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ความเป็นมาของการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”

 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 และแผนยุทธสาสตร์ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการขับเคลื่อนงานวิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) โดยมีแนวคิดหลักคือ เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดสู่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
หลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง   
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยประยุกต์ บนพื้นฐาน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย 
และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ท าข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) ในต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพ่ือก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการ
พัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม น าไปสู่เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน 
  จากความส าคัญดังกล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท าโครงการประชุมสวนสุนันทา
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของ
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่  
  1) คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) คณิตศาสตร์ และสถิติ 
  3) ฟิสิกส์ และพลังงาน 
  4) เคมี และนิติวิทยาศาสตร์ 
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  5) ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา 
  6) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรมศาสตร์ 
  8) วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ 
 1. เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 3. เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ 

1. เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่

สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
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Conference Background 
The 2nd Suan Sunandha National and International Academic 

Conference on Science and Technology (SsSci2019) 
“Science, Technology and Innovation for Sustainable Development”

 
The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and 

Technology, entitled "Science, Technology and Innovation for Sustainable Development" is the 
prestigious event organizes by Faculty of Science and Technology, SSRU, to provide an excellent 
platform for the national and international academicians, researchers, industrial participants and 
students to share their findings and establish collaborations with each other’s and experts. The 
conference will be held in Bangkok, Thailand on 8th November 2019. 

The key intention of this conference is to provide opportunity for the national and 
international participants to share their ideas and experiences. In addition this conference will help 
the delegates and participants to establish research or business relations and future collaborations 
in their career path nationally and internationally. We hope the outcome will lead the major impact 
on updating the knowledge and research base scopes of conference’s eight major topics. 

This Conference is sponsored and organized by Faculty of Science and Technology, Suan 
Sunandha Rajabhat University. The conference would offer a large number of invited lectures and 
presentations from distinguished speakers. The best paper awards will be given for the papers judged 
to make the most significant contribution to the conference. 

This conference provides respectable platform and decent opportunity for participants to 
exchange knowledge, share experiences and develop connections with faculty members, 
researchers from academia, industry, government and students. The conference includes eight major 
research areas: 

1.  Computer Science and Information Technology 
2.  Mathematics and Statistics 
3.  Physics and Energy 
4.  Chemistry and Forensic Science 
5.  Biology, Biotechnology, and Microbiology 
6.  Environmental Science and Technology 
7. Food Science and Technology, and Home Economics 
8.  Sports and Health Science  



     
 

The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology 
- 5 - 

เจ้าภาพร่วม และผู้สนบัสนุน 
Conference Co-hosts and Supporters 

 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

Office of the Higher Education Commission 
 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 
National Research council of Thailand 

 

Faculty of Science 
University of Hradec Kralove (Czech Republic)  

Okayama University (Japan) 

 

Ho Chi Minh City Open University 
(Vietnam) 

 
Kazan Federal University 

(Russian Federation)  

Chia Nan University of Pharmacy and Science 
(Taiwan)  

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
Lampang Rajabhat University 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
Rajabhat Mahasarakham University 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
Sakonnakhon Rajabhat University 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
Surindra Rajabhat University 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 
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เจ้าภาพร่วม และผู้สนบัสนุน 
Conference Co-hosts and Supporters 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

Nakhonratchasima Rajabhat University  

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
Phetchaburi Rajabhat University 

 

บริษัท อาไลติส เยน่า ฟารีอีสต ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
Analytik Jena Far East (Thailand) Ltd.  

บริษัท ฮิสโตเซนเตอร์ จ ากัด 
Histocenter Co,.Ltd (Thailand)  
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 
Sithiphorn Associates Co.,Ltd.  

บริษัท วนาไซเอนซ์ จ ากัด 
Vana Science Co.,Ltd. 

 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิส แอนท ์เอนจเินียริ่ง  

คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  

บริษัท เมอร์ค จ ากัด 
Merck Ltd.  

บริษัท ซายน์ สเปค จ ากัด 
Scispec Co., Ltd. 

 
บริษัท เพอร์กิ้น เอลเมอร ์จ ากัด 

PerkinElmer Co., Ltd.  
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและกลัน่กรองบทความ 
Conference Committee 

 
กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสจั 
Assoc. Prof. Dr. Phayung Meesad 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ 
Asst. Prof. Dr. Montean Rattanasiriwongwut 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากลุ 
Assoc. Prof. Dr.  Ponrudee Netisopakul 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุฏภิัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ 
Asst. Prof. Dr. Chutipuk Kemwimoottiwong 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ชื่นธวัช 
Asst. Prof. Dr. Ronnachai Chuentawat 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

6 อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา 
Dr. Noppadon Phumeechaya 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี 
Assist. Prof. Dr. Pijittra Jomsri 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

กลุ่มคณิตศาสตร์ สถติ ิ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ 

Assoc.Prof. Dr. Chartchai Leenawong 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ ติ๊กจ๊ะ 
Asst. Prof. Dr. Wirot Tikjha 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา 
Asst. Prof. Dr. Boorapa Singha 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกลู 
Asst. Prof. Dr. Bongkoch Nimtrakul 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพฐ์ โสภีพันธ์ 
Asst. Prof. Dr. Nop Sopipan 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

กลุ่มฟิสิกส์ พลังงาน  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบด ีศรีสังข์ 

Asst. Prof. Dr. Naruebodee Srisang 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี 
Asst. Prof. Dr. Navavan Thongmee 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

3 อาจารย์ ดร. ชเนษฎ ์วิชาศิลป์ 
Dr. Chanade Wichasilp 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

4 อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ 
Dr.Pakorn Preechaburana 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Thammasat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน ์กิตตอิัชวาลย์ 
Asst. Prof. Dr. Kanthapat Kitti-atchawan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ 
Asst. Prof. Dr. Kheamrutai Thamaphat 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที 
Assoc. Prof. Dr. Narong Sangwaranatee 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อิทธพิงษ์ 
Assoc. Prof. Dr. Ammara Ittipongse 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 
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กลุ่มเคมี นิติวิทยาศาสตร ์  
1 ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 

Prof. Pol .Maj. Gen. Patchara Sinloyma 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
Royal Police Cadet Academy 

2 รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก วรธัช วิชชุวาณิชย์ 
Assoc. Prof. Pol. Col. Witchuvanit Witchuvanit 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
Royal Police Cadet Academy 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทะมณี 
Asst. Prof. Dr. Rapiphun Janmanee 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สายธาร ทองพรอ้ม 
Asst. Prof. Dr. Saithan Thongphrom 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
Phuket Rajabhat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุฒิ สมนาม 
Asst. Prof. Dr. Sarawut Somnam 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ 
Asst. Prof. Dr. Wallika Suksomran 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง 
Asst. Prof. Dr. Thanakorn Pluangklang 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ 
Asst. Prof. Dr. Wanida Wonsawat 

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

9 อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 
Dr. Ploysai Ohama 

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

กลุ่มชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชวีวิทยา  
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ 

Assoc. Prof. Dr. Kooranee Tuitemwong 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Kasetsart University 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 
Assoc. Prof. Dr. Touchkanin Jongjitvimol 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน กอ้นคง 
Asst. Prof. Dr. Chisiri Konkong 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนภิา อุดมทว ี
Asst. Prof. Dr. Kotchanipha Udomthawee 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
Surindra Rajabhat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 
Asst. Prof. Dr. Krit Pinthong 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
Surindra Rajabhat University 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 
Asst. Prof. Dr. Kittisak Chotikadachanarong 

มหาวิทยาลัยราชภััฏเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

7 อาจารย์ ดร.ภคกุล สังข์สุริยะ 
Dr.Pakkakul Sangsuriya 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology  

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมหทยั ชพูันธ์ 
Asst. Prof. Dr. Thiamhathai Choopan 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

9 อาจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจนพ์งศ์ 
Dr.Triwit Rattanarojpong 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ ์อัจจมิาพร  
Asst. Prof. Dr. Amornpan Ajjimaporn 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล 
Asst. Prof. Dr. Chantana Kankamol 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิะดา อาชายทุธการ  
Asst. Prof. Dr. Piyada Achayuthakan 

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

13 อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุพ์ืช 
Dr.Wattana Panphut 

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

14 Dr. Mohammad Bagher Javadi Nobandegani มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

15 Dr. Ha Thanh Dong มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล 

Assoc. Prof. Dr. Suthep Silapanuntakul 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภกัดี 
Assoc. Prof. Dr. Benjaphorn Prapagdee 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย ์โฆษิตานนท์ 
Asst. Prof. Dr. Charnwit Kositanont 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Chulalongkorn University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนยี์ วิจิตรโกสุม 
Asst. Prof. Dr. Saowanee Wijitkosum 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Chulalongkorn University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 
Asst. Prof. Dr. Thaunwadee Srithawirat 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สารีพันธ์ 
Asst. Prof. Dr. Khamanitjaree Saripan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย ์แจ่มพงษ์ 
Assoc.Prof.Dr.Paiboon Jeamponk 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 
Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

9 รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์
Assoc.Prof.Sivapan Choo-In 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลยั อุฑารสกุล 
Asst. Prof. Dr. Tatsanawalai Utarasakul 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์  
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด 

Assoc. Prof. Dr. Chuenchit Boonchird 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสวุรรณ 
Assoc. Prof. Dr. Tasanee Limsuwan 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Kasetsart University 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 
Assoc. Prof. Dr. Khongsak Srikaeo 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ 
Asst. Prof. Dr. Teerin Chysirichote 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

5 อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉัว่เจริญ 
Dr. Thanida Chuacharoen 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล 

Asst. Prof. Dr.Wanida LAIWATTANAPAISAN 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Chulalongkorn University 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา ทั่วทพิย์ 
Asst. Prof. Dr. Somjintana Toutip 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Mahasarakham University 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ ลอืวานศิ 
 Asst. Prof. Dr. Chayanit Luevanich 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
Phuket Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อจัจิมาพร 
Asst. Prof. Dr. Amornpan Ajjimaporn 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

5 อาจารย์อัมพกิา นันทบ์ัญชา 
Ampika Nanbancha 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

Editorial Board  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 

 Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

2 Prof. Dr. Hongjoo Kim Kyungpook National University, Korea 

3 Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal Institut Teknologi Bandung, Indonesia 

4 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hieu Trung Can Tho University, Vietnam 
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5 Prof. Dr. Subhash C. Pandey Journal of Environmental Research and Development 
(JERAD), India 

6 Prof. Emeritus Manit Rappon Lakehead University, Canada 

7 Assoc. Prof. Dr. Thanh Son Dao Vietnam National University, Vietnam 

8 Dr. Soo Rin Kim Kyungpook National University, Korea 

9 Dr. Vinh Truong Hoang Ho Chi Minh City Open University, Vietnam 

10 Dr. Wong Tze Jin Universiti Putra Malaysia Bintulu Campus, Malaysia 

11 Dr. Stephen Raymond Morley Leicester Royal Infirmary,England 

Editorial Managers  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 

 Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

2 ดร.วัฒนา พันธุพ์ืช 
Dr. Wattana Panphut 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

3 ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล 
Asst. Prof. Dr. Tatsanawalai Utarasakul 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

4 ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี 
Asst. Prof. Dr.Pijittra Jomsri 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

5 ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า 
Dr.Nich Wongsongja 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

6 ดร.มนัสวี เดชกล้า 
Dr.Manussawee Dechkla 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

7 ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ 
Dr. Thanida Chuacharoen 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

8 ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ 
Dr. Sansanee Sansiribhan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

9 ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช 
Dr. Chookait Pudprommarat 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

10 ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 
Dr.Ploysai Ohama 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

11 ดร.สุริยัน สมพงษ์ 
 Dr.Suriyan Sompong 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 
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ก าหนดการการประชุมสวนสุนันทาวิชาการฯ 

 
 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมกรุงธนบอล์ลรูม ชั้น 3 
09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานการประชุม 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
09.15 - 09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
09.30 - 10.00 น. - พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วมและถ่ายภาพร่วมกัน 
     - พิธีมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จ านวน 3 รางวัล 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
10.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Recent Technology Breakthroughs in the Control 
    of Iron Deficiency Anemia” 
    โดย Prof.Dr.Michael Bruce Zimmermann 
    Zurich Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Switzerland 
 

10.30 - 11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Universities Facing Severe Challenges of Fewer  
    Children Trend and International Competition” 
    โดย   Prof.Dr.Chih–Hsiang Liao 
    Vice President of Chia Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan 
11.00 – 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง ณ ด้านหน้าห้องประชุมภาณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 
11.00 – 12.15 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ ณ ด้านหน้าห้องประชุมภาณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 
11.15 - 12.15 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 1, 2 และ 3  
ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 1) 
ห้องภาณุรังษี ซี ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 2) 
ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาฟิสิกส์และพลังงาน 
ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ห้องบงกชรัตน์ ซี ชั้น 2 กลุ่มสาขาเคมีและนิติวิทยาศาสตร์ 
ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
ห้องบุษบงกช บี       ชั้น 2 กลุ่มสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา 
ห้องกรุงธนบอลล์รูม   ชั้น 3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและคหกรรมศาสตร์ 

 

12.15 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมน้ า ชั้น 1 
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13.15 – 15.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์  
     ณ ด้านหน้าห้องประชุมภาณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 (ต่อ) 
     พร้อมมอบวุฒิบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ 
 

13.15 – 14.45 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 1, 2 และ 3 (ต่อ) 
ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 1) 
ห้องภาณุรังษี ซี ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 2) 
ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาฟิสิกส์และพลังงาน 
ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ห้องบงกชรัตน์ ซี ชั้น 2 กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
ห้องบุษบงกช บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา 
ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและคหกรรมศาสตร์ 
 

14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง ณ ด้านหน้าห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 1, 2 และ 3 

15.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม 1, 2 และ 3 (ต่อ) 
 พร้อมมอบวุฒิบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย 

 

  



     
 

The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology 
- 13 - 

Conference Schedule 

 
08.00 - 09.00  Registration (Krungthon Ballroom, 3rd floor front area) 

09.00 - 09.15  Giving a briefing of the conference 

   Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta 

Dean of Faculty of Science and Technology 

09.15 - 09.30  SsSCI 2019 Opening ceremony  

     Associate Professor Dr. Luedech Girdwichai 

     President of Suan Sunandha Rajabhat University 

09.30 - 10.00 Presenting a token of appreciation to the distinguished co-hosts and  
     taking a group  photo 

Presenting three awards for outstanding  
     Associate Professor Dr. Luedech Girdwichai 
     President of Suan Sunandha Rajabhat University 
10.00 - 10.30 Keynote Speech “Recent Technology Breakthroughs in the Control of  
    Iron Deficiency Anemia” 
    Professor Dr. Michael Bruce Zimmermann 

    Zurich Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Switzerland 

10.30 - 11.00 Keynote Speech “Universities Facing Severe Challenges of Fewer  
    Children Trend and International Competition” 
    Professor Dr. Chih–Hsiang Liao 
    Vice President of Chia Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan 

11.00 – 11.15 Refreshment Breaks at Phanurandsi Ballroom, 1st floor front area 

11.00 - 12.15 Poster presentation session (Phanurangsi Ballroom, 1st floor front area) 

11.15 - 12.15  Oral presentation session (meeting room 1st, 2nd and 3rd floor) 

Phanurangsi Room A,  1st floor Computer Science and Information Technology (Group 1) 
Phanurangsi Room C,  1st floor Computer Science and Information Technology (Group 2) 
Bongkotrat Room A,  2nd floor Physics and Energy 
Bongkotrat Room B,  2nd floor Sports and Health Science    
Bongkotrat Room C,  2nd floor Chemistry and Forensic Science 
Busabongkot Room A, 2nd floor Environmental Science & Technology 
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Busabongkot Room B, 2nd floor Biology, Biotechnology and Microbiology 
Krungthon Ballroom,  3rd floor Food Science & Technology and Home Economics 

12.15 – 13.15  Lunch at Rim Nam Terrace, 1st floor 

13.15 – 15.30  Poster presentation session (Phanurangsi Ballroom, 1st floor front area) (cont.) 
     Presenting poster presentation certificates at the presentation area 

13.15 – 14.45  Oral presentation session (Meeting room 1st, 2nd and 3rd floor) (cont.) 

Phanurangsi Room A,  1st floor Computer Science and Information Technology (Group 1) 
Phanurangsi Room C,  1st floor Computer Science and Information Technology (Group 2) 
Bongkotrat Room A,  2nd floor Physics and Energy 
Bongkotrat Room B,  2nd floor Sports and Health Science    
Bongkotrat Room C,  2nd floor Chemistry and Forensic Science 
Busabongkot Room A, 2nd floor Environmental Science & Technology 
Busabongkot Room B, 2nd floor Biology, Biotechnology and Microbiology 
Krungthon Ballroom,  3rd floor Food Science & Technology and Home Economics 

14.45 – 15.00  Refreshment Breaks at front area of each meeting rom (1st, 2nd and 3rd floor)  

15.00 – 17.00  Oral presentation session (Meeting room 1st, 2nd and 3rd floor) (cont.) 

     Presenting oral presentation certificates at the presentation rooms 

 

******************************** 
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Oral Presentation 
Conference Sessions:   Computer Science and Information Technology (Group 1) 

Phanurangsi Room A, 1st floor (ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น 1) 
Chairperson Co-Chairperson 

Dr.Vinh Truong Hoang  
Vice-Dean, Faculty of Information Technology 
Ho Chi Minh City Open University 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธ์ิ ชูชัยวัฒนา คณบดีวิทยาลัยครเีอทีฟดีไซน์แอนด์ 
เอ็นเตอร์ เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติ 

อาจารย์ ดร.กิตตคิุณ มีทองจันทร ์ 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30 
SSSCI2019_CS_4 

SSSCI2019_O_121 
Way Sokhom Mahidol University 

Development of Innovative Media for 
Communication Sangha in Phra Nakhon, 
Bangkok, Thailand 

International 

2. 11.30.-11.45 
SSSCI2019_CS_8 
SSSCI2019_O_56 

กรรณิการ์ กมลรัตน ์
Kannikar Kamolrat 

Sakon Nakhon 
Rajabhat University 

Application Development for Pon-Yang-
Kham Fattened Cattle in Sakon Nakhon 
Province on Android Operating System 

National 

3. 11.45-12.00 
SSSCI2019_CS_1 
SSSCI2019_O_4 

รุจิจันทร ์วิชิวานิเวศน ์
Rujijan Vichivanives 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

การพัฒนาต้นแบบสมาร์ทฟาร์มการปลกูดอกมะลิ
ด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

National 

4. 12.00-12.15 
SSSCI2019_CS_6 
SSSCI2019_O_44 

จีระศักดิ์ น าประดษิฐ์ 
Jeerasak Numpradit 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การบ าบัดทางเลือกส าหรับโรคกลวัความสูงโดยใช้
ระบบความจริงเสมือน 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30 
SSSCI2019_CS_9 
SSSCI2019_O_71 

ลูกหนู อู่ทอง 
Looknu Authong 

Rajamamgala University 
of Technology 
Suvarnabhumi 

การน าเทคโนโลยอีินเตอร์เน็ตออฟติงค์มา
ประยุกต์ใช้งาน 

National 

6. 13.30-13.45 
SSSCI2019_CS_10 
SSSCI2019_O_80 

ชัชนันท์ น้ าวน 
Chatchanun Namwon 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

การวิเคราะหห์าพื้นที่เหมาะสมในการตัง้โรงงาน
อุตสาหกรรมชีวมวลอัดแท่งในจังหวัดพษิณุโลก 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

7. 13.45-14.00 
SSSCI2019_CS_11 
SSSCI2019_O_85 

ศราวุธ พาจรทิศ 
Sarawut Pajonetid 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เชียงใหม่ 

โมบายแอปพลิเคชันส าหรับรู้จ าสมุนไพรบน
ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอย ์โดยใช้ไลบรารี่ของเทน
เซอร์โฟร 

National 

8. 14.00-14.15 
SSSCI2019_CS_12 
SSSCI2019_O_91 

ประภาภรณ์ นพภาลัย 
Praphaporn Nopparai 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การประยกุต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์
ผู้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

National 

9. 14.15-14.30 
SSSCI2019_CS_13 
SSSCI2019_O_93 

ธนาวุฒ ิธูปบูชา 
Thanawut Thoopucha 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

การป้องกันและตรวจจบัการร่ัวไหลของน้ าภายใน
บ้านผ่านระบบควบคุมการไหลของน้ าดว้ยอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_CS_14 
SSSCI2019_O_95 

ศุภชัย พรหมประเสริฐ 
Supachai Promprasoet 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

ระบบควบคุมการเปิดปิดคอมพวิเตอร์ทางไกลผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15 
SSSCI2019_CS_15 
SSSCI2019_O_99 

อุบลศิลป์ โพธิ์พรม 
Ubonsilp Phoprom 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สกลนคร 

การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนงานบริการ
ด้วยมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

National 

12. 15.15-15.30 
SSSCI2019_CS_16 
SSSCI2019_O_83 

พิสิษฐ์ แม้นวงศ์เดือนPisit 
Manwongdeon 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการคลังสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วน
อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร 

National 

13. 15.30-15.45 
SSSCI2019_CS_17 
SSSCI2019_O_117 

มณีรัตน์ ภารนันท์ 
Maneerat Paranan 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต 

จักรพงษภวูนารถ 

การพัฒนาเว็บปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเทียบโอน
หน่วยกิตส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

National 

14. 15.45-16.00 
SSSCI2019_CS_18 
SSSCI2019_O_120 

อุบลศิลป์ โพธิ์พรม 
Ubonsilp Phoprom 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สกลนคร 

การพัฒนาระบบการบรกิารตอบค าถามอัตโนมัติ 
โดยเทคโนโลยี ไลน์ บอท (LINE BOT) ของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 

National 

15. 16.00-16.15 
SSSCI2019_CS_38 
SSSCI2019_O_235 

ปานจิต มุสิก 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

นครศรีธรรมราช 
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นใน
โรงเรือนปลูกพืชจ าลอง 

National 
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Conference Sessions:   Computer Science and Information Technology (Group 2) 

Phanurangsi Room C, 1st floor (ห้องภาณุรังษี ซี ชั้น 1) 
Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มศักดิ์  ศรีสวการย ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา   
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30 
SSSCI2019_CS_24 
SSSCI2019_O_152 

พฤกษนันท์ ค าลาพิศ 
Pruksanan Kamlapit 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
การวิเคราะหแ์ละพยากรณ์ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

National 

2. 11.30.-11.45 
SSSCI2019_CS_25 
SSSCI2019_O_156 

รัชดาพร คณาวงษ ์
Ratchadaporn Kanawong, 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Ginrai-Bot for Ordering and Recommending 
Healthy Food Online Application 

National 

3. 11.45-12.00 
SSSCI2019_CS_26 
SSSCI2019_O_158 

สุทธิษา กันจ ู
Suttisa Kunju 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
การพัฒนาการส่งเสริมการขายเครื่องส าอางบน
เฟสบุ๊ค กรณีศึกษาร้าน เอม แอนด ์แพร 

National 

4. 12.00-12.15 
SSSCI2019_CS_28 
SSSCI2019_O_162 

Chaiyapan Charoensuk 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 
แอปพลิเคชันช่วยแจ้งเตือน 
การรับประทานยา 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30 
SSSCI2019_CS_29 
SSSCI2019_O_163 

สุมิตรา นวลมีศรี 
Sumitra Nuanmeesri 

Suan Sunandha Rajabhat 
University 

การพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันด้วยบูทส
แตรป กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

National 

6. 13.30-13.45 
SSSCI2019_CS_31 
SSSCI2019_O_181 

ทนาลักษ์ ปราณีคุณากร 
Thanaluk Pranekunakol 

Burapha University 
การคัดกรองข้อมูลส าหรับระบบเซนเซอร์ไร้สาย
ขนาดใหญ่โดย STackSTorm 

National 

7. 13.45-14.00 
SSSCI2019_CS_32 
SSSCI2019_O_202 

กิตติพัฒน์ ปั่นฟกั 
Kttipat Panfak 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

การออกแบบ FTP เพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ระหว่าง 
Client และ Server 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

8. 14.00-14.15 
SSSCI2019_CS_35 
SSSCI2019_O_214 

ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ
Preedawon Kadmateekarun 

Suan Sunandha Rajabhat 
University 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบจัดการรดน้ า
อัตโนมัติ 

National 

9. 14.15-14.30 
SSSCI2019_CS_36 
SSSCI2019_O_221 

กาญจนา ขัติทะจักร ์
Kanchana Kanthachak 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เชียงใหม่ 

การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิน่ด้านการ
เพาะเลี้ยงครั่งโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 
 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_CS_21 
SSSCI2019_O_130 

จักรภัฏ เจนไธสง 
Jakapat Janethaisong 

Rajamangala University 
of Technology 
Suvarnabhumi 

การจัดการความปลอดภัยของดีเอ็นเอส National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15 
SSSCI2019_CS_39 
SSSCI2019_O_250 

ประชุม พันออด มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การพัฒนาระบบการจัดการหอ้งประชุมออนไลน์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี

National 

12. 15.15-15.30 
SSSCI2019_CS_23 
SSSCI2019_O_150 

บพิตร ไชยนอก 
Bopit Chainok 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
ระบบตรวจวัดสภาพอากาศที่มีผลต่อคุณภาพน ้าใน
บ่อเล้ียงกุ้งขาว 

National 

13. 15.30-15.45 
SSSCI2019_CS_20 
SSSCI2019_O_123 

วุฒิชัย นาคเพียทา 
Voottichai Nakpeata 

Rajamangala University 
of Technology 
Suvarnabhumi 

การน าโครงข่ายเฉพาะกิจมาประยกุต์ใช้งาน National 

14. 15.45-16.00 
SSSCI2019_CS_19 
SSSCI2019_O_122 

พัทธนันท์ นาคยศ 
Pattanan Nakyos 

Rajamangala University 
of Technology 
Suvarnabhumi 

การน าโปรโตคอลมาใช้หาเส้นทางบนเครือข่ายไร้สาย National 

15. 16.00-16.15 
SSSCI2019_CS_5 

SSSCI2019_P_42 

ชัชชุฎา โพธิลกัษณ ์
Chatchuda Potiluck 

Mahidol University 
ระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

National 

16. 16.15-16.30 
SSSCI2019_CS_7 

SSSCI2019_P_45 

อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์  
Uraiwun Ruxpakawong 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

การสร้างแบบทดสอบค าสั่งสืบค้นข้อมูล และตรวจ
ค าตอบ โดยอัตโนมัต ิ

National 
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Conference Sessions:  Chemistry and Forensic Science 

Bongkotrat Room C, 2nd floor (ห้องบงกชรัตน์ ซี ช้ัน 2) 
Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30 
SSSCI2019_CH_7 
SSSCI2019_O_160 

Pornpan Tana 
Maha Sarakham Rajabhat 

University 

The preparation of hybrid material of 
cobalt complex into mesoporous silica 
from the rice husk 

International 

2. 11.30.-11.45 
SSSCI2019_CH_11 
SSSCI2019_O_182 

Pasakorn Sangnikul 
Maha Sarakham Rajabhat 

University 

DFT investigation of toluene adsorption 
on silicon carbide nanosheet doping with 
transition metal for sensing application 

International 

3. 11.45-12.00 
SSSCI2019_CH_19 
SSSCI2019_O_604 

Jitlada Chumee 
Suan Sunandha Rajabhat 

University 
The Effect of Viscosity-imparting Agent on 
Textural Properties of Toddy Palm Syrup 

International 

4. 12.00-12.15 
SSSCI2019_CH_3 
SSSCI2019_O_76 

ดุสิตพร ศริลักษณ์ Dusitporn 
Srilak 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อิทธิพลของสารตวัเติมต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์ม
ยางธรรมชาติโปรตีนต่ าผสมลิกนิน 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30 
SSSCI2019_CH_6 
SSSCI2019_O_140 

ชุติมา ศิลามณีเวช Chutima 
Silamaneewet 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผลของการปรับสภาพชานออ้ยดว้ยด่างที่มีต่อการ
เพิ่มผลผลิตน้ าตาลและองค์ประกอบทางเคมี 

National 

6. 13.30-13.45 
SSSCI2019_CH_21 
SSSCI2019_O_246 

วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล 
Vatcharaporn Prapasanobol 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การศึกษาสารพฤกษเคม ีปริมาณฟีนอลกิและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของจาวตาล 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

7. 13.45-14.00 
SSSCI2019_CH_22 
SSSCI2019_O_243 

ปัทมาพร ยอดสันต ิ
Pattamaporn Yodsanti 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การประเมินศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนของต้น
ตาลในจังหวัดเพชรบุรี 

National 

8. 14.00-14.15 
SSSCI2019_CH_20 
SSSCI2019_P_147 

Wilasinee 
Sathitdetkunchorn 

Rajabhat Nakhonratchasima 
University 

การวิเคราะห์ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียม ในน้ า
บาดาล โดยเทคนิคอะตอมมิก แอบซอรพ์
ชันสเปกโทรโฟโตเมทรี 

National 

9 
14.15-14.30 SSSCI2019_CH_14 

SSSCI2019_P_199 
เอกชัย อัชชะ 

Ekkachai Achcha 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ การเคลือบลายนิว้มือแฝงด้วยรีดิวซ์แกรฟีน
ออกไซด์บนกระจกเอฟทีโอโดยใช้การเคลือบ
ไฟฟ้า 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 
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Conference Sessions:   Mathematics and Statistics 
Bongkotrat Room C, 2nd floor (ห้องบงกชรัตน์ ซี ช้ัน 2) 

 

Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม 
ภาควิชาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช 
หัวหน้าสาขาวิชาสถติิประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

10. 14.30-14.45 
SSSCI2019_MA_1 
SSSCI2019_O_12 

สิริพร หล้าปวงค า 
Siriporn Lapouangkham 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เง่ือนไขบางประการของฟังก์ชันการบวก 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15 
SSSCI2019_MA_2 
SSSCI2019_O_17 

เจษฎา สจุริตธุระการ 
Jedsada Sutjaritthurakan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
ผลของการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยที่มีผล
ต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรค
หัด 

National 

12. 15.15-15.30 
SSSCI2019_MA_3 
SSSCI2019_O_77 

ปณิธิ วจิิตรไกรวิน 
Paniti Vichitkraivin 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Resistance Factors Affecting the 
Adoption of Healthcare Robots 
Technology in Thailand Government 
Hospital 

National 

13. 15.30-15.45 
SSSCI2019_MA_5 
SSSCI2019_O_86 

สิทธิกร นาคขาว 
Sitthikorn Nakkao 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ ์

National 

14. 15.45-16.00 
SSSCI2019_MA_6 
SSSCI2019_O_107 

เยาวลักษณ์ ศรีเมือง 
Yaowaluk Srimuang 

Faculty of Science, 
Ramkhamhang University 

General Solution of the n -D Pompeiu 
Functional Equation 

National 

15. 16.00-16.15 
SSSCI2019_MA_7 
SSSCI2019_O_153 

ธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ 
Tunyaluk Thepsuwan 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กิจกรรมการเรียนรู้เกีย่วกับอัตราสว่นทองบน
ร่างกายมนุษย ์

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

16. 16.15-16.30 
SSSCI2019_MA_8 
SSSCI2019_O_171 

ศศิวิมล คณฑา 
Sasiwimon Raokhetkit 

Khontha 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ลดขั้นตอนของการเคลือบแข็งในกระบวนการผลิต
เลนส์ 

National 

17. 16.30-16.45 
SSSCI2019_MA_9 
SSSCI2019_O_173 

Rukchart Prasertpong 
รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

Nakhon Sawan Rajabhat 
University 

ไอดีลภายในรัฟและควอซี-ไอดีลรัฟในปริภูมิการ
ประมาณของกึ่งกลุ่มภายใต้ความสัมพันธ์พรีออ
เดอร์และคอมแพทิเบิล 

National 

18. 16.45-17.00 
SSSCI2019_MA_10 
SSSCI2019_O_176 

ธัญวรัตน์ ชัชรัตน ์
Thanwarat Chatcharata 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

ไบ-ไอดีลรัฟและไบ-ไอดีลเฉพาะรัฟในปริภูมิการ
ประมาณของกึ่งกลุ่มภายใต้ความสัมพันธ์พรีออ
เดอร์และคอมแพทิเบิล 

National 
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Conference Sessions:  Physics and Energy 

Bongkotrat Room A, 2nd floor (ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2) 
Chairperson Co-Chairperson 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต  มสุกิ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย เทพา 
คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวสัดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30 
SSSCI2019_PH_25 
SSSCI2019_O_164 

Nattapon Chantarapanich Kasetsart Univeristy 
Design and Analysis of Plastic Medical 
Tray for Implant Packaging 

International 

2. 11.30.-11.45 
SSSCI2019_PH_27 
SSSCI2019_O_192 

Natthaphong Kamma Khon Kaen University 
A Polymeric Coating on Prelithiated 
Silicon-Based Nanoparticles for High 
Capacity Anodes used in Li-ion Batteries 

International 

3. 11.45-12.00 
SSSCI2019_PH_1 
SSSCI2019_O_6 

Pinyapach Tiamduangtawan มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การพัฒนาวัสดุก าบังอนภุาคนิวตรอนทีส่ามารถ
ซ่อมแซมตัวเองจากวัสดุเชิงประกอบ พอลิไวนิล
แอลกอฮอล ์(PVA) และซาแมเรียมออกไซด์ 
(Sm2O3) 

National 

4. 12.00-12.15 
SSSCI2019_PH_2 
SSSCI2019_O_7 

กุลลิตา โกละนันท ์
Kullita Kolanan 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การตรวจวิเคราะห์โลหะอะมัลกัมดว้ยเทคนิคการ
เล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ และกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30 
SSSCI2019_PH_4 
SSSCI2019_O_16 

Wichan Lertlop 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

สวนสุนันทา 

การก าหนดปัญหาให้นักศึกษาค้นคว้าเพือ่พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 
สาขาฟิสิกสป์ระยกุต์ปีการศึกษา 2562 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

6. 13.30-13.45 
SSSCI2019_PH_7 
SSSCI2019_O_37 

อัศวิน ยอดรักษ ์
Assawin Yodruk 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

การพัฒนาเครื่องทดสอบความล้าแบบหมุนดัด  
Development of A Rotary-Bending Fatigue 
Tester 

National 

7. 13.45-14.00 
SSSCI2019_PH_9 
SSSCI2019_O_46 

อภิฤดี ตัณฑเวชกิช 
Apirudee Tentawechakit 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ 

National 

8. 14.00-14.15 
SSSCI2019_PH_10 
SSSCI2019_O_47 

พิศาล ปานสุข 
Pisan Pansook 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ
การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมแบบ แนวตัง้ โดยใช้
ลมทิ้งจากระบบก าจัดฝุ่นในโรงงานผลิตปูนกาว
ซีเมนต์ 

National 

9. 14.15-14.30 
sssci2019_PH_23 
sssci2019_O_157 

รัชนีกร ปันล่า 
atchaneekorn Punla 

Maejo University 
การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์โดยใช้
คอปเปอร์ออกไซด์เป็นวัสดุน าโฮลแบบชัน้คู่ 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_PH_29 
SSSCI2019_O_136 

Pich Khoem 
รวิภัทร ลาภเจริญสุข 

Ravipat Lapcharoensuk 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การวิเคราะห์ความแม่นย าของเครื่องเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ส าหรับการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเค็ม 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15 
SSSCI2019_PH_30 
SSSCI2019_O_155 

มครินทร์ กาญจนสุต 
Makkaryn Kanchanasoot 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การออกแบบและประยุกต์ใช้เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
จากพืช เพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ า 

National 

12. 15.15-15.30 
SSSCI2019_PH_31 
SSSCI2019_O_224 

อรอนงค์ เสนาะจิต 
Ornanong Sanorchit 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เทพสตรี 

การหาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของ
แผ่นเส้นใยชานอ้อยกับ BaSO4 โดยมีน้ ายางพารา
เป็นตัวประสาน 

National 

13. 15.30-15.45 
SSSCI2019_PH_32 
SSSCI2019_O_237 

Petcharat Jaiboon 
Sakon Nakhon Rajabhat 

University 

Effect of drying temperature on quality of 
RD6 variety brown parboiled glutinous 
rice 

National 

14. 15.45-16.00 
SSSCI2019_PH_33 
SSSCI2019_O_249 

ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

เชียงใหม่ 
การเปรียบเทียบศักยภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ใช้น้ า
หมักชีวภาพจากผลไม ้

National 

15. 16.00-16.15 
SSSCI2019_PH_5 
SSSCI2019_O_21 

บัณฑร จิตต์สุภาพ 
Bantorn Chitsupap 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
การควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบท่อน าสารท า
ความเย็นร่วมเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

National 
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Conference Sessions:  Biology, Biotechnology and Microbiology 

Busabongkot Room B, 2nd floor (ห้องบุษบงกช บี ชั้น 2) 
Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม  
หัวหน้าสาขาวิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30 
SSSCI2019_BT_1 
SSSCI2019_O_19 

ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ 
Ruthairat Siriwattanarat 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

ความหลากหลายของชนิดพันธุป์ลาน้ าจดืใน
คลองแสนแสบพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

National 

2. 11.30.-11.45 
SSSCI2019_BT_2 
SSSCI2019_O_28 

Pornsiri Bumrungtham 
พรศิร ิบ ารุงธรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การโคลน การแสดงออก และการศึกษาลักษณะ
ของรีคอมบิแนนท์แมนนาเนส 

National 

3. 11.45-12.00 
SSSCI2019_BT_9 
SSSCI2019_O_89 

รพีพรรณ กองตูม Rapeepan 
Kongtoom 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
หมู่บ้านจอมบึง 

การศึกษาสมบัติบางประการของพันธุพ์ริก
พื้นเมือง(พริกกะเหรี่ยง) ที่ปลูกในพื้นทีภ่าค
ตะวันตกของประเทศไทย 

National 

4. 12.00-12.15 
SSSCI2019_BT_11 
SSSCI2019_O_103 

Krit Phinetsathian กฤษณ ์
พิเนตรเสถียร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สกลนคร 

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชใหส้ีย้อม 
จังหวัดสกลนคร 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30 
SSSCI2019_BT_12 
SSSCI2019_O_108 

Araya Pranprawit 
อารยา ปรานประวิตร 

Suratthani Rajabhat 
University 

ความสามารถในการต้านโรคเบาหวานผา่นการ
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์จากผักพื้นบ้าน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ หมู ่9 ต าบลขุนทะเล อ าเภอ
เมือง 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

National 

6. 13.30-13.45 
SSSCI2019_BT_20 
SSSCI2019_O_141 

Asro Hajiabdullah  
อัซรอ หะยอีับดุลเลาะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การผลิตกรดซักซินิกจากกากน้ าตาลดว้ยเช้ือ 
Actinobacillus succinogenes 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

7. 13.45-14.00 
SSSCI2019_BT_21 
SSSCI2019_O_144 

รัชนีกร สวาม ิ 
Ruchnekorn Swami 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
การยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของไฟโคไซยานนิจาก
สาหร่าย Arthrospira platensis และสาหร่าย 
Synechocystis sp. PCC6803 

National 

8. 14.00-14.15 
SSSCI2019_BT_28 
SSSCI2019_O_220 

กัลทิมา พิชยั 
Kaltima Pichai 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
การเก็บรักษาเช้ือยีสต์จากน้ าหมักเปลือก
สับปะรด โดยวิธกีารท าแห้งแบบเยอืกแข็ง 

National 

9. 14.15-14.30 
SSSCI2019_BT_29 
SSSCI2019_O_222 

กัญญ์วรา วงค์แพทย ์
Kanwara Wongpaet 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมของนกเป็ดแดง (Dendrocygna 
javanica) บริเวณอ่างเก็บน้ า ภายใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม ่ศูนย์แม่ริม 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_BT_31 
SSSCI2019_O_225 

Peangjai Jianwitchayakul 
เพียงใจ เจียรวิชญกุล 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนดินใน
จังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนจากผักตบชวา 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15 
SSSCI2019_BT_33 
SSSCI2019_O_229 

รุ่งนภา ทากัน 
Rungnapa Tagun 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ผลกระทบของมลพิษในระบบนิเวศนาขา้วต่อ
สิ่งมีชีวิตในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

National 

12. 15.15-15.30 
SSSCI2019_EN_15 

SSSCI2019_O_106 

กิตติมา เกตุสอาด 
Kittima Ketsa-ad 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

การคัดแยกแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมที่สร้าง
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและสภาวะที่เหมาะสม
ในการสร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ 

National 

13. 15.30-15.45 
SSSCI2019_BT_38 
SSSCI2019_O_245 

ไกรฤกษ์ ทวีเช้ือ 
Krailerk Taweechue 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การศึกษาเพือ่ทราบลาดับนวิคลีโอไทด์และความ
ผันแปรของยีนมัยโอสแตตินในแพะ (Capra 
hircus) ที่เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรี 

National 

14. 15.45-16.00 
SSSCI2019_BT_39 
SSSCI2019_O_247 

พรอริยา ฉิรินัง 
Pornariya Chirinang 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
คุณสมบัติเป็นโฟมของ Lactobacillus 
plantarum 3C2-10 ที่ผลิตสารลดแรงตึงผิว
ชีวภาพจากเปลือกส้ม 

National 

15. 16.00-16.15 
SSSCI2019_BT_32 

SSSCI2019_P_228 

วัชรี หาญเมืองใจWatcharee 
Hanmoungjai 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ผลการเจริญของเส้นใยเห็ดจี้จงบนอาหารเลี้ยง
เช้ือสูตรดัดแปลงชนิดต่าง ๆ National 
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Conference Sessions:  Environmental Science & Technology 

Busabongkot Room A, 2nd floor (ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2) 
Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรศักดิ์  นุ่มมศีรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลยั อุฑารสกุล 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30 
SSSCI2019_EN_1 
SSSCI2019_O_22 

พรทิพย์ วิมลทรง 
Pornthip Wimonsong 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

การวิเคราะหแ์ผนเผชิญเหตุอุทกภยัระดบัจังหวัด
ของประเทศไทย 

National 

2. 11.30.-11.45 
SSSCI2019_EN_2 
SSSCI2019_O_34 

ช านาญพงษ์ เฉลิมเผ่า 
Chamnanpong Chalermpow 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
การผลิตก๊าซไฮเทนชีวภาพจากของเสียทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

National 

3. 11.45-12.00 
SSSCI2019_EN_3 
SSSCI2019_O_43 

ภัทรลภา ฐานวิเศษ 
Phatlapha Thanwised 

Sakon Nakhon Rajabhat 
University 

แนวทางการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสกลนคร 

National 

4. 12.00-12.15 
SSSCI2019_EN_4 
SSSCI2019_O_48 

สุวิมล คุปติวุฒ ิ
Suwimon Kooptiwoot 

Suan Sunandha Rajabhat 
University 

Mining waste separation behavior related 
factor 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30 
SSSCI2019_EN_5 
SSSCI2019_O_50 

ทศพร นีละไพจิตร์ 
Todsaporn Neelapaijit 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นทจ์ากกิจกรรมของ
ตลาดชุมชน 

National 

6. 13.30-13.45 
SSSCI2019_EN_6 
SSSCI2019_O_53 

สุวิมล คุปติวุฒ ิ
Suwimon Kooptiwoot 

Suan Sunandha Rajabhat 
University 

Development of a garbage bin selection 
expert system for waste separation 

National 

7. 13.45-14.00 
SSSCI2019_EN_13 
SSSCI2019_O_105 

วิเวียน จุลมนต ์
Vivian Chullamon 

Thammasat University 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ดว้ย GIS 
เพื่อเลือกที่ตั้งโรงงานแปรขยะมูลฝอยเปน็
พลังงานในจังหวัดปทุมธาน ี

National 

8. 14.00-14.15 
SSSCI2019_EN_18 
SSSCI2019_O_116 

Aphiranan Phongjetpuk Mahidol University 
การประเมินปริมาณการใช้น้ า และผลกระทบ
ด้านความขาดแคลนน้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

9. 14.15-14.30 
SSSCI2019_EN_22 
SSSCI2019_O_145 

ไพบูลย์ แจ่มพงษ ์
Paiboon Jeamponk 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

ผลกระทบจากปัญหาภาวะหมอกควันตอ่ปัญหา
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาเข้ารบับริการ
ที่โรงพยาบาลเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_EN_23 
SSSCI2019_O_148 

วลัยพร ผอ่นผัน 
Walaiporn Phonphan 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

การติดตามการเปลีย่นแปลงพื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรสงครามด้วยเทคโนโลยีการส ารวจ
ระยะไกล 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15 
SSSCI2019_EN_26 
SSSCI2019_O_166 

ณิช วงศ์ส่องจ้า 
Nich Wongsongja 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
การศึกษาการมีส่วนรว่มของชุมชนด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้าพลงัน้ า

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุร ี
National 

12. 15.15-15.30 
SSSCI2019_EN_29 
SSSCI2019_O_184 

วราภรณ์ โกศัลวิตร 
Waraporn Kosanlavit 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครราชสีมา 

Promotion of Community Participation 
for Saline Soil Remediation by 

Alternative Technology of Bio-Organic 
Fertilizers and Nano Material at 

Krabueang Yai, Phimai District, Nakhon 
Ratchasima Province 

National 

13. 15.30-15.45 
SSSCI2019_EN_30 
SSSCI2019_O_186 

นฤพร เวชยกุลชัย 
Naruporn Wetchayagulchai 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การเลือกเทคโนโลยีเตาเผาที่เหมาะสมส าหรับ
การแปรขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน กรณีศึกษา

จังหวัดปทุมธาน ี
National 

14. 15.45-16.00 
SSSCI2019_EN_33 
SSSCI2019_O_203 

นิธินาถ เจริญโภคราช 
Nitinarth Charoenpokarj 

Suan Sunandhda Rajabhat 
University 

ความหลากชนิด ความชุกชุมและความคล้ายคลึง
ของนก ในถิ่นที่อยู่อาศัยของนก บริเวณชายฝั่ง
ทะเล เพื่อการอนุรกัษ์และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

National 

15. 16.00-16.15 
SSSCI2019_EN_35 
SSSCI2019_O_243 

ปัทมาพร ยอดสันต ิ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การประเมินศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนของต้น
ตาลในจังหวัดเพชรบุรี 

National 

16. 16.15-16.30 
SSSCI2019_EN_17 
SSSCI2019_O_115 

วนิดา ชูอกัษร 
Wanida Chooaksorn 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

การศึกษาคุณภาพน้ าจากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ
บริเวณรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต 

National 
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Conference Sessions:  Food Science & Technology and Home Economics 

Krungthon Ballroom, 3rd floor (ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3) 
 

Chairperson Co-Chairperson 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

อาจารย์ ดร.ธนิดา  ฉั่วเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30 
SSSCI2019_FT_19 
SSSCI2019_O_114 

Supatchalee Sirichokworrakit 
Suan Sunandha Rajabhat 

University 

The effect of extraction methods on 
phenolic, anthocyanin, and antioxidant 
activities of Riceberry bran 

International 

2. 11.30.-11.45 
SSSCI2019_FT_1 
SSSCI2019_O_8 

ฐานวีร์ ลอยแกว้ 
Thanawee Loikaeo 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และ โภชนาการของ
แป้งแก่นตะวัน เพื่อน ามาแทนทีแ่ป้งสาลีบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

National 

3. 11.45-12.00 
SSSCI2019_FT_3 
SSSCI2019_O_29 

กัญญาพัชร เพชราภรณ์ 
Kanyapat Petcharaporn 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

นวัตกรรมการผลิตกระเทียมเจยีวไร้มันพร้อม
รับประทาน ด้วยเทคโนโลยกีารทอดดว้ยหม้อไร้
มัน (Air Fryer) 

National 

4. 12.00-12.15 
SSSCI2019_FT_5 
SSSCI2019_O_38 

จุฑามาศ มูลวงศ์ 
Jutamas Moolwong 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตน้ าพริกลง
เรือต ารับวังสวนสุนันทา กึ่งส าเร็จรูปด้วยเครื่อง
ท าแห้งแบบลกูกลิ้ง 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30 
SSSCI2019_FT_18 
SSSCI2019_O_104 

ชูสิทธิ์ หงษ์กุลทรัพย ์
Choosit Hongkulsap 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลของการท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็งต่อความคง
ตัวของสารสกัดจาก ดอกกระเจีย๊บ 

National 

6. 13.30-13.45 
SSSCI2019_FT_20 
SSSCI2019_O_146 

ณัฐพล ประเทิงจิตต์ 
Nattapol Prathengjit 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

การพัฒนาคุกกี้โดยการใช้แป้งมันเทศสีม่วงและ
แป้งข้าวทดแทนแป้งสาล ี

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

7. 13.45-14.00 
SSSCI2019_FT_21 
SSSCI2019_O_172 

วรกร ววิัชรากรกุล 
Worakorn Wiwatcharakornkul 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลายพิมพ์เอชพีทีแอลซี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ 
และปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทั้งหมด ของ
ดอกไม้ 5 ชนิดในพิกัดเกสร 

National 

8. 14.00-14.15 
SSSCI2019_FT_22 
SSSCI2019_O_174 

ธีรยุทธ ์พูนจันทร์นา 
Teerayut Poonjunna 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยประ Development 
of Pra Butter Products 

National 

9. 14.15-14.30 
SSSCI2019_FT_18 
SSSCI2019_O_104 

วราภรณ์ สงศรีอินท 
Waraporn Songsriin 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

การใช้ผงลูกประทดแทนผงอัลมอนด์ในมากา
รอง  

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_FT_14 
SSSCI2019_O_88 

ครองศักดา ภัคธนกนก 
Krongsakda Phakthanakanok 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 

ผลของการอบแห้งต่อลักษณะบางประการของ
เอนไซม์โปรติเอสจากเหง้าสับปะรด 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15 
SSSCI2019_FT_26 
SSSCI2019_O_191 

วันดี แกว้สุวรรณ 
Wandee Kaewsuwan 

Nakhon Sri Thammarat 
Rajabhat Univerisity 

กรรมวิธีการผสมต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของ
กล้วยอบชุบแป้งทอด 

National 

12. 15.15-15.30 
SSSCI2019_FT_27 
SSSCI2019_O_207 

อรุณชัย ตั้งเจริญบ ารุงสุข 
Arunchai 

Tangcharoenbumrungsuk 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

การศึกษาเพือ่ดูความเป็นไปได้ในการใช้
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปแีละคีโมเมทริกส์เป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในการระบุแหล่งต้นทาง
ของข้าวหอมมะล ิ

National 

13. 15.30-15.45 
SSSCI2019_FT_30 
SSSCI2019_O_242 

สุคนธา สุคนธ์ธารา มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การใช้มอลทิทอลทดแทนน้ าตาลทรายในขนมตาล 

National 

14. 15.45-16.00 
SSSCI2019_FT_32 
SSSCI2019_O_248 

ธนิดา ชาญชัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
อาหารท้องถิ่นเมืองเพชร 

National 

15. 16.00-16.15 
SSSCI2019_FT_12 
SSSCI2019_P_73 

นันท์ยาภรณ์ เมืองแดง 
Nanyaporn Mueangdang 

มหาวิทยาลัยราชภฎั 
พิบูลสงคราม 

การทดแทนแป้งมันส าปะหลังด้วยผงลูกจันใน
ลอดช่องสิงคโปร์ 

National 

16. 16.15-16.30 
SSSCI2019_FT_31 
SSSCI2019_O_244 

สุคนธา สุคนธ์ธารา มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การพัฒนาวาฟเฟิลเพื่อสขุภาพจากข้าวโพดงอก 

National 

17. 16.30-16.45 
SSSCI2019_FT_28 
SSSCI2019_P_227 

ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ ์
Khanittha Inprasit 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
การศึกษาสมบัติสารยึดเกาะผสมระหวา่งปลาย
ข้าวบดกับไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงเนื้อ
สัมผัสของขนมปลายขา้วแผ่นอบกรอบ 

National 
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Conference Sessions:  Sports and Health Science 

Bongkotrat Room B, 2nd floor (ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2) 
 

Chairperson Co-Chairperson 

ดร.ภคกลุ สังข์สรุิยะ  
นักวิจัยห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า 
ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณ ี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30 
SSSCI2019_SP_15 
SSSCI2019_P_128 

Churairat Srimanee Mahidol University 
Biomonitoring of metals exposure in 
Aranyik handicraft workers 

International 

2. 11.30.-11.45 
SSSCI2019_SP_1 
SSSCI2019_O_11 

Jatuporn Ounprasertsuk 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสวนสุนันทา 

บุคลิกภาพ 5 มิต ิและการจัดการความขัดแย้ง
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย 

National 

3. 11.45-12.00 
SSSCI2019_SP_2 
SSSCI2019_O_15 

Luckwirun Chotisiri 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 
The Development of Line Application 
for Home Visit among NCD Patients 

National 

4. 12.00-12.15 
SSSCI2019_SP_5 
SSSCI2019_O_23 

Wachiaporn Chotipanut 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลของโปรแกรมความสุขตอ่พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในต าบลบางนางลี่
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30 
SSSCI2019_SP_9 
SSSCI2019_O_33 

ภูวสิทธิ ์ภูลวรรณ Mr.Phoowasit 
Phoolawan 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในต าบลง้ิวด่อน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute  Topic 

International/ 
National 

6. 13.30-13.45 
SSSCI2019_SP_29 
SSSCI2019_O_219 

ดาวินี ชิณวงศ์ 
Dawinee Chinnawong 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

การศึกษาผลของต ารับยาพอกเขา่ในผู้ปว่ยข้อ
เข่าเส่ือม ณ โรงพยาบาลสังขะและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดม อ าเภอสังขะ จงัหวัด
สุรินทร์ 

National 

7. 13.45-14.00 
SSSCI2019_SP_30 
SSSCI2019_O_233 

เอกสิทธิ์ ไชยปิน 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครราชสีมา 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เทศบาล
ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ 

National 

8. 14.00-14.15 
SSSCI2019_SP_31 
SSSCI2019_O_232 

Preetiwat 
Wonnabussapawich 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

ผลของโปรแกรมการยืดเหยยีดกล้ามเน้ือที่
ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

National 

9. 14.15-14.30 
SSSCI2019_SP_32 
SSSCI2019_O_238 

ฐิติมา ล ายอง 
วิทยาลยัการสาธารณสุข 

สิรินธร 

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเร่ืองการดูแลรักษา
ผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดต่อผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็น
ทีม และความคิดเห็นของนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏบิัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์วิทยาลยัการสาธารณสุข         
สิรินธร จังหวัดตรัง 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_SP_33 
SSSCI2019_O_241 

อัสมาต์ ใจเท่ียง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครศรีธรรมราช 

คุณภาพชีวิตและภาวะโภชนาการของเกษตรกร
ชาวสวนยางพื้นที่ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15 
SSSCI2019_SP_8 
SSSCI2019_O_32 

ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน ์
Tipvarin Benjanirut 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

ความต้องการและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม 

National 
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Poster Presentation 
 

 
Phanurangsi Ballroom, 1st floor front area: หน้าห้องประชุมภานุรังษี ชั้น 1 

Conference Schedule: ก าหนดการน าเสนอผลงาน 

11.00-16.00     Poster presentation for participation  
13.00-15.00     Poster presentation for evaluation committee (น าเสนอผลงานและการตรวจให้คะแนนโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
15.00-16.00     Poster presentation awards ceremony (พิธีมอบรางวัลน าเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์) 

 

No. 
Paper Code/ 

Registration Code 
Topic  Theme  Name Institute 

1. 
SSSCI2019_CS_22 
SSSCI2019_P_142 

การจ าแนกนักศึกษาตามคุณลักษณะและคณะที่
เรียน โดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูลดว้ยวิธีต้นไม้
การตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษามหาวทิยาลัย
หอการค้าไทย 

Computer Science and 
Information Technology 

สิริธร เจริญรัตน์ 
Sirithorn Jalearnrat 

มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

2. 
SSSCI2019_CS_27 
SSSCI2019_P_159 

โมเดลการท านายพฤติกรรมความเส่ียงการเกิด
ภาวะความเครียดทางการเมือง 

Computer Science and 
Information Technology 

สมจินต์ จันทรเจษฎากร 
Somjin Junatarajessadkorn 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

3. 
SSSCI2019_CS_30 
SSSCI2019_P_165 

การประยกุต์วธิีการเอไจล์ส าหรับกิจกรรมในการ
เรียนการสอน 

Computer Science and 
Information Technology 

สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 
Sakauwrat Jongpattanakorn 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. 
SSSCI2019_CS_33 
SSSCI2019_P_211 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการท านายสีหมึก
พิมพ์ยวูีเฟล็กโซกราฟีบนฉลากพอลโิพรพิลีนโดย 
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและซอฟต์แวร์การ
ท านายส ี

Computer Science and 
Information Technology 

ณัฐวิทย์ โสหา 
Natthawut Soha 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. 
SSSCI2019_MA_4 
SSSCI2019_P_78 

ทัศนคติและพฤติกรรมของนิสิตระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการใช้บริการรถตู้
โดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ (รังสิต) – บางแสน 

Mathematics and Statistics 
ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ 
Preyarat Naksuwan 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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No. 
Paper Code/ 

Registration Code 
Topic  Theme  Name Institute 

6. 
SSSCI2019_MA_11 
SSSCI2019_P_189 

Stratified Unified Ranked Set Sampling for 
Asymmetric Distributions 

Mathematics and Statistics Chainarong Pianpailoon 
Sakon Nakhon Rajabhat 

University 

7. 
SSSCI2019_MA_12 
SSSCI2019_P_193 

ความสัมพันธ์ระหวา่งล าดับจาคอปและล าดับฟี
โบนัชชีดัดแปลง 

Mathematics and Statistics 
ณัฎฐิณีย์ คงนวล 

Nattinee Khongnual 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครศรีธรรมราช 

8. 
SSSCI2019_MA_13 
SSSCI2019_P_205 

ผลกระทบของปริมาณน้ าฝนที่มีผลต่อตวัแบบ
ส าหรับโรคมือ เท้า ปาก 

Mathematics and Statistics 
กิตติภัทร พลเดช 

Kittipat Pondach 
มหาวิทยาลัยราชภฎั

นครศรีธรรมราช 

9. 
SSSCI2019_PH_8 
SSSCI2019_P_40 

การเตรยีมไม้เทียมจากพลาสติก และเส้นใย
มะพร้าว 

Physics and Energy 
สิงหเดช แตงจวง  

Singhadej Tangjuank 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์

10. 
SSSCI2019_PH_11 
SSSCI2019_P_64 

Energy Absorption and Exposure Buildup 
Factors for Coconut fiber gypsum board 

Physics and Energy Kittisak Sriwongsa มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11. 
SSSCI2019_PH_12 
SSSCI2019_P_65 

Evaluation of radiation shielding properties 
for samarium bismuth borate glasses 

Physics and Energy Kittisak Sriwongsa มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. 
SSSCI2019_PH_13 
SSSCI2019_P_66 

Evaluated shielding radiation and 
exposure build up factor for La2O3 based 
glasses 

Physics and Energy Kittisak Sriwongsa มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13. 
SSSCI2019_PH_14 
SSSCI2019_P_94 

Energy Conservation of Split Type Air 
Conditioner in Mechanical Engineering 
Department Building of RMUTL Tak 

Physics and Energy Yuttana Sriudom 
Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak 

14. 
SSSCI2019_PH_15 
SSSCI2019_P_110 

การประยกุต์วธิีการหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของ
ชั้นดินเพื่อค้นหาแหล่งน้ าบาดาล และการแก้ภยั
แล้ง 

Physics and Energy 
ธนวัฒน์ รังสูงเนิน 

Thanawat RangSungnoen 
NakhonRatchasima 
Rajabhat University 

15. 
SSSCI2019_PH_16 
SSSCI2019_P_111 

Development of quantum mechanics 
learning by integrated teaching using 
normal scattering effects on charge 
transport in a metal/superconductor 
junction 

Physics and Energy 
ภาณุพัฒน์ ชยัวร 

Panupat Chaiworn 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

16. 
SSSCI2019_PH_19 
SSSCI2019_P_131 

ประสิทธิภาพของเครื่องย่อยชวีมวลและเครื่องอัด
แท่งเชื้อเพลิงจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร 

Physics and Energy 
พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร 
Pongsuk Jittabut 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 
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No. 
Paper Code/ 

Registration Code 
Topic  Theme  Name Institute 

17. 
SSSCI2019_PH_20 
SSSCI2019_P_143 

อิทธิพลของการปรับสภาพทางความร้อนต่อ
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของผิวพ่นเคลือบ
ความร้อนของโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม-โม
ลิบดินัม-อะลูมิเนียม 

Physics and Energy 
อรัชพร ศรีจันทร์ 

Aradchaporn Srichen 
Chiang Mai University 

18. 
SSSCI2019_PH_21 
SSSCI2019_P_151 

การเผาถ่าน วิถีดั้งเดิมของชุมชนในบริเวณอ่างเก็บ
น้ าห้วยเสนง 

Physics and Energy 
ล าพูน เหลาราช 

Lumpoon Laorach 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

สุรินทร์ 

19. 
SSSCI2019_PH_22 
SSSCI2019_P_154 

การเตรียม เฟสโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็ก
ตริกของวัสดุเซรามิก 
Na1/3Ca1/3Yb1/3Cu3Ti4O12 

Physics and Energy 
จุฑาพล จ าปาแถม 

Jutapol Jumpatam 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

สุรินทร์ 

20. 
SSSCI2019_PH_24 
SSSCI2019_P_161 

โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต 
Carvedon serratus Olivier เพศผู ้

Physics and Energy 
ฐิติพร เจาะจง 

Thitiporn Jorjong 
มหาวิทยาลัยราชภฎั 

พิบูลสงคราม 

21. 
SSSCI2019_PH_26 
SSSCI2019_P_167 

Conductive Composite Paper from 
Cellulose Fiber by in situ polymerization 
of pyrrole 

Physics and Energy Siripassorn Sukhkhawuttigit 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต 

22. 
SSSCI2019_PH_28 
SSSCI2019_P_195 

การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของถ่านกัม
มันต์จากกลว้ยน้ าวา้ โดยวธิีการกระตุ้นด้วย
โพแทสเซียมคาร์บอเนต 

Physics and Energy 
ภาคิน อินทร์ชิดจุย้ 

พรทิพย์ ภูมิยิ่ง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค์ 

23. 
SSSCI2019_CH_1 
SSSCI2019_P_54 

การใช้ตัวดูดซับแบบผสมส าหรับการเกบ็ตัวอยา่ง
สารก่อเพลิงชนิดเหลวตกค้าง 

Chemistry and Forensic 
science 

นิสาลักษณ์ ทาเครือ 
Nisalak Thakheru 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24. 
SSSCI2019_CH_2 
SSSCI2019_P_75 

การสังเคราะห์ถา่นกัมมันตจ์ากเปลอืกผสมจุกสับปะรด
ด้วยการกระตุ้น โดยใชโ้พแทสเซียม ไฮดรอกไซด์ และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

Chemistry and Forensic 
science 

พูนฉว ีสมบัติศิริ 
Punchavee Sombatsiri 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ล าปาง 

25. 
SSSCI2019_CH_4 
SSSCI2019_P_109 

Synthesis and Evaluation of Molecularly 
Imprinted Polymer as a Selective Material 
for Vanillin 

Chemistry and Forensic 
science 

วีรนุช คฤหานนท ์
Wiranut Karuehanon 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

26. 
SSSCI2019_CH_5 
SSSCI2019_P_129 

การปรับปรุงคุณภาพของผ้าไหมดว้ยสนมิเหล็ก 
Chemistry and Forensic 

science 
วีรญา สิงคนิภา 

Weeraya singkanipa 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
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27. 
SSSCI2019_CH_8 
SSSCI2019_P_168 

Participation of Evidence Collection in 
Forensic Science by the Foundation 
Officer 

Chemistry and Forensic 
science 

Somchart Ketpan 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนัน

ทา 

28. 
SSSCI2019_CH_9 
SSSCI2019_P_170 

Effects of PEG-based triazolyl substituents 
on copper-catalyzed aerobic alcohol 
oxidation 

Chemistry and Forensic 
science 

ชมทิศา บ่อทรัพย ์
Chomtisa Borsap 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

29. 
SSSCI2019_CH_10 
SSSCI2019_P_178 

Formulation of Calcium Tablets by Direct 
Compression Tableting 

Chemistry and Forensic 
science 

Auttapol Hogjalern Chulalongkorn University 

30. 
SSSCI2019_CH_13 
SSSCI2019_P_198 

Rapid Analysis of Alpha-Mangostin Content 
in Mangosteen Pericarps by Near-Infrared 
Spectroscopy 

Chemistry and Forensic 
science 

ศุมาพร เกษมส าราญ  
Sumaporn Kasemsumran 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

31. 
SSSCI2019_CH_15 
SSSCI2019_P_208 

การศึกษาองค์ประกอบเคมี และประสิทธิภาพของ
สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งเช้ือรา
สาเหตุโรคไหม้ข้าว 

Chemistry and Forensic 
science 

วัชราภรณ์ ทาหาร  
Watcharaporn Thahan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

32. 
SSSCI2019_CH_16 
SSSCI2019_P_209 

การเตรียมและการวิเคราะห์ลกัษณะของอิมัลชัน
เชิงซ้อนที่เตรียมได้จากน้ ามันถั่วดาวอินคาด้วย
เทคนิคสองขั้นตอน 

Chemistry and Forensic 
science 

ภัทรฤทัย ปิญชาน์ไรวินท ์
Pattararuethai Piyachanraiwin 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33. 
SSSCI2019_CH_17 
SSSCI2019_P_210 

Selection of alternative commercial amine 
solutions for acid gases removal 

Chemistry and Forensic 
science 

Aomkwan Lueadkrungsri จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34. 
SSSCI2019_CH_18 
SSSCI2019_P_216 

การตรวจวัดปริมาณโปรตีนบนผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ  
ด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน  

Chemistry and Forensic 
science 

Apichat Phengdaam 
Prince of Songkla 

University 

35. 
SSSCI2019_BT_3 
SSSCI2019_P_63 

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบของฝอยทองต่อ
การควบคุมไรไข่ปลาในเห็ดหูหน ู

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

Suphak Kondara 
สุภัค คนดารา 

Pibulsongkram Rajabhat 
University 

36. 
SSSCI2019_BT_4 
SSSCI2019_P_67 

การศึกษาเช้ือราทีก่่อโรคเน่าในมันส าปะหลังในเขต
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

อารียา ประเสริฐกรรณ์ 
Arriya Prasertgun 

Pibulsongkram Rajabhat 
University 
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37. 
SSSCI2019_BT_6 
SSSCI2019_P_79 

การเปรียบเทียบวัสดุฝังชนิดต่าง ๆ เพื่อท าพรรณ
ไม้แห้งแบบสามมิติ ที่เก็บรกัษาดว้ยพอลิเอสเทอร์
เรซ่ิน 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

พรอนันต์ บุญกอ่น 
Pornanan Boongorn 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

38. 
SSSCI2019_BT_7 
SSSCI2019_P_82 

ผลของการต้มและการนึ่งต่อศักยภาพในการต้าน
อนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟนีอลิคของ
ผักโขม 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ชนิกาญจน ์จันทร์มาทอง 
Chanikan Junmatong 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

39. 
SSSCI2019_BT_10 
SSSCI2019_P_101 

ผลของสารสกัดจากใบและผลดีปลีต่อการยั้งยับ
เช้ือ Penicillium digitatum และ 
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค
พืช 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

อังคณา เช้ือเจ็ดตน 
Angkana Chuajedton 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

40. 
SSSCI2019_BT_13 
SSSCI2019_P_124 

Using ultrafiltration technique for 
concentrate influenza virus from the 
supernatant. 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ 
Darsaniya Punyadarsaniya 

Mahanakorn University of 
technilogy 

41. 
SSSCI2019_BT_14 
SSSCI2019_P_125 

Screening and identification of the phytase 
producing bacteria isolated from natural 
environments and swine manure 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

สงกรานต์ เช้ือครุฑ 
Songkran Chuakrut 

Naresuan University 

42. 
SSSCI2019_BT_18 
SSSCI2019_P_133 

ผลของสารสกัดมะขามเครือต่อการยับยัง้แบคทีเรีย
ก่อโรค 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

หฤทัย ไทยสุชาต ิ
Haruthai Thaisuchat 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

43. 
SSSCI2019_BT_19 
SSSCI2019_P_134 

การศึกษาขนาดและรูปแบบของโปรตีนไวเทลลิน
ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาด าที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน 
17β-estradiol 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ศรีภาพรรณ ธาระนารถ 
Sripapan Tharanart 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุร ี

44. 
SSSCI2019_BT_22 
SSSCI2019_P_183 

ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดใบ
มะรุมในการป้องกันความเป็นพิษของเอทานอลใน
ยีสต ์Saccharomyces cerevisiae 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

วิสุดา ชุมสวัสดิ ์
Wisuta Chumsawat 

Mahidol University 

45. 
SSSCI2019_BT_24 
SSSCI2019_P_201 

แบคทีเรียจากล าไส้ชะมดที่มีศักยภาพยอ่ยกะลา
กาแฟส าหรับผลิตกาแฟหมกัระดับอุตสาหกรรม 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ธีรวัฒน์ งามนอก 
Teerawat Ngamnok 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

46. 
SSSCI2019_BT_26 
SSSCI2019_P_215 

ประสิทธิภาพของเจลแต้มสิวจากสารสกดักระทือ
และข่าลิงต่อการยับยั้งสิว 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

สุวิชญา บวัชาต ิ
Suwichaya Buachard 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
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47. 
SSSCI2019_BT_27 
SSSCI2019_P_217 

การสกัดคอลลาเจนชนิดที่ 2 จากเศษของครีบ
ปลาหมึกซ่ึงเป็นของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

Siripong Somsiriwon Chulalongkorn University 

48. 
SSSCI2019_BT_30 
SSSCI2019_P_223 

ผลของสารสกัดหยาบจากกล้วยไม้ต่อการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย ์
Wimonrat Phottraithip 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

49. 
SSSCI2019_BT_35 
SSSCI2019_P_234 

การศึกษาเบื้องต้นถึงความหลากชนิดและสังคมพืช
ในป่าผลัดใบภายหลังการสัมปทานท าไม้ บริเวณ
ป่าชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ชัดนารี มีสุขโข มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

50. 
SSSCI2019_EN_11 
SSSCI2019_P_100 

การศึกษาคุณภาพน้ าที่เปลีย่นแปลงไปใน
กระบวนการแช่ฟอกเปลือกปอกระเจา 

Environmental science and 
technology 

ประภา โซ๊ะสลาม 
Prapa Sohsalam 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

51. 
SSSCI2019_EN_12 
SSSCI2019_P_102 

การลดฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนด้วยการตดิตั้งแผงบัง
แดดพรอ้มพืชใบแคบและใบกวา้ง 

Environmental science and 
technology 

เอกรัชต์ ปานแร ่
Akarat Panrare 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

52. 
SSSCI2019_EN_14 
SSSCI2019_P_81 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ า
และคุณภาพน้ าผวิดิน  
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว)  

Environmental science and 
technology 

ศิโรรัตน์ จิตบรรเทา 
Silorat Jitbanthao 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม 

53. 
SSSCI2019_EN_31 
SSSCI2019_P_187 

ความสัมพันธ์ระหวา่งคุณภาพน้ าและไดอะตอมใน
ชุมชีพแบบยึดเกาะ เพื่อหาแนวโน้มในการ
ประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ า 

Environmental science and 
technology 

เอกชัย ญาณะ 
Ekkachai Yana 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

54. 
SSSCI2019_FT_2 
SSSCI2019_P_25 

ผลของฟอสเฟต น้ าและไข่ขาวตอ่คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์หมูสับ 

Food Science and Home 
Economics 

มาลี ซิ้มศรีสกุล 
Malee Simsrisakul 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

55. 
SSSCI2019_FT_4 
SSSCI2019_P_31 

ผลของโซเดียมแลคเตทที่มีต่อคุณภาพเนื้อปลาบด
แช่เยือกแข็งที่ผลิตจากปลายี่สก(Probarbus 
jullieni) 

Food Science and Home 
Economics 

ปัทมา ผาสุถาน 
Pattama Phasuthan 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

56. 
SSSCI2019_FT_6 
SSSCI2019_P_41 

ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกข้าวเปลือกออก
จากขา้วกล้องแบบตะแกรงโยก ส าหรับโรงสีข้าว
ชุมชน 

Food Science and Home 
Economics 

สุกัญญา ทองโยธ ี
Sukanya Thongyothee 

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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57. 
SSSCI2019_FT_7 
SSSCI2019_P_49 

การสกัดและความคงตัวของแอนโธไซยานินจาก
ข้าวหอมมะลิสีนิล 

Food Science and Home 
Economics 

Wipada Siri-anusornsak วิภาดา ศิริ
อนุสรณ์ศักดิ์, 

Kasetsart University 

58. 
SSSCI2019_FT_8 
SSSCI2019_P_61 

การใช้มอลทิทอลทดแทนน้ าตาลซูโครสใน
เมอแรงค์ 

Food Science and Home 
Economics 

ภรณี ลิมปิสุต 
Pouranee Limpisut 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

59. 
SSSCI2019_FT_9 
SSSCI2019_P_62 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปราศจากน้ ามันจาก
ข้าวกลอ้งทับทิมชุมแพ 

Food Science and Home 
Economics 

กมลทิพย์ มั่นภักด ี
Kamontip Manpakdee 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

60. 
SSSCI2019_FT_11 
SSSCI2019_P_72 

Development of high anthocyanin crispy 
rice bar 

Food Science and Home 
Economics 

Nuttawut Lainumngen 
Institute of Food Research 
and Product Development 

61. 
SSSCI2019_FT_16 
SSSCI2019_P_96 

การศึกษาส ารับอาหารไทยทรงด าตามประเพณี 
กรณีศึกษา : ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

Food Science and Home 
Economics 

วรรณิสา สุดวังยาง 
Wannisa Sutwangyang, 

มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูล
สงคราม 

62. 
SSSCI2019_FT_17 
SSSCI2019_P_97 

การศึกษาต ารับอาหารพื้นบา้นชาวไท-ยวน 
กรณีศึกษา : หมูบ่้านสมอแข ต าบลสมอแข อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Food Science and Home 
Economics 

บัณฑิตา ทับทิมเพชรางกูล 
Bantita Tubtimpeachranggul 

มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

63. 
SSSCI2019_FT_24 
SSSCI2019_P_185 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตน Food Science and Home 
Economics 

ปวีณ์สุดา ขีปนวัฒนา 
Paweesuda Keepanawattana 

Kasetsart University 

64. 
SSSCI2019_SP_11 
SSSCI2019_P_39 

Effects of walking meditation and massage 
on neuropathic symptoms in persons with 
type-2 diabetic peripheral neuropathy 

Sports and Health Science 
พิชญา สุขไพบูลย ์

Ms.Pichaya Sukphaibool 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

65. 
SSSCI2019_SP_12 
SSSCI2019_P_60 

A Research of Model of Professional 
Basketball Management for Professional 
Basketball Players 

Sports and Health Science Jatuporn Banroengsanoh Kasetsart University 

66. 
SSSCI2019_SP_13 
SSSCI2019_P_113 

ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก และสภาวะทันตสุขภาพของนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

Sports and Health Science Banhan Aemprakhon 
วทิยาลยัการสาธารณสุข 

สิรินธร 
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67. 
SSSCI2019_SP_14 
SSSCI2019_P_118 

การจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที ่กรณีศึกษาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

Sports and Health Science Sarawut Saiboon 
วิทยาลยัการสาธารณสุข 

สิรนิธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

68. 
SSSCI2019_SP_16 
SSSCI2019_P_135 

Factors Related to achievement of Athlete 
at Institute of Physical Education 
participating in the University Games of 
Thailand. 

Sports and Health Science Thitipong Sukdee มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาต ิ

69. 
SSSCI2019_SP_19 
SSSCI2019_P_138 

ความชุกของฮีโมโกลบินอีในกลุ่มชาติพนัธุ์ลาวเทิง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Sports and Health Science Amkha Sanephonasa Chulalongkorn University 

70. 
SSSCI2019_SP_20 
SSSCI2019_P_139 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาของประชาชน
ในต าบลเชียงดา อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธาน ี

Sports and Health Science 
สรญา แสนมาโนช 

Soraya Saenmanot 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี

71. 
SSSCI2019_SP_22 
SSSCI2019_P_177 

The Development of Promoting Model for 
Quality of Life of Elderly with a Retro 
Dance 

Sports and Health Science Atthaphol Rodkaew 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล

สงคราม 

72. 
SSSCI2019_SP_23 
SSSCI2019_P_179 

การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

Sports and Health Science 
ชลดา กิ่งมาลา 

Chonlada Kingmala 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

สุรินทร์ 

73. 
SSSCI2019_SP_24 
SSSCI2019_P_180 

การศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียด
ในญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บปว่ยดว้ยโรคเร้ือรังใน
ชุมชน 

Sports and Health Science 
ภาวิณี แพงสุข 

Pavinee Pangsuk 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

สุรินทร์ 

74. 
SSSCI2019_SP_25 
SSSCI2019_P_188 

ความรู้และทัศนคติต่อวิชาชพีสาธารณสุข ของ
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏั
สุรินทร์ 

Sports and Health Science 
นราวุธ สินสุพรรณ์ 

Narawut Sinsupun 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร ์

75. 
SSSCI2019_SP_26 
SSSCI2019_P_231 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ
พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของนักศึกษาชั้นปี 1 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

Sports and Health Science 
นภา วงษ์ศรี 

Napha Wongsri 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
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76. 
SSSCI2019_SP_27 
SSSCI2019_P_204 

Enhancement of visual perception in 
primary education: A case study of Mae 
Tha school, Lampang province 

Sports and Health Science Chatsuda Mata มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

77. 
SSSCI2019_SP_28 
SSSCI2019_P_218 

พฤติกรรมอนามยัที่เป็นปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือ
พยาธิกับภาวะโภชนาการของประชาชนโดยรอบ
อ่างเก็บน้ าส าคัญในจังหวัดสุรินทร์ 

Sports and Health Science 
จีระเดช อินทเจริญศานต ์

Jeeradach Intajarurnsan 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

78. 
SSSCI2019_CS_2 
SSSCI2019_O_5 

การพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบทคัดย่อรูปเล่มโครงงาน
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

Computer Science and 
Information Technology 

นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย ์
Nisanart Tachpetpaiboon 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทา 

79. 
SSSCI2019_CS_3 
SSSCI2019_O_9 

การพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 โดยใชว้ิธี
วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
กรณีศึกษา: กรุงเทพฯ เขตบางรัก 

Computer Science and 
Information Technology 

ทัศภูมิ รันระนา 
Tusaphum Runrana 

มหาวิทยาลัยสยาม 

80. 
SSSCI2019_PH_3 
SSSCI2019_O_13 

กัมมันตภาพรังสีในทรายชายหาด Physics and Energy 
อมรา อิทธิพงษ ์

Ammara Ittipongse 
Suan Sunandha Rajabhat 

81. 
SSSCI2019_BT_16 
SSSCI2019_O_90 

การใช้แอคติโนมัยซีทต้านทานแคดเมียมกับพืช
ร่วมกันในการส่งเสริมการบ าบัดแคดเมียมในดิน
ปนเปื้อน 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ภัสราภรณ์ ธปูเพ็ง 
Patsaraporn Thooppeng 

Mahidol University 

82. 
SSSCI2019_BT_17 
SSSCI2019_O_98 

ความสามารถของแอคติโนมัยซีทต้านทาน
แคดเมียมในการก าจัดแคดเมียมออกจากน้ าและ 
การละลายแคดเมียมในดิน 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

โชตินันท์ จั่นประดิษฐ์. 
Chotinan Junpradit 

Mahidol University 

83. 
SSSCI2019_BT_25 
SSSCI2019_O_206 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้าน
การเกิดไบโอฟิล์มของสารสกัดสารสกัด จื่อฉ่าวต่อ
เช้ือในช่องปาก 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

วรพรรณี เผ่าทองศุข 
Worrapannee Powtongsook 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว 
เฉลิมพระเกียรต ิ

84. 
SSSCI2019_BT_34 
SSSCI2019_O_738 

ผลของ Non-albicans Candida species 
ร่วมกับ Streptococcus mutans ต่อ
ความสามารถในการก่อโรคฟันผุ 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

วิรัลพัชร แสนเสนาะ 
Wirunphat Sansanoa 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

85. 
SSSCI2019_FT_29 
SSSCI2019_O_785 

การพัฒนาคุณภาพน้ ามันปาล์มส าหรับการทอด
อาหารโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร 

Food Science and Home 
Economics 

ปฏิญญา จิยพิงศ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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86. 
SSSCI2019_SP_17 
SSSCI2019_O_55 

ประสิทธิผลของการสอนดว้ยชุดสื่อวีดิทศัน์เร่ือง
การเช็ดตัวลดไข้ โดยประยุกต์ทฤษฎแีรงจูงใจใน
การป้องกันโรคของผู้ดูแลเด็กปว่ยแผนกศัลยกรรม
เด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

Sports and Health Science 
ฐมาพร เชี่ยวชาญ 

Tamaporn Chaiwcharn 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 

 
 



กลุมท่ี 1 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer Science and Information Technology 

ช่ือเรื่อง หนา 
การพัฒนาตนแบบสมารทฟารมการปลูกดอกมะลิดวยอินเทอรเน็ตของทุกสรรพส่ิง 
รุจิจันทร วิชิวานิเวศน, จิรายุส มวงพลับ, ภาณุ วราภรณ และ นันทพร อัคนิจ 

1-1 

การพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย, กิตติคุณ มีทองจันทร และ เสถียร จันทรปลา 

การพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 โดยใชวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
กรณีศึกษา: กรุงเทพฯ เขตบางรัก 
ณภัทร เลาหไพฑูรย, ธนกร สุวรรณโสภณ, ทัศภูมิ รันระนา และ นิตินัย ไพศาลพยัคฆ  

ระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชัชชุฎา โพธิลักษณ , บุญชวย ศรีธรรมศักดิ์ และ นิพิฐ สงาม่ังค่ัง 

การบําบัดทางเลือกสําหรับโรคกลัวความสูงโดยใชระบบความจริงเสมือน 
จีระศักดิ์ นําประดิษฐ และ สรเดช ครุฑจอน 

การสรางแบบทดสอบคําส่ังสืบคนขอมูล และตรวจคําตอบโดยอัตโนมัติ 
อุไรวรรณ รักผกาวงศ และ พงษเทพ รักผกาวงศ 

การนําเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตออฟธิงคมาประยุกตใชงาน 
ลูกหนู อูทอง,สรรเพชุดา อุดมทิพย และ อนงคนาถ สุวรรณรัตน 

การวิเคราะหหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทง 
ในจังหวัดพิษณุโลก 
ชัชนันท น้ําวน และ ธนพงศ นิตยะประภา 

โมบายแอปพลิเคชันสําหรับรูจําสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย 
โดยใชไลบรารี่ของเทนเซอรโฟร 
ชาติธนา ถากวาง, ศราวุธ พาจรทิศ, อรนุช พันโท และ รสลิน เพตะกร 

  1-11 

  1-21 

  1-29 

  1-37 

  1-46 

  1-53 

  1-61 

  1-71 



ช่ือเรื่อง หนา 
การประยุกตกระบวนการออกแบบประสบการณผูใชในการพัฒนาเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับผูประกอบการท่ีไมเช่ียวชาญเทคโนโลยี 
ประภาภรณ นพภาลัย, ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย และ กาญจนา วิริยะพันธ 
 
การปองกันและตรวจจับการรั่วไหลของนาภายในบานผานระบบควบคุมการไหลของน้ํา 
ดวยอุปกรณเคล่ือนท่ี 
ธนาวุฒิ ธูปบูชา, ธงรบ อักษร และ พงษพิชญ เลิศเจริญวุฒา 
 
ระบบควบคุมการเปดปดคอมพิวเตอรทางไกลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี 
ศุภชัย พรหมประเสริฐ, ธงรบ อักษร และ พงษพิชญ เลิศเจริญวุฒา 
 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินคา กรณีศกึษาบริษัทผูผลิตและจําหนาย 
ช้ินสวนอะไหลเครื่องจักรกลการเกษตร 
พิสิษฐ แมนวงศเดือน และ อัศวิน ยอดรักษ 
 
เว็บปญญาประดิษฐสําหรับเทียบโอนหนวยกิตสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
มณีรัตน ภานันท, จินตนา แสงดี, เพ็ชรรัตน รุงวชิรา, ธรีะ ศุภโกมลกิจ และ รุจิรา จุลภักดิ์ 
 
การพัฒนาระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีไลนบอท (LINE BOT)  
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อุบลศิลป โพธิ์พรม และ กชศรัณย ดวงปรีชา 
 
การนําโปรโตคอลมาใชหาเสนทางบนเครือขายไรสาย 
พัทธนันท นาคยศ,พงศกร อินทรกัษา และ อภิชาติจันดาชาติ 
 
การนําโครงขายเฉพาะกิจมาประยุกตใชงาน 
วุฒิชัย นาคเพียทา และ สธรรดร ยงยืน 
 
การจัดการความปลอดภัยของดีเอ็นเอส 
จักรภัฏ เจนไธสง, สิทธิพร ผิวสุข และ วิศวกร ปฏิสันเนติ 
 
การจําแนกนักศึกษาตามคุณลักษณะและคณะท่ีเรียน โดยใชเทคนิคการจําแนกขอมูล 
ดวยวิธีตนไมการตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
สิริธร เจริญรัตน, ชฎารัตน พิพัฒนนันท และ สิรินาถ ตัณฑเกษม 
 
 
 

1-81 
 
 
 

  1-97 
 
 
 
1-106 
 
 
1-115 
 
 
 
1-124 
 
 
1-130 
 
 
 
1-140 
 
 
1-146 
 
 
1-151 
 
 
1-156 



 
ช่ือเรื่อง หนา 
การวิเคราะหและพยากรณชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ 
พฤกษนันท คําลาพิศ, ภูวนัตถ สมสวย, อุทัยวรรณ รักษากลิ่น และ ธณภณ ถิรดาธนภัทรเดชา 
 
กินไรบอทระบบโตตอบอัตโนมัติสําหรับส่ังและแนะนําอาหารเพ่ือสุขภาพผานแอปพลิเคชันไลน 
รัชดาพร คณาวงษ และ จิตดํารง ปรีชาสุข 
 
การพัฒนาการสงเสริมการขายเครื่องสําอางบนเฟซบุก กรณีศึกษาราน เอม แอนดแพร 
นวพงษ ขันคา, สุทธิษา กันจู และ ปรัชญา นวนแกว 
 
โมเดลการทํานายพฤติกรรมความเส่ียงการเกิดภาวะความเครียดทางการเมือง  
Risk Behavior of Political Stress Syndrome Prediction Model 
สมจินต จันทรเจษฎากร, ธนกร รักไพบูลยภรณ และ ชนิสรา ยศวิชัย 
 
การพัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา 
ชัยพรรณ เจริญสุข, สิทธิพงศ พรอุดมทรัพย และ วาสนา เสนาะ 
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บทคัดยอ 

       การเพาะปลูกพืชดอกในประเทศไทย มักประสบปญหาดานผลผลิตท่ีไมเพียงพอกับความตองการดอกไมท่ีเพ่ิมข้ึน

ดวยเหตุผลสองประการ คือ ภายในฟารมขนาดใหญ มักขาดคนดูแลพืช ในสวนของการควบคุมความช้ืนและการรดนํ้าตนไม 

ใหพืชออกดอกอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี ยังพบปญหาดานแมลงศัตรูพืชตัวทําลายพืชดอก ดวยเหตุน้ี ผลผลิตมะลิลาประจําป

จึงลดลง โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว เพ่ือท่ีจะลดการใชแรงงานและลดปญหาดานแมลงศัตรูพืช ตนแบบสมารทฟารม

ก่ึงอัตโนมัติ จึงถูกพัฒนาข้ึนใชสําหรับการเพาะปลูกมะลิลา พันธุราษฎรบูรณะ โดยอยูบนแพลตฟอรมของอุปกรณเคลื่อนท่ี 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ท่ีใชรวมกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง ฟงกชันของแอปพลิเคชันอยูในรูปแบบ

อุปกรณเฝาระวังระยะไกลภายในฟารม ดวยการควบคุมพารามิเตอรท่ีเก่ียวของกับการสั่งการรดนํ้าตนไมอัตโนมัติ  และการใช

กับดักแสงลอแมลงผีเสื้อกลางคืน มีการวัดสภาพแวดลอมภายในฟารม ดวยสามตัวแปรท่ีเก่ียวของคือ อุณหภูมิ ความช้ืน และ

ชวงเวลา ผลการวิจัยเบ้ืองตนของการศึกษาครั้งน้ี ช้ีใหเห็นถึงการทํางานภายใตระบบท่ีเหมาะสมและงายตอการใชงาน จากผล

การทดสอบแอปพลิเคชันโดยกลุมเกษตรกรและผูท่ีสนใจ พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในระดับดี ขอเสนอแนะสําหรับการ

ปรับปรุงระบบในอนาคต คือ ควรมีการพัฒนาระบบยอยของการวิเคราะหขอมูลของคาตัวแปรพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปใชในการ

ทํานายผลผลิตของดอกมะลสิําหรับฤดูกาลเก็บเก่ียวครั้งตอไป 

คําสําคัญ: สมารทฟารม, อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง, การเพาะปลูกดอกมะลิ, การรดนํ้าตนไมอัตโนมัติ, กับดักแสง 
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Development of Smart Farm Prototype for Malila 
Cultivation using Internet of Things 
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Abstract 
        Floriculture in Thailand often experiences insufficient yields to meet rising demands 
attributable to a couple of reasons. Despite scattered and large cultivating area, early 
blooms are infrequent due to personnel shortage in controlling the farm moisture content 
and watering plants. Additionally, pest infestation causes a decline in annual crop 
production. In order to rely less on the workforce and tackle the pest problem, a semi-
automatic smart farm prototype was developed for cultivation of Rajburana Malila 
(jasmine) variety. The smart farm system was established in the form of a mobile application 
on an android operating system using the internet of things (IoTs) technology. The 
application functions as a remotely monitoring device on the farm. Farming-related 
parameters are largely controllable including automatic plant watering mode, regulations of 
light traps used to lure moths, and adjustment of farming conditions (temperature, humidity 
and time period). The initial result of this study indicated proper operation of the 
system and ease of use. The application was also attempted by farmers and interested 

individuals. The response on the system were satisfactory. Suggestion on further 
improvement of the application was development of data analysis module to predict the 
flower yield for the next harvest season. 

Keywords: Smart Farm, Internet of Things, Malila Cultivation, Automatic Plant Watering, Light Trap 
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บทนํา 

        พ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร ท้ังพืชสวน พืชไรและพืชดอก จึงทําการเพาะปลูกดอกมะลิ

หลากหลายพันธุ เพ่ือใชประโยชนหลากหลายในชีวิตประจําวันของคนไทย เชน รอยพวงมาลัยไหวพระ โรยดอกมะลิในนํ้าดื่ม 

สกัดเปนนํ้าหอมระเหย หรือชากลิ่นมะลิ (ละอองศรี, 2529) ดอกมะลิจึงเปนไมดอกท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจมาก การ

บริโภคดอกมะลิ คงอยูท้ังภายในและตางประเทศ ตลาดของดอกมะลิท่ีสําคัญ คือ ประเทศเนเธอรแลนด เบลเยี่ยม และ

สหรัฐอเมริกา สวนตลาดสงออกพวงมาลัยท่ีสําคัญ คือ ประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา (สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ, 

2550) 

        ดอกมะลท่ีิเปนไมพ้ืนเมอืง และพบในประเทศไทยมีประมาณ 15 สายพันธุ ท้ังน้ี ดอกมะลิลา สายพันธุราษฎรบูรณะ 

(Jasminum Sambac) เปนหน่ึงใน 15 สายพันธุ (เพ็ญแข วุฒิพงศกุล, 2554) ซึ่งนิยมปลูกทางการคา ในพ้ืนท่ีกลางแจงของ

ภาคตางๆ อาทิ พ้ืนท่ีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม ชลบุรี และนครสวรรค เปนตน การเจริญเติบโตของตนมะลิลา ใช

เวลาประมาณหน่ึงถึงสามเดือน การดูแลรักษาทําไดงาย มักออกดอกในฤดูรอนและฤดูฝน มากกวาในฤดูหนาว เน่ืองจากเปน

พืชท่ีตองการแสงสวาง หรือเติบโตดีในพ้ืนท่ีกลางแจง มักเจริญเติบโตในท่ีอุณหภูมิสูง และในดินรวนซุย ท่ีมีความช้ืนปานกลาง 

ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดศึกษาสถิติของผลผลิตของดอกมะลิลา ในแตละฤดู พบวาในชวงฤดูรอน ได

ผลผลิตเฉลี่ย 68.0 ลิตรตอไรตอวัน ในชวงฤดูฝน ไดผลผลิตเฉลี่ย 53.6 ลิตรตอไรตอวัน และในชวงฤดูหนาว ไดผลผลิตเพียง 

17.1 ลิตรตอไรตอวัน ท้ังน้ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกในฤดูหนาวขาดแสงสวาง โดยเฉพาะชวงเวลากลางคืนท่ียาวนาน ขาด

บุคลากรผูดูแลรดนํ้าตนไม ใสปุยคอกและปุยหมักเพ่ือเตรียมดิน นอกจากน้ี ยังจําเปนตองใสปุยเคมี กอนท่ีจะทําการตัดแตง

ดอกมะลิลา และถึงแมวาดอกมะลิลาจะมีสีขาว แตก็สงกลิ่นหอม จึงมีแมลงผีเสื้อกลางคืนมาดอมดมกลิ่นดอกมะลิลา จึงสงผล

ทําใหดอกมะลิลาทรุดโทรมและขาดธาตุอาหาร ในบางครั้งก็อาจลมตายดวยโรครากปม (Root Knot) ผลผลิตในชวงฤดูหนาว 

จึงไมพอเพียงกับปริมาณการบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ ท้ังท่ีดอกมะลิมีราคาสูงสุด 1,500 บาทตอลิตร และราคาต่ําสดุ 

800 บาทตอลิตร (ตลาดสี่มุมเมือง, 2561) แตเกษตรกรก็ไมสามารถผลิตดอกมะลิออกจําหนาย ณ ชวงเวลาดังกลาวได 

          สมารทฟารม หรือ เกษตรอัจฉริยะ เปนรูปแบบการทําเกษตรแบบใหมของประเทศไทย ท่ีสรางภูมิคุมกันตอสภาพ

ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปในพ้ืนท่ีทําไร ทํานา โดยมีการนําเสนอขอมูลของภูมิอากาศท้ังในระดับพ้ืนท่ียอย (Microclimate) 

ระดับไร (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใชในการบริหารจัดการและดูแลพ้ืนท่ีเพาะปลูก เพ่ือใหมี

ความสอดคลองกับสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเตรียมพรอมรับมือกับสภาพอากาศท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ขอมูล

จากสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร ในป 2559 ระบุวา “สมารทฟารม คือ การทําการเกษตรท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม” (สิตาวีร ธีรวิรุฬห, 2559) 

          เทคโนโลยี IoT หรืออินเทอรของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ถูกพัฒนา และนํามาใชกับหลายๆ สวนงาน 

โดยสรางระบบควบคุมกิจกรรมการทํางานดานตางๆ ในระยะไกล ดวยการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

(สมารทโฟนและแท็บเล็ต) เช่ือมตอกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร และ RFID เซ็นเซอร ท่ีใชวัดคาของตัวแปรตางๆท่ีเก่ียวของ 

ซึ่งการเช่ือมตอน้ี เปนแนวคิดของการทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ สื่อสารกันไดโดยอาศัยอุปกรณเซ็นเซอร การ

ประยุกตใช IoT กับสมารทฟารม โดยมีการใชเซ็นเซอรตางๆ อาทิ เซ็นเซอรตรวจสภาพอากาศ (Weather Station Sensor) 

เซ็นเซอรวัดความช้ืนในดิน (Soil Moisture Sensor) เซ็นเซอรวัดผลผลิต (Yield Monitoring Sensor) หรือเซ็นเซอรตรวจ

โรคพืช(Plant Disease Sensor) โดยติดตั้งระบบเครือขายไรสาย ในพ้ืนท่ีไรนา เพ่ือเก็บขอมูลความช้ืนในดิน อุณหภูมิใน

อากาศ ปริมาณแสงสวาง และสารเคมี และนําขอมูลมาใชวิเคราะหการใหนํ้า ปุย และยาฆาแมลง (ปฐมสุดา อินทประภา, 

2561) 

         จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของของกระแสการประยุกตใช IoT (สุวิทย ภูมิฤทธิกุล และปานวิทย ธุ

วะนุต,ิ 2559) วา มีการประยุกตใชงานท้ังในสวนเมืองอัจฉริยะและฟารมอัจฉริยะ อยางแพรหลายท่ัวประเทศ อีกท้ังนําเสนอ 
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แนวทางของการนําหลักการการประมวลขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยใชโปรแกรม Hadoop เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล 

สารสนเทศท่ีถูกจัดเก็บไวบนระบบการประมวลผลกลุมกอนเมฆ (Cloud Computing) 

        ท้ังน้ี มีผูพัฒนาระบบฟารมอัจฉริยะ หรือฟารมท่ีมีระบบจัดการอยางแมนยํา (Precision Farm) ท่ีนับเปนนวัตกรรม

ใหมของการเกษตรในยุคดิจิทัล มีการนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช อาทิ GPS, GIS, Remote-

sensing, Proximal-sensing, VRT & DSS เพ่ือจัดทําแผนท่ีสภาพดิน การใหนํ้า การใหปุย การกําจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียว 

และการคํานวณตนทุนหรือกําไร ตลอดการวางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป เปนตน (จักรกฤษณ หมั่นวิชา, 2558)   

           สาคร ศรีมุข (2558) ไดจัดทําโครงงานพัฒนาเกษตรกรสูเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยสรางเปาหมาย

เพ่ือใหเกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

        สุปรียา มโนมั่น และไพสิฐ พูลเพ่ิม (2553) ไดทําโครงงานเครื่องรดนํ้าอัตโนมัติ โดยออกแบบระบบการประมวลผล 

ของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรท่ีใชรวมกับเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิในอากาศ และคาความช้ืนในดิน มีการควบคุมการเปด-ปดนํ้า 

ผานโซลินอยดวาลว ผลการทดลองพบวา ระบบรดนํ้าอัตโนมัติจะทํางานก็ตอเมื่อสภาพแวดลอมของการปลูกพืชมีความช้ืนใน

ดินนอยกวา 68% และอุณหภูมิในอากาศมากกวา 31 องศาเซลเซียส 

        นอกจากน้ี ยังมีผูศึกษาดานการติดตั้งกับดักแมลงในสวนดอกมะลิ (พิสมัย ชวลิตวงษพร, 2533) เพ่ือลดปริมาณผีเสื้อ 

และตัวหนอนเจาะดอกมะลิ ผลการศึกษาพบวา ควรตดิตั้งใหแสงไฟอยูเหนือตนมะลิ 0.5 เมตร โดยใชหลอดไฟแสงสีฟา เปด 

ในเวลา 20.00-21.00 น. และ 02.00-04.00 น. ซึ่งสามารถดักจับแมลงไดหลายชนิด ไดแก ผีเสื้อหนอนเจาะมะลิ ผีเสื้อหนอน 

ฟก หนอนลายจุด หนอนมวนใบสม หนอนเจาะสมอฝาย และดวงกุหลาบ โดยทําการติดตั้งกับดักแสงไฟ ผลการวิจัยพบวามี

เปอรเซ็นตของดอกมะลเิสียในแปลงท่ีติดกับดักแสงนอยกวาในแปลงท่ีพนสารฆาแมลง รวมท้ังเสียคาใชจาย (คาไฟ) นอยกวา

คาสารเคมีท่ีใชฆาแมลงมาก 

      จากการศึกษาปญหาดานการเพาะปลูกดอกมะลิ พบวาปริมาณผลผลิตไดไมคงท่ีตลอดท้ังป โดยเฉพาะการผลิตดอก

มะลินอกฤดูรอนและฤดูฝน อีกท้ังยังมีการเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง ท่ีนํามาใชรวมกับสมารทโฟน 

ผูวิจัยจึงเริ่มพัฒนาระบบตนแบบสมารทฟารมของการปลูกมะลิลา พันธราษฎรบูรณะ โดยเริ่มจากการสรางตูเพาะปลูกมะลลิา

พัฒนาระบบอัตโนมัติท่ีควบคุมการรดนํ้าตนไมและสรางอุปกรณกับดักแสง เพ่ือลอแมลงผีเสื้อกลางคืนท่ีมาดอมดมกลิ่นดอก

มะลลิา ท้ังน้ีมีการนําอุปกรณเซ็นเซอรในการวัดคาตัวแปรท่ีเก่ียวของ เชน อุณหภูมิในอากาศ ความช้ืนในดิน ระดับความสวาง

ของแสง หรือทําการตั้งเวลาเปด-ปด กับดักแสง โดยมุงเนนใหเกษตรกรสามารถสั่งการผานอุปกรณเคลื่อนท่ี ณ ชวงเวลาและ

สถานท่ีใดๆ ท่ีผูใชตองการ ตามกรอบแนวคิดของโครงงานวิจัยน้ี ท่ีแสดงดังภาพท่ี 1 

1-4



ภาพท่ี 1  แสดงกรอบแนวความคดิของโครงงานวิจัย 

        ผูวิจัยไดสรางแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีเกษตรกรสามารถ

สั่งการท้ังระบบอัตโนมัตแิละระบบมือ ผานหนาจอบนสมารทโฟนหรือแท็บเลต็ เพ่ือควบคุมการรดนํ้าตนไม ผานการตรวจจับ

คาอุณหภมูิในอากาศ และคาความช้ืนในดินของเซ็นเซอร (Soil Moisture Sensor) ตามคาพ้ืนฐานท่ีไดกําหนดไว คือ ระบบจะ

ทําการรดนํ้าอัตโนมตัิเมื่อตรวจจับคาอุณหภมูิในอากาศ > 30 องศาเซลเซยีส และคาความช้ืนในดิน < 70 เปอรเซ็นต โดยมีการ

เช่ือมตอระบบกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Node MCU เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิในอากาศ dh22 และเซ็นเซอรวัดความช้ืนใน

ดิน ท้ังน้ีมีการตั้งคาเวลาเปด-ปด กับดักแสง หลัง 19.00 น. เพ่ือดักจับแมลงผเีสื้อกลางคืนท่ีมาดอมดมดอกมะลิลา 

วัตถุประสงคของการวิจัย        

1.เพ่ือพัฒนาระบบตนแบบสมารทฟารมของการปลูกมะลิลาดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิง่

2.เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจตอการใชระบบตนแบบสมารทฟารมของการปลูกมะลลิาดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

ของทุกสรรพสิ่ง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

     จากกรอบความคิดและวัตถุประสงคของงานวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินโครงงาน ตามระเบียบวิธีวิจัย ดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2  ข้ันตอนการพัฒนาตนแบบสมารทฟารม 

            จากภาพท่ี 2 จะห็นลําดบัข้ันตอนในการพัฒนาตนแบบสมารทฟารมการเพาะปลูกมะลลิา ดวยอินเทอรเน็ตของทุก

สรรพสิ่ง ดังน้ี 

            ข้ันท่ี 1 ทําการศึกษาปญหาการดําเนินงานของฟารมเพาะปลูกมะลลิา ตลอดจนแนวทางการแกปญหา จากผลการ 

ศึกษาพบวา มะลลิาเปนสายพันธหน่ึงของดอกมะลิท่ีเพาะปลูกในท่ีกลางแจงไดเปนอยางดี และยังมีการเจรญิเติบโตท่ีรวดเร็ว 

แตปญหาท่ีพบคือ เกษตรกรมจีํานวนไมเพียงพอตอการดูแลดอกมะลิลาภายในพ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดใหญ อีกท้ัง มีการรบกวน 

ของแมลงผีเสื้อกลางคืนท่ีเขามาดมกลิ่นดอกมะลลิา สงผลทําใหผลผลิตและรายไดจาการขายดอกมะลิลาลดนอยลง 

            ข้ันท่ี 2 ทําการวิเคราะหความตองการของระบบใหม เพ่ือแกปญหาในข้ันท่ี 1 โดยนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุก

สรรพสิ่ง มาใชรวมกับอุปกรณเคลือ่นท่ี กอใหเกิดรูปแบบของฟารมอัจฉริยะ มีการพัฒนาระบบการรดนํ้าอัตโนมตั ิและมีการ

ใชกับดักแสงลอแมลง มีการจัดเก็บขอมูลคาตัวแปรตางๆ ท่ีวัดไดไวบนกลุมกอนเมฆ (Cloud) อาทิ คาความช้ืน และอุณหภมูิ

ในดิน สามารถนํามาวิเคราะหไดในรูปแบบการประมวลผลทันที (Real-time Processing) ดวยหลักการของสมารทฟารม  

     ข้ันท่ี 3  การออกแบบตนแบบ ท้ัง 4 สวนงาน ดังน้ี 

1) ตูเพาะปลูกดอกมะลลิาขนาดยอม และกับดักแสงท่ีใชไลแมลง ผูวิจยัไดสรางตูเพาะปลูกดอกมะลลิา

ขนาดยอม เปนการจําลองแปลงปลูกมะลิลา และพัฒนาอุปกรณท่ีใชกับดักแสงลอแมลง อีกท้ังดูดแมลงลงในถังกับดักแสง 

เพ่ือปองกันแมลงไมใหมาดมกลิ่นและทําลายดอกมะลลิา ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  ตนแบบอุปกรณท่ีพัฒนาข้ึนใชทดลอง 

2) อุปกรณ IoT ประกอบดวย บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ชนิด NodeMCU ท่ีเช่ือมตอ Wifi ได

และเซ็นเซอรวัดคาอุณหภูมิและความช้ืนในดิน เซ็นเซอรการเปด-ปด ปมนํ้า รวมท้ังเซ็นเซอรตั้งเวลาเปด-ปด ไฟ ตัวอยางชุด 

อุปกรณท่ีใชในการทดลอง ดังภาพท่ี 4 

     Node MCU               Soil Moisture Sensor            

ภาพท่ี 4  ตัวอยางชุดอุปกรณ IoT ท่ีใชทดลอง 

ท่ีมา: amazon.com, 2019 

3) ฐานขอมูล Firebase ท่ีจดัเก็บคาตัวแปรตางๆ ท่ีวัดไดจากการประมวลผลบนคลาวด อันเน่ืองมาจาก

การใชเซ็นเซอรรวมกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร และมีการแสดงคาขอมูลบนหนาจอของอุปกรณเคลื่อนท่ี สามารถทําการ

วิเคราะหขอมูลตามชวงเวลาและแสดงผลขอมูลในรูปแบบกราฟ 

4) แอปพลิเคชันท่ีใชสั่งการดานการรดนํ้าอัตโนมตัิ และการควบคมุกับดักแสงท่ีใชลอแมลง โดยท่ีผูใช

สามารถตั้งคาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนํามาเปรยีบเทียบกับขอมลูท่ีวัดไดจรงิ เพ่ือผลในการควบคุมการเปด-ปด ปมนํ้า และการเปด-

ปด กับดักแสง ท่ีใชลอแมลงอยางอัตโนมัติ ตนแบบแอปพลิเคชันท่ีแสดงบนอุปกรณเคลื่อนท่ี ซึ่งใชควบคุมและสั่งการ เปนดัง

ภาพท่ี 5 และ 6 
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 ภาพท่ี 5  หนาจอแอปพลิเคชันหนาแรก และหนาตัง้คาตัวแปรความช้ืนในดิน-ชวงเวลาเปด-ปด กับดักแสง 

    ภาพท่ี 6  หนาจอท่ีใชควบคุมและสั่งการ และหนาแสดงผลอุณหภูมิในอากาศและความช้ืนในดิน 

  ข้ันท่ี 4 การประเมินผลระบบ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

           สวนท่ี 1 การทดสอบระบบซอฟตแวร โดยผูวิจยัทําการทดสอบการทํางานภายใตแอปพลิเคชัน ตลอดจน

ประเมินผลการทดสอบดวยตนเอง  

           สวนท่ี 2 การประเมินผลความพึงพอใจของผูใชระบบ โดยกําหนดผูใชระบบซึ่งเปนเกษตรกร จํานวน 40 

ฟารมดอกมะลลิา รวมกันทดลองใชแอปพลิเคชันในสวนตางๆ และประเมินผลระบบดวยเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอ 

ใจของผูใชแอปพลิเคชัน        
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ผลการวิจัย 

        ผลการวิจัย แบงออกเปนสองสวน คือ สวนของการทดสอบระบบซอฟตแวร และสวนประเมินผลความพึงพอใจ 

ของผูใชระบบ โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

            สวนท่ี 1  หลังจากพัฒนาระบบเสรจ็สิ้นสมบูรณ ทีมผูวิจัยไดดําเนินการสรางกรณีทดสอบ เพ่ือตรวจสอบสวนงาน

หลัก 5 สวน คือ 

1) การถายโอนขอมลูและตรวจสอบ ESP8266 V2 จากผลการทดสอบพบวา การเช็คคาของการรับและสง

ขอมูลถูกตอง 

2) การทดสอบการเปลีย่นของคาท่ีสงคืนของ Soil Moisture Sensor พบวา การเช็คคาของการสงขอมูล

ความช้ืนในดินมีความถูกตองและเหมาะสม 

3) การทดสอบการเปลีย่นคาท่ีสงคืนของ Temperature and Humidity พบวา การเช็คคาของการสงขอมูล

อุณหภูมมิีความถูกตองและเหมาะสม 

4) การทดสอบการทํางานของปมนํ้า พบวา ผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบการควบคุมปมนํ้าท้ัง 4 รูปแบบ คือ

การเปดและปดปมนํ้า แบบ Auto & Manual สามารถเปดและปดปมนํ้าไดท้ัง 4 กรณีการทดสอบ 

5) การทดสอบการทํางานของกับดักแสง พบวา ผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบการควบคุมกับดักแสงท้ัง 4 รูป

แบบ คือ การเปดและปดการทํางานของกับดักแสง แบบสั่งการอัตโนมัติ (Auto) และแบบสั่งการดวยมือ (Manual) สามารถ

เปดและปดการทํางานไดท้ัง 4 กรณ ี

          สวนท่ี 2  หลังจากทดสอบระบบเสร็จสิ้นสมบูรณ ทีมผูวิจัยไดดําเนินการวัดความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันดวย 

เครื่องมือแบบสอบถาม 5 ระดับ ผูตอบแบบสอบถามเปนเกษตรกรและนักวิชาการในพ้ืนท่ีจํานวน 40 ราย ไดผลระดับความ

พึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับสูง (4.10 คะแนน) 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบ 

         จากตารางท่ี 1 ประเมนิผลไดวา ในภาพรวมของการทํางานของระบบอยูในระดบัดี ควรปรับปรงุแกไขการออกแบบ

หนาจอใหสวยงาม ชัดเจน และสื่อความหมายมากข้ึน ตลอดจนควรปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพการทํางานภายใตระบบใหมี

ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

สรุปและอภิปรายผล 

     การพัฒนาระบบตนแบบสมารทฟารมของการปลูกดอกมะลิลาดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งบนอุปกรณ

เคลื่อนท่ี ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยพัฒนาโปรแกรมสองสวนคือ สวนระบบอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง และสวนของ

หัวขอการประเมิน คะแนน ระดับความ 

เฉลี่ย พึงพอใจ 

1. ออกแบบหนาจอสวยงาม 3.92 ปานกลาง 

2. งายตอการใชงาน 4.25 สูง 

3. ผลลัพธถูกตองแมนยาํ 4.56 สูง 

4. ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 3.55 ปานกลาง 

5. รองรับความตองการของผูใช 4.25 สูง 

6. เหมาะกับสภาพแวดลอมของฟารม 4.12 สูง 
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แอปพลิเคชันท่ีใชสั่งการและแสดงผลการทํางานภายใตระบบ และไดพบปญหาการเช่ือมตอระบบ พบคาความคลาดเคลือ่น

ของผลการทดลอง แตก็ไดทําการแกไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ มีการจดัเก็บขอมูลคาตัวแปรท่ีวัดได จัดเก็บบนฐานขอมูลไฟรเบส 

เพ่ือนําขอมูลปรมิาณมากไปใชวิเคราะหเพ่ือผลประโยชนทางการเกษตรระดับประเทศตอไป 

ขอเสนอแนะ        
           ควรมีการพัฒนาตอยอด เพ่ือนําระบบไปใชงานไดจริงในหลายภาคสวนของประเทศ โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีเปน

เกษตรกร เพ่ือลดการใชแรงงานคน เพ่ิมผลผลติ และสรางรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนใหกับประเทศ นอกจากน้ี ควรปรับปรุงระบบใหมี

การวิเคราะหขอมลูสภาพแวดลอมภายในฟารม ความคุมคาในการลงทุน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานกับการ

เพาะปลูกภายในฟารมแบบปกต ิ

เอกสารอางอิง 
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การพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 

นิศานาถ  เตชะเพชรไพบูลย,  กิตติคณุ มีทองจันทร, เสถียร จันทรปลา 

สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
email: nisanart.ta@ssru.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใช
สําหรับบริการการสืบคนขอมูลรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีตองการใหกับนักศึกษา นักวิจัย และบุคคลท่ัวไป และ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานซอฟตแวร  

การทํางานของระบบจะเริ่มจาก การนําสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสแกน QR Code ท่ีติดอยูท่ีเลม
โครงงาน จากน้ันระบบจะทําการสงรหัสขอมูล QR Code ไปท่ีเซิรฟเวอร เพ่ือคนหาขอมูลจากฐานขอมูลโดยผานโปรแกรม
ภาษา PHP ซึ่งจะสืบคนขอมูลดวยภาษา SQL แลวสงขอมูลบทคัดยอกลับมาท่ีระบบ และทําการแปลงขอความใหอยูใน
รูปแบบเสียงโดยใชเทคโนโลยี Google Text-to-Speech ผลการประเมินหาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  จากการ
สํารวจความพึงพอใจจากกลุมผูใชงานซึ่งเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอรจํานวน 15 คน คาเฉลี่ยโดยรวม
เทากับ 4.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52  สามารถสรุปไดวาระบบการพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ันมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก     

คําสําคัญ:  อานบทคัดยอ,  คิวอารโคด,   เทคโนโลยีแปลงขอความเปนเสียงพูด 

1-11



 

Development of Software for Reading Thesis Abstracts 
 

Nisanart Tachpetpaiboon1, a, Kittikhun Meethongjun 2,b
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Abstract 

This research aims to develop software for read abstracts from a computer science 
project. To use for searching the data for students , researchers and to evaluate the 
satisfaction of the software users. 

The functioning of the system starts from user uses a phone with an Android 
operating system scan QR Code from the student's project. Then the system will send data 
code from QR Code to server. The server will search data from the database through PHP 
language program. And search data with SQL language, and returns abstracts to the system. 
The system will convert the text to an audio format using Google technology Text-to-Speech. 
System performance assessment results from a poll of 15 users who have a total average of 
4.57, the standard deviation equal to 0.52. We can show that the level performance 
assessment results of the software development system for reading Thesis abstracts is the 
best. 
 
Keywords:  Reading Abstract; QR Code; Text-to-Speech; Technology 
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บทนํา 
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรเปนวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง

เปนวิชาท่ีนักศึกษาจะทําโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากการศึกษาระบบงานเดิมจากเลมโครงงานท่ีรุนกอนทําไว 
เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาโครงงานใหมหรือพัฒนาตอยอดจากโครงงานเดิม ซึ่งจะทําการสืบคนจากรูปเลมโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอรท่ีมีจํานวนมาก  และตองเปดรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรและอานบทคัดยอเพ่ือหารูปเลมโครงงานท่ี
ตองการซึ่งใชเวลานาน การนําเทคโนโลยี Google text to speed มาประยุกตใชกับสมารทโฟนซึ่งเปนเครื่องมือสื่อสารท่ี
นักศึกษามีใชกันทุกคน จึงเปนทางเลือกท่ีสามารถเพ่ิมความสะดวกสบายและรวดเร็วในการคันหาบทคัดยอท่ีตองการได 

งานวิจัยน้ี เปนการประยุกตใชเทคโนโลยี QR code เพ่ือชวยอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร
สําหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอรหรือบุคคลท่ีสนใจ อํานวยความสะดวกในการคนหาบทคัดยอโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร  โดยไมตองเปดเลมอาน ดวยการติด QR Code ลงบนตัวเลม และเมื่อใชสมารทโฟนระบบปฎิบัติการแอน-
ดรอยดสแกน QR Code ก็สามารถทราบถึงรายละเอียดของบทคัดยอไดทันที  ดวยการแสดงผลลัพธแบบเสียงอานดวย 
เทคโนโลยี Google text to speed เปนการเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการคนหา   นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมใหมี
การเขามาใชบริการคนหารูปเลมโครงงานท่ีตองการมากข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานซอฟตแวรอานบทคัดยอรปูเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ไดแบงการทํางานออกแบงเปน
สองสวนคือ สวนแรกการสรางหรอืจัดทํา QR Code แลวติดลงบนตัวเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร และสวนท่ีสองเปน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน(Application) อานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  โดยมข้ัีนตอนการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ ดังรายละเอียดดังน้ี 

1.  ศึกษาความตองการของผูใช จากการศึกษาความตองการของผูใช พบวา ผูใชตองการรายละเอียดของบทคัดยอของ
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีมีจํานวนมากอยางรวดเร็ว โดยไมตองอานดวยตนเอง 

2. การวิเคราะหระบบ  
    จากการศึกษาความตองการของผูใชไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีตองใชในระบบ เพ่ือใหเน้ือหามีความ

ครอบคลมุครบถวน โดยจะทําการเก็บขอมลูไวท่ีเซริฟเวอร ซึ่งมโีครงสรางขอมูลของรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
ดังตอไปน้ี  

1) รหัสโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
2) ช่ือโครงงาน 
3) ช่ือผูทําโครงงาน 
4) บทคัดยอ (ภาษาไทย) 
5) บทคัดยอ (ภาษาอังกฤษ) 
6) ป พ.ศ.ท่ีจัดทํา 
7) อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

3. การออกแบบระบบ 
 แผนภาพรวมของระบบแสดงถึงการทํางานของผูใชระบบท่ีสัมพันธกับระบบงาน (use case diagram)  
ประกอบดวย 

1) Actor คือ ผูใชระบบหรือผูท่ีกระทํากับระบบซึ่งอาจเปนผูสงขอมลู ผูรับขอมลู หรือแลกเปลี่ยนขอมลู
กับระบบน้ัน ๆ   

2) Use Case คือ หนาท่ีหรืองานตาง ๆ ในระบบ เชน การอาน QR code สืบคนบทคัดยอ ฟงเสียง
บทคัดยอ login สราง QR code การจัดการขอมูลรูปเลมโครงงาน 
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3) Relationship คือ ความสมัพันธระหวาง Use Case กับ Actor ดังภาพท่ี 1 แสดง use case ของ
ระบบการพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 use case ภาพรวมของระบบ 
 

4. การพัฒนาระบบ  
เปนข้ันตอนการนําขอมูลท่ีไดวิเคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล มาทําการพัฒนาซอฟตแวรอาน

บทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  โดยแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 
สวนแรกเปนสวนของเครื่อง server และติดตั้งโปรแกรม Appserv  ซึ่งมี MySQL เปนระบบฐานขอมูลท่ี

เก็บขอมูลรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรและใชภาษา  PHP เขียนโปรแกรมดึงขอมูลโดยใชภาษา SQL  และมี
โปรแกรม phpMyAdmin  เปน open source  ชวยในการจัดการ MySQL ไดผานทางหนาเว็บบราวเซอร   

สวนท่ีสองเปนการพัฒนาโปรแกรมอาน QR Code บนระบบปฏิบัติการมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด   
พัฒนาดวยภาษา Java  สงคํารองขอขอมูลรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ดวยโคดของ QR Code ไปยัง Server  
จากน้ัน Server จะสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล MySQL  และสงขอมูลเปนขอความ รหัสโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร   ช่ือ
โครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน  บทคัดยอ(ภาษาไทย) บทคัดยอ(ภาษาอังกฤษ)  ป พ.ศ.ท่ีจัดทํา และ อาจารยท่ีปรึกษา   กลับมาท่ี
แอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งสามารถอานออกมาในรูปเสียงดวยเทคโนโลยี Google Text-to-Speech เริ่มจาก 

1) การสรางและจัดทํา QR Code  ผูวิจัยไดคัดเลือกโปรแกรม  byte scout Barcode generator   มา
สราง QR Code  ซึ่งเปนโปรแกรม Free ware  ท่ีสามารถ download มาใชงานโดยไมตองเสียคาใชจาย   โดยท่ีโปรแกรม 
Byte scout Barcode Generator สามารถสราง Bar code และ QR code ไดหลากหลายรูปแบบเพ่ือใชสําหรับงานตาง ๆ  
เชน การสราง Bar code  สําหรับติดสินคา หรือสราง  QR code ไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังในแบบของ URL, Vcard,  E-
mail, Text,  SMS,  Facebook และยังสามารถสั่งพิมพ QR Code  ออกมาเปนภาพ (EMF, PNG, JPG, TIFF,  GIF)   ลงบน
สติ๊กเกอรเพ่ือนําไปติดตามท่ีตางๆ ไดทันที ดังภาพท่ี 2   เปนการใชโปรแกรม Byte scout Barcode Generator  พิมพ QR 
Code ท่ีออกมาติดท่ีตัวเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยจะมีรหัสโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรดวย  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองของ QR Code ท่ีจะตองตรงกับรหัสขอมูลตัวเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรจริง 
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ภาพท่ี 2  โปรแกรม Byte scout Barcode Generator 
 

4) การพัฒนาแอปพลิเคชัน(Application) 
แนวคิดการออกแบบระบบ การทํางานของระบบจะเริ่มจาก การนําโทรศัพทระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดสแกน QR Code ท่ีติดอยูกับเลมโครงงาน รหสัโครงงานและขอมูลจะสงจาก QR Code ไปยงัโปรแกรมบนโทรศัพทมือ 
จากน้ันระบบจะทําการสงรหสัไปท่ีเซิรฟเวอรเพ่ือคนหาขอมูลจากฐานขอมูลของโครงงานเลมน้ัน แลวสงขอมูลบทคัดยอ
กลับมาท่ีระบบและระบบจะทําการแปลงขอความใหอยูในรูปแบบเสยีง ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี  3  แนวคิดของระบบ 

จากภาพท่ี 3  หมายเลข 1 ผูใช ใชสมารทโฟนทําการอานหรือสแกน QR Code ท่ีติดอยูบนรูปเลมโครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร ขอมูล QR code เปนรหัสโครงงานจะถูกสงไปยัง Web Server (HTTP request) เพ่ือนําไปคนหา
ขอมูลโดยผานโปรแกรมภาษา PHP ดังหมายเลข 2  ซึ่งจะนํารหัสโครงงานน้ีไปสืบคนขอมูลดวยภาษา SQL เมื่อไดขอมูลท่ี
ตองการก็จะสงขอมูลกลับไป (HTTP respond) ดังหมายเลข 4 ขอมูลรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรจะปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของผูใช ดังหมายเลข 5  ผูใชสามารถฟงเสียงบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใชเทคโนโลยี Google 
Text-to-Speech ได 
 

5. ขั้นตอนการทดสอบระบบ 
การการทดสอบระบบ  แบงออกเปน  2 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
1) การการทดสอบระบบในข้ันแอลฟา (Alpha state) เปนการทดสอบเพ่ือหาขอบกพรองของระบบ

โดยผูวิจัย และดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบใหดีข้ึน 
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2) การการทดสอบระบบในข้ันเบตา (Beta Stage) เปนการทดสอบคุณภาพของระบบ  โดยนักศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอรช้ันปท่ี 4 จํานวน  15 คน  และนําผลการประเมินท้ังหมด  มาสรุปผลเพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข
ระบบใหสมบูรณข้ึน 
 

6. ขั้นตอนการประเมินผลระบบ 
การประเมินผลระบบไดนํากระบวนการการประเมินท่ีเรียกวา Acceptance Test  มาประเมิน เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลม โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  โดยใหนักศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอรช้ันปท่ี 4 จํานวน 15 คน เปนผูทดลองใชระบบและทําการประเมินระบบ  โดยแบงการประเมินระบบออกเปน 4 
ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 

1)  การประเมินระบบดานการทํางานตามความตองการของผูใช (Functional Requirement Test) 
2)  การประเมินระบบดานการใชงานระบบ (Functional Test) 
3)  การประเมินระบบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test)   
4)  การประเมินระบบดานการออกแบบและความงายในการใชงานระบบ (Usability Test) 

ในการประเมินไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ เปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิรท(Likert) โดยมีรายละเอียดในการกําหนดระดับคะแนนและขอบเขตนํ้าหนัก
ความพึงพอใจระบบ ดังตารางท่ี 1 และสามารถแปลผลการประเมินหรือความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามดังตารางท่ี 2 

 ตารางท่ี 1  กําหนดระดับคะแนนและขอบเขตนํ้าหนัก 
ระดับเกณฑการใหคะแนน  

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 
ดีมากหรือมากท่ีสุด 5 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ดีหรือมาก 4 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจมาก 
ปานกลาง 3 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจปานกลาง 

พอใชหรือนอย 2 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจนอย 
ควรปรับปรุงหรือนอยท่ีสดุ 1 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

   
 ตารางท่ี 2 เกณฑการแปลผล 

          

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  เมื่อผูใชตองการฟงเสียงบทคัดยอ

รูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร สามารถใชสมารทโฟน ท่ีติดตั้งโปรแกรมเรียบรอยแลว ทําการอานหรือสแกน QR 
Code ท่ีติดอยูบนรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  จากน้ันขอมูลของรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรจะปรากฏ
บนหนาจอของสมารทโฟน  ถาตองการฟงเสียงขอมูลของบทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็สัมผัสหรือกดปุมออกเสียง  
สําหรับการออกเสียงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสมารทโฟน ไดใชเทคโนโลยีเสียงพูดขอความของ Google (Google Text-
to-speech Engine) ซึ่งตองดําเนินการติดตั้งลงบนโทรศัพทกอน จึงจะฟงเสียงพูดได โดยท่ี Google Text to Speech 
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เวอรชัน 3.56.2080558 ไดเพ่ิมการรองรับการอานในภาษาตางๆ อีกกวา 6 ภาษา ไดแก Cantonese (Hong Kong), 
Chinese (China), Hindi (India), Indonesian (Indonesia), Thai (Thailand) และ Turkey (Turkish) 

1) การติดตั้ง Google Text-to-speech Engine  บนโทรศัพทระบบปฏิบัติการแอน-ดรอยด   โดยเปดสมารทโฟน
และไปท่ี  settings    Language and input   Text to speech output     Google Text-to-speech Engine   
 Settings for Google Text-to-speech Engine ดังภาพท่ี 4 (a)    install voice data    Thai(Thailand)  ดัง
ภาพท่ี 4(b) 
 

 
(a) 

 
(b) 

ภาพท่ี 4 การติดตั้ง Google Text-to-speech 

 2) เมื่อเปดซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีติดตั้งอยูบนเครื่องสมารทโฟนเรียบรอบ
แลว จะปรากฎหนาจอแรกบนโทรศัพท ดังภาพท่ี 5 (a) ผูใชสามารถใชสมารทโฟนทําการอานหรือสแกน QR Code ท่ีติดอยู
บนรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ดวยการสัมผัสหรือกดปุม SCAN บนจอภาพ จะปรากฎดังภาพท่ี 5 (b) หรือถา
ตองการออกจากโปรแกรมก็สัมผัสหรือกดปุม EXIT 

 
(a)                                           (b) 

ภาพท่ี 5  หนาจอแรกของซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
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เมื่อผูใชใชสมารทโฟน Scan QR Code ท่ีเปนรหัสรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ขอมูล QR Code ท่ีไดจะถูก
นําไปคนหาขอมูลของรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร และแสดงออกทางหนาจอของสมารทโฟนดังภาพท่ี 6 หากผูใช
ตองการฟงบทคัดยอภาษาไทยสัมผัสหรือกดปุม Sound ดังภาพท่ี 6 (a)   และสามรถฟงบทคัดยอภาษาอังกฤษดวยการสัมผัส
หรือกดปุม Sound ดังภาพท่ี 6 (b) 

 
(a)                                     (b) 

ภาพท่ี 6 หนาจอแสดงขอมูลรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
การวิจัยน้ีไดนําซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีไดพัฒนาข้ึนมาไปทดสอบเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของระบบ สามารถสรุปผลการประเมินในแตละดานในเชิงคุณภาพไดดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแตละดาน 

 
 

สรุปผลการประเมินหาประสิทธิภาพ ของการพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ี
ไดรับพัฒนาข้ีนมา จากการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรจํานวน 15 คน ซึ่ง
มีคาเฉลีย่โดยรวมเทากับ 4.57  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 สามารถสรุปไดวาระบบการพัฒนาซอฟตแวรอาน
บทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ันมปีระสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก   

สรุปและอภิปรายผล 

1. การพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแสดง
ขอมูลบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษของรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรออกมาเปนเสียง โดยไมตองเปดรูปเลม
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  ดวยการใชเทคโนโลยี QR Code เพียงใชสมารทโฟนระบบปฎิบัติการแอนดรอยดสแกน QR 
Code ขอมูลท่ีตองการจะแสดงบนหนาจอโทรศัพท และสามารถฟงเสียงอานบทคัดยอได 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร   เปน
ซอฟตแวรท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนมา เพ่ือบริการการสืบคนขอมูลรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา นักวิจัย 
และบุคคลท่ัวไป ท่ีใชมือถือสมารทโฟน (Smartphone) อานหรือสแกน QR Code ท่ีติดอยูบนรูปเลมโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร ก็จะไดขอมูลท่ีตองการปรากฏบนหนาจอสมารทโฟน และสามารถเลือกฟงเสียงอานบทคัดยอภาษาไทยหรือ
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ภาษาอังกฤษได โดยไมตองเปดรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งมีความถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว สามารถสรุป
ผลการวิจัยโดยแบงเปนหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

1) อํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาขอมูลรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
2) ผูใชสามารถใชงานงายโดยใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสแกน QR Code เพ่ือสืบคนหาขอมูล

รูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีตองการได แมจะมีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรไมมากนัก 
3) สามารถทําการเลือกรายการขอมูลบทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และฟงเสียงอานบทคัดยอน้ันได ซึ่ง

สามารถนําความรูท่ีไดจากงานวิจัยน้ีไปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและการใช Google Text to speech 
เพ่ืออานขอความหรือหนังสือไดในอนาคต 

2. ผลการประเมินหาประสิทธิภาพ ของการพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ี
ไดรับพัฒนาข้ีนมา จากการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรจํานวน 15 คน ซึ่ง
มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.57  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 สามารถสรุปไดวาระบบการพัฒนาซอฟตแวรอาน
บทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ันมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก   
 
ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาซอฟตแวรอานบทคัดยอรูปเลมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ควรพัฒนาระบบใหสามารถแปลงบทคัดยอ
จากภาษาหน่ึงไปเปนภาษาอ่ืนในกลุมอาเชียนได และควรพัฒนาระบบใหมีระบบสามารถอานออกเสียงบทคัดยอไดทุกภาษา 
ในกลุมอาเซียน 
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การพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 โดยใชวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 
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บทคัดยอ 
ในปจจุบันประชาชนตองทนกับปญหามลพิษทางอากาศหรือฝุน PM 2.5 ถึงแมจากไมมากเทาเมื่อตนปท่ีผานมา แต

หลายๆคนเริ่มพบความผดิปกติกับรางกายไมวาจะเปน ไมสบายตัว หายใจไมสะดวก เกิดอาการเจ็บคอหรือหนาอก ซึ่งอาการ
เหลาน้ีลวนมีสาเหตุมาจากฝุน PM2.5 กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณฝุนละอองในประเทศพบวา ปริมาณฝุนละออง
เพ่ิมข้ึนจนเกินคามาตรฐานในทุกพ้ืนท่ี ผูวิจัยจึงทําการศึกษารูปแบบการพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
รูปแบบการพยากรณปริมาณฝุน PM   2.5 โดยใชวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูลกรณีศึกษา: กรุงเทพฯ เขต
บางรัก โดยใชการวิเคราะหแบบอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล จากขอมูลปริมาณมลพิษในอากาศ ในชวงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่ีเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตบริการศูนยกลางขอมูลกองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียงกรุงเทพมหานครเปนจํานวน 11 เดือน โดยแบงขอมูลออกเปน 2 สวนคือ ขอมูลท่ีใชชุดขอมูลสําหรับฝก กับ 
ขอมูลท่ีใชทดสอบ  ซึ่งในการสรางแบบจําลองการพยากรณครั้งน้ีไดใชโปรแกรม Weka 3.9.3 โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 3 
เทคนิคดังน้ี 1) การถดถอยเชิงเสน 2) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน และ 3) ซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอยซึ่งเปนเทคนิคท่ีไดรับความนิยมสําหรับการสรางแบบจําลองการพยากรณ จากผลการวิจัย
พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซ็ปตรอนหลายช้ันสามารถสรางแบบจําลองท่ีมีความเหมาะจะนําไปใชใน
การพยากรณมลพิษ PM2.5 มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) เทากับ 6.08% หนวยงานท่ีเก่ียวของ
หรือภาคเอกชนสามารถนําแบบจําลองน้ีไปใชแสดงเปนขอเท็จจริง เพ่ือรณรงคและสงเสริมใหประชาชนชวยกันปองกันหรือลด
การเกิด PM2.5 

คําสําคัญ: การวิเคราะหอนุกรมเวลา, ปริมาณฝุน PM2.5, เหมืองขอมูล 
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Abstract 

 At present, people suffering from air pollution also known as PM2.5. Even not as much 
as early of the last year but many people found out that they have something wrong with their 
body such as feel discomfort, sore throat, uneasy breathing, angina. Since all these symptoms 
are from PM2.5. Pollution Control Department’s dust situation report in country founs that 
amount of dust are rise througth average in all region. Reseacher are study to provide the best 
algorithms model to forecast amount of pollution PM2.5 in Bangkok, Bang Rak District by 
using data mining time series techniques. The data for study was the amount of pollution PM2.5 
in Bang Rak District from July, 2018 to June, 2019 from Pollution control department. We Data 
divide data into two major groups: (1) Training Data set and (2) Testing data set. Three of the 
most widely-used data mining algorithms such as Linear Regression, Multilayer Perceptron 
and Support Vector Machine for Regression. Analysis results from data mining reveal form 
weka software, knowledge creation and useful discovery for decision making. The result can 
show that the suitable algorithms model for forecast amount of pollution PM2.5 using of all 
series test for the Multilayer Perceptron forecasting was the most suitable at 6.08% Mean 
Magnitude of Relative Error. Related agency or private sector can use this model to represent 
the fact, for campaign and encourage people to prevent and reduce amount of PM2.5. 
 
Keywords: Time Series Analysis, Amount of Pollution PM2.5, Data Mining 
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บทนํา 
ปจจุบันมลพิษในประเทศไทยนับวาเปนปญหาสําคญัอยางยิ่งสืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรในประเทศและ

การขยับขยายของเศรษฐกิจท่ีพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็วตลอดจนรูปแบบการใชชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหตองเรงการผลิต
เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท้ังการเกษตร การคมนาคม และอุตสาหกรรมตางๆ เปน
ตน ซึ่งในขณะเดียวกันการเรงการผลิตในดานตางๆก็กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางนํ้า เปนตน ซึ่งมลพิษทางอากาศถือเปนปญหาท่ีสําคัญในปจจุบันน้ี ไดแก ฝุนละอองทางอากาศ การเผาไหมของเช้ือเพลิง
ในโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาปาไรนาของชาวบาน เปนตน 
 มลพิษทางอากาศท่ีเปนอันตรายอยางมากตอประชากรในประเทศไทยคือฝุน PM2.5 ซึ่งเปนฝุนละอองขนาดเล็กใน
อากาศ มีขนาดเลก็ไมเกิน 2.5 ไมครอนเทียบไดประมาณ 1 ใน 25 ของเสนผานศูนยกลางของเสนผมมนุษย ซึ่งขนจมูกมนุษย
ไมสามารถกรองฝุนได ทําใหฝุน PM2.5 แพรกระจายเขาสูรางกายระบบทางเดินหายใจ สงผลใหเกิดโรคตางๆท่ีเก่ียวขางกับ
ระบบทางเดินหายใจ เชนโรคปวดอักเสบ โรคหืดกําเริบ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง และโรคภูมิแพ เปนตน (จินตนา ประชุมพันธ, 
2561) โดยเฉพาะท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีเปนศูนยกลางการทําธุรกิจ การคาขาย และเปนศูนยกลางท่ีมีประชากรจากภาค
ตางภายในประเทศเขามาอาศัย หรือทํางานกันอยางหนาแนน ไดรับผลกระทบจากฝุนPM2.5 ซึ่งปญหาหลัก 3 อันดับแรกคือ 
ไอเสียจากทอรถยนตดีเซล ท่ีเผาไหมไมสมบูรณจึงกอใหเกิดควันดําท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย อันดับสอง เกิดจาก
การเผาไหมและปงยางท่ีโลง เชนการเผาขยะ การเผาตอซังขาวในไรนา และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปลอยควันดําออกมา เปน
ตน อันดับสาม ฝุนละอองท่ีเกิดจากการไซตงานการกอสรางบาน คอนโด และโครงการรถไฟฟา ซึ่งฝุนละอองท่ีเกิดจากการ
กอสรางท่ีไมมีการควบคุมท่ีดีสามารถสรางมลพิษฝุนละออง PM2.5 จํานวนมหาศาลได กลุมประชากรท่ีมีความเสียงท่ีอาจเกิด
โรคระบบทางเดินหายใจเปนอยางมากคือ เด็กแรกเกิด ผูสูงอายุ และผูท่ียังปวยเปนโรคทางเดินหายใจ (Amnuaysak 
Thoonsiri, 2562) จึงนาจะมีการปองกัน การหาแนวทางการรับมือกับฝุน PM2.5 หรือการคาดการณการปริมาณฝุน PM2.5 
เพ่ือหาทางปองกันไดอยางทันทวงที 
 จากสภาพดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 ท่ีกรุงเทพฯ 
กรณีศึกษาเขตบางรัก โดยใชการวิเคราะหแบบอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล เพ่ือนําผลการวิเคราะหครั้งน้ี เสนอตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรืออาจเปนประโยชนตอประชากรท่ีอาศัยในบริเวณกรุงเทพฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา
เก่ียวกับฝุน PM2.5 ตอไป โดยงานวิจัยช้ินน้ีเปนการวิเคราะหแบบอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล (Time Series Data 
Mining Techniques) 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบ
เพอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน (Multilayer Perceptron) และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector 
Machine for Regression) เพ่ือสรางแบบจําลองการพยากรณปริมาณฝุน PM 2.5 นําไปใชในการหาทางปองกันและรับมือ
ตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม ในการวิเคราะหอนุกรมเวลาของปริมาณฝุน PM2.5 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีมุงเนนการสรางแบบจําลองเพ่ือพยากรณปรมิาณฝุน PM2.5 โดยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน 3 
ข้ันตอนดังน้ี 
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) คือ รายงานการบงบอกถึงคุณภาพอากาศเพ่ือใหประชาชนท่ัวไป
ไดทราบถึงระดับคุณภาพของอากาศวามีมลภาวะแคไหน มีผลตอกระทบตอสุขภาพหรือไม ซึ่งยิ่งมีคา AQI สูงข้ึนน่ันหมายถึงมี
แนวโนมวาประชากรจะไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพมากยิ่งข้ึน ดัชนีคุณภาพอากาศเปน
รูปแบบสากลท่ีใชกันท่ัวโลก แตละประเทศจะมีระดับคุณภาพอากาศแตกตางกันไป เชน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และไทย เปน
ตน ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย คํานวณโดยท่ัวไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภทไดแก ฝุนละอองไมเกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) ฝุนละอองไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM10) กาซโอโซน (O3) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซไนโตรเจนได
ออกไซด (No2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (So2) เปนตน โดยมีเกณฑวัดคุณภาพอากาศแบงเปน 5 ระดับ คือตั้งแต 0 ถึง 201 
ข้ึนไป ซึ่งจะใชสีบอกระดับคุณภาพอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ,2561) 
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2. การทําเหมืองขอมลู (Data Mining) คือการคนหาขอมูลจากฐานขอมูลจํานวนมาก เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
เพ่ือชวยตัดสินใจ การทําเหมืองขอมูลประกอบดวยหลักวิชาสถิติ การรูจําของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร ซึ่งการทําเหมือง
ขอมูลตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการตางๆ เชน การคนหาความสัมพันธของขอมูล การจําแนกกลุม หรือการพยากรณ เปนตน 
เพ่ือใหไดขอสรุปหรือผลลัพธจากฐานขอมูลขนาดใหญ การทําเหมืองขอมูลสามารถนําไปประยุกตใชในดานธุรกิจมาชวย
ตัดสินใจของผูบริหาร ดานการแพทย ดานวิทยาศาสตร เปนตน (สุชาดา กีระนันทน, 2554)  

3. ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) คือชุดขอมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมตามระยะเวลาตางๆอยางตอเน่ือง อาจจะเก็บ
รวบรวมเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือรายป เชน ยอดขายสินคาในแตละเดือน รายไดของประชากรปตางๆ ซึ่งขอมูล
เหลาน้ีมีองคประกอบหลักๆ ท่ีสําคัญคือ คาแนวโนม คาความผันแปรตามวัฎจักร และคาความแปรผันตามฤดูกาล ซึ่ง
องคประกอบในแตละสวนน้ี จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลตาง ๆ ท่ีแตกตางกันไป การจัดเก็บขอมูลแบบอนุกรมเวลามี
วัต ถุประสงค เ พ่ือ ทํานายสิ่ ง ท่ีจะเ กิด ข้ึนในอนาคต โดยอาศัยขอมูลจากชวง เวลาตางๆ ในอดีต  (Supachoke 
Thawornkaiwong, 2559) 

 เทคนิคแบบอนุกรมเวลา ในงานวิจัยน้ีไดนําเอา 3 เทคนิคท่ีมีความนิยมนํามาใชในการวิเคราะหขอมลู ดวย
เทคนิคเหมืองขอมูล แบบอนุกรมเวลาไดแก 

3.1 การวิเคราะหการถดถอย (Linear Regression) การวิเคราะหการถดถอยเปนวิธีการวิเคราะหขอมูลรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยูในลักษณะขอมูลเชิงปริมาณ เชนศึกษา
ความสัมพันธระหวางเด็กทารกแรกเกิด กับอายุ นํ้าหนัก ละสวนสูงของมารดา การวิเคราะหการถดถอยสามารถเขียนสมการ
ไดดังน้ี (Cai, Hall, & other, 2006) 

3.2. โครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน (Multi-Layer Perceptron:MLP) เปนเทคนิคท่ีจําลอง
จากการทํางานของสมองมนุษยท่ีมีโครงสรางหลายๆช้ัน ใชสําหรับงานท่ีมีความซับซอนไดผลอยางดี โดยโครงขายประสาท
เทียมประกอบไปดวย ช้ันขอมูลเขา ช้ันซอน และช้ันผลลัพธ (Ghorbanian, Ahmadi, & Soltani, 2011) 

3.3. ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression) เปนเทคนิคท่ีใช
ในการจําแนกกลุมขอมลู โดยประเภทขอมูลออกเปน 2 สวน โดยแยกออกจากกันซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนเปนการนําขอมูล
ปจจุบันและขอมูลในอดีตจํานวนหน่ึงมาเรียนรูสําหรับการพยากรณท่ีเกิดข้ึนในอนาคต (Shevade, Keerthi, Bhattacharyya, 
& Murthy, 2000; Smola & Schölkopf, 2004)  
2. การเตรยีมขอมลู (Data Preparation) 

งานวิจัยช้ินน้ีผูวิจัยไดเลือกชุดขอมูล ปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในชวงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขตบางรัก เปนจํานวนท้ังหมด 11 เดือน ซึ่งเปนชุดขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ผานทางเว็บไซต 
www. bangkokairquality.com ซึ่งเขตบางรักเปนเขตท่ีมีการเก็บขอมูลท่ีสมบูรณท่ีสุดเมื่อเทียบกับเขตอ่ืน โดยผลลัพธของ
การประมวลผลขอมูลอนุกรมเวลาจะอยูในรูปแบบจําลองของการพยากรณปริมาณฝุนละออง PM2.5  ผูวิจัยแบงขอมูล
ออกเปน 2 สวน คือ 1) ชุดขอมูลเรียนรู (Training Data Set) วิเคราะหโดยใชการวัดรากของความเคลื่อนท่ีกําลังสอง (Root 
Mean Square Error: RMSE) และคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Error: MAE) เพ่ือแสดงการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองเพ่ือใชประมาณคาปริมาณการฝุนละออง PM2.5 2) ชุดขอมูลทดสอบ (Testing 
Data Set) โดยใชวิธีการประมาณการความแมนยําในการพยากรณดวยคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of 
Relative Error: MRE) สําหรับทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองโดยแยกแตละเดือนในชวงของชุดขอมูลทดสอบ และใช
คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Mean Magnitude of Relative Error: MMRE) เพ่ือใชในการทดสอบประสิทธิภาพ
โดยรวมของแบบจําลองการพยากรณสําหรับชุดขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
จํานวน 11 เดือน โดยในแตละชุดขอมูลจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก ชุดขอมูลท่ีจะนํามาสอนระบบเพ่ือสราง
แบบจําลองการทํานาย โดยใชขอมูลในระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และขอมูลในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สําหรับใชเปนขอมูลในการทดสอบแบบจําลองการพยากรณ 
3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

ผูวิจัยเลือกการใชโปรแกรม WEKA 3.9.3 เพ่ือวิเคราะหขอมูลและสรางแบบจําลองการพยากรณปริมาณฝุนละออง 
PM2.5  โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูลท้ัง 3 เทคนิคดังน้ี 1) การลดถอยเชิงเสน 2) แบบจําลอง
โครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน และ 3) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการลดถอย ซึ่งเปนเทคนิคท่ี
ไดรับความนิยมสําหรับการสรางแบบจําลองการพยากรณท่ีมีคาเชิงตัวเลข หรือปริมาณ (วีระยทุธ พิมพาภรณ, ปรียาภรณ พูล
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ทอง และ บุษกร แกววิเชียร, 2559) วิธีการท้ังหมดจะใหผลลัพธในรูปแบบของแบบจําลอง ขอมูลแบบอนุกรมเวลาโดยสรางชุด
ขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลองการพยากรณผูวิจัยจะนําขอมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2562 เปนชุดขอมูลทดสอบแบงเปนชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged) คือ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน  6 เดือน 7 
เดือน และ  8 เดือน โดยผลลัพธ ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดขอมูลในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เปนเปาหมาย (Target) ในการพยากรณ ประสิทธิภาพของการพยากรณ ในแตละอัลกอริทึมจะเปนดัชนีช้ีวัดวา
อัลกอริทึมใดเหมาะสมกับการพยากรณในเดือนใดรายละเอียดชุดขอมูลท้ังหมด  

ผูวิจัยนําขอมูลอนุกรมเวลาท้ังหมดไปทดสอบสรางแบบจําลอง โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล ท้ัง 3 เทคนิค (Linear Regression, Multilayer Perceptron, Support Vector Machine for Regression) เ พ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพของการทํานายปริมาณการเกิดฝุนละออง PM2.5 เพ่ือการพยากรณมลพิษ ท้ังน้ีผูวิจัยพิจารณาคา RMSE 
และ MAE มาเปนดัชนีช้ีวัดแบบจําลองการทํานายท่ีมีความเหมาะสมกับการพยากรณแตละเดือนสําหรับการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจําลองโดยแยกแตละเดือนในชุดขอมูลทดสอบ ผูวิจัยพิจารณาคา MRE และ MMRE เพ่ือเลือก
แบบจําลองท่ีเหมาะสม (Weiss & Indurkhya, 1998) ในการนําไปใชงาน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา การวัดประสิทธิภาพแบบจําลองเพ่ือใชในการพยากรณปริมาณฝุนละออง PM2.5 โดยใชวิธีการทํา
เหมืองขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data Mining Techniques) ผูทําวิจัยไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แบบจําลองการทํานายกับชุดขอมูล จากชุดขอมูลท่ีผูวิจัยเลือกปริมาณฝุน PM2.5 ซึ่งเปนชุดขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลอง
การพยากรณ ผูวิจัยนําขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 –  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เปนชุดขอมูลในการทดสอบ 
แบงเปน ชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged) 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน และ 8 เดือน นํามาสราง
แบบจําลองในการทํานายปริมาณฝุนละออง PM2.5 เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพท่ีไดจากเทคนิคการเหมืองขอมูลท้ัง 3 วิธี  โดย
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนดวยวิธีการ คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ ( Mean Absolute Error : MAE ) และ คา
ของรากของความเคลื่อนท่ีกําลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE) จากผลการทดลองสามารถแสดงไดดงั ตารางท่ี 2 
 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบประสทิธิภาพแบบจําลองการทํานายโดยใชชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากขอมูลตารางท่ี 2 ผลการพยากรณของแตละเทคนิควิธีเหมืองขอมูลกับการใชชุดขอมูล โดยมีจํานวนเดือน

ยอนหลัง (Lagged) ท่ีแตกตางกัน โดย MAE และ RMSE เปนดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ จากการทดลองแสดงใหเห็นวา เมื่อสราง
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Multilayer Perceptron) แบบจําลองซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย 
(SMOreg) และแบบจําลองดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) ผูวิจัยพิจารณาแลวพบวา เมื่อสรางขอมูล 
ยอนหลังในเทคนิคเหมืองขอมูลท้ัง 3 แบบ ดวยชุดขอมูลยอนหลัง 8 เดือน   มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดดังน้ี แบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียม 1 เดือนมีคา MAE เทากับ 12.0026 คา RMSE  เทากับ 15.7903 สวนแบบจําลองซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน

MAE RSME MAE RSME MAE RSME
1 เดือน 8.5538 12.2607 12.0026 15.7903 8.2273 12.6982
2 เดือน 16.7433 27.228 17.6179 28.3737 16.1119 27.9411
3 เดือน 17.4217 26.469 17.6409 27.2084 16.5231 27.339
4 เดือน 16.4562 24.7667 16.7781 25.5456 15.5669 25.4754
5 เดือน 15.3986 23.4095 17.5488 25.104 14.6764 24.0823
6 เดือน 14.7148 22.2689 16.698 24.2474 14.0297 22.8938
7 เดือน 13.882 21.1329 15.3363 22.7459 13.1794 21.7958
8 เดือน 13.8552 21.0948 16.4314 23.0926 13.141 21.7595

Lagged 
(เดือน)
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สําหรับการถดถอย 1 เดือน มีคา MAE เทากับ 8.2273 คา RMSE เทากับ 12.6982 และแบบจําลองดวยเทคนิคการถดถอย
เชิงเสน 1 เดือน มีคา MAE เทากับ 8.5538 คา RMSE เทากับ 12.2607 

จากผลการทดลอง ผูวิจัยเลือกชุดขอมูลยอนหลังท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือแบบจําลองท่ีสรางจากชุดขอมูลแบบ 1 
เดือน นํามาใชในการทดลองเพ่ือทํานายปริมาณฝุน PM2.5 ดวยชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data Set) ซึ่งเปนปริมาณฝุน 
PM2.5 ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยแยกเปนรายช่ัวโมงตอวันจํานวน ดวยวิธีวิเคราะหแบบ
อนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล โดยการใชอัลกอริทึม 3 แบบ แลวคํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude 
of Relative Error: MRE) และคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Mean Magnitude of Relative Error: MMRE โดยไดผล
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการทํานายในแตละเดือน แสดงดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการทํานายในแตละเดือน 

 

 
จากตารางท่ี 3 พบวาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมเหมาะท่ีสุดในการสรางแบบจําลองการพยากรณ โดย มีคา 

MMRE เทากับ 6.08% คาความแมนยําท่ี 93.92% เทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย มีคา MMRE เทากับ 
23.05% คาความแมนยําท่ี 76.95% และการจําลองดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน ใหคา MMRE เทากับ 26.91% และความ
แมนยําท่ี 73.09% 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการสรางแบบจําลองการพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 โดยการวิเคราะหแบบอนุกรมเวลาดวย
เทคนิคเหมืองขอมูล โดยเลือกใชเทคนิคเหมืองขอมูล 3 เทคนิคไดแก การถดถอยเชิงเสน แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม
แบบเพอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน โดยมีช้ันตอนในการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 1) ศึกษา
ปญหาและวิเคราะหขอมูลปริมาณฝุน PM2.5 โดยผูวิจัยไดเลือกชุดขอมูลปริมาณฝุน PM2.5 ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2561 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเปนขอมูลรายช่ัวโมง ท่ีเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตบริการศูนยกลางขอมูลกองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียงกรุงเทพมหานคร มาใชในการทดลอง 2) การเตรียมขอมูล ผูวิจัยเลือกชุดขอมูลมาวิจัยตั้งแตวันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จํานวน  11 เดือน 3) ผูวิจัยเลือกการใชโปรแกรม WEKA 3.9.3 เพ่ือ
วิเคราะหขอมูลและสรางแบบจําลองการพยากรณปริมาณฝุนละออง PM2.5 โดยสรางชุดขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลอง
การพยากรณผูวิจัยจะนําขอมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เปนชุดขอมูลทดสอบแบงเปนชุด
ขอมูลยอนหลัง (Lagged) คือ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 และ 8 เดือน 
 สรุปไดวา จากผลการทดลองการพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 ดวยเทคนิคเหมืองขอมูลท้ัง 3 เทคนิคพบวาการสราง
จําลองการพยากรณดวยวิธีเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอยในการทดลองกับชุดขอมูล ใหผลลัพธคาความ
ผิดพลาดมากท่ีสุด 26.91%  เมื่อวัดดวยคา MMRE โดยคาความผิดพลาดจะลดลงเมื่อเลอืกใชเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน
สําหรับการถดถอย โดยคา MMRE เทากับ 23.05% และคาความผิดพลาดนอยท่ีสุดดวยเทคนิคแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียม โดยคา MMRE เทากับ 6.08% หมายความวาโมเดลท่ีสรางข้ึนมาจากเทคนิคแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีความ
แมนยําอยูท่ี 93.92% เทคนิคการถดถอยเชิงเสนเหมาะจะนําไปใชในการพยากรณมลพิษ PM2.5 มากท่ีสุด เน่ืองจากลักษณะ
ขอมูลอนุกรมเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการประมาณคาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน 
จําเปนตองคํานึงถึงรูปแบบของขอมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต (วีระยทุธ พิมพาภรณ, ปรียาภรณ พูลทอง และ บุษกร แกววิเชียร, 
2559) ประกอบกับผลการทดลองผูวิจัยสรุปไดวาคามลพิษ PM2.5 มีการผันแปรตามปจจัยอ่ืนๆ เชน มนุษย พาหนะทางบก 
อาคารหรือ โรงงานรอบๆขางท่ีกอสรางเปนจํานวนมาก เปนตน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท่ีทําใหอุณหภูมิ

เดือน ค่าฝุ่น(เฉลี�ย) พยากรณ์ MRE พยากรณ์ MRE พยากรณ์ MRE
มี.ค.2562 21.70040486 22.0737681 0.017205437 21.80962893 0.011966278 20.3507338 0.06219476
เม.ย.2562 17.83224 26.37663835 0.479154517 24.52332595 0.070263404 23.28909445 0.3060106
พ.ค.2562 25.67400881 27.18829443 0.058981269 28.58188458 0.051256991 21.69359317 0.15503678

6.08%
93.92%

23.05%
76.95%

MMRE
ความแม่นยํา

26.91%
73.09%

มี.ค.2562 - พ.ค..2562
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อุนข้ึน เมื่ออากาศเย็นเจอกับอากาศอุนทําใหเกิดสภาวะท่ีอากาศหยุดน่ิง ลมไมพัด ประกอบกับมีหมอกทําใหไมมีการหมุนเวียน
ของอากาศ (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ, 2561) อีกท้ังการเผาไหมไมสมบูรณซึ่งสวนใหญเกิดจากเครื่องยนตดีเซลกอใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศเปนอยางมาก (สนธิ คชวัฒน, 2561) มลพิษทางอากาศรุนแรงมากข้ึนในชวงวันหยุด และวันธรรมดาชวงท่ีไมใช
ช่ัวโมงเรงดวน เน่ืองจากคนไมยอมหันไปใชรถโดยสารสาธารณะตามท่ีรัฐบาลคาดการณ แตกลับหันไปซื้อรถใหมกันมากข้ึน รถ
ใหมบางสวนท่ีซื้อคือรถยนตมือสองท่ีอายุการใชงานนาน ทําใหระบบการเผาไหมของเครื่องยนตมีประสิทธิภาพนอยกวารถใหม 
เพ่ือใหสามารถมีรถยนตขับกันไดทุกวัน (วิษณุ อรรถวานิช, 2562) 

 
ขอเสนอแนะ 
 กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชนสามารถนําวิธีการ
สรางแบบจําลองดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซ็ปตรอนหลายช้ันมาใชพยากรณปริมาณการเกิดมลพิษ PM2.5
ในอนาคตได เน่ืองจากเปนเทคนิควิธีท่ีใหคาความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด นอกจากน้ีการสรุปผลการพยากรณ ยังพบวาในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562 จะมีปริมาณของ PM2.5 ท่ีต่ําท่ีสุด แตเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับตัวเลขจริงพบวามีดความคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ เพียง 0.011966278 ดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน ดังน้ันหากหนวยงานท่ี
เก่ียวของจะมีการกําหนดแผนการเพ่ือปองกันหรือกระตุนใหประชาชนชวยกันลดกิจกรรมท่ีทําใหเกิด PM2.5 จะชวยใหคา AQI 
ของประเทศดีข้ึนได ผูวิจัยจึงสรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของนํามาแกไข
ปรับใชตามสถานการณตาง แนวทางการสงเสริมใหประชาชนชวยกันปองกันหรือลดการเกิด PM2.5 อาจทําไดโดยรณรงคผาน
สื่อวิทยุ โทรทัศน การจัดทําโปรโมช่ันของบริษัทรถยนต หรือ บริษัทนํ้ามันท่ีเก่ียวของ การใหสิทธิพิเศษแกลูกคาท่ีมีสวนรวมใน
การหันมาลดทํากิจกรรมท่ีสราง PM2.5 ท้ังน้ีผูนําชุมชนหรือหมูบานจําเปนตองมีความรูและกระจายความรูสูลูกบานเชน 
ขอเสียของการเผาปาลาสัตว หรือ การเผาไร-นา เปนตน ผูวิจัยจึงไดนําเสนอขอเสนอแนะเหลาน้ีไวเปนอีกแนวทางหน่ึงในการ
แกไขปญหา 
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บทคัดย่อ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศกึษา ให้กับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องและคณาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใน
การประมวลผลการศึกษา ระบบสารสนเทศดังกล่าวมีวิธีด าเนินการวิจัย เริ่มจากศึกษาความต้องการระบบด้วยแบบสัมภาษณ์
และศึกษาเอกสารที่มีอยู่เดิมนั้นยังใช้การส่งผลการศึกษารูปแบบกระดาษ เจ้าหน้าที่ท าการประมวลผลการศึกษาใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการประมวลผลการศึกษา และส่งผลการศึกษาที่ได้ไปท าการตรวจสอบและอนุมั ติผลการศึกษา และน าความ
ต้องการที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพีในการพัฒนาระบบจนระบบมีความสมบูรณ์ และผู้วิจัยได้
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานระบบ 21 คน ประกอบไปด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้
ตรวจสอบ และผู้อนุมัติผลการศึกษา เป็นต้น มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการใช้งานระบบในระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.20 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านประสิทธิภาพของระบบในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.00 และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความพึงพอใจระบบระดับคะแนนเฉลี่ย 4.14 ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานระบบในด้านต่างๆ ช้ีให้เห็นว่าระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, ประมวลผลการศึกษา, ระบบส่งผลการศึกษา, ระบบอนมุัติผลการศึกษา 
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Abstract 

A research and development of an Educational Processing Control Information System have 
been developed from faculty members’ work that submitting their final grade on a paper form. 
Then, staff use the package software to process results and submit the results to be verified and 
approved. This research aims to develop the Educational Processing Control Information 
System for the academic units of College of Management, Mahidol University as the 
educational technology tool for faculty and staff members. This Educational Processing Control 
Information System includes the research methods of studying the system requirements with 
interview and existing documents, analyzing demands, designing and developing the system, 
implementing the system and then, evaluating user satisfaction. The results of the user 
satisfaction surveys showed that a total of 21 system users consisting of the faculty and 
academic staff members, the authorizers who verify and approve the results, etc. were satisfied 
with the system usage at an average score of 4.20, the system efficiency at the average score of 
4.00 and the overall satisfaction at the average score of 4.14. Therefore, the overall results 
indicated that the Educational Processing Control Information System: A case study of College 
of Management, Mahidol University can be used and achieved the desired objectives.  
 

Keywords: Information System; Grade Processing; Grade Submission; Grade Approval;  
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บทน า 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดย

เปิดสอน 2 หลักสูตร หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 17 สาขาวิชา โดยวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นการศึกษาด้านการจัดการในหลายๆรูปแบบ ด้วยความที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิยาลัยมหิดลมี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 300 คน ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบ  

อี-รีจิสตราร์ (e-Registrar) ส าหรับการจัดการข้อมูลนักศึกษาจนถึงการออกผลการศึกษา แต่กระบวนการประมวลผล
การศึกษาและอนุมัติผลการศึกษานั้น ยังใช้รูปแบบการส่งข้อมูลผลการศึกษาแบบกระดาษและเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวม
ข้อมูลผลการศึกษาเข้าโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการประมวลผลการศึกษา หาค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบข้อมูลแต่
ละรายวิชา และท าการส่งข้อมูลที่ท าการประมวลผลแล้วให้หัวหน้าภาควิชาท าการตรวจสอบและอนุมัติผลการศึกษา ท าให้
ขั้นตอนการท างานซับซ้อนและใช้เจ้าหน้าที่ส าหรับประมวลผลการศึกษาค่อนข้างมาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการ
ประมวลผลการศึกษาอีกท้ัง การประมวลผลการศึกษาต้องมีขั้นตอนการอนุมัติ จากหลายๆส่วน จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดและ
ล่าช้า 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระบบที่พัฒนา การออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือ การบ ารุงรักษาและการขยายขนาดได้ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบด้วยพีเอชพี(PHP) ซึ่งพีเอชพีมีความสะดวกในการพัฒนาซอฟต์แวร์และก าลังได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึ้น(Majida Laaziria, Khaoula Benmoussab, Samira Khouljic, Mohamed Larbi Kerkebd, 2019) มีระบบ
ฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (My SQL) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์ส (DBMS) ที่สามารถท างานภายใต้วินโด้
(Window) สามารถใช้งานได้ฟรีภายใต้ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป(Jan L. Harrington, 2017)  ในการพัฒนาระบบต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการศึกษาด้วยรหัสอ้างอิงและรหัสยืนยันการส่งผลการศึกษา (อ าไพ ยงกุลวณิช และคณะ 
,2555) จ าเป็นต้องสามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งาน จัดเก็บบัญชีผู้ใช้งาน ตรวจสถานะ บันทึกประวัติการใช้งานในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูล (ดอน วิภา, ชัชวิน นามมั่น, 2560) การวิเคราะห์การออกแบบและการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส าหรับขั้นตอนการ
อนุมัติ ระบบจะแทนที่กระบวนการแบบฟอร์มกระดาษที่ท าให้เกิดความสับสนใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่า ย
(Grooms, James และคณะ,2016)  และสามารถลดสัดส่วนของภาระงานในการตรวจสอบ และการตรวจสอบในส่วนของผู้
ตรวจสอบ (Abass  และคณะ.,2017) 

ระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา จึงเพิ่มความสะดวดรวดเร็ว ประสิทธิภาพและความถูกต้องในการ
ประมวลผล อีกทั้งยังลดภาระงานให้กับบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการท างานของระบบอยู่ใน
รูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลัยมหดิล  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยได้น าปัญหาระบบเดิมและความต้องการของผู้ใช้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้เกิด
ระบบงานใหม่ โดยแบ่งวิธีการด าเนินงานออกเป็น 3 อธิบายขั้นตอน 

1. ข้ันตอนการศึกษาปัญหาระบบงานเดิม  
 วิธีการที่ใช้ในการศึกษาปัญหาระบบงานเดิมนั้น ใช้วิธีศึกษาจากเอกสารที่มีอยู่เดิม และสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของระบบ ซึ่งขั้นตอนการท างานปัจจุบัน คือคณาจารย์ท าการน าคะแนนและผลการศึกษาของนักศึกษา ที่อยู่ในรูปแบบ
กระดาษ ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะน าผลคะแนนและเกรดมานับและบันทึกผล ท าการสรุปหาจ านวนนักศึกษา ค่าผลคะแนน
สูงสุด ผลคะแนนต่ าสุด และผลคะแนนค่าเฉลี่ย ส่งให้อาจารย์หัวหน้าหลักสูตร เพื่อน าผลการศึกษาไปตรวจสอบเพื่ออนุมัติ
ขั้นต้น และจะส่งผลคะแนนและผลการศึกษาไปยังผู้อนุมัติผลการศึกษา เมื่อผลการศึกษาได้รับการอนุมัตแิล้ว เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ทะเบียนจะท าการน าบนทึกผลการศึกษาเข้าอี-รีจิสตราร์ เพื่อประกาศผลการศึกษา ขั้นตอนการท างานระบบงานเดิมแสดงดัง
ภาพ 1  
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ภาพที่ 1 ภาพขั้นตอนการท างานระบบงานเดิม 

 
ปัญหาที่พบจากขั้นตอนการด าเนนิงานเกิดจากระบบงานเก่าคือความล่าช้าในการท างานและใช้เวลามากในการประมวลผล 
เกิดการผิดพลาดจากการประมวลผลและต้องใช้เจ้าหน้าท่ีเป็นจ านวนมากในการประมวลผลการศึกษาแต่ละครั้ง ไมม่ีระบบ
เพื่อเก็บข้อมูลการประมวลผลการศึกษาซึ่งเสี่ยงต่อการศูนย์หายของข้อมูล 

2. ข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบงาน 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมปัญหาข้อบกพร่องและความต้องการจากเจ้าหน้าทีผู่้ท าการประมวลผลการศึกษา เพื่อให้เมื่อ
พัฒนาระบบแล้วระบบจะสามารถท าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ผลการวิเคราะหร์ะบบใหม่แสดงดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบใหม่ 
 

ความต้องการหลัก 
(Functional Requirement) 

ความต้องการเสรมิ 
(Non-Functional Requirement) 

1. ระบบสามารถก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลได ้ 1. รองรับอุปกรณ์ทุกขนาดหนา้จอ 
2. ระบบสามารก าหนดผูต้รวจสอบแต่ละรายวิชาได ้ 2. รองรับไฟล์โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล 
3. ระบบสามารก าหนดผู้อนุมัติแตล่ะรายวิชาได ้  
4. ระบบสามารถตรวจสอบก่อนการบันทึกข้อมูลได ้  
5. ระบบสามารอัพโหลดไฟล์ ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล ได ้  
6. ระบบสามารถบันทึกผลการตรวจสอบได ้  
7. ระบบสามารถอนุมตัิผลการศึกษาได ้  

 
3. ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

 การด าเนินการวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคมุการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบบถูกออกแบบแผนภาพยสูเคส (Use Case Diagram) แสดงดังภาพท่ี 2 และแผนภาพ
คลาส (Class Diagram) แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 2 ภาพแผนภาพยสูเคสของระบบ 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพแผนภาพคลาส (Class Diagram) 
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ผลการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยในการการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับการประมวลผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดในบทน้ีจะ
กล่าวถึงผลของการด าเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกผลการศึกษา และประมวลผลการศึกษา รวมไปถึงการดูรายงานตามที่ผู้ใช้งาน
ระบบต้องการได้ อีกทั้งผู้ศึกษางานวิจัยได้ท าการวัดผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบจากผู้ใช้งาน ซึ่งมี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับระบบ จ านวน 21 คน โดยผู้ศึกษางานวิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 หัวข้อ 

1.  ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีตัวอย่างหน้าจอระบบดังนี้ 

 1) ตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลผลการศึกษา 
  อาจารย์สามารถเข้าหน้าจอการบันทึกข้อมูลผลการศึกษา โดยหน้าจอจะบอกรายละเอียดต่างๆ อาจารย์

ผู้สอนต้องท าการดาว์โหลดแบบฟอร์ม โดยแบบฟอร์มประกอบไปด้วยข้อมูลนักศึกษา และช่องส าหรับกรอกคะแนนและผล
การศึกษา ต้องท าการอัพโหลดข้อมูลที่กรอกเข้าสู่ระบบ แสดงดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลผลการศึกษา 

 
2) ตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบผลการศึกษาและประมวลผลการศึกษาก่อนท าการส่งผลการศึกษา 
  ตรวจสอบผลการศึกษาและประมวลผลการศึกษาก่อนท าการส่งผลการศึกษา เมื่ออาจารย์ผูส้อนได้ท าการ

อัพโหลดข้อมลูผลการศึกษาแล้วระบบจะท าการประมวลผลการศึกษาก่อนท าการส่งข้อมูล แสดงดังภาพท่ี 5 
 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบผลการศึกษาและประมวลผลการศึกษาก่อนท าการส่งผลการศกึษา 

  
2. ผลการประเมินของการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้วิจัยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ใช้งานระบบ จ านวน 21 คน ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

ผู้ดูแลระบบ โดยสามารถสรุปการวัดผลการประเมินได้ 2 ด้าน ประกอบด้วย 
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  1) การประเมินด้านการใช้งานระบบ ผลการประเมินด้านการใข้งานระบบสามารถสรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย
โดยรวมของการประเมินอยู่ท่ี 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.72 และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ระดับท่ีดี 

  2) การประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ สามารถสรุปได้
ว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินอยู่ที่ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.71 และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
เกณฑ์ระดับท่ีดี 
จากการประเมินความพึงพอใจทั้ง 2 ด้าน สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ข้อ รายการ 𝑥 S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การประเมินดา้นการใช้งานระบบ 4.20 0.72 ด ี
2. การประเมินดา้นการบริหารจดัการและประสิทธิภาพของระบบ 4.00 0.71 ด ี
 ผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบโดยรวม 4.14 0.68 ด ี

 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ ได้ศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงานของหน่วยงาน ทางผู้วิจัยจึงท าการรวบรวมปัญหา จากการศึกษาปัญหา
เดิม และสอบถามข้อมูล เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและได้ศึกษาปัญหาเพิ่มเติมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาระบบ เพื่อหาความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และจึงได้ออกแบบระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ โดยสอดคล้องกับการการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศส าหรับการประเมินปละส่งผล
การศึกษาของ อ าไพ ยงกุลวณิช และคณะ (2555) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศกึษา กรณีศึกษา
วิทยาลัยการจัดการนั้นได้ใช้ภาษาพีเอชพีในการพัฒนาระบบง่าย สะดวก ยืดหยุ่น และเป็นที่นิยมในการพัฒนาระบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Majida Laaziria, Khaoula Benmoussab, Samira Khouljic, Mohamed Larbi Kerkebd (2019) 
การพัฒนาระบบใช้ระบบฐาน มายเอสคิวแอลใน การข้อมูลในการเก็บข้อมูลซึ่งสามารถท างานภายใต้วินโด้(Window) ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Jan L. Harrington, 2017  

การพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระบบที่พัฒนาขึ้นได้มีการท าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในแต่ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ (ดอน วิภา, ชัชวิน นามมั่น, 
2560) การวิเคราะห์การออกแบบและการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส าหรับขั้นตอนการอนุมัติ ระบบจะแทนที่กระบวนการ
แบบฟอร์มกระดาษท่ีท าให้เกิดความสับสนใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย(Grooms, James และคณะ,2016) จึงท าให้
การพัฒนาระบบในส่วนการประมวลผลสามารถลดระยะเวลาในการประมวลผลและข้อมูลที่ได้มขี้อผิดพลาดที่น้อยลง อีกทั้งยัง
สามารถลดทรัพยากรกระดาษด้วย สามารถลดสัดส่วนของภาระงานในการตรวจสอบ และการตรวจสอบในส่วนของผู้
ตรวจสอบ (Abass  และคณะ.,2017) จึงท าให้การพัฒนาระบบในส่วนการตรวจสอบสามารถลดระยะเวลาและ ลดการ
ผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินการที่ไม่ตรงเวลา 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าในอนาคตยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบนั้นสมบูรณ์มากข้ึน โดยปัจจุบัน
การประกาศผลการศึกษานั้นยังคงต้องใช้งานระบบอี-รีจิสตราร์ (e-Registrar) จึงท าให้เจ้าหน้าที่ยังต้องบันทึกผลการศึกษาท่ี
ได้รับการอนุมัติแล้วเข้าในระบบทะเบียน แนวทางการพัฒนาในอนาคตยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยระบบต้องสามารถน า
ข้อมูลผลการศึกษาที่ท าการอนุมัติแล้ว เข้าในระบบทะเบียนได้ โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกผลการศึกษาเข้าระบบ
ทะเบียน 
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The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019

การบําบัดทางเลือกสําหรับโรคกลัวความสูงโดยใชระบบความจริงเสมือน 

จีระศักดิ์ นําประดษิฐ1 และ สรเดช ครุฑจอน2 

1ภาควิชาการส่ือสารขอมูลและเครือขาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
2ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

email: 1jeerasak.n@it.kmutnb.ac.th, 2soradech.k@fte.kmutnb.ac.th 

บทคัดยอ 
โรคกลัวความสูง (Acrophobia) จัดอยูในประเภทของโรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจง หน่ึงในวิธีการรักษาท่ีใชกัน คือ 

พฤติกรรมบําบัด (Behavioral Therapy) วิธีน้ีจะใหผูปวยเผชิญหนากับสิ่งท่ีกลวัโดยเริ่มจากสิ่งท่ีผูปวยกลัวนอยแลวคอยเพ่ิม
ระดับความกลัว ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) สามารถทําใหผูใชรูสึกเหมือนอยูในสภาพแวดลอมจริงท่ี
กลัว และทําใหการรักษาดวยวิธีพฤติกรรมบําบัด เปนไปดวยความปลอดภัยและควบคุมไดงาย 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี คือ เพ่ือพัฒนาและประเมินระบบความจริงเสมือนท่ีนําไปใชเปนเครื่องมือการบําบัด
ทางเลือกสําหรับโรคกลัวความสูง โดยระบบพัฒนาดวยโปรแกรม Unreal Engine เพ่ือสรางสภาพแวดลอมจําลอง และการ
ปฏิสัมพันธในสภาพแวดลอมจําลอง 3 มิติใช Oculus Rift CV1 กลุมตัวอยางในการทดลองมี 20 คน แบงเปนสองกลุม คือ 
กลุมกลัวความสูง และกลุมไมกลัวความสงู เครื่องมือท่ีใชประเมินระบบเปนแบบสอบถาม 3 ชุด ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม 
AQ (Acrophobia Questionnaire) ใช วัดระดับความวิตกกังวลและการหลีกเลี่ยงเมื่อเจอสถานการณความสูง 2) 
แบบสอบถาม BSQ (Body Sensations Questionnaire) ใชวัดความรุนแรงของความกลัวท่ีเก่ียวของกับอาการทางรางกาย 
และ 3) แบบสอบถามวัดความเหมาะสมของการใชงานระบบ 

ผลการวิจัยพบวากลุมกลัวความสูงมีระดับความวิตกกังวลและการหลีกเลี่ยงมากกวาโดยมีคา AQ Anxiety และ AQ 
Avoidance เฉลี่ยเทากับ 3.76 และ 1.28 ตามลําดับ และมีระดับความรุนแรงของความกลัวท่ีเก่ียวของกับอาการทางรางกาย
มากกวาโดยมีคา BSQ เฉลี่ยเทากับ 3.49 สวนความเหมาะสมของการใชงานระบบท้ังสองกลุมมีความคิดเหมือนกันโดยให
ความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: โรคกลัวความสูง, ความจริงเสมือน, พฤติกรรมบําบัด 
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Abstract 
 

Arcophobia is classified as a specific type of phobia. One of the treatment methods used 
is behavior therapy which will allow the patient to confront the fear, starting with what the 
patient is afraid of and then increasing the level of fear. Virtual reality technology can make 
users feel like in a real environment of fear and that treatment with behavioral therapy is a safe 
and easy to control. 

The purposes of this research are to develop and evaluate the virtual reality system that 
is used as an alternative therapy tool for acrophobia. The system was developed with the Unreal 
Engine to create a simulated environment and interaction in a 3D simulation environment using 
Oculus Rift CV1. There were 20 subjects in the experiment, divided into two groups: 1) fear 
of height group and 2) no fear of height group. The tools used to evaluate the system are 3 sets 
of questionnaires: 1) AQ (Acrophobia Questionnaire) used to measure anxiety levels and 
avoidance when encountering height situations 2) BSQ (Body Sensations Questionnaire) used 
to measure the severity of fear at related to physical symptoms and 3) questionnaire to measure 
the appropriateness of system usage. 

The results showed that the fear of height group yields higher anxiety and avoidance 
levels, with the average AQ anxiety and AQ avoidance of 3.76 and 1.28 respectively, and 
higher level of severity of fear associated with physical symptoms, with the average BSQ score 
of 3.49. The appropriateness of the usability from the two groups are thought to be appropriate 
by the overall high level. 
 
Keywords: Acrophobia; Virtual reality, Behavioral therapy 
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1. บทนํา 
โรคกลัวความสูง (Acrophobia) จัดอยูในประเภทของโรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจง เปนประเภทของโรคกลัวซึ่งคนท่ัวไป

รูจักกันมากท่ีสุด โดยอาการของโรคคือ เมื่ออยูในสถานการณสิ่งแวดลอมท่ีมีความสูงหรือข้ึนไปอยูท่ีอาคารสูงจะทําใหเกิด
ความวิตกกังวลอยางรุนแรงและมีอาการทางกายหลายลักษณะ เชน ตัวสั่น เหง่ือออก หัวใจเตนเร็ว หนามืด เปนตน ซึ่งสงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลเหลาน้ีเปนอยางมาก (วิธัญญา, 2551) หน่ึงในวิธีการรักษาท่ีใชกัน คือ 
พฤติกรรมบําบัด (Behavioral Therapy) วิธีน้ีจะใหผูปวยเขาหาและเผชิญหนากับสิ่งท่ีกลัวแบบคอยเปนคอยไป (Graded 
Exposure) โดยเริ่มจากสิ่งท่ีผูปวยกลัวนอยๆ กอน เมื่อหายกลัวแลวจึงคอยเผชิญกับสิ่งท่ีผูปวยกลัวมากข้ึนเรื่อยๆ จนถึง
เปาหมายท่ีผูปวยตั้งใจไว ซึ่งวิธีน้ีเปนวิธีท่ีตองอาศัยความรวมมือจากผูปวยอยางมาก (โรงพยาบาลบํารุงราษฎร, 2562) 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เปนเทคโนโลยีท่ีใชคอมพิวเตอรสรางภาพจําลองเสมือน 3 มิติ ทํา
ใหผูใชสามารถมองเห็นได 360 องศา ผานจอภาพสวมศีรษะหรือแวน VR และรูสึกเหมือนกับวาอยูในเหตุการณหรือ
สถานการณน้ันจริง ซึ่งการพัฒนาระบบความจริงเสมือน (VR) เกิดข้ึนครั้งแรกในทศวรรษ 60 โดย (Sutherland, 1965) ได
ประดิษฐจอภาพสวมศีรษะ 3 มิติรุนแรก (Head-mounted Display: HMD) ออกมา และในเวลาน้ันไดมีการพัฒนาดาน
คอมพิวเตอรกราฟกเกิดข้ึน การใชจอภาพสวมศีรษะรวมกับคอมพิวเตอรกราฟก จึงนับเปนตนกําเนิดของเทคโนโลยีความจริง
เสมือน 

ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีความจริงเสมือนนอกจากความบันเทิงและเกมท่ีเห็นอยางชัดเจน เทคโนโลยีน้ียังถูกนําไปใช
เปนประโยชนในดานตางๆ เชน ดานการแพทย ดานวิศวกรรม ดานวิทยาศาสตร และดานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งนํามา
ประยุกตใชในทางการแพทย ยกตัวอยาเชน นํามาเปนสื่อในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาแพทย เพ่ือใหเห็นโครงสรางและ
อวัยวะจําลองของมนุษย หรือจําลองสถานการณการผาตัด และอยางหน่ึงท่ีนาสนใจ คือ การนําเทคโนโลยีความจริงเสมือนมา
ชวยในการบําบัดรักษาผูท่ีมีอาการผิดปกติทางจิต เชน โรคกลัว (Phobias) ยกตัวอยางการศึกษาของ (Jang et al., 2002) ได
ใช VR เปนเครื่องมือในการบําบัดชายอายุ 60 ป ท่ีมีอาการกลัวความสูง ซึ่งวิธีการรักษาลักษณะน้ีเรียกวา Virtual Reality 
Exposure Therapy (VRET) โดยใหผูปวยไดเผชิญหนากับสถานการณจําลองแลวคอยๆ ปรับตัวใหคุนชินกับสูงท่ีคอยๆ 
เพ่ิมข้ึนทีละเล็กนอย ผลลัพธท่ีไดผูปวยมีอาการหวาดกลัวความสูงลดลงสามารถใชชีวิตปกติท่ัวไปได นอกจากน้ียังมีงานวิจัย
ของ (Abdullah & Ahmed, 2018) และ (Freeman et al., 2018) ไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาโรคกลัวความสูง
ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VRET) กับการรักษาแบบดั้งเดิม (Vivo) ซึ่งพบวาการรักษาดวย VRET ใหประสิทธิภาพท่ี
ดีกวาการรักษาแบบดั้งเดิม 

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาระบบความจริงเสมือนเพ่ือเปนเครื่องมือในการบําบัดทางเลอืกสําหรับ
โรคกลัวความสูง ผูใชงานระบบจะไดพบเจอสถานการณจําลองความสูงระดับตาง ๆ ท่ีปลอดภัยและเปนมิตรไมเปนอันตรายตอ
การบําบัดรักษา สอดรับกับการรักษาแบบพฤติกรรมบําบัด (Behavioral Therapy) 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบความจริงเสมือนท่ีนําไปใชเปนเครื่องมือการบําบัดทางเลือกสําหรับโรคกลัวความสูง 
 2.2 เพ่ือประเมินระบบความจริงเสมือนท่ีนําไปใชเปนเครื่องมือการบําบัดทางเลือกสําหรับโรคกลัวความสูง 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลอง โดยมีระเบียบวิธีวิจัยจากการวางกรอบแนวคิดการวิจัยดวยการศึกษาบทความและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ คือ ศึกษาจากงานวิจัยของ (Donker et al., 2018) ท่ีไดพัฒนาระบบความจริงเสมือนท่ีช่ือวา “0Phobia” 
โดยทํางานบนสมารทโฟนรวมกับ Goggle Cardboard เพ่ือบําบัดผูมีอาการกลัวความสูง โดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การบําบัดดวยระบบท่ีพัฒนาข้ึนกับการบําบัดแบบดั้งเดิม (Vivo) ผลการวิจัยพบวาระบบความจริงเสมือนท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพการบําบัดดีกวาแบบดั้งเดิม นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ (Schäfer et al., 2015) ไดพัฒนาระบบความจริงเสมือน
ท่ีช่ือ “AcTiVity-System” เพ่ือบําบัดผูท่ีกลัวความสูง โดยแบงกลุมตัวอยางทดลองเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีใช Oculus Rift 
DK1 รวมกับ Kinect และกลุมท่ีใช Oculus Rift DK1 อยางเดียว ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบพบวากลุมท่ีใช 
Oculus Rift DK1 รวมกับ Kinect มีประสิทธิภาพดีกวากลุมท่ีใช Oculus Rift DK1 เพียงอยางเดียว จากการศึกษาแนวคิด
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําเสนอวิธีการบําบัดทางเลือกสําหรับผูมีอาการกลัวความสูง โดยมีการพัฒนาระบบ

1-39



ความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพ่ือจําลองสถานการณจริงท่ีตองพบเจอความสูง สําหรับผูใชจะพบเจอสถานการณ
จําลองความสูง 3 ระดับไลไปตั้งแตระดับความสูงนอยไปหามาก ระบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ีประกอบไปดวยสวนของซอฟตแวรท่ีใช
สรางสภาพแวดลอมเสมือนจริงและสวนของฮารดแวรท่ีใชในการปฏิสัมพันธกับระบบเมื่ออยูในสภาพแวดลอมเสมือนจริง โดย
การดําเนินงานวิจัยประกอบข้ันตอนดังน้ี 
 3.1 การเลือกฮารดแวรเพ่ือพัฒนาระบบ 
  อุปกรณท่ีใชในการวิจัยน้ีผูวิจัยไดเลือกใช Oculus Rift CV1 ดังในภาพท่ี 1 ซึ่งประกอบไปดวยสวนแรกคือหนาจอสวม
ศีรษะพรอมหูฟง (Head Mounted Display: HMD) ใชในการแสดงผลสภาพแวดลอมเสมือนจริงพรอมเสียง สวนท่ีสองคือ
เซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensors) ใชตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูใช ซึ่งในสวนแรกกับสวนท่ีสองตอง
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผาน USB พอรต และสวนสุดทายคือรีโมทควบคุม (Touch Controllers) ใชปฏิสัมพันธกับระบบใน
สภาพแวดลอมเสมือนจริง 
 

 
 

ภาพท่ี 1 Oculus Rift CV1 
ท่ีมา : https://www.geeky-gadgets.com/oculus-touch-roomscale-01-02-2017 

 
 3.2 การเลือกซอฟตแวรเพ่ือพัฒนาระบบ 
  ซอฟตแวรท่ีใชในการสรางสภาพแวดลอมจําลองเสมือนจริงผูวิจัยเลือกใช Unreal Engine 4 เน่ืองจากเปนซอฟตแวร
ท่ีเปน Open Source และเปนท่ีนิยมในการนํามาสรางแอปพลิเคช่ันเสมือนจริง (VR Application) โดยผูวิจัยไดออกแบบ
สภาพแวดลอมจําลอง 3 มิติเปนเมืองท่ีประกอบไปดวยถนนและอาคารท่ีมีความสูงหลายระดับ ดังในภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 สภาพแวดลอมเมืองจําลอง 
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 3.3 การออกแบบกิจกรรม 
  กิจกรรมในการบําบัดอาการกลัวความสูง ผูรวมทดลองจะพบเจอสถานการณจาํลองความสูง 3 ระดับ โดยระดับ
เริ่มตนผูใชจะตองเดินสํารวจบนดาดฟาของอาคารสูง 5 ช้ัน ดังในภาพท่ี 3 (ก) ตอมาระดับท่ีสองผูใชจะตองเดินผานไม
กระดานแคบเพ่ือขามไปยังอีกอาคารหน่ึงท่ีมีความสูง 15 ช้ัน ดังในภาพท่ี 3 (ข) และความสูงระดับท่ีสามผูใชจะตองไปท่ี
ดาดฟาอาคารสูง 3 ช้ัน เพ่ือข้ึนลิฟตท่ีไมมผีนังข้ึนไปยังดานบนของเสาวิทยุท่ีมีความสูงเทียบเทาอาคารสูง 50 ช้ัน และเคลื่อนท่ี
กลับลงมาท่ีดาดฟาของอาคาร ดังในภาพท่ี 3 (ค) โดยตลอดกิจกรรมของผูรวมทดลองท่ีอยูในสภาพแวดลอมเสมือนจริงจะไมมี
การจํากัดเวลาในการทํากิจกรรม 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

ภาพท่ี 3 สถานการณจําลองความสูง 3 ระดับ 
 

 3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก ผูรวมทดลองการใชระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) เปนผูหญิงและผูชาย โดยมีอายุระหวาง 
15 – 35 ป กลุมตัวอยาง คือ ผูรวมทดลอง 20 คน โดยแบงเปนสองกลุม คือ กลุมกลัวความสูง 7 คน และกลุมไมกลัวความสูง 
13 คน โดยดูจากการตอบแบบสอบถามกอนการทดลอง ดังในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผูรวมทดลอง (Participants) 
 

  กลุมกลัวความสูง 
n = 7 

กลุมไมกลัวความสูง 
n = 13 

คุณลักษณะ 
(Characteristics) 

จํานวนคน 
(n) 

รอยละ 
(Percentage) 

จํานวนคน 
(n) 

รอยละ 
(Percentage) 

เพศ     
 ชาย 6 85.7 8 61.5 
 หญิง 1 14.3 5 38.5 
อายุ     
 15-20 ป 2 28.6 4 30.7 
 21-25 ป 3 42.8 5 38.5 
 26-30 ป 2 28.6 2 15.4 
 31-35 ป - - 2 15.4 
ประสบการณ VR     
 เคย 3 42.8 6 46.2 
 ไมเคย 4 57.2 7 53.8 

 
 3.5 การประเมินผล 
  การประเมินผลจะแบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการประเมินผลเพ่ือวัดระดับความวิตกกังวลและการหลกีเลีย่งเมือ่
เจอสถานการณความสูง กอนเริ่มทํากิจกรรมในสภาพแวดลอมเสมือนจริง โดยใชแบบสอบถาม AQ (Acrophobia 
Questionnaire) ไดรับการพัฒนาโดย (Cohen, 1977) แบบสอบถามเปนแบบลิเคิรทสเกลมี 40 ขอ ในแตละขอจะเก่ียวกับ
สถานการณความสูง 20 สถานการณ ใน 20 ขอแรกวัดระดับความวิตกกังวลแบงเปน 7 ระดับคือ 0 ถึง 6 (0 หมายถึง ไมวิตก
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กังวลเลย 6 หมายถึง วิตกกังวลมาก) และ 20 ขอสุดทายวัดระดับการหลีกเลีย่งแบงเปน 3 ระดับคือ 0 ถึง 2 (0 หมายถึง จะไม
หลีกเลี่ยงการทํา 2 หมายถึง หลีกเลี่ยงไมทําเลย) ตอมาสวนท่ีสองเปนการประเมินผลเพ่ือวัดความรุนแรงของความกลัวท่ี
เก่ียวของกับอาการทางรางกายวารูสึกอยางไรในขณะทํากิจกรรมในสภาพแวดลอมเสมือนจริง โดยใหผูรวมทดลองตอบ
แบบสอบถามหลังสิ้นสุดกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม BSQ (Body Sensations Questionnaire) ไดรับการพัฒนาโดย 
(Chambless et al., 1984) แบบสอบถามเปนแบบลิเคิรทสเกลมี 18 ขอ ซึ่งขอท่ี 1 ถึง 17 จะเปนอาการทางรางกาย เชน ขา
สั่น คลื่นไส เปนตน แบงเปน 5 ระดับ คือ 1 ถึง 5 (1 หมายถึง ไมรูสึกมีอาการ 5 หมายถึง รูสึกมีการอาการมากท่ีสุด) และขอ
ท่ี 18 จะเปนความรูสึกอ่ืน ๆ นอกเหนือ 17 ขอแรก และสวนสุดทายของการประเมินผลคือ ความเหมาะสมของการใชงาน
ระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality System) ในความคิดเห็นของผูรวมทดลองหลังจากทํากิจกรรมในสภาพแวดลอม
เสมือนจริงเสร็จสิ้น โดยใชแบบสอบถามท่ีทางผูวิจัยดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ (Nateeraitaiwa & Hnoohom, 2017)  
แบบสอบถามเปนแบบลิเคิรทสเกลมี 8 ขอ แบงเปน 5 ระดับ คือ 1 ถึง 5 (1 หมายถึง ความเหมาะสมนอยท่ีสุด 5 หมายถึง 
ความเหมาะสมมากท่ีสุด) 
 
4. ผลการวิจัย 

จากการทดลองแบงเปนกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมกลัวความสูง และกลุมไมกลัวความสูง ซึ่งกอนทํากิจกรรมจะ
ใหกลุมตัวอยางท้ังสองทําแบบสอบถาม (Acrophobia Questionnaire) เพ่ือวัดระดับความวิตกกังวลและการหลีกเลี่ยง 
จากน้ันใหกลุมตัวอยางท้ังสองทํากิจกรรมในสภาพแวดลอมเสมือนจริงทีละคน ดังในภาพท่ี 4 และหลังจากทํากิจกรรมเสร็จสิ้น
ใหกลุมตัวอยางท้ังสองทําแบบสอบถาม (Body Sensations Questionnaire) เพ่ือวัดความรุนแรงของความกลัวท่ีเก่ียวของกับ
อาการทางรางกาย สามารถสรุปผลการประเมินไดดัง ตารางท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 4 กลุมตัวอยางขณะทํากิจกรรมในสภาพแวดลอมเสมือนจริง 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินของแบบสอบถาม AQ และ BSQ 
 

  กลุมกลัวความสูง 
(n = 7) 

กลุมไมกลัวความสูง 
(n = 13) 

แบบสอบถาม Mean SD Mean SD 

AQ Anxiety (pre-test) 
AQ Avoidance (pre-test) 
BSQ (post-test) 

3.76 1.50 0.61 0.81 
1.28 
3.49 

0.45 
1.26 

0.35 
1.47 

0.47 
0.74 

 
จากผลการประเมินในตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวากลุมกลัวความสูงมีคาเฉลี่ยของ AQ Anxiety และ AQ Avoidance 

เทากับ 3.76 และ 1.28 ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวากลุมไมกลัวความสูงมีคาเฉลี่ยของ AQ Anxiety และ AQ Avoidance 

เทากับ 0.61  และ 0.35 ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวากลุมกลัวความสูงมีระดับความวิตกกังกลและพยายามหลีกเลี่ยงสถานกาณ

ความสูงมากกวากลุมไมกลัวความสูง สวนผลการประเมิน BSQ กลุมกลัวความสูงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 มากกวากลุมไมกลัว

ความสูงท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.47 แสดงใหเห็นวากลุมกลัวความสูงมีระดับความรุนแรงของความกลัวท่ีเก่ียวของกับอาการทาง

รางกายมากกวากลุมไมกลัวความสูง นอกจากน้ียังมอีาการความรูสึกอ่ืน ๆ นอกเหนือจากในแบบสอบถามในกลุมกลัวความสูง

บางคนบอกวา กาวขาไมออก และมีอาการหวิว ๆ เมื่ออยูในฉากท่ีตองกาวขามไมกระดานแคบเพ่ือไปยังตึกอีกฝง บางคน

เคลื่อนท่ีพลาดแลวตกตึกลงมาจะมีอุทานออกเสียงออกมาดวยความกลัว สวนฉากข้ึนลิฟตท่ีไมมีผนังบางคนบอกวารูสึกไม

ปลอดภัยจนอยากจะน่ังกับพ้ืน และในกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมบางคนท่ีไมเคยใชแวน VR มากอนบอกวารูสึกมึนศีรษะ

เล็กนอย 

ผลการประเมินความเหมาะสมของการใชงานระบบความจริงเสมือนจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมท่ีตอบแบบสอบถาม
ท้ัง 8 ขอ หลังจากทํากิจกรรมในสภาพแวดลอมเสมือนจริงเสร็จสิ้น สามารถสรุปผลการประเมินไดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของการใชงานระบบความจริงเสมือน 
 

 กลุมกลัวความสูง 
(n = 7) 

กลุมไมกลัวความสูง 
(n = 13) 

รายการท่ีประเมิน Mean SD 
ระดับความ 
เหมาะสม 

Mean SD 
ระดับความ 
เหมาะสม 

1. ความสมจริงของสภาพแวดลอมเสมือนจริง 3.71 0.76 มาก 3.85 0.80 มาก 

2. สถานการณความสูงของอาคารสูงระดับท่ี 1 4.00 1.00 มาก 3.77 0.93 มาก 

3. สถานการณความสูงของอาคารสูงระดับท่ี 2 4.00 1.29 มาก 4.15 0.90 มาก 

4. สถานการณความสูงของอาคารสูงระดับท่ี 3 4.86 0.38 มากท่ีสุด 4.54 0.66 มากท่ีสุด 

5. สถานการณความสูงของการเดนิขามระหวางอาคาร
ผานแผนไมกระดานแคบ 

3.71 1.38 มาก 4.15 1.14 มาก 

6. สถานการณความสูงของการเคลื่อนท่ีข้ึน/ลงของ
ลิฟต 

4.71 0.49 มากท่ีสุด 4.38 0.96 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) ผลการประเมินความเหมาะสมของการใชงานระบบความจริงเสมือน 
 กลุมกลัวความสูง 

(n = 7) 
กลุมไมกลัวความสูง 

(n = 13) 

รายการท่ีประเมิน Mean SD 
ระดับความ 
เหมาะสม 

Mean SD 
ระดับความ 
เหมาะสม 

7. ความเหมาะสมของเสียงประกอบกับสภาพแวดลอม
เสมือนจริง 

3.86 0.69 มาก 3.85 0.80 มาก 

8. การเคลื่อนท่ีของผูใชในสภาพแวดลอมเสมือนจริง 2.86 1.07 ปานกลาง 3.69 0.85 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 3.96 0.88 มาก 4.05 0.88 มาก 

 
จากผลการประเมินในตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นเรื่องความเหมาะสมของการ

ใชงานระบบความจริงเสมือนในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีกลุมกลัวความสูงมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.96 และกลุมไมกลัว
ความสูงมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.05 นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังใหขอเสนอแนะวาความสมจริงในสภาพแวดลอมเสมือนจริงจะ
สมจริงมากข้ึนหากมีสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เพ่ิม เชน มีรถว่ิงบนถนน มีคนเดิน มีตนไมพลิ้วไหว มีนกบินผาน เปนตน เรื่องการ
เคลื่อนท่ีของผูใชในสภาพแวดลอมเสมือนจริงนาจะเคลื่อนไดอิสระกวาน้ีโดยไมตองใชรีโมทควบคุม (Touch Controllers) 
เรื่องกิจกรรมตาง ๆ ในสภาพแวดลอมเสมือนจริงท่ีใหทําควรมีมากกวาน้ี และนาจะมีปายหรือคําอธิบายการใชงานบอกโดย
อัตโนมัติวาควรทําอะไรในสภาพแวดลอมเสมือนจริงโดยท่ีไมตองใหผูวิจัยบอก 

 
5. สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาระบบความจริงเสมือนเพ่ือไปนําใชเปนเครื่องมือการบําบัดทางเลือกสําหรับผูเปนโรคกลัวความสูง มีประเด็น
ท่ีสรุปและอภิปรายผล ดังตอไปน้ี 
 5.1 การพัฒนาระบบความจริงเสมือนเพ่ือใหกลุมตัวอยางเผชิญหนากับสถานการณความสูงท่ีจําลองข้ึนมาน้ี ผูวิจัยได
พัฒนาโดยใชโปรแกรม Unreal Engine รวมกับการใช Oculus Rift CV1 เชนเดียวกับงานวิจัยของ (Bun et al., 2017) เปน
การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชงานระบบความจริงเสมือนดวย Oculus Rift กับ Google Cardboard 
รวมกับสมารทโฟน ผลการศึกษาพบวา Oculus Rift มีประสิทธิภาพดีกวา เน่ืองจากมีการแสดงผลภาพจําลองสถานการณ
ความสูงท่ีละเอียดกวาและยังสามารถโตตอบกับสภาพแวดลอมจําลองไดสมจริงและไหลลื่นกวา 
 5.2 ผลการประเมินวัดระดับการวิตกกังวล การหลีกเลี่ยง และความรุนแรงของความกลัวท่ีเก่ียวของกับอาการทางรางกาย 
เมื่อเจอสถาการณจําลองความสูงจากกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถาม (Acrophobia Questionnaire) และ (Body 
Sensations Questionnaire) กลุมกลัวความสูงมีคาเฉลี่ยของ AQ Anxiety, AQ Avoidance และ BSQ สูงกวา แสดงใหเห็น
วากลุมกลัวความสูงเมื่อเจอสถานการณจําลองความสูงจะมีความวิตกกังวลปานกลางหลีกเลี่ยงไมทําบางกิจกรรม และมีอาการ
ตอบสนองทางรางกายท่ีแสดงออกรุนแรงกวากลุมไมกลัวความสูง เชนเดียวกับการศึกษาของ (Jang et al., 2002) และ 
(Gromer et al., 2018) ท่ีใชแบบสอบถาม AQ และ BSQ เปนเครื่องมือในการประเมินผลกอนและหลังการบําบัดโรคกลัว
ความสูงดวยระบบความจริงเสมือน ผลการศึกษาพบวากลุมผูกลัวความสูงมีอาการดีข้ึนโดยดูจากคาของ AQ และ BSQ         
ท่ีลดลงหลังจากการไดรับบําบัดดวยระบบความจริงเสมือน 
 5.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของการใชงานระบบความจริงเสมือน กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นเหมือนกัน
โดยใหความเหมาะสมของการใชงานระบบความจริงเสมือนอยูในระดับมากเชนเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
(Hnoohom & Nateeraitaiwa, 2017) ท่ีไดพัฒนาระบบความจริงเสมือนเพ่ือบําบัดผูท่ีมีอาการกลัวสุนัข (Cynophobia) โดย
ผลการประเมินการคุณภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 
 
6. ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหการทดลองใชระบบความจริงเสมือนบําบัดผูมีอาการกลัวความสูง มีผลลัพธท่ีชัดเจนมากข้ึนควรจะมีการวัด
อัตราการเตนของหัวใจ (Heart Rate: HR) กอนทํากิจกรรมและระหวางทํากิจกรรมในสถานการณจําลอง ซึ่งถาเปนไปไดก็ควร
มีการติดตามผล (Follow up) การบําบัดหลังจากทดลองใชระบบไปแลว 2 ถึง 4 สัปดาห และใหทดลองใชงานระบบอีกครั้งจึง
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วัดผลอีกรอบวาผลลัพธเปนอยางไร สุดทายน้ีผูวิจัยหวังวาการวิจัยน้ีจะสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาระบบความจริง
เสมือนเพ่ือบําบัดโรคกลัวอ่ืน ๆ ได เชน โรคกลัวท่ีแคบ (Claustrophobia) โรคกลัวเลือด-การฉีดยา-การบาดเจ็บ (Blood-
Injection-Injury Phobia) โรคกลัวสังคม (Social Anxiety Disorder) เปนตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู วิจัยขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรเดช ครุฑจอน สําหรับคําแนะนําในการออกแบบกิจกรรมใน
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บทคัดยอ 
คําสั่งสืบคนขอมูล เปนการคนคืนขอมูลจากฐานขอมูล และเพ่ือเตรียมพ้ืนฐานโดยใหหาผลของคําสั่งตามท่ีกําหนด 

ซึ่งจะทําใหทราบแนวทางการเขียนคําสั่งสืบคนขอมูลไดดวยตนเองตอไป ในงานวิจัยน้ีกําหนดโจทยเปนคําสั่งสืบคนขอมูล 
(SQL command) พรอมตารางขอมลู และ ใหผูทําแบบทดสอบหาผลของคําสั่ง นําไปทดลองกับนักศึกษาจํานวน 60 คน ทํา
แบบทดสอบจํานวน 10 ขอ แบงเปน 2 ไฟลทดสอบ รวมสรางไฟลทดสอบท่ีไมซ้ํากันจํานวน 120 ไฟล ใชเวลาสรางไฟล และ
ตรวจโดยเฉลี่ย 30.44 และ 22.7 วินาทีตามลําดับ ผลการทําแบบทดสอบไดคะแนนโดยเฉลี่ย 79.02%  

คําสําคัญ: คําสั่งสืบคนขอมลู แบบทดสอบ ตรวจคําตอบ 
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Automatic Quiz Generation of SQL Command and Evaluation 
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Abstract 

Structured Query Language (SQL) is a specialized language for requesting information from 
databases and to form the basis of query in order to create guidelines of manual generation of 
SQL queries. This research defines the problem as a SQL command and table of data. The 
evaluation results were done by 60 students, conducted 10 tests, divided into 2 test files. For 
creating and evaluating 120 unique files took time 30.44 and 22.7 seconds, respectively. The 
test results obtained an average score of 79.02%.  
 
Keywords: SQL command; Quiz; Evaluate Answer  
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บทนํา 
คําสั่งสืบคนขอมูล เปนคําสั่งสําคัญในการสืบคนขอมูลท่ีตองการ เชน การกรองขอมูลเฉพาะผูชาย หรือ เลือกขอมูล

เฉพาะลูกคาท่ีมีรายไดมากกวา 50000 บาทตอเดือน เพ่ือนําไปหาคาเฉลี่ยจํานวนการซื้อสินคาตอเดือน เรียงลําดับรายการ
สินคาท่ีซื้อมากท่ีสุด เปนตน ซึ่งขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนในตัดสินใจ จัดโฆษณา หรือสวนลดสินคาเพ่ือจูงใจ และนําเสนอให
ตรงกลุมลูกคาเปาหมาย อันจะทําใหเกิดการสั่งซื้อสินคาท่ีตรงกับความตองการของลูกคา และหมายรวมถึงการสั่งซื้อวัตถุดิบใน
การผลิต หรือการผลิตสินคาใหเพียงพอกับการจําหนาย  

 คําสั่งสืบคนขอมูล จึงเปนหนวยการเรียนท่ีสําคัญ (อุไรวรรณ, 2560) ซึ่งผูเรียนจําเปนตองฝกทักษะในการใชคําสั่ง
สืบคนขอมูล เพ่ือใหไดผลตรงตามเปาหมายท่ีผูบริหารหนวยงานน้ัน ๆ ตองการ ซึ่งผลท่ีไดยอมถูกตั้งสมมุติฐานไวในเบ้ืองตน
แลววา เปนผลท่ีถูกตองตรงกับเปาหมาย หรือความตองการของผูบริหาร ดังน้ันผูใชคําสั่งสืบคนขอมูล จําเปนตองฝกทักษะการ
ใชคําสั่ง และเขาใจผลของคําสั่งใหถองแท อันจะเปนประโยชนสูงสุด เมื่อผูบริหารนําผลท่ีไดไปใชประกอบในการตัดสินใจ 
ดําเนินการข้ันสูงขององคกรตอไป 

 ในข้ันตอนแรก ผูบริหารจะบอกความตองการใหผูเขียนคําสั่งฯ ข้ันตอนท่ีสอง ผูเขียนคําสั่งฯ จะตองเขาใจความ
ตองการ และเขียนเปนคําสั่งสืบคนขอมูล และข้ันตอนท่ีสาม นําผลท่ีไดนําเสนอผูบริหาร ซึ่งในการเรียนคําสั่งสืบคนขอมูล 
(อุไรวรรณ และพงษเทพ, 2561) ก็มีแนวทางขางตนเชนเดียวกัน แตในทางปฏิบัติจริง มีอุปสรรคท่ีสําคัญคือ คําสั่งสืบคนขอมูล
ใด เปนคําสั่งฯ ท่ีถูกตองตรงกับความตองการ ถาเริ่มใชคําสั่งฯ ผิด การหาผลท่ีแมจะถูกตองตามคําสั่งฯ ก็ยังคงไดผลท่ีไม
ถูกตอง คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดกําหนดคําสั่งสืบคนขอมูลมาใหเปนโจทย และใหผูเรียนไดฝกหาผลจากคําสั่งสืบคนขอมูล เพ่ือ
ทําความเขาใจคําสั่งฯ และฝกฝนในการหาผลตามคําสั่งท่ีกําหนด อันจะทําใหเขาใจคําสั่งฯ และผลท่ีจะไดของคําสั่ง กอนท่ีจะ
ไปเริ่มฝกเขียนคําสั่งฯ ตามความตองการของผูบริหารตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. สรางโจทยคําสั่งสืบคนขอมลู พรอมตารางขอมูลท่ีสมัพันธกับโจทย  
2. ตรวจตารางขอมูล ท่ีเปนผลของคําสั่งสืบคนขอมลู ในขอ 1 ไดอยางถูกตอง  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

แบบทดสอบคําสั่งสืบคนขอมูล แบงออกเปน การเลือกขอมูล การกรองขอมูล การเรียงขอมูล การจัดกลุมขอมูล และ
ฟงกชันจัดการขอมูล ในงานวิจัยน้ีเปนการกําหนดตารางขอมูล ใหโจทยคําสั่งสั่งสืบคนขอมูล (SQL) แลวใหผูทําแบบทดสอบ
หาผลของคําสั่ง จากน้ันระบบทําการตรวจ และใหคะแนน แสดงข้ันตอนการทํางานไดดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
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จากภาพท่ี 1 แบงข้ันตอนออกเปน 3 ข้ันตอนหลัก ประกอบดวย 1.การสรางโจทย 2.การตอบ และ 3.การตรวจและ

เฉลย อธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 
 
1.การสรางโจทย  
การสรางโจทย จะสุมตารางขอมูลในระบบข้ึนมา 1 ตาราง ซึ่งจะไดช่ือตาราง ช่ือฟลด และขอมูลภายใน ทําการสุมช่ือ

ฟลดมา 6 ฟลด กําหนดเปน {field1} {field2} {field3} {field4} {field5} {field6} และ {field7} ทําการสุมขอมูลภายใน 
{field4} และ {field5} มาฟลดละ 1 คา กําหนดเปน {value4} และ {value5} ตามลําดับ กําหนดช่ือตารางเปน {table1} สุม
ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ (Relation Operator) เชน <, <=, >, >=, = มา 2 ตัว กําหนดเปน {relation1} และ {relation2} 
และสุมตัวดําเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) เชน AND, OR มา 1 ตัว กําหนดเปน {logic1} และสุมคําสั่งเรียงลําดับ
เชน ASC, DESC มากําหนดเปน {order1} และ {order2} จากน้ันนําคาตาง ๆ ไปแทนท่ีในตัวแปรท่ีเปนคําสั่ง SQL ท่ีไดเตรียม
ได ยกตัวอยางไดดังน้ี 

 
SELECT {field1}, {field2}, {field3} 
FROM {table1} 
WHERE {field4} {relation1} {value4} 

{logic1} {field5} {relation2} {value5} 
ORDER BY {field6} {order1}, {field7} {order2} 
 

จากน้ัน นําคําสั่ง และ ตารางขอมูล ไปสรางลงในโจทยตนแบบ ทําเปนไฟลโจทยคําถาม เพ่ือใหผูทําแบบทดสอบไดใช
ทดสอบหาผลของคําสั่ง SQL ตอไป ซึ่งตารางและฟลดท่ีสุมเลือกจะมีผลตอคําตอบ (ธนาพร และพงษเทพ, 2560) ทําใหได
คําตอบท่ีไมเหมือนกัน แมสุมเลือกไดตารางเดียวกัน จึงเปนสวนหน่ึงของวิธีการสรางโจทยคําสั่ง SQL ท่ีไมซ้ํากัน 

ในการทดลองเตรียมตารางขอมูลไว 17 ตาราง แตละตารางประกอบดวยจํานวนฟลด 4-8 ฟลด มีขอมูลประมาณ 6-
10 เรคอรด ซึ่งจะถูกสลับขอมูลกันภายในฟลดเดียวกัน ทําใหไดเรคอรดท่ีแตกตางกันไป พรอมท้ังสุมลบเรคอรดจํานวน 1- 2 
เรคอรด เพ่ือใหไดเหลือเรคอรดจํานวน 5-8 เรคอรด เพ่ือนําไปเปนตารางขอมูลเริ่มตน ท่ีใชรวมกับโจทยคําสั่ง SQL อันจะทํา
ใหไดตารางเริ่มตนท่ีไมซ้ํากัน แมจะสุมไดตารางเดียวกัน 

กรณีท่ีตารางขอมูลใดมีจํานวนฟลด ไมเพียงพอตอการสรางโจทยคําสั่ง เชนมีเพียง 4-5 ฟลด แตการสรางโจทยตองใช 
7 ฟลด ซึ่งในทางคําสั่ง SQL ฟลดท่ีใชในสวน WHERE และ/หรือ ORDER BY สามารถเปนฟลดเดียวกันกับในสวนของ 
SELECT ได จึงสามารถนําฟลดท้ังหมดมาสุมเลือก 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 กําหนดเปน {field1} {field2} และ {field3} ครั้งท่ี 2 สุม
เลือกฟลดจากท้ังหมดดวยเชนกัน กําหนดเปน {field4} {field5} {field6} และ {field7} ก็จะไดฟลดครบ พรอมท่ีจะนําไปสราง
โจทยคําสั่ง SQL ได 

 
2.การตอบ  
ไฟลโจทยคําถาม เปนไฟลกูเก้ิลเอกสาร (Google, 2562) ท่ีสามารถแบงปนใหผูอ่ืนแกไขเอกสารได จึงใชวิธีแบงปน

ไฟลใหผูทําแบบทดสอบผานทางอีเมล เพ่ือใหผูทําแบบทดสอบเขาไปแกไขไฟล ทําการสรางตารางคําตอบท่ีเปนผลของคําสั่ง 
SQL ไวในไฟลโจทยคําถามน้ัน และเมื่อหมดเวลาการตอบคําถาม ก็ทําการยกเลิกการแบงปนการแกไขไฟลน้ันกับผูทํา
แบบทดสอบ โดยใหผูทําแบบทดสอบสามารถดูไฟลเอกสารน้ันไดอยางเดียว 

 
3.การตรวจและเฉลย 
การตรวจและเฉลย กระทําโดยหาตารางคําตอบท่ีผูทําแบบทดสอบไดสรางไว พรอมกันน้ันระบบตรวจฯ จะตอง

ประมวลผลคําสั่ง SQL ตามโจทยท่ีกําหนดไว เพ่ือใหไดตารางผลท่ีถูกตอง เพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบท่ีผูทําแบบทดสอบได
ตอบไว 

กรณีท่ีคําสั่ง SQL ไมไดกําหนดใหมีเรียงลําดับขอมูล ดังน้ันคําตอบจะสามารถสลับบรรทัดกันได ดังน้ันตองใชวิธีการ
ตรวจแบบเซต (พินิจนันต และพงษเทพ, 2559) 
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แบบทดสอบคําสั่ง SQL แบงเปน 2 ไฟล ไฟลละ 5 ขอ รวม 10 ขอ ไฟลท่ี 1 เรื่องการเลือก การกรอง และการเรียง 
ไฟลท่ี 2 เรื่อง การจัดกลุม ฟงกชัน และการกรองคาฟงกชัน แสดงตัวอยางโจทยคําสั่งท้ัง 10 ขอ ดังตารางท่ี 1 และแสดง
ตัวอยางโจทยคําสั่ง และตารางขอมูล ไดดังภาพท่ี 2 และแสดงตัวอยางการตอบพรอมเฉลยแสดงดังภาพท่ี 3 

 
ตารางท่ี 1 ตัวอยางโจทยคําสั่งท้ัง 10 ขอ 

ขอท่ี ตัวอยางคําสั่ง 
ไฟลท่ี 1 ขอท่ี 1 SELECT course_id, time, teacher_id 

FROM Course41 
ORDER BY time ASC; 

 ขอท่ี 2 SELECT career, email, name 
FROM Customer79  
ORDER BY career DESC, sex ASC; 

 ขอท่ี 3 SELECT sex, province, height 
FROM employee268  
WHERE sex <= "Male"; 

 ขอท่ี 4 SELECT salary, course, room 
FROM Teacher02  
WHERE course <= "CHEM" 
 AND room = "r101"; 

 ขอท่ี 5 SELECT quantity, id, category 
FROM Institution35  
WHERE quantity >= "50" 
 OR category < "สถาบันการศึกษา" 
ORDER BY province DESC, quality ASC; 

ไฟลท่ี 2 ขอท่ี 1 SELECT sum(quality) 
FROM Institution81; 

 ขอท่ี 2 SELECT province, max(level) 
FROM Author62  
GROUP BY province; 

 ขอท่ี 3 SELECT discount, std(discount) 
FROM invoices03  
GROUP BY discount 
HAVING std(discount) < 3; 

 ขอท่ี 4 SELECT sex, career, min(income) 
FROM Customer49  
GROUP BY sex, career; 

 ขอท่ี 5 SELECT goods, count(amount) 
FROM Lists57  
WHERE goods >= "นํ้าดืม่ ขนาด 1000 มล." 
GROUP BY goods; 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางโจทยคําถาม 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการตอบ และการตรวจพรอมเฉลย 
 
ผลการวิจัย 

การทดลองนําไปใชกับนักศึกษา เทอม 2/2560 จํานวน 42 คน และเทอม 1/2561 จํานวน 18 คน รวมท้ังหมด 60 
คน ใหทําแบบทดสอบคนละ 2 ไฟล ไฟลละ 5 ขอ รวมสรางโจทยคําสั่งท่ีไมซ้ํากันจํานวน 600 ขอ คิดเปน 120 ไฟล ใชเวลา
สรางไฟล และตรวจโดยเฉลี่ย 30.44 และ 22.7 วินาทีตามลําดับ ผลการทําแบบทดสอบไฟลท่ี 1 และไฟลท่ี 2 ไดคะแนนเฉลี่ย 
83.78% และ 74.25% ตามลําดับ ซึ่งระบบฯ ไดตรวจใหคะแนน และแสดงคําตอบท่ีถูกตองไว เมื่อตรวจทานการตรวจ พบวา
ระบบการตรวจฯ ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถตรวจและเฉลยไดอยางถูกตอง 100% 
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สรุปและอภิปรายผล 

การสรางแบบทดสอบคําสั่งสืบคนขอมูล และตรวจคําตอบโดยอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางโจทยคําสั่งสืบคน
ขอมูลไดหลายโจทยท่ีไมซ้ํากัน เมื่อนําไปใชทดลองกับนักศึกษาจํานวน 60 คน คนละ 2 ไฟล ไฟลละ 5 ขอ รวมคนละ 10 ขอ 
ระบบฯ สามารถสรางโจทยท่ีไมซ้ํากันรวม 600 โจทยไดเปนอยางดี  ใชเวลาสรางโจทยโดยเฉลี่ย 30.44 วินาที/ไฟล และเมื่อ
นําไปตรวจพรอมเฉลย ใชเวลาตรวจโดยเฉลี่ย ไฟลละ 22.7 วินาที เฉลี่ยขอละ 4.54 วินาที และเมื่อตรวจทานการตรวจของ
ระบบฯ ท่ีไดเฉลยไว พบวามีความถูกตอง 100% 

ผลการทําแบบทดสอบไฟลท่ี 1 และไฟลท่ี 2 ไดคะแนนเฉลี่ย 83.78% และ 74.25% ตามลําดับ ทําใหทราบวาผูทํา
แบบทดสอบสามารถทําแบบทดสอบเรื่องการเลือก การกรอง และการเรียงลําดับ ไดดี แตยังทําไดไมดีในเรื่อง การจัดกลุม 
ฟงกชัน และการกรองคาฟงกชัน 
 
ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฐานขอมูลไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียนสามารถฝกปฏิบัตไิด
ดวยตนเอง และทราบผลการปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว แสดงปฏิกิริยาใหเห็นวามีความภูมิใจเมื่อพบวาตนทําไดถูกตอง และแม
พบวาผลการตรวจไดคะแนนนอย ก็ทบทวน และเมื่อพบสวนท่ีทําผิด ก็พิจารณาอยางถวนถ่ี เมื่อพบวาเปนขอบกพรองของ
ตนเอง ก็เขาใจ และพรอมท่ีจะตั้งใจทําใหมใหถูกตองในครั้งตอ ๆ ไป 
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บทคัดยอ
Internet of Things หรือ IoT คือเทคโนโลยีท่ีเช่ือมตอสิ่งตาง ๆ เขาดวยกันโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมี

วัตถุประสงคท่ีตองการนําเทคโนโลยี IoT มาประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ภายใตกรอบแนวคิดหลักของ IoT การเช่ือมโยงของ
อุปกรณตาง ๆ ผานทางอินเทอรเน็ต สามารถสั่งการควบคุมการใชงานอุปกรณตาง ๆ ชวยอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน โดยสามารถสั่งงานอุปกรณใหทํางานไดโดยไมตองอยูโดยตรงกับอุปกรณน้ัน ๆ สามารถเขาถึงอุปกรณไดทุกท่ี 
ทุกเวลา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชงาน บทความน้ีมีจุดประสงคเพ่ืออธิบายความหมายและความรูพ้ืนฐาน
ของ IoT และการนํา IoT มาใชงานในดานตาง ๆ 

คําสําคัญ: อินเทอรเน็ต, อินเตอรเน็ตออฟธิงค, ไอโอที 
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Abstract 

Internet of Things or IoT the technology that connects things together through the 
internet. The objective of bringing IoT technology to be used in various fields.  Main concept 
of the IoT connecting various devices through the internet. IoT can control the use of various 
devices.  Control the use of various devices, Help facilitate everyday life.  The device can be 
operated without having to be directly connected to the device.  Access the device anytime, 
anywhere useful for application.  This article is aims to provide a basic knowledge of the 
Internet of Things. Deployment of the Internet of Thing in various, fields 
 
 

Keywords: internet, internet of things 
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บทนํา 
 บทความน้ีกลาวถึงการนําเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT หรืออินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง คือ การท่ีอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ถูกเช่ือมโยงเขาดวยกัน ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือสั่งการและควบคุมการทํางานและการใชงาน
อุปกรณตาง ๆ ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดมกีารสัง่งานรวมกันผานเครอืขายโดยไมจําเปนตองใชปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลกับบุคคลหรือระหวางบุคคลกับคอมพิวเตอร ซึ่ง Internet of Things พัฒนามาจากเทคโนโลยีไรสาย (Wireless 
Technology) คือการเปลี่ยนทุกอยางท่ีเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางอิสระโดยสามารถเขาถึง
อุปกรณไดทุกท่ี ทุกเวลา ซึ่งจะทําใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการนําขอมูลไปประยุกตไดอยางหลากหลาย  
 
ความหมายของ Internet of Things 

ตวนนูรีซันน สุริยะ (2559) กลาววา Internet of Things (IoT) หรืออินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การท่ีอุปกรณ
อัจฉริยะตาง ๆ ถูกเช่ือมโยงเขาดวยกันผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งทําใหมนุษยสามารถสั่งการและควบคุมการทํางานและ
การใชงานอุปกรณตาง ๆ ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได เชน การสั่งเปด-ปด อุปกรณเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือสื่อสาร 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม บานเรือน รวมไปถึงเครื่องใช
ในชีวิตประจําวันตาง ๆ ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ชนาธิป อาจสันเท๊ียะ (2561) กลาววา Internet of Things  คือระบบ Internet Network ท่ีเช่ือมตออุปกรณไฟฟา
, ยานพาหนะ, อาคารสํานักงาน หรือ อุปกรณจําพวกท่ีมีแผงอิเล็กทรอนิกสภายใน เพ่ือใหสามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล
กันเองได จากเดิมท่ีตองใช  PC LAN ในการเช่ือมตอ ก็เริ่มใช Laptop ท่ีสามารถเช่ือมตอ Internet ผานทาง WIFI ไดจากทุก
ท่ี ตอมาโทรศัพทมือถือก็เริ่มพัฒนาเปน Smart Phone ท่ีสามารถเช่ือมตอ Internet ผาน 3G,4G และยังมีอุปกรณอ่ืน ๆ อีก
มากมายท่ีเริ่มสามารถเช่ือมตอสู Internet ไดคาดวาในป 2020 จะมีอุปกรณมากกวา 50,000 ลานตัวท่ีเช่ือมตอสูโลก 
Internet จึงเปนท่ีมาของคําวา Internet of Things (IoT) หรือเรียกวา Internet of Everything ก็ได 

เจษฎา ขจรฤทธ์ิ (2560) กลาววา Internet of Things คือเทคโนโลยีท่ีเช่ือมตอสิ่งของหรืออุปกรณตาง ๆ เขาสู
ระบบอินเทอรเน็ต สิ่งของตาง ๆ เชน รถยนต ตูเย็น โทรทัศน สามารถเช่ือมโยงและสื่อสารกันได ดวยเทคโนโลยีน้ีทําใหผูใช
ท่ัวไปสามารถเขาถึงและควบคุมสิ่งของตาง ๆ จากในบาน ท่ีทํางาน หรือท่ีใด ๆ ซึ่งเปนการยกระดับความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจําวัน ยกตัวอยางเชน เจาของบานสามารถเปดเครื่องปรับอากาศภายในบานกอนกลับบานเปนตน 

 สาวิตรี ผิวงาม (2556) กลาววา Internet of Things (IoT) หมายถึง เครือขายของวัตถุ อุปกรณ พาหนะ สิ่งปลูก
สราง และสิ่งของอ่ืน ๆ ท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวร และการเช่ือมตอกับเครือขายท่ีฝงตัวอยูกับอุปกรณน้ัน ๆ ทําใหวัตถุ
เหลาน้ันสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนขอมูลกันได  

พิลาวรรณ กองทองนอก (2560) กลาววา Internet of Thing คือ เทคโนโลยีท่ีสิ่งตาง ๆ ถูกเช่ือมสูโลกอินเทอรเน็ต 
ทําใหมนุษยสามารถสั่งการควบคุมการใชงานอุปกรณตาง ๆ ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การเปด-ปด อุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา รถยนต โทรศัพทมือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องทางการเกษตร อาคารบานเรือน เครื่องใชในชีวิตประจําวันตาง 
ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

โอฬาร ทวีกิจอุดม (2560) กลาววา เทคโนโลยี Internet of Thing คือการเปลี่ยนทุกอยางท่ีเปนอุปกรณท่ีเปน
อิเล็กทรอนิกสใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางอิสระ โดยสามารถสั่งงานอุปกรณใหทํางานไดโดยไมตองอยูโดยตรงกับ
อุปกรณน้ัน ๆ สามารถเขาถึงอุปกรณไดทุกท่ี ทุกเวลา ซึ่งจะทําไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการนําขอมูลไปประยุกตไดอยาง
หลากหลาย 

อรพรรณ แซตั้ง (2560) กลาววา Internet of Things คือสภาพแวดลอมท่ีประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ มีการถาย
โอนขอมูลรวมกันผานเครือขาย โดยไมจําเปนตองใชปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคลหรือระหวางบุคคลกับคอมพิวเตอร ซึ่ง 
Internet of Things พัฒนามาจากเทคโนโลยีไรสาย (Wireless Technology) ระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค (Micro Electro 
Mechanical Systems : MEMS) และอินเทอรเน็ต ซึ่งคําวา Things ใน Internet of Things น้ัน หมายถึง อุปกรณตาง ๆ ท่ี
อางอิงไดดวยเลขไอพี (IP address) และมีความสามารถในการถายโอนขอมูลระหวางกันไดผานทางระบบเครือขาย 
องคประกอบของ Internet of Thing  ประกอบไปดวย 3 สวน คือ 

1) Sensors and Actuators เปนอุปกรณท่ีสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามหนาท่ีของอุปกรณ
น้ัน ๆ ทํางานอยู และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีตามรูปแบบท่ีมีการกําหนดไว ยกตัวอยางเชน เซ็นเซอร
ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน เปนตน 
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2) Connectivity เปนการเช่ือมตอสัญญาณ รูปแบบตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับการสงขอมูล อาทิ Bluetooth, Wi-Fi, 
GSM/GPRS, 3G/4G เปนตน 

3) People and Processes เปนสวนท่ีใชสําหรับปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับอุปกรณโดยผูใชงานสามารถเรียกดู
ขอมูลและควบคุมการสั่งการอุปกรณตาง ๆ ผานทางแอปพลิเคช่ันบนเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ 

Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง ถูกนําไปใชเพ่ือเปนสื่อกลางในการสั่งการและควบคุม
การทํางานการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือเช่ือมตอสิ่งตาง ๆ เขาไวดวยกัน 
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับมนุษย เทคโนโลยีน้ีเริ่มเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน เชน การใชเพ่ือควบคุมการเปด 
– ปดไฟฟาภายในบานหรืออุปกรณตาง ๆ ภายในบาน ดานการเกษตร เชน การลดนํ้าตนไม ใหปุยอัตโนมัติ และสามารถ
ควบคุมในระยะไกลได เปนตน ยังมีอาชีพตาง ๆ ท่ีนํา Internet of Thing (IoT) ไปใชเพ่ือยกระดับความสะดวกสบายในการ
ทํางานหรือการใชชีวิตประจําวันในแตละสายอาชีพน้ัน ๆ  
   
การนํา Internet of Things มาใชงานดานตาง ๆ 

• ดานการแพทย 
 Internet of Things กับการนํามาใชงานในดานการแพทย (Healthcare) นํามาใชเพ่ือติดตามเฝาระวังปญหา
สุขภาพของผูปวย เชน การติดเซ็นเซอรไวท่ีตัวผูปวยโรคหัวใจเพ่ือวัดอัตราการเตนของหัวใจวาเกิดความผิดปกติหรือไม และสง
สัญญาณใหบุคคลในครอบครัวหรือแพทยทราบหรือสงขอมูลเรียกรถฉุกเฉิน เปนตน 

• ดานชีวิตประจําวัน 
สายรัดขอมือเพ่ือสุขภาพ (Wearable Device) ท่ีมีการนับจํานวนกาวเดิน นับจํานวนแคลอรี่ ตรวจจับการ

เคลื่อนไหวของรางกาย สามารถบอกอัตราการเตนของหัวใจและสามารถคํานวณการเผาผลาญพลังงานของรางกายได 
• ดานโครงขาย 

Internet of Things นําไปใชประโยชนในระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (smart grid) ซึ่งเปนโครงขายไฟฟาท่ีใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสารมาบริหารจัดการควบคุมการผลิต สง และจายพลังงานไฟฟาสามารถรองรับการ
เช่ือมตอระบบไฟฟาจากแหลงพลังงานทางเลือกรวมท้ังใหบริการกับผูเช่ือมตอกับโครงขายผานมิเตอรอัจฉริยะได 

• ดานการเกษตร 
Internet of Things นําไปใชประโยชนในภาคการเกษตรทําใหเกิดระบบฟารมอัจฉริยะ (smart farm) โดยการ

เปลี่ยน ไร นา สวนเกษตรท้ังหลาย ใหเปนระบบฟารมอัจฉริยะท่ีมีความสามารถในการรับรูความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไมวาจะ
เปน สภาพดิน นํ้า อากาศดวยเซ็นเซอร และทํางานไดอยางอัตโนมัติ เปนตน 
 

การนํา Internet of Things (IoT) มาใชงานดานตาง ๆ เชน ดานการแพทย ดานชีวิตประจําวัน ดานโครงขาย ดาน
การเกษตร ท่ีกลาวไวขางตน เปนการนํามาใชงานเพ่ือใหเกิดประโยชน และเปนการเนนใชงานท่ีสะดวกสบายและใชไดจริง 
เพ่ือตอบโจทยในยุคปจจุบัน เพราะปจจุบันเปนยุคท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยี และการท่ี IoT มีบทบาทในงานดานดังกลาวน้ัน 
จึงเปนเพ่ิมประสิทธิภาพของงานดานตาง ๆ 
Internet of Things กับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
         เจษฎา ขจรฤทธ์ิ (2560) ไดพัฒนาแอพพลิเคช่ัน Android เช่ือมตอบริการ NETPIE อัตโนมัติเมื่อเปดใชงาน การ
ควบคุมหรืออินเทอรเฟสบนแอปพลิเคช่ันแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ Smart Light มีลักษณะการทํางานแบบสวิทชเปด/
ปด สวนท่ีสองเปนการควบคุมดวยเสียง ผูใชสามารถเขาถึงหนาจอน้ีไดเมื่อมีสัมผัสท่ีเครื่องหมาย Voice Control จาก action 
Bar ของหนา Smart Light 
         อรพรรณ แซตั้ง (2560) ไดออกแบบภายในโรงเรือนสําหรับควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน โดนใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง จะมีการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหสามารถควบคุมและสั่งการไดผานทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง อาทิ Microcontroller, Sensor, Router, Heater และเครื่องพนนํ้า โดยจะมกีารเลือกใชอุปกรณท่ีมีการติดตั้ง 
IP Address เพ่ือเช่ือมตอเขาดวยกันสัญญาญ Wi-Fi ซึ่งแตละอุปกรณจะมีการตั้งอุณหภูมิและความช่ืนท่ีเหมาะสมกับการ
เพาะเลี้ยงเห็ดแครง หากอุณหภูมิและความช่ืนเกินกวาท่ีตั้งคาไว Microcontroller ท่ีเช่ือมตอสัญญาญ Wi-Fi จะทําการสง
ขอมูลแจงเตือนไปยัง Application บนโทรศัพทมือถือและเครื่องคอมพิวเตอรท่ีหองควบคุม ซึ่งเกษรตผูเพาะเลี้ยงเห็ดแครง
สามารถควบคุมและสั่งการไดตลอดเวลา 
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         สาวิตรี ผิวงาม (2556) ไดพัฒนาระบบลงช่ือเขาใชงานเพ่ือตรวจสอบสิทธผูใชงาน โดยใช Username และ Password 
ท่ีไดมาจากระบบเชาพ้ืนท่ีเพาะปลูก ระบบจะทําการตรวจสอบสถานะการเชาและระบุพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีผูใชน้ันมีสิทธิในการ
จัดการเมื่อเขาสูหนาควบคุมจะมีคาท่ีวัดไดจากเซ็นเซอรแสดงผานทาง WebView ในแอพพลิเคช่ันโดยใชหลักการ Extend 
Class Service มาใชงานพรอมท้ังมีปุมควบคุมกําหนดเองดานหลังคาขอมูล 
         ชนาธิป อาจสันเท๊ียะ (2561) ไดพัฒนาการแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ันไลน โดยทําการสราง LINE Group และเชิญ 
LINE Notify เปนเพ่ือน จากน้ันทําการออก Access Token เพ่ือใชในการเขียนโปรแกรม จะมีสวนในการแจงเตือนความ
ปลอดภัยภายในบานผานแอพพลิเคช่ันไลน และผูใชสามารถเชิญเพ่ือนเขารวม LINE Group เพ่ือไดรับการแจงเตือนการ
ทํางานเซ็นเซอรตาง ๆ ได 
         ศิริวรรณ เอ่ียมบัณฑิต (2557) ไดพัฒนาแอพพลิเคช่ัน (Application) ในการควบคุมการสั่งการทํางาน เปด-ปด
อุปกรณไฟฟาผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android OS) และเพ่ือแสดงผลการใชไฟฟาท่ีอุปกรณไฟฟามีการใชงานอยู 
         พิลาวรรณ กองทองนอก (2560) ไดนํา Google API Cloud มาใชชวยในเรื่องการติดตอกับไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือ
สงขอมูลภาพท่ีไดไปประมวลผลบน API Cloud และเรียกดูฐานขอมูลรูปภาพจาก Vision API Cloud ซึ่งกอนท่ีจะใชงานได
น้ันจะมีข้ันตอนในการสมัครขอสิทธิในการใชงานโดยใช Gmail ในการสมัครเขาระบบ การรับสงคาจากอุปกรณเราสงตอมา
ประมวลผลยัง Google Cloud Platform ใหสามารถเช่ือมตอกับระบบไมโครคอนโทรลเลอรได 

 
การนํา Internet of Things (IoT) มาประยุกตใชรวมกับระบบปฏิบัติการ สวนใหญน้ันเปนการใชรวมกับระบบ

ปฏิบัติ Android เพราะจะเปนระบบปฏิบัติท่ีเขาถึงไดงายและคนนิยมใช และจะอยูในรูปแบบของแอพพลิเคช่ันท่ีสรางข้ึนหรือ
แอพพลิเคช่ันท่ีมีอยู เปนการนํา IoT มาเปนตัวกลางในการเช่ือมตออุปกรณตาง ๆ เขาดวยกัน เปนการแสดงใหเห็นถึงความ
นิยมในปจจุบันวามีการนํา IoT มาพัฒนาในแอปพลิเคช่ันเพ่ิมมากข้ึน 
 
ขอดีและขอจํากัด ของการใชงาน Internet of Things  

การใชงาน ขอดี ขอจํากัด 
ดานการแพทย การนําเทคโนโลยเีขามาใช เชน กลองขนาดเล็กท่ีสง

เขาไปภายในรางกายของคนไข ทําใหสามารถเห็น
อวัยวะภายในไดโดยไมตองทําการผาตัด ซึ่งชวยลด
ความเจ็บปวด และเวลาในการรักษาใหสั้นลง ซึ่งถา
หากมีการนํา Internet of Thing เขามามสีวนรวม
ดวย จะชวยในดานความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ
ระหวางแพทยและคนไขไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน
เชน การฝงชิปไวในรางกายผูปวย ท่ีสามารถติดตอ
แพทยใหอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณผิดปกต ิ
 

แพทยจะตองมีความรูพ้ืนฐานในการใชงาน
และตองใกลชิดอยูกับอุปกรณแจงเตือน
ตลอดเวลา เน่ืองจากหากมีผูปวยเกิดอาการ
เจ็บปวยแพทยจะสามารถรับรูไดทันที  
 ความถูกตองของระบบตองมีความแมนยําใน
การสงขอมูลมิเชนน้ัน อาจทําใหเกิดการ
ผิดพลาดได 

ดานการเกษตร ระบบท่ีนําไปใชจะตรวจจับทุกอยางท่ีเก่ียวของและ
ประมวลผลทุกอยางเขาดวยกัน เชน ความช้ืนในดิน 
อุณหภูมิของนํ้า ความสวาง แรงลม เพ่ือใหการปลูก
ผัก/เลี้ยงสตัวไดผลสูงสดุ ประหยัดมากสุด (ประหยดั
คานํ้า ปุย ไฟฟา)  
 

เกษตรกรท่ัวไปตองทําความเขาใจการทํางาน
เสียกอนท่ีจะใชงานเน่ืองจากเทคโนโลยีน้ียัง
เขาถึงไดยาก เปนอุปสรรคตอการใชงาน 

ดานชีวิตประจําวัน สามารถลดตนทุนใหกับการไฟฟาท่ีตองมีพนักงาน
มาคอยตรวจเช็ค และจดมเิตอรไฟฟาในทุกเดือน 
เปนตนทุนอยางหน่ึงท่ีการไฟฟาตองจายเพ่ือจาง
พนักงานใหคอยทําหนาท่ีน้ี หากมีการนําแนวคิด 
Internet of Thing มาใชจะทําใหสามารถตัด

หากมิเตอรมีปญหาอาจกอเกิดความผิดพลาด
ของตัวเลขได สงผลใหคาไฟเพ่ิม-ลด แบบ
ผิดปกติ  
ระบบตองความเสถียรอยูเสมอในการรับ-สง 
ขอมูลการใชไฟฟาของผูใช 
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การใชงาน ขอดี ขอจํากัด 
คาใชจายในสวนน้ีไปได เน่ืองจากมิเตอรจะทําการสง
ขอมูลไปยังระบบท่ีคอยบันทึกขอมูลการใชไฟของ
การไฟฟาเอง โดยไมตองใชคนจด อีกท้ังยังชวยลด
การใชไฟฟาไดอีกดวย จากการท่ีสามารถบอกอัตรา
การใชไฟของเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด 

 

ดานการสงขอมลู การรับ-สง ขอมูลเปนแบบเรียลไทมสามารถสื่อสาร
กันไดทุกเวลา 
มีสะดวกและรวดเร็วสามารถสั่งการเมื่อไหร ท่ีไหน 
ก็ไดทุกท่ี  

แนวคิด Internet of Thing คือระบบ
เครือขายท่ีเปนตัวกลางในการรับสงขอมูล
ของอุปกรณตาง ๆ และเครือขายท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ เครือขายอินเทอรเน็ต หมายความวา
จะตองพ่ึงพาเครือขายอินเทอรเน็ตเปนหลัก 
ซึ่งถาหากเครือขายดังกลาวไมสามารถใชงาน
ไดช่ัวคราว หรือเกิดการผิดพลาดทางการสง
ขอมูล ก็จะสงผลใหอุปกรณตาง ๆ ไม
สามารถทํางานได 

ดานความปลอดภัย อุปกรณท่ีใชควบคุมสามารถสั่งการอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ี
เช่ือมตออยูดวยกันไดท้ังหมดในเครือขายเดียวกัน 
ขอมูลหรือคําสั่งท่ีสงไปเครื่องใดเครื่องหน่ึงเครื่องอ่ืน
ก็สามารถสงขอมูลไดเชนเดียวกัน 
อนุญาตใหผูท่ีมสีิทธิในการใชงานสามารถเขาถึง
ขอมูลไดเมื่อตองการ 
การแกไขขอผดิพลาดหรือเหตุขัดของตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายในเครือขายแลวแจงเตอืนไปยังผูใชทันที 

เมือ่ทุกสิ่งถูกเช่ือมตอเขาดวยกัน การรักษา
ความปลอดภัยยิ่งทําไดยากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
หากสามารถเจาะเขาอุปกรณช้ินหน่ึงใน
เครือขายน้ันได ก็จะสามารถเขาถึงอุปกรณ
ช้ินอ่ืนไดงายข้ึน ดังน้ันอุปกรณทุกช้ินจึง
เปรียบเสมือนอยูในเครือขายขอมลูเดียวกัน 
เทากับวาขอมูลทุกชนิดท่ีอุปกรณช้ินหน่ึง
ไดรับ อุปกรณช้ินอ่ืนก็จะไดรับดวย เน่ืองจาก
ตองนําไปประมวลผลเพ่ือทํางานรวมกัน ซึ่ง
กอนท่ีจะนําเทคโนโลยี IoT ไปใชจะตอง
พัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลกอน 
 

ดานการประมวลผล สามารถติดตอสื่อสารกันไดอัตโนมตัิกับอุปกรณตาง
ท่ีอยูในเครือขายเดยีวกัน 
การปอนคําสั่งขอมลูสามารถสั่งการไดทันที  
เพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทํางาน ทํา
ใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และ
แมนยําข้ึนได 

ถึงแมแนวคิด Internet of Thing คือ
ตองการใหอุปกรณตาง ๆ ติดตอสือ่สารกันได
อัตโนมัตโิดยไมตองรอคําสั่งของผูใช แตก็ตอง
ปอนขอมูล และเขียนโปรแกรมคาํสั่งเพ่ือให
อุปกรณน้ัน ๆ สามารถทํางานได ซึ่งบางครั้ง
อาจจะเกิดความผดิพลาดจากการเขียนคําสั่ง
ไมรดักุม หรือครอบคลมุ ดังน้ันหากอุปกรณ
ช้ินหน่ึงประมวลผลผิดพลาด ก็มีแนวโนมวา
อุปกรณช้ินอ่ืนจะทํางานผดิพลาดตามไปดวย 
 

ดานผูใชงาน เพ่ิมความสะดวกสบายในการทํางานและการดําเนิน
ชีวิต มีความทันสมยัสามารถนําเทคโนโลยีมาใชให
กอเกิดประโยชนทางดานการใชงานตาง ๆ  

การท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากไปจะสงผล
เสียตอการดําเนินชีวิต ซึ่งจะทําใหผูใชติด
ความสบาย จนไมสามารถทําสิ่งตาง ๆ ได
ดวยตนเอง รวมถึงการเรียนรูเทคโนโลยีใหม 
เพ่ือใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพก็เปน
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การใชงาน ขอดี ขอจํากัด 
เรื่องสําคญัท่ีการรับรูของแตละบุคคลไมเทา
เทียมกัน 
 

 
สรุป 
        Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอรเน็ตเพ่ือทุกสิ่ง เปนแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณท่ีรวมศาสตรทางคอมพิวเตอร
หลายดานผนวกเขาดวยกัน เพ่ือนําไปใชในการสั่งควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เปนการสั่งผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยเทคโนโลยี Internet of Thing (loT) ไดทุกนําไปใชในงานดานตาง ๆ เชน ดานการแพทย ดานชีวิตประจําวัน 
ดานโครงขาย และดานการเกษตร ในงานแตละดานท่ีนํา I๐T ไปใชก็เพ่ือใหเกิดประโยชนตามความตองการของอาชีพหรือ
หนวยงานน้ัน ๆ  
          Internet of Thing (IoT) กับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เปนการประยุกตใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ โดยการใชงาน
จะตองสรางแอปพลิเคชันข้ึนมากอน แลวสั่งงานผานแอปพลิเคชัน สวนใหญระบบปฏิบัติการท่ีใชในการพัฒนาจะเปน
ระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือใชในการควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน Microcovtroller, Sensor, Router, และ
Heater เปนตน เสมือนเปนการนํา IoT มาเปนตัวกลางในการเช่ือมตอกับอุปกรณตาง ๆ เขาดวยกัน 
          ขอดีของ Internet of Thing (I๐T) การนํา I๐T ไปใชในงานดานตาง ๆ น้ัน ชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดตนทุน
ในการจางพนักงานเพราะระบบจะทําการจะคอยบันทึกขอมูลไดดวยตนเอง การรับ-สงขอมูลแบบเรียลไทมสามารถสื่อสารได
ทุกเวลา สามารถติดตอสื่อสารกันไดอัตโนมัติกับอุปกรณตาง ๆ ท่ีอยูในเครือขายเดียวกัน เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
          ขอจํากัดของ Internet of Thing (IoT) ความถูกตองของระบบตองมีความแมนยํา มิฉะน้ันการสงขอมูลอาจเกิดการ
ผิดพลาดได เทคโนโลยีน้ียังเขาถึงไดยาก เปนอุปสรรคตอการใชงาน ระบบตองมีความเสถียรอยูเสมอ และการท่ีนํา IoT มาใชก็
ตองมีการเขียนโปรแกรมในการควบคุมอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหอุปกรณทํางาน ซึ่งการเขียนโปรแกรมตองเขียนใหรัดกุม และ
ครอบคลุม เพราะถาเขียนไมรัดกุมอาจเกิดขอผิดพลาด และทําใหอุปกรณไมทํางาน และการท่ีมีเทคโนโลยี IoT เขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันอาจสงผลเสีย เชน ติดความสบาย จนไมทําสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  
         ดังน้ัน Internet of Thing (IoT) คือสิ่งท่ีอํานวยความสะดวก สามารถนําไปพัฒนาในงานดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
ประโยชน และพัฒนารวมกับระบบปฏิบัติการ ทําใหเกิดการใชงานท่ีหลากหลาย และ IoT ก็มีท้ังขอดีและขอเสียควรศึกษา
และนําไปใชใหถูกวิธี 
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ขยะทางการเกษตรมีอยูเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญเกษตรกรจะทําการเผาหรือทําลายเกือบทุกวันไมวาจะเปนการ

เผาฟางขาวหรือการเผาไรออยเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิต ซึ่งสงผลใหเกิดมลพิษในช้ันบรรยากาศ ทําใหมีผูเริ่มใหความสนใจกับ
พลังงานสีเขียว คือ เช้ือเพลิงชีวมวลอัดแทง แตเน่ืองดวยการท่ีจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทงมีปจจัยในเรื่องของ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงาน เรื่องการขนสงซึ่งเปนปจจัยสําคัญทางดานการขนสงวัตถุดิบ และเรื่องความคุมทุนในการ
ตั้งโรงงานใกลแหลงวัตถุดิบจะยิ่งชวยประหยัดคาใชจายและลดความเสี่ยงทางดานคมนาคม ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวิเคราะหหา
พ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทงในจังหวัดพิษณุโลก โดยนําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดานกฎหมาย ดานการ
ขนสง และดานความคุมทุน มาเปนปจจัยท่ีใชในการวิเคราะห ซึ่งจะนําขอมูลท้ังหมดมาซอนทับกัน โดยการนํามาจัดระดับ
ความเหมาะสม 5 ระดับ คือ 1) เหมาะสมมากท่ีสุด 2) เหมาะสมมาก 3) เหมาะสมปานกลาง 4) เหมาะสมนอย และ 5) 
เหมาะสมนอยท่ีสุด จากผลการวิจัยพบวา พ้ืนท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดมีคะแนนเทากับ 7 คะแนน รองลงมาคือ 6 คะแนน จนถึง 1 
คะแนน ซึ่งโดยพ้ืนท่ีเหมาะสมสวนใหญจะอยูในเขตอําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา และอําเภอวังทอง ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การหาพ้ืนท่ีเหมาะสม, โรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทง, สารสนเทศทางภูมิศาสตร 
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Abstract 

In the present there are a lot of agricultural wastes.  Mostly, farmers burn and eliminate 
agricultural wastes every day such as burning the straws and sugarcane farms to keep their 
products.  Their behavior effected to bad pollution and this problem bring people to interested 
in green power. It is compressed biomass fuel. However, due to the establishment of a biomass 
briquette industry, there are legal factors under the factory act.  In addition, the transportations 
are important transportation factors and the value of setting up a factory near the source of raw 
materials can help to save cost and reduce the risk of communications. Therefore, the researcher 
has an idea to find a suitable area to set up compressed biomass industry in Phitsanulok 
province by present transport spatial information and the value to the factors analysis.  The 
researcher brings all the information overlapping by 5 levels of suitability 1 = the most suitable, 
2 = very suitable, 3 = moderate, 4 = less suitable, 5 = the least suitable. From the research, It found 
that the most suitable area is 7 points, followed 6 points to 1 point, the most of which are in 
Phrom phiram district, Bang rakam district, and Wang thong district respectively. 

 

Keywords: Finding the suitable areas, Biomass Industry, Geographic Information 
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บทนํา 

ในปจจุบันขยะทางการเกษตรมีอยูเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญเกษตรกรจะทําการเผาหรือทําลายเกือบทุกวันไมวาจะ
เปนการเผาฟางขาวหรือการเผาไรออยเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิต ซึ่งสงผลใหเกิดมลพิษในช้ันบรรยากาศ ทําใหมีผูเริ่มใหความสนใจ
กับพลังงานสีเขียว คือ เช้ือเพลิงชีวมวลอัดแทง เน่ืองจากพลังงานชีวมวลอัดแทงเปนพลังงานทดแทนอีกประเภทหน่ึงท่ีวัตถุดิบ
จะเปนการนําขยะทางการเกษตรกลับมาใชประโยชนใหมท่ีสามารถใหพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม แตเน่ืองดวยการท่ีจะตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทงมีอุปสรรคในเรื่องของกฎหมาย คือ การหามตั้งโรงงานบริเวณโรงเรียน สถาบันการศึกษา 
วัด ศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานท่ีทําการงานของหนวยงานของรัฐ และแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) อีกปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนเรือ่งท่ีเก่ียวกับการ
ขนสงไมวาจะเปนการตั้งโรงงานใกลแหลงวัตถุดิบเพ่ือลดตนทุนและประหยัดเวลาการนําเขาของวัตถุดิบ การขนสงตามเสนทาง
คมนาคม เชน ถนนเสนหลักหรือสถานีรถไฟเพ่ือลดตนทุนและความเสี่ยงในการขนสง เปนตน (FactoryPro, 2559) 

ปจจุบันไดมีโปรแกรมท่ีเก่ียวกับ geographic information system (GIS): ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ท่ีมี
กระบวนการทํางานโดยใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและสารสนเทศท่ีเก่ียวของดวยการนําเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอ
ขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร โดยสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบตาง ๆ ในการคํานวณหาพ้ืนท่ีเหมาะสมของขอมูล
ตามวัตถุประสงค เชน การนําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีมาวิเคราะหหรือทําการซอนทับของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี 
ซึ่งทําใหการแสดงผลลัพธมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพ่ือนํามาวิเคราะหและใชในการสนับสนุนการตัดสินใจ (สุชัญญา ผองวรรณ, 
2558) 

ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะนําเทคโนโลยีทางดาน GIS มาประยุกตใชวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
แหลงวัตถุดิบขยะทางการเกษตรจําพวกขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง มาเปนกรณีศึกษา ประกอบกับปจจัยในการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยนําขอมูลท่ีไดมาแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี เพ่ือใชเปนแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแทง 
 
แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
 แนวคิดปจจัยการเลือกท่ีตั้งโรงงานอุสาหกรรม ซึ่งปจจัยท่ีใชในการเลือกท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก 1) แหลง
วัตถุดิบ โรงงานท่ีมีการใชวัตถุดิบท่ีเมื่อผานกรรมวิธีการผลิตแลวนํ้าหนักไมเปลี่ยนแปลง เชน โรงงานโมหิน (Mining) โรงงานท่ี
มีการผลิตโดยลดนํ้าหนักจากวัตถุดิบไปเปนสนิคาสาํเรจ็รูปไดมากและวัตถุดิบเปนของเนาเสยีงาย 2) ใกลแหลงแรงงาน หลายๆ
โรงงานลงทุนรถสวัสดิการว่ิงรับ-สงพนักงานจากจุดหัวเมืองสําคัญสูโรงงาน ซึ่งหากตั้งอยูใกลแหลงแรงงานทําใหโรงงานมี
แรงงานเขามาสมัครไดสะดวกข้ึน 3) ไกลจากแหลงชุมชน เน่ืองจากชุมชนมองวาโรงงานอุตสาหกรรมมาคูกับเรื่องมลภาวะไม
วาจะเปนทางเสียงหรือทางกลิ่น 4) ใกลลูกคา การอยูใกลลูกคาน้ันทําใหประหยัดคาขนสงไดมาก ไมตองเสี่ยงกับปญหาทาง
จราจรทําใหการขนสงมีความสะดวก (FactoryPro, 2559) 
 แนวคิดปจจัยการสรางแนวกันชน(Buffer) เปนการสรางแนวพ้ืนท่ีรอบสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนระยะทางตามท่ีกําหนด
เรียกวา การสรางพ้ืนท่ีกันชน วิธีการของฟงกชัน ประกอบไปดวย การคํานวณคาท่ีอยูใกลเคียง (Proximity computation) 
การคํานวณพ้ืนท่ีสวนท่ีขยายออก (Spread computation) และการคํานวณเพ่ือคนหา (Seek computation) สําหรับวิธีการ
คํานวณคาท่ีอยูใกลเคียงท่ีรูจักกันดีคือการสรางพ้ืนท่ีกันชน ซึ่งเปนการสรางพ้ืนท่ีลอมรอบขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (จุด เสน และพ้ืนท่ี) 
ดวยระยะหางตามท่ีกําหนด ผลท่ีไดคือช้ันขอมูลใหมท่ีแสดงระยะหางออกจากขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเราสนใจ (ทีมงานทรูปลูกปญญา
, 2558) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สุภาณี เอ้ือเบญจพล และมนัส เทพรักษ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมสําหรับการตั้งมาตรฐานฟารมสัตวปกในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจุดประสงคของการศึกษาน้ีเพ่ือ
นํา GIS มาใชในการหาพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการตั้งฟารมสัตวปก เคราะหขอมูลและแบงพ้ืนท่ีดวยเทคนิคการทับซอน โดยใช
ขอกําหนดการเลือกท่ีตั้งมาตรฐานฟารมสัตวปกของกรมปศุสัตวเปนฐานขอมูลในการกําหนดพ้ืนท่ี รวมกับการวิเคราะหพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอการเกิดโรคระบาดสัตวปก ปจจัยเสี่ยงท่ีคัดเลือกมาใชไดแก โรงฆาสัตวปกสนามซอมไก สถานท่ีเลี้ยงสัตวปก ถนนและ
แมนํ้า โดยใชซอฟตแวร ArcGISDesktop version9.3.0 ผลการศึกษาแสดงขอบเขตของพ้ืนท่ีแบงออกได   เปน 3 เขตคือ 1) 
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พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่ํา มีลักษณะอยูหางจากแมนํ้า และมีความหนาแนนของฟารมสัตวปกไมมาก มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคต่าํ 
เหมาะสมในการตั้งฟารมสัตว 2) พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคปานกลาง เปนพ้ืนท่ีท่ีคอนขาง
เหมาะสมในการตั้งฟารมสัตวปก และ 3) พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง พ้ืนท่ีน้ีมีลักษณะอยูติดแมนํ้า และมีฟารมสัตวปกหนาแนน ไม
เหมาะสมกับการตั้งฟารม 

จากงานวิจัยดังกลาวทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีศึกษาปจจัยเสี่ยง เชน พ้ืนท่ีแหลงชุมชน ถนนและแมนํ้า เปนตน เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดมลพิษกับชุมชนและสิ่งแวดลอมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทง 

ณัฐวัลย ชัยโอภานนท (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสําหรับโรงงานผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กรณีศึกษา ภาคใตของประเทศไทย มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงานผลิตเช้ือเพลิง  ชีวมวลอัดเม็ด 2) เพ่ือวิเคราะหหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการตั้งโรงงานผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดในพ้ืนท่ีภาคใต โดยไดประยุกตใชระบบสารสรเทศภูมิศาสตร (GIS) รวมกับการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน (AHP) โดย
สามารถสรุปปจจัยได 6 กลุม 19 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยทางกายภาพ ประกอบไปดวย 3 ปจจัย คือ ปจจัยความลาดชัน ปจจัย
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม และปจจัยพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม 2) ปจจัยการผลิตและตลาดประกอบไปดวย 3 ปจจัย คือ ระยะหาง
โรงงานแปรรูปไมยางพารา ระยะหางจากพ้ืนท่ีปลูกยางพารา และระยะหางจากโรงไฟฟาชีวมวล 3) ปจจัยดานสิ่งสนับสนุน 
ประกอบไปดวย 5 ปจจัย คือ ระยะหางจากชุมชน/เมือง ระยะหางจากถนนสายหลัก ระยะหางจากทาเรือ ระยะหางจาก
สนามบิน และพ้ืนท่ีแนวสายสงไฟฟา 4) ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวย 4 ปจจัย คือ ระยะหางจากแหลง
โบราณสถาน ระยะหางจากสถานศึกษา ระยะหางจากสถานพยาบาล และระยะหางจากแหลงนํ้าผิวดิน 5) ปจจัยพ้ืนท่ีปาสงวน 
6) ปจจัยคัดกรอง ประกอบไปดวย 3 ปจจัย คือ จํานวนคูแขงราคาท่ีดิน และขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

จากงานวิจัยดังกลาวทางผูวิจัยจึงนําปจจัยดานสิ่งสนับสนุน ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม และปจจัยพ้ืนท่ีปา
สงวน มาประยุกตใชกับโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพ่ือกําหนดระยะหางและระยะเหมาะสมจากแหลงปจจัยดังกลาว
เพ่ือหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแทง 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและสรุปปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทง 
2. เพ่ือนําขอมูลท่ีสรุปมาใชวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการจดัตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทงในจังหวัด

พิษณุโลก 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยตาง ๆ และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีใชในการหาพ้ืนท่ีเหมาะสมการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทง จากน้ันนําผลท่ีไดจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลมาทําการเตรียมพรอมในการท่ีจะนําไป
วิเคราะหขอมูล ซึ่งการเตรียมขอมูลน้ันแบงออกเปน 

 
1. การเตรียมขอมูลตามความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชวิเคราะห 

      1.1 พ้ืนท่ีขอหามในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีหามตั้งโรงงานตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
โรงงานและมีการกําหนดระยะหางจากสถานท่ีตั้งตาง ๆ จึงทําการสรางแนวกันชนเพ่ือใหออกหางจากพ้ืนท่ีดังกลาว  
ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีขอหามในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 

สถานท่ี ระยะหางจากแหลงพ้ืนท่ี 
ระยะหางจากชุมชน/เมือง 5 กิโลเมตร 
ระยะหางจากถนนเสนหลัก 100 เมตร 
ระยะหางจากสนามบิน 
ระยะหางสถานีรถไฟ 

2 กิโลเมตร 
100 เมตร 

ระยะหางจากโบราณสถาน 1 กิโลเมตร 
ระยะหางจากสถานศึกษา 1 กิโลเมตร 
ระยะหางจากสถานพยาบาล 1 กิโลเมตร 
ระยะหางจากแมนํ้า 500 เมตร 
ระยะหางจากปาไม เปนพ้ืนท่ีตองหามในการกอสรางท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
ท่ีมา: (ณัฐวัลย ชัยโอภานนท, 2559) 
 

จากตารางท่ี 1 นําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีขอหามตาง ๆ ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาสรางแนวกันชน เพ่ือใชเปน
ระยะหางจากพ้ืนท่ีขอหามดังกลาว ดังภาพท่ี 1  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางการสรางแนวกันชนพ้ืนท่ีหามตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

 
1.2 พ้ืนท่ีเสนทางขนสง ประกอบไปดวย 1) ถนนเสนหลัก 2) สถานีรถไฟ) 3) สนามบิน เพ่ือใชเปนเสนทางเดินทาง

ในการขนสง ซึ่งจุดคุมทุนในการเดินทางจึงมีการกําหนดระยะเหมาะสมในการขนสงในการตั้งโรงงาน ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ระยะเหมาะสมของเสนทางขนสง 
 

การขนสง ระยะเหมาะสมจากพ้ืนท่ี 
ระยะเหมาะสมของถนนเสนหลัก 1 กิโลเมตร 
ระยะเหมาะสมของสถานีรถไฟ 5 กิโลเมตร 
ระยะเหมาะสมของสนามบิน 400 กิโลเมตร 

 
ท่ีมา: (ณัฐวัลย ชัยโอภานนท, 2559) (พัฒนพงษ พงษธานี, 2559) 
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จากตารางท่ี 2 นําขอมูลระยะเหมาะสมของเสนทางการขนสงมาสรางแนวกันชน เพ่ือหาระยะเหมาะสมในการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมตามท่ีไดกําหนดไว ดังภาพท่ี 2 ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 2 ระยะเหมาะสมของถนนเสนหลัก   ภาพท่ี 3 ระยะเหมาะสมของสถานีรถไฟ       ภาพท่ี 4 ระยะเหมาะสมของสนามบิน 

 
  1.3 พ้ืนท่ีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกมากในจังหวัดพิษณุโลกและใหขยะทางการเกษตรมากท่ีสุด 
 ไดแก นาขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แหลงพ้ืนท่ีวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีปลูกในจังหวัดพิษณุโลก  
 

วัตถุดิบทางการเกษตรท่ี พ้ืนท่ีปลูก (ไร) 
ขาว 1,304,183 
ขาวโพด 
มันสําปะหลัง 

238,284  
188,249 

 

ท่ีมา: (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 
จากตารางท่ี 3 นําขอมูลแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรมาทําการแสดงขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมนําไปใชในการ

วิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ดังภาพท่ี 5 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร 
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2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการแบงการวิเคราะหขอมูล โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามลําดับของแตละ
ปจจัย โดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

2.1 การวิเคราะหหาพ้ืนท่ีขอหามตาง ๆ ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดยการนําพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกมาทําการ
ตัดกับพ้ืนท่ีขอหามในการตั้งโรงานอุตสาหกรรม จากน้ันทําการกําหนดคาใหพ้ืนท่ีท่ีสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได มีคา
คะแนนเทากับ 1 และพ้ืนท่ีท่ีไมสารมารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไดจะทําการตัดท้ิงโดยไมนํามาใชในการหาพ้ืนท่ีเหมาะสมใน
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีขอหามในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายและขอบังคับ  
ดังภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
        ภาพท่ี 6 พ้ืนท่ีท่ีไมสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได        ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีท่ีสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได 

 
2.2 การวิเคราะหระยะเหมาะสมความคุมทุนของเสนทางขนสง โดยการนําขอมลูจากขอ 2.1 มาทําการตัดกับพ้ืนท่ี

ระยะเหมาะสมในการขนสง โดยทําการกําหนดคาใหพ้ืนท่ีระยะเหมาะสม ซึ่งการกําหนดคะแนนกําหนดจากคานํ้าหนัก
ความสําคัญของการขนสงและความคุมทุนเปนหลัก 1) ถนนเสนหลัก มีคาคะแนนเทากับ 3 เน่ืองจากถนนเสนหลักสามารถ
เขาถึงแหลงวัตถุดิบไดมากท่ีสุด และในบางครั้งยังสามารถขนสงไดในปริมาณทีละมาก ๆ 2) สถานีรถไฟ มีคาคะแนนเทากับ 2 
เน่ืองจากการขนสงทางรถไฟถึงจะมีการขนสงไดในจํานวนทีละมาก ๆ แตจําเปนท่ีจะตองขนสงทางถนนอีกตอ  และ 3) 
สนามบิน มีคาคะแนนเทากับ 1 เน่ืองจากสนามบินสามารถทําการขนสงไดไวท่ีสุด แตไดในจํานวนนอย มีคาใชจายท่ีสูง และ
วัตถุดิบไมเหมาะสมในการขนสงทางเครื่องบิน (ณัฐวัลย ชัยโอภานนท, 2559, น. 74)  ดังภาพท่ี 8  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 8 พ้ืนท่ีเหมาะสมของเสนทางขนสง 
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 2.3 การวิเคราะหเพ่ือหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดยการนําขอมูลพ้ืนท่ีแหลงวัตถุดิบทาง
การเกษตร มาทําการตัดกับขอมูลจากขอ 2.1 โดยทําการกําหนดคาใหพ้ืนท่ีเพาะปลูก 1) มันสําปะหลังมีคาเทากับ 1 คะแนน 
เน่ืองจากเมื่อมีการวัดคาพลังงานการเผาไหมเหงามันสําปะหลังใหคาพลังงาน 5,494 kJ/kg  2) ขาวโพด มีคาคะแนนเทากับ  
2 คะแนน เน่ืองจากซังขาวโพดใหคาพลังงาน 9,619 kJ/kg ในสวนลําตนขาวโพดใหคาพลังงาน 9,830 kJ/kg รวมท้ังหมด
ขาวโพดใหพลังงาน 19,449 kJ/kg และ 3) นาขาว มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน เน่ืองจากเมื่อมีการวัดคาพลังงานการเผาไหม
ฟางขาว ใหคาพลังงาน 12,330 kJ/kg และ แกลบ มีคาพลังงาน 13,517 kJ/kg รวมท้ังหมดขาวใหพลังงาน 25,847 kJ/kg (รพิ
กร ฉลองสัพพัญู, 2559, น. 10) ดังภาพท่ี 9 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําพ้ืนท่ีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร ไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง รวมถึงการคมนาคม และ
พ้ืนท่ีสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได จากน้ันทําการนําขอมูลท่ีผานกระบวนการวิเคราะหมาซอนทับเพ่ือหาพ้ืนท่ีเหมาะสม
ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทง โดยใชขอมูล พ้ืนท่ีท่ีสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได + การคมนาคม + แหลง
วัตถุดิบทางการเกษตร = คาคะแนนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม จากน้ันนําคะแนนท่ีไดไปเปรียบเทียบกับ
ระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ระดับคะแนนความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
 

ระดับ ความเหมาะสม 
5.8 – 7 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.6 – 5.8 เหมาะสมมาก 
3.4 – 4.6 เหมาะสมปานกลาง 
2.2 – 3.4 เหมาะสมนอย 
1 – 2.2 เหมาะสมนอยท่ีสุด 

 
เมื่อนําขอมูลท้ังหมดมาเปรียบเทียบกับระดับคะแนนความเหมาะสมของพ้ืนท่ี แสดงดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
 

พ้ืนท่ี คาคะแนน ความเหมาะสม 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + ถนนเสนหลัก+ นาขาว 7 เหมาะสมมากท่ีสุด 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + ถนนเสนหลัก+ ขาวโพด 6 เหมาะสมมากท่ีสุด 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + ถนนเสนหลัก+ มันสําปะหลัง 4 เหมาะสมมาก 

พ้ืนท่ี คาคะแนน ความเหมาะสม 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + สถานีรถไฟ+นาขาว 6 เหมาะสมมากท่ีสุด 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + สถานีรถไฟ+ ขาวโพด 5 เหมาะสมมาก 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + สถานีรถไฟ+ มันสําปะหลัง 4 เหมาะสมปานกลาง 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + สนามบิน+ นาขาว 5 เหมาะสมมาก 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + สนามบิน+ ขาวโพด 4 เหมาะสมปานกลาง 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + สนามบิน+ มันสําปะหลัง 3 เหมาะสมนอย 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + ถนนเสนหลัก 4 เหมาะสมปานกลาง 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + สถานีรถไฟ 3 เหมาะสมนอย 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + สนามบิน 2 เหมาะสมนอยท่ีสุด 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + นาขาว 4 เหมาะสมปานกลาง 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + ขาวโพด 3 เหมาะสมนอย 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได + มันสําปะหลัง 2 เหมาะสมนอยท่ีสุด 
พ้ืนท่ีตั้งโรงงานได 1 เหมาะสมนอยท่ีสุด 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัย พบวาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทงสวนใหญจะอยูในเขตอําเภอพรหม
พิราม อําเภอบางระกํา อําเภอวังทอง อําเภอบางกระทุม และอําเภอเนินมะปราง ตามลําดับ เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหมาะสมสวนใหญ
จะอยูในพ้ืนท่ีแหลงวัตถุดิบ ไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง และสามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบไดงาย ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามเสนทางของถนนเสนหลักและแหลงพ้ืนท่ีนาขาว เพราะเน่ืองจากการศึกษาขอมูล หากอยูใกลแหลงวัตถุดิบและเสนทาง
ขนสงจะสามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบและเสนทางคมนาคมไดสะดวก ทําใหลดตนทุนในการขนสง ประหยัดคาใชจายและคุม
คาท่ีจะลงทุน ดังภาพท่ี 10 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 พ้ืนท่ีเหมาะสมในการตัง้โรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทง 

1-69



ขอเสนอแนะ 
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบปจจัยท่ีใชในการการตั้งโรงงานชีวมวลอัดแทง ประกอบไป

ดวย ดานการขนสง ดานวัตถุดิบทางการเกษตร และดานพ้ืนท่ีหามตั้งโรงงานอุตสาหกรรม จากผลการทดสอบปรากฏวา
สามารถนําปจจัยมาใชในการวิเคราะหหาพ้ืนท่ีเหมาะสมได แตงานวิจัยน้ียังไมสมบูรณเพราะเน่ืองจากขาดปจจัยเพ่ิมเติมท่ี
สําคัญอีกหลายปจจัย เชน ราคาท่ีดิน ความลาดช้ันของพ้ืนท่ี ขอมูลโรงงานประเภทเดียวกันในพ้ืนท่ี เปนตน หากนําปจจัย
ดังกลาวมาใชในการวิเคราะหเพ่ิม จะทําใหการวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแทงมีความ
แมนยําและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และถาหากนําไปทําเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะสามารถทําใหผูท่ีสนใจนําขอมูล
ดังกลาวไปใชประโยชนได 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน โดย
แอปพลิเคชันสามารถรู้จำสมุนไพรจำนวน 5 ชนิดได้แก่ ชะพลู เล็บครุฑทอดมัน มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะกรูด และ
ผักชีฝรั่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าโมบายแอปพลิเคชันสามารถรู้จำสมุนไพรใบชะพลู มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 90 
เล็บครุฑทอดมัน มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 80 มะม่วงหาวมะนาวโห่ มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 90 มะกรูด มี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 90 และผักชีฝรั่ง มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 80 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
งานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 

คำสำคัญ:  รู้จำสมุนไพร, โมบายแอปพลิเคขัน, ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์ 

Mobile Application for Accurate Recognition of Herbal on Android Operating System 
using TensorFlow Library  

Chattana Takwang, Sarawut Pajonetid, Oranuch Pantho and Roselin Petagon 

Computer Department, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University 
email: 59143230@g.cmru.ac.th and roselin@cmru.ac.th 

Abstract 
The objective of this research are 1) develop a mobile application for herbal recognition on the 

Android operating system using the TensorFlow library and 2) study the satisfaction of the users of the 
application. The application can recognize 5 kinds of herbs, such as Wild Betel Leafbush, Polyscias, Karonda 
Fruit, Kaffir lime and Culantro. The sample group used in the study of the satisfaction of the application 
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was 25 persons. The research instruments were the satisfaction questionnaire of mobile application users. 
The statistics used in the research are the mean and standard deviation.  

The results show that the mobile application can measure the perceived efficacy of 5 kinds of 
herbs. The results of the recognition effectiveness are as follows: 90 percent of Wild Betel Leafbush , 80 
percent of Polyscias, 90 percent of Karonda Fruit, 90 percent of Kaffir lime and 80 percent of Culantro. 
The results of the overall satisfaction to use are in the high level, average 4.24. 

 
บทนำ 

สมุนไพร (Medicinal plant) ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 
หมายถึง พืช ที่นำไปทำเป็นเครื่องยา มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ (หาได้ตามพื้นบ้าน หรือ
ป่า) ส่วนคำว่า “ยาสมุนไพร” ตามพระราชบัญญัติยา พุทธศักราช 2510 หมายถึง ยาที่ได้จากส่วนของพืช สัตว์ แร่
ธาตุ ซึ่งยังมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ แต่การนำไปใช้สามารถดัดแปลงรูปลักษณะเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น อาทิ การ
นำไปหั่นให้เล็กลง การนำไปบดเป็นผง เป็นต้น (กันตภณ แห่งกลาง และคณะ, 2557) การใช้บำบัดอาจใช้แบบ
สมุนไพรเดี่ยว ๆ หรืออาจใช้ในรูปของตำรับยาสมุนไพร ปัจจุบันประเทศไทยมีสมุนไพรมากถึง 1,000 ชนิด  บางชนิด
นำมาใช้บรรเทา รักษาอาการเจ็บป่วยแทนยาแผนปัจจุบัน บางชนิดรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรง เนื่องจาก
สมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์ สามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยา
แผนปัจจุบัน มีผลข้างเคียงน้อยหรือไม่มีเลยโดยอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง เจ็บคอ ไอ ฯลฯ 
พืชสมุนไพรเหล่านี้สามารถนำมาใช้รักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะให้สรรพคุณ
ที่แตกต่างกันออกไป และสมุนไพรบางชนิดมีลักษณะที่คล้ายกันอาจะทำให้เข้าใจผิดพลาดได้  
 ปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่มีการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น นอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยัง
ทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็กน้ำหนักเบา
ใช้พลังงานค่อนข้างน้อย โปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้
ใช้ง่ายยิ่งขึ้น โทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ และที่นิยมมาก
ที่สุดจะเป็นระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ซึ่งนอกเหนือจากใช้โทรออกรับสายแล้วยังมีการประยุกต์แอปพลิเค
ชันให้ใช้งานมากมายเช่น แอปพลิเคชันสมุนไพรไทย การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
สำหรับรู้จำใบสมุนไพรพื้นบ้าน (กฤตชัย บุญศิวนนท์และคณะ, 2558) เว็บแอพพลิเคชันการจัดการความรู้  ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (อรลดา แซ่โค้ว, 2558) ระบบรู้จำและตรวจสอบป้ายทะเบียน
รถยนต์เข้าออกอัตโนมัติ กรณีศึกษาหมู่บ้านกรีนฟ้าพาร์ครอยัลธนบุรีรมย์ (นัฐวดี เลิศทรัพย์ขจร, 2561) เป็นต้น และ
ไลบรารี่เทนเซอร์โฟร์ (TensorFlow Library) เป็นโอเพนซอร์สไลบารี่สำหรับการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่
ใช้ในการจำแนกภาพของคน สัตว์ และสิ่งของที่แตกต่างกัน นิยมประยุกต์ใช้ในการวิจัยเช่น แบบจำลองทำนายผลคำ
ตัดสินและประเด็นในคดีอาญาที่เรียนรู้จากคำพิพากษาศาลฎีกาไทย (กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์, 2561) เป็นต้น 
เนื่องจากเทนเซอร์โฟร์สามารถนำข้อมูลเข้า ข้อมูลที่ถูกป้อนจะผ่านกระบวนการสร้างแบบจำลอง การฝึกและการ
ประเมินแบบจำลองจนได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ เทนเซอร์โฟร์จึงมีความสามารถในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
แอปพลิเชั่นที่สามารถรู้จำภาพจากการสร้างโมเดลต้นแบบที่เรียนรู้ภาพจนชำนาญจนกระทั่งผู้ใช้สามารถใช้โมเดล
ต้นแบบในการค้นหาสิ่งที่ต้องการได้จากการถ่ายภาพ คำบรรยายภาพ และเครื่องมือช่วยการเสนอแนะ ทั้งในแง่
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ความเร็วของผลลัพธ์และในแง่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น การรู้จักสมุนไพรที่อยู่รอบตัวและวิธีการใช้สมุนไพร
อย่างถูกต้องจึงมีประโยชน์มากเพราะอย่างน้อยความรู้ในเรื่องสรรพคุณของสมุนไพรและวิธีการใช้สามารถนำมาดแูล
ตัวเองได้เมื่อเวลาที่เจ็บป่วยหรือเวลาที่ต้องการใช้สมุนไพรในการทำประโยชน์ต่างๆ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ และใช้ความสามารถของเทนเซอร์โฟร์ในการเพิ่มความสามารถให้กับโมบายแอปพลิเคชันให้สามารถรู้จำ
สุมนไพร โดยการฝึกป้อนข้อมูลภาพสมุนไพร จนกระทั่งได้แบบจำลองใหม่ที่สามารถรู้จำเมื่อทำการเปิดกล้องเพื่อ
ถ่ายภาพสมุนไพรจริงที่ต้องการ เมื่อภาพสมุนไพรที่ปรากฏตรงกับภาพสมุนไพรชนิดไหน แอปพลิเคชันจะสามารถทำ
การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณหรือประโยชน์แต่ละส่วนของสมุนไพรรวมถึงวิธีการนำแต่ละส่วนของสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเก่ียวกับสมุนไพรให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมนุไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทน
เซอร์โฟร์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย ประกอบดว้ยวธิีการรวบรวมข้อมูล และวิธีการดำเนินการวิจยั ดังนี้ 
1. วิธีการรวบรวมข้อมูล  
ศึกษาข้อมูลงานวจิัยที่เก่ียวข้อง เก็บรวมรวมข้อมูลสมุนไพร 5 ชนิดได้แก่ ชะพลู เล็บครุฑทอดมัน มะม่วง

หาวมะนาวโห่ มะกรูด และผักชฝีรัง่ โดยข้อมูลสมนุไพรประกอบด้วย คุณลักษณะ สรรพคุณ การใช้ประโยชน์ เก็บ
รวบรวมภาพสมนุไพรทั้ง 5 ชนดิ แต่ละชุดจำนวน 50 รูปภาพ ขนาดของภาพ 3024 * 4032 พิกเซล 

2. วิธีการดำเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การออกแบบโมเดลใหม่ที่ใช้ในการรู้จำสมุนไพร และการ
ออกแบบแอปพลิเคชันรู้จำภาพสมุนไพร 

2.1 ออกแบบโมเดลใหม่ทีใ่ช้ในการรู้จำภาพสมุนไพร 
ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบโมเดลใหม่ที่ใช้ในการรู้จำภาพสมุนไพร การสร้างโมเดลใหม่หลักๆ 

ดังนี้  จากการรวบรวมข้อมูลภาพสมุนไพร จากนั้นนำรูปภาพที่ถ่ายมาตัดภาพเฉพาะส่วนสมุนไพร ขนาดของภาพที่ตัด
แล้ว 3024*4032 พิกเซล ภาพที่ใช้เป็นไฟล์ภาพ .jpg แล้วนำรูปภาพแต่ละชุดไปใส่โฟลเดอร์ที่ชื่อ images ใน Library 
ชุดข้อมูลฝึกฝน (Training Data Set) ของ TensorFlow เพื่อทำการสร้างโมเดลใหม่และนำมาใช้ในการเรียนรู้จำ
สมุนไพร โฟลเดอร์รูปสมุนไพรในโฟลเดอร์ชื่อ images ชุดข้อมูลฝึกฝนของภาพสมุนไพรที่ตัดแล้วต้องมีสองโฟลเดอร์
ขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบ  ความต่างแตกระหว่างชุดขอ้มูลฝึกฝนของภาพในการรู้จำ ของ TensorFlow ขั้นตอนสุดท้าย
ทำการประเมินผลใน TensorFlow ที่อยู ่ใน Docker ซึ ่ง คือ engine ตัวหนึ ่งที ่มีการทำงานในลักษณะจำลอง
สภาพแวดล้อมขึ้นมาบนเครื่อง server เพื่อใช้ในการ run service ที่ต้องการสร้างโมเดลใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กระบวนการสร้างและออกแบบโมเดลที่ใช้ในการรู้จำภาพสมุนไพร 

 
2.2 ออกแบบแอปพลิเคชันรู้จำสมุนไพร  
 การออกแบบแอปพลิเคชันมีขั้นตอนการทำงานดังภาพที่ 2 ดังต่อไปนี้ เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน

จะเร่ิมต้นแสดงหน้าหลักแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้เลือกเมนูที่ต้องการ ถ้าผู้ใช้เลือกเมนูกล้อง แอปพลิเคชันจะแสดงกล้องที่
ใช้ถ่ายภาพสมุนไพรขึ้นมา ให้ผู้ใช้กล้องถ่ายภาพสมุนไพรแล้ว แอปพลิเคชันจะทำการประมวลผลภาพสมุนไพร นำมา
เปรียบเทียบกับโมเดลใหม่ที่ได้สร้างขึ้น ระบบจะทำการตรวจสอบค่าความถูกต้อง เมื่อภาพสมุนไพรที่ปรากฏบนหน้า
แอปพลิเคชันมีค่าความถูกต้องมากกว่า 0.85 ระบบจะแสดงหน้าแอปพลิเคชันข้อมูลสมุนไพรที่ตรงกับภาพถ่ายให้  
หรือหากผู้ใช้ทราบเบื้องต้นว่าภาพสมุนไพรที่พบนา่จะเป็นสมุนไพรชนิดใด ผู้ใช้ก็สามารถเลือกเมนูค้นหา แอปพลิเคชัน
จะแสดงหน้าค้นหาสมุนไพรให้กับผู้ใช้หลังจากผู้ใช้ค้นหาสมุนไพรแล้ว ระบบจะแสดงหน้าข้อมู ลสมุนไพร หน้าแสดง
ข้อมูลสมุนไพรจะมีฟังก์ชันให้เลือกระหว่างกดปุ่มเลือก Home กับ เลือกออกจากแอปพลิเคชัน ถ้าเลือกปุ่ม Home 
แอปพลิเคชันก็จะกลับไปสู่หน้าหลักแอปพลิเคชัน ถ้าเลือกออกจากแอปพลิเคชันจะปิดทันที จบการทำงาน 
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ภาพที่ 2 กระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันรู้จำสมุนไพร 

 
2.3 UseCase Diagram 

  ออกแบบ Use case diagram การทำงานของระบบรูปจำสมุนไพร ดังภาพที่  3 แอปพลิเคชัน
สำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์ ดังรายละเอียดดังนี้  

2.3.1 ใช้กล้องถ่ายสมุนไพร เปน็การให้ผู้ใช้งานทำการใช้กล้องถ่ายไปที่สมุนไพร 
2.3.2 ประมวลผลภาพสมนุไพรเปรียบเทียบโมเดลที่สร้างขึ้น เป็นการใหเปรียบเทียบความถูกต้อง

ของโมเดลกับสมุนไพร 
2.3.3 แสดงข้อมูลสมุนไพร จะแสดงชื่อสมนุไพร ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์และ สรรพคุณสมนุไพร 

  2.3.5 ตรวจสอบค่าความถูกต้อง ระบบจะทำการตรวจสอบคา่ความถูกต้องถ้าค่ามากกว่า 0.85 
ระบบจะแสดงข้อมูลสมนุไพร   

  2.3.4 ค้นหาสมุนไพร เป็นการให้ผู้ค้นหาสมุนไพรที่ต้องการ 
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ภาพที่ 3 แสดง Use case diagram แอปพลิเคชันรู้จำสมุนไพร 

 
3. สถิติที่ใช้สำหรับวัดคา่ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
1. ผลลัพธ์ของการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์
โฟรป์ระกอบด้วยเมนูกล้อง และเมนูสมุนไพร เมนูกล้องเมื่อใช้ถ่ายภาพสมุนไพรมีค่าความถูกต้องถ้ามีค่าความถูกต้อง
มากกว่า 0.85 จะแสดงข้อมูลรู้จำสมุนไพรนั้นๆ ให้ผู้ใช้ ดังภาพที่ 4 แสดงหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน แสดงผลการ
ค้นหาสมุนไพรผู้ใช้สามารถเลือกดูรายระเอียดของแต่ละสมุนไพรได้ แสดงหน้าจอเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพสมุนไพร และ 
เมื่อระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลสมุนไพรชนิดนั้นๆ ให้กับผู้ใช้ 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอโมบายแอปพลิเคชันรู้จำสมุนไพร 

1-76



2. ผลการวัดประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันรู้จำสมุนไพร 
 การตรวจสอบประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดย
ใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์โดยการบันทึกค่าที่ได้จากภาพชุดตัวอย่างทดสอบจำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 ภาพ ในการ
ทดสอบระบบกรณีชุดทดสอบตัวอย่างถ่ายภาพสมุนไพรจำนวนชุดละ 10 ครั้ง เมื่อระบบตรวจสอบพบสมุนไพรที่มีค่า
ความถูกต้องมากกว่าและเท่ากับ 0.85 ขึ้นไป ระบบจะแสดงรายชื่อสมุนไพรที่มีความเป็นไปได้ พร้อมทั้งแสดงความ
เป็นไปได้ออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ จากผลการลัพธ์แสดงดังภาพที่ 5 พบว่าในการตรวจสอบชุดภาพตัวอย่างสมุนไพร
ใบชะพลูนั่นสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจำนวน 9 ครั้งและ ผิดจำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 การตรวจสอบชุด
ภาพตัวอย่างสมุนไพรใบเล็บครุฑทอดมันสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจำนวน 8 ครั้งและ ผิดจำนวน 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 80 การตรวจสอบชุดภาพตัวอย่างสมุนไพรใบมะกรูดนั่นสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจำนวน 9 ครั้งและ ผิด
จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 การตรวจสอบชุดภาพตัวอย่างสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโห่นั่นสามารถตรวจสอบ
ได้ถูกต้องจำนวน 9 คร้ังและ ผิดจำนวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 90 การตรวจสอบชุดภาพตัวอย่างสมุนไพรผักชีฝรั่งนั่น
สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจำนวน 8 ครั้งและ ผิดจำนวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 80 
 

 
ภาพที่ 5 กราฟบันทึกผลการทดสอบชุดภาพตัวอย่าง 

 

 
ภาพที่ 6 กราฟบันทึกผลการทดสอบสมุนไพรจริง 
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      การตรวจสอบประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดย
ใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์โดยการบันทึกค่าที่ได้การภาพชุดทดสอบจำนวน 5 ชุด ชุดละ 20 ภาพ ในการทดสอบ
ระบบกรณีชุดทดสอบถ่ายภาพสมุนไพรจริงจำนวนชุดละ 10 ครั้ง เมื่อระบบตรวจสอบพบว่าสมุนไพรที่มีค่าความ
ถูกต้องมากกว่าและเท่ากับ 0.85 ขึ้นไป ระบบจะแสดงรายชื่อสมุนไพรที่มีความเป็นไปได้ พร้อมทั้งแสดงความเป็นไป
ได้ออกมาเป็นค่า เปอร์เซ็นต์ จากผลการลัพธ์แสดงดังภาพที่ 6 พบว่าในการตรวจสอบชุดภาพตัวอย่า สมุนไพรใบ
ชะพลูนั่นสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจำนวน 17 คร้ังและ ผิดจำนวน 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 85การตรวจสอบชุดภาพ
ตัวอย่างสมุนไพรใบเล็บครุฑทอดมันนั่นสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจำนวน 16 ครั้งและ ผิดจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 80การตรวจสอบชุดภาพตัวอย่างสมุนไพรใบมะกรูดนั่นสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจำนวน 19 ครั้งและผิด
จำนวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 95การตรวจสอบชุดภาพตัวอย่างสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโห่นั่นสามารถตรวจสอบได้
ถูกต้องจำนวน 17 ครั้งและ ผิดจำนวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85 การตรวจสอบชุดภาพตัวอย่างสมุนไพรผักชีฝรั่งนั่น
สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจำนวน 16 คร้ังและผิดจำนวน 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 80 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
 จากการนำระบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คนและใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
โดยแบ่งคะแนนระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ผลการ
ประเมินแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชัน (n=25) 
รายการประเมิน         x ̄                 SD. แปลผล 

1. แอปพลิเคชันง่ายต่อการใชง้าน 4.24                    0.831 มาก 
2. ความสวยงามของแอปพลิเคชัน 4.44                    0.712 มาก 
3. ข้ันตอนในการใช้บริการแอพพลิ 
เคชั่นทําได้งา่ย ไม่ซบัซ้อน 

4.12                    0.837 มาก 

4. ระบบปฏิบตัิการของ
แอพพลิเคชั่นช่วยให้การประมวลผล
ได้ สะดวก รวดเร็ว 

4.64                    0.569 มาก 

5. ระบบปฏิบตัิการของ
แอพพลิเคชั่นทําให้ท่านได้รับข้อมูล
และ การประมวลผลที่ถูกต้องและ
แม่นยํา 

 4.40                     0.764 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.37                   0.743 มาก 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชัน

สำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์ที ่สร้างขึ ้น ด้านการใช้งาน 
ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นช่วยให้การประมวลผลได้ สะดวก รวดเร็ว มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 รองลงมาได้แก่ 
ความสวยงามของแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นทําให้ท่านได้รับข้อมลูและ 
การประมวลผลที่ถูกต้องและแม่นยำ มีค่าเฉลี่ย 4.40 แอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.24 และ ขั้นตอนใน
การใช้บริการแอพพลิเคชั่นทําได้ง่าย ไม่ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ย 4.24 สรุปความคิดเห็นโดยรวมของผู้ใช้งานเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์
จะแสดงให้เห็นถึงการใช้งานในส่วนของการวิเคราะห์รูปภาพ ของสมุนไพร 5 ชนิด จากภาพถ่ายในแต่ละด้านของ
สมุนไพรเพื่อให้โปรแกรมประมวลผลได้ออกมามี ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสมุนไพร 5 ชนิด จากภาพถ่ายสมุนไพรจะ
มีการวิเคราะห์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้ประมวลผลได้ถูกต้องและรวดเร็วในการใช้เคร่ืองมือในการถ่ายภาพ
สมุนไพร ช่วยแยกแยะรูปทรงของสมุนไพรที่มีลักษณะเป็นทรงที่แตกต่างกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งคล้ายกับระบบรู้จำ
ของนัฐวดี เลิศทรัพย์ขจร (2561)  ที่ได้พัฒนาระบบรู ้จำและตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกอัตโนมัติ 
กรณีศึกษาหมู่บ้านกรีนฟ้าพาร์ครอยัลธนบุรีรมย์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การวิเคราะห์จับภาพป้ายทะเบียนได้อย่างแม่นยำ 
ในโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรยังใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกมาช่วยในการพัฒนาโมเดลในการรู้จำ
สมุนไพรจากชุดทดสอบภาพสมุนไพร คล้ายกับงานวิจัยของ กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์ (2561) แบบจำลองทำนายผล
คำตัดสินและประเด็นในคดีอาญาที่เรียนรู้จากคำพิพากษาศาลฎีกาไทย ผู้ใช้โปรแกรมสามารถนำโปรแกรมไปใช้ในการ
เรียนการสอนหรือหาความรู้ต่อไป ผลการทำงานของโปรแกรมมีความถูกต้องแม่นยำ 85% ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้จากการ ทำงานของโปรแกรม ที่ประมวลผลภาพสมุนไพร 5 ชนิดได้แก่ ใบชะพลูมีความแม่นยำ 85% เล็บครุฑ
ทอดมันมีความแม่นยำ 80% มะกรุดมีความแม่นยำ 80% มะม่วงหาวมะนาวโห่มีความแม่นยำ 85% ผักชีฝรั่งมีความ
แม่นยำ 80% สามารถนำโปรแกรมไปพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อให้โปรแกรมมีความ แม่นยำมากข้ึน ซึ่งจากงานวิจัยที่
คล้ายคลึงกันใช้ค้นหามีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป จากงานวิจัย การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม สำหรับรู้จำใบสมุนไพรพื้นบ้าน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม สำหรับรู้จำใบสมุนไพรพื้นบ้าน และเพื่อวัดประสิทธิภาพของการตรวจหาคุณลักษณะเด่น โดยการทดลองใช้ชุด
ข้อมูลสำหรับสอน และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบการรู้จำเป็นรูปภาพของใบสมุนไพรทั้งหมด 5 ชนิด ซึ่งแตกต่างจากโม
บายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์ ซึ่งมีความต่างกัน 
โดยที่โมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์สามารถ
ใช้กล้องส่องสมุนไพรจริงเพื่อประมวลผล และจากงานวิจัย ระบบสารสนเทศสมุนไพรไทยทำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น 
และค้นหาข้อมูลสมุนไพรไทยในรูปแบบของเว็บไซต์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่ง
ต่างจากโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์ ซึ่งจะ
สามารถค้นหาข้อมูลสมุนไพรบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้แล้วยังสามารถใช้กล้องส่อง
สมุนไพรจริงเพื่อประมวลผล ทำให้รวดเร็วในการหาข้อมูลสมุนไพรชนิดนั้นๆ และจากงานวิจัย การพัฒนาระบบ
ฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรเป็นการสร้างระบบฐานความรู้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สุขภาพตนเอง ด้วยหลักทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ ส่วนของการ
วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน เพื่อให้บุคคลรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่าตนเองมีธาตุก าเนิดอะไร และรับทราบแนวทางในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดของสมุนไพรไทย ทั้งในส่วนรูปภาพ รสชาติ วิธีการใช้ และข้อควรรู้ใน
การใช้สมุนไพรนั้น จากงานวิจัยนี้พัฒนาเป็นโปรแกรมบนเว็บไซต์ ซึ่งต่างจากโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรู้จำสมุนไพร
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์ พัฒนาแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สำหรับอุปกรณ์พกพาซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความคล่องตัว สามารถค้นหาข้อมูลสมุนไพร ในส่วนรูปภาพ และ
สรรพคุณต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านการค้นหาและส่องกล้องไปยังสมุนไพรจริง 
 

1-79



ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจำสมุนไพรได้ดียิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาระบบให้ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการตัวอื่น ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้ใชไ้ด้มากยิ่งขึ้น 
2) พัฒนาระบบที่สามารเรียนรูภ้าพสมุนไพรได้จากภาพผู้ใชง้าน พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการประมวลผล

ภาพได้มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการออกแบบประสบการณ์

ผู้ใช้สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (2) เพื่อประเมินประสบการณ์ของผู้ประกอบการต่อการใช้งานเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการทีไ่ม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
ที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  ผู้ประกอบการมือใหม่  ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี  จำนวน 15 คน ที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ประกอบธุรกิจร้านสลัด อาหารคลีน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และออร์แกนิก 
รวมถึงผักชนิดอื่น ๆ โดยทำการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการโดยใช้หลักการกระบวนการ
ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในส่วนของระบบการจัดการหลังร้าน และทำการประเมินประสบการณ์ และความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อการใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ด้วยการสังเกต และการใช้แบบสอบถามในด้านการจัดการผู้ใช้ 
ด้านการจัดการสินค้า ด้านการจัดการคำสั่งซื้อ และด้านการจัดอบรม  โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X̅) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่ามัธยฐาน (Median) 

ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และรองรับการใช้งานของผู้ประกอบการที่ไม่เช่ียวชาญ
เทคโนโลยี  การประเมินประสบการณ์ของผู้ประกอบการในการทดสอบทำกิจกรรม ทั้งหมด 4 ด้าน จำนวน 10 กิจกรรม โดย
ภาพรวมผู้ประกอบการใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 นาที ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.36 นาที
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16  
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Abstract 

The purposes of this research were to (1) develop electronic commerce websites for 

non-tech savvy entrepreneur according to user experience design process (2) assess the 

entrepreneur’s experience with using electronic commerce websites within their business for 

non-tech savvy entrepreneur  and (3) evaluate the satisfaction of the participants in using 

electronic commerce to engage in business for non-tech savvy entrepreneur. The participants 

in this study are fifteen new entrepreneurs in who did not solely rely on technology as a 

component of their business. They specialise in clean food, such as hydroponic and organically 

grown vegetables in Amphoe Meuang district, Lopburi. The back and of the website was 

developed under user experience design process and was evaluated by the entrepreneur’s 

experiences and satifaction.The observation and survey methods are used to collect the data in 

user management, product management, purchase order management and training topics. The 

used data to analyse the data arithmetic average were ( �̅�)  standard deviation (S.D.) and 

Median. 

The results found that the website is easy to use, convenient  not complicated and 

support the entrepreneurs who are not technology expert. To evaluate the entrepreneurs 

experience of using the  e-commerce website, four sides and ten assessments are required to be 

completed. Overall, the average of time the entrepreneurs engaged in success activities was 

1.40 minutes and the median was 1.36 minutes.the entrepreneurs satisfied with the e-commerce 

website at a high level, the average was 4.47 and standard deviation 0.16  

 

 

Keywords: User experience , Electronic commerce website, Non-tech savvy entrepreneur 
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เทคโนโลยี 

บทนำ 
ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และตามนโยบาย Thailand 4.0 

ที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความ
เจริญเติบโตในระยะยาวของระบบเศรษฐกิจของประเทศ การที่ธุรกิจขนาดเล็กจะประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าได้นั้น 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลหรือระบบอินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ และ
สื่อสารโทรคมนาคม (กิตติ ภูวนิธิธนา, 2559, น. 17)  โดยเฉพาะการทำธุรกิจลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Commerce) หรือ อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซึ่งเป็นช่องทางการทำธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อันจะทำให้ผู้ประกอบการ
สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะมีช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้นประกอบกับการทำธุรกจิออนไลน์
ได้รับการพัฒนาไปมาก และคนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่าร้อยละ 70 กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเคยซื้อสินค้าและ
บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวเลขน้ีทำให้มองเห็นว่าอนาคตของการทำธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับความนิยมจากผู้ซื้อ
เพิ่มมากข้ึน (พายัพ ขาวเหลือง, ปริญญา สุวรรณชินกุล, และทศพร โขมพัตร, 2557, น. 31)   

การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เว็ บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์ เฟซบุ๊ก  สำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ใช้วิธีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ อินสตาแกรม ไลน์ เฟซบุ๊ก  ทั้งนี้เพราะ
ความสะดวก รวดเร็ว ประกอบกับไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและไม่มีรายได้มากพอที่จะจ้างผู้ดูแลระบบ จึงไม่สน ใจ
ขายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์  อย่างไรก็ตามการขายสินค้าผ่าน อินสตาแกรม ไลน์ เฟซบุ๊ก  มีข้อจำกัดหลากหลายเช่น       
ในเรื่องของความปลอดภัย รายละเอียดของร้านค้าที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และทำให้ธุรกิจไม่มีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจเหมือนกับการทำเว็บไซต์ ซึ่งมีข้อดีอยู่หลายประการ เช่น มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน มีหน้าร้าน        
มีระบบตะกร้าสินค้า มีระบบความปลอดภัยในการสั ่งซื ้อและชำระเงิน  สำหรับจุดด้อยของการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีการนำกระบวนการในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้หลักการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (user 
experience) ทำให้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น  มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย  และจากผลการวิจัย
ของ Forrester Research กล่าวไว้ว่า “ การให้ความสำคัญกับเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้งานในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าหรือผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ ช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ถึง 100 เท่าของเงินที่ลงทุนไป” (สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์, อรวี 
สมิทธผิล และลินดา ไกรวณิช, 2562, น. 61)  งานวิจัยท่ีผ่านมา มีการนำกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้มาใช้กับการ
พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก นั่นคือการพัฒนาที่เน้นไปยังส่วน
หน้าร้าน  ยังไม่มีงานวิจัยที่ให้ความสำคัญการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ประกอบการหรือผู้ขายที่เน้นไปยังส่วนหลังร้าน  
ซึ่งเป็นระบบที่มีความสำคัญยิ่งในการที่จะช่วยผู้ประกอบการในการจัดการผลิตและการตลาด ในการวางแผนและตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์  และสามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาการประยุกต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เช่ียวชาญเทคโนโลยีขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการข้อมูลในเว็บไซตข์อง
ตนเองได้ง่าย และทำให้ผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีแรงผลักดันท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไปข้างหน้า ส่งผล
ให้ธุรกิจมีความล้ำหน้าและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว  
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับ 

ผู้ประกอบการที่ไมเ่ชี่ยวชาญเทคโนโลย ี

2.  เพื่อประเมินประสบการณ์ของผู้ประกอบการต่อการใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ     
ทีไ่ม่เช่ียวชาญเทคโนโลยี 

3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เช่ียวชาญ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้ใช้งานคือ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลระบบ ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ   
1) ระบบจัดการหลังร้าน สามารถจัดการข้อมูลหน้าหลักของร้าน จัดการผู้ใช้งาน จัดการสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ และจัดการ
ข้อมูลการอบรม  2) ส่วนระบบจัดการหน้าร้าน สามารถสั่งซื้อสินค้า ชำระเงินผ่าน QR-CODE ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง      
ดูประวัติการสั่งซื้อ และดูข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หน้าหลักได้ ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
ใช้ WordPress ที่ช่วยให้สามารถจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ และใช้ WooCommerce  เป็นปลั๊กอินประเภทพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเสริมที่จะช่วยเพิ่มความสามารถ ช่วยเสริมในด้านร้านค้าออนไลน์ที่มีฟังก์ชันการทำงาน การขายที่
สมบูรณ์ทุกอย่างครบครัน สำหรับฮาร์ดแวร์ ใช้Notebook ยี่ห้อ HP หน่วยประมวลผลกลาง CPU แบบ Intel (R) Core (TM) 
i5-8250U CPU@ 1.6GHZ 1.80 GHZ หน่วยความจำหลัก (RAM) มีความจุ 4.00 GB ฮาร์ดดิสก์มีความจุ 1 TB 
 
นิยามศัพท ์

    1. ผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หมายถึง  ผู้ที่คิดริเริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการ
ดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง มีเงินทุนอย่างจำกัดในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยผู้ประกอบการมีการทำธุรกรรมการซื้อขาย
การค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
     2. เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง การทำธุรกิจทางออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน  
หรือคอมพิวเตอร์ และมีการนำเสนอข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์ที่มีทั้งส่วนหน้าเว็บไซต์ และส่วนจัดการระบบหลังร้าน  
 
แนวคิด ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การประยุกต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผูป้ระกอบการ    
ที่ไม่เช่ียวชาญเทคโนโลยีในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้

1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึง การทำธุรกิจผ่านช่องทางระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อมีการพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะ มีช่องทางในการขายสินค้าได้
มากขึ้น นอกเหนือจากการขายสินค้าหน้าร้านยังสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยสำหรับประเทศไทยใน
ปัจจุบันนี้มีการนำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย และเกิดความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้รับความสนใจ
จากผู้ซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากการสั่งซื้อสินค้าทางระบบออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย ตรง
ตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งข้อมูลสินค้ามีความละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย (พายัพ ขาวเหลือง, ปริญญา สุวรรณชินกุล, 
และทศพร โขมพัตร, 2557, น. 27-28)   

2. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  หมายถึง ผู้ดำเนินธุรกิจมือใหม่ซึ่งเป็นผู้วางแผนในการดำเนินธุรกิจให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด มีส่วนกระตุ้นให้หน่วยธุรกิจ     
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลทำให้เศรษฐกิจเกิดการพัฒนาก้าวหน้า ลักษณะพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการมีความคิดแปลกใหม่ในการดำเนินธุรกิจ มีความรู้ดีและใฝ่หาความรู้ในทุก ๆ ด้านเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ มีความ
เป็นนักสู้ กล้าสู้ กล้าทำ พร้อมท่ีจะต่อสู้กับงานหนักมุ่งมั่นไม่ท้อถอย มีความมุ่งหวังในผลกำไร ที่ได้รับของการประกอบการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไป (สุธีรา อะทะวงษา, 2559, น. 22)   

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์  (Human Computer Interaction : HCI) หมายถึง กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ แนวคิดที่สำคัญการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ คือ ระบบที่ออกแบบควรง่ายต่อการใช้
งานและการเรียนรู้ ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความเข้าใจผิดต่อผู้ใช้งาน การสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องสร้างให้
บรรลุเป้าหมายหลัก 2 ด้าน ดังนี้ (1) เป้าหมายตามความสามารถการใช้งาน (Usability Goals) คือ การดำเนินการจนบรรลุ
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ถึงประโยชน์จากการใช้งานที่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น เวลา ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย ที่เรียกกว่า “The LEMES Goals” 
ได้แก่ (1.1) Learnability ความสามารถในการเรียนรู้การใช้งานง่าย โดยใช้เวลาในการเรียนรู้เป็นตัววัด (1.2) Efficiency ความมี
ประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็ จโดยไม่มีข้อผิดพลาดโดยใช้เวลาและความเร็วที่กำหนดไว้ในการทำงานเป็นตัววัด 
(1.3) Memorability ความง่ายต่อการจดจำวิธีการใช้งานและเมื่อต้องมีการใช้ระบบในครั้งต่อไป สามารถจัดลำดับการทำงาน
ได้มากน้อยแค่ไหน (1.4) Errors อัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ระบบสามารถป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานได้
หรือไม่ (1.5) Satisfaction ผู ้ใช้มีความพึงพอใจหลังการใช้งาน (2) เป้าหมายตามประสบการณ์ของผู ้ ใช้ งาน (User 
Experience Goals) คือการบรรลุถึงความพึงพอใจจากการใช้ระบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้ เช่น ความรู้สึกชื่นชอบใน
ระบบ เพราะเทคโนโลยีในสมัยใหม่สามารถเพิ่มโอกาสในการใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้งานระบบได้จากเว็บไซต์ 
โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ เช่นที่ทำงาน ที่บ้าน หรือแม้กระทั่งในที่สาธารณะโดยมุ่งเน้นไปที่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานเป็นหลักกระตุ้นให้ผู้ใช้มีความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  (วรลักษณ์ 
วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ, 2559, น. 4-8)   

4. ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ (User experience) หมายถึง การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ โดยการทำความ
เข้าใจให้กับผู้ใช้หรือลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อท่ีจะเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้หรือลูกค้าต้องการและออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดได้
ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ทราบประสบการณ์จากผู้ใช้อย่างแท้จริง (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2557, 
น. 68-79) เป็นการออกแบบให้ผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จลุล่วงได้โดยไม่ต้องออกแรงหรือใช้สมองมาก
เกินไป (ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล, 2560, น. 5)  กระบวนการออกแบบมุ่งเน้นผู้ใช้ (User Centred Design) เป็นกระบวนการที่
นำความจำเป็นและความต้องการหรือข้อจำกัดของผู้ใช้ระบบ ผลิตภัณฑ์ เข้ามามีส่วนร่วมของการออกแบบ ดังนี้ (1) การ
สัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์ สังเกต การทำงานของผู้ใช้หรือรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ เช่น ฟังการสนทนาพูดคุย 
ซักถามปัญหา ให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (2) การสร้างผู้ใช้สมมติ (User persona) เป็นการสร้าง
คุณลักษณะของบุคคลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการพูดคุย ซึ่งจะเป็นตัวแทนของผู้ใช้ระบบท่ีกำลังจะสร้างขึ้น เพื่อให้สามารถ
จัดการเว็บไซต์ส่วนตัวได้ด้วยตนเอง เมื่อสร้างลักษณะผู้ใช้งานแล้ว เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนา (วรลักษณ์ วงศ์
โดยหวัง ศิริเจริญ, 2559, น. 204-211)  (3) การสร้างแบบจำลองต้นแบบ (Prototype) คือ การออกแบบจำลองขึ้นมาเพื่อ
ช่วยหาการออกแบบระบบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความถูกต้องตรงประเด็นและประหยัดเวลา การสร้างแบบจำลองต้นแบบ  
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ Low fidelity prototypes เป็นการวาดแบบจำลองต้นแบบอย่างรวดเร็วให้ผู้ใช้งานเห็นโครง
ร่างรายละเอียดของต้นแบบทั้งหมด เพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบ และผู้ใช้งาน ข้อได้เปรียบสำหรับวิธีนี้คือเมื่อมี
ข้อแนะนำเกิดขึ ้นสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพได้สะดวกและรวดเร็ว  High fidelity prototypes การวาดโครงร่างโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้ต้นแบบจำลองที่เสมือนจริงจากการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ กับผู้ใช้งานทั้งหมดจาก    
Low fidelity prototypes (Allen and Chudley, 2012, pp. 453-456) 

5. การทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability Testing)  คือ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์โดยผู้ใช้
เป็นศูนย์กลาง ในการประเมินผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์  (วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ, 2559, น. 180)  เป็นการทดสอบที่
ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม ผสมกับการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนหรือไม่พึงพอใจ
ระหว่างการทดสอบ โดยนอกจากผู้ใช้ (User) ) และผู้ควบคุมทำการทดสอบ (Moderator) แล้ว ยังมีผู้สังเกต (Observers) 
คอยเฝ้าสังเกตดูการทดสอบอยู่ข้าง ๆ ห่าง ๆ เพื่อไม่ให้ผู้ทดสอบเกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจในระหว่างทำการทดสอบ และ
ผู้ควบคุมการทดสอบพยายามพูดคุยชักจูงให้ผู้ใช้ทำไปด้วยหรือพูดในสิ่งที่คิดขณะนั้นไปด้วย (Think aloud) เพื่อจะสามารถ
เก็บข้อมูลเชิงทัศนคติปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากผู้ทดสอบได้  (ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล, 2560, น. 136-137)   
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ที่มา : ประภาภรณ์ นพภาลัย  
 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และวิจัยที่เกี่ยวข้องในการการประยุกต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ผู้วิจัยออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัย 

แสดง ดังภาพที ่1  

 
ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการออกแบบ  
ประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เช่ียวชาญเทคโนโลยีในส่วนจัดการหลังร้าน ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้  

1.  ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา 
ปัจจัยการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์          
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลงัร้านจนจบกระบวนการขายสินค้าและการอบรม และศึกษาเครื่องมือสำหรับการทดสอบ
และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ได้แก่ (1)  แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมการทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability 
Testing)  (2)  หนังสือเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย 

2.  การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์มีกระบวนการ 2 ข้ันตอนดังน้ี 
2.1 กระบวนการออกแบบประสบการณผู้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

2.1.1  การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ ใช้  (Requirement) ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความ  
ต้องการของผู้ใช้โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมือใหม่ ประกอบอาชีพร้านสลัด อาหารคลีน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
ออร์แกนกิ ผักชนิดอื่น ๆ เกษตรในเครือข่ายของผู้ประกอบการ และไม่เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี ในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
จำนวน 22 คน ลพบุรี โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยลักษณะคำถามปลายเปิด ดังนี้ ข้อมูลส่วนตัว การดำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน การใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ช่องทางในการขายสินค้า เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ  (วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง  
ศิริเจริญ, 2559, น. 208-211) 
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2.1.2  การจัดทำผู้ใช้สมมติ (User persona) เป็นการนำผลจากการสัมภาษณ์มาสร้างผู้ใช้สมมติ เพื่อใช้ในการ 
อธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ลักษณะข้อมูลส่วนตัว บุคลิกภาพ เป้าหมาย พฤติกรรมส่วนตัว 
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ช่องทางในการขายสินค้า และ ปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริง  เพื่อให้ได้ลักษณะของ
บุคคลที่จะมาเป็นผู้ใช้ระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   (วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ, 2559, น. 211) 

2.1.3  การวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ เพื่อช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงขั้นตอนในการบริหารจัดการหลังร้าน 
ของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จนจบกระบวนการของผู้ประกอบการ ผู้วิจัยจึงทำการออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ Low-fidelity prototype  คือ การออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนหน้าเว็บไซต์หลัก 
และส่วนระบบจัดการหลังร้าน โดยทำท้ังหมดลงบนกระดาษและนำไปสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการเพื่อเก็บข้อมูลประสบการณ์
ของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนำกลับมาปรับปรุงจนกระทั่งไม่มีคำแนะนำเพิ่มเติม จะนำต้นแบบที่ได้ไป
พัฒนาบนซอฟต์แวร์ต่อไป  Hi-fidelity prototype คือ การออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบด้วยโปรแกรม Visio  หลังจากได้ข้อสรุป
รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ จากขั้นตอน low-fidelity prototype เพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด (Allen and Chudley, 2012, pp. 453-456)  

2.2  การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับผู้ประกอบการ    
ที่ไม่เชี ่ยวชาญเทคโนโลยี ตามการออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ Hi-fidelity prototype โดยใช้ WordPress เป็นโปรแกรม
ประเภท CMS (Content Management System) ท ี ่ช ่วยให ้สามารถจ ัดการเน ื ้อหาบนเว ็บไซต ์ ได ้ ง ่ ายๆ และใช้ 
WooCommerce  เป็นปลั๊กอินประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเสริมที่จะช่วยเพิ่มความสามารถ  ช่วยเสริมในด้าน
ร้านค้าออนไลน์ที่มีฟังก์ชันการทำงาน การขายที่สมบูรณ์ทุกอย่างครบครัน  (จีราวุธ วารินทร์, 2560, น.  3-4, น. 209)
ประกอบด้วยส่วนของหน้าร้าน และหลังร้าน โดยส่วนหน้าร้าน ด้านบนประกอบด้วย หน้าแรก ประวัติและฟาร์มของเรา เมนู
การสั่งซื้อ การอบรมของเรา ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ เมนูด้านซ้าย ประกอบด้วย วิธีการสั่งซื้อ ผู้ผลิตใน Contact จำนวนแคลอรี่ 
Media ข่าวอัปเดต และส่วนหลังร้านประกอบด้วย 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านจัดการผู้ใช้งาน ด้านจัดการสินค้า ด้านจัดการ
คำสั่งซื้อ ด้านจัดการอบรม ที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานเริ่มจากการ เข้าสู่ระบบ ดู เพิ่ม ลบ แก้ไข  หรือ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมถึงยังตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า เปลี่ยนสถานคำสั่งซื้อ ดูรายงานยอดขาย ดูรายงานผู้ลงทะเบียน
เข้าอบรม  

3.  ทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability Testing)  เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  คือการทดสอบความยาก 
ง่ายในการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้งานโดยใช้วิธีการทดสอบจะเป็นการทดสอบแบบการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าทำการ
ทดสอบ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ดังนี้  คือ กำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการทดสอบ ทำทะเบียนรายชื่อผู้ทดสอบ  
นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สำหรับใช้ในการทดสอบกับผู้ทดสอบ  ดำเนินกิจกรรมการทดสอบ ให้ผู้ทดสอบประเมินความ 
พึงพอใจหลังจากทำการทดสอบในแต่ละกิจกรรมเสร็จสิ้น กิจกรรมที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย 4 ด้าน 10 กิจกรรม ได้แก่ 
ด้านจัดการผู้ใช้ จำนวน 2 กิจกรรม ด้านจัดการสินค้า จำนวน 3 กิจกรรม ด้านจัดการคำสั่งซื้อ จำนวน 4 กิจกรรม และด้าน
การอบรม จำนวน 1 กิจกรรม โดยเรียงตามลำดับดังนี้   (1) เข้าสู ่ระบบ (2) เพิ ่มผู ้ใช้ใหม่สำหรับสมาชิกรับข่าว 1 คน              
(3) เพิ่มรูปสินค้า 1 ชนิดพร้อมรายละเอียดสินค้า (4) ลบสินค้าในหมวดหมู่สินค้าใดก็ได้ 1 ชนิด (5) เพิ่มหมวดหมู่สินค้าน้ำสลัด
พร้อมเพิ่มรูปภาพน้ำสลัดอีก 1 หมวดหมู่   (6) ตรวจสอบการชำระเงินจากการสั่งสินค้าผ่านไลน์ของผู้ประกอบการ  (7)           
ดูสถานะคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างรอยืนยันการชำระเงิน (8) เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อล่าสุดเป็นกำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง  (8)      
ดูรายงานสรุปการสั่งซื้อรายเดือน (9)  ดูรายงานผู้เข้าลงทะเบียนตามหลักสูตร ผู้วิจัยจะทำการสังเกตพฤติกรรมของผู้ทดสอบ 
สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง เป็นการทดสอบที่มีความสะดวก  รวบรัด เก็บข้อมูลหรือข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการได้รวดเร็ว 
ดังนั้น การทดสอบความสามารถการใช้งาน เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ (Learn) เพื่อประเมินความยากง่ายในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองก่อนนำเว็บไซต์ไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (ครุก, สตีฟ, 2558, น. 13-17) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกส์ ออร์แกนิก จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะเลือกตามลักษณะผู้ใช้สมมติ (User persona) คือเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที ่ไม่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านสลัด ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ออร์แกนิก  ผักอ่ืน ๆ และเกษตรกร ในเครือข่ายของผู้ประกอบการ 
ในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  จำนวน 15 คน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability Testing)  และสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เช่ียวชาญเทคโนโลยี 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมการทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability 
Testing) ประกอบไปด้วย ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทดสอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ        
ช่องทางการขายสินค้า การใช้งานหรือโปรแกรมต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ การใช้งานหรือโปรแกรมต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน 
และอุปกรณ์ที่ท่านเข้าใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ส่วนที่ 2 ข้อมูลการทดสอบความยากง่ายในการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 4 
ด้าน จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ ด้านจัดการผู้ใช้ 2 กิจกรรม คือ 1) เข้าสู่ระบบ 2) เพิ่มผู้ใช้ใหม่สำหรับสมาชิกรับข่าว  
1 คน ด้านจัดการสินค้า 3 กิจกรรม คือ 1)  เพิ่มรูปสินค้า 1 ชนิดพร้อมรายละเอียดสินค้า  2)  ลบสินค้าในหมวดหมู่
สินค้าชนิดใดก็ได้ 1 ชนิด 3) เพิ่มหมวดหมู่สินค้าน้ำสลัดพร้อมเพิ่มรูปภาพน้ำสลัดอีก 1 หมวดหมู่  ด้านจัดการคำสั่งซื้อ       
4 กิจกรรม คือ 1) ตรวจสอบการชำระเงินจากการสั่งสินค้าผ่านไลน์  2) ดูสถานะคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างรอยืนยันการ
ชำระเงิน 3) เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อล่าสุด เป็น กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง 4) ดูรายงานสรุปการสั่งซื้อรายเดือน และ
ด้านการอบรม 1 กิจกรรม คือ 1) ดูรายงานผู้เข้าลงทะเบียนตามหลักสูตร โดยจะทำการบันทึกข้อมูลแต่ละคน ดังนี้ 
ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม (นาที) ความสำเร็จและไม่สำเร็จในการทำกิจกรรม ปัญหาที่พบระหว่างทำกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจในการใช้งาน ด้วยเกณฑ์การให้คะแนน  มี 5 ระดับ  คือ 5  (มีความพึงพอใจมากที่สุด) 
4 (มีความพึงพอใจมาก) 3 (มีความพึงพอใจปานกลาง)  2 (มีความพึงพอใจน้อย) 1 (มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทดสอบ โดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ทดสอบ  
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความสามารถในการใช้งาน โดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ ของผู้ทดสอบที่ดำเนิน 

กิจกรรมสำเร็จและไม่สำเร็จจากการทดสอบความสามารถในการใช้งาน จำแนกตามกิจกรรม  และเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม
สำเร็จ โดยหาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด  จำแนกตามกิจกรรม 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการทดสอบการใช้งาน โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)    

 
ผลการวิจัย 
      จากการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
โดยใช้กระบวนการออกแบบตามประสบการณ์ของผู ้ใช้งาน โดยทำการประเมินประสบการณ์และความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นด้วยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน ผลการวิจัย    
ดังนี ้
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1.  ผู้ใช้สมมติ (User persona) เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และนำมาใช้ในการคัดเลือก  
ผู้เข้าร่วมการทดสอบ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  ผู้ใช้สมมติ (User persona) 

ที่มา : ประภาภรณ์ นพภาลัย  
 

2.  ผลการพัฒนาเว็บไซตส์ำหรับผูป้ระกอบการทีไ่ม่เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ จากการ 
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี URL เว็บไซต์ http://www.salad-crazy.com  
ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

2.1  หน้าจอแสดงหน้าหลักเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยด้านบนประกอบด้วย หน้าแรก ประวัติและฟาร์มของเรา  
เมนูการสั่งซื้อ การอบรมของเรา ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ และเมนูด้านซ้ายประกอบด้วยวิธีการสั่งซื้อ ผู้ผลิตใน Contact จำนวน
แคลอรี่ Media ข่าวอัปเดต สำหรับผู้ประกอบการ ด้านล่าง ประกอบด้วยเมนูติดต่อเรา ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 หน้าจอการแสดงผลหนา้เว็บไซต์หลักของเว็บไซต์พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา : ประภาภรณ์ นพภาลัย  

 
2.2  หน้าจอระบบจัดการหลังร้านของผู้ประกอบการ โดยเมนูด้านซ้ายประกอบด้วย เมนูหลัก 1) จัดการผู้ใช้        

2) จัดการสินค้า  3) จัดการคำสั่งซื้อ 4) จัดการอบรม  และด้านขวามือ  แสดงปุ่ม ออกจากระบบ ผู้ประกอบการสามารถ
จัดการระบบหลังร้านได้ ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงระบบจดัการหลังรา้นของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา : ประภาภรณ์ นพภาลัย  

 
3.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ทดสอบ จำนวน 15 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.30 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 46.70 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 53.30 ประกอบอาชีพขายผักไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิก 
คิดเป็นร้อยละ 53.33 ใช้ช่องทางการขายผ่านตลาด และหน้าร้าน คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ 1-2 วัน  
ต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 93.33 ใช้งานบนสมาร์ทโฟนทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 73.30 และอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานบนอินเทอร์เน็ต  
ใช้งานบนสมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 93.30  

4.  ผลการประเมินประสบการณ์ของผู้ประกอบการต่อการใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการ 
ที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยให้ผู้ทดสอบทำกิจกรรมใน 4 ด้าน จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ (1) ด้านจัดการผู้ใช้ จำนวน 2 
กิจกรรม  คือ 1) เข้าสู่ระบบ 2) เพิ่มผู้ใช้ใหม่สำหรับสมาชิกรับข่าว 1 คน (2) ด้านจัดการสินค้า จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1) เพิ่ม
รูปสินค้า 1 ชนิดพร้อมรายละเอียดสินค้า  2)  ลบสินค้าในหมวดหมู่สินค้าไหนก็ได ้1 ชนิด 3) เพิ่มหมวดหมู่สินค้าน้ำสลัดพร้อม
เพิ่มรูปภาพน้ำสลัด 1 หมวดหมู่ (3) ด้านจัดการคำสั่งซื้อ  จำนวน 4 กิจกรรม คือ 1) ตรวจสอบการชำระเงินจากการสั่งสินค้า
ผ่านไลน์โดยแอดไลน์จากหน้าเว็บไซต์หลัก 2) ดูสถานะคำสั่งซื้อท่ีอยู่ระหว่างรอยืนยันการชำระเงิน 3) เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ
ล่าสุด เป็น กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง 4) ดูรายงานสรุปการสั่งซื้อรายเดือน และ (4) ด้านการอบรม จำนวน  1 กิจกรรม คือ 
1) ดูรายงานผู้เข้าลงทะเบียนตามหลักสูตร รวมทั้งหมด 10 กิจกรรม ผลการทดสอบ ดังนี้ 
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4.1  จำนวนและร้อยละของความสำเรจ็และไมส่ำเร็จของการทดสอบกิจกรรม (1) ด้านจัดการผู้ใช้ ได้แก่ กิจกรรม 
การเข้าสู่ระบบ มีผู้ทำสำเร็จ  จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  กิจกรรมการเพิ่มผู้ใช้ใหม่สำหรับสมาชิกรับข่าว 1 คน 
มีผู้ทำสำเร็จ จำนวน 5 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และทำไม่สำเร็จ จำนวน 10 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 (2)  ด้านจัดการสินค้า ได้แก่ กิจกรรมการลบสินค้าในหมวดหมู่สินค้าใดก็ได้ 1 ชนิด มีผู้ทำสำเร็จจำนวน 
8 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และทำไม่สำเร็จ จำนวน 7 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 
กิจกรรมการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าน้ำสลัดพร้อมเพิ่มรูปภาพน้ำสลัดอีก 1 หมวดหมู่ มีผู้ทำสำเร็จจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 จากผู้ทดสอบ 15 คน และทำไม่สำเร็จ มีจำนวน 10 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 (3) ด้านจัดการ
คำสั่งซื้อ ได้แก่ กิจกรรมดูรายงานสรุปการสั่งซื้อรายเดือน มีผู้ทำสำเร็จจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   กิจกรรมการดู
สถานะคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างรอยืนยันการชำระเงิน มีผู้ทำสำเร็จจำนวน 14 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
และทำไม่สำเร็จ มีจำนวน 1 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 กิจกรรมการตรวจสอบการชำระเงินจากการสั่ง
สินค้าผ่านไลน์ มีผู้ทำสำเร็จจำนวน 13 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67  และทำไม่สำเร็จ มีจำนวน 2 คน จาก
ผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  และกิจกรรมการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อล่าสุดเป็นกำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง มีผู้ทำ
สำเร็จจำนวน 1 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และทำไม่สำเร็จ มีจำนวน 14 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.33 (4) ด้านจัดการอบรม กิจกรรมดูรายงานผู้เข้าลงทะเบียนตามหลักสูตร มีผู้ทำสำเร็จจำนวน 14 คน จากผู้
ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และทำไม่สำเร็จ มีจำนวน 1 คน จากผู้ทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

4.2  เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมสำเร็จโดยวัดจากค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ในการ 
ทดสอบทั้ง 4 ด้าน จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ (1) ด้านการจัดการผู้ใช้ กิจกรรมที่มีการใช้เวลาเฉลี่ยในการทำกิจกรรมสำเร็จ
มากที่สุด คือ การเพิ่มผู้ใช้ใหม่สำหรับสมาชิกรับข่าว 1 คน ค่ามัธยฐาน 3.17 นาที ค่าเฉลี่ย 2.53 นาที  โดยเวลาในการทำ
กิจกรรมค่าสูงสุดคือ 3.53 นาที และค่าต่ำสุดคือ 1.19 รองลงมาคือ การเข้าสู่ระบบ มีผู้ทำกิจกรรมสำเร็จ ค่ามัธยฐาน 2.08 
นาที ค่าเฉลี่ย 1.99 นาที โดยเวลาในการทำกิจกรรมค่าสูงสุดคือ 4.53 นาที และค่าต่ำสุดคือ 0.57 (2) ด้านจัดการสินค้า 
กิจกรรมที่มีการใช้เวลาเฉลี่ยในการทำกิจกรรมสำเร็จมากที่สุด คือ การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าน้ำสลัดพร้อมเพิ่มรูปภาพน้ำสลัดอีก 
1 หมวดหมู่ ค่ามัธยฐาน 2.07 นาที ค่าเฉลี่ย 1.79 โดยเวลาทำกิจกรรมค่าสูงสุดคือ 2.49 นาที และค่าต่ำสุดคือ 1.09 นาที 
รองลงมาคือ การลบสินค้าในหมวดหมู่สินค้าใดก็ได้ มีผู้ทำกิจกรรมสำเร็จ ค่ามัธยฐาน 1.39 นาที ค่าเฉลี่ย 1.61 นาที โดยเวลา
ทำกิจกรรมค่าสูงสุดคือ 4.07 และค่าต่ำสุดคือ 0.42 นาที (3) ด้านจัดการคำสั่งซื้อ กิจกรรมที่มีการใช้เวลาเฉลี่ยในการทำ
กิจกรรมสำเร็จมากที่สุดคือ การตรวจสอบการชำระเงินจากการสั่งสินค้าผ่านไลน์ ค่ามัธยฐาน 1.12 นาที ค่าเฉลี่ย 1.21 นาที 
โดยเวลาทำกิจกรรม   ค่าสูงสุดคือ 2.13 นาที และค่าต่ำสุดคือ 0.45 นาที รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงสถานะคำสั่งซื้อล่าสุด 
เป็นกำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง มีผู้ทำกิจกรรมสำเร็จ  ค่ามัธยฐาน 1.03 นาที ค่าเฉลี่ย 1.03 นาที โดยเวลาทำกิจกรรม
ค่าสูงสุดคือ 1.03 นาที  และค่าต่ำสุดคือ 1.03 นาที ตามมาด้วย กิจกรรมดูสถานะคำสั่งซื้อท่ีอยู่ระหว่างรอยืนยันการชำระเงิน 
มีผู้ทำกิจกรรมสำเร็จ ค่ามัธยฐาน 0.55 นาที ค่าเฉลี่ย 0.91 นาที โดยเวลาทำกิจกรรมค่าสูงสุดคือ 2.04 นาที  และค่าต่ำสุดคือ 
0.31 นาที และกิจกรรมดูรายงานสรุปการสั่งซื้อรายเดือน มีผู้ทำกิจกรรมสำเร็จ ค่ามัธยฐาน 0.40 นาที ค่าเฉลี่ยคือ 0.78 นาที 
โดยเวลาทำกิจกรรมค่าสงูสุดคือ 2.50 นาที  และ ค่าต่ำสุดคือ 0.15 นาที (4) ด้านจัดการอบรม กิจกรรมที่มีการใช้เวลาเฉลี่ยใน
การทำกิจกรรมสำเร็จมากที่สุด คือ การดูรายงานผู้เข้าลงทะเบียนอบรมตามหลักสูตร ค่ามัธยฐาน 0.48 นาที ค่าเฉลี่ย 0.79 
นาที โดยเวลาทำกิจกรรมค่าสูงสุดคือ 2.49 นาที  และค่าต่ำสุดคือ 0.13 นาที  

โดยภาพรวมของกิจกรรมทั้ง 4 ดา้น มีการใช้เวลาเฉลีย่ในการทำกิจกรรมสำเร็จ โดยใช้เวลาค่ามัธยฐาน 1.36 นาที เวลา 
เฉลี่ย 1.40 นาที โดยเวลาทำกิจกรรมคา่สูงสุดคือ 4.53 นาที และค่าต่ำสุดคือ 0.13 นาที สามารถแสดงเวลาในการทำกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม และภาพรวมกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน แสดงได้เป็นกราฟ ดังภาพท่ี 5 

1-92



 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงเวลาในการทดสอบการใช้งาน 
ที่มา : ประภาภรณ์ นพภาลัย  

 
5.  ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากการทำกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน 

จำนวน 10 กิจกรรม พบว่า ผู้ทดสอบจำนวน 15 คน มีความพึงพอใจ (1) ด้านจัดการผู้ใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18  (2) ด้านจัดการสินค้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.03 (3) ด้านจัดการคำสั่งซื้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 (4) ด้านการอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41  และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 คะแนน แสดงได้เป็นกราฟ ดังภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา : ประภาภรณ์ นพภาลัย  
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6.  ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผูท้ดสอบ มีดังนี ้
6.1  ปัญหาที่พบในการดำเนินกิจกรรมการทดสอบความสามารถในการใช้งาน โดยภาพรวมสรุปได้ดังนี้ (1) การเพิ่ม 

ผู้ใช้ใหม่สำหรับสมาชิกรับข่าว 1 คน ผู้ทดสอบทำได้ช้า เนื่องจาก ผู้ทดสอบกรอกช่ือผู้ใช้ (ต้องการ) ผิด โดยกรอกเป็นภาษาไทย
และเว้นวรรค เพราะไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขกำหนดตัวอักษรท้ายช่องกรอกชื่อผู้ใช้ (ต้องการ) ให้ชัดเจน ทำให้ผู้ทดสอบกรอก
ข้อมูลผิดพลาด และเกิดความสับสน (2)  การเพิ่มรูปสินค้า 1 ชนิด พร้อมรายละเอียดสินค้า ผู้ทดสอบทำกิจกรรมได้ช้าเพราะ
มองไม่เห็นปุ่มการเพิ่มรูปภาพเนื่องจากอยู่ด้านล่างจนเกินไปต่ำกว่าระดับสายตา (3) เพิ่มหมวดหมู่สินค้าน้ำสลัด พร้อมรูปภาพ
น้ำสลัด 1 หมวดหมู่  ผู้ทดสอบทำได้ช้าเนื่องจากมีการจัดวางตำแหน่งปุ่มเพิ่มหมวดหมู่ที่ไม่ได้อยู่ในระดับสายตาในกรอบของ
การเพิ่มหมวดหมู่ ทำให้ผู้ทดสอบสับสน จึงใช้เวลาในการทำกิจกรรมนาน (4) การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อล่าสดุเป็นกำลงัเตรยีม
สินค้าเพื่อจัดส่ง ผู้ทดสอบทำได้ช้าเพราะ ผู้ทดสอบมีความเข้าใจว่าในการเปลี่ยนสถานะเมื่อเลือกสถานะในการเปลี่ยนสถานะ
แล้ว คิดว่าสถานะที่ดำเนินการนั้นเปลี่ยนไปแล้ว แต่ผู้ทดสอบไม่กดปุ่มบันทึกข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเปลี่ยนสถานะ จึงทำ
ให้สถานะไม่เปลี่ยนแปลง และปุ่มการบันทึกข้อมูลไม่จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ภาษาที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะไม่เป็น
คำที่เข้าใจง่าย ประกอบกับไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงทำให้การเรียนรู้ และทำความเข้าใจในกิจกรรมมีระยะเวลานาน       
มีการทำกิจกรรม 2-3 รอบจึงสำเร็จ 

6.2  ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ (1) การกรอกช่ือผู้ใช้ (ต้องการ) ควรระบุเง่ือนไขท้ายช่องกรอกช่ือผู้ใช้ (ต้องการ) กำหนด 
ตัวอักษร อักขระ หรือตัวเลขให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กรอกข้อมูลผิดพลาดและเกิดความสบัสน (2) กรอบในการเพิ่มสินค้าควรอยู่ใน
กรอบเดียวกันท้ังหมด  เช่น ช่ือสินค้า รายละเอียดสินค้า เพิ่มรูปภาพ ราคา ไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงทำให้หาข้อมูลได้ยาก และปุ่ม
ในการเพิ่มรูปภาพควรอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม ใกล้กับช่องการใส่ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า และควรมีสีข้อความในการเพิ่ม
รูปภาพท่ีโดดเด่นเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนจะทำให้การเพิ่มสินค้ามีความสมบูรณ์ (3) ปุ่มเพิ่มหมวดหมู่ควรอยู่ตรงระดับสายตาหลังจาก
กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ควรมีปุ่มเพิ่มหมวดหมู่ใกล้ๆกับการกรอกข้อมูล เพื่อช่วยให้สามารถเพิ่มได้ง่ายและรวดเร็ว (4) การเปลี่ยน
สถานะคำสั่งซื้อในช่องการเปลี่ยนสถานะเมื่อกดดำเนินการแล้วผู้ทดสอบต้องการให้เปลี่ยนสถานะทันที หรือมีแจ้งเตือนว่า
ดำเนินการเปลี่ยนสถานะแล้ว เพื่อให้ทราบว่าดำเนินการเปลี่ยนสถานะสำเร็จ ใช้ภาษาในการเปลี่ยนสถานะที่เข้าใจได้ง่าย และ
ปุ่มการบันทึกการเปลี่ยนสถานะควรจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าใจง่าย 
 
อภิปรายผล 

ข้อค้นพบจากการวิจัย ที ่เกี ่ยวกับกระบวนการระบบจัดการหลังร้านของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ
ผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการใช้งาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ผลการประเมินประสบการณ์ต่อการใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี โดยการทดสอบความสามารถในการใช้งาน ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 10 กิจกรรม พบว่า ผู้ประกอบการใช้ระยะเวลาใน
การทำกิจกรรมสำเร็จ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 1.40 นาที และค่ามัธยฐาน 1.36 นาที ทั้งนี้เนื่องมาจากการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ออกแบบตามกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู ้ใช้งานโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์ก ลาง ผู ้ประกอบการใช้
ระยะเวลาไม่มากในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งทำให้เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกในการใช้งาน ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน สะดวก เหมาะสมกับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการศึกษาทัศนคติที่มีต่อ
แนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ จุฬาลักษณ์ ลีลาธนวัฒน์ (2560, น. 31) ที่ 
พบว่า กลุ่มคนที่นำมาศึกษาทัศนคติที่มีตอแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำกระบวนการ
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User experience)  มาใชทัง้ดา้นการรับรู้และประโยชน์ และด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน 

 
 
 

1-94



2. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ด้าน  จำนวน 10 
กิจกรรม ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตข์อง ศิริพล แสนบุญส่ง (2559, น. 123-127)  ที่พบว่า เว็บไซต์มี
การพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยภาพรวมของการพัฒนาเว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน และรูปแบบการแสดงผล
เหมาะสมและสวยงาม  

 
สรุปผล 

จากการทดสอบกิจกรรมความสามารถในการใช้งาน (Usability Testing) กลุม่ตัวอย่างผู้ประกอบการ จำนวน 15 คน ตาม 
ลักษณะผู้ใช้สมมติ (User persona) เป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี   ในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับผู้ประกอบการ ได้เว็บไซต์ที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ คือ การใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน เหมาะสม และรองรับการใช้งานของ
ผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี การประเมินประสบการณ์ของผู้ประกอบการในทดสอบทำกิจกรรม ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 
10 กิจกรรม ผู้ประกอบการใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละข้อโดยรวม มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.36 นาที และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.40 นาที ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

การประยุกต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ 
ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ออกแบบและพัฒนาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และ
ประสบการณ์ใช้งานของผู้ประกอบการ ที่ช่วยให้รองรับการใช้งานของผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีได้ใช้งานง่าย 
สะดวก เข้าถึงเนื้อหาเมนูต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เพราะฉะนั้นในการประยุกต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ผู้วิจัยคำนึงถึงการพัฒนาให้ระบบใช้งาน
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน การทำการวิจัยในครั้งนี ้ ได้ศึกษาเทคนิค และองค์ความรู้สำคัญใหม่  ๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เช่ียวชาญเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้งานจริง ดังนั้นจากการ
ดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. หนว่ยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องควรนำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ไปส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการ ที่ไม่เช่ียวชาญ 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของตนเอง ในส่วนจัดการหลังร้าน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและ
พัฒนาก้าวหน้าต่อไป 

2.  ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมกีารศึกษาในเรื่องเว็บไซต์พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายมากข้ึน  
เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มคีวามสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมุงเนนการควบคุมตรวจสอบและปองกันการใชนํ้าในครัวเรือน เน่ืองจากนํ้าเปนทรัพยากรท่ีมีความจําเปน

ตอการดํารงชีวิตของประชากร ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการนํ้า (1) เพ่ือตรวจสอบและปองกันการ
ใชนํ้าในครัวเรือน (2) เพ่ือควบคุมการไหลของนํ้าเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค (3) เพ่ือควบคุมการใชนํ้าใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบปริมาณนํ้าได โดยใชระบบเซนเซอรวาลวควบคุมการปดเปดนํ้ามาควบคุมการปดเปดนํ้า  เซนเซอรการ
ไหลของนํ้าตรวจสอบการใชนํ้า รวมไปถึงเหตุการณไมพึงประสงค เชน ลืมปดนํ้า มีการรั่วไหลของนํ้าภายในครัวเรือน โดย
อุปกรณท้ังหมดถูกควบคุมการทํางานโดยไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR ท่ีสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณเคลื่อนท่ี เพ่ือ
ควบคุมการปดเปดนํ้าทางไกลและสามารถวัดปริมาณการใชนํ้าโดยใชการคํานวณอัตราการไหลพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา (1) 
สามารถตรวจสอบและปองกันการใชนํ้าในครัวเรือนไดอยางดีโดยการทดลองนําไปใชกับผูใชจํานวน 10 หลังคาเรือนและมีผล
จากการสํารวจในการใชงานของผูใชอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.86 (2) สามารถควบคุมปดเปดการ
ไหลของนํ้าเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค เชน การลืมปดนํ้าของคนในบาน โดยมีการแจงเตือนใหกับผูใชทราบถึงเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรนํ้าลดลง (3) สามารถวัดปริมาณการใชนํ้าทําใหประชากรในครัวเรือนประมาณคาใชจาย 
เรียนรูการใชนํ้าอยางมีคุณคาและสงผลไปถึงการใชนํ้าในปริมาณท่ีลดลง ในงานวิจัยน้ีสามารถนําไปพัฒนาการคํานวณคานํ้าให
มีความแมนยําและสอดคลองกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเก็บคานํ้า เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะทําใหประชากร
ในครัวเรือนคํานวณคาใชจายได ชวยควบคุมการใชนํ้าใหคุมคามากท่ีสุด 
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Abstract 

This research focuses on the control, detection, and prevention of household water use 
efficiently.  The water is an essential resource for the livelihood of the population.  Thus, we 
have the idea to use technology for water management.   (1)   Monitor and prevent household 
water use.  (2)   Control water flows when adverse events occur.  (3)  Manage the use of water 
efficiently and can monitor the amount of water. We use the water valve and water flow sensors 
to control and detect:  forget to turn off the water, water leakage.  Use microcontroller in AVR 
family to controls all devices, and it can be working long-distance as well as being able to 
measure water consumption. The measure using basic flow rate calculations from the equation 
the flow rate. From the result show that (1) to monitor and prevent water usage in the household 
well by using the experiment with ten households and having the results from the satisfaction 
survey is 3.86. (2) To control the water on and off when adverse events occur, such as forgetting 
to turn off the water of people in the house. By notifying users of events that result in the loss of 
water resources.  ( 3)  To measure water consumption, making the household population 
Estimated cost Learn how to use water efficiently and result in reduced water use.  In this 
research, it can be used to develop water calculations to be accurate and consistent with 
agencies that collect water, such as municipalities, sub-district administration organizations, 
which will allow the household population to calculate expenses and helps to control water 
usage to be worthwhile. 
 
Keywords: Detection, prevention, water leak, sensor, microcontroller, mobile 
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บทนํา 
ในปจจุบันประเทศไทยมกีารใชนํ้าประปาเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะใชในดานอุตสาหกรรม ดานการเพาะปลูกการเกษตร 

ดานครัวเรือน เปนตน ซึ่งมีปริมาณนํ้าท่ีผลิตได 174,240,496 ลูกบาศกเมตร และมีผูใชนํ้าท้ังหมดอยูท่ี 4,563,070 ราย และมี
ผูใชนํ้า 5,575,578 ลูกบาศกเมตรตอวัน (การประปาสวนภูมิภาค, 2562) ในดานครัวเรือนน้ันมีการใชนํ้าประปาท่ีเพ่ิมข้ึนและมี
เหตุการณไมพึงประสงคการใชนํ้า เชน การลืมปดนํ้า มีการรั่วไหลของนํ้าภายในครัวเรือน ซึ่งสาเหตุเหลาน้ีทําใหมีการใช
นํ้าประปาท่ีสิ้นเปลือง การใชนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนและเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ควรใชนํ้าอยางประหยัดและมีการควบคุมการ
ใชนํ้าเพ่ือผลประโยชนสวนรวม หากไมมีการควบคุมการใชนํ้าท่ีดี จะสงผลเสียตอการใชนํ้าโดยไมใหเกิดประโยชน ซึ่งใน
ปจจุบันมีอุปกรณคอนโทรลเลอรควบคุมนํ้า  ซึ่งมีขอจํากัด เชน มีขนาดใหญ ไมสามารถตรวจสอบไดวามีนํ้าไหลอยู สั่งเปดปด
ไดในระยะใกล และยังไมมีอุปกรณท่ีควบคุมตรวจสอบนํ้าท่ีแมนยําไดดีเทาท่ีควรและการเฝาระวังตอการใชนํ้าในผูคนในสังคม
เมืองปจจุบัน จึงตองมีระบบตรวจสอบและควบคุมเขามาชวยเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูใชและในองคการตาง ๆท่ีมีการใชนํ้า 
 ดังน้ันผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะทําการปองกันและตรวจจับการรั่วไหลของนํ้าภายในบาน ผานระบบควบคุมการไหลของนํ้า
ดวยอุปกรณเคลื่อนท่ี โดยการใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนอุปกรณควบคุมขนาดเล็กในการปดเปดโซลินอยดวาลว และ App 
Inventor เปนแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในการสงขอมูลคําสั่งของผูใชไปใหไมโครคอนโทรลเลอร ทําหนาท่ีเปดปด
นํ้าประปา ตรวจสอบสถานะนํ้าไหลได ลดปญหาในกรณีท่ีผูใชนํ้าลืมปดนํ้าประปา เพ่ือลดการใชนํ้าอยางสิ้นเปลือง   

 
เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 App Inventor เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับสรางแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเปนระบบปฏิบัติการแอนดรอยซึ่ง 
Googleเคยรวมมือกับ MIT กระท่ังGoogleไดถอนตัว MIT จึงไดพัฒนาตอและไดนามวา MIT App inventor การเขียน
โปรแกรมน้ันเปนการตอบล็อกคําสั่ง เพ่ือเนนการออกแบบแกปญหา 
 ไมโครคอนโทรลเลอร เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปรียบเสมือนคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีใชในการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสามารถปอนชุดคําสั่งใหปฏิบัติงานไดอัตโนมัติ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดนํา AVR ซึ่งเปน
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลหน่ึง มีสถาปตยกรรมแบบ RISC มีความเร็วการประมวลผล 1 คําสั่งตอ 1 สัญญานาฬิกาและใช
พลังงานไฟต่ํา ซึ่งในบทความน้ีผูวิจัยไดใช WeMos-D1 มาทําการทดลอง ซึ่งWeMos-D1 เปนบอรดท่ีนําเอา ESP 8266 WIFI 
มาสรางเปนรูปแบบ Arduino UNO R3 ซึ่ง Arduino UNO R3 เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR ทําใหการใชงาน
มีความสะดวกและงายตอการใช 

บุญธง วสุริย และ ธานิล มวงพูล (2561) ระบบควบคุมการใหนํ้าสําหรับแพะไลทุงแบบอัตโนมัติ  ประกอบดวย โครง
ฐานของระบบ ถังพักนํ้า ถังใหนํ้าโซลินอยดวาลว ปมนํ้าตัวตรวจวัดระดับนํ้า และระบบควบคุม อาศัยหลักการของระบบ
ควบคุม รวมกับเซนเซอรวัดระดับนํ้าท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือหาคาท่ีเปดปดนํ้าหมดหรือเต็ม จากน้ันการเปดปดการทํางานดวยรีเลย 
เพ่ือใหปมหรือวาลวไดทํางานอยางตอเน่ืองแบบอัตโนมัต ินอกจากน้ันการไหลของนํ้าจากปมนํ้า และการไหลของนํ้า ควบคุม
ดวยโซลินอยดวาลวสามารถเช่ือมตอกับระบบควบคุมระดับนํ้าไดอยางตอเน่ืองแบบอัตโนมัติ จากงานวิจัยน้ีผูวิจัยพบวาไมมี
การตรวจสอบเฝาระวังการใชนํ้าและควบคุม ทางผูวิจัยจึงพัฒนาระบบใหตรวจสอบเฝาระวังการใชนํ้าเพ่ือใหมีการควบคุมการ
ใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 

ชัดชัย แกวตา ชัชวาล ขันติคเชนชาติ และ ยุทธศักดิ์ ทองแสน (2561) การพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวเพ่ือตรวจวัด
คุณภาพนํ้าผานระบบเครือขายระยะไกลแบบอัตโนมัติ  ระบบสามารถตรวจวัดคุณภาพนํ้าและสงขอมูลมายังฐานขอมูลแบบ
อัตโนมัติไดตามเวลาท่ีกําหนด สามารถแสดงรายงานขอมูลตามเวลาจริงและยอนหลังได ซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถใช
ขอมูลยอนหลังนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธเพ่ือสรางรูปแบบการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับปลาในกระชังและการ
ดูแลคุณภาพนํ้าในเขตพ้ืนท่ีกระชังปลาของเกษตรกรได ระบบสามารถแจงเตือนอัตโนมัติในกรณีท่ีคาดัชนีคุณภาพนํ้า
เปลี่ยนแปลงจากเกณฑมาตรฐาน ทําใหเกษตรกรมีเครื่องมือเพ่ือสรางความมั่นใจในการเลี้ยงปลาและสามารถหาแนวทางการ
ปองกันผลท่ีอาจกระทบตอปลาในกระชังได จากงานวิจัยดังกลาวทางผูวิจัยมีแนวคิดศกึษาท่ีระบบสามารถแจงเตือนอัตโนมัติ
ระยะไกลไดจึงนํามาประยุกตใช เพ่ือใหผูใชระบบไดทราบสถานนะนํ้าและผูใชระบบสามารถควบคุมได 

หฤทัย ดิ้นสกุล วิโรจน บัวงาม และ ธานิล มวงพูล (2562) การพัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าสาธารณะ 
ระบบเฝาระวังคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าสาธารณะ  การทํางานระบบจะทําการวัดปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าและคาอุณหภูมิของ
นํ้า ซึ่งเปนดัชนีท่ีสําคัญสําหรับการตรวจสอบคุณภาพนํ้า โดยระบบจะสงขอมูลจากการวัดคาพารามิเตอรท้ังสองผานเครือขาย
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โทรศัพทท่ีเช่ือมตอกับราสเบอรรีพายไปเก็บยังฐานขอมูลท่ีคอมพิวเตอรแมขาย การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
โดยติดตั้งระบบเฝาระวังคุณภาพนํ้า ณ แมนํ้าสาธารณะ ทําการวัดและเก็บขอมูลทุก 60 นาที โดยเก็บขอมูลตลอด 24 ช่ัวโมง 
งานวิจัยดังน้ีทําใหผูวิจัยมีแนวคิดศึกษาการทํางานของระบบสามารถสงขอมูลไปยังโทรศัพท จึงนํามาประยุกตใชกับ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและสามารถควบคุมระยะทางไกลได 

ปทมนันท อิสรานนทกุล และ ชํานาญ รักพงษ (2019) ระบบควบคุมการใหนํ้าเห็ดนางฟาภูฐานแบบพนหมอกดวย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด การพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันควบคุมการใหนํ้าเห็ดนางฟาภูฐานแบบพนหมอก  ไดศึกษา
และเก็บรวบรวมขอมูลของอุปกรณในการควบคุมการรดนํ้าของเห็ดนางฟาภูฐาน โดยใช บอรด NodeMCU สวิตซตัดตอ
วงจรไฟฟา (Relay) เซนเซอรวัดความช้ืนของอากาศ (DHT22) ปมนํ้า คลาวดแพลตฟอรม (ANTO) และแอปพลิเคชันในการ
ควบคุมการใหนํ้าเห็ดนางฟาภูฐาน บอรด NodeMCU อานคาอุณหภูมิและความช้ืนจากเซนเซอร DHT22 นําคาข้ึนไปเก็บไวท่ี
คลาวดแพลตฟอรม (ANTO) และในสวนของแอปพลิเคชัน จะอานคาอุณหภูมิและความช้ืนมาแสดง และเมื่อมีการสั่งงาน เปด 
-ปดปมนํ้า รวมถึงโหมดอัตโนมัติท่ีมีการตั้งคาอุณหภูมิและความช้ืนรวมถึงการตั้งคาเวลา ก็จะสงคําสั่งเปด-ปดมาท่ีคลาวด
แพลตฟอรม (ANTO) จากน้ันบอรด NodeMCU ก็จะรับคําสั่งเพ่ือเปด-ปดปมโดยการควบคุมรีเลย จากงานวิจัยน้ีผูวิจัยได
ศึกษาและนํามาประยุกตใชกับการใชบอรด Arduino และ App inventor เพ่ือใหใชงานไดงาย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือควบคุมการใชนํ้า 
2. เพ่ือตรวจสอบการใชนํ้า 
3. เพ่ือปองกันความผิดปกติของการใชนํ้า  
 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การสรางระบบปองกันและตรวจจับการรั่วไหลของนํ้าภายในบานผานระบบควบคุมการไหลของนํ้าดวยอุปกรณ
เคลื่อนท่ีแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม และข้ันตอนการ
ออกแบบหนาจอบนอุปกรณเคลื่อนท่ี ดังน้ี 

1.ข้ันตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  

1-100



จากภาพท่ี 1 เปนกระบวนการทํางานของระบบ เมื่อใชอุปกรณเคลื่อนท่ี เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือควบคุมและ
ตรวจสอบการทํางานของ โซลินอยดวาลวและเซนเซอรวัดอัตรานํ้า โดยจะสงและรับขอมูลผานทางเครือขายไปยังชุด
ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือสั่งงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนผังแสดงการทํางานของระบบ 

 
จากภาพท่ี 2 ข้ันตอนการทํางานของระบบเมื่อมีการเปดหรือปดนํ้าประปา 1. ในกรณีผูใชตองการเปดการใชงาน

นํ้าประปา เมื่อสั่งเปดระบบจะทําการตรวจสอบสถานะปจจุบันวาการใชนํ้าอยูในสถานะใด ซึ่งถาสถานะปดอยูระบบจะทําการ
เปดการใชงานซึ่งจะสงผลใหนํ้าประปาไหลผาน 2. ในกรณีผูใชตองการปดการใชงานนํ้าประปา เมื่อสั่งปดระบบจะทําการ
ตรวจสอบสถานะปจจุบันวาการใชนํ้าอยูในสถานะใด ซึ่งถาสถานะเปดอยูระบบจะทําการปดการใชงานซึ่งจะสงผลไมให
นํ้าประปาไหลผาน รวมถึงระบบยังสามารถตรวจสอบปริมาณการใชนํ้าจากการคํานวณอัตราการไหลของนํ้า และสามารถ
ตรวจสอบความผิดปกติ ยกตัวอยาง ถาสถานะปจจุบันอยูในสถานะปดอยูแตมีการไหลของนํ้าแสดงวาเกิดการรั่วไหล หรือ มี
จํานวนการใชปริมาณนํ้า หรือ เวลาในการใชนํ้ามากเกินไปอาจจะหมายถึงการลืมปดนํ้าเปนตน 
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2.ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ซอรสโคดคําสั่งเปดหรือปด ดังภาพท่ี 3 (A) และซอรสโคดคําสั่งวัดอัตรานํ้าไหลและตรวจจับเวลา ดังภาพท่ี 3 (B) 
 
 จากภาพท่ี 3 เปนการพัฒนาโปรแกรมการปองกันและตรวจจับการรั่วไหลของนํ้าภายในบาน โดยไดทําการพัฒนา
ตามกรอบแนวคิดท่ีออกแบบไวโดยใช ภาษาโปรแกรม C บนโปรแกรม Arduino IDE ตัวอยางการเขียนคําสั่งเปดหรือปด ดัง
ภาพท่ี 3 (A) และเขียนคําสั่งวัดอัตรานํ้าไหลและตรวจจับเวลา ดังภาพท่ี 3 (B) 

 

3. ข้ันตอนการออกแบบหนาจอบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

 
ภาพท่ี 4 การออกแบบหนา้จอดวย App inventor 2 
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จากภาพท่ี 4 เปนการพัฒนาโปรแกรมออกแบบหนาตา โดยใช App inventor 2 ในการพัฒนา การทดสอบการ
ทํางานโดยใช App inventor 2 เช่ือมตอกับอุปกรณบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดย App inventor 2 จะสรางคิวอาร
โคดสําหรับดาวนโหลดตัวแอปพลิเคชัน หลังจากน้ันแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนมาจะถูกดาวนโหลดและติดตั้งบนอุปกรณ  

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาและพัฒนาระบบปองกันและตรวจจับการรั่วไหลของนํ้าภายในบานผานระบบควบคุมการไหลของนํ้า
ดวยอุปกรณเคลื่อนท่ี แบงออกเปนสองสวน คือสวนของการควบคุมและตรวจสอบการใชนํ้าประปา และสวนของหนาจอ
ควบคุมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แบบจําลองระบบควบคมุและตรวจสอบการใชนํ้าประปา 
 

 จากภาพท่ี 5 แสดงถึงแบบจําลองของสวนการควบคุมและตรวจสอบการใชนํ้าประปา ซึ่งประกอบไปดวย โซลินอยด
วาลวทําหนาท่ีปดเปดนํ้าประปา เซนเซอรวัดอัตรานํ้าทําหนาท่ีตรวจสอบปริมาณนํ้าประปาท่ีถูกใช ซึ่งเช่ือมตอกันดวยทอนํ้า
และ ถังเก็บนํ้าดานบนเปนตัวแทนของผูจายนํ้าประปาและ ถังเก็บนํ้าดานลางเปนตัวแทนของผูใชนํ้าประปาและควบคุมการ
ทํางานของ โซลินอยดวาลวและเซนเซอรวัดอัตรานํ้าดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

 

 
 

ภาพท่ี 6 หนาจอควบคุมการทํางานของระบบบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
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จากภาพท่ี 6 เปนภาพแสดงหนาจอบนอุปกรณเคลื่อนท่ี โดยภาพท่ี 6 (A) แสดงไอคอนเพ่ือเริ่มตนการทํางานของแอป

พลิเคชัน  ภาพท่ี 6 (B) แสดงการทํางานของแอปพลิเคชันเมื่ออยูในสถานะปดการใชงานนํ้าประปา จากภาพจะประกอบไป
ดวยรูปสวิตซสีแดงซึ่งหมายถึงสถานะปดการทํางาน ตัวเลข 00.00.00 บงบอกถึงเวลาในการใชนํ้า ตัวเลข 000124 คือปริมาณ
นํ้าท่ีใชซึ่งไดจากการคํานวณ อัตราการไหลเทากับพ้ืนท่ีหนาตัดทอ * ความเร็ว  ภาพท่ี 6 (C) แสดงการทํางานของแอปพลิเค
ชันเมื่ออยูในสถานะเปดการใชงานนํ้าประปา และตัวเลขดานลางมีความหมายคือเวลาในการใชนํ้าและปริมาณนํ้าท่ีใช และ
สุดทายมีการแจงเตือนในกรณีเมื่ออยูในสถานะปดการใชงานนํ้าประปาแตมีอัตราการไหลไหลอยู(ตัวเลขดานลางสุดยังมีการ
เพ่ิมอยูตลอดเวลา) 
 
ตารางท่ี1 เกณฑการวัดระดับพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอการใชงานระบบ 
 

เกณฑการวัดระดับความพึงพอใจ x� S.D ระดับความพึงพอใจ 

การออกแบบใหใชงานงายเมนูไมซับซอน 4.12 0.30 ดีมาก 
กระบวนการทํางานของระบบมีความรวดเร็วในการเรียกใชงาน 3.58 0.22 ดีมาก 
รูปแบบการใชงานระบบสะดวกและไมซับซอน 4.14 0.20 ดีมาก 
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3.64 0.33 ดีมาก 
มีเปนประโยชนตอผูใชงาน 4.06 0.23 ดีมาก 

มีความถูกตองสมบูรณและครบถวน 3.66 0.35 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 3.86 0.27 ดีมาก 

 
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีระดับความพึงพอใจดีมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีระดับความพึงพอใจดีมาก คาเฉลี่ย 2.51 – 
3.50 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีระดับความพึงพอใจนอย คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีระดับความพึง
พอใจนอยท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 1 แสดงถึงผลการประเมินความพึงพอใจของการใชงานระบบปองกันและตรวจจับการรั่วไหลของนํ้า

ภายในบานผานระบบควบคุมการไหลของนํ้าดวยอุปกรณเคลือ่นท่ี ผูศึกษาไดรับความรวมมือประเมินผลความพึงพอใจของผูใช
ระบบ จํานวน 10 ครัวเรือน ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีมาควบคุมการทํางานของระบบการใชนํ้าประปาและไดพบวา (1) สามารถ
ตรวจสอบและปองกันการใชนํ้าในครัวเรือนไดอยางดีโดยการทดลองนําไปใชกับผูใชจํานวน 10 หลังคาเรือนและมีผลจากการ
สํารวจในการใชงานของผูใชอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.86 (2) สามารถควบคุมปดเปดการไหลของ
นํ้าเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค เชน การลืมปดนํ้าของคนในบาน โดยมีการแจงเตือนใหกับผูใชทราบถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรนํ้าลดลง (3) สามารถวัดปริมาณการใชนํ้า ทําใหประชากรในครัวเรือนประมาณคาใชจาย เรียนรู
การใชนํ้าอยางมีคุณคา และสงผลไปถึงการใชนํ้าในปริมาณท่ีลดลง  
 
ขอเสนอแนะ 

 ในงานวิจัยน้ีสามารถนําไปพัฒนาการคํานวณคานํ้าใหมีความแมนยําและสอดคลองกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเก็บคานํ้า  
เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะทําใหประชากรในครัวเรือนคํานวณคาใชจายได ชวยควบคุมการใชนํ้าใหคุมคา
มากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมุงเนนการควบคุมการเปดปดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมไดอยูในบริเวณเดียวกัน (1) เพ่ือควบคุมการเปดปด

เครื่องในระยะทางไกลผานอุปกรณเคลื่อนท่ี (2) เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูใชคอมพิวเตอรท่ีไมมีระบบการเปดปดเครื่อง
คอมพิวเตอร เชน Wake on lan (3) เพ่ือควบคุมการทํางานเปดปดเครื่องคอมพิวเตอรไดดีกวาการใชระบบตั้งเวลาเปดปด
ผาน BIOSโดยในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดนําไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR เช่ือมตอเขากับแผงวงจรของเมนบอรดคอมพิวเตอร
โดยใชความสามารถของรีเลยสวิตซควบคุมการเปดปดคอมพิวเตอรโดยผานอุปกรณเคลื่อนท่ี เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี โนตบุก 
เปนตน ผลการวิจัยพบวา (1) สามารถควบคุมการเปดปดคอมพิวเตอรดวยอุปกรณเคลื่อนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการ
ทดลองใหผูใชงานจํานวน 30 คนทดลองใชและมีผลจากการทดลองใชงานของผูใชอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจอยูท่ี 4.32 (2) สามารถนําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอรในรุนท่ีไมมีคุณสมบัติในการเปดปดเครื่องคอมพิวเตอรระยะ
ทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) จากการทดลองใชเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งเวลาเปดปดเครื่องผาน BIOS พบวาสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟาจากการเปดท้ิงไวตามระยะเวลาท่ีตั้งคาไวใน BIOS และลดปญหาการเปดตามเวลาโดยระบบน้ีสามารถ
เปดใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดตามตองการ ในงานวิจัยน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอในเรื่องการตรวจสอบสถานะการทํางานของ
คอมพิวเตอรวาอยูในสถานะเปดหรือปดอยูในปจจุบันเพ่ือแจงใหผูใชทราบและตัดสินใจวาควรจะเปดหรือปดเพ่ือดําเนินการ 
และอีกหน่ึงหัวขอท่ีนาสนใจคือการแจงระยะเวลาในการใชงานคอมพิวเตอรเน่ืองจากเปนการบงบอกถึงการใชพลังงานไฟฟา
แลวยังเปนตัวช้ีวัดถึงความเหมาะสมในเรื่องการหยุดพักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือยืดอายุการทํางาน 

คําสําคัญ:ระบบควบคมุการทํางานเปดปด, คอมพิวเตอร, รเีลยสวิตซ, ไมโครคอนโทรลเลอร, อุปกรณเคลื่อนท่ี 
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Abstract  

This research focuses on controlling the computer power off and power on when not 
in the same area (1) to control the computer power off and power on at a distance via mobile 
devices (2)  as an alternative to non-system computer users turning off and on the computer, 
such as Wake on LAN (3) to control the power off and power on of the computer better than 
using the timer system through the BIOS.  In this research, we brought the AVR 
microcontroller to connect to the circuit of the computer motherboard by using the ability of 
the relay to control the switching of the computer via mobile devices such as mobile phones, 
notebooks, etc.  The results showed that (1)  Able to control computer shutdown with mobile 
devices efficiently by experimenting with 30 users used and the result of user trials is very 
good the average satisfaction is 4.32 (2) .  Can be used with computers in models that do not 
have the ability to turn off and turn on the computer for long distances efficiently. (3) From the 
experimental when compared with the setting when turning the system on and off via the 
BIOS, it is found that it can save electricity by leaving it on for a set amount of time in the 
BIOS and reducing the time to power on by this system. Enabled computers as needed. In this 
research, it can be further developed to check the operating status of the computer whether it 
is currently in the closed or open state in order to inform the users and decide whether it 
should be turned off or on for operation. And another interesting topic is to inform the period 
of use of the computer as it is an indication of the use of electrical energy and is also an 
indicator of the appropriateness of the suspension of the computer to extend the working life. 
 
Keyword: control, computer, relay switch,microcontroller, mobile 
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บทนํา 

ในปจจุบันคอมพิวเตอรถูกนํามาใชเปนสวนหน่ึงของชีวิตมนุษยท้ังดานการทํางาน ความบันเทิงและการศึกษาหา
ความรู ซึ่งถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอีกท้ังยังมีราคาท่ีสูง เพราะฉะน้ันจึงมีความตองการดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีและ
พรอมใชงานตลอดเวลา การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้งจะมีคาใชจายดานพลังงานไฟฟาซึ่งมีอัตราการคํานวณตาม
ระยะเวลาท่ีตองการใชงานกลาวคือใชงานมากมีคาใชจายมากถาไมไดใชงานสมควรจะปดเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือเปนการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาแตในบางกรณีตองการปดเครื่องคอมพิวเตอรแตไมสามารถทําไดเน่ืองจากงานยังดําเนินการไมเสร็จและ
จําเปนตองออกจากพ้ืนท่ีท่ีทํางานจึงไมสามารถปดเครื่องทําใหเครื่องคอมพิวเตอรตองเปดท้ิงไวซึ่งจะทําใหสูญเสียพลังงาน
ไฟฟาและอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร หรือในกรณีท่ีผูใชอยูนอกพ้ืนท่ีแตมีความตองการเปดเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ
ทํางานหรือดึงขอมูลไปใชก็ไมสามารถทําไดถาคอมพิวเตอรเครื่องน้ันไมมีเทคโนโลยีท่ีทําหนาท่ีเปดเครื่องทางไกลซึ่งเทคโนโลยี
ท่ีกลาวมามีเฉพาะคอมพิวเตอรระดับสูงเปนสวนใหญ 

ดงัน้ันผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะสรางระบบควบคุมการเปดหรือปดเครื่องคอมพิวเตอรท่ีสามารถควบคุมการเปดปดเครื่อง
ในระยะทางไกลผานอุปกรณเคลื่อนท่ีและเปนการลดการใชพลังงานอยางสิ้นเปลืองในกรณีท่ีเปรียบเทียบกับการใชงาน
คอมพิวเตอรแบบการตั้งเวลาปดเปดเครื่อง และสามารถทํางานคลายคลึงกับการทํางานแบบ Wake on Lan ในเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีไมมีบริการน้ีในงานวิจัยน้ีผูวิจัยในงานวิจัยผูวิจัยน้ีใชไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR เช่ือมตอเขากับแผงวงจร
ของเมนบอรดคอมพิวเตอรโดยใชความสามารถของรีเลยสวิตซควบคุมการปดเปดเครื่องคอมพิวเตอร และพัฒนาโปรแกรมท่ี
ทําหนาท่ีสงคําสั่งเปดหรือปดไปยังไมโครคอนโทรลเลอรโดย ภาษาโปรแกรม App inventor ซึ่งโปรแกรมน้ีจะทํางานอยูบน
อุปกรณเคลื่อนท่ี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปดหรือปดคอมพิวเตอรระยะไกลดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
2. เพ่ือตรวจสอบการเปดหรือปดของคอมพิวเตอร 
3. เพ่ือประหยัดพลังงานในการใชคอมพิวเตอร 
 
เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

App Inventor เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับสรางแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเปนระบบปฏิบัติการแอนดรอยซึ่ง 
เปนการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของการตอบล็อกคําสั่ง เพ่ือเนนการออกแบบแกปญหา 

ไมโครคอนโทรลเลอร เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปรียบเสมือนคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีใชในการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสามารถปอนชุดคําสั่งใหปฏิบัติงานไดอัตโนมัติ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดนํา AVR ซึ่งเปน
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลหน่ึง ซึ่งในบทความน้ีผูวิจัยไดใช WeMos-D1 มาทําการทดลอง ซึ่ง WeMos-D1 เปนบอรดท่ี
นําเอา ESP 8266 WIFI มาสรางเปนรูปแบบ Arduino UNO R3 ซึ่ง Arduino UNO R3 เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอร
ตระกูล AVR ทําใหการใชงานมีความสะดวกและงายตอการใช 

มุหัมมัด มูฆอฟฟล อับดุลเลาะ และ ซุลกีฟกี (2560)ระบบเปดปดไฟอัตโนมัติภายในหองนํ้าโดยใชโครงขายเซ็นเซอร
ไรสาย ESP8266/NodeMCUงานวิจัยน้ีไดพัฒนาระบบควบคุมแสงสวางภายในหองนํ้าอัตโนมัติ  โดยใชตัวตรวจจับแบบ
อินฟราเรด (PIR Sensor) ตรวจจับการเคลื่อนไหว เมื่อเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวได เซนเซอร(PIR Sensor) จะสงคา
ตรวจจับไปยังโนด ESP8266/NodeMCUเปนตัวประมวลผลและควบคุมใหวงจรรีเลย เพ่ือเปดและปดหลอดไฟ ขอมูลท้ังหมด
ท่ีมาจากเซนเซอรโนดจะถูกสงไปยังระบบเฝาตรวจเพ่ือแสดงผลสถานะของหลอดไฟ  และสถานะของเซนเซอรโนดแบบเวลา
จริง  โดยขอมูลดังกลาวท่ีแสดงผลบนระบบเฝาตรวจสามารถตรวจสอบการทํางานความผิดพลาดของเซนเซอรโนดได  ผลจาก

การทดสอบระบบ  และเปรียบเทียบการใชพลังงานภายในหองนํ้ากอนและหลังติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติจากงานวิจัย
ดังกลาวทางผูวิจัยไดศึกษาและนํามาประยุกตใชเพ่ือควบคุมการปดหรือเปดคอมพิวเตอร 

สามารถ ยืนยงพานิช (2558) ควบคุมการเปด-ปดไฟ ผานเว็บงานวิจัยน้ีมีสวนประกอบ 2 สวนคือ สวน Hardware 
และ Software โดยสวนของ Hardware ประกอบดวย ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 ทําหนาท่ีประมวลผล
ขอมูล Module Wi-Fi ESP8266 ทําหนาท่ีรับสง ขอมูลผาน Wi-Fi และ Relay 4 channel ทําหนาท่ีเปนสวิทชเปด-ปดไฟ
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Input ใชไฟเลี้ยง 5V/1A 4 Output สวน Software เปนตัวควบคุมการเปด-ปดไฟ และแจงสถานะการเปด-ปดไฟงานวิจัยน้ี
แสดงสถานะ การทํางานของระบบไฟฟาสองสวาง ผูวิจัยจึงมีแนวคิดศึกษาการทํางานของงานวิจัยน้ีเพ่ือแสดงสถานะ การ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

นิติสิทธ์ิ วงศวอ และ ศักดิ์นรินทร ชมดง (2560) ระบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติดวยเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว
จุดประสงคเพ่ือเปนอํานวยความสะดวกสบายในการ เปด-ปด ไฟในหองและปลอดภัย เพราะผูวิจัยใชเซ็นเซอรในการเปดปด
ไฟอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปดปดไฟโดยไมตองใชสวิตซแคเดินเขาไปในหองเซ็นเซอรก็จะตรวจจับ ถามีคนอยูในหองใหเซ็นเซอร
เปน 1 กับ 1 และถาไมมีคนอยูในหอง หรือไมมีการขยับใหเซ็นเซอร เปน 0 กับ 0เพ่ือสั่งใหรีเลยทํางานและทําการปดไฟ โดย
การนับของโปรแกรมท่ีไดตั้งคาไว 5ครั้ง/รอบ เพ่ือใหผลออกมาดีท่ีสุดจากงานวิจัยน้ี มีการทํางานโดยการจับการเคลื่อนไหว
และสามารถตั้งเงือนไขในการทํางาน ซึ่งผูวิจัยจึงมีแนวคิด สรางเง่ือนไขการทํางานเพ่ือสั่งเปดหรือปดผานแอปพลิเคช่ัน 
inventor ท่ีงายข้ึนตอการใช 

อนุพงศ แกวเขียว (2558) ระบบควบคุมไฟฟาในโรงแรมขนาดเล็กแบบเครือขายไรสายโดยใชซิกบีรวมกับบอรดรีเลย
ผูพัฒนาโครงการไดนําเสนอระบบควบคุมไฟฟาผานโมดูลรับสงสัญญาณไรสาย ซิกบี (ZigBee) ซึ่งซิกบีจะเปนการทําไวเลส
เซ็นเซอรเน็ตเวิรค (Zigbee Wireless Sensor Network) จะมีตัวเซนเซอรทําการรวมกับไมโครคอนโทรลเลอรและรับสง
ขอมูลผานทางเครือขายซิกบี โดยมีการเช่ือมตอกับเซิรฟเวอร ผานทางพอรต RS232 ซึ่งผูพัฒนาไดเอาบอรดรีเลยเขามา
ควบคุมสั่งการภายในหองพักจากงานวิจัยน้ีพบวาสามารถควบคุมดวยอุปกรณเคลื่อนท่ีในการควบคุมการเปดหรือปดแตมี
ขอจํากัดดานระยะทางในการควบคุม ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาระบบควบคุมการเปดหรือปดคอมพิวเตอรผานอุปกรณเคลื่อนท่ีโดย
สามารถขยายพ้ืนท่ีการสั่งงานในระยะทางไกลมากข้ึน 

ดิราภา สุวรรณฤทธ์ิ  (2557) การพัฒนาตนแบบระบบควบคุมการทํางานเครื่องใชไฟฟาภายในบานแบบ
อัตโนมัติ   มีวัตถุประสงคเพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟา เพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอดภัยใหผูอยูอาศัยภายในบาน ซึ่ง
ระบบมีรูปแบบการควบคุมอัตโนมัติ 4 แบบหลักๆ ท่ีสามารถทํางานรวมกันไดกลาวคือการควบคุมอัตโนมัติดวยเซ็นเซอรวัด
ความสวางของแสง การควบคุมอัตโนมัติดวยเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ การควบคุมอัตโนมัติดวยเซ็นเซอรตรวจวัดการเคลื่อนไหว
และการควบคุมอัตโนมัติดวยเวลา โดยการควบคุมอัตโนมัติดวยเซ็นเซอรตางๆ จะใชหลักการทํางานของเซ็นเซอร 3 ชนิดไดแก
เซ็นเซอรวัดความสวางของแสง เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและเซ็นเซอรตรวจวัดการเคลื่อนไหว และการควบคุมอัตโนมัติดวยเวลา
เปนการตั้งเวลาเปดปดการทํางานของเครื่องใชไฟฟา ซึ่งระบบประกอบดวยอุปกรณสวนควบคุมหรือปลั๊กพวงและอุปกรณสวน
รีโมทอินฟราเรดท่ีรับคําสั่งการเปดปดเครื่องใชไฟฟาจากอุปกรณสวนการประมวลผลท่ีพัฒนามาจากอุปกรณประมวลผล
พลังงานต่ํา Raspberry Pi และอุปกรณสวนเซ็นเซอรท่ีวัดคาตางๆ จากงานวิจัยน้ีพบวามีการสงขอมูลตางๆท่ีไดจากการวัด
ผานเซ็นเซอรเพ่ือนําไปเก็บไวใชเปนขอมูล ผูวิจัยจึงมีแนวคิดการนําผลลัพธการทํางานของระบบเปดหรือปด เก็บไวเปนขอมูล
ในการพิจารณาการทํางานของผูใชคอมพิวเตอร เชน ระยะเวลาในการใชงาน วันเวลาในการใชงาน เปนตน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การสรางระบบเปดปดคอมพิวเตอรทางไกลผานอุปกรณเคลื่อนท่ีแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการวิเคราะห
และออกแบบระบบ ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม และข้ันตอนการออกแบบหนาจอการทํางานบนอุปกรณเคลื่อนท่ี ดังน้ี 
1. ข้ันตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
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ภาพท่ี 1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

จากภาพท่ี 1 เปนกระบวนการทํางานของระบบ เมื่อใชอุปกรณเคลื่อนท่ี เชนมือถือ เพ่ือตองการปดหรือเปดคอมพิวเตอร
จะสงขอมูลคําสั่งผานระบบเครือขายไปยังไมโครคอนโทรลเลอรท่ีมีการเช่ือมตอกับไวไฟโดยไมโครคอนโทรลเลอรจะทําหนาท่ี
ประมวลผลคําสั่งท่ีไดรับเพ่ือสั่งงานรีเลยสวิตซท่ีเช่ือมตอกับเมนบอรดใหทําหนาท่ีเปดหรือปดเครื่องคอมพิวเตอร 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนผังแสดงการทํางานของระบบ 
 

จากภาพท่ี 2 ข้ันตอนการทํางานของระบบเมื่อมีการเปดปดคอมพิวเตอรถาผูใชสงคําสั่งท่ีตองการเชนตองการปด
เครื่องคอมพิวเตอรจะสงคําสั่งปด ระบบจะทําการปดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว และในทางตรงกันขามจะสงคําสั่งเปด เพ่ือทํา
การเปดคอมพิวเตอร 
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2. ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ซอรสโคดคําสั่งเปดหรือปด  
 

จากภาพท่ี 3 เปนการพัฒนาระบบการเปดปดคอมพิวเตอรโดยไดทําการพัฒนาตามกรอบแนวคิดท่ีออกแบบไว โดย
ใชภาษาโปรแกรม Cบนโปรแกรม Arduino IDE ตัวอยางการเขียนคําสั่งเปดหรือปด 

 
3. ข้ันตอนการออกแบบหนาจอบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
 

 
ภาพท่ี 4การออกแบบหนาจอดวย App inventor 2 

 
จากภาพท่ี 4 เปนการพัฒนาออกแบบหนาจอแสดงผลของโปรแกรมควบคุมการทํางาน โดยใช App inventor 2 ใน

การพัฒนา การทดสอบการทํางานโดยใช App inventor 2 เช่ือมตอกับอุปกรณบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดย App 
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inventor 2 จะสราง QRcodeสํ าหรับ  Download ตั ว  Application หลั งจาก น้ัน  Application ท่ี เราพัฒ นาจะถูก 
Download และติดตั้งบนอุปกรณ 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมการเปดปดคอมพิวเตอรทางไกลผานอุปกรณเคลื่อนท่ี แบงออกเปนสองสวน 
คือสวนของการควบคุมการปดเปด และสวนของหนาจอควบคุมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แบบจําลองระบบควบคมุการปดเปด 
 

จากภาพท่ี 5 แสดงถึงแบบจําลองของสวนการควบคุมการปดเปดคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบไปดวย รีเลยสวิตซทําหนาท่ี
ปดเปดคอมพิวเตอรดวยการเช่ือมตอกับจุด PowerSW บนเมนบอรดของคอมพิวเตอร ควบคุมการทํางานของรีเลยสวิตซดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร 

 
                                   A                            B                                 C 

ภาพท่ี 6 หนาจอควบคุมการทํางานของระบบบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
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จากภาพท่ี 6 เปนภาพแสดงหนาจอบนอุปกรณเคลื่อนท่ี โดยภาพท่ี 6(A)แสดงไอคอนเพ่ือเริ่มตนการทํางานของแอป

พลิเคชันภาพท่ี 6(B) แสดงการทํางานของแอปพลิเคชันเมื่อคอมพิวเตอรอยูในสถานะปด (Off) หากตองการเปดการใชงาน
คอมพิวเตอรใหกดปุมสีเขียว เพ่ือทําการเปด (Start) คอมพิวเตอร ภาพท่ี 6(C) แสดงการทํางานของแอปพลิเคชันเมื่อ
คอมพิวเตอรอยูในสถานะเปด (On) การหากตองการปดการใชงานคอมพิวเตอรใหกดปุมสีแดงเพ่ือทําการปด (shutdown) 
คอมพิวเตอร 

จากการทดลองพบวาการใชพลังงานไฟฟาซึ่งเราสามารถวัดไดจากระยะเวลาในการเปดคอมพิวเตอรตัวอยางเชน 
เครื่องคอมพิวเตอรหน่ึงเครื่องใชพลังงาน 40 วัตต อัตราคาไฟฟา 4 บาท ตอ 1หนวย ตั้งเวลาการเปดการทํางานไวท่ี 8.00 
และตั้งเวลาปดไวท่ี 18.00 รวมเวลาเปดเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลา 10 ช่ัวโมง ทํางาน 30 วัน คิดเปนพลังงานไฟฟาท่ีใช 
(400*10*30)/1,000  เทากับ 120KWh ดังน้ันจะเสียคาใชจาย 12*4 เทากับ 480 บาทตอเดือน จากตัวอยางจะเห็นไดวามี
การเปดเครื่องคอมพิวเตอรท้ิงไวเปนเวลา 10 ช่ัวโมงตอวัน ซึ่งในการทํางานใน 10 ช่ัวโมงอาจจะมีการการใชงานคอมพิวเตอร
ไมถึง 10 ช่ัวโมง ดังน้ันถานําระบบควบคุมการเปดปดคอมพิวเตอรทางไกลผานอุปกรณเคลื่อนท่ีมาใชงานจะสามารถลด
พลังงานไฟฟาท่ีใชลงได 
 
ตารางท่ี1 ระดับความพึงพอใจของผูใชทีมีตอการใชงานระบบ 
 

เกณฑการวัดระดับความพ่ึงพอใจ x� S.D ระดับความพึงพอใจ 

การออกแบบใหใชงานงายเมนูไมซับซอน 4.36 0.20 ดีมาก 
กระบวนการทํางานของระบบมีความรวดเร็วในการเรียกใชงาน 4.36 0.38 ดีมาก 
รูปแบบการใชงานระบบสะดวกและไมซับซอน 4.30 0.15 ดีมาก 
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.14 0.08 ดีมาก 
มีเปนประโยชนตอผูใชงาน 4.52 0.29 ดีมากท่ีสดุ 

มีความถูกตองสมบูรณและครบถวน 4.26 0.15 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.10 ดีมาก 

 
คาเฉลี่ย 4.51 –5.00 มีระดับความพึงพอใจดีมากท่ีสุด คาเฉลี่ย3.51 – 4.50 มีระดับความพึงพอใจดีมาก คาเฉลี่ย 2.51 – 
3.50 มีระดับความพึงพอใจปานกลางคาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีระดับความพึงพอใจนอย คาเฉลี่ย1.00 – 1.50 มีระดับความพึง
พอใจนอยท่ีสุด 
 จากตารางท่ี1 แสดงถึงผลการประเมินความพึงพอใจของการใชงานระบบควบคุมการเปดปดคอมพิวเตอรทางไกล
ผานอุปกรณเคลื่อนท่ีผูศึกษาไดรับความรวมมือประเมินผลความพึงพอใจของผูใชระบบ จํานวน 30คน ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งน้ีเราไดนําเทคโนโลยีมาควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรและไดพบวา (1) สามารถควบคุมการ
เปดปดคอมพิวเตอรดวยอุปกรณเคลื่อนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการทดลองใหผูใชงานจํานวน 30 คนทดลองใชและมีผล
จากการทดลองใชงานของผูใชอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 4.32 (2) สามารถนําไปใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรในรุนท่ีไมมีคุณสมบัติในการเปดปดเครื่องคอมพิวเตอรระยะทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) จากการทดลองใช
เมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งเวลาเปดปดเครื่องผาน BIOS พบวาสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาจากการเปดท้ิงไวตามระยะเวลา
ท่ีตั้งคาไวใน BIOS และลดปญหาการเปดตามเวลาโดยระบบน้ีสามารถเปดใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดตาม 
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ขอเสนอแนะ 
ในงานวิจัยน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอในเรื่องการตรวจสอบสถานะการทํางานของคอมพิวเตอรวาอยูในสถานะเปด

หรือปดอยูในปจจุบันเพ่ือแจงใหผูใชทราบและตัดสินใจวาควรจะเปดหรือปดเพ่ือดําเนินการ และอีกหน่ึงหัวขอท่ีนาสนใจคือ
การแจงระยะเวลาในการใชงานคอมพิวเตอรเน่ืองจากเปนการบงบอกถึงการใชพลังงานไฟฟาแลวยังเปนตัวช้ีวัดถึงความ
เหมาะสมในเรื่องการหยุดพักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือยืดอายุการทํางาน 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของปจจัยตัวแปรตางๆ เชน การจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา การเบิกจาย

สินคา การติดตามสต็อกสินคา ท่ีมีตอตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินคา กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตและ
จําหนายช้ินสวนอะไหลเครื่องจักรกลการเกษตร ในวิจัยไดทําการวิเคราะหการใชพ้ืนท่ีคลังสินคาเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการ
จัดเก็บใหมรวมถึงการจัดผังการจัดเก็บสินคา ปรับปรุงข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซอน ปรับปรุงรูปแบบการบันทึกขอมูลสต็อกใหม
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และทําการติดตามความถูกตองสต็อกสินคาโดยใชวิธีการนับสต็อกตามรอบ จากการวิจัยพบวา
บริษัทสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสต็อกสินคาสําเร็จรูป ช้ินสวนประกอบ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ี
วางสินคาสําเร็จรูป กําหนดรูปแบบและรหัสชองจัดเก็บ สามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคาผานเครื่องมือคนหาแบบ
โปรแกรมสําเร็จรูปไดอยางเหมาะสม  

คําสําคัญ: เครื่องจักรกลการเกษตร ช้ินสวนอะไหล ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินคา 
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Abstract 

The objective of this research was to study the effects of parameters on the Improving 
warehouse management efficiency, i.e., storage management, goods issue and stock tracking. 
A case studies of prefabricated manufacturers and distributors of agricultural machinery 
parts. This research focuses on analyze the occupancy of warehouse space to improve the 
storage layout design, including improving storage system with storage floor plan, improve 
redundant work procedures and increased process efficiency for recording inventory data 
using efficient through excel program, tracking stock accuracy by using the stock counting 
method based on cycles count methodology. The results of the study reveal that the company 
can increase the efficiency of stock accuracy through finished goods and components part 
together with improved efficiency of warehouse space utilization through adjusted storage 
system which all identify storage locations. Finally company still reduce logistics searching 
and picking lead time through excel program efficiently.  
 
Keywords: agricultural machinery; parts; warehouses management efficiency  
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บทนํา 
สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ไดรับผลกระทบจากการท่ีทุกประเทศท่ัวโลกกําลังกาวเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม

หรือยุคดิจิทัลรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันทางดานธุรกิจท่ีมีการปรับตัวรวดเร็ว อันเปนผลสืบเน่ืองมาจาก
ปจจัยหลายดาน ท้ังดานราคา คุณภาพของสินคา ความหลากหลายหรือแมกระท่ังความพึงพอใจในมูลคาสินคา ตนทุนแรงงาน
ท่ีมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน และการรักษาระดับมาตรฐานการบริการน้ัน ๆ ดังน้ันเพ่ือความอยูรอดทางเศรษฐกิจของประเทศ ท้ัง
ทางภาครัฐและเอกชนจึงจําเปนตองปรับตัว และพัฒนาศักยภาพสําหรับการแขงขัน ดังน้ันผูประกอบการในประเทศไทยจึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาปจจัยทางดานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันท้ังภายในและภายนอก และการสราง
ความไดเปรียบเหนือคูแขง  

กิจกรรมดานโลจิสติกสน้ันเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีสําคัญของสถานประกอบการท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม
เชน การวางแผน การจัดหา การผลิต การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง และการขนสงซึ่งรวมถึงการขนสงยอนกลับดวย
เหตุน้ีเองผูประกอบการจึงตองบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกสใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตนทุนท่ีต่ําสุด  

บริษัทผูผลิตและจําหนายช้ินสวนอะไหลเครื่องจักรกลการเกษตรแหงหน่ึงกอตั้งโดยทีมงานผูเช่ียวชาญดานงานเหล็ก
โดยเฉพาะ ดวยประสบการณกวา 30 ป โดยไดพัฒนาเปนผูผลิตและจําหนายช้ินสวน และอะไหลในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไมวา
จะเปนกลุมเครื่องจักร, เครื่องจักรกลการเกษตร, กลุมช้ินสวนยานยนต และกลุมแมพิมพ เปนตน ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีชลบุรี 
ปจจุบันบริษัทประสบปญหาการจัดการโลจิสติกสของสถานประกอบการในสวนการจัดการคลังสินคา โดยสรุปกลาวคือ ขาด
รูปแบบบริหารจัดการดานพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา สงผลเรื่องพ้ืนท่ีไมเพียงพอตอการจัดเก็บสินคา การเบิกจายสินคาไมสะดวก
เน่ืองจากลักษณะการวางซอนกันบนพ้ืน ทําใหไมเพียงพอตอการจัดเก็บโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงฤดูกาลซึ่งทางบริษัทตองมีการ
สํารองสต็อกลวงหนา ขาดประสิทธิภาพกระบวนการบริหารคลังสินคา รูปแบบการเบิกจายสินคาใชแบบความจําเกือบท้ังหมด 
ประสิทธิภาพการบริหารความถูกตองสต็อกสินคาต่ํากวา 40% โดยภาพรวม และขาดระบบในการบริหารติดตามสต็อกสินคา
และรูปแบบการทวนความถูกตองสต็อกสินคาในการจัดเก็บ 

ปญหาดังกลาวจึงเปนท่ีมากรณีศึกษาท่ีบริษัทควรไดรับการปรับปรุงแกไขโดยปรับปรุงข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซอนไม
จําเปนลง และเน่ืองจากบริษัทประสบปญหาเก่ียวกับระบบการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาซึ่งสงผลกระทบตอลูกคาเกิด
ความผิดพลาดในการเบิกจายสินคา ความลาชาในการคนหาสินคา ความไมสะดวกขณะปฏิบัติงานรวมไปถึงความผิดพลาดใน
ระบบคลังสินคา จึงเปนแนวความคิดท่ีจะปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาตามหลักการและปรับปรุงการ
ทํางานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและลดตนทุนในการทํางานของ
องคการไดอีกทางหน่ึงและเพ่ือรองรับการเสริมสรางศักยภาพองคกรในอนาคต จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจงึสนใจศึกษาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาโดยใชบริษัทแหงน้ีเปนตนแบบเน่ืองจากเปนภาคอุตสาหกรรมหลักหน่ึงซึ่งเปนภาค
การเกษตรซึ่งเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือท่ีจะปรับปรุงการบริหารจัดการสินคาในคลังสินคาของบริษัทใหดีข้ึน 
ดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยปญหาโดยใชเปนกรณีศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลังโดย
ใชกรณีศึกษาของบริษัท 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

อนุสรา อติโรจนสกุล (2553) ไดศึกษาเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาตอธุรกิจหอง
เย็น โดยการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของในองคกรผลการศึกษาพบวาปญหาดานการ
จัดการสินคาใหปจจุบัน ไดแก การขาดการวางแผนพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินคาทําใหหาสินคาไมเจอ ไมมีระบบบงช้ีตําแหนงสินคา 
สินคา แตละ ชนิดจัดเก็บ ปะปนกันในคลังสินคาสงผลใหการคนหาสินคาลาชา สินคาเกิดความเสยีหายในระหวางการจัดเก็บ
ไมสามารถรองรับความตองการฝากสินคาลวงหนาไดไมทราบปริมาณสินคาคงเหลือ) จารุภา อุนจางวาง (2556) ได
ทําการศึกษาวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงคลัง ศูนยจําหนายผลิตภัณฑนม หางหุนสวนจํากัด ชัยภูมิแดรี่ มี
วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการจัดการสินคาคงคลังขาดประสิทธิภาพ จะหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการสินคาคงคลัง จากการศึกพบวาการนําระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและทํา
ใหการจัดการคลังสินคามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ธิญาดา ใจใหมคราม (2558) ไดศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินคา กรณีศึกษา คลังสินคา 2 ราษฎรบูรณะ เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บในคลังสินคาศึกษาวิธีการ
ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ วิธีการศึกษา ขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
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(Quantitative Analysis) จันทิมา ทาทอง และคณะ (2561) ไดศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา ของราน7-eleven 
และ Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก ดานงานรับสินคา ดานงานบันทึกสินคา ดานการเก็บรักษา และ
ดานการจายสินคา 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาของราน 7-eleven กับ Family Mart ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก ดานงานรับสินคา ดานงานบันทึกสินคา ดานการเก็บรักษา และดานการจายสินคา และ
อรณิชา บุตรพรหม และมาริสา ปอมบุบผา (2561) กลาววาการแกปญหาการจัดการคลังสินคาโดยการจัดการพ้ืนท่ีและนํา
หลักการ FIFO เขามามีสวนชวยในการการจัดการคลังสินคาสามารถชวยลดการความผิดพลาดท่ีเกิดจากการจัดสงสินคาเปน
การลดการจมของตนทุนการเก็บสินคาทําใหลดตนทุนการดําเนินงานและการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
จากงานวิจัยดังกลาวขางตนบางสวนท่ีคลายกันคือดานการปรับปรุงระบบการช้ีบงสินคาและการปรับปรุงกระบวนการใน
กิจกรรมคลังสินคา แตยังไมพบงานวิจัยใดท่ีเปนอุตสาหกรรมเดียวกันกับผูผลิตและจําหนายช้ินสวนอะไหลเครื่องจักรกล
การเกษตรซึ่งมีปริมาณประเภทสินคาท่ีหลากหลายและรูปแบบการจัดเก็บตามฤดูกาล ซึ่งตางจากอุตสาหกรรมท่ัวไป สวนดาน
ผลการวิจัยหลังการปรับปรุงจะแตกตางจากงานวิจัยอ่ืนดานเทคนิคและรูปแบบการปรับปรุงการจัดเก็บสินคาแบบ Relayout 
ดวยการออกแบบช้ันวางสินคาแบบ Selective Rack, การนําระบบบารโคดเขามาควบคุมการเบิกจายสินคาประเภทท่ี
หลากหลาย รวมถึงระบบ excel อัติโนมัติเขามาควบคุมการเบิกจาย เปนตน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของปจจัยตัวแปรตางๆเชน การจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา การเบิกจายสินคา  การติดตาม
สต็อกสินคาท่ีมีตอตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินคา             

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาใหมหลังปรับปรุงโดยใชเครือ่งมือผสมผสานเชน 
ผังกระบวนการ (Flow Chart) , ผังและรูปแบบการจัดเก็บ (Relayout) การปรับอุปกรณขนถายลําเลียงและระบบสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารสต็อกและแผนการจัดเก็บสินคาคงคลัง 

3. เพ่ือวัดประสิทธิภาพของระบบการจัดการสินคาท่ีนําเสนอเปรียบเทียบกับระบบเดิม 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาปญหาและการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของคลังสินคา ผูศึกษาไดออกแบบการวิจัยแบบ
บูรณาการเปนการศึกษาคนควาดวยตนเองในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลจากสองแหลง
คือขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิจากน้ันจึงนําขอมูลท้ังสองสวนมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการใน
เชิงกลยุทธในการสรุปและประมวลผล โดยมีการใชเครื่องมือตางๆ ในการวิเคราะหเพ่ือสรุปเลือกใชกลยุทธในการบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) เปนการศึกษาโดยใชวิธีการสัมภาษณ และเปน
การเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับการบริหารคลัง ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการจัดการรับการจัดเก็บ การ
เบิกจาย การตรวจนับสต็อก และการจัดการขอมูลเอกสารการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
(Unstructured Interview) คือ เปนการสัมภาษณโดยกําหนดเพียงแนวหัวขอการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะระบุขอความกวาง 
ๆ ท่ีเปนแนวในการถามโดยเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองการอยางครบถวนในทุก ๆ ประเด็น
ท่ีสนใจศึกษา ประชากรท่ีศึกษาสําหรับการศึกษาวิจยัน้ี จะทําการศึกษาโดยใชกรณีศึกษาของบริษัทผูผลิตและจําหนายช้ินสวน
อะไหลเครื่องจักรกลการเกษตรโดยครอบคลุมการบริหารจัดการคลังสินคาสําเร็จรูปและคลังอะไหลของบริษัทท่ีชลบุรี ซึ่ง
ขอมูลไดมาจากการเขาไปสํารวจสถานประกอบการ และสอบถามขอมูลจากผูบริหารคลังสินคาและทีมงาน โดยการใชกลุม
ตัวอยางจากผูบริหารและหัวหนาคลังสินคาท่ีปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาท่ีทําวิจัยในชวงตั้งแตเดือน มกราคม 2562 ถึง
สิงหาคม 2562 ขอบเขตของการศึกษามีดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกอนการดําเนินการ 
2. ศึกษาสภาพปญหาของบริษัทดานบริหารจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลังและผลกระทบ โดยขอมูลดานการ

จัดเก็บสินคาใชขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสัมภาษณหัวหนางานคลังสินคาและสํารวจรูปแบบการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปและ
อะไหลจากสถานท่ีคลังสินคาจริง 
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3. ศึกษากระบวนการบริหารจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง และรูปแบบการจัดเก็บของบริษัท รวมถึงการ
รวบรวมขอมูลการจัดเก็บกอนปรับปรุงจากขอมูลทุติยภูมิโดยใชรายงานสต็อกจัดเก็บปจจุบันท่ีมี และรวมถึงขอมูลการวางแผน
สต็อกจากฝายคลังสินคา เปนหลัก และดําเนินการจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติมดานประสิทธิภาพการจัดการความถูกตองของสต็อก
สินคาโดยใชขอมูลผลการนับสต็อกท่ีมาจากฝายบัญชี เปนหลัก 

4. วิเคราะหสาเหตุท่ีเกิดปญหาและกําหนดแนวทางการแกไขปรับปรุงตามระยะเวลา โดยใชแผนภูมิกางปลาเพ่ือ
วิเคราะหสาเหตุตนตอพรอมท้ังกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง 

5. ดําเนินการใชระบบบริหารจัดการคลังสินคาใหมและระบบการตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการถูกตองสินคา
สําเร็จรูปและการบริหารจัดการสินคาคงคลัง รวมถึงนําเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาใหมหลัง
ปรับปรุงโดยใชเครื่องมือผสมผสานเชน ผังกระบวนการ (Flow Chart), ผังและรูปแบบการจัดเก็บ (Relayout), การปรับ

อุปกรณขนถายลําเลียงและระบบสนับสนุน, การปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารสต็อกและแผนการจัดเก็บสินคาคงคลัง จัดทํา
เครื่องมือและรูปแบบในการตรวจสอบและติดตามการบริหารสต็อกรวมถึงเอกสารการบันทึกและตรวจติดตามสต็อกและการ
นําระบบบารโคดเขามาชวยในการบริหารจัดการสต็อก 

6. เปรียบเทียบผลการวิจัยกอนและหลังการดําเนินการ 
7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะหดวยแผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) เพ่ือหาสาเหตุท่ีสต็อกไมตรง เพ่ือการกําหนดแนว
ทางการแกไขปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 การวิเคราะหสรุปปญหาดวยแผนผังกางปลา 

ท่ีมา : ฝายคลังสินคา บริษัทกรณศีึกษา 
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ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นปญหาและวิธีการแกไข 
 

สรุปประเด็นปญหา วิธีการแกไข 
ขาดรูปแบบบริหารจัดการดานพื้นที่จัดเก็บสินคาที่มีประสิทธิภาพ
ใชพื้นที่แนวสูง สงผลเร่ืองพื้นที่ไมเพียงพอตอการจัดเก็บสินคา 

ออกแบบปริมาณการจัดเก็บที่เหมาะสม พื้นที่การจัดวางสินคาตามแต
ละประเภทกลุมสินคา ออกแบบผังการจัดเก็บ อุปกรณการจัดเก็บใหม
โดยใชชั้นวางสินคา Selective Racking ตามโซนการจัดเก็บ และ
อุปกรณการจัดเก็บ Storage Bin สําหรับการเบิกจายอะไหล 

การเบิกจายสินคาไมสะดวกเนื่องจากลักษณะการวางซอนกันบน
พื้น ไมสามารถรองรับนโยบายการหยิบสินคาแบบเขากอน-ออก
กอนได 

- ออกแบบช้ันวางสินคาตามความเหมาะสมการจัดเก็บตามกลุมสินคา 
ตามโซนการจัดเก็บและความยากงายในการเบิกจาย 

- ทดสอบและติดต้ังชั้นวางสินคาประเภทตางๆพรอมดําเนินการระบุปาย
ชี้บงการเบิกจายสินคาตามรูปแบบการจัดเก็บ 

ขาดประสิทธิภาพกระบวนการบริหารคลังสินคา รูปแบบการ
เบิกจายสินคาใชแบบความจําเกือบทั้งหมด ประสิทธิภาพการ
บริหารความถูกตองสต็อกตํ่ากวา 50 % โดยภาพรวม 

- วิเคราะหกระบวนการ กอนและหลังปรับปรุงพรอมออกแบบ Gap 
Analysis ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและออกแบบรูปแบบ
รายงานการบันทึกและจัดการความถูกตองสต็อกสินคา 

- ทวนสอบสต็อกดวยการทํา Cycle Count และปรับยอดตอเนื่อง 
ขาดนโยบายการจัดเก็บสินคาและการติดตามที่มีประสิทธิภาพ - ต้ังเปาหมายและนโยบายการจัดเก็บสินคาตาม Min – Max และ

ติดตามรายการไมเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนไหวชา 
ขาดการบันทึกน้ําหนักในกระบวนการรับสินคาทุกคร้ัง พนง. ทํา
การแปลงหนวยรับเอง 

กําหนดมาตรการการตรวจสอบน้ําหนักรับทุกคร้ังกอนรับสินคา 

ขาดกระบวนการควบคุมการหยิบสินคาโดยสวนกลาง กอนทําการเปล่ียนระบบ มีการออกแบบExcel เพื่อใชงานโดยการส่ัง
หยิบสินคาจากพนักงานสวนกลางเทานั้นและเตรียมการทํา Barcode 
เพื่อรองรับการใชงานเบิกจายสินคา 

กระบวนการยายสินคาในคลังขาดเอกสารบันทึกการควบคุมการ
ยายสินคา 

จัดทํากระบวนการและเอกสารควบคุมกรณีที่มีการยายสต็อกในคลัง
หรือระหวางคลัง 

ขาดรูปแบบการทวนสต็อกสินคาในการจัดเก็บ ฝกอบรมและเตรียมกระบวนการทวนสอบการนับสินคาแบบ Cycle 
Count 

รหัสสินคาซํ้า ทําการตรวจสอบรหัสสินคาซํ้าและแจงทางวิศวกรรมเพื่อปรับรหัสสิน
คาที่ถูกตอง และใชระบบบารโคดควบคุมการรับจายในอนาคต 

พื้นที่การจัดเก็บไมเพียงพอเนื่องจากมีสต็อกไมเคล่ือนไหวปนอยู กําหนดนโยบายการจัดเก็บสินคาและทําแผนการลดสต็อกหมุนเวียน
ชาและไมเคล่ือนไหวลง 

 

การจัดการพ้ืนท่ีคลังสินคา (Layout Managements) 
การออกแบบช้ันวางสินคาตามความเหมาะสมการจดัเก็บตามกลุมสนิคา ตามโซนการจดัเก็บและความยากงายใน

การเบิกจาย พ้ืนท่ีการจัดวางสินคาตามแตละประเภทกลุมสินคา ออกแบบผังการจัดเก็บ อุปกรณการจดัเก็บใหมโดยใชช้ันวาง
สินคา Selective Racking ตามโซนการจัดเก็บ และอุปกรณการจดัเก็บ Storage Bin สําหรบัการเบิกจายอะไหล 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการจัดวางสินคากอนการปรับปรุงท่ียากตอการเบิกจายจัดเก็บและเคลื่อนยาย 

ท่ีมา : ฝายคลังสินคา บริษัทกรณศีึกษา 
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 จากภาพท่ี 3 มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บใหมจากการวางสินคาบนพ้ืนมาใชการจัดเก็บแบบช้ันวางสินคาและ
กําหนดปายช้ีบงใหม ซึ่งจะสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีการจัดเก็บไดสูงข้ึน 

 

   
 

ภาพท่ี 3 แสดงการจัดวางสินคาและชองพาลเลตหลังการปรับปรุงท่ีงายตอการเบิกจายจัดเก็บและเคลือ่นยาย 
ท่ีมา : ฝายคลังสินคา บริษัทกรณศีึกษา 

 
การแกไขการดําเนินงานรหัสสินคาซํ้า 
 จากภาพท่ี 4 เปลี่ยนการปรับปรุงการเบิกจายสินคาจากระบบความจําพนักงานเปนการนําระบบบารโคดมาใชในการ
เบิกจายสินคาอะไหล 
 
                                             
 
 
 
 
 
               

                                         
 
 

 กอนปรับปรุง : การใชความจําในการเบิกจายอะไหล         หลังปรับปรุง : การเตรียม Tag และบารโคดเพ่ือรองรับการ
    ทํางานการเบิกจายอะไหล                                                               

 

ภาพท่ี 4 แสดงการกําหนดTag และบารโคดเพ่ือแกไขการดําเนินงานรหัสสินคาซ้ํา 
ท่ีมา : ฝายคลังสินคา บริษัทกรณศีึกษา 

 
การจัดทําชองจัดเก็บเพ่ือรองรับระบบบริหารคลังสินคา 
กอนปรับปรุง 
ไมมีการระบุชองจัดเก็บ เน่ืองจากระบบ SBC ขาดการตดิตามสต็อกตามแตละคลังสินคาคลังไมระบบไมรองรับการตรวจสอบ
โดยใชชองจัดเก็บหรือ Location ได 
หลังปรับปรุง 
เตรียมความพรอมกําหนด Location เพ่ือรองรับการใชงาน WMS โดย Master Data สินคาและชองจัดเก็บ โดยใชการระบุ
ชองจัดเก็บท่ีชัดเจนตามประเภทกลุมสินคา 
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ภาพท่ี 5 แสดงการกําหนด Location เพ่ือรองรับการใชงาน WMS โดย Master Data สินคาและชองจัดเก็บ 
ท่ีมา : ฝายคลังสินคา บริษัทกรณศีึกษา 

 

ออกแบบกลุมสนิคาตามความเคลื่อนไหวและการออกแบบรอบในการติดตามความถกูตองของสนิคา 
กอนปรับปรุง 
ไมมีการกําหนดกลุมสินคาตามความเคลื่อนไหวและการออกแบบรอบในการติดตามความถูกตองของสินคา 
หลังปรับปรุง 
กําหนดกลุมสินคาตามความเคลื่อนไหวและการออกแบบรอบในการติดตามความถูกตองของสินคา โดยกลุม A เคลื่อนไหว
ภายใน 180 วัน / กลุม B เคลื่อนไหวภายใน 181-365 วัน / กลุม C เคลื่อนไหวภายใน 366-730 วัน / กลุม D เคลื่อนไหวชา
และกลุมสินคาไมเคลื่อนไหวมากกวา 730 วัน เพ่ือการตรวจติดตามอยางใกลชิด 
 

การออกแบบExcel เพ่ือใชงานโดยการสั่งหยิบสินคาจากพนกังานสวนกลางเทานั้นและเตรียมการทํา Barcode เพ่ือ
รองรับการใชงานเบิกจายสินคา 
กอนปรับปรุง 
ใชรูปแบบความจําพนักงานเปนหลักในการเบิกจายสินคา 
หลังปรับปรุง 
ออกแบบ Excel เพ่ือควบคุมการเบิกจายสต็อกสินคาเพ่ือใชการช่ัวคราวกอนนําโปรแกรมระบบบรหิารคลังสินคามาใชงาน 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงการออกแบบ Excel เพ่ือควบคุมการเบิกจายสต็อกสินคา 
ท่ีมา : ฝายคลังสินคา บริษัทกรณศีึกษา 

 

กําหนดนโยบายการจัดเก็บสินคาและทําแผนการลดสต็อกหมนุเวียนชาและไมเคลื่อนไหวลง 
กอนปรับปรุง  
ไมมีการดําเนินการ 
หลังปรับปรุง  
ลดสต็อกสําเร็จรูปเคลื่อนไหวชาและไมเคลื่อนไหวรวมกวา 2.25 ลานบาทจากมูลคารวม 117 ลานหรอืกวา 2.1% 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยพบวาบริษัทสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสต็อกสินคาสําเร็จรูป ช้ินสวนประกอบ เพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีวางสินคาสําเร็จรูป กําหนดรูปแบบและรหัสชองจัดเก็บ สามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคา
ผานเครื่องมือคนหาแบบโปรแกรมสําเร็จรูปไดอยางเหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปไดวาผลลัพธท่ีไดเปนไปตามวัตถุประสงค เพ่ือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาและสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ตามสาเหตุท่ีไดกลาวโดยขางตนและจากน้ันมีการ
ดําเนินการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใหดีข้ึน โดยสรุปผลการดําเนินการไดดังน้ี             

1. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสต็อกสินคาสําเร็จรูป ช้ินสวนประกอบ และสต็อกรายการสั่งซื้อหลัง
ปรับปรุงเปน 85% เทียบจากแผนกอนปรับปรุง 30% 

2. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีวางสินคาสําเร็จรูปข้ึน110%จาก748 ตร.ม. เปน1426 ตร.ม. 
3. สามารถคนหาสินคาไดอยางรวดเร็วจาก 30 นาทีเปนภายใน 10 นาทีไดจากการใชระบบชองจัดเก็บสินคามี

นโยบายและกําหนดการบริหารสต็อกตาม Max Min ไดอยางเหมาะสม สงผลใหสต็อกวัตถุดิบลดลงกวาเดือนละ 20 ลานหรือ
กวา 11% เทียบตัวเลขกอนปรับปรุงหรือคิดเปนตนทุนการถือครองสต็อกกวา 12 ลานบาทตอป โดยกอนปรับปรุงวัตถุดิบ
มูลคากวา 156 ลาน ลดเหลือ 136 ลานบาท 

4. หลังปรับปรุงมีการกําหนดกลุมสินคาตามความเคลื่อนไหวและการออกแบบรอบในการติดตามความถูกตองของ
สินคา โดยกลุม A เคลื่อนไหวภายใน 180 วัน / กลุม B เคลื่อนไหวภายใน 181-365 วัน /  กลุม C เคลื่อนไหวภายใน 366-
730 วัน / กลุม D เคลื่อนไหวชาและกลุมสินคาไมเคลื่อนไหวมากกวา 730 วัน เพ่ือการตรวจติดตามอยางใกลชิด ซึ่งไมมีการ
จัดทํากอนปรับปรุง 

5. ลดสต็อกสําเร็จรูปเคลื่อนไหวชาและไมเคลื่อนไหวหลังปรับปรุงรวมกวา 2.25 ลานบาท จากมูลคาสต็อกกอน
ปรับปรุงรวม 117 ลานบาท หรือกวา 2.1% คิดเปนตนทุนการถือครองสินคาท่ีลดลงปละกวา 180,000 บาท  
 
ขอเสนอแนะ 

ผลจากการดําเนินการวิจับขางตน เพ่ือเปนองคความรูในการพัฒนาการบริหารจัดการคลังสินคาและสนิคาคงคลัง
เพ่ือนําไปสูการวิจัยท่ีเก่ียวของตอไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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เว็บปญญาประดิษฐสําหรับเทียบโอนหนวยกิตสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

มณีรัตน ภานันท จินตนา แสงดี เพ็ชรรัตน รุงวชิรา ธีระ ศุภโกมลกิจ และ รุจิรา จุลภักดิ ์

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ 
email: m.paranan@gmail.com 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ออกแบบพัฒนาเว็บปญญาประดิษฐสําหรับการเทียบโอนหนวยกิตเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต (2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบข้ึนดวยวิธีคํานวณคา Precision และ Recall เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา
ระบบเว็บ ไดแก Bootstrap Framework  HTML5 CSS3 JavaScript JQuery PHP programming language และสราง 
Dashboard ดวย Google Charts API ซึ่งแสดงขอมูล (Data Visualization) ดวย Pie Chart, Combo Chart ระบบมีการ
ประยุกตใชเทคนิคทางดาน Text Mining สําหรับวิเคราะหความคลายของคําอธิบายรายวิชาระหวางรายวิชาของหลักสูตร 
ปวส กับ รายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาสําหรับผูบริหารหลักสูตร 
ผลการวิจัยพบวาเว็บปญญาประดษิฐสําหรบัการเทียบโอนหนวยกิตและธนาคารหนวยกิต มีคา Precision อยูท่ี 98% และมีคา 
Recall อยูท่ี 100% เว็บปญญาประดิษฐระบบธนาคารหนวยกิตเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 4 โมดูลหลัก
ไดแก โมดูลบริหารจัดการขอมูลพ้ืนฐาน โมดูลวิเคราะหเหมืองขอความเพ่ือเทียบเคียงความรู โมดูลปญญาประดิษฐเลือกการ
เทียบโอนท่ีดีท่ีสุด และโมดูลออกรายงานอัจฉริยะ 

คําสําคัญ: ปญญาประดิษฐ เทียบโอนหนวยกิต เหมืองขอมูล เหมืองขอความ แสดงภาพขอมูล 
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Abstract 

 The objectives of the study were to (1)  design and develop artificial intelligence web for credit 
transfer and credit bank (2)  evaluate the effectiveness of the system by calculating the Precision and 
Recall values and using tools such as Bootstrap Framework, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP, 
and programming language as well as creating Dashboard using Pie Chart and Combo Chart. The system 
applied Text Mining Technique to analyze the similarity of course description between the courses of 
high vocational education and bachelor’s degree in order to support the approval decision of curriculum 
committees to transfer courses.  The result found that the precision value of artificial intelligence web 
for credit transfer and credit bank was 98% , and the recall value was 100% .  Artificial intelligence web 
for credit bank to support lifelong learning consisted of four modules, which were module of database 
management, module of text mining analysis to compare knowledge, module of artificial intelligence 
web to choose the best transferring, and module of intelligent report. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, Credit Transfer, Data Mining, Text Mining, Data Visualization;  
 

 
 
 
  

1-125



 
 

บทนํา 
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ดวยการผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบการเทียบโอน

ประสบการณใหกวางขวางและมีมาตรฐานยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการดําเนินการระบบธนาคารหนวยกิต 
(Credit Bank) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกาท่ีใหผูเรียน
สามารถนําผลการเรียนท่ีไดจากการศึกษาในระบบและผลการเรียนรูท่ีไดจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
หรือจากประสบการณของบุคคล มาเก็บสะสมไวในธนาคารหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือขอรับประกาศนียบัตร 
วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกาเมื่อเรียนครบตามเง่ือนไขของหลักสูตร 
โดยไมจํากัดอายุของผูเรียน คุณวุฒิผูเรียน ระยะเวลาในการสะสมหนวยกิตและระยะเวลาในการเรียน การสรางระบบธนาคาร
หนวยกิตมีเจตนารมณสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตใหมหาวิทยาลัยเปดโอกาสและปรับวัฒนธรรมการเรียนรูใหผูท่ี
ตองการมีความรูสามารถเขาเรียนได ผูเรียนท่ีออกจากระบบมหาวิทยาลัยไปแลวสามารถเขามาเรียนใหมไดตลอดเวลา โดยลด
ขอจํากัดบางประการ เชน ตองลงทะเบียนเรียนใหม การไมจํากัดอายุของผูเขาเรียน โดยใชหลักเกณฑการเทียบโอนผลการ
เรียนจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย เทียบโอนเขาสูการศึกษาในระบบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาระบบ
การประเมินท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน มีการดําเนินงานอยางโปรงใสตรวจสอบได ประโยชนท่ีจะไดรับจากแนวทางดังกลาว 
ชวยเพ่ิมโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผูเรียน เพราะผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ดวยวิธีกาท่ีหลากหลายตามความสนใจ 
เชน การอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว การเรียนรูตามอัธยาศัย หรือการทํางานแลวไดรับประสบการณวิชาชีพ ซึ่ง
กลไกความเช่ือมโยงของผลการเรยีนรูตองมีระบบและกลไกในการเทียบเคียงความรูสูระดับคุณวุฒิท่ีมีความยืดหยุนหลากหลาย
สนับสนุนใหบุคคลท่ีมีประสบการณหรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงานสามารถเทียบโอนหรือเติมเต็มเพ่ือใหไดการรับรองตาม
คุณวุฒิน้ัน ๆ วิธีการประเมินผลการเรียนรูจากนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
เชน การสอบมาตรฐาน (Credit from standard tests: CS) การสอบท่ีไมใชการสอบมาตรฐาน (Credit from nonstandard 
tests, credit from exam: CE) หนวยกิตท่ีไดจากการประเมิน อบรมจากหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Credit 
from training: CT) หนวยกิตท่ีไดจากแฟมสะสมงาน (Credit from portfolio: CP) ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเขาสูระบบการศึกาในระบบ พ.ศ. 2545 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาเว็บปญญาประดิษฐสําหรับเทียบโอนหนวยกิตดวยการประยุกตใชเทคนิคทางดานเหมืองขอมูล 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทํางานของเว็บปญญาประดิษฐ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การพัฒนาเว็บปญญาประดิษฐสําหรับการเทียบโอนหนวยกิตเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 
1. การรวบรวมขอมูลรายวิชาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ัวประเทศ และรวบรวมขอมูล

รายวิชาในหลักสูตรปรญิญาตรี โดยใชกรณีศึกษา เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (สาขาระบบสารสนเทศ, 
2558) จากน้ันนํามาจัดเก็บเขาสูระบบฐานขอมูล และทําการพัฒนาระบบเว็บปญญาประดษิฐ ในการวิเคราะหตัดคํา และสราง
เปนคําสําคัญซึ่งเปนคําสําคัญของคําอธิบายรายวิชาแตละวิชา เพ่ือใชในการเปรียบเทียบกับคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
ระดับ ปวส. ท่ีจะใชสําหรับเทียบโอนความรูท่ีเคยไดศึกษามากอนหนา 

2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําผลลัพธของการเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชามาประเมินประสิทธิภาพดวยสูตรการ
คํานวณคา Recall และ Precision ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังภาพดานลาง 
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ภาพท่ี 1 การคํานวณคา Precision และ Recall 

ท่ีมา : การคํานวณคา Precision และ Recall. (2561). สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2562, จาก https://medium.com/mmp-
li/evaluate-model-precision-recall-f1-score-machine-learning-101-89dbbada0c96 

 
การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลตารางรายวิชา 

 
แอตทริบิวต KeywordText จะไดจากการนําเอาขอมูลคําอธิบายรายวิชาในแอตทริบิวต DescriptionTH มาผาน

กระบวนการวิเคราะหตัดคําอัตโนมัติดวยเว็บแอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนซึ่งเรียกใชฟงกชันการตัดคําของระบบ Lextoplus มาใช
ในการตัดคํา ซึ่งโปรแกรม LexToPlus (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2537) เปนโปรแกรมตัดคํา
ภาษาไทยแบบอิงพจนานุกรม (Dictionary based) ซึ่งถูกพัฒนาโดย NECTEC ใชเทคนิค Longest matching ในการตัดคํา
ภาษาไทยท่ีใหความแมนยําสูง แบบอิงพจนานุกรม (Dictionary based) โดยใชเทคนิคการแบงคําแบบ Longest matching 
จากน้ันจะนําคําสําคัญแตละคํามาคั่นดวยเครื่องหมาย | และนับจํานวนคําสําคัญบันทึกไวในแอตทริบิวตร KeywordUnit 
จากน้ันระบบจะทําการวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองขอความ (วิเคราะหตัดคํา แตละคํา ในประโยคท้ังหมด แลวเปรียบเทียบกับ
คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี วามีจํานวนก่ีคําท่ีเหมือนกัน จากน้ันเรียงลําดับวิชาท่ีเหมือนกันท่ีสุด แสดงใหผูใช
ระบบเห็น 10 วิชาท่ีมีความคลายท่ีสุด 

ภาพท่ี 2 โครงสรางตารางฐานขอมูลรายวิชา ท่ีผานกระบวนการตดัคําเรียบรอยแลว 
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ผลการวิจัย  

 
ภาพท่ี 3 หนาเว็บปญญาประดิษฐแสดงผลการตัดคําและเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 10 อันดับท่ีคลายท่ีสดุ 
 
จากการวิเคราะหผลลัพธท่ีไดจากระบบเว็บปญญาประดิษฐเพ่ือการเทียบโอนหนวยกิตมีคา Precision อยูท่ี 98% 

และมีคา Recall อยูท่ี 100%  
 
สรุปและอภิปลายผล 

เว็บปญญาประดิษฐระบบธนาคารหนวยกิตเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 4 โมดูลหลักไดแก โมดูล
บริหารจัดการขอมูลพ้ืนฐาน โมดูลวิเคราะหเหมืองขอความเพ่ือเทียบเคียงความรู โมดูลปญญาประดิษฐเลือกการเทียบโอนท่ีดี
ท่ีสุด และโมดูลออกรายงานอัจฉริยะ เปนการพัฒนาตอยอดจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บเซอรวิส
ดวยเทคนิคปริภูมิเวกเตอรสําหรับสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (มณรีัตน ภารนันท และณมน จีรังสุวรรณ, 2558)   สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง (พรศิลป บัวงาม และ อุทุมพร ศรีโยม
, 2559) ตนแบบระบบเทียบโอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระบบสามารถตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา จากวุฒิ ปวส. กับคําอธิบายรายวิชาของ
หลักสูตรปริญญาตรี ดวยการตัดคําหลักเก็บไวเปนฐานขอมูล แลวเปรียบเทียบจํานวนคําท่ีพบ หามีจํานวนคําเหมือนกัน
มากกวารอยละ 75 ถือวารายวิชาน้ันสามารถใชเทียบโอนได ระบบดังกลาวผานการประเมินประสิทธิภาพความถูกตองอยูท่ี
รอยละ 89.42 และงานวิจัยของ (บารมี โอสธีรกุล และ ธวัชชัย งามสันติวงศ, 2555) ระบบเทียบโอนรายวิชาโดยใชแบบจําลอง
เวกเตอรสเปซ ทดลองใชกับสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใช
วิธีการตัดคํา และนําคําท่ีไดไปเปรียบเทียบกับ Dictionary เมื่อพบคํานํามาเปน Keywords ดวยกระบวนการ Vector Space 
Model (VSM) ใชวัดความคลึงของเอกสารภาษาไทยในสวนของคําอธิบายรายวิชาระหวางวิชาของหลักสูตร ปวส. กับวิชาของ
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หลักสูตรปริญญาตรี ระบบดังกลาวพัฒนาดวย Visual Studio 2008 ฐานขอมูล Microsoft Assess 2007 ประสิทธิภาพ
ความถูกตองอยูท่ีรอยละ 86.66 
 
ขอเสนอแนะ  

การนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาประยุกตใชในการวิเคราะหเลือก (solution) ท่ีดีท่ีสุด สําหรับการเทียบโอน ซึ่ง
ระบบจะทําหนาท่ีวิเคราะหเลือกใหอัตโนมัติ ผลลัพธท่ีไดจากการเทียบโอนจะทําใหนักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได
จํานวนวิชามากท่ีสุด ระบบน้ีจะดําเนินการพัฒนาตอยอดใหครอบคลุมกับทุกหลักสูตรและทุกมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือสงเสริมการเทียบโอนหนวยกิตขามสถาบัน ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การดําเนินการระบบ
ธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกาท่ีใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนท่ีไดจาก
การศึกษาในระบบและผลการเรียนรูท่ีไดจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณของ
บุคคล มาเก็บสะสมไวในธนาคารหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวท้ังประเทศ 
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บทคัดยอ 
        งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการบริการตอบคําถามอัติโนมัติของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนครและเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใชแอปพลิเค-
ชัน ไลนบอท (Line Bot) การพัฒนาระบบใชไดอาล็อกโฟลว (Dialog-flow) เปนเครื่องมือในการออกแบบพัฒนาคําถาม และ
คําตอบของระบบตอบคําถามอัตโนมัติเก่ียวกับทุนวิจัยตาง ๆ  และใชไลนออฟฟเซียล แอคเคาท (Line  Official Account) ใน
การพัฒนาระบบการแจงเตือนขาวสารและการสงรายงานตาง ๆ เก่ียวกับทุนวิจัยและระบบตอบคําถามอัตโนมัติเรื่องทุนวิจัย
และประเมินประสิทธิภาพของ แอปพลิเคชันดวยวิธี แบล็ค บอกซ เทสติ้ง (Black box Testing) จากผูเช่ียวชาญ 

ผลการวิจัยพบวาไดแอปพลิเคชันท่ีสามารถตอบคําถามอัตโินมตัิเรื่องทุนวิจัยและขอมูลการสงเอกสารหลักฐานเก่ียว 

กับงานวิจัยตาง ๆ  สามารถเรยีกดขูอทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาในแตละปสามารถดูขาวประชาสัมพันธทุนวิจัยตาง ๆ  
สามารถเรียกดูเอกสารทุนวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดังน้ี 1) การขอทุนวิจัย 2)เอกสารรายงานความกาวหนา 3) เอกสารประกอบ 
การรายงานวิจยัฉบับรางและการรายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ สามารถแสดงขอมูลบุคลากร สถาบันวิจยัและพัฒนา เพ่ือตดิตอ
กับบุคลากรโดยตรงได แสดงปฏิทินในชวงเวลาการรับสมัครทุนวิจยัของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคช่ันการตอบคําถามอัตโนมตัิจากผูเข่ียวชาญพบวาประสิทธิภาพของภาพรวมระบบอยูในระดับดี
มากท่ีสุด  
คําสําคัญ: ไลนบอท, ระบบบริการตอบคําถามอัตโนมตัิ, สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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Abstract 
 The objective aims to develop the automatic answering service system of the 
Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University (RDI-SNRU) and to 
assess the efficiency of the RDI- SNRU auto answer service system.  Dialog flow Is a tool for 
designing the questions and answers to  
the auto question answering system about various research grants.  The Line Official Account 
is tool to develop news notification systems and the sending of report about research grants and 
automated question answering systems on research grants. The Black box Testing method was 
used to assess the efficiency application. 
 The results show that the application can answer questions about research grants and 
the submission of evidence documents with various researches, This application can browse 
the research funds of Research and Development Institute each year, And also, can view the 
news releases of research funds, research funding request progress report draft and complete 
research report, display personnel information RDI-SNRU to contact personnel directly. Have 
calendar display show Recruiting research funds of RDI- SNRU.  The result of the evaluation 
efficiency application is the best level. 
 
Keywords :  LINE Bot, Automatic Question Answer Service, Research and Development 
Institute Sakon Nakhon Rajabhat University 
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บทนํา 
 ในปจจุบัน ไลน (LINE) ไดเขามามีบทบาทในการสื่อสารในสังคมไทยเปนเรื่องปกติและไดเขามามีบทบาทใน
ประเทศไทยอยางแพรหลายตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 และไดเปนท่ีนิยมแพรหลายท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
ไลนมียอดผูใชมากวา 500 ลานคนท่ัวไลนเปนแอปพลิเคชันท่ีมีความสามารถในการสงขอความ, รูปภาพ, ขอความเสียง, และ
สามารถวิดีโอคอล (Video- Call) (Davydova, 2017) และ สามารถเพ่ิมเพ่ือนบัญชีคุยได นอกจากน้ี ไลนมีบริการตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของแอปพลิเคชัน ไลนมีบริการดังตอไปน้ี ไลนทูเดย (LINE To day), ไลนเกม (LINE Game), ไลนทีวี (LINE TV ), แรป-
บิตไลนเปย (Rabbit LINE Pay), ไลนแอด หรือ ไลนบอท (LINE @ หรือ LINE bot) (โสภิตา อารีชาติ และ ดุษฎี เทิดบารมี, 
2560) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหีนวยงานตาง ๆ ท่ีใหบริการในการสื่อสารกับ บุคลากรหรือหนวยงานท่ีมาติดตอ
หลายหนวยงานโดยเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีทําการวิจัยสงเสรมิและ
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากรพัฒนาประสานความรวมมือในการวิจัยการแลกเปลี่ยนความรู การสรางสรรคภูมิปญญา
และการบริหารทางวิชาการแกสังคมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนมีปรัชญาวา“วิจยัและบริการกาวหนาพัฒนาบุคลากร
และทองถ่ินและวิสัยทัศนคือ “สรางสรรคความรูสูสังคมปญญาดวย การวิจัยและนวัตกรรม” และปณิธานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร คือ “ทํางานรวมกันอยางเปนมิตรท่ีหลากหลาย  เครือขายความรวมมือ” นอกจากจากน้ี
ยังมียังมีอีกภารกิจหน่ึงคือ การบริการทุนวิจัยเพ่ือสําหรับผูวิจัยดังน้ี ทุนวิจัยนอก ทุนวิจัยแผนดิน ทุนวิจัยงบรายได ทุนวิจัย
บูรณาการเรียนการสอนกับการวิจยั และทุนพัฒนางานประจําสูการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาลัยราชภัฏสกลนคร, 
2562) โดยลักษณะงานดังกลาวสถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหกับผูวิจยั ผูรับทุน หรือ บุคลากรตาง ๆ  ท่ีมีความสนใจในงานวิจัยได
ติดตอมาเปนประจําโดยเฉพาะการตอบคําถามเดิม ๆ ซ้ํา ๆ 
 ดวยความสําคัญของการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีมลีักษณะของการใหบริการตอบคําถามเดิม ๆ  ซ้ํา ๆ  
ผูวิจัยตะหนักและมองเห็นวา เทคโนโลยี ไลนบอท (LINE BOT) นาจะเปนเทคโนโลยีท่ีเขามาชวยดําเนินใน การชวยตอบคําถาม
แบบอัตโนมัตเิพ่ือชวยแบงเบาภาระของบุคลากรผูรับผิดชอบในหนวยงานหรืออาจจะชวยเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานได หรือ 
เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรบับริการไดโดยผูวิจัย จะดําเนินในการเก็บขอมูลตาง ๆ เพ่ือหาแนวการใหบริการในการตอบ
คําถาม การแจงเตือนขอมูล (อติชา พัชรภัค, 2559) ดวยการพัฒนาแอปพลิเคชันตอบถามตอบอัตโนมตัิตามความสามารถของ
เทคโนโลยีไลนบอทในสวนในการบริหารจดัการทุนตาง ๆ  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

การพัฒนาระบบการบริการตอบคาํถามอัตโนมตัิ โดยเทคโนโลยี ไลนบอท (LINE BOT) ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครน้ันผูพัฒนาไดใชแรพิดแอปพลเิคชันดีเวลอบเมนโมเดล (Rapid Application Development 
Model) ในการพัฒนาระบบครั้งน้ีโดยผูพัฒนาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีสถาบันวิจยัและพัฒนาโดยใชวิธีสัมภาษณ
บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครโดยสอบถามเรื่องสภาพปญหาในการบริการตอบคาํถามตาง ๆ 
เรื่องทุนวิจัยและขอมลู ทุนวิจัยรายงบได, ทุนวิจัยแผนดิน, ทุนวิจัย R to R, ทุนวิจัยบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย ขอมูล
คําถามท่ีพบบอย และขอมลูตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสถาบันวิจยัและพัฒนาเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาโปรแกรมผูพัฒนาไดกําหนดการ
ดําเนินการเปนขอบเขตงานท่ีตองพัฒนาในระบบแอปพลิเคชันการประชาสมัพันธทุนวิจัย การตอบคาํถามอัตโนมตัิเรื่องทุนวิจัย 
การแจงเตือนเรื่องการสงรายงานวิจัย ผูพัฒนาทําวิเคราะหระบบงานเดิม โดยระบบงานเดมิของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนการ
ใหบริการตอบคาํถามเรื่องทุนวิจัยโดยลักษณะงานดังกลาวเปนการบริการตอบคาํถามเดิม ๆ ซ้ํา ๆ โดยทําใหการบริการตอบคํา 
ถามตาง ๆ ไมมีประสิทธ์ิภาพอยางท่ีควร ไมสามารถใหบริการการตอบคําถามขอมูลตาง ๆ ของสถาบันวิจัยไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
ผูพัฒนาทําการวิเคราะหระบบงานใหมโดยโครงสรางของ ระบบงานใหมมีแตกตางจาก ระบบงานเดมิมีการนํา เทคโนโลยี ไลน
บอท เขามาชวยใน การจัดการตอบคําถามเรื่องทุนวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการตอบคําถามแบงเบาภาระ การทํางานของ
บุคลากรและตอบคําถามไดอยางรวดเร็ว โดยจะประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึนดวย 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช
แอปพลิเคชัน ไลน บอท  
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยใชแอปพลิเคชัน ไลน บอท   
 
ระเบียบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงลองโดยผูพัฒนาไดพิจารณาเลือกใช แรพพิด แอปพลิเคชัน ดีเวอรเมนต โมเดล หรือ 
อารเอดี โมเดล(Rapid Application Development Model : RAD Model)  มาเปนตนแบบในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดย
มี 4 ข้ันตอนดังน้ี  
     1. กําหนดความตองการและวางแผน 

         การเก็บรวบรวมขอมลูสภาพปญหาท่ีพบเพ่ือนํามาปรับใชในการพัฒนาระบบการบริการตอบคาํถามอัตโนมตัิของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร โดยใชแอพพลิเคช่ัน ไลนบอท ไดรับความอนุเคราะหจากบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ใหขอมลูเก่ียวกับสภาพปญหาในการบริการตอบคําถามตาง ๆ เรื่องทุน
วิจัยโดยมีขอมูลทุนวิจัยรายงบได, ทุนวิจัยแผนดิน, ทุนวิจัยR to R, ทุนวิจัยบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย ขอมูลคาํถามท่ี
พบบอย และขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาโปรแกรม 
      2 กําหนดขอบเขตของงาน 
   ผูพัฒนาไดกําหนดการดําเนินการเปนขอบเขตงานท่ีตองพัฒนาในระบบแอปพลิเคชัน ดังน้ี 
                1) การประชาสัมพันธทุนวิจัย 
                2) การตอบคําถามอัตโนมัตเิรื่องทุนวิจัย ท้ัง  4 ประเภท คือ ทุนวิจัยแผนดิน ทุนวิจัยงบรายได  ทุนวิจัยบูรณา
การเรยีนการสอนกับการวิจัย และทุนพัฒนางานประจําสูการวิจัย ท้ังน้ีจะมุงสูประเด็น ตอบคาํถามอัตโนมัติข้ันตอนการขอทุน
วิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ข้ันตอนการขอทุนวิจัย ข้ันตอนการทําสัญญา ข้ันตอนการทํา
รายงานความกาวหนาในรอบ 6 เดือน ข้ันตอนสงรายงานวิจัยฉบับราง ข้ันตอนปดเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ        
          3) การแจงเตือนเรื่องการสงรายงานวิจัย โดยวิธีสงขอความแจงเตือน 
       3 วิเคราะหและออกแบบระบบ 
           การวิเคราะหและออกแบบระบบน้ีผูวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดของข้ันตอนวิเคราะหระบบงานเดิมวิเคราะห
ระบบงานใหมและการออกแบบระบบการบริการตอบคาํถามอัตโนมัติของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยใชแอปพลิเคชัน ไลนบอท ซึ่งไดนําทฤษฎีและแนวความคิดตาง ๆ จากท่ีไดศึกษาและ มาประกอบ การวิเคราะห
และออกแบบระบบงานโดยประกอบไปดวย 

1) วิเคราะระบบงานเดิมและงานใหม 
2) ออกระบบในภาพรวมโดยกําหนดแผนภาพกระแสขอมูล (Context Diagram) 
3) แผนภาพแสดงกระแสการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) 
4) ออกแบบความสัมพันธของขอมูลดวยอี–อารไดอะแกรม (E-R Diagram) 
5) กําหนดความสัมพันธของขอมูลดวยรีเลช่ันสคมีา (Relational Schema) 
6) กําหนดโครงสรางขอมูล 
7) การออกแบบหนาจอสวนของผูใช หรือ ยูสเซอร อินเตอรเฟค (User Interface) 

       4 การพัฒนาระบบ 
          การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการบริการตอบคาํถามอัตโนมัติของสถาบันวิจัยและพัฒนาหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยใชแอปพลิเคชัน ไลนบอท ดังน้ี  

 1) ไลน ดีโวลอปเปอร (Line Developer) ใชสําหรับสรางบัญชีท่ีเปนตัว เอพีไอ  (API) ของระบบ 
 2) ไดอะล็อกโฟลว (Dialog flow) ใชสําหรับสรางขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใชสรางคําถาม, คาํตอบ และ เลยเอาท 

(Lay-Out) ของโปรแกรมซึ่งใชภาษาจาวา (Java) ในการเขียนโปรแกรม 
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 3) อาดูบีอิลลาสเตเอตร (Adobe Illustrator) ใชสําหรับในการออกแบบเมนูคอนเทนตตาง ๆ และออกแบบ
หนาจอ 

 4) ไลนแอดเมเนจเจอร (Line @ Manager) ใชสําหรับสรางขอความแจงเตือนขาวสาร 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใชแอปพลิเคชัน ไลนบอท ไดการทํางานของ ไลน บอท ดังภาพท่ี 1 – 8 ดังตอไปน้ี 
 
หนาหลักของระบบ 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงหนาจอหลักของระบบ 
  

ภาพท่ี 1 จะแสดงหนาจอหลักโดยมี 6 เมนูใหเลือกดังตอไปน้ี คุยกะนองบอท, ขอมูลทุนวิจัย, ประชาสมัพันธ 
ทุนวิจัย, เอกสารท่ีเก่ียวของ, ปฏิทินทุนวิจัย และตดิตอโดยตรง 

1) หนาจอการทํางานเมนูคุยกับนองบอท 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงหนาหนาการทํางานเมนูคุยกับนองบอท 
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ภาพท่ี 2 จะแสดงหนาจอเมนูคุยกะนองบอทโดยการทํางานจะแสดงฟงคชันใหเลือกดังตอไปน้ี การสง 

เอกสารทุนวิจัย, การประกาศรับสมัครทุนวิจัยและคําถามท่ีพบบอย 
 

2) หนาจอการทํางานเมนขูอมูลทุนวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงหนาหนาการทํางานเมนูคุยกับนองบอท 
 

ภาพท่ี 3 จะแสดงหนาจอเมนูขอมูลทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย 
การทํางานจะแสดงฟงคชันใหเลือกดังตอไปน้ี ทุนวิจัยรายได, ทุนวิจัยแผนดิน, ทุนวิจัย R to R, ทุนวิจัยบูรณาการเรียนการ
สอนกับการวิจัย โดยท่ีแตละเมนูจะสามารถดูขอมูลทุนวิจัยในแตละงบประจําปได 

 
 

3) หนาจอการทํางานเมนูประชาสัมพันธทุนวิจัย 
 

 

           
 

ภาพท่ี 4 แสดงหนาหนาการทํางานเมนูประชาสัมพันธทุนวิจัย 
 

ภาพท่ี 4 จะแสดงหนาจอเมนูประชาสัมพันธขาวภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดยการทํางานจะแสดงฟงคชันใหเลือกดังตอไปน้ี ขาวประชาสัมพันธท่ัวไป, ขาวประชาสัมพันธทุนวิจัย, ขาวประชาสัมพันธทุน
วิจัยภายนอก 
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4) หนาจอการทํางานเมนูเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหนาหนาการทํางานเมนูเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

ภาพท่ี 5 จะแสดงหนาจอเมนูเอกสารทุนวิจัยท่ีเก่ียวของกับทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนครโดยการทํางานจะแสดงฟงคชันใหเลือกดังตอไปน้ี เอกสารทุนรายได, เอกสารทันแผนดิน, เอกสารทุน R to R, 
เอกสารทุนบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย โดยจะเปนเอกสารประกอบการสงขอทุน, สงรายงานความกาวหนา, สง
รายงานฉบับสมบูรณ เปนตน 
 

5) หนาจอการทํางานเมนูปฏิทินรับสมัครทุนวิจัยทุนวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงหนาหนาการทํางานเมนูปฏิทินทุนวิจัย 
 

ภาพท่ี 6 จะแสดงหนาจอเมนูปฏิทินรับสมัครทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนครโดยการทํางานจะแสดงรูปภาพและขอมูลปฏิทินการับสมัครทุนวิจัย 
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6) หนาจอการทํางานเมนูติดตอโดยตรง 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหนาหนาการทํางานเมนูติดตอโดยตรง 
 

ภาพท่ี 7 จะแสดงหนาจอเมนูติดตอโดยตรงกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดยการทํางานจะแสดงฟงคชันใหเลือกดังตอไปน้ี การติดตอผานโทรเบอรศัพท, การติดตอผานE-mail 

 
7) หนาจอการทํางานการแจงเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงหนาหนาการทํางานการเตือน 
ภาพท่ี 8 จะแสดงการเตือนขาวสารตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย 

จะแจงเตือนในรูปแบบขอความ 
 
 ผลการวิจัยการทดสอบและประเมินผลระบบตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบการบริการ
ตอบคําถามอัตโนมัติของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใชแอปพลิเคชัน ไลน บอท ผูพัฒนาไดทํา
การทดสอบและประเมินผลของระบบ โดยทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบตามวิธีการ Black Box testing จาก
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 ทาน เปนผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ, ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน, 
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและพัฒนาระบบ, ผูเช่ียวชาญดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร, ผูเช่ียวชาญดานออกแบบ
กราฟกและผูใชงานท่ัวไป   และทําการทดสอบประสิทธิภาพการพัฒนาแอปพลิเคช่ันดานงานบริการตามแนวคิด อุบลศิลป 
โพธ์ิพรม (2561) โดยมี 5 ดานดังน้ี ดานความสามารถในการทํางานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ ดานหนาท่ีการ
ทํางานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ ดานการใชงานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ ดานความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ ดานความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบงาน ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 

รายการประเมิน   S.D. ผลประเมิน 

ดานความสามารถในการทํางานของระบบการบริการตอบ

คําถามอัตโนมัต ิ

4.5286 .43670 ระดับดีมากท่ีสดุ 

ดานหนาท่ีการทํางานของระบบการบริการตอบคําถาม

อัตโนมัต ิ

4.5667 .45352 ระดับดีมากท่ีสดุ 

ดานการใชงานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมตั ิ 4.5429 .39152 ระดับดีมากท่ีสดุ 

ดานความมั่นคงปลอดภยัของระบบ 4.4333 .62952 ระดับดีมาก 

ดานความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบ 4.5000 .49690 ระดับดีมากท่ีสดุ 

ผลรวมประสิทธิภาพของระบบ 4.5143 .35885 ระดับดีมากท่ีสดุ 
        จากตารางท่ี 1 พบวาภาพรวมผลประสิทธิภาพของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติโดยใช เทคโนโลยี ไลน บอท 
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในภาพรวมพบวามีระดับประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับดีมากท่ีสุด  และเมื่อ
พิจารณาในแตละดานไมวาจะเปน ดานความสามารถในการทํางานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัต ิ ดานหนาท่ีการ
ทํางานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ  ดานการใชงานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ และดานความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบ ท่ีมีผลประสิทธิภาพอยูระดับดีมากท่ีสุด ยกเวนดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบท่ีมีผลประสิทธิภาพอยูระดับดีมาก 
 
สรุปและอภิปายผล 

สรุปผลการวิจัยพบวาไดแอปพลิเคชันท่ีสามารถตอบคําถามอัติโนมัติเรื่องทุนวิจัยและขอมูลการสงเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับงานวิจัยตาง ๆ  สามารถเรียกดูขอทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาในแตละป สามารถดูขาวประชาสมัพันธทุนวิจัย
ตาง ๆ  สามารถเรียกดูเอกสารทุนวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดังน้ี 1) การขอทุนวิจัย 2) เอกสารรายงานความกาวหนา 3) เอกสาร
ประกอบ การรายงานวิจัยฉบับรางและการรายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ สามารถแสดงขอมูลบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือติดตอกับบุคลากรโดยตรงได แสดงปฏิทินในชวงเวลาการรับสมัครทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาและการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบในแตละดานดังน้ี ดานความสามารถในการทํางานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ ดาน
หนาท่ีการทํางานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ ดานการใชงานของระบบการบริการตอบคําถามอัตโนมัติ ดาน
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการตอบคําถามอัตโนมัติน้ี
จากผูเช่ียวชาญพบวา มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมากท่ีสุดในทุก ๆ ดาน มีเพียงดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 
 อภิปายผลจากการท่ีผูพัฒนาไดนํากระบวนการ เลือกใช แรพพิดแอปพลิเคชันดีเวอรเมนตโมเดล หรือ อารเอดี 
โมเดล (Rapid Application Development Model : RAD Model)  มาเปนตนแบบในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดย 
มาเปนกระบวนการในพัฒนาการวิจัยในครั้งน้ีทําใหการพัฒนาระบบไดงายข้ึนรวดเร็วข้ึน และไดระบบท่ีพัฒนาตรงตามความ
ตองการของผูใชงานมากท่ีสุด อีกท้ังยังสามารถแกไขระบบตามความตองการของผูใชงานไดอยางรวดเร็วดวย ผลการวิจัยมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของอติชา พัชรภัค (2559) ในการพัฒนาระบบแจงเตือนผานไลน  และจากการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยยึดตามทฤษฎีการทดสอบแบบแบลคบอก ทําใหทราบผลของการพัฒนาแอปพลิเคชันวามีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับดีมากท่ีสุด โดยพิจารณาตามเกณฑการพัฒนาแอปพลิเคชันตามความแนวคิดของงานท่ีใหบริการเปนหลักซึ่งสอดคลอง
ตามแนวคิด อุบลศิลป โพธ์ิพรม (2651) ในทุก ๆ ดาน 
  
ขอเสนอแนะ 

1. ในหนาเมนูหากลดไอคอน (Icon) และเพ่ิมขนาดอักษรและปรบัเปลี่ยนอักษรเพ่ือใหเปนการอานท่ีงายและสะดวก 
2. ควรเพ่ิมคําถาม (ในกรณีท่ีระบบไมสามารถตอบได) ถาเปนคําถามท่ัว ๆ ไปท่ีนักวิจัยควรรู 

        3. ผูใชงานแอปพลิเคชันควรตรวจสอบขอมูลจาก เว็บไซต สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือขอมูลท่ีถูกตอง 
 4. การวิเคราะหและออกแบบระบบน้ันความเปลี่ยนวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาการใชงานตามดาตาโฟลไดอะแกรม 
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Abstract 

Protocols are standards or rules for communication procedures between computers 
that are connected.  Causing the computers linked in the system to be able to communicate 
with each other.  Explain finding directions on a wireless network proactive routing change 
according to the route information table, the route will be searched in advance. Even if there 
is no request to send data from the node in network. Each node has a routing table routes that 
always have the latest route information.  This article is aims to explain a meaning, Routing 
protocol search procedures, Finding a route in a wireless network. 
 
Keywords: ; Protocol, Wireless network, Proactive 
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บทนํา 

 บทความน้ีจะกลาวถึงโปรโตคอลท่ีใชในการคนหาเสนทาง โปรโตคอลท่ีใชคนหาเสนทางแบบโพรแอคทีฟเปนการ
คนหาเสนทางโดยการกระจายแพ็กเก็ตการรองขอออกไปยังโหนดทุกตัวในเครือขาย และทําการสรางเสนทางการเช่ือมตอใน
ทุกโหนดปลายทางมายังสถานีฐาน โปรโตคอลท่ีทํางานแบบโพรแอคทีฟ ไดแก โปรโตคอลคนหาเสนทาง Destination-
Sequenced Distance-Vector (DSDV) , โปรโตคอลคนหาเสนทาง Clusterhead Gateway Switch Routing (CGSR) และ
โปรโตคอลคนหาเสนทาง Wireless Routing Protocol (WRP) การทํางานตางๆในระบบเครือขายจําเปนตองผานการใชงาน
โปรโตคอลหลายโปรโตคอลรวมกัน 
 

ความหมายของโปรโตคอลคนหาเสนทางแบบโพรแอคทีฟ 

 ศิญดา อํ่าเทศ (2550) กลาววา โพรโทคอลแบบ Proactive คือ การทํางานแตละอุปกรณเคลื่อนท่ีหรือแตละโหนด
ในเครือขาย จําเปนตองเก็บขอมูลเสนทางไปยังทุกโหนดไวในตารางเสนทาง (Routing Table) และ ขอมูลในตารางเสนทางจะ
มีการเปลี่ยนแปลงเปนรายคาบเวลา (Period) ซึ่งในการติดตอสื่อสารกันน้ันโหนดเริ่มตน สามารถหาเสนทางการติดตอสื่อสาร
ไปยังโหนดในเครือขายท่ีตองการติดตอไดทันทีโดยดูจากขอมูลในตารางเสนทางทีเก็บไว 
 วีรชัย แยมวจี (2555) กลาววา โพรโทคอลคนหาเสนทางชนิดโปรแอกทีฟ เปนโพรโทรคอลท่ีจะคนหาเสนทางอยู
ตลอดเวลา ดวยวิธีการสงแพ็กเก็ตควบคุมการคนหาเสนทางออกไปทุก ๆ รายคาบเวลาไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
โครงขายหรือไม ท้ังน้ีเพ่ือใหไดมายังเสนทางไปยังโหนดตาง ๆ มาเก็บไวในตารางเสนทาง (Routing Table) จากน้ันเมื่อโหนด
ดงักลาวตองการสงขอมูล ก็จะมาใชเสนทางท่ีมีอยูในตารางเสนทางเพ่ือใชสงขอมูล หากเสนทางไปยังโหนดปลายทางดังกลาว
ไมมีอยูในตารางเสนทาง โพรโตคอลคนหาเสนทางก็จะเริ่มทําการคนหาเสนทางใหมทันที เพ่ือใหไดมายังเสนทางในการสง
ขอมูล โดยวิธีการกระจายแพ็กเก็ตคนหาเสนทางเขาไปในระบบเครือขาย 

 ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ (2559) กลาววา โพรโทคอลคนหาเสนทางเชิงรุก เปนโพรโทคอลท่ีใชตารางคนหาเสนทางใน
การขับเคลื่อน โดยบรรจุขอมูลของโหนดขางเคียง และ มีการอัพเดตขอมูลระหวางคูโหนดใด ๆ เปนระยะ ๆ 

 ธนัญกรณ พัฒนไตรวัฒน (2554) กลาววา โพรโตคอลแบบ Proactive ทําหนาท่ีเปนสถานีฐานจะเริ่มคนหาเสนทาง
โดยการกระจายแพ็กเก็ตการรองขอออกไปยังโหนดทุกตัวในเครือขาย แลวทําการสรางเสนการเช่ือมตอในลักษณะ Many-To-
One คือเสนทางการเช่ือมตอในทุกโหนดปลายทางมายังสถานีฐาน ตัวอยาง โพรโตคอลท่ีมีการทํางานแบบ Proactive ไดแก 
โพรโทคอล Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) และ โพรโทคอล Optimized Link State Routing 
(OLSR) เปนตน 

 โปรโตคอลคนหาเสนทางแบบโพรแอคทีฟ เปนโปรโตคอลท่ีใชตารางในการจัดสงขอมูลโดยโหนดจะบรรจุขอมูล
เสนทางไวในตารางเสนทางเพ่ือเตรียมการจัดสงขอมูลไปยังโหนดปลายทาง และจะเริ่มคนหาเสนทางดวยวิธีการกระจายแพ็ก
เก็ตการรองขอเสนทางออกไปยังโหนดทุกตัวในระบบเครือขาย เพ่ือทําการสรางเสนทางการเช่ือมตอในทุกโหนดปลายทาง
มายังสถานีฐาน หากเสนทางไปยังโหนดปลายทางไมมีอยูในตารางเสนทาง โปรโตคอลคนหาเสนทางก็จะเริ่มทําการคนหา
เสนทางใหมทันที 
 

การคนเสนทางแบบโพรแอคทีฟ 

 โปรโตคอลท่ีทํางานแบบโพรแอคทีฟ (Proactive) คือ การทํางานท่ีโหนดแตละโหนดในเครือขายจัดเตรียมตารางซึ่ง
บรรจุขอมลูเสนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการจัดสงขอมูลไปยังโหนดปลายทางใด ๆ ภายในเครือขายไวลวงหนา และมีการ
ปรับเปลี่ยนขอมูลในตารางใหทันตอเหตุการณอยูเสมอตามชวงเวลาท่ีกําหนด (Period) ขอดีของโปรโตคอลในกลุมน้ี คือ 
เน่ืองจากมีการเตรียมขอมูลเสนทางไวลวงหนาแลว เวลาท่ีตองเสียไปสําหรบัประมวลผลท่ีแตละโหนดจึงมีคอนขางนอย ซึ่งก็จะ
สงผลตอเน่ืองใหคาการหนวงตลอดเสนทาง (End - to - End Delay) มีคานอยลง แตโปรโตคอลน้ีก็มีขอเสียหลายประการ 
ไดแก การสิ้นเปลืองพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บตารางขอมูลเสนทางท่ีทุก ๆ โหนดในเครือขาย โดยขนาดของตารางจะแปรผันตรงกับ
จํานวนโหนดในเครือขาย  

โปรโตคอลท่ีทํางานแบบโพรแอคทีฟ ไดแก โปรโตคอลคนหาเสนทาง Destination-Sequenced Distance-Vector 
(DSDV) , โปรโตคอลคนหาเสนทาง Clusterhead Gateway Switch Routing (CGSR) และโปรโตคอลคนหาเสนทาง 
Wireless Routing Protocol (WRP) 
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•  โปรโตคอลคนหาเสนทาง Destination-Sequenced Distance-Vector ( DSDV ) 

 โปรโตคอลคนหาเสนทาง Destination-Sequenced Distance-Vector ( DSDV ) มีพ้ืนฐานจากอัลกอริทึมสําหรับ
คนหาเสนทางแบบกระจายของ Bellman-Ford ท่ีรูจักกันอยางแพรหลายโดยมีการเพ่ิมเติมสวนปรับปรุงเพ่ือปองกันไมใหมีลูป
ในเสนทางสําหรับจัดสงขอมูลไปยังโหนดปลายทางภายในเครือขาย 
 โปรโตคอลคนหาเสนทาง ( DSDV ) กําหนดใหแตละโหนดภายในเครือขายจะตองจัดสรางตารางตอสงตอ ( 
Forwarding Table ) ซึ่งภายในบรรจุขอมูลโหนดถัดไป ( Next Hop ) สําหรับสงตอแพ็กเก็ตไปยังโหนดปลายทางใด ๆ 
ภายในเครือขาย และขอมูลประกอบอ่ืน ๆ  
 
ตารางท่ี 1 ตารางสงตอสรางโดยโหนด N4 

Destination Next Hop Metric Sequence Number 
N1 N2 2 S406_N1 
N2 N2 1 S128_N2 
N3 N2 2 S564_N3 
N4 N4 0 S710_N4 
N5 N6 2 S392_N5 
N6 N6 1 S076_N6 
N7 N6 2 S128_N7 
N8 N6 3 S050_N8 

  
เมื่อถึงชวงเวลาท่ีกําหนดหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลภายในตารางสงตอ แตละโหนดภายในเครือขายจะทําการ

แพรสัญญาณ หรือบรอดแคสต ( Broadcast ) ตารางสงตอไปยังโหนดเพ่ือนบาน  การบรอดแคสตตารางสงตอแบงออกเปน 2 
แบบดวยกันคือ สงตอแบบท้ังตาราง ( Full Dump ) การสงตารางสงตอแบบน้ีทําเมื่อถึงชวงเวลาท่ีกําหนดไว และแบบท่ีสอง
สงเฉพาะสวนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน 
 
ตารางท่ี 2 ตารางสงตอท่ี N4 จะทําการบรอดแคสตออกไปยังโหนดเพ่ือนบาน 

Destination Metric Sequence Number 
N1 2 S406_N1 
N2 1 S128_N2 
N3 2 S564_N3 
N4 0 S710_N4 
N5 2 S392_N5 
N6 1 S076_N6 
N7 2 S128_N7 
N8 3 S050_N8 

 
 โปรโตคอล ( DSDV ) มีขอดี คือ ไมเกิดลูปในการคนหาเสนทาง และเวลาท่ีตองเสียไปสําหรบัการประมวลผลท่ีแตละ
โหนดใชเวลานอยเน่ืองจากไดมีการเตรียมขอมูลเสนทางไวลวงหนาแลว แตยังมีขอเสีย คือ สิ้นเปลืองพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บ
ตารางขอมูลเสนทางท่ีทุก ๆ โหนดในเครือขาย โยขนาดของตารางจะแปรผันตรงกับจํานวนโหนดในเครือขาย ไมเหมาะกับ
เครือขายท่ีมีการเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลาเพราะตองทําการปรับปรุงตารางสงตออยูบอยครั้ง 
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•  โปรโตคอลคนหาเสนทาง Clusterhead Gateway Switch Routing (CGSR) 

โปรโตคอลคนหาเสนทาง Clusterhead Gateway Switch Routing (CGSR) มีการจัดเรียงโหนดตาง ๆ เครือขาย
ออกเปนลําดับช้ัน การแสดงเครือขาย (CGSR) ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

     - คลัสเตอรเฮด (Cluster Head) ทําหนาท่ีในการเลือกเกตเวยใหกับโหนดท่ีเปนสมาชิกในกลุมของตัวเอง 
     - โหนด (Node) เปนสมาชิกท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีครอบคลุมการสงสัญญาณของคลัสเตอรเฮด (Cluster Head) 
     - เกทเวยโหนด (Gateway Node) ทําหนาท่ีเปนโหนดท่ีสงตอขอมูลไปให Cluster Head อีกกลุมหน่ึง 
โปรโตคอลคนหาเสนทาง CGSR กําหนดใหทุกโหนดภายในเครือขายทําการเลือกคลัสเตอรเฮดของตนเองจํานวน 1 

โหนด แตละโหนดภายในเครือขายจะตองจัดสรางตารางขอมูลอีกจํานวน 2 ตาราง ไดแก ตารางสมาชิกคลัสเตอร (Cluster 
Member Table) ซึ่งจัดเก็บขอมูลคลัสเตอรเฮดของโหนดปลายทางแตละโหนดในเครือขายไว และตารางสงตอซึ่งจัดเก็บ
ขอมูลโหนดถัดไป (Next Hop) ท่ีตองสงตอแพ็กเก็ตขอมูลไปสําหรับแตละคลัสเตอรปลายทางเอาไว 
 
ตารางท่ี 3 ตารางสมาชิกคลสัเตอรของโหนด 1  

Destination Destination Clusterhead Sequence Number 
8 7 20 

 
ตารางท่ี 4 ตารางสงตอขอมลูของโหนด 1  

Destination Cluster Next Hop Metric Sequence Number 
7 2 7 15 

 
 ขอดีของโปรโตคอล (CGSR) คือ ลดพ้ืนท่ีสําหรับการจัดเก็บตารางสงตอขอมูลในแตละโหนดลง (1 ระเบียนตอ 1 
คลัสเตอรเฮด) ในสวนของขอเสียของโปรโตคอล (CGSR) ไดแก คลัสเตอรเฮดและเกทเวยโหนดอาจทําใหเกิดภาวะคอขวดข้ึน
ไดเมื่อโหนดมีความตองการการสงขอมูลไปใหโหนดปลายทางพรอม ๆ กัน และเมื่อมีการเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลาทําใหตอง
คัดเลือกคลัสเตอรเฮดอยูบอย ๆ ดังน้ันจึงเปนสาเหตุทําใหเกิดโอเวอรเฮดท่ีสูงตามมา 
 
•  โปรโตคอลคนหาเสนทาง Wireless Routing Protocol (WRP) 

  โปรโตคอลคนหาเสนทาง Wireless Routing Protocol (WRP) เปนโปรโตคอลท่ีทํางานบนพ้ืนฐานอัลกอริทึม
เวกเตอรระยะทาง (Distance-Vector) ซึ่งกําหนดใหโหนดในเครือขายทําการสรางตารางขอมูลตาง ๆ ไว 2 ตารางดวยกันคือ 

- ตารางระยะทาง (Distance-Table) เก็บขอมูลระยะทางจากโหนดเพ่ือนบานของโหนดตนทางไปยังโหนด
ปลายทางท่ีตองการ  

- ตารางเสนทาง (Routing Table) เก็บขอมูลระยะทางจากโหนดตนทาง (Source Node) ไปยังโหนดปลายทาง 
(Destination Node) โหนดบัพกอน (Predecessor Node) และโหนดบัพหลัง (Successor) 
 ขอดีของโปรโตคอล (WRP) คือ ไมเกิดลูปในเสนทางท่ีทําการจัดสงขอมูล และเมื่อเสนทางเช่ือมตอขาดสามารถ
เช่ือมตอเสนทางใหมไดรวดเรว็ ขอเสียของโปรโตคอลน้ีก็คือ สิ้นเปลืองพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บตารางขอมูลจํานวน 2 ตารางท่ีทุก ๆ 
โหนดในเครือขาย และสิ้นเปลืองแบนดวิดทท่ีใชในการแลกเปลี่ยนตารางขอมูล 
  

สรุป 

โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบพิธีการในการติดตอสื่อสาร เมื่อมาใชกับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จึง
หมายถึงข้ันตอนการติดตอสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ รวมถึงมาตรฐานท่ีใช เพ่ือใหตัวรับและตัวสง
สามารถดําเนินกิจกรรมทางดานสื่อสารไดสาํเร็จ การเลือกใชโปรโตคอลน้ันข้ึนอยูกับลักษณะของงานท่ีประยุกตใชบนเครือขาย 
โปรโตคอลท่ีเหมาะสมกับงาน จะทําใหระบบเครือขายมีประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาไดงาย 

โปรโตคอลคนหาเสนทาง มีความสําคัญกับเครือขายไรสาย เน่ืองจากในระบบเครือขายท่ีประกอบไปดวยอุปกรณไร
สายจํานวนมาก หากโหนดตนทางและโหนดปลายทาง มีระนะหางเกินกวาระยะการสงขอมูล (Transmission Range) ยอมไม
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สามารถสื่อสารกันไดโดยตรง จึงตองใชโหนดขางเคียงเปนตัวกลางในการสงตอขอมูล ซึ่งกระบวนการดังกลาว ตองใช
โปรโตคอลคนหาเสนทางในการเลือกวาจะใชโหนดใดบาง ทําหนาท่ีสงตอขอมูลไปยังโหนดปลายทาง โปรโตคอลท่ีใชการคนหา
เสนทาง คือ โปรโตคอล Proactive  

โปรโตคอล Proactive มีกระบวนการจัดการเสนทาง โดยจะสงขอความควบคุม (Control Message) เพ่ือคอย
ตรวจสอบและปรับปรุงเสนทางเปนคาบเวลาคงท่ี แมวาจะไมมีการสงขอมูลระหวางอุปกรณไรสาย โปรโตคอลจะคอย
ตรวจสอบและปรับปรุงเสนทางตลอดเวลา  

ดังน้ันโปรโตคอลแบบ Proactive จะมีขอความสื่อสารในระบบเครือขาย (Overhead) จํานวนมาก เมื่อตองการสง
ขอมูล สามารถสงขอมูลไดทันที ไดแก โปรโตคอลคนหาเสนทาง Destination-Sequenced Distance-Vector (DSDV) , 
โปรโตคอลคนหาเสนทาง Clusterhead Gateway Switch Routing (CGSR) และโปรโตคอลคนหาเสนทาง Wireless 
Routing Protocol (WRP) 
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Abstract 

Ad hoc network  is a wireless network. The form of communication used does not 

need to be communicated through communication. Node can communicate between nodes 

which will explain the application of ad hoc networks in various systems. That does not have 

the infrastructure of the signal network or disaster areas that have been damaged until unable 

to distribute the signal to other devices at that time. An ad hoc network can be created quickly 

and can be created immediately without requiring an administrator, station structure. This 

article is aims to explain a meaning, benefits of implementing and applying ad hoc networks 

in various fields. 
 

Keywords: Wireless network, Ad hoc network, Network signal;  
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บทนำ 
  บทความนี้กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีโครงข่ายเฉพาะกิจ เป็นโครงข่ายไร้สายรูปแบบที่ใช้ในการติดต่อไม่จำเป็นต้อง

ผ่านตัวกลางการสื่อสาร โหนดทุกโหนดสามารถติดต่อระหว่างโหนดด้วยกันได้ เพื่อทำการเช่ือมต่อและการติดต่อสื่อสารโดยไม่
ผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) โครงข่ายเฉพาะกิจสามารถสร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีโครงสร้างของ
สถานีฐานและ ไม่ต้องมีผู้ดูแลระบบโครงข่าย ซึ่งเทคโนโลยีโครงข่ายเฉพาะกิจ ถูกพัฒนามาจากเครือข่ายที่มีช่ือว่า ALOHA คือ 
เครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่ยินยอมให้อุปกรณ์สื่อสารหลาย ๆ ชุด ทำการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ โดยใช้
คลื่นความถี่วิทยุช่องเดียวกัน ผ่านทางอุปกรณ์ ทรานสปอนเดอร์ ( Transponder) ของดาวเทียม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้
งานได้อย่างหลากหลาย 
 

ความหมายของโครงข่ายเฉพาะกิจ 
 ชลทิพย์ ยาวุธ (2555) โครงข่ายเฉพาะกิจหรือแอดฮอคเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเครือข่ายที่ได้รับความนิยมและนำไปใช้
งานในวงกว้าง เป็นเครือข่ายที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน มีโมบิลิตี้ โหนดในเครือข่ายต้องทำหน้าที่เป็นตัวส่งข้อมูล เป็นเครือข่ายท่ี
มีพลังงานจำกัด  
 ธเนศ พุ่มไพจิตร (2558) การสื่อสารในระบบเครือข่าย เฉพาะกิจนั้นจะติดต่อสื่อสารกันแบบโหนดต่อโหนด โดยแต่
ละโหนดจะส่งข้อความไปให้โหนดข้างเคียงที่อยู่ถัดไปเรื่อย ๆ จนถึงปลายทาง แต่การสื่อสารในเครือข่ายเฉพาะกิจนั้นมี
ข้อจำกัดด้านขอบเขตในการสื่อสาร โดยไม่สามารถท่ีจะติดต่อสื่อสารออกไปยังเครือข่ายอื่น ๆ 
 วีระชัย แย้มวจี (2555) เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจแบบเคลื่อนที่ได้มีโครงสร้างของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจากโหนดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทำให้เส้นทางการสื่อสารมีโอกาสที่จะขาดการติดต่อได้บ่อยครั้ง เป็น
ผลทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลงได้  
 ป่านทิพย์ มั่นคั่ง (2556) เครือข่ายเฉพาะกิจไรสายเป็นเครือข่ายที่โหนดเครือข่ายสามารถแยกกันทำงานได้อย่าง
อิสระ แต่ละโหนดสามารถติดต่อกับโหนดที่อยู่ในรัศมีการส่งสัญญาณผ่านทางสัญญาณวิทยุ ทำให้โหนดสามารถเคลื่อนที่ได้
อย่างอิสระ โหนดในเครือข่ายเฉพาะกิจไร้สายทำหน้าที่เหมือนอุปกรณ์จัดหาเส้นทางด้วย เนื่องจากในเครือข่ายเฉพาะกิจไร้
สายไม่มีการวางโครงสร้างพื้นฐาน จากที่โหนดในเครือข่ายเฉพาะกิจไร้สายสามารถเคลื่อนที่ได้ ทำให้ทอพอโลยีของเครือข่าย
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การทำงานของโหนดจึงอยู่ในรูปแบบ Standalone เครือข่ายเฉพาะกิจไร้สายไม่จำเป็นต้องมี
สถานีแม่ข่ายหรือจุดเชื่อมต่อในการทำงาน 
 สุกัญญา จิ๋วสกุล (2557) เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจเป็นเครือข่ายที่กลุ่มของโหนดสามารถสื่อสารผ่านสัญญาณวิทยุได้
โดยตรง ด้วยลักษณะการส่งข้อมูลแบบหลายฮอพ กล่าวคือในกรณีที่โหนดปลายทางไม่อยู่ในขอบเขตการส่งสัญญาณของโหนด
ต้นทาง โหนดเหล่านี้อาจต้องอาศัยโหนดระหว่างทางหลายโหนดช่วยส่งผ่านข้อมูลไปยังโหนดปลายทางที่ต้องการแบบฮอพต่อ
ฮอพ ดังนั้นโหนดในเครือข่ายจึงไม่เพียงทำหน้าท่ีเป็นโฮสต์เท่าน้ัน แต่ยังคงต้องทำหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์จัดหาเส้นทางให้กับโหนด
อื่น ๆ ในเครือข่ายอีกด้วย เนื่องจากลักษณะของเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยโครงสร้าง
พืน้ฐาน และสามารถรองรับโหนดในเครือข่ายได้อย่างไม่จำกัด 
 โครงข่ายเฉพาะกิจ คือ เครือข่ายที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน โหนดในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารและแยกกันทำงาน
ได้อย่างอิสระ โหนดแต่ละโหนดสามารถทำหน้าที่เป็นโฮสต์และอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางให้โหนดอื่น ๆ ในเครือข่าย โหนดทุกตัว
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทำให้ทอพอโลยีของเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  เครือข่ายเฉพาะกิจไม่
จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ สถานีแม่ขาย และจุดเช่ือมต่อ การเช่ือมต่อของเครือข่ายมีโอกาสขาดการเช่ือมต่อได้บ่อยครั้ง 
เนื่องจากขอบเขตการรับสัญญาณของโหนดมีจำกัด ทำให้ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารลดลง 
 
 
การประยุกต์ใช้โครงข่ายเฉพาะกิจ 

• การประยุกต์ใช้งานด้านความปลอดภัยวิกฤตต่อชีวิต (Life-Critical safetyapplications) 
ระบบแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก หรือระบบแจ้งเตือนการชน โดยจะส่งสัญญาณแจ้ง
เตือนไปยังโหนดในบริเวณนั้น เพื่อแจ้งเตือนให้ชะลอความเร็ว และช่วยลดอุบัติเหตุ 

• การประยุกต์ใช้งานด้านการแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย (Safety warning application) 
การแจ้งเตือนบริเวณทำงานและการบอกระดับสัญญาณจราจรเพื่อความปลอดภัย  
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• การประยุกต์ใช้งานด้านระบบเก็บเงินค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ETC (Electronic Toll Collection) 
ระบบจ่ายเงินค่าผ่านทางแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องหยุดรถ จะมีการตรวจสอบป้ายทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
เชื่อมกับ OBU ของรถ โดยส่งกลับข้อความกลับไปยังรถเพื่อยืนยันจำนวนเงิน เวลาและตำแหน่งของด่านเก็บเงินค่า
ผ่านทาง 

• การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet access) 
ผู้โดยสารในรถยนต์หรือผู้ขับข่ีสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ในรถได้  

• การสื่อสารแบบกลุ่ม (Group communication) 
ขณะขับรถผู้ขับขี่อาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับรถคันอ่ืนที่เดินทางไปด้วยกันบนถนนเส้นเดียวกัน อาจเป็น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรถนนท่ีเคยวิ่งผ่านมา เพื่อส่งต่อไปยังรถท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้น 

• การให้บริการข้อมูลข้างทาง (Roadside Service Finder) 
การบริการค้นหาร้านอาหาร สถานีเติมน้ำมัน สภาพภูมิอากาศ สามารถรับข้อมูลผ่านสถานีรับส่งสัญญาณข่างทาง 
เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 

• การประยุกต์ใช้งานด้านกู้ภัย (rescue) 
DUMBO ( Digital Ubiquitous Mobile Broadband OLSR ) ที่อาศัยเพียง PDA ในการสร้างเครือข่ายฉุกเฉิน ที่ช่วยในการ
ทำงานของหน่วยกู้ภัยเป็นไปได้อย่างสะดวก ในช่วงเวลาที่เสาสัญญาณหลักอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ จาก
เหตุแผ่นดินไหว หรือ ภัยพิบัติต่าง ๆ 
 

ข้อดีและข้อจำกัดของโครงข่ายเฉพาะกิจ 
ข้อดี ข้อจำกัด 

• การเคลื่อนที่ที่คาดเดาได้ (Predictable mobility) เนื่องจากรถต้องวิ่ง 
ไปตามท้องถนนจึงมีความเป็นไปได้ในการคาดเดาทิศทางการ
เคลื่อนที่ของโหนด จากการใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์ GPS และ
ระบบระบุตำแหน่งและแผนที่อื่น ๆ ซึ่งต่างจากเครือข่ายไร้สาย
เฉพาะกิจแบบอ่ืน ๆ 

• ไม่มีปัญหาจากแหล่งพลังงาน (No significant power constraint) 
สามารถใช้แหล่งพลังงานแบตเตอรี่รถยนต์โดยตรงหรือมีแบตเตอรี่
แบบนำ กลับมาใช้ใหม่ (Rechargeable battery) โดยใช้พลังงานจาก
เครื่องยนต์ในขณะเดินทางในการชาร์จแบตเตอรี่ 

• ไม่มีขีดจำกัดของการใช้กำลังส่งสัญญาณ (Unlimited transmission 
power) เนื่องจากไม่มีปัญหาจากแหล่งพลังงานทำให้สามารถส่ง
สัญญาณที่กำลังส่งสูงได้ 

• ช่วงเวลาเช่ือมต่อที่สั้น (Short connection time) เนื่องจากการ
เคลื่อนที่ของโหนดที่เคลื่อนที่เร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทำให้เวลาในการติดต่อสื่อสารกันนั้น สั้น และไม่คงที่เป็นการ
ยากที่จะคงสภาพ 

• มีลักษณ ะเครือข่ายแบบแยกส่ วน (Partitioned network): 
เนื่องจากสภาพการใช้งานที่ต่างกัน จึงมักแบ่งเครือข่าย
ออกเป็นส่วนๆ (Clusters nodes) โหนดสามารถติดต่อกันได้
เฉพาะในโครงข่ายเดียวกันเท่านั้น 

 
ข้อดี ข้อจำกัด 

• ความสามารถในการคำนวณที่สูงและมีอัตราการรับส่งข้อมูลสูง 
(Higher computational capability) เนื่องจากไม่มีปัญหาในด้านเนื้อที่
ที่จำกัดแบบเครือข่ายไร้สาย 

• มีความเป็นไปได้ที่เครือข่ายจะมีขนาดใหญ่ (Potentially large scale) 
ซึ่งมีความแตกต่างจากเครือข่ายแบบอื่นที่เครือข่ายมีขนาดเล็ก ซึ่ง
จะประกอบไปด้วยโหนดที่มีขนาดเครือข่ายที่ใหญ่มาก 

• โครงข่ายเฉพาะกิจมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำให้สามารถช่วย
ในการสื่อสารที่หลากหลาย ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติแบบวงกว้าง และ
ทำให้การปฏิบัติการกู้ภัยเป็นไปโดยสะดวกและทันท่วงทียิ่งขึ้น 

• รูปแบบเครือข่ายและการเช่ือมต่อ (Network topology and 
connectivity) ด้ วยความแตกต่ างของการเคลื่ อนที่ และ
พฤติกรรมของโหนด มีลักษณะการเช่ือมต่อและรูปแบบ
เครือข่ายที่มีลักษณะเฉพาะตน 

• พลังงานท่ีใช้ในโหนดเคลื่อนท่ีนั้นก็คือแบตเตอรี ดังนั้น battery 
lifetime จึงมีความสำคัญมากต่ออุปกรณ์ 

• สัญญาณรบกวน 
• การใช้แถบความถี่ เนื่องจาก ความจุในการส่งสัญญาณข้อมูล

ทางการเช่ือมโยงไร้สายมีน้อยกว่าการเชื่อมโยงโดยใช้สาย 
• ด้านความปลอดภัย มีการรักษาความปลอดภัยต่ำ 
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สรุป 
 เครือข่ายเฉพาะกิจ หรือ Ad hoc Network เป็นโครงข่ายที่สามารถสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูและ
ระบบ ไม่มีรูปแบบโครงสร้างแน่นอน เนื่องจากโหนดทุกโหนดสามารถเคลือ่นที่ไดแ้ละมีการติดต่อสื่อสารกันแบบไร้สาย เพื่อส่ง
ข้อมูลระหว่างโหนดด้วยกัน โดยโหนดในโครงข่ายเฉพาะกิจสามารถทำหน้าท่ีเป็นได้ทั้งแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดหาเส้นทาง 
 การประยุกต์ใช้โครงข่ายเฉพาะกิจ เป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวันในเรื่องของความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ติดต่อสื่อสารในบริเวณที่โครงข่ายเสียหายไม่
สามารถใช้การได้ หรือการแจ้งเตือนการจราจร อุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
 ข้อดีของโครงข่ายเฉพาะกิจ การนำโครงข่ายเฉพาะกิจหรือ Ad hoc Network ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ น้ัน มี
ข้อดีคือ ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีความยืดหยุดสูง สะดวก ทันท่วงที และสามารถสร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  
เครือข่ายสามารถขยายได้กว้าง ช่วยในการรับข้อมูล เนื่องจากมีอัตราการรับข้อมูลสูง (Higher computational capability)  
 ข้อจำกัดของโครงข่ายเฉพาะกิจ การนำโครงขา่ยเฉพาะกิจหรือ Ad hoc Network ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ นั้น 
มีข้อจำกัดคือ มีช่วงเวลาในการเช่ือมต่อท่ีสั้น เนื่องจากการเคลื่อนที่ของโหนดที่เคลื่อนที่เร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี
ลักษณะเฉพาะตัว มีความปลอดภัยต่ำและไม่สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ได้ 
 ดังนั้น โครงข่ายเฉพาะกิจ หรือ Ad hoc Network คือเครือข่ายที่สร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำไปพัฒนา ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้หลากหลาย การนำโครงข่ายเฉพาะกิจ
ไปประยุกต์ใช้ มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด จึงควรศึกษาหาข้อมูล กระบวนการ วิธีการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธี เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง  
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บทคัดยอ
Domain Name system หรือ DNS เปนระบบการตั้งช่ือโดนเมนและระบบท่ีใชในการเก็บขอมูลของช่ือโดเมน 

ซึ่งใชในเครือขายขนาดใหญอยางเชน อินเทอรเน็ต โดยขอมูลท่ีเก็บมีหลายอยาง ท่ีสําคัญคือ ความสัมพันธระหวาง 
ช่ือโดเมนน้ัน ๆ กับหมายเลขไอพีท่ีใชงานอยู เมื่อตองการสื่อสารกับคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องน้ันจะสามารถทราบถึงท่ีอยู ไอพีของเครื่องอ่ืนโดยผานฐานขอมูลของ DNS และอธิบายถึงชองโหวของDNS 
ท่ีจะประกอบดวย การโจมตีแบบ Cache Poisoning การโจมตีแบบ Amplification การโจมตีท่ีคนพบโดย Dan Kaminsky 
และ แนวทางการแกไขปญหาของชองโหว DNS โดยในบทความน้ีจะอธิบายถึงความหมายและความรูพ้ืนฐานของ DNS 

คําสําคัญ: ดีเอ็นเอส , โดเมน , อินเทอรเน็ต 
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Abstract 

Domain Name system or DNS is the name setting system and the system used to store 
information of domain name used in large networks such as the internet. There are many data 
collected importance is the relationship between the domain name with the active IP number. 
When wanting to communicate with other computers that computer will be able to know the 
IP address of another computer through the DNS database and describes the DNS 
vulnerabilities.  That will consist of Cache Poisoning, Amplification, the attack was 
discovered by Dan Kaminsky and solutions to the problem of DNS vulnerabilities.  This 
article aims to explain the definition and basic knowledge of DNS. 
 
Keywords: DNS, Domain, Internet 
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บทนํา 
 บทความน้ีกลาวถึงการจัดการความปลอดภัยของดีเอ็นเอสหรือ Domain Name system (DNS) คือ ระบบ 
การตั้งช่ือโดเมนเปนระบบท่ีใชเก็บขอมูลของช่ือโดเมนซึ่งใชในเครือขายขนาดใหญอยางอินเทอรเน็ต กลไกลหลักของ 
ระบบ DNS คือ ทําหนาท่ีแปลงขอมูลช่ือและหมายเลข IP Adress หรือทํากลับกันก็ได แต DNS ยังมีความปลอดภัยท่ีต่ําจึง
เกิดชองโหวไดทําใหแฮกเกอรสามารถแทรกซึมเขาสูระบบและสามารถขโมยขอมูลหรือเพ่ือเปดเผยขอมูลได 
 
DNS คืออะไร 
 จตุชัย แพงจันทร (2546) กลาววา Domain Name System (DNS) หรือ ระบบการตั้งช่ือโดเมนเปนระบบท่ีใชเก็บ
ขอมูลของช่ือโดเมน ซึ่งใชในเครือขายขนาดใหญอยางอินเทอรเน็ต โดยขอมูลท่ีเก็บมีหลายอยาง แตสิ่งสําคัญคือความสัมพันธ
ระหวางช่ือโดเมนน้ัน ๆ กับหมายเลขไอพีท่ีใชงานอยู คําวา DNS สามารถแทนความหมายไดท้ังบริการ ช่ือโดเมน (Domain 
Name Service) และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการช่ือโดเมน (Domain Name Server) อีกดวย  
 โอกาส เอียนสิริวงค (2559) กลาววา DNS ยอมาจาก Domain Name System เปนระบบท่ีใชในการแปลงช่ือ IP 
Address เปนช่ือโฮสต และแปลงจากช่ือโฮสตกลับมาเปน IP Address เชน แปลงจาก www.cmsthailand.com ใหเปน 
203.150.225.157 ปกติเราจะใชบริการ DNS ผานทางศูนยบริการอินเทอรเน็ต แตสําหรับองคกรท่ีมีไอพีจริงใชงานก็สามารถ
ตั้งตัวบริการ DNS ท่ีเรียกวา DNS Server ไดเชน เดียวกัน 
 สมเกียรติ รุงเรืองลดา (2551) กลาววา DNS Server คือโปรแกรมท่ีใหบริการในการแปลงโดเมนเนมเปน IP 
Address หลักการทํางานของ DNS Server น้ัน จริง ๆ แลวก็คลายกับการทํางานของสมุดโทรศัพท (Phonebook) หรือถา
เปนโทรศัพทมือถือก็คงเทียบไดกับ Contact ท่ีเราใชเก็บช่ือและเบอรโทรศัพทไวเวลาจะโทรก็ตองกดหาช่ือคนท่ีตองการจะคุย
ดวยกอน จากน้ันตัวโปรแกรม Contact ก็จะดึงหมายเลขโทรศัพทของคนท่ีเราจะคุยดวยน้ันข้ึนมาใหเพ่ือใชในการตอสาย 
สําหรับระบบอินเทอรเน็ตก็เชนกัน โดเมนเนมก็เปรียบเสมือนรายช่ือของบุคคลตาง ๆ ในสมุดโทรศัพทหรือ Contact น้ันและ
ตัวโปรแกรม Contaract ในโทรศัพทก็จะทําหนาท่ีคลาย ๆ DNS Server ท่ีจะคอยดึงหมายเลขโทรศัพทข้ึนมาใหเพ่ือใชในการ
ตอสายน้ันเอง โปรแกรมท่ีเราใชงานผานอินเทอรเน็ตแทบทุกตัวจะตองอาศัยบริการ DNS Server กันท้ังน้ัน เชนโปรแกรม
บราวเซอรท่ัว ๆ ไป เชน Internet Explorer หรือ โปรแกรมแกรมประเภท E-mail Client ตาง ๆ เชน Outlook หรือ 
Windows Live Mail เป น ต น  ดั ง น้ั น  DNS Server จึ ง เป น บ ริ ก าร ท่ี ข าด ไม ได ใน ระบ บ เค รื อ ข าย อิ น เท อร เน็ ต 
 อนุสรน สุนันทิยกุล (2547) กลาววา DNS เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในการใชงานเครือขาย Internet โดย DNS มีหนาที
ใหการแปลงช่ือ Host  เปนตัวเลข IP เครื่อข าย โดยท่ี ไมตองจําเปนตองจําตั วเลข IP เพ่ือการใชงาน ท่ีสะดวก 
 สุวัฒน ปุญณชัยยะ (2545) กลาววา DNS หรือ Domain Name System น้ีเปนระบบจัดการแปลงช่ือไปเปน
หมายเลข IP โดยมีโครงสรางฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน เพ่ือใชเก็บขอมูลท่ีเรียกคนไดอยางรวดเร็ว กลไกลหลักของระบบ DNS 
คื อ  ทํ า ห น า ท่ี แ ป ล ง ข อ มู ล ช่ื อ แ ล ะ ห ม า ย เ ล ข  IP Adress ห รื อ ทํ า ก ลั บ กั น ก็ ไ ด 
 Domain Name Systems (DNS) เปนระบบการตั้งช่ือโดเมน เปนระบบท่ีใชเก็บขอมูลของช่ือโดเมนซึ่งใชใน
เครือขายขนาดใหญอยางอินเทอรเน็ต DNS ทําหนาท่ีแปลงช่ือ IP Address เปนช่ือโฮสต และแปลงจากช่ือโฮสตกลับมาเปน 
IP Adress แตสวนใหญมักใช DNS มาแปลงจากช่ือของโฮสตใหเปนไอพีแอดเดรส 

ชองโหวของDNS  
 เสฏฐวุฒิ แสนนาม (2555)  กลาววา DNS Cache Poisoning คือการเปลี่ยนขอมูลของ DNS ใหว่ิงไปท่ี IP Address 
ปลายทางท่ีอ่ืนท่ีไมใชของจริง ซึ่งวิธีการโจมตีแบบน้ีจะสังเกตเห็นความผิดปกติไดยาก เน่ืองจากใน Address Bar ของ
เบราวเซอรจะแสดง URL ท่ีถูกตอง แตเว็บไซตปลายทางน้ันไมใชเว็บไซตท่ีแทจริง จุดประสงคหลัก ๆ ของการโจมตีดวยวิธีน้ี
อาจจะเปนการขโมยขอมูลหรือเพ่ือเผยแพรมัลแวร 
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 นายมนัสศิริ จันสุทธิรางกูล (2557) กลาววา DNS ท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีจุดออนท่ีนาไปสูการโจมตีไดหลายประการ 
ปจจุบันระบบโดเมนเนมกลายเปนเปาหมายหลกัในการโจมตีเบ้ืองตนเพ่ือนาไปสูการโจมตวิีธีการอ่ืน ๆ ตอไป ซึ่งกระบวนการท่ี
แพรหลายในขณะน้ีและมีแนวโนมวาจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต คือ การเพ่ิมขอมูลท่ีไมถูกตองเขาไปใน DNS cache เพ่ือเปลี่ยน
ทิศทางของการติดตอ (connection redirect) ของโปรแกรมประยุกตท่ีเปนเปาหมายใหติดตอไปยังเครื่องของผูโจมตีเพ่ือ
วัตถุประสงคบางอยางท่ีซอนเรน เชน การแอบเก็บขอมูลสําคัญท่ีปกติจะถูกสงไปท่ีเครือ่งปลายทางอ่ืน ซึ่งวิธีการโจมตีแบบน้ี
เรียกวา Cache Poisoning สงผลเสียหายตั้งแตการสูญเสียเล็กนอยจนถึงมหาศาลข้ึนอยูกับชนิดและมูลคาของขอมูลท่ีถูก
ขโมยไป 
 ธงชัย ศิลปะวรางกูร (2556) กลาววา DNS Amplification attack ซึ่งเปนวิธีการสง DNS request ไปยัง DNS 
resolver ท่ีตาง ๆ โดยปลอมแปลง IP address ตนทางในแพ็คเก็ตเปน IP address ของระบบเปาหมาย ทําให DNS 
response ท่ีตอบกลับมาจาก DNS resolver น้ัน ถูกสงไปยังระบบเปาหมายแทนท่ีจะเปนผูโจมตี ยิ่งมีการสง DNS request 
ในทํานองน้ีเปนจํานวนมากเทาใด ก็จะมี DNS response ตอบกลับไปยังระบบเปาหมายมากยิ่งข้ึน จนกระท่ังถึงจุดหน่ึงท่ีทํา
ให Network bandwidth ของระบบเปาหมายมีไมเพียงพอตอปริมาณขอมูลจํานวนมากท่ีไดรับ สงผลใหระบบเปาหมายไม
สามารถใหบริการกับผูใชรายอ่ืน ๆ ได 
 สัญชัย นิจวิภากุล (2557) กลาววา ชองโหวของดีเอ็นเอสแบบ Dan Kaminsky ซึ่งคือชองโหวแบบ Cache 
Poisoning เหมือนกัน แตชองโหวท่ีถูกคนพบโดย Dan Kaminsky น้ัน ผูโจมตีจะทําการโจมตีโดยใหสวน Authority และ 
Additional ซึ่งมีขอมูลท่ีผิดพลาดถูกบันทึกลงในแคชของเครื่องบริการท่ีถูกโจมตี แตกตางจาก Cache Poisoning แบบเดิมท่ี 
ผูโจมตีจะทําการโจมตีโดยใหสวน Answer ซึ่งมีขอมูลท่ีผิดพลาดถูกบันทึกลงในแคชของเครื่องบริการท่ีถูกโจมตี 
 DNS เปนเหมือนใจกลางของโครงสรางอินเตอรเน็ต บอกไดวา DNS ทําใหเราสามารถใชงานเว็บไซตเปนช่ือหรือ
ตัวอักษรแทนท่ีจะเปนตัวเลข IP Address ดวยเหตุน้ีเองแฮกเกอรสามารถเปลี่ยนเสนทางของเว็บไซตท่ีเรากําลังจะเขาได หาก
พวกเขาสามารถแทรกซึมเขาสูระบบและสามารถขโมยขอมูลหรือเพ่ือเผยแพรมัลแวรไดหลายวิธีการ เชน การโจมตีแบบ 
Cache Poisoning , การโจมตีแบบ Amplification หรือ การโจมตีแบบ Dan Kaminsky เปนตน 
 

แนวทางการแกไขปญหาของชองโหว DNS 

 ดีเอ็นเอสเซค (DNSSEC) หรือ The Domain Name System Security Extensions ดีเอ็นเอสเซคเปนสวนท่ีเพ่ิม
ขยายของดีเอ็นเอสเก่ียวกับความปลอดภัย สามารถทํางานรวมกับดีเอ็นเอสได โดยอาศัยหลักการเขารหัสลับดวยกุญแจไม
สมมาตร (Asymmetric Key) และลายเซ็นดิจิตตอล (Digital Signature) เพ่ือปองกันผูใชจากการเขาถึงขอมูลท่ีถูกบิดเบือน
จากปลายทางของผูไมประสงคดี DNSSEC จึงมีบทบาทในการเพ่ิมความปลอดภัยใหแกระบบ DNS  
 Infoblox DNS Firewall ปกปองผูใชอินเทอรเน็ตจากจุดเริ่มตนเพ่ือปกปองผูใชจากการถูกหลอกใหเขาถึงเว็บไซต
อันตรายตาง ๆ และปองกันระบบ แบงการปองกันออกได 2 ประเภท คือ DNS Firewall และ Advanced DNS Protection 
  1. Infoblox DNS Firewall มีจุดเดน 3 ประการ คือ  
   1.1 Proactive – ปองกันภัยคุกคามเชิงรุก โดยสามารถหยุดยั้งผูใชและอุปกรณตาง ๆจากการ
เขาถึงเว็บไซตอันตรายตั้งแตกอนทําการเช่ือมตอกับเว็บไซตเหลาน้ัน และสามารถระบุตําแหนงของอุปกรณท่ีติดมัลแวรหรือมี
พฤติกรรมท่ีผิดปกติเพ่ือทําการวิเคราะหและกําจัดไดทันที 
   1.2 Timely – ใหขอมูลภัยคุกคามท่ีละเอียด ครอบคลุม และเปนขอมูลลาสุด ณ เวลาน้ัน ๆ ซึ่ง
ชวยใหผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบและวิเคราะหภัยคุกคามไดอยางรวดเร็วและแมนยํา  
    1.3 Tunable – สามารถปรับการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ 
ตามความตองการได เพ่ือใหมั่นใจไดวา ภัยคุกคามและมัลแวรท้ังหลายจะไมสามารถรุกล้ําเขามาในระบบเครือขายได 
  2. Infoblox Advanced DNS Protection ปองกันระบบ DNS จากภัยคุกคามภายนอก  Infoblox 
Advanced DNS Protection เปนโซลูชันท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือปองกันระบบ DNS จากภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะ 
ไมวาจะเปน TCP/UDP Floods , Cache Poisoning , DNS-based Exploit , Phantom Domain หรือแมกระท่ังปองกัน 
DNS Server จากการโจมตี DrDoS ได  Advanced DNS Protection แบงออกได 2 องคประกอบ คือ  
   2.1 Infoblox Advanced Appliance คือ DNS Server แบบเสริมความแข็งแกรง ท่ีมาพรอม
กับระบบรักษาความปลอดภัยภายในตัว สามารถใหบริการ DNS แกอุปกรณภายในและภายนอกได พรอมกับปองกันตัวเอง
จากภัยคุกคามภายนอกโดยท่ีไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการใหบริการ 
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   2.2 Infoblox Advanced DNS Protection Service คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของ 
Advanced Appliance ท่ีคอยตรวจจับและปองกันระบบ DNS จากภัยคุกคามตาง ๆ ไมวาจะเปนการโจมตีแบบ DDoS , 
DNS-based Exploit หรือ Protocal Anomalies เปนตน ซึ่งจะมีการอัพเดทฐานขอมูลความปลอดภัยใหทันสมัย ทัดเทียม
กับภัยคุกคามรูปแบบใหมท่ีเพ่ิงถูกคนพบตลอดเวลา นอกจากน้ียังสามารถปรับการรักษาความปลอดภัยและพารามิเตอรตาง ๆ 
ใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมการใชงานท่ีแตกตางกันไดอีกดวย 
 Domain Name system (DNS) เปนระบบจัดเก็บขอมูล และชวยแปลงหมายเลข IP Adress เปน Host ท่ีชวยทุน
แรงมนุษยโดยไมตอง จํา หมายเลข IP ท่ีอยูในรูปตัวเลขขนาดยาว ระบบช่ือโดเมนกลายเปนระบบท่ีใชกันแพรหลายจน
กลายเปนสวนหน่ึงของโครงสรางพ้ืนฐานขอมูลท่ีสําคัญ ธุรกิจจํานวนมากตองพ่ึงพาระบบ DNS ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยอยางตอเน่ืองจึงจําเปนตองมีการเพ่ิมความปลอดภัยของ DNS  เชน DNSSEC ท่ีใชวิธีการเขารหัสลับดวยกุญแจ
ไมสมมาตร (Asymmetric Key) และลายเซ็นดิจิตตอล (Digital Signature) ในการรับรองความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับจาก
แหลงกําเนิดของแตละช่ือโดเมนเพ่ือปองกันผูใชจากการเขาถึงขอมูลท่ีถูกบิดเบือนจากปลายทางของผูไมประสงคดี DNSSEC 
จึงมีบทบาทในการเพ่ิมความปลอดภัยใหแกระบบ DNS 
 

สรุป 

 DNS หรือ Domain Name Systems เปนระบบการตั้งช่ือโดเมน เปนระบบท่ีใชเก็บขอมูลของช่ือโดเมนซึ่งใชใน
เครือขายขนาดใหญอยางอินเทอรเน็ต และทําหนาท่ีในการแปลงช่ือโดเมนเนมดังกลาวเปนหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP 
Address) เพ่ือนําหมายเลขไอพีดังกลาวไปติดตอยัง Sever อ่ืน ๆ ท่ีตองการตาง ๆ เชน Sever Email Hosting , Server 
Web Hosting เปนตน 

ระบบ DNS มีการทํางานดวยโปรโตคอล UDP ซึ่งไมมีการยืนยันตัวตน และมีการปลอมแปลงขอมูลตนทางไดงาย ทํา
ใหเกิดชองโหวตาง ๆ เชน ชองโหว DNS Cache Poisoning คือการเปลี่ยนขอมูลของ DNS ใหว่ิงไปท่ี IP Address ปลายทาง
อ่ืนท่ีไมใชของ IP Address จริง ซึ่งการโจมตีแบบ Cache Poisoning จะเห็นความผิดปกติไดยากเน่ืองจากใน Address Bar 
ข อ ง เบ ร า ว เซ อ ร จ ะ แ ส ด ง URL ท่ี ถู ก ต อ ง ทํ า ให แ ฮ ก เก อ ร ส าม ารถ เข า ถึ งข อ มู ล ข อ งผู ใช ง าน ได  เป น ต น 

 การเพ่ิมความปลอดภัยของ DNS จะสกัดก้ันแฮกเกอรโดยการรักษาความปลอดภัยดวยวิธีการตาง ๆ เชน การรักษา
ความปลอดภัยของดีเอ็นเอสดวย ดีเอ็นเอสเซค (DNSSEC) หรือ The Domain Name System Security Extensions โดย
ปองกันแฮกเกอรไดดวยวิธีการเขารหัสลับดวยกุญแจไมสมมาตร (Asymmetric Key) และ ลายเซ็นดิจิตตอล 
(Digital Signature)  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ให กั บ ข อ มู ล ต า ง  ๆ  ข อ ง ผู ใ ช ง า น อิ น เต อ ร เ น็ ต  เป น ต น 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการจําแนกนักศึกษาตามคุณลักษณะและคณะท่ีเรียนโดยใชเทคนิคการจําแนกขอมูล

ดวยวิธีตนไมการตัดสินใจ ใชกลุมตัวอยางคือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทยจํานวน 400 คน โดยการทําเหมืองขอมูลใช
เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยกระบวนการ Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) มีข้ันตอนเริ่ม
จากการกําหนดและเขาใจวัตถุประสงค การศึกษารวบรวมขอมูล จากน้ันทําการเตรียมขอมูลโดยแปลงใหเปนขอมูลท่ีสามารถ
นําไปวิเคราะหได หลังจากน้ันทําการสรางแบบจําลอง การตรวจสอบแบบจําลอง และการนําแบบจําลองไปใชงาน โดยใน
ข้ันตอนการสรางแบบจําลองน้ันไดทําการจําแนกขอมูลใชเทคนิคตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) พิจารณาจากคาความ
ถูกตอง คาความแมนยํา และคาความระลึก  

ผลจากการวิจัยดวยคาความถูกตองเทากับ 67.52% พบวา (1) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจใหคําจํากัดความในขอดี
ของตนเองคือเปนคนปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดงาย นักศึกษามีเปาหมายหลักเมื่อจบการศึกษาแลวมีงานทําทันทีและ
คิดวางานท่ีทําเมื่อจบการศึกษาไมจําเปนตองตรงกับสาขาวิชาท่ีไดเคยเรียนมา (2) นักศึกษาคณะบัญชีมีวิชาท่ีชอบเรียนมาก
ท่ีสุดคือวิชาทางดานภาษาและคิดวางานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาไมมีความจําเปนตองตรงกับสาขาวิชาท่ีไดเคยเรียนมา (3) 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคิดวาบุคลิกภาพของตัวเองคือชอบงานท่ีใชเครื่องมือ ชอบการไดลงมือทําปฏิบัติจริง 
และไมชอบการเขาสังคม นักศึกษามีเปาหมายหลักวาเมื่อจบการศึกษาแลวตองมีงานทําทันที และคิดวางานท่ีไดทําหลังจบ
การศึกษามีความจําเปนตองตรงกับสาขาวิชาท่ีไดเคยเรียนมา และ (4) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนท่ีช่ืน
ชอบคือเดินเลนในหางสรรพสินคาและชอบซื้อสินคาจากรานคาออนไลน นักศึกษาคิดวางานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาไมมีความ
จําเปนตองตรงกับสาขาวิชาท่ีไดเรียนมา 

คําสําคัญ: :  เหมืองขอมูล, ตนไมการตัดสินใจ, การจาํแนกขอมูล 
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Abstract 
 

The objective of this research is to classify students according to the characteristics and 
faculty learned by using data classification techniques by decision tree methods.  The sample 
group is 400 students of the University of the Thai Chamber of Commerce.  By data mining, 
using data classification techniques and relational processes Cross-Industry Standard Process 
for Data Mining (CRISP-DM) .  There are steps starting from defining and understanding the 
objectives, studying, collecting data, then preparing the data by converting them into data that 
can be analyzed after that, creating models, checking models and implementing models. In the 
process of creating the model, the data were analyzed using the decision tree technique based 
on the Precision and Recall.  

The results of the research with the accuracy of 6 7 .5 2 %  found that (1)  Students of the 
Faculty of Business Administration have defined their own advantages as being able to easily 
adapt to various situations. Students have the main goal when graduating and have work to do 
immediately and think that the work done on graduation does not have to be exactly the same 
as the field that has been studied.  ( 2)  Students of the Faculty of Accounting have the most 
favorite subjects, which are language courses and think that the work done after graduation is 
not necessarily the same as the field that has been studied.  ( 3)  Students of the Faculty of 
Science and Technology think that their personality is like a job that uses tools, likes to 
practice and doesn't like socializing. Students have the main goal that when graduating, must 
have work immediately and think that the work that has been done after graduation is 
necessary to match with the field that has been studied.  ( 4)  Students of the Faculty of 
Communication Arts have a favorite after-school activity that is walking in department stores 
and prefer to buy products from online stores. Students think that the work that has been done 
after graduation is not necessarily the same as the field of study. 

 
 

Keywords: Data Mining, Decision Tree, Classification 
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บทนํา 
 ในปจจุบันการสมัครเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย การเลือก สาขา คณะท่ีตองการจะเรยีน เปนเรื่องท่ี ผูปกครอง 
นักเรียน นักศึกษา รวมท้ัง สถาบันการศึกษา ตองการจะทราบในมมุมองท่ีตางกัน  ในมุมมอง นักเรียน นักศึกษา ไดแก  ความ
ตองการท่ีไดเรียนในคณะท่ีเหมาะสมกับ ลักษณะนิสัย และความถนัดของตน ในมุมของสถาบันการศึกษาก็ตองการทราบเพ่ือ
การประชาสัมพันธคณะ และสาขาวิชา ใหเหมาะสม กับกลุมนักเรยีนใหมากท่ีสุด อีกท้ังจากประสบการณการสอนนักศึกษา
ของผูวิจัยพบวา นักศึกษาแตละคณะมคีุณลักษณะท่ีแตกตางกัน เมื่อผูสอนทราบคณุลักษณะของนักศึกษาแลวก็จะชวยให
สามารถปรับวิธีการสอนใหสอดคลอง และเหมาะสมกับนักศึกษาได จึงมีแนวความคดิวาการใชเทคนิคเหมืองขอมูลมาชวยใน
การจําแนกนักศึกษาตามคณุลักษณะและคณะท่ีเรียน ผลลพัธท่ี ไดจะเปนขอมลูท่ีชวยในการตดัสินใจเก่ียวกับเรื่อง การสมคัร
เรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของขางตน โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจาก 4 คณะ คือ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร เน่ืองดวยท้ัง 4 คณะน้ีมีลักษณะการเรียนในวิชา
ตางๆ  และการสายงานอาชีพเมื่อสําเรจ็การศึกษาท่ีแตกตางกันคอนขางชัดเจน 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจเพ่ือวิเคราะหการจําแนกนักศึกษาตามคุณลักษณะและคณะท่ีเรียน โดยใช
เทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมการตัดสินใจ โดยใชกรณีศึกษาคือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย  โดยการทํา
เหมืองขอมูลดวยกระบวนการ Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลของนักศึกษา เพ่ือจําแนกปจจัยตางๆ โดยมีข้ันตอนหลักคือ เริ่มตั้งแตการกําหนดและเขาใจวัตถุประสงค การศึกษา
รวบรวมขอมูล และทําการจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีใชประมวลผลได จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการทํา
เหมืองขอมูล ในท่ีน้ีผูวิจัย และใชเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล (Classification) ดวยวิธีตนไมการตัดสินใจ (Decision 
Tree) จากน้ันทําการประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธท่ีไดวานาเช่ือถือเพียงใด ซึ่งในข้ันตอนน้ีอาจยอนกลับไปกอนหนา
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีตองการได จากน้ันคือการเขียนสรุปผลในรูปแบบท่ีใหเขาใจไดงาย เพ่ือเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจ   ซึ่งการ
ใชเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลดวยวิธีตนไมการตัดสินใจน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณะ ไวยมัย และคณะ (2554) ท่ี
ไดนําเสนอเทคนิคเหมืองขอมูล ไดแก การคนหากฎ การจําแนกขอมูล  การจําแนกเชิงความสัมพันธ  และการพยากรณขอมูล 
มาประยุกตใชสําหรับชวยแนะนํานิสิตเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพรอมทํานายผลการเรียนแตละรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป โดยนําเสนอแบบจําลองการจําแนกขอมูลดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ จากงานวิจัยสามารถทํานายสาขาท่ีมีจํานวนนิสตได
และมีความถูกตองคอนขางสูง และงานวิจัยของธาดา จันตะคุณ. (2559) ท่ีใชเทคนิคเหมืองขอมูลวิเคราะหขอมูลผูสมัครเขา
ศึกษาตอจากขอมูลท่ีถูกเก็บไวในฐานขอมูลเพ่ือชวยในการ วางแผนการรับนักศึกษาในอนาคต ผลจากงานวิจัยน้ีพบวาเทคนิค 
ตนไมการตัดสินใจไดผลการประเมินประสิทธิภาพ ไดคาท่ีสูงท่ีสุด คือ 83.97% จึงสรุปไดวา ตนไมการตัดสินใจเปนตัวแบบท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนําไปใชประชาสัมพันธหลักสูตร จากการเปรียบเทียบตัวแบบการจําแนก 4 เทคนิค คือ ตนไมการตัดสินใจ, 
Naïve Bayes, k-NN และ Rule Induction  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหการจําแนกคณุลักษณะของนักศึกษาและคณะท่ีเรียน โดยใชเทคนิคการจําแนกขอมูลดวยวิธีตนไมการ
ตัดสินใจ  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยทําการดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการ CRISP-DM เพ่ือสกัดเอาองคความรูท่ีไดจากการทําเหมืองขอมูลน้ี
ป ระกอบ ด วย  6 ข้ั นตอน คื อ  (1) Business Understanding (2) Data Understanding (3) Data Preparation (4 ) 
Modeling (5) Evaluation และ (6) Deployment โดยแตละข้ันตอนอาจจะยอนกลบัไปยงัข้ันตอนกอนหนาเพ่ือเปลีย่นแปลง
แกไขเพ่ือใหไดผลลัพธตามท่ีตองการได โดยข้ันตอนในกระบวนการ CRISP-DM มีดังน้ี  
(1) Business Understanding 

เปนข้ันตอนแรกในกระบวนการ CRISP-DM ซึ่งเนนไปท่ีการเขาใจปญหา วัตถุประสงคการดําเนินการ และแปลงปญหา
ท่ีไดใหอยูในรูปแบบของการวิเคราะหขอมูลทางการทําเหมืองขอมูล พรอมท้ังวางแผนในการดําเนินการคราวๆ  โดยงานวิจัยท่ี
เก่ียวของมีดังตอไปน้ี 
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 (2) Data Understanding 
ข้ันตอนน้ีผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรคือนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดวยการแจก

แบบสอบถามใชการสุมตัวอยางวิธี Random Sampling  จํานวนตัวอยาง 400 คน และทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดทําการ
รวบรวมมาไดเพ่ือดูความถูกตองของขอมูล และพิจารณาวาจะใชขอมูลท้ังหมดหรือจําเปนตองเลือกขอมูลบางสวนมาใชในการ
วิเคราะห โดยประเด็นท่ีสอบถามในไดแก เพศ คณะ เปาหมายหลักในการจบการศึกษา เปนตน  
(3) Data Preparation 

ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีทําการแปลงขอมูลท่ีไดทําการเก็บรวบรวมมา (raw data) ใหกลายเปนขอมูลท่ีสามารถนําไป
วิเคราะหในข้ันถัดไปได โดยการแปลงขอมูลน้ีอาจจะตองมีการทําขอมูลใหถูกตอง (data cleaning) เชน การแปลงขอมูลใหอยู
ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปวิเคราะหได  การเติมขอมูลท่ีขาดหายไป  และการขจัด Outlier ซึ่งหมายถึงการขจัดคาท่ีมีความ
แปลกแยกออกไป การทําขอมูลใหถูกตอง (data cleaning) ผูวิจัยไดทําการแปลงขอมูลท่ีขาดหายไปรวบถึงแปลงขอมูลท่ี
ผิดพลาดจากการจัดเก็บ  
 (4) Modeling 

ข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางการทําเหมืองขอมูลโดยผูวิจัยเลือกใช เทคนิคในการวิเคราะหขอมูล 
คอื เทคนิคการเรียนรูแบบมีผูสอน (supervised learning) โดยผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล ดวยวิธีตนไม
การตัดสินใจ เน่ืองจากเปนเทคนิคท่ีแสดงปจจัยท่ีสําคัญในการจําแนกไดอยางเดนชัด   

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยเลือกใชวิธีตนไมการตัดสินใจเน่ืองจากมีหลักการท่ีเขาใจงาย ตัวแบบถูกสรางและเรียนรูไดเร็ว
เหมาะกับขอมูลแบบมีโครงสราง (structured data) และเลือกใชวิธี Split Test เพ่ือทําการทดสอบโมเดล จากน้ันผูวิจัยทํา
การแบงขอมูลเพ่ือทําการทดสอบ โดยแบงขอมูลจํานวน 70% ใชในการสรางโมเดล และขอมูลจํานวน 30% เปนขอมูลสําหรับ
ทดสอบโมเดลท่ีสรางข้ึน  โดยข้ันตอนการสรางโมเดลตนไมการตัดสินใจใชวิธีการคํานวณคาสารสนเทศท่ีไดเพ่ิม (information 
gain) ของแตละโหนดเทียบกับคลาสเพ่ือหาโหนดท่ีใหคาสารสนเทศท่ีไดเพ่ิมมากท่ีสุดมาเปน root ของตนไมการตัดสินใจ   
และใชคาอัตราสวนท่ีไดเพ่ิม (Gain Ratio) เพ่ือแกไขปญหาเรื่องความไมยุติธรรมในการเปรียบเทียบตัวแปรเพ่ือการแบงโหนด
ของคาสารสนเทศท่ีไดเพ่ิม โดยการปรับคาสารสนเทศท่ีไดเพ่ิมดวยการหารคาสารสนเทศสําหรับการแบงโหนด (SplitINFO) 
ซึ่งสามารถคํานวณไดดังสมการท่ี (1) ซึ่งเมื่อนําคาสารสนเทศสําหรับการแบงโหนดมาหารออกจากคาสารสนเทศท่ีไดเพ่ิมก็
สามารถคํานวณคาอัตราสวนท่ีไดเพ่ิมดังแสดงในสมการท่ี (2)  สําหรับตัววัดประสิทธิภาพของโมเดล ผูวิจัยใชคาในการวัดคา
ความถูกตองในการวัดความถูกตองของโมเดลโดยพิจารณารวมทุกคลาส และใชคาความแมนยําของโมเดลรวมถึงคาความ
ระลึกวัดความถูกตองของโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาส 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =  −  ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖 
𝑛𝑛

𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛
                        (1) 

 
เม่ือ ni  คือจาํนวนตวัอยา่งท่ีโหนดลูกท่ี i 
และ n คือจาํนวนตวัอยา่งท่ีโหนดแม่ (parent node)  

 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 =  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆
                               (2) 

 
(5) Evaluation 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยจะไดผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางการทําเหมืองขอมูลแลวแตกอนท่ีจะนําผลลัพธท่ีไดไป
ใชงานตอไปจะตองมีการวัดประสิทธิภาพของผลลัพธท่ีไดวามีความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด โดยผูวิจัยพิจารณาจากคา  
accuracyซึ่งอาจจะยอนกลับไปยังข้ันตอนกอนหนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ือใหไดผลลัพธตามท่ีตองการได   
(6) Deployment  

ผลลัพธท่ีไดในการวิจัยครั้งน้ีแสดงถึงองคความรูท่ีมีประโยชนตอนักวิจัย นักการศึกษา หรือนักการตลาดเขาใจไดงาย
และสามารถนําผลลัพธท่ีไดมาวิเคราะหเก่ียวกับการศึกษา และธุรกิจท่ีเก่ียวกับการศึกษาถัดไป 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมลูเบ้ืองตน ไดแก เพศ คณะ เปาหมายหลกัในการจบการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก

ตัดสินใจในการเลือกเรียนและเขาศึกษาตอในอุดมศึกษา งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษา และกิจกรรมท่ีทําในเวลาวาง เปนตน 
สามารถสรปุคาสิถิติไดดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหคาสถิติเบ้ืองตน  

โหนด คาสถิติ 

เพศ ชาย = 51.46 %                             
หญิง = 48.54 % 

คณะ  บริหารธุรกิจ = 26.34%                   
บัญชี = 25.12% 
นิเทศศาสตร = 24.39%                     
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี = 24.15% 

เปาหมายหลักในการจบ
การศึกษา 

จบแลวมีงานรอรับทันที  = 50.98%       
ไดใบปรญิญา = 29.51% 
เปนเจาของธุรกิจ = 11.46%                
ศึกษาตอในระดับปริญญาโท= 8.05% 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก
ตัดสินใจในการเลอืกเรียนและ
เขาศึกษาตอในอุดมศึกษา 

ตัวเองสนใจ =66.59 %                      
พอแมหรือผูปกครอง =22.20% 
เพ่ือนหรือญาตสินิท = 7.80%              
รุนพ่ี = 1.95% 
ครูท่ีปรึกษา =1.46% 

งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษา
ในความคิดของทานจําเปน
ไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีเรียน 

ไมจําเปน = 67.32%                          
จําเปน = 32.68% 

วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบ
เรียนท่ีสดุ 

ความรูดานธุรกิจ  = 32.44%             
ความรูดานภาษา = 28.29% 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร = 27.32% 
อ่ืนๆ = 1.95% ไดแก ความรูดานคณิตศาสตรการบัญชี ความรูดานการตลาด 
วิทยาศาสตร ศิลปะ อาหาร  

กิจกรรมท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุ ชอบฟงเพลง = 22.93%                        
ชอบดูหนัง = 21.71% 
ชอบการเดินทางทองเท่ียว = 17.80%        
ชอบอานหนังสือ = 8.54% 
ชอบเรื่องไอที = 7.56%                         
ชอบเลนกีฬา = 7.32% 
ชอบเสริมสวย = 6.10%                        
ชอบถายภาพ = 4.15% 
ชอบวาดรปู = 2.44%                           
ชอบรีวิวสินคา = 1.46% 

กิจกรรมเวลาวางสวนใหญใช
ทําอะไร 

การเลน Social Network =35.61%         
การดูหนัง ฟงเพลง = 29.51% 
การเลนเกม = 28.54%                         
การ shopping = 3.17% 
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โหนด คาสถิติ 

เลนกีฬา  = 1.71%                             
เลนดนตรี =1.46% 

คําจํากัดความในขอดีของทาน 
ทานคิดวาใกลเคยีงกับขอใด
มากท่ีสุด 

เปนคนปรับตัวเขากับสถานการณตางๆไดงาย =40.49 % 
เปนคนขยันอดทน = 23.66% 
เปนคนละเอียดรอบคอบ = 14.15% 
เปนคนมีความคิดสรางสรรค = 12.68% 
เปนคนชอบแสวงหาความรู = 9.02% 

ทานติดตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีมากนอยแคไหน 

ติดตามเฉพาะเรื่องท่ีจําเปนสําหรบัตนเองเทาน้ัน = 48.54 % 
ติดตามเฉพาะเรื่องท่ีนาสนใจหรือเปนประเด็นทางสังคม = 28.05% 
ไมสนใจติดตามเลย = 13.17% 
ติดตามตลอด = 10.24% 

ทานคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการเรียนในช้ัน
เรียนมากนอยแคไหน 

ปานกลาง = 48.05% 
นอย = 42.93% 
มาก = 9.02% 

สถานท่ีท่ีทานชอบ shopping 
มากท่ีสุด 

รานคา online = 48.54% 
หางสรรพสินคา = 36.10% 
ตลาดนัด = 15.37% 

หลังเลิกเรียนทานช่ืนชอบ
กิจกรรมใด 

กลับบาน /หอ = 38.29% 
ออกกําลังกาย = 14.15% 
เดินเลนในหางสรรพสินคา = 13.66% 
สังสรรคกับเพ่ือนในรานอาหารท่ัวไป  = 13.17% 
สังสรรคกับเพ่ือนในท่ีเท่ียวกลางคนื = 12.93% 
อยูรานเกม = 5.37%  
อ่ืนๆ  2.44 % ไดแก ขายของ น่ังคุยกับเพ่ือนท่ีมหาวิทยาลัย  

ทานใชเวลาแตงหนาทําผม
กอนมาเรียนประมาณเทาใด 

ไมแตงหนา = 36.34%                              
นอยกวา 30 นาที = 35.12% 
ประมาณ 1 ช่ัวโมง = 19.76%                     
มากกวา 1 ช่ัวโมง = 8.78% 

ทานคิดวาการใชสินคาแบรนด
เนม มีผลทําใหภาพลักษณของ
ทานดูดีหรือไม 

มีผลอยางยิ่ง = 60.24% 
ไมมผีลเลย = 39.76% 

การสังเกตบุคลิกภาพของ
ตัวเอง ตรงกับขอใดมากท่ีสดุ 

ชอบพบปะผูอ่ืน ชอบงานบริการ ชอบชวยเหลือคน = 32.20 % 
ชอบแสดงออกรักอิสระมีความคดิริเริม่สรางสรรคไมคอยมรีะเบียบ = 23.90% 
ชอบงานท่ีใชเครื่องมือ ชอบการลงมือทํา ไมชอบการเขาสังคม =19.51% 
ชอบงานเอกสาร ตัวเลข การจัดเก็บขอมูล ละเอียดรอบคอบ ตรงไปตรงมา =11.95% 
ชอบการวางแผนและช้ีนํา กลาแสดงออก มีความเปนผูนํา โนมนาวใจเกง = 6.59% 
ชอบงานวิชาการ งานท่ีซับซอนทาทาย ชอบวิเคราะห แกไขปญหา = 5.85% 
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ผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางการทําเหมืองขอมูลสําหรับการสรางตนไมการตัดสินใจ   ผูวิจัยใชการคํานวณคา
นํ้าหนักดวยอัตราสวนท่ีไดเพ่ิม (Gain Ratio) และใชคาความเช่ือมั่นตั้งแต 50% โดยใชโหนดจากตารางท่ี 1 นํามาทําการสราง
ตนไมการตัดสินใจ ได ตัวอยางของตนไมตัดสินใจท่ีไดแสดงในภาพท่ี 1 

 ภาพท่ี 1 สวนหน่ึงของ Decision tree, target node คือ งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตอง
ตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา 

จากตนไมการตัดสินใจนํามาสราง ในรูปแบบของกฏ If –Then ไดดังน้ี ผลลัพธท่ีได สรุปดังน้ี 
if คณะ = นิเทศศาสตร and สถานท่ีท่ีทานชอบ shopping มากท่ีสุด = หางสรรพสินคา and วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ี

ทานชอบเรียนท่ีสุด = เทคโนโลยีคอมพิวเตอร then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรง
กับสาขาท่ีทานเรียนมา = จําเปน 

if คณะ = บริหารธุรกิจ and เปาหมายหลักของทานในการจบการศึกษาเพ่ืออะไร = จบแลวมีงานรอรับทันที and ถา
ใหคําจํากัดความในขอดีของทาน ทานคิดวาใกลเคียงกับขอใดมากท่ีสุด = เปนคนปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดงาย then 
งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน   

if คณะ = บัญชี and วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด = ความรูดานภาษา then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษา
ในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน 

if คณะ = วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี and เปาหมายหลักของทานในการจบการศึกษาเพ่ืออะไร = จบแลวมีงานรอรับ
ทันที and การสังเกตบุคลิกภาพของตัวเอง ตรงกับขอใดมากท่ีสุด = ชอบงานท่ีใชเครื่องมือ ชอบการลงมือทํา ไมชอบการเขา
สังคม then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = จําเปน 
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if คณะ = นิเทศศาสตร and สถานท่ีท่ีทานชอบ shopping มากท่ีสุด = รานคา online and หลังเลิกเรียนทานช่ืน
ชอบกิจกรรมใด = เดินเลนในหางสรรพสินคา then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับ
สาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน 

 
สําหรับการสรุปประสิทธิผลของโมเดลตนไมการตัดสินใจในภาพท่ี 1 ไดคาความถูกตองคือ accuracy = 67.52 %  

โดย Predict งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = จําเปน  คือ 
51.35%, Class recall = 48.72%  Predict  งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขา
ท่ีทานเรียนมา= ไมจําเปน  คือ 75.00% , Class recall = 76.92%   

และเมื่อพิจารณา จาก Decision tree  โดยแยกตามกลุมตัวอยางในแตละคณะ และทําการสราง Tree โดยพิจารณา
จากตัวแปรอ่ืนๆ  และพิจารณาคา accuracy ท่ี  50 % ข้ึนไป ผลลัพธท่ีได สรุปดังน้ี 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ประสิทธิผลของโมเดลตนไมการตัดสินใจไดคาความถูกตองคือ accuracy = 76.92%  โดย Predict งานท่ีไดทําหลัง
จบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = จําเปน  คือ 78.95% , Class recall = 
88.24%  Predict  งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา= ไมจําเปน  
คือ 71.43 % , Class recall = 55.56%  

จากตนไมการตัดสินใจนํามาสราง ในรูปแบบของกฏ If –Then ไดดังน้ี ผลลัพธท่ีได สรุปดังน้ี 
if เปาหมายหลักของทานในการจบการศึกษาเพ่ืออะไร = จบแลวมีงานรอรับทันที then งานท่ีไดทําหลังจบ

การศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = จําเปน   
if เปาหมายหลักของทานในการจบการศึกษาเพ่ืออะไร = ศึกษาตอในระดับปริญญาโท then งานท่ีไดทํา

หลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา =จําเปน   
if เปาหมายหลักของทานในการจบการศึกษาเพ่ืออะไร = เปนเจาของธุรกิจ then งานท่ีไดทําหลังจบ

การศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน   

 
คณะนิเทศศาสตร   

 ประสิทธิผลของโมเดลตนไมการตัดสินใจไดคาความถูกตองคือ accuracy = 55.17%  โดย Predict งานท่ีไดทําหลัง
จบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน  คือ 63.16% , Class recall = 
66.67% Predict  งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = จําเปน  
คือ 40.00% , Class recall = 36.36%  

จากตนไมการตัดสินใจนํามาสราง ในรูปแบบของกฏ If –Then ไดดังน้ี ผลลัพธท่ีได สรุปดังน้ี 
if สถานท่ีท่ีทานชอบ shopping มากท่ีสุด = รานคา online and หลังเลิกเรียนทานช่ืนชอบกิจกรรมใด = 

เดินเลนในหางสรรพสินคา then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ี
ทานเรียนมา = ไมจําเปน 

if สถานท่ีท่ีทานชอบ shopping มากท่ีสุด = หางสรรพสินคา and วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด 
= เทคโนโลยีคอมพิวเตอร then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทาน
เรียนมา = จําเปน 
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คณะบัญช ี
 ประสิทธิผลของโมเดลตนไมการตัดสินใจไดคาความถูกตองคือ accuracy = 56.67%โดย Predict งานท่ีไดทําหลัง

จบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา =  ไมจําเปน  คือ 62.50% , Class recall = 
78.95% Predict  งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา= จําเปน  
คือ 33.33% , Class recall = 20.00%   

จากตนไมการตัดสินใจนํามาสราง ในรูปแบบของกฏ If –Then ไดดังน้ี ผลลัพธท่ีได สรุปดังน้ี 
if ทานคนควาหาความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียนมากนอยแคไหน = ปานกลาง and วิชา

พ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด = เทคโนโลยีคอมพิวเตอร and ทานติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากนอย
แคไหน = ติดตามเฉพาะเรื่องท่ีนาสนใจ หรือเปนประเด็นทางสังคม then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของ
ทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน 

if ทานคนควาหาความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียนมากนอยแคไหน = ปานกลาง and วิชา
พ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด = ความรูดานคณิตศาสตร and เพศ = หญิง and ทานติดตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีมากนอยแคไหน = ติดตามเฉพาะเรื่องท่ีนาสนใจ หรือเปนประเด็นทางสังคม and เปาหมายหลักของทานใน
การจบการศึกษาเพ่ืออะไร = จบแลวมีงานรอรับทันที then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปน
ไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = จําเปน 

 
คณะบริหารธุรกิจ 

 ประสิทธิผลของโมเดลตนไมการตัดสินใจไดคาความถูกตองคือ accuracy = 77.42% โดย Predict งานท่ีไดทําหลัง
จบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา =  ไมจําเปน  คือ 82.76% , Class recall = 
82.76%  

จากตนไมการตัดสินใจนํามาสราง ในรูปแบบของกฏ If –Then ไดดังน้ี ผลลัพธท่ีได สรุปดังน้ี 
if วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด = ความรูดานธุรกิจ and หลังเลิกเรียนทานช่ืนชอบกิจกรรมใด = 

กลับบาน หรือ หอ and เปาหมายหลักของทานในการจบการศึกษาเพ่ืออะไร = จบแลวมีงานรอรับทันที and ถาใหคํา
จํากัดความในขอดีของทาน ทานคิดวาใกลเคียงกับขอใดมากท่ีสุด = เปนคนปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดงาย 
then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียน = ไมจําเปน 

if วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด = ความรูดานธุรกิจ and หลังเลิกเรียนทานช่ืนชอบกิจกรรมใด = 
ออกกําลงักาย then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียน =  ไม
จําเปน  

if วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด = ความรูดานภาษา then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาใน
ความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียน = ไมจําเปน   

if วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด = เทคโนโลยีคอมพิวเตอร and การสังเกตบุคลิกภาพของตัวเอง 
ตรงกับขอใดมากท่ีสุด = ชอบพบปะผูอ่ืน ชอบงานบริการ ชอบชวยเหลือคน and เพศ = ชาย then งานท่ีไดทําหลัง
จบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียน = ไมจําเปน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
นักศึกษาไดแกคณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปาหมายหลัก

ในการจบการศึกษาคือจบแลวมีงานรอรับทันทีคิดเปน 50.98% รองลงไปคือไดใบปริญญาคิดเปน 29.51%  เปนเจาของธุรกิจ
คิดเปน 11.46% ตามลําดับ  นักศึกษาสวนใหญคิดวาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกตัดสินใจในการเลือกเรียนและเขาศึกษาตอใน
อุดมศึกษาสวนใหญคือตนเองสนใจ คิดเปน 66.59 % งานท่ีไดทําหลังจบคือไมจําเปนตองตรงกับสาขาท่ีเรียนมาคิดเปน  
67.32%  การใชสินคาแบรนดเนม มีผลทําใหภาพลักษณของทานดูดีข้ึนมีผลอยางยิ่งคิดเปน 60.24%  

จากการวิเคราะหดวยโมเดลตนไมการตัดสินใจดวยคาความถูกตองเทากับ 67.52%  เมื่อเขียนในรูปแบบกฎ if –then 
พบวา if คณะ = บริหารธุรกิจ and เปาหมายหลักของทานในการจบการศึกษาเพ่ืออะไร = จบแลวมีงานรอรับทันที and ถา
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ใหคําจํากัดความในขอดีของทาน ทานคิดวาใกลเคียงกับขอใดมากท่ีสุด = เปนคนปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดงาย then 
งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน   

if คณะ = บัญชี and วิชาพ้ืนฐานวิชาใดท่ีทานชอบเรียนท่ีสุด = ความรูดานภาษา then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษา
ในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน 

if คณะ = วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี and เปาหมายหลักของทานในการจบการศึกษาเพ่ืออะไร = จบแลวมีงานรอรับ
ทันที and การสังเกตบุคลิกภาพของตัวเอง ตรงกับขอใดมากท่ีสุด = ชอบงานท่ีใชเครื่องมือ ชอบการลงมือทํา ไมชอบการเขา
สังคม then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับสาขาท่ีทานเรียนมา = จําเปน 

if คณะ = นิเทศศาสตร and สถานท่ีท่ีทานชอบ shopping มากท่ีสุด = รานคา online and หลังเลิกเรียนทานช่ืน
ชอบกิจกรรมใด = เดินเลนในหางสรรพสินคา then งานท่ีไดทําหลังจบการศึกษาในความคิดของทานจําเปนไหมวาตองตรงกับ
สาขาท่ีทานเรียนมา = ไมจําเปน 
 
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีไดโมเดลตนไมการตดัสินใจน้ีสามารถจําแนกคุณลักษณะของนักศึกษาไดชัดเจนก็จริง แตในแงคาความ
ถูกตองซึ่งเทากับ 67.52%   แมจะยอมรับได  เน่ืองจากโมเดลตนไมการตดัสินใจเปนโมเดลท่ีจาํแนกไดดี แตการใหคาความ
ถูกตองอาจไดไมสูงมาก ถายังไมสามารถหาตัวแปรเปาหมายท่ีสามารถจําแนกไดอยางเดนชัด ในกาวิเคราะหเพ่ิมเตมิ ผูวิจัย
ตองทําการปรับแบบสอบถามโดยมีขอคําถามเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถสอบถามคณุลักษณะตางๆ ของนักศึกษา ไดเพ่ิมข้ึนซึ่ง
อาจสงผลให มีบางตัวแปรท่ีสามารถทําให ไดคาความถูกตองของโมเดลไดเพ่ิมข้ึนได   
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บทคัดยอ 
ธุรกิจอีคอมเมิรซเปนธุรกิจรูปแบบใหมในยุคปจจุบันซึ่งสามารถเขาถึงผูบริโภคไดหลากหลายกลุมและสรางรายไดใหแก

ผูประกอบการอยางมากมายอยางไรก็ตามผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซยังไมประสบความสําเร็จในการประเมินเลือกชองทาง
จําหนายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมุงหมายในการศึกษาชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ เพ่ือวิเคราะหและ
พยากรณชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ อีกท้ังสรางแบบจําลองและวัดประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง วิธีการ
ดําเนินการวิจัยน้ีใช อัลกอริทึม K-Mean clustering ในการแบงกลุมผูประกอบการอีคอมเมิรซใชวิธีการวิเคราะหการถดถอย 
(Linear Regression Analysis)ในการพยากรณชองทางการจําหนาย อีกท้ังใชวิธี Cross-Validation ในการวัดประเมินประสิทธิภาพ
ของแบบจําลองซึ่งผลการวิจัยพบวา การแบงกลุมผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดใหญใชชองทางการจําหนายสินคาเปน 
facebook, shopee, weloveshopping มีนัยสําคัญท่ีตองจําหนายสินคาประเภท อาหารเครื่องดื่ม อุปกรณกีฬาอุปกรณการ
เดินทาง และสินคาประเภทเบ็ดเตล็ด ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดกลางใชชองทางการจําหนายสินคาเปน 
weloveshopping, jd central มีนัยสําคัญท่ีตองจําหนายสินคาประเภท อุปกรณกีฬาอุปกรณการเดินทาง เครื่องเขียนอุปกรณ
สํานักงาน และสินคาประเภทเบ็ดเตล็ด ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดเล็กใชชองทางการจําหนายสินคาเปน facebook, 
shopee, jd central มีนัยสําคัญท่ีตองจําหนายสินคาประเภท อาหารเครื่องดื่ม เครื่องเขียนอุปกรณสํานักงาน และเครื่องสําอาง
สุขภาพความสวยงาม ผลการวัดประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองการพยากรณชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ 
ไดคาความถูกตอง (Accuracy) 96.25% 

คําสําคัญ : การพยากรณ , การสรางและวัดประสิทธิภาพแบบจําลอง , อีคอมเมิรซ , K-mean clustering , Linear 
regression Analysis 
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Abstract 

E-commerce business is a new type of business in the modern times which can reach many 
groups of consumers and generate a lot of revenue for entrepreneurs.  However, E- Commerce 
entrepreneurs have not been successful in evaluating the distribution channels efficiently.  This 
research aims to study the distribution channels in E-Commerce businesses to analyze and forecast 
the distribution channels of products in E- Commerce business Including creating models and 
evaluating the effectiveness of the models.  This research methodology uses K- Mean clustering 
algorithm to segment E- Commerce entrepreneurs using Linear Regression Analysis in forecasting 
of sales channels and using the Cross-Validation in evaluating the effectiveness of the model.  The 
research results show that the segmentation of large E- Commerce entrepreneurs uses product 
distribution channels as Facebook, Shopee, and Weloveshopping significantly need to sell food and 
beverages, sports equipment, travel equipment and miscellaneous products.  Medium- sized E-
Commerce entrepreneurs uses product distribution channels as Weloveshopping, and JD Central 
significantly need to sell sports equipment, travel equipment, stationery, office equipment and 
miscellaneous products.  Small E- Commerce entrepreneurs uses Facebook, Shopee, JD Central 
significantly need to sell food and beverages, stationery, office equipment, and cosmetics.  The 
results of the evaluation of the efficiency of the model for forecasting sales channels in E-Commerce 
businesses has an accuracy of 96.25%. 
 
Keywords: Forecast, Creating and measuring model performance, E-Commerce,K-mean clustering, 
Linear regression Analysis ;  
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บทนํา 
ปจจุบันอีคอมเมิรซมีการขายตัวอยางตอเน่ืองโดยการศึกษาของ (สุรางครัตน แสงศร, 2560) ไดศึกษา ตลาดธุรกิจอี

คอมเมิรซมีขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการและสงผลกระทบตอธุรกิจโดยรวมอยางมาก (สุดาพร กุณฑลบุตร, 
2561) ไดศึกษาการวิเคราะหการรณรงคทางการตลาดดวยวิธีใชเครือขายสังคอมออนไลนยังพบวาสินคาและบริการสวนใหญใน
ปจจุบัน ใชบริการผาน Facebook, Line ซึ่งเปนเครื่องมือของธุรกิจอีคอมเมิรซในปจจุบัน (Liem Gai Sin and M. Bus, 2011) ได
ศึกษาเรื่องการวิเคราะหตลาดอีคอมเมิรซจีน พบวา ธุรกิจอีคอมเมิรซจะมีการขายตัวในอนาคตคอนขางสูงและจะเปนธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพในการทําการตลาด(พลพัฒน โคตรจรัส,กุลธิรัตน ภัควัชรไกรเลิศ,ศักดิ์ ขันธะหัดและคณะ,2561) พบวา ป 2558 มีมูลคา
ตลาด E-commerce 2,245,147.02 ลานบาท ป 2559 มูลคาตลาด E-commerce 2,560,103.36 ลานบาท ป 2560 มูลคาตลาด 
E-commerce 2,812,592.03 ลานบาท ป 2561 จะมีมูลคาตลาด E-commerce 3,058,987.04 ลานบาท เติบโต 8% จากปท่ีผาน
มาและอนาคตคาดวาจะสูงข้ึน  

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือ E-commerce จึงเปนธุรกิจอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีสามารถเช่ือมโยงโลก
ธุรกิจเขาสูตลาดคนท่ัวไปไดมากข้ึน เขาถึงผูคนไดหลากหลายระดับ แตในทางกลับกันผูประการท่ีไมประสบความสําเร็จบางประเภท
ประสบปญหาการ ไมทราบถึงหลักการในการเลือกชองทางการท่ีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจหรืออาจจะเปนหลักการทางการตลาด
ท่ีไมสามารถดึงดูดลูกคา การขายสินคาท่ีซ้ํากับรานคาอ่ืน ความไมนาเช่ือถือของรานคา  สงผลใหยอดการขายสินคาไมถึงเปาหมายท่ี
คาดการณไว ทางผูจัดทําเห็นถึงปญหาในการหาชองทางการจําหนายสินคาหรือบริการ จึงมีแนวคิดดังน้ี 

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของปญหา 

ตามกรอบแนวคิดของปญหาขางตนผูประกอบการตองนําเขาขอมูลตาง ๆ เชน ชองทางการขายสินคาในปจจุบัน ขอมูลการ
ขายสินคา ยอดขายสินคา และนํามาวิเคราะหและพยากรณเพ่ือแยกแยะกลุมและทําการสรางแบบจําลองหลังจากน้ันก็จะทําการ
ประเมินผลแบบจําลอง ทายสุดก็จะไดชองทางและปจจัยท่ีทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ การสรางแบบจําลองวิเคราะหและพยากรณ
การเลือกชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส น้ันจะแกไขปญหาในการท่ีผูประกอบการไมสามารถเลือกชอง
ทางการจําหนายสินคา การตลาดท่ีไมสามารถดึงดูดลูกคา การขายสินคาท่ีซ้ํากับรานคาอ่ืน ความไมนาเช่ือถือของรานคา  หรืออ่ืน ๆ 
เปนประโยชนตอผูประกอบการ มีขอมูลในการตัดสินใจท่ีจะเลือกชองทางการจําหนายสินคาท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดทําใหของ
ผูประกอบการสามารถสงเสริมธุรกิจ ใหไดผลกําไรสูงสุด สงผลใหธุรกิจสามารถดําเนินไดตอไปอยางมั่นคงในอนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและสํารวจชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ 
 2. เพ่ือสรางตัวแบบการวิเคราะหและพยากรณชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมริซ 
 3.เพ่ือวัดประสิทธิภาพตนแบบของการพยากรณชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมริซ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ขั้นตอนและแผนการดําเนินงานวิจัย 

 คณะผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูลการดําเนินธุรกิจอีคอมเมิรซจากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของชองทางการ
จําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซของผูประกอบการในธุรกิจอีคอมเมิรซ มีข้ันตอนและแผนดําเนินงานวิจัยการวิเคราะหและ
พยากรณชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมริซ ดังรูปท่ี 2 

 

รูปท่ี 2 ข้ันตอนและแผนการดําเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซและปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพของชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซของผูประกอบการในธุรกิจอีคอมเมิรซ 

2. การสรางแบบสอบถาม (ปยะ วราบุญทวีสุข ,2553) ในการตั้งขอคําถามของแบบสอบถามจะเปนคําถามปลายปด 

(Close-Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open-Ended Question) โดยกําหนดวิธีการตอบแบบสอบถามแบบลเิกิรตสเกล 
(Likert Scale)  

3. ทําการตรวจสอบเครื่องมือ (อิศรัฏฐ  รินไธสง,2560)  โดยการหาความสอดคลองและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Validity) ใชคาความเท่ียงตรงของเน้ือหาท้ังฉบับ (The Content Validity Index for Scales: S-CVI/UV) โดยนําแบบสอบถาม ให
ผูเช่ียวชาญ คาประเมินจากผูเช่ียวชาญในการประเมินควรไดมากกวา 0.80 ข้ึนไปจึงจะสามารถยอมรับและนําไปใชได 

4. ปรับปรุงเครื่องมือท่ีผานการตรวจสอบใหตรงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญท่ีไดทําการตรวจสอบแบบสอบถาม 
จากน้ันทําการปรับปรุงแกไขมาสรางแบบสอบถามชุดท่ี 2 ( ศิริลักษณ สุวรรณวงศ, 2558) พบวา การวัดคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ตองมีคาวัดตั้งแต 0.70 ข้ึนไปจึงสามารถนําไปใชได 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล เริ่มจากศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไดรับคําแนะนําและขอเสนอแนะหลักการ
ในการตั้งคําถามในแบบสอบถามท่ีถูกตองตามหลักการจากผูเช่ียวชาญและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวามี
ความเหมาะสม จากน้ันเก็บรวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามจากผูประกอบการ 

6. ทําการจัดเตรียมขอมูลเบ้ืองตน (Dataset) เพ่ือเตรียมนําเอาขอมูลท่ีไดเขาสูโปรแกรมคอมพิวเตอร 
7. นําขอมูลท่ีไดเขาสูโปรแกรมวิเคราะหขอมูล SPSS 22.0 เพ่ือวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของกับโครงงาน โดย

โปรแกรม SPSS 22.0 (บังอร สุยะนา , 2557) ไดศึกษา การหาคาเฉลี่ย (Average) หรือ x� หรือ คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D. ) และคาเปอรเซ็นไทล (Percentile)  
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8. สรางตัวแบบจําลอง (Model) โดยใชโปรแกรม RapidMiner ทําการคัดเลือกขอมูลท่ีมีความสัมพันธและความสําคัญ
ตามลําดับรูปแบบของ แบบ Unsupervised Learning โดยใชวิธี K-mean Clustering, การจําแนกขอมูล (Classification) โดยใช
วิธี Linear Regression Analysis เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ  

9. วัดประสิทธิภาพตัวแบบจําลอง (Model) โดยใช Cross-Validation ทําการเทียบ 3 วิธี ดังน้ี Neural Network, 
Decision Tree และ K-Nearest Neighbor (KNN) เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด 

10. สรุปผลการศึกษางานวิจัย  
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก ผูประกอบการในธุรกิจอีคอมเมิรซ 10 
ช อ งทา ง  ไ ด แ ก  Facebook, Instgram,  Lazada, Shopee, Line, Kaidee, Weloveshopping, Lnwshop , JD Central, 411 
eStore ผูประกอบการมีการจดทะเบียนกรมพัฒนาการคาแลวโดยการสํารวจกลุม C-C และ social commerce  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูประกอบการในธุรกิจอีคอมเมิรซ โดยใชสูตรของ W.G.cochran จํานวน 400 คน 
สมมุติฐานในการทําวิจัย 

จากแนวคิดของการวิเคราะหและพยากรณชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมริซสามารถนํามาเขียนอยูในรูปของ
สมมตุิฐานทางสถิติ(Statistical hypothesis) ไดดังน้ี 

H0 : μ Factors  = μ Model 

H1 : μ Factors ≠ μ Model 

H0 : μ Factors = μ Model หมายถึง Indicator Contribution channel for e-commerce (Model) จะแปรผัน
ตามประสิทธิภาพชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมริซ หรือ Factors 

H1 : μ Factors  ≠ μ Model หมายถึง Indicator Contribution channel for e-commerce (Model) จะไมแปรผัน
ตามประสิทธิภาพชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมริซ หรือ Factors 
เคร่ืองมือและการวิเคราะหขอมูล 

แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การวิเคราะหขอมูล 

1. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ �� 
 2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือ S.D. 

3. คาเปอรเซ็นไทล (Percentile)  
  

การสรางตัวแบบจําลองดวยโปรแกรมสรางตัวแบบจําลอง RapidMiner 
การจัดกลุมของขอมูล โดยใชวิธีการ k-means clustering  
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) ในการสรางตัวแบบจําลอง 

 
การวิเคราะหการวัดประสิทธิภาพตัวแบบจําลอง โดยใช Cross-Validation 

(เอกสิทธ์ิ พัชรวงศศักดา, 2558) การวัดประสิทธิภาพตัวแบบจําลอง โดยใช Cross-Validation ทําการเทียบ 3 วิธี ดังน้ี 
Neural Network, Decision Tree และ K-Nearest Neighbor (KNN) เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด  
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ผลการวิจัย 

การแสดงสถิติขอมูลลักษณะท่ัวไป 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของรายไดของกลุมตัวอยาง 
 

  Frequency Percent 
Valid 
Percent 

 บุคคลธรรมดา 341 85.2 85.2 

หญิง 215 53.8 53.8 

ตั้งแต 26-30 ป 204 51 51 

ธุรกิจสวนตัว 138 34.5 34.5 

ปริญญาตร ี 274 68.5 68.5 

50,001 – 70,000 บาท 114 28.5 28.5 

มากกวา 70,001 บาทข้ึนไป 103 25.7 25.7 

 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาผูประกอบการในธุรกิจอีคอมเมิรซจํานวนท้ังหมด 400 คน
พบวาสวนใหญเปนบุคคลธรรมดา จํานวน 341 คน คิดเปนรอยละ 85.3 เพศหญิงจํานวน 215คน คิดเปนรอยละ 53.8 ชวงอายุตั้งแต 
26-30 ป มีจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.0 อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 การศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี มีจํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 68.5 รายไดอยูในระดับ 50,001 – 70,000 บาท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 

การวิเคราะหขอมูลชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ 

เพ่ือวิเคราะหเก่ียวกับกลยุทธโดยทําการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนคือ 1. การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ

 𝑥𝑥 �  2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ดังน้ันจึงเลือกใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล SPSS โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางผลลัพธคา เฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมSPSS 
 

จากตารางท่ี 2 ดานราคาไดทําการกําหนดตัวแปรเปน A มีจํานวนกลยุทธท้ังหมด 6 ขอ ซึ่งในตารางไดแสดงคาเฉลี่ย

มาตรฐานเลขคณิตและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลยุทธ โดยมีคา N, Minimum และ Maximum เปนตัวชวยในการกําหนดคา 
 

การจัดกลุมขอมลู (Clustering) 

ภาพท่ี 3 แสดงกลุมผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี3 แสดงการวิเคราะหขอมลูแบบโดยใชวิธี K-mean clustering เพ่ือทําการแบงกลุมตัวอยางผูประกอบในธุรกิจ
อีคอมเมิรซ จํานวน 400 คน ใหอยูในกลุมท่ีเหมาะสม โดยการช้ีวัดปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของชองทางการจําหนายสินคาใน
ธุรกิจอีคอมเมิรซ สามารถแบงกลุมผูประกอบการได 3 กลุมจึงกําหนดให 1 แทนกลุมผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจในขนาดใหญ จํานวน 146 ราน กําหนดให 0 แทนกลุมผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจในขนาดกลางกลาง 
จํานวน 159 ราน และ 2 แทนผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจในขนาดเล็ก จํานวน 95 ราน 

 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics 
A ใหระดบัความสาํคัญของชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ 

ระดับความสําคัญของชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
1. Facebook 400 2 5 3.61 .731 
2. Instgram 400 1 5 3.42 .903 
3. Lazada 400 2 5 3.81 .919 
4. Shopee 400 1 5 3.80 1.046 
5. Line@ 400 1 5 3.25 .848 
6. Weloveshopping 400 1 5 3.62 .945 
7. Kaidee 400 1 5 3.22 .900 
8. Lnwshop 400 1 5 3.16 .835 
9. JD Central 400 1 5 3.22 .810 
10. 411 eStore 400 1 5 2.81 .687 

Valid N (listwise) 400     
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การสรางตัวแบบจําลองและการจําแนกขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนนอกจากจะชวยในการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และคาเปอรเซ็นไทล จากน้ันยังนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) 
เพ่ือหาระดับของความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางกลยุทธท่ีมีคา Coefficient เขาใกล 0 (ศูนย) โดยทําการใชโปรแกรม Rapid Miner 
9.3 ประมวลผลขอมูลและแสดงรายละเอียดดังน้ี  
   

Entrepreneur Chanel Product Factor Coefficient p-value Code 

Small (C1) Facebook 
(P2)อาหารและเคร่ืองด่ืม 

(F35) ระบบอีคอมเมิรซรองรับการชําระเงินจากลูกคาได
หลากหลายชองทาง -0.135 0.000 **** 

  (C4) Shopee 
(P7)เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณสํานักงาน (F36) ระบบอีคอมเมิรซมีระบบ coin ทีใ่ชแทนเงินสดได -0.108 0.000 **** 

  (C9) JD central 
(P3)เคร่ืองสําอางและความ
สวยงาม 

(F37) ระบบอีคอมเมิรซชวยในการขายสินคาไดมากกวา
ขายหนาราน 0.074 0.005 *** 

    
  

(F43) ระบบอีคอมเมิรซไมมีการเรียกเก็บคาใชจาย ใน
การสงคืนสินคาจากผูบริโภค       

       

Middle 
(C6) 
Weloveshopping 

(P2)อาหารและเคร่ืองด่ืม 
(F45) ระบบอีคอมเมิรซมีสีสันสวยงามและนาสนใจ -0.064 0.019 ** 

  (C9) JD central  
(P11)สินคาประเภท
เบ็ดเตล็ด 

(F25) ระบบอีคอมเมิรซมีการใหลูกคาเขยีนรีวิวสินคา
ใหแกผูประกอบการไดรับทราบ 0.066 0.041 ** 

      
(F35) ระบบอีคอมเมิรซรองรับการชําระเงินจากลูกคาได
หลากหลายชองทาง       

      
(F39) ระบบอีคอมเมิรซสามารถกระตุนยอดขายโดยการ
นําเสนอการชําระแบบผอนจาย       

      
(F44) ระบบอีคอมเมิรซมีหนาอินเตอรเฟสหรือหนา
ระบบใชงานงาย       

       

Large (C1) Facebook (P2)อาหารและเคร่ืองด่ืม (F45)ระบบอีคอมเมิรซมีสีสันสวยงามและนาสนใจ -0.149 0.000 **** 

  (C4) Shopee (P5)กีฬาและการเดินทาง 
(F23)ผูใชสามารถรวมแสดงความคิดเห็นกับขอมูลสินคา
หรือบริการ -0.092 0.001 *** 

  
(C6) 
Weloveshopping 

(P11)สินคาประเภท
เบ็ดเตล็ด 

(F25)ระบบอีคอมเมิรซมีการใหลูกคาเขียนรีวิวสินคา
ใหแกผูประกอบการไดรับทราบ 0.059 0.016 ** 

    (P4)เส้ือผาแฟชั่น หญิง ชาย 
(F28)ระบบอีคอมเมิรซมีระบบการคืนสินคา ในกรณี
ลูกคาไดรับสินคาที่ไมไดคุณภาพ       

      
(F39)ระบบอีคอมเมิรซสามารถกระตุนยอดขายโดยการ
นําเสนอการชําระแบบผอนจาย       

      
(F44)ระบบอีคอมเมิรซมีหนาอินเตอรเฟสหรือหนาระบบ
ใชงานงาย       
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จากตารางขางตนแสดงถึงการวิเคราะหและสรางแบบจําลองโดยผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดใหญสามารถใช
ชองทาง (C1) Facebook, (C4) Shopee, (C6) Weloveshopping และสามารถขายสินคา (P2) อาหารและเครื่องดื่ม, (P5) กีฬา
และการเดินทาง, (P11) สินคาประเภทเบ็ดเตล็ด, (P4) เสื้อผาแฟช่ัน หญิง ชาย โดยสาเหตุท่ีผูประกอบการขนาดเล็กใชชองทางใน
การขายสินคาดังกลาวท่ีมาจากปจจัย ระบบอีคอมเมิรซมีสีสันสวยงามและนาสนใจ  ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดกลาง
สามารถใชชองทาง (C6) Weloveshopping, (C9) JD central และสามารถขายสินคา(P2)อาหารและเครื่องดื่ม, (P11)สินคา
ประเภทเบ็ดเตล็ด โดยสาเหตุท่ีผูประกอบการขนาดเล็กใชชองทางในการขายสินคาดังกลาวท่ีมาจากปจจัย ระบบอีคอมเมิรซมีสีสัน
สวยงามและนาสนใจ ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดเล็กสามารถใชชองทาง (C1) Facebook, (C4) Shopee, (C9)JD central 
และสามารถขายสินคา (P2) อาหารและเครื่องดื่ม, (P7) เครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน, (P3) เครื่องสําอางและความสวยงาม 
โดยสาเหตุท่ีผูประกอบการขนาดเล็กใชชองทางในการขายสินคาดังกลาวท่ีมาจากปจจัย ระบบอีคอมเมิรซรองรับการชําระเงินจาก
ลูกคาไดหลากหลายชองทาง 

การวัดประสิทธิภาพตัวแบบจําลอง 

ภาพท่ี 4 ผลการวัดความถูกตองของ Artificial Neural Network 
 

  
จากข้ันตอนการจัดเตรียมขอมูล หรือ Dataset และสรางตัวแบบจําลอง จากน้ันเขาสูกระบวนการวัดประสิทธิภาพตัว

แบบจําลอง โดยใชโปรแกรม RapidMiner งานวิจัยน้ีเลือกใช 10-fold cross-validation เพ่ือทําการวัดความถูกตอง (Accuracy) 
รายละเอียดการทดสอบและวัดประสิทธิภาพตัวแบบจําลองท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวิเคราะหและพยากรณชองทางการ
จําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ คือ โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) การวัดความถูกตอง (Accuracy) 
เทากับ 96.25% 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการทําวิจัยการวิเคราะหและพยากรณชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ ในประเทศไทย ประกอบดวย 10 

ชองทาง ไดแก Facebook, Instgram, Lazada, Shopee, Line@, Weloveshopping, Kaidee , Lnwshop , JD Central และ 

411 eStore โดยทําการกําหนดตัวแปรในแตละหัวขอ 1. A ประสิทธิภาพดานระดับความสําคัญของชองทางการจําหนายสินคาใน
ธุรกิจอีคอมเมิรซ 2. B ประสิทธิภาพดานระดับความสําคัญของประเภทสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ 3. C ประสิทธิภาพดานคุณสมบัตท่ีิ
ตอบสนองพฤติกรรมผูใช 4. D ประสิทธิภาพดานคุณสมบัติของระบบอีคอมเมิรซ 5. E ประสิทธิภาพดานคุณสมบัติของการใหบริการ
ของชองทางระบบอีคอมเมิรซ 6. F ประสิทธิภาพดานคุณสมบัติของความสวยงามในระบบอีคอมเมิรซ 

นําขอมูลท่ีจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการในธุรกิจอีคอมเมิรซนํามาจัดกลุมขอมูล (Clustering)ดวยวิธี K-
means clustering เพ่ือแบงกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซ ได 3 กลุม คือผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดเล็ก,
ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดกลาง และ ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดใหญ แลวนํามาวิเคราะหหาปจจยัท่ีสงผลตอ
ชองทางการจําหนายสินคาไดดังน้ี การแบงกลุมผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดใหญใชชองทางการจําหนายสินคาเปน 
Facebook , Shopee , Weloveshopping มีนัยสําคัญท่ีตองจําหนายสินคาประเภท อาหารเครื่องดื่ม อุปกรณกีฬาอุปกรณการ
เดินทาง และสินคาประเภทเบ็ดเตล็ด ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดกลางใชชองทางการจําหนายสินคาเปน 
Weloveshopping, JD central มีนัยสําคัญท่ีตองจําหนายสินคาประเภท อุปกรณกีฬาอุปกรณการเดินทาง เครื่องเขียนอุปกรณ
สํานักงาน และสินคาประเภทเบ็ดเตล็ด ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซขนาดเล็กใชชองทางการจําหนายสินคาเปน Facebook, 
Shopee, JD central มีนัยสําคัญท่ีตองจําหนายสินคาประเภท อาหารเครื่องดื่ม เครื่องเขียนอุปกรณสํานักงาน และเครื่องสําอาง
สุขภาพความสวยงาม  
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ขอเสนอแนะ 

1.จากการศึกษากลุมประชากรผูประกอบการท่ีจําหนายสินคาออนไลนไดศึกษาเฉพาะชองทางท่ีผูประกอบการเลือก
จําหนายสินคาออนไลนภายในประเทศไทยเทาน้ัน หากจะศึกษาในครั้งตอไปควรนําชองทางการจําหนายสินคาของตางประเทศท่ี
ผูประกอบการเลือกใชดวย 
 2.จากการศึกษาปจจัยความพึงพอใจและการใหระดับนัยสําคัญของผูประกอบการหากจะศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษา
ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจออนไลน เพ่ือนํามากําหนดแนวทางในการเลือกใชชองทางการจําหนายและพัฒนาธุรกิจ
ใหเติบโต 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีไดนําเสนอระบบโตตอบอัตโนมัติสาํหรบัรานอาหารเพ่ือใหบริการสั่งอาหารสําหรับลูกคาประจําท่ีตระหนัก

ถึงภาวะสุขภาพของลูกคาเปนสําคัญ โดยระบบไดเพ่ิมการคัดกรองอาหารสําหรับผูท่ีมีปญหาสุขภาพ โดยเนนโรคท่ีพบบอยของ
คนไทยจํานวน 5 โรคไดแก โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ 

ระบบน้ีประกอบดวย 2 สวนหลัก คือสวนแรกเปนระบบโตตอบอัตโนมัติ (Chatbot) ดวย Line Chat สําหรับติดตอ
ระหวางลูกคาและรานคา โดยสามารถตอบคําถามท้ังคําถามท่ัวไปและคําถามรายการอาหารเพ่ือสุขภาพ สวนของคําถามนํามา
จากการวิเคราะหบทสนทนาระหวางลูกคากับรานคาในชวงเวลา 1 เดือน นํามาแยกลักษณะคําถาม ผูถาม และลักษณะคําตอบ 
ใช Dialogflow เปนเครื่องมือในการประมวลผลคําภาษาธรรมชาติ สวนท่ีสองเปนระบบเว็บสวนขอมูลรายการอาหารของราน 
ถูกออกแบบใหเก็บรายการอาหารและโรคตองหามจากผูเช่ียวชาญในรูปแบบของ JSON โดยใช Firebase เปนฐานขอมูล 

ระบบถูกทดสอบการไหลของบทสนทนา โดยทําการทดสอบจากผูทําการทดสอบจํานวน 27 คน คนละ 2 ครั้ง พบวา
ระบบสามารถรับคําสั่งการสั่งอาหารไดอยางถูกตองจํานวน 38 ครั้ง ระบบท่ีนําเสนอไดรับคะแนนประเมินรวมของระบบ 4.30 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5  ผูใชใหคะแนนสูงสุดคือระบบใชงานงาย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 ตอบคําถามรายการอาหารได
ถูกตอง มีการแนะนํารายการอาหารท่ีสอดคลองกับสภาวะของผูใช 4.18 

คําสําคัญ: แชทบอท, การสนทนาผานโปรแกรมไลน, ระบบสนทนาอัตโนมัติ, บริการสั่งอาหาร, คําถามและคาํตอบ 
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Abstract 

This article presents a Ginrai-Bot, an interactive system for food ordering services via Line 
application. This system focuses on a favorite customer group who pays attention on their 
health. The healthy dishes are screened for people with health problems focusing on common 
diseases in Thai people such as cancer, stroke, diabetes, blood pressure, and heart disease. 
The proposed system consists of 2 main parts. The first part is an automatic dialog, Chatbot 
on Line chat for contact between customers and restaurant which can answer both general 
questions and questions on healthy food items. Question set archives are taken from 
conversation between customers and stores for a month. All dialogs were classified into type 
of questions, who asked this question and character of answer. A natural language processing 
tool in this project is used the Dialogflow. The second part is the web system for collecting 
food items and forbidden diseases from experts in the JSON format using Firebase database. 
The system was experimented on 27 users and one user did conversation 2 times. The number 
of correctly ordering food is 38 orders. The experimental result provided the overall 
evaluation of 4.30 from 5.00 scores. The highest score is based on how easy to use the system 
was; it results with 4.40 from 5.00 scores. Follow by the answer ability of system to answer 
proper food menu for health and suggest good food for people who had health problem with 
score of 4.18 from 5.00. 
 
Keywords: Chatbot, Line Chat, Automatic Interactive Conversational System, Food Ordering 
Services, Questions and Answering 
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บทนํา 
การบริโภคอาหารในปจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต เน่ืองจากการพัฒนาประเทศจากเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรม ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็วและตอเน่ือง รายงานการวิจัยจากบริษัท นีล
เส็น ท่ีมีช่ือวา ‘FoodTrips’ ไดเก็บขอมูลพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอการทานขาวนอกบาน (11 ตุลาคม 
2560) โดยเฉลี่ยแลวผูบริโภคชาวไทยทานขาวนอกบานถึง 56 ครั้งตอเดือน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวท่ีจํานวน 50 ครั้งตอเดือน ท้ังน้ี
เพราะวิถีชีวิตของครอบครัวไทยในปจจุบันมีชีวิตท่ีเต็มไปดวยการรีบเรง แขงขัน โดยเฉพาะในเขตเมือง ตองเสียเวลามากใน
การเดินทางเพ่ือไปประกอบอาชีพหรือทําธุรกิจตาง ๆ ทําใหมีเวลาจํากัดในการจัดการเรื่องอาหารท่ีจะบริโภคในแตละมื้อ จึง
จําเปนตองใชบริการอาหารนอกบานเปนสวนใหญ รานอาหารตามสั่งในชุมชนจึงเปนทางเลือกท่ีคนนิยมเพราะสะดวกและ
เหตุผลดานราคา  

รานอาหารตามสั่งท่ีแทรกตัวอยูตามแหลงชุมชนมักมีลูกคาท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงมาอุดหนุน การสราง
ความสัมพันธกับลูกคาใหกลายมาเปนลูกคาประจํามีความสําคัญมาก หลายรานจึงมีบริการสั่งอาหารพรอมสงถึงท่ีหรือสั่งใหทํา
แลวนัดเวลารับสินคา บางรานใชบริการของบริษัทรับสั่งอาหารแตก็พบอุปสรรคคือรานคาขนาดเลก็และไมมีช่ือเสียงมักจะไมได
รับความสนใจจากลูกคา อีกท้ังรานคาตองเสียคาธรรมเนียมคาบริการใหกับบริษัทรับสั่งอาหารในราคาสูง ดังน้ันทางเลือกของ
รานขนาดเล็กคือการรับสั่งอาหารจากลูกคาโดยตรง ปจจุบันนอกจากการสื่อสารดวยเสียงผานทางโทรศัพทแลวยังมีการสั่ง
อาหารผานโปรแกรมสนทนาของสื่อสังคมออนไลน (Social Media and Chat) เชน Line, Facebook Messenger เปนตน 
ซึ่งการสั่งอาหารผานโปรแกรมสนทนามีขอดีกวาโทรศัพทคือมีหลักฐานการสนทนาท่ีสามารถตรวจสอบยอนหลังได ดังน้ันการ
สนทนาผานสื่อสังคมออนไลนจึงเปนตัวเลือกท่ีรานคาจึงนิยมใชในการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา แตเน่ืองจากลูกคามักมีคําถามท่ี
คลายกัน ทําใหทางรานคาตองตอบคําถามเดิมในแตละวันเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจทําใหรานคาตองแบงเวลาตอนรบัลูกคาหนา
รานมาตอบคําถามผานสื่อสังคมออนไลน เมื่อเปนเชนน้ีบริการรับคําสั่งซื้อทางโปรแกรมสนทนาก็อาจสรางภาระในการตอบโต
กับลูกคา ดังน้ันระบบตอบโตอัตโนมัติ (Chatbot) สามารถชวยใหรานคามีผูชวยตอบคําถามท่ีคาดการณได  

ระบบตอบโตอัตโนมัติ (Chatbot) เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือจําลองบทสนทนาของมนุษยผานทางเสียงหรือ
ขอความแบบทันที  ความกาวหนาของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) และ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ทําใหแชทบอทสามารถทําความเขาใจความหมายของประโยคท่ีผูใชพิมพสงเขามา
ไดอยางถูกตอง และสามารถโตตอบกลับไดแมนยําและตรงประเด็น แชทบอทในยุคแรกอยาง ELIZA ถูกพัฒนาในป 1966 โดย 
Joseph Weizenbaum (Weizenbaum, 1966) ใชการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) รวมกับ Turing Test (Ishida & 
Chiba, 2017) ทําใหคนใชรูสึกเหมือนคุยกับนักจิตบําบัด ในปจจุบันเทคนิคปญญาประดิษฐ (AI-Based approach) และการ
เรียนรูเครื่องกล (Machine Learning) ถูกนํามาใชเพ่ือใหแชทบอทมีการสื่อสารท่ีใกลเคียงกับมนุษย โดยใหความสําคัญกับ
ความตั้งใจ (Intent) และบริบท (Context) ของบทสนทนา ทําใหถูกเรียกวาระบบตอบโตอัตโนมัติฐานความตั้งใจ (Intent 
based chatbot) 

ตามรายงานของกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (คณะทํางานจัดทํารายงานประจําป สํานักโรคไม
ติดตอ, 2561) เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2562 พบวา ป 2561 โรคท่ีมีสถิติผูปวยในไทยสูงสุดตอประชากรแสนคน คือ โรคความ
ดันโลหิตสูงมีผูปวยในไทยจํานวน 2091 คน ผูปวยโรคเบาหวานมีจํานวน 1344 คน โรคหัวใจและหลอดเลือดจํานวน 1277 
คน และ โรคมะเร็งมีผูปวย 1117 คน กระทรวงสาธารณสุขจัดใหเปนโรคท่ีสําคัญเพราะเปนโรคท่ีสามารถปองกันได แตมี
แนวโนมผูเสียชีวิตจากโรคเพ่ิมข้ึนทุกป ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลงและทําใหสังคมไทยสูญเสียทรัพยากรบุคคลกอนวัย
อันควร จากผลการวิจัยบงบอกวาผูปวยจากโรคเหลาน้ีสามารถมีสุขภาพท่ีดีข้ึนถาทานอาหารท่ีมีประโยชนและเหมาะสม เชน
โรคเบาหวานใหทานอาหารท่ีมีเสนใยสงูและหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด สวนโรคความดนัโลหิตสงู สวนโรคมะเร็งใหทานผลไม
ท่ีมีสีและหลีกเลี่ยงไขมันและเน้ือสัตว เปนตน  

 
 
 
 
 
 

 

1-178



ตารางท่ี 1 อาหารท่ีควรรับประทานและควรหลีกเลี่ยงสําหรับผูปวยโรคตางๆ  
 

รายการ ส่ิงท่ีควรรับประทาน ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง 
โรคมะเร็ง (Deliver, 2019) ผักและผลไมท่ีมีสี ผักตระกูลกะหลํ่า 

ผลไมตระกูลสม และถั่ว 
พืชหัว เชน หอม กระเทียม 

อาหารมันและเน้ือแดงมาก 

โ ร ค หั ว ใ จ  แ ล ะ ห ล อ ด เ ลื อ ด (Mayo 
Foundation for Medical Education and 
Research, 2019b) (Khan MD, 2014)  

เน้ือสัตวไขมันตํ่า เชน ปลา อาหารท่ีมีไขมันอิ่มตัวสูง, คลอ
เรสเตอรอล เชน ไขแดง อาหารทะเล 
เครื่องในสัตวทุกชนิด 

โรคเบาหวาน (Theobald, 2017) อาหารท่ีมีใยอาหาร เชนขาวซอมมือ อาหารท่ีมีรสหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง (Mayo Foundation 
for Medical Education and Research, 
2019a) 

ผักและผลไม 
 

อาหารเค็ม เกลือโซเดียม ซอส 
อาหารหมักดอง อาหารแปรรูป 

  
ดวยเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหมีเครื่องมือชวยสรางแชทบอทไดงาย นอกจากรานคาขนาดใหญท่ีมีลูกคาจํานวนมากท่ี

ใชแชทบอทในการติดตอกับลูกคา รานคาขนาดเล็กท่ีตองการขยายฐานลูกคาก็เล็งเห็นโอกาสในการสรางลูกคาประจําเชนกัน 
เพ่ือใหรานคาขนาดเล็กมีแนวทางในการสรางแชทบอทของธุรกิจตนเอง โครงงานน้ีจึงเสนอแนวทางการสรางแชทบอทสําหรับ
รานอาหารตามสั่งขนาดเล็กไดนําไปใชเปนตนแบบ และเพ่ือใหรานอาหารเหลาน้ีเปนครัวเพ่ือสุขภาพท่ีดีสําหรับคนไทย       
แชทบอทน้ีจึงเสริมใหมีการแนะนําอาหารท่ีเหมาะสมกับสุขภาพของลูกคา เพ่ือผูท่ีมีโรคประจําตัวเพ่ือใหไดรับสารอาหารท่ี
เหมาะกับโรคท่ีเปนอยู โดยจะชวยกรองอาหารท่ีเหมาะกับสุขภาพของลูกคาข้ึนมาเสนอเทาน้ัน เพ่ือดูแลสุขภาพของลูกคาให
แข็งแรง โดยในโครงงานน้ีจะสนใจโรคสําคัญ 5 โรคไดแก โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคหัวใจ ระบบตอบโตอัตโนมัติน้ีจะทํางานรวมกับสื่อสังคมออนไลนท่ีเปนโปรแกรมไลน โดยรวมจะใชเครื่องมือท่ีมี 
Intent-based Chatbot  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือรับคําสั่งซื้ออาหารดวยระบบโตตอบอัตโนมัตผิานโปรแกรมสนทนาไลน 
2. เพ่ือคัดกรองรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับลูกคาท่ีระบุโรคของตนไว  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

โครงงานน้ีคณะทํางานใชการพัฒนาระบบรูปแบบนํ้าตกท่ียอนกลับข้ันตอนได (Adapted Waterfall) ดังน้ันจึงมี
ข้ันตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนข้ันๆ ดังน้ี การกําหนดโครงงาน การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา
และใชงานระบบ และการบํารุงรักษาระบบ ซึ่งในการกําหนดโครงงานมีความชัดเจนวาตองการสรางระบบโตตอบบทสนทนา
อัตโนมัติสําหรับรานอาหารตามสั่งพรอมเพ่ิมการแนะนําอาหารท่ีเหมาะกับสุขภาพของลูกคา ชวงเริ่มตนโครงการ คณะทํางาน
ไดรวบรวมขอมูลจากการสอบถามความตองการของเจาของรานอาหารตามสั่งพบวาเจาของรานคาตองการระบบตอบโตบท
สนทนาอัตโนมัติดวยโปรแกรมไลน เพราะเจาของมีความคุนเคยและลูกคาสวนมากใชงานโปรแกรมน้ีเปน ขอมูลน้ีสอดคลอง
กับความนิยมใชไลนในสังคมไทยท่ีทางบริษัทไลนไดเผยแพรในป 2560 เมื่อนําความตองการของผูคามาวิเคราะหพบวาแช
ทบอทควรมีความสามารถดังน้ี 

(1) ตอบคําถามท่ัวไปเก่ียวกับรานคาได เชน เวลาทําการของราน เปนตน 
(2) ตอบคําถามรายการอาหารใหเหมาะสมกับลูกคา 
(3) รับคําสั่งซื้อได คํานวณราคารวมได ระบุหมายเลขรับอาหารท่ีรานใหลูกคา 

สําหรับสวนการจายเงินและรับสินคาไมรวมอยูในระบบ ทางรานรับจายเงินเปนเงินสดเทาน้ัน เมื่อมีการรับสงสินคา  
โครงงานน้ีไดออกแบบเปนสองสวนคือ สวนแชทบอทสําหรับใหลูกคาติดตอรานคา และสวนหนาเว็บไซตสําหรับรานคา

เพ่ิมขอมูลรายการอาหาร โดยกระบวนการทํางานของระบบโดยรวมไดแสดงไวในภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 การทํางานของระบบกินไรบอทท้ังสวนไลนแชทบอทและสวนเว็บไซตกําหนดเมนูอาหาร 

 
สวนแชทบอท ลูกคาตองทําการเพ่ิมเพ่ือนทางโปรแกรมไลนกอน เมื่อลูกคาสงขอความเขาทาง Chat platform Line 

ขอความก็จะถูกสงผาน Massaging API ไปยัง Dialogflow จากน้ัน Dialogflow ก็จะทําการสงขอความท่ีผูใชสงเขามาไป
ตรวจสอบกับ intent มีการกําหนดไว เมื่อพบ intent จะสงขอความตอบกลับมาตาม Response ท่ีกําหนดไวใน intent น้ันๆ 
โดยถา intent ท่ีพบไดทําการ Fulfillment ไวกับ Firebase ก็จะไปดึงขอมูลจาก Firebase มาแสดงผล อีกสวนท่ีเปนหนา
เว็บสวนน้ีจะเปนสวนของรานคาโดยจะสามารถใชในการเพ่ิมรายการอาหารท่ีมีใหบริการในรานคา เมื่อลูกคาสั่งอาหารทาง       
แชทบอทจะเพ่ิมรายการอาหารและอัพเดทใน Firebase และสวนของรายการอาหารท่ีลูกคาสั่งมาน้ันจะเปนการดึงขอมูลมา
จากFirebase มาแสดงหนาเว็บไซต ข้ันตอนโดยละเอียดของแตละสวนงานจะอธิบายไวในหัวขอการสรางแชทบอทและการ
สรางหนาเว็บสําหรับรานคาใชดําเนินการ 

 
การสรางแชทบอท 

เปนการสรางสวนตอบโตการสนทนากับลูกคาทางโปรแกรมไลน (Line Chatbot) จากความตองการของระบบ 
ผูดําเนินการตองเก็บบทสนทนาระหวางรานคากับลกูคาเมือ่มีการสัง่ซื้อเกิดข้ึน โดยรวบรวมมาจากบทสนทนาทางโทรศัพทและ
การพูดคุยระหวางลูกคาหนารานเปนเวลา 1 เดือน นําบทสนทนาจริงมาแยกประเภท (Classification) เปนบทสนทนาท่ีมีการ
สั่งซื้อและบทสนทนาท่ีไมมีการสั่งซื้อ แปลงเปนเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนในการสนทนาผานแชทบอท ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ
สรางการไหลของบทสนทนาท่ีเปนไปได (Conversation flow)  
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางบทสนทนาท่ีเก็บมาจริงนํามาแปลงเปนบทสนทนาท่ีเกิดในแชทบอท  
 

ตัวอยางบทสนทนาจากการเก็บขอมลูบทสนทนาจริง นํามาแปลงเปนเหตุการณในการสนทนาผานบอท 
แมคา : “สวัสดีจา” 
ลูกคา : “วันน้ีมีอะไรกินบาง” 
แมคา : “แกงคั่ว ไขพะโล ผัดยอดมะระ จา” 
ลูกคา : “ผัดยอดมะระ 1 จาน” 
แมคา : “ไขดาวดวยไหม” 
ลูกคา : “ไมเอา” 
แมคา : “น่ังรอหนอยนะ”  

Greeting :  สวัสดีคะ ตองการสั่งอะไรไหมคะ 
ลูกคา : วันน้ีมีอะไรกินบาง 
Suggesting : แกงคั่ว ไขพะโล ผัดยอดมะระ 
ลูกคา : ผัดยอดมะระ 1 กลอง 
Checking : ผัดยอดมะระ 1 กลอง นะคะ 
Conclusion : หมายเลขสั่งคือ xxx ขอบคุณคะ 
 

 
เมื่อวิเคราะหบทสนทนาในสถานการณการคุยกับบท นํามาสรางเปนการไหลของบทสนทนา (Conversation flow) ใหครบทุก
ความเปนไปได ดังแสดงในภาพท่ี 2 สีดําคือแชทบอทสนทนา สวนสีแดงคือผูใชสนทนา 
 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอยางการไหลของบทสนทนา (conversation flow) ท่ีเปนไปไดบางสวน 

 

การเลือกเครื่องมือสําหรับพัฒนาระบบ (Development Tools)  
 เน่ืองจากระบบประกอบดวย 2 สวนหลักคือ สวนแชทบอท และสวนหนาเว็บใชงานสําหรับรานคา จึงใชเครื่องมือ
ดังตอไปน้ี 
(1)  เครื่องมือสรางแชทบอท คณะทํางานศึกษาเครื่องมือสรางแชทบอทในตลาดพบวา Dialogflow มีปจจัยใหเลือกใชมากกวา 
IBM Watson เพราะโครงงานน้ีตองการเครื่องมือท่ีทํางานรวมกับโปรแกรมสนทนาออนไลนได โดย Dialogflow สามารถ
ทํางานรวมกับโปรแกรมสนทนาท่ีนิยมเชน Facebook Messenger, Twitter, Line และอ่ืนๆ  
(2)  โปรแกรมสนทนาออนไลน คณะผูจัดทําไดสอบถามพฤติกรรมของผูซื้อและผูคาพบวาสวนมากใชงานโปรแกรม Line 
มากกวาโปรแกรมสนทนาอ่ืน ดังน้ันโครงงานน้ีจึงเลือกโปรแกรมสนทนา Line เปนตัวหลัก  
(3) การเลือกฐานขอมูล ในโครงการตองการฐานขอมูลเก็บขอมูลแบบกลุมเมฆ (Cloud Storage) เพ่ือไมใหเปนภาระกับ
กิจการในการดูแลทรัพยากรตางๆ ในระบบ จึงเลือกใช Firebase เพราะสามารถใชพัฒนาเว็บประมวลผลแบบทันที (Real 
time Application) และ Firebase Hosting มีความปลอดภัยสูง เพราะใช SSL ในการเช่ือมตอ และไฟลทุกไฟลท่ีอัพโหลด
ข้ึน Firebase จะถูกจัดเก็บ (Cache) บนเครื่องพัฒนาผาน NodeJs เพ่ือทําการติดตอกับ Firebase ท้ังสวนหนาเว็บท่ีทําการ
เพ่ิมรายการอาหาร หรือดูรายการอาหารท่ีรอทํา 
 
สวนหนาเว็บสําหรับรานคา 
 สวนน้ีถูกออกแบบใหทํางานสวนหลังรานไมไดติดตอกับลูกคา ผูท่ีจะมาใชงานระบบสวนน้ีคือผูคาเทาน้ัน โดยแบง
งานเปน 2 สวน คือเพ่ิมรายการอาหารท่ีขาย และรายการอาหารรอการทํา โดยแผนภาพแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบท้ัง
สองสวนไดแสดงในภาพท่ี 3 (ก) และ (ข) โดย (ก) เปนสวนงานการเพ่ิมรายการอาหารท่ีมีขายในราน เมื่อมีรายการอาหารเพ่ิม 
(ดังแสดในภาพท่ี 4) สวน (ข) น้ันรายการอาหารท่ีลูกคาสั่งจะถูกเพ่ิมเมื่อระบบยืนยันการสั่งอาหารกับลูกคาในแชทบอท (ดัง
แสดงในภาพท่ี 5) กลายเปนรายการอาหารสวนรอดําเนินการ ทําใหผูคาสามารถจัดคิวการทําอาหารใหลูกคาตามลําดับการสั่ง
กอนหลังได และรายการใดทําเสร็จแลวก็ใหเจาของกิจการเลือกวาทําเสร็จแลว ระบบนํารายการอาหารน้ีออกจากรายการรอ  
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(ก) (ข) 

ภาพท่ี 3  แผนภาพการข้ันตอนการทํางานในสวนหนาเว็บ (ก) เปนการแกไขรายการอาหารท่ีขายในวันน้ี โดยผูคาสามารถเพ่ิม
หรือลบรายการอาหารท่ีทําขายในวันน้ีได (ข) การเรยีกดูรายการอาหารท่ีรอทํา เพ่ือใหผูคาสามารถดรูายการอาหารท่ีตองทํา

กอนหลังได ถารายการใดทําเสร็จก็ใหเลือกแลวระบบจะนํารายการอาหารน้ันออกจากรายการรอทํา 
 

 
ภาพท่ี 4 หนาจอการเพ่ิมรายการอาหาร 
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ภาพท่ี 5 หนาจอแสดงรายการอาหารรอทํา 

 
ผลการวิจัย 

กินไรบอท (GinRaiBot) สามารถสนทนากับลูกคาได โดยลูกคาตองตอบคําถามวามีโรคหรือไม ถาไมมีโรคก็สามารถ
สนทนาตอจนสามารถสั่งอาหารได ถามีโรคตามท่ีระบุก็ใหเลือกโรคท่ีเปน เลือกไดมากกวา 1 โรค เพราะเปนโรคไมติดตอ
สามารถเปนพรอมๆ กันได เมื่อระบุโรค แชทบอทจะไปคนหารายการอาหารท่ีปลอดภัยกับผูท่ีมีโรคตามท่ีระบุ โดยจะสุมเลือก
รายการอาหารมาท้ังหมด 3 รายการเพ่ือใหลูกคาสามารถตัดสินใจเลือกไดงายข้ึน โดยภาพแสดงการสนทนาระหวางกินไรบอท
กับลูกคาดังแสดงในภาพท่ี 6 ขอความท่ีปรากฏทางซายคือกินไรบอทสงขอความ สวนขอความทางขวาคือขอความของลูกคา   
การสนทนาลูกคาตอบวาไมมีโรคประจําตัว กินไรบอทนําเสนอเมนูอาหารให 3 เมนู ดังแสดงในภาพท่ี 6 (ก)  สวนลูกคาท่ีเปน
โรค กินไรบอทจะเสนอเมนูอาหารท่ีเหมาะกับผูเปนโรคให 3 เมนู โดยลูกคาเลือกเมนูใหตรงกับรูปแบบท่ีกําหนด กินไรบอทจะ
สามารถสรุปเมนูอาหารใหทราบและยืนยันเลขท่ีรับอาหาร ดังแสดงในภาพท่ี 6 (ข) 

 

ในการทดสอบระบบ ใชผูทดสอบ 27 คน ซึ่งผูทดสอบมีอายุระหวาง 20-40 ป เน่ืองจากระบบมี 2 สวน คือสวนแชท 
บอทจะทดสอบการไหลของบทสนทนา (Conversational Flow and Step) และการเขาใจความหมายของบทสนทนา (Bot 
Understanding) โดยผูทดสอบทําการสนทนากับแชทบอท 2 ครั้ง โดยกําหนดสถานการณการไหลของบทสนทนาดังแสดงใน
ภาพท่ี 2 แชทบอททําการสรุปรายการ และยืนยันการสั่งอาหารไดถูกตองหรือไม ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 3 

  
ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบการไหลของบทสนทนาในแชทบอท (Conversation Flow) 
 

จํานวนครั้งในการทดสอบ จํานวนผูทดสอบ จํานวนครั้งการสนทนา 
จบบทสนทนา ไมจบบทสนทนา 

54 27 38 16 
 
จากบทสนทนาท่ีไมสามารถจบบทสนทนาได เพราะแชทบอทไมสามารถตอบคําถามท่ีลงรายละเอียดได เชน “กะเพรา

ไมใชเน้ือสัตว ใสแตผักไดไหม” การสั่งอาหารท่ีเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องทําใหแชทบอทตอบไมได หรือ “สั่งอาหาร แต
ตองการใหสงเปนวันอ่ืน ไมตองการรับทันที” ระบบแชทบอทไมไดทํารองรับการสั่งอาหารลวงหนาจึงทําใหแชทบอทตอบ
คําถามน้ีไมได 

สวนเว็บสําหรบัรานคาจะทดสอบเพียงฟงกชันการทํางานท่ีรับขอมูลมาจากแชทบอท ไดขอมูลครบและถูกตองหรือไม 
เมื่อรานคาทําเมนูแลวรายการอาหารของลูกคาถูกกําหนดหมายเลขรับและรายการอาหารหายไปจากรายการอาหารท่ีคางทํา
หรือไม ซึ่งจากการทดสอบรายการอาหารท่ีสั่งจากแชทบอทข้ึนแสดงในหนาเว็บตามตัวอยางภาพท่ี 5 เมื่อผูคาทําอาหารเสร็จ
กดปุมวาทําแลว รายการอาหารน้ันหายไปจากหนาจออยางถูกตอง  
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(ก) (ข) 

ภาพท่ี 6 หนาจอการสนทนาระหวางลูกคาและกินไรบอทในโปรแกรมไลน (Line) (ก) ลูกคาไมมีโรค (ข) ลูกคาเปนโรค 
 
 การประเมินไดวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจโดยใหผูใชทดลองการใชงานระบบโตตอบ
อัตโนมัติ ตรวจสอบการทดลองใชงานโดยสุมจากผูใชจํานวน 27 คน ผลการประเมินจากผูใช ใหคะแนนความรวดเร็วของ
ผลลัพธมากท่ีสดุคือ 4.55 ลําดับถัดมาคือการใชงานงาย 4.4 และความถูกตองของขอมูล 4.29 
 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินจากผูทดสอบระบบ 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. ระบบใชงานงาย 4.40 ดีมาก 
2. มีความเสถียรในการใชงานระบบ 4.22 ดีมาก 
3. ความเร็วในการตอบโต 4.55 ดีมาก 
4. ตอบคําถามงายๆ ได 4.29 ดีมาก 
5. ตอบคําถามท่ีซับซอน 4.10 ดีมาก 
6. แนะนําอาหารท่ีนาสนใจ 4.18 ดี  
7. คําตอบเขาใจงาย  4.18 ดี 

รวม 4.30 ดีมาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 

โครงงานน้ีใชเครื่องมือสรางแชทบอท (Chatbot) เปน Dialogflow ท่ีสามารถทํางานรวมกับโปรแกรมสนทนาไลน 
(Line) โดยเก็บขอมูลดวยระบบฐานขอมูล Firebase สวนประกอบของระบบท่ีนําเสนอทํางานบนคลาว (Cloud-based) ทํา
ใหระบบมีเสถียรภาพ (Stability) และมีความปลอดภัยสูง (High security) ดวยตนทุนต่ํา  

ระบบท่ีนําเสนอ (GinRai Bot) สามารถรับคําสั่งซื้ออาหารจากลูกคาผานการสนทนาดวยโปรแกรมไลน (Line) ซี่ง
สามารถทํางานไดภายใตรูปแบบท่ีกําหนด และระบบท่ีนําเสนอสามารถคัดเลือกรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับลูกคาท่ีเปนโรค
แตละชนิดได  
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ขอเสนอแนะ 
ระบบตอบโตอัตโนมัติสามารถพัฒนาตอไดในหลายสวน ปญหาท่ีสําคัญ ณ ปจจุบันคือระบบน้ีไมสามารถปองกันการสั่ง

อาหารแลวไมมารับอาหาร ทําใหรานคาสูญเสียรายไดและวัตถุดิบในการประกอบอาหารแตไมสามารถหาผูซื้อได ดังน้ันระบบ
ควรรับการชําระเงิน ซึ่งในสวนน้ีมีความหลากหลายในการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน การจะรองรับการชําระ
เงินทุกชองทางใหกับผูซื้อยังเปนปญหาท่ีตองปรับปรุง  

ระบบตอบโตอัตโนมัติยังไมสามารถคํานวณเวลารับอาหารท่ีใกลเคียงกับเวลาท่ีใชทําอาหาร เพราะขาดขอมูลเวลา
ประกอบอาหาร ในอนาคตถาไดเก็บขอมูลระยะเวลาการทํางานแตละรายการไว นาจะสามารถนํามาชวยในการคํานวณเวลาท่ี
ลูกคาจะรอคิวและมารับอาหารโดยไมตองรอหนารานได ทําใหลูกคามีความสะดวกมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องส าอาง ได้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจทางด้านความงามทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในธุรกิจนี้มาก
ยิ่งข้ึน ทั้งในส่วนของน าเข้าและจัดจ าหน่ายเครื่องส าอางหรือแม้จะเป็นผู้ผลิตและสง่ออกเองก็ตาม ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาด 7Ps ต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าเพิ่ม เพื่อหาประสิทธิภาพของโมเดลการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างซื้อเครื่องส าอางของลูกค้าที่ซื้อ 2 ช้ิน โดย
ข้อมูลที่ใช้ได้มาจากประวัติการสั่งเครื่องส าอางร้านเอม แอนด์ แพร โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกในช่วง เดือน มกราคม – มิถุนายน 
โดยใช้ข้อมูลรายการสั่งซื้อเครื่องจ านวน 400 รายการพบว่ามีเพียง 3 ปัจจัย ในการสั่งซื้อเครื่องส าอางบน เฟซบุ๊ก 
ร้านเอม แอนด์ แพร ได้แก่ ปัจจัยทางด้านราคา จ านวน 94 รายการ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 212 รายการ และ 
ปัจจัยทางด้านโปรโมช่ัน จ านวน 94 รายการ เพื่อหากฎความสัมพันธ์ในการสั่งซื้อเครื่องส าอางแต่ละปัจจัย  ด้วยเทคโนโลยี
เหมืองข้อมูล ปัจจัยด้านราคา ค้นพบกฎความสัมพันธ์ท้ังหมด 10 ความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ค้นพบกฎความสัมพันธ์
ทั้งหมด 5 ความสัมพันธ์และปัจจัยด้านโปรโมช่ัน ค้นพบกฎความสัมพันธ์ทั้งหมด 4 ความสัมพันธ์  โดยข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลประยุกต์ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์สามารถน าไปปรับใช้
กับธุรกิจได้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายภายในร้านและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น และควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ 
เพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง เช่น ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล รูปแบบความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างสินค้าและผู้ซื้อ 

ค าส าคัญ: โมเดลการพยากรณ์ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเพิ่ม เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล 
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Abstract 

Currently, the cosmetic industry There is growing continuously, as can be seen today. 

Most consumers are interested in beauty, both for the entrepreneurs themselves, have turned 

their attention to this business even more. Both in the import and distribution of cosmetics or 

even manufacturers and exporters themselves. Has continuously grown through various online 

media Objective: To develop a model of the relationship between 7Ps marketing strategies to 

increase product purchasing behavior. In order to find the model of the prediction of the 

relationship between the purchase of cosmetics of the customers who bought 2 items. The data 

is obtained from the history of cosmetics and Aem and Pear by using the data recorded during 

the months of January - June by using the order information 400 items found that there are only 

3 factors for ordering cosmetics on Facebook, Aem and Pear, which are divided into 3 Factors 

are 94 price factors, 212 product factors and 94 items of promotion, in order to find the 

relationship between the purchase of each factor With data mining technology Price factor 

Discover all 10 relationship rules. Product factors Discover all 5 relationship rules and 

promotion factors. Discover all 4 relationship rules. By suggesting, entrepreneurs are able to 

use data mining technology to apply for online trading business and can apply it to their 

business to promote in-store sales and generate revenue. For entrepreneurs even more And 

should study other factors Additional that is relevant to the behavior of buying cosmetics, such 

as personal needs factors The relationship model that occurs between the product and the buyer. 

 

Keywords:  The model of the relationship, The increase product purchasing behavior,  

Data mining technology 
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บทน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนามากขึ้นในปัจจุบันและระบบเครือข่ายสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จึง

ท าให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะเหตุนี้จึงเกิดการน าอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจขาย
สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ โดยข้อเด่นชัดของธุรกิจรูปแบบนี้ คือ สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
โดยการลดบทบาทของความส าคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ ห้องแสดงสินค้า รวมถึง
พนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลด
ข้อจ ากัดด้านระยะทาง ด้านเวลา และด้านต้นทุนในการท าธุรกรรมลงได้อย่างมาก รวมถึงสินค้ามีราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาดด้วย 

อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องส าอาง ได้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เริ่มให้ความสนใจทางด้านความงามทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น  
ทั้งในส่วนของน าเข้าและจัดจ าหน่ายเครื่องส าอาง หรือแม้จะเป็นผู้ผลิตและส่งออกเองก็ตาม และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค หรือเว็บไซต์ผู้ให้บริการด้านการขายที่เป็นที่รู้จักระดับโลก เช่น อีเบย์ อเมซอน  
ซึ่งท าให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และสามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้ขายได้ในทันที 

ในปัจจุบันเฟซบุ๊กได้มีอิทธิพลต่อการซื้อขายสินค้าเครื่องส าอางในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และได้รับผลตอบรับเป็น 
อย่างดี ในการขายสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละร้านค้า มักจะค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคและสินค้าใดที่เกิดเป็น
กระแสในโลกออนไลน์ และสินค้าใดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อน าสินค้ามาเสนอขายให้กับผู้บริโภคในราคาที่ย่อมเยา
และให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคภายในร้าน ในส่วนของการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากสินค้าภายในตลาดมี
ความซ้ าซ้อนกันเป็นอย่างมากและตัวเลือกสินค้าก็เพิ่มขึ้น สินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นกระแสก็เริ่มมีมากยิ่งขึ้น ท าให้สินค้าที่
วางขายมาแล้วก่อนหน้ายอดขายสินค้าตกต่ าลง 

จากปัญหาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการส่งเสริมการขายเครื่องส าอางออนไลน์ โดยน าผลที่ได้จาก
การศึกษาน ามาพัฒนาระบบการส่งเสริมการขายออนไลน์โดยการพยากรณ์สินค้าหรือแนะน าสินค้าเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 
จากการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าในหนึ่งช้ินแต่จะต้องมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าอะไรเพิ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าช้ินนั้นรวมทั้ง
การแนะน าสินค้าที่เป็นสินค้าใกล้เคียง เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มยอดขายให้ตลาดเครื่องส าอางในประเทศไทยมี
ยอดขายที่เพิ่มข้ึนและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถหาเลี้ยงบุคคลในครอบครัวได้จากการขายเครื่องส าอางออนไลน์ 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางจาก กัลยาณี กรกีรติ นฤนันท์  
วุฒิสินธ ุ์และกฤษฎา กิตติโกวิทธนา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางที่ช่วยให้ผิวขาวของคนวัย
ท างานใน อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาดและด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายตามล าดับ 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ขั้นตอนวิธีการค้นพบกฎความเกี่ยวข้อง (Association 
Rule Discovery) จาก สิทธิชัย วรโชติก าจรและจรัญ แสนราช (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลติภณัฑ์
อาหารเสริม เครื่องส าอางและอุปโภคบริโภค ส าหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฎความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า การน ารูปแบบ
วิธีการท าเหมืองข้อมูลมาใช้กับระบบงานธุรกิจนั้น จะต้องเข้าใจถึงประโยชน์แต่ละขั้นตอนวิธีและเลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมาะ
กับระบบงานมากท่ีสุด โดยต้องเข้าใจข้ันตอนกระบวนการ ตลอดจนความต้องการในระบบธุรกิจเพื่อช่วยให้ทราบความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ต้องการอย่างเห็นได้ชัดเจน จีระนันต์ เจริญรัตน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของการสั่ง
อาหารด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา ร้านอาหารบ้านฟ้าโปร่ง จ.สกลนคร ผลการศึกษาพบว่า กฎความสัมพันธ์ในการสั่ง
อาหารทั้ง 2 กลุ่มสามารถสรุปได้ว่า ทั้งสองกลุ่ม เมื่อลูกค้ามีการสั่งเค้กชาเขียวนมสด แล้วจะต้องสั่งเค้กมะพร้าวด้วย หรือเมื่อ
ลูกค้าสั่งเค้กนมสดแล้วจะต้องสั่งเค้กมะพร้าวด้วย และจะเห็นได้ว่ากฎที่น่าสนใจทุกกฎของทั้งสองกลุ่ม จะมีการสั่งเค้กมะพร้าว
ร่วมด้วยเสมอ 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบรโิภคสินค้าของผู้ซื้อสินค้าบนเฟซบุ๊ก  
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2. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด 7Ps ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเพิ่ม         
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ผู้จัดท าโครงงานด าเนินการตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาเหมืองข้อมูล Cross-Industry Standard Process 
for Data Mining (CRISP-DM) (Shearer C., 2000) ซึ่งมีข้ันตอนการท างาน แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงขั้นตอนด าเนนิวิจัย 

 
ท าความเข้าใจปัญหา (Business Understanding) ในการท าโครงงานครั้งนี้ได้ศึกษาจากข้อมูลประวัติการสั่งซื้อ

ของร้านเอม แอนด์ แพร เป็นธุรกิจร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก โดยเน้นที่อุปกรณ์แต่งหน้า เครื่องส าอางและสกินแคร์ ซึ่งทาง
ร้านจัดเป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ียังไม่มีหน้าร้าน ดังนั้นผู้จัดท าโครงงานจึงสนใจที่จะน าข้อมูลจากประวัติการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
มาช่วยในการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของการเลือกซื้อสินค้าด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อน ากฎความสัมพันธ์มาใช้ในการ
วางแผนในการส่งเสริมการขายของร้านค้าให้เหมาะสมกับพฤติกรรมในการสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้
บริการซ้ า  

ท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) การท าโครงงานครั้งนี้ได้ศึกษาธุรกิจเครื่องส าอางร้านเอม แอนด์ 
แพร เป็นร้านท่ีจ าหน่ายเครื่องส าอางบนเฟซบุ๊ก โดยการค้นหาความสัมพันธ์ด้วยทฤษฏีทางการตลาด 7Ps การน าข้อมูลประวตัิ
การสั่งซื้อเครื่องส าอางของลูกค้าที่ซื้อ 2 ช้ิน แต่ละครั้งมาช่วยในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และปัจจัยของการสั่งซื้อ
เครื่องส าอางด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อน ามาพัฒนาและปรับใช้กับธุรกิจภายในร้านและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเกิดใน
การเลือกซื้อสินค้าภภายในร้าน 
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การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) ข้อมูลที่ใช้ในการท าโครงงานครั้งนี้ได้มาจากประวัติการสั่งเครื่องส าอางร้าน
เอม แอนด์ แพร โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกในช่วง เดือนมกราคม – มิถุนายน พ. ศ. 2562 โดยใช้ข้อมูลรายการสั่งซื้อเครื่องจ านวน 
400 รายการ พบวา่มีเพียง 3 ปัจจัย ในการสั่งซื้อเครื่องส าอางบนเเฟซบุ๊ก ร้านเอม แอนด์ แพร โดยน าข้อมูลในการสั่งซื้อสินคา้
ในแต่ละครั้งมาจ าแนกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในร้าน และได้ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกไป 

การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ถ้าข้อมูลมีรายการสั่งซื้อ
เครื่องส าอางมีแค่ 1 รายการ หรือรายการที่สั่งซื้อมากกว่า 2 รายการขึ้นไป จะถูกตัดออกไปซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของข้อมูลที่
ถ้าน ามาวิเคราะห์แล้วอาจจะได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงไปตามวัตถุประสงค์ 

การแปลงรูปแบบของข้อมูล (Data Transformation) เป็นการแปลงข้อมูลที่เลือกมาให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
กับเทคนิคที่น ามาวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์และรูปแบบที่สามารถน าไปใช้กับโปรแกรม Rapidminer Studio ได้ เพื่อ
น าไปใช้วิเคราะห์ตามอัลกอริทึม และโมเดลที่ใช้ในการท าเหมืองข้อมูล 

การสร้างแบบจ าลองส าหรับการท านาย (Predictive Modeling) เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลอง
จากข้อมูล โดยโครงงานครั้งนี้ได้เลือกเทคนิคการเหมืองข้อมูล คือ FP Growth เพราะสามารถอ่านข้อมูลในฐานข้อมูลท างาน
ได้เร็วกว่าวิธี Apriori โดยวิเคราะห์หาผลลัพธ์แบบจ าลอง 2 ใช้ขั้นตอนการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules)  
วางแผนการน าร้าน เอม แอนด์ แพร โดยก าหนดขอบเขตเพื่อเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเลือกซื้อเพิ่มของผู้บริโภค เพื่อน าข้อเท็จจริงหรือข้อมูลประวัติการซื้อเครื่องส าอางของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาสร้าง
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า 2 ช้ิน จากร้านเครื่องส าอางซึ่งจ าหน่ายสินค้าออนไลน์พบว่าผู้ซื้อมีพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ร่วม คือ น าข้อมูลประวัติการสั่งซื้อเครื่องส าอางของลูกค้าท่ีซื้อ 2 ช้ิน จากพฤติกรรมดังกล่าวท าให้เรามีความสนใจในการค้นหา
รูปแบบความสัมพันธ์ของการซื้อ โดยส่วนประกอบส าคัญในการผลักดันให้เกิดการซื้อเพิ่ม 

การประเมินผลโมเดล (Evaluation Phase) เป็นการวัดประสิทธิภาพหรือประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือการท าเหมืองข้อมูล 

การน าไปใช้งาน (Deployment Phase) เมื่อได้แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพ แล้วน าไปประยุกต์ แนะน าผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการร้านเครื่องส าอางบนเฟสบุ๊ค 

2. การวิ เคราะห์ข้อมูล การพัฒนาต้นแบบการพยากรณ์ส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การวิ เคราะห์หา 
กฎความสัมพันธ์ เมื่อได้กฎแล้วจะพิจารณาค่าสนับสนุน (Support) เป็นค่าความน่าจะเป็นในการซื้อสินค้าทั้งสองรายการที่
นิยมน าเสนอเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ค่าความเช่ือมั่น (Confidence) เป็นค่าความน่าจะเป็นเมื่อซื้อสินค้ารายการแรก
แล้วโอกาสหรือความเช่ือมั่นท่ีจะซื้อสินค้ารายการถัดไปจะมีมากน้อยเพียงใดและค่าความสอดคล้อง (Lift) (สายชล, 2558) ซึ่ง
ถ้าค่าความสอดคล้องน้อยกว่า 1 แสดงว่าเป็นอิสระหรือไม่ขึ้นต่อกัน แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์หรือ
สอดคล้องกัน (Inyaem, 2015) 

 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์ Association Rules Model ปัจจัยด้านราคา 
No. Product-1 Product-2 Confidence Support Lift 
1 LIHO01 BLUC01 0.800 0.085 3.418 
2 BOBA01 LI3C01 0.667 0.043 2.089 
3 CRFC01 BLUC01 0.500 0.043 2.136 
4 FOBA01 LI3C01 0.444 0.085 1.393 
5 SECO01 LI3C01 0.385 0.106 1.205 
6 BLUC01 SECO01 0.364 0.085 1.315 
7 BLUC01 LIHO01 0.364 0.085 3.418 
8 LI3C01 SECO01 0.333 0.106 1.205 
9 SECO01 BLUC01 0.308 0.085 1.315 
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10 LI3C01 FOBA01 0.267 0.085 1.393 
LI3C01 = ลิปสติก (3CE), FOBA01 = รองพื้น (Banila), SECO01 = เซรั่มบ ารุงผิวหน้า (coreana), BLUC01 = แปรงแต่งหน้า (Unicon), 

LIHO01 = ลิปสติก (Holika), CRFC01 = ครีมบ ารุงผิวหน้า, BOBA01 = กล่อง/กระเป๋าเครื่องส าอาง 
จากตารางที่ 1 ปัจจัยด้านราคา ค้นพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 10 ความสัมพันธ์ ส าหรับความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ  

คือ LIHO01, BLUC01 จะได้เห็นว่ามีค่า Support สูงที่สุดอยู่ที่ 0.085 หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบ
นี้เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีค่า Confidence อยู่ที่ 0.800 หมายความว่าเมื่อลูกค้าในร้านซื้อสินค้า LIHO01 แล้วโอกาสที่จะซื้อ
สินค้า BLUC01 เป็นสินค้าช้ินท่ีสองเพิ่ม 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์ Association Rules Model ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ ์
No. Product-1 Product-2 Confidence Support Lift 
1 SECO01 BLUC01 0.429 0.142 1.262 
2 BLUC01 SECO01 0.417 0.142 1.262 
3 FOBA01 LI3C01 0.417 0.047 1.523 
4 LI3C01 SECO01 0.276 0.075 0.835 
5 SECO01 LI3C01 0.229 0.075 0.835 

SECO01 = เซรั่มบ ารุงผิวหน้า (coreana), LI3C01 = ลิปสติก (3CE), BLUC01 = แปรงแต่งหน้า (Unicon), FOBA01 = รองพื้น 
(Banila) 

จากตารางที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ค้นพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 5 ความสัมพันธ์ ส าหรับความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ  
คือ SECO01, BLUC01 จะได้เห็นว่ามีค่า Support สูงที่สุดอยู่ท่ี 0.142 หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบ
นี้เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีค่า Confidence อยู่ที่ 0.429 หมายความว่า เมื่อลูกค้าในร้านลูกค้าในร้านซื้อสินค้า SECO01 แล้ว
โอกาสที่จะซื้อสินค้า BLUC01 เป็นสินค้าช้ินท่ีสองเพิ่ม 

 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลลัพธ์ Association Rules Model ปัจจัยด้านโปรโมชั่น 
No. Product-1 Product-2 Confidence Support Lift 
1 SEAH01 BLUC01 1 0.043 3.357 
2 POIN01 BLUC01 1 0.043 3.357 
3 LIBO01 MALA01 1 0.043 15.667 
4 MALA01 LIBO01 0.667 0.043 15.667 

SEAH01 = เซรั่มบ ารุงผิวหน้า (AHC), BLUC01 = แปรงแต่งหน้า (Unicon), POIN01 = แป้งฝุ่น (innisfree), LIBO01 = ลิปสติก 
(Bobbi Brown), MALA01 = มาร์คหน้า (Laneige) 

จากตารางที่ 3 ปัจจัยด้านโปรโมช่ัน ค้นพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 4 ความสัมพันธ์ ส าหรับความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ 
 คือ SEAH01, BLUC01 POIN01, BLUC01 LIBO01, MALA01 จะได้เห็นว่ามีค่า Support สูงที่สุดอยู่ท่ี 0.043 เหมือนกันทั้ง 
3 ความสัมพันธ์ หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีค่า Confidence อยู่ที่  
1 หมายความว่า ความสัมพันธ์แบบที่ 1 เมื่อซื้อสินค้า SEAH01 แล้วจะต้องซื้อสินค้า BLUC01 ด้วย ความสัมพันธ์แบบที่  
2 เมื่อซื้อสินค้า POIN01 แล้วจะต้องซื้อสินค้า BLUC01 ด้วย ความสัมพันธ์แบบที่ 3 เมื่อซื้อสินค้า LIBO01 แล้วจะต้องซื้อ
สินค้า MALA01 ด้วย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าให้ความส าคัญปัจจัยด้านโปรโมช่ันมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  กั ลยาณี  กรกี รติ  นฤนันท์  วุฒิสิ นธ์ และกฤษฎา  กิตติ โกวิทธนา  (2556) ส าหรับความสัมพันธ์ที่ น่ าสนใจ  
คือ SEAH01,BLUC01 POIN01,BLUC01 LIBO01,MALA01 จะได้เห็นว่ามีค่า Support สูงที่สุดอยู่ที่ 0.043 เหมือนกันทั้ง  
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3 ความสัมพันธ์ หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เกิดขึ้น และมีค่า Confidence อยู่ที่ 1 หมายความว่า 
ความสัมพันธ์แบบที่ 1 เมื่อซื้อสินค้า SECO01 แล้วจะต้องซื้อสินค้า BLUC01 ด้วย ความสัมพันธ์แบบที่ 2 เมื่อซื้อสินค้า 
POIN01 แล้วจะต้องซื้อสินค้า BLUC01 ด้วย ความสัมพันธ์แบบที่ 3 เมื่อซื้อสินค้า LIBO01 แล้วจะต้องซื้อสินค้า MALA01 
ด้วย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ส่งเสริมการขาย ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล ความสัมพันธ์
การซื้อเครื่องส าอางของลูกค้าที่ซื้อ 2 ช้ิน พบว่า ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านราคา ค้นพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 10 
ความสัมพันธ์ ส าหรับความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ คือ LIHO01, BLUC01 จะได้เห็นว่ามีค่า Support สูงที่สุดอยู่ที่ 0.085 
หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีค่า Confidence อยู่ที่ 0.800 หมายความว่า
เมื่อลูกค้าในร้านซื้อสินค้า LIHO01 แล้วโอกาสที่จะซื้อสินค้า BLUC01 เป็นสินค้าช้ินที่สองปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ค้นพบ
ความสัมพันธ์ทั้งหมด 5 ความสัมพันธ์ ส าหรับความสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ คือ SECO01, BLUC01 จะได้เห็นว่ามีค่า Support สูง
ที่สุดอยู่ท่ี 0.142 หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีค่า Confidence อยู่ท่ี 0.429 
หมายความว่า เมื่อลูกค้าในร้านลูกค้าในร้านซื้อสินค้า SECO01 แล้วโอกาสที่จะซื้อสินค้า BLUC01 เป็นสินค้าช้ินที่สองเพิ่ม 
ปัจจัยด้านโปรโมช่ัน ค้นพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 4 ความสัมพันธ์ ส าหรับความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ คือ SEAH01, BLUC01 
POIN01, BLUC01 LIBO01, MALA01 จะได้เห็นว่ามีค่า Support สูงที่สุดอยู่ที่ 0.043 เหมือนกันทั้ง 3 ความสัมพันธ์ 
หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีค่า Confidence อยู่ที่ 1 หมายความว่า 
ความสัมพันธ์แบบที่ 1 เมื่อซื้อสินค้า SEAH01 แล้วจะต้องซื้อสินค้า BLUC01 ด้วย ความสัมพันธ์แบบที่ 2 เมื่อซื้อสินค้า 
POIN01 แล้วจะต้องซื้อสินค้า BLUC01 ด้วย ความสัมพันธ์แบบที่ 3 เมื่อซื้อสินค้า LIBO01 แล้วจะต้องซื้อสินค้า MALA01 
เป็นสินค้าช้ินที่สองเพิ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระนันต์ เจริญรัตน์ (2559) กฎความสัมพันธ์ในการซื้อเครื่องส าอางทั้ง  
3 ปัจจัย สามารถสรุปได้ว่า เมื่อลูกค้ามีการสั่ง SECO01 แล้วจะต้องสั่ง BLUC01 ด้วย และจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ทุก ๆ ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ปัจจัย จะมีการสั่ง BLUC01 ร่วมด้วยเสมอ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์สามารถน าเทคโนโลยีเหมืองข้อมูลไปปรับใช้กับธุรกิจได้
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายภายในร้านและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง เช่น ปัจจัยความต้องการส่วน
บุคคล รูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสินค้าและผู้ซื้อ  
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บทคัดย่อ 
จากสภาวะทางด้านสังคม และเศรษฐกิจที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้งทางความคิด การช่วงชิงความได้เปรียบ

เสียเปรียบ และเศรษฐกิจตกต่่า เป็นต้น ท่าให้เกิดความเครียดที่อาจเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าของคนในสังคมปัจจุบัน จาก
รายงานของกรมสุขภาพจิตพบว่า สภาวะทางการเมืองเป็นสาเหตุส่าคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะความเครียดทางการเมือง 
(Political Stress Syndrome) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการท่านายพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิด
ภาวะความเครียดจากการเมือง ด้วยเทคนิค Naive Bayes, Deep Learning, K-NN และ Random Forest โดยข้อมูลที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ได้จากการส่ารวจในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี จ่านวน 500 คน ผลการวิจัยพบว่าเทคนิค Naive 
Bayes ให้ค่าประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีค่าความถูกต้อง ค่าความเที่ยง ค่าความระลึก และค่าประสิทธิภาพโดยรวม ร้อยละ 
93.60, 93.7, 93.6 และ 93.6 ตามล่าดับ โดยมีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.1702 จากนั้นน่า
โมเดลที่ดีที่สุดนี้มาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการท่านายพฤติกรรมการเสี่ยงการเกิดภาวะความเครียดจากการเมือง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับไม่มีความเสี่ยง ระดับมีความเสี่ยงปานกลาง และระดับมีความเสี่ยงสูง  

ค าส าคัญ:  ภาวะความเครียดจากการเมือง, นาอีฟเบย,์ การเรียนรู้เชิงลึก, เพื่อนบ้านใกล้สุดเค, ป่าแบบสุ่ม 

Abstract 
Social and economic issues such as ideas confliction, the controversy advantages and the economic 

recession etc. can cause the Depression Syndrome in the society nowadays. According to the Department 
of Mental Health reports that the political situation is a major causes of Political Stress Syndrome.  This 
research aims to develop a model to predict the risk behavior of Political Stress Syndrome by using Naive 
Bayes, Deep Learning, K- NN and Random Forest techniques.  The data used in this research is from 500 
people of youth group from aged 18 to 23 years. The research results show that Naive Bayes techniques is 
outperform of all values (accuracy, precision, recall and F-measure; values of 93.60% , 93.7% , 93.6% and 
93. 6% respectively) , together with the lowest value of RMSE of 0. 1702.  Finally, the best model of this
research was developed into the web application for prediction the risk behavior of Political Stress 
Syndrome into 3 levels which are none, medium and high level of risk. 

Keywords: Political Stress Syndrome, Naive Bayes, Deep Learning, K-nn, Random Forest 
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บทน า 
ในยุคปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความ

ขัดแย้งทางความคิด ช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดและสิ่งที่ปรารถนา ย่อมก่อให้เกิด
ความเครียดที่ก่าลังจะกลายเป็นปัญหาของคนในสังคมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ และทุกชนช้ันของสังคม เช่น จาก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดของประชาชน จนเกิดเป็นวิกฤตทางการเมือง มีการชุมนุมเกิดขึ้นในหลายฝ่าย และ
นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาอยู่ภายใต้สภาวะกดดัน ย่อมเกิด
ความเครียดโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถจัดการกับความเครียดให้หายไปได้  แต่กลับยังคงความไม่
สบายใจจนพัฒนาไปสู่กลุ่มอาการเครียด ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย จิตใจและพฤติกรรม 
(อภิวรรณ เสาเวียง, 2562) 

 ภาวะเครียดจากการเมือง หรือ Political Stress Syndrome : PSSกรมสุขภาพจิตได้กล่าวว่า กลุ่มอาการเครียดที่
เกิดจากปัญหาทางสุขภาพจิต โดยเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์และจิตใจของผู้ที่มีความสนใจประเด็นทางการเมือง และติดตาม
สถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด จนท่าให้มีอาการทางกายและจิตใจ ท่าให้เกิดภาวะผิดปกติด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
ความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต (Anticipatory Anxiety) เช่น หวั่นวิตกว่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงหรือเหตุการณ์
จลาจลแบบท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต 

 จากปัญหาดังกล่าว ผลส่ารวจของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2560) เรื่องดัชนี
ความเครียดของคนไทย โดยศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จ่านวนทั้งสิ้น 2,022 ตัวอย่าง 
ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2560 พบว่าประชาชนจ่านวนไม่น้อยที่รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีความสุข รู้สึกหมดก่าลังใจ ซึ่งปัจจัยที่
ท่าให้เกิดความเครียด  ได้แก่ การเรียนและอนาคตในการท่างาน เศรษฐกิจ การเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนี้สิน รายรับไม่
พอกับรายจ่าย ราคาสินค้าแพง สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันตลอดจนสวัสดิการและค่าตอบแทน งานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
รวมถึงความมั่นคงในงานท่ีท่า 

 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการเสี่ยงพฤติกรรมความเสี่ยงเกิดภาวะความเครียด
ทางการเมือง โดยการน่าเทคนิคเหมืองข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิค 
ได้แก่ นาอีฟเบย์ ดีพเลินนิ่ง เคเนียเรสเนเบอร์ และแรนดอมฟอร์เรส เพื่อหาเทคนิคในการท่านายผู้ที่มีพฤติกรรมความเสีย่งเกดิ
ภาวะความเครียดทางการเมืองที่ดีที่สุดในการน่ามาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างโมเดลการท่านายพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดภาวะความเครยีดทางการเมืองของกลุ่มเยาวชน 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิคเพื่อหาเทคนิคท่ีดีที่สุดในการสรา้งโมเดล 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการด่าเนินงานวิจัยได้น่าเทคนิคการใช้เหมืองข้อมูลมาช่วยในการท่านายพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะ
ความเครียดจากการเมืองซึ่งมีข้ันตอนการด่าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะความเครียดทางการเมืองจากทางเว็บไซต์ของกรม
สุขภาพจิตโดยมีรายงานว่าสถานการณ์ข่าวการเลือกตั้งก่าลังเป็นท่ีสนใจของประชาชน หากมีการติดตามข่าวสารมากจนเกนิไป 
อาจส่งผลกระทบท่าให้เกิดอาการทางกายได้ เช่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ตึงบริเวณขมับ ต้นคอหรือตามแขนขา ชาตาม
ร่างกาย หายใจไม่อิ่ม อึดอัดใน ช่องท้อง แน่นท้อง ปวดท้อง ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติทั้งที่อยู่ในสภาพปกติ และนอนไม่หลับ
ส่วนอาการทางจิตใจ ได้แก่ อาการวิตกกังวล ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา หงุดหงิดง่าย โกรธ ฉุนเฉียว ก้าวร้าว สมาธิไม่ดี ฟุ้งซ่าน 
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หรือหมกมุ่นมากเกินไป เบื่อหน่าย ท้อแท้ หมดหวัง สิ้นหวัง รู้สึกไม่มีทางออก และปัญหาพฤติกรรมและสมัพันธภาพกับผู้อื่น มี
การโต้เถียงกันกับผู้อื่น หรือแม้แต่บุคคลในครอบครัวโดยใช้อารมณ์ตั้งแต่ปานกลางถึงรุนแรง โดยไม่สามารถยังยั้งตนเองได้ มี
ความคิดที่จะตอบโต้โดยใช้ก่าลังในการเอาชนะ มีการเอาชนะทางความคิดกับคนที่เคยมีสัมพันธภาพที่ดีมาก่อน จนท่าให้เกิด
ปัญหาด้านสัมพันธภาพอย่างรุนแรง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีด้านความเครียดทางด้านการเมืองส่วนใหญ่จะมาจาก
อารมณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียด จึงได้สร้างโมเดลการท่านายพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดภาวะ
ความเครียดทางการเมือง เพื่อจะได้มีการปรับเปลี่ยนอารมณ์หรือพฤติกรรมหลังจากรู้ผลการท่านายระดับความเสี่ยง 

2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งน่าข้อมูลแบบสอบถามส่วน
หนึ่งมาจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการแจกแบบสอบถามและใช้ Google Forms ในการท่าแบบสอบถาม
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 - 23 ปี จ่านวน 500 คน 

 2.1 คุณลักษณะของข้อมูลที่แสดงถึงพฤติกรรมการเสี่ยงการเกิดภาวะความเครียดจากการเมือง ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว มีค่าถามจ่านวน 6 ข้อ ส่วนแบบสอบถามในส่วนที่ 2 
แบบสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเมือง ซึ่งจัดระดับออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง 
และไม่มี มีค่าถามจ่านวน 15 ข้อ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่ใช้ในการสร้างตัวแบบพยากรณ ์

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัว ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง 
1. เพศ 1. การรับแหล่งข้อมูลข่าวสารการเมือง 
2. อายุ 2. สาเหตุที่ติดตามข่าวสาร 
3. ระดับการศึกษา 3. กลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. สถานภาพสมรส 4. การฟังปราศรัยหาเสียงการเมือง 
5. โรคประจ่าตัว 5. การน่าข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมาใช้ในการตัดสินใจ 
6. จ่านวนเพื่อนสนิท 6. มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
 7. การรับรู้เหตุการณ์ทางการเมืองท่าให้เกิดรูส้ึกหงุดหงิด โกรธ

หรือโมโหง่าย 
 8. รู้สึกกระวนกระวายเมื่อรับรู้เหตุการณ์ทางการเมือง 
 9. รู้สึกกังวลเมื่อต้องแสดงความคดิเห็นทางการเมือง 
 10. คิดวนเวียนเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง 
 11. ไม่มีสมาธิในการท่างาน 
 12. เหตุการณ์ทางการเมืองท่าใหน้อนไม่หลับหรือหลับยาก 
 13. การเมืองท่าให้ทะเลาะกับผู้อืน่ 
 14. โต้เถียงทุกครั้งเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นแตกต่าง 
 15. โน้มน้าวให้คนอ่ืนเห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมือง 

 
3. การเตรียมข้อมูลงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างโมเดลเพื่อท่านายพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดภาวะความเครียดทาง

การเมือง โดยใช้เทคนิค Information Gain ในการกรองข้อมูลผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะ และมีการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท่านายของเทคนิคเหมืองข้อมูล 4 เทคนิค ได้แก่ นาอีฟเบย์ ดีพเลินนิ่ง เคเนียเรสเนเบอร์ และแรนดอมฟอร์
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เรส ซึ่งข้อมูลงานท่ีใช้ในวิจัยจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากการท่าแบบสอบถามพฤติกรรมทางการเมือง มีการแบ่งชุดข้อมูลที่ใช้
ในการทดสอบแบบไขว้ทบ (k – Fold Cross Validation) 

3.1 ท่าความสะอาดข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยพบว่าข้อมูลมีข้อบกพร่องบางส่วน เช่น ผู้ท่าแบบสอบถามได้
มีการตอบค่าถามท่ีไม่เป็นความจริงจึงท่าการทดแทนข้อมูลที่สูญหายหรือไม่ครบ 

3.2 การจ่าแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) โดยอ้างอิงเกณฑ์พื้นฐานมาจากกรมสุขภาพจิต มี
จ่านวน 15 ข้อ มีตัวเลือก 4 ระดับ โดยให้เลือกตอบเพียง 1 ค่าตอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์ คะแนน 
ทุกครั้ง 4 คะแนน 
บ่อยครั้ง 3 คะแนน 
บางครั้ง 2 คะแนน 
ไม่มี 1 คะแนน 

 
  ส่วนเกณฑ์ในการจ่าแนกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของคลาสค่าตอบ (Target Class) มาจากการแปลคะแนน
ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับไม่มีความเสี่ยง ระดับมีความเสี่ยงปานกลางและระดับมี
ความเสี่ยงสูง โดยแบ่งระดับจากการรวมคะแนนค่าตอบจ่านวน 15 ข้อ จะได้คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 15 - 60 คะแนน ซึ่ง
เกณฑ์การแบ่งระดับความเสี่ยง ได้อ้างอิงเกณฑ์มาจากกรมสุขภาพจิต ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การแบ่งระดับความเสี่ยง 
คลาส คะแนน หมายถึง 

Low 15 – 30 คะแนน ไม่มีความเสี่ยง 
Medium 31 – 45 คะแนน มีความเสี่ยงปานกลาง 
High 46 – 60 คะแนน มีความเสี่ยงสูง 

 
3.3 ใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะ โดยวิธี Information Gain เพื่อท่าการคัดเลือกคุณลักษณะทั้งหมด 

21 คุณลักษณะ ท่าการคัดเลือกปัจจัยที่มีความส่าคัญน้อยมากหรือที่มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 คุณลักษณะ ผลลัพธ์
หลังจากท่าการคัดเลือกแล้วเหลือ 16 คุณลักษณะ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 รายละเอียดของตัวแปรหลังจากใช้เทคนิคคัดเลือกคุณลักษณะ Information Gain 

คุณลักษณะ 
1. อายุ 
2. สาเหตุที่ตดิตามข่าวสาร 
3. การรับแหล่งข้อมลูข่าวสารการเมือง 
4. กลุ่มสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
5. การฟังปราศรัยหาเสยีงการเมือง 
6. การน่าข้อมูลข่าวสารทางการเมอืงมาใช้ในการตัดสินใจ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
คุณลักษณะ 

7. มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
8. การรับรู้เหตุการณ์ทางการเมืองท่าให้เกิดรูส้ึกหงุดหงิด โกรธ หรือโมโหง่าย 
9. รู้สึกกระวนกระวายเมื่อรับรู้ถึงเหตุการณ์ทางการเมือง 
10. โต้เถียงทุกครั้งเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นแตกต่าง 
11. การเมืองท่าให้ทะเลาะกับผู้อืน่ 
12. เหตุการณ์ทางการเมืองท่าใหน้อนไม่หลับหรือหลับยาก 
13. คิดวนเวียนเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง 
14. รู้สึกกระวนกระวายเมื่อรับรูเ้หตุการณ์ทางการเมือง 
15. โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมือง 
16. ไม่มีสมาธิในการท่างาน 

 
 4. การสร้างโมเดลหรือตัวแบบ หลังจากคัดเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นท่าการเลือกโมเดลในการน่ามาใช้ส่าหรับ
งานวิจัย โดยคัดเลือกจากเทคนิคท่ีใช้อ้างอิงจากงานวิจัย ดังต่อไปนี้  
  4.1 นาอีฟเบย์ (Navie Bayes) เป็นวิธีจ่าแนกกลุ่มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีอัลกอริทึมในการท่างานที่ไม่
ซับซ้อนเหมาะกับข้อมูลตัวอย่างที่มีจ่านวนมากและคุณลักษณะ (Attribute) ซึ่งเลือกเทคนิคนี้อ้างอิงจากงานวิจัยของ 
Jitendra Sheetlani, Dharam Raj Kumar and Indra Nath Sahu (2559) ได้เสนองานวิจัยการจ่าแนกประเภทข้อมูลโรค
ไมเกรน (อาการปวดหัว) โดยใช้เหมืองข้อมูล โดยเทคนิคที่ใช้ ได้แก่ นาอีฟเบย์ แรนดอมฟอร์เรส เคเนียเรสเนเบอร์ และ
โครงข่ายประสาทเทียม ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคการจ่าแนกประเภท นาอีฟเบย์ ได้ผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด   
  4.2 ดีพเลินนิ่ง (Deep Learning) เหมาะกับข้อมูลจ่านวนมากในการ Train ข้อมูล ที่จะท่าให้ได้ตัวโมเดล 
Classification ที่มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นย่าสูง ซึ่งเลือกเทคนิคนี้อ้างอิงจากงานวิจัยของ lndumathi A and 
Perumal P (2561) ได้เสนองานวิจัยการพัฒนาเหมืองข้อความส่าหรับข้อมูลจ่านวนมาก โดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก 
  4.3 เคเนียเรสเนเบอร์ (K-NN) อัลกอริทึมชนิด IBk เป็นฟังก์ชันหลักที่น่าสนใจ สามารถก่าหนดน้่าหนัก 
ระยะห่างและทางเลือก (Option) ซึ่งเลือกเทคนิคน้ีอ้างอิงจากงานวิจัยของ สถาพร ประณิธานวิทยา และสุพจน์ เฮงพระพรหม 
(2559) ได้เสนองานวิจัยประสิทธิภาพของวิธีการเลือกคุณลักษณะต่อการจ่าแนกประเภทข้อมูล จ่านวน 3 วิธี ประกอบด้วย 
สหสัมพันธ์โคไซน์ (Cosine Correlation) ระยะห่างยูคลิเดียน (Euclidean Distance) และ อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณ
รบกวน (Signal-to-Noise Ratio: SNR) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจ่าแนกประเภทข้อมูลสองกลุ่ม โดยเทคนิคที่ใช้ตัว
จ่าแนกประเภทท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นาอีฟเบย์ และเคเนียเรสเนเบอร์ 
  4.4 แรนดอมฟอร์เรส (Random Forest) เป็นเทคนิคแบบต้นไม้ตัดสินใจ โดยการสุ่มข้อมูลไปสร้างต้นไม้
ขึ้นมาหลาย ๆ ชุด ส่วนข้อมูลที่ไม่ถูกสุ่มเลือก (Out of Bag) จะถูกน่าไปใช้ส่าหรับทดสอบความถูกต้องของต้นไม้ที่สร้าง ซึ่ง
เลือกเทคนิคนี้อ้างอิงจากงานวิจัยของ กาญจน์ ณ ศรีธะ กิตติศักดิ์ เกิดประสพ และนิตยา เกิดประสพ (2560) ได้เสนองานวิจัย
การเปรียบเทียบเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการจ่าแนกข้อมูลที่ไม่สมดุล โดยเทคนิคที่ใช้ ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ คาร์ท (CART) 
เเรนดอมฟรอเรส ซัพพอร์ทแวกเตอร์แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียม ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคเรนดอมฟรอเรส เป็น
เทคนิคที่มีความเหมาะสม ที่จะน่าไปสร้างแบบจ่าลองกับข้อมูลที่ใช้เทคนิคสุ่มข้อมูลซ้่าและเทคนิคสุ่มเพิ่มข้อมูลส่วนน้อย
เพื่อให้แบบจ่าลองที่ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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 5. การน่าไปประยุกต์ใช้ หลังจากได้โมเดลที่ดีท่ีสุดจะถูกน่าไปใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการท่านายบนเว็บ
ไซด์ เพื่อท่ีจะสามารถไปทดสอบในระบบออนไลน์ ดังภาพท่ี 1 – ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 1 การเรียกใช้โมเดล 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน 
 

 
 

ภาพที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเครยีดทางการเมือง 
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ภาพที่ 4 แบบทดสอบท่านายพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดภาวะความเครยีดทางการเมือง 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงผลลัพธ์หลังจากการท่าแบบทดสอบ 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท่าการกรองข้อมูลผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) ซึ่งใช้วิธี Information Gain 
(IG) แล้วใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 4 เทคนิค ได้แก่ นาอีฟเบย์ (Navie Bayes), ดีพเลินนิ่ง (Deep Learning), เคเนียเรสเนเบอร์ 
(KNN) และแรนดอมฟอร์เรส (Random Forest) มาสร้างตัวแบบพยากรณ์และเปรียบเทียบตัวแบบ โดยใช้การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบ 10-fold Cross Validation ซึ่งพบว่าตัวแบบที่ใช้เทคนิคนาอีฟเบย์ (Navie Bayes) ให้ค่าความถูกต้องใน
การพยากรณ์สูงสุดร้อยละ 93.60 ค่าความแม่นย่าร้อยละ 93.7 ค่าความระลึกร้อยละ 93.6 และค่าประสิทธิภาพโดยรวม ร้อย
ละ 93.6 ดังภาพท่ี 6 
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Naive Bayes DeepLearning KNN Random Forest

RMSE 0.1702 0.2277 0.2201 0.2124
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เปรยีบเทยีบค่ารากทีส่องของค่าความ

คลาดเคลือ่นเฉลีย่ของตวัแบบ

 
 

ภาพที่ 6 แผนภูมิเปรยีบเทียบค่าความถูกต้องของตัวแบบ 
 

 นอกจากน้ี เมื่อท่าการเปรียบเทียบค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของตับแบบ พบว่าตัวแบบที่ใช้เทคนิค
นาอีฟเบย์ (Naive Bayes) ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่ากับ 0.1702 ดังภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 แผนภูมิเปรยีบเทียบค่ารากท่ีสองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของตัวแบบ 
 

Accuracy Precision Recall F-measure

Naive Bayes 93.6 93.7 93.6 93.6

DeepLearning 89.6 90.4 89.6 89.9

KNN 91.2 91.4 91.2 91

Random Forest 91.4 91.6 91.4 91.4
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 ดังนั้น เทคนิคนาอีฟเบย์ (Naive Bayes) เป็นตัวแบบท่ีเหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ประสิทธิภาพค่าความถูกต้อง ค่า
ความแม่นย่า ค่าความระลึก และค่าประสิทธิภาพในการพัฒนาตัวแบบการท่านายพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดภาวะ
ความเครียดทางการเมืองสูงที่สุด และมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 

 
สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลการท่านายพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดภาวะความเครียดทางการเมือง ใน
กลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 - 23 ปี จ่านวน 500 คน และมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิค ได้แก่ นาอีฟเบย์ 
ดีพเลินนิ่ง เคเนียเรสเนเบอร์ และแรนดอมฟอร์เรส ผลการเปรียบเทียบพบว่า เทคนิคนาอีฟเบย์ ให้ค่าประสิทธิภาพสูงที่สุด 
โดยมีค่าความถูกต้องสูงที่สุดมีค่าร้อยละ 93.60 ค่าความแม่นย่าร้อยละ 93.7 ค่าความระลึกร้อยละ 93.6 และค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมร้อยละ 93.6 และมีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.1702 จากนั้นน่าโมเดลที่ดีที่สุดนี้มา
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการท่านายพฤติกรรมการเสี่ยงการเกิดภาวะความเครียดจากการเมือง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของโมเดลการท่านายนั้นเป็นเพียงการใช้เทคนิคส่วนหนึ่งของการท่าเหมืองข้อมูลจากหลากหลายเทคนิคที่มีอยู่ 
และยังมีข้อจ่ากัดด้านกลุ่มตัวอย่าง หากมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรเพิ่มจ่านวน
เพื่อสร้างตัวแบบให้มากขึ้น เพื่อให้ตัวแบบสามารถสะท้อนกลุ่มประชากรในกลุ่มวัยรุ่น และเพื่อให้ตัวแบบสามารถน่าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดยอ 
ปจจุบันมีผูปวยโรคเรื้อรังท่ีตองรับประทานยาอยางตอเน่ืองและตรงเวลาเพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาโรค ซึ่งแตละ

โรคมีรายละเอียดการรับประทานยาท่ีแตกตางกันไป ทําใหคนผูปวยตองจดจําข้ันตอนการรับประทานยา ท่ีมีรายละเอียด
มากมายรวมไปถึงตองจดจํา จํานวนคงเหลือเพ่ือตรวจใหตนเองมั่นใจวาไดรับประทานยาไปแลว ผูวิจัยจึงคิดท่ีจะนําเทคโนโลยีท่ี
เขาถึงการใชชีวิตของคนในปจจุบัน  มาพัฒนาแอปพลิเคชันในการแจงเตือนการรับประทานยา มีวัตถุประสงคเพ่ือแจงเตือนการ
รับประทานยา และแสดงจํานวนยาคงเหลือ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับกลุมบุคคลท่ีตองรับประทานยาเปนประจํา 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหและออกแบบแอปพลิเคชัน พัฒนาแอปพลิเคชัน และทดสอบความพึงพอใจตอ
การใชแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา โดยมีกลุมประชากรตัวอยางคือ ผูทดลองใชงานแอปพลิเคชันจํานวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ แบงเปนข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 1.การกําหนดปญหา 
2.การวิเคราะหและออกแบบแอปพลิเคชัน  3.การพัฒนาแอปพลิเคชัน  4.การทดสอบและการประเมินความพึงพอใจ แลวทํา
การประเมินความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันจากผูทดลองใชงาน จํานวน 30 คน แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติข้ัน
พ้ืนฐานหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือใชในการแปลความหมาย  

ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา  สามารถจัดการขอมูลของผูใชงานแอปพลิ  
เคชันและแจงเตือนการรับประทานยาใหกับผูใชงานแอปพลิเคชันได โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชพบวา 
ดานความสามารถของระบบตรงกับความตองการของผูใชระบบ ( 𝑋𝑋�  = 3.97 , S.D. = 0.71 ) ดานความถูกตองในการทํางาน
ของระบบ ( 𝑋𝑋�  = 4.11 , S.D. = 0.76 ) ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน ( 𝑋𝑋�  = 3.97 , S.D. = 0.74 ) และภาพรวมท้ัง 
3 ดาน มีระดับความพึงพอใจมาก  ( 𝑋𝑋�  = 4.01 , S.D. = 0.74 ) แสดงวาเแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสามารถใชงานไดจริง 
และมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูใชงาน และมีของเสนอแนะจากผูทดลองใชงานแอปพลิเคชัน ควรปรับปรุงใหสี
และตัวอักษรของแอปพลิเคชันมีความสวยงามมากกวาน้ี รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยงการปอนขอมูลโดยใชการพิมพใหใชวิธีการ
ปอนขอมูลแบบเลือกรายการแทนเพ่ือประโยชนกับผูใชงานท่ีสูงวัย 

คําสําคัญ: แอปพลิเคชันเตือนกินยา, ยาประจําตัว , แอปพลิเคชัน 
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Abstract 

Nowadays, there are a lot of people who suffer from chronic diseases.  Therefore, they 
must take medication continuously and punctually for effective treatment.  However, each 
disease has different dosage details, which cause difficulty for patients to remember the process 
of taking.  Patients must remember the data of the remaining amount of medication, also they 
can not make sure that the medication has been taken or not.  The researcher therefore thinks 
that using the accessible technology is the current trend of our lives. Developed of Application 
for Medication Alert Notification.  The purpose of developing the alert medication application 
is that it can alert the patients to take medication and also show the remaining amount of 
medicine. 
 

The purposes of this research are to analyze and design the application, to develop the 
application and to investigate the satisfaction from the users by using Development Life Cycle 
performance analysis.  The sample population is 30 trial users.  There are four steps in this 
research. Step 1: Problem determination. Step 2: analyze and design. Step 3: development. Step 4: 

application test.  We evaluated the satisfaction of application from 30 users.  Then we analyzed 
the average data by using basic statistics and we found the average data and standard deviation 
for interpretation. 
 

The research found that the application development can manage users information via 
the application .  And the application will satisfication of users , We had three different tests . 

The Function Requirement test showed that the average requirement of users is 3.97 and the 
standard deviation is 0.71.  For the Function test  the average value is 4.11 and the standard 
deviation is 0.74. For the Usability test  the averages value is 3.97 and the standard deviation is 
0.74.  The average value of these three tests is 4.10 and the standard deviation of these three 
tests is 0.74.  The final result shows that the developed application is helpful and also fits the 
needs of users. Base on the suggestions from the users, we realized that users are satisfied with 
the font of the application.  However, the color of the application should be improved. 

Furthermore, the self-typed data entering should be replaced with icon selection. 
 
Keywords: Application Alert Notification , Medications , Application;  
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บทนํา 
เน่ืองดวยปจจุบันสมารทโฟนและอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตของคนมากข้ึน ท้ังการติดตอสื่อสาร และการ

ดํารงคชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีสมารทโฟนและอินเตอรเน็ตเขามาเปนสวนหน่ึงในปจจัยในการใชชีวิตประจําวันของผูคน
มากมาย เขาถึงทุกเพศทุกวัย ดังน้ันการทําใหสมารทโฟนเกิดประโยชนกับการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบัน ก็คือการพัฒนา
แอปพลิเคชันใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตท่ีทันสมัยและชวยสรางความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต 

สุขภาพของคนในไทยปจจุบัน พบวามีผูปวยโรคเรื้อรังท่ีตองกินยาเปนประจํามากข้ึน และโรคเรื้อรังของกลุมคนใน
ปจจุบันไมสามารถหยุดกินยาได การกินยาอยางถูกตองและตรงเวลากับคําสั่งของแพทยจึงมีความสําคัญกับประสิทธิภาพของ
การรักษาโรค ผูปวยสวนใหญท่ีไดรับยาหรือตองกินยาเปนประจําจะตองไปรับยาทุก ๆ ครั้งตามแพทยนัดหมาย และจะไดยามา
เปนจํานวนมากพรอมท้ังคําสั่งในการรับประทานยาท่ีแตกตางกันไปของตัวยาแตละชนิด ทําใหผูปวยตองเพ่ิมภาระในการจดจํา 
ท้ังชนิดของยา วิธีรับประทาน จํานวนท่ีรับประทานในแตละครั้ง เวลาในการรับประทาน จํานวนยาท่ีเหลืออยู และวันรับยาครั้ง
ตอไป ทําใหเกิดขอผิดพลาด หรือการหลงลืมไดงาย ทําใหผูปวยบางรายอาจไมไดประสิทธิภาพการรักษาโรคเรื้อรัง ซึ่งมาจาก
สาเหตุจากการรับประทานยาอยางไมมีวินัย หรือการลืมรับประทานยา 

จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงนําเทคโนโลยีท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน ก็คือสมารทโฟนและอินเตอรเน็ต 
มาออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันชวยแจงเตือนการรับประทานยา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจดจําข้ันตอนการ
รับประทานยาตามคําสั่งแพทย และเปนตัวชวยในการแจงเตือนการรับประทานยา มาเปนแอปพลิเคชันท่ีสามารถใชงานบน
สมารทโฟนในปจจุบัน สรางความสะดวกสบายและชวยเตือนการรับประทานยาใหเปนไปตามคําสั่งของแพทยเพ่ือใหการรักษา
โรคตาง ๆ  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและออกแบบแอปพลิเคชันแจงเตือนการับประทานยา 
2. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตอืนการรับประทานยา 
3. เพ่ือทดสอบความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก อาจารย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากร อาจารย และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูทดลองใชงานแอปพลิเคชัน 

จํานวน 30 คน และทําการตอบแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชัน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) (สํานักงานสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ, 2556) มาออกแบบและพัฒนา แบงข้ันตอน ในการพัฒนาระบบออกเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี  
1. การกําหนดปญหา (Problem Definition) พบวาการรับประทานยาของคนในปจจุบัน  จะรับประทานตามคําสั่งของ

แพทยประจําตัว  โรคเรื้อรังบางชนิดจะตองรับประทานยาอยางตอเน่ืองและตรงเวลาเพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีในการรักษาโรค
ประจําตัวดังการ ซึ่งโรคแตละโรคอาจจะตองใชยาหลายชนิด จํานวนแตละชนิดท่ีตองรับประทานแตละครัง้ไมเทากัน รวมไปถึง
รายละเอียดการรับประทานยาของยาชนิดแตละชนิดท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โรคเรื้อรังบางโรค เชน โรคเบาหวาน และ      
ผูติดเช้ือ HIV จะไดยาครั้งละจํานวนมากเพ่ือลดความถ่ีในการไปใหแพทย ทําใหผูปวยจะตองมีวินัยในการรับประทานยา เพ่ิม
ภาระการจดจํารายละเอียดตาง ๆ ของยา ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงในการรับประทานยาท่ีไมถูกตองและไมตรงเวลาตามคําสั่ง
แพทย การตั้งปลุกเพ่ือเตือนเวลารับประทานยาอาจไดผลไมเพียงพอ เพราะไมอาจยอนกลับไปดูไดวาทานยาไปท้ังหมดก่ีเม็ด
จากวันท่ีพบหมอครั้ง ลาสุด และเหลือยาอีกท้ังหมดก่ีเม็ด 

2. การวิเคราะหและออกแบบแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา ผูวิจัยไดใชหลักทฤษฎีการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ:2560) โดยผูวิจัย กําหนดความตองการของระบบ 
(System Requirements) และใชแผนภาพกระแสขอมูล (Context Diagram) รวมถึงการเลือกใชแผนภาพยูเอ็มแอล 
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(Unified Modeling Language : UML) (รศ. รังสิต ศิริรังศร ี,2557) เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
(Object Oriented Programming : OOP) โดยสรางแบบจําลองยูเคส (Use Case) และออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 
เพ่ือใชในการแสดงการทํางานของผูใชกับระบบ 

3. การพัฒนาแอปพลิเคชัน แบงออกเปน 2 สวนหลัก ๆ สวนแรกคือการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ    
แอนดรอยด (Android) ท่ีทํางานในสวนของการติดตอกับผูใชและการรับคําสั่งการทํางานตาง ๆ ของผูใชงานบนสมารโฟน 
สวนท่ีสองเปนสวนของการทํางานเชิงเว็บ โดยมีหนาท่ีคือการเช่ือมตอกับฐานขอมูล คนหาขอมูลของผูใชท่ีตองแจงเตือนการ
รับประทานยา ผานการทํางานของ จาวาสคริป (JavaScrip) และ พีเอชพี (PHP) เพ่ือทํางการแปลงขอมูลในรูปแบบ            
เจซัน (JSON) แลวสงการแจงเตือนใหกับผูใชงานแอปพลิเคชันท่ีถึงเวลารับประทานยาใหไดทราบ 

4. การทดสอบและการประเมินความพ่ึงพอใชจากผูทดลองใชงานแอปพลเคชัน โดยผูจัยไดทําการทดสอบการทํางานท่ี
อุปกรณจําลอง และไดใหผูใชงานท่ัวไปลองทดสอบการทํางาน  

 
การเก็บรวมรวมขอมูล 

หลังจากท่ีไดนําแอปพลิเคชันการแจงเตือนการรับประทานยา ใหกับผูทดลองไดใชงาน จํานวน 30 คน จากน้ันไดให
ผูท่ีทดลองใชงานประเมินแบบสอบถามความพ่ึงพอใจ  โดยการสรางแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานเพ่ือ
ทดสอบความพ่ึงพอใจ 3 ดาน ประกอบดวย ดานความสามารถของระบบตรงกับความตองการของผูใช ดานความถูกตองใน
การทํางานของระบบ และดานความสะดวกสบายและงายตอการใชงาน เพ่ือวัดผลหลังการใชงาน แบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบประมาณคา 5 ระดับ มีเกณฑดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง แอปพลเิคชันท่ีใชมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
  ระดับ 4 หมายถึง แอปพลเิคชันท่ีใชมีระดับความพึงพอใจดีมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง แอปพลเิคชันท่ีใชมีระดับความพึงพอใจปานกลาง  
  ระดับ 2 หมายถึง แอปพลเิคชันท่ีใชมีระดับความพึงพอใจพอใช  

 ระดับ 1 หมายถึง แอปพลเิคชันท่ีใชมีระดับความพึงพอใจนอย 
 

การวิเคราะหขอมลู 
การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นท่ีมีตอการใชงานแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา จากแบบสอบถามจาก

การตอบคําถามของกลุมตัวอยาง 30 คน มีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด,2553,หนา 120-
127) 

 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มากท่ีสดุ  
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง  
  1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ นอย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ นอยท่ีสดุ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห โดยหาคาเฉลี่ย ( Arithmetic Mean : �� ) และ
คาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation :S.D.) เพ่ือใชในการวิเคราะหผลการประเมนิความพ่ึงพอใจของผูทดลองใช
งาน 

 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันชวยแจงเตือนการรับประทานยาบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  
เปนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยไดนําเสอนผลงานวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

1. ผลการศึกษาและออกแบบแอปพลิเคชันแจงเตือนการับประทานยา 
2. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชัน 
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ผลการศึกษาและออกแบบแอปพลิเคชันแจงเตือนการับประทานยา 
ผูวิจัยไดศึกษาและออกแบบแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

รวมกับการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ ดังน้ี 
1) การวิเคราะหความตองการของระบบ  โดยสรุปรายละเอียดความตองการของระบบ รายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพตารางแสดงความตองการของระบบ 

 
2) แผนภาพกระแสขอมูล แผนภาพกระแสขอมูลระดับหลักการทํางานของระบบ แสดงใหเห็นภาพรวมการทํางานของ

ระบบชวยแจงเตือนการรับประทานยา แสดงใหเห็นความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายในระบบ โดยแสดงขอบเขตการทํางาน
แยกเปนผูดูแล และ ผูใชงานท่ัวไป มีรายละเอียดดังน้ี 

ผูดูแล มีหนาท่ีการทํางานคือ สามารถสงขาวสารของผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 ผูใชงานท่ัวไป มีหนาท่ีการทํางานคือ ล็อกอินยืนยันตัวตนในการเขาใชระบบไมมีขอมูลในการเขาใชระบบสามารถ
สมัครเขาใชงานในระบบได ผูใชงานแอปพลิเคชันมีสิทธิในการจัดขอมูลสวนตัวภายในระบบ ผูใชงานแอปพลิเคชันมีสิทธิในการ
รายการยาของตนภายในระบบ ผูใชงานแอปพลิเคชันมีสิทธิในการจัดเพ่ิมขอมูลจํานวนยาท่ีไดรับมาภายในระบบ ผูใชงานแอป
พลิเคชันมีสิทธิในการดูขอมูลจํานวนยาคงเหลือในระบบ ผูใชงานแอปพลิเคชัน   มีสิทธิในการจัดขอมูลการนัดหมายของการ
พบแพทยภายในระบบ รายละเอียดการทํางานดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ภาพกระแสขอมลูของระบบชวยแจงเตือนการรับประทานยา 
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3) ยูสเคสไดอาแกรมระบบชวยแจงเตือนการรับประทานยา มีรายละเอียดดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ภาพยูสเคสของระบบชวยแจงเตือนการรับประทานยา 
• ยูสเคส ลอกอินเขาระบบ ผูใชงานและผูดูแล สามารถลอกอินเพ่ือเขาระบบได  
• ยูสเคส เพ่ิมขอมลูขาวสาร ดูและระบบสามารถเพ่ิมขอมูลขาวสารใหแกผูท่ีใชงานแอปพลิเคชันได 
• ยูสเคส ลงทะเบียน ผูใชงานแอปพลิเคชัน สามารถสมัครสมาชิกเพ่ือเขาใชงาน 
• ยูเคส จดัการขอมลูสวนตัว ผูใชงานแอปพลิเคชัน สามารถเพ่ิม/แกไข ขอมูลสวนตัวของตนเองได 
• ยูสเคส จัดการขอมลูยาประจําตวั ผูใชงานแอปพลิเคชัน สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ ขอมูลการรับประทานยา

ประจําตัวของตนเองได 
• ยูสเคส บันทึกจํานวนยาท่ีไดรับ ผูใชงานแอปพลิเคชัน สามารถเพ่ิมจํานวนยาท่ีไดรับจากคําสั่งของแพทย 
• ยูสเคส บันทึกการนัดหมาย ผูใชงานแอปพลิเคชัน สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ ขอมูลการนัดหมายของตนเองได 
• ยูสเคส การแจงเตือนจากระบบ ระบบจะแจงเตือนผูใชงานแอปพลิเคชัน เชนการแจงเตือนเวลาการ

รับประทานยา แจงเตือนเวลาการนัดหมาย แจงเตือนขาวสาร 

4) การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 
สถาปตยกรรมของระบบ ไดออกแบบสถาปตยกรรมของระบบในการทํางานของระบบชวยจัดการขอมูลการของระบบ

ชวยแจงเตือนการรับประทานยา จะทํางานผานแอปพลิเคชันในมือถือของตนเองโดยมี การสงรับขอมูลผานระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ภาษา จาวา(Java)  เช่ือมตอกับ ฐานขอมูล คลาวด ไฟรสโตร (Cloud Firestore) ของ ไฟรเบส กูเก้ิล (Firebase 
Google) สวนผูดูแลระบบจะมีการทํางานแบบเว็บแอปพลิเคชันใชภาษา พีเอชพี  โดยใชฐานขอมูลเดียวกัน โดยมีรายละเอียด
ดังภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4 ภาพสถาปตยกรรมของระบบ 
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5) การออกแบบฐานขอมูลเชิงกายภาพ 

การออกแบบฐานขอมูลเชิงกายภาพ ของแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา มีโครง สรางของขอมูล และ การ
จัดเก็บ รายละเอียดดังภาพท่ี 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพฐานขอมูลเชิงกายภาพ 
 

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา 
ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา หลังจากผานข้ันตอนการพัฒนา อาทิเชน การออกแบบสวน

ติดตอผูใช การเขียนชุดคําสั่งควบคุมการทํางาน เปนตัน ผลการพัฒนามีรายละเอียดตัวอยางหนาจอการทํางานดังภาพท่ี 6 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางหนาจอการทํางาน 
ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชัน 
         ผลการทดลองใชแอปพลิเคชันแจงเตือกการรับประทานยากับบุคลากร อาจารย และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผูทดลองใชงานแอปพลิเคชัน จํานวน 30 คน ดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-209



ตารางท่ี1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการทดลองใชงานแอปพลิเคชัน 
 

รายงานการประเมิน 𝑋𝑋� S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพดานตรงความตองการของผูใชระบบ 
(Functional Requirement Test) 

3.97 0.71 มาก 

1. ความสามารถของระบบในดานการจัดการในสวนการเขาสูระบบ 3.97 0.67 มาก 
2. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลในระบบ 3.93 0.74 มาก 

3. ความสามารถของระบบในดานการจัดการในสวนการแสดงผล 4.00 0.69 มาก 
4. ความสามารถของระบบในดานการแจงเตือน 3.97 0.76 มาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจดานความถูกตองในการทํางานของระบบ 
 (Functional Test) 

4.11 0.76 มาก 

1. ความถูกตองในการคนหาขอมูล 4.13 0.68 มาก 
2. ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลของโปรแกรม 4.00 0.69 มาก 
3. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.13 0.94 มาก 
4. ความถูกตองในการแจงเตือน 4.20 0.66 มาก 
5. ความนาเช่ือถือไดของระบบ 4.10 0.80 มาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจดานความสะดวกและงายตอการใชงาน 
 (Usability Test) 

3.97 0.74 มาก 

1.ความงายตอการใชงานระบบ 3.83 0.59 มาก 
2.ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดของตัวอักษรบนจอภาพ 3.97 0.96 มาก 
3.ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.13 0.78 มาก 
4.ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.03 0.49 มาก 
5.ความเหมาะสมในการใชขอความเพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 3.93 0.64 มาก 
6.ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 3.93 0.83 มาก 
7.ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอ 4.00 0.79 มาก 
8.ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 4.00 0.74 มาก 
9.ความเหมาะสมในการวางสวนประกอบของหนาจอ 4.03 0.67 มาก 
10.คําศัพทท่ีใชผูใชมีความคุณเคยและสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย 3.87 0.82 มาก 

รวม 4.01 0.74 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชัน พบวา ดานความสามารถของระบบตรงกับ

ความตองการ  (𝑋𝑋�= 3.97) ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ (𝑋𝑋�= 4.11) และ ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน  
(𝑋𝑋�= 3.97) และภาพรวมท้ัง 3 ดาน มีระดับความพึงพอใจมาก  (𝑋𝑋�= 4.01) แสดงใหเห็นวาแอปพลิเคชันสามารถทํางานไดด ี
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สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา ท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน เมื่อนําไปใหผูทดลองใชงานแลวพบประเด็น

นํามาอภิปรายผลการพัฒนาดังน้ี 
1. แอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา บนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ผูวิจัยไดศึกษาการใช

โปรแกรมในการพัฒนาแอนดรอยด สตูดิโอ (Android Studio) เพ่ือศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันตนแบบ จากน้ันนําไปเสนอ
ตออาจารยท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือตรวจสอบองคประกอบของแอปพลิเคชัน เปนระยะเพ่ือปรับปรุงและแกไขใหวิธีการทํางาน
ของแอปพลิเคชันถูกตองท่ีสุด กอนจะนําเสนอผูเช่ียวชาญ และนอกจากน้ันผูวิจัยไดใชทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
เพ่ือใหข้ันตอนการทํางานอยูในกรอบท่ีถูกตอง อีกท้ังในการพัฒนายังมีผูชํานาญการโปรแกรมดานแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด
คอยใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาอยางตอเน่ือง จึงสงผลใหการพัฒนาแอปพลิเคชันสําเร็จสมบูรณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา ซึ่งประเมินโดยผูเ ช่ียวชาญ 5 ทาน มีภาพ
ประสิทธิภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยู ในระดับประสิทธิภาพมาก (𝑋𝑋�= 4.36) เ น่ืองจากผู วิจัยไดนํา โมเดลแบบกาวหนา 
(Incremental Model) โดยการแบงระบบเปนระบบยอย ๆ และคอยพัฒนาตอเติมการทํางานท่ีละระบบยอย เมื่อเสร็จ
สมบูรณของแตละระบบยอยก็จํานําแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาใหกับอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง และทําการปรับปรุงท่ี
ละระบบยอยจนสมบูรณ โดยจุดประสงคหลักของแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา คือการแจงเตือนใหผูใชงาน
รับทราบเมื่อถึงเวลาการรับประทานยา ซึ่งไปสอดคลองกับงานวิจัยของ เถกิง วงศศิริโชติ , วานีตาซาบารียะ มามะ , จงกลทิพ 
ดําคง (2558) ไดทํางานวิจัยเก่ียวกับ แอปพลิเคชันติดตามระดับนํ้าตาลของผปวยโรคเบาหวาน ท่ีสามารถแจงเตือนการฉีด
อินซูลิน ได 

3. ความพึงพอใจของผูท่ีทดลองใชงานแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา โดย ภาพรวมท้ัง 3ดาน มีระดับ
ความพึงพอใจมาก (𝑋𝑋� = 4.01) ท้ังน้ีเน่ืองจากการออกแบบสวนติดตอผูใช และฟงกชันการทํางานมีความนาสนใจ มีข้ันตอน
และวิธีการใชงานท่ีงาย และเปนมิตรกับผูใชงาน ซึ่งไปสอดคลองกับงานวิจัย เพชรัชน อนโต, กุหลาบ รัตนสัจธรรม,             
วสุธร ตันวัฒนกุล, สุนิศา แสงจันทร (2561) ไดทํางานวิจัยเก่ียวกับ “SUKPRA” เว็บแอพพลิเคชัน เพ่ือการดูแลตนเองของ
พระสงฆในสังคม 4.0 ซึ่งมีการออกแบบท่ีเรียบงายและสวยงาม 

 
ขอเสนอแนะ 

1. งานวิจัยน้ีถือเปนตนแบบของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตือนการรับประทานยา ดังน้ันใน การนําผลการวิจัยไปใช
งานยังตองมีการออกแบบใหมีมาตราฐานดานความถูกตองและความ สามารถในการทํางานของแอปพลิเคชันใหมากกวาน้ี   

2. ในสวนของการออกแบบแอปพลิเคชันควรมีตัวอักษรและการแสดงผลท่ีสวยงามมากวาน้ีควรใหผูใชงานสามารถ
ปรับแตงการใชงานไดเชน ขนาดอักษร รูปภาพประจําตัว เปนตน  

3. ควรลดความซ้ําซอนในการปอนขอมูลสําหรับผูใชงาน ควรหลีกเลี่ยงจากการพิมพขอความใหมาใชไอคอนแบบ
สามารถเลือก รายการไดมากข้ึน เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับผูใชแอปพลิเคชันท่ีสูงวัย 

4. สามารถนําไปเปนแนวทางตอยอดในการออกแบบและพัฒนาเปนโมบายแอพลิเคชันระบบ ปฏิบัติการ ไอโอเอส  
(iOS) ได  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป (Bootstrap) 

เน่ืองจากปจจุบันการเขาใชงานเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันผูใชอาจเขาใชงานผานสมารตโฟน แท็บเล็ต หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร กอใหเกิดความแตกตางของหนาจอการแสดงผลจากอุปกรณเขาใชงานท่ีตางกันอยางมากและยังมีความแตกตาง
ของขนาดหนาจอแสดงผลจากรุนและยี่หอของสินคา สงผลใหการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันจําเปนตองพัฒนาให
รองรับหนาจอการแสดงผลท่ีแตกตางกันไดอยางสวยงาม แตเดิมการเขียนโคดโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาใหสามารถแสดงผล
หนาจอท่ีแตกตางกันใหมีความสวยงามเปนเรื่องท่ีคอนขางยุงยากสงผลทําใหเกิดความลาชาในการพัฒนา งานวิจัยน้ีจึงได
จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันในสวนการติดตอกับผูใชดวยการใชบูทสแตรป และ
สํารวจประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปจากกลุมตวัอยาง จํานวน 117 คน ซึ่งเปนนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบวาดานความรูความเขาใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.15 และคา
สวนเบ่ียงแบนมาตรฐานเทากับ 0.35 และดานการใชงานในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเลขคณติเทากับ 4.26 และคาสวนเบ่ียงแบน
มาตรฐานเทากับ 0.44 สรุปรวมท้ังสองดาน มีคาเฉลี่ยเลขคณติเทากับ 4.21 และคาสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานเทากับ 0.40 กลาว
ไดวาการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสเตรปมีประสิทธิภาพในระดับมาก 

คําสําคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, เว็บไซต, การแสดงผล, บูทสแตรป  
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Abstract 

This research aims to measure the efficiency of website and web application development with 
Bootstrap.  Currently, access to websites and web applications is also different in the display 
screen; users may use it with a smartphone, tablet or computer.  That are different, such as a 
smartphone with a screen size of approximately, the tablet has a screen size of approximately 
and the computer has a screen size of approximately.  There is also a difference in screen size, 
with the different models and brands of the product, resulting in the development of websites 
and web applications needing to support the display screen beautifully. In the past, development 
was necessary to write program code to be able to display different screen to be beautiful, it 
was quite complicated causing slow development.  This research has organized a course for 
students to develop websites and web applications in connection with users by using 
Bootstraps.  And explore the effectiveness of website and web application development with a 
Bootstrap from a sample of 117 people who are information technology students.  The results 
showed that the knowledge and understanding at a good level with the arithmetic mean of 4.15 
and the standard deviation of 0.35 and the level of good use with the arithmetic mean of 4.26 
and the standard deviation of 0.44, summing the arithmetic mean of 4.21 and the same standard 
deviation 0.40 can be said that the development of website and web application with Bootstrap 
has a good level of efficiency. 
 
Keywords: Web Application, Website, Display, Bootstrap 
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บทนํา  
จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสมารตโฟนและอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วทําใหการเขาใชงานเว็บไซตและเว็บ

แอปพลิเคชันไมถูกจํากัดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชงานสามารถเขาใชงานผานอุปกรณพกพาขนาดเล็ก เชน สมารตโฟน 
หรือแท็บเล็ต ท่ีพกติดตัว BYOD (Bring your own device) ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีผูใชนําอุปกรณพกพาสวนตัวมาใชในการ
ทํางานและใชในการติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน ตลอดจนการเขาเว็บไซตหรือเว็บแอปพลิเคชัน สงผลใหออกแบบการ
แสดงผลเน้ือหาตองสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอรท่ีมีหนาจอแสดงผลขนาดใหญควบคุมการสั่งการผานเมาสและคียบอรด 
ในขณะท่ีการแสดงผลบนหนาจอขนาดเล็ก เชน สมารตโฟนหรือแท็บเล็ต ท่ีควบคุมจากการสัมผัสดวยน้ิวและการยอขยาย 
(zoom in หรือ zoom out) เพ่ืออานเน้ือหา แตเดิมการพัฒนาเว็บไซตหรือเว็บแอปพลิเคชันจะพัฒนาเนนไปท่ีการแสดงผลบน
หนาจอคอมพิวเตอรทําใหเมื่อแสดงผลบนหนาจอสมารตโฟนหรือแท็บเล็ตก็จะไมสามารถแสดงผลเน้ือหาไดครบถวน บางสวน
หายไปดวยขนาดจอภาพท่ีเล็กลงหรือตองเลื่อนหนาจอไปดานขางเพ่ือดูเน้ือหาท่ีตกหายไป และหากไมมีความรูก็ตองแยกการ
เขียนโคดโปรแกรมเปนตามขนาดจอภาพการแสดงผลท่ีมีขนาดแตกตางกันของอุปกรณ ทําใหเกิดพัฒนาลาชา และหาก
ออกแบบไมครบถวนตามขนาดของจอภาพก็อาจทําใหเกิดความไมสะดวกในการใชงาน ดังน้ันการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอป
พลิเคชันจะตองมีการตอบสนองตอการแสดงผลเน้ือหาท่ีเหมาะสมและสามารถปรับการแสดงผลเน้ือหาไดตามขนาดหนาจอของ
ผูใชโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงการรองรับการแสดงผลบนทุกขนาดของหนาจอและทุกแพลตฟอรมของอุปกรณ  

การพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนตซีฟเว็บดีไซน (Responsive Web Design: RWD) ในปจจุบัน
ไดมีงานวิจัยท่ีไดนําบูทสแตรปไปใชในการออกแบบเว็บไซตใหสามารถรองรับการใชงานบนทุกขนาดของหนาจออุปกรณเปน
การออกแบบเว็บไซตเพ่ือใหการแสดงผลขอมูลบนเว็บไซตสามารถปรับขนาดการแสดงไดอยางเหมาะสมกับขนาดของหนาจอ
อุปกรณท่ีมีหลากหลายขนาด เจษฎา สุขชาติ (2559) ไดมีการนําบูทสแตรปมาออกแบบเว็บระบบบริหารยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบวา การออกแบบเว็บไซตในรูปแบบ RWD มีขอดี คือ 1) ทําใหใชงานงาย 2) เพ่ิม
ประสบการณท่ีดีใหแกผูใชงาน และ 3) ทําใหผูพัฒนาระบบใชเวลาในการบํารุงรักษาระบบนอยลง ในการออกแบบเว็บไซต
สําหรับผูเรียนใหรองรับการใชงานบนทุกขนาดของหนาจออุปกรณเปนวิธีการออกแบบเว็บท่ีเนนพฤติกรรมของผูใชงาน รองรับ
สภาวะแวดลอมของผูใชงานบนอุปกรณพกพาขนาดตาง ๆ แพลตฟอรมท่ีแตกตางกัน และการปรับการแสดงผลใหเหมาะสม 
เกียรติศักดิ์ มุขสิกรัตน (2559) ไดมีการใชบูทสแตรปในการพัฒนาระบบสําหรับติดตามผลการเรียนของนักเรียนจากผูใชงาน
กลุมตาง ๆ ไดแก กลุมนักเรียน กลุมอาจารย และกลุมผูบริหาร ผลการศึกษา พบวาการพัฒนาตนแบบระบบดวยหลักการของ 
RWD สามารถรองรับการใชงานบนอุปกรณโมบายท่ีหลากหลาย ใชงานงายมีประสิทธิผล งานวิจัยของ Wei et al. (2014) 
สนับสนุนเพ่ือปรับปรุงการแสดงผลเว็บไซตบนเว็บเบราวเซอรท่ีหลากหลายดวยการออกแบบเว็บไซตโดยใช Bootstrap ท่ีให
ผลลัพธไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ Jari-Pekka et al. (2015) แนะนําใหใช Bootstrap Platform และ CKAN 
Platform เพ่ือชวยนักออกแบบเว็บไซตในการพัฒนาแมแบบเพ่ือรองรับการออกแบบเว็บไซตท่ีตอบสนองตอความตองการ 
งานวิจัยของ Voutilainen et al. (2015) นําเสนอเครื่องมือBootstrap Platform สําหรับการแกปญหาในการออกแบบ
เว็บไซตสําหรับอุปกรณโมบายจากการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรซ CNAK และ Drupal ท่ีไมสามารถรองรับการใชงานผาน
อุปกรณโมบายได และผูวิจัยไดกลาวถึงบูทสแตรปวาเปนเครื่องมือท่ีชวยในการออกแบบหนาจอแสดงผล ดวยการกําหนดการ
ตั้งคา รูปแบบตัวอักษร การวางตําแหนงการแสดงผล ปุมกด การนําทาง และองคประกอบสวนติดตอผูใชงานอ่ืน ๆ ผานสไตล
ชีท และจาวาสคริปต และยังมีโครงสรางสําหรับการพัฒนาในรูปแบบ RWD โดยใชสไตลชีตในการกําหนดคุณลักษณะใหเขากับ
อุปกรณท่ีใชงาน ซึ่ง Bootstrap Platform จะตัดสินใจการแสดงผลบนพ้ืนฐานความกวางของหนาตางเบราวเซอรท่ีใชงานอยู
บนอุปกรณ 

การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชันดวยบูทสแตรปในสวนการติดตอกับผูใชงานวิจัยของธนภัทร เจิมขวัญ และคณะ (2559) 
ไดใชไลบรารีฟงกชันบูทสแตรปมาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชนฐานรากพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน รวมกับภาษา PHP ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของ
ระบบโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน อยูในระดับมาก ( 𝑥𝑥 =4.50) และประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน จํานวน 12 ทาน อยู
ในระดับมาก (𝑥𝑥=4.18) สรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการงานวิจัยได 
งานวิจัยของอิมรอน บินอาแว และ สมชัย หลิมศิโรรัตน (2560) ไดคนควา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต
เพ่ือพัฒนาโปรเกรสสิพเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือการจัดการการแบงมรดกตามหลักกฎหมายอิสลาม โดยใชเทคนิคของ RWD ท่ี
สามารถใชงานในสถานะของการเช่ือมตออินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตรง (Online) และไมเช่ือมตรง (Offline) ได สามารถแสดงผล 
Responsive บนอุปกรณตาง ๆ ไดโดยนําบูทสแตรปมาประยุกตใชงานในการแสดงสวนตอประสานกับผูใชใหสามารถออกแบบ
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ครั้งเดียวแลวนําไปใชไดกับทุกหนาจอไดโดยอัตโนมัติและการแสดงผลท่ีสวยงาม ผลวิจัยพบวาการประเมินความพึงพอใจโดย
ผูเช่ียวชาญอยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.41, SD=0.73) และผูใชภาพรวมมีความพึงพอใจตอการใชงานอยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.10, 
SD=0.97) ซึ่งถือไดวาโปรแกรมประยกุตน้ีมีความพึงพอใจและสามารถนําไปใชไดอยูในระดับมาก ในสวนของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุมวิชาการในรูปแบบของ Responsive Web Application ไดมีการใช Bootstrap 
Framework    ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยพบวาการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน อยูในระดับดีมาก 
(𝑥𝑥=4.37) และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.16) สรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ
นําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการประชุมวิชาการได (ธนภัทร เจิมขวัญ และ พุฒิธร ตุกเตียน, 2560) Lalita and 
Worasit (2017) ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันใหตอบสนองโดยใชแพลตฟอรมบูทสแตรป ซึ่งคุณสมบัติหลัก 3 อยางประกอบดวย
แคตตาล็อกออนไลน ตะกราสินคา และวิธีการชําระเงินของเว็บแอปพลเิคชันอีคอมเมิรซเพ่ือการจําหนายแบเกอรี่ ผลลัพธของ
การวิจัยใหความชวยเหลือออกแบบเว็บและพัฒนาเว็บแอปพิลเคชันเพ่ือพิจารณาการออกแบบท่ีสนับสนุนอุปกรณของลูกคาท่ี
หลากหลาย จากงานวิจัยดังกลาวทําใหเห็นวาบูทสแตรปสามารถทํามาพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันในงานดานตาง ๆ ได 
งานวิจัยน้ีจึงวัดประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนใน
รายวิชาการออกแบบเว็บและการพัฒนาแอปพิลเคชันบนเว็บเพ่ือใหทราบวาบูทสแตรปสามารถชวยในการออกแบบเว็บไซต
และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในสวนติดตอผูใชแบบ RWD เพ่ือรองรับการแสดงผลบนหนาจอท่ีหลากหลายใหแกผูเรียน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 
การพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนตซีฟเว็บดีไซนและบูทสแตรป 
 1. การพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนตซีฟเว็บดีไซน คือ การออกแบบเว็บเพจท่ีสามารถแสดงผล
ของเว็บเพจบนอุปกรณท่ีแตกตางกันไดอยางเหมาะสม โดยใชท่ีอยูเว็บเดียวกัน (One Web Address) และโคดชุดเดียวกัน 
(One Code) ไมวาจะแสดงผลบนอุปกรณโมบาย แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร (w3schools, 2017) จากการศึกษางานวิจัยของ 
Peng และ Zhou (2015) ไดกลาวถึงการออกแบบเว็บไซตในลักษณะ RWD วาเปนการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซตใหดี
ท่ีสุดสําหรับผูใชสามารถรองรับอุปกรณท่ีมีความหลากหลาย ท้ังระบบปฏิบัติการ ขนาดหนาจอ และการวางแนวของหนาจอ 
โดยคํานึงถึงผูใชงานท้ังจากคอมพิวเตอรสวนบุคคล สมารตโฟน และแท็บเล็ต ใหสามารถเรียกดูหนาเว็บท่ีมีการปรับเปลี่ยนและ
ปรับขนาดใหเขากับประเภทและหนาจอของอุปกรณท่ีแตกตางกันโดยอัตโนมัติ โดยการใชเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต 3 อยาง 
คือ 1) การตั้งคาการแสดงผลใหมีความยืดหยุนกับทุกขนาดของหนาจอ (Fluid grid) เปนการตระหนักถึงหนาเว็บพ้ืนฐานบน
คอมพิวเตอรและปรับหนวยการตั้งคาการแสดงผลใหมีความยืดหยุนกับทุกขนาดของหนาจอ โดยกําหนดคาการแสดงผลให
เรียนรูการยอและขยายขนาดเมื่อแสดงผลในความตางของขนาดหนาจอ 2) การกําหนดขนาดของรูปภาพ (Liquid Image) เปน
การกําหนดขนาดของรูปภาพใหมีหนวยเปนเปอรเซ็นต เพ่ือการแสดงผลท่ีดีในทุกอุปกรณทําใหรูปภาพปรับใหใหญหรือเล็กลง 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของหนาจอท่ีใชงาน และ 3) การกําหนดรูปแบบของการแสดงผล (Media Queries) ซึ่งเปน
ชุดคําสั่งในภาษา HTML ในการกําหนดรูปแบบของการแสดงผลตามความละเอียดของหนาจอหรือตามความเหมาะสมแบบ
อ่ืนๆ (เกียรติศักดิ์ มุขสิกรัตน, 2559) ปจจัยท่ีมีตอการออกแบบเว็บไซตตามแนวคิด RWD กลาวไดดังน้ี 

1.1 ขนาดของหนาจอท่ีมีความหลากหลาย ดวยในปจจุบันหนาจออุปกรณการแสดงผลมีความแตกตางกัน
โดยท่ัวไปของสมารตโฟนและแท็บเล็ตจะมีขนาดอยูระหวาง 3.5-10 น้ิว และความละเอียดหนาจอ 320X480 พิกเซล 
480X800 พิกเซล 960X640 พิกเซล และอ่ืน ๆ ขณะท่ีขนาดหนาจอโดยท่ัวไปของคอมพิวเตอร มีขนาด 11 น้ิว และมีความ
ละเอียดหนาจออยูท่ี 1024X768 พิกเซลหรือมากกวา  

1.2 การปรับรูปแบบของหนาเว็บไซต เว็บไซตในปจจุบันควรมีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลใหสามารถรองรับกับ
ขนาดของหนาจอท่ีแตกตางกันของแตละอุปกรณไดอัตโนมัติ การออกแบบจึงไมออกแบบเฉพาะเจาะจงใหกับอุปกรณใดหรือ
ขนาดใด แตเปนการออกแบบเพ่ือใหมีการเรียนรูท่ีจะปรับเปลี่ยนการแสดงผลใหเขากับการวางแนวและขนาดของหนาจอในแต
ละอุปกรณ  
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1.3 การใชงานหนาเว็บสําหรับคอมพิวเตอร การใชงานหนาเว็บจะทําผานอุปกรณเมาสและคียบอรดท่ีมีเพียงจุด
สัมผัสเล็ก ๆ บนหนาจอ แตในสมารตโฟนและแท็บเล็ตใชงานหนาเว็บผานการสัมผัสจากน้ิวมือท่ีมีขนาดใหญกวา  

2. บูทสแตรป (Bootstrapt)  คือชุดคําสั่งท่ีประกอบดวยภาษา CSS, HTML และ Javascript เปนชุดคําสั่งท่ีถูก
พัฒนาข้ึนมาเพ่ือกําหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซตในสวนของการปฏิสัมพันธกับผูใชงานเว็บไซต (User Interface: 
UI) จึงสามารถเรียกบูทสแตรปเปน Front-end framework คือใชสําหรับพัฒนาเว็บไซตหรือเว็บแอปพลิเคชันในสวนการ
แสดงผล ทีมผูพัฒนา Bootstrap คือ Mark Otto และ Jacob Thornton ซึ่งเปนทีมพัฒนาของ Twitter Inc. และเปดให
นักพัฒนาสามารถนําไปใชงานพัฒนาเว็บไซตไดแบบฟรี (Open Source ) ในช่ือวา Bootstrap Framework (w3schools, 
2019) จุดเดนของของ Bootstrap Framework คือมี UI เริ่มตนแบบท่ีสวยงามและใชงานงาย มีการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง เปนท่ีนิยมของนักพัฒนาท่ัวโลกทําใหสามารถเรียนรูและแกปญหาไดงาย โคดหรือชุดคําสั่งตาง ๆ แยกเปนโฟลเดอร
ตนแบบแค 3 สวนคือ js, css และ fonts ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซตและนําไปพัฒนาตอไดงาย และเปน Responsive 
Framework พัฒนาเว็บไซตท่ีรองรับการแสดงผลไดหลากหลายอุปกรณ จุดเดนและหลักการของ Bootstrap (ธนภัทร เจิม
ขวัญ และคณะ, 2559)  มีดังน้ี 

2.1 Theme จะเห็นไดวาบูทสแตรปสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดมากมายจากไฟล CSS โดยสามารถแกไขไดดวย
ตนเองหรือดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตไดฟรี ไมมีลิขสิทธ์ิ 

2.2 Responsive Design บูทสแตรปมีการพัฒนาโดยคํานึงถึงหลักการการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันโดยโฟกัสไปท่ี
หนาจอขนาดเล็กกอน (Mobile-first Approach) ซึ่งถือวิธีน้ีเปนสิ่งท่ีดีของการทํา RWD ในปจจุบัน นอกจากน้ี CSS ของ บูทส
แตรปจะรวม Responsive features มาใหในตัวทําใหรองรับการทํางานกับทุกอุปกรณ 

2.3 Grid System ในบูทสแตรปมีการออกแบบการใชคอลัมนคือ Mobile-first Responsive fluid grid system 
โดยมีจํานวน 12 คอลัมน ผูออกแบบสามารถกําหนดขนาดของคอลัมนใหกับอุปกรณในแตละแบบได เชน ในหนาจอแสดงผล
ของสมารตโฟนกําหนดความกวางใหเปน 12 12 12 ก็จะแสดงเต็มความกวางของหนาจอเรียงตอกันไปในแนวตั้ง แตใน
คอมพิวเตอรจะเปลี่ยนเปน 3 6 3 ซึ่งเปนแบบ 3 คอลัมน แทนโดยอัตโนมัติ 

2.4 Components ในบูทสแตรปมี Components style sheets สําหรับสิ่งท่ีตองใชบอยๆ ไวใหไมวาจะเปน 
Navigation, Breadcrumbs รวมไปถึง Pagination JavaScript jQuery plugins ตาง ๆ ไมวาจะเปน Modal, Carousel หรอื 
tooltip เปนตน 

2.5 Browser support ดวยบูทสแตรปรองรับการแสดงผลกับ Internet Explorer 8 ข้ึนไปสวน Browser อ่ืน
รองรบั แตตองใส respond.js เพ่ิมเขาไปเพ่ือทําใหใช Media Queries ได (Vermilion, 2016) 

ดวยจุดเดนและหลักการของบูทสแตรปทําใหเกิดประโยชนตอการสรางเว็บแอพพลิเคชันแบบ RWD ไดอยางงายดาย 
ทําใหรองรับการแสดงผลกับทุกอุปกรณได ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ไมตองเขียน CSS เองท้ังหมด 
ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันมากข้ึน มี Add-ons และ Plug-ins ตาง ๆ มากมายใหสามารถเพ่ิมเติมไดเอง
ตลอดเวลา ตลอดจนมีธีม (Theme) ใหเลือกใชงานไดฟรีมากมาย 

  
การดําเนินการวิจัย 

 1. ออกแบบหัวขอเพ่ือแบบสอบถามเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทส
แตรป ท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนในสวนของการออกแบบเว็บไซตและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในสวนการแสดงผลท่ี
เก่ียวกับสวนติดตอกับผูใช 

2. จัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพความสอดคลองของเน้ือหาแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการพัฒนา
เว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป 
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3. ประเมินประสิทธิภาพความสอดคลองของเน้ือหา แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและ
เว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปโดยผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   5 ทาน  การวิเคราะหความสอดคลอง
ของเน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยวิเคราะหความสอดคลองของเน้ือหา (Nuanmeesri, 2018; 
Nuanmeesri and Poomhiran, 2019) แสดงดังสมการท่ี 1 

 
 

  IOC= 
∑ R

N
     (1) 

 

 โดยท่ี   ∑ R    คือ ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญแตละคน 
   N คือ จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 
เกณฑการพิจารณาคาความสอดคลองของเน้ือหาในแตละรายการกําหนดคาตั้งแต 0.8 ผลการหาคา IOC ของ

ผูเช่ียวชาญในแตละรายการมากกวา 0.8 ซึ่งเปนตัวบงช้ีวาแบบสอบถามเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและ
เว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปสามารถนําไปประเมินได 

4. การดําเนินการเรียนการสอนการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป กลุมตัวอยางจํานวน 117 คน 
ท่ีเปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงดังภาพท่ี 1-2 และทําการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บ
แอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป  

 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการเรียนการสอนการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปของกลุมตัวอยาง 
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ภาพท่ี 2 แสดงหนาจอแหลงการเรียนรูการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป 
 

5. ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป กลุมตัวอยางจํานวน 117 คน ท่ี
เปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชบูทสแตรปในการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันในการเรียนรายวิชาการ
ออกแบบเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ โดยกลุมตัวอยางจะตอบแบบสอบถามจากน้ันจะนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหา
คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Nuanmeesri and Kadmeteekarun, 2015) สําหรับประเมินผลประสิทธิภาพมีเกณฑ
การใหคะแนนของแบบประเมินตามเกณฑของลิเคิรท (Likert Scale) (ราตรี นันทสุคนธ, 2554) ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 เกณฑการใหคะแนนประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ความหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4.51-5.00  มากท่ีสุด มปีระสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50  มาก มปีระสิทธิภาพในระดับมาก 

2.51-3.50  ปานกลาง มปีระสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

1.51-2.05  นอย มปีระสิทธิภาพในระดับนอย 

1.00-1.50  นอยท่ีสุด มปีระสิทธิภาพในระดับนอยมาก 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง 

1.1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 117 คน ท่ีพัฒนา
เว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป รายวิชาการออกแบบเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ 

โดยมีขอมลูท่ัวไปดังน้ี 
เพศ   
ชาย   คิดเปนรอยละ  75.21 
หญิง   คิดเปนรอยละ  24.79 
 
ชวงอายุ  
ตั้งแต 15-20 ป  คิดเปนรอยละ 17.95  
ตั้งแต 20-25 ป  คิดเปนรอยละ 77.78 
ตั้งแต 25-30 ป  คิดเปนรอยละ  4.27 

 
เวลาเขียนโคดนอกเวลาเรียน 
วันละ 1-2 ช่ัวโมง            คิดเปนรอยละ 3.42 
วันละ 3-4 ช่ัวโมง    คิดเปนรอยละ 66.67 
วันละ 5-6 ช่ัวโมง  คิดเปนรอยละ 21.36 
วันละมากกวา 6 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 8.55 
 

2. ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป โดยกลุมตัวอยางจํานวน 117 คน เปน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินพบวาดานความรูความเขาใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 
4.15 และคาสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานเทากัน 0.35 และดานการใชงานในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.26 และคาสวน
เบ่ียงแบนมาตรฐานเทากัน 0.44 สรุปรวมท้ังสองดาน มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.21 และคาสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานเทากัน 
0.40 กลาวไดวาการพัฒนาการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปมีประสิทธิภาพในระดับดีแสดงใหเห็นวาผูใช
ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปอยูในระดับมาก แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสทิธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป 
 

                          รายการ 
 คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 

สวนเบ่ียงเบน 
  มาตรฐาน 

            ความหมาย 

1. ดานความรูความเขาใจ 
1.1 สามารถเรียนรูไดงายทําใหเขาใจการออกแบบเว็บ
และการพัฒนาสวนตดิตอผูใช 

4.15 0.36 
มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

1.2 มีแหลงขอมูลใหเรียนรูเพ่ิมเตมิบนอินเทอรเน็ตทํา
ใหเกิดความรูและความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

4.13 0.34 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

1.3 มีเครื่องมือชวยเหลือทําใหเกิดความเขาใจในการ
ออกแบบเว็บและการพัฒนาสวนตดิตอผูใช 

4.15 0.35 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

1.4 พบจุดผิดพลาดและแกไขได 
 

4.14 0.35 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

1.5 บูทสแตรปเปนเครื่องมือท่ีชวยใหทานออกแบบเว็บ
และพัฒนาเว็บแอปพลเิคชันได 
 

4.16 0.37 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

                          สรุป 4.15       0.35 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 
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                          รายการ 
 คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 

สวนเบ่ียงเบน 
  มาตรฐาน 

            ความหมาย 

2. ดานการใชงาน    
2.1 การติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรทุก
ระบบปฏิบัติการไดงาย 

4.24 0.43 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

2.2 การออกแบบสวนรับเขาขอมลูและแสดงผลท่ี
สวยงามมากข้ึนทําไดงาย 

4.27 0.45 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

2.3 สะดวกในการเขียนโคดเพ่ือรองรับการแสดงผลกับ
อุปกรณท่ีมีหนาจอแสดงผลท่ีแตกตางกัน 

4.26 0.44 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

2.4 สะดวกตอการปรับเปลี่ยนการเขียนโคด 4.26 0.44 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 
2.5 การแสดงผลแบบจําลองผล (Simulate) เห็นได
งาย 

4.29 0.46 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

                          สรุป 4.26       0.44 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 
                    สรุปรวมทุกดาน 4.21       0.40 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 ดวยความหลากหลายของอุปกรณเพ่ือการเขาใชงานเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันสงผลตอการแสดงผลซึ่งมีความ
แตกตางในขนาดหนาจอการแสดงผลดวยผูใชอาจเขางานดวยสมารตโฟน แทบเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งในแตละ
อุปกรณมีความแตกตางของขนาดหนาจอท่ีเกิดจากความแตกตางของรุนและยี่หออีกดวย สงผลใหการพัฒนาเว็บไซตและเว็บ
แอปพลิเคชันจําเปนตองพัฒนาใหรองรับหนาจอการแสดงผลท่ีแตกตางกันไดอยางสวยงาม แตเดิมการพัฒนาจําเปนตองเขียน
โคดโปรแกรมใหสามารถแสดงผลหนาจอท่ีแตกตางกันใหมีความสวยงามเปนเรื่องท่ีคอนขางยุงยากทําใหเกิดการพัฒนาท่ีลาชา 
งานวิจัยน้ีจึงไดการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันในสวนการติดตอกับผูใชดวยการใช
บูทสแตรป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรป (Bootstrap) ผล
การประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปจากกลุมตัวอยาง จํานวน 117 คน ซึ่งเปน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวากลุมตัวอยางมีดานความรูความเขาใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 
4.15 และคาสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานเทากัน 0.35 และดานการใชงานในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.26 และคา
สวนเบ่ียงแบนมาตรฐานเทากัน 0.44 สรุปรวมท้ังสองดาน มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.21 และคาสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน
เทากัน 0.40 กลาวไดวาการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชันดวยบูทสแตรปมีประสิทธิภาพในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยในการพัฒนาเว็บไซตดวยบูทสแตรปของเจษฎา สุขชาติ (2559) เกียรติศักดิ์ มุขสิกรัตน (2559)  Wei et 
al. (2014) Jari-Pekka et al. (2015) และ Voutilainen et al. (2015) และสอดคลองกับงานวิจัยในการพัฒนาเว็บแอปพลเิค
ชันดวยบูทสแตรปของธนภัทร เจิมขวัญ และคณะ (2559) สมชัย หลิมศิโรรัตน (2560) ธนภัทร เจิมขวัญ และ พุฒิธร ตุกเตียน 
(2560) และ Lalita and Worasit (2017) กลาวไดวาการบูทสแตรปเปนเครื่องหมายท่ีชวยในการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอป
พลิเคชันในปจจุบันได งานวิจัยน้ีเปนเพียงการนําบูทสแตรปประยุกตใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูเรียนมีความรูทางคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวรมาแลว หากนําบูทสแตรปประยุกตในงาน
ดานอ่ืนและกลุมตัวอยางในสาขาวิชาอ่ืนควรมีการเพ่ิมความรูคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงานและ
กลุมตัวอยาง  
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใชวิธีทางเอไจลสําหรับกําหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง คือ 

ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ จํานวน 53 คน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
การทํากิจกรรมการเรียนรูแบบเอไจล ช้ินงานหรือระบบสารสนเทศ และแบบสอบถาม สวนเครื่องมือท่ีใช คือ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส แบบฝกหัด และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเรียน  ตัวช้ีวัดท่ีใช คือ ช้ินงาน ความถูกตองของช้ินงาน 
ความสามารถการนําไปใชไดของงานและความสมบูรณของเอกสาร ทําการวิเคราะหทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา 1) การทํากิจกรรมแบบเอไจล ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ การเพ่ิมข้ึน การรวมมือกัน และการ
ปรับเปลี่ยน และ 2) ผลการประเมินการยอมรับในการทํากิจกรรมของกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอวิธีการเรียนการสอนใน
ระดับยอมรับมากไดคาเฉลี่ย 4.19 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 

คําสําคัญ: เอไจล  สารสนเทศทางการเรยีนการสอน  กิจกรรม 

Abstract 
This research aimed to apply agile method for learning and teaching activity. 

The sample group was 53 students who studied the information system analysis and design 
course. The method of data collection were agile learning group activity, working software or 
information system and questionnaire.  The instruments used in this study were electronic 
document, assignment and students’  satisfaction questionnaire.  The key performance 
indicators in this paper included a working software, the accuracy of work, usability of each 
component and the complete document. The data obtained by a questionnaire was analyzed by 
statistics method with mean and standard deviation.  The result of this research show that 
1) agile activity include 3 components:  incremental part, cooperative part and adaptive part
and 2)  the sample groups were satisfied with applying agile method for learning and teaching 
activity at the high level and the mean score was 4.19 and the standard deviation was 0.68.    

Keywords: agile, information for learning and teaching, activity 
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บทนํา 
 
จากการเรียนในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ ซึ่งลักษณะรายวิชาดังกลาวจะมีการนําความรู

ทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพ่ือสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งหัวขอเก่ียวกับการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศใหใชไดจริงน้ัน จะตองใชความรูและทักษะของผูเรียนหลายอยาง โดย
ปการศึกษาท่ีผานมา ผูเรียนไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะเชิงโครงสรางหรือการออกแบบเชิงวัตถุ  แตแนวทาง
การพัฒนาระบบดังกลาว บางครั้งผูเรียนยังมีความเขาใจเก่ียวกับวิธีการสรางงานไมดีพอ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในสิ่งน้ี จึงมี
ความตองการท่ีจะประยุกตใชวิธีทางเอไจลสําหรับกําหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจและสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทํางานได ซึ่งในปจจุบันองคกรเอกชนไดมีการนําวิธีทางเอไจลมาประยุกตใชในการทํางาน  
 วงจรพัฒนาระบบ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) ไดกลาววา คือ กระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือแกปญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตองการของผูใชได โดยภายในวงจรพัฒนาระบบ จะแบงกระบวนการ
ออกเปนระยะการวางแผน (Planning) การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) และระยะการสรางและพัฒนา 
(Implementation) โดยแตละระยะจะแบงเปนข้ันตอนเรียกวา เอสดีแอลซี (SDLC : System Development Life Cycle) 
หรือแบบนํ้าตก (Waterfall) มีหลักการเปรียบเสมือนนํ้าตก ซึ่งไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา และไมสามารถไหลยอนกลับมาในทาง
ตรงกันขาม การพัฒนาระบบแบบน้ี เมื่อทําข้ันตอนหน่ึงแลวจะไมสามารถยอนกลับมาท่ีข้ันตอนขางหนาไดอีก เชน ไมสามารถ
แกไขขอผิดพลาดท่ีเปนกอนหนาได จึงจําเปนตองมีการวางแผนท่ีดี เพ่ือปองกันขอผิดพลาดใหมากท่ีสุดข้ันตอนการพัฒนา
ระบบเอสดีแอสซีแบบนํ้าตก แบงไดดังน้ี ศึกษาความเปนไปได (Feasibility) การสํารวจระบบ (System Investigation) การ
วิเคราะหระบบ (System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การสรางและการพัฒนา (Implementation) 
และการทบทวนและบํารงุรักษา (Review and Maintenance) 
 โดยการวิจัยน้ี ไดนําแนวคิดกระบวนการพัฒนาระบบแบบเอสดีแอลซี มาประยุกตใชเพ่ือวิเคราะหขอมูลและกําหนด
ความตองการสําหรับการเรียน และไดประยุกตใชวิธีทางเอไจลสําหรับกําหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเอไจล เปนแนวทางพัฒนาท่ีมุงเนนผลงานท่ีจับตองไดหรือช้ินงาท่ีสามารถนําไปใชได
จริงและใหความสําคัญกับผูใช บุคคลท่ีเก่ียวของและการสื่อสารภายในทีมมากกวามุงเนนดานเอกสารและข้ันตอนตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดได ซึ่งลักษณะการพัฒนางานแบบเอไจล ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ การเพ่ิมข้ึน การรวมมือ และการ
ปรับเปลี่ยน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ไดประยุกตใชวิธีทางเอไจลสําหรับกําหนดกิจกรรมในการเรียนการสอนและทราบถึงผล
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนเก่ียวกับการกําหนดกิจกรรมในลักษณะน้ี เพ่ือใชเปนแนวทางในการเรียนการสอนในครั้ง
ตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  

 1. วิธีการเอไจล หมายถึง การนําแนวทางการพัฒนาระบบแบเอไจลมาใชในกําหนดแนวทางการเรียนการสอนและ
กําหนดกิจกรรมใหช้ันเรียน ซึ่งประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ การเพ่ิมข้ึน (Incremental) การรวมมือ (Cooperative) และการ
ปรับเปลี่ยน (Adaptive) 

2. ผูเรียน หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ จํานวน 53 คน โดยทําการ
วิเคราะหขอมูลในสวนของการเรียนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ กําหนดการเรียนในลักษณะการทํากิจกรรมแตละครั้งโดยการ
ประยุกตวิธีการเอไจลมาใชในหองเรียน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย ไดกําหนดแนวทางของกรอบความคิดของการวิเคราะหขอมูลการประยุกตวิธีการเอไจล
สําหรับกิจกรรมในการเรียนการสอน ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือประยุกตใชวิธีทางเอไจลสําหรับกําหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนเก่ียวกับการกําหนดกิจกรรมในการเรยีนการสอน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การประยุกตวิธีการเอไจลสําหรับกิจกรรมในการเรียนการสอน โดยภาพรวมเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) และไดมีการลงปฏิบัติเพ่ือใหเห็นการทํางานจริง ซึ่งข้ันตอนดําเนินการวิจัยมี 2 สวน คือ  

สวนท่ี 1 สําหรับการกําหนดกิจกรรมและกําหนดความตองการ (requirement) ใชแนวทางการพัฒนางานแบบเอสดี
แอลซี ซึ่งมีข้ันตอนสําคัญ 5 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 2 ดังน้ี  

 

 

ภาพท่ี 2 แนวทางพัฒนางานแบบเอสดีแอลซสีําหรับการกําหนดกิจกรรมและความตองการ 
 
 
 

ความรูพ้ืนฐานและ
กิจกรรม 

กระบวนการพัฒนา
งานแบบเอสดีแอลซ ี

การประยุกตวิธีการเอไจล
สําหรับกิจกรรมในการเรียน

 

บทเรียนและการ
ประเมินผล 
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จากภาพท่ี 2 แนวทางพัฒนางานแบบเอสดีแอลซีสําหรับการกําหนดกิจกรรมและความตองการท่ีใชในการวิจัยมี 5 ขอ
ยอย สามารถสรุปไดดังน้ี 

- ศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) กําหนดสารสนเทศความรูพ้ืนฐานในรายวิชา 
- การวิเคราะห (Analysis) รวบรวมปญหา วิเคราะหเน้ือหาและกําหนดความตองการ 
- การออกแบบ (Design) ออกแบบกิจกรรมและหาความสัมพันธของเน้ือหาท่ีเก่ียวของ  
- การทําใหเกิดผล (Implementation) ประยุกตใชวิธีการเอไจลในแตละกิจกรรม 
- การบํารุงรักษา (Maintenance)  นําผลการประเมินการทํางานมาปรับปรุงและแกไข 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยน้ี คือ นิสิตท่ีเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 
กลุมตัวอยาง คือ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ จํานวน 53 คน โดย

ทําการวิเคราะหขอมูลในสวนของการเรียนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย มีดังน้ี 
 1. แบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการประยุกตวิธีการเอไจลสําหรับการทํากิจกรรมในการเรียน

การสอน เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเองโดยผูวิจัย 
 2. เอกสารอิเล็กทรอนิกสและแบบฝกหัดท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาในรายวิชา เชน วงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ การ

เขียนขอกําหนดความตองการและโครงงาน ตารางการตัดสินใจและตนไมการตัดสินใจ การออกแบบกระบวนงาน การ
ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบการจัดการโครงการ การทําเอกสาร การทําใหเกิดผล
และการประเมินผล  

  3. ตัวอยางแบบฝกหัดเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนและตัวอยางท่ี
เก่ียวของกับเน้ือหาในรายวิชา 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลและวิธีดําเนินการ แบงไดเปน 2 สวน คือ  
ก. การรวบรวมขอมูล  

โดยทําการศึกษาถึงปญหาและกําหนดความตองการ ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการศึกษาถึงปญหาไดมาจากการเก็บขอมลูท่ี
เก่ียวของกับการเรียนในปท่ีผานมา ทําการวิเคราะหเพ่ือกําหนดความตองการของกิจกรรมท่ีจะใชในงานวิจัย และศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยมาประกอบเพ่ือรางกิจกรรม โดยผูวิจัยไดนํากระบวนพัฒนาระบบแบบเอสดีแอลซี มาใชประกอบการวิเคราะห
ขอมูลและออกแบบกิจกรรม เพ่ือนําไปใชในการทําวิจัย และรางข้ันตอนการดําเนินการ คือ  

1. รวบรวมขอมูลและกําหนดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
2. กําหนดกลุมตัวอยาง และสรางแบบสอบถาม 
3. ประยุกตวิธีเอไจลในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน โดยแตละครั้งของการทํากิจกรรมจะใชหลักการ

ทํางานแบบเอไจลท่ีมีการวิเคราะหงานท่ีผานมา การทํางานในวันน้ี และอนาคต ซึ่งจะแตละกลุมจะมทีีมในการทํางานทําการ
วิเคราะห สรุปผลงานแตละครั้ง และมีการประชุมทุกสัปดาหเพ่ือปรับปรุงและแกไขงานใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4. สรุปผลและประเมินผลทุกกิจกรรมท่ีทําแลวเสร็จ 
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ข. การวิเคราะหขอมูล  
วิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางการทํากิจกรรมแตละครั้ง และประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม

หลังการเรียนเสร็จในสิ้นเทอม ประเมินผลโดยกลุมตัวอยางท่ีเปนนิสติ รายงานผลการยอมรับและความพึงพอใจ โดยใชวิธีทาง
สถิติในการวิเคราะหผลการประเมนิ คือ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการประยุกตวิธีการเอไจลมาใชในการทํากิจกรรม มีระดับการยอมรับมาก 
โดยมีความพึงพอใจตอวิธีการเอไจลท่ีสามารถนําไปประยุกตใชได  คาเฉลี่ย 4.38 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 สําหรับ
ประเด็นการสอบถามมี 7 ขอ แตละขอมีระดับการยอมรับมาก กลุมตัวอยางไดประเมินมีความพึงพอใจตอการทํากิจกรรมใน
การเรียนการสอนอยูในระดับยอมรับมากทุกรายการ 

 
ตารางท่ี 1   ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการทํากิจกรรม 

รายการประเมินความพึงพอใจ  SD แปลผล 
1 ความตรงตามขอกําหนดหรือความตองการ 4.36 0.65 มาก 
2 ความงายและสะดวกตอการใชงาน   4.02 0.81 มาก 
3 ความถูกตองของงานในระหวางทํากิจกรรม 4.17 0.72 มาก 
4 วิธีการเอไจลสามารถนําไปประยุกตใชได   4.38 0.68 มาก 
5 ความเขาใจในองคประกอบการทํางาน 4.08 0.67 มาก 
6 ชวยใหผูเรียนทราบถึงโครงสรางการทํางาน 3.96 0.64 มาก 
7 ชวยใหสามารถติดตามผลการทํางานในแตละข้ันตอนได 4.34 0.61 มาก 
 คาเฉลี่ย 4.19 0.68 มาก 

 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนเก่ียวกับการประยุกตวิธีการเอไจลสําหรับกิจกรรมในการเรียนการสอน

ไดคาเฉลี่ย 4.19 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 สําหรับประเด็นการสอบถามมี 7 ขอ แตละขอมีระดับการยอมรับมากเปน
สวนใหญ (คะแนนมากกวา 3.51) โดยประเด็นท่ีสอบถาม คือ วิธีการเรียนการสอน ความเขาในเน้ือหาของการเรียน ความ
ถูกตองตามหลักวิชาการของเน้ือหาของผูเรียน การทํากิจกรรมแบบเอไจล ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ การเพ่ิมข้ึน           
การรวมมือกัน และการปรับเปลี่ยน 

 
อภิปรายผล 

 จากการเรียนการสอนท่ีใชรูปแบบการประยุกตวิธีการเอไจลสําหรับกิจกรรมในการเรียนการสอน สามารถกําหนด
วิธีการเรียนในลักษณะใหมท่ีแตกตางจากวิธีการเดิมท่ีอาจารยทําหนาท่ีสอนเปนหลัก โดยลักษณะน้ีใหผูเรียนเขามามีบทบาท
ในการเรียนท่ีไดมีการฝกปฏิบัติจริง เปรียบเสมือนการทํางานในองคกรท่ีจะมีลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันไป ในระหวาง
การทํากิจกรรมในครั้งแรก ผูเรียนมีความรูสึกตื่นเตนในการแบงการทํางานเปนทีมและแตละคนมีบทบาทท่ีแตกตางกันไป เชน 
การเปน หัวหนาทีมงาน (นักวิเคราะหระบบ) นักเขียนโปรแกรม และลูกคา ท่ีตองมีการประชุมในแตละครั้งและแสดงความ
คิดเห็นถึงงานท่ีไดงานในวันท่ีผานมา วันน้ี และวันพรุงน้ี จะตองทําอะไรบาง รวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางทํางาน เพ่ือให
สมาชิกทีมงานไดรับรู พรอมท้ังการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแกไขงานตามความตองการของลูกคา ซึ่งผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของผูเรียนพบวา การเรียนวิธีน้ี ทําใหผูเรียนในหองเรียนมีความกระตือรือรน เขาใจในเน้ือหาและวิธีการเรียนมากข้ึน 
เน่ืองจากการทดลองปฏิบัติจริง และเปนการกระตุนใหผูเรียนไดทํางานมากข้ึนกวาปท่ีผานมาท่ีผูเรียนเปรียบเสมือนเปน
นักเขียนโปรแกรมจะตองทํางานใหทันตามเวลาท่ีไดวางแผนไวตามโครงงานและการสงมอบช้ินงานใหกับลูกคาดูเปนระยะตาม
กําหนดการ และผูเรียนเกิดความสนุกสนานและมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึนกวาการบรรยายอยางเดียว แตท้ังน้ีจากการรวม
รวมผลการประเมินและสัมภาษณ ยังมีผูเรียนบางคนไดเสนอขอมูลในลักษณะวา เวลาทํางานนอยเกินไป เน่ืองจากจะตองมี
การประชุมและใหขอเสนอแนะ ทําใหตองใชเวลานอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนเพ่ิมข้ึนสําหรับการทํางานรวมกัน 
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สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาและไดประยุกตวิธีการเอไจลสําหรับกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสารสนเทศ โดยเพ่ิมวิธีการทํากิจกรรมในลักษณะใหผูเรียนมีบทบาทมากข้ึนเสมือนวิธีการทํางานในองคกรท่ี
เนนการทํางานเปนทีมท่ีจะมีบุคคลเขามาเก่ียวของในระหวางทํางานหลายตําแหนงรวมท้ังลูกคาเขามามีบทบาทรวม
ประกอบการพัฒนางาน เชน การประชุมรวมกัน ผลการวิจัยพบวา 1) การทํากิจกรรมแบบเอไจล ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 
การเพ่ิมข้ึน การรวมมือกัน และการปรับเปลี่ยน และ 2) ผลการประเมินการยอมรบัในการทํากิจกรรมของกลุมตัวอยาง มีความ
พึงพอใจตอวิธีการเรียนการสอนในระดับยอมรับมากไดคาเฉลี่ย 4.19 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 มีการทํากิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวา ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน มีความคิดริเริ่ม
ในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนางาน รวมท้ังสามารถปรับเปลี่ยนขอกําหนดความตองการบางอยางไดระหวางการพัฒนา 
ทําใหงานท่ีแลวเสร็จตรงกับความตองการของลูกคา 
 
ขอเสนอแนะ 
 สามารถนําแนวคิดการพัฒนางานแบบเอไจลมาประยุกตใชในการเรียนการสอนได แตท้ังน้ีผูเรียนหรือผูพัฒนางานท่ี
ทํางานเปนทีม จะตองใชเวลามากข้ึนจากเดิมท่ีพัฒนางานคนเดียว เปนการสรางกลุมหรือทีมทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สามารถไดงานท่ีตรงกับความตองการของลูกคาได เน่ืองจากมีการประชุมรวมกันระหวางทีมพัฒนากับลูกคา แตการทํางาน
แบบเอไจลน้ันจะตองมีการวางแผนท่ีดี ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขซึ่งการทํางานแบบน้ี ผูเรียนจะตองใชเวลามากข้ึน
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบแบบเดิม ผลสรุปท่ีไดพบวา ในข้ันตอนการปรับปรุงแกไข ผูวิจัยควรใหผูเรียนมีเวลาใหการทํา
กิจกรรมมากข้ึน ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรจะมีตัวแบบสารสนเทศทางเรียนใหกับผูเรียนเพ่ิมข้ึนในลักษณะตางๆ 
เชน การเรียนรูบนเว็บ หรือบนอุปกรณพกพา เพ่ือท่ีจะใหผูเรียนสามารถทราบถึงแหลงขอมูลและศึกษากอนเรียนไดกอนลงมือ
ปฏิบัติจริง เน่ืองจากในการเรียนครั้งน้ี ผูวิจัยไดใหเอกสารการเรียนแบบหนังสือแกผูเรียนไดทําการศึกษากอนเรียนเพียงอยาง
เดียวและระหวางการทํากิจกรรมแตละกลุมเมื่อมีปญหาจะเสียเวลาคอยผูสอนในการใหคําแนะนํา เน่ืองจากผูสอนไดให
คําแนะนํากลุมอ่ืนในเวลาน้ัน 
 
เอกสารอางอิง 
สกาวรัตน จงพัฒนากร. (2553). การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 
Gordon , D. B. (1995). Management information systems.  Singapore:  McGraw Hill. 
Kendall, K.E., J. E. Kendall.  (2005).  Systems Analysis and Design.  6th ed.  Pearson Prentice Hall, Upper 

Saddle Reiver. New Jersey. 
 

1-228



The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019

การคัดกรองขอมูลสําหรับเครือขายเซนเซอรขนาดใหญโดย STackSTorm 

ทนาลักษ ปราณีคุณากร, ภาณุวัฒน ดานกลาง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

email: tpranekunakol@gmail.com, panuwat@eng.buu.ac.th 

บทคัดยอ 

อุปกรณ IoT ในปจจุบันมีปรมิาณจํานวนเพ่ิมมากข้ึนดังน้ันขอมลูท่ีไดมากจากอุปกรณ IoT ท้ังหลายจงึมีปริมาณมาก
เชนกันสงผลตอขอมูลท่ีเขาสูฐานขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึน ดังน้ันเพ่ือเปนการลดภาระการเก็บขอมลูและเวลาท่ีใชสําหรับการดึงขอมูลท่ี
ตองการจากระบบท่ีมีปรมิาณขอมลูเปนจํานวนมากน้ัน การสรางอัลกอลิทึมสาํหรับคดักรองขอมูลในอุปกรณเซนเซอร IoT 
ขนาดเล็กทําไดยาก ผูวิจัยจึงนําเสนอการคัดกรองขอมูล (data cleansing) เพ่ือกําจัดขอมลูสวนเกินออกเพ่ือลดเวลาในการ
เขาถึงขอมูลท่ีสนใจ โดยใช STackSTorm เขามาเปนตัวชวยในการจัดการขอมลูท่ีไมตองการกอนเขาสูฐานขอมูล โดยงานวิจัย
น้ีจําลองการ monitor ขอมูลอุณหภูมโิดยใชจํานวนปริมาณขอมูลและความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณตางๆกัน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบวา เวลาท่ีใชในการ Query ลดลงอยางมาก ซึ่งคิดเปน 1380 เทาเร็วข้ึนจากแบบปกติ  

คําสําคัญ: data cleansing, STackSTorm, IoT, Internet of Things, Data query 

1-229



 
Data Cleansing for Large Sensor Network Systems with 

STackSTorm  
 

Thanaluk Pranekunakol1, a, Panuwat Dan-klang 1,b 
1Faculty of Engineering, Burapha University, Chonburi, Thailand 
E-mail;  atpranekunakol@gmail.com, bpanuwat@eng.buu.ac.th 

 
 

Abstract 

Currently, the number of IoT device are increasing so the data that sent for their device are 
increasing too. That increasing data effect to the size of storage and time to query and process 
data. The data cleansing algorithms it should be implemented  in the device. However, in low 
power sensor network systems such LoRaWAN , it too difficult to impremented in device 
because of resource is so  limited. Thus, This paper proposes to use STackSTorm framework 
for cleansing data before inserting to database. By modifying the incident rate And the amount 
of data that  enters in the database. That result  shows that time for query the incident data 
decreasing more than 1360 times.  
 
Keywords: data cleansing, STackSTorm, IoT, Internet of Things, Data query  
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บทนํา 
ในปจจุบันการขยายตัวของการใชงานอุปกรณดาน IoT เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหขอมูลจากอุปกรณ IoT ท่ีถูกสงเขาสู

ฐานขอมูลก็มีปริมาณมากเชนกัน การท่ีขอมูลจํานวนสงผลตอเวลาท่ีใชในการแสดงขอมูล(query) จากฐานขอมูลหรือ เฝาระวัง
(monitor) เหตุการณท่ีตองการแจงเตือนทีเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน การทํา data cleansing เพ่ือกําจัดขอมูลสวนท่ีไมตองการ
ออกไปจะทําใหการ query มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอยางไรก็ดีการเขียนโปรแกรมคัดกรองขอมูลสําหรับอุปกรณขนาดเล็ก 
หรืออุปกรณท่ีกินพลังงานต่ํา สงผลตอประสิทธิภาพของการใชพลังงานและขอจํากัดดานทรัพยากรของอุปกรณน้ันๆ ดังน้ันการ
คัดกรองขอมูลกอนเขาฐานขอมูลจึงมีความจําเปนสําหรับระบบท่ีประกอบดวยอุปกรณประเภทน้ีมากๆ เชนระบบเซนเซอรเฝา
ระวัง หรือเซนเซอรตัวจับความผิดปกติในเขตเมืองหรือโรงงาน เชนการนําไปตรวจจับดินถลม (Crissa D. Femandez, Kirstin 
Joy A. Mendoza, Armin Jude s. Tiongson and Melannie B. Mendoza,  2016) ซึ่งประกอบดวยเซนเซอรวัดระดับนํ้า 
และเซนเซอรวัดความเรง ตรวจจับสภาพความช้ืนและการเปลี่ยนแปลงของดิน 

STackSTorm เปนแพลตฟอรมหน่ึงในการใชในการตรวจจับขอมูลโดยท่ีไมตองเขาไปแกไขโครงสรางพ้ืนฐานเดมิของ
ระบบ โดยสามารถนําไปแทรกไดระหวางกลางระบบ จึงทําใหแพลตฟอรมน้ีมีการใชงานท่ีงายดาย นิยมนํามาใชสนับสนุนการ 
monitor การทํางานของเซิรฟเวอรหรือการปรับปรุงคุณภาพของเซิรฟเวอรแบบเรียลไทม (Vijayalakshmi, M., Yakobu, D. 
Veeraiah, D. and Gnaneswara Rao., N., 2016) ดวยการ monitor การทํางานของ cpu วามีการ overload หรือไม เมื่อ
เกินจะทําการรีเซตตัวเองและเริ่มทํางานเซิรฟเวอรใหมอีกครั้ง 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ออกแบบการทํา data cleansing โดยใช STackSTorm เพ่ือลดขอมูลท่ีไมจาํเปนจากระบบ  
2. ทดสอบประสิทธิภาพการใช  STackSTorm ในการทํา data cleansing  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 Vijayalakshmi, M., Yakobu, D. Veeraiah, D. and Gnaneswara Rao., N. (2016). ไดทําการทดลองการปรับ
คุณภาพการทํางานการใหบริการของเซิรฟเวอรโดยการ monitor ขอมูลการทํางานของ cpu Disk และหนวยความจําของ
เซิรฟเวอรน้ันโดยใช StackSTorm เปนตัวชวย monitor และปรับปรุงคุณภาพเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติโดยท่ีตัว StackSTorm 
จะทําการเช็คทุกๆ1วินาทีวา cpu utilization เกิน 90% หรือไมถาเกินจะทําการรีสตารทเซิรฟเวอรเพ่ือหลีกเลี่ยงการ down 
ของเซิฟเวอร ท้ังน้ีจากการทดลองวิธีการดังกลาวพบวาสามารถนําวิธีในไปใชประยุกตกับคลาวดท่ีมี cloud service provider 
ไดและจะไมมีการเกิด server down จากการท่ีมีจํานวน services มากเกินไป 
 Saraswati, S. and Anupam, M. (2017). ไดทํางานวิจัยการสงสัญญาณแจงเตือนผานโทรศัพมือถือเมื่อมีอุณหภมิ
เกินกวาขอบเขตท่ีจํากัดไวในหองเซิรฟเวอร โดยใชตัว ESP8266 เปนตัวสงสัญญาณจากเซนเซอรมายัง cloud เซิรฟเวอรและ
แสดงผลบน Dashboard แบบ real time งานวิจัยน้ีแสดงผลวาถาขนาดขอมูลมีขนาดเล็ก data rate สูงจะทําใหระบบทํางาน
ไดดีมากยิ่งข้ึน 

 งานวิจัยน้ีจึงไดนํา STackSTorm เขามาชวยในการทํา data cleansing ของขอมูลท่ีไดรับจากเซนเซอรท่ีไปเก็บไว
บนฐานขอมูล โดยการทํางานของระบบจะเปนไปตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพอธิบายการทํางานแบบปกติและแบบนําเสนอ 

 

ดังน้ันเพ่ือลดเวลาในการ query เราไดนํา STackSTorm เขามากรองขอมูลกอนเขาฐานขอมลู โดย STackSTorm จะกําหนด
กฏ (rule) หรือเง่ือนไขในการคัดกรองขอมูลและกําหนดการเริ่มทํางานของตัวกรองขอมูลไดเชน ทํางานเมื่อเกิดการบันทึก
ขอมูลใหมลงบนฐานขอมูลหรือระยะเวลาผานไปครบ1 ช่ัวโมง หรือกําหนดเวลาเริ่มตนท่ี 12.00 เปนตน เมื่อ STackStorm 
ตรวจสอบพบเง่ือนไขการเริ่มตนท่ีตั้งไวแลว STackSTorm จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลท่ีกําลังจะเขาฐานขอมูลกฏท่ีประกาศ
ไวในสวน action ตามภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2  YAML rule 
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ในสวนของกฏจะแบงเปนสวนตางๆ โดยอธิบายแยกสวนดังน้ี 

name : ช่ือของกฏ 

pack : กลุมของไฟลท่ีนํากฏไปใช 

description : คําอธิบายกฏน้ันๆ 

trigger : ตั้งคาการ apply rule เชน core.st2.IntervalTimer เปนการตั้งคาใชตามเวลารอบ 

criteria : เปนการเลือกขอมูลเฉพาะในการ trigger เชนทําเฉพาะขอมูลท่ีมีตัว A เทาน้ัน 

action :  ชุดคําสั่งท่ีตองการใหทําจะถูกใสไวในสวนน้ี 

เมื่อชุดคําสั่งถูกทํางานขอมูลในฐานขอมูลจะถูกกําจัดสวนเกินออก แลวทําการรับขอมูลชุดตอไป โดยกฏท่ีผูวิจัยเขียนไวอธิบาย
เปน psydo code ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 3 Psudo code การออกแบบของกฎ 

 

ผลการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีไดจําลองขอมูลข้ึนมาโดยขอมูลดังกลาวไดถูกสุมข้ึนมาและตั้งคาความนาจะเปนในการเกิดเหตุการณท่ีจะ
เฝาสังเกตุการดวยอัตราการเกิด 1:100,000 และสงขอมูลเปนจํานวน4 ชุดชุดละ 1,000,000, 500,000, 200,000, 50,000 
ตามลําดับลงในฐานขอมูล postgres โดยทําการทดลองสองแบบครั้งซึ่งแบบแรกเปนแบบดั้งเดิม แบบท่ีสองมีการทํา data 
cleansing เพ่ือหา overhead time โดยคาท่ีถูก cleansing น้ันจะเลือกคาท่ีมีมากกวา 45 (Douglas J.A., Brown, M.D., 
Hermann Brugger, M.D., Jeff Boyd, M.B., B.S.,  and Peter Paal, M.D., 2012) ไดมาดังตาราง 1 

ตาราง 1 ตารางแสดงเวลาท่ีใชในการเขียนขอมูลลงฐานขอมูล 

amount 
Normal (sec) Cleansing  (sec) 

Data set 1 Data set 2 Data set 1 Data set 2 
1000000 19583.63 19681.127 16920.07 21024.75 
500000 11684.74 9891.98 11111.01 12561.39 
200000 2730.78 2705.80 3603.11 2338.09 
50000 722.54 751.66 579.74 762.51 

      จากน้ันนําชุดขอมูลเดิมมาทําการ query เพ่ือจับเวลาประสิทธิภาพของการ cleansing ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ตารางแสดงเวลาท่ีใชในการ QUERY ขอมลู 

 

amount 
Normal (sec) Cleansing  (sec) 

Data set 1 Data set 2 Data set 1 Data set 2 
1000000 0.2731 0.2700 5.79E-05 5.20E-05 
500000 0.1366 0.1333 3.19E-05 4.29E-05 
200000 0.0528 0.0523 2.15E-06 6.60E-05 
50000 0.0134 0.0131 2.86E-06 6.20E-06 

 

การทดลองท่ีสองจะเปนการเพ่ิมความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณมากข้ึน ท่ีขอมูล 200,000ชุด โดยใชความนาจะเปน      
ท่ีจะเกิดเหตุการณ 0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01 ตามลําดับ ผลการทดลองไดดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางเวลากับความนาจะเปนในการเกิดเหตุการณ 

 

Prop. 
Data writing time (sec) Query time (sec) 

normal cleansing normal cleansing 
0.00001 2730.78 2338.10 0.2731688023 5.79E-05 
0.0001 3406.23 3638.18 0.05409812927 8.20E-05 
0.001 3289.91 3435.99 0.05561590195 0.0004699230194 
0.01 4282.72 5730.31 0.05792498589 0.004822015762 

 

จากตาราง 1 และ ตาราง 2 พบวาการใช STackSTorm ทําการ data cleansing ทําให overhead time เพ่ิมข้ึน 
4.038% โดยเฉลี่ยแต query time เร็วข้ึน 325531.77% โดยเฉลี่ย และจากตาราง 3 จะเห็นไดวาเวลาท่ีใชในการเขียนขอมูล
เพ่ิมข้ึนตามความนาจะเปนท่ีเกิดเหตุการณท่ีเพ่ิมมากข้ึน สวนเวลาท่ีใชในการ query จะมีประสิทธิภาพนอยลงเมื่อมีจํานวน
เหตุการณท่ีเพ่ิมมากข้ึนดังภาพท่ี3 และภาพท่ี4  

 
ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงเวลาการเขียนขอมูลของแบบปกติและแบบ data cleansing 
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ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงเวลาการ Query ของแบบปกติและแบบ data cleansing 

  

สรุปและอภิปรายผล 
จากการทดลองน้ีเราสามารถสรุปไดวาวิธีการน้ีจะมีสามารถลดเวลาการ Query ลงไดอยางมากเมื่อเทียบกับการ Query 

แบบปกติเพราะปริมาณขอมลูในฐานขอมูลน้ันมีนอยลง แต เมื่อความนาจะเปนของเหตุการณท่ีตองการ monitor เพ่ิมมากข้ึน 
ประสิทธิภาพของวิธีน้ีก็จะลดลงเพราะจํานวนของขอมูลในฐานขอมูลท่ีมีมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลงานวิจยัน้ีเราสามารถนําไปประยุกตใชกับระบบแจงเตือนแบบอ่ืนๆไดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเร็วในการดึง
ขอมูลมาสงตอ และสามารถพัตนาตอยอดใหดียิ่งข้ึนไดการปรับให STackSTorm น้ันทํางานแบบ Adaptive filter ซึ่งสามารถ
เรียนรูไดดวยตัวเองเมื่อมีขอมูลผานมาเยอะข้ึนเรื่อยๆได ทําใหระบบน้ันเปนระบบท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ อยางไร
ก็ตามวิธี data cleansing ท่ีนําเสนอน้ันไมเหมาะสําหรับการนําขอมูลมาทําการ data analysis เน่ืองจากขอมูลบางสวนท่ีเรา
สนใจน้ันอาจถูกกําจัดใหหายออกไปกอนได 
 
เอกสารอางอิง 
Crissa D. Femandez, Kirstin Joy A. Mendoza, Armin Jude s. Tiongson and Melannie B. Mendoza, 

“Development of Microcontroller-based Landslide Early Warning System,” 2016 IEEE Region 10 
Conference (TENCON) -Proceedings of the International Conference  

Douglas J.A., Brown, M.D., Hermann Brugger, M.D., Jeff Boyd, M.B., B.S.,  and Peter Paal, M.D. (2012). 
Accidental Hypothermia. the new england journal of medicine, 367(1), 1930-1938.    

Saraswati, S. and Anupam, M. (2017). Data Centre Temperature Monitoring with ESP8266 Based Wireless 
Sensor Network and Cloud Based Dashboard with Real Time Alert System. In Proceedings of the 
2nd international conference on 2017 Devices for Integrated Circuit (DevIC), pp 307 - 310, India: 
Kalyani. 

Vijayalakshmi, M., Yakobu, D. Veeraiah, D. and Gnaneswara Rao., N. (2016). Automatic Healing of Services in 
Cloud Computing Environment. 2016 International Conference on Advanced Communication 
Control and Computing Technologies (ICACCCT).  pp. 867-872. India: Syed Ammal Engineering 
College. 
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เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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บทคัดยอ 
การพิมพฉลากสินคามีจุดประสงคหลักเพ่ือเปนการโฆษณาสินคาเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค ดังน้ันการพิมพสี

พิเศษนอกจากการพิมพสอดสี CMYK จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยสีพิเศษน้ีจะตองไดรับการผสมและเทียบสีกับสีตั้งตน
มาตรฐานท่ีไดจากเจาของผลิตภัณฑหรือผูออกแบบ ข้ันตอนวิธีของกระบวนการผสมและเทียบสีใชวิธีลองและวนทําซ้ํา 
เปาหมายของกระบวนการคือ ความรวดเร็ว ความเท่ียงตรงและแมนยํา งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การทํานายสีหมึกพิมพยูวีเฟล็กโซกราฟบนฉลากพอลิโพรพิลีนโดยใชโครงขายประสาทเทียมแบบ Multilayer perceptron; 
MLP และโดยใชซอฟตแวรทํานายสีเชิงพาณิชย ฐานขอมูลหมึกพิมพสําหรับใชการทํานายสูตรสีของท้ัง 2 วิธีมีความแตกตาง
กัน แตเกิดจากสีปฐมภูมิ 8 สีเหมือนกัน สําหรับซอฟตแวรทํานายสีเชิงพาณิชยน้ัน ใชฐานขอมูลหมึกพิมพท่ีเตรียมจากสีปฐม
ภูมิ 7 สีนํามาเจือจางดวยมีเดียมใหมีความเขมขน 8 ระดับ (รวมความเขมขน 100 เปอรเซ็นต) แลวนํามาพิมพบนฉลากพอลิโพ
รพิลีน จากน้ันวัดคาการสะทอนแสงเพ่ือนําไปคํานวณสมัประสิทธ์ิการดูดกลนืแสงและสมัประสิทธ์ิกระเจิงแสง สําหรับโครงขาย
ประสาทเทียมแบบ MLP ใชฐานขอมูลหมึกพิมพท่ีเตรียมจากการผสมสีปฐมภูมิ 2 สีใหเปนสีทุติยภูมิท่ีความเขมขนตาง ๆ กัน
เปนจํานวน 159 สี และสีตติยภูมิท่ีเกิดจากการผสมสีปฐมภูมิ 3 สีความเขมขนตาง ๆ กันเปนจํานวน 105 สี จากน้ันทําการ
พิมพลงฉลากพอลิโพรพิลีน และวัดคาการสะทอนแสงเชนเดียวกัน จากน้ันสุมฐานขอมูลสี 80 เปอรเซ็นตมาฝกสอนโครงขาย
ประสาทเทียม (training set) โดยมีการปรับเปลี่ยนจํานวนยูนิตซอน (hidden unit) เพ่ือความเหมาะสม จากน้ันทดสอบการ
ทํานายและเทียบสีโดยใชท้ังซอฟตแวรทํานายสีเชิงพาณิชยและโครงขายประสาทเทียม ดวยชุดสีทดสอบจํานวน 15 สีดวยการ
เปรียบเทียบคาความตางสี (ΔE*94) ระหวางชุดสีทดสอบและสีท่ีเกิดจากการทํานาย เวลาท่ีใชในการเตรียมฐานขอมูลและ
ตนทุนพบวา การทํานายสีดวยวิธีโครงขายประสาทเทียมมีความแมนยําในการทํานายสีดีกวาเน่ืองจากคาความตางสีนอยกวา 
แตมีขอเสียคือใชเวลาในการเตรียมฐานขอมูลมากกวาจึงสงผลใหมีตนทุนท่ีสูงกวา ในขณะท่ีความรวดเร็วในการทํานายสี
ใกลเคียงกัน 

คําสําคัญ: โครงขายประสาทเทียม; หมึกพิมพยูวีเฟล็กโซกราฟ; การทํานายส ี
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Abstract 

Most printed labels required customer attention. Consequently, they employ extra or 
special colors apart from 4-color process, CMYK. These special colors need being matched with 
the standard colors which are given by brand owner or designer beforehand. The algorithm of 
color matching process usually includes iterative method. The goals of the process are accuracy, 
precision and high speed. This research is aimed to compare the efficiency of UV flexographic 
ink color match prediction on polypropylene label using artificial neutral network (ANN) and 
color match prediction (CMP) software. The Multilayer perceptron ANN ; MLPANN and X-
Rite ink formulation software were employed. Preparation of ink database for both methods 
were different. However, the number of primary colors or inks used for comparison were the 
same. For the CMP method, 8 levels of ink concentration including 100% ink were made by 
diluting ink with medium into 7 levels and printed on polypropylene label. Their spectral 
reflectances were measured and the absorption and scattering coefficients were subsequently 
calculated for all concentrations. For the MLPANN method, 2 of primary inks were mixed to 
obtain 159 secondary mixtures and 3 of primary inks were mixed to obtain 105 tertiary 
mixtures. They were printed on to the same substrate. Again their spectral reflectances were 
recorded. Eighty percentage of database then were randomly selected for training set. The 
number of hidden units in hidden layer were optimized. In the CMP process using software and 
single-output ANN method, 15 color test samples were used and CIE color differences (ΔE*94), 
between samples and predicted formulae were used as one of evaluation criteria in terms of 
accuracy apart from speed of calculation, time of making database and cost. We found that the 
vantage of the MLPANN is accuracy with less average ΔE*94, whereas the disadvantages are 
time consuming in making database which consequently the labour cost is high. Speed of 
calculation is approximately the same.  
 
Keywords: artificial neural network; UV flexographic ink; color match prediction  
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บทนํา 
ปจจุบันในอุตสาหกรรมการพิมพ โดยเฉพาะการพิมพฉลากสินคา มีความตองการใชสีพิเศษเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเกิด

ความดึงดูดใจจากผูบริโภค อีกท้ังยังตองการความรวดเร็วในการผลิตสิ่งพิมพเพ่ือใหไดทันเวลาตามท่ีลูกคาตองการ โดยการ
เปรียบสีพิเศษกับสีตั้งตนมาตรฐานน้ันมีข้ันตอนวิธีของกระบวนการผสมและเทียบสีโดยใชวิธีทดลองและวนทําซ้ํา 

การใชซอฟตแวรทํานายสีมีหลักการท่ีใชในการคํานวณไดแกทฤษฎีมัลติฟลักซ เปนทฤษฎีท่ีใชอธิบายลักษณะการตก
กระทบของเรเดียนของแสงบนช้ันพ้ืนผิวเมื่อพิจารณาจากการดูดกลืนและการกระเจิงแสง  (VÖlz, 2001)  ซึ่งการใชซอฟตแวร
ชวยในการทํานายสูตรสีพิเศษจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีไดรับความนิยมเพราะมีความสะดวก รวดเร็ว แตยังมีขอจํากัดในดาน
ประสิทธิภาพในการทํานายสูตรสีพิเศษ  

โครงขายประสาทเทียมเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการนํามาใชในการแกไขปญหาท่ีมี
ความสัมพันธไมเปนความสัมพันธเชิงเสน (non-linear correlation) (Lai & Fyfe, 1999) โดยโครงขายประสาทเทียมน้ันมี
พ้ืนฐานมาจากการทํางานของนิวรอนในสมองของมนุษย นิวรอนหรือเซลลประสาทมีหนาท่ีหลักอยูสองประการคือ การ
คํานวณประมวลผลและการสงผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณออกไปยังเซลลประสาทอ่ืนอยางรวดเร็ว ผานปลายประสาทอีกดาน
หน่ึงดวยหลักการทางไฟฟา  

โครงขายประสาทเทียมประกอบดวย 4 สวนหลักไดแก สวนรับขอมูลหรืออินพุตยูนิต (input unit) สวนประมวลผลยู
นิตหรือยูนิตซอน (hidden unit) สวนสงออกขอมูลหรือเอาทพุตยูนิต (output unit) และคานํ้าหนัก (weight)  

หลักการทํางานของโครงขายประสาทเทียมประกอบดวยการรับขอมูลเขามาผานทางอินพุตยูนิตซึ่งจะอาจมีคาเดียว
หรือหลายคาเขามาในโครงขายซึ่งจะแทนดวยสัญลักษณทางคณิตศาสตร Xn โดยแตละขอมูลจะถูกคูณดวยคานํ้าหนัก Wn 
จากน้ันนําผลคูณของขอมูลและคานํ้าหนักรวมกันและสงผานเขาไปยังฟงกช่ันสงผาน (transfer function) เพ่ือท่ีจะหา
เอาตพุตออกมาและสงไปยังเอาตพุตยูนิตเพ่ือสงผลลัพธออกมา  

โครงขายประสาทเทียมน้ันเลียนแบบการทํางานของเซลลประสาทของมนุษยในดานของความทรงจําและการเรียนรู 
เชน สมองของมนุษยเมื่อไดรับการเรียนรูบางสิ่งบางอยาง ซ้ําๆ หลายครั้ง จะเกิดการจดจํา และเมื่อพบเห็นสิ่งท่ียังไมเคยพบ
เห็นก็จะอนุมานวาสิ่งน้ันคืออะไรจากประสบการณและความรูท่ีไดเรียนรูมา 

ในปจจุบันไดมีการนําโครงขายประสาทเทียมเขามาใชในงานวิจัยทางดานสีในหลายรูปแบบ ซึ่งสวนใหญเปนโครงขาย
ประสาทเทียมแบบ multilayer perceptron (MLP) ท่ีมีการเดินทางของขอมูลแบบไปขางหนาอยางเดียว (feed-forward) 
(Shamey & Hussain, 2003) โครงขายประสาทเทียมแบบ MLP มีตัวแปรอิสระเปนยูนิตซอน (hidden unit) ท่ีอยูในช้ันซอน 
(hidden layer) เปนตัวแปลงขอมูลท่ีรับเขามาใหออกมาเปนขอมูลท่ีตองการ ซึ่งความแมนยําในการแปลงขอมูลข้ึนอยูกับคา
นํ้าหนักของยูนิตซอน ท่ีไดรับการเรียนรูจากชุดขอมูลฝกสอน (training set) 

Jawahar และคณะ (Jawahar, Kannan, & Manobhai, 2005, pp. 48-57) ไดศึกษาการใชโครงขายประสาทเทียม
ในการทํานายสียอมของผืนหนังเปรียบเทียบกับโมเดลการทํานายสีของคูเบลคาและมังค โดยใชแมสี สียอม 3 สี นํามาผสมเปน
สียอม 300 สีเพ่ือใชในการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียม จากน้ันทดสอบดวยชุดสีทดสอบจํานวน 35 สี พบวาโครงขาย
ประสาทเทียมมีความแมนยําในการทํานายสีดีกวาโมเดลการทํานายสีของคูเบลคาและมังค โดยมีคาความตางสี (ΔEab) เทากับ  
0.78 และ 2.65 ตามลําดับ ท้ังน้ีเปนเพราะโครงขายประสาทเทียมสามารถเรียนรูความสัมพันธอ่ืน นอกจากความสัมพันธ
ระหวางคาการสะทอนแสงและความเขมขนของสียอม เชน ความสัมพันธระหวางสียอมดวยกันเองหรือความสัมพันธระหวางสี
ยอมกับผืนหนัง สงผลใหโครงขายประสาทเทียมมีความแมนยําในการทํานายสีมากกวาโมเดลของคูเบลคาและมังค 

Hemingrey และ Westland (Hemingray & Westland, 2016, pp. 297-303) ไดศึกษาการใชโครงขายประสาท
เทียม ทํานายสียอมของเสนใยฝายเปรียบเทียบโมเดลในการทํานายสีแบบดั้งเดิม 2 แบบ (โมเดลของ Stearns-Noechel และ
โมเดลของ Friele) โดยใชสียอมท้ังหมด 333 สีในการทดลอง แบงเปนชุดสีเรียนรูสําหรับโครงขายประสาทเทียมจํานวน 273 
สี และชุดสีทดสอบจํานวน 60 สี ซึ่งสีท้ังหมดมีสวนประกอบตั้งแต 1 – 4 สีจากแมสีจํานวน 8 สี พบวาโครงขายประสาทเทียม
มีความแมนยําในการทํานายสีดีกวาโมเดลการทํานายสีแบบดั้งเดิม โดยมีคาความตางสีเฉลี่ย (ΔEab) ประมาณ 1 เมื่อใชชุดสี
ทดสอบจํานวน 60 สีในการทดสอบ จากน้ัน Hemingrey ไดทดลองเพ่ิมเติมโดยเปรียบเทียบโครงขายประสาทเทียมแบบ STD 
และแบบ single-output (single-wavelength) พบวาความตางสีเฉลี่ยมีความใกลเคียงกันเมื่อใชจํานวนสีฝกสอน 273 สี แต
เมื่อทดลองลดจํานวนสีฝกสอนท่ีใชในการเรียนรูลงเหลอื 100 สี พบวาโมเดลโครงขายประสาทเทียมแบบ single-output มีคา
ความตางสีเฉลี่ยนอยกวาโมเดลโครงขายประสาทเทียมแบบ STD อยูท่ี 1.39 และ 1.86 ตามลําดับ 
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Westland (Westland, 2001, pp. 225-233) ไดทําการทดลองใชโครงขายประสาทเทียมในการทํานายคาการ
สะทอนแสงของสีผสมจากหมึกพิมพระบบออฟเซ็ตปฐมภูมิ 6 สีบนกระดาษการดขาว โดยใชสีผสมจํานวน 123 สีในการเรียนรู
ของโครงขายประสาทเทียม จากน้ันทดสอบดวยชุดสีทดสอบจํานวน 40 สี พบวาโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการ
ทํานายสีของหมึกพิมพไดแมนยํามากกวาโมเดลการทํานายสีของคูเบลคาและมังคแบบ 2 ตัวแปร (แยกคิด K กับ S) เมื่อมีการ
ใชจํานวนยูนิตซอนในช้ันซอน 7 ยูนิตและใชชุดสีฝกสอนท้ังหมดแตหากลดจํานวนชุดสฝีกสอนลง ประสิทธิภาพของโครงขาย
ประสาทเทียมก็จะลดลงตามไปดวย 

จากงานวิจัยท่ียกตัวอยางมาขางตนไดมีการนําโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network; ANN) มาใชใน
การทํานายสูตรสีผสมอยางแพรหลาย ท้ังการใชโครงขายประสาทเทียมสําหรับการยอมสีผืนหนัง การใชโครงขายประสาท
เทียมในการทํานายสียอมของเสนใยฝาย และการใชโครงขายประสาทเทียมในการทํานายสีของหมึกพิมพออฟเซ็ต ซึ่งท้ัง 3 
แบบใหคาความตางสีในการทํานายสีต่ํา แตยังไมมีการนําโครงขายประสาทเทียมแบบ MLP ท่ีมีความแมนยําในการทํานายสี 
มาใชในการทํานายคาการสะทอนแสงหมึกพิมพยูวีเฟล็กโซกราฟ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุงศึกษาการใชโครงขายประสาทเทียม
แบบ MLP ในการทํานายสีผสมหมึกพิมพยูวีเฟล็กโซกราฟบนวัสดุพอลิโพรพิลีน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานายสีหมึกพิมพยูวีเฟล็กโซกราฟบนฉลากพอลิโพรพิลีนโดยใชโครงขายประสาท
เทียมแบบ MLP และโดยใชซอฟตแวรทํานายสเีชิงพาณิชย 
2. เปรียบเทียบความคุมคา ระยะเวลา ตนทุนท่ีใชในการทํานายสีของท้ัง 2 วิธีการ            

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ชุดหมึกพิมพสําหรับทดลอง 

หมึกพิมพท่ีใชในการทดลองเปนหมึกพิมพยูวีเฟล็กโซกราฟท่ีไดรับการสนับสนุนจากบริษัทแอนวิล (ไทย) จํากัด
จํานวน 8 สีไดแก ชุดสี CMYK สีสม สีเขียว สีขาว และมีเดียม จากน้ันนําสีปฐมภูมิท้ัง 8 สีมาผสมใหเปนสูตรสีพิเศษจํานวน
ท้ังหมด 264 สี แบงเปนชุดสีทุติยภูมิท่ีเกิดจากการนําสีปฐมภูมิ 2 สีผสมกันจํานวน 159 สีและสีชุดสีตติยภูมิท่ีเกิดจากการนําสี
ปฐมภูมิ 3 สีรวมกันจํานวน 105 สี จากน้ันนําสีท้ังหมดจํานวน 272 สีพิมพลงบนฉลากสินคาพอลิโพรพิลีนดวยเครื่องพิมพ
จําลอง K-Lox Proofer ท่ีมีความละเอียดของลูกอนิลอค 400/12 lpi และทําแหงดวยเครื่องกําเนิดรังสียูวีเพ่ือใหหมึกพิมพเกิด
ปฎิกิริยาพอลิเมอรไรเซช่ันโดยสมบูรณ (Jones, Nichols, and Pappas, 2017, p. 404) จากน้ันทําการวัดคาการสะทองแสง 
(Rλ) ของหมึกพิมพแตละสีดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรยี่หอ X-Rite รุน eXact ท่ีความยาว 400 – 700 นาโนเมตรโดยมี
ความละเอียดท่ี 10 นาโนเมตร 
การเตรียมฐานขอมูลซอฟตแวรการทํานายสี 

นําชุดหมึกพิมพปฐมภูมิ 8 สี และชุดสีทุติยภูมิจํานวน 57 สีท่ีเกิดจากการเจือจางแมสีปฐมภูมิ 7 สีแตละสีดวยมีเดยีม
โดยใหแมสีมีความเขมขนดังน้ี 1% 2% 4% 8% 16% 32& และ 64% ท่ีพิมพลงบนฉลากพอลิโพรพิลีนนํามาวัดคาการสะทอน
แสงท่ีความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร (เฉพาะบนพ้ืนขาว) เพ่ือเปนฐานขอมูลใหกับซอฟตแวรการทํานายสี เก็บขอมูล
ตนทุนท่ีใช ระยะเวลาในการทํา และประสิทธิภาพความแมนยําจากการนําชุดสีทดสอบจํานวน 15 สี (ท่ีทราบความเขมขน
แนนอน) ท่ีไดจากการสุมจากสีท้ังหมด 272 สี มาทดสอบการทํานายสีของซอฟตแวรโดยพิจารณาประสิทธิภาพจากคาความ
ตางสี (ΔE*94) ท่ีซอฟตแวรคํานวณได ในสภาวะแหลงกําเนิดแสง D65/2º  
การฝกสอนโครงขายประสาทเทียม 

 โครงขายประสาทเทียมท่ีนํามาใชในการทดลองเปนแบบ MLP ท่ีมีการเดินทางของขอมูลไปขางหนาอยางเดียว (feed-
forward) โดยเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนหมึกพิมพสีพิเศษท่ีประกอบไปดวยแมสีปฐมภมูิ 8 สี กับตัวแปร
ตามคาการสะทอนแสงของหมึกพิมพ 31 คา ตั้งแตชวงความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร ดังน้ันรูปแบบของโครงขาย
ประสาทเทียมท่ีนํามาใชตองประกอบไปดวยอินพุตยูนิตจํานวน 7 ยูนิต (แตละยูนิตเทากับคาความเขมขนของสีปฐมภูมิแตละสี
ท่ีใชในการผสมเปนสีพิเศษ) และเอาทพุตยูนิตจํานวน 31 ยูนิต (แตละยูนิตเทากับคาการสะทอนแสงของหมึกพิมพสีพิเศษท่ี
ชวงความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตรท่ีความถ่ี 10 นาโนเมตร) ในท่ีน้ีชุดหมึกพิมพสําหรับฝกสอนโครงขายประสาทเทียม
มีจํานวน 257 สี และประเมินประสิทธิภาพของโครงขายประสาทเทียมดวยชุดสีทดสอบ 15 สี ชุดสีเดียวกับท่ีใชทดสอบ
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ประสิทธิภาพของซอฟตแวรทํานายสีโดยการนําคาการสะทอนแสงท่ีโครงขายประสาทเทียมทํานายไดมาเปรียบเทียบกับคา
การสะทอนแสงจริงของชุดสีทดสอบแตละสีในเทอมของคาความตางสี (ΔE*94) ในสภาวะแหลงกําเนิดแสง D65/2º 

โครงขายประสาทเทียมไดรับการฝกสอนดวยข้ันตอนวิธี Back – propagation ท้ังหมด 6 แบบไดแก 1.ข้ันตอนวิธี 
Bayesian regularization backpropagation; Trainbr (MacKay, 1992, pp.  415-447) , (Foresee & Hagan, 1997)  2.
ข้ันตอนวิธี Levenberg – Marquardt backpropagation; Trainlm (Marquardt, 1963, pp. 431-441) 3.ข้ันตอนวิธี BFGS 
quasi- Newton backpropagation; Trainbfg ( Gill, Murray, and Wright, 1981)  4. ข้ั น ต อ น วิ ธี  Resilient 
backpropagation; Trainrp (Riedmiller & Braun, 1993) 5.ข้ันตอนวิธี One-step secant backpropagation; Trainoss 
(Battiti, 1992, pp. 141-166) และวิธีสุดทาย 6. ข้ันตอนวิธี Scaled conjugate gradient backpropagation; Trainscg 
(Moller, 1993, pp. 525–533) โดยแตละวิธีจะทําการปรับเปลี่ยนจํานวนยูนิตซอนตั้งแต 1 – 30 ยูนิต สวนตัวแปรควมคุม
อ่ืนๆใชคามาตรฐานของฟงกช่ัน เพ่ือคนหาข้ันตอนวิธีและจํานวนยูนิตซอนท่ีดีท่ีสุด(พิจารณาจากคาเฉลี่ยความตางสี Mean 
CIE*94) นํามาเปรียบเทียบกับซอฟตแวรทํานายสี 
การทดสอบโครงขายประสาทเทียม 

 เมื่อคัดเลือกข้ันตอนวิธีและจํานวนยูนิตซอนท่ีเหมาะสมไดแลว จากน้ันนํามาทดสอบดวยชุดสีทดสอบจํานวน 15 สี(ชุด
เดียวกันกับท่ีใชทดสอบซอฟตแวรการทํานายส)ี บันทึกคาการสะทอนแสงท่ีโครงขายประสาทเทียมทํานายไดเปรียบเทียบกับ
คาการสะทอนแสงจริงของหมึกพิมพชุดทดสอบแตละสีในเทอมของคาความตางสี (ΔE*94) ในสภาวะแหลงกําเนิดแสง D65/2º  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางซอฟตแวรทํานายสีและโครงขายประสาทเทียม 

นําขอมูลดานตนทุน เวลาท่ีใช และประสิทธิภาพความแมนยํามาเปรียบเทียบกันและสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 
ซอฟตแวรการทํานายส ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ซอฟตแวรท่ีใชในการทํานายส ี
 

 จากการใชซอฟตแวร Ink formulation6 ดังรูปท่ี 1 เพ่ือทํานายสีโดยสรางฐานขอมูลหมกึพิมพจํานวน 57 ตัวอยาง
ดวยการเจือจางชุดสีปฐมภูมิดังภาพท่ี 2 แลวจากน้ันนําซอฟตแวรการทํานายสีท่ีพรอมใชงานมาทดลองทํานายสีจํานวน 15 ดัง
ตารางท่ี 1 พบวาคาความตางสีเฉลี่ยของชุดหมึกพิมพทดสอบมีคาเทากับ 7.94 และมีคาความตางสีต่ําท่ีสุดท่ีสี 7 มีคา 1.50 
เปนสีเหลือง รองลงมาคือสีท่ี 10 มีคา 1.70 เปนสีเขียว สวนสีทดสอบท่ีมีคาความตางสีมากท่ีสุดคือท่ี 15 มีคา 21.80 เปนสี
เทาอมสม  
 จากชุดสีทดสอบจะเห็นไดวาคาความตางสีเฉลี่ยมีคาคอนขางสูงท้ังน้ีอาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน ความสัมพันธ
ระหวางการแสดงเฉดสีกับความหนาของหมึกพิมพ ซึ่งเฉดสีและความอ่ิมตัวสีสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดเมื่อความหนาของหมกึ
พิมพเปลี่ยนไป   
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ภาพท่ี 2 การสะทอนแสงของชุดสปีฐมภูมิท่ีใชในการทดลอง 
 

 สําหรับตนทุนท่ีใชในการสรางฐานขอมูลสําหรับซอฟตแวรการทํานายสีคิดจากราคาหมึกพิมพเฉลี่ย 1,200 บาท/
กก./สี ตองใชท้ังหมด 8 สี คิดเปน 9,600 บาท ปริมาณหมึกพิมพสําหรับสตีัวอยาง 57 สีท่ีตองเตรียมสําหรับสรางฐานขอมูลอยู
ท่ี 30 กรัม/สี ดังน้ันตนทุนราคาหมึกจริงเทากับ 30 × 57 × 1200 เทากับ 2,088 บาท 
 เวลาท่ีใชในการเตรียมหมึกพิมพคิดเปน 15 นาที/สี จากจํานวนตัวอยางท้ังหมด 57 สี ดังน้ันเวลาท่ีใชในการเตรียม
หมึกพิมพท้ังหมดเทากับ 870 นาที  
 
ตารางท่ี 1 คาความตางสี (ΔE*94) ของหมึกพิมพชุดทดสอบ 15 สี 

รายการ คาความตางสี (ΔE*94) รายการ คาความตางสี (ΔE*94) 
สีท่ี 1 11.10 สีท่ี 10 1.70 
สีท่ี 2 8.00 สีท่ี 11 8.20 
สีท่ี 3 14.90 สีท่ี 12 4.30 
สีท่ี 4 3.20 สีท่ี 13 2.80 
สีท่ี 5 4.90 สีท่ี 14 15.90 
สีท่ี 6 8.70 สีท่ี 15 21.80 
สีท่ี 7 1.50 เฉลี่ย 15 ส ี 7.94 
สีท่ี 8 5.90   
สีท่ี 9 6.20   

 
โครงขายประสาทเทียม 
 ชุดสีท่ีใชท้ังหมด 272 สีท่ีนํามาใชกับโครงขายประสาทเทียมมีการกระจายตัวของคาความสวาง(L*) คาสี a* และ b* 
ดังรูปท่ี 3 ซึ่งเห็นไดวาจากกราฟมีการกระจายตัวของคาสี a* และ b* คอนขางครอบคลุมเพราะมีการกระจายตัวของขอมูลอยู
ระหวาง -100 ถึง 100 เชนเดียวกันกับกราฟระหวาง L* กับ a* และ L* กับ b* โดยโครงขายประสาทเทียมไดรับการฝกสอน
ดวยชุดสีฝกสอนเปนจํานวน 80% (217 สี) ของชุดสีท้ังหมด ซึ่งฝกสอนใหมีการวนทําซ้ํา (iteration) มากท่ีสุดภายใน 1,000 
รอบ(epoch) ท่ีจํานวนยูนิตซอนตั้งแต 1 – 30 ยูนิต ดวยการพิจาณาคาความตางสีนอยท่ีสุดของการฝกสอนแตละฟงกช่ันดัง
ภาพท่ี 4 ถึง 9  
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ภาพท่ี 3 คาสี L* a* และ b* ของชุดสีฝกสอนและชุดสีทดสอบท้ังหมด 272 สี 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 คาความตางสีเฉลี่ยของชุดสีทดสอบ
โครงขายประสาทเทียมท่ีฝกสอนดวยข้ันตอนวิธี 
Trainbr เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจํานวนยูนิตซอน 

ภาพท่ี 5 คาความตางสีเฉลี่ยของชุดสีทดสอบ
โครงขายประสาทเทียมท่ีฝกสอนดวยข้ันตอนวิธี 
Trainlm เมื่อมีการปรับเปลีย่นจํานวนยูนิตซอน 

ภาพท่ี 6 คาความตางสีเฉลี่ยของชุดสีทดสอบ
โครงขายประสาทเทียมท่ีฝกสอนดวยข้ันตอนวิธี 
Trainbfg เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจํานวนยูนิตซอน 

ภาพท่ี 7 คาความตางสีเฉลี่ยของชุดสีทดสอบ
โครงขายประสาทเทียมท่ีฝกสอนดวยข้ันตอนวิธี 
Trainrp เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจํานวนยูนิตซอน 
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จากภาพท่ี 4 – 9 จะเห็นไดวาโครงขายประสาทเทียมมีความแมนยําในการทํานายสีเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเพ่ิมจํานวนยูนิต 

ซอนท่ีใชในการฝกสอนโครงขายประสาทเทียมในทุกๆแบบของการฝกสอน ท้ังน้ีเปนเพราะโครงขายประสาทเทียมมีการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางความเขนขนของชุดสีปฐมภูมิกับคาการสะทอนแสงของหมึกพิมพสีพิเศษดีข้ึน โดยเฉพาะการฝกสอนดวย
ข้ันตอนวิธีแบบ Trainbr ท่ีมีแนวโนมคาความตางสีเฉลี่ยลดลงอยางรวดเร็วในชวงจํานวนยูนิตซอน 1 – 6 ยูนิต จากน้ันคอยๆมี
แนวโนมลดลงจนมีคาความตางสีเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.75 ท่ีจํานวนยูนิตซอน 26 ยูนิต ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2  

จากตารางท่ี 2 พบวาข้ันตอนวิธีแบบ Trainbr และ Trainlm มีคาความตางสีเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 3.75 และ 4.71 
ตามลําดับ ท้ังน้ีเปนเพราะท้ัง 2 วิธีใชวิธีการคํานวณแบบวิธีเดียวกันคือ Levenberg – Marquardt  optimization ซึ่งให
คาเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคลือ่น(MSE) นอยกวาข้ันตอนวิธีแบบอ่ืน ๆ (Demuth & Beale, 2000, pp. 5-22) สวน
ข้ันตอนวิธีแบบอ่ืนจะใชวิธีการคํานวณแตกตางกันออกไป ซึ่งอาจไมเหมาะสมกับการหาความสัมพันธระหวางความเขมขนของ
ชุดสีปฐมภูมิกับคาการสะทอนแสงของหมึกพิมพสีพิเศษ ทําใหมีคาเฉลี่ยความแตกตางสีสูง ดังน้ันในการทดลองน้ีทาง
ผูทําการวิจัยเลือกโครงขายประสาทเทียมท่ีมีการฝกสอนดวยข้ันตอนวิธีแบบ Trainbr และใชจํานวนยูนิตซอนเทากับ 26 ใน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานายสีกับซอฟตแวรการทํานายสี  
 
ตารางท่ี 2 คาความตางสีเฉลี่ย คาความตางสีนอยท่ีสุด(min ΔE*94) และคาความตางสีมากท่ีสุด(max ΔE*94) 

ชนิดของข้ันตอน
วิธีท่ีใชในการ

ฝกสอน 

จํานวนยูนิต 
ซอนท่ี

เหมาะสม 

คาความตางสีนอย
ท่ีสุด 

(Min ΔE*94) 

คาความตางสี
มากท่ีสุด 

(Max ΔE*94) 

คาความตางสี
เฉลี่ย 

(Mean ΔE*94) 

คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
Trainbr 26 0.34 9.22 3.75 2.51 
Trainlm 29 0.34 10.07 4.71 2.70 
Trainbfg 20 4.66 23.65 14.56 5.82 
Trainrp 19 3.13 24.99 13.20 6.74 
Trainoss 20 3.73 25.67 15.01 6.93 
Trainscg 24 5.28 27.83 15.19 6.89 

  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 คาความตางสีเฉลี่ยของชุดสีทดสอบ
โครงขายประสาทเทียมท่ีฝกสอนดวยข้ันตอนวิธี 
Trainoss เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจํานวนยูนิตซอน 

ภาพท่ี 9 คาความตางสีเฉลี่ยของชุดสีทดสอบ
โครงขายประสาทเทียมท่ีฝกสอนดวยข้ันตอนวิธี 
Trainscg เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจาํนวนยูนิตซอน 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพซอฟตแวรการทํานายสีกับโครงขายประสาทเทียม 
 
ตารางท่ี 3 คาความตางสี ΔE*94 ของหมึกชุดทดสอบระหวางการใชซอฟตแวรการทํานายสีกับโครงขายประสาทเทียม
  

รายการ 
 

คาความตางสี (ΔE*94) 
ท่ีทํานายสีดวยซอฟตแวรการทํานายส ี

คาความตางสี (ΔE*94) 
ท่ีทํานายสดีวยโครงขายประสาทเทียม 

สีท่ี 1 11.10 4.00 
สีท่ี 2 8.00 6.52 
สีท่ี 3 14.90 5.34 
สีท่ี 4 3.20 1.72 
สีท่ี 5 4.90 0.54 
สีท่ี 6 8.70 3.39  
สีท่ี 7 1.50 0.38 
สีท่ี 8 
สีท่ี 9 
สีท่ี 10 
สีท่ี 11 
สีท่ี 12 
สีท่ี 13 
สีท่ี 14 
สีท่ี 15 
เฉลี่ย 

5.90 
6.20 
1.70 
8.20 
4.30 
2.80 
15.90 
21.80 
7.94 

2.80   
6.46 
2.30 
3.21 
2.42 
3.50 
7.41 
2.65 
3.75 

 
จากตารางท่ี 3 พบวาการทํานายสีชุดสีทดสอบ 15 สี ของโครงขายประสาทเทียมมีความแมนยํามากกวาการทํานายสี

ดวยซอฟตแวรการทํานายสีอยางเห็นไดชัดเจนซึ่งมีคาความตางสีเฉลี่ยเทากับ 3.75 และ 7.94 ตามลําดับมีเพียงสีลําดับท่ี 9 สี
ลําดับท่ี 10 และสีลําดับท่ี 13 เทาน้ันท่ีมีคาความตางสีสูงกวาซึ่งเกิดจากความครอบคลุมของชุดสีฝกสอนมีนอยเกินไปจึงสงผล
ใหโครงขายประสาทเทียมทํานายสีออกมามีความแมนยํานอย โดยการท่ีโครงขายประสาทเทียมมีความแมนยําสูงกวาเปน
เพราะโครงขายประสาทเทียมมีความเขาใจความสัมพันธระหวางความเขมขนของชุดแมสีปฐมภูมิกับคาการสะทอนแสงของ
หมึกพิมพสีพิเศษท่ีผสมข้ึนไดดี อีกท้ังยังนําปจจัยอ่ืนๆเชน ปฏิสัมพันธระหวางสารสีแตละชนิดท่ีใช ความหนา – บางของช้ัน
ฟลมของหมึกพิมพท่ีพิมพไดจากเครื่องพิมพจําลองฯลฯ ตางจากซอฟตแวรทํานายสีท่ีอาศัยการทํานายสีจากการคํานวณการ
ผสมคาการสะทอนแสงของหมึกพิมพปฐมภูมิใหไดเปนคาการสะทอนแสงของสีพิเศษโดยไมไดพิจารณาถึงปจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติม   

นอกจากความแมนยําแลวดานทุนและเวลาท่ีใชในการทํานายสีดวยโครงขายประสาทเทียมไดถูกนํามาเปรียบเทียบกับ
การทํานายสีดวยวิธีการใชซอฟตแวรการทํานายสีดวยเชนเดียวกัน โดยการเตรียมโครงขายประสาทเทียมน้ันใชชุดสีปฐมภูม ิ8 
สีเหมือนกับวิธีการใชซอฟตแวรแตตองผสมใหไดสีทุติยภูมิและตติยภูมดิวยรวมท้ังหมดเปน 272 สีซึ่งตนทุนเทากับ 8,160 บาท
ตางจากวิธีการใชซอฟตแวรทํานายสีท่ีมีตนทุนเทากับ 2,048 บาท ซึ่งมีตนทุนนอยกวา 4 เทา 

เวลาท่ีใชในการเตรียมโครงขายประสาทเทียมใชเวลาตอสีเทากันกับวิธีของซอฟตแวรทํานายสีคือ 15 นาทีตอสี แต
เน่ืองดวยจํานวนตัวอยางสีท่ีใชมีจํานวนท้ังหมด 272 สีดังน้ันเวลาท้ังหมดท่ีใชสําหรับวิธีน้ีคือ 15 × 272 = 4,080 นาทีหรือคิด
เปนช่ัวโมงไดเทากับ 68 ช่ัวโมง ซึ่งแตกตางจากวิธีการใชซอฟตแวรทํานายสีท่ีใชเวลา 870 นาทีหรือคิดเปนช่ัวโมงไดเทากับ 
14.5 ช่ัวโมงในการเตรียมฐานขอมูล 
 
สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีเปนการเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในดานตางๆของการทํานายสีหมึกพิมพยูวีเฟล็กโซกราฟท่ีพิมพลง
บนฉลากพอลิโพรพิลีนระหวางการใชโครงขายประสาทเทียมกับซอฟตแวรการทํานายสีซึ่งพบวาโครงขายประสาทเทียมมี
ความสามารถในการแกปญหาท่ีไมใชเชิงเสน (non-linear) ของความสัมพันธระหวางความเขมขนของสีปฐมภูมิ(อินพุต)กับ
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เอาทพุตท่ีเปนคาการสะทอนแสงของหมึกพิมพสีพิเศษไดดี อีกท้ังยังนําปจจัยดานอ่ืนๆเขามาใชในการทํานายสีดวย โดยการ
ฝกสอนโครงขายประสาทเทียมดวยชุดสีปฐมภูมิ ชุดสีทุติยภูมิและชุดสีตติยภูมิ จึงสงใหมีความแมนยําในการทํานายสีมากกวา
การใชซอฟตแวรทํานายสี แตมีขอจํากัดในดานของตนทุนท่ีตองเสียคาใชจายมากกวาและเวลาท่ีใชในการทํางานมากกวา
เน่ืองจากโครงขายประสาทเทียมตองการชุดสีเพ่ือใชในการเรียนรูในปริมาณท่ีมากพอเพ่ือใหผลการทํานายสีออกมามีความ
แมนยํา 
 
ขอเสนอแนะ 

การใชโครงขายประสาทเทียมเปนวิธีหน่ึงท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่งในการนําไปใชทํานายสีสําหรับหมึกพิมพเพราะมีความ
แมนยําในการทํานายสีสูงแตตองการขอมูลในการเรียนรูมากดังน้ันในอนาคตหากสามารถทําใหโครงขายประสาทเทียมลด
ปริมาณขอมูลท่ีใชในการเรียนรูลงแตยังคงมีประสิทธิภาพในการทํานายสีเทาเดิมหรือดีข้ึนก็สามารถนําโครงขายประสาทเทียม
มาใชในเชิงพาณิชยไดเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพไดอยางแนนอน  
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บทคัดยอ 
ธุรกิจภาคการเกษตรของประเทศไทยในปจจุบัน ไดรับผลกระทบจากภาวะผูสูงอายุของเกษตรกร รวมถึงการขาด

ความรูในเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิต การบริหารจัดการและชองทางการจัดจําหนาย เปนตน สงผล
ใหขายผลผลิตไดในราคาท่ีต่ําและรายไดนอย งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติเพ่ือ
พืชเกษตร ไดแก ดอกดาวเรือง และประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ จากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 20 คน ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ 
และแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมตัิ สถิติสําหรับการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) การพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ประกอบดวยการ
ทํางาน 4 สวน ไดแก ระบบจัดการรดนํ้าแบบอัตโนมัติและระบบจัดการรดนํ้าดวยตนเอง แบบบันทึกการวัดระยะเวลาการ
ทํางาน แบบบันทึกการวัดคาความช้ืนของดิน และระบบการแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติและ 
แอพพลิเคช่ันไลน (Line) 2) ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ โดยรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ดังน้ันระบบการเกษตรอัจฉริยะน้ีสามารถนําไปปรับใชกับพืชเศรษฐกิจในสังคมการเกษตรของประเทศไทย โดยนักพัฒนา
สามารถเพ่ิมระบบชองทางการจัดจําหนาย เปนตน เพ่ือใหกระบวนการทํางานมีศักยภาพท่ีหลากหลาย 

คําสําคัญ: แอพพลิเคช่ัน, ระบบจดัการรดนํ้าอัตโนมัติ, เกษตรอัจฉรยิะ 
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Abstract 

Agricultural business in Thailand at present, affected by the situation of elderly of the farmers. 
Including the lack of knowledge in modern technology to increase production efficiency, 
management and distribution channels etc., resulting in selling products at a low price and low 
income. This research aimed to develop the application for automatic watering management 
system for agricultural plants, including marigold flowers and evaluate satisfaction of users. 
The samples users 20 people by specific selection method. The instruments used in the study 
were application for automatic watering management system and satisfaction evaluation form 
of users. The statistics for this research are mean and standard deviation. The results were as 
follows: 1) Development of application for automatic watering management system consists 
of 4 parts: the automatic watering management system and the automatic watering management 
system manually, save the measurement duration of work, save the measurement soil moisture 
and notification systems through the application for automatic watering management systems 
and Line application. 2) The users are satisfied with the application for automatic watering 
management system were at the highest level. Therefore, this genius agriculture can be applied 
to economic crops in the agricultural society of Thailand. So developers can add the distribution 
channel system, etc., for the process of work to have various potentials. 
 
Keywords: Application; Automatic Watering Management System; Genius Agriculture 
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บทนํา 
ปจจุบันการเกษตรกรรมในสังคมไทย มีการเพาะปลูกท้ังแบบกินเอง แบบธุรกิจขนาดยอม และอ่ืนๆ (นราธิป และ 

ธนาพัฒน, 2559) รวมถึงรัฐบาลไดประกาศวิสัยทัศน Thailand 4.0 เพ่ือใหประเทศไทยกลายเปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง
โดยปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบทํานอยไดมากและใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนประเทศ ขณะเดียวกันเกษตรกรไทยมี
อายุเฉลี่ย 58 ปข้ึนไป และยังพบวาสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรไทยท่ีมีอายุเกิน 65 ป เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7 เปนรอยละ 11 ของ
เกษตรกรท่ัวประเทศ 25 ลานคน ปญหาของธุรกิจภาคการเกษตรของไทยนอกจากเผชิญปญหาดานภาวะผูสูงอายุของ
เกษตรกรแลว ยังเผชิญปญหาดานอ่ืนๆ เชนขาดความรูในเทคโนโลยีใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ขาดการวางแผนการ
ผลิตและการจัดการท่ีดี ขาดทักษะดานการบริหารจัดการกลุม ขาดความรูดานการตลาดและชองทางจําหนาย เปนตน สงผล
ใหขายผลผลิตไดในราคาต่ําและรายไดนอยกวาท่ีควรจะเปน หน่ึงในแนวทางแกปญหาดังกลาวคือ การเปลี่ยนเกษตรแบบ
ดั้งเดิมเปนเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการบริหารจัดการและใชเทคโนโลยเีพ่ือใหผูผลิตไดอยางแมนยํา โดยใชทรัพยากรท่ีประหยัด 
เปนเกษตรกรแบบผูประกอบการเบ็ดเสร็จโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Farmer and merchant with digital technology) ซึ่ง
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน ไดพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันดานการเกษตรเพ่ือเปนเครื่องมือชวย
เกษตรกรรุนใหม ใชในการบริหารจัดการตั้งแตการจัดการแปลงปลูก การดูแลฟารมท้ังพืช ประมง และปศุสัตว ไปจนถึง
การตลาดหรือการคาขายออนไลน เปนตน ดังน้ันเกษตรกรรุนใหมควรพัฒนาตนเองผานการแบงปนขอมูลจากภาครัฐและ
เอกชน รวมท้ังเพ่ิมความตระหนักตอการใชขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจการทําการเกษตรกรรม (สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล)  

งานวิจัยน้ีมุงเนนการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ซึ่งมีการประยุกตนําองคความรูดาน IOT 
(Internet of Things) มาใชรวมกับการพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด กับพืชเกษตร ไดแก ดอก
ดาวเรือง โดยการพัฒนาระบบจัดการรดนํ้าแบบอัตโนมัติและระบบจัดการรดนํ้าดวยตนเอง ระบบบันทึกการวัดระยะเวลาการ
ทํางาน ระบบตรวจวัดคาความช้ืนของดินเพ่ือสงคําสั่งไปประมวลผลใหวาลวนํ้าทําการเปดปดตามระดับคาความช้ืนของดินท่ีได
มีการตั้งคาไว และระบบการแจงเตือนผานแอพพลเิคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัตแิละแอพพลิเคช่ันไลน (Line) จากน้ันทํา
การประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ท้ังน้ีเพ่ือสามารถใชเปนระบบตนแบบ
ในการทําการเกษตรในพืชเกษตรตางๆ และชวยใหการบริหารจัดการนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การประหยัดเวลาในการ
ทําการเกษตร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ  
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมตั ิ

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

แหลงขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล และวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการวิจัย มีข้ันตอนในการทําแบงไดเปน 2 สวน คือ 
1. การรวบรวมขอมูล  ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 สวน ดังน้ี สวนแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้า

อัตโนมัติ ซึ่งมีเครื่องมือท่ีใช คือ แบบบันทึกการวัดระยะเวลาการทํางานระบบรดนํ้าอัตโนมัติ แบบบันทึกการวัดคาความช้ืน
ของดิน และแบบบันทึกการวัดระยะเวลาการทํางานระบบรดนํ้า และสวนการประเมินความพึงพอใจของผูใช ท่ีมีตอ
แอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัต ิซึ่งมีเครื่องมือท่ีใช คือ แบบประเมินความพึงพอใจตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรด
นํ้าอัตโนมัติ จากกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยวิธีการดําเนินการวิจัย 8 ข้ันตอน ดังน้ี 
2.1 ศึกษาเทคโนโลยีระบบเครือขายเซ็นเซอรไรสายและการตออุปกรณเสริมเพ่ือใชในสวนยางพารา ภาคภูมิ 

มัลลิกา และวรรณรัช. (2553). โดยระบบสามารถตรวจวัดคาสิ่งแวดลอมตางๆ ไดแก ความช้ืน อุณหภูมิภายในอากาศ คาความ
เขมของแสงสวาง คาความช้ืนและอุณหภูมิภายในดิน โดยสามารถทําการติดตอสื่อสารไดไกลโดยการใชวิธีการติดตอสื่อสาร
แบบ Multi – hop และสามารถทําการปรับตั้งคาใหโหนดทําการสงขอมูลกลับเปนระยะเวลาตามท่ีกําหนด ผูใชสามารถทํา
การตรวจสอบคาตางๆ ไดผานทางโปรแกรมประยุกต หรือหากตองการทําการวิเคราะหขอมูลกอนหนาสามารถทําการ
ตรวจสอบขอมูลภายในฐานขอมูลได นราธิป และธนาพัฒน (2559) ไดพัฒนาระบบรดนํ้าอัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไร
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สาย การศึกษามีผลการทดลองใชระบบรดนํ้าอัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสายในแปลงทดลองของเกษตรกร และศึกษา
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอระบบรดนํ้าอัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสาย กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรบานโนนตาล 
ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 10 คน ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง เฉพาะกลุมเกษตรท่ีปลูกหนอไม 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ระบบรดนํ้าอัตโนมัติ แบบบันทึกการวัดระยะการทํางานระบบรดนํ้าอัตโนมัติ แบบบันทึกการ
วัดคาความช้ืนของดิน แบบบันทึกการวัดระยะการทํางานระบบรดนํ้าดวยคอมพิวเตอร และ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.2 การออกแบบแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ เพ่ือใหสามารถใชงานงาย สะดวกรวดเร็วตอกลุม
ตัวอยาง ซึ่งมีสวนประกอบของฮารดแวรประกอบดวย Raspberry Pi, Relay, Soil Moisture Sensor, Digital-to-Analog 
Converters (ADC) และAndroid Studio 

2.3 การออกแบบแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ซึ่งมีสวนประกอบของซอฟตแวรประกอบดวย 
โปรแกรม Edit Plus และ Android Studio เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ และโปรแกรม Python เพ่ือ
พัฒนาชุดคําสั่งของ Raspberry Pi ในการออกแบบการทํางานของแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ท่ีเนนหลักการใช
งานท่ีงายและสะดวก 

2.4 การออกแบบสวนการประมวลผลของระบบ การทํางานของแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ 
ประกอบดวยการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรเพ่ือจะสงขอมูลไปยัง database ท่ีเช่ือมตอกับ Raspberry Pi เพ่ือใหระบบทํางาน
โดยอัตโนมัติ 

2.5 การออกแบบสวนผูใชงาน การออกแบบสําหรับสวนผูใชงานแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ จะเนน
การใชงานท่ีสะดวกรวดเร็ว โดยการเช่ือมตอกับสมารทโฟน เมื่อผูใชเปดการใชงานแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ 
ผูใชสามารถเลือกทําการเปด – ปดวาลวนํ้าของแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัต ิซึ่งจะแสดงสถานะใหทราบโดยจะมี
การแสดงผลท่ีหนาจอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ และไดมีการแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ันไลน (Line) ในกรณีท่ี
คาความช้ือของดินต่ํากวา 70% หรือมีการแจงเตือนเมื่อคาความช้ืนของดินสูงกวา 70% จะมีการแจงเตือนเพ่ือปดการรดนํ้า 
ในกรณีท่ีเปดการควบคุมดวยตัวเองไดโดยทันที 

2.6 ทดสอบแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ในทุกระบบท่ีทําการพัฒนา 
2.7 ปรับปรุงระบบการทํางานของแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ 
2.8 ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ โดยสถิติท่ีใชในการวิจยั 

คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี (พิสุทธา อารีราษฎร, 2551) 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50-5.00 หมายความวา พึงพอใจมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50-4.49 หมายความวา พึงพอใจมาก  
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50-3.49 หมายความวา พึงพอใจปานกลาง  
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50-2.49 หมายความวา พึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00-1.49 หมายความวา พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ สามารถแสดงผลท่ีไดจากการวิจัยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 
1. ผลการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ผูวิจัยไดพัฒนากระบวนการทํางานของแอพพลิเคช่ันระบบ

จัดการรดนํ้าอัตโนมัติ แสดงดังภาพท่ี 1 และพัฒนาสวนติดตอกับผูใช แสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการทํางานของแอพพลิเคช่ันระบบจดัการรดนํ้าอัตโนมัต ิ
 

 
 

ภาพท่ี 2 สวนติดตอกับผูใช 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ โดยใชแบบประเมิน

ความพึงพอใจตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน กับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ดวยวิธีเลือก
แบบเจาะจง ผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน คือ ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ แสดงดังตารางท่ี 1 อายุ 
แสดงดังตารางท่ี 2 และการศึกษา แสดงดังตารางท่ี 3 และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคช่ัน
ระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ แสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 1 เพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 12 60 
หญิง 8 40 

รวม 20 100 
 
ตารางท่ี 2 อาย ุ
 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 15 ป 2 10 
16 ถึง 30 ป 14 70 
31 ถึง 45 ป 3 15 
มากกวา 45 ป 1 5 

รวม 20 100 
 
ตารางท่ี 3 การศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 3 15 
ปริญญาตร ี 13 65 
สูงกวาปริญญาตร ี 4 20 

รวม 20 100 
 

จากตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 3 ซึ่งแสดงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน สามารถสรุปไดวา มีกลุมตัวอยาง
เพศชาย รอยละ 60 และเพศหญิง รอยละ 40 มีกลุมตัวอยางอายตุ่ํากวา 15 ป รอยละ 10 อายุ 16 ถึง 30 ป รอยละ 70 อายุ 
31 ถึง 45 ป รอยละ 15 และอายุมากกวา 45 ป รอยละ 5 มีกลุมตัวอยางการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 15 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 65 และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 20 
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ 
 

ความพึงพอใจตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัต ิ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

1. การจัดวางคําสั่งของแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้า
อัตโนมัติ 

4.52 0.41 มากท่ีสุด 

2. ขนาดตัวอักษรของแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้า
อัตโนมัติ 

4.37 0.46 มาก 

3. ความเร็วในการตอบสนองการทํางาน 4.67 0.38 มากท่ีสุด 
4. แอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติมีความ

เหมาะสมตอการใชงาน 
4.67 0.38 มากท่ีสุด 

5.  ความพึงพอใจตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้า
อัตโนมัติ 

4.48 0.43 มาก 

รวม 4.52 0.41 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปไดวา ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้า

อัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.52 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.41 แสดงใหเห็นวาคาความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
ท่ีสุด 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ มีผลการศึกษาโดยแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ประกอบดวย 4 สวน คือ 1) ระบบจัดการรดนํ้าแบบอัตโนมัติและระบบจัดการรดนํ้า
ดวยตนเอง ระบบสามารถสั่งเปด-ปดวาลวนํ้าได 2) ระบบบันทึกการวัดระยะเวลาการทํางาน สามารถบันทึกขอมูลได 3) ระบบ
การวัดคาความช้ืนของดิน โดยใชเซ็นเซอรวัดคาความช้ืนของดิน เซ็นเซอรสามารถทํางานไดในระดับคาความช้ืนท่ี 0 - 100% 
และสงขอมูลบอกสวนควบคุมวาลวนํ้าใหทําการรดนํ้าได 4) ถาคาความช้ืนของดินท่ีระดับ 70% ระบบสามารถแจงเตือนผาน
แอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ และแอพพลิเคช่ันไลน (Line) ได 

สวนการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ โดยใชแบบประเมิน
ความพึงพอใจตอแอพพลิเคช่ันระบบจัดการรดนํ้าอัตโนมัติ ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน กับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ดวยวิธีเลือก
แบบเจาะจง ผลการวิเคราะหขอมูล มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.52 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.41 แสดงใหเห็นวาคาความ
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เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ในการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงครั่ง 
โดยการจัดท าเป็นสื่อในการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยง โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงครั่ง โดยสื่อที่จัดท าขึ้น
ได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่ศึกษาในด้านวงจรชีวิตของครั่ง วิธีการเพาะเลี้ยงครั่ง การเก็บเกี่ยวครั่ง การใช้ประโยชน์จากครั่ง โดยใน
งานวิจัยนี้ได้จัดท าเป็นสื่อออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver สร้างเว็บเพจ และบริหารเว็บไซต์  ใช้โปรแกรม 
Microsoft FrontPage ส าหรับการออกแบบเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม Macromedia Flash ส าหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) การส ารวจความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 55 ราย ผลการความพึงพอใจต่อ
ระบบที่พัฒนาขึ้นพบว่า ความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครั่งเกี่ยวกับเนื้อหามีความถูกต้องมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.87 (S.D.=0.3888) รองลงมาคือ เนื้อหาของสื่อตรงกับความต้องการมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.85 (S.D.=0.488 โดยเฉลีย่
รวมแล้วผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 (S.D.=0.533) ส าหรับระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบและ
การจัดรูปแบบเว็บไซต์จากผู้ใช้พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 (S.D.=0.603) 

ค าส าคัญ: ครั่ง, เทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์
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Abstract 

This research, Promoting conserve local culture shellac by using computer 
technology, is the applied research to promote the local wisdom of shellac culture by using 
computer technologies.  In fact, the instructional media of shellac culture are mainly 
developed to publicize the shellac culture. The media is aimed to educate interested people 
about the life cycle of shellac, shellac culture, shellac harvest, and the advantages of using 
shellac.  Many softwares, in addition, are used to organize the online instructional media 
including Adobe Dreamweaver for constructing webpage, Microsoft FrontPage for designing 
website, and Macromedia Flash for the animations.  The media is evaluated  by 55 people in 
the target group with the good satisfaction. The result of the study shows that the satisfaction 
of the accurate contents is the highest score on the satisfaction with the average score of 4.87 
(S.D. = 0.3888). Secondly, the details in the media is corresponded to the requirements of the 
target group with the average of 4.85 (S.D. = 0.488). In general, the total average score of the 
satisfaction is very satisfied with the mean of 4.62 (S.D. = 0.533). In addition, the satisfaction 
for the design of the website on the average is 4.30 (S.D. = 0.603). 

Keywords: Lac, Computer Technology;
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บทน า 
ครั่ง (Lac) เป็นยางหรือชันชนิดหนึ่งที่ขับถ่ายออกมาจากตัวแมลงครั่ง ซึ่งแมลงครั่งมีขนาดเล็กตัวสีแดง มีช่ือทาง

วิทยาศาสตร์ว่า แลคซิเฟอร์ แลคคา (Laccifer lacca Kerr.) ครั่งจัดอยู่ในอันดับ Hemiptera กลุ่มวงศ์ Coccoidea ซึ่งเป็น
แมลงในกลุ่มวงศ์เดียวกับเพลี้ยหอยสีเขียวและเพลี้ยหอยสีน้ าตาล (ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และคณะ, 2557) อาศัยอยู่บน
ต้นไม้ ท ารังเป็นยางแข็งหุ้มกิ่งไม้ไว้ โดยพืชที่อาศัยที่ใช้ปล่อยเลี้ยงครั่งได้แก่ จามจุรีหรือฉ าฉา  พุทรา  ล าไย  ลิ้นจี่  ปันแถ และ
เปล้าใหญ่ โดยนิยมปล่อยบนต้นจามจุรีมากที่สุด (สิริกานต์ สวัสดิ์สลุง และคณะ, 2559) เมื่อมองด้วยตาเปล่าพบว่าตัวของ
แมลงครั่งมีสีน้ าตาลไม่เป็นสีแดงเข้ม แต่เมื่อน ามาบดและละลายน้ ากลับได้น้ าสีครั่งท่ีเป็นสีแดงเข้ม (Ahmad et al., 2013) ใน
ประเทศไทยประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงครั่งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการผลิต
ร้อยละ 75 และ 25 ตามล าดับของผลผลิตรวมทั้งประเทศ (นิศากร ค าปุก และคณะ, 2561; การเลี้ยงครั่ง, 2562) การใช้
ประโยชน์จากครั่งมีทั้งในครัวเรือนและในทางอุตสาหกรรม เช่น การน ายางครั่งมาท าให้บริสุทธิ์และน ามาตกแต่งเครื่องใช้ 
เครื่องเรือนให้สวยงาม การใช้ท าสีส าหรับย้อมผ้าไหม ย้อมหนังฟอก รังครั่งมีประโยชน์ ใช้ท าสิ่งของเครื่องใช้ได้หลายอย่าง 
ใช้เคลือบผ้าพันสายไฟฟ้า เคลือบยา เม็ดยาให้เป็นมัน หรือท าสีผสมอาหารก็ได้ นอกจากนั้นยังใช้ท าเชลแล็กส าหรับทาไม้ให้
ขึ้นเงางดงาม มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ส าหรับครั่งนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน คนไทยในอดีตนิยมน าครั่งมาเป็น
ส่วนประกอบในการเข้าด้ามมีด  โดยเฉพาะมีดอีเหน็บและมีดที่มีด้ามคนละส่วนกับใบ  เช่น อีโต้  มีดพกขนาดเล็ก ดังเช่น
งานวิจัยของจุฑามาศ ชูสกุล และอังคณา ชาติก้อน (2560) ได้ท าการศึกษาสีย้อมเส้นไหมจากครั่งด้วยสารช่วยติดสีธรรมชาติ 
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการย้อมผ้าไหมของชุมชนให้ได้คุณภาพ เป็นการยกระดับมาตรฐานสิ่งทอพ้ืนเมืองที่เพิ่มรายได้
ให้กลุ่มเกษตรกรและเป็นสินค้าส่งออกท่ีได้มาตรฐานของชุมชน นับวันภูมิปัญญาของคนไทยในการน าครั่งมาใช้ประโยชน์อย่าง
ยาวนานจะจางหายไปจากสังคมไทย เป็นเหตุให้ในปัจจุบันครั่งไม่เป็นที่นิยมในการเลี้ยงของเกษตรกรเนื่องจากสภาพอากาศมี
ผลต่อการเลี้ยงดู และเจริญเติบโต ให้ผลผลิตต่ า สถิติการผลิตไม่แน่นอน แล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละปี ในภาคเหนือ 
ผลผลิตสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั่งยังเป็นภูมิปัญญาคนรุ่นเก่าที่นับวันจะค่อยๆ เลือนรางหายไป ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ครั่งไม่เป็นท่ีนิยมของเกษตรกร และไม่เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มคนทั่วไป   

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความนิยมในการใช้เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้
แพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเพาะเลี้ยงครั่ง โดยการน าเอา
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงครั่ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงครั่ง และให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่คนในชุมชน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม รวมถึงการ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้  เกิดความตระหนัก และสร้างแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการ
เพาะเลี้ยงครั่ง น าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงครั่งโดยใช้เทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านการ

เพาะเลี้ยงครั่งโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ คือ ขั้นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบระบบและสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงครั่ง  การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงครั่งโดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงครั่งและรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ และการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยรายละเอียดการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมลู และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
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ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับครั่ง รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงโดยการสัมภาษณ์จากสถานที่จริง และบท
สัมภาษณ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงครั่งในจังหวัดเชียงใหม่  และส ารวจกลุ่มเป้าหมายจากบุคคลทั่วไปที่สนใจการเพาะเลี้ยงครั่ง 
สื่อที่สามารถให้ทั้งความรู้ทางด้านวิชาการ แหล่งชุมชน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะสามารถถ่ายทอด และเป็นช่องทางใน
การส่งเสริมให้ผู้สนใจในการเพาะเลี้ยงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเพาะเลี้ยงครั่ง สื่อการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นมี
เป้าหมายหลักในการให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงครั่งให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

2. วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน ประกอบบทเรียนย่อยท้ังหมด 8 เรื่อง ดังนี้
2.1) ลักษณะของครั่ง
2.2) การปล่อยครั่งบนต้นลิ้นจี่
2.3) วิธีการปล่อยครั่ง
2.4) วิธีการตัดเก็บครั่ง
2.5) การตัดครั่งก่อนน าไปทุบ
2.6) วิธีการทุบครั่ง
2.7) ลานตากครั่ง
2.8) ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับครัง่

3. การออกแบบระบบและสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงครั่ง
การออกแบบระบบจะประกอบด้วยส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้เรียน ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะสามารถใส่ข้อมูล

เกี่ยวกับบทเรียน ข้อมลูแบบทดสอบเข้าไปเก็บไว้ในระบบ ส าหรับสว่นผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนและท าแบบทดสอบ 
แสดงดังภาพท่ี 1 

0

                                               
                                           
              

                   

             

             

                 

                 

             

            

             

            

            

            

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทสื่อการเรยีนรู้การเพาะเลี้ยงครั่ง 

4. การพัฒนาระบบการเพาะเลีย้งครัง่โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อท าการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้

โปรแกรม Adobe Dreamweaver ส าหรับสร้างเว็บเพจ และบริหารเว็บไซต์ โปรแกรม Adobe Photoshop ส าหรับการ
จัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ โปรแกรม Macromedia Flash ส าหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม MySql ส าหรับ
การจัดท าฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ภาพที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลบทเรียน 
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ภาพที่ 2 พัฒนาระบบการเพาะเลีย้งครั่งโดยใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

5. การติดตั้งสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงครั่งและรวบรวมข้อมลูความพึงพอใจ
ติดตั้งและทดลองใช้ระบบงานโดยได้ท าการทดลองใช้ระบบกับผู้สนใจทั่วไป โดยคัดเลือกแบบเจาะจง

จ านวน 55 คน มาทดลองใช้สื่อการเรียนรู้และกรอกแบบประเมนิความพึงพอใจการใช้งานสื่อการเรียนรูเ้รื่องการเพาะเลีย้งครั่ง 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และอายุ โดยค านวณค่าสถิติที่ เป็น ค่าความถี่  

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนรู้เรื่องครั่งผ่านเว็บไซต์และความพึงพอใจด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบเว็บไซต์ ใช้การค านวณหาค่าสถิติที่เป็น ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงครั่งโดยใช้เทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์ เนื้อหาประกอบด้วยลักษณะของครั่ง  การปล่อยครั่งบนต้นลิ้นจี่  วิธีการปล่อยครั่ง วิธีการตัดเก็บครั่ง การตัดครั่ง
ก่อนน าไปทุบ วิธีการทุบครั่ง ลานตากครั่ง ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับครั่ง และมีเกมเกี่ยวกับครั่งให้ผู้ใช้ได้รับความรู้ความ
เพลิดเพลิน แสดงดังภาพที่ 3 จากนั้นน าสื่อที่พัฒนาขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ และศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อที่
พัฒนาขึ้น ผลลัพธ์จากการประเมินแสดงดังน้ี 

ภาพที่ 3 เว็บไซต์เกีย่วกับสื่อการเรียนรู้เกีย่วการเพาะเลี้ยงครั่ง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้ (N=55) 
รายการ ค่าความถี ่ ค่าร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 30 54.55 
     หญิง 25 45.45 

รวม 55 100.00 
อาย ุ
     น้อยกว่า 20 ปี 3   5.45 
     20 - 30 ปี 26 47.27 
     31 - 40 ปี 17 30.91 
     41 - 50 ปี 7 12.72 
     มากกว่า 50 ปี 2   3.65 

รวม 55 100.00 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้มีจ านวน 55 คน จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายจ านวน 30 (54.55%) คน เพศหญิงจ านวน 25 
(45.45%) คน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุน้อยกว่า20 ปี มีจ านวน 3 (5.45%) คน อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 26 
(47.27%) คน อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 17 (30.91%) คน อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 7 (12.72%) คน และอายุ
มากกว่า 50 ปี จ านวน 2 (3.65%) คน แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครั่ง 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. สื่อการเรยีนรู้มเีนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ 4.40 0.596 
2. สื่อการเรยีนรู้มเีนื้อหาตรงกับความต้องการ 4.85 0.488 
3.สื่อการเรียนรูม้ีเนื้อหามีความถูกต้อง 4.87 0.388 
4.สื่อการเรียนรูส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 4.58 0.599 
5.สื่อการเรียนรูส้ามารถตอบสนองการเรยีนรู้ได้ 4.38 0.593 

รวม 4.62 0.533 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครั่ง พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ

เนื้อหามีความถูกต้องมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3888 รองลงมาคือ เนื้อหาของสื่อตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.488 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.599 ส าหรับความพึงพอใจระดับมากคือ เนื้อหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครั้งท่ีเป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.596 และสามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.593 โดยเฉลี่ย
รวมแล้วผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.533 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ 4.47 0.504 
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายตอ่การอ่านและเข้าใจ 4.20 0.447 
3.ความเหมาะสมของตัว อักษรที่ใช้ 4.20 0.848 
4.เว็บไซต์ใช้งานง่ายและสะดวก 4.49 0.635 
5.ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ 4.35 0.584 

รวม 4.34 0.603 
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ตารางที่ 3 เป็นระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์จากผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับเว็บไซต์ใช้งานง่ายและสะดวกอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.635 รองลงมาคือ หน้าโฮมเพจ
มีความสวยงามน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.504 และโดยรวมแล้วเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.603 

สรุปและอภิปรายผล 
การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงครั่งโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ โดยการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครั่ง การปล่อยแม่ครั่ง การตัดเก็บครั่ง การทุบครั่ง 
การตากครั่ง ศัตรูของครั่ง ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น าไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องครั่งได้ และได้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้  พบว่าคนในชุมชนที่น าสื่อไปทดลองใช้จ านวน 55 คนเป็นเพศชายจ านวน 30 (54.55%) 
คน เพศหญิงจ านวน 25 (45.45%) คน และอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 26 (47.27%) คน มากที่สุด รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 17 (30.91%) คน ระดับความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครั่งพบว่าเฉลี่ยรวม
แล้วผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.533 โดยเฉพาะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้มี
ความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งจะเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้สนใจเรื่องครั่งได้รับความรู้ความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และระดับความพึงพอใจด้าน
การออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์จากผู้ใช้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.603 ซึ่งการน าเสนอ
การเพาะเลี้ยงครั่งโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการน าเสนอในรูปของสื่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้ใช้ได้ศึกษาและท าความ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก และเกษตร วงศ์อุปราช (2560) ได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชานเมือง เทศบาลเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า
บทบาทและความจ าเป็นของสื่อเทคโนโลยีจัดการศึกษาท าให้ชุมชนได้ทราบข้อมูล สร้างความตระหนัก ส่งเสริมทัศนคติ 
ค่านิยม สร้างการร่วมมือในการเรียนรู้ ผู้สูงอายุมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับพิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์ 
(2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์
ของเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่ารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตร ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดท าเนื้อหาต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย 
และยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีผู้ใช้สามารถท าการโต้ตอบได้ (Interactive)
2. ควรจะมีการพัฒนาสื่อให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีภาพเคลื่อนไหวท่ีสมจริง หรือเป็นการ์ตูนแอนนิเมชัน (Animation)
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การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนปลูกพืชจำลอง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนปลูกพืชจำลอง เครื่องมือการวิจัย

ประกอบด้วยโรงเรือนจำลอง หัวฉีดละอองน้ำ สปริงเกอร์ พัดลมระบายอากาศ โซลินอยด์วาล์ว  โซลิดสเตตรีเลย์ ท่อพีวีซี 
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP WROOM 32 และซอฟต์แวร์ Arduino 
ผลการวิจัย 1) ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนทำงานตามเงื่อนไขอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่
กำหนดได้ 2) เมื่อวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนตลอดทั้งวัน ระบบสามารถวัดและเก็บข้อมูลได้ต่อเนื่อง 
อุณหภูมิภายนอกโรงเรือนต่ำกว่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน และความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือนสูงกว่าภายในโรงเรือน และ 
3) เมื่อควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน 30 องศาเซลเซียส พบว่าอุณหภูมิภายในโรงเรือนมีค่าต่ำกว่าภายนอกโรงเรือน และ
ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนสูงกว่าภายนอกโรงเรือน การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนจำลองของ
งานวิจัยนี้สามารถนำไปสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้ใช้จริงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

คำสำคัญ: ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  โรงเรือนปลูกพืชจำลอง  ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP 
WROOM 32 
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E-mail;  apanjit_mus@nstru.ac.th, btheeradit_dua@nstru.ac.th, cket8145@gmail.com 
 
 

Abstract 

The purpose of this research was to develop a greenhouse model which would be able 

to grow plants in a controlled climate.  The research materials were greenhouse models, 

sprinkler, ventilators, solenoid valves, solid state relay, PVC, temperature and humidity 

sensors, and NodeMCU ESP WROOM 32 microcontroller and software Arduino. Temperature 

and humidity sensors were used to determine the temperature and relative humidity inside the 

greenhouse all day.  Our system measured and stored data continuously.  This system was 

capable to control climate by keeping temperature and relative humidity stable inside 

greenhouse, even when temperature and relative humidity changed frequently outside the 

greenhouse.  Development of climate control technology in greenhouses models can lead to 

innovation and development in the field of agriculture.  Farmers would be able to use this 

technology for local development. 

 

Keywords: Temperature and relative humidity control system, Greenhouse models,                  

         Microcontroller NodeMCU ESP WROOM 32 

 
 
 

 

 

 

  

1-262

mailto:panjit_mus@nstru.ac.th
mailto:btheeradit_dua@nstru.ac.th


บทนำ 
ปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชในโรงเรือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อต้องการปลูกพืชไว้รับประทานภายในครอบครัวหรือเชิงธุระกิจ

ในระดับชุมชน ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช คือการให้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมกับพืช การให้น้ำกับพืชที่ปลูก
อย่างสม่ำเสมอ และการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธท์ี่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืช
ในโรงเรือนนิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การวัด (sensor) และการควบคุมผ่านระบบ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) หรือ ไอโอที (IoT)  (วีรศักดิ์ ฟองเงิน  สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ และ    
รัฐสิทธิ์ ยะจ่อ, 2561 และ รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร, 2561) เพื่อการบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพ และลด
ต้นทุนในการจ้างแรงงาน  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนจำลองที่สร้างได้ง่ายขึ้น มี
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP WROOM 32 และส่งค่า
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ไปยังคาล์ว (Could) ผ่านแอพพลิเคชั่นบริงค์ (Bylnk) และเว็บไซต์ Thinkspeak.com สามารถ
ดูได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ทำให้เกษตรกรทราบถึงอุณหภูมิและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยแบบเชิงทดลอง เครื ่องมือการวิจัยประกอบด้วยโรงเรือนจำลองขนาด 70 x 100  เซนติเมตร ภายใน

โรงเรือนประกอบด้วย ท่อพีวีซี หัวฉีดละอองน้ำ สปริงเกอร์ พัดลมระบายอากาศ ดังภาพท่ี 1  และระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์ว  โซลิดสเตตรีเลย์ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น สัมพัทธ์ ET-
SHT31 WATER PROOF SENSOR  ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP WROOM 32 ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 1 โรงเรือนจำลองขนาด ขนาด 70 x 100  cm 

ขั้นตอนแรกทดสอบการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนทำงานตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด ขั้นตอนที่สองวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือนตลอดทั้งวัน และขั้นตอนที่สาม
เมื่อกำหนดควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน 30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP WROOM 32 ก็จะส่งค่าลอจิก “HIGH” ให้ขาพอร์ตที่ต่อกับโซลิดสเตตรีเลย์  จะทำให้ 
LED อินฟราเรดทำงานส่งสงควบคุมให้ออปโต้ไตรแอคนำกระแสจ่ายแรงดัน 220 VAC และ 24 VDC ให้กับโซลินอยวาล์วและ
ปั๊มน้ำ ตามลำดับ และเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP WROOM 32 ส่งค่า
ลอจิก “LOW” ทำให้ LED อินฟราเรดหยุดทำงาน ไม่ส่งแสงให้ออปโต้ไตรแอค จึงไม่นำกระแส โซลินอยด์วาล์วและปั๊มน้ำก็จะ
หยุดทำงาน  
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              ภาพที่ 2 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 

การบันทึกผลการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ระบบบันทึกข้อมูลทุก ๆ  5 นาที และประมวลผลในการควบคุม
ระบบอัตโนมัติผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่บันทึกได้ผ่านเว็บไซต์ Thingspeak.com ดัง
ภาพที่ 3  

 

 ภาพที่ 3 ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบคลาวด์ 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยทั้ง 3 ข้ันตอน มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ผลการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 

ตารางที ่1 ทดสอบการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพันธ์ภายในโรงเรือนทำตามเง่ือนไขของอุณหภูมิ 

คร้ังท่ี อุณหภูมิ ปั๊มน้ำ สปริงเกอร์ ละอองน้ำ 
1 
 

> 30° on on on 
< 30° off off off 

2 > 30° on on on 
< 30° off off off 

3 > 30° on on on 
< 30° off off off 
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 ตารางที่ 2 ทดสอบการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ภายในโรงเรือนทำตามเงื่อนไขของ
ความช้ืนสัมพัทธ ์  

คร้ังท่ี ความชื้นสัมพัทธ์ ปั๊มน้ำ พัดลมระบายอากาศ ละอองน้ำ 
1 
 

> 90 % off on off 
< 70 % on off on 

2 > 90 % off on off 
< 70 % on off on 

3 > 90 % off on off 
< 70 % on off on 

จากตารางที่ 1 และ  2 จะเห็นได้ว่าระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนปลูกพืชสามารถ
ทำงานตามเงือนไขที่กำหนดได้ 

 2. ผลการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ก่อนใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ณ บ้านเลขที่ 828/28 
ถนนศรีปราชญ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ภาพที่ 4  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาภายนอกโรงเรือนและภายในโรงเรือน   
เวลา 06.00 น. วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ถึง เวลา 06.00 น. วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2562             

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างความช้ืนสมัพัทธ์กับเวลาภายนอกโรงเรือนและภายในโรงเรอืน 
เวลา 06.00 น. วันท่ี 17 เดือนมิถุนายน 2562  ถึง 06.00 น. วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 
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จากการทดลองวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศภายนอกโรงเรือนและภายในโรงเรือนโดยบันทึกค่า
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง  บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Thingsspeak.com เก็บข้อมูลได้
อย่างต่อเนื่องแสดงผลการวัดแบบเรียลไทม์และดูผลการทดลองย้อนหลังได้ จากภาพที่ 4 อุณหภูมิภายนอกโรงเรือนต่ำกว่า
อุณหภูมิภายในโรงเรือนเนื่องจากโรงเรือนมีลักษณะเป็นโรงเรือนปิดทำให้ความร้อนที่ตกกระทบโรงเรือนไม่สามารถถ่ายเทได้
หรือถ่ายเทได้น้อยทำให้ภายในโรงเรือนมีการสะสมความร้อน อุณหภูมิภายในโรงเรือนจึงสูงกว่าภายนอกโรงเรือน ในทำนอง
เดียวกันกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับเวลา แสดงดังภาพที่ 5 ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือนสูงกว่า
ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือน  แสดงว่าปริมาณไอน้ำในอากาศภายนอกโรงเรือนมีมากกว่าภายในโรงเรือน  

 3. ผลการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บริเวณภายนอกและภายในโรงเรือนเมื่อกำหนดควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงเรือน 30 องศาเซลเซียส ณ อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาภายนอกโรงเรือนและภายในโรงเรือน  
            เวลา 06.00 น. – 18.00 น.  วันท่ี 26 มิถุนายน 2562   

จากภาพท่ี 6 การทดลองควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่ 30 องศาเซลเซียสเพื่อเปรียบเทียบกับอุณหภมูิภายนอก
โรงเรือนกับภายในโรงเรือน อุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกโรงเรือน อุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่สม่ำเสมอ 
เนื่องจากหัวฉีดละอองน้ำภายในโรงเรือนฉีดออกมาในลักษณะของหยดน้ำไม่ใช่ละอองน้ำทั้งหมด ทำให้น้ำท่ีฉีดออกมาตกลงสู่
พื้นโรงเรือนด้วย  

 

 ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างความช้ืนสมัพัทธ์กับเวลาภายนอกโรงเรือนและภายในโรงเรอืน  
            เวลา 06.00 น. – 18.00 น.  วันท่ี 26 มิถุนายน 2562  
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ผลจาการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน เมื่อวัดความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือนและภายในโรงเรือน แสดงดัง
ภาพที่ 7 ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนไม่สม่ำเสมอเช่นเดียวกับอุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนสูงกว่าความชื้น
สัมพัทธภ์ายนอกโรงเรือน  

สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนปลูกพืชจำลองเพื่อให้สร้างได้ง่ายขึ้น ลงทุนต่ำ
โดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP WROOM 32 
สามารถบันทึกผลและประมวลผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบผลการวัดและการควบคุมแบบเรียลไทม์ การทำงาน
ของระบบเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดของผู้ใช้งาน และนำไปประยุกต์ใช้กับโดรงเรือนปลูกพืชจริงได้ โดยปรับหัวฉีดละอองน้ำ
ภายในโรงเรือนให้สามารถฉีดออกมาเป็นะอองน้ำทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย เรื่องโรงเรือนปลูกพืชควบคุมและ
มอนิเตอร์อัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย (พรรณวิภา อรุณจิตต นาวี โกรธกลา และปจิราวุช เวียงจันดา, 2561) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจะใช้หัวสร้างละอองน้ำให้มีขนาดเล็กสามารถฉีดออกมาเป็นะอองน้ำได้ทั้งหมด 
2. ลักษณะของโรงเรือนควรจะเป็นลักษณะโรงเรือนแบบโรงเรือนปิด เพราะจะทำให้การควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืนภายในโรงเรือนเป็นไปได้ง่าย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนปลูกพืช  เป็นงานวิจัยที่ได้รับเงิน

อุดหนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

เอกสารอ้างอิง 
พรรณวิภา อรุณจิตต นาวี โกรธกลา และปจิราวุช เวียงจันดา.  (2561). โรงเรือนปลูกพืชควบคุมและมอนิเตอร์อัตโนมัติผ่าน
 ระบบเครือข่าย. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม.  8(1) : 56-62. 
รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร. (2561). ระบบควบคุมโรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี IoTและเครื่องมือการ 
 เรียนรู้เชิงลึก.  Journal of Information Science and Technology.  8(2): 74-82. 
วีรศักดิ์ ฟองเงิน  สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ และรัฐสิทธ์ิ ยะจ่อ. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะใน 
 โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม. 5(1): 172-182. 
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การพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมออนไลน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประชุม  พันออด 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Email: Prachum.phu@mail.pbru.ac.th 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคประกอบดวย  1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบการขอใช
หองประชุมแบบออนไลน  กลุมเปาหมายคือบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีเคยใชงานระบบ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ระบบมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับ ดี คาเฉลี่ย เทากับ 4.39 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 

คําสําคัญ:   
ระบบการพัฒนา , การจัดการหองประชุมออนไลน , ความพึงพอใจ 
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Phetchaburi Rajabhat University 
 

Prachum Phunood 
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1)  to development of meeting rooms online 
management system the faculty of Science and Technology Phetchaburi Rajabhat University. 
2)  to evaluate assess user satisfaction with online meeting room requesting systems.   The 
Sample group studies used in this study was 3 5  people  selected by purposive sampling.  The 
tools used in this study were the Development of Meeting rooms Online Management System 
the Faculty of Science and Technology  Phetchaburi Rajabhat University and a questionnaire 
measuring their satisfaction with the use of system. The statistics used in this study was  Mean 
and Standard Deviation.  The results showed that:  satisfaction with system was at a high level 
overall ( = 4.39 ; S.D. 0.58) 

 
Keyword: Development system / Meeting room management online / Satisfaction 
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บทนํา 

จากการทํางานดานโสตทัศนศึกษา มีหนาท่ีดูแลหองประชุม หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นไดวาทุกหนวยงานภายในคณะท้ังในสวนของสาขาวิชาตางๆ สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรฯ ฝายวิชาการ  ฝายแผนงาน  ฝายวิจัย ฝายกิจการนักศึกษา และโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ทุก
หนวยงานตองมีการประชุมเพ่ือปรึกษา หารือ ติดตาม เตรียมงาน วางแผนเพ่ือจัดทํากิจกรรมรวมกัน จึงจําเปนตองใชสถานท่ี
ในการประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงกิจกรรมงานรื่นเริงตางๆ  โดยสวนใหญจัดในหองประชุมของคณะตลอด  เดิมทีการขอใช
หองประชุมตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรฯ น้ันใชวิธีการการขอใชหองดวยวาจา โดยการติดตอโดยตรงกับเจาหนาท่ีหรือติดตอ
ดวยการพูดคุยกันทางโทรศัพทโดยเจาหนาท่ีผูดูแลเปนผูรับทราบ อาจมีการจดบันทึกรายละเอียดตางๆ เชน ช่ือ-สกุล วัน เวลา 
สถานท่ี อุปกรณท่ีจะขอใช แตในบางกรณีท่ีเจาหนาท่ีกําลังปฏิบัติงานอ่ืนอยูอาจลืมบันทึกรายละเอียด หรือเกิดการบันทึก
รายละเอียดสับสน  จึงอาจมีการขอใชหองประชุมซ้ําซอนกัน เพราะไมมีหลักฐานในการขอใชเปนลายลักษณอักษรไว จึงทําให
เกิดขอผิดพลาดซึ่งอาจเปนท่ีมาของปญหาในการทํางานของท้ังสองฝายในการหาผูรับผิดชอบในความผิดพลาดและเสียหาย   

จากปญหาดังกลาวน้ี ก็ไดมีการปรับปรุงการขอใชหองประชุมตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรฯ  ดวยการจัดทํา
แบบฟอรมในการขอใชหองประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถวนเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน และเก็บไวเปนขอมูล รายละเอียดตางๆ ใน
การจัดเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีผูดูแลหองประชุม มีการจัดทําปฏิทินการขอใชหองประชุมติดประชาสัมพันธท่ี
สํานักงานคณะ เพ่ือใหผูขอใชและผูปฏิบัติงานบริการท่ีดูแลความสะอาด เปด ปดหองประชุมไดรับทราบและปฏิบัติหนาท่ีได
ถูกตอง ไมผิดพลาด ซึ่งผลท่ีไดเปนท่ีพึงพอใจอยางมาก และชวยแกปญหาการจองหองซ้ําซอนกันของอาจารย เจาหนาท่ี ได
เปนอยางดี  แตข้ันตอนการขอใชหองประชุมยังคงตองใชเวลาในการดําเนินการตางๆ นาน ในการขออนุมัติใชแตละครั้งจากผูมี
อํานาจอนุญาตใหใชงานได และในการขอใชหองประชุมแตละครั้งผูควบคุมและดูแลหองประชุม  ตองประสานงานกับ
ผูปฏิบัติงานบริการประจําอาคารน้ันๆ เพ่ือมาเปดหอง และทําความสะอาด ซึ่งตองเดินทางมาตรวจสอบปฏิทินการขอใชหอง
ประชุมท่ีสํานักงานคณะ ทําใหเกิดความลาชา เสียเวลา และไมสะดวกในการปฏิบัติงาน มีความยุงยากซับซอน ผูวิจัยจึงไดคิด
หาแนวทางในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการขอใชหองประชุมแบบออนไลน  

จากการใหบริการพบปญหา การขอใชหองประชุมของคณะวิทยาศาสตรฯ และไดนําปญหาดังท่ีกลาวมาขางตนนํามา
ปรับปรุง ดวยการพัฒนาระบบการจดัการหองประชุมออนไลน ท่ีสามารถลดปริมาณการใชกระดาษใหนอยลง มีความรวดเร็ว
ในการขอใชหองประชุม สามารถดําเนินการขอใชหองประชุมไดทุกเวลาโดยใชโทรศัพทมือถือ (Smart phone) หรือ
คอมพิวเตอร ในการขอใชหองประชุมออนไลนผานทางเว็บไซต (http://sci.pbru.ac.th) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ได  

ระบบการจัดการหองประชุมออนไลน ยังสามารถแจงใหผูขอใชทราบดวยการสงขอมูลการในการขอใชหองประชุม
กลับไปยังผูขอใชหองทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส (email) เปนการอํานวยความสะดวกผูใชบริการ และผูปฏิบัติงานบริการ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดจากมือถือไดเชนกัน โดยไมตองเดินทางมาตรวจสอบปฏิทินท่ีสํานักงานคณะ สามารถตรวจสอบ
ปฏิทินวัน เวลา สถานท่ี วางของหองประชุมไดโดยตรงทางเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกท้ังการพัฒนาระบบ
การขอใชหองประชุมน้ี ยังสามารถเก็บขอมูลเปนสถิติและประมวลความสําคัญเปนสารสนเทศท่ีสามารถ แสดงรายงาน
(Report) นํามาใชประโยชนไดอยางถูกตอง   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบการขอใชหองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแบบออนไลน 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ 
ประชากร คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
กลุมตัวอยางคือ บุคลากรจํานวน รวม 35 คน จากการสุมแบบเจาะจงโดยเปนผูท่ีเคยใชงานระบบ ประกอบดวย 

1. บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 20 คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 10 คน 

3. บุคลากรภายนอกคณะฯ จํานวน  5  คน       

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. รูปแบบและประเภทการวิจัย  

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการขอใชหองประชุมและโสตทัศนูปกรณแบบออนไลนคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผูวิจัยใชการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi -Experimental Design) โดยแบง
ออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ โดยใหท้ัง 2 กลุมมีคุณลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ เปนบุคลากรภายในคณะ
วิทยาศาสตร และบุคคลภายนอก  และการทดลองนําวิธีการจัดการหองประชุมออนไลนแบบใหมมาใชกลุมทดลอง และใช
วิธีการขอใชหองประชุมแบบเดิมกับกลุมเปรียบเทียบ โดยท้ังสองกลุมจะมีการวัดคาประสิทธภาพของระบบท้ังหมด โดยแสดง
ไดดังน้ี 

 
 

      

 
กลุมเปรียบเทียบ เคร่ืองมือท่ีใช (-) ประสิทธิภาพ  (O2) 

บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
บุคคลภายนอก 

การขอใชหองประชุมแบบเดิม  
(Walk in) 

ความรวดเร็วในการขอใชบริการ 
ความพึงพอใจของผูขอใชบริการ 
ความสะดวกในการเขาถึงระบบ 
ความยากงายตอการปฏิบัติงาน 

 

 O  (Observation)   หมายถึง  การสังเกตุ หรือการวัดผลท่ีเกิดข้ึน 
 X  (Treatment)     หมายถึง  วิธีการใหมท่ีตองการนํามาทดสอบ 

         -                        หมายถึง  วิธีการแบบเดิม 
 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะท่ี 1 ดําเนินการพัฒนาระบบการจองหองประชุมออนไลน โดยใชแบบฟอรมการบันทึกขอมูลของรวมกับการ
แสดงผลผานปฏิทินออนไลนของกูเกิล  

กลุมทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช (X) ประสิทธิภาพ  (O1) 
บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
บุคคลภายนอก 
 

การขอใชหองประชุมแบบใหม  
(On line) 

ความรวดเร็วในการขอใชบริการ 
ความพึงพอใจของผูขอใชบริการ 
ความสะดวกในการเขาถึงระบบ 
ความยากงายตอการปฏิบัติงาน 

กลุมทดลอง                   X                       O1 

กลุมเปรียบเทียบ              -    O2 
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ระยะท่ี 2 การเก็บประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบ โดยผูวิจยัไดดําเนินการพัฒนาแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชงานระบบดวยแบบประเมินออนไลนจากน้ันนําผลการประเมินมาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐานประกอบดวย 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถรายงานผลไดดังน้ี 
1 ผลการพัฒนาระบบ สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 หนาการขอใชหองประชุมออนไลน 

ภาพท่ี 2 หนาปฎิทินแสดงการขอใชหองประชุมออนไลน 
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ภาพท่ี 3 สวนแสดงรายละเอียดการผูขอใชหองประชุมออนไลน 

2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจในการใชระบบการจัดการหองประชุมออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจ 
ระบบการจัดการหองประชุมออนไลน 

คาเฉลี่ย 
( ) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสามารถในการตรวจสอบหองประชุมไดสะดวก
2. ความถูกตองของการใชจัดเก็บขอมูล
3. ความสะดวก รวดเร็ว และใชงานงาย
4. ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอภาพ
5. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน

4.49 
4.20 
4.40 
4.34 
4.46 

0.56 
0.53 
0.61 
0.64 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.39 0.58 มาก 

จากตารางท่ี 2 ผลความพึงพอใจในการใชระบบ พบวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.39 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ความสามารถในการตรวจสอบหองประชุมไดสะดวก มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 รองมาคือ ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และ
สุดทายความสะดวก รวดเร็วและใชงานงายมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 

สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พบวา ระบบขอใชหองประชุมประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ตารางแสดงการขอใชหองประชุม 2) สวนลงทะเบียนการขอใชหอง
ประชุม และ 3) สวนรายงานผลการขอใชหองประชุม  และผูใชมีความพึงพอใจตอระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภาพรวมผูใชงานระบบอยูในระดับมาก ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสามารถในการตรวจสอบหองประชุมแบบออนไลนไดสะดวก  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการวางแผน
กอนดําเนินงาน การวิเคราะหระบบท่ีมีข้ันตอนท่ีเช่ือถือ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมใหสามารถจัดการระบบ
การขอใชหองประชุมแบบออนไลนไดสะดวกยิ่งข้ึน สามารถตรวจสอบสถานะหองประชุม มีระบบจัดการขอมูลเพ่ือใหงายตอ
การเก็บขอมูลผูเขาใชบริการ  มีระบบท่ีใชงานไดงาย ไมซับซอน สามารถเก็บขอมูลโดยแบงเก็บเปนหองประชุม เพ่ืองายตอ
การตรวจสอบและแกไข ซึ่งชวยใหในการจัดการขอมูลสะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน และลดการผิดพลาดระหวางการ
ทํางานลงไดมากกวาระบบเดิม  ทําใหระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนท่ียอมรับของบุคลากรภายในและภายนอกคณะเปนอยางมาก 

X
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ขอเสนอแนะ 

1. สะดวก รวดเร็วมาก
2. รวดเร็ว  งายในการใชงาน
3. สะดวกมาก ตรวจเช็คไดงาย
4. รวดเร็วมาก สามารถตรวจวันวางไดงาย
5. สะดวก
6. ตองปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต
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