
353.3733
299.2419
320.6826
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A09
A06
C03
A04
C01

0.3251
0.3230
0.3244
0.3208
0.3326
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เบีLย งเบนมาตรฐานของอุ ป สงค์ต่ อ สัป ดาห์ทLีถู ก ถอดค่า ฤดูก าล ดัช นี
ฤดูกาลของแต่ละคาบเวลา ความยาวของช่วงเวลานํ า ค่าใช้จ่ายการถือ
ครองสินค้า ระดับสินค้าคงคลังสูงสุด และค่าใช้จ่ายในการขาดแคลน
สินค้า มีตวั แปรตัดสินใจเป็ นค่ารอบเวลาเติมเต็มสินค้าคงคลังร่วมกัน
และระดับร้อยละสินค้าคงคลังเผืLอ โดยมีตวั แปรตอบสนองเป็ นต้นทุน
แปรผันรวมของระบบ
การจําลองสถานการณ์ทาํ การเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยแปรผันรวมของ
ระบบทีLเ กิด ขึeน จากนโยบายเติม เต็ ม วัส ดุ ค งคลัง ทีLนํ า เสนอซึLง เป็ น
นโยบายทีมL กี ารปรับค่าระดับวัสดุคงคลังสูงสุดในคาบเวลาทีมL กี ารเติม
เต็มโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์ กับนโยบายเติมเต็ม
วัสดุคงคลังแบบเดิมซึLงไม่มกี ารพิจารณาถึงองค์ประกอบฤดูกาลในอุป
สงค์ ทังe นีe เ พืLอ หาค่ า รอบเวลาเติ ม เต็ ม และระดับ วัส ดุ ค งคลัง เผืLอ ทีL
เหมาะสมทีสL ุดสําหรับแต่ละนโยบาย ในการจําลองสถานการณ์ จงึ ได้ม ี
การกําหนดค่ารอบเวลาเติมเต็มทีใL ช้ในการวิเคราะห์จาํ นวน 11 รูปแบบ
(𝑇!"#$% = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, และ 13 สัปดาห์) และระดับ
วัสดุคงคลังเผือL จํานวน 7 รูปแบบ โดยคิดจากอัตราส่วนของระดับวัสดุคง
คลัง เผืLอ ต่ อ ระดับ วัส ดุ ค งคลัง สูง สุ ด (𝑆𝑆# /𝐸'() # = 0.00, 0.05, 0.10,
0.15, 0.20, 0.25, และ 0.30) ทําให้เกิดรูปแบบทีวL เิ คราะห์จาํ นวน 11´7
= 77 รู ป แบบ สํ า หรั บ แต่ ล ะนโยบายเติ ม เต็ ม ซึL ง ในการจํ า ลอง
สถานการณ์ได้มกี ารทําซํeา (Replication) จํานวน 1,000 รอบ สําหรับแต่
ละรูปแบบ โดยมีการใช้ฟังก์ชนั ยาไซ (YASAI) [10] ในการวิเคราะห์
ตัวอย่างแบบจําลองสถานการณ์ สําหรับสินค้าประเภท A03 สามารถ
แสดงได้ ด ัง รู ป ทีL ll ทังe นีe จ ากภาพแสดงในรู ป ทีL ll สามารถจํ า แนก
แบบจําลองสถานการณ์ได้เป็ น 4 ส่วน ดังมีรายละเอียดอธิบายได้ ดังนีe

336.4983
343.9983
299.2419
269.4855
239.4855

lV.II.ll. ต้นทุนสังเติ
g มเต็มวัสดุคงคลัง
ต้นทุนสังเติ
L มเต็มวัสดุคงคลังถูกพิจารณาจากค่าใช้จา่ ยทีเL กิดขึนe ต่อ
แต่ละคําสังซื
L อe ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสือL สาร ค่าเอกสารใบ
คําสังซื
L อe ค่าพนักงานดําเนินการ รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการขนส่ง ทังe นีeเมือL
รวมค่าใช้จา่ ยต่างๆ สามารถคิดเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสังซื
L อe วัสดุคงคลังแต่
ละครังe ได้เท่ากับ •,•“• บาทต่อคําสังซื
L อe
lV.ll.III. ค่าใช้จา่ ยจากการขาดแคลนวัสดุคงคลัง
การขาดแคลนวัสดุคงคลังถูกพิจารณาเป็ นการสูญเสียการขาย (Lost
Sale) ซึLงคิดเป็ นการสูญเสียโอกาสในการทํากําไรร้อยละ 25 ของราคา
ขายสินค้า
lV.lll. การพัฒนาตัวแบบจําลองสถานการณ์มอนติคาร์โล
ในการจําลองสถานการณ์ เพืLอสร้างอุปสงค์อย่างสุ่ม จํานวน •••
สัป ดาห์ อุ ป สงค์ข องสิน ค้า คงคลัง แต่ ล ะชนิ ด ได้ถู ก ถอดค่า ความเป็ น
ฤดูกาลออก โดยการหารด้วยค่าดัชนีฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา จากนันe จึง
ทํ า การสุ่ ม อุ ป สงค์ทLีไ ม่ ม ีอ งค์ป ระกอบฤดู ก าล ก่ อ นปรับ ให้อุ ป สงค์ม ี
องค์ประกอบฤดูกาลด้วยการคูณค่าดัชนีฤดูกาลเข้าไป
ตัวแบบจําลองสถานการณ์มคี า่ พารามิเตอร์นําเข้า ได้แก่ ต้นทุนการ
สังซื
L eอ ค่า สัด ส่ว นถือ ครอง ราคาขาย ต้น ทุ น สิน ค้า ค่า เฉลีLย และส่ว น

รูปทีL lI. แบบจําลองสถานการณ์การเติมเต็มสินค้าคงคลังของสินค้า A03
Variables) รอบเวลาเติมเต็มจํานวน 11 ระดับ และระดับวัสดุคงคลังเผือL
จํานวน 7 ระดับ ซีงL ทําให้เกิดรูปแบบสถานการณ์ (Strategy) ทีวL เิ คราะห์
ทังe สินe 77 รูปแบบ ทังe นีeการปรับเปลียL นค่าระดับของตัวแปรตัดสินใจถูก
ทําโดยฟั งก์ชนั ยาไซ การตังe ค่าเซลล์ของส่วนนีeสามารถแสดงได้ดงั ตาราง
ทีL lll

ส่วนทีL ›
ส่วนแรกของตัวแบบจําลองสถานการณ์ เป็ นส่วนทีแL สดงถึงค่าของ
ตัวแปรนํ าเข้า (Input Parameters) ได้แก่ ต้นทุนการสังซื
L eอ ค่าสัดส่วน
ถือ ครอง ราคาขาย ต้น ทุ น ต่ อ ชิeน อุ ป สงค์เ ฉลีLย รายสัป ดาห์ และค่ า
เบีLยงเบนมาตรฐานรายสัปดาห์ รวมถึงตัวแปรทีใL ช้ตดั สินใจ (Decision
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ตารางทีL llI. การตังe ค่าเซลล์สว่ นทีหL นึLง
เซลล์

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

C9

ข้อมูล
ต้นทุนสังซื
< อ@ ต่อครัง@
ค่าสัดส่วนถือครอง
ราคาขายสินค้าต่อชิน@
ต้นทุนสินค้าต่อชิน@
ค่าเฉลีย< อุปสงค์ต่อสัปดาห์
ค่าเบีย< งเบนมาตรฐานต่อ
สัปดาห์
ช่วงเวลานํา
กําหนดค่าพารามิเตอร์สาํ หรับ
รอบเวลาการสังซื
< อ@ ร่วม
ระดับสินค้าคงคลังเผือ<
กําหนดค่าพารามิเตอร์สาํ หรับ
ระดับสินค้าคงคลังเผือ<

N/A (ไม่ม)ี
N/A (ไม่ม)ี
N/A (ไม่ม)ี
N/A (ไม่ม)ี
N/A (ไม่ม)ี
N/A (ไม่ม)ี

ทังe นีe ห ากคาบเวลาใดมีอุ ป สงค์สูง กว่า ระดับ วัส ดุ ค งคลัง ในระบบทีLต้น
คาบเวลา อุปสงค์ส่วนทีไL ม่สามารถถูกตอบสนองได้จะถูกพิจารณาเป็ น
การสูญเสียการขาย ซึLงทําให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียการขายใน
คาบเวลานันe และคาบเวลาดังกล่าวจะมีระดับวัสดุคงคลังคงเหลือทีปL ลาย
คาบเวลาเป็ นศูนย์ ทังe นีeหากคาบเวลาใดมีการสังเติ
L มเต็มวัสดุคงคลัง จะ
เกิดมีคา่ ใช้จา่ ยในการสังเติ
L มเต็มเติมเต็มวัสดุคงคลังในคาบเวลานันe การ
ตังe ค่าเซลล์ของส่วนทีสL าม สามารถแสดงได้ดงั ตารางทีL V

สูตร

ตารางทีL V. การตังe ค่าเซลล์สว่ นทีสL าม
เซลล์

N/A (ไม่ม)ี
=simParameter({3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13},A8,1)
=ROUNDUP(B5*(B7+B8)
*C9,0)
=simParameter({0,0.05,0
.1,0.15,0.2,0.25,0.3},A9,2
)

ส่วนทีL 2
ส่วนทีสL องของตัวแบบการจําลองสถานการณ์เป็ นส่วนทีแL สดงค่าทีL
ได้จากการคํานวณของพารามิเตอร์นําเข้าจากส่วนทีหL นึLง โดยค่าทีถL ูก
คํา นวณในส่ว นทีLส องประกอบด้ว ย ค่ า สัด ส่ว นถือ ครองรวมต่ อ ปี ค่ า
สัดส่วนถือครองรวมต่อสัปดาห์ ระดับสินค้าคงคลังสูงสุด และค่าใช้จ่าย
เนืLองจากการขาดสินค้า การตังe ค่าเซลล์ของส่วนนีeสามารถแสดงได้ดงั
ตารางทีL lV

E1
E2
E3
E4

ข้อมูล
ค่าสัดส่วนถือครองรวมต่อปี
ค่าสัดส่วนถือครองรวมต่อ
สัปดาห์
ระดับสินค้าคงคลังสูงสุด
ค่าใช้จา่ ยเนื<องจากสินค้า
ขาดแคลน (บาทต่อชิน@ )

=B2*B4
=E1/52

C12
D12
E12
F12
G15
H12
I12
J12

ข้อมูล
เลขสุม่ ระหว่าง 0 กับ 1
อุปสงค์ทไ<ี ม่มฤี ดูกาล
อุปสงค์ทม<ี อี ทิ ธิพลฤดูกาล
อุปสงค์ทไ<ี ด้ใช้จริง
จํานวนสินค้าทีไ< ด้รบั จากผูข้ าย
สินค้าคงเหลือต้นงวด
สินค้าคงเหลือปลายงวด
จํานวนสินค้าทีต< อ้ งสังซื
< อ@

K12

ตรวจสอบว่าต้องสังหรื
< อไม่

L12
M12

จํานวนสินค้าทีข< าดแคลน
ค่าใช้จา่ ยในการขาดแคลน
สินค้า
ต้นทุนการถือครอง
ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
< อ@
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยแปรผันรวม
ค่าใช้จา่ ยเนื<องจากสินค้า
ขาดแคลนรวม 200 สัปดาห์
ต้นทุนการถือครอง 200
สัปดาห์
ค่าใช้จา่ ยการสังซื
< อ@ 200
สัปดาห์
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยแปรผันรวม
200 สัปดาห์

N12
O12
P12
M10

ตารางทีL lV. การตังe ค่าเซลล์สว่ นทีสL อง
เซลล์
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สูตร

N10
O10

=ROUND(B5*B8+B5*B7
+B9,0)
=B3-B4

P10

สูตร

=AB2
=AC2
=ROUND(D12*B12,0)
=MIN(G12+H12,E12)
=J12
=ROUND(B5*B8+B9,0)
=G12+H12-F12
=IF(K12="Y",ROUND(($
E$3*B15),0)-I12,0)
=IF(MOD(A12+$B$7,$B$
8)=0,"Y","N")
=E12-F12
=$E$4*L12
=$E$2*I12
=IF(K12="Y",$B$1,0)
=SUM(M12:O12)
=SUM(M12:M211)
=SUM(N12:N211)
=SUM(O12:O211)
=SUM(P12:P211)

ส่วนทีL 4
ส่วนทีLสขLี องตัวแบบจําลองสถานการณ์ เป็ นส่วนทีLแสดงผลลัพธ์ซLงึ
เป็ นค่าใช้จ่ายทีเL กิดขึนe จากเหตุการณ์จําลอง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การสังซื
L eอสินค้า ค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้า ค่าใช้จ่ายจากการขาด
แคลนสินค้า โดยผลรวมของค่าใช้จ่ายทีLกล่าวมาทําให้เกิดเป็ นต้นทุน
แปรผันรวมของสินค้า ซึLงเป็ นตัววัดประสิทธิภาพของสถานการณ์ททLี ํา
การวิเคราะห์ ทังe นีeในตัวแบบจําลองสถานการณ์ ได้มกี ารใช้ฟังก์ชนั ยา
ไซ เพืLอแสดงผลลัพธ์ทเLี กิดขึนe ของแต่ละสถานการณ์ททLี ําการวิเคราะห์
การตังe ค่าเซลล์ของส่วนทีสL สLี ามารถแสดงได้ดงั ตารางทีL Vl

ส่วนทีL 3
ส่วนทีสL ามของตัวแบบจําลองสถานการณ์ เป็ นการจําลองเหตุการณ์
ทีLเกิดขึeนในแต่ละคาบเวลา (สัปดาห์) โดยในส่วนนีeมกี ารสร้างอุปสงค์
วัสดุคงคลังซึงL มีองค์ประกอบฤดูกาลอย่างสุ่ม โดยเริมL ต้นจากการสุ่มอุป
สงค์ซLงึ ไม่มอี งค์ประกอบฤดูกาล (De-seasonalized Demand) สําหรับ
วัสดุคงคลังแต่ละชนิดในแต่ละคาบเวลา หลังจากนันe จึงได้ทาํ การคูณอุป
สงค์ทLีไ ม่ ม ีอ งค์ป ระกอบฤดู ก าลด้ว ยดัช นี ฤ ดู ก าลทีLม ีค วามสํา คัญ กับ
คาบเวลานันe เพือL ให้ได้คา่ อุปสงค์ทมLี อี งค์ประกอบฤดูกาล
สําหรับการจําลองเหตุการณ์ทเLี กิดขึนe ในแต่ละคาบเวลาของส่วนทีL
สามนันe มีสมมติฐานการเกิดอุปสงค์ทตLี น้ คาบเวลา ระดับวัสดุคงคลังใน
ระบบทีLต้น คาบเวลา (Beginning Inventory) จะถูก หัก ออกด้ว ยค่า อุ ป
สงค์วสั ดุคงคลังทีLมฤี ดูกาล (Seasonal Demand) ซึLงถูกสุ่มขึeนสําหรับ
คาบเวลานั นe ทํ า ให้ ไ ด้ ร ะดับ วัส ดุ ค งคลัง คงเหลือ ทีLป ลายคาบเวลา
(Ending Inventory) โดยวัสดุคงคลังคงเหลือทีLปลายคาบเวลานีe จะถูก
นํ าไปคํานวณค่าใช้จ่ายในการถือครองวัสดุคงคลังสําหรับคาบเวลานันe

ตารางทีL Vl. การตังe ค่าเซลล์สว่ นทีสL Lี
เซลล์
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D8

ต้นทุนค่าใช้จา่ ยแปรผันรวมของ
สินค้าทุกชนิด

E8

ค่าใช้จา่ ยเนื<องจากสินค้า
ขาดแคลนรวมของสินค้าทุก
ชนิด
ต้นทุนการถือครองรวมของ
สินค้าทุกชนิด

F8
G8

ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
< อ@ รวมของ
สินค้าทุกชนิด

D9

กําหนดผลลัพธ์ของการจําลอง
สถานการณ์ในชือ< Variable

E9
F9
G9

cost

cost")

=simOutput(E8,"Shortag
e cost")

กําหนดผลลัพธ์ของการจําลอง
สถานการณ์ในชือ< Holding

=simOutput(F8,"Holding
cost")

กําหนดผลลัพธ์ของการจําลอง
สถานการณ์ในชือ< Ordering

=simOutput(G8,"Orderin
g cost")

cost
cost

จากการพิจารณาช่วงความเชืLอมันค่
L าใช้จ่ายแปรผันรวมจากสอง
นโยบายทีกL ล่าวมา ซึงL ไม่ทบั ซ้อนกัน จึงสามารถสรุปได้ว่านโยบายเติม
เต็มวัสดุคงคลังทีนL ํ าเสนอในงานวิจยั ซึLงมีการปรับค่าระดับวัสดุคงคลัง
สูงสุดในแต่ละรอบเวลาทีมL กี ารสังเติ
L มเต็มโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ฤดูกาล ทําให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายแปรผันรวมทีตL Lํากว่านโยบายเติมเต็ม
วั ส ดุ ค งคลั ง ร่ ว มกั น แบบเดิ ม ซึL ง ไม่ ม ี ก ารพิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของ
องค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์ รูปทีL lll แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียL
ของต้นทุนแปรผันรวมจากนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังทีแL ตกต่างกัน

=P10+'A05'!P10+'A08'!P1
0+'A09'!P10+'A06'!P10+'C
03'!P10+'A04'!P10+'C01'!
P10
=M10+'A05'!M10+'A08'!M10
+'A09'!M10+'A06'!M10+'C03'
!M10+'A04'!M10+'C01'!M10
=N10+'A05'!N10+'A08'!N10+
'A09'!N10+'A06'!N10+'C03'!
N10+'A04'!N10+'C01'!N10
=O10+'A05'!O10+'A08'!O10+
'A09'!O10+'A06'!O10+'C03'!
O10+'A04'!O10+'C01'!O10
=simOutput(D8,"Variable

กําหนดผลลัพธ์ของการจําลอง
สถานการณ์ในชือ< Shortage

cost
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รูปทีL lll. แผนภูมกิ ารเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยแปรผันรวมของระบบ
lV.lV.ll. การเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยในการขาดแคลนวัสดุคงคลัง
เมืLอพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขาดแคลนวัสดุคงคลัง
ระหว่างนโยบายการเติมเต็มทีนL ําเสนอซึงL คํานึงถึงอิทธิพลของฤดูกาลใน
อุปสงค์ กับนโยบายเติมเต็มซึLงไม่คํานึงถึงอิทธิพลของฤดูกาล พบว่า
นโยบายเติม เต็ม ทีLนํ า เสนอมีค่ า ใช้จ่ า ยในการขาดแคลนวัส ดุ ค งคลัง
เท่ากับ 203,648 บาท ซึLงตํLากว่านโยบายแบบเดิมทีLมคี ่าใช้จ่ายในการ
ขาดแคลนวัสดุคงคลังเท่ากับ 302,764 บาท โดยมีช่วงความเชืLอมันที
L L
ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายในการขาดแคลนวัสดุคงคลังของ
ระบบจากนโยบายเติมเต็มทีนL ําเสนอและนโยบายแบบเดิม คือ (203196,
204101) บาท และ (302309, 303219) บาท ตามลําดับ ทังe นีeสามารถ
อธิบายได้ว่านโยบายเติมเต็มทีนL ํ าเสนอซึLงคํานึงถึงอิทธิพลของฤดูกาล
ในอุ ป สงค์ม ีก ารปรับ ค่ า ของระดับ วัส ดุ ค งคลัง สู ง สุ ด ซึLง ถู ก ใช้ใ นการ
คํานวณปริมาณเติมเต็มในแต่ละคาบเวลาทีมL กี ารเต็มเติมให้เหมาะสม
กับการรองรับอุปสงค์ทมLี ฤี ดูกาล จึงมีปริมาณและค่าใช้จ่ายของวัสดุคง
คลังขาดแคลน ตํLากว่านโยบายเติมเต็มเดิมซึLงไม่คํานึงถึงอิทธิพลของ
ฤดูกาลในอุปสงค์
V. สรุป และข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นํ าเสนอนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังตามรอบเวลาร่วมกัน
กรณีระบบมีวสั ดุคงคลังหลายชนิดถูกเติมเต็มจากผู้ผลิตรายเดียวกัน
โดยวัสดุคงคลังแต่ละชนิดมีองค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์ นโยบายเติม
เต็มวัสดุคงคลังหลายชนิดตามรอบเวลาร่วมกันถูกนํามาปรับปรุงเพือL ให้
สามารถประยุกต์ใช้ได้สําหรับการหาคําตอบกรณีอุปสงค์วสั ดุคงคลังมี
องค์ประกอบฤดูกาล โดยค่าระดับวัสดุคงคลังสูงสุดของวัสดุคงคลังแต่ละ
ประเภทในแต่ละคาบเวลาทีมL กี ารสังเติ
L มเต็ม ถูกนํ ามาปรับค่าด้วยดัชนี
ฤดู ก าลซึL ง สอดคล้ อ งกับ คาบเวลาทีL ม ี ก ารรับ วัส ดุ ค งคลัง เพืL อ วัด
ประสิทธิภาพของนโยบายทีนL ํ าเสนอ ตัวแบบจําลองสถานการณ์มอนติ

lV.lV. การวิเคราะห์ผลการจําลองสถานการณ์
ตัวแบบการจําลองสถานการณ์มตี วั แปรตัดสินใจสองตัวแปรคือรอบ
เวลาเติม เต็ม วัส ดุ ค งคลัง ร่ว มกัน (11 ระดับ ) และระดับ สิน ค้า เผืLอ (7
ระดับ ) ทํ า ให้ เ กิ ด สถานการณ์ ทLี แ ตกต่ า งกั น 77 รู ป แบบ มี ต ั ว วัด
ประสิทธิภาพคือค่าใช้จา่ ยต้นทุนแปรผันทีเL กิดขึนe จํานวนคาบเวลา (Run
Length) ทีL ถู ก สร้ า งขึeน ในตัว แบบจํ า ลองสถานการณ์ เท่ า กับ 200
คาบเวลา โดยมีการทําซํeา (Replication) จํานวน 1,000 รอบ ในแต่ละ
รูปแบบ
lV.lV.l. การเปรียบเทียบต้นทุนแปรผันรวม
เมืLอพิจารณานโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังตามรอบเวลาร่วมกันทีL
นํ าเสนอในงานวิจยั ซึงL มีการปรับค่าระดับวัสดุคงคลังสูงสุดในแต่ละรอบ
เวลาทีมL กี ารสังเติ
L มเต็มโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์
พบว่า ทีรL อบเวลาการสังซื
L eอร่วมกัน 12 สัปดาห์ และระดับสินค้าคงคลัง
เผืLอเท่ากับร้อยละ 15 ของอุปสงค์เฉลียL ในช่วงรอบเวลาเติมเต็มรวมกับ
ช่วงเวลานํา ทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จา่ ยแปรผันรวมเฉลียL ตํLาทีสL ดุ คือ 408,439
บาท โดยมี 95 เปอร์เซ็นต์ ช่วงความเชืLอมันของค่
L
าใช้จ่ายแปรผันรวม
ทังe หมดของระบบ เท่ากับ (408006, 408872) บาท
สําหรับกรณีของนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังตามรอบเวลาร่วมกัน
แบบเดิม ซึงL ไม่มกี ารพิจารณาอิทธิพลขององค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์
สินค้าแต่ละชนิด โดยไม่มกี ารปรับค่าระดับวัสดุคงคลังสูงสุดในแต่ละรอบ
เวลาเติมเต็ม พบว่า ทีรL อบเวลาเติมเต็มร่วมกัน 12 สัปดาห์ และระดับ
สินค้าคงคลังเผือL เท่ากับร้อยละ 15 ของอุปสงค์เฉลียL ในช่วงรอบเวลาเติม
เต็ม รวมกับ ช่ว งเวลานํ า ทํา ให้เ กิด ต้น ทุ น ค่า ใช้จ่า ยแปรผัน รวมเฉลีLย
ตํLาสุด คือ 462,324 บาท โดยมี 95 เปอร์เซ็นต์ ช่วงความเชืLอมันของ
L
ค่าใช้จา่ ยแปรผันรวมของระบบ เท่ากับ (461900, 462748) บาท
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[10] J. Eckstein, Version 3.0 User Guide, YASAI Yet Another Simulation
Add-In. Accessed: January 10, 2022. [Online]. Available:
http://www.yasai.rutgers.edu/yasai-guide-30.html

คาร์ โ ลได้ ถู ก พัฒ นาขึe น โดยใช้ ค่ า พารามิ เ ตอร์ นํ า เข้ า จากสถาน
ประกอบการทีLมกี ารจําหน่ ายอุปกรณ์ ประมง ซึLงมีวสั ดุคงคลังในระบบ
จํานวน 8 ประเภท ถูกเติมเต็มจากผูผ้ ลิตรายเดียวกัน และวัสดุคงคลัง
ทุกประเภทมีลกั ษณะองค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์ จากผลการจําลอง
สถานการณ์จํานวน 200 คาบเวลา ทีรL อบทําซํeา 1,000 รอบ พบว่า เมืLอ
เปรียบเทียบกับนโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังร่วมกันตามรอบเวลาดังe เดิม
ซึงL ไม่มกี ารพิจารณาอิทธิพลขององค์ประกอบฤดูกาลในอุปสงค์ นโยบาย
เติมเต็มวัสดุคงคลังทีนL ําเสนอมีคา่ เฉลียL ของต้นทุนแปรผันรวมในระบบทีL
ตํLากว่า 11.66 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ
โดยทัวไประดั
L
บ วัส ดุ ค งคลัง เผืLอ ควรถู ก กํา หนดจากระดับ บริก าร
ลูกค้า เนืLองจากวัสดุคงคลังแต่ละประเภทมีความแปรปรวนในอุปสงค์ทLี
แตกต่ า งกัน อย่ า งไรก็ ต ามเพืLอ ลดจํ า นวนสถานการณ์ ทLีใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ของสองนโยบายทีแL ตกต่างกัน งานวิจยั นีe
จึงได้ทําการกําหนดวัสดุคงคลังเผืLอจากร้อยละของอุปสงค์เฉลียL ในช่วง
รอบเวลาเติมเต็มรวมกับช่วงเวลานํ า ทังe นีeเพืLอให้ได้คําตอบทีLมคี วาม
เหมาะสมมากขึนe นโยบายทีนL ํ าเสนอในงานวิจยั อาจถูกนํ าไปวิเคราะห์
เพิLม เติม เพืLอ หาระดับ วัส ดุ ค งคลัง เผืLอ ทีLเ หมาะสมของสิน ค้า แต่ ล ะ
ประเภท โดยการกําหนดระดับบริการลูกค้าของสินค้าแต่ละประเภททีL
แตกต่างกัน
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ระบบการตรวจจับความรู้สึกผ่านใบหน้ าอัตโนมัติ
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Automatic Facial Expression Detection System Using Deep Learning
พาสุข ภัทรสุขสิโรตม์, อัดนา เซนโต๊ะ
Phasook Phattarasooksirot*, Adna Sento*

คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป= ่ นุ , กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand

Keywords — image recognition algorithm, sensory learning
algorithm, face detection algorithm, deep learning module.

บทคัดย่อ — ในปัจจุบนั การแสดงสถานภาพทางอารมณ์ผา่ นใบหน้ า มี
บทบาทและมีอิทธิ พลอย่างมากต่อทังC ผูผ้ ลิ ต ผูท้ าํ หน้ าทีFประชาสัมพันธ์ ผูใ้ ห้
จัดจําหน่ าย และผูใ้ ห้บริ การในการนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การ ด้วยเหตุนีCจึงได้มีการพัฒนาวิ ธีการและกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเหล่านีC จากตัวผู้บริ โภค เช่ น การใช้ แบบประเมิ ณความพึงพอใจของ
ลู ก ค้ า ทีF มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก าร หรื อ แม้ ก ระทังF วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ แต่
อย่ า งไรก็ต าม วิ ธี ก ารเหล่ า นั Cน ก็ย งั ไม่ เ พี ย งพอทีF จ ะครอบคลุ ม ผู้บ ริ โ ภค
ทังC หลาย ดังนันC งานวิ จยั นีC จึงนํ าเสนอระบบการรู้จาํ สถานภาพทางอารมณ์
ของผู้บริ โภคด้ วยการนํ าเอาอัลกอริ ทึมของการเรียนรู้เชิ งลึกทีF ได้ รบั การ
ดัดแปลงนีC ซึFงได้ตงั C ชืFอว่า Hybrid Residual Net โดยอัลกอริ ทึมทีF นําเสนอนีC
สามารถจําแนกความรู้สึก U ความรู้สึกได้ แก่ ความโกรธ ความรังเกี ยจ
ความกลัว ความเศร้า ความสุข ความตกตะลึง และความรู้สึกเป็ นกลาง
และเพืFอนํามาใช้งานสําหรับการพยากรณ์ สถานภาพทางอารมณ์ ของมนุษย์
ในสภาวะแวดล้ อ มจริ ง เพืF อ พิ สู จ น์ อั ล กอริ ทึ ม ทีF นํ า เสนอ ทางผู้ วิ จัย
ดําเนิ นการทดลองแบบจําลองดังกล่าวด้วยการฝึ กสอนบนชุดข้อมูลทีFได้รบั
การยอมรับในระดับสากล X ชุดข้ อมูลได้ แก่ FER2013, CK+ และ JAFFE
จากนั นC ก็ได้ นําไปทดสอบกับรูปภาพตัวอย่างทีF ทางผู้วิจยั ทําการรวบรวม
แล้วสร้างขึนC มาจากสืFอออนไลน์ ต่างๆ ซึFงจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
แบบจําลองดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ ข้อมูลทีF มีค่าสูงสุดถึง
gh.jj เปอร์เซ็นต์ สําหรับชุดข้อมูล CK+
คําสําคัญ — ขันC ตอนวิ ธีการรู้จาํ ภาพ, ขันC ตอนวิ ธีการเรียนรู้จาํ
ความรู้สึก, ขันC ตอนวิ ธีการตรวจจับใบหน้ า, โมดูลการเรียนรู้เชิ งลึก

I. บทนํา
ตลอดช่วงเวลาหลายปี ทผDี ่านมา การแสดงสถานภาพทางอารมณ์ผ่าน
ใบหน้ามีบทบาทสําคัญอย่างมากในวงการทางธุรกิจ เนืDองจากผลตอบรับ
จากผูบ้ ริโภคทีมD ตี ่อผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึDงๆ นัน_ มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อ
ทัง_ ผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริการ ในการนํ าไปใช้สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ ซึงD สิงD เหล่านี_ลว้ นเป็ นปั จจัยทีเD กียD วข้องกับอารมณ์และความรูส้ กึ ของ
ผูบ้ ริโภคโดยตรงทัง_ สิน_ ด้วยเหตุน_ีจงึ ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารและกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี_จากตัวผูบ้ ริโภคเช่น การใช้แบบประเมิณความพึง
พอใจของลู ก ค้ า ทีD ม ีต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รือ บริก าร หรือ แม้ ก ระทังD วิธี ก าร
สัมภาษณ์ ซึงD เป็ นการใช้พนักงานเพือD เข้าไปสัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วธิ กี ารทีDได้กล่าวมานัน_ จะมีประสิทธิภาพในการ
รวบรวมข้อมูลมากขนาดไหน ก็ยงั จัดว่าเป็ นวิธกี ารทีสD น_ิ เปลืองทัง_ เวลาและ
ทรัพ ยากรในการรวบรวมข้อ มูล เป็ น อย่ า งมาก และนอกจากนี_ วิธีก าร
เหล่านัน_ ก็ยงั ไม่เพียงพอทีจD ะครอบคลุมผูบ้ ริโภคทุกๆ คนทีเD ข้ามาเลือกใช้
งานผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ ดังนัน_ แล้ว ระบบการรูจ้ าํ ด้วยคอมพิวเตอร์จงึ
ได้ถูกนํามาใช้งานในการรูจ้ าํ สถานภาพทางอารมณ์ของผูบ้ ริโภค แทนการ
ใช้งานวิธกี ารทีไD ด้กล่าวมาในข้างต้น [1, 2, 3, 4]
ด้วยเหตุ น_ีโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึกได้ผ่านการ
พิสูจน์ มาแล้วว่าเป็ นหนึDงในวิธกี ารทีDมปี ระสิทธิภาพมากทีDสุดสําหรับการ
จํ า แนกประเภทของข้อ มู ล ภาพ เพราะฉะนั น_ จึง ได้ ม ีแ บบจํ า ลองของ
อัลกอริทมึ จํานวนมากทีถD ูกพัฒนาขึน_ มาเพืDอนํ ามาใช้สาํ หรับการพยากรณ์
สถานภาพทางอารมณ์ดว้ ยใบหน้าของมนุ ษย์มากมายอาทิเช่น VGG Net
[q] โดยโครงสร้ า งแบบ CNN Net นั _น ถู ก พั ฒ นาขึ_ น มาให้ ม ี จํ า นวน
กระบวนการ convolution ซ้อนกันหลายๆ ชัน_ เพืDอสกัดเอาคุณลักษณะทีD
ละเอียดอ่อนออกมาจากรูปภาพและนํ าไปใช้ในการคัดแยกความรูส้ กึ และ
ในงานวิจ ัย ของ Behzad Hasani และ Mohammad H. Mahoor [6] ก็ ใ ช้
ส่วนโครงสร้าง Inception Net มาเพืDอพัฒนางานด้านการตรวจจับอารมณ์
ความรูส้ ดึ โดยอาศัยหลักการ Feature Fusion ทีเD ป็ นผลลัพธ์จากการหลอม
รวมของกระบวนการ Convolution ทีDม ีก ารใช้ง านขนาดของ kernel ทีD
แตกต่ า งเข้ า ด้ ว ยกัน กระบวนการ Convolution ทีD ใ ช้ ข นาด kernel ทีD
แตกต่างกัน จะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์จากกระบวนการทีDแตกต่างกันออกไป
เป็ นผลทําให้คุณลักษณะเฉพาะของภาพทีถD ูกสกัดออกมาจากกระบวนการ
Convolution แต่ละกระบวนการนัน_ มีความละเอียดทีDแตกต่างกันออกไป
ด้วย ซึงD คุณลักษณะเหล่านัน_ จะถูกนํ ามาหลอมรวมกันเพืDอสร้างเป็ นข้อมูล
นํ าเข้าใหม่เพืDอส่งเข้าสู่กระบวนการในลําดับชัน_ ถัดไปในโครงข่ายประสาท
เทียม

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.
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ในส่วนหัวข้อทีเD หลือของงานวิจยั มีดงั นี_ ส่วนทีD ‘ จะกล่าวถึงส่วนของ
ทฤษฎีการรูจ้ าํ ภาพทีเD กียD วข้องและขัน_ ตอนวิธที นDี ําเสนอ จากนัน_ จะกล่าวถึง
ส่วนของการทดลองทีDได้นําอัลกอริทมึ มาใช้ทดสอบเพืDอตรวจจับอารมณ์
ความรู้ส ึก จากกลุ่ ม ตัว อย่า งในส่ว นทีD “ และบทสรุ ป ของงานวิจ ยั จะถู ก
กล่าวถึงในส่วนสุดท้าย

และสุ ด ท้า ยตัว อย่ า งจากงานวิจ ัย ของ Huiyuan Yang, Umur Ciftci
และ Lijun Yin [7] ทีDใ ช้โ ครงสร้า งแบบ Residual Net มาพัฒ นาต่ อ ยอด
เพืDอให้ได้อลั กอริทมึ การคัดแยกทีDมปี ระสิทธิภาพสูง โดยโครงสร้างนี_จะ
อาศั ย หลั ก การ Feature Fusion หลั ง จากทีD รู ป ภาพถู ก นํ ามาผ่ า น
กระบวนการ Convolution ไปแล้ว นันD หมายความว่า คุณลักษณะเฉพาะทีD
ถูกสกัดออกมาจากกระบวนการ Convolution นัน_ จะถูกนํามาหลอมรวมกับ
ข้อมูลเดิมทียD งั ไม่ได้นํามาผ่านกระบวนการ Convolution นันหมายความว่
D
า
ในขณะทีDทํ า การสกัด เอาคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของรู ป ภาพออกมาด้ ว ย
กระบวนการ convolution คุ ณ ลัก ษณะบางอย่ า งทีDสู ญ หายไประหว่ า ง
กระบวนการดังกล่าวนัน_ จะยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้อยูด่ ว้ ย
แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาอัลกอริทมึ การคัดแยก
อารมณ์ความรูส้ กึ นัน_ จะต้องได้รบั การพัฒนาต่อไป ดังนัน_ งานวิจยั นี_จงึ นํ า
ข้อ ดีข องโครงข่า ยประสาทเทีย มแบบ Residual Net มาพัฒ นาต่ อ ยอด
เพืDอ ให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ห รือ ประสิท ธิภ าพทีDสูง ขึ_น และในงานวิจ ัย นี_ ผู้ว ิจ ัย ได้
ดัดแปลงให้มคี วามลึกของชัน_ โครงสร้างทีDลดลงมา เพืDอลดความซับซ้อน
ของแบบจําลองให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนํ าเข้า ทําให้สามารถ
พยากรณ์การแสดงความรูส้ กึ ผ่านใบหน้าได้ดว้ ยความแม่นยําทีสD งู และเพือD
พิสูจน์ ความมีประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ ทางผู้วจิ ยั จึงได้ออกแบบการ
ทดลองโดยนํ า อัล กอริทึม โครงข่า ยประสาทเทีย มเชิง ลึก ทีDนํ า เสนอนี_ ม า
ฝึ กสอนด้วยชุดข้อมูลทีมD ชี Dอื ว่า FER2013 CK+ และ JAFFE และจากทีไD ด้
ทํา การทดสอบมีผ ลลัพ ธ์ทDีไ ด้ส ามารถระบุ บุ ค คลทีDอ ยู่ใ นภาพว่า มีส ีห น้ า
อารมณ์ ความรู้สกึ ทีDถูกต้องสูงถึง 83.00 เปอร์เซนต์ และนอกเหนือจากนี_
ทางผูว้ จิ ยั ได้นําผลลัพธ์ทไDี ด้ไปเปรียบเทียบกับอัลกอริทมึ อืDน ๆ ผลประกฎ
ว่ามีความถูกต้องทีอD ยูร่ ะดับเกณฑ์ทดDี มี าก

II. ขัน_ ตอนวิธที นDี ําเสนอ
ในงานวิจยั นี_ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการพัฒนาอัลกอริทมึ การเรียนรูเ้ ชิงลึกโดย
อาศัยหลักการของโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกซึงD เป็ นโครงข่ายทีพD ฒ
ั นา
ต่อยอดจากโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบ Residual ดังแสดงในรูปทีD ”
ซึงD เป็ นหนึDงในโครงสร้างมาตรฐานของโครงข่ายประสาทเทียม และเป็ น
โครงสร้างของกระบวนการ Convolution และ Pooling ทีเD รียบง่ายไม่
ซับซ้อน แต่ทมDี คี วามสามารถในการรักษาคุณลักษณะเฉพาะของรูปภาพ
เดิมเอาไว้ และในขณะเดียวกันก็ยงั สามารถสกัดคุณลักษณะเฉพาะอืนD ๆ
ของรูปภาพออกมาได้อกี ด้วยดังแสดงในสมการทีD 1 และ ‘
𝑦 = ℱ(𝑥) + 𝑥
ℱ(𝑥) = ℋ(𝑥) − 𝑥

− − − − − (1)
− − − − − (2)

โดยทีD ℱ(𝑥) คือ ฟั งก์ชนั ของชัน_ การคํานวณ (Layer) ทัง_ หมดเพือD
สกัดคุณลักษณะเฉพาะออกมาจากรูปภาพ ℋ(𝑥) คือ ชัน_ การคํานวน
(Layer) ทีอD ยูใ่ นลําดับถัดไป เทียบกับชัน_ การคํานวณในปั จจุบนั x คือข้อมูล
นําเข้าสูช่ นั _ การคํานวณเพือD สกัดคุณลักษณะเฉพาะออกมาจากรูปภาพ

รูปที = I. โครงสร้างสถาปั ตยกรรมของอัลกอริทมึ ทีน= ําเสนอ
แบบจําลองทีนD ําเสนอนี_มลี กั ษณะโครงสร้างแบบจําลองเป็ นรูปแบบ
การพัฒนาต่อยอดจากโครงสร้างแบบ Residual Net โดยทีใD นขัน_ ตอนแรก
สุด ข้อมูลนําเข้าจะถูกนําเข้าสูช่ นั _ Convolution ผ่านบล๊อกของ Residual
ซึงD ประกอบด้วย › ส่วน โดยจะส่งค่าไปยังส่วนของชัน_ Fully-connect และ
ชัน_ เอาต์พตุ ในลําดับสุดท้าย ซึงD ก็คอื ชัน_ ซ่อนทีมD จี ดุ การเชือD มต่อจํานวน 7
เอาท์พตุ ได้แก่ ความโกรธ ความรังเกียจ ความกลัว และความเศร้า
ความสุข ความตกตะลึง และความรูส้ กึ เป็ นกลาง ซึงD มีฟังก์ชนั การกระตุน้ คือ
SoftMax Function เพือD คํานวณหาค่าการสูญเสีย (Loss) จากการฝึกสอน
แบบจําลอง

รูปทีD II . ภาพโครงสร้างสถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมประเภท
รูปแบบ Residual
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นอกจากนี_ผวู้ จิ ยั ก็พจิ ารณาเลือกใช้ฟังก์ชนั การกระตุน้ สําหรับ
กระบวนการนี_ คือ ฟั งก์ชนั Sigmoid เนืDองจากเป็ นฟั งก์ชนั ทีใD ห้ผลลัพธ์ทมDี ี
ค่าขนาดเล็ก เมือD เปรียบเทียบกับฟั งก์ชนั ReLU และเนืDองจากปริมาณ
องค์ประกอบของคุณลักษณะของข้อมูลทีมD ขี นาดเล็กลงมาอย่างมหาศาล
จากการจัดระเบียบภายในกระบวนการนี_
จึงส่งผลให้โอกาสในการเกิด
ปั ญหา Gradient Descent มีตDาํ ผลลัพธ์เมตริกคุณลักษณะของข้อมูลทีไD ด้
จากกระบวนการนี_กจ็ ะถูกเปลียD นให้กลายเป็ นเวกเตอร์ของคุณลักษณะและ
ถูกส่งเข้าไปยังชัน_ ซ่อนทีมD จี าํ นวนจุดการเชือD มต่อจํานวน “ จุด โดยตรง ซึงD
ก็คอื “ ผลลัพธ์ทไDี ด้จากการพยากรณ์ของแบบจําลอง PECM (ความสุข
ความตกตะลึง และความรูส้ กึ เป็ นกลาง) ซึงD มีฟังก์ชนั การกระตุน้ คือ
SoftMax Function เพือD คํานวณหาค่าการสูญเสีย (Loss) จากการฝึกสอน
แบบจําลอง
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รูปทีD VI แสดงถึงค่าความถูกต้องของการฝึกสอนตามรอบ

III. การทดลอง
ในส่วนนี_ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทดลองแบบจําลองตามทีไD ด้อธิบายไว้ใน
หัวข้อทีผD า่ นมาซึงD การทดลองแบ่งออกเป็ น ‘ ส่วนคือ ชุดข้อมูลสําหรับการ
ฝึกสอน
และชุดข้อมูลสําหรับการทดสอบโดยเป็ นชุดข้อมูลทีไD ด้รบั การ
ยอมรับในระดับสากลได้แก่ FER2013, CK+ และ JAFFE ซึงD มีตวั อย่างดัง
รูปทีD “ รูปทีD › และรูปทีD q ตามลําดับ โดยในจํานวนข้อมูลเหล่านี_จาํ เป็ นต้อง
มีการแบ่งกลุม่ ข้อมูลออกเป็ น ‘ ส่วนเพือD นํามาใช้งานสําหรับแบบจําลอง
ประกอบด้วย ส่วนของข้อมูลฝึกสอน (Training Data) และส่วนของข้อมูล
ทดสอบ (Test Data) ซึงD สําหรับงานวิจยั นี_ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้งานอัตราส่วน
ข้อมูลฝึกสอนต่อข้อมูลทดสอบ (Tr:Te) ด้วยอัตราส่วน ¢£:›£, 65:35, 70:30,
¥q:‘q และ ¦£:‘£ ตามลําดับ

รูปทีD VII Confusion Matrix แสดงผลการคัดแยกข้อมูลจาก CK+
ผลของการทดลองของการฝึกสอนแสดงได้ดงั รูปทีD ¢ และค่าความถูกต้อง
ของการทดสอบทีคD าํ นวณตามหลักการของ Confusion Matrix เพือD แสดงถึง
ผลการคัดแยกข้อมูลภาพตัวอย่างทีเD ตรียมเพือD การทดสอบแสดงได้ดงั รูปทีD
¥ รูปทีD ¦ และรูปทีD § สําหรับการทดสอบชุดข้อมูล FER2013, CK+ และ
JAFFE ตามลําดับ
ความแปรปรวนจากการทีมD จี าํ นวนรูปภาพอยูเ่ ป็ นจํานวนมากภายใน
ข้อมูลหนึDงก็ยงั คงอยู่
ความแปรปรวนดังกล่าวส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคลือD นในการทํานายข้อมูลของแบบจําลองนี_
เพือD ให้ทราบ
ประสิทธิภาพของโมเดลทีนD ําเสนอผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเปรียบเทียบการ
พยากรณ์ดว้ ยโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบอืนD ๆ ได้แก่
โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบ VGG, Inception, และ Residual ซึงD
ผลลัพธ์ดงั ตาราทีD ” ซึงD ให้ผลลัพธ์ของความถูกต้องของการทดลองเป็ น
82.44 เปอร์เซ็นต์ 51.00 เปอร์เซ็นต์ และ 69.64 เปอร์เซ็นต์สาํ หรับชุดข้อมูล
CK+ FER‘£”“ และ JAFFE ตามลําดับ

รูปทีD III ตัวอย่างข้อมูลรูปภาพจากชุดข้อมูล FER2013

รูปทีD IV ตัวอย่างข้อมูลรูปภาพจากชุดข้อมูล JAFFE

รูปทีD V ตัวอย่างข้อมูลรูปภาพจากชุดข้อมูล CK+
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ในการวิจยั นี_

IV. สรุป
งานวิจยั นี_ได้พฒ
ั นาอัลกอริทมึ การเรียนรูเ้ ชิงลึกแบบผสมผสานทีใD ช้ใน
การพยากรณ์สถานภาพทางความรูส้ กึ ของมนุษย์ขน_ึ มาเพือD แก้ไขปั ญหาทีD
เกิดจากการนําเอาแบบจําลองหรืออัลกอริทมึ ทางปั ญญาประดิษฐ์ประเภทนี_
ไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริง เนืDองจากข้อมูลรูปภาพ หรือ วิดที ศั น์ของ
การแสดงสถานภาพทางความรูส้ กึ ของมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมจริงนัน_ มี
ความแปรปรวน และความซับซ้อนของข้อมูลทีสD งู มากกว่าข้อมูลรูปภาพทีมD ี
อยูใ่ นชุดข้อมูลแต่ละรูปแบบ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทดลองแบบจําลองดังกล่าว
ด้วยการฝึกสอนบนชุดข้อมูลทีไD ด้รบั การยอมรับในระดับสากล ทัง_ “ ชุด
ข้อมูล คือ FER2013, CK+ และ JAFFE แล้วจากนัน_ จึงนําแบบจําลอง
ดังกล่าวทีผD า่ นการฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลทีแD ตกต่างกันไปทดสอบ
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ดว้ ยชุดข้อมูลทัง_ รูปแบบรูปภาพ สําหรับการ
ทดสอบทีผD วู้ จิ ยั ทําการรวบรวมแล้วสร้างขึน_ มาจากสือD ออนไลน์ต่างๆ ซึงD ผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ขอ้ มูลเฉลียD อยูท่ Dี ¢¥.¥ เปอร์เซ็นต์

รูปทีD VIII Confusion Matrix แสดงผลการคัดแยกข้อมูลภาพข้อมูล
FER2013
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รูปทีD IX Confusion Matrix แสดงผลการคัดแยกข้อมูลภาพข้อมูล
FER2013
ตารางทีD ” ผลลัพธ์ของการพยากรณ์อารมณ์ความรูส้ กึ ของมนุษย์จากวิดโี อ
ชุดข้อมูลที,
ทดสอบ
ภาพ (จากชุด
ข้อมูล)

โครงข่ายประสาท
เทียมเชิ งลึก
โมเดล VGG
โมเดล Inception
โมเดล Residual
โมเดลที,นําเสนอ

ความแม่นยําบนชุดข้อมูลทดสอบ (%)
CK+
FER2013
JAFFE
82.03 %
51.72 %
30.36%
78.80 %
52.21 %
60.71%
77.88%
54.81%
46.43%
82.44 %
51.00 %
69.64 %

จากผลการทดลองในตารางทีD 1 แสดงให้เห็นว่าชุดข้อมูล CK+ เป็ นชุด
ข้อมูลทีใD ห้ผลลัพธ์ของการฝึกสอนแบบจําลองทีมD ปี ระสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ขอ้ มูลทีมD คี วามแม่นยํามากทีสD ดุ เนืDองจากชุดข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ชุดข้อมูลทีปD ระกอบไปด้วยข้อมูลรูปภาพทีมD คี วามคมชัดมากทีสD ดุ
และมี
ความแปรปรวนของข้อมูลภายในรูปภาพตํDา กล่าวคือ มีวตั ถุอนDื ๆ หรือ
สัญญาณรบกวนต่างๆ อยูท่ ฉDี ากหลังของรูปภาพในปริมาณน้อย และ
ประชากรทีถD กู รวบรวมมาเพือD สร้างเป็ นชุดข้อมูล มีการแสดงอารมณ์ดว้ ย
ใบหน้าทีมD ลี กั ษณะทีชD ดั เจนมาก เมือD เปรียบเทียบกับชุดข้อมูล FER2013 ทีD
เป็ นชุดข้อมูลทีมD คี วามคมชัดของข้อมูลรูปภาพตํDา และยังมีสญ
ั ญาณรบกวน
อยูภ่ ายในรูปภาพเป็ นปริมาณมาก
เนืDองจากเป็ นข้อมูลรูปภาพทีถD กู
รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีหD ลากหลายมากกว่าชุดข้อมูลอืนD ทีถD กู นํามาใช้
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การเลือกลักษณะเด่นด้วยราฟเซ็ตบนหลักการของ
ข่าวสารที่เล็กที่สดุ ของบริเวณที่ไม่แน่ นอน
Rough Set Feature Selection Based on
Minimal Information of Uncertainty Region
สมบัติ ฝอยทอง

กัลยารัตน์ เชีย่ วชาญ

ภาณุพล สมัยมงคล

คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
sombut@buu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
kanyarat.ch@go.buu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
panupon.sa@go.buu.ac.th

บทคัดย่อ — การเลือกลักษณะเด่น (FS) คือ การลดขนาดของมิ ติ
ข้อมูลซึ่งเลือกซับเซตที่มีค่าที่สุดของคุณลักษณะดัง้ เดิ มของชุดข้อมูล
เทคนิ ค FS ปั จจุบนั ส่วนใหญ่ตามทฤษฎีราฟเซตใช้ฟังก์ชนั การพึ่งพาเพื่อ
ประเมิ นคุณภาพของซับเซตของคุณลักษณะ อย่างไรก็ตามการเลือกเฉพาะ
ข้อมูลจากบริ เวณที่แน่ นอนอย่างเดียวโดยละเลยข่าวสารจากบริ เวณที่ไม่
แน่ นอนอาจทาให้สูญเสียข้อมูลที่สาคัญ งานวิ จยั นี้ นาเสนอเทคนิ คการเลือก
ซับเซตของลักษณะเด่นที่ดีที่สุดบนหลักการของราฟเซ็ตและมิ วชวลอิ นฟอ
เมชัน่ ซึ่งพิ จารณาข่าวสารในบริ เวณเชิ งบวกและบริ เวณขอบเขต การใช้
แนวคิ ดนี้ สามารถให้ผลลัพธ์ที่มีมีความแม่นยาในการทานายสูงกว่าที่ได้รบั
โดยใช้การวัดบนหลักการของฟั งก์ชนั การพึ่งพา(บริ เวณความแน่ นอน)เพียง
อย่างเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลสาคัญที่ซ่อนอยู่สามารถดึงออกมาได้
โดยใช้แนวคิ ดนี้ ผลการทดลองได้แสดงการดาเนิ นการกับข้อมูลแลลไม่
ต่อเนื่ อง และแบบต่อเนื่ อง และได้เปรียบเทียบกับวิ ธี FS อื่นๆ ในแง่ของ
ขนาดซับเซตและความแม่นยาในการจาแนกประเภท

Keywords — Feature Selection, Rough set, Uncertainty Region,
Mutual information, Classification.

I. บทนา
FS ใช้เพื่อลดจานวนแอตทริบวิ ต์ ลบข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ น หรือมีสญ
ั ญาณ
รบกวน และส่งผลกระทบที่สาคัญในการประยุกต์ใช้ เช่น อัลกอริธมึ การ
เรียนรู้ท่เี ร็วขึ้น ความถูกต้องในการทานายที่สูงขึ้น และความสามารถใน
การเข้าใจผลลัพธ์ FS ใช้ในหลายโดเมน เช่น การเรียนรูข้ องเครือ่ ง [1] และ
การทาเหมืองข้อมูล [2] พร้อมกันนี้ยงั ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการทา
เหมืองข้อความ [3] และการตรวจจับการบุกรุก [4]
มิว ชวลอิน ฟอเมชันเป็
่ น ทฤษฏีท่สี าคัญในการวัดข่าวสาร ที่มคี วาม
ทนทานต่อสัญญาณรบกวนและการแปลงพิกดั จึงนิยมนามาใช้ในงานด้าน
FS เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการจาแนกประเภทเอกสาร [5] โดยทา FS เพือ่
ลดจ านวนค าที่ไ ม่ จ าเป็ น ในงานวิจ ัย [6] ได้ ม ีก ารน า Ant colony มา
ประยุกต์ใช้กบั มิวชวลอินฟอเมชันเพื
่ ่อแก้ปัญหาค่า เหมาะสมเฉพาะที่ ของ
การเลือกแอตทริบวิ ต์
ทฤษฎีราฟเซตเสนอโดย Pawlak [7] เป็ นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ส าหรับ การจัด การกับ ข้อ มูล ที่ค ลุ ม เครือ และไม่แ น่ น อน วิธีร าฟเซ็ต ใช้
หลักการพื้นฐานสองประการคือ การประมาณค่าขอบเขตล่างและขอบเขต
บน ทฤษฎีราฟเซตประสบความสาเร็จในหลายสาขาวิชารวมถึง FS [8, 9],
การเรียนรูข้ องเครือ่ ง [1, 10] และการจัดหมวดหมู่ขอ้ ความ [3, 11] ซึ่งต่าง
จากแนวทางอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีฟัซซี่เซตและวิธกี ารทางสถิติ การวิเคราะห์
ในราฟเซตไม่จาเป็ นต้องป้ อนข้อมูลหรือโดเมนความรู้ อาศัยเฉพาะความรู้
ในข้อมูลเพียงอย่างเดียวซึง่ ในปั จจุบนั ยังมีงานวิจยั ด้านนี้จานวนมาก
การจัด การกับคลาสสมมูล ที่มวี ตั ถุ ม าจากคลาสที่แตกต่ า งกัน เป็ น
ข้อจากัดของทฤษฎีราฟเซต เพือ่ แก้ไขข้อจากัดนี้ Ziarko [12] ได้เสนอราฟ
เซตแบบตัว แปรแม่น ย า (VPRS) และยอมให้ม ีบ างวัต ถุ ใ นชุ ด ข้อ มูล ที่
จาแนกไม่ถูกต้อง ใน VPRS การคานวณบริเวณเชิงบวกและเชิงลบขึน้ อยู่
กับการตัง้ ค่าพารามิเตอร์ () ทีก่ าหนดระดับความไม่แน่นอนทีย่ อมรับ ซึง่
สัมพันธ์กบั บริเวณของราฟเซต โดย VPRS ใช้แนวคิดของการรวมเป็ นส่วน

คำสำคัญ — การเลือกคุณลักษณะ, ราฟเซต, บริ เวณไม่แน่ นอน,
ข่าวสารร่วมกัน, การจาแนกประเภทข้อมูล
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.
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ใหญ่ ท่พี ิจารณาสัดส่ว นของวัตถุในคลาสสมมูลที่เป็ นของคลาสตัดสินใจ
สาหรับการจาแนกประเภทข้อมูลทีก่ าหนดขึน้
FS บนหลักการราฟเซตปั จจุบนั ยังเป็ นทีน่ ิยมวิจยั กัน เนื่ องจากวิธกี าร
ของราฟเซตไม่ตอ้ งใช้โดเมนของความรูแ้ ละสามารถดาเนินการวิเคราะห์ได้
จากข้อมูลโดยตรง FS บนหลักการราฟเซตโดยส่วนใหญ่จะใช้ ฟั งก์ชนั การ
ขึ้นต่อกัน [8, 9, 13, 14] ในการวัดความดีของซับเซต ซึ่งข้อดีของการใช้
ฟั งก์ชนั การขึน้ ต่อกัน คือการใช้เวลาในการประมวลผลทีน่ ้อยในการเลือก
ซับเซตของลักษณะเด่น แต่อย่างไรก็ดกี ารใช้การใช้ฟังก์ชนั การขึน้ ต่อกัน
อย่างเดียวและไม่สนใจข่าวสารจากบริเวณขอบเขต อาจจะประสบปั ญหาได้
เมื่อ น าไปใช้ ก ับ ข้อ มู ล ที่ ม ีส ัญ ญาณรบกวนและแต่ ล ะคลาสสมมู ล ไม่
สอดคล้องกัน
งานวิจยั ทีน่ าเสนอนี้ใช้แนวคิด VPRS และมิวชวลอินฟอเมชัน่ (Mutual
Information) ในการเลือกซับเซตของคุณลักษณะโดยการประเมินข้อมูลใน
บริเวณทีม่ คี วามแน่นอนและบริเวณทีม่ คี วามไม่แน่นอน หลักการทีน่ าเสนอ
นี้จะทนทานต่อ ข้อ มูล ที่ม สี ญ
ั ญาณรบกวน นอกจากนี้ย งั ส่งผลให้มคี วาม
แม่นยาในการจาแนกประเภททีส่ งู กว่าโดยใช้ฟังก์ชนั การขึน้ ต่อกัน และวิธี
FS แบบคลาสสิกอื่นๆ ทีน่ ิยมใช้กนั
ส่ ว นที่เหลือ ของงานวิจยั จัดเป็ น ดังนี้ คือ ส่ ว นที่ 2 เป็ น บทสรุปของ
VPRS และมิวชวลอินฟอเมชัน่ ส่วนที่ 3 นาเสนอวิธกี าร FS บนแนวคิด
ของ VPRS และมิวชวลอินฟอเมชัน่ ซึง่ ในส่วนนี้ยงั นาเสนอซูโดโค้ดสาหรับ
อัล กอริทึม ที่น าเสนอ โดยการทดลองกับ ชุ ด ข้อ มู ล จาก University of
California, Irvine (UCI) ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของวิธกี ารทีน่ าเสนอ
กับแนวทางทีม่ อี ยู่ และส่วนของการสรุปผลและหัวข้อการวิจยั ทีเ่ ป็ นไปได้
บางส่วนจะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 5

X 1  X 2  r ( X 1, X 2)   , 0    0.5

 e , e  U U | b  B, f (e )  f (e )
i

j

b

i

b

j

e  | e 

B( X ) 

B( X ) 

i B

e 

i B

 X ,

i B

| r (ei B , X )  1   

(4)
(5)

นิยามของบริเวณเชิงบวก (Positive region), บริเวณเชิงลบ (Negative
region), บริเวณเชิงขอบเขต (Boundary region), และฟั งก์ชนั การขึน้ ต่อ
กันบนหลักการ VPRS กาหนดโดย
POSB (Q) 

B( X )

(6)

X U / Q

NEGB (Q)  U 

B( X )

(7)

X U / Q

BNDB (Q) 

( B( X )  B( X ) )

(8)

X U / Q

 B (Q) 

POS B (Q)
U

(9)

หลักการ VPRS ของเซต X (ดังรูปที่ I.) โดยสี่เหลี่ยมเล็กๆ แสดงถึง
คลาสสมมูลของ U ถูกชักนาโดยความสัมพันธ์แบบสมมูล IND(B) คลาส
สมมูลทีอ่ ยู่ใน X พิจารณาว่าเป็ นบริเวณเชิงบวกใน VPRS ตามค่าของ 
ดังนัน้ สามารถนึกภาพถึงการแลกเปลี่ยนเมล็ดของข่าวสารใน X ระหว่าง
บริเวณทีค่ วามแน่นอนและบริเวณทีไ่ ม่แน่นอนด้วยการควบคุมค่า 
II.II ข่าวสารร่วมกันบนพาร์ตชิ นั ราฟเซตแบบตัวแปรเทีย่ งตรง
ทฤษฎีข่าวสาร [15] มีประโยชน์สาหรับการคานวณข่าวสารของข้อมูล
โดยเอนโทรปี เป็ นค่าประมาณความไม่แน่นอนในตัวแปรสุ่ม มิวชวลอินฟอ
เมชันเป็
่ นตัวชี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่มสองตัว ในทฤษฎีราฟเซต
ความสัมพันธ์ท่ไี ม่สามารถแยกกันได้ทาให้เกิด พาร์ติชนั ของ U การแบ่ง
พาร์ตชิ นั ในราฟเซตถือได้ว่าเป็ นรูปแบบของความเข้าใจ ต่อไปนี้จะอธิบาย
หลักการในรูปแบบทฤษฎีขา่ วสารบนแนวคิดทฤษฎีราฟเซต
ใ ห้ U/IND(B) = {X1 , X2 , . . . , Xn} แ ท น พ า ร์ ติ ช ั น ที่ ส ร้ า งขึ้ น โ ดย
ความสัมพันธ์แบบสมมูล IND(B) สาหรับ B A เอนโทรปี ของความเข้าใจ
B อธิบายได้ดงั นี้

(1)

ให้ X1 และ X2 เป็ น ซับเซตที่ไ มเป็ น เซตว่า งของเซต U โดยระดับ
สัมพัทธ์ของการจาแนกประเภทผิดของเซต X1 เทียบกับเซต X2 กาหนด
เป็ น

X1 X 2
, X1  0
1 
X1
r ( X 1, X 2)  
0,
X1  0


(3)

การประมาณค่าของ B-lower และ B-upper ของ X เขียนได้ดงั นี้

II. ทฤษฎีพน้ื ฐาน
II.I ราฟเซตแบบตัวแปรเทีย่ งตรง
ให้ I = (U, A) เป็ นระบบข่าวสาร U คือ เซตจากัดของเอนทิตี N = {e1,
e2, ..., eN} และ A คือ แอตทริบวิ ต์ท่ไี ม่เป็ นเซตว่าง V คือ เซตของค่าแอ
ตทริบิว ต์ใน A และ f คือ ฟั งก์ช นั ข่าวสาร f : U  A  V ทุกซับเซต B
ใดๆ ของแอตทริบวิ ต์ A สามารถนิยามความสัมพันธ์แบบสมมูล IND(B)
บน U ดังนี้:
IND( B) 
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(2)

n

Ent ( B)   pr ( X j ) log( pr (X j ))
j 1

สังเกตว่า r(X1, X2) = 0 ถ้า X1 X2 เท่านัน้ ความสัมพันธ์โดยรวม
แบบส่วนใหญ่ดว้ ยความผิดพลาดการจาแนกประเภทข้อมูลทีย่ อมรับ
ยอมรับได้ () มีการอธิบายดังนี้:

โดยที่
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ให้ B และ C เป็ นซับ เซตของ A ให้ U/IND(B) = { X1, X2, . . . , Xn },
U/IND(C) = { Y1, Y2, . . . , Ym } แทนพาร์ตชิ นั ทีถ่ ูกชักนาโดย IND(B) และ
IND(C) ตามล าดับ ดัง นั น้ มิว ชวลอิน ฟอเมชัน่ ที่ใ ช้ ว ัด ปริม าณข่ า วสาร
ระหว่างความเข้าใจ B และความเข้าใจ C สามารถอธิบายเป็ นดังนี้
m

n

I (C; B)   pr (Y j , X i ) log
j 1 i 1

pr (Y j , X i )
pr (Y j ) pr ( X i )

,
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  min I ( Z ; BNDB ( Z ))
0  0.5

(13)

โดย  อยู่ในช่วงของ [0.0, 0.5) และเพิม่ ทีละ 0.05 ค่า  ทีใ่ ห้ค่า
มิวชวลอินฟอเมชันที
่ น่ ้อยทีส่ ุดระหว่าง Z และบริเวณขอบเขต BNDB ( Z )
จะถูกเลือกเป็ นค่า  จากผลการทดลองข่าวสารทีต่ ่าสุดของบริเวณ
ขอบเขตสามารถเจอได้ในช่วง [0.3, 0.45] ดังนัน้ สมการ (13) จึงใช้ในการ
คานวณหาค่าทีเ่ หมาะสม  สาหรับซับเซตของคุณลักษณะใหม่ B โดยใช้
สมการ (13) ค่ามิวชวลอินฟอเมชันที
่ เ่ ล็กทีส่ ุดของบริเวณขอบเขตโดยเทียบ
กับ Z บนซับเซตของคุณลักษณะ B ด้วยค่า  สามารถกาหนดเป็ น

(11)

โดยที่ pr (Y j , X i )  Y j  X i ,1  i  n,1  j  m
U

ถ้า B และ C มีข่าวสารร่วมกันมาก (น้อย) แสดงว่ามีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างใกล้ชดิ (ไม่ใกล้ชดิ ) ข้อดีของมิวชวลอินฟอเมชัน่ คือความทนทาน
ต่อสัญญาณรบกวนและการแปลงพิกดั

BoundInfo( B)  min I ( Z ; BNDB ( Z ))

(14)

ผลรวมข่ า วสารของมิว ชวลอิน ฟอเมชัน่ ระหว่ า งการประมาณค่ า
ขอบเขตล่ าง B(Z j ) และคลาสแบบสมมูล Zj ด้ว ยค่ าเหมาะสม  ซึ่ง
แทนด้วย LowInfo(B) สามารถเขียนได้เป็ น
m

LowInfo( B)   I (Z j ; B(Z j ) )

(15)

j 1

ดังนัน้ ปั ญหาการเลือกซับเซตของคุณลักษณะ B คือ การทาให้ฟังก์ชนั
เป้ าหมาย G(B) มีค่าสูงสุด ซึง่ เป็ นการหาค่าสูงสุดของ LowInfo(B) โดยที่
G( B)  LowInfo( B)

รูปที่ I. แนวคิดของการประมาณค่าเซตใน VPRS

อัลกอริทมึ MLREDUCT แสดงดังในรูปที่ II. สาหรับกระบวนการ FS
นัน้ อัลกอริทมึ จะใช้การค้นหาแบบตระกละ ซึง่ เริม่ ต้นด้วยเซตย่อย R ทีว่ ่าง
เปล่า การทางานแต่ละรอบมีการคานวณค่า G ของแต่ละซับเซตแล้วเพิม่ 1
แอตทริบวิ ต์เงือ่ นไขเข้าไปในแต่ละรอบ ในแต่ละรอบการทานัน้ แอตทริบวิ ต์
เงื่อนไขที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบจะถูกเพิม่ ไว้ท่เี ซ็ต R (บรรทัดที่ 4) ชัวคราว
่
หากซับ เซตปั จ จุ บ ัน R ∪ {x} มีข่ า วสารมากกว่ า T จากก่ อ นหน้ า นี้
คุณลักษณะที่เพิม่ ในบรรทัดที่ 5 จะเป็ นส่วนหนึ่งของเซตใหม่ T (บรรทัดที่
6) กระบวนการ FS จะสิ้นสุดลงเมื่อผลรวมข่าวสารของการประมาณค่ า
ขอบเขตล่างของรีดกั ทีค่ ดั เลือกปั จจุบนั (LowInfo(R)) แตกต่างจากแอตทริ
บิว ต์ เ งื่อ นไข (LowInfo (C)) ไม่ม ากกว่ า  (  เป็ น ตัว เลขน้ อ ย เช่ น
0.0001)

III. วิธกี ารทีน่ าเสนอ
ในส่ ว นนี้ เ ป็ นการน าเสนอกฎเกณฑ์ ส องข้ อ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารลด
คุณลักษณะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด วิธกี ารทีน่ าเสนอค้นหาคุณลักษณะทีเ่ หมาะสม
ที่สุดโดยใช้ข่าวสารจากการประมาณค่าขอบเขตล่างและการประมาณค่า
ขอบเขตบน รายละเอียดของเกณฑ์ทงั ้ สองจะอธิบายไว้ในหัวข้อถัดไป
III.I กฏเกณฑ์: ข่าวสารทีม่ ากทีส่ ุดของการประมาณค่าขอบเขตล่าง

กฏเกณฑ์ น้ี พ ยายามเลือ กคุ ณ ลัก ษณะที่ม ีข่ า วสารมากที่สุ ด โดย
พิจารณาจากการรวมข่าวสารการประมาณค่ าขอบเขตล่ าง กฏเกณฑ์ท่ี
แนะน านี้แตกต่างจากเทคนิค FS บนหลักการของราฟเซตที่ใช้โดยส่วน
ใหญ่
ให้ Z เป็ นแอตทริบวิ ต์การตัดสินใจ และ U สามารถแบ่งออกเป็ นคลาส
แบบสมมูล U/IND(Z) = {Z1, Z2, …, Zm} ดังนัน้ บริเวณขอบเขตของพาร์ตชิ นั
Zj โดยเทียบกับเซตของแอตทริบวิ ต์ B สามารถเขียนได้ว่า
BNDB ( Z ) 

( B( Z j )  B( Z j ) )

(16)

III.II กฏเกณฑ์: การประมาณค่าขอบเขตล่างมากทีส่ ุด-บริเวณขอบเขตน้อย
ทีส่ ุด
กฏเกณฑ์น้ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ข่าวสารบริเวณเชิงบวกให้มากทีส่ ุด ใน
ขณะเดียวกันบริเวณขอบเขตให้มขี ่าวสารน้อยที่สุด การคานวณเริม่ ต้น
ด้ว ยการหาค่ า ที่เ หมาะสมที่สุ ด  โดยใช้ส มการ (13) จากนัน้  ที่
เหมาะสมที่สุดจะใช้หา BoInfo(B) ในสมการ (14) นอกจากนี้สมการ (15)
จะใช้คานวณผลรวมข่าวสารทัง้ หมดของมิวชวลอินฟอเมชันระหว่
่
างการ

(12)

Z j U / IND ( Z )

ดังนัน้ ข่าวสารทีเ่ ล็กทีส่ ุดระหว่าง Z และบริเวณขอบเขต เป็ นกฎเกณฑ์
ทีน่ ามาใช้เลือกค่า  ทีเ่ หมาะสมซึง่ กาหนดโดย
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(ดูต ารางที่ I.) นอกจากนี้ยงั ได้แสดงให้เห็นว่าซับเซตของแอตทริบวิ ต์ท่ี
พิจารณาข่าวสารทัง้ ในการประมาณค่าขอบเขตล่างและบริเวณขอบเขตให้
ข่าวสารที่มมี ูลค่ามากกว่าการใช้การประมาณค่าขอบเขตล่างเพียงอย่ าง
เดียวและดีกว่าการใช้ฟังก์ชนั การขึน้ ต่อกันของราฟเซต
ในงานวิจยั นี้มกี ารใช้ขอ้ มูล 16 ชุดเพื่อทดสอบเทคนิค FS ต่างๆ ดัง
แสดงในตารางที่ I. โดยประกอบด้วยแอตทริบวิ ต์ทไ่ี ม่ต่อเนื่อง 9 ชุดและ แอ
ตทริบวิ ต์ทเ่ี ป็ นตัวเลข 7 ชุด โดยข้อมูลมีขนาดตัง้ แต่ 106 ถึง 3,190 แถว
และแอตทริบวิ ต์ระหว่าง 14 ถึง 61 แอตทริบวิ ต์ เนื่องจากวิธกี ารของ FS
ทัง้ หมดทางานกับค่าแอตทริบวิ ต์ทไ่ี ม่ต่อเนื่อง ดังนัน้ จึงต้องทาการแบ่งพาร์
ติช นแบบระยะเท่
ั่
ากัน [17] การค้น หาของทุกวิธีจะเป็ นแบบไปข้างหน้า
แบบตระกละตามลาดับเพื่อสร้างซับเซตของแอตทริบวิ ต์ทด่ี ที ่ี สุด โดยได้
เปรีย บเทีย บกับ อัล กอริทึ ม ที่ป ระเมิน ซับ เซตด้ว ยฟั ง ก์ช นั การขึ้น ต่ อ กัน
(RSAR [8] และ DMRS [9]), CNS [18] และ CFS [19]
งานวิจยั นี้จะใช้ SVM, C4.5 และ PART กับชุดข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ ใหม่แต่
ละชุ ด การค านวณหาค่ า ความแม่ น ย าจะใช้ 10-fold cross-validation
รวมถึงได้ทดลองวัดประสิทธิภาพของซับเซตกับ C4.5 ซึ่งเป็ นตัวจาแนก
ประเภทข้อมูลด้วยต้นไม้การตัดสินใจ, PART ซึ่งเป็ นตัวจาแนกประเภท
ข้อมูลบนหลักการของกฎ และสุดท้าย SVM ซึ่งสร้างขึน้ จากไฮเปอร์เพลน
ทัวไปเพื
่
อ่ แยกคลาสของข้อมูลต่างๆ

รูปที่ II. อัลกอริทมึ MLREDUCT
ประมาณค่าขอบเขตล่างและคลาสสมมูล Zj ดังนัน้ การเลือกซับเซตของ
คุ ณ ลั ก ษณะ B คื อ การหาค่ า สู ง สุ ด ของ LowInfo(B) และลดค่ า ของ
BoInfo(B) ให้มคี ่าน้อยทีส่ ุด ซึง่ ก็คอื การคานวณฟั งก์ชนั ของ E(B) โดยที่
E ( B)  LowInfo( B)  BoInfo( B)
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(17)

ถ้า LowInfo(B) = Entropy(Z) แล้วค่า E(B) มีค่าสูงสุด จะได้ว่ารีดกั B
มีความเกีย่ วข้องสูงทีส่ ุด ในทางกลับกันถ้า BoInfo(B) = Entropy (Z) แสดง
ว่า B ไม่เกีย่ วข้องกับแอตทริบวิ ต์การตัดสินใจ Z และไม่มขี า่ วสารทีม่ มี ลู ค่า

IV.I เปรียบเทียบขนาดซับเซตทีเ่ ลือก
ผลลัพธ์ขนาดของรีดกั ที่ส ร้างโดยวิธีต่างๆ แสดงในตารางที่ II. โดย
แสดงขนาดของรีด ัก ของ RSAR, DMRS, CNS, CFS, mBML และ ML
จาก 16 ข้อมูลและ 6 เทคนิค จะเห็นได้ว่า CFS ได้รบั ขนาดซับเซตขนาด
ใหญ่ สุ ด จ านวน 11 ข้อ มู ล ในขณะที่ mBML และ ML ได้ ร ับ 3 ข้อ มูล
นอกจากนี้ทงั ้ CFS และ mBML ได้รบั ขนาดของซับเซตเฉลี่ย 10.1 และ
7.6 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด 2 วิธจี าก 6 วิธี
เห็นได้ชดั ว่า mBML ได้รบั ขนาดซับเซตเฉลีย่ ใหญ่กว่า ML และวิธี ML
ยังได้ขนาดของรีดกั ที่เล็ก กว่า mBML ในเกือบทุกชุดข้อมูล เห็นได้ชดั ว่า
การประเมินคุณลักษณะด้วยข่าวสารสูงสุดของการประมาณค่าขอบเขตล่าง
สามารถเติมเต็มข่าวสารได้เร็วกว่าการรวมข่าวสารระหว่างการประมาณค่า
ขอบเขตล่างและบริเวณขอบเขต โดยวิธี RSAR และ DMRS เมือ่ นาไปใช้
กับ votes และ credit จะให้เซตว่างเนื่องจากทุกคลาสสมมูลไม่สอดคล้อง
กัน ในขัน้ ตอนแรกของการเลือ ก นอกจากนี้ DMRS ยังพบปั ญหา Local
maximal บนชุ ด ข้อ มู ล water2 ดัง นั ้น ผลลัพ ธ์ ท่ีไ ด้ จ ากวิธี RSAR และ
DMRS นัน้ ได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากข้อมูลทีม่ สี ญ
ั ญาณรบกวน

รูปที่ III. อัลกอริทมึ mBMLREDUCT
รู ป ที่ III. แสดงอั ล กอริ ทึ ม mBMLREDUCT ซึ่ ง ท างานคล้ า ยกั บ
MLREDUCT แต่จะเลือกแอตทริบวิ ต์โดยใช้ค่าความแตกต่างของข่าวสาร
ระหว่างการประมาณค่าขอบเขตล่างและบริเวณขอบเขต ตามทีอ่ ธิบายไว้
ข้างต้นข่าวสารทีน่ ้อยทีส่ ุดของบริเวณขอบเขตสามารถพบได้โดย  ทีอ่ ยู่
ในช่ ว ง [0.3, 0.45] ดัง นั น้ แต่ ล ะซับ เซตของคุ ณ ลัก ษณะใหม่ B ค่ า ที่
เหมาะสมของ  จะคานวณจาก 0.3 ถึง 0.45 โดยเพิม่ ขึน้ ทีละ 0.05
อั ล กอ ริ ทึ ม mBMLREDUCT ปร ะ กอ บด้ ว ย กระ บวนการ เลื อ ก
คุณลักษณะที่เหมือ นกับอัล กอริทึม ML แต่ mBMLREDUCT ใช้ฟั งก์ช นั
เป้ าหมาย E เพือ่ คานวณหาค่าความดีของซับเซต นอกจากนี้การทางานซ้า
จะเสร็จสิ้นเมือ่ ข่าวสารของรีดกั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกปั จจุบนั (E(R)) เท่ากับ
ข่ า วสารเอนโทรปี ของคลาสการตั ด สิ น ใจ (Entropy(Z)) นอกจากนี้
กระบวนการทาซ้าสามารถสิน้ สุดได้หากแอตทริบวิ ต์ทเ่ี พิม่ เข้าไปไม่ได้เพิม่
ค่าของฟั งก์ชนั เป้ าหมาย E

IV.II เปรียบเทียบความแม่นยาในการจาแนกประเภทข้อมูล
ในส่วนนี้จะเป็ นการนาซับเซตของคุณลักษณะทีส่ ร้างขึน้ จากอัลกอริทมึ
ต่างๆ มาทาการวัดประสิทธิภาพความแม่นยาบนตัวจาแนกประเภทข้อมูล
ซึ่งนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพของรีดกั ถึงแม้แต่ละ
วิธจี ะสามารถลดจานวนคุณลักษณะได้อย่างมีนยั สาคัญ แต่กไ็ ม่มปี ระโยชน์
อะไรหากประสิทธิภาพของตัวจาแนกประเภทข้อมูล ที่ได้รบั มีประสิทธิผล
ค่อนข้างต่า
จากตารางที่ III – V. เห็นได้ว่า mBML และ ML แสดงให้เห็นถึงการ
เพิม่ ขึ้นของความแม่นยาในการจาแนกประเภทข้อมูลอย่างน้อย 1 ข้อมูล
(heart, soyb, prom, splice) สาหรับบางข้อมูลทีมคี ลาสสมมูลทีส่ อดคล้อง

IV. การทดลองกับข้อมูลจากฐานข้อมูล UCI
ในส่วนนี้จะแสดงผลการทดลองระหว่างวิธกี ารทีน่ าเสนอและเทคนิคที่
ได้รบั ความนิยมกับชุดข้อมูลจาก UCI Machine Learning Repository [16]
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กันจานวนน้อยโดยหนึ่งแอตทริบวิ ต์อาจจะนาไปสู่วตั ถุ ทไ่ี ม่สอดคล้องกัน
จ านวนมากในบริเ วณของความไม่ แ น่ น อน (เช่ น credit, soyb, prom,
splice, derm เป็ นต้น) การยอมให้แต่ละคลาสสมมูลมีวตั ถุมาจากคลาสอื่น
ได้นาไปสู่ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนและข้อมูลทีไ่ ม่สอดคล้องกัน

ตารางที่ IV . เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องทีท่ านายบน C4.5
ชุดข้อมูล
credit
heart
vote
soyb
lymp
prom
splice
derm
dna
ionos
wine
sonar
lands
wdbc
parks
water2
Avg.
#Max.
Acc.

ตารางที่ I . รายละเอียดชุดข้อมูลทีใ่ ช้ในการทดลอง
ชุด
ข้อมูล

#แอตทริ บิวต์

#แถว

#คลาส

ชนิ ดของ
แอตทริ บิวต์

credit
heart
vote
soyb
lymp
prom
splice
derm
dna
ionos
wine
sonar
land
wdbc
parks
water2

21
14
17
36
19
58
61
35
58
34
14
61
37
31
23
217

1000
294
300
307
148
106
3190
358
318
351
178
208
2000
569
195
2000

2
2
2
19
4
2
3
6
2
2
3
2
6
2
2
3

discrete
discrete
discrete
discrete
discrete
discrete
discrete
discrete
discrete
continuous
continuous
continuous
continuous
continuous
continuous
continuous

RSAR
7
13
6
4
10
7
4
5
4
4
12
7
4
7
6.7

credit
heart
vote
soyb
lymp
prom
splice
derm
dna
ionos
wine
sonar
lands
wdbc
parks
water2
Average

เทคนิ ค FS
CNS
CFS
10
3
8
6
8
3
11
21
7
9
4
6
10
22
6
20
4
4
5
5
4
7
4
12
13
22
6
8
5
7
6
7
6.9
10.1

DMRS
6
14
8
4
10
7
4
5
4
4
12
6
4
2
6.4

mBML
11
8
8
16
7
5
11
7
4
5
4
4
14
7
5
7
7.6

Un
selec
t
71.1
78.31
93.67
83.37
76.29
80.82
94.36
93.29
83.96
91.46
93.86
71.17
84.05
93.33
79.97
83.1
84.51
3

RSAR

DMRS

CNS

CFS

mBML

ML

81.97
81.75
73.64
84.9
81.91
69.83
83.64
89.74
89.88
70.67
85.75
95.25
87.69
81.95
82.76

81.97
83.38
75.35
84.9
82.35
71.3
83.64
89.45
89.88
70.67
85.75
92.72
87.69
75.43
82.46

72.2
79.25
93.66
80.45
74.32
84.9
93.82
72.06
83.64
90.31
96.62
75
81.3
94.2
88.2
80.23
83.76

71.2
78.91
94
82.08
78.37
83.01
94.48
93.01
84.59
90.88
94.38
71.63
83.25
93.32
83.07
82.34
84.91

73
80.25
94.5
86.64
74.64
84.96
94.48
82.4
84.27
91.31
96.06
75.48
83.7
93.97
88.6
81.95
85.39

73.4
79.25
93.66
84.03
73.64
83.96
94.48
67.61
84.27
90.31
96.07
75.48
81.7
92.97
88.6
81.96
83.84

2

3

2

2

6

4

ตารางที่ V . เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องทีท่ านายบน PART
ชุดข้อมูล

ตารางที่ II . ขนาดของซับเซตทีเ่ ลือกด้วยวิธกี ารต่างๆ
ชุดข้อมูล
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credit
heart
vote
soyb
lymp
prom
splice
derm
dna
ionos
wine
sonar
lands
wdbc
parks
water2
Avg.
#Max.
Acc.

ML
10
8
9
14
6
5
11
6
4
6
4
4
13
7
5
6
7.3

Un
selec
t
71.2
78.23
92.67
90.54
81.76
84.82
92.51
95.25
91.45
91.75
93.27
80.31
83.6
93.32
81.5
80.98
86.45
5

RSAR

DMRS

CNS

CFS

mBML

ML

80.61
78.5
77.7
93.39
81.84
73.46
85.84
86.60
90.44
75.00
84.20
94.20
86.66
81.38
83.56

81.97
78.5
77.02
93.39
81.92
75.58
85.84
87.74
90.44
75.00
84.20
93.84
86.66
75.23
83.38

74.1
80.95
93.33
76.22
76.35
93.39
93.13
63.4
85.84
88.88
94.38
77.4
83.55
94.2
85.64
78.88
83.73

71.3
79.93
94.33
87.95
75.67
84.9
93.38
95.53
87.1
90.88
92.69
75.96
83.25
94.55
81.53
82.14
85.69

72
80.95
94
85.66
77.02
93.39
93.79
77.93
85.84
88.88
94.38
77.88
85.2
94.8
86.15
80.99
85.55

72.4
80.95
94.33
82.08
77.7
93.39
93.79
60.33
85.84
89.46
94.38
76.44
83.05
94.38
86.15
82.73
84.21

3

2

2

3

5

5

ตารางที่ III . เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องทีท่ านายบน SVM
ชุดข้อมูล
credit
heart
vote
soyb
lymp
prom
splice
derm
dna
ionos
wine
sonar
lands
wdbc
parks
water2
Avg.
#Max.
Acc.

Un
selec
t
76
80.67
94.33
90.25
83.1
93.27
93.42
96.94
100
88.6
97.75
75.95
85.25
97.72
87.18
86.38
89.18
9

RSAR

DMRS

CNS

CFS

mBML

ML

77.21
83.06
81.75
85.84
81.66
81
93.71
83.19
93.82
76.44
83.70
95.43
86.15
79.65
84.47

77.5
85.34
81.75
85.84
83
83
93.71
83.13
93.82
76.44
83.70
94.90
86.15
75.81
84.58

74.2
80.61
93.33
84.36
79.72
85.84
94.26
75.69
93.71
81.48
93.25
72.11
83.5
96.48
86.66
78.31
84.59

71.2
79.93
94.33
92.18
82.43
91.5
95.95
97.76
96.22
86.89
97.75
76.44
84.4
96.3
85.12
80.8
88.08

74.9
80.67
95.66
89.57
83.1
94.33
94.98
87.43
93.71
81.48
95.5
74.51
84.9
96.3
88.2
80.4
87.22

75.3
80.61
95.33
87.29
81.75
94.33
94.98
74.86
93.71
82.62
95.51
73.56
83.3
96.31
88.2
79.27
86.06

0

5

0

0

5

แน่ น อนว่า วิธีการ ML สามารถจัดการกับสัญญาณรบกวนได้ดีก ว่ า
RSAR และ DMRS ดังนัน้ จากค่ าความแม่น ย าของการจ าแนกประเภท
ข้อมูลแสดงให้เห็นชัดเจนว่า mBML และ ML สามารถเลือกซับเซตทีเ่ ป็ น
ข่าวสารทีม่ ปี ระโยชน์ได้มากกว่าวิธี RSAR และ DMRS ในขณะทีใ่ นแง่ของ
ประสิทธิภาพการจาแนกประเภทข้อมูลของ SVM ทัง้ mBML และ CFS มี
ความแม่น ย าในการทานายสูง สุ ด ใน 5 ข้อ มูล ดัง ที่แ สดงในตารางที่ III.
อย่างไรก็ตาม unselect (แอตทริบวิ ต์ทงั ้ หมดของข้อมูล ) จะให้การจาแนก
ประเภทข้อมูลมีความแม่นยาสูงสุดใน 9 ข้อมูล ซึง่ เป็ นจานวนสูงสุดสาหรับ
ทุกวิธี ในขณะเดียวกัน RSAR, DMRS และ CNS นัน้ ไม่สามารถได้รบั การ
ทานายที่ดีท่สี ุ ดในทุก ข้อ มูล จากตารางที่ IV. ประสิทธิภ าพของ mBML
ได้รบั ความแม่นยาการทานายมากทีส่ ุด 6 ตัวอย่าง ในขณะที่ C4.5 ได้รบั
ความแม่นยาการทานายทีด่ ที ส่ี ุดด้วยจานวนมากทีส่ ุด ในตารางที่ V. แสดง
ให้เ ห็น ถึง ประสิท ธิภ าพของการจ าแนกประเภทข้อ มูล ของ PARTซึ่ง
mBML, ML และ unselect สามารถบรรลุผลในประสิทธิภาพการทานายทีด่ ี
ทีส่ ุดใน 5 ตัวอย่าง

2

312

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

[3] J. Meng, H. Lin, Y. Yu, “A two-stage feature selection method for text
categorization, “ Computers & Mathematics with Applications, vol. 62,
no. 7, pp. 2793-2800, 2011.
[4] M. S. Pervez and D. M. Farid, "Feature selection and intrusion
classification in NSL-KDD cup 99 dataset employing SVMs," The 8th
International Conference on Software, Knowledge, Information
Management and Applications (SKIMA 2014), 2014, pp. 1-6.
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Using Mutual Information," 2019 International Artificial Intelligence and
Data Processing Symposium (IDAP), 2019, pp. 1-4.
[6] M. Hatami, P. Mehrmohammadi and P. Moradi, "A Multi-Label Feature
Selection Based on Mutual Information and Ant Colony Optimization,"
2020 28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2020,
pp. 1-6.
[7] Z. Pawlak, “Rough sets,” Int. J. Inf. Comput. Sci., vol.11, pp.314-356,
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[8] R. Jensen and Q. Shen, “Semantics-preserving dimensionality
reduction: rough and fuzzy-rough-based approaches,” IEEE Trans.
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Available: http://archive.ics.uci.edu/ml.
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2002.
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รูปที่ VI. จานวนความถูกต้องสูงสุดบนตัวจาแนกประเภทข้อมูล
จากรูปที่ VI. เห็น ได้ถึงประสิทธิภ าพของ mBML ด้ว ยจานวนความ
แม่น ย าสูง สุ ด กับ C4.5 ในขณะที่ mBML, ML และ unselect ได้จ านวน
เท่ากันบน PART นอกจากนี้การลดขนาดมิติโดยเฉลีย่ ใน mBML และ ML
สูงกว่า CFS และ unselect ดังทีแ่ สดงในตารางที่ II. อย่างไรก็ตามวิธกี าร
mBML และ ML ซึ่งพิจารณาข่าวสารทัง้ ในส่วนของบริเวณทีแ่ น่ นอน (การ
ประมาณค่ า ขอบเขตล่ า ง) และบริเ วณที่ไ ม่ แ น่ น อน (บริเ วณขอบเขต
ขอบเขต) สามารถจัด การกับ สัญ ญาณรบกวนในข้อ มูล และความไม่
สอดคล้องกันได้ดกี ว่าทัง้ RSAR และ DMRS เมือ่ ดูจากผลการทดลอง
V. สรุปผลการทดลอง
ในงานวิจยั นี้แนวคิดของ VPRS และมิวชวลอินฟอเมชันมาใช้
่
ในการ
จัดการสัญญาณรบกวนและความไม่สอดคล้องกันโดย การใช้พารามิเตอร์
เพื่อควบคุมสัญญาณรบกวนและความไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ VPRS
และมิวชวลอินฟอเมชัน่ สามารถปรับปรุงการคานวณข่าวสารของแต่ ล ะ
คลาสสมมูลในสเปซของแอตทริบวิ ต์ได้ดี ถึงแม้ว่าการประเมินซับเซตโดย
ใช้ขา่ วสารทีร่ วบรวมมาจากการประมาณค่าขอบเขตล่างเพียงอย่างเดียวจะ
ได้รบั ซับเซตทีม่ ขี นาดเล็ก แต่กไ็ ม่เพียงพอทีจ่ ะสกัดซับเซตทีม่ มี ลู ค่า อย่าง
มากได้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธกี ารที่นาเสนอสามารถจัดการ
กับข้อมูลทีม่ สี ญ
ั ญาณรบกวนได้ดกี ว่าวิธอี ่นื ๆ
ถึงแม้ว่าผลรวมของความแตกต่างของข่าวสารทีไ่ ด้จากการประมาณค่า
ขอบเขตล่างและบริเวณขอบเขตจะได้รบั ซับเซตที่มขี นาดใหญ่ กว่าโดยใช้
การประมาณค่าขอบเขตล่างเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามขนาดซับเซตที่
ใหญ่กว่าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพได้ดที งั ้ ในด้านขนาดซับเซตและความ
แม่น ย าการจ าแนกประเภทข้อ มูล ด้ว ยวิธี wrapper เพื่อ สร้า งซับ เซตที่
เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามซับเซตที่รบั การคัดเลือกได้รบั ข่าวสารที่ไม่
เพี ย งพอส าหรับ อั ล กอริ ธึ ม การเรี ย นรู้ จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ย ากที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของวิธี wrapper กับขนาดซับเซตของแอตทริบวิ ต์ทเ่ี ล็ก
เอกสารอ้างอิ ง
[1] M. Toğaçar, B. Ergen, and Z. Cömert, “Classification of white blood cells
using deep features obtained from Convolutional Neural Network models
based on the combination of feature selection methods,” Applied Soft
Computing, vol 97, 106810, 2020.
[2] B. H. Nguyen, B. Xue, and M. Zhang, “A survey on swarm intelligence
approaches to feature selection in data mining,” Swarm and Evolutionary
Computation, vol. 54, 100663, 2020.
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การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนทาธุรกิจสาหรับการใช้เครื่องพ่น AirSON STA
ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา
ดุจดาว ศรี สาราญ*1 รชตะ รุ่ งตระกูลชัย2
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปน,
ุ่ กรุ งเทพมหานคร, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีป่ ุ่ น, กรุ งเทพมหานคร, ประเทศไทย

1*
2

บทคัดย่อ
จากการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนทาธุรกิจสาหรับการใช้เครื่องพ่น AirSON STA ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา จะ
เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็น กลุม่ โรงพยาบาล เนื่องจาก ผู้แข่งขันในกลุ่มธุรกิจเดียวกันมีจานวนมากและเน้นกลุ่มลูกค้า Home use เป็นหลัก
ซึ่งมีการแข่งขันราคาสูง แต่ในกลุม่ โรงพยาบาลยังไม่มีคู่แข่งขัน เนื่องด้วย กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
ตัดสินใจซื้อจะยากกว่าและ base on คุณภาพที่มมี าตรฐานรับรองนอกจากตัวผลิตภัณฑ์น้ายาแล้วยังมีผลิตผลิตภัณฑ์ของตัวเครื่องพ่น
อบฆ่าเชื้อ ซึ่งธุรกิจนี้บริษัทได้นาเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักการการทาปราศจากเชื้อเช่นเดียวกับกลุม่ เครื่องมือแพทย์ทา
ให้แนวทางการทาตลาดจะแตกต่างจากกลุ่ม Home use ตลอดถึงการลงทุนศึกษาในรูปแบบการให้บริการพ่นอบฆ่าเชื้อ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทในการขยายการให้บริการโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก (Intensive Growth Strategy) เน้นการพัฒนาproduct
innovation & development โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเครื่องพ่นอบฆ่าเชื้อ AirsonSTA มีการทาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
การรองรับและยากต่อการเลียนแบบ รวมถึงบุคคลากรที่ให้บริการทีม่ ีความเฉพาะทางและเชี่ยวชาญซึง่ เป็นข้อดีที่สร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่ง ทาให้ธุรกิจนี้มีความได้เปรียบและสร้างความยั่งยืนได้นานด้วยตัวผลิตภัณฑ์เองที่สามารถปรับเข้าไปใช้ในกลุ่มครัวเรือนได้ใน
อนาคต หรือที่เรียกกันว่า Home use new normal
จาการศึกษาการจัดตั้งงบประมาณสาหรับบริการใหม่ โดยใช้งบประมาณที่ 1,114,000บาท ซึ่งคิดค่าบริการเป็นลูกบาศก์
เมตรละ 8 บาทโดยอัตรากาไรขั้นต้นที่ 45.83% โดยจุดคุ้มทุนพื้นที่การพ่นอบบริการฆ่าเชื้อ ที่จานวน 16,620.75 ลูกบาศก์เมตรต่อ
เดือน NPV >0 ยอมรับการลงทุน IRR 145% Pay Back 1.21 ปี Profitability Index (cash flow) >1และความสามารถการทากาไร
ต่อหัวของพนักงาน เทียบรายproduct Human Capital Return on Investment (HCROI) ที่ 3.55เท่า
คำสำคัญ : AirSON STA nano plasma technology, ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์, ความคุ้มค่า, แผนธุรกิจ

314

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

Study of The Investment for Using the AirSON STA Spraying
Machine with Nano Plasma Technology
Duddao Srisamran*1 Rachata Rungtrakulchai2
Thai-NiChi Institute of Technology, Bangkok, Thailand
2
Thai-NiChi Institute of Technology, Bangkok, Thailand

1*

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) บทนา
ปี 2563 โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 หรื อ โควิ ด -19
(COVID-19) เริ่มระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา
โควิ ด -19 มี ก ารแพร่ ร ะบาดทั ่ ว โลก ท าให้ ส ่ งผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพ สั งคม และเศรษฐกิ จ ของประชากร เมื ่ อ ต้ น เดื อ น
มกราคม พ.ศ. 2563 มีการระบาดใหญ่ (pandemic) ซึ่งเป็น
การติ ด เชื ้อ ทั ่ ว โลกอย่า งรวดเร็ ว ตามประกาศขององค์การ
อนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข , 2563ก) เชื ้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ส่ งผล
ก่อให้เกิดโรคต่า งๆ เกี่ยวกับโรคระบบทางเดิ นหายใจ เป็น
โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายที ่ ม ี ก ารแพร่ ร ะบาดอย่ า งรวดเร็ ว และ
อันตรายต่อชีวิตมนุษย์
ปัจจุบันทางรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ท าการน าเสนอ
และชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการป้องกันเชื้อ
ไวรัส โควิด-19 ซึ่งอุปกรณ์ในการป้องกันที่นิยมใช้กันมากใน
ปัจจุบัน เช่น หน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ ใช้เพื่อป้องกันการ
กระเด็นของละอองฝอยจากเสมหะที่เกิดจากการไอและจาม
เป็นต้น และเกิดปัญหาการขาดแคลนหน้ ากากอนามั ย เป็ น
จานวนมาก ทาให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมและอุปกรณ์ในการ
ป้องกันเชื้อไวรัสขึ้นมาใหม่ เช่น น้ายาฆ่าเชื้อไวรัสไร้แอลกฮอล์
ภายใต้เทคโนโลยี i-Sol+ Tech ที่สามารถกาจัดเชื้อไวรัสชนิด
ต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึง 99% และออกฤทธิ์นาน
ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่าแอลกอฮอล์ที่ออกฤทธิ์ได้ไม่เกิน 1
นาที (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) เป็นต้น
ธุรกิจทางด้านสาธารณสุขมีการนานวัตกรรมเครื่องมือและ
อุปกรณ์มาพัฒนาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื ้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ใช้ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านในโรงพยาบาล
อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการอื่นๆ โดยปัญหาเกี่ยวกับการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสิ่งแวดล้อมทางด้าน
อากาศ จากคนสู่คน รวมถึงจากสถานที่สาธารณะ และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ที่จับ
ลู ก บิ ด ประตูใ นที ่ ต่ า งๆสาธารณะ โต๊ ะ และเก้ าอี ้ ท ั ้งสถานที่
ทางาน รวมถึงการไปใช้บริการทั้งร้านอาหารและที่อื่น เป็นต้น
ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาให้เกิดความไม่มั่นใจในความสะอาดใน
การมาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ ซึ่งทาให้ทางสถานที่ต่างๆ เกิด
ความกั งวลเกี ่ ย วกั บ เชื ้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ที ่ ห ลงเหลื อ อยู ่ ใ น
สิ่งแวดล้อม
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนสนใจศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความคุ ้ ม ค่ า ในการลงทุ น ท าธุ ร กิ จ ส าหรั บ การใช้ เ ครื ่ อ งพ่ น
AirSON STA ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา ส าหรับการ
ป้องกัน ยับยั้ง และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เครื่อง AirSON STA โดยทาการพ่นสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สารเคมีที่ใช้มี
ฤทธิ์ไปยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด -19 และสามารถฆ่าเชื้อตั้งแต่เชื้อ
ไวรั ส ไปจนถึ ง สปอร์ ต ่ า งๆ ของเชื ้ อ ทั ้ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นอากาศและ
สิ่งแวดล้อมคือ บนพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งคุ้มค่าต่อการใช้บริการ และเหมาะสม
ต่อกาลังผู้ใช้บริการ
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อที่จะได้เห็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
3. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่อง AirSON STA
มาใช้ในโรงพยาบาล
4. เพื่อศึกษาแผนธุรกิจเครื่อง AirSON STA ระบบนาโน
พลาสมาในการพ่นอบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ ที่ตกค้าง
ในอากาศ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่ผิวสัมผัส
3) วิธีดาเนินการวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1) กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจโรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
เครื่อง AirSON STA จะมีการนาเทคโนโลยีนาโนพลาสมา
มาใช้ ก ั บ ตั ว เครื ่ อ งนี้ ซึ ่ งเป็ น เครื ่ อ งพ่ น ฆ่ า เชื ้ อ อั ต โนมั ติ ซึ่ ง
สารเคมี ค ื อ สารไฮโดรเจนเพอร์ อ อกไซด์ ค วามเข้ ม ข้ น 6%
สามารถฆ่ า สปอร์ ข อง Geobacillus stearothermophilus
ด้ ว ยระบบนาโนพลาสมา และชุ ด ทดสอบ Biological
Indicator
3.3) วิธีการเก็บข้อมูล

feasibility study analysis
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1) ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five forces model)

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

การวิ เ คราะห์ ภ ั ย คุ ก คามของสิ ่ ง แวดล้ อ มอุ ต สาหกรรม
ภายนอก โดยพิจารณาจากกลุ่มอิทธิพล 5 กลุ่ม (ไมเคิล อี
พอร์ตเตอร์ และเจม ซี คอลลินส์, 2556, หน้า 86-87). คือ ภัย
คุกคามจากการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ , ความ
รุ น แรงของการแข่งขั น ระหว่ า งบริ ษ ัท ที ่อ ยู่ ใ นอุ ตสาหกรรม
เดียวกัน, อานาจต่อรองของผู้ซื้อ, อานาจการต่อรองของผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต และภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทดแทน
3.4.2) การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ภายใน VRIO Analysis
การวิ เ คราะห์ จ ากสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร ที่
ครอบคลุ ม ด้ า นการเงิ น (Finance) บุ ค ลากร (HumanResource) วั ต ถุ ด ิ บ (Material) และองค์ ค วามรู ้ ต ่ า งๆ
(Knowledge)
3.4.3) การวิเคราะห์ SWOT
SWOT คื อ การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
ข้อจากัดของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมภายในของกิจการ คือ การวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อน และการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกของกิจการ คือ
การวิเคราะห์โอกาสและข้อจากัด และนามาวิเคราะห์สร้างกล
ยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix
3.4.4) แผนการเงิน
โครงสร้างทางการเงิน โดยการตั้งงบประมาณทางการงาน
เงิน ในกลุ่มเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังสมการ
การคิดอัตรากาไรขั้นต้น = (

ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย
ขายสุทธิ

) x 100 (1)

จากสมการ (1) การคิ ด อั ต ราก าไรขั ้ น ต้ น จาก
ต้นทุนขายคือ ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อลูกบาศก์เมตร)
ขายสุทธิคือ ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อลูกบาศก์เมตร)
แผนการประเมินต้นทุน และค่าใช้จ่ายคานวณหาจุดคุ้มทุน
(Break event point) ของสินค้าที่ธุรกิจต้องสร้างและยอดขาย
ต่อเดือนเพื่อให้มีรายได้เท่าทุน ดังสมการ
การคิดจุดคุ้มทุน =

ต้นทุนคงที่รวม
กาไรส่วนเกิน

(2)

จากสมการ (2) ซึ่งการคิดจุดคุ้มทุนจาก
ต้นทุนคงที่รวมต่อเดือนคือ ค่าเสื่อมรวมกับเงินเดือน (บาท)
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กาไรส่วนเกินคือ ราคาขายต่อเดือน – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
4) ผลการวิจัย
จากการวิจัยมีผลการวิจัยดังนี้
4.1) ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five forces model)
การประเมินความรุนแรงในการทาธุรกิจพ่นอบฆ่าเชื้อด้วย
เครื ่ อ งพ่ น AirSON STA ด้ ว ยเทคโนโลยี แ บบนาโนพลาสมา
แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 : Five Force Analysis scoring
จากรูปที่ 1 ผลการวิจัยการวิเคราะห์หลักสาคัญ 5 ประการ
พบว่า สรุปการวิเคราะห์ปัจจัย 5 ด้านที่ส่งผลต่อการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมพ่นอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่น AirSON STA ด้วย
เทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา
1.ภั ย คุ ก คามจากผู ้ แ ข่ ง ขั น รายใหม่ (Threat of New
Entrants) ภั ย คุ ก คามจากคู ่ แ ข่ ง รายใหม่ เ สี ่ ย งปานกลาง
เนื่องจากธุรกิจมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและการให้บริการ
ที่มีมาตรฐานสูงรวมถึงเงินลงทุนในการพัฒนาระบบสูงทาให้
คู่แข่งใหม่ยากต่อการเข้ามาในอุตสาหกรรม
2.การแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry
rivalry) มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันมีโอกาสเข้ามาสูง
เนื ่ อ งจากมี ค วามต้ อ งการทางตลาดสู ง และอยู ่ ใ นช่ ว ง
สถานการณ์โรคระบาด แต่เนื่องจากมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้
ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเทียบเท่าเครื่องพ่น
AirSON STA ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา ส่งผลให้ภัย
คุกคามจากเทคโนโลยีเดียวกันค่อนข้างต่า
3.อานาจต่อรองผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers)
อ านาจต่ อ รองของลู ก ค้ า สู ง เนื ่ อ งจากเป็ น เทคโนโลยี ใ หม่
เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการที่อื่นที่มีบริการพ่นฆ่า
เชื ้ อ เหมือ นเราได้ แ ต่ แตกต่า งกัน ที่ ว ิ ธี ก ารฆ่า เชื ้ อและความ
ปลอดภั ย ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ ่ ง เครื ่ อ งพ่ น AirSON STA ด้ ว ย
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เทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา เป็นเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้การ
สื่อสารในการอธิบายให้กลุ่มผู้บริโภคให้มีความเข้าใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยลดการต่อรองของผู้ซื้อได้
4.อานาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of
Suppliers) อ านาจต่ อ รองของซั พ พลายเออร์ ต ่ า เนื ่ อ งจาก
บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรเองรวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบใน
การทาการผลิตเอง
5.ภัยคุกคามจากสิน ค้า ทดแทน (Threat of Substitute
Products or Services) ภั ย คุ ก คามจากสิ น ค้ า ต ่ า จากการ
ทดแทนเนื ่ อ งจาก ธุ ร กิ จ นี ้ ย ั ง มี ค ู ่ แ ข่ ง เข้ า มาในตลาดใน
โรงพยาบาลเพียง 1 รายที่ใช้น้ายากลุ่มเดียวกันแต่เทคโนโลยี
การใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกัน
4.2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน VRIO Analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการทาธุรกิจ ทาการ
ปรับปรุงทรัพยากรด้านต่างๆ ภายในองค์กรให้เหมาะสมดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : VRIO Analysis
ทรัพยากร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
บุคลากร
เครือข่ายและ
คู่ค้าธุรกิจ
วิจัยและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
การบริหาร
supply
chain

คุณค่า
(V)

หายาก
(R)

เลียน
แบบยาก
(I)

การจัดการ
ในองค์กร
(O)

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่
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4.3) การวิเคราะห์ SWOT
การทาโดยใช้ TOWS Matrix เป็นการนามาวิเคราะห์และ
น าไปปรับกลยุทธ์ในการทาธุรกิจพ่นอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่น
AirSON STA ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา โดยธุรกิจ อยู่
ในตาแหน่ง Star โดยธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตและ
มีส่วนแบ่งของตลาดสูง เป็นธุรกิจที่โดดเด่น (Build Market
Share) แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 TOWS Matrix ธุรกิจเครื่องพ่น AirSON STA
ด้วยเทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา
4.4) แผนการเงิน
จากการวิจัยพบกว่า ค่าใช้จ่ายที่องค์กรได้ลงทุนไปในเรื่อง
เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานนั้น ก่อให้เกิดก าไรต่อ
องค์ ก รเท่ า ไรและจะท าให้ ผู ้ บริห ารสามารถมี ข ้อ มูลในการ
ตัดสินใจในเรื่องการลงทุนในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของเครื ่ อ งพ่ น อบฆ่ า เชื ้ อ AirsonSTA มี ก ารท าวิ จ ั ย พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ที่มีการรองรับและยากต่อการเลียนแบบ รวมถึง
บุคคลกรที่ให้บริการที่มีความเฉพาะทางและเชี่ยวชาญซึ่งเป็น
ข้อดีที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
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5) สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ธุรกิจบริการความสะอาด เริ่ม
เป็นที่นิยมในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 รวมถึงวิถี New Normal
ที่ประชาชนและผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ใส่ใจและคานึงถึง
ความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ให้บริการเป็นหลัก ซึ่ง
เป็นจุดขายที่สาคัญของธุรกิจบริการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจโรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งในการวิจัยนี้โดยเป็นธุรกิจบริการสามารถ โดย
การน าระบบเทคโนโลยีการใช้เครื่องพ่น AirSON STA ด้วย
เทคโนโลยีแบบนาโนพลาสมา มาใช้และดาเนินการได้ โดยใช้
กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก (Intensive Growth Strategy) ซึ ่ ง เน้ น การ
พั ฒนา ทา งด ้ า น product innovation & development
และโครงสร้างของการจัดทางบประมาณที่การคิดราคาขายจาก
ต้นทุนเทียบกับเป้าหมาของบริษัทที่ ก าไรขั้นต้น >40% ซึ่ง
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นามาคานวณ feasibility study ดังนั้นผลจากการศึกษา NPV
>0 ยอมรั บ การลงทุ น IRR 278% Pay Back 0.73 ปี
Profitability Index (cash flow) >1 ธุ ร กิ จ ประเภทนี ้ ม ี ก าร
เติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
6) ข้อเสนอแนะ
1. กิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ มการขายและการสร้า งความยั่ งยืน
ให้กับตัวสินค้าให้ผู้ใช้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจาวัน
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
การศึกษาแผนธุรกิจการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนทา
ธุรกิจส าหรับการใช้เครื่องพ่น AirSON STA ด้วยเทคโนโลยี
แบบนาโนพลาสมา เสร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด ้ ว ยความกรุ ณ าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
ที่กรุณาให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และให้ค าปรึกษา ชี้แนะใน
การศึกษาค้นคว้า ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการจัดท าตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์และขอขอบคุณห้องสมุดสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการค้นคว้า
เนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆทาให้การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
สมบูรณ์มากขึ้น ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ชลบุรี จานวน 500 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้นภูมิ 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 และสามารถอธิบายค่าความสัมพันธ์ได้รอ้ ยละ 65 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ องค์กร
ควรวางแผนการเพิ่มทักษะพนักงานทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานด้านเอกสาร และทักษะการทำงาน
เป็นทีมให้กับบุคลากรฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนเข้าสู่ยุค
ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำเครื่องจักรอัตโนมัติซึ่งมีโปรแกรมการสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: สมรรถนะ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการ
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Competency of production operator affecting working efficiency
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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) บทนำ
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ
ในระดับต้นๆ ของประเทศไทยและมีความสำคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในด้านการส่งออก การจ้าง
งาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น อื ่ น ๆ (Kanchanapraphas.
2020) ขณะที่ ป ระเทศไทยพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์
ภายในประเทศ ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ กำลัง
เผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ ก ารณ์ ด ้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ มอั น เป็ น ผลจากใช้
ทรั พ ยากรเพื ่ อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ดั ง กล่ า ว (ผู ้ จ ั ด การ
ออนไลน์ . 2563 : ออนไลน์ ) นโยบายลดการใช้ ร ถยนต์ ท ี ่ ใ ช้
เครื่องยนต์สันดาปไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปัญ หาฝุ่ น
ละออง PM 2.5 (PPTVHD36. 2564 : ออนไลน์)
สำหรับประเทศไทย ยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอุตสาหกรรม
ยานยนต์ แ ห่ ง อนาคตที ่ เ ป็ น 1 ใน 5 อุ ต สาหกรรมเดิ ม ที ่ มี
ศักยภาพ (First S-Curve) ที่จะกลายเป็นอนาคตที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุน
การเปลี ่ ย นผ่ า นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ข องประเทศไทยสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งพัฒนาให้ “EEC” มีระบบ
นิเวศที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อภาคการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ทั ้ ง ในเชิ ง นโยบายสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ี ่ เ อื ้ อ ต่ อ การลงทุ น และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างเครือข่าย 5G (กรมยุโรป
กระทรวงการต่างประเทศ. 2564 : ออนไลน์)
นโยบายการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง โดยหนึ่งในนิคมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวคือ นิคม
อุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี ้ ชลบุ ร ี เนื ่ อ งจากตั ้งอยู ่บ นโครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของเอเชีย กลุ่มโรงงานส่วนใหญ่จึง
เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ยานยนต์ แ ละชิ ้ น ส่ ว นยานยนต์ และเป็ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน จากภาครั ฐของไทยและ
ต่ า งประเทศ นอกจากนี ้ ย ั ง มี แ ผนยกระดั บ สาธารณู ป โภค
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ
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และขีดความสามารถในการแข่งขันให้พร้อมในทุกด้าน (บริษัท
อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน). 2564 : ออนไลน์)
อย่างไรก็ดี ในด้านตลาดแรงงาน การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะมี
ผลกระทบด้านลบ กล่าวคือ จะมีแนวโน้มใช้แรงงานเข้มข้น
น้อยลงและมีทักษะสูงขึ้น ส่งผลให้แรงงานบางส่วนถูกทดแทน
โดยเฉพาะแรงงานระดับปฏิบัติการ โดยผลกระทบต่อแรงงาน
สามารถแบ่ ง เป็ น 4 กลุ ่ ม ดั ง นี ้ 1) แรงงานซั บ คอนแทรค
หรือแรงงานสัญญาจ้าง เป็นแรงงานที่จะได้รับผลกระทบจาก
การเลิกจ้างก่อนแรงงานประจำ 2) แรงงานที่ไม่สามารถปรับตัว
ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีอายุมากตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปและ
การศึกษาน้อย จึงมีข้อจำกัดในการพัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะการ
ทำงานใหม่ๆ 3) แรงงานที่สามารถปรับตัวได้ กลุ่มนี้อยู่ในวัย
ทำงานอายุไม่เกิน 45 ปี 4) แรงงานใหม่ ต้องได้รับการศึกษาที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวโน้มที่บริษัทต่า งๆ
จ้างแรงงานระดับปฏิบัติการ (จบ ม.3 หรือต่ำกว่า) ลดลงและ
จ้างช่างเทคนิคและวิศวกรมากขึ้น (Kulkokarn. 2019)
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์ชั้น
นำของโลก แต่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับคู่แข่งในภูมิภาคที่
ต่างกำลังมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของตนเอง ดังนั้น
ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย จึงต้องหาวิธีเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตนเอง (ไทยรัฐ. 2562 :
ออนไลน์ ) โดยการเข้ า สู ่ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ท ั ้ ง ด้ า นการ
ออกแบบและผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการผลิต (สำนักศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 2562 : ออนไลน์) จึงส่งผลให้การ
พัฒนาทักษะการทำงาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปรั บ ตั ว โดยยึ ด หลั ก ที ่ ว ่ า มนุ ษ ย์ จ ะมี จ ุ ด แข็ ง มี ศ ั ก ยภาพที่
เหนื อ กว่ า เครื ่ อ งจั ก ร นั ่ น คื อ มนุ ษ ย์ จ ะมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่
สลับซับซ้อนได้มากกว่า สามารถตัดสินใจได้ในสถานการณ์
ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพ สามารถที ่จ ะเรี ยนรู ้และอยู่
ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ผนวกความรู้ ทักษะที่มีความชำนาญ
ให้เข้ากับเทคโนโลยี ใหม่ๆได้ รวมทั้งสามารถมองเห็ นสิ ่ ง ที่
เทคโนโลยียังขาดหรือทำไม่ได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะของ
ตนเองในเรื ่ อ งดั งกล่ า วได้ รวมถึ งเรื ่ อ งของความฉลาดทาง
อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจต่อผู้ อื่น การสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ก ั บ บุ ค คลรอบด้ า น ความมี น ้ ำ ใจ
(Champunot et al. 2021)
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะ
ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ั ติ งาน เพื ่ อ เป็ น แนวทางให้
องค์กรพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของแรงงานฝ่าย
ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนผ่านสู่
ยานยนต์ไฟฟ้าและเสริมกำลังสำคัญในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป
2) วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ปริมาณ
คุณลักษณะ

ควา
ความรู้
มรู ้
ควา

ระยะเวลา
สมรรถนะ

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ความเป็นอิสระ
ส
ส
ปราศจากการกำกับดูแล
ทักษะ้
ห
ห
มรู
ความคุ้มค่า
ควา
ป
ป
มรู ้
คุณภาพ
ม
ม
รูปที่ 1 : กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ระ
โดยมีสมมุติฐาน สมรรถนะส่
งผลต่ระอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน
2.1) แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1) ด้ า นสมรรถนะ การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ
สมรรถนะของ McClelland (1973) Nuchleap et al (2019)
สรุปนิยามได้ดังนี้ 1) ความรู้ หมายถึง ความรู้ในขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือการทำงาน การแก้ไขความผิดปกติ
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึง
ความรู้ในการลดความสูญเปล่าด้วยวิธีการกำจัดออก 2) ทักษะ
หมายถึง การมีทักษะการทำงานมากกว่า 1 อย่าง ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานด้านเอกสาร
และสามารถทำงานแบบเป็ น ที ม และ 3) คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว น
บุคคล หมายถึง จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
จิตสำนึกในการทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับเพื่อนร่วมงานและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้
ปฎิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจแก่องค์กร
2.1.2) ด้ า นประสิ ท ธิภ าพการปฏิบ ั ติ งาน การวิ จ ั ย ครั้งนี้
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Bernardin
and Russell (2001) สรุปนิยามได้ดังนี้ 1) คุณภาพ หมายถึง
ระดับของคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ บริการ
กระบวนการที่สอดคล้องตามความต้องการและความคาดหวัง
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หรือข้อกำหนดของมาตรฐาน 2) ปริมาณ หมายถึง ระดับของ
ปริมาณงานตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานต้อง
ได้ปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือเป้าหมาย
ที่บริษัทวางไว้ 3) ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงานตามปริมาณงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จทันเวลาตาม
แผนที่กำหนด 4) ความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินในเชิ ง
ปริมาณที่ใช้การวัดผลลัพธ์ของการผลิ ตเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
การผลิตสินค้า 5) ความเป็นอิสระปราศจากการกำกับดู แ ล
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 ้ ง หมดในนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ติดต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์เพื่อประสานงานขอความกรุณาเข้าเก็บแบบสอบถาม
ได้รับจำนวนโรงงานที่พร้ อมให้ความร่วมมื อ จำนวนทั้งสิ้ น
5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท A 130 ตัวอย่าง บริษัท B 100
ตั ว อย่ า ง บริ ษ ั ท C 100 ตั ว อย่ า ง บริ ษ ั ท D จำนวน 100
ตัวอย่าง และบริษัท E 70 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 500 ตัวอย่าง
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย คื อ แบบสอบถาม
ประกอบด้วยชุดคำถาม 3 ส่วน ส่วนที่1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม: เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพการจ้าง
งาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และหน่วยงานที่สังกัด ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 3 เป็นคำถามแบบ
แบบสอบถามมาตรส่วนวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดยส่วนที่ 2
เป็ น คำถามเกี ่ ย วกั บ สมรรถนะ ประกอบด้ วย 2.1 ความรู้
2.2 ทั ก ษะ 2.3 คุ ณ ลั ก ษณะ ส่ ว นที่ 3 เป็ น คำถามเกี ่ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ประกอบด้ ว ย 3.1 คุ ณ ภาพ
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3.2 ปริมาณ 3.3 ระยะเวลา 3.4 ความคุ้มค่า 3.5 ความเป็น
อิสระปราศจากการกำกับดูแล 3.6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 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
ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับแบบสอบถามครบถ้วนจากฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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 ดังนี้
3.4.1 สถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา : ประกอบด้ ว ย ความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลและจัดอันดับโดย
ใช้สูตรคำนวณช่วงห่าง (Srisaard. 2002 : 82) โดย 4.21–5.00
ระดับมากที่สุด และ 1.00-1.80 ระดับน้อยที่สุด
3.4.2 การตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความปกติพหุ
ตัวแปรของข้อมูลโดยการหาค่าสุดโต่งหรือค่าผิดปกติพ หุตัว
แปร โดยการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ ด ้ ว ยสถิ ต ิ ท ดสอบ
Mahalanobis’s Distance การตรวจสอบการแจกแจงปกติ
ของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าการกระจายที่ สมมาตรและค่า
ความสูงของการกระจาย การตรวจสอบความเป็นเอกภาพของ
การกระจาย การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัว
แปร เป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (Hair; et al. 2010 : 79-94; Kline. 2011 : 66-72)
เพื่อวิเคราะห์เส้นทาง
3.4.3 สถิติเชิงอนุมาน : เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
โดยสถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ค ื อ การวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า งด้ ว ยการ
วิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS Amos
Authorized User Initial Fixed Term License Version 28
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License Code : e8454ce631821710d3e5 โดยใช้ อ ี เ มล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในการดาวน์โหลด
4) ผลการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 500 คน ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ 55.20% เป็ นเพศชาย 51.60% มี อายุ
25-34 ปี และรองลงมา 27.80% มี อายุ 35-44 ปี การศึ กษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 26.00% และรองลงมาเป็ น ระดั บ
การศึ กษาปริ ญญาตรี 24.80% ส่ วนใหญ่ เป็นพนักงานประจำ
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 % มี ร ายได้ เ ฉลี ่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ เ กิ น
15,000 บาท
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
สมรรถนะ (COMP)
ด้านคุณลักษณะ (ATTR)
ด้านความรู้ (KNOW)
ด้านทักษะ (SKIL)
ค่าเฉลี่ยรวม

X

4.39
3.94
3.77
4.03

S.D.
0.619
0.757
0.844
0.740

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ส่ ว นที่ 2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ความรู ้ ทั ก ษะและ
คุณลักษณะแสดงในตารางที่ 1 สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับ
มากโดยมีระดับความคิดเห็นด้านคุณลักษณะสูงสุด (4.39) และ
มีระดับความคิดเห็นด้านทักษะต่ำสุด (3.77)
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(WOEF)
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(INTE)
ด้านปริมาณ (QUAN)
ด้านระยะเวลา (TIME)
ด้านความเป็นอิสระปราศจาก
การกำกับดูแล (NEED)
ด้านความคุ้มค่า (COST)
ด้านคุณภาพ (QUAL)
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

แปลผล

4.33

0.633 มากที่สุด

4.30
4.27

0.608 มากที่สุด
0.628 มากทีส่ ุด

4.25

0.631 มากที่สุด

4.24
4.24
4.27

0.646 มากที่สุด
0.658 มากทีส่ ุด
0.634 มากทีส่ ุด
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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 : ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
โมเดลสมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ส่ ว นที ่ 3 การทดสอบสมมุ ต ิ ฐ านสมรรถนะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยทำการตรวจสอบค่าผิดปกติ
หลายตัวแปร (Multivariate Outlier) ด้วยค่า Mahalanobis
Distance ผลการตรวจสอบพบว่ า มี ค ่ า ผิ ด ปกติ 3 ค่ า คื อ
0.00001 , 0.00026 , 0.00096 จึ ง ทำการตั ด ข้ อ มู ล ออก
วิเคราะห์การแจกแจงข้อมูล แบบปกติ ข องตัว แปรสั งเกตได้
พบว่ า มี ก ารแจกแจงแบบปกติ พิ จ ารณาจากค่ า ความเบ้
(Skewness) มีค่าอยู่ระหว่าง -0.492 ถึง -0.031 และค่าความ
โด่ง (Kurtosis) > 10 มีค่าระหว่าง -0.619 ถึง -0.069 ทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่าแปรปรวนร่วมของตัวแปรแฝง
พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.733 และทดสอบโดยใช้
การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยั น พบว่ า โมเดลการวั ด
สมรรถนะ ตัวแปรสังเกตได้ด้านคุณลักษณะ มีค่าน้ำหนักปัจจัย
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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 และพบว่า โมเดลการวัดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ตัวแปรสังเกตได้ด้านระยะเวลา มีค่าน้ำหนัก
ปั จ จั ย สู งที ่ ส ุ ด คื อ 0.86 รองลงมาคื อ ด้ า นความเป็ น อิ ส ระ
ปราศจากการกำกับดูแล = 0.84 ด้านความคุ้มค่า = 0.83 ด้าน
คุณภาพ = 0.82 ด้านปริมาณ = 0.81 และด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คล = 0.73 มี ความตรงเชิ งโครงสร้ างในระดับดี
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี GFI = 0.984 และ AGFI
= 0.952 ค่ า ดั ช นี RMR = 0.005 และ RMSEA = 0.072 ผล
การตรวจสอบความสอดคล้องกับโมเดลเชิงประจักษ์ของโมเดล
สมรรถนะส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ งานตามรู ป 2
พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้างในระดับดีสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนี GFI = 0.952 AGFI = 0.916 ค่าดัชนี RMR =
0.012 และ RMSEA =0.082 และจากการทดสอบสมมุติฐาน
ตามตารางที่ 3 พบว่ า สมรรถนะมี อ ิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน มี ค ่ า น้ ำ หนั ก ความถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ 0.807 และสามารถอธิบายค่าความสัมพันธ์
ได้ร้อยละ 65 ที่ระดับนัยสำคัญ .01
5) สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะ และด้านความรู้ เนื่องจาก
องค์กรญี่ปุ่นมีการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย การทำงานให้
เสร็จตามกำหนดเวลา และสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ทำให้คุณลักษณะของพนักงานในองค์กรญี่ปุ่นมี จิตสำนึกของ
ความรับผิดชอบต่อการทำงานสูง นอกจากนั้น องค์กรญี่ปุ่นให้
พนักงานมีทักษะในการทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง สามาถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ผลิต และมีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานของตนเนื่องจากพนักงานต้องทำงานกับเครื่องจักร พนักงาน
ต้องมีความรู้ในการลดความสูญเปล่าด้วยวิธีการกำจัดขั้นตอน
การทำงานที่ไม่จำเป็นออก อันเป็นการช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับ
องค์กร การพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง ทั้ง
ด้ า นทั ก ษะการทำงานภายในส่ ว นงานผลิ ตและทั ก ษะการใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ท ำงานด้า นเอกสาร ยั งช่ ว ยให้องค์ กร
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สามารถบริหารจัดการจำนวนคนในสายการผลิตได้อย่างยืดหยุ่น
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2561) ศึกษา
สมรรถนะของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
และผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากร พบว่ า สมรรถนะของ
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
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 ่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ดั งนั ้ น องค์ ก รต้ อ งวางแผนพัฒนา
อบรมให้พนักงานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
สมรรถนะด้านทักษะ พบว่า พนักงานยังมีความรู้ในระดับ
ปานกลาง โดยฉพาะทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และทั ก ษะด้ า นการพู ด การอ่ า น การเขี ย นภาษาอั งกฤษที่
เกี่ยวข้องกับงาน ดังนั้น เพื่อให้สามารถปรับตัวทันกับ การ
เปลี่ยนเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำเครื่องจักรอัตโนมัติซึ่ง
มีโปรแกรมการสั่ง งานเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น
องค์กรต้องวางแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานฝ่ายผลิตระดับ
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่ อ ให้ พ นั ก งานมี ทั ก ษะด้ า นการใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ด้านตัวแปรสมรรถนะที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาตัวแปร
ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตระดับ
ปฏิบัติการเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาศึกษา
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของพนักงานในตำแหน่งงานอื่นๆ เช่น
บุคลากรในระดับหัวหน้างาน อาทิ Team Leader, Supervisor
ของฝ่ายผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยก่อนเข้า
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณควรพิจารณาการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลในการค้นหาตัวแปรในการวิจัย
เอกสำรอ้ำงอิง
-Arphon Puvitayaphan. (2006). Competency dictionary (3rded.),
(In Thai). Bangkok : TQP Company Limited.
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-อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2549). พจนานุกรมสมรรถนะ (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ : บริษัท ทีคิวพี จำกัด.
-Hair; et al. (2010). Multivariate Data Analysis (7thed.), New
Jersey : Pearson Prentice Hall.
-Ida Ayu Oka Martini; et al. (2018). The Influence of
competency on employee performance through
organizational commitment dimension. IOSR Journals of
Business and Management. 20(2) : 29-37
-Kanlaya Vanichbuncha. (2019). Structural equation modeling
(SEM) analysis using AMOS (4thed.), (In Thai). Bangkok:
Samlada partnership limited.
-กัลยา วานิชย์บัญชา. (2562). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
ด้วย AMOS (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หา้ งหุ้นส่วนจำกัด
สามลดา.
-Kiriya Kulkokarn. (2019). Impact of transition to electrical
vehicles on workers in automotive parts manufacturing. (In
Thai). (Research project report, Friedrich ebert stiftung).
Retrieved from http://www.library.fes.de/pdffiles/bueros/thailand/15860.pdf
-กิริยา กุลกลการ. (2562). ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. (รายงานโครงการ
การศึกษา, มูลนิธิฟรีดิค เอแบร์ท. สืบค้นจาก
http://www.library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/15860.pdf
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สัมพันธ์กับประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงาน
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ส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค
ในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
สาหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กนกพร ขจรบุญ1 ธันยมัย ฐิโณทัย โคซากะ2
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ka.kanokporn_st@tni.ac.th1 , thunyamai@tni.ac.th2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อ
เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น การวิจัยเป็นเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เคยใช้ซื้อ
เครื่องส าอางนาเข้าจากญี่ปุ่น ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน และใช้เ ทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
Binary Logistic Regression เพื่อสร้างแบบจาลองและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อใช้ประมาณหรือพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ทั้ง 8 ด้าน (ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจาหน่าย, การส่งเสริมการ
ขาย, การสร้างประสบการณ์, การแลกเปลี่ยนคุณค่า, การรับรู้ทุกช่องทาง ,และความภักดีในแบรนด์) มีเพียง 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ราคา ด้านการสร้างประสบการณ์ และด้านความภักดีในแบรนด์ ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
และปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ส่งผลให้มีเกิดความคิดเห็น
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น แตกต่างกัน
คำสำคัญ : อุปสงค์ในการซื้อ , เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น , ส่วนประสมทางการตลาด 4P , ส่วนประสมทางการตลาด 4E , ความภักดีในแบรนด์

327

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

19 - 20 May 2022, Bangkok, Thailand

The 4P's & 4E’s of Marketing Mix That Affect
Imported Japanese Cosmetics Purchasing Demand of
Consumers In Bangkok Metropolitan Area
Kanokporn Kachonboon1 Thunyamai Thinotai Kosaka2
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Japanese Business Administration, Faculty of business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology,
Bangkok, Thailand
2
Japanese Business Administration, Faculty of business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology,
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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

328

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

1) บทนา
ในปี พ.ศ. 2562 ตลาดความงามโลกมีอ ัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นที่ 5.5% โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการ
เติบโตรวดเร็วที่สุด มีสัดส่วนอยู่ที่ 32% ของตลาดโลก และ
ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดของภูมิภาคนี้ที่ มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว (Euromonitor. 2019)
ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาพรวมตลาดเครื่องสาอางในไทยมีการ
เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับโค
วิด-19 แต่โดยรวมยังมีการเติบโต 6%-7% สวนทางกับตลาด
เครื ่ อ งส าอางโลกที ่ ก าลั งซบเซา สื บเนื ่อ งมาจากคนไทยใน
ปัจจุบันให้ความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความงาม และการดูแล
ตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดความงามในประเทศไทยกลายเป็น
หนึ่งในเป้าหมายหลักจากคู่ค้าทั่วโลกที่จะเข้ามาร่วมลงทุน
(ฐานเศรษฐกิจ. 2563)
รวมไปถึงคู่ค้าประเทศญี่ปุ่นที่ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการนา
เครื่องสาอางเข้ามาขายในไทยมูลค่ารวมกว่า 6,089 ล้านบาท
และมีอัตราการขยายตัวของมูลค่านาเข้าสูงสุด ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2561 คิดเป็น 15.59% (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. 2563)
อย่ า งไรก็ตาม ในช่ ว งปี พ.ศ. 2563 ธุ ร กิ จเครื ่อ งส าอาง
น าเข้ า จากญี ่ ป ุ ่ น กลั บ มี ย อดขายลดลง มู ล ค่ า การน าเข้ า
เครื่องส าอางก็ลดลงด้วยเช่นกัน สวนทางกลับยอดขายของ
เครื่องสาอางนาเข้าจากประเทศอื่นๆ ที่ยังคงทารายได้ในช่วงปี
ที่ผ่านมา แม้กระทั่งบริษัทรายใหญ่อย่างชิเชโด้ และโรห์โต้เมนโทลาทั่ม ก็ยังไม่สามารถทากาไรให้บริษัทได้ในช่วงปี พ.ศ.
2563 ที่ผ่านมา (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ .
2564)
ด้วยเหตุนี้ ผู้ทาการวิจัยจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
โดยทาการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P และ
4E และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพื่อค้นหาว่าปัจจัยใดที่จะ
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดอุปสงค์ต่อการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจาก
ญี่ปุ่น และสาเหตุใดที่ทาให้อุปสงค์ ที่มีต่อเครื่องสาอางนาเข้า
จากญี ่ ป ุ ่ น ลดลง เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผ ู ้ ท ี ่ ท าธุ ร กิ จ น าเข้ า
เครื่องสาอางญี่ปุ่นในไทยในการค้นหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา นาข้อมูลไปต่อยอด สร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
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2) วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P ที่ส่งผลต่อ
อุปสงค์ในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
2.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่
ส่งผลต่ออุปสงค์ในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
3.) เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
4P และ 4E
3) กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P
(Armstrong; and Kotler. 2009)
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
4P และ 4E
(Armstrong; and Kotler. 2009)
(Fetherstonhaugh. 2009)
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
5. การสร้างประสบการณ์
6. การแลกเปลีย่ นคุณค่า
7. การรับรูท้ ุกช่องทาง
8. ความภักดีในแบรนด์

H1

อุปสงค์ของผู้บริโภค
ในการซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้าจากญี่ปนุ่
ภาณุทศั น์ ตันติวชิ ยางกูร
(2559)

H3

ประชากรศาสตร์
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2538)
1. อายุ
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์

H2

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

ศิ ร ิ ว รรณ เสรี ร ัต น์ (2538) ได้ ก ล่า วไว้ ว่ า ลั ก ษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน องค์ประกอบเหล่านี้เป็น
ลักษณะที่สาคัญทีจ่ ะช่วยในการกาหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย
4.2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
คอทเลอร์ และอาร์มสตรอง (2009) ได้อธิบายถึงการเกิด
พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยแสดงถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus)
ที ่ ผ ่ า นเข้ า มาในความรู ้ ส ึ ก นึ ก คิ ด (Buyer’s Black Box) ที่
เปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตไม่สามารถคาดคะเนได้ เมื่อ
ผู้บริโภครับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นและเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิด
การซื้อหรือการตอบสนอง (Response) ขึ้น
4.3) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
โสภิ ต า รั ต นสมโชค (2558) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า ส่ ว นประสม
การตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัท
ใช้ ร ่ ว มกั น เพื ่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วยเครื่องมือก้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion)
4.4) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดแบบใหม่ 4E
เฟเธอร์สสโตเย้า (2009) ได้เสนอแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดแบบใหม่ (New Marketing Mix) ซึ่งเป็นแนวคิดที่
พั ฒ นามาจากส่ ว น ประสมทางการตลาด (4P) ซึ ่ ง ใช้ เ ป็ น
เครื่องมือสาหรับทาการตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อโลกปัจจุบัน
ซึ่งประกอบด้วย การสร้างประสบการณ์ (Experience) การ
แลกเปลี ่ ย นคุ ณ ค่ า (Exchange) การรั บ รู ้ ท ุ ก ช่ อ งทาง
(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
ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นรู ป เชิ งเส้ น แต่ จ ะอยู ่ ใ นรู ป Logistic Response
Function
𝑒 𝑏0 +𝑏1 𝑥

P (เกิดเหตุการณ์) = 1+𝑒 𝑏0+𝑏1𝑥
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โดยที่ 0<P(X) <1
P (เกิดเหตุการณ์) = P (event) = P (เหตุการณ์ที่สนใจ)
P (No Event) = P (ไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ)
จากสมการ สามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้

ez
P (เกิดเหตุการณ์) =
1 + ez
โดยที่ Z = 0 + 1X1 + 2X2+….+ nXn
4.6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พัชจริยา พรหมแก้ว (2562) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
เ ค ร ื ่ องส า อา งข อ งน ั กศ ึ กษา ม ห า วิ ทย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อเครื่องส าอาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
เ ค ร ื ่ องส า อา งข อ งน ั กศ ึ กษา ม ห า วิ ทย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช
ภั ค จิ ร า วชิ ร ศรี ส ุ นทรา (2562) ได้ ท าการศึ ก ษากลยุทธ์
การตลาดและปัจจัยของการเลือกใช้เครื่องส าอางของญี่ปุ่น
ประเภทเมคอั พ โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย และ
พฤติกรรมในการเลือกใช้เครื่องสาอางประเภทเมคอัพของญี่ปุ่น
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า คุณภาพ
ของสินค้ามีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด ข้อมูล
ปัจจัยด้านราคาพบว่า เรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิพล
มากที่สุด ข้อมูลปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายพบว่า แหล่ง
จาหน่ายสินค้าที่น่าเชื่อถือมีอิทธิพลมากที่สุด และข้อมูลปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า การจัดโปรโมชั่นลดราคา
สินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
วารุณี เตชะคุณารักษ์ (2562) ได้ทาการศึกษาาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องส าอางออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ซื้อเครื่องส าอางออนไลน์มากที ่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่วนปัญหาและอุปสรรคใน

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

การซื้อเครื่องส าอางออนไลน์ ที่พบมากที่สุด คือ การจัดส่ง
สินค้าล่าช้า และสินค้าที่ได้รับไม่เหมือนในรูปโฆษณา ค่าเฉลี่ย
2.48

5) วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบการ
วิจัยเชิงสารวจ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบ ถาม เพื่อ
ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่ส่งผลต่ออุป
สงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น โดยมี
วิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
5.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรทั้งชาย
และหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน
10,258,311 คน โดยอ้างอิงจากสถิติจานวนประชากรปี พ.ศ.
2563 ของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้เครื่องสาอาง
น าเข้าจากญี่ปุ่น ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดย
อาศัยอาศัยสูตรของ ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 727) ในการ
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
5.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรอง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ 4P ในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ 4E ในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค
ส่วนที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
5.3) วิธีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ก าหนดให้มีการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามก่อนนาไป
เก็บข้อมูลจริง ดังนี้
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1. การตรวจสอบความตรง (Validity)
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ น าแบบสอบถามที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย สร้ า งขึ ้ น เสนอ ต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Specialists) จ านวน 3 ท่าน
เพื่อทาการตรวจสอบถามความชัดเจนของการใช้ภาษาและทา
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้
แบบประเมินความสอดคล้อง (IC or IOC) โดยข้อคาถามแต่ละ
ข้อต้องมีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 จึงจะถือว่าข้อ
ค าถามนั้นใช้ได้ ซึ่งแบบสอบถามของงานวิจัยนี้มีดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา เท่ากับ 0.98 และไม่มี
ข้อคาถามใดที่มีคะแนนน้อยกว่า 0.60
2. การตรวจความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน และได้
นาเอาผลของการตอบแบบสอบถามมาตรวจค่าหาความเชื่อมั่น
โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach.
1990 : 204) หากคาถามข้อใดมีค่า Alpha ≥ 0.7 ถือว่า
คาถามข้อนั้นมีความเชื่อมั่นสูง สามารถใช้ได้ ซึ่งจากการ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาพบว่า ค่าความสอดคล้องภายในมีค่า = 0.70 ซึ่ง
จัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5.4) วิธีการเก็บข้อมูล
งานวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี ้ ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ท ี ่ เ คยใช้
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
และปริ ม ณฑล โดยสร้ า งแบบสอบถามออนไลน์ ผ ่ า นทาง
Google Documents และส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ จานวน 400 ชุด
5.5) การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายโดยใช้ค่าร้อย
ละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ว นเบี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม
SPSS ประมวลผลข้ อ มู ล และใช้ Microsoft Excel จั ด ท า
ตารางทางสถิติเพื่อน าเสนอและสรุปผลการวิจัย และใช้การ
วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ก (Logistic Regression
Analysis) ศึกษาประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4P และ 4E ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการ
ซื ้ อ เครื ่อ งส าอางน าเข้ า จากญี่ ป ุ่ น โดยใช้ Binary Logistic
Regression
รูปแบบสมการการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์
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Prob(Event) =

1
1+𝑒(𝛽0 +𝛽1 𝑥1 +𝛽2 𝑥2 +...+𝛽𝑝 𝑥𝑝 )

เมื่อ ßi = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
อิสระ (i = 1,2,3,...p)
Xi = ค่าของตัวแปรอิสระ (i = 1,2,3,...p)
e = ค่าคงที่ที่มาจาก Natural Log ซึ่งมี
ค่าประมาณ 2.71828
6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ต อบ
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 จานวน 204 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.00 และมีช่วงรายได้อยู่ที่ 10,000 -20,000 บาท จานวน
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75
6.2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครื่องสาอางนาเข้าจาก
ญี่ปุ่น
จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ต อบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องสาอางญี่ปุ่นยี่ห้อ Biore
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 นิยมใช้ เครื่องส าอาง
ญี่ปุ่นประเภทครีม/เซรั่ม/โลชั่น/ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า จานวน
196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มักจะซื้อเครื่องสาอางญี่ปุ่นใน
โอกาสที่เครื่องสาอางที่ใช้อยู่หมด จานวน 166 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.50 ความถี่ในการซื้อเครื่อง 5 ครั้ง/เดือนขึ้นไป จานวน
197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งใน
การซื้ออยู่ที่ 500-1,000 บาท จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ
45.75 และนิยมซื้อเครื่องสาอางญี่ปุ่นผ่านทางร้านค้าประเภท
สุขภาพและความงาม (เช่น Boots, Watsons, Matsumoto
Kiyoshi เป็นต้น) จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 โดยมี
ผู้มีส่วนตัดสินใจหรือข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็น
ตนเอง จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50
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6.3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ส่ว นประสมทาง
การตลาด 4P และ 4E ในการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางน 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 ด้ า นการสร้ า งประสบการณ์ ใ นแง่ ข อง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดี น่าสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.55 เห็นด้วย
มากที่สุด ) ด้านผลิตภัณฑ์ ในแง่ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ
(ค่าเฉลี่ย 4.50 เห็นด้วยมากที่สุด ) ด้านราคา ในแง่ของราคา
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.49 เห็นด้วยมาก
ที่สุด) และด้านช่องทางจัดจาหน่าย ในแง่ของหาซื้อผลิตภัณฑ์
ได้ง่าย และสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.48 เห็นด้วยมากที่สุด)
6.4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค
จากผลการวิ เคราะห์ ข ้ อมูล พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ างที่ตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังใช้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ญี่ปุ่นอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50
และรองลงมา ปัจจุบันไม่ได้ใช้เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปนุ่ แล้ว
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50
ส่วนใหญ่มีความประสงค์จะใช้เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
อยู ่ ใ นอนาคต จ านวน 373 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.25 และ
รองลงมา ไม่มีความประสงค์จะใช้เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
ในอนาคต จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75
7) ผลการทดสอบสมมติฐาน
ก่อนการทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบ
คุณสมบัติของตัวแปร ดังนี้
1. การทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality)
สามารถวั ด ได้ จ ากค่ า สถิ ติ 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 พบว่ามีค่า SK อยู่ระหว่าง -1.500 ถึง
-0.850 และมีค่า KU อยู่ระหว่าง -1.325 ถึง 3.926 แสดง
ว่าข้อมูลของตัวแปรมีลักษณะการแจกแจงแบบปกติ การแจก
แจงไม่เบ้และไม่โด่งจนผิดปกติ
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2. การตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ
(Correlation)
ในการวิเคราะห์การถดถอย ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยกาหนดเกณฑ์ความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ตัวแปรต้องไม่เกิน 0.9 จึงจะถือได้ว่าตัวแปรนั้นไม่มี
ความ สั ม พั น ธ์ ก ั น เอง (Multicollinearity) (กั ล ยา วานิ ช ย์
บั ญ ชา. 2561 : 93) ซึ ่ ง จากผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E
จานวน 8 ตัวแปร ไม่มีความสัมพันธ์กันเองเกินกว่า 0.9 ดังนั้น
จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
นอกจากนี้ ตั ว แปรตามอุ ป สงค์ ข องผู ้ บ ริ โ ภคในการซื้ อ
เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น จานวน 1 ตัวแปร มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นกับตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่า r อยู่ระหว่าง 0.436 ถึง 1 ซึ่งก็
คื อ ตั ว แปรแต่ ล ะคู ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น ในระดั บ ปานกลาง
(Hinkle. 1998 : 118) ตั ว แปรเหล่ า นี ้ จ ึ ง สามารถน าไปใช้
ทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไปได้
7.1) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยด้านส่ว น
ประสมทางการตลาด 4P และ 4E ส่ ง ผลต่ อ อุ ป สงค์ ข อง
ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
ก ร ะ ท า โ ด ย ว ิ ธ ี Binary Logistics Regression ผ ่ า น
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS โดยใช้คาสั่ง Enter ใส่ตัวแปร
เรียงลาดับตามกรอบแนวคิดสาหรับการวิจัย ได้ผลดังนี้

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Q3 = ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
Q4 = ด้านการส่งเสริมการตลาด
ตัวแปรตาม = ความประสงค์จะซื้อเครื่องสาอางนาเข้า
จากญี่ปุ่น
1 = มีความประสงค์จะซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
0 = ไม่มีความประสงค์จะซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจาก
ญี่ปุ่น
ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ , ด้ า นราคา, ด้ า นช่ อ งทางการจั ด
จ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการขาย ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงไม่สามารถนามาสร้างสมการ
พยากรณ์และวิเคราะห์ต่อได้
7.2) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยด้านส่ว น
ประสมทางการตลาด 4P และ 4E ส่ ง ผลต่ อ อุ ป สงค์ ข อง
ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
ก ร ะ ท า โ ด ย ว ิ ธ ี Binary Logistics Regression ผ ่ า น
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS โดยใช้คาสั่ง Enter ใส่ตัวแปร
เรียงลาดับตามกรอบแนวคิดสาหรับการวิจัย ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 2 แบบจาลองปัจจัยส่วนประสบทางการตลาด 4P และ 4E ที่
ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
Variables in the Equation

Q1
Q2
Q3

ตารางที่ 1 แบบจาลองปัจจัยส่วนประสบทางการตลาด 4P ที่ส่งผลต่อ
อุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
Variables in the Equation

Step
1a

Exp
(B)
1.161
.436
1.980
1.102

Q1
.149
.456
.107
1 .743
Q2
-.831
.519
2.561
1 .110
Step
Q3
.683
.408
2.799
1 .094
a
1
Q4
.097
.316
.094
1 .759
Con2.189
1.452
2.273
1 .132
8.927
stant
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Constant

B

S.E.

Wald

d
f

Sig.

Exp
(B)

-.014
-1.148
.777
.166
-1.208
-.091
.570
1.119

.487
.566
.499
.375
.534
.492
.435
.407

.001
4.113
2.423
.195
5.111
.034
1.713
7.555

1
1
1
1
1
1
1
1

.976
*.043
.120
.659
*.024
.853
.191
**.006

.986

2.193

1.538

2.034

1

.154

.317
2.176
1.180
.299
.913
1.767
3.062
8.964

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 ในการวิเคราะห์ เลือกตัวแปรอิสระเพื่อเข้า
พัฒนาแบบจาลองด้วยวิธี Enter จานวน 4 ตัวแปรดังนี้
Q1 = ด้านผลิตภัณฑ์
Q2 = ด้านราคา
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จากตารางที่ 2 ในการวิเคราะห์ เลือกตัวแปรอิสระเพื่อเข้า
พัฒนาแบบจาลองด้วยวิธี Enter จานวน 8 ตัวแปรดังนี้
Q1 = ด้านผลิตภัณฑ์
Q2 = ด้านราคา
Q3 = ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
Q4 = ด้านการส่งเสริมการตลาด
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Q5 = ด้านการสร้างประสบการณ์
Q6 = ด้านการแลกเปลี่ยนคุณค่า
Q7 = ด้านการรับรู้ทุกช่องทาง
Q8 = ด้านความภักดีในแบรนด์
ตัวแปรตาม = ความประสงค์จะซื้อเครื่องสาอางนาเข้า
จากญี่ปุ่น
1 = มีความประสงค์จะซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น
0 = ไม่มีความประสงค์จะซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจาก
ญี่ปุ่น
ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง พบว่า มีเพียงตัวแปร 3
ตัวคือ ตัวแปรด้านราคา(Q2) ด้านการสร้างประสบการณ์ (Q5)
และด้านความภักดีในแบรนด์ (Q8) ที่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ที่
ระดั บ ความเชื ่ อ มั ่ น ร้ อ ยละ 95 มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ เ ป็ น บวก
(Exp(B)) = 0.317, 0.299, 3.062 ตามลาดับ) แสดงว่าตัวแปร
ดังกล่าวส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้าจากญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้นคือ
ถ้าผู้บริโภคมีความเห็นต่อเครื่องสาอางนาเข้าญีป่ ุ่นในด้านความ
ภั ก ดี ใ นแบรนด์เพิ ่ม ขึ ้น 1 คะแนน ก็ ม ี โ อกาสที ่ อุ ปสงค์ของ
ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.317,
0.299, 3.062 เท่า ตามลาดับ
7.3) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จ ั ย ที่ 3 ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
4P และ 4E แตกต่างกัน
ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงกลุ่มของตัวแปรมากกว่า
2 ตัวเลือก (One-way Analysis of Variance) สาหรับตัวแปร
ที่มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ในกรณีที่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทาการตรวจ สอบความแตกต่าง
เป็ น รายคู ่ ท ี ่ ร ะดั บ นั ยส าคั ญ 0.05 โดยใช้ ว ิ ธ ี ข อง LSD เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับตัวแปรที่มีความ
แปรปรวนแตกต่ า งกั น จะใช้ Welch-Test การวิ เ คราะห์
ค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงกลุ่ม และในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ที ่ ร ะดั บ นัย ส าคั ญ 0.05 โดยใช้ ว ิ ธ ี ข อง Dunnett’s T3 เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า
7.3.1) สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 อายุแตกต่างกันส่งผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่แตกต่างกัน
จากผลการทดสอบพบว่า อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับราคา ช่องทางจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด การ
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สร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนคุณค่า และการรับรู้ทุก
ช่องทาง ไม่แตกต่างกัน
อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีต่อแบ
รนด์ แตกต่างกัน
7.3.2) สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ระดับการศึกษาแตกต่าง
กันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่แตกต่าง
กัน
จากผลการทดสอบพบว่า สถานภาพแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด การสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี ่ ย น
คุ ณ ค่ า การรั บ รู ้ ท ุ ก ช่ อ งทาง และความภั ก ดี ต ่ อ แบรนด์ ไม่
แตกต่างกัน
7.3.3) สมมติ ฐ านการวิ จ ั ยที ่ 3.3 สถานภาพแตกต่ างกัน
ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่แตกต่างกัน
จากผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจาหน่ายการ
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 ่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ย การสร้ า ง
ประสบการณ์ และการรับรู้ทุกช่องทาง ไม่แตกต่างกัน
อาชี พ แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม
การตลาด การแลกเปลี่ยนคุณค่า และความภักดีต่อแบรนด์
แตกต่างกัน
7.3.5) สมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E ที่
แตกต่างกัน
จากผลการทดสอบ พบว่ า รายได้ โ ดยเฉลี ่ ย ต่ อ เดื อ น
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การสร้างประสบการณ์ การ
รับรู้ทุกช่องทาง และความภักดีต่อแบรนด์ ไม่แตกต่างกัน
รายได้ โ ดยเฉลี ่ ย ต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคุณค่า แตกต่างกัน

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

8) สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค
ในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น พบว่า
1.) ส่วนประสมทางการตลาด 4P ไม่ส่งผลต่ออุปสงค์ของ
ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น เนื่องจาก การ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้เจาะจงแบรนด์เครื่องสาอางที่จะใช้ใน
การวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกแบรนด์ได้ตามที่
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 ื ่ องส า อา งข อ งน ั กศ ึ กษา ม ห า วิ ทย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช
2.) ส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 4E มีอยู่ 3 ตัวแปร
คือ ตัวแปรด้านราคา ด้านการสร้างประสบการณ์ และความ
ภักดีในแบรนด์ ที่ส่งผลโดยตรงต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในการ
ซื้อเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น เนื่องจาก เครื่องสาอางเป็น
กลุ่มสินค้าที่มีความหลากหลายสูง ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการ
ตัดสินใจซื้ออยู่มาก ดังนั้น การที่จะทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมมาใช้ซ้านั้น ถือเป็นเรื่องที่ทาได้อยาก อย่างไร
ก็ตาม ท่ามกลางส่วนประสมทางการตลาดที่คล้ายคลึงกัน เมื่อ
พิจารณาทั้งในด้านของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4P และ
4E หากสามารถสร้างราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคผ่านคุณค่า และการบริการ จน
ทาให้ผู้บริโภคมีความภักดีในแบรนด์ขึ้นได้นั้น ผู้บริโภคก็จะเกิด
ความเชื่อมั่นในแบรนด์ แล้วกลายมาเป็นสาวกของแบรนด์ เกิด
อุปสงค์ในการซื้อมาใช้ซ้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฟเธอร์
สสโตเย้า (Fetherstonhaugh. 2009) ที่ว่า การสร้างความ
ภั ก ดี ใ นแบรนด์ เป็ น การท าให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความหลงใหล
เลื่อมใสและศรัทธา จนเกิดความมุ่งมั่น หรืออุดมการณ์ในการ
ซื้อสินค้ามาใช้
3.) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 4P และ 4E
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
เกิดความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องสาอาง
นาเข้าจากญี่ปุ่นด้านความภักดีต่อแบรนด์ แตกต่างกัน ดังนั้น
ในการทาการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้านภักดี
ต่อแบรนด์ จาเป็นจะต้องทาการศึกษาพฤติกรรมของผู้ บริโภค
ในกลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถสร้างความภักดีในแบรนด์ให้เกิดขึ้นกับ
กลุ่มผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุได้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่
ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่น ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ไม่ว่า
ผู้บริโภคจะมีสถานภาพโสด สมรส หรือม้าย ก็มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่นด้านการรับรู้ทุกช่องทาง แตกต่าง
กัน ดังนั้นในการทาการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการรับรู้ทุกช่องทาง จาเป็นจะต้องทาการศึกษาว่าช่องทาง
ไหนที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับการศึกษา
ได้ ม ากที ่ ส ุ ด เช่ น การใช้ ส ื ่ อ ออนไลน์ หรื อ การโฆษณาทาง
โทรทัศน์ เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถสื่อสารกับแบรนด์ได้อย่างสะดวกที่สุด
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้ เ กิ ด ความคิ ด เห็ น ต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดของ
เครื่องส าอางนาเข้าจากญี่ปุ่นด้านการส่งเสริมการตลาด การ
แลกเปลี ่ ย นคุ ณ ค่ า และความภั ก ดี ต ่ อ แบรนด์ แตกต่ า งกั น
ดังนั้นในการทาการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 3
ด้านนี้ จาเป็นจะต้องทาการศึกษาว่าการส่งเสริมการตลาดแบบ
ใดจะเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละอาชีพมากที่สุด และจะทา
เช่ น ไรให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภครู ้ ถ ึ งคุ ณ ค่ า ของแบรนด์ แ ละสิ ่ งที ่ แ บรนด์
ต้องการจะเสนอ รวมถึงทาเช่นไรให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มอาชีพมี
ความภักดีต่อแบรนด์ และกลายมาเป็นสาวกของแบรนด์ได้ใน
ที่สุด
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่ า งกั น ส่ งผลให้ เ กิ ด ความคิ ด เห็ น ต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดของเครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่นด้านการแลกเปลี่ยน
คุ ณ ค่ า แตกต่ า งกั น ดั งนั ้ น ในการท าการตลาดโดยใช้ ส ่ ว น
ประสมทางการตลาดด้านการแลกเปลี่ยนคุณค่า จาเป็นจะต้อง
ทาการศึกษาว่ากลุ่มผู้บริโภคในแต่ละช่วงรายได้มีความเห็นต่อ

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

เรื่องคุณค่า และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างไร การ
สื่อสารอย่างไร ถึงจะทาให้ผู้บริโภครู้สึกถึง คุณค่าของแบรนด์
และผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้มากที่สุด
9) ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างกว่า 7% ที่เคย
ใช้เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ต่อแล้ว และ
มีกลุ่มตัวอย่างอีกประมาณ 7% เช่นกัน ที่ไม่มีความประสงค์จะ
ใช้ เ ครื ่ อ งส าอางน าเข้ า จากญี ่ ป ุ ่ น ต่ อ ไปในอนาคต ซึ ่ งทั ้ ง 2
ประเด็นนี้ ถือเป็นประเด็นสาคัญสาหรับผู้ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องส าอางน าเข้าจากญี่ปุ่นที่จะต้องทาการศึกษาว่า จะทา
เช่นไรให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้กลับมาใช้เครื่องสาอางนาเข้าจาก
ญี่ปุ่น และจะทาเช่นไรที่จะรักษากลุ่มผู้บริโภคที่ยังใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันเอาไว้ให้ได้ ซึ่งเบื้องต้น ทางผู้วิจัยได้สอบถามถึงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้บริโภคกลุม่ นี้ไม่ประสงค์จะใช้
เครื ่ อ งส าอางน าเข้ า จากญี ่ ป ุ ่ น ไว้ แ ล้ ว ดั ง แสดงใน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค แต่เนื่องจากเป็น
การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ จึงเก็บข้อมูลได้อย่างจากัด และ
ไม่สามารถสอบถามเพิ่มเติมในเชิงลึกได้ ดังนั้น ในการทาวิจัย
ครั้งต่อไป หากสามารท าการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้
เพิ่มเติม โดยเพิ่มการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคเชิงลึก ก็จะทาให้
คาตอบที่ต้องการ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องสาอางนาเข้าจากญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์
จากคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้มาให้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณ ดร.ธันยมัย ฐิโณทัย
โคซากะ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาคอย
ให้คาแนะนา และให้คาปรึกษาอันเป็นประโยชน์มาโดยตลอด
ผู ้ ว ิ จ ั ย ตระหนั ก ถึ ง ความกรุ ณ า ความตั ้ ง ใจและทุ ่ ม เทของ
อาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึงอยากขอกราบขอบพระคุณอาจารย์
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ร ั งสรรค์
เลิ ศ ในสั ตย์ ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.บุ ญญาดา นาสมบูรณ์
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ร สิ ท ธิ์ อุ ด มธนวงศ์ ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ และนายกิติภัฏ ฐิโณทัย ที่ได้
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กรุณาให้คาแนะนาและตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จน
ทาให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์และใน
การตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่านเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งใน
การทาให้งานสารนิพนธ์ครั้งนี้สาเร็จลุล่วง
ขอกราบขอบพระคุ ณ ทุ ก แหล่ งข้ อ มู ล ที ่ ท าให้ สาร
นิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรปริ ญ ญา
บริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต สาขาบริ หารธุร กิ จญี่ ปุ ่ น สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มอบวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์
อันมีค่า และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่า นที่
ช่วยอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีใน
ทุกๆ ด้าน
สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัว ญาติ และ
มิตรสหาย ที่ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้
คาปรึกษาที่ดีมาโดยตลอด กาลังใจของทุกท่านเป็นแรงผลักดัน
ให้ผู้วิจัยสามารถทาสารนิพนธ์ฉบับนี้ได้เสร็จสมบูรณ์
หากมี ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ ความผิ ด พลาดในส่ ว นใด
เกิดขึ้นในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อเจตนาซือ้ เครือ่ งปรุงรสประเภทน้ำจิม้ สุกี้ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ณัฐกานต์ วิเศษภักดีวงศ์1* และ ภิญรดา แก้วเขียว2
1

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล : vi.natthakarn_st@tni.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเครือ่ งปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยสารวจจากการสุ่มตัวอย่างในประเทศไทยจานวน 304 คน โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน และวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณตามวิธี Stepwise ซึ่งสามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้
ส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 20,001-30,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-5 คน และอาศัยอยู่ในกรุงเทพ 2) ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าจิ้มสุกี้ในแต่ละครั้ง 101-200 บาท ช่องทางการซื้อซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น โลตัส, บิ๊กซี) และนิยมซื้อ
ยี่ห้อพันท้ายนรสิงห์ 3) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place) มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา (Price) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามลาดับ 4) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครือ่ งปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้มากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
คำสำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด เจตนาซื้อ เครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้
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MARKETING MIX THAT AFFECTING CONSUMER’S PURCHASE INTENTION
OF SUKI SAUCE IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS
Natthakarn Visespakdeevongse1* Pinrada Kaewkhiew2
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2
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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

339

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

1) บทนา
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
ต่อคนต่อปี ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกซอสและเครื่องปรุงรสเป็น
อันดับที่ 4 ของโลก ใน 2 เดือนแรกของปี 2564 ไทยส่งออก
เครื่องปรุงรสออกสู่ตลาดโลกมูลค่า 140.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ 3.6 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุ
กี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ามีเรื่อง
ใดบ้างที่ทาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเครื่องปรุงรสน าไป
ปรับใช้ในการทาการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค เพื่อสามารถน าไปสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขั้นเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป
2) วัตถุประสงค์การวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้ม
สุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื ่ อ ศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดเครื ่ อ งปรุ งรส
ประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
3. เพื ่ อ ศึ กษาปัจจัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
เจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรอบแนวคิดการวิจัย
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รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

3) การทบทวนวรรณกรรม
3.1) พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมิน การก าจัดทิ้งของ
สินค้าหรือบริการต่างๆของผู้บริโภค Kotler and Armstrong
(2021) ได้ ก ล่ า วว่ า ผู ้ บ ริ โภคมีพ ฤติ กรรมการซื ้อ ที ่ซ ับซ้อน
องค์กรควรมีการการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคเพื่อศึ กษา
พฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อ ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมี
ค าถาม 6W 1H มาช่วยวิเคราะห์และหาค าตอบ 7 ประการ
ได้แก่ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who?) นักการตลาดต้องสารวจ
ว่าใครมีแนวโน้มเป็นลูกค้า มีลักษณะอย่างไร ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจ ผู้บริโภคซื้ออะไร
(What?) เพื่อให้ทราบความต้องการที่ลูกค้าต้องการจากสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ ทาไมจึงซื้อ (Why?) พิจารณาเหตุผลในการซื้อ
สินค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใคร
มีส่วนร่วมในการซื้อ (Who Participate?) อาจมีบุคคลอื่นมี
ส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจึงต้องพิจารณาว่า
กลุ่มอ้างอิงใดที่เข้าถึงผู้ซื้อและผู้ใช้บ้าง ซื้อเมื่อไร (When?)
พิจารณาถึงโอกาสในการซื้อสินค้าของผู้ซื้อเพื่อวางแผนการ
ผลิต การส่งเสริมการตลาด ซื้อที่ไหน (Where?) เพื่อให้ทราบ
ถึงสถานที่ที่ลูกค้าซื้อ เพื่อวางแผนการจัดจาหน่ายให้เหมาะสม
และซื้ออย่างไร (How?) เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีขั้นตอนในการ
ซื้ออย่างไร ตั้งแต่การรับรู้ปัญหา หาข้อมูล ประเมินทางเลือก
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ธุรกิจสามารถน าไปวางแผนการ
ส่งเสริมทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
3.2) ส่วนประสมทางการตลาด
Kotler and Armstrong (2016) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่น าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่น าเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อ
สนองความต้องการให้ลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า
บริการความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ซึ่งผลิตภัณฑ์ตอ้ งมี
อรรถประโยชน์ มีมูลค่าในสายตาของลูกค้า จึงทาให้ผลิตภัณฑ์
ขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ความ
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แตกต่างของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การก าหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์
2. ราคา หมายถึง สิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะได้มา ซึ่งจ่ายเงิน
หรือสิ่งอื่นที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง ช่องทางสถานที่หรือ
กิ จ กรรม ใช้ ย ้ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารจากองค์ ก รไปสู ่ ต ลาด
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง
เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์จะถูกเปลี่ยนมือไปสู่ตลาด ช่องทางการ
จ าหน่ า ยประกอบด้ ว ย ผู ้ ผ ลิต คนกลาง ผู ้ บ ริ โภค 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 ทาให้กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจมี ค วามซั บ ซ้ อ น Kotler and Armstrong (2021)
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะ
เป็นความตั้งใจที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า หรือ จะเป็นปัจจัยด้าน
ส่ ว นประสมทางการตลาด เช่ น ซื ้ อ เพราะราคาตรงตามที่
คาดหวัง สินค้ามีประโยชน์ ก็อาจทาให้เปลี่ยนความตั้งใจที่จะ
ซื้อได้ ดังนั้นเพื่อวัดเจตนาซื้อให้เหมาะสมกับบริบทของการ
วิจัยในครั้งนี้ จึงควรศึกษาแนวโน้มที่จะซื้อ และความตั้งใจที่จะ
ซื้อเพื่อให้ทราบถึงเจตนาซื้อ
3.4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุพัตรา ลิขิตวานิช (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้ า พริ ก ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข อง
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ต้องการเพิ่ม
รสชาติ มี ก ารซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต /
ห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการซื้อ 3 เดือน อยู่ที่ 1 ครั้ง บุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากสุด คือ ตัวเอง มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้งต่ากว่า 200 บาท
และสะดวกในการโอนผ่านทางธนาคาร ในส่วนของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทาง
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การจัดจาหน่าย เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูง และพบว่าด้าน
การส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
น ้ า พริ ก ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการ
จัดจ าหน่ายไม่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น ้าพริกผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อนุรักษ์ ฤาโสภา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
ผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้าปลาของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลา
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า (1)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ร ะ ด ั บ ร า ย ไ ด ้ 10,001-20,000 บ า ท อ า ช ี พ พ น ั ก ง า น
บริษัทเอกชน (2) พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื ้ อ น ้ า ปลาของผู ้ บ ริ โ ภคในจั งหวั ด สมุ ท รปราการ
แตกต่างกัน (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้าปลาของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านราคา และช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด
4) วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น
โดยใช้ เ ทคนิ ค การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience
Sampling) โดยกาหนดขนาดของจานวนกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เบย์ลี่ส์ (1994) ระบุว่าการคานวณทางสถิติต้องมีตัวอย่างขัน้ ตา่
30 ตัวอย่าง โรสคอว์ (1975) ระบุว่าจานวนตัวอย่างที่เหมาะสม
ควรอยู ่ ร ะหว่ า ง 30-500 ตั ว อย่ า ง โดยในงานวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี้
ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวนทั้งสิ้น 304 ตัวอย่าง
5) ผลการวิจัย
5.1) ผลสารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้ม
สุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ผลสารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านอายุ

ผลสารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านระดับการศึกษา

ผลสารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ผลสารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านอาชีพ

ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว

ผลสารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านสถานที่พักอาศัย
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5.2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรุงรสประเภท
น้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายการซื้อน้าจิ้มสุกี้โดยเฉลี่ย /ครั้ง
ส่วนใหญ่ คือ กลุ่ม 101 – 200 บาท/ครั้ง จานวน 146 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 48.0 รองลงมา คื อ น้ อ ยกว่า หรื อเท่ ากับ 100
บาท/ครั้ง จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 กลุ่ม 201 –
300 บาท/ครั้ง จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 กลุ่ม 301 –
400 บาท/ครั้ง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มากกว่า 500
บาท/ครั้ง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 และน้อยที่สุด คือ
กลุ่ม 401 – 500 บาท/ครั้ง จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อน ้าจิ้มสุกี้ที่ซุปเปอร์เซ็น เตอร์
จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมาคือ ร้านสะดวก
ซื ้ อ จ านวน 71 คน คิ ด เป็น ร้อ ยละ 23.4 ซุ ป เปอร์มาร์เก็ต
จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ห้างสรรพสินค้า จานวน
38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3 และน้อยสุด คือ อื่นๆ จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อยี่ห้อ พันท้ายนรสิงห์ จานวน 195
คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 ซันซอส จานวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.5 แม่ประนอม จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 สุรีย์
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 นีโอสุกี้ จานวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.6 แชมป์ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 เพียว
ฟู้ดส์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 อื่นๆ (ศุภวรรณ, ตรา
เด็กสมบูรณ์, ร้านลูกชิ้นปลา) จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
และน้อยที่สุด คือ ปีกันเต้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
5.3) ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเครื่องปรุงรส
ประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ู ้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ ในระดั บ มาก
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84 (S.D.= 0.84 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)

ข้ อ พบว่ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รอง
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)
ด้านราคาผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.89 (S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้
ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
คื อ 4.45 (S.D.= 0.68) รองลงมา คื อ ราคาเหมาะสมกั บ
ปริมาณ ค่าเฉลี่ย คือ 4.09 (S.D.= 0.77) มีการระบุราคาชัดเจน
ค่าเฉลี่ย คือ 4.03 (S.D.= 0.88) และสุดท้าย คือ ราคาต่ากว่า
ยี่ห้ออื่น ค่าเฉลี่ย คือ 2.99 (S.D.= 1.05)
ด้านช่องทางการจาหน่ายผู้บริโภคให้ความสาคัญ ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 (S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ให้ความสาคัญกับสามารถหาซื้อได้ง่ายมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย คือ 4.53 (S.D.= 0.65) รองลงมา คือ สามารถ
สั่งซื้อได้ทางออฟไลน์ ค่าเฉลี่ย คือ 4.39 (S.D.= 0.86) และ
สุดท้าย คือ สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ ค่าเฉลี่ย คือ 3.64
(S.D.= 1.05)
ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.28 (S.D.= 1.07) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ให้ความสาคัญกับมีโปรโมชั่นในการลด แลก
แจก แถมอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย คือ 3.61 (S.D.= 0.99) รองลงมา
คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อ ออนไลน์ (เช่น Shopee, Lazada,
Line, Facebook, Instagram) ค่าเฉลี่ย คือ 3.53 (S.D.= 1.11)
มี ก ารออกบู ๊ ธ ตามห้ า งสรรพสิ น ค้ า / งาน Event ต่ า งๆ มี
ค่าเฉลี่ย คือ 3.48 (S.D.= 1.02) มีพนักงานคอยให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย ค่าเฉลี่ย คือ 3.29 (S.D.= 1.13) มีการ
โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย คือ 3.22 (S.D.= 1.11) มี
การใช้พรีเซนเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ 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) ผลการศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดที ่ ม ี ผ ลต่ อ
เจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน ้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สามารถกาหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้
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H0 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อเจตนาซื้อ
เครื ่ อ งปรุ ง รสประเภทน ้ า จิ ้ ม สุ ก ี ้ ข องผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
H1 : ปั จ จั ย ส่ว นประสมทางการตลาดมี ผลต่ อเจตนาซื้อ
เครื ่ อ งปรุ ง รสประเภทน ้ า จิ ้ ม สุ ก ี ้ ข องผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รูปที่ 2: การวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภคในเขต
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 (การตัดสินใจเลือกเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้) อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีอานาจการทานายผลได้ร้อยละ 12.50
(Adjusted R2) โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าจิ้มสุกี้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.253 ค่า t เท่ากับ 3.542
และด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ถ ดถอย
เท่ากับ 0.189 ค่า t เท่ากับ 2.667
ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการเชิงเส้นแสดง
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้
เจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = 2.480 + 0.253
(ราคา) + 0.189 (ช่องทางการจาหน่าย)
6) สรุปและอภิปรายผล
ผลวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
21-40 ปี ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี รายได้ เ ฉลี ่ ย ต่ อ เดื อ น 20,00130,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จานวนสมาชิกใน
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ครอบครั ว 4-5 คน และอยู ่ ใ นกรุ งเทพ ด้ า นพฤติ กรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อ
น ้าจิ้มสุกี้ครั้ง ละ 101-200 บาท ซื้อที่ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น
โลตั ส , บิ ๊ ก ซี ) และนิ ย มซื ้ อ ยี ่ ห ้ อ พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ และให้
ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นช่ อ ง
ทางการจ าหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัย ด้านราคาและ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญในระดับมาก และปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญปานกลาง
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคามีผลต่อเจตนาซื้อเครื่อ งปรุ งรสประเภทน ้า จิ้มสุ กี้ ข อง
ผู ้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลมากที ่ สุ ด
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จ ั ย ของอนุ ร ั ก ษ์ ฤาโสภา ในปี 2560 ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อเจตนาซื้อ
เครื ่ อ งปรุ ง รสประเภทน ้ า จิ ้ ม สุ ก ี ้ ข องผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล สอดคล้องกับงานวิจั ย ของ
สุพัตรา ลิขิตวานิช ในปี 2561 ที่พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้าพริ กผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
7) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
7.1) ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านราคาเป็นอันดับ
แรก ควรกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ และควรมีการระบุราคาอย่างชัดเจน รองลงมาคือ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรมีช่องทางใน
การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่าย ทั้ง
ช่ อ งทางออฟไลน์ แ ละออนไลน์ โดยควรค านึ ง ถึ ง ช่ อ งทาง
ออฟไลน์เป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้
ช่องทางนี้ในการซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้ ดังนั้น จึง
ควรมี ก ารวางขายที ่ ซ ุ ป เปอร์ เ ซ็ น เตอร์ (เช่ น โลตั ส , บิ ๊ ก ซี )
รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ (เช่น 7-11, FAMILY MART) ซุปเปอร์
มาร์เก็ต (เช่น TOPS, FOODLAND) ห้างสรรพสินค้า (เช่น โรบิน
สัน, เซ็นทรัล) ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง และผ่านช่องทางออนไลน์
ตามลาดับ และควรมีการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
SHOPEE, LAZADA, LINE, FACEBOOK, INSTAGRAM เป็นต้น
7.2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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ควรสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กกั บ กลุ ่ มตั ว อย่ า ง เพื ่ อ ให้ ท ราบถึง
ทั ศ นคติ ท ี ่ ม ี ต ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื ่ อ งปรุ ง รสประเภทน ้ า จิ ้ ม สุ กี้
แรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภค และศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่
อาจมีผลต่อเจตนาซื้อเครื่องปรุงรสประเภทน้าจิ้มสุกี้และควรมี
การขยายให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื ้ น ที ่ ม ากขึ ้ น เพื ่ อ น าข้ อ มู ล มา
เปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะ
พิจารณาการทาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอื ่นได้
อย่างเหมาะสมต่อไป
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I. บทนา

บทคัดย่อ — จากผลการสารวจค่า GDP ของประเทศไทย พบว่า
ต้นทุนโลจิ สติ กส์มมี ูลค่า 2,232 พันล้านบาทคิ ดเป็ นร้อยละ 13.2 ของ GDP
ประเทศไทยและในปี 2563 ที่ผ่านมาเศรษฐกิ จของประเทศไทยที่เติ บโตแบบ
ชะลอตัว ด้วยผลกระทบจากโควิ ด19 ทาให้ต้นทุนทางโลจิสติ กส์มีแนวโน้ มที่
จะสูงขึ้น ซึ่งคิ ดเป็ นร้อยละ 14.1 ต่อ GDP ต้นทุนทางโลจิ สติ กส์ประกอบด้วย
3 ส่วนคือ 1.ต้นทุนการบริ หารจัดการ 2.ต้นทุนการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
และ 3.ต้นทุนการขนส่งสิ นค้า โดยต้นทุนการขนส่งสิ นค้ามีมูลค่ามากถึง
ร้อยละ 46.1 จากต้นทุนทัง้ หมด
โดยงานวิจยั ในหัวข้อ ระบบติ ดตามรถขนส่งสิ นค้าสาหรับธุรกิ จขนาด
เล็กและขนาดกลางนี้ มีจดุ ประสงค์เพื่อลดต้นทุนทางโลจิ สติ กส์ในส่วนการ
ขนส่งสิ นค้า ซึ่งระบบแบ่งออกเป็ น 1.แอปพลิ เคชันสาหรับผู้ขบั , 2. เว็บแอป
พลิ เคชันสาหรับผู้ควบคุมดูแล ผลจากการใช้ระบบทาให้ผ้ปู ระกอบการลด
ต้นทุนทางโลจิสติ กส์ในส่วนการขนส่งสิ นค้า โดยหากใช้ระบบนี้ จะสามารถ
ลดต้นทุนอย่างน้ อยร้อยละ 25 จากต้นทุนโลจิ สติ กส์ด้านการขนส่งสิ นค้า
คำสำคัญ - GDP, ต้นทุนโลจิ สติ กส์, ปัญหาการขนส่งสิ นค้า, Telematics

I.I ทีม่ าและความสาคัญ
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้รฐั บาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
โดยยุทธศาสตรที่ 7 ด้วยเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสต์ ระยะ 20 ปี ซึ่งในระยะ
5-10 ปี น้ีมเี ป้ าหมายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ส่รู ูปแบบ E-logistics เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการธุรกิจของผูป้ ระกอบการ กาจัดปั ญหา และอานวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างและระบบ [1]
ในปี 2563 นัน้ ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย คิดเป็ นร้อย
ละ 14.1 ของ GDP ณ ขณะนัน้ หรือเทียบเป็ น 2,215.7 พันล้านบาท ไม่ว่า
จะเป็ นต้นทุนทางด้านการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต้นทุนการบริหารจัดการ
และต้นทุนการขนส่งสินค้า ทีส่ งู ถึงร้อยละ 46.1 ของต้นทุนทัง้ หมด และเป็ น
ต้นทุนการขนส่งทางถนนถึงร้อยละ 4.6 ของ GDP [2]
ต่อมาในปี 2564 SMEs มีจานวนวิสาหกิจในประเทศกว่า 3.2 ล้านราย
คิด เป็ น ร้อ ยละ 34.2 ของ GDP ทัง้ ประเทศ รวมเป็ น มูล ค่ า กว่ า 1,341
พันล้านบาท นับว่าเป็ นมูลค่าทีส่ งู มากเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ [3]
ในทางกลับกัน ปัจจุบนั ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการทางด้านโลจิสติกส์ใน
ไทยนัน้ ประสบปั ญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการขาดเทคโนโลยี การขาด
บุคลากรด้านเทคโนโลยี ความรูค้ วามเข้าใจด้านการบริหารจัดการส่งผลต่ อ
ต้นทุนและประสิทธิภาพ ต้นทุนที่สูงต่อผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก เมื่อเทียบ
กับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศกลับมีความก้าวหน้าอย่างมาก [4]
ดังนัน้ คณะผู้จดั ทาได้เห็นถึงความสาคัญของปั ญหาต้นทุนการขนส่ง
สินค้าของประเทศไทย จึงจัดทาระบบติดตามรถขนส่งสินค้าสาหรับธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน สาหรับผู้ขบั ที่มกี าร
เก็บข้อมูลตัง้ แต่การเริม่ งาน ตาแหน่ง และเส้นทาง เพื่อแสดงบนเว็บแอป
พลิเ คชัน ส าหรับ ผู้ค วบคุ ม ดู แ ลที่ติด ตามการขนส่ ง และดู แ ลภาพรวม
จนกระทังการแสดงผลลั
่
พธ์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสาหรับสินค้าของธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทย
I.II วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามการขนส่งสินค้าลงทุนต่าสาหรับ SMEs
2. เพื่อปรับปรุงให้การขนส่งของบริษทั มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุนการลด logistics cost ของสถานประกอบการ

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
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I.III ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สามารถติดตามการขนส่งสินค้า
2. สามารถติดตามพฤติกรรมผูข้ บั รถขนส่งสินค้า
3. สามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าภายในบริษทั
4. สามารถลดความเสีย่ งในการขนส่งสินค้า
II. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
II.I เกณฑ์การแบ่งวิสาหกิจตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
ตารางที่ 1 การแบ่งวิสาหกิจตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม [5]
เกณฑ์การแบ่งวิสาหกิจตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
Small
Medium
Large
Labor Asset Labor Asset Labor Asset
Manufacture ≤50 ≤50 5151>200 >200
& Service
200 200
Wholesaler ≤25 ≤50 26-50 51-100 >50 >100
Retailer
≤15 ≤30 16-30 31-60 >30 >60
II.II จานวนวิสาหกิจในประเทศไทย
ในปี 2564 วิสาหกิจในประเทศไทยมีจานวนกว่า 3.2 ล้านราย ดังนี้
- วิสาหกิจรายย่อย 2.69 ล้านราย
- วิสาหกิจขนาดย่อม 432,483 ราย
- วิสาหกิจขนาดกลาง 43,080 ราย
- วิสาหกิจขนาดใหญ่ 13,669 ราย
หากพิจารณาแค่สดั ส่วนของ วิสาหกิจขนาดกลางไปจนถึงรายย่อย จะ
ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 99.8 ของจานวนวิสาหกิจทัง้ หมด ซึ่งทาให้เกิดการ
จ้างงานกว่า 12 ล้านคน เป็ นร้อยละ 82.2 ของการจ้างงานทัง้ ประเทศ [6]
II.III สัดส่วนการเจริญเติบโตของ SMEs
สัดส่วน GDP ของ SMEs ในไตรมาสทีส่ องของปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ
34.2 โดยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปี ก่อน โดย
วิสาหกิจรายย่อยขยายตัวร้อยละ 20.8 วิสาหกิจขนาดกลางขยายตัวร้อยละ
13.7 และวิสาหกิจขนาดย่อม ร้อยละ 9.2 หลายธุรกิจในประเทศไทยได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทา
ให้ขาดรายได้และเงินทุนหมุนเวียน ขณะทีก่ ารขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
มีข้อ จ ากัด เนื่ อ งจากเกิด สถานการณ์ เ งิน ฝื ด จากประชาชนชะลอการ
เดินทางและการใช้จ่ายสินค้า [3]
II.IV ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ปี 2562 ประเทศไทยมีตน้ ทุนทางโลจิสติกส์มลู ค่า 2,232 พันล้านบาท
คิดเป็ น ร้อ ยละ 13.2 ของ GDP ประเทศไทย ซึ่งมีมูล ค่ าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สาเหตุมาเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตแบบชะลอตัว ด้วยผลกระทบจาก
ความผันผวนเศรษฐกิจโลกและในปี 2563 ต้นทุนทางโลจิสติกส์มแี นวโน้ม
ทีจ่ ะลดลงเป็ นมูลค่า 2,215 พันล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.1 ต่อ GDP โดย
ปรับลดลงจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ที่ทาให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศลดลง
ภาพรวมของต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมูลค่า 2,215.7 พันล้าน
บาทนัน้ ลดลงจากปี 2562 เป็ นร้อยละ 14.1 ต่อ GDP แบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้
1. ต้นทุนขนส่งสินค้า 1,021.8 พันล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ต่อ GDP
2. ต้นทุนเก็บสินค้าคงคลัง 1029.1 พันล้านบาท ร้อยละ 6.5 ต่อ GDP
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3. ต้นทุนการบริหารจัดการ 166.1 พันล้านบาท ร้อยละ 1.1 ต่อ GDP
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ COVID-19 ท า ใ ห้ กิ จ ก ร ร ม ทา ง เ ศ ร ษ ฐกิ จ
ภายในประเทศและส่งออกสินค้าลดลง ซึ่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการเป็ น
อย่างมาก ในปี 2563 ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังคิดเป็ นร้อยละ 46.5
ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 43.2 ต้นทุนการขนส่งสินค้า
คิดเป็ นร้อยละ 46.1 ลดลงจากร้อยละ 49.4 [7]
III.V Telematics
Telematics คือ การผสานการท างานระหว่ า งระบบส่ ง ข้อ มูล ผ่ า น
ดาวเทียมและระบบสื่อสารไร้สาย ที่ใช้งานผ่านระบบ Global Positioning
System (GPS) โดยการติด ตัง้ ที่ร ถยนต์ และมี Monitoring Platform ไว้
สาหรับดูขอ้ มูลตามเวลาจริง ประกอบไปด้วย
1. ดาวเทียมส่งสัญญาณ GPS ส่งข้อมูลตาแหน่ง
2. เครื่องรับสัญญาณที่ติดตัง้ บนยานพาหนะ รวบรวมข้อมูลด้านพิกัด
และข้อมูลเกีย่ วกับตัวรถและการขับขี่
3. เสาสัญญาณเครือข่ายมือถือ เป็ นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูล
4. เซิรฟ์ เวอร์ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้รบั ออกมาแสดง
5. ผูด้ ูแลระบบ เข้าถึงข้อมูลผ่าน Monitoring Platform
ข้อมูลที่ใช้ในระบบ ประกอบไปด้วย ตาแหน่งรถตามเวลาจริง บันทึก
การใช้งานรถตามข้อมูลจริง เตือนรถออกนอกพืน้ ทีท่ ก่ี าหนด และแจ้งเตือน
เมื่อมีพฤติกรรมขับขีอ่ นั ตราย
เทคโนโลยี Telematics นอกจากจะมีประโยชน์การติดตามการใช้งาน
รถและพฤติกรรมการขับขีแ่ ล้วยังสามารถนาไปลดค่าใช้จ่ายแฝงส่วนเกิน
ที่มากับค่าน้ ามันจากพฤติกรรมการขับขี่ การบารุงรักษารถที่ไม่เหมาะสม
ตามสภาพและช่วงเวลา และค่าประกันรถยนต์ท่สี ามารถลดค่าใช้จ่ายตาม
การใช้งานจริงของรถขนส่งได้ [8]
III. วิ ธีพฒ
ั นาระบบ
การพัฒนาระบบติดตามรถขนส่ งสิน ค้าส าหรับ ธุร กิจขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง เกิดจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบและองค์ความรูด้ ้านโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าของ
ผูป้ ระกอบการ
III.I ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิเ คราะห์ ร ะบบจ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาโครงสร้า งของปั ญ หา และ
วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบที่สามารถแก้ไขปั ญหาจริง และมีกระบวการ
ทางานทีส่ ามารถใช้งานได้จริงตามความเหมาะสม
การออกแบบระบบ เป็ นการนาความต้องการข้อผู้ใช้งาน ที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์ระบบ มาปรับใช้กบั สารสนเทศที่มอี ยู่ โดยมีการใช้แผนภาพ
ทางสารสนเทศในการออกแบบเพื่อความชัดเจน[9]
III.II วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
วงจรการพัฒนาระบบ เป็ นกระบวนการสาหรับการพัฒนาระบบ เพื่อใช้
แก้ไขปัญหาหรือสร้างระบบตามความต้องการของผูใ้ ช้ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. กาหนดปัญหาหรือความต้องการของผูใ้ ช้งานทีต่ อ้ งการพัฒนาระบบ
2. วางแผนด าเนิ น งาน เพื่อ ให้เ กิด การจัด การที่ดีทัง้ ด้ า นบุ ค คลากร
งบประมาณ และเวลา
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3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานอย่างละเอียด และออกแบบระบบตามความต้องการ
4. พัฒนาระบบ พัฒนาระบบอย่ างมีประสิทธิภ าพโดยคานึงถึงความ
ต้องการและการใช้งานจริง
5. ทดสอบระบบ สร้างระบบทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
6. ส่งมอบระบบให้ผใู้ ช้งาน โดยต้องเป็ นระบบทีท่ ดสอบระบบ และได้รบั
ความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งาน
7. ซ่อ มบารุงระบบ เมื่อ ใช้งาน หากระบบมีปัญหาต้อ งแก้ไ ขระบบให้
สมบูรณ์ รวมทัง้ ปรับปรุงให้ระบบทันสมัยอยู่เสมอ[10]
III.IV Agile Model
เป็ นแนวคิดการพัฒนาระบบรูปแบบหนึ่งโดยมีจุดเด่นด้านความยืดหยุ่น
สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของระบบตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานในระหว่างพัฒนาได้
โดยมีคาแถลงการณ์แห่งอไจล์ 4 ข้อดังนี้
1. “การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคน มากกว่าการทาตามขัน้ ตอนและ
เครื่องมือ” มุ่งเน้นไปทีก่ ารสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อระบบทีม่ ี
ประสิทธิภาพ แทนการทางานตามแบบแผน
2. “ซอฟต์แวร์ทน่ี าไปใช้งานได้จริง มากกว่าเอกสารทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์”
ให้ความสาคัญกับระบบ มากกว่าเอกสารต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
3. “ร่วมมือทางานกับลูกค้า มากกว่าการต่อรองให้เป็ นไปตามสัญญา” มี
การสนทนาเพื่อร่วมกันทาให้ระบบออกมามีประสิทธิภาพ
4. “การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการทาตามแผนที่วางไว้”
ในการพัฒ นาระบบสามารถเปลี่ย นแปลงได้ เพื่อ ให้ง านออกมา
สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ [11]
III.VII เครื่องมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบ
1. Figma เครื่องมือในการออกแบบหน้าต่างการทางานและจาลอง
รูปแบบกระบวนการทางานของระบบในแต่ละขัน้ ตอนร่วมกันใน
ที ม บนระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ สะดวกในการแสดงผล และ
ปรับแต่งองค์ประกอบหน้าต่างการทางานและแสดงค่าสีได้ [12]
2. Low-Code Development คือ แพลตฟอร์ม ที่ช่ว ยในการอออก
แบบ และ พัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเขียน
โค้ดที่น้อยที่สุด โดยเหมาะกับคนทีเ่ ป็ น Developer มากกว่าคน
ทัวไป
่ เพราะผูใ้ ช้จาเป็ นต้องมีความรูใ้ นการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ซึง่ สามารถส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกด้วย [13]
3. Power Apps คือ เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ในรูปแบบ LowCoding เป็ นหนึ่ ง ใน Power Platform ของบริ ษั ท Microsoft
ประกอบไปด้ว ย Power Automate ส าหรับทาระบบอัต โนมัติ
(RPA) โดยใช้ SharePoint ที่ทาหน้าที่เป็ นศูนย์จดั การข้อมูลใน
ระบบ สามารถทางานร่วมกับระบบอื่นๆของ Microsoft ได้ [14]
IV. แผนงานปฏิ บตั ิ งานและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
การพัฒนาระบบติดตามรถขนส่ งสิน ค้าส าหรับ ธุร กิจขนาดเล็ก และ
ขนาดกลางเป็ น การน าองค์ค วามรู้ท่ีไ ด้ศึก ษามาเพื่อ ประยุ ก ต์ใช้ในการ
จัดการกิจกรรมทางโลจิส ติกส์ ซึ่งพัฒนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน
ส าหรับ ผู้ข บั รถขนสิน ค้า และเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับควบคุ มดูแลการ
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ขนส่งสินค้า มีระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน
IV.I ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
หลังจากได้ร บั หัว ข้อ งานเกี่ย วกับโลจิส ติกส์ ทางคณะผู้จัดทาได้
สืบค้นข้อมูลต่างๆเพื่อหาหัวข้อสาหรับการพัฒนาระบบโดยผู้จดั ทาเลือก
พัฒนาระบบติดตามรถขนส่งสินค้าสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
1. วางแผนการดาเนินงาน โดยวางแผนการพัฒนาระบบ ในเรื่องเวลา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และเลือกเทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับการพัฒนาระบบ
โดยเทคโนโลยีทเ่ี ลือกใช้นนั ้ เป็ นการ low-coding
2. วิเคราะห์ระบบ ระบบนี้มผี ใู้ ช้งาน 2 ประเภท
2.1. ผู้ข ับ รถขนส่ ง สิน ค้า โดยผู้ข ับ ต้ อ งเริ่ม งานและจบงาน ซึ่ง
ระหว่างการเดินทางระบบต้องส่งตาแหน่งเพื่อแสดงในหน้าจอ
สาหรับควบคุมดูแล รวมทัง้ มีการพิสจู น์การส่งสินค้า
2.2. ผู้ค วบคุ มดูแลการขนส่ ง สามารถดูต าแหน่ งของรถที่ว ิ่งงาน
ภายใต้ระบบ โดยสามารถดูรายละเอียดของแต่ละงานได้ว่าใคร
เป็ นผูข้ บั ขับไปทีใ่ ด และใครคือผูร้ บั สินค้า
3. ออกแบบระบบ ได้ออกแบบกระบวนการทางาน หน้าต่างการทางาน
และฐานข้อมูลของระบบตามที่ได้วเิ คราะห์ระบบไว้ให้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การจัดทาระบบ โดยคานึงถึงความ
เป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบในการทางานแต่ละส่วนของระบบ
4. พัฒนาระบบ หลังจากการออกแบบระบบเสร็จสิน้ จึงสร้างแบบจาลอง
ของระบบ โดยใช้ Figma จาลองคุณสมบัตแิ ละหน้าแสดงผลต่างๆเพือ่
นาไปเสนอต่อผูใ้ ช้ มี 2 ส่วน
4.1. ส่ ว นของผู้ ข ับ เป็ น แอปพลิเ คชัน บนโทรศัพ ท์ มือ ถือ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อการบันทึกข้อมูลงานขนส่งสินค้า
4.2. ส่วนของผูค้ วบคุมดูแล เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีจุดประสงค์
เพื่อการติดตามและควบคุมภาพรวมงานขนส่งสินค้า
ต่อมาจึงพัฒนาระบบบน PowerApps Platform
5. ทดสอบระบบ ทดสอบระบบว่าเป็ น ไปตามคุ ณสมบัติท่ีออกแบบไว้
หรือไม่ และนาปัญหาจากการทดสอบมาแก้ไข
6. ติ ด ตั ้ง ระบบ ท าการติ ด ตั ้ง ระบบเพื่ อ ทดลองใช้ ง านจริ ง ตา ม
กระบวนการทางานจาลอง
V. ผลการดาเนิ นงาน การวิ เคราะห์และสรุปผลต่าง ๆ
V.I ผลการดาเนินงาน
ระบบติดตามรถขนส่ งสิน ค้าส าหรับธุร กิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
แบ่งการทางานออกเป็ น 2 ส่วนหลัก
1. ส่วนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผูข้ บั
การทางานในส่วนนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการทางานของ
ผูข้ บั โดยมีการทางาน 4 ส่วน ดังนี้
1.1. การเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอเี มลของ Microsoft
1.2. การบัน ทึกข้อ มูลการขับขี่ ผู้ใช่จะได้ร บั แจ้งเตือนงาน แสกน
QR code เพื่อเริม่ ขนของ เริม่ การขนส่ง และกดปุ่มเสร็จงาน
โดยระบบจะมีก ารรับ ส่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกับ เวลา
จุดหมายและเส้นทาง
1.3. การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล การส่ ง สิน ค้า ถึง ผู้ร ับ ผู้ ข ับ ต้ อ งแนบไฟล์
รูปภาพที่ระบบต้องการ เพื่อเป็ นการพิสูจน์การขนส่งสินค้าว่า
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เกิดขึน้ จริง และให้ผรู้ บั สินค้าประเมินความพึงพอใจ
1.4. การบันทึกข้อมูลการออกนอกเส้นทางและส่งสินค้าล่าช้า เมื่อผู้
ขับออกนอกเส้นทาง ระบบจะมีการแจ้งเตือน และเมื่องานเสร็จ
สิ้น ระบบจะมีห น้ า แสดงผลส าหรับ การบัน ทึก ข้อ มูล ให้ผู้ใ ช่
สาหรับบันทึกสาเหตุการออกนอกเส้นทางและส่งสินค้าล่าช้า
2. ส่วนเว็บแอปพลิเคชันของฝ่ ายควบคุมดูแล
การทางานภายใต้หน้าแสดงผลการควบคุมดูแล มีจุดประสงค์
เพื่อดูภาพรวมการทางาน รายงานพฤติกรรม และประสานงาน
2.1. การติดตามการขนส่ง หน้าแสดงผลแสดงรถทีก่ าลังขนส่งสินค้า
ของบริษัท โดยจะแสดงรถอยู่บนแผนที่ส ามารถคลิก ไปที่ร ถ
เพื่อดูรายละเอียดงาน หรือสามารถค้นหางานได้
2.2. การดูประวัติการทางานขนส่ ง หน้าแสดงผลแสดงข้อ มูล การ
ขนส่ งย้อนหลัง สามารถดูข้อทมูลการทางานในอดีตทัง้ หมด
โดยมีการกรองข้อมูลผ่านวันที่
2.3. การดู ร ายงานผลปฏิบัติงานขนส่ ง หน้ าแสดงผลแสดงข้อมูล
สรุปผลการทางาน การออกนอกเส้นทาง การส่งสินค้าล่ าช้า
และคะแนนความพึงพอใจ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบบติดตามรถขนส่งสินค้าส าหรับ ธุร กิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ได้ผลการดาเนินงานดังนี้
V.II ส่วนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผูข้ บั
ในหน้าแสดงผลแรกเป็ นการเข้าสู่ระบบ PowerApps ของ Microsoft
และเลือกแอปพลิเคชันทีจ่ ะใช้งาน
หน้ าแสดงผลแจ้งเตือนผู้ใช้ เมื่อ ที มควบคุมนาข้อ มูล การขนส่งเข้าสู่
ระบบแล้วมีการมอบหมายงานให้ผใู้ ช้ ผูใ้ ช้สามารถกดเข้าสู่งานเพื่อเริม่ งาน
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รูปที่ 2 หน้าแสดงผลแสกน QR เพื่อเริม่ งาน
ผูใ้ ช้แสกน QR code เพื่อเริม่ การถ่ายสินค้าเข้าสู่รถขนส่งสินค้า
ในหน้าแสดงผลนี้จะมีการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. เวลาเริม่ ถ่ายสินค้า
2. สถานะงาน : Loading

รูปที่ 3 หน้าแสดงผลถ่ายสินค้าสาเร็จ
เมื่อขนถ่ายของเสร็จสินค้า ให้ผใู้ ช้กดเสร็จสิน้ จะมีการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. เวลาสิน้ สุดเมื่อถ่ายสินค้าสาเร็จ
2. สถานะงาน : Finished Load

รูปที่ 4 หน้าแสดงผลเริม่ การขับขี่
เมื่อผูข้ บั ต้องการเริม่ ออกเดินทางให้กดปุ่มเริม่ การเดินทาง ดังต่อไปนี้
1. เวลาเริม่ การขับขี่
2. สถานะงาน : On-Route

รูปที่ 5 หน้าแสดงผลขนส่งสินค้า
โดยหน้าแสดงผล ระบบแสดงแผนทีเ่ พื่อนาทางให้ผขู้ บั ไปยังจุดนัดส่ง
สินค้า โดยในหน้านี้จะมีการบันทึกข้อมูลตาแหน่งของผูใ้ ช้ทุกๆ 5 วินาที
เพื่อส่งข้อมูลไปแสดงทีห่ น้าแสดงผลของฝ่ ายควบคุม

รูปที่ 1 หน้าแสดงผลแสดงรายละเอียดงาน
หน้าแสดงผลแสดงข้อมูลรายละเอียดงาน ดังนี้
1. หมายเลขงาน
2. ผูข้ บั
3. เบอร์โทรศัพท์ผขู้ บั
4. ทะเบียนรถขนส่ง
5. จุดหมาย
6. วัดเวลานัดหมายส่งมอบสินค้า
7. ผูร้ บั สินค้า
8. เบอร์โทรศัพท์ผรู้ บั สินค้า
9. เอกสารการส่งมอบสินค้า

รูปที่ 6 หน้าแสดงผลออกนอกเส้นทาง
เมื่อตาแหน่งของผูใ้ ช้ อยู่นอกเส้นทางทีก่ าหนดรัศมี 5 กิโลเมตร ระบบ
จะแจ้งเตือนเพื่อให้เปลีย่ นเส้นทาง โดยระบบจะเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ตาแหน่งของผูใ้ ช้
2. สถานะงาน : Off-route
3. คาขอออกนอกเส้นทาง
4. เส้นทางใหม่จากการ Re-routing
โดยเมื่อสิน้ สุดงานผูใ้ ช้ตอ้ งมาระบุสาเหตุการออกนอกเส้นทางด้วย

รูปที่ 7 หน้าแสดงผลแจ้งเตือนเกินเวลาขับรถ
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เมื่อเวลาขนส่งใกล้จะถึง 4 ชัวโมงจะมี
่
แจ้งเตือนให้เปลี่ยนผู้ขบั
เป็ นผู้ขบั รายชื่อที่สองตามที่ได้กาหนดไว้ตามงานตามการวางแผน
เส้นทางที่จะมีระยะเวลาขนส่ งเกิน 4 ชัวโมง
่
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ
กฎหมายพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
รูปที่ 12 หน้าแสดงผลใส่เหตุผลออกนอกเส้นทาง
เป็ นหน้าแสดงผลเก็บข้อมูลสาเหตุการออกนอกเส้นทาง หรือการส่ง
สินค้าล่าช้า สามารถเลือกเหตุผลทีม่ ใี นระบบหรือระบุสาเหตุเพิม่ เติมได้
V.III ส่วนเว็บแอปพลิเคชันของฝ่ ายควบคุมดูแล

รูปที่ 8 หน้าแสดงผลขนส่งสินค้าสาเร็จ
เมื่อผูใ้ ช้ขบั ถึงรัศมี 3 กิโลเมตรจากจุดหมายระบบจะแสดงหน้าเสร็จสิน้
งาน เพื่อให้ผขู้ บั กดเสร็จสิน้ โดยจะมีการเก็บข้อมูล ตาแหน่งผูใ้ ช้
1. สถานะงาน : Check POD
2. วันเวลาสินค้าถึงทีห่ มาย

รูปที่ 13 หน้าแสดงผลแสดงผลหลัก
ในหน้าแสดงผลหลักของฝ่ ายควบคุมประกอบไปด้วยการทางานดังนี้
1. แถบเมนูฝัง่ ซ้ายของหน้าแสดงผล
2. แผนทีแ่ สดงงานทีก่ าลังดาเนินอยู่ทงั ้ หมด
3. แสดงหน้าประวัตงิ านทัง้ หมด
4. แสดงหน้าผลการดาเนินงานรายสัปดาห์
5. แสดงหน้าข้อมูลผูข้ บั
6. แสดงจานวนงานทีก่ าลังดาเนินอยู่และงานทีอ่ อกนอกเส้นทาง

รูปที่ 9 หน้าแสดงผลหลักฐานการขนส่งสินค้า
ในหน้าแสดงผลสาหรับการส่งหลักฐานการส่งสินค้า
โดยแนบรูปประกอบ และส่งเข้าระบบ
ขัน้ ตอนนี้ผใู้ ช้จะให้ผรู้ บั สินค้าเซ็นรับรอง และประเมินความพึงพอใจ
โดยระบบจะมีการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 14 หน้าต่างแสดงข้อมูลเมื่อคลิกเมาส์
เมื่อคลิกรถทีแ่ สดงบนแผนที่ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลงาน ดังต่อไปนี้
1. หมายเลขงาน
2. หมายเลขรถ
3. ตาแหน่งรถ ณ ปัจจุบนั
4. สถานะของงาน อยู่ในเส้นทางหรือออกนอกเส้นทาง
รูปที่ 10 หน้าแสดงผลให้คะแนนจากลูกค้าและลายเซ็น
1. ลายเซ็นผูร้ บั
2. ผลประเมินความพึงพอใจ
3. สถานะงาน : Finished
รูปที่ 15 หน้าแสดงผลเมื่อเลือกดูเฉพาะงาน
หน้าแสดงผล แสดงตาแหน่งรถปัจจุบนั และเส้นทางการขนส่งรถทีไ่ ด้
วางแผนไว้เพือ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายขนส่งทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด

รูปที่ 11 หน้าแสดงผลแสดงงานทีต่ อ้ งใส่เหตุผลออกนอกเส้นทางหรือส่งช้า
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VI. การอภิ ปรายผลการดาเนิ นงานหัวข้อ
การพัฒนาระบบติดตามรถขนส่งสินค้าสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลางเพื่อใช้ในการติดตามงานขนส่งสินค้าของ
ผูป้ ระกอบการโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดต้นทุนและแก้ไข
ปัญหาด้านการขนส่งให้ผปู้ ระกอบการ
โดยระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ฝัง่ ผูข้ บั และฝัง่ ควบคุมดูแล ซึง่ มี
ความสามารถในการทางาน ดังนี้
1. การติดตามสถานะของงานขนส่ง
2. การจัดการการออกนอกเส้นทาง
3. การยืนยันการรับสินค้า
4. การควบคุมดูแลการขนส่ง
5. การจัดทารายงานการขนส่งสินค้า
ในขัน้ ถัดไปของการพัฒนาระบบ สามารถพัฒนาให้ระบบรองรับ
1. การจัดการงาน คือ ระบบสามารถจัดการการขนส่งแบบ
Milk Run หรือ Multi-Model Transportation เพิม่ เติมได้
2. การติดตามพฤติกรรมคนขับ คือ ระบบสามารถตรวจจับ
พฤติกรรมการขับขีท่ ่ไี ม่ปลอดภัยหรือความเหนื่อยล้าของ
คนขับในระหว่างการขนส่งได้ และการติดตามการจอดนิ่ง
3. การทา Route Optimization คือ การคานวณเพื่อกาหนด
รถ ผูข้ บั และเส้นทางขนส่งให้เหมาะสมกับงานในระบบ
4. การจัดการสินทรัพย์ คือ การติดตามการใช้งานรถขนส่ง
ตามจริงและติดตามรอบการบารุงรักษารถ
ระบบติดตามรถขนส่งนี้ หากจะให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ในการพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องไปอาศัยความร่วมือ
จาก Partner ในด้านต่างๆ เช่น
1.
ด้านรถขนส่ง เช่น อีซูซุ วอลโว่ ฮีโน่
2.
ด้านโทรคมนาคม เช่น AIS TRUE
3.
ด้านระบบ GPS เช่น Garmin GISTDA
4.
ด้านการพัฒนาระบบแบบ Low Code เช่น Microsoft
โดยระบบของเราได้พฒ
ั นามาถึงขัน้ ตอนการปรับปรุงระบบเพื่อ
นาไปใช้จริง คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนโดยเมื่ออ้างอิงจากระบบ
ติดตามการขนส่งทัวไป
่ สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ถงึ ร้อยละ
25 จากต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้า โดยมีผลลัพธ์จากการ
ใช้ระบบคือสามารถลดระยะทางใช้ในการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนจาก
ค่าเชื้อเพลิงในการขนส่ง และสามารถจัดการ ยืดอายุให้เครื่องยนต์
จากการบารุงรักษารถตามรอบได้ ทาให้เกิด ประสิทธิภ าพในการ
จัดการค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งที่ดที ส่ี ุด [15]
เอกสารอ้างอิ ง

รูปที่ 16 หน้าแสดงผลแสดงข้อมูลงานย้อนหลัง
หน้าแสดงผล ประวัตงิ านตามช่วงวันทีเ่ ลือกในปฏิทนิ ประวัตงิ าน ดังนี้
1. หมายเลขงาน
2. วันทีเ่ วลาปฏิบตั งิ าน
3. จุดนัดส่งสินค้า
4. หมายเลขโทรศัพท์ผรู้ บั สินค้า
5. วันเวลาส่งสินค้า
6. ประเภทรถ
7. หมายเลขทะเบียนรถ
8. คะแนนความพึงพอใจ
9. เอกสารการขนส่งสินค้า

รูปที่ 17 หน้าแสดงผลผลการดาเนินงานรายสัปดาห์
หน้าแสดงผลการดาเนินงานรายสัปดาห์ทเ่ี ลือก แสดงข้อมูล ดังนี้
1. สัดส่วนงานทีส่ าเร็จต่องานทัง้ หมด
2. จานวนงานทีด่ าเนินงานอยู่
3. กราฟเปรียบเทียบงานทีเ่ สร็จภายในเวลากับขนส่งล่าช้า
4. จานวนงานทีข่ นส่งล่าช้าในสัปดาห์ทเ่ี ลือก
5. จานวนงานทีอ่ อกนอกเส้นทางในสัปดาห์ทเ่ี ลือก

รูปที่ 18 หน้าแสดงผลแสดงข้อมูลผูข้ บั ขี่
หน้าแสดงผล ข้อมูลผูข้ บั ทัง้ หมดทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของบริษทั ดังนี้
1. หมายเลขผูข้ บั
2. ชื่อ-นามสกุลผูข้ บั
3. หมายเลขใบขับขี่
4. เบอร์โทรศัพท์
5. คะแนนผูข้ บั
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
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บทคัดย่อ - การวิ จยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลกระทบความเครี ยดทางจิ ตใจจากการเรียนออนไลน์ ของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปนุ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเครี ย ดทางจิ ต ใจ ของ
นั ก ศึ ก ษาในสถาบัน ทัง้ 3 คณะ คื อ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิ ศวะกรรมศาสตร์ ทาการสุ่ม
นั กศึกษาจากทัง้ หมด 2,968 คน ผ่านทางกรอกแบบสอบถาม
ผ่ า นระบบ Google From โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั น้ ภู มิ
(Stratified Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่ างทัง้ หมดจ านวน 260 คน
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิ ติห าค่ าความถี่ (frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และหาค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ บบ
เพี ยร์สนั (Pearson correlation) ที่ ค่าระดับนั ยสาคัญทางสถิ ติ
0.01
ปัจจัยภายในของการเรียนออนไลน์ ประกอบไปด้วย
1. การปรับตัวของนักศึกษา, 2. ทัศนคติ ของการเรียนออนไลน์ ,
3. การมี สมาธิ ในการเรี ยนออนไลน์ , 4. เอาใจใส่ ในการเรี ย น
ออนไลน์ , 5. แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ ปัจจัยภายนอกของ
การเรี ย นออนไลน์ ประกอบไปด้ ว ย 1.รูป แบบการสอนของ
อาจารย์, 2. ความพร้อมของสภาพแวดล้อมรอบข้าง, 3. ความ
พร้อมของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ , 4. ปริ มาณงานที่ ได้รบั
จากผลการวิ จ ยั สรุป ได้ ว่ า ปั จ จัย ภายนอกของการ
เรียนออนไลน์ ที่ส่งผลกระทบต่อความเครียดทางจิ ตใจจากการ
เรี ย นไลน์ ม ากที่ สุด ได้ แ ก่ ปริ ม าณงานที่ ไ ด้ ร บั รองลงมาคื อ
ความพร้อมของสภาพแวดล้อมรอบข้างและรูปแบบการสอน
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ของอาจารย์ (r=.754**, .724**, และ .696**) ตามล าดับ ส่ ว น
ปั จ จั ย ภายในจากการเรี ย นออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความเครี ย ดทางจิ ตใจจากการเรี ย นไลน์ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
แรงจูง ใจขณะเรี ย นออนไลน์ รองลงมาคื อ การปรับ ตัว ของ
นั กศึ กษาและไม่มีสมาธิ ขณะเรี ยนออนไลน์ (r=.798**, .742**,
และ .683**) ตามลาดับ
ค าส าคั ญ : ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภาย น อก
ความเครียด การเรียนออนไลน์ โควิ ด-19
I. บทนา
COVID-19 เป็ น โรคระบาดใหม่ท่ีมกี ารรายงานครัง้ แรก
ในช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 ทีเ่ มืองอู่ฮนั ่ สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีผู้ป่ วยเป็ นจ านวนมาก อาการเบื้อ งต้น มีไ ข้สูง ไอแห้ง
อ่อนเพลีย รวมถึงอาการปอดอักเสบจนหาสาเหตุไม่ได้ จนถึงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่อเชื่อโรคนี้
อย่างเป็ นทางการว่า “Coronavirus Disease 2019”
ทาให้ตงั ้ เเต่ปี พ.ศ. 2563 เป็ นต้นมา สถานศึกษาหลาย
แห่ งต้อ งปิ ดและปรับเปลี่ย นรูปแบบการเรีย นการสอนเป็ น รูปแบบ
ออนไลน์ รวมถึงทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ ก็ได้ปรับเปลีย่ นการ
เรียนการสอนเป็ นรูปแบบออนไลน์รวมเป็ นเวลากว่า 2 ปี ซึง่ ก่อนหน้า
นี้ทางสถานบันฯ ได้จดั การศึกษาเพียงรูปแบบเดียวคือ การเรียนที่
สถาบันฯ หรือการเรียนแบบ On Site ต่อมาหลังจากมีสถานการณ์
COVID-19 แพร่ระบาด ทางสถาบันฯ จึงได้จดั การเรียนการสอนแบบ
Hybrid คือ การเรียนควบคู่กนั ระหว่างการเรียนในสถาบันฯและเรียน
ออนไลน์ในเวลาเดียวกัน ในขณะทีก่ ารเรียนการสอนมีขอ้ จากัด ทาให้
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การเรีย นออนไลน์ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเครีย ดของนัก ศึก ษาใน
สถาบันฯ เป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ี ทาให้ผู้วจิ ยั สนใจที่จะศึกษาถึง
ปั จจัยทีส่ ่งผลกระต่อความเครียดทางจิตใจจากการเรียนออนไลน์ข อง
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมในส่วนของความเครียดพบว่า
ความเครียดเป็ นสภาวะทีก่ ่อให้เกิดผลเสียต่างๆ มากมาย และทาให้
รูส้ กึ กดดัน ไม่สบายใจ วิตกกังวล ปั ญหาเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบ
ทางจิต ใจ ทัง้ นี้ ค วามเครีย ดจะส่ ง ผลกระทบกับ สภาวะสมดุ ล ของ
ร่างกายและจิตใจได้ [1]
ความเครีย ดที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชีว ิต แบ่ ง เป็ น สองส่ ว น
คือ หนึ่ง ความเครียดทีส่ ่งผลกระทบต่อร่างกาย เช่น รูส้ กึ ไม่สบายตัว
ปวดหัว รู้ส ึกปวดเมื่อ ยตามร่างกาย ความดัน สูง ท้อ งเสีย นอนไม่
หลับ สอง ความเครียดทีส่ ่งผลกระทบต่อจิตใจเช่น อารมณ์ทไ่ี ม่มนคง
ั่
เปลีย่ นแปลงง่าย หรือซึมเศร้า กลัวสิง่ รอบข้าง ดังนัน้ ความเครียดที่
ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจจะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในด้าน
การเรียน ทาให้ผลการเรียนแย่ลง อาจทาให้นักศึกษากดดันตัวเอง
มากขึน้ เกิดการแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน ส่งผลถึงการทางานกลุ่ม
กับเพื่อ น รวมไปถึงสัมพันธภาพทางครอบครัว เมื่อ ความเครียดที่
สะสมมากขึน้ ทาให้ความตัง้ ใจเรียนของนักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชดั
และทาให้นกั ศึกษารูส้ กึ ไม่มแี รงจูงใจในการเรียนอีกต่อไป [2]
การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การศึกษาเรียนรูผ้ ่าน
เครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยที่เ นื้ อ หาของบทเรีย นประกอบด้ว ย
ข้อ ความ รูป ภาพ เสีย ง วิดีโ อ และมัล ติม ีเ ดีย อื่น ๆ ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ เช่น Google Classroom หรือ Microsoft Team โดยจะเป็ น
รู ป แบบการสตรีม มิ่ง หรือ คลิป วีดีโ อ ซึ่ง การเรีย นแบบออนไลน์
สามารถทาได้เช่นเดียวกับการเรียนในชัน้ เรียนปกติ โดยนักศึกษา
จาเป็ นต้องอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียน และใช้ช่องทาง
การติ ด ต่ อ ที่ ท ั น สมัย เช่ น E-mail Line หรื อ Messenger ซึ่ ง จะ
ประกอบด้วยความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน ข้อจากัด
การเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ความร่ วมมื อ ของผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง
ประสิทธิภาพของสือ่ และระบบ [3]
ปั จจัย ภายนอก คือ สิ่งต่ างๆที่เป็ น ปั ญหาภายนอกของ
นั ก ศึก ษา เช่ น รู ป แบบการสอนของอาจารย์ , ความพร้อ มของ
สภาพแวดล้อมรอบข้าง, ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์
และ ปริมาณงานทีไ่ ด้รบั และปั จจัยภายใน คือ สิง่ ต่างๆทีเ่ ป็ นปั ญหา
ภายในของนักศึกษา เช่น การปรับตัวของนักศึกษา, ทัศนคติของการ
เรียนออนไลน์ , การมีสมาธิในการเรียนออนไลน์ , การเอาใจใส่ในการ
เรียนออนไลน์, แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ [4]
จากข้อ มูล ข้างต้นจะทราบได้ว่าทางสถาบันไทย-ญี่ป่ ุนมี
การจัด การเรีย นการสอนแบบ online มาแล้ว 2 ปี ทางผู้ว ิจ ัย มี
ความรู้สกึ กดดัน และมีความเครียดจากการเรียนออนไลน์ อยากจะ
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ศึกษาว่าคนอืน ๆเป็ น แบบเราหรือ ไม่ ก็ไ ม่มขี ้อ มูล เลยจัดทาวิจยั นี้
ขึ้นมาสาหรับหาปั จจัยที่ทาให้เกิดความเครียดจากการเรียน online
ของนั ก ศึก ษาทัง้ สถาบัน ทุ ก คณะนี่ ค ือ งานวิจ ัย แรกของสถาบัน ที่
สามารถนาไปใช้อ้างอิงได้ สถาบันก็จะเกิดประโยชน์ถ้านางานวิจยั นี้
ไปปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ ลดความเครียดให้กบั นักศึกษา
II. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อความเครียดทางจิตใจ
จากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ใน
ระดับชัน้ ปริญญาตรี
ขอบเขตการวิจยั
กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือนักศึกษาในระดับชัน้
ปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ ตัง้ แต่ชนั ้ ปี 1-4 ในภาค
การศึกษาปั จจุบนั (2/2564)
กรอบแนวคิดการวิจยั
ปั จจัยภายนอกของการเรียน
ออนไลน์
1.รูปแบบการสอนของ
อาจารย์
2.ความพร้อมของ
สภาพแวดล้อมรอบข้าง
3.ความพร้อมของอุปกรณ์
การเรียนออนไลน์
4.ปริมาณงานทีไ่ ด้รบั

ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์

ปั จจัยภายนอกของการ
เรียนออนไลน์
1.การปรับตัวของนักศึกษา
2.ทัศนคติของการเรียน
ออนไลน์
3.การมีสมาธิในการเรียน
ออนไลน์
4.เอาใจใส่ใจการเรียน
ออนไลน์
5.แรงจูงใจในการเรียน
ออนไลน์

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อ ความเครีย ดทางจิต ใจจากการเรีย นออนไลน์ ของ
นักศึกษาสถาบันไทย-ญี่ป่ ุนมี 9 สมมติฐานตามกรอบแนวคิดในการ
วิจยั
สมมติฐานของการวิจยั
H1 รูปแบบการสอนของอาจารย์มคี วามสัมพันธ์แบบมี
นัยสาคัญกับความเครียดจากการเรียนออนไลน์
H2 สภาพแวดล้ อ มรอบข้า งมีค วามสัม พัน ธ์ แ บบมี
นัยสาคัญกับความเครียดจากการเรียนออนไลน์
H3 ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ ม ีค วามสัม พัน ธ์ แ บบมี
นัยสาคัญกับด้านความเครียดจากการเรียนออนไลน์
H4 ปริมาณงานที่ได้รบั มีความสัมพันธ์แบบมีนัยสาคัญ
กับด้านความเครียดจากการเรียนออนไลน์
H5 การปรับ ตัว ของนั ก ศึก ษามีค วามสัม พัน ธ์ แ บบมี
นัยสาคัญกับความเครียดจากการเรียนออนไลน์
H6 มุมมองหรือทัศคติมคี วามสัมพันธ์แบบมีนัยสาคัญกับ
ด้านความเครียดจากการเรียนออนไลน์
H7 ไม่มสี มาธิขณะเรียนมีความสัมพันธ์แบบมีนัยส าคัญ
กับความเครียดจากการเรียนออนไลน์
H8 การเอาใจใส่ ข ณะเรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบมี
นัยสาคัญกับความเครียดจากการเรียนออนไลน์
H9 แรงจูงใจขณะเรียนมีความสัมพันธ์แบบมีนัยสาคัญ
กับความเครียดจากการเรียนออนไลน์
III. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
III.I ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการทาวิจยั คือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ นระดับ ชัน้ ปริญ ญาตรีท งั ้ 3 คณะ มีนัก ศึก ษารวมทัง้ สิ้น
2,968 คน ในภาคเรียน 2/2564 วิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั ใช้
การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูม ิ (Stratified Sampling) (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา,2557) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 260 คน ซึ่งมีนักศึกษา
จากคณะบริหารจานวน 109 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน
98 คน และคณะวิศวะกรรมศาสตร์จานวน 53 คน [6]
III.II เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั /รวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มูล การวิจ ัย ครัง้ นี้ ค ือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ ่านการหาค่า IOC (Index of item
objective congruence) โ ดย ให้ ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญ ทั ้ง 3 ท่ า น ท าการ
ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจ ัย โดยค าถามแต่ ล ะข้อ มีค่ า IOC
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มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป ส่วนข้อไหนทีม่ คี ่า IOC ทีน่ ้อยกว่า 0.5 ทางผูว้ จิ ยั
ได้ทาการแก้ไขและปรับปรุง ตัวแบบสอบถามก่อนที่ทางผู้วจิ ยั จะทา
Pilot test เป็ นจานวน 50 ชุด ไว้ผ่านช่องทาง Google Forms โดย
ทาการส่งลิงค์ผ่าน Line กลุ่มของแต่ละคณะแต่ละชัน้ ปี เพือ่ ตรวจสอบ
หาค่ าความเชื่อมันของแบบสอบถามก่
่
อนที่ทางผู้วจิ ยั จะลงมือเก็บ
ข้อมูลจริง แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วนได้เเก่
1. คาถามคัดกรองว่าท่านเป็ นนักศึกษาจากสถาบันฯ ใน
ภาคเรียนปั จจุบนั (2/2564) หรือไม่
2. คาถามเกีย่ วกับข้อมูลประชากร ได้เเก่ เพศ คณะ ชัน้ ปี
การศึกษา เกรดเฉลี่ย สะสม และระยะเวลาในการเรียนออนไลน์ ท่ี
สถาบันฯ รวมทัง้ หมดห 5 คาถาม
3. คาถามเกีย่ วกับปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลต่อความเครียด
ของการเรี ย นออนไลน์ ได้ เ เก่ รู ป แบบการสอนของอาจารย์
สภาพแวดล้อมรอบข้าง ความพร้อมของอุปกรณ์ และปริมาณงานที่
ได้รบั รวมทัง้ หมด 15 คาถาม
4. คาถามเกี่ย วกับปั จจัย ภายในที่ส่ งผลต่ อความเครียด
ของการเรียนออนไลน์ ได้แก่ การปรับตัวของนักศึกษา มุมมองหรือ
ทัศนคติ สมาธิในการเรียนออนไลน์ การเอาใจใส่ขณะเรียนออนไลน์
และแรงจูงใจในขณะเรียนออนไลน์ รวมทัง้ หมด 15 คาถาม
5. คาถามเกีย่ วกับระดับของความเครียดทางจิตใจจากการ
เรียนออนไลน์ รวมทัง้ หมด 9 คาถาม
โดยแบบสอบถามทางผูว้ จิ ยั ใช้มาตรวัดรของลิเคิรท์ (Likert
Scale) ซึง่ ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ
ระดับการมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด
ระดับการมีส่วนร่วมมาก
ระดับการมีส่วนปานกลาง
ระดับการมีส่วนน้อย
ระดับการมีส่วนน้อยทีส่ ุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์ ก ารแปลความหายเพื่อ จัด ระดับ คะแนนเฉลี่ย
ในช่วงคะแนนต่อไปนี้
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

มีผลมากทีส่ ุด
มีผลมาก
มีผลปานกลาง
มีผลน้อย
มีผลน้อยทีส่ ุด

ข้อมูลจากแบบสอบถามถูกตรวจสอบหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามและวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้นื ฐานด้ว ย
โปรแกรม IBM SPSS
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ตารางที่ 2 ค่าความเชือ่ มันของแบบสอบถาม
่
Variables
รูปเเบบการสอนของอาจารย์
สภาพแวดล้อมรอบข้าง
ความพร้อมของอุปกรณ์
ปริมาณงานทีไ่ ด้รบั
การปรับตัวของนักศึกษา
มุมมองหรือทัศนคติ
สมาธิในการเรียนออนไลน์
การเอาใจใส่ขณะเรียนออนไลน์
แรงจูงใจในขณะเรียนออนไลน์
ความเครียดทางจิตใจจากการเรีย น
ออนไลน์

พบว่าเป็ นนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมากทีส่ ุด 109 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 41.9

Conbach’s
Alpha
.802
.767
.887
.879
.889
.869
.914
.798
.813
.929

ตารางที่ 5 ชัน้ ปี การศึกษาของนักเรียนสถาบันไทย-ญีป่ ่ นุ
ชัน้ ปี
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
30.8
21.9
25.0
20.8
1.5
100

ตารางที่ 6 เกรดเฉลีย่ สะสม

การศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั นาข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้มาสรุปผล โดยได้
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลของประชากรโดยหาความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในของการเรียนออนไลน์

และความเครียดทางจิตใจ โดยการหาค่าเฉลีย่ (mean)
3. วิเ คราะห์ปั จ จัย ภายนอกและปั จ จัย ภายในของการเรีย น
ออนไลน์ กับความเครียดทางจิตใจตามด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson correlation) ทีค่ ่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
IV. ผลการวิ จยั
คน
ตารางที่ 3 เพศของนักเรียนสถาบันไทย-ญีป่ ่ นุ
จานวน(คน)
145
115
260

ร้อยละ
55.8
44.2
100

พบว่าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ 145 คน
คิดร้อยละ 55.8
ตารางที่ 4 คณะของนักเรียนสถาบันไทย-ญีป่ ่ นุ
จานวน(คน)
53
98
109
260

เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.00
2.01 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 - 3.50
3.51 ขึน้ ไป
รวม

จานวน(คน)
6
52
59
67
76
260

ร้อยละ
2.3
20.0
22.7
25.8
29.2
100

พบว่านักศึกษามีเกรดเฉลีย่ สะสม 3.51 ขึน้ ไป มากทีส่ ุด จานวน 76
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.2
ตารางที่ 7 ระยะเวลาในการเรียนออนไลน์ทส่ี ถาบันไทย-ญีป่ ่ นุ

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของประชากรกลุ่มตัวอย่างจาก 260

คณะ
วิศวะกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
รวม

จานวน(คน)
80
57
65
54
4
260

ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาจากชัน้ ปี ท่ี 1 มากทีส่ ุด จานวน 80 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.8

III.III การวิเคราะห์ขอ้ มูล

เพศ
หญิง
ชาย
รวม
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ระยะเวลา
1 ปี หรือน้อยกว่า
มากกว่า 1 ปี แต่น้อย
กว่า 2 ปี
2 ปี หรือมากกว่า
รวม

จานวน(คน)
97
124

ร้อยละ
37.3
47.7

39
260

15.0
100

พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาในการเรียนออนไลน์ ท่สี ถาบัน
ไทย-ญี่ป่ ุน มากกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี จานวน 124 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.7
ตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยภายนอกของการเรียนออนไลน์ทส่ี ่งผล
ต่อความเครียด
ปั จจัยภายนอกของการเรียน
ออนไลน์
รูปแบบการสอนของอาจารย์
สภาพแวดล้อมรอบข้าง
ความพร้อมของอุปกรณ์
ปริมาณงานทีไ่ ด้รบั

ร้อยละ
20.4
37.7
41.9
100
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N

̅
𝒙

260
260
260
260

3.19
3.54
3.20
3.73

Std.
Deviation
0.89
1.07
1.10
0.94
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โดยพิจารณารายข้อพบว่าปั จจัยที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ
ปริมาณงานทีไ่ ด้รบั (𝑥̅ = 3.73) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมรอบข้าง
(𝑥̅ = 3.54) ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ (𝑥̅ = 3.20)
และรูปแบบการสอนของอาจารย์ (𝑥̅ = 3.19) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลีย่ ของการเรียนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อความเครียดทาง
จิตใจ
ปั จจัยภายในของการเรียน
ออนไลน์
การปรับตัวของนักศึกษา
ทัศนคติการเรียนออนไลน์
สมาธิในการเรียนออนไลน์
เอาใจใส่ในการเรียนออนไลน์
แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์

N

̅
𝒙

260
260
260
260
260

3.27
3.75
3.74
3.70
3.51

Std.
Deviation
1.11
1.09
1.09
0.98
1.00

ตารางที่ 10 ความเครียดทางจิตใจจากการเรียนออนไลน์
ความเครียดทางจิ ตใจจากการ
เรียนออนไลน์
รูส้ กึ ว่ารูปเเบบการสอนของ
อาจารย์ส่งผลให้เกิดความเครียด
รูส้ กึ ว่าสภาพเเวดล้อมรอบข้าง
ส่งผลให้เกิดความเครียด
รูส้ กึ ว่าความพร้อมของอุปกรณ์ใน
การเรียนออนไลน์ส่งผลให้เกิด
ความเครียด
รูส้ กึ ว่าปริมาณงานทีไ่ ด้รบั ส่งผลให้
เกิดความเครียด
รูส้ กึ ว่าการปรับตัวของนักศึกษา
นัน้ ส่งผลให้เกิดความเครียด
รูส้ กึ ว่าทัศนคติในการเรียน
ออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเครียด
รูส้ กึ ว่าการตัง้ สมาธิในเรียน
ออนไลน์ซง่ึ ส่งผลให้เกิด
ความเครียด
รูส้ กึ ว่าความเอาใจใส่ในการเรียน
ออนไลน์นนั ้ ส่งผลให้เกิด
ความเครียด
รูส้ กึ ว่าแรงจูงใจการเรียนออนไลน์
นัน้ ส่งผลให้เกิดความเครียด

N

̅
𝒙

Std.
Deviation
1.10

260

3.50

260

3.74

1.20

260

3.33

1.23

260

3.77

1.15

260

3.44

1.16

260

3.41

1.24

260

3.53

1.18

260

3.49

1.22

260

3.52

1.18

โดยพิจารณารายข้อ พบว่ารู้ส ึกว่าปริมาณงานที่ไ ด้ร บั ส่ งผลให้เกิด
ความเครี ย ดมีค่ า เฉลี่ย สู ง ที่ สุ ด ( 𝑥̅ = 3.77) รองลงมา รู้ ส ึ ก ว่ า
สภาพแวดล้อมรอบข้างส่งผลให้เกิดความเครียด (𝑥̅ = 3.74) รูส้ กึ ว่า
การตัง้ สมาธิในการเรีย นออนไลน์ ส่ ง ผลให้เ กิด ความเครีย ด (𝑥̅ =
3.53)
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของการเรียนออนไลน์
และปั จจัยภายในของการเรียนออนไลน์กบั ความเครียดทางจิตใจด้วย
การหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson correlation) ทีค่ ่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01
Hypotheses

โดยพิจารณารายข้อพบว่าปั จจัยที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ
ทัศ นคติการเรีย นออนไลน์ (𝑥̅ = 3.75) รองลงมาคือ สมาธิในการ
เรียนออนไลน์ (𝑥̅ = 3.74) การเอาใจใส่ในการเรียนออนไลน์ (𝑥̅ =
3.70) แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ (𝑥̅ = 3.51) และ การปรับตัวของ
นักศึกษา (𝑥̅ = 3.27) ตามลาดับ
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H1a รูปแบบการ
สอนของอาจารย์ม ี
ความสัมพันธ์แบบมี
นัยสาคัญกับ
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์
H2a สภาพแวดล้อม
รอบข้างมี
ความสัมพันธ์แบบมี
นัยสาคัญกับ
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลนฺ
H3a ความพร้อม
ของอุปกรณ์ม ี
ความสัมพันธ์แบบมี
นัยสาคัญกับ
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์
H4a ปริมาณงานที่
ได้รบั มีความสัมพันธ์
แบบมีนยั สาคัญกับ
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์
H5a การปรับตัวของ
นักศึกษามี
ความสัมพันธ์แบบมี
นัยสาคัญกับ
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์
H6a มุมมองหรือทัศ
คติมคี วามสัมพันธ์
แบบมีนยั สาคัญกับ
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์

Level of
Significant
.001

Correlation
Coefficient
.696**

Result

.001

.724**

Reject
H2o

.001

.687**

Reject
H3o

.001

.754**

Reject
H4o

.001

.742**

Reject
H5o

.001

.643**

Reject
H6o

Reject
H1o
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H7a ไม่มสี มาธิขณะ
เรียนออนไลน์ม ี
ความสัมพันธ์แบบมี
นัยสาคัญกับ
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์
H8a การเอาใจใส่
ขณะเรียนออนไล
นมีความสัมพันธ์แบบ
มีนยั สาคัญกับด้าน
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์
H9a แรงจูงใจขณะ
เรียนออนไลน์ม ี
ความสัมพันธ์แบบมี
นัยสาคัญกับ
ความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์

.001

.683**

บทเรียนได้ในทีส่ ุด [7] สอดคล้องกับงานวิจยั การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ แ พร่ ร ะบาด ของไวรัส COVID-19 :
แนวคิดและการประยุกต์ใช้จดั การเรียนการสอน

Reject
H7o

.001

.605**

Reject
H8o

.001

.798**

Reject
H9o
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V. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการวิจ ัย ข้า งต้ น ผู้ว ิจ ัย ได้ส รุ ป ผลของการวิจ ัย
ออกมาดังนี้
ปั จจัยภายในทีส่ ่งผลกระทบต่อความเครียดจากการเรียน
ออนไลน์ มากที่สุด ได้แก่ แรงจูงใจขณะเรียนออนไลน์ รองลงมาคือ
การปรับตัวของนักศึกษาและไม่มสี มาธิขณะเรียนออนไลน์ ตามลาดับ
ผูว้ จิ ยั พบว่าจากการทีส่ ถาบันฯ เปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอนเป็ น
รู ป แบบออนไลน์ ท าให้นั ก ศึก ษาจากสถาบัน ฯ หลายๆ คนขาด
แรงจูงใจในการที่จะเรียนออนไลน์ ไปหรือท้อแท้ เนื่องจากนักศึกษา
ส่วนใหญ่ต้องนังเรี
่ ยนออนไลน์อยู่ทบ่ี า้ นไม่สามารถทีจ่ ะมีป ฏิสมั พันธ์
โต้ตอบกับอาจารย์ผสู้ อนได้ บวกกับเนื้อหาทีอ่ าจารย์ส อนไม่สามารถ
ดึงดูดผู้เรียนได้มากพอ [5] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั พฤติกรรมการ
ตั ้ง ใจเรี ย นออนไลน์ ใ นสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร พระราชวัง สนามจัน ทร การปรับ ตัว หรือ
ทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาโดยแต่เดิมแล้วนักศึกษา
เรีย นอยู่ใ นแต่ ห้อ งเรีย น แต่ พ อเกิด สถานการณ์ โ ควิด ท าให้ม ีการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบกระทันหัน
ทาให้นักศึกษาบางส่วนปรับสภาพไม่ทนั หรืออาจเกิดความไม่คุน้ ชิน
เช่น เรื่อ งการบริหารจัดการเวลาการเรียนและทางานมอบหมายที่
ได้รบั จากอาจารย์แต่ละท่าน [6] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั การบริหาร
จัดการศึกษารับความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด – 19 การทีน่ กั ศึกษา
ไม่ม ีส มาธิข ณะเรีย นออนไลน์ อัน เนื่ อ งมาจากการที่นัก ศึก ษาไม่
สามารถทีจ่ ะจดจ่อกับอาจารย์ผสู้ อนได้ ซึง่ สอดคล้องกับทีน่ กั ศึกษาไม่
มีแรงจูงใจในการเรียนตัง้ แต่แรก ซึ่งเป็ นเรื่องยากที่จะต้องจดจ่อกับ
อาจารย์ผสู้ อนได้ในเมือ่ บทเรียนออนไลน์ไม่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักศึกษาได้ ทาให้นกั ศึกษาสูญเสียสมาธิและไม่สามารถจดจ่อกับ
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ปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลกระทบต่อความเครียดจากการเรียนออนไลน์
มากที่สุ ดได้แก่ ปริมาณงานที่ไ ด้ร บั รองลงมาคือ ความพร้อ มของ
สภาพแวดล้อมรอบข้างและรูปแบบการสอนของอาจารย์ ตามลาดับ
ผู้ว ิจ ัย พบว่ า ปริม าณงานที่ไ ด้ร ับ เป็ นปั จ จัย ที่ท าให้ นั ก ศึก ษาเกิด
ความเครีย ด ไม่ ว่ า จะเป็ นปริม าณงานที่ไ ด้ ร ับ มากเกิน ไปหรือ
ระยะเวลาทีต่ ้องส่งน้อยเกินไปและรวมไปถึงความยากง่ายของงานที่
ได้รบั ทาให้นักศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการเวลาในการทาชิ้นงาน
นัน้ ส่งได้ทนั ในเวลาทีก่ าหนดส่ง และอาจทาให้นักศึกษาบางคนไม่ม ี
เวลาทบทวนเพือ่ หาบทเรียนหรือทากิจกรรมอย่างอื่นได้ซง่ึ เป็ นสาเหตุ
ทีท่ าให้เกิดความเครียดในทีส่ ุด [10] สอดคล้องกับบทความ “การบ้าน
เยอะเหลือ เกิน ” เรามีก ารบ้า นไปท าไมท าแค่ ไ หนถึง พอดี ปั จ จัย
สภาพแวดล้อมรอบข้างมีส่วนทีท่ าให้นักศึกษาเกิดความเครียดเช่น
การถูกรบกวนจากเสียงภายนอกหรือเสียงของครอบครัวภายในบ้าน
รวมไปถึงอากาศทีร่ อ้ นของประเทศไทย ทาให้นกั ศึกษารูส้ กึ เครียดใน
ที่สุ ด [8] สอดคล้อ งกับงานวิจยั การศึกษาต้นเหตุข องความเครียด
การตอบสนองต่ อ ความเครีย ด และการเผชิญ ความเครีย ด ตาม
ประสบการณ์ ก ารฝึ ก ปฏิบ ัติก ารพยาบาล ของนัก ศึก ษาพยาบาล
รูปแบบการสอนของอาจารย์มผี ลต่อความเครียดนักศึกษาโดยวิธกี าร
สอนของอาจารย์เร็ว เกิน ไปทาให้นักศึกษาตามไม่ทนั กับ เนื้ อ หาที่
อาจารย์สอนหรือวิธกี ารสอนของรายวิชานัน้ ๆไม่เหมาะกับรูปแบบ
การเรียนการสอนของการเรียนออนไลน์ [9] สอดคล้องกับงานวิจยั
รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ท่ี เ หมาะสมส าหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
VI. ข้อเสนอแนะ
1. สถาบันฯ ควรรออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการปรับตัว ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ที่
มีการเปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอนเป็ นรูปแบบออนไลน์
2.ควรแนะน าวิธีก ารปรับ ตัว แก่ นั ก ศึก ษาต่ อ การเรีย น
ออนไลน์
3.ควรลดภาระงาน ให้ส อดคล้อ งกับ รูป แบบการเรีย น
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
4.ควรมีการติดตามและให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาทีม่ ภี าวะ
เครียดจากการเรียนออนไลน์
5.ควรจัด การเรีย นการสอนให้นักศึก ษารู้ส ึกผ่ อ นคลาย
และเพือ่ ลดความเครียดแก่นกั ศึกษา
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6.ทางสถาบัน ควรเปิ ด ช่ อ งทางให้ผู้เ รีย นได้เ ข้า มาแจ้ง
ปั ญหาจากการเรียนออนไลน์ ทีไ่ ม่ใช่การประเมินผูส้ อน เช่น รายวิชา
ไหนทีม่ กี ารบ้านเยอะ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งรอให้จบเทอม

[6] พัชราภรณ์ ดวงชื่น, (2563) การบริหารจัดการศึกษารับความปกติใหม่
หลังวิกฤตโควิด – 19 สืบค้นจาก https://so02.tcithaijo.org/index.php/jam/article/download/243660/165879/

7.ควรปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาให้มคี วามเข้มแข็ง
มากยิง่ ขึ้น อาจารย์ต้องคุยกับผู้เรียนเป็ นช่วงๆ มีการพูดคุยกัน นัด
ทานข้าว หรือพูดคุยผ่านทางออนไลน์ เพื่อ ช่วยสร้างปฏิสมั พันธ์ให้
มากยิ่ง ขึ้น และไม่ ใ ห้ผู้เ รีย นรู้ส ึก โดดเดี่ย ว ทางผู้ว ิจ ัย จึง อยากให้
อาจารย์ทป่ี รึกษามีบทบาทมากขึน้

[7] วิทยา วาโย, (2563) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการ
ประยุกต์ใช้จดั การเรียนการสอน สืบค้นจาก https://he02.tcithaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/download/242473/1657
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